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تأثیر مقدار نانورس و پرتوالکترونی بر مقاومت سایشی نانوکامپوزیت ولکانیزه شده بر پایه آلیاژ
الستیک طبیعی/الستیک استایرن بوتادین/دوده
محمدرحیم کشاورزی1و* و میترا توکلی
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 -1کارشناس ارشد مهندسی صنایع پلیمر ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه یزد ،یزد ،ایران
 -2استادیار مهندسی صنایع پلیمر ،گروه مهندسی شیمی و پلیمر ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه یزد ،یزد ،ایران
دریافت :مرداد  ،1393بازنگری اول :شهريور  ،1393بازنگری اول :آبان  ،1393پذیرش :آذر 1392

چکیده :بهطور کلی ،از عوامل مهم تأثیر گذار بر مقاومت سایشی ترد تایرها ،نوع تقویتکننده و سامانه پخت است .در این پژوهش ،از مخلوط

نانورس و دوده برای تقویت کنندگی آمیزه و همچنین ،دو نوع سامانه پخت گوگردی و پرتو الکترونی استفاده شده است .با توجه به نیاز به مقدار کم

نانورس در برای تقویت کنندگی و استفاده از پرتو الکترونی برای پیوندهای عرضی در الستیکها ،آمیزههای الستیکی برپایه الستیک طبیعی ()NR
و الستیک استایرن بوتادین ( )SBRبه نسبت  70به  30و  25 phrدوده ،حاوی  %4و  %7وزنی نانورس اصالح شده به روش اختالط مذاب و سامانه

پخت گوگردی معمولی تهیه شد .همچنین برای بررسی تأثیر پرتو الکترونی بر ویژگیهای نمونههای تهیه شده ،از دزهای پرتو دهی  150 ،100و
 200 KGyاستفاده شد .همچنین نمونههایی بر پایه آلیاژ الستیکی فوق حاوی  35 phrو  50دوده و بدون نانورس برای مقایسه تهیه شد .با استفاده
از آزمون سایش ،تأثیر مقدار نانورس و پرتودهی بر مقدار سایش نمونههای تهیهشده مورد مطالعه قرار گرفت .دیگر ویژگیهای نمونهها مانند سختی

و درصد جهندگی نیز مورد ارزیابی قرار گرفت .نتیجههای بهدست آمده نشان داد که با افزودن نانورس به مقدار  %4و  %7مقدار سایش کاهش مییابد

ولی ویژگیهای آمیزه حاوی  %4وزنی نانورس بهتر از آمیزه حاوی  %7وزنی نانورس است .همچنین ،با افزایش مقدار در پرتودهی ،مقاومت سایشی و
سختی افزایش و جهندگی کاهش مییابد که میتواند بهدلیل کاهش پیوندهای پلی و دی سولفایدی و افزایش پیوندهای منوسولفایدی ،کربن-کربن

و چگالی پیوندهای عرضی باشد .نتیجههای آزمون  ATR-IRو تورم ،این نتیجهها را تايید کرد.

واژههای کلیدی :الستیک طبیعی ،الستیک استایرن بوتادین ،مقاومت سایشی ،نانورس ،پرتو الکترونی ،دوده

پذیری برخی از االستومرها و ضرورت رفع آنها ،عمل آلیاژسازی
را اجتنابناپذیر ساخته است .همچنین تفاوت در قیمت کائوچو در
بازار جهانی ،از دیدگاه اقتصادی دلیل دیگری برای توجیه عمل
آلیاژسازی آنهاست .از طرف دیگر ،یکی از ویژگیهای مهم در
صنعت الستیک ،مقاومت سایشی قطعه است که در آلیاژسازی
کائوچوها مورد توجه قرار میگیرد [.]1

مقدمه
آلیاژ کردن پلیمرها روش بهنسبت سریعی برای ساخت
فراوردههای با ویژگیهای بهینه برای کاربردهای ویژه است که
هر یک از آنها به تنهایی تمامی ویژگیهای فیزیکی_مکانیکی
و شیمیایی موردنظر را دارا نیستند که البته آلیاژسازی الستیکها
نیز از این امر مستثنی نیست .مشکالت تجربهشده پیرامون فرایند
*عهدهدار مکاتباتm_rahim_keshavarzi@yahoo.com :
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تأثير مقدار نانورس و پرتو الكتروني بر مقاومت سايشي ...

تقویت الستیکها بهوسیله پرکنندهها امری الزم و رایج بوده
و از مهمترین این پرکنندهها در صنعت الستیک ،دوده است که
باعث افزایش مقاومت سایشی آمیزه نیز میشود .بهطورکلی ،برای
ارتقاء ویژگیها یا بهاصطالح تقویت الستیکها ،نیاز به استفاده از
مقدار زیادی دوده (حدود  30تا  ) 40 phrدر آمیزه الستیکی است
که این امر باعث افزایش وزن و درنتیجه کاهش مقاومت سایشي
آن میشود .امروزه با گذشت بیش از دو دهه و انجام پژوهشهای
گسترده ،نانوکامپوزیتهای بر پایه الستیک از روند رو به رشد
قابل توجهی برخوردار بودهاند .استفاده از پرکنندههایی همچون
نانورس در آمیزههای الستیکی به دليل ساختار الیهای و نانومتری
صفحات و در نتیجه نسبت منظر باال ،باعث شده تا استفاده از آنها
بهمقدار کم باعث ارتقاء چشمگیر ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی
فراورده نهایی بهویژه در صنعت تایر شود [ 2و .]3
فرایند پرتودهی پلیمرها ،بعد از جنگ جهانی اول با توسعه
راکتورهای هستهای معرفی و پژوهشهای اساسی آن ،در اواخر
دههی  1940شروع شد .این فناوری نزدیک به  60سال پیش
معرفی شده و با تجاری شدن این فناوری ادامه پیدا کرده است [.]4
تابش پرتوهای یون ساز بر مواد پلیمری منجر به ایجاد واکنش
و تشکیل یون و رادیکال آزاد شده و ب ه دنبال آن باعث تغییراتی
در ساختار شیمیایی آن میشود .که بر ویژگیهای متفاوت آن به
ویژه ویژگیهای مکانیکی ،حرارتی و الکتریکی تأثیرگذار است [.]5
تأثیر فعل و انفعال تابش پرتوالکترونی بر پلیمرها در شکل گیری
رادیکالهای آزاد به خوبی شناخته شده است .رادیکالهای آزاد یا
مولکولهای یونی واکنش دهنده با شکست زنجیرههای برانگیخته
ایجاد میشوند .در طول فرایند پرتودهی دو سازوکار ایجاد پیوندهای
عرضی و شکست زنجیره برای پلیمر میتواند اتفاق بیافتد [.]6
حضور این نوع پیوندهای برای نگهداشت ویژگیهای فیزیکی
و مکانیکی مورد نظر ،بهطورکامل ضروری است .هر چه چگالی
پیوندهای عرضی بیشتر باشد ،انتهای آزاد زنجیرها کمتر خواهد بود.
پیوندهای عرضی با ماهیتهای متفاوت چگونگی حرکت زنجیرهای
پلیمری را در اثر تنشهای دینامیکی وارد شده ،تحت تأثیر قرار
میدهند .حضور پیوندهای عرضی با چگالی کم موجب حرکتهای
نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC

شدید زنجیرهای پلیمری تحت تنشهای دینامیکی وارده و همچنین
ایجاد اصطکاک داخلی و در نهایت پدیده خود تخریبی میشد .از
طرف دیگر افزایش بیش از اندازه چگالی پیوندهای عرضی موجب
میشود که زنجیرهای پلیمری نتوانند در اثر انرژی وارد شده و یا
تحت تنشهای دینامیکی به سهولت حرکت نمایند و در نتیجه تنش
موضعی متمرکز موجب شکست زنجیرهای پلیمری و در نهایت افت
شدید ویژگیهای آنها میشود [.]7
در این راستا Chakraborty ،و همکارانش [ ]8تأثیر
پرتوالکترونی به مقدار  100 KGyرا بر آمیزه ترد تایر مورد بررسی
قرار داده و یکنواختی درجه پیوندهای عرضی را در ضخامت ترد
نشان دادند Shen .و همکارانش[ ]9بر روی آلیاژ NR/SBR
به نسبت 7 0/30با پرکننده دوده  N-330به پژوهش و بررسی
پرداختند و با استفاده از هر دو سامانه پخت گوگردی (موثر) و
سپس پرتو الکترونی ( 0تا  )600 KGyنشان دادند که با افزایش
مقدار پرتو الکترونی تا  ،600 KGyمقاومت سایشی افزایش مییابد
و مقدار سایش در  )0/0965( 600 KGyنسبت به مقدار سایش
با سامانه پخت گوگردی ( %17 ،)0/1169کاهش داشته است.
دلیل آن را افزایش چگالی پیوندهای عرضی ،تبدیل پیوندهای
پلی و دی سولفایدی به کربن-کربن و منو سولفایدی و افزایش
برهمکنش بین ذرات پرکننده و رابر گزارش کردهاند .همچنین
 Manshaieو همکارانش [ ]10با پژوهش بر روی NR/SBR
به نسبت 30/70با دوده ( ،N-330 )50 phrتأثیر متفاوت دو سامانه
پخت متفاوت ،پخت با پرتو الکترونی و سامانه پخت گوگردی
(معمولی) را با استفاده از اندازهگیری مقدار ژل شدن و محاسبه
چگالی پیوندهای عرضی و بررسی ویژگیهای فیزیکی -مکانیکی
(ازدیاد طول ،استحکام کششی ،سختی ،جهندگی ،سایش ،مانایی
فشار) نشان دادند نتیجههای بهدست آمده از سامانه پخت الکترونی
بهتر از ولکانیزاسیون است.
یکی از مهمترین عوامل موثر در طول عمر تایر خودروها مقدار
سایش ترد آن است و عوامل تأثیرگذار روی سایش آمیزهی
الستیکی زیاد و پیچیده هستند و به نظر میرسد ویژگیهای
دیگری از آمیزهی پخت شده مانند سختی آمیزه ،نوع و مقدار چگالی
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ٍیظگیّبی فیضیىی -هىبًیىی (اصدیبد عَل ،اػشحىبم وــی ،ػخشی ،خٌْذگی ،ػبیؾ ،هبًبیی فـبس) ًـبى دادًذ ًشیدِّبی
ثِدػز آهذُ اص ػبهبًِ دخز الىششًٍی ثْشش اص ٍلىبًیضاػیَى اػز.
یىی اص هْوششیي ػَاهل هَثش دس عَل ػوش سبیش خَدسٍ ّب همذاس ػبیؾ سشد آى اػز ٍ ػَاهل سبثیشگزاس سٍی ػبیؾ آهیضُی
الػشیىی صیبد ٍ دیچیذُ ّؼشٌذ ٍ ثِ ًظش هیسػذ ٍیظگی ّبی دیگشی اص آهیضُ ی دخز ؿذُ هبًٌذ ػخشی آهیضُ ًَ ،ع ٍ همذاس
چگبلی وشاػلیٌه ٍ همذاس دشوٌٌذُ سٍی ایي دذیذُ سبثیشگزاس اػز [ .]15-11لزا دس دظٍّؾ حبضش ،سبثیش اػشفبدُ اص سمَیز
وٌٌذُ ًبًَ سع اصالح ؿذُ ثِ خبی همذاسی اص دٍدُ ٍ ّنچٌیي ثِوبس گیشی اػشفبدُ اص ّش دٍ ػبهبًِ دخز گَگشدی ٍ الىششًٍی

كشاورزي و
توكلي،
مذاس ػبیؾ
وِ ثِ سشسیت هٌدش ثِ وبّؾ ٍصى آهیضُ ًْبیی ٍ سغییش دس ًَع ٍ همذاس چگبلی دیًَذّبی ػشضی ٍ دس ًشیدِ ه
خٌْذگی ٍ ػخشی خَاّذ ؿذ ثشای ًخؼشیي ثبس هَسد ثشسػی لشاس گشفز.
سدشثی
هَاد هصشفی
Heraeus
 ،الػشیه اػشبیشى –
الػشیه عجیؼی  )SLR-20( NRاص  Aroma Rubberػشیالًىب ثب C=73/5
هَاد افضٍدًی
هیثبؿذ.
دششٍؿیوی ثٌذس اهبم ثب گشاًشٍی هًَی C= 54/9
ASTM-D2240
ثَسبدیي ( )SBR-1502اصDv-42
گَگشد ،ثشای دخز الػشیهّب ،سٍیاوؼیذ ( ،)5 phrاػشئبسیه اػیذ ( ،)1/5 phrؿشبة دٌّذُ  -Nػیىلَّگضیل-2-
TQCدٍدُ  N330ثب گًَِ سدبسی اص هدشوغ صٌبیغ الػشیه یضد
 ،)LD0551گَگشد (ٍ )2/2 phr
ثٌضٍسیبصیل ػَلفٌبهیذ (1/3 phr ()CBS
سْیِ ؿذُ اػزً .بًَسع اصالحؿذُ دس ایي دظٍّؾ ثب ًبم سدبسی ً( Cloisite 15Aوه سبلَ دی هشیل آهًَین ًبًَ سع
DIN5356
ASTM-D5963
ثٌشًَیز) ػبخز ؿشوز  Southern Clayهشؼلك ثِ وـَس آهشیىبػز.

