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Abstract
Oil resistant o-rings on the basis of acrylonitrile butadiene rubber (NBR) reinforced by
nanoclay were produced via a traditional industrial method in accordance with aviation
standard, AMS 7272. The production of nanocomposites comprised the compounding of
nanocomposite with optimum mechanical properties and minimum contents of used carbon
black and nanoclay, design and manufacturing of the required mold and finally compression
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molding of the oring. Mechanical and morphological properties of NBR/nanoclay compounds were optimized by introduction of proper contents of a compatibilizer containing
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a mixture of resorcinol and hexamethylene tetramine through using a master batch proHydraulic o-rings

duction method. The prepared nanocomposites were characterized using X-ray diffraction

Nanocomposites

(XRD) analysis, curing measurements and tensile test analysis. The XRD analysis showed

Acrylonitrile butadiene

that the compatibilizer facilitates the intercalation of nanoclay silicate layers with the rub-

Nanoclay

ber chains which leads to the increase of their basal spacing. The cure characteristics of the

Compatibilizer

nanocomposites showed a decrease of scorch time and increase the cure rate index with the
nanoclay loadings. Furthermore, the minimum scorch time and maximum cure rate index
could be achieved through using the appropriate content of compatibilizer. The results exhibit that the nanocomposites containing the compatibilizer have higher mechanical properties especially at higher deformations compared to the corresponding uncompatibilized
nanocomposites.
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واشــرهای حلقــه ای مقــاوم بــه روغن هــای هیدرولیــک بــر پایــه الســتیک آکریلونیتریــل بوتادیــن()NBR
تقویــت شــده بــا نانــورس( )nanoclayمطابــق بــا اســتاندارد هوایــی aerospace material specification
 (AMS) 7272تولیــد شــدند .تولیــد نانوکامپوزیت هــا شــامل مراحــل آمیزه ســازی و تهیــه نانوکامپوزیــت
بــا خــواص بهینــه از نظــر حداقــل مقــدار دوده مــورد مصــرف ،حداقــل مقــدار نانــورس ،باالتریــن خواص
مکانیکــی مطابــق بــا اســتاندارد مذکــور ،ســپس طراحــی و ســاخت قالــب و در نهایــت تولیــد صنعتــی آن
اســت .در مرحلــه آمیزه ســازی ،نانوکامپوزیــت برپایــه الســتیک و نانــورس از نظــر خــواص مکانیکــی و
ریخت شناســی بــا اســتفاده از عامــل ســازگارکننده رزورســینول و هگزامتیلــن تترامیــن و اســتفاده از روش
پیمانــه اصلــی ( )master batchبــرای اختــاط ،بهینــه شــد .بــه منظــور بررســی تأثیــر عامــل ســازگارکننده
و شــرایط اختــاط از روش هــای شناســایی تحلیــل اشــعه ایکــس ،منحنی هــای پخــت و آزمون هــای
خــواص مکانیکــی اســتفاده شــد .نتایــج تحلیــل اشــعه ایکــس نشــان دادنــد کــه عامــل ســازگارکننده بــا
