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anocomposites based on an SBR/ENR50 rubber blend with the blend ratio
of 50/50 using Cloisite 15A nanoclay (5 and 10 phr)) and carbon black
(20 phr) were prepared by melt mixing process. The rubber compounds
were crosslinked by electron beam irradiation process at 50 and 100 kGy doses. A
reference sample containing carbon black at 35 phr was prepared using a conventional
sulphur curing system. The gel content of the samples was specified using gel fraction
measurement. The results showed the maximum gel content for the sample having
5 phr nanoclay and 20 phr carbon black. The dynamic mechanical properties,
including the storage modulus, loss modulus, and loss factor, of the nanocomposites
were evaluated using dynamic mechanical analysis (DMA) tests. The results indicated
that, in spite of a well dispersed nanoclay in samples containing 10 phr nanoclay and
20 phr carbon black, a minimum loss factor was observed in the sample containing
5 phr nanoclay and 20 phr carbon black at 100 kGy. On the other hand, the storage
modulus of the reference sample was found to be higher than that of the sample with
5 phr nanoclay and 20 phr carbon black. The mechanical properties, including the
tensile strength, stress at 100%, 200%, and 300% elongation and the percentage of
elongation were measured by a tensile machine. The results showed an increase in
tensile strength and the stress at different elongations for a sample with 5 phr nanoclay
and 20 phr carbon black compared to the reference sample. In the corresponding SEM
images of the samples having nanoclay and carbon black irradiated at 100 kGy a
significantly higher surface roughness was observed.
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چکیده
در این پژوهش ،نانوکامپوزیتهای برپایه آمیخته الستیکی  SBR/ENR50با ترکیب درصد 50/50

دارای  5و  10 phrنانوخاکرس (کلویزیت  )15Aو نیز دو نوع تقویتکننده نانوخاکرس و 20 phr

دوده با روش اختالط مذاب تهیه شدند .آمیختههای الستیکی بهوسیل ه فرایند پرتو الکترونی در

واژههای کلیدی

الستیک طبیعی اپوکسید شده،
الستیک استیرن بوتادیان،
دوده،
نانوخاکرس،
پرتو الکترونی

دوزهای پرتودهی  50و  100 kGyشبکهای شدند .برای مقایسه ،نمونه مرجع با  35 phrدوده در
سامانه پخت گوگردی معمولی تهیه شد .مقدار ژلشدن نمونهها با اندازهگیری کسر ژلی مشخص

شد .نتایج نشان داد ،نمونه دارای  5 phrنانوخاکرس و  20 phrدوده دارای بیشترین مقدار کسر

ژلی است .خواص دینامیکی -مکانیکی شامل مدول ذخیره ،مدول اتالف و ضریب اتالف نمونهها
با استفاده از آزمون دینامیکی -مکانیکی ( )DMAارزیابی شد .نتایج نشان داد ،گرچه پراکنش

مناسب در نمونه دارای  10 phrنانوخاکرس و  20 phrدوده وجود دارد .اما ،کاهش بیشینه ضریب
اتالف در نمونه دارای  5 phrنانوخاکرس و  20 phrدوده در دوز پرتودهی  100 kGyنسبت به

نمونه مرجع مشهود است .در حالی که مدول ذخیره نمونه مرجع از این نمونه بیشتر است .خواص

