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ypothesis: Among available bioplastics, polylactide exhibits superior
properties, including high modulus, good processability, and compostability.
However, some disadvantages, such as brittleness and low thermal resistance
limit its application in some fields. In order to overcome the limitations of polylactide,
it is usually modified by addition of nanoparticles or by blending with other
thermoplastics.
Methods: Polylactide/polyethylene (PLA/PE)-based nanocomposites were prepared
using 4 phr commercially modified montmorillonite (Cloisite 30B or Cloisite 20A)
and polyethylene-g-maleic anhydride compatibilizer (PE-g-MA) by melt blending
technique. The structure and morphology development and also the cold crystallization
kinetics of the samples were investigated using X-ray diffraction (XRD), field
emission scanning electron microscopy (FE-SEM), differential scanning calorimetry
(DSC) techniques and melt linear and non-linear viscoelastic measurements.
Findings: The XRD results showed that polymer intercalation into the clay galleries in
PLA/PE/Cloisite 30B was higher than that in PLA/PE/Cloisite 20A. The rheological
results along with the calculated data of wetting parameter showed that Cloisite
20A in blend nanocomposite could reduce the droplet size through three different
mechanisms a: localization of the organoclay in the interface b: increasing the viscosity
of PLA matrix and c: decreasing the extent of coalescence process. The FE-SEM
micrographs showed that the nodular morphology of PLA/PE/Cloisite 30B changed
to a non-nodular morphology in PLA/PE/Cloisite20A. The melt linear and non-linear
viscoelastic measurements showed that a stronger 3D-network structure was formed
in PLA/PE/Cloisite 20A compared to that in PLA/PE/Cloisite 30B. It was implied that
the crystallization rate followed the Avrami equation with the exponent n of around 2.
The results also showed that the addition of compatibilizer (PE-g-MA) into PLA/PE/
Cloisite 20A or PLA/PE/Cloisite30B decreased modified crystallization rate constant
(Zc), because the cold crystallization rates of compatibilized blend nanocomposites
were lower than those of uncompatibilized blend nanocomposites and the role of
compatibilizer in the transfer of partial organoclays from PLA matrix into the droplets.
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اثر انواع اصالحکننده نانوخاكرس مونتموريلونيت ( MT2EtOHو  )2M2HTو سازگارکننده
( )PE-g-MAبر توسعه ساختار ،شكلشناسي و سینتیک بلوریشدن سرد آميختههای نانوکامپوزیتی
پلیالکتید-پلیاتیلن داراي  ۴ phrمونتموريلونيت اصالحشده تجاری (كلويزيت  20Aو  )30Bبررسي
شد .توسعه ساختار شكلشناسي و سینتیک بلوریشدن سرد آميختههای پلیمری نانوکامپوزیتی
با روشهای پراش پرتو  ،Xمیکروسکوپي الکترونی پویشي ،گرماسنجي پویشي تفاضلي و
اندازهگیریهای گرانروكشساني حالت مذاب خطی و غیرخطی بررسی شد .نتایج پراش پرتو X
ساختار میاناليهايشده در آميختههای نانوکامپوزیتی پلیالکتید-پلیاتیلن داراي نانوخاكرس
كلويزيت  20Aیا كلويزيت  30Bرا نشان داد .همچنین نتایج نشان داد ،بیشینه مشخصه اصلی كلويزيت
 30Bدر آميخته نانوکامپوزیتی پلیالکتید-پلیاتیلن-كلويزيت  30Bدر مقایسه با بیشینه مشخصه
كلويزيت  20Aدر آميخته نانوکامپوزیتی پلیالکتید-پلیاتیلن-كلويزيت  20Aبه زاويههاي كوچكتر
منتقل شدهاند .نتایج رئولوژی و ثابتهاي ترشوندگی نشان داد ،مشارکت كلويزيت  20Aدر آميخته
ل مشترک آميخته،
پلیالکتید-پلیاتیلن ،طبق سه سازوکار شامل قرارگیری نانوخاكرس در فص 
افزایش گرانروی فاز ماتريس پلیالکتید و کاهش فرایند بههمپيوستگي ،به کاهش اندازه قطرههاي
پلیاتیلن منجر میشود .تصاویر میکروسکوپي الکترونی پویشي نشان داد ،شكلشناسي کروی آميخته
پلیالکتید-پلیاتیلن داراي كلويزيت  30Bبه شكلشناسي غیرکروی در آميخته داراي كلويزيت 20A
تغییر میکند .نتایج گرانروكشساني مذاب خطی و غیرخطی نشان داد ،ساختار سهبعدی تشکیل شده
در آميخته نانوکامپوزیتی پلیالکتید-پلیاتیلن-كلويزيت  20Aدر مقایسه با پلیالکتید-پلیاتیلن-كلويزيت
 30Bقویتر است .سرعت بلوریشدن آميختههای نانوکامپوزیتی از معادله  Avramiبا ثابت  2پیروی
کرد .افزودن سازگارکننده به آميختههای نانوکامپوزیتی پلیالکتید-پلیاتیلن ،به کاهش ثابت سرعت
بلوریشدن اصالحشده ( )Zcمنجر شد .سازگارکننده در آميختههای نانوکامپوزیتی با انتقال بخشی
از نانوخاكرس به فاز قطره موجب کاهش فرایند هستهگذاری و در نتیجه کاهش سرعت بلوریشدن
سرد ،نسبت به آميختههای نانوکامپوزیتی بدون سازگارکننده شد.
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پلیالکتید به دلیل داشتن خواص مطلوبی مانند مدول کششی و
استحکام زياد (در دمای محيط) و نيز فراورشپذیری عالی مورد
توجه صنعتگران و دانشمندان قرار گرفته است .از نظر زيستمحيطي
نیز پليالكتيد بهدلیل داشتن منشأ زیستی و قابلیت جذب
(کمپوستشدن) در محیطزیست ،میتواند بهعنوان جایگزیني برای
مواد پالستیکی پایه نفتی در کاهش آلودگیها مطرح شود .البته برخی
محدودیتهای جدی پليالكتيد شامل شکنندگی زياد ،استحکام
مذاب اندک ،پایداری گرمايي كم در طول فرایند مذاب ،قیمت زياد،
زمان طوالنی تخریب و سدگري كم از مهمترین موانع تجاریسازی و
کاربردهای صنعتی آن است [ .]1-4از راههای مرسوم برای اصالح
خواص پليالكتيد میتوان به استفاده از افزودنیها (نظیر نرمکنندهها و
روانکنندهها) ،پرکنندهها و آمیختهسازی با سایر پلیمرها اشار ه کرد.
آمیختهسازی پليالكتيد با ساير پلیمرها از جمله الستیک طبیعی،
کوپلیمر اتیلنوینیلاستات ،پلیاتیلن و پلیاولفینهای گرمانرم ،با
هدف غلبه بر ضعفها و دستیابی به خواص مطلوب بررسی شده
است [.]4-8
عملکرد پلیمرهای امتزاجناپذیر نه تنها به خواص ذاتی هر یک
از اجزای پلیمری ،بلکه به شكلشناسي فازی و خواص چسبندگی
بینسطحی نيز بسیار وابسته است که هر دو رابطه تنگاتنگی با
گرانروكشساني اجزای پلیمری و میدان جریان اعمالی دارند .نسبت
گرانروی ،گرانروكشساني مذاب اجزا ،سرعت برش و میدان جریان
از مهمترین عواملی هستند که شكلشناسي را در آميختههای پلیمری
تحت تأثیر قرار میدهند [ .]9آميختههای پلیمری امتزاجناپذیر به دلیل
چسبندگی بینفازی ضعیف ،معموالً شكلشناسي درشت و خواص
مکانیکی نامطلوبی دارند .برای کاهش کشش بینسطحی ،کنترل
شكلشناسي ،بهبود چسبندگی بینسطحی میان فازهای ناسازگار و
ایجاد خواص مکانیکی مطلوب ،از سازگارکنندهها استفاده میشود.
 Andersonو همکاران [ ]10شكلشناسي و خواص مکانیکی
سامانههای دوتایی پليالكتيد-پلیاتیلن را با وجود سازگارکنندههای
کوپلیمری پليالكتيد-پلیاتیلن بررسی كردند .نتایج نشان داد ،افزودن
کوپلیمر مزبور از راه ایجاد فرایند همبلوریشدن با فاز پلیاتیلن به
بهبود سازگاری بین دو فاز پليالكتيد و پلیاتیلن در آميخته منجر
میشود HO .و همکاران [ ]6از سازگارکنندههایی شامل کوپلیمر
پلیاولفین االستومر-پليالكتيد ( )PLA-TPOو مالئیک پیوندشده با
پلیاولفین گرمانرم ( )TPO-MAHبهعنوان سازگارکننده در آميخته
پلیمری پلیاولفین االستومر-پليالكتيد ( )PLA/TPOاستفاده کردند.
بررسیهای شكلشناسي نشان داد ،وجود سازگارکنندههای PLA-TPO

