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 چکیدُ

 

اتی لوراد  الیاف ضیطِ هوَد  ادی و   -6پلی آهید-الیاف ضیطِ ًسثت تِ آهیزُ پلی پرٍپیلي -خَاظ هىاًیىی آهیزُ پلی پرٍپیلي

ٍ پو  ای آى   هوی تاضود   (%15%، 10%، 5%، 0) 6 دغدّای هختلف پلی آهیود  ا ي ادی اتی ضاهل تردسی چْاد ًوًَِ تا گرفت.

حواوی ای آى اسوت   تدست آهودُ  ًتا ج  .اًجام گر  د 6پلی آهید% 10تردسی  ٍ ًَع تْثَ   ٌّدُ هختلف تر دٍی ًوًَِ حاٍی 

ووِ  د هجووَع خوَاظ     هی ضوَ  ِ افزا ص استحىام وططی ٍ هماٍهت تِ ضرتِ آهیزُ تِ آهیزُ هٌجر ت 6پلی آهیود افزا ص  وِ

هىاًیىی هاًٌد استحىام وططی، استحىام  د ًمغِ ضىست،ای  ا  عَل  د ًمغِ ضىست ٍ ّوچٌویي هماٍهوت توِ ضورتِ  د     

تا د اضادُ االتری هی تاضد.  ادای هما  ر ت 6پلی آهید  دغد 15ٍ  5ًسثت تِ آلیاژّای حاٍی  6پلی آهید دغد  10آلیاژ حاٍی 

 20الیاف ضیطِ استحىام وطص دا تویص ای  –تِ آهیزُ  د هما سِ تا آهیزُ پلی پرٍپیلي   6پلی آهید  دغد 10افزا ص ور  وِ 

تا  د ًظر  .ای عرفی ا ي افزا ص تاػث تیص ای  ٍ تراتر ضدى هماٍهت تِ ضرتِ آهیزُ فَق گر  دُ است ٍاحد افزا ص  ا ُ است.

هوَد  ادی واتی لوراد     ٍ ًَع سوایگادوٌٌدُ هختلوف    دغد پلی آهید ترویثی ای آى تا  10تْتر تَ ى خَاظ آهیزُ  ادای گرفتي 

   .گرفت

 

 ، سایگادوٌٌد6ُپلی پرٍپیلي،پلی آهید کلیدی: ّای ٍاشُ
 

 هقدهِ  
گسوترش  عوَد فزا ٌودُ ای   ػلَم ٍ تىٌَلَژی پلیورّوا توِ    سایی پلیورّا تِ ػٌَاى  ه دٍش همرٍى تِ غرفِ  د حَیُ یآهیزُ 

ّوِ هٌظوَدُ  د غوٌؼت پلیوور ضوٌاختِ ضودُ هوی        ػٌَاى هَا  گرهاًرم تِ  6پلی پرٍ پیلي ٍ پلی آهید .(1990)اٍتروی، افتِ است

 د غوٌا ؼی   ها ُ فوَق  ،تا تَجِ تِ لیوت پا یي پلی پرٍپیلي، فرآ ٌدپذ ری هٌاسة، هماٍهت تاال  د تراتر آب ٍ هَا  ضیویا ی تاضٌد.

. دٍ  هی ای ًما ع ها ُ فَق تِ ضوادهدٍل پا یي ٍ هماٍهت حرادتی ضؼیف  . ای عرفید خَ دٍسایی هَد  استفا ُ لراد هی گیر هاًٌ

تٌاترا ي اًتظاد هوی   ٍ ای عرفی هماٍهت ضؼیف  د تراتر آب ٍ اسید هی تاضد. ٍ هماٍهت تِ حردات تاال چمرهگی ادای  ًیز 6پلی آهید

توِ   ، 6پلی پرٍپیلي ٍ پلی آهید  .فرآ ٌدپذ ری هٌاسة گر   تاهٌجر تِ  ستیاتی تِ خَاظ ٍ ژُ َق الذور هَا  فدٍ  وِ آهیزُ سایی 

