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بررسی خواص رنگ ترافیکی  گرمانرم حاوی روزین استر سنتز شده 

سيد مجتبي ميرعابديني
گروه رنگ ، رزين و روكش هاي سطح،  پژوهشگاه پليمر و پتروشيمی ايران، تهران

در اين تحقيق روزين در يک فرآيند دو مرحله ای با انيدريد مالئيک و گليسيرين اصالح شد. 
در مرحله اول از واكنش بين روزين و انيدريد مالئيک، يک اسيد سه عاملی تحت مکانيزم 
ديلز- آلدر1 بدست آمد. در مرحله دوم، فرآيند استری شدن از واكنش بين اسيد سنتز شده و 
اندازه گيری دمای  گليسيرين )الکل( صورت گرفت. با تعيين ارزش اسيدی درطول واكنش، 
نرم شوندگی رزين، تحليل DMTA و طيف سنجی FTIR هويت شناسايی محصول نهايی واكنش 
انجام شد. در مرحله بعد روزين استر سنتزی با يک نمونه تجاري از  رزين الکيدي فرمول بندی شده و 
نمونه هاي مواد خط كشي گرمانرم الکيدي تهيه شد. با انجام آزمون هاي مختلفی از قبيل تعيين نقطه 
نرم شوندگي، عامل روشنايي، داده هاي رنگي و مقاومت در برابر حرارت خواص نمونه هاي رنگ گرم 

ترافيکي ساخته شده مورد بررسی قرار گرفت.
نتايج آزمون های هويت شناسِي روزين استر سنتزی و بررسي هاي انجام گرفته بر روی نمونه رنگ گرم 
تهيه شده حاكي از مناسب بودن خواص نمونه هاي تهيه شده و قابليت بکاربری آنها در رنگ های گرم 

ترافيکی است.

1 Diels-Alder

چکیده

واژگان کلیدی

خط كشی های گرمانرم ترافيکي، اصالح روزين استر،  دماي نرم شوندگي، سنتز



288

)1
39

2(
 4

ن 
وی

ی ن
ها

ش 
وش

و پ
ته 

رف
یش

د پ
موا

ی 
هش

ژو
ی پ

علم
یه 

شر
ن

بررسی خواص رنگ ترافیکی  گرمانرم حاوی روزین استر سنتز شده 

مقدمه( 1
پايه  بر  گرمانرم،  ترافيکي  مواد  اخير  سال هاي  طي 
كارآيي  و  بيشتر  دوام  دليل  به  الکيدي  و  هيدروكربني  پيونده های 
بهتر نسبت به رنگ سرد متداول از جايگاه وي  ژه اي در خط كشي هاي 
ترافيکي محورها و معابر ُپر تَردد برخوردار شده اند ]1-3[. رنگ هاي 
گرمانرم الکيدی، مقاومت بهتري در برابر مواد نفتی، سوخت و روغن 
موتور اتومبيل ها، نسبت به نوع پيونده های هيدروكربنی دارند و به 
از آنها برای خط كشي معابر محورهاي درون شهري  همين دليل 
و "خطوط عرضی" استفاده مي شود. از رنگ هاي گرم هيدروكربنی 
بيشتر برای خط كشِي محورها،  جاده هاي برون شهري و "خطوط 

طولی" استفاده می شود ]3،4[. 
مالئيک  تركيبات  با  شده  اصالح  استری  روزين  تركيبات 
اسيد، مهمترين جزء يک رنگ گرمانرم الکيدی را تشکيل ميدهند 
]4[. روزين، يک رزين طبيعی حاوي مقادير متفاوتي از اسيدهای 
در  موجود  عاملی  اسيدهای تک  عمده  است.  مختلف  عاملی  تک 
روزين شامل اسيد آبيتيک1، اسيد لواپيماريک2، اسيد پالوستريک3، 
اسيد نئوآبيتيک4، اسيد دي هيدروآبتيک5، اسيد پيماريک6 و  اسيد 
ايزوپيماريک7 است. اين اسيدها اغلب شکل هاي ايزومری يکديگر 
هستند و معمواًل با نسبت های مشخصی در تركيب روزين حضور 
دارند. درصد هر يک از اين ايزومرها با توجه به منبع تهيه، شرايط 
دمايی و عمليات حرارتی انجام گرفته در استخراج روزين متفاوت 

1 Abietic Acid
2 Levopimaric Acid
3 Palustric Acid
4 Neoabietic Acid
5 Dehydroabietic Acid
6 Pimaric Acid
7 Isopimaric Acid

است ] 5-7 [. در شکل 1 ساختار شيميايی مولکول ها و آرايش های 
شيميايی مختلف تركيب روزين نشان داده شده است ]8[.

