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T

he 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-
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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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چکیده

اصطالح چسب حساس به فشار معرف چسبهایی است که در حالت خشک و دمای معمولی با فشار

دست و انگشت با اجسام پیوند قوی برقرار میکنند .در مطالعه حاضر ،ساختار انواع چسبهای

رحيم ابراهيميبريسا

حساس به فشار بررسی میشود .ترکیب پلیمرهای پایه چسب حساس به فشار شامل پلیمرهای
آکریلیک ،سیلیکونها ،پلییورتانها و پلیاسترهاست .پلیمرهای آکریلیک چسبهای حساس به فشار

بر پایه آب ،حاللهای آلی یا عاری از حالل آلی هستند .پلیمرهای آکریلیک به طور ذاتی حساس به
حسين رسالتي

محمدهادي آريايي منفرد

فشار هستند .چسب حساس به فشار آکریلیکی حاوی مونومرهایی با دمای انتقال شیشهای زیاد و

کم است .با کم و زیاد کردن این مونومرها میتوان خواص چسبندگی این نوع چسبها را تغییر داد.
چسبهای فشاری با پایه الستیک یا سیلیکون عمدتا در چسبهای نواری استفاده میشوند .چسبهای
حساس به فشار سیلیکونی را میتوان در دماهای  40°Cتا  300°Cاستفاده کرد .این چسبها با دو
سطوح انرژی زیاد و کم پیوند برقرار میکنند .چسبهای حساس به فشار بر پایه پلییورتان در

علي قاسميان

عليرضا شاكري

دماهای  40°Cتا 100°Cپایدارند و پس از خشک شدن انعطافپذیری زیادی از خود نشان میدهند.

چسبندگی عالی چسبهای حساس به فشار بر پایه پلیاسترها نیز تنها با پلیاسترهای آلیفاتیک در
وزنهای مولکولی متغیر از  10000تا  5000دالتون و دمای شیشهای بین  25و  47°Cحاصل میشود.

واژگان کلیدی
چسب حساس به فشار،
پلیمرهای آکریلیک،
سیلیکونها،
پلییورتانها،
پلیاسترها
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مقاالت علمی

شکل  -1سهم تجارت چسبهای حساس به فشار در نقاط مختلف
جهان [.]2

شیمی چسب حساس به فشار

اصطالح حساس به فشار ،انواع مختلفی از چسبهاي رايج را
دربرميگيرد .چسبهاي حساس به فشار ،سياالت گرانروکشسان
با گرانروی بسيار زياد هستند كه در اثر فشار جزئي ،به دلیل نحوه
جاري شدن ،تقريب ًا به هر سطحي ميچسبند .حالت چسبندگي
هميشگي چسبهاي حساس به فشار ،باعث تمايز عملكرد آنها از
سایر انواع چسبها میشود .این چسبها عموم ًا پس از مصرف
هم نیز دارای خواص چسبندگی هستند [.]4
خواص چسبهای حساس به فشار به طور کامل به پلیمر پایه و
سایر موادی که برای ساخت آنها استفاده میشود ،وابسته است
[ .]5پلیمرهای پایه چسب حساس به فشار شامل آکریلیکها،
سیلیکونها ،پلییورتانها و پلیاسترها هستند (شکل .]6[ )2
چسبها همگی دارای پلیمر هستند یا اینکه پلیمرها در حین پیوند
چسب شکل میگیرند .پلیمرها به شکل رشتهای ،خطی ،شاخهای
یا شبکهای (دارای اتصاالت عرضی) در چسبها یافت میشوند که
به چسبها قدرت چسبندگی میدهند [.]7
بيشتر پليمرها چسبنده نیستند ،به همین دلیل پلیمرهای پایه
چسبهای حساس به فشار باید با رزينهاي طبيعي يا اصالح
شده مخلوط شوند تا حالت چسبندگي پيدا كنند .براي چسبهاي
حساس به فشار انحاللپذیر در حاللها از الستیک استیرن
بوتادیان به عنوان رزین برای ایجاد خاصیت چسبندگی استفاده
میشود .براي چسبهاي کلوئیدی حساس به فشار نیز معموالً از
آكريالتها به عنوان رزین استفاده ميشود .نمونه دستور کار تهيه
79
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چسبها مدت زمان طوالنی است که مورد استفاده انسان قرار
گرفتهاند .در مصر باستان از چسبها برای روکش دادن صندوقهای
جواهرات استفاده میشد .در حال حاضر ،چسبها در کارخانههای
مختلف تولید و استفاده میشوند و در بسیاری از موارد جایگزین
سایر منابع اتصال دهنده شدهاند [ .]1امروزه ،چسب حساس
به فشار ( )PSAبه دلیل خواص شیمیایی و فیزیکی مناسب ،از
انواع چسبهای مورد توجه مصرف کنندگان بوده و کاربردهای
بیشماری برای آن تعریف شده است .ساختار ویژه پلیمرهای پایه
تشکیل دهنده چسب حساس به فشار ،این چسبها را بینظیر
ساخته و ویژگیهای خاصی آنها بخشیدهاند.
بازار فناوری چسبهای حساس به فشار کارآمد به سرعت در
حال گسترش است .بازار جهانی چسبهای حساس به فشار در
سال  2006سطحی معادل  25/4×109 m2را به خود اختصاص
داده است .همچنین ،درآمد حاصل از تجارت این چسبها در
سال  2006حدود  20/8میلیارد دالر بوده است [ .]2شکل  1سهم
تجارت چسبهای حساس به فشار را در بعضی از قارهها نشان
میدهد .با توجه به این شکل میتوان مشاهده کرد ،قاره آسیا
بیشترین سهم بازار چسب حساس به فشار را به خود اختصاص
داده است [ .]1،2چسبهای حساس به فشار کاربردهای متنوعی
در صنایع مختلف از قبیل خودروسازی ،کاغذ و مقوا ،الکترونیکی،
تلفن همراه و غیره دارند.
چسبهای حساس به فشار به طور پایدار و فزاینده در دمای
معمولی چسبناکاند و بدون نیاز به فشار بیشتر از انگشت یا دست به
طور محکم با سطوح اتصال برقرار میکنند .این چسبها منحصر به
فرداند ،چرا که طی فرایند پیونددهی هیچ تغییری در شکل فیزیکی و
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مقدمه

