


 

  شرح اختراع

  هاي گیاهی با استفاده از روغن NR/SBRتولید آمیزه الستیکی : عنوان
  

  زمینه فنی اختراع

موجود در شیره درخت هوِا برزیلی که در مناطق جنـوب آسـیا   ) شیرابه(از التکس  )NR(الستیک طبیعی 

طـور گسـترده در    به با وجود تنوع کائوچوهاي مصنوعی، کائوچوي طبیعی همچنان. شود ید استخراج میرو می

  .گیرد صنعت تایر مورد استفاده قرار می

  :است نشان داده شده 1ساختمان شیمیایی الستیک طبیعی در شکل 

  
  )NR(ساختمان شیمیایی الستیک طبیعی  -1شکل

 

  :هاي این الستیک به شرح زیر است ویژگی

 مقاومت مطلوب در برابر پارگی -1

 مقاوم در برابر سایش -2

 جهندگی مطلوب -3

 ید گرماي کمتر تول -4

خصوصیات ذکر شده در باال سبب شده که استفاده از این کائوچو و یا آلیاژهاي حاصـل از آن بـه طـور    

  .گسترده در صنایع الستیک مورد مصرف قرار گیرد



 

شده، کائوچوي طبیعی داراي معایبی همچـون مقاومـت نـامطلوب در برابـر      بیاناما در کنار همه خصوصیات 

هـاي   که جهت غلبه بر این معایب استفاده از تقویت کننده ،در برابر عوامل جوي است خستگی و مقاومت کم

  .ناپذیر است آلی یا معدنی در این کائوچو اجتناب

کـه کـوپلیمري از دو    ،یکی از پرمصرفترین السـتیک مصـنوعی اسـت   ) SBR(بوتادین  -استایرنالستیک 

هـاي   این الستیک معموالً تحت نام. آن استایرن است% 5/23منومر استایرن و بوتادین است که معموالً حدود 

 . است Buna Sشود که معروفترین آن  تجاري مختلفی شناخته می

  .نشان داده شده است  2در شکل  SBRساختمان شیمیایی الستیک 

  

 SBRساختمان شیمیایی الستیک  -2شکل

 

قیمت بوده و به مقدار زیاد و حجـم   نهاي مصنوعی، این الستیک نسبتاً ازرا در مقایسه با سایر الستیک

شیمیایی این السـتیک   تمقاوم. گیرد گسترده در صنایع الستیکی مخصوصاً صنعت تایر مورد استفاده قرار می

است و به دلیل تشابه ساختاري و وجود گروههاي غیر اشباع به راحتی بـا سـایر   ) NR(شبیه الستیک طبیعی 

، السـتیک طبیعـی   )PU(یورتـان   توان به پلیمرهـایی مثـل پلـی    میان می که در این. شود االستومرها آلیاژ می

)NR ( و الستیک بوتادین)BR (علت آلیاژ کردن این االستومر با الستیک . اشاره کردNR     در ایـن اسـت کـه

مورد نیاز براي کشـش نمونـه افـزایش    نرژي ، عمر خستگی و همچنین اSBRبه اضافه کردن این الستیک به 

  . یابد می

هـاي خرطـومی و سـایر     ، واشـر، لولـه   تـوان در تـایر اتومبیـل، تسـمه نقالـه      ز کاربرد این الستیک میا 

  .کرد محصوالت متنوع اشاره



 

تحـت   NRون الستیک شود و همچ نظم تشکیل می مورف و بیاین الستیک از پلیمریزاسیون پلیمري آ

ی پـایینی دارد، امـا بـا افـزودن     به همین دلیل در حالـت خـام اسـتحکام کششـ    . شود کشش کریستالیزه نمی

شـود کـه دوده    هاي مختلف اسـتفاده مـی   براي تقویت این آلیاژ از پرکننده. شود این نقص برطرف می  پرکننده

دوده تولیدي دنیا در صنعت السـتیک بکـار   % 90جزء پرمصرفترین پرکننده در صنعت الستیک است و حدود 

رگی، مدول و خواص خوردگی و سایش تایر بـه االسـتومر اضـافه    این پرکننده براي افزایش مقاومت پا. رود می

اي بـا   یابی به پخش همگن و یکنواخت پرکننده در بستر ماتریس و همچنین تولید آمیزه جهت دست. شود می

اسـتفاده  در فرموالسیون آمیزه نهـایی  ) Plasticizer(نده نک مکانیکی مورد نیاز، از نرم -میزان خواص فیزیکی

در حجـم بـاال درون مـاتریس    و همچنین جهت پذیرش انواع مختلـف پرکننـده    براي این منظورمی شود که 