یا  TPO-MAHبه کاهش اندازه قطرهها و بهبود سازگاری بین فازهای
 PLAو  TPOمنجر میشود.
در سالهای اخیر ،نانوکامپوزیتهای پلیمر-نانوخاكرس با
مقادیر بارگذاری بسیار کم نانوخاكرس ،بهدلیل خواص مکانیکی و
فیزیکی بهبودیافته ،پایداری گرمايي بيشتر ،افزایش مقاومت در
برابر شعله و خواص سدگري بهتر بسیار مورد توجه بودهاند .مقدار
دستیابی به خواص مطلوب در نانوکامپوزیتهای پلیمر-نانوخاكرس
به مقدار میاناليهايشدن یا ورقهايشدن نانوخاكرس در ماتريس
پلیمر و نيز وضعیت توزیع و پراکندگی نانوخاكرس بستگی دارد.
بهطور کلی ،مقدار میاناليهايشدن یا ورقهايشدن نانوخاكرس
تحت تأثیر اصالح شیميایی ،غلظت نانوخاكرس ،گرانروی ،تمایل
ترمودینامیکی به ماتريس پلیمری و شرایط فرایند است [.]11-13
در نانوکامپوزیت آميختههای پلیمری-نانوخاكرس ،مطالعه محل
قرارگیری نانوخاكرس بین فازهای آميخته (ماتريس ،قطره و فصل
ي و در نتیجه
مشترک) به دلیل نقش مهم آن در تغییرات شكلشناس 
تغییر خواص فیزیکی ،مکانیکی و گرمايي اهمیت دارد [ .]3از
میان روشهای متفاوت استفاده شده برای تولید نانوکامپوزیتهای
پلیمری ،روش اختالط مذاب به لحاظ صنعتی اهمیت بسیار زيادي
دارد ،زیرا با روشهای فراورش معمول پلیمری سازگار است.
روشهای پراش پرتو  Xو میکروسکوپي الکترونی عبوری
از معمولترین روشهای استفاده شده در مطالعه ساختار
نانوکامپوزیتهای پلیمری هستند .اگرچه پراش پرتو  Xروش
معمول برای تعیین فواصل بینالیهای نانوخاكرسها در ساختارهای
میاناليهايشده است ،اما اطالعات اندکی درباره توزیع و پراکندگی
نانوخاكهاي رس را در اختیار میگذارد .میکروسکوپي الکترونی
عبوری اطالعات کیفی بسیار ارزشمندی از مقدار توزیع و پراکندگی
نانوذرات در محدوده گستردهای از مقیاسهای طولی در اختیار
میگذارد و تنها روشی است که بهطور مستقیم محل قرارگیری
نانوذرات را در آميختههای نانوکامپوزیت پلیمری تعیین میکند.
اما ،استفاده از این روش دارای محدودیتهایی از جمله زمانبری و
گرانبودن است و در برخی از موارد قابليت تشخیص ساختارهای
سهبعدی را ندارد .همچنین ،نتایج این روش به نحوه انتخاب وضعیت
مناسب عکسبرداری بستگی دارد [.]14-16
مشخص شدهاست ،خواص رئولوژی سامانههای چندفازی شامل
تعليقهای سیال به ساختار ،اندازه و خواص سطحی فازهای پراكنده
وابسته است .در نتیجه میتوان از رئولوژی بهعنوان ابزاري قدرتمند
در کنار ساير روشها مانند پراش پرتو  Xو میکروسکوپي الکترونی
عبوری برای مطالعه ساختار نانوکامپوزیتهای پلیمر-نانوخاكرس و
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نيز تعیین محل قرارگيري نانوذرات در آميختههای نانوکامپوزیتی
استفاده کرد .همچنین ،مطالعات رئولوژی اطالعات بسیار ارزشمندی
از فراورشپذیری مواد مزبور در واحدهای فراورش پلیمر مانند
اکستروژن و تزریق ارائه میدهد [.]3،14،17
خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرهای نیمهبلوری به شكلشناسي
ابرمولکولی پلیمرها در فرایند بلوريشدن وابسته است .بنابراین،
مطالعه سینتیک بلوريشدن برای بهینهسازی شرایط فرایند و پیریزی
ارتباط خواص-ساختار در پلیمرها ضروری بهنظر میرسد .افزودن
نانوذرات نیز رفتار بلوريشدن را تحت تأثیر قرار میدهد .بنابراین،
بلوريشدن و سینتیک بلوريشدن پلیمرها در نانوکامپوزیتهای
پلیمری تحت تأثیر نانوذرات تغییر میکند [ .]18خواص پليالكتيد
نیز به رفتار بلوريشدن وابسته است .اين رفتار در پليالكتيد خالص
(با ایزومرهای مختلف) و آميخته آن با ساير پلیمرها و پرکنندههای
مختلف در شرایط همدما و ناهمدما مطالعه شده است [.]19-21
در مطالعهای که عبادی دهقانی و همکاران [ ]22روی سامانه
پليالكتيد-پلیپروپیلن-نانوخاكرس انجام دادند ،محل قرارگيري
پرکننده بهكمك معادالت ترمودینامیکی (ضریب ترشوندگی)
محاسبه شد که با نتایج شكلشناسي مطابقت داشت .آنها نشان
دادند ،وجود سازگارکننده واکنشی ،به قرارگرفتن تقریب ًا تمام
نانوخاكرس در فصلمشترک منجر میشود Wu .و همکاران []23
نیز اثر محل قرارگيري نانوخاكرس و نانولولهکربن بر شكلشناسي و
خواص بلوريشدن آميخته پليالكتيد-پلیکاپروالکتون را مطالعه
کردند .تصاویر شكلشناسي نشان داد ،نانوخاكرس بر اساس
پیشبینیهای ترمودینامیکی در فاز پليالكتيد قرار میگیرد .اما براي
آميخته پليالكتيد-پلیکاپروالکتون-نانولوله کربن رفتاری متفاوت
با پیشبینیهای ترمودینامیکی مشاهده شد و با افزایش گرانروي
پلیکاپروالکتون ،محل قرارگيري نانولوله کربن از فاز پلیکاپروالکتون-
فصل مشترک به فاز پليالكتيد تغییر کرد .نتایج همچنین نشان داد،
درحالیکه خواص بلوريشدن کاپروالکتون ،تنها در صورت وجود
نانوذرات در فاز پلیکاپروالکتون تغییر میکند ،خواص بلوريشدن
سرد پليالكتيد تحت تأثیر وجود نانوخاكرس در فاز پليالكتيد و
وجود نانولولهکربنی در فصل مشترک قرار دارد.
مرور مطالعات انجام شده نشان داد ،اگرچه پژوهشهاي زیادی
در زمینه تعیین محل قرارگيري نانوذرات در سامانههای آميخته
نانوکامپوزیتی و اثر آن بر خواص فیزیکی ،مکانیکی و گرمايي انجام
شده است .اما ،در آميخته نانوکامپوزیتی برپایه پليالكتيد-پلیاتیلن
خطی با چگالي كم نانوخاكرس مطالعات محدودی انجام شده
است .در نتیجه هدف اصلی این مقاله ،مطالعه اثر انواع اصالحکننده
254

