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ypothesis: Polymeric fuel tanks have considerably lighter weight in
comparison to metal tanks. However, a drastic reduction in evaporation of
gasoline vapor from these fuel tanks is needed. The use of nanoparticles to
produce polymeric nanocomposites can be an effective way to reduce the extent of
permeability and enhance mechanical and processing properties. The planar nanoclay
platelets have a substantial potential in enhancement of barrier properties of polymers.
It should be noted that the type of compatibilizer plays a remarkable role in the
dispersion state of nanoclay.
Methods: Nanocomposite samples were prepared using melt blending method in a
twin screw extruder. In order to find the optimized formulation, the effects of nanoclay
content, compatibilizer type, compatibilizer content and screw speed were assessed
using response surface methodology (RSM). The optimization was performed based
on the lowest gas permeability, favorable impact strength and melt flow index.
Findings: In general, the increment of nanoclay content led to improvement of the
barrier properties, while compatibilizer content had an optimal level. The results of
optimization revealed that the sample containing 10 wt% of maleic anhydride grafted
polyethylene as compatibilizer and 6 wt% of organoclay (Cloisite 20A) possesses
the optimum properties. Indeed, this sample showed an optimum balance between
different properties and an exfoliated morphology for nanoclay platelets was obtained.
On the other hand, although the oxidized polyethylene wax with high viscosity showed
the lowest gas permeability, the impact strength and melt flow index were totally
undesirable. Nanocomposite samples containing low viscosity oxidized polyethylene
wax exhibited the highest gas permeability.
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چکیده
فرضیه :مخزنهای سوخت پلیمری وزن بسیار کمتری در مقایسه با نوع فلزی دارند .اما ،در

این مخزنهای سوخت ،به کاهش چشمگير تبخیر بنزین نياز است .استفاده از نانوذرات و تهیه

نانوکامپوزیت پلیمری میتواند راهحل مؤثري برای دستیابی به مادهای با خواص مکانیکی ،فرایندی و

تراوايي تنظیمپذير باشد .نانوخاكرس صفحهای قابلیت زيادي در افزایش خواص سدگری پليمرها

واژههای کلیدی

ایجاد میکند و نوع سازگارکننده نقش مهمی در نحوه پراکنش نانوخاكرس دارد.

نانوکامپوزیت،

براي یافتن فرمولبندي بهینه ،اثر عوامل مختلفی همچون مقدار نانوخاكرس و سازگارکننده ،نوع

مخزن سوخت پلیمری،
نانوخاكرس،
گازتراوايي،
روش سطح پاسخ

روشها :نمونههاي نانوکامپوزیتي با روش آميختهسازي مذاب در اکسترودر دوپیچي تهیه شدند.

سازگارکننده و سرعت اکستروژن با روش سطح پاسخ بررسي شد .بهینهسازی براساس دستیابی
به حداقل مقدار گازتراوايي ،استحكام ضربهاي مناسب و شاخص جريان مذاب مناسب انجام شد.

یافتهها :بهطور کلی ،با افزایش مقدار نانوخاكرس ،خواص سدگری بهبود یافت .در حالی که

برای سازگارکننده ،مقدار بهینهایی وجود داشت .بهینهسازی نتایج مشخص كرد ،نمونه داراي

 6% wtنانوخاكرس (كلويزيت  )20Aو  10% wtسازگارکننده پلیاتیلن پیوندخورده با مالئیک

انیدرید ،خواص بهينه دارد .در واقع ،در این نمونه تعادل بهينهاي ميان خواص مختلف وجود داشته و
ساختار کام ً
ال ورقهای از صفحههاي نانوخاكرس حاصل شده است .از سوی دیگر ،موم پلیاتیلن
اکسیدشده با گرانروی زیاد ،کمترین مقدار تراوايي را نشان داد .اما ،مقدار استحكام ضربهاي و
شاخص جريان مذاب آن غیرقابل قبول بود .نمونههاي نانوکامپوزیت داراي موم پلیاتیلن اکسیدشده
با گرانروی کم ،کمترین مقدار کاهش در گازتراوايي را نشان دادند.
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مقدمه
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در سالهای گذشته در صنعت خودروسازی ،مخزنهای سوخت
پلیمری جایگزین نوع فلزی شدند .زیرا ،نوع پليمري مقاومت بيشتري
در برابر شرایط محیطی ،سوختهای الکلدار ،ضربه و تصادفات
دارند .همچنین بهدلیل وزن کمتر اين نوع مخزن ،مقدار مصرف
سوخت و انتشار آالیندههایی نظیر کربن دیاکسید به محیط را کاهش
میدهند .مخزنهای سوخت پلیمری براي کاهش تراورش بنزین،
ساختار ششالیه دارند .اما تراوش بنزین به خارج از این مخزنها
ممکن است ،از نواحی مختلفی مانند محل اتصاالتی که روی مخرن
جوش خوردهاند ،مسیر انتقال سوخت به موتور ،گلویی مخزن در
زمان سوختگیری و در نهایت از سطح مخزن پلیمری [ ]1انجام
شود .بنابراین ،برای دستیابی به سطح استاندارد ،باید تمهیدات ویژهای
بهمنظور کاهش تراوش بنزین از این نواحی اندیشیده شود.
یکی از راههای بهبود خواص نفوذناپذیری گاز در مواد پلیمری،
اضافهکردن موادی با خاصیت سدگري گاز است .از این میان ،افزودن
مواد معدنی به ماتریس پلیمری بهعنوان یکی از راههای مؤثر کاهش
گازتراوايي در پلیمر شناخته میشود .افزودن ذرات در ابعاد میکرو
(بیش از  20%حجمی) گازتراوايي را کاهش و مدول كشساني ماتریس
را افزایش میدهد .اما از سوی دیگر ،معموالً با کاهش شدید ساير
خواص از جمله انعطافپذیری ،چقرمگی و نيز افزایش وزن قطعه
همراه است [ .]2،3بنابراین ،امروزه استفاده از ذرات با ابعاد نانو و
تهیه نانوکامپوزیت پلیمری مورد توجه قرار گرفته است .زیرا ،در
نانوکامپوزیتها افزودن مقادیر بسیار اندک از نانوذرات (کمتر از 3%
حجمی) میتواند اثر شايان توجهي بر خواص مختلف نانوکامپوزیت
ایجاد کند [ .]4،5دستیابی به تغییر قابل مالحظه در خواص مدنظر
از ماتریس پلیمری ،به ساختار نانومقیاس ذرات افزودهشده بستگي
دارد .از نانوذرات مناسب میتوان به نانوسیلیکا ،نانولوله کربن و
نانوخاكرس اشاره کرد [ .]6-8همچنین ،اخیرا ً نانوصفحههاي گرافن
نیز بهعنوان نانوذره جدید با خواص عالی و منحصر بهفرد معرفی
شدهاند که در واقع نانوذراتی دوبعدی با ضخامت در ابعاد نانو و
خاصیت نشتناپذیری هستند .اما ،استفاده از آنها در کاربردهای
عملی هنوز مسئله چالشبرانگیز است [.]9
بهطور کلی عواملی که بر گازتراوایی اثر دارند ،عبارت از مقدار
بلورینگی پلیمر ،وجود گروههای قطبی ،فشردگی ساختار و نوع
نانوذرات است .فاز بلوری میتواند بهعنوان مانعی در برابر عبور
مولکولهای گاز عمل کند .بنابراین ،با افزایش درصد بلورينگي،
حلپذيري گاز در ماتریس پلیمری کاهش مييايد و گازتراوایی نیز
کمتر میشود [ .]10درصد بلورینگی ممکن است ،در اثر افزودن

