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 چکیده
به علت داشتن خواص الکتریکی مناسب و استحکام الکتریکی خوب یکی از موادی است کهه بهه    عرضی شدهاتصالاتیلن پلی 

 شود.ها استفاده میی تولید عایق در کابلطور گسترده در زمینه

 که زمانی ها استفاده از ذرات پرکننده با ابعاد نانومتری است. ازسازی خواص و تغییر رفتار پلیمرهای بهینهامروزه یکی از روش

 مهواد  خهواص  بر ذرات این بررسی تأثیر به محققان از بسیاری اند،شدهمطرح هاکامپوزیت در پرکننده مواد عنوان به نانو ذرات

 با که ذرات و برهمکنشی است این زیاد بسیار سطح دلیل به امر اند. اینتوجهی را به دست آوردهقابل نتایج و پرداخته مختلف

 کنند.می برقرار کامپوزیت در پیوسته فاز

اتهیلن و  بر فرآیند پخهت پلهی   cloisite 30Bشده با نام تجاری هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثر نانو خاک رس اصالح

اسهت. همچنهین    عرضی شهده اتصالاتیلن همچنین تأثیر این نانو ذرات بر خواص فیزیکی، مکانیکی و الکتریکی کامپوزیت پلی

 ت تا با قرار دادن ذرات پر اکسید بین صفحات خاک رس ، عالوه بر پخش بهتر نهانو ذرات، بهازده   در این تحقیق سعی شده اس

یافته و منجر به دستیابی به خواص باالتر شود. برای این منظور مقادیر مشخصهی از نهانو ذرات   نیز افزایش عرضیایجاد اتصاالت

ی همهزن  ( و مقهدار کهافی اسهتون بهه وسهیله      Irganox 1010( و آنتهی اکسهیدانت )   DHBPخاک رس به همراه پراکسید)

 9و  6، 3ههای  ی کامپوزیتمغناطیسی و حمام اولتراسونیک مخلوط شده و پس از خشک شدن کامل مخلوط، از آن برای تهیه

ههایی ماننهد رئولهوژی بهرای بررسهی رفتهار پخهت         هها آزمهون  ی نمونهه درصد وزنی نانو خاک رس استفاده شهد. پهس از تهیهه   

جههت   TGAها مانند دمای ذوب، دمای تبلور و تعیین درصد تبلهور ، آزمهون   جهت بررسی رفتار حرارتی نمونه DSCونآزم

بهرای بررسهی    TEMبهرای تعیهین فاصهله صهفحات خهاک رس، آزمهون        XRDتخریبهی، آزمهون    -ی رفتهار گرمهایی  مطالعه

دینهامیکی و در   خواص مکهانیکی و برای بررسی  DMTAچگونگی پخش صفحات خاک رس در ماتریس، آزمون کشش و

ها بهه کهار گرفتهه    نمونه یعایق های ثابت دی الکتریک، فاکتور اتالف و استحکام شکست جهت بررسی خواصنهایت آزمون

بین صفحات خاک رس باعث بهبهود رونهد    های پراکسیدمولکول. نتایج حاصل از آزمون رئولوژی نشان داد که قرار دادن شد

 وزنهی  درصهد  3 بها  شده نمونه پر در خواص، بهبود در ترینبیش گرفته، صورت هایبررسی طبق پخت شده است. همچنین

 .ذکر شده گردیده است خواص بسیاری از افت موجب مقدار این از بیش نانو پرکننده غلظت افزایش و شدهحاصل  نانو ذره
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 فصل اول 1

 مقدمه

آدمی دیر زمانی است که در جستجوی کلید اصلی تمدن صنعتی یعنی انرژی و مهار آن بوده است. با اختراع 

گیهری از انهرژی   که سرآغاز انقالب صنعتی بود، نخستین گهام جهدی در راه بههره    1786ماشین بخار در سال 

هها، اروپها را   پیدا و مههار کهردن انهواع انهرژی     برداشته شد. به دنبال آن در قرن نوزدهم، عطش شدیدی برای

ها به یکدیگر و به ویژه به انرژی الکتریکی کهه سهودمندترین انهرژی    فراگرفت. از آن پس تبدیل انواع انرژی

  شناخته شده، پیوسته دنبال شده است.

مهاکن عمهومی،   عملی شد. به طوری که ا 1850ی نخستین کاربرد انرژی برق، تأمین روشنایی بود که در دهه

های دریایی نزدیک ساحل، از روشنایی الکتریکی برخوردار شدند. در این دوران های قطار و فانوسایستگاه

شد. بها اختهراع و تکمیهل مولهد     های معمولی منتقل میی سیمولتاژ الکتریکی پایین بود و الکتریسیته به وسیله

گیهری از انهرژی   ی بههره ههای بخهار، زمینهه   ماشهین ههای فسهیلی در   گیری از انرژی آب و سوختبرق و بهره

و تبدیل ولتاژههای    .a.cهایی که در زمینه استفاده از برق متناوبزمان با پیشرفتالکتریکی افزایش یافت. هم

تهر در دسهتور کهار قهرار گرفهت،      کم به ولتاژهای زیاد به دست آمد، برنامهه انتقهال الکتریسهیته بهه نقهاط دور     

 ی ایجاد شد و رو به گسترش گذاشت. در همین روند بود که استفاده از کابل نیز آغاز شد.های الکتریکشبکه
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 تاريخچه ساخت كابل در جهان 1-1

اندیشه تولید کابل با روکش الستیکی به مرحله اجرا درآمد. در ایهن مرحلهه چنهد رشهته سهیم       1876در سال 

 کردند.روکش می 1گوتاپرشاوعی کائوچوی طبیعی به نام مسی را به هم تابانده و با ن

هایی ساخته شد کهه بها مهواد نفوذناپهذیر در برابهر آب، عهایق و روکهش        کابل 1880های نخست دهه در سال

توان ادعا کرد کهه صهنعت کابهل سهازی     شدند. از آن پس استفاده از مواد دیگر متداول شد . بدین ترتیب می

  .سال پیشینه دارد 130نزدیک به 

فرآیند ساخت کابل بدین شکل بود که ابتدا یک ماده عایق با خاستگاه گیاهی را بهه دور رسهانا   در آن زمان، 

انجام بها  خشک و سپس با مواد روغنی، رزین یا موم اشباع کهرده و سهر   C  ◦140-130پیچیده آن را در دمای

به طوری که در سال  تر جای خود را باز کردندهای با ولتاژ باالشبکه 1887در سال  نمودند.سرب روکش می

 ای، برای یک شبکه برق متناوب سه فاز ساخته شد.کیلوولت سه رشته 10، نخستین کابل 1898

، یهک کارشهناس سوئیسهی بهه نهام      1935همراه با روند تکمیلی ساخت کابل که پیوسته ادامه داشت، در سال 

مختلفی از کاغذهای عهایق در میهان دو   های با قرار دادن دو الکترود در داخل روغن و با گذاشتن الیه 2بورل

ههای  گیری کرد و نشان داد که با بهبود شرایط ساخت، کیفیت عهایق الکترود ولتاژ شکست این مواد را اندازه

ههای بها   ها را در ولتاژهای باالتر استفاده کرد. با این پیشرفت سهاخت کابهل  توان آنرود و میکاغذی باال می

، پلهی اتهیلن و   3گیری از مواد دیگری ماننهد پلهی وینیهل کلرایهد    ترش یافت و با بهرهروز گسولتاژ باالتر روزبه

های کالنی را جهذب  گذاریدامنه فعالیت در صنعت کابل سازی گسترش یافت و سرمایه 4اتیلن پروپیلن رابر

  کرد.

  عايق مواد شیمیايی و فیزيکی خواص و الکتريکی هایويژگی 1-9

 کلیدهای ها،کابل ها،خازن گیرها،برق ترانسفورماتورها، موتورها، ،های برق مولد ساخت در هاعایق کاربرد

 عهایق  که محیطی شرایط و کاربرد نوع به توجه با .است گسترده بسیار فشارقوی تجهیزات فشارقوی و سایر

 زیادی اهمیت از نیز آن شیمیایی و فیزیکی خواص سایر الکتریکی، خاصیت بر گیرد، عالوه قرارمی آن در

های مختلف مورد بررسی قرار گیرد عبارت اسهت  یک عایق که باید در کاربرد هایویژگی است. برخوردار

 از:

                                                 
1Guttapercha  

2 Borel 

3 PVC 

4 EPR 
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 مکانیکی رفتار 

 گرمایی رفتار 

 شیمیایی پارامترهای 

 الکتریکی هایخصوصیت 

 اقتصادی عوامل 

 عايق ماده مکانیکی رفتار 1-9-1

 الکتریکی هایماشین شیار آستر صفحه جنس مثال، عنوان است. به اساسی و اصلی نیاز ،عایق ماده استحکام

 بخورد تا شکستن بدون شده،منبسط شکاف داخلی صفحه مقابل در بتواند تا سفت باشد کافی اندازه به باید

 جهذب  رفتهه و  کهار  به جالی روغن شیمیایی تأثیر ارتعاش، شدن، ورقه ورقه مقابل در شکاف لبه باید نیز و

 کمی اصطکاک ضریب یا زیاد و مقاومت فرسودگی، قبال در باید پیچسیم برآمدگیکند.  مقاومت  رطوبت

 باشد.  داشته

 عايقی ماده گرمايی رفتارهای 1-9-9

 ههای ویژگی نشوند. معموالً باال منبسط دماهای در که نیاز است به مواد ی هااز عایق بسیاری کارگیریبه در

 تغییهر  باعهث  کهه  برسهد  اینقطهه  به نباید هاعایق در کششی نیروی .کندمی تغییر دما افزایش با مواد فیزیکی

پالسهتیک  ترمهو  نهوع  از عایق ماده یک عملکرد دمای شود. همچنین هاآن اندازه از بیش فرسودگی و شکل

 در طهوالنی  مهدت  بهرای  عایق مواد . وقتیکوتاه( زمان یک مدت برای حتی برسد) ذوب آن دمای به نباید

 تهوان مهی  بنهابراین  شهوند. و  تخریب مهی  کندمی تغییر هاآن شیمیایی ترکیب گیرند،قرارمی حرارت معرض

 .نسبت عکس دارد عایق آن مطلق دمای با عایق کردعمل زمان مدت که گفت

 رفتار شیمیايی 1-9-3

 اسهت.   رطوبهت  حامهل  ههوای  همهان  محهیط  ایهن  گذار است. معموالًاثر عایق روی رفتار شیمیایی محیط بر

 ههای ویژگهی  آوریزیهان  شهکل  بهه  کهه  کنهد  اکسهید  ایگونه به را عایق است قادر هوا در موجود اکسیژن

 روی تخریبی اثرات عالوه شود. به هاعایق بعضی از تخریب باعث تواندمی برود. همچنین بین از آن فیزیکی

 شود.می عایق پایین آمدن مقاومت باعث عایق سطح

 
 

PARSETHYLENE سیم

PARSETHYLENE پیچسیم

PARSETHYLENE پیچ

نیاز است

PARSETHYLENE 

کهنیاز است

PARSETHYLENE 

درکه

PARSETHYLENE 

دماهایدر

PARSETHYLENE 

دماهای

در

PARSETHYLENE 

عایقدر

PARSETHYLENE 

هاعایق

PARSETHYLENE 

نبایدها

PARSETHYLENE 

نباید

عملکرد

PARSETHYLENE 

یکعملکرد

PARSETHYLENE 

مادهیک

PARSETHYLENE 

ماده

. وقتی

PARSETHYLENE 

مواد. وقتی

PARSETHYLENE 

عایقمواد

PARSETHYLENE 

عایق

 PARSETHYLENEو  تخریب مهی 

 PARSETHYLENEشهوند. و  تخریب مهی 

شهوند. 

KISH
عایق

KISH
،عایق

KISH
نیاز،

KISH
نیاز

کافی

KISHسفت باشدکافی

KISHسفت باشد

KISHدر
KISHمقابلدر

ورقه ورقهمقابل KISH
ورقه ورقه

KISHبرآمدگی
برآمدگی
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 الکتريکی خصوصیات 1-9-4

 بهر حسهب   هها عهایق  مقاومت الکتریکهی  است. آن الکتریکی عایق، مقاومت هر هایخصوصیت تریناز مهم

بیهان   KV/cm بهر حسهب    معموالً و شودها سنجیده میحداکثر شدت میدان الکتریکی قابل تحمل توسط آن

 دارد. بستگی آن ضخامت به عایق شکست هر بنابراین ولتاژ گردد.می

 اقتصادی عوامل 1-9-5

 مناسهب  ازای قیمهت  به را کردعمل سیستمی است که بهترین طرح ها،عایق طراحی در رمؤث عوامل از یکی

ههای   سیسهتم  بهرای  وزن واحهد  در هها قیمهت  کهردن  کهم  برای تالش معنای به موضوع این البته باشد. داشته

 ابعهاد  بتهوان  سیستم در قطعه چند یا یک برای بیشتری هزینه صرف با اگر نیست. آن تجهیزات و کاریعایق

 شود. استفاده ترگران هایعایق از که است ترعاقالنه داد، کاهش سیستم را

 1شده اتصال عرضیاتیلن ی پلیبر پايه كابل 1-3

جنهرال  » در کارخانهه   شهده اتصهال عرضهی   اتهیلن  برای نخستین بار کابل خشک بها عهایق پلهی    1953در سال 

ههای الکتریکهی خهوب ماننهد     پلیمری نیمه بلورین اسهت کهه دارای ویژگهی    اتیلنساخته شد. پلی« الکتریک 

باال به همهراه خصوصهیات دیگهری     عایقضریب دی الکتریک پایین، اتالف دی الکتریکی پایین و استحکام 

پهذیری، مقاومهت در برابهر مهواد شهیمیایی، فرآینهد پهذیری خهوب و قیمهت ارزان اسهت. ایهن            چون انعطهاف 

کند و این در حالی است که عیهب  های قدرت میی مناسبی برای عایق سازی کابلهخصوصیات آن را گزین

کند. برای بهبهود ایهن   محدود می C◦ 75ی آن دمای ذوب پایین آن است. این عیب دمای عملیاتی را بهعمده

 و C◦ 09، دمهای بیشهینه عملیهاتی را تها     ایجاد اتصاالت عرضیشود. می عرضی اتصال   اتیلنخصوصیت، پلی

 ایجهاد اتصهاالت عرضهی   بهرد.  باال می C◦ 250و بیشینه دمای اتصال کوتاه را تا  C ◦ 130دمای اضطراری را تا

، استحکام کششی، خصوصیات حرارتهی و مقاومهت شهیمیایی را    ای، پایداری ابعادیاستحکام ضربه همچنین

 .کنداتیلن را بهتر میپلیباال برده و خصوصیات الکتریکی، پیری و مقاومت در برابر حل شدن 

اند و با یافتهای نزدیک به چهل سال ساخت و کاربرد به استانداردهای باالیی دستبا پیشینه  XLPEهایکابل

شوند. به طوری که امهروزه کهاربران   های جهان ساخته میهای بازرگانی گوناگونی در بسیاری از کارخانهنام

 برند.کیلوولت با اطمینان خاطر به کار می 500ژ حتی بیشتر از را تا ولتا   XLPEهای مختلف، کابل

                                                 
1 XLPE 

PARSETHYLENE 
اتصال عرضی

PARSETHYLENE 
اتصال عرضی

برای نخستین بار کابل خشک بها عهایق پلهی   

PARSETHYLENE 

برای نخستین بار کابل خشک بها عهایق پلهی   

پلیمری نیمه بلورین اسهت کهه دارای ویژگهی   

PARSETHYLENE 

پلیمری نیمه بلورین اسهت کهه دارای ویژگهی   

ضریب دی الکتریک پایین، اتالف دی الکتریکی پایین و استحکام 

PARSETHYLENE 

عایقضریب دی الکتریک پایین، اتالف دی الکتریکی پایین و استحکام 

PARSETHYLENE 

عایق

پهذیری، مقاومهت در برابهر مهواد شهیمیایی، فرآینهد پهذیری خهوب و قیمهت ارزان اسهت. ایهن            

PARSETHYLENE 

پهذیری، مقاومهت در برابهر مهواد شهیمیایی، فرآینهد پهذیری خهوب و قیمهت ارزان اسهت. ایهن            

های قدرت می

PARSETHYLENE 

کند و این در حالی است که عیهب  های قدرت می

PARSETHYLENE 

کند و این در حالی است که عیهب  

75PARSETHYLENE 

 PARSETHYLENEمحدود می75

محدود می

 PARSETHYLENE، دمهای بیشهینه عملیهاتی را تها     

، دمهای بیشهینه عملیهاتی را تها     

KISHتجهیزات

KISHآنتجهیزات

KISHآن

داد،

KISH،عاقالنهداد

KISHترعاقالنه

KISHتر
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های مختلف و رسیدن به خواص مطلوب ی پلیمری افزودن پرکنندههای تقویت خواص یک مادهیکی از راه

از نظر اقتصهادی نیهز مهورد     خواص مکانیکی، شیمیایی، فیزیکی و حرارتی،است. این فناوری عالوه بر بهبود 

 . توجه است

 های پلیمریامپوزيتك 1-4

ایجهاد   را فهازی  چند سیستم یک تا شوندمی حاصل ماده چند یا دو فیزیکی اختالط و ترکیب از هاکامپوزیت 

 ههای کامپوزیهت  مهیالدی،  1960 سهال  باشهد. از  دهنهده  تشکیل اولیه مواد از متفاوتی خواص دارای که نمایند

 پلیمری متنوعی هایکامپوزیت آن از پس و آمده حساب به مواد علم در تحقیقاتی هایشاخه از یکی پلیمری

 .[1]شد  ساخته

 سهه  کامپوزیت هستند. این خواص کنندهاین فازها تعیین که دارد وجود متمایز فاز سه عمدتاً هاکامپوزیت در

 کامپوزیت شوند. درها را شامل میآن بین مرزی الیه کننده)فاز ناپیوسته( وفاز، ماتریس)فاز پیوسته(، تقویت

 کننهده تقویهت  ماده از دار حفاظتعهده پیوسته فاز . است ماده به شده وارد تنش حمل کننده،قویتت فاز نقش

 عههده  بر فاز دو این میان مرزی که الیه نقشی اما است. کنندهتقویت فاز به بار انتقال و محیطی عوامل برابر در

 بهه  ماتریس از تنش انتقال حقیقت در .دارد کامپوزیت نهایی خواص بر زیادی تأثیر و بوده بااهمیت بسیار دارد

 تنها نه فاصل حد این بودن ضعیف یا قوی بنابراین گیرد.صورت می فاصل حد این طریق از کنندهتقویت ماده

 خهواص  بهر  حتهی  و حرارتی پایداری ای،شیشه انتقال مانند دمای فیزیکی خواص بر بلکه مکانیکی، خواص بر

 شهکل  سهه  بهه  توانهد مهی  آن نوع از نظرکننده صرفتقویت ماده کلی طور به.بود خواهد تأثیرگذار الکتریکی

 .[1،2]بخشد می کامپوزیت به ای راویژه خصوصیت کدام هر که باشد داشته لیفی وجود یا و ایصفحه ای،ذره

 :همچون دارد بستگی مواردی به هاکامپوزیت از شدهحاصل خواص عموماً

 دهندهتشکیل فازهای خواص 

 فازها توزیع 

 یکدیگر بر فازها متقابل اثر 

 پیوسته فاز در مواد این توزیع همچنین و کنندهتقویت ماده شکل و ابعاد 

 به گیری ذراتجهت باشند،می لیفی یا ایصفحه شکل به که ایکنندهتقویت مواد با پرشده هایکامپوزیت در

 ههای کامپوزیهت  در کهه درحهالی  گهذارد مهی  تهأثیر  مکانیکی خواص خصوص به کامپوزیت خواص بر شدت

 قرارگیری ذرات جهت به خواص باشند،می شکل کروی ذرات صورت به که ایکننده پر مواد با شدهتقویت

 فهراورش  بهبهود  و محصهول  قیمهت  ای، کاهشذره هایپرکننده از استفاده برای عمده دالیل ندارد. از بستگی

 .[3]است 

PARSETHYLENE متمایز

PARSETHYLENE وجودمتمایز

PARSETHYLENE وجود

فاز، ماتریس)فاز پیوسته(، تقویت

PARSETHYLENE کننده)فاز ناپیوسته( وفاز، ماتریس)فاز پیوسته(، تقویت

PARSETHYLENE کننده)فاز ناپیوسته( و

وارد

PARSETHYLENE 
شدهوارد

PARSETHYLENE 
بهشده

PARSETHYLENE 
مادهبه

PARSETHYLENE 
ماده

تقویت

PARSETHYLENE 
کنندهتقویت

PARSETHYLENE 
است.کننده

PARSETHYLENE 
است.

نهایی

PARSETHYLENE 

کامپوزیتنهایی

PARSETHYLENE 

کامپوزیت

گیرد.

PARSETHYLENE 

بنابراینگیرد.

PARSETHYLENE 

بنابراین

انتقال

PARSETHYLENE 

شیشهانتقال

PARSETHYLENE 

ای،شیشه

PARSETHYLENE 

پایداریای،

PARSETHYLENE 

پایداری

کننده صرف

PARSETHYLENE 

نظرکننده صرف

PARSETHYLENE 

ازنظر

PARSETHYLENE 

نوعاز

PARSETHYLENE 

نوع

ویژه

PARSETHYLENE 

ای راویژه

PARSETHYLENE 

بهای را

PARSETHYLENE 

کامپوزیتبه

PARSETHYLENE 

کامپوزیت

KISH
خواص

KISH
خواص

شاخه

KISHهایشاخه

KISHهای

KISHفاز
KISHمتمایزفاز

متمایز
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 نهانو  پرکننهده بها ابعهاد    مقدار کمی از کردن وارد با که است داده نشان مختلف هایهای اخیر بررسیدر سال

جا که حضهور نهانو ذرات در   از آنتوان به خواص باالتری دست یافت.می باشند(می معدنی عمدتاً متری )که

 هایعایق توانمی هااز نانو کامپوزیت استفاده شود، باموجب بهبود خواص الکتریکی نیز می پلیمری ماتریس

 .کرد تولید را مناسبی الکتریکی

 پلیمری هاینانو كامپوزيت 1-5

کهه   جدیهدی  مهواد  و معمهولی  مهواد  خهواص  میهان  توجهی قابل تفاوت که دریافتند دانشمندان 1980 اوایل در

 دارای نهانو ذرات بسهیار   ههای کامپوزیهت  کهه  شهد  بینیپیش بنابراین دارد.  وجود هستند نانومتری ابعاد دارای

 هستند، عمل آن از تربزرگ یا و میکرو ابعاد در ایپرکننده مواد دارای که معمولی هایکامپوزیت از متفاوت

 جلهب  های پلیمهری کامپوزیت نانو خواص بررسی و تهیه به شایانی توجه اخیر درسی سال دلیل همین به .کنند

 .[1]است  شده

یها   و میکهرو  ذرات از کهه  آنچهه  بها  مقایسه در توجهیقابل و العادهفوق خواص ایجاد به قادر نانو ذرات اگرچه

 این امر که باشندمی مواجه نیز پایداری و توزیع مشکالت با همواره اما هستند شود،می حاصل آن از تردرشت

 و اجتماعات کوچک تشکیل به هاآن شدید تمایل موجب که است ذرات این فعال و زیاد بسیار سطح دلیل به

 قهرار  ررسهی ب مهورد  هها کامپوزیت در همواره که هاییچالش از یکی رو این از  .[2]شود می شدن ای کلوخه

هها  شهدن آن  ایکلوخهه  اجتمهاع و  از مهانع  طوری که به است ماتریس در ذرات نانو یکنواخت توزیع گیردمی

 برخهوردار  اهمیهت زیهادی   مهواد از  کهردن  مخلوط و ماتریس به نانو ذرات کردن اضافه مرحله بنابراین شود. 

  .است

PARSETHYLENE اخیر

PARSETHYLENE توجهاخیر

PARSETHYLENE توجه

خواص

PARSETHYLENE 
فوقخواص

PARSETHYLENE 
العادهفوق

PARSETHYLENE 
العاده

همواره

PARSETHYLENE 
باهمواره

PARSETHYLENE 
مشکالتبا

PARSETHYLENE 
مشکالت

که

PARSETHYLENE 

موجبکه

PARSETHYLENE 

تمایلموجب

PARSETHYLENE 

تمایل

هایی

PARSETHYLENE 

کههایی

PARSETHYLENE 

هموارهکه

PARSETHYLENE 

همواره

طوری که

PARSETHYLENE 

مهانع طوری که

PARSETHYLENE 

مهانع 

کهردن 

PARSETHYLENE 

مهواد از کهردن 

PARSETHYLENE 

مهواد از 

KISHنانومتری

KISHهستندنانومتری

KISHهستند

کامپوزیت

KISH
هایکامپوزیت

KISH
معمولیهای

KISH
معمولی

KISHدرسی سال
اخیردرسی سال KISH

اخیر
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 فصل دوم 9

 شده مروری بر مطالعات انجام 

به  ایجاد اتصاالت عرضی در آناتیلن و فرایند در این فصل پس از بیان شرح مختصری از تاریخچه تولید پلی

شهود. در آخهر ههم مطهالبی راجهع بهه       ها پرداخته میهای ساخت و تحلیل آنها، روشتعریف نانو کامپوزیت

 های الکتریکی پلیمری آورده شده است.عایق

 اتیلنپلی 9-1

 اتیلنمعرفی پلی 9-1-1

 آید.که از پلیمریزاسیون اتیلن به دست می ستپلیمرهاترین ترین و ارزاناتیلن یکی از سادهپلی

دوگانهه ههر یهک از     است. در فرایند پلیمریزاسیون باند  C=Cدارای یک باند دوگانه (4H2Cمولکول اتیلن )

شود و محصول ایجادشده یهک  یایجاد م کربنهای ای بین اتممنومرها شکسته شده و به جای آن پیوند ساده

 .است مولکولدرشت 

 

 

 

 

PARSETHYLENE 
در این فصل پس از بیان شرح مختصری از تاریخچه تولید پلی

PARSETHYLENE 
در این فصل پس از بیان شرح مختصری از تاریخچه تولید پلی

های ساخت و تحلیل آن

PARSETHYLENE 

ها پرداخته میهای ساخت و تحلیل آن

PARSETHYLENE 

ها پرداخته می

KISH

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C+%D9%BE%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%B1
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C+%D9%BE%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%B1
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%88%D9%84%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%87%D8%A7
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%88%D9%84%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%87%D8%A7
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%88%D9%84%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%87%D8%A7
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 اتیلنتاريخچه تولید پلی 9-1-9

 1898سهنتز شهد. او در سهال     "1هانس وان پچمانو  " اولین بار به طور اتفاقی توسط شیمیدان آلمانیاتیلن پلی

اتهیلن نهام گرفهت.    هنگام حرارت دادن دی آزومتان، ترکیب مومی شکل سفیدی را سنتز کرد که بعدها پلهی 

 کشهف شهد. ایهن     1933در   ICIههای  شهیمیدان   اتیلن بهه طهور تصهادفی توسهط    اولین روش سنتز صنعتی پلی

 .به دست آوردند مانند مومای باال ، ماده فشاربا حرارت دادن مخلوط اتیلن و بنزالدئید در  اندانشمند

های مورد استفاده بود که به عنوان ماده آغازگر دار در دستگاههای اکسیژنعلت این واکنش وجود ناخالصی

ایهن روش را توسهعه داد و تحهت     ICIیکی دیگر از دانشهمندان   1935پلیمریزاسیون عمل کرده بود. در سال 

 .شد 1939در سال  LDPEاتیلن را سنتز کرد که این روش اساسی برای تولید صنعتیباال پلی فشار

و فشهار   دمها جدید بهود کهه پلیمریزاسهیون اتهیلن را در      کاتالیزوراتیلن، کشف چندین اتفاق مهم در سنتز پلی

تری اکسید کرد. اولین کاتالیزور کشف شده در این زمینه پذیر میهای دیگر امکانتری نسبت به روشمالیم

شیمیدان آلمانی یک ، 1953. در سال شدرولیوم کشف پتشرکت فیلیپس توسط ، 1951کروم بود که در سال 

ایهن کاتالیزورهها در    .دار را توسهعه داد های کاتالیزوری شامل هالیهدهای تیتهان و ترکیبهات آلومینیهوم    سیستم

اتهیلن تهک آرایهش )بها     ودنهد و همچنهین پلهی   اسهتفاده ب تری نسبت به کاتالیزورهای فیلیپس قابلشرایط مالیم

کردند. سومین نوع سیستم کاتالیزوری استفاده از ترکیبات متالوسن بهود کهه در سهال    ساختار منظم( تولید می

پهذیر هسهتند و در   در آلمان تولید شد. کاتالیزورهای زیگلر و متالوسن از لحاظ کارکرد بسیار انعطهاف  1976

پس از آن کاتالیزوری از خهانواده   .گیرندها مورد استفاده قرار میلن با سایر اولفینفرایند کوپلیمریزاسیون اتی

اتیلن به نهام زیرکونوسهن دی کلریهد سهاخته شهد کهه       ها با قابلیت استفاده باال برای پلیمریزاسیون پلیمتالوسن

دههد. همچنهین نهوع دیگهری از کاتالیزورهها بهه نهام        )تک آرایش( را مهی بلوریامکان تولید پلیمر با ساختار 

کمپلکس ایمینو فتاالت با فلزات گروه ششم نیز مورد توجه قرار گرفته انهد کهه کهارکرد بهاالتری نسهبت بهه       

 .[4]دهند ها نشان میمتالوسن

 اتیلنانواع پلی 9-1-3

های گیرد که در اندازه زنجیر پلیمری ، نوع و تعداد شاخهبر اساس دانسیته آن صورت می اتیلنبندی پلیطبقه

 کند.موجود در زنجیر تفاوت ایجاد می

 2اتیلن با دانسیته باالپلی 

در زنجیرها باال و اسهتحکام   کولینیروی بین مولاتیلن دارای زنجیر پلیمری بدون شاخه است بنابراین این پلی

 اتهیلن نوع کاتالیزور مورد استفاده در تولیهد پلهی   واکنش وها است. شرایط اتیلنکششی آن بیشتر از بقیه پلی

                                                 
1 Hans Von Pechmanv 

2 HDPE 

PARSETHYLENE     های کاتالیزوری شامل هالیهدهای تیتهان و ترکیبهات آلومینیهوم

PARSETHYLENE     های کاتالیزوری شامل هالیهدهای تیتهان و ترکیبهات آلومینیهوم

PARSETHYLENE 
تری نسبت به کاتالیزورهای فیلیپس قابل

PARSETHYLENE 
تری نسبت به کاتالیزورهای فیلیپس قابل

کردند. سومین نوع سیستم کاتالیزوری استفاده از ترکیبات متالوسن بهود کهه در سهال    

PARSETHYLENE 
کردند. سومین نوع سیستم کاتالیزوری استفاده از ترکیبات متالوسن بهود کهه در سهال    

در آلمان تولید شد. کاتالیزورهای زیگلر و متالوسن از لحاظ کارکرد بسیار انعطهاف 

PARSETHYLENE 

در آلمان تولید شد. کاتالیزورهای زیگلر و متالوسن از لحاظ کارکرد بسیار انعطهاف 

ها مورد استفاده قرار می

PARSETHYLENE 

ها مورد استفاده قرار می

PARSETHYLENE 

اتیلن به نهام زیرکونوسهن دی کلریهد سهاخته شهد کهه       

PARSETHYLENE 

اتیلن به نهام زیرکونوسهن دی کلریهد سهاخته شهد کهه       

دههد. همچنهین نهوع دیگهری از کاتالیزورهها بهه نهام        

PARSETHYLENE 

دههد. همچنهین نهوع دیگهری از کاتالیزورهها بهه نهام        

PARSETHYLENE 

کمپلکس ایمینو فتاالت با فلزات گروه ششم نیز مورد توجه قرار گرفته انهد کهه کهارکرد بهاالتری نسهبت بهه       

PARSETHYLENE 

کمپلکس ایمینو فتاالت با فلزات گروه ششم نیز مورد توجه قرار گرفته انهد کهه کهارکرد بهاالتری نسهبت بهه       

KISHاتفاق مهم در سنتز پلی

KISHاتیلن، کشف چندین اتفاق مهم در سنتز پلی

KISH اتیلن، کشف چندین

تری نسبت به روش

KISHهای دیگر امکانتری نسبت به روش

KISHهای دیگر امکان

1951KISH
KISHتوسط ، 1951
توسط ، 

KISHهای کاتالیزوری شامل هالیهدهای تیتهان و ترکیبهات آلومینیهوم    
های کاتالیزوری شامل هالیهدهای تیتهان و ترکیبهات آلومینیهوم    

