
 

 انتخاب اصالح کننده های ضربه برای پلیمرها

انواع رزینهای چقرمگی اصالح کننده های ضربه به مواد پالستیک اضافه می شوند تا دوام و 

پالستیکی را افزایش دهند. میزان اصالح کننده ضربه اضافه شده بستگی به سطح مقاومت ضربه 

 دارد.در کاربرد محصول نهایی ای مورد نیاز 

متفاوتی از مقاومت در برابر  طیف وسیع وبا توجه به کاربردهای نهایی و مقاومت ذاتی پلیمر ، 

 .به وجود می آید باالتا چقرمگی  گرفته ضربه ، از مصارف عمومی

 

 عمومیمواد با کاربرد ضربه   اصالح

مناسب که به معنی مقاومت ضربه اصالح ضربه عمومي سطح بسيار پاييني از تغيير ضربه است 

درجه سانتی گراد(  0در دمای اتاق است، اما هیچ الزامی را برای مقاومت ضربه در دمای پایین )زیر 

 ندارد.

 

 اصالح ضربه در دمای پایین

مقاومت ضربه ای در دمای پایین برای کاربردهایی که به انعطاف پذیری و مقاومت در برابر شکست 

 است.در دمای پایین نیاز دارند ، مورد نیاز 

. برای این منظور ، سطوح اصالح کننده از این نوع اصالح استفاده میشود لوازم خانگی در کاربردهای

 درصد از اصالح کننده های اکثراً ضروری است. 15تا  5بین 

 

 رمگی بسیار باالغچ

استحکام ضربه فوق العاده سخت برای کاربردهایی که نباید منجر به خرابی قطعه شود حتی اگر در 

درجه سانتی گراد( با سرعت زیاد برخورد کند ، الزم است. این الزام تنها  40-تا  30-دماهای پایین )

 پایین برآورده می شود. Tg٪( اصالح کننده ضربه واکنشی با 25-20با سطوح باال )



 

 الح کننده ضربه چگونه کار می کند؟اص

طبیعت االستومری و الستیکی اصالح کننده های ضربه ، انرژی ضربه را جذب یا پخش می کند. 

اصالح کننده های ضربه می توانند از طریق پلیمریزاسیون در راکتور گنجانده شوند ، یا ممکن است 

و مکانیزمی که اصالح کننده های ضربه به عنوان مواد افزودنی در مرحله ترکیب گنجانده شوند. د

 ای با آن کار می کنند در زیر مورد بحث قرار گرفته است.

 

 شروع ترک

اصل این است که اصالح کننده های ضربه را در ماتریس شکننده پراکنده کنید ، یک مرحله میرایی 

 را متوقف کند. ترککه می تواند انرژی را جذب کرده و انتشار 
 

 

 

 کاویتاسیون برشی/ نیروی

برشی در اطراف ذرات االستومری است که انرژی تغییر شکل را  نیروهایمکانیسم دوم تشکیل 

جذب می کند. این مکانیزم همیشه با حفره شدن ذره مرطوب )ظهور حفره ها( که انرژی را نیز جذب 

 برشی بیشتر انرژی را جذب می کند. نیروهایمی کند ، همراه است. با این حال ، 
 

 



 

 باید دارای ویژگی های زیر باشد:فاز پراکنده برای کارآمد بودن ، 

االستومری توصیه می شود. به طور کلی ، از مواد انتقال شیشه ای کم و  فازقابلیت میرایی: 

پایین برای سخت شدن در دمای پایین کامالً مورد نیاز  Tgپلیمرهای بلوری کم استفاده می شود. 

 است. کوپلیمرهای پلی الفین کاندیداهای بسیار خوبی هستند.

ً برای  چسبندگی عدم کلیدی است.  چقرمگی خوبخوب با مرحله پیوسته: این پارامتر واقعا

نتشار یابند. متعددی را ایجاد کند که می توانند تا زمان شکست ا ترکهایمی تواند  چسبندگی

 در سطح به دست آورد.  واکنشخوب را می توان با  چسبندگی

سازگاری پلیمر همچنین بر اندازه ، منظم بودن و پایداری پراکندگی تأثیر می گذارد و بر عملکرد 

 مکانیکی قطعه نهایی تأثیر مثبت می گذارد.

