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سرفصل مطالب

تخریب نوری در پلیمرها
دوده
  دوده مناسب برای لوله
مستربچ مشکی
اثر مستربچ بر خواص لوله
برگه مشخصات فنی پیشنهادی برای گرید لوله
برگه مشخصات فنی مستربچ
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تخریت نوری پلیمرها

.مر استکربن در زنجیره پلی-دارای انرژی الزم برای شکست پیوند کوواالنسی کربن(UV Radiation)اشعه فرابنفش •
افت شدید خواص مکانیکی•

شکست ترد و از دست دادن ازدیاد طول•
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Carbon Black–دوده 

ساختار سلسله مراتبی و انواع مختلف•

UVبهترین و ارزانترین جاذب •

روش های مختلف تولید•

کاربردهای متنوع•
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روش های مختلف تولید دوده
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های کنترل کیفی  وآزمون مشخصات دوده 
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اثر اندازه دوده بر جذب فرابنفش و حفظ خواص
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Elftex-مشخصات دوده نوع پالستیک P100
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مستربچ مشکی

Carbon BlackPolymer Carrier

Additives
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اکاربردهای مستربچ مشکی در پلی اولفین ه

فیلم ها و نوارهای کشاورزی
لوله های تحت فشار
 لوله و پروفیل
ژیوممبرین
ژیوسینتیک
پوشش های سیم و کابل
پوشش های لوله های فوالدی
قطعات قالبگیری شده
 قطعات رسانا وESD
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اویژگی های مستربچ مشکی در پلی اولفین ه

Pipe application Key MB and CB Performance Typical Carrier Suitable CB Suitable MB

Irrigation Pipes-Tapes UV / Weatherability

LDPE,LLDPE

BLACK PEARL 
4040,160,120

ELFTEX 570
VULCAN 9A32

LL6259
LL6055
LL4932
PE6213

Micro dispersion

Surface smoothness

Mechanical Strength

Pressure Application 
UV / Weatherability

LDPE,LLDPE
ELFTEX P100,TP

LL3608
LL4943
PE2824
PE1873
PE2648
PE4462

Physical Cleanness (e.g. Ash)

Chemical Cleanness (e.g.Sulfur)

Dispersibility

Fusion Compatibility

Mechanical Strength

Non Pressure –
Gravity Application

UV / Weatherability

LLDPE,LLDPE
Surface smoothness

Dispersibility

Fusion Compatibility
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هاستفاده از مستربچ مشکی در تولید لول

درنگاستفاده در پتروشیمی و تولید گرید خو

لهاستفاده در پایین دست و هنگام تولید لو

Polymer Degradation and Stability 148 (2018) 75–85
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هاستفاده از مستربچ مشکی در تولید لول

Polymer Degradation and Stability 148 (2018) 75–85
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االتاثر مستربچ مستربچ مشکی بر جوش و اتص

S. Deveci 140 et al. / Polymer Degradation and Stability 162 (2019) 138e147
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االتاثر مستربچ مستربچ مشکی بر جوش و اتص

S. Deveci et al. / Polymer Degradation and Stability 162 (2019) 138e147

شوداستفاده از مستربچ با پخش نامناسب باعث ترد شدن اتصال جوشی می.
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ه ترکاثر مستربچ مستربچ مشکی بر رشد آهست

 با استفاده از آزمونFNCTرشد آهسته ترک بررسی شد.
مستربچ باعث کاهش مقاومت لوله در برابر رشد آهسته ترک می شود.
 میزان کاهشSCGتابع نوع پایه مستربچ است.
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SCGبر روی نتایج تست اثر دوده

Natural - 1568 h Black compound- 735 h
اضافه کردن دوده به صورت پودر در پتروشیمی 
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Natural - 1876 h

Black Compound- 450 h

SCGبر روی نتایج تست اثر مستربچ مشکی

استفاده از مستربچ مشکی در پایین دست برای تولید لوله
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مستربچویژهبههاگرانولکردنخشک•

Gravimetirc)وزنیگیریاندازهسیستمازاستفاده• dosing)

.شوندمخلوطکامالفیزیکیصورتبهاصلیقیفبهورودازقبلمستربچوگرانول•

.شودگیریاندازهمتناوبصورتبهنهاییمحصولدردودهمیزان•

.باشدمیمشکلاکسترودرزیادخروجیدرهاپیگمنتپراکنش•

.شودبررسیاکسترودرسرعتباالتریندربایددودهپراکنش•

.شودبررسیمحصولقسمتترینضخیمدردودهپراکنش•

.استساعت1000ازبیشآنSCGکهشوداستفادهرنگیبیگرانولاز•

L/Dبادارمانعپیچکهشوداستفادهاکسترودریاز• > .باشد(Maddockنوعاز)اختالطنواحیدارایوداشته36

نکات کلیدی برای استفاده از مستربچ 
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در تولید با مستربچ و مواد نچرال چه کشورهایی وضعیت شبیه ما دارند ؟
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(خودرنگ مشکیمواد )به شکل گرانولPE100مشخصات مواد پلی اتیلن گرید
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(مواد خودرنگ مشکی)به شکل لوله PE100مشخصات مواد پلی اتیلن گرید

SCG = 500h
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(بیرنگمواد )به شکل گرانولPE80مشخصات مواد پلی اتیلن گرید 
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(مواد بیرنگ)به شکل لوله PE80مشخصات مواد پلی اتیلن گرید

SCG = 1000h
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مشخصات مستربچ به شکل گرانول
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مشخصات لوله تولیدی با مستربچ
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با تشکر از توجه شما


