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بكارگيري پلي ايزوبوتيلن در فرآيند پليمريزاسيون پلي استايرن ضربه پذير به 
 منظور افزايش مقاومت شيميايي

 
  3 ، محمد ميرعلي2 ، جمال اعاليي1عليرضا خوش نيت

 پژوهشكده علوم و تكنولوژي پليمر ،پژوهشگاه صنعت نفت   ، تهران ، ضلع غربي استاديوم آزادي

khoshniatar@ripi.ir 
  
 
 

  چكيده
پلي استايرن ضربه پذير ذاتاّ در برابر تركيبات آبي، اسيدها،بازها و بيشتر محلولهاي نمكي مقاوم است ، اما مقاومت شيميايي خوبي در برابر 

اخلي از آنجا كه عمده مصرف اين محصول در صنايع بسته بندي غذايي و پوشش د. عوامل اكسيد كننده ، حاللهاي آلي، روغنها و چربيها ندارد
يخچال و فريزر متمركز است،و بويژه در تماس با مواد پلي يورتاني در مرحله تزريق فوم در پشت اين محصول به عنوان اليه داخلي يخچال دچار 

از اينرو هدف اين پروژه ارتقاء كيفيت شيميايي محصول پلي استايرن ضربه پذير توليدي : خوردگي و تخريب شيميايي و مكانيكي مي شود
وشيمي تبريز به منظور توسعه كاربرد اين ماده در جايگزيني ورقه هاي وارداتي با كاربرد پوشش داخلي يخچال و ظروف يكبار مصرف بوده پتر

روش كار بر مبناي استفاده از پليمر پلي ايزوبوتيلن به عنوان ماده روان كننده و شبكه اي كننده در جهت اصالح مكانيسم تركچه اي . است
. مي باشد (ESCR) وتأخير اندازي در نفوذ حالل به ساختار تركچه ها و بهبود مقاومت شيميايي و محيطي تحت تنش(Crazing)شدن

بررسيهاي آزمايشگاهي همچون تعيين ميزان ژل، ميزان گرافت شدن، خواص مكانيكي و مطالعات مورفولوژي نشان مي دهد كه مصرف حداقل 
روغن معدني در مرحله پيش پليمريزاسيون قبل از پديده برگشت فازي تأثير قابل توجهي در افزايش  درصد پلي ايزوبوتيلن در مخلوط با 2

  .مقاومت شيميايي پلي استايرن ضربه پذير دارد
  

 پلي استايرن ضربه پذير ، پلي ايزو بوتيلن ، مقاومت شيميايي و محيطي تحت تنش: واژه هاي كليدي
  

ت شده با الستيك همچون پلي بوتادين پراكنده شده در فـاز مـاتريس اسـتايرن ،مـورد                  بيشتر پليمرهاي استايرني تقوي   :مقدمه - 1
   اين مواد بـه پلـي اسـتايرن ضـربه پـذير      . كاربرد در پوششهاي يخچالي ، بسته بندي ، مبلمان، اسباب بازي و غيره مي باشد

(High impact polystyrene)ا به فاكتورهاي متعـددي از جملـه انـدازه    معروف هستند و ساختار فيزيكي و خواص مكانيكي آنه
يكي ديگر از مشخصه موا د پلي استايرن ضربه پذيرقابليت مقاومتهاي محيطـي           . ذرات الستيكي شبكه اي شده مربوط مي شود       

. از جمله به عنوان ظروف غذا داشتن اين خاصيت بسيار مهم است  مي باشد كه با توجه به موارد كاربردي(ESCR)تحت تنش 
 شـكل گيـري حرارتـي     HIPS محتوي ظروف پليمري نبايد باعث تخريب ظرف شود، هنگاميكه ورقه هاي اكسترود شدهغذاي

مي شوند، تنشهاي باقيمانده در قطعات قالبگيري شده حبس ميگردند در اينصورت پليمر تحت تنش در مجاورت مواد خورنده                   
يرن اصالح شده با ذرات الستيك مقاومت به ضربه بااليي دارند لكن            پلي استا . استقامت الزم را نداشته و ضعف نشان خواهد داد        

