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چکیده
وینیلاستات-کوپلیمر اتیلن/)PE(  خواص ساختاری و مکانیکی فومهای میکروسلولی نانوکامپوزیتی پلیاتیلن،در این پژوهش
،PE/EVA نانورس تهیه شده طی فرآیند فومسازی اکستروژنی به روش فیزیکی با بکارگیری گاز دیاکسیدکربن در برابر غلظت/)EVA(
 فرایند فومسازی این سامانهها به دلیل دو.درصد بارگذاری نانورس اصالح شده و پروفایل دمایی اکسترودر مورد بررسی قرار گرفته است
 وانتقال فاز گاز در فرایند هستهگذاری وPE/EVA ) آمیختههایUCST( انتقال فازی همزمان شامل رفتار فازی دمای انحالل بحرانی فوقانی
 افزایش،PE/EVA  آمیختهUCST  به دلیل رفتار فازی.رشد حبابها بعد از خروج از دای فیلم تخت از پیچیدگی های باالیی برخوردار است
دمای فرایندی بر روی مورفولوژی و خواص مکانیکی فوم ها بدست آمده تاثیر به سزایی داشته و افزایش دما منجر به امتزاجپذیری بهتر دو
 نانورس با اثر سازگارسازی خود موجب بهبود امتزاجپذیری دو فاز، عالوه بر این.پلیمر در آمیختهها و نانوکامپوزیتها گردیده است
 با افزایش دمای فرایندی در تهیه فومها دیده شده است که در دمای باالتر فومهایی سبکتر با تراکم سلولی بیشتر.پلیمری میشود
 با افزایش دما به. در آمیخته موجب بهبود پراکنش نانوذرات و متعاقباً بهبود ساختار فومها میشودEVA  افزایش محتوای.بدست میآید
 بهترتیب مدول فومها افزایش و کاهش یافته،دلیل بهبود امتزاج پذیری دو فاز و افزودن نانوذرات به دلیل نقش موثرشان در ایجاد حبابها
.است
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Abstract

In this research, the structure and mechanical properties of polyethylene (PE)/ethylene-vinyl acetate
copolymer (EVA)/nanoclay microcellular foams obtained through extrusion physical foaming by using
carbon dioxide were investigated. The effect of PE/EVA concentration, organically-modified nanoclay
and temperature profile on the properties were evaluated. The foaming process of these systems has
significant complexity due to the occurrence of two concurrent phase transitions including upper critical
solution temperature (UCST) phase behavior of PE/EVA blends and gas phase transition in the cell
nucleation and growth process. Owing to the UCST phase behavior of PE/EVA mixtures, an increment in
the process temperature profile has a profound impact on the morphology and mechanical properties of
the foams and results in higher miscibility of the polymeric constituents of the blends and
nanocomposites. Moreover, the nanoclay compatibilization mechanism leads to better miscibility of the
polymeric phases. At higher temperature profile, lighter foams with higher cell density are obtained.
Increasing the EVA content in the blends improves the nanoclay dispersion state and as a result, causes an
improvement in the foam structure. By increasing the temperature profile and adding nanoclay, the elastic
modulus of the foams improves and worsens respectively, due to the better PE/EVA miscibility state and
nanoparticle influential role in the bubble formation.
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-1مقدمه

