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تقاض�ای روزافزون ب�رای افزایش بازدهی مصرف س�وخت و نیز باالرفتن س�طح
اس�تانداردهای تعیینش�ده برای ایمن�ی ،طول عمر و آلودگی صوتی برای الس�تیک
خودروها ،که با برچس�ب  EUالستیک نش�ان دادهمیشود ،منجر به آن شدهاست تا
تولیدکنن�دگان الس�تیکهای خ�ودرو بط�ور مس�تمر ب�رای بهب�ود کیفی�ت و نیز
زیستسازگاری محصوالت خود تالش کنند.
سالهاس�ت که از مواد پرکننده الس�تیکها نظیر کربن س�یاه و سیلیکا بعنوان مواد

 1محرکهای تولید الستیکهای خودرو با کیفیت بهتر
افزایش آگاهی مصرفکنندگان الستیکهای خودرو بر لزوم زیستسازگاری
آنها و نیز افزایش فش��ارهای وارده بدلیل افزایش قیمت بنزین و نیز صدور
قوانین دقیق برای قابل قبول بودن بازدهی مصرف س��وخت -برچس��بEU
برای الس��تیک خودرو ،-که باعث شدهاس��ت تولیدکنندگان الستیکهای
وس��ایل نقلیه متوجه بازار پرس��ود «الستیکهای سبز» ش��وند؛ استفاده از
الستیکهای سبز بدلیل افزایش بازدهی مصرف سوخت میتواند سبب ارتقاء
زیستسازگاری این محصول ش��ود .از معروفترین مدلهای الستیک سبز
در حال حاضر ميتوان به ،Goodyear UltraGrip Ice ،ContiEcoContact5
 Michelin Energy Saverو  Pirelli Cinturato P1اشاره داشت.
گسترش صنعت خودروس��ازی سالهاست که در جهت دستیابی به مثلث
جادویی ،که هدف نهايي تولیدکنندگان خودرو اس��ت ،صورت گرفته است.
مثلث جادویی در صنعت الستیکسازی به معنای ارتقاء عملکرد الستیک با
س��ه شاخص اصلی شامل موارد کاهش مقاومت غلتش برای افزایش بازدهی
مصرف سوخت ،افزایش مقاومت سایشی برای افزایش طول عمر الستیک و
کاه��ش میزان لغزش در رطوبت جهت افزایش ضریب ایمنی اس��ت .چالش
اصلی که در این زمینه وجود دارد آن است که بهبود بازده مصرف سوخت با
کاهش اصطکاک غلتشی عموماً منجر به کاهش ایمنی خودرو خواهد شد.
عاملی ک��ه منجر به افزایش س��رعت تولید محص��والت نوآورانه در زمینه
الستیکهای خودرو بوسیله کارخانههای تولیدکننده میشود ،بدست آوردن
برچسب اس��تاندارد  EUبا هدف دستیابی به باالترین کیفیت ،که با عالمت

ی
نانوساختاری برای بهبود کیفیت الستیکهای خودرو استفاده شده است .نوآوریها 
جدید در این زمینه با تولید و تأمین نانومواد و افزودنیهای جدید به الستیکها جهت
دستیابی هرچه بیشتر به «مثلث س�هگانه کیفیت» شامل ایمنی ،طولعمر و آلودگی
صوتی اس�ت .امروزه «الستیکهای س�بز» س�هم 30درصدی بازار فروش را به خود
اختصاص دادهاند و با رشد بازار خودروهای الکتریکی تقاضا برای تولید الستیکهایی
با مقاومت غلتش کمتر ،وزن کمتر و عملکرد بهتر رو به افزایش است.

