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

Iranian Journal of Polymer

Elastomer Nanocomposites Based on Butadiene
Rubber, Nanoclay and Epoxy-Polyester Hybrid:
Microstructure and Mechanical Properties

Science and Technology
Vol. 26, No. 3, 233-242
August - September 2013

Sepideh Zoghi1, Ghasem Naderi2*, Gholam Reza Bakhshandeh2, Morteza Ehsani2,
and Shirin Shokoohi3

ISSN: 1016-3255
Online ISSN: 2008-0883

(1) Islamic Azad University, South Tehran Branch, P.O. Box: 19395-4158
(2) Rubber Processing and Engineering Department, Faculty of Processing, Iran Polymer and
Petrochemical Institute, P.O. Box: 14975-112, Tehran, Iran
(3) Sciences and Polymer Engineering Faculty, Research Institute of Petroleum Industry,
P.O. Box: 14875-33111, Tehran, Iran

Received 7 August 2012, accepted 28 May 2013

ABSTRACT

N

Keywords:
butadiene rubber,
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anocomposites based on butadiene rubber (BR), (0, 3, 5 and 7 phr) organoclay
(Cloisite 15A) and (0, 10, 20, 30, 40 phr) powder coating wastes, i.e., epoxypolyester hybrid (EPH) were prepared using a laboratory-scale internal mixer
in order to study the effect of organoclay and EPH content on the mechanical and
morphological properties of the nanocomposite samples. Cure characteristics of the
prepared compounds including optimum cure time (t90) and scorch time (t5) depicted a
decrease in both mentioned factors with increasing nanoclay content and EPH loading.
Intercalation of elastomer chains into the silicate layers was determined by d-spacing
values calculated according to the results of X-ray diffraction (XRD) patterns. X-ray
diffraction (XRD) results reveal the intercalation of elastomer chains into the clay
galleries. This phenomenon was also confirmed according to the scanning electron
microscopy (SEM) micrographs and mechanical properties of the nanocomposite
samples which were observed to be improved with addition of nanoclay and EPH
content.
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چکیده
آمیزه هاي نانوکامپوزیت الستيكي بر پایه الستيك بوتادي ان ( ،)BRنانوخاک رس اصالح شده

( 5 ،3 ،0و  )7 phrو ضايعات رنگ پودري يعني رزين هيبريدی اپوكسي ـ پلي استر ( 30 ،20 ،10و
 )40 phrبه روش اختالط مذاب در دستگاه مخلوط كن داخلي تهیه شده و با فرايند پخت پراكسيدي

واژههای کلیدی
الستيك بوتادي ان،
نانوخاك رس،
نانوکامپوزیت،
ضايعات رنگ پودري،
هیبرید اپوكسي -پلي استر.

به کمک پرس داغ با دمای  160°Cولكانش و قالب گیری شد .اثر ترکیب درصد نانوخاك رس و

هيبريد اپوكسي ـ پلي استر و نيز مخلوط اين دو بر خواص و ريزساختار نانوكامپوزيت مربوط

بررسی شد .از دستگاه رئومتر برای بررسی زمان پخت ( ،)t90زمان ایمنی ( )t5و گشتاور اختالط

آمیزه ها و از آزمون های پراش پرتو  Xو ميكروسكوپی الكتروني پویشي نيز به ترتیب برای

بررسی غیرمستقیم و مشاهده مستقیم ريزساختار آمیزه های نانوکامپوزیتی استفاده شد .نتایج

به دست آمده از آزمون رئومتری نشان داد ،با افزایش نانوخاک رس و رزين اپوكسي ـ پلي استر

زمان پخت و زمان ایمنی آمیزه کاهش می یابد .همچنين ،نتایج به دست آمده از آزمون پراش پرتو X

نشان دهنده ريزساختار بین اليه اي با نفوذ زنجیر های پلیمری فاز پیوسته در میان الیه های
سیلیکاتی است .خواص مكانيكي آميزه هاي ياد شده با افزايش تركيب درصد نانوخاك رس و رزين
اپوكسي پلي استر افزايش نشان مي دهد که در كنار نتايج ریزنگار هاي ميكروسكوپی الكتروني
پویشي تأييدي بر نتايج حاصل از پراش پرتو  Xاست.
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مقدمه

خواص مکانیکی و ريزساختار نانوكامپوزيت هاي تهيه شده بر پايه الستيك بوتادی ان ،نانوخاک رس ...

