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ypothesis: It is demonstrated that silica and carbon black have inhibiting
effect by the former and accelerating effect by the latter in the kinetics of
sulfur vulcanization of rubber. It seems that in sulfur vulcanization reaction
of rubber some kinetic phenomena are not systematically investigated. In this regard,
due to the autocatalytic mechanism of vulcanization and the diffusional effect of its
chains, it seems that immobilization of rubber chains as a result of the presence of
reinforcing fillers has an essential role in changing the kinetics of sulfur vulcanization
of rubber. This concept has not been explored in other researches.
Methods: Kinetics measurements were performed by means of an oscillating
disc rheometer. The extent of filler/filler interactions was monitored by means of
dynamic-mechanical and electrical conductivity tests for silica and carbon black filled
compounds, respectively.
Findings: It was shown that the autocatalytic nature of the vulcanization remains
unchanged regardless of the type and concentration of fillers. It was demonstrated
that the vulcanization rate goes through a maximum as the loading of fillers rises,
regardless of the type and surface chemistry of the fillers. Consequently, silica can
also accelerate the vulcanization rate at low loading and decelerate it above a critical
loading. Such critical loading exists for both silica and carbon-black, and it is related
to the percolation threshold for filler network formation. Therefore, it is discussed that
not only the filler surface chemistry, but also the physical phenomena originating
from the filler/filler interactions can alter the vulcanization kinetics of rubbers.
Such physical effect is attributed to the immobilization and lack of kinetic energy
in the entrapped rubber chains which reduce the probability of reaction between the
macro-radicals. Therefore, a single mechanism is introduced here to explain the effect
of reinforcing fillers on the vulcanization kinetics of the filled rubber.
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چکیده
فرضیه :مطالعات پيشين حاکی از آن است که سیلیکا و دوده به ترتیب فقط اثر کندکنندگی و

شتابدهي بر سینتیک ولکانش گوگردي الستیکها دارند .این طور فرض شد که از بعضی پدیدههای
سینتیکی در مشاهدات گذشته به علت نبود مطالعات نظاممند در این زمینه غفلت شده است .در این

واژههای کلیدی
الستیک استیرن-بوتادیان،
سینتیک ولکانش،
پرکننده تقویتكننده،
دینامیک سامانه،
برهمکنش پرکننده-پرکننده

راستا به علت ماهیت خودكاتاليزي ولکانش و اثر انرژی سینتیکی زنجیرها بر آن بهنظر میرسد،

پدیده کمتحرکی زنجیرهای الستیکی با وجود پرکنندههای تقویتكننده نیز بتواند اثر مهمی بر تغییر
سینتیک ولکانش گوگردي داشته باشد .این مفهوم تاکنون در مراجع بهدقت بررسي نشده است.

روشها :در این پژوهش ،مطالعات سینتیکی با روش رئومتر صفحه نوسانی انجام شد .مقدار

برهمکنشهای پرکننده-پرکننده با روشهای دینامیکی-مکانیکی و رساناييسنجی الکتریکی به
ترتیب برای آمیزههای پرشده با پرکنندههای سیلیکا و دوده بررسی شد.

یافتهها :نتایج نشان داد ،ماهیت خودكاتاليزگري ولکانش با وجود پرکنندهها صرفنظر از نوع و

غلظت آن ثابت ماند .نشان داده شد ،سرعت ولکانش در اثر افزایش غلظت پرکننده صرفنظر از

نوع و شیمی سطح پرکننده از نقطه بیشینهاي عبور میکند .بدین ترتیب ،سیلیکا در بارگذاریهای كم
قابليت شتابدهي دارد و پس از نقطه بحرانی باعث کندشدن سرعت ولکانش میشود .نقطه بحرانی

سینتیکی برای هر دو نوع پرکننده سیلیکا و دوده وجود دارد و تأييد شد ،این نقطه منطبق بر آستانه

نفوذ ذرات پرکننده است .این طور بحث شد که نه فقط شیمی سطح پركننده ،بلکه پدیدههای فیزیکی

ناشي از برهمکنشهای پرکننده-پرکننده قابليت تغییر سینتیک ولکانش را دارند .این اثر فیزیکی به
بیتحرکی و نبود انرژي سينتيكي در زنجیرهای پلیمری محبوس در شبکه پرکنندهها ارتباط داده
شد كه احتمال واکنش میان درشترادیکالها را كاهش ميدهد .بنابراین ،پژوهش مزبور توانست
سازوکار واحدي را برای توصیف اثر پرکنندههای تقویتكننده بر سینتیک ولکانش ارائه دهد.
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مقدمه
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بررسی رفتار و سینتیک ولکانش در الستیکها به دالیل زیادی از
جمله لزوم دستیابی به شبکه شیمیایی یکنواخت و درجه تبدیل قابل
قبول در قطعات الستیکی و نيز ولکانش همزمان آمیزههای الستیکی
متفاوت از اهمیت بسیار زيادي برخوردار است .در این میان ،یکی
از عوامل اثرگذار بر سینتیک ولکانش الستیکها وجود پرکنندههای
تقویتكننده در سامانه است .دیدگاههای بسیاری در منابع بیان شدهاند
که پرکنندهها بهطور عمده با دخالت شیمیایی گروههای سطحی
آنها قابليت تغییر در سینتیک ولکانش الستیکها را دارند [.]1-5
درباره ذرات دوده فرض بر این است که انواع دوده در آمیزههای
الستیکی واکنشهای مربوط به ولکانش را در الستیکهای معمول و
تقریب ًا در هر نوع سامانه ولکانشی سرعت میدهند [ .]1در صنعت
معموالً از سامانههای گوگردی استفاده میشود .اما ،پدیده مشابهي در
سامانههای پراکسیدی نیز مشاهده شده است [ .]2دالیل گوناگونی از
لحاظ شیمی سطح برای شتابدهندگی دوده بيان شده است ،از جمله
بازشدن حلقه گوگردی بهوسيله گروههای سطحی دوده حتی در نبود
شتابدهندهها ،بهبود تجزیه شتابدهندهها به اجزای فعال بهوسيله
سطح دوده و دخالت گروههای سطحی شامل گوگرد در بعضی از
انواع دوده در ولکانش است .بر این اساس پژوهشگران بیان کردهاند،
با افزایش سطح ويژه دوده یا افزایش مقدار دوده ،سرعت ولکانش
بهواسطه افزایش و وجود مؤثرتر گروههای سطحی آن افزایش
مییابد [ .]1،2همچنین ،برخی پژوهشگران دريافتهاند ،پرکنندههای
پایه کربنی به علت افزايش ضریب رسانندگي گرمايي آمیزه باعث
شتابدهي به سینتیک ولکانش در آمیزههای پرشده میشوند [.]6
از سوي دیگر بهعنوان قانون کلی در مراجع بیان شده است،
گروههای اسیدی سطح سیلیکا از راه دخالت شیمیایی با جـذب
سطحی شتابدهندههای آمینی سامانه ولکانش گوگردی و غیرفعال
كردن آنها باعث کاهـش سرعت ولکانش الستیک و مقدار چگالی
اتصاالت عرضی نهایی میشوند .این مسئله را بارها پژوهشگران
مختلف بهعنوان دلیل کاهش سرعت و طوالنیترشدن زمان ولکانش
آمیزه الستیکی پرشده با سیلیکا بیان كردهاند [ .]4،7در این راستا،
مطالعات انجام شده بهكمك روش طیفسنجی رزونانس مغناطیسي
هسته نشان دادهاند ،مقدار اتصاالت عرضی شیمیایی در آمیزههای
پرشده با افزایش غلظت سیلیکا چه در حالت خالص [ ]4و چه با
وجود اصالحکننده سطح سیالنی [ ]3نسبت به آمیزه الستیک خالص
کاهش چشمگیری بهويژه در حالت بسیار پرشده دارد .همچنین،
نتايج پژوهشهاي گوناگون بیانگر آن است که اصالحکنندههای آمینی
موجود در نانوخاكرس اصالحشده با آن از راه دخالت شیمیایی در

