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ypothesis: Increasing the heat conductivity of rubber compounds is important
from viewpoint of properties of uniform distribution in different points of
rubber parts and reducing the curing time that affects the quality and the
final price of the product. Morphology of alumina powder obtained from spray
pyrolysis technology is suitable, so it could be considered as an efficient filler for tyre
compounds.
Methods: Morphology, composition and crystal size of a novel powder were
investigated using SEM and XRD and dispergrader, respectively. The powder was
added to a SBR/BR-based tyre tread formulation and the curing and mechanical
properties as well as heat conductivity behavior were determined. Heat diffusivity
properties were calculated by Abaqus simulation software with the aid of an
experimental temperature profile in the center of the rubber part
Findings: It was observed that the heat conductivity of the rubber was improved
at 3 phr alumina, which was attributed to the improvement of phonon transport
phenomena in rubber matrix in the presence of heat conductive filler besides carbon
black. A considerable improvement in DeMatia crack growth behavior of the
compound was also observed in the presence of the new filler. The other mechanical
properties experienced no significant changes, except tear resistance. The rheometry
results showed that the curing rate of the compounds decreased in the presence of
powder, which was attributed to the surface acidic nature and the presence of surface
hydroxide groups. So, it is necessary to do a comprehensive study to investigate the
potential of this filler in reducing tyre curing time.
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چکیده
فرضیه :افزایش رسانندگي گرمایی آمیزههاي الستیکی از نظر توزيع یکنواخت خواص در نقاط

مختلف قطعه الستیکی و نیز کاهش زمان پخت حائز اهمیت است که بر کیفیت و قیمت نهايي محصول
اثر میگذارد .پودر آلومینای بهدستآمده از فناوری پیرولیز افشانهاي دارای شكلشناسي مناسبی

واژههای کلیدی

است ،بنابراین ميتواند پرکننده مؤثری در آمیزههاي تایر باشد.

روشها :شكلشناسي ،ترکیب و اندازه بلور پودر جدید با استفاده از  XRD ،SEMو پخشسنج
و

نانومواد،

بررسی شد .پودر به فرمولبندي آمیزه رویه تایر بر پایه  SBR/BRاضافه و خواص پخت ،مکانیکی و

الستیک،

 Abaqusو بهکمک نيمرخ دمايي تجربی بهدستآمده برای مرکز قطعه الستیکی محاسبه شد.

رسانندگي گرمایی،
انتقال فونون،
ضریب نفوذپذيري گرمايي

نيز رفتار رسانندگي گرمایی آمیزه تعیین شد .خواص نفوذپذيري گرمايي ،با نرمافزار شبیهساز
یافتهها :مشخص شد ،رسانندگي گرمایی الستيك با وجود پرکننده آلومینا تا  3 phrبهبود مییابد.

افزایش ضریب نفوذپذيري گرمايي به بهبود پدیده انتقال فونون در ماتريس الستیک با وجود این

پرکننده رساناي گرمايي در کنار دوده نسبت داده شد .بهبود شايان توجهي نيز در رشد ترک دیمتیا
با وجود این پركننده جديد ديده شد .سایر خواص مکانیکی بهجز مقاومت پارگی تغييرات معنيداري

نشان نداند .با وجود این ،نتایج آزمون رئومتري نشان داد ،سرعت پخت آمیزهها با وجود این پودر

کاهش مییابد .این رفتار کاهشی به ماهیت اسیدی سطح و وجود گروههای هیدروکسیدی در آن
نسبت داده شد .بنابراين ،برای اظهار نظر نهایی درباره قابليت این پركننده در کاهش زمان پخت تایر

