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در دهههــای اخیــر ،الســتیک ســبز بهدلیــل خــواص برتــر بهمــرور جایگزیــن الســتیکهای
مرســوم شــده اســت .مهمتریــن دلیــل بــرای تغییــر رویکــرد صنعــت الســتیک ،ذخیــره انــرژی،
کاهــش مصــرف ســوخت و صــدا ،کاهــش رهایــش  CO2و افزایــش طول عمر الســتیک اســت .در
میــان الســتیکهای ســنتزی ،الســتیک اســتایرن-بوتادین بیشــترین مصــرف را بــه خــود اختصاص
داده اســت .تاکنــون اصالحــات فراوانــی بــر روی االســتومر  SBRبهمنظــور بهبــود خــواص و
ســنتز الســتیک ســبز انجــام گرفتــه اســت .از مهمتریــن آنهــا میتــوان بــه جایگزینــی روش
محلولــی بــه جــای امولســیونی اشــاره كــرد .ســنتز الســتیک اســتایرن-بوتادین بــه روش محلولــی
توســط پلیمــری شــدن زنــده ،عمدت ـ ًا در حاللهــای هیدروکربنــی و بــا اســتفاده از آغازگرهــای
آلی-فلــزی انجــام میشــود .در ایــن ســامانهها عــاوه بــر امــکان کنتــرل ســاختار پلیمــر ،وزن
مولکولــی و توزیــع آن ،میتــوان الســتیکهایی بــا خــواص ویــژه همــراه بــا گروههــای عاملــی
مشــخص ،ســنتز کــرد .هــدف از ایــن مقالــه ،مــروری بــر الســتیک اســتایرن-بوتادین بــا تمرکــز بر
روش محلولــی آن (الســتیک ســبز) اســت.
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 1مقدمه
یکــی از پرمصرف تریــن الســتیک های ســنتزی ،الســتیک
اســتایرن-بوتادین ( )SBRاســت کــه از کوپلیمركــردن
منومرهــای بوتادیــن و اســتایرن بــا نســبت تقریبــی  3بــه 1
به دســت می آیــد [ .]1ســهولت دســتیابی بــه ایــن الســتیک
و برتــری برخــی خــواص آن نســبت بــه الســتیک طبیعــی،
موجــب افزایــش تمایــل صنایــع الســتیک بــه آن شــده اســت.
امــروزه  SBRبــه میــزان  %37بخــش اعظمــی از ظرفیــت
الســتیک های ســنتزی را بــه خــود اختصــاص داده اســت کــه
بیشتریــن ظرفیــت تولیــد آن مربــوط بــه  SBRامولســیونی
( )ESBRاســت .بــا ایــن وجــود فقــدان برخــی از خــواص در
 SBRســنتز شــده بــه ایــن روش ،موجب رشــد چشــمگیر SBR
ســنتز شــده بــه روش محلولــی ( )SSBRدر دهــه اخیــر شــده
اســت .طبــق گزارش هــا ،ســهم تولیــد  SSBRدر ســال ،2018
 %37نســبت بــه ســال  2014رشــد داشــته اســت .آســیا بــا
 ،%55بیش تریــن ســهم را در ایــن زمینــه نســبت بــه قاره هــای
دیگــر داشــته اســت .مهم تریــن تولیدکننــدگان  SSBRدر آســیا،
چیــن ،ژاپــن ،کــره جنوبــی و هنــد هســتند [ 2و .]3
االســتومرهای  SBRکاربردهــای مختلفــی از جملــه
چســب های پایــه حاللــی ،چســب های تحــت فشــار،
عایق هــا ،اصالح کننــده آســفالت ،کفش هــا ،پوشــش کــف
فــرش و صنایــع الســتیک دارد .بــا ایــن وجــود ،عمــده
مصــرف االســتومرهای  SBRدر صنعــت الســتیک ()%70
اســت .بنابرایــن ،خــواص ایــن االســتومر به شــدت وابســته بــه
رویکــرد ایــن صنعــت اســت [ .]4تمایــل ایــن صنعــت بــرای
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ســاخت الســتیک های ســبز کــه دارای خواص زیســت محیطی،
اقتصــادی ،طــول عمــر بــاال ،کاهــش ســوخت و رهایــش CO2
و  ...باشــد ،موجــب ســنتز االســتومرهای  SSBRشــده اســت
(شــکل  .)1ایــن ویژگی هــا به دلیــل مقاومــت غلتکــی پایین تــر
و چنگ زنــی بهتــر بــه ســطح خیــس درالســتیک های ســبز
نســبت بــه الســتیک های مرســوم اســت (شــکل  .)2لــذا بــا
توجــه بــه اهمیــت روز افــزون الســتیک ســبز ،هــدف از ایــن
مقالــه مــروری کوتــاه بــر الســتیک  SBRبــا تاکیــد بــر روش
محلولــی آن (الســتیک ســبز) اســت .بنابرايــن پــس از ارائــه
روش هــای تولیــد موجــود و مقایســه آن ،بــه بررســی ســاختار
و کامپوزیت هــای الســتیک ســبز پرداختــه می شــود.
 2انواع روش های تولید SBR
از ديــدگاه صنعتــی ،الســتیک  SBRبــه دو روش امولســیونی و
محلولــی تهیــه می شــود .فراینــد امولســیونی کــه پلیمرشــدن در
آن بــه روش رادیــکال آزاد انجــام می شــود ،بــه دو صــورت
ســرد و گــرم اســت .پلیمرشــدن در دمــای  5تــا ،10 °C
فراینــد ســرد نامیــده می شــود .فراینــد امولســیون گــرم در
دمــای حــدود  50 °Cانجــام می شــود .در فراینــد امولســیون
گــرم از آغازگرهــای پتاسیم دی ســولفات یــا پتاسیم پرســولفات
و در فراینــد امولســیون ســرد از آغازگرهــای اكســايش-
كاهــش ماننــد پارا-متان هیدروپروکسید/ســولفات آهن اســتفاده
می شــود کــه فعالیــت بیشــتری دارد و در دماهــای پاییــن ،وزن
مولکولــی باالتــری را مهیــا می كنــد .در فراینــد امولســیون
گــرم درجــه تبدیــل تــا حــدود  %70می رســد کــه موجــب
ایجــاد شــاخه های بیش تــر در زنجیــر پلیمــری می شــود .فرایند
