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atural rubber and styrene butadiene rubber (NR/SBR) reinforced with short
nylon fibers along with nanoclay (Cloisite 15A) hybrid composites were
prepared in an internal and a two roll-mill mixer by a three-step mixing
process. The effects of fiber content at a constant loading of 3 wt% nanoclay were
studied on the microstructure, mechanical and morphological properties of the prepared
nanocomposites. The adhesion between the fiber and the rubber was enhanced by the
addition of a dry bonding system consisting of resorcinol, hexamethylene tetramine and
hydrated silica (HRH). The curing characteristics of the composites were determined
and subsequently vulcanized at 150°C using a hot press. It was observed that the
cure time and swelling index of the composites decreased while maximum torque,
and cure rate increased with increasing of short fiber and nanoclay contents. The
structure and fracture surface morphology of the nanocomposites were characterized
using X-ray diffraction, scanning electron microscopy. X-ray diffraction results of
nanocomposites indicated that the interlayer distance of silicate layers increased. The
mechanical properties (tensile, tear strength, elongation-at-break and hardness) of
nanocomposites containing virgin and waste fibers in the longitudinal direction are
compared.
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چکیده

در این پژوهش ،کامپوزیت های هیبریدی الستیک طبیعی و الستیک استیرن ـ بوتادیان ()NR/SBR

تقویتشده با الیاف کوتاه نایلون و نانوخاکرس ( )Cloisite15Aدر مخلوط کن داخلی و غلتک

آزمایشگاهی در سه مرحله فرایند اختالط تهیه شده است .اثر مقادیر مختلف الیاف در مقدار ثابت 3
واژههای کلیدی
نانوکامپوزیت ،NR/SBR

درصد وزنی نانوخاکرس روی ساختار ،خواص مکانیکی و شکلشناسی نانوکامپوزیتها مطالعه

شده است .نمونه ها با استفاده از پرس هیدرولیک پس از تعیین مشخصات پخت ،در دمای 150°C

خواص مکانیکی،

پخت شدند .چسبندگی الیاف به ماتریس الستیکی با افزودن هگزامتیلن تتراآمین ،رزورسینول و

نانوخاکرس،

ی که سرعت پخت و بیشینه گشتاور افزایش
اصالحشده زمان پخت و شاخص تورم کاهش ،درحال 

شکلشناسی،
الیاف کوتاه نایلون

سیلیکای آبدار ( )HRHافزایش می یابد .نتایج نشان می دهد ،با افزایش مقدار الیاف و نانوخاکرس

می یابد .ساختار و شکلشناسی سطح شکست نانوکامپوزیت ها با استفاده از پراش پرتو  )XRD) Xو
میکروسکوپی الکتروني پویشی ( )SEMمطالعه شد .نتایج حاصل از آزمون  XRDنانوکامپوزیتها
نشان می دهد ،فاصله بینالیه ای صفحات سیلیکاتی افزایش یافته است .خواص مکانیکی (استحکام

