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Zastosowanie lasera ekscymerowego do sieciowania
poliakrylanowych klejów samoprzylepnych
Przeprowadzono syntezê fotoreaktywnych rozpuszczalnikowych poliakrylanowych klejów samoprzylepnych zawieraj¹cych w swojej strukturze nienasycone fotoinicjatory wbudowane w trakcie polimeryzacji, a mianowicie 4-akryloilooksybenzofenon (ABP), 4-akryloilooksyetoksybenzofenon (AEBP) oraz
fenylo-(1-akryloilooksy)-cykloheksyloketon (PAC). Otrzymanymi klejami powlekano foliê poliestrow¹,
któr¹ nastêpnie suszono w kanale susz¹cym przez 10 min w temperaturze 110°C. Otrzymane w ten sposób jednostronne taœmy samoprzylepne, o gramaturze kleju 60 g/m2, sieciowano pod lamp¹ UV-C lub
stosuj¹c do sieciowania promieniowanie UV emitowane przez laser ekscymerowy. Stwierdzono, ¿e zastosowanie monochromatycznego lasera ekscymerowego pozwala na uzyskanie produktów samoprzylepnych o lepszej kleistoœci (tack), lepszej adhezji, wy¿szej kohezji oraz mniejszym skurczu ni¿ w przypadku zastosowania do sieciowania spektralnej lampy UV.
S³owa kluczowe: fotoreaktywne kleje samoprzylepne, poliakrylany, sieciowanie, lampa UV, laser ekscymerowy, kleistoœæ, adhezja, kohezja, skurcz

Application of excimer-laser for crosslinking of acrylic PSA
The synthesis and properties of photoreactive solvent-based acrylic pressure-sensitive adhesives (PSA)
containing, incorporated during radical solvent polymerization unsaturated photoinitiators, such as
4-acryloyloxy benzophenone (ABP), 4-acryloyloxyethoxy benzophenone (AEBP) and phenyl-(1-acryloyloxy)cyclohexyl ketone (PAC), were investigated. The synthesized UV-crosslinkable acrylic PSA were
coated with 60 g/m2 coat weight on polyester film and after drying 10 min at 110°C in drying canal
crosslinked by the use of spectral UV-lamp emitted UV-C radiation. These samples were compared with
samples crosslinked using monochromatic UV excimer-laser It was observed that after UV crosslinking
of acrylic PSA using excimer-laser in comparison with typical UV-C lamp, high quality PSA products
with excellent properties, such as tack, peel adhesion, shear strength and shrinkage, were manufactured.
Key words: photoreactive PSA, acrylics, crosslinking, UV-lamp, excimer-laser, tack, peel adhesion,
shear strength, shrinkage

1. Wprowadzenie
Celem prezentowanej pracy by³o porównanie sieciowania fotoreaktywnych poliakrylanowych klejów samoprzylepnych za pomoc¹ monochromatycznego lasera
ekscymerowego z zastosowaniem do tego celu typowej
spektralnej lampy UV. Fotoreaktywnoœæ poliakrylanowych klejów samoprzylepnych uzyskano wbudowuj¹c w
³añcuch polimeru w trakcie syntezy zdolne do kopolimeryzacji nienasycone fotoinicjatory, takie jak 4-akryloilooksybenzofenon (ABP), 4-akryloilooksyetoksybenzofenon (AEBP) oraz fenylo-(1-akryloilooksy)-cykloheksyloketon (PAC). Sieciowanie przeprowadzono z u¿yciem
lampy UV lub ekscymerowego lasera UV.
Niekonwencjonalne w³aœciwoœci u¿ytkowe rozpuszczalnikowych klejów samoprzylepnych na podstawie
poliakrylanów spowodowa³y, ¿e obecnie s¹ one powszechnie stosowane do produkcji zarówno technicznych, jak i medycznych materia³ów samoprzylepnych.
1)
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W³aœciwoœci u¿ytkowe samoprzylepnych klejów poliakrylanowych, charakteryzowane przez kleistoœæ (tack),
adhezjê, kohezjê oraz skurcz, zale¿¹ od ciê¿aru cz¹steczkowego kopolimeru poliakrylanowego, metody polimeryzacji, rodzaju rozpuszczalnika i inicjatora u¿ytych w procesie polimeryzacji, a przede wszystkim od rodzaju substancji sieciuj¹cych i stosowanej technologii sieciowania.
Z informacji literaturowych wiadomo, ¿e najbardziej
istotnym w modyfikowaniu w³aœciwoœci klejów samo-
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2. Czêœæ eksperymentalna

