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TÓM TẮT 

Đề tài nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng acid methacrylic trong shell đến quá trình tổng hợp vật liệu 

latex có cấu trúc core-shell poly (n-butylacrylate – styrene – methacrylic acid)/poly (styrene – methacrylic acid). 

Phương pháp trùng hợp được thực hiện theo hai giai đoạn liên tục ở áp suất khí quyển. Kết quả nghiên cứu cho 

thấy vai trò rất quan trọng của acid methacrylic trong quá trình trùng hợp core-shell dù chỉ sử dụng một hàm 

lượng rất nhỏ. Hàm lượng acid methacrylic trong shell 8% là tốt nhất.  

EFFECT OF METHACRYLIC ACID TO CORE-SHELL BASED STYRENE-

ACRYLIC LATEX 

ABSTRACT 

Poly (n-butylacrylate – styrene – methacrylic acid)/poly (styrene – methacrylic acid) was made by the 

core-shell two-stage continuous emulsion polymerization process at atmosphere pressure. The tests were 

proceeded to research how and what in shell methacrylic acid contents affect to latex and film properties. The 

results showed that  methacrylic acid is very important for core-shell emulsion polymerization although its 

content is usually used very lower than n-butylacrylate and styrene contents. In shell methacrylic acid content 

8% is the best content from testing results. 

1.  MỞ ĐẦU 

Xuất phát từ nhu cầu giảm thiểu ô nhiễm môi trường đồng thời nâng cao tính năng của nhựa 

latex dùng cho sơn, một trong những hướng nghiên cứu mới trong lĩnh vực sơn phủ là tổng hợp 

polymer latex có cấu trúc core-shell [1,4-6,8-10,13,15]. Polymer có cấu trúc core-shell là loại 

polymer blend có nhân bên trong dạng cầu là một polymer (core) và một polymer làm lớp phủ 

bên ngoài (shell). Tùy vào mục đích sử dụng cụ thể mà có thể lớp core cứng và lớp shell mềm hay 

ngược lại. Việc tổng hợp polymer có cấu trúc core-shell nhằm thay đổi hình thái học hoặc tăng 

cường một số tính chất mong muốn như: khả năng chịu môi trường, chịu va đập, độ cứng bề mặt, 

tính thẩm mỹ cho bề mặt, độ bóng, khả năng thấm ướt và tính dẫn điện [12,14,16]. 

Trên cơ sở kết quả của bài nghiên cứu trước đây [3], bài báo này sẽ tiếp tục khảo sát sâu hơn 

về ảnh hưởng của hàm lượng acid methacrylic (MAA) đến tính chất latex styrene acrylate tổng hợp 

với cấu trúc core-shell. Mục đích của việc khảo sát là tổng hợp acrylic biến tính dùng cho sơn phủ 

ngoài trời. Acrylic tạo thành phải có Tg thấp, có thể phối trộn thành sơn có hàm lượng VOC 

(volatile organic compound) thấp, thân thiện môi trường. Về lý thuyết, MAA nằm ở liên diện pha 

với vai trò chất tương hợp giữa core và shell [6,8]. Trong phương pháp đồng trùng hợp nhũ tương, 

MAA giúp cải thiện tính ổn định của latex nhưng làm giảm tính kháng kiềm của polymer [12]. 

MAA nằm ở phần core (MAAc) dùng với hàm lượng rất nhỏ và ở phía trong của hạt core-shell nên 

không ảnh hưởng nhiều đến tính chất của màng. Vì thế, trong bài này, các thí nghiệm sẽ được tiến 

hành để khảo sát các hàm lượng MAA trong shell (MAAs), đồng thời đánh giá ảnh hưởng của nó 

đến quá trình tổng hợp và tính chất màng, đặc biệt là các tính chất cơ lý hóa. 
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2.  PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Cơ sở lý thuyết 

Hỗn hợp monomer để tổng hợp:  

- Polymer core (ký hiệu là –c): n-butylacrylate (BAc), styrene (SMc) và methacrylic 

acid (MAAc); 

- Polymer shell (ký hiệu là –s): styrene (SMs) và methacrylic acid (MAAs). 

