معرفی ﺩستگاﻩ  :بنبوﺭﯼ
ﺍمین بابایی ﺍنبوهی
کاﺭشناسی مهندسی شیمی ،ﺩﺍنشگاﻩ تهرﺍﻥ

مقدمﻪ

یک ﺁمیزﻩ ﺩﺭ صنعت الستیک  ،ﺍﺯ یک پایﻪ ﯼ ﺍالستومرﯼ کﻪ عموما کائوچو ها هستند ﻭ موﺍﺩ ﺍفزﻭﺩنی ﺩیگرﯼ تحت عناﻭین
پرکنندﻩ ها  ،نرﻡ کنندﻩ ها  ،فعاﻝ کنندﻩ ها  ،شتابدهندﻩ ها  ،محافظت کنندﻩ ها  ،عوﺍمل پخت ﻭ  ...تشکیل شدﻩ ﺍست .تعدﺍﺩ
ﺍجزﺍﯼ یک ﺁمیزﻩ ﺩﺭ ﺍین صنعت معموال بین  10ﺍلی  20جز ﺍست .پس ﺍﺯ طرﺍحی فرموالسیوﻥ متناسب با خوﺍﺹ موﺭﺩ ﺍنتظاﺭ ﺍﺯ
محصوﻝ  ،ﺍین ﺍجزﺍ می بایست ﺩﺭ ﺍبتدﺍ با یکدیگر مخلوﻁ شوند.
هدﻑ ﺍﺯ فرﺍیند ﺍختالﻁ الستیک  ،تولید محصولی ﺍست کﻪ ﺍجزﺍ ﺁمیزﻩ ﺩﺭ ﺁﻥ بﻪ طوﺭ مناسب پرﺍکنش ﻭ توﺯیع شدﻩ ﺍند بﻪ
طوﺭیکﻪ با کمترین مقدﺍﺭ مصرﻑ ﺍنرﮊﯼ ﻭ ﺯماﻥ ﺩستگاﻩ  ،ﺩﺭ فرﺁیند هاﯼ بعدﯼ بﻪ ﺁسانی شکل ﺩهی شدﻩ  ،بﻪ طوﺭ موثر پخت
شوﺩ ﻭ خوﺍﺹ مطلوﺏ ﺭﺍ ﺩﺭ کاﺭبرﺩ نهایی بﻪ ﺩست ﺩهد ]2[ .یکی ﺍﺯ نکاﺕ مهم ﺍختالﻁ ،مخلوﻁ شدﻥ کائوچو با ﺩﻭﺩﻩ (ﺭﺍیج ترین
پرکنندﻩ) ﺍست ﻭ ﺍگر کل ﺯماﻥ با ﺍنرﮊﯼ الﺯﻡ برﺍﯼ ﺍختالﻁ برﺭسی گرﺩﺩ ،مشخص می شوﺩ کﻪ بخش عمدﻩ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺯماﻥ ﻭ ﺍنرﮊﯼ
صرﻑ ﺍختالﻁ ﺩﻭﺩﻩ با کائوچو ﺍست بﻪ همین ﺩلیل یکی ﺍﺯ ﺭﺍهکاﺭهاﯼ مناسب ﺍین ﺍست کﻪ ﺍبتدﺍ ﺍالستومر با ﺩﻭﺩﻩ بﻪ تنهایی
مخلوﻁ شدﻩ سپس ﺩﺭ مرﺍحل بعدﯼ ﺭﻭغن (ﺭﺍیج ترین نرﻡ کنندﻩ) ﻭ سایر ﺍجزﺍﺀ ﺁمیزﻩ ﺍفزﻭﺩﻩ گرﺩﺩ]3[ .
