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ABSTRACT
high performance passenger tire tread compound was optimized for its
mechanical, dynamical and thermal properties. A reference compound was
based on a blend of SBR and BR, sulfur and other ingredients without
accelerator, carbon black and aromatic oil. The effects of CBS/TMTD and TBBS/
TMTD as accelerator systems were studied with different quantities and the best
accelerator system was chosen. Then, the blends of N330 and N550 carbon blacks
were added in different quantities and the properties of these samples were studied
to determine the best carbon black blend. Finally, the effect of different quantities of
aromatic oil was investigated and the optimized quantity of aromatic oil and the final
properties of tire tread compound were defined. The mechanical and dynamical tests
were carried out on appropriate samples to determine tensile strength, elongationat-break, fatigue-to-failure, abrasion resistance, hardness, resilience, dynamicalmechanical properties and temperature rise due to the heat build-up. The results
showed that the compound containing 0.8 phr CBS, 0.7 phr TMTD, 40 phr N330,
20 phr N550 and 15 phr aromatic oils demonstrated the best properties.
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چکیده
در پژوهش حاضر ،بهينهسازي خواص مکانیکی ،دینامیکی و گرمایی آمیزه رویه تایر راديال

سواری با تأكيد بر نقش و اثر سه جزء شتابدهنده ،دوده و روغن آروماتیک انجام شد .بدین
منظور ،ابتدا فرمولبندی مبنا بر پایه دو کائوچوی  SBR/BRو گوگرد و سایر اجزای آمیزهکاری و

واژههای کلیدی
تاير،
رویه،
مقاومت غلتشی،
آميخته دوده،
روغن آروماتیک

بدون سه بخش يادشده درنظر گرفته شد .اثر دو سامانه شتا بدهنده  CBS/TMTDو

 TBBS/TMTDدر مقادیر و نسبتهای مختلف و به شکل نیمهکارا روی خواص آمیزه مبنا بررسی

شده و بر این اساس سامانه شتابدهنده مناسب انتخاب شد .سپس ،آمیخته دودههای  N330و N550

در مقادیر و نسبتهای مختلف به آمیزه اضافه شد و خواص آن بررسی و مقایسه شد تا مقدار

بهینه آمیخته دودهای  N330/N550مشخص شود .سرانجام ،با مطالعه اثر مقادیر مختلف روغن
آروماتیک روی خواص آمیزه رویه تایر ،مقدار بهینه آن و نیز خواص بهینه آمیزه نهایی مشخص

شد .برای تعیین خواص بهینه آمیزه نهایی آزمونهای مکانیکی (استحکام کششی ،درصد ازدیاد
طول تا پارگی ،خستگی ،سایش ،سختی و جهندگی) ،آزمونهای دینامیکی شامل  DMTAدر حالت

کششی و همچنین آزمون گرمااندوزی انجام شد .نتایج نشان داد ،خواص بهینه آمیزه در سامانه
شتابدهنده  CBSبه مقدار  0/8قسمت وزنی و  TMTDبه مقدار  0/7قسمت وزنی ،آمیخته دودههای
 N330/N550به نسبت  40/20و روغن آروماتیک به مقدار  15قسمت وزنی حاصل میشود.
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مقدمه

تایر از مهمترین اجزای خودرو سواری است که نقش بسیار مهمی
در فرمانپذیری ،ایمنی و راحتی سرنشینان آن ایفا میکند .بنابراین،
طراحی آمیزه اجزای تشکیلدهنده آن بسیار پیچیده است .به عنوان
مثال ،حفظ استحکام و ایمنی از یک سو و راحتی ،نرمی حرکت و نیز
کاهش مقدار اتالف انرژی از سوی دیگر همواره از چالشهای
پیشرو بوده است .در این میان ،رویه تایر به عنوان عامل واسط بین
سایر اجزای تایر و جاده نقش کلیدی را بر عهده دارد .طراحی آمیزه
رویه تایر از جمله مواردی است که مورد توجه پژوهشگران است.
آنها به نوعی همواره در صدد هستند تا بین سه خاصیت کاهش
مقاومت غلتشی ،افزایش قدرت چنگزنی یا کشانش ( )tractionو
افزایش مقاومت سایشی توازن و بهبود ایجاد کنند .این سه خاصیت
دارای ویژگی منحصر به فردی هستند ،بهطوری که همواره بهبود یک
خاصیت ،موجب افت خاصیت دیگر میشود.
عوامل مختلفی روی خواص آمیزههای رویه تایر اثر میگذارد که
انتخاب اجزای آمیزه یکی از مهمترین روشها برای ایجاد توازن
بین سه خاصیت مزبور است .درحالیکه سیلیکا به همراه عامل
جفتکننده سیالنی باعث بهبود قابل توجهی در مقاومت غلتشی و
قدرت چنگزنی رویه تایر میشود ،به علت گرانقیمت بودن آنها،
دوده همچنان مهمترین و اصلیترین پرکننده برای آمیزه رویه تایر
سواری بهشمار میرود .انتخاب دوده مناسب از میان انواع دودهها و
آمیختن آنها برای دستیابی به خواص بهتر ،امکان بهبود سه خاصیت
مزبور را همتراز با سیلیکا و سیالن برآورده میسازد .با توجه به
مقادیر قابل توجه دوده بهکار رفته در آمیزههای تایر ،لزوم استفاده
از کمکفرایندهای مناسب اهمیت ویژهای دارد .کمکفرایندها با
کاهش گرانروی پایه الستیکی آمیزه ،امکان پخش ذرات دوده را در
ماتریس الستیکی فراهم میسازند .در نهایت ،برای تثبیت خواص
آمیزه مسئله پخت مطرح میشود .انتخاب نوع سامانه پخت عالوه
بر تثبیت خواص ،روی خواص نهایی نمونه نیز اثرگذار است که در
حالت انتخاب صحیح سامانه ،این خواص همسو با خواص مدنظر از
سایر اجزای آمیزه خواهد بود.
مهمترین جزء آمیزه الستیکی ،کائوچوها و مقادیر آنهاست Marzocca .و
همکاران [ ]1رفتار دینامیکی مکانیکی آمیزه  SBR/BRرا با نسبتهای
مختلف بررسی کردهاند .نتایج این پژوهش نشان میدهد ،آمیزه
 SBR/BRبا نسبت  80/20بهترین خواص مکانیکی دینامیکی
را برآورده میکند .پس از کائوچو ،پرکننده مهمترین جزء است که
مطالعات بسیار زیادی در این زمینه ،بهویژه اثر دوده روی مقاومت غلتشی،

