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  چكيده  .1-1
 خود را از ي و مكانيكي و نور خورشيد بسته به ماهيتشان خواص فيزيكيها در اثر قرار گرفتن در معرض شرايط جو الستيكپ

 در خواص يها كاهش بيشتر الفين ينسبت به پل) PBR(بوتادين رابر  ياستايرن مقاوم به دليل داشتن پل يدهند، پل يدست م
عموما جهت كاهش اثر عوامل . دهد ي از خود نشان مUVر گرفتن در برابر اشعه  بعد از قرايمقاومت به ضربه و افزايش زرد

در . شود ي مقاوم در برابر عوامل نور خورشيد استفاده مي پليمري تهيه كامپاندهاي و نوري از مواد پايداركننده نوري برايجو
به  0.1, 0.5, 0.25 ي وزني با درصدهاTinuvin 770 و Tinuvin pپذير حاوي  استايرن ضربه پلي ياين تحقيق كامپاندها

 بعد از قرار ي مقاومت در برابر ضربه و زرديها تهيه شده و تست  توسط اكسترودر دوپيچه همسوگردmelt blendingروش 
 ساعت انجام 300, 200, 100, 0 يدر فواصل زمان weathero-meter با استفاده از دستگاه  uvها در زير اشعه دادن نمونه

 بدون مواد يها  در نمونهينتايج حاصل نشان داد كه افت خواص مقاومت در برابر ضربه و افزايش شاخص زرد. گرديد
  .هاست  حاوي اين افزودنييپايداركننده بسيار سريعتر از كامپاندها

  
  TINUVINP , TIUVIN 783پذير، پايداركننده نوري،  استايرين ضربه پلي: هاي كليدي واژه

   مقدمه- 1
 بعنوان يك قاعده كلي، اكسيداسيون حرارتي، به روي فتو بوده واسيون پليمر تركيبي از عمل نور و اكسيژن فتواكسيد

ي و يدر عين حال، خواص فيزيكو شيميا. ها، تخريب ظاهري مواد است  اين پديدههبارزترين نتيج. شود اكسيداسيون افزوده مي
، پيدا كردن گيرند قرارمي فتواكسيداسيون  تحت تاثيرهاي سنتزي از رزينبخاطر اينكه خيلي . كند  نيز تغيير مي موادمكانيكي

در نتيجه اين . خير انداختن اين نوع تخريب پليمرها، كوشش اصلي صنعت بوده استاهايي براي متوقف و يا حداقل به ت روش
ي و فيزيكي يفرآيندهاي شيميا  كه در گسترش يافتندUVهاي  هاي نوري يا پايداركننده تحقيقات، مواد مخصوصي بنام پايداركننده

  ].1[د كنن تخريب ناشي از نور پليمرها، مداخله مي

                                                 
  رئيس آزمايشگاه مركز پژوهش -1
  رئيس مركز پژوهش -2
   1پژوهنده  -3
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هيدروكسي فنيل بنزوتري آزولها، تركيبات آلي نيكل –  2ها،  بنزوفنون  هيدروكسي-  UV ،2مهمترين تركيبات پايداركننده
ها   هيدروكسي بنزوات- P منو بنزوات، اگزانيليدها و ، مشتقات سينامات، رزورسينولهاسالسيالت. و آمين هاي ممانعت شده هستند

 اين ، اغلب موارددر. ها در اين زمينه هستند هاي ممانعت شده آخرين پيشرفت آمين. شوند نيز هر چند كمتر ولي استفاده مي
از اثرات نور خورشيد، با ها  محافظت پالستيك. دهند هاي نوري از خود نشان مي  پايدار كنندهكارايي بهتري نسبت به ساير تركيبات

  .]2 [شود ها نيز حاصل مي افزايش كربن بلك و ساير پيگمنت
استايرني  اهميت اقتصادي پليمرهاي استايرني موجب انجام تحقيقات زيادي روي پايدارسازي هموپليمرها و كوپليمرهاي پلي

استايرن را كاهش  نولي ، زردشدگي در كريستال پلي ف ياكسيدان ها اند كه آنتي  يافتهدر گرديده و UVدر برابر تخريب ناشي از
اكسيدان فنولي روي  اند كه آنتي گيري كرده ، نتيجهUVبعد از تابش PS از تعيين كاهش استحكام كششي نهايي . دهند مي