واکنش تشکیل اتصاالت عرضی در الستیک در کنار شتابدهندههای
آمینی موجود در سامانه ولکانش گوگردی سبب افزایش سرعت
واکنش میشوند [.]5
با وجود مطالب پيشگفته ،گروه پژوهشي رزاقیکاشانی [ ]8برای
اولین بار اثر افزایش غلظت نانوخاكرس با سه اصالحکننده مختلف
را بر سینتیک ولکانش آمیزههای الستیک بیوتیل با جزئیات بیشتری
بررسی کردند .نتایج آنها برخالف پژوهشگران پيشين نشان داد ،در
نمونههای با پراکنش بهتر نانوذرات خاكرس ،همزمان با ایجاد شبکه
سهبعدی ذرات در الستیک ماتريس زمان ولکانش افزایش مییابد.
آنها علت این موضوع را غالبشدن شبکه نانوذرات خاكرس در
نمونهها و در نتیجه حبسشدن الستیک و کاهش نفوذ عوامل فعال
ولکانشی در سامانه و دسترسی کمتر اتصاالت دوگانه فعال الستیک
با مواد ولکانشی بیان کردند Wu .و همکاران [ ]9در بررسی سینتیک
ولکانش آمیزههای الستیک طبیعی پرشده با گرافن ،نتایج گفتهشده
درباره کاهش سرعت ولکانش آمیزههای پرشده با غلظت زياد گرافن
را تأیید کردند .همچنین ،برخالف نتایج موجود در زمینه سینتیک
ولکانش الستیکهای پرشده با سیلیکا ،گروه پژوهشي رزاقیکاشانی []10
با بررسیهای نظاممند نشان دادند ،سیلیکا در بارگذاریهای كمتر از
تشکیل شبکه ذرات سیلیکا در ماتريس الستیک ،قابليت شتابدهندگی
سینتیک ولکانش گوگردی را دارد .بنابراین ،نتایج آنها به این فرضیه
منجر شد که اثر کاهنده سیلیکا بر سرعت ولکانش در غلظتهای
زياد سیلیکا (که بهطور عمده در بررسی مراجع قبل تمرکز بر این
غلظتهاست) به علت حبس و بیتحرکشدن زنجیرهای الستیک
در شبکه سیلیکا (به صورت الستیک مقید) و کاهش انرژی سینتیکی
این زنجیرها برای شرکت در ولکانش همدماست .در این راستا ،با دادن
ي زيادتر در دماهای بيشتر در مرحله فراولکانش []11
انرژی گرماي 
یا در حالت ولکانش ناهمدما [ ]10،11الستیکهای بیتحرک  در
سامانه ،انرژی الزم برای ادامه ولکانش در دماهای بيشتر بهدست
ميآيد و واکنش نسبت به حالت همدما پیشرفت بیشتری مییابد.
همچنین آنها این فرضیه را درباره سامانه ولکانش پراکسیدی
الستیک پرشده با سیلیکا تأیید کردند [ .]11این موضوع را تاکنون
پژوهشگران مختلف در سامانههای الستیکی پرشده با سیلیکا تأیید
كردهاند [ .]12-14همچنین حقیقی و همکاران [ ]15آثار فیزیکی
پرکنندههای تقویتكننده بر واکنش تخریب گرمايي را مطرح كردند.
در بررسی تخریب گرمايي پلیاتیلندیسولفید پرشده با گرافیت
اکسید انبساطيافته ،دو مرحله تخریب مجزا مشاهده شد .آنها مرحله
اول تخریب در دماهای كم را به تخریب پلیمر توده و وجود مرحله
دوم در دماهای بيشتر را ناشی از تخریب پلیمر کمتحرک  اطراف
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پرکننده بيان کردند.
بدین ترتیب بهنظر میرسد ،از برخی پدیدههای مرتبط با سینتیک
ولکانش الستیکها در مراجع به علت نبود مطالعات نظاممند در این
زمینه غفلت شده است .در این راستا ،به علت ماهیت خودكاتاليزي
سینتیک ولکانش و آثار نفوذی اجزای واکنش بر این نوع سازوکار
بهنظر میرسد ،پدیده کمتحرکی زنجیرهای الستیکی با وجود
پرکنندههای تقویتكننده بتواند اثر مهمی بر تغییر سینتیک ولکانش
داشته باشد که این مطلب تاکنون بررسی نشده است .در این
راستا بهطور عمده به دلیل محدودبودن مطالعات سینتیک ولکانش
به محدوده بارگذاریهای بسیار پرشده برای سیلیکا ،محدوده کم
تا متوسط پرشده در آمیزههای پرشده با دوده یا معطوفبودن به
دودههای میکرومتری ،به ترتیب فقط اثر کاهش یا افزایش سرعت
ولکانش برای سیلیکا و دوده مشاهده شده است .بدین ترتیب به دلیل
مشاهدات متفاوت ،دالیل متفاوتی ناشي از شیمی سطح پرکنندهها بر
سینتیک ولکانش مطرح شده است .با وجود این ،یکی از مسائل مهمی
که تاکنون در سامانههای الستیکی تقویتشده با پرکنندههای فعال به
آن توجه نشده ،بررسی دقیق رشد شبکه شیمیایی ناشی از اتصاالت
عرضی با وجود پرکننده و آثار فیزیکی پرکننده و شبکه حاصل از
آن طی فرایند انباشتگی ذرات پرکننده در دمای زياد بر ولکانش
است [ .]10،11،16مطالعات الستیک مقید در سامانههای الستیکی
پرشده نشان میدهد ،به دلیل تشکیل شبکه پرکننده ،بخش بزرگی
از الستیک حتی تا دمایی بيش از دمای معمول ولکانش گوگردی
بیتحرک است [ .]17هدف اصلی این پژوهش بررسی دقیق سازوکار
آثار فیزیکی پرکنندههای تقویتكننده و برهمکنشهای ناشی از آنها
در سامانههای الستیکی و بهويژه تشکیل شبکه فیزیکی پرکننده بر
سینتیک ولکانش آمیزههای الستیکی است .نتیجه این بررسی میتواند
به پیشبینی دقیقتر سینتیک ولکانش و ارائه سازوکار واحد و دقیقتری
در این زمینه بهويژه درباره نانوکامپوزیتهای الستیک داراي ذرات با

برهمکنش قویتر و اثر آن بر خواص مکانیکی و دینامیکی الستیک
ولکانيده منجر شود.

