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 چكیده 
و هدای  بدا توهده بده ویژ دی     . اسد   PPو   PS دو پالستیک متدداو   تومر وترموپالستیک االسهای ههدف از پژوهش حاضر مقایسه خواص نهایی آمیز

با بررسی خدواص مکدانیکی نهدایی    در این پژوهش . آن تغییر یابد رود فرموالسیون و خواص نهایی آمیزه نهاییعملکرد متفاوت این دو پلیمر، انتظار می

  SBS-PP- PSهمچنین، خدواص مللدون نهدایی از آمیدزه دوتدایی و سده تدایی       . س  آمدبه دکامپاند نهایی  بر خواص PPحضور پلیمر کامپاند، نقش 
های دوتایی دارد و همزمان خواصی همچون سدلتی، کششدی،   مللون سه تایی پلیمرها، خواص مطلوبتری نسب  به آمیزهنتایج نشان داد، . بررسی شد

 .شی آمیزه نهایی به کمک روغن و افزودن درصد کمی رابر میسر اس عالوه بر این، کنتر  سلتی و خواص کش. یابدآبرفتگی آن بهبود می
 

 ، روغن، پلی استایرن، نقش رابر، پلی پروپیلن، SBSهای ترموپالستیک االستومرآمیزه :کلیدی های واژه

 مقدمه 
 بر،یو کابل، ف میس ،یکشلوله ،ینساه ،یبندخودرو، بسته شاملاز کاربردها  یا سترده فیط و رمانرم  یماده( PP) لنیپروپ یپل

 مهین یبه عنوان ترموپالست لنیپروپ یپلاین . اس  یمحصوالت مصرف ریو سا یقی، اکستروژن، تزریری البق یپزشک لم،یکشش ف

ذوب  یدما. تر اس سل  هانیولفایپلنسب  به سایر، آن نسب  به وزن ی پلیمربه عل  استحکام باال .ه اس شد شناخته یبلور

حا ،  نیا اب. اس  م یارزان ق  رمانرممواد  ریبه ساآن را نسب  در حرارت باالتر ، مقاوم  (گرادیدرهه سانت 561د حدو)باال 

کم اثر  راتیتاث نییپا یبه خصوص در دماها. دارد یو مقاوم  باال در برابر ترک خورد  یدر برابر خستگ یخوب اریمقاوم  بس

 .اس  گرادیدرهه سانت صفر ریز یدر دما ژهیبه و ،ضربهن این پلیمر نسب  به آزمون تحمل پایی، لنیپروپ یپل یمشکل اصل. دارد

 ،یه عل  شکنند ب رنیاستا یاستفاده از پل. اس  یتیماده  ران کیکم،  قیم و  ی، سلتشفافی به عل  ( PS) رنیاستا یپل

 .اتاق محدود اس  یدر دما ییایمیو مقاوم  ش فیضع یریپذفرآیند

 آمیزه  یسلتافزایش  یروش قابل قبو  برا ،کیترموپالستهای مریبا پل( SBSو  ABS ،SEBS)االستومر ستیکترموپال آمیزه

قابل قبولی در دمای فرآیند  یحرارت یداریکه مقاوم  ضربه و پا (SBS) رنیاستا-نیبوتاد-رنیاستا یبیترک یمرهایکوپل. اس 

مقاوم   یداراپلیمر  نیا .االستومرها کاربرد بیشتری دارند کیترموپالست سایرنسب  به تر آن نییپا یها نهید؛ و با توهه به هزندار

 کیالستصنع  در  یابه طور  سترده مواد نیا. شود یمحافظ  م یمواد افزودن به کمکاس  که  یریپ یداریخوب و پا یشیسا

 .شودیآدامس استفاده م یپاشنه و کف کفش ، واشر و حت ک،یپنومات یها

 .کردن این کامپاندها اصوال از سه  روه استفاده می شودبرای فرآیند 

 .برای ایجاد بهبود خواص ضربه  SBSیک ترموپالستیک از خانواده  .5

 .کامپاند را تشکیل می دهد 01-51که در حدود  PS،  PE ،PP ،EVAاستفاده از یک ترموپالستیک ارزان مانند  .2

این مواد نه تنها سبب کاهش قیم  می SBS.  (0 )وزنی  %31-51یک روغن سفید معدنی برای کاهش قیم  در حدود  .3

