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،)PEG  پلياتيلن گليكول یورتان اكریالت كه نوعي پراكنشگر خطي غير یوني تابشپز است با استفاده از پلیياتیيلن گليكیول،در این تحقيق
) و استنDBTDL  در مجاورت كاتاليزور دي بوتيل تين دي الئورات،)HEMA  هيدروكسي اتيل متااكریالت،)IPDI ایزوفورن دي ایزو سيانات
 ساختار مولكولي پراكنشگر غيریوني پلي اتيلن گليكول یورتان اكریالت با اسیتفاده از یيی سینجي تبیدیل فورییه. سنتز شد،به عنوان حالل
 بهTiO2  عالوه بر این پراكنشگر سنتز شده در پراكنش. اندازهگيري شدGPC  شناسایي شد و وزن مولكولي توسط1H-NMR  وFT-IR زیرقرمز
 نتیایج نشیان داد كیه بیه دليیل محاف یت برخیوردي.كار برده شد و كيفيت پراكندگي و ميزان پراكنش ذرات توسط گریندومتر بررسیي شید
 همچنين پراكنشگرهاي با جرم مولكولي و یول زنجير متوسط. اندازه ذرات سوسپانسيون كاهش قابل توجهي یافته است،پراكنشگر غيریوني
. نشان دادندTiO2 عملكرد مناسبتري در پایدارسازي ذرات
. تابشپز، پراكنشگر غیریونی، پراكنشگر پلیمری، سنتز:واژههای كلیدی
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In this research polyethylene glycol urethane acrylate was synthesized as a nonionic linear polymeric dispersant based on
polyethylene glycol (PEG), isophorone diisocyanate (IPDI), hydroxyethyl methacrylate (HEMA) in presence of dibutyltin
dilaurate (DBTDL) as catalyst and acetone as a solvent. The nonionic polyethylene glycol urethane acrylate dispersant was
characterized by Fourier Transform Infrared (FT-IR) and Proton Nuclear Magnetic Resonance (1H-NMR) and molecular weight
was measured by Gel Permeation Chromatography (GPC). Besides, the dispersants were used for dispersing of TiO2 and
dispersion quality and distribution was determined by Grindometer. The results indicated that because of steric protect
dispersant, suspension particle size decreased. Also dispersant with the medium molecular weight and chain length, showed a
better performance on the stabilization of particles of TiO2. J. Color Sci. Tech. 9(2015), 217-223©. Institute for Color Science
and Technology.
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همچنين پراكنش و تجم نانو ذرات دي اكسیيد تيتیانيو  )TiO2بیا

1ـ مقدمه
یكي از كليديترین و در عين حال مشیكلتیرین قسیمتهیاي تهيیه
مخلوطهاي جامد -میای غلیي  ،پیراكنش مناسیب ذرات اسیت .]1
كيفيت باالي پوششهیا ،براقيیت مناسیب و اسیتحكام رنیگ توسیط
پراكندهشدن خوب رنگدانههیا ،انیدازه بهينیه رنگدانیه و ییول زمیان
پایداري ذرات پراكندهشده توصي ميشود  .]2در این فرآینید نیو
1

