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 :چکیده

به دلیل تنوع  اتیلنگریدهای مختلف پلی .غذایی استبندی مواد اتیلن یکی از پلیمرهای پرمصرف در صنعت بستهپلی

ها و تاثیر آن بر کنترل پذیری در طراحی و معماری زنجیرهساختاری باال، قیمت پایین، فرآیندپذیری آسان و انعطاف

کرده  های پلیمری مواد غذایی تبدیلبندیها در ساخت بستهترین گزینهها را به یکی از مهمخواص مهندسی پلیمر، آن

، فرآیند پایدارسازی آن زمان کاربری تا به منظور افزایش اتیلن در محیط آزاد سبب شده استمصرف باالی پلیاست. 

ین پلیمر الزوم افزایش پایداری ، این امر در برابر امواج نوری به عنوان عامل اصلی تخریب در محیط آزاد اهمیت یابد.

دارد:  وجود نوری بیدر برابر تخر بهبود پایداری پلیمرها جهت یروش کل سه. دهدنشان میدر برابر تخریب نوری  را

جاذب  یدناستفاده از مواد افزو _2ممانعت از برخورد اشعه با پلیمر )به طور عمده اشعه فرابنفش(،  ایمسدود کردن  _1

های در دهه کنند.یم رفعالیغ مریها را در پلواسطه ای تخریب واکنش یهاهکه گون یاستفاده از مواد افزودن _3و  امواج

ها به منظور افزایش پایداری های فراوانی در زمینه استفاده از ترکیبات آمینی استتار شده و مشتفات آنگذشته پیشرفت

ی نوری پلیمرها صورت گرفته است. این ترکیبات به طور کلی در چهار دسته مختلف به منظور بهبود عملکرد پایدار

های واسطه، دروپراکسیدها، یونهیرفی شدند که با سازوکارهای مختلفی از قبیل کاهش و از بین بردن نوری پلیمرها مع

های نوری پلیمرها را در برابر تابش اشعه فرابنفش محافظت فرونشاندن حالت برانگیخته و ممانعت از وقوع واکنش

بود های مختلف جهت بهروشحاضر پژوهش در ادامه  ها،پس از معرفی این مواد و سازوکارهای اثربخشی آن کنند.می

 مطالعه شد. اتیلنیبا بستر پلی های آمینیپایدارکنندهسازگاری 
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Abstract: 

Polyethylene is one of the most widely used polymers in the food packaging industry. Different 

grades of polyethylene due to high structural diversity, low cost, easy processability, and flexibility 

in the design and architecture of chains and their impact on the control of polymer engineering 

properties, have made them one of the most important options in the manufacture of food 

polymeric packaging. High consumption of polyethylene outdoor has made it important to increase 

the time of use, its stabilization process against UV radiation as the main cause of degradation in 

the outdoor. This indicates the need to increase the stability of this polymer against 

photodegradation. Generally, there are three ways to improve the stability of polymers against 

photodegradation: 1_Blocking or preventing the radiation from coming into contact with the 

polymer (mainly ultraviolet), 2_Using wave absorbing additives, and 3_Using additives that 

deviate photodegradation reactions or the intermediate materials in the polymer.  In recent decades, 

many advances have been made in the use of steric hindrance amino compounds and their 

repercussions to increase the photo stabilization of polymers. These compounds were generally 

introduced in four different categories to improve the optical stability performance of polymers by 

various mechanisms such as reducing and eliminating hydroperoxides, intermediate ions, 

quenching the excited state, and preventing the occurrence of photoreactions of polymers against 

UV radiation. In the continuation of the present study, after introducing these materials and their 

effectiveness mechanisms, different methods were studied to improve the compatibility of amine 

stabilizers with polyethylene matrix. 
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 مقدمه

دهند. این مواد بخاطر خواص فیزیکی، ها سالیانه بخش عمده پلیمر تولیده شده در جهان را به خود اختصاص میلفینواپلی

طور عمده برای کاربردهای متنوعی مورد استفاده قرار ه مکانیکی، مقاومت شیمیایی،  بازیافت پذیری و همچنین قیمت پایین ب

های تجاری عموما از طریق لفینواشود. پلیتا به ریزساختارشان مربوط میها عمدلفینواگیرند. عملکرد مطلوب پلیمی

شوند. اما باید به این نکته نیز توجه تولید می ناتا، فیلیپس و متالوسن(-پلیمریزاسیون کاتالیستی )شامل کاتالیست های زیگلر

دهی از خود ل دهی و چه در زمان سرویستوانند عملکرد مناسبی را چه در زمان شکداشت که پلیمرها به صورت خالص نمی

ها افزوده یندها، لیزکننده، روان کننده، پایدارکننده و ... به آنآترکیبات مختلفی شامل کمک فراز این رو معموال نشان دهند. 

 شود.می

در برابر اثرات  یمریپل ترکیبات محافظت از یبرا گردد که عمدتایمیایی اطالق میبه تمام عوامل ش "پایدارکننده"اصطالح 

های پایدارکنندهد و شامل گردیاستفاده م طول دوره سرویس دهی پلیمرو  یدتولمرحله در طول  یمولکول یژنآور اکسیانز

 شود.یاستفاده م یمرپل وتخریب ایشمهار اکس یکه برا نوری و حرارتی بوده

در شروع و  موثرمحیطی و ساختاری بر پایه شناخت عوامل  ،اصول افزایش پایداری پلیمرها در مقابل هر نوع فرآیند تخریب

فیزیکی  آن افت خواص تبعاست که کاهش وزن مولکولی و به  مخربیهای سازوکارها و واکنشو همچنین  پیشرفت فرآیند

بایست عوامل مینوری،  فرآیند تخریبافزایش پایداری پلیمرها در برابر  به منظوربدین ترتیب . دنرا به دنبال دار مکانیکی و

مختلف موثر در پدیده تخریب نوری شناسایی شده و مطابق با اثر حداکثری هر کدام از این عوامل، به افزایش پایداری نوری 

 توسطیا به اختصار نور، ( UVاشعه فرابنفش ) یانرژ هایفوتون مستلزم جذب مرهایدر پل ینور بیتخرپلیمرها پرداخت. 

های های آزاد و ایجاد حالتهای اشعه فرابنفش با تشکیل رادیکالوفورها است. جذب فوتونیی یا کرومایمیش یهاپیوند

 1مطابق شکل در برابر نور، شوند. سازوکارهای افزایش پایداری پلیمرها برانگیخته همراه است که منجر به تخریب نوری می

 گیرند. مورد بررسی قرار میکلی دو دسته  در



 

 

 
 [1]مختلف پایدارسازی پلیمرها در برابر نورسازوکارهای  1شکل 

ها روش عملکرد اینشود. است، از پلیمر در برابر جذب اشعه فرابنفش محافظت می انههای پیشگیرروش در دسته اول که شامل

امکان تصفیه و جذب  عدماین در حالیست که . استیک صافی و یا افزودن مواد جاذب اشعه فرابنفش به پلیمر برپایه استفاده از 

 توسط. در نتیجه اشعه فرابنفش است رو کردهروبهمحدودیت  ها را بااین روشها در بسیاری از سامانهکامل اشعه فرابنفش 

ها را های برانگیخته زنجیرهها و حالترها جذب شده که تشکیل رادیکالهای پلیمر و یا کروموفوپیوندهای شیمیایی در زنجیره

فرونشانی حالت برانگیخته  از طریقبه دنبال خواهد داشت. بنابراین در دسته دوم سازوکارها، افزایش پایداری نوری پلیمرها 