کششی ،استحکام پارگی ،ازدیاد طول تا پارگی و سختی) نانوکامپوزیتهای تهیه شده با الیاف نو و
ضایعاتی در جهتگیری طولی الیاف با هم مقایسه و بررسی شده است.
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مواد کامپوزیتی به دلیل نسبت بسيار بزرگ استحکام و مدول به وزن،
نقش بسیار مهمی در صنایع هوافضا ،ماشینسازی ،ساختمان و سایر
صنایع ساخت قطعات مهندسي ایفا می کنند .در این میان ،الستیک های
تقویتشده با الیاف کوتاه به سبب حفظ خاصیت انعطافپذیری،
خواص فیزیکی و مکانیکی بهبود یافته و مزایای اقتصادی توجه
بسیار زیادی را به خود جلب کرده اند [ .]1،2این کامپوزیت ها قابلیت
فرایندپذیری آسان تری نسبت به الیاف بلند دارند ،چرا که الیاف
كوتاه ميتوانند به راحتي همراه با سایر افزودنی ها به آمیزه الستیکی
اضافه شده و با استفاده از روشهای متداول فرایند الستیک ها مثل
اكستروژن ،غلتککاری ،قالبگیری فشاري و قالبگیری تزريقي
فرایند شوند .از این کامپوزیتها در تولید تسمه ها ،شیلنگ آبرسانی،
آج تایر و قطعاتی با ساختار هندسی پیچیده استفاده می شود [.]3
خواص و کارایی کامپوزیت های تقویتشده با الیاف کوتاه به عوامل
مختلف از قبیل ماهیت و مقدار الیاف ،طول بحرانی ،جهتگیری و
درجه چسبندگی الیاف به ماتریس الستیکی بستگی دارد [.]4
همچنين ،برهمچسبی میان ماتریس و الیاف یکی از عوامل مهم در
این کامپوزیت هاست ،بهطوری که زمینه گستردهای را برای پژوهش
فراهم کرده است [.]5-7
بار وارد شده به کامپوزیت های الستیکی الیاف کوتاه ،بهطور
مستقیم به الیاف وارد نمیشود ،بلکه ابتدا به ماتریس و سپس به الیاف
منتقل می شود .برای دستیابی به کامپوزیت کارآمد ،بار اعمال شده
به قطعه باید تا اندازه زیادی به وسیله الیاف مهار شود ،بهطوری که
شکست در سطح مشترک اتفاق نیفتد .این مهم زمانی محقق می شود
که برهمچسبی میان ماتریس و الیاف بسیار خوب و قوی باشد [.]8
انواع مختلف سازگارکننده شامل رزورسینول ،هگزامتوکسی متیل
مالمین ( ،)HMMMفرمالدهید ( )RFLو رزین اپوکسی می توانند در
این کامپوزیت ها استفاده شوند که از متداول ترین آنها میتوان به عامل
سازگارکننده سه جزئی هگزامتیلن تترا آمین ،رزورسینول و سیلیکای
آبدار ( )HRHاشاره کرد .در این سامانه معموالً از سیلیکای رسوبی
با ابعاد میکرون استفاده می شود [.]9
نقش اصلي سیلیکا بهبود فرایند ترشوندگی الیاف کوتاه به وسیله
ماتریس است .به تازگی  Kotokyو همکاران [ ]10و  Chruscielو
همکاران [ ]11استفاده از سیلیکای رسوبی با ابعاد نانو را در عامل
سازگارکننده سه جزئی  HRHگزارش کرده اند .در اينجا به دلیل اینکه
ذرات کوچک دارای سطح مقطع بیشتری هستند ،بنابراين می توانند
در بهبود فرایند ترشوندگی بسیار مؤثرتر باشند [.]12،13
خواص فیزیکی و مکانیکی الستیک با بهکاربردن نانوالیههای

سیلیکاتی از راه تشکیل ترکیبی از ساختار بینالیه ای و ورقه ای و
همچنین سطح ویژه زیاد نانوالیهها درون ماتریس الستیکی بهبود
ميیابد .چند پژوهش درباره بهبود خواص مکانیکی و گرمایی
نانوکامپوزیتهای الستیکی بر پایه  SBR-NRـ نانوخاک رس گزارش
شده است [.]14-16
آمیزه الستیک طبیعی ( )NRبا الستیک استیرن ـ بوتادیان ()SBR
بهطور گسترده در صنعت تایرسازی برای بهینهسازی فرایند آمیزه و
بهبود خواص مکانیکي و دینامیکی استفاده شده است .مطابق با
سایر مطالعات درباره NRـ نانوخاکرس و  -SBRنانوخاکرس این
نانوکامپوزیت ها کارایی بسیار خوبی نشان میدهند [.]17،18
در سالهای اخیر به دلیل مشكالت زيست محيطي ،استفاد ه مجدد
از ضایعات در صنايع مختلف موضوع مهمي است كه توجه بسياري
از پژوهشگران به این موضوع جلب شده است .مطالعات گستردهای،
در زمینه حل مشکالت ناشی از الستیکهای پختشده ضايعاتي كه به
آساني تخریب نمیشوند ،انجام شده است .طبق گزارش ها ،در فرايند
بازيافت تایر ضایعاتی حدود  15%الیاف ضایعاتی از نوع نايلون و
پلي استر بهدست میآید .اگر بتوان از این ضایعات مجددا ً استفاده
کرد ،نه تنها مشکالت زیست محیطی تا حدی برطرف میشود ،بلکه
از نظر اقتصادی نیز مقرون به صرفه است.
در حال حاضر ،بسیاری از پژوهشگران سعی در استفاده از این مواد
به عنوان پرکننده فعال در الستیک کرده اند .آنها معتقدند كه افزون بر
اصالح رفتار مکانیکی ،راه حل جایگزینی برای دفن این ضایعات
در طرح های عمرانی و ژئوتکنیکی پیدا کردهاند [ .]19بر اين اساس
تصميم گرفته شد تا از الياف بهدست آمده از تايرهاي فرسوده و
خرده الياف مصرف نشده در كارخانه های نساجي كه تاكنون مدفون
میشدند ،در آميزههاي الستيكي با توجه به خواص مكانيكي بهدست
آمده استفاده شود .در پژوهش پیشین ،اثر الیاف کوتاه ضایعاتی نايلون
روی خواص الستیک طبیعی همراه با عامل سازگارکننده HRH
مطالعه شد [.]20
در این پژوهش كه در راستاي تكميل فعاليتهاي پیشین []20-22
انجام شده است ،سعی شده برای اولین بار اثر مقدار الیاف ضایعاتی
نایلون  66روی خواص مکانیکی و شکلشناسی کامپوزیت NR/SBR
تقویتشده با این الیاف همراه با نانوخاکرس نوع  Cloisite15Aبا
عامل سازگارکننده  HRHبررسی شود .این نانوصفحات سیلیکاتی
س میتوانند هم به عنوان یک مؤلفه در عامل سازگارکننده و
خاکر 
هم به عنوان تقویتکننده ثانوی در محیط اثرگذار باشند .در ضمن،
الیاف نو نایلون  66نیز در آمیزه ها استفاده شد تا خواص این دو نوع
الیاف در ماتریس  NR/SBRدر کنار نانوخاکرس نيز با هم مقایسه
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شود .شایان ذکر است ،به دليل اهميت چسبندگي ماتريس به الياف
كوتاه و اثر آن بر تقویت خواص مكانيكي ،در پژوهش حاضر سعي
شد تا در كنار سيليكای موجود در سامانه سازگارکننده كه اندازه
ذرات آن در حد ميكرو نبوده و نقش آن بهطور عمده مرطوبكردن
سطح الياف براي چسبندگي بيشتر است ،از نانوخاكرس استفاده
شود كه نوعی تركيب سيليكاتي در مقياس نانوست .همچنین ،اثر این
نوع پركننده در كنار الياف كوتاه در این نوع ماتريس كه قب ً
ال به تنهايي
بهطور مفصل بررسي شده [ ]20-22مشاهده شود.

