
   چكيده

اختالط آميزه هاي الستيكي يكي از موثرترين روش هاي توليد تركيبات جديد براي نيازمندي هاي مشخص 

گسترده اي دارند. هدف اصلي  بوتادين) كاربرد تكنولوژيكي-(كائوچوي استايرن  SBRباشد. آميزه هايمي 

  مكانيكي و كاهش هزينه نهايي محصول مي باشد.-بهبود خواص رئولوژيكي و فيزيكو ،اختالط الستيك

-ميزان گوگرد موجود در سطح دوده-(سطح موثرهدف بررسي رابطه بين خواص دودهكار تحقيقاتي در اين 

رابطه  با بررسي. مي باشد SBRآميزه هاي الستيكي بر پايه  رئولوژيكي و فيزيكو مكانيكي با خواص اندازه ذره)

 -سطح مؤثر -ساختار خواص آميزه ها مي توان با مشخص بودن نوع دوده و دانستن ويژگي هاي آن (اندازه ذرات

سايشي آميزه با فرموالسيون مشخص را پيش بيني نمود، كه  كششي و -ميزان گوگرد موجود) خواص رئولوژيكي

ي مختلف و صرفه جويي در زمان و لذا صرفه اين امر مي تواند منجر به كاهش هزينه ها در جهت انجام تست ها

 . پنج نوع دوده استفاده شده در اين كار تحقيقاتي عبارتند از:جويي در كل هزينه ها شود
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كششي و سايشي بر روي آميزه ها انجام  به منظور بررسي خواص آميزه هاي الستيكي آزمون هاي رئولوژيكي،

 BETاندازه ذره) از دستگاه -نظور مشخص نمودن ويژگي هاي انواع مختلف دوده(سطح موثرشد. همچنين به م

استفاده شد. همچنين به منظور مشخص نمودن ميزان گوگرد موجود در سطح دوده كه در اين پروژه مورد نظر 

 استفاده شده است. )CHNS(مي باشد از دستگاه آناليز عنصري

معادله اي  SBRز ويژگي هاي دوده با خواص آميزه هاي الستيكي بر پايه بين هر يك ا همبستگيبا توجه به 

 كه به كمك آن مي توان )٩٢/٠(درجه يك و يا نهايتا درجه دوم با ضريب رگراسيون باالتر از به دست مي آيد

  .پيش بيني كرد  و انجام تست هاي زمان بر و پر هزينهرا بدون صرف هزينه اي باال مورد نظر خواص آميزه

همبستگي قابل قبولي بين سطح موثر دوده با خواص كششي و  پيش بيني مي شود كه نتايج نشان مي دهد،

 خواص سايشي، همچنين ميزان گوگرد موجود در سطح دوده با خواص سايشي وجود دارد.

با اندازه ذره، سطح موثر با خواص  SBRاز رسم خواص فيزيكومكانيكي نمونه هاي ساخته شده بر پايه 

ئولوژيكي، ميزان گوگرد موجود در سطح دوده با خواص رئولوژيكي، اندازه ذره دوده با خواص رئولوژيكي و ر

كه رابطه ي بين آن ها بصورت معادله  پيش بيني مي شودميزان گوگرد موجود در سطح دوده با خواص كششي 

  مبستگي بين آن ها وجود ندارد.نبوده، و هقابل قبول درجه يك(خطي) يا معادله درجه دو با ضريب رگراسيون 

 .خواص –، ساختار  ي، همبستگ Properties ،Carbon Black  ،SBR واژه هاي كليدي:

  اكبريان