صوالت مخرب در حین تخریب نوری که از جمله محها و از بین بردن هیدروپراکسیدها سازی رادیکالای، غیرفعالزنجیره

 اند.نشان داده شده 2این عوامل در شکل  .[2,1]گیردهستند، صورت می

 
 [1]عوامل موثر بر تخرب نوری پلیمرها 2شکل 

ها و ترکیبات پایدارکننده نوری بر اساس نوع سازوکار فرآیند تخریب نوری، به آمیزه هایافزودنیبا توجه مطالب گفته شده، 

نوری  شروع تخریبفرآیندهای وقوع های نوری ممانعت از ی پایدارکنندهدر توسعه رویکرداولین شوند. پلیمری افزوده می

کنند و که اشعه فرابنفش را جذب می های پلیمری استهایی در فرموالسیون آمیزهاستفاده از افزودنیشامل  رویکرد. این است

بر دوم  رویکرد شوند.ها جلوگیری کرده و منجر به افزایش طول عمر محصوالت پلیمری میاز این طریق، از تشکیل رادیکال

 تخریب هیدروپراکسید یارادیکال و  سازیغیر فعال یب اکسایش نوری است که باتخرفرآیند  اساس بازدارندگی از وقوع

با مواد  وری،نایش فرآیند اکس رشد و پیشرویی ی نوری در مرحلههای پایدارکننده. در این فرآیندها مولکولهمراه است



 

 

و در برخی دیگر  شدهی نوری به تدریج مصرف در برخی از موارد پایدارکننده کنند.برقرار میواسط واکنش شیمیایی 

 .[3،1]شوندمجددا تشکیل میدر حین فرآیند پایدارسازی  ،شیمیایی پایدارکننده هایافزودنی

شود. بدین ترتیب از پایداری نوری پلیمرها از ترکیب دو رویکرد مطرح شده استفاده میدر بسیاری از موارد، جهت افزایش 

زمان در پلیمرها های هیدروپراکسیدی به طور همکنندهکننده رادیکال یا تجزیهمواد جاذب اشعه فرابنفش و مواد غیر فعال

دهی در حالت مذاب نیز با کاهش تشکیل فرآیند شکل ها در طولشود. عالوه بر این، استفاده از ضد اکسیدکنندهاستفاده می

ها اعم از کروموفورهای جاذب اشعه فرابنفش، تشکیل شده در اثر اکسایش حرارتی، پایداری پلیمرها را در برابر انواع تخریب

 .[4]بخشدحرارتی و نوری، بهبود می

 گزارش شده است. 1های نوری مورد استفاده در پلیمرها بر اساس نوع سازوکار پایدارسازی در جدول انواع پایدارکننده

 [4]پایدارکننده نوری پلیمرها بر اساس نوع سازوکار پایدارسازی نوریهای افزودنی 1جدول 

 افزودنی شیمیایی سازوکار

 

 جذب اشعه فرابنفش

 هیدروکسی بنزوفنون-2

 هاهیدروکسی فنیل بنزوتریازول-2

 هاتریازین-s-هیدروکسی فنیل-2

 هانیکل فنوالت فرونشاننده حالت برانگیخته

 

 هاسازی رادیکالغیرفعال

 هانیکل فنوالت

 های استتار شدهآمین

 های استتار شدهبنزوات

 

 هیدروپراکسیدهاتجزیه 

 هانیکل فنوالت

 های استتار شدهآمین

 هافسفیت

 سازی اجزایغیرفعال

 هاباقیمانده کاتالیست

 های فلزیغیرفعال کننده

 های پایدارکننده نوری مناسبویژگی 

گیرند، بنابراین قیمت این مواد ها در اکثر محصوالت پلیمر با کاربری تجاری مورد استفاده قرار میپایدارکننده از آنجایی که

شان با غلظتی ها با توجه به قیمت و کاراییای که پایدارکنندهگونهها از اهمیت باالیی برخوردار است. بهبه نسبت کارایی آن

های نـوری در کنار دو عامل تاثیرگــذار های پایدارکنندهوند. از جمله ویژگـیشوزنی مصرف می 05/0 _1در محدوده %

 :[3]توان به موارد زیر اشاره کرداثربخشی، می_هزینه



 

 

 قدرت پایدارسازی باال (1

  UVقابلیت جذب  (2

 UVپایداری باال در برابر اشعه  (3

 پذیری یا اختالط مذاب(قابلیت پخش خوب در پلیمر )از طریق انحالل (4

 عدم مهاجرت از توده پلیمر (5

 فراریت پایین (6

 بودن بدون رنگ و بو (7

 بودن غیرسمی (8

 عدم جداشدن از سامانه (9

 های عاملی پلیمربا گروه یعدم  ناسازگار (10

 

 های نوریعملکرد پایدارکننده سازوکار

 گیری دهی و قالبفرآیند شکلکروموفورهای جاذب اشعه فرابنفش در مرحله همانطور که پیشتر نیز ذکر شد، بسیاری از 

های حساس به تابش اشعه فرابنفش، اولین گام در راستای پایدارسازی شوند، بدین ترتیب ممانعت از تشکیل ساختارتشکیل می

در این مراحل از اهمیت باالیی برخوردار است. ضد ها کنندهز ضد اکسیدنوری پلیمرها است. بدین منظور استفاده ا

توانند در چرخه اکسایش دخالت کرده و از تخریب اکسایشی پلیمر جلوگیری ترکیبات مختلفی هستند که میها اکسیدکننده

 سازوکارو دیگری  1شکست زنجیر رسازوکا مبتنی برها عملکرد پایدارکننده سازوکارنموده یا آن را به تعویق بیاندازند. دو 

خود را  ها اثر بخشیکنندهضد اکسیدکه اکثر  استذکر  الزم بهاند. البته آورده شده 3طرحواره شکل که در  هستند 2پیشگیرانه

اولیه نیز  کنندهضد اکسیدها که به آن(  CB)های شکست زنجیرپایدارکننده دهند.با ترکیبی از سازوکارهای مختلف نشان می

کننده ضد اکسیدنمایند. مختل می   R.و   ROO.های در حال رشد وسیله حذف رادیکاله شوند چرخه اولیه اکسایش را بگفته می

CB های عنوان دهنده هیدروژن باعث کاهش رادیکاله ب.ROO ها را به گردیده و آنROOH واکنش  3 شکل) نمایندتبدیل می

 .(الف

                                                           
1 Chain breaking 
2 preventive 



 

 

 
 ای از عملکرد ضد اکسیدکننده اولیه در پایدارسازی پلیمروارهطرح 3شکل 

A  نشان دهنده ضد اکسیدکنندهCB-D  وȦ [5]نیز رادیکال ضد اکسیدکننده است 

 

پیشروی است زنجیر در حال  برپایه ایجاد واکنش رقابتی با( عملکردشان 1)مانند فنول های ممانعت شده D-CBهای پایدارکننده

و این به تولید یک مولکول  شودایجاد می 3شکل در  الفواکنش  از طریق( A.(، و رادیکال پایدارکننده )سازوکار ج 3کل )ش

 ،( دیگر از طریق واکنش زنجیری با روش حذف هیدروژن ویا واکنش با اکسیژنA.)رادیکال پایدارکننده گردد. پایدار ختم می

  .[5]دهدنمیادامه  پیشروی تخریب راواکنش 

 استتارشده یهانیآم

به منظور لی، اکسید فلزاتی مانند آهن، کروم، سرب، تیتانیوم، سیانید آهن و... آهای غیرترکیبات بسیاری مانند دوده، پیگمنت

شوند. همچنین ترکیبات استفاده می یدر صنعت پلیمرجلوگیری از وقوع فرآیند تخریب نوری و یا به تعویق انداختن آن 

اما اند. کاربردهای فراوانی در این زمینه داشتهها، فتالوسیانیدها نیز اکسازین، پریلن، دینونیآنتراکپیگمنت آلی مانند آزو، 

های نوری ، پایدارکنندهUVنور  3های، جذب کننده2شامل ترکیبات نیکلی UVدارکننده در برابر نور ترین ترکیبات پایاصلی

منظور از استتار شده، ممانعت فضایی است که در اطراف  که در اینجا شوندها میمشتقات آن و )4HALS(شده  استتارآمینی 

رنگ سبز هستند. این ترکیبات عالوه بر مشکل زیست محیطی در ترکیبات نیکلی دارای ساختار شیمیایی این مواد وجود دارد. 

