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چكيده
در اين تحقيق ميزان اثر انواع پوشش های پليمری بر روي ثبات نوري منسوج پلي استري به کمک مباني روش سان تست با در نظر گرفتن بعد
اقتصادي پوش��ش ها مورد بررس��ی قرار گرفته است .در اين راس��تا  60نمونه ی پارچه پلي استر تاري-پودي به ابعاد 22/5×2/5سانتي متر در 10
گروه با پوش��ش هاي مختلف جهت بررس��ي ثبات نوري در برابر اشعه ماوراي بنفش تهيه گرديد .ترکيبات امولسيون ،دي آمونيوم فسفات و بيندر
به عنوان مواد ثابت در هر پوشش و ترکيبات متغيري مانند آنتي يووي ،آنتي اکسيدان و تيتانيم دي اکسيد(بصورت مايع و پودر) و پيگمنت رنگي
به روش چاپ ش��ابلوني روي اين پارچه ها قرار گرفتند .اس��تحکام نمونه ها قبل و بعد از قرار گرفتن در معرض اش��عه ماوراي بنفش جهت بررسي
اثر هريک از ترکيبات متغير در اس��تحکام نمونه پلي اس��تري و مقايسه با نمونه خام بدون پوشش پليمري ،توسط دستگاه سان تست اندازه گيري
گرديد .نتايج بدس��ت آمده نش��ان مي دهد که حضور کربن بالک در کنار س��اير مواد از قبيل پيگمنت رنگي(س��بز) ،آنتي اکسيد و آنتي يووي در
مقايسه با دي اکسيد تيتانيم از قدرت حفاظت کنندگي خوبي برخوردار است.
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 .1مقدمه
امروزه نقش پارچه هاي فني در صنايع مختلف افزايش يافته است .يکي
از خصوصيات مهم در اين منسوجات مقاومت آنها در برابر اشعه ماوراي
بنفش مي باش��د که اين امر به خصوص در منس��وجات کش��اورزي 1و
عمراني 2حائز اهميت مي باشد[.]1
اش��عه فرابنفش انرژي الکترومغناطيس��ي اس��ت که طول موج کوتاه
و ان��رژي زي��ادي دارد و براي چش��م انس��ان نامرئي اس��ت و در طيف
الکترومغناطيسي ،بين اشعه ايکس و نور مرئي قرار دارد .وجود اين اشعه
در نور خورش��يد باعث آفتاب س��وختگي پوست بدن ميشود .اين اشعه
طول موجي بين  0/0144ميکرومتر و  0/39ميکرومتر را دارد[.]2
اش��عه فرابنفش باعث تعداد زيادي فعل و انفعاالت شيميايي ميشود
و اين خاصيت در اش��عه با موج کوتاه  0/3ميکرومتر ش��ديدتر است .از
جمله مانند نور مرئي که امالح نقره را تجزيه و فلز آنها را آزاد ميسازد و
اين خاصيت در اشعه با موج کوتاه بيشتر است .مدتها براي اندازه گيري
مقدار اشعه فرابنفش از اين خاصيت استفاده ميکردند[.]3
به طور کلي چهار اصل در سيس��تم هاي پليمري رنگ شده از قبيل
ش��يمي ذاتي و طبيعت فيزيکي پليمر ،ش��رايط آب و هوايي ،ش��يمي و
3
فيزيک طبيعي رنگدانه و پيگمنت و حضور و يا عدم حضور آنتي يووي
و آنتي اکسيدان 4مي تواند بر روي پايداري نوري تاثير گذار باشد[.]4
بحث پايدارکنندگي پليمر و مکانيزم هاي آنها در مراجع متعددي مورد
بررس��ي قرارگرفته اس��ت ،به اندازه اي که پليمرهايي که در کاربردهاي
حرفه اي تر مانند مصارف مهندس��ي مورد اس��تفاده ق��رار مي گيرند ،
ايس��تادگي و مقاومت آن نيز به محيط هاي مهاجم بايد افزايش يابد که
اين عمل به دو طريق زير ممکن است حاصل گردد:
الف) پايدارس��ازي ممانعتي  :اين روش شامل حذف محصوالت جانبي،
باقيمان��ده هاي اوليه  ،بي نظمي هاي س��اختاري که در حين س��اخت
پليمر ايجاد مي شود ،مي باشد.اين روش متحمل پرداخت هزينه بيشتر
و مشکالت خواهد بود
ب) پايدارسازي توقفي  :اين روش شامل خارج نمودن يا غيرفعال کردن
منبع تخريب ب��ه منظورجلوگيري از تخريب پليمر و يا حبس نمودن و
به دام انداختن ساختارها و مکانهاي فعال که با پليمر ترکيب مي شوند،
مي باش��د .به نحوي که با تغييردادن فرايندهاي تخريبي در پليمرآن را
ترميم مي کنند و گروههاي مخرب با گروههاي پايدارتر ديگر جايگزين
مي ش��وند .روش دوم رايج تر اس��ت و در آن از افزودني هاي شيميايي
موسوم به ضداکسيدکننده ها استفاده مي شود[.]5
پايدارکردن پليمرهايي که به نور حس��اس هس��تند ،شامل به تأخير
انداختن يا حذف فرايندهاي فتوفيزيکي و فتوش��يميايي گوناگوني است
ک��ه در هنگام اکس��ايش ن��وري رخ مي دهد که مي تواند به روش��هاي
متع��ددي صورت پذيرد و به ن��وع پايدارکننده و مکانيزم عمل در پليمر
وابسته است[.]6
هيدروپراکس��يدها نقش مهمي در اکس��ايش ن��وري پليمرها برعهده
دارند .تخريب کننده هاي هيدروپراکسيد در مقادير کاتاليستي استفاده
مي گردند .نتايج قاب��ل قبولي در پايدارنمودن پليمر در مقابل پرتوهاي
فرابنفش توس��ط تخريب کننده هاي فس��فري با اس��تفاده از ترکيبات
جاذب فرابنفش و يا ترکيبات حاوي نيکل (راديکال زدا) مش��اهده شده
اس��ت که اين ناش��ي از اثرات هر دوي آنهاس��ت .ترکيبات آلي فسفري
.Anti Oxidation