الستيك بوتادي ان به دليل مقاومت زیاد در برابر سايش ،مقاومت
الكتريكي و نيز برگشت پذيري کشسان ،از ساير الستيك ها متمايز
شده است .به طوري كه با مصرف بیش از دو میلیون تن در سال،
در میان االستومرهای مصنوعی پس از الستيك استیرن بوتادي ان
مقام دوم را دارد .بیش از  70درصد تولید کل الستيك بوتادي ان،
به دليل کم بودن مقدار گرمازايي در اثر تنش هاي متناوب در دیواره
جانبي و نيز با توجه به مقاومت غلتشي کم در آج تاير مصرف
می شود .در سال های اخیر ،به دلیل پیشرفت و توسعه قابل توجه
تایرهای رادیال ،مقدار مصرف الستيك بوتادي ان در آمیزه های ویژه
اجزای تایر دگرگون شده است .اين الستيك افزون بر صنعت تایر ،به
دليل مقاومت سايشي زیاد در آمیزه های زیره کفش و تسمه نقاله ها،
مقاومت جهندگی زیاد در تهيه توپ گلف و جذب آب بسيار کم در
آب بندي سدها كاربرد دارد .با وجود اين ،الستيك بوتادي ان به دليل
داشتن پيوندهاي دوگانه غيراشباع ،در برابر اكسایش و نيز اوزون
حساس است [.]1
هدف از افزودن پرکننده هاي مختلف به آميزه هاي الستيکي،
بهبود خواص مدنظر و کاهش قيمت تمام شده محصول است .دوده
در صنعت الستيك یک پرکننده  -تقویت کننده مؤثر و شناخته
شده برای قطعات الستیکی است ،اما از آنجا كه افزودن آن منجر
به ايجاد رنگ نه چندان مطلوب سياه در محصول مي شود ،در دو
دهه گذشته ،توجه پژوهشگران به سمت سایر عوامل تقويت کننده به
عنوان جايگزين دوده جلب شده است .فناوری نانو چند سال است
که توجه صنایع مختلف را جلب كرده است ،اما به دلیل حساسیت
صنعت تایرسازی ،مدت زیادی از کاربرد این فناوری در این صنعت
نمی گذرد .خواص ويژه نانو ذرات به نسبت منظر زیاد آنها ارتباط
داده شده است ،به طوري كه استفاده از مقادير بسيار كم از اين مواد
(كمتر از  5درصد وزني) عالوه بر كاهش وزن و در نتيجه مصرف
انرژي منجر به بهبود قابل توجه خواص مكانيكي ،مقاومت گرمایی،
مقاومت در برابر نفوذپذیری گازها و تخریب پذیری نانوكامپوزيت ها
در مقايسه با میکروکامپوزیت های متداول مي شود [.]2-5
روش هاي مختلفي شامل پليمرشدن درجا [ ،]6حاللي [ ]7،8و
اختالط مستقيم مذاب [ ]9براي تهيه نانوكامپوزيت هاي نانوخاك رس
بر پايه الستيك بوتادي ان در منابع گزارش شده است]9[ Wang .
نيز اثر نمك هاي آلكيل آمونيوم نوع اول و چهارم را بر خواص
نانوكامپوزيت هاي بر پايه الستيك بوتادي ان و نانوخاك رس اصالح
شده بررسي كرد .با مقايسه مشخصات پخت آميزه هاي نانوكامپوزيتي
تهيه شده در مقايسه با الستيك خالص ،ديده شد كه نانوخاك رس

در سامانه هاي الستيكي نه تنها به عنوان تقويت كننده عمل مي كند،
بلكه با كاهش زمان پخت و برشتگي آميزه ،نقش كاتاليزور پخت
را نيز ايفا مي کند .نتايج مشابهي را  Kimو همكاران [ ]10با مطالعه
نانوكامپوزيت هاي  BRمنتشر کرده اند.
پوشش هاي پودري به عنوان فرايند پاياني توليد قطعات ،به
سبب مالحظات زيست محيطي ،صرفه جويي در مصرف انرژي،
سرعت فرايند توليد و مقاومت زیاد پوشش در چند سال اخير رشد
چشم گيري كرده است .اين پوشش هاي گرماسخت بر پايه رزين هاي
اپوكسي ،پلي استر ،هيبريد اپوكسي ـ پلي استر ،پلي يورتان و آكريليك
تهيه مي شوند .مطالعات نشان داده است ،استفاده از ضايعات به جاي
مانده از فرايند پاشش الكتروستاتيك رنگ پودري در كامپوزيت هاي
پليمري مزاياي قابل توجهي دارد [ .]11-13رزين هاي پلي استر و
اپوكسي به عنوان اجزای هيبريد ضايعاتي ،رفتار آبدوست شديد و
انرژي سطحي کم دارند .استحكام چسبندگي اين رزين ها با الستيك
بوتادي ان از سازوکار گره خوردگي مكانيكي پیروی مي کند [.]14،15
جهاني و همكاران [ ]13متوجه شدند كه به كارگيري  2/5تا 10
درصد رزين اپوكسي ـ پلي استر در تركيب درصد كامپوزيت هاي
پلي پروپيلن ـ تالك افزون بر كاهش  14درصد سرعت جمع شدگي و
افزايش پايداري گرمایی ،بهبود پراكنش تالك را در پلي پروپيلن
به دنبال دارد .همچنين ،رزين هيبريدي مزبور در كامپوزيت هاي
پلي پروپيلن ـ پودر چوپ منجر به افزايش مدول کشسانی و كاهش
جذب آب می شود.
با توجه به آنچه گفته شد و نظر به اینکه تاکنون گزارشی در
زمینه نانوکامپوزیت های تهیه شده بر پایه الستيك بوتادي ان حاوي
نانوخاك رس و هيبريد اپوكسي ـ پلي استر ( )EPHدر منابع علمی
منتشر نشده است ،در اين مقاله نمونه هاي نانوكامپوزيت هاي الستيكي
بر پايه الستيك بوتادي ان حاوي درصدهاي مختلف نانوخاك رس آلي
( 5 ،3 ،0و  )7 phrو نيز هيبريد اپوكسي ـ پلي استر ( 30 ،20 ،10و
 )40 phrتهيه و آثار متقابل اين دو بر خواص و ريزساختار نهايي
مطالعه شده است.