تجاری» «Aو» «AAنشان دادهمیشود ،است .الستیکهایي با برچسب »«A
و» «AAاز لحاظ مقاومت غلتش ،مقاومت لغزش و آلودگی صوتی ،ویژگیهای

بهتری نس��بت به باقي حاالت دارند .قوانین جدید از تاریخ اول نوامبر س��ال
 2012برای الس��تیک همه ماشینهای ش��خصی ،کامیونهای سبکوزن و
خودروهای س��نگینی که از تاریخ اول ژوئن  2012ساخته شدهاند قابل اجرا
است.
این برچسبها برای نشان دادن کیفیت الستیک در سه معیار کاهش مصرف
سوخت ،ایمنی و کاهش آلودگی صوتی بکار برده میشوند .با این وجود هنوز
هم عوامل مهم دیگری برای ارتقاء شرایط عملکرد الستیک با درجه استاندارد
باال وجود دارند .این عوامل شامل موارد مختلفی نظیر مقاومبودن خودرو هنگام
رانندگی در آب ،ثبات شرایط رانندگی ،کاهش نیاز به رسیدگی ،خوشفرمان
بودن اتومبیل در جادههای خش��ک و مرطوب ،دوام خودرو ،عملکرد مناسب
ترمز در جادههای خشک و قابلیتهای ویژه خودرو در شرایط بارندگی است.
در ادامه به برخی محرکها برای نوآوری در صنعت الستیکسازی که بوسیله
مدیران این صنعت تشخیص داده شدهاند اشاره شده است.
 1. 1مصرفکننده
قابلیت فروش مس��تقیم به عواملی نظیر ایمنی ،میزان مصرف سوخت -که
متاثر از فش��ارهای ناشی از افزایش قیمت سوخت از یک طرف و بحرانهای
اقتصادی موجود و درآمدهای کمتر افراد از طرف دیگر است ،-میزان انتشار
گازهای گلخانهای و نیز درجه سازگاری با محیطزیست ،وابسته است.

س��ال يازدهم خرداد 91شماره  3پياپي176

29

مقـاالت
 2. 1صنعت

در دس��ترس بودن مواد اولیه و همچنین هزینه موادخام ،از جمله عوامل مهم
در توليد الستيک بشمار ميروند .با توجه به آنکه اخیرا ً قیمت الستیک طبیعی
و نفت خام در حال افزایش اس��ت و بدلیل آنکه بس��یاری از مواد خام الستیک
و نیز الس��تیک مصنوعی از محصوالت جانبی نفتی بدست میآیند ،لذا امروزه
تولی��د محصوالت بر پایه تودههای زیس��تی ،تولید محصوالت جدید با کاهش
س��هم کربن با کوچکس��ازی و نیز قابل بازیافت بودن محصوالت مورد توجه
زیادی قرارگرفتهاند.
 3. 1سیاستگذاری

برچس��ب استاندارد  EUالس��تیک که کنترلکننده بازده س��وخت ،ایمنی و
آلودگی صوتی بشمار ميرود ،محرک اصلی برای بهبود بخشیدن به این عوامل
است .با این وجود نظارتی به میزان مقاومت سایشی الستیک در این استاندارد
وجود ندارد.
 2محصوالت فعالش�ده با نانوس�اختارها چه ویژگیهای جدیدی
ارائه خواهند داد؟

