


  :عنوان اختراع

 حاوي ذرات نانو رسهگزن -1/ تولید فیلم پلیمري برپایه التکس وینیل استات 

 شیمی پلیمر :زمینه فنی اختراع

  اهدافبیان مشکل فنی و

 شـوند می ترکیب مواد سایر با خواص تغییر براي اما شوند نمی استفاده خودشان اولیه حالت در معموالً هاالتکس
 شـده  اسـتفاده  سـاختمانی  هـاي  پوشـش  در هاعمـدتا  التکـس .باشند داشته هماهنگی نظر مورد کاربردهاي براي تا

 تـوان  هـامی  ششپو این هاي مزیت مهمترین ازجمله.هستند ها ازپوشش نوع دراین مصرفی ملتمح نوع ومهمترین
 راحـت  ي کـار  تمیـز  قابلیـت  ، اکسیداسـیون  از ناشی جانبی محصوالت بوي عدم کم، بوي ،نشد خشک سریع به

 بهـم  ازطریـق  هـا  پوشـش  ایـن  فـیلم . نمود اشاره مکانیکی خواص وپایداري سوزي آتش خطرات کاهش وسایل،
 از بـاالتر  فـیلم  تشـکیل  دمـاي  دهدکـه  مـی  رخ هنگامی ذرات پیوستن بهم .میشود تشکیل ١پلیمري ذرات پیوستن

 دمـاکمی  کـه  درصـورتی  ذرات پیوسـتن  بهم اولیه مراحل که هرچند. پلیمرباشد ذرات (Tg )اي شیشه انتقال دماي
 از یکـی .باشـد  مـی  بـاالتر  دماهاي به نیاز فرآیند این شدن کامل جهت ولی. میشود انجام بسرعت باشد Tg از باالتر

 راداشـته  فـیلم  تشـکیل  قابلیـت  پـایین  دردمـاي  بتواننـد  کـه  است هایی پوشش تهیه التکس هاي پوشش مشکالت
 پلیمـري  ذرات درداخـل  هـا  حـالل  این ٢شود می استفاده دهنده ائتالف هاي ازحالل مشکل این حل جهت .باشند

 فـیلم  ازتشـکیل  بعـد . شود می حاصل پایین دردماهاي فیلم تشکیل وبنابراین شوند می Tg کاهش وباعث شده حل
  .شوند می وتبخیر نفوذکرده خارج به فیلم ازداخل آرامی به دهنده ائتالف حاللهاي

مـورد اسـتفاده   ها  و چسبها  به صورت رنگها  منومر وینیل استات براي تولید التکساگرچه حدود یک سوم از 
پلیمـر شـدن   . باشد می اطالعات منتشره در خصوص پلیمر شدن امولسیونی وینیل استات محدود ولی گیرد می قرار

واقعی با سـطح فعالهـاي   هاي  پلیمر شدن با توجه به اینکه التکسهاي  امولسیونی وینیل استات شاید در میان روش
آنیونی و یا کاتیونی و یا سطح فعالهاي غیر یونی یا کلوئیدي حفاظتی و همراه با ترکیب دو یا بیشتر از این مـواد و  

 .آید منحصر به فرد است می به وجوداي  همچنین بدون امولسیون کننده

و  لی وینیل استات بـاالترین اهمیـت را دارد  پلیمر شدن تعلیقی وینیل استات براي تولید گرانول پ،  از نگاه صنعتی 
در . گردنـد  مـی  به پلی وینیل الکل با تنوع درجه آبکافت و با وزن مولکـولی متفـاوت تبـدیل   ها  اغلب این گرانول

مقیاس آزمایشگاهی کوپلیمر شدن وینیل استات با منومرهاي دیگر شـاید بـا توجـه بـه راحتـی عمـل و راحتـی بـه         
ایـن منومربـه    یزاسیون صـنعتی امولسـیون  یگفتنی است پلیمر.ی مناسب مزیت داشته باشدوجود آوردن محیط تعلیق