نیاز است تا مطالعه جامعي انجام شود.
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الستیک به دلیل ویژگی كشساني عالی بهعنوان ماده راهبردي در
کاربردهای دینامیکی از جمله تایر شناخته میشود .رسانندگي گرمایی
كم این ماده به بروز مشکالتی در فرایند و سرویسدهي آن منجر
میشود .از دیدگاه فرایندی ،ضریب نفوذپذيري گرمايي كم پالستیک
موجب افزایش زمان پخت قطعه الستیکی شده که برای شرکت
قطعهساز بهعنوان مثال شرکت تایرسازی ،عامل مهم محدودکننده در
بازده تولید است .از دیدگاه سرویسدهي و کاربرد دینامیکی نظیر
تایر ،ضریب نفوذپذيري گرمايي كم الستیک باعث تجمع گرماي
گرانرو تولیدشده ،افزایش دما و شتابدهي فرایندهای اکسايش و
تخریب در پي آن ،کاهش طول عمر و كاهش عملکرد دینامیکی
الستیک میشود .بنابراين ،پژوهشهای کاربردی براي افزایش ضریب
نفوذپذيري گرمايي الستیک از دو منظر فرایندی و عملکردی حائز
اهمیت است .چند مطالعه در زمينه اثر عوامل مختلف آمیزهکاری بر
رفتار رسانندگي گرمایی آمیزه الستیکی انجام شده که در مقاله اخیر
قریشی و عباسی به آنها ارجاع داده شده است [ .]1نوع و مقدار
پرکننده میتواند در افزایش رسانندگي گرمایی الستیک نقش داشته
باشد .آثار بهبوددهندگي رسانندگي گرمایی دوده بهعنوان مهمترین
پرکننده در الستیک بيان شده است [ .]2اما ،این بهبود محدود است.
ضریب رسانندگي گرمایی الستیک با تغییر ساختار و مساحت سطح
دوده چندان تغییری نمیکند [ .]2از طرفی ،افزایش مقدار دوده در
فرمولبندي به دلیل مالحظات آمیزهکاری و خواص مختلف مورد
انتظار از الستیک محدودیتهایی دارد .سیلیکا دومین پرکننده پرکاربرد
در الستیک است که نشانداده شده آثار رسانندگي گرمایی كمتري از
دوده دارد [ .]2آثار بهبوددهندگي خواص و بهويژه رسانندگي گرمایی
آمیزهها با استفاده از پودر آلومينیم در الستیکهای معمول نظیر
 SBRو  NRبررسی شده است [ .]3،4اما ،پودر آلومينیم خاصیت
انفجاری دارد و استفاده از آن در صنعت الستیک مستلزم مالحظات
ایمنی قابل مالحظهای است.
در سالهای گذشته مطالعات گستردهای درباره استفاده از نانومواد
در الستیک انجام شده است .خاكهايرس آلي اصالحشده LDHs ،و
 CNTsدر ماتریس الستیک وارد شده و خواص تقویتكنندگي و
ساير ویژگیهای مهم از جمله خواص ممانعت از نفوذ گاز ،رسانندگي
گرمایی و رسانندگي الکتریکی را بهبود دادهاند [ .]5-7استفاده از
نانوذرات روی اکسید برای بهبود رسانندگي گرمایی الستیک در
تعدادی مقاالت مطالعه شده است [ .]2،8اما ،این ذرات چگالی زيادي
دارند و بهعنوان پرکننده تقویتکننده در کاربردهاي دینامیکی مناسب
بهنظر نمیرسند .ترکیبات داراي آلومينا نسبت به ساير مواد قابليت

ي به اهداف گفتهشده را دارند و استفاده از آنها برای بهبود رسانندگي
دستياب 
گرمايي الستیک در چند مقاله جدید ارجاع داده شده است [.]9-11
در واقع ،رویکردهای مختلفی برای تولید پرکنندههای آلومینا و ترکیبات
مشابه آن وجود دارد .یکی از روشهای نوین ،پیرولیز افشانهاي است
که اخیرا ً برای تولید نانومواد استفاده میشود [ .]12،13بررسی مراجع
نشان میدهد ،مطالعات زیادی درباره قابليت افزایش رسانندگي
گرمایی الستیک در کنار حفظ سایر خواص مکانیکی و فرایندی آن
با استفاده از ترکیبات آلومينیم در صنعت الستیک و بهطور ويژه در
اجزای تایر انجام نشده است .در این مقاله ،آثار استفاده از ترکیب
ويژهاي از ترکیبات آلومیناي تولیدشده به روش پیرولیز افشانهاي در
آمیزه رویه تایر سواری بر پایه  SBR/BRمطالعه شده است.

تجربی
مواد

ترکیب پودر داراي آلومینا استفادهشده كه در این پژوهش با اختصار
 SP ALنامیده میشود ،دارای چگالی حجمسنجي (حالل تولوئن)
 0/92 g/cm3و  pHبرابر  3/57بود .این پودر به روش پیرولیز افشانهاي
با استفاده از پیشماده آلومينيم سولفات تولید شد .آلومينیم سولفات
استفادهشده از آلومينيم هیدروکسید حاصل از معادن نفلیت سینیت
شمال غرب ایران تولید شد .سایر مواد استفادهشده در این مطالعه،
مواد معمول مصرفي در آمیزه رویه تایر سواری رادیال شامل کائوچوی
سیس بوتادیان از پتروشیمی اراک ،کائوچوی  SBRاز پتروشیمی
بندر امام ،دوده ،روغن آروماتیک ،شتابدهنده سولفونامیدی ،گوگرد
معمولی ،محافظتکنندهها ،روی اکسید و استئاریک اسید بودند.
دستگاهها

