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 بررسی سازگاری آلیاژهای پلی اتیلن و اتیلن وینیل استات کوپلیمر
 

 حسین علی خنکدار سنگدهی، جلیل مرشدیان، سید حسن جعفری، حسن اسالمی
 14965-159تهران ، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران ، پژوهشکدۀ فرایند، صندوق پستی 

Email: H.Khonakdar@ippi.ac.ir 
 
 

 چکیده
، DMA  با استفاده از  ) EVA( سـازگاری آلـیاژهای  پلـی اتیلن و اتیلن وینیل استات کوپلیمر     در ایـن پـژوهش  

DSC و SEM        اضافه کردن یک فاز رابری مثل    .   مـورد مطالعـه قرار گرفته استEVA باعث کاهش همه درجه  
 کوپلیمر یک پیک پهن  در آلیاژ پلی اتیلن و اتیلن وینیل استات   EVAبا اضافه کردن    . حـرارت های انتقال میشود    

این کاهش درجه حرارت های انتقال و پهن شدن پیکها می تواند به کاهش کریستالینیتی سیستم         . دیده  شده است   
وجود یک پیک انتقال پهن در ناحیه درجه حرارت انتقال شیشه بصورت  تئوری و تجربی                . هـا نسـبت داده شـود      

 EVAسی های میکروسکوپی نشان می دهد با افزایش مقادیر          اما برر . نشـان مـی دهـد کـه آلـیاژها سـازگار هستند            
 در فاز غنی پلی اتیلن پخش شده اند         EVAآلـیاژها ناسـازگار شده و تشکیل سیستم دو فازی می دهند که ذرارت               

 DMAاین نتایج نشان می دهد که .  بطوریکه در نزدیک دامنۀ ترکیب وسط تغییر فاز در آلیاژ مشاهده شده است

مثل پلی  ( کافی برای بررسی سازگاری آلیاژهای پلیمرهایی که ساختار زنجیر اصلی شان شبیه هم هست             به اندازه   
در  نتیجه برای چنین آلیاژهایی استفاده از روش مستقیم  . حساس نیست) اتیلـن و و کوپلـیمر اتیلـن وینـیل اسـتات       

 . میکروسکوپی ضروری می باشد
 

 DMA ؛ مورفولوژی ؛ سازگاری ؛وینیل استات  پلی اتیلن ؛پلی اتیلن: واژه های کلیدی 
 
 

 مقدمه
پلـی اتیلـن یکـی از مهمترین پالستیکهای گرمانرم می باشد که             
اســتفاده از آن بخاطــر نقطــه ذوب پاییــن، حاللیــت، تــورم در 
ــه تــرک خوردگــی هــنگام تــنش در   ــنها و تمــایل ب هیدروکرب

در تـالش به بهبود این      . شـود  کاربـردهای معیـن محـدوده مـی       
ایب، کارهای قابل توجه ای جهت اصالح خواص پلی اتیلن        مع

 پلــی اتیلــن ].1-3 [بوســیله شــبکه ای کــردن انجــام شــده اســت 
شـبکه ای شده کاربرد زیادی در صنایع مخابرات، الکترونیک          
ــیاری      ــوص در آب ــاورزی بخص ــنایع کش ــابل وص ــیم و ک ، س

 در   استفاده از اتیلن وینیل استات کوپلیمر      ].3-6 [قطره ای   دارد    
بخاطر . آلـیاژ بـا پلـی اتیلن از نقطه نظر تکنولوژی مهم می باشد    

آنکـه اتیلــن وینــیل اســتات کوپلــیمر دارای انعطــاف پذیــری در  

دمـای پاییـن، تـا انـدازه ای حالـت رابـری، نفوذپذیـری کم و                 
مشخصــات دیگــر  . اســتحکام ضــربه ای خــوب مــی باشــد    

ــندپذیری ســاده، مقا   ــیمر فرای ــیل اســتات کوپل ــن وین ومــت اتیل
شــیمیایی خــوب، خــواص الکتریکــی عالــی، چقرمگــی و      
انعطـاف پذیری حتی در درجه حرارت های پایین، عاری بودن           

7-10[از سـمیت و نفوذپذیری کم نسبت به بخار آب می باشد     
 واضـح است یکی از مسائل مهم در طراحی یک آلیاژ برای             ].

