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.1مقدمه
پلي استرها معموال از پلیمریزاسیون ،دی اسید ها ودی الکل ها با گروه
های تکرار ( ) COOتولید می ش��وند[ .]1-2این الیاف توس��ط رنگ
های دیس��پرس بوسیله جذب س��طحی و نفوذ رنگرزی شده و به دلیل
ج��ذب کم لیف و حاللیت کم رنگ اغلب رنگرزی با س��ختی انجام می
ش��ود ،همچنین به دلیل س��اختار مولکولی بسیار کوچک رنگ اتصالت
فیزیکی زیادی با لیف برقرار نخواهد نمود [.]3-5
بنابراین مکانیزم رنگرزی این دسته از الیاف متفاوت بوده و با تکنیک
حبس فیزیکی و با روشهای کریری و دمای باال ()High Temperature
رنگ��رزی روی آن صورت م��ی گیردکه مقادیر مواد مصرفی و ش��رایط
بستگی به شید رنگی مورد نیاز و نوع و کیفیت منسوج دارد[.]6-10
فرآیند های مختلف و ش��دت انجام آنه��ا مهاجرت اولیگومر ها را به
س��طح الیاف افزایش می دهد که این امر س��بب می گ��ردد در هنگام
رنگرزی اولیگومر ها به صورت دیس��پرس درآمده و هنگام کاهش دمای
حمام رنگرزی ،تجمع صورت گرفته و سبب رسوب روی سطح منسوج و
ماشین آالت رنگرزی می گردد و اثرات منفی بر خواص پوششی منسوج
ایجاد می نماید[.]11،9،6
تکمیل جوش قلیایی روی پلی استر به منظور بهبود زیردست ،حذف
اولیگومر ها ،افزایش جذب ،آبدوستی ،بهبود سرعت جذب و ...انجام می
گیرد که قلیای مصرفی با فرآیند صابونی کردن ،میزان یونیزاسیون لیف
را به دلیل ایجاد گروه های هیدروکس��یلی و یا کربوکسیلی افزایش می
دهد و تمایل رنگ های یونی را نسبت به لیف افزایش می دهد[.]12
شرایط قلیایی در رنگرزی پلی استر نیاز به بررسی پارامتر های مانند
سختی  ، pH،عوامل سختی گیر ،نوع رنگ و عواملی از این دسته دارد،
زیرا س��اختمان های متداول رنگ های دیس��پرس تحت شرایط قلیایی
قابل استفاده نبوده که در این تحقیق به بررسی و بهینه سازی بعضی از
این عوامل پرداخته شده است[.]13،12
.2مواد

.1،2کاالی پلی استر

برای آزمایش��ات از پارچه پلی اس��تر با تراکم تاری و پودی  30و بافت
تافته به ابعاد  10×10سانتی متر استفاده شد.

 .2،2رنگزای دیسپرس و دیسپرس کننده

رنگ��زای  Disperse Red FBLو  Scarlet Red GSش��رکت بایر آلمان،
ديس��پرس کننده  Avolanو مواد ش��يميايی مصرفی  Merkاس��تفاده
شده است.
.3آزمایشات

.1،3شستشو و آماده سازي

نمونه هاي مورد آزمايش را براي برطرف نمودن ناخالصي ها و همچنين
مواد آهاري و روغن هاي ريس��ندگي طبق نسخه جدول 1شستشو شده
است .برای این منظور ابتدا دترجنت و كربنات سديم را به حمام اضافه
كرده ،دما راطي زمان 10دقيقه به  60درجه سانتيگراد رسانيده و مدت
 30دقيقه در اين دما شستش��و ادامه داش��ت ،س��پس كاال خارج و
آبكش��ي شد .جهت آماده س��ازی از دس��تگاه وينچ مدل Dye Master
 ,West 2700 Johnکمپانی س��ازنده  ،JEFFREYS Engineeringکشور
انگليس استفاده شد.

جدول .1مواد وشرايط آماده سازي كاال
مواد و
شرایط

دترجنت
()g/l

کربنات
سدیم
()g/l

L/R

درجه
حرارت
(˚)C

زمان
()min

مقادیر

3

1

30/1

60

30

 .2،3جوش قليايي

نمونه مورد نظر را در محلول سود  3%در دماي جوش به مدت 30دقيقه
قرار داده و سپس نمونه ها خارج و آبكشي شد .فرآيند خنثي سازي را
بر روي اين نمونه ها با اس��يد اس��تيك  0/1%در دماي محيط و به مدت
 15دقيقه انجام گردید.

