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high quality and high resolution printing can be rapidly created by inkjet
printing technology. Inkjet printing is one of the most economic printing
methods and ink waste in this technique is very low. Inkjet process provides
printing on any type of substrates. The UV curable inks are special types of printing
inks that have been widely used in the last decades. The use of UV curable inks is more
attractive in inkjet printing technology in comparison to other methods of printing. The
most important advantage of UV curable inks in this method is that they are VOC-free
and compatible and have good adhesion on many types of substrates. In this research,
the effect of hyperbranched polymers on the curing behavior of UV curable inks was
investigated. Two types of hyperbranched polymers with hydroxyl and fatty acid chain
terminal groups were used in ink formulations. The effect of hyperbranched polymers
on the curing behavior of UV curable ink was investigated by real-time FTIR analysis.
The results showed that the hyperbranched polymers could improve curing process
by increasing the conversion rate of the third curing stage. All ink formulations
containing hyperbranched polymers showed higher conversion than a neat sample.
The highest conversion was 77% for the blend containing a hyperbranched polymer
with hydroxyl end groups while the neat sample showed a final conversion of 55%.
UV curable inks in inkjet process containing hyperbranched polymers with hydroxyl
end groups showed a higher final conversion than neat sample.
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چکیده
چاپ جوهرافشان ،چاپی سریع ،با کیفیت بسیار خوب و دقت زياد است .مقدار هدررفت مرکب در
این نوع از چاپ بسیار کم و ناچیز است .همچنین ،فرایند چاپ جوهرافشان قابلیت اعمال چاپ را

بر هر زیرآیندی ممکن میسازد .مرکبهای فرابنفشپز نوع ويژهاي از مرکبهای مصرفي در انواع

واژههای کلیدی

مرکب جوهرافشان،

روشهای چاپ هستند که در سالهای اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفتهاند .از این میان ،استفاده از

مرکبهای فرابنفشپز در چاپ جوهرافشان پیشرفت بیشتری را در مقایسه با سایر روشهای چاپ

آميخته فرابنفشپز،

نشان میدهد .مهمترین مزیت این مرکبها ،نبود حالل فرار در فرمولبندی آنهاست .از این نوع مرکب

رفتار پخت،

پخت آميختههای فرابنفشپز بررسی شده است .دو نوع پلیمر پرشاخه با عوامل انتهایی هیدروکسیلی و

پلیمر پرشاخه،
گرانروی

میتوان برای چاپ روی انواع زیرآیند استفاده کرد .در این پژوهش ،اثر پلیمرهای پرشاخه بر روند

زنجیرهای اسید چرب با ترکیب درصدهای مختلف در آميخته مرکب جوهرافشان فرابنفشپز بهکار
ن RT-FTIR
رفت .اثر این ساختارهای پرشاخه بر روند پخت مرکب فرابنفشپز با استفاده از آزمو 

بررسی شد .نتایج نشان داد ،پلیمرهای پرشاخه با افزایش سرعت تبدیل پيوندهای دوگانه در مرحله

سوم پلیمرشدن ،موجب بهبود روند پخت میشوند .هم ه نمونهها به غیر از نمونه حاوی  2%از پلیمر
پرشاخه با گروههای انتهایی اسید چرب (دارای تبدیل نهایی  )50%مقادیر تبدیل نهایی بیشتری نسبت
به نمونه بدون پلیمر پرشاخه نشان دادند .بيشترين مقدار تبدیل 77% ،مربوط به آميخته حاوی  5%از

پلیمر پرشاخه با گروههای انتهایی هیدروکسیلی بود ،در حالیکه نمون ه بدون پلیمر پرشاخه مقدار
تبدیل نهایی  55%را نشان داد.
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مقدمه

