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İŞİN ÜMUMİ MAHİYYƏTİ
Mövzunun aktuallığı və işlənmə dərəcəsi. Müasir texnika və
texnologiyanın prioritet inkişaf istiqamətlərindən biri yeni polimer
kompozit materialların işlənib hazırlanmasıdır. Polimer matrislərin
plyonkaəmələgətirmə, mexaniki möhkəmlik, kimyəvi təsirə və
korroziyaya
davamlılıq
kimi
qiymətli
xassələri
ilə
nanodoldurucuların funksionallığının bir kompozitdə birləşməsi
alınan materialı daha da perspektivli edir. Hazırda belə materiallar
aviasiyada, cihazqayırmada, tibdə və digər texnoloji sahələrdə tətbiq
olunur.
Tərkibində nanoölçülü hissəciklər saxlayan sistemlərin
xassələrinin öyrənilməsi həm fundamental elm, həm də belə
sistemlərin bir sıra yeni texnologiyalarda praktiki tətbiqi baxımından
çox maraqlı və mühümdür. Nanoölçülü obyektlər həcmli materiallar
və atomlar arasında aralıq mövqe tutub, yalnız maddənin nanoölçülü
halı üçün xarakterik olan yeni fiziki və kimyəvi xassələr göstərir.
Yeni nanokompozitlərin alınma texnologiyası və xassələrinin
öyrənilməsi aktual problemdir və nanomateriallara həsr olunmuş
tədqiqatlar daim intensivləşir.
Nanomaterialların alınmasının inkişaf istiqamətləri içərisində
üzvi polimer matrislər və müxtəlif birləşmələrin nanohissəcikləri
əsasında nanokompozit materialların yaradılması əsas yer tutur.
Metal və ya metal oksidləri nanohissəciklərinin istifadəsi xüsusilə
diqqəti cəlb edir. Buna səbəb alınan nanokompozitlərin tərkibindəki
metal nanohissəciklərinin ölçü effekti və bu nanohissəcikləri
stabilləşdirən üzvi birləşmələrin spesifik xassələri hesabına kompleks
fiziki-kimyəvi və bioloji aktivlik xassələrinə malik olmasıdır. Metal
və ya metal oksidi nanohissəciklərinin əlavə kimi polimerlərə daxil
edilməsi, ənənəvi doldurulmuş polimer materiallara nəzərən daha
yüksək istismar göstəricilərinə malik polimer nanokompozitlərin
alınmasına imkan verir.
Polimer matrislərdə nanoölçülü və klaster metaltərkibli
hissəciklərin
stabilləşdirilməsi
kimyanın,
fizikanın
və
materialşunaslığın bir çox sahələrində bu problemə qarşı marağı
stimullaşdırır. Odur ki, son dövrlərdə spesifik fiziki-mexaniki və
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yüksək maqnit həssaslığına, ionlaşdırıcı şüaları ekranlaşdırma və s.
xassələrə malik bir çox metaltərkibli nanokompozit materiallar
yaradılmışdır.
Kompozisiya materiallarının alınmasında qarşıya qoyulan əsas
tələb onların xassələrinin yaxşılaşdırılması ilə yanaşı resursa qənaət,
məhsuldarlığın yüksəldilməsi və çəkilən xərcin azaldılmasıdır.
Müxtəlif təyinatlı kompozit materiallar arasında poliolefin əsaslı
materiallara xüsusi diqqət yetirilir, belə ki, onlar texnoloji cəhətdən
əlverişli, aşağı xüsusi kütləyə malik və ucuzdur. Müxtəlif
metaltərkibli nanohissəciklər saxlayan poliolefin əsaslı yüksək
effektli yeni kompozit materiallarının hazırlanması elmi və texniki
baxımdan aktual problemdir.
Hazırda metaltərkibli polimer nanokompozit materialların
alınmasının müxtəlif üsulları işlənib hazırlanmışdır. Bunlar arasında
dispersləşdirilmiş metaltərkibli nanohissəciklərin birbaşa polimer
matrisində paylanması və polimerləşmə zamanı nanohissəcik və
stabilləşdirici matrisin eyni vaxtda əmələ gəlməsi üsulları
nanokompozitlərin sintezində geniş istifadə olunur.
Eyni zamanda polimer nanomaterialların hazırlanması zamanı
həcmdə
nanohissəciklərin
bərabər
paylanması,
davamlı
nanokompozitlərin əldə olunması, nanohissəciklərin xassələrinin
onların tərkibi və ölçüləri vasitəsilə idarə olunması aktual məsələ
olaraq qalır.
Hal hazırda bu tip nanokompozitlərin alınması və fizikimexaniki xassələrinin tədqiqinə dair bir çox nəzəri və təcrübi elmi
işlərin olmasına baxmayaraq, alınan kompozitlərin xassələri hələ də
kifayət qədər öyrənilməyib, bundan başqa, həm də nanoldurucu kimi
istifadə edilə bilən metal və metaltərkibli birləşmələrinin sayı
məhduddur.Odur ki, yeni metaltərkibli polimer nanokompozit
materialların alınmasına və onların daha geniş tədqiq olunmasına
ehtiyac vardır.
Dissertasiya işində maleinləşdirilmiş yüksək təzyiqli polietilen
matrisində stabilləşdirilmiş metal oksidi nanohissəciklərinin
mexaniki-kimyəvi yolla alınması və onlardan doldurucu kimi sənaye
polimerlərində istifadə olunması təklif edilir. Bu üsul prinsipcə
yaxşılaşdırılmış xassələrə malik, texnikanın ayrı-ayrı sahələrində
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tətbiq oluna bilən yeni növ nanokompozitlərin əldə olunması üçün
geniş imkanlar açır.
Tədqiqatın obyekti və predmenti. Dissertasiya işinin tədqiqat
obyekti - maleinləşdirilmiş yüksək təzyiqli polietilen matrisində
stabilləşdirilmiş metal oksidi nanohissəciklərinin alınması, onların
quruluşunun, xassələrinin və tətbiq sahələrinin müəyyən edilməsidir.
Tədqiqatın predmeti - alınan nanohissəciklərdən doldurucu kimi
istifadə
etməklə
müxtəlif
sənaye
polimerləri
əsasında
nanokompozitlərin alınması və tədqiq olunmasıdır.
Tədqiqatın məqsədi və vəzifələri. Tədqiqat işinin məqsədi maleinləşdirilmiş yüksək təzyiqli polietilen (MPE) matrisində
stabilləşdirilmiş metal oksidi nanohissəciklərinin alınması, onlardan
doldurucu kimi istifadə olunmaqla mexaniki üsulla müxtəlif sənaye
polimerləri: yüksək təzyiqli polietilen, izotaktik polipropilen,
izotaktik polipropilen/yüksək təzyiqli polietilen, epoksid qatranı və
izotaktik
polipropilen/butadiennitril
kauçuku
əsasında
nanokompozitlərin alınması, alınmış nanokompozitlərin quruluş və
xassələrinin öyrənilməsi və onların tətbiqi imkanlarının
araşdırılmasından ibarətdir.
Qarşıya qoyulan məqsədə çatmaq üçün aşağıdakı vəzifələr
yerinə yetirilmişdir:
- Maleinləşdirilmiş yüksək təzyiqli polietilen matrisində
stabilləşdirilmiş mis (I) oksid və sink oksid nanohissəciklərinin
mexaniki-kimyəvi üsulla alınması, quruluşunun və xassələrinin
tədqiqi;
- Maleinləşdirilmiş yüksək təzyiqli polietilen matrisində
stabilləşdirilmiş Cu2O və ZnO nanohissəciklərindən istifadə etməklə
yüksək təzyiqli polietilen əsasında kompozitlərin alınması,
xassələrinin tədqiqi;
- Maleinləşdirilmiş yüksək təzyiqli polietilen matrisində
stabilləşdirilmiş Cu2O və ZnO nanohissəciklərindən istifadə etməklə
izotaktik polipropilen əsasında kompozitlərin alınması, xassələrinin
tədqiqi;
- Maleinləşdirilmiş yüksək təzyiqli polietilen matrisində
stabilləşdirilmiş Cu2O və ZnO nanohissəciklərindən doldurucu kimi
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istifadə etməklə izotaktik polipropilen /yüksək təzyiqli polietilen
əsasında kompozitlərin alınması, xassələrinin tədqiqi;
- Maleinləşdirilmiş yüksək təzyiqli polietilen matrisində
stabilləşdirilmiş Cu2O və ZnO nanohissəciklərindən istifadə etməklə
izotaktik polipropilen/butadiennitril kauçuku əsasında kompozitlərin
alınması və xassələrinin tədqiqi;
- Maleinləşdirilmiş yüksək təzyiqli polietilen matrisində
stabilləşdirilmiş Cu2O və ZnO nanohissəciklərindən istifadə etməklə
epoksid qatranı əsaslı kompozitlərin alınması və xassələrinin
tədqiqi;
Tədqiqat
metodları.
Metaltərkibli
nanohissəciklər
həlledicidən istifadə edilmədən mexaniki-kimyəvi üsulla alınmışdır.
Tədqiq edilən MPE matrisində stabilləşdirilmiş metal oksidi
nanohissəcikləri azot mühitində Brabender mikroekstruderində
alınmışdır. Polimer nanokompozitlərin quruluşu və tərkibi
infraqırmızı spektraskopiya (İQ), skanedici elektron mikroskopiya
(SEM) və termiki analiz (TQA, DTA) metodları ilə müəyyən
edilmişdir. Nanokompozit nümunələrin faza tərkibi və
mikrostrukturu rentgen faza difraktometrindən (RFA), nümunələrin
fiziki-mexaniki xassələri RMİ-250 cihazından, ərintinin axıcılıq
göstəricisi İİRT (Rusiya) cihazından, Vik-ə görə istiliyə davamlılıq
Vik cihazından istifadə etməklə öyrənilmişdir. Tədqiq olunan
nanokompozit nümunələrin termostabilliyi Q-1500D derivatoqrafı
(MOM, Macarıstan), SEM – analizi isə JEOL firmasının skanedici
mikroskopu (Yaponiya) vasitəsi ilə öyrənilmişdir.
Müdafiə üçün irəli sürülən müddəalar:
- Maleinləşdirilmiş yüksək təzyiqli polietilen matrisində
stabilləşdirilmiş mis(I)oksid nanohissəciklərinin mexanikikimyəvi üsulla alınması, onların quruluşunun və tərkibinin
müəyyən edilməsi;
- Maleinləşdirilmiş yüksək təzyiqli polietilen matrisində
stabilləşdirilmiş sink oksid nanohissəciklərinin mexaniki-kimyəvi
üsulla alınması, onların quruluşunun və tərkibinin müəyyən
edilməsi;
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-

