
 

 

 ؟چیست  رزین آلکید

 

به ماده دندریتیكی گفته می شود كه از تركیب الكل و اسید تولید می شود.  ( : Alkyd resin در لفظ انگلیسی)  رزین آلکید

در صنعت رنگ از  رزین آلکید ر است و)یك كلید تركیب شده از آل + اسید الكل )كید((. این یك اصطالح عمومی برای پلی است

میعانات پلی اسید اسید مانند انیدرید فتالیك به معنای باریك و الكل پلی هیدریك مانند گلیسیرین به عنوان اسكلت تشكیل شده 

 .تبدیل می شود روغن یا اسید چرب رزین اصالح شده  است و این به

ی نامند و معموالً شامل رزینهای آلكیدی اصالح شده با كلن ، رزین فنلی ، مونومر نیز م رزین آلکیدی رئولوژیك به این معنا ، آن را

 .قابل پلیمری و ... می باشد

عمدتاً تحت تأثیر نوع روغن دناتوره شده )غلظت پیوندهای دوتایی ، وجود یا عدم وجود  " رزین آلکید " كلیه خصوصیات فیزیكی

 .ع دناتوراسیون استپیوندهای دوگانه كونژوگه( ، آب پنیر و نو

 

https://farayandenergy.com/Article/1078/Alkyd-resin


 

 

 

 :دسته بندی زیر طبقه بندی كرد ۳رزین های آلكیدی را می توان در 

 رزین های آلكیدی نوع حالل 

 رزین های آلكیدی محلول در آب 

 رزین های آلكیدی نوع پودر  

  .طبقه بندی شوند نوع رنگ كه بر اساس

 

  :طور گسترده طبقه بندی شوند ، می توان آنها را به سه نوع تقسیم كرد بعالوه ، اگر رزینهای آلكیدی از نوع حالل به

 رزینهای الكیدی رئولوژیكی .1

  رزینهای آلكیدی بدون روغن )به نام پلی استر( .2

  .رزینهای الكیدی اصالح شده با رزینهای اصالح شده .3



 

 

 

 

 : رزین آلکید مشخصات رنگ

 دوام عالی و مقاومت در برابر آب و هوا 

 انعطاف پذیر و قوی 

 حفظ براقیت خوب 

 حفظ تن رنگ نسبتاً خوب 

 پراكندگی خوب رنگدانه و قابلیت كار با رنگ خوب 

 یك فیلم پوشش كاماًل خشك دارای مقاومت باالیی در برابر حالل های هیدروكربن است. 

 مقاومت در برابر حرارت نسبتاً خوب 

 قیمت ارزان 

 



 

 

 شرکت فرآیند انرژی محصوالت شیمیایی مشاهده سایر

 
 :معایب رزین آلکید

در مكانهایی با قلیایی های  مقاومت قلیایی ضعیف اگرچه از نظر مزایای فوق در مقایسه با سایر رنگها سودمند است ، اما به دلیل

  .در برابر حالل های قوی دارای یك عیب است مقاومت ضعیف قوی مانند سیمان یا بتن قابل استفاده نیست و همچنین از نظر

 

 

 

 .فتالیك كلیك كنید مشخصات انیدرید جهت مشاهده

 

https://farayandenergy.com/Products?Grouping=92
https://farayandenergy.com/Products?Grouping=92
https://farayandenergy.com/Product/49/Phthalic-anhydride
https://farayandenergy.com/Product/49/Phthalic-anhydride


 

 

 : کاربردهای رزین آلکید

 :مانند استرها و كتون ها. برای استفاده ، از آن در

 اتومبیل  

 لوازم خانگی 

 روشهای فلزی 

 فاده می شودوسایل نقلیه و بسیاری از زمینه های دیگر است. 