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%D9%88%D9%85
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2%D9%88%D8%B1
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2%D9%88%D8%B1
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AF%D9%85%D8%A7
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AF%D9%85%D8%A7
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B1
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B1
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C+%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%DB%8C
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HDPE ناتها   -اتیلن بدون شاخه معموالً از روش پلیمریزاسیون با کاتهالیزور زیگلهر  موثر است. برای تولید پلی

 .شوداستفاده می

  1اتیلن با دانسیته پایینپلی 

توانند به خوبی بها یکهدیگر پیونهد    نمی LDPEدار است بنابراین زنجیرهای اتیلن دارای زنجیری شاخهاین پلی

هسهتند. ایهن    HDPEبرقرار کنند و دارای نیروی بین مولکولی ضعیف و استحکام کششی کمتری نسهبت بهه   

پذیری شود. از خصوصیات این پلیمر، انعطافرادیکالی تولید می اتیلن معموالً به روش پلیمریزاسیوننوع پلی

 .ها استو امکان تجزیه به وسیله میکرواورگانیزم

 2اتیلن خطی با دانسیته پایینپلی 

های اتیلن با آلکن کوپلیمریزاسیونهای کوتاه است و معموالً ازاتیلن یک پلیمر خطی با تعدادی شاخهاین پلی

 .شوددارای زنجیرهای بلند ایجاد می

  3اتیلن با دانسیته متوسطپلی 

 4اتیلن خیلی سبکپلی 

 UHMWPE 

 اتیلنپلی اتصاالت عرضی درايجاد  9-9

ی ایهده الهی   اتیلن به دلیل داشتن ثابت دی الکتریک پایین، فاکتور اتالف کم و فرایند پذیری خوب مادهپلی

ولی استفاده از آن به علت داشتن نقطه ذوب پایین، تمایهل بهه تهرک     [5]رسد برای تهیه عایق کابل به نظر می

ایجهاد  شهود. بنها بهه دالیهل ذکرشهده تهالش بهرای        خوردن تحت تنش و تورم در هیدروکربن ها محدود مهی 

دههد  اتیلن مهی خصوصیت مهمی را به پلی عرضیایجاد اتصال اتیلن صورت گرفت. پلی اتصاالت عرضی در

، پلیمهر نیمهه بلهورین در    تشکیل اتصاالت عرضهی کند. با شده و نه جریان پیدا میکه با حرارت دادن نه ذوب

دماهای زیر نقطه ذوب خود خواص یک ترموپالستیک و در دماهای باالی نقطه ذوب خود خواص یهک را  

 .[6]دهد بر را نشان می

شوند و ممکن است دما به نقطه ذوب های باال گرم میدر توان های هادی کابلاتالف انرژی، قسمتبه علت 

عایق برسد که در این صورت ممکن است کابل تغییر شکل دههد و ههادی در عهایق نفهوذ کنهد و در نهایهت       

                                                 
1 LDPE   
2 LLDPE 

3 MDPE 

4 VLDPE 

PARSETHYLENE 

اتیلن به دلیل داشتن ثابت دی الکتریک پایین، فاکتور اتالف کم و فرایند پذیری خوب ماده

PARSETHYLENE 

اتیلن به دلیل داشتن ثابت دی الکتریک پایین، فاکتور اتالف کم و فرایند پذیری خوب ماده

ولی استفاده از آن به علت داشتن نقطه ذوب پایین، تمایهل بهه تهرک    

PARSETHYLENE 

ولی استفاده از آن به علت داشتن نقطه ذوب پایین، تمایهل بهه تهرک    

شهود. بنها بهه دالیهل ذکرشهده تهالش بهرای        

PARSETHYLENE 

شهود. بنها بهه دالیهل ذکرشهده تهالش بهرای        

 PARSETHYLENEخصوصیت مهمی را به پلی

خصوصیت مهمی را به پلی

 PARSETHYLENEتشکیل اتصاالت عرضهی 

تشکیل اتصاالت عرضهی 

KISH
اتیلن یک پلیمر خطی با تعدادی شاخه

KISH
اتیلن یک پلیمر خطی با تعدادی شاخه

دارای زنجیرهای بلند ایجاد می

KISHدارای زنجیرهای بلند ایجاد می

KISHاتیلن با دانسیته متوسط
3اتیلن با دانسیته متوسط

KISH
3

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%DA%A9%D9%88%D9%BE%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%DA%A9%D9%88%D9%BE%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86
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ادی کابهل  شهود کهه دمهای هه    این امکان فراهم مهی  XLPEشود. ولی با استفاده از  1باعث شکست الکتریکی

موجهب بهبهود مقاومهت حرارتهی و      ایجاد اتصاالت عرضهی به این ترتیب هم افزایش یابد.  C ◦ 130بتواند تا 

ای که به عنوان عایق کابل برای ترین مادهشود. امروزه بیشهای محیطی میشیمیایی و مقاومت در برابر تنش

تهر  ههای ولتهاژ پهایین   اسهت. ولهی بهرای کابهل     شدهعرضی اتصالاتیلن رود پلیو باالتر به کار می KV 6ولتاژ 

 . [5]گیرد همچنان پلی وینیل کلراید به عنوان ماده غالب مورد استفاده قرار می

ساختمان اولیه کابل با ولتاژ متوسط و باال شامل یک هادی به صورت جامد یا رشته بافتهه شهده اسهت کهه بهه      

ی صفحات رسانا ایجاد یک فصل مشترک مناسب وسیله یک عایق و صفحات رسانا احاطه شده است. وظیفه

توانهد  ریکی است. زیرا تمرکز تنش مهی های رسانا به منظور جلوگیری از تمرکز تنش الکتبین عایق و قسمت

ی های دیگر هم برای محافظت مکانیکی و الکتریکی به هسهته باعث شکست ناگهانی ساختار عایق شود. الیه

 .[5]شوند فلزی اضافه می

 دهد. های ولتاژ باال را نشان میساختار یک نمونه از کابل 1-2شکل  

 
( 3( صفحه ی نیمه هادی رسانا،2( هادی کابل، 1: اتصال عرضی شدهاتیلن عایق پلی باساختار یک کابل ولتاز قوی  1-2شکل 

 [.7( سایر الیه های بیرونی ]8و7و6( الیه ی مسی، 5( صفحه ی نیمه هادی عایق، 4شده،  اتصال عرضیاتیلن عایق پلی

 

 اتیلنپلی ايجاد اتصاالت عرضی درهای روش 9-9-1

است که شرح مختصری از آن ها در شده های مختلفی استفادهاتیلن از روشدر پلی اتصال عرضیبرای ایجاد 

 این فصل ذکر شده است است.

                                                 
1 electrical break down  

PARSETHYLENE 

 2PARSETHYLENE( هادی کابل، 1

 2PARSETHYLENE( هادی کابل، 1

 PARSETHYLENE( صفحه ی نیمه هادی رسانا،

PARSETHYLENE K( صفحه ی نیمه هادی رسانا،
ISH

باعث شکست ناگهانی ساختار عایق شود. الیه

KISH
باعث شکست ناگهانی ساختار عایق شود. الیه

.[5]شوند 

KISH [5]شوند.

KISHساختار یک نمونه از کابل
KISHساختار یک نمونه از کابل
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اتیلنهی  ههای پلهی  در عهایق  اتصاالت عرضهی های الکترونی پر انرژی برای ایجاد : از پرتویشعشعالف( روش ت

ایجههاد  شههود. در فراینههد اسههتفاده مههی 1هههای قابههل انقبههاض در اثههر حههرارت لولهههسههیم و کابههل و همچنههین  

کنند و طی واکنش شهیمیایی  توسط تابش، پرتوهای بتا با جذب هیدروژن تولید رادیکال می عرضیاتصاالت

دهد. پرتو بتا به علت داشتن طول موج کوتاه تر و فرکهانس  رخ می عرضیاتصال  کربن -و ایجاد پیوند کربن

اتصاالت عرضی یجاد توان از آن برای اهای مادون قرمز دارای قدرت باالتری است و میباالتر نسبت به پرتو

های ضخیم استفاده کرد. پرتوهای الکترونی نیازی به عامل پخت )مانند سولفور یا پراکسید( ندارنهد.  در عایق

شهدن   اتصهال عرضهی  البته اگرچه این روش نیازی به پراکسید ندارد ولی حضور پراکسید باعث بهبود فرایند 

ایجاد  که برای دهد درحالیپارگی زنجیر رخ می %20 توسط تابش ایجاد اتصاالت عرضیشود. در فرایند می

 .[7]رسد می %5به روش شیمیایی با پراکسید این مقدار به  عرضی تصال 

 :شده استنشان داده 2-2توسط تابش در شکل  عرضیایجاد اتصاالت   مکانیزم 

 های الکترومغناطیسی نیستند بلکه امواج کِشسانی هستند که با : امواج فرا صوت، تابش2ب( امواج فرا صوت

 

 ای که بیشتر مورد استفاده شوند. دو نوع فرستندهی فرا صوت ایجاد میحرکات لرزشی متناوب یک فرستنده

 .[7]باشند می  magnetostrictive deviceو  3گیرند پیزوالکتریکقرار می

                                                 
1 Heat shrinkable tubes 

2Ultrasonic curing 

3Piezoelectric 

 .[7] شعشعاتیلن به روش تپلی ایجاد اتصاالت عرضی درمکانیزم  2-2شکل 

PARSETHYLENE 

PARSETHYLENE K
ISH

به روش شیمیایی با پراکسید این مقدار به 

KISH
به روش شیمیایی با پراکسید این مقدار به 

ایجاد اتصاالت 

KISH عرضیایجاد اتصاالت 

KISHعرضی 

KISH: امواج فرا صوت، تابش
: امواج فرا صوت، تابش
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اتهیلن  ههای پلهی  به روش سیالنی از سیالن برای اتصهال مولکهول   ایجاد اتصاالت عرضیج( پخت سیالنه : در 

 شود که دارای دو مرحله است: استفاده می

 اتصهال عرضهی  ی باند وینیلی آن است.مرحله دوم شامل مرحله اول شامل پیوند زدن سیالن به پلیمر به واسطه

باشد. در این مرحله کردن در حضور آب است که کاتالیزور آن ترکیبات قلع و یا ترکیبات مناسب دیگر می

گیهرد. واکهنش   ی رطوبت به عنوان عامل فعال انجهام مهی  اید پخت شود که این کار به وسیلهمحصول نهایی ب

پخت شامل هیدرولیز و واکنش تراکمی است که موجب تولید مولکول آب شده کهه خهود ایهن آب باعهث     

 .[8]شود شروع واکنش پخت دیگری می
 

 شده است.نشان داده 3-2مکانیسم این واکنش در شکل 

 

 
 .[9]اتیلن به روش سیالنه پلی ایجاد اتصاالت عرضی درمکانیزم  3-2شکل 

 

PARSETHYLENE K
ISH

مکانیسم این واکنش در شکل 

KISH
مکانیسم این واکنش در شکل 

KISH
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شود. هنگامی ن روش از پراکسید به عنوان عامل تولید کننده رادیکال  استفاده مید( پخت پراکسیدی : در ای

و ها اتم هیدروژن را از انتههای زنجیهر   شوند که این رادیکالشود رادیکال ها ایجاد میکه پراکسید تجزیه می

اتصال ب دو رادیکال، کنند. در نهایت با ترکیگیرند و ماکرو رادیکال ایجاد میاتیلن میپلیهای جانبی شاخه

با بازده خوب باید هردو رادیکال ایجادشده بتوانند به  اتصاالت عرضیگیرد. برای داشتن صورت می عرضی

 .[10]راحتی هیدروژن را جذب کنند 

 :شده استنشان داده 4-2به روش پراکسیدی در شکل  عرضیایجاد اتصاالت   مکانیزم 

 
 .[7]اتیلن به روش پراکسیدیپلی در عرضیایجاد اتصاالت  یزممکان 4-2شکل 

 

باشهند و برخهی از   ترمهو پالسهتیک هها مناسهب مهی      عرضهی در ایجاد تصاالت  یی که برای اسامی پراکسیدها

 آورده شده است. 1-2ها در جدول مشخصات آن

 

PARSETHYLENE 
ایجاد اتصاالت  یزممکان 4

PARSETHYLENE 
 عرضیایجاد اتصاالت  یزممکان 4

PARSETHYLENE 
ایجاد اتصاالت  یزممکان 4 عرضیایجاد اتصاالت  یزممکان 4 عرضی

PARSETHYLENE 
ایجاد اتصاالت  یزممکان 4 عرضیایجاد اتصاالت  یزممکان 4

 عرضهی در 

PARSETHYLENE 

ترمهو پالسهتیک هها مناسهب مهی      عرضهی در 

PARSETHYLENE 

ترمهو پالسهتیک هها مناسهب مهی     

PARSETHYLENE K
ISH
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 .[7]ها  ترموپالستیک ایجاد اتصاالت عرضی در پراکسیدهای مورد استفاده برای 1-2جدول 

PARSETHYLENE K
ISH
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 پراكسیدی   ايجاد اتصاالت عرضی به روشاتیلن بر اثر ساختار مولکولی پلی 9-9-9

وجود داشهته باشهند. ایهن     اتصال عرضیاتیلن الزم است نقاط بین زنجیرهای پلی اتصاالت عرضیبرای ایجاد 

فیزیکی در اثر گهره خهوردگی هها بهه وجهود       اتصال عرضیتوانند فیزیکی و یا شیمیایی باشند. نقاط مینقاط 

باشند. های وینیلی واکنش کننده میشیمیایی ناشی از حضور پراکسید و گروه عرضیا تصال آیند و نقاط می

 زیر مشخص کرد.ی را طبق رابطه اتصال عرضینقاط از توان سهم هر نوع می 1ی تورمبه وسیله

 

 (2-1) 

, , , tan

1 1 1

c c peroxide c vinyle c en glement

gelcontent

M M M M
    

 

c , entanglementM ,  های ویسکوزیته مذاب، برابراز دادهg/mol  4000 .به دست آمده است 

 

شود که حدود مشخص می 5-2و همکارانش، از نمودار نشان داده شده در شکل 2بنا بر تحقیقات اسمدبرگ 

 .[10]دهند فیزیکی تشکیل می اتصال عرضی را نقاط  اتصال عرضیاز کل  نقاط  60%

 

 
 [.10پراکسید ] %2حاوی  عرضی شدهاتصالاتیلن در سیستم پلی اتصال عرضینقاط  از سهم هر نوع 5-2شکل 

 

 شامل موارد زیر است:  اتیلناتصاالت عرضی در پلیپارامترهای ساختاری مؤثر بر کیفیت 

 (nMمولکولی)الف( جرم 

                                                 
1 swelling 

2 Annika Smedberg 

PARSETHYLENE  و همکارانش، از نمودار نشان داده شده در شکل

PARSETHYLENE  و همکارانش، از نمودار نشان داده شده در شکل

 اتصال عرضی را نقاط  اتصال عرضی

PARSETHYLENE اتصال عرضی را نقاط  اتصال عرضی 

PARSETHYLENE K
ISHM 

KISHM , 

KISH, از داده

KISHهای ویسکوزیته مذاب، برابراز داده

KISHهای ویسکوزیته مذاب، برابر

KISHبنا بر تحقیقات اسمدبرگ 
2KISHبنا بر تحقیقات اسمدبرگ 

KISHو همکارانش، از نمودار نشان داده شده در شکل 2
و همکارانش، از نمودار نشان داده شده در شکل 
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یابهد. بنهابراین احتمهال قفهل شهدن و گهره خهوردن        با افزایش جرم مولکولی تعداد انتهای زنجیرها کاهش می

یابد. به این ترتیب با افزایش جرم مولکولی فیزیکی افزایش می اتصال عرضیزنجیرها و در نتیجه ایجاد نقاط 

 .[11،12]کمتری نیاز است  ، به پراکسیداتصاالت عرضیبرای رسیدن به درصد مشخصی از 

 های وینیلیتعداد گروه ب(

 ایجهاد اتصهاالت عرضهی،   های وینیلی در طهول واکهنش   و همکارانش تعداد گروه1بنا بر مطالعات میالن الزا 

در طهول واکهنش   6-2شهده در شهکل   ها مطابق مکهانیزم نشهان داده  یابد. به این معنی که این گروهکاهش می

 شوند.مصرف می

 

 
 .[13] ایجاد اتصاالت عرضیهای وینیلی در طول واکنش مکانیزم مصرف گروه 6-2شکل 

 

شهیمیایی شهده و باعهث     اتصهال عرضهی  های وینیلی موجب افزایش تعهداد نقهاط   به این ترتیب افزایش گروه

 .[12،14]،  به پراکسید کمتری نیاز باشد اتصاالت عرضیشود برای رسیدن به درصد مشخصی از می

 ( LCB) 2ج( تعداد زنجیر با شاخه بلند

ود که حجهم هیهدرودینامیکی مهاکرومولکول کهاهش یابهد. کوچهک شهدن        شباعث می LCBافزایش تعداد 

ههش  های بین مولکولی کاهای درون مولکولی افزایش و برهمکنششود برهمکنشاندازه مولکول باعث می

رسهیدن بهه درصهد مشخصهی از      هها موجهب افهزایش میهزان پراکسهید الزم بهرای      یابد.کاهش این بهرهمکنش 

 .[11]شود میاتصاالت عرضی 

 شده است.اتیلن خطی نشان دادهنسبت به پلی LCBاتیلن دارایهای پلیاندازه مولکول کاهش 7-2شکل  در

                                                 
1 Milan laza´ R 

2 Long Chain Branch 

PARSETHYLENE 
مکانیزم مصرف گروه

PARSETHYLENE 
های وینیلی در طول واکنش مکانیزم مصرف گروه

PARSETHYLENE 
های وینیلی در طول واکنش 

های وینیلی موجب افزایش تعهداد نقهاط   

PARSETHYLENE 

 اتصهال عرضهی  های وینیلی موجب افزایش تعهداد نقهاط   

PARSETHYLENE 

 اتصهال عرضهی  

،  به پراکسید کمتری نیاز باشد 

PARSETHYLENE 

،  به پراکسید کمتری نیاز باشد 

 PARSETHYLENEود که حجهم هیهدرودینامیکی مهاکرومولکول کهاهش یابهد. کوچهک شهدن        

ود که حجهم هیهدرودینامیکی مهاکرومولکول کهاهش یابهد. کوچهک شهدن        

 PARSETHYLENEهای درون مولکولی افزایش و برهمکنش

 PARSETHYLENEهای بین مولکولی کاهای درون مولکولی افزایش و برهمکنش

PARSETHYLENE Kهای بین مولکولی کا
ISH
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)سمت راست( LCBاتیلن دارای یک شبکه شامل پلی اتلن خطی)سمت چپ( و یک شبکه شامل زنجیرهای پلی 7-2شکل 

[11]. 

 عرضی شدهاتصالاتیلن بررسی خواص پلی 9-9-3

 1ی پراکسید که توسط خنکدار و همکارانش، کانگشده به وسیله اتصال عرضیاتیلن در بررسی خواص پلی

 د نتایج زیر به دست آمده است.و همکارش انجام ش 2و همکارش و مانلی

 الف(خواص مکانیکی

بهه دسهت آمهده     8-2کهرنش شهکل   -شده نمهودار تهنش   اتصال عرضیاتیلن در بررسی خواص مکانیکی پلی

 است.

 

یابد. زیرا مهدول  مشاهده شده است که با افزایش درصد پراکسید مدول یانگ و استحکام کششی کاهش می

یابنهد.  وکاهش این نواحی،کاهش می اتصاالت عرضیگردندکه با افزایش و استحکام به نواحی بلوری برمی

                                                 
1Tae-Kyu Kang 

2 Manley T. R 

در درصدهای  C◦ 25شده در دمای  اتصال عرضینشده و اتصال عرضی  HDPEکرنش برای -نمودار تنش  8-2شکل 

 .[6]مختلف پراکسید 

PARSETHYLENE 
اتیلن 

PARSETHYLENE 
 اتصال عرضیاتیلن 

PARSETHYLENE 
 اتصال عرضی

PARSETHYLENE K
ISH
بررسی خواص پلی

KISH
بررسی خواص پلی

در بررسی خواص پلی

KISHاتیلن در بررسی خواص پلی

KISH شده به وسیله اتصال عرضیاتیلن

KISHشده به وسیله اتصال عرضی

KISHو همکارش انجام ش
و همکارش انجام ش
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زان تغییر طول در نقطه شکسهت نیهز بها افهزایش درصهد پراکسهید، کهاهش        همچنین مشاهده شده است که می

شود. به عبارت دیگر یابد. زیرا با افزایش اتصاالت عرضی شیمیایی، محدودیتی بر رفتار کششی اعمال میمی

های موجود برای کشش و کاهش احتمال سرخوردن زنجیرها، تغییر طهول  به علت کوتاه شدن طول سگمنت

 .[6،15]یابد کاهش می در نقطه شکست

 حرارتی خواصب( 

و اثهر آن روی    DMAبر روی فاز آمورف به کمک  عرضیایجاد تصاالت  در بررسی خواص حرارتی، اثر 

 مورد مطالعه قرار گرفته است که نتایج حاصل از آن به شرح زیر است: DSCفاز بلوری به کمک 

کهاهش در میهزان   ای دیده شده است کهه بهه علهت    ، کاهش در دمای انتقال شیشهاتصاالت عرضی با افزایش

 .[6]بلورینگی و افزایش تحرک زنجیرهاست

ذوب، دمای کریستالیزاسیون و با افزایش در صد پراکسید، دمای  9-2مطابق نمودار نشان داده شده در شکل 

هها و کهاهش آنتهالپی    آنتالپی ذوب کاهش یافته است. که کاهش دمای ذوب به علت کهاهش در سهایز بلهور   

 .[6،16]ذوب به علت کاهش در کل مقدار بلورها گزارش شده است 

 

 آنتی اكسیدانت ها  9-3

دههی بها دماههای بهاال روبهه رو      و در زمان سرویس اتصاالت عرضیایجاد ن، ژعایق کابل حین فرایند اکسترو

ای که بتوانهد بهه پلیمهر حملهه کنهد و بها ایجهاد        به اندازه .است. اکسیژن با غلظت کم در همه جا حضور دارد

 .[6]پراکسید  %5/2شده با  اتصال عرضینشده و  اتصال عرضیاتیلن پلی  DSCنمودار 9-2شکل 

[6]. 

PARSETHYLENE  ذوب به علت کاهش در کل مقدار بلورها گزارش شده است

PARSETHYLENE  ذوب به علت کاهش در کل مقدار بلورها گزارش شده است

PARSETHYLENE K
ISH

بلورینگی و افزایش تحرک زنجیرهاست

KISH
بلورینگی و افزایش تحرک زنجیرهاست

مطابق نمودار نشان داده شده در شکل 

KISH مطابق نمودار نشان داده شده در شکل

KISHآنتالپی ذوب کاهش یافته است. که کاهش دمای ذوب به علت کهاهش در سهایز بلهور   
آنتالپی ذوب کاهش یافته است. که کاهش دمای ذوب به علت کهاهش در سهایز بلهور   

KISHذوب به علت کاهش در کل مقدار بلورها گزارش شده است 
ذوب به علت کاهش در کل مقدار بلورها گزارش شده است 
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ی مقهدار مناسهب پایدارکننهده    تخریب خواص ماده را تضعیف کند. بنابراین الزم است تها سیسهتم بهه وسهیله    

ی مشخصی از آنتی اکسیدانت باید در برای تأمین پایداری حرارتی و اُکسایشی، غلظت کمینهمحافظت شود. 

ههای ههادی اطهراف    تمام طول عمر محصول در عایق باقی بماند. عالوه بر این برای کمینه کردن نفوذ به الیه

کمینه کردن مههاجرت  استفاده از سازگار کننده برای  باید سازگاری آنتی اکسیدانت مورد توجه قرار بگیرد.

رونهد، اهمیهت دارنهد. در    به سطح مواد خام گرانولی که برای تولید کابل در فراینهد اکسهتروژن بهه کهار مهی     

دهد که باعث ایجاد نا هنگام در اکسترودر رخ میصورت عدم استفاده از آنتی اکسیدانت، اتصال عرضی نابه

ها با توجهه بهه نقهش الکتریکهی کهه      آنتی اکسیدانتشود.انتخاب های تولیدی مییکنواختی و نقص در کابل

 .[5]کابل دارد دارای اهمیت است 

کند و در بازده پراکسید که نقش افهزایش  یدانت به صورت منفی عمل میدر دماهای پایین حضور آنتی اکس

یابنهد و  ههای پهارگی زنجیهر افهزایش مهی     شود. با افزایش دما، واکنشجرم مولکولی را دارد،کاهش دیده می

شهود  اکسیدانت در این شرایط باعث حفظ جرم مولکولی در حضور و عدم حضور پراکسهید مهی  وجود آنتی

[17]. 

 شوند:اتیلنی به دو دسته تقسیم میهای پلیهای مورد استفاده در عایقآنتی اکسیدانت 

 های اولیه الف(آنتی اکسیدانت

 ثانویههای ب(آنتی اکسیدانت

کهه  کنند درحالیهای اولیه رادیکال ها را در مرحله انتشار و قبل از واکنش با پلیمر مختل میآنتی اکسیدانت

ها به محصوالت غیر ی شروع تجزیه پراکسید باعث تجزیه آنهای ثانویه با دخالت در مرحلهآنتی اکسیدانت

 .[18]نویه توانایی جذب رادیکال ها را هم دارند شوند. البته برخی از آنتی اکسیدانت های ثارادیکالی می

هها در صهنعت سهیم و کابهل حضهور آنتهی       ماننهد اسهتفاده از آن   عرضهی شهده  اتصالاتیلن در کاربردهای پلی

و چه در فرآینهد   عرضیایجاد اتصاالت   ها چه در فرایند های اولیه الزم است. برای تکمیل اثر آناکسیدانت

 های ثانویه استفاده کرد.از آنتی اکسیدانتتوان می 1حرارتی-پیرشدگی اُکسایشی

های فنولی اشهاره کهرد کهه خهود بهه سهه دسهته        توان به آنتی اکسیدانتهای اولیه میاز جمله آنتی اکسیدانت

 : [5]بندی به صورت زیر است شوند. این دستهتقسیم می
 Unhindered  
 Semihindered 
 Hindeerd 

 آورده شده است.  2-2هایی از این آنتی اکسیدانت ها در جدولمثال

                                                 
1 thermo-oxidative aging 

PARSETHYLENE 
های مورد استفاده در عایق

PARSETHYLENE 
های پلیهای مورد استفاده در عایق

PARSETHYLENE 
های پلی

های اولیه رادیکال ها را در مرحله انتشار و قبل از واکنش با پلیمر مختل می

PARSETHYLENE 

های اولیه رادیکال ها را در مرحله انتشار و قبل از واکنش با پلیمر مختل می

ی شروع تجزیه پراکسید باعث تجزیه آن

PARSETHYLENE 

ی شروع تجزیه پراکسید باعث تجزیه آن

نویه توانایی جذب رادیکال ها را هم دارند 

PARSETHYLENE 

نویه توانایی جذب رادیکال ها را هم دارند 

PARSETHYLENE 

هها در صهنعت سهیم و کابهل حضهور آنتهی       

PARSETHYLENE 

هها در صهنعت سهیم و کابهل حضهور آنتهی       

 PARSETHYLENEایجاد اتصاالت 

 PARSETHYLENE عرضیایجاد اتصاالت 

 عرضی

 PARSETHYLENEهای ثانویه استفاده کرد.

های ثانویه استفاده کرد.

KISH
در دماهای پایین حضور آنتی اکس

KISH
در دماهای پایین حضور آنتی اکس

جرم مولکولی را دارد،کاهش دیده می

KISHجرم مولکولی را دارد،کاهش دیده می

KISHاکسیدانت در این شرایط باعث حفظ جرم مولکولی در حضور و عدم حضور پراکسهید مهی  
اکسیدانت در این شرایط باعث حفظ جرم مولکولی در حضور و عدم حضور پراکسهید مهی  



20 
 

 
 

1Page | 21 
 برخی آنتی اکسیدانت ها. نام و ساختار شیمیایی -2-2جدول 

 نوع

 آنتی اکسیدانت
 ساختار فرمول شیمیایی

 اولیه
Unhinderd  

 

 اولیه
Semi 

hindered 

 

 
 

 اولیه
hindered 

 

 
 

 

 ثانویه

 

 
 

 

 

PARSETHYLENE 

PARSETHYLENE 

PARSETHYLENE 

PARSETHYLENE 

PARSETHYLENE 

PARSETHYLENE 

PARSETHYLENE 

PARSETHYLENE K
ISH

KISH
KISH
KISH
KISH
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ای بین  این آنتهی اکسهیدانت هها    مقایسه 10-2و همکارانش در نمودار نشان داده شده در شکل  1گاستافسون

 .[5]اند انجام داده

 

 گزارش شده است. unhinderedبرای آنتی اکسیدانت های فنولی  2اسکورچبهترین مقاومت در برابر 

هها نیهز بسهتگی    به سهاختار مولکهولی آن   عرضیایجاد اتصاالت   اثر آنتی اکسیدانت های مختلف بر واکنش 

دارد. آنتی اکسیدانت های با جرم مولکولی کمتر و ممانعت فضایی کمتر به علت داشتن تحرک بیشتر راحت 

دهند و پایداری را را به شدت کاهش می عرضیایجاد اتصاالت   دهند. بنابراین تر با رادیکال ها واکنش می

ذکر است که آنتی اکسیدانت های فنولی با جرم مولکولی کم ممکهن اسهت در    بخشند. البته الزم بهبهبود می

دهی به سطح محصول مههاجرت کننهد   دماهای باالی فرایند به راحتی تبخیر شوند و یا در طول زمان سرویس

که آنتی اکسیدانت های با جرم مولکولی بیشتر به علت داشتن سرعت نفوذ پایین در دماهای باال و در درحالی

 .[18]دهی پایداری بیشتری دارند زمان سرویس

 ها ی پلیمرینانو كامپوزيت 9-4

 تعاريف اولیه 9-4-1

                                                 
1 Gustafsson 

2 Scorch 

 AO-1 ،AO-2   :Unhindered:های فنولی  برای آنتی اکسیدانت  ( DCP)تغییرات  مدول با درصد پراکسید  10-2شکل 

 .AO-6.  :Hindered [5]و AO-5 و AO-3 :Semihindered   ،AO-4 و

PARSETHYLENE تغییرات  مدول با درصد پراکسید

PARSETHYLENE تغییرات  مدول با درصد پراکسید

PARSETHYLENE 
برای آنتی اکسیدانت های فنولی 

PARSETHYLENE 
برای آنتی اکسیدانت های فنولی 

ایجاد اتصاالت 

PARSETHYLENE 

ایجاد اتصاالت 

دارد. آنتی اکسیدانت های با جرم مولکولی کمتر و ممانعت فضایی کمتر به علت داشتن تحرک بیشتر راحت 

PARSETHYLENE 

دارد. آنتی اکسیدانت های با جرم مولکولی کمتر و ممانعت فضایی کمتر به علت داشتن تحرک بیشتر راحت 

ایجاد اتصاالت 

PARSETHYLENE 

 عرضیایجاد اتصاالت 

PARSETHYLENE 

را به شدت کاهش می عرضی

PARSETHYLENE 

را به شدت کاهش می

ذکر است که آنتی اکسیدانت های فنولی با جرم مولکولی کم ممکهن اسهت در   

PARSETHYLENE 

ذکر است که آنتی اکسیدانت های فنولی با جرم مولکولی کم ممکهن اسهت در   

دهی به سطح محصول مههاجرت کننهد   

PARSETHYLENE 

دهی به سطح محصول مههاجرت کننهد   

PARSETHYLENE 

 PARSETHYLENEکه آنتی اکسیدانت های با جرم مولکولی بیشتر به علت داشتن سرعت نفوذ پایین در دماهای باال و در 

PARSETHYLENE Semihinderedکه آنتی اکسیدانت های با جرم مولکولی بیشتر به علت داشتن سرعت نفوذ پایین در دماهای باال و در 

PARSETHYLENE Semihindered
KISH
KISH
KISH

KISHتغییرات  مدول با درصد پراکسید
تغییرات  مدول با درصد پراکسید
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های پلیمری متشکل از یک بستر پلیمری و مقداری ماده افزودنی جامد با ههدف دسهتیابی بهه    استفاده از آمیزه

ز جدای از یابی به خواص مورد نیاهایی فراتر از پلیمر پایه از دیرباز مورد توجه بوده است. برای دستویژگی

در  .نوع پلیمر، نوع و خصوصیات ساختاری پرکننده مورد استفاده نیز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار اسهت 

 انتخاب پرکننده باید به عوامل مؤثر و کلیدی مانند اندازه ذرات، شکل ذرات، توزیع ذرات، چسبندگی پلیمر

 .از استفاده آن و قیمت پرکننده توجه کافی نمود پرکننده، مشکالت استفاده از پرکننده مانند آلودگی ناشی-

شده در ده سال گذشته در زمینهه مهواد نهو، نشهان داده اسهت کهه بها تغییهر در ترکیهب و          نتایج تحقیقات انجام

شوند کهه در مقایسهه بها مهواد کهامپوزیتی متهداول       ساختار مواد در مقیاس نانومتری، مواد جدیدی حاصل می

در حال حاضر نیز جدیدترین تحقیقات در جههان در زمینهه مهواد،     دهند.ا ارائه مینظیری رخواص ویژه و بی

 . ها متمرکز شده استها و بهبود خواص آنعمدتاً روی ساخت نانو مواد، نانو کامپوزیت

ها دارای ابعادی در مقیاس یک کننده آنشود که فاز تقویتمواد نانوکامپوزیتی به آن دسته از مواد اطالق می

های پلیمره سهرامیک، پلیمرهه فلهز، سهرامیک ه فلهز و سهرامیک ه           صد نانومتر باشدکه شامل نانوکامپوزیت تا

های نانومتری به دلیل داشتن ابعاد بسیار کوچک و سطح بسیار باال در مقایسه با کنندهسرامیک هستند. تقویت

د نظر شهده و جهایگزین خهوبی    های معمولی، در سطح بارگذاری کمتر باعث بهبود خواص مورکنندهتقویت

شهده از  دارنهد. محصهوالت تهیهه   های معمولی هستند. چرا که کار آیی بهتهر و وزن کمتهری   برای کامپوزیت

های پلیمری، قابلیت استفاده در صنایع شهیمیایی، خودروسهازی، سهاختمانی، نظهامی، پزشهکی،      نانوکامپوزیت

 رند.لوازم خانگی، ورزشی، کشاورزی و الکترونیکی را دا

-ای، به خصهوص مونهت  های الیههای بر پایه سیلیکاتنانو کامپوزیت، های تولیدشدهاز میان نانو کامپوزیت

ای برخوردار هسهتند. در دسهترس بهودن،    العادهای که دارند، از اهمیت فوقموریلونیت، به علت خواص ویژه

ی مناسبی برای تولیهد نهانو   به عنوان گزینه ها باعث شده تا این موادآن نسبت منظر بسیار زیاد و قیمت مناسب

 های پلیمری مورد توجه قرار گیرند.کامپوزیت

 1هانانو رس 9-4-9

های الیه ای . این مواد شامل سیلیکاتمواد معدنی سیلیکات الیه ای است نام نانو رس یک نام عمومی برای

و   5یت، الپون 4یکا، م3مانند ماگادیتهای الیه ای سنتزی و همچنین سیلیکات  2یلونیتمانند مونت مور یعیطب

 تشکیل الیه ای بلوری واحدهای از که هستند معدنی مواد الیه ای سیلیکاتهای ند.باشیم 6یتفلوئوروهکتور

 هایرس نانو جزء موریلونیت باشند. مونتمی سیلیکون مانند فلزات غیر از مقادیر مشخصی شامل و یافته اند

                                                 
1 Nanoclay 
2Montmorillonite  
3 Magadite 
4 Mica 
5  Laponite 
6 Flurohectorite 

PARSETHYLENE  های نانومتری به دلیل داشتن ابعاد بسیار کوچک و سطح بسیار باال در مقایسه با

PARSETHYLENE  های نانومتری به دلیل داشتن ابعاد بسیار کوچک و سطح بسیار باال در مقایسه با

های معمولی، در سطح بارگذاری کمتر باعث بهبود خواص مور

PARSETHYLENE 
های معمولی، در سطح بارگذاری کمتر باعث بهبود خواص مور

های معمولی هستند. چرا که کار آیی بهتهر و وزن کمتهری   

PARSETHYLENE 
های معمولی هستند. چرا که کار آیی بهتهر و وزن کمتهری   

های پلیمری، قابلیت استفاده در صنایع شهیمیایی، خودروسهازی، سهاختمانی، نظهامی، پزشهکی،      

PARSETHYLENE 

های پلیمری، قابلیت استفاده در صنایع شهیمیایی، خودروسهازی، سهاختمانی، نظهامی، پزشهکی،      

PARSETHYLENE 

لوازم خانگی، ورزشی، کشاورزی و الکترونیکی را دا

PARSETHYLENE 

رند.لوازم خانگی، ورزشی، کشاورزی و الکترونیکی را دا

PARSETHYLENE 

رند.

