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روي التکس پلي بوتادي ان، به روش پليمريزاسيون 

امولسيون دانه اي و به کمک سيستم آغازگر اکسيداسيون 

احيا، شامل کيومن هيدروپراکسايد‐تترا سديم پيرو فسفات‐ 

سولفات آهن‐دکستروز، تهيه و تأثير آغازگر، عامل انتقال 

زنجير، پروفيل دمايي، نسبت التکس پلي بوتادي ان به 

مونومر و نحوه تأثير مونومرها بر کارايي و درجه گرافتينگ 

مطالعه شده است. نتايج نشان مي دهند با افزايش مقدار 

و زمان افزايش آغازگر در حضور عامل انتقال زنجير، 

کارايي و درجه گرافتينگ بهبود و با ازدياد زمان افزايش 
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استايرن‐کو‐آکريلونيتريل آزاد کاهش مي يابد. عدم استفاده 

از عامل انتقال زنجير، کاهش چقرمگي کامپاند تهيه شده را 

سبب مي شود. دماي بهينه براي انجام واکنش گرافتينگ ۷۰ 

درجه سانتيگراد و زمان افزايش مونومر ۱۲۰ دقيقه به دست آمد.                                                                                                                                             
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مقدمه
ABS (آكريلونيتريل‐  کاربرد ذرات الستيكی۱ مانند 

بوتادي ا ن‐استايرن) براي بهبود استحکام ضربه و چقرمگی 

 ،ABS .پالستيک های شکننده و شيشه ای بسيار رايج است

شامل پلی بوتادی ان (PB) پيوندی با کوپليمر استايرن‐ آکريلو 

نيتريل (SAN) است که به عنوان يکی از مهمترين اصالح 

کننده های ضربه و عامل چقرمگی در ترموپالستيک ها [۱] 

و در صنايع خودروسازی، به دليل خواص مطلوب مربوط 

به سطح، فراوان به كار مي رود. امروزه به ABS براي تهيه 

کامپوزيت های پلی کربنات‐ ABS، پلی آميد‐ ABS، پلی 

اتيلن ترفتاالت‐ ABS، پلی اکزازولين‐ ABS و رزين های 

اپوکسی‐ ABS در صنعت و مراكز پژوهشي بسيار توجه 

مي شود و نياز بازار به اين ذرات الستيكی باعث شده كه 

توليد ساالنه آن به بيش از ۶/۵ ميليون تن در سال برسد.

   توليد صنعتي g-ABS با پيوند زدن مخلوط استايرن‐

آکريلونيتريل روی پلی بوتادی ان، با استفاده از آغازگرهای 

مناسب، انجام مي شود. اين ذرات الستيكی با کوپليمر 

استايرن‐کو‐ آکريلونيتريل که جداگانه تهيه شده به نسبت های                                                                                                                                         
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مختلف مخلوط و آميزه سازی و رزين ABS توليد می شود 

[۲‐۴]. براي رقابت در بازار توليد، افزايش ظرفيت توليد 

در واحد زمان با سيستم موجود يکی از بزرگترين چالش ها 

در اين زمينه است. توليد g-ABS با الستيك زياد (نسبت 

زياد PB به SAN) نه تنها ظرفيت واحد عملياتی را افزايش 

مي دهد، بلكه باعث انعطاف واحد در توليد محصوالتی با 

مقادير متنوع الستيك نيز می شود. کاهش نسبت مونومر 

به پلی بوتادي ان باعث کاهش مقدار SAN پيوندی بر 

PB خواهد شد. بنابراين نحوه پيوند خوردن SAN روی 

 PB نقشي کليدی در اين حالت دارد. اگر ذرات PB

SAN پيوندی احاطه نشده باشند، ذرات PB به  کامًال با 

هم مي چسبند و آميزه تهيه شده داراي استحکام ضربه، 

چقرمگی، براقيت و پايداری حرارتی پاييني خواهد بود [۳].                                                                                                                                             

   در اين کار پژوهشی، براي افزايش ظرفيت توليد در 

واحد زمان، تأثير پارامترهای عملياتی در بازده و درجه 

گرافتينگ پلی استايرن‐ کو‐ آکريلونيتريل بر التکس پلی 

بوتادی ان مطالعه شده است.

بخش تجربی
در اين کار پژوهشی، از فرايند نيمه پيوسته برای واکنش های 

گرافتينگ استفاده شده است [۵‐۸].

