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خالصه
اثر پرتو الكترون بر خواص مكانيكي آلياژ  EVA/LDPEتقويت شده با الياف شيشه مورد بررسي قرار گرفت .در اين
آلياژ از  EVAداراي  81درصد وزني وينيل استات ( )VAاستفاده شد .پليمر  EVAبه دليل ريزساختار مناسب براي ايجاد
اتصاالت عرضي مورد استفاده قرار گرفت و ميزان ژل ايجاد شده در اثر پرتودهي الكترون از طريق آزمون ژل به دست
آمد .خواص مكانيكي آلياژ قبل و بعد از پرتودهي اندازهگيري و مقايسه شد .مشاهده گرديد كه با پرتودهي آلياژ با دز
 06 kGyدرصد بااليي از اتصاالت عرضي ايجاد شد و استحكام كششي افزايش يافت.
كليد واژه :آلياژ ،EVA ،استحكام كششي ،ميزان ژل ،الياف شيشه

مقدمه
قرار دادن پليمرها در معرض پرتوهاي پر انرژي مانند پرتو الكترون ( )EBروشي شناخته شده براي اصالح و
بهبود خواص محصوالت و آميزههاي پليمري به شمار ميرود [ .]8امروزه آلياژهاي پرتودهي شده پليالفينها
به دليل خواص مهندسي بهتر از هموپليمرهاي اوليه كاربردهاي تجاري و صنعتي گستردهاي در صنايع مختلف
پيدا كردهاند .آْلياژهاي  EVA/LDPEشبكهشده توسط پرتودهي به طور گستردهاي به شكل محصوالت قابل
انقباض حرارتي مورد استفاده در صنايع سيم و كابل و ساخت عايقهاي الكتريكي مورد استفاده قرار ميگيرند
[2و.]3
به دليل كاربردهاي فراوان اين روش در بهبود خواص پليمرها ،محققان بسياري در اين زمينه تحقيق كردهاند.
اثر پرتو الكترون بر خواص آلياژ  EVA/LDPEتوسط برهاني و همكاران [ ]2مورد بررسي قرار گرفته است.
همچنين داالي و همكارانش [ ]3تاثير پرتو گاما بر سازگاري و مورفولوژي اين آلياژ را بررسي كردهاند .در اين
مقاله اثر پرتودهي الكترون در هوا بر خواص مكانيكي آْلياژ  EVA/LDPEتقويت شده با الياف شيشه مورد
بررسي قرار گرفت.
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روش كار
مواد
از آلياژ  EVA/LDPEشركت  PTLآلمان با شاخص جريان مذاب ( 4 gr/01minدر دماي  806 1Cتحت وزنه
 )28/0 kgاستفاده شد .براي تقويت خواص مكانيكي از الياف شيشه به صورت رشتههاي خردشده 8با قطر μm

 83و طول  4/5 mmبا نام تجاري  815 Aساخت شركت چيني  JUSHI GRUOPاستفاده گرديد.
روش آماده سازي نمونه و آزمونها
آلياژ  EVA/LDPEحاوي  86 ،5 ، 6و  85درصد وزني الياف شيشه با استفاده از مخلوط كن داخلي 2مدل
 081 Eساخت شركت  Brabenderآلمان به مدت  86دقيقه در دماي  896 1Cبا دور  826 rpmمخلوط شد تا
آميزهاي يكنواخت به دست آيد .سپس با استفاده از دستگاه پرس مدل Laboratory Platen Press

) (TypeP011Pساخت شركت  Dr.COLLINآلمان در دماي  896 1Cو تحت فشار  866 barورقهايي با
ضخامت  2 ± 6/2 mmاز اين آميزهها تهيه شد .اين ورقها با استفاده از شتاب دهنده الكترون مدل TT011

 Rhodotronبا انرژي پرتو ( 86 Mevدر مجتمع كاربرد پرتوها -يزد) تحت پرتو  06 kGyقرار گرفت.
درصد ژل با استفاده از سوكسله در حالل زايلن جوشان و محاسبه جرم ماده حل شده و حل نشده در محلول
مطابق استاندارد  ASTM D 041به دست آمد .استحكام كششي و ازدياد طول در نقطه پارگي نمونهها قبل و
بعد از پرتودهي با استفاده از دستگاه كشش مطابق استاندارد  ASTM D 805به دست آمد.