شود، به  اكسيدانهاي فنولي مشاهده مي ، كه در غياب آنتيPSافزايش سرعت تخريب نوري . گذارد  تأثير نميPSفتواكسيداسيون 
هاي استوفنون كه قادر به شروع فتواكسيداسيون هستند،  تر در جريان فرآيند ناشي از غلظت باالي گروه اكسيداسيون هاي گسترده

محافظت خوبي در   HALS -1 اند كه همچنين دريافته.  مطابقت داردPPهاي در مورد  ها با يافته اين يافته. شود نسبت داده مي
  .]3 [بخشد  مي PSن بهبرابر فتواكسيداسيو

افزايش ، لذا. اهميت بيشتري دارد (SAN)استايرن /  آكريلونيتريل ر و كوپليماستايرن معمولي پليپيشگيري از زردشدگي در 
 ،)هاي فلورسنت  پوشش المپانندم( قرار خواهند گرفت UV  مستقيمر معرض تابشقطعات پليمر در مواردي كه د UVپايداري 

 در مقايسه با مصرف PSاي در پايداري نوري كريستال   بهبود ويژهUVهاي  با مصرف جاذب مصارف در اين. ضروري است
ي س هيدروك-2 ( - 2 از نوع UV جاذب ازتقريبا بطور انحصارياستايرن معمولي  در مورد پلي. شود اكسيدان تنها ممكن مي آنتي

  .]3 [شود  مياستفادهبنزوتري آزول ) فنيل 
 مقاوم در برابر ضربه، اساسا PS  و(ABS)استايرن   ان بوتادي  مانند كوپليمرهاي گرافت آكريلونيتريل رنيهاي استاي پالستيك

تخريب درشرايط جوي از سطح پليمر شروع شده و به از دست  .اند ان در آنها به اكسيداسيون خيلي حساس بوتادي بخاطر وجود پلي
  .]4 [شود جر ميدادن سريع خواص مكانيكي مانند استحكام ضربه من

). 5( دهند يش ميستال افزايرن كر ي استاي را در پلي مقاومت در برابر زرد شدگي فنليدانهاي اكسيمشخص شده كه آنت
 يري در جلوگي فنليها داني اكسينتآ مشخص شده است كه UV قرار گرفته در برابر اشعه PS ين مقاومت كششيين از تعيهمچن

  ].5 [هستندر يتاث يون بيداسياز فوتو اكس
رن ياستا يون به پليداسي در برابر فوتو اكسي ممانعت شده محافظت بهتريها ني از نوع آمي نوريها دار كنندهياستفاده از پا

 ي براي نوريدارينرو پاياز ا. ل مهم استيتريلو نيآكر-رني و استاPSستال يه در كريژ به ويممانعت در برابر زردشدگ. ]6[دهند  يم
ك نوع يسه با استفاده از ي متفاوت در مقايها دانياكس يبا استفاده از آنت. رند مهم استيگ ي قرار مUVر برابر نور  كه دييكاالها

  .]7 [ بهبود دادPS را در ي مقاومت نوريتوان به مقدار كاف يرن مياستا يدان در پلياكس يآنت
 General Purpose (GPPSع در ي آزول به طور وسيبنزو تر )لي فنيدروكسي ه– 2(2 از نوع UV يها جذب كننده

Polystyrene (8 [رديگ يمورد استفاده قرار م[.  
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  شاتي آزما-2
  ها  مواد و دستگاه-2-1

هاي  افزودني. باشد  ميزي تبريميپتروشتوليدي  7240  مقاوم در برابر ضربه مورد استفاده در اين تحقيق، گريدرنياستا يپل
  .تهيه شده است) Ciba(با ي شركت ساز TINUVIN 770و  IRGANOX 1076، TINUVIN P  مورد مصرف نيز شامل

دماي .  استفاده شده استSM Platekجهت تهيه كامپاندهاي مورد نظر از اكسترودر دو پيچه همسو گرد ساخت شركت 
بعد از تهيه كامپاندهاي مورد . باشد  دور بر دقيقه مي155 و سرعت چرخش مارپيچ C˚ 210فرايند اختالط در اكسترودر دوپيچه 