اثر پلیمرهای پرشاخه بر رفتار پخت مرکب چاپ جوهرافشان فرابنفشپز

مرکبهای جوهرافشان ،مایعاتی با گرانروی کم و در محدود ه
 4-30 cPهستند .استفاده از مرکبهای جوهرافشان فرابنفشپز در
حال حاضر بهطور فزاینده رو به گسترش است و در صنایع مختلف،
مانند چاپ مسطح صفحات گسترده ،بستهبندی و تولید برچسب
کاربرد دارند .فرایند خشکشدن این مرکبها با انجام واکنشهای
شیمیایی پلیمرشدن همراه است [.]1-3
روشهای متفاوتی برای بررسی سینتیک حین پخت آميختههای
فرابنفشپز از جمله مرکبهای جوهرافشان وجود دارد .حجمسنجی،
طیفسنجی فلوئورسانس ،تداخل لیزر ( )laser interferometryو
گرماسنجی پويشی تفاضلی با منبع فرابنفش روشهایی هستند که
برای بررسی سینتیک پخت بهکار برده میشوند .در تمام این روشها
اثر فیزیکی ناشی از پخت بررسی میشود .برای مثال ،در روش
گرماسنجی پويشي تفاضلی با منبع فرابنفش ( )Photo-DSCمقدار
گرمای آزاد شده حین پخت اندازهگیری شده و بهعنوان معیاری از
مقدار تبدیل پيوندهاي دوگانه در آميخته حین پخت بررسی ميشود.
در مقایسه با این روشها ،آزمون طیفسنجی زيرقرمز با منبع فرابنفش
تنها روشی است که در آن بهطور مستقیم تغییرات شیمیایی در
آميخته فرابنفشپز حین پخت کنترل میشود .در این روش ،تغییرات
شیمیایی از راه کاهش شدت پیک مربوط به گروههای فعال مونومرها و
اولیگومرها بررسی میشود [.]4-6
در روند پخت آميخته فرابنفشپز دو عامل مهم بر خواص مکانیکی
فیلم نهایی پس از پخت اثرگذار است .یکی از این عوامل مقدار تبدیل
نهایی پيوندهای دوگانه است که پس از اتمام فرایندهای پلیمرشدن
بهدست میآید .عامل دیگر روند تبدیل پيوندهای دوگانه است که
میتوان این روند را با بهدست آوردن مقدار تبدیل پيوندهای دوگانه
در زمانهای مختلف پخت مطالعه كرد .به عبارت دیگر میتوان
گفت ،برای بررسی دقیق سینتیک پخت ،باید مقدار تبدیل پيوندهای
دوگانه و روند آن مشخص شود [.]7،8
پلیمرهای پرشاخ ه دستهای از پلیمرهای درختی هستند که به روش
پلیمرشدن تکمرحلهای تهيه ميشوند و معموالً توزیع وزن مولکولی
پهنی دارند [ .]9،10در حالت کلی ،دو ویژگی مهم از پلیمرهای
پرشاخه آنها را به گزینهای مناسب برای استفاده در آميختههای پلیمری
تبدیل کرده است .اول ،گرانروی كم و فقدان گرهخوردگی که سبب
بهبود ویژگیهای فرایندپذیری آميخته پلیمری میشود و دوم ،امکان
جایگزینی گروههای انتهایی فعال روی پلیمر پرشاخه است .با توجه به
این ویژگیها ،پلیمرهای پرشاخه با دو روش میتوانند موجب بهبود
فرایند پخت شوند .با توجه به ساختار شبهکروی ،این پلیمرها میتوانند