مستعد تركهاي تنش محيطي هستند و در مجاورت محصوالت غذايي، چربيها، روغنها و عوامل پف زاي آلـي هالوهيـدروكربنها                    
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ه هـاي بـسيار ريـز در        زيرا وجود ذرات ريز الستيكي موجب ايجاد تركچـ        .داراي فلورين و كلرين گسترش تركها تسريع مي يابد        
از سـوي   ، [1]اطراف اين ذرات شده و مكانيسم استهالك تنش را سوق مي دهد،و منجر به  آزاد شدن تنش در پليمرمي شـود 

بـويژه آنكـه عوامـل    . شده و در رشد ترك و تسريع آن بسيار موثر اسـت  ديگر اين تركچه ها محل نفوذ عوامل شيميايي مخرب
 و سـيكلوپنتان كـه در       (CFC)يا حباب ساز هالوهيدروكربنها شامل فلور و كلر نظير كلروفلوروكربن           مخرب از نوع مواد پف ساز       

اين پليمرها معموالً به عنوان پوشش داخلـي يخچـال و فريـزر             . مرحله تزريق پلي يورتان به پشت پليمر مصرف مي شوند باشد          
د مي توان به چسبندگي فاز الستيكي و مـاتريس، انـدازه             از جمله عواملي كه تشكيل تركچه را كنترل مي كن          استفاده مي شود  

ذرات فاز الستيكي، غلظت الستيك، دماي انتقال شيشه فاز الستيك، شكل هندسي و مدول ذرات الستيك، دمـاي آزمـايش و                     
بـه  در اين تحقيق به اهميت چسبندگي بـين فـاز السـتيكي و مـاتريس                .[2,3]ضريب انبساط حرارتي فاز الستيكي اشاره نمود      

منظور كنترل تركچه هاي تشكيل شده در اطراف ذرات الستيكي و افزايش درجه شـبكه اي شـدن و گرافـت شـدن از طريـق                          
  .استفاده از پلي ايزوبوتيلن در فرايند پليمريزاسيون توجه شده است

   ESCR مكانيسم- 2
ده و با دانستن چگونگي عملكرد فوق تاثير   انجام شESCRتحقيقات بيشماري در تعيين و شناسايي مكانيسمهاي حاكم برفرآيند 

از آنجا كه دو .  شناسايي و متعاقب آن مقاوم سازي محصوالت پليمري تحت اين شرايط صورت گرفته استESCعوامل متعدد بر 
ود  محسوب مي شESCفرآيند اصلي تشكيل تركچه ها و نفوذ مايع خورنده شيميايي در تسريع رشد تركچه ها از مهمترين فرآيند 

 نقش فعال ESCلذا هر عاملي كه بتواند يكي يا هر دو اين فرآيندها را مانع و يا به تاخير بياندازد قادر خواهد بود تا در مقاوم سازي 
 و با حضور ذرات الستيكي كه (HIPS)با مطالعه آلياژها و محصوالت دوفازي همچون پلي استايرن ضربه پذير [3].داشته باشد

 دارند، تنشهاي حبس شده و همچنين تنشهاي وارده بر محصول در وحله اول بر ذرات الستيكي متمركز مي خاصيت انعطاف پذيري
شوند و منجر به تغيير فرم ذرات و به جهت تفاوت در مدول االستيسيته باعث تشكيل تركچه هاي ريز در اطراف ذرات مي شود كه 

بي ترديد مقابله با رشد تركچه ها و به . بر ماتريس شكننده بسيار موثر استاين فرآيند در جذب انرژي وارده و ممانعت از تاثير آن 
ثابت شده است .هم رسيدن آنها در ايجاد ترك از ضروريات بشمار رفته و يكي از عوامل آن اندازه و توزيع ذرات الستيكي مي باشد

