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  :چکیده 
این پلیمر . پلی پروپیلن پلیمری چند منظوره با خواصی جالب توجه برای کاربردهای متفاوت است 

همراه با پیشرفت علوم و فنون مختلف با کمک پژوهشهای علمی به وجود آمده و به کمک پژوهشهای 
کانیکی این هدف از انجام پروژه حاضر این است که خصوصیات م. علمی خواص آن بهبود یافته است 

 .  مشخص شودSpinfinishو غلظت بهینه مصرف روغن الیاف با افزایش نانوتیوپ کربن افزایش یابد
 در مرحله  این موادافزایش ،  افزایش در مرحله ذوب ریسی  مشکالت رفعلکن جهت کاهش هزینه و

ن غلظتهای همچنی.  به الیاف اضافه می گردد Spinfinish و ضمن افزایش روغن اسپینرتبعد از 
تیمارهای مورد مطالعه از نظر . آزمون گردید  در الیاف Spinfinish از روغن مختلف و انواع مختلفی

بنابر این پنج دسته تیمارهای مشخص شده بر اساس . مقدار استحکام در پنج دسته قرار گرفته اند 
  :عبارتند از % 5آزمون دانکن در سطح 

  .1به1 و 5/1بهSP ،1الصخ، CNT وSPتیمارهای خالص : aدسته 
   .SPخالص، 5/1به1تیمارهای  : bدسته 
   . SP,CNT آب و 3به1 ،1به1 ، 5/1بهc : 1دسته 
   . 3به1 و SP,CNT آب و 3بهd : 1دسته 
  .آب خالص  : eدسته 

  :عبارتند از % 1و در سطح 
   .SP,CNT آب و 3به1 ، 1به5/1،1بهSP ،1خالص، CNT وSPتیمارهای خالص : aدسته 
    .3به1 وSP,CNT آب و 3به1، 1به1تیمارهای  : bدسته 
  .آب خالص  : cدسته 

 خالص استحکام بیشتری نسبت به سایر spinfinish نمونه Spinfinishدر بررسی تغییر غلظت 
 عالوه بر افزایش AME4در مورد بررسی استفاده از نرمکن های متفاوت نرمکن . نمونه ها دارد 

در بررسی طیفهای  . می شود نخ حاصله بسیار نرم شود استاندارد باعثاستحکام نسبت به نمونه
FTIR  گروه جدیدی مشاهده نمی شود  .  

 تغییر قابل مالحظه ای در نسبت کریستالینگی و آمورف مشاهده Xدر طیفهای بدست آمده از اشعه 
  . ی ندارد نمی گردد ودر نتیجه می توان گفت که نانوتیوپ کربن بر روی کریستالینگی تاثیر



در بررسی عکسهای حاصله از میکروسکوپ الکترونی مشاهده می شود که با افزایش میزان 
Spinfinish و نخ ریسیده شده با آب خالص صدمه فوق  مقدار آن بر روی الیاف افزایش یافته است

   .العاده زیادی دیده و استحکام آن کاهش یافته است 
 میزان جذب نیز افزایش Spinfinish شود که با افزایش همچنین در بررسی میزان جذب مشخص می

و با گرفتن سطح مقطع نرمی بیشتری در لیف مشاهده می شود ولی از نظر اقتصادی مقرون به می یابد 
 باتوجه به اینکه ساختار شیمیایی آن را نمی دانیم لکن نرمی و لطافت بسیار AME4. صرفه نیست 

  .زیادی در نخ ایجاد کرده بود 



  :مقدمه 
جهت بهبود .   می باشد و به روش ذوب ریسی تهیه می شود  الیاف الفینیاز گروهالیاف پلی پروپیلن 

  . مختلفی را در اکسترودر به همراه مذاب پلیمر مخلوط کرد دوتغییر خواص آن می توان موا
ان افزودن در این پروژه بجای متد فوق مواد و سطح فعالها را درمرحله بعد از اکسترودر در زم

spinfinish و راحتتر نسبت  به الیاف اضافه می کنیم که اگر این روش جواب دهد بسیار کم هزینه تر
با توجه به اینکه پلیمر پس از اسپینرت هنوز مذاب است وکشیده نشده امکان . به روشهای دیگر است 

 با نسبتهای spinfinishدر این پروژه نانوتیوپ کربن و آب و . هر گونه تغییر در آن وجود دارد 
  .  متفاوت مخلوط و بررسی شده اند 