Maleinləşdirilmiş yüksək təzyiqli polietilen matrisində
stabilləşdirilmiş Cu2O və ZnO nanohissəcikləri ilə yüksək təzyiqli
polietilen əsasında nanokompozitlərin alınması və tədqiqi;
- Maleinləşdirilmiş yüksək təzyiqli polietilen matrisində
stabilləşdirilmiş Cu2O və ZnO nanohissəcikləri ilə izotaktik
polipropilen əsasında kompozitlərin alınması və tədqiqi;
- Maleinləşdirilmiş yüksək təzyiqli polietilen matrisində
stabilləşdirilmiş Cu2O və ZnO nanohissəcikləri ilə izotaktik
polipropilen / yüksək təzyiqli polietilen qarışığı əsasında kompozitlərin alınması və tədqiqi;
- Maleinləşdirilmiş yüksək təzyiqli polietilen matrisində
stabilləşdirilmiş Cu2O və ZnO nanohissəcikləri ilə izotaktik
polipropilen / butadiennitril kauçuku qarışığı əsasında kompozitlərin alınması və tədqiqi;
- Maleinləşdirilmiş yüksək təzyiqli polietilen matrisində
stabilləşdirilmiş Cu2O və ZnO nanohissəcikləri ilə ED-20 epoksid
qatranı əsasında kompozitlərin alınması və tədqiqi;
- Nanodoldurucunun tipi və miqdarının alınan nanokompozitlərin
quruluşu, fiziki-mexaniki və termiki xassələrinə təsiri.
Tədqiqatın elmi yeniliyi. Üzvi həlledicilərdən istifadə
etmədən mexaniki-kimyəvi üsulla maleinləşdirilmiş yüksək təzyiqli
polietilen matrisində stabilləşdirilmiş metal oksid (Cu2O, ZnO)
nanohissəcikləri alınmış və onlardan modifikasiyaedici agent kimi
istifadə etməklə sənaye polimerləri əsasında yeni kompozit
materiallar əldə olunmuşdur. Göstərilmişdir ki, nanokompozitlərin
fazalararası təbəqəsində yerləşən metal oksidi nanohissəciklərinin
maleinləşdirilmiş polietilenin malein qrupları ilə qarşılıqlı təsiri
nəticəsində onların xassələri yaxşılaşır. Alınan nanokompozitlərdə
nanohissəciklər quruluşəmələgətirici rolunu oynayaraq nisbətən xırda
sferolit quruluşun formalaşmasına səbəb olur. Həmçinin
nanohissəciklərin təbiətinin və sanaye polimerinin mikrostrukturunun
alınan nanokompozitlərin xassələrinə təsiri müəyyən edilmişdir.
Tədqiqatın nəzəri və praktiki əhəmiyyəti. Tətqiqatda
maleinləşdirilmiş yüksək təzyiqli polietilendə stabilləşdirilmiş metal
oksidləri nanohissəciklərindən polimer nanokompozit materialların
hazırlanmasında doldurucu kimi istifadə olunması nəzəri
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əsaslandırılmışdır. Təqdim olunan işin praktiki əhəmiyyəti ondan
ibarətdir ki, nanokompozitlərin hazırlanmasında doldurucu kimi
istifadə olunan maleinləşdirilmiş yüksək təzyiqli polietilen
matrisində stabilləşdirilmiş metal oksidi nanohissəciklərinin
alınmasının ekoloji təmiz mexaniki-kimyəvi üsulundan istifadə
olunmuş, nanohissəciklərin sintezi prosesinin optimal texnoloji
parametrləri müəyyən edilmişdir. Göstərilmişdir ki, sintez edilmiş
yeni nanokompozitlər müasir elm və texnologiyanın müxtəlif
sahələrində tətbiq oluna bilər, belə ki, nanohissəciklərin kimyəvi
tərkibini və matrisdəki miqdarını dəyişməklə nanokompozitlərin
xassələrini məqsədyönlü şəkildə tənzim etmək mümkündür.
Alınmış nanokompozit materiallar yüksək termiki stabilliyə,
yaxşılaşdırılmış fiziki-mexaniki xassələrə malik olduğundan o
mikroelektronikada, aerokosmik sənayedə və digər sahələrdə istifadə
oluna bilər.
Müəllifin şəxsi iştirakı. İşin yerinə yetirilməsində, mövzunun
qoyuluşunda, əsas ideyaların və tədqiqatın istiqamətinin müəyyən
edilməsində, təcrübələrin aparılmasında, nəticələrin araşdırılmasında
və müzakirəsində müəllif aparıcı rol oynamışdır.
Aprobasiya və tətbiqi. Dissertasiya işinin mövzusuna dair
müəllifin Ali Attestasiya Komissiyasının siyahısındakı jurnallarda 22
elmi əsəri dərc edilib ki, onlardan 10-u məqalə (2-si təkmüəllifli), 1-i
patent (təkmüəllifli Azərbaycan patenti) və 11 beynəlxalq və
respublika konfranslarında məruzə tezisləri təşkil edir.
Dissertasiya işinin əsas nəticələri aşağıda göstərilən beynəlxalq və
respublika konfranslarında təqdim olunmuşdur: PolyChar 26 World
Forum on Advanced Materials (Tbilisi, 2018); Tезисы Докладов
Международной
научно-практической
конференции
“Инновативные перспективы развития нефтепереработки и
нефтехимии” посвященной 100-летию академика В.С. Алиева
(Баку, 2018); Beynəlxalq Elmi Konfrans, Müasir təbiət və iqtisad
elmlərinin aktual problemləri (Gəncə, 2018); 6th İnternational
Caucasian Symposium on Polymers and Advanced Materials Batumi
(Georgia,
2019);
Материалы
Межд.Науч.-техн.кон.
“Поликомтриб. – 2019” (Гомель, Беларусь,2019); The
İnternational Scientific Conference “Actual Problems of Modern
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Chemistry” (Baku, 2019); Органические и гибридные
наноматериалы VI Всероссийская школа- конференция молодых
ученых (Россия, Иваново, 2019); Tезисы и материалы
Международной
научной
конференции
«Перспективы
инновационного
развития
химической
технологии
и
инженерии» 28-29 ноября 2019 года посвященной 70-летному
юбилею города Сумгаита (Sumqayıt, 2019); Second International
Scientific Conference of Young Scientists and Specialists
Multidisciplinary approaches in solving modern problems of
fundamental applied sciences. Dedicated to the 75th anniversary of
Azerbaijan National Academy of Sciences (Baku, 2020); Second
International Caucasian Symposium on Polymers and Advanced
Materials (Georgia, Tbilisi 2021); 7th International conference:
Modern Trends in Physics, MTP-2021 (Azerbaijan Baku, 2021).
Dissertasiya işini yerinə yetirən təşkilatın adı. Azərbaycan
Milli Elmlər Akademiyası Polimer Materialları İnstitutu. Dissertasiya
işi İnstitutun elmi-tədqiqat planına əsasən yerinə yetirilmişdir.
Dissertasiya işinin quruluşu və həcmi. Dissertasiya işi giriş,
üç fəsil, nəticələr, istifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı və əlavələrdən
ibarətdir. Dissertasiya işinin materialları 27 şəkil, 17 cədvəl, 164
adda istifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı da daxil olmaqla 149
kompüter səhifəsində öz əksini tapmışdır. Dissertasiya işinin ümumi
həcmi 174065 işarə təşkil edir: giriş 13753, I fəsil 48922, II fəsil
18303, III fəsil 90530 və nəticə 2557 işarə.
Giriş hissədə dissertasiya işinin mövzusunun aktuallığı
əsaslandırılmış, məqsədi formalaşdırılmış, işin elmi yeniliyi və əsas
vəzifələr göstərilmişdir. Birinci fəsil icmal xarakteri daşıyır və
nanohissəciklər, onların əsas alınma üsulları və yeni nanomateriallar
əldə etmək üçün əsas metodlardan bəhs olunur. Müasir elmi
ədəbiyyatda nanohissəciklər və onların əsasında alınan kompozit
materiallar haqqında olan məlumatlar ümumiləşdirilmişdir. Burada
əsas diqqət üzvi polimer matrislərdə stabilləşdirilmiş metaltərkibli
nanohissəciklərin, həmçinin nanokompozitlərin hazırlanması
metodlarına və onların xassələrinin öyrənilməsinə yönəldilmişdir.
İkinci fəsildə təcrübi işlərdə istifadə edilən ilkin materialların fizikikimyəvi və texniki göstəriciləri verilmiş, tədqiqatda istifadə olunan
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metodlar və cihazlar barədə məlumatlar təqdim olunmuşdur. Bu
fəsildə həmçinin MPE matrisində stabilləşdirilmiş metal oksidi
nanohissəciklərinin mexaniki-kimyəvi yolla alınması metodikası,
onların tərkibi, quruluşu və xassələrinin öyrənilməsinin əsas fizikikimyəvi və mexaniki tədqiqat üsulları təsvir edilmişdir. Üçüncü fəsil
mexaniki-kimyəvi yolla alınmış, maleinləşdirilmiş yüksək təzyiqli
polietilen matrisində stabilləşdirilmiş metal oksidi (Cu2O və ZnO)
nanohissəciklərinin alınması, quruluş və xassələrinin öyrənilməsi,
həmçinin onlardan nanodoldurucu kimi istifadə etməklə müxtəlif
sənaye polimerləri əsasında nanokompozitlərin alınması və
tədqiqindən əldə olunan nəticələrin müzakirəsinə həsr olunmuşdur.
Nanodoldurucunun və sənaye polimerlərinin müxtəlif nisbətlərində
nanokompozitlər hazırlanaraq tədqiq olunmuş və nanodoldurucunun
optimal miqdarı təyin edilmişdir. Nanodoldurucunun təbiətinin və
əsas polimerin mikrostrukturunun alınan nanokompozitin xassələrinə
təsiri araşdırılmışdır. Dissertasiya işinin sonunda nəticələr və istifadə
edilmiş ədəbiyyat siyahısı, əlavələrdə qısaldılmış adların siyahısı və
nümunələrin bakterisid sınaq aktı verilmişdir.
İŞİN ƏSAS MƏZMUNU
1.