نانوخاكرس شامل  MT2EtOHو  2M2Hو سازگارکننده بر
توسعه ساختار و شكلشناسي ،خواص گرانروكشساني مذاب و
رفتار بلوريشدن آميخته نانوکامپوزیتی پليالكتيد-پلیاتیلن-
نانوخاكرس است .تالش شد تا مقدار میاناليهايشدن هریک از انواع
نانوخاكهايرس در آميخته مقایسه شود .با استفاده از اندازهگیریهای
گرانروكشساني مذاب و روابط ترمودینامیکی ،محل قرارگيري انواع
نانوخاكهای رس اصالحشده در فازها پیشبینی شد .همچنین ،اثر
نانوخاكهاي رس ،محل قرارگيري آن و وجود سازگارکننده بر
رفتار بلوريشدن سرد ناهمدما با استفاده از مدل  Avramiبحث و
بررسی شد.

تجربي
مواد

از پليالكتيد نوع  3001Dساخت شرکت  NatureWorksبا شاخص
جریان مذاب ( ۲۲ g/ 10minدر دمای  ۲۱۰°Cو وزنه )2/16 kg
بهعنوان ماتريس استفاده شد .فاز پراكنده پلیاتیلن خطی كمچگالي
با شاخص جریان مذاب ( ۲/۲ g/ 10minدر دمای  190°Cو وزنه )2/16 kg
محصول شرکت پتروشیمی تبریز و نام تجاری  PE0220KJبود .از
پلیاتیلن پیوندخورده با مالئیک انیدرید ( )PE-g-MAبا شاخص
جریان مذاب ( ۲ g/ 10minدر دمای  190°Cو وزنه )2/16 kg
با نام تجاری  Fusabond E100ساخت شرکت  DuPontبهعنوان
سازگارکننده استفاده شد .مقدار مالئیک انیدرید پیوندخورده در
 Fusabond E100برابر با  0/93%وزنی بود [ .]24از دو نوع مختلف
نانوخاكرس مونتموريلونيت اصالحشده شامل نانوخاكرس
اصالحشده با آمین نوع چهارم  MT2EtOHبا نام تجاری كلويزيت
 )Cloisite 30B( 30Bو اصالحشده با آمین نوع چهارم  2M2HTبا
نام تجاری كلويزيت  )Cloisite 20A( 20Aساخت شرکت آمریکایی
 Southern Clayاستفاده شد.
و

و

و

و

و

دستگاهها

مخلوطکن داخلی آزمایشگاهی مدل Brabender Plasticorder W50

ساخت آلمان ،پراشسنج پرتو  Xمدل  ،Philips X’pertمیکروسکوپ
الکترونی پویشی مجهز به تفنگ الکترون گسیل میدانی مدل LEO
 435 VPساخت شرکت  ،Carl Zeiss Microscopyرئومتر مدل
 DHR-3 TAساخت شرکت  TA Instrumentsو گرماسنج مدل DSC
 Q 2000ساخت شرکت  TA Instrumentsبهكار گرفته شد.
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جدول  -۱کد و ترکیب نمونههای ساخته شده (مقدار نانوخاكرس در  ۱۰۰قسمت پلیمر ( )phrو مقادیر مختلف در فاز پلیمری برحسب درصد
وزنی بیان شده است).
نمونه

کد

ترکیب

پلیالکتید-پلیاتیلن
پلیالکتید-پلیاتیلن-كلويزيت 30B
پلیالکتید-پلیاتیلن-كلويزيت 20A
پلیالکتید-پلیاتیلن-سازگارکننده -كلويزيت 30B
پلیالکتید-پلیاتیلن-سازگارکننده -كلويزيت 20A

PLA/PE

80/20
)80/20( +4 phr
)80/20( +4 phr
)۸۰/۱۲/۸( +4 phr
)۸۰/۱۲/۸( +4 phr

PLA/PE/30B
PLA/PE/20A
PLA/PE/C/30B
PLA/PE/C/20A

روشها

مطالعه رفتار بلوريشدن سرد ناهمدمای نمونهها از گرماسنج
در فضای نیتروژن استفاده شد .بدینمنظور ،نمونهها ابتدا از دمای
محيط تا دمای  ۱۸۰°Cبا سرعت  ۱۰ °C/minگرم شدند .در ادامه
برای حذف تاریخچه گرمايي ،بهمدت  ۵ minدر این دما نگه داشته
شدند .سپس ،نمونهها با سرعت  ۶۰°C/minتا دمای محيط سرد و در
نهایت با سرعتهای  ۵ ،۲و  ۱۰°C/minمجددا ً گرم شدند.
DSC

