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 عنوان اختراع1-
  پایه در دماي محیطآکریلیک آب/رزین آلکید تهیه 
 

 زمینه فنی اختراع-2
هاي آلکید به دلیل داشتن خواص مطلوبی نظیر نفوذپذیري، چسبندگی مناسب روي سطوح رزین

اما . اي در صنعت رنگ و رزین دارندقطبی، براقیت زیاد، پخت خوداکسایشی و ارزانی کاربرد گسترده
از طرف دیگر خواصی مانند طوالنی بودن زمان خشک شدن، مقاومت شیمیایی و محیطی کم و 

ها، یکی دیگر از در مقابل این رزین. شودها محسوب میشوندگی از معایب این رزینتمایل به زرد
ها هستند که داراي خواص مطلوبی همچون هاي پرمصرف در صنعت رنگ ورزین آکریلیکرزین

ي رنگ،  مقاومت محیطی و شیمیایی خوب و مقاومت زمان خشک شدن سریع، تثبیت کننده
پایه آکریلیک آب/ي یک رزین آلکیدهاي اخیر تهیهنابراین در سالب. باشندزردشوندگی عالی  می

   .داراي خواص مثبت هر دو رزین در شرایط بهینه همواره مدنظر پژوهشگران بوده است
هـاي  هـا و پوشـش  پایه، فیلمآب هايرنگتولید  جهت رنگ و رزین ي صنعتاختراع حاضر در زمینه

  .گیردقرار می مورد استفاده ي صنعتیقابل استفاده
  مشکل فنی و بیان هدف اختراع-3

در   )VOC(هاي قانونی اعمال شده در استفاده از ترکیبات آلی فرار -با توجه به محدودیت
پایه جلب هاي پوششی آبهاي سطح، توجه پژوهشگران به سمت سامانهمحصوالت، بویژه در پوشش

ودگی محیط زیست و هدر رفتن منابع هاي نفتی باعث آلدر حالل محلولي هارزین .شده است
هاي نفتی با آب جایگزینی حالل. شوندآمیزي میدهی و رنگهیدروکربنی در حین عملیات پوشش

براي تهیه رزین . باشدها میته در فرموالسیون رنگهاي بکار رفپایه نمودن رزینمتضمن آب
ها اصالح مواد یکی از این روش. است هاي مختلفی بکار گرفته شدهپایه روشآکریلیک آب/آلکید

اولیه آلکید از طریق آکریالته کردن آن و بکارگیري آن در تهیه رزین آلکید رقیق شونده با آب است 
روش دیگر اختالط فیزیکی امولسیون آلکید و . شودکه منجر به تشکیل یک التکس ناپایدار می

 ردهیچ پیوند شیمیایی بین اجزا وجود نداباشد، در این روش با توجه به اینکه التکس آکریلیک می
هاي روشی که طی سال. باشدفیلم حاصل از این روش داراي خواص مکانیکی مطلوبی نمیبنابراین 

وپلیمریزاسیون رادیکال آزاد ک(اخیر مورد توجه قرار گرفته است پلیمر شدن مینی امولسیونی 
هاي اخیر، در سال .باشدمی) یراشباع آلکیدمرهاي غیر اشباع آکریلیک و غیره در حضور رزین غمونو
 آغازگرهاي از اغلبامولسیونی پایه توسط پلیمر شدن مینیآب آکریلیک آلکید التکس تهیه براي

 فراهم و ذرات در زایی هسته برايC 300°تا 50دمایی محدوده ها و غیره در پرسولفات نظیر گرمایی

 زیادي درصد داراي حاصل هايالتکس ،شاتطبق گزارو  شده استفاده رادیکالی شار آوردن

د که باعث پایین آمدن سرعت پلیمر شدن ، کاهش نباشرزین آلکید واکنش نداده می و مونومرآزاد
ها براي در این سامانه .شوندغیریکنواختی فیلم حاصله می ي التکس ودرصد تبدیل مونومر، ناپایدار
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تجهیزات جدید و گرانقیمت فراهم شود که این امر از تامین انرژي حرارتی مورد نیاز واکنش بایستی 
هدف از اختراع حاضر، ساخت یک نوع فرموالسیون بهینه . باشدلحاظ اقتصادي مقرون به صرفه نمی

دماي پایین، سرعت پلیمر شدن باال و زمان (پایه در شرایط بهینهآکریلیک آب/براي تهیه رزین آلکید
، با استفاده از اختراعدر این . هاي فوق باشدبه رفع مشکالت روشبوده است که قادر ) واکنش کوتاه 

