الیاف پلیاتیلن با عولکزد باال
High Performance Polyethylene Fibers
واحد نوآوری
وّٕبت وّیذی :اِیبف پّیاتیّٗ ( ،UHMWPE ،)PEوطص سشد ،سیسٙذٌی سغحیٔ ،یىشٚفیجشیُ

هقدهه

تحمیمبت غٛست ٌشفت ٝثش سٚی فشآیٙذٞبی سیسیذٖ اِیبف پّیاتیّٗ ( )PEثٞ ٝفتٕیٗ د ٝٞخٛد ٚاسدضذ ٜاست.
اِیبف اثتذایی سیسیذ ٜضذ ٜاص ٔزاة ٔذ َٚاالستیسیتٔ( ٝذ َٚیبً٘)  ٚ 10-20 GPaاستحىبْ وططی وٕتش اص 1GPa

٘طبٖ ٔیداد٘ذ .أشٚص ،ٜاِیبف پّیاتیّٗ ثب ٚصٖ ِٔٛىِٛی ثسیبس ثبال ثٝغٛست تجبسی دس دستشس ثٛد ٚ ٜث ٝتشتیت ٔمذاس
ٔتٛسظ استحىبْ وططی ٔ ٚذ َٚاالستیسیت ٝدس حذٚد  130 GPa ٚ 3.7 GPaدس اختیبسداس٘ذ [.]1
پلی اتیلن
پّیاتیّٗ دس دستٝای اص ٔٛاد آِی تحت فٛٙاٖ پّیاِفیٗٞب لشاس ٔیٌیش٘ذ و ٝخٛد ثضسيتشیٗ دست ٝسا دس خب٘ٛادٜ
ٔٛاد پّیٕشی تطىیُ ٔیدٞذ PE .ثٚٝسیّ ٝپّیٕشیضاسیٔٛ٘ٛٔ ٖٛشٞبی اتیّٗ ث ٝسٚشٞبی پّیٕشیضاسی ٖٛسادیىبَ آصاد
یه پشٚوسبیذ آغبصٌش ،پّیٕشیضاسی ٖٛتٛسظ وبتبِیضسٞبی آِی فّضیٔ ،ب٘ٙذ ٕ٘ٞٝ٘ٛبی اِٚی ٝضٙبختٝضذ ٜتٛسظ صیٍّش ٚ
٘بتب ٚ 1یب وبتبِیضسٞبی ٔتبِٛسٗ 2غٛست تِٛیذ ٔیضٛد [ .]1دس ضىُ ( )1ضٕبتیه سبختبس ضیٕیبیی اتیّٗ  ٚپّی اتیّٗ
٘طبٖ دادٜضذ ٜاست [ٞ PE .]2بی پّیٕشیض ٜضذ ٜتٛسظ سادیىبَٞبی آصاد ٔٙجش ث ٝتِٛیذ پّیاتیّٗ ثب سبختبس ٔٙطقت ٚ
چٍبِی پبییٗٔ 3یٌشدد .حضٛس ٔٛاد ثبصداس٘ذ ٜتطىیُ سبختبسٞبی وشیستبِی ٔٙطقت ٔٙجش ث ٝتِٛیذ ٔٛاد ثب چٍبِی دس
ٔحذٚدٜ

ٔ 0.9-0.94 ⁄یٌشدد PE .تِٛیذضذ ٜثب استفبد ٜاص سٚش پّیٕشیضاسی ٖٛی٘ٛی داسای سبختبس ص٘جیش

ِٔٛىَٞٛبی وشثٗ خغی ثب سغح وشیستبِیٙیتی ثبال  ٚچٍبِی دس ٔحذٚدٜ

ٞ 0.94-0.97 ⁄ستٙذ .اصِحبػ تجبسی،

ثٝعٛسوّی ث ٝپّیاتیّٗ ثب چٍبِی ثبال ( PE ،)HDPEخغی اعالق ٔیضٛد .ایٗ ٘ٛؿ پّیاتیّٗ ،ثیطتشیٗ ٔػشف سا دس
تِٛیذ اِیبف داسد [.]1

ضىُ  .1ضٕبتیه سبختبس ضیٕیبیی اتیّٗ  ٚپّی اتیّٗ []2

ثب افضایص ٚصٖ ِٔٛىِٛیٔ ،مذاس استحىبْ وططی  ٚپبیذاسی حشاستی  PEثٝعٛس ٔطٟٛدی افضایص ٔییبثذ .ایٗ
أش ٔیتٛا٘ذ ٘بضی اص افضایص دسٌیشی ثیٗ ِٔٛىَٞٛب  ٚاضتشانٌزاسی ِٔٛىَٞٛب دس ثیٗ سبختبسٞبی وشیستبِی ثبضذ.
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 1دس عیف ٌستشدٜای اص وبسثشدٞبی تجبسی اص ؽشٚف

پّی اتیُٞبیی ثب ٚصٖ ِٔٛىِٛی دس ٔحذٚدٜ

٘ٛضیذ٘یٞب تب ٔٛاد سبخت وفپٛشٞب ثٝوبس ٔیس٘ٚذ PE .دس ٔحذٚدٚ ٜصٖ ِٔٛىِٛی ٔفشٚؼ ٔیتٛا٘ٙذ دس حبِتٞبی
ٔزاة  ٚجبٔذ  ٚثٝغٛست ٞبی ٔختّف پٛضص دٞی ،فیّٓ ،لغقبت لبِت تضسیك  ٚاِجت ٝاِیبف ث ٝوبس س٘ٚذ .اِیبف PE