واکنش شیمیایی آنها رخ نمیدهد [ .]3ساختار شیمیایی پایه پلیمری
چسبهای حساس به فشار نقش مهمی در تعیین مدول و سایر
خواص شیمیایی چسب ایفا میکند .بنابراین ،وقتی که پلیمرهای
چسب حساس به فشار سنتز میشوند ،اغلب از مونومرهای متنوعی
برای ساختن زنجیر نهایی پلیمر استفاده میشود ،تا محدوده تماس
سطحی و اثری که روی نیروی چسبندگی ماده دارد کنترل شود.
چسبهایی که بر پایه پلیمرهای آکریلیک و الستیکهای طبیعی
هستند ،رایجترین انواع چسبهای حساس به فشاراند .چسبهای
بر پایه پلیمرهای آکریلیک دارای پایداری خوبی نسبت به نور
فرابنفش ( )UVبوده و در برابر آبکافت نیز پایداراند [.]1،2
به دلیل اهمیت فراوان چسبهای حساس به فشار در صنایع
مختلف ،مطالعه حاضر به بررسی ساختار شیمیایی چسبهای
حساس به فشار و پلیمرهای پایه تشکیل دهنده این نوع چسبها
پرداخته است.

مقاالت علمی
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شکل  -2انواع پلیمرهای پایه چسبهای حساس به فشار.
جدول  -1درصد مواد تشکیل دهنده چسبهای حساس به فشار.
مواد تشکیل دهنده

مقدار مواد ()%

رزينها

20 – 40

پليمرها

است .اين پليمرها در ساختار چسب ،سطح ثابت و چسبناكي را
تشكيل ميدهند كه با وارد آمدن فشار به سرعت روي انواع مواد
ميچسبند [ .]2ترکیب پلیمرهای آکریلیک به طور ذاتی حساس به
فشار است .این پلیمرها از مونومرهای نرم (دمای انتقال شیشهای
کم) ،سخت (دمای انتقال شیشهای زیاد) و مونومرهای عاملی در
زنجیر پلیمر تشکیل شدهاند (شکل  .]9[ )3به طور معمول آلکیل