با قرارگرفتن ميان زنجیرهای در حال رشد ،سبب سرعتبخشیدن به
حرکتهاي مولکولی شوند .همچنین ،جایگزینی گروههای انتهایی این
ساختارها با گروههای واکنشپذیر میتواند موجب افزایش گروههای
عاملی کل سامان ه در حال پخت شود [.]11-13
 Weiو همکاران [ ]14اثر پلیمر پرشاخه با گروههای عاملی
متاکریالتی را با ترکیب درصدهای متفاوت از مونومر -6،1
هگزانديال ديآكريالت ( )HDDAبررسی كردهاند .آنها پلیمر
پرشاخهای برپایه پلیاستر آمید را با شماره نسل  2و 3با سه نوع گروه
انتهایی با ساختار متفاوت و دارای عوامل آکریالتی مختلف بهکار
بردهاند .نتایج بهدست آمده از این پژوهش نشان میدهد ،با افزایش
شماره نسل و حجیمترشدن گروههای انتهایی ،مقدار بیشینه سرعت
پخت کمتر میشود و در مقابل مقدار تبدیل نهایی افزایش مییابد.
همچنين ،در سرعت تبدیل زياد تعداد پيوندهای دوگان ه حبس شده
در سامانه بیشتر است .این پيوندهای دوگانه حبس شده ظرفیت
شرکت در ساختار شبکه را از دست میدهد و همین پدیده باعث کاهش
مقدار تبدیل نهایی آميخت ه فرابنفشپز ميشود Zhang .و همکاران []15
اثر وجود پلیمر پرشاخه با گروههای انتهایی آکریالتی را بر روند
پخت رزین اپوکسی دیآکریالت مطالعه كردند .در این پژوهش ،10
 30 ،20و  40%وزنی از پلیمر پرشاخه در رزین بهکار گرفته شد .روند
پخت با استفاده از  Photo-DSCبررسی شد .با افزودن پلیمر پرشاخه
به سامانه ،غلظت عوامل فعال آکریالتی در سامانه افزایش پیدا میکند.
به همین دلیل ،مقدار تبدیل پيوندهای دوگانه با وجود این پلیمر بیشتر
ميشود .نتایج نشان داد ،بیشین ه سرعت پخت با وجود پلیمر پرشاخه
کاهش پیدا میکند .افزایش گرانروی ناشی از وجود پلیمر پرشاخه
با گروههای انتهایی آکریالتی ،باعث کندشدن حرکت رادیکالها در
سامانه و کاهش سرعت پخت ميشود.
مطالعات انجام شده نشان میدهد ،پلیمرهای پرشاخه طی
سازوكارهای مختلف باعث بهبود فرایند پخت میشوند .از اینرو
بهنظر میرسد ،این ساختارهای پلیمری گزین ه مناسبی برای بهبود
فرایند پخت در مرکبهای فرابنفشپز جوهرافشان باشند .تاکنون
پژوهشهای زیادی در زمینه اثر پلیمرهای پرشاخه بر آميختههای
فرابنفشپز انجام شده است .از این میان ،درباره اثر این پلیمرها بر
مرکبهای جوهرافشان فرابنفشپز پژوهشهاي کافی وجود ندارد.
همچنین با توجه به مطالعات انجام شده ،این نتیجه حاصل میشود
که در بیشتر موارد گروههای عاملی روی پلیمر پرشاخه از نوعی
انتخاب شوند که بتوانند با شبک ه پلیمری برهمکنش قوی ایجاد کنند و
بهطور شیمیایی در واکنشهای پلیمرشدن اثرگذار باشند .در این
شرایط باید تشخیص داده شود که بهبود خواص ایجاد شده در
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اثر وجود تعداد زیادي گروههای انتهایی پلیمر پرشاخه و افزایش
گروههای عاملی در سامانه مورد بررسی بوده یا به علت عملکرد
پلیمر پرشاخه به ساختار فضایی ویژه است.
هدف از این پژوهش ،بررسی عملکرد پلیمر پرشاخه در
واکنشهای پلیمرشدن حین پخت مرکب فرابنفشپز است .همچنین،
عوامل انتهایی پلیمر پرشاخه بهگونهای انتخاب شدهاند که بهطور
شیمیایی با شبک ه پلیمر نهایی برهمکنش ایجاد نکنند .بدینمنظور،
نوعي پلیمر پرشاخه با عوامل انتهایی هیدروکسیلی انتخاب و این
عوامل با استفاده از زنجیرهای اسید چرب ،جایگزین شدند .با توجه
به سازوكار پخت رادیکال آزاد مرکب فرابنفشپز ،پلیمر پرشاخه
استفاده شده در این پژوهش که دارای عوامل انتهایی هیدروکسیل و
اسید چرب است ،در واکنشهای حین پخت با ساير اجزای مرکب
وارد واکنش نمیشود .با جایگزینی گروههای انتهایی هیدروکسیلی
با اسید چرب نیز برهمکنشهای قطبی میان پلیمر پرشاخه و ساير
اجزای موجود در فرمولبندي مرکب جوهرافشان به حداقل ميرسد.
بدین ترتیب ،میتوان عملکرد آن را تنها با توجه به ساختار مولکولی
منحصر بهفرد آن بررسی كرد .همچنین ،اثر این دو نوع پلیمر پرشاخه
بر روند تبدیل پيوندهای دوگانه حین پخت مرکب را ،در حالتی که
حداقل برهمکنش را با محیط اطراف برقرار میکند ،بررسی كرد.
.

تجربي
مواد

پلیمر پرشاخه بررسی شده ،برپايه پلیاسترآمید و بهطور نظري
دارای  10گروه انتهایی هیدروکسیلی محصول شرکت  DSMهلند
بود .از اکتانویل کلرید با وزن مولکولی  ،166/5 g/molمحصول
شرکت ( Sigmal-Aldrichکد محصول  )O4733بهعنوان اسید چرب
برای اصالح پلیمر پرشاخه استفاده شد .در فرایند اصالح ،تریاتیل
آمین ( )TEAو دیمتیل آمینوپیریدین ( )DMAPمحصول شرکت
 ،Sigma-Aldrichبهعنوان کاتالیزور واکنش بهكار گرفته شد .از
یورتان آلیفاتیک دیآکریالتی ساخت شرکت  Eternalبا کد تجاری
 6112-100بهعنوان اولیگومر و مونومر -4،1بوتان دیال دیآکریالت
( )1,4-BDDAساخت شرکت  Eternalبا کد تجاری  EM 2241در
فرمولبندی مرکب استفاده شد .پراکندهساز پلیآکریالتی با کد تجاری
 Delta–DC 3401در فرمولبندی بهکار رفت .دو نوع آغازگر نوری
دیفنیل ( -6،4،2تریمتیل بنزوییل) فسفین اکسید ( )TPOاز شرکت
 ،BASFبنزوفنون ( )PI BPو کمکآغازگر آمین  641از شرکت
280