نتايج
نمونهها بعد از آمادهسازي به صورت ورق تحت پرتودهي الكترون با دز  06 kGyقرار گرفتند .درصد ژل ايجاد
شده در اثر پرتودهي نشان دهنده دانسيته اتصاالت عرضي ايجاد شده در ماتريس پليمر است .درصد ژل با
استفاده از مقدار وزن نمونه نهايي  m0نسبت به ماده اوليه  m1و با در نظر گرفتن درصد جزء غير قابل حل اوليه
 ،fاز رابطه ( )8محاسبه شد [:]4

Chopped Strand 1
Internal Mixer 2

368

) × 011

رابطه ()8

𝑚0
)𝑓1 (0−

𝑚 𝐺𝐶 = (0 −

درصد ژل ( )GCدر اين نمونهها  %52محاسبه شده است.
قرار دادن پليمرها در معرض پرتو پرانرژي الكترون خواص مكانيكي و فيزيكي آنها را به شدت تحت تاثير قرار
ميد هد .وجود درصد مناسبي از اتصاالت عرضي بين زنجيرهاي پليمر موجب تقويت خواص آنها ميشود در
حالي كه ايجاد درصد بيش از حد اين شبكههاي عرضي موجب افت خواص صنعتي و شكنندگي بيشتر پليمرها
ميشود [ .]3آزمون كشش بر روي نمونهها قبل و بعد از پرتودهي انجام شد .نتايج اين آزمون در شكل 8و2و3
نمايش داده شده است.
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15

5

10

استحكام كششي ()MPa

14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
0

مقدار الياف شيشه (درصد وزني )
شكل  -1تغييرات استحكام كششي بر حسب مقدار وزني الياف شيشه

بحث و نتيجهگيري
خنكدار و همكارانش در بررسي آميزههاي  LDPEو  HDPEمشاهده نمودند فاز بلورين به دليل محدوديتهاي
حركتي زنجيرهاي پليمر در ايجاد اتصاالت عرضي و تشكيل ساختار سهبعدي شركت نميكند و هرچه درصد
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فاز آمورف در ماتريس بيشتر باشد درصد ژل ايجاد شده بيشتر است [ .]8عدم تغيير درصد ژل نشان ميدهد
كه حضور افزودني هاي معدني در آميزه تاثير زيادي بر ريزساختار و درصد فاز آمورف ندارد.
همانطور كه مشاهده ميشود قبل از پرتودهي ،با افزايش درصد الياف شيشه ميزان استحكام كششي (نمودار )8
و ازدياد طول در نقطه پارگي (نمودار  )3نمونهها كاهش پيدا ميكند و هرچه ميزان الياف بيشتر باشد مقدار اين
كاهش بيشتر است .بيشترين مقدار كاهش در ازدياد طول در نقطه پارگي و استحكام كشش در نمونه حاوي 5
درصد الياف شيشه مشاهده ميشود .با افزايش درصد الياف شيشه به  86و  85درصد افت اين خواص با شدت
كمتري صورت ميگيرد.
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شكل  -2تغييرات ازدياد طول در نقطه پارگي بر حسب مقدار وزني الياف شيشه

روند تغييرات استحكام كششي بر حسب درصد الياف شيشه بعد از پرتودهي در نمودار 2نشان داده شده است.
در تمام نمونهها مستقل از درصد الياف ،استحكام كششي بعد از پرتودهي افزايش پيدا كرده است.
روند تغيير درصد افزايش استحكام كششي بر حسب ميزان الياف شيشه در شكل ( 3نمودار  )5نشان داده شده
است .مشاهده مي شود كه هرچه ميزان الياف شيشه در نمونه بيشتر باشد ميزان افزايش استحكام كششي بيشتر
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است .در نمونه بدون الياف شيشه استحكام كششي بعد از پرتودهي تنها  %1/1افزايش پيدا كرده است در حالي
كه اين مقدار در نمونه حاوي  85درصد الياف شيشه  %44/03است .اين اثر را ميتوان به برهمكنش بيشتر
الياف شيشه و بستر پليمري نسبت داد .پرتو پرانرژي الكترون موجب برانگيخيته شدن الكترونها در سطح مواد
ميشود و احتمال ايجاد پيوند افزايش پيدا مي كند .در نتيجه استحكام كششي آميزه افزايش پيدا ميكند و با
ايجاد برهمكنشهاي قوي تر بين الياف و ماتريس حركت زنجيرهاي پليمر تحت كشش سختتر صورت
ميگيرد .اين اثر موجب كاهش ازدياد طول در نقطه پارگي ميشود (نمودار .)4
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شكل  -3درصد تغييرات استحكام كششي بر حسب مقدار وزني الياف شيشه بعد
از پرتودهي

بنابراين پرتودهي الكترون موجب ايجاد شبكه عرضي در آلياژ  EVA/LDPEتقويت شده با الياف شيشه گرديد.
مشاهده شد شبكه عرضي ايجاد شده مستقل از درصد الياف است .همچنين بعد از پرتودهي هرچه درصد الياف
شيشه در نمونه بيشتر باشد استحكام كششي بيشتر ميشود .شبكههاي عرضي ايجاد شده در حين پرتودهي
موجب تقويت پيوند بين زنجيرهاي پليمر مي شود و استحكام كششي را افزايش ميدهد .از طرفي با ايجاد
پيوندهاي عرضي بين زنجيرهاي پليمر قابليت تحرك آنها كاهش مييابد و در نتيجه ازدياد طول در نقطه پارگي
كاهش پيدا ميكند.
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