نانوذرات تحت تأثیر قرار گیرد .اما ،کاهش یا افزایش درصد
بلورینگی به نوع نانوذرات و نحوه پراكنش آنها در ماتریس بستگی
دارد .درباره ایجاد گروههای قطبی میتوان گفت ،از آنجا که با
اضافهشدن نانوذرات ،ساختار شیمیایی پلياتيلن پرچگالي ()HDPE
تغییری نمیکند ،فقط با اضافهشدن جزء سازگارکننده میتوان مقدار
گروههای قطبی موجود در سامانه را افزایش داد .همچنین ،وجود
سازگارکننده نقش بزرگی بر نحوه پراكنش نانوذرات در ماتریس دارد.
نوع نانوذرات و شکل ظاهری آنها عامل دیگری است که بر مقدار
گازتراوایی مؤثر است .بهعنوان مثال ،نانوذرات کروی یا نانولولههای
کربن اگرچه ممکن است ،باعث کاهش تراوايي در نانوکامپوزیت
شوند .اما ،اثربخشی آنها در مقایسه با نانوذرات صفحهای بسیار
کمتر است Osman .و همکاران [ ]3مقدار تراوايي  HDPEرا در
مجاورت پرکنندههای مختلف شامل میکروذرات کلسیم کربنات
(اصالحشده و نشده) و نانوذرات مونتموریلونیت ()OMMT
مقايسه كردند [ .]3آنها مشاهده کردند ،هیچ يك از این ذرات
موجب هستهگذاری  HDPEنشده و مقدار بلورینگی آن را تغییر
ندادهاند .گازتراوایی پلیمر نیز پس از افزودهشدن نانوذرات کروی
کلسیم کربنات (با هر اندازه قطری) تغییری نکرده است .در حالی که
با افزودن  3%حجمی از  OMMTضریب تراوايي  HDPEبه مقدار
 35%کاهش یافته است .بنابراین ،هرچه نانوذرات صفحهای نسبت
منظر بزرگتری داشته باشند ،اثر آنها بر کاهش تراوايي بیشتر است.
در صفحههاي نانوخاكرس ،افزایش نسبت منظر ارتباط مستقیم با
مقدار ورقهايشدن آنها دارد .با استفاده از تبادل یونهای سدیم
میان صفحههاي نانوخاكرس با مولکولهای آلی مناسب ،میتوان
فاصله میان صفحهها را افزایش و قطبیت سطحی آنها را کاهش داد
تا پراكنش و ورقهایشدن صفحهها در ماتریس پلیمری بهبود یابد .از
سوی دیگر ،بررسی نانوکامپوزیتهای با ماتریس  ،HDPEحتی برای
نانوذراتی که با عوامل فعال غیرقطبی اصالح سطحی شده بودند،
نشان داد ،پراكنش بهینهای از نانوذرات حاصل نشده و کلوخههای
بزرگ قابل تشخیص و ردیابی است [ .]11در نتیجه استفاده از جزء
سازگارکننده ضروری است .از سازگارکنندههای متداولي که معموالً
استفاده میشوند ،میتوان پلیاتیلن پیوندخورده با مالئیک انیدرید
( ،)PE-g-MAموم پلیاتیلن اکسیدشده و کوپلیمرهای اتیلن و
آکریلیک اسید را نام برد [.]12-14
در پژوهش  Lottiو همکاران [ ]15نانوکامپوزیتهای  HDPEو 5% wt
نانوخاكرس كلويزيت  )Cloisite 20A( 20Aدر مجاورت 15% wt
سازگارکننده  HDPE-g-MAبهوسيله اکستروژن دوپیچي همسوگرد
تهیه و خواص مکانیکی و گازتراوایی فیلمهای دمشی آنها بررسی
و
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شد .نتایج آزمون  XRDنشان داد ،شكلشناسي میانورقهايشده از
نانوصفحهها بهدست آمده است .آزمون تراوایی اکسیژن و بخار آب
ت در مقایسه با  HDPEخالص کاهش
نشان داد ،تراوایی نانوکامپوزی 
یافته است .مطالعه خواص مکانیکی فیلم نيز بیانگر افزایش مدول و
کرنش شکست نانوکامپوزیت نسبت به نمونه خالص بود ،اما تنش
نهایی نانوکامپوزیت کاهش يافته بود.
 Jacquelotو همکاران [ ]16شكلشناسي و گازتراوایی
نانوکامپوزیتهای بر پایه پلیاتیلن و نانوذرات مونتموریلونیت
اصالحشده را بررسی كردند .نانوکامپوزیتها با روش آميختهسازي
مذاب در اکسترودر دوپیچي همسوگرد در دمای  180°Cتهیه
شدند .بر اساس نتایج ،استفاده از  10 wt%سازگارکننده پلیاتیلن
ک انيدريد ( )HDPE-g-MAاثر مثبتی بر پراكنش
پيوندخورده با مالئی 
نانوذرات نداشت .اما مقدار  ،20% wtپراكنش نانوذرات را بهبود داد و
باعث افزایش فاصله میان صفحهها شد .نتایج آزمون گازتراوایی
نشان داد ،وجود  OMMTگازتراوایی را کاهش ميدهد و با افزایش
مقدار آن ،کاهش بیشتری در گازتراوایی ديده ميشود .از سوی دیگر،
مطالعه نوع سازگارکننده مشخص كرد ،موم اکسیدشده در کاهش
مقدار گازتراوایی نانوکامپوزیتهای داراي  5%وزنی نانوذرات
مؤثرتر از سازگارکننده  HDPE-g-MAعمل کرده است Marini .و
همکاران [ ]17نانوکامپوزیتهای  HDPEبا  5% wtنانوخاكهاي
رس كلويزيت  30Bیا  15Aو  15% wtسازگارکننده اتیلن وینیل
استات ( )EVAرا بهوسيله اکسترودر دوپیچي همسوگرد تهیه کردند.
نانوکامپوزیتهای داراي كلويزيت  15Aشكلشناسي بهتری نشان
دادند .اما ،تراوايي نانوکامپوزیتها نسبت به  HDPEخالص بیشتر
بود که دليل آن میتواند تشکیل شكلشناسي دوفازی از  HDPEو
فاز - EVAنانوخاكرس باشد.
در پژوهش حاضر ،نانوکامپوزیتهای پلیاتیلن پرچگالي-
نانوخاكرس در مجاورت سازگارکنندههای مختلف با روش
آميختهسازي مذاب تهیه شدند .اثر مقدار نانوخاكرس ،مقدار و نوع
سازگارکننده و شرایط فرایند ،با روش طراحی آزمون سطح پاسخ
بررسی و نمونه بهینه بر اساس کمترین مقدار گازتراوایی و بهترین
خواص ضربه و شاخص جريان مذاب تعیین شد .سازگارکنندههای
استفادهشده ،شامل پلیاتیلن مالئیکدارشده و دو نوع موم پلیاتیلن
اکسیدشده با گرانرویهای مختلف بودند .در واقع ،در این پژوهش
نشان داده شد ،ساختار و نوع سازگارکننده تا چه مقدار میتواند بر
خواص بعدی نانوکامپوزیت اثرگذار باشد .افزون بر این ،نقش عوامل
مؤثر بر نحوه پراكنش نانوذرات ،برهمکنش آنها با ماتریس و خواص
نهایی نانوکامپوزیت مطالعه و فرمولبندي نانوکامپوزیت بهینهسازی
28