تجربی
مواد

در این پژوهش ،از الستيک بوتادي ان نوع  1220محصول پتروشيمي
اراك به عنوان الستيک پايه و کلویزیت  )Cloisite 15A) 15Aاصالح
شده با نمک آمونیوم چهار ظرفیتی دی متیل تالو هیدروژن زدایی شده

مجله علمی ـ پژوهشی ،علوم و تکنولوژی پلیمر ،سال بیست و ششم ،شماره  ،3مرداد ـ شهریور 1392

235

سپيده ذوقي و همکاران

خواص مکانیکی و ريزساختار نانوكامپوزيت هاي تهيه شده بر پايه الستيك بوتادی ان ،نانوخاک رس ...

( )DMDHTمحصول شركت  Southern Clay Productsاستفاده شد.
رزين هيبريد اپوكسي -پلي استر از ضايعات كارخانه رنگ ايراني تأمين
شد .جزئيات مربوط به مشخصات مواد استفاده شده ،در جدول 1
آمده است .عامل پخت دي كوميل پراكسيد ( ،)DCPدوده ( )N330و
روغن ( )Oil 840به ترتيب از شركت  Bayerآلمان ،پارس سي بي و
بهران خریداری شدند.
نتايج آزمون ناهم دماي گرماسنجی پویشی تفاضلی پودر  EPHدر
شكل  1دو گذار گرماگیر را نشان داد كه پيك اول در دماي 33/6°C
مربوط به دماي انتقال شيشه اي ( )Tgرزين اپوكسي ـ پلي استر استفاده
شده در اين پژوهش است .پيك مربوط به دماي ذوب ( )Tmنيز در
حدود  69/7°Cمشاهده می شود .با ادامه گرمادهي ،پودر هيبريدي
در حدود  )Tof( 100 °Cجريان يافته و سپس پيك كوچكي در
محدوده  115 °Cديده مي شود كه نشان دهنده آغاز واكنش پخت
بين رزين هاست ( .)Tocرفتار مشابهي از رزين اپوكسي -پلي استر در
مراجع گزارش شده است [.]16،17
دستگاه ها و روش ها
تهيه نمونهها

برای اختالط اجزای آمیزه شامل الستيك بوتادي ان ،نانوخاك رس و
نيز هيبريد اپوكسي ـ پلي استر از مخلوط كن داخلي ( Haakeحجم
 )300 mLبا سرعت  60 rpmو دمای  100 °Cبه مدت  6 minاستفاده
جدول -1مشخصات مواد استفاده شده.
مشخصات

مواد

مونی (ML(1+4

BR

گرانروی
مقدار سیس ()wt%
مواد فرار ()wt%
مقدار خاکستر ()wt%
رزین اپوکسی
رزین پلی استر ()phr
()phr