                                                             
١ Coalescence 
٢ Coalescing solvent 



صورت همو یا کوپلیمر شدن از اهمیت فراوانی برخوردار است علی الخصوص در توسعه چسـب هـا، رنـگ هـا،     
 .پوشش دهی کاغذ و تکمیل در نساجی

 قابلیـت  و خـوب  مکـانیکی  مقاومـت  سـریع،  چسـبندگی  چون خواصی داشتن دلیل به 1940 سالهاي از پلیمر این
 رزینـی  پلیمـر،  ایـن  کـه  داشـت  توجه باید ولی پیداکرد وسیعی کاربردهاي صیقلی، و صاف سطوح به چسبندگی

 هـا  کننـده  نـرم . شـد  اسـتفاده  ٥ هـا  کننـده  نرم از ابتدا اي نقیصه چنین کردن طرف بر براي. ست ا ٤ شکننده و ٣ سخت
 زنجیرهـاي  تمـاس  کـاهش  بـا  کـه  هسـتند  ٧فتـاالت  متیل دي یا ٦فتاالت اکتیل دي مانند بزرگ مولکول یک معموالً
 طـور  بـه  مولکولهـا  کـه  اسـت  ایـن  ها کننده نرم از استفاده منفی نکتۀ. دهند می آنها به بیشتري تحرك هم، به پلیمري

 وجـود  کننـد،  مهـاجرت  سـطح  طـرف  بـه  و جداشده پلیمر از مواد این اینکه احتمال و نیستند وابسته هم به شیمیایی
 .]4-3[یافت خواهد کاهش چسبندگی و شده  سخت پلیمر بازهم نهایتاً و دارد

 مـورد ي هـا  چـوب،التکس  چسـب ( اسـتات  وینیل پلی از برگرفته محصوالت متوجه گاها که ضعفی نقاط درکل
  :کرد خالصه ذیل درموارد توان یم را شود یم ...)و سطح دهی پوشش ي درکاربردها استفاده

 ورطوبت آب دربرابر ضعیف مقاومت -1

 باال دردماي ضعیف نسبتاً عملکرد -2

 خزش به نسبت زیاد حساسیت -3

 داراي پلیمـر  ایـن  چراکـه  دانسـت  اسـتات  وینیـل  پلی باساختارفیزیکی مرتبط توان یم را شده مطرح موارد تمامی
 دمـاي  کـاهش  منجربـه  امـر  وهمین بوده هایش زنجیره میان واندروالسی ضعیف نسبتاي ها جاذبه با قطبی ساختاري

 بهبـود  باهـدف  اخیـر  درسـالیان  گرفتـه  صـورت  تحقیقـات  برخـی  میان دراین است، شده پلیمر ایني ا شیشه انتقال
 در تـوان  یمـ  موجودراي ها کننده اصالح کمک به پلیمر این کاربري به باتوجه استات وینیل پلی خواص واصالح

  :کرد خالصه زیر اصلی گروه 2
  فعال عوامل داراي یا و گریز آب منومرهاي بابرخی استات وینیل کوپلیمریزاسیون-1
  .شود آن خواص ارتقاي منجربه تواند یم کهیی ها باافزودنی استات وینیل پلی سازي آمیزه-2

 اصـالح  به پلیمر این خواص برخی کاهش ازاي در توان یم شده مطرحي ها استراتژي باانجام که است توجه قابل
 تمـامی  سـازي  وبهینـه  حفظ براي خاصی دستورالعمل از استفاده لزوم میان دراین البته که پرداخت مدنظر خواص
  .انکاراست غیرقابل الزم خواص

 ٨ فـیلم  تشـکیل  دماي حداقل وکاهش نرمی افزایش باهدف آلفاالفین با استات وینیل امولسیونی کوپلیمریزاسیون
 امولسـیونی  پلیمریزاسـیون  از حاصـل  التکـس  بـه  نسـبت  تولیـدي  التکـس ي ا شیشـه  انتقال دماي کاهش کمک به