امولســیون ســرد ،مقاومــت سایشــی و خواص دینامیکــی بهتری
را نتیجــه می دهــد [ 6و  .]7عــدم کنتــرل بــر واکنش هــای
انتقــال زنجیــر و اختتــام ،موجــب ایجــاد خــواص ضعیف تــر
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نســبت بــه  SBRتولیــدی بــه روش محلولــی می شــود کــه در
بخش هــای بعــدی بــه آن اشــاره خواهــد شــد.
در فراینــد محلولــی ،اســتایرن و بوتادیــن به صــورت تک فــاز
در حــال آلــی قــرار دارنــد .در ایــن فراینــد ،پلیمــري شــدن
بــه روش آنیونــی بــه پیــش مــی رود و از آغازگرهــای آلــی-
فلــزی اســتفاده می شــود .بــه دلیــل ماهیــت زنــده واکنــش،
اختتــام تنهــا بــا افــزودن خاتمه دهنــده انتخابــی (بــا توجــه
بــه خــواص نهایــی مــد نظــر) بــه زنجیرهــای زنــده پلیمــری،
انجــام می گیــرد [.]8
 3مقایسه  ESBRو SSBR
هاالســا و همــکاران اثــر ســاختار الســتیک روی خــواص
آن را مــورد بررســی قــرار دارنــد .طبــق گــزارش آن هــا ،وزن
مولکولــی ،توزیــع وزن مولکولــی ،ترکیــب درصــد منومــر،
توزیــع بخش هــا و حضــور شــاخه در زنجیــر ،روی خــواص
نهایــی الســتیک تأثیرگــذار اســت [.]9
از ابتــدای دهــه  1990تاکنــون تولیــد  ESBRکاهــش  55تــا
 65درصــدی داشــته اســت و ایــن به دلیــل کاهــش تقاضــای
صنایــع خــودرو و افزایــش تقاضــا بــرای تولیــد الســتیک
ســبز اســت .محققــان در ســال های اخیــر دریافته انــد کــه
تولیــد  SBRبــه روش محلولــی ،خــواص بهتــری را نســبت بــه
روش امولســیونی می دهــد (شــکل  .)3در واقــع کوپلیمركــردن
اســتایرن-بوتادین بــه روش محلولــی موجــب کنتــرل بهتــر
روی ریزســاختار پلیمــر و درنتیجــه خــواص محصول می شــود
[ .]10ایــن روش عــاوه بــر اصــاح ســاختار پلیمــر روی
ســرعت ورود منومــر بــه زنجیــر نیــز کنتــرل دارد .بــرای مثــال،
درصــد وینیــل در ســاختار ،در روش امولســیونی حــدود 15
تــا  20درصــد اســت؛ ایــن درحالیســت کــه در روش محلولــی
امــکان ایجــاد ایــن ســاختار تــا  %80نیــز وجــود دارد .عــاوه
بــر ایــن توزیــع اســتایرن در بوتادیــن نیــز قابــل کنتــرل اســت
و از ســاختار اتفاقــی تــا ســاختار بلوکــی امــکان ســنتز دارنــد
[ 11و .]12
در فراینــد محلولــی امــکان تولیــد محــدوده وســیعی از
اوزان مولکولــی کنترل شــده از الیگومرهــا تــا پلیمرهــای بــا
وزن مولکولــی بســیار بــاال وجــود دارد .همچنیــن می تــوان
پلیمرهــای بــا توزیــع پراکندگــی بســیار باریــک ســنتز کــرد.
ایــن در حالیســت کــه به دلیــل ســرعت باالتــر فراینــد رادیکالی
نســبت بــه آنیونــی ،ســاختار پلیمرهــای امولســیونی پیچیده تــر
اســت و بــه شــرایط واکنــش چنــدان حســاس نیســت .ایــن
ســرعت بــاال ،امــکان کنتــرل روی وزن مولکولــی ،توزیــع آن
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و همچنیــن توزیــع منومــر در ســاختار و ....را نمی دهــد .وزن
مولکولــی بســیار بــاال باعــث فرایندپذیــری دشــوار می شــود .با
اعمــال عامــل پیوندزنــی می تــوان بــر روی ســاختار ،شــاخه
ایجــاد کــرد و موجــب بهبــود فرایندپذیــری  SSBRشــد.
گزارش هــاي متعــددی در زمینــه شــاخه زنی بــه ایــن روش
انتشــار یافته اســت .بــرای مثــال اســتفاده از تتراکلریدســیلیکون
موجــب ایجاد ســاختار ســتاره ای و چهارشــانه ای روی SSBR
می شــود [ 13و  .]14عباســیان و همــکاران نیــز بــا اســتفاده از
2و2و6و-6تترامتیل-1-پیپریدینیلوکســی ( ،)TEMPOاســتایرن
را بــه  SSBRپیونــد زدنــد [ .]15ویژگی هــای  SSBRو ESBR
در جــدول  1آمــده اســت.
 SBRتولیــدی بــه روش محلولــی دارای خــواص مقاومــت
فشــاری باالتــر ،حالــت ارتجاعــی بیشــتر ،مقاومــت غلتکــی
بهتــر ،گرمازایــی تحــت تنــش کمتــر و پســماند پایین تــر
نســبت بــه نــوع امولســیون آن ،اســت [ .]16افزایــش درصــد
1و 2وینیــل در ســاختار موجــب افزایــش میــزان چنگ زنــی
بــه ســطح خیــس و افزایــش دمــای انتقــال شیشــه ای الســتیک
خواهــد شــد .ایــن خــواص به ویــژه در صنعــت خودروســازی
اهمیــت ویــژه ای دارد .عــاوه بــر ایــن ،بــر اســاس ضابطــه
شــماره  019-64Aتصویب شــده توســط اتحادیــه اروپــا،
تنهــا الســتیک های حــاوی برچســب کنتــرل کیفیــت ،از
تولیدکننــدگان خریــداری می شــود [ .]5ایــن برچســب (شــکل
 )4حــاوی اطالعاتــی از ویژگــی و مولفه هــای کیفــی آن اســت
کــه کیفیــت آن بــا درجه هــای  Aتــا  Gمشــخص می شــود.
مولفــه اول مقاومــت غلتکــی الســتیک اســت کــه روی مصرف
ســوخت اثــر می گــذارد .در واقــع ،کاهــش  6درصــد مقاومــت
غلتکــی موجــب کاهــش  1درصــدی مصــرف ســوخت
می شــود .مولفــه دوم چنگ زنــی بــه ســطح خیــس اســت کــه