Dựa theo kết quả trong bài nghiên cứu trước [3], chọn tỷ lệ core/shell = 80/20 và tỷ lệ 

monomer trong core được giữ cố định. Trong quá trình tổng hợp, MAAs cùng với MAAc 

đóng vai trò làm chất liên diện giữa phần core ở dạng gốc tự do với phần shell, đồng thời 

MAAs còn phản ứng đồng trùng hợp với SMs. Theo lý thuyết động học đồng trùng hợp của 

SM và MAA [2,11], khi tăng hàm lượng MAAs thì khả năng phản ứng tạo polymer shell 

giảm. Do vậy, các hàm lượng MAAs dự định khảo sát được chọn ở Bảng 1. 

Bảng 1. Khả năng phản ứng của SMs và MAAs theo hàm lượng MAAs 

Hàm lượng MAAs khảo sát  

(% khối lượng shell) 
4 6 8 10 12 

Ký hiệu công thức L23 L24 L18 L25 L26 

Tỷ lệ nồng độ monomer trong 

shell [MAAs]/[SMs]    (1) 
0,05 0,08 0,11 0,13 0,17 

Tỷ lệ mol trong polymer shell 

d[MAAs]/d[SMs]    (2)
 

(r1 = 0,7     r2 = 0,15) 

0,26 0,36 0,44 0,52 0,58 

Tỷ lệ (2)/(1)
* 

5,17 4,64 4,21 3,85 3,54 

(*): Tỷ lệ (2)/(1) càng lớn thì khả năng phản ứng của MAAs với SMs càng lớn. 

2.2. Thực nghiệm 

2.2.1. Nguyên liệu và thiết bị 

Các monomer: core (Styrene, Methacrylic acid, Butyl acrylate), shell (Styrene, 

Methacrylic acid) của BASF. Các chất khơi mào, chất ổn định pH, hệ chất khử (tert-butyl 

hydroperoxyt + natri bisulfate) được sản xuất bởi MERCK. Chất nhũ hóa của Cognis và dung 

dịch ammoniac 25% được dùng làm chất ổn định latex. 

Kích thước hạt và độ phân tán về kích thước hạt được xác định trên máy đo kích thước 

hạt Horiba. Nhiệt độ hóa thủy tinh (Tg) của màng nhựa đo bằng máy DSC hiệu NETZSCH 

204-Thermal Analysis của hãng Bruker Analytische Messtechnik GMBH (Đức). Mẫu đo cơ 

lý tính được chuẩn bị theo JIS K 5400. Kiểm tra độ bền hóa chất theo JIS K 5663-95. 
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2.2.2. Tổng hợp 

Tổng hợp hệ nhũ tương core-shell bằng phương pháp trực tiếp liên tục, gồm 2 giai đoạn:  

tổng hợp core và shell. Đầu tiên, sử dụng một phần monomer core để tạo mầm cho hệ phản 

ứng trong khoảng 6 đến 10 phút. Sau đó monomer core được cho vào để phản ứng tạo core ở 

78 – 80
o
C. Sau khi tạo core xong, nâng nhiệt độ lên 80 – 83

o
C, cho tiếp monomer shell vào để 

tiếp tục phản ứng tạo shell. Kết thúc phản ứng đồng trùng hợp shell, khử monomer dư ở 65
o
C. 

Hạ nhiệt độ xuống 35
o
C và ổn định latex thu được bằng dung dịch amoniac. 

3.  KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 

3.1. Ảnh hưởng của hàm lượng MAAs đến quá trình tổng hợp latex 

Các mẫu khảo sát hàm lượng MAAs từ 4% đến 12% lần lượt được tổng hợp ở điều kiện 

như nhau. Các latex thành phẩm được đo hàm lượng gel, độ nhớt, xác định độ chuyển hóa 

[15] và kích thước hạt. Đồng thời, trạng thái latex cũng được xác định cảm quan bằng cách 

chà xát latex bằng tay. Kết quả kiểm tra được trình bày trong Bảng 2. 