                                                             
٣ Hard resin 
٤ Brittle 
٥ Plasticizer 
٦ DOP 
٧ DMP 
٨ Minimum film forming temprature 



راهکاري است که می تواند منجر به رفع نقایص التکس حاصل از پلیمریزاسـیون امولسـیونی وینیـل     استات وینیل
 پایـه  ازالتکـس  حاصـل  فـیلم  اسـتحکام  و مکانیکی عملکرد بهبود باهدف نانورس افزودناستات گردد، همچنین 

نیز منجر به تقویت خواص مکانیکی فـیلم حاصـل    آلفاالفین/ استات وینیل امولسیونی ازپلیمریزاسیون فتهبرگر آبی
  .شده است

  وضعیت دانش پیشین
 مالئـات،  بوتیـل  دي: از اسـت  عبـارت  گیرنـد  مـی  قـرار   اسـتفاده  مـورد  اسـتات  وینیل با ترکیب براي که مونومرهایی

 اتـیلن  امتیاز مهمترین. اتیلن و آکریالت اتیل استئارات، وینیل الئورات، وینیل اکریالت، بوتیل فومارات، بوتیل دي
  . است آن ارزانی بودن، سمی غیر بر عالوه

 ولـی  اسـت  بوده رایج بسیار ، حاصل پلیمرهاي مطلوب ومکانیکی شیمیایی خواص دلیل به ها آلکن پلیمریزاسیون
 وجـود  سـطح  بـه  چسـبندگی  بمنظورایجـاد  خـاص  عـاملی  گروههـاي  ای و قطبی گروههاي وجود به نیاز که زمانی
 منومرهـاي  مجـاورت  در اولفینـی  منومرهـاي  کـه  زمـانی  لذا ، میباشند ضعفی نقاط پلیمرهاداراي از دسته این دارد،
 کـه  باشـیم  یم سطح به چسبندگی بهبود همچنین و نوري ، مکانیکی ، فیزیکی خواص بهبود شاهد قرارگیرند قطبی

  . میسازد مستعد پزشکی و نوري ، سطح دهی پوشش درکاربردهاي را حاصل پلیمرهاي فرآیند، این
 علـت  همـین  بـه  و اسـت  مقاوم آلکانی مواد و ٩ بنفش ماوراء اشعۀ برابر در اتیلن-استات وینیل کوپلیمر مثال براي

 مونومرهـاي  مقدار به بسته و اند شده گرفته کار به مختلف صنایع در اي گسترده طور  به ١٠استات وینیل اتیلن کوپلیمر
  . دارد متنوعی کاربردهاي دلیل همین به و داشت خواهد متفاوتی خواص حاصل کوپلیمر استات وینیل و اتیلن

 فیزیکـی  خـواص  بـدلیل  هـا  اولفـین  -α بـا  استات وینیل همانند وینیلی قطبی منومرهاي رو،کوپلیمریزاسیون ازاین
 کوپلیمریزاسـیون  میـان  درایـن  و اسـت  کـرده  پیـدا  زیـادي  بسـیار  طرفـداران  حاصـله  پلیمر مناسب بسیار مکانیکی

 کوپلیمریزاسـیون  بـراي  روش ایـن  کـه ي ا بگونـه  اسـت،  وینیلیـک  پلیمرهـاي  سـنتز  بـراي  نـوینی  روش امولسیونی
  .است شده نیزپیشنهاد ها اولفین -α با آکریالت

 تمایـل  منـومر  این آزاد رادیکالهاي بیشتر میباشد، پایدار آزادي ها رادیکال فاقد استات وینیل منومر که آنجایی از
 کمـک  بـه  منومر این شدن کوپلیمر خصوص در چندانی گزارشهاي رو این از دارند، اختتام و انتقال واکنشهاي به

