شیم
مهندسی ی  -پلیمر

چسبندگی الستیک به فلز

سجاد شیخی ،1سید محمدرضا پرن

*2

 1ایران ،تهران ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ
2ایران ،تهران ،پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران ،پژوهشکده فرایند
فصلنامه علمی  -پژوهشی بینرشتهای
سـال دوم ،شمـاره ،1نسخه،1
بهار  ،1397صفحه 67-77

واژه های کلیدی
الستیک
فلز
چسبندگی
فصل مشترک
اروزیل

* مسئول مکاتبات:

m.paran@ippi.ac.ir

چکـيده
چســبندگی در فصــل مشــترک قطعــات الســتیک بــه فلــز از اهمیــت بهســزایی برخــوردار اســت .کارایــی
بهینــه ایــن نــوع چســبندگی بــه اســتحکام چســبندگی بیــن آمیــزه الســتیکی و ســطح فلــز و رفتــار پخــت
آمیــزه بســتگی دارد .افزودنیهــای رزینــی و حضــور ذرات ســیلیکا نقــش متفاوتــی بــر بهبــود چســبندگی
دارنــد .بــرای ارزیابــی تأثیــر افزودنیهــا از آزمونهــای کششــی و پوســت کنــی  90درجــه اســتفاده شــد.
براســاس نتایــج بدســت آمــده حضــور  15phrاز رزیــن فنولفرمالدهیــد موجــب افزایــش  17درصــدی
چســبندگی الســتیک بــه فلــز و موجــب کاهــش  43درصــدی در اســتحکام کششــی آمیــزه گردیــد.
همچنیــن حضــور  5phrرزیــن هگزامتوکســیمتیلمالمین در کنــار رزیــن فنولفرمالدهیــد توانســت
چســبندگی الســتیک بــه فلــز را بــه میــزان  137درصــد بهبــود دهــد در حالــی کــه افــت خــواص کششــی
آمیــزه بــه  12درصــد کاهــش یافــت .ایــن در حالیســت کــه افــزودن  5phrاروزیــل در کنــار رزینهــای
فــوق توانســت افزایــش اســتحکام چســبندگی را بــه  175درصــد برســاند و اســتحکام کششــی خــود را
هماننــد حالــت بــدون ارزویــل حفــظ کنــد.
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مقــدار کــم ( )2 phrاز الســتیک طبیعی اپوکســی دار شــده تأثیر
به ســزایی در خــواص فیزیکــی آمیــزه تایر ســیمی (نــرخ پخت،
اســتحکام کششــی و میــزان کشــش پاییــن و مــدول و ســختی
بــاال) دارد .تشــکیل الیــه ای بــا وزن مولکولــی بــاال در فصــل
مشــترک و در برخــی مواقــع تســریع تشــکیل ســولفید ناشــی
از حضــور ترکیــب اپوکســی دار موجــب بهبــود چســبندگی
می شــود .افــزودن مقادیــر باالتــر از  10 phrمنجــر بــه ضعــف
خــواص الســتیک و در نتیجــه چســبندگی ضعیف تــر شــد.
رزیــن رزورســینولفرمالدهید به عنــوان گیرنــده متیلــن و