 

 عامل دارشدهاصالح کننده های ضربه پلی الفین 

یا بیوپالستیک ها  PVCبه منظور برآوردن الزامات صنعت، پلیمرهایی مانند پلی آمید ، پلی استر ، 

 نیاز به افزایش مقاومت در برابر ضربه دارند.

در میان فن آوری های اصالح ضربه موجود در بازار ، اصالح کننده های ضربه ای پلیمری ، که به 

را ارائه می  چقرمگیمی شود ، طیف وسیعی از عملکردهای  نیز گفته عامل دارآنها پلی الفین های 

 فوق العاده در سیستم های مختلف پلیمری. چقرمگیاز کاربردهای عمومی تا  دهند

 

اصالح کننده های پلی در برابر ضربه با استفاده از  برخی از پلیمرهای کلیدیچگونگی بهبود مقاومت 

 : اولفینی

 (PAپلی آمید )

عامل دار یا بدون ونومرهای اتیلن مطیف وسیعی از اصالح کننده های ضربه، بر اساس کوپلیمرها یا 

تقویت شده با شیشه در  PAیا ترکیبات  PA6  ،PA 66، برای رفع نیازهای منحصر به فرد  عامل

 دسترس است.

 

 (PVCپلی وینیل کلراید )

 به افزودنی های تغییر ضربه متفاوت نیاز دارند.  PVCنهایی، انواع مختلف رزینهای  کاربردبسته به 



 

 

 

 (PP)پروپیلن پلی 

پلی پروپیلن یک پلیمر نیمه کریستالی است که از تعادل هزینه و عملکرد بسیار جذابی برخوردار 

نیاز  PPآن آسان است. با این حال، برای برآوردن برخی از نیازهای صنعت ،  فرآینداست و قابلیت 

 به افزایش مقاومت در برابر ضربه در دمای محیط یا پایین دارد.

( را در دمای اتاق یا دمای PPاصالح کننده های ضربه ، چقرمگی بدست آمده برای پلی پروپیلن )

 پایین بهبود می بخشد. 

 

 (ABSاکریلونیتریل بوتادین استایرن )

بین پالستیک های مهندسی مانند پلی کربنات و مانند پلی استایرن عمل میکنند.  ABSرزین های 

مانند محفظه کامپیوتر و چاپگر ، لوازم الکترونیکی مصرفی ،  کاربردهاییآنها به طور گسترده ای در 

 لوازم خانگی ، تجهیزات باغ ، قطعات خودرو و اسباب بازی ها استفاده می شوند.

، چه استاندارد ، چه بازیافتی یا پر شده ، می توان با چقرمگی ضعیف  ABSات در حین تولید ترکیب

 روبرو شد.

اصالح ضربه یک چالش بسیار پیچیده است که بسته به دمای مورد نیاز برای عملکرد مقاومت 

 عمومی ، یک راه حل خاص برای آن وجود دارد.

 

 Core-shellاصالح کننده های ضربه 

 اصالح کننده اصلی ضربه اصلی پوسته ارائه شده است.در زیر نمایشی از یک 



 

 

 PMMAکم مانند بوتیل اکریالت یا بوتادین با پوسته  Tgاین مواد معموالً دارای هسته الستیکی 

پلی )متیل متاکریالت( هستند. نمونه هایی از اصالح کننده های ضربه پوسته هسته ای موجود در 

 بازار عبارتند از 

 .Arkemaاز  Clearstrengthو  Dow Chemicalاز   پارالوئید

 

یکی از مزایای اصلی ارائه شده توسط رویکرد اصالح کننده ضربه پوسته اصلی این است که اندازه 

ذرات از پیش تعیین شده ارائه می شود. با این حال ، اصالح کننده ضربه باید به طور مناسب در 

وثر تا در سخت شدن پالستیک های مهندسی م پلیمر ماتریس پراکنده شده و به هم متصل شود

 باشد.

این اتصال می تواند ناشی از برهمکنش فیزیکی ماتریس پوسته با ماتریس یا واکنش شیمیایی 

ترین راه برای دستیابی به این هدف، ترکیب بخش های واکنشی به زنجیره های پوسته  باشد. بدیهی

سپس ، آن بخشهای واکنشی ، پس از پردازش  در طول ساخت با پلیمریزاسیون امولسیونی است.

 مذاب ، با ماتریس واکنش نشان می دهند.