EPH

)CaCO3 (phr
)TiO2 (phr

سایر

افزودنی ها ()phr
)d001 (Å

Cloisite 15A

236

کاتیون ()meq/100g

ظرفیت تبادل
رطوبت ()%
گرانروی ویژه ()g/mL

مقدار
41-49
Min 97
Max 0/5
Max 0/3
29
29
12
27
3
31/5
125
>2
1/66

آغاز واکنش رزین ها
دمای انتقال شیشه ای

0/1
0/5

دمای ذوب
90 100 110 120

70 80
دما ()°C

0/6
60

50

40

30

شکل  -1نتايج آزمون  DSCروي ضايعات رنگ پودري  EPHاستفاده
شده در اين کار.
شد .نمونه خارج شده از مخلوط كن داخلي به وسیله غلتک آزمایشگاهی
مدل  Polymix 200Lساخت انگلستان با فاصله بین دو غلتک
 1-3 mmو دمای  ،40°Cبا دوده ،روغن و عوامل پخت به مدت
 12 minمخلوط شد .در اين پژوهش ،از سامانه پخت پراكسيدي بدين
منظور استفاده شد .براساس گزارش های موجود در منابع ،ديده شده
است كه چگالی اتصاالت عرضی الستيك بوتادي ان -نانوخاك رس
پخت شده با سامانه پخت پراكسيدي در مقايسه با سامانه متداول
گوگردي بیشتر است [ .]18در نهایت ،آميزه آماده شده برای تهیه
نمونه های استاندارد مورد استفاده در آزمون هاي مدنظر ،به وسیله
دستگاه پرس داغ در  160°Cقالب گیری شد.
در جدول  2نام گذاري نمونه هاي كامپوزيتي تهيه شده براساس
تركيب درصد اجزا آمده است .حروف  B ،Nو  Eدر كدگذاري به
جدول -2نام گذاري و تركيب درصد نمونه هاي تهيه شده.
رديف

کد نمونه ها

BR

EPH

Cloisite 15A

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

BR

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

0
0
0
0
20
20
20
10
20
30
40

0
3
5
7
3
5
7
0
0
0
0
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ترتيب نشان دهنده الستيك بوتادي ان ،نانوخاك رس و ضايعات رنگ
پودري ( )EPHاست و اعداد مزبور در كدها درصد جزء مدنظر را
نشان مي دهند.
آزمونهاي شناسايي

نتايج و بحث
مشخصات پخت

60
50
40
30

0 phr
3 phr
5 phr
7 phr
45 50

شكل  2نمودارهاي گشتاور پخت آميزه هاي  BR ،BN3 ،BN5و BN7

گشتاور ()lbf.in

مشخصات پخت نانوكامپوزيتها بهکمک دستگاه رئومتر
مدل  4308ساخت آلمان در دمای  160°Cمطابق با استاندارد
 ASTM D2084معین شد .برای بررسي توسعه ساختار بینالیهای و
ريزساختار الیههای سیلیکاتی نمونههاي نانوکامپوزیتی از دستگاه پراش
پرتو  Xمدل  Philips XPert PROبا پرتو  ،Cu kαولتاژ شتابدهنده
 50 kVو جريان  40 mAاستفاده شد ( .)λ=1/540598 Ǻطيف پراش
در  2θبين  2-10°بهدست آمده و فواصل بيناليهاي نانوخاكرس بر
اساس پراش پرتو  Xاز صفحات مختلف سیلیکاتی پراکنده در فاز
پیوسته پلیمری با استفاده از معادله براگ ( )nλ= 2dsinөمحاسبه شد.
ريزساختار سطح شکست نمونهها (شكست در نيتروژن مايع) با
استفاده از دستگاه  Tescan-Vagaساخت کشور چک انجام شد .شایان
ذكر است ،ابتدا سطح مدنظر برای ایجاد رسانایی الکتریکی مناسب برای
جذب الکترون از سطح نمونهها در دستگاه پوششدهی طال مدل Bal
 TEC SCD005با اعمال پوششی از ذرات طال آمادهسازی میشود.
نمونه هاي آزمون كشش طبق استاندارد  ،ASTM D412از صفحات
پخت شده در دستگاه پرس هیدرولیک  25تن آزمايشگاهي ساخت
شرکت ديفن باخر آلمان در دماي  160°Cو فشار  160 barبه
شکل دمبل هايي با ابعاد مشخص  120×25×2 mmقالب گيري
شده و خواص كششي آن با دستگاه Tensile Testing Machine
 Hiwaساخت ایران انجام شد .سختی نمونه ها در مقياس Shore A
با سختی سنج ساخت شرکت  Frankفرانسه و مطابق با استاندارد
 ASTM D2240اندازه گیری شد .آزمون های سايش نيز به ترتیب
به وسیله دستگاه آلماني  Zwickمطابق با استاندارد ASTM D5963
معين شد .برای به دست آوردن مقدار ژل ،نمونه توزین شده به مدت
 24 hدر حالل تولوئن جوشان بازروانی شد .نمونه مدنظر پس از
شست وشو در حالل استون در گرم خانه خأل در دمای  50°Cخشک و
وزن شد .مقدار ژل از نسبت وزن باقی مانده به وزن اولیه به دست آمد.
Zwick

