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НАУКА И ТЕХНИКА КАЗАХСТАНА

А.Е. Абильхасова ӘОЖ 629.3.027.5

С. Торайгыров атындагы 
Павлодар мөмлекеттік университеті

ШИНА РЕЗИНАЛАРЫНЫҢ 
РЕЦЕПТУРАЛЫҚ ҚҮРЫЛЫМЫНА 

ЭСЕР ЕТЕТІН ФАКТОРЛАР

f , Щ fT h e  author is dealing wtiK thefactort that have the influence on 
> ,£>• -’the prescribed structure o f the tires fjv_bber.-

Шиналар өндірісі материалдар мш ресурстар қорын жүмсау бойынша бірінші 
орнындардьщ қатарында. Материалдық ресурстардьщ процагпік үжсі шина өндірісі мш 
тауар бірлігіж дегш баға құрылымында 80 - 90 %.дейін жетеді. Сонымш қатар, шина 
өндірісіндегі саудадағы еркін бәсеке жағдайы мш экспортқа шығарыл атьш тауарлар кшемін 
өсіру пиша протекгорынъщ кұрамына жаңа материалдардын шдфілуін талап етеді.

Еркін бөсеке жағдайында тауарлардьщ жоғары сап асы мш өндіріс қарқындығын 
өсіру тауарға эксплуатациялық төзімділік, жүргізупп мш пасажирлердің қауіпсодігш 
қамтамасыз ететін жолдың таяз бш сулы қабаттарында протектор мся жолдың әрекеттесу 
бетінің жоғары тізбектелгш байланысы, жанармайдың шығыньш кемітетін тербеліске 
қарсы кеткен аз жоғалтулар, жоғары жөндеу жарамдылык көрсеткіші, материалдык 
ресурстарды үнемдсу қойылатын талаптардьщ күшга күнге катаң бақылануы, жаңа 
материалдардың қолдануъш талап ететін өндіріс саласы.

Ресей Федерациясы зауыттарының шетел зауытгарынан басты айырматы лы гы
-  табиғи каучук орнына синтеткалық полиизопрендерді қолдануы. Мұнайдын бағасы 
мен энергетикалық ресурстардьщ бағаларын ескере отырып, синтетикалык полиизопрсн 
бағалары табиғи каучук бағасынан асып түседі. Осыньщ салдарынан үлкаі ғылыми
— техникалық мөселе туындап отыр.

Сонымен қатар еркін бәсеке жағдайын ескеріп, дөлдеп алынған мономердік 
құрылымы бар синтетикалык каучуктың жаңа түрлерін еңгізу мен вулканизция процесі 
кезіндегі қүрылымдардың оптимизациясын жасау аркылы резина өндірісінің фаза аралык 
әрекеттесулгрдін оптимизациялауды қажет етеді.

Шиналардың басты корсеткіші — ресурс пен жөндеуге жарамдылығы. Болашакка 
арналған болжамдар бойынша ірі салмақты шиналарды колдану 200 мын км, ал жеңіл 
шиналар 100 мың км қапіыктықыты алып жатыр. Шиналардың жөндеуге жарамдылығы
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болжам бойынша 70 - 80 %. Шиналар сапалары алдыңғы жыдцары катан бакыланатын 
болады. Төзімдішк пен беріктік қасиеттері 15—20 % дейін өседі, гистерезис жоғалтулары 
10 — 15 % деиін төмендейді. Бүл барлык пгакізат сапалары мен резина қүрылымы мсн 
қасиетгерін өндіріс кезеңдерінде катаң қадағалауды кажет етеді.

Шинапардын қальппы жүмыс істеу мерзімі мен олардың төзімділігі олардын 
эксплуатациялык жағдайларына байланысты. Шиналардьщ бүзылуы каркас жырылы- 
мынақ кабаттардын бір - біріжн ажырауы механикалық соққылардан да болуы мүмкін. 
Шиналардын тез істен шығуы мш беріктік коэффециентінің төмш көрсеткіші протектор 
резин ал арының томен сапасымад байланысты.

Шина резиналардың рецептурасын жақсарту жүмыстары бірнгше бағыттар бойын
ша жүргізілгді:

- техннкалык көміртегі жәж маймен толтырылу көрсеткішін төмшдету;
- резин алардын структур аға бірігу көрсеткішін өсіру;
- көпсатылы араласу мен әдістерін қолдану жағдайында техникалык көміртепнің 

таралуы мш эластикалык фазаның морфологиясы өзгереді;
- берілген микроқұрылымы бар полимерлер жасау және модификациялык поли

мер лерді өндіру;
- техникалык көміртегінің көп мөлшерін полимер -  толтырушы промоторлары 

рөлін атқаратын силандармен косылысындағы тұндырылған кремний кышкылына 
ауыстыру.