.3.3رنگرزي

به منظور رنگرزي نمونه ها با متد كريري از رنگ Disperse Red FBL

و با متد دماي باال از رنگ  Scarlet Red GSاستفاده نموده كه نحوه
آزمايش��ات مربوطه در ذیل توضيح داده ش��ده اس��ت .جهت رنگرزی از
دستگاه وينچ مدل  ،Dye Master West 2700 Johnکمپانی سازنده
 ،JEFFREYS Engineeringکشور انگليس و جهت رنگرزی در دمای
ب��اال از دس��تگاه ROTADAYER West 2700 GOOD BRAND
ساخت JEFFREYSکشور انگليس استفاده شده است.

.1.3.3رنگرزي با متدكريري

رنگ��رزي با اي��ن متد با  pHه��اي باف��ري 8و 9و ش��رايط متعارف در
 pH =4/5صورت گرفته اس��ت .شرايط رنگرزي بامتد كريري به صورت
جدول 2مي باش��د .كه در اين متد رنگ��رزي پارامترهاي ديگري مانند
تركيبات سختي گيرمثل  EDTAو امالح فلزات سنگين مانند سولفات
آهن  Пطبق ش��رايط من��درج در جدول 3مورد بررس��ي قرار گرفته
است.
جدول  . 2مواد مورد نياز براي رنگرزي با شرايط كريري

مواد و
شرایط
مقادیر

Disperse Red FBL
()%

2

()g/lکریر
3

L/R
30/1

جدول  .3شرايط  pHآزمايش با رنگ  Disperse red FBLبا متد کریر
کد آزمایش

شرایط آزمایش

C1
C2
C3

آب سنگين همراه با gr/l1 ،E.D.T.A
آب مقطرو  ppm30سولفات آهن П
آب مقطر و بدون عامل سختي گير
وسولفات آهن П

C4
C5
C6

آب سنگين همراه با gr/l1 ، E.D.T.A
آب مقطرو  ppm30سولفات آهن П
آب مقطر و بدون عامل سختي گير
وسولفات آهن П

C7
C8

بدون انجام جوش قليايي
انجام جوش قليايي و سپس رنگرزي

رنگرزی pH

بافر 8

بافر 9

4/5
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در دماي  40درجه سانتيگراد کاال و رنگ و مواد تعاوني را به حمام .5،3بررسی میزان جذب رنگ
اضافه نموده و طي زمان  30دقيقه دماي حمام را به جوش رسانده و به جهت بررس��ی میزان جذب رنگ از دستگاه اس��پکتروفتومتر Uv-vis
مدت  70دقيقه در اين دما رنگرزي را انجام ش��ده ،سپس كاال را خارج  scan 50 carryمدل  varianساخت استراليا استفاده شده است.
نموده و آبكشي گردیده است.
.4نتایج و مباحث
.2،3،3رنگرزي تحت شرايط دمای باال
رنگرزي با اين متد با  pHهاي بافري 8و 9و شرايط متعارف  .1،4 pH = 4/5اندازه گيري مقادير جذب رنگ ها
صورت گرفته اس��ت ،شرايط رنگرزي بامتد دمای باال به صورت جدول 4ب��ه منظور اندازه گيري مقادير ج��ذب ،ابتدا  λmaxرنگ هاي مصرفي
مي باش��د كه دراين مت��د رنگرزي پارامترهاي ديگ��ري مانند تركيبات تعيين و س��پس منحني هاي كاليبراسيون آنها بدست آورده شد كه در
س��ختي گيرمثل  EDTAو امالح فلزات سنگين مانند سولفات آهن  Пجداول  8-7و اشكال 2-1نشان داده شده اند.
بعد از به دست آوردن منحني هاي كاليبراسيون ،نمونه هاي تهيه شده
طبق شرايط مندرج در جدول 5مورد بررسي قرار گرفته است.
جدول .4مواد مورد نياز براي رنگرزي با شرايط دمای باال
از پساب هاي رنگرزي و پساب هاي شستشو در دستگاه اسپكتروفتومتر
قرار گرفت و مقادير جذب آنها در جداول  9و 10به دست آمد.
)Scarle Red GS(%
L/R
Disperse
مواد و
شرایط

جدول .7مقادير جذب وغلظت رنگ Scarlet Red GS

)agent(g/l

2

مقادیر

30/1

3

ابتدا دماي دس��تگاه را به  50درجه س��انتیگراد رس��انده سپس مواد
تعاوني و رنگ مورد نظر را به حمام اضافه کرده بعد كاال را به حمام وارد
كرده و درب ظرف مخصوص آن را بسته و آن را درون دستگاه قرار داده،
ظرف مدت  15دقيقه دماي دس��تگاه را به دماي  90درجه س��انتيگراد
رس��انده و پس از گذش��ت  30دقيقه به دماي  130درجه س��انتیگراد
افزایش یافته و به مدت  40دقيقه رنگرزي در اين دما ادامه یافته است.
س��پس در مدت  20دقيقه دماي حمام را به دماي  80درجه سانتیگراد
رسانده و حمام رنگرزي تخليه و كاال آبكشي شده است.

