داﻧﺸﮕاه آزاد اﺳﻼﻣی واﺣﺪ اهر

سال چهارم ،شمارهی 41

فصﻠناﻣﻪی کاربرد ﺷﯿﻤی در ﻣحﯿط زیست

بهار ،4312صفحات 45-41

ارتباط بین خواص فیزیکی -مکانیکی آمیزههای الستیکی با میکروساختار
االستومر تشکیل دهنده
زهره قاضی طباطبایی
ﮔروه ﺷﯿﻤی ،داﻧﺸﮑﺪهﻋﻠﻮم ﭘایﻪ ،داﻧﺸﮕاه آزاد اﺳﻼﻣی واﺣﺪ اهر ،اهر،ایران
zghazitabatabai@yahoo.com

ﺳعﯿﺪ تقﻮایی
داﻧﺸﮕاه آزاد اﺳﻼﻣی واﺣﺪ تهران ﺷﻤال ،داﻧﺸﮑﺪه ﺷﯿﻤی
فرﺷتﻪ ﻣطﯿعی
داﻧﺸﮕاه آزاد اﺳﻼﻣی واﺣﺪ تهران ﺷﻤال ،داﻧﺸﮑﺪه ﺷﯿﻤی
چکیده
وجﻮد ژل درﭘﻠی بﻮتادین اولﯿﻪ باﻋث کاهش ﻣﯿزان اتصال ﺷﯿﻤﯿایی و چسبنﺪﮔی در طﻮل فراینﺪ تﻮلﯿﺪ و ﭘخت تایر ﺷﺪه و در ﻧتﯿجﻪ ﻣﻮجب ترک
ﺷﯿار ﻣیﮔردد .بنابراین در این تحقﯿق تجزیﻪ ﺣرارتی ﻧﻤﻮﻧﻪهای ﭘﻠﯿﻤری  PBRدر دﻣای  6-056درجﻪ ﺳاﻧتﯿﮕراد تﻮﺳط روشهای  STAﻣﻮرد
بررﺳی و ﻣطالعﻪ قرار ﮔرفت .تجزیﻪ هم دﻣای ﻧﻤﻮﻧﻪهای ﭘﻠﯿﻤری با درصﺪ ژل ﻣختﻠف در ﺷرایط یﮑسان ﻧﺸان داد کﻪ اکسﯿﺪاﺳﯿﻮن و تجزیﻪ
ﻧﻤﻮﻧﻪها در ﺳﻪ ﻣرﺣﻠﻪ ﻣختﻠف صﻮرت ﻣیﮔﯿرد و ﻣنحنی  DSCﺳاختﻤان ﺷبﮑﻪای ژل را ﻧﺸان داد .خﻮاص فﯿزیﮑﻮ ﻣﮑاﻧﯿﮑی آﻣﯿزههای الﺳتﯿﮑی
بر ﭘایﻪ  NR/BRاﻧﺪازهﮔﯿری ﺷﺪ .ﻧتایج ﻧﺸان داد کﻪ ارتباط خﻮبی بﯿن خﻮاص فﯿزیﮑی ﻣﮑاﻧﯿﮑی و ترک خﻮردﮔی ﺷﯿار آج تایر با درصﺪ
ﻣحتﻮای ژل ﻣختﻠف  PBRاولﯿﻪ وجﻮد دارد.
کلید واژهها :الﺳتﯿک ﭘﻠی بﻮتادین ،اتصاالت ﻋرضی کربن – کربن ،DSC ،خﻮاص فﯿزیﮑﻮ – ﻣﮑاﻧﯿﮑی.
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مقدمه

