
Effect of Carbon Black Content on UV stability of PP 
Mechanical Fittings: A Comparative study with HDPE

Ghodratollah Hashemi Motlagh, University of Tehran



Carbon black Effect on the UV Stability of 
PP and HDPE: a comparative Study

Ghodratollah Hashemi Motlagh
aAdvanced Polymer Materials and Processing Lab, Polymer Eng. Group, 

University of Tehran
bAzmoon Dana Plastic Co., ISO 17025/INSO accredited lab

Alireza Sahaf Amin
Standard Committee Deputy, Iranian Association 

of PE Pipe & Fitting Producers
Kiomars Aliakbarkhani

Vahid Industrial Group



تنوع اتصاالت مکانیکی در سامانه های آبیاری و آبرسانی

عمدتا از جنس پلی پروپیلن در ایران

ISO 6964 : وزنیدرصد 3تا 2مقدار دوده مناسب برای پایداری نوری در پلی اولفین ها

PPمی شود بهدارای کربن نوع سوم منجر

تخریب حرارتی و حرارتی اکسیداسیونی از نوع شکست زنجیر و کاهش جرم مولکولی

 سرعت تخریب بسیار باالتر نسبت بهPE

 آیا تاثیر دوده بر مقاومت به نور خورشیدPP مشابهPEمی باشد؟

 آیا دوده پایدارکنندهUV  مناسب و کاملی برایPPمی باشد؟ یا نیاز به پایدارکننده های فرابنفش دارد؟

 نیاز به انجام یک پروژه پژوهشی برای مقایسه نقش دوده در پایداری نوریPP وPE

مقدمه و اهمیت پروژه
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قرارداد پژوهشی

انجمن لوله اتصاالت پلی اتیلن: کارفرما

دانشگاه تهران: مجری

همکاران
گروه تولیدی لوله اتصاالت وحید، آقای مهندس کیومرث علی اکبرخانی: تولید اتصاالت

انجمن لوله اتصاالت پلی اتیلن، آقای مهندس علیرضا صحاف امین، دبیر کمیته استاندارد: مشاور

دانشگاه تهران، مهندس فرید جعفری: آزمون ها

آزمایشگاه آزمون دانا پالستیک: آزمون ها

تیم پروژه
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PP fitting, size 63:      0%CB           0.8%CB     1% CB           2.5%CB   

انمونه های تولید شده و خواص آنه

5

PE100:                    0%CB           0.4%CB       1% CB      2%CB   



نمونه های تولید شده
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No. Sample name
HDPE

(wt%)

PP

(wt%)

Masterbatch 

(wt%)

Carbon black

(wt%)

1 PE 100 0 0 0

2 PP 0 100 0 0

3 PECB1 99 0 2.5 1

4 PECB2 98 0 5 2

5 PPCB1 0 99 2.5 1

6 PPCB2.5 0 97.5 6.25 2.5

به ضخامت اتصاالت با اره به قطعات کوچک تقسیم شده و به روش قالب گیری فشاری به ورق
تبدیل شدندmm 0.5تقریبی 
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Sunlight/UV spectrum



Sunlight/xenon lamp spectrum
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Average global sunlight radiation
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Sunlight/xenon lamp spectrum



UV lamp/sunlight spectrum
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و طبیعیUVAمصنوعی هوازدگی
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UV exposure condition: 8 h UV (BPT=60°C) 0.89 W/m2 @ 340nm       4 h condensation(T= 50°C)



مصنوعی المپ زنونهوازدگی
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1000 آزمون مقاومت هوازدگی مصنوعی معادل یک سال طول عمر در شرایط طبیعیساعت  2000تا

 (سال5ساعت معادل 6000)، پروفیل درب و پنجره (ساعت8000)مخازن پلی اتیلن روباز

 ساعت نوار آبیاری چند بارمصرف1000ساعت برای نوار آبیاری یک بار مصرف، 250: 6775استاندارد ملی