از كشور آلمان مجهز به پمپ خالء مدل
شركت
کراسلینک و مقدار پرکننده روی این پدیده تأثیرگذار است [ 11تا .]15
) مدل
 ،سختی سنج الستیک (استاندارد
لذا در پژوهش حاضر ،تأثیر استفاده از تقویتکننده نانورس اصالح
کشور آلمان ،دستگاه سایش (استاندارد
از شرکت
شده به جای مقداری از دوده و همچنین بهکارگیری استفاده از هر
ساخت کشور ژاپن ،دستگاه
) مدل
دو سامانه پخت گوگردی و الکترونی که به ترتیب منجر به کاهش
دػشگبُ ّب ٍ
آصهَى ّب تعیین جهندگی (استاندارد  )ASTM-D7121مدل HIWA300
عرضی
وزن آمیزه نهایی و تغییر در نوع و مقدار چگالی پیوندهای
اص دػشگبُ سٍدٍسشٍى هشؼلك ثِ هشوض دشسَ فشایٌذ یضد ثشای دشسَدّی ًوًَِ ّب ٍ ثشای اخشالط اص هخلَطوي داخلی
دٍغلشىیطول موج
محدوده
FT-IRاص در
ایران و
ػبخزهیوا
شرکت
و در نتیجه مقدار سایش ،جهندگی و سختی خواهد شد
آصهبیـگبّی
آػیبة
دستگاههَاد دخز
ثشای افضٍدى
ساخت ؿذ.
آلوبى اػشفبدُ
برایهذل 350E
،Brabender
 ،Brabenderهذل  PM300ػبخز-1آلوبى اػشفبدُ ؿذ .اص دػشگبُ سئَهشش دخز هذل Hiva90ػبخز ایشاى ،دشع داؽ
 600تا  4000 cmمدلهای  EQUINOX 55ساخت شرکت
نخستین بار مورد بررسی قرار گرفت.
فـبسی ّیذسٍلیه هذل  P200P Dr. collinػبخز آلوبى ،دػشگبُ وـؾ (اػشبًذاسد )ASTM 214-39هذل Hiwa
 900ػبخز ایشاى ،آٍى خالء هذل  VT-6060pػبخز ؿشوز  Heraeusاص وـَس آلوبى هدْض ثِ دوخ خالء هذل Dv-
 BRUKERآلمان مورد استفاده قرار گرفت .آزمون تورم مطابق
 ،42ػخشی ػٌح الػشیه (اػشبًذاسد  )ASTM-D2240هذل  LD0551اص ؿشوز  TQCوـَس آلوبى ،دػشگبُ ػبیؾ
ASTM(اػشبًذاسد
حاللسؼییي
طادي،دردػشگبُ
471-06ػبخز وـَس
استاندارد DIN5356
(اػشبًذاسد  )ASTM-D5963هذل
شد و برای
خٌْذگیانجام
تولوئن
ASTMD
بخش تجربی
 )D7121هذل HIWA300ؿشوز ّیَا ػبخز ایشاى ٍ دػشگبُ  FT-IRدس هحذٍدُ عَل هَج  600cmسب  4000هذل-
(معادله )1
معادله
عرضی از
چگالی پیون
محاسبه
مواد مصرفی
اػشبًذاسد
رنرهغبثك
فلوری-سَسم
گشفز .آصهَى
اػشفبدُ لشاس
های هَسد
د آلوبى
BRUKER
ؿشوز
ّبی  EQUINOX 55ػبخز
 ASTMD 471-06دس حالل سَلَئي اًدبم ؿذ ٍ ثشای هحبػجِ چگبلی دیًَذّبی ػشضی اص هؼبدلِ فلَسی -سًش (هؼبدلِ)1
اػشفبدُ ؿذ 16[ .و  ]17استفاده شد.
الستیک طبیعی  )SLR-20) NRاز Aroma Rubber
[]17 ,16
سریالنکا با  ،ML(1+4)100°C = 73 5الستیک هؼبدلِ ()1
()1
استایرن –
/
بوتادین ( )SBR-1502از پتروشیمی بندر امام با گرانروی مونی
دس هؼبدلِ ( V )1حدن هَلی حالل( χ ،)106/3 cm /molضشیت ثشّن وٌؾ دلیوش -حالل ( ،]18[)0/39اًشخبة ؿذ ٍ
برای ػشضی هحبػجِدرؿذ.معادله ( V )1حجم مولی حالل (χ ،)106/3 cm3/mol
گوگرد،دیًَذّبی
 ML(1+4)100°C = 54/9است .مواد افزودنی چگبلی
سٍؽ سْیِ ًوًَِ ّب
ضریب برهم کنش پلیمر -حالل ( ،]18[ )0/39انتخاب شد و
پخت الستیکها ،رویاکسید ( ،)5 phrاستئاریک اسید (،)1/5 phr
دس اثشذا الػشیهّبی  SBR ٍ NRسٍی غلشه آصهبیـگبّی حذٍد یه دلیمِ هَسد چیٌؾ لشاس گشفشٌذ ٍ ػذغ ثشای ػَْلز
شد .هخلَطوي داخلی سغزیِ ؿذًذ .صهبًی وِ
محاسبهدػشگبُ
 70ثِ  30ثِ
های ثب ًؼجز
آٍسدُدؿذُ ٍ
هخلَط)وي ثِ صَسر ًَاس
عرضی
چگالیدسپیون
سغزیِ(ثِCBS
شتاب دهنده  -Nسیکلوهگزیل -2-بنزوتیازیل سولفنامید
گـشبٍس هخلَطوي داخلی ثِ همذاس ثبثشی سػیذً ،بًَ سع ٍ هَاد افضٍدًی (ثِ غیش اص هَاد دخز) ٍاسد دػشگبُ ؿذ .ثِ هٌظَس
تجاری از
حذاوثش همذاس ٍسلِای ؿذى ًبًَ الیِّبی ػیلیىبسی ،فشایٌذ اخشالط دس دٍ ػشػز هشفبٍر چشخٌذُّب (90ٍ40
( ،)1/3 phrگوگرد ( )2/2 phrو دوده  N330با گونهدػشیبثی ثِ
4
روش تهیه نمونهها
مجتمع صنایع الستیک یزد تهیه شده است .نانورس اصالحشده
در ابتدا الستیکهای  NRو  SBRروی غلتک آزمایشگاهی
در این پژوهش با نام تجاری ( Cloisite 15Aنمک تالو دی متیل
حدود یک دقیقه مورد چینش قرار گرفتند و سپس برای سهولت
آمونیم نانورس بنتونیت) ساخت شرکت  Southern Clayمتعلق
تغذیه به مخلوطکن به صورت نوار در آورده شده و با نسبت 70
به کشور آمریکاست.
به  30به دستگاه مخلوطکن داخلی تغذیه شدند .زمانی که گشتاور
مخلوطکن داخلی به مقدار ثابتی رسید ،نانورس و مواد افزودنی (به
دستگاهها و آزمونها
غیر از مواد پخت) وارد دستگاه شد .به منظور دستیابی به حداکثر
از دستگاه رودوترون متعلق به مرکز پرتو فرایند یزد برای پرتودهی
مقدار ورقهای شدن نانوالیههای سیلیکاتی ،فرایند اختالط در دو
نمونهها و برای اختالط از مخلوطکن داخلی  ،Brabenderمدل
سرعت متفاوت چرخندهها ( 40و  90دوردر دقیقه) انجام و زمان
 350Eساخت آلمان استفاده شد .برای افزودن مواد پخت از آسیاب
کل اختالط  20دقیقه انتخاب شد .پس از تخلیه آمیزههای مذکور
دوغلتکی آزمایشگاهی  ،Brabenderمدل  PM300ساخت آلمان
از مخلوطکن و خنک شدن آنها ،فرایند اختالط آمیزهها با دوده
استفاده شد .از دستگاه رئومتر پخت مدل  Hiva90ساخت
 N330در مخلوطکن با دمای اولیه  35 °Cو دورچرخنده 60 rpm
ایران ،پرس داغ فشاری هیدرولیک مدل P200P Dr. collin
به مدت  10دقیقه انجام شد [ .]19پس از استراحت  24ساعته
ساخت آلمان ،دستگاه کشش (استاندارد  )ASTM 214-39مدل
1
مستربچهای تهیهشده ،با افزودن مواد پخت و با استفاده از غلتک
 Hiwa 900ساخت ایران ،آون خالء مدل  VT-6060pساخت
-1

