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The term "pressure-sensitive adhesive" represents a group of adhesives that makes strong 

contact between the substrates by hand, in dry state, using the finger pressure at room 

temperature. This study focuses on the chemical structure of different pressure sensitive 

adhesives. The base polymers, used in a pressure sensitive adhesive, usually include 

acrylic polymers, silicones, polyurethanes and polyesters. Acrylic polymers, in pressure 

sensitive adhesives, can be either water or solvent-based and or free of organic solvent. 

Acrylic polymers are inherently sensitive to pressure. The adhesion properties of an acrylic 

pressure sensitive adhesive, containing monomers with high or low glass temperature, can 

be altered by changing the monomer content. The pressure adhesives based on silicon or 

other rubbers are generally used in tapes. Acrylic pressure sensitive adhesive can be used 

in temperature range of 40 to 300°C. The rubber-based pressure adhesive makes contact 

with a high and low energy level. Polyurethane-based pressure sensitive adhesive, stable 

at 40 to 100°C, shows a high flexibility after drying. The great adherence of polyesters-

based pressure sensitive adhesive can be only achieved using aliphatic polyesters with a 

molecular weight of 5000 to 10000 Dalton and a glass temperature between 25 and 47°C.
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اصطالح چسب حساس به فشار معرف چسب هایی است که در حالت خشک و دمای معمولی با فشار 
چسب های  انواع  ساختار  حاضر،  مطالعه  در  می کنند.  برقرار  قوی  پیوند  اجسام  با  انگشت  و  دست 
پلیمرهای  شامل  فشار  به  حساس  چسب  پایه  پلیمرهای  ترکیب  می شود.  بررسی  فشار  به  حساس 
آکریلیک، سیلیکون ها، پلی یورتان ها و پلی استرهاست. پلیمرهای آکریلیک چسب های حساس به فشار 
بر پایه آب، حالل های آلی یا عاری از حالل آلی هستند. پلیمرهای آکریلیک به طور ذاتی حساس به 
فشار هستند. چسب حساس به فشار آکریلیکی حاوی مونومرهایی با دمای انتقال شیشه ای زیاد و 
کم است. با کم و زیاد کردن این مونومرها می توان خواص چسبندگی این نوع چسب ها را تغییر داد. 
چسب های فشاری با پایه الستیک یا سیلیکون عمدتا در چسب های نواری استفاده می شوند. چسب های 
حساس به فشار سیلیکونی را می توان در دماهای C°40 تا C°300 استفاده کرد. این چسب ها با دو 
در  پلی یورتان  پایه  بر  فشار  به  می کنند. چسب های حساس  برقرار  پیوند  کم  و  زیاد  انرژی  سطوح 
دماهای C°40 تا C°100پایدارند و پس از خشک شدن انعطاف پذیری زیادی از خود نشان می دهند. 
چسبندگی عالی چسب های حساس به فشار بر پایه پلی استرها نیز تنها با پلی استرهای آلیفاتیک در 
وزن های مولکولی متغیر از 10000 تا 5000 دالتون و دمای شیشه ای بین 25 و C°47 حاصل می شود.
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مقدمه
قرار  انسان  استفاده  مورد  كه  است  طوالنی  زمان  مدت  چسب ها 
گرفته اند. در مصر باستان از چسب ها برای روكش دادن صندوق های 
جواهرات استفاده می شد. در حال حاضر، چسب ها در كارخانه های 
مختلف توليد و استفاده می شوند و در بسياری از موارد جايگزين 
حساس  چسب  امروزه،   .]1[ شده اند  دهنده  اتصال  منابع  ساير 
از  مناسب،  فيزيكی  و  شيميايی  خواص  دليل  به   )PSA( فشار  به 
كاربردهای  و  بوده  كنندگان  توجه مصرف  مورد  انواع چسب های 
بی شماری برای آن تعريف شده است. ساختار ويژه پليمرهای پايه 
بی نظير  را  چسب ها  اين  فشار،  به  حساس  چسب  دهنده  تشكيل 