   پليمريزاسيون در يک راکتور ۲ ليتری فشار باال انجام 

شد. ۶۵۰ گرم التکس پلی بوتادی ان، ۵۰۰ گرم آب دوبار

يونيزه شده، ۲۰ گرم سورفاکتانت آنيونی(DPR)، ۱/۶ گرم 

آغازگر کيومن هيدروپراکسايد، ۱/۲ گرم ترسيو دودسيل 

مرکاپتان و محلول کاهنده (شامل ۰/۰۳ گرم سولفات آهن، 

۱/۶ گرم دکستروز، ۰/۸ گرم پيروفسفات سديم و ۲۰ گرم            

آب دوبار يونيزه شده) به راکتور اضافه شد. ۱۷۶ گرم 

استايرن مونومر و ۶۰ گرم آکريلونيتريل به راکتور افزوده و 

واکنش پليمريزاسيون در دمای ۷۰ درجه سانتيگراد انجام 

شد (شكل۱)؛ سپس درجه و کارايی گرافتينگ محصول 

اندازه گيری شد. براي افزودن آغازگر، مونومرها و عامل 

انتقال زنجير، از پمپ ديافراگمی استفاده شد.

درجه و بازده پيوند زنی
۲ گرم پودر g-ABS به ۱۰۰ ميلی ليتر استن اضافه و ۳۰ 

دقيقه در دمای ۸۰ درجه سانتيگراد رفالکس و ۴۰ دقيقه با 

دور rpm ۱۵۰۰۰ سانتريفوژ شد و جامد باقي مانده ۱ ساعت                                                                                              

در آون در شرايط خال قرار گرفت. کارايی و درجه گرافتينگ 

از روابط زير محاسبه شد:

 کارايی گرافتينگ(٪)= 

            وزن SAN گرافت شده بر کل وزن SAN پليمريزه شده *۱۰۰                                                                                                                                             

 درجه گرافتينگ(٪)=

   وزن SAN گرافت شده بر وزن پلی بوتادی ان * ۱۰۰

g-ABS شكل ١‐ پليمريزاسيون امولسيون دانه اي

۳۰۰۰

۲۰

۶۰ ۱۲۰ ۱۸۰ ۲۴۰

۶۰ 

۴۰

زمان (دقيقه)
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نتايج و بحث
دو روش مهم برای سنتز ٬ABS فرايندهای توده ای و 

امولسيونی هستند. ABS به روش توده ای با کوپليمريزاسيون 

مونومرهای استايرن و آکريلونيتريل در حضور پلی بوتادی ان 

توليد مي شود. با تشکيل ٬SAN جدايی فازها اتفاق مي افتد 

و مقداری از SAN در داخل ذرات PB محبوس و باعث 

 PB توزيع پهن ذرات (۰/۵‐۱ ميکرون) می شود. مقدار

وارد شده به توده ABS با ويسکوزيته و پايداری واکنش 

PB) تا ۱۸٪ وزنی محدود می شود. به  (مثًال ژلی شدن 

عبارت ديگر با پليمريزاسيون امولسيونی مي توان پليمر با 

PB باال را سنتز و اندازه ذرات و دانسيته پيوند عرضی را 

در داخل ماتريس SAN كنترل كرد. مونومر، روی التکس 

PB اضافه و با افزايش آغازگر راديکالی پليمريزه می شود. 

پليمر شيشه ای تشکيل مي شود و روی PB نفوذ مي كند 

و به دليل حل نشدن آن در الستيك باعث تشکيل پوسته 

روی ذرات الستيكي می شود. ذرات با نفوذ مونومر اضافی 

شروع به رشد مي كنند و به پليمر شيشه ای روی جداره 

الستيك تبديل مي شوند. پودر g-ABS با اضافه كردن 

الكتروليت از التکس تهيه شده به روش کواگوالسيون 

بازيافت می شود. ذرات لخته شده سانتريفيوژ و کامًال با 

آب شسته مي شوند تا نمک و يا يون های سولفات باقی 

مانده حذف شوند. کيک حاصل، آب گيری و به پودر 

تبديل می شود. در نهايت پودر حاصل با SAN مخلوط و 

آميزه سازی و به گرانول تبديل می شود.

        زنجيرهای SAN گرافت شده، نه تنها برای پخش و پايدار                                                                                  

کردن ذرات PB در ماتريس SAN، بلكه براي توليد پايدار 

ABS  نيز به کار می روند.  اليه گرافت شده با Tg باال 

روی ذرات PB با Tg پايين مانع چسبيدن ذرات در 

حين خشک شدن می شود. انتقال ذرات g-ABS با درجه 

گرافتينگ پايين از ظرف کواگوالسيون به خشک کن بسيار 

سخت است زيرا کلوخه ها به ديواره ظرف کواگوالسيون 

می چسبند. معيار سنتز g-ABS با مقدار الستيك باال، نه تنها 

به درجه گرافتينگ مناسب، بلكه به گرافتينگ با کارايی باال 

روی سطح ذرات PB با افزايش تدريجی مونومرها نياز 

دارد. مقدار PB که در پليمريزاسيون امولسيونی براي سنتز 

g-ABS به کار رفته حدود ۵۵٪ است. در اين کار پژوهشی 

مقدار PB به کار رفته بيش از ۶۰٪ است (جدول۱).

