Available in: http://jips.ippi.ac.ir

Iran. J. Polym. Sci. Technol.
(Persian),
Vol. 31, No. 4, 345-357
October-November 2018
ISSN: 1016-3255
Online ISSN: 2008-0883
DOI: 10.22063/JIPST.2018.1597

Mechanical and Morphological Properties of Short
Nylon Fibers and Carbon Nanotubes Reinforced
NR/SBR Nanocomposites
Sedigheh Soltani, Ghasem Naderi*, Mir Hamid Reza Ghoreishy, Akram
Shokrzadeh, and Faezeh Razmjoo
Department of Rubber, Faculty of Polymer Processing, Iran Polymer and Petrochemical Institute,
P.O. Box: 14975-112, Tehran, Iran

Received: 10 January 2018, accepted: 5 October 2018

ABSTRACT

H

Keywords:
nanocomposite,
short nylon fibers,
carbon nanotube,
NR/SBR rubber,
mechanical and
morphology properties

ypothesis: Short fibers can be incorporated directly into the rubber compound
along with other nanoparticles. The state of filler dispersion and orientation in
the matrix, their size and aspect ratio as well as the interactions with the rubber
chains have been shown to be crucial parameters that determine the reinforcing ability
of these fillers. These nanocomposites are light weight and there is tremendous potential
in stiffness/weight ratios over conventional materials. In this study, nanocomposites
of (NR/SBR) elastomer/short nylon fiber with different amounts of carbon nanotubes
were prepared in the presence of hexamethylenetetramine, resorcinol and silica
(HRH) as bonding agent.
Methods: Natural rubber and styrene butadiene rubber (NR/SBR), reinforced with
short nylon fibers and carbon nanotubes, were prepared in a two-roll mill mixer. The
effect of different amounts of modified and unmodified multiwall carbon nanotubes
(MCNTs) between 0 and 3 phr on the mechanical properties, structure and morphology
of nanocomposite samples were investigated. The adhesion of the fiber to the rubber
matrix was enhanced by the addition of a dry bonding system consisting of HRH. The
structure of nanocomposites was studied by scanning electron microscopy (SEM).
Findings: By enhancing the amount of modified carbon nanotube and unmodified
carbon nanotube, the curing time and the swelling index decreased, while the curing
rate and maximum torque increased. The mechanical properties, tear strength, hardness
and compressibility were increased as the content of modified and unmodified
multi-wall carbon nanotubes increased in both directions of longitudinal (L) and
transverse (T) in the nanocomposite. The resilience of nanocomposites was reduced
by increasing the carbon nanotube content, and there was a further decrease in the
modified nanotube. The microscopy results indicated that by adding carbon nanotubes,
specially modified carbon nanotube in longitudinal direction, the fibers pull out and
hollow holes decreased at the fracture surface due to the strong bond between the
rubber matrix and the fibers and carbon nanotubes. In transverse direction, there was
increased pull out and weak bonding.

(*)To whom correspondence should be addressed.
Eـmail: g.naderi@ippi.ac.ir
Please cite this article using:
Soltani S., Naderi G., Ghoreishy M.H.R., Shokrzadeh A., and Razmjoo F., Mechanical and Morphological Properties of Short Nylon
Fibers and Carbon Nanotubes Reinforced NR/SBR Nanocomposites, Iran. J. Polym. Sci. Technol. (Persian), 31, 345-357, 2018.

قابل دسترس در نشانیhttp://jips.ippi.ac.ir :

مجله علوم و تکنولوژی پلیمر،
سال سیویکم ،شماره ،4
صفحه 1397 ،345-357

خواص مکانیکی و شکلشناسی نانوكامپوزيتهاي NR/SBR

تقویتشده با الیاف کوتاه نایلون و نانولولههاي کربن

ISSN: 1016-3255

Online ISSN: 2008-0883
DOI: 10.22063/JIPST.2018.1597

صديقه سلطاني ،قاسم نادري  ،ميرحميدرضا قريشي ،اكرم شكرزاده ،فائزه رزمجو
*

تهران ،پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران ،پژوهشكده فرايند پليمر ،گروه الستيك ،صندوق پستي 14975-112
دريافت ،1396/10/20 :پذيرش1397/7/13 :

چکیده
نانوکامپوزیتهای هیبریدی الستیک طبیعی و الستیک استیرن-بوتادیان ( )NR/SBRتقویتشده

با الیاف کوتاه نایلون و نانولولههای کربن در غلتک آزمایشگاهی تهیه شدند .اثر مقادیر مختلف

نانولولههای کربن چنددیواره ( )MWCNTاصالحشده ونشده در مقادیر مختلف وزنی  0 phrتا 3 phr
واژههای کلیدی
نانوكامپوزيت،
الياف كوتاه نايلون،
نانولوله كربن،
الستيك ،NR/SBR
خواص مكانيكي و شكلشناسي

بر خواص مکانیکی ،ساختاري و شکلشناسی آميزههاي تهيه شده بررسی شد .نتايج نشان داد،
چسبندگی الیاف به ماتریس الستیکی با افزودن عامل سازگارکننده هگزامتیلن تتراآمین ،رزورسینول و

سیلیکای آبدار ( )HRHافزایش یافت .با افزایش مقدار نانولوله کربن چنددیواره اصالحشده و نشده
زمان پخت و شاخص تورم کاهش یافت ،در حالی که سرعت پخت و بیشینه گشتاور افزایش یافت.

