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 (:Emulsion polymerizationپلیوریساسیَى اهَلسیًَی)

گزاسی  تاضذ کِ تش اساس هحیط اًجام ٍاکٌص ًام ّای تَلیذ پلیوشّا هی پلیوشیضاسیَى اهَلسیًَی یکی اص سٍش

ضًَذ ٍ اص ٍاکٌص صذّا،  ضذُ است. دس فشآیٌذ پلیوشیضاسیَى اهَلسیًَی قطشات هًََهش دس فاص پیَستِ پشاکٌذُ هی

ضَد. اجضاء اصلی ٍاکٌص دس ایي  ّا ّضاس هَلکَل هًََهش پلیوشّایی تا ٍصى هَلکَلی هتفاٍت تَلیذ هی ّضاساى ٍ دُ

 تاضذ: هی ّا تِ ضشح صیش ساهاًِ

 (:Monomerهًََهش ) -1

تشیي هًََهشّا دس  دٌّذ. هؼشٍف ّایی ّستٌذ کِ ٍاحذ اصلی پلیوشّا سا تطکیل هی هًََهشّا کَچک هَلکَل

ّای اهَلسیًَی هًََهشّایی اص قثیل: ٍیٌیل استات، آکشیل آهیذ، آکشیلیک اسیذ، تَتادیي،  پلیوشیضاسیَى

اتیل ّگضیل آکشیالت، هتیل هتاکشیالت(، ٍیٌیل کلشیذ ٍ -2)تَتیل آکشیالت، استایشى، استشّای آکشیالت 

 هطتقات دیگش ٍیٌیلی ّستٌذ.

 (:Initiator) آغاصگش -2

ّا اص  تشای اًجام ٍاکٌص پلیوشی ضذى اهَلسیًَی تِ یک هٌثغ سادیکال آصاد ًیاص است. هؼوَال ایي سادیکال

ضًَذ. اص آغاصگشّای سادیکالی  آغاصگشّا تَلیذ هیکاّص -ّای اکسایص طشیق تخشیة حشاستی یا ٍاکٌص

تَاى تِ آهًَیَم پشسَلفات، آب اکسیژًِ، پتاسین پشسَلفات، تشضیَتَتیل ّیذسٍپشٍکسیذ ٍ  هتذاٍل هی

 تشکیثات آصٍ اضاسُ کشد.

 (:Surfactantسَسفکتاًت ) -3

ّای آلی ّستٌذ. ًقص  لّا تشکیثات آلی تا خاصیت آهفی پاتیک ٍ هؼوَال قاتل حل دس آب ٍ حال سَسفکتاًت

صایی ّوگي ٍ  ّا دس پلیوشیضاسیَى اهَلسیًَی تطکیل رسات پلیوشی اص طشیق هکاًیسن ّستِ سَسفکتاًت

ی هقذاس ٍ ًَع  ی رسات تا حذی تِ ٍسیلِ تاضذ. اًذاصُ پایذاسی کلَئیذّای تطکیل ضذُ دس فاص پیَستِ هی

یاد سَسفکتاًت هساحت تیي سطحی تیطتشی سا ضَد، تِ طَسی کِ هقادیش ص سَسفکتاًت هَجَد کٌتشل هی

ضَد. تا کاّص اًذاصُ رسات ٍیسکَصیتِ تِ  تشی تَلیذ هی ّای کَچک کٌذ ٍ دس ًْایت رسات تا اًذاصُ پایذاس هی

 یاتذ. ضکل تاتغ ًوایی افضایص هی

 هحیط اًجام ٍاکٌص: -4

دّذ، ٍاضح ٍ هثشّي است کِ  هیّای اهَلسیًَی فاص پیَستِ سا تطکیل  هحیط اًجام ٍاکٌص دس پلیوشیضاسیَى

 ّای اهَلسیًَی پایِ آب هحیط اًجام ٍاکٌص آب است. دس پلیوشیضاسیَى
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  (:Buffer) تافش -5

کٌٌذ. حضَس تافش دس پلیوشیضاسیَى اهَلسیًَی اص  جلَگیشی هی PHتافشّا هَادی ّستٌذ کِ اص تغییشات صیاد 

ٍجَد  PHآى جْت حائض اّویت است کِ دس اًجام ٍاکٌص ٍ اضافِ کشدى تشکیثات گًَاگَى احتوال تغییش 

گزاسد. تِ ػٌَاى هثال تشخی اص هًََهشّا ٌّگاهی کِ  داسد ٍ ایي تغییشات تش سٍی هحصَل ًْایی تاثیش هی

پاییي هوکي است هٌجش  PHدٌّذ. ّوچٌیي  سیستن سا افضایص هی PHیذسٍلیض هی ضًَذ هتحول فشآیٌذ ّ

ی آغاصگش هتاثش اص  تِ تطکیل پیًَذّای ػشضی دس طی فشآیٌذ پلیوشیضاسیَى گشدد، تِ ػالٍُ سشػت تجضیِ

 هحیط است. PHهیضاى 

 

 ضوایی اص فشآیٌذ پلیوشیضاسیَى اهَلسیًَی

 

 اهَلسیًَی:هکاًیسن ٍاکٌص پلیوریساسیَى 

ّای سادیکالی کِ  ضذى اص طشیق ٍاکٌص ای است کِ دس آى پلیوش پلیوشیضاسیَى اهَلسیًَی فشایٌذ ًسثتا پیچیذُ

