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 کاهپانذهای پی وی سی  و حرارتی ع کربنات کلسین بر روی خواص هکانیکیانوابررسی 
 

 3علیرضا تولوی،2 جعفر خراسانی، 1*پریسا جهانورد

 (paria.jahanmard@gmail.com)، تحمیك ٍ تَػقِ ؿشوت داساوبس ٍاحذ ػشپشػت -1

 وی داًـىذُ ؿیوی داًـگبُ اكفْبىفضَ ّیئت فل -2

 ػشپشػت آصهبیـگبُ ؿشوت داساوبس -3

 
ؿَد. دس فشآیٌذ تَلیذ اػتفبدُ هی ٍ ... اتَهجیل ػبصی ثِ ؿىل ٍػیقی دس كٌبیـ ػبختوبى، ػین ٍ وبثل، ثبؿذ وِّب هیتشیي سصیيپی ٍی ػی یىی اص اكلی

. وشثٌبت ولؼین ّن تقلك داسدوشثٌبت ولؼین  ثِ اص ایي هَاددد وِ اص لحبػ ٍصًی ثیـتشیي ػْن گشًی هختلفی ثِ آى افضٍدُ هیهحلَالت پی ٍی ػی هَاد افضٍد

ٍ  2( PCC سػَثی)، 1(GCC) هقذًیًَؿ وشثٌبت ولؼین تجبسی ) ػِدس ایي تحمیك  .گشددثِ سصیي افضٍدُ هیّضیٌِ وبّؾ ٍ ّن  وبهپبًذدس جْت ثْجَد خَاف 

وشثٌبت ولؼین سػَثی دس  وِدس حبلی گشددتَلیذ هیًیىی بدس اثش فشآیٌذ هى GCCی لشاس گشفتِ اػت. وشثٌبت ولؼین هَسد ثشسػ (ٍ یه ًَؿ ّن دس همیبع ًبًَ

ّبی ثبسص وشثٌبت ولؼین سػَثی گشدد، ثٌبثشایي اص دسجِ خلَف ثؼیبس ثبال ٍ ًبخبللی ثؼیبس پبییٌی ثشخَسداس اػت وِ ایٌْب اص ٍیظگییه فشآیٌذ ؿیویبیی تَلیذ هی

ّب هَجت ؿذُ اػت تب ایي هحلَل دس یه عیف ٍػیـ لبثلیت هلشف دس ثؼیبسی اص كٌبیـ سا داؿتِ ثبؿذ وِ فالٍُ ثش وبّؾ ّضیٌِ هَجت ایي ٍیظگی اػت.

حلَل )افن اص گشدد، ّوِ فَاهل تأثیشگزاس ثش ویفیت هثب تَجِ ثِ ایٌىِ وشثٌبت ولؼین سػَثی دس یه فشآیٌذ ؿیویبیی تَلیذ هی گشدد.افضایؾ ویفیت ًیض هی

تَاى هتحذالـىل ثَدى رسات، ّوگي ثَدى اًذاصُ رسات، ّبی ثبسص ایي هحلَل سا هیٍیظگیدیگش ثبؿذ. اص جولِ ّبی فیضیىی ٍ ؿیویبیی( تحت وٌتشل هیٍیظگی

ثب داًِ ثٌذی اص ًؾش ؿىل ثلَسی ٍ  ٍلیَدُ داس ثاص ًَؿ پَؿؾ دس ایي تحمیك، ّبی هلشفیتوبهی وشثٌبت ولؼینػفیذی ثبال، دسجِ خلَف ثبال، ٍ ... ًبم ثشد. 

