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مقاالت

.]c[  برش زیر آب .)b برش رشته ای .)a :1 شکل
پای��ه اصل��ی مس��تربچ ها را بس��پارهایی مانن��د پلي اتيل��ن، پلي پروپيلن، 
پلي  اس��تایرن و برخی دیگر تش��کيل می دهند. از دیگر م��واد به کار رفته 
در تهيه مس��تربچ می توان به افزودنی هایی مانند واکس، انواع استئارات ها، 
روان کننده ه��ا، پایدارکننده ه��ای UV و برخی افزودنی های دیگر اش��اره 
ک��رد. پرکننده هایی مانند کربنات کلس��يم نيز در فرمول بندی مس��تربچ به 
کار می روند. یکی از اجزا اصلی مس��تربچ ها، رنگدانه ها هستند. مهمترین 
رنگدانه س��فيد مورد اس��تفاده در تهيه مستربچ س��فيد بسپاری، دی اکسيد 

تيتانيوم  )TiO2( می باشد که در ذیل به تفصيل به آن پرداخته می شود. 

2- رنگدانه سفید دی اکسید تیتانیوم 
رنگدانه  س��فيد دی اکسيد تيتانيوم )تيتان( تمام طول موج های نور مرئی را 
منعکس و پراکنده کرده و در نتيجه محصول رنگدانه دار س��فيد و مات را 
توليد می کند [2]. دی اکسيد تيتانيوم مهمترین رنگدانه سفيد مورد استفاده 
در صنعت پالستيک اس��ت. این ماده ضریب شکست نور باالتری نسبت 
به دیگر رنگدانه های سفيد داشته و از پایداری شيميایی و حرارتی خوبی 

برخوردار اس��ت. همچنين TiO2 خطرناک نبوده و دارای پراکندگی بسيار 
خوبی می باشد. دی اکسيد تيتانيوم دارای دو گونه تجاری کاربردی روتایل  
و آناتاز  می باشد. روتایل دارای کدری باالتر و بطور قابل توجهی فعاليت 
نوریاری  کمتری نس��بت به آناتاز است. هم چنين روتایل ضریب شکست 
نور بزرگ-تر)2/70 در مقابل 2/55( نس��بت به فرم آناتاز داشته که منجر 
به قدرت پراکندگی نور بهتر آن می گردد. قابل ذکر اس��ت که نوع روتایل 
TiO2 اصالح س��طح را به آس��انی می پذیرد و پيوند بهتری نسبت به فرم 
آنات��از برقرار می کند [3]. تصاویر SEM س��اختارهای روتایل و آناتاز در 

شکل 2 آورده شده است [4].
                    

شکل 2: تصاویر SEM a(. روتایل b(. آناتاز [4]

در ميان رنگدانه های معدنی که تاکنون استفاده شده اند، دی اکسيد تيتانيوم 
س��فيدی متراکمی را با هزینه کم در بس��پار ایجاد می کند این در شرایطی 

است که از فرم روتایل با اندازه ذرات متوسط استفاده شود [2]. 
از دیگر رنگدانه های س��فيد می توان به سولفيد روی )ZnS(، سيليکات های 
آلومينيوم، سولفات باریم، سيليکات کلسيم و سيليکات منيزیم اشاره کرد [3].

3- روش های تولید دی اکسید تیتانیوم
دي اکسيد تيتانيوم  از سنگ خام استخراج و سپس ناخالصی های آن مانند 

اکسيد آهن از بين می رود. دو فرآیند برای توليد وجود دارد: 
1(. سولفات )46٪ سهم از توليد، رو به کاهش(: فرآیند شيميایی مرطوب 
چند مرحله ای به صورت پيمانه ای و یا پيوس��ته. س��نگ معدن در ابتدا در 
اسيد س��ولفوریک غليظ حل شده که منجر به تشکيل رسوب نمک آبدار 
می شود. سپس این رسوب برای توليد یکی از دو شکل بلوری آناتاز و یا 

روتایل کلسينه تبدیل می شود. 
2(. کلرید )54٪ سهم از توليد، رو به افزایش(: یک فرآیند دو مرحله ای در 
درجه حرارت باال. سنگ معدن تيتانيم با کک و کلر برای توليد تتراکلرید 

مستربچ بسپاری سفید
رنگ بخش ها  شامل رنگدانه ها  و یا رزانه ها  و یا دیگر مواد افزودنی 
هس��تند که برای رنگ آمیزی توده ای پالس��تیک ها استفاده می شوند. 
رنگ بخش ه��ا در پنج گونه وج��ود دارند که یکی از آنها، مس��تربچ  
می باشد. مستربچ جامدی است که به صورت قرص و یا دانه به فروش 
می رسد و برای ایجاد رنگ در قطعات پالستیکی با درصدهای مختلف 
استفاده می شود. اکثر مستربچ ها با استفاده از اکسترودرهای تک ماردان 
و دوماردان به ش��کل قرص تولید می شوند. مستربچ ها ممکن است به 
صورت رشته ای)شکل a ،1( و یا دانه اي )شکل b ،1( تولید شوند[1] 
که در حالت دانه اي از دس��تگاه دانه س��از تح��ت آب  یا رینگ آب  

استفاده مي شود. 
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تيتانيم واکنش می کند. س��پس تتراکلرید تيتانيم خالص با اکسيژن واکنش 
کرده تا دی اکس��يد تيتانيوم روتایل توليد شود. کلرید توليد شده به مرحله 
اول برگردانده می ش��ود. در این فرآیند نمی ت��وان مقادیر تجاری از آناتاز 
تولي��د کرد. این فرآیند نس��بت به روش اول پيش��رفته تر بوده و به دالیل 

زیست محيطی ترجيح داده می شود [3].

