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1( مقدمه 
رنگدانه های پودری از لحاظ ریخت شناس��ی )مورفولوژی( ش��امل ذرات 
 )Agglomerate( و کلوخه )Aggregate( انبوهه ،)Primary particles( اولیه
هس��تند. انبوهه ه��ا در اثر تجمی��ع ذرات اولیه با یکدیگ��ر و تحت تاثیر 
نیروهای الکترواس��تاتیک و یا ش��یمیایی تشکیل می ش��وند. این در حالی 
اس��ت ک��ه کلوخه ها از تجمی��ع ذرات اولیه و یا انبوهه ه��ا با یکدیگر در 
اثر نیروهای واندروالس��ی ایجاد می ش��وند. کلوخه ها به صورت ضعیف 
و انبوهه ه��ا به صورت قوی تری به هم چس��بیده اند، در نتیجه فرایندهای 
پراکنشی نمی تواند انبوهه ها را بشکند ولی قادر به جداکردن ذرات کلوخه 

از یکدیگر است. این ساختارها در شکل 1 نشان داده شده است )2،1(.

 شکل 1: اجزای موجود در پودرها )3(

رنگدانه های پودری حاوی انبوهه هایی هس��تند که با یکدیگر تجمیع شده 
و کلوخه هایی را ایجاد می کنند )4(. کلوخه ی رنگدانه ها در مس��یر تولید 
مس��تربچ می توانند منجر به ایجاد مش��کالت متعددی شوند که برخی از 

آنها عبارتند از:
• تنوع در سایه رنگ )Color shade( و شدت رنگ

)Spinneret( و رشته سازها )گرفتگی سریع صافی ها )فیلترها •
• شکستگی در الیاف )تولید الیاف تابیده(

• ایجاد ترک در فویل )5( 
•  اثرات مخرب روی خواص مکانیکی بسپار 

تاثیر موم )وکس( بر کیفیت مستربچ ها
در صنعت پالستیک، دستیابی به محصول با کیفیت از  نظر یکنواختی 
رنگ در محصول نهایی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ایجاد لکه 
 )Pigment( در محصول نهایی به دلیل عدم پراکنش مناس��ب رنگدانه
از جمله مش��کالت موجود در این حوزه بوده که تولیدکنندگان با آن 
روبرو هستند. از جمله دالیل این امر می تواند رنگدانه مصرفی باشد، 
لذا به دلیل اهمیت این مساله در مقاله حاضر به تفصیل به آن پرداخته 

می شود.
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• ایجاد ظاهر خال دار 
• تمرکز تنش و در نتیجه ایجاد شکستگی )شکل 2( )4(

 شکل 2: شکستگی حین قالب گیری به دلیل وجود کلوخه های رنگدانه )4(

چنین مش��کالتی را می توان از طریق آماده س��ازی رنگدانه قبل از تولید و 
در نتیج��ه پراکنش بهتر آن، حل کرد. یک��ی از مهم ترین پیش نیازها برای 
پراکن��ش خوب رنگدانه ها جهت افزایش کیفی��ت محصول نهایی، خیس 
کردن کامل کلوخه ی رنگدانه ها می باشد. این ترشوندگی نه تنها در سطح 
کلوخه ه��ا، بلکه در داخل و خارج آنها نیز باید انجام گیرد )5(. برای این 

منظور از عوامل پراکنش یار )Dispersant( استفاده می شود.

2(  عوامل پراکنش کننده
عوام��ل پراکنش ی��ار برای دس��تیابی به توزی��ع یکنواخ��ت رنگدانه ها یا 
پرکننده ه��ا در ترکیب بندی مواد برای تولید مس��تربچ و آمیزه و هم چنین 
جلوگیری از تشکیل کلوخه ها و کاهش آنها، ضروری است )6(. به عنوان 
مث��ال ایجاد رگه در مس��تربچ قرمز پلی آمید 66 ب��ه دلیل پراکنش ضعیف 

رنگدانه در شکل 3 نشان داده شده است )4(.

 )4( )25 µm شکل 3: پراکنش ضعیف رنگدانه در مستربچ قرمز پلی آمید 66 )فیلم 

در واق��ع در فرایند پراکنش، توزیع رنگدانه در سراس��ر ماتریس همراه با 
کاهش اندازه کلوخه ها و ایجاد ذرات اولیه و انبوهه و یا ایجاد کلوخه های 

کوچک تر صورت می گیرد. هدف از فرایند پراکنش عبارت است از:
• شکست کلوخه ها توسط نیروی برشی مکانیکی 

• تر شدن سطح ذرات رنگدانه 
• توزیع ذرات رنگدانه ترشده در سراسر محیط  

• پایدارسازی ذرات جامد ترشده و جلوگیری از کلوخش مجدد آنها )1( )شکل 4(. 

 شکل 4: نظریه ی بهبود پراکنش رنگدانه )5(

س��ه گروه اصلی که به عنوان عوامل پراکنش یار اس��تفاده می شوند شامل 
موارد ذیل  است:

• موم های طبیعی و مصنوعی
• مشتقات اسیدهای آلی )مانند اسیدهای چرب، آمید و یا استر اسیدها(
• مشتقات چندپاری )مانند پلی آکریالت ها، بسپارهای فلوئوردار کربنه( )6(

در صنعت پالستیک، به طور گسترده ای از موم ها استفاده می شود. موم ها، 
بس��پارهایی با وزن مولکولی کم هس��تند )6( که برای پراکنش رنگدانه و 
یا س��ایر مواد افزودنی به کار می روند. یکی از پرمصرف ترین موم ها برای 
 PE تولید مستربچ ها، موم پلی اتیلن )شکل 5( است. این موم که به عنوان
wax نیز ش��ناخته می ش��ود، پلی اتیلن با وزن مولکولی بس��یار کم بوده که 

متشکل از زنجیره ی تکپارهای اتیلنی است و دارای مصارف و کاربردهای 
بس��یار متنوعی می باشد. PE wax محصول جانبی در تولید پلی اتیلن بوده 
و در هر دو ش��کل HDPE و LDPE موجود اس��ت و دارای انواع مختلفی 

می باشد )7(.