ساخته و ويژگی های خاصی آنها بخشيده اند.
بازار فناوری چسب های حساس به فشار كارآمد به سرعت در 
بازار جهانی چسب های حساس به فشار در  حال گسترش است. 
اختصاص  خود  به  را   25/4×109  m2 معادل  سطحی   2006 سال 
در  چسب ها  اين  تجارت  از  حاصل  درآمد  همچنين،  است.  داده 
سال 2006 حدود 20/8 ميليارد دالر بوده است ]2[. شكل 1 سهم 
از قاره ها نشان  تجارت چسب های حساس به فشار را در بعضی 
آسيا  قاره  كرد،  مشاهده  می توان  شكل  اين  به  توجه  با  می دهد. 
بيشترين سهم بازار چسب حساس به فشار را به خود اختصاص 
داده است ]1،2[. چسب های حساس به فشار كاربردهای متنوعی 
در صنايع مختلف از قبيل خودروسازی، كاغذ و مقوا، الكترونيكی، 

تلفن همراه و غيره دارند.
دمای  در  فزاينده  و  پايدار  به طور  فشار  به  چسب های حساس 
معمولی چسبناک اند و بدون نياز به فشار بيشتر از انگشت يا دست به 
طور محكم با سطوح اتصال برقرار می كنند. اين چسب ها منحصر به 
فرداند، چرا كه طی فرايند پيونددهی هيچ تغييری در شكل فيزيكی و 

واكنش شيميايی آنها رخ نمی دهد ]3[. ساختار شيميايی پايه پليمری 
تعيين مدول و ساير  در  مهمی  نقش  فشار  به  چسب های حساس 
پليمرهای  بنابراين، وقتی كه  ايفا می كند.  خواص شيميايی چسب 
چسب حساس به فشار سنتز می شوند، اغلب از مونومرهای متنوعی 
برای ساختن زنجير نهايی پليمر استفاده می شود، تا محدوده تماس 
اثری كه روی نيروی چسبندگی ماده دارد كنترل شود.  سطحی و 
طبيعی  و الستيك های  آكريليك  پليمرهای  پايه  بر  كه  چسب هايی 
هستند، رايج ترين انواع چسب های حساس به فشاراند. چسب های 
نور  به  نسبت  خوبی  پايداری  دارای  آكريليك  پليمرهای  پايه  بر 

فرابنفش )UV( بوده و در برابر آبكافت نيز پايداراند ]1،2[. 
صنايع  در  فشار  به  حساس  فراوان چسب های  اهميت  دليل  به 
چسب های  شيميايی  ساختار  بررسی  به  حاضر  مطالعه  مختلف، 
حساس به فشار و پليمرهای پايه تشكيل دهنده اين نوع چسب ها 

پرداخته است.

شیمی چسب حساس به فشار 
را  رايج  چسب هاي  از  مختلفی  انواع  فشار،  به  حساس  اصطالح 
به فشار، سياالت گرانروكشسان  دربرمي گيرد. چسب هاي حساس 
با گرانروی بسيار زياد هستند كه در اثر فشار جزئي، به دليل نحوه 
چسبندگي  حالت  مي چسبند.  سطحي  هر  به  تقريبًا  شدن،  جاري 
هميشگي چسب هاي حساس به فشار، باعث تمايز عملكرد آنها از 
ساير انواع چسب ها می شود. اين چسب ها عمومًا پس از مصرف 

هم نيز دارای خواص چسبندگی هستند ]4[.
 خواص چسب های حساس به فشار به طور كامل به پليمر پايه و
است  وابسته  می شود،  استفاده  آنها  ساخت  برای  كه  موادی  ساير 
آكريليك ها،  شامل  فشار  به  حساس  چسب  پايه  پليمرهای   .]5[
 .]6[  )2 )شكل  هستند  پلی استرها  و  پلی يورتان ها  سيليكون ها، 
چسب ها همگی دارای پليمر هستند يا اينكه پليمرها در حين پيوند 
چسب شكل می گيرند. پليمرها به شكل رشته ای، خطی، شاخه ای 
يا شبكه ای )دارای اتصاالت عرضی( در چسب ها يافت می شوند كه 

