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  تحسین الخواص المیكانیكیة للعجنات المطاطیة المستخدمة في تصنیع اإلطارات
  الجنابي رائد ماهر حمیدان،  شيمأسماعیل خلیل جاسم الده

  ، كلیة التربیة ، جامعة تكریت ، تكریت ، العراق قسم الفیزیاء
  

  الملخص
 Tireطـار (عجنــات المطاطیــة الـى الجــزء المالمـس لــألرض مــن اإلتمـت دراســة تـأثیر خلــیط مــن المطـاط الطبیعــي والصـناعي وبنســب مختلفــة مـن ال

Rubberء بعــض القیاســات المیكانیكیــة مــن مقاومــة التمــزق، مقاومــة الشــد ومقاومــة ر ) علــى الخــواص المیكانیكیــة لهــذه العجنــات. شــملت الدراســة اجــ
للعجنــة المســتخدمة فــي المنشــأة العامــة للصــناعات المطاطیــة فــي االحتكــاك علــى العجنــات المطاطیــة المقترحــة مقارنــة بالمكونــات الكیماویــة االساســیة 

  ائج التجریبیة على التوصل الى عجنة قیاسیة ذات مواصفات تصنیعیة یمكن أن تعطي مواصفات جیدة في زیادة عمر االطار.تالدیوانیة. أكدت الن
  ولیمرات طارات، الخواص المیكانیكیة، مقاومة االحتكاك، البمطاط اإل الكلمات المرشدة:

  المقدمة: -1
تعتبــر كافــة انــواع المطــاط عبــارة عــن بــولیمرات ذات وزن جزیئــي عــال 
ومكونــة مــن جزیئــات مرنــة لهــا القابلیــة علــى التشــابك عــن طریــق تكــوین 

). أن اهـــم الصـــفات الفیزیائیـــة Cross Linkingاالواصـــر الشـــبكیة (
ســحبه ) حیــث یمكــن Elasticityللمطــاط المفلكــن هــو مرونتــة العالیــة (

الـــى طـــول یفـــوق طولـــه االصـــلي دون ان یتقطـــع، إضـــافة الـــى خاصـــیة 
) والتـي تكـون بالنسـبة للمطـاط بـین Tensile Strengthمقاومـة الشـد (

وااتــي هــي اقــل مــن قــوة الشــد للفــوالذ والتــي  2میكــانیوتن لكــل م 10-30
. ومــــن الصــــفات االخــــرى [1] 2لكــــل م میكــــانیوتن 500تصــــل بحــــدود 

وتوصـــــیله الحـــــراري وعزلـــــه الكهربـــــائي الجیـــــد  ئـــــةاطللمطـــــاط كثافتـــــه الو 
[2,3] .  

أهــم الصــفات االخــرى للمطــاط هــو فقدانــه الخاصــیة المطاطیــة بــدرجات 
 الحـــرارة الواطئـــة المســـماة بدرجـــة حـــرارة االنتقـــال الزجـــاجي والتـــي تســـاوي

C الشـبكیة بالفلكنـة  األواصـرتسمى عملیـة التقسـیة وتكـوین .[4] -073
)Vulcanization والتــــي خاللهــــا یحــــتفظ المطــــاط بمعامــــل المرونــــة ،(

والصــالبة ثــابتین اثنــاء تغیــر درجــات الحــرارة. أهــم المــواد المضــافة عنــد 
) وذلــــك لغــــرض الســــیطرة Acceleratorsالفلكنــــة تســــمى بــــالمعجالت (

 .[2,4]على الوقت والحـرارة المطلوبـة وبالتـالي تحسـین خـواص المطـاط 
) لزیــادة نســبة نشــاط Activatorsاد المنشــطة (وقــد تضــاف بعــض المــو 

عمل المعجالت لكي تعمل بكفاءة اكبر. أن المواد المنشطة تكون عـادة 
، أوكسـید ZnOمن مواد العضویة من أكاسید فلزیة مثـل اوكسـید الزنـك 

.كمـا تضـاف بعـض المــواد MgOأو اوكسـید المنغنیـز  PbOالرصـاص 
القاعدیــة  PHتزیــد مــن قیمــة ال  القلویــة مثــل األمونیــا أو األمینــات التــي

أثبتــت البحــوث العلمیــة  للعجنــة المطاطیــة وبالتــالي زیــادة معــدل الفلكنــة.

