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 چسب خواص رزین های امولسیونی آکریلیکی به منظور استفاده به عنوان  روزین استر بر بررسی تاثیر

 حساس به فشار

 

 

براقوش   2، مهران غالمی1,* غالمحسین ظهوری ،1محمد 

 

ران -1 ی ا ، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد،  شیمی، دانشکده علوم  گروه 

)چسب  شرکت -2 سامد  شیمیایی  ولیدی  ت ع  ی یرانصنا ا ، مشهد،   مشهد(

 

  خالصه

 

به منظور بررسی تاثیر تکیفایر روزین استر بر خواص رزین های امولسیونی آکریلیکی، کامپوزیت امولسیونی پلی 

از  یمقادیر مختلف با (in-situ)آکریلیک / روزین استر به روش پلیمریزاسیون امولسیونی نیمه پیوسته و به صورت درجا 

کاهش می  به طور پیوسته با افزایش مقدار روزین استر، درصد تبدیل مونومربررسی ها نشان داد که روزین استر تهیه شد. 

ی تاثیر روزین استر بر اندازه ذرات، برا ،DLS (Dynamic Light Scattering) مطالعه یابد. هم چنین نتایج مربوط به
زایش مقدار روزین با افبررسی شد.  های امولسیونی رزین (zeta potential) پتانسیل زتا هم چنین و توزیع اندازه ذرات

افزایش چشمگیری را نشان داد، که این می تواند به دلیل سوسپانسیون روزین استر یا به عبارتی ذرات  استر اندازه ذرات

ن داد هم چنین پتانسیل زتا به منظور تعیین پایداری کلوییدی رزین های حاصل نشامعلق آن در رزین امولسیونی باشد. 
 که با افزایش مقدار روزین استر پایداری کلوییدی در ابتدا افزایش و سپس کاهش می یابد.

 

 ، پتانسیل زتاآکریلیک، روزین استر کوپلیمریزاسیون امولسیونی، چسب حساس به فشار،کلمات کلیدی: 

 

 

 مقدمه. 1

د. این مواد که به طور کلی از آبیتیک کاج به دست می آین واد تجدید پذیری هستند که از شیره درختروزین ها م
اسید و مشتقاتش تشکیل شده اند، کاربردهای گسترده ای در زمینه های گوناگون از جمله الستیک ها، پوشش ها، چسب 

 (softening point) ها و موارد دیگر پیدا نموده اند. با این حال، کاربردهای بیشتر آن تا حد زیادی به دلیل دمای نرمی

کربن در ساختار آبیتیک اسید و مشتقاتش محدود شده است. به همین -و اکسیداسیون آسان باند دوگانه کربنپایین 

منظور انواع اصالحات شیمیایی برای غلبه بر این کاستی ها استفاده شده است، که از جمله می توان به هیدروژن دار کردن، 
 .]1[پلیمریزاسیون، استریفیکاسیون و ... اشاره نمود 

  

                                                 
یا مکاتبات:   نویسنده مسئول  وضیحات مربوط به  ت   

Zohuri@um.ac.ir :ایمیل   آدرس 

 

mailto:Zohuri@um.ac.ir


  

 
 

www.checonf3.ir         2 

 

 

 حساس به فشار امولسیونی آکریلیکی  روزین و مشتقاتش که به عنوان رزین تکیفایر معرفی می شوند، در چسب های
به منظور بهبود توانایی ترکنندگی و خواص چسبندگی این چسب ها، به ویژه برای برقراری پیوند با سطوح کم انرژی یا غیر 

 . ] 2[قطبی، مورد استفاده قرار می گیرند 

، با استفاده از سورفکتانت های مناسب، رزین لسیونی از روزین و پلیمر آکریلیکیموال برای تهیه کامپوزیت امومع
 با   ترکیب می شود. این روش به عنوان یک ترکیب فیزیکی، اگر چه یسپرس شده و با امولسیون آکریلیکیتکیفایر در آب د

اپایداری کلوییدی، ناسازگاری و انتقال سورفکتانت ها مشکالتی هستند بازده باال و تکنولوژی ساده ای تهیه می شود ولی ن

  .]1.2[که با این روش حل نشدند 

روزین استر به روش پلیمریزاسیون امولسیونی نیمه پیوسته و به  / کامپوزیت امولسیونی پلی آکریلیک در این مطالعه 
توزیع  ازه ذرات،اند درصد تبدیل، خواص رزین از جمله بردر ادامه تاثیر روزین استر  تهیه شد. (in-situ)صورت درجا 

 بررسی شد. و هم چنین پتانسیل زتا زه ذراتاندا

 
 

 تجربی .2

 