اســتفاده از برهم کنــش بــا زمینــه الســتیکی و ذرات نانــورس موجــب تســهیل نفــوذ زنجیرهــای الســتیک
در میــان صفحــات ســیلیکاتی شــده و پراکنــش آن هــا را در فــاز زمینــه بهتــر می کنــد .نتایــج پخــت
نانوکامپوزیــت نشــان داد کــه افــزودن نانــورس بــه الســتیک اکریلونیتریــل بوتادیــن موجــب کاهــش
زمــان برشــتگی و افزایــش ســرعت پخــت می شــود .همچنیــن نتایــج نشــان داد کــه عامــل ســازگارکننده
بــه دلیــل بهبــود پراکنــش نانــورس در زمینــه الســتیکی موجــب کاهــش بیشــتر در زمــان برشــتگی و
افزایــش ســرعت پخــت الســتیک می شــود .در نتیجــه نانوکامپوزیت هــای حــاوی ســازگارکننده نســبت
بــه نانوکامپوزیت هــای مشــابه معمولــی ،اســتحکام مکانیکــی باالتــر ،بــه ویــژه در ازدیــاد طول هــای بــاال
نشــان می دهنــد.
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مقدمه
واشــرهای حلقــه ای الســتیکی ،یکــی از قطعــات مهــم
ســامانه های هیدرولیــک در صنایــع گوناگــون بــه ویــژه در
صنایــع هوایــی هســتند .نقــش واشــرهای حلقــه ای ،جلوگیــری
از نشــتی روغــن بــه خــارج ســامانه اســت؛ بنابرایــن بایــد در
مقابــل روغــن هیدرولیــک و دمــای کارکــرد مقــاوم بــوده،
متالشــی نشــوند .بــه همیــن دلیــل بــرای ســاخت ایــن نــوع
واشــرهای حلقــه ای از الســتیک آکریلونیتریــل بوتادیــن و
الســتیک های فلوئــوره اســتفاده می شــود .بــه دلیــل قیمــت
پایین تــر ،اســتفاده از آکریلونیتریــل متــداول بــوده و اســتفاده
از الســتیک های فلوئــوره منحصــر بــه دماهــای بــاال اســت.
مشــکل عمــده ایــن نــوع ترکیبــات ،وجــود دوده در آمیــزه
اســت کــه پــس از گذشــت مــدت زمــان مشــخصی از مصــرف
واشــر حلقــه ای ،وارد روغــن هیدرولیــک شــده ،باعــث
کاهــش زمــان مصــرف روغــن می شــود .عــاوه بــر ایــن ،در
ســامانه های هیدرولیــک دقیــق موجــب بــروز مشــکل و از کار
افتــادن ســامانه می شــود.
بــا گســترش فنــاوری نانــو و ورود آن بــه صنایــع گوناگــون
از جملــه پلیمــر ،کاهــش مقــدار دوده در آمیــزه الســتیکی و
جبــران کاهــش خــواص بــا اســتفاده از تقویت کننده هــای
نانــو مثــل نانــورس مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.
نانوکامپوزیت هــا گــروه جدیــدی از کامپوزیت هــا هســتند کــه
در آن هــا فــاز پراکنــده حداقــل در یــک بعــد دارای انــدازه
نانومتــری اســت .نانــورس ،مــاده تقویت کننــده ای اســت کــه
بــه صــورت صفحــات ورقــه ای بــوده ،ضخامــت نانومتــری و
طــول صــد تــا هــزار نانومتــر دارد .ایــن صفحــات بــه صــورت
تکــی نبــوده و معمــوالً بــا یکدیگــر تشــکیل ســاختارهای
کریســتالی می دهنــد [ .]5-1ایــن دســته از نانوکامپوزیت هــا را
می تــوان نانوکامپوزیت هــای پلیمــری الیــه ای نیــز عنــوان کــرد
و می تــوان آن هــا را بــا اســتفاده از نفــوذ زنجیرهــای پلیمــر
بــه درون الیه هــای ســیلیکاتی تولیــد کــرد [ 6و .]7ایــن نــوع
نانوکامپوزیت هــا در عیــن حــال کــه نســبت بــه کامپوزیت های
معمولــی ،درصــد بســیار پایینــی از فــاز تقویت کننــده دارنــد؛
از اســتحکام مکانیکــی ،مقاومــت حرارتــی و نفوذناپذیــری
بیشــتری هــم برخوردارنــد .ایــن نــوع نانوکامپوزیت هــا

