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ypothesis: Design and production of hybrid tire cords is a simple and costeffective way to improve the physical and thermal properties of the tire. It also
affects the fuel consumption of the vehicle.
Methods: In this study, to achieve new reinforcing materials with better performance
using conventional fibers, a hybrid tire cord has been manufactured by twisting
nylon 6.6 and polyester yarns together. The effects of twist level and core ratio were
studied on the thermomechanical properties of the hybrid cord. The produced cords
have different twist levels of 300, 350 and 400 tpm and core ratios of 1.00, 1.03,
and 1.05. The mechanical properties of these cords, including strength and creep,
have been studied. The heat shrinkage and shrinkage force were also measured and
compared with reference samples, nylon and polyester yarns and cords. The dynamic
mechanical thermal analysis (DMTA) was used to examine the shrinkage force and
creep of the tire cords.
Findings: The results show that the yield strain and shrinkage of all hybrid cords
were lower than those of the nylon cord and more than those of the polyester cord.
The increase in the twist level leads to a decrease in the load at specific elongation
(LASE), and also an increase in the creep due to the helix angle between the cord
axis and filament axis. In addition, the LASE, work to rupture and creep increase, as
the core ratio increases. Furthermore, a rise in twist level and core ratio leads to an
increase in shrinkage and shrinkage force. The hybrid tire cord with a core ratio of
1.05 due to its dimensional stability and good mechanical properties can be used to
design high-performance tires.
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چکیده
فرضیه :طراحی و تولید رسنهای هيبريدي تایر ،روشی ساده و مقرون بهصرفه براي بهبود
خواص فيزيكي و مكانيكي تایر بوده و بر مصرف سوخت خودرو نيز اثرگذار است.

روشها :در این مطالعه ،براي دستیابی به مواد تقويتكننده جديد با عملكرد بهتر بهكمك الیاف
واژههای کلیدی
رسن تایر،
هيبريدي،
نیروی جمعشدگی،
نایلون ،6،6
پلیاستر

متداول ،از دوالتابی نخهاي نایلون  6،6و پلیاستر به یکدیگر ،رسن تایر هيبريدي تولید شد .اثر

مقدار تاب و نسبت چنبرش بر خواص گرمامکانیکی رسن هيبريدي مطالعه شد .رسنهای تولیدشده،

دارای مقادیر مختلف تاب  350 ،300و  400 tpmو نسبت چنبرش  1/03 ،1/00و  1/05بودند.
خواص مكانيكي شامل استحكام و خزش بررسي شد .جمعشدگي گرمايي و نيروي جمعشدگي

نيز اندازهگيري و با نمونههاي مرجع ،رسنها و نخهاي نايلوني و پلياستري مقايسه شد .آزمون

دینامیکی-مکانیکی-گرمايي ( )DMTAبراي بررسی نیروی جمعشدگی و خزش نمونهها بهكار
گرفته شد.

یافتهها :نتایج نشان داد ،کرنش تسلیم و جمعشدگی تمام رسنهای هيبريدي كمتر از رسن نایلوني و
بيشتر از رسن پلیاستري بود .افزایش مقدار تاب به کاهش نيرو در ازدياد طول ويژه ( )LASEو

افزايش خزش منجر میشود که دلیل آن زاویه مارپيچ ميان محور الياف و محور رسن است .افزون

بر اين LASE ،با افزایش نسبت چنبرش ،کار تا حد گسیختگی و خزش افزایش مييابد .همچنین

ازدياد مقدار تاب و نسبت چنبرش ،به افزایش جمعشدگی و نیروی جمعشدگی منجر میشود .بر

اساس نتایج ،رسن هيبريدي با نسبت چنبرش  1/05بهدلیل پايداري ابعادي و خواص مکانیکی
خوب ،میتواند برای طراحی تایرهای كارآمد استفاده شود.
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مقدمه