 . مواد2-1

به عنوان آغازگر  (APS)به عنوان مونومر، آمونیوم پرسولفات  (VA)و وینیل استات  (BA)بوتیل آکریالت 

 Genopol)ید اکسا لنیات یپل-دیاکسا لنیپروپ یاز پل یمریوپلکو  (Kenon30)رادیکالی، نونیل فنول اتوکسیالت 

PF10) سدیم وینیل سولفونات امولسیفایر غیر یونی به عنوان ،(VSS)  به عنوان امولسیفایر فعال، هیدروکسی اتیل سلولز
 100رمی حدود به عنوان بافر و روزین استر با دمای ن NaHCO)3()تیلوز( به عنوان محافظ کلوییدی، سدیم بی کربنات 

 نتی گراد به عنوان رزین تکیفایر مورد استفاده قرار گرفتند.درجه سا

 

لیمریزاسیون2-2 پ  .  
تا  0 یاستات، درصدها لینیو-التیآکر لیبوت یزاسیونمریکوپل حاصل از رزین استر بر نیروز ریتاث یبه منظور بررس 

ومرها در محلول آبی از ابتدا روزین استر و مون .قرار گرفت مورد استفاده، کل مونومرها نسبت به وزن روزین استر از 5/7

کندانسور، به کتور شیشه ای چهار دهانه مجهز به را درصد از این محلول 15تیلوز، امولسیفایرها و بافر آماده گردید. 
دقیقه هم زده  دور در 150، اضافه شد و با سرعت آب و آمونیوم پرسولفات بود چکاننده که شامل فیترمومتر، همزن و ق

فات در همراه آمونیوم پرسول محلول،درصد باقی مانده از  85درجه سانتی گراد،  70شد. بعد از شروع واکنش در دمای 

گراد،  یدرجه سانت 75 یدر دما گریساعت د 1، به مدت پس از اتمام محلولراکتور تزریق شد.  ساعت به 5مدت تقریبی 

 1پس از این مدت، محیط واکنش تا دمای محیط سرد گردید. جدول  .افتواکنش ادامه ی جهت کامل شدن واکنش،
 مواد استفاده شده را نشان می دهد. لیستی از
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 لیست مواد مورد استفاده – 1جدول 

 (g)مقدار  مواد

 100 مونومرها

 6 امولسیفایرها 

 3/0 تیلوز

 2/0 سدیم بی کربنات

 29/0 آمونیوم پرسولفات

 105 آب مقطر

 

 تبدیل مونومر میزان اندازه گیری .2-3
ده از روش وزن سنجی انجام شد. در این روش نمونه التکسی که تا حدی تبدیل مونومر به پلیمر با استفاتعیین میزان 

پلیمری شده است توزین شد، سپس پس از تبخیر آب و مونومرهای باقی مانده، نمونه پلیمر خشک شده دوباره توزین شد. 

 .طی پلیمریزاسیون اندازه گیری نمود دیل را می توان به این ترتیب با در نظر گرفتن تمام اجزای اضافه شدهمیزان تب

 
پتانسیل زتا . اندازه گیری اندازه ذرات2-4  و 

)دستگاه زتاسایزر  DLSبه کمک دستگاه  چنین پتانسیل زتاو هم توزیع اندازه ذراتآزمون اندازه گیری اندازه ذرات، 

Malvern  مدلNano-ZS  .در این روش برای اندازه گیری اندازه ذرات، ذرات التکس ساخت کشور انگلیس( انجام شد
نور لیزر با زاویه ای مشخص شکسته یا  ابعاد هر یک از ذرات،در معرض پرتوهای نور لیزر قرار می گیرند. متناسب با 

منحرف می گردد. اندازه زاویه شکست نور متناسب است با ابعاد ذرات التکس. پتانسیل زتا نیز پارامتری برای تعیین 

  و رابطه مستقیمی با تمایل ذرات هم بار برای دفع یکدیگر دارد. التکس است پایداری کلوییدی

 
 

یج و بحث3 نتا  . 

 
اثیر 3-1 بر تبدیل مونومر. ت  روزین استر 

تبدیل  ،(مونومر به نسبتدرصد ) 5/7به  0مشاهده می شود، با افزایش درصد روزین استر از  1شکل  که درهمانطور 

ممانعت از پلیمریزاسیون مونومرها در حضور روزین استر  ،کاهش می یابد. دلیل این کاهشبه طور پیوسته مونومر به پلیمر 
-وجود باند دوگانه کربن د روزین استر بیشتر شود، تبدیل مونومر نیز کاهش بیشتری نشان می دهد.است، که هر چه درص

رادیکال های آزاد موجود به وسیله ساختار  برخی از کربن به شکل مزدوج در ساختار روزین استر نیز باعث می شود که