هگزامتوکســیمتیلمالمین به عنــوان دهنــده متیلــن اســتفاده
شــده اســت .فراینــد تغلیــظ و تراکــم رزورســینولفرمالدهید
در ســامانه توســط هگزامتوکســیمتیلمالمین به عنــوان
پیشبرنــده چســبندگی عمــل می کنــد .کمپلکــس
رزورســینولفرمالدهید و هگزامتوکســیمتیلمالمین تأثیــر
زیــادی بــر چســبندگی در شــروع و بعــد از پیرشــدگی
تحــت بخــار و رطوبــت را نشــان می دهــد .همچنیــن
بــرای ســامانه کمپلکــس هگزامتوکســیمتیلمالمین و
رزورســینولفرمالدهید ترکیــب شــده بــا کبالــت ،کارایــی
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مقدمه
کاربردهــای فــراوان ایــن گونــه از مــواد مرکــب (الســتیک-
فلــز) به خصــوص در صنعــت خــودرو به دلیــل خاصیــت
لرزه گیــری خــوب آنهــا در اواخــر ســال ْ۱۹۳۰باعــث
گســترش ایــن صنعــت شــد .در ایــن زمــان بــا اســتفاده از
روش الســتیک ســخت و بــا تهیــه محلــول ،الیه های الســتیک
بــر روی فلــز قــرار داده می شــدند .در بیــن ســال های ۱۹۴۰
تــا  ۱۹۵۰تالش هایــی بــرای ایجــاد پیونــد بیــن الســتیک بــا
فلــز بــه اســتفاده از ایزوســیانات صــورت پذیرفــت .در همیــن
ســال ها بــه کمــک چســب پیشــرفته بــه نــام کملــوک  ۲۲۰کــه
در اواســط ایــن دهــه ســاخته شــد ُ دانشــمندان موفــق بــه
ایجــاد پیونــد الســتیم-فلز شــدند .ایــن چســب بــا نــام تجاری
کموزیــل توســط شــرکت هنــکل آلمــان به صــورت انحصــاری
بــه بــازار عرضــه شــد .ســازوکار عملکــرد ایــن عامــل پیونــد
جدیــد بــه گونــه ای اســت کــه در حین پخــت به طــور همزمان
بــا هــر دو الیــه الســتیک و فلــز واکنــش شــیمیایی می دهــد و
موجــب پیونــد ایــن دو مــاده غیــر هــم جنــس می شــود .ایــن
چســب به گونــه ای طراحــی شــده اســت کــه پایــداری بســیار
زیــادی در شــرایط دمــای محیــط داشــته باشــد [ .]4-1در
بســیاری از ایــن کاربردهــا الزم اســت کــه الســتیک در تمــاس
بــا ســطح فلــزی قــرار گیــرد تــا قابــل اطمینان تــر باشــد .از
ایــن رو بــرای دســتیابی بــه پیونــدی پایــدار و مقــاوم ،آمــاده
ســازی مکانیکــی و تمیــز کاری شــیمیایی ســطح مشــترک بــا
الســتیک اهمیــت بســزایی دارد .همچنیــن عوامــل پیونــدی
مــورد اســتفاده در آمیزه هــای الســتیکی نیــز بــر چســبندگی
تأثیــر گــذار هســتند [ .]4-3بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع
پیونــد الســتیک بــه فلــز و کاربردهــای روز افــزون ایــن مــواد
مرکــب ،نیــاز بــه پژوهــش در زمینــه عوامــل مؤثــر در تشــکیل
و پایــداری پیونــد الســتیک بــه فلــز بیــش از پیــش الزم و
ضــروری به نظــر می رســد .تغییــر و بهینــه ســازی اجــزاء در
آمیــزه الســتیک می توانــد پیوندهایــی بــا قــدرت همســان و
یــا حتــی بیشــتر از پیوندهــای به وجــود آمــده بــا چســب
کموزیــل را ایجــاد کنــد.
ایوانــس و همکارانــش [ ]5تأثیــر افــزودن  20 phrســیلیکا
بــه آمیــزه ی بــر پایــه الســتیک طبیعــی را بررســی کردنــد.
نتایــج تحقیقــات آنهــا نشــان داد اســتحکام پارگــی و کارایــی

چســبندگی بهبــود یافتهانــد .همچنیــن بــا تنظیــم میــزان مــدول
آمیــزه ،مقادیــر انــرژی چســبندگی را نیــز محاســبه کردنــد
به طوریکــه بــا افزایــش مقــدار ســیلیکا رونــد افزایــش خطــی
در چســبندگی مشــاهده شــد .ایــن یافتــه پیشبینــی کــرد کــه
افزایــش ســیلیکا نــه تنهــا منجــر بــه بهبــود خــواص فیزیکــی
آمیــزه می شــود بلکــه بــر الیــه بینســطحی نیــز تأثیــر دارد.
کریســی و همکارانــش [ ]6طــی تحقیقاتــی تأثیر ذرات ســیلیکا
و ســیلیکات بــر چســبندگی الســتیک بــه ســیم فلــزی را
بررســی کردنــد .تحقیقــات آنهــا نشــان داد مقــدار 10-30 phr
از ذرات ســیلیکا و ســیلیکات توانســته چســبندگی آمیزه هــای
الســتیک طبیعــی بــه ســیم های پوشــش داده شــده بــا برنــج
را بهبــود دهــد .در ســال های اخیــر نیــز تحقیقاتــی بــر میــزان
تأثیــر ســیلیکا بــر بهبــود چســبندگی و اســتحکام چســب های
بــر پایــه الســتیک اســتایرن-بوتادی ان انجــام شــده اســت .ایــن
نتایــج نشــان داد کــه مقــدار  20 phrاز ســیلیکا مقــدار بهینـهای
بــرای بهبــود خــواص چســبندگی و اســتحکام چســب
الســتیکی اســت [.]7
ِجوونــگ و همکارانــش [ ]8گــزارش کردنــد کــه افزایــش
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تجربی

