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apeseed oil-filled ethyl cellulose microcapsules were prepared using a twostep solvent evaporation method. The prepared oil-filled microcapsules were
characterized by; optical microscopy, scanning electron microscopy and
particle size analyzer. The mechanical properties of carboxylated styrene/butadiene
copolymer latex films containing various levels of microcapsules were studied using
DMTA and tensile strength measurements. The characterization test results showed
that rapeseed oil-contained microcapsules with a regular spherical shape, diameter
range of 10-45 μm, and a relatively rough porous shell were successfully prepared.
The results also revealed that the overall mechanical properties of the latex films
containing oil-filled microcapsules improved, due to reinforcing effect of capsules
within the latex films; with the best results using 1-2 wt% of oil-filled microcapsules.
The improved results were obtained in reinforcing the samples before tests such as
tensile tension, capsule rupturing and the oil release within the polymeric network by
maintaining the integrity of the films by plasticization of the surrounding polymeric
network, increased elongation-at-break, and enhanced resistance against tear or
break. With further increasing of microcapsules content up to 3 wt%, there was a
drop in overall mechanical properties of latex films, due to possible aggregation of
microcapsules, presence of free rapeseed oil within the latex film and weak polymer/
microcapsules interface. A proper distribution and dispersion of oil-filled microcapsules
within the latex film, and rupture of sufficiently large microcapsules under stress, oil
release within the polymeric network and easy movement of the chains were the main
requirements for achieving latex film with good mechanical properties.
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چکیده

در این پژوهش ،ابتدا میکروکپسولهای تشکیل شده از جداره اتیل سلولوز و هسته روغن ُکلزا به

روش دومرحلهای تبخیر حاللی تهیه شدند .شکلشناسی میکروکپسولهای سنتز شده با بهکارگیری

روشهای متداول از قبیل میکروسکوپی نوری ،میکروسکوپی الکترونی پویشی ( )SEMو تعیین اندازه
واژههای کلیدی
میکروکپسول،
پوشش آبپایه،
خودترمیمشوندگی،
نرمکنندگی،
خواص فیزیکی  -مکانیکی

ذرات و توزیع آنها بررسی شد .سپس ،خواص مکانیکی پوشش آکریلی آبپایه بر پایه کوپلیمر
بوتادیان  -استیرن کربوکسیلدارشده حاوی درصدهای مختلفی از میکروکپسول با اندازهگیری

استحکام کششی و آزمون دینامیکی  -مکانیکی بررسی شد .نتایج آزمونهای شکلشناسی نشان
داد ،میکروکپسولهای کرویشکل منظم با قطر تقریبی  10 µmتا  ،45 µmحاوی روغن ُکلزا با
پوستهای نسبت ًا زبر و متخلخل با موفقیت تهیه شد .همچنین ،خواص عمومی مکانیکی فیلم التکس

حاوی میکروکپسولهای دارای روغن ،بهبود یافت .بهترین نتیجه خواص مکانیکی با افزودن

 1%تا  2%وزنی میکروکپسولهای دارای روغن بهدست آمد .این نتایج به دلیل اثر تقویتکنندگی
میکروکپسولها در فیلم التکس ،پیش از کشش و اثر نرمکنندگی روغن آزاد شده بین زنجیرهای

پلیمری ،افزایش ازدیاد طول تا پارگی ،افزایش مقاومت در برابر شکست و تخریب فیلم در زمان
اعمال کشش و تنش است .با افزایش درصد وزنی میکروکپسولها در فیلم التکس ( 3%وزنی)
خواص عمومی فیلم التکس ،به دلیل افزایش احتمال تجمع ذرات میکروکپسول ،وجود روغن آزاد

