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  چکیده 
، داراي خواص مکانیکی عالی از جملهاي است که چون ماده پلی اتیلن با وزن مولکولی خیلی باال    

مچنین میزان اال و مقاومت شیمیایی خوب و مقاومت در برابر مواد شیمیایی خوب و همقاومت ضربه 

 ن نامه به بررسن پایاپس در ای. توان استفاده کردوان سپراتور می، لذا از آن به عنباشدچروکیدگی کم می

همچنین چول ژل ریسی در . پردازیمه و تهیۀ این سپراتور میها و نحوه استفادخصوصیات و ویژگی

اده را نیز مورد بررسی سرعت کم فرایند وقت گیر و پر هزینه اي است لذا ریسندگی با سرعت باالي این م

ن پایان نامه مورد نقش داشته باشد را در ایتواند بر روي این ریسندگی یایم و عواملی که مقرار داده

  . دهیمبررسی قرار می

1 
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 :مقدمه

پلی اتیلن با وزن  ابتدا. شودیها استفاده مسربی خودرو - دپلی اتیلن در سپراتورهاي باتري هاي اسی   

ربی س –با کاربردهاي تجاري استفاده شد و امروزه در باتري هاي اسید  1950در سال  مولکولی خیلی باال

  .گیردمورد استفاده قرار می

، اگر چه این ي تجاري قرار گرفتمورد استفاده 1950از سال پلی اتیلن با وزن مولکولی خیلی باال     

مقاومت ضربه و مقاومت پلی اتیلن با وزن مولکولی خیلی باال  ماده به خانواده پلی اتیلن وابسته است اما

پلی اتیلن با وزن  اولین کاربرد تجاري. ها داردر ترموپالستیکسبت به دیگباالیی در برابر فرسایش ن

 1970سال سربی بود که در اوایل  –در سپراتورهاي پلی اتیلن براي باتري هاي اسید مولکولی خیلی باال 

، بهبود انرژي مخصوص و قدرت ویژه می شود که سپراتورهاي پلی اتیلنی باعث. مورد استفاده قرار گرفت

سپراتورهاي پلی . در دماهاي خیلی باالي کار می شودقدرت و انرژي باعث افزایش عمر باتري این افزایش 

. دیگر سپراتورهاي متداول شده است اتیلن جایگزین سپراتورهاي پی وي سی و سلولزي و الیاف شیشه و

ل جهان از این اي کاز سپراتوره 70%از سپراتورهاي موجود در آمریکا و بیشتر از  100%که امروزه تقریباً 

  .شودماده ساخته می

2 
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 فصل اول

  

  
 کلیـات
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  کلیات: فصل اول 

  هدف : 1-1

، گیردداکننده آند و کاتد قرار میسربی یکی از غشاهاي نیمه تراوا که به عنوان ج –در باتري هاي اسید   

استحکام باال در ه داشتن  این نوع سپراتور به واسط. باشدمیپلی اتیلن با وزن مولکولی خیلی باال سپراتور 

یژگیهاي و مقابل شکست و همچنین دارا بودن استحکام کشش بسیار زیاد و مقاومت دمایی زیاد داراي 

داراي درصد چروکیدگی کم و انقباض کم در مقابل دما بوده که از مهمترین . باشدمنحصر به فردي می

 . شته باشندتري باید به آن توجه داپارامترهایی است که سازندگان با

به این لحاظ کسب دانش فنی و تولید این نوع سپراتور براي صنایع باتري سازي داخل کشور از اهمیت   

  . ند  کشور را به خود کفایی برساندباشد که هدف از انجام این طرح بوده که بتوازایی برخوردار میبس

، )2- 5( ×106وزن مولکولی بین ، بهینه سازي ، استحکام کششیکسب دیتا خصوص میزان تخلخل غشا  

  . باشدر مقیاس آزمایشگاهی میو کم نمودن چروکیدگی از مسائل مهم انجام این پروژه د

  :پیشینه تحقیق: 1-2

. شودي اولین بار در کشور اجرا میدر حال حاضر در کشور مسبوق به سابقه نبوده و این پروژه برا  

که . شودلی اتیلن با دانسیته باال فعالً از خارج وارد میاي پو سپراتوره سپراتورهاي پلی وینیل کلراید

  .را ندارند 1پلی اتیلنی با وزن مولکولی خیلی باال ویژگیهاي بارز سپراتورهاي

یدگی به استحکام رس. باشدازي ویژگیهاي این نوع سپراتور میاز اهداف مهم این تحقیق بهینه س  

و  نمودن صنعتی ، عملیات پذیري بهینه فرایند جهتولیکششی بسیار زیاد، بهینه سازي وزن مولک

  . ، کاربردي این پروژه می باشد رد قابل ذکر از اهداف علمیبسیاري دیگر از موا

  : روش کار و تحقیق: 1-3

اتیلنی، همانطوریکه در دیاگرام پائین نشان داده شده مرحلۀ اول شامل  براي تهیه سپراتور پلی   

اتیلن با جرم   گرم پلی 210در این مرحله . باشد مواد اولیه با روغن معدنی می سازي پودرهاي مخلوط

گرم سیلیکا رسوبی با اندازه ذرات  640، )میلیون گرم بر مول 4جرم مولکولی باالي (مولکولی خیلی باال
1. UHMWPE 
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گرم  972همراه با  دودهگرم  5سیکلوهگزیل فتاالت و  سایزر دي گرم پالستی 70میکرومتر،  60–10

درجه  220سازي، مخلوط حاصل در دماي  مخلوط شده و بعد از ژل خلوط کنوغن معدنی در داخل مر

 80شیت حاصل وارد تشتک استخراج روغن شده، . گردد ساز می گراد اکسترود شده و وارد شیت سانتی

ده براي حذف حالل باقی مان. گردد هگزان استخراج می  درصد از روغن معدنی جذب شده، بوسیلۀ حالل

درجه  50روي شیت، شیت داراي منافذ میکرو با آب مقطر شستشو داده شده و وارد آون با دماي 

عمل  هبراي افزایش پایداري ابعادي بر روي محصول حاصل ،شیت حاصل پایداري ابعادي نداشته. گردد می

  . کی آن بهبود یابدهاي فیزی گیرد تا پایداري ابعادي و ویژگی صورت می) ایجاد نوارهاي موازي(کلندرینک 

  
  
  
  
  
  

 

  PEفرآیند تهیه آزمایشگاهی سپراتور :1- 1شکل 
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  مواد اولیه مناسب براي واحد آزمایشگاهی:1- 1جدول 

  )cm2 400(عدد شیت  1000مواد مورد نیاز براي 
  کارایی ماده  واحد  مقدار  ویژگی  نوع ماده  ردیف

 m 60 -10  )2/6(  Kgاندازه ذرات   سیلیکا رسوبی  1
تخلخل و استحکام در مقابل 

  الکترولیت

2  UHMW-PE 
 4جرم مولکولی باالي 

میلیون گرم بر مول، اندازه 
  )m 150-120(ذرات 

3/4  Kg 
استحکام کششی و 

  پذیري شیت انعطاف

3  Mineral Oil 43/10  روان در دماي محیط  Kg سایزر و ایجاد تخلخل پالستی  

سیکلوهگزیل  دي  4
  سایزر یپالست Kg  1    فتاالت

5  

  هگزان
  پرکلرواتیلن

- 2و1
  کلرواتان دي

  1  m3 حالل استخراج روغن  

6 
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  فصل دوم
  
  

UHMWPE  و کاربرد آن در سپراتور، براي
  سربی - باتري هاي اسید

7 
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  سربی -و کاربرد آن در سپراتور، براي باتري هاي اسید: UHMWPE فصل دوم

 :مقدمه )2-1

پلی اتیلن با وزن  ابتدا. ودشسربی خودرو ها استفاده می -اسید پلی اتیلن در سپراتورهاي باتري هاي   

سربی  –با کاربردهاي تجاري استفاده شد و امروزه در باتري هاي اسید  1950در سال  مولکولی خیلی باال

  .گیرد مورد استفاده قرار می

، اگر چه این ماده گرفت تجاري قرار مورد استفادة 1950از سال پلی اتیلن با وزن مولکولی خیلی باال     

مقاومت ضربه و مقاومت باالیی پلی اتیلن با وزن مولکولی خیلی باال،  به خانواده پلی اتیلن وابسته است اما

پلی اتیلن با وزن مولکولی  اولین کاربرد تجاري. ها داردت به دیگر ترموپالستیکدر برابر فرسایش نسب

مورد  1970سربی بود که در اوایل سال  –باتري هاي اسید در سپراتورهاي پلی اتیلن براي خیلی باال 

، بهبود انرژي مخصوص و قدرت ویژه می شود که این سپراتورهاي پلی اتیلنی باعث. فتاستفاده قرار گر

سپراتورهاي پلی . شود تري در دماهاي خیلی باالي کار میافزایش قدرت و انرژي باعث افزایش عمر با

. دیگر سپراتورهاي متداول شده است اي پی وي سی و سلولزي و الیاف شیشه واتیلن جایگزین سپراتوره

اي کل جهان از این از سپراتوره 70%از سپراتورهاي موجود در آمریکا و بیشتر از  100%که امروزه تقریباً 

میزان مصرف سپراتورهاي پلی ) 1- 2(کنیم در نمودار همانطور که مشاهده می .]8[شود ماده ساخته می

میلیون باتري در  90دهد که بیشتر از نشان می 1994اتیلنی را در مناطق مختلف جهان در سال 

  . آمریکاي شمالی از نوع پلی اتیلنی است و نسبت به سایر نقاط جهان از همه بیشتر است

   
  ].8[نشان می دهد 1994در سال میزان مصرف سپراتور پلی اتیلنی را در مناطق مختلف : 1-2نمودار 

8 
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  .]8[میزان درصد استفاده از انواع سپراتور در سالهاي متفاوت را نشان می دهد:  2-2نمودار 

میزان درصد استفاده از انواع سپراتورها در سالهاي مختلف در آمریکاي شمالی را نشان ) 2- 2(نمودار    

و بر میزان مصرف هاي دیگر کم شده بینیم که با گذشت زمان از میزان مصرف انواع باتريمی. دهدمی

  . شودهاي پلی اتیلنی افزوده میباتري

. دهددرصد توسعۀ سپراتورهاي پلی اتیلنی در سالهاي مختلف در اروپا را نشان می) 3- 2(نمودار    

  . یابدهاي پلی اتیلنی افزایش میکنیم با گذشت زمان مقدار مصرف باتريهمانطور که مشاهده می

  
  ه باتري اتومبیل در سالهاي مختلف در اروپاعسدرصد تو): 3-2(نمودار 
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توان نام برد عبارتست از ساختار متخلخل عالی براي عبور جریان که می ،از جمله خواص این ماده 

 ،راي پوشاندن و استحکام شکست عالی، استحکام و چقرمگی ب، قابلیت مفتول شدن عالیلکتریکیا

خیلی از این البته . است یی و مقاومت شیمیایی عالیومت دما، مقاعالی) ترکیب با اکسیژن(اکسایش 