 

 
 

طراحی شده اند تا در دمای وسیعی از پالستیکهای  MBS Core-shellاصالح کننده های ضربه 

( و پلی استرها، تأثیر PC/ABS  ،PC/PBTمهندسی مانند پلی کربنات، آلیاژهای پلی کربنات )

 دمای سرد ایجاد کنند.استثنایی در 

اصالح کننده ضربه پوسته هسته مقاومت بهتری در دمای پایین ، رنگ پذیری قالب و پایداری حرارتی 

 به پلی کربنات نسبت به سایر اکریلیک های موجود در بازار می بخشد.

 

 کلیدیدر برخی از پلیمرهای  MBSمزایای اصالح کننده های ضربه 

 در پلی کربنات MBSاصالح کننده های ضربه 

( به دلیل شفافیت، مقاومت عالی در برابر ضربه و توانایی مقاومت در برابر درجه PCپلی کربنات )

 حرارت باال شناخته شده است.

 مهم بنزین( برای کاربردهای خودرو مسئله ایدر ) پلی کربناتبا این حال، مقاومت شیمیایی پایین 

محدودیت دیگری است ، قالبگیری تزریقی پلی کربناتها درجه گرانروی باال همچنین به دلیل است. 

 به ویژه هنگامی که مقاومت در برابر ضربه زیاد مورد نیاز است.

، مانند ضربه ، هنگامی که از رنگدانه های رنگی ،  پلی کربناتعالوه بر این، عملکردهای ذاتی 

ه در ترکیب استفاده می شود، به طور جدی به خطر پرکننده ها یا افزودنیهای مقاوم در برابر شعل

 می افتد.



 

 در پلی کربنات MBSمزایای اصالح کننده های ضربه 

 
 

 

 

 (PC/ABS  ،PC/PBTدر مخلوطهای پلی کربنات ) MBSهای ضربه  اصالح کننده

 

برای برآوردن نیازهای جدید بازار، از جمله عملکردهای فنی،  هزینه، ترکیب کننده ها پلیمرهایی را 

طراحی کرده اند که مزایای ذاتی عالی پلی کربنات را با ویژگی های منحصر به فرد هزینه و عملکرد 

 ( متعادل می کند.PBTیا پلی استرها ) ABSسایر ماتریس ها مانند 



 

سنتی عملکرد باالیی را ارائه می دهند. این ترکیبات  پلی کربناتهاییمری در مقایسه با پل ترکیباتاین 

 کمک می کند:

-Acrylonitrileیک فاز الستیکی مانند  در پلی کربناتها غلبه بر رفتار جریان ضعیف و شکنندگیبرای 

Butadiene-Styrene (ABS)  به ماتریسPC .اضافه شود 

 

PC/ABS  هایآلیاژ یکی از بهترین PC  امروزه است که در آنABS  اجازه می دهد تا قدرت ضربه

اغلب  که یکی از عیوب این آلیاژ این استبهتر متعادل کند.  فرایندباال ، سطح و جریان زیاد را برای 

قطعات  PC/ABSاستانداردهای جدید بازدارندگی شعله را برآورده نمی کنند.رایج ترین کاربرد برای 

غلبه بر مقاومت شیمیایی برای خودرو، محفظه تجهیزات اداری ،رایانه ها و تلفن های همراه است.

یک عملکرد مهم در کاربردهای خودرو که پلی کربنات در هنگام تماس با نفت و بنزین  درپایین 

 بدست آید. مقاومت شیمیایی باال آلیاژ می شوند تا PBTپلی کربنات و پلی استرهایی مانند  است.
 

 پلی کربنات آلیاژهایدر  MBSمزایای اصالح کننده های ضربه 

 
 

 

 در پلی استرها MBSاصالح کننده های ضربه 

( پلیمرهای نیمه PET( و پلی اتیلن ترفتاالت )PBTپلی استرهایی مانند پلی بوتیلن ترفتاالت )

کریستالی هستند که عملکرد بسیار جذابی مانند پایداری حرارتی باال و مقاومت شیمیایی را از خود 



 

نشان می دهند. از سوی دیگر ، پلی استرها عملکرد ضعیفی در دمای پایین نشان می دهند ، 

 بنابراین اصالح کننده های ضربه مورد نیاز است.