ﺳتارهای ﻣیﺷﻮد کﻪ این ﭘﻠﯿﻤرها بﻪ جهت درﮔﯿری و درهم رفتﮕی

ﭘﻠی بﻮتادین یک هﻤﻮﭘﻠﯿﻤر تهﯿﻪ ﺷﺪه از بﻮتادین اﺳت کﻪ هم

باﻋث ﭘﺪیﺪ آﻣﺪن ژل ﻣیﺷﻮﻧﺪ [.]7-0

بﻪ روش اﻣﻮلسﯿﻮﻧی و هم ﻣحﻠﻮلی ﭘﻠﯿﻤریزه ﻣیﮔردد کﻪ در

وجﻮد ژل ﭘﻠی بﻮتادین را ﺳخت وکریستالی ﻣیﻧﻤایﺪ و

روش ﻣحﻠﻮلی ﭘﻠی بﻮتادین با ﻣحتﻮای ﺳﯿس زیاد تﻮلﯿﺪ

ﺣﻼلﯿت را کاهش ﻣیدهﺪ .خﻮاص االﺳتﯿﮑی و همچنﯿن

ﻣیﺷﻮد .ﻣحصﻮالت ﺳاختﻪ ﺷﺪه از ﭘﻠیبﻮتادین دارای

خﻮاص ﭘخت ﻧﯿز از ﻣﯿزان بنﺪ دوﮔاﻧﻪ ﻣتاثر ﻧبﻮده و افزایش

ﻣقاوﻣت ﺳایﺸی ،ﭘایﺪاری ﺣرارتی و ﻣقاوﻣت دیناﻣﯿﮑی

ژل و در ﻧتﯿجﻪ ﻣﻮجب ترک ﺷﯿار ﻣیﮔردد بنابراین تﺸخﯿص

برجستﻪای ﻣیباﺷنﺪ و بﻪ هﻤﯿن دلﯿل از این کائﻮچﻮ در

و تعﯿﯿن ﻣﯿزان ژل در بﻮتادین اولﯿﻪ ﻣیتﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻠﮑرد بهتر و

روکش ،زیره آج و دیﻮاره تایرها اﺳتفاده ﻣیﮔردد [.]6

طﻮل ﻋﻤر بﯿﺸتری برای تایر بﻪ هﻤراه آورد.

برای ﻣطالعﻪ و تعﯿﯿن ریزﺳاختار ﭘﻠی بﻮتادین کﻪ ﺷاﻣل

در این ﭘژوهش در ابتﺪا با تبﯿﯿن تﮑنﯿکهای آﻧالﯿز ﺣرارتی،

ایزوﻣرهای ﺳﯿس ،تراﻧس و 6و 2وینﯿل ﻣیباﺷﺪ ،ﻣیتﻮان از

بﻪ کاربرد این تﮑنﯿک در آﻧالﯿز و ﺷناﺳایی ﻣقﺪار ژل در ﭘﻠی

روشهای طﯿف ﺳنجی ﻣادون قرﻣز [ ]2و راﻣان [ ]3اﺳتفاده

بﻮتادین ﭘرداختﻪ ﺷﺪ و ﺳپس ارتباط بﯿن خﻮاص آﻣﯿزههای

کرد .البتﻪ از این دو روش بﯿﺸتر در ﻣﻮارد کﯿفی اﺳتفاده

ولﮑاﻧﯿزه و ﻣﯿزان ژل ﻣﻮجﻮد در ﭘﻠی بﻮتادین اولﯿﻪ بﻪدﺳت

ﻣیﺷﻮد .جهت تعﯿﯿن ﻣﯿزان کﻤی ایزوﻣرها و بررﺳیهای

آﻣﺪ .بﺪین ﻣنظﻮر آﻣﯿزههایی از کائﻮچﻮی طبﯿعی و ﭘﻠی

دقﯿق تر ریز ﺳاختار ﻣیبایست از  NMRاﺳتفاده ﻧﻤﻮد [.]5-4

بﻮتادین با درصﺪ ژل های ﻣختﻠف با فرﻣﻮالﺳﯿﻮن خاص
ﻣﻮرد اﺳتفاده ترد تایر تهﯿﻪ و تاثﯿر آن بر ویژﮔیهای فﯿزیﮑﻮ
– ﻣﮑاﻧﯿﮑی آﻣﯿزهها بررﺳی ﺷﺪه اﺳت.