نشریه علوم و فناوری کامپوزیت

اختالط پلیمرها یکی از راههای موثر ،کاربردی و اقتصادی در بدست آوردن
مواد جدید با ریزساختارهای خاص و خواص مطلوب بوده و آمیختههای
پلیمری در مقایسه با اجزای پلیمری خالص دارای خواص برتری مانند
چقرمگی ،استحکام کششی باالتر ،نفوذپذیری کمتر ،فرآیندپذیری بهبودیافته
و غیره میباشند [ .]1یکی از مشخصههای اصلی آمیختههای پلیمری آن
است که اغلب اجزای تشکیلدهندهی آنها در یکدیگر بهصورت کامل حل
نشده و جدایی فازی میدهند [ .]2در واقع ،بسیاری از پلیمرها غیرقابلامتزاج
بوده و تمایل به تشکیل مناطق فازی میکرونی مجزا پس از مخلوط شدن را
دارند .یکی از راههای بهبود امتزاجپذیری دو پلیمر در آمیختههای پلیمری
افزودن یک جزء سوم تحت عنوان سازگارکننده است که یک ماده افزودنی
محسوب میگردد [ .]3طی دو دهه اخیر گزارش شده است که نانوذرات می-
توانند عالوه بر نقش تقویتکنندگی خود ،در آمیختههای پلیمری نقش
سازگارکنندگی داشته باشند و حضورشان موجب بهبود امتزاجپذیری دو فاز -
شود [ .]4نانوذرات معدنی بعنوان پرکننده سالهای متمادی است که به
عنوان یک ماده افزودنی در صنایع پالستیک استفاده میشوند زیرا عالوه بر
کاهش قیمت تمام شده ،خواص نهایی خوبی را به دلیل تقویتسازی به
کامپوزیت پایه پلیمری میبخشند [ .]5به عنوان مثال ،افزودن  4درصد وزنی
اکسید آهن به فومهای پلیپروپیلن باعث افزایش  20درصدی استحکام
ضربه میشود [ .]6هادیانفرد و همکاران با مطالعه تأثیر نانوسیلیکات توخالی
و توپر بر روی خواص فیزیکی و مکانیکی اسفنجهای پلیپورتان ( )PUنشان
داده اند که حضور نانوسیلیکات توپر و توخالی باعث افزایش استحکام کششی
و کاهش کرنش در شکست نانوکامپوزیتهای فومشده بر پایهی  PUمیشود
[ . ]7
یکی از پرکاربردترین محصوالت پلیمری یا آمیختههای پلیمری در کنار
کامپوزیتها و نانوکامپوزیتها ،فومها میباشند .فومهای پلیمری با چگالی
سلولی باال و توزیع یکنواخت اندازه سلولی از خواص فیزیکی و مکانیکی عالی
شامل انعطاف پذیری ،استحکام ضربه ،استحکام شکست ،عمرخستگی و خواص
عایق حرارتی و صوتی خوب برخوردارند [ .]9 ,8نانوذرات در فومهای پلیمری
بر روی ساختار و خواص نهایی فومها نقش موثری دارند .یکی از نقشهای
برجسته نانوذرات در فومسازی پلیمرها عالوه بر تغییر خواص ویسکواالستیک
مذاب ،هستهگذاری خارجی حبابها بوده است [ .]2ازدست و همکاران نشان
دادند با افزودن نانولوله های کربنی به پلیآمید 6چگالی سلولی فومها افزایش
مییابد [ .]10با مطالعه نمونههای فوم شده برپایهی پلیاستایرن مشخص
شده است که با افزایش ترکیبدرصد نانوذرات سیلیکاتی ،سرعت هستهگذاری
حبابها افزایش یافته و حبابهای کوچکتری ایجاد میشوند [ .]11فومهای
پلیمری با اندازه سلولی بین  1تا  10میکرومتر و چگالی سلولی بین  109تا
 1012سلول در هر سانتیمتر مکعب در زمره فومهای میکروسلولی قرار می-
گیرند [ .]12در میان فومهای آمیختههای پلیمری ،ترکیبات دو جزئی
پلیاتیلن ( )PEو کوپلیمراتیلن-وینیلاستات ( )EVAدر تولید فومهای
پلیمری به سبب انعطافپذیری بیشتر و مقاومت باالتر در برابر ضربه بسیار
مورد توجه قرار گرفتهاند .این آمیختهها عالوه بر جدایی فازیشان در حین
فرآیند بلورشدن که از سرعتهای متفاوت بلورشدنشان نشئت میگیرد در
حالت مذاب نیز ناسازگار بوده و دو فازی میشوند .در کارهای قبلی گزارش
شده است که این آمیختهها دارای رفتار فازی دمای انحالل بحرانی فوقانی
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 )UCST(1میباشند [ .]14 ,13اگرچه فومهای  PEشبکهای شده ،پایداری
حرارتی خوبی از خود نشان میدهند و در فومهای  EVAشبکهای ،کنترل
بهتری بر روی هستهزایی و تشکیل سلولهایی با اندازه یکنواخت وجود دارد،
اما مطالعات متعدد نشان دادهاند که فوم آمیختههای  ،PE/EVAاز ساختار
سلولی منظمتر و همگنتری برخوردارند [ .]16 ,15در این پژوهش اثر سه
متغیر غلظت دو جزء آمیخته  ،PE/EVAدرصد بارگذاری نانوذره و پروفایل
دمایی اکسترودر در فرایند فومسازی اکستروژنی پیوسته به روش فیزیکی بر
مورفولوژی و خواص مکانیکی فومهای نانوکامپوزیتی  PE/EVAحاوی نانورس
مورد بررسی قرار خواهد گرفت .در فرایند فومسازی انحالل گاز تحت فشار
باالی داخلی اکسترودر ،هستهزایی گاز بعد از خروج از دای و تشکیل حباب-
های فوم خود یک فرایند انتقال فاز محسوب میشود [ .]2به عبارتی دیگر ،در
فرایند فومسازی فیزیکی اکستروژنی با استفاده از گاز فوق بحرانی بهعنوان
عامل فومزا ،گاز تزریق شده به داخل سیلندر اکسترودر تحت فشار در داخل
مذاب پلیمر حل میشود .بعد از خروج از دای و افت فشار وارده بر مذاب،
مولکولهای گاز انحاللیافته در مذاب جدایی فازی داده و طی این فرایند،
حبابهای فوم را هستهگذاری نموده و رشد میدهند .با در نظر گرفتن این
امر و جدایی فازی آمیخته  PE/EVAبعد از خروج از دای طی فرایند خنک-
سازی ،در حین فرایند تشکیل فوم دو فرایند جداییفازی همزمان رخ میدهد.
با حضور نانوذراترس و موقعیت قرارگیری نانوذرات در آمیخته بر پیچیدگی-
های فرایندی افزوده میشود .برای بررسی اثرات متغیرهای یاد شده بر این
فرایند پیچیده ،مورفولوژی فومهای هیبریدی و خواص مکانیکی آنها ،فرایند
فومسازی به وسیله ی اکسترودر دوپیچه و دای فیلم تخت با تزریق گاز دی-
اکسیدکربن در یک میکرواکسترودر صورت پذیرفت .هدف از این کار بررسی
اثرات سه م تغیر فرایندی و موادی ذکر شده بر مورفولوژی و خواص مکانیکی
فومهای حاصله در شرایط پیچیده فرایندی بوده است .الزم به ذکر است که
تهیه فومهای سبک با حداکثر چگالی سلولی با توجه به محدودیتهای
دستگاهی تزریق گاز جزء اولویتهای این پژوهش نبوده است.
-2بخش آزمایشگاهی
-1-2مواد
مواد اولیه این تحقیق شامل کوپلیمر اتیلن-وینیلاستات (گرید Seetec

 )VS430با مقدار کومونومر وینیل استات  19درصد وزنی محصول شرکت
هیوندای کره جنوبی ،پلیاتیلن با چگالی باال (گرید  )BL3محصول شرکت
پتروشیمی باختر ،دیاکسیدکربن به عنوان عامل فومزای فیزیکی ،نانورس
اصالح شده با مواد آلی (مونتموریلونیت طبیعی اصالح شده با یون نمک
آمونیوم نوع چهارم،گرید  )NC( )Cloisite 15Aاز شرکت ساترنکلی آمریکا
و پایدارکننده حرارتی ( )Irganox 10:10محصول شرکت سیبا بودهاند .دیگر
مواد مصرفی شامل زایلن و نرمال هگزان محصول شرکت  Merckبوده است.
-2-2تهیهی فومها
برای تهیهی نمونههای نانوکامپوزیتی فوم شده ،نانورس EVA ،و
نانوکامپوزیتهای فوم نشده در آون خالء در دمای  65 ̊Cبه مدت  12ساعت
خشک شدند .بعد از خشک کردن نمونهها ،اجزای آمیختهها یا نانوکامپوزیت-
ها در یک ظرف جداگانه به صورت دستی مخلوط شده و سپس به داخل

