

  
  
  

مس تولید شده با روش  - اتیلنبررسی رفتار  بلورینگی ماده مرکب پلی
  آسیاکاري

  
  3یخاک یوحدت لیجل، 2 زبرجد یمجتب دیس، 1 يصدرآباد یمیطاهره ابراه

  
  چکیده

به منظور رسیدن به ساختار . اتیلن تقویت شده با ذرات مس مورد بررسی قرار گرفته استدر این پژوهش ماده مرکب پلی 
در این تحقیق به . ده مرکب نهایی و توزیع یکنواخت ذرات پودر مس در زمینه از روش آسیاکاري استفاده شده استما

بررسی تاثیر درصد حجمی ذرات مس و همچنین زمان آسیاکاري بر روي خواص بلورینگی ماده مرکب نهایی پرداخته 
ستفاده از روابط موجود پارامترهاي مربوط به درجه هاي پراش پرتو ایکس و ابا استفاده از نتایج آزمون. شده است

ها بیانگر کاهش نتایج بدست آمده از این آزمون. باشدهاي کریستالی قابل استخراج میبلورینگی و اندازه ضخامت الیه
-میبعالوه نتایج نشان . باشددرصد بلورینگی ماده مرکب نهایی با افزایش زمان آسیاکاري و درصد حجمی ذرات مس می

  .شودهاي کریستالی نیز دچار تغییر میدهد که با افزایش زمان آسیاکاري و درصد حجمی ذرات مس اندازه ضخامت الیه
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  مقدمه
مطالعات . تار کریستالی پلیمرهاي آسیاکاري انجام شده استمطالعات زیادي در زمینه بررسی تغییر درجه بلورینگی و ساخ

کامل در برخی  نشان داده است که آسیا کاري مکانیکی در مورد پلیمرها مانند فلزات می تواند منجر به آمورف شدن
می هرچند که مکانیزم انجام آن با هم متفاوت . ها گرددآن�ساختارها و در برخی دیگر باعث کاهش درصد بلورینگی

هاي هاي غیر تعادلی در شبکهها و کرنشاي در ساختار افزایش یافته و تنشدر حین فرایند آسیاکاري عیوب شبکه. باشد
دهد ها را نشان میهاي بلورین و پهن شدن این پیکمطالعات پراش پرتو ایکس کاهش ارتفاع پیک. گرددبلورین ایجاد می

دهد که مطالعات بعضی از محققین نشان می .باشدها میاهش ابعاد کریستالیتاي ایجاد شده یا ککه علت آن کرنش شبکه
هم درصد بلورینگی و هم ساختار کریستالی با آسیاکاري مکانیکی دچار تغییر می گردد اما بعضی دیگر از محققین 

-اختار پلیمر تغییراتی ایجاد میعالوه بر آسیاکاري وجود ماده پرکننده نیز در س. اندتغییرات را فقط درصد بلورینگی دانسته

-هاي پلیمري دچار دگرگونی میبطوریکه با قرار گرفتن ذرات ماده پرکننده در ساختار، نظم قرارگیري زنجیره. نماید

 از آن جمله استفاده از آنالیز کالریمتري. هاي متنوعی براي بررسی میزان بلورینگی پلیمرها وجود داردتکنیک�.شود
(Differential scanning calorimetry) ،تفرق اشعه (Wide Angle X-rey diffraction) روش و یا 

Solid state nuclear magnetic resonance باشدمی] [. 
 

  مواد و روش تحقیق
 ماده مرکب �نهیاست به عنوان زم نیبلور مهین کیترموپالست مریپل کیمتوسط که  هیبا دانست لنیات یپلدر این تحقیق 

 کرونیم 100قطر متوسط  يبوده که به شکل پودر دارا زیتبر یمیاز محصوالت شرکت پتروش یکی مریپل نیا. رد داردکارب
 یجرم مولکول يشده که دارا هیبوتن بوده و در ابتدا به شکل گرانول ته-1از کومنومر  يمریکوپل لن،یات ینوع پل نیا. است

مشخصات فنی پلیمر بکار گرفته شده در  .شده است لیتبد لنیات یودر پلکم دامنه است و به هنگام مصرف به پ يابا بازه
همچنین مورفولوژي این پودر در تصاویر بدست آمده از میکروسکوپ الکترونی روبشی مدل . آمده است جدول

LEO7  در شکل مشخص است .  
  خواص فیزیکی پلی اتیلن با دانستیه متوسط. 1جدول

  خواص فیزیکی
 C 127  دماي ذوب

 C 117  دماي خمیري شدن

  g/cm3 0.937  چگالی
  W/m2 0.48  هدایت گرمایی
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  .اتیلن اولیهتصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از پودر پلی:  1شکل

  
  .در نظر گرفته شده است%  9/99همچنین ماده پرکننده به کار رفته در این تحقیق پودر مس با خلوص 