آج الس��تیک خودروه��ای مدرن عموماً از الس��تیک طبیع��ی و یا مصنوعی،
پرکنندهها -بطور مرسوم از کربن سیاه و یا سیلیکا ،-افزودنیها ،پیونددهندهها و
تقویتکنندهها نظیر استیل ،پوششها و یا الیاف نایلونی تشکیل شده است.
هر منطقه از الس��تیک باید از جنبه مختلفی مورد بررس��ي قرار گیرد .بعنوان
مثال؛ در بدنه الستیک مقاومت در مقابل پارگی اهمیت دارد ،این درحالی است
که در ناحیه آج مقاوم��ت غلتش ،مقاومت لغزش و ترمزگرفتن نیاز به نوآوری
ی نانو بطور کاربردی در الس��تیکهای مصنوعی و در س��اخت مواد
دارد .فناور 
ش��یمیایی ویژه بوسیله کمپانی  LANXESSبا ساخت نانوذرات الستیک با نام
تجاری  Nanopreneآغاز شد.
هدف از س��اخت نانوالس��تیکها ،دس��تیابی به مثلث جادویی با بهینهکردن
مقاومت لغزشی در ش��رایط آبوهوایی مرطوب و نیز افزایش مقاومت سایشی
ب��دون ایجاد تأثیرات منفی ب��ر روی مقاومت غلتش یا بعبارتی افزایش مصرف
س��وخت است Nanoprene .درحقیقت متشکل از ذراتي در اندازه نانومتر است
که سطح این نانوالس��تیکها از گروههای عاملی هیدروکسیلی پوشیده است.
مالکیت فکری  Nanopreneبوس��یله کمپانی  LANXESSثبت شدهاست .این
گروههای عاملی میتوانند با گروههای قطبی در ترکیبات الستیک نظیر سیلیکا
برهمکنشهای دوقطبی و یا پیوندهای هیدروژنی ایجاد کنند .با توجه به اینکه
ابعاد نانوذرات پالستیک بین  40تا  200نانومتر است ،بنابراین دارای سطح مؤثر
زیادی بوده و منجر به توزیع بهتر و اتصال محکمتر پرکنندههای سیلیکونی به
بستر پلیمری الستیک میشوند.
انواع مختلف  Nanopreneمیتواند برای رفع نیازهای مختلف الستیک خودرو
بکار رود .بعنوان مثال در انواع مختلف الس��تیک ،نظیر الس��تیک تابستانی یا
زمستانی ،الستیک سبز یا الستیکهایي با عملکرد ممتاز و یا در نواحی مختلف
الس��تیک مانند آج ،کناره و یا لوله داخلی آن و یا الس��تیکهایی با دمای گذار
شیش��ه متفاوت -دمای گذار از حالت شکننده و س��خت به حالت االستیک-
میتوان از انواع مختلف  Nanopreneبرای بهبود عملکرد استفاده کرد .کمپانی
 LANXESSبهتازگی ش��روع به تولید و تجاریکردن این ماده نموده اس��ت و
اولین مشتری آن شرکت تایر و الستیک  Toyoاست که از این ماده در ساخت
تایرهای زمستانی استفاده کرده است.
استفاده از نانومواد در الستیک ماشین شامل موارد زیر نیز خواهد بود:
نانوپایه؛ اس��تفاده از ساختار نانومولکولی در انتهای کالهک قوی الستیک
منجر به بهبود خواص چرخش و چسبندگی الستیک شده و نیز مقدار مقاومت
غلتش و در نتیجه گرمای انتش��ار یافته را کاهشميدهد .از این ماده در تایر
 Nokian WR A3استفاده شده است.
 :NanoPro-Techاین محصول از نانوس��اختارهای جهتيافته برای کنترل
خواص استفاده میکند .پوششهای مبتني بر فناوري نانو آج الستیک میتوانند
جهت کاهش حرارت تولید ش��ده بکار رون��د .از این محصول در تایرهای مدل
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جدید  Ecopiaکمپانی  Bridgestoneاستفاده شده است.
خواص مکانیکی الستیکهای خودرو با افزودن نانولولههای کربنی ارتقاء خواهد
یافت .تحقیقات نش��ان میدهد که خواص مکانیکی الس��تیک نظیر استحکام
کششی تا  600درصد ،استحکام برشی تا  250درصد و سختی ترکیب الستیک
تا  70درصد با افزودن نانولولههای کربنی در مقایسه با ترکیبات خالص استایرن-
بوتادین-الستیک 1بهبود خواهدیافت.
الس��تیکهایی که خ��اکرس نانویی به آنها افزوده ش��ده بوس��یله کمپانی
 ExxonMobilتوسعه پیدا کرده و بصورت تجاری درآمده است .این محصول تا
 50درصد بیشتر از الستیکهای هالوبوتیل توانايي محبوس نگاه داشتن هوا را
دارد و به مرور زمان با نرخ کمتری کمباد میشوند.
اس��تفاده از نانومواد به ش��کل برخ��ی از انواع خاکرس الی��ه نظیر خاکرس
 ،Montmorilloniteبوس��یله ش��رکت  Pirelliتوسعه یافته است .استفاده از این
نانوساختارها منجر به ایجاد رفتار همگن و یکنواخت طولی و عرضی الستیک
خودرو میشود که این خاصیت باعث افزایش استحکام ،افزایش پایداری خاصیت
ترموپالستیک و کاهش نرخ پوسیدگی الستیک میشود.
از نانوموادی نظیر  ،Polyhedral Oligomeric Silses quioxanesاکس��یدآلومینیوم
و اکس��ید س��یلیکون نانوس��اختاری ،نانوفیبرهای کربن��ی ،گراف��ن و نانوذرات
) Poly(alkylbenzene)-Poly(dieneدر صنعت الستیک خودرو استفاده شده است.
 3اثرات اقتصادی و صنعتی