برﺍﯼ ﺍختالﻁ ﺁمیزﻩ ها ﺩﻭ ﺭﻭﺵ ﺍختالﻁ برﻭنی ﻭ ﺍختالﻁ ﺩﺭﻭنی ﺭﺍیج ﺍست .ﺍختالﻁ برﻭنی ﺭﻭﯼ غلتک ها ﺭﺥ می ﺩهد ﻭ قدیمی
ترین ﺭﻭﺵ ﺍختالﻁ ﺍست کﻪ هنوﺯ هم ﺩﺭ کاﺭ هاﯼ ﺁﺯمایشگاهی ﻭ برخی تولیدﯼ ها ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍستفاﺩﻩ می شوﺩ .ﺍما ﺍختالﻁ ﺩﺭﻭنی
توسط ﺩستگاﻩ هایی همچوﻥ بنبوﺭﯼ ﺭﺥ می ﺩهد .ﺩﺭ ﻭﺍقع بنبوﺭﯼ یک ﺩستگاﻩ ﺍختالﻁ ﺩﺭﻭنی ﺍست کﻪ توسط Fernley Hope
 Banburyﺩﺭ ساﻝ  1913ﺍخترﺍﻉ شد .ﺩﺭ ﺍﺩﺍمﻪ بﻪ معرفی ﺍجزﺍﯼ ﺍین ﺩستگاﻩ پرﺩﺍختﻪ خوﺍهد شد.

ﺍجزﺍﯼ ﺩستگاﻩ بنبوﺭﯼ

چهاﺭچوﺏ یا ﺍسکلت ﺍصلی  :جعبﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺁهن ﺭیختﻪ گرﯼ شدﻩ (چدﻥ سخت) یا ﺍﺯ ساختاﺭﯼ جوﺵ کاﺭﯼ شدﻩ می
باشد کﻪ یک فضا ﺩﺭ ﻭسط ﺁﻥ بﻪ منظوﺭ تخلیﻪ ﯼ ﺁمیزﻩ ﺩﺭ نظر گرفتﻪ شدﻩ ﺍست]1[ .
محفظﻪ ﯼ ﺍختالﻁ  :با طرﺍحی هاﯼ متنوعی ساختﻪ می شوﺩ .ﺩﺍﺭﺍﯼ یک ﺩیوﺍﺭﻩ ﯼ مقاﻭﻡ ﺩﺭ برﺍبر سایش ﺍست ،
همچنین ﺩﺭ ﺩﺍخل ﺩیوﺍﺭﻩ  ،شبکﻪ هایی برﺍﯼ خنک کرﺩﻥ یا ﺩﺭ صوﺭﺕ لزﻭﻡ گرﻡ کرﺩﻥ ﺍین محفظﻪ تعبیﻪ شدﻩ ﺍست.
[ ]1ﺍین محفظﻪ می توﺍند بﻪ ناﺯﻝ هاﯼ تزﺭیق ﺭﻭغن ها نیز مجهز باشد کﻪ بﻪ ﺍپرﺍتوﺭ ﺩستگاﻩ کمک ﻭیژﻩ ﺍﯼ خوﺍهد
کرﺩ]4[ .
مجرﺍﯼ کانالی تغذیﻪ  :بﻪ طوﺭ عمدﻩ ﺍﺯ ﻭﺭقﻪ هاﯼ فوالﺩﯼ ساختﻪ می شوﺩ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﯼ یک ﺩﺭیچﻪ ﺍست کﻪ برﺍﯼ ﺍفزﻭﺩﻥ
موﺍﺩ ﺁمیزﻩ باﺯ می شوﺩ ﻭ ﺩﺭ قسمت باالﯼ حفرﻩ ما بین ﺭﻭتوﺭ ها مستقر ﺍست .مجرﺍﯼ کانالی تغذیﻪ ﺩﺭ خالﻝ نرﻡ
کرﺩﻥ کائوچو یا فرﺍیند ﺍختالﻁ توسط یک ﺭﺍﻡ کﻪ بﻪ صوﺭﺕ پنوماتیکی عمل می کند  ،مسدﻭﺩ می شوﺩ ]1[ .بنبوﺭﯼ ﺍﺯ
جملﻪ ﺩستگاﻩ هاﯼ ﺍختالﻁ ﺩﺭﻭنی ﺍست کﻪ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺭﺍﻡ می باشد.