4

.Anti UV
.Kardo Tech

س��ه ظرفيتي مانند فس��فيت ها و فس��فونيت ها و ترکيبات آلي گوگرد
دار مانن��د س��ولفيدها و نمکهاي فلزي دي آلکي��ل تيوکروباماتها و دي
تيوفسفاتها بطور وسيع مورد استفاده قرار مي گيرند[.]7
مکاني��زم محافظ��ت کنندگي مواد جاذب پرتوه��اي فرابنفش اصوالً
ب��ر پايه جذب تشعش��عات مضر فرابنفش و پراکن��دن آن به صورتي که
منجر به تحريک نوري نش��ود (گرما) مي باش��د .عالوه بر اين ،به دليل
ميزان جذب باالي خود اين ترکيبات ،آنها بايد پايداري مناس��بي نسبت
به نور داش��ته باشند .مش��کل اصلي اين مواد اينست که به عمق جذب
معين(ضخام��ت نمونه) نياز دارند تا بتوانن��د وظيفه محافظت کنندگي
مواد پالس��تيکي را به خوب��ي انجام دهند .از اي��ن رو ،مصرف اين مواد
ب��ه نمونه هاي با ضخامت کم مانن��د الياف و فيلم هاي پليمري محدود
م��ي گردد .هيدروکس��ي بنزوفنونها و هيدروکس��ي بنزوتري آزول ها از
مهمترين ترکيبات جاذب فرابنفش هستند[.]8
 .2مواد و آزمايشات