لواپيماريک  ايزومر اسيد  ايزومرهاي مختلف تنها  از ميان 
قابليت انجام واكنش با انيدريد مالئيک به عنوان يک دی ان دوست 
از C°180 قابليت  ايزومرها نيز در دمای باالتر  البته اكثر  را دارد، 
اسيد  بين  واكنش  انجام  با  هستند.  دارا  را  ايزومر  اين  به  تبديل 
لواپيماريک و انيدريد مالئيک، نسبت اين ايزومر در تركيب روزين 
كاهش مي يابد. ساير ايزومرها به فرم اسيد لواپيماريک در آمده و 
نسبت ايزومرِی تركيب را به حالت اوليه باز می گردانند. روند تبديل 
ايزومرها  ساير  تبديِل  آن  دنبال  به  و  اَداكت8  به  لواپيماريک  اسيد 
به اسيد لواپيماريک تا جايی ادامه می يابد كه كليه اسيدهای تک 
عاملی موجود در تركيب رزين به صورت اداكت با مالئيک انيدريد در 
آمده و اسيد مالئوپيماريک9 كه يک اسيد سه عاملی است را تشکيل 
دهند ]8[. اين اسيد سه عاملی قابليت انجام واكنش استری شدن 
با يک الکل را از طريق مکانيزم تراكمی دارد. به دليل سه عاملی 
برابر  از نسبت های  استفاده  بودن اسيد مالئوپيماريک و گليسيرين 
نقطه ذوب  به  منجر  استری كردن  واكنش های  در  تركيب  دو  اين 
بسيار باال و ژل شدن مخلوط واكنش خواهد شد. بنابراين عمومًا از 
انيدريد مالئيک برای اصالح خواص روزين  از  درصدهای كمتری 
استفاده می گردد تا بخشی از آن به صورت اسيد تک عاملی باقی 

مانده و مانع ژل شدن مخلوط واكنش گردد.

8 Adact
9 Maleopimaric
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Palustric               Levopimaric             DihydroabieticAbietic                     Neoabietic

Pimaric                  Isopimaric              Sandaracopimaric

شکل 1: ساختار شيميايی مولکول ها و آرايش های شيميايی مختلف روزين ]8[
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سید مجتبي میرعابدیني

در  ترافيکي  خط كشي هاي  در  استفاده  مورد  استر  روزين 
طريق  از  اول  مرحله  در  مي گردد.  سنتز  مرحله اي  دو  فرآيند  يک 
انيدريد  و  روزين  بين  حلقه  تشکيل  واكنش  ديلز-آلدر  سازوكار 
)اسيد  ماده  دو  اين  اداكِت  تهيه  به  منجر  و  شده  انجام  مالئيک 
با  شده  سنتز  اسيد  دوم  مرحله  در   .]8،9[ مي شود  مالئوپيماريک( 
نهايي  استر  توليد  به  منجر  و  استري شده  گليسيرين  از  استفاده 
مي گردد]9-13[. هدف از انجام اين تحقيق امکان سنجي اصالح 
روزين استر با انيدريد مالئيک به منظور كاربرد در خط كشي گرمانرم، 
مقايسه خواص رنگ تهيه شده با نمونه رنگ تهيه شده از يک نوع 

رزين تجاري در دسترس بوده است.

بخش تجربی( 2

مواد (  1( 2
منابع  از  گليسيرين  و  مالئيک  انيدريد  استر،  روزين 
گرديد.  تهيه  مرک  شيميايی  شركت  از  بنزوئيک  اسيد  و  داخلی 
نرم شوندگی نقطۀ  با   Trafix 4102 نام تجاري  با  الکيدي   رزين 

C° 110- 100، عدد اسيدی mg.KOH/g 30 و فام حداكثر 7 از 

تهيه شد. در جدول   Arakawa Chemical Industries شركت 
1 مشخصات مواد اوليه مصرفي در اصالح روزين استر و همچنين 
ترافيکي  اوليه مختلف در تهيه فرمول بندی های رنگ گرم  مواد 

آورده شده است. 

