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مقدمه
فنــاوری نانــو نگرشــی جدیــد به همٔه علوم و فنون اســت. علــم و فناوری نانو به پیشــرفت و توســعه در علوم فیزیک، 
شیمی، مواد و مهندسی کمک بسیاری کرده است. کاربردهای گستردٔه فناوری نانو در صنایع مختلف به خصوص 
مواد پیشــرفته به دلیل قابلیت های منحصربه فرد محصوالت تولید شــده در مقایســه با محصوالت موجود در بازار 
است. این فناوری در زمان کوتاهی توجه بسیاری از صنایع را به خود جلب کرده است. صنایع تولید مواد پیشرفته 
نقــش مهمــی را نه تنهــا در توســعه نانومواد بلکــه در اســتفاده از آن در کاربردهــای مختلف ایفا نموده اســت. یکی از 
صنایع مهم در کشــورهای مختلف، صنعت چســب اســت. فناوری نانو در این صنعت نیز نقش مؤثری داشته و با 

افزایش قابلیت محصوالت این صنعت توانسته جایگاه خود را تثبیت کند.
چســب ماده ای اســت که قابلیت نگه داشــتن مواد در کنار هم با اتصال ســطحی را داشــته باشــد. در یک ســاختار 
پیوندی چســبنده، پیوند )یا اتصال( به محلی گفته می شــود که دو ماده )موادی که به وســیله چسب به هم متصل 
می شــوند( با الیه ای از چســب کنار هم نگه داشته می شوند ]1[. برای اینکه ماده ای به عنوان چسب عمل کند باید 

چهار ویژگی زیر را داشته باشد:
۱ بایــد ســطح را »تــر« کنــد: قابلیــت پخــش شــدن روی 

سطح را داشته باشد.
۲ باید به سطح بچسبد: به سطح متصل شده و حالت 

ک به خود گیرد. چسبنا
۳ قــدرت اتصــال خــود را زیــاد کنــد: مــاده بایــد بــا تغییر 

ساختار، قدرت اتصال خود به سطح را افزایش دهد.
۴ بایــد پایــدار باقــی بمانــد: در اثــر عواملی چون شــرایط 

محیطی، گذر زمان و ... پایداری خود را حفظ کند.

چســب که در عرض ماده/چســب ایجاد می شــود، مســئول نگه داری دو ماده در کنار هم است. این نیروها ممکن 
است ناشی از برهم کنش های شیمیایی، فیزیکی و یا اتصال مکانیکی باشد. چسب در منافذ میکروسکوپی سطح 
ماده در محل اتصال نفوذ می کند. الیه چسبنده نقش مهمی در سیستم های اتصالی ایفا می کند که موجب انتقال 
بار از یک ماده به ماده دیگر می شــود. اتصاالت پیوندی حاصل از چســب به دلیل مزیت باالتر نســبت به اتصاالت 
مکانیکــی ســنتی به صــورت وســیعی در صنعــت مورد اســتفاده قــرار می گیرند. برخــی از مزیت های ایــن اتصاالت 

عبارت اند از:
۱ فشــارها به صــورت مســاوی در کل ناحیه اتصال توزیع می شــود، بنابراین فشــارهای موضعــی باال حداقل 

می شود.
۲ مقاومت بیشتری نسبت به اتصاالت مکانیکی در مقابل فرسودگی دارند.

۳ مقاومت فوق العاده باالیی در مقابل ارتعاشات مکانیکی دارند.

۴ اتصاالت مقاوم در برابر نفوذ را ایجاد می کند.

۵ موجب صرفه جویی در وزن و قیمت می گردد.

 شکل 1. اتصال بین دو قطعه با استفاده از چسب.
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تاریخچه
کنار هم با کمک اتصال سطحی را دارد. نخستین  که توانایی نگه داشتن مواد در  چسب ازنظر لغوی ماده ای است 
مورد اســتفاده از چســب به چهارهزارســال قبل از میالد برمی گردد. باستان شناســان در حین مطالعه در مکان های 
زندگی قبایل پیش ازتاریخ، به ظرف های شکسته تعمیر شده با رزین استخراج شده از شیره درختان دست یافتند.

دوره زمانــی بین 1500-1000 قبل از میالد مدارک بیشــتری را درزمینٔه اســتفاده از چســب به عنــوان روش اتصال ارائه 
می دهد. نقاشی ها و دیوارنماها جزئیات عملکرد چسب چوب را نشان می دهد. در موزه های امروزی اشیا هنری 
کــه بــا انواعــی از چســب های حیوانی متصــل شــده اند ]1[. دوره بعدی  بســیاری از مقبره هــای مصــری وجــود دارد 
کــه رومی ها و  فعالیــت در خصــوص چســب ها، بــه از زمــان میالد مســیح تا 500 ســال پــس از آن برمی گــردد، زمانی 
یونانی ها هنر صنایع دســتی اتصال تکه های باریک چوب با اســتفاده از چســب را توســعه دادند. این هنر موجب 
اصالح چســب های ســاخته شــده از حیوان و ماهی شد. بنابراین اســتفاده از مواد طبیعی مانند خون، استخوان، 
شــیر، پنیر، ســبزی ها و غالت برای ســاخت چســب موردتوجه قرار گرفت ]1[. پس ازاین دوره اســتفاده از چسب تا 
حدود ســال 1500 بعد از میالد کاهش پیدا کرد. در ســال های 1700-1500 اســتفاده از چســب در ســاخت اســباب 
گرفت. در ســال 1700 اســتفاده وســیع از چســب تغییرات ســریعی را در تاریخ چســب ها موجب شــد.  خانه رونق 
نخســتین کارخانه تجاری تولید چســب از پوســت حیوان در هلند در همین سال شروع به کار کرد. در سال 1750 
نخستین پتنت در مورد چسب ماهی در بریتانیا منتشر شد. بعدازآن به سرعت پتنت های بیشتری در مورد چسب 

طبیعی حاصل از استخوان حیوان ها، ماهی، نشاسته و پروتئین شیر )کازئین( منتشر شد.
گردیــد مــواد جدیدی در  کــه موجب  کرد  انقــالب صنعتــی پیشــرفت های قابل توجهــی درزمینــٔه چســب ها ایجــاد 
فرموالسیون چسب مورد استفاده قرار گیرند. اگرچه در حدود 6000 سال است که چسب ها شناخته شده اند اما در 
طول صدســال گذشــته به سرعت توســعه پیدا کرده اند. توسعه پالستیک ها و االستومرها به سرعت موجب توسعه 
چســب ها شــده اســت و فرموالســیون های مختلفــی از محصــوالت را ارائه می دهــد که می تواند خــواص مختلف 

گرمایی و شیمیایی را بهبود بخشد ]1[. چسب ها را مانند انعطاف پذیری، سختی، زمان پخت و مقاومت 

انواعچسبها
خواص چسب که مخلوطی از چند جزء است از خواص هر یک از اجزاء ناشی می شود. بنابراین شناخت خواص 
کاری معین یاری  شیمیایی و فیزیکی هر جزء و بخصوص ترکیب اصلی در یک چسب ما را در انتخاب آن برای 

که به شرح ذیل است: کلی به 3 دسته طبقه بندی می شوند  می نماید. انواع چسب ها در حالت 
۱ چسب های طبیعی