ی آغاص، آغاصگشّا تَسط یکی اص  گیشد. دس هشحلِ ی آغاص، اًتطاس ٍ اختتام است، صَست هی ضاهل سِ هشحلِ

ثذیل ضذُ، تِ هًََهشّا حولِ کشدُ ٍ تاػث آغاص ّای حشاستی یا تطکیل صٍج سدٍکس تِ سادیکال آصاد ت سٍش

یاتذ ٍ  ّای پلیوش تا پیَستي هًََهشّا تِ ّن اداهِ هی ی اًتطاس سضذ صًجیشُ ضًَذ. دس هشحلِ فشآیٌذ پلیوشضذى هی

 ضَد. ی اختتام سضذ صًجیش هتَقف هی دس هشحلِ
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  کاربرد پلیوریساسیَى اهَلسیًَی:

تَاى  ضَد کِ اص جولِ آًْا هی تشای تَلیذ تسیاسی اص پلیوشّای صٌؼتی تِ کاس گشفتِ هیپلیوشیضاسیَى اهَلسیًَی 

 تِ هَاسد صیش اضاسُ کشد:

 ّا ضاهل: چسة چَب، چسة تتَى، چسة کاضی، چسة لیثل، چسة پالستیک ٍ چسة حساس  چسة

 تِ فطاس

 پَضص ٍ سًگ تشای ًوای داخلی ٍ خاسجی ساختواى 

 ػایق ٍ پَضص تام 

 ٍ هَکت آّاس فشش 

 پَضص چَب ٍ فلض 

 ّای سطَتتی ػایق 

 خویشّای دسصگیش 

 تیٌذس چاج دس چاج پیگوٌت 

 ّای استخشی سًگ 

 

 پشداصین: حال تِ چٌذ تؼشیف ٍ اصطالح کاستشدی دس ػلن پلیوش هی

 تعریف ٍ اصطالحات کاربردی:

ّوَپلیوش ًام داسد. پلیوشی کِ فقط اص یک ًَع هًََهش تِ ٍجَد آهذُ تاضذ،  : (Homo polymer) ّوَپلیور

 است: Aی پلیوش فقط ضاهل هًََهش  تشای هثال صًجیشُ

.....A - A - A - A...... 

 

ًاهٌذ. تشای  تِ ٍجَد آهذُ تاضذ، آى سا کَپلیوش هی A ٍ B اگش پلیوش اص دٍ ًَع هًََهش : (Coplymer) کَپلیور

 است: A  ٍBی پلیوش ضاهل هًََهش  هثال صًجیشُ

 

…..A - B - A - B - A - B.....B.... 
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ٍیسکَصیتِ )گشاًشٍی( پاساهتشی است کِ هیضاى هقاٍهت سیال سا دس هقاتل جاسی : (Viscosity)ٍیسکَزیتِ 

 دّذ. ضذى ًطاى هی

ّا پلیوشّا یا کَپلیوشّایی تا ٍصى هَلکَلی تاال ّستٌذ کِ تِ دٍ گشٍُ هصٌَػی ٍ  سصیي :(resins)ّا  رزیي

 ضًَذ. طثیؼی تقسین هی

 

 هصرف در صٌعت: ّای پر اًَاع رزیي

 ّای ٍیٌیلی سصیي 

 پلی یَستاى سصیي 

 ّای آکشیالتی سصیي 

 ّای آلکیذی سصیي 

 سصیي پلی استش 

 سصیي اپَکسی 

 ّای سیلیکًَی سصیي 

 

ّای اهَلسیًَی پایِ آتی ٍیٌیلی ٍ آکشیالتی تِ دلیل کاستشدّای فشاٍاى دس  ّای رکش ضذُ سصیي دس تیي سصیي

ّا تِ طَس گستشدُ دس تسیاسی اص کاستشدّا ًظیش پَضص،  اًذ. سالْاست کِ ایي سصیي هَسد تَجِ قشاس گشفتِصٌؼت 

گیشًذ.  چسة ٍ سًگ تِ دلیل دٍام ٍ کاسایی تاال ٍ ّویي طَس اثشات صیست هحیطی پاییي هَسد استفادُ قشاس هی

صذ ٍصًی ّستٌذ کِ تا اص دست دادى آب دس 46-66ّا هایغ سفیذ ضیشی سًگ تا دسصذ هَاد جاهذ تیي  ایي سصیي

 قثیل تشکیة پلیوش، ضًَذ. خَاظ هکاًیکی فیلن پلیوشی ٍاتستِ تِ خَاظ هَلکَلی اص ٍ تطکیل فیلن سخت هی

 ٍصى هَلکَلی، تَصیغ جشم هَلکَلی ٍ ّویي طَس خَاظ ضکل ضٌاسی هاًٌذ تَصیغ اًذاصُ رسات اهَلسیَى است.

 

ّای اهَلسیًَی پایِ آب ٍیٌیلی ٍ آکریالتی با تَلید  َلیدکٌٌدُ رزیيضرکت کیویدارٍ بِ عٌَاى اٍلیي ت

حضَر خَد را در عرصِ رقابت  هحصَالت با کیفیت، در جْت هرتفع ًوَدى ًیازّای بازار اقدام کردُ ٍ

 دّد. ٍ تَسعِ پایدار گسترش هی
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