مواد اولیه
طبیعــی RSS (Ribbed

در ایــن پژوهــش از الســتیک خــام
 )Smoked Sheetsبــا چگالــی  0/913گــرم بر ســانتیمترمکعب
به عنــوان الســتیک پایــه ،از دوده نــوع  N 330بــا عــدد (Iodine
 82 (mg/gو جــذب (DBP (Dibutyl Phthalate) (ml / 100g
 102به عنــوان پرکننــده ،از روغــن آلیفاتیــک 840بــا چگالــی
 0/89±0/05و نقطــه آنیلیــن  81±1درجــه ســانتیگراد و
گرانــروی (در  ) cSt( 35 )100 ° Cبه عنــوان نرمکننــده ،از
اکســید روی بــا چگالــی  5/6±0/1گــرم بــر ســانتیمترمکعب
و انــدازه مــش  325به عنــوان فعال کننــده واکنــش پخــت،
از اســید اســتئاریک بــا چگالــی  0/95±0/05گــرم بــر
ســانتیمترمکعب و عــدد اســیدی  200±10به عنــوان کمــک
فعال کننــده واکنــش پخــت ،از گوگرد بــا چگالــی  2/07گرم بر
ســانتیمترمکعب به عنــوان عامــل اتصــال عرضــی ،از CBS
 )(N-Cyclohexyl-2-benzothiazole Sulfenamideبــا نقطــه
ذوب  90درجــه ســانتیگراد و چگالــی  1/1±0/05به عنــوان
شــتابدهنده واکنــش پخــت ،از (MBTS ( Dibenzothiazole
 Disulfideبــا نقطــه ذوب  172±5و چگالــی 1/54±0/05
به عنــوان شــتاب دهنده ثانویــه ،از TMQ (2,2,4-Thimethyl-
 )1,2-Dihydropuinolineبــا نقطــه نرمــی  90±5درجــه
ســانتیگراد ،شــاخص آلکانیتــی  540±30به عنــوان عامــل
فصلنامه علمي ــ پژوهشی بین رشته ای پژوهش های کاربردی مهندسی شیمی  -پلیمر
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بهتــری گــزارش شــد [ .]9تاکشــی و همکارانــش [ ]10نیــز
طــی تحقیقاتــی دریافتنــد کــه نیــروی چســبندگی و چگالــی
شــبکه ای شــدن بــا اعمــال هگزامتوکس ـیمتیلمالمین افزایــش
می یابــد .آنهــا بیــان کردنــد کــه ترکیبــات آمینــی ایجــاد شــده
از تجزیــه شــتابدهنده های پخــت ،دی ســیکلوهگزیل
بنزوتیــازول ســولفون آمیــد ،در حیــن وولکانــش گوگــرد
توســط هگزامتوکســیمتیلمالمین بــه دام می افتــد ،کــه بــا
نفــوذ بــه الیــه چســبی بیــن الســتیک دی ان و ســیم فــوالدی
پوشــش شــده بــا برنــج ،تأثیــر معکــوس بــر چســبندگی دارد.
کریســی و همــکاران [ ]6بــا افزایــش رزین هایــی ماننــد
رزورســینول و فرمالدهیــد بــا خاصیــت متیلدهند گــی بــه
ترکیبــات الســتیکی ،بهبــود چســبندگی الســتیک-فلز بیشــتری
ایجــاد کرده انــد .از طرفــی اســتفاده از ســامانه رزورســینول و
هگزامتیلــن تترامیــن در مقایســه بــا ســیم پوشــش شــده بــا
التکــس رزورســینولفرمالدهید ،چســبندگی را به طــور قابــل
توجهــی بهبــود داده اســت .انتخــاب میــزان رزورســینول و
هگزامتیلــن تترامیــن بــه ســامانه االســتومر وابســته اســت.
میــزان بهینــه رزورســینول و هگزامتیلــن تترامیــن در ترکیبــات
الســتیک طبیعــی /اســتایرن بوتــادی ان الســتیک بــه ترتیــب
مقادیــر 2/5 phrو  1/6بهدســت آمــده اســت.
چســب های پایــه حــال متــداول معمــوالً دارای ســامانه دو
پوششــی هســتند :چســب پرایمــر و کاور .پرایمر هــا معمــوالً
شــامل رزین هایــی ماننــد فنولیک هــا ،ایزوســیانات ها و دیگــر
اجــزای ویــژه حــل شــده در حالل هــای آلــی ماننــد تولوئــن،
پرکلرواتیلــن و زایلــن هســتند .نیــاز اساســی پرایمــر بــرای
رســیدن بــه بهتریــن خیسکنندگــی ســطح فلــز اســت .چســب
کاور بــا اســتفاده از پلیمر هــای هالوژنــه بــا افزودنی هــای
ویــژه ماننــد ســیالن ،پرکننده هــا(دوده) و حالل هــای آلــی
فرمول بنــدی می شــوند .پوشــش رویــی بــرای رســیدن بــه
پیونــد خــوب بیــن فلــز و الســتیک بــا آمیــزه الســتیک واکنــش
داد [.]12 -11
در ســال  2002طــی پژوهشــی کــه توســط شــلناخ و
النگــه [ ]13بــا همــکاری شــرکت هنــکل آلمــان انجــام
گرفــت چســبندگی آمیزه هــای الســتیک طبیعــی و نیتریــل
بوتــادی ان الســتیک بــه آهــن بــا اســتفاده از چســب های
مختلــف تکپوششــی و دو پوششــی کموزیــل 222 ،211