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ﺭﺍﻡ  :هنگاﻡ ﺍختالﻁ ﺍﺯ باال ﺁمدﻥ موﺍﺩ بﻪ ﺩﺍخل کاناﻝ جلوگیرﯼ می کند ]1[ .ﺍصلی ترین عمل ﺭﺍﻡ نگﻪ ﺩﺍشتن ﺍجزﺍ
ﺁمیزﻩ ﺩﺭ محفظﻪ ﺍختالﻁ ﺍست .هنگامی کﻪ فشاﺭ ﺭﺍﻡ ﺍفزﺍیش می یابد  ،هوﺍﯼ محبوﺱ ﺩﺭﻭﻥ مخلوﻁ کاهش یافتﻪ،
ﻭ لغزﺵ بین الستیک ﻭ سطح ﺭﻭتوﺭها کاهش می یابد .علت ﺍین ﺍمر ﺍین ﺍست کﻪ با ﺍفزﺍیش فشاﺭ  ،نیرﻭﯼ تماسی
بین الستیک ﻭ سطح ﺭﻭتوﺭ ﺍفزﺍیش یافتﻪ ﻭ جریاﻥ ﺩﺭ ﺩما هاﯼ پایین تر ﺁغاﺯ می شوﺩ .نتیجتا ﺯماﻥ ﺍختالﻁ کاهش
می یابد .ﺍین موضوﻉ بﻪ خصوﺹ برﺍﯼ پلیمر هایی با گرﺍنرﻭﯼ ﺯیاﺩ کﻪ نیاﺯمند یک فشاﺭ بچ موثر ﻭ ﺯیاﺩ هستند ،
صاﺩﻕ ﺍست .برﺍﯼ هر ﺩستگاهی یک محدﻭﺩیت عملی ﻭجوﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺁﻥ فشاﺭ حدﺍکثرﯼ ﺍست کﻪ ﺩﺭﺯگیر ها می توﺍنند
تحمل کنند]2[ .
ﺭﻭتوﺭ (چرخانﻪ)  :قاﺩﺭند هم تنش برشی موضعی باال(عمل شکاﻑ) ﻭ هم سرعت برشی پایین تر(عمل همگن ساﺯﯼ)
ﺭﺍ بﻪ موﺍﺩ تحت ﺍختالﻁ ﺍعماﻝ کنند .ترکیب ﺍین ﺩﻭ ﺍثر  ،تنش برشی باال ﻭ تغییر فرﻡ برشی ﺯیاﺩ ﺍست کﻪ ﺩﺭ ﺍیجاﺩ
ﺍختالﻁ پرﺍکنشی ﻭ توﺯیعی مناسب بسیاﺭ موثر ﺍست ]2[ .ﺭﻭتوﺭ ها نیز بﻪ ﺩﻭنوﻉ مماسی ﻭ ﺩﺭهم ﺭﻭ تقسیم می
شوند .بنبوﺭﯼ ﺍﺯ نوﻉ ﺩستگاﻩ ﺍختالﻁ ﺩﺭﻭنی با ﺭﻭتوﺭ هاﯼ مماسی ﺍست .ﺩﺭ ﺍین مدﻝ  ،ﺍختالﻁ ﺩﺭ فاصلﻪ ﯼ ﺭﻭتوﺭ ها ﻭ
بدنﻪ صوﺭﺕ می گیرﺩ ﺍما توﺯیع موﺍﺩ نسبت بﻪ نوﻉ ﺩﺭ هم ﺭﻭ ضعیف تر ﺍست .فاصلﻪ ﻭ فضاﯼ بین ﺩﻭ ﺭﻭتوﺭ ﺯیاﺩ ﺍست
 ،نتیجتا ﺩستگاﻩ موﺍﺩ ﺯیاﺩﯼ ﺭﺍ می پذیرﺩ .ﺩماﯼ ﺁمیزﻩ ﺩﺭ ﺍین نوﻉ نسبتا ﺯﻭﺩ باال می ﺭﻭﺩ ﻭ می بایست بﻪ ﺍمر خنک
ساﺯﯼ ﺍین مخلوﻁ کنندﻩ توجﻪ ﻭیژﻩ ﺍﯼ شوﺩ.
