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ypothesis: Various properties of NBR depend extremely on acrylonitrile (ACN)
content of rubber formulation. One of the regular blends of NBR is NBR/
PVC. Moreover, as it is widely known nanographene, due to its high specific
surface area, is a performance material for producing polymer nanocomposites and
for improving thermal and mechanical properties. To study the effect of nanographene
on curing, tensile and stress relaxation properties of nanocomposites is interesting
and important in practical terms and quality. The hypothesis of this research is to
demonstrate the effect of temperature on the physico-mechanical of nanocomposites
filled with various amounts of nanographene.
Methods: NBR/PVC/nanographene nanocomposites were prepared using NBR/PVC
blends with a ratio of 70/30 and acrylonitrile butadiene rubber at acrylonitrile contents
of 33% and 45%, incorporated with 0.5, 1.0 and 1.5 phr of nanographene by melt
intercalation method using a two roll mill. PVC of 30 phr was mixed with the above
compounding formulations in an internal mixer. The TEM images, tensile properties
and RPA results (curing and stress relaxation behavior) were obtained and compared.
The effect of temperature (25, 50, 75°C) on tensile properties was also studied.
Findings: Nanographene increased the maximum curing torque, scorch time and
curing time. Samples containing higher ACN percentage, showed higher maximum
curing torque, scorch time and optimum cure time. In the stress relaxation test, it was
observed that the increase in the amount of nanographene increased the initial modulus
and reduced the final modulus of the nanocomposites in the uncured and cured states.
In formulations with high CAN content, the initial and final moduli showed higher
values. By increasing the nanographene content and formulations with higher CAN
content, higher elastic and viscous slopes were observed. The tensile properties of
nanocomposites, including tensile strength, elongation and modulus were increased by
higher amount of nanographene. In addition, the tensile properties of nanocomposites
at three different temperatures of 25, 50 and 75°C were investigated and compared.
With increasing nanographene concentration and rising temperature, samples showed
a much lower reduction in tensile strength and Young's modulus than those in unfilled
sample.
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چکیده
در این پژوهش ،اثر نانوگرافن بر خواص پخت ،کششی و رهايي از تنش نانوکامپوزیتهای بر پایه

آمیخته  NBR/PVCبا نسبت درصد  70/30و الستیک آكريلونیتریل بوتادیان با دو مقدار زياد  45%و

واژههای کلیدی
نانوکامپوزیت ،NBR/PVC
نانوگرافن،
مقدار آکریلونیتریل،
پخت،
رهايي از تنش،
رفتار كششي با دما

متوسط  33%از آکریلونیتریل بررسی شد .نمونهها با روش اختالط مذاب تهیه شدند و همانطور
که انتظار میرفت ،با افزودن نانوگرافن به آمیختهها ،گشتاور پخت افزایش یافت .همچنین ،زمان
برشتگی (ایمنی) و زمان پخت بهینه به دلیل ممانعت فضایی صفحههاي نانوگرافن و ایجاد تأخیر
در پخت ،افزایش شايان توجهی نشان داد .منحنیهای پخت حاكي از اثر درخور توجه درصد

آکریلونیتریل ( )ACNبر خواص نانوكاموزيتهاي تهيهشده بود ،بهطوری که در نانوکامپوزیتهای
داراي درصد زياد آکریلونیتریل ،گشتاور بیشینه پخت ،زمان برشتگی و زمان پخت بهینه افزایش
یافت .در ادامه ،در آزمون رهايي از تنش مشاهده شد ،افزایش مقدار نانوگرافن ،مدول اولیه را
افزایش میدهد و سبب کاهش مدول نهایی نمونهها در حالت پيش و پس از پخت میشود .همچنین،
در نمونههای با درصد زياد  ،ACNمدول اولیه و نهایی در آزمون رهايي از تنش مقادیر بیشتری را