خواص مکانیکی ،استحکام پارگی ،سختی و مانایی فشاري آمیزههای مزبور با افزایش ترکیب درصد

نانولولههای کربن چنددیواره اصالحشده و نشده در دو جهت طولی ( )Lو عرضی ( )Tافزایش
نشان داد .جهندگی نانوکامپوزیتهای تهیهشده با افزایش ترکیب درصد نانولوله کاهش یافت و در

نانولوله اصالحشده کاهش بیشتری مشاهده شد .ساختار نانوکامپوزیتها با استفاده از میکروسکوپ

الکترونی پویشی ( )SEMمطالعه شد .نتايج حاكي از آن است که با افزودن نانولوله کربن بهويژه

اصالحشده در جهت طولي بیرونزدگی الیاف و حفرههای توخالی کمتر است .بدین معنا که چسبندگی

قویتری بین ماتریس و الیاف با وجود نانولوله اصالحشده بهوجود آمده است .براي نمونهها در
جهت عرضي ،بیرونزدگی الیاف بیشتر و چسبندگی ضعیفتري مشاهده شد.
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خواص مکانیکی و شکلشناسی نانوكامپوزيتهاي  NR/SBRتقویتشده با الیاف کوتاه نایلون و ...

در سالهای اخیر خواص مکانیکی منحصر بهفرد آميخته الستیکی،
توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است [.]1-3
آميخته فیزیکی الستیک طبیعی ( )NRو الستیک استيرن-بوتادیان
( )SBRدر صنعت تایر خودرو بهطور گسترده استفاده ميشود و
حدود  70%الستیک مصرف شده در صنعت تایر  NRاست [.]4،5
براي بهبود خواص سایشی و پایداری اکسایشی تایرها ،الستیک NR
با الستیک  SBRيا  BRآميخته میشود .آميخته  NR/SBRافزون بر
آج تایر خودرو ،در تسمه نقاله ،واشرها ،لولههای خرطومی و سایر
محصوالت متنوع خودرو کاربرد دارد [ .]6-8براي افزايش كارآيي
نهايي الستيكها بهويژه تاي ر از پركنندههاي تقويتكننده متداول نظير
دوده ،سیلیکا و الیاف به مقدار زياد استفاده ميشود .دوده و سيليكا
براي دستیابی به خواص چنگزنی و مقاومت سایشی زياد ،مقاومت
غلتشی كم و دوام بلندمدت تایر از اهميت زيادي برخوردارند.
الستيكهاي تقويتشده با الياف كوتاه بهدليل فراورشپذيري آسان،
ناهمسانگردي در خواص مكانيكي ،دوام و مقاومت به شكست
مورد توجه بسياري از پژوهشگران بودهاند [ .]9-11استفاده از
الیاف کوتاه شیشه ،ریون ،آرامید ،آزبست و سلولوز بهعنوان پرکننده
تقویتكننده در الستیک طبیعی و نیز الستیک مصنوعی را بسیاری از
پژوهشگران بررسی كردهاند [ .]12،13در الياف كوتاه اثر چسبندگی
بين ماتریس و الیاف ،نسبت منظر ،پراکنش ،آرایش طبیعی و نوع الیاف
بر مقدار تقویتکنندگی نیز مطالعه شده است[ Varghese .]14،15و
همکاران چسبندگی الیاف کوتاه به الستیک را در مجاورت سازگارکننده
هگزامتيلن تتراآمين-رزورسينول-سيليكاي آبدار ( )HRHبررسی
كردند و دریافتند ،با افزایش مقدار الیاف در مجاورت سازگارکننده
 HRHخواص مکانیکی آمیزه افزایش مییابد [ Kumar .]16-18و
همکاران [ ]19مطالعاتی درباره کامپوزیتهای الستیک SBR
تقویتشده با الیاف کوتاه سلولوزی انجام دادند و مشاهده کردند ،طول
الیاف ،جهتگیری آن و عامل سازگارکننده پارامترهای تعیینکننده در
تقویت خواص اين كامپوزيتها هستند .رزاقي [ ]20نيز کاربرد الیاف
کوتاه آرامید در ماتریس آمیزه رويه تایر را بررسي كرده و بهبود خواص
چنگزنی و کاهش مقاومت غلتشی آمیزه مزبور را گزارش کرده است.
در سالهای اخیر استفاده از نانوپرکنندهها به دليل اندازه كوچك و
در پي آن افزايش مساحت سطح پركننده گسترش يافته بهطوري كه
با استفاده از شكلشناسيهاي گوناگون نانوذرات (كروي ،صفحهاي،
اليهاي و لولهاي) سامانههاي جديد از نانوكامپوزيتهاي الستيكي با
خواص عالي قابل دسترس است [ .]21،22پژوهشهايي درباره بهبود
خواص مكانيكي و گرمايي نانوكامپوزيتهاي الستيكي بر پايه NR/SBR