przylepnych, w celu otrzymania materia³u o œciœle okreœlonym profilu, jest proces sieciowania [1–3].
Od oko³o 10–15 lat obserwuje siê wzmo¿one zainteresowanie przemys³u wszelkiego rodzaju materia³ami
sieciowanymi promieniowaniem UV, w tym przede
wszystkim szerok¹ gam¹ klejów, w tym klejów samoprzylepnych, wœród których prym wiod¹ samoprzylepne
kleje poliakrylanowe.
Promieniowanie ultrafioletowe jest czêœci¹ promieniowania elektromagnetycznego. W sk³ad klasycznego
promieniowania UV wchodz¹: promieniowanie z obszaru UV-A (315–400 nm), z obszaru UV-B (280–315 nm)
oraz UV-C (200–280 nm) [4].
W porównaniu z technologi¹ UV, polegaj¹c¹ na
wykorzystaniu do sieciowania typowych spektralnych
lamp UV [5–10], technologia zastosowania laserów

2.1. Synteza fotoreaktywnych
poliakrylanowych klejów
samoprzylepnych
Badane fotoreaktywne poliakrylanowe kleje samoprzylepne otrzymano w wyniku syntezy mieszaniny monomerów: 95% mas. akrylanu 2-etyloheksylu, 5% mas.
kwasu akrylowego oraz od 0,1 do 2,0% mas. nienasyconych fotoinicjatorów (Tab. 1) w odniesieniu do ca³kowitej masy polimeru, w temperaturze wrzenia octanu etylu
w obecnoœci 0,1% mas. rodnikowego inicjatora termicznego AIBN. Wszystkie monomery, octan etylu oraz AIBN

Tabela 1. Nienasycone fotoinicjatory zastosowane do syntezy fotoreaktywnych poliakrylanowych klejów samoprzylepnych
Table 1. Unsaturated photoinitiators used for the synthesis of acrylic PSA
Nienasycony fotoinicjator

Wzór chemiczny
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CH2
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CH2 CH

CH
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4-akryloilooksybenzofenon
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Nazwa chemiczna

O

C
C

fenylo-(1-akryloilooksy)cykloheksyloketon

H

ekscymerowych w procesie sieciowania fotoreaktywnych poliakrylanowych klejów samoprzylepnych jest
dopiero w powijakach. Lasery ekscymerowe s¹ stosunkowo nowymi typami laserów, wprowadzonymi
na rynek w 1975 roku, jako pulsacyjne lasery UV najnowszej generacji, charakteryzuj¹ce siê du¿¹ moc¹
emitowanego promieniowania w zakresie od 170 do
351 nm. Charakterystyczna d³ugoœæ fali emitowanego
promieniowania UV laserów ekscymerowych zale¿y
od rodzaju zastosowanej mieszanki gazu szlachetnego i halogenu. Czasy pulsacji laserów ekscymerowych
mierzone s¹ w nanosekundach, stanowi¹c tym samym nieod³¹czne ogniwo nanotechnologii.
Zastosowanie laserów ekscymerowych, emituj¹cych monochromatyczne promieniowanie UV, w porównaniu z zastosowaniem klasycznych lamp UV ma
szereg zalet umo¿liwiaj¹cych fotoreaktywn¹ syntezê
wielu nowych zwi¹zków chemicznych. Wielce obiecuj¹ce zastosowania laserów ekscymerowych dotycz¹
obszaru fotopolimeryzacji oraz fotosieciowania
[11–12].
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otrzymano od firmy BASF (Niemcy), natomiast przedstawione w tabeli 1 nienasycone fotoinicjatory zsyntetyzowano w Laboratorium Klejów i Materia³ów Samoprzylepnych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego (ZUT) w Szczecinie.