مورد  يگلوله ها. بکار رفته است يپرانرژ ياماهواره يگلوله ا ياکاریدستگاه آس PE/Cu تیکامپوز دیور تولبه منظ
نسبت گلوله به  یعنی(ها نسبت شارژ همه نمونه هیته يبرا. باشدیمتر م یلیم 12استفاده از جنس فوالد ضد زنگ و به قطر 

 ياماهواره ياکاریاز دستگاه آس یینما 2شکل. ته شده استگرف ظردر ن rpm 250 ایآس یو سرعت چرخش 27.5) پودر
  . دهد یمذکور را نشان م

  

  
  .يپر انرژ ياماهواره ياکاریاز دستگاه آس یینما :2شکل

  
به ماده مرکب  دنیبه منظور رس. افزوده شده است لنیات یدرصد به پل 3و  1، 0 مختلف یحجم يپودر مس با درصدها

اتیلن خالص آسیاکاري هاي پلینمونه .شدند ياکاریآس ساعت 30و  3، 0 مشخص هايدر زمان دو پودر نیمخلوط ا ،یینها
هاي مواد مرکب و نمونه MDPE-30hو  MDPE-0h ،MDPE-3hساعت با اسامی  30و 3، 0هاي شده در زمان

-CCU1-0h ، CCU1ساعت با اسامی  30و 3، 0هاي درصد حجمی مس و آسیاکاري شده در زمان 1اتیلن با زمینه پلی

3h وCCU1-30h 3، 0هاي درصد حجمی مس و آسیاکاري شده در زمان 3اتیلن با هاي مواد مرکب زمینه پلیو نمونه 
 .نامگذاري شدند CCU3-30hو CCU3-0h ، CCU3-3hساعت با اسامی  30و
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تابش  با Bruker/D8 ADVANCEدیفرکتومر  ها از دستگاهمنظور دستیابی به الگوي پراش نمونهبه  در این پژوهش

Cu Ka  0.05هاي درجه با گام 70تا  4براي نمونه هاي مذکور،  2محدوده شده و نانومتر استفاده .154060با طول موج 
 . درجه در نظر گرفته شده است

 
 نتایج و بحث

 پراش پرتو ایکس
ها با مطالعه پراش پرتو ایکس نمونهتوان به طور کلی تغییرات ریزساختاري انجام شده در نتیجه آسیاي مکانیکی را می

این ماده داراي یک پیک آمورف و دو پیک بلورین . دهداتیلن خالص را نشان میالگوي پراش پلی 3شکل . بررسی نمود
طیف پرتو  نیز 4شکل . قابل مشاهده هستند 24و  21.16هاي کریستالی در زوایاي و پیک 20تپه آمورف در زاویه . است

هاي ماده افزودنی مس پیک. دهدهاي آسیاکاري مختلف را نشان میمس در زمان -اتیلنن و مواد مرکب پلیاتیلایکس پلی
  .باشدقابل مشاهده می 50.49و  43.35در زوایاي 

  

 
 

 .اتیلن خالص پیش از آسیاکاريطیف پرتو ایکس پلی: 3شکل 
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  )الف(

  
  )ب(

 
 )پ(

اتیلن هاي پلینمونه: الف .هاي آسیاکاري مختلفمس در زمان - اتیلناتیلن و مواد مرکب پلییکس پلیطیف پرتو ا: 4شکل 
 .درصد حجمی مس 3-اتیلنهاي پلینمونه: درصد حجمی مس و پ 1- اتیلنهاي پلینمونه: خالص، ب

 
اي که کاهش ارتفاع و پهن شود، به گونهاتیلن خالص کم میافزایش زمان آسیا کاري بلورینگی پلی شود که بامالحظه می
هاي کریستالی به دلیل تغییر اندازه افزایش پهناي پیک. تر شدن پیک آمورف مشهود استهاي بلورین و واضحشدن پیک

 .] [�رسدتر به نظر میآسیاکاري واضح انواحدهاي سازنده ماده و نیز اثرات کرنش داخلی است که با افزایش زم
 

 اتیلنمحاسبه درصد بلورینگی پلی
زاویه حاصل -هاي بلورین، بر سطح کل زیر نمودار شدتمحاسبه درصد بلورینگی از حاصل تقسیم سطح زیر منحنی پیک

-ور تعیین بلورینگی پلی، به منظ] [� در این پژوهش با استناد به مطالعات صورت گرفته. آیداز الگوي پراش بدست می
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ها به کمک نرم افزار اکسل حذف و باقیمانده سطح زیر منحنی محاسبه شده بر مساحت کل هاي بلورین نمونهاتیلن پیک
   :بنابراین. زیر نمودار تقسیم شد

Xc  =1-(Aa/(Aa+Ac))                                                       (1) 
 

 .دهدسطح بلورین را نشان می Acسطح آمورف و  Aaی، درجه بلورینگ Xcکه 

-مقادیر درصد بلورینگی را براي نمونه 2جدول . شده استها محاسبه با استفاده از این روش درصد بلورینگی تمامی نمونه