طرح  -1نمایی از ساختار پلیمر پرشاخه پیش ( )HBPو پس از
اصالح (.)MHBP
 Eternalدر این پژوهش بهکار گرفته شد .همچنین ،رنگدانه آبی
 )Pigment Blue 15.4( 15.4برپای ه فنالوسیانین نیز بهعنوان رنگدانه
در سامانه استفاده شد.
دستگاهها و روشها

جایگزینی گروههای انتهایی پلیمر پرشاخه با زنجیرهای اسید چرب

پلیمر پرشاخ ه  H1500در استون حل شد .پس از آن ،تریاتیل آمین و
دیمتیل آمینوپیریدین به محلول اضافه شد .در تمام مدت فرایند،
محلول اکتانویل کلرید بهمدت  3 hقطرهقطره به محلول اولیه اضافه
شد .پس از  ،10 hماده باقیمانده پس از تبخیر حالل ،در دیکلرومتان
حل شد .برای استخراج فاز آلی حاوی پلیمرهای پرشاخـه اصـالح
شـده ،از محلول  10%سدیم بیکربنـات و  2موالر کلریـدریک
اسید اسـتفاده و فاز آلی حاوی پلیمرهای پرشاخ ه اصالح شده با
قیف جداکننده ،استخراج شد .جزئیات انجام جایگزینی گروههای
انتهایی پلیمر پرشاخه در پژوهش پیشین انجام شده توسط نویسندگان
توضیح داده شده است [ .]16،17ساختار این پلیمر پرشاخه پیش و
پس از اصالح در طرح  1آمده است.
آمادهسازی مرکب فرابنفشپز

اجزای بهکار برده شده در ترکیببندی مرکب و ترکیب درصد آنها
در جدول  1آمده است .برای آمادهسازی مرکب ،فرایند اختالط
بهمدت  1 hبا استفاده از دستگاه  Minicer Grindingساخت
شرکت  Netzschانجام شد .سرعت چرخش دستگاه  1020 rpmو
 100 gدانهمرواریدی  zetaبا قطر  0/6 mmدر دستگاه استفاده شد .پس
از این مرحله ،پلیمرهای پرشاخه با درصدهای مختلف به مرکب افزوده
شده و با همزن مغناطیسی بهمدت 30 minهمزده شدند .جدول 2نام نمونهها،
ترکیب درصد و نوع پلیمر پرشاخ ه بهکار رفته در آنها را نشان میدهد.
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جدول  -1مشخصات و ترکیب درصد مواد بهکار رفته در فرمولبندی
مرکب فرابنفشپز.
مقدار
نام ماده
()%
آبی 15.4

رنگدانه
یورتان آلیفاتیک دیآکریالتی 6112-100
پراکندهساز دیآکریالتی EM 2241
Delta –DC 3401

دی فنیل ( -6،4،2تری متیل بنزوئیل) فسفین اکسیدTPO،
بنزوفنون ()PI BP

کمکآغازگر

آمین )Amine 641( 641

1
5
86/5
1
2/5
2/5
2/5

بررسی خواص پخت مرکب فرابنفشپز با آزمون طیفسنجی زیرقرمز
تبدیل فوریه با منبع فرابنفش

برای بررسی روند تغییرات تبدیل پيوندهای دوگانه در آميختهها با
درصدهای مختلف از پلیمرهای پرشاخه  HBPو  MHBPاز آزمون
 RT-FTIRاستفاده شد .نتایج بهدست آمده از این آزمون را میتوان
از دو نظر بررسی کرد .در مرحل ه اول با توجه به نمودارهای حاصل،
درباره مقدار تبدیل در هر زمان و نیز مقدار تبدیل نهایی که در آميخته
ایجاد میشود ،میتوان توضیحاتی ارائه داد .برای محاسبه تبدیل در
هر زمان از معادله ( )1استفاده شد [:]5،18،19
()1

[(A)810 [ − [(A)810 [τ
[(A)810 [0

= )conversion (%

در این معادله  A(810)0مساحت زیر پیک جذبی نمودار  FTIRدر
 810 cm-1پیش از تابش پرتو فرابنفش و  A(810)tمساحت این پیک
در  tثانیه پس از تابش است .از دیدگاه دیگر ،با توجه به معادله ()2
میتوان سرعت تبدیل پيوندهای دوگانه را در هر زمان بهدست آورد
[:]5،20-25
		