1

Upper critical solution temperature

990
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اکسترودر به منظور تهیه آمیختهها و نانوکامپوزیتهای فوم نشده تغذیه
شدند .برای اختالط بهتر مواد ،ابتدا نانوکامپوزیتها و آمیختههای فوم نشده
با استفاده اکسترودر دوپیچه همسوگرد مدل  ZSK25شرکت کاپریون آلمان
با قطر پیچ  2.5 cmو نسبت طول به قطر پیچ  40تهیه گردیدند .سپس،
نمونهها با تزریق گاز دیاکسیدکربن به صورت فوق بحرانی بعنوان عامل فوم-
زای فیزیکی در میکرواکسترودر دوپیچه همسوگرد شرکت راندول انگلستان با
قطر پیچ  1 cmو نسبت طول به قطر پیچ  25به شکل فوم درآمدند .برای
تهیه آمیختهها و نانوکامپوزیتها فوم نشده از دور پیچ  600 rpmو پروفایل
دمایی  170-180-190-180-190-180 °Cاستفاده شده است .بعد از آمیزه-
کاری ،نمونهها با استفاده از دستگاه گرانولساز به شکل گرانول درآمده و بعد
از خشک کردن بعنوان ماده اولیه به میکرواکسترودر خورانده شدهاند .نمونه-
های فوم شده تحت دو پروفایل دمایی -195-200-205-200-195-205 °C
190و 160-155-155-160-155-150-150 °Cو دور پیچ  50 rpmبا فشار
گاز ورودی  9.5 barتهیه شدند (شکل  .)1پروفایلهای دمایی -150-150
 160-155-155-160-155و  205-200-200-205-205-195-190به
اختصار در ادامه متن با  150 °Cو  190 °Cنشان داده خواهند شد .جهت
شکلدهی نمونه های فوم شده و فوم نشده از یک دای فیلم تخت (با اندازه
شکاف عمودی  250میکرومتر) در فرایند اکستروژن بهره گرفته شد.
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-3-2روشهای تعیین مشخصات
-1-3-2چگالی
جهت اندازهگیری چگالی از روش غوطهوری تحت استاندارد ASTM D792

استفاده شده است .بدین منظور ،از حالل نرمال هگزان با چگالی  0.655گرم
بر سانتیمتر مکعب در دمای محیط استفاده شده است .برای محاسبه کسر
حفره از استاندارد  ASTM D2734استفاده گردید .رابطه مورداستفاده در
محاسبه کسر حفره عبارت بود از:
 100

() 1
در رابطه ( d ، V ،)1و
چگالی نمونه فوم شده هستند.
f

df

u

du  d f
du

Vf 

به ترتیب کسر حفره ،چگالی نمونه فوم نشده و

-2-3-2گرماسنجی روبشی تفاضلی

1

برای بررسی اثر نانورس بر رفتار بلورینگی دو پلیمر در نمونههای فوم شده از
آمیختههای  PE/EVAو دو پلیمر خالص ،از دستگاه گرماسنجی روبشی
تفاضلی ) )DSCمدل  STA6000ساخت شرکت  PerkinElmerآمریکا در
محدودهی دمایی  30تا  160درجهی سانتیگراد در اتمسفر نیتروژن با سرعت
حرارت دهی  10 °C/minاستفاده شده است.
-3-3-2میکروسکوپ نیروی اتمی

2

برای بررسی پراکنش و موقعیت قرارگیری نانوذرات در آمیختههای دو فازی
 PE/EVAاز دستگاه  AFMاستفاده شده است .برای تهیهی تصاویر فازی و
ارتفاعی ،میکروسکوپ  Dualscope DMEساخت کشور دانمارک مجهز به
 DS 95-50-E Scannerبکار گرفته شد.
-4-3-2میکروسکوپ الکترونی روبشی

3

برای تعیین مورفولوژی آمیختهها و نانوکامپوزیتهای فومشده و فومنشده از
دستگاه  SEMمدل  AIS2100ساخت شرکت SERON
 TECHNOLOGIESاستفاده گردید .ابتدا نمونهها درون نیتروژن مایع به
مدت  10-15دقیقه قرار داده شدند .سپس در صورت نیاز فاز غنی از EVA
به وسیله حالل زایلن به صورت انتخابی خارج شد .درنهایت ،نمونهها پوشش
طال داده شده و تحت پرتاب الکترون قرار گرفتند.
-5-3-2آزمون کشش

4

Fig.1 (a) Continuous extrusion foaming process using gas injection
and (b) the geometry of extruder screws applied in the foaming
process

شکل  (a) 1فرایند فوم سازی پیوسته اکستروژنی با تزریق گاز و ) (bشکل
هندسی پیچ های اکسترودر مورد استفاده در فرایند فوم سازی

1

)Differential scanning calorimetry (DSC
2
)Atomic force microscopy (AFM
3
)Scanning electron microscopy (SEM
4
Tensile testing
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نمونههای آمیخته  PE/EVAو نانوکامپوزیتهایشان به شکل دمبل نوع پنجم
استاندارد  ASTM D638با سرعت کششی  5 mm/minتحت کشش قرار
گرفتند 3 .تا  5بار تکرار صورت پذیرفت .از دستگاه کشش شرکت صناف به
منظور تعیین خواص مکانیکی استفاده شده است .نمونههای دمبل شکل
مستقیما از ورقها و فیلمهای اکسترود شده ،پانچ شدهاند.
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-6-3-2آزمایش دینامیکی-مکانیکی حرارتی

رضا قاسمی و همکاران

1
3

برای مطالعه خواص ویسکواالستیک و تعیین دماهای انتقال حرارتی آمیخته
خالص ،نانوکامپوزیتها و فومهای آنها در حالت جامد ،از آزمون  DMTAو
دستگاه  DMTA-Tritionساخت شرکت  Polymer laboratorدر محدوده
دمایی  -160تا  90درجه سانتیگراد در حالت خمشی تکتکیهگاهی با
کرنش کم  ،1%سرعت حرارتدهی  5 °C/minو بسامد ثابت  1 Hzبهره
گرفته شده است .نمونهها مستقیما به شکل مستطیلهایی با ابعاد 40×10
میلیمتر مربع از فومهای اکسترود شده برش خوردهاند.
-7-3-2طیفسنجی پراش پرتو ایکس

2

به منظور مطالعهی نحوه پراکنش نانوذراترس در فیلمهای نانوکامپوزیتی فوم
شده از دستگاه پراش اشعه ایکس PANalytical Company XʼPert PRO
 MPDساخت کشور هلند استفاده شده است.

 ،EVAیکسری حرکات جزئی رخ میدهد .همانطور که مشخص است در
پروفایل دمایی ℃  190به دلیل سازگاری بیشتر دو فاز و انجام حرکات
هماهنگ مولکولی دو فاز در یک بازه دمایی محدودتر ،پیک مربوط به انتقال
دمایی  γباریکتر شده و به یکدیگر نزدیکتر میشوند .بعنوان مثال ،افزایش
دمای فرایندی برای نمونه  PE30EVA70NC0-150منجر شده است تا
اختالف دمای دو انتقال از  116 ºCبه  112 ºCبرسد.
نکته قابل توجه دیگر ،مقادیر باالتر مدول اتالف نمونههای فوم بدست آمده در
دمای فرایندی  190 ºCاست .امتزاجپذیری بهتر دو فاز  PEو  EVAدر
دمای باالتر و حضور  5 wt%نانوذره سبب گردیده تا نمونه
 PE30EVA70NC5-190از باالترین مقادیر مدول اتالف در محدوده دمایی
مورد بررسی نسبت به سایر نمونهها برخوردار باشد.