 

اخیراً ، تحقیقات برای بهبود عملكرد رزین های الكیدی ادامه دارد و رزینی در نظر گرفته می شود كه انتظار می رود در آینده ایجاد 

 .شود

 

 



 

 

 

 .كلیك كنید  :عات كاملی از این مادهپلی اوره و اطال

 

 : مواد تشکیل دهنده رزین آلکید

 پلی ال ها الکل چند عاملی: 

در تولید رزین   سوریبتول-پنتااریتریتول-بیشتر از گلیسیرین  .را پلی ال میگویند (oh)عامل هیدروكسیل 2الكل هایی با بیش از 

 .های آلكیدی استفاده میشود

 :انواع الکل چند عاملی پلی ال ها       

 گلیسیرین 

 پنتا اریتریتول 

 تری متیلول پروپان 

 گلیكول 

 سوربیتول 

 

 روغن ها و اسید های چرب 

و مقاومت شیمیایی باالتری دارند و در   رزین های تولید شده از اسید چرب به دلیل درجه خلوص باالتر اسید چرب، رنگ روشن تر

نوع  .ر این موارد بیشتر است . و مشكالتی از قبیل خورندگی اسید چرب و زنگ زدگی ظرف وجود داردعین حال هزینه تولید رزین د

 .و مقدار روغن روی خواص رزین از جمله سرعت خشك شدن بیشترین اثر را دارد

 

 : انواع روغن ها و اسیدهای چرب        

 :روغن های غیر خشك شونده

 كرچك 

 روغن نارگیل 

 روغن پنبه دانه  

https://b2n.ir/b46343


 

 

كه دارای پیوندهای اشباع هستند و در هوا خشك   روغن های غیر خشك شونده, مانند روغن نارگیل، روغن كرچك و روغن پنبه دانه

 .نمی شوند. این روغن ها در رزین های آلكید كوره ای مصرف دارند

 

 :روغن های نیمه خشك شونده

 روغن سویا 

 روغن تال 

های آلكید و در رزین ویا و روغن تال كه در هوا به صورت نیمه جامد خشك می شوندروغن های نیمه خشك شونده؛ نظیر روغن س

 .های ساختمانی كاربرد دارندجهت مصارف كوره ای، الک نیتروسلولز و رنگ

 

 :روغن های خشك شونده

 روغن بزرک  

 روغن تانگ 

ندهای غیر اشباع در زنجیره هستند و با روغن های خشك شونده؛ مانند روغن بزرک و روغن كرچك آبگیری شده كه دارای پیو

از این روغن ها در رزین  هوا در دمای محیط واكنش می دهند. تعداد و نحوه قرار گرفتن این پیوندهای غیر اشباع در زنجیره اكسیژن

 .های مصرفی در رنگ روغنی ساختمانی و ضد زنگ آلكیدی استفاده می شود.روی سرعت خشك شدن آن مؤثر است

 



 

 

 

  

 انیدرید ها و اسید های چند ظرفیتی 

دو پیوند از گروه آسیل است كه به اتم اكسیزن یكسان متصل شده است. هر چه مونومر انیدرید اسید ،تركیب آلی هست كه دارای 

 .خطی تر و ساده تر باشد ،رزین منعطف تری به دست خواهد امد

 .می باشند رزین آلكیدها انیدرید ها در تولید  انیدرید فتالیك ،انیدرید مالئیك از مهم ترین

 : انواع انیدریدها و اسیدهای چند ظرفیتی

 انیدرید فتالیك 

 انیدرید مالئیك 

 بنزئیك اسید 



 

 

 انیدرید تری ملیتیك 

 

  :انواع گریدهای ماده رزین آلکید

 رزین آلكید با طول روغن باال -) long oil( النگ اویل 

 رزین آلكید با طول روغن متوسط -) medium oil( مدیوم اویل 

 رزین آلكید با طول روغن كوتاه -) short oil( شورت اویل 

 

 

 : خواص رزین آلکید

 

با اسیدهای پلی بیسیك یا  رزینهای پلی استر ترموپالستیك هستند كه با گرم كردن الكلهای پلی هیدریك رزینهای آلکید

