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 چکیده 

و رسیدن   Wollastonite(CaSiO3 )Talc/ (0/20, 20/0 ,10/10)و درصدهای مختلف از  pp-homopolymerدراین پژوهش با استفاده از 

و خواص (1DSC) آنالیز حرارتی و (ضربه استحکام خمشی، ممدول خمشی، استحکااستحکام کششی، ) بررسی خواص مکانیکی وبه درصد بهینه 

 MAH-g-PPاز  %2و رسیدن به خواص مطلوب با استفاده از  ،پرداخته شده است. پس از بدست آوردن درصد بهینه مصرف(  2HDT)حرارتی

منجر به افزایش و  ،پرداخته شدمکانیکی و حرارتی  به تاثیر آن بر خواص، سازگارکنندهبه عنوان   )پلی پروپیلن اصالح شده با مالئیک انیدرید(

 شده است. HDT استحکام کششی، مدول خمشی، استحکام خمشی و

 PP-g-MAHپلی پروپیلن، والستونیت، تالک، : کلید واژگان

 

 مقدمه -1

یک پلیمر گرمانرم غیر قطبی است که به علت سختی باال، انعطاف پذیری، مقاومت در برابر چربی ها و همچنین هزینه  پلی پروپیلن

برای ترکیب با  پلی پروپیلنکم و قابلیت فرآیند آسان، به صورت گسترده مورد استفاده قرار می گیرد. این خواص نشان می دهد 

rPET این عدم سازگاری ، مناسب است تا کاربرد محصوالت بازیافت شده را افزایش دهد. با توجه به ناسازگاری فازی درفرایند تولید

، PPمتداول ترین سازگار کننده برای پلیمرهای بر پایه  حل کرد.فازها را می توان با افزودن سازگارکننده و یا عوامل جفت کننده 

ونیت در مقدار بهینه به و والست PP ،PP-g-MAHاستفاده از  می باشد.  (PP-g-MAH)ا مالئیک انیدریدپلی پروپیلن پیوند شده ب

و ازدیاد طول  HDTموجب افزایش استحکام کششی، مدول یانگ و  را بهبود می بخشد و PETخواص و عملکرد ضایعات  طور موثر،

 کنندگی تقویت اثر PP/Wollastonite های . درکامپوزیت[1تی]ضربه با کاهش اندک روبه رو هس ولی در تا نقطه شکست می شود،

 سطح. شود می مدول افزایش باعث قوی تر چسبندگی همچنین .دهد می افزایش را مواد ساختار، چقرمگی به توجه با والستونیت

 با پلی پروپیلن ماتریس در والستونیت از استفاده .شود می پلی پروپیلن و پرکننده بین چسبندگی بهبود باعث wollastonite ذرات

از  و شده ماتریس ساختاری سوزنی شکل موجب کاهش فضاهای خالی در آمیزه و همچنین پر کردن خلل و فرج در شکل به توجه

 با توجه به اینکه چسبندگی بین ماتریس پلیمری با پرکننده معدنی مناسب است و باعث می شود [.2]جلوگیری میکند تمرکز

  از انجا که نسبت ابعاد .را بهبود می دهد خواص مکانیکی، وارد شده به ماتریس پلیمر به ذرات پرکننده منتقل شود تنش

                                                 
1. Differential Scanning Calorimetry (DSC) 

2. Heat Deflection Temperature (HDT) 
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  PP-g-MAH،برای بهبود چسبندگی از اصالح کننده سطحی است موجب تقویت پلیمر و افزایش سختی می شود. دزیاوالستونیت 

استحکام  همچنین موجب افزایش وبهبود یافته  ین پرکننده و ماتریس پلیمرچسبندگی ب والستونیتدر حضور د. استفاده می شو

 [.3]دتاثیر گذار نخواهد بو پلی پروپیلنکریستالی و درصد  نبر دمای کریستالیزاسیو. حضور این فیلر شده است  HDTو خمشی 

 نهایت دست آمده. دردرصد بهینه ب گرفته و ، خواص مکانیکی مورد بررسی قرارPP/Talc/wollastoniteدر این پژوهش با استفاده از 

