


  :عنوان اختراع
  

  پارالوئید براي حفاظت از آلیاژهاي تاریخی آهن–پوشش نانوسیلیکا 
  زمینه فنی  -1

استفاده از مواد پلیمري  .می باشد آهنی درموزه ها وگنجینه هاي کشور حفاظت و پایش آثار در زمینه این اختراع
 استحکام بخشی و تثبیتمانند پارالوئید در مرمت آثار کاربرد زیادي دارد که مربوط به خواص مفید این ماده در 

کوپلیمري پارالوئید . است در حفاظت آثار هنري  و همچنین مربوط به خاصیت برگشت پذیري آن اشیا تاریخی
از خواص این کوپلیمر می توان به مقاومت در برابرروند . ریالت استمتشکل از متیل متاکریالت و اتیل متاک

  .درجه سانتی گراد اشاره کرد40تقریبا  Tgپیرشدگی، دماي انتقال شیشه اي 
به عنوان ماده استحکام بخش و تثبیت کننده در حفاظت آثار تاریخی و به عنوان ورنی نقاشی از  B٧٢ پارالوئید

. به کار رفته است، همچنین ماده استحکام بخش براي چوب و چسب مطلوبی براي شیشه است1950سال 
گرفته شده در آزمایشات گوناگون و متعدد گویاي این است که پارالوئید از پایدار ترین رزین هاي به کار 

  .حفاظت آثار هنري می باشد
 مشکالت فنی و بیان اهداف -2

مختلفی بکار برده شده است که عمده  موادآلیاژهاي تاریخی آهن طبق مطالعات صورت گرفته جهت حفظ 
با چسبندگی ضعیف به  پلی وینیل استات به صورت محلولپلیمرهاي مختلف از جمله  :بارتند ازترین آنها ع

و در شمار کم مقاومت ترین مواد هاي  شکننده و ضعیف بوده  یهکه یک الك سلولزي با ال ارکالن ،سطوح فلزي
ها را تحت فشار  ها و ترك سخت و نرم نشدنی بوده و شکافکه ، موم ریز بلورین در برابر پیر شدگی است 

از پوکسی که در پاره اي رزین هاي ا، )هستند نسبتاً ضعیف و شکننده  یهاي پارافین موم( دده خود افزایش می
می شوند که قابل برگشت نیز نمی موارد براي استحکام بخشی مواد شکننده بعد از نمک زدایی به کار گرفته 

  .بچسبند  به سطح فلز توانند بخوبی هاي نیتروسلولز هم نمی رزینباشند و باالخره 
در مورد  .نمی باشندهایی که تا کنون مورد اشاره قرار گرفت محتوي بازدارنده خوردگی  هیچ یک از پوشش

فرموالسیون فرآیند خوردگی به  ممانعت ازجهت   نیترات سدیم  یا بنزوات سدیمترکیباتی مثل آهن قطعات 
هایی که  همچنین بازدارنده.  ندمورد پذیرش نمی باش تسمیولی این ترکیبات بدلیل  شوند می افزوده ها پوشش

یا دي سیکلوهگزیل آمونیم نیترات نیز بدین منظور مورد استفاده قرار ) Dichan(در فاز بخار قرار دارند مثل 
براي رفع مشکالت ذکر شده  .آنها مناسب نیستنداستنشاق امکان سمی و که به دلیل ایجاد بخارات  .گیرند می

مربوط مهم از مشکالت . استفاده می شوداستحکام بخشی آثار هنري در گزین جایبعنوان ارالوئید پوشش هاي پ



ها نسبت به نور همچنین عدم استحکام کافی در طول تغییر رنگ آنبر روي آثار تاریخی پارالوئید  هايبه پوشش
رات و یکی از روشهاي موجود جهت بهبود عملکرد این نوع پوششها استفاده از ترکیبات نانو ذ. زمان می باشد

پوشش هاي نانوکامپوزیت نسبت سطح به حجم باالیی دارند به عالوه . ایجاد پوششهاي نانو کامپوزیتی می باشد
از لحاظ خواص فیزیکی و مکانیکی نظیر استحکام، سختی مقاومت باالیی دارند و همچنین پوششهاي مقاوم در 

  .برابر خراش یا ضد خوردگی می باشند
  :هاي نانوکامپوزیتی در آثار تاریخی می توان به موارد زیر اشاره کردکاربردهاي پوشش از جمله 

- 2اسیدزدایی آثار چوبی تاریخی با استفاده از نانوذرات هیدروکسید کلسیم سنتز شده به روش شیمیایی-1
بررسی اثر استحکام بخشی پوشش  -3حفاظت آثار کاغذي با استفاده از نانوساختارهاي اکسید تیتانیوم

ر که در قسمت قبل اشاره همانطو. و غیرهحاوي نانوذرات معدنی در جلدهاي چرمی کتب تاریخی PEGپلیمر
می باشد که طبق  درموزه ها وگنجینه هاي کشورشد یکی از آثار تاریخی آلیاژهاي تاریخی آهن موجود 