در فیلم و فصل مشترک ضعیف پلیمر و میکروکپسول کاهش یافت .توزیع یکنواخت و پخش مناسب

میکروکپسولهای حاوی روغن خشکشونده در فیلم التکس و پارهشدن میکروکپسولهای به
اندازه کافی بزرگ در زمان بروز تنش و رهاسازی روغن بین زنجیرهای پلیمر برای تسهیل حرکت
آنها روی هم ،از شرطهای الزم برای حصول خواص مکانیکی مناسب فیلم التکس است.
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پوششهاي پليمري معموالً در طيف گستردهای از مصارف تزئيني،
صنعتي و کاربردی استفاده ميشوند .با وجود اين ،در بسياري
از کاربردها پوششهاي پليمري دچار ضربه ،آسيب و صدمات
ناخواستهاي ميشوند که ادامه کاربری مناسب آنها را با مشكل روبهرو
میسازد [ .]1،2در موارد متعددي هم ،آسيبهاي فيزيكي و مكانيكي
پوششهاي پليمري طي فرايند نهايي ساخت محصول ،رخ ميدهد.
بروز اين آسيبها ،افزون بر از بینبردن زيبايي پوشش و محصول
مدنظر ،موجب افزايش نفوذپذيري رطوبت ،اكسيژن و ساير گازها و
عوامل مضر ميشود .در نتيجه ،نفوذ سريع عوامل گفته شده به زيراليه
پوشش موجب کاهش مقاومت در برابر خوردگي براي پوششهاي
حفاظتي ،افزایش نفوذپذيري براي پوششهاي بستهبندي و در مجموع
کاهش خواص عمومی پوشش میشود [ .]3روشهاي مرسوم
متعددي براي بهبود مقاومتهاي فيزيكي و مكانيكي پوششهاي
پليمري وجود دارد .برخي از اين روشها عبارت از افزايش ضخامت
پوشش [ ]3و استفاده از نانوپوششها و نانوذرات عاملدار [،]4-6
پليمرهايي با چگالی شبكه بیشتر [ ]7و التكسهاي عاملدار هسته -
پوسته شبكهايشونده در پوششهاي آبپایه است [ .]8اكثر روشهاي
نامبرده ،موجب افزايش هزينهها ميشوند .از ميان روشهاي متعددي
كه براي بهبود خواص فيزيكي و مكانيكي پوششهاي پليمري در
دسترس است [ ،]3-8استفاده از مواد ترميمشونده در فرمولبندی
پوشش ،ايده نسبت ًا جديدي است كه در سالهاي اخير توجه ويژهاي
به آن شده است [.]9 ،10
 Whiteو همكاران [ ]10در سال  ،2001روش جديدي را براي
تعمير و حفظ خواص مكانيكي پوشش گرماسخت پليمري معرفي
كردند .در اين پوشش ،از مواد ترميمكنندهای استفاده شد كه به
شکل بستههاي كام ً
ال جدا از ماتريس پليمري ،درون كپسولهاي
كرويشكل حبس شده بودند .پس از بروز خراش ،ترك ،آسيب و
انتشار آنها ،جداره كپسولها شكسته میشود و مواد ترميمكننده به
محل آسيب ديده جاري شده و پس از پخت و جامدشدن ،ترميم
پوشش انجام ميشود [ .]9-14در سالهاي اخير توجه زيادي به تهيه و
استفاده از ميكروكپسولهايي با جداره اوره  -فرمالدهید و هسته
ديسيكلوپنتاديان ( )DCPDدر پوششهاي گرماسخت ،بهويژه
بر پايه اپوكسی شده است .در اين سامانه ،پس از بازشدن جداره
كپسول ،مواد ترميمکننده  DCPDدر مجاورت كاتاليزور ،11[ Grubbs
 ]15-18شبکهای شده و با انجام واكنش حلقهگشا و ضمن ترميم
ترك ،از رشد آن نيز جلوگيري ميكند .تاكنون سامانهها و پوششهاي
خودترميمشونده مختلفي از قبيل پيوندههاي اپوكسي [،]10 ،19 ،20

پلييورتانها و ايزوسياناتها [ ،]21ساختارهاي سيلوكساني براي
ماتريس وينيل استري [ ]22و پليديمتيلسيلوكسان [ ]23تهيه و بهكار
گرفته شدهاند .از آنجا كه ماهيت بيشتر سامانههاي خودترميمشونده بر
پايه انجام واكنشهاي شبكهايشدن با ماتريس پليمري است ،استفاده
از آنها در پوششهاي آبپایه و التكسهاي پليمري ،با محدوديت
روبهروست و مطالعات كمي هم در اين باره تاكنون انجام شده است
[ .]2بنابراین در پژوهش حاضر و در ادامه مطالعات پیشین [،]24
ضمن معرفي روش نسبت ًا جديدی براي تهيه ميكروكپسولهاي
حاوي روغن گياهي كلزا ،كاربرد آنها در پوشش آكريلي آبپایه و
اثر افزودن ميكروكپسولهاي تهيه شده بر خواص فيزيكي و مكانيكي
پوشش بررسي شده است .همچنين ،با توجه به ماهيت هسته روغنی
ميكروكپسولها ،افزون بر قابليت ترميمكنندگي به دليل خاصيت
خشكشوندگي روغن به سازوکار نرمكنندگي نيز توجه شده است.