های بر پایه سیلیکات

PARSETHYLENE 

های بر پایه سیلیکات

العاده

PARSETHYLENE 

العاده

PARSETHYLENE 

ای برخوردار هسهتند. در دسهترس بهودن،    

PARSETHYLENE 

ای برخوردار هسهتند. در دسهترس بهودن،    

به عنوان گزینه 

PARSETHYLENE 

به عنوان گزینه 

KISH
عمدتاً روی ساخت نانو مواد، نانو کامپوزیت

KISH
عمدتاً روی ساخت نانو مواد، نانو کامپوزیت

مواد نانوکامپوزیتی به آن دسته از مواد اطالق می

KISHمواد نانوکامپوزیتی به آن دسته از مواد اطالق می

KISHصد نانومتر باشدکه شامل نانوکامپوزیت
صد نانومتر باشدکه شامل نانوکامپوزیت

KISHکننده
KISHهای نانومتری به دلیل داشتن ابعاد بسیار کوچک و سطح بسیار باال در مقایسه با کننده

های نانومتری به دلیل داشتن ابعاد بسیار کوچک و سطح بسیار باال در مقایسه با 
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 مناسب پلیمری هایتهیه نانوکامپوزیت در دلیل دو به اسمکتیت نوع از هایرسنانو .است 1اسمکتیت 

 این امر این که خوبی می باشند بسیار پذیری نفوذ و شیمیایی خواص دارای مواد این اوالً .هستندمناسب 

 کرد اصالح شیمیایی لحاظ از را آنها بتوان آلی پلیمرهای با شدن سازگار منظور به که دهدمی را اجازه

 دارای و خالص بوده صورت به معدنی لحاظ از و می شوند یافت جا همه در طبیعت در مواد این ثانیاً

  .می باشند پایین قیمت

مترمربع بر گرم دارنهد. خهالص بهودن و ظرفیهت تبهادل کهاتیونی، دو        750ای در حدود ها سطح ویژهنانو رس

رود. خهالص  ها بهه شهمار مهی   یت کننده در پلیمرها به عنوان عامل تقوخصوصیت مهم برای موفقیت نانو رس

دهد که این به افزایش تبهادل کهاتیونی رس در ترکیهب    بودن رس، خصوصیات مکانیکی پلیمر را افزایش می

 کند.شدن آن با پلیمر کمک می

انهد.  های خاصشان، در صنعت داروسازی و پزشکی مورد توجه بسیاری قرارگرفتهها به دلیل ویژگینانو رس 

ها در ساخت انواع داروهها بهه عنهوان مهاده خهام و مهواد کمکهی در سهنتز دارو مهورد اسهتفاده قهرار            این رس

 .گیرندمی

العاده عبهور  ها در مقادیر بسیار کم باعث کاهش وزن، استحکام باالتر و کاهش خارقکارگیری رسامکان به

هها، جداسهازی و توزیهع یکنواخهت     نو رسشود. مشکالت اصلی در زمینه ناگازها در موادی مثل پلیمرها می

 گریز به منظور افزایش تعامل با پلیمرهاست. های آب دوست به آبهای کوچک رسی و تبدیل رسصفحه

 

 
 .[19]ای های الیهساختار سیلیکات 11-2شکل 

 

                                                 
1 Smectite 

PARSETHYLENE 
ها در مقادیر بسیار کم باعث کاهش وزن، استحکام باالتر و کاهش خارق

PARSETHYLENE 
ها در مقادیر بسیار کم باعث کاهش وزن، استحکام باالتر و کاهش خارق

شود. مشکالت اصلی در زمینه نا

PARSETHYLENE 
شود. مشکالت اصلی در زمینه نا

های آب دوست به آب

PARSETHYLENE 

های آب دوست به آب

PARSETHYLENE K
ISH

شدن آن با پلیمر کمک می

KISH
شدن آن با پلیمر کمک می

ها به دلیل ویژگی

KISHهای خاصشان، در صنعت داروسازی و پزشکی مورد توجه بسیاری قرارگرفتهها به دلیل ویژگی

KISHهای خاصشان، در صنعت داروسازی و پزشکی مورد توجه بسیاری قرارگرفته

KISHها در ساخت انواع داروهها بهه عنهوان مهاده خهام و مهواد کمکهی در سهنتز دارو مهورد اسهتفاده قهرار            
ها در ساخت انواع داروهها بهه عنهوان مهاده خهام و مهواد کمکهی در سهنتز دارو مهورد اسهتفاده قهرار            
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اند کهه توسهط نیهروی    شدههای نازکی تشکیلاز الیه هاای مورد استفاده در نانو کامپوزیتهای الیهسیلیکات

شده اسهت کهه   ها از صفحات تتراهدرالی تشکیلساختار اصلی آناند. های متقابل به یکدیگر متصل شدهیون

هر اتم سیلیکونی با چهار اتم اکسیژن احاطه شده است و در صفحات اکتاهدرال آن آلومینیوم شهبه فلهزی بها    

ی هها یهک صهفحه   ، مثهل کائولینیهت  1:1ای هشت اتم اکسیژن محاصره شده اسهت. بنهابراین در سهاختار الیهه    

انهد.  شهده های اکسیژن به اشتراک گذاشتهی اکتاهدرال جوش خورده است، که اتمصفحهتتراهدرال به یک 

 نشان داده شده است. 11-2ای در شکل های الیهساختار سیلیکات

ی است کهه صهفحه   شدههای دو بعدی تشکیلای از الیههای الیهسیلیکات 1:2ی بلوری از طرف دیگر شبکه

ای کهه  ی تتراهدرال سیلیکایی خارجی متصل شده است، به گونهه دو صفحهآلومینیومی اکتاهدرال مرکزی ب

نهانومتر   1ضهخامت الیهه در حهدود     .ی اکتاهدرال به صفحات تتراهدرال نیز تعلهق دارنهد  های صفحهاکسیژن

آنگسهتروم تها چنهدین     300ی آن ممکن است از است و ابعاد جانبی آن بسته به منبع خاک رس و روش تهیه

 .ها بسیار باالستا حتی بیشتر تغییر کند. بنابراین نسبت منظر این الیهمیکرون ی

ی اکتاهههدرال، بههدون هههیچ اصههلی بهها سههیلیکون در صههفحات تتراهههدرال و آلومینیههوم در صههفحه  1:2سههاختار 

هها  شوند، پیروفیلیهت تن ها در آب باز نمیشود. از آن جایی که این الیهها، پیروفیلیت نامیده میجایگزینی اتم

ی تتراههدرال بها آلومینیهوم    دارای سطح خارجی است و سطح داخلی ندارد. وقتی که اتم سیلیکون در صفحه

نامند. با توجه به این جهایگزینی مهاده دارای بهار سهطحی منفهی      شود، ساختار حاصل را میکا میجایگزین می

-ی یهون وجود به دلیل این که انهدازه شود. با این ای جبران میهای پتاسیم بین الیهشود که توسط کاتیونمی

برابر است، قادر اسهت کهه بهه      Si/Alی تتراهدرال های هگزاگونال ایجادشده توسط الیههای پتاسیم با حفره

ی الکترواستاتیک بین صفحات تتراههدرال  ها توسط نیروی جاذبهها قرار بگیرد. بنابراین الیهمحکمی بین الیه

شهود و  شوند. بنهابراین میکها در آب متهورم نمهی    تاسیم کنار یکدیگر نگه داشته میهای پبا بار منفی و کاتیون

مانند پروفیلیت سطح داخلی ندارد. از طهرف دیگهر، اگهر در سهاختار اصهلی پروفیلیهت کهاتیون سهه ظرفیتهی          

ی اکتاهههدرالی تهها حههدی توسههط کههاتیون دو ظرفیتههی منیههزیم جههایگزین شههود، سههاختار   آلومینیههوم در الیههه

ههای سهدیم یها کلسهیم موازنهه      آید. در این مورد بار منفی خاک رس توسط یونریلونیت به دست میمونتمو

ی تتراههدرال  ها در الیهه گیرند. از آنجایی که این یونها قرار میشود که به صورت هیدراته شده بین الیهمی

های قطبی آب و دیگر مولکول گیرند،ها توسط نیروهای ضعیفی کنار یکدیگر قرار میگیرند و الیهقرار نمی

ها وارد شده و منجر به انبساط شبکه شوند. در کنار مونتموریلونیهت، هکتوریهت و سهپونیت    توانند بین الیهمی

 .[20]ها دارندترین استفاده را در نانو کامپوزیتای هستند که بیشهای الیهنیز سیلیکات

 اصالح نانو رس 2-4-3

PARSETHYLENE  اصههلی بهها سههیلیکون در صههفحات تتراهههدرال و آلومینیههوم در صههفحه

PARSETHYLENE  اصههلی بهها سههیلیکون در صههفحات تتراهههدرال و آلومینیههوم در صههفحه

ها، پیروفیلیت نامیده می

PARSETHYLENE 
شود. از آن جایی که این الیهها، پیروفیلیت نامیده می

PARSETHYLENE 
شود. از آن جایی که این الیه

دارای سطح خارجی است و سطح داخلی ندارد. وقتی که اتم سیلیکون در صفحه

PARSETHYLENE 
دارای سطح خارجی است و سطح داخلی ندارد. وقتی که اتم سیلیکون در صفحه

نامند. با توجه به این جهایگزینی مهاده دارای بهار سهطحی منفهی      

PARSETHYLENE 

نامند. با توجه به این جهایگزینی مهاده دارای بهار سهطحی منفهی      

ای جبران می

PARSETHYLENE 

شود. با این ای جبران می

PARSETHYLENE 

شود. با این 

های هگزاگونال ایجادشده توسط الیه

PARSETHYLENE 

ی تتراهدرال های هگزاگونال ایجادشده توسط الیه

PARSETHYLENE 

ی تتراهدرال 

ها توسط نیروی جاذبه

PARSETHYLENE 

ی الکترواستاتیک بین صفحات تتراههدرال  ها توسط نیروی جاذبه

PARSETHYLENE 

ی الکترواستاتیک بین صفحات تتراههدرال  

PARSETHYLENE 

شوند. بنهابراین میکها در آب متهورم نمهی    

PARSETHYLENE 

شوند. بنهابراین میکها در آب متهورم نمهی    

 PARSETHYLENEمانند پروفیلیت سطح داخلی ندارد. از طهرف دیگهر، اگهر در سهاختار اصهلی پروفیلیهت کهاتیون سهه ظرفیتهی          

مانند پروفیلیت سطح داخلی ندارد. از طهرف دیگهر، اگهر در سهاختار اصهلی پروفیلیهت کهاتیون سهه ظرفیتهی          

 PARSETHYLENEی اکتاهههدرالی تهها حههدی توسههط کههاتیون دو ظرفیتههی منیههزیم جههایگزین شههود، سههاختار   

ی اکتاهههدرالی تهها حههدی توسههط کههاتیون دو ظرفیتههی منیههزیم جههایگزین شههود، سههاختار   

KISH
های صفحه

KISH
ی اکتاهدرال به صفحات تتراهدرال نیز تعلهق دارنهد  های صفحه

KISH
ی اکتاهدرال به صفحات تتراهدرال نیز تعلهق دارنهد  

است و ابعاد جانبی آن بسته به منبع خاک رس و روش تهیه

KISHاست و ابعاد جانبی آن بسته به منبع خاک رس و روش تهیه

KISHا حتی بیشتر تغییر کند. بنابراین نسبت منظر این الیه
ا حتی بیشتر تغییر کند. بنابراین نسبت منظر این الیه

KISHاصههلی بهها سههیلیکون در صههفحات تتراهههدرال و آلومینیههوم در صههفحه 
اصههلی بهها سههیلیکون در صههفحات تتراهههدرال و آلومینیههوم در صههفحه 
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هسهتند و تنهها بها پلیمرههای آب دوسهت ماننهد        K+و  Na+ههای  های سیلیکات به طور طبیعی دارای یهون الیه

های سیلیکاتی با سایر کنند. برای سازگاری ورقهاتیلن اکساید و پلی وینیل الکل مخلوط سازگار ایجاد میپلی

-ی واکهنش تبدیل شود که این کار به وسهیله  1به آلی دوستها پلیمرهای مهندسی باید سطح آب دوست آن

کاتیونی مانند آلکیل آمونیوم یا آلکیل فسفونیم انجام  2ی فعال سطحیهاهای تبادل یونی و با استفاده از عامل

های غیر آلی را کم کرده و باعث بهبود تر شوندگی ماتریس گیرد. این کاتیون ها انرژی سطحی سیلیکاتمی

ههای آلکیهل   گردنهد. همچنهین کهاتیون   ههای سهیلیکات مهی   و در نهایت باعث ایجاد فاصله بین الیهه  شوندمی

های عاملی شده که بتوانند با ماتریس پلیمهری واکهنش   توانند باعث ایجاد گروهآمونیوم و آلکیل فسفونیم می

سهطحی مهاتریس و غیهر    دهند و در بعضی مواقع باعث شروع پلیمریزاسیون مونومرها و بهبهود اسهتحکام بهین    

 . [21]شوند ها آلی

 نشان داده  شده است. 12-2های آلی در شکل های سدیم با کاتیونواکنش جابجایی یون

 

 
 [. 30آلی دوست شدن نانو رس توسط واکنش تبادل یونی ] 12-2شکل 

 

در مهاتریس پلهی الفینهی     3های آلهی فعال سطحی باعث بهبود پخش نانو رسها در عامل افزایش تعداد آلکیل

 شود.غیر قطبی می

اتیلن درباره اثر اصالح خاک رس بر ساختار نانو کامپوزیت، نشان داده است هنگامی که پلی 4مطالعات ونگ

کننهده  در اصهالح  16های متیلنی باالی وزنی و تعداد گروه %1.0دارای درصد گرافت مالئیک انیدرید باالی 

                                                 
1 organophil 

2 Surfactant 

3 organoclay 

4 Wng 

PARSETHYLENE 

 PARSETHYLENEآلی دوست شدن نانو رس توسط واکنش تبادل یونی ]

 30PARSETHYLENEآلی دوست شدن نانو رس توسط واکنش تبادل یونی ]

30.] PARSETHYLENE 

.] PARSETHYLENE K
ISH

.

KISH
.

واکنش جابجایی یون

KISHهای سدیم با کاتیونواکنش جابجایی یون

KISHهای سدیم با کاتیون

KISH
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ایهن نظریهه را    13-2شهکل   XRDخواههد بود.نمهودار   1ای شهده باشد، کامپوزیت دارای ساختار کهامالً ورقهه  

 کند. تصدیق می

 
 

 
 [.22] متفاوت یلنیمت یهاگروه تعداد یدارا کنندهاصالح با شده کیمالئ لنیاتیپل XRD نمودار 13-2شکل 

 

های آلی با طول زنجیر آلکیل آمونیوم متفاوت هسهتند و  خاک رس  15C18, C16, C12-2در نمودار شکل

20A          خاک رس آلی دوستی است کهه دارای دو زنجیهر آلکیهل طهوالنی اسهت. مشهخص اسهت کهه بهرای ،

دو مورد به صورت دهد ساختار خاک رس در هر شود که نشان میهیچ پیکی دیده نمی 20Aو C18ی نمونه

شهود  یک پیک ضعیف در زاویه کمتر از پیک اصلی  دیهده مهی   C16ی است. در نمونه  ای شدهکامالً ورقه

شود که جای مشاهده می C12است. در نمونه  2دهد بخشی از نمونه به صورت ساختار درهم رفتهکه نشان می

ک شده ساختار درهم رفته تشکیل نداده انهد و  اتیلن مالئیبا پلیC12 پیک عوض نشده است. به این معنی که 

 .[22]در این کامپوزیت جدایی فازی وجود دارد 

                                                 
1 exfoliate 

2 intercalate 

PARSETHYLENE 

تعداد

PARSETHYLENE 

گروهتعداد

PARSETHYLENE 

هاگروه

PARSETHYLENE 

ها

 PARSETHYLENEهای آلی با طول زنجیر آلکیل آمونیوم متفاوت هسهتند و  

PARSETHYLENE Kهای آلی با طول زنجیر آلکیل آمونیوم متفاوت هسهتند و  
ISH
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 نانو رس -لیمرهای پانواع نانو كامپوزيت 9-4-4

ها در صنعت پلیمر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. این دسته از های اخیر استفاده از نانو کامپوزیتدر سال

های معمولی هستند که های حاوی فیلرها دارای خواص برتری نسبت به پلیمر خالص و کامپوزیتکامپوزیت

بهاال، نفوذناپهذیری در برابهر گازهها ، پایهداری حرارتهی و خهواص         1خمش حرارتهی این خواص شامل دمای 

 .[23،24]مکانیکی باال است 

توانند مسهاحت سهطحی زیهادی را    ای در ماتریس پلیمری، مییههای الپخش درصد وزنی کمی از سیلیکات

کنش بین سهطحی  های متداول فراهم آورد. بسته به برهمتکنش فیلر و پلیمر در مقایسه با کامپوزیبرای برهم

 ها وجود دارد: ای، سه مورفولوژی مختلف برای این نانو کامپوزیتهای الیهماتریس پلیمری و سیلیکات

  2الف( امتزاج ناپذیر

 ب( ساختار درهم رفته 

 ای شدهج( ساختار ورقه

 شده است.ها نشان دادهآن TEMو تصاویر  XRDاین سه ساختار همراه با نمودارهای 14-2در شکل 

 

                                                 
1 heat deflection 

2 immiscible 

PARSETHYLENE این سه ساختار همراه با نمودارهای

PARSETHYLENE این سه ساختار همراه با نمودارهایKISHالف( امتزاج ناپذیر

KISH2الف( امتزاج ناپذیر

KISH
2

ب( ساختار درهم رفته 

KISH ب( ساختار درهم رفته
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ی مختلف نانو کامپوریت های شامل سیلیکات های الیه ای. از سمت چپ : امتزاج ناپذیر، درهم رفته ژسه مورفولو 14-2شکل 

 .[26ای ]و ورقه

دههد و بهه صهورت کلوخهه ای دیهده      خاک رس رخ نمیدر حالت امتزاج ناپذیر هیچ جدایشی بین صفحات 

دهد که برای نانو خاک رس آلهی دیهده شهده اسهت و     دقیقاً همان پیکی رانشان می  XRDشوند. بنابراین می

 افتد. هیچ شیفتی برای آن اتفاق نمی

رس  شود. زیرا هیچ فاصله منظم و مشخصی برای صفحات خهاک ای شده هیچ پیکی دیده نمیدر نمونه ورقه

قابهل   X-rayتهر از چیهزی اسهت کهه توسهط      ها بهیش وجود ندارد. همچنین فاصله صفحات در این کامپوزیت

 مشاهده باشد.

خهاک رس خهالص    بهمربوط به کامپوزیت، پیکی در زوایای کمتر نسبت  X-rayدر بعضی مواقع در نمودار 

دهد که شهکاف وان در  پیک نشان می ای نشده است. شیفتورقه دهد نمونه کامالًشود که نشان میدیده می

یافته است و زنجیرههای پلیمهر در   .گسترش[25]گویند می 2های الیه ای که به آن گالریبین سیلیکات 1والس

                                                 
1 Van der waals gap 

2 gallery 

PARSETHYLENE 

ی مختلف نانو کامپوریت های شامل سیلیکات های الیه ای. از سمت چپ : امتزاج ناپذیر، درهم رفته 

PARSETHYLENE 

ی مختلف نانو کامپوریت های شامل سیلیکات های الیه ای. از سمت چپ : امتزاج ناپذیر، درهم رفته 

26

PARSETHYLENE 

26]

PARSETHYLENE 

].

PARSETHYLENE 

.

خاک رس رخ نمی

PARSETHYLENE 

دههد و بهه صهورت کلوخهه ای دیهده      خاک رس رخ نمی

PARSETHYLENE 

دههد و بهه صهورت کلوخهه ای دیهده      

دهد که برای نانو خاک رس آلهی دیهده شهده اسهت و     

PARSETHYLENE 

دهد که برای نانو خاک رس آلهی دیهده شهده اسهت و     

PARSETHYLENE K
ISH
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ی نفوذ الیگومرها و یها زنجیرههای پلیمهر بها     اند. در این صورت گسترش گالری به وسیلهها نفوذ کردهآنبین 

 .[26]شود دهد و ساختار درهم رفته ایجاد میجرم مولکولی کم در بین صفحات خاک رس رخ می

خهاک رس و در دسهترس قهرار دادن    -کنش پلیمهر ای شده به دلیل ماکسیمم کردن برهمآرایش فضایی ورقه

ئز اهمیت است. این مسئله منجر به تغییرات چشمگیری در خواص فیزیکی و تمام سطح صفحات آن بسیار حا

ای دارای خهواص  ههای ورقهه  سیسهتم  در حقیقت این موضهوع پذیرفتهه شهده اسهت کهه     مکانیکی شده است. 

های خاک رس در پلیمر، پخش کامل الیه . [27.28]های درهم رفته هستند مکانیکی باالتری نسبت به سیستم

 کنند.شوند را بهینه میشده می،که موجب انتقال بار اعمالکنندهتعداد عناصر تقویت

 نانورس-های پلیمرروش تهیه نانو كامپوزيت 9-4-5

ها شامل های مختلفی تهیه شوند که این روشتوانند به روشها میشده از نانو رسهای تشکیلنانو کامپوزیت

 است.  ، روش محلولی و پلیمریزاسیون مذاب 1پلیمریزاسیون درجا

 الف( پلیمریزاسیون درجا

شهود.  شده با ترکیبات آلی در مونومر مهایع یها محلهول مونهومر متهورم مهی      در این روش ابتدا نانو رس اصالح

صفحات رخ دهد. بهه دلیهل   ی بین تواند برای مونومرهای قرارگرفته در فاصلهسپس واکنش پلیمریزاسیون می

-کم بودن قطبیت زنجیرهای پلیمر در مقایسه با مونومرها بر اساس قوانین ترمودینامیکی زنجیرها از داخل الیه

ههای  ههای مونهومر، الیهه   شوند تا در نهایت مولکهول ها میشده و مونومرها جایگزین آنهای سیلیکاتی خارج

ها قرار گیرند. شروع واکنش ممکن است از لیمری ما بین این الیهسیلیکاتی را از هم جدا کنند و زنجیرهای پ

ی کاتالیزوری که در مرحله تبادل یونی ی مناسب و یا به وسیلهکنندهطریق حرارت یا تابش، نفوذ یک شروع

در فاصله بین صفحات قرار گرفته است انجام شود. پلیمریزاسیون بستر پلیمهری در حضهور نهانو ذرات انجهام     

ی توزیهع  ی کلیدی در این روش نحوهگیرد. نکتهد و منومر در حین رشد، ذرات پر کننده را در بر میشومی

توان توزیهع مهورد نظهر را بهه دسهت      ذرات در منومر است. با کنترل پیوند بین نانو ذرات و ماده زمینه، می نانو

. شهماتیکی از  [31–29]ن روش تولید کهرد  توان با ایها با زمینه پلیمری را میآورد. بسیاری از نانو کامپوزیت

 آورده شده است. 15-2این روش در شکل 

 

                                                 
1 in situ polymerization 

PARSETHYLENE 
شده با ترکیبات آلی در مونومر مهایع یها محلهول مونهومر متهورم مهی      

PARSETHYLENE 
شده با ترکیبات آلی در مونومر مهایع یها محلهول مونهومر متهورم مهی      

تواند برای مونومرهای قرارگرفته در فاصله

PARSETHYLENE 
تواند برای مونومرهای قرارگرفته در فاصله

کم بودن قطبیت زنجیرهای پلیمر در مقایسه با مونومرها بر اساس قوانین ترمودینامیکی زنجیرها از داخل الیه

PARSETHYLENE 

کم بودن قطبیت زنجیرهای پلیمر در مقایسه با مونومرها بر اساس قوانین ترمودینامیکی زنجیرها از داخل الیه

ها می

PARSETHYLENE 

شوند تا در نهایت مولکهول ها می

PARSETHYLENE 

شوند تا در نهایت مولکهول 

لیمری ما بین این الیه

PARSETHYLENE 

ها قرار گیرند. شروع واکنش ممکن است از لیمری ما بین این الیه

PARSETHYLENE 

ها قرار گیرند. شروع واکنش ممکن است از 

ی مناسب و یا به وسیله

PARSETHYLENE 

ی مناسب و یا به وسیله

PARSETHYLENE 

ی کاتالیزوری که در مرحله تبادل یونی 

PARSETHYLENE 

ی کاتالیزوری که در مرحله تبادل یونی 

در فاصله بین صفحات قرار گرفته است انجام شود. پلیمریزاسیون بستر پلیمهری در حضهور نهانو ذرات انجهام     

PARSETHYLENE 

در فاصله بین صفحات قرار گرفته است انجام شود. پلیمریزاسیون بستر پلیمهری در حضهور نهانو ذرات انجهام     

PARSETHYLENE 

 PARSETHYLENEی کلیدی در این روش نحوه

ی کلیدی در این روش نحوه

KISH
روش تهیه نانو كامپوزيت

KISH
روش تهیه نانو كامپوزيت

های تشکیل

KISHشده از نانو رسهای تشکیل

KISHشده از نانو رس

KISH، روش محلولی و پلیمریزاسیون مذاب
، روش محلولی و پلیمریزاسیون مذاب
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 شماتیکی از نانو کامپوزیت بدست آمده با روش پلیمریزاسیون درجا. 15-2شکل 

 

 ب( روش محلول

ههای سهیلیکات در آن   ی حاللی است که پلیمر یا پیش پلیمر در آن قابهل حهل بهوده و الیهه    این روش بر پایه

پخهش  های کم خاک رس آلی ابتدا در یک حالل مانند آب، کلروفورم و یا تولهوئن  شوند. غلظتمتورم می

های سیلیکاتی در این سیستم سوسپانسیون، زنجیرهای پلیمری بر کنش ضعیف بین الیهشوند. به علت برهممی

ههای حهالل موجهود بهین صهفحات      روی سطح صفحات سیلیکات جذب سطحی شده و جهایگزین مولکهول  

 .[30]ماند باقی می ی نانو کامپوزیت پلیمریشوند. با جداسازی حالل از طریق تقطیر، ساختار درهم رفتهمی

 نشان داده شده است. 16-2روش در شکل شماتیکی از این 

 
 .[32]شماتیکی از نانوکامپوزیت بدست آمده از روش جا دهی حالل  16-2شکل 

 

 د( روش اختالط مذاب

PARSETHYLENE کنش ضعیف بین الیه

PARSETHYLENE کنش ضعیف بین الیه

روی سطح صفحات سیلیکات جذب سطحی شده و جهایگزین مولکهول  

PARSETHYLENE 
روی سطح صفحات سیلیکات جذب سطحی شده و جهایگزین مولکهول  

شوند. با جداسازی حالل از طریق تقطیر، ساختار درهم رفته

PARSETHYLENE 
شوند. با جداسازی حالل از طریق تقطیر، ساختار درهم رفته

PARSETHYLENE 

نشان داده شده است.

PARSETHYLENE 

نشان داده شده است.