سال چهارم ،شماره  ،1شماره پیاپی  ،13بهار 1398

59

مــقــاالت عــلــمــی

جدول 1ویژگی های  SBRتولیدی به روش امولسیونی و محلولی [ 17و ]18
SSBR

ESBR

روش ﭘﻠﻴﻤﺮﺷﺪن

ﭘﻠﻴﻤﺮﺷﺪن ﻣﺤﻠﻮﻟﻲ در ﺣﻼل ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻨﻲ

ﭘﻠﻴﻤﺮﺷﺪن اﻣﻮﻟﺴﻴﻮﻧﻲ

ﻧﻮع واﻛﻨﺶ ﭘﻠﻴﻤﺮﺷﺪن

آﻧﻴﻮﻧﻲ

رادﻳﻜﺎﻟﻲ

ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺰور/آﻏﺎزﮔﺮ

ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺰور ﻫﺎي آﻧﻴﻮﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ/آﻏﺎزﮔﺮ ،ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮﺗﻴﻞ ﻟﻴﺘﻴﻮم

ﺳﺎﻣﺎﻧﻬﺎﻛﺴﺎﻳﺶ-ﻛﺎﻫﺶ

درﺻﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ )(%

95-99

60-75

ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺧﻂ ﻣﺤﻔﻈﻪ واﻛﻨﺶ)ﻫﺰارﺗﻦ/ﺳﺎل(

30-60

20-30

ﻣﻴﻜﺮوﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﻠﻴﻤﺮ
ﻣﻴﺰان اﺳﺘﺎﻳﺮن )(%

15-40

23-40

ﻣﻘﺪار واﺣﺪ 1و 2وﻳﻨﻴﻞ )(%

7-80

) 15-20ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺘﺪاول 18 :درﺻﺪ ﺳﻴﺲ65 ،

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﻠﻴﻤﺮ

ﻗﻄﻌﻪ اي ﻳﺎ آﻣﺎري

ﺗﺮاﻧﺲ و  17درﺻﺪ 1و 2وﻳﻨﻴﻞ(
آﻣﺎري

ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪ ﭼﺮب

≤0.5

وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ

ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه

ﺗﻮزﻳﻊ وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ

ﺑﺎرﻳﻚ ،ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه ) 1ﺗﺎ (2.5

ﭘﻬﻦ )ﺑﻴﺶ از (3

اﻋﻤﺎل ﮔﺮوهﻫﺎي ﻋﺎﻣﻠﻲ

اﻣﻜﺎنﭘﺬﻳﺮ در اﻧﺘﻬﺎي واﻛﻨﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﻪ ﻳﺎ ﮔﺮوهﻫﺎي ﻋﺎﻣﻠﻲ

اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﻮﻣﺮ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻠﻲ )اﺳﻴﺪﻫﺎي

اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ

ﻛﺮﺑﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻚ ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع(

