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  :چكيده

 هيدانست باي خط لنياتي پل% 15و% 5 همراه به شده ابيآسي عاتيضا كيالست بيترك فعال ريغ و فعالي ساز اژيآل
 خواص با فعالي اژهايآلي كيمكان خواص.است شده انجام فعال ريغ و فعالي ها كننده سازگار توسط نييپا

 هم با زين فعال ريغ و فعالي اژهايآلي كيمكان خواص نيهمچن و.است شده سهيامق فعال ريغي اژهايآلي كيمكان
 سهيمقا در لنياتي پل% 15 مقدار در فعال ريغ چه و فعالي اژهايآل در چهي كيمكان خواص اغلب.اند شده سهيمقا
ي حاو ي زهيوآم باالي پارگ فعال،مقاومت ريغ كننده سازگاري حاو ي زهيآم.باشدي م بهتر لنياتي پل% 5 با

  . دهدي م نشان راي باالتر شكست ي نقطه در تنش زانيم مميماكز فعال، ي كننده سازگار
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  مقدمه
اين مطلب ناشي از اين است كه تعداد . الستيك ممكن هستند-طور كلي، تعداد زيادي آلياژهاي پالستيكبه 

. نند با دامنه وسيعي از نسبت ها با هم آلياژ شوندزيادي از پالستيك ها و الستيك هاي تجاري موجود مي توا
تركيب هاي مورد نظر نسبت هاي بيشتري از الستيك نسبت به پالستيك را دارا مي باشند و در سال هاي اخير 

آنها .  مورد توجه قرار گرفته اند(TPE)از نظر تكنولوژيكي جهت استفاده به عنوان ترموپالستيك االستومرها 
ي از خواص الستيك ها را داشته باشند، اما در عين حال مانند ترموپالستيك ها فرايند شوند و مي توانند خيل

احتياج به پخت قطعه نهايي در هنگام ساخت ندارند و لذا اين يك مزيت اقتصادي قابل توجه را جهت ساخت 
د ولي تعداد نسبتا كمي اگرچه تعداد زيادي تركيب هاي آلياژي االستومري وجود دارن. قطعات پيشنهاد مي كند

از آنها از لحاظ تكنولوژيكي مهم بوده اند و اين مطلب اكثرا از آنجا ناشي مي شود كه بيشتر پليمرها حداقل از 
 يكي و است بوده روبرو زيادي مشكالت با پليمري آلياژهاي توسعه. نظر ترموديناميكي با يكديگر ناسازگارند

 كه هنگامي ديگر بعبارت. است يكديگر با پليمرها اغلب مناسب پذيري اختالط  عدم مشكالت اين مهمترين از
 جداگانه فاز يك، هر و دارند يكديگر از جدايي به تمايل مخلوط اجزاي شوند، مي مخلوط  يكديگر با پليمرها

 بين ضعيف فيزيكي جاذبه نيروهاي با همواره ناپذيري اختالط خصوصيات اين چه اگر. دهند مي  تشكيل را اي
 خواص اصالح، عدم صورت در كه شوند مي ناپذيري اختالط آلياژي سيستمهاي ايجاد سبب اغلب  فازها

 عوامل از استفاده يا فرآيند، طي فازها مورفولوژي صحيح كنترل با توان مي ولي ندارند، خوبي مكانيكي 
لياژ از لحاظ ترموديناميكي  اگر پليمرهاي يك آ . آورد بدست قبول قابل خواص با آلياژهايي سازگاركننده، 

سازگار باشند، آلياژ آنها مي تواند به صورت تك فازي وجود داشته باشد و اختالط در حد مولكولي اتفاق مي 
براي مثال آلياژ كردن . در چنين مواردي خواص آلياژ حاصل متوسطي از از خواص دو فاز خالص است. افتد

 الستيك Tg بين Tgديناميكي سازگاري دارد يك تركيب با يك الستيك با يك پالستيك كه از لحاظ ترمو
از طرف ديگر، اگر الستيك و .  متوسط، نزديك دماي اتاق استTgو پالستيك مي دهد و اساسا اين 

 نيز Tgپالستيك از لحاظ ترموديناميكي سازگار نباشند، آنموقع آلياژ دو فازي مي شود و به هر حال داراي دو 
 روز افزون استفاده از مواد پليمري، مسأله بازيافت آنها امروزه اهميت بسيار زيادي پيدا با گسترش. خواهد بود
اي ذوب شده و  آوري شده و پس از گذشت مراحل ساده ضايعات پالستيكي به راحتي مجدداً جمع. كرده است

داليل ايجاد شبكه شود اما در مورد مواد االستومري بازيافت به  دوباره محصوالت ديگري از آنها ساخته مي
ضمناً قطعات الستيكي به ويژه . تر است اتصاالت عرضي در مرحله شكل دهي قطعات الستيكي بسيار مشكل

باعث آلودگي محيط ) هاي مستعمل ضايعات توليد و تاير(تايرها مصرف بسيار زيادي دارند و ضايعات آنها 
يون اولين گامها در جهت بازيافت الستيك بنابراين مدتي پس از كشف فرآيند ولكانيزاس. شوند زيست مي
  .برداشته شد
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   هدف1-1

بهره : در به كارگيري و تحقيقات بر روي الستيك بازيافتي در اين پروژه دو هدف اصلي دنبال مي شود

ي الستيك بازيافتي جايگزين پالستيكهاي ارزان قيمت، فرشها. اقتصادي و حل مشكالت زيست محيطي

متأسفانه به دليل سود . اتومبيل، محصوالت الستيكي سخت، زيره و پاشنه كفش و ساير محصوالت شده است

در حال حاضر، . كم الستيك بازيافتي، پژوهش در صنعت بازيافت به طور قابل مالحظه اي كاهش يافته است

رهاي سنتزي قابل رقابت سازد داليل اقتصادي كافي براي بهبود خواص الستيك بازيافتي كه آنها را با پليم

پس تنها عامل محرك، مسائل زيست محيطي مي باشد كه توليد، بكارگيري و تحقيقات در اين . وجود ندارد

 ميليون حلقه الستيك در ايران و مقدار قابل 8زمينه را باعث مي شود چرا كه در غير اينصورت با توليد ساالنه 

  .شكالت زيست محيطي ايران و جهان اضافه خواهد شدتوجه ديگري در جهان، مشكل عظيمي بر م

سبب كاهش در ) LDPE(به پلي اتيلن خطي ) Reclaimed Rubber(اگرچه افزودن الستيك بازيافتي 

خواص مكانيكي چون مدول و استحكام كششي مي شود اما استفاده از عوامل سازگارساز و شروع كننده 

 سازگار سازي غير فعال توسط سازگاركننده هاي مختلف سبب راديكالي به روش سازگار سازي غير فعال و

  .افزايش هر چند اندك در مدول و استحكام كششي مي شود

  
  
  
  
  
  