 سال طول عمر  1ساعت هوازدگی مصنوعی معادل 1000هر 6775استاندارد ملی

 آزمون المپ زنون مطابقISO 4892-2

 آزمون المپ فرابنفشISO 4892-3

زمان آزمون هوازدگی
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 sever drop in OIT for CB=0

 sever drop in OIT for 

CB=1% after 2000 h

 near constant OIT for 

CB=2% up to 3000h

HDPE: OIT before/after UV
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 OIT is too low to make 

conclusions

Replicate molding: 

OIT=  10-12 min before UV

 experiments under way on 

new samples

PP: OIT before/after UV

15

0

1

2

3

4

5

6

0 1000 2000 3000 4000

O
IT

 (
m

in
)

UVA exposure time (h)

2% CB

0% CB

PP OIT @ 200 °C



 near constant elongation at 

break for samples containing 

carbon black

 sever drop for PE/CB=0 

after 2000 h

HDPE: Elongation @ break
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 0 Wt% CB

2000 h UV

 no sign of peak at 

1710 due to C=O 

formation

 same for CB=1%

and CB=2%

Chemical change by FTIR: HDPE
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Before UV

After 2000h UV



 strong C=O peak 

after UV exposure

for PP and PP/CB 2%

Chemical change by FTIR: PP
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Before UV

PP CB 2% after 3000h UV

PP  after 3000h UV



o ساعت 1500پس از تقریبا

بدون دودهPPتابش فرابنفش، ورق 

به شدت شکننده شد به نحوی که انجام  

آزمون کشش بر روی آن غیر ممکن بود و

نمونه خرد می شد

oدر مقابل ورق حاوی دوده انعطاف پذیری

ساعت  3000کامل از خود نشان داد که تا 

تابش هم ادامه داشت

ارزیابی کیفی
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 قالب گیری مجددPP  با خواص کششی مناسب و تکرار آزمون ها

 ادامه آزمون هوازدگی فرابنفش

  آزمون هوازدگی زنون

 اضافه کردن تغییراتMFI تا حد امکان

 استفاده از پایدارکننده های مناسب برای جلوگیری از تخریبPP

 تغییر گریدPP

ادامه پروژه و پیشنهادات
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 ساعت کامال شکننده 2000در مقایسه با پلی اتیلن، پلی پروپیلن به شدت بر اثر تابش فرابنفش تخریب و پس از نزدیک
شد( شبیه پارافین جامد)

 آنالیزFTIR ساعت پیک کربونیل در 3000نشان داد که تاPEظاهر نمی شود

 نتایج آزمونOIT نشان داد کهPE ساعت 2000درصد دوده تا 1بدون دوده نیز تخریب می شود اما پلی اتیلن حاودی
ساعت پایدار است3000درصد دوده تا بیش از 2و پلی اتیلن حاوی 

 ساعت  دچار افت شدید می شود اما پلی اتیلن های 2000نتایج آزمون کشش نشان داد پلی اتیلن بدون دوده پس از
ساعت دچار افت خواص نمی شوند3000حاوی دوده تا 

 آنالیزFTIR ساعت پیک کربونیل در 3000نشان داد که پس ازPP وPP/CB 2% ظاهر می شود که شدت نمونه
حاوی دوده، کمتر است که نشان دهنده تاثیر دوده بر پایداری نوری می باشد

 ارزیابی کیفی انعطاف پذیری ورق هایPP  انعطاف پذیر ها همچنان ساعت ورق 3000حاوی دوده نشان داد که تا
ساعت به شدت شکننده شد2000خالص پس از PPهستند در حالیکه ورق 

 دوده در پلی اتیلن پایداری نوری بسیار موثری ایجاد می کند اما درPPتاثیر به مراتب کمتری دارد

نتیجه گیری
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سهم فرابنفش و مادون قرمز در طیف خورشید

آزمون های قطره چکان و نوار آبیاری قطره ای، انجمن لوله اتصاالت پلی اتیلن، قدرت اله هاشمی مطلق
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طیف خورشید
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24

Cabot