منسوجات از مهمترین اجزای تایر بهشمار ميآيند و  3-5%وزن
تایر خودروهای سواری از نخ تشکیل شده است [ .]1شكلدهی
تایر ،پایداری ابعادی ،افزایش ظرفیت حمل بار و استحکام آن از
وظایف نخ تایر است .رفتار دینامیکی تایر نیز بهوسيله نخ تأمین
میشود [ .]2عملکرد نهایی تایر از جمله فرمانپذیری (،)steering
راهبری ( )handlingو دفع ضربه بهطور مستقیم تحت تأثیر خواص
گرمامکانیکی منسوج تایر است .شکل  1طرحي از نحوه قرارگیری
الیاف در ساختار تایرهای رادیال و اريبي ( )biasرا نشان میدهد.
الیافی که براي تایر بهکار گرفته میشوند ،باید دارای خواص مطلوبی
همچون استحکام و مقاومت خستگی زیاد ،جمعشدگی و خواص
گرمايي مناسب باشند .امروزه الیاف پلیاستر ،پلیآمید ،ریون ،کوالر و
فوالد بیشترین کاربرد را بهعنوان تقویتکننده تایر بهعهده دارند [.]3
طی سالهای گذشته الیاف نایلون و پلیاستر بیشترین درصد تولید
نخ تایر را در دنیا بهخود اختصاص دادهاند .الیاف پلیاستر که معموالً
در منجید ( )carcassتایرهای رادیال استفاده میشوند ،استحکام زیاد،
ثبات ابعادی و پایداری خوب ،مدول زیاد و خزش کمي دارند [ .]4با
وجود این ،چسبندگی (به آمیزه الستیکی) و مقاومت خستگی کم این
الیاف ،جزء عيبهاي آن بهشمار میآيد [ .]5مطالعات بسیاری براي
بهبود این خواص در پلیاستر انجام شده است [ .]6-8الیاف نایلون
 6،6نیز در روالیه تایر ( )cap plyبهکار گرفته میشوند .این الیاف
چسبندگی ،استحکام و مقاومت خستگی بیشتری نسبت به پلیاستر
دارند .اما ،ثبات ابعادی آنها از پلیاستر کمتر است [.]1
امروزه براي افزایش کارایی تایرهای تولیدی ،موضوع استفاده از
رسن هيبريدي تایر شامل دو جزء نایلون و پلیاستر مطرح شده است.
رسن هيبريدي متشکل از حداقل دو نخ با خواص متفاوت است
که به یکدیگر تابیده شدهاند .این محصول امکان دستیابی به مواد
تقویتکننده جدید با عملکرد بهتر را با استفاده از الیاف متداول فراهم
میکند .رسن هيبريدي تایر نایلون -6،6پلیاستر یکی از محصوالتی
است که بهدليل برتري اقتصادی و خواص مطلوب ،توجه بسیاری