ة مثــل ئــفــي اتجــاه تحســین الخــواص المیكانیكیــة للمطــاط بــأن المــواد المال
أســـود الكـــاربون او ثنـــائي اوكســـید الكـــاربون تـــؤدي إلـــى زیـــادة قـــوة الشـــد 

  .[5]ي للمنتوج واالحتكاك والتؤثر على اللون النهائ
فـــي هـــذا البحـــث وقـــع االختیـــار علـــى أحـــد االجـــزاء التطبیقیـــة المالمســـة 
لــــألرض مــــن أطــــار الســــیارات المتوســــطة الحجــــم (البرازیلــــي) والمســــماة 

. حـــددت مكونـــات العجنـــة الكیمیائیـــة  )Tire Treadبطبقـــة التریـــد (
القیاســـــیة المســـــتخدمة فـــــي المنشـــــأة العامـــــة للصـــــناعات المطاطیـــــة فـــــي 

انیــــة، ثــــم تــــم تغییــــر مكونــــات العجنــــة المخلوطــــة مــــا بــــین المطــــاط الدیو 
ـــة  الطبیعـــي والصـــناعي مـــع مـــواد اخـــرى حافظـــة ومنشـــطة وبنســـب معین
وصــوًال إلــى خــواص میكانیكیــة وفیزیائیــة أفضــل مــن ناحیــة مقاومــة الشــد 

  واالحتكاك.
  الجانب العملي: -2

 Open(تم خلط المطاط مع المواد الكیمیائیة بواسـطة مطـاحن مفتوحـة 

Mills عكــس االخــرى وبســرع احــداهما ) والتــي تتــألف مــن رولتــین تــدور
لطبیعــــي  مختلفـــة. أن أهــــم المكونــــات للعجنــــة المســــتخدمة هــــي المطــــاط

SMR )Standard Malaysia Rubber مــع المطــاط الصــناعي (
ــادایین  المســمى بــالبولي ) وبنســب مختلفــة C4H6 )Ploybutadineبیوت

طة والحافظــة والموضــحة فــي جــدول رقــم مــع اضــافة بعــض المــواد المنشــ
)1(.  

   المـــواد الحافظـــة   المطــاط الطبیعـــي والصـــناعي 
المــواد المعجلــة   المــواد المائلــة   المــواد المنشــطة

  الكبریت 
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  ) یوضح النسب للمكونات االساسیة للعجنات المطاطیة المستخدمة في طبقة الترید المالمسة لألرض1جدول (
sample 6  Sample5  Sample4  sample3  sample2  Sample1  Compound  No.  

90  75  60  40  25  100  Nr (SMR)  1.  
10  25  40  60  75  0  Polly Butadiene  2.  
4  4  4  4  4  4  Zinc Oxide  3.  

1.5  1.5  1.5  1.5  1.5  1.5  Sulphur  4.  
2  2  2  2  2  2  Antizon Wax  5.  
2  2  2  2  2  2  Stearic acid  6.  
7  7  7  7  7  7  Aromatic Oil  7.  

48  48  48  48  48  48  Carbon SAF  type N-110  8. 
  

ـــم قیاســـها فـــي هـــذا البحـــث  ـــة التـــي ت هـــي أن اهـــم االختبـــارات المیكانیكی
مــة التآكــل او ) مــع مقTear Strength( مقاومــة الشــد، مقاومــة التمــزق

  .Abrasion ([6]الحاصلة أثناء االحتكاك (
  النتائج والمناقشة:

تــم تحدیــد االختبــار إلــى نــوعین مــن المطــاط الطبیعــي والصــناعي كجــزء 
رئیسي من العجنة المطاطیـة المسـتخدمة فـي تكنلوجیـا تصـنیع اإلطـارات 

) ألجــل الوصــول إلــى Treadض المســماة بطبقــة التریــد (المالئمــة لــألر 
مواصــــفات جیــــدة بــــدٌال مــــن اختیــــار نــــوع واحــــد مــــن المطــــاط. أن ســــبب 

ـــــــوعین للمطـــــــا ـــــــیط مـــــــن ن ط هـــــــو ألن المطـــــــاط الصـــــــناعي اختبـــــــار خل
(البیوتادیین) ذو مقاومة عالیـة للتآكـل وسـوف یشـكل خلـیط متجـانس مـع 

المطــاط الطبیعــي ذي المقاومــة الشــد العالیــة وبالتــالي ســیعطي  صــفات 
ــــم اختبارصــــفات مقاومــــة الشــــد، مقاومــــة  تصــــنیعیة ومیكانیكیــــة جیــــدة. ت

میـــة كبیــرة فـــي التمــزق ومقاومــة االحتكـــاك تحدیــدًا وذلــك لمـــا لهــا مــن اه
  تحدید الصفات النهائیة التصنیعیة لإلطار.