قدرت چنگزنی و مقاومت سایشی الستیکها [ ]2-4انجام شده است.
 Linو همکاران [ ]5اثر مقادیر مختلف دوده  N330را با روغن
آروماتیک و بدون آن روی خواص آمیزه  SBRبررسی کردهاند Hess .و
 ]6[ Klampخواص دینامیکی رویه تایر سواری را با تغییر در مقادیر و
نوع دوده بررسی کردند .نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد ،با
افزایش مساحت سطح دوده مقاومت غلتشی و قدرت چنگزنی یا
کشانش افزایش مییابد .از سوی دیگر ،افزایش ساختار دوده قدرت
چنگزنی را کاهش میدهد ،درحالیکه اثر قابل توجهی بر مقاومت
غلتشی ندارد .افزایش مقدار روغن به آمیزه موجب افزایش مقدار
اتالف انرژی و قدرت چنگزنی میشود .همچنين ،افزایش مقدار
گوگرد و شتابدهنده به دليل افزايش مقدار اتصاالت عرضي و در
پی آن كاهش جابهجايي زنجيرهاي پليمري سبب کاهش مقدار اتالف
انرژی میشود.
 Kandemirliو همکاران [ ]7خواص آمیزه  SBR/BRپرشده با
انواع مختلف دودهها را بررسی کردند .نتایج نشان داد ،با کاهش اندازه
دوده استحکام کششی و مدول افزایش مییابد Takino .و همکاران
[ ،]8اثر افزودن انواع کمکفرایندها را روی خواص دینامیکی -
مکانیکی آمیزه  SBRبررسی کردهاند .آنها ابتدا اثر افزودن کمکفرایند
را روی پخش دوده مطالعه کرده و سپس از کمکفرایندهای مختلف
برای بهبود پخش دوده بهره جستهاند .کارایی تایر ن ه تنها به طراحی
آمیزه و ساختار آن بستگی دارد ،بلکه به روش اختالط اجزا با هم و
فراورش آن نیز وابسته است.
 Raepenbuschو همکاران [ ]9اثر شرایط اختالط ،شامل زمان و
دمای اختالط و انرژی ورودی را روی خواص گرانروکشسانی تایر،
از جمله مقاومت غلتشی و قدرت چنگزنی بررسی کردهاند .شیوا و
آتشی [ ]10اثر نوع و مقدار چگالی اتصاالت عرضی سامانه پخت
گوگردی را با تغییر مقدار و نسبت گوگرد و شتابدهنده مطالعه
کردهاند .بررسیها نشان میدهد ،مقادیر رشد ترک و مقاومت پارگی
با کاهش نسبت گوگرد به شتابدهنده در مقدار مساوی چگالی
اتصاالت عرضی به مقدار قابل توجهی بهبود مییابد .ضمن اینکه
مقدار گرمااندوزی و سایر خواص فیزیکی  -مکانیکی نیز حفظ
میشود.
 Karakو همکاران [ ]11اثر پارامترهای پخت مثل زمان و دمای
پخت را روی خواص مکانیکی آمیزه  SBR/BRبررسی کردهاند.
 Basfarو همکاران [ ]12مقایسه کلی بین سه روش پخت گوگردی،
پراکسیدی و با پرتودهی را روی خواص آمیزه  SBRو آمیزه NR
انجام دادهاند.
در این كار پژوهشي ،بهینهسازی خواص مکانیکی ،دینامیکی و
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گرمایی رویه تایر راديال سواری كه بر پایه آمیزه  SBR/BRقرار دارد،
مورد توجه واقع شده است .بدين منظور ،آميزه پايه كه در حال توليد
بوده و از آن در ساخت تاير استفاده ميشود ،انتخاب شد .هدف
اصلي از بهبود خواص اين آميزه ،قابل استفاده شدن آن در تاير راديال
سواري کارآمد است .منظور از کارآمدی در پژوهش حاضر این است
كه سه پارامتر پیشگفته مقاومت غلتشي ،كشانش يا چنگزنی و
فرسايش تاير بهطور نسبي بهبود يابند .براي دستیابی به اين هدف و
یافتن فرمولبندی آمیزه بهینه ،اثر سه جزء آمیزه شامل شتابدهنده،
دوده و روغن آروماتیک بهطور جداگانه بررسی شد .بدين ترتيب كه
ابتدا نوع و مقدار شتابدهنده به عنوان عاملی مهم در سامانه پخت
گوگردی و تثبیت خواص نهایی آمیزه ،بررسی شد .براي اين كار از
دو سامانه شتابدهنده  CBS/TMTDو  TBBS/TMTDدر مقادیر و
نسبتهای مختلف استفاده و خواص آمیزههای آنها بررسی و مقایسه
شد تا نوع و نسبت بهینه شتابدهنده در آمیزه مبنا مشخص شود .در
مرحله دوم ،اثر دوده مطالعه شد.
در این بخش ،برای بهبود خواص دینامیکی و گرمایی آمیزه رویه
تایر از آمیخته دودههای  N330و  N550در مقادیر و نسبتهای
مختلف بهره گرفته شد .با بررسی و مقایسه خواص حاصل از
آمیزههای حاوی این دو نوع دوده ،بهترین مقدار و نسبت آمیخته
دوده  N330/N550که خواص بهينه را ارائه میدهد ،معین شد .در
پايان ،اثر مقادیر مختلف روغن آروماتیک روی خواص آمیزه رویه
تایر بررسی شد .پس از تهیه آمیزههای مزبور با بررسی خواص آنها،
ضمن مشخصکردن بهترین مقدار روغن آروماتیک ،خواص بهینه
جدول  -1مشخصات مواد اولیه استفاده شده در ساخت آمیزهها.
مواد
دوده
دوده N550
روی اکسید
استئاریک اسید
N330