فٕٔٛبً ثٝغٛست ٔزاة سیسیذ ٜضذ ٚ ٜتحت وطص سشد لشاس ٔیٌیش٘ذ تب ث ٝثبالتشیٗ خٛاظ وططی دست یبثذ .ایٗ
٘ٛؿ اِیبف دس عٙبةٞبی ثب استحىبْ ثبال  ٚپٛضصٞبی خبسجی چبدسٞب ثىبس ٔیس٘ٚذ .افض ٖٚثش ایٗ PE ،سا ٔیتٛاٖ دس
ٔٙسٛجبت ثی ثبفت  ٚاسپبٖ ثب٘ذ 2تِٛیذضذ ٜث ٝسٚش دٔص ٔزاةٛٔ( 3سد استفبد ٜدس فیّتشاسی ٚ ٖٛغٙبیـ پٛضبن
پضضىی) یبفت [.]1
ٍٙٞبٔیوٚ ٝصٖ ِٔٛىِٛی  PEاص ٔمذاس  1 million Daفجٛس وٙذ PE ،تحت فٛٙاٖ پّیاتیّٗ ثب ٚصٖ ِٔٛىِٛی
ثسیبس ثبال 4ضٙبختٔ ٝیضٛد .ایٗ ٚصٖ ِٔٛىِٛی دسٚالـ ٌشیذ ٔٛاد ٔػشفی دس صٔی ٝٙثبِستیه  ٚوبسثشدٞبی ٘یبصٔٙذ ٚصٖ
پبییٗ  ٚاستحىبْ ثبال ٔیضٛد .ایٗ ٔٛاد دس فشْ ثبِهٔ 5طخػبتی ٕٞچ ٖٛاستحىبْ ضىست فٛقاِقبدٔ ،ٜمبٔٚت
سبیطی خٛة ،ضشیت اغغىبن پبییٗ ٔ ٚمبٔٚت ضیٕیبیی خٛة سا داسا ٞستٙذ .فشایٙذ تِٛیذ  UHMWPEث ٝدِیُ
ٚیسىٛصیت ٝثسیبس ثبالی ٔزاة ٘ ٚسجت وطص عجیقی 6پبییٗ ٘بضی اص افضایص سغح دسٌیشی ثیٗ ِٔٛىَٞٛب ثسیبس
دضٛاس است .اِیبف تجبسی  UHMWPEثب استفبد ٜاص یه طَ پٛضیذ ٜضذ ٜدس حالَ 7سیسیذٔ ٜیض٘ٛذ  ٚداسای دسجٝ
دسج ٝثبالی وشیستبِیٙیتی  ٚآسایص یبفتٍی ِٔٛىِٛی دس ساستبی ٔحٛس ِیفا٘ذ [ .]3 ,1دس ایٗ اِیبف ص٘جیش ِٔٛىِٛی
ٔیتٛا٘ذ حبٚی ثیص اص ٚ 200,000احذ تىشاسی اتیّٗ ثبضذ .ث ٝثیب٘ی دیٍشٞ ،ش ص٘جیش  UHMWPEداسای 400,000

اتٓ وشثٗ است [ .]2دس جذٔ )1( َٚمبیسٝای ثیٗ استحىبْ اِیبف سٙتض ضذ UHMWPE ٜثب دیٍش ا٘ٛاؿ اِیبف ٛٔ ٚاد
غٛست ٌشفت ٝاست .اص اعالفبت اسائٝضذٔ ٜیتٛاٖ دسیبفت اِیبف  UHMWPEفال ٜٚثشداضتٗ چٍبِی ٔ 8شتج ٝوٕتش
اص فٛالد استحىبْ وططی ثبالتشی ٘یض ثشخٛسداس است [.]1
جذ .1 َٚخٛاظ استحىبْ اِیبف سٙتض ضذ.]1[ ٜ

یىبی ا٘ذاصٌٜیشی جشْ یه ِٔٛى َٛدس ٚاحذ اتٕیdaltons (Da or u) .

1
2

spun-bonded
3
melt blowing
4
)Ultra-high-molecular-weight polyethylene (UHMWPE
5
bulk
6
natural draw ratio
7
solvated gel

3

پّیاتیّٗ ٔی تٛا٘ذ ثش حست ٚصٖ ِٔٛىِٛی  ٚسٚش سٙتض ث ٝغٛست ٞبی پّیاتیّٗ ثب چٍبِی پبییٗ ،1ثب چٍبِی
پبییٗ خغی ،2ثب چٍبِی ثبال ٚ 3پّیاتیّٗ ثب ٚصٖ ِٔٛىِٛی ثسیبس ثبال ( )UHMWPEتمسیٓ ٕ٘ٛدٕٞٝ٘ٛ٘ .بی ٚ LDPE
 LLDPEداسای ٚصٖ ِٔٛىِٛی وٕتش اص
⁄

⁄

ٔی ثبضٙذ .دس ٔ HDPEمذاس ٚصٖ ِٔٛىِٛی ث ٝثیص اص

 .دس ٟ٘بیت ٔ UHMWPEتٛسظ ٚصٖ ِٔٛىِٛی

داسد [ .]2دس جذ)2( َٚ

⁄

ٔمبیسٝای ثیٗ خٛاظ فیضیىی  UHMWPE ٚ HDPEغٛست ٌشفت ٝاستٔ .ی تٛاٖ دسیبفت  UHMWPEاستحىبْ
(ٔمبٔٚت وططی) ٟ٘بیی  ٚاستحىبْ ضشثٝپزیشی ثبالتشی ٘سجت ث HDPE ٝداسد [.]2
جذٔ .2 َٚمذاس ٔتٛسظ خٛاظ فیضیىی ]2[ UHMWPE ٚ HDPE