تجربی
مواد

از الستیک طبیعی  SMR-20با گرانروی مونی  65تولید کشور مالزی،
الستیک استیرن ـ بوتادیان ( )SBR 1502با گرانروی مونی  54تولید
شرکت پتروشیمی بندر امام و الیاف نایلون  66از شرکت نخ صبا به
شکل نخ ( )cordبا دنير  2650و قطر 0/68 mmکه به طول های تقریب ًا
 6 mmبریده شده بود ،استفاده شد .الیاف نایلون ضایعاتی از شرکت
ریکلیم یزد تهیه 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/cm3به عنوان عامل
اتصالدهنده بین الستیک و الیاف ،از شرکت  Lanxessکشور آلمان
تهیه شدند .عوامل پخت شامل روي اکسید ( ،)ZnOاستئاریک اسيد و
گوگرد از بازار داخل و شتابدهنده سیکلوهگزیل بنزوتیازول
سولفونامید ( )CBSاز شرکت  Bayerآلمان تهيه شدند .نانوخاکرس
اصالح شده با نام تجاری کلویزیت  ،)Cloisite15A) 15Aاصالح
شده با ( 2M2HTدی متیل تالوی هیدروژن زدایی شده آمونیوم
چهارتایی) تولید شده در شرکت  Southern Clayآمریکا در نمونه های
نانوکامپوزیت استفاده شد.

 ASTMD 2240اندازهگیری شد.
ت طولی الیاف به
خواص کششی نمونه ها مطابق شکل  -1الف در جه 
کمک دستگاه کشش مدل  HIWA 200مطابق استاندارد ASTMD 412
در سرعت کشش  500 mm/minبهدست آمد .استحکام پارگی
نمونهها نیز مطابق شکل  -1ب به کمک همان دستگاه آزمون کشش
در جهت طولی الیاف و با تغییر فک های گیرنده دمبل ها مطابق
استاندارد  ASTMD 624در سرعت جدایی فک های 500 mm/min
بهدست آمد .برای مطالعه مقدار تورم ،نمونه ها به شکل مستطیل با
ابعاد  10×25×2 mm3در جهت طولی تهیه و توزین شدند .سپس،
طبق استاندارد  ASTMD 3616به مدت  48 hدر دمای محیط درون
تولوئن قرار گرفتند تا مقدار درصد حالل نفوذ کرده با توجه به وزن
اولیه و وزن ثانویه نمونه ها بهدست آيد [.]23
برای بررسی فازی و ساختار بینالیه ای و ورقه ای الیه های سیلیکاتی
در ماتریس الستیکی از دستگاه  XRDمدل  Philips XPERTبا پرتو
 ،Cu Kaولتاژ شتابدهنده  50 kVو جریان  40 mAساخت هلند
استفاده شد .شکل شناسی سطح شكست کامپوزیت در نیتروژن مایع
با استفاده از تصاویر میکروسکوپ الکترونی  Stereoscan360مدل
 Tescan-Vagaمشاهده شده است.
روش ها
آمیزهسازی

آميزه پايه استفاده شده  NR/SBRمصرفي در رويه تایرهای سواري
درنظر گرفته شد .مقدار الیاف در مقادیر  20 ،10 ،5 ،0و  30قسمت به
ازاي  ۱۰۰قسمت از كائوچوها ( )phrتغيير داده شد .برای مطالعه اثر
نانوخاکرس طبق کار های انجام شده هنگام ساخت نانوکامپوزیتهای