شوند و پلیمر شدن ها به سرعت و در دماي محیط ایجاد میکاهشی رادیکال-آغازگرهاي اکسایشی
بدلیل انجام واکنش پلیمر شدن در دماي محیط براي تهیه این رزین . شودخیلی سریع انجام می

الزم . صرفه استباشد و از لحاظ اقتصادي بسیار مقرون بهنقیمت نمینیازي به تجهیزات جدید و گرا
محیطی و در انواع کاربردها قابل پایه بودن فاقد خطرات زیستبه ذکر است رزین حاصله بدلیل آب

سامانه استفاده از  امولسیونی،بهینه نمودن تمام اجزاي پلیمریزاسیون مینی. باشداستفاده می
 ساز و انجام واکنش پلیمرشدنلیتهمراه کاتالیزور فلزي و عامل کی کاهشی/آغازگرهاي اکسایشی

پایه با خواص آکریلیک آب/التکس آلکید و دستیابی به امولسیونی در دماي محیطرادیکالی مینی
هاي قابل ها و پوششي تولید فیلماختراع حاضر در زمینه  .باشداز نوآوري این اختراع میمطلوب 
دي وینیل بنزن و غیره در -ها، استایرنها، استاتنعتی، جایگزین التکس آکریالتي صاستفاده

   .گیردپایه، مورد استفاده قرار میهاي آبفرموالسیون رنگ
  شرح وضعیت دانش پیشین-4

سرعت امولسیونی، از نظر فناوي و تجاري واکنشی مهم است که بهپلیمریزاسیون امولسیونی و مینی
اخیرا پژوهشگران . هاي مختلف رسیده استي کاربرد و تولید نمونهشی به مرحلهي پژوهاز مرحله

هاي امولسیونی رزیندر داخل و خارج از کشور، با استفاده از پلیمریزاسیون امولسیونی و مینی
هاي آلکید هاي حاصل از آنها قابل مقایسه با رزینها و پوششاند که فیلممختلفی را سنتز نموده

پایه توسط روش آکریلیک آب/ي رزین آلکیدهیههاي اخیر، تدر سال. حالل پایه بوده استمعمولی 
  C˚300-50امولسیونی با استفاده از آغازگرهاي گرمایی در دمايپلیمریزاسیون امولسیونی و مینی

از طریق آکریالته کردن مواد اولیه رزین آلکید   US3894978در پتنت. گزارش و تجاري شده است
ها از ، یک رزین آلکید رقیق شونده در آب تهیه شده است که این سامانهC˚300-250دماي در 

با استفاده از پلیمر شدن  B 6262149 USدر پتنت  .باشندنظر پایداري داراي خواص مطلوبی نمی
ي سولفوناته، یک رزین دار شدهامولسیونی انواع مونومرهاي غیر اشباع و رزین آلکید عامل

تهیه شده  C˚80دمايها در پایه با استفاده از آغازگرهاي گرمایی نظیر پرسولفاتکریلیک آبآ/آلکید
هاي حاصل از این روش به علت حضور گروههاي قطبی و آبدوست در بدنه پلیمر، در رزین.است

ماند و مقاومت کمی در برابر آب از خود ها نسبت به آب حساس باقی میفیلم حاصل از این رزین
هاي موجود در این روش امروزه کمتر در بنابراین با توجه به معایب و محدودیت. دهدمینشان 

- با استفاده از پلیمر شدن مینیB1 6369135 USدر پتنت  . .گیردصنعت مورد استفاده قرار می
 محدوده در )ها و غیرهاستایرن، آکریالت(امولسیونی رزین آلکید و انواع مونومرهاي غیراشباع

-آکریلیک آب/ها یک رزین آلکیدبا استفاده از آغازگرهاي حرارتی نظیر پرسولفات C˚80-60یدمای
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آلکید مورد استفاده در این پتنت متوسط روغن بر پایه اسید چرب  رزین. پایه تهیه شده است
در این پتنت گزارش شده است که رزین آلکید در برخی  .باشدحالل می% 20جامد و % 80سویا،
ي هاي انجام گرفته تهیهبر طبق پژوهش. شودعث پایین آمدن سرعت پلیمر شدن میها بانمونه

پایه در دماي محیط با خواص بهینه گزارش نشده است، در ثبت اختراع -آکریلیک آب/رزین آلکید
  .شودحاضر براي اولین بار گزارش می

  حل براي مشکل فنی موجود هارائه را-5
امولسیون و پلیمر آماده کردن مینیطی دو مرحله  پایه-یک آبآکریل/رزین آلکیددر این اختراع 

  . شدها تهیه نمونهشدن 
  امولسیونآماده کردن مینی-1مرحله

-2/1(آنیونی کنندهونیامولس ،%)5/0-2/1(از نوع ترکیبات آبگریز امولسیون پایدارکنندهکمک ابتدا
یقه با دق 5-40آب مقطر حل و به مدت  اي ازدر مقدار محاسبه شده%)0-15/0(و عامل بافر %)5/0