۲ چسب های ترموستی

۳ چسب های مذاب

 چسب های طبیعی
۱ چسب های حیوانی

این چســب ها از پروتئین اســتخراج شــده از اســتخوان، مو، ُســم و شــاخ حیوانات با جوشــیدن تهیه می شــود. این 
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پروتئین اســتخراج شــده و اســتفاده اصلی آن در صنعت چوب و مبلمان ســازی اســت]1[. در فرمول یک چسب 
کاربردها که نیاز به تشــکیل  حیوانــی بنــدرت از یک عامل پخت )ســخت کننده( اســتفاده می شــود. در بعضی از 
اتصــال عرضــی اســت یک عامل پخت ) نظیرپارافرمــا آلدئید یا هگزا متیلن تترامین( را با محلول چســب مخلوط 
می کنند. چســب در این حالت با اعمال حرارت و در pH معادل ۴/5 تا 5 پخت می گردد. چســب های حیوانی 
برای چسباندن کلیه اجسامی که توسط آب خیس شده و آب به یکی از سطوح آن ها نفوذ می نماید، مانند )کاغذ، 
مقوا، پارچه و چوب( بکار می روند. چسب های حیوانی به غیراز پوست و استخوان از منابع دیگری هم مثل کازئین 
ک )صمغ ترشح شده از یک نوع حشره ( تهیه  )از افزودن اسید به شیر حاصل می شود.(، آلبومین خون و رزین شال

و مصرف می شوند.

۲ چسب ماهی

این چســب ها به صورت مشــابه از چســب های پایه پروتئینی اســت که از پوست و اســتخوان ماهی تهیه می شود. 
چسب ماهی چسبی فوق العاده شفاف است که نخستین چسب مورد استفاده برای امولسیون های عکاسی برای 

فیلم های عکاسی است ]1[.

۳ چسب کازئین

این چســب از پروتئین موجود در شــیر تهیه می شــود و در مقابل آب مقاوم اســت. اولین استفاده از این چسب در به 
هم چسبانده ورقه های کاغذ سیگار بود. یک گرم از این چسب می تواند 2000 عدد ورقٔه سیگار به هم بچسباند ]1[.

۴ چسب های گیاهی

این چسب ها قابلیت انحالل در آب را داشته و می توانند به صورت ذرات معلق در آب درآیند و به سادگی از منابع 
طبیعی تهیه شوند. همه چسب های گیاهی تقریبًا بر پایه نشاسته و دکسترین )از مشتقات نشاسته( هستند که از 
منابع گیاهی موجود در دنیا به دست می آیند. از عمده ترین منابع تهیه نشاسته می توان ذرت، گندم، سیب زمینی 
و برنــج را نــام بــرد این چســب ها به صورت مایع و یا جامد تهیه می شــوند. اجزاء فرمول یک چســب بر پایه نشاســته 

عبارت اند از:
کلسیم کلرور روی، منیزیم و  که یک حالت ژالتینی ایجاد می کنند. نظیر سود،   مواد فعالی 

 حالل، عمومًا آب
کننده، مثل رزین های محلول در آب، براکس ها، فرمالین1 ، پروتئین ها و عامل ترکننده  مواد اصالح 

گلیسرین تری بوتیل  که انعطاف پذیری الیه چسب بین سطوح اجسام را تامین می کنند؛ نظیر   نرم کننده ها 
فســفات2 ، دی بوتیل فتاالت3 . ترکیبات تشــکیل دهنده یک فرمول چســب طبق دســتورالعمل مشخصی با 

یکدیگر مخلوط می گردند و درنتیجه چسب آماده استفاده می گردد ]1[.

۵ چسب های سلولز

این چســب ها از پلیمر طبیعی موجود در درختان و گیاهان چوبی ســاخته می شــود. این چســب روی بسته بندی 
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کت های سیگار استفاده می شود]1[. سلوفان روی پا

 چسب های ترموست )که خود به چند دسته تقسیم می شوند.(
۱ اپوکسی ها

کنــش دو یا تعداد  اپوکســی ها در اثــر واکنش هــای شــیمیایی پیچیــده ســاخته می شــوند. رزین های مختلــف از وا
کاتالیست یا سخت کننده ها یا واکنش  بیشتری ماده شیمیایی سنتز می شود. سپس رزین های حاصل با افزودن 
ینــی اپوکســی اولیه بــرای تغییر خــواص فیزیکــی با افــزودن موادی  می دهنــد و یــا پختــه می شــوند. سیســتم های رز
ماننــد انعطاف پذیرکننده هــا۴ برای مقاومت در برابر ضربــه و انعطاف پذیری، رقیق کننده هــا5 یا حالل برای کاهش 
ک رس و پودرهای فلزی برای  یته و تقویت کننده هایی6 مانند فیبر شیشــه ای، آلومینا، شــن ســیلیکا، خا ویســکوز
تغییر خواصی مانند مقاومت گرمایی و الکتریکی، استحکام و چسبندگی به سطوح خاص اصالح می شوند ]1[.
چســب های اپوکســی می توانند به محدوده وسیعی از مواد )به ویژه فلزها( با استحکام باال بچسبند. اپوکسی های 
قوی برای ساخت تیغه های چرخان برای هلیکوپترها و همچنین برای چسباندن پوسته های آلومینیومی به بال و 

دم هواپیماها استفاده می شوند.

۲ اپوکسی – نایلون

در صنایع چســب آلیاژهای اپوکســی–  نایلون بیشــترین اســتحکام را دارند و معمواًل به صورت فیلم خشــک تولید 
می شــوند. چســب های اپوکسی  –نایلون در فشار و دمای باال بکار رفته و بیشتر در چسباندن فلزات مورد استفاده 
قرار می گیرند. این چسب ها در ساختار صفحات ساندویچی – النه زنبوری )مثاًل تهیه قطعات کامپیوتر، هواپیما، 
الکترونیــک( بــکار گرفتــه می شــوند. این آلیاژها در برابــر حالل ها مقاومت خوبــی دارند و از مقاومــت عالی در برابر 
ضربــه برخوردارنــد. مقاومــت خــزش آن هــا در درجه حرارت اتاق مناســب اســت، اما بــا افزایش درجه حــرارت این 

مقاومت کاهش می یابد. این چسب ها در برابر رطوبت و حرارت از مقاومت رضایت بخشی برخوردار نیستند.

۳ اپوکسی – فنلی

آلیاژهــای رزیــن اپوکســی – زریــن فنلــی به منظــور اصــالح مقاومــت حرارتی اپوکســی ها جهــت اســتفاده در درجه 
حرارت هــای بــاال به عنــوان چســب بــکار می روند. این چســب ها خواصــی ازجمله اســتحکام مناســب، مقاومت 
کــم، مقاومــت در برابر  مناســب در برابــر رطوبــت و مــواد شــیمیایی، خــزش پایین، چســبندگی مناســب، انقباض 
خستگی در درجه حرارت های باال دارند. اما مهم ترین مشکل این چسب ها ترد شدن آن ها در درجه حرارت های 
زیر صفر است. این چسب ها به صورت گسترده ای در چسباندن فلزات به یکدیگر، ساختار صفحات ساندویچی 
)تهیه قطعات هواپیما، موشــک و همچنین در اتصال ورقه پالســتیک های تقویت شده به یکدیگر و سرامیک ها( 

در درجه حرارت های باال بکار می روند.