با استفاده از نانوالیههای خاکرس گزارش شده است [ .]23-26با كشف
نانولولههاي كربن ( )CNTsدر سال 1991رفتار اساسي اين پركنندهها
در تجهيزات نانوالكتروني ،خودرو و صنايع هوافضا بهمنظور دفع
شارژهاي الكتروستاتيك و خواص عالی مکانیکی ،گرمایی و الکتریکی
باعث شده است ،از  CNTsبهطور گسترده بهعنوان تقویتکننده در
ماتریسهای پلیمری استفاده شود [ .]27،28استفاده از  CNTsدر
داخل ماتریسهای الستیکی موجب بهبود خواصی چون دوام،
استحکام ،سبکی وزن افزون بر طراحی و انعطافپذیری فرایند در
مقایسه با پرکنندههای متداول مانند دودهها ميشود Bokobza .به
بهبود عالی خواص مکانیکی ،گرمايي و الکتریکی پرکننده نانولوله
کربن نسبت به ساير نانوپرکنندهها اشاره كرده است .وي ،علت را
مقدار کمتر افزودن این پرکننده به ماتريس نسبت به ذرات دوده
در آستانه نفوذ ( )percolationبراي دستیابی به خواص رسانندگي
گرمايي بيان كرده است [ Mensah .]29،30و همکاران [ ]31افزایش
خواص مکانیکی ماتریس الستیکی داراي  CNTرا قابلیت انتقال بار
زياد  CNTsبه شکل ليفچهمانند و نسبت منظر زياد آنها عنوان کردند.
احمدي و همکاران [ ]32ويژگيهاي پخت ماتريس الستيكي NR/SBR
تقویتشده با دوده معمولي ،دوده با ساختار باال و  CNTرا در چهار
دماي مختلف بهكمك رئومتر پخت بررسي كردند .آنها اختالف در
نتايج بهدست آمده را به چگالي شبكهايشدن ماتريس و برهمكنش
ذرات پركننده با ماتريس الستيكي نسبت دادند.
 Boonmahitthisudو همکاران به اثر پرکننده هیبریدي CNT/CB
بر خواص مکانیکی و رفتار گرمايي آميخته  SBR/NRاشاره كردند که
استحکام کششی و مدول کامپوزیت نسبت به دوده تنها ،افزايش نشان
داده است [ .]33،34خواص ميرايي و سفتي نيز افزون بر پايداري
گرمايي آميخته با پركننده هيبريدي بهتر از آميختههايي است كه فقط
با دوده تقويت شدند .مشكل اصلي در ساخت كامپوزيت تقويتشده
با  CNTتجمع و كلوخگي نانولولهها و برهمكنش ضعيف بينسطحي
بين  CNTو ماتريس پليمري است .عاملدارکردن شیمیایی سطح
نانولولههای کربن ،افزون بر افزایش برهمکنش فصل مشترک بین
 CNTو ماتریس پلیمری ،سبب افزایش چسبندگی نانولولهها در
حاللهای معدنی و پلیمرها شده [ ،]35،36تمایل نانولولهها به تجمع
را كاهش داده و در نتیجه پراکنش بهبود یافته است .سازگارکردن
کامپوزیتهای پلیمر-نانولوله با استفاده از عامل جفتکننده مناسب
نيز روشی برای تغییر انرژی سطحي نانولولههاست که سبب افزایش
خاصیت ترشدگی آنها ميشود و تمایل به کلوخهشدن در ماتریس
پلیمری را کاهش میدهد [.]37
در این پژوهش که در راستای تکمیل فعالیتهای پیشین []38-42
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انجام شده است ،برای اولین بار اثر نانولولههای کربن اصالحشده و
نشده بر خواص مکانیکی و شکلشناسی کامپوزیت NR/SBR
تقویتشده با  20 phrالیاف کوتاه نایلون  66و سازگارشده با HRH
بررسی شده است .يادآور ميشود ،از انواع مختلف سازگارکننده
شامل رزورسینول ،هگزامتوکسی متیل مالمین ( ،)HMMMفرمالدهید
( ،)RFLهگزامتيلن تتراآمين-رزورسينول-سيليكاي آبدار ( )HRHو
رزین اپوکسی میتوان در این کامپوزیتها استفاده كرد که در اين
مطالعه نوع  HRHانتخاب شده است [.]5

تجربی

جهت طولی و عرضی با دستگاه کشش مدل  HIWA 200مطابق با
استاندارد  ASTM D412در سرعت کشش  500 mm/minبهدست
آمد .استحکام پارگی نمونهها نیز بهکمک همان دستگاه آزمون کشش در
جهت طولی الیاف و با تغییر فکهای گیرنده دمبلها مطابق با استاندارد
 ASTM D624در سرعت جدایی فکها به مقدار 500 mm/min
بهدست آمد .برای مطالعه مقدار تورم ،نمونهها به شکل مستطیل با
ابعاد  10×25×2 mm3در جهت طولی تهیه و توزین شدند .سپس،
طبق استاندارد  ASTM D3616بهمدت  48 hدر دمای محیط درون
تولوئن قرارگرفتند تا مقدار درصد حالل نفوذ کرده با توجه به وزن
اولیه و وزن ثانویه نمونهها بهدست آید .شکلشناسی سطح شکست
نمونهها درون نیتروژن مایع بهوسیله ميكروسكوپ الكتروني پويشي
( Stereoscan 360 )SEMمدل  Tescan-Vagaساخت کشور چک
بررسی شد .براي اندازهگيري مقدار جهندگي آميختههاي پختشده،
دستگاه  Resilience Tester Frankساخت آلمان مطابق استاندارد
 ASTM D1054بهكار گرفته شد .اندازهگیری مانایی فشاری طبق
استاندارد  ASTM D 395انجام شد.
و