تِ هٌظَد تْثَ  سوایگادی، وواّص وطوص سوغحی ٍ تْثوَ       تَ ُ ٍ  ًاسایگاد  ػلت تفاٍت  د هیزاى لغثیت ٍ ساختاد هَدفَلَژ ىی

 ؛665،ظ.2008)واسوووووًََ، دًووووهووووی گیرسووووایگادوٌٌدُ هووووَد  اسووووتفا ُ لووووراد   هووووَا چسووووثٌدگی توووویي فووووایی 

   .(147،ظ.2009،ضاضیدّادا،050006 ،ظ.2016؛تَوَهیتسَ،8005،ظ.2002ضی،
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ِ تَوَهیتسَ ٍ ّوىاداًص توِ   ِ   د پلوی پورٍپیلي   اثور ٍیى هلىوَلی هتفاٍهوت پلوی پورٍپیلي       هغالؼو توِ ػٌوَاى    گرافوت هالییىو

ووِ تْیٌوِ   . ًتوا ج ًطواى  ا    پر اختٌود هالییىِ ة  دغدّای هختلف ٍ ّوچٌیي تروی 6سایگادوٌٌدُ آلیاژ پلی پرٍپیلي ٍ پلی آهید

  حدٍ ٍیى هلىَلی پلی پرٍپیلي  د سایگادوٌٌدُ پلی پرٍپیلي گرافت هالییىِ خَاظ آلیاژ فَق یهاًی حاغل هی ضَ  وِ 

g mol
ٍ خوَاظ خوطوی   .(050006،ظ.2016)تَوَهیتسوَ،  دغود تاضد  3توا 2 دغود هالییىوِ     ّوچٌیي ٍ 5000تا 13500-

ًَدیهواى ٍ   ، تَسوظ  دغود  6ٍ 2،4تا ترویوة  دغودّای هتفواٍت ای الیواف      6لی آهید هماٍهت تِ ضرتِ واهپَی ت پلی پرٍپیلي ٍ پ

افزا ص  دغد الیواف هودٍل خوطوی ٍ ّوچٌویي اسوتحىام      تا ًتا ج حاوی ای آى است وِ  .ّوىاداًص هَد  ادی اتی لراد گرفتِ است

ای عرفی افزا ص  دغد الیواف توِ واهپَی وت فوَق تاػوث افوت هماٍهوت توِ ضورتِ ضودُ           تِ عَد پیَستِ افزا ص هی  ّد. خوطی 

االسوتَهر ترهَپحسوتیه    اغوح  ضودُ توا    6پلی پرٍپیلي ٍ پلی آهیود  تردسی دفتاد ور ستالیزاسیَى آلیاژ.(،ظ.2018)ًَدیهاى،است

اتویلي داتور ٍ پلوی     -لییىوِ ضودُ پلوی اووتي     د ا ي تردسی ای هخلَط ها .اًجام ضدُ است تَسظ ّاًگژی ٍ ّوىاداًص هالییىِ ضدُ

افوزٍ ى  ًتوا ج حواوی ای آى اسوت ووِ      است. استفا ُ ضدُتِ ػٌَاى اغح  وٌٌدُ آلیاژ  40تِ  60اٍلفیي ًیوِ ور ستالیي تِ ًسثت 

اسویَى پلوی   ٍ افزا ص آًتالپی ور ستالیز 6 دغد ٍیًی تاػث ًاپد د ضدى پیه ور ستالیزاسیَى پلی آهید 24همداد سایگادوٌٌدُ تا 

ًسوثت  ا ُ ضودُ اسوت. ای عرفوی      6وِ ػلت ا ي اهر تِ افزا ص سایگادی تیي فایی ٍ وواّص ردات پلوی آهیود   پرٍپیلي ضدُ است 