ّب اص جولِ ٍ خَاف هىبًیىی ًوًَِ ضُ ثش پبیِ پی ٍی ػی افضٍدُ ؿذًذدسكذ ثِ آهی 20ٍ  15، 10، 5ثبؿٌذ. ایي فیلشّب دس دسكذّبی ٍصًی هتفبٍت هییىذیگش 

ثبؿذ ٍ ًتبیج ًیض ًـبى یىی ایي سصیي ثِ ًؼجت اثقبد پشوٌٌذُ ٍاثؼتِ هیخَاف هىبً ثشسػی ؿذ.ٍ ... همبٍهت حشاستی ، ، ػختیهمبٍهت وــی، دسكذ اصدیبد عَل

تشیي رسُ ًیض سٍی خَاف داد وِ فیلشّبی ًبًَهمیبع خَاف هىبًیىی ثِ هشاتت ثبالتشی سا ًـبى دادًذ. ّوچٌیي اص آًجب وِ فالٍُ ثش هتَػظ اًذاصُ رسات، ػبیض ثضسگ

ووتش اهب دس ول ثِ دلیل ػبیض  داسد GCC، ثب ّوبى هتَػظ اًذاصُ رسُ، تقذاد رسات ثب ػبیض ووتشی ًؼجت ثِ GCCدس همبیؼِ ثب  PCCهىبًیىی اثشگزاس اػت. 

  ی داؿتٌذ.ثِ هشاتت ثْتشت ولؼین ًبًَ همیبع، وبهپبًذّبی حبٍی ًبًَ وشثٌبت ولؼین خَاف رسات وشثٌب

  پی وی سی، کربنات کلسین، نانو، خواص هکانیکی کلیذی: های واشه

 هقذهه

PVC ثی ؿىل( داسد، یقٌی ایي پلیوش فبلذ ًؾن هَلقیتی دس همیبع  4اػت. پلی ٍیٌیل ولشیذ ػبختبسی آهَسف 3پلیوشی گشهبًشم(

هَلىَلی اػت. دٍام صیبد ّوشاُ ثب لیوت هٌبػت ثبفث ؿذُ اػت تب ایي پلیوش پغ اص پلی اتیلي ثِ فٌَاى دٍهیي پالػتیه ثب ثیـتشیي 

تَاى پلی ٍیٌیل ولشیذ سا ثِ دلیل پبیذاسی گشهبیی خیلی ون ٍ گشاًشٍی هزاة صیبد ثِ تٌْبیی ًوی ة ؿَد.همذاس وبالی تَلیذی، هحؼَ

ّبی هٌبػت آهیختِ ؿَد فشآٍسؽ وشد. ثٌبثشایي ضشٍسی اػت، ثِ هٌؾَس ایجبد گؼتشُ ٍػیـ ٍ هتغیشی اص خَاف، ثب تقذادی اص افضٍدًی

 آى هْیب گشدد. یتب وبسثشدّبی ثؼیبس هتٌَفی دس اػتفبدُ ًْبی

 

                                                 
1 Ground Calcium Carbonate 
2 Precipitated Calcium Carbonate 
3 Thermoplastic 
4 Amorph 
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، خبن سع، ّبی فلضی، ػٌگ گچّب ٍ ػیلیىبتوشثٌبت، هبًٌذ ثِ فٌَاى فیلش ثِ وبس ثشد پی ٍی ػی تَاى ثشایهَاد صیبدی سا هی

ثشای  ولؼین ّبی وشثٌبتاغلت پش وٌٌذُ وِ ّبی فلضی ٍ ثَیظُ وشثٌبت ولؼین اػتّب وشثٌبتاسُ، وِ هقوَلتشیي آى ثبسیت ٍ خبن

اسصاى اػت ٍ ثشای افضایؾ حجن پی ٍی  ولؼین وشثٌبتؿًَذ. پَؿؾ دادُ هیاثتذا ثب اػیذ اػتئبسیه گبسی ٍ پشاوٌؾ ثْتش ػبصثْجَد 

تَاى گفت ّش ٍجَد داسد وِ ثِ عَس ولی هی وشثٌبت ولؼین دس اًذاصُ رسات هختلف سٍد. ّبی پلی اٍلفیٌی ثِ وبس هیػی ٍ پالػتیه