رنگدانه ،حالل و عامل پراكنشكننده اسیتفاده شیده ،نقیش مهیو و
اساسي را ایفا ميكنند .بنابراین افزودن پراكنشگر مناسب بیا درصید
مشخص بسيار مهو است .یک پراكنشگر مناسب باید بیه تیر كیردن
مناسبتر رنگدانهها كمک كند ،باعی شكسیتن تجمتیات رنگدانیه و
تبدیل آنها به ذرات كوچکتر شود و مان تجم دوباره ذرات تفكيیک
شده شود .]2، 3
پراكنشگرهاي پليمري متموال داراي دو بخیش حیاللدوسیت و
حاللگریز هستند كه قسمت حاللگریز عموما روي سطح رنگدانههیا
جذب ميشوند و قسمت حاللدوست باید به صورت آزادانه در محيط
مای حركت كند تا با توجه به كوتاهبودن نيروي برهوكنش بين ذرات
رنگدانه هیا میان نزدییک شیدن مجیدد ذرات بیه یكیدیگر و تشیكيل
تجمتات شود .وزن مولكولي پراكنشگرهاي پليمري بایید بیه انیدازه
كافي باشد تا بتواند یول بهينه زنجيرهاي پليمري را بیراي غلبیه بیر
نيروي وان دروالس بين ذرات رنگدانه فراهو كند .]4، 5
پليیورتان به دليل دارا بودن خواص مكانيكي عالي ،مقاومیت در
برابر آتش ،سميت و خطرات زیست محيطي پایين كاربرد گستردهاي
در انوا پوششها و چسبها دارد .در مقایسه با رزیین پلیي یورتیاني،
محصییوالت پلییي اكریالتییي عملكییرد برجسییتهتییري در مقاومییت بییه
حاللهاي آلي ،آب و شرایط جوي دارند .بنابراین نقش مكملي خوبي
در عملكرد پلي یورتان و پلي اكریالت وجود دارد .]6
با توجه به استفاده گسترده رنگدانه تيتیان در رنیگهیا ،سیاخت
كاغذ و پالستيک در بيشتر پژوهشهاي انجام شده پراكنش این نیو
رنگدانه توسط پراكنشگرهاي پليمري مورد بررسي قرار گرفته اسیت
 .]7، 8در سالهیاي اخيیر تیایير پیراكنشگرهیاي پليمیري حیاوي
گروههاي عاملي مختل بر سوسپانسيون رنگدانه دياكسیيد تيتیانيو
 )TiO2مورد بررسي قرار گرفته است .پراكنشگرهاي اسیتفاده شیده
پلي آكریليک اسيد و پليآكریل آميدهاي اصالح یافته شامل همو ییا
كوپليمرهاي اصالح یافته با گروههاي هيدروكسيل و یا كربوكسیيليک
بودند .ميیزان جیذب پیراكنشگرهیا در pHهیاي مختلی بررسیي و
مشخص شده است پیراكنشگرهیاي غيرییوني در pHهیاي متفیاوت
ميزان جذب یكساني روي سطح رنگدانهها دارند  .]9كاراتپ ،2ميزان
جذب پراكنشكننده غيریوني صینتتي  Tween-80روي سیطح ذرات
ليگنيت را با تغيير دمیا و  ،pHمیورد بررسیي قیرار داده اسیت .]10
1- Dispersing agent
2- Nilgun Karatepe
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اسییتفاده از پییراكنشگییر پلییي متاكریليییک اسییيد توسییط سییينگ و
همكارانش مورد بررسي قرار گرفت .]11
چییان یییون 4و همكییارانش چنیید نییو پییراكنشگییر پليمییري از
مونومرهاي آكریليک مثل متيل متاكریالت ،بوتيل متاكریالت ،بنزییل
متییاكریالت ،اسییيد متاكریليییک-2 ،هيدروكسییي اتيییل متییاكریالت و
استایرن براي استفاده در جوهر سياه چاپ سنتز كردند .]12
در پژوهشي دیگري تایير غل ت پراكنشگر بر فرآیند پیراكنش و
بررسي ارتباط بين پراكندگي ذرات در حالتهاي مریوب و خشک را
مورد بررسي قرار دادند .در این بررسي از پلياكریليیک اسیيد و پلیي
اكریل آميد آنيوني به عنوان پراكنشگر در سيستو آب پایه اسیتفاده
شده است .]7
رویدس 5و همكیارانش پیراكنشگیر پليمیري كیاتيوني شیانهاي
متشكل از گروههاي متصل شونده پليتري متيل آمونيو یدیید اتيیل
متاكریالت  )PTMAMو شاخههاي بیدون بیار پلیي اتیيلن گليكیول
 )PEGدر پایدارسازي سوسپانسيونهاي آبي سيليكا در  pHو قدرت
یوني متفاوت را بررسي كردند  .]13در تحقيقي نوعي پراكنشكننده
آنيوني شانهاي با اسیتفاده از روش پيونیدزنیي متوكسیي پلیي اتیيلن
گليكول بر روي پلي كربوكسيليک اسيد سینتز و عملكیرد آن را روي
ذرات  TiO2بررسي كردند .]14
در پژوهشي جداگانه ،نوعي پراكنشگر آنيوني شانهاي تابشپز بیا
استفاده از دي متيل پروپيونيک اسيد  ٬)DMPAایزو فورن دي اییزو
سيانات  )IPDIو هيدروكسي اتيل متااكيالت  )HEMAسنتز كردند.
وجود گروههاي كربوكسيليک اسیيد روي سیتن زنجيیر پیراكنشگیر
عیالوه بییر ایجییاد قابليیت انحییالل در آب سییاختاري شیانه ماننیید بییه
پیراكنشگیر داده شیده اسییت .بیه من یور خنثییيسیازي گیروههییاي
كربوكسيليک اسيد از تري اتيل آمين استفاده شده است .]15
گمان ميرود سنتز میوادي كیه داراي پيونید دوگانیه در انتهیاي
سییاختار خییود و جییذب مناسییب روي سییطح انییوا رنگدانییه دارن ید،
پراكنشگر پليمري مناسبي براي اسیتفاده در سیامانههیاي تیابشپیز
باشد .این پراكنشگر ميتواند ذرات را به خوبي پراكنده كنید و ییي
فرآیند پخت با پرتو فرابنفش در زنجيره پليمري شركت كند .به ن یر
ميرسد پراكنشگرهاي پليمري غيرییوني قابليیت اسیتفاده در انیوا
سيستوهاي آب پایه ٬حاللي و بدون حالل در pHهاي متفاوت را دارا
باشند.
در این پژوهش تصميو بیر ایین اسیت تیا پیراكنشگیر غيرییوني
پلياتيلن گليكول یورتان اكریالت قابل پخت به وسيله پرتو فیرابنفش
را سنتز و عملكرد آن مورد بررسي قرار گيرد.
3- Bimal P. Singh
4- Chun Yoon
5- Summer K. Rhodes
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2ـ بخش تجربی
2ـ1ـ مواد
مواد به كار رفته براي سنتز پراكنشگر پلي اتيلن گليكول یورتان اكریالت
تابشپز ،شامل ایزوفیورن دي اییزو سیيانات  ،)IPDIپلیياتیيلن گليكیول
 ،)PEGديبوتيل تين ديالئورات  ،)DBTDLاستن ،هيدروكسیي اتيیل
متاكریالت  )HEMAبود كه همگي از شركت مرک آلمان تهيیه و بیدون
هيچگونه خالصسازي بكار برده شد .قبل از انجام واكنشهیا ،پلیي اتیيلن
گليكول به مدت  4ساعت در دماي  50درجه سانتيگراد درون آون خالء
قرار داده شد تا كامال خشک شود و سپس مورد استفاده قرار گرفت.
2ـ2ـ روش كار
در مرحله اول سنتز 0.04 ،مول ایزوفیورن دي اییزو سیيانات بیه 0.03
مول پلياتيلن گليكول با جرم مولكوليهیاي ،1000 ،600 ،400 ،200
 1500و  2000گرم بر مول جدول  )1كه قبال در  50ميليليتر اسیتن