غلظت
()g/l

0/01

0/02

0/03

0/04

0/05

0/06

0/07

0/08

ABS%

0/003

0/02

0/05

0/08

0/15

0/16

0/22

0/25

جدول .8مقادير جذب وغلظت رنگ Dispers Red FBL

غلظت
()g/l

0/01

0/02

0/03

0/04

0/05

0/06

0/07

0/08

ABS%

0/01

0/04

0/08

0/1

0/12

0/15

0/18

0/22

جدول  . 5شرايط  pHآزمايش با رنگ Scarlet Red GSبا روش دمای باال
رنگرزی pH

کد آزمایش

شرایط آزمایش

H1
H2
H3

آب سنگين همراه با gr/l1 ،E.D.T.A
آب مقطرو ppm 30سولفات آهن П
آب مقطر و بدون عامل سختي گير
وسولفات آهن П

H4
H5
H6

آب سنگين همراه با gr/l1 ، E.D.T.A
آب مقطرو  ppm30سولفات آهن П
آب مقطر و بدون عامل سختي گير
وسولفات آهن П

H7
H8

بدون انجام جوش قليايي
انجام جوش قليايي و سپس رنگرزي

بافر 8

بافر 9

شكل .1منحني كاليبراسيون رنگ Scarlet Red GS

4/5

.4،3شستشوي احيايي

ب��ه منظ��ور جداس��ازي رنگ هاي ج��ذب نش��ده نمونه ه��ای مذکور،
دس��تورالعمل انجام شستش��وي احيايي طبق ج��دول  6انجام گردیده
است .برای این منظور ابتدا دترجنت و كربنات سديم را به حمام اضافه
كرده ،دما را به  100درجه سانتيگراد رسانيده و مدت  10دقيقه در اين
دما شستش��وی احیایی را ادامه داده ،سپس كاال خارج كرده و آبكشي
شده است.
جدول  . 6مواد و شرايط انجام شستشوي احيائي نمونه ها

مواد و
شرایط

Na2S2O4(g/l

دترجنت
()g/l

L/R

درجه حرارت
(˚)C

زمان
()min

مقادیر

1

1

30/1

100

10

شكل  .2منحني كاليبراسيون رنگ Disperse Red FBL

پ��س از تعيي��ن غلظ��ت ه��اي رن��گ در پس��اب ها ي رنگ��رزي و
شستش��ويي به كمك منحني هاي كاليبراسيون مقادير به دست آمده
را در رابطه  1قرار داده ش��د تا درصد هاي رمق كش��ي مشخص گردد.
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جداول  9و 10درصد هاي رمق كش��ي براي هر دو رنگ تحت ش��رايط
مختلف را نشان می دهد.
()1

که  :Aغلظت رنگ در حمام بر حس��ب گرم بر لیتر B: ،غلظت رنگ
در پس��اب شستشويي بر حس��ب گرم بر لیترC: ،غلظت رنگ در پساب
شستشويي بر حسب گرم بر لیتر است.
جدول  .9درصدرمق كش��ي رنگ Dispers Red FBLدرنس��خه هاي رنگرزي
با متد كريري
درصد رمق
کشی

91/59

91/49

93/05

89/31

86/54

92/04

97/61

97/91

کد
آزمایش

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

جدول .10درصدرمق كش��ي رنگ  Scarlet Red GSدرنسخه هاي رنگرزي
بامتد HT
درصد رمق
کشی

94/67

94/37

94/73

90/71

92/72

94/22

95/24

95/97

کد
آزمایش

H1

H2

H3

H4

H5

H6

H7

H8

به منظور تعيين تغييرات بوجود آمده در ش��يد رنگي ،نمونه هاي به
دست آمده با كد هايي به شرح ذیل معرفي شدند.
 : Aرنگ��رزي معمول��ي : B ،رنگرزي بعد از ج��وش قليايي : C ،كريري،
 : Dرنگرزي و جوش همزمان : F ،امالح فلزات :E ،سختيگيرE.D.T.A
 :Hرنگرزي به روش  ، H.Tبافر ، 8: 8بافر 9: 9و بافر .O: 4.5نمونه هاي
رنگي به دست آمده با كد هاي مربوطه در شکل 3آورده شده است.