Maleinləşdirilmiş yüksək təzyiqli polietilen matrisində
stabilləşdirilmiş metal oksidi nanohissəciklərinin
alınması, onların tərkibi və strukturlarının tədqiqi

1.1. Maleinləşdirilmiş yüksək təzyiqli polietilen matrisində
stabilləşdirilmiş metal oksidləri nanohissəciklərinin
alınması
Maleinləşdirilmiş yüksək təzyiqli polietilen matrisində
stabilləşdirilmiş mis (I) oksid və sink oksid nanohissəcikləri
mexaniki-kimyəvi sintez üsulundan istifadə olunmaqla, polimer
ərintisi mühitində metal asetatların yüksək hərəkət deformasiyası
şəraitində termiki parçalanması yolu ilə alınmışdır.
MPE matrisində stabilləşdirilmiş mis (I) oksid və sink oksid
nanohissəciklərini almaq üçün əvvəlcə MPE və metal asetatların10

prekursorların laboratoriya vərdənəsində yüksək temperatur
şəraitində binar qarışıqları hazırlanmışdır. Alınan binar qarışıqlar
laboratoriya ekstruderində 240oC temperaturda 20 dəqiqə
müddətində inert (azot) mühitdə termoliz edilmişdir. Prekursorun
miqdarı elə götürülmüşdür ki, parçalanmadan sonra alınan metal
oksidləri nanohissəciklərinin miqdarı MPE-nin kütləsinin 5%-ini
təşkil etsin.
Ekstruziya prosesi zamanı prekursor - polimer ərintisinin inert
mühitdə yüksək temperatur şəraitində sürətli qarışdırılması
nəticəsində prekursorun termiki parçalanması baş verir və eyni
zamanda parçalanmadan alınan metal oksidi nanohissəcikləri polimer
ərintisində stabilləşir. Polimer matrisində stabilləşdirilmiş metal
oksidi nanohissəciklərinin alınması metal prekursorunun parçalanma
temperaturunun polimerin özlüaxıcılıq temperaturu ilə üst-üstə
düşməsi şəraitində aparılmışdır.
Polimer
matrisdə
stabilləşdirilmiş
metal
oksidi
nanohissəciklərinin alınmasının bu üsulunun üstünlüyü ondan
ibarətdir ki, polimer matrisdə stabilləşdirilmiş dispers metal oksidi
nanohissəciklərinin alınması və stabilləşdirilməsi eyni vaxtda baş
verdiyindən, nanohissəciklərin alınma texnologiyası sadələşir.
Bundan əlavə, polimer matrisdə metal oksidi nanohissəcikləri
polimer ərintisi mühitində dispers halda bərabər paylanır, onların
qatılığını dəyişməklə fazanın ölçüsünü və disperslik dərəcəsini
tənzimləmək mümkündür.
1.2. Maleinləşdirilmiş yüksək təzyiqli polietilen matrisində
stabilləşdirilmiş
metal
oksidi
nanohissəciklərinin
tərkibinin və quruluşlarının tədqiqi
MPE
matrisində
stabilləşdirilmiş
metal
oksidi
nanohissəciklərinin faza tərkibi və mikroquruluşu rentgen faza
analizi və (İQ)-spektroskopiya metodları vasitəsilə öyrənilmişdir.
Şəkil 1, 2 və 3-də uyğun olaraq ilkin MPE, həmçinin tərkibində
mis (I) oksid və sink oksid nanohissəcikləri saxlayan MPE-nin
RFA difraktoqramları təqdim olunmuşdur. Fazaların identifikasiyası
müstəvilərarası məsafələr üzrə ASTM kartatekasından istifadə
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etməklə həyata keçirilmişdir. İlkin MPE-nin difraktoqramına (Şəkil
1) nəzər saldıqda aydın olur ki, burada yalnız polietilenə uyğun olan
reflekslər müşahidə olunur.

Şəkil 1. İlkin MPE-nin difraktoqramı
MPE matrisində stabilləşdirilmiş Cu2O nümunəsinin RFA
difraktoqramında isə polietilenin refleksləri ilə yanaşı digər reflekslər
də müşahidə olunur ki, bu əksolunmalar ASTM kartatekası dhkl sırası
üzrə mis (I) oksidinə uyğun gəlir.