در اين پژوهش ،مخلوطکن  Banburyآزمایشگاهی  2 Lمدل
 POMINI MIX32ساخت ایتالیا ،آسياب دوغلتکی مدل
 E-R503X251 ICCMساخت شرکت  Bergamoایتالیا ،دستگاه
پرس پخت  20تن مدل  H.R.M.TP2 SD-010ساخت ژاپن،
دستگاه کشش مدل  5-10K-Sساخت شرکت  Hounsfieldانگلستان،
سختیسنج  Shore Aمدل  Zwick 3100ساخت آلمان ،رئومتر ODR
مدل  2000Eساخت شرکت  ،Alphaدستگاه اندازهگیری رشد ترک
دیمتیا ساخت شرکت  Hounsfieldانگلستان ،دستگاه اندازهگيري
جهندگی مدل  Dunlop tripsometer R2ساخت شرکت Wallace
انگلستان ،دستگاه اندازهگیری چگالی آمیزه الستیکی Brabender
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 Elatestساخت آلمان ،دستگاه اندازهگیری گرانروی مونی شرکت
 ،Alphaمیکروسکوپ  SEMمدل  KYKY-EM3900Mساخت
چین ،دستگاه  XRDمدل  D8 Advanceساخت شرکت  Brukerآلمان و
دستگاه پخشسنج  Dispergraderمدل  1000NTساخت شرکت
 Optigrade ABسوئد بهكار گرفته شد.

جدول  – 1فرمولبندي و شرایط اختالط.

Table 1. Formulation and mixing conditions.

روشها

فرمول پایه استفادهشده که در جدول  1مواد آن آمده ،آمیخته
کائوچوی استیرن بوتادیان و سیس بوتادیان پرشده با دوده بود.
مقدار دوده  53 phrو مقدار کل روغن موجود در فرمول معادل 27 phr
بود .روی اکسید ،استئاریک اسید ،شتابدهنده ،گوگرد و انواع
محافظتکنندههای ازنی و اکسنده سایر افزودنیهای فرمولبندي
مواد معمول مصرفي در فرمولبندي تایرهای رادیال سواری بودند
(فرمولبندي  .)Al_0در این پژوهش به فرمولبندي پایه به ترتیب  3 ،1و
 5 phrپودر  SP ALاضافه شد (فرمولبندي  A_3 ،Al_1و )A_5
آزمونهای شناسایی ترکیب آلومينيم

از سه آزمون میکروسکوپي الکترونی پويشي ( ،)SEMپراش پرتو
 )XRD( Xو پخشسنجي ( )dispergraderبرای مطالعه خواص
شکلشناسی و ترکیب و ساختار بلوری پودر  SP ALاستفاده شد.
در آزمون  ،SEMسطح نمونه با پرتو الکترونی باریکی به قطر  100 Åبمباران
شد .در اثر برخورد پروتونهای الکترونی به نمونه ،الکترونهای ماده
برانگیخته شده و هنگام بازگشت به مدار اصلی خود به شکل پرتو
الکترونی از سطح نمونه بازتابيده ميشوند كه با آشکارساز جمعآوری و
تحلیل شدند .برای گرفتن منحنی  XRDاز  3 gتا  5 gپودر SP AL
استفاده شد .این دستگاه دارای دایره فلزی است که منبع پرتو  Xو
آشکارساز روی جداره داخلی آن و نمونه در مرکز آن قرار میگیرد.
عملکرد دستگاه بدین صورت است که پرتو  Xدر زاويههای مختلف
به ماده تابیده میشود .در اثر این تابش و برخورد پرتو به اتمها ،پرتو
بازتابیده میشود و پراش مییابد .تحلیل طیف حاصل اطالعات مناسبی
درباره ترکیب شیمیایی ،ساختار و اندازه بلور بهدست ميدهد .در این
مطالعه از نرمافزار  XPERTبرای تحلیل طیف  XRDاستفاده شد.
برای بررسی نحوه پخش ذرات پودر  SP ALدر ماتريس الستیک از
دستگاه پخشسنج و  SEMاستفاده شد .برای این مهم نمونه پودر SP AL
در کنار عوامل پخت روی آسياب دوغلتکی به کائوچوی پایه (آمیخته
استیرن بوتادیان و سیس بوتادیان) اضافه و سپس نمونه مناسب
پخت شد .تصاویر در حالت  J-histogramدستگاه پخشسنج ارائه
شده است .تصاویر  SEMنمونهها نیز ثبت شد .برای مقایسه یک
و
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(Amount )phr

Ingredient

85

)Styrene butadiene rubber (SBR

15

)Cis butadiene rubber (BR

53

)Carbon balck (N330

27

Aromatic Oil

2

)Zinc oxide (ZnO

1

Stearic acid

4

Protectors

1.5

)Sulfur (S

1.3

Accelerators
Mixing conditions

t: 6 min, T: 150155oC, V: 40 rpm

*Internal mixer
Two rolls mill

t: 10 min, V: 50 rpm
* t: Mixing time, T: Dump temperature, and V: Speed.