Bảng 2. Các thông số của quá trình tổng hợp latex theo hàm lượng MAAs 

Stt Thông số 

Mẫu khảo sát 

L23 L24 L18 L25 L26 

Hàm lượng MAAs (% khối lượng shell) 

4 6 8 10 12 

1 
Hàm lượng 

gel (%) 
2,36 0,58 0,36 0,37 0,66 

2 
Độ nhớt (cP) 
(ASTM D2196) 

1560 1240 1910 1760 1360 

3 

Độ chuyển 

hóa latex (% 

khối lượng) 

96,28 97,70 98,13 98,17 98,07 

4 
Trạng thái 

latex 

Lỏng Lỏng Sệt Lỏng Dẻo 

Dính, rít Hơi dính rít Chà xát  trơn Chà xát trơn Chà xát trơn 

Dễ gel hạt 

lớn, cứng 

Dễ gel hạt 

cứng 

Tạo hạt cứng 

mịn đều 

Tạo hạt mịn 

đều 

Tạo hạt mịn 

đều 

5 
Kích thước 

hạt (nm) 
88 91 94 - - 

Khi tăng hàm lượng MAAs từ 4% lên 12% thì độ chuyển hóa latex tăng dần và hàm 

lượng gel giảm dần. Sự biến thiên rõ rệt khi tăng hàm lượng MAAs từ 4% lên 8%. Tuy nhiên 

khi tăng hàm lượng MAAs trong khoảng 8% đến 10%, độ chuyển hóa latex và hàm lượng gel 

gần như không đổi. Ở hàm lượng MAAs 12% thì độ chuyển hóa giảm nhẹ và hàm lượng gel 
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tăng lên. (Xem Hình 1). 

 

Hình 1. Sự thay đổi hàm lượng gel và độ chuyển hóa của latex theo hàm lượng MAAs 

Điều này được giải thích là do vai trò liên diện của MAA. Ở các hàm lượng MAAs thấp, lượng 

chất liên diện không đủ để nối core và shell, dẫn đến phản ứng shell xảy ra không tốt, kết quả là hàm 

lượng gel cao, độ chuyển hóa latex thấp. Khi tăng dần hàm lượng MAAs, hàm lượng chất liên diện đủ 

để nối shell vào core, phần shell được tạo ra đồng đều và bọc tốt core. Kết quả là trạng thái latex giảm 

tính rít dính, hàm lượng gel giảm dần và độ chuyển hóa latex tăng dần. Độ chuyển hóa latex và hàm 

lượng gel đạt tối ưu ở hàm lượng MAAs là 8% và 10%. Sự giảm khả năng đồng trùng hợp SM-MAA 

theo lý thuyết động học chỉ ảnh hưởng nhẹ khi tăng MAAs đến 12%. Kết quả là độ chuyển hóa của 

mẫu MAAs 12% gần như không đổi, có xu hướng giảm nhẹ, hàm lượng gel tăng nhẹ so với MAAs 8 

- 10%. Như vậy, trong quá trình tổng hợp thí nghiệm core-shell, khi tăng hàm lượng MAAs thì vai trò 

liên diện của MAAs giữa core và shell thể hiện rõ rệt hơn vai trò đồng trùng hợp với SMs. 