به چسب ها قدرت چسبندگی می دهند ]7[.
پايه  پليمرهای  دليل  همين  به  نيستند،  چسبنده  پليمرها  بيشتر 
اصالح  يا  طبيعي  رزين هاي  با  بايد  فشار  به  حساس  چسب های 
شده مخلوط شوند تا حالت چسبندگي پيدا كنند. براي چسب هاي 
استيرن  الستيك  از  حالل ها  در  انحالل پذير  فشار  به  حساس 
استفاده  ايجاد خاصيت چسبندگی  برای  رزين  عنوان  به  بوتادی ان 
می شود. براي چسب هاي كلوئيدی حساس به فشار نيز معموالً از 
آكريالت ها به عنوان رزين استفاده مي شود. نمونه دستور كار تهيه 

شكل 1- سهم تجارت چسب های حساس به فشار در نقاط مختلف 
جهان ]2[.
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يك چسب حساس به فشار در جدول 1 نشان داده شده است ]3[. 

آکريلیك ها

هستند.  نرم  نسبتًا  و  دارند  شبكه ای  ساختار  آكريليكي  پليمرهاي 
آكريليك ها در مايعات با دمای جوش زياد تبديل به پليمر می شوند. 
روش های سنتز اين پليمرها به شكل در محلول، تعليقی و امولسيوني 
 است. از نظر سنتز شيمي آلي، فن پليمرشدن امولسيوني از مهم ترين و

بهترين فنون پليمرشدن اين قبيل مواد است ]8[.
به فشار  پليمرهاي آكريليك، چسب های حساس  از كاربردهاي 

ثابت و چسبناكي را  پليمرها در ساختار چسب، سطح  اين  است. 
تشكيل مي دهند كه با وارد آمدن فشار به سرعت روي انواع مواد 
مي چسبند ]2[. تركيب پليمرهای آكريليك به طور ذاتی حساس به 
فشار است. اين پليمرها از مونومرهای نرم )دمای انتقال شيشه ای 
انتقال شيشه ای زياد( و مونومرهای عاملی در  كم(، سخت )دمای 
زنجير پليمر تشكيل شده اند )شكل 3( ]9[. به طور معمول آلكيل 
چسب هاي  از  مونومري  می توانند  كربن   17 تا   4 با  آكريالت ها 
حساس به فشار باشند. تركيب پليمر پايه چسب حساس به فشار، 
مبتنی بر پليمرهای آكريليك حاوی شاخه های جانبی فراوانی است 

كه با پيوند استری با هم در ارتباط هستند )شكل 3( ]2،10[.
خاصيت چسبندگی و كندن برای چسب ها مهم است. در ساختار 
n-بوتيل، 2-  مونومرهای  آكريليكی،  فشار  به  چسب های حساس 
دمای  با  نرم  مونومرهای  جزو  آكريليك  n-اكتيل  و  هگزيل  اتيل 
آسان تر چسب ها  كندن  باعث  مونومرها  اين  هستند.  كم  شيشه ای 
آكريليكی  فشار  به  حساس  چسب های  در  همچنين،  می شوند. 
مونومرهای متيل و اتيل آكريليك دارای مقاومت داخلی هستند و 
جزء مونومرهای سخت با دمای شيشه ای زياد هستند. مونومرهای 

شكل 2- انواع پليمرهای پايه چسب های حساس به فشار.

مقدار مواد )%(مواد تشكيل دهنده
50 – 30پليمرها
40 – 20 رزين  ها

40 - 0 مواد نرم كننده
10 - 0 پركننده

2- 1پايداركننده  ها

جدول 1- درصد مواد تشكيل دهنده چسب های حساس به فشار.

 

C C C C C O COO OOOOO

O O OH O O O NH

C2 H5CH3C8 H17CH2

CH

C4 H9

C4 H9

2-ethylhexyl acrylate
  Tg = -70°C

acrylic acid
Tg = 106°C

methyl
acrylate
Tg = -6°C

n-octyl
 acrylate
Tg = -65°C

ethyl
 acrylate
Tg = -24°C

acryl
 amide
Tg = 179°C

n-butyl acrylate
  Tg = -54°C

شكل 3- ساختار زنجير چسب های حساس به فشار بر پايه پليمرهای آكريليك ]6[.

n-بوتيل آكريالت

Tg = -54°C

2-اتيل هگزيل آكريالت
Tg = -70°C

آكريليك اسيد
Tg = 106°C

n-اكتيل آكريالت

Tg = -65°C

متيل آكريالت
Tg = -6°C

اتيل آكريالت
Tg = -24°C

آكريل آميد
Tg = 179°C
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فشار  به  حساس  آكريليكی  چسب های  در  آكريليك  اتيل  و  متيل 
باعث چسبندگی قوی آنها خواهند شد )شكل 3( ]2،6[.