۴ اپوکسی – پلی سولفید

کــه در صنایــع مختلــف بــرای چســباندن اغلــب فلــزات،  چســب های اپوکســی  –پلــی ســولفید سال هاســت 
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پالستیک ها، شیشه و سایر مواد مصرف می شوند. خواص آن ها بستگی به نسبت پلی سولفید به رزین اپوکسی، 
عامــل پخــت، پرکننــده و اصــالح کننده دارد. چســب های پلی ســولفید اپوکســی به اغلب اجســام می چســبند و 
یاد  به عنوان درزگیر هم بکار می روند. آن ها چســب ســاختاری نیســتند و در مواردی که نیاز به مقاومت مکانیکی ز

نیست مصرف می شوند.

۵ اپوکسی سیلیکون

ایــن چســب ها تــا درجــه حــرارت حــدود C˚ 260 مقاوم انــد و به صورت نوارچســب پارچه ای نســوز تولیــد و مصرف 
می شوند. اشکال عمده این چسب ها پائین بودن استحکام برشی و توان پوسته ای شدن کم آن ها است. به همین 
یــادی ندارند و ازنظــر مقاومت حرارتی هم چســب های مرغوب تری در بــازار موجود  علــت ایــن چســب ها مصرف ز

است.
 چسب های مذاب داغ7

کــه در دمــای اتــاق ســخت و در دمــای باال به صــورت مایع  چســب های مــذاب داغ ترموپالســتیک هایی هســتند 
کارتن است]1[.  هستند. استفاده عمده از چسب مذاب داغ در بسته بندی 

چسبهایمناسببرایاستفادهدردمایباالوخواصمربوطبهآنها
کامپوزیتی در صنایع مختلف )مانند لوله کشی، هوافضا، خودرو و...( موجب افزایش تقاضا در ایجاد  کاربرد مواد 
سیســتم های اتصاالت پیوندی با چســب شده است. استفاده از اتصاالت چسبی به طور پیوسته در حال افزایش 
اســت. چســب ها در حال حاضر در صنایع مختلف مانند خودروســازی، هوافضا، الکترونیک و دریایی استفاده 
می شــوند. انتظار می رود که این چســب ها در طیف وسیعی از شرایط محیطی عملکرد مناسبی داشته باشند که 
دما یکی از رایج ترین و مسلمًا یکی از مهم ترین متغیرهاست. بنابراین تقاضای قابل توجهی برای توسعه اتصاالت 
که تقریبــًا همه  چســبی و چســب های مقــاوم در برابــر حــرارت وجــود دارد. ایــن یــک چالــش قابل توجــه اســت چرا
چســب ها ســاختاری پلیمری دارند. بنابراین قابلیت نســبتًا کمــی برای مقاومت در برابر درجه حــرارت باال دارند. 
انواع مختلفی از چســب ها به این منظور طراحی شــده اند و در حال حاضر در دســترس هســتند. ســیلیکون های 
لحیم کاری8 دمای اتاق، اپوکسی ها با درجه حرارت باال و حتی چسب های سرامیکی می توانند در گستره وسیعی 

از دما استفاده شوند.
کثر چســب ها بر پایه پلیمر هســتند و بنابراین در دمای باالی 200 درجه ســانتی گراد  که قباًل اشــاره شــد ا همان طور 
تخریب می شوند. بنابراین پایداری شیمیایی چسب ها در دمای باال یکی از عواملی است که باید هنگام انتخاب 
چســب در کاربردهــای حرارتــی به آن توجه کرد. یکــی از خواص اصلی برای تعیین دمای کارکرد چســب در درجه 
حــرارت بــاال و یــا پایین، دمای انتقال شیشــه )Tg( اســت. زیر دمای Tg قــدرت باال با انعطاف پذیری کم مشــاهده 
شــده اســت. باالی دمای Tg برعکس این درســت اســت و چســب انعطاف پذیر اســت اما قدرت مکانیکی کمی 
کاربردهای دمای  دارد. بنابراین چسب های مناسب برای دمای باال، Tg باالیی دارند و چسب های مناسب برای 
̊  150 و چسب سیلیکونی برای  Cاپوکسی دماباال ممکن است در حدود Tg ،پایینی دارند. به عنوان مثال Tg ،پایین

استفاده در دمای پایین، Tg در حدود C˚ 65- باشد. در جدول 1 مقادیر Tg برای چسب ها ذکر شده است ]2[.
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 چسب های پلی ایمیدی9
پلــی ایمیدها چســب هایی هســتند کــه می توانند در دمای بــاالی C˚ 200 مقاومت کنند. آن ها معمــواًل بر پایه فیلم 
هستند که با یک حامل نایلونی یا پلی استری یا فیبر شیشه ای محافظت شده و برای استفاده به عنوان چسب های 
کثر تحقیقات در پلی ایمیدها توســط محققان ناســا انجام شــده است که روی نوع  با دمای باال مطلوب هســتند. ا
خاصی از پلی ایمید عملکرد باال تحت عنوان LaRC تمرکز کرده اند. این پلی ایمید به عنوان چسب برای اتصاالت 
فلزی مانند تیتانیم، آلومینیم، مس، برنج و فوالد زنگ نزن استفاده می شود. پروسه پخت برای پلی ایمیدها پیچیده 

کامل مواد در فشار اتصالی پایین،  است و برای ایجاد پخت 
ممکن اســت دمایی نزدیک به C˚ 350 الزم باشــد. محققان 
ناســا رفتار این مواد را تحت شــرایط مختلــف ازجمله دمای 
همکارانــش  و  کلــر10  ســنت  دادنــد.  قــرار  بررســی  مــورد  بــاال 
مجموعه تست هایی را روی گونه های متصل شده با چسب 
LaRC–TPI را مــورد بررســی قرار دادند. قــدرت این گونه ها در 

دمای اتاق بین 20.7 و ۴1/۴ مگاپاســکال متغیر بود و زمانی 
کــه در معرض درجــه حرارت باال قرار می گیرنــد، قدرت آن ها 
و  قــرار می گــردد. هرژنــرودر11   شکل2.نمونه ای از چسب های پلی ایمیدیبیــن 13.8 و 20.7 مگاپاســکال 

دمایانتقالشیشه)درجهسانتیگراد(چسب

اپوکسی ها

200اپوکسی فنول

50اپوکسی نایلون

50اپوکسی پلی سولفید

فنول ها

120نیتریل فنول

70وینیل فنول

70نئوپرن فنول

چسب های دمای باال

280-210بیسمایل ایمید

۴30-3۴0پلی ایمیدی

50-20پلی اورتان های سخت

کریالت ها 80سیانوآ

 جدول 1. مقادیر دمای انتقال شیشه ای چسب ها
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کثر قدرت آن ها در دمای  کردند که حدا ی نوعی دیگر از پلی ایمیدهای آمورف در دمای باال تحقیق  همکارانش رو
کاهش می یابد. اتاق 5۴.1 مگاپاسکال است و در دمایC˚  121 به 28/3 مگاپاسکال 

12)BMI( چسب های بیسمایل ایمید 
رزین هــای بیســمایل ایمیدی یکی دیگر از کالس های پلیمر ترموســتی اســت که تحت دمــا و رطوبت باال خواص 
مکانیکی خود را حفظ می کنند و در گستره دمایی بزرگی خواص الکتریکی ثابتی دارند و اشتعال پذیر نیستند]3[. 
گســتره بینC˚  230 تا C˚ 290 هســتند. بااین حال رزین های BMI به تنهایی  رزین های BMI قادر به تحمل دما در 
کاماًل شــکننده هســتند. این شــکنندگی در محصوالت صنعتی با ترکیب BMI با  به علت اتصاالت عرضی باال 
دی آلیــل فنــول A تــا حدودی مهار می شــود]3[. ایــن کوپلیمر تمام عملکردهــای دمای باالی رزیــن BMI را حفظ 
می کند، اما ســختی آن نزدیک بهترین رزین های اپوکســی موجود اســت. در مقایسه با پلی آمیدها کار با رزین های 
BMI بســیار آســانتر اســت، به این دلیل که در حین پخت تبخیر نمی شــود و بنابراین به فشــار کمتری برای کاهش 

حفرات در الیه پیوندی نیاز دارند.