ﻛﻮﺗﺎه

ﻃﻮﻳﻞ

ﻃﻮل ﺷﺎﺧﻪﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﻲ

≤6

بــه بخــش ایمنــی مرتبــط می شــود و در نهایــت مولفــه ســوم که
مخصوصـ ًا در اتحادیــه اروپــا مــورد توجــه اســت ،میــزان صــدا
اســت .عــاوه بــر کشــورهای عضــو اتحادیــه اروپــا ،کشــورهای
آســیایی از جملــه ژاپــن و کــره نیــز در برچســب گذاری ،پیشــرو
هســتند .در چنیــن کشــورهایی برچســب زنی بــا تمرکــز بــر دو
مولفــه مقاومــت غلتکــی و چنگ زنــی بــه ســطح خیــس اســتوار
اســت .شــركت های هانکــوک ،کومهــو ونکســن از جملــه
شــرکت های کــره ای هســتند کــه برچســب زنی به الســتیک را از
الزامــات خــود برشــمرده اند .ایــن ویژگــی نیــز تنهــا بــا عاملــدار
کــردن الســتیک بــه روش محلولــی امکان پذیــر اســت.
 4شیمی فرایند SSBR
 SSBRبه طــور مرســوم در محلــول هیدروکربنی بــا آغازگرهای
بوتیل لیتیــوم تهیــه می شــود .كنش گاه هــا در ایــن فراینــد
می تواننــد لولــه ای ،بــي دررو ،گرم كــن دار و  ...باشــند .فراینــد
می توانــد بــه دو صــورت پیوســته و ناپیوســته انجــام گیــرد.
كنش گاه هــای ناپیوســته امــکان کنتــرل بهتــر روی خــواص
پلیمــر نهایــی و توزیــع وزن مولکولــی را فراهــم مــی آورد.
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شکل  4نمونه برچسب مشخصات الستیک اتحادیه اروپا []5

الستیک سبز؛ استایرن-بوتادین محلولی

همان طــور کــه بیــان شــد بــه دلیــل ماهیــت زنــده واکنــش،
زنجیرهــای پلیمــری تنها بــا اعمــال غیرفعال کننده هــای واکنش
از فعالیــت ســاقط می شــوند .شــايان گفتــن اســت دمــای باالی
واکنــش و حضــور ناخالصــی در ســامانه می توانــد موجــب
انجــام واکنش هــای اختتــام ،قبــل از حصــول وزن مولکولــی
مــد نظــر شــود .وزن مولکولــی پلیمــر بــا کنتــرل نســبت منومــر
بــه آغازگــر کنتــرل می شــود .محققــان بــا اســتفاده از ترکیــب
آغازگرهــا شــامل ترکیبــات آلی-لیتــوم ،دی آمین-آلکیل اتــر و
سدیم آلکوکسید/فنوکســید ،امــکان انجــام واکنــش در دماهــای
باالتــر را فراهــم کرده انــد .انجــام واکنــش دردمــای بــاال
موجــب افزایــش ســرعت واکنــش و ســهولت در حــذف
حالل می شــود.
مهم تریــن مــواد مــورد اســتفاده در پليمرشــدن محلولــی بــه
روش آنیونــی زنــده ،منومــر ،حــال ،آغازگــر ،عامــل توزیــع
کننــده ،گونــه عامــل دار ،خاتمه دهنــده و مــواد خالص ســاز
اســت .منومرهــای مــورد اســتفاده در فراینــد تولیــد ،SSBR
بوتادیــن و اســتایرن هســتند کــه به دلیــل حضــور بازدارنده هــا
در آن هــا (به دلیــل عــدم واکنش هــای خودبخــودی) ،بایــد قبل
از مصــرف ،خالــص شــوند .هگــزان و ســیکلوهگزان متــداول
تریــن حالل هــای اســتفاده شــده در ایــن فراینــد هســتند.
به منظــور توزیــع اســتایرن در بوتادیــن از عامــل توزیع کننــده
اســتفاده می شــود .گونــه عامــل دار نیــز بــرای عامــل دار کــردن
زنجیرهــا بــرای واکنــش بــا افزودنی هــا و همچنیــن به منظــور
شــاخه دار کــردن مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد.
 1-4شروع

در واکنــش شــروع ،کربانیــون بــار منفــی همــراه بــا یــون
لیتیــوم بــار مثبــت تشــکیل می شــوند .فراینــد رشــد زنجیــر
پلیمــری از طریــق افــزودن واحدهــای منومــری بــه کربانیــون
بــه پیــش مــی رود .هنگامــی کــه آغازگــر بــه حــال اضافــه
می شــود به صــورت زوج یــون باقــی می مانــد .ایــن زوج
یون هــا به صــورت تعادلــی در حــال در طــول واکنــش قــرار
می گیرنــد .واکنش هــای شــروع به صــورت زیــر اســتBu .
گــروه بوتیــل و  Mمنومــر (اســتایرن یــا بوتادیــن) اســت.
()1


→ 6 BuLi
)BuLi(6 ←


()2

)BuLi( 
→ Bu − + Li +

()3

−

Bu + M 
→ BuM
−

نکته مهم ،انحالل پذیری آغازگر در حالل است.