بیش��ترین تمایالت در اس��تفاده از فناوری نانو ،در تولید الستیکهای سبز و
یا الس��تیکهایی با کارایی باال است؛ بطوری که یکس��وم فروش تایر مربوط
به الس��تیکهای سبز اس��ت .با این وجود لزوم ایجاد خواص منحصربهفرد در
الستیکها وجود دارد و پیشبینی میشود درصد زیادی از الستیکهای خودرو
ی نانو باشند.
حداقل شامل یکی از محصوالت فناور 
بازار جهانی الس��تیک خودرو در س��ال  2009بالغبر  100میلیارد یورو بوده
اس��ت؛ از این مقدار بیش��ترین س��ود نصیب  5تولیدکننده اصلی این محصول
شدهاس��ت 50 .درصد این بازار در دست کمپانیهای  ،Bridgestoneميشالين،
گودير Continental ،و  Pirelliبوده است.
با بهبود اقتصاد جهانی در س��ال  ،2010میزان فروش جهانی الستیک خودرو
افزایش یافته و طبق آمار تولیدکنندگان این محصول میزان افزایش فروش آن
ب��رای کمپانی 12 ،Bridgestoneدرصد و برای کمپانی 25 ،Continentalدرصد
نسبت به س��ال  2009افزایش داشته است .براساس پیشبینی گروه مطالعات
بینالمللی الستیک انتظار میرود که این روند در سال  2011ادامه داشتهباشد
و پیشبینی میشود که میزان فروش الستیک خودروهای شخصی  6/1درصد
مقاومت غلتشي

مقاومت لغزشي
در رطوبت

مقاومت سايشي

سيليکون دي اکسيد پخششده ،سيالن دو عاملي
کربن سياه استاندارد
شکل .1مثلث جادویی الستیک خودرو

و مقدار فروش الستیک وسايل نقلیه تجاری تا 11درصد افزایش یابد.
ای��ن ب��ازار همچن��ان با تحقیق��ات بیش��تر در بخشهای تحقیق و توس��عه
تولیدکنندگان الس��تیک با  1/4میلیارد یورو س��رمایهگذاری در بخش تحقیق
و توس��عه در سال  2010ادامه دارد .انتظار میرود در سالهای آینده بیشترین
ی نانو تا حدود 50درصد در خودروهای الکتریکی باشد.
نقش فناور 
یک عامل مهم در عملکرد مناس��ب خودروه��ای الکتریکی ،کاهش مقاومت
غلتشی و در نتیجه کاهش مصرف سوخت است .از جمله راهکارهای پیشنهادی
برای رسیدن به این هدف ،بهبود توزیع پرکنندهها در داخل الستیک و یا کاهش
گرمای تولید در اثر اصطکاک الستیک با سطح جاده است.
موضوع مهم دیگر در این زمینه ،تنظیم فش��ار هوای داخل الس��تیک جهت
بهینه کردن مصرف سوخت است .محبوس نگه داشتن هوای داخل الستیک و
عدم کمباد شدن آن مسأله مهم دیگری است که میتواند برای مصرفکنندگان
خودرو جالب باشد.
با نگاهی به حلقه تولید الس��تیک خودرو متوجه خواهیم ش��د که بیشترین
نوآوریها در تولید ترکیبات جدید الس��تیک و مطالعه فرآیندهای ش��یمیایی
مربوطه اس��ت .نانومواد جدید در حال توس��عه و تزریق به تأمینکنندگان مواد
اولیه الستیکهای خودرو است.
چش��مانداز سال  2020نشاندهنده آن است که توسعه خودروهای الکتریکی
نیاز به تولید الستیکهای خودرو با ویژگیهای نوین دارد .الستیکهای موجود
باعث اتالف 20درصدی سوخت در خودروهای مرسوم میشوند و در نتیجه برای
کاهش مصرف سوخت نیاز به جایگزينکردن مواد سنگین با نانومواد سبکتر با
مشخصههای مشابه با الستیکهای توسعهیافته است که این مسأله خود چالشی
برای تولیدکنندگان الستیک بهشمار میرود و هنوز هم موضوعی حلنشده باقی
مانده است .تاکنون مواد دارای مقاومت سایشی اندکي شناخته شدهاند .شناخت
این مواد میتواند باعث افزایش بازده انرژی و کاهش نیاز به رسیدگی الستیک
خودرو شود.
 4تأثیرات بر شهروندان اروپایی

