
       , 2013.2Eng. & Tech. Journal, Vol.31, No 

307 
 

A Study of the Effect of Iraqi Bentonite on Some  
Properties of Polymeric Blend 

 
 
Dr. Najat J.Saleh                                   
Chemical Engineering Department, University of Technology 
Email:Njt_saleheyahoo.Com 
May A. Muslim 
Chemical Engineering Department, University of Technology 
 

 
Received on: 29/6/2011      &     Accepted on: 7/6/2012  

 
 
ABSTRACT 

In this research The specimens of composite materials were prepared from matrix 
(polypropylene and polymethylmethacrylate)(80 /20) wt%  in different weight 
fractions(3,6,9,12 &15)wt% and different particle sizes(45,60,70&110)µm of 
Bentonite. 

The results have shown that after the reinforcement with different weight fraction 
of Bentonite powder most mechanical properties such as hardness and modulus of 
Elasticity increase. Elongation decreases with an increase in weight fraction of (3, 6, 
9, 12, 15) wt% and decrease with particle size decrease (45, 60, 70, 110) µm. 
Also the results have shown that the thermal stability of PP/PMMA increases with 
addition of Bentonite and the thermal stability of small particle size (45 µm) was 
higher than larger particle size (110 µm). 

PP/PMMA/BN [(80/20/15) > (80/20/12) > (80/20/9) > (80/20/6) > 80/20/3)].   
The results have shown the diffusion coefficient (D) was increased with temperatures 
(30, 45, 60) C° and decreased with filler content (3, 6, 9, 12, 15) wt% increase. 
The activation energy (E) increase with filler content (BN) increase and (E) increases 
with particle size of BN filler decrease. 

Also the results have shown the addition of BN particles of PP/PMMA blend 
increases the discontinuity and restricts the growth of crystal therefore crystalline 
peak intensity is reduced in filler blend composite. Addition of large particle size of 
BN adversely affects the crystallization of PP.  

  
  

  دراسة تأثير البنتونايت العراقي على مخلوط بوليمري مكون من
  بولي ميثاكريليت/بولي بروسلين 

  
 الخالصة

والبولي ميثـل مثيـا   %  ٨٠النماذج للمواد المتراكبة تم تحضيرها من خلط البولي بروبلين بنسبة 
م حبيبيـة  مع مختلف النسب الوزنية من مسحوق البنتونايـت وباحجـا  % ٢٠اكريليت بنسبة وزنية 

مختلفة وبعد ذلك جرت دراسة بعض الخواص الميكانيكية والفيزياوية والحرارية وفحص البلوريـة  
  . ولجميع المتراكبات المحضرة

واالحجـام المختلفـة   ) % ١٥,١٢,٩,٦,٣(النتائج بينت انه بعد التدعيم لمختلف النسب الوزنيـة  
غلب الفحوصات الميكانيكية ازدادت مثـل  مايكروميتر من مادة البنتونايت فان ا) ١١٠,٧٠,٦٠,٤٥(
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اما بالنبسة الى االستطالة ، مع زيادة نسبة البنتونايت وصغر حجم الدقائق) معامل المرونة، الصالدة(
) ١١٠,٧٠,٦٠,٤٥(وصغر الحجم الحبيبـي  ) % ١٥,١٢,٩,٦,٣(فانها قلت مع زيادة النسبة الوزنية 

    .مايكروميتر
التدعيم بمسحوق البنتونايت فان االستقرارية الحراريـة ازدادت مـع   وكذلك اظهرت النتائج انه بعد 

وان االستقرارية الحرارية تكون اعلى بالنسـبة للحجـم   ) % ١٥,١٢,٩,٦,٣(زيادة نسبة البنتونايت 
   .مايكروميتر) ١١٠(مايكروميتر مقارنة بالحجم الكبير ) ٤٥(الحبيبي الصغير 

درجة مئوية وتقـل مـع زيـادة    ) ٦٠,٤٥,٣٠(جات الحرارة اما االمتصاصية فانها تزداد بزيادة در
فانه يـزداد  ) Ea(اضافة الى ذلك ان مقدار الطاقة ، ) % ١٥,١٢,٩,٦,٣(النسبة المئوية للبنتونايت 

 .البنتونايت وصغر الحجم الحبيبي مع زيادة نسبة
امتالء الفجوات بشـكل   اما تاثير اضافة البنتونايت على التركيب البيني للمادة المتراكبة فانه يالحظ

   .جيد بالنسبة للمادة المتراكبة
اما تاثير اضافة البنتونايت على التركيب البلوري للمادة المتراكبة فانها تقلل مـن البنيـة البلوريـة    
والحجم الحبيبي الكبير للبنتونايت يقلل من التركيب البلوري بصورة افضل مـن الحجـم الحبيبـي    

  .الصغير
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