  .وٌذثْتشی سا ثشای هحلَل ایجبد هی ف هىبًیىیخَاچِ اًذاصُ رسات سیضتش ثبؿذ، 

-هتذاٍل آیذ.ثذػت هی فیضیىیوٌتشل ؿذُ تِ ًـیي ػبصی  یٌذآاص آػیبة وشدى ػٌگ آّه یب اص فش (GCC)هقذًی وشثٌبت ولؼین

ِ خلَف پی ٍی ثبؿذ وِ هیضاى هلشف لبثل تَجْی دس ّوِ كٌبیـ ثتشیي ًَؿ وشثٌبت ولؼین، وشثٌبت ولؼین هقذًی هیتشیي ٍ اسصاى

( اص هَاد عجیقی ثِ ٍػیلِ تىلیغ، آثذاس ؿذى، وشثٌبت ؿذى هجذد ٍ سػَة دادى اص PCCسػَثی ػٌتضی )ولؼین ػی داسد. وشثٌبت 

هیالدی جْـی دس تَلیذ ٍ  1970ؿَد. اص اٍایل هحلَل ثشای ایجبد اًذاصُ رسات سیض ٍ اػتفبدُ دس هٌبعمی ثب وبسآیی صیبد ػبختِ هی

دّذ ایي هحلَل ولؼین سػَثی ثِ ٍجَد آهذُ ٍ ثب سؿذ چـوگیشی دس جْبى سٍ ثِ افضایؾ ًْبد. آهبس ٍ اسلبم ًـبى هیهلشف وشثٌبت 

گشدد، ّوِ سلیت جذی ثشای وشثٌبت ولؼین هقذًی اػت. ثب تَجِ ثِ ایٌىِ وشثٌبت ولؼین سػَثی دس یه فشآیٌذ ؿیویبیی تَلیذ هی

ّبی ثبسص ایي هحلَل ثبؿذ. اص جولِ ٍیظگیّبی فیضیىی ٍ ؿیویبیی( تحت وٌتشل هیٍیظگی فَاهل تأثیشگزاس ثش ویفیت هحلَل) افن اص

-دس ػبل .(Schiller, 2015) ٍ ... ًبم ثشد سات، ػفیذی ثبال، دسجِ خلَف ثبالتَاى هتحذالـىل ثَدى رسات، ّوگي ثَدى اًذاصُ رسا هی

 ,Kemal,2009:4066-4069,Chen,2004:169-174,Award) یبفتِ اػت ّبی اخیش اػتفبدُ اص فیلشّبیی ثب اثقبد ًبًَ ثؼیبس گؼتشؽ

 ثبؿذ: وِ ثِ ؿشح صیش هی ای ّؼتٌذ. دس همبیؼِ ثب رسات ػٌتی ثب اًذاصُ هیىشٍ، ًبًَ رسات داسای خلَكیبت ٍیظُ(2009:1857-1867

دّذ. همبدیش هَسد ًیبص ًبًَ افضایؾ هی سا اص هبتشیغ ثِ ًبًَ رسُ ثِ همذاس فشاٍاًیػغح هخلَف ثبالی ایي رسات، اًتمبل تٌؾ  -

ثبؿذ. ثٌبثشایي ثؼیبسی اص رسات هیرسات دس هبتشیغ پلیوشی ثشای سػیذى ثِ یه خبكیت ٍیظُ، ثؼیبس ووتش اص هیىشٍ

 ؿَد. خلَكیبت راتی پلیوشّبی خبلق ثب افضٍدى ًبًَ رسات حفؼ هی

 تَاًذ ثْجَد یبثذ.هی ثش تجذیل ؿذى ثِ ًبًَ رساتا دس 5سفتبس هىبًیىی هبدُ ثِ فلت ون ؿذى صاٍیِ رسات وشٍی -