صورت كوچك تر شدن ذرات از حد بهينه ، در.  ميكرون است2-3كه حد بهينه اندازه ذرات در ضربه پذيري محصول در حدود 
از سوي ديگر اندازه . تشكيل تركچه ها و تعدد آنها به كندي انجام مي شود و بخشي از انرژي وارده به ماتريس منتقل مي گردد

 بنابراين .بيشتر ذرات در تشكيل و رشد بيشماري از تركچه در داخل منطقه تغيير فرم اطراف ذره كه محيط بيشتري دارد موثر است
هر ساختمان تركچه فيبريلي ضمن .در اطراف يك ذره بزرگ تركچه هاي زيادي پديد مي آيند كه مجموعاً باعث كرنش خواهند شد

به اين ترتيب جزء . كشيده و نازك شدن وسعت كمتري را نسبت به حالت تك تركچه رشد يافته از ذره كوچك نشان مي دهد
ك تركچه ها از ذرات بزرگ تشكيل و رشد مي كنند مقاومت بيشتري را در برابر جريان حجمي زياد ليف شامل حفره هاي كوچ

 از طريق افزايش تركچه هاي بسيار ريز با تشكيل ساختمان ESCتحقيقات نشان مي دهد كه براي مقابله با . مايعات خورنده دارند
لها الزم است تا اندازه ذرات الستيكي داراي حد بهينه در فيبريل و همچنين ممانعت از ورود عوامل شيميايي خورنده به داخل فيبري

 ميكرون باشد، از آنجا كه ضربه پذيري محصول نيز حائز اهميت است بنابراين حد پايين اين محدوده مي تواند هم 3-10محدوده 
 است مقدار پالستي  ESCRاز عوامل ديگري كه تاثير گذار بر خاصيت . موثر باشدESCRدر افزايش ضربه پذيري و هم در افزايش 
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 بطور مقابل مالحظه اي داراي فضاي (mineral oil)تركچه هاي تشكيل شده در حضور روغن معدني . سايزر در محصول مي باشد
. خالي  بيشتري نسبت به نمونه بدون روغن هستند و ايجاد فضاهاي خالي محلي براي نفوذ بيشتر حاللهاي شيميايي بكار مي رود

 را در ضمن تشكيل تركچه ها با جزء حجمي فيبريلهاي بيشتر افزايش مي  ESC الستيك نيز در محصول مقاومت به افزايش درصد
در اين ميان همچنين كاهش درصد جفت شدن ذرات و بهم پيوستگي آنها و افزايش مقدار اختالف ضريب انبساط حرارتي بين . يابد

تشكيل هسته هاي اوليه تركچه ها .  موثر مي باشندESCتحكام بيشتر در برابر الستيك و ماتريس از جمله عواملي هستند كه در اس
 را بوسيله ESCبه اين ترتيب اين فاكتورها مقاومت به . در خالف تنش كشش اعمال بر ذرات يعني در قطبين ذرات مي باشد

  [5-3].تشكيل تركچه و با افزايش زمان تشكيل تركچه بهبود مي بخشند

   تجربيات- 3
 :مواد       

 ، الستيك پلي PTBC ممانعت كننده ppm 15 درصد و 7/99 پتروشيمي تبريز با خلوص C1   منومر استايرن از خط
  97 و گونه سيس زياد خلوص2-1  درصد وينيل11 و 4-1  درصد ترانس51  و 4-1 درصد سيس35بوتادين گونه سيس كم با 

ل بنزن پتروشيمي تبريز و ساير مواد از قبيل روغن معدني، آنتي اكسيدانت  اتيل بنزن از واحد اتي.درصد محصول پتروشيمي اراك
lrganox 1076و استئارات روي .  