مواد و روشها
در این ﭘژوهش ،چهار ﻧﻤﻮﻧﻪ خالص  PBRﮔریﺪ  6226از
ﺷﮑل  :6ایزوﻣرهای ﺳﯿس ،تراﻧس و 6و 2وینﯿل ﭘﻠی بﻮتادین

با تﻮجﻪ بﻪ ﺳاختﻤان ﭘﻠی بﻮتادین خام ) ،)PBRاﻣﮑان
تﺸﮑﯿل اتصالهای ﻋرضی کربن –کربن در داخل راکتﻮر و
ﭘﻠی بﻮتادین اولﯿﻪ بﻪ روشهای زیر صﻮرت ﻣیﮔﯿرد.
-6ﻣﻮلﮑﻮلهای بسﯿار درﺷت بﻪ ﻋﻠت جرم ﻣﻮلﮑﻮلی باال تحرک
کم داﺷتﻪ در ﻧتﯿجﻪ بﻪ جﺪاره راکتﻮر ﻣیچسبﺪ و ژل بﻪ وجﻮد
ﻣیآورد .این ژل ﺳبب از کار افتادن راکتﻮر طی یک ﻣقطع زﻣاﻧی
دو ﻣاهﻪ و صرف هزینﻪ های زیاد جهت ﭘاک کردن و راه اﻧﺪازی
ﻣجﺪد ﻣی ﮔردد.

ﻣحصﻮالت راکتﻮر CSTRﭘتروﺷﯿﻤی اراک و تﻮلﻮئن
ﻣحصﻮل ﺷرکت  Merckاﺳتفاده ﺷﺪ.
دستگاهها
در این ﭘژوهش ،آزﻣایشهای آﻧالﯿز ﮔرﻣایی تﻮﺳط دﺳتﮕاه
 STAﻣﺪل  S-1500ﺳاخت ﺷرکت  Sincoکﺸﻮر کره
جنﻮبی

دﺳتﮕاه

ﺳختیﺳنج

(A

)shore

ﺳاخت

ﺷرکت  Zwickآلﻤان ،دﺳتﮕاه آزﻣﻮن جهنﺪﮔی ﺳاخت
ﺷرکت  Zwickآلﻤان ،دﺳتﮕاه اﻧﺪازه ﮔﯿری کﺸش 4362
ﺳاخت ﺷرکت  Instronاﻧﮕﻠستان ،غﻠتک آزﻣایﺸﮕاهی

-2ژلهایی کﻪ در اثر بﻪ دام افتادن ﻣنﻮﻣر در ﭘﻠﯿﻤر با ﻧسبتهای

 AC 386Vﺳاخت ﺷرکت  Well shyingتایﻮان ،بنبﻮری

وزﻧی خاص بﻪ وجﻮد ﻣیآیﺪ .در این صﻮرت ﻣحصﻮل غﯿر

آزﻣایﺸﮕاهی  2لﯿتری  H 265ﺳاخت ﺷرکت

یﮑنﻮاخت ایجاد ﻣیﺷﻮد و ﻣﻮجب ﭘﯿﺪایش ژل ﻣیﮔردد.

تایﻮان بﻪ کار ﮔرفتﻪ ﺷﺪه اﺳت.

-3ﺣﻠقﻮی ﺷﺪن ﭘﻠﯿﻤرها

در ﻣرﺣﻠﻪ اول ﺣﻼلﯿت ﻧﻤﻮﻧﻪها در تﻮلﻮئن و رفتارهای

-4ایجاد اتصاالت ﻋرضی :در صﻮرتی کﻪ واکنش از طریق

ﺣرارتی آنها و ﻣﯿزان ﺷبﮑﻪای ﺷﺪن ژل در هر یک از

افزایش  6و 2اﻧجام ﺷﻮد باﻋث ﭘﯿﺪایش ﭘﻠﯿﻤرهای ﺷاخﻪای یا

Liming

ﻧﻤﻮﻧﻪها با اﺳتفاده از ﻧﻤﻮدارهای  DTG-TG -DSCبررﺳی
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ارتباط بﯿن خﻮاص فﯿزیﮑی -ﻣﮑاﻧﯿﮑی آﻣﯿزههای الﺳتﯿﮑی با ﻣﯿﮑروﺳاختار...

