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  :عنوان اختراع
  مونت موریلونیت با ساختارهاي کنترل شده -بوتیل اکریالت  -هاي پایه آبی استایرن التکس

  :زمینه فنی
 nm 100از ابعاد آنها کوچکتر از  یکیباشند که حداقل اندازه  یم یمريپل يها یتاز کامپوز يها دسته ا یتنانوکامپوز

 یاز خود نشان م ينانو خواص بهتر یرغ یمرهاينسبت به پل یزیکیفو  یمیاییخواص ش ،یکیکه در خواص مکان. باشد
صفحات خاك رس بدلیل داشتن . انداي یافتهخاك رس در زندگی ما اهمیت ویژه/امروزه نانوکامپوزیتهاي پلیمر. دهند

بسیار هنگامی که در ماتریس پلیمري توزیع می شوند از خود خواص ) نسبت طول یا عرض به قطر (نسبت منظر باال
اولین ). 1شکل( دهنداي نظیر خواص حرارتی، مکانیکی، فیزیکی، الکتریکی و بخصوص نفوذناپذیري ارائه میویژه

بخاطر خواص بسیار خوب، تقاضا  .]1- 3[ ساخته شد Blumsteinمیالدي توسط  1961نانوکامپوزیت پلیمري در سال 
خاك رس بطور /6نانوکامپوزیتهاي نایلون  1993ه در سال براي تولید چنین محصوالتی روز بروز افزایش یافت بطوریک

که بخاطر  شوند یم یدتول ییونامولس يعموماً از روشها یآب یهپا یمريپل يها التکس .]5[ تجاري تولید شدند یوسیع
باعث  کنند یم یجادکه در مقابل نفوذ ا یو خم یچپ پر یرمس یجادو ا یرپخش صفحات مسطح خاك رس در کل مس

 ینر در مقابل ایمپل یلممشکل شده و ف یارگازها بس یچون آب، بخار آب، روغن و حت ییکه نفوذ مولکولها دشون یم
 که ساختار کامل یمريپل یتهايساختار نانوکامپوز. کند یداکاهش پ یمرپل یگرخواص د ینکهعوامل مقاوم شود بدون ا

 يد یتروژن،ن يدر برابر گازها توانند یشده است که منشان داده  2داشته باشند در شکل از نانورس  يا ورقه يا ورقه
 اي یهبه نسبت منظر، مساحت سطح و درجه ال یتخاص ینا. مقاوم باشند یدروکربنهاه یو حت یژنکربن، اکس یداکس

و همکارانش  Yano یکهبنحو. داردبستگی  یمرپل یسماتر یانشدن و بخصوص ورقه ورقه شدن صفحات خاك رس در م
 یپل یتهاينانوکامپوز ینهمچن]. 7[ بدست آوردندنانورس  يکامالً پراکنده و ورقه ا يرا از ساختارهاخواص  ینبهتر

در مقابل عبور گازها از خود نشان دادند که با  یريکاهش چشمگخاك رس  يبا ساختار کامالً ورقه ا رسخاك /کربنات 
  ]. 8[داشت  یشتريبومت و مقا یشمقدار افزا ینشده ا يا تعداد صفحات خاك رس ورقه یشافزا

 یونی،امولس ینیم یونی،امولس یمریزاسیونپل(پراکنده  یطبه صورت سنتز در مح یآب یهپا یمريالتکس پل یدروش تول
 یاراز ذرات بس یدارپا یونامولس یک یونامولس مینی. باشد یم یرانجام پذ) یونیو سوسپانس یکرینگمعکوس، پ یونامولس

 یا( یدو مولکول هاي یبتخر ینو همچن )رشد اسوالد یاو ( یتک مولکول یبهايبرابر تخراست که در آن ذرات در  یزير
 يها پراکنده روغن در آب از همزدن یک. اند شده یدارپا شود یحاصل م یدو مولکول يکه در اثر برخوردها )لخته شدن