به  حساس  چسب های  در  استفاده  برای  آكريليك  پليمرهای 
پايه  بر  پليمرهای  شامل  كه  می شوند  استفاده  حالت  سه  به  فشار 
 .]11[  )4 )شكل  هستند  آلی  حالل  بدون  يا  آلی  حالل های  آب، 
زردرنگ  و  هستند  شفاف  آكريليكی  فشار  به  چسب های حساس 
نمی شوند. اين چسب ها در برابر UV و نرم كننده ها دوام طوالنی 

داشته و در برابر گرما نيز مقاوم هستند ]12[.
از چسب های حساس به فشار آكريليكی در توليد برچسب ها، نوار 
چسب ها، صنايع خودروسازی، فيلم های محافظ و موارد مشابه كه 
به فشار حساس هستند، استفاده می شود. تمام محصوالت حاصل از  
چسب های حساس به فشار آكريليكی به آساني قابل استفاده اند و به 
سرعت تشكيل پيوند مي دهند. اين گونه چسب ها پس از چسبيدن 
احتياج به خنك كردن ندارند و اگر زمان چسبندگی طوالنی شود، 
چسب از بين نمي رود. كيفيت اين گونه چسب ها بستگی به تعادل 

بين نيروي چسبندگي چسب و ماده چسبنده دارد ]12[. 

چسب های آکريلیكی حساس به فشار انحالل پذير در حالل های 
آلی

دستي  كارهاي  در  حالل  با  همراه  چسب هاي  مرسوم  كاربردهای 
است. با تبخير حالل بسيار فرار، گرانروی چسب افزايش و قدرت 
افزايش وزن مولكولي،  با  آن كاهش مي يابد. همراه  خيس كنندگي 
خاصيت پيوستگي ميان پوسته چسب نيز افزايش می يابد. افزايش 
 هزينه حالل هاي آلي، قوانين زيست محيطی، هزينه خشك كردن و
بازيابی حالل باعث جايگزين شدن روز افزون روش هاي چسب زني 
بدون حالل شده است. پيدا كردن جايگزين براي چسب هاي همراه 
منجر  آكريالت  كلوئيدي  چسب هاي  گسترش  به  عمدتًا  حالل  با 
توجهي  قابل  طور  به  آكريالت  كلوئيدي  چسب هاي  است.  شده 
رفع  را  حالل  با  همراه  چسب هاي  از  استفاده  محدوديت هاي 
كرده اند. امروزه، سهم چسب هاي همراه با حالل در كل بازار اروپا 

كمتر از %15 است ]4[. تجارت و فناوری برای چسب های حساس 
به فشار آكريليكی حمل شده با حالل  هنوز در حال توسعه است 
]13[. چسب های آكريليكی حاوی حالل می توانند در آينده تبديل 
به يك فناوری كارآمد برای چسب های حساس به فشار انحالل پذير 
در آب، چسب های حساس به فشار با قابليت ايجاد پيوند عرضی و 

چسب های ساختاری آكريليكی شوند ]14[.

چسب های آکريلیكی حساس به فشار انحالل پذير در آب
چسب های حساس به فشار انحالل پذير در آب، در ابتدا برای توليد 
نوارچسب های صنعتی يك رو، دورو و نوارچسب های انتقال دهنده 
استفاده می شدند. اين چسب ها به طور فزاينده در صنعت كاغذ برای 
وصله زدن صفحات كاغذی طی تغيير و تعويض دستی حلقه كاغذ 
استفاده می شوند ]1،2[. اين نوع چسب ها هنگام توليد برچسب های 
ويژگی  دارند.  كاربرد  نيز  پزشكی  مصارف  با  آب  در  انحالل پذير 
بسيار مهم و غيرمعمول اين نوع چسب ها انحالل پذيری آنها در آب 
است كه تا حد زيادی به ويژگی های آبدوستی گروه های متصل به 
زنجير اصلی بستگی دارد. دمای انتقال شيشه ای )Tg( مونومرهای 
انحالل پذير در آب، عامل اساسی برای ويژگی های چسب بوده و 
عامل انحالل كوپليمرهای سنتزی است. آلكيل آكريالت های قليايی 
و  انحالل پذيراند  آب  در  معموال  چسبندگی  ايجاد  برای  مرغوب، 
دمای شيشه ای شدن چسب نهايی را كاهش و چسبندگی را افزايش 
می دهند ]2،15[. شكل 5 ساختار زنجير پليمر چسب های حساس به 
فشار آكريليكی انحالل پذير در آب را همراه با گروه های آبدوست و 

غيرآبدوست نشان می دهد ]2،16[.