نمونه آمیزه الستیکی بدون هیچ پرکننده و فقط شامل عوامل پخت نيز
تهیه و تصویر  SEMآن ثبت شد.
شرایط تهیه آمیزه الستیکی ،پخت (ولکانش) و ثبت خواص

آمیزههای ابتدایی (اصلي) در نبود شتابدهنده و گوگرد با افزودن
محافظتکنندهها ،پرکنندهها و روغن به کائوچو درون مخلوطکن
آزمایشگاهی  2 Lدر شرایط یکسان و طبق دستوركار مشخص تهیه
شدند .آمیزههای حاصل در شرایط یکسان روی آسياب دوغلتکی
با افزودن گوگرد و شتابدهنده ،نهایی شدند .برای بررسی زمان
مناسب برای پخت آمیزهها از آزمون رئومتری استفاده شد .سپس،
آمیزهها در پرس پخت  20تني برای بررسی خواص فیزیکی مکانیکی
ولکانیده شدند .خواص اندازهگيريشده که در این مطالعه ارائه شده
بهشرح زير است :چگالی ( ،g/cm3چگالیسنج) ،گرانروي مونی
( ،ML(1+4)100°Cگرانرويسنج موني) ،زمان پخت بهینه و زمان
ایمنی ( ،)sگشتاور حداقل ،حداکثر و اختالف ( )lb-inو سرعت پخت
( ،lb-in/minرئومتر  ODRدر دماي  185°Cبهمدت  ،)6 minاستحکام
کششی و مدول  ،)MPa( 300%ازدیادطول تا پارگی ( ،%دستگاه
کشش) ،مقاومت در برابر پارگی ( ،kN/mدستگاه کشش طبق استاندارد
 ،)ASTM D624مقاومت در برابر رشد ترك (آزمونگر ديمتيا ،مقدار
رشد ترک گزارششده در  15 ،10 ،5و  ،)20 mm/1000 cycleشیب
خط تغییرات رشد ترک ( ،)cycleسايش ( ،mm3دستگاه سايش DIN
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طبق استاندارد  ،)ISO 4649سختي ( ،Shore Aسختيسنج
طبق استاندارد  )ASTM D2240و جهندگی ( ،%دستگاه جهندگیسنج
طبق استاندارد  .)DIN 53512برای بررسی رفتار رسانندگي گرمایی
آمیزهها ،نمونه مستطیلیشکل با ابعاد  5×5×2 cmپخت و سپس
نيمرخ تغییرات دمایی مرکز آن در حمام روغن از راه سیمگذاری
ثبت شد [.]1
Shore A

محاسبه ضریب نفوذپذيري گرمايي آمیزهها

پیکهای پراش در زاويههاي  2 qبرابر ،25/3 ،21/1 ،15/3 ،6/40
 60/1 ،57/5 ،55/2 ،52/2 ،45/5 ،44/5 ،41/8 ،30/34و 67/1°
است و میتوان آن را به پراش ماده مشخصه  Al2(SO4)3با کد مرجع
 0566-001-00نسبت داد .پراش با بیشترین شدت دارای شاخص
 )113( Millerو با فاصله بین صفحههاي  3/49 Åو  2 qبرابر 25/5°
است .پیکهای مشخصه  Al2O3با کد مرجع  0826-088-01در 2 q
برابر  60/1 ،52/2 ،25/3و  67/1°برای این ترکیب مشاهده شد که
پراش با بیشترین شدت دارای شاخص  )104( Millerو فاصله بین
صفحههاي  2/55 Åو  2 qبرابر  35/1°بود .اندازه ذرات بلوري برای
این ترکیب با استفاده از معادله  Scherrerمحاسبه شد که میانگین
 14 nmرا بهدست داد .تصاویر  SEMپودر  SP ALدر شکل  2نشان
میدهد ،این پودر ساختاری متخلخل دارد .شکل  3تصاویر SEM
پخش ذرات  SP ALرا در ماتريس آميخته  SBR/BRنشان میدهد.
در نمونه شاهد فقط عوامل پخت وارد شده است که شامل گوگرد،
شتابدهنده ،روی اکسید و استئاریک اسید بوده و ذرات ديدهشده در
تصویر مربوط به این مواد است .در شكل  )b( 2پخش ذرات SP AL
نشان داده شده است که ذرات درشتتر به عوامل پخت و ذرات ریز به
 SP ALمربوط هستند.
شکل  4تصاویر پخش ذرات  SP ALرا در ماتريس الستیک آميزه
استیرن-بوتادیان و سیس بوتادیان نشان میدهد که با دستگاه
و

