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 الستیک

ها ثابت نیست و     وزن مولکولی متوسط آن   . ها پلیمرهایی با وزن مولکولی باال هستند       الستیک

از لحاظ مفهومی، الستیک    . کند شود تغییر می   بسته به نوع فرایندی که بر روی آنها انجام می         

پذیری در دمای محیط را داشته  شدن و انعطاف ای اسـت کـه قابلیـت االسـتیک، کشـیده        مـاده 

 ].1[د باش

قابلیت : الف: براسـاس تعـریف دوم، یـک السـتیک بایسـتی سـه ویژگـی ذیل را داشته باشد                  

های زنجیری   دارای مولکول : ب. ای کننده را داشته باشد     ای شدن بوسیله عوامل شبکه     شـبکه 

هرچند (ای کـه توانایـی تشـکیل کالف ولذا تحت تنش قابلیت کشیده شدن                باشـد بگونـه    بلـند   

پذیر باشد    مختلف هر زنجیر منفرد انعطاف     (segment)بخشهای  : ج.  باشد را داشـته  ) کوچـک 

 .]2[ را در دمای محیط انجام دهد (Brownian motion)ای که بتوانند حرکات براونی  بگونه

های با وزن مولکولی باال    ای است دارای مولکول    بطـور کلـی السـتیک خـام یـا کـائوچو ماده            

آن به مقدار   ) ای شدن  دمای شیشه  (Tgآمورف است و    کـه در دمای محیط      ) ماکـرومولکول (

ای شود که به  تواند پخت و شبکه الستیک خام می. قابل توجهی پایین تر از دمای محیط است   

 .]2[الستیک پخت شده االستومر گویند  

توانـد عوامل پخت مثل گوگرد، مواد دیگر یا اتصاالت فیزیکی بین           ای شـدن مـی     منشـأ شـبکه   

شدن به مقدار زیاد را دارند،       های زنجیری آن قابلیت کشیده     دلـیل اینکه کالف   ب. زنجـیر باشـد   

دهد، در حالیکه در دمای باالتر بدلیل        لذا در دمای محیط االستیسیته باالیی از خود نشان می         

 .]2[دهد  لغزش زنجیرها بر روی یکدیگر کریپ کرده و خواص پالستیکی از خود نشان می



 ٢

بیعی یا مصنوعی داشته باشد که نوع طبیعی آن از ریشه درخت            الستیک ممکن است منشأ ط    

Hevea brasiliensis  الستیک مصنوعی از پلیمریزاسیون یا کوپلیمریزاسیون . آیـد   بدسـت مـی

بسته به اینکه مونومرهای اولیه قطبی یا غیرقطبی        . شود مـواد اولـیه بـنام مونومـر تهـیه می          

بطورکلی خواص  . ت محلول یا نامحلول باشند    باشـند الستیکها در حاللهای مختلف ممکن اس       

 .]1[ای که از آن تهیه شده است بستگی دارد  یک الستیک به مونومرهای اولیه

 



 ٣

 الستیک مصنوعی

کند  تعداد    واژه الستیک مصنوعی عالوه بر اینکه بر مشابه سنتزی الستیک طبیعی داللت می            

 .گیرد تولید شده اند را نیز در بر میهای دیگر که از طریق سنتز شیمیایی  زیادی از الستیک

 . گردد های مصنوعی به نیمه اول قرن نوزدهم برمی شروع تولید الستیک

. تولـید السـتیک مصـنوعی در طـی جـنگ جهانی دوم بصورت قابل توجهی توسعه پیدا کرد                  

. آیند هـای کونژوگه بدست می     هـای مصـنوعی از همـو یـا کوپلیمریزاسـیون دی ان             السـتیک 

 اشباع   ای برای تولید الستیک    هـا و مونومـرهای دیگـر بطـور گسـترده           ونواولفیـن همچنیـن م  

های اشباع شده    السـتیک . شـوند  اسـتفاده مـی گـردد کـه بـروش غـیرگوگردی ولکانـیزه مـی               

. های افزایشی تولید شوند    کندانساسیون، پلیمریزاسیون وینیلی و واکنش     توانند بروش پلی   می

بندی  تولـید شـده، به این الستیک ها انواع مختلفی طبقه     هـای مصـنوعی      بدلـیل تعـدد السـتیک     