 تجهیزات (  2( 2
عبارت  تحقيق  اين  در  استفاده  مورد  اصلی  تجهيزات 

با  گرمکن  ليتر،  ميلي   100 حجم  به  چهاردهانه  راكتور  از:  بودند 
مدل  هايدولف1  مکانيکي  همزن   ،250°C تا  دما  كنترل  قابليت 
2102 با قابليت تنظيم دور،  آزمون DMTA با استفاده از دستگاه 
Tri- از شركت   Tritec 2000 DMA مدل   TRITON-DMA

دستگاه از  استفاده  با   FTIR سنجی  طيف   ،ton Technology 

آلمان(،   Ettlingen(ا  Bruker EQUINOX 55 FTIR

انعکاس سنج Shade & Opacity Meter مدل 6014  از شركت  
Elcometer برای تعيين فاكتور روشنايي β،  دستگاه كالريمتر از 

برای تعيين   Scan XE Plus Mini مدل   Hunter Lab شركت 
محورهاي رنگي، دستگاه Taber مدل ABRASER 5135 برای 

تعيين مقاومت سايشی نمونه ها استفاده شد. 

اصالح روزین استر(  2( 2
دهانه  چهار  شيشه اي  راكتور  يک  در  استر  روزين  سنتز 
انجام شد. در مرحله   50 rpm نرخ با  نيتروژن و همزدن  تحت جو 
اول واكنش برای سنتز اسيد مالئوپيماريک، روزين و مالئيک انيدريد 
به راكتور اضافه و واكنش در دمای C° 5 ± 185 به مدت دو ساعت 
شدن  تيره  به  منجر  جانبی  واكنش های  باالتر  دمای  در  شد.  انجام 
محصول می شوند ]11-14[. در اين مرحله از 3 گرم اسيد بنزوئيک 
براي كنترل و جلوگيري از ايجاد كف در مخلوط واكنش استفاده شد 
پلی اُل  تا دماي C° 100 سرد شده و  ]10[. سپس مخلوط واكنش 
)گليسرين( جهت انجام واكنش استری شدن به مخلوط اضافه گرديد 
و مجدداً دمای واكنش افزايش يافت. در اين مرحله از زايلن به عنوان 
 حالل آزئوتروپ برای خارج كردن آب حاصل از واكنش استفاده شد.

1 Hiedolph

جدول 1: مشخصات مواد اوليه مصرفی در تهيه رنگ های گرم مورد آزمون

مواد اوليهرديف
 محدودۀ درصد وزنی مشخصات

مواد در تركيبات مختلف شركت توليدكنندهنام تجاری

 Trafix 4102Arakawa پيونده روزين استری1
Chemical Industries

15-20

Arakyd 2512-4نرم كننده روزين استری2

S-395 SD2Shamrock2-3واكس پلی اتيلن3

200Kemira 8-12دی اكسيد تيتانيوم4

32-26اُميا پارس Omyacarb 10-MHكربنات كلسيم5

5-3اُميا پارس  Persiantalc 45-swتالک6

SwarcoFlexSwarco, EN 142424-28دانه های شيشه ای7

12-8منابع داخليمش 100دی اكسيد سيليسيوم8
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بررسی خواص رنگ ترافیکی  گرمانرم حاوی روزین استر سنتز شده 

براي كنترل پيشرفت واكنش و رسيدن به حد درصد تبديل مورد 
نظر، عدد اسيدي رزين بطور متناوب اندازه گيري و نتيجه نهايي به 
عنوان عدد اسيدي محصول ثبت شد. پس از كاهش عدد اسيدی 
محتوای راكتور تخليه شده و سرد گرديد. مقادير مولی واكنش گرها 
به عنوان متغير مستقل تأثيرگذار بر خواص محصول در نظر گرفته 
برای  از اجزای واكنش  از هر كدام  شد ]9،12-14[. مقادير وزنی 
و   1/85 با  برابر  الکيد1  ثابت  گرفتن  نظر  در  با  استر  روزين  سنتز 
و  گليسرول  برای  سه  و  روزين،  برای  يک  عامليت  احتساب  با 
انيدريد مالئيک منظور گرديد. برای بدست آوردن مقادير هركدام از 

واكنش گرها از معادله 1 استفاده شد:
معادله 1

Pgel = (Kثابت الکيدl)/(متوسط عامليت واكنشگرها(
(K ثابت الکيد(l= 1/85 1/848= متوسط عامليت واكنشگرها و  
Pgel = )1/85(/)1/848( ≈l1

در  استری شدن  واكنش  دما،  اثر  بررسي  براي  همچنين 
دو دمای 180 و 220 سانتی گراد انجام گرفت. مقادير مولی مورد 
استفاده در هر يک از سنتزها در جدول 2 آورده شده است. دمای 
واكنش استری شدن برای نمونه  های 1 و C ،3° 220 و برای نمونه 

C ،2° 180 تنظيم گرديد.

