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 چکیده 
شده با مالئیک  اصالحپروپیلن ( و پلی SEBS-g-MAشده با مالئیک انیدرید) اصالحاستایرن  -بوتیلن -اتیلن -اثر دو سازگارکننده مختلف استایرن

کامپاند  HDT، مدول و استحکام کششی، ضربهالیاف شیشه بررسی شد.  /پروپیلنکی و حرارتی کامپاند پلی( روی خواص مکانی PP-g-MAانیدرید)

و دهمچنین اثر  شد. اندازه گیریدرصد سازگارکننده  3و  2، 1، 0.5های مختلف با درصد درصد الیاف شیشه 30تقویت شده با  پلی پروپیلن

و بررسی  مپاندضربه کادست آمده از تست استحکام کششی، مدول و نتایج بسازگارکننده بر نقطه ذوب و بلورینگی کامپاند نیز بررسی شد. 

رصد سازگارکننده با یک د PP/GFکامپاند  دارد. SEBS-g-MAعملکرد بهتری نسبت به  PP-g-MAنشان داد که سازگارکننده خواص حرارتی 

PP-g-MA  .بهترین خواص را نشان داد 

 .، خواص مکانیکی و حرارتیPP-g-MA ،SEBS-g-MAپروپیلن، الیاف شیشه، پلی :کلید واژگان

 

 مقدمه -1

خواص مکانیکی  ها وزن کمی دارد ولیو در مقایسه با دیگر پلیمر رودبه شمار میدر جهان ترین پلیمرها  پرمصرفیکی از پروپیلن  پلی

میان مواد تقویت کننده، الیاف شیشه جایگاه مهمی برای افزایش  در. و حرارتی پایین این پلیمر کاربرد آن را محدود کرده است

غیر  یاولفینپلی پروپیلن،پلی ضعیف است زیرا الیاف قطبی و  پروپیلنپلی واکنش بین الیاف و  .دارد پروپیلنپلی استحکام مکانیکی 

مقاالت  .تقویت کننده و ماتریس پلیمر میباشدفاز میانی بین ها یک روش معمول برای تقویت استفاده از سازگارکنندهقطبی است. 

g-PP-و  MA-g-SEBSو همکارانش، اثر  1جیاهورن لین .اندپرداخته GF/PPسازگارکننده بر خواص کامپاند به بررسی اثر  یمختلف

MA  برکامپاندPP/SGF  را بررسی کردند. افزایشPP-g-MA  باالتری را ، خواص کششی، خمشی و ضربه کننده جفتبه عنوان عامل

و همکارانش خواص  2زانگ [.1]ضربه را افزایش داد وخمشی را کاهش کششی و  استحکام MA-g-SEBSدر مقابل افزایش  نشان داد.

بررسی کردند. نتایج نشان داد ماکسیمم  PP-g-GMAو  PP-g-MAرا با دو سازگارکننده  PP/LGFمکانیکی و دینامیکی کامپوزیت 

و  3زیانگ [.2است] GFL/PPهای درکامپوزیت MAG-g-PPبهتر از  MA-g-PP و بدست آمد MA-g-PP %7خواص مکانیکی با 

 PP-g-MAو   POE،POE-g-MAگارکننده را با سه ساز LFPPآرایش یافتگی الیاف و مورفولوژی  همکارانش، طول متوسط الیاف،

چسبندگی بین  POE-g-MAو  PP-g-MAشد.  استحکام کششیمنجر به کاهش  POEبررسی کردند. نتایج نشان داد که افزودن 

 [. 3است] POEو  PP-g-MA ،POE-g-MAها به ترتیب کنندهاثر چسبندگی سازگار را بهبود دادند. PPالیاف و 
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  SEBS-g-MAو  PP-g-MAاست. دو سازگارکننده مختلف PP/SGFهدف از این مطالعه بهبود خواص مکانیکی و حرارتی کامپاند 

بین دو ماده را افزایش  اصالحدارد و  PPساختار مولکولی مشابه  PP-g-MAو الیاف استفاده شده است.  PPجهت سازگاری بهتر بین 

