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اکته با درصذَای مختلف -1-بررسی اثر مقذار سیالن در شبکٍ ای کردن آمیختٍ کًپلیمر اتیله

 کًمًوًمر بٍ ريش پخت سیالوی
 

 

 .2، حسه صالحی2، سعیذ اسذی،*1، غالمحسیه ظًُری1مُری داوا

 

 .(43281/3)کذطشح:گشٍُ ضیوی، داًطکذُ علَم، داًطگاُ فشدٍسی، هطْذ، ایشاى .1

 اًجات پاست الستیک(، هطْذ، ایشاى.)گشٍُ کاسخ َستضشکت بسپاسساصُ  .2

 
 

 چکیذٌ

 

اکتي با دسغذّای هختلف کَهًََهش -1-دس ایي هطالعِ اثش هقذاس سیالى دس ضبکِ ای کشدى آهیختِ کَپلیوش اتیلي

با  خَاظ هکاًیکی ، فیضیکی ٍ حشاستی آهیضُ ّا تَلیذ ضذُ  بِ سٍش پخت سیالًی هَسد بشسسی قشاسگشفت. بِ ایي هٌظَس

فضایص هیضاى سیالى بشخی اًذاصُ گیشی ضذ. ًتایج ًطاى دادًذ کِ با ا ٍیٌیل تشی آلکَکسی سیالى 7ٍ  5، 4، 3دسغذّای 

. ضاخع جشیاى هزاب ابتذا سًٍذ ًضٍلی ٍ سپس سًٍذ کام کططی تغییش چٌذاًی ًذاضتداًسیتِ، سختی ٍ استح خَاظ ضاهل

 غعَدی داضت.

 

  سیالى، خَاظ، آهیضُ. ٍیٌیل تشی آلکَکسی کلمات کلیذی:

 
 

 مقذمٍ

 

ّای اتیلي دس دهاّای باال ٍ تَسعِ سیاس هَثش جْت بْبَد خَاظ کَپلیوشبسٍش  تکٌَلَطی ضبکِ ای کشدى یک

سٍش ّای هختلف پخت ضاهل پخت پشاکسیذی، پخت تابطی)گاها، پشتَاکتشًٍی( ٍ پخت  .[1]هی باضذکاسبشدّای آى ّا 

اسجح بشای ي استفادُ هی ضَد. سٍش پخت سیالًی بِ طَس گستشدُ تشی بِ عٌَاى سٍش سیالًی بشای ضبکِ کشدى پلی اتیل

استفادُ هی ضَد. دلیل ایي کاسبشد فشآیٌذدّی آساى، ّضیٌِ کن، سشهایِ گزاسی پاییي ٍ هحػَالت تْیِ هحػَالت هختلف 

ظشفیت باالتش رخیشُ ساصی اًشطی سا . پخت سیالًی دس هقایسِ با پخت پشاکسیذی پایذاسی حشاستی بْتش ٍ [2،3]هطلَب است 

 .[4]داسد 

اکتي با دسغذّای هختلف کَهًََهش بِ سٍش سیالًی تْیِ -1-دس ایي هطالعِ آهیختِ ضبکِ ای ضذُ کَپلیوش اتیلي

 خَاظ هکاًیکی ٍ فیضیکی آهیضُ تَلیذ ضذُ بشسسی ضذ.هقذاس ٍیٌیل تشی آلکَکسی سیالى بش تاثیش  ضذ.
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 مًاد ي ريشُا

 ٍمًاد ايلی

 

بٌضٍئیل پشاکسیذ ، ٍیٌیل تشی آلکَکسی سیالى بِ عٌَاى عاهل پخت، اکتي بِ عٌَاى پایِ پلیوشی-1-کَپلیوش اتیلي 

ّیذسٍکسی -3-دی تشضشی بَتیل -3،5)-3پٌتا اسیتشیتَل تتشاکیس )، ٍ دی کیَهیل پشاکسیذ بِ عٌَاى آغاصگش

 استفادُ ضذ. یستدی لَسات بِ عٌَاى کاتالدی بَتیل تیي ، حشاستی ضذاکسٌذُبِ عٌَاى فٌیل(پشٍپیًَات( 

َاريش   

 

اص آى ًسبت  7ٍ 5، 4، 3بِ هٌظَس بشسسی تاثیش هقذاس سیالى بش خَاظ هکاًیکی آهیختِ، آهیضُ ّایی با دسغذّای 

ستفادُ بِ ٍصى کل تْیِ ضذ. ابتذا آهادُ ساصی پلیوش پیًَذ خَسدُ سیالًی اص طشیق ٍاکٌص سادیکال آصاد پشاکسیذ ٍ سیالى با ا

فشهَالسیَى کلی آهیضُ ساختِ ضذُ سا ًطاى هی  1( اًجام ضذ. جذٍل C° 200-140با پشٍفایل دهایی ) پیچِدٍ اص اکستشٍدس 

 دّذ.