تأثير آغازگر
تأثير مقدار آغازگر بر درجه و کارايی گرافتينگ در شکل ۲ 

نشان داده شده است. با افزايش مقدار آغازگر، راديکال های 

زيادی توليد و به دنبال آن تعداد سايت های در دسترس 

برای واکنش های گرافتينگ زياد مي شوند در نتيجه بازده 

و درجه گرافتينگ افزايش می يابد. امّا افزايش بيش از حد 

راديکال ها موجب واکنش های ناخواسته کوپلينگ مي شود 

که طول زنجيرهای گرافت شده و در نتيجه درجه و بازده 

گرافتينگ را کاهش می دهند. براي کنترل چنين واکنش هايی، 

آغازگر به صورت افزايشی به راکتور وارد شد. مقدار بهينه 

براي رسيدن به شرايط مطلوب ۱/۶گرم با زمان افزايش 

۱۳۰ دقيقه به دست آمد. ضمنًا از عامل انتقال زنجير براي                                                                                                                                             

 جدول ١‐ شرايط پليمريزاسيون امولسيون دانه اي پلي(استايرن‐
آکريلونيتريل) بر روي پلي بوتادي ان

مقادير شرايط 

۵۰۰آب مقطر(گرم)

۲۰محلول امولسيون کننده(گرم)

۵۱۰،۶۰۵،۶۵۰التکس پلي بوتادي ان(۵۲٪)(گرم)

۶۱/۷۴استايرن ‐۱(گرم)

۲۰/۵۸آکريلونيتريل‐۱(گرم)

۰/۴۸عامل انتقال زنجير‐۱(گرم)

۰/۶۵آغازگر‐۱(گرم)

۱/۶ دکستروز(گرم)

۰/۰۳سولفات آهن هيدراته(گرم)

۰/۸تترا سديم پيرو فسفات(گرم)

۱۱۴/۶۶استايرن‐ ۲(گرم)

۳۸/۲۲آکريلونيتريل‐۲(گرم)

۰/۷۲عامل انتقال زنجير‐۲(گرم)

۰/۷۵، ۰/۹۵ ، ۱/۱۵آغازگر‐۲(گرم)

۷۰،۹۰،۱۲۰زمان افزايش مونومر‐۲(دقيقه)

۸۰،۱۰۰،۱۳۰زمان افزايش آغازگر‐۲(دقيقه)

۶۵،۷۰،۷۵دماي واکنش(درجه سانتيگراد)

۱۰امولسيون آنتي اکسيدان (گرم)
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کنترل طول زنجيرهای گرافت شده استفاده شد. با افزايش 

مقدار عامل انتقال زنجير، جرم ملکولی SAN گرافت 

شده کاهش و در نتيجه تعداد زنجيرهای SAN گرافت 

شده افزايش می يابد و بنابراين ذرات رابر بهتر پوشش 

مي پذيرند و در نهايت در ماتريس SAN بهتر پخش 

مي شوند. همچنين با کاهش جرم ملکولی SAN گرافت 

شده، اختالف ويسکوزيته SAN و g-ABS کاهش مي يابد 

و باعث پخش بهتر در SAN می شود. مقدار بهينه عامل 

انتقال زنجير ۱/۲ گرم به دست آمد.

شکل ۲‐ تأثير مقدار آغازگر بر کارايی و درجه گرافتينگ (در شرايط ثابت)

٢٠

۴۰

۶۰

٨٠

١٠٠ ١٠٠

١/٢
٢٠

۴۰

۶۰

٨٠

١/٨۱/۶۱/۴۱ ۲
مقدار آغازگر (گرم)

شکل ٣‐ تأثير دما بر درجه و کارايی گرافتينگ (در شرايط ثابت)

٢٠

۴۰

۶۰

٨٠

١٠٠١٠٠

٢٠

۴۰

۶۰

٨٠

دما (درجه سانتيگراد)
۶۰ ۸۰۷۰

تأثير دما
 CHP-Fe2+ مقدار انرژی الزم برای تجزيه زوج ردوکس

پايين و در دمای ۵۰ درجه سانتيگراد انجام واکنش های 

گرافتينگ ممكن مي شود لذا براي جلوگيری از چنين 

واکنش هايی، زوج ردوکس در دمای ۶۰ درجه سانتيگراد 

اضافه شد، زيرا با افزايش دمای پليمريزاسيون کارايی و 

درجه گرافتينگ باال می رود امّا افزايش بيش از حد دما 

باعث توليد SAN آزاد می شود. براي رسيدن به کارايی 

و درجه گرافتينگ باال، دمای بهينه ۷۰ درجه سانتيگراد 

انتخاب شد (شكل۳).
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١٠٠

٢٠

۴۰

۶۰

٨٠

٢٠

۴۰

۶۰

٨٠

١٠٠

زمان افزايش مونومر (دقيقه)
۱۲۰۱۰۰۸۰۶۰

شکل ۴‐ تأثير زمان افزايش مونومر بر کارايی و درجه گرافتينگ (در شرايط ثابت)