الس��تیکهای سبز اولین بار در س��ال  1990در صنعت الستیک معرفی شد.
در این زمان مهندس��ان خودرو به این نتیجه رسیدند که اگر اکسید سیلیکون
اصالحشده با سیالن بعنوان پرکنندههای تقویتی در ترکیبات آج الستیک بجای
پرکنندههای مرسوم برپایه کربن سیاه استفاده شوند ،مقاومت غلتشی چرخش
الس��تیک کاهش خواهد یافت .ارزیابی چرخه عمر الس��تیک بوسیله اتحادیه
صنعت الستیک اروپا 2در س��الهای  2001و  2002بیانگر این مطلب بود که
بکارگیری الستیک سبز اثرات منفی کمتری بر سالمتی انسان و محیطزیست
خواهد داش��ت .مطالعات نش��اندهنده این مطلب است که الستیکهای سبز
قابلیت ترمز کردن بهتر در سطوح خیس و سطوح یخزده ایجاد میکنند و طول
خطترمز را تا 15درصد کاهش میدهند.
همچنین مقاومت غلتش این الستیکها تا 20درصد در مقایسه با الستیکهای
استاندارد معمولی کاهش مییابد که این اثر باعث کاهش مصرف سوخت خودرو
تا 5درصد میشود .بدیهی است استفاده گسترده از این نوع الستیکهای سبز
میتواند باعث صرفهجویی ساالنه میلیونها بشکه نفت و همچنین کاهش قابل
توجه نشر گازهای گلخانهای شود.
از آنجایی که در حدود 25درصد انتشار گازهای گلخانهای بوسیله خودروها در
ترافیک جادهای تولید میشود و در حدود  20تا 30درصد مصرف خودرو تنها
مربوط به الس��تیکهای خودرو است در نتیجه پیدا کردن راهکارهای مناسب
برای کاهش مقاومت غلتشی میتواند در صنعت خودرو بسیار حائز اهمیت باشد.
فناوری نانو قابلیت بهبود مقاومت غلتشی الستیکها و در نتیجه افزایش بهره
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شکل .3میزان آمادگی برای پذیرش فناور 

مصرف سوخت خودرو را دارد.
فناوری نانو میتواند عملکرد ترمز و فرمان را بهبود

عالوهبر مس��ائل گفتهشده
دهد و این امر باعث ارتقاء مس��أله ایمنی در خودرو خواهد ش��د .براساس نظر
تولیدکنندگان مواد اولیه خودرو ،نظیر  ،Continentalعامل «ایمنی» هنوز هم
بعنوان مهمترین گزینه مطرح بوده و بر روی محصول انتخابی مصرفکنندگان
تأثیر عمدهای خواهد گذاشت.
 5چالشهایمحیطزیست،سالمتوایمنی