PARSETHYLENE K
ISH    ی حاللی است که پلیمر یا پیش پلیمر در آن قابهل حهل بهوده و الیهه

KISH    ی حاللی است که پلیمر یا پیش پلیمر در آن قابهل حهل بهوده و الیهه

KISHشوند. غلظت
KISHهای کم خاک رس آلی ابتدا در یک حالل مانند آب، کلروفورم و یا تولهوئن  شوند. غلظت

های کم خاک رس آلی ابتدا در یک حالل مانند آب، کلروفورم و یا تولهوئن  

KISHکنش ضعیف بین الیه
کنش ضعیف بین الیه
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تهرین روش مهورد   پذیری خوب در فرموالسهیون بهیش  ن و انعطافروش اختالط مذاب به علت اقتصادی بود

شود.ذرات پودری ها است که معموالً در مخلوط کن و اکسترودر انجام میی نانو کامپوزیتاستفاده در تهیه

میلی متر هستند کهه شهامل کلوخهه هها یها صهفحات بهه ههم چسهبیده           8ی خاک رس آلی تقریباً دارای اندازه

ها ها و پخش کردن الیهشود باعث شکستن کلوخهه در طول پلیمریزاسیون مذاب اعمال میباشند. تنشی کمی

  .[26،30]شده استمکانیسم این روش به صورت شماتیک نشان داده  17-2شود. در شکل می

 

 

کنش خوبی داشته باشند با زمان دادن در دستگاه مخلوط کهن همهه صهفحات از    اگر پلیمر وخاک رس برهم

ند نهوع اکسهترودر و زمهان اقامهت مهواد در آن ههم       شوند . البته میزان پخش به عوامل دیگری مانهم جدا می

 بستگی دارد.

 نانو خاک رس -اتیلنبررسی مورفولوژی و برخی خواص نانو كامپوزيت پلی 9-4-6

 اند از:به طور کلی عواملی که بر ساختار نهایی کامپوزیت و خواص فیزیکی آن اثرگذار هستند عبارت

 نسبت گرافت شدن و وزن مولکولی سازگار کننده 

 میزان سازگاری ذرات خاک رس با پلیمر پایه 

 (نسبت وزنی سازگار کننده به نانو فیلرα) 

 شرایط واکنش 

آورد. بهتهرین  نسبت گرافت شدن باال و یا درصد زیاد سازگار کننده مشکالت امتزاج پذیری را به وجود می

α  کهی کامپوزیهت را   گزارش شده است کهه یهک توزیهع خهوب از نهانو ذرات و بهبهود خهواص فیزی        3برابر

 .[23]دهد می

 .[26]قرارگیری زنجیرهای پلیمر در بین صفحات نانو رس اصالح شده به روش اختالط مذاب  -17-2شکل 

PARSETHYLENE 

PARSETHYLENE 

PARSETHYLENE 

کنش خوبی داشته باشند با زمان دادن در دستگاه مخلوط کهن همهه صهفحات از    

PARSETHYLENE 

کنش خوبی داشته باشند با زمان دادن در دستگاه مخلوط کهن همهه صهفحات از    

ند نهوع اکسهترودر و زمهان اقامهت مهواد در آن ههم       

PARSETHYLENE 

ند نهوع اکسهترودر و زمهان اقامهت مهواد در آن ههم       

PARSETHYLENE 
قرارگیری زنجیرهای پلیمر در بین صفحات نانو رس اصالح شده به روش اختالط مذاب 

PARSETHYLENE 
قرارگیری زنجیرهای پلیمر در بین صفحات نانو رس اصالح شده به روش اختالط مذاب 

KISH
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انهد  گرفتهه اتیلنی کهه تها کنهون مهورد مطالعهه قرار     های پلیدر ادامه به بررسی برخی از خواص نانو کامپوزیت

 شود.پرداخته می

 نانو خاک رس-اتیلنالف( مورفولوژی نانو کامپوزیت پلی

ها در ماتریس پلیمری بهه ترتیهب   برای مشاهده میزان جدایش صفحات نانو خاک رس و چگونگی توزیع آن

ه و همکارانش برای سه نمونه  1که توسط ژای XRDشود. نتیجه آزمون استفاده می TEMو XRDهای از آزمون

 آورده شده است. 18-2نانوکامپوزیت پلی اتیلن انجام شده است در شکل 

 

دهد ساختار این نانو کامپوزیت بهه  شودکه نشان میهیچ پیکی دیده نمی aبرای نمونه  18-2با توجه به شکل 

پیک کوچکی در زاویه کمتر از پیک اصلی مربوط به  cو bدر آمده است. برای نمونه  ایصورت کامالً ورقه

ها اسهت. در واقهع مشهاهده شهده     خاک رس دیده شده است که بیانگر ساختار درهم رفته این نانو کامپوزیت

یابد که در اثر به درهم رفته تغییر می  ایاست که با افزایش درصد خاک رس ساختار نانو کامپوزیت از ورقه

 اتیلن در نفوذ بین صفحات خاک رس است.ای پلیکاهش توانایی زنجیره

 .[33]نیز مشخص است  19-2شکل   TEMدر تصاویر %5نسبت به نمونه  %3توزیع بهتر خاک رس در نمونه 

 

                                                 
1 Zhai 

 و c  5%)و a)1%،b)3%نانوذرات خاک رس با درصد نانو ذره:-اتیلنپلی مربوط به نانو کامپوزیت XRDنمودار   -18-2شکل 

d(خاک رس اصالح شده خالص) org-MMT )[33]. 

PARSETHYLENE 

آورده شده است.

PARSETHYLENE 

آورده شده است.

 PARSETHYLENEدهد ساختار این نانو کامپوزیت بهه  

 PARSETHYLENEدهد ساختار این نانو کامپوزیت بهه  

PARSETHYLENE 

اتیلن

PARSETHYLENE 

-اتیلن

PARSETHYLENE 

نانوذرات خاک رس با درصد نانو ذره:-

PARSETHYLENE 

نانوذرات خاک رس با درصد نانو ذره:

(خاک رس اصالح شده خالص)

PARSETHYLENE 

MMT(خاک رس اصالح شده خالص)

PARSETHYLENE 

MMT

KISH
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 b  )5% [33.]و  a )3%با درصد نانو خاک رس:  PE-g-MAH/Org-MMT  نانو کامپوزیت TEMتصاویر  19-2شکل 

 

 ب( رفتار حرارتی

اتهیلن مالئیهک شهده و    و همکارانش در بررسی رفتار حرارتی نانو کامپوزیت پلی ژایدر تحقیقاتی که توسط 

 .[33]شده در درصدهای متفاوت صورت گرفت، نتایج زیر به دست آمده است نانو خاک رس اصالح

  در آزمونTGA  شده است مشخص است که با افهزایش ذرات خهاک رس   نشان داده 20-2که در شکل

 یافته است.اتیلن خالص افزایشدمای تخریب نانو کامپوزیت نسبت به پلی

 

 
 PE-g-MAH/Org-MMT [33.]مربوط به TGAنمودار 20-2شکل 

 

 علت این افزایش برهمکنش خوب بین ذرات خاک رس و پلیمر گزارش شده است. 

PARSETHYLENE و همکارانش در بررسی رفتار حرارتی نانو کامپوزیت پلی

PARSETHYLENE و همکارانش در بررسی رفتار حرارتی نانو کامپوزیت پلی

شده در درصدهای متفاوت صورت گرفت، نتایج زیر به دست آمده است 

PARSETHYLENE 
شده در درصدهای متفاوت صورت گرفت، نتایج زیر به دست آمده است 

نشان داده 20

PARSETHYLENE 
شده است مشخص است که با افهزایش ذرات خهاک رس   نشان داده 20

PARSETHYLENE 
شده است مشخص است که با افهزایش ذرات خهاک رس   

دمای تخریب نانو کامپوزیت نسبت به پلی

PARSETHYLENE 

اتیلن خالص افزایشدمای تخریب نانو کامپوزیت نسبت به پلی

PARSETHYLENE 

اتیلن خالص افزایش

PARSETHYLENE K
ISH

KISHو همکارانش در بررسی رفتار حرارتی نانو کامپوزیت پلی
و همکارانش در بررسی رفتار حرارتی نانو کامپوزیت پلی
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  از نمودار به دست آمده در آزمونDSC   شهود کهه بها    مشخص میآورده شده است،  23-2که در شکل

عمهل  علهت ایهن افهزایش،    یافتهه اسهت.   افزایش ذرات خاک رس دمای بلورینگی نانو کامپوزیت افزایش

 شهود. های سیلیکاتی به عنوان عامل هسته زا بیان شده است که باعث افزایش بلورینگی نیز مهی کردن الیه

های آویزانی اسهت کهه باعهث    شود که به علت گروهاتیلن مالئیک شده هم این افزایش دیده میبرای پلی

 اند.افزایش هسته سازی هتروژن و افزایش سرعت رشد بلورها شده

 

. 

 ج( رفتار مکانیکی 

و همکارانش اثر نانو ذرات خهاک رس را بهر خهواص مکهانیکی نهانو کامپوزیهت پلهی اتیلنهی مطالعهه و           1لی

موجهب افهزایش اسهتحکام در    درصد وزنهی   10گزارش کردند. مشاهده شدکه افزایش درصد خاک رس تا 

. در پژوهشی دیگر کهه  [34]شود ی شکست نانو کامپوزیت میی شکست و کاهش تغییر شکل در نقطهنقطه

فهزایش درصهد خهاک رس موجهب کهاهش      و همکارانش انجهام گرفهت، مشهاهده شهد کهه ا      2توسط آشورو

ها بها  شود که این کاهش را به کاهش درصد تبلور نمونهاستحکام شکست نانو کامپوزیت پلی اتیلن خطی می

 . [35]اند افزایش درصد ذرات خاک رس نسبت داده

 های الکتريکی پلیمریعايق 9-5

ی شده است کهه محهدوده  ها در مقابل یک میدان خارجی اعمالخواص الکتریکی پلیمرها در واقع پاسخ آن

شهده تنهها   ها برای یک میدان اعمالشود. برخالف فلزات که پاسخ آنوسیعی از اصول مولکولی را شامل می

                                                 
1 Joong-Hee Lee 

2 N. R. Ashurov 

 .PE-g-MAH/Org-MMT [33]نانو کامپوزیت DSCنمودار  -21-2شکل 

PARSETHYLENE 

و همکارانش اثر نانو ذرات خهاک رس را بهر خهواص مکهانیکی نهانو کامپوزیهت پلهی اتیلنهی مطالعهه و          

PARSETHYLENE 

و همکارانش اثر نانو ذرات خهاک رس را بهر خهواص مکهانیکی نهانو کامپوزیهت پلهی اتیلنهی مطالعهه و          

درصد وزنهی  

PARSETHYLENE 

موجهب افهزایش اسهتحکام در    درصد وزنهی  

PARSETHYLENE 

موجهب افهزایش اسهتحکام در    

ی شکست نانو کامپوزیت می

PARSETHYLENE 

شود ی شکست نانو کامپوزیت می

PARSETHYLENE 

]شود 

PARSETHYLENE 

[34

PARSETHYLENE 

34

PARSETHYLENE 

 PARSETHYLENEفهزایش درصهد خهاک رس موجهب کهاهش      

 PARSETHYLENEفهزایش درصهد خهاک رس موجهب کهاهش      

PARSETHYLENE 

نانو کامپوزیت

PARSETHYLENE 

MMTنانو کامپوزیت

PARSETHYLENE 

MMT

KISH
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ی تری در حضور یک میدان دارند. بهه عنهوان مثهال پدیهده    ریکی است، پلیمرها رفتارهای متنوعرسانایی الکت

 شود. هایی در مقیاس مولکولی در اثر میدان خارجی حاصل میقطبش از آشفتگی

 شود:ها مییک میدان الکتریکی باعث به وجود آمدن دو نوع پاسخ کلی در پلیمر

 خواص دی الکتریک -1

 توده خواص رسانش-2

ها وجود دارد. دو پارامتری که خهواص دی الکتریهک پلیمهر را    چهار فاکتور اساسی برای توصیف این پاسخ

 اند از:کنند عبارتبیان می

کند و تانژانت زاویه دی الکتریک که اصل آسایش را ی قطبش را توصیف میثابت دی الکتریک که پدیده

 دهد.توضیح می

 اند از:گیرند عبارتوده را در بر میدو فاکتوری که خواص رسانش ت

ی شکست است و رسهانش کهه رسهانایی الکتریکهی را توصهیف      استحکام دی الکتریک که مربوط به پدیده

 .[36]کند می

های رسانا و نیز برای تحمل میدانخواص نارسانایی پلیمرها برای محافظت از نشت جریان الکتریکی در یک 

الکتریکی قوی بدون شکست کاربرد فراوانی دارد. برای رسیدن به خواص دی الکتریک مطلوب در پلیمرها 

 .[36]ی نارسانای الکتریکی و اصول انتخاب مناسب پلیمرها برای عایق آشنا بود بایستی به طور کامل با پدیده

اند از: ثابت دی الکتریک، استحکام دی الکتریهک،  ی مناسب بودن یک عایق عبارتکنندهپارامترهای تعیین

فاکتور اتالف و مقاومت سطحی و حجمی. سه فهاکتور اول اهمیهت بیشهتری دارنهد کهه بهه اختصهار بررسهی         

 شوند.می

 ثابت دی الکتريک 9-5-1

ماده، نسبت ظرفیت یک خازن با دی الکتریک به ظرفیهت همهان خهازن در شهرایط     ثابت دی الکتریک یک 

 کند.خالء است. منظور از ظرفیت خازن مقدار باری است که یک خازن ذخیره می

ها به یک طرف و بارهای منفی بهه طهرف دیگهر    با اعمال جریان در یک ماده قطبی بارهای مثبت در مولکول

هها در قطبیهده   توان گفت توانایی بیشتر مولکولدهد. میه پدیده قطبش رخ میشوند یعنی درون مادرانده می

شدن سبب باالتر رفتن ثابت دی الکتریک در ماده خواهد شد. زیهرا بارههای بیشهتری در سهطح مهاده در اثهر       

بهر   شهده میدان الکتریکی تجمع پیدا خواهند کرد. البته توانایی قطبیده شدن مولکول به فرکانس میدان اعمهال 

 عایق هم بستگی دارد.

 شود:های غیر قطبی، قطبش پذیری از دو اثر ناشی میبرای مولکول

PARSETHYLENE 
خواص نارسانایی پلیمرها برای محافظت از نشت جریان الکتریکی در یک 

PARSETHYLENE 
خواص نارسانایی پلیمرها برای محافظت از نشت جریان الکتریکی در یک 

الکتریکی قوی بدون شکست کاربرد فراوانی دارد. برای رسیدن به خواص دی الکتریک مطلوب در پلیمرها 

PARSETHYLENE 
الکتریکی قوی بدون شکست کاربرد فراوانی دارد. برای رسیدن به خواص دی الکتریک مطلوب در پلیمرها 

ی نارسانای الکتریکی و اصول انتخاب مناسب پلیمرها برای عایق آشنا بود 

PARSETHYLENE 

ی نارسانای الکتریکی و اصول انتخاب مناسب پلیمرها برای عایق آشنا بود 

ی مناسب بودن یک عایق عبارت

PARSETHYLENE 

اند از: ثابت دی الکتریک، استحکام دی الکتریهک،  ی مناسب بودن یک عایق عبارت

PARSETHYLENE 

اند از: ثابت دی الکتریک، استحکام دی الکتریهک،  

فاکتور اتالف و مقاومت سطحی و حجمی. سه فهاکتور اول اهمیهت بیشهتری دارنهد کهه بهه اختصهار بررسهی         

PARSETHYLENE 

فاکتور اتالف و مقاومت سطحی و حجمی. سه فهاکتور اول اهمیهت بیشهتری دارنهد کهه بهه اختصهار بررسهی         

 PARSETHYLENEماده، نسبت ظرفیت یک خازن با دی الکتریک به ظرفیهت همهان خهازن در شهرایط     

ماده، نسبت ظرفیت یک خازن با دی الکتریک به ظرفیهت همهان خهازن در شهرایط     

KISHدو فاکتوری که خواص رسانش ت

KISHدو فاکتوری که خواص رسانش ت

KISHاستحکام دی الکتریک که مربوط به پدیده
استحکام دی الکتریک که مربوط به پدیده
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شود ها نسبت به هسته در هر اتم میشده باعث جابجایی الکترونیکی قطبش الکترونی که در آن میدان اعمال

(αe )شهود نسبت به هم مهی  هاای اتمشده باعث جابجایی هستهقطبش اتمی که در آن میدان اعمال و دیگری 

(aα.) 

گیری معروف کند که به قطبش جهتی سومی نیز در قطبش کلی مشارکت میهای قطبی پدیدهدر مولکول

گیری ممانهای دوقطبهی در جههت مهوازی بها میهدان      جهتشده باعث . در این قطبش میدان اعمال(oα)است 

 شود. می

 (.2-2ی)رابطهقطبش کلی یک مولکول مجموع این سه نوع قطبش است 
 

(2-2.) o+ α a+ α eαr= α 

 

 شده است.نشان داده 22-2مکانیزم های مختلف قطبش در شکل 

 

 
 گیری و ج( قطبش الکترونی.های مختلف قطبش: الف( قطبش اتمی، ب( قطبش جهتمکانیزم 22-2شکل 

 

PARSETHYLENE 

PARSETHYLENE K
ISH

مکانیزم های مختلف قطبش در شکل 

KISH
مکانیزم های مختلف قطبش در شکل 
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قطبیهت آن اثرگهذار اسهت. ایهن پهارامتر بهه طهور غیرمسهتقیم روی ثابهت دی          حالت فیزیکی پلیمر ههم روی  

الکتریک اثر دارد. قطبیت پلی وینیل کلراید از کلروپرن بیشتر است ولی ثابت دی الکتریک آن کمتهر اسهت   

های زنجیر یابی که در بخشزیرا کلروپرن در دمای اتاق در حالت الستیکی قرار دارد و به دلیل قطبش جهت

دهد، مقدار ثابت دی الکتریک آن بیشتر است. ولی پلی وینیهل کلرایهد در دمهای    حالت الستیکی رخ میدر 

یهابی دوقطبهی فقهط بهه     های زنجیر در آن ممنوع است و قطبش جهتای است و حرکتاتاق در حالت شیشه

ای، پلهی ونیهل کلرایهد    انتقال شیشهافتد ولی در دماهای باالتر از دمای های قطبی اتفاق میدلیل حرکت گروه

ههای حرارتهی   های فیزیکی مختلف به دلیل تفاوت رفتار حرکهت ثابت دی الکتریک باالتری دارد. در حالت

های حرارتهی روی چگهونگی قطهبش دو    های قطبی، ثابت دی الکتریک متفاوت است. طبیعت حرکتگروه

 ار مهم است.گذارد. از این رو این امر به اندازه اثر توزیع بها اثر میقطبی

اگر گروه قطبی مشابهی در دو پلیمر با ساختار شیمیایی مختلف وجود داشته باشد که این گروه در یکهی در   

توانهد حرکهت   زنجیره اصلی و در دیگری در شاخه فرعی قرار گرفته باشد در پلیمر دوم این گروه بیشتر مهی 

تری دارد، ثابت دی الکتریهک پلیمهر   بزرگکند. از آن جا که یک گروه قطبی منعطف، ممان دوقطبی مؤثر 

 اول بیشتر است.

ههای حرارتهی را در   کشش زنجیرها، ممهان دوقطبهی ایجادشهده بها حرکهت      و ایجاد اتصاالت عرضیتقارن، 

دهد. در هنگام سهنتز  ای شدن ممان دو قطبی را افزایش میاز طرف دیگر شاخه .کندهای قطبی کم میگروه

شهود.  ای غیر قطبهی در کهوپلیمر، باعهث بهاالتر رفهتن ثابهت دی الکتریهک مهی        جلوگیری از حضور مونومره

-ها و کمک فرایندها در آمیزه مقدار ثابت دی الکتریک را بهاال مهی  ها، آنتی اکسیدانتاستفاده از نرم کننده

ابهت دی  برد. به طور کلی افزودن یک ماده با توانایی قطبیده شدن یونی یا دو قطبی به یک پلیمر غیر قطبی، ث

 کند.برد. حالت ایزوتاکتیک نیز به افزایش ثابت دی الکتریک کمک میالکتریک پلیمر غیر قطبی را باال می

یابهد. البتهه در   به طور کلی ثابت دی الکتریک با افزایش دما، افزایش و با افزایش فرکانس میدان، کاهش می

که در پلیمرهای قطبهی بها   یابد درحالیهش میپلیمرهای غیر قطبی ثابت دی الکتریک با افزایش دما کمی کا

 افزایش دما افزایش در ثابت دی الکتریک مشاهده شده است.

. ثابهت دی   [37]ها، ثابت دی الکتریک تا حد ممکن باید پایین باشد برای یک عایق مناسب بر خالف خازن

این  عرضی شدهاتصالاتیلن است ولی حد باالیی برای آن وجود ندارد. برای پلی 1الکتریک  پلیمرها حداقل 

 . [36،38]هرتز گزارش شده است.  50در فرکانس  3/2 مقدار برابر با

 تانژانت زاويه اتالف دی الکتريک   9-5-9

ی خارجی باشد. شدهدر تعادل با میدان اعمالشود که ماده عایق ثابت دی الکتریک ساکن زمانی مشاهده می

شهود  اما اگر فرکانس متغیر میدان خارجی باعث تأخیر در رسیدن به تعادل گردد، فرایند آسایش مطهرح مهی  

PARSETHYLENE  کند. از آن جا که یک گروه قطبی منعطف، ممان دوقطبی مؤثر

PARSETHYLENE  کند. از آن جا که یک گروه قطبی منعطف، ممان دوقطبی مؤثر

کشش زنجیرها، ممهان دوقطبهی ایجادشهده بها حرکهت     

PARSETHYLENE 
کشش زنجیرها، ممهان دوقطبهی ایجادشهده بها حرکهت     

از طرف دیگر شاخه

PARSETHYLENE 

ای شدن ممان دو قطبی را افزایش میاز طرف دیگر شاخه

PARSETHYLENE 

ای شدن ممان دو قطبی را افزایش می

ای غیر قطبهی در کهوپلیمر، باعهث بهاالتر رفهتن ثابهت دی الکتریهک مهی        

PARSETHYLENE 

ای غیر قطبهی در کهوپلیمر، باعهث بهاالتر رفهتن ثابهت دی الکتریهک مهی        

PARSETHYLENE 

ها و کمک فرایندها در آمیزه مقدار ثابت دی الکتریک را بهاال مهی  

PARSETHYLENE 

ها و کمک فرایندها در آمیزه مقدار ثابت دی الکتریک را بهاال مهی  

برد. به طور کلی افزودن یک ماده با توانایی قطبیده شدن یونی یا دو قطبی به یک پلیمر غیر قطبی، ث

PARSETHYLENE 

برد. به طور کلی افزودن یک ماده با توانایی قطبیده شدن یونی یا دو قطبی به یک پلیمر غیر قطبی، ث

برد. حالت ایزوتاکتیک نیز به افزایش ثابت دی الکتریک کمک می

PARSETHYLENE 

برد. حالت ایزوتاکتیک نیز به افزایش ثابت دی الکتریک کمک می

 PARSETHYLENEبه طور کلی ثابت دی الکتریک با افزایش دما، افزایش و با افزایش فرکانس میدان، کاهش می

به طور کلی ثابت دی الکتریک با افزایش دما، افزایش و با افزایش فرکانس میدان، کاهش می

 PARSETHYLENEیابد درحالی

 PARSETHYLENEکه در پلیمرهای قطبهی بها   یابد درحالی

که در پلیمرهای قطبهی بها   

KISH
گذارد. از این رو این امر به اندازه اثر توزیع ب

KISH
گذارد. از این رو این امر به اندازه اثر توزیع ب

اگر گروه قطبی مشابهی در دو پلیمر با ساختار شیمیایی مختلف وجود داشته باشد که این گروه در یکهی در  

KISH  اگر گروه قطبی مشابهی در دو پلیمر با ساختار شیمیایی مختلف وجود داشته باشد که این گروه در یکهی در

KISHزنجیره اصلی و در دیگری در شاخه فرعی قرار گرفته باشد در پلیمر دوم این گروه بیشتر مهی 
زنجیره اصلی و در دیگری در شاخه فرعی قرار گرفته باشد در پلیمر دوم این گروه بیشتر مهی 

KISHکند. از آن جا که یک گروه قطبی منعطف، ممان دوقطبی مؤثر 
کند. از آن جا که یک گروه قطبی منعطف، ممان دوقطبی مؤثر 
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ی قطبش تعیین کننده است. انواع قطبش بر اساس زمان مورد نیاز برای این فرایند که در این حالت نیز پدیده

 شوند.بندی میقطبش کند، تقسیمبه دو نوع قطبش سریع و 

ثانیه است. قطبش اتمهی   10-16قطبش سریع به طور عمده شامل قطبش الکترونی است و نیازمند زمانی معادل 

گیری  وابسته بهه مقاومهت   افتد. زمان مورد نیاز برای قطبش جهتثانیه اتفاق می 10-12-10-14در زمانی معادل 

گیهرد. مقاومهت اصهطکاکی زیهاد در     مولکولی در آن صهورت مهی  گیری اصطکاکی محیطی است که جهت

مایعات بسیار ویسکوز و جامدات ممکن است زمان مورد نیاز برای قطبش را از چند ثانیه تا چند دقیقه و حتی 

 بیشتر افزایش دهد.

ال شهود، زو های پراکندگی دی الکتریک و اتالف دی الکتریک نیز بیان مهی آسایش دی الکتریک که با نام

شده خهارجی حهذف شهده باشهد.     نمایی قطبش با زمان در یک دی الکتریک است، هنگامی که میدان اعمال

رسد تعریهف کهرد. در ایهن    مقدار اصلی خود می e/1توان به صورت زمانی که قطبش به زمان آسایش را می

و نظهم یهافتگی   کند کهه بهه سهاختار درونهی مولکهول      گیری ایفا میترین نقش را قطبش جهتآسودگی مهم

 . [36،39]مولکولی یا ساختار دی الکتریک وابسته است 

ی های قطبی بسیار بزرگ باشند یا فرکانس میدان متغیر خیلهی بهاال باشهد و یها ویسهکوزیته     زمانی که مولکول

ی کهافی سهریع   میدان بهه انهدازه  ها برای رسیدن به تعادل با محیط خیلی باال باشد، حرکات چرخشی مولکول

کهه جریهان جابجهایی،    کند درحهالی ای خارج از فاز با میدان پیدا مینخواهد بود. در این شرایط قطبش مؤلفه

شود. کند که این فرایند منجر به اتالف انرژی به صورت حرارت میی رسانشی هم فاز با میدان پیدا میمؤلفه

 و مورفولوژی یک پلیمر، مناطق مختلفی برای اتالف وجود خواهد داشت. بنابراین بسته به ساختار مولکولی 

آید. زاویهه بهین بهردار    به زبان برداری جریان کلی از مجموع جریان شارژ کننده و جریان اتالفی به دست می

تانژانهت  دامنه جریان کلی و بردار دامن جریان ذخیره کننده را زاویهه اتهالف گفتهه و تانژانهت ایهن زاویهه را       

کند که ی اتالف دی الکتریک را تعریف میتانژانت زاویه 3-2نامند. رابطه ی اتالف دی الکتریک میزاویه

بخش غیرحقیقهی ثابهت    ε″ی دی الکتریک در خازن و ی مادهگیری شدهثابت دی الکتریک اندازه ε′در آن 

 . [36]دی الکتریک است که به فاکتور اتالف معروف است 

(2-3) 

 

ی دی الکتریک خوب، پایین بودن مقدار اتالف دی الکتریهک ضهروری اسهت. خهواص دی     ماده برای یک

هها بهوده   الکتریک و از جمله اتالف دی الکتریک بسیار حساس به کمترین مقدار رطوبت و سهایر ناخالصهی  

 ها را حذف کرد.داشتن مقدار اتالف پایین باید آنوبرای 

PARSETHYLENE  مولکولی یا ساختار دی الکتریک وابسته است

PARSETHYLENE  مولکولی یا ساختار دی الکتریک وابسته است

های قطبی بسیار بزرگ باشند یا فرکانس میدان متغیر خیلهی بهاال باشهد و یها ویسهکوزیته     

PARSETHYLENE 
های قطبی بسیار بزرگ باشند یا فرکانس میدان متغیر خیلهی بهاال باشهد و یها ویسهکوزیته     

محیط خیلی باال باشد، حرکات چرخشی مولکول

PARSETHYLENE 
ها برای رسیدن به تعادل با محیط خیلی باال باشد، حرکات چرخشی مولکول

PARSETHYLENE 
ها برای رسیدن به تعادل با 

ای خارج از فاز با میدان پیدا می

PARSETHYLENE 

ای خارج از فاز با میدان پیدا می

کند که این فرایند منجر به اتالف انرژی به صورت حرارت می

PARSETHYLENE 

کند که این فرایند منجر به اتالف انرژی به صورت حرارت می

و مورفولوژی یک پلیمر، مناطق مختلفی برای اتالف وجود خواهد داشت. 

PARSETHYLENE 

و مورفولوژی یک پلیمر، مناطق مختلفی برای اتالف وجود خواهد داشت. 

به زبان برداری جریان کلی از مجموع جریان شارژ کننده و جریان اتالفی به دست می

PARSETHYLENE 

به زبان برداری جریان کلی از مجموع جریان شارژ کننده و جریان اتالفی به دست می

دامنه جریان کلی و بردار دامن جریان ذخیره کننده را زاویهه اتهالف گفتهه و تانژانهت ایهن زاویهه را       

PARSETHYLENE 

دامنه جریان کلی و بردار دامن جریان ذخیره کننده را زاویهه اتهالف گفتهه و تانژانهت ایهن زاویهه را       

 PARSETHYLENEی اتالف دی الکتریک را تعریف می

ی اتالف دی الکتریک را تعریف می

 PARSETHYLENEی دی الکتریک در خازن و 

 PARSETHYLENE″ی دی الکتریک در خازن و 

″

KISH
نمایی قطبش با زمان در یک دی الکتریک است، هنگامی که میدان اعمال

KISH
نمایی قطبش با زمان در یک دی الکتریک است، هنگامی که میدان اعمال

زمان آسایش را می

KISHتوان به صورت زمانی که قطبش به زمان آسایش را می

KISH توان به صورت زمانی که قطبش به

KISHترین نقش را قطبش جهت
ترین نقش را قطبش جهت

KISHمولکولی یا ساختار دی الکتریک وابسته است 
مولکولی یا ساختار دی الکتریک وابسته است 
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اتیلن سهبک بهه علهت فراینهد     درصد است. پلی 50-65های فرعی دارای تبلور اتیلن بر حسب مقدار شاخهپلی

 ها است.اتیلنآسودگی در فاز آمورف معموالً دارای افت بیشتری نسبت به سایر پلی

کند. در پلیمرهای گرما سخت با افهزایش  ی الکتریک را زیاد میکننده قطبی به پلیمر، افت دافزودن یک نرم

ای شده این است که در ی مهم در رابطه با مواد شبکهیابد. نکتهی پخت افت دی الکتریک کاهش میدرجه

ههای  شهوند کهه اثهر ایهن گهروه     ها عنصر اکسیژن وجود دارد تولید میهایی که در آنای شدن گروهاثر شبکه

توانند ممهان دوقطبهی مهؤثر را    ها میهرا هم باید روی افت دی الکتریک در نظر گرفت. این گرودار اکسیژن

افزایش داده و در نتیجهه افهت دی الکتریهک را افهزایش دهنهد. بها افهزایش وزن مولکهولی پلیمهر، افهت دی           

توزیهع آن،  ای شهدن، وزن مولکهولی و   اتهیلن عهالوه بهر میهزان شهاخه     کند. در پلهی الکتریک کاهش پیدا می

هها بها افهزایش    گذارند. قطر گویچهه ها نیز بر افت دی الکتریک اثر میی گویچهچگالی، میزان تبلور و اندازه

یافتهه و در  شود. بنهابراین چگهالی افهزایش   ها متراکم تر مییابد و فضای بین گویچهوزن مولکولی کاهش می

یمرهای غیر قطبی با افزایش درصد تبلور، افت دی یابد. به طور کلی در پلنتیجه افت دی الکتریک کاهش می

 یابد.الکتریک کاهش می

 استحکام دی الکتريک 9-5-3

-رسد کهه نقهص  ای فرامیی دی الکتریک به طور پیوسته افزایش یابد، نقطهشده به یک مادهاگر ولتاژ اعمال

ه اثر نهایی به صهورت  شکند. به طور عمدهای ساختاری موجود در آن ماده آشکار شده و در نهایت ماده می

موضعی و ناگهانی خواهد بود. در ولتاژهای باال که میزان انرژی الکتریکی بسیار زیادی به صورت سریع آزاد 

ترین ولتاژی کهه یهک   توان گفت بیشسوزد. بنابراین میی شکست میشود، ماده بین الکترودها در ناحیهمی

دت طوالنی تحمل کند، استحکام دی الکتریک آن ماده تواند بدون شکست برای می دی الکتریک میماده

 .[37،39]شودشود که به صورت نسبت ولتاژ شکست به ضخامت عایق تعریف مینامیده می

ها قابل توجیه ی ساختارهای فیزیکی و شیمیایی پلیمر و ناخالصیهای شکست دی الکتریک به وسیلهمکانیزم

 شوند:ها به چهار نوع تقسیم میهستند. به طور خالصه این مکانیزم

  الف( شکست الکترونیک

شود که دارای آمادگی شتاب یافتن بها میهدان   ها شروع میاندکی از الکترون شکست الکتریکی توسط مقدار

هایی آل هیچ حامل بار الکتریکی وجود ندارد اما در دی الکتریکاعمالی هستند. در یک دی الکتریک ایده

ههایی وجهود دارد کهه ایهن نهوع شکسهت را ایجهاد        ها و الکتهرون شوند به دالیل مختلف حفرهکه استفاده می

 کنند.می

 ب( شکست حرارتی

PARSETHYLENE 

ی دی الکتریک به طور پیوسته افزایش یابد، نقطه

PARSETHYLENE 

ی دی الکتریک به طور پیوسته افزایش یابد، نقطه

های ساختاری موجود در آن ماده آشکار شده و در نهایت ماده می

PARSETHYLENE 

های ساختاری موجود در آن ماده آشکار شده و در نهایت ماده می

موضعی و ناگهانی خواهد بود. در ولتاژهای باال که میزان انرژی الکتریکی بسیار زیادی به صورت سریع آزاد 

PARSETHYLENE 

موضعی و ناگهانی خواهد بود. در ولتاژهای باال که میزان انرژی الکتریکی بسیار زیادی به صورت سریع آزاد 

سوزد. بنابراین می

PARSETHYLENE 

سوزد. بنابراین می

PARSETHYLENE 

توان گفت بیش

PARSETHYLENE 

توان گفت بیش

دت طوالنی تحمل کند، استحکام دی الکتریک آن ماده 

PARSETHYLENE 

دت طوالنی تحمل کند، استحکام دی الکتریک آن ماده 

 PARSETHYLENEشود که به صورت نسبت ولتاژ شکست به ضخامت عایق تعریف می

 PARSETHYLENE]شودشود که به صورت نسبت ولتاژ شکست به ضخامت عایق تعریف می

37،39]شود PARSETHYLENE 

37،39

 PARSETHYLENEی ساختارهای فیزیکی و شیمیایی پلیمر و ناخالصی

ی ساختارهای فیزیکی و شیمیایی پلیمر و ناخالصی

KISH
چگالی، میزان تبلور و اندازه

KISH
چگالی، میزان تبلور و اندازه

وزن مولکولی کاهش می

KISHیابد و فضای بین گویچهوزن مولکولی کاهش می

KISHیابد و فضای بین گویچه

KISHنتیجه افت دی الکتریک کاهش می
نتیجه افت دی الکتریک کاهش می
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یابهد. ایهن افهزایش دمها     به دلیل وجود افت دی الکتریک و فرایندهای آسودگی درون پلیمر، دما افزایش می

ی شکست حرارتی به سهرعت انتقهال حهرارت    دهد. احتمال به وجود آمدن پدیدههدایت پلیمر را افزایش می

 عایق بستگی دارد.