هاي پایه در صنعت  روغن. استفاده می شودننده در فرموالسیون آمیزه ک به عنوان نرم 1پایه  الستیکی، از روغن

در جهـان، امـروزه از   بیشـتر روغـن پایـه مصـرفی     . توان ار منابع نفتی یا غیر نفتی بدست آورد الستیک را می

هاي پایه مورد استفاده در تولید محصوالت  اي از روغن از آنجا که بخش عمده. آید پاالیش نفت خام بدست می

هـاي زیسـت محیطـی را نیـز بـا خـود بـه همـراه          ها آلودگی آید، این روغن الستیکی از منابع نفتی بدست می

  .خواهند داشت

از آنجـا کـه   . فت وابسته به نوع نفت خام و عملیات پاالیش استهاي پایه بدست آمده از ن ویژگی روغن

هـاي پارافینیـک، نفتنیـک، آروماتیـک و همچنـین       نفت خام حاوي ترکیبات مختلفـی از قبیـل هیـدروکربن   

هاي پایه  استفاده از این روغن. هاي پایه نیز متشکل از این ترکیبات هستند باشد، روغن دار می ترکیبات گوگرد

پذیري آمیـزه   ، زیرا سبب افزایش انعطافگذار است کننده بر خواص و کارایی محصول نهایی تاثیر رمبه عنوان ن

  .بخشد نهایی شده و همچنین پراکنش اجزاء مختلف آمیزه درون ماتریس الستیکی را بهبود می

  

  

  

                                                
١  Based Oil 



 

  مشکل فنی و بیان اهداف اختراع

اسـت،   اجـرا شـده   2010تیک کـه از سـال   قانون منع استفاده از روغن هاي نفتی حاوي ترکیبات آروما

شـده کـه    باعـث سـازي شـده اسـت و ایـن امـر       هاي جهـانی در صـنایع السـتیک و روغـن     سبب بروز چالش

هـاي نفتـی    خطـر بـراي ایـن روغـن     هاي کم جایگزین ني این محصوالت بدنبال یافت کننده هاي تولید کارخانه

هاي الستیکی براي تولید قطعات مختلف السـتیکی بکـار    هایی که در آمیزه کننده اي از نرم بخش عمده. باشند

زا بـودن   زیست محیطـی و احتمـال سـرطان   هاي  ولی اخیراً، بدنبال آلودگی. باشند هاي نفتی می رود، روغن می

هـایی را در صـنایع السـتیکی ایجـاد      نگرانـی هـا   عات الستیکی، استفاده از این روغـن هاي موجود در قط روغن

  .ها در حال حاضر در حال اجراست اي که قانون منع استفاده از این روغن گونه است، به کرده

هاي نفتی که سبب آلودگی زیست محیطی شده و الزامات شدید ایمنی را با  مهمترین دسته از روغن

هاي  هاي آروماتیک شامل مقادیر زیادي هیدروکربن روغن. باشد هاي آروماتیک می خود به همراه دارد، روغن

 مضر بوده و بر روي سالمت انسان و محیط زیست اي از آن اي است که بخش عمده چند حلقهک آروماتی

 ازاي که به گونه. ي الستیک و باالخص تایر، کاربرد بسیار زیادي دارندها در حوزهاین روغن .اثرات منفی دارد

ند ولی هر ساله مقدار زیادي بندي اضافه می شوضروري تایر محسوب شده و هنگام تولید تایر به فرمول اجزاء

آروماتیک هستند، به علت سایش با سطح جاده به صورت ذرات ریز هاي شامل روغن ز رویه تایرها کها

البته در حال حاضر استفاده از این . گردندالستیکی در آمده و سبب بروز آلودگی هاي زیست محیطی می

گیر صوت و هاي الستیکی ضربهربردها نظیر ساخت ورقآروماتیک عالوه بر صنعت تایر، در سایر کاهاي روغن

ها به از این روغن هاي این محصوالتجایی که تولیدکنندهاز آن. رودالستیکی نیز بکار می سایر محصوالت

هاي مذکور نیز سبب کنند، حذف روغن در حوزههاي الستیکی استفاده میمنظور تقویت چسبندگی آمیزه

ن فراورده با خود به اي که ای یش قیمت نفت و مشکالت زیست محیطیافزا یک سو از. گرددبروز مشکل می

 کردن هدف این اختراع جایگزین، ها در صنعت الستیک از سمت دیگر مصرف گسترده این روغن وهمراه دارد 

  .استکننده در محصوالت الستیکی  هاي نفتی به عنوان نرم گیاهی بجاي روغن روغن هاي مختلف گونه

  



 