تمَیت وٌٌذُ ًمؾ هْوی دس تقییي خَاف  -ّبی پلیوشی، پخؾ ًبًَرسات ٍ چؼجٌذگی ػغح هـتشن هبتشیغ دس ًبًَوبهپَصیت

ّبی هتذاٍل پَصیتای ًؼجت ثِ وبهوٌذ. ثذٍى پخؾ هٌبػت هَاد ًبًَ، خَاف هىبًیىی ثْجَد یبفتِهىبًیىی هَاد ًبًَوبهپَصیت ایفب هی

تَاًذ خَاف هىبًیىی سا وبّؾ دّذ. ثِ فالٍُ، ثْیٌِ وشدى پیًَذ ػغحی ثیي ؿَد ٍ دس هَاسدی، پخؾ ضقیف ًبًَ هَاد هیایجبد ًوی

دس ایي پظٍّؾ تأثیش ایي ػِ دػتِ وشثٌبت ولؼین   (Hussain, 2006:1511).ثش اػتُ، دس ثْجَد خَاف ًبًَوبهپَصیت هؤهبتشیغ ٍ رس

 سصیي پی ٍی ػی هَسد ثشسػی لشاس گشفتِ اػت. ثش سٍی

 

 هواد هورد استفاده

Pvc پَدس پی ٍی ػی هَسد اػتفبدُ گشیذ :S70  ؿشوتFormasa  ثبؿذ. داًؼیتِ ثبله سصیي تبیَاى هیوـَسg/c.c 2/0±47/0  ثب

 اػت. 1250±50دسجِ پلیوشیضاػیَى 

6ًشم وٌٌذُ دی اوتیل فتبالت
DOP  هحلَل ؿشوت :aeckyung 95/99ٍ فذد اػتشی %  986/0ثب داًؼیتِ هخلَف آى  شُو 

 ثبؿذ.هی

                                                 
5 Angularity 



 

 
 

3 
 

 

The 3rd International Conference on Masterbatch & 

Polymer Compounds 
Tehran-5,6th  Feb 2018 

 

 ثبؿذ.ؿشوت ّوپبس )ثشلَخش( هی 2926پبیذاسوٌٌذُ: اػتجیالیضس حشاستی پبیِ ػشة وذ 

ٍ اػتئبسیه اػیذ ػبخت  wiwapolyethylene waxّب اص ًَؿ تجبسی ثَدًذ هبًٌذ پلی اتیلي ٍوغ ػبخت ؿشوت ػبیش افضٍدًی

 ثبؿذ.یه palmacؿشوت 

ٍ هیضاى رسات صیش  µm 8، 7ثب تبح وبت µm 2% ٍ ثب اًذاصُ هتَػظ رسات 98ثب خلَف  اهیب اص ؿشوت 1Tوذ وشثٌبت ولؼین هقذًی: 

-هی g/ml 95/0ثبله داًؼیتِ ایي وشثٌبت ولؼین  ثبؿذ.هی g 100/ g 18ثبؿذ. هیضاى جزة سٍغي آى ًیض هی %50هیىشٍى  2اًذاصُ 

 ثبؿذ.

هتَػظ اػت.  g/ml 85/0-8/0ثب ثبله داًؼیتِ  5/96ثب خلَف %  9025ّوذاى ثب وذ سػَثی: تَلیذ ؿشوت ؿیوی وشثٌبت ولؼین 

ٍ ػبختبس  52هیىشٍى %  2ص ٍ اًذاصُ رسات ووتش ا g100/ g 30-26ثبؿذ. جزة سٍغي هی µm 5/6ٍ تبح وبت  µm 25/2اًذاصُ رسات 

 ثَدُ اػت. 8ولؼیت وشیؼتبلی آى

 Rhombohedralثبؿذ ٍ ػبختبس وشیؼتبلی ولؼیت ٍ ؿىل رسات اػتشالیب هی Hakuenkaًبًَوشثٌبت ولؼین: هحلَل ؿشوت 

cmثبؿذ. جزة سٍغي آى هی
3
/100 g 25 .ًبًَهتش ٍ  80هتَػظ اًذاصُ رسات  اػتBET  آىm

2
/g 17  ثبله داًؼیتِ آى ٍg/ml 4/0 

 ثبؿذ.هی

 