- ور پلی اتیلن میده در سپراتتابع نوع پلیمر مورد استفا همشخصات و ویژگی هایی که در باال نام برده شد

  . باشد

2-2 (UHMWPEچه پلیمري است ؟  

UHMWPEی آید و داراي ، پلی اتیلنی است که در اثر فشار کم و استفاده از کاتالیت زیگلرناتا بدست م

است و  m 150 -120ساختار خطی است و این ماده به صورت ذرات خیلی ریز جامد به اندازه حدود

وجود  g/mol 106 8 تا  g/mol 1063پودرهاي تجاري آن در گریدهایی با وزن هاي مولکولی بین 

  .]1[ دارد

UHMWPE 5-2(و ) 4- 2(ودارهاي نم. یاد و مقاومت ضربه خیلی زیاد استداراي مقاومت سایشی ز (

  .]1[ ي استحکام ضربه و مقاومت سایش این ماده را با دیگر مواد نشان می دهدمقایسه

  
  ]. 1[ضربه مواد مختلف را نشان می دهد  مقایسۀ مقاومت: 4-2نمودار 
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ومت کنیم مقاهمانطور که مشاهده می. دهد، مقاومت ضربه را براي مواد مختلف نشان می)4- 2(نمودار    

  . ضربه براي پلی اتیلن با وزن مولکولی خیلی باال، چندین برابر بیشتر از سایر مقایسه شده در جدول است

  
  ]. 1[اومت سایشی مواد را نشان می دهد مقایسۀ مق: 5-2نمودار 

  

بینیم می، از مقایسۀ مقاومت سایشی پلی اتیلن با وزن مولکولی خیلی باال با سایر مواد )5- 2(در نمودار    

 UHMWPEتوان از خواهیم به جاي فوالد میجاها که مقاومت سایش زیادي می ضیکه حتی در بع

خیلی  UHMWPEاستفاده کنیم و این خواص خوب و عالی به این دلیل است که زنجیرهاي مولکولی 

  .شبه بلوري هستند طویل و

  
  ]. 1[دهد را نشان میو مقاومت سایشی  اثر وزن مولکولی بر روي مقاومت ضربه: 1- 2شکل 

11 
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یابد مقاومت سایش افزایش می 1066به  1063می بینیم که با افزایش جرم مولکولی از  1-2در شکل 

  .کند لی که مقاومت ضربه اندکی کاهش میدر حا) درصد  30نزدیک به (

ندارند که اد آنها را همتایی است که سایر موداراي خواص بی UHMWPEدر وزن مولکولی خیلی باال    

  :عبارتند از

  مقاومت سایش برجسته و خوب - 1

 مقاومت ضربه خیلی باال  - 2

 )سطح ماده خود مانند نرم کننده عمل می کند ( حالت غیر چسبنده بودن  - 3

 مقاومت شیمیایی عالی - 4

 جذب آب خیلی ناچیز - 5

 خواص مکانیکی عالی - 6

 مقاومت ترك خوردگی عالی - 7

 جاذب انرژي خوب و دمپ کننده عالی صدا - 8

درجه  90نگهداري آن بین دماهايپلی اتیلن با وزن مولکولی خیلی باال گر از ویژگی هاي برجسته یکی دی

پلی برخالف . ي تناوبی کوتاه مدت استدر دوره درجه سانتیگراد و یا حتی دماي باالتر 269سانتیگراد تا 

سیالی آن به علت  رفتار غیر و. ي جریان مذاب خیلی باال استزیتهویسکواتیلن با وزن مولکولی کم 

  .]1[ زنجیرها در زنجیر خیلی زیاد است ي زیاد در هم رفتگی و گره خوردگیدرجه

  :  UHMWPE توصیف) 2-3
. به وزن مولکولی آن ارتباط داردپلی اتیلن با وزن مولکولی خیلی باال بطوریکه در باال گفته شد عملکرد 

بنابراین در پلیمري که شامل . است CH2، ی باالپلی اتیلن با وزن مولکولی خیلپایه و اساس شیمیایی 

  .باشداتم کربن در زنجیر پلیمر می 103285است تقریباً  1024وزن مولکولی 
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روش . (]1[ گرددویسکوزیتۀ  محلول رقیق تعیین می معموالً به وسیلۀ اندازه UHMWPEوزن مولکولی 

RSV  ( که جزئیات این روش درASTMD1601  وD4020 و از برون یابی . تآمده اسRSV  محلول

از این روش این مقدار در محدودة  ي ذاتی را بدست آورد که با استفادهوزیتهتوان ویسکنهایت رقیق میبی

mol/g 2900 - 1600 گ به صورت زیر نی، هوتوان از رابطه ماركوزن مولکولی ظاهري را می. است

  . بدست آورد
1037)(37.5 IVMw                                                                                         )1   (  

  .کندین جا ویسکوزیته ذاتی را بیان میدر ا IVکه 

  :که روش کار به صورت زیر استکنیم ش ازدیاد طول به صورت زیر عمل میبراي محاسبه تن

دهیم سپس آن ها را در سلیکون قرار می .گیریممی مولکولی متفاوت در نظر هایی را با وزن هاينمونه   

حال مقدار . دهیمه را در دستگاه کشش قرار میحال نمون. رسانیمدرجه سانتیگراد می 150به و دما را 

حال از برون یابی کردن نمودار تنش . کنیمبرسد را ثبت می 600%اد طول زمانی که نیاز است تا ازدی

ي گریدهاي متفاوت عددي آوریم تنش ازدیاد طول برادقیقه را بدست می 10در  600%راي مورد نیاز ب

 تا کمتر از 2Nmm1/0لگاریتمی بین پلی اتیلن با وزن مولکولی خیلی باال عددي  که براي. متغیر است

2Nmm7/0 است.  

، توزیع ي بالک، اندازه ذراتمانند دانسیته باالهاي پلی اتیلن با وزن مولکولی خیلی خواص پودردیگر    

به دلیل ویسکوزیته باالي این پلیمر  .بدست آورد ISOو  ASTM ي ذرات را می توان با استفاده ازاندازه

دهی استفاده توان براي شکلبه روشهاي معمولی مانند قالبگیري تزریقی و یا اکستروژن به راحتی نمی

  . کرد

  :UHMWPEم کاربردهاي مه) 2-4

در جاهایی که مقاومت ضربه ي باال و مقاومت سایشی باالیی پلی اتیلن با وزن مولکولی خیلی باال    

تیجه کاربردهاي زیادي دارد ، در نبه علت خصوصیاتی که قبالً ذکر شداحتیاج است کاربرد فراوان دارد و 

  ]. 1[و غیره ، مانع هاي اسب سواري ، ریل، سرسره، باالبرساخت قیف ها: مانند
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، سپس اکسترود شود مانند بدهد و و تشکیل یک ژلتواند رقیق شود دماهاي باال این ماده با روغن میدر 

  . ی اتیلن و یا ساخت الیاف ریسندگیتکنولوژي ساخت سپراتور پل

پلی  سربی کاربرد دارد و الیاف - در باتري هاي اسیديپلی اتیلن با وزن مولکولی خیلی باال سپراتورهاي  

ي ضد گلوله و پوشش زره کردن وسایل جنگی و نیز در ساخت جلیقهاتیلن با وزن مولکولی خیلی باال 

  . ]1[ توان از آن در تهیه چوب ماهیگیري، تور ماهیگیري، طناب هاي قوي استفاده کردهمچنین می 

  :در سپراتورها  UHMWPEکاربرد ) 2-5

پلی . ]1[ کننداتور پلی اتیلنی استفاده میزي جهان از این سپراز بازار صنعت اتومبیل سا 70%بیشتر از    

در ساخت سپراتور پلی  ، اجزاء سازنده اولیه مورد استفادهسیلیکا و روغن،  اتیلن با وزن مولکولی خیلی باال

و اصل تولید فرآیند شامل، مخلوط کردن، غلتک زنی اکستروژن، خارج کردن روغن و بازیابی . اتیلنی است

  :، خشک کردن و پیچاندن است که فورموالسیون آن به صورت زیر است حالل

و مقدار کمی پلی اتیلن با وزن مولکولی خیلی باال  10 – 20%، سیلیکا  30-  90%روغن ،  50 – %60

ل سازي کاربرد سپراتور پلی اتیلن به علت داشتن موارد زیر باعث شده که در صنعت اتومبی. عناصر دیگر

  : باشدفراوان داشته 

  بهبود بازده تولید با اکستروژن  - 1

 بهبود ضریب تولید  - 2

 ساختار متخلخل عالی - 3

 مقاومت شکست و خواص مکانیکی عالی  - 4

 مقاومت شیمیایی پایدار دمایی خوب  - 5

  :در ساخت سپراتور UHMWPEمشخصات ) 2-6

   :غلتک زنی اکستروژن) 2-6-1

اگر ما سپراتورهاي پلی اتیلن را با  .اي در بهبود خواص داردنقش عمده غلتک زنی اکستروژن   

بینیم که میزان تولید سپراتورهاي پلی اتیلن خیلی سپراتورهاي پی وي سی مورد مقایسه قرار دهیم می
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با بیشتر از سپراتورهاي پی وي سی است و همچنین قیمت سپراتورهاي پلی اتیلن در مقایسه 

در اثر جریان و دماي باال و ولکولی خیلی باال پلی اتیلن با وزن م. سپراتورهاي پی وي سی کمتر است

نکته . و تبدیل به یک ژل ویسکوز می شود زیاد با سیلیکا و روغن در اکسترودر در تماس است 1برش

این . ک تبدیل مکانیکی و تغییر شکل استاینکه این تبدیل به ژل شدن یک واکنش شیمیایی نیست و ی

این ژل . دهندا هم تشکیل یک ماتریس را میروغن و سیلیکا ب وپلی اتیلن با وزن مولکولی خیلی باال 

تک زنی شده و به صورت داراي استحکام عالی است و این ماتریس می تواند اکسترودر شده و سپس غل

تري از باریکهاي باال وقتی این عمل را انجام دهیم باعث می شود که یک فیلم در سرعت. فیلم درآید

  . شیشه و یا سلولز امکان پذیر نیستیا  یساین کار با پی وي اتور ساخته شود که سپر

  :انعطاف پذیري و نرمی سپراتور) 2-6-2

ریز ساختار سپراتور باید آنقدر انعطاف . اي برخوردار استر از اهمیت ویژهانعطاف پذیري و نرمی سپراتو   

ار سیلیکا به صورت شکننده و تاز آنجایی که ساخ. ر نمونه ما هیچ ترکی مشاهده نشودپذیر باشد که د

پلی اتیلن با وزن مولکولی خیلی باال ، انعطاف پذیري و نرمی سپراتور به ساختار و خواص  است 2ترد

در شکست باالي پلی اتیلن با وزن مولکولی خیلی باال براي مثال ازدیاد طول کشش در . وابسته است

لیکاي شکننده در ساختار خود به صورت ماتریس بنابراین به اندازه کافی براي نگهداري سی. است %350

که و نکته قابل توجه این شودز ایجاد ترك در سطح نمونه میدر دماي عملیاتی معمولی نرم است و مانع ا