دستگاهها

برای اختالط آمیزه ها ،از غلتک آزمایشگاهی مدل
ساخت آلمان استفاده شد .پخت آمیزه ها به وسیله پرس هیدرولیک
 25تن ساخت شرکت  Davenportانگلستان در دمای  150°Cو فشار
 180 kg/cm2انجام شد .مشخصات پخت کامپوزیت ها به وسیله
رئومتر مدل  4308ساخت  Zwickآلمان در دمای  150°Cمطابق
 ASTMD 2084معين شد .سختی نمونه ها با دستگاه سختیسنج
در مقیاس  Shore Aساخت شرکت  Zwickآلمان طبق استاندارد
L200 Polymix
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(ب)
		
(الف)
		
شکل  -1نمونه های تهیه شده برای آزمون کشش( :الف) پارگی و
(ب) در جهت طولی الیاف.
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نتایج و بحث

 SBR-NRـ نانوخاک رس [ ]16مقدار متوسط  3درصد وزنی انتخاب و
به نمونه ها اضافه شد .دو مجموعه كامل از آميزهها شامل  10نمونه
تقویتشده با الیاف نایلون نو و  10نمونه تقویتشده با الیاف نایلون
ضایعاتی برای مقایسه در غلتك آزمایشگاهی براساس فرمولبندی
جدول  ۱تهیه شدند .مقدار مواد مصرفی بر حسب  phrبود ،به غیر
از نانوخاکرس که بر حسب درصد وزنی است .سرعت غلتک ها
 30 rpmو فاصله اولیه بین آنها  2 mmدرنظر گرفته شد .برای تهیه
آمیزه ،اختالط در سه مرحله به شکل زیر انجام شد:
1-1كائوچوهاي  NRو  SBRهریک جداگانه به ترتیب به مدت  2و
 1 minغلتککاری شدند .سپس ،دو کائوچو با هم به مدت 2 min
مخلوط و به دنبال آن به ترتیب عامل سازگارکننده  HRHبه مدت
 ،1 minنانوخاکرس به مدت  2 minو روي اكسيد و استئاریک
اسید به مدت  2 minاضافه و غلتککاری شدند.
2-2در مرحله دوم ،آمیزه مستربچ بدون الیاف به مدت  6 minدرون
مخلوطکن داخلی  Haakeدر دمای  70°Cبا سرعت 90 rpm
مخلوط شد [.]14
3-3در مرحله آخر ،مستربچ به دستگاه غلتک آزمایشگاهی انتقال داده
شد و در دمای  50°Cو سرعت  40 rpmبه آن سامانه پخت،
شتاب دهنده ( )CBSو گوگرد به مدت  1 minاضافه شد .در این
حالت ،فاصله بین دو غلتک به  0/6 mmکاهش یافت .سپس،
الیاف به مدت  4-6 minبسته به مقدار آن اضافه شد تا بهطور
کامل الیاف جهتگیری شوند و در نهایت ورق نمونه با ضخامت
 2/5 mmخارج شد.

مشخصات پخت

شکل  2تغییرات بیشینه گشتاور را برای مقادیر مختلف الیاف بدون
نانوخاكرس و با مقدار  3درصد وزني نانوخاکرس نشان می دهد.
همانطور که انتظار ميرود ،با افزایش الیاف (نو و ضایعاتی) گشتاور
آمیزه افزایش يافته که با افزودن نانوخاکرس افزایش مضاعفي را
پيدا ميكند .این موضوع نشاندهنده تقويت ماتريس با الياف نه تنها
با گروههای آمين آزاد شده از نايلون بلكه با گروههای فعال سطح
نانوخاکرس است كه منجر به برهم کنش زیاد (چسبندگی بهتر) بین
الیاف و ماتریس در مجاورت عامل سازگارکننده  HRHشده است.
در واقع ،نانوصفحات سیلیکاتی خاکرس به عنوان مؤلفهای از سامانه
سازگارکننده باعث بهبود ترشوندگی سطح الیاف به وسیله ماتریس و
افزايش گرانروی شده به نحوي كه حركت زنجيرهاي پليمري محدود و
مقاومت آميزه در برابر جريان افزايش يافته است .مقدار افزایش
بیشینه گشتاور در آمیزه های شامل الیاف ضایعاتی به دلیل اتصاالت
ضعیف تر بین اين الیاف و ماتریس الستیکی ،نسبت به آمیزه های
شامل الیاف نو کمتر است.
تغییرات زمان پخت و سرعت پخت (شیب ناحیه ثابت منحنی
رئومتر گشتاور بر حسب زمان در بازه زمانی  t5تا  )t90برای
الیاف نو و ضایعاتی با مقدار  3درصد وزنی نانوخاکرس در
شکل  -3الف و ب نشان داده شدهاند .با افزودن الیاف و نانوخاک رس
زمان پخت کاهش می یابد .این روند کاهش زمان پخت در آمیزه