Şəkil 2. Mis(I) oksid tərkibli nanohissəciklər saxlayan MPEnin difraktoqramı
12

Şəkil 3. Sink oksid tərkibli nanohissəciklər saxlayan MPE-nin
difraktoqramı
Şəkil 3-dəki difraktoqramın analizi göstərir ki, tədqiq olunan
nanokompozitlərdə metalların kristal qəfəslərindəki əksolunmalar
ASTM kartatekası dhkl sırası üzrə sink oksidi (ZnO) və həmçinin
“sink maleinat dihidrat” (C4H2O4Zn·2H2O) quruluşuna uyğun gəlir.
Nanostrukturlaşdırılmış polimer kompozitlərin strukturu və
tərkibi İQ- spektroskopiya metodu ilə dalğa ədədinin 400-4000 sm-1
diapazonunda müəyyən edilmişdir.
Rentgen faza analizindən alınan dəlillər İQ-spektrlərdə qeydə
alınan udulma zolaqları ilə təsdiq edilmişdir.
Şəkil 4, 5, 6-da ilkin MPE, həmçinin mis (I) oksid və sink
oksid tərkibli nanohissəciklər saxlayan MPE-nin müvafiq İQspektrləri verilmişdir.
İlkin maleinləşdirilmiş yüksək təzyiqli polietilenin İQspektrində aşağıdakı udulma zolaqları vardır: 1717 və 1738 sm-1
udulma zolaqları C=O karbonil qrupunu, 1017,1046 və 1163 sm-1
udulma zolaqları C-O-C rabitələrini, 2848 və 2915 sm-1 udulma
zolaqları isə uyğun olaraq CH2 və CH3 qruplarındakı C-H rabitələrini
xarakterizə edir.
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Şəkil 4. İlkin MPE-nin İQ – spektri
İlkin maleinləşdirilmiş yüksək təzyiqli polietilenin İQ-spektrini
onun mis (I) oksidi tərkibli nümunəsinin İQ-spektri ilə müqayisə
etdikdə aydın olur ki, mistərkibli nümunənin İQ-spektrində elə bir
əsaslı dəyişiklik baş vermir. Bu da onunla izah olunur ki, Cu2O-nun
uyğun udulma zolağı 400 sm-1 dalğa uzunluğundan aşağı qiymətdə
müşahidə olunur.

Şəkil 5. Tərkibində mis (I) oksid nanohissəcikləri saxlayan
MPE-nin İQ-spektri
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Şəkil 6. Tərkibində sink oksid nanohissəcikləri saxlayan MPEnin İQ- spektri
İlkin MPE-nin şəkil 4-də verilmiş İQ-spektrini sink oksid
tərkibli MPE nümunəsinin şəkil 6-da verilmiş İQ-spektri ilə
müqayisə etdikdə aydın olur ki, maleinləşdirilmiş polietilenin İQspektrindəki malein qrupuna aid olan və 1738 sm-1 tezliyində qeydə
alınan udulma zolağı sinktərkibli maleinləşdirilmiş polietilenin İQspektrində iştirak etmir, lakin COO- qrupu üçün xarakterik olan
1577 sm-1, həmçinin, Me-O rabitəsinin valent rəqslərinə müvafiq
olan 432, 501, 633 və 721 sm-1 yeni udma zolaqları müşahidə olunur.
Beləliklə, alınan nanokompozitlərin rentgen faza analizi və
İQ-spektroskopiya dəlillərini analiz etdikdə belə nəticəyə gəlmək
olar ki, mis (I) oksid nanohissəciklər polimer matrislə qarşılıqlı
təsirdə olmayıb, onun sferolitlərarası nahiyəsində məskunlaşırlar.
Sink oksid nanohissəcikləri halında isə ZnO nanohissəcikləri
polimerin sferolitlərarası nahiyəsində məskunlaşır, həmçinin
polimerin malein qruplarındakı karbonil C=O qrupunun saxlanılması
ilə yanaşı malein qrupundakı C-O rabitəsinin qırılması baş verir və
bu proses zamanı o ZnO ilə birləşərək sink maleinat dihidrat əmələ
gətirir.
15

Maleinləşdirilmiş yüksək təzyiqli polietilen matrisində
stabilləşdirilmiş mis (I) oksid və sink oksid nanohissəciklərinin
ölçüləri Create Area üsulu ilə (DİFFRAC.EVA.V3.2) proqram üzrə
təyin edilmişdir. Analizin nəticələrinə görə nanohissəciklərin ölçüsü
(25 ± 1.0) nm, miqdarı 5 küt. %, kristallıq dərəcəsi 35 ÷ 45 % təşkil
edir.
Bakterisid
xassələr.
Aldığımız
MPE
matrisində
stabilləşdirilmiş Cu2O və ZnO nanohissəcikləri nümunələrinin
göbələklərin təsirinə qarşı bioloji davamlılığı AMEA-nın
Mikrobiologiya
İnstitutunun
Mikrobioloji
biotexnologiya
laboratoriyasında öyrənilmişdir. Araşdırmalardan aydın olmuşdur ki,
yoxlanılan nümunələr Aspergillus niger, A.ochraseus, Penicillium
cuclopium, Cladosporium herbarium, Fusarium moniliforme və
F.oxysporium kimi göbələklərin təsirinə qarşı davamlıdır. Bu
nəticələr sınaq aktında öz əksini tapmışdır.
Antimikrob xüsusiyyətlərə malik polimer nanokompozitlər
tibbi
qurğuların
hazırlanmasında,
əczaçılıq
məhsullarının
qablaşdırılmasında, suyun təmizlənməsində, qida keyfiyyətini
qorumaq və məhsulun saxlanma müddətini uzatmaq üçün qida
qablaşdırmasında istifadə edilə bilər.
Beləliklə, polimer ərintisində in situ metodu ilə
maleinləşdirilmiş
yüksək
təzyiqli
polietilen
matrisində
stabilləşdirilmiş mis (I) oksid və sink oksidi nanohissəciklərinin
mexaniki-kimyəvi yolla alınma üsulu işlənib hazırlanmışdır. Onların
faza tərkibi və quruluşu RFA və İQ-spektroskopiya metodları ilə
müəyyən edilmiş, nanohissəciklərin bakterisid xüsusiyyətlərinə
malik olduğu aşkar edilmişdir.
2.

Maleinləşdirilmiş yüksək təzyiqli polietilen matrisində
stabilləşdirilmiş metal oksidləri nanohissəcikləri ilə
sənaye polimerləri əsasında nanokompozitlərin alınması
və tədqiqi

Alınan MPE matrisində stabilləşdirilmiş metal oksidləri (Cu2O
və ZnO) nanohissəciklərini nanodoldurucu kimi sənaye
polimerlərinin tərkibinə mexaniki üsulla daxil etməklə yeni
16

nanokompozitlər alınmış və xassələri tədqiq edilmişdir. Sənaye
polimerləri olaraq, termoplastlardan - yüksək təzyiqli polietilen
(YTPE), izotaktik polipropilen (i-PP) və onların qarışığı;
termoelastoplastlardan - izotaktik polipropilen/butadiennitril kauçuku
qarışığı (i-PP/BNK); reaktoplastlardan – epoksid qatranı (ED-20)
istifadə olunmuşdur.
2.1. Metal oksidi nanohissəciklərinin və polimerlərin
mikroquruluşunun kompozisiyanın xassələrinə təsirinin
təhlili
Metal oksidi nanohissəciklərinin müxtəlif polimerlər əsasında
alınan
nanokompozitlərin
fiziki-mexaniki
xassələrinə
və
termostabilliyinə
təsiri
tədqiq
edilmişdir.
Nümunələrin
termostabilliyi 10%, 20% və 50% (T10%, T20%, T50%) kütlə itkisinə
uyğun parçalanma temperaturlarına, yarımparçalanma müddətinə
(τ1/2) və termooksidləşmə destruksiyanın aktivləşmə enerjisinə (E а )
görə qiymətləndirilmişdir.
Əvvəlcə MPE matrisində stabilləşdirilmiş metal oksidi
nanohissəciklərindən doldurucu kimi istifadə etməklə yüksək təzyiqli
polietilenin modifikasiya edilməsi prosesinin tədqiqindən alınan
nəticələri nəzərdən keçirək. Aparılan təcrübələrin nəticələrindən
aydın olduğu kimi, YTPE və MPE mikroquruluş səviyyəsində yaxşı
uyuşur. Bu səbəbdən modifikasiya etdiyimiz YTPE-nin xassələrinə,
əsas etibarilə, metal oksidi nanohissəciklərinin quruluşu, miqdarı və
təbiəti təsir göstərir. Tərkibində MPE matrisində stabilləşdirilmiş mis
(I) oksid və sink oksid nanohissəcikləri saxlayan nanodolduruculu
kompozisiyaların bəzi fiziki-mexaniki göstəriciləri cədvəl 1 -də,
termiki xassələri isə cədvəl 2-də təqdim olunmuşdur.
Göründüyü kimi Cu2O nanohissəciklərinin iştirakı ilə alınan
nanokompozitin fiziki-mexaniki və termiki xassələri ZnO
nanohissəciklərinin iştirakı ilə alınan nanokompozitlərin xassələrinə
nəzərən daha yüksəkdir.
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Cədvəl 1.
YTPE əsaslı nanokompozitlərin fiziki-mexaniki xassələri