نتیجه  سازگار است. در PPبوتیلن که با  -االستومری است با ساختاری شامل یک بخش اتیلن SEBS-g-MAدهد. به طور مشابه، می

SEBS-g-MA بین  تواند سازگاریمیPP نهایت اثر این دو  و الیاف را بهبود بخشد و کامپاندی با استحکام ضربه باالتر ایجاد کند. در

تواند مرجعی برای انتخاب سازگارکننده و درصد سازگارکننده بر خواص مکانیکی، رفتار حرارتی بررسی شده است. این مطالعه می

 امپاند باشد.ننده باتوجه به کاربرد ککاستفاده از سازگار بهینه
 

 بخش تجربی -2

 روش -1-2

درصد وزنی  3و 2، 1، 0.5 درصد الیاف و مقادیر 30با  PPمختلف  های مختلف، مقادیربا سازگارکننده PP/SGFبرای تولید کامپاند 

با دماهای تزریق مجهز به ساید فیدر  ( L/D=36 ) همسوگرد مارپیچ در دستگاه اکسترودر دو 1مطابق با جدول شماره  سازگارکننده

 گیری تزریقی تولید شدند.های مکانیکی با دستگاه قالبها جهت تستنمونه باهم ترکیب شدند. rpm 390و دور موتور  210تا  230

 
 .های تولید شده. ترکیب درصد نمونه1جدول 

 PS3 PS2 PS1 PS0.5 PM3 PM2 PM1 PM0.5 PG مواد

PP 67 68 69 69.5 67 68 69 69.5 70 

GF 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

PP-g-MA - - - - 3 2 1 0.5 - 

SEBS-g-MA 3 2 1 0.5 - - - - - 

 

 و بحث نتایج -3

 PP/GF  برخواص مکانیکی کامپوزیت SEBS-g-MAو  PP-g-MAاثر دو سازگارکننده  -1-3

درصد با افزایش خواص مکانیکی کامپاند نشان داده شده  است.  2جدول شماره در  ها بر خواص مکانیکی کامپاند،کننده سازگار اثر

PP-g-MA با توجه به اینکه پلیمر غیر قطبی و الیاف قطبی است با افزودن سازگارکننده .  تدا افزایش و سپس کاهش یافته استاب

عنوان  ، سازگارکننده بهPP-g-MAبا افزایش نتیجه خواص مکانیکی نیز بهبود یافته است اما  چسبندگی الیاف به پلیمر افزایش و در

درصد سازگارکننده  1همانطورکه مشخص است  .[2و1است]ری عمل کرده و باعث افت خواص شده عامل مزاحم در زنجیر پلیم

درصد  11.5و  48،  16 به ترتیب بدون سازگارکننده PP/GFرا نسبت به  ، ضربه و مدولبهترین خواص را دارد و استحکام کششی

و ، ضربه کامپاند به دلیل افزایش چسبندگی بین الیاف و پلیمر SEBS-g-MAمقابل با افزایش سازگارکننده  افزایش داده است. در

این سازگار کننده ضربه را نسبت  است. و در مقابل مدول خمشی کاهش یافتهافزایش همچنین افزایش بخش االستومری در ماتریس 

شیشه، به دلیل واکنش بین مالئیک انیدرید و  هیدروکسیل الیاف  درصد افزایش داده است. 34د سازگارکننده حدو بدون PP/GFبه 

و الیاف ، این  PPبین  PP-G-MAبه دلیل سازگاری بیشتر سازگارکننده افزایش یافت ولی  دو با هر PPن الیاف و چسبندگی بی

 .سازگارکننده توانایی بیشتری برای افزایش چسبندگی را دارد
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 .با مقادیر مختلف سازگارکننده PP/GFکامپاند  . خواص مکانیکی2جدول 

 PS3 PS2 PS1 PS0.5 PM3 PM2 PM1 PM0.5 PG خواص

 2Kj/m( 11.41 11.41 9.64 7.97 10.94 11.51 12.6 12.4 8.49(( C°23ضربه)

 2Kj/m( 8.44 7.81 7.5 6.61 8.33 9.06 10.1 10 7.14(( -C°20ضربه)