  پلي ايزوبوتيلن INDOPOL H-100  ساخت شركت.BP Chemicals Ltd با ويسكوزيته
  (centi poise) 36450 درجه سانتيگراد  16 در دماي 

  :روشها
مطابق اين آزمايش .   انجام شده استASTM D1693 بر اساس استاندارد (ESCR)تنش آزمايش تعيين مقاومت شيميايي تحت 

  .  گزارش مي گرددESCRدرصد نمونه هاي شكسته شده با گذشت زمان به عنوان ارزيابي كيفي 
 Philips  ساخت شركت SEM آزمايش ميكروسكوپ الكتروني HIPSو به منظور مطالعات مورفولوژيكي از سطح شكست نمونه هاي 

، خواص ASTM D638بررسي آزمايشهاي خواص مكانيكي شامل خواص كششي بر اساس  استاندارد .  به عمل آمدEDAX مدل 
به . صورت گرفتASTM D256 بر اساس استاندارد IZOD و استحكام به ضربه به روش 790ASTM Dخمشي مطابق با استاندارد 

 (MEK)زين دقيق وزن اوليه به مدت يك شب در حالل متيل اتيل كتون منظورتعيين درصد ژل ابتدا مقدار پليمر پس از تو
 درجه سانتيگراد خشك ميگردد، از 60آنگاه حالل ازمخلوط جداسازي شده و در آون تحت وكيوم در دماي . استخراج مي گردد

موع وزن الستيك، پلي ژل حاصله مج.نسبت وزن ژل خشك به وزن اوليه نمونه و درصد گيري مي توان درصد ژل را بدست آورد
از آنجا كه . استايرن حبس شده در ذرات الستيكي، پلي استايرن گرافت شده به ذرات الستيك و الستيك كراسلينك شده مي باشد

درصد الستيك در تمام نمونه ها مشخص و ثابت در نظر گرفته شده با فرض اينكه پلي استايرن محبوس شده در ذرات الستيكي 
آيندي يكسان، ثابت باشد مي توان ارتباط مستقيمي بين درصد ژل و درصد گرافت توام  با درصد كراسلينك هم تحت شرايط فر

  :طبق رابطه ذيل برقرار كرد
 

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

  اولين كنفرانس پتروشيمي ايران
  

           

 ۴

WR/ (++W gel – W R)] =  درصد گرافت 
+] 100 

    W gel، وزن ژل خشك   WR
  . وزن الستيك در محصول نهايي مي باشد++W R وزن الستيك اوليه،  +

  :فرايند پليمريزاسيونروش 
و پنجاه درصد پلي بوتادين گريد خارجي سيس زياد پلي بوتادين اراك از نوع الستيك  ابتدا الستيك مورد نظر شامل پنجاه درصد 

سپس با اضافه كردن مواد .  ساعت حل مي شود24 به ميزان مشخصي در حجم استايرن الزم ، به مدت حدود سيس كماز نوع 
سپس حرارت دهي به مخلوط آغاز و از  . قرار مي گيرد داخل راكتور تحت گاز نيتروژنو انتقال آن به به مخلوط ،ديگر فرموالسيون

دماي مذاب از طريق ترموكوپل .  درجه سانتيگراد پريود دمايي مناسب اعمال مي گردد120-125زمان رسيدن به دماي حدود 
تال قابل كنترل مي باشد و تغييرات گشتاور به عنوان شاخصي از ويسكوزيته مذاب در هر لحظه ثبت مي  و سيستم ديجيسيتما

 تبخير دهنده بطور سري و با انتخاب دما ، زمان و دور ومراحل مختلف فرآيند شامل پيش پليمريزاسيون ، پليمريزاسيون .گردد
يي ديگر انتخاب فرموالسيون شامل تركيب درصد پلي ايزوبوتيلن ، از سو). 1مطابق جدول  (همزن در هر مرحله انجام مي شود 

  .روغن معدني، درصد الستيك و ساير افزودنيها براساس امكان توليد صنعتي و اقتصادي بودن آن صورت گرفته است
  