ﺩﺭیچﻪ تخلیﻪ  :مخلوﻁ کن ﺩﺍخلی توسط ﺩﺭ یک چهاﺭگوشﻪ کﻪ بﻪ بدنﻪ لوال شدﻩ ﻭ قابل گرﻡ یا خنک شدﻥ ﺍست ،
مسدﻭﺩ می شوﺩ]1[ .خرﻭجی ﺍﺯ ﺍین ﺩستگاﻩ معموال یک توﺩﻩ ﯼ بدﻭﻥ شکل ﻭ بزﺭﮒ ﺍست کﻪ برﺍﯼ فرﺍیند هاﯼ بعدﯼ
باید خنک شوﺩ ﻭ بﻪ شکل ﻭﺭقﻪ ﺩﺭ بیاید 3[ .ﻭ ]4
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نحوﻩ ﯼ کاﺭ با ﺩستگاﻩ

ﺩﺭ کناﺭ طرﺍحی فرموالسیوﻥ  ،ﺍنتخاﺏ شیوﻩ ﯼ ﺍختالﻁ کﻪ نشاﻥ ﺩهندﻩ ﯼ ترتیب ﺍختالﻁ موﺍﺩ ﺍست ﺍﺯ ﺍهمیت بﻪ
سزﺍیی برخوﺭﺩﺍﺭ ﺍست .ﺩﺭ کتاﺏ "مقدمﻪ ﺍﯼ بر فرﺁﻭﺭﺵ الستیک [ " ]2چهاﺭ ﺭﻭﺵ ﺍختالﻁ معمولی  ،ﺍفزﻭﺩﻥ پایانی
ﺭﻭغن  ،ﺍختالﻁ معکوﺱ ﻭ ﺍختالﻁ ساندﻭیچی معرفی شدﻩ ﺍست .ﺩﺭ کناﺭ ﺁﻥ بﻪ پاﺭﺍمتر هاﯼ موثر ﺩﺭ ﺍختالﻁ مانند
کنترﻝ ﺩما  ،سرعت ﺭﻭتوﺭ ها  ،فشاﺭ ﺭﺍﻡ  ،ﺍندﺍﺯﻩ بچ ها ﻭ ﺯماﻥ تخلیﻪ بچ نیز ﺍشاﺭﻩ شدﻩ ﺍست .فرﺁیندگر پس ﺍﺯ ﺍنتخاﺏ
ﺭﻭﺵ ﻭ مشخص کرﺩﻥ پاﺭﺍمتر هاﯼ مهم  ،ﺩستوﺭ کاﺭﯼ ﺭﺍ تهیﻪ کرﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺍختیاﺭ ﺍپرﺍتوﺭ هاﯼ بنبوﺭﯼ قرﺍﺭ می ﺩهد]3[.