فزآیند پزداسش UHMWPE

ٞذف اص پشداصش ٞش پّیٕشی دس تجذیُ آٖ ثِ ٝیف ،ثٟیٝٙسبصی سبختبس پیص فیالٔٙت ٞب یب ٔٛسفِٛٛطی آٖٞب
ثٙٔٝؾٛس فشإٛ٘ ٓٞدٖ خٛاظ ٔىب٘یىی ٔٛسد٘یبص دس یه صٔی ٝٙوبسثشی خبظ است .ثذیٗ ٔٙؾٛس ٘یبص ث ٝدستیبثی ثٝ
تقبدِی ثیٗ استحىبْ وططیٔ ،ذ َٚوطص  ٚوش٘ص ضىست ٚجٛد داسد .افض ٖٚثش ایٗ ،ضص ٔطخػ ٝوّیذی اِیبف
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دس ثشسسی خٛاظ ٔىب٘یىی آٖٞب ٘یض ٔٛثش است .ایٗ ضص ٔٛسد ضبُٔ دسج٘ ٝؾٓ ،1دسج ٝاستمشاس حٛصٜٞبی ٘ؾٓ
یبفت٘ ،2ٝسجت ع َٛث ٝفشؼ ٚاحذٞبی استمشاس یبفت ،ٝا٘ذاصٚ ٜاحذٞبی استمشاس یبفت ،ٝدسج ٝآسایص یبفتٍی ٔ ٚمذاس
ٌستشِٛٔ ٜىِٛی 3است [.]1
 دسج٘ ٝؾٓ :دس ٔٛسد  ،PEث ٝوشیستبِیٙیتی وّی  ٚوبُٔ ضذ ٜدس ِیف اعالق ٔیضٛد [.]1


دسج ٝاستمشاس حٛصٜٞبی ٘ؾٓ یبفت٘ ;ٝسجت ع َٛث ٝفشؼ ٚاحذٞبی استمشاس یبفت ;ٝا٘ذاصٚ ٜاحذٞبی استمشاس یبفت;ٝ

تٕبٔی ایٗ ٔٛاسد ٔٙتست ثٛٔ ٝسفِٛٛطی (ضىُ)  ٚتٛصیـ فضبیی وشیستبَٞب  ٚحٛصٜٞبی آٔٛسف ٔیضٛد .ایٗ
ٔٛاسد دس استجبط ثب حٛصٜٞبی فبصٞبی آٔٛسف ٔب٘ٙذ فبص ضجٝپبیذاس ٚ 4حٛصٜٞبی آٔٛسف ٔحذٚدضذ٘ 5ٜیض غذق
ٔیوٙذ]. [1
 دسج ٝآسایص یبفتٍی:ایٗ ٔیضاٖ ثش اسبس دسج ٝآسایص یبفتٍی ِٔٛىَٞٛب دس حٛصٜٞبی فبصی ٔختّف دس جٟت
وطص تقییٗ ٔیضٛد [.]1
ٔ مذاس ٌستشِٛٔ ٜىِٛی :ثٔ ٝمذاس دسجٝای اص ِٔٛىَٞٛبی  PEاعالق ٔیضٛد و ٝدس ساستبی ٔحٛس ِیف وطیذٜ
ضذٜا٘ذ [.]1
ریسندگی هذاب و کطص
کطص سزد

ِٔٛىَٞٛبی  PEدسج ٝثبالیی اص جبثجبیی ِٔٛىِٛی دس ٞش د ٚفبص وشیستبِی  ٚآٔٛسف سا دس صیش دٔبی تقبدِی
رٚة ( PE

) داس٘ذ .ایٗ أش ٘بضی اص أىبٖپزیشی اِمبی آسایص یبفتٍی ِٔٛىِٛی  ٚپخت 6دس عی وطیذٖ

فیالٔٙت ٞب  ٚفیّٓٞب دس دٔبی

 ٚیب ثبالی دٔبی ٔحیظ است [ .]1ثش ایٗ اسبس ،اِٚیٗ تحمیمبت جذی غٛست

ٌشفت ٝدس تِٛیذ اِیبف ثب ٔذ َٚثبال ثب استفبد ٜاص سیسیذٖ  PEاص ٔزاة پّیٕش ٔ ٚتقبلجبً وطص دس صیش دٔبی ٔزاة دس
اثتذای دٔ 77 ٝٞیالدی تٛسظ ضشوت  Wardغٛست ٌشفت [ .]4 ,1دس ایٗ فشآیٙذ ،فیالٔٙت ٞبی  PEسیسیذ ٜضذٚ ٜ
ٔتقبلجبً پیص اص عی ٕ٘ٛدٖ آصٔ ٖٛاستحىبْ سٙجی ،تحت وطص دس دٔبی ٔحیظ  ٚدٔبی ثبال لشاس ٔیٌیش٘ذ .ثش ٕٞیٗ
اسبس ٔحممبٖ دسیبفتٙذ افضایص ٘سجت وطص اص  7ثٙٔ 13 ٝجش ث ٝافضایص ٔذ َٚاالستیسیت ٝاص  4تب ٔ 20 GPaیٌشدد.
ایٗ فشآیٙذ تب ٘سجت وطص عجیقی 7ادأٔ ٝییبثذ .ایٗ ٘سجت ٔقبدَ ٔبوضیٕٓ ٔمذاس اصدیبد ع َٛافٕبَضذ ٜث ٝیه ٔبدٜ
دس یه تٛصیـ ٚصٖ ِٔٛىِٛی ٔطخع است .وطص افٕبَضذ ٜحتٕب ثبیذ دس دٔبی ثبال غٛست ٌیشد [.]1
کطص گزم