  HIPS مشخصات شرايط فرآيندي) 1(جدول 
 مرحله 

 تبخير كنندگي
 3مرحله  

 پليمريزاسيون
 2مرحله  

ون پليمريزاسي
1مرحله   

پليمريزاسيون
مرحله فرآيند پيش پليمريزاسيون

200 152 147 142 133 (oC) ما د  

سرعت همزن  35 17 17 17 17
(rpm) 

 (min)زمان اقامت  120 60 40 40 30

   نتايج و بحث- 5
  HIPS در ESCRبررسي خاصيت 

 در حضور روغن معدني خالص و HIPSاي  را نشان مي دهد، مالحظه مي شود كه نمونه هESCR نتايج آزمايش 1شكل 
 ESC ضعيفي دارند ، اگرچه افزايش فازالستِيك بطور نسبي در ESCR، ) درصد10/ 5 و 2/9 و 8(درصدهاي متفاوت الستيك 

نمونه هاي مربع در ( درمخلوط با روغن معدني كه درابتداي واكنش اضافه مي شود PIBاز سوي ديگر افزايش .تاخير مي اندازد
اما تزريق مخلوط روغن درپايان . در مخلوط با روغن معدني خواهد شدPIB درصد 50 با حداقل ESCRموجب افزايش ) منحني

.  ميگرددESCRسبب نقصان در ) نمونه هاي مثلث و لوزي در منحني(مرحله پيش پليمريزاسيون و ابتداي مرحله اول واكنش 
ريق مخلوط روغن در پايان مرحله پيش پليمريزاسيون داللت بر كلوخه مشاهدات مخلوط در راكتور هنگام واكنش، در مرحله تز

اين پديده براي مدتي هرچند كوتاه موجبات .  و افزايش ويسكوزيته آني داردPIBشدن شديد مخلوط بدليل چسبندگي باالي 
به اين ترتيب با . ر شده استافزايش تنش در سيستم را فراهم آورده و احتماالً موجب شكسته شدن ذرات الستيك به ابعاد كوچكت
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 به (H-100) نوع PIBاز مجموع اين نتايج بر مي آيد كه مصرف . تسريع خواهد شدESCكاهش اندازه ذرات پديده اول مكانيسم 
در مخلوط با روغن معدني به ميزان دو تا سه درصد مي تواند بهبود دهنده قطعي خاصيت % 50طور خالص و يا حداقل غلظت 

ESCR در HIPS باشد   
.  

EFFECT OF PIB (H-100) ON ESCR
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  PIB بر حسب غلظت و نوع و نحوه خوراك دهي HIPS نمونه هاي ESCRتغييرات  : 1شكل 

  HIPSبررسي ميزان ژل در محصوالت 
از  الزم است مقابله با عامل نفوذ حالل و عوامل شيميايي خورنده به درون تركچه ها صورت گيرد ESCRخاصيت   افزايشبه منظور

 منشاء تشكيل و رشد تركچه ها مي باشد حايز اينرو كاهش حالليت پلي استايرن بويژه در فصل مشترك با ذرات الستيكي كه
يكي از روشهاي كاهش و يا جلوگيري از حالليت پليمرها با .  داشته باشدESCRاهميت بوده و مي تواند نقش موثرتري در افزايش 

 در سيستم دو فازي مي  (Grafting) و پيوند خوردگي (Crosslinking)صد شبكه اي شدن ساختمان شيميايي مشابه افزايش در
الزمه تشكيل شبكه و بهم . اين امر مانع از نفوذ حالل در بين زنجيرهاي پليمري شده و به مثابه توري يا فيلتر عمل مي كند. باشد

 پليمر است كه با شكست مقطعي در توده زنجيرهاي پليمري و  ، ايجاد واكنش ثانويه در(Crosslinking)پيوستن زنجيرهاي پليمر 

EFFECT OF PIB ON GEL CONTENT
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در طول زنجيرها شروع شده و با پيوند پليمر ديگر در تماس با مقاطع فعال و تشيكل سايتهاي عرضي ) راديكال(ايجاد مراكز فعال 
ذ ملكولهاي حالل را به بين زنجيرها خاتمه مي يابد؛ حاصل اين واكنش منجر به تشكيل ساختمان توري شكل مي گردد و نفو