نقطه تسلیم  استحکام کششی در

(Mpa) 

74.72 74.19 74.46 78.35 96.4 99.09 101.91 99.62 87.74 

 5.73 6.75 6.7 6.58 6.4 5.08 5.37 5.45 5.21 (%ازدیاد طول در نقطه شکست )

 5017 4587 4317 4860 5832 5535 6416 6006 5757 (Mpaمدول خمشی )

 

 بر رفتار حرارتی کامپاند SEBS-g-MAو  PP-g-MAاثر دو سازگارکننده  -2-3

 سازگارکننده دهد کهاین نشان می یافته است و کاهش DSCسطح زیر منحنی  SEBS-g-MAو  PP-G-MAبا افزایش سازگارکننده 

خیم کاهش ضتعداد بلورهای نتیجه افزایش میزان سازگارکننده مانع رشد بلور شده و  به عنوان یک عامل هسته زا عمل کرده و در

افزودن سازگارکننده تاثیر قابل  .(3جدول  )[4]یابدها نیز کاهش می با کاهش بلورهای ضخیم انرژی الزم جهت ذوب بلوریافته است. 

 .(2و  1) شکل توجهی بر روی دمای  ذوب کامپاند نداشت

 
 .با مقادیر مختلف سازگارکننده PP/GF. خواص مکانیکی کامپاند 3جدول 

 PS3 PS2 PS1 PS0.5 PM3 PM2 PM1 PM0.5 PG خواص

 -20.16- 20.31- 25.07- 25.23- 29.02- 31.19- 32.89- 34.7- 24.82 (J/gآنتالپی ذوب )

 

 
 .PP/GFکامپاند  DSCبر  PP-g-MA. اثر ترکیب درصد سازگارکننده 1شکل

 

 
 .PP/GFکامپاند  DSCبر  SEBS-g-MA. اثر ترکیب درصد سازگارکننده 2شکل
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نتیجه به ترکیب و شرایط فرآیند  در حرارتی کامپوزیت به فاکتورهای مختلفی به خصوص ساختار کامپوزیت تولید شده ورفتار 

سپس به  به کامپاند به دلیل افزایش چسبندگی ماتریس و الیاف ابتدا باعث افزایش و PP-g-MAبستگی دارد. افزودن سازگارکننده 

 SEBSبه دلیل افزایش  SEBS-g-MAشده است. اما با افزودن سازگارکننده ( %4 حدود) HDT باعث کاهش امل مزاحمودلیل ع

 (.3شده است) شکل  HDTنتیجه کاهش  در باعث نرمی و

 

 
 .PP/GFکامپاند  HDTبر  SEBS-g-MAو  PP-g-MAاثر ترکیب درصد سازگارکننده  .3شکل

 

 گیری  نتیجه -4

 ی خواص مکانیکی و حرارتی بررسی شد. نتایج زیر بدست آمد:گیر اندازهاثر میزان سازگارکننده بر خواص کامپاند با 

-PPکامپاند با افزایش  HDTو مدول ضربه، استحکام خمشی،  سازگارکننده بر خواص کامپاند اثرگذار است. استحکام کششی میزان

g-MA  ابتدا افزایش و سپس کاهش یافت ولی با افزایشSEBS-g-MAمدول وکششی ، ضربه افزایش و استحکام ، HDT  کاهش

 .یافت

یک انتخاب مناسب به عنوان سازگارکننده یا  SEBS-g-MA، PP-g-MAنسبت به  PP-g-MAبا توجه به قیمت پایین سازگارکننده 

کامپاند ارتی در درصد بهینه سازگارکننده، افزایش خواص مکانیکی و حر با باشد.می PP/GFکننده در کامپاندهای  جفتعامل 

PP/PP-g-MA/GF در حال حاضر نیز کامپاند  تواند کامپاند پرکاربردی در قطعات خودرویی و الکتریکی باشد.میPP/PP-g-MA/GF 

 باشد و برای تولید قطعات خودرویی مورد استفاده قرار گرفته است. یکی از محصوالت شرکت نیرومند پلیمر می
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