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کذ مقالٍ2hecaconf-1873 :

بزرسی تاثیز میشان کزبىات کلسیم بز يیژگیَای فیشیکی چىذساسٌ ساختٍ شذٌ اس
آرد چًب ي پلیپزيپیله باسیافتی
3

احمذ ثمزیُا ،*1کامبیش راشذی ،2علیزضا خاکی فیزيس
 .1دپبستوبى هکبًیک ،داًشکذُ اًقالة اسالهی ،داًشگبُ فٌی ٍ حشفِای استبى تْشاى ،ایشاى
 .2داًشدَی دکتشی گشٍُ ػلَم ٍ صٌبیغ چَة ٍ کبغز ،داًشکذُ هٌبثغ طجیؼی ،داًشگبُ تْشاى ،ایشاى
 .3پژٍّشگبُ استبًذاسد ،پژٍّشکذُ شیوی ٍ پتشٍشیوی ،گشٍُ پژٍّشی سلَلضی ٍ ثستِ ثٌذی
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چکیذٌ
ّذف ایي پژٍّش ثشسسی تبثیش هیضاى کشثٌبت کلسین ثش ٍیژگیّبی فیضیکی ًبًَچٌذسبصُ آسد چَة ٍ پلیپشٍپیلي ثبصیبفتی هی-
ثبشذ .ثشای ایي هٌظَس آسد چَة دس دٍ سطح  50 ٍ ،30دسصذ ،کشثٌبت کلسیین دس سیِ سیطح  4 ٍ 2 ،0دسصیذ ٍ  MAPPدس
سطح ثبثت  3دسصذ ،ثٍِسیلِ اکستشٍدس هخلَط ٍ ًوًَِّبی آصهًَی ثَسیلِ قبلجگیشی تضسیقیی سیبهتِ شیذًذ .سیوا هیَا
فیضیکی ثشسسی شذًذً .تبیح ًشبى داد ثب افضایش هقذاس آسدچَة اص  30تب  50دسصذ ٍ هقذاس کشثٌبت کلسین تب  4دسصیذ ،خیزة
آة ٍ ٍاکشیذگی ضخبهت  24سبػت افضایش یبفت.
کلمات کلیذی :آسد چَة ،کشثٌبت کلسین ،خزة آةٍ ،اکشیذگی ضخبهت

مقذمٍ
هَاد چٌذسبصُ ثِ هَادی گفتِ هیشَد کِ اص یک یب چٌذ فبص ًبپیَستِ 1دس دسٍى یک فبص پیَستِ 2تشکیل
هیشَد ٍ فبص پیَستِ سا هبدُ صهیٌِ یب هبتشیا 3هیًبهٌذ .فبص ًبپیَستِ هؼوَالً سختتش ٍ هحکنتش اص فبص
پیَستِ ثَدُ ٍ تقَیتکٌٌذُ 4هَاًذُ هیشَد .فبص تقَیتکٌٌذُ هَخت ثْجَد هَا هکبًیکی هیگشدد ٍ فبص
صهیٌِ یب هبتشیا دس چٌذسبصُّب هَخت اًتقبل ًیشٍ ثِ فبص تقَیتکٌٌذُ ،هقبٍهت دس ثشاثش حشاست ٍ هقبٍهت دس
ثشاثش ػَاهل شیویبیی هیشَد .پلیپشٍپیلي داسای هَا هطلَثی هبًٌذ سختی ،هقبٍهت شیویبیی ،گشهبیی ٍ
هکبًیکیً ،فَرًبپزیشی ٍ ثیاثش ثَدى ثش هَاد غزایی استّ .وچٌیي دس دهبی ثبال کبسثشد داسد .هدوَع ایي
هَا ٍ قیوت هٌبست هَخت شذُ است کِ ایي پلیوش دس هصبسف هختلف فشایٌذ شکلدّی گشهبیی هثل
صٌبیغ ثستِثٌذی ،هَدسٍسبصی ،کشبٍسصی ٍ داسٍیی ثِ کبس سفتِ ،خبیگضیي هٌبسجی ثشای پلیوشّبی هَسد
استفبدُ دس ایي فشایٌذ هبًٌذ آکشیلًَیتشیل ثَتبدیى استیشى ،پلیًٍیل کلشیذ ٍ پلی استیشى شَد ( .)1کلسیت
طجیؼی صهیي یکی اص قذیوی تشیي پَدسّبی تَلیذ شذُ است ٍ کشثٌبت کلسین سسَة شذُ تقشیجب اٍلیي ثبس
