
 

 در چه حاللهایی قابل حل است؟  C05پترورزین 

هم  C05های زیادی دارند. پترورزین بردرها آن دسته از موادی هستند که در بسیاری از صنایع کارزین
برد. دلیل اصلی کاربرد  به کارآن را در ساخت رنگ، چسب و...  توانیکی از این موادی است که می

شود. تغییر شکل فیزیکی مورد استفاده واقع می رغمبهن است که این ماده در صنایع، چیستی آ یباال
ابتدا بدون اینکه ماهیت و خاصیت شیمیایی آن تغییر الزم است که  ،نوعگیری رزین در این کاربرای به

 .را عوض کنیدکند، خاصیت فیزیکی آن 

صیات بارز آن نام برد. برای عنوان یکی از خصوبهرا این ماده  همگن کننده بودنکننده و توان تعدیلمی
هم از  C05ای حالل حل کنید که پترورزین استفاده از هر نوع رزین الزم است ابتدا آن را درون ماده

 این قاعده مستثنا نیست. 



 

 
 C05چیستی و ماهیت پترورزین 

ل خورد. این دسته از رزین به شکدر وهله اول از چیستی و ماهیت یک مواد، ظاهر آن به چشم می
شود. این محصول که به آن رزین نفتی هم گرانول جامد بوده و به رنگ سفید مایل به زرد تولید می

 C05سمی بوده و وزن مولکولی بسیار پایینی دارد. با اینکه وزن مولکولی پترورزین ، غیر شودگفته می
موال افرادی که برای هایی با وزن مولکولی باال ساخته شده است. معپایین است، اما از ترکیب پلیمر

چو حل  معماآسانی آن را درک کنند؛ به نوعی توانند به ، نمیشونداولین بار با این مسئله مواجه می
 شود آسان گردد.



 
پذیری های هیدروکربن انعطافهای هیدروکربن قرار دارد. معموال رزیندر گروه رزین C05پترورزین 

دارند. محصوالت رزینی که در برابر آب مقاوم هستند، در  یزیادداشته و در برابر آب مقاومت  باالیی
توان تری خواهند داشت. میهایی که در برابر این عنصر مقاومت ندارند، کاربرد بسیار زیادمقایسه با آن

هایی شان شناسایی کرد. هیدروکربنهایهای موجود در مولکولدروکربنهای نفتی را با میزان هیرزین
 های آلفاتیک تولید شده است.رزین وجود دارد، از کراکرکه در این نوع 

های آلفاتیک مثال زد. پترورزین با این ای از این کراکرعنوان نمونهتوان پیپریلن و ایزوپرن را بهمی
های با میزان کنندگی شیمیایی مناسبی در محیطساختار، چسبندگی باالیی داشته و توانایی تثبیت

ها باعث شده تا کارایی با دیگر رزین C05شدن پترورزین یی را دارد. قابلیت ترکیباسیدیته باال و قلیا
ها هستند که پلیمر های ترموپالستیک آن دسته ازپلیمرها افزایش یابد. آن در صنعت و دیگر بخش

دهند؛ عوض شود، تغییر حالت می هاآن ها حرارت داده شود، بدون اینکه خاصیت شیمیاییوقتی به آن
 بندی قرار دارد. پترورزین هم در این طبقه

 . های برجسته این محصول هستند، سازگاری، پایداری نوری و... برخی از ویژگیپایداری حرارتی باال



 

 
 

 پذیر است؟ و بالعکس از پترورزین در چه حاللهای امکانحل شدن این دسته 

صورت متعدد و در آب را دارند؛ چراکه آب حاللی است که معموال به ل شدنحها قابلیت برخی از رزین
تنها در این محصول نه در این قسمت نیست! C05گیرد؛ اما جای پترورزین زیاد مورد استفاده قرار می

پس چاره کار چیست؟ برای  شود؛های گلیکول هم حل نمیمحلول های کتونی وآب، بلکه در حالل
توان را می C05برد؟ در نگاه کلی باید گفت پترورزین  به کاررا هایی رورزین باید چه حاللاستفاده از پت

 های کلردار حل کرد.و حاللها های آروماتیک، استرهیدروکربنتنها در 

های کلردار های آروماتیک قرار داشته و متیلن کلراید جزو حاللزایلین و تولوئن در دسته هیدروکربن
 است. 



 
 زایلین

ترکیب مجزا است.  3چرب بوده و دارای رنگ و مایع است. این مایع کمزایلین دارای شکل ظاهری بی 
عنوان حالل دارند، در صنایع کثیری به ساختاری که به دلیلن ترکیبات قابل اشتعال بوده و تمامی ای

 شوند و ارزش صنعتی باالیی دارند. مورد استفاده واقع می

 تولوئن

است.  زااشتعالاست، شکلی مایع داشته، بی رنگ و  C05های پترورزین ی از حاللتولوئن که یک
دارد. بوی این حالل  اما خطر کمتری در مقایسه با آن ،دهخاصیت تولوئن همانند خاصیت بنزن بو

 همانند بوی تینر است.

 متیلن کلراید

نباید آن  حرارت دادندر زمان اما سمی است.  ،این مایع شیمیایی کلردار دارای بویی شیرین و مطبوع
شدت تحریک کرده و حتی بر سیستم عصبی مرکزی انسان هم تاثیر بو کنید؛ چراکه بینی و گلو را بهرا 

 گذارد.منفی می

 هااستر

ها دارای پیوند مولکولی خاصیت انفجاری دارند. استر ،ها هستنداین مواد که مشتقاتی از کربوکسیلیک
قرار  C05های پترورزین حلقه بنزنی در استرها موجب شده که در دسته حاللهیدروژنی هستند. وجود 

   بگیرند.

 



 

 

 از بسپار مارکت C05خرید آسان پترورزین 

نیاز به انواع رزین، رنگ، چسب، کامپوزیت  زمانی کهکنید؛ چه صنعتی فعالیت می کند که درفرقی نمی
مراجعه  /https://basparmarket.comکت با نشانی ها دارید، کافی است به بسپار مار های آنو حالل

ارسال خواهد کرد. با توجه به  صرفهبهمقرونهایی امن و کنید. بسپار مارکت محصول شما را با روش
ای از آن را دریافت کرده و پس از تایید کیفیت، توانید نمونهمی ،محصولی که قصد سفارش آن را دارید

  مقدار زیاد تهیه کنید.بسته به نیاز خود آن را در 