نشان میدهد .با افزایش مقدار نانوگرافن و استفاده از نمونههای با درصد زياد  ،ACNشیب نواحی
کوتاه و بلندمدت نمونهها در آزمون رهايي از تنش ،افزایش یافت .خواص کششی نمونهها شامل
استحکام کششی ،ازدیاد طول تا پارگي و مدول یانگ با افزایش مقدار نانوگرافن افزایش یافت .در
ادامه ،خواص کششی نمونهها در سه دمای مختلف  50 ،25و  75°Cبررسی و مقایسه شد .نتايج اثر
دما بر خواص كششي نانوكامپوزيت بيانگر اين است كه با افزایش دما و غلظت نانوگرافن ،كاهش
استحكام كششي و مدول يانگ نسبت به نمونه بدون نانوذرات بسيار كمتر است.
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متداولترین آمیخته پلیمری مصرفي در صنعت ،آمیخته الستیک نیتریل
بوتادیان ( )NBRبا پالستیک پلیوینیل کلرید ( )PVCاست كه با
توجه به خواصی همانند مقاومت در برابر پرتوهای فرابنفش و ازن و
مقاومتهاي گرمایی ،شیمیایی و فرسودگی مناسب ،در کاربردهایی
مانند پوششهای سیم و کابل ،شیلنگهای سوخت و واشرها استفاده
ميشود .این آمیخته از قدیمیترین آمیختههای تجاری از زمان معرفی
آن در حدود  60سال پیش بوده است [ .]1،2از عواملی که برای
تهیه آمیخته مناسب نیاز بوده سازگاری میان فازهای آمیخته است.
گزارش شده است که  PVCبا ( NBRشامل  23%تا )ACN 45%
در ترکیب درصدهای متفاوت سازگار است [ .]3خواص الستیک
نیتریل بوتادیان به مقدار آکریلونیتریل وابسته بوده که بهطور معمول
از  18%تا  50%متغیر است و با افزایش آن ،استحکام کششی ،سختی و
فراورشپذیری افزایش مییابد [.]4
در سالهای اخیر ،نانوکامپوزیتهای پلیمری در سطح دانشگاهها و
نيز در صنعت ،توجه گستردهای را به خود جلب كرده است .بهطوریکه
در پژوهشهای مختلف ،با افزودن مقدار بسیار کمی از تقویتکنندههای
نانومقياس به دلیل نسبت سطح به حجم بسیار زیاد آنها ،خواص
مکانیکی و رئولوژی پلیمر بهبود یافته است [ .]5از مهمترین عوامل
اثرگذار این نانوتقویتکنندهها بر خواص پلیمرهای خالص ،چگونگی
پراکنش و توزیع آنها در ماتريس پلیمری است .بنابراین ،روش
تهیه نانوکامپوزیتها اهمیت بسيار زيادي دارد .در منابع مختلف،
روشهای آمادهسازی مختلفی برای تهیه نانوکامپوزیتها بيان شده
است که روش اختالط مذاب به دلیل استفاده نكردن از حاللهای آلی و
نيز سازگاری مناسب و قابل قبول با فرایندهایی مانند قالبگیری
تزریقی و اکستروژن ،نسبت به سایر روشها مانند پلیمرشدن درجا و
پليمرشدن محلولی با استقبال گستردهتری در صنعت روبهرو شده
است [ .]6،7در این روش ،افزون بر استفاده از سازگار کنندههای
مختلف بهمنظور برهمکنش بهتر ماتريس-پرکننده ،میتوان پلیمرهای
قطبی و غیرقطبی را نیز با یکدیگر ترکیب كرد [ .]8در سالهای
گذشته ،نانوکامپوزیتهای پلیمری بر پایه نانوگرافن ،از فناوریهای
رو به رشدی بوده است که از ترکیب نانوگرافن و مواد پلیمری تهیه
میشود [ .]9خواص عالي نانوگرافن ،کاربردهاي فراواني را براي
آن در صنعت نانوالکترونيک ،حسگرها ،خازنها و تقويتکنندههای
کامپوزيتها فراهم کرده است [ .]10صفحههاي گرافنی چندالیه،
رفتارهای منحصر بهفرد و مفیدی را نشان میدهند .گرافن چندالیه
که بهعنوان نانوصفحههاي گرافن یا  GNPنامیده میشود ،از انبساط
گرافیت بهدست میآیند که شرایط تولید ،ضخامت ورقهها را تعیین