معمــوالً بــه روش هــای مــذاب یــا پلیمــر شــدن درجــا تهیــه
می شــوند [ .]11-8در روش مــذاب ،ســیلیکات الیــه ای بــا
زمینــه پلیمــری در حالــت مــذاب آمیختــه می شــود .در ایــن
شــرایط پلیمــر و ســطح تقویت کننــده بایــد بــه انــدازه ای بــا
هــم ســازگار باشــند کــه زنجیرهــای پلیمــر بتواننــد درون
صفحــات ســیلیکاتی نفــوذ پیــدا کننــد .بــه ایــن ترتیــب
نانوکامپوزیت هــای میان الیــه ای ( )intercalatedیــا ورقــه ای
( )exfoliatedتشــکیل می شــوند .ایــن روش بــه دلیــل عــدم
اســتفاده از هرگونــه حــال بــرای مصــارف صنعتــی بســیار
مفیــد اســت .هــدف اصلــی از تولیــد نانوکامپوزیت هــای دارای
نانــورس اصالح شــده بــا مــواد آلــی ،رســیدن بــه حداکثــر
پراکنــش صفحــات ســیلیکاتی در زمینــه پلیمــری اســت .ایــن
کار باعــث بهبــود خــواص کلــی در نانوکامپوزیــت می شــود.
تحقیقــات زیــادی در زمینــه نانوکامپوزیت هــای پلیمــری
گرمانــرم و گرماســخت حــاوی نانــورس صــورت گرفتــه
اســت .امــا در خصــوص نانوکامپوزیت هــای بــا فــاز زمینــه
الســتیکی تحقیقــات کمتــری انجــام شــده اســت [.]16-12
در ایــن تحقیــق بــا اســتفاده از مونومرهــای فعــال و واکنــش
آن هــا بــا الســتیک آکریلونیتریــل بوتادیــن و نانــورس
در فرایندهــای اختــاط و پخــت ،نــوع جدیــدی از
نانوکامپویت هــای الســتیکی بــا خــواص بهینــه ســاخته شــد
کــه نســبت بــه آمیزه هــای معمولــی در آن هــا حداقــل 50
درصــد کمتــر دوده بــه کار رفتــه و در عیــن حــال الزامــات
اســتاندارد هوایــی  AMS 7272رعایــت شــده اســت [.]17
در ایــن تحقیــق الســتیک آکریلونیتریــل بوتادیــن کــه در
ســاخت واشــرهای حلقــه ای هیدرولیــک مصــرف زیــادی دارد
بــه عنــوان فــاز زمینــه و مخلــوط یــک بــه یــک رزورســینول
و هگزامتیلــن تترامیــن بــه عنــوان مونومرهــای واکنش دهنــده و
بهبود دهنــده برهم کنــش بیــن ســطحی فــاز زمینــه و نانــورس
انتخــاب شــدند .ایــن کمپلکــس در دمــای باالتــر از 110 °C
بــه فرمالدئیــد و رزورســینول تجزیــه شــده و بــا الســتیک
آکریلونیتریــل بوتادیــن در فراینــد پخــت واکنــش می دهــد
[ .]18همچنیــن بــا اســتفاده از روش پیمانــه اصلــی در دمــای
 120 °Cفراینــد واکنــش رزورســینول بــا الســتیک آکریلــو
نیتریــل بوتادیــن قبــل از پخــت و در طــول فراینــد اختــاط
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هــم صــورت می گیــرد کــه بــه پخــش شــدن بهتــر ذرات
تقویت کننــده در الســتیک و بهبــود خــواص مکانیکــی کمــک
می کنــد .در ایــن تحقیــق خــواص مکانیکــی و مشــخصه های
پخــت ایــن نــوع نانوکامپوزیت هــا بررســی شــده و در نهایــت
از آمیــزه بــا خــواص بهینــه و مطابق بــا اســتاندارد AMS 7272
بــرای تولیــد صنعتــی نمونــه ای از واشــر حلقــه ای بــا ابعــاد
اســتاندارد هوایــی  AS 568اســتفاده شــد.
بخش تجربی
مواد