و

برای اندازهگیری ضریب نفوذپذيري گرمايي قطعه الستیکی با استفاده
از دادههای تجربی بهدست آمده از سیمگذاری در مرکز نمونه ،نرمافزار
 Abaqusبهكار گرفته شد .معادله انتقال گرماي گذرای سهبعدی زير
(معادله  )1برای مدلسازی مسئله درنظر گرفته شد .در اين معادله
 )x,y,z( Tدمای نمونه برحسب دو متغیر زمان ( )tو مکان ()x,y,z
در مختصات کارتزین و  aضریب نفوذپذيري گرمايي آمیزه الستیکی
است که از معادله ( )2بهدست میآید .در معادله ( k ،)2ضریب
رسانندگي گرمایی C ،ظرفیت گرمایی و  rچگالی آمیزه الستیکی
است .مقدار چگالی برای هر نمونه قابل اندازهگیری و ثابت است.
پس از تعریف مسئله در نرمافزار  Abaqusمقدار فرضی برای ضریب
رسانندگي گرمایی و ظرفیت گرمایی درنظر گرفته و مسئله حل
شد .شرایط مرزی بهصورت دمای متغیر محیط (دمای حمام روغن
سیلیکون) در محدوده  130°Cتا  140°Cو دمای ابتدایی نمونه 30°C
لحاظ شد .نيمرخ دمایی شبیهسازیشده در مرکز نمونه با دادههای
تجربی در اختیار (از راه سیمگذاری و اندازهگیری تغییرات دمای
مرکز نمونه درون حمام روغن) مقایسه شد .این فرایند با مقادیر
مختلف  kو  Cآنقدر تکرار شد تا نيمرخ شبیهسازی و تجربی تا حد
امکان بهیکدیگر نزدیک شوند .مقادیر  kو  Cحاصل از بهترین نيمرخ
دمایی برای محاسبه  aاستفاده شدند:
و

(∂ 2T)x,y,z,t( ∂ 2T)x,y,z,t( ∂ 2T)x,y,z,t( 1 ∂T)x,y,z,t
+
+
=
()1
∂x 2
∂y 2
∂z 2
a
∂t

					
()2

k
rC

=a

نتایج و بحث
بررسي نتایج میکروسکوپي الکترونی پويشي و پراش پرتو X

شکل  1الگوی  XRDپودر  SP ALرا نشان میدهد که شامل

شکل  -1الگوي  XRDنمونه پودر .SP AL

Fig. 1. XRD pattern of SP AL powder sample.
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)			 (a)								(b

شکل  -2تصاویر  SEMنمونه پودر  SP ALبا بزرگنماييهاي مختلف 1000 )a( :و (.5000 )b

Fig. 2. SEM images of SP AL powder sample in different magnifications: (a) 1000 and (b) 5000.

پخشسنج تصویربرداری شده است .همانطور که اشاره شد ،دوده
در نمونه استفادهشده حذف و فقط عوامل الزم برای پخت (گوگرد،
شتابدهنده ،روی اکسید و استئاریک اسید در کنار پودر  )SP ALاستفاده
شدند .بررسی و مقایسه تصاویر  SEMپرکننده ( SP ALشکل  )2و
تصاویر پخش آن در الستیک (شکلهاي  3و  )4نشان میدهد ،با
تنشهای اعمالشده در فرایند اختالط ،ذرات پودر  SP ALبهخوبی
شکسته شده و در ماتريس الستیک توزیع و پخش شدند Teena .و
همکاران [ ]11تصاویر  SEMمشابهی ارائه كردند كه پخش نانوذرات
آلومینا را در ماتريس الستیک طبیعی نشان دادند.

خواص فرایندی آمیزه الستیکی

در جدول  2نتایج رئومتری ،گرانروی مونی و چگالی چهار آمیزه
الستیکی آمده است .گرانروی مونی با وجود  SP ALاندکی افزایش
نشان میدهد که بیانگر برهمکنش  SP ALبا ماتريس االستومر است.
چگالی آمیزه نیز با افزایش مقدار  SP ALافزایش نشان میدهد
(چگالی حجمسنجي  SP ALمقدار  1/28 g/cm3است) .ديده
میشود ،گشتاور حداکثر و اختالف تا  3 phrپودر  SP ALبدون
تغییر شايان توجه هستند و حتی اندکی روند افزایشی دارند .اما ،در
 5 phrپودر  SP ALكاهش مييابند .با ورود  SP ALزمان ایمنی
آمیزه و سرعت پخت کاهش و زمان پخت بهینه افزایش یافته است.