سیستٓ تِٛیذ ثش اسبس وطص سشد ٔٙجش ثٔ ٝحذٚد ضذٖ ٚصٖ ِٔٛىِٛی اِیبف  PEتِٛیذی ثٔ ٝمذاس
ٔیٌشدد .افضایص ٚیسىٛصیتٔ ٝزاة ٔٙجش ث ٝافضایص خغی ٚصٖ ِٔٛىِٛی ٔیضٛد .ثب افضایص ٚصٖ ِٔٛىِٛی٘ ،سجت
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وطص عجیقی وبٞص ٔییبثذ .ثٝعٛسیو ٝدس فیالٔٙت  UHMWPEثب ٚصٖ ِٔٛىِٛی ثیص اص ٔ 1یّیٔ ، Da ٖٛمذاس
٘سجت وطص عجیقی ،تٟٙب  5ثشاثش فیالٔٙت ٔتذا PE َٚخٛاٞذ ثٛد .ایٗ أش أىبٖ فشآیٙذ وطص سشد ثٙٔ ٝؾٛس ضىُ-
دٞی اِیبف سا ٘ب ٕٔىٗ ٔیوٙذ [.]1
دس ا٘تٟبی دٔ 87 ٝٞیالدی ،ثطیش ،اٚدَ  ٚوّش 1تحمیمبت خٛد سا پیشأ ٖٛأىبٖسٙجی وطص ٔستمیٓ اِیبف ٚ
فیّٓٞبی  PEاص ٔزاة ث ٝا٘جبْ سسب٘ذ٘ذ .ثش ایٗ اسبس ٕٝ٘ٛ٘ ،فیّٓ  PEدس ٔحذٚدٚ ٜصٖ ِٔٛىِٛی  500,000تب ٔ 1یّیٖٛ
 Daپیص اص ٘بحی ٝا٘جٕبد تحت وطص لشاس ٔیٌیشد .ایٗ أش أىبٖ تِٛیذ ٔحػِٛی ثب ٔذ َٚاالستیسیتٚ 60-80 GPa ٝ
استحىبْ وططی حذٚد  1.5 GPaفشإٛ٘ ٓٞد .افض ٖٚثش ایٗ ،ثشسسیٞبی غٛست ٌشفت ٝحبوی اص حضٛس
وشیستبَٞبی فیجشیّی ٛٔ ٚسفِٛٛطی ضیص-وجبة 2دس اِیبف وطیذ ٜضذ ٜثب ٘سجت ثبال ٔیثبضذ .ثبایٗحبَ ،ایٗ ٔحممیٗ
دسیبفتٙذ وطص فیّٓٞبی لبِتٌیشی  ٚفطشدٜسبصی ضذ ٜدس ٚصٖ ِٔٛىِٛی ثبالتش اص

ٔطىالتی سا ثٕٞ ٝشاٜ

داسد و٘ ٝبضی اص االستیسیت ٝثبالی ٔزاة ثٛد .دسٌیشی ثیِٗٔٛىِٛی ثسیبس ثبالی ٘بضی اص ٚصٖ ِٔٛىِٛی صیبد ٔٙجش ثٝ
ٕٔب٘قت اص ٘فٛر ٔتمبثُِٛٔ 3ىَٞٛبی  UHMWPEثیٗ دا٘ٞٝبی پٛدسی ٘ ٚبیىٛٙاختی دس سبختبس ٔیضٛد [.]1
ریسندگی اس هحلول پلیوز
کطص ساختار کزیستالی رضد یافته اس هحلول

ته وشیستبَٞبی  PEسا ٔیتٛاٖ ثب استفبد ٜاص یه ٔحّ َٛسلیك (ٔقٕٛالً صایّٗ 4دس دٔبی ثبال) سضذ داد PE .دس
یه حالَ ٔب٘ٙذ صایّٗ  ٚیب دوبِیٗ 5دس دٔبی ثبال حُضذ ٚ ٜثٝعٛس ٔتٛاِی تب دٔبی تقبدِی صیش دٔبی رٚة دس ٔحَّٛ
خٙه ٔیضٛد .پس اص سشد ضذٖ ،وشیستبَٞبی الٔال  PEضىُ ٔیٌیشد  ٚسسٛة 6تطىیُضذ ٜاص ٔحّ َٛخبسج
ٔیٌشدد .وشیستبَٞبی تطىیُضذ ٜفٕٔٛبً ٘بصنٔ ،سغح  ٚث ٝضىُ إِبسا٘ذ  ٚضبُٔ چٙذیٗ الی ٝص٘جیش تبخٛسدٜ
پّیٕشی ٔیض٘ٛذ و ٝدس جٟت ضخبٔت سبختبس وشیستبِی آسایص یبفتٝا٘ذ .ضخبٔت ته سبختبس وشیستبِی PEثش
اسبس دٔبی وشیستبِیضاسی ) ( ٖٛا٘ذاصٌٜیشی ٔیضٛد [.]1
استفبد ٜاص سٚش فٛق دس دٔ 67 ٝٞیالدی تٛسظ استٗ ٕٞ ٚىبساٖ 7غٛست ٌشفت٘ .تبیج حبوی اص ٔذَٚ
االستیسیت ٝثشاثش  ٚ 10 GPaاستحىبْ وططی  0.67 GPaثٛد .تٛسق ٝایٗ سٚش ٔٙجش ث ٝدستیبثی اِیبف  UHMWPEثب
ٔذ َٚاالستیسیت 177 ٝثشاثشی ٔ ٚقبدَ ٌ 160 GPaشدیذ .ثبایٗحبَ یىی اص ثضسيتشیٗ ٔحذٚدیتٞبی ایٗ سٚش،
فذْ أىبٖ تِٛیذ دس ٔمیبس ثبال ٔیثبضذ [.]1
روش ریسندگی سطحی
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دس ا٘تٟبی دٔ 67 ٝٞیالدی ،پٙیٍٙض ٕٞ ٚىبساٖ 1دسیبفتٙذ اٌش ٔحّ َٛپّیٕشی پیٛست ٓٞ ٝصد ٜضٛد،
وشیستبِیضاسیٔ PE ٖٛیتٛا٘ذ دس دٔبی ثبالتش اص دٔبی ضىٌُیشی ص٘جیشٞبی تبخٛسد ٜته وشیستبَٞبی الٔالس PE
1