درون بالن  200ميليليتري حل شده است اضافه شد .سپس محتویات
بالن در مجاورت كاتاليزور دي بوتيل تين دي الئورات  0.1گرم) تحیت
دماي  55درجه سانتيگراد براي مدت  2ساعت روي هوزن -گرمكین،
هوزده شد تا یک پيش پليمر با گروههاي انتهایي  –NCOتوليد شود.
در مرحله بتد  0.02مول هيدروكسي اتيل متااكریالت و  0.05گرم
از كاتاليزور ديبوتيل تين ديالئورات به محلول اضافه شید و در دمیاي
 55درجه سانتيگراد به مدت  2ساعت روي هوزن -گیرمكین ،هیوزده
شد .به دنبال این افزایش هيدروكسي اتيیل متیااكریالت بیا گیروههیاي
 –NCOانتهاي زنجير ،وارد واكنش ميشود .واكنش تیا مرحلیه ناپدیید
شدن پيک جذب گیروه  –NCOدر یيی پیيش رفیت و پیراكنشگیر
پلياتيلن گليكول یورتان اكریالت تابشپز سنتز شد شیكل  .)1سیپس
محلول شفاف تهيیه شیده پیس از شستشیو و خیالصسیازي در ظیرف
شيشهاي خشک و در بسته ،نگهداري شد .ایین روش بیراي پلیياتیيلن
گليكول با وزن مولكوليهاي متفاوت تكرار شد.