هم روغنهای آروماتیک و هم روغنهای پارافینی برای این . شود بلکه خواص مکانیکی و رئولوژیکی کامپاند را بهبود می دهد

 .خواص دو نوع روغن پارافینی و آروماتیک در هدو  زیر مقایسه شده اند. منظور استفاده می شوند
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روشن اس  که مشابه  مولکو  های . ، ساز اری نوع  رید انتلابی با پلیمر پایه اس SBSکامپاندهای  هنکات قابل توهه در تهی یکی از

 PP- PSساز اری خوبی را عالرغم مللون دوتایی  PP- PS- SBS -مللون  .بلِند شده در ساز اری بیشتر آنها با هم بسیار موثر اس 

 . کندبلورینگی، مللون پلیمری تغییر میرفتار  .(2،5) نشان می دهد

در این تحقیق تالش شده اس  تا با . ، بحث شدSBS/PSدر مطالعه  ذشته، شرح ملتصری از الزامات فرموالسیون کامپاند 

 . شناخ  بیشتری در این حوزه بدس  آورده شود SBS/PS/PPو  SBS/PPمقایسه خواص نهایی کامپاند 

 مواد و روش آزمون

 کمک به کامپاند .تهیه شد E.Chuanاز شرک   SBS ریدهای ملتلفی از  وو تبریز مارون ، از پتروشیمی  PSو  PP  یهاپلیمر

 درهه 221 تا( بار یری در) سانتیگراد درهه 00 از حرارت درهه مشلصات . ردید مللون co-rotatingدو پیچ  اکسترودر دستگاه

 ورقهای آمده، دس  به از رانولهای پرس دستگاه کمک به آن از پس. شد توزیع دوپیچ اکسترودر قسم  10 در ،( حداکثر) سانتیگراد

 .شد تهیه میلیمتر2 حدود ضلام  با

استحکام کششی (. ASTM D2240)شد   یری اندازه ثانیه 3 در Zwickسنج  سلتی از استفاده با( Aمقیاس شور )کامپاند  سلتی

 عرض متر، میلی 115 نمونه مشلصات نمونه با طو ( ASTM D 412 type C) داستاندار مطابق )سنتام( کششبه کمک دستگاه 

 با استفاده  یپاره مقاوم  آزمون ،)دقیقه در متر میلی 111 :سرع  میلیمتر، 2±2ضلام   میلیمتر، 6 :مرکزی عرض متر، میلی 21

. اس  111 سرع  با میلیمتر 19 عرض متر،میلی 120 نمونه طو (مشلصات نمونه . انجام شد، Cبرش  (ASTM D624) استاندارد از

 . رف  قرار بررسی مورد DIN 53516 سایش  دستگاه از استفاده آزمون سایش با

 

 نتایج و بحث

 افزایش سلتی نمونه

. ، دو فرموالسیون تقریبا مشابه از این دو پلیمر تهیه شد و خواص مکانیکی آنها بررسی شد PSو  PPتاثیر حضور به منظور مقایسه 

، سبب افزایش PSنسب  به  PPشود، حضور همانطور که مشاهده می. ، خواص این دو کامپاند با هم مقایسه شده اس 5در شکل 

انعطاف  PSنسب  به  PPبه عبارتی پلیمر . می شود SBSسلتی نمونه و  کاهش توانایی افزایش طو  نمونه با درصد مشابه از 

 .دهدپذیری کمتری می

 
 مپانداکبر خواص  PSو  PPور مقایسه حض 5شکل 

 
تاثیر بگذارد و سلتی و انعطاف  دتواند بر خواص کامپانشود که حضور روغن به تنهایی میدر این صورت، این سوا  مطرح می 

% 1در این صورت با افزایش . های  با هدف بررسی نقش روغن انجام  رف کامپاند نهایی را کنتر  نمود؟ به این منظور، فرمو 

یابد ولی خواص ظاهری کامپاند و خواص کششی بهبود قابل توههی نشان کاهش می 62-61روغن به کامپاند، سلتی تا حدود 
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به عبارتی، حضور روغن؛ ا رچه بر خواص سلتی بسیار تاثیر مستقیمی دارد ولی در بهبود خواص کششی چندان موثر . دهدنمی