3

 -1مخلوط تمام مواد آميزه به استثناي عوامل پخت
نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC
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آزمایشگاهی با دمای اولیه حدود  50 °Cو زمان  4تا  5دقیقه،
نتیجهها و بحث
شده در
آهیضُتهیه
سخلیِههای
مشخصات نمون
دلیمِتهیه
های20نهايي
دبم ٍ صهبى ول آمیزه
ؿذى آًْب،
هایخٌه
وي ٍ
هزوَس اص هخلَط
ّبی
شدند.ؿذ .دغ اص
اًشخبة
اخشالط
نمونه فوق الذکر ولکانیزه شده در سامانه
آزمون شش
نتیجه
35یٍهای آمیزه
مقایسه̊ویژگ
چنین
است .ه
1N330دسآمده
هیضُّب ثب دٍدُ جدول
پختثِ هذر
های60rpm
دٍسچشخٌذُ
برایاٍلیِ C
دهبی
ويم ثب
هخلَط
اًدبم آزمون سایش قرار گرفتند که در
دلیمِ تحت
گوگردی10معمولی
آصهبیـگبّی
دخز ٍ ثب
پایهؿذُ  ،ثب
ّبی برسْیِ
ػبػشِ
شامل ،25
هَاداشاره
افضٍدىمورد
الستیکهای
هؼششثچهایی
شده ،آمیزه
ص اػششاحز  24تهیه
دهبیمشاهده میشود با افزایش دوده به
شدهثب است.
غلشه 1نشان داده
اػشفبدُ اصشکل
خذٍل ( 1آهذُ
آمیزه دس
بررسی سْیِؿذُ
ًوًَِّبی
ؿذًذ
دلیمِ،
هـخصبربرای
نیز .تهیه شد.
سْیِدوده
فبیٌبلبدون
ّبی نمونه
آهیضُدوده و
50 phr
̊ ٍ 50صهبى ،355-4
اػز.به مقدار  25 phrبه  35و 50 phr
)B0-CB-R
الستیکی
50هدٍدُ
ؿبهل به،25phr
تهیههَسد
آمیزهّبی
الػشیه
مقاومتدبیِ
رویّبیی ثش
الکترونی ،برآهیضُ
پرتوهایسْیِؿذُ
آهیضُّبی
سایشی
مبیؼِ ٍیظگیّبیتأثیر
های B-CB-35 ،و ،B-CB-50مقدار
،35نمون
ترتیب در
شده،اؿبسُ دوده
ثخـی
سْیِ راؿذُ،
گوگردی ثشبا سٍی
پختالىششًٍی
دشسَّبی
ثشسػی
دُ ًیض سْیِ ؿذ .ثشای
همبٍهزالکترونی
دستگاه پرتو
سأثیشپس از
نمونهها
بخشی از
ًوًَِهمچنین بهطورکامل مشهود است
داده اصاست.
کاهش
ػبیـی آهیضُسایش
 KGyدشسَ دّی ؿذًذ.
150200
-100KGy
دصّبی
الىششًٍی
دػشگبُ دشسَ
گَگشدی ثب
 200شدند.
پرتو-دهی
 ،100ثب،150
مقدارهاي
با
که مقدار سایش در آمیزه حاوی تنها  25 phrدوده ()B0-CB-R
B4-CB,
B7ًوًَِبهّبی
ساختار دس وبس
ای /بهٍسلِ ای
است الیِ
هخلَط ثیي
دظٍّـیای/
مخلوط بین الیه
دستیابی
ػبخشبسبه توضیح
اػز دػشیبثی ثِ الزم
دوده ( )B-CB-Rکاهش یافته است.
آلیاژ بدون
نمونه
لجلی دسنسبت
.]19
های اػز [
سػیذُ
پژوهشی ثِ
کار RMS
ٍ TEM
َى ّبی ٍ XRD
 B4-CBبا انجام
،B7-CB
اثجبرنمونه
قبلی در
ورقهای در
بهطورکلی ،مقدار سایش الستیکهای پرشده با دوده کمتر از
آزمونهای  XRD ،TEMو  RMSبه اثبات رسیده است [.]19
آمیزهها
جدول :)11فرموالسیون
آهیضُ ّب
فشهَالػیَى
خذٍل (
مقدار واوورس

B-CB-R

-

مقدار دوده
(*)phr
-

B0-CB-R
B-CB-35

-

25
35

B-CB-50

-

50

B4-CB

4

25

B7-CB

7

25

کد آمیسه

( %وزوی)

* لؼوز ثِ  100لؼوز الػشیه

الستیکهای پرنشده است و این به دلیل سازوکارهای تقویت
الستیک با دوده است که در واقع باعث افزایش انرژی شکست
میشود و از طریق تشکیل شبکه و اثرات هیدرودینامیک باعث
تقویت الستیک میشود [.]20
از طرف دیگر ،با افزودن نانورس به آمیزه الستیکی حاوی
دوده ( )B4-CB ،B7-CBنیز مقدار سایش نسبت به نمونه
حاوی تنها  25 phrدوده ( )B0-CB-Rکاهش یافته است
که بیانگر پراکنش مناسب و تأثیر تقویت کنندگی نانورس
در آمیزه الستیکی است .همانگونه که مشاهده میشود با