تهیه فرمول بندی های رنگ گرم ترافیکي(  2( 2

با خواص  پايه رنگ گرم  اوليه فرمول بندی  محتوي مواد 
با مقادير درج شده در جدول 1، در يک ظرف  بهينه ]2[ مطابق 
فلزی و در داخل حمام روغن )سيليکوني( با همزن 700 الی 1000 
مخلوط  ساعت  يک  مدت  به   190  °C دمای  در  و  دقيقه  بر  دور 
گرديد. نمونه هاي آزمون به روش قالب گيری و با ضخامت حدود 
صفحات  روی   190±10  °C دماي  در  ميکرون   3000±100
و   15/0  cm در   7/5  cm ابعاد  با  شده  چربی گيری  آلومينيومی 

ضخامت mm 0/8 تهيه شد.

1  Alkyd Constant K

هویت شناسی روزین استر تهیه شده و بررسي (  2( 2
خواص رنگ هاي گرم 

عدد اسيدي روزين استر هاي سنتز شده مطابق با استاندارد 
ASTM D 1639 به روش تيتراسيون رنگ سنجي تعيين گرديد.  

دماي نرم  شوندگي نمونه هاي تهيه شده )روزين استر اصالح شده 
و دو نمونه رنگ گرم تهيه شده( طبق روش آزمون گوي و حلقه 
مواد  ابتدا  كار  اين  برای   .]15،16[ تعيين شد   )Wilhelmi )روش 
رنگ گرم درون حلقه های برنجي قالب گيری شده و سپس بر روی 
استيل  گليسيرين، گوي هاي  در داخل ظرف شيشه اي حاوي  آنها 
دمايی نرخ  با  گلسيرين  حمام  شد.  داده  قرار  گرم   13/9 وزن   با 

C/min° 0/5±5 حرارت داده شد. زمان عبور گوي ها از داخل حلقه 

به عنوان دماي نرم شوندگي منظور گرديد. مطابق با روش آزمون 
براي هر نمونه آزمايش دوبار تکرار شد. 

شيشه اي  انتقال  دماي  و  مکانيکي  فيزيکي،  خواص 
نمونه های  گرديد.  تعيين   DMTA آزمون  انجام  با  )Tg( محصول 
به  ميليمتر  يک  ضخامت  با  و   3  cm  ×  1  cm ابعاد  با  آزمون 
حرارت دهی نرخ  با   DMTA آزمون  شد.  تهيه  قالب گيری   روش 

با  تا C° 150 در هوا و   -50 °C 5 در محدوده دمايی °C/min

فركانس Hz 1 و در حالت كششی انجام شد. بررسي ساختار شيميايي 
محصول بدست آمده با استفاده از طيف سنجي FTIR در محدوده ی 
 طول موجی cm-1 4000-500 و تعداد پويش 20 بار و حساسيت

cm-1 4 انجام گرديد. 

تحت   y و   x رنگی  محورهای  و   )β( روشنايي  فاكتور 
صفر  ژئومتري  در  روز(  نور  )معادل   D65 استاندارد  روشنايي 
گرم  رنگ  نمونه هاي  براي  افقي  سطح  به  نسبت   )45±5(45/0
حرارتي  پايداري  تعيين  آزمون   .]17[ شد  اندازه گيري  شده  تهيه 
انجام   EN  1871 استاندارد  در  شده  داده  شرح  روش  براساس 
و   ΔE ،Δβ x(ا،  و   y( رنگي  محورهاي  در  تغييرات   .]18[ گرفت 
 نقطه نرم شوندگِي نمونه ها پس از 6 ساعت قرارگرفتن در دماي

C° 2±200 تعيين گرديد.

استاندارد  با  مطابق  گرم  رنگ  نمونه هاي  سايشي  ثبات 
ASTM D 4060  تعيين شد ]19[. ابتدا بر روی پليت رنِگ گرِم 

تقريبي3000 ميکرون، چرخ هاي  با ضخامت  توزين شده  از پيش 
از انجام تعداد  ساينده با وزنه هاي 500 گرمي قرار داده شد. پس 
دور مشخصِي كه چرخ هاي ساينده رد ممتدي را روي سطح نمونه 
انداخت، نمونه مجدداً وزن و كاهش وزن پس از 1000 دور ثبت 

گرديد. اين آزمون براي هر فرمول سه  بار تکرار گرديد.

