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پتروشیمی مارون

Nonwoven Fabrics
منسوجات نرم تر و لطیف تر

مصرف کمتر مواد افزودنی

امکان تولید پارچه با وزن متر مربع بسیار پایین
کاهش استهالک خط تولید

CF & BCF

سرعت تولید باالتر
نخ ظریف تر

استحکام باالتر نخ

کاهش استهالک خط تولید

پتروشیمی مارون

Thin wall injection molded containers
کاهش فشار تزریق

افزایش سرعت تولید

کاهش استهالک خط تولید

کاهش مصرف انرژی

Masterbatch

مناسب برای تولید انواع مستربچ های PP
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Nonwoven
Fabrics
منسوجـات بـیبافـت

پتروشیمی مارون
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گریــد HP562

مزایـای استفـاده از  HP562در تولیـد منسوجـات

گریــد  HP562یــک هموپلیمــر پلیپروپیلــن بــا قابلیــت جریانپذیــری

گریــد  HP562در تولیــد انــواع منســوجات بــی بافــت اســپان بانــد بــرای

بــاال و توزیــع وزن مولکولــی نســبتا باریــک اســت .ایــن دو ویژگــی

تولیــد پوشــک بچــه و بزرگســال ،ماســک ،لبــاس هــای محافــظ پزشــکی،

ســاختاری گریــد  HP562اســتفاده از آن را در تولیــد محصوالتــی

روتختــی بیمارســتانی ،انــواع منســوجات صنعتــی و کشــاورزی ،آســتری

چــون منســوجات بــی بافــت ( ،)Nonwoven Fabricsنخهــای

بــرای صنایــع کاالی خــواب ،مبلمــان و پوشــاک ،کیــف و ســاک بســته

پیوســته (فیالمنــت) صنایــع دوخــت ( ،)CFنــخ هــای پیوســته

بنــدی ،پوشــش محافــظ کــت و شــلوار و  ...قابــل اســتفاده اســت .مــوارد

(فیالمنتــی) حجیــم ( )BCFصنایـــع کفپوشهـــای ماشــینی ،الیــاف

زیــر از جملــه مزایــای ایــن گریــد در تولیــد منســوجات بــی بافــت اســپان

منقطع ( )Staple Fiberو ظروف بستــهبنـــدی دیـــواره نازک تزریقـــی

بانــد مــی باشــد:

بـیبافـت

( )Thin wall injection molded containersمناســب کــرده و همچنیــن
امــکان اســتفاده از آن را در تهیــه انــواع مســتربچ فراهــم میکنــد.

عــدم اســتفاده از پراکســید در تولیــد ایــن گریــد کــه منجــر بــه عــدم
تغییــر رنــگ و همچنیــن عــدم ایجــاد بــو در محصــول نهایــی مــی شــود
کاهــش قابــل مالحظــه مصــرف مســتربچهای کاهــش دهنــده
وزن مولکولــی در خــط تولیــد منســوجات بیبافــت کــه منجــر بــه
کاهــش هزینــه تولیــد مــی شــود (در صــورت اســتفاده از ایــن گریــد
بهجــای گریــد  HP552Rکاهشــی تــا حــدود  70درصــد در مصــرف
مســتربچ کاهشدهنــده وزن مولکولــی امکانپذیــر اســت)
ایجــاد نرمــی و لطافــت در پارچههــای تولیــدی از ایــن گریــد کــه در
کاربردهــای تولیــد پوشــک بچــه و بزرگســال ،ماســک ،لباسهــای
پزشــکی و ملحفههــای بیمارســتانی حائــز اهمیــت اســت
افزایــش ســهولت فرایندپذیــری در قالــب کاهــش مصــرف انــرژی و
امــکان دســتیابی بــه ســرعتهای تولیــد بــاال
اســتهالک کمتــر خــط تولیــد در صــورت اســتفاده دراز مــدت از ایــن
گریــد
امــکان تولید گســتره وســیعی از پارچههایــی با وزن متــر مربع مختلف
(از گرماژ