 .1،2مواد ودستگاهها

در اين پژوهش از امولسيون ،دي آمونيوم فسفات و بيندر به عنوان مواد
ثابت در خمير چاپ جهت داش��تن شرايط الزم از قبيل ويسکوزيته و ...
در چاپ ش��ابلوني استفاده گرديده اس��ت؛ و از آنتي اکسيدان ،تيتانيم
دي اکس��يد (بصورت مايع و پودر) ،کربن بالک و پيگمنت رنگي(س��بز)
ک��ه حضور يا ع��دم حضور هريک در خمير چاپ جهت بررس��ي اثر آن
در افزايش ثبات نوري نمونه مورد بررس��ي قرار گرفته ،اس��تفاده ش��ده
است .همچنين دستگاهي حاوي المپ آرک زنون ساخت شرکت آلماني
6
هريز 5جهت ش��بيه س��ازي ش��رايط جوي و انجام عمليات سان تست
مورد اس��تفاده قرار گرفت .همچنين از دس��تگاه کاردوتک 7با شرايطي
ک��ه در آن فاصله ي بين دو فک  15س��انتي متر ،س��رعت حرکت فک
متحرک  110/0ميلي متر بر دقيقه ،دماي محيط  25درجه سانتي گراد
و رطوبت نس��بي محيط  30درصد مي باش��د .جهت اندازه گيري مقدار
نيروي پارگي ،نمونه هاي پوش��ش داده ش��ده و نمونه ي خام اس��تفاده
گرديد.

 .2،2روش کار

م��واد تکميل��ي مطابق آنچ��ه در جدول  1ذکر ش��ده اس��ت ،به روش
چ��اپ ش��ابلوني روي پارچ��ه ي پلي اس��تر تاري-پ��ودي قرارگرفته و
جهت جلوگيری از واکنش ش��يميايی مواد پوش��ش دهنده و همچنين
جلوگي��ری از کاهش اس��تحکام پارچ��ه در اثر حرارت زي��اد ،در دماي
 150درجه س��انتيگراد به مدت  1دقيقه در اس��تنتر تثبيت ش��دند .با
در نظرگرفت��ن %CV=4/8که مربوط به اس��تحکام پارچ��ه خام بوده و
رابطه ي( N =0/11× )%CV(2تعداد نمونه) ،از هر نمونه ش��ش عدد در
ابعاد22/5×2/5س��انتي متر تهيه ش��د ،که س��ه نمونه ي آن در دستگاه
س��ان تس��ت قرار گرفت .براي مش��خص کردن مدت زمان قرار گرفتن
نمونه ها در داخل دس��تگاه ،دس��ته اي از الياف پلي پروپيلن به همراه
نمونه ها در دس��تگاه قرار داده ش��د تا هنگامي که اين دس��ته الياف به
 %75اس��تحکام اوليه خود رس��يدند ،نمونه ها از دس��تگاه خارج شدند.
اين مدت زمان تقريباً  100س��اعت به ط��ول انجاميد .پس از آن مقدار
نيروي پارگي نمونه ها توس��ط دس��تگاه کاردوتک اندازه گيري شد که
نتايج حاصله در جدول شماره  2و شکل شماره  1نشان داده شده است.
.Geotextile
.Sun Test
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جدول .1مواد استفاده شده بر روي هر نمونه
نمونه ها

مواد استفاده شده در هر نمونه

1

امولسيون-دي آمونيوم فسفات – – Binderکربن بالک– 8
Anti UV – Anti Oxidation

2

امولسيون-دي آمونيوم فسفات – ( Binder – Tio2مايع)

3

امولسيون-دي آمونيوم فسفات – ( Binder – Tio2پودر)

4

امولسيون-دي آمونيوم فسفات – ( Binder – Tio2مايع) -
Anti UV – Anti Oxidation

5

امولسيون-دي آمونيوم فسفات – ( Binder – Tio2پودر) –
Anti UV – Anti Oxidation

6

امولسيون-دي آمونيوم فسفات –  – Binderپيگمنت رنگي(سبز)

