
 

 

 الستیک تنها تایر نیست

ستیک ضای خانواده Rubber) ال ست. پلیمرها(  یکی دیگر از  اع صلی  ا شه ا شود. ری شپار هم گفته می  ستومر و ک به این ماده اال

ستومر بر می گردد و  از  ستیک به واژه اال ستو»بخش دو ال شت پذیری به معنی« ) اال ؛ و  شدهساخته «( پلیمر»)برگرفته از « مر»( و برگ

( است. جالب NRماده اولیه تولید الستیک،کائوچو ) کلمه کشپار را فرهنگستان زبان به عنوان جایگزین پارسی آن معرفی کرده است.

پیشننرفت انسننان در صنننایگ مختل  کاما ناشننناخته بود. از زمان آنکه این ماده صنننعتی و پرکاربرد من گ گیاهی دارد و تا سننا  ها پ  از 

کش  تا کاربردهای امروز الستیک راه پرفراز و نشی ی را طی کرده است. برای آگاهی مختصری از مسیر تکامل این صنعت با ما همراه 

 باشید.

 تاریخچه الستیک:

جالب است بدانید . دارد ه آنسه میلیون سالهای گیاهی خ راز عمر  فسیلبرخی از بسیار قدیم وجود داشته است،  های  از زمان کائوچو

، به خصنننو  سننناپوریا و باالتا، هوآدرختانی چون  .تولید می کنندمختل  کائوچو ای با درصننند های نوع گیاه شنننیرابه  ۴۰۰بیش از 

شناخت کائوچو به زمان . دارد جهانرا در ماده پایه  الستیکتولید بیشترین سهم  (Hevea brasiliensis) درخت هوا برازیا لینسی 

اکتشننافاس سننرزمین های جدید باز می گردد. کاوشننگران اروپایی در هنگاق کشنن  قاره جدید آمریکا با دنیایی جدید  و پر از شننگفتی 

شیره ای  الستیک  این سرزمین بسیار عجیب بود. بومیان  از مردقروبرو  شدند. پوشش گیاهی، جانواران، میوه ها و حتی شکل و شمایل 

 گونه، برای افزایش مقاومت ظروف در برابر آب و کفش ها استفاده می کردند.

 

 جمگ آوری شیرابه کائوچو در قدیم 

کاشفان، کائوچو  فرآوری شده را با خود به اروپا آوردند. ابتدا کار کردن با این التک  بسیار چس ناک دشوار بود. تاش بسیاری برای  

ابداع روش ولکانیراسننیون ) روش پخت کائوچو با  با 1893درسننا  تیک با انواع روش های مختل  صننورس گرفت. عمل آوری السنن



 

 

آغاز محققان توانستند اولین محصوالس عایق در برابر آب را بسازند. یافتن شیوه فرآوری کائوچو،گوگرد( مشکل فرآوری رابر حل شد. 

وز افزون اروپاییان، کشنننت درختان من گ کائوچو در مسنننتعمراس کشنننورهای صننننعت السنننتیک بود. همزمان با افزایش تقا نننای ر

شرق آسیا( رواج یافت. در ش کرد،که کشتزارهای بومی آمریکا را تهدید می آفاتی مشکل ، این مناطق اروپایی) ین امر هم ت.وجود ندا

حوزه آسیایی در رده های بعدی تولید کنندگان،  ت.ت دیل کرده اساولین و بزرگترین صادر کننده کائوچو در جهان را به کشور مالزی 

  د.نو جنوب شرق هند و چین، کشورهای سیان، سریانکا، اندونزی، تایلند و نیز بخشی از ویتناق قرار دار

یه بر دانش تک این مو وع محققان را بر آن داشت تا با حتی با افزایش کشت درختان کائوچو،  باز هم تقا ا همواره از تولید بیشتر بود.

در جنگ جهانی او  آلمانی ها اولین السننتیک مصنننوعی را تولید کردند ولی  شننیمی، برای سنناخت السننتیک های سنننتزی تاش کنند.

مورد اسنننتق ا  قرار نگرفت. پ  از آن تحقیقاس بر روی به ود و ایجاد وی گی های خا  در السنننتیک متمرکز شننند. در زمان جنگ 

کشننتزار های درخت کائوچو در مالزی توسننت ارتش ژاپن،  دانشننمندان آمریکایی ناچار به تاش برای تولید  جهانی دوق  بعد از بم اران

 الستیک مصنوعی شدند.