یشی
ؾ ًوًَِ فَق الزوش ٍلىبًیضُ ؿذُ دس ػبهبًِ دخز گَگشدی هؼوَلی سحز آصهَى ػبیؾ لشاس گشفشٌذ وِ دس
دادُ ؿذُ اػز .هـبّذُ هیؿَد ثب افضایؾ دٍدُ ثِ آهیضُ الػشیىی ( )B0-CB-Rثِ همذاس  25phrثِ ٍ 35
ِ سشسیت دس ًوًَِّبی ،B-CB-50ٍ B-CB-35 ،همذاس ػبیؾ سا وبّؾ دادُ اػزّ .نچٌیي ثِعَسوبهل
همذاس ػبیؾ دس آهیضُ حبٍی سٌْب  25 phrدٍدُ (ً )B0-CB-Rؼجز ثِ ًوًَِ آلیبط ثذٍى دٍدُ ()B-CB-R
ز .ثِعَسولی ،همذاس ػبیؾ الػشیهّبی دشؿذُ ثب دٍدُ ووشش اص الػشیهّبی دشًـذُ اػز ٍ ایي ثِ دلیل
یز الػشیه ثب دٍدُ اػز وِ دس ٍالغ ثبػث افضایؾ اًشطی ؿىؼز هیؿَد ٍ اص عشیك سـىیل ؿجىِ ٍ اثشار
بػث سمَیز الػشیه هیؿَد [.]20
ب افضٍدى ًبًَسع ثِ آهیضُ الػشیىی حبٍی دٍدُ (ً )B7-CB ،B4-CBیض همذاس ػبیؾ ًؼجز ثِ ًوًَِ حبٍی
دٍدُ ()B0-CB-Rوبّؾ یبفشِ اػز وِ ثیبًگش دشاوٌؾ هٌبػت ٍ سبثیش سمَیز وٌٌذگی ًبًَسع دس آهیضُ
شکل  1درصد سایش آمیزههای پخت شده با گوگرد
گَگشد
25ؿذُ ثب
دخز
آهیضُّبی
دسصذ
ّوبىگًَِ وِ هـبّذُ هیؿَد ثب افضٍدى ٍ %7 ٍ % 4صًی ؿىل ()1
همذاس ػبیؾ
دٍدُ،
phr
ػبیؾحبٍی
آهیضُ
ًبًَسع :ثِ
ز .ثِعَسی وِ همذاس ػبیؾ آى ًؼجز ثِ آهیضُ حبٍی  35phrدٍدُ ثِ سشسیت حذٍد  0/1ٍ 0/32دسصذ وبّؾ
شماره  ،4زمستان 93
هشتم،
سال
شیمی ()JARC
حضَسکاربردی
نشریه پژوهشهای
ؿذُ ثب ًؼجز هٌظش ثبال دس ثؼشش االػشَهشی ،ثبػث وبّؾ سدوغ خَؿِّبی دٍدُ ًؼجز ثِ
صفحبردرًبًَ
وبّؾ دادُ وِ دس ًْبیز ثبػث
دشاوٌذًُْبیی هبًٌذ سشدد سبیش سا
ٍصىسعآهیضُ
هی سَاًذ
فبدُ ووشش اص همذاس سمَیزوٌٌذُ
16
ًوًَِ حبٍی فمظ دٍدُ ؿذُ دس دظٍّؾ لجلی ثب آصهَىّبی دشاؽ دشسَ ایىغ ( ٍ )XRDهیىشٍػىَح الىششًٍی ػجَسی
غلشـی ٍ هصشف ػَخز خَاّذ( ؿذ.
ً )TEMـبى دادُ ؿذ وِ حضَس دٍدُ هَخت ثْجَد دشاوٌؾ ًبًَ فیلش ٍ افضایؾ اثش سمَیز وٌٌذگی آى دس آهیضُ الػشیىی
 NR/SBRؿذُ اػز .ایي ًشیدِ ثیبًگش سبثیش ّن افضایی دٍدُ ٍ ًبًَسع دس ٍیظگیّبی ًوًَِ سْیِ ؿذُ اػز [.]19
اص عشف دیگش ،ػخشی آهیضُ ی الػشیىی سحز سبثیش ًَع ٍ همذاس فیلش هصشف ؿذُ دس آهیضُ ،ػبهبًِ دخز ٍ چگبلی دیًَذّبی

كشاورزي و توكلي

افزایش سختی آمیزههای ذکر شده در شکل  2نیز این یافتهها را
تاييد مینماید .همانگونه که در شکل  2مشاهده میشود سختی
نمونهها با افزایش دوده به مقدار  35 ،25و phr 50افزایش نشان
میدهد که بیانگر افزایش مدول در این آمیزهها است .آمیزههای
حاوی مخلوط دوده و نانورس ( )B4CB ،B7CBدر مقایسه با
نمونه حاوی فقط  25 phrدوده ( )B0-CB-Rبه دلیل حضور
نانوالیههای با نسبت منظر باال و در نتیجه تقویت سطح مشترک
بین بستر الستیکی و پرکننده و درنتیجه پراکنش بهتر ذرات
دوده ،دارای سختی بیشتری است .بدان معنا که سطح تماس زیاد
پركننده با بستره توانسته است نقش پیوندهای عرضی فیزیکی را
بازی کند و لغزش زنجیرها بر روی یکدیگر را کاهش دهد [.]22
این کاهش لغزش زنجیرها سبب افزایش مقدار سختی شده است.
شکل  3تنش در کرنش  %100و  %300آمیزههای پخت شده
با گوگرد را نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود با
افزایش دوده به مقدار  35 ،25و  50 phrبه آمیزهها (،B0-CB-R
 B-CB-35و  )B-CB-50مقدار تنش در کرنش %300 ،%100
بهترتیب افزایش مییابد و بهطورکامل مشهود است که آمیزه
حاوی  25 phrدوده ( )B0-CB-Rنسبت به نمونه مبنا بدون دوده
( )B-CB-Rبهصورت قابل توجهی دارای تنش در کرنش %100
و  %300باالتری است.

افزودن  %4و  %7وزنی نانورس به آمیزه حاوی  25 phrدوده،
مقدار سایش کاهش یافته است .بهطوری که مقدار سایش آن
نسبت به آمیزه حاوی  35 phrدوده به ترتیب حدود  0/32و 0/1
درصد کاهش داشته است .استفاده کمتر از مقدار تقویتکننده
میتواند وزن آمیزه نهایی مانند تردد تایر را کاهش داده که در
نهایت باعث کاهش مقاومت غلتشی و مصرف سوخت خواهد
شد.
حضور صفحات نانورس پراکنده شده با نسبت منظر باال در بستر
االستومری ،باعث کاهش تجمع خوشههای دوده نسبت به نمونه
حاوی فقط دوده ميشود .در پژوهش قبلی با آزمونهای پراش پرتو
ایکس ( )XRDو میکروسکوپ الکترونی عبوری ( )TEMنشان
داده شد که حضور دوده موجب بهبود پراکنش نانو ماده پركننده
و افزایش اثر تقویت کنندگی آن در آمیزه الستیکی NR/SBR
شده است .این نتیجه بیانگر تأثیر هم افزایی دوده و نانورس در
ویژگیهای نمونه تهیه شده است [.]19
از طرف دیگر ،سختی آمیزهی الستیکی تحت تأثیر نوع و مقدار
پركننده مصرف شده در آمیزه ،سامانه پخت و چگالی پیوندهای
عرضی و بلوریشدن مولکولهای پلیمر (کائوچو) قرار دارد [.]20
همچنین براساس نظریه برون و همکارانش سختی معیاری از
مدول بوده و رفتار آن بهطور کامل مشابه مدول است [.]21

شکل  2سختی آمیزههای پخت شده با گوگرد

ؿىل ( : )2ػخشی آهیضُّبی دخز ؿذُ ثب گَگشد

نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC
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ؿىل ( : )2ػخشی آهیضُّبی دخز ؿذُ ثب گَگشد

شکل  3تنش در کرنش  %100و  %300در آمیزههای پخت شده با گوگرد []19
ؿىل ( : )3سٌؾ دس وشًؾ  %300 ٍ %100دس آهیضُّبی دخز ؿذُ ثب گَگشد []19