نمونهسازی

پیش از اختالط ،گرانولهای پليالكتيد و نانوخاكهاي رس درون
گرمخانه در دمای  ۸۰°Cبهمدت  ۲۴ hخشک شدند .کد و ترکیب
نمونههای ساخته شده در این پژوهش در جدول  ۱آمده است .برای
نمونههای نانوکامپوزیتی نسبت نانوخاكرس به فاز پلیمری برابر با
 ۴ phrبه  ۱۰۰ phrدرنظرگرفته شد .در همه نمونهها نسبت وزنی
فاز پراكنده پلیاتیلنی به فاز ماتريس پليالكتيد  ۲۰به  ۸۰انتخاب
شد .در نمونههای داراي سازگارکننده ،نسبت وزنی سازگارکننده به
نانوخاكرس  ۲به  1بود .همه نمونهها با خوراکدهی همزمان همه
اجزاي درون مخلوطکن داخلی آزمایشگاهی با ظرفیت  ،۶۰ cm3در
دمای  ۱۸۰°Cو سرعت  ۶۰ rpmبهمدت  ۸ minمخلوط شدند.
شناسایی

فاصله بینالیهای نانوخاكرس با روش پراش پرتو  Xتعيين شد.
شكلشناسي نمونهها با میکروسکوپ الکترونی پویشی مجهز به
تفنگ الکترون گسیل میدانی مشاهده شد .برای بررسي شكلشناسی
نانوخاكرس در سطح مقطع ،نمونهها بهمدت  ۱۵ minدرون
نیتروژن مایع غوطهور شده و پس از آن شکسته شدند .سپس ،برای
افزایش رسانايي ،سطح شکستهشده با طال پوشش يافت .پردازش
تصاویر میکروسکوپ الکترونی با استفاده از نرمافزار  ImageJانجام
شد .خواص گرانروكشساني خطی و غیرخطی مذاب با رئومتر
اندازهگیری شد .اندازهگیریهای مدنظر در دمای  ۱۸۰°Cبهوسيله
گیرههای صفحهای موازی با قطر  ۲۵ mmو فاصله بین صفحهها
 1 mmانجام شد .ناحیه گرانروكشسان خطی با تعیین مدول ذخیره
در آزمون پویش دامنه کرنش دینامیکی انجام شد .آزمون نوسانی با
اعمال بسامد  0/1 rad/sروي نمونهها انجام شد .اندازهگیریهای
گرانروكشساني غیرخطی با اعمال میدان جریان برشی گذرا در تغییر
شكلهای چرخشی با سرعت برش ثابت  0/1 s-1بررسی شد .برای

نتایج و بحث
شكلشناسی صفحههاي نانوخاكرس

شکلهاي  ۱و  ۲به ترتیب الگوهاي پراش پرتو  Xنانوخاكهای
رس اصالحشده كلويزيت  20Aو  30Bو نمونههای نانوکامپوزیتی را
س با استفاده از
نشان میدهد .فاصلههاي بینالیهای نانوخاكهاي ر 
معادله  Braggمحاسبه شد که در شکلها بيان شده است .همانطور
که دیده میشود ،كلويزيت  20Aدو بیشینه مشخصه را در  2 θبرابر
( ۳/۵۶°مربوط به فاصله بینالیهای برای الیههای اصالحشده) و ۸/۲°
(مربوط به الیههای اصالحنشده) نشان میدهد .برای كلويزيت 30B

شکل  -۱الگوي پراش پرتو  Xنانوخاكرس كلويزيت  20Aو .30B
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شکل -۲الگوي پراش پرتو  Xمخلوطهای نانوکامپوزیتی با و بدون
سازگارکننده.
فقط یک بیشینه در  2 θبرابر  ۴/۸۳°دیده میشود که متناظر با فاصله
بینالیهای صفحههاي اصالحشده مونتموريلونيت است .در الگوي
پراش پرتو  Xمتعلق به نمونههای نانوکامپوزیتی ،بیشینه مشخصه
اصلی نانوخاكرس به زاويههاي كوچكتر منتقل شده است که
نشانگ ر فرایند میاناليهايشدن نانوخاكرس به دلیل نفوذ زنجیرهای
ن الیههاست .همانطور که دیده میشود،
پلیمری به درون فاصله بی 
فاصله بینالیهای در آميختههای نانوکامپوزیتی شامل كلويزيت
 PLA/PE/30B( 30Bو  )PLA/PE/C/30Bاز فاصله بینالیهای در
آميختههای نانوکامپوزیتی شامل كلويزيت  PLA/PE/20A( 20Aو
و

و

					
(الف)

				

 )PLA/PE/C/20Aبیشتر است .این نتایج میتواند ناشی از تمایل
ترمودینامیکی بیشتر پليالكتيد به اصالحکننده  MT2EtOHدر
كلويزيت  30Bدر مقایسه با تمایل آن به  2M2HTدر كلويزيت 20A
به دلیل ایجاد پیوندهای هیدروژنی بین گروههای اتیل هیدروکسیلی
 MT2EtOHموجود در سطوح كلويزيت  30Aبا گروههای
کربونیل پليالكتيد باشد .وجود سازگارکننده در جفت نمونههای
 PLA/PE/C/20Aو  PLA/PE/C/30Bبه جابهجایی بیشینههای
مشخصه اصلی كلويزيت  20Aو  30Bبه زاويههاي بزرگتر منجر
میشود .این موضوع را میتوان به نقش سازگارکننده در جابهجایی و
انتقال بخشهایی از نانوخاكرس از فاز ماتريس ( )PLAبه فاز قطره
( )PE+PE-g-MAنسبت داد که در این فاز قابلیت میاناليهايشدن
نانوخاكرس کمتر است.
شكلشناسي آميختههای پرشده و پرنشده

شکل  ۳شكلشناسي آميخته پرنشده و نيز آميختههای نانوکامپوزیتی
همراه با سازگارکننده و بدون آن را نشان میدهد .نتایج اندازهگیری
متوسط اندازه ذرات قطرههاي پلیاتیلن در جدول  2آمده است .وجود
نانوخاكرس (كلويزيت  20Aو  )30Bدر آميخته پليالكتيد-پلیاتیلن
میانگین اندازه قطرههاي پلیاتیلن را کاهش داده است .پیشنهاد شده
است ،وجود نانوخاكرس درون آميخته پلیمری میتواند اندازه قطره را

					
(ب)

					
(د)

(ج)

(هـ)