میکند .با استفاده از این روش ،گرافیت دوبعدي بهدست میآید که
داراي صدها الیه گرافنی انباشته با ضخامت کمتر از  100 nmاست.
ماهیت دوبعدی این نانومواد مزایای فراوانی نسبت به پرکنندههای
سهبعدي دارد [ .]5در کنار این ویژگیهای خوب ،این نانوصفحهها
تمایل به كلوخگي دارند و پراکندگی آنها در ماتريسهای پلیمری
بهدلیل برهمکنش قوی واندروالسی بین صفحهها دشوار است [.]11
بهبود سایر خواص در این نانوکامپوزیتها ،تحت تأثیر کنترل
شكلشناسی قرار دارد .نقص و چین و چروک ( )wrinklingدر
نانوصفحههاي گرافن میتواند بر قابلیت تقویتکنندگی آنها اثرگذار
باشد .همچنين ،روشهایی که برای ورقهایشدن نانوصفحهها بهکار
میرود ،ممکن است خواص مکانیکی این ترکیبات را نیز بهبودبخشد.
استفاده از پركنندههاي با مدول زياد در ابعاد نانو ،میتواند خواص
مكانيكي آميخته را بهبود دهد [ .]12خواص مکانیکی نانوکامپوزیتهای
پایه الستیکی ،به عوامل مختلفی از جمله برهمکنش الستیک-پرکننده،
شرایط آمیزهسازی ،ریزساختار و مقدار پرکننده بستگی دارد [.]13
پژوهشهاي بسیاری درباره اثر نانوذرات بر خواص آمیختههای
 NBR/PVCانجام شده است .حاجی بابا و همکاران [ ،]14اثر
نانوخاكرس و نانولولههای تکديواره ( )SWCNTرا بر خواص
مکانیکی آمیخته  NBR/PVCبا هم مقایسه کردند .نتايج مطالعه آنها
نشان داد ،با افزایش نانوذرات ،استحكام کششی و مدول نانوکامپوزیتها
افزایش یافت .همچنین آنها نتیجه گرفتند ،اثر تقویتکنندگی 1 phr
نانولوله تقریب ًا برابر با  5 phrنانوخاكرس است Li .و همکاران [،]15
نانوخاكرس اصالحشده در ماتريس  NBR/PVCرا با روش اختالط
مکانیکی بهكمك آسياب دوغلتکی مطالعه كردند .نتايج نشان داد،
استحکام کششی و مقاومت پارگی نانوکامپوزیتهای داراي 6 phr
نانوخاكرس به ترتیب  50و  36/9%نسبت به آمیخته خالص افزایش
یافت .در مطالعه دیگري  Al-Ghamdiو همکاران [ ]16گزارش كردند،
مقدار نانوصفحههاي گرافن در نانوکامپوزیتهای بر پایه  NBRبه
افزایش استحکام و مدول کششی منجر میشود که دلیل آن به نفوذ
الستیک در فصل مشترک ذره-ذره نسبت داده شد .از طرف دیگر،
افزایش طول تا پارگي با افزایش مقدار گرافن به علت کاهش حجم
آزاد در دسترس و در نتیجه کاهش تحرک زنجیر پلیمر ،کاهش یافت.
خواص پخت آمیزههای الستیکی ،به شرایط آمادهسازی،
فرمولبندي و دماي فرایند بستگی دارد .بهطوری که پراکنش مناسب
پرکنندهها به حداقل و حداکثر گشتاور اندازهگیری شده در طول
پخت نسبت داده میشود .تکمیل واکنش پخت ،موجب تشکیل
شبکهاي با اتصاالت عرضی شده که به نوبه خود باعث انتقال مؤثر
بار ميان پرکننده و ماتريس میشود [ .]17در بيشتر پژوهشهای
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تاكنون انجامشده درباره پلیمرهای تقویتشده با نانوپرکنندهها،
سرعت پخت نانوکامپوزیتها بهمراتب بیش از نمونههای پرنشده
بوده که افزایش غلظت این پرکنندهها سبب تسریع در واکنش
ميان ترکیبات گوگرد و آمیزههای الستیکی شده است [.]18
 Vargheseو همکاران [ ]6مشخصات پخت نانوکامپوزیتهای
 NBR/GNPتهیه شده با اختالط مذاب را گزارش کردند که زمان
برشتگی نمونهها با افزودن نانوصفحههاي گرافن بهطور شايان
توجهی بهبود یافت .روند مشابهی برای نانوکامپوزیتهای با ماتريس
 NBRداراي نانولولههای کربن [ ]19گزارش شده که افزودن نانولوله
به جذب شتابدهندههای پخت و در نتیجه تأخیر در شروع فرایند
ولکانش منجر شده است .دو دلیل احتمالی که سبب افزایش زمان
برشتگی و تأخیر در پخت نانوکامپوزیتهای داراي گرافن شده است،
یکی ممانعت این نانوصفحهها در برابر واکنشهای شتابدهنده-
گوگرد و شتابدهنده-روی اکسید در سامانه پخت گوگردی و
دیگری جذب جزئی مواد پخت روی سطح این نانوذرات است [.]20
بررسی خواص گرانروکشسان االستومرها با توجه به کاربرد
گسترده این مواد ،از جایگاه ویژهای برخوردار است .از جنبههای
مطالعه شده این خواص ،رفتار رهايي از تنش است .محمدیان و
کرابی [ ]21درباره رفتار آسایش از تنش نانوکامپوزیتهای الستیک
طبیعی تقویتشده با نانوخاكرس مطالعه کردند .نتایج آنها نشان
داد ،افزودن نانوخاكرس سبب افزایش مدول آسایش در ابتدا و
انتهای نمودار (مدول اولیه و نهایی) شد .همچنین ،مدول اولیه و
نهایی برای نمونههای پختشده بسیار بیشتر بود .دلیل این نتیجه،
به ایجاد محدودیت در حرکت زنجیرها بهوسيله اتصاالت عرضی
نسبت داده شد .شایان ذکر است ،در مطالعه دیگري [ ]22این نتیجه
ت خاكرس ،موجب افزایش شیب در
بهدست آمد که افزودن نانوذرا 
نواحی کشسان و گرانرو نمودار مدول آسایش شده است .همچنین
در نمونههای پخت نشده ،شیب نمودار در ناحیه گرانرو بیش از شیب
آن در ناحیه کشسان بود ،در حالی که در نمونههای پخت شده ،روند
معکوس مشاهده شد .در تفسیر این مشاهدات اینطور بیان شد که
اتصاالت عرضی همانند پلهایی برای برگشتپذیری نمونهها عمل
کردهاند.
پژوهش حاضر با هدف بررسی خواص پخت ،کششی و گرانروکشساني
نانوکامپوزیتهای  NBR/PVCداراي  GNPانجام شد و ارتباط بین این
خواص با شكلشناسی از یافتههای این پژوهش بهشمار ميآيد .افزون بر
این برای اولین بار اثر دما بر خواص کششی این نانوکامپوزیت مطالعه و
بررسی شده است ،بهطوری که نشان داده شد ،وجود نانوگرافن ،کاهش
خواص را با افزایش دما موجب شده است.
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تجربی
مواد