جدول  :1مواد اوليه برحسب نسبت مولي.
PEG2000

PEG1500

PEG1000

PEG600

PEG400

0.064 mol
))25.55g
0.051 mol
))30.53g
0.036 mol
))36.16g
0.027 mol
))39.84g
0.021 mol
))41.97g

PEG200

HEMA

IPDI

0.086 mol
))17.16g

0.057 mol
))7.44g
0.043 mol
))5.54g
0.034 mol
))4.41g
0.024 mol
))3.13g
0.018 mol
))2.30g
0.014 mol
))1.82g

0.114 mol
))25.40 g
0.085 mol
))18.91g
0.068 mol
))15.06g
0.048 mol
))10.70g
0.035 mol
))7.86g
0.028 mol
))6.21g

پراكنشگرها
DA200
DA400
DA600
DA1000
DA1500
DA2000

شكل  :1سنتز پراكنشگر پلياتيلن گليكول یورتان آكریالت تابشپز.
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2ـ3ـ شناسایی و روشها
سینجيهیاي  H-NMRو FT-IR

شناسیایي محصیوالت توسیط یيی
به ترتيب با دستگاه بروكر  400مگاهرتز و پركين المر صورت گرفیت.
وزن مولكولي محصوالت نهایي توسط آزمون  GPCاندازهگيیري شید.
قرص  KBrنمونهها ،تهيه و یي سنجي  FT-IRآنها بیه دسیت آمید.
براي آمادهسازي نمونه به من ور آزمون  ،H-NMRنمونه در كلروفیرم
دوتره حل شد .در پایان نيز پراكنش ذرات توسط گریندومتر كه یكي
از سادهترین و سری ترین روشهیا بیراي تتيیين انیدازه بیزر تیرین
تجمتات است اندازهگيري شد.

3ـ نتایج و بحث
3ـ1ـ طیف  FTIRپراكنشگر غیریونی پلـیاتـیلن گلیكـول
یورتان اكریالت
شكل  2یي مربوط به مرحله اول واكنش را نشان ميدهد كه پيیک
جذبي قوي در  2250 cm-1مشاهده ميشود كه مربوط به گیروههیاي

 NCOميباشد و حضور آن را تایيد ميكند
با توجه به مشاهدهنشیدن پيیک جیذبي قیوي در  2250 cmدر
مرحله دوم واكنش كه مربوط به گروه  -NCOدر  IPDIاست مشخص
ميشود كه  IPDIبه صیورت كامیل توسیط گیروههیاي هيدروكسیيل
موجود در هيدروكسي اتيل متاكریالت مسدود شده است شكل .)3
در شكل  3ارتتاشیات كششیي  C-Hدر  CH2غيراشیبا  HEMAدر
ناحيه  ، 3063 cm-1ارتتاشات كششي  C-Hگروههیاي آليفاتيیک در cm-1
 ،2952ارتتاشات خمشي  C-Hمربوط به  CH3در  ،1387 cm-1ارتتاشیات
خمشي  C-Hمربوط به  CH2در  1463 cm-1مشاهده ميشود .همچنیين
ارتتاشات كششي  C=Oیورتاني شامل ییک پيیک در ناحيیه 1721 cm-1
ميباشد و ارتتاشات كششي  HEMA ،C-Oبه صورت یک پيک جذبي در
 1046 cm-1مشیییخص اسیییت .ارتتاشیییات كششیییي  C-Oیورتیییاني در
 1114 cm-1دیده مي شود و ارتتاشات كششي  C-Oپلي اتیيلن گليكیول
در  1146 cm-1وجییود دارد و نییوار جییذبي در  1243 cm-1مربییوط بییه
-1