توزیــع یکنواخــت بــه شــکل کلوخــه ایجــاد می شــود.
حضــور کلوخه هــا فعالیــت آغازگــر را کاهــش می دهنــد زیــرا
تعــداد زنجیرهــای پلیمــری ،وابســته بــه تعــداد آغازگرهــای
فعــال اســت .عــاوه بــر ایــن ،خــواص پلیمــری ،کم تــر قابــل
پیش بینــی اســت.
 2-4رشد

در فراینــد آنیونــی مرحلــه رشــد بســیار آهســته تر از مرحلــه
شــروع اســت .شــايان گفتــن اســت ،تعــداد زنجیرهــای در حال
رشــد از طریــق مقــدار اســتوکیومتری آغازگــر تعییــن می شــود.
مرحلــه رشــد همــراه بــا آزادســازی حــرارت ناشــی از افزایــش
دمــای واکنــش تحــت شــرایط بي دررواســت .گرچــه فراینــد
رشــد آهســته تر از شــروع اســت ،امــا بــه انــدازه ای ســریع
اســت کــه در دماهــای بســیار پاییــن قــادر بــه انجــام باشــد.
واکنــش رشــد در زیــر آمــده اســت:
()4
همان طــور کــه گفتــه شــد در مرحلــه رشــد پليمرشــدن
محلولــی  ،SBRواکنش هــای اختتــام و انتقــال بــه زنجیــر
وجــود نــدارد و واکنــش تــا مصــرف تمامــی منومرهــا ادامــه
خواهــد داشــت .در ایــن مرحلــه محلــول شــامل مخلوطــی از
کربانیــون فعــال همــراه بــا یــون لیتیــوم مثبــت اســت .همچنین
زنجیرهــای پلیمــری بــا افزایــش منومرهــای بیشــتر می تواننــد
رشــد کننــد ،بنابرایــن پليمرشــدن محلولــی آنیونــی به عنــوان
پليمرشــدن زنــده شــناخته می شــود.
 3-4اختتام

واکنــش اختتــام بــا افــزودن عامــل خاتمه دهنــده بــه مخلــوط
واکنــش انجــام می شــود .ایــن خاتمه دهنده هــا می تواننــد
شــامل اجــزای قطبــی از جملــه آب یــا مخلوطــی از الکل هــا
باشــند کــه به ســرعت باعــث اختتــام زنجیرهــای در حال رشــد
می شــوند .واکنــش اختتــام در زیــر آمــده اســت:
()5
حضــور هرگونــه مولکــول ناخالصــی ماننــد اکســیژن،
دی اکســیدکربن و آب می توانــد منجــر بــه اختتــام یــا انتقــال
زنجیرهــا به صــورت ناخواســته شــود ،بنابرايــن مراقبت هــای
ویــژه ای در ایــن فراینــد بایــد صــورت گیــرد .همچنیــن
محیــط بایــد در اتمســفر نیتــروژن یــا آرگــون باشــد.
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 4-4کوپليمرشدن

واکنشهای کوپليمرشدن توسط معادالت زیر توصیف میشود.