3.2. Ảnh hưởng của hàm lượng MAAs đến tính kháng hóa chất của màng 

Các latex tổng hợp theo hàm lượng MAAs từ 4% cho đến 12% được tạo màng theo tiêu 

chuẩn tạo màng sơn JIS K 5663-95. Sau đó, các màng này được ngâm trong nước 96 giờ và 

trong kiềm 48 giờ liên tục. Độ kháng nước và kháng kiềm được đánh giá theo tiêu chuẩn JIS 

K 5663-95: trạng thái màng ngay sau khi lấy ra khỏi môi trường ngâm và sau 2 giờ để ráo, so 

sánh với trước khi ngâm. Riêng màng ngâm trong nước được lấy ra cân tại các thời điểm 48 

giờ và 96 giờ để tính độ hấp thụ nước [7]. Đồng thời, các mẫu latex được chuẩn độ với dung 

dịch HCl 1N để xác định khả năng phản ứng với kiềm của latex thông qua chỉ số xà phòng 

hóa [7]. Kết quả kiểm tra các tính chất này được trình bày trong Bảng 3 và các Hình 2, 3 và 4. 
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Bảng 3. Kết quả đánh giá khả năng kháng hóa chất của màng theo MAAs 

Stt Thông số 

Mẫu khảo sát 

L23 L24 L18 L25 L26 

Hàm lượng MAAs (% khối lượng shell) 

4 6 8 10 12 

1 
Trạng thái màng trước 

khi ngâm hóa chất 

Phẳng, 

hơi bọt 

Bóng, phẳng, 

hơi bọt 

Phẳng, 

bọt nhiều 

Bóng, 

bọt nhiều 

Bóng, bọt 

ít 

2 

Độ kháng kiềm (48 giờ)  

Ngay sau khi lấy mẫu ra Không: phồng, nứt, bong tróc, lỗ đinh, mềm 

Sau 2 giờ để ráo 

Độ bóng 

giảm 
Độ bóng không đổi 

Còn sọc 

trong đục 

Còn vài đốm 

trắng trong 

ánh xanh 

Có sọc 

trong 

xanh 

Có vài 

sọc trắng 

đục 

Có vài 

sọc trong 

đục 

3 

Độ kháng nước (96 giờ)  

Ngay sau khi lấy mẫu ra Không co rút, phồng, nứt, bong tróc 

Sau 2 giờ để ráo 

Độ bóng 

giảm 
Độ bóng không đổi 

Có sọc 

trắng đục 

Còn sọc trắng 

trong ánh 

xanh 

Có sọc 

trong 

xanh 

Còn sọc 

trắng 

trong 

Màu 

trong đục 

ánh xanh 

4 

Độ hấp thụ nước (%) 

- Sau 48 giờ ngâm 

- Sau 96 giờ ngâm 

 

15,36 

19,17 

 

12,77 

16,14 

 

12,83 

15,93 

 

12,30 

18,60 

 

13,24 

18,25 

5 
Chỉ số xà phòng hóa 

STN
*
 (ml HCl 1N) 

49,21 49,96 50,00 49,01 48,86 

(*): được tính trên 10g latex có hàm lượng rắn khoảng 50% 

Theo bảng 3, độ hấp thụ nước trong khoảng MAAs 4% - 6% thì giảm dần, ở hàm lượng 

MAAs bằng 6% và 8% thì gần như không đổi và khi tiếp tục tăng MAAs từ 8% lên 12%, độ 

hấp thụ nước có xu hướng tăng lên. Thời gian ngâm dài hơn làm cho độ hấp thụ nước tăng 

lên. Theo Hình 2, màng polymer tổng hợp từ MAAs 8% có mức tăng độ hấp thụ nước thấp 

nhất thể hiện qua khoảng cách hai đường độ hấp thụ nước sau 48 giờ ngâm và sau 96 giờ 

ngâm ngắn nhất. Ngoài ra, chỉ số xà phòng hóa (STN) của latex với hàm lượng MAAs 8% đạt 

giá trị cao nhất là 50 mL HCl 1N. Ở các hàm lượng MAAs khác, giá trị STN giảm nhẹ. Kiểm 

tra định tính độ bền nước và kiềm, ở hàm lượng MAAs 4% bị giảm bóng, còn các hàm lượng 

MAAs khác không bị giảm bóng và trạng thái màng gần như nhau (Hình 3 và Hình 4). 
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Hình 2. Đồ thị độ hấp thụ nước theo hàm lượng MAAs 

 

 

                                           (a)                                                                                  (b) 