 تجهیسات هورد استفاده

ثخؾ اجتٌبة ًبپزیش فشآیٌذ  (Hot/Cold Mixer)تَسثَ هیىؼشّب  PVCیجبً دس توبم فشآیٌذّبی تَلیذ هجتٌی ثش پَدس هیىؼش: تمش

ّب، ؿبهل دٍ تبًه اختالط گشم ٍ ػشد ثَدُ ٍ جْت تَلیذ آهیضُ هخلَط ؿذُ ثشای تَلیذ تَلیذ ّؼتٌذ. ایي هیىؼشّب یب هخلَط وي

لیتشی(  10ویلَگشهی ) 3ش هَسد اػتفبدُ دس ایي پظٍّؾ هیىؼش آصهیـگبّی ثب ؽشفیت گیشًذ. هیىؼهحلَل هَسد اػتفبدُ لشاس هی

 ثبؿذ.تشویِ هی dersanػبخت ؿشوت 

 ثبؿذ.هیتي  20ػٌجؾ ثؼپبس ًَیي ثب ؽشفیت ػبخت ؿشوت  :پشع داك

اػتفبدُ ؿذ. دس  9لشتَلذٍػبخت ؿشوت هت ME204ثشای اًذاصُ گیشی داًؼیتِ اص داًؼیتِ ػٌج هذل گیشی داًؼیتِ: دػتگبُ اًذاصُ

لبًَى  ذاصُ گیشی داًؼیتِ ثب اػتفبدُ اصگیشی چْبس سلن افـبس دلت دس گشم اػتفبدُ ؿذُ اػت. اًایي دػتگبُ اص تشاصٍیی ثب دلت اًذاصُ

 (. ISO 1183-1) اػتبًذاسد اسؿویذع اًجبم گشفت.

ػبخت  GS709N.Teclock.هذل  Shore Aًَگش ػختی ّب اص دػتگبُ آصهگیشی ػختی ًوًَِثشای اًذاصُدػتگبُ ػختی ػٌج :  

دػت ّب سا ثِتَاى ثب تَجِ ثِ سٍؽ اػتبًذاسد، ػختی ًوًَِاػتفبدُ ؿذُ اػت. دس ایي دػتگبُ ثب لشاس دادى ػَصى ػختی هی طاپيوـَس 

 اًجبم ؿذُ اػت.  ISO868آٍسد. آصهبیؾ ػختی هغبثك اػتبًذاسد 

ثب اػتفبدُ اص دػتگبُ  IEC 6081-1-1ٍهت وــی ٍ دسكذ اصدیبد عَل ثش اػبع اػتبًذاسد آصهَى همبگیشی همبٍهت وــی: اًذاصُ

santam-SMT20  ثب ػشفت وـؾ ٍmm/min 250 .اًجبم ؿذُ اػت 

 ؿَد. اًجبم هی VDE 472-614گشاد ٍ عجك اػتبًذاسد دسجِ ػبًتی 200دس دهبی  آصهَى پبیذاسی حشاستی:

 

                                                                                                                                                                  
6
 Dioctyl Phtalate 

7 Top Cut(d98%) 
8 Calcite  
9Mettler Toledo 
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 نحوه ساخت ترکیبات

ّب ثشسػی گشدد. عَسی تٌؾین گشدیذُ وِ ّن تأثیش ًَؿ وشثٌبت ولؼین ٍ ّن هیضاى وشثٌبت ولؼین دس آهیضُ فشهَالػیَى

 دسكذ ثِ تشویت اضبفِ ؿذُ اػت. 20ٍ  15، 10، 5ٍ وشثٌبت ولؼین ثِ هیضاى  ُثَد 1فشهَالػیَى پبیِ هغبثك جذٍل 
 