2.2. Sieciowanie UV zsyntetyzowanych poliakrylanowych klejów
samoprzylepnych
Fotoreaktywne rozpuszczalnikowe poliakrylanowe
kleje samoprzylepne, zawieraj¹ce w swojej strukturze
nienasycone fotoinicjatory II rodzaju: 4-akryloilooksybenzofenon (ABP), 4-akryloilooksyetoksybenzofenon
(AEBP) oraz fotoinicjator I rodzaju fenylo-(1-akryloilooksy)-cykloheksyloketon (PAC), nanoszono na foliê poliestrow¹, a nastêpnie odparowano w kanale susz¹cym
rozpuszczalnik – octan etylu – przez 10 minut w temperaturze 110°C. Otrzymane w ten sposób filmy klejowe
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o gramaturze 60 g/m2 sieciowano przez 20 s pod lamp¹
UV firmy Hönle UVASPOT 400, emituj¹c¹ dawkê promieniowania 160 mJ/cm2. Inne otrzymane w ten sam
sposób filmy klejowe sieciowano promieniowaniem UV,
wykorzystuj¹c do tego celu laser ekscymerowy LPX 210
firmy Lambda Physik (Niemcy), emituj¹cy promieniowanie UV o d³ugoœci fali 351 nm. Laser ten w trakcie
procesu sieciowania charakteryzowa³ siê nastêpuj¹cymi
parametrami:
energia emitowanych impulsów

200 mJ

czas pomiêdzy impulsami

30 ns

czêstotliwoœæ impulsów

10 Hz

iloœæ impulsów
dawka UV

Tack [N]

sieciowanie laserowe fotoreaktywnych klejów samoprzylepnych

200
5,4 mJ/cm2

Do badañ skurczu fotoreaktywne poliakrylanowe kleje
samoprzylepne suszono w kanale susz¹cym w tych samych warunkach (10 min w 110°C), a nastêpnie nanoszono na foliê PVC. Otrzymane w ten sposób próbki by³y kondycjonowane przez 4 tygodnie w temperaturze 60°C.

2.3. Pomiar dawki emitowanego
promieniowania UV

Wy¿ej wymienione w³aœciwoœci badano wg miêdzynarodowych norm AFERA (Association des Fabricants
Européens de Rubans Auto-Adhésifs): kleistoœæ (AFERA 4015), adhezja (AFERA 4001) i kohezja (AFERA
4012), wykorzystuj¹c do tego celu maszynê wytrzyma³oœciow¹ Zwick/Roell Z-25. Skurcz mierzono w milimetrach skurczu folii PVC pokrytej usieciowanym poliakrylanowym klejem samoprzylepnych, po naklejeniu
jej na p³ytkê szklan¹ o wymiarach 10 cm × 10 cm i naciêciu na jej powierzchni cienkim no¿em do ciêcia materia³ów samoprzylepnych krzy¿a o wymiarach 8 cm ×
8 cm oraz po jej le¿akowaniu w 60°C przez cztery tygodnie. Do powlekania folii PVC nadaj¹ siê kleje samoprzylepne, których skurcz nie przekroczy³ 0,5 mm. Dla œwiatowej klasy materia³ów samoprzylepnych opartych na
foliach PVC akceptowalny skurcz nie powinien przekraczaæ 0,2–0,3 mm.

3. Wyniki badañ oraz
dyskusja
Na rysunkach 1–2 przedstawiono wp³yw stosowanych w reakcji polimeryzacji nienasyconych fotoinicjato-

AEBP
PAC

0,5

1,0

1,5

2,0

Rys. 1. Kleistoœæ poliakrylanowych klejów samoprzylepnych usieciowanych za pomoc¹ lampy UV
Fig. 1. Tack of acrylic PSA crosslinked by means of UV
lamp

rów oraz ich stê¿enia na kleistoœæ badanych fotoreaktywnych poliakrylanowych klejów samoprzylepnych,
przy czym rys. 1 ilustruje zastosowanie do sieciowania
klejów lampy UV, a rys. 2 zastosowanie lasera ekscymerowego.

Tack [N]

2.4. Badanie kleistoœci, adhezji,
kohezji oraz skurczu

ABP

Stê¿enie nienasyconego fotoinicjatora [% mas.]

