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چکیده
یکی از چالش های مطرح در پلیمر شدنهای امولسیونی در طول دو دهه گذشته ،چگونگی افزایش محتوای
جامد محصوالت التکس بوده است .در مقایسه با التکس معمولی ،التکس با محتوای جامد باال ،)HSC(1کسر
حجمی بزرگی از فاز پراکنده مونومر ،حتی بزرگتر از  %۷۰وزنی دارد .افزایش غلظت پلیمر التکس مزایای
مهمی همچون افزایش بازده فضا – زمانی راکتور ،کاهش زمان تشکیل فیلم و خشک شدن آن و همچنین
کاهش هزینه های نگه داری و حمل و نقل آن را به همراه دارد .پلیمر شدن امولسیونی متداول ،پلیمر شدن
مینی امولسیونی ،پلیمر شدن امولسیون سازی خود به خودی و پلیمر شدن امولسیونی غلیظ شده همگی
برای آماده سازی التکسهای ( )HSCاستفاده شده اند و نتایج خوبی در سالهای اخیر از آنها گزارش
شدهاست .تولید التکس های ( )HSCبه روشی قابل تکرار ،مستلزم کنترل دقیق توزیع اندازه ذرات می باشد.
برای تهیه التکس با محتوای جامد باالی  %6۰یا  %۷۰وزنی ،توزیع اندازه ذرات باید کامال گسترده یا چند قله
ای باشد .عالوه بر این گرانروی التکس ( ،)HSCبه شدت نسبت به توزیع اندازه ذرات حساس می باشد .در
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این تحقیق پیشرفت های چند سال گذشته را که به طور عمده در فرایندهای آمادهسازی اینگونه التکسها و
.) می باشد را خالصه وار بیان مینماییمHSC( سپس کاربرد التکس های
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Abstract
One of the challenges in emulsion polymerization over the past two decades has been
how to increase the solid content of polymer latex. Compared to conventional latex, high
solid content latex has a large volume fraction of the monomer dispersed phase, even
greater than 70% by weight. Increasing the concentration of polymer in latex, has
important advantages such as increasing the space-time efficiency of the reactor, reducing
the film formation and drying time, as well as reducing its storage and transportation
costs. Conventional emulsion polymerization, mini-emulsion polymerization, selfemulsification polymerization, and concentrated emulsion polymerization have all been
used to prepare high solid content latexes, and good results have been reported in recent
years. The production of high solid content latexes in a reproducible manner requires
precise control of the particle size distribution. To obtain a solid content above 60% or
۷۰% bb bbbbbb, bbb bbbbbbbb bbbb bbbbbbbbbbbb bbbb bb bbbbb bbbb bb bbbbbbbbbb. bb
addition, viscosity of latex at high solids content is highly sensitive to particle size
2

distribution. In this study, we summarize the advances of the last few years, which are
mainly in the preparation processes of such latexes and the application of high solid
content latexes.
Key words: Emulsion polymerization, high solid content latex, Preparation, particle size
distribution, latex viscosity