مکانیکی مانند استحکام کششی ،تنش در ازدیاد طولهای  200،100و  300%و درصد ازدیاد طول
نمونهها با استفاده از دستگاه کشش ارزیابی شد .نتایج خواص مکانیکی شامل افزایش استحکام
کششی و تنش در ازدیاد طولهای مختلف در نمونه دارای  5 phrنانوخاکرس و  20 phrدوده
نسبت به نمونه مرجع نتایج پیشین را تأیید کرد .در تصاویر  SEMمربوط به نمونههای دارای دو
پرکننده دوده و نانوخاکرس در دوز پرتودهی  100 kGyزبری سطح بیشتری مشاهده شد.
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سالهاست ،آمیختهکردن االستومرها برای بهبود خواص فیزیکی،
عمر سرویس ،تسهیل در فرایندپذیری یا برای اهداف اقتصادی
مانند کاهش قیمت محصول در صنعت انجام میشود [ .]1از میان
آمیختههای االستومری مختلف ،آمیخته  SBR/NRبیشترین کاربرد
را دارد .اپوکسیدکردن  NRنیز جایگاه ویژهای در بازار االستومر پیدا
کرده است .این الستیک طبیعی اصالح شده ( ،)ENRمقاومت به
روغن را بهبود بخشیده ،قابلیت نفوذ هوا را کاهش و  Tgو قطبیت را
نیز افزایش میدهد .این الستیک در بسیاری از کاربردها مانند لولهها،
آّببندیها ،کیسهها ،آج تایر ،ضدلرزشها و چسبها کاربرد دارد [.]2
همچنین ENR ،میتواند قابلیت ترمزگیری و مقاومت غلتشی تایر را
نیز بهبود بخشد [.]3
در سالهای اخیر ،نانوکامپوزیتهای پلیمری به دلیل بهبود شایان
توجه ایجاد شده در ویژگیهای آنها ،توجه پژوهشگران را از دو
نظر پژوهشهای بنیادی و کاربردی به خود جلب کرده است .اثر
تقویتکنندگی قابل توجه نانوذرات حتی در مقادیر کم ،ناشی از
پراکنش مناسب آنها در مقیاس نانو و سطح تماس بسیار زیاد
آنهاست .تقویت پلیمرها با ذرات نانومقیاس یکی از امیدبخشترین
شیوههایی است که قابلیت تولید مواد کارآمد را ممکن میسازد.
در جدیدترین پژوهشها ،استفاده همزمان از دو پرکننده در بستر
پالستیکها [ ]4و کائوچوها [ ]5-9بررسی شده است .براساس
نتیجههای بهدست آمده میتوان پیبرد که کارایی یک تقویتکننده
برای بهبود خواص فیزیکی-مکانیکی سامانههای الستیکی به درجه
پراکندگی پرکننده در بستر پلیمری ،بسیار حساس است [.]10
تالشها برای بهبود هر چه بیشتر ویژگیهای کائوچوها با استفاده
از نانوذرات همچنان ادامه دارد .از گذشته تا به حال دوده بهعنوان
مهمترین و پرمصرفترین پرکننده تقویتی در صنعت الستیک شناخته
شده که با توجه به مشکالت مربوط به آن همچون آلودگی و سیاه
رنگبودن و مقدار مصرف زیاد آ ن در آمیختهها ( )35-45 phrبرای
تقویت بستر الستیکی ،پژوهشگران را برای یافتن جایگزینی مناسب
برای آن تشویق کرده است [ .]11-13تالشها برای بهبود هر چه
بیشتر خواص پلیمرها با استفاده از نانوخاکرس همچنان ادامه
دارد [ .]14-16در این راستا ،استفاد ه همزمان از دوده و نانوخاکرس
اصالح شده [ ،]17-20دوده و گرافن اکسید [ ]21و نیز دوده و
سیلیکا برای تولید تایرهای سواری [ ]22گزارش شده است.
از طرف دیگر ،خواص و عملکرد محصول الستیکی به شرایط
پخت بستگی دارد .بنابراین ،برای بهینهکردن خواص الستیک به
روشهای مختلف پخت نیاز است تا محصول الستیکی در طول