Hình 3. Trạng thái màng sau 96 giờ ngâm nước  theo hàm lượng MAAs lần 

lượt là: 4%, 6%, 8%, 10% và 12% (tính từ trái sang phải): (a) Ngay sau khi lấy 

mẫu ra; (b) Sau 2 giờ để ráo 

Các hiện tượng trên có thể giải thích như sau: 

- Ở hàm lượng MAAs 4% do thiếu chất liên diện nên shell không bọc tốt core, phần 

core ảnh hưởng ra bề mặt ngoài của hạt polymer. Kết quả là latex tổng hợp với MAAs 4% có 

độ hấp thụ nước cao nhất và chỉ số STN thấp. Khi ngâm màng trong nước và kiềm có thể xảy 

ra phản ứng giữa thành phần của màng và môi trường ngâm dẫn đến độ bóng giảm. 

- Khi tăng dần hàm lượng MAAs, lượng chất liên diện tăng, tốc độ phản ứng của shell 

chậm lại. Do vậy, lớp vỏ shell được trùng hợp đồng đều, cấu trúc blend polymer core-shell 

chặt chẽ hơn. Trong shell, hàm lượng MAA rất ít so với SM nên màng ngâm hóa chất không 
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bị giảm bóng. 

- Ở các hàm lượng MAAs cao trong khoảng 10 % và 12%, MAAs dần dần dư hơn 

lượng cần thiết. Điều này làm tăng độ hấp thụ nước của màng và hiện tượng hấp thụ và phản 

ứng với kiềm của latex tăng (chỉ số STN). Ảnh hưởng của lượng MAAs dư thể hiện rõ ở độ 

hấp thụ nước sau 96 giờ ngâm: các màng với hàm lượng MAAs 10 - 12% có độ hấp thụ 

18,25–18,60% trong khi độ hấp thụ nước của màng ở hàm lượng MAAs 8% chỉ 15,93%. 

 

                          (a)                                                                                                    (b)                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  (c) 

Hình 4. Trạng thái màng sau 48 giờ ngâm trong dung dịch Ca(OH)2 bão hòa khảo 

sát theo hàm lượng MAAs sử dụng (tính từ trái sang phải): 

(a) Ngay sau khi lấy ra từ dung dịch ngâm với hàm lượng MAAs lần lượt là: 

12%, 10% và 8%;    

(b) Ngay sau khi lấy ra từ dung dịch ngâm với hàm lượng MAAs lần lượt là: 

8%, 6% và 4%; 

(c) Sau 2 giờ để ráo với hàm lượng MAAs lần lượt là: 12%, 10%, 8%, 6% và 4% 

3.3. Ảnh hưởng của hàm lượng MAAs lên tính chất cơ lý màng 

3.3.1. Ảnh hưởng của hàm lượng MAAs lên một số tính chất cơ lý màng 
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Để kiểm tra trạng thái màng polymer tạo thành, các latex tổng hợp theo hàm lượng 

MAAs từ 4% cho đến 12% được kéo tạo màng trên kính và cảm quan bằng mắt và tay sau khi 

màng khô hoàn toàn. Ngoài ra, các latex này còn được tạo màng trên thép và đo độ bền va 

đập, độ bám dính và độ cứng bút chì theo tiêu chuẩn phù hợp. (Xem Bảng 4 và Hình 5). 

Bảng 4. Kết quả ảnh hưởng của hàm lượng MAAs lên một số tính chất cơ lý của màng 

Stt Thông số 

Mẫu khảo sát 

L23 L24 L18 L25 L26 

Hàm lượng MAAs (% khối lượng shell) 

4 6 8 10 12 

1 
Trạng thái màng khô 

WFT
*
: 90 - 120 µm 

Phẳng, trong, 

hơi mờ. 

Hơi dính tay 

Phẳng 

bóng, trong, 

hơi nhăn 

Phẳng bóng, trong. 