 پلیمریزاسـیون  کنترلـی  عامـل  عنـوان  به شده ونیزهی آلی مواد از استفاده میان این در .ندارد وجود امولسیونی روش
 رایـج ي هـا  روش ازسـري  میشـود  واختتـام  انتقـال  سـریع ي هـا  واکـنش  وقـوع  از مانع فعال کمپلکسی تشکیل با که

 کـوپلیمر  سـنتز  بـر  مبنی متعددي گزارشات هرچند براین، عالوه ولی .باشد یم استاتی -وینیل درسنتزکوپلیمرهاي
 در ولـی  دارد وجـود  باال دماي در) کنترلی غیر و امولسیونیي ها روش( فشار پر شرایط تحت استات وینیل -اتیلن

 باتوجـه  بزرگتـر  خطی زنجیر طول با اولفینی آلفا مخصوصا(اولفینی -α منومرهاي دیگر تمایل و کیفیت خصوص
 واکـنش  شـرایط  کنتـرل  و گرفتـه  صـورت  بـاال  درفشارهاي واتیلن استات وینیل امولسیونی پلیمریزاسیون اینکه به

 گرمـازایی  بررسـی  باهـدف  راکتـور  در کننـده  خنـک  سیسـتم  کیـ  طراحـی  نظیر ابزاري کمک به پلیمریزاسیون

                                                             
٩UV 
١٠ Ethylene-Vinyl Acetate 



 دري هـا  رادیکـال  کـه  دلیـل  این به درفرآیندکوپلیمریزاسیون شرکت به) میباشد دشوار نسبتا سیستم دمایی وکنترل
  .داشت وجود تردید ندارند پلیمریزاسیون به چندانی تمایل و بوده تنبل بسیار هایشان زنجیر رشد حال

 باعـث  اینکـه  رغـم  علـی ( اسـتات  وینیـل  پلـی  برپایه چوب چسب به امواداسیديی و فیلرها برخی افزودن ازطرفی
 ١١چـوبی  زیرالیـه  بـه ) شـود  یم باال دردماي استات وینیل پلی یاچسب و فیلم واستحکام مکانیکی عملکرد تقویت

 ازطرفـی  دهـد،  یمـ  تـاثیرقرار  راتحـت  اسـتات  وینیـل  پلـی  وکـاربري  زده ضـربه  شـود  یمـ  اعمـال  برآن چسب که
 دربرابـر  ومقاومـت  نرمـی  افـزایش  به منجر واتیلن آکریالت نظیربوتیل بامنومرهایی استات وینیل کوپلیمریزاسیون

 بـاال  خصوصـادردماي  نهـایی  محصول برشی واستحکام سختی انگ،ی مدول چشمگیر کاهش باعث ولی شده آب
  .شود یم

  
  همراه با شرح دقیق اختراع ارائه راه حل

اتیلن را میتوان به  –راه حل برطرف نمودن معایب التکس هاي برپایه وینیل استات و کوپلیمر وینیل استات 
  :شرح ذیل بیان کرد

 فـیلم  تشکیل دماي حداقل وکاهش نرمی افزایش باهدف آلفاالفین با استات وینیل امولسیونی کوپلیمریزاسیون-1
 امولسـیونی  پلیمریزاسـیون  از حاصـل  التکـس  بـه  نسبت تولیدي التکسي ا شیشه انتقال دماي کاهش کمک به ١٢

  استات وینیل
 رهـایی  باهـدف  هگـزن  -1 خصوصا) مایع بفرم( بزرگتر ي زنجیره با آلفاالفینی ازکومنومرهاي براستفاده تاکید-2

  استات وینیل حاوي امولسیونی راکتور درون اتیلن تزریق براي موردنیاز ازفشارباالي
 برگرفتـه  آبـی  پایـه  ازالتکـس  حاصل فیلم استحکام و مکانیکی عملکرد بهبود باهدف نانورس افزودن بررسی-3