Протекгорда колданылатын резиналар жоғары физика -  механикалык көрсеткіштерді 
канағаттандыру кажет: созылуға карсы беріктік, жырылуға беріктік, өпгірілу көрсеткіші, 
гистерезистік жоғалтулар.

Протектор резиналарға қойылатын талаптардын көбі бір — біріж карсы келгді. 
Уақытқа карсы беріктік пен жақсы техникалык көрсеткіштер параметріж, үйкеліс ко
эффициент! мш картаюға төзімділік, томен гистерезис жогалтулар талаптарына сәйкес 
келмейді. Барлык жағдайаларда талаптар шинаның типі мен өлшеміж, эксплуатациялык 
жағайына карай днфференциалданады.

Каркас пен брекет, б үйірлзрі арасындағы берікгік корсеткііітгерге койылатын физика
-  механикалык параметрлзріж арналған нормативтік талаптар стандарттары өр турлі 
типтегі шинал арға бекітілпя. Мысалы, радиалды конструкциясы ірі жүк маппшаларына 
арналған резина протекторлары 300 % кернеуде үзарту көрсеткіші 7,0 МПа кем емес 
болуы керек, салыстырмалы үзаруы 450 % созылу кезіндегі резина көрсеткіші 16,0 МПа 
кем емес болуы кажет. Практикада резиналар көрсеткіпгтері нормативті көрсеткіштердш 
жоғары болуы шарт.

Шиналарға өлшемі бойынша, эксплуатациялык жағдайлар m s  конструкциясы- 
на қойылатын талаптардын дифферощиалдануы олардын рецептурасын жасаганда 
ресурстардың рационалды жүмсалуын кажет етеді. Шиналардың өр түрлі типтегі 
протектор резиналары полимер жгізінің қүрамымет, вулканизациялык топпен жөне 
техникалык көміртегімш толтырылу дөрежесімен ажыратылады.

Шиналарды жасау рецептінін шгізін каучук қүрайды. Протекторлы резиналарда 
көбінесе синтетикалык каучук комбинациялары қолданылады. Олардын көмегімен басқа 
полимерлзрдің тиімсіз қасиетгері толтырылып, кейбір жағдайларда резина қасиеттерін 
жақсартады.

ТТТина рецептураларын құрастырып, берікгік пен механикалык қасиеттерін оп- 
тнмализациялауда резиналардьщ физикалык жә® химиялық құрылымдарын өзгерту 
тәсілдерін қолданады. Олар: әр түрлі каучутерді, кремний қышқылдарымаі толтырылған

11



НАУКА И ТЕХНИКА КАЗАХСТАНА
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« 2  чШ В Н Н М В
қадағалайды- Шина резинасының р КОмпоиятгерінін, өсіресе протектордың,
байланысты. Олардын шеб^ ™ Щ  ̂ ^ ^ а і с п Г о л а ^  1 И | |  
мелшсрі иш  комгояиптердщазарт^ р ы ’” ^ өмек«седі.Барлығымш ғаывлш

а И И Ь И Й ш н ш и  н
і ^ ^ Г т ү ^ д е  сактап, барлык акп аратрд *  каган бакьтайда. №  иалшег

201 дай компошгг бар. Барлык күши шинашои жүмсалу
б " а ^ ^ < ^ « п о » г г г с р Д І а  дурыс -елш ері - «  олардын шсбер комбина-

циясын жасаудан түрады. . ^
Резина қурамынын шгізгі компошптері: -

Шинанын кұрьшьш рецепіурасы квш сом пош т, *үйе болғаньш.я.
онын S £ p a M  бөлігін каучукгер коспалары күрайды. Оягүсгис америкышн каучук

кепгірілгоі табиғи каучук көп жылдар бойы шина рецептурасьжын
“ Г м понвгі еді. Сол «ылдар аралышнда каучукгер тек сапасы « «  ^  «ер, 
Кпйуття жіктелгш еді. Мүнайдан хасалынатын синтегакалык каучук 30-шы жылдары 
Lie химшстермш «йлап табьшпш еді. Қазіргі кеаде кұрамьшда синтетикалык жасанды
каучуксш осы замаидағы пшнаны елкяетуге болмайда. ___  | | | | | |

2) Күйе. Резина коспасынын тергпи үш бөліп өндіріс күйесіии түрады. Әр түрш 
вариантгарда берілетін ж ө *  шинаға ұйршшікті түс берегів толтаргаш тар күрамында
беріляі.Күйиін®гізгіесері вулканизация процесіндебайкалады. Шишпокрышкасьшьи
эжмаптерінш жаксы молзкулалық бірігуін камтамасыз етіп, покрышкага аса берікпк
псн төзімділік береді. __ _____

3) Кремний қышқылы соңғы он жыл шгінде резина қоспасыньщ толтьфғъппы ретш-
де көп қолданыла бастаған қосылыстардын бірі Аса кымбат ресурстардащ бірі больш 
есептеліжтін -  түндырылған кремний қьппқылы. Ксйбір өндірупшгр тауарлы пшналар
күрамын 100 % кремнийдш жасап шығарада.