30 – 50

مواد نرمكننده

0 - 40

پایداركنندهها

1 -2

0 - 10

پرکننده

آکریالتها با  4تا  17کربن میتوانند مونومري از چسبهاي
حساس به فشار باشند .ترکیب پلیمر پایه چسب حساس به فشار،
مبتنی بر پلیمرهای آکریلیک حاوی شاخههای جانبی فراوانی است
که با پیوند استری با هم در ارتباط هستند (شکل .]2،10[ )3
خاصیت چسبندگی و کندن برای چسبها مهم است .در ساختار
چسبهای حساس به فشار آکریلیکی ،مونومرهای -nبوتیل-2 ،
اتیل هگزیل و -nاکتیل آکریلیک جزو مونومرهای نرم با دمای
شیشهای کم هستند .این مونومرها باعث کندن آسانتر چسبها
میشوند .همچنین ،در چسبهای حساس به فشار آکریلیکی
مونومرهای متیل و اتیل آکریلیک دارای مقاومت داخلی هستند و
جزء مونومرهای سخت با دمای شیشهای زیاد هستند .مونومرهای

یک چسب حساس به فشار در جدول  1نشان داده شده است [.]3
آکریلیکها

پليمرهاي آكريليكي ساختار شبکهای دارند و نسبت ًا نرم هستند.
آکریلیکها در مايعات با دمای جوش زیاد تبدیل به پليمر میشوند.
روشهای سنتز اين پلیمرها به شکل در محلول ،تعلیقی و امولسيوني
است .از نظر سنتز شيمي آلي ،فن پليمرشدن امولسيوني از مهمترين و
بهترين فنون پليمرشدن اين قبيل مواد است [.]8
از كاربردهاي پليمرهاي آکریلیک ،چسبهای حساس به فشار
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برپایه حالل آلی

شکل  -4انواع پلیمرهای آکریلیک برای استفاده در چسبهای حساس به فشار.
متیل و اتیل آکریلیک در چسبهای آکریلیکی حساس به فشار
باعث چسبندگی قوی آنها خواهند شد (شکل .]2،6[ )3
پلیمرهای آکریلیک برای استفاده در چسبهای حساس به
فشار به سه حالت استفاده میشوند که شامل پلیمرهای بر پایه
آب ،حاللهای آلی یا بدون حالل آلی هستند (شکل .]11[ )4
چسبهای حساس به فشار آکریلیکی شفاف هستند و زردرنگ
نمیشوند .این چسبها در برابر  UVو نرم کنندهها دوام طوالنی
داشته و در برابر گرما نیز مقاوم هستند [.]12
از چسبهای حساس به فشار آکریلیکی در توليد برچسبها ،نوار
چسبها ،صنایع خودروسازی ،فیلمهای محافظ و موارد مشابه كه
به فشار حساس هستند ،استفاده میشود .تمام محصوالت حاصل از
چسبهای حساس به فشار آکریلیکی به آساني قابل استفادهاند و به
سرعت تشكيل پيوند ميدهند .اين گونه چسبها پس از چسبیدن
احتياج به خنك كردن ندارند و اگر زمان چسبندگی طوالنی شود،
چسب از بين نميرود .كيفيت اين گونه چسبها بستگی به تعادل
بين نيروي چسبندگي چسب و ماده چسبنده دارد [.]12

آلی

کاربردهای مرسوم چسبهاي همراه با حالل در كارهاي دستي
است .با تبخير حالل بسيار فرار ،گرانروی چسب افزايش و قدرت
خیسكنندگي آن كاهش مييابد .همراه با افزايش وزن مولكولي،
خاصيت پيوستگي میان پوسته چسب نيز افزایش مییابد .افزايش
هزينه حاللهاي آلي ،قوانين زيستمحيطی ،هزينه خشك كردن و
بازیابی حالل باعث جايگزين شدن روز افزون روشهاي چسبزني
بدون حالل شده است .پيدا كردن جايگزين براي چسبهاي همراه
با حالل عمدت ًا به گسترش چسبهاي كلوئيدي آكريالت منجر
شده است .چسبهاي كلوئيدي آكريالت به طور قابل توجهي
محدوديتهاي استفاده از چسبهاي همراه با حالل را رفع
کردهاند .امروزه ،سهم چسبهاي همراه با حالل در كل بازار اروپا