دلیل مشکالت زیست محیطی ه رو خواهد بود. البته بههایی روبمواردی که رنگ محصول مهم باشد کاربردشان با محدودیت

بنزوفنون و بنزوتری شامل ترکیبات  UVهای نور کنندهاستفاده از این ترکیب در اکثر کشورها ممنوع گردیده است. جذب

باشد. این ترکیبات دارای دو مشکل و تبدیل آن به حرارت می  UVعملکرد این ترکیبات، جذب نور سازوکار. هستندها آزول

مر که ع دلیل ایجاد حرارت زیاد  مناسب نیستند و دوم آنه ای بهای گلخانهکه برای کاربرد در فیلم عمده هستند. اول آن

                                                           
1 Steric phenols 

2 Nickel quenchers 

3 UV absorbers 

4 Hindered amine light stabilizers 



 

 

برپایه  دهند. نسل بعدی پایدارکنندهسال بوده و بعد از این مدت توانایی خود را از دست می 2ر حدود ها دآندهی سرویس

HALS دلیل عدم سازگاری با ه ها وجود ندارد اما بهستند این ترکیبات بی رنگ بوده لذا مشکلی در میزان دوز مصرفی آن

 نماید.پلیمر را با مشکل مواجه میدهی پلیمر مهاجرت کرده و سرویس بسترپلیمرها عموما از 

ترین پایدارکننده در برابر به سرعت این ترکیب به مهم 1970شده پایدارکننده نوری در سال  استتارپس از معرفی اولین آمین 

د از خو UV اشعهشده بهترین عملکرد را در مقابل محافظت در برابر  استتارهای آمینی تبدیل گردید. پایدارکننده UV اشعه

به  برای کاربردهای طوالنی مدت عملکرد مناسبی از خود نیز حرارتی اند و در بسیاری از موارد به عنوان پایدارکنندهنشان داده

 د. شوها امروزه برای تثبیت نوری بسیاری از پلیمرها استفاده میآن از دلیل فعالیت باالی این ترکیبات،ه اند. بنمایش گذاشته

استتار شده صورت گرفته است.  یهانیآم یکیزیف-یمیو ش ییایمیاثر ساختار و خواص ش روی یمختلف یهاپژوهش تاکنون

مختلف شده  یکاربردها یسازها به منظور برآوردهمواد و توسعه آن نیا ریگچشم شرفتیها منجر به پپژوهش نیا جینتا

 :رندیگیو مطالعه قرار م یاند که در ادامه مورد بررسشده هیته یختلفاستتارشده م یهانیآم جه،ی. در نت[6]است

 یاستتارشده مونومر یهانیسل اول: آمن

 یفراوان یهااستفاده لن،یپروپیپل ژهیبه و هاکیپالست ینور یداریجهت بهبود پا یاستتارشده مونومر یهانیاز آم 1974در سال 

ساختار  4در شکل  .کردیفراهم م مریها را در پلآن یمواد، امکان تحرک باال نیبود که اندازه کوچک ا یدر حال نیشد. ا

 های استتارشده مونومری نشان داده شده است.ترین آمینشیمیایی برخی از مهم

 

 [7]های استتار شده مونومری انواع ساختارهای تجاری شده آمین 4شکل 



 

 

 یمریاستتارشده پل یهانینسل دوم: آم 

نسبت  یدارا لنیپروپیپل افیمورد توجه قرار گرفتند. ال لنیپروپیپل افیاستفاده در ال یدر ابتدا برا یمریاستتارشده پل یهانیآم

امر لزوم  نیا .رندیگیقرار م دارکنندهیرفتن پا نیدر معرض از ب یریگو قالب یدهشکل ندیفرآ نیبوده و در ح ییمنظر باال

کاهش  30با % یمریاستتارشده پل نیآم یهانمونه نیکرد. نخست جابیباال را ا یاستتارشده با وزن مولکول یهانیاستفاده از آم

 هادارکنندهیپا نیا یحاو یهاونیفرموالس یداریحال همچنان ضعف پا نیهمراه بود. با ا یقبل یهانسبت به نمونه تیدر فرار

 نیدر ا یجهش بزرگ ینیآزیاستتارشده تر یهانیوجود داشت. با ابداع آم لنیپروپیپل افیال یرو یلیمتک اتیپس از عمل

هستند  یلینیدیپریپ یهاگروه یبرا یعال ییهاحامل ینیآزیتر یاصل ریزنج .صورت گرفته است ینور یهادارکنندهیدسته از پا

استتارشده وزن  یهانیدسته از آم نیا . در توسعهکنندیم جادیکم ا تیدر کنار فرار ییباال یو نور یحرارت یداریکه پا

کم همراه است اما موجب عدم تحرک  تیباال با فرار یچرا که وزن مولکول ،ردیقرار بگ نهیدر حالت به ستیبایم یمولکول

در  یمنف یادهیامر پد نیکه ا ابدییکاهش م بیتخر یبه نواح یامکان دسترس بیترت نی. بدشودیم زین مریدر بستر پل

 عیتا با پهن شدن توز شودیاستفاده م یمریو پل یمحصوالت مونومر بیجهت از ترک نیهم به .دیآیبه حساب م یدارسازیپا

موجب را  مریپل ینور یداریبهبود پا ب،یتخر یبه نواح یابیو دست تیکاهش فرار انیتعادل م یو برقرار یوزن مولکول

 های استتار شده پلیمری نشان داده شده است.انواع ساختارهای تجاری شده آمین 5در شکل  .[4]گردد

 
 [7]های استتار شده پلیمری انواع ساختارهای تجاری شده آمین 5شکل 



 

 

 یواکنش ریاستتار شده غ یهانینسل سوم: آم

به دنبال داشته  ینامطلوب یجانب یهابرهمکنش توانندیاستتارشده م یهانیدر ساختار آم دونوع  یهانیموارد، آم یبرخ در

ها بر آن یاز اثربخش جهیواکنش دهند و در نت مریموجود در بستر پل یهابا پرکننده توانندیمواد م نیباشند. به عنوان مثال ا

مواد  نیا یدر اثربخش توانندیم زین یمصرف طیموجود در مح ییایمیمواد ش نی. همچنشودیمکاسته  مریپل ینور یدارسازیپا

به حداقل برسد و از  مریها در پلواکنش نیا زانیتا م گرددیموجب م لینیدیپریپ تروژنیکردن ن لهیآلک ندیفرآ .باشند رگذاریتاث

استتارشده  یهانیاز آم یگریدسته د زین نیآلکوکسام یاستتارشده نیشود. آمکم  زیاستتارشده ن یهانیبودن آم ییایقل زانیم

نوع  نیا از .دارند یخوب ییایمیباال و مقاومت ش یدارکنندگیپا یخشکم، اثرب ییایقل تیهستند که خاص یرواکنشیغ

ها که وزن از آن یگریو نوع د شودیدر صنعت خودرو استفاده م یابه طور گسترده نییپا یبا وزن مولکول یهادارکنندهیپا

 . [1]رندیگیمورد استفاده قرار م یکشاورز یهالمیدارند، در ف یباالتر یمولکول

 اشعه فرابنفش استتار شده و جاذب یهانیآم بینسل چهارم: ترک

 ییباال یکه از اثربخش دهندیم لینسل چهارم را تشک ن،یآزیفرابنفش تر یهااستتارشده و جاذب یهانیآم بیترک

 برخوردارند.