مواد

از الستیک طبیعی  SMR-20با گرانروی مونی ( ML)1+4در دمای 100°C
برابر  ،65تولید مالزی ،الستیک استيرن-بوتادیان ( )SBR 1502با گرانروی
مونی ( ML)1+4در دمای  100°Cبرابر  ،54تولید شرکت پتروشیمی بندر
امام و الیاف نایلون  ،66از شرکت نخ صبا به شکل نخ ( )cordبا دنیر
 ،2650قطر  0/68 mmو طو ل بریده شده تقریب ًا  6 mmاستفاده شد.
عامل سازگارکننده شامل رزورسینول با چگالی  ،2/36 g/cm3هگزامتیلن
تتراآمین با چگالی  1/33 g/cm3و سیلیکای رسوبی با نام تجاری ولکاسیل
 Sبا چگالی  2 g/cm3بهعنوان عامل اتصالدهنده بین الستیک و الیاف،
از شرکت  Lanxessآلمان تهیه شدند .عوامل پخت شامل روی اکسید
( ،)ZnOاستئاریک اسید ،گوگرد و شتابدهنده سیکلوهگزیل بنزوتیازول
سولفونامید ( )CBSاز شرکت  Bayerآلمان تهیه شدند .از نانولوله کربن
چنددیواره ساخت شرکت  Nanocylبلژیک با خلوص بیش از  ،95%چگالی
 ،1/66 g/cm3قطر متوسط  9/5 nmو طول متوسط  1/5 mmبه شكل
اصالحشده و نشده در مقادیر  2 ،1 ،0و  3 phrبا گروههای اسیدی
کربوکسیل –( COOHبیشتر از  )0/8استفاده شد.
و

دستگاهها

برای اختالط آمیزهها ،غلتک آزمایشگاهی مدل  L200 Polymixساخت
آلمان بهكار گرفته شد .پخت آمیزهها بهوسیله پرس هیدرولیک  25تنی
ساخت شرکت  Davenportانگلستان در دمای  150°Cو فشار 2180 kg/cm2
انجام شد .مشخصات پخت کامپوزیتها با رئومتر مدل  4308ساخت
شركت  Zwickآلمان در دمای  150°Cمطابق  ASTM D2084تعیین
شد .سختی نمونهها با سختیسنج در مقیاس  Shore Aساخت
شركت  Zwickآلمان طبق استاندارد  ASTM D2240اندازهگیری شد.
خواص کششی آمیزهها روی نمونههای دمبلیشكل تهیهشده در دو
348

روشها
آميختهسازي

آمیزهها با استفاده از غلتک آزمایشگاهی براساس فرمولبندی جدول 1
تهیه شدند .سرعت غلتکها  20 rpmو فاصله بین آنها  2 mmدرنظر
گرفته شد .برای تهیه آمیزه ،ابتدا  NRبا سرعت کم  10 rpmبهمدت
 2 minغلتککاری شد .سپس ،بهطور جداگانه  SBRبهمدت  1 minو
هر دو با هم بهمدت  2 minبه حالت مخلوط غلتککاری شدند.
سپس ،فاصله بین دو غلتک كاهش داده شد و سامانه اتصال خشک
( )HRHبهمدت  1 minاضافه شد .نانولوله کربن بهمدت ،2 min
روي اكسيد و استئاریک اسید نيز بهمدت  2 minغلتککاری شدند.
در این حالت فاصله بین دو غلتک به 0/6 mmکاهش یافت و الیاف
طي  4-6 minبه مقدار  20 phrاضافه شد تا بهطور کامل جهتگیری
شوند .سپس به آن ،سامانه پخت شامل شتابدهنده ( )CBSو گوگرد
طي  1 minاضافه شد .در نهایت ،نمونه با ضخامت  2/5 mmخارج
شد .در تمام مدت فرایند ،دما روي  50°Cتنظيم شد.