مقدمه
انواع روش های فیزیکی و شیمیایی برای تهیه و تولید ذرات پلیمر ساختار یافته با شکل شناسی های مختلف وجود دارد .از
این میان ،پلیمر شدن امولسیونی به دلیل تطبیق پذیری خوب آن با کنترل خواص در محصول نهایی ،رایجترین روش برای
سنتز هیبریدهای پلیمر حاوی آب است .محصول نهایی این روش ذرات پلیمر کلوییدی پراکنده در آب با اندازه متوسط
ذرات در دامنه  ۸۰تا  ۳۰۰نانومتر است ]  .[1این پراکنه های پلیمری که اغلب التکس نامیده میشوند ،با روش پلیمر شدن
رادیکال آزاد تولید می شوند .خواص التکس نهایی در طی پلیمر شدن از طریق فرموالسیون مواد واکنش دهنده (حاوی مواد
گوناگونی همچون مونومرها ،پایدار کننده ،آغازگر ،شبکهای کننده و  )...و متغیرهای فرآیند پلیمر شدن (نوع رآکتور ،دمای
واکنش و استراتژیهای خوراک دهی) تعیین می شود بنحویکه یک ناحیه بین سطحی خیلی بزرگ ،بین سطوح آب و روغن
(مونومر) با تشکیل هسته ذرات و رشد اندازه آنها با پیشرفت واکنش پلیمر شدن ایجاد میشود ] .[2در این موارد ،یک ماده
پایدار کننده موثر مانند مواد فعال در سطح یونی ویا غیر یونی و یا مواد محافظ کلوئیدی (به عنوان مثال ،هیدروکسی اتیل
سلولز و پلیوینیل الکل) ،که میتوانند به صورت فیزیکی بر روی سطح ذرات جذب شوند یا به صورت شیمیایی با سطح
ذرات پیوند برقرار کنند  ،برای جلوگیری از انعقاد ذرات برهمکنشی التکس الزم است .تحت این شرایط ،پایداری
رضایتبخش کلوییدی از طریق مکانیزم پایدارسازی الکترواستاتیکی ،مکانیزم تثبیت فضایی یا هر دو حاصل می شود .به
عبارتی پلیمر شدن امولسیونی یک فرآیند نسبتا پیچیده است زیرا هسته زایی ،رشد و تثبیت ذرات پلیمر توسط مکانیزمهای
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پلیمر شدن رادیکال آزاد در ترکیب با پدیدههای کلوییدی مختلف کنترل میشود .سه نوع فرآیند پلیمرشدن امولسیونی
وجود دارد :الف) پلیمرشدن امولسیونی ناپیوسته2که در آن همه مواد در ابتدای واکنش به راکتور منتقل می شوند.
ب) پلیمریزاسیون امولسیونی نیمه پیوسته 3که در آن مونومر با سرعت ثابت یا به صورت افزایشی ،خالص یا به صورت
امولسیون شده به راکتور منتقل می شود.
پ) پلیمرشدن امولسیونی پیوسته 4که در این حالت ،مونومرها پیوسته وارد یک یا چند رآکتور میشوند که بهشکل سری
قرار دارند و محصول واکنش پیوسته از رآکتور خارج میشود .فرآیندهای پیوسته مزیتهای نرخ تولید باال و یکنواختی
کیفیت التکس را دارند .هر سه فرآیند شامل هسته زایی ذرات و مراحل رشد ذرات میباشند که ممکن است به صورت
متوالی یا همزمان رخ دهند.
اگرچه دوره هسته زایی بسیار کوتاه است ،اما تولید هسته های ذرات در مراحل اولیه پلیمر شدن نقش مهمی در تعیین اندازه
نهایی ذرات التکس و توزیع اندازه ذرات دارد و همچنین تاثیر قابلتوجهی بر کیفیت محصوالت التکس دارد .چگونگی
کنترل موثر فرآیند هسته زایی ذرات ،کار بسیار چالش برانگیزی را برای کسانی که در این حوزه تحقیقاتی جذاب درگیر
هستند ،بیان می کند .انتقال مونومر ،رادیکالهای آزاد و مواد فعال در سطح به ذرات در حال رشد ،قطرات مونومر امولسیون
شده (مخزن مونومر) ،ذرات پلیمر متورم شده با مونومر و سطح مشترک آب و روغن ،فاکتورهای کلیدی هستند که مرحله
رشد ذره را کنترل میکنند .خواص کلوئیدی محصوالت التکس از نقطه نظر آکادمیک و صنعتی اهمیت زیادی دارند.
برخی از این خواص شامل اندازه ذرات و توزیع اندازه ذرات ،چگالی بار سطحی ذرات ،نوع و غلظت گروههای عاملی روی
سطح ذرات ،شکل شناسی ذرات ،خواص نوری و رئولوژیکی و پایداری کلوییدی میباشد .وزن مولکولی پلیمرهای
تهیه شده به وسیله روش پلیمر شدن امولسیونی به طور کلی زیاد و بزرگ هستند بطوریکه وزن مولکولی ۱،۰۰۰،۰۰۰
دالتون یا بیشتر رایج است .با این حال ،بر خالف پلیمرهای حاصل از روش محلولی ،وزن مولکولی پلیمر در ذرات التکس بر
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گرانروی التکس تاثیر نمی گذارد .در عوض ،گرانروی التکس توسط گرانروی محیط کنترل میشود که ذرات پلیمر در آن
پراکنده میشوند و به آن فاز پیوسته گفته می شود .این عدم وابستگی گرانروی به وزن مولکولی ،امکان فرمولبندی
پوششهای التکس با محتوای جامدات باال را فراهم میسازد ] . [3 ،4اگرچه تهیه التکس های ( )HSCبه دالیل بسیاری در
حال پیشرفت هست اما ساخت این نوع محصوالت با مشکالت بسیاری همراه هستند .افزایش محتوای جامد (کسرفازی پلیمر
نسبت به کسرفاز پیوسته که عموما آب است) مستلزم کنترل دقیق توزیع اندازه ذرات میباشد .باید به منظور دستیابی به
محتوای مواد جامد بیشتر از  55یا  ۶۰درصد حجمی ،توزیع اندازه ذره کامال گسترده یا چند قله ای5باشد ] .[5 ، ۶در طی
سال های اخیر ،تحقیقات فراوانی به منظور تولید التکس های ( )HSCصورت گرفته که موجب پیشرفت های بسیاری در
این زمینه شده است .در این مقاله مروری ،به بررسی روش های آماده سازی التکس های ( )HSCبه همراه پارامترهای موثر
بر فرآیند اینگونه التکس ها پرداخته شده است .هر ساله برای مصارف مختلف ،مقادیر زیادی از التکس های پلیمری
(چندین میلیون تن) تولید می شوند .اکثر االستومرهای سنتزی مانند استایرن بوتادین رابر ،نیتریل بوتادین رابر ،پلی کلروپرن،
بخش قابلتوجهی از پالستیک ها از جمله آکریلونیتریل بوتادین استایرن و پلی وینیل کلراید ،و تمام پوششهای حاوی آب
(رنگهای وینیل و اکریلیک ،پوششهای کاغذی ،الیاف نساجی ،چسب های وینیلی) توسط پلیمر شدن امولسیونی تولید
میشوند .در مورد محصوالت صنعتی معمولی ،گرانروی برای محتوای جامد تا  5۰%حجمی ،در اکثر موارد نسبتا پایین است.
باالتر از این حد ،گرانروی میتواند به سرعت به عنوان تابعی از مقدار مواد جامد افزایش یابد و اگر در فرموالسیون آن دقت
ویژه اعمال نشود ،التکس بسیار چسبناک شده و ممکن است نسبت به تنش برشی داخل رآکتور یا در طول پمپاژ و جابجایی
التکس حساس شود .به این دالیل ،مهم است که رابطه بین گرانروی التکس و محتوای جامد آن را درک کنیم به عبارتی
نحوه فرمولبندی التکس ،محتوای جامد ،توزیع اندازه ذرات و در نتیجه گرانروی آن را تحتتاثیر قرار خواهد داد؛ بنابراین،
قبل از بررسی نحوه تولید التکسهای ( ،)HSCنگاهی مختصر به پارامترهای حاکم بر گرانروی التکسها و پراکنه های
کلوییدی خواهیم انداخت ]. [7 ، 8
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گرانروی التکس های تک قله ای6و دو قله ای
به منظور نشان دادن نحوه وابستگی گرانروی یک التکس به محتوای جامد و توزیع اندازه ذرات آن ،مروری کوتاه بر برخی
از مهمترین نکات مطرحشده در تحقیقات اخیر خواهیم داشت .برای برخی کاربردها همچون مواد درزگیر یا انواع خاصی از
چسب ها که می توان با دست در محل مورد نظر به کار برد ،کنترل گرانروی چندان مهم نیست .از طرفی ،طیف گستردهای
از کاربردها مانند پوششها و فیلمها وجود دارند که در آن ها حفظ گرانروی در یک حد مشخص ،ضروری است .عالوه بر
این همزن ،پمپ ،خطوط انتقال و تجهیزات جابجایی محصول برای مواد گرانروی پایین طراحی شدهاند .به طور کلی عوامل
متعددی وجود دارد که پیش بینی و مدل سازی رفتارگرانروی التکس را برای ما مشکل می کند ،برخی از آنها عبارتند از:
معموال توزیع اندازه ذرات به ندرت تک پراکنشی می باشد و گرانروی ذاتی فاز پیوسته نیز تحت تاثیر پلیمرهای محلول و
مواد فعال در سطح تغییر میکند .بیشتر پراکنه های کلوئیدی از ذرات کروی باردار (بارهای الکتریکی ناشی از مواد فعال در
سطح یونی و آغازگر ها) با قابلیت برهمکنش با یکدیگر تشکیل شده اند .این ذرات توسط یک الیه دارای بارهای دوگانه
الکتریکی احاطه شده اند که اندازه آنها تابعی از غلظت عددی ذرات و برخی ویژگی ها می باشد .این ویژگیها اثرات الکترو
ویسکوز نامیده می شوند .سه نوع اثر الکترو ویسکوز وجود دارد .اولین مورد ،که بسیار ضعیف است ،ناشی از عدم تقارن
میدان الکتریکی در اطراف ذره است که با تحریک الیه دوگانه الکتریکی ،هنگامی که تحت تنش برشی قرار می گیرد،
ایجاد می شود .مورد دوم مربوط به فعل و انفعاالت بین ذرات در هنگام تغییر قدرت یونی است .هنگامی که قدرت یونی
ضعیف است الیه دوگانه منبسط می شود .بنابراین شعاع مؤثر ذره افزایش مییابد .سومین اثر الکترو ویسکوز می تواند ناشی
از وجود پلی الکترولیت ها در محیط اطراف ذرات باشد .این اجزا قادر به نفوذ به داخل الیه مضاعف هستند و می توانند
تغییرات نسبتاً قابل توجهی در فعل و انفعاالت بین ذرات ایجاد کنند] .[9اگر فرض کنیم که یک التکس از ذرات کروی
یکسان تشکیل شده باشد ،یک حد باالیی برای ذرات پلیمر وجود دارد که می تواند در یک فضای معین به صورت منظم
کنار هم قرا گیرند .در این حالت ،بیشینه کسر پرشدگی ذرات  %74است .درحالتی که ذرات کروی یکسان ،به صورت
۶
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تصادفی کنار همدیگر قرار بگیرند و فشرده شوند ،بیشینه کسر پرشدگی ذرات از  %74به  ٪۶4کاهش خواهد یافت ] .[1۰در
هر دو حالت گرانروی ظاهری سیستم بسیار باال می باشد .در یک التکس واقعی ،باید فضای اشغال شده توسط پایدار کننده
های واقع در سطح ذرات را نیز در نظر بگیریم و در حقیقت در التکس های صنعتی زمانی که محصوالت دارای توزیع اندازه
ذرات تک پراکنشی هستند ،محتوای جامد به ندرت از  5۰تا  55درصد وزنی فراتر می رود .دلیل این امر در شکل  1نشان
داده شده است ،جایی که نمودار میانگین فاصله بین ذرات را به عنوان تابعی از کسر حجمی مواد جامد برای سه قطر مختلف
ذرات نشان می دهد .نمودار همچنین مقدار  2δرا که دو برابر ضخامت الیه پایدار کننده در اطراف ذراتی که با مکانیزم
پایدار سازی الکترواستاتیکی پایدار شده اند را نشان می دهد.