مواد استفاده شده در این پژوهش ،برای تولید آمیزههای الستیکی
شامل دو نوع الستیک نیتریل بوتادیان با  33و  45%آکریلونیتریل به
ترتیب با گرانروي مونی  45و  60از شرکت  Polimeri Europaایتالیا،
پلیوینیل کلرید پودری نوع  S-6558تولید شده با روش پلیمرشدن
تعلیقی با شاخص  Kبرابر  65از پتروشیمی بندرامام (ایران) ،نانوگرافن
نوع  C750با قطر متوسط ذرات  ،5-10 nmضخامت کمتر از  1 mmو
سطح ويژه  750 m2/gمحصول شرکت  XG Sciencesآمریکا ،سامانه
ولکانش شامل گوگرد ،سيكلوهگزيل بنزوتيازول سولفوناميد ( )CBSو
تترامتيل تيورام ديسولفيد ( )TMTDبه ترتیب از شرکتهای
رنگینه پارس (ایران) Vulkacit CZ ،چین و  Bayerآلمان ،دیاکتیل
فتاالت از شرکت  LGکره جنوبی و روي اكسيد ( )ZnOو استئاریک
اسید به ترتیب از شرکتهاي رنگینه پارس (ایران) و Unichema
 Internationalمالزی تهیه شدند .مقادیر و عملکرد هر یک از مواد
معرفی شده در جدول  1آمده است.
دستگاهها

آسياب دوغلتکی  Schwabenthanمدل  Polymix 200Lساخت چین،
مخلوطکن داخلی  Haakeمدل  HBI System90ساخت آمریکا،
دستگاه تحلیلگر فرایند الستیک مدل  RPA2000ساخت شرکت آلفا
تکنولوژی انگلستان ،دستگاه كشش نوع  STM-5ساخت شرکت سنتام
(ایران) ،پرس هیدرولیک نوع  Daventestساخت انگلستان ،دستگاه
 Tritonمدل  Tritic 2000ساخت انگلستان و میکروسکوپ الکتروني
عبوري  ،EM 208مدل  Philipsساخت هلند بهكار گرفته شد.
روشها
آمادهسازی نمونه

پیش از اختالط ،بهمنظور حذف رطوبت موجود در  ،GNPنانوذرات
ت  2 hدر دمای  90°Cدرون خشککن قرار داده شدند [.]23
بهمد 
الستیک نیتریل بوتادیان با آسياب دوغلتکی بهمدت  4 minدر دمای
 40°Cخرد و نرمشده و با  GNPمخلوط شد .سپس NBR/GNP
به قطعات کوچک برای تهیه نمونههای آمیخته و نانوکامپوزیت
برش داده شد .گفتني است ،سامانه پخت در مرحله نهایی و پس
از آمادهسازی نمونهها اضافه شد .از طرف دیگر PVC ،با نرمکننده
درون بشر بهمدت  3 minدر دمای معمولي مخلوط شد .آمیختههای
اصلي (( )masterفاقد سامانه پخت) با مخلوطکن داخلی Haake
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جدول  -1فرمولبندي نمونهها.
اجزای افزودنی

نقش اجزا در فرمولبندي

نیتریل بوتادیان
پلیوینیل کلرید
دیاکتیل فتاالت
گرافن
روی اکسید
استئاریک اسید
گوگرد

الستیک (جز اول آمیخته)
پالستیک (جز دوم آمیخته)
نرمکننده
تقویتکننده
فعالکننده

CBS

TMTD

مقدار ()phr

عامل پخت
شتابدهنده

آمیزه

آلیاژ

نانوکامپوزیت

100
8
5
2
1/4
1/4
0/3

70
30
10
3/5
1/4
1
1
0/25

70
30
10
1/5 ،1 ،0/5
3/5
1/4
1
1
0/25

مجهز به چرخاننده بنبوری در دمای  ،150°Cسرعت  ،50 rpmحجم
 55 cm3و ضریب پرشدگی  0/8تهیه شدند .سپس NBR ،و  PVCبه
همراه سایر مواد به مخلوطکن داخلی اضافه شدند .اختالط بهمدت
 6 minتا رسیدن به گشتاور ثابت ادامه یافت .پس از آن ،آميخته از
مخلوطکن داخلی خارج شد و با آسياب دوغلتکی به شكل ورق
درآمد .پس از خنکشدن نمونهها و در آخرین مرحله ،سامانه پخت
بهمنظور تهیه آمیخته نهایی روی آسياب دوغلتکی در دمای 40°C
بهمدت  8 minبه آمیخته اصلي اضافه شد.

تجزيه دینامیکی -مکانیکی -گرمايي براي بررسي مقدار سازگاری
نمونهها در دستگاه  Tritonمدل  Tritic 2000انجام شد .این آزمون،
در بسامد  ،1 Hzگستره دمایی  -100°Cتا  ،100°Cسرعت گرمادهی
 5°C/ minبرای نمونه با ابعاد  5×1×2 cmبه شيوه خمش سهنقطهای
انجام شد.

آزمونها

میکروسکوپي الکتروني عبوري

تحلیلگر فرایند الستیک ()RPA

در این پژوهش ،براي تعیین رفتار پخت و رهايي از تنش ،از دستگاه
تحلیلگر فرایند الستیک مدل  RPA2000استفاده شد .این آزمون در
چهار مرحله انجام شد .شرایط آزمون بدین ترتیب بود که در مرحله ،1
نمونهها در حالت پیچشی و ایستا ،در کرنش  69/75%و دمای 50°C
قرار گرفتند .سپس در مرحله  ،2در دمای  ،150°Cکرنش  6/98%و
بسامد 1/68 Hzپخت شدند .در ادامه در مرحله  ،3نمونهها تا دمای
 50°Cدر شرایط کرنش و بسامد مرحله  2سرد شدند .در نهایت ،در
مرحله  ،4نمونههای پخت شده مطابق با شرایط مرحله اول تحت
رهايي از تنش قرار گرفتند.
آزمون خواص کششی

برای انجام آزمون ،نمونهها با ابعاد مدنظر بریده شدند و در دمای
 150°Cو فشار  150 kg/cm3در پرس هیدرولیک پخت و سپس در
دمای معمولي خنک شدند .آزمون کشش با سرعت  500 mm/minدر

سه دمای  50 ،25و  75°Cبا دستگاه كشش نوع  STM-5انجام شد.
تجزيه دینامیکی -مکانیکی -گرمايي ()DMTA

و

شكلشناسی نانوکامپوزیتها با میکروسکوپ الکتروني عبوري با
ولتاژ شتابی  100 kVبررسی شد .بخشهای فوق باریک با Ultracut
 ،UCTشرکت ( Leicaآلمان) در دمای  -55°Cبهدست آمد.