چسب های حساس به فشار سیلیكونی )الستیكی( 
چسب های فشاری بر پايه الستيك يا سيليكون عمدتا در نوارهای 
آب،  لوله  الكتريكی،  رنگ زنی،  )نوارچسب های  يك بارمصرف 
استفاده  )دائمی(  نوارهای چندبار مصرف  و  و محافظ(  بسته بندی 
چسب های  در  استفاده  برای  الستيك ها  پرمصرف ترين  می شوند. 

شكل 4- انواع پليمرهای آكريليك برای استفاده در چسب های حساس به فشار.

آكريليك

برپايه حالل آلی
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حساس به فشار، كائوچوی طبيعی است. ساير الستيك های مصرفی 
عبارتند از: پلی ايزوپرن، كوپليمرهای استيرن ـ بوتادی ان، الستيك 
 بيوتيل، پلی بوتادی ان، الستيك بوتادی ان آكريلونيتريل، پلی كلروپرن و
كوپليمرهای اتيلن ـ وينيل استات. اين چسب ها معموال تركيبی از 
مواد چسبناک، ضداكسنده، موم و گاهی پركننده ها، رنگدانه، عامل 
پايداركننده هستند ]2[. چسب های حساس  كننده و  پخت، غليظ 
آنها  می توان  كه  هستند  كارآمد  با  سيليكونی چسب هايی  فشار  به 
را در دماهای متفاوتی از C°40 تا C°300 استفاده كرد. آنها با دو 
پليمرهای  مبنای  می كنند.  برقرار  پيوند  كم  و  زياد  انرژی  سطوح 
دی فنيل  و  سيلوكسی  دی متيل  گروهای  صمغ،  شامل  سيليكونی 
از  عمدتا  حالل  سيليكون های  مولكولی  وزن  است.  سيلوكسی 
500000 تا 1500000 دالتون متغير است ]17[. پيوندهای عرضی 
كه  است  فنيل  و  متيل  گروه های  حاوی  سيليكونی  چسب های 
با   150°C و   120 بين  گرمايی  فرايندهای  تحت  را  آنها  می توان 
استفاده از پروكسيد آلی به دست آورد. به طور كلی، دمای انتقال 
بين مولكولی  تخلخل  حجم  و  انعطاف پذيری  كم،   )Tg( شيشه ای 
زياد اين چسب ها موجب شده تا در محدوده گسترده ای از داروها 
از آنها استفاده شود. از طرف ديگر، چسب های تماسی سيليكونی 

خاصيت تركنندگی زيادی دارند. آنها در دماهای كم انعطاف پذيرتر 
هستند، در دماهای زياد پايداری گرمايی بيشتری دارند و در برابر 
سطوح با انرژی كم نيز چسبندگی مناسبی نشان می دهند. از جمله 
معايب چسب های تماسی سيليكونی، چسبناكی كم )سه تا پنج برابر 
بيشتر از سامانه های آكريليك(، قيمت زياد و پايداری كم در برابر 

حالل است ]17[.
فرمول  گران ترين  از  سيليكونی،  فشار  به  حساس  چسب های 
چسب های فشاری به حساب می آيند. اين چسب ها عموما چسبندگی 
كمی دارند، ولی تا دمای C°371 مقاوم اند. فقط چسب های حساس 
به فشار سيليكونی هستند كه با سطح اتصال های الستيك سيليكونی 
 پيوند محكم ايجاد می كنند. اين محصوالت بر پايه الستيك سيليكون و
مقاومت  چسب ها،  نوع  اين  هستند.  سنتزی  سيليكونی  رزين های 
زيادی در برابر مواد شيميايی و حالل های مختلف، دماهای زياد، 
عملكرد عالی در دمای سرد و مقاومت زيادی به تجزيه گرمايی و 

اكسايشی دارند. 