شکل  -1میانگین فاصله بین ذرات و حداکثر محتوای جامد التکس های تک قله ای به عنوان تابعی از اندازه ذرات ،با در
نظر گرفتن ضخامت الیه تثبیت کننده ) 3 (δو  9/5نانومتر].[11
فاصله بین ذرات ) (IPDرا می توان با رابطه  1توصیف کرد.
7

1

که در اینجا به ترتیب  DPمتوسط قطر ذرات ϕmax ،بیشینه کسر جامدات ( )۰/۶4و  ϕکسر جامدات شبیه سازی شده
برای التکس های تک پراکنشی است .ضخامت ) (δالیه دوگانه الکتریکی اغلب با طول دبای که به عنوان پارامتر
) Debye-Hückel (κ-1شناخته می شود ،مرتبط است که با رابطه  2محاسبه شود.
2

در رابطه شماره  2به ترتیب ) (εبرابر با ثابت دی الکتریک فاز پیوسته (آب) (KB) ،ثابت بولتزمن (T) ،دمای مطلق(I) ،
قدرت یونی ) (e) ،(mol/lبار تک الکترون و ) (NAعدد آووگادرو است .وقتی که فاز پیوسته از آب تشکیل شده باشد و
دمای اتاق برابر با  25 ºCبوده ،معادله  2به رابطه  3کاهش می یابد.
3

رابطه  3نشان می دهد که در دمای ثابت ،ضخامت الیه دوگانه الکتریکی با قدرت یونی محیط رابطه معکوس دارد .تقاطع
منحنی ها با خط مستقیم در شکل (-1ب) نشان دهنده بیشینه کسر حجمی جامدات در یک امولسیون تک پراکنشی است ،که
با کاهش اندازه ذرات ،بیشینه کسر حجمی جامدات کاهش می یابد زیرا حجم موثر ذرات ،مجموع حجم پلیمر به عالوه
8

حجم اشغال شده توسط الیه پایدار کننده است .هنگام کار با ذرات بزرگتر ،کسر حجمی اشغال شده توسط الیه دوگانه
الکتریکی در فاز پراکنده ناچیز است زیرا در یک درصد محتوی جامد یکسان ،مساحت سطح ذرات بزرگتر ،کوچکتر از
مساحت سطح ذرات کوچک است .در حقیقت افزایش اندازه ذرات یک روش کارآمد برای افزایش محتوای جامدات یک
التکس است که به وضوح در شکل (ا-الف) تاثیر این عمل مشخص می شود .افزایش قدرت یونی نشان دهنده کاهش
ضخامت الیه دوگانه الکتریکی می باشد؛ بنابراین کسر حجمی مؤثر ذرات کاهش می یابد و در نتیجه برای متوسط اندازه
ذرات تعیین شده ،موجب افزایش کسر حجمی محدود کننده جامدات می گردد .افزایش قدرت یونی را می توان با استفاده
از یک بافر یا افزایش  pHمحیط به دست آورد .اما با کاهش اندازه الیه دوگانه الکتریکی ثبات کلوئیدی ذرات نیز کاهش
می یابد و احتمال بروز تجمع ذرات و انعقاد آنها بیشتر می شود ].[11
همانطور که در ادامه خواهیم دید ،توزیع اندازه ذرات شاید مهمترین پارامتر در تعیین رابطه بین محتوای جامد و گرانروی در
یک امولسیون باشد؛ بنابراین تهیه صحیح یک التکس ( )HSCاساسا به شناسایی شکل توزیع اندازه ذرات مورد نیاز و به
دست آوردن آن در یک فرآیند مشخص بستگی دارد .از نظر تغییر میزان گرانروی با محتوای جامد ،رفتار معمولی در شکل
 2برای التکس های تک قله ای و دو قله ای تهیه شده نشانداده شدهاست .باتوجه به شکل فوق شاهد هستیم که یک التکس
رقیق (التکس با محتوای جامد پایین)گرانروی بسیار کمی از خود نشان میدهد .بعبارتی گرانروی به آرامی به عنوان تابعی از
محتوای جامد تا یک مقدار مشخصی افزایش مییابد .سپس وقتی که به حد باالیی از کسر حجمی محتوای جامد نزدیک
شود گرانروی شروع به افزایش بسیار سریع میکند ].[8
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شکل  -2مقایسه تغییرات گرانروی التکس های تک قله ای و دو قله ای به عنوان تابعی از محتوای جامد ].[8
اگر دو آرایش ذرات را در شکل  3در نظر بگیریم ،به راحتی می توان دید که مقدار بیشینه کسر حجمی ،برای آرایش با
( R1 = dp,L/dp,s1نسبت قطر ذرات بزرگ به کوچک) بزرگتر از آرایش دوم  R2 = dp,L/dp,s2خواهد بود .این حقیقت
که ذرات کوچک به خوبی در فضای میان ذرات بزرگ پیکربندی سمت چپ جای میگیرند; به این معنی است که ما
حداکثر مقدار فضا را با ذرات پر میکنیم .در پیکربندی دوم ،ذرات کوچک ،بزرگتر از فضای خالی بین ذرات هستند و در
نتیجه از استفاده حداکثری از فضا در سیستم جلوگیری میکنند.

1۰

شکل  -3نمایش  2بعدی از دو آمیخته مختلف از ذرات ،که در آن نسبت ذرات بزرگ به کوچک به صورت R1 > R2
می باشد ].[8

روش های آماده سازی
باتوجه به تحقیقات منتشر شده در مقاالت و اختراعات در مورد التکس های  HSCکه در سه دهه گذشته منتشر شدهاند،
روشهای آمادهسازی این التکس ها را می توان به چهار دسته تقسیم کرد :پلیمر شدن امولسیونی متداول ،پلیمر شدن مینی
امولسیونی ،پلیمر شدن امولسیون سازی خود به خودی7و پلیمر شدن امولسیونی غلیظ شده.[1۰]8
پلیمر شدن امولسیونی متداول
آمیخته سازی