جدول -1فرمولبندي نمونه ها.
اجزا
NR
SBR
ZnO

استئاریک اسید
رزورسینول
هگزامین
سیلیکا
الیاف نو
الیاف بازیافتی
نانوخاکرس
CBS

 BF0C0و
BWF0C0

 BF5C0و
BWF5C0

 BF10C0و
BWF10C0

 BF20C0و
BWF20C0

 BF30C0و
BWF30C0

 BF0C3و
BWF0C3

 BF5C3و
BWF5C3

 BF10C3و
BWF10C3

 BF20C3و
BWF20C3

 BF30C3و
BWF30C3

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

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

40
60
5
2
2/5
1/6
5
10
10
0
0/8
2

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

40
60
5
2
2/5
1/6
5
30
30
0
0/8
2

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

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

40
60
5
2
2/5
1/6
5
10
10
3
0/8
2

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

40
60
5
2
2/5
1/6
5
30
30
3
0/8
2

گوگرد
 Bعامل سازگار کننده F ،الیاف نو WF ،الیاف ضایعاتی و  Cنانوخاک رس است.
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17
15
13
11

بیشینه گشتاور ()Nm

 BF30C0تا BF0C0
 BF30C3تا BF0C3
 BWF30C0تا BWF0C0
 BWF30C3تا BWF0C3

9
25

30

15
20
مقدار الیاف ()phr

10

5

0

7

شکل -2تغییرات بیشینه گشتاور آمیزههای تهیه شده با ترکیب درصدهای
مختلف الیاف نو و ضایعاتی برای آمیزههای با و بدون نانوخاکرس.
دارای الیاف نو نسبت به الیاف ضایعاتی بیشتر است ،درحالیکه
افزایش سرعت پخت با افزودن الیاف برای الیاف نو نسبت به الیاف
ضایعاتی بیشتر است .پژوهشگران کاهش زمان پخت و نیز افزایش
سرعت پخت با افزودن الیاف را به گروه های آمینی آزاد شده از
الیاف نایلون حين پخت نسبت داده اند که باعث قلیایی ترشدن
سامانه پخت و تقويت كارایي شتابدهندهها شده است [.]23،24
به عبارت دیگر می توان نتیجه گرفت ،الیاف نو گروه آمینی بیشتری
نسبت به الیاف ضایعاتی در دمای پخت آزاد می کند .همچنین مشابه
با اثر الیاف ،با افزودن نانوخاکرس زمان پخت کاهش و سرعت
پخت افزایش می یابد که به علت وجود گروههای  OHروی سطح
اصالحشده ذرات خاکرس ( )Cloisite 15Aبا عامل اصالحکننده
آلی  2M2HTو تشکیل پيوند هيدروژني گروههای آمين نايلون است
كه باعث قلیاییترشدن  pHمحيط شده است [.]15

ساختار نانوکامپوزیتها

شکل  5الگوی پراش پرتو  Xنانوخاکرس اصالح شده
( )Cloisite 15Aو نمونه الستیک با  3درصد وزنی نانوخاکرس را
نشان می دهد .کلویزیت  15Aیک پیک پهن (شاخص قله اول) در
ناحیه  2 θبرابر  2/73°نشان می دهد که با استفاده از قانون Bragg
فاصله بین الیه های آن ( )d001برابر با  32/34است .درحالی که
نانوکامپوزیت با  3درصد وزنی نانوخاکرس پیکی باریک و تند را
در ناحیه  2 θبرابر  2/12°معادل با فاصله بینالیه ای  41/68نشان
می دهد که نشانگر بینالیه ایشدن نانوالیه ها و پراکنش یکنواخت آنها
در نانوکامپوزیت  BF0C3است .از طرفی ،عالوه بر پیک شاخص قله