Nanokompozitlərin
tərkibi (küt.%)
YTPE
YTPE/Cu2OMPE(100/0.3)
YTPE/Cu2OMPE(100/0.5)
YTPE/Cu2OMPE(100/1.0)
YTPE/ZnOMPE(100/0.3)
YTPE/ZnOMPE(100/0.5)
YTPE/ZnOMPE(100/1.0)

σq,
MPa
11.39
12.78
14.06
11.97
12.07
13.56
11.67

εq,
%
400
720
780
660
720
660
637

TVik,
°С
130
143
135
132
140
135
128

ƏAG,
q/10dəq
9.9
10.5
13.7
20.5
10.8
11.7
15.4

Cədvəl 2.
YTPE əsaslı nanokompozitlərin termiki xassələri

Nanokompozitlərin
Т10%, Т20%, Т50%,
tərkibi (küt.%)
°С
°С
°С
YTPE
325
350
400
YTPE/Cu2OMPE(100/0.3) 350
365
425
YTPE/Cu2OMPE(100/0.5) 360
370
450
YTPE/Cu2OMPE(100/1.0) 337
360
440
YTPE/ZnOMPE(100/0.3) 340
365
425
YTPE/ZnOMPE(100/0.5) 360
370
450
YTPE/ZnOMPE(100/1.0) 337
360
420

τ1/2,
dəq.
72
75
79
74
75
81
74

E а,
kC/mol
120.4
125.8
131.9
123.7
130.8
135.9
132.7

MPE matrisində stabilləşdirilmiş mis (I) oksid və sink oksid
nanohissəciklərinin optimal miqdarı (0.5 küt.%) ilə modifikasiya
olunmuş YTPE-nin ilkin YTPE-yə nəzərən xassələrində baş verən
artım dəyişiklikləri əks etdirən analiz nəticələri aşağıdakı kimidir:
Cu2O üçün: qırılmada möhkəmlik həddi (σq) 1.23 dəfə; nisbi uzanma
(εq) 1.95 dəfə; Vikə görə istiliyə davamlılıq (TVik) 1.04 dəfə; ərintinin
axıcılıq göstəricisi (ƏAG) 1.38 dəfə; termooksidləşmə destruksiya
reaksiyasının aktivləşmə enerjisi ∆Ea=11.47 kC/mol; ZnO üçün:
möhkəmlik həddi - 1.19 dəfə; nisbi uzanma - 1.1 dəfə; TVik - 1.04
dəfə; ƏAG 1.18 dəfə; ∆Ea= 15.52 kC/mol.
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Göründüyü kimi, hər iki nanodoldurucunun kompozisiyaya
daxil edilməsi kompozisiyaların hər bir müvafiq göstəricisinin ilkin
YTPE-nin göstəricilərinə nəzərən müxtəlif dərəcədə artımına səbəb
olur. Bununla belə, metal oksidi nanohissəciklərinin təbiətindən asılı
olaraq, Cu2O nanohissəciklərindən istifadə olunduqda daha çox
kompozisiyanın mexaniki xassələri (qırılmada möhkəmlik həddi və
nisbi uzanma) və axıcılıq göstəricisi, ZnO nanohissəciyindən istifadə
olunduğu halda isə kompozisiyanın energetik göstəriciləri
(istiliyədavamlılıq və destruksiya reaksiyasının aktivləşmə enerjisi)
artır. Bu onunla əlaqədar ola bilər ki, mis (I) oksid nanohissəcikləri
MPE-nin malein qrupu, eləcə də MPE vasitəsilə YTPE
makromolekulları ilə aktiv sürətdə qarşılıqlı təsirdə olduğundan
sinergetik effekt yaradır və bu effekt sayəsində YTPE/Cu2OMPE
tərkibli nanokompozitinin bütün parametrlərinin qiyməti artır.
ZnO
nanohissəciklərindən
istifadə
edildiyi
halda
nanostrukturlaşmış kompozitdə ZnO ilə yanaşı, həm də
“sinkmaleinat dihidrat” (C4H2O4Zn·2H2O) strukturu da iştirak edir
ki, nəticədə, ZnO nanohissəciklərinin MPE -nin malein qrupu ilə tam
qarşılıqlı təsirdə olması çətinləşir. Odur ki, ZnO ilə modifikasiya
olunmuş YTPE-nin fiziki-mexaniki göstəriciləri bir qədər aşağı olur.
Eyni zamanda nanostrukturda kristallaşma suyunun varlığı
kompozitin termiki davamlılığının və termodestruksiya reaksiyasının
aktivləşmə enerjisinin artımına səbəb olur. Belə ki, kristallaşma
suyunun qoparılması üçün əlavə enerji sərf etmək lazım gəlir.
Bununla belə sinergetik effekt sayəsində YTPE/ZnOMPE
nanokompozitinin bütün fiziki-mexaniki və termiki xassələrində,
həmçinin termooksidləşmə parçalanma göstəricilərində artım
müşahidə olunur.
Maleinləşdirilmiş yüksək təzyiqli polietilen matrisində
stabilləşdirilmiş mis (I) oksid və sink oksid tərkibli
nanodoldurucularla modifikasiya olunmuş izotaktik polipropilen
əsaslı kompozitlərə gəldikdə, i-PP ilə MPE-nin mikroquruluş
səviyyəsində uyuşmasının nisbətən az olmasına baxmayaraq, MPEnin quruluşundakı malein qrupunun varlığı onların uyuşmasında
müsbət rol oynayır.
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Cu2O nanohissəcikləri çox sərt olduqlarından onlar i-PP
matrisinə daxil edildikdə alınan nanokompozitlər çox kövrək olur və
tez qırılır. Əksinə, ZnO nanohissəcikləri nisbətən yumşaq
olduğundan və tərkibində əlavə olaraq “sinkmaleinatdihidrat”-ın
olması səbəbindən nanostrukturlaşmış sink oksid tərkibli
nanodoldurucu ilə i-PP arasındakı qarşılıqlı təsirin daha yüksək
olmasına səbəb olur. Bu səbəbdən i-PP əsasında alınan modifikasiya
olunmuş kompozit nümunələri yüksək fiziki-mexaniki və
termooksidləşmə destruksiyaya davamlılıq xassələri göstərir ki, bu
da ZnO nanohissəcikləri, MPE və i-PP quruluşları arasındakı
qarşılıqlı təsirin artması nəticəsində yaranan sinergetik effekt ilə izah
edilə bilər. i-PP əsaslı nanokompozitlərin bəzi fiziki-mexaniki
xassələri cədvəl 3-də, termiki xassələri isə cədvəl 4-də təqdim
olunmuşdur.
Cədvəl 3.
i-PP əsaslı nanokompozitlərin fiziki-mexaniki xassələri
Nanokompozitlərin
tərkibi
(küt. %)

σq,
MPa

εq,
%

TVik ,
°С

ƏAG,
q/10dəq

i-PP
i-PP/MPEZnO (100/0.5)
i-PP/MPEZnO (100/1.0)
i-PP/MPEZnO (100/3.0)

21.6
28.1
32.7
11.8

46
22
80
32

165
165
165
165

9.5
15.1
19.7
41.2

i-PP əsaslı nanokompozitlərin termiki xassələri

Nanokompozitlərin
tərkibi (küt. %)
i-PP
i-PP/MPEZnO(100/0.5)
i-PP/MPEZnO(100/1.0)
i-PP/MPEZnO(100/3.0)

T10%,
°С
245
260
275
285

T20%,
°С
285
300
310
325

T50%,
°С
340
360
370
360

τ1/2,
dəq.
64
68
71
69

Cədvəl 4.

