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الملخص
لقد تم اعتبار الجرافين كفيل نانوي متعدد الوظائف ( )multifunctionalلتصنيع مركبات البوليمر النانوية .من المتوقع أن تؤدي كمية
صغيرة من أوراق الجرافين النانوية إلى تحسين خصائص البوليمرات األساسية بشكل كبير .ومع ذلك  ،فإن تحسين الخاصية هو وظيفة
درجة تقشير ( )degree of exfoliationوتشتت ( )dispersionالجرافين باإلضافة إلى توافقه ( )compatibilityمع البوليمر .تقيد
الطبيعة غير القطبية للبولي أوليفينات ( )polyolefinsمثل البولي إيثيلين ( )PEوالبولي بروبلين ) (PPالتشتت المتجانس للجرافين،
مما يؤدي إلى تكتل ( )agglomerationكبير في صفائح النانو و بالتالي يحد من التحسينات المتوقعة للخاصية في البولي أوليفينات.
تركز الجهود المبذولة حاليًا على إيجاد استراتيجيات لتحسين تشتت الجرافين في البولي أوليفينات .في هذه الرسالة  ،تم اتباع استراتيجيتين
لتحسين فعالية تشتت الجرافين في البولي بروبيلين (1) :باستخدام التوافق ( ،)using compatibilizersو ( )2التركيب التساهمي
للمجموعات الوظيفية على الجرافين (.)covalent functionalization of graphene
يناقش الجزء األول من األطروحة مركبا ً توافقيا ً جديداً (إيثيلين بوتيل أكريليت ) )ethylene butyl acrylate( )(EBAللمركبات
النانوية المركبة من الجرافين و البولي بروبلين ،ويقارنها بأحد المركبات التقليدية (أنهيدريد الماليك المشبع بالبولي بروبيلين (PP-g-
) .)polypropylene-grafted-maleic anhydride( )MAتم تحضير المركبات النانوية عن طريق تباين تركيزات الجرافين ونسبة
التوافق ( )C/Gباستخدام نهج مزج الذوبان التقليدي .أدت الزيادة في نسبة  C/Gإلى تقليل نسبة البلورة ( )%crystallinityمن المركبات
النانوية المتوافقة مع  ،EBAبينما لوحظ انخفاض طفيف في نسبة البلورة بالنسبة إلى المركبات النانوية المتوافقة مع  .MAأظهرت
المركبات النانوية المتوافقة زيادة ملحوظة في معامل الشد حيث أظهرت المركبات النانوية المتوافقة مع  EBAزيادة بنسبة  ٪44وأظهرت
المركبات النانوية المتوافقة مع  MAزيادة بنسبة  ٪32عند  ٪5بالوزن من الجرافين .ومع ذلك  ،فإن االستطالة عند الكسر ( elongation
 )at breakزادت بشكل كبير مع زيادة التوافق مقارنة مع مركبات الجرافين و البولي بروبلين النانوية النقية .وتُعزى القيم األعلى
لالستطالة عند الكسر للتراكبات النانوية المتوافقة مع  EBAإلى انخفاض نسبة التبلور في هذه المركبات النانوية.
في النهج الثاني  ،تم استخدام أنواع مختلفة من الجرافين األميني الفعال إلعداد مركبات الجرافين و البولي بروبلين النانوية .تم تحضير
المركبات النانوية بطريقتين :عن طريق الذوبان ( )melt blendingو عن طريق المزج ( .)solution blendingأكد حيود األشعة
السينية ( )x-ray diffractionومجهر انتقال اإللكترون ( )transmission electron microscopyدرجة التقشير و الشكل الورقي
للجرافين الوظيفي .ومن المثير لالهتمام أن جميع المحاليل النانوية أظهرت معامل شد مكافئ .كانت قوة الشد للمركبات النانوية المخلوطة
بالمحلول أقل من قوة المركبات النانوية المذابة .ومع ذلك ،كانت االستطالة في المركبات النانوية المخلوطة بالمحلول أعلى بـ  3مرات.
كلمات البحث الرئيسية :جرافين ،تقشير ،تشتت ،بولي أوليفينات ،بولي بروبلين ،مركبات التوافق ،تساهمي ،تركيب المجموعات
الوظيفية.

