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سنتز تک مرحله اي پلیمرهای خود رنگ حالل پایه آکریلیکی

فرحناز نورمحمديان*2،1، منوچهر خراساني3، سيده شيوا شامخي1 
1 گروه پژوهشي مواد رنگزاي آلي، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ، تهران

2 قطب علمی رنگ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ، تهران

3 پژوهشکده رنگ و پليمر ، دانشگاه صنعتي اميرکبير، تهران

در اين پژوهش سنتز دو پليمر خود  رنگ بر پايه پليمر آکريليک حالل پايه با عامليت آمين مورد 
بررسي قرار گرفته است. با بهينه سازی شرايط واکنش، گروه های عاملی آمينی با گروه های 
پيوندهاي  طريق  از  رنگزا  مواد   )Cl( کلروتري آزين  تري  پايه  بر  راکتيو  رنگزای  مواد  فعال 
کوواالنسي به پليمر متصل شدند و پليمرهاي رنگي در طي يک مرحله واکنش سنتز شدند. 
پيشرفت واکنش با اندازه گيری تغييرات اسيديته )pH( دنبال شد. در نهايت نيز، طيف هاي FT-IR و 

DSC پليمرهاي رنگي حاصل تهيه و بررسی گرديد. 

پليمر خود رنگ، تری کلروتری آزين، ماده رنگزاي راکتيو ، پليمر آکريليک پايه حاللی

واژگان کلیدی

چکیده
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سنتز تک مرحله اي پلیمرهای خود رنگ حالل پایه آکریلیک...

مقدمه( 1
رنگ ها انسان را به تحسين طبيعت محيط خود وادار می 
کنند ]1[. تاريخ رنگ طوالنی تر از تاريخ سنتز و شناسايی پليمرها 
است و اولين رنگ بشرساز حدود سيصد سال پيش به نام مآوين تهيه 
شد در حالی که اولين پليمر سنتزی به نام باکاليت بر پايه فنوليک ها 
اختالط  به صورت  پليمر  و  در سال 1904 سنتز شد. سال ها رنگ 
فيزيکی درکنار هم قرار داشتند ]1-4[. پليمرها به روش های مختلف 
مانند رنگرزی، چاپ، رنگ کردن و نقاشی کردن توده پليمری رنگی 
از مواد  با استفاده  پليمرها و مواد پالستيکي  می شوند. رنگ کردن 
رنگرزي يا پيگمنت ها انجام مي گيرد.  مصرف پيگمنت هاي غير آلي 
هنوز هم به داليل ارزاني، پايداري گرمايي و مقاومت عالي در برابر 
مهاجرت از اهميت زيادی برخوردار است ولي به دليل دارا بودن ضعف 
آلي جايگزين  پيگمنت هاي  موارد  از  بسياري  در  رنگ دهی  قدرت 
پيگمنت ها  بوسيله  پليمري  توده  کردن  رنگ   .]7-4[ شده اند  آنها 
فرآيندي پيچيده و دارای مشکالت فراوان می باشد. پخش رنگدانه ها 
در محمل های پليمری و پايدارسازی آنها همواره يکی از مشکالت 
صنعتگران بوده است و اتصال شيميايی رنگ و پليمر يکی از راه های 
موثر در حل  اين مشکل محسوب می شود و همين موضوع توليد 