تجربي
مواد

الستیک استیرن-بوتادیان با مشخصه  SBR-1502دارای متوسط
عددی وزن مولکولی  176000 g/molساخت پتروشیمی بندر امام
ایران بهعنوان ماتريس استفاده شد .این پلیمر شامل  23/5%استیرن،
با چگالی ويژه  0/945و گرانروی مونی ( ML(1+4در دمای 100°C
برابر  84است .از دودههای  N220و  N550با دو اندازه ذرات اولیه
( 20-25 nmسطح ویژه  ،120 m2/gمحاسبهشده با جذب نیتروژن) و
( 40-48 nmسطح ویژه  ،45 m2/gمحاسبهشده با جذب نیتروژن)
محصول شرکت دوده سیمرغ ایران استفاده شد .سیلیکای رسوبی
 Ultrasil VN3با سطح ویژه ( 180 m2/gمحاسبهشده با جذب نیتروژن)
از شرکت  Degussaآلمان تهیه شد .نمونه تجاری Ultrasil VN3
اصالحشده با  11/3%وزنی سیالن دوعاملي بیس(تریاتوکسیسیلیل
پروپیل) تتراسولفید ( ،)TESPTبا نام تجاری  Coupsil 8113از
شرکت  Degussaآلمان تهیه شد .ساير اجزای موجود در فرمولبندي
آمیزهها شامل ضداکسنده از شرکت  Bayerآلمان ،روی اکسید از
شرکت پارس تکنو ایران و نيز شتابدهنده و گوگرد به ترتیب با
نامهاي تجاری Santocure NSو  Crystex OT20از شرکت Flexsys
آلمان تهیه شدند .نسبت مواد در آمیزههای بررسیشده (که با توجه
به مرجع  18بهعنوان سامانه ولکانشی بهینه برای الستیک استیرن
بوتادیان معرفی شده است) در جدول  1آمده است.

جدول  -1سامانههای طراحیشده برای ساخت آمیزهها (مقادیر برحسب  phrهستند).

Table 1. Recipe for the compounds (the values are in phr).

Sulfur

TBBSb

Zinc oxide

6PPDa

2.5

3

0.5

1

SBR

Modifier

Silica

Carbon-black

-

-

-

SBR

-

2-60

-

SBR/SiO2

Varied

2-60

-

-

-

5-60

SBR/N220

-

-

5-60

SBR/N550

100

Compound code

SBR/TESPT-SiO2

(a) 6PPD: n-(1,3-dimethylbutyl)-n′-phenyl-p-phenylenediamine
(b) TBBS: n-tert-butyl-2-benzothiazolesulfenamide
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دستگاهها و روشها
منطق طراحی و ساخت کامپوزیتها

رویکرد مهم در طراحی آمیزهها تغییر هوشمندانه در برهمکنشهای
فیزیکی در سامانه الستیکی پرشده بود ،تا بدین ترتیب بتوان تنها
اثر فیزیکی برهمکنشهای پرکننده-پرکننده را بر سینتیک ولکانش
بهدرستی تبیین كرد .بدین منظور در سامانههای پرشده با سیلیکا از
عامل اصالح سطح سیالنی براي تغییر فصل مشترک الستیک و سیلیکا و
در پي آن برهمکنشهای پرکننده-پرکننده استفاده شد [ .]16،19از
آنجا که ذرات دوده از راه شیمی سطح ،ساختار ،اندازه و سطح ویژه
ذرات ،قابليت تغییر در برهمکنشهای پرکننده-پرکننده را دارند [،]20
بدین علت در آمیزههای پرشده با دوده به دلیل اجتناب از تداخل آثار
بيانشده از دودههایی با مشخصههای مشابه اما با تفاوت محسوس در
سطح ویژه استفاده شد  .
آمیزهها با روش اختالط مذاب طی دو مرحله تهیه شدند .در مرحله
اول ،الستیک و سیلیکا (خشکشده بهمدت  48 hدرون گرمخانه
با دمای  )110°Cداخل مخلوطکن داخلی مدل  W50ETHساخت
شرکت  Brabenderدر دمای شروع  30°Cبا سرعت  50 rpmمخلوط
شدند .سپس در مرحله دوم ،سامانه ولکانشی روی مخلوطکن
دوغلتکی مدل  PM2000ساخت شرکت  Brabenderدر دمای 50°C
با نسبت اصطکاک  1:1/2به مخلوط اضافه شد .هر دو مرحله اختالط
برای آمیزههای داراي دوده در مخلوطکن دوغلتکی با شرایط بیانشده
انجام شد.
مطالعات سینتیکی فرایند ولکانش با استفاده از رئومتر صفحه نوسانی
مدل  GT-7070-S2ساخت شرکت  Gotechدر دمای  160°Cو
بسامد  1/66 Hzبررسی شد .پراکنش پرکننده در آمیزههای الستیکی
ولکانيده با میکروسکوپ الکترونی پویشی مدل  XL 30ساخت
شرکت  Philipsبررسی شد .بدین منظور ،ابتدا نمونهها درون نیتروژن
مایع شکسته و سپس سطح شکست نمونهها با الیهای از طال پوشش
داده شد .براي ارزيابي برهمکنشهای پرکننده-پرکننده در سامانههای
سیلیکایی بهكمك  روش بررسی رفتار گرانروكشساني غیرخطی

آمیزههای ولکانشیافته با روبش کرنش در بسامد ثابت ،1/67 Hz
دستگاه تحلیل فرایند الستیک مدل  RPA 2000ساخت شرکت
 Alpha Technologyبهكار گرفته شد .همچنین ،در سامانههای پرشده
با دوده این هدف با تعیین رسانندگي الکتریکی آمیزهها با دستگاه
 LCR meterمدل  8101Gساخت شرکت  GW INSTEKدر بازه
بسامدی  20-106 Hzدر دمای محیط با استفاده از هندسه خازنی طبق
استاندارد  ASTM D257بهدست آمد.