جدول 2: مقادير مولی مواد در هر يک از نمونه های سنتزی

123شماره سنتز

2/082/082/08روزين استر )مول(

111انيدريد مالئيک )مول(

0/921/331/33گليسيرين )مول(

333اسيدبنزوئيک )گرم(
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نتایج و بحث( 2

اصالح روزین استر با انیدرید مالئیك(  1( 2
سه  برای  اسيدی  عدد  اندازه گيري  نتايج   3 جدول  در 
كمترنشان دهنده  اسيدي  عدد  است.  شده  آورده  شده  سنتز  نمونه 
اندازه گيري  نتايج  مي باشد.  شدن  استري  واكنش  بيشتر  پيشرفت 
بيشترين   1 شماره  نمونه  براي  كه  مي دهد  نشان  اسيدي  ارزش 
ميزان تبديل صورت گرفته و عدد اسيدي mgKOH/g 32 نشان 
كربوكسيليک  گروه هاي  بين  شدن  استري  واكنش  انجام  دهنده 
است.  گليسيرول  هيدروكسيل  گروه هاي  و  مالئوپيماريک  اسيد 
به واكنش  اوليه  مخلوط  در   255 حدود  از  اسيدي  عدد   كاهش 

تبديل  درصد  دهنده  نشان  نهايي  محصول  در   32  mgKOH/g

الکيدي  رزين  براي  قبولي  قابل  تبديل  درصد  كه  است   87/5%

مصرفي در رنگ هاي ترافيکي گرمانرم تلقي مي شود ]10[. از طرفي 
نياز به قطبيت مناسب براي چسبندگي رزين به دانه هاي  به علت 
شيشه اي موجود در اليه خط كشي و سطح زيرآيند نيازي به كاهش 
بيش از اين در ميزان عدد اسيدي نيست. عدد اسيدی و دماي نرم 
اصالح شده  استرهای  روزين  اصلی  ويژگی های  جمله  از  شوندگی 
است. هر قدر عدد اسيدی تركيب سنتز شده كمتر باشد رنگ گرمانرم 
از دوام بيشتری به ويژه در برابر  تهيه شده در زمان سرويس دهی 
مقايسه   .]2[ برخوردار می باشد  نور خورشيد  بنفش  ماوراء  پرتوهای 
با مقادير ارزش اسيدي بدست آمده  ارزش اسيدی نمونه شماره 2 
براي نمونه هاي 2 و 3 نشان دهنده درصد تبديل كِم واكنش در دمای 

C° 180 به عنوان دمای واكنش استری شدن است. 

دماي نرم شوندگي عالوه بر اينکه معياري جهت ارزيابي 
براي يک آب و هواي  ترافيکي  بودن يک رنگ گرمانرم  مناسب 
خاص است، به عنوان روشي برای تخمين ويسکوزيته مذاب مواد 
نرم  دماي  قدر  هر  می رود.  كار  به  نيز  خط كشي  اجراي  زمان  در 
كمتر  اجرا  زمان  در  مواد  مذاب  ويسکوزيته  باشد  كمتر  شوندگي 
است. دمای نرم شوندگی روزين استر تعيين كننده محدوده خواص 

ويسکواالستيک رنگ تهيه شده نهايی نيز می باشد، اگرچه می توان 
نرم  نقطۀ  رنگ،  تركيب  به  كننده  نرم  مناسب  مقادير  افزودن  با 
شوندگی تركيب را در محدوده مورد نظر تنظيم نمود. در جدول 3 
نتايج اندازه گيري دماي نرم شوندگی براي نمونه هاي مختلِف سنتز 
شده آورده شده است. نتايج نشان می دهد كه دماي نرم شوندگِي 
نمونه هاي 1 و 2 در محدودۀ قابل قبول قرار دارد. طبق استاندارد

AASHTO M 249-7 دماي نرم شوندگِي رنگ نهايی نبايد كمتر 

باشد ]20،21[. محدوده مورد نظر   113 °C از از C° 93 و بيش 
منطقه  هوايي  و  آب  به شرايط  توجه  با  نرم شوندگِي  دماي  براي 
مورد خط كشي تعيين مي گردد ]1[. محدوده قابل قبول براي دمای 
 نرم شوندگي مطابق با شرايط آب و هوايي كشور بين C° 90 تا

C° 110 تعيين شده است ]1[. 

تغييرات صورت  به   DMTA آزمون  نتايج   2 شکل   در 
tan δ در مقابل دما برای نمونه های مختلف نشان داده شده است. 