اي کننده ، عامل شبکه رزین آلکید(سپس به فاز آلی . همزده شدند در دماي اتاق همزن مغناطیسی
دقیقه  5-120مدت از پس ه و اضافه شد)  و غیره استیرن ،مونومرهاي آکریلیک ،آکریالتیدي

قرار  )فراصوت امواج(تراسونیکاول سازهمگن دقیقه تحت 0-90مخلوط حاصل به مدت  ،اختالط
  . امولسیون پایدار روغن در آب تهیه شدیک مینی ه و در نهایت گرفت

  هانمونه شدن پلیمر: 2مرحله 
اي یک لیتري مجهز به کندانسور، یک راکتور شیشه ها ازبراي انجام واکنش پلیمر شدن نمونه

دي تغذیه مواد، ورودي دماسنج براي وروورودي نیتروژن،  ،)همراه با پره لنگري(الکتریکیهمزن 
جو خنثی پس از برقراري  .ش دهنده آب استفاده شدو حمام گرد کنترل دمایی، شیر خروجی 

براي شروع واکنش پلیمر شدن  .می شودمنتقل  راکتورامولسیون آماده شده به مینی داخل راکتور
 )کاهنده/سازلیتکی/اتالیزور فلزيک/اکسنده:عامل(کاهشی-مقدار الزم از سامانه آغازگرهاي اکسایشی
ساعت  1-10پس از اضافه کردن آغازگر واکنش به مدت . به صورت جداگانه به راکتور تزریق شدند

هایی جهت بهینه شدن پارامترهاي مختلف و دستیابی به فرموالسیون مجموعه آزمایش. ادامه یافت
درصد وزنی شد که اي محیط انجام پایه، در دمآکریلیک آب/بهینه و خواص مطلوب رزین آلکید

، 1شکل  .آمده است 1در جدول  امولسیونی، اجزاي ضروري استفاده شده در فرموالسیون مینی
  .دهدشده را نشان می استفاده يتریل کی ياشهیراکتور ش تصویر آزمایشگاهی
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  .درصد وزنی مواد استفاده شده نسبت به کل اجزاي فرموالسیون: 1جدول 

اجزاي 
  والسیونفرم

رزین 
  آلکید

مونومرهاي 
  آکریالتی

مونومرهاي 
  غیراشباع

اي شبکه
  کننده

  سامانه آغازگرهاي
  1کاهشی-اکسایشی

  کاهنده  سازلیتکی  کاتالیزور فلزي  اکسنده

مقدار مورد 
  )وزنی(%استفاده

30-20  30-20  5/1-0  6-1/0  3-01/0  05/0-01/0  2/0-05/0  3-01/0  

  
  .باشدکاهشی بر پایه وزن مونومر می-ي آغازگرهاي اکسایشیهدرصد وزنی اجزاي سامان -1

  

 
  .استفاده شده يتریل کی ياشهیراکتور ش :1شکل 
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  مزایاي اختراع-6

  :هاي این اختراع نسبت به موارد مشابه عبارتند ازمزیت
  .آب ارزان قیمت و بدون خطر زیست محیطی جایگزین حالل نفتی شده است-1
  .باشداکنش در دماي محیط نیازي به تجهیزات جدید و گرانقیمت نمیبه دلیل انجام و-2
- به شود واین امر از لحاظ اقتصادي بسیار مقروندر این اختراع از مصرف انرژي جلوگیري می-3

  .باشدصرفه می
ها را به سرعت و در کاهشی با دارا بودن انرژي فعالسازي پایین، رادیکال-آغازگرهاي اکسایشی -4

  .شوندمی نند و باعث باال رفتن سرعت پلیمرشدنکایین ایجاد میدماي پ
ماه، تشکیل  9آکریلیک حاصله با دارا بودن اندازه ذرات نانومتري، پایداري بیش از /التکس آلکید -5

  .باشدفیلم پیوسته و یکنواخت قابل استفاده در انواع کاربردها می
  .باشدمی، با هزینه پایین قابل تولید این اختراع  -6
باشد که این امر منجر به بهبود التکس حاصله داراي درصد ناچیزي مونومر آزاد باقیمانده می -7

  . شودخواص التکس می
  .هاي حاصله از این روش مقاومت به زردگرایی باالیی دارندپوشش -8
بیش از مر دقیقه پس از شروع واکنش درصد تبدیل مونومر به پلی 20-30در این اختراع، حدود  -9