  آلفاالفین/ استات وینیل امولسیونی ازپلیمریزاسیون
 گرسنه دهی خوراك تکنیک از استفاده با الفین- α استات وینیل امولسیونی فیلم پلیمري حاصله از پلیمریزاسیون

)Starve fed ( ي ا شیشه راکتور دریک پلیمریزاسیون. سنتز شده استcc 250 همزن به مجهز دهانه سه 
 OIL کی به شده متصلي ا شیشه ومبرد)  RPM ) 480 - 420 حدوددر ثابتی سرعت داراي مکانیکی

BUBLER ءحرارتی و اکسیداسیون واحیا(دو سیستم متفاوت خوراك دهیو به کمک  ساعت 5و 4، 3 براي 
 انجام گراد سانتی درجه 40 حدود دردماي ))نهایی التکس برخواص هاهریک ازمتغیرتاثیر بررسی باهدف(

  ).است ضروري پلیمریزاسیون واکنش انجام درطول نیتروژن پرژ دائمی جریان( پذیرفت

 نشـان  را واکـنش  از متفـاوتی ي ها درزمان حاصله التکس از حاصل فیلم )Tg( ي ا شیشه انتقال دماي، زیر اشکال
   :دهد یم

                                                             
١١ substrate 
١٢ Minimum film forming temperature 



  
  ساعت 3 واکنش درزمان ازالتکس حاصل فیلم DSC گراف

  
  
  

  
  ساعت 4 واکنش درزمان ازالتکس حاصل فیلم DSC گراف

  



  
  ساعت 5 واکنش درزمان ازالتکس حاصل فیلم DSC گراف. 

  
 التکس نهایی ساختار در هگزن -1 مشارکت میزان بر واکنش تاثیرزمان بیان به زیر جدولهمچنین باتوجه به نتایج مشاهده شده، 

  :پردازد یم آن مشخصات وسایر
  

  حاصل التکس مشخصات برخی بر واکنش زمان تاثیر. 6-4 جدول

 زمان
 )ساعت(واکنش

 مشارکت درصد
 هگزن -ا وزنی
 )درصد(

ي ا شیشه انتقال دماي
(°C) 

MFFT*(°C) 
  جامد محتواي

% Solid 
Content 

3 8 .13 17.2 21.8 27 
4 18 6 .13 8 .21 38 
5 16 8 .13 5 .21 51 

  فیلم تشکیل دماي حداقل*
  

 حضـور  درصـدي  14 حـدود  کـاهش  شـاهد  حرارتـی  کننـده  شروع سیستم بابکارگیري که شد مشاهدهاز طرفی 
ــاالفینی ــاختار هگــزن -1 منومرآلف ــس نهــایی درس ــاس حاصــله التک ــا درقی ــتم بکــارگیري ب ــده شــروع سیس  کنن

  . باشیم یم احیاء – اکسیداسیون
  
  



  
  حاصله التکسي ا شیشه انتقال بردماي کننده شروع سیستم نوع تاثیر

 کننده شروع سیستم انواع
  اي شیشه انتقال دماي

(°C) 
 )ساعت(واکنش زمان

  جامد محتواي
% Solid 

Content 
 38 4 13. 6 احیاء – اکسیداسیون

 34 4 21 حرارتی

  
  :ده استوالسیون نمونه هاي سنتزي آورده شاطالعات مربوط به فرم بصورت کلی درجدول زیر،همچنین 

  
          

  نمونه
  

  مواد اولیه

 هگزن-1  -وینیل استات برپایه التکس
 - 1-استات لوینی نانوکامپوزیتالتکس بر پایه 

  نانورس/  هگزن

  منومر
 )cc 5- 4(:هگزن -1  )cc 5- 4(:هگزن -1

 cc 16:وینیل استات  cc 16:وینیل استات 

  امولسیفایر

  0.2تا0.3(درمحدوده وزنی  :سدیم الریل سولفات
  )گرم  0.2تا0.3(درمحدوده وزنی  :سدیم الریل سولفات  )گرم