اما در واكنش گرافت شدن معموالً از پليمر ديگر و يا عوامل شيميايي خاصي براي پيوند زدن به سطوح . ساختار پليمر مانع مي شود
 2 و جدول2نتايج حاصل از آزمايشهاي تعيين درصد ژل و گرافت شدن مطابق شكل . [4,6]محصول پليمري استفاده مي كنند

  مرحله و پس از اوليهدر خوراكاز جمله  در روغن مصرفي در هر غلظتي، و تحت هر شرايط تزريقPIBحضور  است كهحاكي از آن 
 PIBاگر چه اضافه كردن .  درصد ژل را به باالتر از نمونه هايي كه فقط روغن معدني مصرف شده رسانده است،پيش پليمريزاسيون

  .صد ژل داشته است در خوراك اوليه نتايج مطلوبتري در افزايش در
  
  

  HIPS نمونه هاي PIBتغييرات درصد ژل بر حسب غلظت و نوع : 2شكل
  

اما مصرف .  درصد افزايش مي دهد50 تا 10 در مخلوط روغن معدني، درصد ژل را PIB درصد 50عالوه بر آن حداقل مصرف 
  ESCRعليرغم اينكه نتايج خوبي در آزمايش . مالحظه اي در درصد ژل در مقايسه با روغن نداشته است  تغييرات قابلPIBخالص 

 حاكي از  HIPSمقايسه درصد ژل نمونه هاي . روغن نيز نتايج خوبي را رقم زده است% 2در بعضي موارد مصرف . نشان داده است
  .آنست كه مكانيسم حاكم بر مبناي انجام واكنشهاي گرافت در بين دو فاز و  با حضور ذرات الستيكي صادق است

  HIPS نتايج درصد گرافت نمونه هاي 2لجدو

درصد وزني 
PIBدر روغن   

0 

25  
در خوراك 

 اوليه

25  
در پايان مرحله 

1  
 

50  
درخوراك اوليه

75 

  
  
100  
  
 

درصد وزني 
 پيوند خوردگي

170 164 172 191 231 166 

  بررسي خواص مكانيكي
  داللت بر افزايش جزيي دراستحكام كششي و افت PIB با افزايش درصد PIB حاوي HIPSنتايج خواص مكانيكي نمونه هاي 

 در خوراك اوليه اضافه شده اند ثابت بوده ولي PIBمختصر در ازدياد طول نمونه ها دارد و خاصييت ضربه پذيري در نمونه هايي كه 
ثابت شده است .ي دهد در پايان مرحله پيش پليمريزاسيون و در پايان مرحله اول اضافه شده كاهش نشان مPIBدر نمونه هايي كه 

 ميكرون باشد ،خواص مكانيكي بويژه ضربه پذيري بهبود نشان مي دهد واز سوي ديگر اندازه 3تا 2كه اگر اندازه ذرات الستيك بين 
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 ميكرون مي باشد كه با توجه به 3نتايج نشان ميدهد كه حد بهينه با اندازه . خواهد شدESCR ميكرون موجب ارتقاء 10 تا 3هاي 
  .     اصالح شده اين محدوده رعايت شده استHIPS خواص مكانيكي در مورد نمونه هاي تثبيت

                         

EFFECT OF PIB FEEDING ON IMPACT
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  PIBتغييرات ضربه پذيري بر حسب غلظت و نحوه خوراكي دهي : 3شكل

   بررسي مورفولوژي 
ذرات الستيكي ) مرجع با روغن معدني  ( Aمشاهده مي شود در نمونه .  سطح شكست نمونه هاي مختلف را نشان مي دهد4شكل 