 

 های استتارشدهآمینپایدارکنندگی توسط  سازوکارهای

 توان به موارد زیر اشاره کرد:های نوری میاز جمله سازوکارهای این دسته از پایدارکننده

های نیتروکسیل هیدروکسیل آمین استخالف کاهشی )دهنده و گیرنده(؛ از طریق واسط-های اکسایشیسازوکار واکنش (1

 شده

 هاکسیدها؛ با استفاده از آمیناز بین بردن هیدروپرا (2

 هااولفینسیرنشده در پلی-𝛼و𝛽های کربونیل های نوری گروهممانعت از وقوع واکنش (3

 کاهش بازده کوانتمی تجزیه نوری هیدروپراکسیدها (4

 های فلزی واسطهامکان تشکیل کمپلکس با هیدروپراکسیدها، اکسیژن و یون (5

 نیتروکسیلفرونشاندن حالت برانگیخته با رادیکال  (6

ان را نیز داشته دیبوتاتوانند نقش فرونشاننده اکسیژن منفرد در پلیها آمده است که این ترکیبات میهمچنین در برخی پژوهش

  .[3]باشند



 

 

های موثر در افزایش پایداری های تشکیل شده در پلیمرها در اثر جذب اشعه فرابنفش یکی از روشسازی رادیکالغیرفعال

 نوری پلیمرها است.

 𝑀𝑂𝑂𝐻                                                                  ( تجزیه هیدروپراکسید                                       1)
ℎ𝑣
→  𝑀𝑂• + 𝐻𝑂• 

•𝐻𝑂                                                                       سازی رادیکال                           ( غیرفعال2) + 𝑋𝐻 → [𝑋𝐻. . . 𝐻𝑂•] 

•𝑀𝑂                                                                       سازی رادیکال                             ( غیرفعال3) + 𝑋𝐻 → 𝑀𝑂𝐻 + 𝑋• 

 نیاز بهتر یکبه عنوان ی های استتارشدهآمین سال است که 25. بیش از [2]رباینده رادیکال است •𝑋که در این رابطه 

موجب شده که  هانآ یباال یدارکنندگیو قدرت پا نداشناخته شده هانیاولفیو به خصوص پل مرهایپل ینور یهادارکنندهیپا

با در نظر گرفتن تنوع ساختاری وسیعی که در  .[4]به طور روز افزون افزایش بیابد در صنعت خودرو لنیپروپیاستفاده از پل

 پیپریدین دارند. تترامتیل-6و6و2و2ها در ساختار خود یک گروه وجود دارد، با این حال تمامی آن HALSمحصوالت تجاری 

را فراهم  ی فرابنفشجاذب معمول کیاز  4% ای 3% با غلظت معادل اثر محافظتی ،1/0%در غلظت  تنهاها این نوع پایدارکننده

ی قابلیت نور خریبدر مهار ت دودهبه اندازه  باتیترک نیا ها ادعا شده است کههمچنین در برخی پژوهش کنند.یم

ارائه  رنگی ترکیبات ونیعملکرد را در فرموالس نیبهتر بازده،و  نهینسبت هزبر اساس  HALS باتیترکپایدارکنندگی دارند. 

 .[8]دهندیم

 
 [1]پیریدینتترامتیل-6و6و2و2ساختار حلقوی  6شکل 

آمده است.  7باز در شکل  یباال در هنگام قرار گرفتن در فضا دانسیتهبا  لنیاتیکننده در محافظت از پلپایدار نیا یاثربخش

های برابر ارائه شده است. در غلظت بنزوفنونی یک جاذب اشعه فرابنفشبا  ای میان اثربخشی این پایدارکنندههمچنین مقایسه



 

 

توانند به عنوان کنند بنابراین نمیجذب نمی nm 270های باالتر از الزم به ذکر است که این مواد، اشعه فرابنفش را در طول موج

 شوند.جاذب اشعه فرابنفش عمل کنند و از طریق سازوکارهای دیگر، مانع از پیشروی تخریب نوری در پلیمرها می

 

 

 ]8[(1)کیلو النگلی باز یقرار گرفتن در فضادر حالت باال  دانسیتهبا  لنیاتیطول پلازدیاد حفظ  7 شکل

Losio باتیترک نیواکنش بدر پژوهشی سازوکاری برای  [9]و همکاران ( آمین استتار شدهHALS) که  دهایسدروپراکیو ه

وند که موجب افزایش تشکیل ش داریپا لیتروکسین یهاکالیراد از این طریق ند تاکرد شنهادی، پشوندمی لیتشک مریدر پل

ی ثروم اریبس هایخورندهشوند، یم لیواکنش تشک هیکه در مراحل اول لیتروکسین یهاکالیراد شوند.پایداری و ثبات پلیمر می

 نیگزیجا یهانیآم لیدروکسیه .ارنددن دیپراکس یهاکالیرادتاثیری بر هستند اما  لیلکآماکرو ای لیآلک یهاکالیراد برای

 شوند.یم لیتشک هاواکنش نیدر اواکنش ب(  8شکل )

 

 [1]نیگزیجا یهانیآم یلدروکسیه الف( رادیکال نیتروکسیل ب( 8شکل 

                                                           
1Langley (Ly): یک واحد انتقال حرارت است 



 

 

نقش  ،لیآلک یهاکالیراد ردنکغیرفعال در  لیتروکسین یهاکالیو راد دهایدروپراکسیدر واکنش با ه های استتارشدهآمین

 یهاکالیتوانند با رادیم نیگزیجا یهانیآم یدروکسیههمچنین،  د.ندارپلیمر  اکسایش حرارتیدر محافظت در برابر  یمهم

  .به وجود آورندرا  لیتروکسین یهاکالیواکنش دهند تا راد 9مطابق شکل  یپراکس

 

 [1]های پراکسیهای نیتروکسیل از واکنش میان هیدروکسی آمین جایگزین با رادیکالتشکیل رادیکال 9شکل 

 جذبدر  ،ژنیبا اکس بایست، این مواد میکالیراد هایکنندهغیرفعالبه عنوان  لیتروکسین یهاکالیراد عملکرد یبرا

 کالیست. رادا یفعال ینور یدارکنندهیپا (NO•ی )حلقو نیآم نیا یلتروکسین کالیراد رقابت کنند. لیآلک یهاکالیراد

 . شودیم جادیا اکسایشی-یبه روش نور ،تروژنیاتم ن یبسته به گروه جانب یلتروکسین

 جادیا یهاکالیبا راد یلتروکسین کالیراد، 10، مطابق شکل معروف است 1سوفیدن یکه به چرخه یواکنش چرخه کیدر 

  دهد.( تشکیل میNOR) اترنویآم یهاواکنش داده و واسط مریشده در پل

 

 [4]دنیسوفچرخه  10شکل 

 .[4]گیرندیمشکل  یکالیررادیغ یو محصوالت جانب یلتروکسین کالیراد اواکنش داده و مجدد یکالیراد یهاسپس با گونه