پليمر ذاتاً رنگی را به خوبی توجيه می کند.
پليمرهاي خود  رنگ خواص ثباتي بااليي دارند. آنها عموما 
در برابر  شستشو، نور و حالل هاي آلي مقاومند. شفافيت باال و عدم 
نياز به مواد افزودنی مثل انواع ديسپرس کننده ها از مزايای مهم فنی 
و اقتصادی آنها است؛ از سوی ديگر مواد رنگزای راکتيو با دارا بودن 
يا وينيل سولفون، منبع  يک گروه واکنش دهنده ی قوی مانند کلر 
مهمی برای پليمرهای آکريليکی دارای گروه عاملی آمين به شمار 
می روند ]8-12[. از طرف ديگر، رنگزاهای راکتيو به دليل اينکه در 
بيشتر موارد دارای خواص ثباتی برجسته ای هستند، مورد توجه قرار 
گرفته اند ]13[. پيوندهای دوگانه و غير اشباع موجود در اين نوع مواد 
رنگزا باعث شده در اغلب موارد خواص آنها از قبيل ثبات نوری و 
قدرت رنگ دهی در حد قابل قبولی باشند ]14-17[. مواد رنگزای آزو 
با دارا بودن حلقه های آروماتيکی به همراه يک يا چند گروه آزويی، 
داراي رنگ هاي درخشان و در محدوده زرد- قرمز- نارنجي می باشند. 
پليمريزاسيون  طريق  از  رنگزاها  گونه  اين  موجود  گزارش های  در 
پليمر متصل مي شوند. در  به  تراکمي ]20،19[  يا  و  افزايشي ]18[ 
اين مقاله، سنتز دو پليمر خودرنگ بر پايه پليمر آکريليک حالل پايه 
با عامليت آمين گزارش شده است. اين سنتز ها از طريق واکنش 
گروه های عاملی آمينی پليمر با گروه های تري کلرو تري آزين و وينيل 

پيوندهاي  طريق  از  راکتيو  رنگزای  مواد  در  موجود  فعال  سولفون 
کوواالنسي متصل و پليمرهاي رنگي در طي يک مرحله انجام شده 
پليمرهاي رنگي حاصل تهيه و   DSC و FT-IR است. طيف هاي
براقيت، دانه بندي، دانسيته،  از جمله:  پليمر  بررسی شده اند. خواص 
اين  در  چسبندگي  و  شيميايي  مواد  برابر  در  مقاومت  ويسکوزيته، 

مطالعه اندازه گيري شده اند.

بخش تجربی( 2

مواد اولیه(  1( 2
 TP-44 پليمر آکريليک پايه حاللي با عامليت آمين به نام
توسط شرکت تاک پليمر اهدا شد. مواد رنگزاي راکتيو از شرکت 
خريداري   Fortuna Imatd Chemical Co. Ltd. (China(

شدند و بدون خالص سازي مورد استفاده قرار گرفتند.

تجهیزات و روش کار(  2( 2
دستگاه     از  استفاده  با  عاملي  گروه هاي  بررسي  و  تعيين 
براي  شد.  انجام  کانادا  کشور  ساخت   Bomem شرکت   FT-IR

تعيين خلوص و نقطه ذوب مواد سنتز شده از دستگاه DSC شرکت  
Du Pont ساخت کشورآلمان استفاده گرديد و اندازه گيري اسيديته 

انجام  سوئيس  کشور  ساخت    Metrohm-713سنج  pH بوسيله 
شده است. ثبات نوری با استفاده از المپ زنون و با قراردادن نمونه 
ها به مدت 120 ساعت و طبق مقياس Blue scale گزارش شدند. 
CS- با سنگ سايش Taber ثبات سايشی خشک توسط دستگاه

  ASTM D-2486 10 ساخت کشور امريکا و بر اساس استاندارد

انجام شد. 
        145 زرد  راکتيو  رنگزاي  ماده  نمونه ها،  سنتز  برای 
قرمز  راکتيو  رنگزاي  ماده  يا   )145  RY  ،1/01  g  ،0/001  mol(
استونيتريل   در حالل   )141  RR  ،0/81  g  ،0/0005  mol(  141
 )1 ml( 25% تا انحالل کامل هم زده شدند. با آمونياک )5 ml(
pH محلول واکنش در حدود 11 تنظيم شد. 5 گرم پليمر آکريليک 

اضافه شد. پس  اختالط  در حال  رنگي  به محلول  زايلن  در   45%

براي  عنوان ضد حالل  به   )5  ml( مقطر  آب  از  واکنش  اتمام  از 
استخراج پليمرهاي رنگي سنتز شده استفاده گرديد .آب مقطر به 
گرديد.  اضافه  واکنش  مخلوط  به  قطره  قطره  به صورت  و  آرامي 
پليمرهاي خودرنگ حاصل شده با آب شستشو داده شدند تا مواد 
رنگزاي واکنش نداده از آنها خارج شود. در مرحله نهايی نيز پليمرها 