ﺷﺪ .ﺳپس آﻣﯿزههایی با بﻮتادینهای ﻣتفاوت تهﯿﻪ و خﻮاص

همچنﯿن با افزایش ﻣﯿزان ژل ،غﻠظت بنﺪ دوﮔاﻧﻪ کاهش

فﯿزیﮑی ﻣﮑاﻧﯿﮑی آنها ﻣﻮرد بررﺳی قرار ﮔرفت.

یافتﻪ و در ترﻣﻮﮔرام ﻧاﺣﯿﻪ  456 ˚ Cﻣقﺪار اﻧرژی آزاد ﺷﺪه
در ﻧاﺣﯿﻪ اکسﯿﺪاﺳﯿﻮن و تجزیﻪ بﻪ ﻋﻠت باز ﺷﺪن ﺷبﮑﻪهای

بحث و نتایج

ﭘﻠﯿﻤری و ﺷﮑستﻪ ﺷﺪن اتصاالت ﻋرضی افزایش ﻣییابﺪ.

-6آﻧالﯿز ﺣرارتی ﻧﻤﻮﻧﻪهای PBR

با اﺳتفاده از آﻧالﯿز ﺣرارتی ،ﻧﻤﻮدارهای

DSC-DTG-TG

برای چهار ﻧﻤﻮﻧﻪ با ﻣحتﻮای ژلهای ﻣختﻠف ترﺳﯿم ﺷﺪ و
رفتار تخریب ﺣرارتی

آنها تحت جریان ﻧﯿتروژن با

ﺳرﻋت 26min/˚Cﻣﻮرد بررﺳی قرار ﮔرفت .ﻧﻤﻮدارهای
 DTG-TGﻧﺸان دادﻧﺪ کﻪ یک ﻣرﺣﻠﻪ افت وزﻧی از
دﻣای 356˚Cﺷروع ﻣیﺷﻮد ،در 406 ˚Cبﻪ ﺣﺪاکثر ﻣقﺪار

ﺷﮑل  :2ﻧﻤﻮدارهای

 DSC , TG-DTGﻧﻤﻮﻧﻪ PBR1

خﻮد و در دﻣای  416˚ Cبﻪ ﭘایان ﻣیرﺳﺪ .ﻧﮑتﻪ قابل تﻮجﻪ
در ﻣنحنی  DSC-TGاین اﺳت کﻪ با تﻮجﻪ بﻪ این کﻪ در

-2آمیزه سازی

ﻣنحنی  TGتا قبل از دﻣای 356˚ Cهﯿچ ﮔﻮﻧﻪ افت وزﻧی

بﻪ ﻣنظﻮر تهﯿﻪ آﻣﯿزهی الﺳتﯿﮑی ،از ﻣﯿل دو غﻠتﮑی ﻧﯿﻤﻪ

ﻣﺸاهﺪه ﻧﻤیﺷﻮد ،اﻣا در ﻣنحنی  DSCﺳﻪ ﭘﯿک ﮔرﻣازا در

صنعتی در اﻧﺪازهی  68×0اینچ اﺳتفاده ﺷﺪ .ابتﺪا بﻪ ﻣﺪت 66

دﻣاهای  376˚C ،226˚Cو  456˚ Cﻣﺸاهﺪه ﻣیﺷﻮدکﻪ ﭘﯿک
ﮔرﻣازا در دﻣای  226˚Cﻣربﻮط بﻪ تبﺪیل ایزوﻣری ﺳﯿس بﻪ