زمان پخت ()min

15

2

1/5

13
11

1

9
25

30

15
20
مقدار الیاف ()phr

10

5

0

7

سرعت پخت ()Nm/min

17

BWF0C3

2/5

 BF30C0تا BF0C0
 BF30C3تا BF0C3
 BWF30C0تا BWF0C0
 BWF30C3تا BWF0C3

19

 BF30C0تا BF0C0
 BF30C3تا BF0C3
 BWF30C0تا BWF0C0

 BWF30C3تا

برای مطالعه اثر نانوخاكرس به عنوان يك جزء از عامل سازگارکننده
بر چسبندگي ماتريس به الياف و همچنین تأييد جهتگیری الياف در
آمیزه ،رفتار تورمي کامپوزیتها در حالل تولوئن بررسي شد .اين
شاخص قب ً
ال براي نانوكامپوزيت الستيكي مشابه بدون نانوخاكرس
گزارش شده است [ .]21شکل  ،4تغییرات شاخص تورم را در
جهتگیری طولی الیاف نو و ضایعاتی نشان می دهد .همانطور که
انتظار میرود ،با افزودن الیاف و نانوخاکرس مقدار تورم آمیزهها
بهويژه در جهت طولي کاهش يافته است .کاهش تورم را میتوان به
مقدار اتصاالت قوی در فصل مشترک الیاف و ماتریس و نیز به مقدار
پراکنش بيشتر الياف در ماتریس نسبت داد که مانع از ورود حالل
به داخل آمیزه شده است .برای الیاف ضایعاتی نسبت به الیاف نو به
دلیل اتصاالت کمتر و ضعیف تر بین ماتریس و الیاف ،شاخص تورم
بیشتر است.

30

25

15
20
مقدار الیاف ()phr

10

5

0

0/5

(ب)
								
(الف)
			
شکل  -3تغییرات( :الف) زمان پخت و (ب) سرعت پخت آمیزه های تهیه شده با ترکیب درصدهای مختلف الیاف نو و ضایعاتی برای آمیزه های
با و بدون نانوخاکرس.
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350

 BF30C0تا BF0C0
 BF30C3تا BF0C3
 BWF30C0تا BWF0C0
 BWF30C3تا BWF0C3

BF0C3

300

BF5C3

250

شدت (واحد دلخواه)

شاخص تورم ()%

BF10C3
BF20C3

200

BF30C3

150
30

15
20
مقدار الیاف ()phr

25

10

0

5

100

شکل  -4تغیيرات شاخص تورم آمیزه های تهیه شده با ترکیب
درصدهای مختلف الیاف نو و ضایعاتی با جهتگیری طولی برای
آمیزه های با و بدون نانوخاکرس.
اول ،پیک های دوم و سوم در زوایای بیشتر مشاهده شده که به سمت
زوایای کمتر جابه جا شده و از شدت آنها کاسته شده است .این نتایج
میتواند به معناي تشکیل مخلوطی از ساختار بینالیه ای و ورقه ای
در این نانوکامپوزیتها را پیشبینی کند .اما از سوی ديگر ،بدان معنا
نیست که تجمع صفحات کام ً
ال از بین رفته است.
برای بررسی اثر مقدار الیاف روی ساختار نانوکامپوزیت ساخته
شده ،طیف  XRDآمیزه های حاوی  3درصد وزنی نانوخاکرس با
مقادیر متفاوت الیاف ( BF20C3 ،BF10C3 ،BF5C3 ،BF0C3و
 )BF30C3مطالعه شد که نتایج آن در شکل  6نشان داده شده است.
نتایج تقریب ًا مشابهی برای نمونه های حاوی مقادیر متفاوت الیاف با

10

9

نانوخاکرس مشاهده شد به نحوی که تقریب ًا هرسه پیک شاخص
قله اول ،دوم و سوم روی هم منطبق شده اند .این مسئله بیانگر آن
است که افزودن الیاف ،ممانعتی در بازشدن صفحات نانوخاکرس
ندارد.
خواص مکانیکی

شکل های  7و  8استحکام کششی و پارگی آمیزه ها را نسبت به
ترکیب درصد مختلف الیاف نو و ضایعاتی با جهتگیری طولی
بدون نانوخاکرس و با  3درصد وزني نانوخاکرس نشان می دهند.
 BF30C0تا BF0C0
 BF30C3تا BF0C3
 BWF30C0تا BWF0C0
 BWF30C3تا BWF0C3

BF0C3

شدت (واحد دلخواه)

شکل  -5الگوی پراش پرتو  Xکلویزیت  15Aو نانوکامپوزیت .BF0C3

30

10
25

15
20
مقدار الیاف ()phr

10

5

0

استحکام کششی ()MPa

10

9

8

7

5
6
(2θ )°

4

3

40

20

30
2

4

2

شکل -6الگوی پراش پرتو  Xنمونه بدون الیاف  BF0C3در مقایسه با
نمونه های الیافدار با  3درصد وزني نانوخاکرس ،BF10C3 ،BF5C3
 BF20C3و .BF30C3

کلویزیت 15A

1

8

7

5
6
(2θ )°

3

1

0

شکل -7تغییرات استحکام کششی آمیزه های تهیه شده با ترکیب
درصدهای مختلف الیاف نو و ضایعاتی با جهتگیری طولی برای
آمیزه های با و بدون نانوخاک رس.
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 BF30C0تا BF0C0
 BF30C3تا BF0C3
 BWF30C0تا BWF0C0
 BWF30C3تا BWF0C3