هاي كيفي  و آماده انجام تستدهي شده   شكل)Billionق ساخت شركت يدستگاه ترزبا (گيري تزريقي  ها با فرايند قالب نظر، نمونه
 ATLAS ساخت شركت Weathero-meterدستگاه ها در برابر نور خورشيد از  جهت ارزيابي ميزان مقاومت نمونه. اند اوليه شده

  . استفاده شده است
گيري شاخص زردي از دستگاه ساخت   و جهت اندازهZwick از دستگاه ساخت شركت مقاومت ضربهگيري  جهت اندازه

  . استفاده شده استSUGA TESTشركت 

  ج و بحثي نتا-3
. باشد ي ميد وزن درص1 تا 1/0 ها در پليمرها از  UV Absorber به عمل آمده گستره مورد استفاده از يها يبر اساس بررس

مر در برابر يتر پل قي عميها هي محافظت الي داشته و برايد كنندگي اثر تشدTinuvin Pر يها نظ  آزولي استفاده از بنزوترهمچنين
 از ير متفاوتيلذا مقاد. رديگ يمر مورد استفاده قرار مي محافظت سطح پلي براHALS ريها نظ  و گروه بنزوفنونيعوامل جو

TinuvinP  وTinuvin770 به گرانول 1 طبق جدول HIPS ديه گردي تههاي مربوطه شده و نمونه افزوده.  
  

   فرموالسيون كامپاندهاي تهيه شده بر حسب گرم هريك از اجزا-1جدول 
  

Irganox 1076 (%)
Tinuvin 770 

(%)  
Tinuvin P 

(%) 
HIPS 

-  - -  4000 1 
4  -  -  3996 2  
4  4  4  3988 3  
4  10  10  3976 4  
4  20 20 3956 5  

  
ها انجام  شاخص زردي بر روي نمونه و مقاومت ضربه يها آزمونهاي فوق، ابتدا  جهت ارزيابي ميزان مقاومت نوري فرموالسيون

، 200، 150، 100، 50 قرار گرفته و در فواصل زماني weathero-meter در دستگاه uvدر معرض اشعه ها  نمونه شده و سپس
هاي مقاومت   به ترتيب نتايج حاصل از تست2 و 1هاي  در شكل. ومت ضربه و شاخص زردي تكرار گرديدهاي مقا  تست300 و 250

  .ضربه و شاخص زردي ارائه شده است
 بهبود مقاومت در برابر uvه شده بعد از قرار دادن در معرض اشعه ي تهي كامپاندهاyellow indexج حاصل از تست ينتا

  . دهدي را نشان مAnti-uv بدون مواد ي نسبت به نمونه هايش زرديافزا

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


  اولين كنفرانس پتروشيمي ايران
  

           

 ۴

 متناوب ي قرار داده و در مدت زمانهايد نمونه ها را در برابر عوامل جويع شده باي و تسريط واقعين شراي ارتباط بيابي ارزيبرا
نجام شده  ايج بدست آمده از تست هاير حاصل از نتاي آنها انجام و با مقاديرا بر روIzod impact , Yellow index يتست ها

  .دا نموديع شده را پي و تسريط واقعين شرايسه و رابطه بيمقاWeathero-meter در دستگاه UVر اشعه يبعد از قرار دادن در ز
  

  
  ها مختلف  در زمانweathero-meter در دستگاه UV تغييرات شاخص زردي در اثر قرار گرفتن در معرض نور -1شكل 

  

  
  ها مختلف  در زمانweathero-meter در دستگاه UVر اثر قرار گرفتن در معرض نور  تغييرات مقاومت ضربه د-2شكل 
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  گيري  نتيجه-4
ه ي استفاده درتهي براUV Absorbersن يتر  مناسبTinuvin 770 و Tinuvin p به عمل آمده يها ي بر اساس بررس

HIPS  Anti-uv نكه عمده ي با توجه به اي به محل كاربرد دارد وليگمقدار مورد استفاده بست .باشد ينگ مي به روش كامپاند
 بر اساس تفاوت ASTM D 4459-93 ارسنجش مطابق ي لذا مع،باشد ي مي داخليط هاي در محAnti-uv HIPS يكاربردها

ع شده يط تسري بعد از قرار گرفتن در شراAnti-uv رفرانس بدونيها  با نمونهAnti-uv مواد ي داراير رنگ نمونه هاييتغ
 .باشد يم
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