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Abstract 
      In the present work, polymer blends were fabricated by mixing two polymers 
of polypropylene and poly (methyl methacrylate) mixed in different weight 
percentage and different particle size of Iraqi kaolin. The study of some 
mechanical, physical and thermal conductivity properties was carried out on all 
composites. The mechanical tests included (impact, hardness, modulus of 
elasticity, yield strength, elongation, stress at break and compression), Lee's disc 
method was used to calculate the coefficient of the thermal conductivity of 
specimens before and after reinforcement with kaolin powder. The physical 
properties test included absorption tests, as well as X-ray measurement. The 
results have shown that after the reinforcement with different weight percent of 
kaolin powder, most mechanical properties such as hardness , modulus of 
elasticity and compression increase while impact and elongation decrease with 
increasing in weight percentage and a decreasing in particle size. The results have 
shown also that the coefficient of thermal conductivity decreases with increase 
weight percentage the water gain is decreased with the increase in weight percent 
and decrease in particle size of the filler. X-ray diffraction pattern of filled 
samples indicates that addition of kaolin adversely affects the crystallization of 
PP/PMMA blend. 
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دراسة بعض الخواص الميكانيكيةالحرارية والفيزياوية لخليط بوليميري باستخدام 
  الكاؤلين القراني كمادة مالئة

 
  الخ�صة
البولي (يج من نوعين من النسب الوزنية  من البوليمرات في البحث الحالي تم تحضير مز       

م��ع نس��ب وزني��ه  و حج��وِم حبيبي��ة مختلِف��ة ِم��ْن الك��اوليِن ) ب��روبلين و الب��ولي ميثامثي��ل اكريلي��ت
وبع��د ذل��ك ج��رت دراس��ة بع��ض الخ��واص الميكانيكي��ة والقيزياوي��ة والحراري��ة والفح��ص العراق��يِ، 

الفحوص��ات الميكانيكي��ة تتض��من فحوص��ات ش��ملت  .باش��عة اك��س ولجمي��ع المتراكب��ات المحض��رة
الفحوص��ات الحراري��ة تض��منت اس��تخدام ق��رص ل��ي  ) .الص��دمة والص��6دة وا5نض��غاطية والش��د(

الفحوص��ات . لحس��اب معام��ل التوص��يل الح��راري للنم��اذج قب��ل وبع��د الت��دعيم بمس��حوق الك��اؤلين
الك�اؤلين لدراس�ة تاثيرھ�ا  الفيزياوية تضمنت ا5متصاصية والذي جرى عند نسب مختلفة م�ن م�ادة

فحص اشعة اكس لمعرف�ة ت�اثير اض�لفة م�ادة الك�اؤلين عل�ى التركي�ب البل�وري  .على تلك الخواص
النتائج بينت انه بعد التدعيم بمختل�ف النس�ب الوزني�ة وا5حج�ام المختلف�ة م�ن م�ادة  .للمادة المتراكبة

ة ونقط��ة الخض��وع ازدادت مث��ل الكل��ؤلين ف��ان اغل��ب الخ��واص الميكانيكي��ة ماع��دا اختب��ار الص��دم
وك�ذلك النت�ائج اظھ�رت . مع زيادة نسبة الك�اؤلين وص�غر حج�م ال�دقائق) معامل المرونة, الص6دة(

ان��ه بع��د الت��دعيم بمس��حوق الك��اؤلين ف��ان معام��ل التوص��يل الح��راري تق��ل م��ع زي��ادة نس��بة الك��اؤلين 
ة الوزني��ة لم��ادة الك��اؤلين ام��ا ا5متصاص��ية فانھ��ا قل��ت م��ع زي��ادة النس��ب. وص��غر الحج��م الحبيب��ي

اما تاثير اضافة الكاؤلين على التركيب البلوري للم�ادة المتراكب�ة  .وصغرحجم الحبيبات لتلك المادة
  .   فانھا تؤدي الى انخفاض النسبة البلورية للمادة المتراكمة

 