 ج( شکست الکترومکانیکی

ی ذوب آن شبیه به تغییرات خواص مکانیکی آن های شکست دی الکتریک در دمای نزدیک به نقطهویژگی

شهده، رخ  است. شکست الکترومکانیکی به دلیل تغییر شکل مکانیکی تحهت تهنش میهدان الکتریکهی اعمهال     

 دهد.می

 ی الکتریکی گازد( شکست تخلیه

کتریک است. استحکام دی الکتریهک گهاز بسهیار    های گازی در یک دی الاین مکانیزم شامل تشکیل کانال

در ههر   ی الکتریکی در مراحل اولیهه ی تخلیهکمتر از پلیمر است. بنابراین با اعمال ولتاژی باال در پلیمر پدیده

 گردد.دهد. این پدیده سب شکست پلیمر میی گازی که درون پلیمر وجود دارد، رخ میحفره

بهه دلیهل    ایجاد اتصاالت عرضهی م دی الکتریک اثر دارد. به عنوان مثال فاکتورهای مختلفی بر روی استحکا

برد. زیرا شکست الکترومکانیکی نزدیک نقطه ذوب ی ذوب استحکام دی الکتریک را باال میباال بردن نقطه

بهرد. افهزایش وزن مولکهولی نیهز     ههای قطبهی اسهتحکام دی الکتریهک را بهاال مهی      دهد. افزودن گروهرخ می

بهرد کهه ایهن امهر از روی ارتبهاط اسهتحکام دی الکتریهک بها دمها توجیهه           دی الکتریک را باال مهی  استحکام

 .[36]شودمی

 هابررسی خواص الکتريکی نانو كامپوزيت 9-5-4

خهواص   بهر  ذرات اثهر ایهن   گذارنهد، مهی  جای بر فیزیکی و مکانیکی خواص بر ذرات که نانو تأثیراتی از جدا

 ههای سهال  در کهه،  است انگیز بر چالش حال عین در و جذاب چنان نیز پلیمری هایکامپوزیت نانو الکتریکی

همکارانش و  1سیژل که ایمطالعه از پس  .است نموده وادار مسئله این حول تحقیق به را بسیاری محققان اخیر

 3BaTiOو 2TiO  ،2SiO ذرات نهانو  توزیهع  کهه  دریافتنهد  دادنهد،  انجام پلیمری هاینانو کامپوزیت روی بر

 . [40]شود کامپوزیت نانو الکتریکی خواص بهبود باعث تواندمی پلیمری درون ماتریس

 دی خهواص  بهر  پرکننهده  ماده و رزین میان مشترک فصل نقش بررسی به و همکارانش 2پژوهش ری یک در

 مهورد  نهانو  و میکهرو  ذرات بها  پرشهده  اتهیلن پلی ،منظور این . برای [41]پرداختند  ها نانو کامپوزیت الکتریک

 کامپوزیهت کهاهش   میکهرو  به نسبت نانو کامپوزیت در فضایی بار میزان که شد مشاهده و گرفت قرار مطالعه

 همچنین توزیهع  .است میکرو کامپوزیت از بیشتر نانو کامپوزیت در الکتریکی استحکام دلیل همین به .یابدمی

                                                 

1 Seigel 

2 Roy, M 

PARSETHYLENE فاکتورهای مختلفی بر روی استحکا

PARSETHYLENE م دی الکتریک اثر دارد. به عنوان مثال فاکتورهای مختلفی بر روی استحکا

PARSETHYLENE  م دی الکتریک اثر دارد. به عنوان مثال

ی ذوب استحکام دی الکتریک را باال می

PARSETHYLENE 
ی ذوب استحکام دی الکتریک را باال می

ههای قطبهی اسهتحکام دی الکتریهک را بهاال مهی      

PARSETHYLENE 
ههای قطبهی اسهتحکام دی الکتریهک را بهاال مهی      

بهرد کهه ایهن امهر از روی ارتبهاط اسهتحکام دی الکتریهک بها دمها توجیهه           

PARSETHYLENE 

بهرد کهه ایهن امهر از روی ارتبهاط اسهتحکام دی الکتریهک بها دمها توجیهه           

مهی 

PARSETHYLENE 

گذارنهد، مهی 

PARSETHYLENE 

مهی گذارنهد، مهی گذارنهد، 

PARSETHYLENE 

اثهر ایهن  مهی گذارنهد، مهی 

PARSETHYLENE 

اثهر ایهن  

 PARSETHYLENEبر

 PARSETHYLENEانگیزبر

استانگیز PARSETHYLENE 

است

KISH
این مکانیزم شامل تشکیل کانال

KISH
این مکانیزم شامل تشکیل کانال

کمتر از پلیمر است. بنابراین با اعمال ولتاژی باال در پلیمر پدیده

KISHکمتر از پلیمر است. بنابراین با اعمال ولتاژی باال در پلیمر پدیده

KISHی گازی که درون پلیمر وجود دارد، رخ می
ی گازی که درون پلیمر وجود دارد، رخ می

KISHفاکتورهای مختلفی بر روی استحکا
فاکتورهای مختلفی بر روی استحکا
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 ذرات نانو که آمد به دست چنین شدهحاصل نتایج است. از خالص پلیمر از تر یکنواخت کامپوزیت نانو در بار

-نهانو  میهان  فیزیکهی  شدن بانهدهای  ایجاد دلیل به امر این که شوندمی پلیمر زنجیرهای حرکت کاهش موجب

 الکتریکی شکست افزایش استحکام موجب فیزیکی باندهای همین عالوه به .است پلیمری زنجیرهای و ذرات

 شوند.می نیز

و همکهارانش بررسهی    1اتیلنی توسط گریناثر نانو ذرات خاک رس بر خواص الکتریکی نانو کامپوزیت پلی

شد. نتایج حاصل از آن نشان داد که افزایش خاک رس موجب افزایش فهاکتور اتهالف و همچنهین افهزایش     

و همکارانش مشاهده کردند کهه افهزایش نهانو ذرات     2. در پژوهشی دیگر ساراثی[42]شود ولتاژ شکست می

درصد وزنی به ماتریس اپوکسهی باعهث افهزایش ولتهاژ شکسهت و در درصهدهای بهاالتر آن         5خاک رس تا 

و همکاران مشاهده کردنهد کهه در درصهدهای کهم نهانو       3. وانگ [43]شود موجب کاهش ولتاژ شکست می

متهر از مهاتریس   ها کدرصد( مقدار ثابت دی الکتریک نانو کامپوزیت در تمام فرکانس 1/. و 5) 2SiOذرات 

اتیلنی است ولی در درصدهای باالتر رونهد تغییهرات آن نسهبت بهه مهاتریس، وابسهته بهه فرکهانس اسهت.          پلی

درصد این نانو ذرات به ماتریس پلی اتیلنی باعث افزایش ثابت دی الکتریهک نهانو کامپوزیهت     5و 3افزایش 

 Hz 410بهاالتر از   های داشهت و در فرکهانس   اتیلن شد. اما تغییرات آن با فرکهانس رونهد نزولهی   نسبت به پلی

 . [44]نمودار ثابت دی الکتریک نانو کامپوزیت در زیر ماتریس خالص قرارگرفت 

                                                 
1 C. D. Green 

2 R. Sarathi 

3 Yaqun Wang 

PARSETHYLENE     درصد این نانو ذرات به ماتریس پلی اتیلنی باعث افزایش ثابت دی الکتریهک نهانو کامپوزیهت

PARSETHYLENE     درصد این نانو ذرات به ماتریس پلی اتیلنی باعث افزایش ثابت دی الکتریهک نهانو کامپوزیهت

اتیلن شد. اما تغییرات آن با فرکهانس رونهد نزولهی   

PARSETHYLENE 
اتیلن شد. اما تغییرات آن با فرکهانس رونهد نزولهی   

نمودار ثابت دی الکتریک نانو کامپوزیت در زیر ماتریس خالص قرارگرفت 

PARSETHYLENE 
نمودار ثابت دی الکتریک نانو کامپوزیت در زیر ماتریس خالص قرارگرفت 

KISH
موجب کاهش ولتاژ شکست می

KISH
موجب کاهش ولتاژ شکست می

/. و 

KISH 1/. و

KISH1درصد( مقدار ثابت دی الکتریک نانو کامپوزیت در تمام فرکانس

KISHدرصد( مقدار ثابت دی الکتریک نانو کامپوزیت در تمام فرکانس

KISHاتیلنی است ولی در درصدهای باالتر رونهد تغییهرات آن نسهبت بهه مهاتریس، وابسهته بهه فرکهانس اسهت.          
اتیلنی است ولی در درصدهای باالتر رونهد تغییهرات آن نسهبت بهه مهاتریس، وابسهته بهه فرکهانس اسهت.          

KISHدرصد این نانو ذرات به ماتریس پلی اتیلنی باعث افزایش ثابت دی الکتریهک نهانو کامپوزیهت    
درصد این نانو ذرات به ماتریس پلی اتیلنی باعث افزایش ثابت دی الکتریهک نهانو کامپوزیهت    
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 اهداف پروژه :

شده عهالوه بهر داشهتن     اتصال عرضیبا توجه به مطالب ذکر شده و مطالعات قبلی محققان دیده شد که پلی اتیلن 

خواص مکانیکی، شیمیایی و حرارتی برتر نسبت به پلی اتیلن، دارای خواص الکتریکی مناسبی نیز بهرای اسهتفاده   

ههای جههان در حهال    ای نزدیک به شصت سال در بسهیاری از کارخانهه  باشد و با پیشینههای برق میدر عایق کابل

دهد کهه حضهور نهانو ذرات در    ها نشان میشده روی نانو کامپوزیت های انجامتولید است. همچنین نتایج بررسی

 ها را بهبود دهد. تواند خواص مکانیکی، حرارتی و الکتریکی آنماتریس پلیمری می

و اثر نانو ذرات خاک رس در ماتریس پلی اتیلنی به صورت توأم مهورد   عرضی ایجاد تصاالت  در این پروژه اثر 

 XLPEههای تهیهه شهده بها مهاتریس      اص مکانیکی، حرارتی و الکتریکی نانو کامپوزیهت بررسی قرار گرفته و خو

مطالعه شده است. در واقع هدف، عالوه بر پخش صفحات خهاک رس در مهاتریس جههت بهبهود خهواص، قهرار       

بین این صفحات است تا از این طریق بهبود فرآینهد پخهت نیهز حاصهل شهود. بهه ایهن         های پراکسیدمولکولدادن 

ایجهاد    هها جلهوگیری کهرده و موجهب شهودکه فرآینهد       ی رادیکهال این کار از واکنش همزمهان همهه   کهیب ترت

بها بهازده بیشهتر و بهه      ایجاد اتصاالت عرضهی صورت تدریجی با زمان انجام شود و در نهایت  به عرضیاتصاالت 

 پذیرد. صورت یکسان تری صورت 

PARSETHYLENE   این کار از واکنش همزمهان همهه

PARSETHYLENE   ی رادیکهال این کار از واکنش همزمهان همهه

PARSETHYLENE  ی رادیکهال

صورت تدریجی با زمان انجام شود و در نهایت 

PARSETHYLENE 
صورت تدریجی با زمان انجام شود و در نهایت 

KISHبررسی قرار گرفته و خو

KISHاص مکانیکی، حرارتی و الکتریکی نانو کامپوزیهت بررسی قرار گرفته و خو

KISH اص مکانیکی، حرارتی و الکتریکی نانو کامپوزیهت

مطالعه شده است. در واقع هدف، عالوه بر پخش صفحات خهاک رس در مهاتریس جههت بهبهود خهواص، قهرار       

KISH       مطالعه شده است. در واقع هدف، عالوه بر پخش صفحات خهاک رس در مهاتریس جههت بهبهود خهواص، قهرار

KISHهای پراکسید
KISHبین این صفحات است تا از این طریق بهبود فرآینهد پخهت نیهز حاصهل شهود. بهه ایهن        های پراکسید

بین این صفحات است تا از این طریق بهبود فرآینهد پخهت نیهز حاصهل شهود. بهه ایهن        

KISHاین کار از واکنش همزمهان همهه  
این کار از واکنش همزمهان همهه  
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 فصل سوم 3

 هامواد و روش

ها، تجهیزات مورد استفاده و در نهایت های آماده سازی نمونهی بکار رفته، روشفصل به تشریح مواد اولیه در این

 شود.ها پرداخته میهای انجام شده  جهت بررسی خواص نمونهآزمون

 مواد اولیه 3-1

آن در جدول  تولیدی پتروشیمی بندر امام است که مشخصات LDPE 0200اتیلن مورد استفاده در این پروژه پلی

 PARSETHYLENE آورده شده است. 3-1
ی بکار رفته، روش

PARSETHYLENE 
های آماده سازی نمونهی بکار رفته، روش

PARSETHYLENE 
های آماده سازی نمونه

ها پرداخته می

PARSETHYLENE 

شود.ها پرداخته می

PARSETHYLENE 

شود.

PARSETHYLENE 

 PARSETHYLENEتولیدی پتروشیمی بندر امام است که مشخصات

تولیدی پتروشیمی بندر امام است که مشخصات

KISH
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 شده.استفاده LDPEمشخصات  1-3جدول 

 خاصیت گیریروش اندازه واحد مقدار

2 gr/ 10 min ASTM D 1238 M.F.I (190°C / 16/2 kg( 

920/0 gr/ml TSTM 209B دانسیته 

94 °C ASTM D 1525  شدگینقطه نرم 

 

 1تولید شرکت اکزو نوبهل  Trigonox 101و   gr-45B-Trigonox 101شده در این پژوهشپراکسیدهای استفاده

 آورده شده است. 2-3ها در جدول مشخصات آنو  3-1ها در شکل ساختار شیمیایی آن باشند کهمی

 

 
 .Trigonox 101 و Trigonox 101-45B-gr ساختار شیمیایی  1-3شکل 

 
 شده.مشخصات پراکسیدهای استفاده 2-3جدول 

Flash point 

°) C( 

 نقطه ذوب

°) C( 
 

 دانسیته

)3gr/cm) 
 

 حالت فیزیکی

وزن 

 نام پراکسید ( g/molمولکولی)

55 6 877/0 
 پودر سفید

 رنگ
4/290 Trigonox 

101-45B-gr 

 Trigonox 4/290 مایع شفاف 870/0 6 56

101 

 

                                                 
1 Akzo Nobel 

PARSETHYLENE 

Trigonox 101

PARSETHYLENE 

Trigonox 101-

PARSETHYLENE 

-45B

PARSETHYLENE 

45B

مشخصات پراکسیدهای استفاده

PARSETHYLENE 

شده.مشخصات پراکسیدهای استفاده

PARSETHYLENE 

شده.

نقطه ذوب

PARSETHYLENE 

نقطه ذوب

C

PARSETHYLENE 

C(

PARSETHYLENE 

(

دانسیته

PARSETHYLENE 

دانسیته

PARSETHYLENE 

PARSETHYLENE 

PARSETHYLENE 

PARSETHYLENE K
ISHشده در این پژوهش

KISHشده در این پژوهش

KISHساختار شیمیایی آن
KISHها در شکل ساختار شیمیایی آن

ها در شکل 
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-Pentaerythritol tetrakis(3-(3,5-diبا نام شهیمیایی   Irganox 1010به منظور ایجاد پایداری اُکسایشی الزم از 

hydroxyphenyl)propionate-4-butyl-tertشهیمیایی آن در شهکل   استفاده شد که فرمهول   1( تولید شرکت سیبا

 .شده استنشان داده 3-3و مشخصات آن در جدول  3-2

 

 
 .Irganox 1010ساختار شیمیایی  2-3شکل 

 
 شده.مشخصات آنتی اکسیدانت استفاده 3-3جدول 

 وزن مولکولی حالت فیزیکی ی ذوببازه ( C◦ 20دانسیته) نقطه اشتعال

297°C 15/1 g/ml 110 – 125 °C 1178 پودر سفید رنگ g/mol 

 

 

ی کنندهشده با اصالحبه منظور ساخت نانو کامپوزیت از خاک رس آلی ، سدیم مونت موریلونیت طبیعی اصالح

نشان داده شده است، با نهام   2-3شیمیایی آن در شکل ، که ساختار bis(2-hydroxyethyl) methyl tallow آلی

شده است . چگالی این نهوع نهانو خهاک    باشد، استفادهمی 2شرکت سوترن کلی که تولید  30B  Cloisiteتجاری

 است.  A◦ 5 /18ای آن و فضای بین الیه meqiv/100gr   91، ظرفیت تبادل یونی آن 3gr/cm 98/1 رس آلی

 

                                                 
1 CIBA 

2 Southern Clay 

PARSETHYLENE 
3جدول 

PARSETHYLENE 
-3جدول 

PARSETHYLENE 
-3 

PARSETHYLENE 
مشخصات آنتی اکسیدانت استفاده 3

PARSETHYLENE 
مشخصات آنتی اکسیدانت استفاده

حالت فیزیکی

PARSETHYLENE 
حالت فیزیکی

PARSETHYLENE 

PARSETHYLENE 

PARSETHYLENE 

PARSETHYLENE 

110

PARSETHYLENE 

110–

PARSETHYLENE 

– °C

PARSETHYLENE 

°C

PARSETHYLENE 

PARSETHYLENE 

PARSETHYLENE 

به منظور ساخت نانو کامپوزیت از خاک رس آلی ، سدیم مونت موریلونیت طبیعی اصالح

PARSETHYLENE 

به منظور ساخت نانو کامپوزیت از خاک رس آلی ، سدیم مونت موریلونیت طبیعی اصالح

 PARSETHYLENEشیمیایی آن در شکل 

 3PARSETHYLENEشیمیایی آن در شکل 

3-PARSETHYLENE 

-2 PARSETHYLENE 

 PARSETHYLENEنشان داده شده است، با نهام   2

نشان داده شده است، با نهام   نشان داده شده است، با نهام   2 2 PARSETHYLENE 

نشان داده شده است، با نهام   2 2 

 PARSETHYLENEشده است . چگالی این نهوع نهانو خهاک    

شده است . چگالی این نهوع نهانو خهاک    

KISH
3شکل  KISH
3شکل  KISH
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 .Cloisite 30Bساختار شیمیایی یون الکیل آمونیوم در  3-3شکل 

 تجهیزات 3-9

 اكسترودر دو مارپیچه 3-9-1

المان حرارتی و مجههز   6آلمان که دارای  1ساخت شرکت کاپریون ZSK25همسوگرد  دو مارپیچه از اکسترودر 

، سهرعت   40برابهر  L/D .دارای  این اکسهترودر  ای است به منظور ساخت گرانول استفاده شدبه گرانول ساز رشته

 است.  Kg/h 70و دبی خروجی rpm 1500پیج 

 گیری فشاریدستگاه قالب 3-9-9

ژاپن بود. ایهن دسهتگاه حهداکثر تها      2کیساخت شرکت تویوس mini test pressدستگاه پرس مورد استفاده مدل 

کند. سیستم گرمایش آن، المان حرارتهی و سیسهتم سهرمایش آن آب    را تأمین می C◦ 400و دمای MPa  35فشار 

ههای مختلهف را در   شود. این دستگاه امکهان تهیهه نمونهه   سرد است. اعمال فشار توسط اهرم هیدرولیک انجام می

 کند.های دلخواه فراهم میضخامت

 

  

                                                 
1 Coperion 

2 Toyoseiki 

PARSETHYLENE 
ZSK25

PARSETHYLENE 
ZSK25ساخت شرکت کاپریون

PARSETHYLENE 
ساخت شرکت کاپریون

ای است به منظور ساخت گرانول استفاده شد

PARSETHYLENE 
ای است به منظور ساخت گرانول استفاده شد

ساخت شرکت تویوس

PARSETHYLENE 

کیساخت شرکت تویوس

PARSETHYLENE 

ساخت شرکت تویوسکیساخت شرکت تویوسکی

PARSETHYLENE 

2ساخت شرکت تویوسکیساخت شرکت تویوس

PARSETHYLENE 

ژاپن بود. ایهن دسهتگاه حهداکثر تها     2

PARSETHYLENE 

ژاپن بود. ایهن دسهتگاه حهداکثر تها     

کند. سیستم گرمایش آن، المان حرارتهی و سیسهتم سهرمایش آن آب    

PARSETHYLENE 

کند. سیستم گرمایش آن، المان حرارتهی و سیسهتم سهرمایش آن آب    

PARSETHYLENE 

 PARSETHYLENEشود. این دستگاه امکهان تهیهه نمونهه   

شود. این دستگاه امکهان تهیهه نمونهه   

KISH
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 شدههای انجامآزمون 3-3

 گیری محتوای ژلاندازه 3-3-1

ایجادشده( آزمهایش تعیهین درصهد ژل طبهق اسهتاندارد       اتصاالت عرضیها )برای تعیین میزان درصد ژل در نمونه

D2765  ASTMها توسط ها به قطعات خیلی ریز خرد شدند و محتوای ژل نمونهانجام شد. برای این منظور نمونه

قهرار    120زایلن جوشان تعیین شد. در این روش وزن مشخصی از نمونه داخهل تهوری بها مهش     استخراج با حالل 

 اتصاالت عرضهی ساعت در زایلن جوشان قرار گرفت. برای جلوگیری از باال رفتن درصد  16داده شد و به مدت 

هها بها   ژل نمونهه آنتی اکسیدانت به زایلن پیش از شروع آزمایش افزوده شد. در نهایت محتهوای   %3حین آزمایش 

 ی زیر به دست آمد.گیری وزن نمونه قبل و بعد از استخراج طبق رابطهاندازه

(1-3) 

 

   1آزمون تفرق زاويه پايین اشعه ايکس 3-3-9

 در( کمی به فاصله بلوری شبکه یک در ها اتم هسته .است استوار ایکس اشعه موجی خاصیت پایه بر روش این

تهداخل   بهه  منجهر  صهفحات متهوالی   این از ایکس اشعه بازتابش اند.قرارگرفته یکدیگر از آنگستروم( چند حدود

 در رس خهاک  نهانو  ایالیهه  ههای سهیلیکات  پراکنش چگونگی بررسی .شودمی ایکس امواج ویرانگر یا سازنده

سهاخت اتهریش و در    Hecus S3-MICROpix نهام  بها  ایکهس  اشهعه  تفهرق  دستگاه از استفاده با پلیمری ماتریس

 ایهن  . در بود کیلوولت1 آن ولتاژ و آمپرمیلی 1 دستگاه . جریانصورت گرفت 𝞱2= 0– 10◦هایمحدوده زاویه

 صهفحات  بهین  فاصله  .شد استفاده 2آشکارساز عنوان به  = Å 54056 /1 λ موج طول با مس اتم پرتو از دستگاه

 .شودمی تعیین 𝞱/2sin𝞴(d=n (3براگ قانون از استفاده با و حاصله طیف یمشخصه پیک محل از سیلیکاتی

 

                                                 
1 SAXS 

2 Detector 

3 Brag Low 

PARSETHYLENE 

PARSETHYLENE 

اتم

PARSETHYLENE 

هااتم

PARSETHYLENE 

درها

PARSETHYLENE 

یکدر

PARSETHYLENE 

یک

از

PARSETHYLENE 

ایناز

PARSETHYLENE 

صهفحات متهوالی  این

PARSETHYLENE 

صهفحات متهوالی  

سهیلیکات 

PARSETHYLENE 

ههای سهیلیکات 

PARSETHYLENE 

الیهه ههای 

PARSETHYLENE 

الیهه 

Hecus S3PARSETHYLENE 

Hecus S3

KISH  آنتی اکسیدانت به زایلن پیش از شروع آزمایش افزوده شد. در نهایت محتهوای

KISH  آنتی اکسیدانت به زایلن پیش از شروع آزمایش افزوده شد. در نهایت محتهوای

گیری وزن نمونه قبل و بعد از استخراج طبق رابطه

KISHگیری وزن نمونه قبل و بعد از استخراج طبق رابطه

KISH
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 1میکروسکوپ الکترونی عبوری 3-3-3

-های الکترونی است که در آن از پرتو الکترونی متمرکز شهده بهرای بهه   این میکروسکوپ از جمله میکروسکوپ

شود. در این میکروسکوپ یک پرتهو الکترونهی مثهل نهور از درون نمونهه عبهور       دست آوردن تصاویر استفاده می

کنند، انهرژی  از نمونه عبور می TEMها در کند. هنگامی که الکترونکرده و ساختار درونی نمونه را مشخص می

ههای خروجهی دارای توزیهع خاصهی از     شوند. الکتروندهند و از طرف دیگر نمونه خارج میخود را از دست می

ی نمونه اسهت. پرتهو الکترونهی عبهور کهرده از نمونهه       دهندهانرژی هستند که مخصوص به عنصر یا عناصر تشکیل

تواند در هر می TEMشود. دستگاه ای فرستاده میی فسفری متمرکز شده و برای پردازش رایانهروی یک صفحه

ها مهورد نیهاز باشهد، بهه کهار رود. ولهی بایهد        ها تا سطح اتمی آنن درونی نمونهای از علم که مطالعه ساختمازمینه

امکان پایدار ساختن نمونه و کوچک کردن آن برای وارد ساختن به ستون خأل میکروسکوپ و نازک کردن آن 

بهه صهورت   هها  ها از میان آن، وجود داشته باشهد. اولترامیکروتهومی، فنهی بهرای بریهدن نمونهه      برای عبور الکترون

ها العاده نازک باشند چون الکترونها باید فوقاست. برش TEMالعاده نازک جهت مشاهده توسط های فوقبرش

 150تر از ی ضخیمتوانند از مادههای الکترونی استاندارد، نمیکیلوولت در میکروسکوپ 50-120با ولتاژ حدود 

نانومتر ضخامت داشته باشند. پس از آن   30-60ا باید حدود نانومتر عبور کنند. در واقع برای وضوح بهتر، برش ه

که نمونه آماده شد آن را با استفاده از اولترامیکروتوم با چاقویی از جهنس المهاس بهرش داده و بهه قطعهات بسهیار       

معهروف اسهت قهرار     2ای از جنس مهس کهه بهه گریهد    دارندهی نگهکنند. قطعات را روی صفحهنازکی تقسیم می

به  3کننده از جنس نیترو سلولزی محافظتی گرید، آن را با یک الیه. قبل از قرار دادن نمونه روی صفحهدهندمی

 ترین توان برای پراکندگی الکترون برخوردار باشند.پوشانند. این مواد باید از پاییننانو متر می 20-50ضخامت 

بها نهام    TEMدر مهاتریس پلیمهری در دسهتگاه    ی نهانو سهاختار و توزیهع ذرات نهانو رس     در این پژوهش مشهاهده 

philips  مدلEM 208  هلند و با ولتاژ  ساخت کشورKV 90 ها توسهط  انجام شد. قبل از انجام این آزمون، نمونه

 دستگاه اولترامیکروتوم برش داده شدند.

 آزمون رئولوژی 3-3-4

اتهریش در   paar Antonسهاخت شهرکت    MCR 300مهدل    Rheoplusآزمون رئولهوژی بها اسهتفاده از رئهومتر     

 ی ویسکو االستیک خطی و حالت نوسانی انجام گرفت.محدوده

                                                 
1 TEM 

2Grid 

3 nitrocellulose 

PARSETHYLENE       ها از میان آن، وجود داشته باشهد. اولترامیکروتهومی، فنهی بهرای بریهدن نمونهه

PARSETHYLENE       ها از میان آن، وجود داشته باشهد. اولترامیکروتهومی، فنهی بهرای بریهدن نمونهه

العاده نازک جهت مشاهده توسط 

PARSETHYLENE  العاده نازک جهت مشاهده توسط

کیلوولت در میکروسکوپ

PARSETHYLENE 
های الکترونی استاندارد، نمیکیلوولت در میکروسکوپ

PARSETHYLENE 
های الکترونی استاندارد، نمی

نانومتر عبور کنند. در واقع برای وضوح بهتر، برش ه

PARSETHYLENE 
ا باید حدود نانومتر عبور کنند. در واقع برای وضوح بهتر، برش ه

PARSETHYLENE 
نانومتر عبور کنند. در واقع برای وضوح بهتر، برش ها باید حدود نانومتر عبور کنند. در واقع برای وضوح بهتر، برش ها باید حدود 

PARSETHYLENE 
نانومتر عبور کنند. در واقع برای وضوح بهتر، برش ها باید حدود نانومتر عبور کنند. در واقع برای وضوح بهتر، برش ه

که نمونه آماده شد آن را با استفاده از اولترامیکروتوم با چاقویی از جهنس المهاس بهرش داده و بهه قطعهات بسهیار       

PARSETHYLENE 

که نمونه آماده شد آن را با استفاده از اولترامیکروتوم با چاقویی از جهنس المهاس بهرش داده و بهه قطعهات بسهیار       

دارندهی نگه

PARSETHYLENE 

ای از جنس مهس کهه بهه گریهد    دارندهی نگه

PARSETHYLENE 

ای از جنس مهس کهه بهه گریهد    

ی گرید، آن را با یک الیه

PARSETHYLENE 

ی محافظتی گرید، آن را با یک الیه

PARSETHYLENE 

ی محافظت

ترین توان برای پراکندگی الکترون برخوردار باشند.

PARSETHYLENE 

ترین توان برای پراکندگی الکترون برخوردار باشند.