ارتتاشات كششي  C-Nیورتاني است .]16

شكل  :2یي  FTIRمرحله اول سنتز .)DA200

شكل  :3یي  FTIRمرحله نهایي سنتز پراكنش گر .)DA200
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3ـ2ـ طیف  H-NMRپراكنشگر غیریونی پلیاتیلن گلیكـول
یورتان اكریالت
شكل  4یي  H-NMRپراكنشگیر غيرییوني پلیي اتیيلن گليكیول
یورتان اكریالت حل شده در  CDCl3را نشان ميدهد .همانییور كیه
در شكل مشخص شده است ،یيی  1H-NMRسیاختار میاده سینتز
شده را مطابق شكل  4را تایيد ميكند.
1

3ـ3ـ بررسی خواص پراكنشگر غیریونی پلی اتیلن گلیكـول
یورتان اكریالت به وسیله گریندومتر
3ـ3ـ1ـ بررسی اثرات پراكنشگـر بـر میـزان پخـششـدن
رنگدانه TiO2

در ابتدا به من ور استفاده از درصد یابت پراكنشگرها ،درصید جامید
محلول بدست آمده از سنتز محاسبه شد .براي این من ور محلولهاي

به دست آمده از سینتز ،بیه میدت  4سیاعت در گیرمخانیه خیالء در
دماي  50درجه سانتيگراد قرار گرفت .نتایج به دست آمده در جدول
 2آورده شده اسیت .اییر پیراكنش  TiO2در رزیین یورتیان آكیریالت
رقيقشده با تريمتيلول پروپیان تیريآكیریالت بررسیي شید .رزیین
یورتان آكریالت مطابق روش ذكر شده در كارهاي گذشته تهيیه شید
.]17
به من ور استفاده از درصد بهينه پراكنشگر ،پخش شدن رنگدانه
بییراي تمییام پییراكنشگرهییاي سیینتز شییده در درصییدهاي متفییاوت
پراكنشگر در زمان یابت  10دقيقه مورد بررسي قرار گرفت .نتایج به
دست آمده نشان داد كه بهترین نتيجه مربوط بیه ميیزان افیزودن 3
درصد از پراكنشگر میيباشید جیدول  .)3بنیابراین بیراي بررسیي
پراكنش رنگدانه در زمانهاي متفاوت از ميزان یابیت  %3بیراي تمیام
پراكنشگرها استفاده شد.

جدول  :2درصد جامد پراكنشگرهاي سنتز شده.
پراكنشگر

DA200

DA400

DA600

DA100

DA1500

DA2000

درصد جامد

46

43،69

44،54

44،55

44،45

45

جدول  :3ميانگين اعداد خوانده شده از گریندومتر براي هوزن با دور  400 rpmدر مدت زمان  10دقيقه.
درصد استفاده شده از پراكنشگر

DA200
)(µm

DA400
)(µm

DA600
)(µm

DA1000
)(µm

DA1500
)(µm

DA2000
)(µm

فاقد پراكنشگر
%1
%3
%5

85
57
65
87

85
86
78
72

85
65
56
63

85
76
60
56

85
64
57
45

85
75
50
51

شكل  :4یي  1H-NMRپراكنشگر سنتز شده .)DA200
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منصور عامري اردستاني و همكاران

با توجه به اینكه پراكنشگر سنتز شده غيرییوني اسیت سیازوكار
پایدارسازي آن برخوردي 1ميباشد .یكي از نيازهاي اساسي اینگونیه
پایداركنندهها این اسیت كیه زنجيرهیاي پليمیري كیامال در محیيط
واسط 2حل شده باشند .دليل این امر این است كه براي پایدارسیازي

جدول  :4وزن مولكولي پراكنشگرها.
پراكنشگرها

وزن مولكولی ()gr/mol

DA200

6210

DA400

9790

DA600

9964

DA1000

10745

DA1500

11418

DA2000

11905

همانیور كه در شكل  5هو دیده میيشیود  DA1000بيشیترین
توانایي را در پراكندهسازي رنگدانهها دارا ميباشد DA2000 .به دليل
وزن مولكولي خيلي زیاد و داشیتن زنجيرهیاي  PEGخيلیي ییوالني