تجربی
مواد

اتيل سلولوز ( ،)ECروغن ُكلزا ( ،)ROسديم دودسيل سولفات
( )SDSو اتيل استات ( )EAاز شركت Sigma-Aldrich
(كانادا) خريداري شد .التكس استيرن بوتاديان با نام تجاری
 Styronal ND 656با مقدار جامد  50%وزني از شركت BASF
(آمريكا) تهيه شد .ساير مواد شيميايي از نوع آزمايشگاهي بوده و
بدون خالصسازي استفاده شدند.
دستگاه ها و روشها

از همزن مكانيكي  -رقمي ( Wiarton Caframo BDCكانادا) ،با
قابليت تنظيم سرعت استفاده شد .اندازه ذرات ميكروكپسولها و
توزيع آنها با استفاده از دستگاه Multisizer 3 Particle Size Analyzer
ساخت شركت ( Coulter Counterآمريكا) ،شكل و شکلشناسی
ميكروكپسولهاي تهيه شده با استفاده از ميكروسكوپ نوري Leica
 DMLAاز شركت ( Leica Microsystemsآلمان) و ميكروسكوپ
الكتروني پویشي ( HITACHI S-2500ژاپن) معین و بررسي شد.
دستگاه كشش  Sintech 1و دستگاه  Polymer Laboratoryمدل PL
براي انجام آزمون خواص مكانيكي بهکار گرفته شد.
تهيه ميكروكپسولها

ميكروكپسولهاي  ،ECبا نسبت 70:30پوسته:هسته ( )RO:ECبه
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استحكام كششي نمونههاي تهيه شده ،مطابق با روش شرح داده
شده در استاندارد  ASTM D638بررسي شد .نمونههاي آزمون
استحكام كششي با ابعاد  100 × 15 × 0/15 mmتهيه و آزمون با
سرعت كشش  50 mm/minدر دماي  23 ± 2°Cانجام شد .براي هر
نمونه  7تكرار صحيح انجام و ميانگين مقادير ثبت شد .براي مقايسه،
نمونه حاوي  1درصد وزني ميكروكپسول فاقد روغن (EC- 1%
 )Non-Oilنيز بررسي شد .آزمون  DMTAروي نمونههایی با ابعاد
 30×10×0/15 mmو سرعت گرمادهي  ،50 °C/minدر محدوده
دمايي  -10°Cتا  90°Cو بسامد  1 Hzزیر جو نيتروژن انجام شد.

روش دومرحلهای تبخير حاللي تهيه شدند [ .]2 ،24در مرحله اول،
 0/9 gپودر  ECدر  18 mLحالل  EAتحت همزن مغناطيسي به
مدت حدود  60 minدر دماي محيط حل شد .پس از انحالل 2/1 g
از  ROدر  21 mLاز  EAبهطور مجزا به محلول اتيل سلولوز در
اتيل استات اضافه و به مدت  15 minبا همزن مغناطيسي همزده شد
(فاز حاللي ،محلول  .)1در ظرف ديگري 0/03g ،از  SDSو 0/01 g
سطحفعال غيريوني به  30 mLآب مقطر اضافه شد (فاز امولسيوني،
محلول  .)2سامانه با همزن مكانيكي با سرعت  800 rpmبه دماي
 57 ±2°Cرسانده شد .پس از آن با سرعت ثابت  800 rpmبه مدت
 90 minهمزده شد .درنهایت ،ميكروكپسولهاي تهيه شده ،با آب مقطر
چند مرتبه شستوشو و تعلیقی از  50%وزني ميكروكپسول در آب
مقطر تهيه شد.