کریلیک13   چسب های آ
بــاال  دمــای  اتصــاالت  امــکان  هــم  کریلیــک  آ چســب های 
ماننــد  کریلیــک  آ جایگزین هــای  درحالی کــه  دارنــد.  را 
کریلیک هــا  ا هســتند،  شــکننده  نســبتًا  کریالت ها  ســیانوآ
از  بســیاری  بــرای  کافــی  مکانیکــی  قــدرت  اســت  ممکــن 
کریلیــک، پلیمریزاســیون یــک  کاربردهــا داشــته باشــند. در آ
که دمای  چسب مولکولی با وزن مولکولی باال ایجاد می کند 
انتقــال شیشــه آن مســتقل از دمــای پخــت اســت و به عنوان 
کریلیــک پلیمره شــده معرفی می شــود که  مقاومــت دمایــی آ
به وســیله پلیمرها و مونومرهای موجود قبل از پخت و شــرایط 

پخت تعیین می شود ]۴[.
کثــر دمــای عملیاتی برخی از سیســتم ها معمــواًل حدود  حدا
کــه متناظــر بــا دمــای انتقــال شیشــه ای پلیمــر  C˚ 105 اســت 
کریــالت اســت، اگرچه قــرار گرفتن در معــرض دمای باال  متاا
ممکــن اســت باعــث تجزیــه حرارتــی ایــن سیســتم ها شــود. 
کــه برای تحمــل دمای بــاالی C˚ 1۴9 فرموله  کریلیک هایــی  ا

شده اند، اغلب با اپوکسی ها ترکیب می شوند ]2[.

 چسب های اپوکسی14
در چســب های اپوکســی دماباال، به تازگی فرموالســیونی مورد 

کریلیک   شکل3.چسب آ

 شکل4.چسب اپوکسی
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̊  200 فراهم می کند. داســیلوا15 و  Cاســتفاده قــرار گرفته اســت که قــدرت و انعطاف پذیری باالیی را تا دمــای حدود
همکارانش چســب های اپوکســی را در دمای باال و پایین مورد مطالعه قرار دادند. با قرار دادن دمای اتاق به عنوان 
مبنــا، کاهــش 30 درصــدی در قدرت اتصال در دمای C˚ 80 مشــاهده شــد و کاهش 10 درصدی نســبت به دمای 

اتاق در دمای C˚ ۴0 دیده شد ]5[.

 چسب های فنولی16
فنــول  رزیــن  از  ترکیبــی  فنولــی  چســب های 
فرمالدهید هستند که جزء قدیمی ترین رزین های 
سنتز شــده اند. این چسب ها چسبندگی باالیی 
بــرای مــواد قطبــی، قــدرت مکانیکــی مناســب، 
مقاومت در مقابل سوختن و خواص دمای باالی 
مناســبی دارنــد]2[. اگرچــه اســتفاده از آن هــا بــه 
گستردگی قبل نیســت، رزین های فنولی با توجه 
به خواص بازدارنده حرارتی مناسب و تولید دود 

کــم دوبــاره موردتوجه قــرار گرفتند. همراه با فیبرهای کربنــی، این رزین ها کامپوزیت هایی با عملکــرد فوق العاده در 
دمای باالتر از C˚ 500 ایجاد می کنند. این خواص باعث می شود که این نوع از چسب ها برای کاربردهای دمای باال 
بسیار مناسب باشند. ساختار این چسب ها به دلیل داشتن اتصاالت عرضی زیاد بسیار سخت است، به همین 
دلیل اکثر فنول های مورد استفاده در کاربردهای هوافضا، ترکیبی از رزین فنولی و الستیک نیتریلی هستند. خواص 
این الســتیک ترکیبی از چقرمگی و مقاومت حاصل از الســتیک با پایداری شــیمیایی و مقاومت حرارتی ناشــی از 
ترکیب فنولی اســت ]9[. این چســب ها معمواًل در تشــکیل فیلم ها بکار برده می شوند و می توانند بخش های فلز در 

گستره دمایی C˚ 55- تا C˚ 260 را پیوند دهند ]2[.

 چسب های سرامیکی17
چسب های ســرامیکی برای دماهای باال، باالی 
گزینه ای در دســترس هســتند.  C˚ 300 به عنــوان 
این چسب ها بر مبنای ترکیبات معدنی هستند 
کــه بــا پرکننده هــای مختلفــی ترکیب شــده اند. 
چسب های سرامیکی شامل دو بخش هستند، 
دیگــر  و  اتصال دهنــده  ترکیبــات  بخــش  یــک 
بخــش پرکننــده اســت. در فراینــد پخــت ایــن 

که ممکن است یکی از دالیل ممانعت از استفاده از  گستره C˚ 260 تا C˚ 1000 موردنیاز است  چسب ها دمایی در 
این چســب ها باشــد. بومک18 و همکارانش از چســب های ســرامیکی برای اتصال مواد تیتانیمی استفاده کردند. 

این اتصاالت ازنظر مکانیکی تست شدند و قدرت مکانیکی قابل توجهی را از خود نشان دادند.

 شکل 5.چسب فنولی

 شکل۶.چسب سرامیکی
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 چسب های سیلیکونی اتصال دهندٔه دمای اتاق 19
درحالی کــه بیشــتر تحقیقــات روی چســب های دمای باال بوده اســت، نوع دیگری از چســب ها بــرای کار کردن در 
دمای زیر صفر وجود دارد. برای بسیاری از کاربردهای هوافضا، نیاز است که چسب ها در گستره دمایی C˚ 60- تا 
کننــد. درحالی که گاهی اوقات چســب های با دمای باال می توانند در این محدوده دمایی اســتفاده  C˚ 200 عمــل 
شــوند، بیشــتر آن ها به دلیل حساســیت باال و افزایش شــکنندگی برای اســتفاده به این منظور مناســب نیســتند. 
راه حل معمول اســتفاده از چســب هایی نظیر ســیلیکون ها و پلی اورتان ها اســت که در این دما هنوز انعطاف پذیر 
کریلیک ها  کثر درزگیرها شبیه پلی سولفیدها، اپوکسی های انعطاف پذیر، سیلیکون ها، پلی اورتان ها و ا هستند. ا
کافی برای اســتفاده در دمای باالیC˚  30- را دارند، اگرچه قدرت مکانیکی آن ها بســیار محدود  انعطاف پذیری 
شده است. RTV سیلیکون ها از سال 1970 برای دمای باال و پایین استفاده شدند]10, 11[ درحالی که بهبود قدرت 
کثر چسب ها عملکرد باالیی را در  چســب ها تحت گرادیان درجه حرارت باال قابل توجه اســت، طبیعت پلیمری ا