 زمان افزايش مخلوط استايرن‐ آکريلونيتريل
با افزايش زمان دوزينگ مونومر، درجه و کارايی 

گرافتينگ زياد می شود (شكل۴) زيرا در صورت افزايش 

يک باره مونومر، تعدادی از مونومرها در واکنش های 

هوموپليمريزاسيون شرکت مي كنند در نتيجه SAN آزاد 

تشکيل شده زياد می شود. در اين کار پژوهشی زمان بهينه 

براي افزايش مونومر ۱۲۰ دقيقه، برای نسبت التکس به 

مونومر (۶۰ به ۴۰)، به دست آمد.

نتيجه گيری
پليمرهای چقرمه شده با ذرات الستيك، مانند پلی 

بوتادی ان، به دليل اکسيداسيون فاز رابر مقاومت کمی 

در برابر حرارت و شرايط بد محيطی دارند. اين مقاومت 

ضعيف با گرافتينگ مناسب هسته پلی بوتادی ان با پوسته 

پلی استايرن‐آکريلونيتريل افزايش مي يابد. در اين کار 

پژوهشی g-ABS به روش پليمريزاسيون امولسيونی دانه ای 

تهيه و تأثير مهمترين پارامترهای عملياتی بر بهبود کارايی 

و درجه گرافتينگ مطالعه شد. شرايط بهينه براي رسيدن 

به کارايی و درجه گرافتينگ بهينه به اين شرح به دست 

آمدند:

۱‐ مقدار آغازگر ۱/۶ گرم با زمان افزايش ۱۳۰ دقيقه

۲‐ مقدار عامل انتقال زنجير ۱/۲ گرم

۳‐ دمای محيط واکنش ۷۰ درجه سانتيگراد

۴‐ زمان افزايش مونومر ۱۲۰ دقيقه  برای سنتز g-ABS با 

مقدار رابر ۶۰ درصد.

تشکر و قدردانی
بدين وسيله تهيه کنندگان اين مقاله تشکر و قدردانی خود را 

از مسئوالن شرکت پتروشيمی تبريز به خاطر حمايت های 

مالی از اين تحقيق ابراز می دارند.



شماره ٥٩ ۶۶

منابع
[1] Lovell P. A. & El-Aasser M.S., Emulsion Polymerization and Emulsion Polymers, John Wiley & Sons, 1997.

[2] Brydon A., Burnett G.M. & Cameron G.G., “Free-radical grafting of monomers to polydienes. I. effect of reaction 

conditions on grafting of styrene to polybutadiene”, Journal of polymer science: Polymer Chemistry Edition, Vol. 

11, No. 12, pp. 3255-3269, 1973.

[3] Huang N.J. & Sundberg D.C., “Fundamental studies of grafting reactions in free radical copolymerization. 1. 

A detailed kinetic model for solution polymerization”, Journal of polymer science: Part A: Polymer Chemistry, Vol. 

33, No. 15, pp. 2533-2549, 1995.

[4] Huang N.J. & Sundberg D.C., “Fundamental studies of grafting reactions in free radical copolymerization. II. 

grafting of styrene, acrylate, and methacrylate monomers onto cis-polybutadiene using AIBN initiator in solution 

polymerization”, Journal of polymer science: Part A: Polymer Chemistry, Vol. 33, No.15, pp. 2551-2570, 1995.

[5] Daniels E.S., Dimonie V.L., El-Aasser M.S. & Vanderhoff J.W., “Preparation of ABS (acrylonitrile/butadiene/

styrene) latexes using hydroperoxide redox initiators”, Journal of Applied Polymer Science, Vol. 41, No. 9, pp. 

2463-2477, 1990.

[6] Merkel V.L., El-Aasser M.S. & Vanderhoff J.W., “Process parameters and their effect on grafting reaction in 

core/shell latexes”, Journal of polymer science: Part A: Polymer Chemistry, Vol. 25, No. 7, pp. 1755-1767, 1990.

[7] Vilasagar S., Enhanced polymerization process, U.S. Patent 6784253, 2004.

[8] Okaniwa M., “Synthesis of poly (dimethylsiloxane) and poly (butadiene) composite particles and properties of 

their grafted polymer particles”, Polymer, Vol. 41, No. 2, pp. 453-560, 2000.

[9] Sun S., Tan Z., Zhou C., Zhang M. & Zhang H., “Effect of ABS grafting degree and compatibilization on the 

properties of PBT/ABS blends”, Polymer Composite, Vol. 28, No. 4, pp. 482-492, 2007.


