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 الملخص

ا  عمليا، ل فإن تطور الهيك لذلك،االنصهار ألغراض تكوين المنتج.  عن طريقيتم تقوية جميع البوليمرات تقريب 
 .الصلب )سلوك التبلور( من شكله المنصهر له أهمية قصوى في تصنيع المواد عالية األداء

 ة،الرسالهو واحد من البوليمرات شبه البلورية األكثر استخداما في جميع أنحاء العالم. في هذه  (PE) البولي ايثيلين
امع الجرافين الم PE تم تحضير المركبات النانوية للـ عبر مزج المذيبات  (PE / TRG) (TRG) خفض حراري 

تم تبلور المركبات النانوية من الذوبان  .(DSC) باستخدام مقياس المسعر التفاضلي للمسح PE وتم فحص تبلور الـ
ويتم دراسة تطور تكوين البلورة باستخدام التحليل الحركي. أظهرت  والديناميكية،تحت كل من الظروف الحرارية 

ا مع نظريةالبيان  Avrami ات الحركية التي تم الحصول عليها من تجارب التبلور متساوي الحرارة توافق ا ممتاز 
الحركي. تم تنفيذ عملية تحديد  Ozawa في حين تم وصف البيانات الديناميكية بشكل أفضل عبر نموذج الحركية،

 تورط أثناء التبلور )التصلب( للمركبات النانويةمعالم عملية التبلور باستخدام نماذج مختلفة لفهم علم الطاقة الم
PE / TRG.  أكدت نظرية حيويةHoffman-Lauritzen   لبلورة،أن تضمين الجرافين يقلل من العمل الالزم 

وبالتالي تسهيل النمو الحركي للبلورات. كانت صفائح الجرافين النانوية بمثابة عوامل نواة عن طريق تقليل الوقت 
من التبلور. كانت النتائج الكمية من التحليل الحركي متسقة مع المركبات النانوية األخرى  ٪50ل إلى الالزم للوصو

 .حيث كان عامل النانو يعمل كعوامل النواة
ا ألن إدراج مواد النانو يزيد من لزوجة المركبات  المؤكسد من أجل تقليل  PE مع PE فقد تم مزج النانوية،نظر 

مركبات النانوية بواسطة نفس البروتوكول. كما تم التحقيق في تحليل مفصل لعلم الطاقة اللزوجة وتم تحضير ال
 PE األنيقة. أظهرت مركبات PE / TRG المتورط أثناء تبلور هذه المركبات النانوية ومقارنتها بالمواد النانوية

ا لسلوك المركبات النانوية ا مشابه  لم يالحظ أي تغيير في  ذلك،مع مع تبلور أسرع. و PE / TRG المخلوطة سلوك 
 .بنية الكريستال

 

 .المسح التفاضلي المسعر ،بلورة ،النانوية ،بولي ايثيلين الجرافين: كلمات البحث الرئيسية