شکل  -1قرارگیری الیاف در ساختار تایر )a( :رادیال و ( )bاريبي [. ]9

Fig. 1. Fiber placement in tire structure: (a) radial and (b) bias [9].
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را به خود جلب کرده است .مطالعه مراجع نشان میدهد ،رسن تایر
هيبريدي در دنیا تولید و ارزیابی شده است ]4[ Yilmaz .ترکیبی از
نخهای پلیاستر و نایلون  6،6را برای تولید رسن هيبريدي با هدف
همافزایی خواص مدنظر هر دو نخ پیشنهاد داده است .نتایج این مقاله
حاکی از آن است که این رسن برتريهایی از جمله مقاومت خستگی
عالی ،سختی و مقاومت برشی بسیار خوب دارد که قابلیت استفاده در
بخشهای منجید ،بریکر و تسمه ( )beltتایر را فراهم میکند Aytac .و
همکاران [ ]10،11اثر مقدار تاب رسن نایلون -6،6پلیاستر را بر
بعضی خواص آن مانند خواص مکانیکی ،جمعشدگی ،چسبندگی و
مقاومت خستگی بررسی كردند .طبق نتایج این پژوهشها ،بهترین
خواص گرمامکانیکی و بیشترین استحکام زمانی حاصل میشود که
مقدار تاب نخ پلیاستر و تاب رسن ،بیشتر از مقدار تاب نخ نایلون
باشد .همچنین اثرگذارترین شاخص بر مقاومت خستگی ،تاب رسن
است .برای دستیابی به چسبندگی بهینه رسن به آمیز ه الستیکی نیز،
به غوطهوری دومرحلهای منسوج در محلول التكس فرمالدهيد-
رزورسينول نیاز است و غوطهوری تکمرحلهای نتایج قابل قبولی
را تأمین نمیکند .ازدياد مقدار تاب رسن میتواند بهدليل افزایش سطح،
تا حدودی موجب افزایش چسبندگی شود Tian .و همکاران []12
رسن تایر هيبريدي پلیاستر-نایلون را بهعنوان محصولی اقتصادی با
مدول زیاد و در نتیجه پایداری ابعادی خوب معرفي كردند .همچنین
این محصول با داشتن ازدیاد طول بیشتر نسبت به رسن متداول پلیاستر
به بهبود مقاومت خستگی و مقاومت در برابر ضربه منجر شد.
گروه صنعتی ( Kordsaترکیه) رسن هيبريدي نایلون-6،6پلیاستر
را بهطور صنعتی تولید كرد [ .]13بر اساس گزارش این شرکت،
کاهش زمان پخت تایر بر اثر امکان افزایش دمای پخت ،افزایش
پايداري ابعادی ،بهبود خواص مکانیکی نخ تایر نسبت به نایلون 6
(استحکام ،ازدیاد طول و انرژی پارگی) و پايداري گرمايي بیشتر،
نتیجه استفاده از این محصول است .بررسی مراجع نشان میدهد،
تعدادی اختراع ثبتشده نیز در این زمینه موجود است [.]14-16
از آن جمله میتوان به تالش  Loveو همکاران [ ]16اشاره کرد .در
این پژوهش ،رسن هيبريدي کوالر-نایلون  6،6دارای اختالف طول
بین اجزا ،تولید شده است .در مراجع مختلف ،اثر مقدار تاب بر
خواص رسن هيبريدي بررسی شده ،اما نسبت چنبرش ()core ratio
مطالعه نشده است .در این پژوهش ،اثر مقدار تاب و نسبت چنبرش
رسن هيبريدي تایر نایلون -6،6پلیاستر بر خواص گرمامکانیکی
بررسی شده است .استحکام کششی ،جمعشدگی ،نیروی جمعشدگی و
خزش رسنهای هيبريدي اندازهگیری و با نمونههای مرجع شامل
نخ تکال و رسنهای نایلون و پلیاستر مقایسه شده است .نیروی
مجله علمی ،علوم و تکنولوژی پلیمر ،سال سیو سوم ،شماره  ،2خرداد  -تير 1399
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جمعشدگی و خزش رسن اثر شگرفی بر عملکرد تایر ،یکنواختی و
پایداری ابعادی آن دارد .با وجود این ،مراجع مشابه این شاخصها
را در رسن هيبريدي بررسی نکردهاند .از اینرو ،در پژوهش حاضر
تالش شد ،رفتار رسن هيبريدي تایر بهطور جامعتری بررسی شده و
نتایج آن با پژوهشهای موجود مقایسه شود.

مواد

دو نمونه نخ تایر پلیاستر و نایلون 6،6بدون تاب ،بهترتیب با نمرههاي
نخ 1670و ( 1400 dtexواحد جرم نخ برحسب گرم در طول  104متر
آن) از شرکتهای نخ تایر  Unifullچین و  Junmaخریداری شدند.
عملیات دوالتابی و تولید رسن هيبريدي در مجتمع تولیدی نخ تایر
رازی (ایران) انجام شد .براي تحقق این هدف ،تاب و نسبت چنبرش
رسن ،در سه سطح متغیر درنظر گرفته شدند .نسبت چنبرش در نمونهها
طوري ایجاد شد که طول نخ پلیاستر در یک متر رسن نسبت به نایلون
بیشتر بود .مشخصات نمونههای ترکیبی در جدول  1آمده است .نسبت
چنبرش رسن نیز به شكل معادله ( )1تعریف میشود:
		

براي ایجاد نسبت چنبرش در رسن ،حین تابدادن باید تنش متفاوتی
به نخها وارد شود .این موضوع در دستگاه تاب لحاظ شد .از دستگاه
جدول  -1مشخصات اولی ه نمونههای هيبريدي.

Table 1. Initial specification of hybrid samples.

Core ratio

)*Twist (tpm

Sample

1.00

300

HC-t300-cr0

1.03

300

HC-t300-cr3

1.05

300

HC-t300-cr5

1.00

350

HC-t350-cr0

1.03

350

HC-t350-cr3

1.05

350

HC-t350-cr5

1.00

400

HC-t400-cr0

1.03

400

HC-t400-cr3

1.05

400

HC-t400-cr5
*tpm: twist per meter.
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دستگاهها و روشها
آزمون استحکام کششی

تجربي

()1

تاب  Cable Corder CC3ساخت شرکت  Saurer Allmaسوئیس
استفادهشد .براي تحلیل رفتار رسنهای ترکیبی ،تعدادی نمون ه مرجع
شامل نخ تکالی نایلونی و پلیاستری و رسن (نخ دوال) آنها با تاب
 350 tpmنیز تولید و بررسي شدند.