در آون خالء خشک شدند.
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فرحناز نورمحمديان و همکاران

روش  اين  از  استفاده  با  رنگ  خود  پليمرهاي  سنتز 
شده  انجام  سانتيگراد  درجه   100 و   75  ،50  ،25 دماي  چهار  در 
دستگاه  از  استفاده  با  سنتز،  از  بعد  رنگي  ذاتًا  پليمرهاي  است. 
اسپکتروسکوپي FT-IR  مورد بررسي قرار گرفتند و همچنين ثبات 
نوري و دماي انتقال شيشه ای آنها  )Tg( اندازه گيری شدند که نتايج 

آنها در جدول 1 مشاهده می شود.

نتایج و بحث( 3

فرآیند مورد انتظار (  1( 3
مواد رنگزاي راکتيو استفاده شده در اين آزمايش محتوی 
گروه هاي عاملي فعال تري کلرو تري آزين و وينيل سولفون )شکل 

1( بودند.
رنگزا  ماده  در  سولفون  وينيل  گروه های  يا  کلر  اتم هاي 

گروه هاي  به  متصل   )NH2( آميني  گروه هاي  هيدرِون  اتم هاي  با 
آميدي )CONH2( پليمر وارد واکنش شده و از طريق يک واکنش 
تراکمي ماده رنگزا به پليمر متصل مي شوند و در طي يک مرحله 
واکنش از طريق متصل شدن مواد رنگزا به گروه آمين، پليمرهاي 
ذاتًا رنگي حاصل مي شوند. اين فرآيند در شکل 2 نشان داده شده 

است.

بررسي تغییرات pH در حین واکنش (  2( 3
آکريل  منومر  آکريليک،  پليمر  در  آمين  گروه  منشاء 
اسيدي  خاصيت  دارای  ذاتًا  آن  پليمری  محلول های  و  است  آميد 
می باشند. متصل کردن گروه هاي رنگي حاوي کلرو تري  آزين به 
 pH .اسيدي ناممکن مي باشد pH گروه هاي عاملي آميدي پليمر در
بنابراين  می شود.  آميدي  گروه هاي  فعاليت  کاهش  باعث  اسيدي 
در  خودرنگ  پليمرهاي  از  نوع  اين  سنتز  تا  می شود  داده  ترجيح 

شکل 1 : ساختار شيميايی مواد رنگزاي هاي راکتيو به کار برده شده در سنتز 

پليمرهاي خود رنگ با گروه عاملی فعال.

الف:  راکتيو قرمز RR 141( 141)  ب:  راکتيو زرد RY 145( 145( و 

ج: پليمر آکريليک به صورت شماتيک

FT-IR (KBr(  برخی نوارهاي شاخص ثبات نوری Tg

)˚C(
پليمر

IR (KBr(, (vmax/cm-1(: 3449 (NH(, 3322 (OH(, 2981 (CH=(, 1733, 1639 
(C=O(, 1253, 1454 (C-N(, 1230 (S=O(, 1029,1107 (C-O(

6 178 پليمرخودرنگ قرمز

IR (KBr(, (vmax/cm-1(: 3443 (NH(, 2980 (CH=(, 1733, 1637 (C=O(, 1252, 
1432 ( C-N (, 1420 ( S=O(, 1230 (S=O( 1030,1108 (C-O(;

4 167 پليمر خودرنگ زرد

IR (KBr(, (vmax/cm-1(: 3444and 3341 (NH2(, 2979 (CH=(, 1733(C=O(, 
1252, 1452 (C-N(,1230 (S=O(,  1030, 1107 (C-O(

- 166 پليمر اکريليک حالل پايه

جدول 1 : بررسی خصوصيات پليمر آکريليک و پليمرهای ذاتًا رنگی سنتز شده

شکل2 : واکنش شماتيک در سنتز پليمرهاي خودرنگ بر پايه پليمر آکريليک 

حالل پايه )مشخصات رنگی پليمرهاي خودرنگ سنتز شده در جدول 2 ذکر 

شده است(
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سنتز تک مرحله اي پلیمرهای خود رنگ حالل پایه آکریلیک...