 های هورد بررسی: ترکیب اصلی آهیسه1جذول

 هیساى ترکیبات

 ویلَگشم 3 ٍی ػیپی 

 ویلَگشم 5/1 ًشم وٌٌذُ

 گشم 50 ػبیش افضٍدًی ّب

 

oدهبی دیگ ثبال ؿًَذ. ثب یىذیگش هخلَط هی rpm 2000هیىؼش ثب دٍس  افضٍدًی ّب دس
C 105  ثَدُ ٍ سٍغي ًیض دس دهبیO

C 70  ِث

 ثِ دیگ پبییي ذُ ٍ ٌّگبهی وِ دهبی هَاد دسآى اضبفِ ؿذُ اػت. پغ اص اختالط هٌبػت هَاد دس دیگ ثبال، هَاد ٍاسد دیگ پبییي ؿ
O
C 40 دلیمِ ثَد. 5/4ؿًَذ. ول صهبى اختالط دس حذٍد سػیذ، هَاد اص هخلَط وي تخلیِ هی 

اوؼتشٍدس آصهبیـگبّی ثب ًبصوی تْیِ ؿذ.  ّبیّبی حبكل اص هخلَط وي، اوؼتشٍد ؿذُ ٍ ػپغ تَػظ پشع داك ٍسقآهیضُ ػپغ

Oٍ دهبی هتَػظ  rpm 40دٍس 
C 140  ػپغ للقبت ثشیذُ ؿذُ ًَاس اوؼتشٍد ؿذُ، دس لبلت هَسد ًؾش ) وٌذهیهَاد سا اوؼتشٍد .

دلیمِ ثب افوبل  5اًجبم ؿذ. ػیىل لبلجگیشی ؿبهل  C ˚185( سیختِ ٍ لبلجگیشی دس دهبیmm200×200×2/1ای ثب اثقبد لبلت كفحِ

 ثبؿذ. دلیمِ هی 15دس هجوَؿ ثبؿذ وِ هی  bar110دلیمِ ّن تحت فـبس  10ثبس ٍ  45فـبس 

 

 نتایج
-ّب ثِ تشتیت دس ؿىلّب اص تؼت وـؾ ٍ ػختی اػتفبدُ ؿذ. ًوَداسّبی خَاف هىبًیىی ًوًَِثشای ثشسػی خَاف هىبًیىی ًوًَِ

ین هلشفی ؿَد ًَؿ وشثٌبت ولؼعَس وِ هـبّذُ هیدّذ. ّوبىّب سا ًـبى هیهیضاى ػختی ًوًَِ 1 ًوَداس آٍسدُ ؿذُ اػت. 3 تب 1ّبی

ّب ثب افضایؾ هیضاى وشثٌبت دس ّوِ ًوًَِاهب ثش سٍی ػختی اثشگزاس ًجَدُ اػت ٍ دس ّوِ اًَاؿ دس دسكذ ثبثت فذد یىؼبى داؿتِ اػت. 

هٌجش ثِ افضایؾ  ثبؿذ وِهیوشثٌبت ولؼین دس همبثل پلیوش تش ػختولؼین هیضاى ػختی افضایؾ یبفتِ اػت وِ ثِ دلیل ػبختبس 

  .دگشدػختی هی
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ثب  ٍ دسكذ اصدیبد عَل آٍسدُ ؿذُ اػت. اػتحىبم وــی 3 ٍ 2ّب دس ًوَداس هیضاى اػتحىبم وــی ٍ دسكذ اصدیبد عَل ًوًَِ

وشثٌبت ولؼین اهب اى فیلش دس ثبفت پلیوش حضَس داسد. یبثذ صیشا هبدُ هقذًی ثَدُ ٍ ثِ فٌَافضایؾ هیضاى وشثٌبت ولؼین هقذًی وبّؾ هی