IPPD

موم پارافین
روغن آروماتیک
CBS
TBBS
TMTD

گوگرد
128

نوع افزودنی

شرکت سازنده

پرکننده و تقویتکننده
پرکننده و تقویتکننده
فعالکننده
فعالکننده
ضداکسنده
ضداوزون
نرمکننده و روانکننده
شتابدهنده
شتابدهنده
شتابدهنده
عامل اتصال عرضی

شرکت کربن ایران
شرکت کربن ایران
پارس اکسید

آمیزه نهایی رویه تایر سواری نیز گزارش و با دو نمونه صنعتی مقایسه
شد .بر اين مبنا نوآوري ويژه این کار را ميتوان طراحي و ارائه
فرمولبندی براي آميزه رويه تاير سواري دانست كه در آن سه هدف
پیشتر گفته شده (كاهش مقاومت غلتشي در كنار افزايش قدرت
چنگزنی و مقاومت سايشي) با آميختن دودهها و بدون استفاده از
سيليكا به همراه تركيب شتابدهندهها مدنظر قرار گرفت .دستيابي
به اين مهم و تأييد كار نيز با مقايسه خواص فيزيكي و مكانيكي
آميزه نهايي با دادههاي دو نمونه صنعتی انجام شد .شایان ذکر است،
پژوهش اخير به مراحل بهينهسازي آزمايشگاهي طرح اختصاص دارد و
در مرحله بعد ،ساخت تاير و بررسي عملكرد آن در سرويس مورد
توجه قرار میگیرد.

تجربي
مواد و دستگاهها

الستیکهای خام استفاده شده در این پژوهش ،کائوچوی مصنوعی
استیرن  -بوتادیان ( SBR 1502پتروشیمی بندر امام با گرانروی مونی
 )53و کائوچوی مصنوعی بوتادیان ( BR 1220پتروشیمی اراک با
گرانروی مونی  )46بود .سایر اجزای استفاده شده در فرمولبندی
آمیزههای الستیکی به همراه نقش و اثر و شرکت سازنده هر یک در
جدول  1آمده است .فرمولبندی آمیزهها با توجه به فرمول پايه آميزه
در حال ساخت يك واحد صنعتي و نيز تجربیات پیشین معين شد.
در جدول  2فرمولبندی آميزه مبنا (بدون شتابدهنده ،دوده و روغن)
آمده است .ساير فرمولبنديها در بخش بحث و نتايج دادهشدهاند.
برای مشخص کردن اطالعات الزم برای پخت نمونهها از رئومتر
ساخت شرکت  Zwickآلمان طبق استاندارد  ASTM D2084در
جدول  -2فرمولبندی آمیزه مبنا (قسمت به ازای صد قسمت کائوچو).

Rheinchemie

 Dusloاسلوواکی
Sasol wax

نفت بهران
 Bayerآلمان
 Bayerآلمان
 Bayerآلمان
 Bayerآلمان
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اجزای آمیزه

مقدار

SBR

80
20
1
1
5
1
1/5

BR
IPPD

موم پارافین
روی اکسید
استئاریک اسید
گوگرد
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دمای  160 °Cاستفاده شد .برای سنجش خواص کششی نمونههای
ساخته شده ،از آزمون کشش مطابق استاندارد  ASTM D 412-Cو
دستگاه آزمون مکانیکی هیوا استفاده شد .سختی نمونهها به کمک
سختیسنج در مقیاس  Shore Aساخت شرکت  Zwickآلمان مطابق
با استاندارد  ASTM D2240معین شد.
مقدار جهندگی طبق استاندارد  ASTM D1054با دستگاه Frank
ساخت آلمان مشخص شد .مقاومت سایشی نمونهها نیز طبق
استاندارد  ASTM D5963روی نمونههای قرصیشکل با استفاده از
دستگاه  Abrasion Meterساخت شرکت  Frankآلمان اندازهگیری
شد .برای انجام آزمون خستگی از دستگاه  Monsantoساخت آمریکا
مطابق با استاندارد  ASTM D4482استفاده شد .خواص دینامیکی
نمونهها بهوسیله آزمون تجزیه گرمایی دینامیکی مکانیکی ()DMTA
بهکمک دستگاه  Tritec 2000ساخت کشور انگلستان و آزمون
گرمااندوزی نمونهها نیز با استفاده از دستگاه Goodrich Flexometers
طبق استاندارد  ASTM D623اندازهگیری شد.

اجزای آمیزه
CT1

CT2

CT3

TT1

TT2

TT3

SBR

80

80

80

80

80

80

BR

20

20

20

20

20

20

IPPD

1

1

1

1

1

1

موم پارافین

1

1

1

1

1

1

روی اکسید

5

5

5

5

5

5

استئاریکاسید

1

1

1

1

1

1

0/8

1

1/2

-

-

-

TBBS

-

-

-

0/8

1

1/2

TMTD

0/7

0/5

0/3

0/7

0/5

0/3

گوگرد

1/5

1/5

1/5

1/5

1/5

1/5

CBS

()3

اثر شتابدهنده

برای بررسی اثر شتابدهنده شش فرمولبندی حاوی دو نوع
شتابدهنده تهیه شد که در جدول  3فرمولبندی این آمیزهها
مشخص شده است .نتایج آزمون رئومتری شتابدهندهها در جدول 4
آمده است .بهينهسازي و مقایسه خواص در اين قسمت بر مبنای
اندازهگیری چگالي اتصاالت عرضي به کمک آزمون تورم و معادله
فلوری  -رنر انجام شد .مقدار تورم به شکل درصد جذب حالل
( )Qtبه کمک نمونهها از معادله ( )۱محاسبه میشود [:]13
ws − wi
×100
wi