نتايج مربوط به تعيين دماي انتقال شيشه اي )Tg(، نقطه عطف در 
در جدول  مختلف  نمونه هاي  براي   ،]22[  tan δ تغييرات  منحني 
3 آورده شده است. نتايج نشان  مي دهد كه براي نمونه شماره 1 
نشان  احتمااًل  كه  است  آمده  بدست   Tg = 75 °C مقدار  بيشترين 
دهنده واكنش پذيري نمونه 1 نسبت به دو نمونه ديگر بوده است. 
همگنی،  از  معياري  و  مشخصه   tan δ نوار های  پهنای  و  ارتفاع 
رنگ  فيلم  مولکولی  توزيع  و  فيزيکي(  اينجا  )در  چگالی شبکه ای 

است ]22[.
براي نمونه 1، در نمودار tan δ در مقابل زمان، يک قله 
فرموالسيون  اجزای  سازگاری  دهنده  نشان  كه  می شود  مشاهده 
آن  از  و مي توان  بوده  در محصول  تركيب شيميايي  و وجود يک 
نتيجه گرفت كه همه مواد موجود در مخلوط وارد واكنش شده اند 
در  قله  دو   2 شماره  نمونه  برای  كه  است  حالی  در  اين  و   ]23[
نمودار tan δ در مقابل زمان وجود دارد. مهمترين دليِل Tg باالي 
استر حاصله، ماهيت حلقوی روزين است. Tg باال برای جلوگيری 
است. ضروری  بسيار  محيط  دمای  در  كشی  خط  شدن  نرم   از 

جدول 2: نتايج مربوط به ارزيابی كيفی محصوالت سنتز شده

) Tgدماي نرم شوندگي )C°(ارزش اسيدی )mgKOH/gr(شماره نمونه
oC(l

13210875

212010572

3808863
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بررسی خواص رنگ ترافیکی  گرمانرم حاوی روزین استر سنتز شده 

نفوذ  يا  و  خطوط  ابعاد  تغيير  و  پخش  به  منجر  شدگي  نرم  زيرا 
نمونه  مي شود.  آنها  شدن  تيره  و  مواد  اليه  داخل  به  آلودگی ها 
شوندگی نرم  دمای   ،80  mgKOH/g اسيدی  عدد  با   3  شماره 

C° 88 و Tg = 63 °C از لحاظ دوام در شرايط محيطی و هم چنين 

قابليت نرم شدن در دمای باال برای بکاربری در رنگ گرم ترافيکی 
اسيدی  عدد   ،108  °C شوندگی  نرم  دمای  نمی باشد.  مناسب 
نمونه  براي   )75 °C( انتقال شيشه ای  و دماي   ،32 mgKOH/g

شماره 1 نشان دهنده ويژگی مناسب اين نمونه براي بکارگيري در 
شرايط آب و هوايي معتدل تا گرم است. 

با توجه به نتايج تعيين ارزش اسيدي و نقطه نرمي، نمونه 
شماره 1 بعنوان نمونه قابل قبول انتخاب و در قسمت هاي بعدي 
تحقيق مورد استفاده قرار گرفت. برای بررسی واكنش های انجام 

شده در طول اصالح روزين،  از طيف سنجی FTIR برای محصول 
از  نتايج حاصل  اوليه واكنش، استفاده گرديد كه  نهايي و مخلوط 

آنها در شکل 3 نشان داده شده است. 
همانطور كه در شکل3 مشاهده مي شود در محصول واكنش 
 1642 cm-1 نوار مربوط به پيوند های دوگانه انيدريد مالئيک در ناحيه
تقريباً از بين رفته است و اين مربوط به مرحله اول سنتز و واكنش بين 
اسيد لواپيماريک و انيدريد مالئيک از طريق ساز و كار ديلز-آلدر است. 
در واقع فرم ايزومری اسيد آبيتيک يعني اسيد لواپيماريک با انيدريد 
مالئيک واكنش داده است ]10[. در اثر اين واكنش اسيد سه عاملِی 
مالئوپيماريک حاصل می شود و در مرحله بعد اين اسيد با گليسرين 
 3000 cm-1 وارد واكنش شده و استر نهايی حاصل مي گردد. در ناحيه
 كاهش شديد در نوار مربوط به گروه های هيدروكسيل مشاهده مي شود.

شکل 2: ترموگراف های حاصل از آزمون DMTA براي نمونه های مختلف 
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شکل 2: نتايج طيف سنجي FTIR ، الف: براي نمونه شماره 1 و ب: مخلوط اوليه اجراي واكنش گر 
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واكنش  و  بوده  سنتز  از  مرحله  اين  به  مربوط  احتمااًل  امر  اين 
در  كربوكسيليک  گروه های  و  گليسيرين  هيدروكسيل  گروه های 
اِستری  واكنش   4 در شکل  می دهد.  نشان  را  مالئوپيماريک  اسيد 
فرم يک  به  گليسرول  با  تركيب  در  روزين  مولکول  با سه  روزين 
روزين تری اِستر ]8[ و در شکل 5 روند انجام واكنش ها در طول 

فرآيند ]9[ نشان داده شده است.