شد .تولید نانوکامپوزیتهای بر پایه پلیاتیلن پرچگالي با خواص
سدگری مناسب بدین دليل اهمیت دارد که این مواد قابلیت کاربرد در
ساخت مخزنهاي سوخت پلیمری تکالیه را دارند .زیرا همانطور
که گفته شد ،مخزنهاي سوخت پلیمری متداول ششالیه ساخته
میشوند که داراي یک الیه پلیوینیل الکل ( )EVOHو دوالیه چسب
در اطراف آن هستند .به همین دلیل هزینه تولید بسیار زيادي دارند.
بنابراین در حال حاضر ،تولید مادهایی که بتواند در ساخت مخزنهاي
سوخت تکالیه استفاده شود ،بسیار نو و مورد توجه بوده که در این
پژوهش بررسي شده است

تجربي
مواد

پلیاتیلن پرچگالي استفادهشده  MS 210 BN-NAمحصول شرکت
 Totalفرانسه با شاخص جریان مذاب  21/6 kg( 6 g/10minو
 )190°Cبود .نانوخاكرس با نام تجاری كلويزيت )Cloisite 20( 20A
از شرکت  BYKآلمان خریداری شد .براي بهبود پخش نانوخاكرس
در ماتریس پلیمری از سه نوع سازگارکننده مختلف استفاده شد .این
سازگارکنندهها شامل پلیاتیلن مالئیکدارشده و موم پلیاتیلن اکسیدشده
بودند که خواص آنها در جدول  1آمده است .بدین ترتیب میتوان اثر
ساختار سازگارکننده و مشخصات فیزیکی آن را بر خواص گازتراوایی
نانوکامپوزیتها بررسی كرد .پلیاتیلن مالئیکدارشده مصرفي دارای
درصد زيادي گروههای مالئیک انیدرید پیوندخورده بر زنجیرهای
 LLDPEبود .مومهای پلیاتیلن اکسیدشده معموالً با فرایند تخریب
گرمايي یا شیمیایی پلیاتیلن با وزن مولکولی زياد (بیش از )106 g/mol
تولید میشوند .طی این فرایند افزون بر شکستن زنجیر و کاهش وزن
مولکولی ،گروههای کربوکسیلیک اسید روی زنجیر پلیاتیلن تشکیل
میشوند .بنابراین قابلیت پخش در محیطهای قطبی را پیدا میکنند.
این مومها معموالً بهعنوان روانکننده ،در تهیه امولسیونها و عامل
يَشوند .در این
پخشکننده رنگدانههای رنگی یا پرکنندهها استفاده م 
ی و ارزش اسیدی
پژوهش ،دو موم پلیاتیلن اکسیدشده با گرانرو 
مختلف بهکار گرفته شد .طبق جدول  ،1موم  Evonikبا گرانروی بسیار
كم در مقایسه با  Honeywellارزش اسیدی و در نتیجه مقدار اکسایش
کمتری نیز دارد.
و

و

و

طراحی آزمون

در این پژوهش همانطور که شرح داده شد ،برای بهبود خواص سدگری
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جدول  -1انواع سازگارکنندههای استفادهشده و خواص آنها.

Table 1. Different types of compatibilizer and their properties.

)Viscosity at 60°C (mPa.s

)Density (g/cm3

Producer

Compatibilizer

-

0.924

Mitsui Chemicals

*)Maleic anhydride grafted polyethylene (ADMER GT6E

8500

0.98

Honeywell, USA

)Oxidized polyethylene wax (AC316

200

-

Evonik, Germany

)Oxidized polyethylene wax (Tegomer E525
* MFI: 1.1 g/10min

 HDPEدر برابر گازها از روش تهیه نانوکامپوزیت استفاده شد .اما
عاملهاي مختلفی بر خواص تراوايي نانوکامپوزیت حاصل مؤثرند .این
عاملها كه هر يك دارای سه سطح تغییر بودند ،در چهار گروه مختلف
دستهبندی شده و در جدول  2فهرست شدند .انتخاب سطوح تغییرات
عاملها ،براساس اطالعاتی انجام شد که از مرور پژوهشهای مشابه
بهدست آمده بود .از مدل  Box-Behnkenبراي طراحی آزمون استفاده
شد .برای تحلیل نتایج ،نرمافزار  Design Expert 7.0بهكار گرفته شد.
براساس طراحی آزمون با سه متغير عددی و کیفی مشخص شد45 ،
آزمون باید انجام شود .در واقع ،سرعت پیچ بیانگر شرایط فرایند است.
زیرا ،بر زمان اختالط و شدت برش واردشده بر مواد اثرگذار است.
دستگاهها و روشها