ایؾ هیضاى آى ثب افض یوــاػتحىبم هیضاى افت خَاف  پی ٍی ػیسػَثی ثِ دلیل ػبختبس ؿیویبیی وِ داسد ٍ ثشّوىٌؾ خَة ثب 

تَصیـ رسات ًبًَ ٍ  تَاى ثِ هیضاى پخؾ ٍّبی ًبًَ سا هیّوچٌیي افضایؾ خَاف هىبًیىی ًوًَِ .وشثٌبت وبّؾ ووتشی داؿتِ اػت

 15ػجت وبّؾ اػتحىبم وــی ؿذُ اػت. اهب دس % ٍصًی 10ؾ هیضاى رسات ًبًَ تب اتلبل ایجبد ؿذُ ثیي فیلش ٍ پلیوش سثظ داد. افضای

فذم  ثبؿذ.دّذ. افضایؾ ًؼجی همبٍهت وــی دس دسكذّب ثبال هشثَط ثِ وؼش ٍصًی ایي جضء ّن هی% افضایؾ هجذد سا ًـبى هی20ٍ 

 ثبؿذ. تَصیـ خَة فیلش  فذم ثِ دلیل ذتَاًهییىٌَاخت دسكذ اصدیبد عَل ثب افضایؾ دسكذ وشثٌبت ولؼین ًبًَ  سًٍذ

 

 
 : اثر نوع و هیساى درصذ وزنی کربنات کلسین بر روی درصذ ازدیاد طول2نوودار 

 

 
 استحکام کششی: اثر نوع و هیساى درصذ وزنی کربنات کلسین بر روی 3نوودار 

 

اػت وِ ثِ دلیل ػبختبس وشثٌبت  PCCثیـتش اص  GCCپبیذاسی حشاستی دّذ. ّب سا ًـبى هیهیضاى پبیذاسی حشاستی ًوًَِ 4ًوَداس 

اهب اص آًجب ثبؿذ. گشدد اص ایي سٍ دس اثش دهب احتوبل تخشیت ثیـتش هیدس اثش فشآیٌذ ؿیویبیی تـىیل هی وشثٌبت ولؼین سػَثیثبؿذ. هی

اص ایي سٍ دس اثش حشاست همبٍهت ثْتشی  گشدد.دس اثش فشآیٌذ هىبًیىی ٍ خشد وشدى ػٌگ هقذى ایجبد هی وِ وشثٌبت ولؼین هقذًی

پبیذاسی حشاستی ثِ هشاتت  PVCًبًَرسات ثِ دلیل ػغح توبع خَثی وِ داسًذ ٍ پیَػتگی خَة ایجبد ؿذُ ثب ثبفت  خَاّذ داؿت.

ستی دس دٍ ًَؿ هقذًی ٍ ًبًَرسات ثب افضایؾ هیضاى پشوٌٌذُ ثبثت ثَدُ اهب دس هَسد هیضاى پبیذاسی حشا ثبالتشی ًؼجت ثِ دٍ ًَؿ دیگش داسد.

 ًَؿ سػَثی افضایؾ داؿتِ اػت.
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 پایذاری حرارتی: اثر نوع و هیساى درصذ وزنی کربنات کلسین بر روی 4نوودار 

 

 گیرینتیجه
ثب  ،GCCدس همبیؼِ ثب  PCC َاف هىبًیىی اثشگزاس اػت،یض سٍی خآًجب وِ فالٍُ ثش هتَػظ اًذاصُ رسات، ػبیض ثضسگتشیي رسُ ًاص 

داسد اهب دس ول ثِ دلیل ػبیض ووتش رسات وشثٌبت ولؼین ًبًَ  GCCّوبى هتَػظ اًذاصُ رسُ، تقذاد رسات ثب ػبیض ووتشی ًؼجت ثِ 

 همیبع، وبهپبًذّبی حبٍی ًبًَ وشثٌبت ولؼین خَاف ثِ هشاتت ثْتشی داؿتٌذ. 
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