عمر سرویس خود ،بهطور رضایتبخش و مطلوب عمل کند [.]23
ک بهکمک سامانه پخت گوگردی و پراکسیدی متداول
پخت الستی 
است .ویژگی رایج سامانههاي پخت این است که همگی به انرژی
فعالسازی با دمای زیاد ( )150-160°Cنیاز دارند و ممکن است
خواص نهایی محصول را با مجموعهای از واکنشهای جانبی کنترل
نشده تحت تاثیر قرار دهند [ .]24در نتیجه ،پرتودهی الکترونی و گاما
بهطور گسترده بهعنوان جایگزینی برای روشهای شیمیایی قدیمی
شبکهایکردن الستیک بهشمار میآید .فرایند پرتودهی ،زمان پخت و
مصرف انرژی را کاهش داده و از لحاظ زیستمحیطی نیز روش
ایمنی محسوب میشود .به عبارت دیگر ،در پخت بهوسیله پرتو،
فرایند پرتودهی در دمای محیط و در زمان کوتاهتری در شرایط کنترل
شده مثل مقدار و سرعت پرتو و عمق نفوذ انجام میشود .این موارد
مزایای مهمی را نسبت به سامانه پخت گوگردی دربردارد [ .]25نوع
اتصال تشکیل شده بهوسیل ه پرتودهی ( )-C-C-به افزایش خواص
مکانیکی بهتری در دماهای سرویس بیشتر منجر میشود .همچنین،
تابش پرتو الکترونی روی پلیمر ،باعث تشکیل رادیکالهای آزاد
از راه گسستن حالت برانگیخته یا واکنش یونمولکولی میشود .از
آنجا که هر دو واکنش پخت یا شکست زنجیر در طول پرتودهی
پلیمر رخ میدهد [ ،]26،27استفاده از مقادیر کم افزودنیهای دارای
مونومرهای چندعاملی مانند اتیلن گلیکول دیمتاکریالت (،)EGDMA
تریمتیلول تریمتاکریالت ( )TMTMAیا تریمتیل پروپان
تریمتاکریالت ( )TMPTMAمیتواند به کاهش دوز الزم برای ایجاد
اتصاالت عرضی کمک کند [.]28
 Zakariaو همکاران [ ]29خواص مکانیکی نانوکامپوزیتهای
-SBRنانوخاکرس و -EPDMنانوخاکرس پخت شده با پرتو
الکترونی را در دوزهای پرتودهی مختلف بررسی کردند .آنها مشاهده
کردند ،نانوکامپوزیتهای  SBRدر مقدا ر  5 phrنانوخاکرس و دوز
پرتو  100 kGyاستحکام کششی بیشتری نسبت به نانوکامپوزیتهای
 – EPDMنانوخاکرس در همان دوز پرتودهی نشان میدهند Sharif .و
همکاران [ ]30اثر پرتو الکترونی را بر ساختار و خواص مکانیکی
نانوکامپوزیتهای -NRنانوخاکرس بررسی کرده و نشان دادند،
با پرتو الکترونی ،استحکام کششی و کسر ژلی نانوکامپوزیتها در
محدوده  3-5 phrنانوخاکرس در دوز  250 kGyبیشترین مقدار
را دارد Zurina .و همکاران [ ]31اثر پرتو الکترونی را بر خواص
آمیخته  ENR50/EVAمطالعه کردند .آنها نتیجه گرفتند ،دمای  Tgبه
دلیل افزایش چگالی اتصاالت عرضی در اثر تابش پرتوهای الکترونی
تا  100 kGyافزایش میيابد ]32[ Shaltout .اثر پرتو الکترونی را
روی الستیک  SBRبررسی کرد .وی گزارش کرد ،درصد کسر ژلی
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با افزایش دوز پرتو تا  250 kGyافزایش مییابد .همچنین مشاهده
کرد ،الستیک  SBRدر دوز کمتر از  50 kGyشبکهای نمیشود،
زیرا رادیکال بنزیل تشکیل شده در مقدار کم دوز پرتو برای ایجاد
اتصاالت عرضی کافی نیست.
در این پژوهش ،برای نخستین بار از آمیخته ( SBR/ENR50با
ترکیب درصد  )50/50به دلیل اهمیت زیاد آن در صنعت الستیک و نیز
امتزاجپذیری مطلوب [ ]1و سامانه دو پرکننده نانوخاکرس و دوده در
این ترکیب درصد استفاده شده است .همچنین ،از دوزهای پرتودهی
 50و  100 kGyبرای ایجاد اتصاالت عرضی استفاده شده است .زیرا،
طبق مطالعات انجا م شده  ENRدر دوز  50 kGyو الستیک SBR
در دوز  100 kGyبه درجه مطلوبی از اتصاالت عرضی و خواص
بهینه میرسند [ .]29،33تاکنون پژوهشی درباره اثر پرتو الکترونی در
سامانه دو پرکننده آمیخته الستیکی  SBR/ENR50انجام نشده است.
هدف از کار حاضر ،بررسی اثر نوع پخت الستیک با پرتو الکترونی
بر خواص دینامیکی-مکانیکی نانوکامپوزیت  SBR/ENR50دارای دو
نوع تقویتکننده دوده و نانوخاکرس است.

تجربي
مواد

الستیک استیرن-بوتادیان ( SBR1502با  23/5%استیرن) با
گرانروی مونی  54/9 ML(1+4( 100°Cاز پتروشیمی بندر امام،
الستیک طبیعی اپوکسید شده با  50%مولی اپوکسید ( )50 ENRبا
گرانروی مونی  80 ML(1+4( 100°Cمحصول شرکت San-Thap
 International Co.Ltdاز تایلند بود .مواد افزودنی مثل گوگرد،
روی اکسید ،استئاریک اسید ،شتابدهنده -Nسیکلوهگزیل-2-
بنزوتیازیل سولفونامید ( )CBSنوع تجاری (مواد اولیه مصرفی در
صنعت تایر) و دوده  N 330از مجتمع صنایع الستیک یزد تهیه
شده است .نانوخاکرس اصالح شد ه مصرفی در این پژوهش با نام
تجاری کلویزیت (( 15A (Cloisite 15Aنمک تالو دیمتیل آمونیوم
نانوخاکرس بنتونیت) از شرکت  Southern Clayمتعلق به آمریکا
بود .ماده افزودنی -2( TMPTMAاتیل(-2-هیدروکسی متیل)-3،1
پروپان دیال تریمتاکریالت) از شرکت  Merckآلمان بود.
و

و

دستگاهها

در این پژوهش ،مخلوطکن داخلی  Brabenderمدل  350Eساخت
آلمان ،آسیاب دوغلتکی آزمایشگاهی  ،Brabenderمدل PM3000
130

ساخت آلمان ،رئومتر پخت الستیک مدل  Hiwa900ساخت ایران،
پرس داغ فشاری هیدرولیکی مدل  P200P Dr. Collinساخت آلمان،
دستگاه کشش مدل  STM20ساخت شرکت سنتام ایران و دستگاه
آزمون دینامیکی -مکانیکی  DMA-Tritonمدل  Tritec2000ساخت
انگلستان بهکار گرفته شد .میکروسکوپ الکترونی پویشی()SEM
مدل  Vega3ساخت چک بود .پرتودهی با پرتو الکترونی در مرکز
پرتو فرایند یزد با استفاده از شتابدهنده  Rhodotronمدل TT 200
انجام شد.
روشها