برای تهیه نانوکامپوزیتهای پلیمری پلیاتیلن-سازگارکننده-
نانوخاكرس ،از اکسترودر دوپیچي  Brabenderمدل  WTH55ساخت
آلمان با چرخانه نوع غلتكي 6 ،ناحیه گرمایی ( )200-180°Cو L/D
برابر  40استفاده شد .نمونهها بر اساس فرمولبندي بهدستآمده از
طراحی آزمون تهیه شدند .برای انجام آزمون گازتراوایی ،نیاز بود که
نمونهها به شكل فیلم نازک با ضخامت حدود  100 μmدرآیند .بدین
ترتیب در مرحله دوم ،آمیختههای تهیهشده با فرایند فیلم دمشی بهكمك
دستگاه  Brabenderبا نسبت دمش ( )BURبرابر با  2:1و نسبت کشش
( 12:1 )DDRبهشکل فیلم درآمدند .شرایط عملیاتی برای تمام نمونهها
یکسان بود و ضخامت فیلمهای بهدستآمده در محدوده 100 ± 10 µm

قرار داشت .برای اندازهگیری مقدار تراوایی از دستگاه گازتراوای
اکسیژن  GDP-Cساخت شرکت  Bruggerآلمان استفاده شد .آزمونها
مطابق با استاندارد  ASTM D1434در شرایط دمايی  ،23 ± 2°Cدرون
خشكانه یا در مجاورت کلسیم کلرید بهمدت  3 hانجام شد .مقدار
تراوايي نمونههاي فیلم با اندازهگیری تغییرات فشار محاسبه شد .سرعت
عبور گاز اکسیژن از فیلم ( )oxygen transmission rate, OTRنيز
اندازهگیری و گزارش شد.
اندازهگیری شاخص جریان مذاب نمونهها با دستگاه Zwick Roell 4100
در شرایط  190°Cو وزنه  21/6 kgانجام شد .استحكام ضربهاي
نمونهها با دستگاه  Zwickمطابق با استاندارد  ASTM D256تعیین
شد .برای بررسی نحوه پراكنش نانوذرات خاكرس در ماتریس
پلیمری ،آزمون پراش پرتو  Xبا زاویه کوچک ( )SAXSبهکار گرفته
شد .از دستگاه  Hecus S3-MICROpixساخت اتریش با لوله آندی
مس ( λبرابر  ،)0/154 nmولتاژ  50 kVو جريان  1 mAاستفاده شد.
طیف نمونهها درون دستگاه تا زاویه  8°بررسی شد.

نتایج و بحث
از آنجا که هدف اصلی این مقاله بررسی گازتراوايي و کاهش مقدار
آن در پلیمر  HDPEبود ،آزمون گازتراواييروی تمام  45نمونه
حاصل از طراحی آزمون انجام شد .همچنین برای مقایسه بهتر ،این

جدول  -2متغیرهاي مستقل و سطوح تغییرات آنها در طراحی آزمون.

Table 2. Independent variables and their variation levels in experimental design.
Parameters

Level 3

Level 2

Level 1

10

6

2

)Nanoclay content (wt%

15

10

5

)Compatibilizer content (wt%

120

80

40

)Screw speed (rpm

PE-g-MA

Honeywell

Evonik

Compatibilizer type
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آزمون روی فیلم  HDPEخالص نیز انجام شد و مقدار گازتراوايي
آن  80/1 cm3.mm/m2.d.barبهدست آمد .براي بررسی دقیقتر نتایج
آزمون تراوايي ،بررسیهای آماری با نرمافزار  Design Expertانجام
شد كه در ادامه نمودارهای حاصل در دستهبندیهای مختلف ارائه
شده است.

امکان خیسشدن نانوذرات بهوسيله موم کمتر میشود .در نتیجه،
پراكنش مناسبی از نانوذرات در سرعتهاي زياد پیچهای حاصل
نميشود و فقط تجمعي از نانوذرات تشکیل شده که بخش بیرونی
آنها با موم  Evonikخیس ميشود .این موضوع موجب کاهش
تراوايي این نمونهها با افزایش سرعت پیچ میشود.
در نمونه داراي سازگارکننده  Honeywellکه در شکل  e ،d( 1و )f
نشان داده شده است ،اثر مقدار نانوخاكرس کام ً
ال مشهود است.
بهطوری که با افزایش آن ،تراوايي اکسیژن به مقدار شايان توجهي
کاهش يافت .از نتايج میتوان دریافت ،سازگارکننده  Honeywellدر
مقدارهاي كم نانوخاكرس کارایی مناسبی نداشت .در حالی که با
افزایش آن تا  10% wtمقدار تراوايي به یکباره کاهش شدیدی نشان
داد و به حداقل مقدار ()34 cm3.mm/m2.d.barرسيد .در نمونه داراي
سازگارکننده  PE-g-MAکه در شکل  h ،g( 1و  )iديده میشود ،نیز با
افزایش مقدار نانوخاكرس تراوايي کاهش يافت .اما مقدار کاهش آن
در مقایسه با  Honeywellکمتر بود .کمترین مقدار تراوايي در ناحیه
آبیرنگ به  5-10% wtمقدار سازگارکننده و سرعت پیچ 60-120 rpm
مربوط بود .بنابراین در این سازگارکننده ،شرایط فرایند شدیدتر و
مقدارهاي كمتري از سازگارکننده مناسب بود.
مدلهاي نظری درباره نفوذ گاز در محیطهای کامپوزیتی داراي
پرکنندههای صفحهای پیشنهاد کردند که فاصله مشخصه ميان ذرات،
کنترلکننده خواص سدگری است [ .]19در واقع ،دو محدوده غلظت
مختلف از پرکننده ،رفتار تراوايي کام ً
ال متفاوتی را نشان میدهند.
بدین ترتیب که در حالت غلظت رقیق از پرکننده ،فاصله میان
صفحهها بسیار بزرگتر از شعاع آنها ( )Rو کسر حجمی آنها بسیار
کوچکتر از  1است .در اینجا صفحههاي نانوذره در نفوذ مولکولهای
حلشونده نقشی ندارند ،بلکه نقش آنها با مدل مسیر پر پیچوخم
توصیف میشود که  Nielsenپیشنهاد داده است [ .]20در غلظتهای
نیمهرقیق اگرچه کسر حجمی پرکننده هنوز کوچکتر از  1بوده اما
فاصله میان صفحهها قابل مقایسه یا تقریب ًا برابر با  Rاست .در اینجا
فيزيك مولکول حلشونده بهطور مؤثری با تغییر مسیرهایی کنترل
میشود که در اثر برخورد با صفحهها پیدا میکند .بنابراین ،مقدار نفوذ
کلی نانوکامپوزیت کاهش مییابد [ .]19این تغییرات در مقدار نفوذ
در غلظتهای نیمهرقیق با مدل پیشنهادی  Cusslerبهخوبی توصیف
میشود [.]21،22
افزایش خواص سدگری نانوکامپوزیتهای پلیمری ،حاصل
کاهش حلپذيري و نفوذ بوده که در نهایت بهمعنی کاهش تراوايي
است .در مقدارهای زياد نانوخاكرس ،سازگارکننده Honeywell
بهترین عملکرد را در کاهش تراوایی نشان داد که میتواند بهدليل
و