7

امولسيون-دي آمونيوم فسفات –  – Binderپيگمنت رنگي(سبز)
Anti UV – Anti Oxidation -

8

نمونه  + 4نمونه 7

9

نمونه  + 1نمونه 7

10

نمونه خام پارچه ي پلي استر

نيروي پارگي ( )Nقبل از Sun Test

335/5

372

307/5

361

350/4

296/5

360

346/9

نيروي پارگي ( )Nبعد از Sun Test

305/3

286/4

212/2

267

231/3

189/7

252

260/2

262/3

شکل .1مقادير نيروي پارگي نمونه ها قبل و بعد ازSun Test

188/4

نمونه

10

314

1

2

3

4

5

6

7

8

9

305

جدول  .2مقادير نيروي پارگي نمونه ها

شکل .2درصد کاهش نيروي پارگي نمونه ها

 .3نتایج و مباحث
در ابت��دا بايد عن��وان کرد که چون موادي که بعن��وان محافظت کننده
در برابر اش��عه ي فرابنفش مورد اس��تفاده قرار گرفته اند بصورت خمير
چ��اپ و با روش چاپ ش��ابلوني روي منس��وج پلي اس��تري قرار گرفته
ان��د ،بنابراين براي انجام اي��ن روش نياز به موادي ب��ه عنوان ملزومات
خمير چاپ مي باش��دکه از جمله ي آنها مي توان امولس��يون به عنوان
غلظت دهنده و دي آمونيوم فس��فات را نام برد .دي آمونيوم فس��فات با
تخريب هيدروپراکسيدها که يک مکانيزم جهت محافظت در برابر اشعه
فرابنفش مي باش��د ،باعث حفاظت منس��وج در برابر اشعه فرابنفش مي
شود .همانطور که از نمودار مقايسه ي ميزان کاهش نيروي پارگي نمونه
ها قبل و بعد از در معرض نور قرار گرفتن مالحظه مي ش��ود ،در مورد
نمونه ي  1که از کربن بالک و آنتي اکس��يد و آنتي يووي استفاده شده
اس��ت ،کمترين کاهش استحکام را داش��ته ايم و اين به دليل اين است
ک��ه کربن بالک يا دوده صنعتي چون داراي طيف جذبي بس��يار پهني
اس��ت که شامل ناحيه مرئي نيز مي ش��ود ،با جذب پرتوهاي فرابنفش
در پليم��ر مربوط��ه و همچنين آنت��ي يووي نيز با مکاني��زم جذب پرتو
فرابنفش باعث اين حفاظت مي ش��ود .در مورد س��اير خميرها نيز بايد
عنوان کرد که نمونه هاي حاوي دي اکس��يد تيتانيم که به صورت پودر
مورد استفاده قرار گرفته بودند ،بر خالف انتظار حفاظت کنندگي خوبي
را نش��ان نداده اند.که دليل اين موضوع عدم نفوذ دي اکس��يد تيتانيم
به صورت پودر از روزنه هاي ش��ابلون مي باش��د .اما دي اکسيد تيتانيم
به صورت مايع ،نس��بتاً در جذب اش��عه مناسب عمل کرده که علت اين
ام��ر در مواد غيرآلي نظير دي اکس��يد تيتانيم ناش��ي از دو اثر اس��ت:
الف)جذب فاصلة باند
دي اکسيد تيتانيم نيمههادياند و بهشدت نور  UVرا جذب و نور مرئي
را عبور ميدهند .س��ازوكارجذب  UVدر اين مواد شامل مصرف انرژي
فوتون براي تهييج الکترون از نوار ظرفيت به نوار رسانايي است.
ب) اندازة دانة بهينه براي جذب UV
با ريزتر ش��دن ذرات ،عالوه بر اينكه در مس��ير نور  UVذرات بيشتري
براي جذب فاصلة باند وجود دارند ،نور  UVبيش��تر پخش خواهد ش��د.
بنابراي��ن ،عبور اين نور كاهش مي ياب��د .با کاهش اندازة ذرات ،به علت
کم ش��دن فاصلة بين آنها براي عبور نور  ،UVش��اهد عبور كمتر اشعه
هستيم و چون ذرات دي اکسيد تيتانيم به صورت پودر در اين خميرها
به اندازه مناسب کوچک نيست ،بنابراين ظاهر نشدن محافظت مطلوب
در برابر پرتو فرابنفش دور از انتظار نمي باش��د .از آنجاييکه پارچه هاي
. Carbon Black