=
Qt

در این معادله wi ،وزن اولیه نمونهها و  wsوزن نمونههای متورم شده
پس از قرارگرفتن در حالل تولوئن به مدت  72 hاست .کسر حجمی
نمونهها ( )jrاز معادله ( )۲بهدست میآید:
()2

کد آمیزه

با معادله فلوری  -رنر محاسبه کرد [:]14

نتايج و بحث

()1

جدول  -3فرمولبندی آمیزههای ساخته شده با سامانه شتابدهنده
(قسمت به ازای صد قسمت کائوچو).

w s × rr
w i × rs

= 1+

1

jr

در این معادله rr ،و  rsبه ترتیب چگالی نمونه و حالل است .با
استفاده از معادلههای ( )۱و ( )۲میتوان چگالی اتصاالت عرضی را

= − ln(1 − jr ) − jr − Xjr2
2V0 r r n physjr1/3

در معادله فلوری  -رنر V0 ،حجم مولی حالل nphys ،درجه فیزیکی
اتصاالت (چگالي اتصاالت عرضی) که برابر با  1/2McاستMc ،
وزن مولکولی میانگین عددی بین دو اتصال شبکه و  Cنیز ضریب
برهمکنش بین نمونه و حالل است که از معادله ( )۴محاسبه میشود:
(d s − d r ) 2 V0
RT

()4

=X

جدول  -4دادههای آزمون رئومتری نمونههای آمیزه مبنا حاوی
شتابدهنده.
مشخصه

CT1

CT2

CT3

TT1

TT2

TT3

زمان برشتگی (2/7 )min

3/2

3/9

3

3/5

4/9

6/2

5/5

6/9

6/4

7/6

8/6

8/8

8/95 9/35 9/35 8/25 8/69

زمان پخت ()min

گشتاوربیشینه()N.m

گشتاور کمینه (1/76 1/87 1/76 1/87 1/87 1/87 )N.m
اختالفگشتاور(7/19 7/48 7/59 6/38 6/82 6/93 )N.m
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جدول  -5دادههای حاصل از آزمون تورم و معادله فلوری  -رنر
نمونههای آمیزه مبنا حاوی شتابدهنده.
مشخصه

CT1

CT2

CT3

TT1

TT2

TT3

چگالی ()g/cm3

0/96

0/95

0/93 0/93

0/98

0/92

Qt

jr

2/65

2/88

3/1

2/93

2/81

3/18

0/19

0/18

0/19 0/18

0/18

0/18

(Mc )g/mol

3022

3206

3378 3030 3292

3398

جدول  -7فرمولبندی آمیزههای حاوی دوده.
کدآمیزه

اجزایآمیزه
CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

80

80

80

80

80

20

20

20

20

20

40

45

50

50

60

IPPD

20

25

20

30

20

1

1

1

1

1

موم پارافین

1

1

1

1

1

روی اکسید

5

5

5

5

5

استئاریک اسید

1

1

1

1

1

CBS
TMTD

0/8

0/8

0/8

0/8

0/8

0/7

0/7

0/7

0/7

0/7

گوگرد

1/5

1/5

1/5

1/5

1/5

SBR
BR
N330
N550

در این معادله dr ،و  dsبه ترتیب پارامتر انحاللپذیری حالل و نمونه،
 Rثابت جهانی گازها و  Tدمای مطلق است.
نتایج حاصل از آزمون تورم و اطالعات الزم برای محاسبه چگالی
اتصاالت عرضی و نیز نتایج حاصل از معادله فلوری  -رنر در جدول 5
آمده است .نتایج نشان میدهد ،اثر همافزایی سامانه شتابدهنده CBS/
 TMTDمؤثرتر از سامانه  TBBS/TMTDاست .در نتیجه نمونههای
حاوی  ،CBSچگالی اتصاالت عرضی بیشتری نسبت به نمونههای
حاوی  TBBSدارند .بنابراین انتظار میرود CBS ،خواص بهتری
نسبت به  TBBSنشان دهد .نتایج خواص مکانیکی در جدول  6آمده
است .نمونه  CT1که کمترین  Mcرا دارد ،بیشترین سختی ،استحکام
کششی و بیشترین جهندگی را نشان میدهد .بنابراین ،میتوان این
نمونه را به عنوان سامانه برتر شتابدهنده برای اضافهکردن به فرمول
مبنا انتخاب کرد.

به دو هدف اصلي استحكام مكانيكي مناسب و در عين حال كاهش
گرمااندوزی است .با درنظرگرفتن  N330به عنوان دوده اصلی و
 N550به عنوان دوده فرعی میتوان با حفظ نسبی خواص مکانیکی،
رفتار دینامیکی  -گرمایی را بهبود بخشید .نتایج آزمون رئومتری
آمیزههای حاوی دوده در جدول  8آمده است .مشاهده میشود ،دوده
اثر چندانی روی زمان برشتگی و زمان پخت آمیزه ندارد.

اثر دوده

استحکام کششی

برای مطالعه اثر دوده ،دو نوع دوده  N330و  N550به شکل آميخته
درنظر گرفته شد .پنج فرمولبندی آماده شد که مشخصات آنها در
جدول  7آمده است .استفاده از آمیخته دو نوع دوده براي دستيابي

نتایج آزمونهای استحکام کششی ،مدول در  100درصد کشش و
ازدیاد طول تا پارگی به ترتیب در شکلهای  1تا  3نشان داده شدهاند.
افزایش مقدار کلی دوده باعث افزایش استحکام کششی میشود .این

جدول  -6خواص مکانیکی نمونههای آمیزه مبنا حاوی شتابدهنده.
خواص
سختی

کد آمیزه

CT1

CT2

CT3

TT1

TT2

TT3

51 ± 0/7

50 ± 1/1

49 ± 0/8

51 ± 1/3

50 ± 0/6

48 ± 1/2

استحکام کششی ()MPa

1/6 ± 0/04

1/5 ± 0/13

1/7 ± 0/09

1/4 ± 0/05

1/3 ± 0/04

1/4 ± 0/09

ازدیاد طول تا پارگی ()%

126 ± 14/6

120 ± 11/6

159 ± 2/6

118 ± 4/9

116 ± 6/9

196 ± 10/7

مدول )MPa( 100%
جهندگی ()%
130

1/2 ± 0/06
83 ± 0/4

1/1 ± 0/04
81 ± 0/5
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75 ± 0/5