100

DA 200
DA 600
DA 1500

without DA
DA 400
DA 1000
DA 2000

80

60

40

20

)Particle size (micron

سيستو ،زنجيرهاي پليمري باید بتوانند آزادانه در این محيط امتیداد
پيدا كنند.
وزن مولكولي پراكنشگرهاي پليمري باید به اندازه باشد تا بتواند
یول بهينه زنجيرهاي پليمري را براي غلبه بیر نيیروي وان دروالیس
بين ذرات رنگدانه فراهو كند .اگر زنجيرهاي پليمیري كوتیاه باشیند،
نميتوانند یک مان ضخيو و با كارایي در برابر متیراكوشیدن ،ایجیاد
كنند .اگر متوسط وزن مولكولي خيلي كو باشید نمونیه پخیششیده
ناپایدار است و بیه افیزایش گرانیروي و از بیين رفیتن خیواص رنیگ
ميانجامد .زماني كه زنجيرها خيلي یوالني هستند تماییل دارنید تیا
بخورند و با خودشان گره خوردگي ایجاد كنند ،بیه ایین ترتيیب وزن
مولكولي خيلي زیاد هو باع كاهش عملكرد آنها ميشود.
با توجه به مطالب ذكر شده ،از نتایج به دست آمده  GPCجدول
 )4و گریندومتر ميتوان نتيجهگيري كرد كه با توجه به این كه نمونه
سنتز شده با  PEG200داراي زنجيرهاي كوتاهي میيباشید .بنیابراین
 DA200نميتواند به خوبي رنگدانهها را پراكنده كند .با افیزایش وزن
مولكولي  PEGعملكرد پراكنشگرهاي سنتز شده در پراكنیدهسیازي
رنگدانهها بهبود پيدا ميكند.

تمایل به تا خوردن دارند و با خودشان ایجاد گرهخوردگي ميكننید و
به این ترتيب عملكرد آنها كاهش پيدا كیرده و پیراكنش رنگدانیههیا
بخوبي انجام نميشود .افزایش و ییا كیاهش ییول زنجيیر همچنیين
ميتوان بر ميزان كشش سطح تایيرگذار باشد كه در یول زنجيرهاي
متوسط به ميزان متتادل ميباشد.

0
40

20

30

10

0

)Time (min.

شكل  :5كاهش اندازه ذرات  TiO2با زمان.

4ـ نتیجهگیری
در این پژوهش پیراكنشگیر غيرییوني پلیي اتیيلن گليكیول یورتیان
اكریالت تابشپز را با موفقيت سنتز شد .ساختار مولكولي پراكنشگر
سنتز شده توسط یي سنجيهاي  FT-IRو  1H-NMRمشخص شید.
بر یبق نتایج بدست آمده ،افزودن پراكنشگر سنتز شده به مخلیوط
باعیی كییاهش زمییان پییراكنش ذرات مییيشییود و در پایدارسییازي
سوسپانسيون نقش به سزایي دارد .از ییرف دیگیر ،بیه دليیل وجیود
گروههاي آكریالتي در انتهاي زنجيرهاي پیراكنشگیر قابليیت پخیت
توسط پرتو فرابنفش وجیود دارد .پیراكنشگرهیاي بیا وزن مولكیولي
پایين به دليیل كوتیاه بیودن زنجيرهیاي پليمیري نمیيتواننید میان
مستحكو و با كارایي در مقابل متراكوشدن ذرات ایجاد كنند .بنابراین
 DA200و  DA400عملكرد خوبي از خود نشان نميدهند .همچنیين
پراكنشگرهاي با وزن مولكولي خيلي زیاد هو  ) DA2000به دليیل
گرهخوردگي زنجيرهاي پراكنشگر بیا یكیدیگر نمیيتواننید عملكیرد
خوبي در پایدارسازي ذرات داشته باشیند .بنیابراین پیراكنشگرهیاي
 DA1000و  DA600توانایي خوبي در پایدارسازي ذرات  TiO2دارند.
1- Steric
2- Media
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