-3نتایج و بحث
-1-3مورفولوژی نانوکامپوزیتهای  PE/EVAفوم نشده حاوی
نانوذرات رس

نشریه علوم و فناوری کامپوزیت
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شکل  2تصاویر  SEMسطح شکست در نیتروژن مایع آمیخته  PE/EVAو
نانوکامپوزیت هایشان را که در پروفایل دمایی ذکر شده اکسترود شدهاند را
نشان میدهد .همانطور که در تصاویر  aو  bشکل  2دیده میشود ،نمونه های
تهیه شده در پروفایل دمایی  190 °Cبه دلیل رفتار فازی  UCSTآمیخته
 ،PE/EVAاز امتزاج پذیری بیشتری از دو فاز  PEو  EVAدر تمام ترکیب
درصدها برخوردارند .به دلیل امتزاجپذیری دو فاز در دماهای باالتر و سرعت
سرد شدن باالی نمونههای تهیهشده ،در پروفایل دمایی  190 °Cانحالل دو
فاز در یکدیگر بیشتر است .این امر موجب میشود که نفوذ حالل زایلن در
نمونههای بدست آمده در پروفایل دمایی  190 °Cراحتتر انجام گیرد و فاز
غنی از  PEنیز همراه  EVAتحت تاثیر حالل قرار گیرد .بنابراین ،در نمونه-
های بدست آمده در این پروفایل دمایی ،مناطقی سفید رنگ در کنار نواحی
خارج شده مربوط به فاز غنی از  EVAدر تصاویر  SEMشکل  2دیده می-
شود .در دمای باالتر به دلیل رفتار فازی  UCSTآمیختهها ،دو فاز تمایل
بیشتری به انحالل درهم داشته که موجب میشود در فصلمشترک در
پروفایل دمایی  190 °Cمرز چندان مشخصی در فصلمشترک PE/EVA
برخالف پروفایل دمایی  150درجه سانتیگراد وجود نداشته باشد .تصاویر  eو
 fشکل  ،2آمیختههای  PE/EVAحاوی نانورس را نشان میدهد و همانطور
مشخص است افزودن نانورس منجر به ایجاد مورفولوژی ریزتر ،امتزاج بیشتر
دو فاز  PEو  EVAدرهم و درنتیجه خوردگی بیشتر سطح توسط حالل می-
شود .واضح است که افزودن نانوذرات و دما ،اثری مشابه بر میزان امتزاج-
پذیری سامانههای مورد مطالعه دارند.
امتزاجپذیری باالتر دو فاز  PEو  EVAدر دمای فرایندی باالتر به وسیلهی
نتایج  DMTAنیز قابل استنتاج خواهد بود .شکل  3منحنیهای مدول اتالف
برحسب دما را نشان میدهد .در این منحنیها پیک اول از سمت چپ مربوط
به انتقال  γدو فاز  PEو  EVAمیباشد .در انتقال  γفاز  ،PEیک تعداد از
گروههای متیلن زنجیر اصلی شروع به حرکت میکنند و در انتقال  γفاز

)Dynamic mechanical thermal analysis (DMTA
)X-ray diffraction (XRD

1
2

Fig. 2 SEM micrographs of the cryofractured surfaces of unfoamed
mixtures:
(a) PE50EVA50NC0-150, (b) PE50EVA50NC0-190,
(c) PE70EVA30NC0-150, (d) PE70EVA30NC0-190,
(e) PE50EVA50NC5-150 and (f) PE70EVA30NC5-190,

شکل  2تصاویر میکروسکوپی  SEMسطح شکست در نیتروژن مایع آمیختههای
فوم نشده:
)،PE50EVA50NC0-190 (b) ،PE50EVA50NC0-150 (a
)،PE70EVA30NC0-190 (d) ,PE70EVA30NC0-150 (c
) PE50EVA50NC5-150 (eو)PE70EVA30NC5-190 (f

رضا قاسمی و همکاران
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Fig. 3 Loss modulus versus temperature curves for some of the
prepared foams at two different temperature profile

شکل  3منحنیهای مدول اتالف برحسب دما برای برخی از نمونههای فوم شده در
دو پروفایل دمایی مختلف

Vinyl acetate

1

شکل  4طیف  XRDنانورس اصالح شده و برخی از نانوکامپوزیتهای
PE/EVA/NC

برخوردارند و تصاویر فازی به خواص سطحی مثل مدول ،مشخصات
ویسکواالستیک و ترکیب شیمیایی سطح حساس میباشند ،میتوان از
تصاویرفازی جهت بررسی پراکنش و موقعیت قرارگیری نانوذرات در آمیخته-
های  PE/EVAاستفاده نمود [ .]19شکل  5تصاویر  AFMنانوکامپوزیت-
های  PE30EVA70NC3-190و  PE50EVA50NC3-190را نشان می-
دهد .تصویر  bشکل  5تصویر فازی نمونه  PE30EVA70NC3-190و
تصاویر  eو  dشکل  5تصاویر فازی مربوط به نمونه PE50EVA50NC3-
 190میباشند .همانطور که مشخص است نواحی فاز  EVAبه دلیل مدول
وخواص ویسکواالستیک بسیار ضعیفتر به رنگ مشکی و قهوهای دیده می-
شوند .فاز  PEدر تصاویر فازی  AFMبه رنگ زرد و آجری قابل تشخیص
هستند و نانوذرات رس با داشتن چگالی الکترونی باال به رنگ سفید و زرد
روشن مشاهده میگردند .همانند کارهای قبلی این گروه با توجه به تصاویر
فازی شکل  5آشکار است که نانوذرات رس در فاز  ،PEفصل مشترک دو فاز
 PE/EVAحضور دارند [ .]18همانطور که از تصویر  dشکل  5مشخص
است نانورس درون نواحی  EVAنیز حضور دارد ،که میتوان نتیجه گرفت که
قرارگیری نانوذرات رس به صورت انتخابی نبوده است .همانطور که از روبش
خطی تصویر فازی  AFMنمایان است الیههای موازی نانورس در
نانوکامپوزیتها حاضرند که نشاندهنده مورفولوژی میانافزوده از ذرات
نانورس است.
-2-3مورفولوژی نانوکامپوزیتهای  PE/EVAفوم شده حاوی
نانوذرات رس
شکل  6تصاویر  SEMنمونههای فوم شده نانوکامپوزیتها و آمیخته
 PE/EVAرا نشان میدهد .در تصاویر  SEMقابل مشاهده است که فومهای
بدست آمده به دلیل فشار پایین گاز تزریقی (به دلیل محدودیت فرایندی) از
چگالی سلولی باالیی برخوردار نیستند .اما به هر حال اثرات سه متغیر مورد
مطالعه بر مورفولوژی فوم ها با مقایسه تصاویر کامالً واضح است .همانطور که
از مقایسهی تصاویر  b ،aو  cشکل  6مشخص است ،با افزایش فاز  PEدر
سامانه ها به دلیل باال رفتن گرانروی که از گرانروی نسبتاً باالتر  PEنشئت
میگیرد و حاللیت کمتر گاز ،نفوذ گاز سختتر شده و تعداد حبابها کاهش