حاوی  5 ،3 ،0و  7 phrنانوخاک رس را به عنوان نمونه نشان مي دهد.
ديده شد ،با افزایش درصد وزنی نانوخاک رس ،گشتاور پخت و
نيز سرعت پخت افزایش و زمان ایمنی و زمان بهینه پخت آمیزه ها
کاهش مي يابد .در واقع ،افزودن نانوخاك رس به آميزه الستيكي نه تنها
منجر به تقويت خواص مكانيكي نانوكامپوزيت در مقايسه با الستيك
خالص مي شود ،بلكه نقش شتاب دهندگي بر فرايند پخت پراكسيدي
نيز داشته است .اين رفتار به نمك هاي چهارظرفيتي آلكيل آمونيوم
حاضر در فضاهاي بين اليه اي نانوخاك رس نسبت داده شده است
[ .]19،20از طرفي با توجه به اينكه  MH–MLیعنی اختالف گشتاور
بیشینه و کمینه پخت ،به چگالی اتصاالت عرضي آمیزه وابسته است
[ ،]21افزايش چگالی اتصاالت عرضي در مجاورت نانوخاك رس
نيز مي تواند در افزايش اختالف گشتاور آميزه مؤثر باشد .نسبت
منظر زیاد نانوخاك رس منجر به تقويت برهم كنش هاي الستيك ـ
تقويت كننده شده با محدود كردن تحرك زنجيرهاي پليمري ،مقاومت
آميزه را در برابر جريان افزايش مي دهد .برهم كنش هاي ايجاد شده
بين اليه هاي نانوخاك رس و فاز پيوسته الستيكي را مي توان به
گروه هاي عاملي آميني موجود در ساختار نانوخاك رس نسبت داد كه
طي فرايند اصالح (تبادل يون) در گالري ها ايجاد شده اند [.]22،23
سازوکار پيشنهادي ديگر شامل گرفته شدن هيدروژن از زنجيرهاي
پليمري و گروه هاي  -OHاز نانوخاك رس به وسیله راديكال هاي
آزاد پراكسيد است كه منجر به پیوند پليمر و نانوخاك رس مي شود
[ .]24بنابراين ،با مشاهده افزايش مقدار گشتاور و گرانروي آميزه
نانوكامپوزيت هاي الستيك بوتادي ان -نانوخاك رس مي توان نتيجه

40

20

15 20 25 30 35
زمان ()min

10

5

0

10

شكل -2نمودار پخت نمونه هاي تهيه شده بر پايه  BRو سه درصد
مختلف نانوخاك رس.
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گرفت ،ذرات نانوخاك رس در فاز پيوسته الستيك بوتادي ان پراكنده
شده اند .اين روند افزايشي تا نمونه نانوكامپوزيتي حاوي 5 phr
نانوخاك رس ادامه دارد .اما ،با افزايش درصد نانوخاك رس از 5 phr
تا  7 phrتغيير چنداني در زمان بهينه پخت و برشتگي ايجاد نمي شود.
اين رفتار را مي توان به احتمال كلوخه شدن بيشتر نانوخاك رس در
درصدهاي زیادتر نسبت داد كه منجر به كاهش سطح مؤثر تقويت كننده و
تضعيف پديده هاي منجر به شتاب دهندگي مي شود [.]25
در جدول  3مقادير زمان بهينه پخت ( )t90و اختالف گشتاور
( )MH–MLمربوط به نمونه هاي تهيه شده بر پايه الستيك بوتادي ان،
نانوخاك رس و رزين اپوكسي -پلي استر مقايسه شده است .همان طور
كه ديده مي شود ،با افزودن  EPHبه آميزه الستيك پلي بوتادي ان ،زمان
پخت آمیزه كاهش و سرعت و گشتاور پخت در مقايسه با الستيك
خالص افزايش  يافته است .اين پديده را مي توان به پخت احتمالي
رزين پلي استر در مجاورت عامل پخت پراكسيدي نسبت داد .رزين
اپوكسي باقي مانده pH ،محيط را به سمت مقادير زیادتر مي برد و
واكنش پخت در محيط هاي بازي در مقايسه با محيط هاي با  pHكمتر
سرعت بیشتری دارد [.]26
افزون بر اين پديده ،بخشي از افزايش گشتاور مشاهده شده نيز
ممكن است ،به علت وجود پرکننده هاي سخت شامل تيتانيم اكسيد و
كربنات كلسيم در تركيب ضايعات رنگ پودري باشد .با افزايش
درصد  ،EPHبا وجود ادامه روند كاهشي زمان پخت آميزه ،اثر اين
پديده بر گشتاور تضعيف مي شود .به عبارت ديگر ،گشتاور پخت
آميزه حاوي مقادير قابل توجه رزين اپوكسي -پلي استر به مقدار
جدول -3زمان بهينه پخت و اختالف گشتاور نمونه هاي تهيه شده.
BR
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پراش پرتو X