دقﯿقﻪ ،کائﻮچﻮها روی غﻠتکها ﻧرم ﺷﺪﻧﺪ و طی این فراینﺪ
ویسﮑﻮزیتﻪی آنها ﭘایﯿن آورده ﺷﺪ تا قابﻠﯿت اختﻼط آن با

تراﻧس اﺳت .ﭘﯿک ﮔرﻣازا در دﻣای  376˚ Cﻣربﻮط بﻪ

دوده و ﺳایر اجزای تﺸﮑﯿل دهنﺪهی آﻣﯿزه باال رود .ﺳپس

واکنشهای ﺷبﮑﻪای بنﺪ دوﮔاﻧﻪ ( )cyclizationبﻮده و در

دوده بﻪ کائﻮچﻮی ﻧرم ﺷﺪه اضافﻪ ﺷﺪ و در اداﻣﻪ فعال

 054 ˚Cواکنشهای اکسﯿﺪاﺳﯿﻮن صﻮرت ﻣیﮔﯿرد

کننﺪهها ،آﻧتی ازون ،آﻧتی اکسﯿﺪاﻧت و واکس بﻪ آﻣﯿزه

(ﺷﮑل. [8 ](2

افزوده ﺷﺪ و در ﭘایان کار ،ﺷتاب دهنﺪهها و ﮔﻮﮔرد بﻪ

ﻧﻤﻮدارهای  DSCﻧﺸان ﻣیدهنﺪ هرچﻪ ﻣﯿزان ژل افزایش

ﻣستر ﺳاختﻪ ﺷﺪه اضافﻪ ﺷﺪ .ﻣحﺪودهی دﻣایی آﻣﯿزههای در

ﻣییابﺪ ،بﻪ دلﯿل ایجاد اتصاالت ﻋرضی  C-Cو همچنﯿن بﻪ

ﺣال ﺳاخت بﯿن  75-76°cثابت ﻧﮕﻪ داﺷتﻪ ﺷﺪ و تعﺪاد

واﺳطﻪ ﺳاختارهای ﻣتفاوت و اﻧﺪازههای ﮔﻮﻧاﮔﻮن ﺷبﮑﻪهای

برشهای وارد برآﻣﯿزهها در فراینﺪ غﻠتک کاری ﺷﺪیﺪاً

ﭘﻠﯿﻤری بﻪواﺳطﻪ ژل تبﺪیل ﺳﯿس بﻪ تراﻧس در ﻣحﺪودهی

کنترل ﺷﺪ (جﺪول .)6

دﻣایی وﺳﯿعتر و در دﻣاهای ﭘایﯿنتری صﻮرت ﻣیﮔﯿرد.
جﺪول -6فرﻣﻮالﺳﯿﻮن آﻣﯿزه های ﻣﻮرد ﻣطالعﻪ
ﻣقﺪار)(phr

ﻣﻮاد

55
55
05
4
3
1
1/5
5
1/3
4/8

NR
BR
Carbon black N330
ZnO
Stearic Acid
Antioxidant RD
6PPD
Rio wax
Sulfur
OBTS
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فرﻣﻮالﺳﯿﻮن چهار آﻣﯿزه ﻣطابق جﺪول  6بﻮده و فقط در صﺪ

بﻪ ﻣنظﻮر بررﺳی خﻮاص فﯿزیﮑی آﻣﯿزههای الﺳتﯿﮑی

ژل بﻮتادین در آنها ﻣتفاوت بﻮد.