 بررسی قرار گرفته است. مورد  PP-g-MAHسازگارکننده   %2با بهینه نمونه خواص مکانیکی و حرارتی در 

 بخش تجربی -2

  روش 2-1

سپس با استفاده ، لوط شدنددقیقه مخ 7-5تمامی نمونه ها ابتدا در میکسر به مدت  تولید شد، 1فرموالسیون جدول  طبقنمونه ها 

ها، تست های مونه نپس از آماده سازی و تولید  انجام شد.سازی  آمیزه  side feeder با استفاده از از اکسترودر دو مارپیچ و

 طبق استاندارد گرفته شد.مکانیکی و حرارتی 

 .درصد ترکیب نمونه ها1جدول

PP-g-MAH CaSiO3 Talc PP ردیف نمونه 

0% 0% 20% 80% A1 1 

0% 20% 0% 80% A2 2 

0% 10% 10% 80% A3 3 

2% 10% 10% 78% A4 4 

 

 نتایج و بحث -3

 بر خواص مکانیکی    اثر تالک و والستونیت-  3-1

با اضاافه کاردن    A4ضربه کاهش می یابد، و همچنین در نمونه  A2در نمونه  آمیزهونیت به اضافه کردن والست بررسی نمونه ها با با

2% ،PP-g-MAH  نسبت به نمونهA2  که در نمونه . با در نظر گرفتن اینخواهد داشت افتضربه کمیA2،20%   والستونیت اساتفاده

توانستیم کامپانادی تولیاد     PP-g-MAHو همچنین استفاده از والستونیت،  %10با A4توجیه اقتصادی ندارد، درنمونه  وشده است 

 )2جدول( .باشیم نداشته یچشمگیرکاهش نیز ضربه  پارامتر در کنیم که از نظر اقتصادی مناسب بوده و

نی والستونیت پرکننده معد %20نتایج بدست آمده نشان دهنده این است که استفاده از  A1,A2,A3,A4با توجه به تست نموهای 

مچنین در آمیزه و ه A4در نمونه  است. افزایش داشته در نقطه تسلیم یاستحکام کشش A1,A3  های نمونهنسبت به  A2در نمونه 

موجب افزایش والستونیت ،  در ترکیب با ندهکن سازگاری عنوان به PP-g-MAHاستفاده از  ، پلی پروپیلنپایه  بر پلیمری های

 ونیت،ا والستبهای تولید شده  در نمونه کششی در نقطه شکست ستحکامعلت افزایش ا. می شود ی در نقطه تسلیماستحکام کشش

 .باشد میلک و همچنین نسبت منظر آن نسبت به تاوجود ساختارهای سوزنی شکل والستونیت  A2),نمونه  و A4 بهینه)نمونه 

کاهش تنش بین سطحی سبب ایجاد سازگاری  ه ضمن ایجاد چسبندگی وه این آمیزب PP-g-MAH اضافه کردنالزم به ذکر است، 

 (2جدول(هتر بین پلیمر و پرکننده شده استب
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، تغییر شاکل  مقاومت بیشتر نسبت بهو همچنین  تر از تالکباال L/D نسبت و شکل والستونیت به علت ساختار سوزنیاضافه کردن 

 سابندگی باین پلیمار و پرکنناده    چبه علات بهباود    PP-g-MAHبا اضافه کردن  .(2)جدول مدول خمشی شده است افزایشسبب 

  .است مدول خمشی  بهبود پیدا کرده

ه کا  PP-g-MAH زبا استفاده ا و باال L/D ساختار سوزنی شکل و همچنین نسبت به دلیل A4 توجه به بررسی نمونه ها در نمونه با

 (2جدول )نمونه ها می شود.تمامی موجب افزایش استحکام خمشی نسبت به دارد نقش سازگار کننده را 

 
 . نتایج تست های مکانیکی 2جدول 

 استحکام خمشی

(Mpa) 

 خمشی مدول
(Mpa) 

استحکام کششی در 

 (Mpa) نقطه شکست

استحکام کششی در 

 (Mpa) نقطه تسلیم

 استحکام ضربه

(kj/m²) 
 نمونه

40.27 1835 20.21 29.1 4.13 A1 

50.2 2125 26.8 30.2 3.23 A2 

45 2169 24.42 29.66 3.85 A3 

51.7 2310 26.39 31.3 3.28 A4 

 