ـــــك لغـــــرض التعـــــرف علـــــى  أســـــتخدم المطـــــاط الطبیعـــــي أوال لوحـــــده وذل
الخصائص الفیزیائیة المتوقعة باعتباره كنموذج قیاسي ثم اسـتخدم خلـیط 
مــن المطــاط الطبیعــي والصــناعي فــي ان واحــد وبنســب مختلفــة وصــوًال 

) یوضـح المنحنیـات البیانیـة إلـى 1كل (الى خـواص تصـنیعیة جیـدة. الشـ
مقاومــة الشــد مــع مقاومــة االحتكــاك كدالــة إلــى النســب المئویــة للمطــاط 

  الطبیعي المخلوط مع المطاط الصناعي. 

  
  على الخواص المیكانیكیةBRمع المطاط الصناعي % للبیوتادین  NR) یمثل نسب المطاط الطبیعي 1شكل رقم (

  

المطــــاط الطبیعــــي بمفــــرده فأنــــه ســــیعطي لقــــد لــــوحظ بحالــــة أســــتخدام 
خصـائص عالیــة جــدًا مــن مقاومـة الشــد ومقاومــة التمــزق إال أن صــفة 
مقاومة االحتكاك العالیة هي غیر مرغوبة في الخصـائص التصـنیعیة 
للطبقة المالمسة لسطح االرض من المطاط أمـا بحالـة وجـود المطـاط 

ص اقـل الصناعي المخلوط مع المطاط الطبیعـي سـوف یحمـل خصـائ
قیمـــة مـــن المطـــاط الطبیعـــي وهـــي خصـــائص جیـــدة بالنســـبة لمقاومـــة 
االحتكاك. أهم النتـائج االخـرى التـي تـم التوصـل الیهـا للحصـول علـى 

% 60خواص میكانیكیة جیدة وقیاسیة وهو حینمـا تكـون نسـب الخلـط 
% مطاط صناعي نوع بولي بیوتادین مـع أبقـاء 40مطاط طبیعي مع 

ة. لقــد قورنــت النــائج المختبریــة المستحصــلة نســب المــواد االخــرى ثابتــ
مع العجنة القیاسیة المستخدمة في المنشأة العامـة لصـناعة اإلطـارات 
في الدیوانیة فكانت نتائج جیـدة ومشـجعة وهـي موضـحة بالجـدول رقـم 

)2 .(
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  ) النتائج التجریبیة إلى العجنة المقترحة2جدول (
  مقاومة االحتكاك %  التمزق مقاومة gm/mm2مقاومة الشد   العجنة المطاطیة
  13.5  102  2045  عجنة المنشأة

  8.8  135  2122  عجنة البحث التجریبي
  

% مــن المطــاط الصــناعي فقـــد 40أمــا بحالــة أســتخدام نســب أكبــر مــن 
الدراسـة  لوحظ فقدان واضح في الوزن لجزء اإلطار نتیجـة تـأثیر التآكـل.

ــــأثر نســــب أســــود الكــــاربون ــــة ســــتمثل اســــتخدام ت المضــــاف إلــــى  الالحق
  والمیكانیكیة. ةالفیزیائیالعجنات المطاطیة لمعرفة تأثیرها على الخواص 

  االستنتاجات: -4
  یمكن تلخیص االستنتاجات العملیة التي تم التوصل الیها بما یأتي:

ـــات الطبقـــة المالمســـة لســـطح  -1 أســـتخدام المطـــاط الطبیعـــي فـــي عجن
ومـة االحتكـاك عالیـة االرض لإلطارات یعطي خواص میكانیكیة الى مقا

  جدًا وهي غیر مرغوبة في تصنیع اإلطارات.
أفضل النتـائج التجریبیـة القیاسـیة هـو خلـط مطـاط صـناعي مـن نـوع  -2

% مـــع المطـــاط الطبیعـــي حیـــث اظهـــرت قـــیم 40بـــولي بیوتـــادین بنســـبة 
مقاومــة االحتكــاك مقارنــة مــع العجنــات  مشــجعة الــى مقاومــة الشــد مــع 

  القیاسیة المستخدمة.
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  شكر وتقدیر
  الباحثان یشكران المشأة العامة للصناعات في الدیوانیة لمساعدتها بأجراء الفحوصات المختبریة وتزویدنا بالمواد االساسیة للبحث.

  
  

The Development Mechanical Properties of Tire Rubbers used on Trucks 
 
Abstract 
In this research atruk tire rubber was chosen, which is very important from the manufacturing point of view. 
Mechanical and physics properties of the mix two types of rubber were studied carefully to investigate the 
reasons of the low physical properties and the low abrasion resistance.                                                                                          
The effect of the altering of the composition to reach an optimum desired properties were studied carefully. 
Through changing the type of the rubber blend and the ratio of the bland, a great improvement increase in the 
tensile strength and abrasion resistance.      
Key Words: Tire Rubber , Mechanical Properties , Abrasion Resistance , Polymers.                                                                                   

                                                                                     
  
  
  
  