محيط قليايي که از سرعت باالتری برخوردار است انجام شود. البته 
در صورت استفاده از هيدروکسيل ها برای سنتز، به دليل هيدروليز 
 pH رنگزا، پليمر رنگی به دست نمی آيد لذا از آمونياک برای تنظيم

در فرآيند سنتز استفاده شد.
با انجام آزمايش و پيشرفت آن در طول زمان، مطابق شکل 
2 انتظار مي رود با آزاد شدن اسيد هيدروکلريک )HCl( از ميزان 
قليايي بودن محيط واکنش کاسته شود. به همين منظور چهار سنتز 
موازی تعبيه شد و از مخلوط هاي واکنش در چهار دماي 25، 50، 
75 و 100 درجه سانتي گراد به مدت زمان 5 ساعت و در فواصل 
و  اندازه گيري  آنها   pH تغييرات  و  نمونه برداري  دقيقه،   30 زماني 
کنترل شد. نتايج کاهش pH براي پليمرهاي خودرنگ زرد و قرمز 

به ترتيب در شکل هاي 3 و 4 نشان داده شده است.
است  داده شده  نشان   4 و   3 در شکل های  که  همانطور 
 pH روند  کاهش  ساعت   3 گذشت  از  بعد  واکنش  انجام  طي  در 
تقريبًا کند شده و در ساعات چهارم تا پنجم شيب نمودارها ثابت 
به روند پيشرفت  را مي توان   pH اين روند در کاهش  شده است. 

واکنش نسبت داد؛ از طرفي مي توان با توجه به ثابت شدن شيب 
نمودارهاي pH در ساعت هاي سوم تا چهارم واکنش بيان کرد که 
واکنش پس از گذشت 3 ساعت تقريبًا خاتمه يافته است. بنابراين 
به خوبی می توان زمان مناسب براي انجام واکنش را 3 تا 4 ساعت 
تخمين زد. همچنين با توجه به شکل ها مي توان مشاهده کرد که 
در دمای 25 درجه سانتيگراد، واکنش از سرعت مناسبی برخوردار 
از 50 درجه سانتيگراد  از سوی، واکنش در دماهای بيش  نيست. 
دارای سرعت بسيار پايينی است و در دما های باال واکنش رقابتی 
انجام واکنش اصلی  ايفا می کند و  را  هيدروليز رنگزا نقش قالب 
دمای  عنوان  به  سانتيگراد  درجه   50 دمای  لذا  گردد.  می  مختل 

بهينه برای اين واکنش انتخاب گرديد.
به منظور بررسی خواص فيزيکی پليمر رنگی حاصله و به 
دليل ماهيت پليمری پليمر انتخاب شده خواص پليمرهای خودرنگ 
در  گرفتند.  قرار  ارزيابی  مورد  رنگ  فرموالسيون  يک  در  حاصله 
ويسکوزيته،  دانسيته،  دانه بندي،  براقيت،  مانند  خواصی  راستا  اين 
مقاومت در برابر مواد شيميايي و چسبندگي اندازه گيري و نتايج آن 

در جدول های 2 و 3 گزارش شدند.
خواص پليمرهای ذاتًا رنگی اندازه گيری شد و در نتيجه آن 
به دليل افزوده شدن مولکول رنگ به پليمر آکريليک در خواصی 
مانند ويسکوزيته، دانسيته، مدت زمان خشک شدن روند افزايشی 
نسبت به پليمر آکريليک و در خواصي مانند دانه بندي و براقيت روند 
ناخالصی هايی  حضور  بعلت  براقيت  کاهش  شد.  مشاهده  کاهشی 
ويژه آب  به  و  پليمر  ماندن حالل  باقی  مولکول رنگ،  مانند خود 
باقيمانده در توده پليمر می باشد که ميزان انعکاس آيينه ای سطح را 
کاهش داده است. افزايش دانه بندی حاکی از تشکيل ميکروژل ها 
و بخش های به طور جزئی شبکه شده می باشد که قابليت انحالل 
در حالل های پليمر را نداشته است. کاهش مقاومت های شيميايی 
با جرم مولکولی کمتر است که در  نشان دهنده ايجاد پليمرهايی 
نيز  کاهش چسبندگی  است.  داده  رخ  زنجيرها  جزئی  اثر شکست 
می تواند به علت از بين رفتن گروه های عاملی فعالی باشد که در اثر 
واکنش با مواد رنگزا از بين رفته اند. عدم حضور اين گروه ها، مانند 
گروه های آمينی، نقصان چسبندگی را به دنبال داشته اند. افزايش 