)			 (a)								(b

شکل  -3تصاویر  SEMنمونه الستیکی  SBR/BRپختشده )a( :پرنشده و ( )bپرشده با .SP AL

Fig. 3. SEM images of cured SBR/BR rubber sample: (a) unfilled and (b) filled with SP AL.
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)			 (a)								(b

شکل  -4تصاویر پخشسنج نشانگر نحوه پراكنش  SP ALدر الستیک )a( :تصوير اوليه نمونه و (ب) تصوير نمونه در شيوه پويششده.

Fig. 4. Dispergrader pics that show the SP AL dispersion in rubber: (a) initial image of sample and (b) image of sample in scanned
mode.

کششی آمیزه الستیکی با افزودن  SP ALاز  1 phrتا  5 phrافزایش
جزئی مییابد .این موضوع نشانگر برهمکنش مناسب پودر الستیک
با ماتريس االستومر است .افزایش استحکام کششی با وجود ذرات
آلومینا در آمیزه کائوچوی طبیعی [ ]11و  ]9[ EPDMنیز گزارش شده
است .مدول آمیزه الستیکی نیز تا  3 phrاز  SP ALروند افزایشی
نشان میدهد و در  5 phrكاهش مييابد که ب ه دلیل کاهش چگالی
اتصاالت عرضی گوگردی است .ازدیاد طول تا پارگی در  3 phrاز
 SP ALکاهش نشان میدهد .بهنظر میرسد 3 phr ،این پودر بهترین
عملکرد تقویتکنندگی را دارد (کاهش ازدیاد طول در کنار افزایش
مدول و استحکام کششی) .سختی آمیزه نیز با وجود  SP ALافزایش
یافته است و جهندگی اندکی کاهش نشان میدهد (شکل  .)6کاهش
جهندگی در  5 phrاز  SP ALشدیدتر است که ب ه دلیل کاهش
چگالی اتصاالت عرضی است [..]14
شکل  7تغییرات رشد ترک دیمتیا با وجود مقادیر مختلف پودر
 SP ALرا نشان ميدهد .در همه مقادیر رفتار رشد ترک دیمتیا بهبود

دلیل این پدیده اسیدینگي سطحی پودر  SP ALاست که اثر منفی
بر سرعت شکلگیری اتصاالت عرضی دارد .در  5 phrپودر SP AL
این اثر شايان توجه است و کاهش گشتاور اختالف را در پي دارد.
در واقع ،وجود گروههای هیدروکسید سطحی ( )-OHباعث ايجاد
مزاحمت در فرایند پخت و کاهش سرعت پخت گوگردی میشود.
این مشابه رفتار پرکننده سیلیکایی در الستیک است که گروههای
سطحی هیدروکسیل (سیالنولی) نقش بازدارندگی را در فرایند پخت
گوگردی دارند .انتظار میرود ،مشابه سیلیکا بتوان از راه اصالح
عملکرد این ذرات را بهبود بخشيد ،همانطور که در تعدادی مقاله نیز
ارجاع داده شده است [.]9،10
خواص مکانیکی

در شکلهای  5تا  9خواص مکانیکی آمیزه الستیکی رویه تایر سواری
با وجود  SP ALنشان داده شده است .شکل  5اثر  SP ALرا بر
خواص کششی آمیزه الستیکی نشان میدهد .ديده میشود ،استحکام
جدول  -2خواص رئومتری ،گرانروی مونی و چگالی آمیزههای الستیکی.

Table 2. The rheometry properites, Mooney viscosity and density of rubber compounds.

Density
)(g/cm3

Mooney

Curing rate

Optimum

Scorch

Delta

viscosity

(Lbf-in/

curing time

time

torque

ML(1+4)100OC
47.6

)min
26.3

)(s
167

)(s
86

)Torque (lbf-in

)(lbf-in
24.32

Maximum

Minimum

31.78

7.46

SP
AL

Compound
code

)(phr
0

Al_0

1.151

47.5

24

179

85

25.23

32.57

7.34

1

Al_1

1.158

49.6

22

178

79

25.08

32.29

7.21

3

Al_3

1.162

50.2

17.5

176

79

22.35

29.48

7.13

5

Al_5

1.148
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شکل -5اثر  SP ALبر خواص کششی آمیزه الستیکی.