انتخاب شده بستگی دارد .پیوندهای عرضی از خزش مولکولی
همچنین مشاهده میشود با افزودن مقدار  %4و  %7وزنی
ثخؾ اص صًدیشّبی ثِ دام افشبدًُ ،مؾ دشوٌٌذُ سا ایفب هی وٌٌذ ٍ دس ًشیدِ وؼش حدوی هَثش دشوٌٌذُ افضایؾ هییبثذً .ىشِ
یبفشِ ٍماهیت گرانروي را
کرده و
بخشهای مختلف زنجیری جلوگیری
نانورس ( )B4-CB ،B7-CBبه نمونه حاوی  25 phrدوده
دیگش ایي وِ ًبًَ صفحبر اگش ثخَثی ثیي الیِای ٍ ٍسلِای ؿًَذ ،فبصلِ ثیي الیِای دس الیِّبی ػیلیىبسی افضایؾ
[.]7
ػیلیىبسیدهد
کاهش می
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 25 phrدوده و  %7وزنی نانورس ( )B7-CBدر دو حالت پخت
به خوبی بین الیهای و یا ورقهای شوند ،ضریب شکلی بیشتری
7
شده با گوگرد و پخت و پرتودهی شده با مقدار  ،200 KGyطیف
نشان میدهند .از سوی دیگر ،پس از اختالط کامل کلوزیت 15A
جذب  ATR-IRگرفته شد .همانگونه که در شکل  4مشاهده
با االستومر ،زنجیرهای االستومری در بین صفحات سیلیکاتی به
میشود ارتفاع پیک در عدد موجی  2932و ( 2862 cm-1مرتبط
دام میافتد و سهم کائوچو حبس شده افزایش مییابد .این بخش
با کشش گروه  )-CH2-در نمونه پخت گوگردی ( )a-4به نسبت
از زنجیرهای به دام افتاده ،نقش پرکننده را ایفا میکنند و در
بزرگتر از نمونه پرتودهی شده ( )b-4است .این نتیجه بیانگر
نتیجه کسر حجمی موثر پرکننده افزایش مییابد .نکته دیگر این
کاهش مقدار گروه اشباع  - CH2-در اثر پرتودهی است .اتمهای
که نانوصفحات اگر بخوبی بین الیهای و ورقهای شوند ،فاصله
هیدروژن فعال گروه  - CH2در اثر پرتودهی از زنجیره آمیزه جدا
بین الیهای در الیههای سیلیکاتی افزایش یافته و زنجیرهای
الستیکی در بین الیهها بیشتر و بهتر نفوذ میکنند .در مقدار مقدار شده و منجر به تشکیل پیوند جدید  C-Cدر میان زنجیرههای
آمیزه میشود [ .]9ارتفاع پیک درعدد موجی  1538و 1596 cm-1
برهمکنش پلیمر با صفحات سیلیکاتی افزایش مییابد .همچنین
(مرتبط به گروه  )C=C-C=Cدر نمونه پخت گوگردی بزرگتر از
با حضور نانوذرات خاک رس ،درصد شبکهای شدن در الستیکها
نمونه پخت گوگردي و پرتودهی شده ،است .در اثر پرتوالکترونی
باال میرود که این نیز عاملی بر افزایش مدول است [.]23
مقدار  C=C-C=Cبهدلیل شکسته شدن پیوندهای  C=Cکاهش
بهطور کلی ،تابش پرتوهای الکترونی میتواند باعث شکست
مییابد .بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که تعداد پیوندهای C-C
پیوندها در زنجیرهای پلیمری و یا ایجاد پیوندهای عرضی شد که
در اثر پرتو الکترونی افزایش یافته است که در توافق با یافتههای
به مقدار تابش و نوع پلیمر بستگی دارد .چگالی پیوندهای عرضی
دیگر پژوهشگران است [.]24
بیانگر مقدار شبکهای شدن الستیک بوده و به سامانه پخت
نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC
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دخز گَگشدی (ً )a -4ؼجشب ثضسگشش اص ًوًَِ دشسَدّی ؿذُ ( )b -4اػز .ایي ًشیدِ ثیبًگش وبّؾ همذاس گشٍُ اؿجبع-CH2-
دس اثش دشسَدّی اػز .اسنّبی ّیذسٍطى فؼبل گشٍُ  -CH2دس اثش دشسَدّی اص صًدیشُ آهیضُ خذا ؿذُ ٍ هٌدش ثِ سـىیل دیًَذ
خذیذ  C-Cدس هیبى صًدیشُّبی آهیضُ هیؿَد [ .]9اسسفبع دیه دسػذد هَخی ( 1596 ٍ 1538Cm-1هشسجظ ثِ گشٍُ C=C-
 ) C=Cدس ًوًَِ دخز گَگشدی ثضسگشش اص ًوًَِ دشسَدّی ؿذُ اػز .دس اثش دشسَالىششًٍی همذاس  C=C-C=Cثِدلیل ؿىؼشِ
افضایؾو توكلي
ؿذى دیًَذّبی  C=Cوبّؾ هییبثذ .ثٌبثشایي هیسَاى ًشیدِ گشفز وِ سؼذاد دیًَذّبی  C-Cدس اثش دشسَ الىششًٍیكشاورزي
یبفشِ اػز وِ دس سَافك ثب یبفشِ ّبی دیگش دظٍّـگشاى اػز [.]24

ؿىل ( : )4عیف ATRهشثَط ثِ آهیضُ حبٍی  phr25دٍدُ ٍٍ %7صًی ًبًَسع دخز ؿذُ ثب  )aدخز گَگشدی  )bدخز
گَگشدی ٍ دشسَّبی الىششًٍی ()KGy 200

شکل  4طیف  ATRمربوط به آمیزه حاوی  25 phrدوده و  %7وزنی نانورس پخت شده با  )aپخت گوگردی  )bپخت گوگردی و پرتوهای الکترونی ()200 KGy

همچنین برای بررسی مقدار چگالی پیوندهای عرضی ایجاد
شده ،نمونه حاوی  %4وزنی نانورس ( )B4-CBبا مقدارهاي
متفاوت پرتودهی ،مورد مطالعه قرار گرفت.
نتیجههای بهدست آمده از اندازهگیری چگالی پیوندهای عرضی
در شکل  5آمده است .نتیجهها نشان میدهد با افزایش مقدار
پرتودهي الکترونی ،چگالی پیوندهای عرضی افزایش مییابد.
شکلهای  6تا  8به ترتیب درصدجهندگی ،سختی و مقدار
سایش نمونههای پخت شده و سپس پرتودهی شده با پرتوهای
الکترونی با مقدارهاي  200 KGy ،150 ،100را نشان میدهند.
شکل  6درصد جهندگی آمیزههای پخت شده در سامانه پخت
گوگردی و آمیزههای حاوی نانورس و پخت شده با هر دو سامانه
نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC

پخت گوگردی و پرتو الکترونی را نشان میدهد .همانگونه

8
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که مشاهده میشود با افزایش مقدار پرتودهی ،درصد جهندگی
آمیزهها کاهش یافته است.
بهطورکلی ،جهندگی االستومرها بهطورمستقیم با چگالی
پیوندهای عرضی متناسب است .همچنین در اثر تابش پرتو
الکترونی از یک طرف چگالی پیوندهای عرضی میتواند افزایش
یابد و از طرف دیگر ،پیوندهای پلی سولفایدی شکسته شده و
تبدیل به پیوندهای دی و منو سولفایدی ميشود [ 9 ،7و .]10
در پرتودهی الکترونی ،پیوندهای  C-Hو  C-Cمتعلق به
زنجیره اصلی یا شاخههای جانبی ( CH3در زنجیره جانبی
ایزوپرن) میتوانند برای ایجاد رادیکالهای فعال شکسته شوند،
سال هشتم ،شماره  ،4زمستان 93

تأثير مقدار نانورس و پرتو الكتروني بر مقاومت سايشي ...