الســتیک آکریلونیتریــل بوتادیــن بــا نــام تجــاری
متعلــق بــه شــرکت ژاپنــی  JSRکــه دارای  48%مونومــر
آکریلونیتریــل اســت .نانــو رس  Cloisite 30Bکــه مونــت
موریلینیــت اصــاح شــده ای بــا نمک هــای آمونیــم چهــار
ظرفیتــی بــوده ،متعلــق بــه شــرکت آمریکایــی Southern
 Clayاســت و ظرفیــت جابجایــی کاتیــون در آن برابــر بــا
 mequiv/100 g clay 95اســت .رزورســینول از نــوع صنعتــی
بــوده و هگزامتیلــن تترامیــن متعلــق بــه شــرکت Merck
آلمــان اســت .ســایر اجــزای آمیــزه مثــل گوگــرد ،اکســید
روی ،اسیداســتئاریک ،دوده هــای نــوع  550 Nو  330 Nو
شــتاب دهنده ( MBTS(mercaptobenzothiazoledisulfideاز
نــوع خالــص آزمایشــگاهی تهیــه شــدند.
N215SL

روش ها
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جدول -1فرموالسیون آمیزه های الستیکی تهیه شده
ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن ﻫﺎ

اﺟﺰا )(phr

ﻧﻤﻮﻧﻪ4

ﻧﻤﻮﻧﻪ3

ﻧﻤﻮﻧﻪ2

ﻧﻤﻮﻧﻪ1

100

100

100

100

NBR

5

5

5

5

ZnO

2

2

2

2

Stearic acid

9

9

9

9

N330

15

15

15

15

N550

3

3

3

3

4010 antioxidant

1

1

1

1

TMQ antioxidant

3

3

3

3

MBTS

0/5

0/5

0/5

0/5

Sulfur

5

5

5

5

Cloisite 30B

5

3

1

0

RH
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اختــاط نانــورس و الســتیک آکریلونتریــل در مخلــوط کــن
داخلــی آزمایشــگاهی از نــوع Brabender Plasti-Corder
 50 Wســاخت کشــور آلمــان صــورت گرفــت .بــرای تولیــد
پیمانــه اصلــی ،نســبت الســتیک بــه نانــورس برابــر  3بــه 1
انتخــاب شــد .در مرحلــه ابتدایــی ،الســتیک آکریلونیتریــل
بوتادیــن بــه مــدت  2دقیقــه بــا دور  45 rpmو دمــای 80 °C
تحــت فراینــد قــرار گرفــت .در مرحلــه بعــدی نانــورس و
رزورســینول بــه مــدت  10دقیقــه بــا دور  45 rpmو دمــای
 120 °Cبــا الســتیک مخلــوط شــدند .آمیزه هــای نهایــی طبــق
جــدول 1روی غلتــک بــا دمــای  50 °Cو نســبت ســرعت
 1:1/2و زمــان اختــاط  5دقیقــه تهیــه شــدند .همچنیــن
بــرای بررســی تأثیــر شــرایط اختــاط ،نمونــه  3بــا اســتفاده

از روش اختــاط توســط غلتــک بــه تنهایــی تهیــه شــد .در
نســبت ســرعت غلتک هــا و دمــای ذکــر شــده ،ابتــدا الســتیک
آکریلونیتریــل بوتادیــن بــه مــدت  2دقیقــه روی غلتــک
تحــت فراینــد زنجیرشــکنی قــرار گرفــت .ســپس نانــورس و
رزورســینول بــه آن اضافــه و اختــاط آن هــا بــه مــدت 10
دقیقــه ادامــه پیــدا کــرد .مابقــی اجــزا مطابــق جــدول 1بــه
آمیــزه اضافــه شــد و عملیــات اختــاط بــه مــدت  5دقیقــه
ادامــه یافــت .شــایان گفتــن اســت؛ مقــدار نانــورس براســاس
آزمایش هــای قبلــی بهینــه و برابــر بــا  5 phrانتخــاب شــد.
مقــدار معمــول دوده در ایــن نــوع ســامانه ها  48 phrاســت
کــه در ایــن تحقیــق مقــدار آن بــه نصــف کاهــش یافتــه اســت.
بنابرایــن نمونه هــای تهیــه شــده در ایــن تحقیــق ،نســبت بــه
نمونه هــای معمولــی بــه طــور متوســط در حــدود  10درصــد
کاهــش وزن دارنــد .ضمــن اینکــه مقــدار دوده  50درصــد
کمتــر بــوده و احتمــال نفــوذ آن در ســامانه روغــن بــه مراتــب
کمتــر از نمونه هــای معمولــی اســت .نمونه هــای مــورد نیــاز
بــرای آزمون هــا بــا اســتفاده از قالب گیــری فشــاری آمیزه هــا
در دمــای  160 °Cطبــق زمــان بــه دســت آمــده از نتایــج

بهبود خواص وارشهای حلقهای مورد استفاده در ...

آزمــون رئومتــری تهیــه شــدند .تولیــد واشــرهای حلقــه ای بــا
اســتفاده از قالــب صنعتــی و بــه روش قالب گیــری فشــاری در
دمــای  160 °Cطبــق زمــان بــه دســت آمــده از نتایــج آزمــون
رئومتــری صــورت گرفــت.

ســایر خــواص نظیــر مقاومــت در برابــر حــرارت و روغــن داغ
بــر اســاس اســتاندارد  AMS 7272انجــام و تغییــر خــواص
محاســبه شــد .بــا انجــام آزمون هــای مذکــور میــزان بهینــه
رزورســینول از نظــر خــواص مکانیکــی و رســیدن بــه خــواص
مــورد نظــر در اســتاندارد تعییــن می شــود.

مشخصات پخت

نتايج و بحث

آزمون ها

مشــخصه های پخــت آمیزه هــا در دمــای  160 °Cو زمــان
 20دقیقــه طبــق اســتاندارد انجمــن آمریکایــی آزمــون مــواد
( )ASTM D2084و بــا اســتفاده از رئومتــر 100-Monsanto R
تحــت زاویــه چرخــش  3°تعییــن شــد .بــا انجــام ایــن آزمــون
زمــان نیم ســوز و زمــان مــورد نظــر بــرای رســیدن بــه پخــت
بهینــه بــرای اعمــال در فراینــد قالب گیــری تعییــن می شــوند.
همچنیــن ایــن آزمــون میــزان تأثیــر مــواد افزودنــی متغیــر نظیر
رزورســینول را بــر مشــخصه پخــت آمیــزه نشــان می دهــد.
تحلیل اشعه ایکس
فاصلــه صفحــات نانــورس بــا اســتفاده از دســتگاه تحلیــل
اشــعه ( X (Philips PANalytical X’pert PROبــا ولتــاژ
 50 Kvو طــول مــوج  0/154 nmدر دمــای محیــط و بــه
کمــک رابطــه پــراگ تعییــن شــد .محــدوده  2 θبــرای تعییــن
فاصلــه صفحــات 1-10° ،و بــا نــرخ  1 ° /minانتخــاب شــد.
بــا انجــام ایــن آزمــون ،میــزان تأثیــر رزورســینول در نفــوذ
زنجیرهــای الســتیک بــه درون الیه هــای ســیلیکاتی نانــورس و
افزایــش فاصلــه ایــن صفحــات تعییــن می شــود.