 یجادا یدنرا در برابر بهم چسبقطرات مونومر  یداريکه پا آید یبدست م یعامل سطح يحاو يفاز چند یستمس یکیمکان
فشار  یک یراز آید یدر مقابل رشد مخرب اسوالد بوجود م یداريپا یزن یدروفوبه یارماده بس یکبا افزودن . کند یم

 باشد یدر دو فاز م یونامولس ینیم یهته. شده است ائهار 3که در شکل ] 9[ شود یدرون قطرات برقرار م يمجاز ياسمز
هموژن کننده  يعموماً توسط دستگاهها یعتوز ینا. شوند یم یعدر فاز مونومر توز یرمعدنیم مواد غابتدا تما). 4شکل (

به  یازآبدوست ن یمواد رنگ ینا یکههم الزم باشد از آنجائ یمواد رنگ یعمعموالً اگر توز. شود یانجام م ناولتراسو یرنظ يقو
 یکار توسط عوامل فعال سطح ینا، بالعکس یاشوند و  یعزدارند تا بتوانند در مونومر آبدوست تو یدروفوبسطح ه یک

 ینسپس ا. شود یهستند انجام م يکمتر )HLB (Hydrophilic lipophilic Balance يکه دارا) I یستمس(
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تا  شود یبزرگتر استفاده م HLBبا ) II یستمس(مرحله از عامل فعال  ینکه در ا شوند یمخلوط در فاز آب پراکنده م
   ].10[ )4شکل (د زنسا یدارو پا راکندهپ یآب یطبتوانند در مح مونومرها را

  اهداف بیان و فنی تمشکال

که  انجام پذیر می باشد پراکندهسنتز در محیط به صورت  التکس پلیمري پایه آبیتولید  روشهمانطور که اشاره شد 
  :شودممکن است با مشکالتی همراه باشند که در زیر به برخی از آنها اشاره می

التکس  در این صورت .شوندمیذرات التکس به هم چسبیده و لخته  و هاي سنتزي پایداري ضعیفی دارندالتکس  -1
  .کاربري ندارددیگر 

عوامل فعال سطحی یا سورفکتانت ( عوامل معلق کننده در کناربراي حل این مشکل باید از هموژن کننده هاي قوي -2
بعد از عوامل این جدا کردن یرا اگر فقط از مواد معلق کننده استفاده شود ز. استفاده نمود )نیز نامیده می شوند

  .بسیار سخت و دشواري استپلیمریزاسیون کار 

ممکن است سبب کف کردن سیستم و ناپایداري شود که براي رفع این مشکل باید از  عوامل فعال سطحاستفاده از  -3
  .کردعوامل ضد کف استفاده 

  .در ضمن از قیمت باالیی نیز برخوردارند .ا می تواند سبب ایجاد حساسیت در پوست شودوجود سورفاکتانت ه -4

استفاده می  بدین منظور سیستمهاي هموژن کننده قوي نظیر دستگاههاي اولتراسون بجاي مقادیر زیاد سورفاکتانت-5
  .شود

ر مواد هیدروفوب کننده اساس روش استفاده از سیستمهاي هموژن کننده قوي نظیر دستگاههاي اولتراسون در کنا - 6
  .با بکارگیري این شرایط پایداري التکس نیز بخوبی تضمین می شود .مینی امولسیونی می باشد

  .مواد هیدروفوب کننده می تواند یکی از مونومرها مثال استایرن باشد -7

ر به ایجاد ساختار هاي کنترل منجدر صورت کنترل شرایط الزمه سنتز التکس پایه آبی با روش مینی امولسیونی  -8
  .ضمن اینکه مشکل پایداري التکس نیز بخوبی حل شده است .نهایی می شود التکس و فیلمشده در 

در روش مینی امولسیونی می توان بصورت درجا و فقط در طی یک Cloisite 30B  با استفاده از مواد نانوکلی -9
  .فرایند محصول نانو پوشش را سنتز نمود

انتخاب دقیق شرایط فرایندي در روش مینی امولسیونی در حضور نانو خاك رس می توان مورفولوژي هاي کنترل با  -10
  .که تاکنون ارائه نشده است شده را تولید نمود

  . پیکرینگ و یا پراکنده در محیط آبی می باشد ،پوسته - این مورفولوژي ها شامل انواع هسته -11