نتایج و بحث
بررسي پراکنش ذرات پرکننده در ماتريس الستیکی

برای بررسی وضعیت اختالط و مشاهده اثر اصالح سطح سیلیکا و سطح
ویژه دوده ،از تصاویر سطح شکست دو نمونه داراي کسر حجمی برابر
سیلیکا با و بدون اصالح سطح و دو نمونه داراي کسر حجمی برابر
دوده با سطح ویژه متفاوت استفاده شد .در اینجا هدف مقایسه پراکنش
دوده و سیلیکا یا اثر مقدار پرکننده بر پراکنش نبوده است .شکل  1تصاویر
میکروسکوپ الکترونی پویشی از سطح شکست آمیزههای داراي 40 phr
سیلیکا و  70 phrدوده در بزرگنمایی  60 kXرا نشان میدهد .همانطور
که مشاهده میشود ،اندازه کلوخهها در آمیزههای داراي سیلیکای
اصالحنشده به مراتب بزرگتر از آمیزه داراي سیلیکای اصالحشده
است .اندازه ریزتر خوشهها در نمونه اصالحشده بهخوبی اثر تغییر فاز
میانی در کاهش برهمکنشهای پرکننده -پرکننده ناشی از گروههای قطبی
هیدروکسیل سطح ،افزایش تمایل ترمودینامیکی پرکننده -پلیمر و پراکنش
بهتر سیلیکا در ماتريس الستیکی و دستيابي به پراکنش نانومتری را
نشان میدهد [ .]16،21،22در نمونههای پرشده با دوده همانطور که در
شکل  1مشاهده میشود ،هر دو نمونه دارای پراکنش مناسبی هستند.
همچنین با نرمافزار بررسي تصاویر ،اندازه متوسط خوشههای دوده در
نمونه پرشده با  N220حدود  70-80 nmو در نمونه پرشده با N550
حدود  110-120 nmمعين شد.

				)	      (a
				)(b
			)(c
)(d
شکل  -1ريزنگارهاي  SEMپراکنش كلوخههاي پرکننده در آمیزههای پرشده با  40 phrسیلیکا و  70 phrدوده در بزرگنمایی .60 kX
Fig. 1. SEM micrographs of filler aggregates dispersion in 40 phr silica and 70 phr carbon-black filled compounds at 60 kX magnification.
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سینتیک ولکانش آمیزهها

در ناحيه ولکانش الستيکها معموالً منحني Sشکل مشاهده ميشود
(شكل  ،)2که نشانگر سينتيک خودكاتاليري است .در سينتيک
خودكاتاليري حداقل يکي از واکنشگرها در میان محصوالت
ايجادشده يا يکي از محصوالت قابليت شتابدهندگي دارد .در کل
اين مهم باعث افزايش اولیه هرچه بيشتر و غيرخطيشدن سرعت
واکنش ميشود .بدين ترتيب ،حداکثر سرعت واکنش در درجه
تبديل بيشتر از صفر رخ ميدهد (شكل  .]23-25[ )2سينتيک
خودكاتاليري در سامانههاي کوچکمولکول مانند آبكافت استرها با
وجود اسيد و نيز در سامانههاي بزرگمولکول نظير واکنش پخت
رزينهاي گرماسخت و ولکانش الستيکها مشاهده ميشود .علت
وجود نقطه بيشينه سرعت در کوچکمولکولها به مصرف و کاهش
يکي از اجزاي اصلي واکنش نسبت داده ميشود [ .]24،25در حالي
که در بزرگمولکولها سازوکارهاي نفوذی مؤثر هستند Kamal .و
 ]26[ Sourourوجود اين نقطه بيشينه در منحني سرعت پخت رزين
پرنشده را به تغيير سينتيک واکنش از کنترل شيميايي به کنترل نفوذي و
سختشدن نفوذ مواد پختي در سامانه بيان کردند Ding.و ]27[ Leonov
اين نقطه بيشينه را در منحني سرعت ولکانش الستيک حدود نقطه
ژل بيان کردند .از آنجا که تشکیل اتصاالت عرضی شیمیایی در
ولکانش الستیکها ،بهطور عمده تحت تأثیر واکنش مراکز فعال
درشتمولکولها قرار دارد ،پدیده ژل میتواند با کاهش چشمگیر
تحرک مولکولی در سامانه نقش پررنگی در کاهش سینتیک ولکانش و
کاهش درجه پیشرفت واکنش داشته باشد [ .]10،11حسینی و
رزاقی کاشانی [ ]11نشان دادند ،با ادامه فرایند گرمادهی در مرحله
فراولکانش یا در فرایند ولکانش ناهمدما [ ]10،11این سد انرژی
بیتحرکی شکسته و ولکانش الستیکها نسبت به حالت همدما
پیشرفت بیشتری مییابد .از اینرو ،بررسی سینتیک ولکانش با

شكل  -2منحنيهاي معمول تغییرات درجه پيشرفت و سرعت
واکنش در سينتيک ولکانش الستیکها.

Fig. 2. The regular curves of conversion and rate of reaction
in the kinetics of rubber vulcanization.

درنظرگرفتن دو مرحله مهم بهنظر میرسد ،بتواند کمک بزرگی در
تحلیل بهتر نتایج داشته باشد.
مشخصههای زمانی مهم ولکانش آمیزههای پرشده با سیلیکا در
جدول  2خالصه شده است .همانطورکه در این جدول مشاهده
میشود ،با افزودن ذرات سیلیکا به ماتريس الستیکی مشخصه زمانی
برشتگی ( )tS2پیوسته کاهش مییابد .درحالی که زمان پایان ولکانش
( )tC100با افزایش سیلیکا ،ابتدا کاهش یافته ،از نقطهاي کمینه گذشته و
سپس با افزودن بیشتر ذرات سیلیکا افزایش مییابد .این رویدادها در
سامانه پرشده با سیلیکای اصالحشده نیز روی میدهد .اما ،شدت
کاهش و افزایش  tC100نسبت به سیلیکای خالص کمتر شده است.

جدول  -2مشخصات زمانی ولکانش براي آمیزههای پرشده با سیلیکا.