در این تحقیق   . کاربـرد معیـن مسـئله سـازگاری اجـزا می باشد           
 با   )HDPE(  و سنگین     )LDPE(زگاری پلی اتیلن سبک     سـا 

 به کمک تجزیۀ گرمایی      )EVA( اتیلـن وینیل استات کوپلیمر      
( و میکروســکوپ الکترونــی  ) DMA( مکانیکــی-دینامــیک

SEM ( بررسی شده است. 
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 مواد
 بــا MG7547A اتیلــن ســنگین، گــرید  در ایــن تحقــیق از پلــی

 954/0قه و دانسیته   دقی 10 گـرم بـر      4شـاخص جـریان مـذاب         
ــتر مکعــب از شــرکت بوریلــیس دانمــارک،     گــرم برســانتی م

 با شاخص جریان مذاب  LD 00BWاتیلـن سبک، گرید   پلـی 
 گرم برسانتی متر مکعب از      923/0 دقیقه و دانسیته   10 گرم بر    2

شـرکت اکسـون موبـیل آلمـان و کوپلـیمر اتیلن وینیل استات،              
 10 گرم بر 7/1 بـا شـاخص جریان مذاب    UL 00218گـرید  

 گــرم برســانتی مــتر مکعــب از شــرکت 938/0دقــیقه و دانســیته
 .اکسون موبیل  استفاده شده است

 
 دستگاهها

 Brabender(بـرای مخلوط کردن مواد از یک توربو میکسر 

PL 2000 (   سرعت دستگاه برای اختالط . اسـتفاده شـده اسـت
یل استات  پلی اتیلن  و اتیلن وین     .  دور در دقیقه بوده است     50مواد  

 دقیقه  10 درجـۀ سـانتی گـراد به مدت        150کوپلـیمر در دمـای      
از مخلـوط حاصـل توسط پرس گرم در         . مخلـوط شـده اسـت     

 مگا پاسگال 10 درجـۀ سـانتی گـراد و تحـت فشار         190دمـای   
ــاد    ــا ابع ــی ب ــه های ــیه   10*10*5/1ورق ــب ته ــتر مکع ــانتی م  س

 DMAخواص حرارتی آلیاژهای فوق با استفاده از . شده است

 درجۀ سانتی گراد تحت فرکانس      100 تا   -150 در دمـای     983
 درجۀ سانتی گراد بر دقیقه،      3 هرتـز و سـرعت حـرارت دهی          1

DSC مــدل Perkin-Elmer 180 تــا -60 در دامــنۀ حرارتــی 
 SEM ومورفولوژی آلیاژهای فوق توسط      درجـۀ سـانتی گـراد     

 .   بررسی شده استLEO 435 VPمدل 
 

 نتایج و بحث
 مدول اتالفی برحسب درجه حرارت را برای         منحنـی  1شـکل   

همانطور . دهد  نشـان می EVAو LDPE ، HDPEپلـیمرهای  
 بخاطــر ســاختار مولکولــی و HDPEکــه از شــکل پیداســت 

امــا .  مــی باشــدγ و α ،βکریســتالیتی باالتــر دارای ســه انــتقال 
LDPE و EVA  در حقیقــت، .  دارای دو انــتقال مــی باشــند

 و همینطور حالت    EVA و   LDPE بخاطـر کریستالینیتی کمتر   
 کـه منشـاء حرکـت ناحـیه کریستالی          α، انـتقال    EVAرابـری   

ــدارد     ــود ن ــوق وج ــیمر ف ــرای دو پل ــت، ب ــئله  . اس ــن مس همی
کریسـتالیتی کمـتر و حالـت رابـری بیشتر باعث شده است که              

 که مرتبط به حرکت گروههای متیلن است        EVA در   βانتقال  
بـا شدت بیشتری در     محـل آن در درجـه حـرارت پاییـن تـر و              

منشاء .  بـرای دو نـوع پلی اتیلن قرار بگیرد         βمقایسـه بـا انـتقال       
 گـروه متیلن در فاز      4 مرتـبط بـه حرکـت مـیل لنگـی            γانـتقال   

 باعث  EVA وجـود بیشتر فاز آمورف در        .آمـورف مـی باشـد     
شـده است که حرکت گروههای متیلن در فاز آمورف راحتتر           

 در درجه حرارت    EVAدر   γصـورت بگیرد، در نتیجه انتقال       
. پاییـن تـری در مقایسـه بـا انواع دیگر پلی اتیلن نمایان می شود               

 پلیمرها   )Tg( ، درجه حرارت انتقال شیشه ای        γمعمـوالً انتقال    
 تمـام انـتقاالت ممکن را در آلیاژهای         3 و   2شـکل   . مـی باشـد   