 .انیدریدهای آنها ساخته می شوند

هوازدگی خوب استفاده می شود و به دلیل قابلیت انعطاف پذیری و هزینه پایین ساختن پوششهای محافظتی با خاصیت  از آنها در

از مواد مهم در بسیاری از رنگهای مصنوعی هستند. رزینهای آلكید معموالً با پلی كندسانساسیون یك الكل )پلیول( و یك اسید 

تیدر فتالیك واكنش داده و پلی استر گالیپتال را دیكاربوكسیلیك یا آنیدرید آن تولید می شوند. به عنوان مثال ، گلیسرول و آن

 .تشكیل می دهند

سازگاری خوب آنها با بسیاری از پلیمرهای پوششی دیگر است. به عنوان مثال رزین های  رزینهای آلکیدی یكی از ویژگیهای مهم

وكسیل هستند ، می توانند با رزین های وینیل ، به عنوان مثال ، كوپلیمرهای وینیل كلرید و وینیل استات كه حاوی گروه های هیدر

این محصوالت غالبًا برای ساخت رنگهای رویه روكش دریایی  .آلكید فرموله شوند تا خواص كاربردی و چسبندگی آنها بهبود یابد

  .مورد استفاده قرار می گیرند

https://farayandenergy.com/Products?Grouping=95
https://b2n.ir/n18906
https://farayandenergy.com/Product/53/medium-oil-alkyd-resin
https://b2n.ir/k70087


 

 

 

 

الكیدهای بسیار خشك كننده روغن امولسیون شده ** نیز برای بهبود چسبندگی به سطوح رنگ آمیزی شده گچی به رنگهای 

 محتوای با سیلیكون رزینهای با گاهی كوتاه تاس اضافه می شوند ، در حالی كه رزینهای آلكید روغن متوسط مصنوعی خانگی التك

 اصالحات از برخی. ببخشند بهبود را هوا یا گرما برابر در مقاومت به شده پخته یا شده خشك پوششهای تا شوند می مخلوط باال فنیل

 .آلكیدهای وینیله ، آلكیدهای سیلیكون می باشد شامل آلكیدی های رزین مهم تجاری شیمیایی

با آگاهی روزافزون از نیاز به حفاظت از محیط زیست ، یك روند قوی برای افزایش محتوای جامد در تمام محصوالت پوشش دهنده 

  .، از جمله آلكیدها ، برای كاهش انتشار بخار حالل وجود دارد

حالل ، از جمله آلكیدها ، برای از بین بردن انتشار بخار حالل و بهبود ایمنی در برابر  در چندین مورد ، پوشش های منتقله از طریق

آتش سوزی و خطرات بهداشتی حالل های آلی ، با پوشش های منتقله از آب جایگزین شده اند. این تالش ها منجر به كاهش 

  .تان و اپوكسی شدتدریجی سهم بازار رزین های آلكیدی به نفع رزین های اكریلیك ، پلی اور

بعالوه ، برخی از مواد تشكیل دهنده مانند انیدرید فتالیك ، آنیدرید مالئیك ، حاللهای خاص و چندین مونومر وینیل ، تحریك كننده 

  .ها یا حساس كننده های پوست شناخته شده هستند

  

 

 

 



 

 

*************************************************************************** 

و انواع مختلف گریدهای این ماده شیمیایی می باشد. كیفیت محصوالت  رزین آلکید شركت فرآیند انرژی فروشنده و تامین كننده

 .ما بی نظیر و قیمت ویژه و رقابتی می باشد

 .تماس بگیرید ۰۲۱۸۶۰۵۳۲۵۱ ناسان ما در بخش فروش به شمارهجهت خرید این محصول با كارش

با شما تماس  مشاوره رایگان چنانچه هرگونه سوالی دارید نیز اطالعات خود را در كادر زیر وارد نموده تا همكاران بخش فنی جهت

 .بگیرند

*************************************************************************** 
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