7

Self-emulsification polymerization
Concentrated emulsion polymerization

۸
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در این روش التکسهای دو قله ای و سه قله ای با استفاده از مخلوط کردن التکس هایی با توزیع اندازه ذرات تک قله ای
تهیه می شوند Schneider .و همکاران ] [12 ، 13اثرات اندازه ذرات التکس هایی با توزیع تک قله ای را برای تعیین
حداکثر محتوای جامد قابلدستیابی از مخلوط دو یا سه التکس تک توزیعی جهت ساخت التکس های دو قله ای و سه قله
ای بوتیل آکریالت و متیل متاکریالت مورد مطالعه قرار دادند .آنها التکس هایی دوقله ای متشکل از دو التکس تک
پراکنشی با مقادیر نسبی اندازه ذرات کوچک ( ۶۰نانومتر =  )dp,sو بزرگ ( ۶۰7نانومتر =  )dp,Lو التکس هایی سه قله ای
دارای ذرات متوسط با اندازه  34۰نانومتر=  dp,mو ذرات کوچک و بزرگ با اندازه مشابه با التکس های دو قله ای را تهیه
کردند و مورد مقایسه قرار دادند .بیشترین محتوی جامد ( بیش از  % 7۰مواد جامد) مربوط به التکسی بوده است که شامل
مخلوطی از  % 15ذرات کوچک % 5 ،ذرات متوسط و  % 8۰ذرات بزرگ (درصد های حجمی) می باشد .خالصهای از این
نتایج در شکل  4ارائه شدهاست ،که در آن مشاهده می شود مناسب ترین کسر حجمی ذرات با اندازه بزرگ ،برای رسیدن به
باالترین درصد محتوی جامد در یک گرانروی ثابت برابر با % 8۰می باشد .نکته جالب توجه این است که به نظر میرسد هیچ
مزیتی در ساخت التکس های سه قله ای با توجه به التکس های دو قله ای تحت این شرایط وجود ندارد .از آنجاییکه
آمادهسازی این نوع التکس ها وقت گیر بوده و معموال به چندین مرحله اضافی و یا مواد های گوناگون فعال در سطح ،در
طول فرآیند واکنش احتیاج است ،در نتیجه تولیدآنها را از نظر صنایع مربوطه و بررسی های اقتصادی نامطلوب می باشد.
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شکل  – 4داده های تجربی از  Schneiderو همکاران ،محتوای جامد آمیخته هایی از دو و سه التکس تک قله ای با اندازه
ذرات  dp,m = 34۰ ،dp,L= ۶۰7و ۶۰نانومتر= .[13] .dp,s
پلیمر شدن امولسیونی نیمه پیوسته
در یک فرآیند نیمه پیوسته ،برخی از واکنش دهنده ها در آغازواکنش به راکتور افزوده می گردند و باقی مانده مواد به
صورت کنترل شده تغذیه می شوند .چنین فرآیندهایی بسیار متنوع هستند .معموالً بخشی از آب ،آغازگر ،ماده فعال سطحی
و  ٪1۰-5از کل مونومر از ابتدا در راکتور وجود دارند و اجازه داده می شود برای مدت زمانی باهم واکنش دهند که به این
مرحله دانه گفته می شود .مونومر ممکن است مستقیماً یا به صورت امولسیون در آب (که به آن پیش امولسیون می گویند) به
راکتور خورانده شود .در طول واکنش ،ماده فعال در سطح اضافی می تواند به عنوان محلول آبی به راکتور تغذیه شود یا
درصورت قابل امتزاج بودن با مونومر می تواند به صورت حل شده در مونومر به راکتور تغذیه شود .برای کنترل قطر نهایی
ذرات الزم است اطمینان حاصل شود که ماده فعال در سطح اضافی فقط برای حفظ پایداری کلوئیدی اضافه می شود و
مقدار آن به اندازه کافی کم است تا از تشکیل ذرات جدید ،یعنی هسته سازی ثانویه جلوگیری کند ،در این صورت حفظ
غلظت ماده فعال در سطح فاز آبی زیر غلظت میسل بحرانی بسیار مهم می باشد [ Fuxiang Chu .]3و همکارانش تحقیق
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در این زمینه را در سال  1998آغاز کردند .پلیمر شدن امولسیونی نیمه پیوسته به دلیل کنترل موثر آن در اندازه ذرات ،به
عنوان بهترین روش برای به دست آوردن التکس با توزیع اندازه ذرات چند قله ای شناخته شدهاست .با توجه به ویژگیهای
آمادهسازی ،روند کار آنها را می توان به سه دسته تقسیم کرد :اضافه کردن مواد فعال در سطح ،اضافه کردن امولسیون دانه
ای ،اضافه کردن مواد فعال در سطح به همراه دانه .همانطور که در شکل  5نشان داده شده است ،سه روش برای تهیه التکس
دو قله ای یا سه قله ای بر اساس کنترل هسته زایی موجود است ].[1۶-14