  دانش پیشین شرح

کننده در  هاي گیاهی نخل، کرچک، نارگیل و روغن پوست بادام هندي به عنوان نرم استفاده از روغن

به عنوان مثال از روغن پوست بادام هندي به عنوان  .است صنایع مختلف توسط سایر محققین گزارش شده

 الستیک طبیعی هاي کننده و همچنین جایگزین روغن آروماتیک در آمیزه اکسنده، جفت کننده، ضد نرم

)(NR بیوتیل یا )IIR( نتیجه آن حفظ خواص در طول زمان و بهبود کیفیت قطعات  شد که استفاده

   . الستیکی شد

Kundu گیاهی، سختی، مدول و مقاومت سایشی را  قسمت وزنی روغن 3صرف گزارش کرد که م

که این تغییر در خواص را به اثر . دهد افزایش و استحکام کششی و ازدیاد طول تا پارگی را کاهش می

  .هاي گیاهی ارتباط داد روغنکنندگی  جفت

خل، مشاهده د چرب موجود در روغن نیو همکاران در مطالعات خود بر روي اس Hanafiهمچنین 

  .شود نمودند که افزایش روغن گیاهی به آمیزه سبب کاهش ویسکوزیته مونی می

ل را جایگزین روغن نفتنیک در آمیزه کائوچوي طبیعی نیز روغن نارگی Nandanamبر آن   عالوه

  .زائی و مانائی فشاري بهتر از روغن نفتنیک شد نمود و مشاهده کرد که خواص مکانیکی بجز حرارت

  

  مشکل فنی موجود ئه راه حل برايارا

هـاي السـتیکی، در ایـن اختـراع از      هاي نفتـی در آمیـزه   کردن روغن براي جایگزین و ن منظوربه همی

روغن دانـه کلـزا بـه فراوانـی و وفـور در      به عنوان مثال . کننده استفاده شد به عنوان نرم گیاهی  هاي روغن

گیـرد، لـذا    رع کشاورزي تحت کشت این دانه روغنی قرار میشود و ساالنه حجم وسیعی از مزا کشور یافت می

گیـري در فرموالسـیون آمیـزه     این روغن با قـرار  .صنایع به راحتی در دسترس است زاین دانه روغنی براي نیا

که با تغییر پارامترهـاي   بدین منظور سعی شد .شود سایر اجزاء درون ماتریس الستیکی می بهینه سبب پخش

 ،تغییر پراکنش سایر اجـزاء ي  ط و نحوهزمان اختالکن داخلی، دماي اختالط، مدت  ور مخلوطمانند د طاختال

 پرکننـده  واختی و همگنی ذراتبا بیشترین  یکن اي آمیزهو  واص مکانیکی مورد بررسی قرار گیردو خ رئولوژي



 

ها استفاده  نمونه ی جهت بررسیخواص رئولوژیک خواص مکانیکی واز آزمون هاي  براي این منظور. بدست آید

   .شد 

  دستگاهها

از و سـپس  WTH55مـدل   کن داخلی سـاخت کمپـانی برابنـدر    ابتدا از مخلوطها،  براي اختالط آمیزه

در دمـاي  ها به وسیله پـرس هیـدرولیک    پخت آمیزه .استفاده شد L200 Polymixغلتک آزمایشگاهی مدل 
°C160  و فشارKg/cm2180 استاندارد ومتر مطابقئا به وسیله ره آمیزهخصات پخت مش .انجام شد ASTM 

D2084 ، سختی نمونه ها با دستگاه سختی سنج طبق استانداردASTM D 2240 ،  خواص کششی نمونه هـا

در سـرعت   ASTM D412مطابق اسـتاندارد   Tensile Testing Machine HIWA 200به کمک دستگاه 

  .به دست آمد mm/min 500کشش 

  ها روش تهیه آمیزه 

گردان  روغن سویا و روغن آفتاب -روغن کلزا مختلفی از جملهگیاهی  هاي روغناز  ها تهیه آمیزهجهت 

انجام شد و ابتـدا السـتیک    عملیات اختالط در داخل مخلوط کن داخلی. استفاده شدکننده  به عنوان نرم بود،

NR  وSBR  در داخـل روغـن    پرکننـده دوده  ابتـدا  ، پـس از آن ندجهت نرم شدن به مخلوط کن اضافه شـد

کننده به  عوامل فعال در ادامه .پخش شد و سپس مخلوط روغن و دوده به آلیاژ الستیکی اضافه گردید گیاهی

و  کـن تخلیـه   در پایان آمیـزه از مخلـوط   .یافتادامه  مخلوط کن اضافه و اختالط تا یکنواختی آمیزه مستربچ