چسبهای آکریلیکی حساس به فشار انحاللپذیر در آب

چسبهای حساس به فشار انحاللپذیر در آب ،در ابتدا برای تولید
نوارچسبهای صنعتی یک رو ،دورو و نوارچسبهای انتقال دهنده
استفاده میشدند .این چسبها به طور فزاینده در صنعت کاغذ برای
وصله زدن صفحات کاغذی طی تغییر و تعویض دستی حلقه کاغذ
استفاده میشوند [ .]1،2این نوع چسبها هنگام تولید برچسبهای
انحاللپذیر در آب با مصارف پزشکی نیز کاربرد دارند .ویژگی
بسیار مهم و غیرمعمول این نوع چسبها انحاللپذیری آنها در آب
است که تا حد زیادی به ویژگیهای آبدوستی گروههای متصل به
زنجیر اصلی بستگی دارد .دمای انتقال شیشهای ( )Tgمونومرهای
انحاللپذیر در آب ،عامل اساسی برای ویژگیهای چسب بوده و
عامل انحالل کوپلیمرهای سنتزی است .آلکیل آکریالتهای قلیایی
مرغوب ،برای ایجاد چسبندگی معموال در آب انحاللپذیراند و
دمای شیشهای شدن چسب نهایی را کاهش و چسبندگی را افزایش
میدهند [ .]2،15شکل  5ساختار زنجیر پلیمر چسبهای حساس به
فشار آکریلیکی انحاللپذیر در آب را همراه با گروههای آبدوست و
غیرآبدوست نشان میدهد [.]2،16
چسبهای حساس به فشار سیلیکونی (الستیکی)

چسبهای فشاری بر پایه الستیک یا سیلیکون عمدتا در نوارهای
یکبارمصرف (نوارچسبهای رنگزنی ،الکتریکی ،لوله آب،
بستهبندی و محافظ) و نوارهای چندبار مصرف (دائمی) استفاده
میشوند .پرمصرفترین الستیکها برای استفاده در چسبهای
81
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چسبهای آکریلیکی حساس به فشار انحاللپذیر در حاللهای

كمتر از  15%است [ .]4تجارت و فناوری برای چسبهای حساس
به فشار آکریلیکی حمل شده با حالل هنوز در حال توسعه است
[ .]13چسبهای آکریلیکی حاوی حالل میتوانند در آینده تبدیل
به یک فناوری کارآمد برای چسبهای حساس به فشار انحاللپذیر
در آب ،چسبهای حساس به فشار با قابلیت ایجاد پیوند عرضی و
چسبهای ساختاری آکریلیکی شوند [.]14

بررسی ساختار و ویژگیهای فیزیکی -شیمیایی پلیمرهای ...

آکریلیک

مقاالت علمی
بررسی ساختار و ویژگیهای فیزیکی -شیمیایی پلیمرهای ...

O

O C

O C
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C4 H9

CH2

CH2

CH2

 acrylateآکریالت
 -nبوتیل
n-butyl
TgT= =-54°C
-54°C
g
0- 20%
0-20٪

CH2
C4 H9

2-ethylhexyl
acrylate
هگزیل آکریالت
-2اتیل
Tg = -70°C
T = -70°C
0- 10%g

0-10٪

segmentههای آبگریز
قطع
hydrophobic

CH2
C

O

OH

C

O

OH

CH

C

OH

آکریلیک اسید

acrylic acid
°C
106°C
TTgg ==106
30
80%
30-80٪

CH3

2-hydroxypropyl
acrylate
-2هیدروکسی پروپیل آکریلیک
Tg = -7°C
OH
T = -7°C
0 - 30%g
b-acryloyloxypropionic
-bآکریلریل اکسی پروپیونیک
0-30٪
acid
T = -10°C
Tgg = - 10°C
00-20٪
- 20%

های آبدوست
قطعه
hydrophilic
segment

شکل -5ساختار زنجیر پلیمر چسبهای حساس به فشار آکریلیکی انحاللپذیر در آب.
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حساس به فشار ،کائوچوی طبیعی است .سایر الستیکهای مصرفی
عبارتند از :پلیایزوپرن ،کوپلیمرهای استیرن ـ بوتادیان ،الستیک
بیوتیل ،پلیبوتادیان ،الستیک بوتادیان آکریلونیتریل ،پلیکلروپرن و
کوپلیمرهای اتیلن ـ وینیل استات .این چسبها معموال ترکیبی از
مواد چسبناک ،ضداکسنده ،موم و گاهی پرکنندهها ،رنگدانه ،عامل
پخت ،غلیظ کننده و پایدارکننده هستند [ .]2چسبهای حساس
به فشار سیلیکونی چسبهایی با کارآمد هستند که میتوان آنها
را در دماهای متفاوتی از  40°Cتا  300°Cاستفاده کرد .آنها با دو
سطوح انرژی زیاد و کم پیوند برقرار میکنند .مبنای پلیمرهای
سیلیکونی شامل صمغ ،گروهای دیمتیل سیلوکسی و دیفنیل
سیلوکسی است .وزن مولکولی سیلیکونهای حالل عمدتا از
 500000تا  1500000دالتون متغیر است [ .]17پیوندهای عرضی
چسبهای سیلیکونی حاوی گروههای متیل و فنیل است که
میتوان آنها را تحت فرایندهای گرمایی بین  120و  150°Cبا
استفاده از پروکسید آلی به دست آورد .به طور کلی ،دمای انتقال
شیشهای ( )Tgکم ،انعطافپذیری و حجم تخلخل بینمولکولی
زیاد این چسبها موجب شده تا در محدوده گستردهای از داروها
از آنها استفاده شود .از طرف دیگر ،چسبهای تماسی سیلیکونی
82