چسب های حساس به فشار پلی يورتانی 
پلی يورتان ها پليمرهايی هستند كه از واكنش پلی ال ها با ايزوسيانات 
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n-butyl acrylate
  Tg = -54°C
  0- 20%

2-ethylhexyl acrylate
  Tg = -70°C
  0- 10%

2-hydroxypropyl acrylate
      Tg = -7°C
      0 - 30%

acrylic acid
  Tg = 106°C
   30 - 80%

hydrophilic segment hydrophobic segment

b-acryloyloxypropionic
              acid
           Tg = - 10°C
              0 - 20%

شكل5- ساختار زنجير پليمر چسب های حساس به فشار آكريليكی انحالل پذير در آب.

آكريليك اسيد
Tg = 106°C

30-80%

2-هيدروكسی پروپيل آكريليك
Tg = -7°C

0-30% b-آكريلريل اكسی پروپيونيك
Tg = -10°C

0-20%

n- بوتيل آكريالت
Tg = -54°C

0-20%

2-اتيل هگزيل آكريالت
Tg = -70°C

0-10%

قطعه های آبدوستقطعه های آبگريز
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تهيه می شوند. نحستين پلی يورتان در سال 1937 توسط Bayer طی 
واكنش ميان يك دی ايزوسيانات زنجيری و يك دی آمين به دست 
آمد. گروه عاملی ايزوسيانات با هر مولكولی كه دارای يك هيدروژن 
فعال باشد، واكنش می دهد. شكل 6 ساختار يك پلی يورتان را نشان 

می دهد ]18[.
توليد  در  كه  است  باعث شده  پلی يورتان ها  متنوع  بسيار  شيمی 
كارايی  پلی يورتان  چسب های  باشد.  مناسب  و  كارآمد  چسب ها 
از قبيل چوب، فلز،  گسترده ای دارند و برای اتصال مواد مختلف 
بتن، شيشه و پالستيك مناسب اند. خاصيت ضدآب اين چسب ها، 
آنها را به عنوان چسب چوب كاری معرفی كرده است. اين چسب ها 
در برابر دماهای C°40 تا C°100 پايدارند و پس از خشك شدن 
پلی يورتان ها  كاربرد  نشان می دهند.  از خود  زيادی  انعطاف پذيری 
و  نشده  محدود  فشار  به  از چسب های حساس  نوع  يك  به  تنها 

دارای كاربردهای بالقوه ديگری نيز هستند.

چسب های حساس به فشار بر پايه پلی استرها 
رزين پلی استر ماده ای است كه در مجسمه سازی و كارهای صنعتی 
استفاده می شود. رزين پلی استر در ابتدا به شكل مايعی غليظ است. 
آن  گرمای  می شود،  مخلوط  سخت كننده  با  رزين  اين  وقتی  ولی 
افزايش می يابد و به حالت ژل درمی آيد. سپس، سخت و محكم 
می دهد.  نشان  را  استری  پيوند  يك  ساختار   7 شكل  می شود. 
رزين هاي پلي استر غيراشباع به طور گسترده در سراسر دنيا استفاده 
استري  اتصاالت  داراي  رزين  اين  پليمري  اصلي  زنجير  مي شوند. 
است كه از واكنش تراكمي يك تركيب الكلي چندعاملي و يك اسيد 
چندعاملي مانند گليكول و فوماريك اسيد تهيه مي شود. در حالت 
به كارگيری رزين غيراشباع، به دليل استفاده از يك اسيد غيراشباع، 
پيوندهاي دوگانه در فواصل منظمي در زنجير به وجود مي آيند. اين 

دارند  را  استيرن  به وسيله  امكان شبكه اي شدن  دوگانه  پيوندهاي 
شوند.  آن  شدن  پخته  و  رزين  شدن  سخت  موجب  مي توانند  و 
غيراشباع،  و  اشباع  اسيدهاي  كنترل  و  فرمول  طراحي  با  بنابراين، 
كاتاليزورها، دما و زمان واكنش مي توان مجموعه كاملي از رزين ها 
را توليد كرد كه كاربردهای مختلفی داشته باشند. پلي استر غيراشباع 
با استيرن مخلوط مي شود و مي تواند از راه پيوندهاي دوگانه موجود 
در هر دو جزء، شبكه اي شود. در صنعت پليمر و نساجي معموال 
منظور از الياف پلي استر، الياف تهيه شده از پلي اتيلن ترفتاالت است 