فن��اوری نانو در الس��تیکهای خ��ودرو از نظ��ر برخی از

بح��ث اس��تفاده از
تولیدکنندگان الستیک با اکراه بیان میشود .در حقیقت این تولیدکنندگان بیان
ی نانو در صنعت الستیک شاید باعث درک اشتباه در نظر
میکنند که بیان فناور 
اذهان عمومی ش��ود .این نظر بدین دلیل عنوان میشود که اکثر پرکنندههای
تقویتی که در ساخت الستیکها بکار میروند را نمیتوان جزء نانومواد بحساب
آورد زیرا این ذرات در نهایت بصورت تجمعیافته با ابعاد بین  0/1میلیمتر تا چند
میلیمتر به الستیک اضافه میشوند.
بر اساس نظر تولیدکنندگان الستیک ،تنها در زمان ساخت شیمیایی محصول،
کربن سیاه و سیلیکا برای گذار ،زمانی کوتاه به محصوالت واسطه نانویی تبدیل
میشوند و فقط در این محدوده زمانی است که واکنش شیمیایی و پیوندها بین
الستیک ،پرکنندهها و افزودنیها در مقیاس نانو صورت میگیرد.
بر اس��اس مقاله منتش��ر شده بوسیله اتحادیه صنعت الس��تیک اروپا ،بدلیل
ق��درت زیاد پیوند بین ذرات منفرد در یک تجمع ذرات و همچنین بین پلیمر
و پرکنندهها در ترکیب الس��تیک ،نه به لحاظ فیزیکی و نه به لحاظ شیمیایی
امکان آزاد ش��دن یک نانوذره در چرخه کاری الس��تیک وجود ندارد .بنابراین
انتظار نداریم که انس��انها و محیطزیس��ت در معرض نانوذرات کربن سیاه و یا
رسوبهای سیلیکون آمورف که بعنوان پرکنندههای تقویتی در الستیک بکار
رفتهاند ،قرار بگیرند.
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شکل .2فرآیند تولید الستیک خودرو
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مقـاالت

شکل .4طرحوارهای از سطح الستیک در مقایسه با اجزای جزئی آن

امروزه بجای استفاده از کربن سیاه و اکسید سیلکون ،نانومواد جدید در حال
معرفی به صنعت الستیکس��ازی هس��تند .با توجه به اینکه ان��دازه این ذرات
ی نانو در
کوچکت��ر از  100نانومتر اس��ت میتوان با اطمینان از کارب��رد فناور 
الس��تیکها نام برد .برای استفاده از نانوموادی نظیر  Nanopreneو نانولولههای
کربنی باید چرخه کاری آنها از زمان تولید تا زمان مصرف و دسترسی آنها تحت
کنترل باشد.
نظیر سایر صنایع ،زمانیکه بخواهیم نانومواد را به محصولی بیافزاییم باید جوانب
ایمنی را در نظرگرفته و اقدامات پیش��گیرانه قبل از تولید محصول انجام شود.
وظیف��ه کارفرما این خواهدبود تا از درمعرض قرارگرفتن نیروی کار با نانوذرات
جلوگیری بعمل آید و تبعات مربوط به سالمتی در نظرگرفته شود .در این حالت
باید کنترل مؤثری بر امکان در معرض قرارگرفتن با نانوذرات در فرآیندساخت
صورت گی��رد .برای کنترل نانوذرات و برای ممانعت از آزادش��دن آنها معموال
فرآیندهای تولید در ظروف بسته و یا در محلولهای مایع صورتگرفته و از آزاد
شدن آنها در محیط جلوگیری میشود.
بطور خالصه میتوان گفت که مسائل مربوط به ایمنی در بکارگیری نانومواد در
الستیکها شامل سالمتی و نیز محیطزیست خواهند بود .پتانسیل در معرض
قرارگرفتن نیروی کار در ضمن ساخت الستیک و نیز امکان آزاد شدن نانومواد
به محیط در مدت اس��تفاده با فرس��ایش و یا درمعرض ب��ودن وجود دارد که
این مس��أله میتواند منجر به اثرات منفی ناخواس��ته بر سالمت انسانها و نیز
محیطزیست شود.
 6موقعیت رقابتی اروپا
بخش الستیک خودرو در اروپا جزء صنایع مهم بشمار میرود .سه عدد از تولید
کنندگان مواد اولیه الستیک در اروپا جزء پنج تولیدکننده اصلی دنیا محسوب
میشوند؛ کمپانی ميشالين در فرانسه Continental ،در آلمان و  Pirelliدر ایتالیا
سهم 25درصدی بازار جهانی را در اختیار دارند .در اروپا  12کمپانی الستیک،
خطوط تولید متعددی در  91کارخانه در  20کشور دارند .کمپانی  Evonikدر
آلمان و کمپانی  Rhodiaدر فرانس��ه ،در اروپا پایهگذاری شدهاند .در این میان
فناوری نانو در