و  411و چســب های  XW 7484و  XW 1180و مخلوطــی
از رزین هــای اکریلیــک و اپوکســی ،بررســی شــد .نتایــج
نشــان داد کــه نیتریلبوتــادی ان الســتیک نســبت بــه الســتیک
طبیعــی و چســب های دوپوششــی نســبت بــه تکپوششــی ها
چســبندگی بهتــری را ایجــاد می کننــد .همچنیــن مشــخص
شــد کــه چســب های کموزیــل اســتحکام بیشــتری نســبت
بــه ســایر چســب ها دارنــد .در ایــن پژوهــش نــوع شکســت
نیــز اعــام شــده اســت و بــا توجــه بــه اینکــه شکســت در
بیشــتر مواقــع در داخــل الســتیک روی داده اســت ،می تــوان
پیوندهــای ایجــاد شــده را کارآمــد دانســت.
در ایــن پژوهــش به بررســی تأثیــر افزودنیهای رزینــی و ذرات
اروزیــل بــر اســتحکام چســبندگی بیــن آمیــزه الســتیکی و فلــز و
تاثیــر همافزایــی عوامــل افــزوده شــده پرداختــه شــده اســت.
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روش کار
به طــور کلــی دو رونــد در ایــن پژوهــش پیگیــری می شــود.
رونــد اول بــر اســاس چســبندگی الســتیک بــه فلــز بــا
افــزودن رزیــن در آمیــزه الســتیکی و بــا اســتفاده از چســب
کموزیــل  222/211اســت و در رونــد دوم از اروزیــل بــرای
بهبــود چســبندگی الســتیک بــه فلــز اســتفاده شــده اســت و
از چســب کموزیــل مشــابه رونــد اول اســتفاده شــده اســت.
آســتر و چســب کموزیــل بــا ضخامــت  60میکــرون بــر
روی ســطح فلــز آمــاده ســازی شــده قــرار داده شــد .آمیــزه
الســتیکی بــا اســتفاده از دســتگاه میــل دو غلتکــی بــا قطــر
 15ســانتی متــری طبــق فرمول بنــدی جــدول  1تهیــه شــدند.
همچنیــن عوامــل بهبــود دهنــده چســبندگی الســتیک بــه فلــز
نیــز در میــل دو غلتکــی بــه آمیــزه الســتیکی اضافــه شــده و

جدول  1ترکیب اجزای مواد مورد استفاده در آمیزه های مورد بررسی در پژوهش
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ضد اکســنده اســتفاده شــده اســت .همچنیــن بــرای بهبــود
چســبندگی از پارا-ترشــیوبوتیلفنولفرمالدهید و بــرای
بهبــود اتصــال عرضــی از هگزامتوکســیمتیلمالمین بــا
گرانــروی  2600 mPa/sو  pHبالســتیک بــا  8/2اســتفاده شــده
اســت .همچنیــن از ذرات اروزیــل بــا ســطح ویــژه  200متــر
مربــع بــر گــرم و چگالــی  0/3گــرم بــر ســانتیمترمکعب
بــرای ایجــاد شــبکه فیزیکــی و بهبــود پیوســتگی آمیــزه
اســتفاده شــده اســت .مقادیــر اجــزای آمیــزه تهیــه شــده در
جــدول  1آورده شــده اســت.

ســپس بــه کمــک پــرس گــرم بــر روی فلــز پخــت شــده اند.
بهمنظــور انــدازه گیــری چســبندگی از آزمــون پوســت کنــی
بــر اســاس اســتاندارد  14-429ASTM Dاســتفاده شــده اســت.
همچنیــن بــر روی نمونه هــای الســتیکی تهیــه شــده مطابــق
اســتاندارد  412ASTM Dآزمــون کشــش انجــام شــده اســت.
ســطح فلــزات مــورد اســتفاده در آزمــون چســبندگی ،پیــش
از اعمــال آســتر و چســب بــر روی آن بایــد تمیــز کاری شــوند.
مراحــل انجــام کار به ترتیــب زیــر اســت.
الف) ساییدن سطح فلز با برس فلزی و سنباده
ب) شستشو با آب برای از بین رفتن خرده فلز ها
ج) شستشو با مواد شوینده صابونی برای از بین رفتن چربیها
د) شستشو با حالل
نمونه هــای مــورد بررســی به صورتــی کــه در جــدول  2نــام
گــذاری شــده و توضیــح داده شــده ،تهیــه شــده اند .نــام گــذاری
نمونــه هــا بــه ایــن صــورت اســت کــه نمــاد  Gumنشــان دهنده
آمیــزه الســتیکی حــاوی ترکیبــات گفتــه شــده در جــدول 1
اســت .نمــاد  Ph، Hو  Nبــه ترتیــب نشــان دهنــده افزایــش
رزیــن فنولفرمالدهیــد ،هگزامتوکســیمتیلمالمین و ذرات
اروزیــل بــه آمیــزه الســتیکی گفتــه شــده اســت و اعــداد مقابــل
نشــاندهنده مقادیــر آنهــا در  100قســمت وزنــی از الســتیک
خــام اســت .الزم بــه ذکــر اســت کــه دمــا و زمــان واکنــش پخت
بهینــه بــرای دســتیابی بــه بهتریــن میــزان پیوندهــای عرضــی
الســتیک بــا توجــه بــه آزمــون رئومتــری تعییــن شــده اســت.
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جدول  2اجزا و ترکیب درصد مواد مورد استفاده در پژوهش و کدگذاری نمونه ها.
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آزمونها بر روی نمون هها

نتایج و بحث

آزمــون پخــت بــا اســتفاده از دســتگاه رئومتــری مــدل 100
ســاخت شــرکت  Monsantoانجــام شــده اســت .نتایــج ایــن
آزمــون زمــان پخــت ،زمــان برشــتگی ،گشــتاور بیشــینه،
گشــتاور کمینــه و دمــای پخــت را مشــخص می کنــد .بــه همین
منظــوری در ایــن پژوهــش از رئومتــری اســتفاده شــده اســت.