فاصله بين اليه اي محاسبه شده بر اساس نتايج آزمون پراش پرتو
براي نمونه هاي حاوي نانوخاك رس شامل ،BN3 ،BN5 ،BN7

X

BE20N7
BN7

105
BE20N5
BN5

BE20N3
BN3

BE20
BR

100
95
90
85
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7

3
5
مقدار خاک رس ()phr

شكل -3مقدار ژل نمونه هاي الستيكي پخت شده.
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نمونه

)t90 (min:s

)MH–ML (lbf.in

مورد انتظار زیاد نمي شود .اين رفتار را مي توان به كمبود گروه هاي
پراكسيد الزم براي پخت كامل الستيك و پلي استر نسبت داد كه منجر
به كاهش جزئي چگالی اتصاالت عرضی در مقايسه با همين سامانه
با مقادير كمتر  EPHمي شود .مقايسه كلي داده هاي جدول  3نشان
مي دهد ،افزودن تنها  7 phrنانوخاك رس به الستيك بوتادي ان منجر
به كاهش  25درصد در زمان بهينه پخت مي شود ،در حالي كه اختالط
 40 phrاز  EPHچنين اثري را دارد.
براساس نتايج رئومتري پخت ،در آميزه هاي سه جزئي
 BR/EPH/nanoclayبا نسبت  100/20/3 ،5 ،7نيز با افزايش درصد
نانوخاك رس ،سرعت پخت و گشتاور اختالط زیاد مي شود .اثر
هم افزايی وجود هم زمان نانوخاك رس و  EPHدر ماتريس الستيكي
بر زمان پخت را مي توان به بهبود پراكنش نانوخاك رس در مجاورت
رزين اپوكسي ـ پلي استر و در نتيجه افزايش سطح مؤثر صفحات
سيليكاتي نسبت داد [ ]11كه در ادامه بحث می شود.
با وجود برهم كنش هاي احتمالي بين رزين اپوكسي و گروه هاي
قطبي موجود در فواصل بين اليه اي نانوخاك رس و همچنين پخت
رزين پلي استر ،به دليل افزايش چگالی اتصاالت عرضی كل ،افزايش
گشتاور با افزايش درصد نانوخاك رس مشاهده مي شود .همان طور كه
در نمودار ميله اي شكل  3ديده مي شود ،پديده هاي مزبور با تغييرات
مشاهده شده در مقدار ژل نمونه ها نيز تأييد شده است .در نمونه هاي
 BR/EPHچگالی اتصاالت عرضی با افزايش درصد  EPHتا 20 phr
( )95/8%زیاد مي شود ،اما در مقادير بیشتر به دليل كمبود گروه هاي
پراكسيد مورد نياز براي پخت كامل تغيير چنداني در چگالی اتصاالت
عرضی مشاهده نمي شود.
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جدول  -4فاصله بين اليه اي ( )d001نمونه هاي حاوي نانوخاك رس
تهيه شده بر پايه الستيك بوتادي ان.
كد نمونه ) d001 (nm) 2θ (°كد نمونه )2θ (°
2/62
2/53
2/55

BN3
BN5
BN7

33/69
34/89
34/62

BE20N5
BE20N7

)d001 (nm

34/75
36/63
36/94

2/54
2/41
2/39

BE20N3

ديده مي شود ،تفاوت چنداني بين پيك پراش نمونه حاوي 7 phr
نانوخاك رس ( )BE20N7و  5 phrنانوخاك رس ( )BE20N5وجود

 BE20N3 ،BE20N5و  BE20N7در جدول  4آمده است .همان طور
كه ديده مي شود ،مقادير فاصله بين اليه اي در تمام نمونه ها بزرگ تر از
فاصله بين اليه اي مربوط به نانوخاك رس اصالح شده Cloisite 15A
است .اين مقايسه نشان مي دهد ،زنجيرهاي پليمري در تمام نمونه ها
در گالري هاي بين اليه اي نانوخاك رس نفوذ كرده اند.
شکل  4نيز نتایج حاصل از آزمون پراش پرتو  Xنمونه هاي
نانوكامپوزيت حاوي  20 phrرزين هيبريد اپوكسي ـ پلي استر و نيز
 5 ،3و  7 phrنانوخاک رس در محدوده زاویه پراش  2 θبرابر 2-10 º
را به عنوان نمونه نشان مي دهد .با توجه به این طيف ،پیک پراش
پودر نانوخاک رس خالص کلویزیت  15Aدر  2 θبرابر  2/9 ºظاهر
شده است كه معادل فاصله بين اليه اي  30/44 nmاست .حال آنكه
در نمونه هاي نانوكامپوزيتي  BE20N3 ،BE20N5و  BE20N7پيک
پراش به زوایای کوچک تر منتقل شده است .این مطلب بیانگر این
واقعيت است که زنجیرهای پليمري بین الیه های سیلیکاتی وارد شده و
فاصله بین الیه ها را افزایش داده اند [ .]27افزايش مشاهده شده در
شدت پيك ها با افزايش درصد نانوخاك رس نيز نشان دهنده فراواني
بيشتر اليه هاي ورقه ورقه در ماتريس پليمري است .همان طور كه