Fig. 5. Effect of SP AL on tensile properties of rubber compound.

نشان میدهد .در حالی که مدول آمیزهها حداقل تا  3 phrاز
تغییر نکرده و حتی اندکی افزایش نیز داشته است .اين رفتار ویژهای
است که براي این پودر ديده میشود .برای آميخته داراي  5 phrپودر
 SP ALشرایط رشد ترک دیمتیا بسیار بهتر است ،زیرا کاهش مدول
آمیزه نیز وجود دارد .رشد ترک دیمتیا بهطور شايان توجهی به مدول
آمیزه بستگی دارد .شکل  8اثر اضافهکردن مرحلهای  SP ALاز 1 phr
تا  5 phrرا بر رفتار سایش آمیزه الستیکی نشان میدهد .کاهش مقدار
سایش (بهبود مقاومت سایشی) تا  3 phrاز  SP ALمحسوس است
که قابل پیشبینی نیز بود .زیرا همزمان مدول و رشد ترک بهبودیافته و
بر اساس مدل  Fukahoriباید سایش بهبود یابد [ .]14-16در 5 phr
رفتار متفاوتی ديده شده و سایش آمیخته زیاد شد .بهنظر میرسد،
کاهش شايان توجه چگالی اتصال عرضی و افت مدول عامل اصلی
این رفتار است .شکل  9اثر افزودن پودر  SP ALبر نیروی پارگی
آمیزه الستیکی را نشان میدهد .در همه شرایط كاهش نیروی پارگی
ديده میشود که تنها اثر منفی پودر  SP ALبر خواص مکانیکی است.

شکل  -7اثر  SP ALبر رفتار رشد ترک دیمتیاي آميزه الستيكي.

Fig. 7. Effect of SP AL on DeMatia crack growth behavior of
rubber compound.

SP AL

شکل -6اثر  SP ALبر سختی و جهندگی آمیزه الستیکی.

Fig. 6. Effect of SP AL on hardness and resilience of rubber
compound.
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در  5 phrاز  SP ALمقاومت پارگی بهتر از  1و  3 phrبود.
رفتار رسانندگي گرمایی

شکل  10تغییرات دمایی در مرکز نمونههای بررسي شده را نشان
میدهد .در اين شكل ،نقاط مجزا مربوط به دادههای تجربی و خطوط
مربوط به مدل بوده که با شبیهسازی در محیط  Abaqusبهدست
آمده است .انتقال گرماي شايان توجهي در آمیخته داراي  1و 3 phr
از پودر  SP ALديده میشود .آمیزه الستیکی دماهای بيشتري را با  1و
 3 phrاز  SP ALنشان ميدهد .در جدول  3نتایج محاسبه ضریب
نفوذپذيري گرمايي آمیزهها ارائه شده که از راه شبیهسازی با نرمافزار
 Abaqusو نيمرخ دمایی تجربی بهدست آمده است .مقادیر بهدست
آمده در محدوده ضریب نفوذپذيري گرمایی آمیزههای الستیکی است [.]1
افزایش شايان توجه ضریب نفوذپذيري گرمايي آمیزهها با وجود پودر
 SP ALديده میشود .این ضریب با افزایش  1و  3 phrاز پودر
 SP ALافزایش و سپس در مقادیر بیشتر رفتار كاهشي دارد ،بهطوری

شکل  -8اثر  SP ALبر سایش  DINآمیزه الستیکی.
و

Fig. 8. Effect of SP AL on DIN abrasion of rubber compound.
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جدول  -3ضریب نفوذپذيري گرمايي محاسبهشده از نرمافزار Abaqus

(مدلهاي بهدست آمده با این ضرایب در شکل  10آمده است).

Table 3. Heat diffusivity coefficients calculated from Abaqus
software (the models are presented in Fig. 10).
)a×107 (m2/s

Compound code

1.19

Al_0

1.90

Al_1

2.45

Al_3

1.72

Al_5

شکل  -9اثر  SP ALبر نیروی پارگی آمیزه الستیکی.

Fig. 9. Effect of SP AL on tearing force of rubber compound.