پخــت الســتیک بــرای هشــت آمیــزه مختلــف در دمــای 135
درجــه ســانتیگراد انجــام شــده اســت ،جــدول  .3همــان گونــه
کــه در نمودارهــای پخــت مشــاهده می شــود ،شــکل ،1حضور
رزیــن فنولفرمالدهیــد ،زمــان برشــتگی را کاهــش داده امــا
افــزودن رزیــن هگزامتوکســیمتیلمالمین زمــان برشــتگی را
افزایــش داده اســت .زمــان پخــت و گشــتاور بیشــینه نیــز بــا
افزایــش مقــدار عامــل افزایشدهنــده چســبندگی بــه ترتیــب
افزایــش و کاهــش یافتــه اســت .ایــن در حالیســت کــه حضــور
اروزیــل در کنــار ترکیــب دو رزیــن توانســته ضمــن پاییــن
نگه داشــتن زمــان پخــت ،مقــدار گشــتاور بیشــینه را نیــز
تقریبــا حفــظ کنــد کــه نشــان دهنــده پخــت کامــل الســتیک
در زمــان کمتــر اســت.
همانگونــه کــه از نمودار هــا مشــاهده شــده ،آمیزه هــای
تهیــه شــده منطقــه تــرازه (منطقــه ای کــه نمــودار پخــت ثابــت
می شــود) وســیعی را نشــان داده اســت کــه به دلیــل مقاومــت
گرمایــی بســیار عالــی آمیزه هــا اســت ،و بــه ایــن معنــی اســت
کــه الســتیک زمــان طوالنــی تــری را قبــل از تخریــب شــدن
می توانــد در دمــای پخــت باقــی بمانــد و در نتیجــه امــکان
پخــت کامــل درون قطعــات ضخیــم را نیــز فراهــم مــی آورد
و ســبب همگونــی بهتــر و افزایــش یکپارچگــی الســتیک
می شــود .از ایــن مزیــت میتــوان بــرای ســاخت قطعاتــی کــه

آزمون رئومتری

آزمون پوست کنی  90درجه

آزمــون پوســتکنی  90درجــه بــر روی مــاده مرکــب
الســتیک-فلز انجــام شــده اســت ،به طوریکــه در ایــن
آزمــون الســتیک را تحــت زاویــه خــاص  90درجــه و
بــا ســرعت  50میلیمتــر بــر دقیقــه از فلــز جــدا کــرده و
انــرژی الزم بــرای جــدا کــردن الســتیک از ســطح فلــز و
نــوع شکســت ثبــت شــده اســت .ایــن آزمــون بــر اســاس
اســتاندارد  14-429ASTM Dانجــام شــده اســت.

ـدون
ـده ب ـ
ـت شـ
ـتیک پخ ـ
ـر روی الس ـ
ـش ب ـ
ـون کشـ
آزم ـ

ـز
ـا فل ـ
ـاس ب ـ
تم ـ

آزمــون کشــش بــر روی نمونه هــای الســتیکی پخــت شــده
انجــام گرفــت .میــزان اســتحکام درونــی الســتیک هــای
پخــت شــده بررســی شــده اســت .آزمــون کشــش بــر اســاس
اســتاندارد  ASTM D 412بــا اســتفاده از دســتگاه مــدل
 SAF500ســاخت شــرکت ســنتام (ایــران) و بــا ســرعت
کشــش  500میلــی متــر بــر دقیقــه انجــام گرفتــه اســت.

آزمون های رئومتری
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جدول 3مشخصات پخت آمیزه های الستیکی خام ،حاوی رزین های فنولفرمالدهید و رزین هگزامتوکسیمتیلمالمین با
مقادیر  10 ،5و  PHR 15و ذرات اروزیل با مقدار .PHR 5