LDPE/EVA   و HDPE/EVA     نتایج مرتبط  .   نشـان مـی دهد
.  آمده  است   1ت در آلیاژهای فوق در جدول       به همه این انتقاال   

 در آلیاژها همه    EVAهمـانطور که مشاهده می شود با افزایش         
 به درجه حرارت    γ و   α  ،βدرجـه حـرارتهای پـیک انـتقالهای         

 .پایین تر انتقال پیدا کرده است

 EVA در مقادیــر باالتــر HDPE/EVAبهــرحال بــرای آلــیاژ 
این نشان  . ن می رود   از بیـ   α، پـیک    ) درصـد وزنـی    70بـاالی   (

 EVAمـی دهـد کـه رفـتار آلـیاژها در ایـن درصـدها شـبیه به                   
این کاهش در کریستالینیتی سیستم با افزایش       . خالص می باشد  

EVA        بوسـیله نـتایج گرماسـنجی روبشـی دیفرانسیلی ، )DSC

 . نشان داده شده است4تأیید شده است که نتایج در شکل )

 حرارت انتقال شیشه ای  درجهγهمـانطور کـه گفـته شـد انتقال          
معمـوالً درجـه حـرارت انـتقال شیشـه ای بـه عنوان              . مـی باشـد   

-12[معـیاری بـرای بررسـی سازگاری آلیاژها استفاده می شود       
 محققـان مخـتلف جهـت پیشـگویی سازگاری آلیاژهای           ].11

در یک آلیاژ ناسازگار    . ]13 [ اسـتفاده کـردند    DMAپلـیمراز   
 درجه حرارت، دو پیک  برحسب tanδمنحنی مدول اتالقی و     

مجزا را در ناحیه درجه حرارتهای انتقال شیشه  هر یک از اجزا       
 .]11-13[نشان می دهد

بـرای آلـیاژهای سـازگار، منحنـی هـای  فـوق یـک پیک نشان         
مـی دهـند کـه محـل آن بیـن درجـه حرارتهای انتقال دو جزء                 
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بهرحال، برای یک سیستم با سازگاری جزئی،       . پلـیمر می باشد   
تقال پهن مشاهده می شود و مقادیر درجه حرارت انتقال          یک ان 

شیشـه بـه درجـه حـرارتهای باالتـر یا پایین تر برحسب ترکیب             
 .]14[درصد اجزا انتقال پیدا می کند

اتیلـن وینیل استات کوپلیمر بخاطر طبیعت رابری، دارای شدت          
ــرژی   ــن   (Damping)جــذب ان ــی اتیل ــه پل ــبت ب ــری نس  باالت

یـند آلیاژسـازی، مقادیـر درجه حرارت        در طـی فرا   . مـی باشـد   
انـتقال شیشـه اجـزاء پلـی  اتیلـن و اتیلن وینیل استات کوپلیمر به                 

انــتقال درجــه . درجــه حــرارتهای پاییــن انــتقال پــیدا مــی کنــند
ــن و     ــی اتیلـ ــتقاالت پلـ ــر انـ ــه و دیگـ ــتقال شیشـ ــرارت انـ حـ

 . آمده است1اتیلن وینیل استات کوپلیمر در جدول 

ــگو   ــت پیش ــی جه ــه   معادالت ــتقال شیش ــرارت ان ــه ح یی درج
. ]15[آلیاژهای سازگار توسط محققان مختلف بیان شده است       

معادـله فوکـس یکـی از معـادالت شـناخته شـده اسـت کـه به                  
 .صورت زیر بیان میشود

∑=
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i
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w

T
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  بترتیـب درصـد وزنـی و درجـه حرارت انتقال             Tgi و   Wiکـه   
 . می باشندiشیشه جز 

ه حرارت انتقال شیشه ای برحسب مقدار        منحنی درج  5شـکل   
EVA      را در آلـیاژهای LDPE/EVA   و HDPE/EVA  نشان 

مــی دهــد، کــه مقایســه ای بیــن داده هــای تجربــی و داده هــای   
نتایج، همخوانی  .  پیشگویی شده از معادلۀ باال را نشان می دهد        

 .قابل قبولی بین داده های تجربی و تئوری را نشان می دهد

حــرارت انــتقال واحــد در آلــیاژهای    وجــود یــک درجــه   
LDPE/EVA و HDPE/EVA از نتایج DMAدهد   نشان می

به عبارت دیگر، بخاطر مشابه بودن      . که آلیاژها سازگار هستند   
، آلیاژها EVA با   LDPE  ،HDPEاسـکلت زنجـیرهای اصلی      

بهرحال، برای  . دهند رفـتار یـک ترکیـب سـازگار را نشان می          
ی بررسی میکروسکوپی که    صـحت نـتایج مـربوط به سازگار       

. یـک شـاهد مسـتقیم سـازگاری است، ضروری بنظر می رسد            
 و  LDPE/EVA مورفولوژی سطح اچ شده آلیاژهای       6شکل  

HDPE/EVA در مقادیــر مخــتلف EVAدهــد  را نشــان مــی .