نتایج و بحث
شکلشناسی

شکل  1تصاویر  TEMنمونههای داراي  1/5 phrنانوگرافن را نشان
میدهد .خطوط مشكي تیره ،نواحی خاکستری تيره و نواحی سفيد
روشن كه در تصوير مشاهده ميشوند ،به ترتيب نمايانگر صفحههاي
 ،GNPالستيك  NBRو پالستيك  PVCاست .در نمونه  NBRبا
درصد زياد آكريلونيتريل ،قطرههاي پراكنده  PVCریزتر ميشود و
حاكي از نزدیکشدن گرانروي دو فاز و نيز افزایش سازگاری بین
دو پلیمر است که در نتیجه شکست قطرهها در اندازههای ریزتر
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(الف)

(ب)

شکل  -1تصاویر  TEMنانوکامپوزیتهای داراي  1/5 phrنانوگرافن( :الف)  NBR33و (ب) .NBR45
طی فرایند برش حاصل میشود .در هر دو نمونه با درصدهاي زياد و
متوسط  ،ACNنانوصفحههاي گرافن بهخوبی در ماتريس آمیخته
 NBR/PVCپراکنش يافته و انبوهش زیادی از نانوصفحهها ديده
نميشود .به عبارت دیگر ،در برخی از تصاویر  TEMبهنظر میرسد،
ساختارهای میانالیهای شده و ورقهای شده از نانوصفحهها وجود
دارند که به شكل دایره در شکل نشان داده شده است .وجود این
ساختارها نشان ميدهد ،تا حد زیادی برهمکنش میان ماتريس پلیمری و
نانوصفحههاي  GNPارتقا یافته است .همین موضوع سبب بهبود
خواص مکانیکی شده که در بررسی خواص مکانیکی بحث ميشود.

		

بررسي خواص پخت

برای بررسی چگونگی پخت آمیختههای داراي الستیک ،از نمودار
تغییرات گشتاور پخت (رئوگرام) استفاده میشود .ابتدا ،با گرمشدن
آمیخته ،گرانروی کاهش مييابد و منحنی افت ناچیزي نشان میدهد.
به موازات تغييراتي كه ضمن فرايند پخت در خواص نمونه الستيكي
ايجاد ميشود ،سفتي و مقاومت نمونه بهتدریج افزایش مییابد تا
زماني كه پخت كامل شده و گشتاور پخت به حداكثر مقدار برسد.
گشتاور پخت نمونهها در شکل  2نشان داده شده است .با افزایش
مقدار نانوصفحهها ،گشتاور نهایی پخت افزایش مییابد که حبس
نانوذرات در اتصاالت عرضی ،سبب افزایش این پارامتر شده است.

							
(الف)

(ب)

شکل  -2تغییرات گشتاور پخت نمونههای داراي مقادير مختلف نانوگرافن( :الف)  NBR33و (ب) .NBR45
294

شهریور 1397
مجله علمی ـ پژوهشی ،علوم و تکنولوژی پلیمر ،سال سیویکم ،شماره  ،3مرداد  -شهريور

محمد برغمدی و همکاران

اثر نانوصفحههاي گرافن بر خواص رئولوژی و کششی نانوکامپوزیتهای برپایه آمیختههای ...

جدول  -2پارامترهای پخت نمونههای داراي مقادير مختلف آكریلونیتریل و نانوگرافن.
متغیرها