  رارتیح و رفتار خواصاثر تالک و والستونیت  بر  3-2

ری والساتونیت  به دلیال سااختار ساوزنی و بلاو     افزایش والستونیتبا  ، A2می توان نتیجه گرفت در نمونه DSCبا توجه به نمودار 

ار کااهش  ساطح زیار نماود   با کاهش درصد والساتونیت   A4و A3بیشتر شده و سطح زیر نمودار بیشتر شده و در نمونه  درصد بلور

در نمونه ان نتیجه گرفت پی نمونه ها می تو. با بررسی آنتال(1 شکل) ار پلیمر در نقطه ذوب نداشته استندانی بر رفتچتاثیر و  یافته

A4 در حضور  PP-g-MAH            ه نموناه  با باه عناوان عامال هساته زا عمال کارده و ساطح زیار نماودار نسابتA2,A3    کمتار شاده

  (3.)جدولاست

 

 
 A4,A3,A2,A1نمونه  . DSC .1شکل

 

 A1,A2,A3,A4. آنتالپی نمونه3جدول

 A1 A2 A3 A4 نمونه

 -18.6- 33.53- 34.77- 27.38 (J/g)  آنتالپی

140 160 180 200
Temperature (°c)

A1

A4

A2

A3



              
   

4 

 

  

د والستونیت به وجو  A3و A2در نمونه با اضافه کردن والستونیت به آمیزه کامال مشخص است.   HDT، افزایش با بررسی نتایج

چشمگیر می  HDTافزایش از تحرک زنجیرهای پلیمری می شوند،  که مانع چنین سختی ذرات آندلیل مقاومت گرمایی باال و هم

را بیشتر  سازگاریمالئیک انیدرید  گروه .یمداشته ا HDT افزایش PP-g-MAHبه دلیل استفاده از A4 در نمونه . (2)جدولباشد

 (2شکل ).شده استHDT کرده و همچنین موجب افزایش

 

 
 A4,A3,A2,A1نمونه  . HDT .2شکل

 گیری  نتیجه -4

ینکه با توجه به ا کنیم. با بهبود خواص مکانیکی و حرارتی توانستیم کامپاندی مناسب برای صنایع مختلف بویژه خودرو سازی تولید

لی پ تیتقو یوان برات یم والستونیت و تالک، از ابدی می افزایش در حضور سازگار کننده سیپرکننده و ماتر نیب یسطح یچسبندگ

به طور  یسطح یچسبندگامل سازگار کننده، عبه عنوان  PP-g-MAHو  تالک با استفاده از والستونیت واستفاده کرد.  پروپیلن

نسبت داده  ت و تالکدر والستونی قطبی یها در واکنش به گروه MAH یها گروه ییتواند به توانا یم که است افتهی شیمؤثر افزا

نیکی و حرارتی را مکا والستونیت در مقدار بهینه به طور موثر خواص .رودیباالتر م HDT دمای بهتر باشد یچسبندگ هرچه، شود

ر فاز د قوی چسبندگی. رو هستیمروبه نسبت به تالک با کاهش اندک ضربه استحکام مانند افزایش می دهد و در برخی خواص

 DSC تایجن .شده است IPP/TALC/WOLLASTONITE/PP-G-MAH  (2/10/10/78 )مدول در نمونه بهینه ی  افزایش میانی موجب

 حرارتی ص مکانیکی وخوا والستونیت به دلیل بهبود پرکننده رد.ندا در نقطه ذوب تاثیر چندانیکننده حضور سازگارمیدهد  نشان

قیمت  ا این وجودب مورد استفاده قرار میگیرند. هستند تاز والستونیدارای الزام استفاده که در برخی از قطعات خودرویی 

این  در نتیجه .فه نیستمعدنی باالتر می باشد و از این بابت به لحاظ اقتصادی مقرون به صروالستونیت نسبت به دیگر فیلر های 

 .والستونیت باشد پایهکامپاندهای بر  بسیار مناسبی برای می تواند جایگزین (A4) کامپاند
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