ضوی ٍ  .(21،ظ.2006)ّواًگژی،  گر  ودُ اسوت  هٌجر تِ تطوىیل خَضوِ ّوای هتوراون     افزا ص تیص ای ا ي همداد ای سایگاد وٌٌدُ 

ٍ پلی پرٍپیلي سایگادضدُ تا پلی پرٍپیلي گرافوت هالییىوِ    6ًَی پالرًیِ  د آلیاژ  پلی آهیدتردسی تغثیك هدل اهَلسیّوىاداًص تِ 

هدل فَق لا د تِ پاسخگَ ی دفتاد ٍ سىَاالستیه خغی آلیاژ سایگادًطدُ هی تاضد اها ا ي پر اختِ اًد. ًتا ج حاوی ای آى است وِ 

واسوًََ ٍ ّوىاداًص اثرسایگادسوایی پلوی پورٍپیلي     .(8005،ظ.2002)ضی، سایگادضدُ ًوی تاضدژ هدل لا د تِ تَجیح دفتاد آلیا

ًتا ج حواوی ای آى اسوت    هًَت هَد لًَیت دا هَد  ادی اتی لراد  ا ُ اًد.  -6پلی آهید -گرافت هالییىِ  د ًاًَواهپَی ت پلی پرٍپیلي

پلوی پورٍپیلي گرافوت هالییىوِ توِ ػٌوَاى         دد پیًَد ّیددٍژًی لَی تیي گرٍُ ّای آهیٌی  د ادگاًَ ولی ٍ گرٍُ هالییه اًیدد  وِ

وِ خَ  هٌجر توِ تْثوَ  خَاغوی    .ا فای ًمص ور ُ است 6ًیرٍی هحروِ ای جْت ٍدلِ ضدى ال ِ ّای سیلیىات  د فای  پلی آهید

 -ر لیهاو -اثر سایگادسایی اتیلي .(665،ظ.2008)واسوًََ،گر  دُ است هاًٌد استحىام، چمرهگی،هماٍهت تِ ضرتِ ًاًَواهپَی ت 

ًتوا ج حواوی ای    تَسظ چٌگ ٍ ّوىاداًص هَد  هغالؼِ لراد گرفت. 6آلیاژ پلی اتیلي ترفتاالت ٍ پلی آهید هالییه اًیدد د تر خَاظ

ٍ پَسوتِ ای ای   6پَستِ تا ّستِ ای ای جٌ  پلی آهید -تطىیل ساختاد ّستِ ای سایگادوٌٌدُ هٌجر تِ Phr 5 افزا صآى است وِ 

 (.139،ظ.2008)چٌگ،وور ُ اسوت  ػول . فای جد د تطىیل ضدُ تِ ػٌَاى هىاًیسن اغلی چمرهگی است ضدُجٌ  سایگادوٌٌدُ 

تَسظ آپاداًا ٍ ّوىاداًص   الیاف ورتي -پلی پرٍپیلي -6اثر سایگادوٌٌدُ پلی پرٍپیلي گرافت هالییىِ تر واهپَی ت پلی آهید هغالؼِ

ِ  تِ ػٌَاى سایگادوٌٌدُ پلی پرٍپیلي گرافت هالییىPhr  3ِ ًتا ج حاوی ای آى است وِ استفا ُ ایاًجام ضد.    Phr  4  ٍ5 ًسثت تو

هَد  تردسوی   ًیز . د ا ي پژٍّص خَاظ وططی پ  ای اًجام آیهَى جذب آبای ها ُ فَق تْیٌِ خَاظ واهپَی ت دا  ادا هی تاضد

ًسوثت توِ ًوًَوِ خطوه دا      ص عَل دغد افزا  50 دغد افت هدٍل ٍ  30% استحىام وططی ٍ 10لراد گرفت. ًتا ج واّص تٌْا 

 (.1335،ظ2018)آپاداًا،ُ استًطاى  ا 

 