در مهاتریس پلیمهری در دسهتگاه    

PARSETHYLENE 

در مهاتریس پلیمهری در دسهتگاه    

 PARSETHYLENEانجام شد. قبل از انجام این آزمون، نمونه

انجام شد. قبل از انجام این آزمون، نمونه

KISHای از علم که مطالعه ساختما

KISHای از علم که مطالعه ساختما

امکان پایدار ساختن نمونه و کوچک کردن آن برای وارد ساختن به ستون خأل میکروسکوپ و نازک کردن آن 

KISH امکان پایدار ساختن نمونه و کوچک کردن آن برای وارد ساختن به ستون خأل میکروسکوپ و نازک کردن آن

KISHها از میان آن، وجود داشته باشهد. اولترامیکروتهومی، فنهی بهرای بریهدن نمونهه      
ها از میان آن، وجود داشته باشهد. اولترامیکروتهومی، فنهی بهرای بریهدن نمونهه      
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 C◦ 130و دماههای   rad/s 5/0، فرکهانس   %1در کرنش ها از آزمون روبش زمان جهت بررسی رفتار پخت نمونه

 تهیه شدند. mm1و ضخامت  mm25هایی با قطر ها به صورت قرصاستفاده شد. برای این آزمون، نمونه C◦ 150و

 ) DMTA  (گرمايی -مکانیکی  -تجزيه دينامیکی  3-3-5

ساخت شرکت  2000DMA  Titecها با استفاده از دستگاه مدل گرمایی نمونه -مکانیکی -مطالعه رفتار دینامیکی

و بها   Cm 3×1 2هها بهه ابعهاد    انجام شد. نمونه ASTM E1630-04انگلستان و بر اساس استاندارد  1فناوری تریتون

 ◦Cتها   -C◦ 120در محدوده دمهایی   DMTAبا استفاده از دستگاه پرس تهیه شدند و تحت آزمون mm1ضخامت 

سازی دستگاه با نیتروژن قرار گرفتند. خنک %1و کرنش  rad/s 1، بسامد C/min 3°با سرعت افزایش دمای   150

 .مایع انجام شد

 (DSC)آزمون گرماسنجی پويشی تفاضلی 3-3-6

سهاخت   Maia DSC 200F3ها با استفاده از دستگاه گرماسنج پویشی تفاضلی بها نهام تجهاری   گرمایی نمونهرفتار 

تهوان  نیتروژن مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از این دستگاه مهی  اتمسفر تحت و آلمان NETZSCHشرکت 

 ها را در دو حالت همدما و غیر همدما مطالعه کرد.رفتار حرارتی نمونه

 TGA ) (سنجی وزن  گرما آزمون 3-3-7

 Thermal scienceسهاخت مجموعهه    PL-1500مهدل   TGAبهه منظهور بررسهی پایهداری گرمهایی از دسهتگاه       

division  انگلستان استفاده شد.سرعت گرمادهیC/min°10   از دمای اتاق تاC° 600 انجام  تحت اتمسفر نیتروژن

 گرفت.

 آزمون كشش 3-3-8

هها، بها اسهتفاده از    بررسی خواص مکانیکی )تنش در نقطه شکست و میزان ازدیاد طول در نقطهه شکسهت( نمونهه    

 mm/minبا سرعت کشهش   ASTM D638انجام شد. این آزمون مطابق استاندارد   6025مدل   Instronدستگاه 

مرتبهه تکهرار شهد تها      3سهیون  بهود و از ههر فرموال   mm 40برابهر   gauge lengthدر دمای اتاق انجام شهد.طول   5

  ها تأیید شود.تکرارپذیری داده

                                                 
1 Triton Technology 

PARSETHYLENE آزمون گرماسنجی پويشی تفاضلی

PARSETHYLENE آزمون گرماسنجی پويشی تفاضلی(DSC)

PARSETHYLENE (DSC)

ها با استفاده از دستگاه گرماسنج پویشی تفاضلی بها نهام تجهاری   

PARSETHYLENE 
ها با استفاده از دستگاه گرماسنج پویشی تفاضلی بها نهام تجهاری   

نیتروژن مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از این دستگاه مهی 

PARSETHYLENE 
نیتروژن مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از این دستگاه مهی 

ها را در دو حالت همدما و غیر همدما مطالعه کرد.

PARSETHYLENE 

ها را در دو حالت همدما و غیر همدما مطالعه کرد.

PL

PARSETHYLENE 

PL   سهاخت مجموعهه

PARSETHYLENE 

سهاخت مجموعهه   

از دمای اتاق تا  

PARSETHYLENE 

Cاز دمای اتاق تا  

PARSETHYLENE 

C°

PARSETHYLENE 

°600

PARSETHYLENE 

تحت اتمسفر نیتروژن600

PARSETHYLENE 

تحت اتمسفر نیتروژن

KISH  با سرعت افزایش دمای

KISH  با سرعت افزایش دمای
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 های الکتريکیآزمون 3-3-2

 گیری ثابت دی الکتریک و فاکتور اتالفالف ( اندازه

، ساخت ایتالیها و   6136مدل  CEASTهای تعیین ثابت دی الکتریک و فاکتور اتالف با استفاده از دستگاه آزمون

انجهام   V 220و ولتهاژ   Hz60 ها در دمهای محهیط، فرکهانس    انجام شد. آزمون ASTM D150مطابق با استاندارد 

ای به گونهه  داشته باشند. در این آزمون نمونه %10ها در نقاط مختلف نباید اختالفی بیش از شدند. ضخامت نمونه

ل نیز در جریهان قهرار   یک خازن قابل کنتر 2Rو  1Rگیرد که نقش خازن را ایفا کند. دو مقاومت در مدار قرار می

کنهد تها مقهدار جریهان     ها و ظرفیت خازن قابل کنترل آن قهدر تغییهر مهی   دارند. مقادیر مقاومت مربوط به مقاومت

هها و ظرفیهت خهازن، بها     عبوری از بخش معینی از مدار به صفر میل کند. با استفاده از مقادیر مربهوط بهه مقاومهت   

 شود.، مقدار ثابت دی الکتریک و فاکتور اتالف  محاسبه می 4-3و  3-3و  2-3های استفاده از رابطه

 

(3-2) 1 2100 / ( )xC R R pF  

 

2 ( ثابت دی الکتریک 3-3)  5144 . / .10r xC d D   

 

1tan ( افت دی الکتریک 3-4)  . .CR    

 

 گیری استحکام دی الکتریکب ( اندازه

سهاخت ایتالیها و مطهابق بها اسهتاندارد       6135مهدل    CEASTی دسهتگاه  گیری استحکام شکسهت بهه وسهیله   اندازه

ASTM  D149        انجام شد. نمونه به شکل یک صفحه بین دو الکترود و در محیطی که بها یهک روغهن عهایق پهر

د تا اینکه شکست دی الکتریک رخ یابگیرد. ولتاژ اعمالی بین دو الکترود به تدریج افزایش میشده است قرار می

 دهد.دهد. استحکام دی الکتریک گرادیان ولتاژی است که در آن شکست دی الکتریک رخ می

 

PARSETHYLENE 

 PARSETHYLENEسهاخت ایتالیها و مطهابق بها اسهتاندارد      

سهاخت ایتالیها و مطهابق بها اسهتاندارد      

 PARSETHYLENEانجام شد. نمونه به شکل یک صفحه بین دو الکترود و در محیطی که بها یهک روغهن عهایق پهر      

انجام شد. نمونه به شکل یک صفحه بین دو الکترود و در محیطی که بها یهک روغهن عهایق پهر      

KISH   عبوری از بخش معینی از مدار به صفر میل کند. با استفاده از مقادیر مربهوط بهه مقاومهت

KISH   عبوری از بخش معینی از مدار به صفر میل کند. با استفاده از مقادیر مربهوط بهه مقاومهت

KISHو 
3KISHو 

3-KISH
-3 KISH

KISHو  3
3و  KISH

3- KISH
-
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 های نمونهی تهیهنحوه 3-4

بعد از مشخص شدن درصد بهینه پراکسید، آنتی اکسیدانت و نانو ذرات خاک رس که با توجه به تجربیات قبل و 

 اتیلنی به دو روش انجام شد.گرفت، افزودن این مواد به ماتریس پلیکارهای سایر محققان صورت 

روش اول: مقادیر الزم از پراکسید، آنتی اکسیدانت ونانو ذرات خاک رس مطابق بها درصهدهای وزنهی مشهخص     

 ZSKسه سری گرانول وارد اکسترودر  یمخلوط و برای تهیه LDPEآورده شده است با  4-3شده که در جدول 

 بود. C◦ 120های مختلف اکسترودر حداکثر شدند. دمای قسمت

 
 .هادرصد وزنی اجزای تشکیل دهنده ی نانو کامپوزیت 4-3جدول 

درصد وزنی 

 خاک رس

درصد وزنی آنتی 

 اکسیدانت

درصد وزنی 

 پراکسید

 درصد وزنی

LDPE 
 شماره سری

3 3 3 11 1 

6 3 3 88 2 

1 3 3 88 3 

 

در بین این صهفحات،   های پراکسیدمولکولروش دوم: به منظور جداسازی بهتر صفحات خاک رس و قرار دادن 

مقادیر الزم از پراکسید )در این روش از پراکسید مایع استفاده شد(آنتی اکسهیدانت و نهانو ذرات خهاک رس، بها     

در دمای اتاق به مدت هشت ساعت با استفاده از همزن مغناطیسهی   استون،هایی مشابه با روش قبل، به همراه نسبت

مخلوط شدند. پس از اتمام هشت ساعت، مخلوط به مدت دو ساعت در دمای اتاق در حمهام اولتراسهونیک قهرار    

گرفت و بعد از آن به مدت دو ساعت دیگر توسط همزن مغناطیسی بهه ههم زده شهد. پهس از اتمهام ایهن مراحهل        

قهرار داده شهد تها کهامالً خشهک و اسهتون آن        C° 70ساعت در آون با دمهای   24ه دست آمده به مدت مخلوط ب

هایی با درصد وزنی اجزای مطابق با ی گرانولخارج شود. در آخر مقدار الزم از مخلوط خشک شده جهت تهیه

 شد. ZSKدر شرایطی مشابه با روش اول وارد اکسترودر  مخلوط و LDPE، با 4-3جدول 

درصهد وزنهی آنتهی     3درصد وزنی پراکسید و  3با LDPEهایی از های بدون نانو ذره هم گرانولبرای تهیه نمونه

 اکسیدانت توسط همان اکسترودر تهیه شد.

PARSETHYLENE LDPE

PARSETHYLENE LDPE

11

PARSETHYLENE 
11

PARSETHYLENE 
3

PARSETHYLENE 
3

PARSETHYLENE 

روش دوم: به منظور جداسازی بهتر صفحات خاک رس و قرار دادن 

PARSETHYLENE 

مولکولروش دوم: به منظور جداسازی بهتر صفحات خاک رس و قرار دادن 

PARSETHYLENE 

روش دوم: به منظور جداسازی بهتر صفحات خاک رس و قرار دادن مولکولروش دوم: به منظور جداسازی بهتر صفحات خاک رس و قرار دادن مولکول

PARSETHYLENE 

روش دوم: به منظور جداسازی بهتر صفحات خاک رس و قرار دادن مولکولروش دوم: به منظور جداسازی بهتر صفحات خاک رس و قرار دادن 

PARSETHYLENE 

مقادیر الزم از پراکسید )در این روش از پراکسید مایع استفاده شد(آنتی اکسهیدانت و نهانو ذرات خهاک رس، بها     

PARSETHYLENE 

مقادیر الزم از پراکسید )در این روش از پراکسید مایع استفاده شد(آنتی اکسهیدانت و نهانو ذرات خهاک رس، بها     

در دمای اتاق به مدت هشت ساعت با استفاده از همزن مغناطیسهی  

PARSETHYLENE 

در دمای اتاق به مدت هشت ساعت با استفاده از همزن مغناطیسهی  

مخلوط شدند. پس از اتمام هشت ساعت، مخلوط به مدت دو ساعت در دمای اتاق در حمهام اولتراسهونیک قهرار    

PARSETHYLENE 

مخلوط شدند. پس از اتمام هشت ساعت، مخلوط به مدت دو ساعت در دمای اتاق در حمهام اولتراسهونیک قهرار    

 PARSETHYLENEگرفت و بعد از آن به مدت دو ساعت دیگر توسط همزن مغناطیسی بهه ههم زده شهد. پهس از اتمهام ایهن مراحهل        

گرفت و بعد از آن به مدت دو ساعت دیگر توسط همزن مغناطیسی بهه ههم زده شهد. پهس از اتمهام ایهن مراحهل        

 PARSETHYLENEقهرار داده شهد تها کهامالً خشهک و اسهتون آن       

قهرار داده شهد تها کهامالً خشهک و اسهتون آن       

KISH 3جدول

KISH 3جدول

KISHدرصد وزنی
درصد وزنی

LDPEKISH
LDPEKISH

KISH
KISH
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ههای پخهت   بهرای نمونهه  ( C° 130از دستگاه پرس، در دو دمای mm 1سپس به منظور تهیه صفحاتی به ضخامت 

دقیقهه تحهت    5هها بهه مهدت    استفاده شد. در این مرحله نمونه )های پخت شدهبرای نمونه( C° 220و دمای )نشده

 دماهای ذکرشده قرار گرفتند.

 آورده شده است. 5-3شده در جدول ی تهیهنمونه 14کد گذاری 
 

 ها.گذاری نمونهنام 5-3 جدول

 کد نمونه روش تهیه درصد وزنی خاک رس (°Cدمای پرس)

 U31 1روش 3 131

 U61 1روش 6 131

 U91 1روش 1 131

 U32 2روش 3 131

 U62 2روش 6 131

 U92 2روش 1 131

 C31 1روش 3 221

 C61 1روش 6 221

 C91 1روش 1 221

 C32 2روش 3 221

 C62 2روش 6 221

 C92 2روش 1 221

131 1 - U0 

221 1 - C0 

ی نشهان دهنهده   Cهای حاوی نانو ذرات از یک حرف انگلیسی و دو عدد تشهکیل شهده اسهت. حهرف     کد نمونه

( است. اولین عهدد  Uncuredهای پخت نشده )ی نمونهنشان دهنده U( و حرف Curedهای پخت شده )نمونه

-برای نمونه  است. های آنها و دومین عدد هم مربوط به روش تهیهی درصد وزنی نانو ذرات در نمونهکنندهبیان

 های بدون نانو ذره هم از عدد صفر استفاده شده است.

PARSETHYLENE روش

PARSETHYLENE روش

روش

PARSETHYLENE 
2روش

PARSETHYLENE 
2

روش

PARSETHYLENE 
2روش

PARSETHYLENE 
2

1

PARSETHYLENE 

1

3

PARSETHYLENE 

3

KISH
U31

KISH
U31

U61

KISHU61
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 فصل چهارم  4

 بحث و نتايج

 عرضی ایجاد شده دراتصاالت    جهت مشخص شدن درصد  ژل مقدار تعیین آزمون ابتدا بخش این در

های پخت نشده مورد بحث قرار های پخت شده و آزمون رئولوژی به منظور بررسی رفتار پخت نمونهنمونه

 به بردن پی برای و XRD آزمون هاکامپوزیت نانو در نانو رس اولیه مورفولوژی تعیین سپس به منظور گیرد.می

های عکس پلیمری، نانو کامپوزیت درون هاآن حضور محل عینی از مشاهده و ها رس نانو دقیق مورفولوژی

TEM نانو  و پایداری حرارتی  ذوب ،بلورینگی رفتار بررسی به منظور ادامه . دراندهمورد بررسی قرار گرفت

نانو  خواص مکانیکی و دینامیکی .اندمورد بحث قرارگرفته TGAو  DSC هاینتایج آزمون ها، کامپوزیت

 عایقدر نهایت به منظور بررسی خواص  اند وشدهبررسی DMTAهای کشش و ی آزمونبه وسیله کامپوزیت

 های الکتریکی کمک گرفته شده است.ها از آزموننمونه

 آزمون تعیین درصد ژل 4-1

ها طبق ها در اثر عمل کردن پراکسید، درصد ژل نمونهنمونه عرضی ایجاد شده دراتصاالت  برای تعیین میزان

آورده شهده   3-4و  2-4،  1-4ههای  گیری شهد کهه نتهایج آن در جهدول    شده در فصل سوم اندازهروش گفته

 است.

PARSETHYLENE 
ژل

PARSETHYLENE 
جهت مشخص شدن درصد ژل

PARSETHYLENE 
جهت مشخص شدن درصد 

های پخت شده و آزمون رئولوژی به منظور بررسی رفتار پخت نمونه

PARSETHYLENE 

های پخت شده و آزمون رئولوژی به منظور بررسی رفتار پخت نمونه

نانو رس

PARSETHYLENE 

درنانو رس

PARSETHYLENE 

نانودر

PARSETHYLENE 

کامپوزیتنانو

PARSETHYLENE 

کامپوزیت

حضور

PARSETHYLENE 

آنحضور

PARSETHYLENE 

هاآن

PARSETHYLENE 

درونها

PARSETHYLENE 

درون

رفتار

PARSETHYLENE 

بلورینگیرفتار

PARSETHYLENE 

بلورینگی

PARSETHYLENE 

اند

PARSETHYLENE 

.اند

PARSETHYLENE 

خواص مکانیکی و دینامیکی.

PARSETHYLENE 

خواص مکانیکی و دینامیکی

 PARSETHYLENEدر نهایت به منظور بررسی خواص 

در نهایت به منظور بررسی خواص 

KISH
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 .ها و ماتریس پخت نشدهنتایج آزمون تعیین درصد ژل برای نانو کامپوزیت 1-4جدول 

 میزان ژل)%( کد نمونه

U31 25/0 

U61 58/0 

U91 98/0 

U32 31/0 

U62 71/0 

U92 05/1 

U0 51/0 

های پخت نشده بسیار ناچیز است. بها توجهه   شود که درصد ژل برای نمونهمشاهده می 1-4های جدول از داده

هاو لهزوم حهداقل بهودن میهزان ژل در انتههای      دهی و پخت برای این نمونهای بودن فرآیند شکل به دو مرحله

 ی مطلوبی قرار دارد. دهند که میزان ژل در محدودهها نشان میی نخست، دادهمرحله

 
 .XLPEی پخت شده و تهیه شده به روش اول و ماتریس هابرای نانو کامپوزیت نتایج آزمون تعیین درصد ژل 2-4جدول 

 میزان ژل)%( کد نمونه

C31 52 

C61 50 

C91 48 

C0 57 

 

بها   ،های تهیه شده به روش اول و پخت شهده شود که میزان ژل برای نمونهمشاهده می 2-4های جدول از داده

ههای خهاک رس ماننهد عهایق گرمهایی عمهل       افزایش درصد خاک رس کاهش یافته است. از آنجا کهه الیهه  

 . [45]اندرا کاهش داده عرضی اتصاالت  تشکیل رما به ذرات پراکسید شده و بازدهکنند، مانع از رسیدن گمی

 

 

PARSETHYLENE 1 مشاهده می

PARSETHYLENE 1 شود که درصد ژل برای نمونهمشاهده می

PARSETHYLENE شود که درصد ژل برای نمونه

دهی و پخت برای این نمونه

PARSETHYLENE 
دهی و پخت برای این نمونه

دهند که میزان ژل در محدوده

PARSETHYLENE 
دهند که میزان ژل در محدوده

ی پخت شده و تهیه شده به روش اول و ماتریس 

PARSETHYLENE 

ی پخت شده و تهیه شده به روش اول و ماتریس 

PARSETHYLENE 

میزان ژل)%(

PARSETHYLENE 

میزان ژل)%(

PARSETHYLENE 

PARSETHYLENE 

52

PARSETHYLENE 

52

PARSETHYLENE K
ISH

KISH
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 .XLPEی پخت شده و تهیه شده به روش دوم و ماتریس هانتایج آزمون تعیین درصد ژل برای نانو کامپوزیت 3-4جدول 

 میزان ژل)%( کد نمونه

C32 46 

C62 43 

C92 40 

C0 57 

 

شود که روند تغییرات درصد ژل با افزایش درصهد وزنهی نهانو ذرات در ایهن     میدیده  3-4با توجه به جدول 

بهه علهت توزیهع بهتهر      های تولید شده به روش اول است با این تفاوت که در روش دومها مشابه با نمونهنمونه

عرضهی  اتصهاالت     صفحات خاک رس و عملکرد بهتر این صفحات در ممانعهت از رسهیدن گرمها، درصهد     

دقیقهه(،   5شهدن)  اتصهال عرضهی  های مشابه در مهدت زمهان کوتهاه    نسبت به روش اول برای نمونه شدهایجاد 

 ی فاقد نانو ذره دارای باالترین درصد ژل است.کاهش یافته است. قابل ذکر است که نمونه

زمان،  ها بانانو کامپوزیت عرضی درایجاد اتصاالت   به منظور بررسی چگونگی عمل کردن پراکسید و روند 

دقیقهه تحهت    20های پخت شده توسط پرس، که در مرحله قبل، درصد ژل آن ها تعیین شهد، بهه مهدت    نمونه

دقیقههه  20و  15، 10ههها پههس از قههرار گرفتنههد و درصههد ژل ایههن نمونههه C 5 ±225°حههرارت دهههی در دمههای 

 آورده شده است. 5-4و جدول  4-4گیری شد که نتایج آن در جدول اندازه

 .دقیقه حرارت دهی 20و  15، 10ی تهیه شده به روش اول پس از هادرصد ژل نمونه 4-4جدول 

 کد نمونه
 10میزان ژل پس از 

 دقیقه)%(

 15میزان ژل پس از 

 دقیقه)%(

 20میزان ژل پس از 

 دقیقه)%(

C31 0/54 1/57 1/62 

C61 0/52 1/55 2/60 

C91 0/51 2/52 8/52 

C0 1/60 3/63 5/64 

 

دههد کهه بها    های تهیه شده به روش اول است، نشهان مهی  که مربوط به نمونه 4-4نتایج آورده شده در جدول 

ها، مطابق انتظار افزایش یافته اسهت و رونهد تغییهرات درصهد ژل بها      زمان دادن، میزان درصد ژل در این نمونه

 مدت زمان بیست دقیقه، همچنان کاهشی است. پس از ذراتافزایش درصد وزنی نانو 

PARSETHYLENE نسبت به روش اول برای نمونه

PARSETHYLENE نسبت به روش اول برای نمونه

کاهش یافته است. قابل ذکر است که نمونه

PARSETHYLENE 
ی فاقد نانو ذره دارای باالترین درصد ژل است.کاهش یافته است. قابل ذکر است که نمونه

PARSETHYLENE 
ی فاقد نانو ذره دارای باالترین درصد ژل است.

به منظور بررسی چگونگی عمل کردن پراکسید و روند 

PARSETHYLENE 
به منظور بررسی چگونگی عمل کردن پراکسید و روند 

های پخت شده توسط پرس، که در مرحله قبل، درصد ژل آن ها تعیین شهد، بهه مهدت    

PARSETHYLENE 
های پخت شده توسط پرس، که در مرحله قبل، درصد ژل آن ها تعیین شهد، بهه مهدت    

قههرار گرفتنههد و درصههد ژل ایههن نمونههه

PARSETHYLENE 

قههرار گرفتنههد و درصههد ژل ایههن نمونههه

5 

PARSETHYLENE 

آورده شده است. 5

PARSETHYLENE 

آورده شده است. آورده شده است. 5 5 

PARSETHYLENE 

آورده شده است. 5 5 

ی تهیه شده به روش اول پس از 

PARSETHYLENE 

10ی تهیه شده به روش اول پس از 

PARSETHYLENE 

10 ،

PARSETHYLENE 

 ،15

PARSETHYLENE 

و 15

PARSETHYLENE 

20و 

PARSETHYLENE 

20

میزان ژل پس از 

PARSETHYLENE 

15میزان ژل پس از 

PARSETHYLENE 

میزان ژل پس از 15

PARSETHYLENE 

میزان ژل پس از 

PARSETHYLENE 

PARSETHYLENE 

PARSETHYLENE K
ISH

دیده  3

KISH
دیده  3

ها مشابه با نمونه

KISHهای تولید شده به روش اول است با این تفاوت که در روش دومها مشابه با نمونه

KISHهای تولید شده به روش اول است با این تفاوت که در روش دوم

صفحات خاک رس و عملکرد بهتر این صفحات در ممانعهت از رسهیدن گرمها، درصهد     

KISH
صفحات خاک رس و عملکرد بهتر این صفحات در ممانعهت از رسهیدن گرمها، درصهد     

KISHنسبت به روش اول برای نمونه
نسبت به روش اول برای نمونه
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 دقیقه حرارت دهی. 20و  15، 10ی تهیه شده به روش دوم پس از هادرصد ژل نمونه 5-4جدول 

 کد نمونه
 10میزان ژل پس از 

 دقیقه)%(

 15میزان ژل پس از 

 دقیقه)%(

 20از میزان ژل پس 

 دقیقه)%(

C32 2/48 1/56 1/63 

C62 5/47 4/59 7/66 

C92 0/43 0/52 1/68 

C0 1/60 3/63 5/64 

 

شهود کهه، پهس از گذشهت مهدت زمهان بیسهت دقیقهه، درصهد ژل در          دیهده مهی   5-4با توجه به نتایج جدول 

 های تهیه شده به روش اول است.های تهیه شده به روش دوم، بیشتر از نمونهنمونه

بهه صهورت    اتصهاالت عرضهی  تهوان بهه ایجهاد    شده زیاد باشهد، مهی  در واقع هنگامی که غلظت پراکسید فعال

ها بدبین بود. به همین دلیل از نانو ذرات یکنواخت در تمام حجم نمونه و عملکرد یکنواخت پراکسی رادیکال

هها، بها قهرار دادن    گیهری از خهواص تقویهت کننهدگی آن    خاک رس استفاده شهده اسهت تها عهالوه بهر بههره      

جلوگیری شهود. بهه عبهارت     ی پراکسیدهادر میان این صفحات از واکنش همزمان همه های پراکسیدمولکول

دیگر محافظت پراکسید بین صفحات خاک رس باعث عمل کردن تدریجی آن با گذشهت زمهان و افهزایش    

تهیه شده به روش دوم، روند مشهاهده   هایشده است. عالوه بر این برای نمونه عرضیایجاد اتصاالت   بازده 

شده برای تغییر در درصد ژل با افزایش درصد خاک رس، صعودی است. به ایهن معنها کهه افهزایش در صهد      

 نیز شده است. اتصاالت عرضیی خاک رس، موجب افزایش دانسیته

 آزمون رئولوژی 4-9

الستیک خطی اطالعات با ارزشی را چه ی ویسکو ادر ناحیههای پلیمری ها و نانو کامپوزیترئولوژی آمیخته

دهند. هدف مها از آزمهون روبهش    ی فراورش و چه از نظر تحقیقاتی در اختیار قرار میاز نظر صنعتی در زمینه

ها با تغییر دماست . نمودارههای بهه دسهت آمهده از ایهن آزمهون در       زمان، بررسی تفاوت در رفتار پخت نمونه

بههر روی  C 150°و  C 130°شههده اسههت.آزمون در دو دمههای نشههان داده 4-4و  3-4، 2-4،  1-4هههای شههکل

ی زمانی یک ساعته بررسی های پخت نشده انجام گرفت و تغییرات مدول ذخیره و مدول اتالف در بازهنمونه

 .شد

PARSETHYLENE های تهیه شده به روش دوم، بیشتر از نمونه

PARSETHYLENE های تهیه شده به روش دوم، بیشتر از نمونه

در واقع هنگامی که غلظت پراکسید فعال

PARSETHYLENE 
شده زیاد باشهد، مهی  در واقع هنگامی که غلظت پراکسید فعال

PARSETHYLENE 
شده زیاد باشهد، مهی  

یکنواخت در تمام حجم نمونه و عملکرد یکنواخت پراکسی رادیکال

PARSETHYLENE 
یکنواخت در تمام حجم نمونه و عملکرد یکنواخت پراکسی رادیکال

خاک رس استفاده شهده اسهت تها عهالوه بهر بههره      

PARSETHYLENE 
گیهری از خهواص تقویهت کننهدگی آن    خاک رس استفاده شهده اسهت تها عهالوه بهر بههره      

PARSETHYLENE 
خاک رس استفاده شهده اسهت تها عهالوه بهر بههره      گیهری از خهواص تقویهت کننهدگی آن    خاک رس استفاده شهده اسهت تها عهالوه بهر بههره      گیهری از خهواص تقویهت کننهدگی آن    

PARSETHYLENE 
خاک رس استفاده شهده اسهت تها عهالوه بهر بههره      گیهری از خهواص تقویهت کننهدگی آن    خاک رس استفاده شهده اسهت تها عهالوه بهر بههره      

در میان این صفحات از واکنش همزمان همه

PARSETHYLENE 

در میان این صفحات از واکنش همزمان همه

دیگر محافظت پراکسید بین صفحات خاک رس باعث عمل کردن تدریجی آن با گذشهت زمهان و افهزایش    

PARSETHYLENE 

دیگر محافظت پراکسید بین صفحات خاک رس باعث عمل کردن تدریجی آن با گذشهت زمهان و افهزایش    

شده است. عالوه بر این برای نمونه

PARSETHYLENE 

 هایشده است. عالوه بر این برای نمونه

PARSETHYLENE 

تهیه شده به روش دوم، روند مشهاهده   های

PARSETHYLENE 

تهیه شده به روش دوم، روند مشهاهده  

PARSETHYLENE 

شده برای تغییر در درصد ژل با افزایش درصد خاک رس، صعودی است. به ایهن معنها کهه افهزایش در صهد      

PARSETHYLENE 

شده برای تغییر در درصد ژل با افزایش درصد خاک رس، صعودی است. به ایهن معنها کهه افهزایش در صهد      

KISH
KISH
KISH

با توجه به نتایج جدول 

KISH
4با توجه به نتایج جدول 

KISH
4-

KISH
دیهده مهی   5-

KISH
دیهده مهی   5

KISHهای تهیه شده به روش دوم، بیشتر از نمونه
های تهیه شده به روش دوم، بیشتر از نمونه
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 .C◦ 031های تهیه شده به روش اول در دمای نمودار روبش زمان برای نانو کامپوزیت 1-4شکل 

 
 .C◦ 130ی تهیه شده به روش دوم در دمای هانمودار روبش زمان برای نانو کامپوزیت 2-4شکل 

PARSETHYLENE نمودار روبش زمان برای نانو کامپوزیت

PARSETHYLENE نمودار روبش زمان برای نانو کامپوزیت

PARSETHYLENE K
ISH

KISHنمودار روبش زمان برای نانو کامپوزیت
KISHنمودار روبش زمان برای نانو کامپوزیت
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Gدر نمودارهای رئولوژی به نقطه ای که در آن  G   و یاtan 1   گوینهد  مهی  1ی ژل شهدن است، نقطهه

ک ماده از حالهت ویسهکوز بهه حالهت االسهتیک تغییهر       . این نقطه محلی است که رفتار ویسکواالستی[46،47]

 کند.می

افزایش شود می مشاهده است، C 130° های تهیه شده به روش اول و دمایکه مربوط به نمونه 1-4در شکل 

شود. از آنجا که در این دما پراکسید فعهال  درصد وزنی خاک رس باعث افزایش زمان رسیدن به نقطه ژل می

رسد تنها ی فاقد نانو ذره، تغییری روی نداده است، به نظر میدر نمودار مربوط به نمونه نشده است و همچنین

 خاک رس مسئول این افزایش است.

شود. در واقع حضور صفحات خاک رس باعث سهخت تهر   افزایش خاک رس باعث افزایش ویسکوزیته می 

شود که زنجیرها برای آرایش یافتن تحت برش و افهزایش  شدن حرکت زنجیرهای پلیمری شده و موجب می

در این  نانو ذراتی ژل شدن با افزایش درصد باشند. به همین علت نقطهاالستیسیته به زمان بیشتری نیاز داشته 

های تهیه شده بهه روش دوم  که مربوط به نمونه 2-4های باالتر انتقال پیدا کرده است. برای شکل دما، به زمان

شود. الزم به ذکر است که در روش دوم، بهه علهت توزیهع بهتهر ذرات مشهاهده      میاست نیز همین روند دیده 

شهود و از ابتهدا نمهودار    ی ژل شهدن دیهده نمهی   نقطهدرصد خاک رس،  6و 3های حاویشود که در نمونهمی

درصد، نقطه ژل شدن در  9گیرد و با افزایش میزان خاک رس به مدول ذخیره در باالی مدول اتالف قرار می

 دهد.خود را نشان می U92نمونه 

بها  شهود کهه   است، مشاهده مهی  C 150°که مربوط به آزمون روبش زمان در دمای  4-4و  3-4های در شکل

یافته است. در این دما این کهاهش بهه عملکهرد    ی ژل کاهش افزایش درصد خاک رس زمان رسیدن به نقطه

و ایجهاد حهرارت    صهد نهانو ذرات در مهاتریس   . به این ترتیب که با افهزایش در  [48]شود پراکسید مربوط می

شهده و در نتیجهه سهرعت ایجهاد اتصهاالت      دما باال رفته، پراکسید سریع تر فعال، 2ی برشیناشی از ویسکوزیته

ی عرضی و افزایش االستیسیته بیشتر شده است. به این ترتیب با افزایش درصد نانو ذرات، در ایهن دمها، نقطهه   

شود ، مشاهده میC 130°نیز مشابه با دمای  C 150°انتقال پیدا کرده است. در دمایتر ژل شدن به دمای پایین

شهود و  ی ژل شهدن دیهده نمهی   درصد نانو ذره وتهیه شده بهه روش دوم، نقطهه   6و 3های حاوی که در  نمونه

 نمودار مدول ذخیره از ابتدا باالی مدول اتالف قرار گرفته است.