در این . تحقیقات صورت گرفته تا کنون هیچ پوشش نانو کامپوزیتی براي حفظ این آثار گزارش نشده است
و کمترین بهبود یافته نانوسیلیکا و پارالوئید با خواص ذرات از متشکل مناسبترین پوشش حفاظتی  اختراع

حفظ آثار آهنی جهت تغییرات از لحاظ رنگ و خوردگی و همچنین برگشت پذیري به عنوان پوشش مناسب 
ایجاد یک الیه  اب و ردهترکیباتی مانند نانوسیلیکا می تواند مانند یک الیه شیشه اي خنثی عمل ک. ارائه شده است

بنابراین پوشش بدست آمده براي حفاظت . بر آثار تاریخی را کاهش می دهدتاثیر محیط خارجی  ،کامال شفاف
  .گیرد میمورد استفاده قرار آثار آهنی وهمچنین براي محوطه هاي روباز مانند مجسمه هاو غیره

  
  ارائه راه حل -3

قـرار  بررسی مورد که جزء  فوالدهاي کم کربن می باشند  آهن شاهدقطعه اثر سه محلول بر روي  در این اختراع
  .گرفت
 .در حالل مناسب می باشد B72پارالوئیدشامل مقدار مناسبی از رزین آکریلیک : 1محلول شماره  -

 نـانومتر 30تـا 20نانو ذرات سیالن با اندازه ذرات  مقادیر مناسبی از  1به محلول شماره  :2محلول شماره  -
قـرار گـرفتن نـانو ذرات     .ي محیط و مدت زمان معینی اختالط صورت مـی گیـرد  افزوده شده و در دما

سیلیس در زنجیر اکریالتی سبب افزایش مقاومـت بـه خـوردگی ایـن نانوکامپوزیـت بـراي حفاظـت از        
 .می شود)فوالد(آلیاژهاي تاریخی پایه آهن

شـده و در   اضـافه النی سازگار کننده سـی عامل مقادیر مشخصی از  2به محلول شماره : 3محلول شماره  -
  .دماي محیط و مدت زمان معینی اختالط صورت می گیرد



کوپن هاي آماده شده بر روي میکرون 120به وسیله فیلم کش وبا ضخامت این محلول ها بطور جداگانه  
ساعت در هواي آزاد، به  24پس از خشک شدن نمونه ها بعد از .پوشش داده شد) تاریخی آثار نمونه مشابه(

- 20 حدودها  ضخامت این پوشش .درآون قرار گرفت درجه سانتی گراد 100باالي مدت یک ساعت در دماي 
 Saltآزمایش ، TEMآزمایش این پوشش ها تحت آزمون هاي مختلفی از جمله سپس  .میکرون می باشد  5

Spray، ریعی زیر المپ آزمون پیر سازي تسUV آزمایش ،Pull off ، آزمایشATR-IR قرار می گیرد .
  ارزیابی خواص محصوالت

  . نانومتر می باشد 30تا20اندازه ذرات مشخص گردید که میزان آن معادل  TEMبه وسیله آزمایش -1
این پوششها مورد آزمایش قرارگرفت که نتایج نشان  مقاومت به خوردگی Salt Sprayآزمایش به وسیله -2

  .به خوردگی بهتري دارند مقاومت) 2پوشش( داد ترکیبات سیالنی
تحت  یمقاومت به هوازدگ) 2پوشش(  ترکیبات سیالنینشان داد UVآزمون پیر سازي تسریعی زیر المپ -3

   .دارد را رنگ کمتر تحت نور ماورابنفش رییو تغ QUVشده عیتسر طیشرا
  .آبگریزتر است آزمایش زاویه تماس نشان داد ترکیبات سیالنی-4
  .چسبندگی بهتري دارند )2پوشش( نشان داد ترکیبات سیالنی  Pull offآزمایش  -5
  .کامال برگشت پذیر می باشد ) 2پوشش( ترکیبات سیالنی مشخص گردید ATR-IRآزمایش به وسیله -6
  

 مزایاي این اختراع  -4

  :این اختراع می توان به موارد زیر اشاره کرد از مزایاي
بر روي قطعات تاریخی همراه با استحکام بخشی قطعات و تثبیت رنگ بر ایجاد یک الیه کامال شفاف   -

 روي آنها

 خوردگی باال در برابرمقاومت  -

 رنگ رییو تغ یهوازدگ باال در برابرمقاومت  -

 چسبندگی بسیار مناسب بر روي سطح  -

 در برابر خراش  یا ضد خوردگی پوششهاي مقاوم -

 .ي راحتبرگشت پذیربا پوشش هاي آبگریز  -

  فرایند ساخت سریع و راحت -
  
  



  کاربرد -5
براي حفاظت از آلیاژهاي تاریخی آهن موثر بوده زیرا آهن بسیار  نیسیالترکیبات مخلوط شدن پارالوئید با 

  .ایجاد می کند خوردگی آهنسریع در برابر عوامل محیطی اکسیده شده و محصوالت نارنجی رنگ حاصل از 
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