Table 2. Vulcanization characteristics times for the silica filled compounds.
Pristine silica filled compounds

Modified silica filled compounds

Silica loading

)tC100 (min

)tGel (min

)tS2 (min

)tC100 (min

)tGel (min

)tS2 (min

13.13

11.23

9.18

13.13

11.23

9.18

)(phr
0

13.35

11.00

8.95

10.75

9.57

7.43

2

17.71

10.42

7.02

7.20

6.27

4.58

5

9.47

8.17

6.08

6.88

5.92

4.07

10

10.05

7.63

5.47

8.20

5.07

3.83

20

10.03

6.48

4.48

10.18

4.92

3.48

40

13.50

5.38

3.55

40.32

4.32

2.83

60
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همانطور که در جدول  2مشاهده میشود ،با افزودن مقدار کم ذرات
سیلیکا به الستیک ماتريس زمان واکنش همواره کوتاهتر ميشود و
واکنش شتاب مییابد .درحالی که افزودن بیشتر ذرات سیلیکا زمان
ولکانش را طوالنیتر كرده و سینتیک واکنش را با کندی رویهرو
میکند .طبق گزارشهای موجود در مراجع [ ،]7،28اگر تنها ماهیت
شیمیایی سطح پرکننده عامل مؤثر بر سینتیک ولکانش باشد ،باید
سینتیک ولکانش همواره با افزودن سیلیکا کاهش یابد و پدیده
افزایش سرعت در بارگذاریهای کم سیلیکا مشاهده نشود .نکته
مهم این است که تاکنون در مراجع مطالعه نظاممندي در محدوده
گستردهاي از غلظت سیلیکا درباره سازوکار اثر سیلیکا بر سینتیک
ولکانش الستیکها انجام نشده و عمده مطالعات بر غلظتهای زياد
سیلیکا که جنبه صنعتی دارند ،متمرکز بوده است و نتيجه آن کاهش
سرعت واکنش بود.
براي بررسی هرچه بیشتر پدیده مزبور ،فرضیه اثر فیزیکی پرکنندهها
بر سینتیک ولکانش الستیکها بهكمك  دو دوده با اختالف اندازه
محسوس سطح ویژه بهعنوان پرکننده تقویتكننده دیگر نیز ارزیابی
شد .مشخصههای زمانی مهم ولکانش براي آمیزههای پرشده با دوده
در جدول  3خالصه شده است .همانطور که در این جدول مشاهده
میشود ،مشابه آمیزههای پرشده با سیلیکا زمان برشتگی همواره
با افزودن دوده کاهش یافته ،در حالی که زمان پایان ولکانش ابتدا
کاهش یافته ،از نقطه کمینه عبور کرده و سپس افزایش يافته است.
نقطه کمینه زمان پایان ولکانش و تغییر سینتیک در آمیزههای پرشده با
دوده  N220در بارگذاری  30 phrاتفاق افتاد ،در حالی که براي دوده
 N550این نقطه تا غلظت  50 phrبهتعویقافتاد .در هر دو نوع دوده،
این نقطه تغییر سینتیک بیشتر از سیلیکا ( )10 phrاست .طبق گزارش

بسیاری از مطالعات پيشين ،ذرات دوده به سبب ماهیت شیمیایی
سطح آنها [ ]1،2یا به علت ضریب رسانندگي گرمايي بيشتر
آنها [ ]6باعث افزایش سرعت ولکانش میشوند و انتظار افزایش
بیشتر سرعت با افزايش سطح ویژه دوده وجود دارد .در حالی که
نتایج این پژوهش نشان میدهد ،افزایش بیشتر بارگذاری دوده ،بيشتر
از غلظت بحرانی سبب کاهش سینتیک ولکانش ميشود .افزون بر
این ،افزایش سطح دوده در محدوده زياد بارگذاری دوده  N220سبب
کاهش بیشتر سینتیک ولکانش نسبت به دوده  N550میشود .این
مسئله نیز میتواند به علت ضعف مراجع موجود در زمینه بررسی
نظاممند اثر دوده بر سینتیک ولکانش باشد.
بنابراین با توجه به نتایج سینتیکی مشابه در زمینه سیلیکا و دوده
احتماالً سازوکار مهمتر و یکسانی در مقایسه با جنبههای شیمیایی سطح
پرکننده برای تبیین نتایج باید وجود داشته باشد .بدین منظور توجه
ب بهتری برای
دقیقتر به دو مرحله مهم سینتیکی ولکانش شاید جوا 
این مسئله داشته باشد .همانطور که در جدولهای  2و  3مشاهده
میشود ،زمانهای ژل ( )tGelبا افزودن پرکنندههای سیلیکا یا دوده
همواره کاهش مییابد .همانطور که در شكل  2دیده میشود ،زمان
ژلشدن نقطه تغییر سینتیک واکنش از مرحله کنترل شیمیایی به کنترل
نفوذی است .از جدولهاي  2و  3نيز استنباط ميشود ،افزودن پرکننده
همواره باعث تسریع ولکانش در مرحله کنترل شیمیایی میشود .با
وجود این ،وقوع زودهنگام فرایند ژلشدن در اثر وجود پرکننده سبب
ایجاد محدودیت تحرک زنجیرها در سامانههای پرشده میشود .بدین
ترتیب باعث طوالنیترشدن ولکانش در مرحله کنترل نفوذی بهويژه
در آمیزههای بسیار پرشده ميشود و از این راه كاهش کلی در سینتیک
ولکانش را به دنبال دارد .از اینرو ،هرچه برهمکنش پرکننده -پرکننده در

جدول  -3مشخصات زمانی ولکانش آمیزههای پرشده با دوده.

Table 3. Vulcanization characteristics times for the carbon-black filled compounds.
N220 filled compounds