اثر مقدار نانوخاكرس

براي بررسی اثر مقدار نانوخاكرس در مجاورت سازگارکنندههای
مختلف ،نمودارهای دوبعدی رسم شده و اثر متقابل متغیرها روی
پاسخ نهایی (مقدار تراوايي) بررسي شد .در شکل  b ،a( 1و )c
نمودارهای مربوط به سازگارکننده مومي  Evonikنشان داده شده
است بهطور کلی ،مقدار تراوايي این نوع فیلمها در محدوده متوسط
تا ضعیف ( )77-55 cm3.mm/m2.d.barقرار داشت .همانطور که
دیده میشود ،در این نمونهها با افزایش مقدار نانوخاكرس تفاوت
زیادی در مقدار تراوايي رخ نمیدهد و رنگ نمودارهای دوبعدی
تقریب ًا ثابت است .در حقیقت ،وجود نانوخاكرس در ماتریس
پلیمری ،میتواند زمینهساز دو اثر متفاوت روی گازتراوايي باشد که
در خالف جهت يكديگر عمل میكنند .از يك سو ،نانوخاكرس
بهطور ذاتي عبورناپذیر است و با ایجاد مسیرهای پر پیچوخم برای
حلشونده موجب کاهش تراوايي میشود .در نتیجه ،افزایش مقدار
نانوخاكرس موجب کاهش تراوایی میشود .از سوی دیگر با افزایش
مقدار نانوخاكرس ،صفحههاي نانوخاكرس در ماتریس پلیمر و در
نواحی بیشکل نفوذ کرده و فضاهایی در ساختار پلیمر ایجاد میكنند.
فضاهای خالی ایجادشده سبب افزایش مقدار گازتراوايي میشوند.
بهنظر میرسد ،در نمونههای داراي سازگارکننده  ،Evonikاین دو
اثر یکدیگر را خنثی ميكنند .در نهایت ،تراوايي نمونهها با افزایش
مقدار نانوخاكرس تغییر محسوسی نشان نداد .دليل آن میتواند وزن
مولکولی بسیار كم این سازگارکننده و رفتار نرمکنندگی آن باشد
که این رفتار پیشتر در نانوکامپوزیتهای نشاسته-نانوخاكرس
داراي گلیسرول نیز ديده شد [ .]18گفتني است ،در نمونههای داراي
این سازگارکننده ،با افزایش مقدار سازگارکننده و ازدياد سرعت
اکسترودر تراوايي افزایش یافته است .همانطور که اشاره شد ،این
موم دارای گرانروی  200 mPa.sو در نتیجه وزن مولکولی بسیار كم
است که میتواند در مقدارهاي زياد بهعنوان نرم کننده عمل کند و
تحرک زنجیرهای پلیمر را افزایش دهد .بنابراین موجب آساني نفوذ
مولکولهای گاز و عبور آنها از میان نانوکامپوزیت ميشود .از سوی
دیگر ،در سرعتهاي بيشتر اکسترودر ( )120 rpmو شرایط فرایند
شدید ،ذرات موم بالفاصله پس از ورود به اکسترودر ذوب شده و
و
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عملکرد مناسب آن در پراكنش نانوذرات و در نتیجه کاهش فاصله
میان صفحههاي نانوخاكرس و ضریب نفوذ باشد .در حالی که در

				)(b

)(c

مقدارهاي كم نانوخاكرس که فاصله میان صفحهها از شعاع آنها
بسیار بزرگتر بوده و نقش آنها فقط ایجاد مسیر پر پیچوخم برای

		

					)(a

)		(d)					(e)					(f

)		(g)					(h)					(i

شکل  -1نمودارهای دوبعدی نشانگر اثر مقدار نانوخاكرس بر گازتراوايي نانوکامپوزیتهای داراي سازگارکننده،)d( ،Evonik )c( ،)b( ،)a( :
( Honeywell )f ( ،)eو (.PE-g-MA )i( ،)h( ،)g
و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

Fig. 1. The contour plots showing the effect of nanoclay content on the gas permeability of nanocomposites containing compatibilizer: (a), (b), (c) Evonik, (d), (e), (f) Honeywell, and (g), (h), (i) PE-g-MA.
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مولکولهای گاز است ،این سازگارکننده بهدلیل وزن مولکولی کمتر،
نقش نرمکنندگی بیشتری نسبت به  PE-g-MAنشان داد .بنابراین،
افزایش تحرک زنجیرهای پلیمر و حلپذيري مولکولهای گاز موجب
افزایش تراوایی شد .گفتني است ،از میان نمونههای مختلف ،بیشترین
مقدار تراوايي مربوط به نمونههای داراي  2% wtنانوخاكرس بود که
نمونههای قابل قبولی بهشمار نمیآیند.
اثر مقدار سازگارکننده

