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Abstract 
           In the present work a new type of composite material has been prepared 
from mixing of polypropylene and polyamide 6 at constant ratio (80/20)] and 
adding different weight percent (0, 5,10,15)% of both local bentonite and red 
kaoline fillers respectively by using single screw extruder .Some of mechanical  
properties such as tensile strength (Young modulus) tensile at fracture and 
elongation  of filled and unfilled PP/PN6 blends were determined at different 
temperatures, and different weight percent of filler. Addition of filler increases the 
Young modulus and tensile strength at break. Bentonite filler gives better 
mechanical properties, than red kaoline fillers. Also empirical equations were 
obtained which could be utilizing to calculate one of the mechanical properties in 
term of temperatures and weight fraction of filler content. An equation was 
proposed to show the best fit with experimental data, relevant contour diagrams, 
for optimization of properties is also presented.  
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تحضير ودراسة صفات اجهادات الشد لمخاليط من بولي بروبيلتي بولي 
بنتونايت/6بولي اميد/لماولبن االحمر وبولي بروبيلتي  /6اميد  

  
  الخالصة                 
 عبارة عن مخلوط بـوليمري ،       ي ه تحضير مواد متراكبة جديدة التي    في البحث الحالي تم            

مع اضافة مختلـف    ) 20/80( بنسبة وزنية ثابتة     6-مع بولي أميد  ج بولي بروبلين    ييتكون من مز  
علـى التـوالي    المحليين    مسحوقي البنتونايت والكاؤولين األحمر    من) 15,10.5.0(النسب الوزنية 

 مثـل   وبعد ذلك جرت دراسة بعض الخصائص الميكانيكيـة        . المنفرد البثقوذلك باستخدام جهاز    
 ولجميع المتراكبـات المحـضرة وقورنـت         واالستطالة ،  )معامل يونك ( اجهاد الشد عند الكسر     

ا وجرت الفحوصات بدرجات حرارية     النتائج المستحصلة مع تلك التي تعود لمادة األساس بمفرده        
 معامـل   :من النتائج التي تم الحصول عليها لوحظ ازدياد كل من         . مختلفة وكسور وزنية مختلفة     

من النتائج التي تم الحصول عليها تبين         .  ألوزنيلخلط  بزيادة نسبة ا   عند الكسر   الشد وإجهاد يونك
في البحث الحالي أيضاً تم ايجاد معادالت       .أن البنتونايت أعطى نتائج أفضل من الكاؤولين األحمر         

لصفات الميكانيكية بداللة الحرارة والكسر الـوزني       ا ىتجريبية يمكن استخدامها ال يجاد قيمة أحد      
لنتـائج  ل تظهر العالقة المتطابقـة       التي وتم افتراض المعادالت  .اسة قيد الدر   مدى للحشوة وضمن 

 ,.                النظرية والعملية وتم رسم منحنى عدادي معتمدة على المعادالت المفترضـة  
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