نتایج و بحث

شکلشناسي ميكروكپسولهاي تهيه شده

شکلشناسي ميكروكپسولهاي تهيه شده

اندازه ذرات ميكروكپسولهاي تهيه شده و توزيع آنها با استفاده از
دستگاه بررسی اندازه ذرات مجهز به لوله ديافراگم  280ميكرومتري
بررسي و معين شد .بدین منظور 0/05 g ،ميكروكپسول به 250 mL
آب مقطر اضافه شد .پس از پخش ذرات با استفاده از همزن
مغناطيسي،بهطور مجزا ،سه مرتبه اندازهگيري انجام و متوسط نتايج
ثبت شد .شکلشناسی و شكل ظاهري ميكروكپسولها با استفاده از
ميكروسكوپ نوري و الكتروني بررسي شد .از روش خشككردن
انجمادي براي نمونهسازي آزمون  SEMاستفاده شد [ .]24پس از
قراردادن اليهاي از ميكروكپسول روي صفحه نگهدارنده نمونه ،اليه
نازكي از طال (حدود  )10 nmروي نمونهها پوشش داده شد .سپس،
تصاوير  SEMدر حالت الكترون ثانويه و ولتاژ  ،10 kVزیر جو
آرگون تهيه شد.

در شكل  1توزيع اندازه ذرات ميكروكپسولهاي تهيه شده در نسبت
هسته:پوسته ( 70:30 )RO:ECبا سرعت همزن  800 rpmنشان داده
شده است .اندازه متوسط ذرات ميكروكپسولها حدود  34/0 µmبا
ضريب انحراف ( 8/5% )CVبهدست آمد .مقدار  CVکه از تقسيم
انحراف معيار استاندارد بر متوسط قطر ذرات بهدست ميآيد ،نشان
ميدهد حدود تغييرات نتايج در محدوده قابل قبولي قرار دارد .با
افزايش سرعت به  ،1400 rpmقطر متوسط ذرات به  18/8 µmكاهش
مييابد [ .]25همچنین نتايج نشان ميدهد ،ميتوان با تغيير سرعت
اختالط،قطر متوسط ميكروكپسولها را كنترل كرد .عملكرد ،خواص

C

خواص فيزيكي  -مكانيكي التكسهاي حاوي ميكروكپسول

به مقدار مشخصي از التكس ،مقادير مختلفي از تعلیق ميكروكپسولهاي
تهيه شده اضافه شد .به نحوي كه درصدهاي وزني ميكروكپسول
نسبت به التكس به ترتيب برابر  2/0 ،1/0 ،0/5و  3/0شد .سپس،
تعلیقهاي تهيه شده به مدت  30 minبا همزن مغناطيسي مخلوط شد.
پس از هواگيري ،فيلمهايي از التكس روي شيشه از پيشتميزشده و
چربيگيري شده با استون در حمام فراصوتی با فيلمكش ميلهاي و با
ضخامت فيلم تر  200 µmاعمال و به مدت  ۱ hدر گرمخانه با دماي
 50°Cقرار داده شد .پس از آن ،فيلم تشكيل شد ه به آرامي از روي
سطح جدا و بهمدت  48 hدر شرايط كنترل شده دما و رطوبت قرار
داده شد تا فرايند تشكيل فيلم كامل شود.
352

شكل  - 1جزء حجمي و متوسط قطر ذرات ميكروكپسول تهيه شده
در نسبت  70: 30پوسته  :هسته با سرعت همزن .800 rpm
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مكانيكي و ظاهر ميكروكپسولها تحت تأثير اندازه ذرات آنها قرار
دارد [.]26 ،27
با افزايش سرعت ،تنش بيشتري به ميسلهاي شكل گرفته كپسول
در محلول وارد شده و در نتيجه،اندازه آنها كوچكتر ميشود .هرقدر
اندازه ذرات كپسولها بزرگتر باشد ،مقدار مواد ترميمكننده بيشتري
(در اينجا روغن خشكشونده) در زمان الزم آزاد ميشود [ .]27اما ،به
دليل محدودبودن ضخامت پوشش ،هرقدر مقدار كپسولها كوچكتر
باشد ،فيلم پوشش از يكنواختي بيشتري برخوردار است .تجربه نشان
داده است ،اگر اندازه كپسول كوچكتر از يك سوم ضخامت پوشش
باشد ،تغيير در خواص فيزيكي و ظاهري پوشش كمتر میشود.
بنابراين ،ميتوان از ميكروكپسولهاي تهيه شده در اين پژوهش در
پوششهايي با ضخامت فيلم خشک بيش از  100 µmاستفاده کرد.
از سوي ديگر ،با افزايش اندازه ذرات ،يكنواختي فيلم پوشش كاهش
يافته و خواص فيزيكي  -مكانيكي آن تغيير ميكند.
يكپارچگي ديواره ميكروكپسولهاي تهيه شده ،تشكيل تجمع
ذرات ،شكل و اندازه ميكروكپسولها با استفاده از تصاوير حاصل
از ميكروسكوپ نوري و ميكروسكوپ الكتروني پويشی (،)SEM
بررسي شد .در شكل  ،2تصوير حاصل از ميكروسكوپ نوري نمونه
كپسول تهيه شده در سرعت اختالط  800 rpmنشان داده شده است.
همانطورکه در این تصوير مشاهده ميشود ،ميكروكپسولها كام ً
ال
كروياند ،هيچ اتصالي با يكديگر ندارند و اندازه ذرات آنها بين
 5 µmتا 50 µmمتغير است .همچنين ،هيچ روغن آزادي در اطراف
كپسولها مشاهده نميشود .اين موضوع نشاندهنده احاطه كامل
روغن بهوسیله جداره اتيل سلولوز است [.]1

