
 آب پایه و مزایا و معایب آن ها در محیط زیسترنگ های 

 مقدمه

با افزایش خطرات زیست محیطی ناشی از انتشار ترکیبات آلی فرار و تصویب قانون الزام کاهش میزان این ترکیبات در 

گر دیمحصوالت شیمیایی صنایع از یک طرف و افزایش قیمت مواد نفتی و به طبع آن ترکیبات پتروشیمی از طرف 

 تتا به سمت تولید ومصرف مواد زیس کشورهای صنعتی پیش رفته و حتی کشور های در حال توسعه را بر آن داشت

رنگ را شامل می شود.  %04سازگار روی آورند. یکی از منابع عمده انتشار این مواد رنگ های حالل پایه است که حدوداً 

نده ها، در مراحل ساخت و اعمال آن، کنترل غلظت و روانی رنگ نقش ترکیبات آلی فرار در رنگ، حالل ها و رقیق کن

است. در حین تولید رنگ بعد از اعمال آن تبخیر شده و وارد محیط زیست می شوند و اثرات زیان باری روی کارگران تولید 

کار تولید و اعمال  و مجریان و ساکنان محیط رنگ شده می گذارند. از جمله موارد زیان آور می توان به تاثیر بر نیروی

جمع گازهای مسمومیت، تجمع گاز ها ی اشتعال، ای، غبار فوتو شیمیایی، ترنگ، تخریب الیه ی ازون، پدیده ی گلخانه 

مسمومیت های شدید ریوی سر طان زای، از کار افتادگی زودرس، افزایش قیمت تمام شده ی محصول ، کاهش منابع 

 ره کرد.فسیلی و بطور کلی کاهش بهره وری اشا

 

 

رزین های بکار رفته در صنعت رنگ در حالت خاص ترکیبات جامد یا مایعاتی با گرانروی بسیار باال هستند و برای اینکه 

رنگدانه ها یا رنگینه ها در داخل  آن ها پخش شوند و برای اینکه رنگ جهت اعمال روی سطح گرانروی مناسب داشته 

 انروی رنگ تنظیم شود.نوع رزین بکار رفته در رنگ نوع حالل را مشخص می کند.باشد، باید با افزودن حالل مناسب گر

در رنگ های حالل پایه مخلوطی از حالل ها مانند برش های نفتی، استایرن، تولوئن، سیکلو هگزان، کتون ها و الکلها به 

 زیر اشاره کرد: مضراتی دارند که میتوان به مورد کار میروند.که هر کدام از آن ها

خطرناک است. التهاب و تحرکات چشم و بینی، ضعف  ppm 100ساعت استایرن با غلظت  8استشمام بیش از  برا ی مثال

 و بی حسی عظالنی، از دست دادن حافظه، لرزش از عوارض استشمام طوالنی مدت آن است.

ه می ه روش بسپارش امولوسیونی تهیرزین های آکریلیک امولوسیونی بسپار هایی با وزن مولکولی زیاد هستند که معموالً ب

 شوند. این بسپار ها به صورت هسته های جدا از یکدیگر در درون فازآب پراکنده شده اند.



 

 

شو، مقاومت جوی، مقاومت سایشی، براقیت و ترنگ های آب پایه اولیه به لحاظ مقاومت چسبندگی، مقاومت در برابر شس

به تامین نظر مصرف کنندگان نبوده اند و لذا تا سالیان سال رنگ های آب پایه مقاومت های رطوبتی به هیچ عنوان قادر 

فقط برای مصارف ارزان قیمت و صرفا در بخش ساختمان استفاده می شدند. این مشکل با ورود تکپارهای آکریلیک به 

یار د نهاد و ویژگی های بسچرخه ساخت بسپارهای امولسیون و با تولید همبسپار های وینیل آکریلیک به شدت رو به بهبو

متفاوت از جمله افزایش شدید االستیسیته، مقاومت، شستشو و بهبود چشم گیر چسبندگی به دست آمد ولی همچنان 

و رنگ های حالل پایه توانستند  رنگ های آب پایه برای ساخت رنگ های ارزان قیمت ساختمانی استفاده می شدند

پایه از خود نشان دهند و با تصرف بخش اعظم سهم بازار رنگ های  آبهای  خصوصیاتی گاه به مراتب بهتر از رنگ

ساختمانی، در رنگ های صنعتی نیز رقابت جدی را آغاز نمایند.رنگ های آکریلیک آب پایه به نسبت رنگ های آلکیدی 

ن، حفظ براقیت، مقاومت حالل پایه به دالیل فنی از جمله مقاومت جوی باال، انعطاف پذیری باال، عدم تمایل به زرد شد

بندگی به سطوح معدنی، حذف حالل ها و خشک کن های آلی مضر، آب گریزی و غبار گریزی و قابلیت عبور قلیایی، چس

گاز و بخار مصالح به مراتب از کیفیت بهتری برخوردارند و به دالیل اقتصادی و اجرایی از جمله حذف هزینه حالل های 

نفتی و کاهش نیروی انسانی اجرایی توجیه اقتصادی بیشتر دارند.حذف خطرات استفاده  نفتی، حذف هزینه ی حالل های

از حاللهای نفتی حین تولید، انبارداری، بارگیری، حمل و نقل و مصرف، خود به تنهایی از عوامل توجیه پذیر کردن مصرف 

به دلیل هم ترازی تمانی همچنان این گونه رنگ هاست. رنگ های حالل پایه آلکیدی معروف به رنگ های روغنی ساخ

بهتر، سختی یا مقاومت در برابر خراش بیشتر، براقیت باالتر و در نهایت تعمیر پذیری و ترمیمی پذیری یکنواخت تر مورد 

برای  توجه قرار دارند. و از جمله مواردی که هنوز وقت دانشمندان رنگ ساز را به خود معطوف داشته همین موارد است.

و آثار زیان بار آن، کاهش هزینه ی اعمال رنگ، افزایش سرعت کار، کاهش بوی حالل های آلی،  VOCندگی کاهش آالی

کاهش وابستگی به منابع نفتی و مزایای دیگر تالش های جهانی برای جایگذینی رنگ های حالل پایه با آب پایه در حال 

روند در کشورمان رو به رشد می باشد. با وجود انجام است. و الگوی مصرف رنگ در حال تغییر می باشد و خوشبختانه این 

تمامی مزایای رنگ های آب پایه باید مضرات این دسته از رنگ ها هم مورد توجه قرار گیرد و برای مقابله با آثار زیان بار 

 آن برنامه ریزی شود و آگاهی بیشتری در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد.
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