 هَاد ٍ رٍش تحقیق
 هوی تاضود.   ( Kg 16/2ٍ ٍیC˚ 230ًِ  د) د های g/10min  MFI:4 ٍ  ادای ّوَپلیورپلی پرٍپیلي تِ واد دفتِ  د ا ي پرٍژُ 

ٍ سوایگادوٌٌدُ   ّوا  ُف ضیطوِ، هسوترت ، دٍاى وٌٌود   ترویثی ای الیوا  .هی تاضد Mpa2750   ادای هدٍلاستفا ُ هَد   6پلی آهید

ِ    Addetive1   تا ػٌوَاى   وِ  د هتي پرٍپیلي گرافت هالییىِ  ٍ ّوا  ، هسوترت ، دٍاى وٌٌودُ   ٍ ّوچٌویي ترویثوی ای الیواف ضیطو

َاظ آهیزُ جْت تْثَ  خػٌَاى ضدُ است  Addetive2وِ  د هتي تا ػٌَاى  اًیدد دهالییه   -اتیل اور حت -سایگادوٌٌدُ اتیلي

ٍ تٌْوا   اجزا ول  د ًظر گرفتي ترویة  دغد هطاتِتا  Addetive1  ٍAddetive2ضا اى رور است  فَق هَد  هػرف لراد گرفت.

 .ِ استتغییر ًَع سایگادوٌٌدُ ٍ ًِ  دغد آى هَد  استفا ُ لراد گرفت

 .هَد  تردسی لراد گرفت 1هغاتك جدٍل هیزُترویة  دغد هختلف ای آ 5 د ا ي پژٍّص 
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 ) درصد ٍزًی( ترکیب درصد ًوًَِ ّا – 1جدٍل 

 7ًوًَِ 6ًوًَِ 5ًوًَِ 4ًوًَِ 3ًوًَِ 2ًوًَِ 1ًوًَِ هادُ اٍلیِ

PP  

Homoploymer 
100 - 54 49 44 39 44 

PA6   - 100 - 5 10 15 10 

Addetive1 - - 46 46 46 46 - 

Addetive2 - - - - - - 46 

 

ٍ ظرفیوت تَلیود      L/D:40توا ًسوثت    CYKFساخت ضروت  CY-58HTّوسَگر ِ ترٍ د  ٍپیچجْت آها ُ سایی ًوًَِ ّا ای اوس

Kg/hr  450  .د هحدٍ ُ ی تِ گًَِ ای اًتخاب ضدُ وِ  های فرآ ٌدفرآ ٌدضرا ظ استفا ُ ضدُ است C˚210  تاC˚240 .هی تاضد 

ٍ تراسوا  اسوتاًداد     KN 20یوت  توا ظرف   Gotechسواخت ضوروت    AI-7000-M ستگاُ وطوص  ًَیَدسوال    تَسظآیهَى وطص 

ASTM D638   اًجام ضد.وِ  د آى سرػت وطصmm/min 50   ُ سواخت ضوروت    SIT اًتخاب گر  د. آیهَى ضرتِ تَسوظ  سوتگا

 اًجام ضد. ASTM D256غٌاف ٍ تراسا  استاًداد  

 د ّای هد ًظر هطتری اًجام هی گور  . استاًداآیهَى هماٍهت تِ حداوثر گطتاٍد ٍ آیهَى هاًا ی گطتاٍد تر دٍی لغؼِ تزد می تراسا  

  د ا اهِ تَضیح  ا ُ خَاّد ضد.   ْای فَقضرا ظ اًجام آیهًَ

 تر دٍی گی  فَال ی  ا آلَهیٌیَهی تا اتؼا  هطوخع  N.M200  هماٍهت تِ حداوثر گطتاٍد: پ  ای تستِ ضدى لغؼِ تا گطتاٍد آیهَى 

 لغؼِ تا د فالد ّرگًَِ ا را ی  د دیٍُ ّا تاضد.