شکل  - 5سه روش برای تهیه التکس دو قله ای یا سه قله ای بر اساس کنترل هسته زایی ].[15 ، 1۶
 Ruixue Liangو همکاران ] [5آزمایشاتی را برای بررسی اثرات غلظت ماده آنیونی فعال در سطح  SDSو برخی مواد
فعال در سطح غیر یونی بر نحوه توزیع اندازه ذرات و پایداری التکس های کوپلیمر وینیل استات-اتیلن انجام دادند .از این
مواد با نسبت های متفاوتی با غلظت در محدوده  ۰/5تا  2/5درصد وزنی نسبت به کل مونومر مصرفی استفاده کردند .شکل
( -۶ردیف الف) تاثیر غلظت ماده آنیونی فعال در سطح  SDSرا بر روی اندازه ذرات و توزیع اندازه ذرات التکس های
تهیه شده نشان می دهد .مشاهده میشود ،وقتی که غلظت های  SDSصفر و یا  ۰/25درصد وزنی نسبت به مونومرها می
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باشد (غلظت صفر  SDSیعنی فقط از مواد فعال در سطح غیریونی مانند  Tween 20و  Tween 40استفاده شده است)،
التکسهایی با توزیعهای تک قله ای بهدست آمدند .همچنین با مقایسه میانگین اندازه ذرات به دست آمده از التکس های با
غلظت های ( ۰و  )۰/25درصد وزنی از  ،SDSمشاهده می شود که اندازه ذرات التکسی که از هردو مواد فعال در سطح
یونی و غیر یونی برای پایدار کردن آن استفاده شده است ،بهطور قابلتوجهی کوچکتر از اندازه ذرات التکس بدون SDS
می باشد .این موضوع بیانگر این است که افزودن  SDSباعث افزایش هستهزایی میشود .با افزایش غلظت  SDSبه %۰/5
وزنی ،یک توزیع دوقله ای با مقدار بیشتری از ذرات بزرگ (یعنی پهن شدن توزیع اندازه ذرات و انتقال آن به سمت راست
) تولید شد .این مشاهدات نشان میدهد که حضور  SDSباعث ایجاد ذرات کوچکتر و همچنین تشکیل یک توزیع دوقله
ای در غلظتهای بحرانی یا باالتر از آن (در محدوده  ۰/25تا  ۰/5درصد وزنی) در طی پلیمریزاسیون امولسیونی برای
التکس کوپلیمر پلیوینیل استات -اتیلن می شود .برای به دست آوردن درک بهتر از مکانیسم تشکیل توزیع دوقله ای،
نمونههای التکس در فواصل منظم در طول فرآیند واکنش از راکتور خارج و بررسی شدند .توزیع اندازه ذرات التکس با
 ۰/5درصد وزنی  SDSدر شکل ( -۶ردیف های ب و ت) نشان داده شده است .باتوجه به این شکل مشاهده می گردد که
التکس مورد نظر یک توزیع تک قله ای در طول  ۶۰دقیقه اول داشته است و این توزیع به تدریج با پیشرفت واکنش همراه با
افزایش اندازه ذرات گسترده تر شده است .عالوه بر این با مقایسه نمودارهای توزیع اندازه ذرات در  4۰ ،2۰و  ۶۰دقیقه
مشاهده کردند که تعداد ذرات ریز به سرعت کاهش پیدا نکردند یا ناپدید نشدند .به طور معمول ،اندازه ذرات کوچکتر با
رشد سریعتر ،ناشی از بروز هسته زایی همگن در پی استفاده از مونومر نسبتا آبدوستی مانند وینیل استات رخ می دهد .پس از
آن ،یک توزیع دوقله ای ،که در آن کسر حجمی ذرات بزرگ بیشتر از ذرات کوچک است ،در مدت زمان  8۰دقیقه ظاهر
میشود و شکل آن نسبتا ثابت می ماند .تشکیل این توزیع دوقله ای یک فرآیند خود به خودی بود که نیازی به ورودی
خارجی نداشت .تصاویر( -۶ردیف های ت و ث) مربوط التکس هایی می باشند که برای تهیه آنها فقط از مواد یونی فعال
در سطح  SDSاستفاده شده است .این داده ها نشان می دهد که یک توزیع دو قله ای در بازه زمانی  4۰تا  8۰دقیقه ظاهر می
شود .با این حال ،درصد حجمی ذرات کوچک نیز به طور یکنواخت در طول واکنش کاهش می یابد و این ذرات در نهایت
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ناپدید می شوند و در آخر یک التکس تک قله ای با ذرات بزرگ به دست می آید .این از دست دادن ذرات کوچک
احتماالً نتیجه تجمع زیاد ذرات است ،که نشان می دهد استفاده از ماده فعال در سطح آنیونی  SDSبه تنهایی قادر به پایدار
سازی تمام ذرات نیست و برای کنترل تجمع ذرات در شرایط واکنش فعلی کافی نمی باشد .از آنجا که هسته زایی ثانویه
تعداد زیادی از ذرات ،نتیجه افزودن مواد فعال در سطح در نقطه ای از واکنش است ،با توجه به داده های شکل ( -۶ردیف
های ب و پ) ،این تغییر در توزیع اندازه ذرات را نمی توان به هسته زایی ناگهانی جمعیت دوم ذرات (بزرگ یا کوچک)
نسبت داد ].[17, 18شکل ( – 7الف) تغییرات تعداد ذرات ) (Npرا نسبت به زمان در طول فرایند پلیمری شدن التکس های
تهیه شده با غلظت های مختلف از  ۰/25 ،۰( SDSو  )۰/5بیان می کند .همانطور که در شکل ( – 7الف) نشان داده شده
است ،هر سه سیستم به دلیل هسته زایی میسلی و همگن ،افزایش سریع  Npرا نشان می دهند که به دنبال آن خیلی سریع و با
شیب زیادی کاهش می یابد .این کاهش در مقدار  Npبه تجمع خودکار تعداد محدودی از ذرات نسبت داده می شود ،که
معموالً پس از هسته زایی ثانویه یا هسته زایی همگن مشاهده می شود ] .[19, 2۰بر اساس هر دو نمودار توزیع اندازه ذرات و
داده های  Npدر شکل های  -۶ردیف الف و  -7الف ،تشکیل توزیع دوقله ای ذرات می تواند به دلیل تجمع خودکار تعداد
محدودی از ذرات در طول واکنش باشد .این پدیده مشخص می سازد که غلظت  SDSتاثیر قابل توجهی بر هسته زایی
ذرات و تجمع خودکار آنها دارد .عالوه بر این ،شکلهای  -7الف و ب نشان می دهند که حضور  SDSتولید ذرات را
افزایش و به نوبه خود سرعت پلیمریزاسیون را افزایش می دهد .نتایج مشابهی توسط  Unzuetaو همکاران نیز گزارش شده
است ] .[21,22آنها همچنین دریافتند که توزیع اندازه ذرات التکس های تهیه شده مستقل از نوع ماده غیر یونی فعال در
سطح بوده است .آنها در نهایت اثر تغییر غلظت مواد فعال سطحی را بر روی محتوی جامد و گرانروی ظاهری التکس های
تهیه شده بررسی کردند که با توجه به شکلهای  -7ج و ب به ترتیب مشاهده می شود که ،التکس های با درصد بیشتری از
مواد فعال در سطح ،محتوی جامد باالتری دارند و درصد بیشتر این مواد منجر به تشکیل ذرات بیشتری می شود (یعنی مکان
واکنش بیشتر) و بنابراین میزان تبدیل مونومر و محتوی جامد ذرات افزایش می یابد.