برای تهیه نمونهها ،از فرایند اختالط مذاب درون مخلوطکن داخلی با
چرخنده از نوع بنبوری با دو سرعت مختلف  60و  90 rpmاستفاده
شد .دمای اولیه اختالط  60°Cو زمان کل  18 minبود [ .]34آمیخته
دارای فقط  35 phrدوده در سامانه پخت گوگردی نیز بهعنوان
نمونه مرجع تهیه شد .پخت آمیخته دارای  35 phrدوده در دمای
 160°Cبراساس استاندارد  ASTM D 5289با استفاده از رئومتر پخت
الستیک در سامانه پخت گوگردی معمولی انجام شد .برای کاهش
مقدار دوز پرتودهی از ماده ()4 phrو TMPTMAاستفاده شد که با
استفاده از آسیاب دوغلتکی به آمیختهها اضافه شد.کدگذاری نمونهها به
شکل  BNXCYاست B .به معنای آمیخته دو الستیک SBR/ENR50
با ترکیب درصد  50/50و  Xو  Yبه ترتیب بیانگر مقدار نانوخاکرس و
دوده در آمیخته است .مقدار دوز پرتودهی نیز پس از حرف E
مشخص شده است .بهعنوان مثال ،کد  BN10C20/E100بیانگر
آمیخته الستیکی  SBR/ENR50دارای  10 phrنانوخاکرس و 20 phr
دوده در دوز پرتودهی  100 kGyاست .حرف  Sنیز مربوط به سامانه
پخت گوگردی معمولی بوده که پس از کد نمونه مرجع نوشته شده
است (.)BN0C35/S
فرایند پرتودهی بهوسیله دستگاه شتابدهنده الکترونی از نوع
 Rhodotronبا توان  100 kWو انرژی  10 MeVانجام شد .در این
دستگاه ،میدان الکتریکی در محفظه شتاب قرار دارد و الکترونها
بهوسیله میدانهای مغناطیسی ،مجددا ً برای شتاب بیشتر به این
محفظه برمیگردند .بنابراین ،این شتابدهنده میتواند به شکل
پیوسته عمل کند .نمونهها بهکمک سامانه تسمه نقاله بهوسیله این
الکترونها پرتودهی شدند .برای جلوگیری از افزایش دمای نمونه،
دوز پرتودهی  25 kGyدر هر گذر بهکار رفت و کل پرتو داده شده به
هر نمونه به وسیل ه تعداد گذرها کنترل شد (سرعت تابشدهی kGy/
 .)25 passانحراف کل در دوزهای پرتودهی برابر  ± 5%بود.
به منظور تهیه دمبل آزمون کشش ،صفحاتی به ضخامت 2 mm

مجله علمی ـ پژوهشی ،علوم و تکنولوژی پلیمر،سال سیام ،شماره  ،2خرداد  -تیر 1395

سیما احمدی شولی ،میترا توکلی

مطالعه خواص آمیخته  SBR/ENR50دارای پرکننده دوتایی نانوخاکرس و دوده پخت شده با ...

در دمای  160°Cبا پرس داغ فشاری هیدرولیکی تهیه شدند .سپس،
این صفحهها با دستگاه شتابدهنده الکترونی تحت دوزهای  50و
 100 kGyقرار گرفتند .صفحههای پرتودهی شده و صفحه ولکانیده
نمونهمرجعبه شکل دمبلبریده شدند .ارزیابیخواصمکانیکیبا استفاده از
دستگاه کشش با سرعت  500 mm/minطبق استاندارد ASTMD412-93
انجام شد .درصد ژل طبق استاندارد MethodA ASTM D2765-2011
با استفاده از حالل تتراهیدروفوران جوشان با بازروانی بهمدت 24 h
تعیین شد .پس از استخراج ،نمونهها درون گرمخانه خشک و دوباره
وزن شدند .درصد ژل مطابق معادله ( )1محاسبه شد:
و

		
()1

 = [w 1 − f w 0 / w 0 − f w 0 ]× 100درصد ژل

 w0وزن اصلی نمونه w1 ،وزن نهایی نمونه پس از استخراج و
خشککردن f ،جزء وزنی اجزای انحاللناپذیر مانند پرکنندههاست [.]23
سطح شکست نمونهها با استفاده از میکروسکوپ الکترونی پویشی
در ولتاژ  30 kVمطالعه شد .الیه نازک طال روی سطوح شکست
(درون نیتروژن مایع) نمونهها پوشش داده شد تا مانع از باردارشدن
الکتروستاتیکی حین آزمایش شود.
مدول ذخیره (´ ،)Eمدول اتالف ( )E″و ضریب اتالف ()tanδ
بهعنوان تابعی از دما برای نمونههای دارای دو پرکننده و پرتودهی
شده در دوز  100 kGyو نمون ه مرجع با استفاده از دستگاه  DMAدر
شیوه کششی و بسامد  1 Hzدر محدوه دمای  -100°Cتا +100°C
اندازهگیری شد.