خاصیت ترکنندگی زیادی دارند .آنها در دماهای کم انعطافپذیرتر
هستند ،در دماهای زیاد پایداری گرمایی بیشتری دارند و در برابر
سطوح با انرژی کم نیز چسبندگی مناسبی نشان میدهند .از جمله
معایب چسبهای تماسی سیلیکونی ،چسبناکی کم (سه تا پنج برابر
بیشتر از سامانههای آکریلیک) ،قیمت زیاد و پایداری کم در برابر
حالل است [.]17
چسبهای حساس به فشار سیلیکونی ،از گرانترین فرمول
چسبهای فشاری به حساب میآیند .این چسبها عموما چسبندگی
کمی دارند ،ولی تا دمای  371°Cمقاوماند .فقط چسبهای حساس
به فشار سیلیکونی هستند که با سطح اتصالهای الستیک سیلیکونی
پیوند محکم ایجاد میکنند .این محصوالت بر پایه الستیک سیلیکون و
رزینهای سیلیکونی سنتزی هستند .این نوع چسبها ،مقاومت
زیادی در برابر مواد شیمیایی و حاللهای مختلف ،دماهای زیاد،
عملکرد عالی در دمای سرد و مقاومت زیادی به تجزیه گرمایی و
اکسایشی دارند.
چسبهای حساس به فشار پلییورتانی

پلییورتانها پلیمرهایی هستند که از واکنش پلیالها با ایزوسیانات

مقاالت علمی
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H
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O

H
N

C

N

H

H

H

C

شکل  -6ساختار نمونه یک پلییورتان.

رزین پلیاستر مادهای است که در مجسمهسازی و کارهای صنعتی
استفاده میشود .رزین پلیاستر در ابتدا به شکل مایعی غلیظ است.
ولی وقتی این رزین با سختکننده مخلوط میشود ،گرمای آن
افزایش مییابد و به حالت ژل درمیآید .سپس ،سخت و محکم
میشود .شکل  7ساختار یک پیوند استری را نشان میدهد.
رزينهاي پلياستر غيراشباع بهطور گسترده در سراسر دنيا استفاده
ميشوند .زنجير اصلي پليمري اين رزين داراي اتصاالت استري
است كه از واكنش تراكمي يك تركيب الكلي چندعاملي و يك اسيد
چندعاملي مانند گليكول و فوماریک اسيد تهيه ميشود .در حالت
بهکارگیری رزین غیراشباع ،بهدليل استفاده از يك اسيد غيراشباع،
پيوندهاي دوگانه در فواصل منظمي در زنجير بهوجود ميآيند .اين

کاربردهای چسب حساس به فشار

چسبهای حساس به فشار بر پایه پلیاسترها

O

استر
Ester

C
OH

شکل  - 7ساختار نمونه یک پیوند استری.

OH + R

R

از چسبهای حساس به فشار در ساخت انواع نوارچسبها،
برچسبها ،عايقهای الکتريکی و صنايع بستهبندی استفاده میشود.
تعدادی از کاربردهای چسب حساس به فشار در جدول  2نشان
داده شده است.
جدول  -2تعدادی از کاربردهای چسب حساس به فشار در صنایع
مختلف.
صنایع

کاربرد

تلفن همراه
خودرو

نوار چسب دوال ،نوار چسب دوالی کف،
چسبهای شفاف ،نوار فیلم دوال ،فیلم محافظ
نوار اسفنجی آکریلیک ،نوار برق ،فیلم محافظ