شکل  -۳تصاویر میکروسکوپ الکترونی پويشي( :الف) آميخته  PLA/PEو آميختههاي نانوکامپوزیتی (ب) ( ،PLA/PE/30Bج) ،PLA/PE/20A
(د)  PLA/PE/C/30Bو (ه) .PLA/PE/C/20A
256
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جدول  -2نتایج پردازش تصاویر میکروسکوپ الکترونی پویشی.
نمونه

PLA/PE

PLA/PE/30B

PLA/PE/20A

PLA/PE/C/30B

PLA/PE/C/20A

متوسط قطر قطره پلیاتیلن ()mm

3/238

0/532

0/412

2/453

1/650

از راه سه سازوکار مختلف کاهش دهد که عبارتاند از تغییر گرانروی
فازها ،ایجاد سازگاری از راه قرار گرفتن نانوخاكرس در فصل
مشترک و کاهش بههمپيوستگي ( )coalescenceبین قطرهها با ایجاد
سد در اطراف قطرههاي پلیمری فاز پراكنده است .در مقاله پيشين []2
نشان داده شد ،در نانوکامپوزیت پليالكتيد-پلیاتیلن داراي كلويزيت
 30Bاز میان سه سازوکار گفته شده ،تغییر گرانروی نقشی در کاهش
اندازه قطرههاي پلیاتیلن ندارد .اثر تغییرات گرانروی بر شكلشناسي
نانوکامپوزیت پليالكتيد-پلیاتیلن داراي كلويزيت  20Aدر نمودار
گرانروی مختلط پليالكتيد خالص ،پلیاتیلن خالص و نانوکامپوزیت
پليالكتيد و پلیاتیلن داراي كلويزيت  20Aدر شکل  ۴نشان داده
شده است .میتوان دید ،در حالیکه مشارکت كلويزيت  20Aدر
پليالكتيد به افزایش گرانروی مذاب منجر میشود ،هیچ تغییری
در گرانروی مذاب پلیاتیلن در بسامدهای بيشتر از  ۱۰ rad/sایجاد
نمیشود .با توجه به این تخمین که مخلوطکن داخلی در بسامدهای
بيشتر از  ۱۰ rad/sبه سامانه تنش برشی وارد میکند ،بنابراین افزایش
گرانروی مذاب فاز پليالكتيد-كلويزيت  20Aمیتواند در کاهش
اندازه قطرههاي پلیاتیلن مشاهده شده در نمونه  PLA/PE/20Aنقش
داشته باشد.
محل قرارگیری تعادلی ترمودینامکی نانوخاكرس در آميختههای

شکل  -۴گرانروی مختلط برحسب بسامد برای نمونه پلیاتیلن
خالص ،پلیالکتیدخالص ،پلیالکتید داراي  ۴ phrكلويزيت  20Aو
پلیاتیلن داراي  ۴ phrكلويزيت .20A

نانوکامپوزیتی را میتوان از معادله  Youngتخمین زد .معادله یانگ
ضریب ترشوندگی ( )ωaرا محاسبه میکند (معادله  )۱که عبارت
است از:
g organoclay − A − g organoclay − B

			
()1

g A−B

= ωa

در این معادله gorganoclay_A ،و  gorganoclay_Bبه ترتبیب کشش بینسطحی
میان نانوخاكرس و فارهاي پلیمری  Aو  Bو  gA_Bکشش بینسطحی
میان پلیمر  Aو پلیمر  Bهستند .اگر  1> ωaباشد ،نانوخاكرس درون
فاز  Aقرار میگیرد ،اگر  -1> ωa>1باشد ،نانوخاكرس در فصل مشترک
جای میگیرد و اگر  -1<ωaباشد ،نانوخاكرس به روش انتخابی در
فاز  Bقرار ميگيرد .انرژی بینسطحی بین دو جزء را میتوان از مقادیر
کشش بینسطحی اجزاي تشکیل دهنده آميخته نانوکامپوزیتی ،با استفاده
از معادله متوسط هندسی (معادله  )۲محاسبه کرد:
			
()2

)

+ g1p g p2

( gg

d d
1 2

g12 = g1 + g 2 − 2

در اینجا  g1و  g2کشش سطحی g1d ،و  g d2بخش توزیعی کشش
سطحی و  g1pو  g p2بخش قطبی کشش سطحی مربوط به اجزاي  ۱و ۲
هستند.
مقادیر کشش سطحی پليالكتيد ،پلیاتیلن و كلويزيت  20Aکه از
منابع مختلف استخراج شده در جدول  3آمده است .مقادیر کشش
سطحی پليالكتيد و پلیاتیلن در دمای  ۱۸۰°Cبا برونیابی مقادیر
موجود در مراجع با ضرایب دمايي  0/06 mJ m-2برای پليالكتيد و
 0/058 mJ m-2برای پلیاتیلن با فرض عدم وابستگی قطبیت به
دما بهدست میآید .بر اساس مقادیر کشش سطحی پليالكتيد،
پلیاتیلن و نانوخاكرس ،کششهای بینسطحی بین جفت اجزا طبق
معادله متوسط هندسی محاسبه شد (جدول  .)4با تعیین پليالكتيد
بهعنوان پلیمر  Aو پلیاتیلن بهعنوان پلیمر  ،Bضریب ترشوندگی با
استفاده از معادله  Yangدر جدول  4گزارش شدهاست .نتایج نشان
میدهد ،طبق مقادیر کشش سطحی  PLAذکرشده توسط  Biresawو
همکاران ( ]25[)ωa=-0/18و  Wuو همکاران ( ]23[ )ωa=0/52محل
قرارگيري كلويزيت  20Aاز نظر ترمودینامیکی در فصل مشترک
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جدول  -3تنش سطحی و ضرایب دمایی برای پلیالکتید ،پلیاتیلن و كلويزيت

