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اندازه ذرات بایندر 

ماهیت شیمیایی بایندر 

در سامانه های پایه آبCPVCعوامل موثر بر 
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Tg بایندر



 غلظت حجمی بحرانی پیگمنت در سامانه های التکس(LCPVC)

تفاوت تشکیل فیلم
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 غلظت حجمی بحرانی پیگمنت در سامانه های التکس(LCPVC)

هی پلیمر التکس دقابلیت پیوندالتکسر ندیس بایندا

محاسبه بازده بایندر پوشش التکس: مثال

پیگمنت ع نواز مستقل ر بایندزده با
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LCPVC<CPVCپوشش پایه حاللپوشش پایه آبعلت؟



 غلظت حجمی بحرانی پیگمنت در سامانه های التکس(LCPVC)

فرموالسیون پوشش پایه آب PVCمحاسبه : مثال
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OA= 14.3

e=0.7

بدست آمده از روش مالش اسپاتول

λ= 1.08



در خواص فرموالسیون پوشش های پایه آبCPVCو PVCتاثیر 

دینوع پرکننده عملکر

PVCکم                 رنگ با کیفیت

ت نفلین سینی

تالک

کائولن

یندرماهیت شیمیایی با

پوششPVC-CPVCتنظیم 
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بر فرموالسیون پوشش  PVCروند تاثیر 

با مقاومت سایشی PVCارتباط 

اهمیت نوع مواد اولیه

بر مقاومت در برابر آلودگیPVCتاثیر 

در خواص فرموالسیون پوشش های پایه آبCPVCو PVCتاثیر 
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مفهوم جامد حجمی

VS = 
(𝒎𝟒−𝒎𝟐)×𝑺𝑪×𝝆

𝒎𝟑−𝒎𝟏

m1  وزن صفحه بدون پوشش در هوا

m2  وزن غوطه ور صفحه بدون پوشش

m3 وزن صفحه پوشش دار در هوا

m4 وزن غوطه ور صفحه پوشش دار

Sc  جامد وزنی

ρ  دانسیته

در خواص فرموالسیون پوشش های پایه آبCPVCو PVCتاثیر 
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مفهوم فیلر خوری

در خواص فرموالسیون پوشش های پایه آبCPVCو PVCتاثیر 

Pre-wetمخلوط 

ی مطلوببایندر برای ایجاد الیه بهم چسبنده از پودرها با ویژگی های خدمات(  ظرفیت)قدرت اتصال 

و فیلرخوری با اقتصاد محصولCPVCارتباط 

کمی سازی فیلر خوری التکس ها

Pigment binding capacity = Pigment binding power = Pigment loading capacity
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تمایز در رنگ های با کاربرد داخلی



کمی سازی فیلر خوری التکس ها

در خواص فرموالسیون پوشش های پایه آبCPVCو PVCتاثیر 
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و  PVCخاص و رعایت وابستگی PVCبا هدف دستیابی به یک ( بخصوص التکس)ساختن رنگ •
CPVCبهترین راه برای فرموله کردن است  .

بسیار ساختن رنگ صرفا بر مبنای افزودن مواد خام راه خوبی نیست زیرا فرموالسیون در این روش•
ی، آزمایش و  طوالنی تر شده و برای یافتن پارامترهای مناسب پوشش نیاز به تعداد زیادی نمونه ساز

.فرمول بندی مجدد است

این امکان را میدهد پارامترهای مدنظر را در یک منطقه خاص  PVCساخت یک فرمول بر اساس •
PVCبر روی به ویژه اینکه در هنگام استفاده از دستورالعمل مواد اولیه تأثیر آن. ایجاد و کنترل کنید

.  را دریافت

ابل توجهی  انتخاب صحیح بایندر از نظر ترکیب شیمیایی و اندازه ذرات می تواند منجر به افزایش ق•
.شده و بنابراین نقش مهمی در اقتصادی بودن فرمول داردCPVCدر 

جمع بندی
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