نمایش

نوار اسفنجی آکریلیک ،نوار برق ،فیلم محافظ

صنایع
مختلف

نوار اسفنجی آکریلیک ،انواع چسبهای چوبی
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تهیه میشوند .نحستین پلییورتان در سال  1937توسط  Bayerطی
واکنش میان یک دیایزوسیانات زنجیری و یک دیآمین به دست
آمد .گروه عاملی ایزوسیانات با هر مولکولی که دارای یک هیدروژن
فعال باشد ،واکنش میدهد .شکل  6ساختار یک پلییورتان را نشان
میدهد [.]18
شیمی بسیار متنوع پلییورتانها باعث شده است که در تولید
چسبها کارآمد و مناسب باشد .چسبهای پلییورتان کارایی
گستردهای دارند و برای اتصال مواد مختلف از قبیل چوب ،فلز،
بتن ،شیشه و پالستیک مناسباند .خاصیت ضدآب این چسبها،
آنها را به عنوان چسب چوبکاری معرفی کرده است .این چسبها
در برابر دماهای  40°Cتا  100°Cپایدارند و پس از خشک شدن
انعطافپذیری زیادی از خود نشان میدهند .کاربرد پلییورتانها
تنها به یک نوع از چسبهای حساس به فشار محدود نشده و
دارای کاربردهای بالقوه دیگری نیز هستند.

پيوندهاي دوگانه امكان شبكهاي شدن به وسیله استيرن را دارند
و ميتوانند موجب سخت شدن رزين و پخته شدن آن شوند.
بنابراين ،با طراحي فرمول و كنترل اسيدهاي اشباع و غيراشباع،
كاتاليزورها ،دما و زمان واكنش ميتوان مجموعه كاملي از رزينها
را توليد کرد که کاربردهای مختلفی داشته باشند .پلياستر غيراشباع
با استيرن مخلوط ميشود و ميتواند از راه پيوندهاي دوگانه موجود
در هر دو جزء ،شبكهاي شود .در صنعت پليمر و نساجي معموال
منظور از الياف پلياستر ،الياف تهيه شده از پلياتيلن ترفتاالت است
كه متداولترين نوع پلیاسترهاست.
مطالعات آکواندو و هوبر در سال  1997نشان داد ،چسبندگی
عالی چسبهای حساس به فشار تنها با پلیاسترهای آلیفاتیک در
وزنهای مولکولی متغیر از  10000تا  5000دالتون و دمای شیشهای
بین  25و  47°Cحاصل میشود [ .]19نمونهای از این چسبها با
روش آکریلدار شدن چسبهای حساس به فشار بر پایه پلیاستر
تهیه میشوند که حاوی گروههای هیدروکسیل هستند [.]19،20

بررسی ساختار و ویژگیهای فیزیکی -شیمیایی پلیمرهای ...
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نتیجهگیری
بازار چسبهای حساس به فشار به طور روزافزون در حال گسترش
است و هر روز با چالشهای جدیدی مواجه میشود .شیمی پلیمرها
با خواص خودچسبندگی ،اغلب ابعاد جدیدی از چسبهای حساس
به فشار را به بازار عرضه میکند .ساخت کوپلیمرهای آکریلیکی به
روش پلیمر شدن امولسیونی و کاربرد گسترده آنها در پوششها،
چسبها و عوامل افزاینده چسبندگی از جنبههای اقتصادی و
زیستمحیطی دارای اهمیت بسیار زیادی است .در دهههای اخیر،
قوانین زیستمحیطی در سراسر جهان استفاده از فرایندهای پلیمر
شدن پایه حالل را محدود کرده است .از طرفی ،به دلیل کاربرد
حاللهای خاص و مشکالت بازیابی آنها از محصول نهایی ،قیمت
این فراورده نسبتا زیاد است .این معایب سبب شده است تا روز به

روز تعداد بیشتری از فرایندهای پلیمر شدن در محلول با پلیمر شدن
امولسیونی جایگزین شوند .البته چسبهای حساس به فشار نوع
امولسیونی نیز دارای مشکل کم بودن مقاومت برشی در مقایسه با
چسب بر پایه حالل هستند .این مشکل با افزودن کمی از مونومر
آکریلیک اسید قابل حل است .چسبهای حساس به فشار آکریلیکی
با قابلیت عبور نور فرابنفش یکی از چسبهای جدید از نوع فشاری
هستند که کاربردهای فراوانی پیدا کردهاند .این محصوالت دارای
سرعت فراوری زیاد ،گرانروی نسبتا کم در دماهای زیاد و مقاومت
زیاد نسبت به حاللها هستند .چسبهای حساس به فشار آکریلیکی
با قابلیت عبور نور فرابنفش عاری از حاللاند و به شکل مذاب
داغ فراوری میشوند .توسعه فناوری این محصول مشکالت زیست
محیطی چسبهای حساس به فشار را حل کرده و آنها را به محصول
دوستدار محیط زیست مبدل کرده است.
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