موﺍﺩ ﺍﻭلیﻪ ﺩﺭ یک مرحلﻪ قبل تر  ،توسط ﺍپرﺍتوﺭ هاﯼ مربوطﻪ مطابق با فرموالسیوﻥ توﺯین می شوند ﻭ ﺩﺭ ﺍختیاﺭ
ﺍپرﺍتوﺭهاﯼ بنبوﺭﯼ قرﺍﺭ میگیرند .ﺍپرﺍتوﺭ بنبوﺭﯼ نیز متناسب با ﺩستوﺭ کاﺭ مشخص شدﻩ  ،شرﻭﻉ بﻪ ﺍختالﻁ موﺍﺩ
می کند ]3[ .بﻪ عنوﺍﻥ مثاﻝ  ،ﺩﺭ ﺍختالﻁ بﻪ ﺭﻭﺵ معمولی  ،شرﻭﻉ ﺍختالﻁ با ﺍفزﻭﺩﻥ ﺍالستومر ها ﻭ نرﻡ کرﺩﻥ ﺁنها
با نرﻡ کنندﻩ هاست  ،سپس پرکنندﻩ ها ﻭ ﺍجزﺍ مایع ﺍفزﻭﺩﻩ خوﺍهند شد ]2[ .ﺍپرﺍتوﺭ با باال ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺭﺍﻡ  ،ﻭﺭﻭﺩﯼ بﻪ
محفظﻪ ﺭﺍ باﺯ کرﺩﻩ ﻭ موﺍﺩ (ﺩﺭ ﺭﻭﺵ ﺫکر شدﻩ  ،ﺍبتدﺍ ﺍالستومر ها ﻭ نرﻡ کنندﻩ ها) ﺭﺍ ﺩﺭﻭﻥ محفظﻪ ﺍختالﻁ می ﺭیزﺩ.
سپس ﺭﺍﻡ پایین ﺁمدﻩ ﻭ ﺍختالﻁ شرﻭﻉ می شوﺩ .ﺍپرﺍتوﺭ متناسب با ﺩستوﺭ کاﺭ مشخص شدﻩ  ،ﺩماﯼ محفظﻪ ﻭ
فشاﺭ ﺭﺍﻡ ﺭﺍ ﺯیر نظر ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﺭصوﺭﺕ برﻭﺯ مشکل بﻪ فرﺁیندگر ﺍطالﻉ می ﺩهد .پس ﺍﺯ گذشت ﺯماﻥ مشخص شدﻩ ﺩﺭ
ﺩستوﺭکاﺭ  ،ﺍپرﺍتوﺭ ﺭﺍﻡ ﺭﺍ باال ﺁﻭﺭﺩﻩ ﻭ ﺍجزﺍﯼ ﺩیگر ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ می کند .ﺍین فرﺍیند (باال ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺭﺍﻡ  ،ﺍفزﻭﺩﻥ موﺍﺩ  ،پایین
ﺁمدﻥ ﺭﺍﻡ ﻭ گذشت ﺯماﻥ مشخص ﺍختالﻁ) توسط ﺍپرﺍتوﺭ بﻪ ﺩفعاﺕ مشخص شدﻩ تکرﺍﺭ خوﺍهد شد تا ﺁمیزﻩ نهایی
تشکیل شوﺩ 3[ .ﻭ ]4

منابع ﻭ مرﺍجع

[ ]1تکنولوﮊﯼ جامع الستیک هافمن  ،شرکت مهندسی ﻭ تحقیقاﺕ صنایع الستیک ﻭ شرکت ﺍیرﺍﻥ یاسا تایر ﻭ ﺭﺍبر ،
مترجماﻥ  :مریم ﺁبایی  ،پیماﻥ ﺍبرﺍهیمی  ،پرﻭین ﺍسالمی  ،ﺯهرﺍ عابدینی
[ ]2مقدمﻪ ﺍﯼ بر فرﺁﻭﺭﺵ الستیک  ،پیتر ﺍﺱ .جانسوﻥ  ،مترجماﻥ  :ﺍعظم جاللی ﺁﺭﺍئی  ،مجید ﺭضائی ﺁباﺩچی
[ ]3باﺯﺩید حضوﺭﯼ ﺍﺯ خط تولید شرکت ﺍیرﺍﻥ تایر
[ ]4باﺯﺩید حضوﺭﯼ ﺍﺯ خط تولید شرکت تسمﻪ صنعت ﺁﺭکا
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