ها این. در دماي باالي عملیاتی تحمل کند تواند این فرآیند شکل پذیري راوزن مولکولی کم پلی اتیلن نمی

  .]1[ ي پلی اتیلنی کاربرد فراوان دارده سپراتورهاکه چرا امروز استدالیلی 

  :د تخلخل و نقش آن در عملکرد و عمر باتريبهبو) 2-6-3

ست که در سپراتور پی وي سی ا m1در نمونه پلی اتیلن ماکزیمم میزان خلل و فرج به میزان کمتر  

 است و در سپراتور با الیاف شیشه باالي m30ر سپراتور سلولزي باالي و دm20این خلل و فرج باالي

m 40 اندازه کوچک خلل و فرج باعث می شود که سپراتور داراي مقاومت بیشتر در مقابل . ]1[ است

شود که سپراتور با میزان خلل و رسوب ذرات سرب در خلل وفرج سپراتور شده و باعث ایجاد اتصال کوتاه 

1- Shear  
2- Brittle 
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سیلیکا بزرگ ترین مسئول براي ایجاد این خلل . تر شودود که به این پدیده حساسشفرج بزرگ باعث می

تر نسبت به شود که تخلخلی با اندازه ذرات کوچکاست و باعث می UHMWPEوفرج در سپراتور 

ي ل در سپراتور پلی اتیلن به وسیلهضریب تخلخ. ه بدهد، سلولز و یا شیشسپراتورهاي پی وي سی

  . ]1[آید یلن با روغن و سیلیکا به وجود میاکستروژن پلی ات
  :ر در برابر شکست بی موقع و زودرسمقاومت عالی سپراتو) 2-6-4

مقاومت شکست یک مقاومت بحرانی است زیرا رسوب ذرات سرب بی موقع در سوراخ رفته و باعث    

پس . ي عمر باتري استانی تعیین کنندهبنابراین مقاومت شکست بحر. ودشموقع باتري میشکست بی 

ی و فشار پدیده شکست اتفاق هاي نوسانکافی چقرمه باشد تا در اثر حرکت ساختار سپراتور باید به اندازه

سیلیکا داراي مقاومت شکست کمی است و بیشتر مقاومت شکست مربوط به سپراتور پلی اتیلن به . نیفتد

خواص انعطاف پذیري باال و ازدیاد طول در کشش . استپلی اتیلن با وزن مولکولی خیلی باال جود خاطر و

  .ده که مقاومت شکست باال پیدا کندزیاد و مقاومت ضربه باال باعث ش

  :یداسیون در عملکرد و عمر سپراتورپایداري دمایی و مقاومت اکس) 2-6-5

راي پایداري دمایی عالی و مقاومت اکسیداسیون باالیی در داپلی اتیلن با وزن مولکولی خیلی باال    

پلی اتیلن با وزن مولکولی خیلی باال ، به علت چقرمگی باال. پلی اتیلن با جرم مولکولی کم استمقایسه با 

پلی اتیلنی در . دون اینکه شکستی از خود نشان دهدتواند در مقابل تنش هاي مکانیکی مقاومت کند بمی

سانتیگراد می تواند بهترین مقاومت دمایی و بهترین عمر را در مقایسه با سپراتور پی وي  درجه 50دماي 

همچنین سپراتورهاي پی وي سی می تواند در دماهاي باال اگر بدون . اي داشته باشدسی و سلولز و شیشه

لی اتیلن با وزن پناگفته نماند که . اعث مضرات زیاد بر روي باتري شودپوشش باشد گاز کلر آزاد کند و ب

روي  شود اما با سرعت خیلی کم که این اکسیداسیون برنیز تحت شرایطی اکسید میمولکولی خیلی باال 

  .خواص آن نیز تأثیر گذار است
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  :سربی –فرآیند سپراتور پلی اتیلن براي باتري هاي اسید )2-7

ري اتومبیل نیز مورد اعتماد باید باتهمچنان که الکترونیک در مجموع وسایل خود بهبود یافته بنابراین   

ر نتیجه اجزاي داخل کند و دنتیجه دماي موتور افزایش پیدا میدر شهرها که ترافیک زیاد است در . باشد

  .]2[ ث می شود که عمر باتري کاهش یابدشود و این افزایش دما باعگرم می) باتري(موتور 

  :انواع باتري)2-7-1

هاي مورد استفاده در صنعت اتومبیل سازي نشان داده شده واع باتريخصوصیات ان) 1-2(در جدول  

در قدیم باتري اتومبیل از نوع آنتموان و ترکیب چند تا ماده دیگر بود که سرانجام نوع کلسیم را . است

بعدها با بهبود و پیشرفت ابتدا . دهیمنشان می MFاستفاده کردند که براي راحتی این نوع باتري را با 

توري با چوب ساختند سپس بعد از پیشرفت بیشتر سپراتور رابري و بعد سپراتور سلولزي و بعد سپرا

نشان می دهیم  SPGخمیر مرکبی از الیاف شیشه به هم بافته شده تهیه کردند که براي راحتی آن را با 

  .منشان می دهی PEو نهایتاً امروزه سپراتورهاي پلی اتیلن ساخته اند که براي اختصار با 

  

  ]. 2[هاي اتومبیل يانواع و خصوصیات باتر: 1- 2جدول 

  
، نوع و مشخصات باتري هاي و کاربرد این سپراتورها در ژاپن سربی –پیشرفت کار در باتري هاي اسید   

  .نشان داده شده است )1- 2(سربی در جدول  –اسید 

اند در میان لیست شده )2- 2(ول جد درسربی در سرتاسر جهان  –انواع سپراتورهاي باتري هاي اسید 

  .در ژاپن بیشترین کاربرد را دارد نوع پاکتی  PEو  SPGها این
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  ]. 2[انواع و مشخصات باتري ها : 2- 2ل جدو

  
  : توابع و خواص سپراتورها) 2-7-2

کند اما یک مولفه واجب و ضروري در واکنش الکتروشیمیایی شرکت نمیبا این که سپراتور مستقیماً    

  :ر نقش داردو در کارکرد و خواص سپراتور در صورت زی است

کند و مانع از ایجاد تصال کوتاه مکانیکی و الکتریکی از هم جدا میقطب مثبت و منفی را به صورت  - 1

  .شودمیدر باتري 

  . ر مقابل وجود اسید سولفوریک دارد،دمقاومت شیمیایی خوب - 2

  . دهدي زیاد و پهن از خود نشان میي دماودهال در اثر اکسیداسیون در محدمقاومت با - 3

  خلوص باال  - 4

در سپراتورهاي ینیم بدهد و میص و مشخصات سپراتورها را نشان میاي از خوانمونه 3- 2در جدول

بطوریکه . میلیمتر از مواد مختلف خواص متنوعی به ما خواهد داد 1هاي یکسان ساخته شده با ضخامت

نوع پاکتی داراي کمترین مقاومت الکتریکی و همچمین کمترین مقدار خلل و فرج در سپراتور پلی اتیلنی 

  . است

  

  

  

18 
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  ].2[ سربی- مشخصات انواع سپراتورهاي مورد استفاده در باتري اسید: 3- 2جدول 

 
  :مقاومت الکتریکی  )2-7-2-1

جاهاي  لکتریکی کم درسپراتورهایی با مقاومت ا. هاي اولیه در باتري استز قابلیتمقاومت الکتریکی ا   

شود ي الکتریکی باتري استفاده میاز آن به منظور جلوگیري از تخلیهگیرند و سرد مورد استفاده قرار می

توان در جاهاي سرد استفاده کرد که داراي مقاومت الکتریکی کمی باشد و به عبارت دیگر موادي را می

  .]7[ در جاهاي سرد مورد استفاده قرار گیرند توانندداراي مقدار کمی هستند پس می PEو  SPGچون 

  .آیدالکتریکی طبق رابطه زیر بدست می مقاومت









 12

p
TRR clsep

 

است و عبارت از )  dو ضخامت  Aبه مساحت (مقاومت الکتریکی الکترولیت   Rclدر این جا 
A

dRcl .
 

میزان انحنا است و به صورت  Tو 
d
lT  شود، محاسبه میp  میزان تخلخل است و ب هدایت یا ضری

  .رسانایی الکتریکی است

توان کمترین ضخامت مورد نیاز براي فیلم مورد نظر را بدست آورد که به این با استفاده از این فرمول می

ها که داراي ساختار کروي به هم کمعموالً در پالستی. گویندمی 1مینیمم ضخامت اصطالحاً بک وب

  .است 1.3برابر با  Tچسبیده هستند مقدار 

ن میزان تخلخل عبارت است از حجم حفره به کل حجم هندسی نمونه و براي سپراتور پلی اتیلنی ای

نشان  2- 2وابستگی تئوري به مقاومت الکتریکی تابعی از میزان تخلخل در شکل . است 60%مقدار برابر 

1. back web 19 
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بینیم که هرچقدر میزان تخلخل افزایش یابد مقاومت الکتریکی نمونه کاهش پیدا می .ده استداده ش

  ]. 7[کند می

  
  ]. 7[ وابستگی مقاومت الکتریکی ، نسبت به درصد تخلخل: 2- 2شکل 

  

  : متوسط مقدار خلل و فرج) 2-7-7-2

فی مهم است با شارژ شدن متوسط اندازه خلل وفرج در خواص مکانیکی جدا کردن صفحات مثبت و من  

یکی از اهداف سپراتور مانع شدن از . ]2[ تواند از صفحه جدا شوندمثبت می و تخلیه شدن مواد فعال

با انجام آزمون تجزیۀ الکتریکی . آیدا شدن ذرات از صفحه بوجود میایجاد اتصال کوتاه است که در اثر جد

ید سرب که از به کارگیري ذرات دي اکسبطوریکه . کرد توان اندازة خلل و فرج را در سپراتور محاسبهمی

2/2.0(مانند جریان (ساعت  48ي الکتریکی براي مدت تجزیه cmA ( از دو صفحه سرب در اسید

آید را بر حسب فرکانس رسم درجه سانتیگراد بدست می 50در  300/1سولفوریک با دانسیته نسبی 

رسد که به نظر می. نشان داده شده است )3- 2(در شکل  دهشگیري ندازهي ذرات ایع اندازهتوز. کنیم

تصفیه نیز با محلول اسید سولفوریک را براي  آزمون . هستند m10-1از این ذرات داراي قطر  %80

  . دهیمیگر سپراتورها نیز انجام مید

20 
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  ]. 2[ توزیع اندازه ذرات سرب:3- 2شکل 

  

چون داراي  SPبینیم که سپراتور پلی اتیلن و سپراتور می. نشان داده شده است 4- 2ج در شکل یاین نتا 

خلل و فرج ریز هستند در نتیجه داراي محلول هاي شفافی هستند اما سلولز و پی وي سی محلول داراي 

پراکندگی  رسوب هستند و رنگ کدر دارند این بدین دلیل است که داراي اندازه ي ذرات بزرگی هستند و

  .نشان داده شده است 3- 2که در شکل اندازه ذرات آنها زیاد است 

که از شکل  نتایجی. اندازه خلل و فرج براي سپراتورهاي مختلف نشان داده شده است) 5-2(در شکل   

  :توان بدست آورد به صورت زیر استمی 5- 2

که این  m10و  m5خلل و فرج بین و سلولز داراي پراکندگی اندازه   هر دو سپراتور پی وي سی  - 1

  .قابلیت جدا کردن زیاد مناسب نیست

از خلل و فرج ها کمتر از اندازه ذرات  60%سپراتور مفید و مناسبی است زیرا حدود  SPسپراتور - 2

m1 دارد.  