مجله علمی ،علوم و تکنولوژی پلیمر ،سال سیو سوم ،شماره  ،2خرداد  -تير 1399

در این پژوهش ،از دستگاه  Instron TM-SMساخت آمریکا استفاده
شد که بر اساس روش ( CREمقدار ازدیاد طول ثابت) عمل میکند.
فاصل ه دو فک  15 cmو سرعت حرکت فک متحرک نیز 300 mm/min
تنظیم شد .منحنی تنش-کرنش نمونهها بهدست آمد و استحکام،
مدول اولیه و ازدیاد طول در نیروی معین از آن استخراج شد .با
محاسبه سطح زیر منحنی نیز کار تا گسیختگی حاصل شد .استحکام و
مدول ویژه تمام نمونهها با تقسیم نتایج بر نمره نخ آنها بیان شده
است .،نتایج گزارششده در این بخش ،میانگین نتایج  10آزمون
است .محاسبات مربوط به معناداری تغییرات با استفاده از تحلیل
واریانس (جدول  )ANOVAدر نرمافزار  Minitab 16انجام شد.
جمعشدگی

براي تعيين مقدار جمعشدگي رسن ،طول مشخصي از رسن زير
نيروي معيني اندازهگيري شده كه براي از بينبردن فر و موج درنظر
گرفته ميشود .سپس ،نمونه درون گرمخانه پيشتنظيمشده در دماي
معين (طبق استاندارد  )177°Cقرار ميگيرد و پس از تعادل دمايي
( ،)2 minطول نهايي آن اندازهگيري ميشود .مقدار جمعشدگي از
اختالف مقادير طول اوليه و نهايي محاسبه ميشود .در این پژوهش،
میانگین پنج آزمون جمعشدگی گزارش شده است .برای انجام
آزمون نیروی جمعشدگی از دستگاه  DMA 2980ساخت شرکت
 TA Instrumentsآمریکا استفاده شد .در این آزمون ،مقدار ازدیاد
طول اولیه ،0/5% ،نیروی اولیه  5 mN/texو سرعت تغییرات دما
 3°C/minانتخاب شد .دمای گزارش نتایج  177°Cبود .دستگاه DMA
منحنی نیروی جمعشدگی را برحسب تغییرات دما رسم میکند.
خزش
آزمون خزش با دستگاه  DMA 2980ساخت شرکت TA Instruments

آمریکا در تنش ثابت  0/01 MPaروي نمونههای هيبريدي انجام شد.
زمان اعمال تنش مزبور به نمونه 30 min ،و زمان بازگشتپذیری
پس از حذف تنش 15 min ،انتخاب شد .دمای انجام آزمون نیز
 30°Cتعیین شد .دستگاه استفادهشده ،ازدیاد طول بالفاصله پس
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از اعمال نیرو (كرنش) ،خزش و درصد بازگشتپذیری طول
( )load at specific elongation, LASEرا بهدست ميدهد .خزش
نیز درصد تغییرات طول در زمان است که نسبت به ازدیاد طول اولیه
محاسبه میشود.

به دوال پی برد .زمانی که دو نخ به یکدیگر تابیده میشوند ،بهدلیل
افزایش زاوی ه قرارگیری الیاف نسبت به محور نخ (زاویه مارپيچ)،
استحکام و مدول تا حدی کاهش مييابد [ .]17موضوع دیگری که
در نتایج این آزمون باید بحث شود ،رفتار کلی رسنهای هيبريدي
است .تمام رسنهای هيبريدي خواصي بین نخ دوالی پلیاستر و
نایلون دارند (شکل  .)2در واقع ،کرنش تسلیم و نيرو در ازدیاد طول
معین رسنهای هيبريدي مقادیری ميان این عامل در رسن نایلون و
رسن پلیاستر است.