در شكل  - 3الف و  - ۳ب ،تصاوير  SEMميكروكپسولهاي تهيه شده
در  800 rpmنشان داده شده است .طبق تصاوير ،ميكروكپسولهاي
تهيه شده كام ً
ال كروي و متخلخل هستند .تخلخل سطحي ،ناشي از
فرايند تبخير حالل حبس شده در داخل ميكروكپسولها در زمان
شكلگيري آنهاست .ساختار متخلخل سطح ميكروكپسولها نقش
مهمي در خواص ترميمكنندگي آنها ايفا ميكند .ميكروكپسولهاي
با تخلخل و حفرههای بيشتر در سطح ،موجب آزادشدن مواد هسته
(در اينجا روغن) در فشار مكانيكي نسبت ًا کم ميشوند .با وجود اين،
الزم است كه ميكروكپسولهاي حاوي روغن ،در برابر تنشهاي
مكانيكي اعمال شده در شرايط پردازش از مقاومت الزم برخوردار
باشند تا از انتشار زودرس آنها جلوگيري شود .بهطور معمول،
شكستگي ميكروكپسولها شروع روند ترميم است .بنابراين ،تهيه
ي با ضخامت ديواره و خواص مكانيكي مناسب
ميكروكپسولهاي 
ضروري است [.]28
شکلشناسی ميكروكپسولها بهطور عمده به نوع مواد هسته،
فرايند رسوب و جامدشدن پوسته و مقدار امتزاجپذيري فاز حاللی
در فاز امولسيوني ،بستگي دارد .ميكروكپسولها ممكن است ،شكل
منظم يا نامنظم داشته باشند و براساس شکلشناسی ،تكهستهای،
چندهستهای يا ماتريسي باشند [ .]14ميكروكپسولهاي تكهستهاي
كرويشكل با مواد هسته احاطه شده به وسیله پوستهای پيوسته بوده و
ميكروكپسولهاي چندهستهاي شامل تعدادي از قطرههای كوچك از
مواد هسته هستند .در ميكروكپسولهاي ماتريسي ،مواد هسته بهطور
يكنواخت در مواد پوسته توزيع شدهاند .هرقدر ميكروكپسولها
ماتريسيتر باشند ،استحكام آنها بيشتر و هرقدر تكهستهايتر باشند،
قابليت آزادسازي مواد ترميمكننده آنها بيشتر ميشود .در شكل
 - 3ج و  - ۳د ،تصاوير  SEMسطح مقطع پوشش حاوي دو نوع
ميكروكپسول با شکلشناسی ماتريسي و تكهستهاي نشان داده شده
است.
خواص فيزيكي  -مكانيكي پوشش التكسي حاوي مقادير مختلف
ميكروكپسول

شكل  -2تصوير ميكروسكوپ نوري ميكروكپسولهاي تهيه شده.