نتایج و بحث
طبق مطالعات انجام شده پرتو الکترونی در دوزهای زیاد 16 kGy
اثری بر پیکهای حاصل از  XRDندارد [ ،]35،36بنابراین ،نتایج
الگوی  XRDو رفتار رئولوژی آمیخته  SBR/ENR50دارای
نانوخاکرس و دوده پخت نشده با استفاده از طیفسنجی رئومتر
مکانیکی ( )RMSدر کار پیشین مؤلفان [ ]34نشان داد ،فاصله بین
صفحههای نانوخاکرس در نمونههای دارای دو پرکننده دوده و
نانوخاکرس ( BN5C20و  )BN10C20با افزودن دوده افزایش یافته و
ساختار بینالیهای را بهوجود آورده است .افزودن دوده به دلیل افزایش
گرانروی آمیخته باعث افزایش مقدار برش واردشده بر آمیخته و در
نتیجه افزایش فاصله بین صفحات شده است .این نتایج حاکی از آن
است که نمونه  BN10C20دارای بیشترین فاصله بین صفحههای

نانوخاکرس بوده و همچنین ضمن داشتن رفتار شبهپالستیک دارای
بیشترین گرانروی و مدول ذخیره در تمام بسامدها بوده است
از سطوح شکست نمونههای بدون پرکننده و نمونه مرجع پخت
شده در سامانه پخت گوگردی و نمونههای دارای دو پرکننده دوده و
نانوخاکرس پرتودهی شده در دوز  100 kGyتصاویر میکروسکوپ
الکترونی پویشی ( )SEMگرفته شد.
درصد ژل

در حالت کلی ،اندازهگیری مقدار ژلشدن بهعنوان روش تقریبی برای
پیشبینی مقدار اتصاالت عرضی بهوجود آمده در پلیمرها استفاده
میشود [ .]29مقدار ژل نمونههای نانوکامپوزیتی پرتودهی شده و
نمونه مرجع دارای دوده پخت شده با گوگرد در شکل  1نشان داده
شده است .مشاهده میشود ،با افزایش دوز از  50 kGyبه 100 kGy
درصد ژل در تمام نمونهها افزایش یافته است .این افزایش مقدار
ژل به اتصاالت عرضی تشکیل شده بهوسیله تابش پرتو الکترونی
طی سازوکار رادیکال آزاد مربوط میشود ،با افزایش دوز پرتودهی
رادیکالهای بیشتری در ماتریس پلیمری تشکیل میشود که در پی آن
اتصاالت عرضی بیشتری بهوجود آمده است [ .]28مشاهده میشود،
مقدار ژلشدن در نمونه دارای  5 phrنانوخاکرس و  20 phrدوده
در دوز پرتو  100 kGyبیشترین مقدار است .درصد ژل نمونه دارای
 35 phrدوده پخت شده در سامانه پخت گوگردی بیشتر از نمونههای
پرتودهی شده در دوز  50 kGyو کمتر از نمونههای پرتودهی شده در
دوز  100 kGyاست .مقادیر ژل در دوز  100 kGyدر محدوده -98%
 90تغییر میکند .این نتایج نشان میدهد ،وجود  10 phrنانوخاکرس
در نمونههای با و بدون دوده ( BN10C0و  ،)BN10C20شبکه
اتصاالت عرضی بهوجود آمده بهوسیله تابش پرتو در دوز 100 kGy

شکل  -1مقدار ژل نمونههای پرتودهی شده و نمونه مرجع پخت
شده با گوگرد.
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را به دلیل اثر ممانعتی نانوخاکرس برای رسیدن پرتو به ماتریس
پلیمری کاهش داده است .نتیجه مشابهی را  Sharifو همکاران []30
برای الستیک طبیعی دارای نانوخاکرس و شبکهای شده با پرتو
الکترونی گزارش کردند .وجود نانوخاکرس در رسیدن پرتو به بستر
الستیکی و ایجاد اتصاالت عرضی در نمونهها در دوز  50 kGyاثری
ندارد و تفاوت درصدهای ژل در حد خطای اندازهگیری است.
خواص دینامیکی مکانیکی