 نشان داده شده است. 11یابی رادیکال نیتروکسیل معروف است در شکل این فرآیند که به چرخه باز

                                                           
1 Denisov cycle 



 

 

 
 [3]چرخه بازیابی رادیکال نیتروکسیل 11شکل 

و رادیکال نیتروکسیل تشکیل  در ابتدای فرآیند، آمین در واکنش با هیدروپراکسید و یا شکسته شدن کمپلکس اکسیژن، اکسیده

  واکنش آمین و هیدروپراکسید نشان داده شده است. 12در شکل  دهد.شود. این فرآیند در پلیمرها، در دمای باال رخ میمی

 

 [3]واکنش آمین و هیدروپراکسید 12شکل 

یابد و بعد از گذر از یک مقدار بیشینه، به میزان زیادی های نیتروکسیل به سرعت افزایش میدر زمان پرتودهی، غلظت رادیکال

ظت باالیی در برابر نور توانند محافهای نیتروکسیل نمیماند. میزان پایینی از رادیکالافت کرده و در یک حد پایین ثابت می

-N-O( و هیدروکسیل آمین استخالفی )N-OHهای نیتروکسیل به هیدروکسیل آمین )ای از رادیکالداشته باشند. بخش عمده

Mهای شود. این دو گروه، واسطههای پلیمری ایجاد میهای نیتروکسیل با رادیکالکنش میان رادیکال( تبدیل شده که از برهم

کنند های پراکسی در نقش یک منبع تولید رادیکال نیتروکسیل عمل میکنش با رادیکالی هستند که از طریق برهماپایدارکننده

 . [3](11شکل مطابق )

 سازگاری پایدارکننده و پلیمر

شوند و با ها اغلب در دماهای باال به میزان زیادی در پلیمر حل میدارند. آنها عموما سازگاری کمی با پلیمرها پایدارکننده

سازند. باید توجه داشت که پایدارکننده کنند و یک پلیمر ابراشباع از پایدارکننده را میکاهش دما شروع به خروج از آن می

که این پدیده منجر به ایجاد گرادیان غلظتی در تواند به عنوان یک فاز جداگانه رسوب کند یا از سطح پلیمر خارج گردد، می

شود. متعاقبا پایدارکننده با حاللیت کم و نرخ نفوذ باال تمایل به سطح و باعث مهاجرت بیشتر پایدارکننده از توده پلیمر می



 

 

هی داشته باشند. های ذاتی مشابیابد که ویژگیمهاجرت بیشتری دارد. عموما سازگاری پلیمر و پایدارکننده زمانی بهبود می

یابد و با افزایش طول و تعداد شاخه ها در یک پلیمر غیرقطبی با افزایش قطبیت پایدارکننده کاهش میسازگاری پایدارکننده

 یابد.الکیلی متصل به پایدارکننده قطبیت آن کاسته شده و سازگاری بهبود می

یدارکننده با افزایش باشد. عموما ضریب نفوذ پال پیرامون میعمکلرد پایدارکننده تحت تاثیر ویژگی نفوذ، دمای محیط و حال

ای از عمده بخش یابد.های الکیلی کاهش میشدن با گروه دارقطبیت پلیمر، افزایش وزن مولکولی پایدارکننده و شاخه

شی بسیار عالی را نشان بخها از خود اثراست که آن حالی ها ترکیباتی آلی با وزن مولکولی پایین هستند. این درپایدارکننده

صورت یک ه خصوص زمانی که بالعلیگیرد، شدت تحت تاثیر قرار میه پذیر بهای استخراجها در محیطاند. عملکرد آنداده

یزیکی ذاتی مانند فخاطر خواص ه های با وزن مولکولی کم بالیه نازک پلیمری  استفاده شوند. تحت این شرایط پایدارکننده

وزن مولکولی باالتر  های باشوند. پایدارکنندهسرعت مصرف میه ب نفوذپذیری باال، فراریت، استخراج پذیری درحضور حالل، 

 .[10]دهند، چراکه فراریت و نفوذ پذیری کمتری دارنداز خود رفتار موثرتری نشان می

الیگومری و بزرگ  هایها منجر به تولید پایدارکنندههای بیشتر در جهت غلبه بر رفع مشکل حذف فیزیکی پایدارکنندهتالش

باشد، ک مولکول میتر از ترکیبات کوچها عموما بسیار گرانپایدارکنندهکه روش سنتز این گونه از  مولکول گردید. هرچند

ه کاهش سازگاری با ببر موارد باال افزایش وزن مولکولی منجر  طور کامل شناخته شده نیست. عالوهه ها نیز بخواص ذاتی آن

وارد ذکر شده مهمه  در کنار دنبال دارد.ه ین بشود و تبعات جدی را در زمان استفاده در پلیمرهای نیمه بلورپلیمر میزبان نیز می

روش جذاب  ی دارند.ها با وزن مولکولی باال صرفه اقتصادباید به این موضوع توجه داشت که تعداد محدودی از پایدارکننده

مان کاربری به دهی و چه در زیند شکلآها را چه در حین فرهای پایدارکننده که میزان از دست دادن آنانهمادیگر در تولید س

را دارند که جزئی از  . این ترکیبات توانایی ایناستدهنده های واکنشرساند استفاده از پایدارکنندهمی مقدار ممکنحداقل 

 .[11]ساختار زنجیره پلیمر گردند

اکنش با شود که هم شامل جز پایدارکننده و هم عاملیت شیمیایی جهت وگر به ترکیباتی گفته میهای واکنشپایدارکننده

های پلیمریزه و غیرپلیمریزه شونده تواند از بین عاملیتنومر یا زنجیره پلیمری را در ساختار خود دارند. گروه شیمیایی میوم

آسیل غیر اشباع یا گروه های آمیدی) اکریلویل، اکریل آمید، متاکریلویل و یا متاکریل آمید(،  βو  αمانند گروه وینیل، آلیل، 

تواند هم باشد، میعامیلت واکنش که نقطه اتصال به زنجیره پلیمر می روپنیل، اپوکسی و مرکاپتان انتخاب شوند.استایرن، ایزوپ

( متصل 2حلقوی یا 1خطیپذیر )مانند گروه های صورت مستقیم به گروه پایدارکننده و هم با یک واسطه خنثی و انعطافه ب

پلیمر را بر فعالیت پایدارکننده را کاهش دهد. همچنین ویژگی شیمیایی ذاتی این تواند تاثیر زنجیره اصلی شود. این واسطه می

                                                           
1 Aliphatic 

2 Aromatic 



 

 

تواند فعالیت کلی پایدارکننده را تحت تاثیر قرار دهد. تحقیقات نشان داده که با کاهش طول واسطه، پایدارکننده واسطه می

سط تاثیری در عملکرد پایدارکننده مشاهده نشده تقریبا عملکرد ضعیفی از خود نشان داده است، در حالی که با افزایش طول وا

 است.