1۶

شکل ( -۶ردیف الف ) توزیع اندازه ذرات التکس های تهیه شده با غلظت های متفاوت از  SDSو مقدار ثابتی از مواد فعال در سطح
غیر یونی( ،ردیف های ب و پ) توزیع اندازه ذرات التکس دارای  ۰/5درصد وزنی از  SDSو مقدار ثابتی از مواد فعال در سطح غیر
یونی( ،ردیف های ت و ث) توزیع اندازه ذرات التکس بدون مواد فعال در سطح غیریونی ].[5
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شکل ( -7الف) اثر غلظت  SDSبر روی تعداد ذرات تولید شده( ،ب) اثر غلظت  SDSبر روی میزان تبدیل مونومرها( ،ج)
اثر غلظت مواد فعال سطحی مصرف شده بر روی گرانروی ظاهری و محتوی جامد التکس های تهیه شده ].[5
در این تحقیق  Sajjadiو همکاران ] [23نشان دادند که غلظت مونومر در پرکردن اولیه راکتور تأثیر معنیداری بر تعداد
نهایی ذرات التکس در واحد حجم آب در پلیمرشدن امولسیونی نیمه پیوسته بوتیل اکریالت دارد .سیستم پلیمری شدن که
تحت شرایط گرسنگی مونومر عمل میکرد ،سرعت هسته زایی ذرات را به دلیل تاخیر در رشد ذرات افزایش داد .در نتیجه،
در مرحله پرکردن اولیه راکتور با کاهش غلظت مونومر به زیر غلظت بحرانی ،ذرات بیشتری برای پلیمری شدن تولید شدند.
بیشترین جمعیت ذرات زمانی تولید شد که فرایند پلیمری شدن تحت شرایط گرسنگی باالیی از مونومر و بدون حضور آن
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در مرحله پرشدن اولیه راکتور اتفاق افتاد .عالوه بر این ،نرخ پلیمریزاسیون تنها مقدار اندکی به تعداد ذرات در واحد حجم
آب وابسته بود .همچنین آنها ] [24نشان دادند که تهیه یک التکس با توزیع اندازه ذرات دو قله ای از پلیمری شدن
امولسیونی نیمه پیوسته بوتیل آکریالت ،هنگامی که مرحله پرشدن اولیه راکتور بدون استفاده از ماده فعال سطحی صورت
گیرد و خوراک راکتور به صورت امولسیونی از مونومر با سرعت ثابت وارد شود ،امکان پذیر است .عالوه بر این نشان داده
شد که تغییرات در نرخ خوراک (امولسیونی از مونومر) ،غلظت مونومر ،ماده فعال سطحی ،آغازگر و توزیع آنها بین مرحله
پرشدن اولیه راکتور و جریان خوراک اثرات قابل توجهی بر توزیع اندازه ذرات حاصل دارند .عالوه بر این ،مشخص شد که
سرعت هستهزایی ذرات ثانویه با هستهزایی ذرات اولیه نسبت معکوس دارد و توزیع اندازه ذرات التکس های تهیه شده ،با
کاهش نرخ خوراک مونومر گسترده تر شدند Chern .و همکاران ] [25نشان دادند که تزریق  SDSبه محیط واکنش باعث
ایجاد هسته زایی ثانویه از ذرات ریز در پلیمریزاسیون امولسیونی دانه ای نیمه پیوسته مونومرهای اکریلیک شد .در نتیجه،
التکس هایی با توزیع اندازه ذرات دوقله ای به دست آمدند .غلظت ذرات دانه مهمترین پارامتری بود که توزیع اندازه ذرات
را کنترل می کرد و به دنبال آن زمان تزریق ماده فعال سطحی به راکتور عامل تاثیر گذاری بود .تاخیر در هسته زایی ذرات
ثانویه در طول دوره افزودن مونومر زمانی حاصل شد که غلظت ذرات دانه یا زمان تزریق ماده فعال سطحی به راکتور افزایش
یافت .سطح کل ذرات دانه به عنوان یک پارامتر بسیار مفید برای تغییر اندازه ذرات حاصل و توزیع اندازه ذرات نشان داده
شد Ivan Lee .و همکاران ] [2۶ادعا کردند که با استفاده از مونومر های آکریلیکی از طریق فرایند پلیمری شدن
امولسیونی نیمه پیوسته می توانند چسب های حساس به فشار با محتوی جامد بیش از  %۶8وزنی با توزیع چند قله ای تهیه
کنند .برای تهیه کوپلیمر نهایی از مونومر های آلکیل آکریالتی دارای گروهای آلکیلی با حداقل  4و حداکثر  12اتم کربن و
همچنین مخلوطی از مونومرهای آکریلیک اسید و متاکریلیک اسید به ترتیب با درصد های وزنی {( )98-9۰و (})۰/4-5/5
استفاده کردن د .در ابتدا پیش امولسیونی تهیه کردند که در طی دو مرحله با سرعت های متفاوت به راکتور وارد شد و سپس
باقیمانده مونومر ها با سرعتی ثابت به راکتور افزوده گردید .در این کار از سه نوع ماده فعال در سطح آنیونی جهت تولید
ذرات ،پایداری سازی کلوئیدی و افزایش قابلیت خیس شدن استفاده شد Weitzel .و همکاران ] [27در اختراع دیگری
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ادعا کردند که فرآیندی برای تهیه کوپلیمرهای برپایه مونومر های وینیل استر و اتیلن با استفاده از روش پلیمری شدن
امولسیونی دانه ای ارائه کرده اند که می توانند التکس هایی با محتوی جامد تا  %۶5وزنی را تولید نمایند .در مرحله تشکیل
دانه ،از مونومرهای وینیل استر و اتیلن با نسبت وزنی  %85به  %15استفاده کردند که پراکنه حاصل با استفاده از پلی وینیل
الکل ( 8%وزنی نسبت به وزن مونومر ها) پایدار شده بود .در تحقیق دیگری  Moraesو همکاران ] ،[11تولید و رشد
جمعیت ذرات با اندازه بزرگتر در حضور ذرات کوچک با استفاده از مونومر استایرن را مورد بررسی قرار دادند و التکس
هایی دوقله ای با محتوی جامد  %57وزنی از مونومر استایرن را با استفاده از روش پلیمر شدن امولسیونی نیمه پیوسته تهیه
کردند .روند کار به این صورت بود که از دی وینیل بنزن به عنوان عامل شبکه ای کننده استفاده شد تا از تورم و بزرگ شدن
ذرات کوچک در طول مرحله هسته زایی جلوگیری شود .هنگامی که در فرموالسیون مربوط به تهیه ذرات کوچک شبکه
ای شده ،کسر مولی باالیی از عامل شبکه ای کننده دی وینیل بنزن استفاده شد ،ذرات پلیمری متخلخلی تشکیل شد که اثرات
منفی بر روی پایداری ذرات کوچک شبکه ای شده ایجاد کرد .سپس با استفاده از روش هسته  -پوسته کردن ذرات ،شکل
گیری این ساختار های متخلخل را کاهش دادند .نانو ذرات کوچکی که با استفاده از عامل شبکه ای کننده از رشد آنها
جلوگیری شده بود و غلظت مونومر در داخل آنها به دلیل اثر شبکه ای کننده کاهش یافته بود ساخته شد و نشان داد که
ذرات بزرگ  25برابر سریعتر از ذرات کوچک رشد کردند .تصاویر  TEMآنها در شکل  8آورده شده است .در نهایت
التکس های پلی استایرن با توزیع دو قله ای با محتوی جامد  %57وزنی و گرانروی پایین تهیه شدند.
پلیمر شدن درجا
التکسهای هیبریدی آلی-آلی و آلی-غیرآلی ،اخیرا بسیار مورد توجه هستند .در مقایسه با آمیخته سازی مکانیکی،
التکسهای هیبریدی تهیهشده با پلیمر شدن درجا ،عملکرد بهتری دارند و از آنجاییکه هدف تهیه التکس های  HSCبا
خواص مکانیکی ،حرارتی و سدی گری باال می باشد ،به همین دلیل از نانولوله های کربنی ،انواع نانو خاک رس مانند
مونتموریلونیت ،الپونیت ،نانو تیتانیوم دیاکسید و غیره برای بهبود خواص التکس های پلیمری استفاده میشود.
2۰

شکل  -8تصاویر  TEMاز رشد موازی ذرات شبکه ای شده و غیر شبکه ای شده].[11
برای اینکه این دسته از التکس ها ضمن داشتن خواصی مطلوب ،پایداری کلوئیدی مناسبی نیز داشته باشند ،روش پلیمری
شدن درجا می تواند روش موفقی باشد .مونتموریلونیت به دلیل سهولت دسترسی ،شیمی میان الیه ای شدن  /ورقه ورقه ای شدن ،

مساحت سطح باال و واکنشپذیری سطح باال ،دارای بیشترین مقبولیت برای استفاده در التکس های هیبریدی پلیمری میباشد ].[28
رفتار رئولوژیکی نانوکامپوزیت ها به درجه پراکندگی انبوهه های خاک رس بستگی دارد که این خود به عوامل بسیاری از
جمله به درجه سازگاری بین ماتریس پلیمر و خاک رس مرتبط است .به همین دلیل ،درجه پراکندگی خاک رس (میان الیه
ای شدن یا ورقه ورقه ای شدن) در ماتریس پلیمر نه تنها خواص مکانیکی فیلم بلکه رفتار رئولوژیکی التکس را نیز
تحتتاثیر قرار میدهد] .[29 ، 3۰افزایش محتوای جامد التکس های هیبریدی بر پایه مونتموریلونیت چالش برانگیز است.
زیرا افزودن این نانوذره ،خود به تنهایی موجب افزایش گرانروی التکس های پایه آبی می شود و عالوه بر آن همانطور که
در شکل  9نشان داده شده است ،گرانروی پراکنه های آبی حاوی مونموریلونیت با دما به سرعت افزایش می یابد ].[31
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شکل  – 9گرانروی پراکنه های آبی حاوی مونتموریلونیت در دما ها و درصد های مختلف از محتوای سدیم مونتمورلونیت
].[31
اخیرا  Elodie Bourgeatو همکاران ،التکس های  HSCزرهی شده توسط نانوذرات الپونیت را با استفاده از مونومر
های استایرن و بوتیل آکریالت به روش پلیمری شدن امولسیونی سنتز کردند و به بررسی اثرات نانوذره الپونیت بر روی
پایداری سیستم کلوئیدی ،اندازه ذرات و همچنین حداکثر میزان محتوای جامد قابل دسترسی پرداختند .مشاهده شد که
درصد وزنی خاک رس و محتوی مواد جامد بر روی اندازه قطر ذرات التکس های تهیه شده اثر گذار می باشد که نتایج
آزمون  DLSآنها در جدول  1ارائه شده است .آنها دریافتند که سینتیک واکنش پلیمری شدن وابستگی زیادی به غلظت
خاک رس درون آب دارد و هرچقدر مقدارخاک رس بیشتر باشد ،نرخ پلیمری شدن نیز بیشتر می شود .تفاوت معنی دار در
متوسط قطرهای اندازه گیری شده توسط تصاویر  TEMو نمودارهای  DLSارائه شده در شکل  1۰نشان دهنده وقوع تجمع
ذرات است .تصاویر  TEMنشا ن می دهد که بیشتر صفحات الپونیت به سطح ذرات پلیمر چسبیدهاند و یک پوسته پایدار
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کننده را برای ذرات تشکیل می دهند  ،درنتیجه مقدار کمی از این صفحات درون آب پراکنده می باشند .قطر ذرات التکس
های به دست آمده برای نمونه های  5 ،3 ،2و  ۶توسط تصاویر  TEMاز  35۰-5۰۰نانومتر اندازه گیری شدند .همانطور که
در تصاویر مشخص می باشد شکل ذرات به صورت کروی بوده و تعداد جزئی به صورت بیضی شکل بوده که نتیجه انعقاد
ذرات ناپیدار بوده است ].[32
جدول  -1بررسی اثر محتوی جامد و غلظت خاک رس بر روی التکس های استایرن-بوتیل آکریالت ].[32
نمونه

