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اکته با -1-بررسی اثر وًع ي مقذار آغازگر پراکسیذی در شبکٍ ای کردن آمیختٍ کًپلیمر اتیله

 درصذَای مختلف کًمًوًمر بٍ ريش پخت سیالوی
 

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

 

 .(43281/3)کذطشح:گشيٌ ضیمی، داوطکذٌ علًم، داوطگاٌ فشديسی، مطُذ، ایشان .1

 ًس )گشيٌ کاسخاوجات پاست الستیک(، مطُذ، ایشان.تت تسپاسساصٌ ضشک .2

 

 چکیذٌ

 

اکته تا دسغذَای -1-دس ایه مطالعٍ اثش وًع ي مقذاس آغاصگش پشاکسیذی دس ضثکٍ ای کشدن آمیختٍ کًپلیمش اتیله

شاکسیذ آلی ضامل دی مختلف کًمًوًمش تٍ سيش پخت سیالوی مًسد تشسسی قشاس گشفت. تٍ ایه مىظًس دي آمیضٌ تا دي وًع پ

تا اوذاصٌ تٍ عىًان آغاصگش ياکىص پیًوذ خًسدن سیالن تًلیذ ضذ.  ( BPO) ي تىضيئیل پشاکسیذ ( DCP)کیًمیل پشاکسیذ

حشاستی آمیضٌ َای تًلیذ ضذٌ تا دسغذَای مختلف پشاکسیذ مىتخة تاثیش مقذاس پشاکسیذ  خًاظ مکاویکی، فیضیکی يگیشی 

تسیاسی اص خًاظ تغییشی وذاضت   BPOآغاصگش مىاسثی است. تا افضایص دسغذ BPOدادوذ کٍ مطالعٍ گشدیذ. وتایج وطان 

 دسغذ يصوی تیطتشیه مقذاس سا داضتٍ است. 2/0دسحالی کٍ خًاظ استحکام پاسگی ي ماوایی فطاسی دس 

 

 .پخت سیالوی، تىضيئیل پشاکسیذ، دی کیًمیل پشاکسیذ کلمات کلیذی:
 

 

 مقذمٍ
 

مىجش تٍ محذيد ضذن کاستشدَای آن مًضًع  ایه .ی پلی اتیله تا افضایص دما کاَص می یاتذخًاظ فیضیکی تحشاو

َای پلی اتیله یکی اص سيش َای حفظ ي تُثًد خًاظ مطلًب دس دماَای تاال َمچًن کًپلیمشمی ضًد. ضثکٍ ای کشدن 

 یایی ي حشاستی است. ضثکٍ ای ضذن ي مقايمت ضیممقايمت تٍ ضشتٍ، خضش ي مقايمت دس تشاتش سایص دس دسجٍ حشاست تاال

پلیمش ضذٌ کٍ تاعث محذيد ضذن تغییش ضکل تحت تىص ي سفتاس  ضذن مىجش تٍ تطکیل ساختاس سٍ تعذی ي وامحلًل

سيش َای مختلف  .[1-5]گشدديیسکًاالستیک، مطخػٍ یک االستًمش، دس دماَای تاالتش اص وقطٍ ريب تشمًپالستیک می 

یمشَای پلی اتیله ضامل پخت پشاکسیذی، پخت تاتطی )گاما، پشتًالکتشيوی( ي پخت سیالوی پخت تشای ضثکٍ ای کشدن کًپل

 .[2]می تاضذ

تا دي وًع پشاکسیذ آلی ضامل دی کیًمیل اکته -1-دس ایه مطالعٍ آمیختٍ ضثکٍ ای ضذٌ کًپلیمش اتیله

پس اص اوتخاب آغاصگش ن تًلیذ ضذ. (  تٍ عىًان آغاصگش ياکىص پیًوذخًسدن سیالBPO( ي تىضيئیل پشاکسیذ)DCPپشاکسیذ)

 مًسد تشسسی قشاسگشفت. 3/0ي  2/0، 1/0مىاسة تش،اثش مقذاس آن تا تًلیذ سٍ آمیضٌ تا دسغذَای 
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 مًاد ي ريشُا