شکل  .3نمونه های رنگی کد های آزمون

 .5نتیجه گیری
از مقایسه ( )C8 , C7و (  )H8 , H7چنين استنباط مي شود كه انجام
عمليات ج��وش قليايي باعث افزایش ميزان جذب رنگ پلي اس��تر می
گردد .اين امر در هر دو متد كريري و تحت فش��ار در رنگرزي مش��اهده
ش��د .ولی در مقایس��ه با س��ایر نمونها مشخص ش��د که عواملی مانند
سختی ،امالح فلزات سنگین و  pHباعث کاهش جذب رنگ شده است.
ب��ا مقایس��ه نمونه ه��ای ( ) C3 , C2 , C1.و همچنین (H2 , H1
و  )H3مش��خص ش��د که جه��ت کاهش اثرات منف��ی عوامل فوق از
مواد کمکی بهره گرفته ش��ود که این امر س��بب بهبود ش��رایط جذبی

می گردد .اما با مقایسه بین نمونه های  C8با  C3و  C5همچنین H8
با  H3و  H5مالحظه شد که این مواد خود نیز اثراتی بر مقادیر جذب
نشان می دهند.
ب��ا مقایس��ه بی��ن نمونه های  C1ت��ا  C7ب��ا  C8و  H1تا H7با
 H8اثر pHمش��خص گردید اين پارامتر باعث تغيير شارژ باري ليف و
همچنين تغيير غلظ��ت كاتيون ها مي گردد ،ضمنا بر رنگرزي و درصد
رمق كش��ي نيز موثر مي باش��د .همچنين به دليل اين كه افزايش اين
پارامتر بر ميزان هيدروليز و فرآيند اوليگومر زدايي از ليف موثر اس��ت،
هنگام رنگرزي بايستي به اين نكته دقت كافي داشت ،زيرا افزايش pH
در سرعت برداشت وميزان برداشت اوليگومرها موثر بوده ا ّما از طرفی در
رنگرزي بر سرعت رنگرزي و درصد رمق كشي تاثير گذار خواهد بود كه
اين امر نيز در نتايج به دس��ت آمده مش��اهده مي گردد .بنابراين همان
طور كه نتايج نش��ان مي دهد ميزان برداش��ت رنگ با افزايش ش��رايط
قلياي��ي كاهش يافته كه جه��ت جلوگيري از تغييرات و كاهش و حذف
اثرات تغيير آن بر رنگرزي ،از سيس��تم بافري استفاده شد ،كه افزايش
 pHسيستم بافري نيز همان تاثير را نشان داد.
 .6منابع

[1] P. Rempp, E.W.Merrill., “Polymer Synthesis”., Huthig
& Wepf., 50-52, 1991.
[2] A. Semnarshad., “Man-Made fibers”., Nac publisher.,
723-801.,1369.
[3] A. Khosravi, K.Garanjik., “The Dyeing of synthetic And Acetate fibers”., publisher Jahad University of
Amirkabir, 163-204., 1374.
[4] H.Tavanaie., “Technical Dyeing”., Publisher Poshine
Baftt, 255-267., 1371.
[5] M. Haji Sharifi., “Dyes and their intermediate”., Publisher CAP., 175-182., 1369.
[6] B. Ahmadi.,”Textile chemistry”., Arak.Co., 2: 18-29.,
1364.
[7] M. Sohizadeh., “Finishing and Textile Products”.,
Diba, 255-274.,1373.
[8] Hilfiker., Textile Chemist and Colorist., 36-45., 1997
[9] H.Najafi., “Dyeing of Synthetic Fiber and Blend”.,
Publisher Jahad University of Amirkabir.1388.
[10] V.B.Gupta, V.K.Kothari., “Manufactured Fiber
Technology”., 125-135, 1997.
[11] H. Tavanaie., “Finishing in Textile Industry”., Pub
ARKAN, 175-182, 1375.
[12] M.Dohman., Melliand Textilberichte, 79/9: 172174., 1998.
[13] M. Gorensek., “Modifying The UV Blocking Effect
Of Polyester Fabric”., TRJ., 74(6): 469-474., 2004.