Gum
Ph-R٥
Ph-R١٠
Ph-R١٥
Ph١٥-H٥

٢:١٥

٨:٢٦

١٠٥/٣٤

١٠٩/٨٥

١٩/٧٥

نرخ پخت

١٢/٧٣

١٦/٢٠

١٠/٨١

١:٤٨
١:٣٦

١:٣٥
٢:٣٠

Ph١٥-H١٠

٢:٥٠

Ph١٥-H٥-N٥

١:٥٨

Ph١٥-H١٥

٣:٤١

١١:٤٣
١٤:١٠
١٤:٢٩
٩:٢٢

٦٨/٠٨

٥٤/٤٨
٨٦/٣٠

٧٠/٩٣
٥٦/٦٢

٩٠/٢١

١٠:٤٧

٧٣/٤١

٧٦/٧٢

٩:٤٣

١٠٦/١١

١١١/٠٥

١٢:٥٩

قطــر باالیــی دارنــد اســتفاده کــرد.
از طرفــی مشــاهده شــده کــه افــزودن رزیــن فنولفرمالدهیــد
و هگزامتوکســیمتیلمالمین گشــتاور بیشــینه و کمینــه را
کاهــش داده اســت ،در مقابــل افــزودن اروزیــل بــه مقــدار
 5 phrهــر چنــد مقــدار گشــتاور بیشــینه را افزایــش داده
ولــی گشــتاور کمینــه و زمــان پخــت را نیــز در مقــدار بهینــه
نگــه داشــته اســت .به طــور کلــی رزیــن فنولفرمالدهیــد و
رزیــن هگزامتوکســیمتیلمالمین تأثیــر متفاوتــی بــر زمــان
برشــتگی داشــته اســت .افــزودن رزیــن فنولفرمالدهیــد
موجــب کاهــش زمــان برشــتگی شــده در حالــی کــه افــزودن
رزیــن هگزامتوکســیمتیلمالمین موجــب افزایــش زمــان
برشــتگی شــده اســت .از طرفــی مشــاهده شــده کــه حضــور
اروزیــل در کنــار دو رزیــن زمــان برشــتگی را کاهــش داده
اســت .همانطــور کــه از نتایــج نشــان میدهــد ،حضــور ایــن
دو رزیــن زمــان پخــت آمیــزه را بــه شــدت افزایش داده اســت.
از ایــن رو اســتفاده از اروزیــل توانســته تــا مقــدار قابــل قبولــی
ایــن اثــر را خنثــی کــرده و زمــان پخــت آمیــزه را بهینــه کنــد.
شــاخص نــرخ پخــت مقیاســی از شــیب متوســط میــزان
پخــت در ناحیــه افزایــش گشــتاور پخــت اســت کــه بــا
اســتفاده از معادلــه  1از نتایــج آزمــون رئومتــری محاســبه
می شــود [ .]14شــاخص نــرخ پخــت نشــان دهنــده ســرعت
پخــت الســتیک اســت و افزایــش مقــدار ایــن شــاخص بــه
معنــای پخــت ســریع تر آمیــزه اســت .مقادیــر ایــن شــاخص
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شکل 1تصاویر رئومتری پخت آمیزه های الستیکی

(الف) نمونه های  Ph-R 10 ،Ph-R 5و  ،Ph-R 15در مقایسه با
آمیزه خالص (ب) نمونه های  Ph 15-H 10 ،Ph 15-H 5و
 Ph 15-H 15در مقایسه با آمیزه خالص
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كد آميزه

زمان برشتگي
M:S
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kg.cm

گشتاور بيشينه
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شاخص
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بــرای آمیزه هــای تهیــه شــده در جــدول  3نشــان داده شــده
اســت.
()1
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به ترتیب نشــان دهنده
( ، CRI (Cure Rate Indexو
شــاخص نــرخ پخــت ،زمــان برشــتگی و زمــان پخــت آمیــزه
الســتیکی هستند.
آزمون کشش تک جهته

آزمــون کشــش تــک جهتــه بــر روی هشــت نمونــه انجــام
گرفتــه اســت کــه هفــت نمونــه بــه بررســی اثــر مــواد
افزاینــده چســبندگی در آمیــزه مربــوط اســت .در ایــن
آزمــون تأثیــر افــزودن رزیــن فنولفرمالدهیــد ،رزیــن
هگزامتوکســیمتیلمالمین و اروزیــل بــه آمیــزه اولیــه
بررســی و بــا یکدیگــر مقایســه شــده اســت .نتایــج آزمــون
کشــش به صــورت خالصــه در جــدول 4نشــان داده شــده
اســت .همچنیــن ایــن نتایــج به صــورت منحنی هــای تنــش-
کرنــش در شــکل  2آمــده اســت.
بنابــر نتایــج نشــان داده شــده در شــکل  2الــف ،مــی تــوان
گفــت کــه افــزودن رزیــن فنولفرمالدهیــد در آمیــزه الســتیکی
موجــب کاهــش اســتحکام کششــی نمونــه و همچنیــن حضــور
رزیــن تــا مقــدار  10 phrموجــب کاهش ازدیــاد طــول در نقطه
پارگــی شــده اســت .شــکل  2نشــان مــی دهــد کــه بــا افزایــش

شکل  2نمودار تنش-کرنش نمونه های (الف) ،Gum
 Ph-R 10 ،Ph-R 5و ( .Ph-R 15ب) ،Ph 15-H 5
 Ph 15-H 15 ،Ph 15-H 10و Ph 15-H 5-N 5

جدول  4نتایج آزمون کشش آمیزه های خالص و حاوی رزین های پارا ترشیو بوتیل فنولفرمالدهید و
هگزامتوکسیمتیلمالمین و ذرات اروزیل
تغييرات استحكام