بررسي خواص رنگ هاي گرمانرم تهیه شده(  2( 2

نمونه  بر روي دو  انجام گرفته  آزمون  نتايج  در جدول 4 
رنگ گرمانرم تهيه شده آورده شده است. نتايج نشان مي دهد كه 
دماي نرم شوندگي هر دو نمونه )قبل و پس از قرارگيري در شرايط 
دارد.  قرار  قبول  قابل  محدوده  در  حرارتي(  مقاومت  تعيين  آزمون 
  ΔS آزمون  از  پس  سنتزی،  استري  روزين  حاوی   A1 نمونه  در 
رزين با  شده  تهيه   B1 نمونه  براي  و  است  شده   6  °C با   برابر 
استاندارد با  مطابق  است.  رسيده   8  °C به   Traffix 4102 

EN 1871، تغييرات دماي نرم شوندگي نمونه رنگ گرم ترافيکي 
پس از آزمون حرارتي،  نبايد بيش از C° 10 باشد ]18[. اين نتايج 
نشان دهنده تغييرات جزيي در خواص و مقاومت گرمايي مناسب 

هر دو نمونه است. تعيين پايداري حرارتي، يکي از آزمون هاي اصلي 
و مهم در تعيين خواص رنگ گرم ترافيکي است،  زيرا ماهيت فرايند 
اجرا و زماني كه رنگ گرم در زمان اجرا در حالت مذاب قرار دارد، 
اثر بسزايي بر خواص نهايي خطوط اجرا شده مي گذارد. تغييِر دماي 
نرم شوندگي )عمومًا افزايش( پس از آزمون حرارتي بدليل تبخير 
بخشي از اجزاي فرار تركيب مانند واكس و نرم كننده مي باشد. 
تغيير بيش از حد دماي نرم شوندگي، عالوه بر تغيير ويژگی های 
فرايندي سيستم در زمان اجرا از قبيل تغيير )افزايش( ويسکوزيته 
كاهش  مانند  سرويس دهي  زمان  در  نقايصي  بروز  موجب  مذاب، 
چسبندگي به سطح آسفالت، شکنندگي و جدا شدگي در اثر عبور 

خودروها از روي خطوط مي شود.
تعيين مقاومت سايشي يکي از مهمترين روش هاي ارزيابي 
كاهش  با  است.  آنها  مفيد  عمر  تعيين  و  ترافيکي  خط كشي هاي 
و  شده  كاسته  مرور  به  خط كشي  اليه  ضخامت  سايشي،  مقاومت 
زماني كه ضخامت اليه از حد نگهداري دانه هاي شيشه اي و تأمين 
بازتاب نور برگشتي كمتر گردد عمر مفيد سرويس دهي خط كشي نيز 
به پايان رسيده و خط كشي نياز به  تجديد دارد. در جدول 4 نتايج 
تعيين مقاومت سايشی براي دو نمونه مورد آزمون آورده شده است. 

R C

O

OH

+ H O R` R C

O

O

+

R`+

H2O

آب       استر       الکل    اسيد

آب                           تری  استر           گليسيرول   روزين اسيد

شکل 2: تصوير شماتيک واكنش استری شدن براي تهيه يک روزين استر ]8[ 
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بررسی خواص رنگ ترافیکی  گرمانرم حاوی روزین استر سنتز شده 

مطابق با استاندارد EN 1871 ميزان كاهش وزن نمونه بايد كمتر 
از mg 200 به ازاي 1000 دور عبور چرخ ساينده يک كيلوگرمي 
از روي سطح نمونه رنگ باشد ]18[  و هر قدر ميزان كاهش وزن 
نشان  آزمون  نتايج  بود.  خواهد  بهتر  سايشي  مقاومت  باشد  كمتر 
مي دهد كه ميزان كاهش وزن براي نمونه  A1 و B1، به ترتيب 
نتايج  بنابراين   . ]24[ است  ميلي گرم   178±5/7 و   165±3/5
مقاومت سايشی هر دو نمونه، در محدوده قابل قبول قرار دارد كه 
از يکنواختي ساختار رنگ  DMTA حاكي  نتايج آزمون  با  مطابق 
تهيه شده و استحکام نسبي نمونه هاي تهيه شده مي باشد.  از جمله 
عوامل تعيين كننده ميزان مقاومت سايشي خط كشي ها، سختي و 
قابليت تغيير شکل در برابر تنش وارده است. در واقع خصوصيات 
برابر  در  تغيير شکل  امکان  آن  به  تا حدي  ماده  ويسکواالستيک 
تنش وارده و بازگشت به حالت اوليه را مي دهد. از طرفي افزايش 
سختي مواد می تواند به عنوان عاملي در جهت جلوگيري از نفوذ و 