تـا آمیـزه نهـایی حاصـل      دشـ دهنده وارد غلتک  براي ادامه عملیات اختالط و افزودن سیستم پخت و شتاب

  .گردد

  تهیه آمیزه  الستیکی مثال اجرایی

  :کننده روغن کلزا نرمبا استفاده از   NR/SBRتولید آمیزه الستیکی بر پایه آلیاژ 

بـراي تهیـه کامپانـد،    . در نظر گرفته شد mm4-3و فاصله بین آنها  rpm60-40 بین ها  سرعت غلتک

 C160°سـاعت از نمونـه پخـت نشـده، در دمـاي      20-24بعد از گذشـت  . حله انجام پذیرفتختالط در دو مرا

  .آمدومتر گرفته شد و مشخصات پخت به مقدار زیر بدست ئتست ر



 

 NR/SBRآمیزه الستیکی بر پایه مشخصات پخت  -1جدول

  گشتاور بیشینه  نمونهکد 

)Ib.in(  

  گشتاور کمینه

)Ib.in(  

  زمان برشتگی

)min(  

  زمان پخت

)min(  

  92/7  98/2  2/23  5/96  روغن آروماتیک

  84/7  01/2  5/21  3/89  روغن پارافینیک

  54/6  68/1  8/25  8/107  روغن کلزا

 

هاي مختلف مخصوص هر تست آن را با پرس هیـدرولیکی   ومتر نمونه، با قالبئسپس طبق مشخصات ر

  :  مدبدست آزیر بصورت  خواص فیزیکی و هپخت کردKg/cm2180و فشار  C160°اي در دم

  

  NR/SBRآمیزه الستیکی بر پایه  مکانیکی-خواص فیزیکی -2جدول
  استحکام کششی  کد نمونه

)MPa(  

  ازدیاد طول

(%)  

  مدول

)MPa(  

  سختی

)Shore A(  

  7/60  2/37  391  5/10  روغن آروماتیک

  3/55  1/34  392  5/11  روغن پارافینیک

  2/53  5/24  395  16  روغن کلزا

 

  مزایاي اختراع

 درون ماتریس الستیکی دودهابی به پخش همگن و یکنواخت ی دست -1

 با خواص مکانیکی و استحکام کششی  باالتر آمیزه الستیکیتولید  -2

ه عـ و تولیـد قط  هاي زیست محیطی و در نتیجه عدم ایجاد آلودگیهاي نفتی در آمیزه  روغنعدم استفاده از  -3

 زیست دار محیط الستیکی دوست

 ههاي موجود در صنایع الستیکی و عدم نیاز به دستگاههاي پیشرفتهبا استفاده از دستگا تولید -4

 اقتصادي د در خواص و به صرفه بودنهمراه با بهبو پذیري آسان فرایند -5



 

 امکان تولید قطعات تقویت شده با ساختار پیچیده در ابعاد بزرگ -6

 افزایش طول عمر قطعه با آن و متناسب  روغن گیاهی و سایر اجزاء موجود در آمیزهکنش بین  بهبود برهم -7

 است الستیکی هاي آمیزهحفظ خاصیت االستیسیته به همراه استحکام و سفتی ویژه که مطلوب  -8
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  کاربرد صنعتی اختراع

ها نشان اي که آزمونها برخوردارند به گونهنقلیه از اهمیت بسیاري در ایمنی جادهتایرهاي وسایل 

تفاوت میان مسافت طی شده خودرو بعد از گرفتن ترمز در بهترین و بدترین نوع تایر  ٪15دهد حدود می

ه بتواند اي باشد ککنیم به گونه هایی که در این صنعت استفاده میکنندهپس الزم است نرم. وجود دارد

چنین مقاوم زنی خیس خوب، مقاومت در برابر غلتش و هموظایف اساسی و مهم یک تایر را که شامل چنگ

گیاهی کلزا توانست  در این اختراع، آمیزه تهیه شده از روغن.هاي زیاد است را تامین کنددر برابر سرعت

ها جزء اجزاي مهم و اساسی تایر این روغن هاي موجود در صنعت تایر را براورده کند، زیرا انتظارات و نیاز

  .گردد ها میمحسوب شده و موجب چسبش بیشتر تایر به سطح جاده و در نتیجه افزایش ایمنی در جاده

کننـده اسـت    عالوه بر کاربرد در صنعت تایر، در سایر محصـوالت و قطعـات السـتیکی کـه داراي نـرم     

  .ه استفاده کردکنند توان از این روغن گیاهی به عنوان نرم می

  

  

  

  

  

  



 

  اشکال

  
  هاي نفتی و روغن گیاهی هاي تهیه شده با روغن آمیزه تغییرات زمان پخت و برشتگیمقایسه  -1شکل
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