1/3 ± 0/03
75 ± 0/8
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69 ± 0/7
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جدول  -8دادههای آزمون رئومتری نمونههای حاوی دوده.
مشخصه
زمان برشتگی ()min

CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

2/5

2/5

2/4

2/3

2/3

گشتاور بیشینه ()N.m

22/2

26/3

24/5

28/2

30/7

اختالفگشتاور ()N.m

18/4

20/8

19/1

21/6

23/1

زمان پخت ()min

گشتاور کمینه ()N.m

6/2
3/8

6/7

5/5

6/3

5/4

6/5
6/6

6/9

7/6

افزایش تا مقدار بیشینه میرسد و پس از آن کاهش مییابد [.]15،16
مشاهده میشود ،آمیخته دودهای  N330/N550تا مقدار 70قسمت
وزنی افزایش استحکام کششی را نشان میدهد .این خاصیت در
مقدار دوده  80قسمت وزنی به مقدار قابل مالحظهای کاهش مییابد.
نکته تأملبرانگیز دیگر درباره نتایج استحکام کششی ،نسبت دو
دوده بهکار رفته در آمیزه است .دوده ریزتر به دلیل قابلیت تشکیل
برهمکنشهای بیشتر با زنجیرهای پلیمری و سایر ذرات دوده و
همچنین فاصله کمتر بین خوشههای پرکننده استحکام کششی بیشتری
نشان میدهد [ .]17بنابراین ،وجود مقدار بیشتر دوده ریز N330
ت  N550خاصیت تقویتکنندگی را بیشتر افزایش
نسبت به دوده درش 
میدهد .البته شایان ذکر است ،هر چه دوده ریزتر باشد ،استحکام
کششی زودتر به نقطه بیشینه میرسد و سپس کاهش مییابد [.]15
مقایسه نمونههای  CB1 ،CB3و  CB5دارای  20قسمت وزنی دوده
 N550نشان میدهد ،با افزایش مقدار دوده  N330تا  50قسمت وزنی
افزایش استحکام کششی و پس از  60قسمت وزنی افت آن اتفاق
میافتد .مقايسه نمونههای  CB2و  CB3که هر دو دارای  70قسمت
وزنی دوده هستند ،گویای این موضوع است .با وجود اینکه نمونه

شکل  - 1استحکام کششی نمونههای حاوی دوده بدون روغن آروماتیک.

شکل  -2تنش در  100درصد کشش (مدول  100درصد) نمونههای
حاوی دوده بدون روغن آروماتیک.
 CB3دوده  N330بیشتری دارد و انتظار میرود که استحکام کششی
زیادتری داشته باشد ،ولی استحکام کششی تقریب ًا یکسانی دارند.
نتایج مزبور این حقیقت را بیان میکند که حد نهایی دوده  N330در
آمیخته  45 ،N330/N550قسمت وزنی است .ازدیاد طول تا پارگی
با افزایش دوده روند نزولی دارد .بدین ترتیب ،مدول با افزایش دوده
روند صعودی پیدا میکند .در این باره نیز وجود دوده ریز بیشتر
موجب افزایش ازدیاد طول تا پارگی و کاهش مدول میشود .البته این
روند تا  70قسمت وزنی دوده صادق است .پس از این مقدار به دلیل
پخش کمتر دوده ریزتر نسبت به دوده درشتتر ،ازدیاد طول تا پارگی
در آمیزه  CB5دارای دوده ریز بیشتر از آمیزه  CB4کمتر شده است.

شکل  - 3درصد ازدیاد طول تا پارگی نمونههای حاوی دوده بدون
روغن آروماتیک.
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شکل  -4سختی نمونههای حاوی دوده بدون روغن آروماتیک.
سختی آمیزهها

در شکل  4نتایج آزمون سختی نشان داده شده است .همانطور که
انتظار ميرود ،مشاهده میشود با افزایش مقدار دوده سختی نمونهها
نیز افزایش مییابد .همچنين ،سیر صعودی مزبور در مقادیر بیشتر
دوده سرعت کمتری دارد.
مقاومت در برابر خستگی و مقاومت سایشی

نتایج آزمون مقاومت خستگی در شکل  5و نتایج مقدار سایش در
شکل  6نشان داده شده است .از آنجا که مهمترین سازوکار در
آزمونهای خستگی و مقاومت سایشی براساس مقدار اتالف
گرماست ،بنابراین هر چه مقدار گرمای تولید شده در نمونه الستیکی
بیشتر باشد ،انرژی کمتری صرف رشد ترک میشود و مقاومتهای