  .قابل تهیه میباشد ییبا کارایی برتر نظیر غیرتراوا(Functional coating)  اردر این روش پوششهاي عاملد -12
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  .روغن ها و هیدروکربنها دارند ،مقاومت باالیی نسبت به حاللها پوششهاي عاملدار -13

  .شکننده نیستندو منعطف داشته  ظاهري شفاف و پوششهاي عاملدار -13

  .غذایی مشکل بهداشتی ندارند براي صنایع بسته بندي و پوششهاي عاملدار -14

به روش مینی  Cloisite 30B -) بوتیل اکریالت/استایرن(کوپلی  از باالجامد نانوکامپوزیتهاي با درصد  در این اختراع
تمام . سنتز شد) درصد 40 تا 20(باال و درصد جامد ) دصدر 10تا  5/5(امولسیون و با درصدهاي باال از خاك رس 

خوبی نسبت به زمان برخوردار بودند که حاکی از انتخاب خوب و درست اجزاء در فاز آبی و آلی، التکسها از پایداري 
خواص فیزیکی فیلمهاي ساخته شده از التکس ها نظیر جذب آب، . عوامل فعال سطحی و بخصوص خاك رس می باشد

مورفولوژي نمونه ها . اندازه گیري شد زاویه تماس، میزان نفوذ و عبور بخار آب و باالخره گاز اکسیژن در تمام نمونه ها
بدست پیکرینگ با کنترل شرایط  و بررسی شد و ساختارهاي کپسوله TEMو  XRD ،SAXSتوسط دستگاههاي 

هاي عایق کننده پوشش توانند براي صنایع بسته بندي و نانواینگونه فیلمها به دلیل خواص نفوذ ناپذیري می. مدآ
  :از روش مینی امولسیونی بدلیل استفاده .استفاده شوند

 .نیاز به مقدار کمتري از عوامل فعال سطحی می باشد -1

 .در طی یک مرحله التکس با ساختار کنترل شده حاصل می شود -2

طراحی شده می  نانوپوشش بدست آمده داراي ریز ساختار ،با کنترل شرایط مینی امولسیونی و نوع نانوکلی -3
 .شود

خاك رس باال است ولی تمام التکسها پایداري زیادي نسبت به زمان از خود با اینکه درصد جامد التکس و نانو -4
  .ارائه داده اند

  :پیشین دانش وضعیت شرح
ن ها یکی از دو در امولسیو .کمی دارند فوق العاده اند و یا انحالل دو مایع که در هم نامحلول است ازامولسیون سیستمی 

براي پایدار ماندن . شود ، پراکنده می)هفاز پیوست(بسیار ریز در مایع دیگر  قطرات یعنی به صورت مایع فاز پراکنده است،
چنین روش هایی اغلب براي تهیه امولسیون  .نیاز دارد )سورفاکتانت(سطح فعال  به یک ماده ، امولسیوناین پراکندگی

تانت در پوشش اثر منفی در بعضی از موارد وجود سورفاکدر  .است استفادهدر ساخت پوشش ها قابل  هاي مورد استفاده
ت در برابر آب که ممکن است براي برخی از کاربردهاي معین این ممقاو ایی پوشش مورد نظر می گذارد مثالًخواص نه

 :قبول باشدپوشش ها غیر قابل 

A.D. Wilson, J. W. Nilson, H. J. Prosser, Surface Coating, Elsevier, NewYork, 1987. 

A. Blumstein, Bull.Chem. Soc. 1, 1961, 899-904.  
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ارسال انرژي شدید صوت از  :پایدار سازي سیستم از دو مسیر پیش می رود ،مینی امولسیونیجدیدتر در روش اما 
مورد نظر در محصول نهایی  یکی از مونومرهايحتی که میتواند (دستگاه اولتراسون و استفاده از ماده هیدروفوب کننده 