TWEEN20:  cc ( )0.022تا 0.024 

 

TWEEN20:  cc ( )0.022تا 0.024 

 

سیستم 
شروع 

  )متغیر(کننده

  : حرارتی
  )گرم 0.1تا  0.12 (:پتاسیم پرسولفات

  

  : حرارتی
  )گرم 0.1تا  0.12 (:پتاسیم پرسولفات

  
  :اکسیداسیون واحیا

  )گرم 0.06تا  0.064 (:پتاسیم پرسولفات
 0.035تا  0.038 (:سدیم فرمالدهید سولفوکسیالت

  )گرم

  :اکسیداسیون واحیا
  )گرم 0.06تا  0.064 (:پتاسیم پرسولفات

  )گرم 0.035تا  0.038 (:سدیم فرمالدهید سولفوکسیالت

  مخلوط واکنش درصد وزنی 5تا  1  -  نانورس
  cc 30  cc 30  آب مقطر

 
   نانورس/  هگزن - 1-استات لوینی نانوکامپوزیتتهیه التکس بر پایه 



 حـدود  ثـابتی  سـرعت  داراي مکـانیکی  همـزن  بـه  مجهز دهانه سه cc 250ي ا شیشه راکتور دریک پلیمریزاسیون
RPM450 کیـ  بـه  شـده  متصلي ا شیشه ومبرد OIL BUBLER  درجـه  40 حـدود  دردمـاي  سـاعت  4 بـراي 

  ).است ضروري پلیمریزاسیون واکنش انجام درطول نیتروژن دائمی جریان( پذیرفت انجام گراد سانتی

ــدا ــور درابت ــدودبا را راکت ــار آب cc 30 ح ــر مقطردوب ــارژ تقطی ــده ش ــادیر ش ــی ومق ــاوتی وزن ــانورس متف  ازن
 بمـدت  ) RPM11000 (بـاال  بـادور  هموژنـایزر  مقطرتوسـط  آب بـا ) منومرهـا  کـل  ازوزن وزنـی  درصد5و3و1(
 از gr 0.2 حـدود ، هگـزن  -1 ازمنـومر  cc 5- 4 بـا  را راکتـور  سـپس  گرفت، قرار فیزیکی اختالط تحت ساعت1

 آبـی  ودرحمـام  شـارژکرده  TWEEN 20 ازامولسـیفایر  cc 0.0224 حـدود و سـولفات  الریـل  سدیم امولسیفایر
 آن بـه  راکتـور  راکـه  مکـانیکی  دورهمـزن  ازطرفـی  ، دهـیم  یمـ  قـرار  گراد سانتی درجه 40 دماي براي شده تنظیم
 واکـنش  تـا  دهـیم  یمـ  زمـان  سـاعت 4 حدود سپس و کرده تنظیم ) RPM 450-420( بازهرادر است شده متصل
  .شود کامل

 ccامولسـیفایر،  وعوامـل  هگزن -1 منومر افزودن از دقیقه 20 حدود گذشت از پس تکنیک دراین است گفتنی
 راکتـور  بـه  cc/hr 8 قتزریـ  نـرخ  بـا  سـاعت  2 زمانی دوره در تزریق پمپ دستگاه توسط استات وینیل منومر 16

 0.22تـا   0.24حدود بهمراه را پرسولفات پتاسیم کننده شروع از گرم 0.06تا  0.064 درحدود همچنین شود، یم افزوده
 کـرده  حـل  مقطـر  آب از کمـی  درمقـدار  جداگانـه  بطـور  سولفوکسـیالت  فرمالدهیـد  سـدیم  کاهنده ازعامل گرم