با افزایش مقدار  دیگری برای کاهش تبدیل مونومر. این نیز دلیل ]3[به شکل رادیکال های آلیلی پایدار شوند رزونانسی

   روزین استر می باشد.
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 مونومر لیاستر بر تبد نیروز ریتاث -1شکل    

 
دازه ذرات. 3-2 ن بر ا اثیر روزین استر  ا  ت نسیل زت پتا  و 

همانطور که مشاهده می شود  ر نشان می دهد.را برای درصدهای مختلف روزین است DLSنتایج حاصل از  2جدول 

 در واقع افزایش اندازه ذرات افزایش چشمگیری را نشان می دهد. ین استر، میانگین عددی اندازه ذراتبا افزایش مقدار روز
. ]3[ناشی از انعقاد و لخته ذرات به وسیله هسته زایی مایسلی، هسته زایی همگن و سوسپانسیون روزین استر است

در رزین امولسیونی به  )امولسیفایرها( ی که توسط پایدارکننده هاعنی ذرات جامد روزین استرستر یانسیون روزین اسوسپ

باعث افزایش و  روزین استر نیز بزرگتر شده صورت تعلیق در آمده اند. با افزایش مقدار روزین استر، حجم سوسپانسیون

اندازه ذرات به حجیم بودن ساختار روزین استر نیز بستگی خواهد  اندازه ذرات می شود. در این صورت افزایش چشمگیر
 داشت.

 

یج حاصل از  -2جدول   DLSنتا
 

 

 
 

 

 
 

به  0ش مقدار روزین استر از را نشان می دهد، با افزای (PSD) که توزیع اندازه ذرات (PDI)ی شاخص چند پراکندگ

می تواند به دلیل هسته زایی ثانویه در  ،در ابتدا PDIد. افزایش بتدا افزایش و سپس کاهش می یابدرصد در ا 5/7
، یکنواختی اندازه ذرات با PDIسته زایی ثانویه بر . عالوه بر تاثیر ه]4[پلیمریزاسیون امولسیونی در حضور روزین استر باشد

در واقع  در درصدهای باالتر شود. PDIافزایش مقدار روزین استر می تواند بر هسته زایی ثانویه فایق آید و باعث کاهش 

این  که با افزایش مقدار آن این یکنواختی اندازه ذرات مربوط به ذرات معلق روزین استر در رزین امولسیونی است،

  می شود. PDIیکنواختی بیشتر شده و باعث کاهش 
 یبرا یزتا پارامتر لیپتانس دهد. یزتا نشان م لیاستر را بر پتانس نیمختلف روز ریمقاد ریتاث نیهمچن 2جدول 

 یداریشده و پا شتریمثبت تر باشد دفع ذرات هم بار ب ایتر و  یحاصل است که هر چه عدد آن منف نیرز یدییکلو یداریپا

  و سپس کاهش شیدر ابتدا  افزا  یدییکلو یداریبا  توجه  به  مطالب  ذکر شده  پا  نصورتیدر ا شود. یم شتریب یدییکلو

دازه ذره  درصد روزین استر ن ا
(nm) 

PDI ا نسیل زت  پتا
(mv) 

0 7/103 376/0 3/13- 

5/2 4/146 682/0 8/24- 

5 1273 477/0 6/20- 

5/7 3311 260/0 4/17- 
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 یها نیکه رز یشد، در حال یدو فاز ینسبتا کوتاهمدت زمان  استر بعد از گذشت نیفاقد روز نیرز زیدر عمل ن .ابدی یم

 سبت به زمان برخوردار بود.ن یشتریب یداریاستر از پا نیروز یحاو
 

         

 گیرینتیجه  .4

و به  وستهیپ مهین یونیامولس ونیزاسیمریاستر به روش پل نیروز / کیلیآکر یپل یونیامولس تیکامپوز مطالعه نیدر ا
 نشان داد که با افزایش مقدار روزین استر:نتایج  شد. هیته صورت درجا

  سته کاهش می یابد.میزان تبدیل مونومر به طور پیو -الف

 اندازه ذرات افزایش چشمگیری را نشان می دهد. -ب
 توزیع اندازه ذرات در ابتدا افزایش و سپس کاهش می یابد. -ج

 پتانسیل زتا که تعیین کننده پایداری کلوییدی رزین امولسیونی است، در ابتدا افزایش و سپس کاهش می یابد. -د

 
 

ن  .5  یقدردا

کار  نیسامد )چسب مشهد(  که ما را در انجام ا ییایمیش یدیتول عیمشهد و شرکت صنا یاز دانشگاه فردوس 

 پژوهشی حمایت نمودند، نهایت قدردانی را داریم.
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