کثر روش های اتصال مکانیکی می توانند حفظ شوند، ندارند. که ا دماهایی 
اگرچه سیستم های اتصاالت پیوندی چسبنده به دلیل کاربرد در صنایع مختلف توجه زیادی را به خود جلب کرده 
است، استفاده از این چسب ها به عنوان عامل اتصال معایبی مانند زمان پخت طوالنی، مقاومت دمایی/رطوبتی 
پاییــن، نیــاز به آماده ســازی ســطحی دقیق در بعضی موارد و مشــکالت جداســازی نیــز دارد. درنتیجه تالش های 
زیادی برای اصالح کردن خواص چسب ها برای غلبه بر چنین معایبی انجام گرفته است. به عنوان مثال، در یکی 
از این مطالعات اخیر از تقویت کننده های نانوساختاری برای رفع این مشکالت، بخصوص مقاومت دمایی پایین 
اســتفاده شــده است. با توجه به قابلیت منحصربه فردی که با استفاده از نانومواد به این چسب ها ایجاد می شود، 

گرفت. گزارش مورد بحث قرار خواهد  بررسی انواع نانوذرات و قابلیت حاصل از آن ها در ادامه 

کاربردنانوذراتدربهبودقابلیتچسبهایدماباال
نانــوذره، ذره ای بــا ابعــاد کمتر از 100 نانومتر اســت. در حقیقــت نانوذره به صورت پلی بین مقیــاس اتمی و بالک در 
یاد، انرژی ســطحی باال، کاهش تعداد  گرفته می شــود. مزایای کلیدی مواد با ابعاد نانو مســاحت ســطح ویژه ز نظر 
عیوب ساختاری و خواص فیزیکی متفاوت از توده ای است. برخالف مواد بالک، که خواص آن ها مستقل از ابعاد 
کاماًل وابســته به اندازه آن ها اســت. وابســتگی ابعادی خواص نانوذرات به دلیل افزایش  اســت، خواص نانوذرات 
ی سطح ذرات به کل اتم های تشکیل دهنده ذرات است، هنگامی که ابعاد ذرات  قابل توجه در نسبت اتم های رو

به سمت صفر میل می کند.
گســتره وســیعی از مــواد تولیــد شــده اند. هــر نانــوذره خــواص فیزیکــی  انــواع مختلفــی از نانــوذرات بــا اســتفاده از 
که این خواص در مقیاس نانو فقط حاصل می شود. این خواص منحصربه فرد دانشمندان را  منحصربه فردی دارد 
کردن خواص چسب ها با استفاده نانوذرات مختلف تشویق می کند. به این منظور  در جهت تالش برای مطلوب 
کتورهایی نظیر خواص هدفمند چسب، سازگاری چسب و نانوذرات، عملکرد نانوذرات، شرایط عملکردی  باید فا
گرفته شــود. بنابراین به عنوان اولین قدم باید اطالعات مناســب در خصوص خواص هر نانوذره و اینکه  و.. در نظر 
خواص چســب ســاخته شــده با گنجاندن نانوذرات تحت تأثیر قرار می گیرد به دســت آورد. معمول ترین نانوذرات 

گروه در زیر آمده است. که خالصه ای از هر  مورد استفاده در چسب بر اساس نوع آن ها طبقه بندی شده اند، 
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 نانوذرات بر پایه کربن
بین انواع مختلف نانوذرات، قابلیت باالی نانوذرات کربنی در بهترشدن خواص مختلف رزین ها و یا ماتریکس ها 
یــادی را بــر آن داشــته اســت که تحقیقــات گســترده ای را روی این دســته از ترکیبات انجام دهند. ســه  محققــان ز
کروی مانند  کربنی شــامل: ترکیبات بدون بعد )بعد صفر( یا ذرات  دســته از پیکربندی های معمول ترکیبات پایه 
نانوالماس، تک بعدی یا استوانه ای مانند نانولوله و یا دوبعدی مانند صفحات گرافنی است. استفاده از نانولوله ها 
در چسب ها موجب افزایش قابل توجه در خواص مکانیکی، خواص الکتریکی و خواص گرمایی نانوکامپوزیت ها 
گرمایی،  گرافن به صــورت قابل توجهی خــواص  می شــود. همچنیــن نانوکامپوزیت هــای تقویت شــده با نانــوذرات 
کربنی  کربنی الف( کیفیت نامناســب نانوذرات  مکانیکــی و الکتریکــی را بهبود می دهد. معایب اصلــی نانومواد 

به خصوص در فرم تولید انبوه و ب( قیمت آن ها است.

 شکل ۷.انواع الوتروپ های کربن

 نانوذرات پایه فلزی
کثر عناصر جدول  کاربردهای شیمیایی مختلف سنتز و اصالح می شوند. نانوذرات فلزی از ا امروزه این مواد برای 
تناوبــی ماننــد نانــوذرات طال، نانــوذرات نقره و اکســیدهای فلــزی )مانند اکســید آلومینینم یا زیرکونیــم( می توانند 
تشــکیل شــوند. بعضــی از نانــوذرات فلزی خــواص منحصربه فــردی دارند، برای مثــال نانوذرات نقــره خواص آنتی 
کــه آن ها را تبدیل به فلزات تجاری در مراقبت های پزشــکی کرده اســت. این ویژگــی از نانوذرات  کتریــال دارنــد  با
گنجاندن در چسب ها با درجه حرارت باال مورد استفاده برای  کاندیدای مناسبی برای  که  نقره سبب شده است 

کاربردهای پزشکی شوند.

POSS 
گروه عاملی آلی اســت.  کــه R اتم های هیــدروژن یا  20POSS نانوســاختارهایی بــا فرمــول تجربــی RSiO1.5 هســتند 

نانوساختارهای POSS قطری در حدود 1-3 نانومتر دارند. در دهه گذشته، POSS به دلیل سایز کوچک و اتصال 
آسان در مواد پلیمری توجه زیادی را به خود جلب کرده است و به عنوان یک تقویت کننده مناسب در چسب های 
دمــای بــاال اســتفاده می شــوند. POSS همچنیــن به صــورت یــک تســهیل کننده در جهت بهبــود پراکندگی ســایر 
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 شکل 8.)الف( نمای شماتیک ساختارهای الیه ای سیلیکات های رسی و 
)ب( و )ج( نانوالیه های رسی که در حضور پلیمر از هم جدا شده اند.

نانوذرات هم استفاده می شود.

 نانوذرات رس21
نانوذرات رس از ســیلیکات های الیه ای با ســاختار صفحه ای تشــکیل شده اند. این نانوذرات نسبتًا ارزان هستند 
و نتایج امیدوارکننده ای را به عنوان تقویت کننده در پلیمرها از خود نشان می دهند. نانوذرات رس به پلیمرها برای 
گاز]1۴[، خواص مکانیکــی]15[، خــواص رئولوژیکی]16[، خــواص مقاومت  افزایــش خاصیــت ممانعــت از نفــوذ 
در مقابــل انجمــاد و آتــش گرفتن]17[ می شــود. نانوذرات رس بــا مواد آلی اصالح می شــوند و هیبریدی از ترکیبات 

کاربردهای مختلف ایجاد می کنند.  معدنی-آلی با 

 نانوسیلیکاها22
نانوســیلیکاها دارای ســطوح متخلخل نسبتًا بزرگی هســتند که دارای تعداد زیادی گروه هیدروکسیل و پیوندهای 
اشباع نشــده هســتند. اثبات شده است که نانوسیلیکاها تقویت کننده های مؤثری برای پلیمرها در افزایش قدرت 