Ea,
kC/mol
122.49
170.23
175.53
173.12

Cədvəl 3 və 4-ə əsasən nanomodifikasiyaedici kimi ZnO
nanohissəciyindən istifadə olunduğu hal üçün nanodoldurucunun
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optimal miqdarında (1.0 küt.%) kompozisiyanın əsas xarakteristik
göstəricilərinin artımı aşağıdakı kimidir: qırılmada möhkəmlik həddi
1.51 dəfə, nisbi uzanma 1.74 dəfə, ƏAG 2.07 dəfə, ∆Ea=53.04
kC/mol, istiliyə davamlılıq165oC (sabit qalır).
i-PP ilə YTPE qarışığının MPE-də stabilləşdirilmiş Cu2O və
ZnO tərkibli nanohissəciklərlə modifikasiyasını nəzərdən keçirək.
Yuxarıda göstərildiyi kimi, YTPE və MPE mikroquruluş
səviyyəsində yaxşı uyuşurlar, i-PP və MPE-nin mikroquruluş
səviyyəsində uyuşması azdır. Beləliklə,
nanokompozitlərin
xassələrinə bilavasitə təsir göstərən metal oksidi nanohissəciklərinin
özünəməxsus spesifik xüsusiyyətləridir.
Qeyd olunduğu kimi, Cu2O nanohissəcikləri çox sərtdir və
onlar i-PP matrisinə daxil edildikdə alınan nanokompozit nümunəsi
kövrək olur. Cu2O nanohissəcikləri ilkin i-PP/YTPE polimer
qarışığının tərkibinə daxil edildikdə alınan nanokompozitlərin fizikimexaniki və termiki xassələrinin yüksəlməsi müşahidə olunur. Bu
artım Cu2OMPE nanostrukturu vasitəsilə YTPE və i-PP arasında
yaranan qarşılıqlı təsir nəticəsində meydana çıxan sinergetik effektlə
əsaslandırıla bilər.
i-PP/YTPE qarışığı əsaslı nanokompozitlərin fiziki-mexaniki
xassələri cədvəl 5-də, termiki xassələri isə cədvəl 6-da öz əksini
tapmışdır.
Cədvəl 5.
i-PP/YTPE qarışığı əsaslı nanokompozitlərin fiziki-mexaniki
xassələri
Nanokompozitlərin tərkibi
(küt. %)
i-PP/YTPE (50/50)
i-PP/YTPE/Cu2OMPE(50/50/0/3)
i-PP/YTPE/Cu2OMPE(50/50/0.5)
i-PP/YTPE/Cu2OMPE(50/50/1.0)
i-PP/YTPE/ZnOMPE(50/50/0.3)
i-PP/YTPE/ZnOMPE(50/50/0.5)
i-PP/YTPE/ZnOMPE(50/50/1.0)
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σq,
MPa
13.15
14.76
13.97
13.35
14.57
13.96
13.53

εq,
%
20
28
24
20
24
24
22

TVik,
°С
160
160
160
160
160
160
160

ƏAG,
q/10dəq
9.5
18.4
24.1
41.9
16.8
20.5
40.4

Cədvəl 6.
i-PP/YTPE qarışığı əsaslı nanokompozitlərin termiki xassələri

Nanokompozitlərin tərkibi
Т10%,
(küt.%.)
°С
i-PP/YTPE (50/50)
200
i-PP/YTPE/Cu2OMPE(50/50/0.3) 300
i-PP/YTPE/Cu2OMPE(50/50/0.5) 320
i-PP/YTPE/Cu2OMPE(50/50/1.0) 290
i-PP/YTPE/ZnOMPE(50/50/0.3)
280
i-PP/YTPE/ZnOMPE(50/50/0.5)
300
i-PP/YTPE/ZnOMPE(50/50/1.0)
270

Т20%,
°С
275
330
345
320
320
335
310

Т50%,
°С
325
370
390
360
355
380
350

τ1/2,
dəq.
55.6
68.4
71.2
66.7
65
70
63

E а,
kC/mol
191.4
215.1
233.7
213.2
212.8
229.5
210.7

İlkin i-PP/YTPE qarışığı ilə Cu2OMPE və ZnOMPE tərkibli
nanodoldurucularının optimal miqdarında (0.3 küt.%)
alınan
nanokompozitlərin göstəricilərinin ilkin polimer qarışığın
göstəricilərinə nəzərən artımı aşağıdakı kimidir: Cu2OMPE
nanodoldurucu halı üçün: qırılmada möhkəmlik həddi 1.12 dəfə;
nisbi uzanma 2.4 dəfə; ƏAG= 1.93 dəfə; ∆Ea=42.27 kC/mol;
istiliyədavamlılıq 160oC (sabit), ZnOMPE nanodoldurucu halı üçün:
qırılmada möhkəmlik həddi 1.1 dəfə; nisbi uzanma 1.2 dəfə;
ƏAG=1.76 dəfə; ∆Ea=38.05 kC/mol; istiliyədavamlılıq 160oC
(sabit).
İndi də i-PP və butadiennitril kauçuku (BNK) qarışığı əsasında
tərkibində MPE matrisində stabilləşdirilmiş mis (I) oksid və sink
oksid nanohissəcikləri saxlayan doldurucudan istifadə olunmaqla
alınan kompozitlərdə modifikasiyaedici metal oksidi tərkibli
nanohissəciklərin kompozisiyanın xassələrinə təsirini nəzərdən
keçirək. (Cədvəl 7; Cədvəl 8).
Cədvəllərə əsasən deyə bilərik ki, optimal miqdar (0.5 küt.%)
ZnO və Cu2O ilə modifikasiya olunmuş nanokompozitlərin
xassələrinin göstəriciləri aşağıdakı kimidir: ZnOMPE nanodoldurucu
halı üçün – qırılmada möhkəmlik həddi 1.37 dəfə; nisbi uzanma 2.5
dəfə; istiliyədavamlılıq 1.45 dəfə; ƏAG=1.74 dəfə; ∆Ea=80.29
kC/mol; Cu2OMPE nanodoldurucu halı üçün - qırılmada möhkəmlik
həddi 1.22 dəfə; nisbi uzanma 1.5 dəfə; istiliyədavamlılıq 1.26 dəfə;
ƏAG=1.89 dəfə; ∆Ea=52 kC/mol.
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Cədvəl 7.
i-PP/BNK qarışığı əsaslı nanokompozitlərin fiziki-mexaniki xassələri
Nanokompozitlərin tərkibi
(küt.%)

i-PP/BNK (50/50)
i-PP/BNK/Cu2OMPE(50/50/0.3)
i-PP/BNK/Cu2OMPE(50/50/0.5)
i-PP/BNK/Cu2OMPE(50/50/1.0)
i-PP/BNK/ZnOMPE(50/50/0.3)
i-PP/BNK/ZnOMPE(50/50/0.5)
i-PP/BNK/ZnOMPE(50/50/1.0)

σq,
MPa
5.04
5.55
6.15
5.51
6.65
6.94
6.51

εq,
%

16
20
24
21
36
40
32

TVik,
°С
87
115
110
105
120
127
115

ƏAG,
q/10dəq
0.089
0.114
0.123
0.169
0.127
0.155
0.287

Cədvəl 8.
i-PP/BNK qarışığı əsaslı nanokompozitlərin termiki xassələri
Nanokompozitlərin tərkibi
(küt.%.)

Т10%,

Т20%,

Т50%,

°С

τ1/2,
dəq.

E а,
kC/mol

i- PP/BNK (50/50)
i-PP/BNK/Cu2OMPE(50/50/0.3)
i-PP/BNK/Cu2OMPE(50/50/0.5)
i-PP/BNK/Cu2OMPE(50/50/1.0)
i-PP/BNK/ZnOMPE(50/50/0.3)
i-PP/BNK/ZnOMPE(50/50/0.5)
i-PP/BNK/ZnOMPE(50/50/1.0)

225
280
290
270
260
270
255

250
310
320
300
305
315
300

300
370
375
360
370
380
365

62
66
72
65
75
80
72

124.48
165.32
176.47
163.51
186.32
204.77
172.45

°С

°С

Maleinləşdirilmiş yüksək təzyiqli polietilen matrisində
stabilləşdirilmiş metal oksidi nanohissəciklərinin polimer kompozitin
xassələrinə təsirinə aid nəticələrin müqayisəli təhlili göstərir ki,
tərkibində ZnO nanohissəcikləri saxlayan doldurucunun polimerin
xassələrinə təsiri Cu2O tərkibli nanodoldurucuya nəzərən daha
üstündür.
Kompozitlərin uyğun göstəricilərindəki fərq onunla izah oluna
bilər ki, birinci nanostrukturlaşdırılmış kompozitin quruluşunda ZnO
nanohissəciklərindən əlavə sink maleinat dihidrat da iştirak edir. O
da polipropilen, butadiennitril kauçuku və maleinləşdirilmiş yüksək
təzyiqli polietilen ilə birgə fazalararası təbəqədə heterogen
kristaləmələgətirici mərkəzlər formalaşdırır. Nəticədə bu mərkəzlər
özü də kompozitin mərhələli soyudulması zamanı yeni mərkəzlərin
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yaranmasına səbəb olur. Beləliklə də bütövlükdə kristallaşma prosesi
intensivləşir və nisbətən xırda sferolit quruluşların formalaşması
sayəsində kompozitin bütün xassələrində yaxşılaşma müşahidə
olunur.
Şəkil 7-də i-PP/BNK qarışığı (şəkil 7a) və bu qarışıq əsasında
alınan metal oksidi tərkibli nanokompozitin (şəkil 7b) SEM
mikrofotoqrafiyaları təqdim olunmuşdur.