Bashir, Odell, and Keller
shish-kebab
3
interdiffusion
4
xylene
5
decalin
6
Precipitation
7
Statton and coworkers
8
Surface spinning
2
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غٛست ٌیشد  ٚأىبٖ تطىیُ یه جشیبٖ وططی 2اص پّیٕش ٚجٛد خٛاٞذ داضت ٓٞ .صدٖ ٔٙجش ث ٝافضایص ٚصٖ
ِٔٛىِٛی  ٚوبٞص ٔٛا٘ـ ٞستٌ ٝزاسی وشیستبَٞب ٔیٌشدد .وشیستبَٞبیی و ٝدس ایٗ سٚش تطىیُ ٔیض٘ٛذ داسای
لغشی دس ٔحذٚد 100 Å ٜتب

ٞستٙذ [.]1

تىٙیه تِٛیذ اِیبف ث ٝسٚش سیسٙذٌی سغحی ضبُٔ ضىٌُیشی یه جشیبٖ وططی دس ٔحّ PE َٛدس فضبی
خبِی ثیٗ د ٚسیّٙذس ٔتحذإِشوض است (ضىُ  .)2ثٝعٛسیو ٝسیّٙذس داخّی چشخیذ ٚ ٜسیّٙذس خبسجی ثبثت لشاس
ٔیٌیشد .یه فیالٔٙت ثٝفٛٙاٖ ٞست ٝاِٚیٚ ٝاسد ٔحّ َٛضذ ٚ ٜدس خالف جٟت ٌشدش سیّٙذس داخّی اص ٔحَّٛ
خبسج ٔیٌشدد .ا٘تٟبی فیالٔٙت ٞستٌ ٝزاس ثب سغح چشخبٖ سیّٙذس تٕبس ٔییبثذ  ٚدس حیٗ خشٚج تقذادی اص
وشیستبَٞبی فیجشٚس PE 3سا و ٝدس ٔحذٚد ٜجشیبٖ سضذ یبفتٝا٘ذ سا ٘یض خبسج ٔیوٙذ .ایٗ سٚش تٛسظ ثشٞبْ  ٚوّش

4

تٛسق ٝیبفت  ٚأىبٖ تِٛیذ فیالٔٙت پیٛست ٝاص وشیستبَ فیجشٚس  PEفشاٌ ٓٞشدیذ .فیالٔٙت ٞبی  UHMWPEتِٛیذی
داسای ٔذ َٚاالستیسیت ٝثشاثش  ٚ 150 GPaاستحىبْ وططی ٔ 4.5 GPaیثبضٙذ .تحمیمبت ثشٞبْ  ٚوّش ٔٙجش ث ٝدستیبثی
ث ٝسٚضی ٌشدیذ و ٝأشٚص ٜتحت فٛٙاٖ سٚش طَ سیسی ضٙبختٔ ٝیضٛد [.]1

ضىُ  .2ضٕبتیه تِٛیذ ث ٝسٚش سیسٙذٌی سغحیٔ .حّ َٛپّیٕشی دس فبغٌّ ٝپ ثیٗ د ٚسیّٙذس تحت تٙص ثشضی لشاس
ٔیٌیشد .جشیبٖ وططی دس سغح سیّٙذس چشخبٖ تطىیُ ٔیضٛد .ایٗ جشیبٖ ٔٙجش ث ٝضىٌُیشی یه طَ اص
ِٔٛىَٞٛبی  PEثب سغح دسٌیشی ثیٗ ص٘جیشٞبی ِٔٛىِٛی پبییٗ ٔیٌشدد .ثب ٚسٚد فیالٔٙت ٞستٌ ٝزاس  ٚتٕبس ثب
سغح چشخبٖ ،دستٝای اص فیجشیُ ٞبی وشیستبِی سا اص طَ خبسج ٔیوٙذ [.]1
1

Pennings and coworkers
extensional flow
3
fibrous
4
Barham and Keller
2
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ژل ریسی الیاف UHMWPE