]18[، انعطاف پذیری]19[ و دوام]20[ آن ها هستند.
اخیــرًا مطالعــات متعــددی روی کاربــرد نانومواد در تولید چســب های حرارت بــاال و عملکرد مناســب نانوذرات و 
بهبود خواص چســب در دمای باال انجام شــده اســت. حدادی23 و همکارانش تأثیر نانوســیلیکا و بورون کاربید را 
گرافیت مورد بررسی قرار دادند ]21[. ی قدرت چسب های حرارت باال برمبنای رزین های فنولی برای اتصاالت  رو
گرافیت به دلیل خواص فیزیکی مناســب و همچنین پایداری شــیمیایی و حرارتی به صورت وســیعی در هوافضا، 
گرافیتی معمواًل انــدازه بزرگ و  گاز کاربرد صنعتــی دارد. مــواد  متالــورژی، خــط لوله، شــیمی، پتروشــیمی، نفــت و 
شکل پیچیده ای دارند و استفاده از روش های مکانیکی مانند پرچ2۴ کردن ممکن است موجب تمرکز فشار شود. 
بنابراین با استفاده از چسب هایی با قدرت باال و پایداری مکانیکی و حرارتی مناسب می توان این مشکل را حل 
کاربرد در دمای باال اســتفاده شــوند. چســب های معدنی در مقابل  کرد. چســب های معدنی و آلی می توانند برای 
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حرارت مقاوم هســتند، اما شــکننده اند و این ویژگی اســتفاده از آن ها را محدود می کند. چســب های آلی قدرت 
اتصــال فوق العــاده ای دارنــد. ترکیبات معدنــی در دمای باالیC˚  300 شــروع به تجزیه شــدن می کنند، بااین حال 
باقی مانــده حاصــل از آن هــا در دمــای بــاالی C˚ 1000 بــه کارتریــج کربــن تبدیــل می شــود کــه خــواص ترمــو فیزیکی 
فوق العاده ای دارند]22[. این ویژگی باعث می شــود که رزین های آلی شــامل فنول فرمالدهید، اپوکســی و فوران ها 
به صورت ماتریســی از چســب های دمای باال اســتفاده شــوند]23, 2۴[. بین این ترکیبات، رزین های فنولی دارای 
خــواص خوبــی ازجمله مقاومت حرارتی، مقاومت خوردگی و قدرت چســبندگی باالیی هســتند]2۴[. بااین حال 
کاربــرد رزین هــای فنولی خالص در چســب های دمــای باال به دلیل تفکیــک حرارتی محدودیت دارد و شکســت 
می خورد]25[. در دماهای باال، پیرولیز شدید منجر به تجزیه ساختار پلیمری می شود و درنتیجه موجب شکستن 
ســاختار رزیــن و کامپوزیت می شــود. بنابراین رزین های فنولــی برای کاربرد دردمای باال باید اصالح شــوند. جای 
گروه های شیمیایی مقاوم در برابر حرارت نظیر B-O در ساختار رزین های فنولی و افزودن نانولوله های  دادن برخی 
کاربیدهــا )B4C( داخل زمینه رزین فنولی بهبــود پایداری گرمایی آن ها را موجب می شــود. به عالوه  کربــن و بــورون 
جــای دادن نانــوذرات ســیلیکا بــا درصــد وزنــی بهینه شــدٔه ۴7% به طــور مؤثــری قدرت پیونــدی چســب را افزایش 
که در این درصد وزنی 387% افزایش در قدرت اتصال در مقایسه با رزین خالص در  گزارش شده است  می دهد. 
دمــای C˚ 800 دیــده می شــود. بعالوه افزودن 50% وزنی بورون کاربید، افزایــش 725% را در قدرت پیوند در C˚ 800 و 

همچنین افزودن B۴C و SiO2 افزایش 1050% در قدرت پیوند را موجب می شود.

خلوصاندازهذراتچگالی)گرم/سانتیمترمکعب(ماده

SiO2
98-3095-20 نانومتر0.11

B4C2.531098 میکرومتر

 جدول 2.نانوذرات افزوده شده به چسب و نوع آن ها

قدرت اتصال گونه های گرافیتی با رزین فنولی و رزین فنولی همراه با نانوذرات سیلیکات و برومو کاربید در گستره 
کثر قدرت  ̊  200 رزین فنولی خالی حدا C1000 مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به شکل 8، در دمای ˚C دمایی 200 تا
کاهش می یابد. در  اتصال را نشــان می دهد. قدرت اتصال با افزایش دما از 200 تا C˚ 800 از ۴ به 0.8 مگا پاســکال 
محــدوده دمایــی ۴00 تــا C˚ 600 اجزای فرار مانند آب، فنول آزاد و دی اکســید کربن منجر بــه مقدار زیادی انقباض 
حجمی و درنتیجه ایجاد بســیاری از نقص ها در ســاختار چســب به شــکل حفره و ترک می شــود. درنتیجه فشــار 
داخلی در ســاختار چســب شــکل می گیرد. در C˚ 800 کربونیزاسیون رزین کامل می شود و ساختار رزین تخریب و 
̊  1000 کربن های آمورف سخت می شوند و قدرت اتصاالت  Cتبدیل به کربن آمورف می شود. با افزایش دما از 800 تا
به 2.2 مگاپاسکال افزایش می یابد. درنتیجه رزین فنولی خالی برای کاربردهای دمای باال نمی تواند استفاده شود.
گرافیتی با رزین فنولی شــامل نانوذرات B4C و SiO2 در دماهای مختلف در شــکل 8 ب  گونه های  قدرت اتصال 
نشان داده شده است. طبق شکل قدرت اتصال در رزین فنولی شامل نانوذرات B4C و SiO2 در همه دماها بیشتر 

از رزین فنولی است و قدرت اتصال در دمای C˚  200 و C˚ ۴00 به صورت قابل توجهی بیشتر است.
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 شکل 9. قدرت اتصال 
اجزا گرافیتی متصل شده 
با الف( رزین فنولی بالنک 
ب( رزین فنولی شامل 
B4C و SiO2 نانوذرات

 SiO2 و B4C کــه حضــور ایــن بررســی نشــان می دهد 
کاهش فراریت می شــود.  به صورت پرکننده موجب 
بــاالی دمــای C˚ ۴00 زمینه چســبی درگیر در واکنش 
کربونیزاســیون25 می شــوند و هنگامی کــه دمــا افزایش 
می یابد، قســمت اعظمــی از ترکیبات فــرار از آن آزاد 
می شوند. درواقع تبدیل B4C به B2O3 با دمای ذوب 
̊  ۴50 بــه انقباضــات حجمی در  C پاییــن در حــدود
ماتریکــس چســب غلبــه می کنــد و افزایــش حجــم 
دارای  ذوب شــده   B2O3 می شــود.  مشــاهده   %250
رطوبــت و خــواص شــیمیایی خوب اســت بنابراین 
 B2O3 گرافیت و نوعی تعامل شــیمیایی بین ســطح 

می تواند تشکیل شود.
در دمای C˚ 800 شبکه رزین تخریب می شود و رزین 
بــه کربــن آمورف تبدیــل می شــود. افزایــش قابل توجه 
قــدرت پیونــدی در C˚ 1000 مربــوط به تشــکیل بورون 
کاربید اســت. اســتحکام پیوندی رزین فنولی همراه 
بــا نانوســیلیکا و کاربید مخصوصًا در دمــای باالتر از 
C˚ 800 نشان می دهد که این ترکیب برای کاربردهای 
دمای باال می تواند استفاده شود. مورفولوژی ساختار 
گرافیت با استفاده از SEM مورد بررسی  چسب روی 

قرار گرفت.