کمپانی النکس��س در کش��ور آلمان یکی از مبدعان بکارگیری
الس��تیکهای خودرو بوده و با تولید محص��ول  Nanopreneانتظار میرود این
کمپانی در موقعیت رقابتی مناسبی در اروپا و نیز بازار جهانی قرار گرفته باشد.
در خ��ارج از اروپا نیز کمپانیهای موفقی نظیر  Bridgestoneدر ژاپن و گودير
در آمریکا وجود دارند .آس��یا سهم 90درصدی تولیدات الستیک طبیعی را به
خود اختصاص داده است .سه عدد از بزرگترین تولیدکنندگان الستیک طبیعی
در کش��ورهای تایلند ،اندونزی و مالزی قرار دارن��د .در این میان ،چین بعنوان
یکی از بزرگترین کش��ورهای تولیدکننده الستیک خودرو با بازاری رو به رشد
فناوری نانو در کشور چین با

در این محصول اس��ت .میزان س��رمایهگذاری در
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مقدار  1/11میلیارد دالر در مقام دوم بعد از کشور آمریکا به  1/57میلیارد دالر
رسیده است.
 7جمعبندی
محصول الس��تیک سبز خودرو با بکارگیری کربن سیاه و سیلیکون-سیالن
سالهاست که وارد بازار شده و این محصول با ایجاد مقاومت غلتشی کمتر امکان
افزایش بازده سوخت را فراهم میآورد.
ی نانو قابلیت ارتقاء عملکرد الستیکهای خودرو را افزایش داده و امکان
فناور 
رس��یدن به مثلث جادویی کیفیت در سه شاخص مقاومت غلتش ،طولعمر و
مقاومت لغزش در رطوبت را فراهم میکند.
برچسب استاندارد جدید اروپا محرک اصلی نوآوری بوده و به مشتریان این
اج��ازه را خواهد داد تا محص��والت با کارایی بهتر از نظر بهره ،ایمنی و آلودگی
صوت��ی را خریداری کنند و در عینحال تحقیقات را در تولید محصوالت بهتر
تشدید میکند.
بس��یاری از تولیدکنن��دگان محص��والت اولی��ه خ��ودرو نظی��ر
 Continental ،Pirelli ،Bridgestoneو  Toyoهماکن��ون از محص��والت مختلف
مبتني بر فناوري نانو برای بهبود عملکرد الستیکها استفاده میکنند.
ی نانو را قادر میس��ازد تا سبب بهبود کیفیت عملکرد الستیک
آنچه فناور 
وسایل نقلیه شود در موارد زير خالصه ميشود:
بهبود پخششدگی پرکنندهها در بستر پلیمری در مقاومت غلتشی تأثیر دارد؛
اصطکاک را کاهش داده و نیز از گرم ش��دن الس��تیک که خود عامل اتالف
انرژی است جلوگیری میکند؛
پوششهای مبتني بر فناوري نانو قادر خواهند بود که هوا را بهتر محبوس
کنند در نتیجه از کمباد شدن الستیکها ممانعت میکنند؛
با بهره گرفتن از نانومواد س��بکتر امکان تولید الستیکهایی با وزن کمتر
وجود دارد؛
ی نانو امکان آبگریزکردن سطح الستیک و در نتیجه عملکرد بهتر در
فناور 
سطوح مرطوب را فراهم میکند؛ و
امکان دستیابی به الستیکهایی با طول عمر موثر بیشتر وجود دارد.
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