نشریه علوم و فناوری کامپوزیت

مطابق با سایر خواص نانوکامپوزیتها ،ریزساختار فوم و خواص نهایی در
سامانههای هیبریدی به نحوء پراکنش و موقعیت قرارگیری نانوذرات بستگی
دارد .برای بررسی مورفولوژی نانوکامپوزیتها از طیفهای  XRDو تصاویر
 AFMبهره گرفته شده است .شکل  4طیف  XRDبرخی از نمونههای
نانوکامپوزیتی را نشان میدهد .طیف نانورس خالص از سه پیک در 2Ɵهای
 5.3 ،3.2و  8.3درجه برخوردار است .اما همانطور که واضح است در
نانوکامپوزیتها ،این پیکها در صورت وجود به زوایای کوچکتر انتقال یافته-
اند .این امر میتواند موید نفوذ زنجیرهای پلیمری به داخل فاصلهی بین الیه-
ای نانوذرات رس و افزایش این فاصله باشد [ .]17به نظر میرسد دربارهی
نانوذرات خاصیت آبدوستی و وزن مولکولی کمتر زنجیرهای  EVAنسبت به
 ،PEدر بازنمودن الیههای سیلیکاتی بهتر عمل کرده است .در مقایسه با
طیف  XRDنمونه  ،PE50EVA50NC3-190طیف نانوکامپوزیت
( PE30EVA70NC3-190منحنی سبزرنگ) هیچ پیک مشخصی را نشان
نداده است .اگرچه نانورس اصالح شده داری اصالحکنندهی سطحی آلی است،
اما برای موفقیت در ایجاد مورفولوژی میانافزوده یا الیهای در نانوکامپوزیت-
های  PE/NCنیاز به حضور یک سازگارکننده خواهد بود [ EVA .]18اغلب
به عنوان یک سازگارکننده در نانوکامپوزیتهای  PE/NCاستفاده میشود تا
عالوه بر افزایش فاصلهی بین الیهای ،پایداری ترمودینامیکی ریزساختار
بدست آمده از فرآیند اختالط مذاب را تضمین نماید .با مقایسهی طیف-
های  XRDنمونههای  PE30EVA70NC3-190و PE50EVA50NC3-
1
 190مشخص میشود که قطبیت گروههای وینیل استات ( )VAcدر EVA
در بازکردن الیههای نانورس از هم در نمونه  PE30EVA70NC3-190از
تنشهای بزرگتر وارد شده به نمونه  PE50EVA50NC3-190به دلیل
مقادیر بیشتر  PEبا گرانروی باالتر ،بهتر عمل نموده است.
نتایج  XRDمورفولوژی میانافزوده از الیههای نانوس را نشان میدهد اما
برای مطالعه ی بیشتر این مطلب ،نیاز به مشاهدات میکروسکوپی مثل تصاویر
فازی  AFMاست .از آنجا که سه جزء اصلی نمونههای مورد بررسی یعنی
 EVA ،PEو نانوذراترس از سختی و خواص ویسکواالستیک متفاوتی

Fig. 4 XRD spectra of organoclay and some of the prepared
nanocomposites
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مییابد .با مقایسه تصاویر  cو  dشکل  6مشخص است که در یک ترکیب
درصد ثابت از  PEو نانوذره با افزایش دما چگالی سلولی زیاد شده است .دلیل
این امر آن است که در پروفایل دمایی ℃  150به دلیل افزایش گرانروی
محیط مذاب نفوذ گاز سختتر شده و چگالی سلولی فومها به شدت کاهش
یافته است .با مقایسهی تصاویر  e ، dو  fشکل  6واضح است که با افزایش
ترکیب درصد نانورس در نانوکامپوزیتهای فومشده ،حبابها از تعداد بیشتر و
اندازه کوچکتری برخوردار خواهند شد .این امر میتواند از نقش نانوذرات در
هستهگذاری خارجی حبابها وکاهش نفوذپذیری گاز در حضور الیههای غیر
قابل نفوذ رس به سمت بیرون نشئت گرفته شده باشد.
-3-3کسر حفره و چگالی فومها
شکل  7کسر حفره و شعاع متوسط عددی نمونههای فوم شده را در دو
پروفایل دمایی ℃  190و ℃  150نشان میدهد .همانطور که از نمودارهای a

و  bشکل  7مشخص است به دلیل افزایش گرانروی در دمای پایینتر فرایند
و به تبع آن سختتر بودن نفوذ گاز در دمای پایینتر ،کسر حفره در
دمای ℃  190بیشتر است .همچنین با توجه به نمودارها قابل مشاهده است
که با افزایش ترکیبدرصد فاز  PEدر نمونهها ،به دلیل افزایش گرانروی و به
تبع آن انحالل کمتر گاز ،رشد حبابها کاهش یافته و درنتیجه ،در هر دو
پروفایل دمایی کسر حفره با افزایش فاز  PEبه مقادیر کمتر میرود .این امر
میتواند به سبب مورفولوژی دو فازی آمیختهها بعد از خروج از دای و رشد
بهتر حفرهها در فاز غنی از  EVAنیز باشد .همانطور که از نمودارها مشخص
است با افزایش ترکیب درصد نانورس ،ابتدا کسر حفره کاهش و سپس افزایش
پیدا می کند .این امر از دو نقش همزمان نانوذرات رس به وجود آمده است .از
طرفی نانوذرات به دلیل هستهگذاری حبابها و ممانعت از خروج گاز باعث
افزایش کسر حفره در نمونهها میشوند ] .[2از طرف دیگر ،به دلیل نفوذ
زنجیرهای پلیمر به داخل الیههای نانورس و به دنبال آن افزایش گرانروی،
رشد حبابها محدود میگردد [ .]2بنابراین در حضور ترکیبدرصدهای پایین
تر نانورس ( )3 wt%در آمیختههای  PE/EVAکسر حفره کاهش مییابد در
حالی که با افزایش مقدار نانورس به  5 wt%کسر حفره افزایش نسبی پیدا
میکند که تائیدکننده این مطلب است که اثر منفی افزایش گرانروی با
افزایش موقعیتهای هستهگذاری جبران شده است .همانطور که از نمودار c

Fig. 5 AFM image of: (a) and (b) height and phase-mode images of
PE30EVA70NC3-190, (c) and (d) height and phase-mode images of
PE50EVA50NC3-190, (e) phase-mode image of PE50EVA50NC3190 at higher magnification and (f) line mapping across the line
drawn in image (e).