 شکل 1۰.تشکیل پیوند شیمیایی بین B2O3 و گرافیت

 شکل 11.عکس SEM از سطح گرافیت
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حضــور ایــن میکرو حفره ها ســطح تماس بین چســب و گرافیــت را افزایش می دهــد و این یکی از دالیلی اســت که 
موجب قدرت اتصال باالی چسب های فنولی می شود. در زیر تعدادی از نانوذراتی که در چسب مورد استفاده قرار 

می گیرند و کاربردهای آن ها آورده شده است.

بردنامنانوذره کار

)B4C( بهبود پایداری گرماییبورون کاربیدها

بهبود پایداری گرمایینانوله کربن

افزایش قدرت اتصال و پایداری گرمایینانوذرات سیلیکا

افزایش هدایت گرمایی و الکتریکیبورونو نیترید

افزایش مقاومت برشی و طول عمر فرسودگی در چسب های دمای باالنانوذرات آلومینیم

 جدول3.فهرست انواع نانوذرات مورد استفاده در چسب های دماباال و قابلیت حاصل از آن ها

اقتصادچسبهایدماباال
چســب های دمای باال اتصال و قدرت کشــش خود را در 
دمای باال از دســت نمی دهند. چسب ها توانایی اتصال 
مواد بســیاری ازجمله پالســتیک ها، فلزات، الستیک ها 
و شیشــه را دارنــد. انتظــار مــی رود که میــزان تولید جهانی 
چســب های دمــای بــاال بــا ســرعت رشــد %۴.6 از ســال 
2016 تــا ســال 2019 بــه بیــش از ۴.5 میلیارد دالر در ســال 
2023 می رســد. صنایــع بخــش اصلــی بــرای اســتفاده در 
بــازار چســب های با درجه حــرارت باال هســتند. تخمین 
بــازار جهانــی چســب های  تقاضــای  کــه  بــود  زده شــده 

الکترونیکی به 1.1 میلیون تن در ســال 2017 می رســد و احتمااًل یک ســرعت رشــد ســالیانه در حدود 10.5% تا سال 
2023 خواهد داشــت. درآمد حاصل از این چســب ها در سال 2017، 3.28 میلیارد دالر تخمین زده شده است که 

احتمااًل به میزان 7.5 میلیارد دالر در سال 2023 می رسد.
صنعــت الکترونیــک این چســب ها را برای کاهش قیمت هــا و کاهش وزن محصوالت طراحی شــده با جایگزینی 
اتصال دهنده های مکانیکی ترجیح می دهد. ازآنجایی که این چسب ها خواص رسانایی و گرمایی مناسبی دارند 
برای محل های جوش زدن )لحیم کاری( اســتفاده می شــوند. چســب های اپوکســی به صورت وسیعی در این زمینه 

استفاده می شوند.
رشــد صنعت اتومبیل همراه با نیاز به کاهش وزن وســایل نقلیه برای افزایش کارایی ســوخت و جلوگیری از انتشــار 
کربــن احتمااًل باعث رشــد بازار چســب می شــود. پلی ایمیدها، پلیمرهــای ترجیحی در صنعــت اتومبیل به علت 

خواصشان در تحمل گرما و فشار هستند.

 شکل 12.استفاده از چسب ها با درجه حرارت باال در 
لحیم کاری
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کاربرد همراه با رشد صنعت هوافضا احتمااًل  افزایش دامنه 
تأثیــر مثبتی بر بازار چســب خواهد داشــت. انتظــار می رود 
که چســب های مورد استفاده در کاربردهای هوافضا تحت 
شرایط محیطی سخت عمل کنند. بازار چسب های دمای 
گذشــته  باالی آســیای میانه منطقه غالب طی چند ســال 
بــوده اســت و احتمــااًل طی دوره زمانی ذکر شــده بیشــترین 
مصرف چسب دماباال را خواهد داشت. کشورهایی مانند 
چیــن و هنــد بــا توجــه به رشــد جمعیــت افزایــش تقاضا در 

الکترونیک را خواهند داشت. تایلند و اندونزی با توجه به سیاست دولت، افزایش سرمایه گذاری خارجی در بخش 
خودرو را خواهند داشت که می تواند مصرف چسب دماباال را افزایش دهد.

اروپا احتمااًل شــاهد مصرف متوســطی به دلیل رشــد صنعت اتومبیل طی دوره زمانی پیش بینی شــده خواهد بود. 
کشورهایی مانند فرانسه، آلمان و بریتانیا روی توسعه اتومبیل ها با وزن پایین تمرکز کرده اند. این عوامل موجب رشد 

بازار چسب طی دوره زمانی پیش بینی شده می شود.
بازار چســب های دمای باالی آمریکای شــمالی سرعت رشد ایســتایی را طی دوره زمانی پیش بینی شده دارد. رشد 
صنعت هوافضا در امریکا منجر به نیاز به چسب های دمای باال شده است. این چسب ها شامل مواد مقاوم در برابر 

دمای نزدیک به C˚  250 در طول چندین هزار ساعت در هواپیماهای نظامی هستند.
در بــازار جهانی چســب های بــا درجه حرارت باال، شــرکت های برتر بروی قیمت همراه با نــوآوری محصول به منظور 
رفع نیاز مشــتری رقابت می کنند. شــرکت های اصلی این بازار شــرکت شــیمیایی DOW،3M، Master Bond و 

Henket هستند ]26[.

شرکتهایفعالدراینحوزه
 شرکت های بین المللی

DOW ۱ شرکت شیمیایی

شرکت شیمیایی Dow یک شرکت چندملیتی آمریکایی است که دفتر مرکزی آن در میدلند میشیگان واقع شده 
اســت و در ســال 2007 به عنــوان دومیــن تولیدکننــده مواد شــیمیایی جهان از لحاظ درآمد شــناخته شــد. در فوریه 
2009 نیــز از لحــاظ ســهم بازار، رتبه ســوم جهان را به خود اختصــاص داد. Dow تولیدکننده انواع مواد پالســتیکی، 
شــیمیایی و محصــوالت کشــاورزی اســت کــه در بیــش از 175 کشــور جهان حضور داشــته و ســاالنه بیــش از یک 
میلیارد دالر صرف تحقیق و توســعه می کند. شــرکت DOW در حوزه تولید چســب نیز از شــرکت های موفق است. 
 3559 NEUTRAL SILICONE و Q2-7566 ADHESIVE ازجمله محصوالت این شرکت می توان به دو محصول
کرد. Q2-7566 ADHESIVE چسبی ساخته شده از پلی دی متیل سیلکوکسان  ADHESIVE SEALANT اشاره 

̊  280 را دارد. طول عمر این چســب در زمان  C کــه توانایی حفظ چســبندگی تا حــدود دمــای بــا گرانــروی باالســت 
نگهداری در فروشگاه حدود 720 روز است.

NEUTRAL SILICONE ADHESIVE SEALANT 3559 چســب ســیاه رنگ تک جزیی اســت که توانایی به هم 

 شکل 13.استفاده از چسب ها با درجه حرارت باال 
در صنعت خودروسازی
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چسباندن فلزات، سرامیک ها، شیشه ها و بسیاری از ترکیبات پالستیکی راداراست. هم چنین این چسب توانایی 
حفظ چسبندگی تا دمای حدود C˚ 180 را داراست ]27[.