درصد وزنی محتوی جامد

درصد وزنی خاک رس

اندازه قطر ذرات (نانومتر)

1

17

۰

۶3

2

17

5

2۶9

3

17

13

224

4

3۰

5

14۶۶

5

3۰

12

383

6

4۰

5

۶28
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شکل  – 1۰تصاویر  TEMو منحنی های  DLSنمونه های شماره( 2الف  ،ب)( 3 ،پ  ،ت) ( 5 ،ث  ،ج) و ( ۶ح) ].[32
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پلیمر شدن مینی امولسیونی
تفاوت های بین پلیمریزاسیون امولسیونی و پلیمریزاسیون مینی امولسیونی بدیهی هسـتند .در پلیمریزاسـیون امولسیونی ،اندازه
ذرات التکس با قطرات امولسـیون اولیـه مطابقـت نـدارد ،و انـدازه ذرات التکـس توسط فرآیندهای سینیتیکی که از جمله
آن پارامترهای سینیتیکی ،دما و مقدار آغازگر است کنترل می شـوند .این فاکتورها در پلیمریزاسیون مینی امولسیونی غیرقابل
رویت می باشند چرا که التکـس هـا اساسـاً بـه صـورت کپی شده از قطرات اولیه بدست می آیند .اندازه ذرات اصوالً
توسـط فراینـد دیسپرسـیون و پایـداری قطـرات تعیین می شود و پارامترهای پلیمریزاسیون تـأثیری بر آن نـدارد .از نظـر
شـرایط پایـداری امولسـیون و از نظـراندازه ذرات ،مینی امولسیونیها در بین ماکروامولسیونها و میکروامولسیونها هستند .با
توجـه بـه نـوع دسـتورالعمل بکـار رفتـه در پلیمر شدن مینـی امولسیونی ،این روش مزیـتهـای خاصـی نسـبت بـه پلیمر شدن
امولسـیونی متداول دارد .در ایـن روش قطرات مونومری بصورت مستقیم به پلیمر تبدیل می شوند در حالیکه در پلیمر شدن
امولسیونی ،مونومرها از قطرات اولیه مونومری جدا می شوند و درنتیجه از طریق فاز پیوسته آبی وارد میسل ها می شوند و
سرانجام در درون میسلها به پلیمر تبدیل می شوند .بنابراین پلیمر شدن مونومرهایی با چربی دوستی باال در سیستم پلیمر شدن
امولسـیونی بعلت عدم مهاجرت و نفوذ مونومر از طریق فاز آبی امکان پذیر نمی باشد .پلیمر شدن مینی امولسیونی دارای
چنین محدودیت هایی نیست و می توان مونومرهای با چربی دوستی باال و حتی مونومرهای آبدوسـت را در ایـن سیستم به
پلیمر تبدیل نمود .در فرایند پلیمر شدن امولسیونی به علت مهاجرت مونومر به درون میسلها ،ذرات پلیمری در طول فرایند
رشد می کنند و اندازه ذرات نهایی متفاوت از اندازه ذرات اولیه می باشد در صورتیکه در فرایند پلیمر شدن مینی امولسیونی
به علت اینکه قطرات مونومری مکان اولیه شروع واکنش پلیمری شدن هستند ،اندازه ذرات پلیمری با قطرات اولیه یکسان
است .دستورالعمل پلیمر شدن مینی امولسیونی شامل مواد فعال سطحی ،آغازگر ،کمک پایدار کننده ،مونومر و فـازپیوسته
(معموالً آب) می باشد .نکته اساسی در پلیمر شدن مینی امولسـیونی اسـتفاده از دسـتگاهی بـه جهـت ایجاد نیروی برشی باال
می باشد که این نیرو معموالً توسط هموژنایزر با سرعت باال و یا تسوط امواج مافوق صوت ایجاد می شود.
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با استفاده از کنترل دقیق میزان واکنشگرها و همچنین نحوه مینی امولسیون سازی بوسیله تجهیزات ایجاد کننده نیروهای برشی
شدید مـی تـوان واکـنش پلیمر شدن و محصـوالت حاصـل از آن راکنترل نمود .در پلیمریزاسون مینی امولسیونی حضور
همزمان اجزاء پلیمر شدن در محل پلیمر شدن باعـث کنترل بهتر شرایط پلیمر شدن می شود .پلیمر شدن مینی امولسیونی
روش متفاوتی برای کنترل هسته ذرات فراهم می کند .هسته زایی میتواند در مینی امولسیون بسیار طوالنیتر از پلیمر شدن
امولسیونی کالسیک باشد .عالوه بر این ،قطرات آغاز شده در مراحل اولیه پلیمر شدن میتوانند بسیار بیشتر از موارد آغاز
شده در مراحل بعدی رشد کنند ،و هرچه دوره هسته زایی طوالنیتر باشد ،توزیع اندازه ذرات گستردهتر خواهد بود .این
یکی از دالیل عالقه به فرآیند مینی امولسیون برای آمادهسازی التکسهای با درصد جامد باال است ].[33 ، 34
اولین نتایج منتشر شده در حوزه مینی امولسیون که توانستند التکس های با محتوی  %55وزنی را تهیه کنند ،نتایج De

 Arbinaو همکاران ] [35بود .آنها گرانروی التکس های ترپلیمر استیرن -2 ،اتیل هگزیل آکریالت و متاکریلیک اسید را
که با استفاده از دو روش پلیمری شدن امولسیونی متداول و مینی امولسیونی تهیه شدند مورد مقایسه قرارد دادند .نتایج به
دست آمده حاکی از آن بود که گرانروی التکس های تهیه شده به روش مینی امولسیونی(  ) ۰/7 Pa.sبسیار کمتر از
گرانروی التکس های تهیه شده به روش امولسیونی متداول (  ) 4/5 Pa.sبوده است .دلیل این اتفاق تفاوت های مربوط به
مکانسیم های هسته زایی ذرات برای این دو روش می باشد .درنتیجه به علت اینکه التکس های به دست آمده با روش مینی
امولسیونی ذراتی با اندازه بزرگتر و توزیع اندازه ذارت گسترده تری داشتند گرانروی پایین تری نسبت به دیگر التکس های
تهیه شده که به روش امولسیونی تهیه شده بودند ،از خود نشان دادند .این کار توسط  Unzuéو همکاران ] [3۶ادامه و ارتقا
یافت .آنها اثرات توزیع مونومر بین مرحله پرشدن اولیه راکتور و خوراک ورودی به راکتور ،نرخ جریان خوراک و همچنین
غلظت کمک پایدارکننده را بر روی سینتیک واکنش بررسی کردند و در نهایت توانستند التکس هایی با محتوی  %۶5وزنی
را به روش پلیمری شدن مینی امولسیونی نیمه پیوسته تهیه کنند که گرانرویشان برابر با (  ) ۰/44 Pa.sباشد.