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صذ سبل پیش تَلیذ شذ ( .)2اسصاى ثَدى ،دس دستشس ثَدى ،سجکی ،سَْلت سٍکش دّی سطحی ،تَلیذ
آسبى ٍ قبثلیت تحول ثبس ثبالی آى اص خولِ ػَاهلی ّستٌذ کِ ثبػث کبسثشد ٍسیغ ایي هبدُ ثِ ػٌَاى تقَیت
کٌٌذُ شذُ است (ً .)2تبیح ثشسسی هَا هکبًیکی ًبًَکبهوَصیتّبی پلیپشٍپیلي /کشثٌبت کلسین ًشبى
دادًذ کِ ثب افضایش ًبًَرسات ،هذٍل افضایش ٍ هقبٍهت کششی آى کبّش هییبثذ (ّ .)4-3ذف ایي پژٍّش
ثشسسی تبثیش هیضاى کشثٌبت کلسین ثش ٍیژگیّبی فیضیکی ًبًَچٌذسبصُ سبهتِ شذُ اص آسد چَة ٍ پلی-
پشٍپیلي ضبیؼبتی هیثبشذ.
مًاد ي ريشَا
آسد چَة (هخلَط گًَِّب) ثِ ػٌَاى تقَیت کٌٌذُ استفبدُ شذ .سوا ثِهذت  24سبػت دس دهبی °C

 100±3هشک شذًذ .پلیپشٍپیلي ثبصیبفتی ثب داًسیتِ  ٍ 0/954 g/cm3شبهص خشیبى هزاة 6 g/10 min
تْیِ شذ .هبلئیک اًیذسیذ پیًَذ شذُ ثب پلیپشٍپیلي ثب داًسیتِ  ٍ 0/065 g/cm3شبهص خشیبى هزاة min
 ٍ 64 g/10هقذاس اًیذسیذ پیًَذ هَسدُ  %1ثِ ػٌَاى ػبهل سبصگبسکٌٌذُ هَسد استفبدُ قشاس گشفت .پَدس
کشثٌبت کلسین ًیض استفبدُ شذ .هَاد ثِ کبس سفتِ ثِ کوک دستگبُ اکستشٍدس (کَلیي) ،اص ًَع دٍ هبسپیچِ
ّوسَگشد ،هخلَط شذًذ .هٌبطق حشاستی اکستشٍدس ثِتشتیت  180 ٍ ،175 ،170 ،165دسخِ سلسیَى ثشای
ًَاحی  1تب  4اهتصب یبفت .سشػت دٍساًی هبسپیچ دس حذ  60دٍس دس دقیقِ تٌظین شذ .هَاد هخلَط شذُ
هزاة پا اص هشٍج اص دستگبُ اکستشٍدس دس دستگبُ گشاًَل سبص هذل ( )Wieserثِ گشاًَل تجذیل شذًذ .ثِ-
هٌظَس خلَگیشی اص ّش گًَِ اثش هٌفی سطَثت ،رسات گشاًَل ثِ کوک دستگبُ هشککي دس دهبی  85دسخِ
سلسیَس هشک شذًذ .رسات گشاًَل ثِدست آهذُ ثِ کوک دستگبُ قبلتگیشی تضسیقی دس دهبی  170دسخِ
سلسیَس ٍ ثب سشػت  60دٍس دس دقیقِ ٍ ثب فشبس  100هگبپبسکبل هطبثق ثب استبًذاسد  ASTM D 618ثشای
تْیِ ًوًَِّبی هوش ،تْیِ شذ .پا اص ػولیبت قبلجگیشی هَا فیضیکی شبهل خزة آة ٍ ٍاکشیذگی
ضخبهت هطبثق استبًذاس  ASTM D 703هَسد آصهَى قشاس گشفتٌذً .تبیح اسائِ شذُ هیبًگیي حذاقل ً 5وًَِ
ثشای ّش تیوبس است .تدضیِ ٍ تحلیل ًتبیح آصهَىّبی هکبًیکی دس قبلت طشح آهبسی کبهال تصبدفی تحت
آصهَى فبکتَسیل ثب استفبدُ اص ًشمافضاس  SPSSصَست گشفت ٍ ،اص آصهَى چٌذ داهٌِای داًکي دس سطح
اطویٌبى  95دسصذ خْت هقبیسِ هیبًگیيّب استفبدُ شذ.