تشکیل پیوندهای  C-Cافزایش مییابد که سبب ایجاد زنجیره
و پس از آن میتوانند به رادیکالهای دیگر برای افزایش چگالی
پلیمری با طول کوتاهتر در بین دو اتصال عرضی ایجاد شده
پیوندهای عرضی متصل شوند .در طی فرایند تابش ،ضعیفترین
میشود .بنابراین ،کاهش پیوندهای پلیسولفایدی و افزایش
پیوند یعنی  SXمیتواند شکسته شود و رادیکالهای گوگرد تولید
ّنچٌیي ثشای ثشسػی همذاس چگبلی دیًَذّبی ػشضی ایدبد ؿذًُ ،وًَِ حبٍی ٍ %4صًی ًبًَسع ( )B4CBدس دص ّبی
پیوندهای دی و منوسولفایدی و همچنین تشکیل پیوندهای
گشفز.دهای منو
صورت پیون
کربن به
ؿذُلههای
رادیکا
کند و پس از آن با
هغبلؼِ لشاس
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ؿىل 5
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درصد
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دسC-
چنین ػشضی C
چگبلی هم
ترکیب شود
سولفایدیآهذُ2-اص- S
سولفایدی ً -S-شیایدِدی
دص دشسَ الىششًٍی ،چگبلی دیًَذّبی ػشضی افضایؾ هییبثذ .ثِ ػجبسسی فشآیٌذ دشسَدّی ثبػث ایدبد دیًَذّبی ػشضی ؿذُ ٍ دس
است.
های عرضی با
با افزایش مقدار در پرتو الکترونی ،چگالی پیوند
همبیؼِ ثب ؿىؼز دیًَذّب ثیـشش ثَدُ اػز.
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سامانه گوگردی و پرتوهای الکترونی
اػز.
دشسَّبی الىششًٍی
ؿىلّبی  6سب  8ثِ سشسیت دسصذخٌْذگی ،ػخشی ٍ همذاس ػبیؾ ًوًَِّبی ٍلىبًیضُ ؿذُ ٍ ػذغ دشسَدّی ؿذُ ثب دشسَّبی
الىششًٍی دس دصّبی  KGy200 ،150 ،100سا ًـبى هیدٌّذ.
ؿىل  6دسصذ خٌْذگی آهیضُّبی دخز ؿذُ دس ػبهبًِ دخز گَگشدی ٍ آهیضُّبی حبٍی ًبًَسع ٍ دخز ؿذُ ثب ّش دٍ
ػبهبًِ دخز گَگشدی ٍ دشسَ الىششًٍی سا ًـبى هیدّذّ .وبىگًَِ وِ هـبّذُ هیؿَد ثب افضایؾ همذاس دص دشسَدّی ،دسصذ
خٌْذگی آهیضُ ّب وبّؾ یبفشِ اػز.
ثِعَسولی ،خٌْذگی االػشَهشّب ثِعَسهؼشمین ثب چگبلی دیًَذّبی ػشضی هشٌبػت اػزّ .نچٌیي دس اثش سبثؾ دشسَ الىششًٍی
اص یه عشف چگبلی دیًَذّبی ػشضی هیسَاًذ افضایؾ هییبثذ ٍ اص عشف دیگش ،دیًَذّبی دلی ػَلفبیذی ؿىؼشِ ؿذُ ٍ سجذیل
ثِ دیًَذّبی دی ٍ هٌَ ػَلفبیذی ؿذُ اػز [.]10 ٍ 9 ,7
دس دشسَدّی الىششًٍی ،دیًَذّبی  C-C ٍ C-Hهشؼلك ثِ صًدیشُ اصلی یب ؿبخِّبی خبًجی (  CH3دس صًدیشُ خبًجی ایضٍدشى)
هیسَاًٌذ ثشای ایدبد سادیىبلّبی فؼبل ؿىؼشِ ؿًَذ ٍ ،دغ اص آى هیسَاًٌذ ثِ سادیىبلّبی دیگش ثشای افضایؾ چگبلی
دیًَذّبی ػشضی هشصل ؿًَذ .دس عی فشایٌذ سبثؾ ،ضؼیف سشیي دیًَذ یؼٌی  SXهیسَاًذ ؿىؼشِ ؿَد ٍ سادیىبلّبی گَگشد
سَلیذ وٌذ ٍ دغ اص آى ثب سادیىبلّبی وشثي ثِ صَسر دیًَذّبی هٌَ ػَلفبیذی -S-یب دی ػَلفبیذی  -S2-سشویت ؿَد
ّنچٌیي ثب افضایؾ همذاس دس دشسَ الىششًٍی ،چگبلی دیًَذّبی ػشضی ثب سـىیل دیًَذّبی  C-Cافضایؾ هییبثذ وِ ػجت ایدبد
صًدیشُ دلیوشی ثب عَل وَسبّشش دس ثیي دٍ اسصبل ػشضی ایدبد ؿذُ هیؿَد .ثٌبثشایي ،وبّؾ دیًَذّبی دلیػَلفبیذی ٍ

شکل  6درصد جهندگی در آمیزههای پخت شده و سپس پرتودهی شده

ّبی ٍلىبًیضُ ؿذُ ٍ ػذغ دشسَدّی ؿذُ
ؿىل ( : )6دسصذ خٌْذگی دس آهیضُ 9
ؿىل  7ػخشی آهیضُّبی دخز ؿذُ دس ػبهبًِ دخز گَگشدی ٍ آهیضُّبی دخز ؿذُ ثب ّش دٍ ػبهبًِ دخز گَگشدی ٍ دشسَ
ثب
هشتم ،ؿذُ
ّبی دخز
شیمیدّذّ .وبى
ًـبى هی
الىششًٍی سا
شماره  ،4زمستان 93
عَس هـبّذُ هیؿَد ػخشی ًوًَِ ّب ثب سبثؾ دشسَ الىششًٍی ًؼجز ثِ ًوًَِسال
()JARC
کاربردی در
نشریه پژوهشهای
20
گَگشد افضایؾ یبفشِ اػز .ثب افضایؾ همذاس دص دشسَ الىششًٍی ،چگبلی دیًَذّبی ػشضی افضایؾ یبفشِ اػز.

كشاورزي و توكلي

شکل  8مقاومت سایشی آمیزههای پخت شده در سامانه
پخت گوگردی و آمیزههای حاوی نانورس و پخت شده با هر
دو سامانه پخت گوگردی و پرتو الکترونی را نشان میدهد.
همانطور که مشاهده میشود با افزایش مقدار پرتودهي تا KGy
 150مقدار سایش کاهش داشته است که دلیل آن میتواند
افزایش چگالی پیوندهای عرضی پس از پرتودهی باشد .الزم

شکل  7سختی آمیزههای پخت شده در سامانه پخت گوگردی
و آمیزههای پخت شده با هر دو سامانه پخت گوگردی و پرتو
الکترونی را نشان میدهد .همانطور مشاهده میشود سختی
نمونهها با تابش پرتو الکترونی نسبت به نمونههای پخت شده با
گوگرد افزایش یافته است .با افزایش مقدار پرتو الکترونی ،چگالی
پیوندهای عرضی افزایش یافته است.