 .]1[شوند  می



 ٤

 Mهای مصنوعی سری   الستیک

متیلن و یک   ایـن دسته از الستیکها دارای یک زنجیره اشباع از نوع پلی          ]3[براسـاس تعـریف     

توان به مقاومت حرارتی     از مشخصـه کلـی این گروه می       . کومونومـر از انـواع دیگـر هسـتند        

 . متوسط به باال اشاره کردمتوسط و

 .باشد های زیر می بطور کلی این سری شامل الستیک

ACM:                  الستیک اکریالتی 

ANM:             ــریالت ــتیک اک ــتریل -الس اکریلونی

CFM:                کوپلیمر تری فلوئوراتیلن و وینیلیدن فلوئوراید 

 CM :             پلی  اتیلن کلرینه شده

CSM:                               اتیلن کلروسولفونه شده    پلـی  

EPDM:                                      ان مونومر دی-پروپیلن-اتیلن  

EPM:                 پروپیلن- اتیلن   

FKM:       کوپلیمر پرفلوئورپروپیلن و وینیلیدن فلوراید 
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 Oالستیک های مصنوعی سری 

 .،  در ساختار خود دارای  اتم اکسیژن می باشند]3[ دسته از الستیک ها براساس تعریف این

 :از این دسته می توان به الستیک های زیراشاره کرد

   CO :       الستیک بر پایه اپی کلروهیدرین

  ECO:      کوپلیمر اتیلن اکساید و اپی کلروهیدرین

اتم اکسیژن در زنجیره مقاومت خوبی در برابر        السـتیک هـای ایـن گروه با توجه به حضور            

 .حاللهای غیر قطبی و هیدروکربنی دارند



 ٦

 Rالستیک های سری 

از این دسته   .  این دسته از الستیک ها دارای زنجیره غیر اشباع می باشند           ]3[براساس تعریف   

مـی تـوان بـه السـتیک هـای ذیـل اشـاره کـرد، مشخصـه بارز این دسته از الستیک مقاومت                        

 .رارتی متوسط و متوسط به پایین  آنها می باشدح

 :BIIR       ایزوپرن برمینه شده -الستیک ایزوبوتیلن

 :BR           الستیک بوتادین

 :CIIR       ایزوپرن کلرینه شده-الستیک ایزوبوتیلن

 :CR           الستیک کلروپرن

 :IIR           )الستیک بیوتیل( ایزوپرن -الستیک ایزوبوتیلن

 :NBR      )الستیک نیتریل(بوتادین –الستیک اکریلونیتریل 

 :NIR        ایزوپرن-الستیک اکریلونیتریل

 :SBR         بوتادین-الستیک استایرن

 :XSBR              کربوکسیلیک- بوتادین-الستیک استایرن

 :XNBR             کربوکسیلیک- بوتادین-الستیک اکریلونیتریل



 ٧

 Qی سری الستیک ها

. می باشند--Si-O، این دسته از الستیک ها در زنجیره خود دارای گروه  ]3[براسـاس تعـریف     

از این دسته .  پایین می باشندTgمشخصـه بارز این دسته از الستیکها مقاومت حرارتی باال و   

 :می توان به الستیک های زیر اشاره کرد

 :MFQ                 الستیک متیل فلوئوروسیلیکون

 :MPQ                 الستیک متیل فنیل سیلیکون

 :MPVQ             الستیک متیل وینیل فنیل سیلیکون

 :MQ                    الستیک دی متیل سیلیکون

 MVQ          :       الستیک متیل وینیل سیلیکون



 ٨

 Uالستیک های سری 

خود دارای اتمهای کربن، اکسیژن ، ایـن دسـته از الستیکها در زنجیره         ]3[براسـاس تعـریف     

 :از این سری می توان به الستیکهای زیر اشاره کرد. ونیتروژن می باشند

 الستیک برپایه پلیمر تترافلوئورواتیلن، تری فلوئورونیتروزومتان، و نیتروزو پرفلوئورو 

 AFMU               بوتیریک اسید

 AU       الستیک پلی یورتان از نوع پلی استر

 EU       ستیک پلی یورتان از نوع پلی  انزال



 ٩

 تقسیم بندی الستیک ها براساس مقاومت آنها

عـالوه بر دسته بندی ذکر شده که الستیکها را براساس ساختار آنها دسته بندی نموده است،                 