 :که محققین ارائه کرده اندنظیر مطالبی  )باشد

S. Antoniettie, K. Landfester, Prog. Polym. Sci., 27 (4), 2002, 689-757.  

  :ارائه میدهد نظیر کپسول سازي در مقیاس میکروظرفیت باالیی براي مینی امولسیونی روش 

S. K. Ghosh, Functional coatings by polymer microencapsulation, Wiley, Weinheim, 2006. 

  .پیشنهاد شده است میکرو درون بستر پلیمر که براي کپسول کردن انواع مواد

 :می گردد خواص عالی از نانوکامپوزیتاز دیگر مزایاي این روش تولید در جا نانوپوشش با 

G. Diaconu, Production of waterborne polymer/clay nanocomposite, Polymat, Phd thesis, ٢٠٠٨. 
Z. Tong, Water- based suspension of polymer nanocomposite prepared via miniemulsion, USA, PHD 
thesis, 2007.  

  : کلسیم کربنات و تاکنون توانسته اند با این روش ذرات اکسید تیتان

S. K. Ghosh, Functional coatings by polymer microencapsulation, Wiley, Weinheim, ٢٠٠٦. 
K. Landfester, Macromol. Rapid Commun. ٩٣٦-٨٦٩ ,٢٠٠١ ,٢٢. 

 :دوده و ترکیبات مغناطیس

Mahdavian A. R., Ashjari M., Bayat Makoo A., Eur. Polym. J., ٢٠٠٧ ,٣٤٤-٣٣٦ ,٤٣. 
Nagai K., Macromol. Symp., ١٩٩٤ ,٣٦–٢٩ ,٨٤. 
Yoshinaga K., Nakashima F., Nishi T., Colloid. Polym. Sci., ١٩٩٩ ,١٤٤–١٣٦ ,٢٧٧. 
Yoshinaga K., Horie R., Saigoh F., Kito T., Enomoto N., Nishida H., Komatsu M., Polym. Adv. Technol., 

١٩٩٢ ,٩٣–٩١ ,٣. 
Sakurai H., Murata T., Mizutani Y., Kimura M. M., Japanese Patent, ١٩٩٩ ,٢٠٩٦٢٢-١١. 
Reculusa C., Poncet-Legrand S., Ravaine C., Mingotaud E., Duguet E., Bourgeat- Lami, Chem. Mater., ١٤, 

٢٠٠٢ ,٢٣٥٩–٢٣٥٤. 
Mahdavian A. R., Ashjari M., Salehi-Mobarakeh H., J. Appl. Polym. Sci., ٢٠٠٨ ,١٢٤٩-١٢٤٢ ,١١٠. 
Elaïssari A. Surfactant Science Series ١١٥, Marcel Dekker, New York, ٢٠٠٣.  

تا اینکه . اما بدلیل بزرگ بودن ابعاد نانوخاك رس نتوانسته بودند آنرا درون ذرات پلیمر به دام بیاندازند. را کپسوله کنند
  :میرزاطاهري و همکاران موفق به کپسول سازي این گونه مواد نانویی شدند

M. Mirzataheri, A.R. Mahdavian M. Atai, Colloid. Polym. Sci. ٧٣٢-٧٢٥ (٢٠٠٩) ٢٨٧. 
M. Mirzataheri, M. Atai, A.R. Mahdavian, J. Polymer Sci. ٣٢٩١-٣٢٨٤ (٢٠١٠) ١١٨. 
M. Mirzataheri, A.R. Mahdavian M. Atai, Polym. Int. ٦١٩-٦١٣ (٢٠١١) ٦٠. 

این مقادیر سیستم پایداري خاك رس انجام دادند زیرا با افزایش نانواما آنها این کار را در درصد جامد کم با درصد کم 
  .عالوه بر آن کنترلی برروي ریزساختار پلیمر نداشتند .خود را از دست می داد

معموال فاز آبی حاوي آب و کمی عامل فعال . پلیمریزاسیون مینی امولسیونی دو فاز آلی و آبی تهیه می گردد در روش
 در این اختراع .روفوب کننده و عامل فعال سطحی میباشدعامل هید، نانوکلی ،فاز آلی حاوي مونومرها. سطحی می باشد