  .کنیم یم اضافه امولسیون مخلوط به دقیقه 30 زمانی فواصل با واکنش وازابتداي

 محتـواي  تبخیـر  هـدف  بـا  سـاعت  72 وحـدود  ریخته)  Cm2 in size 50.24(پتري رادرظرف حاصله التکس
 تـوزین  فـیلم  وتشـکیل  تبخیـر  فرآینـد  انجـام  وبعـداز  قبـل  هـا  نمونـه . میـدهیم  قرار محیط اتمسفر وتحت دردما آب

 هـا  نمونـه  آب جـذب  از جلـوگیري  بمنظـور  C 45° دردمـاي  خـالء  درآون را شـده  تشـکیل  فـیلم  شوند،سپس یم
  .مکنی یم نگهداري
ي هـا  وفـیلم  هگـزن  -1/  اسـتات  وینیـل  التکـس  برپایـه  فـیلم  مکـانیکی  خـواص  بررسـی  از حاصل نتایجهمچنین 

  . است شده داده نمایش زیر درجدول نشده اصالح رس ازنانوذرات متفاوتی وزنی مقادیر حاوي نانوکامپوزیتی
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

  نانوکامپوزیتیي ها فیلم کششی خواص
 

Toughness 
MPa)c( 

 

Percent 
elongationb 

Modulus 
(MPa)a 

Yield strength 
(MPa ) Samples 

7.8 122 1.08 2.07 PVAc 

6.8 192 0.35 1.1 VAC / ١-
HEXENE١ 

8.1 98 0.95 1.8 VAC / ١-
HEXENE٢ 

7.2 70 1.05 1.8 VAC / ١-
HEXENE٣ 

3.8 28 0.42 0.9 VAC / ١-
HEXENE٤ 

 

a Young’s modulus  
 b Percent elongation at yield  

c Calculated from area under the stress–strain curve   
١ With MMT : ١%(wt)   
٢ With MMT : ٣%(wt)  

 ٣ With MMT : ٥%(wt)  

  مزایاي اختراع
 بـه  فـیلم  تشـکیل  بـراي  الزم دمـاي  حـداقل  کاهش منجربه هگزن – 1 با استات وینیل امولسیونی پلیمریزاسیون-1

 امولسـیونی  هموپلیمریزاسیون از حاصل فیلم به نسبت حاصل ازالتکس برگرفتهي ا شیشه انتقال دماي کاهش دنبال
 . شود یم استات وینیل

 نیـاز  مـورد  بـاالي  فشـار  اعمال به نیاز عدم هگزن -1/  استات وینیل امولسیونی پلیمریزاسیون انجام ازامتیازات -2
 واکـنش  کـه ي ا بگونـه  بـود  اسـتات  وینیـل  راکتورحاوي درون) ها آلفاالفین خانواده از عضوي( اتیلن تزریق براي
 وینیـل  التکـس  برپایـه  محصوالت از بهتر بعضا خواصی و داده انجام محیط دماوفشار تحت توان رامی الذکر فوق

 .گرفت اتیلن – استات

 بـه  منجـر  حـاالت  درتمـامی  پلیمریزاسـیون  سیستم به نشده اصالح رس نانوذرات متفاوت وزنی مقادیر افزودن -3
 حـاوي  آبـی  پایـه  التکـس  دیگر بعبارت شود، نمی حاصل آبی پایه التکس مکانیکی خواص کنندگی اثرتقویت

 درصـدهاي  سایر حاويي ها التکس به نسبتي ا بهینه مکانیکی خواص ایجاد به منتهی نانو ذرات از درصدوزنی1
 .شد رس ازنانوذرات وزنی



  
  بردرکا

 پایـه  بـر  هـاي رنـگ  بـراي  مناسـبی  جـایگزین  رنـگ،  پایـه  عنـوان  به مصرف ضمن توانندمی تولیدي هايالتکس
 داخـل  در اولیـه  مواد تولید به توجه با همچنین و بوده هستند وارداتی کامال اکنون هم که آکریلیکی کوپلیمرهاي