 

 درختان کائوچو

 ساختار مولکولی و ویژگی های الستیک ها :

شناخته ای داشت،  شمندان در ابتدا الستیک ساختار نا شناسایی قطعاتی  آنبا حرارس دادن دان شرایت تنظیم شده و  تجزیه  حاصل ازدر 

زنجیره های بلند مولکولی تشننکیل شننده اسننت. در  مانند دیگر پلیمرها از . این مادهآموختند االسننتومرمطال ی درباره سنناختار مولکولی 

یره های االسننتومری به راحتی روی حالت معمو  زنجیره ها در هم پیچیده گره خورده هسننتند. بخاطر نیروی بین مولکولی  ننعی  زنج

ها از لغزش زنجیره ها بر روی هم جلوگیری می کند. در وکائوچ (Vulcanizationیا ولکانش) ولکانیزاسنننیونیکدیگر می لغزند. 

شود. این اتصاالس جدید بر حالت در هم پیچیده Cross linksفرآیند پخت، بین زنجیر و عنصر گوگرد اتصاالس عر ی) ( ایجاد می 



 

 

شود. ولکانش کائوچو را از حالت چس ناک و نرق به  و کشسان زنجیرها تاثیر ندارد؛ ولی باعث تغییر یا به ود وی گی های الستیک می 

درصد کل  50. امروزه ماده خاق اصلی در تولید کائوچو های مصنوعی نفت است. بیش از کندحالت چقرمه و الستیک گونه ت دیل می 

 وعی تولید شده در صنعت تایر سازی و باقیمانده در تولید انواع قطعاس صنعتی کاربرد دارند. االستومرهای ط یعی و مصن

 

 و عیت زنجیره ها در الستیکها

 خواص کلی الستیک و تفاوت آن با سایر پلیمر ها:

رفتار و وی گی های هر ماده به پارامترهای سنناختاری خود بسننتگی دارد و با دیگر مواد متفاوس اسننت. این مو ننوع در مواد پلیمری نیز 

صننندق می کند. پارامترهایی مانند و نوع عناصنننر، پیوند میان مولکو  و زنجیره ها، نوع قرار گیری مولکو  ها و زنجیره ها در کنار هم، 

، فضای آزاد میان زنجیره ها، وزن مولکولی وتوزیگ آن و... بر رفتار و وی گی پاستیک ها، الستیک ها، کامپوزیت ها آرایش زنجیره ها

و رزین ها تاثیر گذار اسننت.  به عنوان ملا  انعطاف پذیری و خاصننیت اتاف انرژی از وی گی های رفتاری متمایز کننده االسننتومرها از 

ک ها اسننت. وجود جاهای خالی  بین زنجیره ها  و آرایش بی نظم زنجیره ها می تواند از دالیل این پلیمرهای دیگر، مخصننوصننا پاسننتی

شتر است. هر چه زنجیره ها بی نظم  شد، فضای برای تحرک زنجیره ها بی شتر با شد. هر چه جاهای خالی بی رفتار خا  در الستیک ها با

 خود پ  از اعما  نیرو بیشتر خواهد بود. تر، توانایی دفگ انرژی و برگشت پذیری به حالت اولیه 

انعطاف پذیری در دماهای پایین، عایق الکتریکی، چس یدن به  میرایی،وی گی هایی مانند استحکاق و سختی در مقابل تنش، فنری بودن، 

به شرایت دشوار است. این منسوجاس و فلزاس و پایداری در برابر فرسودگی الستیک ها بسیار خوب است. االستومر از جمله مواد مقاوق 

، از دیگر وی گی های بارز شننرایت ع ارتند از احتما  سننایش، حا  ها، روغن، اوزون، اسننیدها و قلیاها. نفورناپذیری در برابر آب و هوا

اربرد آن این مواد اسننت. االسننتومر را می توان با الیاف ترکیب کرد. با اینکه از قدرس کشننشننی السننتیک کاسننته می شننود؛ اما دامنه ک

. پخت االستومر بیشتر خصوصیاس آن را  به ود می بخشد. نقطه  ع  اصلی آن ها، تورق در برابر نفت خاق است. گسترده تر خواهد شد

 پ  از چندی حالت ارتجاعی نمونه کاهش پیدا خواهد کرد.