بعـبارت دیگـر بـرای بررسی مورفولوژی آلیاژهای فوق، ابتدا           
EVAتوســط حــالل از ســطح شکســت آلــیاژ خــارج شــده و  

ــط     ــت توس ــطح شکس ــپس س ــرار   SEMس ــه ق ــورد مطالع  م
 همانطور که از شکل پیداست هر دوی آلیاژها در          .گرفته است 

دامنه ترکیب درصد بررسی شده یک مورفولوژی دو فازی را          
 بــه خوبــی در ماتــریس غنــی EVAنشــان مــی دهــند کــه فــاز 

از شـکل بوضـوح پیداسـت که        . پلـی اتیلـن پخـش شـده اسـت         
 EVAاما این پخش یکنواخت ذرات . ندآلـیاژها سـازگار نیست   

دهد که فرایند اختالط مذاب      در ماتـریس پلـی اتیلـن نشان می        
همانطور که از شکل    . جهـت تهیه  این آلیاژها خوب بوده است        

 در آلیاژ اندازه ابعاد     EVAمشـخص اسـت بـا افـزایش مقـدار           
EVA           افـزایش یافـته و در مقادیـر باالتر EVA)   نزدیک دامنه

اندازه . تغیـیر فـاز در آلـیاژ مشاهده شده است         ) ترکیـب وسـط   
در این  )  درصد وزنی  20تا   (EVA در مقادیر کم     EVAابعـاد   

 2حدود  (آلـیاژها کوچـک بـوده و در محـدوده زیر میکرون             
، ذرات EVA بعبارت دیگر در مقادیر کم. باشـد  مـی ) نانومـتر 
EVA         در .  کنند  نقـش چقرمه کردن فاز پالستیک را بازی می

، HDPE/EVA بخصوص برای آلیاژهای     EVAاالتر  مقادیر ب 
ــاد   ــدازه ابع ــه EVAان ــابل مالحظ ــه طورق ــیدا    ب ــزایش پ ای اف

، EVA درصد وزنی    30برای این آلیاژ در مقدار      . کـرده اسـت   
 مشاهده شده   EVA بیـن ابعادهای     (Coalesence)کالوسـنس   

در حقیقــت در ایــن حالــت، تغیــیرات در شــکل ذرات . اســت
اد ذرات از حالت کروی به حالت بیضوی        بوجود می آید و ابع    

 LDPE/EVAایــن رفــتار بــرای آلــیاژهای . شــوند تــبدیل مــی
 و LDPE/EVAمقایســه بیــن آلــیاژ   . مشــاهده نشــده اســت  

HDPE/EVA           نشـان مـی دهـد که ابعاد ذرات EVA   در آلیاژ 
LDPE/EVA    دهد که آلیاژ    این نشان می  . باشد  کوچکـتر مـی
LDPE/EVA         در مقایسـه بـا آلـیاژ HDPE/EVA  بـرای همه 

سازگاری بهتر آلیاژهای   . دامنه ترکیب درصد سازگارتر است    
LDPE/EVA        بخاطـر شباهت ساختار زنجیر اصلی LDPE  و 

EVA   ــیکه ــوع شــاخه ای مــی باشــد، در حال  از نظــر ســاختار ن
HDPE           دارای سـاختار خطـی و همچنیـن کریستالینیتی بیشتر 

این . شود می   EVAباشـد و ایـن باعـث سازگاری کمتر با            مـی 
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شود که در دامنه ترکیب      اخـتالف ساختار مولکولی باعث می     
.  ایجاد شود  EVAدرصـد وسـط تغیـیر در مورفولـوژی آلـیاژ            

 را در Co-continuous مورفولـــوژی LDPE/EVAآلـــیاژ 
دهد، در حالیکه آلیاژ   نشان می EVAدرصـد وزنـی   50مقـدار  