8
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بکار رفته جهت داشتن ظاهر مناسب و استفاده در مصارف صنعتي به
خصوص در منسوجات کشاورزي(به عنوان سايبان) رنگ مي شوند،
بنابراين اثر وجود يک پيگمنت رنگي(سبز) در کنار ساير ترکيبات
محافظت کننده نيز مورد بررسي قرار گرفت ،که با توجه به ميزان
کاهش نيروي پارگي نمونه  6ديده مي شود که پيگمنت رنگي کارآيي
مفيدي در اين راستا در مقايسه با نمونه خام نخواهد داشت .از نمونه
هاي  1و  9مي توان نتيجه گرفت که حضور يک پيگمنت رنگي در
کنار کربن بالک ،آنتي يووي و آنتي اکسيدان باعث کاهش ميزان
محافظت کنندگي کربن بالک و آنتي يووي مي شود ولي اين کاهش
زياد چشمگير نمي باشد .با مقايسه موارد  6و  7نيز مالحظه مي شود
مقاومت در برابر اشعه فرابنفش در حضور پيگمنت رنگي و آنتي يووي
در مقايسه با بکار بردن پيگمنت رنگي به تنهايي بيشتر مي باشد و در
نتيجه اين دو ماده اثر منفي بر روي يکديگر ندارند .با مقايسه ميزان
کاهش نيروي پارگي نمونه هاي  2و  4و همچنين  3و  5نيز مي توان
نتيجه گرفت که حضور يک آنتي يووي در کنار دي اکسيد تيتانيم(پودر
و مايع) از ميزان حفاظت کنندگي آن در برابر پرتو فرابنفش مي کاهد
و در نتيجه براي افزايش منسوج در مقابل اشعه فرابنفش به دليل اثر
منفي که بر روي هم مي گذارند ،نبايد اين دو ماده در کنار هم استفاده
شوند و با توجه به مقايسه نمونه هاي  8و  9مي توان نتيجه گرفت
که در صورت استفاده ترکيبي از مواد حفاظت کننده در برابر پرتو
فرابنفش ،کربن بالک سازگاري بيشتري با مواد ديگر نظير پيگمنت
رنگي دارد.
 .4نتيجه گيری
در نتيجه گيری نهايی می توان به موارد زير به صورت خالصه اشاره
کرد :
 )1بهترين ترکيب براي افزايش ثبات نوري منسوجات با در نظر گرفتن
بعد اقتصادي استفاده از کربن بالک ،آنتي يووي و آنتي اکسيدان مي-
باشد.
 )2پيگمنت رنگي(سبز) اثر قابل توجهي بر روي افزايش ثبات نوري
منسوج ندارد.
 )3استفاده از دي اکسيد تيتانيم در حالتي که به صورت مايع و يا به
صورت ذرات بسيار ريز باشد ،اثر مثبتي خواهد داشت.
 )4از دي اکسيد تيتانيم و آنتي يووي به صورت همزمان نبايد استفاده
شود.
 )5استفاده از دي اکسيد تيتانيم به صورت مايع در کنار پيگمنت رنگي
سبز اثر مثبتي را به همراه دارد.
 )6استفاده همزمان کربن بالک در کنار يک پيگمنت رنگي(سبز) باعث
کاهش قدرت جذب اشعه توسط کربن بالک خواهد شد.
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