با توجه به بیشتربودن درصد ژل در نمونههای دارای دو پرکننده دوده و
نانوخاکرس و پرتودهی شده با دوز  BN5C20/E100( 100 kGyو
 ،)BN10C20/E100خواص دینامیکی مکانیکی این دو نمونه و نمونه
مرجع اندازهگیری شد .شکلهای  2تا  4به ترتیب مدول ذخیره ،مدول
اتالف و ضریب اتالف بهعنوان تابعی از دما برای نانوکامپوزیتهای
دارای دو پرکننده دوده و نانوخاکرس پرتودهی شده در دوز
پرتودهی  100 kGyو نمونه مرجع دارای  35 phrدوده پخت شده
در سامانه پخت گوگردی را برای مقایسه نشان میدهد .بهطور کلی
مدول کشسان بیانگر سختی دینامیکی ماده است که از پاسخ کشسان
آن ناشی میشود .همانطور که در شکل 2مالحظه میشود ،مدول
ذخیره در ناحیه شیشهای برای هر سه نمونه تقریب ًا یکسان است و
در ناحیه الستیکی ،مدول نمونههای پرتودهی شده نسبت به نمونه
مرجع کمتر است .بیشتربودن مدول ذخیره نمونه دارای  35 phrدوده
با وجود کمتربودن درصد ژل و مقدار اتصاالت عرضی در آن (شکل )1
بهواسطه اثر هیدرودینامیکی پرکننده به دلیل وجود مقدار بیشتر پرکننده
در این نمونه است [ .]37نمون ه پرتودهی شده BN5C20/E100
مدول ذخیره بیشتری نسبت به نمونه  BN10C20/E100دارد و دلیل

این موضوع را میتوان به بیشتربودن چگالی اتصاالت عرضی نمونه
دارای  5 phrنانوخاکرس و  20 phrدوده نسبت داد که در نتایج
اندازهگیری درصد ژل نشان داده شد (شکل.)1
شکل  3تغییرات مدول اتالف نمونهها را بهعنوان تابعی از دما
نشان میدهد .مدول اتالف به کار تلف شده بهوسیله ماده حین
چرخه بارگذاری مربوط بوده و معیاری از مؤلفه گرانرو و انرژی
تلف شده است که حین چرخه بارگذاری برگشتناپذیر است .اتالف
در سامانه به مقدار تقویتکنندهها ،چگالی و نوع اتصاالت عرضی
وابسته است .انتقال بیشینه اتالف به دماهای بیشتر در فاز مربوط
به  ENR 50در نمونههای دو پرکننده و پرتودهی شده را میتوان
به واسطه افزایش محدودیت در تحرک زنجیرهای پلیمری در اثر
ایجاد اتصاالت عرضی بیشتر نسبت داد .بیشتربودن درصد ژل در این

شکل  -2مدول ذخیره بهعنوان تابعی از دما برای نانوکامپوزیتهای
 ،SBR/ENR50دارای دوده و نانوخاکرس پرتودهی شده در دوز
 100 kGyو نمونه مرجع.

شکل  -4ضريب اتالف بهعنوان تابعی از دما برای نانوکامپوزیتهای
 ،SBR/ENR50دارای دوده و نانوخاکرس پرتودهی شده در دوز
 kGy100و نمونه مرجع.
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شکل  -3مدول اتالف بهعنوان تابعی از دما برای نانوکامپوزیتهای
 ،SBR/ENR50دارای دوده و نانوخاکرس پرتودهی شده در دوز
 100 kGyو نمونه مرجع.
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نمونهها این نتیجه را تأیید میکند .ضریب اتالف نسبت مدول اتالف
به مدول ذخیره است .در شکل  4دو پیک مشاهده شده بیانگر ضریب
اتالف دو الستیک  SBRو  ENR 50در نمونههاست .پیک اتالف
در محدوده دمای  -35°Cتا  -46°Cمیتواند بیانگر  Tgالستیک
 SBRو پیک مشخصه اتالف در محدوده دمای  -1°Cتا  -5°Cمربوط
به  Tgالستیک  ENR 50است که بیانگر امتزاجناپذیری اجزای آمیخته
به دلیل تفاوت در قطبیت آنهاست .ارتفاع پیک اتالف فاز ENR 50
در نمونه  BN5C20نسبت به نمونه مرجع  2/34%کاهش یافته که
میتواند به دلیل اثر بیشتر پرکنندهها بر فاز قطبی  ENR 50باشد.
همچنین بیشین ه ضریب اتالف ( )tanδmaxدر نمونه پرتودهی شده
دارای  5 phrنانوخاکرس و  20 phrدوده نسبت به نمونه مرجع (با
وجود بیشتربودن مدول ذخیره نمونه مرجع نسبت به نمونه )BN5C20
کاهش یافته که بیانگر کاهش تحرک زنجیرهای الستیکی به دلیل
ماهیت اتصاالت  C-Cبهوجود آمده در سامانه پخت با پرتو الکترونی

نسبت به ماهیت اتصاالت  C-Sx-Cدر سامانه پخت گوگردی است.
همچنین ،محدودیت در لغزش زنجیرها روی یکدیگر به دلیل مقدار
اتصاالت عرضی بیشتر بهوجود آمده و افزایش برهمکنش بین پرکننده و
ماتریس در این آمیخته نسبت به نمونه دارای  35 phrدوده است.
ضمن اینکه پخت با پرتو بدون ایجاد گرما اثر قابل توجهی بر تشکیل
شبکه در سامانههای دارای پرکنندههای هیبریدی دارد.
میکروسکوپی الکترونی پويشي