پارامترهای پخت

)%( ACN

مقدار نانوگرافن ()phr

زمان برشتگی ()min

زمان پخت بهینه ()min

سرعت پخت ()dN.m/min

33

0
0/5
1
1/5

4/85
6/05
6/49
6/78

10/31
10/66
10/76
10/84

0/714
0/782
0/864
1/013

45

0
0/5
1
1/5

5/88
6/44
7/53
8/35

11/07
11/45
11/71
11/82

1/11
1/197
1/381
1/615

پارامترهای پخت نمونهها در جدول  2آمده است .دو عامل اصلی که
سبب تغییر گشتاور نهایی نمونهها میشود ،مقدار نانوتقویتکننده و
درصد  ACNدر فاز  NBRاست .بهطوری که با افزایش مقدار  GNPو
درصد  ،ACNگشتاور نهایی پخت افزایش مییابد .برهمکنش
خوب نانوصفحههاي  GNPبا ماتريس  NBR/PVCسبب افزایش
گشتاور الزم برای تکمیل پخت میشود .اما ،از آنجا که  GNPبه
دلیل گروههای قطبی بسیار کم ،برهمکنش مؤثرتری با نمونههای
داراي درصد متوسط  ACNدارد ،در این نمونهها ،تغییرات گشتاور
نسبت به ساير نمونهها محسوستر است .نمونههای داراي  NBRبا
درصد زياد  ،ACNبه دلیل بيشتربودن گرانروی فاز الستیک ،گشتاور
بيشتري نشان میدهند .افزون بر این ،ممکن است قطبیت بیشتر این
نمونهها سبب چسبندگی بهتر با فاز  PVCو افزایش گشتاور شود.
زمان ایمنی از برشتگی نمونهها با افزایش مقدار  ،GNPروند افزایشی
نشان میدهد که با توجه به شكلشناسي صفحهای نانوذرات ،GNP
در شروع فرایند پخت الستیک ،این نانوذرات تا حدودی مانع واکنش
بین اجزای سامانه پخت ميشوند و شروع و تکمیل این فرایند را به
تأخیر میاندازند [ .]6در مقایسه نمونههای  NBRبا درصدهای زياد و
متوسط  ،ACNنمونههای دارای درصد زياد  ،ACNزمان برشتگی
طوالنیتری دارند .دلیل آن کاهش درصد گروههای بوتادیان داراي
پیوند دوگانه است که شکلگیری اتصاالت عرضی را کاهش ميدهد.
بنابراین ،مدت زمان بیشتری برای شروع فرایند پخت الزم است.
افزایش این پارامتر در مواردی مانند فرایند تزریق نانوکامپوزیتهای
برپایه  NBR/PVCحائز اهمیت بوده که الزم است پيش از پخت
کامل جزء الستیک ،عمل پرشدن قالب بهخوبی انجام شود .پارامتر
پخت بهینه (زمان رسیدن گشتاور نمونه به  90%گشتاور بیشینه)،

با افزایش مقدار  GNPافزایش یافته است .این نانوذرات به دلیل
ماهيت متخلخل اکثر پرکنندههای کربنی ،مقداری از عوامل پخت را
به سطح خود جذب ميكنند و بنابراین تکمیل پخت نمونهها در زمان
طوالنیتری انجام ميشود [ .]6در نمونههای با درصد زياد ،ACN
زمان پخت بهینه بیشتری ديده ميشود که دلیل آن پیوندهای دوگانه
کمتر این آمیزهها و طوالنیشدن زمان ایجاد اتصاالت عرضی است.
سرعت پخت که معیاری از سرعت افزایش چگالی اتصاالت عرضی
است ،با افزایش مقدار  GNPدر همه نمونهها افزایش مییابد .افزایش
نانوپرکنندههای کربنی ،سبب بهبود انتقال گرما از دستگاه  RPAبه
نانوکامپوزیت ميشود و بنابراین سرعت پخت را افزایش میدهد.
نمونههای داراي درصد زياد  ACNبه دلیل قطبیت بیشتر ،به تشکیل
سریعتر پلهای سولفیدی کمک ميكنند و نسبت به نمونههای داراي
درصد متوسط  ،ACNسرعت پخت را به مقدار بیشتری افزایش میدهند.
بررسي خواص رهايي از تنش

نمودار تغییرات مدول آسایش نمونهها ،پيش و پس از فرایند پخت در
شکل  3نشان داده شده است .همانطور که مشخص است ،با افزایش
مقدار نانوصفحههاي گرافن ،مدول اولیه نمونهها در حالت پيش و
پس از پخت افزایش یافته است .برهمکنش خوب این نانوپرکننده
با ماتريس  ،NBR/PVCسفتی نانوکامپوزیت را زياد كرده است.
بنابراین ،مقدار مدول نیز با افزایش مقدار نانوذرات ،روند افزایشی
دارد .همچنین همانطور که مشاهده میشود ،نمونههای پخت نشده
بهطور کامل از تنش اعمال شده رهايي يافتهاند و مدول نهایی تقریب ًا
نزدیک به صفر دارند .درحالی که نمونههای پختشده به علت وجود
اتصاالت عرضی میان زنجیرهای الستیک ،محدودیت حرکت دارند و
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(الف)

(ب)

شکل  -3تغییرات مدول آسایش نمونهها( :الف) پيش از پخت و (ب) پس از پخت.
قابليت آسودگی کامل را ندارند .با افزایش مقدار نانوتقویت کننده،
مقدار كاهش در نمودار مدول آسایش نمونهها افزایش یافته است
که علت آن ،شکست ساختار پرکننده حین اعمال کرنش است.
نمونههای دارای  NBRبا درصد متوسط  ،ACNكاهش مدول کمتری
را نشان میدهند که دلیل آن ،بيشتربودن چگالي اتصاالت عرضی
بهوجود آمده در الستیک پخت شده است .در مطالعات مختلف نقش
پدیدههایی مانند گرهخوردگی زنجیرهای پلیمری و برهمکنشهای

		

بین پرکننده و ماتريس پلیمری در خواص رهايي از تنش کامپوزیتها
بررسي شده است [.]21،22،24
بهطور کلی ،نمودار مدول آسایش نمونهها به دو ناحیه کوتاهمدت و
بلندمدت تقسیم میشود .شکل  ،4شیب این نواحی را برای
نمونههایی با مقادیر مختلف  GNPو درصدهاي زياد و متوسط
 ACNنشان میدهد .در ناحیه اول که مربوط به زمانهای کمتر از
 0/01 sاست ،شیب كاهش مدول تا حدود زیادی به حرکتهاي