 .نیس 

 نقش حضور دو پلیمر

ها نسب  در این صورت ظاهر نمونه .تهیه شد PP/PSاز دو پلیمر  شابهیش ترکیب سه پلیمر، ترکیب درصدهای مبه منظور بررسی نق

 .دهدسلتی را کاهش داد و میزان ناهمگونی را کاهش می PPکاهش  .بهبود یاف  PP/SBSبه نمونه های 

توان بهبود رابر می/ به کمک ترکیب روغن، میزان نرم شد ی و خواص کششی کامپاند  PP/PSدر ترکیب درصدهای مشابه از 

دهد و خواص کششی به میزان قابل توههی بهبود ، در درصد ثاب  روغن،  افزایش رابر، سلتی را کاهش می5مطابق هدو  . نمود

واند تافزایش روغن نیز، مشابه عملکرد رابر، می. البته روند بهبود خواص کششی کامال منطبق با کاهش سلتی نیس . یابدمی

کاهش میزان سلتی کامپاند در چنانچه، . شودها مشاده نمیاین بهبود در همه فرموالسیون. سبب بهبود خواص کششی شود

 .نتیجه حضور روغن بیشتر از رابر؛ و تقریبا عملکرد بهبود خواص کششی آنها مشابه اس 

 های تهیه شدههز پالستیک استفاده شده در آمیزهقادیر م 5هدو  

 ترکیب

 

کشش در  سلتی

 ی نقطه پاره

)%( 

 مدو 

36/60 PS/PP: 

Oil/PB: 3/1  

61 271 51/5 

05/11 PS/PP: 

Oil/PB: 1/1  

15 363 65/1 

PS/PP: 
15/02 

Oil/PB: 1/5/1  

61 553 13/2 

03/17 PS/PP: 

Oil/PB: 3/1  

12 051 7/1 

 

 

روند افزایش خواص منطقی ، SBSاز % 31حدود  میزان حداکثری وهود دارد که در مقادیر نسب  تا ،افزایش درصد روغنبرای 

 .وهود دارد و کاش سلتی نمونهحباب یر نزدیک میزان حداکثر، امکان تشکیل اس ، ولی در مقاد

 آبرفتگی 

 shrinkageکاهش فیلر سبب افزایش  .می شود گیتفبرآافزایش دمای قالب، دمای فرآیند، کاهش فشار، کاهش زمان سبب افزایش 

 .خواهد شد 

 

 گیری نتیجه
توان سلتی را کاهش داد و در عین حا  خواص چگونه می، این اس  که SBSهای کامپاند های چالش فرموالسیونبه طور خالصه 

ولی در ( مانند افزایش پلیمر)توانیم خواص مکانیکی را با راهکاری افزایش دهیم در کلیه فرموالسیون ها می مکانیکی اف  نکند؟

رمی را به افزودن درصد بسیار کمی رابر در نمونه فرمو  های که زده شد، توانستیم ن. یابد عین حا  سلتی نیز افزایش می

 .حضور روغن و رابر سبب افزایش کشش نمونه می شود که سلتی را کاهش می دهد .افزایش دهیم
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حین سبب پوس  پوسته شدن در  SBSبا  ppعدم امتزاج پذیری . حضور پالستیک کامپاند بیشتر شود% 01نباید از  ppدرصد 

حضور رابر سبب افزایش چکش  .در نمونه های حاوی پالستیک باال بیشتر رخ می دهد Necking .آزمون کشش می شود ی پاره

 .خواری و در نتیجه تفاوت ازدیاد طو  در نقظه شکس  و نقطه ماکزیمم می شود
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The purpose of this study was to compare the final properties of thermoplastic elastomer compound of SBS with 

commonly used PS and PP plastics. Due to the different characteristics and the different performance of these two 

polymers, the final formulation and final properties of the final compound are supposed to change directaly. In this 

study, by examining the mechanical properties of the final composite, the presence and impact of PP resin was obtained. 

Also, the properties of the final triblend of the SBS-PP-PS and binary mixtures were investigated. The results showed 

that the triple-polymer mixture has better final properties than binary mixtures and at the same time it improves 

properties such as hardness, tensile strength and shirinkage. Additionally, the hardness and tensile properties of the final 

blend be possibly contrroled with the proper concentration of  oil and the a bit percent of rubber. 
Key words: Termoplastic Elastomer of SBS, Poly propylene, Poly styrene, Oil, rubber. 
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