 N.M 150توا گطوتاٍد    هوَد  ًظور   هرتثِ تای ٍ تستِ ور ى پطت سر ّن لغؼِ فَق تر دٍی فیىسوچر  10هاًا ی گطتاٍد: پ  ای ى آیهَ

 لغؼِ تا د فالد ّی  گًَِ ا را ی هاًٌد ترن ٍ ضىستگی تاضد.

 

 :ٍ بحث ًتایج
ِ  -6پلی آهید-الیاف ضیطِ ًسثت تِ آهیزُ پلی پرٍپیلي -آهیزُ پلی پرٍپیلي ًتا ج آیهَى ّای وطص ٍ ضرتِ  د توا   الیاف ضیطو

  ا ُ ضدُ است. ًطاى 2 د جدٍل  6تغییر  دغد پلی آهید

 
 الیاف ضیطِ -6پلی آهید-آهیزُ پلی پرٍپیليدر  ًتایج آزهَى ّای کطص ٍضربِ – 2جدٍل 

 کد ًوًَِ

استحکام در ًقطِ 

 ضکست

(Mpa) 

در ًقطِ  ازدیاد طَل

 ضکست

(%) 

 ربِضهقاٍهت بِ 

(KJ/M2) 

1 4/26 7/20 6/8 

2 59 7/9 6/14 

3 5/58 4/5 7/11 

4 8/72 2/6 8/22 

5 81 4/8 5/25 

6 3/72 3/6 1/23 

 

 

 



 

 
 

4 

 

 

The 4
th

 International Conference on Masterbatch & 

Polymer Compounds 
Tehran-17,18th  Feb 2019 

 

وِ افزا ص الیاف ضیطِ هٌجور توِ    پرٍپیلي خالع هطخع ضدپلی الیاف ضیطِ ًسثت تِ ًوًَِ  -هیزُ پلی پرٍپیلي د تردسی آ

KJ/M ضدُ است. ّوچٌیي هماٍهوت توِ ضورتِ ای    MPa 5/58  تِ  MPa 4/26 ص استحىام وططی  د ًمغِ ضىست ایافزا 
2 6/8 

KJ/M     تِ 
 د اثر وادتر  پلوی   افزا ص چسثٌدگی تیي فایی آهیزُ فَق ػلت ػدم افت هماٍهت تِ ضرتِ افزا ص  افتِ است. 7/11 2

 هی تاضد. ِهالییى گرافت پرٍپیلي

ِ  -6پلی آهید -الیاف ضیطِ ًسثت تِ آهیزُ پلی پرٍپیلي -هیزُ پلی پرٍپیليآ هما سِ  د هطوخع ضودُ اسوت ووِ      الیاف ضیطو

ِ   MPa 5/58 افزا ص استحىام وططوی  د ًمغوِ ضىسوت ای   هٌجر تِ  تِ آهیزُ  6 دغد پلی آهید 5افزٍ ى  ضودُ   MPa 8/72  تو

KJ/M است. ّوچٌیي هماٍهت تِ ضرتِ ای
KJ/M     تِ  7/11 2

   افتِ ٍ اًحراف هثثت دا ًطاى هی  ّد.افزا ص  8/22 2

هوَد    6 دغد پلی آهیود  5،10،15 افزا ص الیاف ضیطِ -6پلی آهید -آهیزُ پلی پرٍپیلي د  6تردسی ترویة  دغد پلی آهید  د

ِ توا افوزا ص    وو حاوی ای آى است ًتا ج  .هی تاضدلاتل هطاّدُ  1ضىلًتا ج استحىام  د ًمغِ ضىست  د  .تردسی لراد گرفتِ است

ِ   MPa 8/72 اسوتحىام وططوی  د ًمغوِ ضىسوت ای     ، دغود  10تِ  5ای   6 دغد پلی آهید  افوزا ص  افتوِ اسوت.     MPa 81  تو

KJ/M ای ًیز ضرتِهماٍهت تِ  ّوچٌیي
KJ/M     تِ  8/22 2

 .است افتِ افزا ص  5/25 2

ٍ ّوچٌیي هماٍهت تِ ضرتِ  چاد افت ضودُ  ضىست  دغد استحىام وططی  د ًمغِ  15تِ  10ای  6تا افزا ص  دغد پلی آهید 