دو واکنــش اول به ترتیــب جورپليمرشــدن اســتایرن و
بوتادیــن را بــا ثوابــت ســرعت  kssو  kbbنشــان می دهــد.
واکنش هــای ســوم و چهــارم واکنش هــای ضربــدری
پليمرشــدن بــا ثوابــت ســینتیکی  ksbو  kbsاســت .در طــول
جورپليمرشــدن ،اســتایرن بســیار ســریع تر از بوتادیــن واکنــش
می دهــد .بــا ایــن وجــود در کوپليمرشــدن ،ابتــدا در مخلــوط
پلیمــري نمی شــود .بخــش زیــادی از بوتادیــن در ابتــدا بــه
زنجیــر کوپلیمــر همــراه بــا مقــدار کمــی از اســتایرن وارد
می شــود .تنهــا پــس از مصــرف تمامــی بوتادین هــا ،اســتایرن
به صــورت قطعه هــای پلی اســتایرن حاضــر مي شــود .حــال
مــورد اســتفاده بــرای کوپليمرشــدن اثــر چشــمگیری روی
ثوابــت ســرعت دارد .بــرای کوپليمرشــدن اســتایرن-بوتادین
در حــال ســیکلوهگزان ،نســبت فعالیــت  kbb/kbsتقریبـ ًا 50
برابــر  kss/ksbاســت .ایــن امــر منجــر بــه کوپليمرشــدن بــا
شــرایط ارائــه شــده در بــاال ،می شــود.
کوپليمرهــای قطعــهای و دو قطعــهای هنگامــی کــه
کوپليمرشــدن در غیــاب عامــل توزیعکننــده انجــام میگیــرد،
تشــکیل میشــوند .ایــن کوپليمرشــدن ها کامــ ً
ا متفــاوت بــا
کوپليمرشــدن اتفاقــی اســت .ایــن ســاختار شــامل قطعه هــای
پلی اســتایرن شیشــه ای همــراه بــا قطعه هــای پلی بوتادیــن
الســتيكي اســت .گرچــه ایــن قطعه ها اساسـ ًا ناســازگار هســتند؛
امــا بــه صــورت ناهمگــون بــه یکدیگــر پیونــد زده شــده اند.
کوپلیمــر حاصــل دو دمــای انتقــال شیشــه ای ،مــدول بــاال،
آب رفتگــی کــم ،ســختی بــاال ،اکســتروژن خــوب ،مقاومــت
ســایش بــاال و نقطــه شکســت پاییــن دارد کــه در کاربردهــای
کفــش ،عایق هــای کابــل و ســیم ،تســمه نقالــه و شــلنگ ها
کاربــرد داشــته ،مناســب صنایــع الســتیک (عمــده مصــرف
 )SBRنیســت .کوپلیمــر خــوب در ایــن حــوزه ،کوپلیمــر بــا
توزیــع اتفاقــی اســتایرن و بوتادیــن اســت .همان طــور کــه در
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متــن گفتــه شــد ،حــال نقــش مهمــی در ثوابــت ســینتیکی
و توزیــع هــر منومــر در زنجیــر کوپلیمــر دارد .در صنعــت از
حالل هــای هیدروکربنــی در کنــار عوامــل توزیع کننــده بــرای
حصــول کوپليمرشــدن اتفاقــی اســتفاده می شــود .از جملــه
عوامــل توزیع کننــده مــورد اســتفاده در صنایــع ترکیبــات شــامل
اکســیژن از جملــه اترهــا اســت [ 19و .]20
 5خواص و ساختار
ســاختار نهایــی کوپلیمــر تولیــدی روی خــواص پلیمــر از
جملــه دمــای انتقــال شیشــه ای تأثیرگــذار اســت .عــاوه
برایــن ،ریزســاختار پلیمــر عمدتــ ًا بــا مقــدار وینیــل آن
شناســایی می شــود کــه روی خــواص مکانیکــی الســتیک ســبز
اثــر می گــذارد .مقــدار بیشــتر اســتایرن منجــر بــه افزایــش
مقاومــت سایشــی و فاکتــور اتــاف کــه نشــان دهنده بهبــود
چنگ زنــی بــه ســطح خیــس اســت ،می شــود؛ ایــن در
حالــی اســت کــه میــزان بوتادیــن بیشــتر خــواص االســتیک
را تحت الشــعاع قــرار می دهــد .ویــوال و همــکاران نشــان
دادنــد کــه اســتفاده از اصالح کننــده تتراهیدروپیرانیــل اتــر
موجــب افزایــش میــزان ســاختار 1و-2وینیــل در مقایســه بــا
اصالح کننده هــای مرســوم  -2متوکســی متیل تتراهیدروفوران و
-2اتوکســی متیل-تتراهیدروفوران ،می شــود .همچنیــن توزیــع
اســتایرن در کوپليمرشــدن در ایــن حالــت به خصــوص در
دماهــای باالتــر نســبت بــه تتراهیدروفوران هــا بهتــر می شــود
کــه از ديــدگاه اقتصــادی مــورد توجــه اســت [.]21
طبیعــت زنــده زنجیرهــای پلیمــری در پليمرشــدن محلولــی
آنیونــی  SBRمنجــر بــه ایجــاد پیونــد زنجیــر پلیمــری بــا
پركننــده می شــود .شــکل  5حالــت مختلــف عامــل دار شــدن
زنجیــر پلیمــری را نشــان می دهــد .به منظــور بهبــود پیوندزنــی
افزودنی هــا بــه پلیمــر ،عــاوه بــر انتهــای زنجیــر ،عامــل دار
کــردن بایــد در ســطح آن نیــز صــورت پذیــرد.
بــر اســاس گــزارش منتشــر شــده از شــرکت ســومیتومو ،
اعمــال ســیلیکا بــه شــاخه های  SSBRموجــب بهبــود هم زمان
دو ویژگــی مقاومــت غلتکــی و چنگ زنــی بــه ســطح خیــس
می شــود .طــرح واره واکنــش عامل دارکــردن الســتیک ســبزدر
شــکل  6آمــده اســت.
به منظــور بهبــود بازدهــی پیوندزنــی ســیلیکا ،محققــان
اســتفاده از آغازگــر آمینواســتایرن-2/بوتیل لیتیــوم را پیشــنهاد
کردنــد [.]23
هــوگان و همــکاران [ ]24عامــل دار کــردن  SSBRرا بــا
اســتفاده از هیدروکســیل های شــامل گوگــرد مانند-2متیــل-2-

الستیک سبز؛ استایرن-بوتادین محلولی

شکل  5حاالت مختلف عامل دار کردن زنجیر پلیمری []22
شکل  6طرح واره واکنش عامل دار کردن ]22[ SSBR

تیازولیــن-2 ،بنزیــل تیو-2-تیازولین-2 ،دودســیل-2-تیازولین
و -2دی متیــل آمینو-2-تیازولیــن گــزارش کردنــد .محصــول
نهایــی اتــاف ،پســماند و خســتگی کمتــر ،چســبندگی
مرطــوب و فرایندپذیــری بهتــر نشــان داد .محققــان همچنیــن
عامــل دار کــردن  SSBRبــا پیرولیدیــن را روشــی جــذاب برای
بهبــود پیوندزنــی الســتیک ســبز بــا دوده عنــوان کردنــد [.]25
ســون و همــکاران [ ]26به منظــور بهبــود پراکنــش ســیلیکا در
الســتیک ســبز ،از گروه هــای عاملــی آمینــی اســتفاده کردنــد.
نتایــج تحقیقــات آن هــا نشــان داد کــه نانوکامپوزیــت حاصلــه
دارای اســتحکام کششــی ،اســتحکام سایشــی بــاال و مقاومــت
غلتکــی پاییــن اســت .چــوی و همــکاران [ ]27نشــان دادنــد
کــه عــاوه بــر میــزان اســتایرن و واحدهــای 1و -2وینیــل،
درصــد شــبکه ای شــدن نیــز روی خــواص چنگ زنــی بــه
ســطح خیــس و مقاومــت غلتکــی اثرگــذار اســت .طبــق
پیشــنهاد آن هــا به منظــور حصــول میــزان خــوب هــر دو
ويژگــي ،مقــدار اســتایرن ،واحــد 1و -2وینیــل و درصــد
شــبکه ای شــدن به ترتیــب بایــد در محــدوده  15-18درصــد،
 45-50درصــد و بــاالی  1/5× 10-4مــول بــر ســانتی متر
مکعــب باشــد.
اثــر ســاختار شــیمیایی  SSBRروی توزیــع پركننــده و
برهم کنــش آن بــا الســتیک ســبز توســط لــوو و همــکاران
[ ]28بررســی شــد .بدیــن منظــور ،آن هــا پیوندزنــی ســیلیکا به
ســه الســتیک  SSBRاصالح نشــده ،ســتاره ای و اصالح شــده
درون زنجیــری توســط -3مرکاپتوپروپیونیک اســید ،همچنیــن
خــواص آن هــا را مــورد ارزیابــی قــرار دادنــد .نتایــج نشــان داد
کــه میــزان بهینــه اصالح کننــده بــرای بیشــینه پخــش ســیلیکا
 14/2درصــد وزنــی اســت .همچنیــن  SSBRاصالح شــده
به دلیــل برهم کنــش بهتــر بــا ســیلیکا به عنــوان الســتیک ســبز

