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ثنتایج و بحمقدمه و هدف

یوند عرضی و اندازه گیری کسر سل، دانسیته پ)ولکانیزه شده شامل انجام آزمون تورم تعیین مشخصات الستیک دی
؛SEMاندازه گیری ویسکوزیته مونی و تصاویر ( درصد دی ولکانیزاسیون

کاهش مقادیر پیوند عرضی و متعاقبا افزایش درصد سل نشان دهنده موفقیت آمیز بودن فرآیند دی-
.  ولکانیزاسیون

مقادیر مربوط به ویسکوزیته مونی نشان دهنده قابلیت فرآیند پذیری الستیک احیا شده.
 ت به با عامل احیای دی سولفید اویل و قابل مقایسه بودن نتایج نسب% 78رسیدن به درصد دی ولکانیزاسیون

.عامل احیای دی فنیل دی سولفید به عنوان مرجع
 کاهش درصد دی ولکانیزاسیون با افزایش غلظت دی سولفید اویل ازphr5بهphr7 دلیل محتمل شدن به

. آزاداتصال دوباره ماکرو مولکول های 
 تصاویرSEM الستیک احیا شده  نشان دهنده بازیابی و تغییر پذیری

(یچآلدر)سولفید به عنوان عامل احیا دیفنیلدی

(بسپار سازه توس مشهد)EPDMپودر ضایعاتی الستیک

(شهدبسپار سازه توس م) روغن فرآیند به عنوان نرم کننده 

(بینفت و گاز پارس جنو)سولفید اویل به عنوان عامل احیا دی

(  اکپتروشیمی ار)تولوئن و استن به عنوان حالل 

مواد و روش ها

روغن فرآیندعامل احیا

مخلوط کن داخلی

هالستیک دی ولکانیزه ورقه ای شدآسیاب دو غلطک

ویسکوزیته 
مونی

سل
)%(

دی ولکانیزاسیون 
)%(

دانسیته 
پیوند عرضی

(103×)

دانسیته
gr

cm3

غلظت عامل احیا 
(phr)

عامل احیا شماره 
آزمایش

- 2 0/347 0/603 - - 1

21/71 14 78 0/076 1/108 5 دی سولفید 
اویل

2

23/64 13 72 0/095 1/109 7 دی سولفید 
اویل

3

14/79 18 71 0/102 1/163 5 دی فنیل دی 
سولفید

4

شیمیایی  -شرایط فرآیندی برای دی ولکانیزاسیون مکانیکی
(rpm100: و سرعت چرخش250℃: ، دماphr5: دقیقه، روغن فرآیند15: زمان)

قبل از احیا ابعد از احی

نتیجه گیری نهایی
فقیت استفاده از دی سولفید اویل به عنوان عامل احیا در دی ولکانیزاسیون الستیک و مو

EPDMآمیز بودن فرآیند دی ولکانیزاسیون ضایعات الستیک 

بودن این  امکان جایگزین کردن دی سولفید اویل با دی فنیل دی سولفید با توجه به موثر
ترکیب در احیا ضایعات الستیک

اویل و  ارائه راه حلی برای برطرف کردن دو مشکل زیست محیطی ناشی از دفع دی سولفید
ضایعات الستیک
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