توِ   10ای   6احتوال هی دٍ  وِ تا افزا ص  دغد پلی آهید تراتر است. 6 دغد پلی آهید 5 آهیزُ حاٍیٍ تمر ثا ًتا ج آیهَى تا  است

 دغد پلی  10 ص تْیٌِ خػَغیات هىاًیىی تا افزا .تاضد د فضای هاتر   غَدت ًگرفتِ  6پلی آهید پخص هٌاسثی ای  دغد  15

 حاغل گر  دُ است. 6آهید

 

 
 6تغییرات استحکام در ًقطِ ضکست ٍ هقاٍت بِ ضربِ آهیسُ با تغییر درصد پلی آهید -1 ضکل          

 

ِ   -6پلوی آهیود   -آهیزُ پلی پورٍپیلي  خَاظ هىاًیىیًتا ج  ًوَع   اسوتفا ُ ای  ٍ توا   6 دغود پلوی آهیود    10حواٍی  الیواف ضیطو

لاتول   3هَد  ادی اتی لراد گرفت. ًتا ج  د جودٍل  هالییه اًیدد د -اتیل اور حت -پیلي گرافت هالییىِ ٍ اتیليپلی پرٍ سایگادوٌٌدُ

هالییوه اًیدد ود توِ سیسوتن      -اتیل اوور حت  -ًتا ج حاوی ای آى است وِ افزا ص سایگادوٌٌدُ سِ جزئی اتیلي هطاّدُ هی تاضد.

ثال استحىام  دًمغِ ضىست  د ًوًَِ حاٍی سایگادوٌٌدُ پلی پرٍپیلي گرافوت  خَاظ هىاًیىی دا تِ ضدت افت هی  ّد. تِ عَد ه

KJ/M افت ور ُ است. ّوچٌیي هماٍهت تِ ضرتِ ًیوز ای  Mpa 32ٍ  د ًوًَِ حاٍی سایگادوٌٌدُ سِ جزئی تِ  Mpa81هالییىِ 
2 

KJ/Mتِ  5/25
 تٌزل  افتِ است.22/12
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 الیاف ضیطِ با تغییر ًَع سازگارکٌٌدُ -6پلی آهید-پلی پرٍپیليآهیسُ ضربِ در  ًتایج آزهَى ّای کطص ٍ – 3جدٍل 

 کد ًوًَِ

استحکام در ًقطِ 

 ضکست

(Mpa) 

ازدیاد طَل در ًقطِ 

 ضکست

(%) 

 هقاٍهت بِ ضربِ

(KJ/M2) 

5 81 4/8 5/25 

7 32 7/4 2/12 

 

هَجَ   د هالییه اًیدد د ٍ  C-O-C ٍُاستفا ُ ای سایگادوٌٌدُ پلی پرٍپیلي گرافت هالییىِ  د سیستن هٌجر تِ ٍاوٌص تیي گر

 عرفی ٍجوَ  پلوی پورٍپیلي   ای  خَاّد تَ .  C-N-Cخَاّد ضد. ًتیجِ ٍاوٌص فَق تطىیل پیًَد  6هَجَ   د پلی آهید NH2گرٍُ 

ُ لاتل هطواّد  2 د ضىل  فَق ْایٍاوٌط خَاّد ضد.هٌجر تِ ٍاوٌص تا پلی پرٍپیلي هَجَ   د آهیزُ  فَقسایگادوٌٌدُ  ساختاد  د

 افزا ص چسثٌدگی تیي فایی خَاّد ضد. ٍ ای عرفی 6پخص تْتر ردات پلی آهید ٍجَ  ٍاوٌطْای فَق هٌجر تِ هی تاضد.