كد نمونه
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در ایــن آزمــون ،شــش نمونــه آمیــزه حــاوی مــواد
افزایشدهنــده چســبندگی و تأثیــر آن بــر اســتحکام پوســت
کنــی  90درجــه بررســی شــده انــد .دیگــر نمونه هــا بــرای
بررســی نمونــه خالــص و تأثیــر حضــور اروزیــل بــر اســتحکام
پوســت کنــی  90درجــه انتخــاب شــده انــد .نتایــج ایــن آزمون
بــرای نمونه هــا در شــکل های  3-4نشــان داده شــده انــد.
بنابــر نتایــج آزمــون پوســت کنــی  90درجــه کــه
بهصــورت نمــودار میلــه ای در شــکل  4آمــده ،افــزودن
رزیــن فنولفرمالدهیــد موجــب افزایــش جزئــی در اســتحکام
چســبندگی آمیــزه شــده اســت .ایــن نتیجــه بــا نتایــج آزمــون
مربــوط بــه آمیزه هــای حــاوی رزیــن فنولفرمالدهیــد
متفــاوت اســت .افزایــش چســبندگی می توانــد بــه خاصیــت
چســبناککننده رزیــن فنولفرمالدهیــد مربــوط باشــد.
در حالــی کــه در نتایــج آزمــون کشــش حضــور رزیــن
در آمیــزه الســتیکی موجــب کاهــش اســتحکام آمیــزه
شــده اســت .از طرفــی مشــاهده شــده کــه افــزودن رزیــن
هگزامتوکســیمتیلمالمین در آمیــزه الســتیکی تأثیــر قابــل
توجهــی بــر هــر دو اســتحکام چســبندگی و اســتحکام کششــی
داشــته اســت .میتــوان مشــاهده کــرد کــه برهمکنــش دو رزیــن
در آمیــزه الســتیکی موجــب بهبــود چســبندگی الســتیک بــه
الیــه چســبی نیــز شــده اســت.
بــا توجــه بــه شــکل ( 5الــف) کــه مربــوط بــه آمیــزه
خالــص و آمیــزه حــاوی رزیــن فنولفرمالدهیــد اســت ،بــا
افــزودن رزیــن فنولفرمالدهیــد ،شکســت از درون الســتیک
مشــاهده شــده اســت کــه بــا نتایــج حاصــل از آزمــون
چســبندگی و کشــش تــک جهتــه همخوانــی داشــته و نشــان
دهنــده بهبــود چســبندگی و کاهــش اســتحکام آمیــزه اســت.
در شــکل ( 5ب) تصاویــر پــس از آزمــون نمونه هــای مربــوط
بــه آمیزه هــای حــاوی دو نــوع رزیــن فنولفرمالدهیــد و
رزیــن هگزامتوکســیمتیلمالمین و همچنیــن آمیــزه حــاوی
اروزیــل نشــان داده اســت .ایــن تصاویــر نشــان دهنده پوشــش
کامــل ســطح توســط الســتیک اســت کــه دلیلــی بــر این مســاله
اســت کــه عــاوه بــر حفــظ چســبندگی الســتیک بــه چســب،
الســتیک توانســته اســتحکام خــود را نیــز حفــظ کنــد.
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مقــدار رزیــن بــه مقــدار  15 phrتــا حــدودی ازدیــاد طــول در
نقطــه پارگــی افزایــش یافتــه اســت .کــه ایــن پدیــده ناشــی از
کاهــش پیوســتگی آمیــزه در اثــر حضــور رزیــن بــوده اســت.
از طرفــی نتایــج نمشــان مــی دهنــد کــه رونــد تغییــرات مــدول
آمیــزه پخــت شــده در اثــر حضــور رزیــن فنولفرمالدهیــد
برخــاف رونــد مربــوط بــه ازدیــاد طــول در نقطــه پارگــی
اســت .از آنجــا کــه رزین هــای فنولفرمالدهیــد در دمــای
محیــط در حالــت شیشــه ای هســتند ،حضــور رزیــن می توانــد
دلیلــی بــر افزایــش مــدول کششــی و کاهــش ازدیــاد طــول
نمونه هــا باشــد .همچنیــن انحــراف از ایــن رونــد در مقادیــر
15 phrرزیــن می توانــد به علــت توزیع و برهمکنــش ضعیف تر
رزیــن بــا زنجیرهــای الســتیکی باشــد .همانطــور کــه از شــکل
2ب مشــاهده شــده ،در نمونه هــای Ph 15-H 10 ، Ph 15-H 5
و  Ph 15-H 15بــا افــزودن رزیــن هگزامتوکســیمتیلمالمین
به علــت انجــام برهمکنــش بــا رزیــن فنولفرمالدهیــد ،بهبــود
اســتحکام کششــی آمیزه هــا مشــاهده شــده اســت .از آنجایــی
کــه رزیــن هگزامتوکســیمتیلمالمین خاصیــت متیــل
دهندگــی دارد ،در حضــور رزیــن فنولفرمالدهیــد کــه متیــل
گیرنــده اســت می توانــد در واکنــش ایجــاد اتصــاالت عرضــی
شــرکت کنــد و موجــب بهبــود خــواص مکانیکــی نهایــی
آمیــزه الســتیکی شــود .امــا همانطــور کــه مشــاهده شــده
افــزودن بیشــتر مقــدار رزیــن هگزامتوکســیمتیلمالمین
تأثیــر معکــوس داشــته اســت ،به طــوری کــه بــا افــزودن
مقــدار رزیــن هگزامتوکســیمتیلمالمین از  5 phrتــا 15
کاهــش در اســتحکام کششــی آمیزه هــا مشــاهده شــده اســت
کــه به دلیــل مقــدار اضافــی رزیــن هگزامتوکســیمتیلمالمین
اســت و مقــدار متیلدهنــده بیشــتر از حــد مــورد نیــاز بــرای
متیلگیرنــده موجــب تأثیــرات منفــی بر روی ســامانه می شــود.
از طرفــی می دانیــم کــه حضــور ذرات و به ویــژه ذرات اروزیل
بــا ســطح ویــژه بــاال می توانــد موجــب بهبــود اســتحکام و
پیوســتگی آمیزه هــای الســتیکی شــود .از ایــن رو بــرای بهبــود
پیوســتگی آمیزه هــای حــاوی دو رزیــن از اروزیــل اســتفاده
شــده اســت .حضــور ذرات اروزیــل توانســته بــا ایجاد ســاختار
شــبکه ســه بعــدی فیزیکــی پیوســته موجــب بهبــود پیوســتگی
ســامانه شــود و در پــی آن اســتحکام آمیــزه را بهبــود دهــد.