در هر فاز و در نظر گرفتن آبدوستی و آبگریزي مورد  ماهیت و قدرت فعالیتاز نظر  با انتخاب درست عامل فعال سطحی
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یا پوسته و -هسته(ساختارهایی با شکل کنترلی از نظر مورفولوژي انجام می شود که به گونه اي نظر این طراحی ها 
در این مرحله است که ریز ساختار نهایی نیز . ارائه شده است 4و  3ل اشکادر  نهاآ شماتیکایجاد شود که ) پیکرینگ

استفاده از . در حالیکه در کارهاي قبلی محققین کنترلی روي درصد و شکل ریزساختار نداشتند .یین و تثبیت می شودعت
پوسته و یا -هسته(با شکل کنترلی از نظر مورفولوژي غیر تراوا  نانوکلی در ساخت پوششهاي عاملی نظیر پوششهاي

زیرا با تشکیل فیلم نهایی و قرارگرفتن ذرت نانوخاك رس در موقعیت هاي تعیین  .بسیار حائز اهمیت است) پیکرینگ
 .پوشش و غیره ایجاد می شود شده، محصوالت عایق کننده و مناسب براي بسته بندي،

  

  :دقیق شرح با همراه موجود فنی شکلم براي حل راه ارائه

از نوع  خاك رس ،)I(براي تهیه فرموالسیون نمونه در سیستم مینی امولسیون دو فاز آبی و آلی تهیه شد در فاز آلی 
 ، بوتیل اکریالت)درصد 25 تا 5حدود ( و استایرن) درصد 10 تا 5/5حدود ( Cloisite 30Bترجیحا مونت موریلونیت 

پلیمرهاي کم وزن هیدروفوب و یا مونومرهاي هیدروفوب  ،نظیر ستیل الکلکمک پایدار کننده ، )صددر 25 تا 5حدود (
 ،Span 80،Span 60 ، Span 40سورفکتانت شامل  و) درصد 10 تا /.1حدود ( و ستیل الکلهگزادکان  ترجیحا

Dowfax،Tween ،  ترجیحاSpan 60  و یاDowfax ) دور تحت همزن با ) درصد 4 تا /.2حدودrpm 300  250تا 
 15حدود دار به مدت  پروب نساعت همزده شدند و سپس تحت دستگاه اولتراسو الی چهار در دماي محیط به مدت یک

 تا /.1حدود (Dowfax یا  و Span 60سورفکتانت شامل حاوي آب مقطر و  ،)II(فاز آبی . دقیقه قرار داده شد 60تا 
. هاي نسبتاً شدید همزده شد تا کامالً مخلوط شود تحت همزدن Iمل با فاز است که پس از مخلوط شدن کا )درصد 5/1

به  نشود و براي هموژن سازي بیشتر از دستگاه اولتراسو به پراکنده مزبور اضافه می) درصد 3تا  1حدود ( SDSآنگاه 
  . دقیقه استفاده شد 20تا  4مدت 

و   AIBNمجهز به کندانسور اضافه کرده و به آن آغازگر  CC250 اي ها، مواد را بدرون راکتور شیشه پس از تهیه پراکنده
 واضافه نموده ) درصد وزنی نسبت به مجموع وزنی مونومرها 5/0ترجیحا درصد  2تا  /.03حدود (یا پتاسیم پرسولفات 

ده تا قرار دا 65الی  C60°سپس کل مجموعه را در حمام . دقیقه تحت نیتروژن گاززدایی شد 15-20سیستم به مدت 
واکنش در حضور  300 تا  rpm250در دور حدود  ساعت 7ترجیحا  ساعت 8الی  4مدت . عمل پلیمریزاسیون اجرا شود

محصول حاصله پس . یابد ادامه می) درصد وزنی نسبت به مجموع وزنی مونومرها و خاك رس نیم(بافر سدیم بی کربنات 
مورد آنالیزهاي درصد تبدیل و درصد لخته قرار  ،در آب از محلول هیدروکینون w/vاز لخته شدن توسط یک قطره 