شود در صورتی که در موارد مشابه این مقدار درصد تبدیل مونومر به پلیمر، پس از گذشت می 80%
  .آیدساعت از زمان واکنش بدست می 4-3

به دلیل استفاده از مونومرهاي آکریلیک و سایر مونومرهاي غیر اشباع مناسب سرعت خشک  -10
  .باشدبرداري میرهشدن رزین حاصله باال بوده و سریعا قابل به

، مقاومت باالیی در برابر آب، اسید و باز، مواد شیمیایی و هاي حاصل از این اختراعپوشش -11
  .محیط دارند

  
  مثال اجرایی-7

  .می باشد 2شکل بصورت  در این اختراع پایهآکریلیک آب/آلکیدفرایند تهیه رزین 
  پایه حاصل از این فرآیند  آکریلیک آب/رزین آلکید

و  )گرم100-200(، مونومرهاي آکریلیک)گرم100-200(رزین آلکیداز  یمعین مقادیر در این فرایند 
وکمک  )گرم5-15(کنندهمحلول آبی امولسیون ،)گرم5-20(سایر مونومرهاي غیر اشباع

، سپس مخلوط تهیه نددشمخلوط  دستگاه اولتراسونیک توسطبا یکدیگر  )گرم5-15(پایدارکننده
رادیکالی محلول آبی اکسنده، کاتالیزور  شدنبراي شروع واکنش پلیمر. ر منتقل شدشده به راکتو

 rpm400ساز و کاهنده به صورت جداگانه به راکتور تزریق شدند و دور همزن به لیتیفلزي، ک
آکریلیک /التکس آلکید ،، بدین روشساعت ادامه یافت 1-10واکنش به مدت  ، سپسرسانیده شد

وضعیت ظاهري، چگونگی تشکیل فیلم (امولسیونی هاي التکس مینیسپس ویژگی. پایه تهیه شدآب
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هاي حاصله، وکیفیت فیلم خشک، پایداري نگهداري گرمایی و سرمایی، زمان خشک شدگی فیلم
مورد بررسی قرار ) به آب، اسید و باز، مواد شیمیایی، جوي و غیرهمقاومت زردگرایی، مقاومت 

 ، براقیت، ضربهخراش، مندرل، چسبندگی سختی،(هاي کنترل کیفیتننتایج حاصل از آزمو .گرفت
اي، توزیع اندازه ذرات، مورفولوژي سطح فیلم ، توزیع وزن مولکولی، دماي انتقال شیشه)و غیره

هر دو رزین آلکید و  آکریلیک سنتز شده داراي خواص مثبت/رزین آلکیدحاصله و غیره نشان داد، 
  .زیست محیطی است اع کاربردها قابل استفاده و فاقد خطرباشد و در انوآکریلیک می

  
 .پایهآکریلیک آب/فرایند تهیه رزین آلکید: 2شکل

  کاربرد صنعتی اختراع-8
-دارا میقابلیت تولید در مقیاس باال را باشد و رزین می و کاربرد صنعتی این اختراع در صنعت رنگ

  .باشد
  
  
  
  
  

 اولتراسوند

 اولتراسوند همزدن

 پلیمرشدن

پایدارکنندهکمک کنندهامولسیون   پلیمر مونومر آلکید 

 مونومر آب 
120 -5 

Min  
90-0 

Min  
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  چکیده-

ودن رزین پرکاربرد آلکید با مونومرهاي غیراشباع آکریلیک و غیره در شرایط بهینه از پایه نمآب
، مقدار C300-50°هنگام استفاده از آغازگرهاي گرمایی در دماي . اهمیت باالیی برخوردار است

دهد و ماند که خواص مطلوب التکس را تحت تاثیر قرار میزیادي مونومر آزاد در التکس باقی می
آکریلیک /در اختراع حاضر، رزین آلکید .باشدند به انرژي حرارتی و تجهیزات گرانقیمت مینیازم
-ي آغازگرهاي اکسایشیامولسیونی با استفاده از سامانهروش پلیمریزاسیون مینیپایه توسط آب
رادیکالی انواع ن اینکه واکنش پلیمرشد با توجه به. در دماي محیط تهیه شده است شی کاه

شود نیاز به اي غیراشباع آکریلیک و غیره در حضور رزین آلکید در دماي محیط انجام میمونومره
صرفه لحاظ اقتصادي بسیار مقرون بهباشد و این امر از انرژي حرارتی و تجهیزات گرانقیمت نمی

ک آکریلیک حاصله به دلیل دارا بودن خواص مثبت هر دو رزین آلکید و آکریلی/رزین آلکید .باشدمی
-محیطی میقابل استفاده و فاقد خطر زیست ها نواع پوششا پایه وهاي آبدر فرموالسیون رنگ

   . باشد
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