شکل ( 5الف-د) تصاویر میکروسکوپ الکترونی پویشی از سطوح
شکست نمونههای بدون پرکننده پرتودهی شده در دوز ،100 kGy
نمونه مرجع و نمونههای دارای دو پرکننده دوده و نانوخاکرس
پرتودهی شده در دوز  100 kGyرا نشان میدهد .مشاهده میشود،
آمیخته پرنشده سطح شکست نسبت ًا صافی دارد و مربوط به نبود
پرکننده در ماتریس الستیکی است که به شکست شکننده منجر

			

								
(الف)

(ب)

			

								
(ج)

(د)

شکل -5تصاویر  SEMسطوح شکست آمیخته ( :SBR/ENR50الف) نمونه بدون پرکننده( ،ب) دارای  5 phrنانوخاکرس و  20 phrدوده( ،ج)
دارای  10 phrنانوخاکرس و  20 phrدوده ،پرتودهی شده در دوز  100 kGyو (د) نمونه مرجع دارای  35 phrدوده.
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شکل  -6استحکام کششی نمونههای پرتودهی شده در دوزهای
پرتودهی 50و  100 kGyو نمونه مرجع.

شکل -7تنش در  200 ،100و  300%ازدیاد طول برای نمونههای
پرتودهی شده در دوز  50 kGyو نمونه مرجع.

میشود (شکل -5الف) .همچنین ،زبری تصاویر  SEMنمونههای
دو پرکننده  BN5C20/E100و ( BN10C20/E100شکلهای ب و ج)
نشاندهنده برهمکنش خوب بین دو پرکننده دوده و نانوخاکرس و
ماتریس الستیکی به دلیل وجود انرژی چسبندگی بین آنها و
نیز افزایش مقدار اتصاالت عرضی بهوجود آمده در سامانه است.
ریزساختار سطح شکست آمیخته  SBR/ENR50دارای  35 phrدوده
(شکل -5د) مقداری زبری را در مقایسه با نمونه بدون پرکننده نشان
میدهد .علت این موضوع به وجود دوده بهعنوان فاز تقویتکننده و
ایجاد برهمکنش در فصل مشترک پلیمر-پرکننده و نیز بیشتربودن
مقدار اتصاالت عرضی در آمیخته الستیکی نسبت داده شد .به
عبارت دیگر ،زبری بیشتر در سطح شکست ،نشاندهنده مقاومت
بیشتر در برابر رشد ترک به دلیل انتقال تنش از ماتریس الستیکی به
پرکنندههاست [.]34

عامل دوم را به بیشتربودن چگالی اتصاالت عرضی در این نمونه
نسبت داد .طبق نتایج  XRDمشاهده شد ،اگرچه بین الیهایشدن
زنجیرهای پلیمری داخل صفحههای نانوخاکرس در تمام نمونههای
شامل فقط نانوخاکرس و نمونههای دارای هر دو پرکننده وجود
دارد و فاصله بین صفحههای خاکرس در نمونه دارای 10 phr
نانوخاکرس و  20 phrدوده ( )BN10C20بیشتر از نمونه دارای
 5 phrنانوخاکرس و  20 phrدوده ( )BN5C20است [ .]34اما،
بیشتربودن مقدار چگالی اتصاالت عرضی مربوط به نمونه BN5C20
در دوز  100 kGyاست .بیشتربودن مقدار استحکام کششی در نمونه
 BN5C20/E100نسبت به نمونه  BN10C20/E100بهدلیل ایجاد
اتصاالت عرضی بیشتر است که علت آن توضیح داده شد .ضمن
اینکه در این نمونه نیز پراکنش مناسب صورت گرفته و ساختار
بینالیهای نیز ایجاد شده است.
تنش در  200 ،100و  300%ازدیاد طول نمونههای پرتودهی شده

خواص مکانیکی

رفتار کششی نانوکامپوزیتهای پلیمر -خاکرس به عوامل مختلف،
از جمله مقدار پراکندگی خاکرس ،درجه چسبندگی سطحی بین
خاکرس و ماتریس پلیمر و نیز مقدار چگالی اتصاالت عرضی
بستگی دارد [ .]38استحکام کششی نمونههای پرتودهی شده
در دوزهای پرتودهی  50و  100 kGyو نمونه مرجع در شکل 6
نشان داده شده است .مالحظه میشود ،با افزایش دوز پرتودهی از
 50 kGyبه  ،100 kGyاستحکام کششی افزایش مییابد .بیشترین
استحکام کششی مربوط به نمونه دارای  5 phrنانوخاکرس و 20 phr
دوده در دوز  100 kGyاست .این نتیجه را میتوان با دو عامل مهم و
مؤثر بر بهبود خواص مکانیکی شرح داد .عامل اول را میتوان به
پراکنش و برهمکنش مناسب نانوالیههای خاکرس در بستر پلیمری و
134

شکل -8تنش در  200 ،100و  300%ازدیاد طول برای نمونههای
پرتودهی شده در دوز  100 kGyو نمونه مرجع.
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سیما احمدی شولی ،میترا توکلی

مطالعه خواص آمیخته  SBR/ENR50دارای پرکننده دوتایی نانوخاکرس و دوده پخت شده با ...