Do pomiaru dawki emitowanego promieniowania
UV u¿yto radiometru DynachemTM, Model 500 firmy
Dynachem Corporation (USA).
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Rys. 2. Kleistoœæ poliakrylanowych klejów samoprzylepnych usieciowanych za pomoc¹ lasera ekscymerowego
Fig. 2. Tack of acrylic PSA crosslinked by means of excimer laser

Jak przedstawiono na rys. 1 i 2, w przypadku wszystkich badanych poliakrylanowych klejów samoprzylepnych sieciowanych lamp¹ UV oraz laserem ekscymerowym, zawieraj¹cych nienasycone fotoinicjatory, zaobserwowano spadek kleistoœci wraz ze wzrostem stê¿enia
fotoinicjatorów wbudowanych w ³añcuch polimeru.
Wzrost stê¿enia fotoinicjatora w kompozycji klejowej
powodowa³ wiêksze usieciowanie kleju, co w logiczny
sposób skutkowa³o spadkiem kleistoœci bardziej usieciowanej powierzchni samoprzylepnej kleju.
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Najwiêkszy spadek kleistoœci zaobserwowano w
przypadku klejów sieciowanych pod lamp¹ UV, zawieraj¹cych w swoim sk³adzie 0,3% mas. badanych fotoinicjatorów, przy czym w przypadku klejów samoprzylepnych
sieciowanych monochromatycznym promieniowaniem
UV pochodz¹cym z lasera ekscymerowego spadek kleistoœci by³ zdecydowanie ³agodniejszy ni¿ w przypadku
stosowania do sieciowania spektralnej lampy UV. Najlepszym z badanych fotoinicjatorów okaza³ siê tutaj
4-akryloilooksybenzofenon (ABP), gwarantuj¹cy najwy¿sz¹ kleistoœæ usieciowanych klejów samoprzylepnych.
Tak¿e adhezja poliakrylanowych klejów samoprzylepnych usieciowanych promieniowaniem UV zale¿y w
du¿ym stopniu od rodzaju u¿ytego podczas polimeryza-

24
22
20

cji nienasyconego fotoinicjatora, jego stê¿enia oraz rodzaju Ÿród³a sieciuj¹cego promieniowania UV (Rys.
3–4). Niezale¿nie od rodzaju Ÿród³a promieniowania UV,
badane kleje wykazywa³y maksimum adhezji przy zawartoœci 0,3% mas. fotoinicjatora, przy czym wiêksz¹
adhezjê wykazywa³y kleje samoprzylepne sieciowane laserem ekscymerowym. Najlepszym fotoinicjatorem, podobnie jak przy badaniu kleistoœci, okaza³ siê fotoinicjator II rodzaju 4-akryloilooksybenzofenon (ABP). Najmniej efektywnym fotoinicjatorem okaza³ siê fotoinicjator I rodzaju fenylo-(1-akryloilooksy)-cykloheksyloketon. Analizuj¹c wyniki kleistoœci oraz adhezji, stwierdzono wyraŸnie, ¿e fotonicjatory II rodzaju, sieciuj¹ce na
zasadzie wewn¹trzcz¹steczkowych eliminatorów wodoru, s¹ bardzie efektywne ni¿ fotoinicjatory I rodzaju,
gdzie podczas dzia³ania promieniowania UV nastêpuje
fotolityczny rozpad czêœci chromoforowej inicjatora na
co najmniej dwa rodniki: zwi¹zany z ³añcuchem polimerowym makrorodnik oraz minirodnik, co w pewnym
stopniu pogarsza efektywnoœæ sieciowania.
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Rys. 3. Adhezja poliakrylanowych klejów samoprzylepnych usieciowanych za pomoc¹ lasera ekscymerowego
Fig. 3. Peel adhesion of acrylic PSA crosslinked by means
of excimer laser
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Rys. 5. Kohezja poliakrylanowych klejów samoprzylepnych usieciowanych za pomoc¹ lasera ekscymerowego
Fig. 5. Shear strength of acrylic PSA crosslinked by
means of excimer laser
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Rys. 4. Adhezja poliakrylanowych klejów samoprzylepnych usieciowanych za pomoc¹ lampy UV
Fig. 4. Peel adhesion of acrylic PSA crosslinked by means
of UV lamp
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Wysok¹ kohezjê poliakrylanowych klejów samoprzylepnych usieciowanych promieniowaniem UV lasera ekscymerowego (Rys. 5), mierzon¹ zarówno w 20°C,
jak i w 70°C, uzyskano ju¿ przy stê¿eniu 0,1% mas.
4-akryloilooksybenzofenonu (ABP). Fotoinicjator ten
okaza³ siê równie¿ najbardziej efektywny w uzyskaniu
bardzo wysokiej kohezji usieciowanych klejów, odpowiednio 90 N w 20°C oraz 40 N w 70°C. Do uzyskania
maksymalnych wartoœci kohezji, w tych samych warunkach sieciowania, niezbêdne jest stê¿enie 0,5% mas.
fotoinicjatora 4-akryloilooksyetoksybenzofenonu
(AEBP) oraz 1,5% mas. fenylo-(1-akryloilooksy)-cykloheksyloketonu (PAC).
Wzrost stê¿enia nienasyconych fotoinicjatorów,
wbudowanych podczas polimeryzacji w poliakrylanowy
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Rys. 6. Kohezja poliakrylanowych klejów samoprzylepnych usieciowanych za pomoc¹ lampy UV
Fig. 6. Shear strength of acrylic PSA crosslinked by
means of UV-lamp