نتایــج تحلیــل اشــعه ایکــس روی نانــورس خالــص و
نمونه هــای  1-4در شــکل  1آمــده اســت .نانــورس Cloisite
 30Bپیــک قــوی در زاویــه  2 θ= 4/881°نشــان می دهــد کــه
معــادل بــا فاصلــه صفحــات برابــر بــا  18/08 Åاســت.
نتایــج تحلیــل اشــعه  Xنمونه هــای  1تــا  4نشــان می دهــد
کــه پیــک مربــوط بــه فاصلــه صفحــات نانــورس موجــود در
نانوکامپوزیت هــا بــه ســمت زوایــای کوچک تــر پیش مــی رود
و پیــک مربــوط بــه نمونــه  3در کمتریــن زاویــه 2 θ= 2/14°
اســت کــه معــادل فاصلــه صفحــات برابر بــا  41/28 Åاســت.
شــایان گفتــن اســت که در نمونــه  4افزودن  5 phrرزورســینول
بــه نانوکامپوزیــت تغییــر زیــادی در فاصلــه صفحــات نانــورس
ایجــاد نکــرده اســت .بنابرایــن مقــدار بهینــه رزورســینول را
می تــوان معــادل  3 phrدرنظــر گرفــت .ایــن پدیــده نشــان
می دهــد کــه رزورســینول نفــوذ زنجیرهــای آکریلونیتریــل
بوتادیــن بــه درون فاصلــه بیــن الیه هــای ســیلیکاتی نانــورس
را از طریــق برهم کنــش بــا زنجیرهــای آکریلونیتریــل بوتادیــن
و  Cloisite 30Bدر طــول فراینــد اختــاط و وولکانش تســهیل
می کنــد .مقایســه نمونه هــای تهیــه شــده بــا دو روش پیمانــه
اصلــی و روش اســتفاده مســتقیم از غلتــک طبــق فرمــول
نمونــه 3در شــکل 1نشــان می دهــد کــه در نمونــه تهیــه شــده
بــا اســتفاده از غلتــک بــه تنهایــی زاویــه  2 θ= 3/17°بــوده کــه
معــادل فاصلــه صفحــات  27/83 Åاســت .بنابرایــن می تــوان
گفــت کــه بــا اســتفاده از روش پیمانــه اصلــی پراکنــش ذرات
نانــو رس در زمینــه آکریلونیتریــل بهتــر صــورت می گیــرد.
مشخصه های پخت
مشــخصه های پخــت آمیزه هــای تهیــه شــده در جــدول 2
آورده شــده اســت .نانوکامپوزیت هــای حــاوی رزورســینول
فصلنامه علمي ــ پژوهشی پژوهشهای کاربردی مهندسی شیمی  -پلیمر
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آزمون های مکانیکی
نمونه هــای دمبلــی بــرای انجــام آزمــون کشــش از ورق هــای
قالب گیــری شــده تهیــه شــدند امــا نمونه هــای اســتوانه ای
مــورد نیــاز بــرای آزمــون جهندگــی مســتقیم ًا قالب گیــری
شــدند .آزمــون کشــش براســاس اســتاندارد ASTM D 412
و بــا اســتفاده از دســتگاه  universal tensometerمــدل 6025
در دمــای محیــط و بــا ســرعت کشــش  500 mm/minانجــام
شــد .آزمــون جهندگــی بــر اســاس اســتاندارد ASTM D 2632
و بــا اســتفاده از ســتون عمــودی کــه میــزان برگشــت وزنــه
رهــا شــده بــر روی نمونــه را محاســبه می کنــد انجــام شــد.

تحلیل پراکنش نانورس با استفاده از اشعه ایکس

بهبود خواص وارشهای حلقهای مورد استفاده در ...