(الف)

(ب)

شدت )(.u.a
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6
)2θ (°

5
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3

2

شکل  -4مقايسه نتايج پراش پرتو  Xپودر نانوخاك رس و آمیزه های
الستيك بوتادي ان حاوي  20 phrضايعات رنگ پودري و نيز  5 ،3و
 7 phrنانو خاک رس.

(ج)
شكل -5تصاوير  SEMسطوح شكست نمونه ها( :الف) ( ،BRب)
 BN7و (ج) .BE20N7
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ندارد .اين رفتار را مي توان به زیادبودن احتمال كلوخه سازي در
درصدهاي بیشتر خاك رس نسبت داد [.]25
مقايسه نتايج مربوط به نمونه هاي  BR/EPH/nanoclayو
 BR/nanoclayحاكي از بین اليه اي شدن بهتر زنجيرهاي پليمري در
نمونه هاي حاوي رزين هيبريد اپوكسي ـ پلي استر است .رزين مدنظر
پیش از پخت در ماتريس الستيكي ذوب شده و پراكنده مي شود ،در
نتيجه بهبود پراكنش نانوخاك رس در فاز پلي بوتادي ان را مي توان به
اين پديده نسبت داد كه رزين اپوكسي ـ پلي استر به عنوان ماده ای
گرانرو پراكنش پرکننده را در ماتريس پليمر تسهيل مي کند [.]11
بررسی های میکروسکوپی

ریزنگار هاي شكل  5سطح مقطع شکست آمیزه های تهيه شده را نشان
مي دهد .مقايسه تصاوير الف تا ج شكل  5نشان می دهد ،آمیزه ای
که حاوی  7 phrدرصد نانوخاک رس و  20 phrاز  EPHاست
( )BE20N7داراي سطح مقطع شکست زبرتري در مقايسه با الستيك
خالص يا الستيك حاوي  7 phrنانوخاك رس است .اين پديده ،نشانگر
برقراري برهم کنش بین ماتریس پلیمری و ذرات نانو خاک رس و
ضایعات رنگ پودري است .به عبارت ديگر ،تصاوير  SEMبهبود
پراكنش تقويت كننده و ايجاد برهم كنش بين نانوخاك رس و
 EPHرا كه در نتايج پراش پرتو  Xنيز ديده شد ،تأييد مي کند.
خواص مكانيكي

خواص مكانيكي پلیمرهاي تقويت شده با سیلیکات های الیه ای ،در

مقايسه با پليمر خالص افزایش قابل توجهی نشان می دهد .مقدار این
افزایش ،به عوامل متعددي از جمله مقدار پراكنش صفحات سيليكاتي و
نسبت منظر آنها بستگی مستقیم دارد .عوامل ديگري چون درصد
نانو خاک رس استفاده شده ،برهم کنش بین خاک رس و ماتریس
پلیمری و روش تهیه نانوکامپوزیت نيز بر اين مهم مؤثرند.
جدول  5نتايج آزمون هاي خواص مكانيكي انجام شده را روي
نمونه هاي تهيه شده در اين پژوهش نشان مي دهد .همان طوركه ديده
مي شود ،در تمام ترکیب درصدها با افزایش درصد نانو خاک رس،
استحکام کششی و مدول نانوكامپوزيت در مقايسه با الستيك خالص
افزایش می يابد .در واقع به دليل نسبت منظر زیاد نانوخاك رس ،فصل
مشترک زیادی بین ذرات پرکننده و ماتریس پلیمری به وجود می آید.
این موضوع ،باعث استحکام بیشتر فصل مشترک و بهبود خواص
مكانيكي نانوكامپوزيت می شود .همچنين ،این صفحات حرکت
زنجیرهای الستيكي را محدود می کند ،در نتیجه مقاومت زنجیرها در
برابر رشد ترک ،در مقایسه با ذرات کروی شکل بهبود می یابد [.]28
از آرايش يافتگي صفحات سيليكاتي در جهت جريان نيز به عنوان
عامل مؤثر ديگري در بهبود خواص مكانيكي ياد شده است [.]29
در جدول  5نتايج خواص مكانيكي نمونه هاي ،BR/nanoclay
 BR/EPHو  BR/EPH/nanoclayمقايسه شده است .طبيعي است
كه مدول كششي ،استحكام كششي ،سختي و مقاومت سايشي با
افزودن نانوخاك رس و رزين اپوكسي ـ پلي استر حاوي پركننده هاي
معدني تيتانيم دي اكسيد و كربنات كلسيم ،افزايش و كرنش در
شكست كاهش مي يابد .با مقايسه دقيق مقادير اندازه گيري شده ،اثر