كه متداول ترين نوع پلی استرهاست.
داد، چسبندگی  نشان   1997 سال  در  هوبر  و  آكواندو  مطالعات 
عالی چسب های حساس به فشار تنها با پلی استرهای آليفاتيك در 
وزن های مولكولی متغير از 10000 تا 5000 دالتون و دمای شيشه ای 
بين 25 و C°47 حاصل می شود ]19[. نمونه ای از اين چسب ها با 
روش آكريل دار شدن چسب های حساس به فشار بر پايه پلی استر 

تهيه می شوند كه حاوی گروه های هيدروكسيل هستند ]19،20[.

کاربردهای چسب حساس به فشار
نوارچسب ها،  انواع  ساخت  در  فشار  به  حساس  چسب های  از 
برچسب ها، عايق های الكتريكی و صنايع بسته بندی استفاده می شود. 
تعدادی از كاربردهای چسب حساس به فشار در جدول 2 نشان 

داده شده است.

شكل 7 - ساختار نمونه يك پيوند استری.

كاربردصنايع

نوار چسب دوال، نوار چسب دوالی كف، تلفن همراه
چسب  های شفاف، نوار فيلم دوال، فيلم محافظ

نوار اسفنجی آكريليك، نوار برق، فيلم محافظخودرو

نوار اسفنجی آكريليك، نوار برق، فيلم محافظنمايش

صنايع 
مختلف

نوار اسفنجی آكريليك، انواع چسب  های چوبی

جدول 2- تعدادی از كاربردهای چسب حساس به فشار در صنايع 
مختلف.
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شكل 6- ساختار نمونه يك پلی يورتان.
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نتیجه گیری

بازار چسب های حساس به فشار به طور روزافزون در حال گسترش 
است و هر روز با چالش های جديدی مواجه می شود. شيمی پليمرها 
با خواص خودچسبندگی، اغلب ابعاد جديدی از چسب های حساس 
به فشار را به بازار عرضه می كند. ساخت كوپليمرهای آكريليكی به 
پوشش ها،  در  آنها  كاربرد گسترده  و  امولسيونی  پليمر شدن  روش 
و  اقتصادی  جنبه های  از  چسبندگی  افزاينده  عوامل  و  چسب ها 
زيست محيطی دارای اهميت بسيار زيادی است. در دهه های اخير، 
قوانين زيست محيطی در سراسر جهان استفاده از فرايندهای پليمر 
كاربرد  دليل  به  طرفی،  از  است.  كرده  محدود  را  پايه حالل  شدن 
حالل های خاص و مشكالت بازيابی آنها از محصول نهايی، قيمت 
اين فراورده نسبتا زياد است. اين معايب سبب شده است تا روز به 

روز تعداد بيشتری از فرايندهای پليمر شدن در محلول با پليمر شدن 
نوع  فشار  به  البته چسب های حساس  امولسيونی جايگزين شوند. 
امولسيونی نيز دارای مشكل كم بودن مقاومت برشی در مقايسه با 
چسب بر پايه حالل هستند. اين مشكل با افزودن كمی از مونومر 
آكريليك اسيد قابل حل است. چسب های حساس به فشار آكريليكی 
با قابليت عبور نور فرابنفش يكی از چسب های جديد از نوع فشاری 
دارای  اين محصوالت  كرده اند.  پيدا  فراوانی  كاربردهای  كه  هستند 
سرعت فراوری زياد، گرانروی نسبتا كم در دماهای زياد و مقاومت 
زياد نسبت به حالل ها هستند. چسب های حساس به فشار آكريليكی 
مذاب  به شكل  و  از حالل اند  عاری  فرابنفش  نور  عبور  قابليت  با 
داغ فراوری می شوند. توسعه فناوری اين محصول مشكالت زيست 
محيطی چسب های حساس به فشار را حل كرده و آنها را به محصول 

دوست دار محيط زيست مبدل كرده است.
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