Rys. 8. Skurcz poliakrylanowych klejów samoprzylepnych usieciowanych za pomoc¹ lampy UV
Fig. 8. Shrinkage of acrylic PSA crosslinked by means of
UV lamp

³añcuch polimerowy, podwy¿sza równie¿ kohezjê poliakrylanowych klejów samoprzylepnych sieciowanych pod
lamp¹ UV, przy czym do osi¹gniêcia maksymalnej kohezji niezbêdne s¹ wy¿sze stê¿enia badanych fotoinicjatorów (Rys. 6). I tak dla osi¹gniêcia maksymalnej kohezji
usieciowanych klejów, mierzonej zarówno w 20°C jak i
70°C, niezbêdne jest wbudowanie w ³añcuch polimeru
0,3% mas. ABP, 1,0% mas. AEBP oraz 2,0% mas. PAC.
Najlepsze optymalne w³aœciwoœci badanych fotoreaktywnych rozpuszczalnikowych poliakrylanowych klejach samoprzylepnych w usieciowanym stanie zaobserwowano w przypadku klejów zawieraj¹cych w swojej
strukturze 4-akryloilooksybenzofenon (ABP).
Na rysunkach 7 i 8 przedstawiono wp³yw rodzaju
oraz stê¿enia badanych fotoinicjatorów: 4-akryloilooksybenzofenonu (ABP), 4-akryloilooksyetoksybenzofeno-

nu (AEBP) oraz fenylo-(1-akryloilooksy)-cykloheksyloketonu (PAC) na skurcz poliakrylanowych klejów samoprzylepnych powleczonych na folii PVC, sieciowanych
pod lamp¹ UV oraz przy u¿yciu lasera ekscymerowego.
Analizuj¹c wykresy na rys. 7–8, mo¿na ogólnie
stwierdziæ, ¿e skurcz wszystkich badanych poliakrylanowych klejów samoprzylepnych zmniejsza siê drastycznie
wraz ze wzrostem stê¿enia badanych w tej pracy nienasyconych fotoinicjatorów. Wynika to oczywiœcie ze
wzrostu stopnia usieciowania, który determinowany jest
zawartoœci¹ nienasyconego fotoinicjatora w strukturze
sieci polimerowej. Kleje samoprzylepne sieciowane przy
u¿yciu lasera ekscymerowego charakteryzuj¹ siê mniejszym skurczem ni¿ analogiczne kompozycje klejowe sieciowane pod lamp¹ UV.
Akceptowalny skurcz poni¿ej 0,5 mm zaobserwowano w przypadku fotoreaktywnych poliakrylanowych klejów samoprzylepnych sieciowanych pod lamp¹ UV, zawieraj¹cych odpowiednio powy¿ej 0,3% mas. ABP, 0,5%
mas. AEBP i 1,0% mas. PAC. W przypadku identycznych
klejów samoprzylepnych sieciowanych wi¹zk¹ lasera
ekscymerowego, granice te wynosi³y odpowiednio 0,2%
mas. ABP, 0,3% mas. AEBP oraz 0,5% mas. PAC (Rys. 8).
Bardzo niski skurcz fotoreaktywnych klejów samoprzylepnych, o wartoœci 2 mm, uzyskano w przypadku kleju
sieciowanego laserem ekscymerowym, przy bardzo niskim stê¿eniu nienasyconego fotoinicjatora ABP wynosz¹cym 0,1% mas.
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Rys. 7. Skurcz poliakrylanowych klejów samoprzylepnych usieciowanych za pomoc¹ lasera ekscymerowego
Fig. 7. Shrinkage of acrylic PSA crosslinked by means of
excimer laser
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Analizuj¹c wyniki badañ kleistoœci, adhezji, kohezji
oraz skurczu fotoreaktywnych poliakrylanowych klejów
samoprzylepnych, usieciowanych spektralnym promieniowaniem lampy UV oraz monochromatycznym promieniowaniem lasera ekscymerowego, nale¿y stwierdziæ, ¿e najwy¿sz¹ kleistoœæ, najwy¿sz¹ adhezjê, najwy¿-
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sieciowanie laserowe fotoreaktywnych klejów samoprzylepnych