 قطعاتبرای باالبر پنجره برقی و  متحرکدهای خودرو مانند محفظه پلی استرها اغلب در کاربر 

رسانای نور استفاده می شوند. آنها همچنین برای بسیاری از لوازم خانگی ، برقی و کاربردهای 

 پزشکی استفاده می شوند.

ی با این حال ، برای برآوردن برخی از الزامات صنعت ، این رزین ها نیاز به عملکرد بهتر در دما

 .، استفاده از اصالح کننده های ضربه حیاتی است کاربردهامحیط یا پایین دارند. برای این 

 

 در پلی استرها MBSمزایای اصالح کننده های ضربه 

 
 

 
 

 

TPE ها به عنوان اصالح کننده ضربه 



 

یک االستومر ترموپالستیک به طور کلی به عنوان پلیمری تعریف می شود که می تواند به عنوان 

 شود ، اما دارای خواص یک الستیک معمولی ترموست است. فرآیندیک ماده ترموپالستیک 

 

 های تجاری عبارتند از: TPEبرخی از کالس های عمومی 

 کوپلیمرهای بلوک استایرنی

 ترموپالستیکپلی یورتان های 

 کوپلی استرهای ترموپالستیک

 پلی آمیدهای ترموپالستیک

به منظور طبقه بندی به عنوان یک االستومر ترموپالستیک، یک ماده باید دارای ویژگی های زیر 

 باشد.

 و با از بین بردن تنش، بازگشت به شکل اولیهتوانایی کشش تا کشیدگی متوسط  .1

 در دمای باال به عنوان یک مذاب فرآیندقابلیت  .2

 عدم وجود خزش قابل توجه .3

 

که توسعه یافته و به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته اند  TPEبرخی از نمونه های محصوالت 

 عبارتند از:

 
o Arnitel® from DSM 
o Engage™ from Dow Chemical 
o Hytrel® from DuPont, and 
o KRATON™ from Kraton Polymers 

 

TPE - مزایا و معایب 

https://polymer-additives.specialchem.com/selectors/tr-engage?src=pa-selectionguide&utm_source=selection-resources&utm_medium=guide&utm_campaign=impact-modifiers
https://polymer-additives.specialchem.com/selectors/tr-kraton?src=pa-selectionguide&utm_source=selection-resources&utm_medium=guide&utm_campaign=impact-modifiers


 

 
 

TPE  اغلب زمانی استفاده می شود که مواد االستومر معمولی نمی توانند طیف وسیعی از خواص

 فیزیکی مورد نیاز را در محصول ارائه دهند. 

 

 به عنوان اصالح کننده ضربه توده ایترکیبات االستومری 

از مواد به عنوان اصالح کننده ضربه با استفاده  توده ایرویکرد استفاده از ترکیبات االستومری 

مورد استفاده  فرآیندهسته پوسته متفاوت است زیرا اندازه فاز الستیکی پراکنده بستگی به شرایط 

 دارد. این امر امکان کنترل اندازه ذرات در محصول نهایی اصالح شده با ضربه را می دهد.

 

 معایب استفاده از االستومرها به عنوان اصالح کننده ضربه

اشکاالت این روش این است که کاهش سفتی که با افزودن االستومر مشاهده یکی از بزرگترین 

می شود، معموالً بزرگتر از آن چیزی است که با استفاده از اصالح کننده های پوسته هسته مشاهده 

می شود. این بدان معناست که اگر حفظ سفتی ارائه شده توسط پالستیک مهندسی برای کاربرد 

 ستومر باید به طور مناسب تنظیم شود.مهم باشد ، غلظت اال

 با استفاده از ترکیب االستومری PBTمثال: اصالح 

االستومر بر اندازه ذرات االستومر و در نتیجه، تغییر  /PBTمخلوط های  فرآینددر این حالت، شرایط 

 مورفولوژیضربه ای که به دست می آید، تأثیر میگذارد. عالوه بر این، ویسکوزیته نسبی اجزا بر 

ترکیب نهایی تأثیر می گذارد. از آنجا که ویسکوزیته مذاب به طور مستقیم با وزن مولکولی پلیمرها 

 ارتباط دارد، بنابراین وزن مولکولی عوامل مهمی در تعریف تغییرات مشاهده شده است.

 
 basparmarket.comالعات بیشتر به سایت مراجعه کنید: برای اط