استحکام پارگی ()MPa

150
100
50

30

25

15
20
مقدار الیاف ()phr

10

5

0

0

شکل  -8تغییرات استحکام پارگی آمیزه های تهیه شده با ترکیب
درصدهای مختلف الیاف نو و ضایعاتی با جهتگیری طولی برای
آمیزه های با و بدون نانوخاکرس.
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 BF30C0تا BF0C0
 BF30C3تا BF0C3
 BWF30C0تا BWF0C0
 BWF30C3تا BWF0C3

400
300
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100

30

25

15
20
مقدار الیاف ()phr

10

5

0

ازدیاد طول تا پارگی ()%

بهطوركلي ،مقدار تقويتشوندگی در كامپوزيتهاي الستيكي با
الياف كوتاه به عوامل مختلف مانند ماهیت ماتريس ،طول (نسبت
منظر) ،مقدار تركيب درصد الياف كوتاه و برهمكنش فصل مشترك
بين ماتريس و الياف بستگي دارد .از ميان عوامل ياد شده برهمكنش
يا چسبندگي فصل مشترك ماتريس و الياف كوتاه مهمترين و
كنترلكننده خواص مكانيكي اين کامپوزیتهاست [.]1،2،20-22
همانطور كه در اين شكلها مشاهده ميشود ،استحکام کششی
بهطور غیرخطی و استحکام پارگی بهطور خطی با مقدار الیاف و هم با
افزودن نانوخاکرس افزایش می یابند .دلیل این موضوع میتواند اثر
بیشتر نانوخاکرس در مجاورت الیاف کوتاه باشد که از راه گروههای
آمين موجود روي سطح برهمکنش بیشتری بین ماتریس و سطح الیاف
ایجاد كرده است .در واقع اثر آن به عنوان تقويتكننده منجر به بهبود
خواص مكانيكي شده است .افت کم استحکام کششی در مقدار 5 phr
به این دلیل است که الستیک طبیعی خام به دلیل بلورینگی القایی
ناشی از تنش استحکام کششی بسیار زیادی نشان می دهد ،ولی در
مقادیر کم الیاف به دلیل تمرکز تنش و تقویتنشدن ماتریس با مقدار
ناکافی الیاف ،استحکام کششی آمیزه کاهش می یابد [.]1
برای آمیزههای تهیه شده با الیاف ضایعاتی استحکام کششی و
پارگی روندی مشابه با آمیزه های تهیه شده با الیاف نو دارند ،ولی
با این تفاوت که اين آمیزه ها استحکام کششی و پارگی کمتری
دارند ،بهطوری که استحکام کششی و پارگی نمونه های بدون
نانوخاکرس تقویتشده با الیاف نو تقریب ًا در بعضی از آمیزه ها
برابر با نمونه هايی با  3درصد وزني نانوخاکرس تقویت شده با
الیاف ضایعاتی است .علت این اختالف ممکن است ،قطر بیشتر
الیاف ضایعاتی نسبت به الیاف نو ( L/Dکمتر الیاف ضایعاتی) و

چسبندگی ضعیف تر این الیاف با ماتریس الستیکی به دلیل اینکه
قب ً
ال پوشش یافته اند ،باشد.
آمیزه های تهیه شده با  5 phrالیاف نو استحکامی تقریب ًا برابر
با آمیزه های تهیه شده با  10 phrالیاف ضایعاتی برای درصد های
مشابه نانوخاکرس ( ۰و  3درصد وزني) نشان میدهند .این نکته
میتواند بيانگر آن باشد كه آمیزه های تقویتشده با الیاف ضایعاتی
به دلیل اتصال ضعیفتر الیاف با ماتریس الستیکی در مقادیر بیشتر
الیاف استحکامی برابر الیاف نو ایجاد می کنند .نانوخاکرس از راه
گروههای فعال روی سطح برهم کنش خوبی با ماتریس دارد ،بهطوري
كه ترشوندگی الیاف با ماتریس بهبود مییابد .این مسئله می تواند
باعث افزایش استحکام کششی با افزودن نانوخاکرس شود.
شکل  9تغییرات ازدیاد طول تا پارگی با ترکیب درصد متفاوت
الیاف نو و ضایعاتی را با نانوخاکرس نشان می دهد .در نمونه های
تهیه شده با الیاف نو با افزودن  5 phrالیاف افت شدیدی در ازدیاد
طول تا پارگی مشاهده می شود که به دلیل اتصال قوی الیاف به
ماتریس و پراکنش یکنواخت الیاف درون ماتریس ،ماتریس حتی
در مقدار کم الیاف مهار میشود و تقریب ًا پس از  5 phrالیاف تغییر
چندانی در ازدیاد طول تا پارگی دیده نمی شود .این در حالی است
که در آمیزه های تهیه شده با الیاف ضایعاتی تا  10 phrافت ازدیاد
طول تا پارگی مشاهده شده و پس از  10 phrتقریب ًا ثابت است.
این اثر نشان می دهد ،در آمیزه های تهیه شده با الیاف ضایعاتی در
مقادیر بیشتر الیاف ،ماتریس به وسیله الیاف مهار می شود و ازدیاد
طول تا پارگی بیشتری نسبت به آمیزه تهیه شده با الیاف نو مشاهده
میشود .علت این استحکام زیاد و کاهش مقدار ازدیاد طول با مطالعه