در بخــش تــرد الســتيك پیشــنهاد شــد.
کیــن و همــکاران [ ]29روشــی نویــن بــرای افزایــش
خــواص الســتیک ســبز پیشــنهاد کردنــد .آن هــا کوپلیمــر
 SSBRبــا انتهــای هیدروکســیل و ایزوســیانات متقــارن بــه
همــراه پلــی ال ســنتز کردنــد .نتایــج کار آن هــا نشــان داد
کــه در قیــاس بــا دیگــر االســتومرهای ســبز ،ایــن کوپلیمــر
مقاومــت سایشــی ،مقاومــت غلتکــی و چنگ زنــی بــه ســطح
خیــس ،به ترتیــب  69/8 ،94/6و  13/8درصــد بیشــتری دارد.
حضــور گــروه عاملــی بزرگ ترت-بوتیــل کلــرو دی فنیــل
ســیالن ،موجــب کاهــش اثــر پایــن و بهبــود پراکنــش پركننــده
در ماتریــس پلیمــر می شــود (شــکل  .)7همچنیــن هنگامــی
کــه انتهــای زنجیــر بــه اســتایرن-تر-بوتیل کلــرو دی فنیــل
ســیالن ختــم شــود پراکنــش پركننــده بهتــر از زمانــی اســت
کــه انتهــای زنجیــر بــه بوتادیــن -ترت-بوتیــل کلــرو دی فنیــل
ســیالن ختــم شــود .بنابرایــن بــرای تــرد الســتیک های ســبز
مناســب اســت [.]30
 6کامپوزیت های SSBR
به منظــور حفــظ اســتحکام در الســتيك ها ،االســتومرهای خــام

شکل 7سازوكارواکنش  SSBRبا ترت-بوتیل کلرودی فنیل سیالن []30

سال چهارم ،شماره  ،1شماره پیاپی  ،13بهار 1398
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شکل  8طرح واره پیوند زدن -3-SSBRمرکاپتوپروپیل تری اتوکسی
سیالن به سیلیکا به وسیله روش بال میل []31

بایــد ابتــدا پخــت و ســپس بــا پركننده هــای تقویت کننــده
ترکیــب شــوند .دوده و ســیلیکا مرســوم ترین تقویت کننده های
ایــن صنعــت هســتند .به دلیــل اینکــه ســطح ســیلیکا بــا
گروه هــای ســیالنول آب دوســت پوشــش داده شــده اســت،
نســبت بــه دوده تمایــل کم تــری بــه پلیمرهــای هیدروکربنــی
دارد .بنابرایــن به منظــور بهبــود پیوندزنــی ســیلیکا بــه پلیمــر،
محققیــن تحقیقــات گســترده ای در خصــوص عامــل دار کــردن
پلیمــر یــا اصــاح ســطح ســیلیکا انجــام داده انــد.
ژائــو و همــکاران [ .]31روشــی ســاده ،ســبز و بــا
بازدهــی بــاال بــرای افزایــش پراکنــش ســیلیکا درون SSBR
پیوندزده شــده بــا -3مرکاپتوپروپیــل تری اتوکســی ســیالن
معرفــی کردنــد .در ایــن تحقیــق ،ســیلیکا همــراه بــا SSBR
پیونــدی بــه درون محفظــه بــال میــل ریختــه شــد و پــس از
آن بــرای رقیق ســازی ســیلیکا بــه  %10وزنــی ،ســیکلوهگزان