.20A

ماده

ضرایب دمایی

انرژي سطحی قطبی
)(ɣp mJ m-2

انرژی سطحی توزیعی
)(ɣd mJ m-2

انرژی سطحی کلی
)(mJ m-2

مرجع

پلیالکتید

0/060
-0/057
-

3/90
28/17
0/00
2/10

30/00
13/00
26/58
32/80

33/90
۴۱/۱۸
26/58
34/90

24
23
 29و30
31

پلیاتیلن
كلويزيت 20A

است .از نظر سینتیکی و با درنظرگرفتن حرکت زنجیرهای فازهای
پلیمری ،این نکته پذیرفتنی است که بخشی از كلويزيت  20Aدر فاز
 PLAقرار میگیرد ،گرانروی مذاب كمتري دارد (شکل  .)۴بنابراین،
در آميختههای نانوکامپوزیتی داراي كلويزيت  20Aهر سه سازوکار
شامل قرارگرفتن بخشی از نانوخاكرس در فصل مشترک به همراه
افزایش گرانروی ماتريس و کاهش فرایند بههمپيوستگي ،در کاهش
اندازه قطرههاي پلیاتیلن نقش دارند .در حالیکه بر اساس نتایج ارائه
شده در مقاله پيشين [ ]2در آميختههای نانوکامپوزیتی داراي كلويزيت
 ،30Bکاهش فرایند بههمپيوستگي مهمترین سازوکار در کاهش اندازه
قطرههاي پلیاتیلن بود.
نتایج تصاویر میکروسکوپ الکترونی پویشی نشان میدهد،
آميخته نانوکامپوزیتی بدون سازگارکننده داراي كلويزيت 30B
شكلشناسي کروی و آميخته نانوکامپوزیتی بدون سازگارکننده داراي
كلويزيت  20Aشكلشناسي غیرکروی دارد .تمایل ترمودینامیکی
كلويزيت  20Aبه پلياتيلن بیشتر از كلويزيت  30Bاست .بنابراین،
شكلشناسي غیرکروی  PLA/PE/20Aرا میتوان به قرارگرفتن بخشی
از كلويزيت  20Aدر فصل مشترک یا قطرههاي پلیاتیلن نسبت داد.
همچنین نتایج نشان میدهد ،افزودن سازگارکننده به آميختههای
نانوکامپوزیتی داراي كلويزيت  20Aیا  30Bبه ایجاد شكلشناسي
غیرکروی منجر میشود و اندازه قطرههاي پراكنده را افزایش میدهد.
این نتیجه را نیز میتوان به نقش سازگارکننده در انتقال بخشی از

نانوخاكرس به قطرههاي پلیاتیلن یا فصل مشترک و کاهش فرایند
بههمپيوستگي نسبت داد که از کاهش غلظت نانوخاكهاي رس در
فاز  PLAناشی میشود.
نتایج رئولوژی
آزمون روبش دامنهای

از وابستگی مدول ذخیره به کرنش در آميختههای نانوکامپوزیتی
(شکل  )۵برای تعیین ناحیه گرانروكشساني خطی استفاده
میشود .نتایج نشان میدهد ،ناحیه گرانروكشسان خطی با افزودن
نانوخاكرس به آميخته پليالكتيد-پلیاتیلن کاهش مییابد .ناحیه
گرانروكشساني خطی برای آميخته نانوکامپوزیتی پليالكتيد-پلیاتیلن
داراي كلويزيت  30Aتا محدوده کرنش  1%است .در حالیکه برای
آميخته نانوکامپوزیتی پليالكتيد-پلیاتیلن داراي كلويزيت  20Aناحیه
مدنظر تا محدوده کرنش  0/1%کاهش مییابد .یکی از عوامل رفتار
غیرخطی پلیمرهای پرشده ،شکست شبکه سهبعدی پرکننده در پلیمر
ناشی از کرنشهای دینامیک است .بنابراین ،با تشکیل شبکه سهبعدی
نانوخاكرس در آميخته پليالكتيد-پلیاتیلن رفتار غیرخطی از دامنه
کرنشهای کمتری شروع میشود .هرچه نانوخاكرس در پلیمر
ی داشته باشد ،شبکه پرکننده-پرکننده قویتری تشکیل
توزیع بهتر 
میشود و در نتیجه مدول ناحیه خطی افزایش مییابد و شروع رفتار
غیرخطی به دامنه کرنشهای کمتر منتقل میشود .همچنین نتایج

جدول  -4مقادیر محاسبه شده کشش بینسطحی و ضریب ترشوندگی نمونهها.
خاصيت

کشش بینسطحی
))ɣAB:mJ m-2

PLA/PE

PE/Cloisite 20A

PLA/Cloisite 20A

مرجع

4/00
13/00

2/42
2/42
0/52
-0/18

0/30
4/83

23
24
23
24

ضریب ترشوندگی
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شکل  -۵مدول ذخیره برحسب دامنه کرنش برای آميخته پرنشده و
آميختههاي نانوکامپوزیتی با و بدون سازگارکننده.

(الف)

نشان میدهد ،در حالیکه وجود نانوخاكرس در آميخته پلیمری
به افزیش مدول ناحیه خطی منجر میشود ،افزودن سازگارکننده به
آميخته نانوکامپوزیتی مدول ناحیه خطی را کاهش میدهد .این نتیجه
نشان میدهد ،سازگارکننده با افزایش برهمکنشهای بین آميخته پلیمر
با نانوخاكرس موجب کاهش نقش برهمکنشهای پرکننده-پرکننده و
کاهش شبکه سهبعدی نانوخاكرس در آميخته پلیمری میشود.
آزمون روبش بسامد و تنش برشی گذرا

شکل  ۶مدول ذخیره و گرانروی مختلط برای نمونههای آميخته
نانوکامپوزیتی داراي كلويزيت  20Aو  30Bرا مقایسه میکند .مقدار
افزایش مدول ذخیره برای نمونه آميخته داراي كلويزيت  20Aدر
بسامدهای كم به مراتب بیشتر از افزایش مدول ذخیره نمونه آميخته
داراي كلويزيت  30Bاست .در بسامد  0/1 s-1مقدار افزایش مدول
ذخیره  PLA/PE/Cloisite 20Aنسبت به  PLA/PEبرابر با 22900%
است .درحالیکه مدول ذخیره  PLA/PE/Cloisite 30Bنسبت به
 6400% ،PLA/PEافزایش یافته است .این نتایج نشان میدهد،
كلويزيت  20Aدر فاز ماتريس ،پراکنش و توزیع بهتری داشته و
با اعمال تنش هیدرودینامیکی بیشتر ،شبکه سهبعدی قویتری از
نانوخاكرس را تشکیل داده است .این در حالی است که تمایل
ترمودینامیکی كلويزيت  30Bنسبت به كلويزيت  20Aبه فاز ماتريس
(پليالكتيد) در آميخته نانوکامپوزیتی  PLA/PE/Cloisite 20Aبیشتر
است .شکل  ۶مدول ذخیره و گرانروی مختلط برحسب بسامد
برای آميختههای نانوکامپوزیتی داراي سازگارکننده را نشان میدهد.
همانطور که دید ه میشود ،افزودن سازگارکننده به آميختههای
نانوکامپوزیتی داراي كلويزيت  20Aیا كلويزيت  30Aبه کاهش مدول