نتایج و بحث
مشخصات پخت

شکل  1تغییرات گشتاور کمینه با تغییرات مقدار نانولوله کربن
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جدول  -1فرمولبندی نمونههاي تهيه شده (تمام مقادير برحسب  phrاست).
اجزا

BF0CNT0

BF20CNT0

BF20CNT1

BF20CNT2

BF20CNT3

BF20MCNT1

BF20MCNT2

BF20MCNT3

NR

40
60
5
2
2/5
1/6
5
0
0
0
0/8
2

40
60
5
2
2/5
1/6
5
20
0
0
0/8
2

40
60
5
2
2/5
1/6
5
20
1
0
0/8
2

40
60
5
2
2/5
1/6
5
20
2
0
0/8
2

40
60
5
2
2/5
1/6
5
20
3
0
0/8
2

40
60
5
2
2/5
1/6
5
20
0
1
0/8
2

40
60
5
2
2/5
1/6
5
20
0
2
0/8
2

40
60
5
2
2/5
1/6
5
20
0
3
0/8
2

SBR
ZnO

استئاریک اسید
رزورسینول
HMTA

سیلیکا
الیاف نایلون
CNT

MCNT
CBS

گوگرد

 Bعامل سازگارکننده F ،الیاف نایلون،

CNT

نانولوله کربن اصالحنشده MCNT ،نانولوله کربن اصالحشده و  HMTAهگزامتيلن تتراآمين است.

اصالحشده و نشده را از  0 phrتا  3 phrنشان میدهد .گشتاور کمینه
در واقع معیاری از گرانروی آمیزه پختنشده است .در آمیزههای
داراي تقویتکننده ،این گشتاور افزون بر گرانروی فاز ماتریس ،به
توزیع مناسب ذرات و برهمکنش خوب ذرات با ماتریس بستگی دارد.
گشتاور کمینه مطابق انتظار با اضافهکردن درصد نانولوله کربن افزایش
مييابد .اما ،افزایش گشتاور کمینه در نانولوله کربن اصالحشده بيشتر
است .شکل  2تغییرات گشتاور بیشینه را برای مقادیر مختلف نانولوله
کربن نشان میدهد .گشتاور بیشینه نیز ،معیاری از مقاومت نمونه در

زمان پخت کامل است .در اینجا ماتریس شکل استحکامی پختشده
خود را گرفته است و تنش را به پرکنندهها منتقل میکند .بنابراين
هر پرکننده ،نقش تقویتکنندگی خود را نشان میدهد .همانطور كه
مشاهده میشود ،با ازدياد مقدار نانولوله كربن اصالحشده ،مقدار این
کمیت افزایش مییابد .این نتایج ،بیانگر برهمکنش قوی نانولوله کربن
اصالحشده با الياف و انتقال بهتر تنش ماتریس به نانولولههای کربن
اصالحشده و الياف است.
در شکلهاي ( ۳الف) و (ب) تغییرات زمان پخت و سرعت پخت
(شیب ناحیه ثابت منحنی رئومتر گشتاور برحسب زمان در بازه زمانی

شکل  -1گشتاور کمینه آمیزههای تهیهشده با مقادير مختلف نانولوله
کربن اصالحشده و نشده و  20 phrالیاف کوتاه نایلون.

شکل  -2گشتاور بیشینه آمیزههای تهیهشده با مقادير مختلف نانولوله
کربن اصالحشده و نشده و  20 phrالیاف کوتاه نایلون.
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(الف)

(ب)

شکل  -3تغییرات (الف) زمان پخت و (ب) سرعت پخت آمیزههای تهیهشده با مقادير مختلف نانولوله کربن اصالحشده و نشده و  20 phrالیاف
کوتاه نایلون.
 t5تا  )t90آمیزهها با افزایش ترکیب درصد نانولوله کربن اصالحشده و
نشده و افزودن  20 phrالیاف کوتاه نایلون به نمونه خام نشان
داده شده است .زمان پخت با ازدياد الیاف کاهش مییابد و کاهش
شدیدتری با افزایش نانولوله کربن مشاهده میشود .همچنین نانولوله
کربن اصالحشده در مقایسه با اصالحنشده زمان پخت کمتری را
نشان میدهد .اين ب ه دلیل برهمکنشها و اتصاالت قوی بین نانولوله و
ماتریس و نيز رسانندگي گرمايي زياد نانولولههاست .محیط قلیایی
که الیاف نایلون با افزودن گروههای آمینی آزاد شده ايجاد كردهاند،
سرعت پخت را تسريع میكند .تغییرات سرعت پخت آمیزهها نشان
میدهد ،با افزودن  20 phrالیاف به نمونه خام ،سرعت پخت تقریب ًا
 0/4 Nm/minافزایش مییابد .با ازدياد ترکیب درصد نانولوله كربن
سرعت پخت افزایش مییابد و در نانولوله کربن اصالحشده این
سرعت بیشتر است .افزایش مزبور ناشی از سطح ویژه زياد نانوذرات و
پراکندگی خوب در ماتریس است .همچنین ،گروههای قطبی موجود
در سطح  CNTsباعث فعالشدن اتصاالت دوگانه و کاهش زمان
دستیابی به گوگرد و شروع پخت میشوند [.]29
برای مطالعه اثر نانولوله کربن بهعنوان عامل سازگارکننده چسبندگی
ماتریس به الیاف و تأیید جهتگیری الیاف در آمیزههای تهیه شده،
رفتار تورمی کامپوزیتها در حالل تولوئن بررسی شد .شکل ( 4الف)
تغییرات شاخص تورم را در جهتگیری طولی نشان میدهد .با
افزودن  20 phrالیاف به نمونه خام مقدار تورم کاهش مييابد .این به
دليل ایجاد اتصاالت بین ماتریس و الیاف است .همچنین ،با افزایش
بارگذاری نانولوله ،شاخص تورم بهتدریج کاهش نشان میدهد .در
350