  . ستا m1تور و عالی ترین است چون که اندازه ذرات خیلی کمتر از سپراتور پلی اتیلن بهترین سپرا - 3

21 
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  ]. 2[ رنگ اسید سولفوریک بعد از صاف کردن محلول4-2شکل

  

  
  ]. 2[ توزیع اندازه خلل و فرج در سپراتورهاي گوناگون 5- 2شکل 

  

  : PEسپراتور ) 2-8

  : PEوضعیت اطالعات در مورد سپراتور ) 2-8-1

بعد از مخلوط . آیدپودر سیلیکا و روغن بدست می سپراتور پلی اتیلن از مخلوط کردن پودر پلی اتیلن با   

- بعد از اکسترور کردن وقتی ما روغن را خارج می. کنندیگر این خمیر را اکسترور میکردن این ها با یکد
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هایتاً یک ماده عالی با خصوصیات کنیم باعث می شود که خلل و فرج کوچکی در نمونه ها بدست آید و ن

  . آوریمایجاد مدار کوتاه بدست می مقاومت کم الکتریکی و ممانعت از

تر یکرباکنیم باعث می شود باتري ما از سپراتور پلی اتیلن استفاده میمسئله دیگر این است که وقتی 

  .)کاهش یابد  میلیمتر 20/0میلیمتر به  25/0و از ضخامت (شود 

اوالً . نشان داده شده است )6-2(د که در شکل ال کوتاه در سپراتورهاي پلی اتیلن اتفاق میافتدو نوع اتص

شود و دوم به وجود آمدن سوراخ به علت ها ایجاد میاتصال کوتاهی که به علت وجود ترك بین الکترود

  . که در زیر به بررسی اینها خواهیم پرداخت دهدداسیونی که سپراتور انجام میاکسی

 

  
 ]. 2[ وضعیت انواع تخریب اکسیداسیون سپراتور پلی اتیلن :6- 2شکل 

 

  :تخریب شدن سپراتور پلی اتیلن ) 2-8-2

گیرد و در معرض اکسیژن سربی مورد استفاده قرار می –سپراتور پلی اتیلن که در باتري هاي اسید    

کسید تجزیه شود که این اند به پراتوگیرد میدر معرض مواد فعال مثبت قرار می قرار گیرد و یا وقتی

  . اتفاق بیفتدتر د با افزایش دما سریعتوانمی حالت
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 آیند وارژ و دشارژ شدن به سمت پایین میمواد فعال به تدریج در اثر ش: )اکسیداسیون(سایش اک) الف 

تخلیه و (ند شوو به سولفات سرب تبدیل می) در اثر شارژ شدن(شوند متناوباً به اکسید سرب تبدیل می

در پلی اتیلن با وزن مولکولی . افتندشوند و به پایین میجدا میو سپس به آسانی از سطح شبکه ) دشارژ

 هیدروژن به اکسیژن رسد و یک سریعاً به حالت غیرپایدار می. است C-Hچون زنجیر اصلی از  خیلی باال

  .چسبد که به صورت زیر استمی

  

  
از واکنش رادیکال پراکسی با . شودسی میاعث ایجاد رادیکال پراک، بسیژناز واکنش مجدد رادیکال اک

  . شود که به صورت زیر استید میتبدیل یک رادیکال و هیدروپراکس) RH )UHMWPEپلیمر 

  
حال الکوکسی . شودو رادیکال هیدروکسی تجزیه می) RO(حال هیدروپراکسید به رادیکال الکوکسی 

جام آب و دي دهند و سرانزنجیر واکنش میکسی به پلیمر حمله کرده و با رادیکال و رادیکال هیدرو

  .شودمیتوصیف  )7-2(شکل کنند به صورت اکسید کربن تولید می

24 
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  ].2[ )روش مصرف اکسیژن(مراحل تخریب سپراتور پلی اتیلن : 7- 2شکل 

  

و تبخیر سطحی مقداري ت الکترولیت شامل آب و اسید سولفوریک است اگرچه در اثر الکترولی :ترك) ب 

  .شودن آب با افزایش دما بیشتر میشود و این کم شداز آب کم می

ر اثر واکنش شود که زنجیر اصلی دن با اسید سولفوریک غلیظ باعث میدر اثر واکنش سپراتور پلی اتیل

اق بیفتد در نمونه اتف در نتیجه استحکام و خواص مکانیکی کاهش یافته و ترك. هیدروژن زدایی بشکند

  .نشان داده شده است 8- 2که فرآیند در شکل 

  
  ]. 2[ )روش ایجاد ترك(مراحل تخریب سپراتور پلی اتیلن : 8- 2شکل 

  

   :تروشیمیایی در سپراتور پلی اتیلنبهبود مقاومت اکسیداسیون الک) 2-8-3

 ن داده شده استنشا )4- 2(ل ن  در جدوهایی براي بهبود مقاومت اکسیداسیون سپراتور پلی اتیلروش 

که عبارتند از تغییر در وزن مولکولی پلی اتیلن مصرفی، تغییر در مقدار پلی اتیلن، تغییر میزان روغن و 
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شود با تغییر در این موارد به مشاهده می) 4- 2(همانطور که از جدول . تغییر ضخامت بک وب سپراتور

بهبود مقاومت اکسیداسیون الکتروشیمیایی در غیر از تغییر در وزن مولکولی پلی اتیلن مصرفی باعث عدم 

پس با توجه به این موضوع به بررسی تاثیر تغییرات وزن مولکولی براي بهبود . شودسپراتور پلی اتیلنی می

   . مقاومت اکسیداسیون الکتروشیمیایی خواهیم پرداخت

  

  ]. 2[ روش هاي بهبود الکتروشیمیایی مقاومت اکسیداسیون:4- 2جدول 

  
پلی اتیلنی که براي سپراتور پلی . زیرا ساختار خطی دارد. اتیلن مقاومت شیمیایی عالی دارد در پلیپو   

که به آن سوپرپلی اتیلن است  1000000، داراي جرم مولکولی باالي گیردتیلنی مورد استفاده قرار میا

یمیایی و خواص را شاکسیداسیون الکتروروي مقاومت تأثیر جرم مولکولی بر  9- 2در شکل . گویندمی

  .بینیممی
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  ].2[ مکانیکی استحکامشیمیایی و اکسیداسیون الکتروتأثیر جرم مولکولی بر روي مقاومت : 9-2شکل

  

و استحکام یی شیمیااکسیداسیون الکتروبا مقاومت پلی اتیلن مولکولی  ارتباط بین وزن) 9- 2(در شکل    

. کندپیدا میی افزایش یابد  عمر باتري کاهش هرچقدر وزن مولکول. مکانیکی نشان داده شده است

همچنین هر چقدر وزن مولکولی رزین پلی اتیلن افزایش یابد، مقاومت اکسیداسیون الکتروشیمیایی و 

  .یابداستحکام مکانیکی افزایش می

هاي مولکولی و خواص مختلف با هم ارتباط بین چندین نمونه پلی اتیلن با وزن) 5- 2(در جدول    

کنیم با افزایش وزن مولکولی پلی اتیلن استحکام کششی و همانطور که مشاهده می. اندسه شدهمقای

ها با افزایش وزن مولکولی ها افزایش، اما مقاومت اکسیداسیون الکتروشیمیایی نمونهازدیاد طول نمونه

  . یابدکاهش می
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  ]. 2[ وررتباط بین وزن مولکولی پلی اتیلن و خواص سپراتا :5-2جدول

  

نشان داده شده است، تغییرات زمان اکسیداسیون ) 10- 2(در آزمایش دیگري که نتایج آن در شکل    

اي دهد در این آزمایش نمونهالکتروشیمیایی بر حسب تغییرات وزن مولکولی رزین پلی اتیلن را نشان می

/2تحت فشار را  mm50  mm50ي سربی به ابعاد را با صفحه mm70  mm70به ابعاد  cmN 

 1.3نسبی  ر اسید سولفوریک رقیق با دانسیتۀاند نتایجی که از شناور کردن این دو ماده دقرار داده 96/1

  . است )10- 2(شکل قرار دارند به صورت  A 5درجه سانتیگراد و جریان  50 در دماي

یمتر را همچنین از اسید سولفوریک رقیق با میل 100میلیمتر و طول 10حال نمونه دیگر به ابعاد عرض   

د بررسی حال ازدیاد طول این نمونه را با نمونه اول مور. انددت زیادي قرار دادهبراي م 1.6دانسیته نسبی 

که هر دو به (مشاهده کردند که هم استحکام کشش و هم زمان اکسیداسیون الکتروشیمیایی . اندقرار داده

نشان  10- 2ه در شکل یابد کبا افزایش جرم مولکولی افزایش می) یم دارندارتباط مستق Bعمر باتري 

  .داده شده است
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  ]. 2[ ارتباط بین وزن مولکولی پلی اتیلن و زمان اکسیداسیون الکتروشیمیایی:10-2شکل

  

  
  ]. 2[ ارتباط بین وزن مولکولی پلی اتیلن و مقاومت در برابر اسید سولفوریک گرم: 11-2شکل

  

سولفوریک گرم نیز افزایش بینیم که با افزایش وزن مولکولی مقاومت در برابر اسید نیز می 11-2در شکل 

  .یابدمی

  : مقدار و حجم مواد در سپراتور پلی اتیلنی) 2-9

  :مقدار و حجم روغن) 1- 2-9

شود یک روغن مورد استفاده در سپراتورهاي پلی اتیلن روغن الفینیک است و این روغن باعث می    

کند و از رسیدن رات موجود در سطح فیلم محافظت میاین روغن از ذ. سیال ویسکوز داشته باشیم

قاومت اکسیداسیون افزایش مقدار روغن باعث افزایش م. کندم اکسیژن به فیلم جلوگیري میمستقی

29 

PARSETHYLENE K
ISH



 30

جرم ر نتیجه اما چون روغن جرم مولکولی بسیار کمتري نسبت به پلی اتیلن دارد د. شودشیمیایی می

میزان خلل و فرج  یابد و همچنین اگر مقدار روغن زیاد مصرف کنیممولکولی محصول نهایی کاهش می

  . کندفزایش پیدا میکند و بنابراین مقاومت الکتریکی اافزایش پیدا می

  .وان استفاده کرد به صورت زیر استتهایی که میها و حاللسایر روغن 

 اندتوروغن مورد استفاده می •

  1روغن نفتالیک .1

  2روغن پارافینیک .2

 ویا یک روغن آروماتیک دیگر .3

 :حالل مورد استفاده می تواند •

 تري کلرواتیلن  2و1و1 .1

 پرکلرواتیلن .2

 دي کلرو اتان - 2و1 .3

 ... تري کلرو اتان 1و1و1 .4

 