ها در نمونه ایجاد اتصاالت عرضی درشود که سرعت ا در دو دما، مشخص میی نموداره همچنین از مقایسه 

است. بدیهی است که در دمای باالتر، پراکسید سریع تر فعال شده و بها   C 130°بیشتر از دمای  C 150°دمای 

 .[18،49]ی اتصاالت عرضی، سرعت افزایش مدول افزایش یافته است افزایش دانسیته

                                                 
1 Cross point 

2 shear viscous heat 

PARSETHYLENE       شود. الزم به ذکر است که در روش دوم، بهه علهت توزیهع بهتهر ذرات مشهاهده

PARSETHYLENE       شود. الزم به ذکر است که در روش دوم، بهه علهت توزیهع بهتهر ذرات مشهاهده

 6و 3های حاوی

PARSETHYLENE 
درصد خاک رس،  6و 3های حاوی

PARSETHYLENE 
درصد خاک رس، 

مدول ذخیره در باالی مدول اتالف قرار می

PARSETHYLENE 
گیرد و با افزایش میزان خاک رس به مدول ذخیره در باالی مدول اتالف قرار می

PARSETHYLENE 
گیرد و با افزایش میزان خاک رس به 

که مربوط به آزمون روبش زمان در دمای 

PARSETHYLENE 

که مربوط به آزمون روبش زمان در دمای 

ی ژل کاهش 

PARSETHYLENE 

یافته است. در این دما این کهاهش بهه عملکهرد    ی ژل کاهش 

PARSETHYLENE 

یافته است. در این دما این کهاهش بهه عملکهرد    

صهد نهانو ذرات در مهاتریس   

PARSETHYLENE 

صهد نهانو ذرات در مهاتریس   

شهده و در نتیجهه سهرعت ایجهاد اتصهاالت      

PARSETHYLENE 

شهده و در نتیجهه سهرعت ایجهاد اتصهاالت      

 PARSETHYLENEعرضی و افزایش االستیسیته بیشتر شده است. به این ترتیب با افزایش درصد نانو ذرات، در ایهن دمها، نقطهه   

عرضی و افزایش االستیسیته بیشتر شده است. به این ترتیب با افزایش درصد نانو ذرات، در ایهن دمها، نقطهه   

 PARSETHYLENEنیز مشابه با دمای 

 CPARSETHYLENE°نیز مشابه با دمای 

°C

KISH
شدن حرکت زنجیرهای پلیمری شده و موجب می

KISH
شدن حرکت زنجیرهای پلیمری شده و موجب می

االستیسیته به زمان بیشتری نیاز داشته 

KISH االستیسیته به زمان بیشتری نیاز داشته

KISHهای باالتر انتقال پیدا کرده است. برای شکل 
های باالتر انتقال پیدا کرده است. برای شکل 

KISHشود. الزم به ذکر است که در روش دوم، بهه علهت توزیهع بهتهر ذرات مشهاهده      
شود. الزم به ذکر است که در روش دوم، بهه علهت توزیهع بهتهر ذرات مشهاهده      
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 .C ◦051ی تهیه شده به روش اول در دمای هانمودار روبش زمان برای نانو کامپوزیت 3-4شکل 

 

 

 

 

 

 
 .C◦ 150ی تهیه شده به روش دوم در دمای هانمودار روبش زمان برای نانو کامپوزیت 4-4شکل 
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G' U61
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G' U0

G" U0

PARSETHYLENE نمودار روبش زمان برای نانو کامپوزیت

PARSETHYLENE نمودار روبش زمان برای نانو کامپوزیت

PARSETHYLENE K
ISH

KISHنمودار روبش زمان برای نانو کامپوزیت
KISHنمودار روبش زمان برای نانو کامپوزیت
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شهده بهه روش   های تهیهی نمونهرفت، االستیسیتهگونه که انتظار میشده، همانبرای آزمون روبش زمان انجام

این  عرضی ایجاد شده دراتصاالت  به علت توزیع بهتر ذرات و بازده باالتر  دوم در هر دو دما باالتر است. که

ههای  مولکهول جایگهذاری  در روش دوم در واقهع  های تهیه شهده بهه روش اول اسهت.    ها نسبت به نمونهنمونه

بین صفحات خاک رس موجب فعال شدن پراکسید به صورت تدریجی در طول زمان فرآینهد و در   پراکسید

 ت.باالتر و یکسان تر شده اس عرضیا تصاالت ی نهایت سبب رسیدن به توزیع دانسیته

 SAXSآزمون  4-3

یکی از کاربردهای مرسوم آزمون پراش اشعه ایکس، تعیین چگونگی پراکنش صفحات نانو رس در ماتریس 

 9تها   1ی هها در دسهتگاه از زاویهه   پلیمری است. جهت بررسی ساختار صفحات نانو رس در بستر پلیمر، نمونهه 

 %3ههای دارای  و نهانو کامپوزیهت   Cloisite 30Bمربهوط بهه    SAXSنمودار  درجه مورد بررسی قرار گرفتند.

 شده است. نشان داده 5-4خاک رس در شکل

 

 
 .خاک رس %3های حاوی نانو کامپوزیت SAXSی الگوی مقایسه 5-4شکل 

 

ی بین صهفحات آن بها اسهتفاده از رابطهه     دهد که فاصلهدرجه نشان می 8/4ی نانو رس خالص پیکی در زاویه

خهاک رس در ههر دو    %3ههای حهاوی   شود که بهرای نهانو کامپوزیهت   است. مشاهده می nm 8/1براگ برابر 

مهاتریس پلیمهری    ای صفحات خاک رس دری ساختار ورقهدهندهروش، پیکی وجود ندارد که این امر نشان

 آورده شده است. 6-4خاک رس در شکل  %6های حاوی مربوط به نانو کامپوزیت SAXSاست. نمودار 

PARSETHYLENE  نمودار

PARSETHYLENE  نمودار

نشان داده 5

PARSETHYLENE 5 شده است. نشان داده

PARSETHYLENE  .شده است

PARSETHYLENE K
ISH یکی از کاربردهای مرسوم آزمون پراش اشعه ایکس، تعیین چگونگی پراکنش صفحات نانو رس در ماتریس

KISH یکی از کاربردهای مرسوم آزمون پراش اشعه ایکس، تعیین چگونگی پراکنش صفحات نانو رس در ماتریس

پلیمری است. جهت بررسی ساختار صفحات نانو رس در بستر پلیمر، نمونهه 

KISH
پلیمری است. جهت بررسی ساختار صفحات نانو رس در بستر پلیمر، نمونهه 

KISHدرجه مورد بررسی قرار گرفتند.

KISHنمودار درجه مورد بررسی قرار گرفتند.
نمودار 
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 خاک رس. %6های حاوی نانو کامپوزیت SAXSی الگوی مقایسه 6-4شکل 

 

شهده بهه روش   خهاک رس و تهیهه   %6دارای  کامپوزیهت شود در نانو مشاهده می 4-6همان طور که در شکل 

ای اسهت امها بهرای    دهد ساختار این نهانو کامپوزیهت بهه صهورت ورقهه     شود که نشان میدوم، پیکی دیده نمی

شده به روش اول محل پیهک در نمهودار جابجها نشهده اسهت. ایهن امهر بیهان         نانو ذره و تهیه %6ی حاوینمونه

با توجه به این  بنابراین ی بین صفحات خاک رس تغییر چندانی نکرده است.لهی این نکته است که فاصکننده

 شکل مشخص است که در روش دوم پراکنش ذرات خاک رس بهترصورت گرفته است. 

دهد. با  توجهه بهه   خاک رس را نشان می %9های حاوی مربوط به نانو کامپوزیت SAXS، نمودار  7-4شکل 

های باالتر انتقال پیدا کرده است. ایهن  ها پیک نمودار اندکی به زاویهاین نمونهشود که در این شکل دیده می

-صورت می حین فرآیند اختالط مذاب ی اصالح کننده از میان صفحات خاک رسامر به علت خروج ماده

 Cloisite 30B ی بین صهفحات خهاک رس نسهبت بهه     دهد با خروج اصالح کننده، فاصلهگیرد که نشان می

 .[34،50] یافته استکاهش 

 

PARSETHYLENE 4 مشاهده می

PARSETHYLENE 4 شود در نانو مشاهده می

PARSETHYLENE  شود در نانو

شود که نشان می

PARSETHYLENE 
دهد ساختار این نهانو کامپوزیهت بهه صهورت ورقهه     شود که نشان می

PARSETHYLENE 
دهد ساختار این نهانو کامپوزیهت بهه صهورت ورقهه     

شده به روش اول محل پیهک در نمهودار جابجها نشهده اسهت. ایهن امهر بیهان         

PARSETHYLENE 
شده به روش اول محل پیهک در نمهودار جابجها نشهده اسهت. ایهن امهر بیهان         

ی بین صفحات خاک رس تغییر چندانی نکرده است.

PARSETHYLENE 

ی بین صفحات خاک رس تغییر چندانی نکرده است.

شکل مشخص است که در روش دوم پراکنش ذرات خاک رس بهترصورت گرفته است. 

PARSETHYLENE 

شکل مشخص است که در روش دوم پراکنش ذرات خاک رس بهترصورت گرفته است. 

های حاوی 

PARSETHYLENE 

9های حاوی 

PARSETHYLENE 

9%

PARSETHYLENE 

خاک رس را نشان می%

PARSETHYLENE 

خاک رس را نشان می

ها پیک نمودار اندکی به زاویه

PARSETHYLENE 

های باالتر انتقال پیدا کرده است. ایهن  ها پیک نمودار اندکی به زاویه

PARSETHYLENE 

های باالتر انتقال پیدا کرده است. ایهن  

PARSETHYLENE 

حین فرآیند اختالط مذاب

PARSETHYLENE 

حین فرآیند اختالط مذاب

 PARSETHYLENEی بین صهفحات خهاک رس نسهبت بهه     

ی بین صهفحات خهاک رس نسهبت بهه     

KISH 4شکل

KISH 4شکل-

KISH-6 ی الگوی مقایسه

KISH6 ی الگوی مقایسه

KISHمشاهده می 4
KISHمشاهده می 4
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 خاک رس. %9های حاوی نانو کامپوزیت SAXSی الگوی مقایسه 7-4شکل 

 ( TEMآزمون میکروسکوپ الکترونی عبوری) 4-4

آنالیز میکروسهکوپ الکترونهی عبهوری همهواره روش تکمیلهی بهرای سهایر آنالیزههای بررسهی مورفولهوژی           

ی هها و مشهاهده  است. برای پی بردن به مورفولوژی دقیهق نهانو رس   XRDهای حاوی نانو ذرات مانند سیستم

 8-4شده اسهت. شهکل  ها در ماتریس پلیمری از میکروسکوپ الکترونی عبوری استفادهعینی محل حضور آن

نشهان   9-4خهاک رس و تهیهه شهده بهه روش دوم و شهکل       %3حاوی  مورفولوژی نانو کامپوزیت دهندهنشان

دو روش است. در ایهن تصهاویر    شده بهخاک رس و تهیه %6های حاوی ی مورفولوژی نانو کامپوزیتدهنده

 نواحی روشن مربوط به ماتریس پلیمری و خطوط تیره مربوط به صفحات خاک رس است. 

و  ی جهدا شهدن صهفحات خهاک رس    خاک رس، خطوط مشاهده شده نشان دهنده %3ی دارای برای نمونه 

آزمون میکروسکوپ الکترونی عبوری) PARSETHYLENE .است این نانو کامپوزیتای ساختار ورقه

PARSETHYLENE (آزمون میکروسکوپ الکترونی عبوری

آنالیز میکروسهکوپ الکترونهی عبهوری همهواره روش تکمیلهی بهرای سهایر آنالیزههای بررسهی مورفولهوژی           

PARSETHYLENE 
آنالیز میکروسهکوپ الکترونهی عبهوری همهواره روش تکمیلهی بهرای سهایر آنالیزههای بررسهی مورفولهوژی           

است. برای پی بردن به مورفولوژی دقیهق نهانو رس  

PARSETHYLENE 
است. برای پی بردن به مورفولوژی دقیهق نهانو رس  

ها در ماتریس پلیمری از میکروسکوپ الکترونی عبوری استفاده

PARSETHYLENE 

ها در ماتریس پلیمری از میکروسکوپ الکترونی عبوری استفاده

خهاک رس و تهیهه شهده بهه روش دوم و شهکل      

PARSETHYLENE 

خهاک رس و تهیهه شهده بهه روش دوم و شهکل      

خاک رس و تهیه

PARSETHYLENE 

 شده بهخاک رس و تهیه

PARSETHYLENE 

 شده به

PARSETHYLENE 

نواحی روشن مربوط به ماتریس پلیمری و خطوط تیره مربوط به صفحات خاک رس است. 

PARSETHYLENE 

نواحی روشن مربوط به ماتریس پلیمری و خطوط تیره مربوط به صفحات خاک رس است. 

ی جهدا شهدن صهفحات خهاک رس    

PARSETHYLENE 

ی جهدا شهدن صهفحات خهاک رس    

KISH 4شکل

KISH 4شکل

KISHآزمون میکروسکوپ الکترونی عبوری)
آزمون میکروسکوپ الکترونی عبوری)
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 خاک رس. %3نانو کامپوزیت حاوی  TEMتصویر  8-4شکل 

 

 

 
 شده به روش دوم.شده به روش اول و ب( تهیهدرصد خاک رس: الف( تهیه6مربوط به نمونه حاوی  TEMتصاویر  9-4شکل 

 

، بهه ههم چسهبیدگی صهفحات خهاک رس دیهده       U61در نمونهه   مشخص اسهت  9-4همان طور که در شکل 

ای صهفحات خهاک رس در ایهن    وجود تک الیه دلیلی بر ساختار ورقه U62ی که در نمونهشود. درحالیمی

 نمونه است. 

 کند.را تأیید می SAXS، آزمون TEMشده در تصاویر نتایج دیده

 

 ب الف

PARSETHYLENE 

 PARSETHYLENEشده به روش اول و ب( تهیه

PARSETHYLENE Kشده به روش اول و ب( تهیه
ISH 4شکل

KISH 4شکل
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 (DMTAآنالیز دينامیک مکانیکی) 4-5

آورد. نتایج این آزمون امکان بررسی اثر ذرات پر کننده بر خواص بالک ماده را فراهم می DMTAآزمون 

ههای  شده است که شامل مدول ذخیره و مدول اتالف بهرای نمونهه   آورده12-4و  11-4، 10-4 هایدر شکل

 است.  XLPEکامپوزیتی و ماتریس 

نیز مورد بررسی قرار گرفته  هاای نانو کامپوزیتدر این آزمون، اثر نانو ذرات خاک رس بر دمای انتقال شیشه

 .ندنشان داده شده ا 7-4و  6-4های ای در جدولهای به دست آمده برای دمای انتقال شیشهاست. داده

 
ی تهیه شده به روش اول و ماتریس هابرای نانو کامپوزیت DMTAای به دست آمده از آزمون دمای انتقال شیشه 6-4جدول 

.XLPE 
 Tg (°C) هاکد نمونه

C31 4/118- 

C61 6/124- 

C91 0/125- 

C0 0/124- 

شهود کهه حضهور    های تهیه شده به روش اول اسهت، مشهاهده مهی   که مربوط به نمونه 6-4های جدول از داده

ای ایهن نمونهه نسهبت بهه     کامپوزیت، موجب افزایش دمای انتقهال شیشهه  وزنی در نانو  %3خاک رس به میزان 

XLPE تواند به علت برهم کنش ایجاد شده بین پلیمر و خهاک رس باشهد   خالص شده است. این افزایش می

-. اما داده[51]به دماهای باالتر شده است  gTو موجب انتقال که حرکت زنجیرهای پلیمری را محدود کرده 

ای ب کهاهش دمهای انتقهال شیشهه    ها، موجه دهند که افزایش بیشتر درصد خاک رس در این نمونهها نشان می

ی سهاخت  کننده خاک رس باشد که در مرحلهی اصالحخروج ماده تواند به علتشده است. این کاهش می

کننهده، موجهب افهزایش    نانو کامپوزیت حین فرآیند اکستروژن، صورت گرفتهه اسهت و بها ایفهای نقهش نهرم      

 .[52،53]ده است تر شبه دمای پایین gTتحرک زنجیرها و در نتیجه انتقال 

  

PARSETHYLENE C61

PARSETHYLENE C61

C91

PARSETHYLENE 
C91

PARSETHYLENE 

PARSETHYLENE 

PARSETHYLENE 

های تهیه شده به روش اول اسهت، مشهاهده مهی   

PARSETHYLENE 

های تهیه شده به روش اول اسهت، مشهاهده مهی   

کامپوزیت، موجب افزایش دمای انتقهال شیشهه  

PARSETHYLENE 

کامپوزیت، موجب افزایش دمای انتقهال شیشهه  

تواند به علت برهم کنش ایجاد شده بین پلیمر و خهاک رس باشهد   

PARSETHYLENE 

تواند به علت برهم کنش ایجاد شده بین پلیمر و خهاک رس باشهد   

به دماهای باالتر شده است 

PARSETHYLENE 

به دماهای باالتر شده است 

 PARSETHYLENEب کهاهش دمهای انتقهال شیشهه    

ب کهاهش دمهای انتقهال شیشهه    

 PARSETHYLENEکننده خاک رس باشد که در مرحله

کننده خاک رس باشد که در مرحله

KISH
دمای انتقال شیشه

KISH
دمای انتقال شیشه

کد نمونه

KISHکد نمونه

KISH
C31 KISH
C31 KISH
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ی تهیه شده به روش دوم و هابرای نانو کامپوزیت DMTAای به دست آمده از آزمون دمای انتقال شیشه 7-4جدول 

 .XLPEماتریس

 gT (C°) هاکد نمونه

C32 0/118- 

C62 6/125- 

C92 0/127- 

C0 0/124- 

دهنهد  باشند، نشان مهی های تهیه شده به روش دوم میکه مربوط به نمونه 7-4های آورده شده در جدول داده

ای نسبت به دمای انتقال شیشه افزایشی حاوی سه درصد نانو ذره و تهیه شده به روش دوم نیز که برای نمونه

ها کاهش یافته است. این رونهد  برای سایر نمونه gTماتریس وجود دارد و با افزایش درصد وزنی خاک رس، 

 شود.های قبل توجیه میهم مشابه با نمونه

شهده اسهت، بها    نشهان داده  11-4و شهکل   10-4برای مدول ذخیره و مدول اتالف همهان طهور کهه در شهکل     

شهود. افهزایش مهدول    ی دمایی افزایش دیده مهی در کل محدوده ، در هر دو روشافزایش درصد خاک رس

بی دهد حضور ذرات خاک رس باعث افزایش سفتی ماتریس شده و اثر تقویت کنندگی خهو ذخیره نشان می

هها از یهک طهرف افهزایش در صهد وزنهی خهاک رس        [. در واقع در این نمونهه 21،34] ندرا بر جای گذاشته ا

، همین افزایش میزان نانو ذرات، بهر  نانو کامپوزیت شده و از طرف دیگرموجب افزایش خاصیت کشسان در 

کامپوزیهت شهده   ، منجر به کهاهش تهراکم پیونهدهای عرضهی در      2-4اساس آزمون تعیین درصد ژل جدول 

شهود  ها را نیز افزایش دهد. به همین سهبب مشهاهده مهی   تواند خاصیت ویسکوز این نمونهاست که این امر می

 اند.یافتهها مدول ذخیره و مدول اتالف هردو افزایشکه در این نمونه

-4ها در شکل نمونهشود. نمودار مربوط به این های تهیه شده به روش دوم نیز دیده میهمین روند برای نمونه

مهورد   C62و  C61ههای هها در دو روش، نمونهه  نشان داده شده است. همچنین برای مقایسه تغییرات مدول 11

 شده است.نشان داده 12-4اند که نمودار آن در شکلبررسی قرارگرفته

PARSETHYLENE های قبل توجیه می

PARSETHYLENE شود.های قبل توجیه می

PARSETHYLENE .شود

برای مدول ذخیره و مدول اتالف همهان طهور کهه در شهکل     

PARSETHYLENE 
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 های تهیه شده به روش اول و ماتریس: الف( مدول ذخیره و ب( مدول اتالف.نمونهبرای DMTA نتایج آزمون  10-4شکل 
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 های تهیه شده به روش دوم و ماتریس: الف( مدول ذخیره و ب( مدول اتالف.برای نمونهDMTAنتایج آزمون  11-4شکل 

0

1000

2000

3000

4000

-200 -150 -100 -50 0 50 100

st
o

ra
g

e 
m

o
d

u
lu

s 
(M

p
a)

Temperature (°C)

الف

C32

C62

C92

C0

0

50

100

150

200

-200 -150 -100 -50 0 50 100

lo
ss

 m
o

d
u

lu
s 

(M
P

a)

Temperature (°C)

ب
C32

C62

C92

C0

PARSETHYLENE 

PARSETHYLENE 

PARSETHYLENE 

PARSETHYLENE 

PARSETHYLENE 

PARSETHYLENE 

PARSETHYLENE 

PARSETHYLENE 

PARSETHYLENE 
ب

PARSETHYLENE 
ب

KISH
KISH
KISH
KISH
KISH
KISH
KISH50

KISH50



69 
 

 
 

1Page | 69 

 
 

 
 . C62و C61های ی تغییرات : الف ( مدول ذخیره و ب( مدول اتالف در نمونهمقایسه 12-4شکل 
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ی مدول ذخیره و مدول اتالف، هر دو نسبت به نمونهه  C62ی شود که برای نمونهمشاهده می 12-4در شکل 

C61 دانسهت. بهه    روش دومذرات در  نهانو  بهتهر پخهش   بهه علهت  ای را اند. شاید بتوان چنین نتیجهیافتهکاهش

ای شهدن  چنان صهورت گرفتهه کهه اجتمهاع و کلوخهه      C62ی عبارت دیگر توزیع و پراکنش ذرات در نمونه

 C61 گر چه در این نمونه کاهش تراکم پیوند عرضی نسهبت بهه نمونهه   اها به حداقل رسیده است. بنابراین آن

ی آن شده است، ولی از طرفی به علت برهمکنش ذرات نانو خیرهروی داده است که موجب کاهش مدول ذ

ههای  با زنجیرهای پلیمر، کسر حجمی زیادی از زنجیرها در اثهر پیونهد بها ایهن ذرات، دچهار کهاهش حرکهت       

اند. بنابراین مدول اتالف کاهش یافته است. به عبارت دیگر خاصیت ویسکوز در این نمونه افت زنجیری شده

 کرده است. 

 (DSCآزمون آنالیز حرارتی) 4-6

 تعدادی روی آزمون بر این .داد قرار مطالعه مورد توانمی DSC آزمون وسیله به را ذوب و بلورینگی رفتار

شهدن و همچنهین درصهد     بلهوری  و ذوب نقهاط  به مربوط اطالعاتشد.  انجام دمادر حالت غیر هم هانمونه از

های به دست آمهده از ایهن آزمهون نیهز در     نمودار  آورده شده است. 9-4و  8-4های ها در جدولتبلور نمونه

 نشان داده شده است. 14-4و  13-4های شکل

بلوری کهه در مقهاالت برابهر     %100اتیلن ی درصد تبلور، آنتالپی ذوب نمونه بر آنتالپی ذوب پلیبرای محاسبه

KJ/Kg 288  تقسیم و حاصل در عدد صد ضرب شده است. ،[54،55]گزارش شده است 

 
 . XLPEی تهیه شده به روش اول و ماتریس هابرای نانو کامپوزیت DSC نتایج آزمون 8-4جدول 

 Xc(%) Tc (°C) Tm(°C ) کد نمونه

C31 33 1/94 8/110 

C61 26 2/93 4/110 

C91 30 8/92 1/110 

C0 35 5/94 7/111 

 

های تهیه شده نانو کامپوزیت cTشود که درصد بلورینگی و ، مشاهده می8-4از نتایج گزارش شده در جدول 

توان به حضور ذرات خهاک رس نسهبت   به روش اول، نسبت به ماتریس کاهش یافته است. این کاهش را می

 داد.

PARSETHYLENE وسیله
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یافتهه و قهرار   کهاهش  به علت سطح تماس زیاد ماتریس و ذرات خاک رس، تحرک زنجیرههای قابهل تبلهور    

خهاک رس باعهث کهاهش    حضهور  دلیهل  . به همهین  [56]گرفتن زنجیرها در سل بلور دچار مشکل شده است 

 درصد تبلور شده است. 

. ایهن کهاهش بهه    کهاهش یافتهه اسهت    cT، نیز شود که با افزایش درصد وزنی خاک رسهمچنین مشاهده می

کننده عمل کرده و با افزایش درصد نهانو  ی خاک رس است که به عنوان نرمکنندهاصالحعلت حضور عامل 

 . [59–57]یافته است ذرات افزایش

ها، نسبت به ماتریس به میزان انهدکی کهاهش   نانو کامپوزیت mTتوان گفت که های به دست آمده میاز داده

یافته است. در واقع ذرات خاک رس به عنوان مانعی برای قرارگیری زنجیرههای پلیمهر در سهل بلهوری خهود      

شوند. این روند دمهای ذوب بهرای نهانو    تر و کاهش دمای ذوب میهستند که باعث تشکیل بلورهای کوچک

 .[60،61]ن دیگر نیز مشاهده شده است ها توسط محققاکامپوزیت

  

 
 : الف( گرمایش، ب( سرمایش. XLPEهای تهیه شده به روش اول و ماتریس نانو کامپوزیت  DSCنمودارهای  13-4شکل 
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 9-4ههای تهیهه شهده بهه روش دوم در جهدول      برای نهانو کامپوزیهت   DSCدست آمده از آزمون اطالعات به

های تهیه شده به روش اول، درصد تبلهور،  ها نیز مشابه نمونهشود برای این نمونهآورده شده است. مشاهده می

cT  وmT .نسبت به ماتریس کاهش یافته است 

 
 .XLPEی تهیه شده به روش دوم و ماتریس هابرای نانو کامپوزیت DSCنتایج آزمون  9-4جدول 

 cX (°C) cT (°C )mT(%) کد نمونه

C32 27 9/92 1/111 

C62 30 7/92 5/110 

C92 28 6/90 4/110 

C0 35 5/94 7/111 

 

 

 
 : الف(گرمایش ، ب( سرمایش XLPEهای تهیه شده به روش دوم و ماتریس نانو کامپوزیت DSCنمودار  14-4شکل 
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 ( TGAآزمون گرما وزن سنجی ) 4-7

هها انجهام شهد و تهأثیر درصهد خهاک رس بهر پایهداری         به منظور تعیین پایداری حرارتی نمونهه  TGAآزمون 

مانههده و وزن بههاقی T  ،50%T%5ایههن آزمههون کههه شههامل  ههها مههورد مطالعههه قههرار گرفههت. نتههایجحرارتههی نمونههه

نمودارههای بهه    16-4و  15-4ههای  شکل همچنین شده است.آورده 11-4و  10-4هایهاست در جدولنمونه

 دهند.را نمایش می دست آمده از این آزمون

 

 
 های تهیه شده به روش اول .نمونه TGAنمودار  15-4شکل 

  

 ..XLPEی تهیه شده به روش اول و ماتریس هابرای نانو کامپوزیتTGA نتایج آزمون  10-4جدول 

 مانده)%(وزن باقی T)  5%T  C)◦50%(◦C) کد نمونه

C31 6/418 8/462 6/1 

C61 0/389 0/456 7/3 

C91 2/380 7/455 1/4 

C0 8/401 0/458 5/0 

شود که هر دو های تهیه شده به روش اول است، مشاهده میکه مربوط به نمونه 10-4با توجه به نتایج جدول  

 یافته است. ی خالص افزایشخاک رس نسبت به نمونه %3ی حاوی برای نمونه T%50 و T %5دمای 

های کوچک بهه درون مهاتریس   پخش صفحات خاک رس در ماتریس، باعث ایجاد اختالل در نفوذ مولکول

حرارتی، خاصیت عبور ناپذیری این صهفحات باعهث کهاهش سهرعت از      شود. در ارتباط با فرایند تخریبمی
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شود. این امر با به تأخیر انداختن رهایش محصوالت فرار ناشی از تخریب حرارتهی  دست رفتن وزن نمونه می

های مولکولی فهاکتور مهمهی در   گیرد. همچنین از آنجا که حرکتشده، صورت میبه خارج از ماده تخریب

درصد وزنی نانو ذره به علهت کهاهش تحهرک زنجیرههای      3دارای  عال هستند، نانو کامپوزیتانتقال عوامل ف

هاسهت  پلیمری در اثر توزیع مناسب صفحات خاک رس، دارای دمای تخریب باالتری نسبت بهه سهایر نمونهه   

ها کاهش یافته و به زیهر دمهای   . اما با ا افزایش درصد وزنی خاک رس دمای تخریب نانو کامپوزیت[33،45]

کننهده بها افهزایش میهزان     توان به افزایش میزان اصالحتخریب ماتریس خالص رسیده است. این کاهش را می

باعهث توزیهع نهامطلوب نهانو     توانهد  . همچنین افزایش درصد وزنی خاک رس مهی [34]داد  خاک رس نسبت

هها بهه چگهونگی توزیهع     ذرات در ماتریس پلیمری شود و با توجه به اینکه پایداری حرارتهی نهانو کامپوزیهت   

 . [58]ها شود تواند منجر به کاهش پایداری حرارتی نمونهها میذرات بستگی دارد، افزایش درصد آن

 آورده شده است. 11-4جدول  و 16-4شکل  های تهیه شده به روش دوم دربرای نمونه TGAآزمون  نتایج

 

 
 های تهیه شده به روش دوم.نمونه TGAنمودار 16-4شکل 

 
 

 .XLPEی تهیه شده به روش دوم و ماتریس هابرای نانو کامپوزیتTGAنتایج آزمون  11-4جدول 

 مانده)%(وزن باقی T)  5%T  C)◦50%(◦C) کد نمونه

C32 4/404 2/460 7/1 

C62 7/372 3/455 1/3 

C92 6/365 3/450 3/4 

C0 8/401 0/458 5/0 
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 T%5های تهیه شده به روش اول دیده شده است با این تفاوت کهه  ها هم روندی مشابه با نمونهبرای این نمونه

تهوان  . این امر را میباشدمیهای تهیه شده به روش اول تری نسبت به نمونهها دارای مقادیر پاییندر این نمونه

 ها نسبت داد.ی اصالح کننده خاک رس در اثر توزیع بهتر نانوذرات در این نمونهبه خروج بیشتر ماده

 آزمون كشش 4-8

 12 -4ههای  ی شکست در جدولدر نقطه ازدیاد طولنتایج آزمون کشش شامل استحکام در نقطه شکست و 

 شده است. آورده 13-4و 

ی باز دهندهشود که نشانبه طور کلی بهبود خواص کششی در درصدهای پایین خاک رس بیشتر دیده می

 [.35شود ]کنندگی بیشتر میشدن بهتر صفحات خاک رس است که باعث تقویت

 
 ..XLPEی تهیه شده به روش اول و ماتریس هانتایج آزمون کشش برای نانو کامپوزیت 12-4جدول 

 ی شکست)%(کرنش در نقطه ((MPaی شکستدر نقطه تنش کد نمونه

C31 42 /0± 9/9 6/9 ± 9/438 

C61 13/0 ± 6/9 3/8 ± 3/405 

C91 92 /0± 8/8 9/8 ± 9/346 

C0 29/0 ± 2/8 8/9 ± 8/467 

 

تواند موجب افزایش استحکام نانو کامپوزیهت شهود،   عالوه بر سختی باالی ذرات خاک رس که میدر واقع 

ههای بهه دسهت    چگونگی توزیع این ذرات در ماتریس پلیمری نیز بر خواص کششی تأثیرگذار اسهت. از داده 

ه اسهت. ایهن   ها با افزایش درصد وزنی نانو ذرات کاهش یافتشود که استحکام کششی نمونهآمده مشاهده می

، عهدم پهراکنش مطلهوب ذرات و در    های باالهم در درصدت خاک رس بهکاهش به علت چسبندگی صفحا

ای شدن که همین اجتماع ذرات و کلوخهها در ماتریس است. ضمن ایننتیجه کاهش اثر تقویت کنندگی آن

تضهعیف کامپوزیهت در برابهر     ی تمرکز تنش در ماتریس عمل کرده و منجهر بهه  تواند به عنوان نقطهها میآن

 .[64–62]شود تنش کششی 

تغییهر طهول در نقطهه     ها،ی نمونهشود که برای همهی شکست دیده میهای تغییر طول در نقطهبا توجه به داده

[، کهاهش یافتهه   36،63،66،67پرکننده ]-های پلیمرشکست نسبت به ماتریس خالص، مشابه با سایر کامپوزیت

PARSETHYLENE 
نتایج آزمون کشش برای نانو کامپوزیت

PARSETHYLENE 
نتایج آزمون کشش برای نانو کامپوزیت

در نقطه

PARSETHYLENE 
ی شکستدر نقطه

PARSETHYLENE 
ی شکست

PARSETHYLENE 

PARSETHYLENE 

42

PARSETHYLENE 

42 /

PARSETHYLENE 

 /0

PARSETHYLENE 

0±

PARSETHYLENE 

±9

PARSETHYLENE 

9/

PARSETHYLENE 

/9

PARSETHYLENE 

9

PARSETHYLENE 

±

PARSETHYLENE 

±6

PARSETHYLENE 

6/

PARSETHYLENE 

/9

PARSETHYLENE 

9

PARSETHYLENE 

PARSETHYLENE 

 PARSETHYLENEتواند موجب افزایش استحکام نانو کامپوزیهت شهود،   

تواند موجب افزایش استحکام نانو کامپوزیهت شهود،   

KISH شده است. آورده 

KISH شده است. آورده 

به طور کلی بهبود خواص کششی در درصدهای پایین خاک رس بیشتر دیده می

KISHبه طور کلی بهبود خواص کششی در درصدهای پایین خاک رس بیشتر دیده می

KISHشدن بهتر صفحات خاک رس است که باعث تقویت
شدن بهتر صفحات خاک رس است که باعث تقویت
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های پلیمر است. به عبارت های خاک رس و مولکولاست. این کاهش به علت برهمکنش ایجادشده بین الیه

اتریس، حرکت زنجیرهای پلیمهری را سهخت   دیگر نانو ذرات خاک رس به علت داشتن سطح تماس باال با م

شود که با افزایش درصهد وزنهی خهاک رس نیهز، تغییهر      کنند. همچنین دیده میکرده و تغییر شکل را کم می

ی شکست کاهش یافته است که دلیل آن تشهکیل میکهرو سهاختار و عهدم توزیهع مطلهوب ایهن        طول در نقطه

 [.64های باالست ]ذرات در درصد

 آورده شده است. 13-4های تهیه شده به روش دوم در جدول آزمون کشش برای نمونه نتایج حاصل از

 
 . XLPEی تهیه شده به روش دوم و ماتریس هانتایج آزمون کشش برای نانو کامپوزیت 13-4جدول 

 شکست)%(ی کرنش در نقطه ((MPaی شکستدر نقطه تنش کد نمونه

C32 50/0 ± 1/11 2/11 ± 2/312 

C62 17 /0± 2/10 6/6 ± 5/320 

C92 23 /0± 3/9 5/7 ± 0/203 

C0 29/0 ± 2/8 8/9 ± 8/467 

 

ههای  ی شکست با افزایش درصد خاک رس برای نمونهروند تغییرات استحکام کششی و تغییر شکل در نقطه

دست آمهده،  های بهتهیه شده به روش اول است. اما با توجه به دادههای تهیه شده به روش دوم، مشابه با نمونه

شده به روش دوم، به علت توزیع بهترخاک رس در ماتریس نسهبت  های تهیهشود که اسثحکام نمونهدیده می

 به روش اول، افزایش یافته است.