بهمنظور بررسی اثر مقدار سه نوع سازگارکننده مختلف ،در شکل 2
( b ،aو  ،)cنمودارهای تحلیلی تراوايي مربوط به  Evonikدر
مقدارهای مختلف نشان داده شده است .از این شکل میتوان دریافت،
کارایی این سازگارکننده بهطور کلی اندک است .دليل آن میتواند
گرانروی بسیار كم و نقش نرمکنندگی آن باشد كه موجب افزایش
حلپذيري مولکولهای گاز میشود .همچنین نکته شايان توجه
دیگر اینكه افزایش مقدار سازگارکننده به  15 %wtموجب افزایش
نامطلوب تراوايي شده است .نتایج تراوايي نمونههای داراي مقدارهای
مختلف از سازگارکننده  Honeywellنيز در شکل  e ،d( 2و )f
آمده است .همانطور که دیده میشود .در این سازگارکننده نیز
افزایش مقدار تا  15 %wtموجب افزایش شايان توجه تراوايي شد.
افزون بر این ،سازگارکننده مزبور در مقدار  2 %wtنانوخاكرس
عملکرد مناسبی نشان داد که در بخش پيشين بررسی شد .در بررسی
اثر مقدار سازگارکننده  PE-g-MAدر شکل  h ،g( 2و  )iديده شد
که مقدارهاي  5و  10 %wtمناسبتر هستند .بهطور مشابه با دو
سازگارکننده پيشين ،افزایش مقدار تا  15% wtموجب افزایش تراوايي
شد .دليل آن میتواند جدایی فاز سازگارکننده در مقدارهای زياد باشد
که موجب ایجاد نقاط نقص شده و از این نقاط گازتراوايي به مقدار
بیشتری انجام میشود [.]17
و

و

و

اثر نوع سازگارکننده

در این بخش ،سه نوع سازگارکننده مختلف در مقدارهای
یکسان مقایسه شدند .مطابق شکل  b ،a( 3و  )cدر مقدار 5% wt
سازگارکنندهها Honeywell ،بهترین عملکرد را نشان داد .پس از
آن PE-g-MA ،سازگارکننده مناسبی بود .اما Evonik ،ضعیفترین
سازگارکننده بود .با افزایش مقدار سازگارکننده به  10% wtکه در
شکل  e ،d( 3و  )fنشان داده شده است ،نواحی قرمز رنگ نمودارها
کمتر شد و بنابراین تراوايي کاهش يافت .ترتیب عملکرد مناسب
سازگارکنندهها نیز همچون مقدار  5% wtبود .در مقدار 15% wt
سازگارکننده مطابق شکل  h ،g( 3و  ،)iتراوايي تمام نمونهها بهطور
و

و

و
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شايان توجهی افزایش يافت .همانطور که پیشتر نيز نتیجهگیری
شده بود ،در مقدارهای زياد سازگارکننده ،احتمال تشکیل فازهای
جدا از سازگارکننده و نيز افزایش حجم آزاد در سامانه وجود دارد
که موجب افزایش تراوايي میشود .با وجود این ،در مقدار وزنی
مزبور نیز Honeywell ،بهترین عملکرد را در ميان سازگار کنندههای
مختلف داشته است.
براي مقایسه بیشتر نوع سازگارکننده ،از نمودارهای کمکی برای
تحلیل نتایج بهكمك نرمافزار  ،Design Expertاستفاده شد که در
شکل  4آمده است .در این شکل نمودارهای مقدار تراوايي برحسب
نوع سازگارکننده (در مقدار  )10% wtبرای سرعت پیچها و مقدارهای
مختلف نانوخاكرس نشان داده شده است .مطابق شکل  b ،a( 4و )c
در  2 %wtنانوخاكرس Honeywell ،بیشترین مقدار تراوايي را
داشت ،در حالیکه با افزایش سرعت اکسترودر تا  ،120 rpmکمترین
مقدار تراوايي به سازگارکننده  PE-g-MAمربوط بود .بنابراین بهنظر
میرسد ،در مقادیر کم نانوخاكرس PE-g-MA ،بهترین سازگارکننده
بود كه دليل آن همانطور که پیشتر گفته شد ،فاصله زیاد ميان
صفحهها و نقش نرمکنندگی سازگارکنندههای مومي است .مطابق
شکل  e ،d( 4و  )fدر  6 %wtنانوخاكرس و در سرعتهای کم
اکسترودر ،عملکرد هر سه سازگارکننده شبیه يكديگر بود ،اگرچه
 Honeywellتا حدودی بهتر عمل كرده است .بهطور مشابه با حالت
قبل ،با افزایش شدت شرایط فرایند ،کمترین مقدار تراوايي به
 PE-g-MAمربوط بود .بنابراین میتوان گفت ،در درصدهای میانی از
نانوخاكرس نیز بهتر است که از سازگارکننده  PE-g-MAو شرایط
فرایند شدید استفاده شود .اما در  10 %wtنانوخاكرس در شکل 4
( h ،gو  ،)iدر تمام شرایط فرایند ،سازگارکننده  Honeywellبهترین
عملکرد را نشان داد .زیرا در مقدارهاي زياد نانوخاكرس ،ضریب
نفوذ مولکولهای گاز بهشدت تحت تاثیر قرار میگیرد و بر ضریب
حلپذيري غلبه ميكند ،در نتیجه گازتراوايي که برآیند این دو است،
کاهش نشان میدهد.
و

و

و

بهینهسازی آماری بر اساس کمینهسازی تراوايي

در نرمافزار  Design Expertاین امکان وجود دارد که بر اساس
معیارهای مختلف ،نقاط یا مناطق بهینه نمودارهای رسمشده مشخص
شود .بدین معنی که محدوده مناسب چهار عامل متغیری معرفی میشود
که در زمان طراحی آزمون درنظر گرفته شده بودند .در این پژوهش
انتظار بود ،نمونه بهینه ،نمون ه با حداقل مقدار تراوايي و نيز استحكام
ضربهاي و شاخص مذاب مناسب باشد .در شکل  b،a( 5و ،)c
نمودارهای بهینهشده سازگارکننده  Evonikدر سرعتهاي مختلف
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شکل  -2نمودارهای دوبعدی نشانگر اثر مقدار سازگارکننده بر گازتراوايي نانوکامپوزیتهای داراي سازگاركننده:
 Honeywell )f ( ،)e( ،)d( ،Evonikو ( )h( ،)gو (.PE-g-MA )i
و

و

و

و

و

()c( ،)b( ،)a
و

و

و

Fig. 1. The contour plots showing the effect of compatibilizer content on the gas permeability of nanocomposites containing compatibilizer: (a), (b), (c) Evonik, (d), (e), (f) Honeywell, and (g), (h), (i) PE-g-MA.

پیچها رسم و مشخص شد ،مقدار مطلوبیت بسیار کمتر از  1است.
شکل  e ،d( 5و  )fنمودارهای بهینهشده سازگارکننده Honeywell
و

را نشان میدهد .میتوان ديد ،بیشترین مقدار مطلوبیت در بيشترين
مقدار نانوخاكرس بهدست آمد که  10 wt%بود .اما ،در این مقدار
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از نانوخاكرس ،برخی صفحهها بهشكل کلوخه در ماتریس باق 
ی
ميماندند و بهعنوان نقاط ضعف و تمرکز تنش عمل میکنند.