آزمون پوست کنی  90درجه
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شکل 3نمودار نیرو بر حسب ازدیاد طول آزمون پوست کنی  90درجه
برای نمونه های (الف)  Ph-R 10 ،Ph-R 5 ،Gumو ( Ph-R  15ب)
 Ph15-H 15 ،Ph15-10H ،Ph 15-H5و .Ph 15-H 5-N5

شکل 5تصاویر پس از آزمون پوست کنی  90درجه برای نمونههای مختلف

نتیجه گیری
از آنجایــی کــه چســب های اســتفاده شــده در ایــن پژوهــش
چســبندگی مناســبی بــا ســطح فلــز ایجــاد می کنــد .پژوهــش
حاضــر بــا هــدف افزایــش چســبندگی بیــن آمیــزه الســتیکی و
چســب انجام شــده اســت .نتایــج حاصــل از آزمون هــای انجام
شــده نشــان می دهــد کــه افــزودن رزیــن فنولفرمالدهیــد بــه
مقادیــر  10 ،5و  ،15 phrچســبندگی الســتیک را بــه ترتیــب در
حــدود  +11/1 ،-10/65و  +17/35درصــد تغییــر می دهــد .امــا
موجــب کاهش پیوســتگی و اســتحکام کششــی آمیزه الســتیکی
به ترتیــب در حــدود  39/5 ،43/2و  43/8درصــد می شــود .از
ایــن رو از رزیــن هگزامتوکســیمتیلمالمین بــرای ایجــاد
برهمکنــش بــا رزیــن فنولفرمالدهیــد و مشــارکت در
فراینــد شــبکه ای شــدن اســتفاده شــده اســت .بنابــر نتایــج،
مشــاهده شــده اســت کــه در حضــور مقــدار  15 phrاز رزیــن
فنولفرمالدهیــد ،افــزودن رزیــن هگزامتوکســیمتیلمالمین
در مقادیــر  10 ،5و  ،15 phrچســبندگی را بــه ترتیــب بــه
مقــدار  125 ،137و  110درصــد افزایــش یافــت .در حالــی
کــه اثــرات منفــی حضــور رزیــن بــر پیوســتگی و اســتحکام
کششــی آمیــزه کمتــر شــد .میــزان کاهــش خــواص کششــی
به ترتیــب  -20 ،-12و  -20درصــد بــود .حضــور دو رزیــن بــا
وجــود تأثیــر مثبــت بــر روی چســبندگی ،اســتحکام کششــی
مناســبی از خــود نشــان نــداد .بــرای بهبــود پیوســتگی آمیزه هــا
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شکل 4نمودار میله ای نتایج آزمون پوست کنی  90درجه برای
هشت نمونه بررسی شده.
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و اســتحکام کششــی تــک جهتــه از اروزیــل بــه مقــدار 5 phr
بــرای آمیــزه حــاوی  15 phrرزیــن فنولفرمالدهیــد و 5 phr
رزیــن هگزامتوکســیمتیلمالمین اســتفاده شــد از ایــن رو
مشــاهده شــد کــه حــدود  175/5درصــد افزایــش چســبندگی
ایجــاد گردیــد .درحالــی کــه اســتحکام کششــی در حــدود

 3درصــد تغییــر کــرده اســت .نتایــج نشــان داد کــه بهبــود
چســبندگی الســتیک بــه فلــز در کنــار ثابــت نگــه داشــتن
تقریبــی اســتحکام کششــی آمیــزه بــا اســتفاده ترکیــب رزیــن
هــای فــوق امــکان پذیــر اســت.
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