  : انواع پالستی سایزها) 2- 2-9

  . ی سایزهاي مصرفی به صورت زیر استانواع پالست

 :از قبیل پالستی سایزرهایی •

 دي بوتیل فتاالت .1

 فتاالت)اتیل- 2(بیس .2

 دي ایزودسیل فتاالت .3

 دي سیکلوهگزیل فتاالت .4

 بوتیل بنزیل فتاالت .5

 دي تري دسیل فتاالت .6

1. Paraffinic oil  
2. Naphthenic oil 
 

30 

PARSETHYLENE K
ISH



 31

 .توانند استفاده شوندواکس می .7

  سپراتور پلی اتیلن با مقاومت اکسیداسیون الکتروشیمیایی بهبود یافته) 2-10

ي سپراتور استاندارد مورد بررسی با وزن مولکولی باال با یک نمونهتیلن اي از خواص سپراتور پلی انمونه  

  .کنیممشاهده می )6- 2( قرار گرفته شده است که در جدول

  

  ي سپراتور استانداردص سپراتور پلی اتیلن با یک نمونهمقایسه خوا :6- 2 جدول

  
تور ود یافته پلی اتیلن با سپراتوان چنین فهمید که خواص عمومی سپراتور بهبمی) 6- 2(از جدول    

عمر باتري ي زمان اکسیداسیون الکتروشیمیایی که با از مقایسه استاندارد یکسان و مساوي است اما

  .بهبود یافته است 10%ه حدود بینیم کارتباط مستقیم دارد می

  . دهدارتباط بین دماي اسید سولفوریک و عمر سپراتور را نشان می) 12- 2(شکل    
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  ]. 2[ ارتباط بین دماي اسید سولفوریک و عمر سپراتور :12- 2 لشک

   

توان فهمید که چون نمودار عمر باتري برحسب معکوس و قدر مطلق این چنین می) 12-2( از شکل   

ي آرینوس در اسید این نتایج از رابطه. یابدزایش دما عمر باتري کاهش میدما رسم شده پس با اف

  .تیگراد بدست آمده استدرجه سان110سولفوریک 

  :تست باتري) 2-11

 .تایج جدول زیر را بدست آورده انداند و نتست کرده D23R  55باتري را براساس نوع 

  

   .]2[ ارزیابی و مقایسه مشخصات اولیه چند باتري :7- 2جدول 

  
انی در این ندکه اختالف چ کنیممیمشاهده ) 7- 2(ها با یکدیگر طبق جدول از مقایسه این باتري    

تروشیمیایی مورد بررسی اما وقتی که عمر باتري را در برابر مقاومت اکسیداسیون الک. سپراتور وجود ندارد

برابر عمر اکسیداسیون  44/1به مقدار  25/0ایم دریافتیم که سپراتور پلی اتیلن با قطر قرار داده
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میلیمتر  2/0 همچنین اگر ضخامت آن. ردداي سپراتور استاندارد تروشیمیایی بیشتري نسبت به نمونهالک

میلیمتر استفاده  25/0 برابر زمانی است که از سپراتور استاندارد با قطر 14/1باز هم عمر باتري گردد، 

  .کرده باشیم است

  :نتایج و خالصه ها) 2-12

هر دو داراي مقاومت الکتریکی کم و مقدار میانگین خلل و فرج کمی  PEو  SPGسپراتورهاي  - 1

ار کوتاه در هنگام استفاده سربی مناسب هستند و مانع از ایجاد مد - هستند و براي باتري هاي اسید

  .هستند

طق گرمسیر مناسب در دماهاي خیلی زیاد و ارتعاشی مقاومت باالیی دارد و براي منا SPGسپراتور - 2

  .گیردده قرار میتوبوس مورد استفاهاي بد و ناصاف و بیشتر براي کامیون و ااست و براي جاده

سپراتورهاي پلی اتیلنی داراي مقاومت و توانایی هاي عالی است و براي جاده هاي صاف و براي مناطق  - 3

  .ها را به خود اختصاص داده استینهاي کل ماشکاربرد باتري 70%رد مناسب است و مالیم و س

  .تاندارد استبرابر باتري اس 44/1، داراي عمر باتري پلی اتیلن بهبود یافته - 4

، یا رزین فنولیک یا پارچه بافته شده از سلولز یا شیشه اي ساخته شده اي از پی وي سیاتورهاي الیهسپر 

براي اینکه ذرات رسوبات سرب در یک . گیرندو قطب مثبت و منفی قرار میاست که این سپراتورها بین د

ک فضاي کوچکی ساخته شده در ته باتري ی جا جمع شوند و مانع از اتصال کوتاه ناگهانی شود بنابراین

 .است

  :سازیم کهرا شیار شیار می UHMWPEبه این دلیل سطح 

  .ید به مقدار کافی در ارتباط باشداول اینکه صفحه با قطب مثبت با اس - 1

 .از حرکت هاي ارتعاشی جلوگیري کنداینکه از اثرات ناشی  - 2
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  ]. 7[ و صفحه مثبت و منفیشمایی از یک سپراتور پلی اتیلن و د:  13- 2شکل 

  

  :دستورالعمل تهیه آزمایشگاهی سپراتور پلی اتیلنی :2-13

  اتیلنی، همانطوریکه در دیاگرام پائین نشان داده شده مرحلۀ اول شامل مخلوط براي تهیه سپراتور پلی   

ا جرم مولکولی اتیلن ب  گرم پلی 210در این مرحله . باشد سازي پودرهاي مواد اولیه با روغن معدنی می

 60–10گرم سیلیکا رسوبی با اندازه ذرات  640، )میلیون گرم بر مول 4جرم مولکولی باالي (خیلی باال

گرم روغن  972گرم کربن بلک همراه با  5سیکلوهگزیل فتاالت و  سایزر دي گرم پالستی 70میکرومتر، 

د گرا درجه سانتی 220ر دماي سازي، مخلوط حاصل د معدنی در داخل میکسر مخلوط شده و بعد از ژل

درصد از روغن  80شیت حاصل وارد تشتک استخراج روغن شده، . گرددساز می اکسترود شده و وارد شیت

براي حذف حالل باقی مانده روي شیت، . گردد هگزان استخراج می  معدنی جذب شده، بوسیلۀ حالل

شیت . گردد درجه می 50آون با دماي شیت داراي منافذ میکرو با آب مقطر شستشو داده شده و وارد 

حاصل پایداري ابعادي نداشته براي افزایش پایداري ابعادي بر روي محصول حاصل عمل کلندرینک 

  . هاي فیزیکی آن بهبود یابد گیرد تا پایداري ابعادي و ویژگی صورت می) ایجاد نوارهاي موازي(

  

PARSETHYLENE K
ISH



 35

  
  PEتور شمایی از فرآیند تهیه آزمایشگاهی سپرا:  14- 2شکل 
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 فصل سوم

  
  

  ریسندگی با سرعت باالي
UHMWPE  
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 :UHMWPEریسندگی با سرعت باالي :فصل سوم

  :مقدمه  3-1
. استحکام کششی عبارتست از مقدار نیروي الزم براي کشیدن مواد تا آن ماده بشکند و پاره شود 

مقدارش برابر است با 
A
F

 رهاي پلی اتیلن که حاوي پیوندهاي قوي براساس این فرمول بلوC-C  در

در حقیقت . سطح مقطع خود هستند باید از نظر تئوري نیروي خیلی زیادي براي شکست آنها صرف کرد

. نهایت مولکول طوالنی پلی اتیلن کنار هم و در یک خط بتوانیم قرار دهیم و آن ها را متبلور کنیماگر بی

مورد نیاز خواهد بود که این خیلی از  Gpa  5/32ی اتیلن کریستال حدودنیروي تئوري الزم براي این پل

و مدول یانگ  Gpa2/7بنابراین می توان الیافی با استحکام کششی . سایر مواد پلیمري باالتر خواهد بود

  .بدست آورد Gpa360 -250با مقدار تئوري نزدیک به 

ي کمی هستند و از نظر شیمیایی دانسیته صرف نظر از خواص مکانیکی عالی، الیاف پلی اتیلن داراي

مقاوم و مقاومت سایشی خوبی دارند،  uvخنثی و بی اثر هستند و همچنین غیر سمی و در مقابل اشعه 

اگرچه . باشدهدایت حرارتی باال و چقرمگی خوب و مقاومت ضربه خوب از دیگر خواص این ماده می

اما نقطۀ . یی آن کاربردهاي آن را محدود می کندمقاومت فشاري کم و محدودیت در خزش و خواص دما

ذوب پایین آن باعث می شود که بتوان به آسانی آن را تهیه کرد و از دیگر خواص آن این است که خیلی 

تمام این فاکتورها به ما نشان می دهد که پلی اتیلن پلیمري . در دسترس است و قیمت آن مناسب است

همچنین در لباس هاي  UHMWPEالیاف . بردهاي متفاوت استاست که داراي رنج وسیعی از کار

هاي مقاوم و همچنین براي ساخت بادبان، طناب مورد استفاده در حفاظتی، ماسک هاي محافظ، دستکش

از کامپوزیت کردن آن می توان وسایل ورزشی، . باشددریاها، تور ماهیگیري و چتر نجات بسیار مناسب می

  .یا هواپیما را ساختهایی از اتومبیل و قسمت

با رشد این کاربردها و مخصوصاً افزایش حجم مصرف در این کاربردها ما را بر آن داشته که الیاف پلی    

الیاف پلی اتیلن امروزه به صورت الیاف با سرعت ریسندگی زیاد تولید . اتیلن را مورد بررسی قرار دهیم

ي کشش گرم را حذف کرده و شوند که دیگر مرحلهشود که الیاف با سرعت بسیار زیاد ریسیده میمی
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از آنجایی که پلی اتیلن جزء موادي است که به سرعت تشکیل بلور . سریع تر بتوان این الیاف را تهیه کرد

باشیم که در ریسندگی محلول می UHMWPEدهد و براي تولید پلی اتیلن قوي و محکم نیازمند می

UHMWPE خیلی االستیک است.  

اتفاق می UHMWPEبدست آوردن بینشی در مورد پدیده هاي رئولوژي که هنگام کشیدن  هدف کلی

  .باشدافتد می

  :ریسندگی مذاب با سرعت باال ) 3-2

ریسندگی با سرعت زیاد عبارتست از فرآیندي که مولکول هاي پلیمر بعد از اینکه نوریسی شدند با    

شود که در یک مرحله وش پیچاندن سریع باعث میاستفاده از ر. شوندسرعت خیلی باال پیچیده می

ي ما به صورت کریستال درآید که در مقایسه فرآیند ما آرایش یافتگی در یک جهت داشته باشیم و نمونه

با فراورش دو مرحله اي که ما نیاز داریم الیاف با سرعت کم پیچیده شوند و سپس آن ها را تحت کشش 

شوند کمتر از الیافی است که نیکی الیافی که تحت یک مرحله تهیه میاگرچه خواص مکا. گرم قرار دهیم

اما ریسندگی در سرعت باال خیلی مزیت و فایده بیشتري نسبت به . شوندتحت دو مرحله فراورش می

ي مواد و سوم اینکه زیرا اوالً فرآیند آسانی است و دوم اینکه سرعت باالي تهیه. فرآیند دو مرحله اي دارد

شوند امروزه تا سرعت نکته جدید اینکه الیاف که با روش تک مرحله انجام می. قیمت ارزان تر است از نظر

km/min 15 نیز رسیده است .  