 مًاد ايلیٍ
 

تىضيئیل پشاکسیذ ، يیىیل تشی آلکًکسی سیالن تٍ عىًان عامل پخت، اکته تٍ عىًان پایٍ پلیمشی-1-کًپلیمش اتیله 

 تالیست استفادٌ ضذ.دی تًتیل تیه دی لًسات تٍ عىًان کا، یًمیل پشاکسیذ تٍ عىًان آغاصگشي دی ک

 
 

 َاريش 

 

 1/0دي آمیضٌ تا  پلیمش تش دسياکىص پیًوذ خًسدن سیالنتٍ عىًان آغاصگشتٍ مىظًس تشسسی اثش وًع پشاکسیذ آلی 

پشاکسیذ  3/0ي  2/0، 1/0 َایی تا دسغذَای آمیضٌتُیٍ ضذ.جُت مطالعٍ اثش مقذاس پشاکسیذ  DCPي  BPOدسغذ يصوی 

وسثت تٍ يصن کل تُیٍ ضذ.آمادٌ ساصی پلیمش پیًوذ خًسدٌ سیالوی اص طشیق ياکىص سادیکال آصاد پشاکسیذ ي سیالن مىتخة 

ی تعذ اص ضکل دَی محػًالت پیًوذخًسدٌ سیالو اوجام ضذ.( C°200-140تا پشيفایل دمایی ) پیچٍتا استفادٌ اص اکستشيدس دي

فشمًالسیًن کلی آمیضٌ تًلیذ ضذٌ جُت تشسسی اثش وًع  1محیط مشطًب فشآیىذ پخت اوجام گشفت. جذيل  دس تا قشاسگشفته

 پشاکسیذ سا وطان می دَذ.

 

 .فرمًالسیًن کلی آمیسٌ تًلیذ شذٌ -1جذيل 

 مًاد مقذاس )دسغذ يصوی%(

کًمًوًمش اکته تا دسغذ -1-کًپلیمش اتیله 18

 کمتش

 کًمًوًمش اکته تا دسغذ-1-مش اتیلهکًپلی 97/77

 تیطتش

 يیىیل تشی آلکًکسی سیالن 4

 دی تًتیل تیه دی لًسات 025/0

 

آصمًن ماوایی دمایی: ایه آصمًن تا َذف تعییه داوسیتٍ اتػاالت عشضی استفادٌ می ضًد. جُت تاییذ آصمًن، ومًوٍ 

 N/cm² 20جٍ ساوتیگشاد( تحت تىص کططی معادل دس 200دقیقٍ دس دمای کاستشدی مًسدوظش ) دسایىجا  15تایستی 

تاضذ. تیطیىٍ اصدیاد طًل  175مقايمت کىذ. تعذ اص ایه صمان تیطىٍ اصدیاد طًل ومًوٍ تحت تاس دس دمای کاستشدی تایستی %

 تجايص ومایذ. 15ومًوٍ تعذ اص حزف ویشي ي سشد ضذن دس دمای محیط وثایستی اص % 

 

 بحث يوتایج

 

 وتایج صیش تٍ دست آمذ:  DCPتٍ جای  BPOتا جایگضیه ومًدن 2اسائٍ ضذٌ دس جذيل  طثق وتایج      
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ثاویٍ افضایص یافت. تا تًجٍ تٍ ایىکٍ ایه صمان وضدیک تٍ َذف  12:30دقیقٍ تٍ  4اص  C°200مذت صمان ماوذگاسی دس  -1

 .[6]اتػاالت عشضی تیطتش استي ایجاد  BPOدلیل ایه افضایص، فعالیت تیطتش آغاصگش مىاسثتشی ضىاختٍ ضذ.  BPOتًد 

ختٍ ومًوٍ سا استحکام پاسگی ي مذيل کططی تُتشی وسثت تٍَمچًن استحکام کططی، اصدیاد طًل،  خًاظ مکاویکی -2