شکل  5تصاویر  )a( :AFMو ( )bبه ترتیب تصویر ارتفاعی و فازی نمونهی
 (c) ،PE30EVA70NC3-190و ( )dبه ترتیب تصاویر ارتفاعی و فازی نمونه-
ی  (e) ،PE50EVA50NC3-190تصویر فازی PE50EVA50NC3-190
با بزرگنمایی باالتر ) (fو روبش خطی در راستای خط رسم شده در تصویر )(e

شکل  7مشاهده میشود با افزایش ترکیبدرصد نانورس در نانوکامپوزیتهای
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فومشده در پروفایل دمایی ℃  190برای نمونه  ،PE50EVA50حبابها
ریزتر و یکنواختتر شدهاندکه این امر نشاندهنده نقش نانوذرات در هسته-
گذاری حباب هاست .با توجه به محدوده تغییرات ،تغییر چندانی در اندازه
سلولها برای نمونههای غنی از  PEو غنی از  EVAمشاهده نمیشود.
همانطور که از نمودار  cشکل  7نمایان است اندازه حفرات از توزیع اندازه
پهنی برخوردارند و محدوده تغییرات اندازه متوسط حبابها در محدوده
یکدیگر قرار میگیرد .در پروفایل دمایی ℃  150به دلیل گرانروی بسیار زیاد
مذاب تعداد حبابها بسیار کمتر و ناچیزتر بوده است .مگر در درصد بارگذاری
 5درصد نانوذرات که به دلیل نقش آنها در هستهگذاری خارجی حبابها و
ممانعت از خروج گاز ،تعداد و اندازه حفرات بیشتر شده است.

Fig. 6 SEM micrographs of cryofractured surfaces of the
nanocomposite foams:
(a) PE70EVA30NC5-190, (b) PE50EVA50NC5-190,
(c) PE30EVA70NC5-190, (d) PE30EVA70NC5-150,
(e) PE30EVA70NC3-190 and (f) PE30EVA70NC0-190

شکل  6تصاویر  SEMسطح شکست در نیتروژن مایع نانوکامپوزیتهای فوم-
شده:
)،PE50EVA50NC5-190 )b( ،PE70EVA30NC5-190 (a
)،PE30EVA70NC5-150 (d) ،PE30EVA70NC5-190 (c
) PE30EVA70NC3-190 (eو )PE30EVA70NC0-190 (f
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دو فاز  PEو  EVAبرای نمونهها بدست آمده و در شکل  9آورده شده است.
درجه بلورینگی دو فاز  PEو  EVAاز آنتالپی ذوب دو فاز در محدوده پیک-
های ذوبشان بدست آمده است .آنتالپی ذوب هر فاز بر وزن آن فاز ( PEیا
 )EVAدر نمونه تقسیم شده است .کمیت حاصله با تقسیم بر آنتالپی ذوب
بلور ایدهآل ماده ( )ΔH100%ضربدر  ،100بعنوان درجه بلورینگی دو فاز در
نمودارهای ستونی گزارش شده است .براساس منابع ،آنتالپی ذوب بلور ایدهآل
برای  298 J/g PEو برای  68 J/g EVAدر نظر گرفته شده است [,20
 .]21همانطور که در نمودار  aشکل  9دیده میشود در پروفایل دمایی ℃

 190به علت سازگاری بیشتر دو فاز  PEو  ،EVAزنجیرهای  EVAبه عنوان
سازگارکننده برای فاز  /PEنانورس عمل کرده و برهمکنش بین ذرات رس و
 PEرا بهبود میبخشد .این امر منجر به تشدید هستهگذاری نانوذرات برای فاز
 PEشده و به تبع آن درصد بلورینگی  PEدر نمونههای حاوی نانورس
افزایش مییابد .بنابراین ،برای فاز غنی از  PEافزایش دمای فرایندی و افزایش
درصد بارگذاری نانوذرات نقشی موثر بر درصد بلورینگی داشتهاند.

Fig. 8 Non-isothermal DSC thermograms of unfoamed polymers and
foams based on virgin polymers, blends and nanocomposites extruded
at two different temperature profile

شکل  8منحنیهای غیرهمدمای DSCنمونههای فوم نشده و فوم شده از پلیمرها
و آمیختههای خالص و نانوکامپوزیتها در دو پروفایل دمایی مختلف

Table 1 Tm (melting point) and ΔHm (melting enthalpy) of PE/EVA
and PE/EVA/NC foams along with the related characteristics of foamed
and unfoamed virgin polymers
Fig. 7 (a) and (b) column graphs of void fraction, (c) and (d) column
graphs of numerical average radius of bubbles in the foamed
samples prepared at two different temperature profile

جدول  1مقادیر Tm

(دمای ذوب) و ( ΔHmآنتالپی ذوب) نمونههای فوم

 PE/EVAو  PE/EVA/NCبهمراه مقادیر مشخصه پلیمرهای خالص فوم شده و
فوم نشده

شعاع متوسط عددی حبابها در فومهای بدستآمده در دو پروفایل دمایی مختلف

EVA-foamed-190
EVA-unfoamed-190
PE30EVA70NC0-150
PE30EVA70NC0-190
PE30EVA70NC3-150
PE30EVA70NC3-190
PE30EVA70NC5-150
PE30EVA70NC5-190
PE-unfoamed-190

 -4-3نتایج گرماسنجی روبشی تفاضلی
یکی از عوامل موثر در فرایند فومسازی اکستروژنی یک پلیمر نیمهبلورین،
تبلور و درصد بلورینگی است .بنابراین ،نمونههای فومشده تحت آزمون DSC
غیرهمدما قرار گرفتهاند .منحنیهای بدست آمده از این آزمون در شکل 8
نشان داده شدهاند .همانطور که نمایان است دو فاز نیمهبلورین  PEو EVA
در دو موقعیت متفاوت پیک ذوب نشان میدهند .نتایج دمای ذوب و آنتالپی
ذوب دو فاز در نمونهها در جدول  1گردآوری شدهاند .بعالوه ،درجه بلورینگی
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شکل  (a) 7و ( )bنمودارهای ستونی کسر حفره )c( ،و ( )dنمودارهای ستونی