صفحــات ســیلیکاتی افزایــش یافتــه و در نتیجــه خاصیــت
تقویت کنندگــی نانــورس افزایــش می یابــد .از طــرف دیگــر
مقــدار رزورســینول اضافــی بــه عنــوان نرم کننــده عمــل کــرده
و موجــب تضعیــف نانوکامپوزیــت می شــود .بــه همیــن دلیــل
گشــتاور حداکثــر در مقــدار غلظــت  3 phrاز رزورســینول
دارای نقطــه بیشــینه اســت .برهمیــن اســاس مقادیــر گشــتاور
کمینــه و زمــان نیم ســوز در غلظــت مذکــور ،کمینــه هســتند.
مقــدار شــاخص ســرعت پخــت نیــز در غلظــت  3 phrاز
رزورســینول ،حداکثــر اســت .در مــورد نمونــه تهیــه شــده بــا
اســتفاده از غلتــک نیــز مقادیــر گشــتاور حداکثــر نســبت بــه
نمونــه 3کمتــر بــوده و زمــان پخــت طوالنی تــری هم مشــاهده
می شــود .ایــن مقادیــر نشــان دهنده نفــوذ بیشــتر زنجیرهــای
الســتیک بــه درون فاصلــه صفحــات ســیلیکاتی بــا اســتفاده از
روش پیمانــه اصلــی اســت .بــا توجــه بــه نتایــج فــوق ،بــه نظر
می رســد کــه افزایــش اختــاف گشــتاور در نمونه هــای حاوی
رزورســینول و هگزامتیلــن تترامیــن می توانــد بــه دلیــل بهبــود
پراکنــش نانــورس و هم زمــان افزایــش اتصــاالت عرضــی در
الســتیک باشــد.

شکل -1آنالیز اشعه ایکس برای نمونه های مختلف

نســبت بــه نمونــه  1کــه فاقــد عامــل ســازگارکننده اســت
افزایــش در حداکثــر مقــدار گشــتاور را نشــان می دهنــد.
گشــتاور حداکثــر بــه میــزان درجــه اتصــاالت عرضــی و
مقــدار پرکننــده در الســتیک بســتگی دارد [ .]19نمونه هــای
تهیــه شــده از نظــر مقــدار نانــورس یکســان بــوده امــا
مقــدار رزورســینول در آن هــا متفــاوت اســت.با توجــه بــه
ســاختار کمپلکــس هگزامتیلــن تترامیــن و رزورســینول کــه
تولیــد فرمالدئیــد می کنــد [ ]18بــه نظــر می رســد کــه ایــن
مــاده بتوانــد تغییــرات زیــادی در رئومتــری پخــت آمیــزه
ایجــاد کنــد .نتایــج نشــان می دهــد کــه بــا افزایــش غلظــت
رزورســینول ،میــزان نفــوذ زنجیرهــای پلیمــر بــه درون فاصلــه

خواص مکانیکی
خــواص مکانیکــی نانوکامپوزیت هــای تهیــه شــده در
شــکل های  2 aو  2 bآورده شــده اســت .شــکل  2 aنشــان
می دهــد کــه نمونه هــای حــاوی 3 phrو 1عامــل ســازگارکننده
نســبت بــه نانوکامپوزیــت بــدون عامــل ســازگارکننده بــه

جدول -2مشخصه های پخت آمیزه های تهیه شده
ﭘﺨﺖ

ﭘﺨﺖ)(min

اﺳﮑﻮرچ)(min

ﮔﺸﺘﺎورﻫﺎ)(lbf.in

ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ)(lbf.in

ﻣﯿﻨﯿﻤﻢ)(lbf.in

ﻧﻤﻮﻧﻪ

9/66

16/55

6/2

19/55

33/43

13/88

1

8/47

14/3

2/5

27/89

39/7

11/81

2

10/2

11/25

1/45

28/11

40/5

12/39

3

7/74

14/4

1/48

23/09

35/7

12/61

4

8/6

13/3

1/66

27/04

39/36

12/32

)3ﻏﻠﺘﮏ(
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ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺮﻋﺖ

زﻣﺎن

زﻣﺎن

اﺧﺘﻼف

ﮔﺸﺘﺎور

ﮔﺸﺘﺎور

ﺷﻤﺎره

بهبود خواص وارشهای حلقهای مورد استفاده در ...

شکل )a( -2مقایسه استحکام کششی ،ازدیادطول و رزیلیانس نمونه ها ( )bمقایسه مدول و سختی نمونه ها