قبالً حرکت هاي لرزشی در نخ پیچ باعث شکست در . توسعه این فرآیند دها سال به طول انجامیده است

شکست در نوریس نیز می . شودمی) فته استنخی که هنوز هیچ عملیاتی بر روي آن انجام نگر(نوریس 

تواند از وجود مواد و ناخالصی ها در نوریس نیز ظاهر شود و همچنین وقتی که سرعت خیلی سریع بر 

تغییر . تواند از اثرات غیر عادي شبه جذب سطحی پلیمر در داي به وجود آیدنوریس وارد شود این می

یان، شکست موینه، شکست مذاب، شارك اسکین، انسداد داي، فشار در داي، بریدگی مولکول ها، القا جر

  ... حرکت هاي متالطم و گردابی االستیک در داي، تورم اکستروژن، رزونانس کشش و

  .این پدیده ها را کامالً هنوز نشناخته اند و بعضی از آن ها ممکن است براي این ماده فقط بوجود آید
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آید که این در مورد م بین مولکول ها به وجود میشکست نوریس به علت چسبندگی و ارتباط ک - 1

این پدیده وقتی . سیستم هایی با ویسکوزیته کم و دماي باال و وزن مولکولی کم اتفاق می افتد

  .افتد که نوریس به صورت سیال شکل باشداتفاق می

باشد که باعث افزایش شکست نوریس به علت تغییر شکل سریع مواد ویسکو االستیک می - 2

  .سیسته در هنگام الکترو کردن مواد شوداال

زیبسکی در مورد چگونگی سرد کردن این گونه می گوید که از آنجایی که سرعت سرد کردن در 

بنابراین سطح پلیمر خیلی ویسکوز یا بلوري شکل است در . ریسندگی با سرعت باال خیلی زیاد است

ي پلیمر مذاب یا محلول موقعی که االسیسته در سرعت ازدیاد طول زیاد به علت. شکندنتیجه نوریس می

 : رسد، که این مقدار بحرانی عبارتست از انرژي االستیک ذخیره شده به مقدار بحرانی می

  2
1

/2 Eke   
 = سرعت ازدیاد طول که تابع پلیمر و = زمان آسایش)R-T (براي پلیمر است .  

 Ke =تواند در پلیمر ذخیره شود ي االستیک که میماکزیمم انرژ  

E =مدول یانگ پلیمر  

از آنجایی که    Ekef /2 شکست در (شکند گوید که پلیمر موقعی میبه ما میاست این فرمول

این فرمول براي  .مورد کشش پلیمر بیشتر از ازدیاد طول پلیمر باشدfکه ) پلیمر موقعی اتفاق می افتد

از . تواند مورد استفاده قرار گیردمی UHMWPEتخمین زدن ماکزیمم سرعت پیچیدن براي محلول 

را می توان از  و 103توان چنین فهمید که ماکزیمم ازدیاد طول براي نوریس حدود روي مقاالت می

  روي زمان آسایش بدست آورد

 13
max 10   Sf




  

از روي  
max )می توان ماکزیمم سرعت پیچیدن را تخمین زد که حدود ) ماکزیمم سرعت ازدیاد طول

m/min 104  - 103 خواهد بود.    
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در نوریس باالتر است از ) (به صورت دیگر براي بدست آوردن میزان جهت گیري سرعت ازدیاد طول 

سرعت آسایش 

1.  

سپس مولکول ها . آیداین وضعیت با استفاده از سرعت اکستروژن باال و یا سرعت پیچش باال بدست می

ي اسپیندریت این ساختار یک جهته ثابت می شود به در داي و یا در زیر صفحه. شوندجهت گیري می

تالیزاسیون براي وسیله ي سرد کردن نوریس و پایین آوردن دما در زیر دماي تبلور پلیمر، سرعت کریس

مثالً براي پلیمرهاي مانند پلی استایرن که بلورین نیستند باید خیلی خیلی آرام . پلیمر خیلی مهم است

باشد و براي پلیمرهاي مانند پلی استر و پلی آمید سرعت کریستالیزاسیون آرام است ولی براي پلی اتیلن 

  .و پلی پروپیلن سرعت تبلور داراي سرعت زیادي است

براین شرایط و وضعیت سرد کردن وضعیت استحکام و سخت شدن در نوریس از اهمیت ویژه اي بنا

  .برخوردار است

آهسته سرد کردن نوریس، افزایش سرعت . شود که ساختار بلور را مشخص کندنقطه انجماد باعث می

یا گردونه ریسیدن نوریس، تغییر در تنش موجود بر روي نوریس، کاهش سرعت قطر نوریس که باریکه 

  .این ها در میزان تبلور نمونه مؤثر است. شودنامیده می

  :نیروهاي تعادلی موجود براي نوریس که عبارتند از 

 +F F(x)=F(0)رئولوژي + Fسکون+  F  کشش هوا+  Fکشش سطحی  – Fگرانش

  
    :، ویسکوزیته نوریسA  : ،سطح مقطع نوریسV  : ،سرعتQ  : ،جریان جرمیCf  :صطکاك ضریب ا

: gقطر نوریس، :  Dدانسیته ي نوریس، : کشش سطحی، :  دانسیته هوا، :  airبین هوا و نوریس، 

40 

PARSETHYLENE K
ISH



 41

شکل . باشندمعموالً نیروي کشش سطحی و نیروي گرانش قابل صرف نظر کردن می. ثابت گرانش است

ماد اثر کشش هوا ي انجدهد در نقطهمقادیر این نیروها را که تابعی از سرعت پیچیدن نشان می )1- 3(

  .کمتر معلوم و مشخص است

براي موادي با ویسکوزیته کم براي بدست آوردن جهت گیري باید سرعت پیچیدن زیاد باشد و معموالً    

ماکزیمم . می باشد min/4000mباشد سرعت باالتر از وقتی صحبت از سرعت خیلی باالي ریسندگی می

تا  5000براي سرعت پیچش بین  Gpa 0/1– 5/0ذاب بین استحکام کششی در ریسندگی م

min/m7000 می باشد.  

دهد که این نشان می. اي خواهد داشتدر این سرعت باال اثر اینرسی و اصطکاك هوا نقش تعیین کننده  

رود الیاف خیلی باال می ي آرایش یافتگیدرجه min/7000mسرعت پیچیدن خیلی باال یعنی باالتر از 

  .شود خواص مکانیکی الیاف کاهش یابداما توزیع تنش ناهمگن باعث می

  
  ] . 18[ماکزیمم نیروها که تابعی از سرعت پیچیدن هستند: 1- 3شکل 

  

ي زیاد و االسیته، با افزایش سرعت ازدیاد طول زیاد و نیروي تعادل با نیروي در مورد ویسکوزیته   

در سرعت ازدیاد طول بحرانی ویسکوزیته به مقدار . شودآید و کنترل میالت تعادل در میرئولوژي به ح

بنابراین سرعت پیچیدن باید محدود . باشدرسد که این نتیجه باعث شکست در ریسندگی میبینهایت می

شده و باشد و نباید زیاد باشد، مخصوصاً در مورد سرعت تبلور مواد، اثرات االستیک بر نمونه چیره 
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بنابراین در ریسندگی با سرعت باال معموالً کریستالیزاسیون مواد به . شکست االستیک حادث می شود

با وزن مولکولی کم که مورد ) PA(و پلی آمید ) PET(آرامی انجام می گیرد مانند پلی اتیلن ترفتاالت 

 . استفاده قرار می گیرد

خواهیم از حالل براي حال می. د بررسی قرار دادیم در باال محدودیت هاي ریسندگی سرعت باال را مور

  .استفاده می کنیم UHMWPEریسندگی 

  .دهیمچگونگی و کیفیت ویسکوزیته و سرعت تبخیر حالل و سرعت پیچیدن را مورد بررسی قرار می

  :الیاف پلی اتیلن محکم و قوي ) 3-3

  :د دارد که عبارتست ازچندین راه براي ساختن و بدست آوردن الیاف قوي پلی اتیلن وجو

  رشد سطحی  - 1

  کشیدن بلورهاي به هم بافته شده  - 2

 فیلم ژله اي  - 3

  UHMWPEکشیدن و تحت کشش قرار دادن پودر دست نخورده ي  - 4

 آنیلینگ و باز پخت بلورهاي به هم بافته شده  - 5

 ژل ریسی و سپس کشش گرم  - 6

ت که الیاف از رشد یک دانه این چنین اس couetteو  peiseulleبعد از جستجو و آزمایشات در روش 

در مراحل جلوتر دانه در سیستم چرخه گردان . بلور که در محلول پلی اتیلن معلق است بدست می آید

coquette این رشد سطحی تکنیکی است براي تولید الیافی با استحکام، مدول و ازدیاد . گیردقرار می

این الیاف نسبتاً کم است و حدود  سرعت رشد Gpa4 ،Gpa 105 ،%2/5 طول در شکست به ترکیب 

min/m 1  می باشد و داراي ساختار شبه به ساختار چلوکباب می باشند که احتماالً شامل یک زنجیر

پایه است که مانند ستون فقرات است که این زنجیر با اندازه ي بیش از اندازه بزرگ از یک هسته به 

تواند از یک هسته باشد و در مدل ه این رشد بیش از اندازه نمیسپس فهمیدند ک. وجود آمده است

تغییراتی دادند و گفتند که این بک بن و این زنجیر بلند شامل اتصال و ادامه دادن چندین بلور و گره 
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اگر هنگام ساخت الیاف از کشش گرم استفاده کنیم استحکام کششی . باشدخوردن آن ها به یکدیگر می

خواهد رسید و در بعضی از نوشته ها و مقاالت با بکارگیري شرایط بهتر این  Gpa7/4 الیاف در حدود 

افزایش سرعت تولید در آزمایشات مقدماتی ژل . نیز رسیده است Gpa90/9 استحکام کششی تا مقدار

 .اند به صورت زیر استریسی براي افرادي که آن را تهیه کرده

Kalb  وpenning  اند که داراي استحکام یه کردهالیافی ته 1979در سالGpa7/3  و مدولGpa120 

  . اندرا تهیه کرده Gpa90و مدول  Gpa3الیافی با استحکام  lemstraو  smith 1980در سال 

اگرچه الیاف نوریس داراي ساختار ژل مانند، اما رسیدن محلول االستیک و تکنیک ژل ریسی بهترین   

. می باشد lmwpeو  UHMWPEیا مخلوطی از مواد  و UHMWPEتکنیک براي ریسندگی الیاف 

تواند افزایش پیدا کند هر چند که با افزایش سرعت باعث کشیده شدن بیشتر سرعت ریسندگی می