نمونه

)Tm (˚C
EVA
PE
83/9
83/7
84/3
131/1
84/9
130/5
83/8
131/4
83/8
130/5
84/4
131/0
83/3
128/5
134/6
-

)ΔHm (J/g
EVA
PE
24/1
27/3
27/7
128/5
19/4
139/7
33/9
123/5
31/4
151/4
35/7
139/2
152/7
145/5
-
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درصدهای باالتر نانورس انتظار میرود به دلیل افزایش سطح مشترک فاز
ضعیف (پلیمر) با فاز قوی (نانورس) و درنتیجه انتقال تنش بیشتر ،مدول به
مقادیر باالتر رود [ .]23-21ولی با توجه به نمودارهای  aو  bشکل  10با
افزایش ترکیبدرصد نانورس ،مدول نمونههای آمیختههای حاوی  30و 70
درصد وزنی  EVAبرای هردو پروفایل دمایی کاهش مییابد ،علت این امر
تشکیل حفرههایی بر روی سطح نانوذراترس به دلیل هستهگذاری آنها برای
ایجاد حباب و از طرف دیگر ضعیف شدن سطح مشترک پلیمر و نانوذرات در
درصدهای باالتر نانورس میباشد .در هنگام اعمال تنش ،رشد ترکچهها از این
حفرهها سریعتر از حفرههای تشکیل یافته در داخل توده پلیمر رخ میدهد،
درنتیجه عدم انتقال مناسب تنش ،مدول کاهش پیدا میکند .بعالوه ،مقایسه
نمودارهای  aو  bشکل  10آشکار میسازد که در پروفایل دمایی ℃  190به
دلیل امتزاجپذیری بیشتر دو فاز ،نمونههای فوم شده از مدول باالتری
برخوردار هستند.
-2-5-3استحکام کششی
Fig. 9 Crystallinity degree for: (a) PE-rich phase in virgin PE,
PE/EVA and PE/EVA/NC mixtures, (b) EVA-rich phase in virgin
EVA, PE/EVA and PE/EVA/NC mixtures

شکل  9نمودار درصد بلورینگی ( (a) :)Xcفاز غنی از  PEدر نمونههای ،PE
 PE/EVAو  (b) ،PE/EVA/NCفاز غنی از  EVAدر نمونههای ،EVA
 PE/EVAو  ،PE/EVA/NCتهیه شده در دو پروفایل دمایی مختلف
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با توجه به نمودارهای  bشکل  9برخالف آنچه در باال گفته شد ،درصد
بلورینگی فاز غنی از  EVAدر دمای پایین بیشتر از دماهای باالی فرایندی
است .این امر می تواند به دلیل حضور بیشتر زنجیرهای بلند و غیرقطبی PE
در فاز قطبیتر  EVAدر پروفایل دمایی باالتر باشد .درنتیجه ،درصد بلورینگی
فاز  EVAبا حضور بیشتر زنجیرهای  PEکاهش مییابد .اما در هر حال
افزایش نانوذرات رس باعث افزایش نقش هستهگذاری نانوذرات در فرایند
تبلور و افزایش درصد بلورینگی میشود .نتایج دمای ذوب دو فاز در جدول 1
برای نمونههای مختلف نشان میدهد که حضور نانوذرات رسی بخصوص در
دمای باالتر فرایندی منجر به شکلگیری بلورهایی ناقصتر با دمای ذوب
پایینتر در فاز  PEمیشود .این نزول نقطه ذوب برای فاز  PEدر درصد
بارگذاری  5 wt%که در دمای باالتر فرایند شده است (نمونه
 )PE70EVA30NC5-190به دلیل انحالل بیشتر فاز  EVAو اثرات هسته-
گذاری قویتر نانوذرات ،بیشتر بوده است .به طور همزمان در هنگام فرایند
تشکیل و رشد حبابها ،بلورها بوجود آمده و رشد مییابند .بلورها خواص
ویسکواالستیک سامانه را تحت تاثیر قرار داده و از خروج گاز انحالل یافته به
خارج از فیلمها ممانعت بعمل میآورند [.]2

 -5-3خواص مکانیکی
برای بررسی خواص مکانیکی فومهای نانوکامپوزیتی  PE/EVA/NCاز
آزمایش تنش-کرنش بهرهگرفته شده و از روی منحنیهای بدست آمده
مدول االستیک ،کرنش در شکست و انرژی تلف شده تا نقطه شکست اندازه-
گیری شدهاند.
-1-5-3مدول
حضور پرکنندههای معدنی مانند نانورس به دلیل انتقال تنش به آنها حین
اعمال کشش در آمیختههای پلیمری همواره موجب بهبود مدول میشوند .در