بیشــترین اختــاف مشــاهده می شــود .ایــن پدیــده منطبــق بــر

مقایسه با استاندارد
نتایــج فــوق نشــان می دهنــد کــه نمونــه 3کــه بــه روش پیمانــه
اصلــی تهیــه شــده اســت از نظــر شــرایط و خــواص در نقطــه
بهینــه قــرار دارد و می تــوان خــواص آن را براســاس اســتاندارد
 AMS 7272اندازه گیــری و بــا جــدول خــواص مقایســه کــرد.
نتایــج ایــن تحلیــل در جــدول  3آمده اســت .همان طــور که در
ایــن جــدول مشــاهده مــی شــود خــواص نمونــه 3در مراحــل
مختلــف اســتاندارد از جملــه خــواص ابتدایــی و تغییــرات
خــواص پــس از قــرار گرفتــن نمونــه در ســوخت ،روغــن و
حــرارت تحــت شــرایط جــوی در محــدوده اســتاندارد بــوده
و قابــل قبــول اســت .بنابرایــن آمیــزه ســوم طبــق فرمول بنــدی
و شــرایط اختــاط و پخــت ذکــر شــده در جــداول ،بــرای
ســاخت قالــب ،قابــل اســتفاده اســت.
ساخت واشر حلقه ای
بــرای ســاخت واشــر حلقــه ای مــورد نظــر بــه روش تولیــد
صنعتــی مطابــق بــا ابعــاد شــکل 3و بــا در نظــر گرفتــن
درهم رفتگــی آمیزه(حدود2درصــد) قالــب فلــزی و مناســب

بــه روش قالب گیــری فشــاری تهیــه شــد .بــرای ایــن
منظــور از دســتگاه  CNCســه محــور بــه صــورت دو تکــه
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ترتیــب مقــدار  10و  %30افزایــش در اســتحکام کششــی و
 12و  37%افزایــش در جهندگــی نشــان می دهنــد .شــکل 2 b
نشــان می دهــد کــه مــدول و ســختی نمونه هــا بــا افزایــش
مقــدار رزورســینول تــا  3 phrافزایــش می یابنــد .نمونــه
حــاوی  3 phrعامــل ســازگارکننده مقــدار  27%افزایــش در
مــدول و  %300افزایــش طــول نســبت بــه نانوکامپوزیــت فاقد
عامــل ســازگارکننده نشــان می دهــد .افزایش خــواص مکانیکی
بــه دلیــل پراکنــش بهتــر ذرات نانــو در زمینــه الســتیکی و
برهم کنــش فــاز زمینــه و نانــورس اســت .نتایــج تحلیــل اشــعه
ایکــس نیــز مویــد ایــن موضــوع اســت .اختــاف خــواص
نمونه هــای  3کــه بــه دو روش پیمانــه اصلــی و اســتفاده
مســتقیم از غلتــک تهیــه شــده اند در شــکل 2بــا هاشــور
نشــان داده شــده اســت (قســمت هاشــور خــورده مربــوط
بــه روش پیمانــه اصلــی اســت) .بیشــتر بــودن اســتحکام و
در عیــن حــال افزایــش طــول نمونــه تهیــه شــده بــه روش
پیمانــه اصلــی نشــان دهنــده برهم کنــش بیشــتر زمینــه و
عامــل تقویت کننــده اســت .ایــن پدیــده می توانــد بــه دلیــل
برهم کنــش عامــل ســازگارکننده بــا قــاز زمینــه و ذرات نانــو
در مرحلــه اختــاط باشــد کــه در نمونــه تهیــه شــده بــه روش
مســتقیم ،رخ نمی دهــد .نتایــج جهندگــی نیــز بیان کننــده همین
موضــوع اســت .در مــورد مــدول ،اختــاف زیــادی بیــن دو
روش مشــاهده نشــد و بــه همیــن دلیــل شــکل مــدول آن هــا
تقریب ـ ًا برهــم منطبــق اســت و در ازدیــاد طــول  300درصــد

نتیجــه قبلــی بــوده و نشــان دهنده برهم کنــش بیشــتر در نمونــه
تهیــه شــده بــه روش پیمانــه اصلــی اســت کــه تأثیــر آن در
ازدیــاد طول هــای باالتــر مشــاهده می شــود.

بهبود خواص وارشهای حلقهای مورد استفاده در ...