()2

1 [(A)810 [t1 − [(A)810 [t 2
= ) ( R conv
s
)[(A)810 [t 0 (t 2 − t1

در این معادله  t1و  t2زمانهای متوالی ثبت طیف با دستگاه و  t0زمان
پیش از تابش فرابنفش بر نمونه است A(810)t0 .نیز مساحت زیر پیک
 810 cm-1در زمان  t1است.
برای انجام آزمون طیفسنجی زیرقرمز با منبع فرابنفش از دستگاه
 FTIRساخت شرکت  Perkin Elmerمدل  Spectrum oneاستفاده
شد .سرعت ثبت طیف با این دستگاه ،یک طیف در هر  5/4 sاست و

شکل  -1نحو ه قرارگرفتن فیبر نوری هدایتکننده پرتو فرابنفش و
نگهدارنده نمونه.
در این پژوهش طیف مربوط به هر مرحله از پخت با همین بازه زمانی
ثبت شد .در این آزمون ،از قرص تهیه شده از پودر  KBrبهعنوان
بستر نمونه استفاده شد .نمونههای آماده شده روی قرص قرار گرفتند.
نمونه و قرص در دستگاه جاگذاری و فیبر نوری منبع تابش فرابنفش
در مقابل آن قرار داده شد .برای انجام این آزمون از منبع فرابنفش
ساخت شرکت  Ocean Opticsمدل  LLS 365استفاده شد .طول
موج تابشی این منبع  365 nmاست .امکان هدایت پرتو فرابنفش این
منبع با فیبر نوری فراهم شد .نحوه قرارگرفتن فیبر نوری و مرکب
فرابنفشپز در شکل  1نشان داده شده است .در این آزمون شدت
تابش فرابنفش معادل 0/2 mW/cm2تنظیم شد.

نتایج و بحث
بررسیاثرترکیبدرصدپلیمرپرشاخهبرمقدارتبدیلپيوندهایدوگانه

شکل  2مقادیر تبدیل پيوندهای دوگانه را برحسب زمان پخت
برای آميختههای با ترکیب درصدهای مختلف از پلیمر پرشاخه
 HBPنشان میدهد .همه آميختهها با ترکیب درصدهای متفاوت از
 HBPمقادیر تبدیل نهایی بیشتری را نسبت به نمون ه شاهد نشان
میدهند .پلیمرهای پرشاخه ساختار کرویشکلی دارند .این ساختار
ویژه موجب سهولت حرکتهای مولکولی در مراحل پیشرفته پخت
میشود .به این عملکرد اثر بلبرینگی یا غلتکی ()ball bearing effect
پلیمرهای پرشاخه گفته میشود [.]23
این عملکرد موجب پیشرفت طوالنیتر واکنشهای انتشار
پلیمرشدن شده و در نهایت مقدار تبدیل پيوندهای دوگانه بیشتر
میشود .ولی مرکب  HBP 5مقدار تبدیل نهایی بیشتری را نسبت
به دو آميخته دیگر نشان میدهد .در تحلیل این نتایج باید به این
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جدول  -2ترکیب درصد پلیمرهای پرشاخه در فرمولبندی مرکب (.)%
پلیمر پرشاخه

HBP

MHBP

نام نمونه

شاهد

HBP 2

HBP 5

HBP 10

MHBP 2

MHBP 5

MHBP 10

0
0

2
0

5
0

10
0

0
2

0
5

0
10

موضوع توجه داشت که حین پلیمرشدن آميخته فرابنفشپز تعداد
گروههای عاملی در دسترس برای انجام واکنشهای پخت نقش
مهمی در پیشرفت این فرایند دارند [ .]19،21،24بهنظر میرسد ،در
آميخته حاوی  10%وزنی از  ،HBPنسبت به دو فرمولبندی دیگر،
تعداد زیاد ساختارهای پرشاخه مانند کاهنده غلظت برای پيوندهای
دوگانه عمل میکند .همین موضوع سبب میشود ،مقدار تبدیل نهایی
آن در مقایسه با آميخته  HBP 5که تعداد ساختارهای پرشاخه آن
کمتر است ،مقدار کمتری را نشان دهد [.]25-28
با این توضیحات میتوان نتیجه گرفت ،مقدار تبدیل نهایی با
ترکیب درصد پلیمر پرشاخه  HBPنسبت مستیقم ندارد و مقدار
بهینهای از پلیمر پرشاخه برای بیشترین مقدار تبدیل نهایی وجود
دارد .در ترکیب درصدهای زیاد (در محدوده تغییرات انجام گرفته)
کاهش درصد تبدیل نهایی مشاهده میشود.
برای بررسی روند تبدیل پيوندهای دوگانه ،نمودارهای سرعت تبدیل
پيوندها برحسب زمان پخت بررسی میشود .شکل  3سرعت تبدیل
را برحسب زمان پخت آميخته نشان میدهد .بیشین ه سرعت ،با وجود
پلیمر پرشاخ ه  HBPدر مقایسه با نمون ه شاهد متفاوت است .بیشینه
سرعت مربوط به آميخت ه  HBP 2از سایر نمونهها بیشتر است .با وجود
این ،کاهش شدید سرعت با پیشرفت واکنشهای پلیمرشدن نشاندهنده
کاهش ناگهانی مقدار تبدیل در این بازه زمانی ( )7/75 s -23/5 sاست.