 



 

 

 انواع الستیک

 (:Natural Rubbersالستیک های طبیعی)

ین بسیاری از درختان، درخچه ها و بوته هایی )مانند افوربیاسه، موراسه، اپیوق و ...( شیره ای تولید می کنند که التک  نامیده می شود. ا

صمغ اولیه  سیری توانایی تولید  ست. گیاهان متنوعی در مناطق گرم سطه ا شده در یک مایگ وا شامل یک محلو  کلوییدی پخش  شیره، 

عموما در نهالستان ها، گونه پربازده تر هوآی برزیلی کاشته می شود  . اما برای  استفاده صنعتی، توجیه اقتصادی ندارند.کائوچو را دارند

که با روش های خا  کشاورزی و شیمیایی نیز تولید التک  را در آن ها افزایش می دهند؛ در  من واکنش پذیری الستیک نهایی را 

 سا  از زمان کاشت،  توانایی تولید صمغ را خواهد داشت.  6ز به ود می بخشد. این درخت پ  ا

 

 الستیک طبیعی

 

  (:Synthetic Rubbersالستیک های مصنوعی)

پرمصننرف ترین بودند وبه صننورس اتفاقی تولید شنندند.  نئوپرن و تیوکو  اولین السننتیک هایی که موفقیت تجاری به همراه داشننتند،

 ستیک های سنتزی ع ارتند ازوانواع ال است. SBR الستیک سنتزی

 (SBR(، استایرن بوتادین االستومر)IR(، پلی ایزوپرن)BR.االستومرهای دی انیو مانند پلی بوتادین)1

های اتیلن2 های اشننن اعو االسنننتومر یل)EPDMو  EPMپروپیلن)-. االسنننتومر  های بیوت های اتیلن IIR(، االسنننتومر (، االسنننتومر

 (EAMاکریاس)

 (، ACM(، االستومرهای اکریلیک)CR(، کلروپرن)NBRق به حا و اکریلونیتریل بوتادی ان). االستومرهای مقاو3



 

 

 (؛ فلوئور االستومرها،Q. االستومر های مقاوق به حرارسو االستومرهای سیلیکونی)4

ستومرها)5 ستیک اال ستیک ها، پلیمرهای ترکی ی از خوا  Thermoplastic Elastomers. ترموپا سته از ال ستومر و (و این د اال

ضاد را همزمان دارند. این وی گی ها بخاطر حضور همزمان بخش های نرق و  شتن  چند وی گی مت ستند. پ  توانایی دا ترموپاستیک ه

السننتیک گونه با قابلیت ان سنناا زیاد درکنار بخش های سننخت و بلورینه به وجود می آیند. این قسننمت باید توانایی ایجاد اتصنناالس 

 در کنار یکدیگر را نیز داشته باشند. سه دسته کلی از این نوع الستیک وجود داردو عر ی و سازگاری

 ،EPDM/PP ،NR/PP(و همچون Thermoplastic elastomer Alloyesآلیاژ های االستومر و ترموپاستیک ) -       

در محدوده دمای کارکرد االسنننتومرهای  ، که SBSکوپلیمرهای بلوکی نرقو ترموپاسنننتیک االسنننتومرهای چند منظوره مانند  -       

 کارایی دارند.

کوپلیمرهای بلوکی سختو ترموپاستیک االستومرهای مهندسی نظیر پلی یورتان های ترموپاستیک، پلی اتر آمیدها، این دسته  -       

 همانند پاستیک های مهندسی عمل می کنند.

 

 

 الستیک مصنوعی

 

 

 

 



 

 

 

 نتیجه گیری: 

ستیم که عمر کائوچو و درختان آن به قدمت در بخش او   شدیم. دان شنا  صر آ صورس مخت سیر تکامل کائوچو به  مقاله، با تاریخچه و 

در  مرور کردیمنهایی السننتیک را  و تاثیر آن بر خوا  مولکولی سنناختار  ننمن اینکه پیدایش گیاهان بر روی کره زمین برمی گردد.

 باشید.ما با دانستنی های پلیمر همراه  پ  همچنان.اختخواهیم پرد ه آنو فرآیندهای مربوا ب به الستیک دی صنعتی ترقسمت بعد با دی

 

 نویسندهو پردی  عابدی فرد کارشناس ارشد مهندسی پلیمر