sz¹ kohezjê oraz najmniejszy skurcz otrzymano w przypadku klejów samoprzylepnych zawieraj¹cych nienasycony fotoinicjator 4-akryloilooksybenzofenon (ABP),
wbudowany w trakcie polimeryzacji w ³añcuch polimerowy.
Maksymaln¹ wartoœæ adhezji zaobserwowano dla
stê¿enia 0,3% mas. ABP, przy czym ju¿ ni¿sze stê¿enie
ABP gwarantuje otrzymanie kleju o bardzo wysokiej
kohezji oraz niezwykle niskim skurczu, rzêdu 0,2 mm.
Porównuj¹c spektralne promieniowanie UV o dawce
160 mJ/cm2 oraz monochromatyczne promieniowanie
lasera ekscymerowego o dawce 5,4 mJ/cm2 mo¿na zauwa¿yæ, jak efektywne jest w tym przypadku zastosowanie lasera ekscymerowego do procesu sieciowania poliakrylanowych klejów samoprzylepnych.
W wyniku przeprowadzonych badañ zauwa¿ono
równie¿ przewagê nienasyconych fotoinicjatorów II rodzaju nad nienasyconymi fotoinicjatorami I rodzaju
w technologii sieciowania fotoreaktywnych polimerów.
Porównuj¹c wyniki badañ klejów samoprzylepnych
zawieraj¹cych ten sam typ nienasyconego fotoinicjatora,
ró¿ni¹cego siê tylko odstêpem grupy chromoforowej
benzofenonu od nienasyconego wi¹zania grupy akrylanowej (ABP, AEBP) mo¿na zaobserwowaæ wyraŸn¹ przewagê pod wzglêdem
wszystkich badanych w³aœciwoœci na
korzyœæ technologii sieciowania UV
nienasyconych fotoinicjatorów o stosunkowo bliskim s¹siedztwie grupy
chromoforowej oraz nienasyconego
wi¹zania.
Otrzymane wyniki badañ mog¹
zostaæ z powodzeniem wykorzystane w
produkcji poliakrylanowych klejów
samoprzylepnych o niskim skurczu,
sieciowanych promieniowaniem UV,
szczególnie za pomoc¹ lasera ekscymerowego, co predestynuje tego typu kleje
do wytwarzania szerokiego asortymentu folii dekoracyjnych, znaków drogowych oraz banerów reklamowych na
bazie PVC.
Nierozwi¹zanym wci¹¿ problemem
przemys³owego zastosowania laserów
ekscymerowych w technologii UV jest
ich bardzo wysoka cena, przekraczaj¹ca
czêsto dwudziestokrotnie ceny konwencjonalnych lamp UV, a tak¿e ich rozmiary i ciê¿ar, utrudniaj¹ce monta¿ w komercjalnych powlekarkach, przeznaczonych do powlekania fotoreaktywnymi
klejami samoprzylepnymi.
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