N550 filled compounds

Carbon-black loading

)tC100 (min

)tGel (min

)tS2 (min

)tC100 (min

)tGel (min

)tS2 (min

)(phr

13.13

11.23

9.18

13.13

11.23

9.18

0

11.40

9.57

7.60

10.45

8.98

7.15

5

10.23

8.53

6.58

9.22

7.83

6.03

10

8.28

6.98

5.23

7.77

6.72

5.03

20

7.73

6.38

4.58

7.37

6.03

4.40

30

7.10

5.52

3.90

8.60

5.53

3.85

40

6.63

5.13

3.63

9.12

5.28

3.63

50

7.52

4.70

3.30

10.10

5.05

3.27

60
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سامانههای بسیار پرشده (سیلیکای خالص نسبت سیلیکای اصالحشده
یا دوده  N220نسبت دوده  )N550افزايش يابد ،گرانروی سامانه بيشتر
ميشود و فرایند ژل زودتر بروز ميكند .در پي آن ،تحرک زنجیرها در
سامانه کاهش بیشتری یافته و در نتیجه آن سینتیک کندتری حاصل شده
است .همچنین ،در این میان از نقش پدیده انباشتگی ( )flocculationو
تشکیل شبکه ذرات پرکننده در دمای زياد ولکانش در ماتريس الستیکی
بر ایجاد محدودیتهای بيانشده نباید غافل شد [ .]4،29-31نشان داده
شده است ،فرایند اصالح سطح در سیلیکا [ ]19،20،30و همچنین
کاهش سطح ویژه در دوده [ ]20،30،31سبب کاهش برهمکنشهای
پلیمر -پرکننده میشود .همانطور که در جدولهاي  2و  3مشاهده
میشود ،با کاهش برهمکنش پلیمر -پرکننده مرحله کنترل شیمیایی
طوالنیتر ميشود و سرعت کمتری دارد .در حالی که کاهش این
برهمکنشها سبب کاهش زمان کنترل نفوذی و در پي آن زمان کلی
واکنش در آمیزههای بسیار پرشده نسبت به موارد مشابه میشود .بدین
ترتیب ،نتایج فوق بهخوبی نقش برهمکنشهای فیزیکی پلیمر -پرکننده و
پرکننده-پرکننده بر سامانه ولکانشی را نشان میدهد .برای بررسی و
تبیین بهتر موضوع در ادامه سینتیک ولکانش بهطور دقیقتر و با استفاده
از مدل بررسی ميشود.
برای مطالعه سینتیک ،ابتدا درجه پیشرفت واکنش طبق معادله ( )1و
از نرمالکردن اختالف گشتاور لحظهای ( )Mtبا مقدار گشتاور کمینه
( )M0به اختالف گشتاور کمینه با گشتاور بیشینه ( )MMaxبرای هر
آمیزه محاسبه شد .مبنای این معادله بر پایه این فرض استوار است
که مقدار افزایش گشتاور حین ولکانش متناسب با درجه پیشرفت
چگالی اتصاالت عرضی است:

M t − M0
				           
()1
M max − M 0

=α

براي فهم عمیقتر سینتیک ولکانش از برازش دادههای مزبور با مدل
تجربی قریشی [ ]32،33طبق معادله ( )2استفاده شد:
α0 − b
+b
				          
()2
t − ti n
( 1+
)
k

=α

در اين معادله ti ،زمان تأخیر و  α0و  bبه ترتیب درجه پیشرفت
ولکانش برای مراحل ابتدایی و انتهایی واکنش هستند .زمان تأخیر
در صنایع الستیکی بهطور عمده زمان رسیدن به درجه پیشرفت 5%
درنظر گرفته میشود .از اینرو ،در  t=tiو  α0برابر  ،0/05مقدار  bباید
برابر  1درنظر گرفته شود .اما ،بازگذاشتن این مقدار به لحاظ عددی
به بهبود انطباق مدل با نتایج تجربی کمک میکند .در معادله (k ،)2
معکوس ثابت سرعت واکنش و  nدرجه واکنش است .نتایج حاصل
از محاسبات درجه پیشرفت واکنش و برازش دادههای تجربی با مدل
قریشی در شکلهای  3و  4و نيز ثابتهاي محاسبهشده از برازش
غیرخطی در جدولهای  4و  5آمده است .همانطور که مشاهده
میشود ،مدل قریشی انطباق مطلوبی با دادههای تجربی دارد .با توجه به
جدولهای  4و  5میتوان دریافت ،با بارگذاری سیلیکا یا دوده درجه
واکنش تقریب ًا بدون تغییر محسوس ،ثابت باقی میماند .ثابتماندن
درجه واکنش نشان میدهد ،ماهیت و سازوکار واکنش جدا از نوع و
غلظت پرکننده همواره ثابت و دستنخورده باقیمانده است .با وجود
این ،مقدار معکوس ثابت سرعت واکنش ( )kکه نشانگر سرعت واکنش
است ،با افزودن پرکنندهها ابتدا کاهش یافت ،از نقطهای کمینه گذشت و

)(b

و

)(a

شکل  -3تغییرات درجه پیشرفت ولکانش با زمان برای آمیزههای پرشده با سیلیکا )a( :خالص و ( )bاصالحشده.

Fig. 3. Conversion as a function of time for: (a) pristine- and (b) modified-silica filled compounds.
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)(a

)(b

شکل  -4تغییرات درجه پیشرفت ولکانش با زمان برای آمیزههای پرشده با دوده N220 )a( :و (.N550 )b
و

و

Fig. 4. Conversion as a function of time for: (a) N220, and (b) N550 carbon-black filled compounds.

سپس افزایش يافت .از این پس نقطهای که در آن کمینه معکوس
ثابت سرعت واکنش اتفاق میافتد ،نقطه بحرانی نامیده میشود .مقدارk
کمتر نشانگر سینتیک سریعتر و درجه پیشرفت بیشتر واکنش در
زمان دلخواه است .از این لحاظ همانطور که در جدو ل  4و شکل 5
مشاهده میشود ،سیلیکا تا بارگذاری  5 phrهمواره باعث افزایش
سرعت واکنش میشود و در ادامه بارگذاری بیشتر سیلیکا از سرعت
ولکانش الستیک میکاهد .افزون بر این سیلیکا تا بارگذاری 20 phr
همواره سرعت ولکانش بيشتري از الستیک پرنشده دارد که این مهم
اص ً
ال با نظریههای گذشته در زمینه اثر منفی شیمی سطح سیلیکا
بر ولکانش گوگردی الستیکها توجیهپذير نیست .طبق جدول  5و
شکل  5روندی مشابه با سیلیکا در آمیزههای پرشده با دوده N220

رخ داده است ،اما با این تفاوت که نقطه بحرانی به بارگذاری 30 phr
منتقل شده است .همچنین برخالف نظریه اثرگذاری مثبت شیمی
سطح و رسانندگي گرمايي بيشتر دوده ،دوده در غلظتهای زياد
سبب کاهش سینتیک ولکانش شده است .توجیه این پدیده شاید از
دیدگاه انرژی سینتیکی الزم برای انجام واکنش بهتر قابل تبیین باشد.
از این دیدگاه ،زنجیر درشترادیکالی باید انرژی سینتیکی الزم برای
حرکت مراکز فعال رادیکالی خود را داشته باشد تا ولکانش ادامه یابد.
اما ،با بروز ژل در سامانه پرنشده ،تحرک زنجیرها کم شده و سینتیک
واکنش وارد مرحله کنترل نفوذی میشود و سرعت آن کاهش مییابد.
در این راستا نشان داده شده است ،با ادامه گرمادهی در دماهای
بيشتر در سامانه ،واکنش امکان پیشرفت دوباره را پیدا میکند [.]11

جدول  -4پارامترهاي سینتیک ولکانش برای آمیزههای پرشده با سیلیکا با استفاده از برازش دادههای تجربی ولکانش با مدل قریشی.

Table 4. Kinetic parameters for silica filled compounds obtained by fitting the vulcanization experimental data with Ghoreishy’s
model.
Pristine silica filled compounds

Modified silica filled compounds
r2

n

)k (s

2

)Silica loading (phr

r

n

)k (s

0.980

7.21

190.0

0.980

7.21

190.0

0

0.976

7.01

187.7

0.975

7.01

157.1

2

0.953

7.01

150.0

0.978

7.01

113.7

5

0.972

7.01

115.0

0.978

7.01

115.9

10

0.976

7.01

120.4

0.978

7.01

138.5

20

0.985

7.01

135.5

0.952

7.01

209.2

40

0.991

7.01

144.1

0.980

7.01

650.0

60
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جدول  -5پارامترهاي سینتیک ولکانش برای آمیزههای پرشده با دوده با استفاده از برازش دادههای تجربی ولکانش با مدل قریشی.