ضىُ ٌیشی طَ سیسٙذٌی ثش اسبس افضایص ٚصٖ ِٔٛىِٛی  ٚغّؾت پّیٕش دس ٔحّ َٛغٛست ٔیٌیشد .استفبدٜ
اص طَ ثٝفٛٙاٖ پیص ٔبد ٜث ٝدِیُ وبٞص ٔحذٚدیت ٞبی تٛپِٛٛطیىی (ٔب٘ٙذ دسٌیشی ثیٗ ص٘جیشٞبی ِٔٛىِٛی تحت
ضشایظ رٚة سیسی) یىی اص سٚش ٞبی ایذ ٜآَ دس تِٛیذ ایٗ اِیبف ٔحسٛة ٔیضٛد .دس ایٗ سٚش ،حالَ ث ٝفٛٙاٖ
سٚاٖ وٙٙذ 1ٜدس سیستٓ فُٕ ٔی وٙذ .سبختبسٞبی ٔتذا َٚلبثُ سٚیت دس طَ ضبُٔ ٔیسُ ،فیجشٚص ،وشیستبَ ٚ
وشیستبَٞبی ٔتطىُ اص ص٘جیشٞبی تبخٛسدٞ ٜستٙذ .دس ساثغ ٝثب طَ پّی اتیّٗ تٟٙب سبختبس ٔیسُ دیذٕ٘ ٜیضٛد.
ثٙٔٝؾٛس سیسٙذٌی اثتذا طَ عجك سٚش سیسٙذٌی سغحی اوستشٚد ضذ ٚ ٜثب فجٛس اص یه حٕبْ ا٘قمبد وطیذٜ
ٔیضٛد .ایٗ ٌبْ اِٚیٙٔ ٝجش ث ٝضىُدٞی ثِ ٝیف  ٚآسایص یبفتٍی اِٚی ٝص٘جیشٞب تحت تٙص افٕبَضذ ٜدس حیٗ
خشٚج اص سٚص٘ ٝسضت ٝسبص ٔیضٛد .پس اص خشٚج اص حٕبْ ا٘قمبدِ ،یف ٔتقبلجبً حشاست دادٜضذ ٚ ٜوطیذٔ ٜیضٛد .ایٗ
ٔشحّ ٝثٙٔٝؾٛس تٛسق ٝسبختبسٞبی ٔض٘/ٚب٘/ٛوشیستبٌِٛشافیه ثسیبس ٔ ٟٓاست .ثش ایٗ اسبس ،سبختبسٞبی ٘ب٘ٔ ٚ ٛضٚ
ثٝتشتیت ث ٝعَٞٛبی

ٚ

٘سجت دادٔ ٜیض٘ٛذ .دٔبی ثٟی ٝٙوطص ٔ PEقبدَ

است .ایٗ دٔب ثِٛٔ ٝىَٞٛبی  PEاجبصٔ ٜیدٞذ دس فبص وشیستبِی تحت فشآیٙذ استشاحت 2لشاسٌشفت ٚ ٝثب فشإٛ٘ ٓٞدٖ
أىبٖ وبٞص دسٌیشی ثیٗ ص٘جیشٞبی الٔال تبخٛسد ٜدس سبختبسٞبی وشیستبِی ،اجبص ٜسضذ ٔٛسفِٛٛطیٞبی فیجشٚص سا
دٞذٟٓٔ .تشیٗ ٘ىت ٝدس دستیبثی ث  ٝخٛاظ ٔىب٘یىی ٔغّٛة٘ ،سجت وطص است٘ .سجت وطص ثبالتش ٔٙجش ث ٝافضایص
آسایص یبفتٍی ِٔٛىَٞٛب  ٚوشیستبَٞب ٔیٌشدد [.]1
ساختار سلسله هزاتبی 3الیاف پلی اتیلن با عولکزد باال
هیکزوفیبزیلها

یىی اص فٛأُ تأثیشٌزاس ثش خٛاظ ٔىب٘یىی  UHMWPEتطىیُ سبختبس وشیستبِی فیجشٚص ضیص-وجبة است.
وبٚش  ٚپشٚسسه 4ایٗ سبختبس سّسّٔ ٝشاتجی حبغُ اص طَ سیسی اِیبف  UHMWPEسا ثٝفٛٙاٖ سبختٕبٖ اغّی
سبص٘ذ ٜایٗ اِیبف ٔقشفی ٔ ٚیىشٚفیجشیُ ٘بٌْزاسی ٕ٘ٛد٘ذٔ .یىشٚفیجشیُٞبی ٔجتٕـ ضذ ٜتطىیُ دستٞٝبی
ٔبوشٚفیجشیُ ٔیدٙٞذ ،و ٝدسٟ٘بیت سبختبس یه ته فیالٔٙت حبغُ ٔیٌشدد [.]1
ٔغبِقبت غٛست ٌشفت ٝدس سبَ  1995تٛسظ ٔحممیٗ ،تػٛیشی اص ٘ح ٜٛتطىیُ پی٘ٛذٞبی داخّی ثیٗ حٛصٜٞبی
وشیستبِی ثب ِٔٛىَٞٛبی فطشدٜضذ٘ ٚ ٜؾٓ یبفت ٝدس فبص ٔیب٘ی ٔیىشٚفیجشیُ اسائٕٛ٘ ٝد .ثبایٗحبَ٘ ،ح ٜٛجبیٍیشی ایٗ
ٔیىشٚفیجشیُٞب دس وٙبس یىذیٍش دس دستٞٝبی ثضسي ٕٞ ٚچٙیٗ سبصٚوبس ا٘تمبَ ٘یش ٚدس ثیٗ فیجشیُٞب ٕٞچٙبٖ ٔجٟٓ
ثٛد .یىی اص تئٛسیٞبی ٔغشحضذ ٜتٛسظ ِیتٛیٛٙف ،5فبُٔ وطص دس دٔبی ثبال ثٛد .ایٗ أش ٔیتٛا٘ذ ٔٙجش ث ٝاِحبق
ٔیىشٚفیجشیُٞبی وٛچهتش دس لبِت یه ص٘جیش وشیستبِی ثضسيتش ضٛد .ثطیش ٕٞ ٚىبساٖ ضٛاٞذی سا اسائٕٛ٘ ٝد٘ذ
ٔجٙی ثش ایٙى ٝتحت ضشایظ خبظٔ ،یىشٚفیجشیُٞب ثب ص٘جیشٞبی وشیستبِی تبضذ ،ٜتطىیُ پی٘ٛذ ٔیدٙٞذ تب سبختبسی

