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 چکیده 
ده ش بررسی الکتا پودر ببر خواص مکانیکی کامپاند پلی پروپیلن تقویت شده  و درصد سازگار کننده در این پژوهش تاثیر اندازه ذرات تالک

تست  تمتفاو ایهسه نمونه مختلف تالک با دانه بندی نمونه ها بررسی شد.  و مدول خمشی ضربه و استحکام کششی استحکام خواص است.

رده زایش پیدا کپیلن افکامپاند پلی پرو ، استحکام کششی و استحکام ضربهبا کاهش اندازه ذرات، مدول خمشیشده است. نتایج نشان می دهد 

 (PP-g-MAH) نیدریدشده با مالئیک ااصالح از سازگار کننده پلی پروپیلن برهمکنش بین پودر تالک و پلی پروپیلن،  است. برای بهبود

 شد. بر روی خواص مکانیکی نیز بررسی درصد استفاده از سازگار کننده اثر و استفاده شد

 

 PP-g-MAHپلی پروپیلن، تالک، مدول خمشی،   :کلید واژگان

 

 مقدمه
لن معایبی پلی پروپی امود. اشپلی پروپیلن  به دلیل قیمت ارزان و فرایند آسان، در بسیاری از صنایع، از جمله صنایع خودروسازی استفاده می 

ن ا اضافه کردبهند که . مطالعات قبلی نشان می دمحدود کرده است ساخت برخی از قطعاتکه کاربرد آنرا در  مانند مدول خمشی پایین دارد

اکنش و رپه ذرات، اندازساختار و  پیدا می کند. خواص مکانیکی آن بهبود عالوه بر کاهش قیمت، به پلی پروپیلن، های مختلفپرکننده 

لی وساختار مولک برهمکنش مناسب بین پرکننده و ماتریس پلیمر از فاکتور های کلیدی در به دست آوردن خواص مکانیکی مطلوب هستند.

، کروی، مکعبی، الیاف و دسته صفحه ای 5کننده تعیین کننده تاثیر آن بر خواص مکانیکی پلی پروپیلن است. به طور کلی پر کننده ها به پر

بت اال بودن نسب دلیل هاین افزایش ب تقسیم می شوند. پرکننده ها با ساختار صفحه ای مانند تالک، باعث بهبود مدول خمشی می شوند.پرک 

 پروپیلن به ای پلیهد اما این افزایش مدول خمشی معموال  کاهش استحکام ضربه را در کامپاناست.  هاابعادی )نسبت پهنا به ضخامت( آن

که  دارد وجود OHاما در انتهای صفحه های آن گروه های فعال  قطبی استنا مولکول ]10O4Si3Mg(OH)2[تالک  .]2و1[ همراه دارد

 ، برهمکنشبیغیر قط با دو بخش قطبی و یک سازگار کنندهبه همین دلیل در حضور  ساختار غیر قطبی دارد، هم ، پلی پروپیلنقطبی هستند

استفاده از  تاثیر ژوهش،در این پ. ]5و4و3[ شودمی  مدول خمشیو  در نتیجه باعث بهبود  یابدافزایش می  و پلی پروپیلن تالک بین پرکننده

با درصد  (PP-g-MAHنیدرید، )اشده با مالئیک  اصالحپلی پروپیلن استفاده از افزودنی سازگار کننده و  مختلف پودر تالک با اندازه دانه بندی

 بررسی شده است.پلی پروپیلن  خواص مکانیکی بر های مختلف
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 بخش تجربی

 

 مواد مورد استفاده: 1-2

 

از پتروشیمی مارون تامین شد. سه نوع پودر  g/10min6برابر  (MFI)با شاخص روندگی مذاب   C30Sپلی پروپیلن هموپلیمر گرید 

 با متوسط اندازه ذرات   Persitalc20-SW (Talc-1)تالک با اندازه دانه بندی متفاوت در این پژوهش به کار برده شده است. تالک 

m3.2 ،تالک Persitalc25-SW (Talc-2)  با متوسط اندازه ذراتm7.35 دانه بندی ذرات تالک بر  از شرکت امیا پارس تامین شد

از شرکت پودر m 35با متوسط اندازه ذرات  MPSM WW15 (Talc-3)تالک . اساس دیتاشیت ارائه شده از شرکت امیا پارس است

شده با مالئیک  اصالحپلی پروپیلن  . نشان داده شده است.1در نمودار. Talc-3آنالیز دانه بندی تالک   میکرونیزه غرب تامین شد.