3M (3M company) ۲ شرکت

شــرکت 3M، تــری ام، شــرکت آمریکایــی چندملیتی مســتقر در میپل وود، مینه ســوتا یکــی از حومه های ســنت پل 
اســت. این شــرکت در حوزه تولید چســب های مناســب بــرای محیط های با دمــای باال نیز موفق عمل کرده اســت 
 Ultra High Temperature 100 HT Adhesive ازجمله محصوالت این شرکت می توان به چسب های نواری
Transfer Tape اشــاره کرد. این چســب های برای کاربردهای صنعتی دماهای باال گزینه های عالی هستند. این 

کوتاه مدت تا دمای حدود C˚ 280 را تحمل می کند ]28[. چسب در طوالنی مدت، تا دمای حدود C˚ 177 و در 
Master Bond ۳ شرکت

شــرکت Master Bond یکی دیگر از شــرکت های بزرگ فعال در حوزه تولید چســب واقع در ایاالت متحده آمریکا 
اســت. یکی از بهترین محصوالت این شــرکت چسب EP35 است. چسب دوجزئی باقابلیت کار در دمای اتاق و 
تحمل دماهای باال از ترکیبات اپوکســیدی با نام EP35 در این شــرکت تولید شــد. این چســب پیوندهای با قدرت 
̊  260حفظ می کند. این چســب همچنین  C بــاال تولیــد می کنــد که توانایی چســبندگی خــود را تا دماهــای حــدود
توانایــی مقاومــت در برابر بســیاری از محیط های شــیمیایی ازجمله بســیاری از حالل ها را دارد. این چســب عالوه 
بر این برای کار در دماهای پایین حدود F˚ 60- نیز بهینه ســازی شــده اســت]29[ازجمله دیگر شرکت های خارجی 
 Henkel ،Delo Industrial Adhesives ، Three Bond نیرومند درزمینٔه تولید چسب می توان به شرکت های

کرد. Corp و Permabond Corp اشاره 

 شرکت های داخلی
۱ شرکت سیلیکون ناب

شرکت سیلیکون ناب تنها تولیدکننده مواد پایه سیلیکونی با بومی سازی دانش و فناوری منحصربه فرد سیلیکون 
)Silicone Rubber Technology(، بزرگ تریــن تولیدکننــده محصــوالت ســیلیکونی در خاورمیانــه اســت. این 
شرکت همکار راهبردی- انحصاری شرکت HRS–Korea Co در ایران بوده و تحت لیسانس این شرکت به تولید 
محصوالت با کیفیت باال می پردازد. ازجمله محصوالت این شرکت می توان به چسب های سیلیکونی تولید شده 
در این شــرکت اشــاره کرد. چســب سیلیکونی در مقایســه با سایر چســب های پلیمری که دارای پایه آلی می باشند 
دارای خــواص ویــژه و منحصربه فــردی اســت کــه ایــن بــه دلیل متفاوت بودن ســاختار اســکلت اصلی در چســب 

سیلیکونی است. ازجمله خواص ویژه خواص ویژه چسب سیلیکون می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
 حفظ خاصیت االستیسیته دردماهای پایین تا دمای C˚ 70- با استفاده از چسب سیلیکونی؛

 300 ˚C 200 و این که چسب سیلیکونی قابلیت حفظ پایداری حرارتی تا دمای ˚C حفظ پایداری حرارتی تا دمای 
برای مدت زمان کوتاه دارا است]30[.

۲ شرکت تکاب شیمی

 این شرکت برای نیازهای مختلفی ازجمله صنایع چوب، بسته بندی با چسب های گرم و.. چسب تولید می کند. 
درواقــع ایــن شــرکت نماینــده شــرکت Beardow & Adams اســت. به عنــوان مثالــی از تولیــدات ایــن شــرکت، 
Beardow&Adams شهرت برجسته ای در صنایع چوب دارد. چسب های هات ملت شرکت B&A توسط اکثر 
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سازندگان مهم ماشین های صنایع چوب، مورد تائید قرار گرفته است. این شرکت محدوده وسیعی از انواع چسب 
نســبت به نیازهای مختلف مشــتریان را در اختیار دارد. ازجمله ویژگی های چسب های صنایع چوب این شرکت 

می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 چســب های هات ملت تولیدی این شــرکت، مقاومت حرارتی باال منطبق بر تســت WPS 68 را دارد. این 
استاندارد بسیار باالتر از استاندارد UK FIRE GOLd Award Standard است. بسته به نوع سطوح می تواند 

تا C˚ 100 اتصال مداوم در خط تولید را ایجاد نماید.
 سرعت ذوب شوندگی سریع در عملیات با سرعت باال؛

.]31-32[1۴0  ˚Cهات ملت پلی الفین با چسبندگی و مقاومت حرارتی باال تا 

۳ شرکت چسب رازی

شــرکت شــیمیایی رازی بزرگ تریــن تولیدکننده انواع چســب های صنعتی و خانگی، رزین هــای صنعتی، پلیونیل 
کاربری مهر استاندارد و استاندارد بین المللی کیفیت ISO 9001:2008 از  که موفق به اخذ  استات در ایران است 
شرکت QS سوئیس برای محصوالت خود گردیده است. تنوع، گستردگی تولیدات و حجم انبوه تولیدات، شرکت 
شیمیایی رازی را از سایر کارخانه ها مشابه متمایز می نماید، شرکت شیمیائی رازی عالوه بر تولید انواع چسب های 
صنعتی برای اولین بار در کشــور موفق به ســاخت تیوب پالســتیکی گردیده که در صنایع آرایشــی، بهداشــتی، و… 

مصارف فراوانی دارد.
از شرکت های دیگر تولیدکننده چسب در ایران می توان از شرکت های زیر نام برد:

 شرکت تولیدی ایران چسب ]33[
 شرکت رزین های صنعتی ایران ]3۴[

 شرکت وداد پایدار ]35[
 شرکت فناوران نانوکامپوزیت آذربایجان ]36[

نتیجهگیری
با توجه به مطالعات انجام شــده می توان نتیجه گیری کرد که چســب های آلی و معدنی را برای اســتفاده در دمای باال 
می توان به کار برد. چسب های معدنی در مقابل حرارت مقاوم هستند، اما شکننده اند و این ویژگی استفاده از آن ها را 
محدود می کند. چسب های آلی قدرت اتصال فوق العاده ای دارند. این ویژگی باعث می شود که رزین های آلی شامل 
فنول فرمالدهید، اپوکسی و فوران ها به صورت ماتریکسی از چسب های دمای باال استفاده شوند. بین این ترکیبات، 
رزین های فنولی دارای خواص خوبی ازجمله مقاومت حرارتی، مقاومت خوردگی و قدرت چسبندگی باالیی هستند. 
بااین حــال کاربــرد رزین هــای فنولــی خالــص در چســب های دمای باال بــه دلیل تفکیــک حرارتی محدودیــت دارد و 
شکست می خورد و بنابراین باید اصالح شوند. استفاده از کامپوزیت این رزین ها با نانوذراتی مانند نانوذرات سیلیکا 
و نانولوله ها می تواند خواص مقاومت در مقابل درجه حرارت باالی این ترکیبات را افزایش دهد و آن ها را برای کاربرد در 
̊  1000 مناسب کند. درنهایت با توجه به ویژگی های منحصربه فرد چسب های نانویی  Cدماهای باال حتی دمای باالی
دماباال، صنایع مختلف نیاز بیشتری به این چسب ها خواهند داشت. با توجه به ظرفیت های موجود در کشور درزمینٔه 
تولید انواع چسب و نانومواد، توجه به حوزه چسب های دماباال می تواند آینده درخشانی را برای این صنعت فراهم آورد.
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