4) Майлар мен шайырлар. Мөлшері аз болса да резина қүрамының непз-
гі компонвнттерінің бірі болып саналатын майлар мен шайырлар қоспасы резина 
қүрамында жүмсартқыштар рөлін аткарып, көмекші материалдар больш есеіггеледа. 
Резина қүрамының беріктігінан шинаньщ жүру қасиетгері мш түрақтылык қасиеттері
тура қатьшаста болады. ____ Ң Н

5) Күкірт. Күкірт пластикалық каучукіы эластикалық резината айналдыратын үлкен
молвкулалы тізбектерден торлар күрастыратын нсгізгі компонент.

6) Вулканизатор акптагорлары. Олардьщрөлін цинк пен стеарин кышкылдарыаікарада. 
Сонымш кщартездеткішгср жоғары темпераіурадоы формапарда вулканизация прсцесі кезіңце 
(қысымментемпдшурада) полимердітордаңкүрастырьшуьш кядағалайды. Осыхимикп гарда 
резина рецешурасыньщ қүрамына қосу вулканицация працесін есешелгш минулар шпнде 
жүргізуге иүмуіндік берет. Жылдар бсиы бүд прсцес са*аи<чхды кажет с і с і ш .

7) Экологиялық толтырткыпггар. Жаңа технология бсйынша протекторда кеябір 
экологиялық таза ресурстарда олдануға мүмкіндік береді. Жаңа ингредишттер мысалға, 
крахмал мш кукуруза, катоп пен сся тербеліске қарсы турақтылыкгың азаюына байланыс
ты көдімгі шинамен салыстырғанда атмосфералык ауаға екі есеге жуык аз көмірқышқыл 
газын шығара бастайды.
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Резин ал ар қоспаларының рецеп гуралары технологиялық процеспен айқындалып 
құрастырылатындыгы белгип. Резина қосылыстары вулканизация прсцесіж дейінгі өтетін про 
цестерде вулканизацияға үшырамауды қадағалау керек. Муни бпйынтпа вулканизация уякыты
130 °С температурада 15—20 мин қүраиды. Монсанго рюграммалары бсйьшша 190°С темпера- 
турада протекторлы резина косылыстарьшьщ вулканизация уақьпы 60-90 с, отимум уақыты 
—120—180 с. Резиналардың пластикалық керсеткіпгі 0,28 — 0,42 өлшемдерімш шекгелген.

Шетел өндірістерінің көбі «зиянсыз» химикаттар іздеуде. Ол эколошялық жағдайдьщ 
нашарлауы мш шина шикізатгарыньщ ресурстарьш тандауының жаңа бағыты. Мыса- 
лы, «Goodyear» фирмасының қысқы покрышкасьшьщ резинасьшьщ құрамынды шыны 
талшықтары бар. Ол технология “Micro Fibre”дегш атпаа мөлім. “Місһеііп” жміс компа- 
ниясы өзінің “Primacy Alpin РАЗ” қысқы пшнасының протекторыньщ күрамьша “Неііо 
Compound” резинасын колданды,. Резина қоспасыньщ құрамына табиғи күнбағыс майы 
аішршді. Финдж “Nokian” фирмасы өз покрышкасында бес резиналык коспаны қолданды. 
Ол покрышкалар қыс мерзімінде әр түрлі жол қабатгарында қолдануға арналған. Со- 
нымаі қатар әйгілі финдер өз рецептурасында силика мен табиғи pane майын қосты. Ол 
покрыппсаның жол қабатымен тікелй байланысуы мен беріктік қасиеттерін жақсартады. 
Италияндык “Pirelli” фирмасы өз покрышкаларыньщ құрамына TDC (Temperature Dynamic 
Compound) резина коспасын колданып, АСЕ «интеллекгуалды»« ягни айналадагы орта 
температур>асьш қадағалайтын жене оган байланысты өзін ұстайтын резинаны гипап тапты. 
Жана қоспа каучуктардьщ өр түрлі тшггеріші жасалғандыкган жол қабаты мен қозғалыс 
жылдамдығыньщ артуына карамастан жүмыс істей алады.

Ресурстардың жаңа түрлерін қолдану күрделілігте қарамастан олардьщ ассортименті 
күння күнге жаңарып барады. Материалды таңдау әр турлі факторлармш айкындалады. 
Олардың жгізілгрі : экономикалық тиімділік пен сапа тұрақтылығы. Жаңа материал 
төзімділігін анықтауға ар налган біржше тәжірибелгрдоі өтуі керек. Материалдардың 
жоғары сап асы шиналар сапасының ісгізін қүрайды. Бүкіл өлгмдік тәжірибе көрсеткендей 
сапа тұрақтылығы - өндірістің өнімді жүмысының басты көрсеткііігі.
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