  تامین شد. نیرومند پلیمردرصد وزنی از شرکت 1تا  0.5 اصالحبا درصد  (PP-g-MAH)انیدرید 

 نشان می دهد.. ترکیب نمونه های ساخته شده را 1جدول.

 
 ترکیب درصد نمونه های ساخته شده.. 1جدول.

Sample Code 
Talc-1 

(wt %)  

Talc-2 

(wt %)  

Talc-3 

(wt %)  

Coupling Agent  

(wt%) 

S-T1-1 20 - - 2 

S-T1-2 20 - - 3 

S-T1-3 20 - - 4 

S-T2-1 - 20 

 

- 2 

S-T2-2 - 20 

 

- 3 

S-T2-3 - 20    - 4 

S-T3-1 - - 20 

 

2 

S-T3-2 - - 20 

 

3 

S-T3-3 -  - 20   4 

 

 
 

 (Talc-3). آنالیز دانه بندی تالک 1نمودار.
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 آماده سازی نمونه: 2-2

 

رپیچ همسوگرد با نسبت درصد( با اکسترودر دو ما 4و3و2تالک و سازگار کننده ) %20نمونه های کامپاند پلی پروپیلن پر شده با 

L/D  30و دور موتور  40برابر rpm  درجه سانتیگراد تنظیم  200تا  230تولید شده اند. محدوده دمایی برای تولید این نمونه ها از

ده با محدو ZHEJIANG Sound Machineryساخت شرکت  FTN90شد. نمونه ها برای تست های مکانیکی توسط دستگاه تزریق 

 درجه تزریق شده اند. 45ب درجه و دمای قال 180تا  210دمای تزریق 

 

 تست های مکانیکی: 3-2

 

-Gotech AL    دستگاهبا  ISO 527و   ASTM D790ساس استاندارد های اتست مدول خمشی و استحکام کششی به ترتیب بر 

7000M انجام شده اند. در تست مدول خمشی سرعت انتقال نیرو  mm/min1.3    بود و در تست استحکام کششی سرعت کشش

mm/min50  عدد است و میانگین داده ها گزارش داده شده است. تست  5بود. حداقل تعداد نمونه تست شده برای هر اندازه گیری

 انجام شده است. SIT-20E  SANTAMو با دستگاه  ISO 180بر اساس استاندارد  Notched Izod Impactضربه 

 

 نتايج و بحث -1

 

ی خکواص  بکه طکور کلک    m3.2بکا متوسکط انکدازه ذرات     Talc-1. نشان می دهد که نمونه های تولید شده با تالکک  2نتایج جدول.

در  هیکن ترتیکب کک   ابکه   نشکان داده انکد.   نسبت به نمونه های تولید شده با تالک های دیگر با اندازه ذرات بزرگ تر مکانیکی بهتری

فزایش پیکدا  ادرصد  56 مدول خمشیمیکرون(  3.2میکرون به  35)از  دن اندازه ذرات تالکدرصد ثابت سازگار کننده، با کوچک ش

رات تالکک  ذاستحکام ضکربه بکا ککاهش انکدازه     درصد است.  6.35 در همان نمونه هادر استحکام کششی  میزان افزایش کرده است.

نکدازه ذرات،  ابا ککاهش  آن است که  تالک ازه ذراتبا کاهش اند استحکام کششی و مدول خمشی بهبوددلیل ثابت باقی مانده است. 