a)

b)

Şəkil 7. i-PP/BNK (a) və i-PP/BNK/ND (b) nümunələrinin
mikrofotoqrafiyaları
SEM-analizindən göründüyü kimi, i-PP/BNK qarışığının
quruluşu qeyri-homogendir, yəni i-PP və BNK bir biri ilə molekulyar
səviyyədə uyuşmayan polimerlərdir. i-PP/BNK qarışığının tərkibinə
metal oksidi tərkibli nanodoldurucu daxil etdikdə isə metal oksidi
nanohissəcikləri hesabına kompozisiyanın fazalararası nahiyələrində
nisbətən uyuşma yaranır və xırda sferolit quruluşlu hamar səth
formalaşır. SEM analizi göstərir ki, az miqdar nanodoldurucu (0.30.5 küt.%) quruluşəmələgətirici- kristaləmələgətirici rolunu oynayır
ki, bu da polimerdə nisbətən xırda sferolit təbəqə quruluşunun
yaranmasına səbəb olur. Bunun nəticəsində də alınan
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nanokompozitlərin fiziki-mexaniki və termiki xassələri xeyli
yaxşılaşır.
ED-20 markalı epoksid qatranı və MPE polimer matrisində
stabilləşdirilmiş ZnO və Cu2O tərkibli nanodoldurucular əsasında
hazırlanmış reaktoplast nanokompozitlərin fiziki-mexaniki, termiki
və fiziki-kimyəvi xassələrinə metaltərkibli nanodoldurucuların təsiri
öyrənilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, ED-20 əsaslı kompozitin
tərkibinə Cu2O tərkibli nanodoldurucu daxil etdikdə bu, “soyuq” və
“isti” bərkimə reaksiyalarının temperaturlarını xeyli aşağı salır,
termiki davamlılığını yüksəldir və bərkimə reaksiyasında katalizator
rolunu oynayır. Bu hal bərkimə prosesinin kinetik əyrisində pikin
yerdəyişməsi ilə təsdiq olunur.
Eyni şəraitdə ZnO tərkibli nanodoldurucudan istifadə
olunarkən, o, praktiki olaraq, reaktoplast kompozitin termiki
xassələrinə və bərkimə prosesinin parametrlərinə təsir göstərmir.
3.

Fazalararası təbəqənin modifikasiyaedilmiş
nanokompozitlərin xassələrinə təsiri

Aparılan elmi tədqiqat işi maleinləşdirilmiş yüksək təzyiqli
polietilen matrisində stabilləşdirilmiş metal oksidi nanohissəciklərinin alınması, onlardan modifikasiyaedici agent kimi istifadə
edərək müxtəlif tərkibli – yüksək təzyiqli polietilen, izotaktik
polipropilen, izotaktik polipropilen/yüksək təzyiqli polietilen,
izotaktik polipropilen/butadiennitril kauçuku qarışığı və ED-20
epoksid qatranı nanokompozitlərinin alınması, quruluş və
xassələrinin tədqiqi istiqamətində aparılmışdır. Alınan nanokompozitlərin xassələrinə malein qruplarının və metal oksidi
nanohissəciklərinin təsiri müəyyən edilmişdir.
Nanohissəciklərin disperslik xüsusiyyətlərinin tədqiqi, onların
ölçülərinə və matris daxilində homogen paylanmasına nəzarət
apardığımız tədqiqat işinin mühüm məqamlarından biri hesab edilə
bilər.
Nanokompozitlərə aid dərc olunan materialların əksəriyyəti tipik
poliolefin olan polietilen və polipropilen əsasında yaradılmış
kompozitlərin alınmasına və xassələrinə həsr olunmuşdur. Bu cür
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kompozitlərə olan maraq ondan irəli gəlir ki, onlar ucuz olmaqla
yanaşı ilkin poliolefinlərin xassələrindən daha üstün kompoleks
xassələrə malikdir. Eyni zamanda qeyd etmək lazımdır ki,
çoxtonnajlı polimerlər əsasında alınan kompozitlər üçün ən mühüm
amil onların əsasında istehsal olunan məmulatın istismar şəraitində
uzun müddətli iş qabiliyyətini təmin edən yüksək mexaniki xassələrə
malik olmasıdır. Dissertasiya işində əsas məqsəd mövcud polimerlər
əsasında yeni yaxşılaşdırılmış xassələrə malik kompozitlər
hazırlamaqdır.
Müasir polimer materialşünaslığında polimer qarışıqlar
yaxşılaşdırılmış kompleks funksional xassələrə malik kompozisiya
materiallarının hazırlanması üçün istifadə olunması ilə yanaşı həm də
onların çeşidini və tətbiq sahələrini genişləndirir. Polimerlərin
qarışdırılması sayəsində alınan kompozitin bir çox xassələrini, ilk
növbədə mexaniki xassələrini yaxşılaşdırmaq mümkündür. Alınan
materialın kompleks texnoloji və istismar xassələri polimer qarışığın
quruluşundan asılıdır. Bu zaman polimer qarışığın unikallığı ondan
ibarətdir ki, onlarda ilkin komponentlərin xassələrini saxlamaqla
yanaşı həm də ilkin komponentlərin malik olmadığı yeni xassələr
yarana bilər. Hətta sinergizm mövcud olamasa belə kompozit hər iki
komponentin əsas xassələrini özündə saxlayır. Tərəfimizdən alınan
nanokompozitlərin xassələrində sinergizm müşahidə olunur.
Xassələrin kompleks yaxşılaşması MPE matrisində stabilləşdirilmiş
metal oksidi nanohissəcikəri sayəsində mümkün olur.
Aparılan tədqiqat işində xüsusilə maraq doğuran metal oksidi
naohissəcikləri ilə maleinləşdirilmiş yüksək təzyiqli polietilendəki
malein qruplarının qarşılıqlı təsirini araşdırmaq idi. Tədqiqatlar
nəticəsində məlum oldu ki, metal oksidi nanohissəciklərinin
maleinləşdirilmiş yüksək təzyiqli polietilendəki malein qrupları ilə
qarşılıqlı təsiri nəticəsində sinergetik effekt yaranır. Belə effekt
alınan nanokompozitlərin xassələrinin yaxşılaşmasına səbəb olur.
Hazırda nanoölçülü hissəciklərdən doldurucu kimi istifadə
olunmaqla polimer nanokompozitlərin alınmasının innovativ tədqiqat
sahəsi olmasına baxmayaraq, onların istehsalata tətbiq olunma həcmi
çox azdır, çünki belə materiallar çox bahadır. Bundan başqa, bu
sahədə tədqiqatı gerçəkləşdirən zaman bir sıra texnoloji problemləri
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həll olunması və yeni avadanlıqlardan istifadə etmək lazım gəlir.
Odur ki, nanomaterialların maya dəyərini aşağı salmaq üçün
nanohissəciklərin və nanokompozisiyaların alınma texnologiyasını
sadələşdirməklə yanaşı, həm də daha münasib ilkin materiallardan
istifadə olunmalıdır.
Əksər polimer qarışıqların əsas xüsusiyyəti onların
termodinamiki uyuşmaması və təkfazalı qarışıq əmələ gətirə
bilməməsidir. Termodinamiki uyuşma və müvafiq olaraq bir
polimerin digərində qarşılıqlı həll olması polimerin qarışdırılması
zamanı sistemin termodinamiki potensialının dəyişməsi ilə müəyyən
edilir. Lakin praktiki nöqteyi nəzərdən polimer qarışıqların
termodinamiki uyuşmasını artırmaq çox da vacib deyil, belə ki,
qarışığın komponentləri arasında adgeziyanı artırmaqla da uyuşmaya
nail olmaq olar. Bu məqsədlə çox vaxt polimer qarışıqlara müxtəlif
kompatibilizatorlar - yəni, qarışığın hər iki komponenti ilə kimyəvi
yaxınlığı olan maddə qatılır. Beləliklə, komponentlər sərhədində
fazalararası qarşılıqlı təsirin yüksəldilməsi yaxşılaşdırılmış xassələrə
malik polimer kompozitlərin alınması üçün əsas şərtdir. Məhz bu
məqsədlə də İ-PP/YTPE və i-PP/BNK əsasında olan qarışıqlara MPE
matrisində stabilləşdirilmiş mis (I) oksid və sink oksid
nanohissəciklərin modifikasiyaedici agent kimi kompozisiyaya daxil
etmişik. Bunun nəticəsi olaraq da dissertasiya işində də göstərildiyi
kimi polimer qarışıqlar arasında nisbətən uyuşmaya nail olunmuşdur.
Alınan nanokompozitlərin fiziki-mexaniki və termiki xassələrinin
yüksəlməsi bunu sübut edir.
“İdeal” polimer qarışığında molekullararası qarşılıqlı təsir iki
kimyəvi təmiz komponentin sərhədləri arasında baş verir, həm də
hesab etmək olar ki, hər iki səth arasında dielektrik nüfuzluluğu
vahidə bərabər olan vakuum mövcuddur, onun ara məsafəsinin eni
isə molekullararası məsafəyə bərabərdir. Real polimer qarışıqda
komponentlər səthində üçüncü maddənin təbəqəsi ola bilər, həmin
təbəqə ya xüsusi olaraq daxil edilmiş kompatibilizator, modifikator
və yaxud da polimerdən ayrılmış oliqomer məhsul, həmçinin
termooksidləşmə məhsulu ola bilər. Belə təbəqənin qalınlığı geniş
həddə monomolekulyar təbəqədən onlarla mikrometrə qədər ola
bilər.
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Adətən, metal oksidi tərkibli nanohissəciklər yüksək elasatiki
deformasiya qabiliyyətinə malik olurlar ki, bu da onların əsasında
alınmış nanokompozitlərin möhkəmlik həddini yüksəldir. Onlar
nanokompozitin xüsusi xassələrini yüksəltməklə onun möhkəmlik
göstəricilərini artırır. Nanodoldurucular adi doldurucularla
müqayisədə kompozisiyanın tərkibinə daha az miqdarda daxil
edilməklə onun xassələrini daha çox yüksəltmək qabiliyyətinə
malikdirlər. Az miqdarda nanodoldurucunun daxil edilməsinə
baxmayaraq onlar kristallıq dərəcəsinə daha çox təsir göstərir. Bu isə
onunla əlaqədardır ki, metal oksidi tərkibli nanodoldurucunun
səthinə adsorbsiya olunmuş polimerin bir hissəsi kristallaşmada
iştirak edir. Bu həm də onunla əlaqədardır ki, metal oksidi tərkibli
nanohissəcik nisbətən kristal əmələgətirici rolunu oynayır. Bundan
başqa, görünür fazalararası sərhəddə polimer molekulları öz
seqmental mütəhərrikliyini kifayət qədər saxlamaqla yanaşı,
qarşılıqlı təsirin xarakterini dəyişir.
Aparılan elmi tədqiqat işində istifadə olunan metal oksidi
tərkibli nanohissəciklər maleinləşdirilmiş polietilen və digər
polimerlərin (YTPE, i-PP, i-PP/YTPE, i-PP/BNK) quruluş
elementlərinin fazalararası təbəqəsində yerləşməklə kompozisiya
ərintisində kristal əmələgətirmənin heterogen mərkəzlərinin
yaranmasına səbəb olur ki, bu da nanokompozitin soyudulması
prosesi zamanı kristallaşma mərkəzinin böyüməsinə gətirib çıxarır.
Bunun sayəsində bütövlükdə kristallaşma prosesi və nisbi xırda
sferolit quruluşun formalaşması prosesləri yaxşılaşır.
Alınan nəticələr ona dəlalət edir ki, polimerə daxil edilmiş az
miqdar nanodoldurucu ( 0.3; 0.5 küt.%) strukturəmələgətirici, yəni
kristaləmələgətirici mərkəzlər rolunu oynayaraq polimerdə xırda
sferolit quruluşun yaranmasına səbəb olur. Bu da alınan
nanokompozitlərin yaxşılaşdırılmış fiziki-mexaniki və termiki
xassələrini xarakterizə edir.
Polimer-polimer,
polimer-nanodoldurucu
qarışıqlarının
mexaniki, möhkəmlik, relaksasiya və s. xassələrinin tədqiqinin
çoxsaylı təcrübi dəlilləri onlardakı fazalararası qatın mövcudluğu ilə
izah olunur.
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Polimerin molekuldüzümlü quruluşu (sferolitlərin ölçüsü,
kristallaşma dərəcəsi, C=O qruplarının miqdarı və şaxəliliyi və s.) və
ayrılma sərhədlərində fazalararası qarşılıqlı təsir polimer
kompozitlərin xassələrinə nəzərə çarpacaq dərəcədə təsir göstərir.
NƏTİCƏLƏR
1.