)(c

بنابراین ،استحكام ضربهاي به مقدار زیادی کاهش مییابد که
مطلوب نیست .افزون بر این ،استفاده از  10%wtنانوخاكرس ،از نظر

				)(b

		

					)(a

)		(d)					(e)					(f

)		(g)					(h)					(i

شکل  -3نمودارهای دوبعدی نشانگر اثر نوع سازگارکننده بر گازتراوايي نانوکامپوزیتهای داراي سازگاركننده،5 %wt )c( ،)b( ،)a( :
(  10 %wt )fو (.15 %wt )i( ،)h( ،)g
و

و

و

و

و

و

و

(،)e( ،)d
و

و

و

Fig. 1. The contour plots showing the effect of compatibilizer type on the gas permeability of nanocomposites containing compatibilizer: (a), (b), (c) 5 wt%, (d), (e), (f) 10 wt%, and (g), (h), (i) 15 wt%.
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شکل  -4نمودارهاي تكعاملي سرعت عيور اكسيژن ( )OTRنانوکامپوزیتهای -HDPEنانوخاكرس ،برحسب نوع سازگارکننده (در مقدار
 ،)10 %wtبرای سرعتهای پیچ و مقدارهاي مختلف نانوخاكرس 6 %wt )f ( ،)e( ،)d( ،2 %wt )c( ،)b( ،)a( :و (.10 %wt )h( ،)g( ،)i
و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

Fig. 4. The one factor plots of oxygen transmission rate (OTR) of HDPE/noclay nanocomposites versus the compatibilizer type
(at 10 wt%) for different screw speed and nanoclay content: (a), (b), (c) 2 wt%, (d), (e), (f) 6 wt%, and and (g), (h), (i) 10 wt%.

اقتصادی بهصرفه نیست .همچنین بيشترين محدوده مطلوبیت ،100%
در سرعت پیچ  80 rpmبهدست آمد .بهطور كلي میتوان گفت ،مقدار

بهینه نانوخاكرس و سازگارکننده بهترتيب در محدوده  8/84-10و
 5/17–12/40 %wtبهدست آمد .بهینهسازی نمودارهای داراي
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)(c
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)		(d)					(e)					(f

)		(g)					(h)					(i

چ مختلف و با
شکل  -5نمودارهای بهینهسازی سطح سهبعدی براي گازتراوايي نانوکامپوزیتهای -HDPEنانوخاكرس در سرعتهای پی 
سازگارکنندههاي متفاوت Honeywell )f ( ،)e( ،)d( ،Evonik )c( ،)b( ،)a( :و (.PE-g-MA )i( ،)h( ،)g
و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

Fig. 5. The 3D surface optimization plots for gas permeability of HDPE/clay nanocomposites at different screw speed and compatibilizer types: (a), (b), (c) Evonik, (d), (e), (f) Honeywell, and (g), (h), (i) PE-g-MA.

سازگارکننده  PE-g-MAدر شکل  h ،g( 5و  )iنشان داده شده است.
نمونههای داراي این سازگارکننده تراوايي بیشتری نسبت به موم
 Honeywellنشان دادند .در سرعتهای كم ،کارایی بسیار كمي از
نمونهها حاصل شد ،بهطوری که در تمام مقدارهاي سازگارکننده و
نانوخاكرس ،درصد مطلوبیت مقدار كمي بود .بهترین نمونه
بهدستآمده برای این سازگارکننده ،با مقدار مطلوبیت  ،81%نمونه
و
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داراي  9/85 %wtنانوخاكرس و  7/36 %wtسازگارکننده بود .گفتني
است ،برخالف سازگارکننده  Honeywellدر این نمودارها بخش آبی
رنگ که مطلوبیت بسیار كمي دارد (کمتر از  )20%بهجز در سرعت
 40 rpmدیده نمیشود .بدین معنی که استفاده از این سازگارکننده
میتواند در تمام ترکیب درصدها ،مطلوبیت حداقلی را تأمین كند.
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بررسی سایر خواص نانوکامپوزیتها

برای شناخت بهتر ساختار نانوکامپوزیت و بررسی تغییرات
شكلشناسي نانوکامپوزیتها با تغییر نوع سازگاركننده ،باید از نحوه
پراكنش صفحههاي نانوخاكرس در ماتریس اطالع داشت .پراکنش
ذرات نانوخاكرس در نانوکامپوزیتها بهوسیل ه پراش پرتو  Xبا زاویه
کوچک ( )SAXSمشخص میشود .نمودارهای  SAXSنانوخاكرس
خالص و نانوکامپوزیتهای داراي درصدهای میانی از نانوخاكرس
( )6 %wtو سازگارکننده ( ،)10 %wtدر شکل  6نشان داده شده است.
در نانوخاكرس كلويزيت  20Aخالص پیک مشخصهاي در  2 qبرابر
 3/7°ديده میشود که بر اساس قانون  Braggبیانگر فاصله صفحهها
چ پیک
در  d001برابر  2/42 nmاست .در هر سه نمونه نانوکامپوزیتی ،هی 
مشخصهای دیده نشد .بنابراین میتوان گفت ،در این نانوکامپوزیتها
شكلشناسي کام ً
ال ورقهایشده بهدست آمده است .دلیل اصلی
این رفتار میتواند سازگاری مناسب این نانوخاكرس با ماتریس
 HDPEو نیز نقش مؤثر سازگارکنندهها در بهبود پراکنش نانوذرات
در ماتریس باشد [ .]23با بررسی شكلشناسي نانوکامپوزیتها
میتوان دریافت ،برای ایجاد خواص سدگری اگرچه دستيابي به
شكلشناسي ورقهای نانوذرات الزم است ،اما بهتنهایی کافی نيست.
زیرا نانوکامپوزیتهای داراي سازگارکننده  ،Evonikبا وجود داشتن
شكلَشناسي ورقهای خواص سدگری بسیار ضعیفی نشان دادند .دليل
آن همانطور که پیشتر توضیح داده شد ،به خواص فیزیکی این