- نوریس شده و باعث کاهش قابلیت کشش گرم و همچنین کاهش خواص نهایی در کشش گرم الیاف می

هنگامی که هنوز نوریس کشیده . شوندتولید می min/m5/1قویترین الیاف با سرعت اکستروژن . گردد

شوند و سپس گیرند و نهایتاً در سرعت کم خشک مینشده است و سپس الیاف تحت کشش گرم قرار می

و الیافی با . شودکشش گرم در سرعت کمتر، کشش نوریس باعث جهت گیري بلورهاي پلی اتیلن می

اگرچه این الیاف نوریس محکم تر هستند نسبت به الیافی که بدون  ساختار چلوکباب و نسبتاً ضعیف

کشش در نوریس به وجود می آید و خواص این ها کمتر است نسبت به الیافی که با سرعت کم ریسندگی 

  .گیرندشوند و تحت کشش گرم قرار میتولید می

  :مدل الیاف ) 3-4
ر میدان جریان هست معموالً توصیف کردن بوسیله در مقاالت و نوشته ها ظاهري از یک زنجیر تنها د   

ي نیروي اصطکاك جریان مولکول هاي حالل که در مولکول بوسیله) (تعادل بین سرعت ازدیاد طول 

. تواند مولکول به کانفیگوریشن زنجیر تصادفی برگرداندظاهر شده و سرعت آسایش انتروپیک که می

پیک با سرعت آسایش انترو

طبق پیش . زمان آسایش زنجیرها می باشد  که . توصیف می گردد  1

  .بینی دي ژن
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 = ،ویسکوزیته حاللa =  ،طول ایستا در سگمنت هاي زنجیرT = ،دماN = ،تعداد سگمنت هاK = ثابت

 کسی بود که فهمید . Brestkin. کشف شد kellerاین رابطه توسط . وزن مولکول است= Mبولتزمن، 

- می  s 4-10  - 5-10در مورد وزن هاي مولکولی کم از پلیمر زمان آسایش معموالً با.  ارتباط دارد M1.7با 

  .باشد

1 سریع از سرعت ازدیاد طول باشد  Relaxtionدر مواقعی که     است و مولکول به شکل زنجیر

1 عی که و موق. تصادفی باقی می ماند   است سرعت ازدیاد طول بزرگ تر از سرعتRelaxtion 

- شود و زنجیر کامالً کشیده میدر نتیجه زنجیر از هم باز می. افتداست و کشیدگی در زنجیر اتفاق می

موقعی . این بدین معنی است که سرعت ازدیاد طول مستلزم این است که زنجیر کامالً کشیده شود. شود

- که زنجیر کامالً کشیده شده است ممکن است در نقاطی که تحت تنش زیادي است شکست ایجاد می

دهد که وزن مولکولی یک زنجیر تنها آزمایشات نشان می. شود و این نقاط معموالً در وسط زنجیر هستند

ل از اینکه نمونه در سرعت تغییر شکل خیلی زیاد، قب. وقتی تحت تنش زیادي قرار گرفته نصف شده است

  .هاي درون مولکولی استکامالً کشیده شود نمونه ممکن است بشکند و این به خاطر گره خوردگی

این بدین . باالتر از غلظت بحرانی هم پوشانی زنجیرها است UHMWPEدر ریسندگی محلول غلظت   

موقعی که در هنگام . تمعناست که زنجیرهاي مولکول در یکدیگر نفوذ کرده اند و مولکول گره گره اس

از اینجا . دهیم که طول ریسندگی از یکدیگر باز شوندآزمایش ریسندگی هستیم به زنجیرها اجازه می

توانند در هنگام آزمایش منحرف شوند موقعی که مولکول ها نمی. دهدمحلول رفتار مایع از خود نشان می

ي توصیف رفتار ویسکواالستیک نمونه در نظر مدلی که برا. دهدمحلول رفتار االستیک از خود نشان می

  .باشدها در شبکه میگیریم مدل انحراف گره خوردگیمی

- گیرد بعضی از مولکول ها در یکدیگر گیر میهنگامی که محلول در میدان جریان ازدیاد طول قرار می   

در وسط زنجیرهاي دیگر مخصوصاً انتهاي زنجیر که . شوندکنند و باعث بازگشت به حالت اولیه زنجیر می
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ها رفته و باعث به هم بافته شدن و گیر گردن زنجیرها در یکدیگر شده و باعث کاهش تعداد گره خوردگی

شوند بخشی از زنجیر که هنوز در هم پیچیده وقتی که انتهاهاي زنجیرها از میان زنجیرها باز می. شوند

. انحنا و خمیدگی در انتهاي زنجیر می شوددر نتیجه باعث . و جمع شود Relaxاست می خواهد خود 

  .این نشان دهنده رفتار ویسکوزیته غیر نیوتنی است

ها محکم این گره خوردگی. ها داراي عمر نسبتاً زیادي هستنددر طول جریان دیگر گره خوردگی   

هنگامی که . درهم گیر افتاده اند و در هم محکم شده اند که باعث به وجود آمدن گره شده است. هستند

اند محلول رفتار کرنش سخت شدن باالیی و همچنین ها در یکدیگر محکم گره خوردهاین گره خوردگی

موقعی که این گره . کند و افزایش پیدا می کندویسکوزیته ازدیاد طول محلول به سمت بینهایت رشد می

ي و یا داراي برش بازگشتی، خوردگی ها در محلول نسبتاً زیاد باشد نمونه داراي انرژي االستیک زیاد

زمانی  Dealy. ریسیدن به این مقدار بحرانی ممکن است باعث پارگی و شکست شبکه گردد. زیادي است

که زمان شکست است را محاسبه کرده، که برابر با زمان الزم براي کشیدن زنجیرهاي گیر کرده در گره 

  .خوردگی ها است

کسانی براي مولکول هاي کشیده شده در محلول هاي رقیق در محلول گره خورده، پایه و اساس ی   

باشد و زمانی که محلول در میدان جریان قرار دارد باید  Relaxtionکشش باید سریع تر از . وجود دارد

زمان استراحت براي نمونه باید آنقدر افزایش داد و . به اندازه کافی زیاد شده باشد تا کامالً کشیده شود

ر گره خوردگی ها این بدین معناست که سرعت ازدیاد طول که براي ازدیاد طول مولکول ي فشار دبوسیله

  .کافی است

و آن را با فاکتوري که آن را فاکتور اثر در گره خوردگی  R-Tگریس لی تعیین کرد که به هم زدن    

در  /C2Tهاي کم وي گره خوردگیدانسیته. است  M/CTوابسته به  نشان داد و ادعا کرد که 

مخصوصاً . را به صورت پیچیده بدست آورد R-Tاگرچه او . هاي زیاد وابسته استدانسیته ي گره خورده

هنوز به متغیرهایی مانند وزن مولکولی پلیمر،  R-Tشود و موقعی که شروع به ایجاد بلور در نمونه می

اي یر شبه به درجه ي شاخههمچنین متغ. ي حالل، غلظت پلیمر در حالل و دما وابسته استویسکوزیته

  .شدن و ثابت بر هم کنش تعادل
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تواند از متوسط وزن مولکولی بین گره متوسط شکل طول به هم بافته شده بین گره خوردگی ها می

  .به صورت زیر بدست آورد Meخوردگی هاي محلول 

  

  
= 2000kg/kmol)مذاب(Me  

 = کسر حجمی پلیمر

    =1/0 – 1/3، براي حالل خوب 2براي حالل تتا

یابد طول سیم بافته شده بین گوید که موقعی که مقدار گره خوردگی ها افزایش میاین به ما این را می   

 .یابدها کاهش میگره خوردگی

اول اینکه غلظت پلیمر در . توان فهمیداز این فرمول دو متغیر دیگر که در ریسندگی مهم هستند می   

هنگامی که تأثیر و نفوذ حالل کم است برهم کنش متقابل . و نفوذ حاللمحلول، و دیگر آنکه تأثیر 

یابد دهد که موقعی که غلظت افزایش میفرمول همچنین نشان می. یابدهاي پلیمر افزایش میمولکول

کنند که این مقاومت و استحکام شبکه را افزایش ها بیشتر حمل فشار میشبکه بیشتر و گره خوردگی

  .دهدمی

توان پیش بینی کرد که مراحل اولیه کشش بعضی ها میمدل انحراف شبکه ي گره خوردگی از   

  . باشدها و یا شکست و یا بازگشت به حالت اولیه میها با باز شدن گره خوردگیمولکول
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  ] . 19[ .ارائه شماتیکی از شبکه ي گره خوردگی ها که داراي حفره هایی است : 2- 3شکل 

دهد که براساس مکانیسم پایداري تیلور به بین شبکه و حالل خالص را نشان میاین سطح مشترك  

  .اي است رشته هاي باریکی تبدیل شده است که شبه به مکانیسم ترك برداشتن در پلیمرهاي شیشه

  :UHMWPE آزمایشات مقدماتی بر روي ریسندگی با سرعت باالي الیاف)3-5
در حالل روغن پارافین  UHMWPEهاي خیلی االستیک  تکنیک سرعت باالي ریسندگی براي محلول

ي نوریس براي ساخت از یک کوره گرم نگهدارنده. براي تولید الیاف قوي در یک مرحله ي فرآیند است

و مدول  Gpa 3/2با استحکام کششی  min/m 4000شود که سرعت پیچیدن این الیاف استفاده می

توان این الیاف را با کشش که نمی. توان بدست آورد می 5/6%ول در شکست و ازدیاد ط Gpa46یانگ 

محلول از  min/m 1اگر با سرعت پیچش . درجه سانتیگراد بیشتر این خواص را بدست آورد148گرم 

  .خواهد رسید  Gpa2/7خود و تحت کشش گرم قرار دهیم استحکام کششی الیاف به مقدار 

هدف از این کار افزایش تولید . با سرعت باال از دو دهه ي قبل در نظر دانشمندان بوده است ریسندگی   

کشش پلیمر مذاب باعث شده که کامالً نمونه جهت . الیاف و آسان کردن فرآیند ریسندگی بوده است

  min/mسرعت ریسندگی باالي . گیري شود و الیافی به صورت بلوري در یک مرحله شکل بگیرند

ي کم و راهی شگفت انگیز براي براي پلی اتیلن ترفتاالت بکار برده شده است با ویسکوزیته 10000
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. در روغن پارافین است UHMWPEساخت الیاف نرم و براي شکل دهی مواد ویسکواالستیک مانند 

ند جریان هاي کند مانچون این محلول به شدت االستیک است ناپایداري جریان به شدت رشد می

گردابی االستیک و فرستادن امواج جریان و کشیدن رزونانس، همچنین جذب سطحی در دیواره رشته 

ساز شکستگی در شبکه گره خوردگی ها و کشش ویسکواالستیک محلول سرعت تغییر شکل ممکن است 

  . به آسانی باعث شکست نوریس گردد 

  
  ] . UHMWPE]19باالي  شماتیکی از ریسندگی محلول با سرعت: 3- 3شکل 

 