جدول -3مقایسه خواص نمونه 3با الزامات استاندارد

ﺧﻮاص اوﻟﯿﻪ

ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ روﻏﻦ
MIL-L-7808

ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻮﺧﺖ
TT-S-735 TY III

ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮارت

AMS 7272

ﻧﻤﻮﻧﻪ3

ﺳﺨﺘﯽ )(Shore A

70±5

75

+

اﺳﺘﺤﮑﺎم ﮐﺸﺸﯽ )(MPa

10/2

13

+

درﺻﺪ ازدﯾﺎد ﻃﻮل

250%

280%

+

ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺨﺘﯽ

 +20ﺗﺎ 0

-5

+

ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﯿﺮوي ﮐﺸﺸﯽ

- 70%

- 43%

+

ﺗﻐﯿﯿﺮات درﺻﺪ ازدﯾﺎد ﻃﻮل

- 70%

- 49%

+

ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ

 +35%ﺗﺎ 0

+5%

+

ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﯿﺮوي ﮐﺸﺸﯽ

- 60%

- 40%

+

ﺗﻐﯿﯿﺮات درﺻﺪ ازدﯾﺎد ﻃﻮل

- 55%

- 18%

+

ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﯿﺮوي ﮐﺸﺸﯽ

- 25%

- 10%

+

ﺗﻐﯿﯿﺮات درﺻﺪ ازدﯾﺎد ﻃﻮل

- 50%

- 23%

+

بــا پین هــای راهنمــا و حفــرات اضافــی بــرای ایجــاد پلیســه
اســتفاده شــد .ســپس براســاس نتایــج آزمــون رئومتــری بــرای
نمونــه 3پخــت آمیــزه در دســتگاه پــرس صــورت گرفتــه و
واشــر حلقــه ای الســتیکی تولیــد شــد .شــکل 4تصویــر واشــر
حلقــه ای ســاخته شــده را نشــان می دهــد .ایــن واشــر حلقه ای
عــاوه بــر رعایــت الزامــات اســتاندارد  ،AMS 7272از نظــر
وزنــی تــا حــدود 10درصــد ســبک تر از آمیزه هــای معمولــی
بــوده و مقــدار دوده در آن  50درصــد کمتــر اســت.
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نتیجه گیری
نانوکامپوزیت هــای الســتیک آکریلونیتریل بوتادیــن و نانوخاک
رس بهینــه شــده را می تــوان بــا  3 phrاز عامــل ســازگارکننده
مخلــوط یــک بــه یــک رزورســینول و هگزامتیلــن تترامیــن
و اســتفاده از روش اختــاط بــه صــورت پیمانــه اصلــی بــا
خــواص بهینــه تهیــه کــرد .در فراینــد اختــاط و پخــت،
پیونــد دوگانــه در بوتادیــن الســتیک آکریلونیتریــل بوتادیــن
بــا فرمالدئیــد حاصــل از واکنــش رزورســینول و هگزامتیلــن
تترامیــن واکنــش اضافــی داده و از طــرف دیگــر ،گروه هــای
هیدروکســیل عامــل ســازگارکننده بــا گروه هــای هیدروکســیل
روی ســطح صفحــات ســیلیکاتی نانــورس اصــاح شــده پیوند
هیدروژنــی برقــرار می کننــد [ .]18ایــن اتصــال موجب تســهیل
نفــوذ زنجیرهــای الســتیک آکریلونیتریــل بوتادیــن بــه درون
فاصلــه صفحــات ســیلیکاتی نانــورس شــده و در نتیجــه ذرات
تقویت کننــده در فــاز زمینــه بهتــر پخــش می شــوند .در نتیجــه
خــواص مکانیکــی نســبت بــه نانوکامپوزیت هــای معمولــی
بــه ویــژه در ازدیــاد طول هــای بــاال افزایــش قابــل توجهــی
نشــان می دهــد .ســاخت واشــرهای حلقــه ای مــورد اســتفاده
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شکل -3نقشه اورینگ مورد نظر برای تولید صنعتی

AMS 7272

... بهبود خواص وارشهای حلقهای مورد استفاده در

 تصویر اورینگ های ساخته شده با استفاده از فناوری نانو-4شکل

 مقاومــت، مقاومــت در مقابــل ســوخت،)as received( اولیــه
در مقابــل روغــن داغ و مقاومــت در مقابــل هــوای گــرم و
آزمــون پیرســازی از نظــر وزنــی نیــز نســبت بــه واشــرهای
حلقــه ای معمولــی ســبک تر بــوده و آمیــزه در نمونــه بهینــه
، کمپلکــس رزورســینول و هگزامتیلــن تترامیــن3 phr شــامل
 درصــد کاهــش وزن نســبت بــه واشــرهای10 حــدود
.حلقــه ای معمولــی دارد

در ســامانه های هیدرولیــک بــا اســتفاده از فنــاوری نانــو و بــا
 صــورتAMS 7272 رعایــت الزامــات اســتاندارد هوایــی
 واشــرهای حلقــه ای تولیــد شــده از نظــر مقــدار دوده.گرفــت
 درصــد کاهــش داشــته و در50 بــه کار رفتــه در آن بیــش از
نتیجــه نفــوذ دوده از طریــق واشــرهای حلقــه ای بــه درون
 واشــرهای.روغــن هیدرولیــک بســیار کمتــر خواهــد بــود
حلقــه ای تولیــد شــده ضمــن داشــتن خــواص مکانیکــی قابــل
قبــول در مراحــل مختلــف آزمــون مثــل آزمــون در مرحلــه
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