Table 5. Kinetic parameters for carbon-black filled compounds obtained by fitting the vulcanization experimental data with Ghoreishy’s model.
N550 filled compounds

Carbon-black loading

N220 filled compounds

r2

n

)k (s

r

n

)k (s

0.980

7.21

190.0

0.980

7.21

190.0

)(phr
0

0.970

7.10

183.0

0.972

7.28

156.7

5

0.975

7.16

168.1

0.970

7.60

144.7

10

0.978

7.20

155.1

0.971

7.29

138.0

20

0.982

7.04

138.5

0.983

7.10

132.6

30

0.990

7.20

135.9

0.994

7.04

148.2

40

0.990

7.01

113.0

0.994

7.05

153.6

50

0.991

7.20

133.0

0.941

7.13

154.2

60

2

افزودن پرکننده تقویتكننده به سامانه الستیکی نیز مشابه دماهای
كم عمل میکند .نشان داده شده است ،با افزودن تقویتكننده انرژی
فعالسازی الزم برای به حرکت درآوردن زنجیرهای الستیکی در
محدوده دماهای زياد ولکانش افزایش یافته است [ .]11،34این مهم
در غلظتهای زياد آستانه تداخل پرکننده [ ]35بهطور چشمگیری
رشد مییابد .همچنین ،سطح ویژه بیشتر تقویتكننده سیلیکا []35
یا دوده [ ]34نقش مهمی در افزايش این سد انرژی دارد .در این
راستا از نقش مهم فرایند انباشتگی و تشکیل شبکه سهبعدی ذرات
پرکننده در دمای زياد ولکانش بهعنوان عامل کنترلکننده میتوان یاد

کرد [ .]30،31،34،36همچنین در غلظتهای زياد آستانه تداخل ذرات،
شبکه ذرات پرکننده تقویتكننده قابليت حبس و بیتحرکكردن
حدود  30%تا  60%کل الستیک موجود در سامانه را دارد [ ]17،37که
حتی درصدی از این الستیک مقید در دماهای زياد ولکانش همچنان
تحرک کافی ندارند [ .]17بدین ترتیب میتوان نتیجه گرفت ،تشکیل
شبکه پرکننده به واسطه برهمکنشهای پرکننده-پرکننده میتواند
سبب بروز زودهنگام ژل در سامانه (جدولهای  2و  )3در حال
ولکانش شده و با افزایش گرانروی محیط و کاهش شدید انرژی
سینتیکی در سامانه باعث کندشدن واكنش و طوالنیترشدن زمان
آن میشود .در این راستا ،کاهش برهمکنشهای پلیمر-پرکننده و
پرکننده-پرکننده به واسطه وجود اصالحکننده سطح در سیلیکا یا
کاهش سطح ویژه ذرات و نيز فصل مشترک دوده و الستیک در دوده
 N550سبب به تأخیرانداختن نقطه بحرانی در سینتیک ولکانش و
نيز افزایش سرعت در غلظتهای زياد نقطه بحرانی نسبت به قبل
میشود (شکل  .)5این دیدگاه از آنجا حائز اهمیت است که دو
پرکننده مختلف با نظرهاي متضاد پيشين رفتاری ثابت نشان میدهند.
افزون بر این ،اهمیت این موضوع تا جایی است که حتی به سبب
افزايش عوامل ولکانشی در سامانه در اثر وجود گوگرد اضافی در
اصالحکننده سطح سیلیکا در غلظتهای زياد پرکننده ،دوباره سینتیک
ولکانش با کندی روبهرو میشود  .
بررسي برهمکنشهای پرکننده-پرکننده در آمیزههای پرشده

شکل  -5اثر بارگذاری پرکننده بر حداکثر سرعت ولکانش آمیزهها.

Fig. 5. Effect of filler loading on the maximum rate of vulcanization of compounds.
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شبکه پرکننده در ماتريس الستیکی انجام شد .وجود پركنندههاي
تقويتكننده اثر مهمی بر رفتار گرانروکشسان آميزههاي الستيكي
دارد .مدول برشي آمیزه پرشده ،تركيبي از اثر شبكه پليمر و نيز اثر
هيدروديناميكی ،ساختار و شبکه پركننده تقويتكننده در ماتريس
الستيكی است .سهم شبكه پليمري در الستيكها به برهمكنش
زنجيرهاي پليمري و چگالی اتصاالت عرضي مربوط است .اثر
هيدروديناميكي پركننده تقويتكننده در اين الگو به جزء حجمی و
اثر ساختار پرکننده تقویتكننده ،تركيبي از ناهمگنی هندسی
پركننده و برهمكنش پركننده-پليمر وابسته است .آثار شبكه پليمري،
هيدرودينامیكي و ساختار مستقل از كرنش اعمالشده بوده و ثابت
هستند .با وجود این ،با اعمال و افزایش کرنش دینامیکی مدول ذخیره
نمونه الستیکی پرشده با كاهش چشمگیری بهويژه در غلظتهای
زياد پرکننده روبهرو میشود .بخش وابسته به کرنش مدول ذخیره
ناشی از شبكه ثانويه پركننده تقويتكننده است که با افزایش کرنش
دینامیکي شکسته شده و پديده پین [ ]4،29،36را سبب میشود.
شکل  6نمودار تغییرات مدول ذخیره برحسب کرنش اعمالشده
(پدیده پین) را برای آمیزههای پرشده با سیلیکای اصالحشده نشان
میدهد .طبق نتایج سینتیک ولکانش برای این آمیزهها ،نقطه بحرانی
غلبه برهمکنشهای پرکننده -پرکننده بر سینتیک ولکانش حدود10 phr
تعیین شد .همانطور که در شکل  )a( 6مشاهده میشود ،آمیزههای
پایینتر از نقطه بحرانی (یعنی آمیزه پرنشده و پرشده با 5 phr
سیلیکا) رفتار غیرخطی ناچیزی ناشی از شکست شبکه پرکننده را
نشان میدهند .در حالی که برای آمیزههای پرشده در بيش از نقطه
بحرانی ،كاهش بارزی در مدول ذخیره با افزایش کرنش اعمالشده
ناشی از شکست شبکه پرکننده شروع ميشود .مقدار کاهش مدول