Mexaniki-kimyəvi üsulla polimer ərintisi mühitində maleinləşdirilmiş yüksək təzyiqli polietilen matrisində
stabilləşdirilmiş mis (I) oksid və sink oksid nanohissəcikləri
alınmışdır. Onların faza tərkibi və quruluşu RFA və İQspektroskopiya metodları ilə təyin edilmiş və bakterisid
xüsusiyyətlərinə malik olduğu müəyyən olunmuşdur [1, 3, 5, 6].

2.

Maleinləşdirilmiş yüksək təzyiqli polietilen matrisində
stabilləşdirilmiş metal oksidi tərkibli nanohissəciklərdən sənaye
polimerlərinin (YTPE, i-PP, YTPE/i-PP, i-PP/BNK, ED-20)
istismar
xüsusiyyətlərini
yaxşılaşdırmaq
məqsədi
ilə
modifikasiyaedici agent kimi istifadə edilmişdir. Göstərilmişdir
ki, alınan modifikasiya olunmuş nanokompozitlər yüksək
istismar, deformasiya, möhkəmlik, teplofiziki xassələrə malik
olub, presləmə, həmçinin təzyiq altında tökmə və ekstruziya
metodları ilə emal oluna bilər ki, bu da onların tətbiq sahələrini
daha da genişləndirir [1, 2, 4, 7-22].

3.

Müəyyən edilmişdir ki, alınan nanokompozitlərin fizikimexaniki xassələri ilkin polimer matrisi ilə müqayisədə yüksəlir,
termiki davamlılığı 1.5 - 2 dəfə, ərintinin axıcılıq göstəricisi isə
1.3- 1.8 dəfə artır, bu da mis (I) oksid və sink oksid tərkibli
nanohissəciklərin maleinləşdirilmiş yüksək təzyiqli polietilen
matrisindəki malein qrupları ilə qarşılıqlı təsiri nəticəsində
sinergetik effektin yaranması ilə əlaqədardır [13-22].

4.

SEM analizi göstərmişdir ki, MPE matrisində stabilləşdirilmiş
metal oksidi nanohissəcikləri quruluşəmələgətirici rolunu
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oynayaraq modifikasiya olunmuş nanokompozitlərdə nisbətən
xırda sferolit quruluşu formalaşdırır və nəticədə alınan
nanokompozitlərin fiziki-mexaniki, termiki və istismar xassələri
yaxşılaşır [17, 21, 22].
5.

Alınmış nanokompozitlərin teplofiziki və termiki xassələrinin
tədqiqi göstərmişdir ki, tərkibinə
0.3-0.5 küt.% qədər
metaltərkibli
nanodoldurucu
daxil
etdikdə
onların
termooksidləşmə destruksiya prosesinin aktivləşmə enerjisi
1.4-1.7 dəfə artır, termostabilliyi xeyli dərəcədə yüksəlməklə
istismarının temperatur intervalı genişlənir [8-22].

6.

Göstərilmişdir ki, ED-20 əsaslı kompozisiyanın tərkibinə mis (I)
oksid nanohissəciklərini doldurucu olaraq daxil etdikdə “soyuq”
bərkimə reaksiyasının temperaturu 90 ºC-dən 75 ºC-dək, “isti”
bərkimə reaksiyasının temperaturu isə 120 ºC-dən 100 ºC-dək
aşağı düşür və kompozisiyanın termostabilliyi yüksəlir.
Termooksidləşmə destruksiyanın aktivləşmə enerjisi 210-dan
225 kC/moladək artır. Müəyyən edilmişdir ki, mis (I) oksid
nanohissəcikləri ED-20 qatranının termiki davamlılığını
yüksəldir və bərkimə reaksiyasının katalizatoru rolunu oynayır.
Eyni şəraitdə sink oksid nanohissəcikləri ED-20 əsaslı
nanokompozitlərin bərkiməsi sürətinə praktiki olaraq təsir
göstərmir [12].

7.

Alınan yaxşılaşdırılmış xassələrə malik nanokompozitlər
maşınqayırmada, elektrotexnikada, tibdə, qida sənayesində, neftkimya sənayesində, tikintidə və s. perspektivli material kimi
tətbiq üçün tövsiyə oluna bilər [20, 21].
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