شکل3 : روند کاهش  pH در طی زمان واکنش های انجام شده در 4 دماي 
متفاوت 25، 50، 75 و 100 درجه سانتي گراد در سنتز پليمر ذاتًا رنگي زرد

پليمر منبع نور L* a* b* C* h°

پليمر قرمز D65 25/17 22/29 6/31 24/16 16/56
پليمر زرد D65 43/23 40/02 25/60 46/85 32/92

جدول 2 : مشخصات رنگی پليمرهاي خودرنگ  

شکل 4 : روند کاهش pH در طی زمان واکنش های انجام شده در 4 دماي 
متفاوت 25، 50، 75 و 100 درجه سانتي گراد در سنتز پليمر ذاتًا رنگي قرمز
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زمان خشک شدن به دليل حبس حالل در ميکروژل ها و طوالنی تر 
شدن مسير حرکت مولکول های حالل می باشد که سرعت تبخير 
به علت حضور  افزايش دانسيته  را حدود 30% کاهش داده است. 
ذاتی  دانسيته  بودن  باالتر  و  پليمری  بدنه  در  رنگ  مولکول های 
امری  که  می باشد  اوليه  پليمرهای  به  نسبت  رنگی  مولکول های 

طبيعی و قابل پيش بينی بوده است ]21[.

پليمرهاي  همچنين مطابق جدول 4، در خواص سايشي 
خودرنگ نسبت به پليمر آکريليک اوليه، بهبود مشاهده شد. بهبود 
ثبات سايشی را می توان به انجام عمل شبکه شدن جزئی زنجيرهای 
پليمری در حين واکنش های تراکمی و بهبود خواص استحکامی آن 

نسبت داد ]23-22[.

نتیجه گیري( 4
در اين مطالعه دو نوع پليمر خودرنگ با انجام يک واکنش 
تراکمی بين ماده رنگزا و پليمر از طريق ايجاد يک پيوند کوواالنسي 
از ماده  پليمرهای خودرنگ،  از  اين نوع  آمد. براي سنتز  به دست 
اين  شرايط  شد.  استفاده  قرمز  راکتيو  و   145 زرد  راکتيو  رنگزاي 
بهينه شد و   9-11 pH در  سنتز در دماي 50 درجه سانتيگراد و 
پليمر نهايی در فام های قرمز و زرد حاصل شدند. هر دو محصول 
پليمری داراي ثبات شستشويي بسيار بااليي هستند که اين پديده 
پليمرهاي  ثبات نوري  آميز واکنش است.  از وقوع موفقيت  حاکی 
از  بعد  رنگ  زرد  پليمر  براي  و  اندازه گيري شد  نيز  آمده  به دست 
 5 عدد  آبي  اندازه گيري  مقياس  با  مقايسه  و  ساعت   120 گذشت 
پليمرهاي  فيلم  خواص  شد.  گزارش   6 عدد  قرمز  پليمر  براي  و 
شدن  افزوده  دليل  به  آن  نتيجه  در  و  شد  اندازه گيري  رنگي  ذاتًا 
مولکول ماده رنگزا به پليمر آکريليک پايه  حاللی در خواصي مانند 
ويسکوزيته، دانسيته، مدت زمان خشک شدن افزايش و در خواصي 
در  همچنين  و  گرديد  مشاهده  کاهش  براقيت،  و  دانه بندي  مانند 
خواص سايشي پليمرهاي خودرنگ نسبت به پليمر آکريليک بهبود 

نسبی از خود نشان دادند.
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