 شـود  وارد صـنعتی  تولید مرحله به فنی دانش تهیه و صنعتی طراحی مراحل طی از پس تواندمی پروژه این کشور،
 کامـل  رفـع  بـر  سـعی  درآن کـه  بـوده  اسـتات  وینیل پلی التکس شده اصالح نمونه حاصله التکس براینکه عالوه
/  اسـتات  وینیـل  التکـس  برپایـه  فـیلم  مکانیکی خواص ارتقاء و استات وینیل ازپلی حاصل فیلم شکنندگی نقیصه

،همچنین بطور کلی به برخی موارد استفاده امولسیون وینیل اسـتات  است شده رس ذرات نانو کمک به هگزن -1
  :آلکن دربرخی صنایع اشاره کرد-1/

  روکش و رنگ-1
  بندي بسته چسبهاي-2
  حرارت با درزبندي قابل روکشهاي-3
  

  یک روش اجرایی براي به کارگیري اختراع
 کمک عنوان به آمده بدست پودرهاي و کرد خشک کردن اسپري با توان یم را حاصله امولسیونی پلیمرهاي

- می عمل مهندسیي ها رزین و کلراید وینیل پلی در ضربهي ها کننده اصالح و کننده چقرمهي ها عامل فرآیند،
  .کنند

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

  عخالصه اخترا
  
 زمینه فنی شیمی پلیمربا  هگزن حاوي ذرات ناتورس - 1/ فیلم پلیمري برپایه التکس وینیل استات دراین طرح ، 

  .شدتولید

 مـورد ي هـا  چـوب،التکس  چسـب ( اسـتات  وینیل پلی از برگرفته محصوالت متوجه گاها که ضعفی نقاط درکل
  :کرد خالصه ذیل درموارد توان یم را شود یم ...)و سطح دهی پوشش ي درکاربردها استفاده

 ورطوبت آب دربرابر ضعیف مقاومت -1

 باال دردماي ضعیف نسبتاً عملکرد -2

  خزش به نسبت زیاد حساسیت -3
 گرفته صورت باال درفشارهاي ،واتیلن استات وینیل به کاررفته براي واکنش امولسیونی پلیمریزاسیون براي مثال،

 باهدف راکتور در کننده خنک سیستم کی طراحی نظیر ابزاري کمک به پلیمریزاسیون واکنش شرایط کنترل و
 با آلفاالفینی ازکومنومرهاي استفاده، ازاین رو میباشد دشوار نسبتا سیستم دمایی وکنترل گرمازایی بررسی
 درون اتیلن تزریق براي موردنیاز فشارباالي منجر به حذف هگزن -1 خصوصا) مایع بفرم( بزرگتر ي زنجیره
  .می شود استات وینیل حاوي امولسیونی راکتور

 بـه  ١٣ فـیلم  تشـکیل  دمـاي  حـداقل  وکاهش نرمی افزایش باهدف مضاف براینکه ، واکنش پلیمریزاسیون مذکور
 وینیـل  امولسـیونی  پلیمریزاسـیون  از حاصـل  التکس به نسبت تولیدي التکسي ا شیشه انتقال دماي کاهش کمک
فیلم حاصله دراین روش نسبت بـه سـایر فـیلم هـاي برپایـه وینیـل        فیزیکی می تواند منجر به بهبود مقاومت استات

  .استات که داراي نقیصه ضعف دربرابر آب ورطوبت هستند،شود
 آبـی  پایـه  ازالتکـس  حاصـل  فـیلم  اسـتحکام  و مکـانیکی  عملکرد بهبود نیز منجر به نانورس افزودن عالوه براین 

شـده وفـیلم حاصـل ،حساسـیت کمتـري بـه خـزش از         آلفاالفین/ استات وینیل امولسیونی ازپلیمریزاسیون برگرفته
  .خود نشان می دهد

 

                                                             
١٣ Minimum film forming temprature 
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