پس از این مرحله رفتار نمودار سرعت مشابه آميخته شاهد است و
تقریب ًا مشابه آن پیش میرود .نمودار سرعت مربوط به آميخت ه HBP 5
سرعت بیشین ه کمتری را نسبت به آميخت ه  HBP 2نشان میدهد.
با توجه به آنچه در پژوهشهای پیشین بیان شده است [،]25،28
کاهش سرعت بیشینه به علت کمتربودن تعداد پيوندهای دوگانه در
آميخته است .بهعبارت دیگر ،در این سامانه پلیمر پرشاخه مانند اثر
کاهنده غلظت برای پيوندهای دوگانه عمل میکند .ولی مشاهده
میشود ،این سامانه مقدار تبدیل نهایی بیشتری را نسبت به سایر
آميختهها نشان میدهد .نتایج بررسی نمودار سرعت پخت نشان
میدهد ،علت این موضوع به سرعت تبدیل پيوندهای دوگانه در
مراحل پیشرفته پخت ارتباط دارد.
همانطور که در شکل  3دیده میشود ،در باز ه زمانی  18 sتا
 ،120 sآميخته  HBP 5مقادیر سرعت پخت بیشتری نسبت به
آميختههای شاهد و  HBP 2نشان میدهد .بهنظر میرسد ،سرعت
بیشتر تبدیل پيوندهای دوگانه در این مرحله باعث شده است که
آميخته  HBP 5نسبت به سامانههای شاهد و  HBP 2مقدار تبدیل
نهایی بیشتری داشته باشد.
آميخته  HBP 10نیز رفتاری مشابه  HBP 5نشان میدهد .با این
تفاوت که سرعت بیشین ه کمتری نسبت به این آميخته دارد .با وجود
این ،مقدار تبدیل نهایی آن نسبت به دو آميخته شاهد و  HBP 2بیشتر

ی فرابنفشپز
شکل -2مقدار تبدیل پيوندهای دوگانه نمونه شاهد و آميختهها 
حاوی مقادیر  5 ،2و  10%از پلیمر پرشاخ ه  HBPبرحسب زمان پخت.

شکل  -3سرعت تبدیل پيوندهای دوگانه نمونه شاهد و آميختههای
حاوی  5 ،2و  10%وزنی از  HBPبرحسب زمان پخت.
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است .همانطور که برای  HBP 5بیان شد ،افزایش مقدار تبدیل نهایی
به دلیل بیشتربودن سرعت پخت آميخته در مرحله سوم (باز ه زمانی
 17 sتا  120 sدر آميخته  )HBP 10اتفاق افتاده است .همچنین ،این
آميخته مقدار تبدیل نهایی کمتری نسبت به  HBP 5نشان میدهد
که بهنظر میرسد ،به علت کمتربودن سرعت بیشین ه پخت نسبت به
 HBP 5است .شکل  4نشاندهند ه چگونگی تبدیل پيوندهای دوگانه
حین پخت آميختههای با ترکیب درصدهای مختلف از پلیمر پرشاخه
 MHBPاست.
آميخت ه  MHBP 2مقدار تبدیل نهایی کمتری را نسبت به نمون ه شاهد
نشان میدهد .بهنظر میرسد ،در این آميخته وجود پلیمرهای پرشاخه
اصالح شده  MHBPموجب کاهش غلظت پيوندهای دوگانه شده و به
همین دلیل مقدار تبدیل نهایی کمتری را نشان میدهد .افزایش مقدار
تبدیل نهایی با افزایش ترکیب درصد پلیمر پرشاخه در سامانه ،موجب
بهبود عملکرد غلتکی این پلیمرها در آميخته میشود و آميخته میتواند
در روند پخت به مقدار تبدیل بیشتری دست پیدا کند.
شکل  5مقادیر سرعت تبدیل پيوندهای دوگانه را برحسب زمان پخت
آميخت ه فرابنفشپز برای آميختههای حاوی ترکیب درصدهای مختلف
از پلیمر پرشاخ ه  MHBPنشان میدهد .همانطور که برای آميختههای
حاوی  HBPنیز توضیح داده شد ،در این شکل اثر کاهش غلظت
پيوندهای دوگانه به دلیل وجود پلیمرهای پرشاخه ،با توجه به کاهش
سرعت بیشین ه پخت مشخص است .با افزایش ترکیب درصد  MHBPدر
آميخته نیز نمودار مقادیر بیشین ه سرعت کمتری را نشان میدهد.
در مراحل پیشرفت ه پخت که زنجیرهای در حال رشد ،به وزن
مولکولی زیاد رسیدهاند و سامانه در آستان ه ژلشدن و محدودشدن
حرکتهای مولکولی قرار دارد ،آميخته  MHBP 2رفتاری مشابه
آميخته شاهد نشان میدهد .ولی دو آميخته  MHBP 5و MHBP 10