جدول -5خواص مكانيكي نمونه هاي تهيه شده.
نمونه
BR
BN3
BN5
BN7
BE20N3
BE20N5
BE20N7
BE10
BE20
BE30
BE40

مدول كششي ( )MPaاستحكام كششي ( )MPaكرنش در شكست ()%
1/26 ± 0/09
2/13 ± 0/09
2/69 ± 0/04
2/74 ± 0/06
2/25 ± 0/09
2/76 ± 0/02
2/92 ± 0/06
1/43 ± 0/01
1/85 ± 0/05
2/06 ± 0/01
2/18 ± 0/02

3/34 ± 0/11
4/54 ± 0/06
4/89 ± 0/10
5/13 ± 0/16
4/68 ± 0/09
5/05 ± 0/13
5/28 ± 0/12
3/98 ± 0/08
4/40 ± 0/09
4/89 ± 0/11
5/16 ± 0/07

*مقادير ارائه شده نمايانگر درصد ذرات جدا شده از نمونه در آزمون سايش است.
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310/9 ± 7/3
270/4 ± 6/0
245/8 ±10 /9
228/9 ± 9/8
279/0 ± 8/5
237/3 ± 7/2
219/6 ± 9/4
280/3 ± 5/3
266/7 ± 6/5
252/0 ± 7/4
237/7 ± 6/3
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سايش* ()%

سختي ()Shore A

38 ± 2
27 ± 1
23 ± 1
22 ± 1
24 ± 1
20 ± 1
18 ± 1
33 ± 2
29 ± 2
26 ± 1
25 ± 1

44 ± 1
49 ± 2
57 ± 2
63 ± 2
50 ± 1
56 ± 1
64 ± 2
46 ± 1
48 ± 1
51 ± 1
53 ± 2

سپيده ذوقي و همکاران

...  نانوخاک رس،خواص مکانیکی و ريزساختار نانوكامپوزيت هاي تهيه شده بر پايه الستيك بوتادی ان

) مربوط به تمام آمیزه ها در مقایسه با پیک001(  پیک،نشان می دهد
مشخصه نانوخاک رس به سمت زوایای کوچک تر منتقل شده است که
نشان دهنده تشكيل ساختار بین اليه اي با بازشدن الیه های سیلیکاتی
 آزمون.از هم و نفوذ زنجیرهای الستيكي به درون این الیه هاست
 سطح شکست آمیزه های حاوی ضايعات رنگ، نشان می دهدSEM
پودري و نانوخاك رس در مقایسه با سطح شکست آمیزه های حاوی
 اين رفتار به معنی ايجاد برهم کنش هاي قوی.نانو زبرتر بوده است
. نانوخاك رس و الستيك بوتادي ان است،بین ضایعات رنگ پودری
 استحکام و مدول کششی نانوكامپوزيت هاي الستيكي، سختي،سايش
. بهبود قابل توجهي پیدا کردندEPH نیز با افزودن نانو خاک رس و
 حرکت زنجیرهای الستيكي را در نزدیکی سطح،وجود این ذرات
،X  نتايج حاصل از آزمون هاي پراش پرتو.ذرات محدود می کند
خواص مكانيكي و ميكروسكوپي بر هم منطبق بوده و صحت يكديگر
.را تأييد مي کند

هم افزایي وجود هم زمان رزين هيبريدي و نانوخاك رس بر نتايج
ً  كه منشأ مولكولي آن قب،آزمون هاي پيشين
 در نتايج،ال بحث شد
.خواص مكانيكي نيز تأييد مي شود

نتیجه گیری
نمونه های نانوکامپوزیت بر پایه پلی بوتادی ان ـ رزين هيبريدي
اپوكسي ـ پلي استر ـ نانوخاك رس با ترکیب درصدهای مختلف شامل
7 phr  و5 ،3 ،1  پلي استر و- رزين اپوكسي40 phr  و30 ،20 ،10
 به روش اختالط مذاب15A نانوخاك رس اصالح شده کلویزیت
 بررسي مشخصات پخت.تهیه و با سامانه پراكسيدي ولكانش شد
نشان دهنده كاهش زمان بهينه پخت و برشتگي آميزه ها و افزايش
چگالی اتصاالت عرضی و گشتاور اختالط در مجاورت نانوخاك رس و
X  نتایج حاصل از آزمون پراش پرتو.رزين اپوكسي ـ پلي استر است
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