(ب)
شکل  -۶مدول ذخیره و گرانروی مختلط برحسب بسامد برای
آميخته پرنشده و آميختههاي نانوکامپوزیتی با و بدون سازگارکننده.
ذخیره و گرانروی مختلط منجر میشود .این کاهش میتواند ناشی
از تضعیف شبکه سهبعدی نانوخاكرس بهدلیل نقش سازگارکننده در
جابهجایی بخشی از نانوخاكرس از فاز ماتريس به فاز قطره و فصل
مشترک باشد.
اندازهگیریجریانبرشیآغازیگذرا (،)transient shear start-upflow
میتواند فهم و بینش بیشتری را درباره توسعه ساختار در
نانوکامپوزیتهای پلیمری ایجاد کند [ .]26تابع توسعه تنش برشی ()τ
پس از اعمال سرعت کرنش برشی آغازی به مقدار  0/1 s−1برای
نمونههای آميخته بدون نانوخاكرس و داراي آن در شکل  ۷نشان
داده شدهاست .نتایج نشان میدهد ،آميختههای نانوکامپوزیتی داراي
كلويزيت  20Aو  30Bدر مقایسه با آميخته بدون نانوخاكرس
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(الف)
شکل  -۷تنش برشی گذرا نسبت به زمان برای آميخته پرنشده و
آميختههاي نانوکامپوزیتی با و بدون سازگارکننده.
تنش فرارفت شايان توجهی نشان میدهند .این موضوع به تنش
هیدرودینامیکی گذرای ناشی از حرکت چرخشی صفحههاي
نانوخاكرس و نيز تشکیل ساختار سهبعدی قوی در آميختههای
نانوکامپوزیتی مرتبط است [ ]26که با نتایج گرانروكشسان خطی نیز
انطباق دارد .وجود سازگارکننده در آميختههای نانوکامپوزیتی ،تنش
فرارفت را کاهش داده است .این نتیجه میتواند ناشی از کاهش مقدار
غلظت نانوخاكرس در فاز ماتريس به دلیل وجود سازگارکننده و
اثر آن در آساني انتقال بخشی از نانوخاكرس به قطرهها و فصل
مشترک باشد.

(ب)

رفتار بلوريشدن سرد ناهمدما

شکل  ۸بخشی از نمودار بلوريشدن سرد آميخته پليالكتيد و
نمونههای نانوکامپوزیتی كلويزيت  20Aو  30Bهمراه با سازگارکننده و
بدون آن را در فرایند گرمادهی مرحله دوم با سرعتهای مختلف
گرمادهی نشان میدهد .درصد بلوريشدن نسبی ( )Xcبهعنوان
تابعی از دمای بلوريشدن یا زمان را میتوان با انتگرالگیری از
نمودار بلوريشدن نمونهها بهدست آورد Xc .بهعنوان تابعی از دمای
بلوريشدن طبق معادله ( )3قابل تعریف است:
 aHc 

 dT
 dT 
= Xc
T¥  a H 
∫Tcocn  dTc  dT
T

				
()3

∫

Tcocn

که  Tcocnو  T¥به ترتیب دمای آغاز و پایان بلوريشدن هستند.
ثابتهاي زمان در فرایند بلوريشدن میتواند از راه تبدیل دمای
بلوريشدن به مقیاس زمانی طبق معادله ( )4مطالعه شوند.
260

(ج)
شکل  -۸دمانگاشت نمونهها در سرعتهای گرمادهی  ۵ ،۲و .10°C/min
					
()4

Tcocn − T
j

=t

در اینجا  T ، Tو  jبه ترتیب دمای آغاز بلوريشدن ،دمای
بلوريشدن در زمان  tو سرعت سرمايش است .شکل  ،9درصد
بلورينگي نمونه  PLA/PE/Cloisite 20Aبا سرعت سرمايش  ۵ ،۲و
 ۱۰°C/minبرحسب زمان (بهعنوان نمونه ،از میان نمودارهای سایر
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(ب)

							
(الف)

شکل  -۹درصد بلورینگی برحسب زمان و نمودار ( ln )tنسبت به ([ ln[-ln(1-Xcدر سرعتهای مختلف گرمادهی برای آميخته نانوکامپوزیتی
.PLA/PE/C/20A
و

نمونهها) را نشان میدهد.
مقادیر  t1/2را که بیانگر مدت زمانی است که درصد بلوريشدن
به  ۵۰%میرسد ،میتوان از نمودار بلوريشدن برحسب دما بهدست
آورد .سرعت بلوريشدن با عکس مدت زمان یک دوم بلوريشدن
( )t1/2/1متناسب است .بنابراين معمول است ،سرعت بلوريشدن

در سامانهها با  t1/2/1مقایسه میشوند .مقادیر دمایی که در آن
برابر با  ۵۰%است ( t1/2 ،)T1/2و  t1/2/1در جدول  5نشان داده
است .نتایج نشان میدهد ،با افزودن نانوخاكرس به آميخته PLA/PE
مقادیر  t1/2/1در هر سه سرعت گرمادهي ( ۵ ،۲و  )۱۰°C/minافزایش
مییابد .این نتیجه نشانگر افزایش سرعت بلوريشدن در آميختههای
Xc

و

جدول  -5مقادیر حاصل از دمانگاشت (  Tcocnو  ،)Tccمقادیر حاصل از نمودار درصد بلورینگی برحسب زمان ( t1/2/1 ،t1/2و  )T1/2و ثوابت مدل
 Avramiو .Zc
و

)φ (oC/min

)Tccon (oC

)Tcc (oC

)t 1/2 (min

1/ t1/2 (min)-1

)T1/2 (oC

n

Zc

PLA/PE

۲
۵
۱۰

۸۳/۲
87/0
90/2

88/6
94/2
99/4

2/60
1/40
0/94

0/38
0/25
1/06

88/0
94/0
99/0

2/36
2/46
2/31

0/26
0/79
0/97

PLA/PE/30B

۲
۵
۱۰

81/6
86/2
90/3

85/6
91/0
95/8

2/03
0/97
0/58

0/49
1/03
1/72

85/0
91/0
96/0

2/35
2/34
2/33

0/36
0/94
1/10

PLA/PE/20A

۲
۵
۱۰

84/0
88/7
93/5

87/7
93/5
99/3

1/86
0/96
0/62

0/54
1/04
1/61

87/0
94/0
99/0

2/20
2/26
2/28

0/40
0/93
1/06

PLA/PE/C/30B

۲
۵
۱۰

84/4
88/3
91/9

88/6
94/5
101/0

2/04
1/19
0/90

0/49
0/84
1/11

88/0
94/0
100/0

2/30
2/29
2/40

0/35
0/85
0/98

PLA/PE/C/20A

۲
۵
۱۰

84/3
88/3
92/8

89/0
94/5
100/0

2/20
1/20
0/78

0/45
0/83
1/28

88/7
94/0
100/0

2/34
2/36
2/35

0/30
0/84
1/02

نمونه
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نانوکامپوزیتی داراي كلويزيت  20Aو  30Bدر مقایسه با نمونه آميخته
بدون نانوخاكرس است.
سینتیک بلوريشدن ناهمدما

سینتیک بلوريشدن ناهمدمای نمونهها بهوسيله معادله ]27[ Avrami
طبق معادلههاي ( )5و ( )6مطالعه شد:
) c c = 1 - exp (-Zt t n