							
(الف)

(ب)

شکل  -4شیب در ناحیه کوتاه و بلندمدت نمودار مدول آسایش نمونهها( :الف) پيش از پخت و (ب) پس از پخت.
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کشسان همانند گرهخوردگیها در نمونههای پيش از پخت ارتباط
دارد و در نمونههای پختشده ،این كاهش مدول بیشتر متأثر از
برگشتپذیری اتصاالت عرضی در زمانهای بسیار کوتاه است .در
ناحیه دوم که مربوط به زمانهای بیش از  0/1 sاست ،كاهش مدول
بیشتر متأثر از حرکتهاي گرانرو همانند بازشدن گرهخوردگیها و
شکست ساختار پرکننده در نمونههای پيش از پخت است .در حالی
که در نمونههای پختشده ،این كاهش مدول در ناحیه گرانرو به
دلیل تغییرشکل پلهای گوگردی و در برخی موارد از همگسستگی
اتصاالت عرضی با گذشت زمان است .نمونههای پختشده شیب
ناحیه بلندمدت به مراتب کمتری نسبت به نمونههای پختنشده دارند
که علت آن تشکیل پلهای انعطافپذير گوگردی و کاهش احتمال
حرکتهاي گرانروست .همچنین همانطور که مشاهده میشود ،با
افزایش غلظت  ،GNPشیب نواحی کوتاه و بلندمدت افزایش یافته
که به معنای افزایش همزمان رفتارهای کشسان و گرانروست .این
تغییرات بهويژه در ناحیه بلندمدت شدت بیشتری دارد .نمونههای
دارای درصد زياد  ،ACNشیب ناحیه كوتاهمدت و بهویژه شیب ناحیه
بلندمدت بیشتری را در مقایسه با نمونههای داراي درصد متوسط
 ACNنشان میدهند .برهمکنش بهتر الستیک  NBRداراي درصد
زياد  ACNبا فاز  ،PVCچسبندگی بهتر این دو فاز پيش از پخت و
طول بیشتر پلهای گوگردی تشکیل شده پس از پخت ،علت افزایش
بازگشتپذیری و شیب بیشتر ناحیه کوتاهمدت پس از اعمال کرنش
است .گروههای بوتادیان بخش نرم الستیک نیتریل بوتادیان و
گروههای  ACNبه علت داشتن قطبیت زیاد ،بخش سفت آن را
تشکیل میدهند .بنابراین در مدت زمان طوالنی ،کرنش اعمال شده

		

سبب سهولت گسستگی در نمونههای پخت نشده با درصد زياد
 ACNمیشود .افزایش شیب ناحیه بلندمدت نمونههای پخت شده با
افزایش درصد  ،ACNبه دلیل استحکام کمتر پلهای گوگردی بيشتر
است که امکان شکست بیشتر اتصاالت عرضی را برای این نمونهها
در پي دارد.
بررسی اثر دما و مقدار گرافن بر خواص کششی

نمودارهای تنش-کرنش نمونهها در سه دمای مختلف در شکل 5
نشان داده شده است .افزایش دما در آزمون کشش نمونهها ،اثر شايان
توجهی بر فاز پالستیکی دارد .زیرا در دماهای بيشتر PVC ،نرم شده و
مقدار استحکام کششی ،مدول و ازدیاد طول تا پارگي بهشدت كم
ميشود .همچنین همانطور که مشاهده میشود ،كاهش خواص
کششی برای نمونههای داراي  NBRبا درصد زياد  ACNمحسوستر
است که به دلیل ماهيت پالستیکیتر آن نسبت به نمونههای داراي
 NBRبا درصد متوسط  ACNاست .خواص کششی نمونهها در سه
دمای آزمون نیز در شکل  6نشان داده شده است .همانطور که مشاهده
میشود ،افزایش غلظت  GNPاثر مثبتی بر خواص مکانیکی نمونهها
دارد و كاهش شايان توجه خواص كششي ناشی از افزایش دما را تا
حد زیادی کاهش داده است .به عبارت دیگر میتوان عنوان کرد ،حفظ
پایداری ابعادی با وجود نانوصفحهها افزایش یافته است .در دمايی
معین ،با افزایش غلظت  ،GNPخواص کششی نظیر استحکام ،مدول و
ازدیاد طول تا پارگي افزایش یافته است .با وجود این ،در مقادیر
 GNPبیشتر ،ازدیاد طول تا پارگي به دلیل محدودیت حرکت زنجیرها و
کاهش قابلیت کشش آنها ،به مقدار ناچیزی کاهش یافته است.