نانوخاکرس و  20 phrدوده و نمونه دارای  10 phrنانوخاکرس
کمترین ازدیاد طول تا پارگی را به دلیل بیشتربودن مقدار اتصاالت
عرضی دارد .کمتربودن ازدیاد طول تا پارگی نمونه دارای فقط دوده
( )BN0C35به دلیل وجود مقدار بیشتر پرکننده ( 35 phrدوده) است
که باعث کاهش حرکت زنجیرهای پلیمری شده و نقش ممانعتکننده
در حرکت زنجیر را ایفا کرده است.

شکل  -9درصد ازدیاد طول تا پارگی نمونههای پرتودهی شده در
دوزهای  50و  100 kGyو نمونه مرجع.
در دوزهای پرتودهی  50و  100 kGyو نمونه مرجع به ترتیب
در شکلهای  7و  8نشان داده شده است .همانطور که از شکل 7
پیداست ،در دوز  50 kGyکمترین تنش مربوط به نمونه بدون
پرکننده ( )BN0C0/E50و بیشترین تنش مربوط به نمونه دارای
 35 phrدوده پخت شده در سامانه پخت گوگردی ()BN0C35/S
است .تنش نمونههای دارای فقط نانوخاکرس و نیز نمون ه دارای دو
پرکننده دوده و نانوخاکرس در این دوز پرتودهی ()BN10C20/E50
به دلیل کمتربودن مقدار پرکننده کل و چگالی اتصاالت عرضی از
تنش نمونه مرجع کمتر است ،در حالی که تنش نمونه دارای دو
پرکننده  BN5C20/E50در ازدیاد طولهای  100و  200%بیشتر از
نمونه مرجع است و همین نمونه در دوز ( 100 kGyشکل )1به دلیل
بیشتربودن مقدار اتصاالت عرضی ،بیشترین مقدار تنش در  200 ،100و
 300%ازدیاد طول را در مقایسه با سایر نمونهها و نمونه مرجع نشان
داده است.
ازدیاد طول تا پارگی نمونههای پرتودهی شده در دوزهای  50و
 100 kGyو نمونه مرجع در شکل  9نشان داده شده است .مطابق
شکل مالحظه میشود ،ازدیاد طول تا پارگی نمونه بدون دوده و
نانوخاک رس ( )BN0C0در نتیجه سرخوردگی آسان زنجیرها به دلیل
نبود ممانعتهای حرکت زنجیری مانند پرکنندهها دارای بیشترین
مقدار است .از میان نمونههای پرتودهی شده نمونه دارای 5 phr

نتيجهگيري
در این پژوهش ،خواص دینامیکی و مکانیکی نانوکامپوزیتهای
برپای ه آمیخته الستیکی  SBR/ENR50دارای دوده پرتودهی شده در
دوزهای  50و  100 kGyدر مقایسه با نمونه مرجع دارای 35 phr
دوده و پخت شده در سامانه گوگردی معمولی بررسی شد .نتایج
آزمون اندازهگیری مقدار ژل نشان داد ،با افزایش دوز پرتودهی از
 50 kGyبه  100 kGyمقدار اتصاالت عرضی افزایش مییابد و کسر
ژلی در نمونه  BN5C20/E100دارای بیشترین مقدار است .در حالی
که در نمونه  BN10C20/E100به دلیل اثر ممانعتی نانوخاکرس
در زمینه الستیکی ،کسر ژلی کاهش یافته است .به همین دلیل نیز
استحکام کششی و تنش در ازدیاد طولهای  100و  200و 300%
در نمونه  BN5C20/E100بیشترین مقدار و بیشینه ضریب اتالف
( )tanδmaxنسبت به نمونه  BN10C20/E100دارای کمترین مقدار
است .تصاویر  SEMاز سطوح شکست نیز زبری بیشتری را در سطح
شکست نمونه دارای دو پرکننده نسبت به نمونه مرجع نشان داد.
بنابراین میتوان نتیجه گرفت ،افزون بر پراکنش مناسب و مقدار
برهمکنش ،نوع و چگالی اتصاالت عرضی نیز در بهبود خواص نقش
مهمی دارد .به همین دلیل نمونه  BN10C20/E100با وجود پراکنش و
بینالیهایشدن مناسب ،به دلیل مقدار اتصاالت عرضی کمتر بهوجود
آمده ،خواص کمتری را نسبت به نمونه  BN5C20/E100نشان داد .به
عبارتی در مصارفی که احتیاج به مقاومت گرمایی زیاد است ،میتوان
با استفاده از مقدار کم  5 phrنانوخاکرس و  20 phrدوده (بهجای
 35 phrدوده) و روش پخت الکترونی ،آمیخته مناسبی را تهیه کرد.
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