شکل  -5مقاومت در برابر خستگی نمونههای حاوی دوده بدون
روغن آروماتیک.
132

شکل  -6درصد سایش نمونههای حاوی دوده بدون روغن آروماتیک
(به دلیل نزدیکبودن چگالی نمونهها ،درصد اتالف گزارش شد که
عدد کمتر نشاندهنده مقاومت سایشی بیشتر است).
خستگی و سایشی بهبود مییابد [ .]18ولی مقاومت خستگی با
افزایش بیش از حد دوده و سازوکارهای اتالف گرمایی و در نتیجه
تشدید تخریب گرمایی نمونه ،روند معکوسی را درپی میگیرد.
مقاومت سایشی تابع دو سازوکار افزایش اتالف انرژی و ضریب
اصطکاک است .ابتدا با افزایش اتالف انرژی مقاومت سایشی بهبود
مییابد .ولی ،ضریب اصطکاک نیز با افزایش دمای نمونه حاصل از
افزایش اتالف انرژی به شکل گرما افزایش مییابد و درنهایت بر
سازوکار اتالف انرژی غلبه کرده و موجب کاهش مقاومت سایشی
میشود [.]19،20
نتایج آزمون خستگی و درصد مقدار سایش نشان میدهد ،افزایش
مقدار دوده باعث افت مقاومتهای خستگی و سایشی شده است.
این موضوع بدان معنی است که دوده در آمیزه الستیکی به مقدار 60
قسمت وزنی نیز مقدار زیادی است و با افزایش بیشتر آن خستگی و
مقاومت سایشی کاهش مییابد ،بهطوری که این رفتار در مقادیر80
قسمت وزنی کام ً
ال مشهود است.
درباره نسبت مقادیر دوده رفتار بدین شکل است که هر چه دوده
ریزتر باشد ،اتالف گرمایی یا گرمااندوزی نیز در نمونه افزایش
مییابد ،درنتیجه ضریب اصطکاک نیز با وجود دوده ریزتر بیشتر افزایش
مییابد .روند افزایش خستگی و مقاومت سایشی بیشتر میشود و
نقطه بیشینه آنها نیز زودتر از دودههای با اندازه بزرگتر فرا میرسد و
پس از آن افت اين خواص پديدار ميشود [ .]20به سبب اینکه
مقاومت خستگی و مقاومت سایشی نمونهها پس از نقطه بیشینه قرار
گرفت ه است ،بنابراین وجود دوده با اندازه بزرگتر  ،N550به دلیل
کاهش مقدار اتالف انرژی و درپی آن کاهش سرعت افزایش ضریب
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اصطکاک ،موجب افت کمتر مقاومتهای خستگی و سایشی میشود.
این مطلب در نمونههای  CB4و  CB5که هر دو  80قسمت وزنی
دوده دارند ،کام ً
ال مشهود است .نمونه  CB4به دلیل داشتن دوده
 N550بیشتر و در نتیجه اتالف انرژی و افزایش ضریب اصطکاک کمتر،
مقاومت خستگی بهتر و درصد سایش کمتری نسبت به نمونه CB5
دارد .بنابراین ،نمونه  CB1که کمترین مقدار اتالف انرژی و مقدار
افزایش ضریب اصطکاک را دارد ،بهترین مقاومت خستگی و مقاومت
سایشی را نشان داده است.
گرمااندوزی و جهندگی

نتایج آزمونهای گرمااندوزی و جهندگی آمیزههای تهیه شده در
شکل  7نشان داده شده است .گرمای تولید شده ناشی از شکست
انبوهههای بزرگ دودهای ،اصطکاک ناشی از لغزش و سرخوردن
زنجیرهای پلیمری روی ذرات دوده از جمله سازوکارهای اتالف
انرژی و تولید گرما در آمیزههای دوده است [ .]21بنابراین ،مقدار
دوده و شکلشناسی آن نقش مهمی را در مقدار اتالف گرما ایفا
میکند .با افزایش مقدار دوده و در نتیجه افزایش سازوکارهای اتالف
انرژی ذکر شده در اثر اعمال تنش ،گرمااندوزی در آمیزههای دودهای
افزایش مييابد .با ازدیاد مقدار دوده ریز در مقادیر یکسان آمیختههای
دودهای و در نتیجه افزایش برهمکنشهای دوده  -دوده و پلیمر  -دوده،
کاهش فاصله بین انبوههها و افزایش احتمال تشکیل شبکه دودهای در
اثر اعمال تنش ،مقدار اتالف انرژی یا گرمااندوزی افزایش مییابد.
در مقابل ،مقدار کشسانی و قابلیت ذخیره انرژی آمیزهها که معیاری
از مقدار جهندگی است ،کاهش مییابد .بنابراین ،نمونه  CB1بیشترین
مقدار جهندگی و کمترین مقدار گرمااندوزی را دارد.

شکل  -7گرمااندوزی و جهندگی نمونههای حاوی دوده بدون روغن
آروماتیک.

شکل  - 8نمودار تغییرات ضریب اتالف بر حسب دما برای نمونههای
حاوی دوده بدون روغن آروماتیک.
رفتار دینامیکی  -مکانیکی  -گرمایی آمیزهها

در شکل  ،8نتایج آزمون  DMTAنمونههای  CB1تا  CB5در بسامد
 1 Hzو محدوده دمایی  -80 °Cتا  80 °Cنشان داده شده است .برای
سنجش تقریبی مقاومت غلتشی ،منحنی  DMTAدر محدوده دمایی
 50 °Cتا  70 °Cبه شکل بزرگنمایی شده در شکل  9آمده است [.]22
با افزایش مقدار کلی دوده ،مقدار اتالف انرژی نیز افزایش مییابد که
میتواند بیانگر افزایش مقاومت غلتشی باشد .همانطورکه مشاهده
میشود ،نمونه  CB5با  80قسمت وزنی دوده بیشترین مقدار اتالف
انرژی را نسبت به سایر نمونهها دارد .هر چه مقدار دوده ریز در نمونه
,

,

,

شکل  - 9نمودار تغییرات ضریب اتالف در محدوده  50°Cتا 70°C
بر حسب دما برای نمونههای حاوی دوده بدون روغن آروماتیک
(محدوده دمایی سنجش مقاومت غلتشی).
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جدول  -10دادههای آزمون رئومتری نمونههای حاوی دوده و روغن
آروماتیک.
مشخصه
زمان برشتگی ()min

O15

O20

O25

O30

3/1

3

3/3

3/3

گشتاور بیشینه ()N.m

11/7

11/6

10/2

9/2

اختالف گشتاور ()N.m

9/1

9

7/9

7

زمان پخت ()min

گشتاور کمینه ()N.m

شکل  -10نمودار تغییرات ضریب اتالف در محدوده  -10 °Cتا
 10°Cبر حسب دما برای نمونههای حاوی دوده بدون روغن
آروماتیک (محدوده دمای سنجش قدرت چنگزنی تایر).
بیشتر باشد ،شکست برهمکنشهای دوده  -پلیمر و دوده  -دوده
نیز بیشتر است ،درنتیجه اتالف انرژی نیز بیشتر میشود .بنابراین،
اتالف انرژی نمونه  CB5بیشتر از  CB4و اتالف انرژی نمونه CB3
بیشتر از  CB2است .شکل  10نشاندهنده تغییرات ضریب اتالف
انرژی در محدوده دمایی  -10 °Cتا  10 °Cاست که میتواند معیاری
برای سنجش قدرت چنگزنی در سطوح خیس باشد .بهطور تقریبی
,