در شكلهاي  4و  ،5منحنيهاي تنش  -كرنش و نتايج اندازهگيري
استحكام كششي براي فيلمهاي التكس حاوي مقادير مختلف از
ميكروكپسولهاي تهيه شده نشان داده شده است .در جدول  1نيز
نتايج آزمون كشش آمده است .همانطور كه در شكل  4مشاهده
ميشود ،منحنيهاي تنش  -كرنش نمونه فيلم التكس از سه ناحيه
تشكيل شده است .اولين بخش منحني تنش  -كرنش ،كه در آن تغيير
شكل کشسان رخ ميدهد ،براي نمونههاي مختلف كرنش ،بين 5
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(ج)

(الف)

(د)
(ب)
شكل - 3تصاوير ( :SEMالف) ميكروكپسولهاي اتيل سلولوز -روغن کلزا تهيه شده با سرعت همزن  800 rpmو نسبت پوسته  :هسته ،70 : 30
(ب) سطح مقطع پوشش حاوي ميكروكپسول پیش از پارهشدن( ،ج) سطح مقطع پوشش حاوي ميكروكپسول ماتريسي پس از پارهشدن و (د)
سطح مقطع پوشش حاوي ميكروكپسول تكهستهاي پس از پارهشدن.
تا  ،20متفاوت است .نمونه حاوي  1درصد وزني ميكروكپسولهاي
بدون روغن ( )EC-non-oilكمترين مقدار كرنش کشسان و بيشترين
354

مقدار تنش را در اين ناحيه نشان مي دهد .اين رفتار به دليل خاصيت
تقويتكنندگي ميكروكپسولها در فيلم التكس است .با افزايش
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شكل  -4منحنيهاي تنش-كرنش پوشش التكس حاوی درصدهاي
وزني مختلف از ميكروكپسول ( NLa ،Rو  ،EC-Non-Oilبه ترتيب
نشاندهنده فيلم التكس تنها ،ميكروكپسول حاوي روغن ُكلزا و
ميكروكپسولهاي بدون روغن و اعداد نشاندهنده درصد وزني
ميكروكپسول در فيلم التكس است).

شكل  - 5منحنيهاي تغييرات مدول يانگ و ازدياد طول تا پارگی
براي پوشش التكس حاوي مقادير مختلف وزني از ميكروكپسول.

مقدار ميكروكپسولها در فيلم التكس ،مقدار تنش براي ايجاد كرنشی
مشخص ،كاهش مييابد .كاهش مقدار تنش و افت خواص مكانيكي
را ميتوان به وجود تجمعهای كپسول در فيلم و نقاط ضعيف در
فصل مشترك ماتريس و ميكروكپسول مربوط دانست .با افزايش
بيشتر درصد كرنش ،منحنيهاي تنش نمونهها وارد ناحيه دوم ،يعني
تغييرشكل پالستيك ميشود كه بهطور معمول براي كرنش بيشتر،
به تنش كمتري در اين ناحيه نياز است .براي نمونههاي حاوي
ميكروكپسول ،تغيير شكل پالستيك در كرنش حدود  20%تا  75%رخ
ميدهد .در نمونه حاوي كپسولهاي بدون روغن ،وجود ذرات نسبت ًا
سخت ميكروكپسول ،موجب كاهش تحرك مولكولي و مهارشدن
حركت دررفتگي مولكولي در ساختار التكس ميشود .در نتيجه

تغییر شکل پالستیک ،در كرنشهاي كمتر رخ ميدهد .ناحيه دوم
منحنيهاي تنش  -كرنش ،داراي شيب كمتر و مسطحتر است .در
آخرين ناحيه از منحنيهاي تنش  -كرنش ،براي ادامه كرنش و ازدياد
طول نمونههاي آزمون ،نياز به تنش بيشتري (كرنش سختشدن)
است .براي نمونههاي حاوي ميكروكپسولهاي روغندار ،منحني
تنش  -كرنش در ناحيه دوم بهطور عمده خطي بوده و سرانجام آنها،
پارگي يا شكست بدون افزايش قابل مالحظه در مقدار تنش است.
همانطورکه در شكل  5و جدول  1مشاهده ميشود ،با افزودن مقدار
كمي ميكروكپسول به فيلم التكس ،استحكام كششي در مقايسه با فيلم
بدون ميكروكپسول بهبود ميبايد .با اضافهكردن  1%وزني ميكروكپسول
به تركيب التكس ،مدول يانگ از  4/77 MPaبه  5/59 MPaافزايش و

جدول  -1خواص فيزيكي و مكانيكي فيلم پوشش حاوي ميكروكپسول اتيل سلولوز – روغن ُكلزا.
كدنمونه