نمودارهای  cو  dشکل  10به ترتیب مربوط به استحکام کششی آمیختهها و
نانوکامپوزیتهای فوم شده در پروفایل دمایی ℃  190و ℃  150است.
همانطور که مشخص است با افزایش ترکیب درصد  PEبه دلیل خواص
مکانیکی باالتر  ،PEاستحکام کششی فومهای نانوکامپوزیتی و آمیختههای
خالص افزایش مییابد .از طرف دیگر ،با افزایش مقدار نانورس به عنوان یک
ماده معدنی ،استحکام کششی یا ثابت باقی میماند یا کاهش پیدا میکند که
علت آن تعداد حبابهای بیشتر در فوم با افزایش نانوذراترسی بنا به دالیل
ذکر شده و به دنبال آن به هم پیوستن این حباب ها و ایجاد ترک در حین
اعمال تنش است که کاهش استحکام کششی را موجب خواهد شد .دلیل
دیگر برای کاهش استحکام کششی با افزایش نانوذرات ،هستهزایی حبابها
روی سطح نانو ذارت و به دنبال آن ایجاد سطح مشترک ضعیف و تمرکز تنش
در این نواحی میتواند باشد .تمام نمونهها به جز  ،PE30EVA70در پروفایل
دمایی ℃  190با تنشی کمتر یا مساوی نسبت به نمونه مشابه در پروفایل
دمایی ℃  150میشکنند .دلیل این امر فومشدگی بهتر و به تبع آن ایجاد
حبابهای بیشتر در پروفایل دمایی ℃  190است که موجب کاهش استحکام
کششی میشود .در نمونه  PE30EVA70با آنکه افزایش پروفایل دمایی کسر
حفره و درنتیجه فومشدگی را بهبود بخشیده است و انتظار میرود که افزایش
تراکم سلولی با کاهش استحکام کششی همراه باشد ،اما به نظر میرسد
سازگاری بیشتر دو فاز در دمای باالتر فرآیند به عنوان عامل افزایش استحکام
بر نزول آن با افزایش کسر حفره غلبه کرده است.
- 3-5-3کرنش در نقطهی شکست و اتالف انرژی
شکل  11نمودار های کرنش در شکست و اتالف انرژی را برای آمیخته خالص
و نانوکامپوزیتهای فوم شدهی آن در دو پروفایل دمایی ℃  190و ℃ 150
نشان میدهد .همانطور که از نمودارهای شکل  11مشخص است با افزایش
فاز  PEبه دلیل تشکیل فومهایی غیریکنواخت با حبابهایی با اندازههای
بزرگتر در این فاز که موجب ایجاد نقایص بیشتری میشوند ،مقدار انرژی تلف
شده تا شکست و کرنش در نقطهی شکست کاهش مییابد .از طرف دیگر
همانطور که از نمودارهای شکل  11قابل مشاهده است با افزایش درصد
بارگذاری نانورس به دلیل امر هستهگذاری حبابها روی سطح نانوذرات رس
و سطح مشترک ضعیف آنها که حین اعمال تنش به عنوان نقاط تمرکز تنش
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مختلف ،میتوان دریافت که به جز نمونههای غنی از  EVAدر سایر نمونهها
در پروفایل دمایی ℃  190مقادیر کرنش در شکست و اتالف انرژی کاهش
مییابد .این امر به دلیل فومشدگی بهتر در دماهای باالتر ،درنتیجه نواقص
بیشتر و تمرکز تنش در این نقاط میتواند باشد .برای نمونههای غنی از
 ،EVAاگرچه با افزایش دمای فرایند ،فومشدگی بهتری رخ میدهد ولی نقش
افزایش دما در بهبود سازگاری دو پلیمر بنا به رفتار فازی ذکر شده آمیخته
بیشتر است .بنابراین ،کرنش در شکست و اتالف انرژی تا نقطه شکست در
این نمونه با افزایش دما افزایش پیدا میکند.
 -4نتیجهگیری

شکل  10مدول آمیختهها و نانوکامپوزیتهای فوم شده در (a) :دمای ℃  190و
) (bدمای ℃  ،150استحکام کششی آمیختهها و نانوکامپوزیتهای فوم شده در:
) (cدمای ℃  190و ) (dدمای ℃ 150

عمل میکنند و موجب ایجاد ترکچهها میشوند ،کرنش در شکست و اتالف
انرژی تا نقطهی شکست کاهش مییابد .با مقایسهی کرنش در شکست و
اتالف انرژی تا شکست نمونههای مختلف بدست آمده تحت دو پروفایل دمایی
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Fig. 10 (a) and (b) Young modolus, (c) and (d) tesile strength of the
blends and nanocomposites foamed at two different temperature
profiles

در این پژوهش ،فیلمهای آمیختهی خالص  PE/EVAو نانوکامپوزیتهای
 PE/EVA/NCفومشده از طریق فرایند پیوسته اکستروژن و فومسازی
فیزیکی تهیه شدند .تصاویر  SEMسطح شکست نمونههای فوم نشده نشان
داد که با افزایش پروفایل دمایی اکسترودر و درصد بارگذاری نانورس ،امتزاج-
پذیری دو فاز  PEو  EVAدر یکدیگر به دلیل رفتار فازی  UCSTبیشتر
میشود .بعالوه ،براساس تصاویر فازی  AFMنحوه قرارگیری نانوذرات در
نانوکامپوزیتها سطح مشترک دو فاز ،نواحی غنی از  PEو  EVAبوده است.
طیفهای  XRDنمونهها نشان داد که قطبیت باالتر گروههای  VAcدر
 EVAدر بازکردن الیههای نانورس بهتر از  PEبا گرانروی باال عمل نموده
است .با بررسی خواص فیزیکی مشاهده شد که کاهش چگالی نمونههای فوم-
شده در پروفایل دمایی ℃  190بهتر از پروفایل دمایی ℃  150بوده است.
همچنین ،افزایش فاز  PEدر آمیختهها و نانوکامپوزیتها به دلیل افزایش
گرانروی محیط مذاب و انحالل کمتر گاز ،منجر به کاهش رشد و تعداد
حبابها میشود  .حضور نانورس با توجه به دو نقش هستهگذاری حبابها و
افزایش گرانروی مذاب پلیمر میتوانست منجر به افزایش یا کاهش چگالی
شود .در درصدهای باالتر آن ،نقش اول پررنگتر بوده و کسرحفره باالتر را
برای فومهای نانوکامپوزیتی منجر میشود .با مقایسه درصد بلورینگی نمونهها
در دو پروفایل دمایی یاد شده ،مشخص شد که در پروفایل دمایی باالتر به
علت سازگاری بیشتر دو فاز EVA ،به عنوان سازگارکنندهی مناسب بین فاز
 PEبا نانورس عمل کرده و منجر به تشدید هستهگذاری نانوذرات برای تبلور
فاز  PEشده است .اندازهگیری خواص مکانیکی نشان داده است که با افزایش
ترکیبدرصد  ،PEمدول االستیک نمونههای فومشده نیز در هر دو پروفایل
دمایی به دلیل خواص مکانیکی باالتر  PEخالص بهبود یافته است .با افزایش
ترکیبدرصد نانورس ،مدول نمونههای  PE30EVA70برای هر دو پروفایل
دمایی به دلیل فومشدگی بهتر کاهش یافته است .در پروفایل دمایی باالتر نیز
به دلیل سازگاری بیشتر دو فاز  PEو  EVAنمونههای فومشده از مدول
باالتری برخوردار هستند .استحکام کششی نمونههای فومشده با افزایش مقدار
نانورس به دلیل تشکیل حبابهای بیشتر و به دنبال آن ،به هم پیوستن آنها
و ایجاد ترکچه در حین اعمال تنش کاهش یافته است .کرنش در نقطه
شکست و اتالف انرژی نیز با افزایش ترکیبدرصد  ،PEبه دلیل تشکیل فوم-
های غیریکنواخت منجر به کاهش شدید کرنش در نقطه شکست و مقدار
انرژی تلف شده شده است .همچنین ،فومشدگی بهتر در پروفایل دمایی باالتر
به جز برای نمونههای غنی از  EVAباعث کاهش کرنش در نقطه شکست و
اتالف انرژی نمونههای متناظر شده است.
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