خواص مکانیکی کششی از جمله استحکام ،کرنش نقط ه تسلیم ،کار
تا پارگی و نيرو در ازدیاد طول ويژه ( )LASEنمونههای هيبريدي و
نيز نمونههای پلیاستری و نایلونی تکال و دوال در جدول  2آمده
است( .نمونههای رسن پلیاستری و نایلونی دارای تاب 350 tpm
بودند) LASE .در صنعت بهجای مدول یانگ نمونهها بهکار میرود و
معموالً تعریف مشخصی دارد .متداولترین آن ،نیرو برحسب نیوتن
در  5%ازدیاد طول است .همانطور که در جدول  2نیز ديده ميشود،
پلیاستر نسبت به نایلون کرنش تسلیم کمتر و نیرو در ازدیاد طول
معین بیشتری دارد .با مقایسه خواص نخهای تکال و دوالی پلیاستر و
نایلون ،میتوان به بيشتربودن مدول و استحکام نخهای تکال نسبت

اثر نسبت چنبرش بر مدول یانگ

نتایج و بحث
خواص کششی رسنهای هيبريدي

مقدار تاب و نسبت چنبرش موجب تغییراتی در رفتار مکانیکی
نمونهها میشود .شیب بخش ابتدایی منحنی تنش-کرنش رسنهای
هيبريدي مشابه شیب منحنی نایلون است و با افزایش کرنش ،مدول
تا حدی افزایش مييابد .با توجه به اینکه پلیاستر در ساخت رسن
هيبريدي با طول بیشتری مشارکت دارد و سهم طولی نخ نایلون 6،6
نسبت به نخ پلیاستر کمتر است .پیچش نخ پلیاستر دور نخ نایلون
منطقی بهنظر میرسد .در نتیجه در ابتدای بارگذاری ،نایلون که در
مرکز رسن قرار دارد ،درگیر نیرو است و در کرنشهای بیشتر ،با
بازشدن تاب پلیاستر و درگیرشدن آن ،مدول افزایش مییابد .به

جدول  -2استحکام نمونههای مرجع و هيبريدي.

Table 2. Strength of reference and hybrid samples.

Modulus

LASE*1-5%

Work to rupture

Yield strain

Strength

)(cN/tex
411.5±14.6

)(N

)(J

)(%

)(cN/tex

45.5±1.0

1.64±0.10

11.4±0.8

83.36±1.1

PET yarn

340.7±6.1

59.35±0.9

6.07±0.33

19.2±1.2

65.27±4.0

PET cord

294.2±9.7

18.36±0.51

1.84±0.03

17.1±0.4

75.60±1.2

Nylon yarn

231.1±11.2

32.79±1.36

6.04±0.63

23.1±1.1

72.97±2.0

Nylon cord

273.3±11.44

44.64±2.5

5.87±0.5

20.3±1.3

70.83±1.1

292.6±11.8

HC-t300-cr0

47.32±2.8

5.93±0.26

20.2±0.6

71.47±0.6

317.3±10.2

HC-t300-cr3

52.69±2.0

6.22±0.52

20.0±1.3

72.55±0.7

255.8±8.4

HC-t300-cr5

43.28±1.6

5.72±0.49

20.5±1.1

68.27±1.5

281.6±8.4

HC-t350-cr0

45.02±2.2

6.08±0.48

20.9±1.2

70.15±1.2

243.0±6.0

HC-t350-cr3

47.13±3.7

6.45±0.39

21.6±1.1

69.86±0.7

262.6±14.9

HC-t350-cr5

40.37±2.0

6.18±0.49

22.1±1.3

66.98±1.6

295.2±12.3

HC-t400-cr0

40.46±2.6

6.45±0.38

22.7±1.1

66.92±1.0

295.2±12.3

HC-t400-cr3

44.55±1.7

5.65±0.51

20.6±1.2

65.13±1.4

HC-t400-cr5

Sample

*1 LASE: Load at specific elongation (elongation 5%).
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ثابت میماند .در واقع ،تغییر طول برگشتناپذير فقط یک مرتبه رخ
میدهد و تکرارپذير نیست که به آن جمعشدگی میگویند .از این
ویژگی الیاف برای تثبیت ابعادی آنها ،پس از گرمادهي اولیه و سپس
سردکردن آن ،استقاده میشود .شكلشناسي و ساختار درونی الیاف و
ساختار شیمیایی آنها بر مقدار جمعشدگی گرمايي مؤثر است .بهعنوان
مثال ،جمعشدگی پلیاستر از نایلون کمتر است .دلیل این اختالف ،تفاوت
در ساختار شیمیایی این دو پلیمر است .بهطور خالصه ،وجود حلقه
بنزنی در ساختار پلیاستر ،موجب کاهش جمعشدگی میشود [.]20
مقادیر جمعشدگی نمونهها در شکل  3و جدول  3آمده است.
اثر نسبت چنبرش و تاب بر جمعشدگی

شکل  -2منحنی تنش-کرنش رسنهای نایلون و پلیاستر و سه نمونه
هيبريدي.