از اينرو ذرات . آميختگي ذرات حاكم بوده است در مرحله پيش پليمريزاسيون بيشتر به يكديگر ملحق شده و اصطالحاً مرحله بهم
% 50و % 25ب نمونه هايي با غلظت  به ترتيC و Bاز سوي ديگر نمونه هاي . بهم آميخته محل مناسبي براي ايجاد ترك شده اند

درضمن اين سطوح با يكديگر .  حكايت از عدم كروي بودن ذرات و درنتيجه چسبندگي بيشتر ذرات با فاز ماتريس دارد PIBروغن 
  مي باشد كه به همراه نيمي از اتيل بنزن در PIB% 25  سطح شكست نمونه، شامل Dنمونه  همچنين. قابل مقايسه و مشابه هستند

مالحظه اين تصاوير حاكي از آنست كه برهم كنش فازها در .پايان مرحله پيش پليمريزاسيون به مخلوط واكنش اضافه شده است
 در پايان مرحله پيش پليمريزاسيون وارد واكنش شود بيشتر بوده و چسبندگي بين فازي به مراتب بيشتر مي PIBحاليكه 

 كه با نيمي از اتيل بنزن همراه شده و در پايان پيش پليمريزاسيون تزريق گرديده PIB% 50همچنين مورفولوژي نمونه شامل .شود
 با ويسكوزيته باال نسبت به روغن معدني در پايان مرحله PIBاصوأل اثر تزريق . است متفاوت از مورفولوژي نمونه قبلي مي باشد

 هرقدر غلظت اين مرحله بيشتر باشد اثر دشواري بدين ترتيب. پيش پليمريزاسيون موجب دشواري در فرآيند واكنش مي گردد
به همين جهت تنش وارده به سيستم موجب كاهش اندازه ذرات الستيك و .  بيشتر خواهد بودPIBفرآيند بويژه پس از تزريق 

يون اين  تزريق شده در پايان پيش پليمريزاس PIB% 50تصوير  مورفولوژي نمونه با . دگرگوني در مورفولوژي سيستم خواهد شد
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اين امر نتيجه تاثير شديد ويسكوزيته . مطلب را ثابت مي كند و نشان مي دهد كه اندازه ذرات الستيك به شدت كاهش يافته است
PIB خالص در هنگام تزريق به مخلوط واكنش بوده و موجب كلوخه اي شدن مخلوط بويژه در مراحل اوليه تزريق مي شود .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:مورفولوژي سطح شكست نمونه هاي : 4كل ش  

 
A با روغن معدني B 25 %PIB، C 50 %PIB، D 25 %PIBتزريق   

   تزريق در پايان پيش پليمريزاسيونE 50 %PIBدر پايان پيش پليمريزاسيون،

   نتيجه گيري-6
تحقيقات نشان مي .  مي دهد نشانESCR  نتايج مطلوبي را در خواص مكانيكي وHIPS در فرموالسيون  PIB درصد 2استفاده 

 و تزريق آن به سيستم چنانچه بعد از مرحله معكوس شدن فازي صورت گيرد نقش موثرتري در افزايش  PIBدهد كه مصرف 
Graftingتزريق.  با حفظ مورفولوژي سيستم خواهد داشت PIB  بويژه بطور خالص پس از پايان مرحله پيش پليمريزاسيون با 

 ندارد بلكه بر ضربه پذيري محصول تاثير منفي داشته و ESCRالي مخلوط واكنش نه تنها بهبودي بر خاصيتداشتن ويسكوزيته با

A B

C D

E 
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بررسيهاي فرآيند پذيري واكنشها نشان .خواهد شد)  و رشد آنهاCrazeتشكيل زودرس  (ESC تسريع كننده شكست در مرحله اول
نده روند واكنش و كاهش دهنده ويسكوزيته سيستم و بهبود  در سيستم و در خوراك اوليه تسهيل دهPIBمي دهد كه حضور 

   . مقاومت كششي نسبتاً افزايش يافته و درصد ازدياد طول و ضربه پذيري تقريباً ثابت مي ماندPIBدر حضور .فرآيند مي باشد
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