							
(الف)

(ب)

شکل  -5نمودار تنش -کرنش نمونهها در سه دمای  50 ،25و  75°Cداراي( :الف)  NBR33و (ب) .NBR45
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(الف)

(ب)

(ج)

شکل  -6خواص کششی نمونههای داراي  NBRبا درصدهاي متوسط و زياد  ACNبرحسب دما( :الف) استحکام کششی( ،ب) ازدیاد طول تا
پارگي و (ج) مدول یانگ.
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همانطور که در تصاویر ( TEMشکل  )1مشاهده شد ،نانوصفحههاي
گرافن در ماتريس هر دو نمونه داراي درصدهاي زياد و متوسط
 ،ACNبهخوبی پراکنش یافتهاند و نفوذ مؤثر زنجیرهای پلیمری در
فصل مشترک نانوصفحهها حاصل شده است .بنابراین تنش اعمال
شده ،بهخوبی از ماتريس به نانوتقویتکننده انتقال یافته و استحکام
کششی افزایش يافته است .افزودن  GNPبه هر دو آمیخته دارای
 NBRبا درصدهاي متفاوت  ،ACNسبب افزایش مدول نمونهها شد.
به عبارت دیگر ،مقاومت نمونهها با افزایش نانوصفحهها در برابر
تنش اعمال شده افزایش یافت .نمونههای داراي درصد  ACNبیشتر
به دلیل داشتن ماهيت قطبیتر ،برهمکنش بیشتری با فاز  PVCدارند و
خواص مکانیکی بارزتری را نشان میدهند.
بررسي آزمون گرمایی -دینامیکی -مکانیکی

در شکل  ،7نمودار  Tanδبرحسب دما برای نمونههای الستیکی و
نانوکامپوزیتی داراي دو ترکیب زياد و متوسط از آکریلونیتریل به
همراه دمای انتقال شیشهای هر جزء نشان داده شده است .مقدار
نزدیکشدن دمای انتقال شیشهای در آمیختههای پلیمری معیاری
از مقدار سازگاری دو فاز است .بهطور کلی ،با نزدیکشدن دمای
انتقال شیشهای اجزای آمیخته ،سازگاری فازها افزایش یافته تا اینکه
در نمودار  Tanδآمیخته کام ً
ال امتزاجپذیر يك قله مربوط به دمای
انتقال شیشهای دیده میشود .اما از آنجا که فراهمآوردن شرایطی که
بتواند زنجیرهای درشتمولکول فازهای پلیمری را در کنار یکدیگر
قرار دهد بسیار مشکل است ،بنابراین در آمیختههای پلیمری نمودار
 Tanδاغلب دوقلهای است .طبق جدول مشخصات ،دمای انتقال
شیشهای ( )Tgبرای پالستیک  PVCمعادل  83°Cاست و اختالف آن

شکل  -7نمودار مدول اتالف برحسب دما برای نمونههای الستیکی و
نانوکامپوزیتها.

مطابق شکل  ،7در حالت خالص ،با  Tgمربوط به الستیک  NBRبا
درصدهای متوسط و زياد  ACNبه ترتیب برابر با  97/3و 86/6°C
است .در نانوکامپوزیتهای داراي  NBRبا  33و  45%از ،ACN
اختالف دو پیک به ترتیب برابر با  36/2و  21/2°Cمشخص شد
که با توجه به اختالف کمتر دمای انتقال شیشهای در نمون ه داراي
درصد زياد  ،ACNسازگاری دو فاز بیشتر شده و ذرات  PVCبا
اندازههای کوچکتر مطابق تصاویر  TEMمشاهده میشوند .میتوان
چنین اظهار داشت ،تغییرات در پیک  Tgمربوط به دو پلیمر و مقدار
شايان توجه نزدیکشدن  Tgدو فاز ،نشانگر سازگاری بسیار زياد
 NBRبا درصد زياد  ACNو  PVCبا یکدیگر است که به ریزشدن
اندازه ذرات  PVCمنجر شده است .این مشاهدات با تصاویر TEM
در این پژوهش و گزارشهاي پيشین تأیید شده است [.]25،26

نتیجهگیری
در این پژوهش ،اثر  GNPو نيز دو درصد مختلف  ACNبر خواص
ولکانش ،رئولوژی و کششی آمیختههای  NBR/PVCبررسی شده
است .با افزایش مقدار  GNPو نيز استفاده از  NBRبا درصد زياد
 ،ACNزمان برشتگی ،زمان پخت بهینه و همچنین سرعت پخت
افزایش یافت .افزایش زمان برشتگی پارامتر مهمي در فرایندهایی
مانند قالبگیری تزریقی است و افزایش آن ،مانع از پخت زودرس
نمونهها میشود .در آزمون رهايي از تنش ،نمونههای داراي GNP
مدول اولیه بیشتر ،مدول نهایی کمتر و كاهش مدول بيشتري را نسبت
به آمیختهها نشان دادند .مدول اولیه نمونههای با درصد بیشتر ،ACN
هم در نمونههای پختشده و هم در نمونههای پختنشده ،بيشتر
بود .افزایش مقدار  GNPبه آمیخته ،سبب افزایش همزمان شیب
نواحی کوتاه و بلندمدت شد .همین نتیجه ،در نمونههای داراي درصد
زياد  ACNنسبت به نمونههای با درصد متوسط  ACNمشاهده
شد .فرایند پخت ،شیب ناحیه کوتاهمدت را افزایش و شیب ناحیه
بلندمدت را بهشدت کاهش داده است .افزودن  GNPبه آميخته سبب
بهبود استحکام کششی ،ازدیاد طول تا پارگي و مدول یانگ بهويژه
در نمونههای آمیخته داراي درصد متوسط  ACNشد ،در حالیکه
افزایش بیشتر آن ،باعث كاهش ناچیز ازدیاد طول تا پارگي نمونههای
نانوکامپوزیت شد .افزایش دما سبب کاهش چشمگير خواص کششی
بهويژه در نمونههای داراي درصد زياد  ACNشد که افزایش مقدار گرافن
تا حد زیادی این كاهش شايان توجه خواص كششي را کاهش داد.
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