Fig. 2. Stress-strain curve of nylon and polyester cords and
three hybrid samples.

همین دلیل نیز با ازدياد طول پلیاستر در رسن هيبريدي ،نیرو در
ازدیاد طول معین رسن افزایش پیدا میکند.
کار تا گسیختگی نیز با افزایش نسبت چنبرش افزایش يافته است .در
واقع با افزایش نسبت چنبرش ،میتوان نمونههایی با مقاومت بیشتر در
برابر شوک و ضربه تولید کرد که این موضوع در تایر ،بهدلیل برخورد
با موانع در جاده ،اهمیت زيادي دارد [ .]18افزایش تاب در نمونههای
هيبريدي بهدلیل افزایش زاوی ه مارپيچ ،به کاهش استحکام و نيرو در
ازدیاد طول معین منجر شده است .تمام تغییرات ایجادشده در نيرو در
ازدیاد طول معین و مدول نمونهها از لحاظ آماری معنادار است.

جمعشدگی نمونههای هيبريدي بیشتر از پلیاستر و کمتر از نایلون
است .همانطور که در شکل  3و جدول  3نشان داده شده است ،با
افزایش مقدار تاب ،جمعشدگی گرمايي نخ تایر هيبريدي افزایش
مییابد که این موضوع بهدلیل افزایش مقدار جرم در واحد طول
رسن است [ .]17با افزایش نسبت چنبرش ،جمعشدگی افزایش پیدا
میکند .در ساختار رسنی که نایلون در مرکز آن قرار گرفته ،بهمحض
اعمال گرما ،نایلون جمع میشود .در نتیجه ،مقدار جمعشدگی در
این نمونه زیاد است .اما ،در رسنهایی که نایلون و پلیاستر با طول
یکسان در آن مشارکت دارند ،نایلون تاب بیشتری نسبت به حالت
قبل دارد و گرما و جمعشدن نایلون موجب بازشدن تاب نایلون و
مستقیم قرارگرفتن آن و نه جمعشدگی در رسن میشود .،در نتیجه،
مقدار جمعشدگی کمتری در رسن ديده میشود [.]10

جمعشدگی گرمايي

جمعشدگي و نيروي جمعشدگي رسن از مهمترين آزمونهايي است
كه براي كنترل خط توليد تاير توصيه ميشود .نیروی جمعشدگی
در تایر بايد در حد كنترلشدهاي باشد كه باعث بروز عیب در تایر
نشود .این شاخص بهدلیل قرارگیری تایر در دماهای زياد حین پخت و
سرویس (بر اثر اصطکاک با سطح جاده و تلفات ناشی از حرکت)،
اهمیت ویژهای دارد .گرمای تولیدشده در آمیزه تایر میتواند موجب
تخریب خواص فیزیکی و شیميایی و حتی جداشدن نخ از آمیزه
الستیکی شود [ .]19بنابراين ،خواص گرمايي منسوج تایر از جمله
جمعشدگی و نیروی جمعشدگی اهمیت بسزایی دارد .گرما به
جمعشدگی در پلیمر منجر میشود .اما اگر پس از سردکردن ،دوباره
پلیمر تا محدود ه دمای پیشین گرم شود ،طول لیف در این حالت
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Fig. 3. Shrinkage of hybrid cords.
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جدول -3جمعشدگی رسنهای هيبريدي و نمونههای مرجع.