به باال)

قابلیت رنگ پذیری باال در فرایند تولید منسوج بیبافت
بهبود مقاومت منسوج بیبافت در برابر تغییر رنگ

6

پتروشیمی مارون

مزایـای استفـاده از  HP562در تولیـد نـخ پیوستـه ( )CFو
نـخ پیوستـه حجیـم ()BCF

امکان استفاده از این گرید در خطوط تولید سرعت باال
امکان تولید نخ  CFبا اســتحکام باال

افزایش نرمی و لطافت نخ تولید شــده از این گرید در مقایســه با گریدهایی همچون HP552R
قابلیت تولید دنیرهای مختلف تک رشــته الیاف (از دنیر  1به باال)
استهالک کمتر خط تولید در صورت استفاده درازمدت از این گرید
کاهش ضایعات تولید

قابلیت رنگپذیری باال

مقــاوم در برابر تغییر رنگ

CF & BCF
نــخ پیوســته و نــخ
پیوســته حجیــم

پتروشیمی مارون

مزایـای استفـاده از  HP562در تولیـد ظـروف

بستهبنـدی دیـواره نـازک تزریقـی

گریــد  HP562در صــورت ترکیــب بــا یــک کوپلیمــر رنــدوم پلیپروپیلــن

گزینــه مناســبی جهــت تولیــد ظــروف بســتهبندی دیــواره نــازک بــا روش
تزریــق میباشــد .ترکیــب  70:30از گریــد  HP562بــا گریــدی همچــون

 RP345Sمیتوانــد تعــادل مناســبی بیــن هزینــه /فرایندپذیــری/

خــواص مکانیکــی /شــفافیت ایجــاد کنــد.

در صــورت اســتفاده خالــص از گریــد  HP562در تولیــد ظــروف جــداره
نــازک و ســایر ظــروف تزریقــی مزایــای زیــر در مقایســه بــا گریدهــای
 HP552Rو  Z30Sقابــل حصــول میباشــد:
کاهش فشار تزریق

افزایش سرعت تولید

کاهش استهالک خط تولید
کاهش مصرف انرژی

مزایـای استفـاده از  HP562در تولیـد

مستربـچ

قابلیــت جریانپذیــری بــاالی ایــن گریــد امــکان اســتفاده از آن را در
فرموالســیونهای مختلــف مســتربچ فراهــم میســازد.

بــا توجــه بــه گســتره وســیع کاربردهــای گریــد  HP562یــا HP552R

در صنایــع نســاجی و تزریقــی ،تولیــد مســتربچهای بــر پایــه گریــد
 HP562در کاربردهــای ذکــر شــده مزیــت پراکنــش و توزیــع مناســب

افزودنــی یــا رنــگ را بــه وجــود مـیآورد.

خواص

مقدار

واحد

روش سنجش

فیزیکی
سرعت جریان مذاب (Kgا°C،2.16ا )230
چگالی
مکانیکی
مدول خمشی
مقاومت کششی در نقطه تسلیم
ازدیاد طول در نقطه تسلیم
مقاومت ضربه ایزود قطعه ناچ دار (°Cا )23
سختی
حرارتی
دمای نرمی وایکت (Nا)9.8
(0.46 MPa)HDT
فرسودگی حرارتی تسریع شده (°Cا )150

37

g/10 min

ISO 1133

0.9

g/cm3

ISO 1183

1600

MPa

ASTM D790

34

MPa

ISO 527

10

%

ISO 527

23

J/m

ASTM D256

100

R-scale

ISO 2039

152

°C

ISO 306

102

°C

ASTM D648

150

hours

ISO 4577
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ارتباط با ما:
پشتیبانی فنی
تلفن061-52295278 :
مهندسی فروش
تلفن061-52295243 :
دورنگار021-86759084 :
ایمیلSE@MPC.IR :