نانولولههای اصالحشده کاهش بیشتری مشاهده میشود که میتواند
به دلیل اتصاالت قویتر و برهمکنش بهتر بین ماتریس و نانولوله و
چسبندگی بین دو فاز باشد .همچنین حین فرایند ،پراکنش خوب
 CNTsدر محلول تولوئن و سپس کلوخهشدن مجدد آنها پس از
مشارکت پلیمر رخ میدهد ،بنابراین ،مولکولهای الستیک همانند
پرکننده عمل ميكنند و متورم نمیشوند .تغییرات شاخص تورم در
جهتگیری عرضی در شکل ( 4ب) نشان داده شده كه مقدار تورم
در جهتگیری طولی بیشتر از جهتگیری عرضی کاهش یافته است.
خواص مکانیکی

شکلهاي ( 5الف) و (ب) اثر مقدار نانولوله كربن اصالحشده و
نشده بر افزایش استحکام کششی نانوکامپوزیت  NR/SBRرا به
ترتیب در جهت طولی و عرضی نشان میدهند .افزایش استحکام
کششی در کامپوزیتهای تقویتشده با الیاف به دلیل انتقال تنش بین
الیاف و ماتریس کام ً
ال شناخته شده است .وجود الیاف در ماتریس
در مجاورت سازگاركننده  HRHبه پدیده تقویتکنندگی در اثر
برهمکنش بین الیاف و ماتریس منجر ميشود و در نتیجه استحکام
کششی بهبود میيابد [ .]5،38،39عامل سازگاركننده نقش مهمي در
افزايش خواص مكانيكي آميختهها ايفا ميكند .زيرا ،اتصاالت بين الياف
و ماتريس را افزايش داده بهطوري كه مقدار تنش از ماتريس به الياف
بهراحتي قابل انتقال است و در نهايت مقدار استحكام كششي افزايش
مييابد .در هر دو حالت جهتگیری طولی و عرضی الیاف ،با افزایش
مقدار نانولوله كربن و افزودن  20 phrالیاف ،استحکام کششی بیشتر
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(الف)

(ب)

شکل  -4شاخص تورم آمیزههای تهیهشده با  20 phrالیاف کوتاه نایلون و مقادیر مختلف نانولوله کربن اصالحشده و نشده با جهتگیری( :الف)
طولی و (ب) عرضی.
شده است .این افزایش برای نمونه داراي نانولوله كربن اصالحشده
نسبت به سایر نمونهها بیشتر است .علت اين موضوع مساحت سطح
زياد اين پركننده ،شكل ليفچهمانند و قابليت انتقال بار زياد آن است
كه باعث بهبود مقدار ترشدگي سطح الياف ميشود ،بهطوري كه
افزون بر توزيع بهتر الياف در ماتريس برهمكنش آن با ماتريس نيز
افزايش مييابد [.]41
نکته بسیار مهم آن است که افزایش استحکام کششی در مقادیر
كم نانولوله کربن یعنی در  1 phrبهخوبی مشاهده میشود ،به سبب
اینکه در مقادیر كمتر ،غلظت گروههای اسيدي اتصالیافته به سطح
نانولولههای کربن ممانعت فضایی و مشکالت نفوذ کمتری را دارد.

		

این کسر حجمی كم از نظر قیمت تمام شده نسبت ًا کم محصول نهایی و
وزن كم محصول با خواص مطلوب حائز اهمیت است .هر دو این
نکات در استفاده از نانولولههای کربنی در مقیاس صنعتی دارای اهمیت و
توجه است .گفتني است ،روند افزایش بیشتر استحکام کششی در
جهت طولی نسبت به جهت عرضی در شکل (5ب) را میتوان به
خواص ناهمسانگردی کامپوزیتها و تحمل بار کمتر الیاف در جهت
عرضی نسبت داد [ .]43در شکلهاي ( 6الف) و (ب) تغییرات
استحکام پارگی در جهتهاي طولی و عرضی الیاف با افزایش مقدار
نانولوله کربن نشان داده شده است .با افزايش ترکیب درصد نانولوله
كربن مقدار استحکام پارگی افزایش مییابد .اندازه ذرات كوچك

							
(الف)

(ب)

شکل - 5استحکام کششی آمیزههای تهیهشده با  20 phrالیاف کوتاه نایلون و با مقادير متفاوت نانولوله کربن با جهتگیری( :الف) طولی و (ب) عرضی.
مجله علمی ـ پژوهشی ،علوم و تکنولوژی پلیمر ،سال سیو یکم ،شماره  ،4مهر  -آبان 1397

351

صديقه سلطاني و همکاران

خواص مکانیکی و شکلشناسی نانوكامپوزيتهاي  NR/SBRتقویتشده با الیاف کوتاه نایلون و ...