 شکل 5: موم پلی اتیلن )7(

انبوهه ه��ا و کلوخه ه��ای رنگدانه در نتیج��ه ی نیروهای برش��ی زیاد به 
ذرات کوچک تر شکس��ته می شوند )5(. اگر این فرایند در حضور عوامل 
پراکنش ی��ار ص��ورت گیرد، منجر ب��ه بهبود عملکرد در کاهش تش��کیل 

انبوهه ها و کلوخه های رنگدانه می گردد. 
در میان رنگدانه ها، فرایند پراکنش دو رنگدانه ی دوده و دی اکس��یدتیتانیم 
از دیگر رنگدانه ها بس��یار مش��کل تر اس��ت. لذا به نظر می رس��د استفاده 
از عوام��ل پراکنش یار برای تولید مس��تربچ های آنه��ا در کیفیت محصول 
بس��یار تاثیرگذار باشد)4(. برای مثال، تصاویر میکروسکوپی نمونه حاوی 
دوده در حضور و بدون حضور موم در ش��کل 6 نش��ان داده شده است. 
همان طور که در تصاویر مشخص است با استفاده از موم، تعداد و اندازه ی 

کلوخه های دوده کاهش یافته است )8(.     

الف                                ب
 شکل 6: کلوخه های دوده الف: بدون موم ب: در حضور موم )8(

باید توجه داش��ت که عامل پراکنش یار س��ازگاری خوبی با بس��پار داشته 
باش��د تا تاثیری در کیفیت رنگ محصول نهایی نداش��ته باش��د. به عنوان 
نمونه، پراکنش یار مناس��ب برای مس��تربچ های رنگ��ی پلی الفینی معموالً 



140

w w w. i r a n p o l y m e r. c o m شماره 172 / دی  1395

مقاالت

موم پلی اتیلنی با جرم مولکولی کم و یا اس��تئارات روی و غیره اس��ت، در 
حالی که برای مس��تربچ های رنگی پالستیک های مهندسی معموالً از موم 
پلی اتیلن قطبی با جرم مولکولی کم، استئارات منیزیم، استئارات کلسیم و 

غیره استفاده می شود )9(.
از طرف دیگر باید توجه داش��ت که معم��والً رطوبت برای پراکنش رنگدانه  
مضر اس��ت. زیرا باعث افزایش احتمال کلوخه ش��دن می گردد و این مساله 
باعث می شود که تر کردن رنگدانه در محیط های غیرقطبی سخت تر شود )6(.

3( اثر گرانروی 
اس��تفاده از مقدار معین از موم برای بهبود قابل توجه ترشوندگی رنگدانه 
و توزیع آن توصیه می شود. از سوی دیگر، این مقدار معین باعث کاهش 
گرانروی مذاب مستربچ و در نتیجه توزیع بهتر رنگدانه و افزایش کارایی 
رنگ می ش��ود. با کاهش گرانروی در اثر افزودن موم، زمینه برای افزایش 
میزان رنگدانه در مستربچ تولیدی بدون هیچ گونه اثر منفی فراهم می شود. 
عالوه بر این، با  افزودن موم، گرانروی مذاب مستربچ حاوی موم کاهش 
یافته و در نتیجه اختالط در دس��تگاه آس��ان تر و میزان تولید افزایش قابل 
 )Capillary effect( توجهی خواه��د یافت. موم در نتیجه ی اثر مویینگ��ی
وارد فضای میان کلوخه ها می ش��ود، از ای��ن رو موم با گرانروی کم تردر 

مقایسه با موم با گرانروی زیادتر مزایای بیشتری دارد)5(.

4( مزایای استفاده از موم در مستربچ ها 
بطور کلی استفاده از افزودنی های پراکنش یار برای رنگدانه ها و هم چنین 

پرکننده ها دارای مزایایی زیر است:
• افزایش شدت رنگ

• قابلیت رقیق سازی عالی
• شفافیت عالی فیلم 
• کاهش تشکیل لکه 

• کاهش میزان انبوهه و کلوخه 
• کاهش تشکیل مجدد کلوخه در فرایندهای پایین دستی

• حمل و نقل آسان
• صرفه جویی در هزینه رنگ آمیزی

• ثبات زیاد رنگ 
• سودمندی زیاد

• شکست کم تر الیاف )6(

اما مزایای استفاده از موم به طور اختصاصی شامل موارد زیر است:
1-4( در پلی الفین ها

• ترشوندگی خوب رنگدانه
• پراکنش بهتر

• کاهش گرانروی
• افزایش برونداد

• افزایش میزان رنگدانه در مستربچ تولیدی
2-4( در پالستیک های مهندسی بسپارهای استایرنی

• بهبود براقیت سطح
• بهبود رهاسازی از قالب

• کاهش گرانروی
• افزایش برونداد

• کاهش برش رنگدانه
• پراکنش بهتر )5(

باید توجه داش��ت موم ها و مش��تقات آنها عالوه بر اث��ر پراکنش کنندگی، 
 Release( و عامل رهاس��از )Lubricant( می توانند به عن��وان روان کننده

agent( نیز استفاده شوند )10(.
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