ه منجربه افت چهار رویکرد اساسی به منظور جلوگیری از خروج پایدارکننده از ساختار پلیمر در اثر مهاجرت و شویش ک

 شود، وجود دارد. این روش ها عبارتند از:خواص فیزیکی و مکانیکی و کاهش عمر مفید قطعه پلیمری می

 الفینی یا وینیلی به روش کئوردینانسی یا رادیکالی مونومرکوپلیمریزاسیون با  (1

 هاها یا هیدروکربنهای بلند زنجیر از واکسسنتز پایدارکننده (2

 ایجاد پیوند کوواالنسی از طریق پیوند زنی رادیکالی یا عاملدارکردن پس از راکتور (3

 ه سطح نانو و اختالط فیزیکی با پلیمراصالح سطح نانوذرات برای پیوند زنی پایدارکننده ب (4

 

 الفینی یا وینیلی به روش کئوردینانسی یا رادیکالی مونومرکوپلیمریزاسیون با روش یک( 

 کوپلیمریزاسیون پایدارکننده درحین تولید پلیمر (1

ســـیون گروه کوپلیمریزا توســـطپلیمر حضـــور داشـــته باشـــد  بســـترهای موثر که در آن پایدارکننده بتواند در یکی از روش
انیکی و شیمیایی   . از لحاظ تئوری مزیت این روش عدم تغییر خواص مکاست لفینی توسط کاتالیست   ونومر اوپایدارکننده با م

د توزیع یکنواخت در دلیل ایجاه ها بلفینوهای تک ســـایتی در تهیه پلی اباشـــد. در این میان اســـتفاده از کاتالیســـتپلیمر می
ــتارکننده در طول زنجیر دارای اهمیت باالتری های پایدگروه ــت آمده دارای خواص ی چرا اسـ تری  کنواختکه پلیمر بدسـ

شـود.  ار پلیمر مینومرهای گوناگون باعث حضـور گروه پایدارکننده در سـاخت  وکوپلیمریزاسـیون پایدارکننده با م  خواهد بود.
، چراکه یک هستند پلیمریزاسیون به روش رادیکال آزاد مناسب ها برایبه این دلیل انتخاب گردیده است که آن سازوکاراین 

 جز با قابلیت پلیمرشدن مانند)اکریالت، متاکریالت، وینیل، آلیل( به جز پایدارکننده متصل شده است.

سیون تعداد زیادی از پایدارکننده     ه های برغم موفقیتی عل سنتز و کوپلیمریزا ست آمده در  شگ د سعه و  های واکن تولید  ر، تو
عملکرد پایدار کننده   دلیل بازده پایین پلیمریزاسیون در حضور  ه ها به دالیل اقتصادی محدود شده است. البته این موضوع ب    آن

 باشد.تر هزینه باالی تولید محصول برای هرکاربرد مشخص میو موضوع مهم

سیلیلن  متیلبر پایه دی کاتالیستی سامانهیلن توسط  با ات α-tocopherolهایی از خانواده آزمایش روی کوپلیمریزاسیون کومنومر 
شان داد این دسته از مواد توانایی تشکیل آنتی اکسیدان با وزن مولکولی باال را          1بیس و کمک کاتالیست متیل آلومینیوکسان ن

ند. مولکول   ــی         α-tocopherolدار نده موثر از اوکسـ یک جلوگیری کن به عنوان  کال دارکه منشــــا طبیعی دارد  ها نظیر  ی
سیل و گونه        سیل، فنوک سیل، هیدروپراک سیل، آلکوک شی را دارند،        هیدروک سای سانی اک سیب ر های فعال دیگر که توانایی آ

از پایداری حرارتی باالتری نســبت به پلی اتیلن برخوردار بوده و دمای  α-tocopherolشــود. کوپلیمرهای اتیلن و شــناخته می
سایش در این کوپلیمرها د  سفری از    القای اک شرایط اتم سایش برای پلی      شروع می  244℃ر  سبت به دمای القای اک شود که ن

                                                           
1 rac-[dimethylsilylenebis(4,5,6,7-tetrahydro-1-indenyl)]ZrC𝑙2 



 

 

 .[12]( بیشتر است210℃)اتیلن پایدار نشده 

 گر به پلیمر در فرایند اکستروژن واکنشیپیوند زنی پایدار کننده واکنش (2

 در. است دارعامل هایگروه با مذاب پیوندزنی فرآیند پلیمرها، کردن دارعامل برای استفاده مورد و متداول هایروش از یکی
ــروع یک  از روش این نده  شـ کالی  کن جاد  برای رادی کال  ای فاده  پلیمری زنجیره روی رادی ــت ــودمی اسـ  با  کنشوا در که  شـ

صال  باال دماهای در دوگانه پیوند دارای دارعامل نومرهایوم سی  ات   روش این از. شود می دارعامل لفینوا پلی و ایجاد کوواالن
ــتفاده هم هالفینوا پلی پایداری برای توانمی متداول ــده ممانعت فنول هایهگرو و دوگانه پیوند دارای نومرهایوم. کرد اس  ش

ــال ها زنجیره به  ذوب از باالتر  دماهای   در رادیکالی  پیوندزنی  فرآیند  طی توانند می   ایفا  را زدایی دیکال را نقش و یافته   اتصـ
ــال پایدارکنندهکنند. روش ــلی پلیمر وجود های واکنشهای مختلفی برای اتص ــته به ردارد. این گر به زنجیره اص وش ها وابس

 توان به موارد ذیل اشاره نمود:ها میایجاد رادیکال برای شروع واکنش پیوند زنی هستند. از این روش

ــروع کننده از طریقیند پخت، آایجاد رادیکال درحین فر ــایدها، هیدروپتخریب ش ــایدها، بهای رادیکال آزاد؛ پروکس ه راکس
 .[13]ع کنندهحالت مذاب در حضور شرو شکست مکانیکی یا در از طریقیا پرتو گاما بر سطح پلیمر؛ یا  و UVوسیله نور 

 دارشدهدار و عاملواکنش با پلیمرهای عامل (3

ــتیکدار: پلیمرهای عامل ــباعالسـ ــتایرن بوتا مانند 1های غیر اشـ ــتیک طبیعیدیان، بوتادیاسـ ی از پلیمرهای یهامثال ان و السـ
گر هســـتند.   دوگانه در زنجیره اصـــلی آماده برای واکنش با پایدارکننده واکنش پیونددلیل دارا بودن ه که ب هســـتتنددار عامل

شیمیایی     صال  صل می عموما ات ست آمده از    پایدارکننده در حالت التکس یا در زمان فرایند پخت حا شود. با اینکه مزایای بد
کنند بیشتر است ولی استفاده از این     های واکنشگر در فرایند پخت ایجاد می یند نسبت به مشکالتی که این پایدارکننده  آاین فر

یند پخت آبرای رفع این مشکل، پیوند زنی پایدارکننده به رابر قبل از فرباشد. یک راه عملی رو میهروش نیز با محدودیت روب
 .  است

شده: پلیمرهای معمول می پلیمرهای عامل سط واکنش پیوند زنی با مونومری که حامل گروه دار  شد   ای عاملی میهتوانند تو با
وکربنی مانند پلی گردد. پلیمرهای هیدرمیکه در نتیجه گروه عاملی به صورت آویزان به زنجیره اصلی متصل     دار شوند عامل

های اپوکسی، الکلی،   هدار شامل گرو های آویزان عاملهای اشباع، به این طریق امکان اصالح دارند. برخی از این گروه  لفینوا
واکنش با این   توانایی وهایی که دارای گروه عاملی بوده باشند. پایدارکننده آلدهیدی، کربوکسیلیک اسید، انیدریدی و ... می  

 شود.مشاهده می 13کل ای از این روش در شتواند به زنجیره پلیمر متصل گردند. نمونههای آویزان را داشته باشد میگروه

                                                           
1 Unsaturated rubbers 



 

 

 

 [5]اتصال پایدارکننده به زنجیره عاملدارشده 13شکل 

ــت برای مثال از طریق مالئیکه دار نمودن پلیمرهایی ماننددر این زمینه تالش ــده اس پروپیلن، اتیلن، پلیپلی های زیادی انجام ش
تایرن دی-پروپیلن-اتیلنپلی ــ با   اندیبوتا -اکریلونیتریل -ان مونومر و پلی اسـ به زن      HALSواکنش  جیره پلیمر پایدارکننده را 