Table 3. Shrinkage of hybrid cords and reference samples.
Sample
)Shrinkage (%
1.64±0.40

PET yarn

2.23±0.12

PET cord

2.85±0.18

Nylon yarn

4.84±0.32

Nylon cord

3.37±0.11

HC-t300-cr0

4.05±0.23

HC-t300-cr3

4.05±0.15

HC-t300-cr5

3.51±0.21

HC-t350-cr0

4.17±0.24

HC-t350-cr3

4.31±0.17

HC-t350-cr5

3.84±0.10

HC-t400-cr0

4.39±0.65

HC-t400-cr3

4.63±0.09

HC-t400-cr5

نیروی جمعشدگی

اگر منحنی نیروی جمعشدگی نمونهای بر حسب دما رسم شود ،با
افزایش دما نیروی جمعشدگی نیز افزایش مييابد .اما این افزایش
تا دمایی ( )Tmaxادامه دارد و پس از آن ،نیرو کاهش مييابد .کاهش
جمعشدگی پس از دمای بيشينه ،بهدلیل ذوب بلورهای کوچک و
آزادشدن زنجیرهاست .همچنین ممکن است ،در برخی نمونهها

(بهويژه نمونههای تکال) كاهش دیگری نیز (در دمای کمتر) ديده
شود که این پدیده با دمای انتقال شیشهای ( )Tgپلیمر در ارتباط
است [ .]21جدول  4نیروی جمعشدگی را در دمای  177°Cو دمایی
گزارش میکند که در آن بيشينه نیروی جمعشدگی رخ میدهد
( ،)Tmaxنیروی جمعشدگی نایلون بیشتر از پلیاستر است .میتوان
گفت ،ثبات ابعادی پلیاستر بهتر از نایلون است که این مزیتي برای
پلیاستر بهشمار ميآيد .اختالف طول در رسن همانطور که موجب
افزایش جمعشدگی میشود ،تا حدی افزایش نیروی جمعشدگی را
نیز بهدنبال دارد (شکل  .)4بهعبارت دیگر ،زمانی که نسبت چنبرش
زیاد است و نایلون در مرکز رسن قرار دارد ،بالفاصله با اعمال
گرما ،نایلون به جمعشدگی تمایل دارد و نیروی جمعشدگی زیاد
آن به افزایش نیروی جمعشدگی رسن منجر میشود [ .]10تاب نیز
موجب تغییراتی در نیروی جمعشدگی شده که این موضوع به زاویه
قرارگیری الیاف مربوط میشود .در واقع ،نیروی برایند که در رسن
نیز ظاهر ميشود ،با زاویه قرارگیری الیاف در رسن مرتبط است [.]17
اثر تاب و نسبت چنبرش بر منحنی خزش

خزش شاخص مهمي در منسوج تایر است که پايداري ابعادی آن
را تحت تأثیر قرار میدهد .مقدار خزش رسن تایر هنگام اعمال
بار ،میتواند اثر بسزایی بر عملکرد تایر داشته باشد .بهعنوان مثال،
جدول  -4نیروی جمعشدگی نمونههای مرجع و رسنهای هيبريدي.

Table 4. Shrinkage force of reference samples and hybrid cords.
)Tmax (◦C

شکل  -4افزایش نیروی جمعشدگی با افزایش نسبت چنبرش.

Fig. 4. Increasing the shrinkage force by increasing the core ratio.

)Shrinkage force (cN/tex
at 177°C
at Tmax

Samples

233

2.48

1.91

PET yarn

247

1.76

1.35

PET cord

233

3.40

2.28

Nylon yarn

238

2.84

1.63

Nylon cord

238

2.41

1.52

HC-t300-cr0

234

2.71

1.85

HC-t300-cr3

238

2.94

1.98

HC-t300-cr5

237

2.07

1.33

HC-t350-cr0

234

2.62

1.74

HC-t350-cr3

233

2.24

1.50

HC-t350-cr5

233

2.47

1.66

HC-t400-cr0

-

-

1.70

HC-t400-cr3

-

-

1.60

HC-t400-cr5

مجله علمی ،علوم و تکنولوژی پلیمر ،سال سیو سوم ،شماره  ،2خرداد  -تير 1399

121

زهرا مهدويپور و همکاران

ن تایر هيبريدي نایلون  -6،6پلیاستر :اثر مقدار تاب و نسبت ...
خواص گرمامکانیکی رس 

شكل  -5كرنش اوليه نمونههاي هيبريدي در آزمون خزش.

Fig. 5. Primary strain of the hybrid samples in the creep test.