		

							
(الف)

(ب)

شکل -6استحکام پارگی آمیزههای تهیهشده با  20 phrالیاف کوتاه نایلون و مقادیر مختلف نانولوله کربن با جهتگیری( :الف) طولی و (ب) عرضی.
نانولوله كربن در آزمون استحكام پارگي در جهت طولي جلوي رشد
ترك را ميگيرد يا باعث انحراف اين تركها ميشود .اين پديده در
جهتگيري عرضي الياف كمتر اتفاق ميافتد ،بهطوري كه استحكام
پارگي در اين جهت كمتر است [ ]26و استحکام پارگی در نمونههایی
با جهتگیری طولی الیاف به علت عدم رشد ترک ،بيشتر است.
در شکلهاي ( 7الف) و (ب) کاهش ازدیاد طول تا پارگی آميختهها
با افزایش نانولوله کربن در جهتهاي طولی و عرضی ديده ميشود.
کاهش ازدیاد طول تا پارگی با افزايش نانولوله كربن میتواند به علت
چسبندگی قوی و نيز برهمکنش قوي بین نانولوله كربن و ماتریس
الستیکی باشد .با افزایش برهمکنش بین نانولوله كربن و ماتریس

		

تحرک زنجیرهای ماتریس کمتر شده ،انعطافپذیری کاهش يافته ،در
نتیجه منحنی ازدیاد طول تا پارگي سير نزولي يافته است .همانطور
كه در مطالعات پيشين اشاره شد [ ]4با اضافهكردن الياف كوتاه تا 10 phr
به ماتريس ازدياد طول تا پارگي كاهش شديد يافته است كه سپس
بهتدريج با افزايش الياف به مقدار بيشتر ،ثابت باقيمانده است .اين
كاهش در جهتگيري عرضي الياف در ماتريس به علت تحمل كمتر
بهوسيله ماتريس ،كمتر مشاهده شده است .حال با ورود
بار الياف 
نانولوله كربن به ماتريس به مقدار كم به علت برهمكنش قويتر الياف
با ماتريس بهويژه در جهت طولي موجب كاهش ازدياد طول تا پارگي
شد كه بهتدريج با افزايش نانولوله كربن از  1 phrبه بعد تغييرات

							
(الف)

(ب)

شکل -7ازدیاد طول تا پارگی آمیزههای تهیهشده با  20 phrالیاف کوتاه نایلون و مقادیر مختلف نانولوله کربن اصالحشده و نشده با جهتگیری:
(الف) طولی و (ب) عرضی.
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زيادي ديده نميشود .درباره جهتگيري عرضي مطابق شکل ( 7ب)،
از مقادير  3 phrبه بعد كاهش كمتري در ازدياد طول تا پارگي
مشاهده شد .شکل  8نشان میدهد ،با افزایش الیاف و نانولوله كربن
مقدار سختی افزایش مییابد .افزایش سختی را میتوان به مقدار
زیاد اتصاالت بین الیاف با ماتریس الستیکی نسبت داد .همچنین،
به دلیل سختی نانولوله كربن بهعنوان عامل تقویتکننده نیز است.
شدت افزایش سختي از  2 phrنانولوله كربن به بعد كم میشود که
این به دليل پراكنش دشوار مقادیر بیشتر نانولوله كربن درون ماتریس
پلیمری است .افزایش سختی نانوکامپوزیتها حاكي از مقاومت در
برابر فرورفتگی (دندانه دندانهشدن) است .این مقاومت زمانی بیشتر
است که ماتریس الستیکی با نانولوله كربن و نيز با الیاف پرشده باشد.
شکل  9مانایی فشاری نمونهها را با مقادیر مختلف نانولوله نشان
میدهد .با افزودن  20 phrالیاف به نمونه خام  5%مانایی فشاری افزایش
نشان داده است .بهطوركلي با وجود پرکنندههای تقویتکننده ،انرژی
اتالف كشسان در فصل مشترک ماتریس با پركننده افزایش مييابد.
در آزمون مانایی فشار دما زياد ميشود [ ]26و ماتریس تحت جریان
برگشتناپذیر نرم ميشود و پس از حذف فشار ،تنش اعمال شده
بهطور ناقص برمیگردد .با افزایش مقدار نانولوله كربن اصالحشده
درون ماتریس ،تقویتکنندگی بیشتری مشاهده شد که در نتیجه آن
اتالف كشسان بیشتر میشود .بنابراين کامپوزیت داراي نانولوله كربن
بهويژه نوع اصالحشده مانایی فشاری بیشتری را نشان میدهد.
در شکل  10تغییرات جهندگی آمیزهها با افزودن الیاف و افزایش
بارگذاری نانولوله كربن نشان داده شده است .جهندگی معياري از
مقدار كشساني ماده را نشان میدهد که با افزودن نانولوله برای همه
نمونهها کاهش مییابد .علت کاهش جهندگی را میتوان به اتالف

شکل  -8تغییرات سختی آمیزههای تهیهشده با مقادیر مختلف نانولوله
کربن و  20 phrالیاف کوتاه نایلون.