				
()5

ln[-Ln (1 - c c )[ = ln Z t + nln t

		
()6

در اين معادله n ،ce ،و  Ztبه ترتیب درصد بلورينگي در دمای ،t
توان  Avramiو ثابت سرعت بلوريشدن هستند .طبق معادله ،Avrami
توان  )n( Avramiو سرعت بلوريشدن ( )Ztنمونهها را به ترتیب
میتوان از شیب و عرض از مبدأ نمودار [( ln[-ln(1-Xcنسبت به
( ln )tبهدست آورد .با درنظرگرفتن سرعت سرمايش و مشخصه
وابسته به دمای فرایند بلوريشدن ناهمدما Jeziorny ،از معادله (،)7
 Ztرا اصالح کرد [:]28
و

و

و

و

					
()7

ln Z t
Φ

= ln Zc

در این معادله Zt ،سرعت بلوريشدن با درنظرگرفتن سرعت گرمادهي
( )fاست .مقادیر ثابتهاي مربوط در جدول  5آمدهاست .همانطور
که دیده میشود ،مقدار  nبرای آميختههای نانوکامپوزیتی و آميختههای
بدون نانوخاكرس حدود  ۲است .این نتیجه نشان میدهد،
سازوکار بلوريشدن بدون اینکه تحت تأثیر وجود نانوخاكرس و
سازگارکننده باشد ،بهصورت فرایند رشد دوبعدی (رشد صفحهای
دایرهایشکل) است .مقدار  nبهدست آمده در این پژوهش از مقادیر
 nگزارش شده برای پليالكتيد (حدود  )۱/۵بیشتر است [ .]28مقادیر
بیشتر  nدر این پژوهش را میتوان به کندبودن سازوکار بلوريشدن و
ایجاد زمان الزم برای رشد دوبعدی مرتبط دانست .همچنین نتایج
نشان میدهد ،درحالیکه با افزایش سرعت گرمادهی n ،برای نمونهها
تغییر معناداری ندارد Zc ،با افزایش سرعت گرمادهی افزایش مییابد.
البته این نتیجه منطقی است ،زیرا  Zcبیانگر سرعت بلوريشدن است
كه با افزایش سرعت گرمادهی ،افزایش مییابد .مقادیر  Zcنمونههای
آميخته نانوکامپوزیتی در هر سه سرعت گرمادهی نسبت به نمونه
آميخته بدون نانوخاكرس افزایش مییابد .از مقادیر  t1/2/1نیز آشكار
است که صفحههاي نانوخاكرس فرایند بلوريشدن سرد را تسریع
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ميکنند .قابلیت و سرعت بلوريشدن در پلیمرها تحت کنترل
فرایند هستهگذاری و در ادامه رشد و نفوذ زنجیرهای پلیمری به
سمت هستههاست .وجود نانوخاكرس در پلیمرها میتواند از یک
طرف بهعنوان عامل هستهزا موجب افزایش سرعت بلوريشدن شود و
از طرف دیگر با کندکردن حرکت زنجیرهای پلیمری مانع از فرایند
بلوريشدن شود .در این حالت بهنظر میرسد ،وجود نانوخاكرسهای
كلويزيت  20Aو  30Bآميختههای پليالكتيد-پلیاتیلن به افزایش
فرایند هستهگذاری و افزایش سرعت فرایند بلوريشدن سرد منجر
شده است .نتایج همچنین نشان میدهد ،در هر سه سرعت گرمادهی،
مقادیر  Zcبرای آميختههای نانوکامپوزیتی بدون سازگارکننده
( PLA/PE/20Aو  )PLA/PE/30Bیکسان است که نشاندهنده نبود
وابستگی سرعت کلی بلوريشدن به نوع نانوخاكرس است .در
آميختههای نانوکامپوزیتی داراي سازگارکننده ( PLA/PE/C/20Aو
 )PLA/PE/C/30Bنیز مقادیر  Zcبرابر است .جدول  5نشان میدهد،
 Zcبرای آميختههای نانوکامپوزیتی داراي سازگارکننده در مقایسه با
آميختههای نانوکامپوزیتی بدون سازگارکننده مقادیر کمتری دارد که
نشانگر کاهش سرعت بلوريشدن در اثر وجود سازگارکننده است.
کاهش مقدار نانوخاكرس در ماتريس پليالكتيد در آميختههای
نانوکامپوزیتی با وجود سازگارکننده با نتایج رئولوژی مطابق است و
میتواند از عوامل کاهش مقدار سرعت بلوريشدن سرد در آميخته
نانوکامپوزیتی داراي سازگارکننده باشد.

نتیجهگیری
نتایج پرش پرتو  Xنشان داد ،فرایند میاناليهايشدن (افزایش فاصله
بینالیهای) كلويزيت  30Bدر آميخته نسبت به كلويزيت  20Aبیشتر
است .این نتیجه را میتوان به تمایل ترمودینامیکی بیشتر كلويزيت
 30Bبه پليالكتيد در مقایسه با كلويزيت  20Aارتباط داد .تصاویر
میکروسکوپي الکترونی پویشي نشان داد ،آميخته داراي كلويزيت
 20Aدر مقایسه با آميخته داراي كلويزيت  30Bشكلشناسي غیرکروی
دارد .این موضوع میتواند ناشی از وجود بخشی از كلويزيت 20A
در قطره پلیاتیلن یا فصل مشترک باشد .نتایج گرانروكشساني خطی
مذاب نشان داد ،وجود كلويزيت  20Aدر آميخته پليالكتيد-پلیاتیلن
به افزایش مدول ذخیره و گرانروی مختلط در بسامدهای كم منجر
میشود که در مقایسه با افزودن نانوخاكرس كلويزيت  30Bبه
آميخته مدنظر ،ثابتهاي مزبور افزایش بیشتری نشان میدهند .این
نتایج نشاندهنده پراكنش بيشتر نانوخاكرس كلويزيت  20Aدر
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.اثری بر سرعت کلی بلوريشدن در آميخته نانوکامپوزیتی نداشت
پلیاتیلن داراي-وجود سازگارکننده در نانوکامپوزیتهای پليالكتيد
 بهدلیل اثر آن در جابهجایی نانوخاكرس به30B  یا20A كلويزيت
 به کاهش فرایند هستهگذاری و در نتیجه،فاز قطره یا فصلمشترک
.کاهش سرعت بلوريشدن منجر شد

 نتایج بررسی سینتیک بلوريشدن. بود30B آميخته نسبت به كلويزيت
 سازوکار بلوريشدن سرد پليالكتيد در آميخته،ناهمدما نشان داد
 وجود یا، بدون اینکه تحت تأثیر نوع نانوخاكرس،نانوکامپوزیتی
 وجود. بهصورت فرایند رشد دوبعدی است،نبود سازگارکننده باشد
نانوخاكرس سرعت بلوريشدن سرد پليالكتيد را افزایش داد و
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