طبقه بندی دیگری نیز می توان ارائه داد که در آن الستیکها براساس مقاومت آنها به حرارت،                 

 .]3[ حاللهای مختلف، اوزون، مواد شیمیایی ودمای پایین دسته بندی شده اند تورم در

 :الستیک های مقاوم به حرارت

 Cْ120تا دمای 

  :NBR      )نیتریل( بوتادین –الستیک اکریلونیتریل 

 :CSM       الستیک پلی اتیلن کلروسولفونه شده

 Cْ150-140تا دمای 

  :IIR         )یلبیوت( ایزوپرن -الستیک ایزوبوتیلن

 :EPD       پروپیلن دی ان مونومر–الستیک اتیلن 

  :EPDM                پروپیلن-الستیک اتیلن

 Cْ170-150تا دمای 

  :ACM                  الستیک اکریالتی

 Cْ200تا دمای باالتر 

 :MQ        الستیک دی متیل سیلیکون

 :FKM              فلوئوراید کوپلیمر پرفلوئوروپروپیلن و وینیلیدین

 :CFM     کوپلیمر تری فلوئورواتیلن و وینیلیدین فلوئوراید



 ١٠

 الستیک های مقاوم به ازون

 CR  :         الستیک کلروپرن

 :NBR/PVC      آلیاژ الستیک نیتریل و پالستیک پلی وینیل کلراید

 :IIR           )الستیک بیوتیل( ایزوپرن -الستیک ایزوبوتیلن

 :EPDM              پروپیلن دی ان مونومر-الستیک اتیلن

 :EPM         پروپیلن-الستیک اتیلن 

 :CSM       الستیک پلی  اتیلن کلروسولفونه شده

 :CO        الستیک برپایه اپی کلروهیدرین

 :ECO      کوپلیمر اتیلن اکساید و اپی کلروهیدرین

 :ACM                 الستیک اکریالتی

 :MQ         الستیک دی متیل سیلیکون

 :FKM               کوپلیمر پرفلوئوروپروپیلن و وینیلیدن فلوراید

 :CFM      کوپلیمر تری فلوئورواتیلن ووینیلیدن فلوئوراید



 ١١

 الستیک های مقاوم به تورم در حاللهای هیدروکربنی و روغنها

 CR             :        الستیک کلروپرن

 :CSM         تیک پلی اتیلن کلروسولفونه شدهالس

 :NBR               )نیتریل( بوتادین -الستیک اکریلونیتریل

 :CO         الستیک بر پایه اپی کلروهیدرین

 :ECO                کوپلیمر اتیلن اکساید و اپلی کلروهیدرین

 :ACM                  الستیک اکریالتی

 :T             دیالستیک پلی سولفای

 :FKM              کوپلیمر پرفلوئورو پروپیلن و وینیلیدن فلوئوراید

:CFM     کوپلیمر تری فلوئورو اتیلن و وینیلیدن فلوئوراید

  



 ١٢

 الستیک های مقاوم به مواد شیمیایی

 :NR, SBR          بوتادین-الستیک طبیعی، کوپلیمر استایرن

 CR:            الستیک کلروپرن

 :IIR        )الستیک بیوتیل( ایزوپرن -الستیک ایزوبوتیلن

 :EPDM               پروپیلن دی ان مونومر-الستیک اتیلن

 EPM:         پروپیلن-الستیک اتیلن

 :CSM       الستیک پلی اتیلن کلروسولفونه شده

 :FKM              کوپلیمر پرفلوئوروپروپیلن و وینیلیدن فلوئوراید

 CFM:     وپلیمرتری فلوئورواتیلن و وینیلیدین فلوئورایدک

 



 ١٣

 الستیک های مقاوم به دمای پایین

 :AC(      NRنوع (الستیک طبیعی مقاوم در برابر کریستالیزاسیون 

 :EPDM               پروپیلن دی ان مونومر-الستیک اتیلن

 :BR           الستیک بوتادین

 MPQ:        الستیک متیل فنیل سیلیکون
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 (NR)الستیک طبیعی 

. شیری رنگ تولید می کنند که التکس نامیده می شود         ) شیرابه(بسـیاری از گـیاهان یـک مایع         

ایـن مـایع شـیری رنگ حاوی ذرات الستیک است که در یک محیط آبی به صورت کلوئیدی                   

(Colloidal dispersion)پراکنده شده است . 