هنگامی که خودرو بهمدت معلوم بدون حرکت متوقف شده باشد،
نیروی ایستای ناشی از وزن خودرو ،موجب ازدیاد طول وابسته به
زمان در تایر و نخ تایر میشود .اگر مقدار خزش اجزای تایر از جمله
منسوج بهکار رفته در آن زیاد باشد ،هنگام شروع حركت دوباره
خودرو مشکالتی بروز میکند .مطالعه مؤلفههای نیروهای عمودی و
برشی وارد بر تایر و تغییرشکل ایجادشده در آن ،این مورد را تأیید
میکند [ .]22افزون بر آن ،مقدار خزش رسن تایر میتواند بر ایجاد
یا گسترش عیبها در تایر اثر بگذارد .بهعنوان مثال ،ترک در شیار
تایر ( )groove crackingبا مقدار خزش آمیزه تایر و رسن در ارتباط
است [.]23

افزایش تاب در نمونهها موجب افزایش مقدار کرنش اولیه و تا
حدی خزش میشود (شکلهاي  5و .)6در واقع ،نمونه با تاب بیشتر
بهراحتی ازدیاد طول را طی زمان نشان ميدهد [ .]24نتایج آزمون
مکانیکی کششی نیز این موضوع را تأیید میکند که نیرو در ازدیاد
طول معین با افزایش تاب ،کاهش مییابد .بنابراین کرنش اولیه در
آزمون خزش نیز بر اثر افزایش تاب ،کاهش مييابد .همچنین میتوان
ادعا كرد ،با ازدياد نسبت چنبرش ،کرنش نیز افزایش مییابد .در
نمونههایی که نسبت چنبرش زیاد است ،نایلون در مرکز رسن قرار
دارد .بنابراین ،رفتار رسن با این جزء کنترل میشود و نيز نایلون
نسبت به پلیاستر کرنش بیشتری (و مدول کمتری) دارد .بنابراين روند
افزایش کرنش اولیه با ازدياد نسبت چنبرش ،منطقی بهنظر میرسد.

نتیجهگیری
در این پژوهش ،رسن هيبريدي تایر نایلون -6،6پلیاستر بهعنوان
راهحلی اقتصادی براي بهبود عملکرد تایر و کاهش مصرف سوخت
خودرو بررسی شد .در این راستا اثر مقدار تاب و نسبت چنبرش
رسن بر خواص گرمامکانیکی رسن تایر مطالعه شد .نتایج نشان داد ،با
افزایش مقدار تاب ،مدول یانگ و نیرو در ازدیاد طول معین رسن کاهش و
مقدار خزش آن افزایش مييابد .تاب موجب افزایش زاوی ه قرارگیری
الیاف با محور رسن میشود .بنابراین طول مؤثر الیاف در رسن و در
نتیجه مدول کاهش پیدا میکند .جمعشدگی نیز بهدلیل افزایش جرم
واحد طول نخ در تابهای بیشتر ،مقادیر بیشتری را نشان ميدهد.
چنبرش پلیاستر دور نایلون موجب افزایش مدول نمونه میشود.
زیرا در صورت واردشدن نیرو به رسن ،ابتدا نایلون که در مرکز آن
قرار دارد ،درگیر میشود .پس از ازدیاد طول اولیه ،پلیاستر که دارای
مدول بیشتری است ،نقش ايفا میکند و موجب افزایش مدول ميشود.
بنابراین ،نمونههای با نسبت چنبرش  1/05که دارای نیرو در ازدیاد طول
معین بیشتر و در نتیجه پايداري ابعادی بهتري هستند ،میتوانند برای
طراحی تایرهای كارآمد استفاده شوند .همچنین در این نمونهها ،نایلون
بهدلیل قرار گرفتن در هست ه رسن ،جمعشدگی و نیروی جمعشدگی
را تحت تأثیر قرار ميدهد و موجب افزایش این شاخصها میشود.
قدردانی

شکل  -6اثر تاب بر منحنیهای خزش رسنهای هيبريدي.

Fig. 6. Effect of twist on creep curves of hybrid cords.

122

مجله علمی ،علوم و تکنولوژی پلیمر ،سال سیو سوم ،شماره  ،2خرداد  -تير 1399

از حمایتهای دانشگاه صنعتی امیرکبیر و کارخانه نخ تایر رازی براي
انجام پژوهش حاضر ،تشکر و قدردانی میشود.
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