4- اصالح سطح دی اکسید تیتانیوم
دی اکس��يد تيتانيوم بس��ياری از تابش های UV را ج��ذب می کند که در غير 
این صورت، ماتریس بس��پاری به تدریج تجزیه می شد [3]. در نتيجه می توان 
بيان داشت که دی اکسيد تيتانيوم یک پایدارکننده UV بسيار موثر بوده که نور 
را جذب کرده و آن را به حرارتی که برای ماتریس بس��پار بی ضرر می باشد، 
 UV تبدیل می کند [5]. رنگدانه اصالح نشده دی اکسيد تيتانيوم ، بيشتر انرژی
را به حرارت تبدیل کرده و ميزان انرژی باقی مانده منجر به ایجاد مواضع  فعال 
و یا رادیکالی در سطح ذرات رنگدانه می شود. این واکنش در این موضع ها، 
شکست بس��پار اطراف آن را ش��تاب داده که باعث از دس��ت دادن براقيت 
می گردد. تقریباً تمام دی اکس��يد تيتانيوم مورد استفاده در صنعت پالستيک، 
رنگدانه اصالح ش��ده است. فناوری اصالح سطح این رنگدانه بسيار پيچيده 
اس��ت. اصالح س��طح اصلی، که هنوز هم عموماً استفاده می شود، با استفاده 
از  آلومينا  )اکس��يد آلومينيوم( صورت مي پذیرد. در ميان دیگر مواد معدنی، 
سيليکا کمتر و زیرکونيوم به ندرت استفاده می شود [3]. اصالح سطح باعث 
افزایش ترشوندگی رنگدانه با بسپار [2]، تا حدودي افزایش پراکندگی، مهار 
واکنش های شيميایی نامطلوب )با تشکيل یک مانع بين دی اکسيد تيتانيوم و 
رزین(  [3] و حفاظت بسپار در برابر پرتو UV می شود [2]. برای اصالح سطح 
دی اکس��يد تيتانيوم از 0/5-3/5٪ آلومينا در طی فرآیند توليد رنگدانه استفاده 
می ش��ود. این ماده با تمام سامانه های اصلی سازگار است، اما بواسطه خروج 
آب تبلور آن در دماهای باال به صورت بخار می تواند مشکالتی را ایجاد کند. 
ل��ذا در فرآیندهای در دمای باالی C° 250-300 توصيه می ش��ود از ذرات با 
ميزان 0/5٪ آلومينا و یا زیر این مقدار استفاده شود. با اصالح سطح رنگدانه با 
ترکيبات معدنی مناسب ميزان فعاليت نوریاری کاهش می یابد. اصالح سطح 
با مواد آلی که اغلب پلی اُل ها، آمين ها، سيلوکسان ها و اسيدهای چرب فسفاته 

هستند، نيز انجام می شود [3].

4- مستربچ سفید
مستربچ س��فيد معموالً با 50-75٪ مواد افزودنی )به ویژه رنگدانه( توليد 
می شود. انواع گونه های مستربچ سفيد و کاربردهایشان در جدول 1 ارائه 

شده است [3].

جدول 1: انواع گریدهای مستربچ سفید ]3[

5- نتیجه گیری
دی اکس��يد تيتاني��وم مهم تری��ن و کاربردی تری��ن رنگدانه س��فيد 
ب��رای تولي��د مس��تربچ س��فيد ب��وده ک��ه در صنعت پالس��تيک از 
اهميت ویژه ای برخوردار اس��ت. این رنگدانه با جذب طيف نور 
بنف��ش، منجر به  UV نزدی��ک و گذرندادن برخ��ی از پرتوهای فرا

TiO2 [.2 دارای دو  UV می گردد [ محافظت بس��پار در برابر اشعه 
گون��ه تجاری کاربردی روتایل و آناتاز ب��وده که فرم روتایل آن 
کاربردی تر می باش��د. با اصالح س��طح اکس��يد تيتانيوم با استفاده 
از آلومين��ا قابلي��ت مقابله این رنگدانه با تجزیه نوریار بس��پار در 

براب��ر ام��واج UV،  تقوی��ت مي گ��ردد[ 3،2]. 
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واژه نامه
  Colorant رنگ بخش  
Pigment رنگدانه  
Dye رزانه 
Masterbatch or concentrate مستربچ 
Pelletized قرص  
Granule دانه 
Under water تحت آب  
Water ring رینگ آب 
Titanium dioxide دی اکسید تیتانیوم 
Titania تیتان 
Rutile روتایل 
Anatase آناتاز 
Photocatalytically نوریار 
Colour index شاخص رنگ 