0

شکل  -9تغییرات ازدیاد طول تا پارگی آمیزه های تهیه شده با ترکیب
درصدهای مختلف الیاف نو و ضایعاتی با جهتگیری طولی برای
آمیزه های با و بدون نانوخاک رس.
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100

سطح شکست کششی نمونه ها به کمک  ،SEMدر بخش شکلشناسی
بررسی شده است.
شکل  10نشان می دهد ،با افزایش الیاف نو و ضایعاتی و همچنین
افزودن نانوخاکرس سختی آمیزه ها نیز افزایش یافته است .علت اين
مسئله نيز بهطور مشخص به افزايش مدول و استحكام برميگردد.

90

70
 BF30C0تا BF0C0
 BF30C3تا BF0C3
 BWF30C0تا BWF0C0
 BWF30C3تا BWF0C3

مطالعه شکل شناسی

شکل  -11الف ریزنگار از سطح شکست کششی را در جهت طولی
( )Lآمیزه بدون نانوخاکرس نشان می دهد كه حاوي  20 phrالیاف
( )BF20C0است .در اثر شکست ،انتهای طولی الیاف از درون ماتریس
بیرون کشیده شده و چند حفره تاریک در سطح شکست ماتریس باقی
مانده است .همچنین ،سطح الیاف صاف است که نشاندهنده اتصال
ضعیف بین الیاف و ماتریس است .همانطور که در شکل  -1۱ب
دیده میشود ،با افزودن  3درصد وزني نانوخاکرس سطح الیاف
زبر و خشن است و ماتریس روی سطح الیاف چسبیده شده است.

		

					
(الف)

60

30

25

15
20
مقدار الیاف ()phr

سختی ()Shore A

80

50
10

5

0

40

شکل  -10تغییرات سختی آمیزه های تهیه شده با ترکیب درصدهای
مختلف الیاف نو و ضایعاتی برای آمیزه های با و بدون نانوخاکرس.
نمونه نانوکامپوزیتی تحت بار ،از قسمت الیاف شکسته شده و بار
اعمالی روی الیاف انتقال پیدا کرده است .این موضوع نشاندهنده
این است که یک اتصال قوی بین الیاف و ماتریس بهوجود آمده

(ب)

				

(ج)

(و)
				
(ه)
					
(د)
		
شکل -11تصاویر میکروسکوپ الکترونی سطح شکست نمونه ها( :الف)  BF20C0و (ب)  BF20C3در جهت طولی (( ،)Lج)  BF10C0و (د)
 BF10C3در جهت عرضی (( ،)Tه)  BWF20C0و (و)  BWF20C3در جهت طولی (.)L
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که حاکی از کارایی ببیشتر عامل سازگارکننده  HRHدر مجاورت
نانوصفحات سیلیکاتی خاکرس است .شکل های -11د و ج
ریزنگار سطح شکست کششی نمونه های  BF10C0و  BF10C3را
در حالی که الیاف در جهت عرضی ( )Tجهتگیری کرده اند ،نشان
می دهند .در اینجا ،بیشتر الیاف بهطور موازی با سطح شکست قرار
گرفته اند که نشاندهنده جهتگیری ترجیحی از الیاف در جهت
عرضی است.
اما ،سازوکار کلی تقویت کامپوزیت های تهیهشده با الیاف ضایعاتی
با نانوخاک رس و بدون نانوخاک رس مشابه کامپوزیت های الیاف نو
است .افزون بر این ،با توجه به شکل های  -11ه و  -۱۱و مشاهده
می شود ،در آمیزههای تهیه شده با الیاف ضایعاتی ،الیاف نسبت ًا بهطور
نایکنواخت در سرتاسر ماتریس پراکنده شده و با مشاهده تصاویر با
بزرگنمایی کمتر اثر قابل مالحظه ای از تجمع الیاف ضایعاتی دیده
می شود.
از مقایسه سطح شکست نمونه ها که با الیاف ضایعاتی تهیه شده با
سطح شکست آمیزه های تهیه شده با الیاف نو می توان فهمید که به
دلیل قطر بیشتر الیاف ضایعاتی نسبت به الیاف نو ( L/Dکمتر الیاف
ضایعاتی) و همچنین پوششی که این الیاف از قبل داشته اند ،این نوع
کامپوزیت ها نمی توانند اتصال قوی در فصل مشترک الیاف با ماتریس
الستیکی به اندازه الیاف نو ایجاد کنند .این نتایج نيز تأییدکننده خواص
مکانیکی ضعیفتر در این کامپوزیت هاست.
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