  .بدینوسیله اثر مقدار خاك رس و درصد جامد التکس مورد بررسی قرار گرفت. گیرد می

. باشد ساعت آزمایش می 6ارائه شده است که حاکی از پایداري مناسب در طول  5ها در اشکال  دیاگرامهاي پایداري نمونه
باشد بنحوي که پس از اتمام واکنش پلیمریزاسیون،  ده شرایط مناسب تهیه مینی امولسیونها میاین پایداري منعکس کنن

درصد نیز  40التکسهاي پایه آبی که حاوي درصدهاي متفاوت خاك رس هستند حتی با افزایش درصد جامد التکس تا 
اي شدن،  هیچگونه جدایی فاز، خامه ها اند بنحوي که در این نمونه پایداري خود را نسبت به زمان واکنش حفظ نموده

ها دارد یعنی مقادیر فعال  این مطلب حاکی از سیستم انتخابی مناسب در سنتز نمونه. نشینی مشاهده نشد و ته  رسوب
کننده سطحی، مونومرها و خاك رس داراي تأثیر متقابل و برهمکنشهاي مناسبی بوده که از چسبیدن قطرات به یکدیگر 
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اگرچه در بعضی . زرگتر که گام اولیه ایجاد دو فاز و تخریب نهایی سیستم است جلوگیري شده استو ایجاد قطرات ب
فالکس نور منعکس در رمعادل کاهش جریان یا (ها افزایش شدت پروفایل نور منعکس شده در باالي سل نمونه  نمونه

رتی افزایش غلظت ذرات در باالي مینی انتهاي مینی امولسیون بخاطر کاهش غلظت ذرات در این منطقه است و یا بعبا
پذیر است  این حالت یک حالت ناپایداري برگشت. را بوجود آورده است) creaming(اي شدن  که حالت خامه) امولسیون

اند بلکه توسط  گردند زیرا در این حالت ذرات در هم فرو نرفته ها دوباره به حالت اول بر می که با تکان دادن سل نمونه
فاز شدن پیش  شوند و هرگز به سمت دو اند که با یک تکان از هم جدا می ی چون نیروي واندروالس بهم چسبیدهنیروهای

  .باشند ها داراي پایداري مناسب التکس خود می بنابراین تمام نانوکامپوزیت. روند نمی

پیک اضافی  film 28 و film powdered 28هاي  شود براي نمونه مشاهده می 6هاي شکل  همانگونه که در منحنی
یک پیک کوچک ظاهر  5/1حدود  qدر منطقه با بردار تفرق  14upو  down 14وجود ندارد، درحالیکه براي دو نمونه 

هایی باشد که  اي شدن نانوخاك رس در التکس اي یا ورقه ورقه تواند حاکی از عدم الیه الیه این پیک می. شده است
  .مچنین درصد جامد باالي التکس اتفاق افتاده باشدبدلیل افزایش درصد نانوخاك رس و ه

 28هاي  باشد بنحوي که در پیکهاي نمونه نیز قابل مشاهده و بررسی می XRDهاي  همچنین این نتیجه از منحنی

film powdered  28و film  2پیک اضافی در تمام منطقه 14هاي  مشاهده نشود حضور پیک در منحنی نمونه 

down  14و up 2ح در منطقه بوضو = 4-6 اي شدن و الیه الیه شدن  شود که حاکی از عدم ورقه ورقه مشاهده می
مشخص شده است نانوخاك رس به سه حالت کپسول  8همانگونه که از تصاویر شکل  .باشد کامل ذرات نانوخاك رس می

کنده در ماتریس پلیمر توزیع شده و باالخره کامالً پرا) پیکرینگ(شده درون قطرات پلیمر، چسبیده بر روي سطح قطره 
  .فرموالسیون آنها متفاوت بوده استها با توجه به نوع ترکیب درصد و  است که میزان و درصد این حالتها در نمونه