ی شکسهت  ییر طول در نقطهه شود، کاهش تغها دیده میی نمونهی دو روش تهیهی دیگری که از مقایسهنکته

ی توزیع دهندههای تهیه شده به روش اول است که نشانشده به روش دوم نسبت به نمونههای تهیهبرای نمونه

 بهترخاک رس و در نتیجه افزایش فصل مشترک نانو ذرات و پلیمر است.

 خواص الکتريکی 4-2

( DF(، فاکتور اتالف )DCدی الکتریک ) شده سه فاکتور ثابتهای تهیهبرای بررسی خواص الکتریکی نمونه

-4ها در جهدول  دست آمده از این آزمونگیری شد. نتایج به( اندازه DSو استحکام شکست دی الکتریک )

 .آورده شده است 15-4و  14

PARSETHYLENE 17

PARSETHYLENE 17

23

PARSETHYLENE 
23 /

PARSETHYLENE 
 /0

PARSETHYLENE 
0±

PARSETHYLENE 
±

29

PARSETHYLENE 
29/

PARSETHYLENE 
/0

PARSETHYLENE 
0±

PARSETHYLENE 
±2

PARSETHYLENE 
2/

PARSETHYLENE 
/8

PARSETHYLENE 
8

PARSETHYLENE 

PARSETHYLENE 

ی شکست با افزایش درصد خاک رس برای نمونه

PARSETHYLENE 

ی شکست با افزایش درصد خاک رس برای نمونه

تهیه شده به روش اول است. اما با توجه به داده

PARSETHYLENE 

تهیه شده به روش اول است. اما با توجه به داده

PARSETHYLENE 

شده به روش دوم، به علت توزیع بهترخاک رس در ماتریس نسهبت  

PARSETHYLENE 

شده به روش دوم، به علت توزیع بهترخاک رس در ماتریس نسهبت  

 PARSETHYLENEشود، کاهش تغ

 PARSETHYLENEشود، کاهش تغ

 PARSETHYLENEییر طول در نقطهه 

 PARSETHYLENEشود، کاهش تغییر طول در نقطهه شود، کاهش تغییر طول در نقطهه 

شود، کاهش تغییر طول در نقطهه شود، کاهش تغ

KISHکد نمونه

KISHکد نمونه

KISH
KISH
KISH
KISH
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 . XLPEی تهیه شده به روش اول و ماتریس هاهای الکتریکی برای نانو کامپوزیتنتایج آزمون 14-4جدول 

 

 
 

 

 . XLPEی تهیه شده به روش دوم و ماتریس هاهای الکتریکی برای نانو کامپوزیتنتایج آزمون 15-4جدول 

 فاکتور اتالف ثابت دی الکتریک کد نمونه
 استحکام دی الکتریک

(KV/mm) 

C32 8509/1 0002/0 56 

C62 0646/2 00035/0 5/54 

C92 2821/2 0004/0 5/53 

C0 8867/1 0001/0 6/50 

 

برای تمام کاربردهای الکتریکی مقادیر کم فهاکتور اتهالف مناسهب اسهت. مقهادیر کوچهک فهاکتور اتهالف         

شده به گرماست. بنابراین فاکتور اتالف معیاری از کارایی ی کم بودن میزان انرژی الکتریکی تبدیلکنندهبیان

-4و جدول  14-4شده در جدول  آوریروند. نتایج جمعموادی است که به عنوان عایق الکتریکی به کار می

 قرار دارد. 6/0× 10-3و 1/0× 10-3ها بین دهد که فاکتور اتالف نمونهنشان می 15

ههای تهیهه شهده بهه ههر دو روش، مقهادیر       شود با افزایش درصد خاک رس در نمونهه همان طور که دیده می 

ی خهاک رس  کننهده ی اصهالح ر مهاده توان به حضویافته است. علت این افزایش را میفاکتور اتالف افزایش

یافته است. ایهن مهاده کهه بهه منظهور پخهش بهتهر        ها افزایشنسبت داد که با افزایش درصدنانو ذرات در نمونه

 فاکتور اتالف ثابت دی الکتریک کد نمونه
 استحکام دی الکتریک

(KV/mm) 

C31 0199/2 0003/0 8/55 

C61 4269/2 0005/0 54 

C91 1287/2 0006/0 2/48 

C0 8867/1 0001/0 6/50 

PARSETHYLENE 
های الکتریکی برای نانو کامپوزیت

PARSETHYLENE 
های الکتریکی برای نانو کامپوزیت

ثابت دی الکتریک

PARSETHYLENE 

ثابت دی الکتریک

PARSETHYLENE 

0002

PARSETHYLENE 

0002

PARSETHYLENE 

00035

PARSETHYLENE 

00035/

PARSETHYLENE 

/0

PARSETHYLENE 

0

0

PARSETHYLENE 

0

PARSETHYLENE K
ISH

KISH
KISH
KISH
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رود موجب کند شدن فرآیند آسایش شده و در نتیجهه افهت دی   خاک رس در ماتریس پلی الفینی به کار می

 . [42،44]الکتریک را افزایش داده است 

تر است ی انرژی الکتریکی است. بنابراین مطلوبثابت دی الکتریک معیاری از توانایی یک ماده برای ذخیره

بهه   الکتریهک مسهتقیماً  که یک عایق خوب کمترین مقدار ثابت دی الکتریک را داشته باشد. مقدار ثابهت دی 

شود بنابراین وابستگی شدیدی به ساختار شیمیایی آن دارد. بررسهی  مربوط میپذیری یک ماده قابلیت قطبش

یافتهه  دهد که مقدار ثابت دی الکتریک با افزایش درصد خهاک رس افهزایش  نشان می14-4های جدول داده

ههای بهزرگ هنگهام    است. این افزایش به علت قطبی بودن ماهیت خهاک رس اسهت کهه بها ایجهاد دو قطبهی      

میدان الکتریکی، باعث افزایش ثابت دی الکتریک شده است. از طرف دیگر مقهدار ثابهت دی   قرارگیری در 

الکتریک ارتباط تنگاتنگی با ساختار پلیمر و چگونگی توزیع خاک رس در ماتریس دارد. حضور نانو ذرات 

ههم  که خاک رس با سهاختار در شود درحالیای شده در ماتریس موجب کاهش ثابت دی الکتریک میورقه

ی نهانو  ای یها در ههم رفتهه   شود. در واقع ساختار غالب ورقهرفته باعث باال رفتن مقدار ثابت دی الکتریک می

هم دیده شد با   XRD گونه که در نمودارهایشود. همانکامپوزیت باعث تغییر مقدار ثابت دی الکتریک می

توانهد دلیهل   شهود. ایهن امهر مهی    ه نمیای در نانو کامپوزیت دیدافزایش درصد وزنی خاک رس ساختار ورقه

 . [65]دیگری بر افزایش ثابت دی الکتریک با افزایش درصد خاک رس باشد 

ای است، ثابهت دی  که دارای کمترین درصد خاک رس و ساختار ورقه C32ی شود که در نمونهمشاهده می

و  C61ههای  ی نمونهه تر است. همچنین با مقایسهی خالص نزدیکالکتریک کمترین مقدار را دارد و به نمونه

C62 ی تهیه شده به روش دوم که دارای ساختار ورقهالکتریک برای نمونهمقدار ثابت دیشود که دیده می-

 ای است، کمتر است.

ی پایداری الکتریکی یک ماده به عنهوان عهایق اسهت. ایهن فهاکتور بهرای       کنندهاستحکام دی الکتریک تعیین

در دماهای بهاال اهمیهت    انتخاب یک عایق الکتریکی مناسب به منظور جلوگیری از اتصال کوتاه به خصوص

زیادی دارد. هرچه استحکام شکست دی الکتریک پلیمری بیشتر باشد، کیفیت آن به عنوان یک عایق بهاالتر  

دهد که افزایش خاک رس باعهث افهزایش اسهتحکام دی الکتریهک نسهبت بهه       ها نشان میگیریاست. اندازه

 توان به موارد زیر اشاره کرد:میهای افزایش استحکام دی الکتریک از علت .ماتریس شده است

 شهود، باعهث افهزایش    ها دیده میکنش که در نانو ذرات نسبت به سایر پرکنندهی برهمافزایش ناحیه

شود که کسهر حجمهی بهاالیی از زنجیرههای     شود. این سطح زیاد باعث میچشمگیر نسبت سطح به حجم می

گویند که دارای خواصی متفاوت از می  1ی برهمکنشاحیهپلیمر در اطراف ذرات قرار بگیرند. به این ناحیه، ن

یافتهه و پیونهد فیزیکهی ایجهاد شهده بهین پلیمهر و ذرات        ماتریس است. با حضور نانو ذرات، این ناحیه افزایش

 .[41،43]شود خاک رس، موجب بهبود استحکام دی الکتریک می
                                                 
1 intraction zone 

PARSETHYLENE کامپوزیت باعث تغییر مقدار ثابت دی الکتریک می

PARSETHYLENE کامپوزیت باعث تغییر مقدار ثابت دی الکتریک می

افزایش درصد وزنی خاک رس ساختار ورقه

PARSETHYLENE 
ای در نانو کامپوزیت دیدافزایش درصد وزنی خاک رس ساختار ورقه

PARSETHYLENE 
ای در نانو کامپوزیت دید

دیگری بر افزایش ثابت دی الکتریک با افزایش درصد خاک رس باشد 

PARSETHYLENE 
دیگری بر افزایش ثابت دی الکتریک با افزایش درصد خاک رس باشد 

که دارای کمترین درصد خاک رس و ساختار ورقه

PARSETHYLENE 

که دارای کمترین درصد خاک رس و ساختار ورقه

ی خالص نزدیک

PARSETHYLENE 

تر است. همچنین با مقایسهی خالص نزدیک

PARSETHYLENE 

تر است. همچنین با مقایسه

ی تهیه شده به روش دوم که دارای ساختار ورقه

PARSETHYLENE 

ی تهیه شده به روش دوم که دارای ساختار ورقه

ی پایداری الکتریکی یک ماده به عنهوان عهایق اسهت. ایهن فهاکتور بهرای       

PARSETHYLENE 

ی پایداری الکتریکی یک ماده به عنهوان عهایق اسهت. ایهن فهاکتور بهرای       

 PARSETHYLENEانتخاب یک عایق الکتریکی مناسب به منظور جلوگیری از اتصال کوتاه به خصوص

در دماهای بهاال اهمیهت   انتخاب یک عایق الکتریکی مناسب به منظور جلوگیری از اتصال کوتاه به خصوص PARSETHYLENE 

در دماهای بهاال اهمیهت   

 PARSETHYLENEزیادی دارد. هرچه استحکام شکست دی الکتریک پلیمری بیشتر باشد، کیفیت آن به عنوان یک عایق بهاالتر  

زیادی دارد. هرچه استحکام شکست دی الکتریک پلیمری بیشتر باشد، کیفیت آن به عنوان یک عایق بهاالتر  

KISH
الکتریک ارتباط تنگاتنگی با ساختار پلیمر و چگونگی توزیع خاک رس در ماتریس دارد. حضور نانو ذرات 

KISH
الکتریک ارتباط تنگاتنگی با ساختار پلیمر و چگونگی توزیع خاک رس در ماتریس دارد. حضور نانو ذرات 

ای شده در ماتریس موجب کاهش ثابت دی الکتریک می

KISHای شده در ماتریس موجب کاهش ثابت دی الکتریک می

KISHرفته باعث باال رفتن مقدار ثابت دی الکتریک می
رفته باعث باال رفتن مقدار ثابت دی الکتریک می

KISHکامپوزیت باعث تغییر مقدار ثابت دی الکتریک می
کامپوزیت باعث تغییر مقدار ثابت دی الکتریک می
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 های فصل : نانو ذرات از طریق ایجاد یک مسیر رسانش محلی از میان الیه 1تغییر در توزیع بار فضایی

موجب افهزایش  دهند و در نتیجه را کاهش می 2ایمشترک فیلر و پلیمر، باعث اتالف بار شده، تجمع بار توده

 .[41،43،66]شوند استحکام دی الکتریک می

 شود، این ذرات بهه عنهوان نقهاط پخهش عمهل      : هنگامی که پلیمر با نانو ذرات پر می 3مکانیزم پخش

شهوند،  های دیگر به عایق جامد تزریق میهایی که توسط الکترودهای با ولتاژ باال یا مکانیزمکنند. الکترونمی

ها انرژی خهود را بهه نهانو    گیرند. به علت حضور ذرات پخش شده الکترونمی شده شتابتوسط میدان اعمال

دهنههد. ازآن جههایی کههه نههانو ذرات بههه صههورت کنههار هههم ذرات انتقههال داده و ممنتههوم خههود را از دسههت مههی

توانند ممنتوم الزم برای شرکت در فرآیند شکست را به دست آورند. بهه همهین   ها نمیاند، الکترونقرارگرفته

 . [43،67،68]ی شکست به ولتاژ باالتری نیاز استلیل برای وقوع پدیدهد

ها شود اگرچه افزودن خاک رس باعث افزایش استحکام دی الکتریک نانو کامپوزیتگونه که دیده میهمان

ترین درصد نانو ذره و بدترین توزیع است( اما که دارای بیش C91ی جز نمونهنسبت به ماتریس شده است )ب

شهود. بها افهزایش درصهد نهانو ذرات       با افزایش درصد خاک رس، کاهش استحکام دی الکتریک دیهده مهی  

هایی برای شروع ترک عمهل  توانند به عنوان سایتشود و این ساختارها میها بیشتر میاحتمال تشکیل کلوخه

 .[43]ده و موجب کاهش استحکام دی الکتریک شوندکر

شده بهه روش  های تهیهشود که نمونهدیده می 15-4و جدول  14-4های آورده شده در جدولبا توجه به داده

تهوان پخهش بهتهر ذرات خهاک رس در     ری هستند. علهت ایهن بهبهود را مهی    دوم دارای خواص الکتریکی بهت

شهده اسهت. ایهن     تهر بهین نهانو ذرات و پلیمهر    کهنش قهوی  بهرهم اتیلنی دانست که منجر بهه ایجهاد   ماتریس پلی

ها از تحرک زنجیرهای پلیمر کاسته و باعث کاهش مقادیر فاکتور اتالف و ثابت دی الکتریک در کنشبرهم

ی فصهل مشهترک   شده به روش اول شهده انهد. همچنهین افهزایش دانسهیته     های تهیهها نسبت به نمونهنمونهاین 

های موجود در فصل مشترک باعث بهبود اسهتحکام دی الکتریهک   خاک رس و پلیمر و کاهش میکرو نقص

 ها شده است.در این نمونه

 

                                                 
1 space charge distribution 

2 bulk charge accumulation 
3 scattering 

PARSETHYLENE   با افزایش درصد خاک رس، کاهش استحکام دی الکتریک دیهده مهی

PARSETHYLENE   با افزایش درصد خاک رس، کاهش استحکام دی الکتریک دیهده مهی

شود و این ساختارها می

PARSETHYLENE 
شود و این ساختارها می

ده و موجب کاهش استحکام دی الکتریک شوند

PARSETHYLENE 
]ده و موجب کاهش استحکام دی الکتریک شوند

PARSETHYLENE 
[

4و جدول  

PARSETHYLENE 

4و جدول  

ری هستند. علهت ایهن بهبهود را مهی    

PARSETHYLENE 

ری هستند. علهت ایهن بهبهود را مهی    

PARSETHYLENE 

کهنش قهوی  

PARSETHYLENE 

تهر بهین نهانو ذرات و پلیمهر    کهنش قهوی  

PARSETHYLENE 

تهر بهین نهانو ذرات و پلیمهر    

ها از تحرک زنجیرهای پلیمر کاسته و باعث کاهش مقادیر فاکتور اتالف و ثابت دی الکتریک در 

PARSETHYLENE 

ها از تحرک زنجیرهای پلیمر کاسته و باعث کاهش مقادیر فاکتور اتالف و ثابت دی الکتریک در 

شده به روش اول شهده انهد. همچنهین افهزایش دانسهیته     

PARSETHYLENE 

شده به روش اول شهده انهد. همچنهین افهزایش دانسهیته     

PARSETHYLENE 

 PARSETHYLENEهای موجود در فصل مشترک باعث بهبود اسهتحکام دی الکتریهک   

های موجود در فصل مشترک باعث بهبود اسهتحکام دی الکتریهک   

KISH
لیل برای وقوع پدیده

KISH
ی شکست به ولتاژ باالتری نیاز استلیل برای وقوع پدیده

KISH
ی شکست به ولتاژ باالتری نیاز است

گونه که دیده می

KISHشود اگرچه افزودن خاک رس باعث افزایش استحکام دی الکتریک نانو کامپوزیتگونه که دیده می

KISHشود اگرچه افزودن خاک رس باعث افزایش استحکام دی الکتریک نانو کامپوزیت

KISHنسبت به ماتریس شده است )ب
KISHجز نمونهنسبت به ماتریس شده است )ب

KISHنسبت به ماتریس شده است )بجز نمونهنسبت به ماتریس شده است )بجز نمونه
نسبت به ماتریس شده است )بجز نمونهنسبت به ماتریس شده است )ب

KISHبا افزایش درصد خاک رس، کاهش استحکام دی الکتریک دیهده مهی  
با افزایش درصد خاک رس، کاهش استحکام دی الکتریک دیهده مهی  
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 فصل پنجم 5

 اتنتايج و پیشنهاد

 گیرینتیجه 5-1

 گیری کرد که :توان نتیجههای مختلف میهای به دست آمده از آزمونبا توجه به داده

  باعث عمل کردن تدریجی پراکسهید بها گذشهت زمهان      خاک رسبین صفحات  های پراکسیدمولکولقرار دادن

 .دادرا افزایش  عرضی ایجاد اتصاالت  شده و بازده 

 به  یدندر آزمون روبش زمان موجب کاهش زمان رس یدپراکس یلکردعم یدرصد خاک رس در دما یشافزا

 .شودمیژل  ینقطه

           چگونگی توزیع ذرات خاک رس در کامپوزیهت بهه شهدت بهر خهواص فیزیکهی، مکهانیکی و الکتریکهی تهأثیر

کنش ذرات بها زنجیرههای   گذارد به طوری که هر چه توزیع و پراکنش ذرات بهتر صورت گرفته باشد، برهممی

های تولیدشده به روش دوم کهه از توزیهع   شود. این مسئله در نمونهپلیمری بیشتر شده و بهبود خواص مشاهده می

 شود.ی آزمون ها دیده میبهتری برخوردار هستند در همه

 و پیکهی در نمهودار   دههد مهی  نشهان  را ایورقه ساختار رس در هر دو روش درصد نانو  3 حاوی کامپوزیت نانو 

SAXS شود.شاهده نمیآن م 

PARSETHYLENE 

توان نتیجه

PARSETHYLENE 

گیری کرد که :توان نتیجه

PARSETHYLENE 

گیری کرد که :

باعث عمل کردن تدریجی پراکسهید بها گذشهت زمهان     

PARSETHYLENE 

باعث عمل کردن تدریجی پراکسهید بها گذشهت زمهان     

در آزمون روبش زمان موجب کاهش زمان رس

PARSETHYLENE 

در آزمون روبش زمان موجب کاهش زمان رس

 PARSETHYLENEچگونگی توزیع ذرات خاک رس در کامپوزیهت بهه شهدت بهر خهواص فیزیکهی، مکهانیکی و الکتریکهی تهأثیر          

چگونگی توزیع ذرات خاک رس در کامپوزیهت بهه شهدت بهر خهواص فیزیکهی، مکهانیکی و الکتریکهی تهأثیر          

KISH
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1Page | 81  بر اساس آزمون.یفیت توزیع این ذرات اثرگذار استافزایش درصد ذرات خاک رس، بر کSAXS ، ی در نمونهه

بهرای   امها شهود  شده به روش اول، چسبندگی ذرات خاک رس دیده میدرصد ذرات خاک رس و تهیه 6حاوی 

 شود. ای دیده میساختار ورقه ، همچنانشده به روش دوم به علت توزیع بهتردرصد نانو ذره و تهیه 6نمونه دارای 

  تصاویرTEM نتایج آزمون نیزشده تهیه SAXS یو نمونهه  نهانو ذره  %3ی حهاوی  کنند. برای نمونهه را تأیید می 

شده به روش تهیه نانو ذره و %6ی حاوی ای و برای نمونهرقهساختار و به روش دوم شدهیهتهنانو ذره و %6حاوی 

 .دیده شده استاول چسبندگی صفحات خاک 

    هها بهه علهت کهاهش در     حضور ذرات خاک رس باعث کاهش بلورینگی و همچنین کاهش دمهای تبلهور نمونهه

 تحرک زنجیرهای قابل بلور آن ها نسبت به ماتریس پلیمری شد.

 درصد وزنی خاک رس بیشتر از ماتریس خالص گزارش شهد و بها افهزایش     3ای دارای هپایداری حرارتی نمونه

 تنزل یافت.ها پایداری حرارتی کامپوزیت درصد خاک رس

  شهد ی خهالص  ای نانو کامپوزیت نسبت بهه نمونهه  درصد خاک رس موجب افزایش دمای انتقال شیشه 3افزودن 

حضهور ذرات خهاک    . همچنهین بهودیم ای دمای انتقال شیشهه  شاهد کاهش در، ولی با افزایش درصد نانو ذرات

 در بر داشت. DMTAر آزمون د را و مدول اتالف یرهمدول ذخ یشافزا، هایتکامپوزدر رس

 شود امها بها افهزایش    ها میاستحکام کششی نانو کامپوزیت درصد وزنی سبب افزایش 3نو رس به میزان افزودن نا

یابد زیرا تمایل نانو ذرات برای تشکیل سهاختارهای بهه ههم    کاهش میی شکست در نقطهتنش  ،غلظت نانو رس

 .یابدفشرده با ابعاد میکرونی افزایش می

      باالترین استحکام کششی  و بهترین خواص حرارتهی متعلهق بهه نمونههC31    ای، خهواص  اسهت. در چنهین نمونهه

لکتریهک نیهز بهتهرین مقهدار را نشهان داده      الکتریکی شامل ثابت دی الکتریک، فاکتور اتهالف و اسهتحکام دی ا  

 یابند.تنزل مینیز است. با افزایش درصد وزنی خاک رس خواص الکتریکی 

  PARSETHYLENE درصد خاک رس موجب افزایش دمای انتقال شیشه

PARSETHYLENE درصد خاک رس موجب افزایش دمای انتقال شیشه

شاهد کاهش در

PARSETHYLENE شاهد کاهش در

یره

PARSETHYLENE 
و مدول اتالفیره

PARSETHYLENE 
و مدول اتالف

درصد وزنی سبب افزایش

PARSETHYLENE 
استحکام کششی نانو کامپوزیتدرصد وزنی سبب افزایش

PARSETHYLENE 
استحکام کششی نانو کامپوزیت

کاهش می

PARSETHYLENE 

یابد زیرا تمایل نانو ذرات برای تشکیل سهاختارهای بهه ههم    کاهش می

PARSETHYLENE 

یابد زیرا تمایل نانو ذرات برای تشکیل سهاختارهای بهه ههم    

باالترین استحکام کششی  و بهترین خواص حرارتهی متعلهق بهه نمونهه     

PARSETHYLENE 

C31باالترین استحکام کششی  و بهترین خواص حرارتهی متعلهق بهه نمونهه     

PARSETHYLENE 

C31

PARSETHYLENE 

الکتریکی شامل ثابت دی الکتریک، فاکتور اتهالف و اسهتحکام دی ا  

PARSETHYLENE 

لکتریهک نیهز بهتهرین مقهدار را نشهان داده      الکتریکی شامل ثابت دی الکتریک، فاکتور اتهالف و اسهتحکام دی ا  

PARSETHYLENE 

لکتریهک نیهز بهتهرین مقهدار را نشهان داده      

یابند.

PARSETHYLENE 

یابند.

KISH
تحرک زنجیرهای قابل بلور آن ها نسبت به ماتریس پلیمری شد.

KISH
تحرک زنجیرهای قابل بلور آن ها نسبت به ماتریس پلیمری شد.

پایداری حرارتی نمونه

KISHهپایداری حرارتی نمونه

KISHای دارای ه

KISH های دارای های دارای

KISHهای دارای ه

پایداری حرارتی کامپوزیت

KISH
پایداری حرارتی کامپوزیت

KISHدرصد خاک رس موجب افزایش دمای انتقال شیشه
درصد خاک رس موجب افزایش دمای انتقال شیشه
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  استفاده از انواع دیگر نانو خاک رس اصالح نشده به جایCloisite 30B   ههای فهوق و   در نهانو کامپوزیهت

 ها با یکدیگر.مقایسه آن

 هایی مانند ز سازگار کنندهاستفاده اPE-g-MA .در سیستم 

 و همچنین مطالعه تخلیهه الکتریکهی جزئهی و     الکتریکی مانند مقاومت سطح و حجمهای انجام سایر آزمون

 بررسی تشکیل درخت الکتریکی.

 های مختلف.بررسی ثابت دی الکتریک، فاکتور اتالف و استحکام شکست در دما و فرکانس 

 کی، مکانیکی، حرارتی و الکتریکی نانو کامپوزیت در اثر فرسودگی حرارتی.بررسی رفتار فیزی 

 های حرارتی.بررسی رفتار فیزیکی، مکانیکی، حرارتی و الکتریکی نانو کامپوزیت در اثر شوک 

PARSETHYLENE K
ISHبررسی رفتار فیزی

KISHکی، مکانیکی، حرارتی و الکتریکی نانو کامپوزیت در اثر فرسودگی حرارتی.بررسی رفتار فیزی

KISH.بررسی رفتار فیزیکی، مکانیکی، حرارتی و الکتریکی نانو کامپوزیت در اثر فرسودگی حرارتی.بررسی رفتار فیزیکی، مکانیکی، حرارتی و الکتریکی نانو کامپوزیت در اثر فرسودگی حرارتی

KISHبررسی رفتار فیزیکی، مکانیکی، حرارتی و الکتریکی نانو کامپوزیت در اثر فرسودگی حرارتی.بررسی رفتار فیزی

KISHبررسی رفتار فیزیکی، مکانیکی، حرارتی و الکتریکی نانو کامپوزیت در اثر شوک

KISHبررسی رفتار فیزیکی، مکانیکی، حرارتی و الکتریکی نانو کامپوزیت در اثر شوک
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Recently, advances in Science and technology, which is accompanied with high technological 

electronic devices, demand compact and robust electrical insulations, so lots of researches has 

been done to find a material with excellent dielectric properties. Crosslinked Polyethylene nano 

composites are such materials that can be used as insulators. It is due to their high resistance 

against electrical, mechanical and thermal stresses. Since nano particles have been introduced as 

filler, lots of researchers have studied their influences on the properties of different materials and 

they achieved interesting results. This could be due to the vast huge surface of nano particles and 

their interactions with polymeric matrix. However, since nano science is still a new science, most 

of its aspects are not yet thoroughly understood. The aim of this study is to investigate the effect 

of nano clay particles called closite 30B on curing process and physical, mechanical and 

electrical properties of crosslinked polyethylene nano composites. Also, in this study efforts have 

been done in order to increase the crosslinking efficiency in addition to better distribution of 

nano particles by placing peroxide into the galleries of clay particles which leads to achieve 

better mentioned properties. For this purpose, certain amount of clay nano particles were mixed 

with peroxide and antioxidant in the presence of acetone by the aid of mechanical stirrer in an 

ultrasonic bath. When the mixture was dried completely, it was used for preparation of 

nanocomposites having 3 wt%, 6 wt% and 9 wt% of nanoclay. After preparation of samples, 

different tests were conducted such as rheology for curing mechanism, TGA to study thermal 

behavior, XRD to obtain interlayer distances, tensile and DMTA for investigation of dynamic 

and mechanical properties and finally electrical analysis in order to obtain dielectric constant, 

dissipation factor and breakdown strength to consider dielectric properties of samples. TEM 

images were taken to observe distribution efficiency of clay nana particles in the polymer matrix. 

Az it was expected, the data obtained from rheology test showed that dispersion of peroxide 

between clay plates leads to an improved curing efficiency. In conclusion, according to 

performed analysis the sample which was filled with 3 wt% of clay nano particles manifested the 

most improved desirable properties and further increase in nano particles content leads to loss of 

mentioned properties.  
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