 

 فرمًالسیًن کلی آمیزٌ ساختٍ شذٌ. -1جذيل

 هَاد هقذاس )دسغذ ٍصًی%(

 کَهًََهش اکتي با دسغذ-1-کَپلیوش اتیلي 18

 کوتش

کَهًََهش کتي با دسغذ ا-1-کَپلیوش اتیلي 47/81

 بیطتش

 بٌضٍئیل پشاکسیذ 2/0

 دی بَتیل تیي دی لَسات 025/0

 حشاستی ضذاکسٌذُ 3/0

 

آصهَى هاًایی دهایی: ایي آصهَى با ّذف تعییي داًسیتِ اتػاالت عشضی استفادُ هی ضَد. جْت تاییذ آصهَى، ًوًَِ 

 N/cm² 20تٌص کططی هعادل  دسجِ ساًتیگشاد( تحت 200دقیقِ دس دهای کاسبشدی هَسدًظش ) دسایٌجا  15بایستی 

باضذ. بیطیٌِ اصدیاد طَل  175هقاٍهت کٌذ. بعذ اص ایي صهاى بیطٌِ اصدیاد طَل ًوًَِ تحت باس دس دهای کاسبشدی بایستی %

 تجاٍص ًوایذ. 15ًوًَِ بعذ اص حزف ًیشٍ ٍ سشد ضذى دس دهای هحیط ًبایستی اص % 

 

 

 وتایج بحث ي

 

 :ًتایج صیش بِ دست آهذ دسغذ ٍصًی 7تا  3با افضایص هقذاس سیالى اص  2ج اسائِ ضذُ دس جذٍل طبق ًتای   

 دسغذ بَد. 4کوتشیي هقذاس سیالى جْت تاییذ آصهَى هاًایی دهایی  -1

 .[5]. سفتاس هطابْی دس هطالعات قبلی اسائِ ضذُ استسختی ٍ داًسیتِ تغییش چٌذاًی ًذاضتِ استاستحکام کططی،  -2



 

3 

 استحکام پاسگی ابتذا افضایص یافتِ ٍ سپس کاّص یافتِ است. -3

دلیل سفتاس هطاّذُ ضذُ ایي است کِ تا ابتذا سًٍذ ًضٍلی ٍ سپس سًٍذ غعَدی داسد. اصدیاد طَل ضاخع جشیاى هزاب ٍ -4

یجاد ضذُ حذی افضایص دسغذ سیالى باعث افضایص اتػاالت عشضی بیطتش هی ضَد. بعذ اص هقذاس آستاًِ بِ دلیل اصدحام ا

 .[6]احتوال پیًَذ خَسدى سیالى بش پلیوش کاّص هی یابذ. دس ایي حالت سیالى ًقص ًشم کٌٌذُ داسد

 

 تًلیذ شذٌ با درصذَای مختلف يیىیل تری آلکًکسی سیالن.آمیزٌ َای فیزیکی ي مکاویکی خًاص  -2جذيل
MFI 

(230 

°C, 

5kg) 

Tear 

strength 

(kgf/cm) 

Elongation 

at break 

(%) 

Tensile 

strength 

at break 

(MPa) 

Density 

g/cm³)) 

 

Hardness 

 (shore 

A) 

Hot set 200 °C % 

silane 
Set 

>15% 

Extension 

>175% 

6.87 20.6 426 6.44 0.896 81.3 No passed No passed 3 

4.07 21.7 356 6.11 0.889 79.8 -21.1 23.3 4 

3.21 23.5 211 6.65 0.890 80.4 -22.7 7.9 5 

9.50 22.9 376 6.26 0.884 81.2 -27.0 25.7 7 

 
 

 وتیجٍ گیری

 

هیضاى  ٍیٌیل تشی آلکَکسی سیالى تْیِ ضذ. ًتایج ًطاى دادًذ کِ با افضایص 7ٍ  5، 4، 3آهیضُ ّایی با دسغذ ّای 

ًذاضتِ است. ضاخع دسغذ ٍصًی بشخی خَاظ ضاهل داًسیتِ، سختی ٍ استحکام کططی تاثیش چٌذاًی   7تا  3سیالى اص 

سًٍذ غعَدی داضت. ایي سفتاس ًطاى هی دٌّذ کِ تعذاد اتػاالت عشضی جشیاى هزاب ٍ اصدیادطَل ابتذا سًٍذ ًضٍلی ٍ سپس 

ایجاد ضذُ تا حذی با افضایص دسغذ سیالى افضایص هی یابذ ٍ پس اص آى سیالى تاثیشی دس ایجاد اتػاالت عشضی ًذاسد ٍ 

 بذٍى ٍاکٌص باقی هی هاًذ.
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