درجه سانتیگراد با  135در دکالین در دماي] dl/g33] =با  UHMWPEدر این آزمایش از   

kmolkgM w /105.5 6  وkmolkgM n /105.2 6 ایماستفاده کرده .UHMWPE  در روغن

متیل  4بیوتیل  tدي،  2و  6آنتی اکسیدانت  wt 5/0% و داراي  wt 5/1% پارافین حل شده در غلظت 

  .به منظور جلوگیري از تخریب اکسایشی در هنگام آزمایش میباشد) یول(کریزدل 

درجه سانتیگراد می 120و آنتی اکسیدانت در روغن پارافین در دماي  UHMWPEمحلولی از پودر  

 پودر شروع به حل شدن  درجه سانتیگراد130در دماي حدود. دهیمسازیم و سپس دما را افزایش می

افزایش دهیم تا مانع از ایجاد کلوخه شدن نمونه در حالل  rpm720کند و باید میزان تکان دادن را تا می

48 

PARSETHYLENE K
ISH



 49

شود و در این نقطه دیگر محلول یک محلول کامالً ویسکوز می درجه سانتیگراد 140در دماي حدود. شود

به محلول حرارت . یري شودشود تا از واپاشی و تنزل درجه و تخریب مکانیکی جلوگتکان دادن متوقف می

دارند تا ساعت در این دما ثابت نگه می 48درجه سانتیگراد و آن را براي مدت 150شود تا دمايداده می

اي به منظور هاي استوانهبه محض سرد شدن ژل را به صورت قسمت. یک محلول کامالً همگن بدست آید

اي یک پیستون به صورت استوانه. ورت زیر استکه دستگاه به ص. کنندتغذیه وارد دستگاه ریسندگی می

تواند با یک داي هیبربولیک تجهیز شده سانتیمتر و می30سانتیمتر و طول  4است که داراي قطر داخلی 

پیستون مستقیماً . نشان داده شده است 3- 3شماتیک این دستگاه در شکل . میلیمتر 5/0و قطر خروجی 

شود که مانع از وجود حباب هوا شود و همچنین داي هم به ث میگیرد و باعبر باالي سر ژل قرار می

در هنگام افزایش . شودمنظور جلوگیري از چکه کردن و شره کردن روغن بر روي قسمت ها استفاده می

در این دما پلی اتیلن دوباره . شود که پیستون به طرف باال حرکت کندشود و باعث میدما ژل منبسط می

ماند تا دوباره یک محلول همگن ساعت در این دما در محفظه باقی می 3محلول براي شود و این حل می

  . داشته باشیم

محلول گرم درون . شود پیستون داراي سرعت ثابت است که باعث سرعت اکستروژن ثابت ماده می  

 8/3داخلی  شود که این محفظه داراي قطراي گرم براي نوریس است وارد میاي که داراي محفظهاستوانه

سانتیمتر طول دارد که کار این محفظه مانع از سرد شدن سریع و کریستال شدن  5/20سانتیمترو 

ي دستگاه پیچاننده با قطر نسبتاً دما در این آون به تدریج کاهش یافته و الیاف به وسیله. شودمحلول می

 min/m  6000سرعت پیچش سانتیمتر با سرعت پیچیدن ثابت پیچیده می شوند و ماکزیمم  50بزرگ 

در سرعت چرخش زیاد باید نوریس را از اغتشاشات هوا و باد ایجاد شده در هنگام چرخیدن به . باشدمی

  .وسیلۀ یک پنجرة مشبک حفاظت کنیم 

دهیم تا به مقدار کنیم و سپس سرعت چرخش را افزایش میآزمایش با سرعت چرخش کم شروع می  

کنیم و سپس دسته نهایتاً روغن را از دسته الیاف با استفاده از  هگزان نرمال خارج می. برسیم مورد نظر

درجه سانتیگراد تحت خالء خشک  50 کنیم و سپس آنها در دمايالیاف را در طول ثابت نگهداري می

درجه  148سانتیمتر در دماي30اي به طول بعضی از الیاف تحت کشش گرم بوسیله ي لوله. کنیممی
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باالترین نسبت کشش . کشیده می شوند s-12-10سانتیگراد در نیتروژن اتمسفر در سرعت کشش حدود 

  .برابر نسبت کشش در یک مرحله است  50آید که در دو مرحله فرآیند بدست می

تحت  min/mm12سانتیمتر از نمونه را با سرعت  5/2تست کشش تستی است که در دماي اتاق طول 

  . شود دهند و سپس استحکام کششی محاسبه میکشش قرار می

که تابعی از سرعت پیچیدن الیاف با محلول  Gpa2/7تا  Gpa3/0 استحکام کششی را از 4- 3شکل    

%wt5/1  ازUHMWPE درجه  220در روغن پارافین که از درون یک داي هیپربولیک در دماي

  .دهد یسانتیگراد اکسترودر می شود را نشان م

 min/m 1هستند الیافی هستند که با سرعت آهسته  Gpa2/7الیافی که داراي استحکام کششی 

سپس این الیاف تحت کشش گرم در . شوندشوند و با سرعت ثابت مانند نخ پیچیده میاکسترودر می

افزایش میزان سرعت . ندبرس 200گیرند تا به مقدار نسبت کشش درجه سانتیگراد قرار می 148دماي

میتوان الیافی با استحکام  min/m 250و افزایش سرعت پیچیدن تا  min/m 100اکستروژن تا مقدار 

هنگامی که . اما هنوز می توان این الیاف را تحت کشش گرم قرار داد. بدست آورد Gpa2/3کششی 

- کاهش می Gpa3/0بینیم که استحکام کششی به مقدار می رسد می min/m 500سرعت پیچیدن به 

که این به . درجه سانتیگراد قرار دهیم 148توان این الیاف را تحت کشش گرم در دماي یابد و دیگر نمی

  . باشد علت همراه شدن جهت گیري و ایجاد بلورها در گره خوردگی هاي شبکه در نوریس می

  :ت پیچیدن با افزایش دما می تواند افزایش پیدا کند، به عنوان مثالماکزیمم سرع
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  ] . ٢١[استحکام کششی الیاف پلی اتیلن که تابعی از سرعت پیچیدن :  4- 3شکل 

  

در نوریس ) (استحکام کششی الیاف پلی اتیلن که تابعی از سرعت پیچیدن است و با سرعت جریان   

  .تقیم داردارتباط مس

  
  ] . ٢١[ ماکزیمم سرعت پیچیدن تابع دما در اطراف نوریس:  5- 3شکل 
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باشد شکل براي در نوریس تابع دما در اطراف نوریس می) (ماکزیمم سرعت پیچیدن و سرعت جریان  

تیگراد اکسترودر شده است رسم شده درجه سان 190 در دماي min/1mپلی اتیلن محلول که با سرعت 

 . است

  

را نشان  min/2700mالیاف ریسیده شده با سرعت زیاد پلی اتیلن با سرعت  SEMنمایی از مسیر و گراف : 6- 3شکل 

  .]٢١[می دهد 
  

درجه  220دما به هنگامی که. برسد  min/m 1600تواند به درجه سانتیگراد سرعت می 160در دماي   

دور برسد که دیگر نمی توان آن را تحت کشش گرم قرار  4000رسد سرعت می تواند به سانتیگراد می

رسیم استحکام کششی به مقدار می min/m 4000دهیم اما این شگفت انگیز است که وقتی در سرعت 

Gpa3/2 رسد و مدول یانگ به مقدار میGpa46 5/6% شکست در ازدیاد طول به مقدار رسد و می 

  .است

 c°128شود در دمايبینیم که الیه الیه بودن مواد باعث میکنیم میاستفاده می DSCوقتی از تست 

دهند که وجود این پیک به خاطر انتقال و تبدیل الیاف در ابتدا یک پیک گرماگیر از خود نشان می

  .باشددرجه سانتیگراد می 156 لعی در دمايبه درون شش ض  1ساختار بلورهاي سه بعدي
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  ] . UHMWPE]21تغییرات گرما بر حسب دما بر روي الیاف :7- 3شکل 

  

اي در الیاف در ریسندگی در سرعت باال وجود دهد که بخش بزرگی از مواد الیهنشان می 7- 3شکل    

  .دارد

ي ، باید نسبت به ثابت مرتبه) R-T )ه هاي بهم بافته شدهاي گره خوردگیظاهراً مقدار زیادي از شبکه

ها در میدان جریان باید به اندازه کافی بزرگ باشد، براي اینکه واحد بزرگتر باشد، اما زمان اقامت شبکه

محلول داراي توزیع طول هاي بهم  UHMWPEاز آنجایی که . زنجیرهاي کامالً کشیده داشته باشیم

رسد که الیاف کوتاه تر به هم بافته دارد این به نظر منطقی میها ي معین بین گره خوردگیبافته شده

  .شده و بشکند
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    چهارم فصل 

 گیري و پیشنهادات نتیجه
پلی اتیلن بـا وزن مولکـولی   در مورد سپراتور پلی اتیلنی این چنین می توان نتیجه گیري کرد که چون    

، و داراي مقاومت الکتریکی کمی است پس مـانع از  ستاي مقدار میانگین خلل و فرج کمی ادار خیلی باال

 پلی اتیلن با وزن مولکولی خیلی بـاال همچنین . گردد شده و باعث افزایش عمر باتري می ایجاد مدار کوتاه

ي مولکـولی  داراي مقاومت سایشی زیاد و مقاومت ضربه خیلی زیاد است و این به دلیل است که زنجیرهـا 

پس در جاهایی که مقاومت سایش . خیلی طویل وشبه بلوري هستند پلی اتیلن با وزن مولکولی خیلی باال

همچنین .استفاده کنیم  پلی اتیلن با وزن مولکولی خیلی باالزیادي می خواهیم به جاي فوالد می توان از 

  که این خواص عبارتند از . شد به دلیل داشتن خواص زیر انتخاب مناسبی براي ساختن باتري می با

سطح ماده خود ( حالت غیر چسبنده بودن ، مقاومت ضربه خیلی باال، مقاومت سایش برجسته و خوب 

و  خواص مکانیکی عالی، جذب آب خیلی ناچیز، مقاومت شیمیایی عالی، )انند نرم کننده عمل می کندم

 . است مقاومت ترك خوردگی عالی

داراي مقاومت و توانایی هاي عالی است و براي جاده هاي صاف و بـراي منـاطق   سپراتورهاي پلی اتیلنی  

 کاربرد باتري هاي کل ماشین ها را به خود اختصاص داده است 70%مالیم و سرد مناسب است و 

می توان چنین نتیجه گیري کرد که با افزایش  پلی اتیلن با وزن مولکولی خیلی باالدر مورد ریسندگی  

محلول خیلی االستیک می شود و با مشکل روبرو خواهیم شد  یلن با وزن مولکولی خیلی باالپلی اتغلظت 

همچنین افزایش . همچنین سرعت اکسترود مواد و پیچیدن نقش مهمی در خواص مکانیکی الیاف دارد . 

مونه جرم مولکولی بر روي نمونه ما تاثیر گذار است و افزایش جرم مولکولی باعث افزایش االسیسیته ن

  .کنددگی را دشوارتر میگردد و محلول را ناپایدارتر و ریسن
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