سازگارکننده برمیگردد که بهدلیل گرانروی كم ،نقش نرمکننده را
ايفا ميكند و موجب افزایش حلپذيري مولکولهای گاز و در نتیجه
کاهش خواص سدگری میشود.
شاخص جریان مذاب که بیانگر آساني جریان مذاب پلیمرها و
قالبگیری آنها در زمان فرایندهای تزریق و اکستروژن است ،برای
پلیمر  HDPEخالص و نانوکامپوزیتهای داراي  6 %wtنانوخاكرس و
 10 %wtاز سازگارکنندههای مختلف در شکل  7نشان داده شده
است .همانطورکه ديده میشود ،سازگارکننده موم Honeywell
اگرچه مقدار تراوايي کمتری را نتیجهداد .اما شاخص جریان مذاب
را بهشدت افزایش داده و تقریب ًا سه برابر کرده است .شاخص جریان
مذاب نمونه داراي سازگارکننده  Evonikنیز بیشتر از دو برابر نمونه
 HDPEخالص است .بنابراین سازگارکنندههای مومي در اینجا نیز
نقش نرمکنندگی را نشان میدهند .افزون براین ،این احتمال وجود
دارد که این سازگارکنندهها نقش سرکننده را نیز ايفا كند و از این راه
موجب افزايش شاخص مذاب شده باشند .از ميان نمونههای مختلف،
نانوکامپوزیت داراي سازگارکننده  PE-g-MAشاخص جريان
مذاب تقریب ًا برابر با ماتریس خالص دارد .بنابراین ،فرایندپذیری
نانوکامپوزیتهای داراي  PE-g-MAشباهت بیشتری به پلیمر خالص
داشته و بدين دليل برتری دارد.
استحكام ضربهاي نانوکامپوزیتهای تهیهشده در ترکیب درصدهای
میانی از نانوخاكرس و سازگارکننده نیز اندازهگیری شده و در
شکل  8آمده است .از این شکل میتوان دریافت ،نانوکامپوزیتها

شکل  -6الگوهاي  SAXSكلويزيت  20Aخالص و نمونههاي
نانوکامپوزیتي داراي  6 %wtا نانوخاكرس و  10 %wtسازگارکنندههای
 Honeywell ،Evonikو .PE-g-MA

ت آن
شکل  -7شاخص جريان مذاب  HDPEخالص و نانوکامپوزی 
با  6 %wtنانوخاكرس و  10 %wtسازگارکنندههای  Honeywellو
.PE-g-MA

و

Fig. 6. SAXS patterns of pristine Cloisite 20A and nanocom-

Fig. 7. Melt flow index of neat HDPE and its nanocomposites

posite samples containing 6 wt% of nanoclay and 10 wt% of

with 6 wt% of nanoclay and 10 wt% of Honeywell or PE-g-MA

Evonik, Honeywell and PE-g-MA compatibilizers.

compatibilizer.
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به نانوکامپوزیت داراي سازگارکنندههاي  Honeywellو
نشان داد .بهطور کلی ،اثر مثبت سازگارکننده  PE-g-MAدر استحكام
ضربهاي نانوکامپوزیت را میتوان به سازگاری بیشتر آن با ماتریس HDPE
نسبت داد که در پژوهشهای دیگری نیز ديده شده است [.]24،25
Evonik

نتیجهگیری

شکل  -8استحكام ضربهاي  Izodشكافدار  HDPEخالص و
نانوکامپوزیتهای آن با  6 %wtنانوخاكرس و  10 %wtسازگارکنندههای
 Honeywell ،Evonikو .PE-g-MA
و

Fig. 8. Notched Izod impact strength of neat HDPE and its
nanocomposites with 6 wt% of nanoclay and 10 wt% of
Evonik, Honeywell and PE-g-MA compatibilizers.

استحكام ضربهاي کمتری نسبت به پلیمر خالص دارند .زیرا ،در
نانوکامپوزیتها نیروی واردشده هنگام آزمون ضربه بسیار سریعتر
از مدت زمان الزم برای تحرک زنجیرهای پلیمر و آسايش آنهاست.
افزون بر اين ،نانوذرات موجود در ماتریس میتوانند تنش داخلی
تولید کنند و موجب تشکیل ترکهای ریز شوند .هنگامی که تنش
خارجی به نانوکامپوزیت وارد میشود ،تنش تولیدشده در لبه
نانوخاكرس ارتباط مستقیم با نسبت منظر آن دارد [ .]4بنابراین هر
چقدر ساختار ذرات نانوخاكرس به سمت ورقهايشدن پیش برود،
استحكام ضربهاي بیشتر کاهش مييابد .اما آنچه شايان توجه است،
اینکه سازگارکننده  PE-g-MAعملکرد بسیار بهتری نسبت به موهای
 Honeywellو  Evonikداشته است .زیرا هر سه نمونه داراي مقدار
یکسانی از نانوخاكرس و سازگارکننده بودند .اما نانوکامپوزیت
داراي  PE-g-MAاستحكام ضربهاي بهترتیب  4/3و  1/3برابر نسبت

در این پژوهش ،نانوکامپوزیتهای پلیاتیلن پرچگالي-نانوخاكرس
در مجاورت سازگارکنندههای مختلف با روش آميختهسازي مذاب
تهیه و برای کاربرد در مخزنهاي سوخت پلیمری بررسی شدند .براي
بهبود خواص گازتراوايي ،استحكام ضربهاي و شاخص جريان مذاب،
بهینهسازی بهکمک روش سطح پاسخ و با درنظرگرفتن چهار متغیر
(مقدار نانوخاكرس و سازگارکننده ،نوع سازگارکننده و سرعت پیچ
اکسترودر) انجام شد .نتایج نشان داد ،خواص فیزیکی و شیمیایی
سازگارکننده بر خواص سدگری نانوکامپوزیت بسیار اثرگذار است.
بدین ترتیب که مومهای پلیاتیلن اکسیدشده موجب پراكنش مناسب
نانوذرات میشوند .اما بهدلیل اختالف وزن مولکولی زیاد با پلیاتیلن
پرچگالي ممکن است ،بهعنوان نرمکننده عمل کنند و حلپذيري گاز
را افزایش دهند .مشخص شد ،مقدار تراوايي نمونه بهینه با %wt
 6نانوخاكرس كلويزيت  20Aو  10 %wtسازگارکننده پلیاتیلن
مالئیکدارشده نسبت به پلیاتیلن پرچگالي خالص 36% ،کمتر بود.
استحكام ضربهاي این نمونه  690 J/mبهدست آمد که کاهش کمی
نسبت به پلیاتیلن خالص نشان داد .همچنین ،شاخص مذاب این
نمونه تقریب ًا برابر با پلیاتیلن خالص بود که ضامن شرایط فرایند
یکسان با ماتریس خالص است .نتایج آزمون  XRDنشان داد ،وجود
سازگارکننده  PE-g-MAموجب شده که صفحههاي نانوخاكرس
کام ً
ال ورقهايشده و پراکنش مناسبی در ماتریس داشته باشند.
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