2۶

پلیمر شدن امولسیون سازی خود به خودی
معموالً برای اینکه فازهای آب و روغن تشکیل دهنده یک امولسیون اندازه قطرات کوچک با قطر  1میکرومتر یا کمتر
تشکیل دهند ،سرعتهای برشی باال مورد نیاز است .یک گزینه مناسب برای به دست آوردن امولسیونهایی بدون استفاده از
نرخ برشی زیاد ،روش امولسیون سازی خود به خودی است .ترکیب بندی فازهای روغن و آب بهگونهای انتخاب میشوند
که هنگام تماس فازها ،قطرات کوچک بهطور خودبهخود تشکیل شوند ،بهاینترتیب بدون کمک هیچ منبع انرژی گرمایی یا
مکانیکی خارجی امولسیون شدن اتفاق می افتد .بسته به ماهیت مایعات درگیر ،ممکن است از چند دقیقه تا چند روز طول
بکشد تا فرآیند کامل شود.
همانطور که میدانیم انرژی آزاد امولسیون را میتوان به صورت زیر توصیف کرد :
𝜎𝛥𝐺=𝛴𝑁𝜋𝑟2

4
𝐺𝛥 انرژی آزاد ،تعداد قطرات ،شعاع قطرات ،و

انرژی بین سطحی است .از این معادله مشخص است که هرچه انرژی

بین سطحی پایینتر باشد ،انرژی آزاد کمتر است .امولسیون سازی خود به خودی هنگامی رخ میدهد که انرژی الزم جهت
توزیع و پخش قطرات ،بیشتر از انرژی موردنیاز برای تشکیل قطرات باشد .انرژی آزاد یک امولسیون متداول بسیار زیاد است
و برای تشکیل سطح جدید بین دو فاز غیرقابل امتزاج مانند آب و روغن ،انرژی زیادی الزم است .به دلیل انرژی آزاد زیاد،
ممکن است که امولسیون پایدار نباشد و جدایی فازی اتفاق بیفتد .اما در مورد سیستمهای میکرو امولسیون ساز خود به
خودی ،تشکیل امولسیون بالفاصله اتفاق می افتد زیرا انرژی آزاد سیستم به دلیل وجود سطح مشترک انعطاف پذیر ،بسیار
کم و حتی گاهی منفی است ] .[37از زمان اولین گزارش در مورد تکنولوژی پلیمر شدن در سال  ،198۰بیشتر پلی یورتان
های پایه آبی به وسیله پلیمر شدن میکروامولسیونی سنتز شدند .محتوای جامد کم ،همواره مانع توسعه بالقوه محصوالت
امولسیونی میشود .بنابراین ،تهیه التکسهای پلی یورتانی پایه آبی ( )HSCبا استفاده از فناوری امولسیون سازی خود به
خودی به عنوان یک زمینه تحقیقاتی بهتر در نظر گرفته شدهاست .اگرچه مقاالت زیادی در این رابطه منتشر شدهاند ،اما تنها
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تعداد کمی مقاالت علمی وجود دارند که بر آمادهسازی پلی یورتان های پایه آبی ( )HSCبا توزیع اندازه ذرات دو قله ای
یا چند قله ای متمرکز میباشند] .[38اخیرا  Weiو همکاران ] [39مجموعهای از پراکنه های یونی  /غیر یونی پلی یورتان -
سیلیکون ( )HSCبا روش امولسیون سازی خود به خودی تهیه کردند ،که شامل اصالح بخشهای نرم پلی تتراهیدروفوران
پلی اتر دی ال و پلی سیلوکسان دی ال بود و از ایزوفورون دی ایزوسیانات به عنوان بخش سخت استفاده کردند  .مطالعات
بر روی مورفولوژی ذرات و محتوای جامد نشان داد که پراکنه های پلی یورتان  -سیلیکون یونی  /غیر یونی ( )HSCو
گرانروی پایین را می توان با کنترل نسبت وزنی پلی سیلوکسان دی ال به پلی تتراهیدروفوران پلی اتر دی ال تهیه کرد .و
هنگامی که نسبت وزنی آنها از  1۰ : 4به  1۰ : ۶تغییر میکند ،محتوای جامد این پراکنه ها به  % 58میرسد.
پلیمر شدن امولسیونی غلیظ شده
یک امولسیون غلیظ شده ،دارای کسر حجمی بزرگی از فاز پراکنده می باشد (بین  ۰/74تا  )۰/99که ظاهر و رفتاری شبیه به
یک خمیر دارد .در یک امولسیون غلیظ شده قطرات فاز پراکنده به صورت کامال فشرده کنار هم قرار می گیرند و به علت
وارد کردن فشار به یکدیگر ،شکل کروی خود را از دست می دهند و با یک الیه نازکی از فاز پیوسته از همدیگر جدا
میشوند (شکل  .) 11در چنین ساختاری هیچگونه میسلی وجود نخواهد داشت و فرایند پلیمر شدن درون قطرات یا در فاز
پیوسته و یا درون هر دو اتفاق می افتد .شکل و اندازه سلولها در امولسیونهای غلیظ در طی فرایند پلیمر شدن نسبتاً بدون تغییر
باقی می ماند ].[4۰,41
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شکل -11طرح یک امولسیون غلیظ ].[41
نتیجه گیری
مطالعات بسیاری در زمینه التکس های  HSCصورت گرفته است که نشان از اهمیت این موضوع دارد .در این تحقیق
روش های مختلف پلیمر شدن امولسیونی برای تهیه التکس های  HSCو همچنین اثرات گرانروی و توزیع اندازه ذرات بر
روی گرانروی این التکس ها مورد بررسی قرار گرفته است .توزیع اندازه ذرات اثر قابلتوجهی بر رئولوژی و در نتیجه بر
جریان در رآکتور و روند پلیمر شدن امولسیون با جامدات باال دارد .به طور کلی برای درصد وزنی یکسانی از محتوی مواد
جامد ،التکس های با توزیع اندازه ذرات دو قله ای نسبت به التکس های تک توزیعی گرانروی پایین تری دارند زیرا ذرات
کوچک میتوانند فضای خالی بین ذرات بزرگتر را اشغال کنند .کاهش گرانروی به کسر حجمی ذرات کوچک و همچنین

نسبت قطر ذرات بزرگ به کوچک بستگی دارد .اندازه ذرات و توزیع اندازه ذرات پارامترهای مهمی هستند زیرا بر نحوه
چگونگی رفتار تشکیل فیلم از ذرات التکس و خواص رئولوژیکی محصول نهایی تاثیر گذار می باشند .در نهایت مکانیسم
های هسته زایی ،رشد ذره و انعقاد همه با هم توزیع نهایی اندازه ذرات یک محصول التکس را تعیین میکنند.
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