نتايج آزمون كشش
مدول يانگ
()SDT( )MPa

1.0 % EC-Non-Oil
NLa
0.5R
1.0R
2.0R
3.0R

(5/00 )0/18
(4/77 )0/22
(5/95 )0/11
(5/74 )0/19
(4/75 )0/21
(4/08 )0/25

ازدياد طول تا پارگی
()SDT()%
(98 )11
(191 )10
(222 )14
(204 )9
(154 )13
(145 )9

نتايج آزمون

تنش شكست

كار شكست

()SDT( )MPa

()SDT( )MPa

(3/79 )0/18
(2/70 )0/22
(3/03 )0/11
(4/37 )0/19
(1/99 )0/21
(1/49 )0/25

(3/15 )0/18
(3/84 )0/22
(4/36 )0/11
(5/85 )0/19
(2/68 )0/21
(1/55 )0/25

DMTA

مدول ذخيره ()MPa
در -10°C
835/7
777/3
851/4
825/8
561/0
431/4

در 90°C
1/831
0/802
2/751
2/051
1/273
1/161
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)Tg (°C
()SDT

(25/4 )0/3
(23/5 )0/5
(21/7 )0/2
(20/5 )0/5
(20/3 )0/3
(19/4 )0/5
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ازدياد طول تا پارگی از  191%به  222%افزايش يافته است .ميكروكپسولها
به تنهايي پیش از پارهشدن مدول کشسانی بیشتري نسبت به فيلم التكس
دارند .بنابراين ،هر دو قدرت كششي و مدول التكس تحت تأثير قرار
ميگيرند .استحكام كششي و مدول يانگ فيلم با اضافهكردن  2%يا 3%
وزني ميكروكپسول كاهش مييابد .كاهش خواص و نوسانات مشاهده
شده در آنها در بارگذاري بیشتر ميكروكپسول ،ممكن است به پخش
نامطلوب و تجمع ميكروكپسولها در ماتريس ،ناپيوستگي در فيلم و
فصل مشترك ضعيف ميكروكپسول  -پليمر مربوط باشد.
در مقايسه با فيلمهاي بدون ميكروكپسول ،افزودن ميكروكپسولهاي
حاوي روغن ،موجب افزايش مدول کشسانی ،كار شكست و ازدياد
طول تا پارگی ميشود .همانطوركه اشاره شد ،ميكروكپسولها داراي
مدول بیشتري نسبت به التكس هستند .در نتيجه ،افزودن آنها به
التكس موجب افزايش مدول ميشود .با وجود اين ،زماني كه فيلم
التكس در معرض تنش كششي قرار ميگيرد ،جداره كپسولها باز
میشود ،روغن موجود در هسته ،به داخل فيلم و بين زنجيرهاي
پليمري نفوذ میکند و موجب سرخوردن زنجيرهاي پليمر روي
يكديگر میشود .در نتيجه ازدياد طول تا پارگی فيلم التكس افزايش
مييابد .ب ه عبارت ديگر ،وجود مقدار حداقلي از ميكروكپسولهاي
حاوي روغن ،اثر مثبتي بر خواص كششي فيلم التكس دارد.
نتايج نشان ميدهد ،با افزايش مقدار ميكروكپسول در فيلم تا حدود
 2%وزني ،تنش و كرنش تسليم افزايش مييابد .بهنظر ميرسد ،با افزايش
بيشتر ميكروكپسولها در تركيب ،به دليل تجمع ذرات و همچنين وجود
فصل مشترك ضعيف التكس و ميكروكپسول ،خواص فيزيكي و
مكانيكي فيلم حاصل كاهش مييابد .مدول ذخيره و منحنيهاي
 tanδبراي فيلمهاي التكس حاوي مقادير مختلف ميكروكپسول در
شكل  6نشان داده شده است .همچنين مقادير مدول ذخيره در دماي
( -10°Cناحيه شيشهاي) و ( 90°Cناحيه الستيكي) و مقادير دماي
انتقال شيشهاي ( )Tgنمونههاي مختلف ،در جدول  1آمده است .در
ناحيه شيشهاي ،نمونه حاوي  1%وزني ميكروكپسول ،مدول ذخيره
نسبت ًا بیشتری را نسبت به ساير نمونهها نشان ميدهد .با افزايش دما
براي تمام نمونهها ،كاهش تدريجي در مدول ذخيره در ناحيه انتقالي
ي همه نمونهها ،مدول ذخيره در ناحيه الستيكي،
مشاهده ميشود .برا 
كاهش قابل توجهي دارد كه اين موضوع حاكي از ماهيت گرمانرم
التكس مصرفی است .با افزايش دما حركت زنجيرها و بخشهاي
پليمر راحتتر میشود و مدول كاهش مييابد .در اين ناحيه ،كمترين
مقدار حداقل مدول ذخيره ،براي نمونه التكس بدون ميكروكپسول
بهدست آمد كه نشاندهنده ماهيت کشسان التكس استفاده شده است.
با افزودن ميكروكپسول حتي  0/5%وزني مقادير مدول ذخيره در ناحيه
356