( )S4-S1با ﻣﯿزان درصﺪ ژل ﻣتفاوت در ﭘﻠی بﻮتادین (درصﺪ
ژل از آﻣﯿزه  6بﻪ آﻣﯿزه  4افزایش ﻣییابﺪ) ،ﻣقاوﻣت در برابر

-3بررسی خواص فیزیکو  -مکانیکی آمیزهها

ﭘارﮔی ،درصﺪ ازدیاد طﻮل تا ﻧقطﻪ ﭘارﮔی ،ﻣﺪولﻮس ،ﺳختی

آزﻣﻮن هاای اﻧجاام ﺷاﺪه بار روی یاک آﻣﯿازه باﻪ دو ﻣنظاﻮر

آﻣﯿزهها ،ﺳایش و آزﻣﻮن جهنﺪﮔی ﻣﻮرد ﻣطالعﻪ قرار ﮔرفت

صﻮرت ﻣیﮔﯿرد:

(جﺪول .) 2

 جهت کنترل کﯿفﯿت جهت ﺷناخت ویژﮔی های ﻣحصاﻮل و اینﮑاﻪ تاا چاﻪ ﺣاﺪقادر بﻪ تأﻣﯿن ﻧﯿازهای ﻣصرفکننﺪه ﻣیباﺷﺪ.
جﺪول  -2تاثﯿر افزایش درصﺪ ژل در ﭘﻠی بﻮتادین بر خﻮاص ﻣﮑاﻧﯿﮑی آﻣﯿزه های ولﮑاﻧﯿزه NR/BR

ﻧام آﻣﯿزه
S1

S2

S3

S4

خﻮاص فﯿزیﮑﻮ -ﻣﮑاﻧﯿﮑی
داﻧسﯿتﻪ)(gr.cm-1

6/63

6/65

6/68

6/66

ﺳختی

43

44

45

41

کﺸش

457

412

543

578

اﺳتحﮑام کﺸﺸی

4/75

7/57

66/35

67/16

ﻣﺪولﻮس %666

6/02

6/65

6/67

6/13

ﻣﺪولﻮس %366

0/24

4/62

3/88

3/22

افزایش طﻮل تا ﻧقطﻪ ﭘارﮔی

310

443

543

027

ﻣقاوﻣت ﺳایﺸی

194

151

154

154

خستﮕی

344444

344444

55544

185444

از ﻧتایج بﻪدﺳت آﻣﺪه از این آزﻣﻮنها در جﺪول  2ﻣﺸاهﺪه

ﻣﻮجب ترک ﺷﯿار ﻣیﮔردد .بررﺳی خﻮاص فﯿزیﮑﻮ

ﻣیﺷﻮد کﻪ بهترین خﻮاص ﻣتعﻠق بﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪهایی با کمترین

ﻣﮑاﻧﯿﮑی آﻣﯿزههای الﺳتﯿﮑی بر ﭘایﻪ  BRو خﻮاص

درصﺪ ﻣی باﺷﺪ باال بﻮدن ﻣﯿزان ژل در ﭘﻠی بﻮتادین اولﯿﻪ

ﻋﻤﻠﮑردی تایرهای ﺣاصل از آنها با طرح  ،SRبﯿاﻧﮕر این

ﺳبب کاهش چﮕالی بنﺪ دوﮔاﻧﻪ در واﺣﺪ ﺳطح ﺷﺪه و

ﻣطﻠب اﺳت کﻪ هرچﻪ ﻣﯿزان درصﺪ ژل در ﻧﻤﻮﻧﻪها افزایش

همچنﯿن ﻣﯿزان اتصال ﺷﯿﻤﯿایی و چسبنﺪﮔی را کم ﻣیکنﺪ و

یابﺪ ﻣیتﻮاﻧﺪ ترکهایی در اﻣتﺪاد ﮔلهای آج تایر ﺳبب

بﻪ دلﯿل وجﻮد ﻣﮑانهای واکنش ﻧﺪاده در فراینﺪ ﭘخت،

ﺷﻮد کﻪ ﻣﻮجب ترک ﺷﯿار ﮔردد.

ترکهایی را در اﻣتﺪاد ﮔلهای آج تایر ﺳبب ﻣیﺷﻮد و
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... ﻣﮑاﻧﯿﮑی آﻣﯿزههای الﺳتﯿﮑی با ﻣﯿﮑروﺳاختار-ارتباط بﯿن خﻮاص فﯿزیﮑی
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