که در  5 phrاز  SP ALبهبود کمتری در رفتار رسانندگي گرمايي آمیزه
ديده میشود .اثر بهبوددهندگي رسانندگي گرمايي ترکیبات مشابه با پودر
استفادهشده در این پژوهش در تعدادی مرجع گزارش شده است [.]4،9
 Wangو همکاران [ ]9اثر استفاده از نانوذرات آلومينيم اکسید
(آلومينا) بر خواص رسانندگي گرمایی الستیک  EPDMرا مطالعه
كرده و آثار بهبوددهندگي آنها را گزارش كردند .برای ارتقای پخش
نانوذرات از عامل اتصال سیالنی استفاده شد که این آثار طي مطالعات
آتی گزارش ميشود .نتایج این مطالعه حاكي از قابليت زياد پودر SP AL
برای بهبود ضریب نفوذ گرمايي آمیزه الستیکی است Guo .و همكاران []17
در مقاله مروری خود اظهار كردند ،استفاده از پرکننده هیبریدی (دو
یا چند پرکننده در کنار هم) اثر همافزایی شايان توجهی بر افزایش
رسانندگي گرمایی پلیمر دارد .در اين مقاله اشاره شد ،وجود ذرات
نانوآلومینا در کنار پرکنندههای درشتتر باعث افزایش شايان توجه

رسانندگي گرمایی کامپوزیت میشود .ذرات ریزتر قابليت قرارگرفتن
در ميان ذرات درشتتر را دارند تا مسیر رسانندگي گرمايي را
یکنواخت کنند (شکل  .)11طبق نتایج مطالعات سایر نویسندگان نظیر
 Muو همكاران [ ]18كه پيشتر اشاره شد ،با استفاده از سه نوع روی
اکسید با اندازههای مختلف ،در نسبتي مشخص ،ساختارهای چگال و
فشردهاي در شبکه پلیمر حاصل شد که در شکل  )c( 11سازوکار
انتقال در مجاورت سه ذره با ابعاد مختلف نیز آمده است [ .]17بدین
ترتیب با کاهش مقاومت در برابر انتقال گرما بین پرکنندههای مجاور
به هم ،انتقال فونون ( )phonon transferدر کامپوزیت آسان ميشود و
ضریب رسانندگي گرمایی آمیزه افزایش مییابد .پدیده انتقال فونون
همانطور که  Tsekmesو همکاران [ ]19و ساير نویسندگان []17
بيان كردند ،در واقع سازوکار اصلی رسانندگي گرمایی در اغلب
پلیمرهاست .در واقع فونونها ،انرژی گرمایی را از راه برهمکنش با
یکدیگر و با ذرات زيراتمي ( )subatomicانتقال میدهند ،نقصهای
شبکه پلیمر نظیر خللوفرج ،ناخالصی و چیدمان نامناسب ذرات

)(c

شکل  -10نيمرخ دما-زمان در مرکز نمونه الستیکی درون حمام
روغن برای نمونههای الستیکی.
Fig. 10. Temperature-time profile in center of rubber sample
in oil bath for rubber samples.

		)(b

		)(a

شکل  –11تصویر كلي از مدلهای رسانندگي گرمایی در
کامپوزیتهاي داراي )a( :یک پرکننده ( )bدو پرکننده هيبريدي و
( )cسه پرکننده هيبريدي با اندازههاي مختلف [.]17
Fig. 11. Schematic illustration of the heat conductivity mod-

els in composites containing: (a) single filler, (b) two hybrid
fillers, and (c) three hybrid fillers with different sizes [17].
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 سایر خواص کلیدی بهجز مقاومت پارگی.ترک دیمتیا بهبود يافت
 با توجه به ماهیت.نسبت به نمونه بدون پودر تغيير محسوسی نكرد
 این موضوع،اسیدی این ماده و اثر منفی آن بر سامانه پخت الزم است
بررسی شود که آیا وجود این ذرات در آمیزه الستیکی که از یک سو
بر سینتیک پخت اثر منفی دارند و از سوي دیگر بر رسانندگي گرمایی
 میتواند بر کاهش زمان پخت تایر یاریرسان باشد یا،اثر مثبت دارند
.خیر؟ كه اين موضوع در دست بررسي است
قدردانی

از مدیریت محترم عامل شرکت کویر تایر براي حمایت از فعالیتهای
.پژوهشی تشکر و قدرداني ميشود

) منجر میشود کهanharmonicities( پرکننده به ناهمگونیهایی
 نتایج مقاله حاضر.نتیجه آن پدیده پراش یا پراکندگي فونون است
 در کنار دوده درSP AL داللت بر این دارد که وجود مؤثر ذرات
.آمیزه مطالعهشده انتقال فونون را در شبکه الستیکی آسان كرده است

نتیجهگیری
 ترکیب داراي آلوميناي تولیدشده با روش پیرولیز،در این مطالعه
افشانهاي بهعنوان مادهای با قابليت زياد برای استفاده در آمیزه الستیکی
 پودر استفادهشده ضریب نفوذپذيري گرمايي.تایر معرفی شده است
 خواص مقاومت در برابر رشد، همچنین.آمیزه الستیکی را بهبود داد
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