  :نمودارها و نقشه اشکال، توضیح
  خاك رس /سه نوع ساختار رایج نانوکامپوزیت پلیمر - 1شکل 
  ذ در نانوکامپوزیت مدل شماتیک توصیف کننده مسیر نفو - 2شکل 
  اصول پلیمریزاسیون مینی امولسیون  - 3شکل 
  توزیع رنگدانه در سیستم پلیمر پایه اب توسط روش پلیمر شدن مینی امولوسیونی - 4شکل 
  ساعت 6ها بعد از  دیاگرام پایداري نمونه - 5شکل 
  SAXSپروفایل  - 6شکل 
  XRDپروفایل - 7شکل 
   ها ي التکساز ذرات نانوپلیمر TEMتصاویر - 8شکل 

  
  :اختراع مزایاي

که  و یکی از ساده ترین روش ها براي تولید نانوکامپوزیتها می باشد سنتز نانوکامپوزیت در یک مرحله انجام می شود -1
  .باعث صرفه جوییهاي اقتصادي است

  .ریزساختار التکس قابل کنترل است -3
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لیکه تاکنون ساختارهاي از پیش کنترل شده گزارش نشده در حا .پوسته و یا پیکرینگ قابل تهیه است - انواع هسته-4
  .است

یعنی با اینکه درصد جامد و درصد خاك رس زیادتر شده است  .از عامل فعال سطحی به مقدار کم استفاده می شود-5
  .ولی بدون افزایش عامل فعال سطحی پایداري عالی التکس حاصل شد

در حالیکه ساختارهاي پیکرینگ گزارش شده براحتی تولید فیلم  .فیلم التکس ساخته شده براحتی شکل می گیرد- 6
  .نداشتند

  .بسیار زیاد استپایداري التکس به دست آمده از این روش  -7
  .بخاطر باال بودن درصد جامد التکس فرایند تشکیل فیلم راحتتر و ارزانتر از التکس با درصد جامد کم است -8
  

  : کاربرد
  ،صنایع بسته بندي -1

 ،پوشش و عایق سازي پشت بام صنایع -2

  ،کاتن ،مقوا ،انواع کاغذ روکش -3

 پالستیک صنایع روکش  -4

ماده در بازار استفاده آ بوتیل اکریالت/ استایرن تمام صنایع ذکر شده می توانند از این التکس بجاي التکس هاي :الف
اد میکنند که پس از کشیده شدن بر روي گازها ایج وبخارآب  ،زیرا این التکس ها مقاومت باالیی نسبت به رطوبت. کنند

  .مقاوت آن سطح را افزایش می دهند ،سطوح مختلف
فلزي و حتی  ،مقوایی ،چسبیدن خوب آنها به سطوح مختلف چون سطوح کاغذي ،از دیگر مزایاي این التکسها: ب

کنده می شوند ولی  در حالیکه بعضی از روکش ها پس از کشیده شدن بر روي سطح از آن سطح .پالستیکی می باشد
  .این مواد این مشکل را ندارند و از پایداري زمانی برخوردارند

ارزش افزوده و همچنین صرفه جویی هاي از انجاییکه مواد نانویی آنها در داخل ایران نیز قابل تهیه و تولید می باشد : ج
  .ي فراوانی در این اختراع نهفته استداقتصا

  
  : اختراع یريکارگ به براي اجرایی روش یک

التکس تهیه شده در این اختراع بنا به نوع کاربري آن در اشکال مختلف بصورت التکس آماده و یا بصورت فیلم در 
  .صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد

  
  :خالصه توصیف
باال و درصد باال از  با درصد جامد Cloisite 30Bمونت موریلونیت ترجیحا  )/بوتیل اکریالت-استایرن(نانوکامپوزیتهاي 

مطالعات مورفولوژیکی ثابت نمود که با افزایش ترکیب درصدها میزان کپسول شدن خاك رس و . خاك رس سنتز شد
این اختراع تأیید کرد که ساختارهاي کپسوله و . همچنین میزان ورقه ورقه شدن صفحات خاك رس تغییر کرده است

ینگونه التکسها به دلیل خواص نفوذ ناپذیري و غیر تراوایی می توانند براي ا. پیکرینگ با کنترل شرایط قابل تهیه است
  .صنایع بسته بندي و نانوپوشش هاي عایق کننده استفاده شوند
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  نقشه ها اشکال و

  
  )1شکل(

  

  )2شکل(

  

  )3شکل(
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  )4شکل(
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