شده اند که اکثراً در محدوده آب و هوای استوایی قرار           صـدها گونـه از این درختان شناخته         

 .دارند

البـته شـیره همـه گـیاهان تولـید کنـنده کائوچو به دالیل مختلف ارزش صنعتی ندارد و تنها                     

 بـه دلـیل دارا بـودن میزان کائوچوی باالتر وبهتر قابلیت    Hevea brasiliensisشـیره درخـت   

یدروکربنی این کائوچو سیس پلی ایزوپرن سـاختار شـیمیایی جزء ه    . مصـرف صـنعتی دارد    

 :می باشد که دارای ساختار زیر می باشد

 

 

 

 

 

 

 

 است که (Brownian motion)، دارای حرکت براونی Hevea brasiliensisذرات التکـس درخت  

محلـول های نمکی موجب کاهش حرکت این        . ذرات کوچکـتر دارای فعالیـت بیشـتری هسـتند         

 صورت  (Coagulation)می شوند بدون اینکه هیچگونه دلمه شدن        ذرات یـا توقـف کـامل آنها         



 ١٥

 نـیز اثراتـی مشـابه محلول های نمکی بر روی ذرات التکس               …گلیسـرول، ژالتیـن و      . بگـیرد 

ــد ــازی  . دارن ــه س ــا   (coagulation)دلم ــه ه ــردن دلم ــند ک  ، (Processing of coagulate)، فرآی

یـن درخـتان، روش ارجـح برای بدست         در محـل کاشـت ا     :(Crepe) و کـرپ     (Sheets)نوارهـا   

 .آوردن الستیک، دلمه سازی بوسیله اسید است

ــا    ــنظور،التکس بوســیله آب ت ــن م ــرای ای ــیق شــده و ســپس بوســیله اســید   12-18%ب   رق

 .تحت این شرایط التکس دلمه می شود.  رسانده می شودPH8/4-501تا 
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 انواع گریدهای الستیک طبیعی

 :گریدهای عام

 که تفاوت آنها به نحوه فرآیند و نوع SMR, Pale crepe, RSS، عبارتـنداز  NRگـریدهای عـام   

 .رسوب دهی مرتبط است

(Ribbed smoked sheet) RSS : Sheet  هــای دوده ای از الســتیک جــامد هســتند کــه در آن

از یک تا   (ناخالصـیها التکـس پایـه به مقدار زیادی وجود دارد و خلوص آنها بسته به درجه                  

 .، متفاوت است)ی شده استپنج درجه بند

Pale crepe :        در ایـن گـرید ناخالصـیهای التکـس پایـه بـه مقـدار زیادی با شستشوی زیاد و

 براساس رنگها و Pale crepeانواع گریدهای . گذرانـدن از غلـتکهای مـتفاوت کمتر شده است   

 [H] آنها متفاوت است  Sheetاستحکام 

 :زیر می باشدانواع گریدهای خاص الستیک طبیعی به صورت 

CVNR یا LVNR :الستیک طبیعی با ویسکوزیتۀ ثابت 

OENR :التکس طبیعی دارای روغن 

Skim Rubber :الستیک جامدی که بوسیله سانتریفیوژ کردن تهیه می شود. 

Peptised Rubber : الستیکی که به آنPeptiserاضافه شده است . 

Carbon black masterbatch :ه می باشدالستیکی که دارای دود. 

Modified NR :NRکه بر روی باند دوگانه آن واکنش خاصی انجام شده است . 



 ١٧

Hevea MG Rubber :   السـتیک جـامدNR که در حالت التکس مونومر متیل متاکریالت به آن 

 .اضافه و پلیمریزه شده است

SP : به الستیکی که دارای مخلوطی از التکس ولکانیزه و غیره ولکانیزه می باشد. 

SMR (Standard Malaysion Rubber) : نوعی از طبقه بندی برایNR که بوسیله کشور مالزی 

 .ایجاد شده است و بصورت بلوک های قهوه ای می باشد
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