HDPE/EVA بخاطر درشتی (coarsening) بیشتر فاز EVA 
درشت .  تغیـیر فـاز را نشـان می دهد         EVA در مقادیـر باالتـر       ،

 نشانه دیگری از    HDPE/EVA در آلیاژهای    EVAبـودن فاز    
 در مقایسه با سازگاری بهتر    EVA و   HDPEسـازگاری کمتر    

 .باشد  میEVA و LDPEپلیمرهای 
 

 نتیجه گیری
ــیاژهای    و LDPE/EVAدر ایــــن تحقــــیق ســــازگاری آلــ

HDPE/EVA بــــا اســــتفاده از  DMA و  SEM بررســــی 
، یک کاهشی در درجه حرارتهای      EVAبا افزایش   . شده است 

این کاهش در همه درجه حرارتهای      . انتقال مشاهده شده است   
ــرم شــدن ماتــریس    ــه کــاهش کریســتالیتی سیســتم، ن ــتقال ب ان
پلـی اتیلن و زیاد شدن حرکت مولکولی در فاز آمورف نسبت            

حد را در ناحیه درجه      یک انتقال وا   DMAنتایج  . داده می شود  
حـرارت انـتقال شیشـه برای آلیاژها نشان داده  است که بیانگر              

.  می باشد  HDPE/EVA و   LDPE/EVAسازگاری آلیاژهای   
بررسـی مورفولـوژی نمونه ها نشان داده است  با افزایش مقادیر       

EVA     آلـیاژها ناسـازگار بوده و سیستم دوفازی می باشند که 
بنابراین . لـی اتیلـن بخش شده است       در فـاز غنـی پ      EVAابعـاد   

بـرای مطالعه سازگاری آلیاژهای پلیمر با ساختار زنجیر اصلی          
 و DMA(ترکیبــی از حداقــل دو روش  ) EVA و PEمــثل (

  .ضروری می باشد) میکروسکوپیک
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  HDPE/EVA و LDPE/EVA  و آلیاژهای LDPE ،HDPE ، EVAهمه انتقاالت   .  1جدول 
 

 EVAدرصد  HDPE/EVA آلیاژهای  LDPE/EVA آلیاژهای 
γ β α γ β α 

0 7/119- 5/5- - 4/104- 7/11- 2/61 

10 3/122- 1/8- - 5/104- 3/12- 6/60 

20 3/123- 3/8- - 8/107- 9/12- 5/60 

30 9/123- 1/11- - 5/113- 1/13- 4/58 

40 7/124- 8/11- - 7/115- 6/13- 7/56 

50 3/126- 8/12- - 1/119- 7/13- 7/54 

60 8/127- 9/13- - 2/120- 9/13- 2/54 

80 7/129- 15- - 2/127- 5/14- - 

100 5/132- 3/15- - 5/132- 3/15- - 

 
 
 

   پلی اتیلن سنگین و اتیلن وینیل استات کو پلیمر ،همه انتقاالت  پلی اتیلن سبک . 1شکل
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  پلی اتیلن سبک واتیلن وینیل استات کو پلیمرآلیاژهایهمه انتقاالت . 2شکل
 
 
 
 
 
 

  پلی اتیلن سنگین و اتیلن وینیل استات کو پلیمرآلیاژهایهمه انتقاالت . 3شکل
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 همچنین آلیاژهای  پلی اتیلن سبک و اتیلن وینیل استات کوپلیمر وآلیاژهای یستالیتی رصد  کرد 4شکل
 پلی اتیلن سنگین و اتیلن وینیل استات کوپلیمر بر حسب مقادیرمختلف اتیلن وینیل استات کوپلیمر

 
 

 
تات پلی اتیلن سبک و اتیلن وینیل اسآلیاژهای رجه حرارت انتقال شیشه ای تئوری و تجربی د 5شکل

 همچنین آلیاژهای پلی اتیلن سنگین و اتیلن وینیل استات کوپلیمر بر حسب مقادیرمختلف  کوپلیمر و
 اتیلن وینیل استات کوپلیمر  
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 همچنین  پلی اتیلن سبک و اتیلن وینیل استات کوپلیمر وی آلیاژهادۀ  ش سطح اج SEM میکروگراف 6شکل
آلیاژهای پلی اتیلن سنگین و اتیلن وینیل استات کوپلیمر بر حسب مقادیرمختلف اتیلن وینیل استات کوپلیمر، 

 EVA درصد 50   ج EVA درصد 30.   بEVA درصد 10. الف 
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