شکل  9اثر سیلیکاهای مختلف برگرانروي مونی الستیک سبز []32
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اضافــه و عملیــات شــروع شــد (شــکل .)8نتایــج نشــان داد کــه
کامپوزیــت  SSBRتهیه شــده بــه ایــن روش مقاومــت غلتکــی
پایین تــری (بــه میــزان  )%34/2نســبت بــه نمونــه اصــاح
نشــده دارد .کامپوزیــت مذکــور همچنیــن دارای چنگ زنــی
بــه ســطح خیــس و اســتحکام کششــی باالتــری نســبت بــه
کامپوزیــت  SSBRاصالح نشــده بــوده کــه بــرای کاربردهــای
الســتیک ســبز بســیار مهــم اســت.
رامــان و همــکاران [ ]32به وســیله کنتــرل غلظــت و انــدازه
ذرات ســیلیکاي تهیه شــده بــه روش ســل-ژل خــواص
مکانیکــی کامپوزیــت -SSBRســیلیکا را بهبــود دادنــد .در ایــن
کار از تترااتیل اورتوســیلیکات ( )TEOSبه عنــوان پیش مــاده
ســیلیکا اســتفاده شــد .الســتیک سبزتقویت شــده بــا ســیلیکای
تهیه شــده بــه روش ســل-ژل ،نســبت بــه ســیلیکاهای تجــاری
مرســوم ،گرانروي مونــی کم تــری نســبت بــه الســتیک
تقویت نشــده نشــان داد .گرانــروي مونــی کم تــر به دلیــل
خــواص رئولوژیکــی خــوب و ســهولت در فرایندپذیــری،
بســیار مطلــوب اســت (شــکل .)9بــا اســتفاده از ایــن روش
داس و همــکاران [ ]33نیــز از نانــوذرات تیتانیــا بــرای تقویــت
الســتیک ســبز  SSBRبــه میــزان بــاال اســتفاده کردنــد (شــکل
.)10اســتفاده از روش فــوق منجــر بــه افزایــش برهم کنــش

شکل  10سازوكارواکنش تقویت  SSBRبا تیتانیای تهیه شده به روش
سل-ژل []33

الستیک سبز؛ استایرن-بوتادین محلولی

شکل  11اثر تیتانیای تهیه شده به روش سل-ژل بر مدول ذخیره SSBR

شکل  13مدول ذخیره و فاکتور اتالف بر حسب دما برای SSBR

[]33

وولکانش نشده و  SSBRپیوند زده شده با -1بوتیل-3-متیل ایمیدازولیوم

پركننــده -ماتریــس و بهبــود خــواص مکانیکــی شــد .افزایــش
مــدول ذخیــره ،جابجایــی قلــه منحنــی فاکتــور اتالف-دمــا بــه
دماهــای باالتــر و افزایــش دمــای انتقال شیشــه ای نشــان دهنده
اثــر تقویت کنندگــی پركننــده به دلیــل برهم کنــش قــوی آن بــا
ماتریــس اســت .شــکل  11بهبــود مــدول ذخیــره کامپوزیــت
مذکــور را نشــان می دهــد .همان طــور کــه نشــان داده شــده
اســت حضــور نانــوذرات تیتانیــا بــه میــزان مختلــف منجــر بــه
افزایــش قابــل توجــه مــدول ذخیــره می شــود.
اخیــرا ً از نانولوله های کربنــی بــرای تقویــت الســتیک ســبز
اســتفاده شــده اســت .کونــگ و همکارانــش [ ]34ترکیــب
نانوکامپوزیت هــای ســیلیکا /نانولوله های کربنــي چنددیــواره را
بــرای تقویــت  SSBRمعرفــی کردنــد .به منظــور پیونــد ســیلیکا
بــه نانولوله های کربنــي چنددیــواره ،از نیترات هيــدروژن

و آب بــرای افزایــش میــزان گروه هــای هیدروکســیل
نانولوله های کربنــي چنــد دیــواره اســتفاده شــد .اثــر هم افزایــی
ســیلیکا و نانولوله های کربنــي چنــد دیــواره موجــب افزایــش
چنگ زنــی بــه ســطح خیــس و کاهــش مقاومــت غلتکــی
و همچنیــن کاهــش چشــمگیر پســماند حرارتــی الســتیک
شــد .ســوبرامانیام و همــکاران [ ]35نیــز به منظــور تقویــت
 SSBRاز نانولوله های کربنــی اصالح شــده بــا -1بوتیــل-
-3متیــل ایمیدازولیــوم بیــس (تری-فلرومتیــل ســولفونیل)
ایمید(نانولوله هــای اصالح شــده بــا مایــع یونــی) بهــره گرفتند.
به دلیــل ماهیــت نرم نندگــی مایــع یونــی ،نانوکامپوزیــت
-SSBRنانولوله های کربنــي اصالح شــده ،خــواص مکانیکــی
ضعیــف نشــان دادنــد (شــکل  12و .)13

شکل 12طرح واره برهم کنش -1بوتیل-3-متیل ایمیدازولیوم بیس (تری-

بیس (تری-فلرومتیل سولفونیل) ایمید []35

نتیجه گیری
امــروزه به دلیــل شــرایط زیســت محیطی و قوانیــن وضــع شــده،
نیــاز صنایــع الســتیک بــه الســتیک ســبز گســترش یافتــه اســت.
در ایــن میــان ،ســنتز الســتیک اســتایرن-بوتادین بــه روش
پليمرشــدن زنــده در فــاز محلولــی توجهــات را بــه ســمت
خــود جلــب کــرده اســت .اهمیــت بهبــود خــواص الســتیک
ســبز بــر پایــه  ،SSBRمحققــان را مجــاب بــه انجــام تحقیقــات
چشــمگیر در زمینه هــای تغییــر ریزســاختار ،عامــل دار کــردن
و بهبــود پراکنــش تقویت کننده هــا در ماتریــس الســتیک کــرده
اســت .بــا توجــه بــه رونــد روبه رشــد ایــن صنعــت ،پیش بینــی
می شــود کــه تحقیقــات در ایــن حــوزه در ســال های پیــش رو
به خصــوص در قــاره آســیا دو چنــدان شــود.

فلرومتیل سولفونیل) ایمید با ]35[ SSBR

سال چهارم ،شماره  ،1شماره پیاپی  ،13بهار 1398
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