شکل  -9تغییرات مانایی فشار آمیزههای تهیه شده با مقادیر مختلف
نانولوله کربن و  20 phrالیاف کوتاه نایلون.
انرژی بیشتر در فصل مشترک بین ماتریس و الیاف نسبت داد .با
افزودن نانولوله مقدار جهندگی بیشتر کاهش یافته است و با مقایسه
نانولوله كربن اصالحشده و نشده میتوان کاهش بیشتر جهندگی در
نانولوله كربن اصالحشده را دید که این موضوع به دليل اتصاالت
شیمیایی گروههای عاملی و برهمکنش بهتر با ماتریس است [.]29
مطالعه شکلشناسی

شکل ( 11الف) ريزنگاري از سطح شکست کششی نمونه خام بدون
نانولوله و الیاف را نشان میدهد .در اين نوع شکست ،اتفاق خاصی
در نمونه رخ نميدهد .شکل ( 11ب) سطح کششی در جهت طولی
نمونه بدون نانولوله و داراي  20 phrالیاف ( )BF20CNT0را نشان

شکل -10تغییرات جهندگی آمیزههای تهیهشده با مقادیر مختلف
نانولوله کربن و  20 phrالیاف کوتاه نایلون.
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(الف)

(ب)				

(ج)

				
(د)

(هـ)				

(و)

شکل  -11تصاویر  SEMسطح شکست نمونههای( :الف) ( ،BF0CNT0ب) ( ،BF20CNT0ج)  BF20CNT2و (د)  ،BF20MCNT2در جهت
طولی (( )Lه)  BF20MCNT2و (و)  BF20CNT2در جهت عرضی ( )Tبا  20 phrالیاف کوتاه نایلون.
میدهد .در اثر شکست کششی ،انتهای طولی الیاف از درون ماتریس
بیرون کشیده میشود که قدرت استحکام اتصال بین الیاف و ماتریس
را نشان میدهد .در نمونه کامپوزیتی زير بار ،سطح الیاف همانطور
که دیده میشود ،از الیاف شکسته شده و بار اعمالی روی الیاف انتقال
پیدا کرده است .شکل ( 11ج) سطح شکست کششی در جهت طولی
نمونه  BF20CNT2دارای  20 phrالیاف و  2 phrنانولوله كربن را
نشان ميدهد .همانطور که در شکل نمایان است ،بیرونزدگی الیاف
در سطح شکست نسبت به نمونههای قبلی کمتر و سطح شکست
منسجمتر است .این نشانگر چسبندگی و اتصال قویتر الیاف و
پرکننده به ماتریس است .شکل ( 11د) سطح شکست کششی در
جهت طولی نمونه  BF20MCNT2دارای  20 phrالیاف و 2 phr
نانولوله كربن اصالحشده را نشان ميدهد كه در مقایسه با شکل ( 11ج)
نمونه داراي نانولوله كربن اصالحنشده ،بیرونزدگی الیاف و حفرههای
توخالی کمتر است .يعني چسبندگی قویتری بین ماتریس و الیاف
با وجود نانولوله كربن اصالحشده بهوجود آمده است .شکلهاي11
(ه) و (ی) سطح شکست کششی در جهت عرضی نمونههای
( )T)(BF20MCNT2و ( )T)(BF20CNT2دارای  20 phrالیاف و
 2 phrنانولوله اصالحشده و نشده را نشان میدهد كه در مقایسه با
354

سطح شکستها نمونهها در جهت طولی مشاهده ميشود ،بیرونزدگی
الیاف بیشتر و چسبندگی ضعیفتر است.

نتیجهگیری
در این پژوهش ،مشخصات پخت ،خواص فیزیکی و مکانیکی،
ساختاري و شکلشناسی نانوکامپوزیتها بر پایه  NR/SBRتقویتشده
با الیاف كوتاه نايلون و نانولولههای كربن اصالحشده و نشده بررسی
شده است .زمان پخت با وجود الیاف کوتاه نایلون و افزایش مقدار
نانولوله کربن در نانوکامپوزیت به دليل افزایش رسانندگي گرمايي
آميخته کاهش يافته است .خواص مکانیکی آمیزهها مانند استحکام
کششی ،استحکام پارگی ،سختی و مانایی فشاری با وجود الیاف
کوتاه نایلون و افزایش مقادير نانولوله کربن افزایش و ازدیاد طول تا
پارگی در مقادير كم نانولوله کاهش نشان داد كه با نتایج ریزساختار
مطابقت دارد .افزایش خواص مکانیکی و کاهش ازدیاد طول تا پارگي
در نانولوله کربن اصالحشده بیشتر بود .مقدار جهندگی نمونههای
تهیهشده با افزایش نانولوله کربن کاهشي بود .مقدار تورم با وجود
حالل تولوئن به علت اتصاالت بیشتر الیاف به ماتریس و نيز وجود
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در نتيجه چسبندگی قویتری بین ماتریس و الیاف با وجود نانولوله
، براي نمونهها در جهت عرضي.كربن اصالحشده بهوجود آمده است
.بیرونزدگی الیاف بیشتر و چسبندگی ضعیفتري مشاهده شد

 بررسیهای ریزساختاری انجام شده روی.نانولوله کربن کاهش یافت
 با افزودن نانولوله کربن بهويژه اصالحشده،سطح شکست نشان داد
.در جهت طولي بیرونزدگی الیاف و حفرههای توخالی کمتر است
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