1
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ثٝغٛست ضیص وجبة تطىیُ ٌشدد .دس ٕ٘ ٝ٘ٛدیٍش ،ثشٞبْ  ٚوّش ثیبٖ اؽٟبس ٕ٘ٛد٘ذ و ٝدس حبِتی و ٝفبغّ ٝثیٗ
ٔیىشٚفیجشیُ (ضیص)ٞب ثسیبس وٓ ثبضذ تب وشیستبَٞبی ص٘جیشٞبی تبخٛسد ٜسضذ یبثٙذٔ ،یىشٚفیجشیُ ٞب ثٝغٛست جٕـ
ضذ ٚ ٜفطشدٜضذ ٜدس وٙبس یىذیٍش ؽبٞش ٔیض٘ٛذ تب ؽبٞشی تحت فٛٙاٖ ’ ‘hair dressingث ٝخٛد ٌیش٘ذ [.]1
ساختار هنبافتی

1

ِیف طَ سیسی ضذ ٜاثتذایی اص وشیستبَٞبی الٔال حبٚی ص٘جیشٞبی تب خٛسد ٚ ٜیب وشیستبَ ٞبی ضیص وجبة ثب
غفحٞٝبی وجبة ثضسي ضبخت ٝضذٜاستٍٙٞ .بٔیو ٝایٗ فیالٔٙتٞب تحت وطص دس دٔبی ثبال لشاس ٔی ٌیش٘ذ ،الٔال
ص٘جیشٞبی تب ضذ ٜضشٚؿ ث ٝوبٞص ا٘ذاصٔ ٚ ٜمذاس ٕ٘ٛد ٚ ٜتجذیُ ثٔ ٝیىشٚفیجشیُٞب  ٚیب ضیص ٞب ٔی ضٛد .ثب ایٗ حبَ،
ٔغبِقبت غٛست ٌشفت ٝتٛسظ ٔه د٘یّضٕٞ ٚ 2ىبساٖ ٘طبٖ اص ٚجٛد سبختبسٞبی ٕٞجبفتی دس سغح اِیبف
 UHMWPEتجبسی تحت وطص ثبال ٔی داد .دس ضىُ (ٔ )3ی تٛاٖ دستٞٝبی ثضسي اص سبختبسٞبی ٕٞجبفتی
ٌستشش یبفت ٝدس ساستبی عِ َٛیف ٔطبٞذٕٛ٘ ٜدٔ .ه د٘یّض ٔطبٞذٕٛ٘ ٜد دسغٛست افٕبَ فشآیٙذ پخت دس دٔبی
ثش سٚی ایٗ اِیبف ،سبختبسٞبیی ٕٞجبفتی ضخیٓتشی ث٘ ٝسجت ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبی ٔزاة ٔتطىُ اص ٔٛاد ثب ٚصٖ

ثبالتش اص

ِٔٛىِٛی وٓ تطىیُ ٔی ضٛد [.]1

ضىُ  .3سبختبسٞبی ٕٞجبفتی  ٚفیجشیّی ثش سٚی سغح یه ِٕ٘ ٝ٘ٛیف  PEثب فّٕىشد ثبال (ِیف  .)S130ثضسي ٕ٘بیی دس
ٔمیبس

(سٕت چپ) ٚ

(سٕت ساست) ٘طبٖ اص حٛصٞ ٜبی ثضسٌی اص سبختبسٞبی ٕٞجبفتی داسد [.]1

حفزات
فشآیٙذ طَ سیسی ٔ UHMWPEجتٙی ثش تجخیش حالَ است حیٗ فشآیٙذ وطص است .ایٗ أش ٔٙجش ث ٝتطىیُ
تقذاد لبثُتٛجٟی حفش ٜدس سبختبس اِیبف ٔیٌشدد .ایٗ حفشات ٔیتٛا٘ٙذ لغشی دس حذٚد  ٚ 100 nmعِٛی وٕتش اص
داضت ٝثبضٙذ .ثشسسیٞبی ِیتٛیٛٙف ٕٞ ٚىبساٖ ٘طبٖ داد ،دس ٔمبدیش وطص فٛقاِقبد ٜثبال ٘یض دس اثش ضىست
وشیستبَٞبی  PEحفشاتی دس ٔمیبس ٘ب٘ ٛضشٚؿ ث ٝتطىیُ  ٚسضذ ٔیٕ٘بیٙذ .ایٗ حفشات ٞتشٚطٖ دس ٔمیبس ٔضٚ
ٔیتٛا٘ٙذ ثش سٚی خٛاظ ٔىب٘یىی اِیبف تأثیشٌزاس ثبضٙذ [.]1