های چند فازی مانند انهماگری فازی در ســهای این روش دســتیابی به توانایی انتخابترین ویژگیمتصــل نمودند. یکی از مهم
 توان فاز قابل اکسایش را با مقدار بهینه پایدارکننده محافظت نمود.های پلیمری است. چراکه با این روش میآمیزه

 پرتودهیپیوند زنی به سطح از طریق  (4

ــطح                ــطح پلیمر ایجاد رادیکال آزاد روی سـ یکی از پیامدهای برخورد پرتو با انرژی باال )مانند پرتو الکترون بیم و گاما( به سـ
 UVاست. این رادیکال توان شروع واکنش پیوند زنی پایدارکننده به سطح پلیمر را دارا است.استفاده از پرتو گاما و همچنین       

 جهت اصالح سطح پلیمرها بسیار پرکاربرد است. نومروبرای پیوند زنی م

 پیوند زنی به پلیمر در حالت مذاب (5

ــتفاده از                پیوند زنی پایدار    ــیار جذاب بوده چراکه پیوند زنی در این حالت با اسـ کننده به پلیمر در حالت مذاب یک روش بسـ
ــت.   فرآیندتجهیزات موجود برای  ــادگی قابل انجام اس ــی یک راه حل عمومی برای  فرآیندنمودن پلیمرها به س کردن واکنش

شکل این          ست. بزرگترین م سیار مورد توجه قرار گرفته ا ست که در چند دهه اخیر ب صالح پلیمرها های  انجام واکنش فرآیندا
ــت و انرژی الزم برای انجام این واکنش  ــته اس ــیون   ها وجود دارد. برخی از این واکنشجانبی ناخواس ــامل هموپلیمریزاس ها ش

ــبکهپایدا ــدن بازدهی پیوند زنی     رکننده، ش ــته ش ــلی باعث کاس ــت زنجیر بوده که در رقابت با واکنش اص ــکس ــدن یا ش ای ش
سب و همچنین تعیین پارامترهای          پلیمر میپایدارکننده به  شیمیایی منا ستم  سی شوند. لذا راه موفقیت عملی این روش، انتخاب 

های جانبی ناخواسته در کمترین سطح ممکن و واکنش اصلی در باالترین سطح خود قرار گیرد. ی بهینه بوده تا واکنشفرآیند
، وزن مولکولی و خواص فیزیکی  شناسیشکلنکته اصلی در پیوند زنی درجا در این است که نباید در خواص پلیمر پایه مانند 



 

 

 .[14]که اختالط معمولی صورت گرفته تفاوتی مشاهده شود با حالتی

Taek Hyeon Kim  و همکاران به کمک ترکیبN-[4-(chlorocarbonyl) phenyl] maleimide  2،4توانستند-

ها مشاهده کردند که نمونه پایدارنشده بعد از را به پلی اتیلن درون مخلوط کن داخلی پیوند بزنند. آن هیدروکسی بنزوفنوندی

یابد این در حالی بود که نمونه پیک کربونیل به شدت افزایش میدچار تخریب شده و نسبت  UVدقیقه تحت تابش نور  30

ساعت تابش تغییری در نسبت پیک کربونیل نشان نداد که این نشانگر پایداری نوری باالی  10دارای گروه پایدارکننده بعد از 

 .[15](14طرحواره شکل باشد)این ترکیب می

 

 [15]پیوند زنی بنزوفنون سنتز شده به پلی اتیلن فرآیندای از طرحواره 14شکل 

برای پیوند زنی پایدارکننده به پلیمر در حالت مذاب دو روش شــناخته شــده وجود دارد. که برمبنای نوع روش ایجاد واکنش  
 :شودشروع دسته بندی می

 شیمیایی-واکنشی: شروع از طریق مکانیکی آیندرفالف( 

ــط اعمال تنش به زنجیر در حین    این روش رادیکال در  های ایجاد    گردند. رادیکال  مذاب روی زنجیر ایجاد می   فرآیند ها توسـ
نمایند. بیشــتر ترکیباتی که در این روش به پلیمر پیوند شــده در این روش واکنش پیوند زنی پایدارکننده به پلیمر را شــروع می

سا دارای گروه  خورده سا شتر برای پلیمرهای دارای  ( بودهSH-)های تیولاند ا شباع مناسب است و      پیونداند.  این روش بی غیر ا
های حامل برای پلیمرهای اشــباع این روش خیلی کاربردی نیســت. همچنین دســتیابی به درجه باالی پیوند زنی از پایدارکننده 

های  غلظت پایدارکننده و میزان واکنش کســیژن، ،غلظت افرآیندهای تیول وابســتگی زیادی به انتخاب پلیمرپایه، دمای  گروه
 جانبی دارد.

 واکنشی در حضور شروع کننده اضافه شده  فرآیند (ب



 

 

تر و همچنین مفیدتر جهت پیوند زنی چه برای پلیمرهای اشــباع و چه غیر اشــباع افزودن مقدار کمی شــروع کننده  روش جامع
 باشد.می سامانهرادیکال آزاد به 

 نومر الفینی یا وینیلی به روش کئوردینانسی یا رادیکالیوکوپلیمریزاسیون با م روش دو(

پلیمر حضـــور داشـــته باشـــد توســـط کوپلیمریزاســـیون گروه   بســـترهای موثر که در آن پایدارکننده بتواند در یکی از روش
ست    وا مونومرپایدارکننده با  سط کاتالی ست لفینی تو شیمیایی    نظری. از لحاظ ا مزیت این روش عدم تغییر خواص مکانیکی و 

دلیل ایجاد توزیع یکنواخت در ه ها بلفینوباشــد. در این میان اســتفاده از کاتالیســت های تک ســایتی در تهیه پلی ا   پلیمر می
ــت آمده دارای خواص یک ه های پایدارکننده در طول زنجیر دارای اهمیت باالتری بوده چراکه پلیمر ب         گروه تری  نواخت دسـ

 خواهد بود.

های عاملدار صورت گرفته است.    مونومرها و اولفیناز ابتدای کشف کاتالیست زیگلرناتا تالش بسیاری برای کوپلیمریزاسیون     
های عاملدار، مونومرها به بازهای لوئیس)های زیگلرناتا، حســـاســـیت آنطور کلی یکی از مهمترین محدودیت کاتالیســـته ب

سفر( می    ها، ترپایدارکننده سیژن و ف صر نیتروژن، اک ست زیگلر نوعی     کیبات حاوی عنا شد. بنابراین این ترکیبات برای کاتالی با
های  توانند فعالیت کاتالیست را تا حد زیادی تحت تاثیر قرار دهند. این پدیده بدلیل اتصال الکترون  شوند و می سم حساب می  

دار در مراکز کاتالیســت زیگلرناتا وابســته به ممانعت عاملمونومرگذاری باشــد. درونغیرپیوندی به مراکز فعال کاتالیســت می
ها، توســط  های قطبی مانند اســترها، آمیدها، کربوکســیلیک اســیدها و الکلها اســت. در عمل برای برخی از گروهفضــایی آن

ــگران روش ــت. این روشپژوهش ــایی اطر های مختلفی ارائه گردیده اس ــامل افزایش ممانعت فض ها، واکنش  اف هترواتمها ش
ــیون )نظیر تری اتیل آلومینیوم(، کاهش الکترون دهندگی با           عامل  مونومر دار با یک گروه محافظت کننده پیش از پلیمریزاسـ