وتایج
دس ایي ثشسسی هقذاس آسد چَة دس دٍ سطح  50 ٍ ،30دسصذ ٍ رسات کشثٌبت کلسین دس سِ سطح 4 ٍ 2 ،0
دسصذ هَسد ثشسسی قشاس گشفت .اثش هقذاس آسدچَة ثش خزة آة ٍ ٍاکشیذگی ضخبهت دس سطح اطویٌبى 95
دسصذ هؼٌیداس شذ .اثش کشثٌبت کلسین ثش خزة آة دس سطح اطویٌبى  95دسصذ هؼٌیداس شذُ است،
دسحبلیکِ ٍاکشیذگی ضخبهت دس سطح اطویٌبى  95دسصذ هؼٌیداس ًویثبشذ .اثش هتقبثل هقذاس آسد ٍ
کشثٌبت کلسین ثش خزة آة دس سطح اطویٌبى  95دسصذ هؼٌیداس ًویثبشذ.
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بحث ي وتیجٍگیزی
دس ایي تحقیق هالحظِ گشدیذ کِ ثب افضایش هقذاس آسد چَة اص  30ثِ  50دسصذ ٍصًی ،خزة آة ٍ
ٍاکشیذگی ضخبهت چٌذسبصُ افضایش هییبثذ .دس ٍاقغ ثب افضایش هبدُ لیگٌَسلَلضی ،هیضاى گشٍُّبی
ّیذسٍکسیل آصاد پیًَذپزیش ثب هَلکَلّبی آة ،هقذاس خزة آة ٍ ٍاکشیذگی ضخبهت افضایش هییبثذ .ثب
تَخِ ثِ طجیؼت ّیگشٍسکَپیک هَاد لیگٌَسلَلضی ،خزة آة هیتَاًذ یک ػبهل هحذٍدکٌٌذُ دس کبسثشد
ًْبیی چٌذسبصُ چَة – پالستیک ثبشذ .دس ٍاقغ ثب افضایش هقذاس آسد چَة ثش هقذاس هبدُ آثذٍست یؼٌی آسد
هَاد هشکت چَثی افضٍدُ هیشَد ٍ اص طشف دیگش هقذاس پالستیک کِ یک هبدُ آة گشیض است ،کبستِ
هیشَد ،دس ًتیدِ خزة آة ٍ ٍاکشیذگی ضخبهت چٌذسبصُ چَة – پالستیک افضایش هییبثذ .ثب افضایش
پشکٌٌذُ ،حشکت هَلکَلّبی آة دس ثیي فضبّبی آىّب افضایش هییبثذ ٍ هٌدش ثِ افضایش خزة آة هیشَد.
به دلیل آبذوستی رسات نانو کشبنات کلسیم افضودن این ماده به چنذساصه منجش به افضایش جزب آب و
واکشیذگی ضخامت میشود.
وتیجٍگیزی
 با افضایش آسدچوب اص  03به  03دسصذ ،جزب آب و واکشیذگی ضخامت افضایش مییابذ.
 با افضایش کشبنات کلسیم تا  4دسصذ وصنی ،جزب آب و واکشیذگی ضخامت افضایش مییابذ.
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