 .دهدهاي مختلف نشان می
 هادرصد بلورینگی بدست آمده براي نمونه مقادیر. 2جدول

-MDPE نام نمونه
0h  

MDPE-
3h  

MDPE-
30h  

CCU1-
0h  

CCU1-
3h  

CCU1-
30h  

CCU3-
0h  

CCU3-
3h  

CCU3-
30h  

درصد 
 53.0 54.0 64.0 55.0 56.0 63.8 56.1 57.5 64.2 بلورینگی
  

هاي مختلف بدست آمده براي نمونه به منظور مقایسه روند افزایش و یا کاهش مقادیر درصد بلورینگی 2و  1 نمودارهاي
  .ترسیم شده است

 
 

 3و  1اتیلن خالص و مواد مرکب حاوي هاي پلیبراي نمونه هاي آسیاکاري مختلفدرصد بلورینگی در زمان :1نمودار
 .درصد حجمی مس

  
 

 3و  1اتیلن خالص و مواد مرکب حاوي هاي پلیبراي نمونه هاي آسیاکاري مختلفدرصد بلورینگی در زمان : 2نمودار
 .درصد حجمی مس
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با افزایش درصد فاز آمورف  توان استنباط نمود که با افزایش زمان آسیاکاري و درصد مسمیبر اساس نتایج بدست آمده 
اتیلن ابارشی و همکارانش نیز در یک تحقیق مشابه بلورینگی پلی .ها کاهش یافته استدر ساختار درصد بلورینگی نمونه

با افزایش زمان آسیا و حضور فاز تقویت کننده  تقویت شده با خاك رس را مورد بررسی قرار داده و کاهش این پارامتر را
 .] [گزارش نمودند

 
  اتیلنهاي پلیمحاسبه اندازه کریستالیت

  .] [اتیلن از رابطه شرر استفاده شده استپلی هايکریستالیتبه منظور محاسبه اندازه 

                                                         (2) 
 

 .154060با مقدار  Cu Ka طول موج  پهناي پیک در نصف ارتفاع ماکزیمم  و ها، قطر کریستالیت  طهدر این راب
 .آورده شده است 3مقادیر بدست آمده از این رابطه در جدول  .نانومتر است

 
 هاي بدست آمده از رابطه شررابعاد کریستالیت .3جدول 

-MDPE نهنام نمو
0h  

MDPE-
3h  

MDPE-
30h  

CCU1-
0h  

CCU1-
3h  

CCU1-
30h  

CCU3-
0h  

CCU3-
3h  

CCU3-
30h  

ابعاد 
 هاکریستالیت
(nm) 

35.3 13.8 10.5 .035 11.3 10.2 34.9 .011 10.1 

 
 هايهاي بدست آمده براي نمونهبه منظور مقایسه روند افزایش و یا کاهش مقادیر اندازه کریستالیت 4و  3 نمودارهاي

  .مختلف ترسیم شده است
  

  
 

 3و  1اتیلن خالص و مواد مرکب حاوي هاي پلیبراي نمونه هاي آسیاکاري مختلفدر زمان اندازه کریستالیت :3مودارن
  .درصد حجمی مس
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 3و  1اتیلن خالص و مواد مرکب حاوي هاي پلیبراي نمونههاي آسیاکاري مختلف در زمان اندازه کریستالیت 4:نمودار
  .درصد حجمی مس

 
توان نتیجه گرفت که حضور ذرات مس و همچنین افزایش زمان آسیاکاري باعث کاهش اندازه ابعاد بنابراین می
ها و هاي حاصل از آسیاکاري به دلیل شکست اولیه اسفروالیتبه طور کلی با افزایش تنش .گرددهاي پلیمر میکریستالیت

هاي آسیاکاري همچنین حضور ذرات مس، در زمان .یابدها کاهش میندازه کریستالیتسپس آرایش مجدد مناطق بلورین ا
اتیلن بوده و ها، کاهش ابعاد اسفروالیتی و تغییر فرم پالستیک بیشتر با کاهش بلورینگی پلیثابت، عامل شکست زنجیره

زمان آسیاکاري ثابت به وضوح مشهود این مساله با افزایش درصد وزنی در . بردساختار را به سمت آمورف شدن پیش می
 .است

 
  نتیجه گیري

با افزایش زمان  که شودمس آسیاکاري شده مالحظه می-اتیلناتیلن و مواد مرکب پلیبا بررسی خواص بلورینگی پلی
یش با افزا بعالوه. روداتیلن کاسته شده و ساختار به سمت آمورف شدن پیش میهاي بلورین پلیآسیاکاري از شدت پیک

حضور ذرات مس و  نکته دیگر اینکه .یابدمی ها کاهشزمان آسیاکاري و درصد مس در ساختار درصد بلورینگی نمونه
 .گردداتیلن میهاي پلیهمچنین افزایش زمان آسیاکاري باعث کاهش اندازه ابعاد کریستالیت
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