Epitaxial structures
McDaniels

1
2
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دس ضىُ ( )4ضٕبتیه اص سبختبس اِیبف  HHMWPEاسائٝضذ ٜاست .ثش ایٗ اسبس ،ثخص (٘ )iطبٍ٘ش
ٔیىشٚفیجشیُٞبی ص٘جیش أتذاد یبفت( ٝضیص) است ؤ ٝقٕٛالً ثٝغٛست دس  ٓٞلفُضذ ٚ )ii( ٜثٝغٛست سبختبسٞبی
وشیستبِی ٔستمُ ٓٞثبفتی ٚ( 1یب وجبة) ( )iiiدس وٙبس یىذیٍش لشاس ٔیٌیش٘ذ .وجبةٞب ثب ٔٛادی ضج ٝآٔٛسف
(ِٔٛىَٞٛبی ساثظ 2ثیٗ ضیص-وجبةٞب) ث ٝیىذیٍش ٔتػُ ٔیض٘ٛذٔ .یىشٚفیجشیُٞب ٚیب والفٞبی ٔیىشٚفیجشیُٞب
ثٚٝسیّ ٝحفشٜٞب ( ٚ )ivیب سغح ٔطتشن ثیٗ فیجشیُٞب  ٚاغّت ثب ص٘جیشٞبی ساثظ ( )vو ٝاص ٔیبٖ حفشٜٞب فجٛس ٔی
وٙٙذ ،اص یىذیٍش جذا ٔی ضٛد [.]5

ضىُ ٛٔ .4سفِٛٛطی ٔ :UHMWPEیىشٚفیجشیُ ٞب ٔی تٛا٘ٙذ ث ٝغٛست والف 3دس وٙبس یىذیٍش لشاس ٌیش٘ذ (سٕت
چپ) .جضئیبت (سٕت ساست) ضبُٔ ( )iفیجشیُٞبی ص٘جیش أتذاد یبفت( ٝضیص) )ii( ،دس  ٓٞلفُ ضذ)iii( ٚ ٜ
وشیستبَٞبی ٕٞجبفتی ٔستمُ (وجبة) )iv( ،حفشٜٞب )v( ٚ ،ص٘جیشٞبی ساثظ ا٘ذ .وشیستبَٞبی ٕٞجبفتی (دیسهٞبی
آثی سٚضٗ) دس ساستبی ٔحٛس ث ٝفیجشیُٞبی ص٘جیش أتذاد یبفت( ٝستٖٞٛبی آثی پش سً٘) ٔتػُا٘ذ  ٚثب ِٔٛىٞ َٛبی
ساثظ ثیٗ ضیص-وجبةٞب دس ٔٛاد ضج ٝآٔٛسف (خغٛط آثی ٚسضٗ ثبسة) ٘یض دس استجبط لشاس داس٘ذ [.]5

کاربزدهای الیاف HPPE

اِیبف  HPPEدس عیف ٌستشدٜای اص صٔیٞٝٙبی تجبسی وبسثشد داس٘ذ .ایٗ أش اص ٚصٖ ثسیبس پبییٗ ،استحىبْ
فٛقاِقبد ٜثبال ،سفتی  ٚپبیذاسی آٖٞب ٘طبت ٔیٌیشد [ .]1اِیبف طَ سیسی ضذ PE ٜاِٚیٗ حضٛس خٛد سا دس ثبصاسٞبی
ٔػشف اص سبَ  1985آغبص ٕ٘ٛد٘ذ .دس اِٚیٗ د ،ٝٞفٕذٔ ٜػشف آٖٞب دس حفبؽت ثبِستیه ،عٙبة دسیبیی  ٚحٛصٜ
سشٌشٔی اختػبظ ٔییبفت .ثبایٗحبَ ،تغییش ضىُ  ٚخضش ایٗ اِیبف دس اثش وبسوشد عٛال٘یٔذت ٔٙجش ثٔ ٝحذٚد
ضذٖ وبسثشد آٖٞب دس تِٛیذ عٙبةٞب  ٚوبثُٞب ٌشدیذ [.]4

1
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،ٓ چٍبِی و،َ ثبالٚ ٔذٚ ظٛ استحىبْ ٔخػ،ٜ طَ سیسی ضذUHMWPE  اص اِیبفٜٓتشیٗ دِیُ استفبدٟٔ
-ٝ ضشث،)بٌٞٛذّٙ ثٚ  ا٘تمبَ غذای ثبال (حفبؽت ثبِستیه،)بٞصیتٛ وبٔپ،ؽشفیت جزة ا٘شطی ثبال(حفبؽت ثبِستیه
بیٞبةٙب)وطیذٌی پبییٗ (عٞ وفص،ضبنٛ پ،بٞسٛ ت،بٞبةٙ ا٘قغبفپزیشی (ع،)بٞصیتٛ وبٔپ،سصضیٚ ٌیش (اثضاس
اظٛ خ،)1شٛاظ دیاِىتشیه (آ٘تٗپٛ خ،)بٞ دستىص،بی ٔحبفؼٞٔت پبسٌی (ِجبسٚ ٔمب،)بٖٞ ثبدثب،یٍیشیٞٔب
 استٜضذٜبی ایٗ اِیبف ٘طبٖ دادٞ) ثشخی اص وبسثشد5( ُ دس ضى.ب استٖٞ پبیذاسی ضیٕیبیی آٚ )بٞ (تب٘ىش2ق سشدٛف
.]4[

]4[بی حفبؽتیٞضصٛ پٚ  دستىص،یٍیشیٞس ٔبٛ ت،بی دسیبییٞبةٙ دس عٝوبسسفتٝ ثUHMWPE  اِیبف.5 ُضى
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