شکل  7سختی در آمیزههای پخت شده و سپس پرتودهی شده

ؿىل ( : )7ػخشی دس آهیضُّبی ٍلىبًیضُ ؿذُ ٍ ػذغ دشسَدّی ؿذُ
ؿىل  8همبٍهز ػبیـی آهیضُّبی دخز ؿذُ دس ػبهبًِ دخز گَگشدی ٍ آهیضُّبی حبٍی ًبًَسع ٍ دخز ؿذُ ثب ّش دٍ
ػبهبًِ دخز گَگشدی ٍ دشسَ الىششًٍی سا ًـبى هیدّذّ .وبىعَس وِ هـبّذُ هیؿَد ثب افضایؾ دص دشسَ الىششًٍی سب
 150KGyهمذاس ػبیؾ وبّؾ داؿشِ اػز وِ دلیل آى هیسَاًذ افضایؾ چگبلی دیًَذّبی ػشضی دغ اص دشسَدّی ثبؿذ .الصم
ثِروش اػز سغییشار ػبیؾ دس دص سبثـی ً 200KGyؼجز ثِ  150KGyهحؼَع ًیؼز .ثِعَسولی ،افضایؾ چگبلی اسصبل-
ّبی ػشضی ػجت ثْجَد همبٍهز ػبیـی آهیضُ هیؿَدٍ .لیىي دس همذاس دیًَذّبی ػشضی یىؼبى همبٍهز ػبیـی ػبهبًِ دخز
گَگشدی حبٍی دیًَذّبی ػشضی  (n=1-8) Sxثبالسش اص آهیضُ دخز ؿذُ ثب ػبهبًِ دشسَدّی ثب دشسَ الىششًٍی (یؼٌی دیًَذّبی
ػشضی  ) C-Cاػز [ً .]28-25 ,10 ,9 ,7شبیح ًـبى هیدّذ ًوًَِ  B4-CBثب دص دشسَدّی حذالل  100KGyداسای
ٍیظگیّبی ػبیـی ّوبًٌذ آهیضُ حبٍی 35phrدٍدُ اػز.

شکل  8مقاومت سایشی آمیزههای پخت شده و سپس پرتودهی شده
ؿىل ( : )8همبٍهز ػبیـی آهیضُّبی ٍلىبًیضُ ؿذُ ٍ ػذغ دشسَدّی ؿذُ
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ًشیدِ گیشی
ًشیدِّبی ثِدػز آهذُ اص آصهَىّبی اًدبم ؿذُ ثشای ثشسػی همبٍهز ػبیـی ًوًَِّبی حبٍی دٍدُ ثب ٍ %7 ٍ %4صًی ًبًَسع
 ٍ Cloisite15Aثب ػبهبًِ دخز گَگشدی ٍ دغ اص آى دشسَ دّی ثب دصّبی  KGy200 ٍ150 ،100ثش دبیِ آلیبط NR/SBR
(ً )70/30ـبى داد:
11

تأثير مقدار نانورس و پرتو الكتروني بر مقاومت سايشي ...

دوده سبب بهبود مقاومت سایشی میشود بهطوری که آمیزه
حاوی  25 phrدوده و  %4وزنی نانودارای مقاومت سایشی بهتری
نسبت به آمیزه حاوی  35 phrدوده است.
 -2نتیجههای بهدست آمده از آزمونهای  ATRو جهندگی
نشان داد که در اثر پرتودهی ،تعداد پیوندهای کوتاه  C-Cافزایش
داشته است.
 -3نتیجههای آزمون تورم نشان داد که با افزایش مقدار
پرتودهی مقدار چگالی پیوندهای عرضی افزایش مییابد.
 -4نتیجههای آزمون درصد جهندگی نشان داد که با افزایش
پرتودهی درصد جهندگی کاهش یافته است که بیانگر شکسته
شدن پیوندهای پلی سولفایدی و ایجاد پیوندهای دی و منو
سولفایدی و همچنین تولید پیوندهای  C-Cاست.
 -5با پرتودهی به آمیزههای حاوی نانورس و پخت شده با
گوگرد ،بیشترین بهبود در مقاومت سایشی در نمونههای حاوی
نانورس و پرتودهی  100 KGyمشاهده شد .در صورتیکه با
افزایش پرتودهی تا  ،200 KGyنرخ کاهش کمتری در مقدار
سایش نمونهها دیده شد.

بهذکر است تغییرات سایش در پرتودهي  200 KGyنسبت به
پرتودهي  150 KGyمحسوس نیست .بهطورکلی ،افزایش چگالی
اتصالهای عرضی سبب بهبود مقاومت سایشی آمیزه میشود.
ولیکن در مقدار پیوندهای عرضی یکسان مقاومت سایشی
سامانه پخت گوگردی حاوی پیوندهای عرضی )n = 1-8( Sx
باالتر از آمیزه پخت شده با سامانه پرتودهی با پرتو الکترونی
(یعنی پیوندهای عرضی  )C-Cاست [ 10 ،9 ،7و  25تا .]28
نتیجهها نشان میدهد نمونه  B4-CBبا پرتودهی حداقل KGy
 100دارای ویژگیهای سایشی همانند آمیزه حاوی 35 phr
دوده است.
نتیجه گیری
نتیجههای بهدست آمده از آزمونهای انجام شده برای بررسی مقاومت
سایشی نمونههای حاوی دوده با  %4و  %7وزنی نانورس Cloisite15A
و با سامانه پخت گوگردی و پس از آن پرتودهی با دزهای  150 ،100و
 200 KGyبر پایه آلیاژ  )70/30( NR/SBRنشان داد:
 -1افزودن نانورس ( %4و  %7وزنی) به آمیزه حاوی 25 phr
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Abstract: Generally, curing system and type of fillers are two factors that influence on the abrasion
resistance of tread tires. In this study, mixture of carbon black and nanoclay for reinforcement of
compounds were used, also electron beam irradiation and sulfur have used as curing systems.
According to the lower necessity of nanoclay for reinforcement of compounds and also use
of electron beam irradiation for cross linking in rubbers, rubber compounds based on natural
rubber (NR) and styrene butadiene rubber (SBR) with weight ratio of 70/30 and 25 phr carbon
black containing 4 and 7 %wt of modified nanoclay were prepared by melt mixing method and
conventional sulfur curing system. Also, for investigation the effect of irradiation dose on the
properties of samples, electron beam irradiation with three doses, 100, 150 and 200 KGy were
used. As comparison, rubber blend samples that containing 35 and 50 phr carbon black without
nanoclay were prepared as basis samples. The effect of nanoclay content and irradiation dose on the
abrasion loss of samples was investigated by applying abrasion test. Also, other properties such as
hardness and percentage of resilience were characterised. The results showed addition of 4 and 7
%wt nanoclay, abrasion loss reduced but sample containing 4 %wt nanoclay has better properties
than sample containing 7 %wt nanocaly. Also, increase in irradiation dose, abrasion resistance
and hardness increased while resilience percent decreased that is probably due to decrease in
polysulfide and disulfide bonds and increase in monosulfide and carbon-carbon bonds as well as
cross linking density. These results confirmed with ATR-IR and swelling tests.
Keywords: Natural rubber (NR), Styrene butadiene rubber (SBR), Abrasion resistance, Nanoclay,

Electron beam, Carbon Black
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