 
 ٍ پلی پرٍپیلي ٍ پلی پرٍپیلي گرافت هالییىِ 6ٍاوٌص تیي پلی آهید -2ضکل

 
 

 

هَجوَ    C-O-Cجر تِ ٍاوٌص تویي گورٍُ   هالییه اًیدد د ترپلیور  د سیستن هٌ -اتیل اور حت -استفا ُ ای سایگادوٌٌدُ اتیلي

ای عرفوی   خَاّد تَ .  C-N-Cخَاّد ضد. ًتیجِ ٍاوٌص فَق تطىیل پیًَد  6هَجَ   د پلی آهید NH2 د هالییه اًیدد د ٍ گرٍُ 

لاتول   3فوَق  د ضوىل    ْایٍاوٌطو  هَجَ   دترپلیور تطىیل پیًَد ّیددٍژًی هوی  ٌّود.  C=O تا گرٍُ  N-Hترخی ای گرٍُ ّای 

 .ُ هی تاضدهطاّد

هطخع گر  د وِ توا   هالییه اًیدد د-اتیل اور حت -سایگادوٌٌدُ اتیلي تا تَجِ تِ افت ضد د خَاظ هىاًیىی  د آهیزُ حاٍی

، ٍجَ  سایگادوٌٌدُ فَق ّوی  ووىوی توِ پخوص تْتور       6تیي سایگادوٌٌدُ فَق ٍ پلی آهید ْای پیطثیٌی ضدٍُجَ  ا جا  ٍاوٌط

دا احاعِ ور ُ ٍ هاًغ ای پخوص هٌاسوة    6 د ٍالغ سایگادوٌٌدُ هاًٌد ال ِ ای اعراف ردات پلی آهید ًىر ُ است ٍ 6ردات پلی آهید

 گر  دُ است.ًیز  6ردات پلی آهید
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 هالییه اًیدد د  -اتیل اور حت -اتیلي سایگادوٌٌدُ سِ جزئی ٍ 6ٍاوٌص تیي پلی آهید -3ضکل

 
 

 
 لاتل هطاّدُ هی تاضد. 4د می  د جدٍل ًتا ج آیهَى ّای اًجام ضدُ دٍی لغؼِ تز    

 اکثر گطتاٍر ٍ هاًایی گطتاٍردهقاٍهت بِ حًتایج آزهَى ّای  – 4جدٍل 

 5ًوًَِ 3ًوًَِ آزهَى

 N.M   200 ػدم هطاّدُ ّرگًَِ ا را  تا گطتاٍد N.M  9/138هطاّدُ ا را   د گطتاٍد هماٍهت تِ حداوثر گطتاٍد

 N.M   150 ػدم هطاّدُ ّرگًَِ ا را  تا گطتاٍد N.M 136 تاٍدهطاّدُ ا را   د گط هاًا ی گطتاٍد

 

تِ آهیزُ فَق هٌجر تِ افزا ص هماٍهت تِ حداوثر گطتاٍد ٍ ّوچٌیي هاًا ی گطتاٍد هی  6ًتا ج حاوی ای آى است وِ افزا ص پلی آهید

 ًسثت  ا . آهیزُ ًتا ج فَق دا هی تَاى تِ افزا ص هدٍل خوطیتْثَ   .گر  
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 گیری یجًِت
الیواف ضیطوِ هوَد      -6پلوی آهیود  -الیاف ضیطِ ًسثت تِ آهیزُ پلی پرٍپیلي -خَاظ هىاًیىی آهیزُ پلی پرٍپیلي د ا ي هغالؼِ 

حاغل ضدُ است. ای عرفوی   6 دغد ٍیًی پلی آهید 10ًتا ج حاوی ای آى است وِ تْیٌِ خَاظ هىاًیىی تا افزا ص  ادی اتی لراد گرفت.

 پلی پرٍپیلي گرافت هالییىِ ًمص سایگادوٌٌدُ دا ا فا ًوَ ُ است.جْت سایگادسایی آهیزُ، تٌْا  ای  ٍ ًَع ها ُ هػرفی
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