تخريب مواد ساينده عمل نمايد ]25[.
نشان  روشنايي  فاكتور  و  رنگي  محورهاي  تعيين  نتايج 

نتايج  آزمون حرارتي،  از  و پس  قبل  دو حالت  در هر  مي دهد كه 
تغيير  ديگر  عبارت  به  مي باشد.  قبول  قابل  محدوده  در  و  مناسب 
رزين تأثير قابل توجهي بر ميزان انعکاس نمونه ها نگذاشته است 
]25[ . مطابق با استاندارد  EN 1871 قبل و بعد از آزمون حرارتي 
ميزان ضريب روشنايي نبايد كمتر از 75 درصد باشد. تغييرات رنگ 
)ΔE( براي نمونه هاي A1 وB1 بترتيب 2/0 و 2/19 اندازه گيري 
شد. نتايج نشان مي دهد كه براي هر دو نمونه آزمون، تغييرات رنگ 
تقريبًا مشابه است. در شکل 6 تصوير نمونه هاي آزمون پس از 6 
ساعت قرار گرفتن در شرايط آزمون تعيين مقاومت حرارتي نشان 
داده شده است. چنانچه مالحظه می گردد هر دو نمونه دارای صافی 

سطح و تشکيل فيلم مناسب هستند.

نتیجه گیري( 2
برای  كاربردی  و  مناسب  روش  ابتدا  تحقيق  اين  در 
ترافيکي  خط كشي  مواد  در  مصرف  مورد  استرهاي  روزين  سنتز 
ارائه گرديد. واكنش  دمای  و  اوليه  مواد  نسبت  اثر  بررسی  با   گرم 

شکل 2: روند انجام واكنش ها در طول اصالح روزين استر مالئينه ]9[

جدول 2: خواص نمونه هاي تهيه شده از رزين سنتز شده شماره A1( 1( و رزين  4102 Traffix )B1(، پيش و  پس از آزمون مقاومت حرارتی

كد 
نمونه

پس از آزمون پايداري حرارتيقبل از آزمون پايداري حرارتي

 ثبات سايشي 
)mg(

دماي نرم 
شوندگي 

)°C(

محورهاي  رنگي
β

دماي نرم 
شوندگي 

)°C(

تغييرات دماي 
βنرم شوندگي

محورهاي رنگي
ΔE

xyxy

A1165±3/599±0/50/3240/34386/9105±0/5684/60/3260/3462/0

B1178±5/7105±0/50/3240/34387/2113±0/5884/60/3270/3462/19
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در اين روش ابتدا با حرارت دادن روزين )اسيد آبيتيک( در دماي 
لواپيماريک تهيه و سپس  اسيد  ايزومري آن يعني  C° 185، فرم 

با افزودن انيدريد مالئيک به آن، يک اسيد سه عاملي به نام اسيد 
مالئوپيماريک تهيه شد. در مرحله دوم سنتز، اسيد سه عاملي ايجاد 
روزين  نهايِي  محصول  و  داده  واكنش  )الکل(  گليسيرين  با  شده 
گليسيرول استر اصالح شده با انيدريد مالئيک حاصل گرديد. روزين 
گرمانرم  مواد خط كشي  تهيه  در  كاربرد وسيعي  فوق  اصالح شده 
نرم  دمای  اسيدی،  ارزش  تعيين  آزمون های  نتايج  دارد.  الکيدي 
شوندگی، طيف سنجی FTIR و آزمون DMTA حاكي از حصول 
محصول مناسب برای استفاده در رنگ های ترافيکی گرمانرم است.

روزين  تركيب  از  استفاده  با  تحقيق،  دوم  قسمت  در 
استری سنتز شده و يک نمونه رزين تجاری نمونه رنگ های گرم 
الکيدی تهيه و خواص كاربردی آنها با يکديگر مقايسه شد. نتايج 
از  شده  تهيه  گرم  رنگ  نمونه  كه  داد  نشان  مختلف  آزمون های 
روزين اصالح شده دارای خواصی مناسب و بهتر از نمونه تجاری 
داشته و قابليت بکاربری در رنگ های ترافيکی گرم برای مناطق 

گرم و معتدل را دارا است. 

تقدیر و تشکر
بدين  وسيله از مسئولين پژوهشگاه پليمر و پتروشيمی ايران به 
علت فراهم نمودن امکانات تحقيق و آقای مهندس سينا جمالی كه در 
بخش هايی از تحقيق همکاری داشتند، تقدير و تشکر به عمل مي آيد.
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