شکل  6مقدار تبدیل پيوندهای دوگانه برحسب زمان پخت را برای
آميختههای با  2%وزنی از پلیمرهای پرشاخ ه مختلف نشان میدهد.
با مقایسه آميختههای  HBP 2و  MHBP 2میتوان دریافت ،عملکرد
کاهش غلظت در آميخته  MHBP 2شدت بیشتری دارد .زیرا در تمام
زمانها این آميخته مقدار تبدیل کمتری را نسبت به نمونه HBP 2
نشان میدهد .شاید بتوان بیان کرد ،این مقدار تأخیراندازی بیشتر در
آميخته  MHBP 2به علت حجیمتربودن ساختار این پلیمر پرشاخه
در مقایسه با  HBPاست .شکل  7چگونگی سرعت تبدیل پيوندهای
دوگانه برحسب زمان را برای آميختههای با  2%از پلیمرهای پرشاخه

شکل  -4مقدار تبدیل پيوندهای دوگانه نمونه شاهد و آميختههای با
ترکیب درصدهای مختلف از پلیمر پرشاخه .MHBP

شکل  -6مقدار تبدیل پیوندهای دوگانه آميختههاي داراي  2%از
پلیمر پرشاخه  HBPو  MHBPبرحسب زمان پخت.

شکل  -5سرعت تبدیل پيوندهای دوگانه نمونه شاهد و آميختههای
حاوی  5 ،2و  10%وزنی از  MHBPبرحسب زمان پخت.
در بازه زمانی  29 sتا حدود  ،124 sمقادیر سرعت بیشتری را نشان
میدهند .همین موضوع موجب بیشترشدن درصد تبدیل نهایی در این
آميختهها شده است.
اثر گروههای انتهایی پلیمر پرشاخه بر مقدار تبدیل پيوندهای دوگانه
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شکل  -7سرعت تبدیل پيوندهای دوگانه و آميختههای حاوی  2%از
پلیمرهای پرشاخه  HBPو  MHBPبرحسب زمان پخت.

شکل  -9سرعت تبدیل پيوندهای دوگانه نمونه شاهد و آميختههای
حاوی  5%از پلیمرهای پرشاخه  HBPو  MHBPبرحسب زمان پخت.

نشان میدهد.
آميخته  MHBP 2بیشینه سرعت کمتری را نسبت به  HBP 2نشان
میدهد ،این مشاهده با مطالب بیان شده دربار ه اثر کاهش غلظت
پلیمر پرشاخه  MHBPدر مقایسه با  HBPهماهنگی قابل قبولی دارد.
شکل  8چگونگی سرعت تبدیل پيوندهای دوگانه برحسب زمان را
برای آميختههای با  5%از پلیمرهای پرشاخه نشان میدهد .آميخته
 HBP 5بیشترین مقدار تبدیل نهایی را نشان میدهد .بیشتربودن مقدار
تبدیل این آميخته نسبت به نمونه  MHBP 5با توجه به توضیحات
ارائه شده برای شکل  4مورد انتظار بود .شکل  9سرعت تبدیل
پيوندهای دوگانه را در آميختههایی با  5%وزنی از پلیمرهای پرشاخه
مختلف نشان میدهد.
همانطور که نتایج نشان میدهد ،آميخته  HBP 5بیشین ه سرعت
بیشتری را نسبت به آميخته  MHBP 5نشان میدهد ،ولی افزایش
سرعت این دو آميخته نسبت به آميخته شاهد یکسان است .همانطور