بهويژه برای آمیزه بسیار پرشده به اوج خود میرسد .بنابراین میتوان
نتیجه گرفت ،نقطه بحرانی تغییر سینتیک ولکانش منطبق با آستانه
تداخل ذرات سیلیکا و شروع تشکیل شبکه سهبعدی ذرات سیلیکا
در ماتريس الستیکی است .همچنین ،شکل  )b( 6نتایج حاصل از
مقدار شکست شبکه پرکننده را برای آمیزههای بسیارپرشده سیلیکایی
نشان میدهد .همانطور که در اين شکل مشاهده میشود ،كاهش
بارز مدول آمیزه سیلیکای خالص در مقایسه با سیلیکای اصالحشده،
ناشی از شکست شبکه پرکننده است .این مسئله ناشی از شدت
زياد برهمکنشهای پرکننده-پرکننده در سیلیکای خالص است که با
انجام اصالح سطح از شدت آنها کم میشود .طبق نتایج سینتیکی
سرعت ولکانش در آمیزه سیلیکای خالص بهشدت كمتر از سیلیکای
اصالحشده قرار داشت .همانطور که در شکل  )b( 6مشاهده میشود،
شدت شبکه پرکننده و در پي آن بیتحرکشدن زنجیرهای الستیکی
در شبکه پرکننده به ترتیب سیلیکای خالص > سیلیکای اصالحشده
است .بدین ترتیب میتوان نتیجه گرفت ،سینتیک ولکانش الستیک
پرشده با سیلیکا رابطه معکوسي با شدت شبکه پرکننده و مقدار
الستیک محبوس در آن دارد.
بررسی برهمکنشهای پرکننده-پرکننده در آمیزههای پرشده با دوده
بهكمك ارزیابی رسانندگي الکتریکی نمونهها انجام شد .نتایج حاصل
از آزمون رسانندگي الکتریکی آمیزهها در شکل  7نشان داده شده
است .همانطور که در اين شکل مشاهده میشود ،مقدار رسانندگي
الکتریکی در کل بازه بسامدی برای آمیزههای پرشده با دوده N220
بيشتر از دوده  N550است .این مسئله به دلیل سطح بيشتر و ریزتر
ذرات  N220در مقایسه با دوده  N550است که ميتواند مسیرهای

)(b

)(a

شکل  -6اثر پدیده پین برای آمیزههای )a( :پرشده با سیلیکای اصالحشده و ( )bبسیار پرشده سیلیکایی.

Fig. 6. Payne effect representation for: (a) modified silica and (b) highly silica filled compounds.
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)(a

)(b

شکل -7رسانندگي الکتریکی بر حسب بسامد برای آمیزههای پرشده با دوده N220 )a( :و ( .N550 )bداخل نمودارها نشانگر رسانندگي الکتریکی
در بسامد  20 Hzبرحسب بارگذاری دودههاست.
و

و

و

Fig. 7. The electrical conductivity as a function of frequency for the: (a) N220, and (b) N550 carbon-black filled compounds.The
insets show the electrical conductivity at frequency of 20 Hz as a function of carbon-blacks loading.

رساناي بیشتری را برای انتقال حاملهای بار در ماتريس الستیکی
بهوجود آورد .همچنین ،با افزودن هرچه بیشتر دوده مقدار رسانندگي
الکتریکی در هر دو مجموعه آمیزهها همواره افزایش مییابد .با وجود
این ،نکته شايان توجه در نمودارها جهش ناگهانی در رسانندگي
الکتریکی بسامدهای كم در مقادير بارگذاری از  30 phrبه 40 phr
برای آمیزههای پرشده با دوده  N220و جهش از  50 phrبه 60 phr
برای آمیزههای پرشده با دوده  N550است .اين موضوع حاكي از نقطه
بحرانی نفوذ ذرات دوده و تشکیل شبکه پرکننده است .دوده N220
به سبب ریزتربودن ،داشتن سطح ویژه بيشتر و برهمکنشهای زياد
پرکننده-پرکننده در این مسئله نسبت به دیگری پيشي گرفته است.
در مقایسه نتایج رسانندگي الکتریکی و سینتیک ولکانش آمیزههای
پرشده با دوده ،این طور میتوان برداشت كرد که نقطه بحرانی تغییر
در روند سینتیک ولکانش آمیزههای پرشده با دوده منطبق بر نقطه
بحرانی نفوذ ذرات دوده ،تشکیل شبکه ذرات دوده و در پي آن
حبس و کاهش انرژی سینتیکی زنجیرهای الستیکی قرار دارد .این
مسئله احتماالً سبب كاهش سینتیک ولکانش در آمیزههای بسیار
پرشده میشود .همانطور که در شکل  7مشاهده میشود ،مقدار
شبکه پرکننده در آمیزههای پرشده با دوده  N220در بيش از آستانه
نفوذ ذرات همواره بيشتر از دوده  N550قرار دارد .همچنین همانطور
که از نتایج سینتیکی بهدست آمد ،در این محدوده بارگذاری سرعت
ولکانش آمیزههای پرشده با دوده  N550ارتباط معکوسي با مقدار
شبکه پرکننده دارد و بيشتر از دوده  N220است.
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نتيجهگيري
سینتیک ولکانش همدمای آمیزههای الستیک استیرن-بوتادیان
پرشده با ذرات سیلیکا و دوده با روش رئومتری بررسی شد.
برخالف گزارشهای موجود در مراجع که گروههای هیدروکسیل
سطح سیلیکا را مسئول کاهش سرعت ولکانش گوگردی میدانند،
نشان داده شد ،سیلیکا در بارگذاریهای كم (که تاکنون بهندرت مورد
توجه قرار گرفته است) قابليت شتابدهندگی ولکانش الستیک را
دارد .اما ،در ادامه با افزودن بیشتر سیلیکا در آمیزههای بسیار پرشده
سرعت ولکانش آمیزه الستیکی كاهش يافت .بدین ترتیب بیان شد،
در غلظتهای زياد سیلیکا ،تشكيل ژل زودهنگام و کاهش انرژی
سینتیکی زنجیرها و به دنبال آن کاهش نفوذ درشترادیکالها ناشی از
غلبه برهمکنشهای پرکننده-پرکننده در سامانه باعث كاهش سرعت
ولکانش میشود .همچنین ،این فرضیه براي سامانههای الستیکی
پرشده با دوده راستآزمایی شد .نشان داده شد ،برخالف گزارشهای
موجود در مراجع که گروههای عاملی سطح دوده را مسئول افزایش
سرعت ولکانش گوگردی میدانند ،ذرات دوده در بارگذاریهای
بيشتر از آستانه نفوذ ،خود قابليت کاهش سینتیک ولکانش الستیک
را دارند .بنابراین ،نقطه بحرانی منطبق با آستانه نفوذ ذرات پرکننده
تعریف شد .بنابراين ،جدا از نوع و خواص شیمیایی سطح پرکننده،
در بارگذاریهای بيشتر از نقطه بحراني به علت غلبه بیتحرکی
زنجیرهای الستیکی در سامانه ،سینتیک ولکانش دچار افت میشود.
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