(الف)

(ب)
شكل  - 6نتايج آزمون  DMTAبراي نمونههاي التكس حاوي
درصدهاي وزني مختلف از ميكروكپسول( :الف) تغييرات مدول
ذخيره بر حسب دما و (ب) تغييرات  tandبر حسب دما.
الستيكي افزايش قابل توجهي را نشان ميدهد .اين نتايج نشاندهنده
نقش تقويت كنندگي ميكروكپسولها در التكس مصرفی است.
مقادير  Tgنمونههاي التكس با افزودن ميكروكپسول كاهش مييابد
(جدول  .)1كاهش  Tgرا ميتوان ناشي از وجود روغن در تركيب
ميكروكپسول دانست و با افزودن مقدار آنها در تركيب ،مقدار روغن
نيز بيشتر شده و در نتيجه  Tgكاهش بيشتري مييابد .نتايج كلي
آزمون  DMTAنيز مانند آزمون كشش ،اثر مثبت استفاده از مقادير
كم ميكروكپسولهاي حاوي روغن را در فرمولبندي التكس مورد
بررسي تأييد ميکند.
بهطور خالصه و به عنوان جمعبندي ميتوان بيان کرد ،با توزيع
يكنواخت و پخش مناسب ميكروكپسولهاي حاوي روغن خشكشونده
در فيلم التكس در زمان ايستا ،پارهشدن ميكروكپسولهاي به اندازه
كافي بزرگ در زمان بروز تنش و رهاسازي روغن بين زنجيرهاي
پليمر و تسهيل حركت آنها روي يكديگر ،فيلم التكسي با خواص
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 روغن ُکلزا- خواص مکانیکی پوشش آکریلی آب پایه حاوی میکروکپسولهای اتیل سلولوز

 ميكروكپسولها در داخل، پیش از كشش.طول تا پارگی ميشود
 وقتي فيلم.فيلم التكس به عنوان عامل تقويتكننده عمل میکنند
 ميكروكپسولهاي حاوي،در معرض كشش يا تنش قرار ميگيرد
.روغن باز شده و روغن بين زنجيرها و شبكه التكس رها میشود
.این موضوع موجب نرمشدگي فيلم و افزايش ازدياد طول ميشود
.بنابراين احتمال تخريب فيلم در تنشهاي زیاد را كاهش ميدهد
قدردانی

از دانشكده مهندسي شيمي دانشگاه تورنتو و پژوهشگاه پليمر و
 در اختيار قراردادن، به دلیل حمايتهاي مالي،پتروشيمي ايران
تجهيزات و امكانات و نیز پذیرفتن برخي از هزينههاي طرح تقدير و
.تشكر میشود

مكانيكي مناسب را در شرايط ايستا و خواص نرمشوندگي هنگام
. میتوان بهدست آورد،بروز تنش

نتیجه گیری
 به روش تبخير حاللي ميكروكپسولهايي با جداره،در اين پژوهش
 و توزيع34 µm  با اندازه متوسط،اتيل سلولوز و هسته روغن ُكلزا
 در سرعت،10-45 µm تقريب ًا يكنواخت اندازه ذرات در محدوده
 نتايج آزمونهاي فيزيكي و مكانيكي نشان. تهيه شد800 rpm اختالط
 خواص مكانيكي، درصد وزني ميكروكپسول2  تا1  با افزودن،داد
 وجود ميكروكپسولهاي حاوي روغن.فيلم التكس بهبود مييابد
 بهطور همزمان موجب افزايش استحكام و ازدياد،در فيلم التكس
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