شنده به    صال یک گروه الکترون ک سط گروه مونومرات صله انداز و انتخاب   ، ایزله کردن پیوندهای دوگانه از هترواتم تو های فا
ها نتایج حاصله نشان از مشارکت    باشد. با وجود این تالش ها قطبی میمناسب با حساسیت کمتر نسبت به گروه    سیستم آغازگر   

 .[12]در طول زنجیره دارد مونومرقطبی، کاهش چشمگیر فعالیت و عدم توزیع یکنواخت کومونومربسیار پایین 

 هاها یا هیدروکربنهای بلند زنجیر از واکسسنتز پایدارکنندهروش سه( 

ــید ــیناپیک    فنولیک اس ــیدها نظیر کوماریک، فرولیک، کافئینک و س ــینامیک اس ــی س ــا هیدروکس ــوص ــید آنتی  ها، مخص اس
شــوند. گروه ها و دیگر محصــوالت کشــاورزی یافت میهای طبیعی آب دوســت هســتند که به طور فراوان در میوهاکســیدان

رکیبات به دلیل ایفای نقش آنتی اکسیدان و دارا بودن خواص ضد میکروب، ضد     هیدروکسیل متصل به حلقه فنولی در این ت  
سته ترکیبات برای پایدار کردن             ستفاده از این د سمت ا سیاری را به  سیت و کاهش دهنده پرتوهای فرابنفش توجهات ب سا ح

یدانی را د         ــ عت آب دوســــت این مواد عملکرد آنتی اکسـ با این وجود طبی لب کرده اســــت.  ها ج ر محیط روغنی و پلیمر
های دهد. برای افزایش خاصیت چربی دوستی فنولیک اسیدها از استری شدن گروه      هیدروکربنی به طور چشمگیر کاهش می 
سید این ترکیبات با الکل    سیلیک ا ستفاده می کربوک زدایی  شود. با این روش عالوه بر حفظ خواص رادیکال های بلند زنجیره ا

 .[11-10]شودها فراهم میاولفینها در ماتریس پلیاستفاده از پایدار کنندهفنولیک اسیدها، امکان 

 اصالح سطح نانوذرات برای پیوند زنی پایدارکننده به سطح نانو و اختالط فیزیکی با پلیمرروش چهار( 

سال  صنع    های اخیر آمیزهدر  سیاری در بخش  ست آمده از پلیمر و نانوذرات توجهات ب ت و تحقیقات علمی را به خود  های بد



 

 

ها خواص مکانیکی، حرارتی و های بدست آمده از آن های در مقیاس نانو این ذرات، کامپوزیتاند. به علت اندازهجلب کرده
دهند. این ذرات به علت های متداول از خود نشــان میهای پایه و کامپوزیتای نســبت به پلیمرشــیمیایی بهبود یافته-فیزیکی
پلیمر دارند.  بســترها را در مناســب، مخصــوصــا در درصــدهای مشــارکت پایین، توانایی توزیع مناســب آنتی اکســیدان پخش 

توانند به عنوان    و گرافن به طور ذاتی خواص پایدارکنندگی دارند و می       (CNT)های کربنی  همچنین نانوذراتی نظیر نانولوله   
 .[13-12]عمل کنندزدایی در سیستم های با قابلیت رادیکالپرکننده

استایرن، تواند به عنوان ضد اکسید کننده ضعیف در بستر پلیمی MWCNTگزارش داد که   Wattsبار  برای اولین

ها شود. همچنین وینیلیدن فلوراید عمل کرده و سبب جلوگیری از تخریب این پلیمرپروپیلن و پلیاتیلن، پلیپلی

Zeynalov  وFriendrich  زدایی خاصیت رادیکالMWCNT  وSWCNT  را مورد آزمایش قرار دادند و نتیجه

 .[16]اتیلن از بازده باالتری برخوردار استیدر جلوگیری از تخریب پل MWCNTگرفتند که پایداری حرارتی 

های کربن نشان داد که بازدهی این نانوذرات به قطر لوله، نوع ساختار، نقص سطحی مطالعات تئوری روی نانولوله

زدایی اکساید خاصیت رادیکالهای کربنی، گرافن و گرافنهای عاملی وابسته است. با وجود اینکه نانولولهو گروه

دلیل ضعیف بودن پایدارکنندگی، عدم توزیع مناسب در بستر پلیمر در اثر تمایل به هم چسبی و میزان  ذاتی دارند، به

ای دقیقه 9برای پایداری  SWCNTوزنی از  5ها )%الفینقابل توجه مورد نیاز از این نانومواد برای پایدارسازی پلی

دار شوند و تحقیقات گسترده جهت عاملها استفاده نمیسازی پلیمر( به تنهایی برای پایدار200℃اتیلن در دمای  پلی

 هایی که خاصیت ضد اکسید کننده دارند انجام شده است.کردن این ذرات با گروه

Dintcheva  و همکاران در طی تحقیقی موفق به پیوند زنیHALS اتیلن به سطح نانولوله کربنی شده و سپس ترکیب آن با پلی

ها مشاهده کردند افزودن یک درصد از نانو ذره به پلیمر تاثیر بسیار زیادی در مقاومت تهیه نمودند. آنبا وزن مولکولی باال را 

 .[17]دهد ای از فرآیند اصالح نانولوله کربنی را نشان میطرحواره 15آن در برابر تخریب نوری دارد. شکل 

 

 [17]اصالح نانولوله کربنی با پایدارکننده نوری 15شکل 

 



 

 

 گیرینتیجه

-عملکرد مناسب چه در زمان شکل دهی و چه در زمان سرویس دهی نیازمند افزودنی اتیلن به منظور بروزگریدهای مختلف پلی

این مواد با توجه به سازوکارهای  باشند.می راستاها در این ترین افزودنییکی از مهم ی نوریها. پایدارکنندههستندهای مختلف 

های نوری مقاوم جمله پرکاربردترین پایدارکننده شوند که ترکیبات آمینی استتار شده ازمختلف در تخریب نوری انتخاب می

این مواد به دلیل وزن مولکولی پایین و  در برابر انواع مختلفی از سازوکارهای مخرب نوری هستند. این در حالی است که

خصوص ه هند، بدپلیمر شده و ادامه سرویس دهی پلیمر را تحت تاثیر قرار می بسترمهاجرت از عموما دچار ناسازگاری با پلیمر 

-دهد روند تحقیقات روی پایدارکنندهنشان می صورت گرفته در این زمینه یها. بررسینددار یضخامت کم که در ساختار فیلم

کند چراکه در ها به سمت سنتز و توسعه ترکیباتی که توانایی شرکت در واکنش پلیمریزاسیون را داشته باشند، سوق پیدا می

 دلیل تماس با حالل از پلیمر توانایی خارج شدن ندارد. از جهتیه پایدارکننده از طریق مهاجرت یا شویش باین روش دیگر 

شود. استفاده از ترکیبات آمینی استتار ی نیز میپلیمرموجب کاهش مشکالت زیستی محصوالت این روش استفاده از  دیگر

با بستر پلیمر، کاهش  با امکان اصالح ساختار و افزایش برهمکنش اتیلنیهای پلیشده با وزن مولکولی باال در ساختار فیلم

در این پژوهش پس از مطالعه سازوکارهای پایدارکنندگی نوری ترکیبات آمینی مهاجرت از سطح را در پی خواهد داشت. 

تا  ررسی قرار گرفتاتیلن مورد بها و پلیهای مختلف افزایش سازگاری میان این دسته از پایدارکنندهاستتار شده، روش

اتیلنی تبیین های پلیدهی پایدارکننده نوری در فیلممهاجرت و افزایش کارایی و زمان سرویسکارهای موجود برای کاهش راه

 گردد. 
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