Không dính tay 

2 
Độ bền va đập 

(kg.cm) 
100 85 80 60 45 

3 
DFT

**
 (µm) 

(JIS K 5600-5-3 : 1999) 
35 - 81 38 - 91 56 - 90 25 - 51 51 - 55 

4 
Độ bám dính (điểm) 

(DFT: 20 - 134µm) 
(JIS K 5600-5-6 : 1990) 

10 10 10 10 10 

5 

Độ cứng bút chì 

- Trầy 

- Cắt 

(DFT 100 µm) 
(ASTM D 3363_92a) 

     

<6B <6B <6B 4B 4B 

4B 4B 4B 3B 3B 

     

(*): wet film thickness (độ dày màng ướt) 

(**): dry film thickness (độ dày màng khô) 

 
Hình 5. Ảnh hưởng của hàm lượng MAAs đến khả năng chịu va đập 

Khi tăng hàm lượng MAAs từ 4 – 12%:  

 Độ bền va đập giảm dần từ 100kg.cm xuống còn 45kg.cm (Hình 5);  

 Độ cứng tăng dần: độ cứng kháng cắt màng từ 4B tăng lên 3B, kháng trầy từ <6B 
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tăng lên 4B (xem Bảng 5);  

 Trạng thái màng sau khi khô đi từ hơi dính tay sang không dính tay.  

Như vậy khi tăng hàm lượng MAAs, lượng chất liên diện đủ dần, cấu trúc polymer shell 

chặt chẽ hơn và bọc tốt lõi core nên core ít ảnh hưởng ra ngoài.  

3.3.2. Ảnh hưởng của hàm lượng MAAs đến độ bóng 

Ở các hàm lượng MAAs 4% và 6%, hiệu quả bọc core-shell không tốt, nên phần tiếp 

theo sẽ khảo sát độ bóng và khả năng bám bụi với các hàm lượng MAAs 8 – 12%. Độ bóng 

được đo ở các góc nhìn 20
o
, 60

o
 và 85

o
 sau khi tạo màng 7 ngày trên kính theo tiêu chuẩn JIS 

K 5400. Sau khi cho bám bụi đất cát, độ bóng sẽ được đo lại và xác định mức độ giảm độ 

bóng so với trước khi bám bụi (Bảng 5). Trong các góc nhìn màng sơn thì góc nhìn 60
o
 là góc 

nhìn phổ biến nhất nên các kết quả đo độ bóng ở góc nhìn 60
o
 được biểu diễn dạng đồ thị theo 

hàm lượng MAAs trong Hình 6. Ngoài ra, độ giảm bóng trung bình cũng được tính toán và 

biểu diễn trong Hình 6. 

Bảng 5. Kết quả ảnh hưởng của hàm lượng MAAs lên độ bóng 

Hàm lượng MAA (% khối lượng shell) 8 10 12 

Ký hiệu công thức L18 L25 L26 

Độ bóng sau 7 ngày (%) (JIS K 5400) 

20
o
 

60
o
 

85
o
 

 

157,00 

147,00 

  96,00 

 

147,00 

142,00 

100,00 

 

141,90 

142,00 

  98,90 

Độ bóng sau khi cho bám bụi đất cát (%) 

20
o
 

60
o
 

85
o
 

 

132,00 

131,00 

  99,00 

 

133,00 

101,00 

  30,40 

 

138,00 

111,00 

  47,40 

Độ giảm bóng sau bám bụi (%) 

20
o
 

60
o
 

85
o
 

TB 

 

  16,31 

  10,45 

  -2,81 

   7,99 

 

    9,52 

  28,87 

  69,60 

  36,00 

 

    2,13 

  21,83 

  52,07 

  25,34 

 

Hình 6. Ảnh hưởng của hàm lượng MAAs lên độ bóng 
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Theo các kết quả trong Bảng 5 và Hình 6, khi tăng MAAs từ 8 – 12%, độ bóng có xu 

hướng giảm dần. Độ bóng góc 60
o
 của màng giảm nhẹ từ 147% xuống 142%. Sau khi cho 

bám bụi độ bóng 60
o
 giảm từ 131% xuống còn 101 – 111%. Độ giảm bóng góc 60

o
 tăng từ 

10,45% (MAAs 8%) lên 21,83% (MAAs 12%) và 28,87% (MAAs 10%). Như vậy rõ ràng là 

theo chiều tăng hàm lượng MAAs sử dụng, một lượng nhỏ MAA đã bị dư ra làm cho lớp shell 

dễ hấp thụ hơi ẩm nên màng dễ bị trầy xước khi bám bụi và giảm độ bóng. 