,

کد آمیزه
O15

O20

O25

O30

SBR

80

80

80

80

BR

20

20

20

20

N330

40

40

40

40

N550

20

20

20

20

روغن آروماتیک

15

20

25

30

IPPD

1

1

1

1

موم پارافین

1

1

1

1

روی اکسید

5

5

5

5

استئاریک اسید

1

1

1

1

CBS

0/8

0/8

0/8

0/8

TMTD

0/7

0/7

0/7

0/7

گوگرد

1/5

1/5

1/5

1/5

134

2/6

2/6

2/3

2/2

میتوان گفت ،هر چه مقدار ضریب اتالف انرژی در این ناحیه بیشتر
باشد ،قدرت چنگزنی نیز بیشتر است .نتایج نشان میدهد ،تغییر
مقدار دوده و نسبت آنها اثر زیادی روی مقدار اتالف انرژی نمونهها
در این ناحیه دمایی ندارد و نمونهها قدرت چنگزنی تقریب ًا مشابهی
را بروز میدهند.
بدین ترتیب ،نمونه  CB1با  40قسمت وزنی دوده  N330و 20
قسمت وزنی دوده  N550نسبت به سایر نمونهها با دارا بودن بهترین
مقاومت خستگی و مقاومت سایشی ،کمترین مقدار گرمااندوزی و
بهطور تقریبی کمترین مقاومت غلتشی و قدرت چنگزنی مناسب ،به
عنوان آمیزه بهینه انتخاب شد.
اثر روغن آروماتیک

جدول  -9فرمولبندی آمیزههای حاوی روغن آروماتیک.
اجزای آمیزه

5/7

5/7

6/1

6

برای بررسی اثر افزودن روغن آروماتیک چهار آمیزه با مقادیر مختلف
روغن آروماتیک تهیه شد .فرمولبندی آمیزهها در جدول  9و نتایج
حاصل از آزمون رئومتری در جدول  10آمده است .با افزودن روغن
به آمیزه حاوی دوده تغییر قابل توجهی مشاهده نمیشود ،هر چند
افزایش زمان برشتگی و کاهش زمان پخت مشاهده میشود .همچنین،
افزایش مقدار روغن نیز اثر محسوسی بر زمان برشتگی و پخت
آمیزهها ندارد.
خواص آمیزههای حاوی  40قسمت وزنی دوده  N330و  20قسمت
وزنی دوده  N550با درصدهای مختلف روغن آروماتیک در جدول 11
آمده است .روغن آروماتیک با کاهش گرانروي الستیک و افزایش
قابلیت ترشوندگی و پخش دوده ،موجب بهبود قابل توجه خواص
نسبت به آمیزه بدون روغن میشود .افزایش بیشتر روغن آروماتیک
موجب کاهش غلظت گرهخوردگیهای زنجیر در واحد حجم و
در نتیجه کاهش چگالی اتصاالت عرضی و ضعیف شدن نیروهای
همدوسی بینمولکولی میشود .بنابراین سختی ،استحکام کششی و
مدول آمیزه الستیکی با افزایش روغن کم میشود ،درحالیکه ازدیاد
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جدول  -11خواص نمونههای حاوی دوده و روغن آروماتیک.
کد آمیزه

خواص
سختی

O15

O20

O25

O30

61/8 ± 0/46

61/4 ± 0/37

60 ± 1/17

58 ± 0/2

14 ± 0/32

13/4 ± 0/2

12 ± 0/26

استحکام کششی ()MPa

15/6 ± 0/47

ازدیاد طول تا پارگی ()%

329 ± 14

مدول )MPa( 100%

مقاومت در برابر خستگی (تعداد چرخهها ×)0/01
مقدار سایش ()%

جهندگی ()%

15/2 ± 1/01

14/8 ± 0/28

339 ± 0/47

370 ± 29/1

405 ± 12/03

9/24 ± 0/37

9/56 ± 0/18

9/94 ± 1/49

10/54 ± 0/19

33/5 ± 0/09

35/3 ± 0/08

37 ± 0/16

38/4 ± 0/14

1323

1186

46 ± 0/12

گرمااندوزی ()°C

طول تا پارگی افزایش مییابد .همچنین ،با افزایش روغن مقدار
گرمااندوزی [ ]6و درصد سایش افزایش مییابد.
در شکل  ،11منحنی  DMTAآمیزههای حاوي روغن در بسامد  1 Hzو
محدوده دمایی  -80 °Cتا  80 °Cنشان داده شده است .برای بررسی
تقریبی مقاومت غلتشی منحنی  DMTAدر محدوده دمایی 50 °C
تا  70 °Cدر شکل  12بزرگنمایی شده است .همانطور که انتظار
میرود ،نمونه  O15با  15قسمت وزنی روغن ،که کمترین مقدار
گرمااندوزی را داشت ،کمترین مقدار اتالف انرژی را نیز دارد .برای
مقایسه قدرت چنگزنی نمونهها در سطوح خیس تغییرات ضریب
اتالف انرژی در محدوده دمایی  -10 °Cتا  10 °Cدر شکل  13نشان
,

15/4 ± 0/16

.

,

43 ± 0/12

1170

43 ± 0/05

10/3 ± 0/24
1021

39 ± 0/65

داده شده است .از آنجا که روغن باعث افزایش قدرت چنگزنی
میشود [ ،]6مشاهده ميشود که ضریب اتالف انرژی نمونهها با
ازدیاد مقدار روغن افزایش یافته است .در این بین نمونه  O15با
کمترین مقدار گرمااندوزی ،بیشترین مقاومت سایشی و استحکام
کششی به عنوان نمونه بهینه انتخاب شد.