که در توضیحات مربوط به شکل  8بیان شد ،بهنظر میرسد کمتربودن
مقدار تبدیل در آميخته  MHBPبه علت بزرگتربودن ساختارهای
پرشاخه در این آميخته نسبت به پلیمر پرشاخه  HBPاست .كمتربودن
مقدار بیشینه سرعت در آميخته  MHBP 5نسبت به  HBP 5تأییدی
بر این موضوع است .بزرگتربودن ساختار موجود در آميخته موجب
کاهش بیشتر غلظت پيوندهای دوگانه در نمونه شده و همین موضوع
کاهش بیشینه سرعت را در پی دارد [.]14،25
در شکل  10چگونگی سرعت تبدیل پيوندهای دوگانه برحسب
زمان برای آميختههای با  10%از پلیمرهای پرشاخه نشان داده شده
است .در این ترکیب درصد نیز آميخت ه حاوی پلیمر پرشاخه HBP
مقدار تبدیل بیشتری را نشان میدهد که علت آن پیشتر بیان شد.
(توضیحات مربوط به شکل  .)4همچنین شکل  11مقدار تغییرات
سرعت تبدیل پيوندهای دوگانه را برحسب زمان واکنش برای

شکل  -8مقدار تبدیل پیوندهای دوگانه نمونه شاهد و آميختههاي
داراي  5%پلیمر پرشاخه  HBPو  MHBPبرحسب زمان پخت.

شکل  -10مقدار تبدیل پیوندهای دوگانه نمونه شاهد و آميختههاي
حاوی  10%از پلیمر پرشاخه  HBPو  MHBPبرحسب زمان پخت.
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شکل  -11سرعت تبدیل پيوندهای دوگانه نمونه شاهد و آميختههای
حاوی  10%از پلیمرهای پرشاخ ه  HBPو  MHBPبرحسب زمان پخت.
آميختههای با  10%از پلیمرهای پرشاخه نشان میدهد .همانطور که
مشاهده میشود ،در این شکل نیز نمودار سرعت تغییرات آميخته
 HBP 10بیشینه سرعت بیشتری را نسبت به آميخته  MHBP 10نشان
میدهد .این تفاوت در شکل  9نیز مشاهده شد و علت آن به تفاوت
اندازههای مولکولی دو ساختار  HBPو  MHBPنسبت داده شد.

نتيجهگيري
در این پژوهش ،پلیمر پرشاخه  H1500برپایه پلیاستر آمید با
گروههای انتهایی هیدروکسیلی و حالت اصالح شد ه آن با گروههای

انتهایی از زنجیرهای اسید چرب در ترکیببندی از مرکب جوهرافشان
فرابنفشپز براي مطالعه اثر پلیمر پرشاخه بر رفتار پخت آميخته بهکار
گرفته شد .اثر پلیمر پرشاخه بر رفتار حین پخت مرکب فرابنفشپز با
استفاده از آزمون  RT-FTIRبررسی شد .نتایج نشان داد ،وجود پلیمر
پرشاخه حتی بدون وجود گروههای شیمیایی واکنشپذیر نیز باعث
بهبود شرایط پخت و افزایش مقدار تبدیل نهایی در شبکه پلیمری
میشود .پلیمرهای پرشاخه با ساختار کرویشکل در مراحل انتهایی
پخت موجب تسهیل حرکتهای مولکولی میشوند .همین موضوع
موجب بهبود پیشرفت پلیمرشدن در مراحل انتهایی و بیشترشدن
مقدار تبدیل پيوندهای دوگانه در شبکه میشود .مرکبهای حاوی
پلیمر  HBPمقدار تبدیل نهایی بیشتری را نسبت به مرکبهای حاوی
 MHBPدر ترکیب درصد ثابت نشان دادند .این نتایج نشان میدهد،
حجم مولکولی ساختار پرشاخه بهطور مستقیم بر مقدار تبدیل نهایی
سامانه فرابنفشپز اثرگذار است .از آنجا که پلیمرهای پرشاخه بهکار
رفته در این سامانه فاقد گروههای شیمیایی واکنشپذیر بودند ،وجود
این پلیمرها موجب کاهش غلظت پيوندهای دوگانه موجود در سامانه
میشوند که در این حالت سرعت پلیمرشدن در سامان ه فرابنفشپز
کاهش مييابد .بنابراین ،حجیمتربودن پلیمرهای پرشاخ ه اصالح
شده و شدیدتربودن اثر کاهش غلظت پيوندهای دوگانه با وجود
این پلیمرها علت کمتربودن مقدار تبدیل نهایی در این مرکبهاست.
نتایج نشان داد ،مرکب فرابنفشپز با  5%وزنی از پلیمر پرشاخه HBP
بیشترین مقدار تبدیل را دارد.
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