3.3.3. Ảnh hưởng của hàm lượng MAAs đến Tg 

Bảng 6. Ảnh hưởng của hàm lượng MAAs lên Tg 

Hàm lượng MAA(% khối lượng shell) 8 10 12 

Ký hiệu công thức L18 L25 L26 

Tg tính toán [10], 
o
C (A)  17,60 18,12 18,65 

Tg thực nghiệm, 
o
C (B)  14,70 16,70 - 

(A) – (B), 
o
C    2,90   1,42 - 

Trên các Biểu đồ DSC của hai mẫu L18 và L25 (Hình 7 và Hình 8) đều cho thấy có duy 

nhất một điểm uốn nghĩa là mỗi mẫu khảo sát chỉ có duy nhất một giá trị Tg. Quá trình tổng 

hợp các latex này đã tạo được các polymer đồng nhất nối xuyên suốt từ core đến shell, chứng 

minh quy trình tổng hợp được đưa ra là phù hợp. Kết quả đo Tg của màng nhựa L18 và L25 

(xem Bảng 6 và Hình 7 - 8) cho thấy giá trị Tg tăng dần theo chiều tăng hàm lượng MAAs. 

Điều này phù hợp với giá trị Tg tính toán. Độ sai lệch giữa Tg thực tế và Tg tính toán (A) – 

(B) của L25 (hàm lượng MAAs 10%) thấp hơn so với của L18 (MAAs 8%) trong khi hai 

latex này có các thông số quá trình tổng hợp như nhau (độ chuyển hóa, hàm lượng gel) và 

trạng thái latex gần như nhau (ngoại quan và độ nhớt) (xem Bảng 2). Điều này thể hiện cấu 

trúc polymer shell chặt chẽ hơn và bọc tốt lõi core khi tăng MAAs.  

 

Hình 7. Biểu đồ DSC của màng L25 (hàm lượng MAAs 10%) 
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Hình 8. Biểu đồ DSC của màng nhựa L18 (hàm lượng MAAs 10%) 

4.  KẾT LUẬN 

Chất liên diện MAAs và hàm lượng sử dụng của nó đóng vai trò rất quan trọng trong 

quá trình đồng trùng hợp core-shell. Nó ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp (hàm lượng gel, độ 

chuyển hóa) và trạng thái latex tạo thành (độ nhớt, trạng thái hạt polymer trong latex). Ngoài 

ra, hàm lượng MAAs còn tác động đến tính kháng hóa chất của màng (nước, kiềm), thay đổi 

độ bền cơ lý và khả năng sử dụng của vật liệu (Tg). Trong quá trình tổng hợp core-shell, khi 

tăng hàm lượng MAAs thì MAAs thể hiện rõ vai trò là chất liên diện giữa core và shell hơn là 

vai trò monomer đồng trùng hợp với SMs. Mẫu latex L18 với MAAs 8% là hàm lượng MAAs 

tốt nhất với hệ khảo sát. 

Mẫu latex L25 với MAAs 10% thể hiện khả năng bọc phủ shell tốt nhất do đó độ cứng 

cao nhất và giá trị Tg thực nghiệm gần bằng với giá trị tính toán. Tuy nhiên, mẫu này có độ 

bám bụi cao, độ ổn định kiềm kém, độ hấp thụ nước cao cũng như kém chịu va đập. Kết quả 

này là cơ sở cho việc nghiên cứu làm giảm Tg trong core để cải thiện tính bền va đập. 
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