,

,

مقایسه با نمونههای صنعتی

پس از مشخصشدن فرمولبندی آمیزه بهینه و همچنین بهبود خواص
رویه تایر ،برای اثبات این ادعا ،دو نمونه تولید داخل کشور از رویه

,

شکل  - 11نمودار تغییرات ضریب اتالف برحسب دما برای نمونههای
حاوی دوده و روغن آروماتیک.

شکل  - 12نمودار تغییرات ضریب اتالف در محدوده  50 °Cتا
 70 °Cبر حسب دما برای نمونههای حاوی دوده و روغن آروماتیک
(محدوده دمایی سنجش مقاومت غلتشی).
,

و
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جدول -12دادههای آزمون رئومتری نمونه بهبودیافته و نمونههای
صنعتی.
نمونه
بهبودیافته

نمونه
صنعتی 1

نمونه
صنعتی 2

زمان برشتگی ()min

3/1

4/5

3/2

زمان پخت ()min

5/7

10/4

6/9

گشتاور بیشینه ()N.m

11/7

6/8

6/4

گشتاور کمینه ()N.m

2/6

2/1

2

اختالف گشتاور ()N.m

9/1

4/7

4/4

مشخصه

میشود ،نمونه بهبود یافته تقریب ًا در تمام خواص بهتر یا مشابه با
نمونههای صنعتی عمل کرده است .تنها ،درصد ازدیاد طول تا پارگی
نمونه بهبود یافته با نمونههای صنعتی اختالف قابل توجهی دارد
که با توجه به کاربرد این آمیزه در رویه تایر ،این اختالف اهمیت
چندانی ندارد .مهمترین خاصیت قابل توجه مقدار گرمااندوزی است.
نمونه بهبود یافته در کنار داشتن خواص مکانیکی بهتر یا مشابه با
نمونههای صنعتی ،کمترین مقدار گرمااندوزی را دارد که این اختالف
با نمونههای صنعتی بسیار زیاد است .این امر موجب کمترین اتالف
انرژی در نمونه بهبود یافته و در نتیجه کمترین مقدار مصرف سوخت
میشود.
در شکل  14منحنی  DMTAنمونهها در محدوده دمایی  -80 °Cتا
 80 °Cنشان داده شده است .میتوان درنظر گرفت ،نمونه بهبود یافته
که کمترین مقدار اتالف انرژی را در محدوده دمایی  50 °Cتا 70 °C

شکل  - 13نمودار تغییرات ضریب اتالف در محدوده  -10 °Cتا 10°C
بر حسب دما برای نمونههای حاوی دوده و روغن آروماتیک (محدوده
دمای سنجش قدرت چنگزنی تایر).
,

تایرهای رادیال سواری از یکی از کارخانههای سازنده تایر ،تهیه و
خواص آنها با نمونه بهبود یافته این پژوهش مقایسه شد .نتایج حاصل
از آزمون رئومتری در جدول  12آمده است.
همانطور که مشاهده میشود ،نمونه بهبودیافته دارای زمان برشتگی
مشابه با نمونههای صنعتی و زمان پخت کوتاهتری در مقایسه با
آنهاست .این در حالی است که اختالف گشتاور بسیار بیشتری نسبت
به نمونههای صنعتی دارد .خواص مکانیکی و گرمازایی نمونه بهبود
یافته و نمونههای صنعتی در جدول  13آمده است .همانطورکه دیده

,

,

,

جدول  -13خواص مکانیکی نمون ه بهبود یافته و نمونههای صنعتی.
خواص

کد آمیزه
نمونه بهبود یافته

نمونه صنعتی 1

نمونه صنعتی 2

سختی

61/8

68/4

64

استحکام کششی ()MPa

15/6

14/2

16

مدول )MPa( 300%

14

11/6

13/4

ازدیاد طول تا پارگی ()%

مقاومت در برابر خستگی (تعداد چرخهها × )0/01

329

332

450

1186

818

1220

مقدار سایش ()%

9/24

13/95

9/16

46

31/5

24/4

33/5

55/7

58/3

جهندگی ()%
گرمااندوزی ()°C
136
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میرحمیدرضا قریشی و همکاران

 ديناميکی و گرمایی آميزه رويه تاير راديال سواری کارآمد،بهينهسازی خواص مکانيکی

 نمونه بهبود یافته همانند نمونههای صنعتی از قدرت چنگزنی،کرد
.مناسبی برخوردار است

نتيجهگيري
 دینامیکی و گرمایی رویه-  بهبود خواص مکانیکی،در پژوهش حاضر
 نتایج آزمونهای.یک تایر سواری با بهینهکردن آمیزه آن بررسی شد
 میتوان افت خواص ناشی از کاهش مقدار دوده و،مختلف نشان داد
 را با بهکارN550  وN330 همچنین استفاده از آمیخته دو نوع دوده
 و نیزTMTD  وCBS بردن نسبت مناسبی از آمیخته شتابدهندههای
 مقایسه خواص نمونه بهینه.استفاده بهین ه از روغن آروماتیک جبران کرد
 نمونه بهینه شده هیچ افت،شده با نمونههای صنعتی نیز نشان داد
 درحالی که با تحلیل نتایج آزمونهای،خواص مکانیکی نداشته است
دینامیکی و گرمایی میتوان گفت که نمونه بهینه شده گرمااندوزی و
حتی مقاومت غلتشی کمتر و نیز مقاومت سایشی و قدرت چنگزنی
.مشابه با نمونههای صنعتی دارد

 نمودار تغییرات ضریب اتالف برحسب دما برای نمونه-14 شکل
.بهبود یافته و نمونههای صنعتی
 این اختالف. کمترین مقاومت غلتشی را نیز خواهد داشت،دارد
 با مقایسه مقدار.معنیدار در نتایج آزمون گرمااندوزی نیز مشاهده شد
 میتوان نتیجهگیری10 °C  تا-10 °C اتالف انرژی در محدوده دمایی
,
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