 ر مکی شکود.  در نتیجه بکرهمکنش بهتکری بکین تالکک و پلیمکر برقکرا       سطح تماس پر کننده تالک با ماتریس پلیمر افزایش می یابد

ی مک عف در قطعکه  همچنین ذرات با اندازه بزرگتر، تحت تنش به راحتی از ماتریس پلیمر جدا می شوند که این باعث ایجاد نقاط ض

  PP-g-MAHپلی پروپیلن اصالح سطح شکده بکا مالئیکک انیدریکد     عامل موثر دیگر در خواص مکانیکی، درصد سازگار کننده شود. 

نده سازگار کنبی بخش قطه برای انتقال مناسب تنش از پلیمر به پرکننده تالک اهمیت دارد. تعیین درصد بهینه سازگار کنند است.

PP-g-MAH  )گروه های عاملی با بخش قطبی تالک)بخش مالئیک(  فعالOH) ار می کند و قسمت نکا قطبکی ) بخکش   پیوند بر قر 

ر ککه از  همکانطو   ارد.دبهینه سازگار کننده بسیار اهمیکت   تعیین درصدپلی پروپیلن( با ماتریس پلیمر پیوند برقرار می کند.  زنجیره

 بکه دسکت آمکده    وزنکی  صددر Talc-1 ، 3با تالکتولید شده . مشخص است، درصد بهینه سازگار کننده برای کامپاند 2نتایج جدول.

 در ر مکی شکود.  ماتریس پلیمدر درصد های باالتر، وجود سازگار کننده بیش از حد است که باعث ایجاد نقاط تمرکز تنش در است. 

الک لید شده با تبرای نمونه های تو تر سازگار کننده هم برهمکنش مناسب بین پلی پروپیلن و تالک ایجاد نمی شود.کمدرصد های 

Talc-2  وTalc-3  درصد به دست آمده است. 2درصد بهینه سازگار کننده 
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 .تالک %20کننده بر خواص مکانیکی کامپاند های پلی پروپیلن با . مقایسه تاثیر اندازه ذرات و درصد سازگار 2جدول.

Sample Number 
Tensile Strength at 

Yield (Mpa) 

Flexural Modulus 

(Mpa) 

Impact 

Resistance(KJ/M2) 

S-T1-1 32.93 2666 4.03 

S-T1-2 32.97 2814 3.93 

S-T1-3 31.45 2575 3.99 

S-T2-1 28.5 2620 3.4 

S-T2-2 34.42 2463 3.96 

S-T2-3 34.5 2328 3.61 

S-T3-1 28.2 2135 3.5 

S-T3-2 31 1797 3.85 

S-T3-3 31.51 1882 3.82 

 
 

 گیری نتیجه -2

ده اسکت. نتکایج   درصد وزنی تالکک بررسکی شک    20در این تحقیق تاثیر اندازه ذرات تالک بر خواص مکانیکی پلی پروپیلن پر شده با 

بکا ککاهش     درصد افزایش پیدا کرده است. استحکام کششکی نیکز   56نشان داده است که با کاهش اندازه ذرات تالک، مدول خمشی 

 ر و در نتیجکه که این افزایش مربوط به افزایش سکطح تمکاس پرکننکده بکا مکاتریس پلیمک      است اندازه ذرات تالک افزایش پیدا کرده 

 پلکی ار کننکده  اما استحکام ضربه ثابت باقی مانده است. همچنین تاثیر درصد های مختلکف سکازگ  افزایش برهمکنش بین آنها است. 

ا کوچکک  ده با تالک بسازگار کننده برای کامپاند تولید ش. درصد بهینه این بررسی شده است پروپیلن اصالح شده با مالئیک انیدرید

بکین پکر    بهبود مدول خمشی در حضور سازگار کننده به دلیل بهبکود بکرهمکنش هکای    درصد تعیین شده است. 3ترین دانه بندی 

 کننده تالک و پلی پروپیلن است.
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