 .[7]می تاضذ BPOدسحضًس  ایجاد اتػاالت عشؼ تیطتش تٍ دلیل امکان . ایه تُثًدتٍ دست آمذ DCPضذٌ اص

تغییش چىذاوی  محػًل داوسیتٍ ي سختی دسحالی کٍالن کاَص یافتٍ ضاخع جشیان مزاب  تٍ دلیل پیًوذ خًسدن سی -3

 .[7]. سفتاس مطاتُی دس مطالعات قثلی مطاَذٌ گشدیذٌ استوذاضت

 BPO.ي  DCPخًاص دي  آمیسٌ َای تًلیذ شذٌ با  -2جذيل

DCP BPO properties 

4:00 12:30 S Hot set(14 hr cured at bathroom water 85°C) 

80 79 Hardness (shor A, 15S) 

6.9 7.8 Tensile strength at break 

79 245 Elongation at break 

4.13 0.26 MFI (190°C/21.6 kg) 

25.3 29.5 Tear strength 

0.885 0.884 Density 

 

3.51 

5.87 

...... 

...... 

 

3.96 

5.75 

7.01 

7.80 

Tensile Modulus 

20% 

50% 

100% 

200% 

 

وسثت  3/0ي  2/0، 1/0تٍ عىًان آغاصگش پشاکسیذی مىاسة دسغذَای  BPOىاسة تٍ دست آمذٌ تا تًجٍ وتایج م

 وطان دادٌ است. 3تٍ يصن کل تُیٍ ضذ. فشمًالسیًن کلی آمیضٌ تًلیذ ضذٌ دس جذيل 

 

 فرمًالسیًن کلی آمیسٌ تًلیذ شذٌ -3جذيل

 مًاد مقذاس )دسغذ يصوی%(

ًمش کًمًواکته تا دسغذ -1-کًپلیمش اتیله 18

 کمتش

کًمًوًمش  اکته تا دسغذ-1-کًپلیمش اتیله 97/76

 تیطتش

 يیىیل تشی آلکًکسی سیالن 5

 دی تًتیل تیه دی لًسات 025/0
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 بحث ي وتایج 

 

 اسائٍ گشدیذٌ است. 3ي  2، 1دس ضکل َای  BPO 3/0تا  1/0وتایج حاغل اص مطالعٍ غلظت َای 

افضایص می  C° 200 مذت صمان ماوذگاسی ومًوٍ دس BPOضایص دسغذ مطخع است تا اف 1َمان طًس کٍ اص ضکل 

 .[6]دس وتیجٍ ایجاد اتػاالت عشضی تیطتش است BPOیاتذ. دلیل ایه افضایص، فعالیت تیطتش 

سختی ي استحکام کططی محػًل تغییش  BPOومایاوگش ایه وکتٍ َستىذ کٍ تا افضایص دسغذ  3ي 2ضکل َای 

 چىذاوی وذاسوذ.

 
 .BPOبا درصذ  C° 222 ییرات مذت زمان ماوذگاری درتغ -1شکل

 

 
 .BPOتغییرات استحکام کششی محصًل با درصذ  -2شکل
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 .BPOتغییرات سختی محصًل با درصذ -3شکل 

 
 
 

 وتیجٍ گیری

 

تُیٍ ضذ.  دسغذ يصوی 1/0دی کیًمیل پشاکسیذ ي تىضيئیل پشاکسیذ تا  ضامل آمیضٌ َایی تا دي وًع پشاکسیذ آلی

ج وطان دادوذ کٍ تىضيئیل پشاکسیذ آغاصگشمىاسثی جُت ياکىص پیًوذخًسدن سیالن است. اثش مقذاس پشاکسیذ تا اوذاصٌ وتای

 تشسسی گشدیذ. وتایج وطان دادوذ تا افضایص دسغذ   3/0BPOي  2/0، 1/0گیشی خًاظ سٍ آمیضٌ تًلیذ ضذٌ تا دسغذَای 

BPOمذت صمان ماوذگاسی دس C° 200  حالی کٍ استحکام کططی ي سختی محػًل تغییشی چىذاوی دس افضایص یافت

 وذاضتىذ.
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