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عنوان مقاله

نویسندگان

چکیده

واژه های کلیدی

مقایسه ی تکمیل الیاف پلی استر با امولسیون 

سیلیکوني با ابعاد نانو و میکرو
Comparision Finishing of Polyester Fibers with Silicone Emulsions of 

Nano and Micro Size

 مازیار پروین زاده

گروه مهندسی نساجی، دانشكده فني و مهندسي، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد شهرری، شهرری، ایران.

بهبود کيفيت زير دست در منسوجات، يکی از فرايندهاي مهم در تکميل کاالي نساجي است. نرم کننده های الياف 
از مهم ترين ترکيب های مورد استفاده در فرايند تکميل بوده و با پوشش دهي روی منسوج، باعث نرم تر شدن و کاهش 
الکتريسيته ساکن و انتشار بوی مطبوع می شوند. افزون بر اين نرم کننده ها ويژگی های ديگري شامل االستيسيته، آب دوستی 
و قرارگيري لکه روي منسوج را تغيير می دهند. اين ترکيب ها بر اساس ساختار يونی خود طبقه بندی می شوند که مهم ترين 
در  امولسيون های سيليکونی  و سيليکونی هستند.  فعال  غيريونی، خنثی،  کاتيونی،  آنيونی،  کننده هاي  نرم  آن ها شامل 
اندازه های مولکولي ماکرو و ميکرو به طور معمول برای مرحله تکميل استفاده می شوند ولی امولسيون سيليکونی نانو در 
سال های اخير در صنعت نساجي مطرح شده است. در اين پژوهش هدف مقايسه نرم کننده سيليکوني با ابعاد نانو و ميکرو 
بر ويژگی های متفاوت الياف پلي استر است. بدين منظور پارچه های پلی استر در ابتدا با شوينده غيريونی شستشو شده 
و سپس با مقدارهای 10، 20 و g/lit 30  از نرم کننده امولسيونی نانو و ميکرو سيليکون پوشش داده شده اند. مقدار طول 
خمشي در نمونه پوشش داده شده با محلول  g/lit 10 کاهش پيدا کرده است و با افزايش غلظت کاهش بيشتری مشاهده 
می شود. تغييرهای رنگي پارچه های آزمايش شده با استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتر اندازه گيری شده است. امولسيون های 
نانو سيليکونی بازتاب نوری سطح پارچه های پلی استری را به ميزان ناچيزي در مقايسه با نرمکن ميکرو تغيير می دهند. افزايش 
در وزن در تمام نمونه هاي آغشته شده مشاهده شد که نشان دهنده ميزان پوشش ترکيب های سيليکوني روي منسوج است. 
نمونه های پوشش داده شده با نرم کننده امولسيونی نانو نتيجه های مناسب تري را روي نمونه های آغشته شده در مقايسه با 

نرم کننده امولسسيون ميکرو نشان می دهند.

تكمیل؛ الكتریسیته ساکن؛ سیلیكون؛ طول خمشي. 

 E. mail:mparvinzadeh@gmail.com
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مقدمه  

تکمیل آخرین مرحله از مراحل نساجی است که پارچه نساجی تکمیل 
شده با خواص جدید تولید می شود. یکی از روش های تکمیل نساجی بهبود 
زیر دست پارچه به وسیله ی نرم کننده ها است. الیاف مصنوعی مثل پلی 
استر رطوبت بازیافتی کمی دارند که این باعث ایجاد احساس نامطلوبی 
می شود. نرم کننده ها می توانند این نقص را رفع کنند وگاهی یک طبیعت 
چند منظوره داشته باشند. آن ها سایش و مقاومت لکه شدن و مقاومت در 
برابر چروک شدن را بهبود می بخشند و مقاومت پارگی و کشش را زیاد 
می کنند و مقدار پرز دهی و ثبات رنگی وجذب رطوبت و آتش پذیری 
کاهش می یابد. آن ها بر اساس ساختار یونی خود طبقه بندی می شوند که 
مهم ترین آن ها عبارت اند از: آنیونی، کاتیونی، غیر یونی، آمفوتریک، راکتیو 
و سیلیکونی. سیلیکون ها به عنوان یک گروه از پلیمرهای مصنوعی با دو 
ساختار سیلیکون های متیلی و سیلیکون های آمینی هستند. نرم کننده های 
امولسیونی سیلیکونی میکرو وماکرو به طور معمول برای نرم کردن مورد 
استفاده قرار می گیرند اما نرم کننده های سیلیکونی نانو یک طبقه جدیدی 

هستند ]1-3[. 
مطالعه هایی روی موضوع نرم کننده ها از قبیل موردهای زیر انجام 
شده است که شامل تنوع در مقدار نرم کننده در مرحله تکمیل، ترکیب ها و 
ویژگی های نرم کننده ها، اثرهای مواد کمکی نرم کن روی خواص پارچه 

های تکمیل شده و تولیدات جدید نرم کن ها است ]4-9[.
Habereder و Bereck نشان دادند که نرم کن ها می توانند رنگ 

منسوجات را تغییر دهند. برخی از نرم کن ها مثل سیلیکونی ها باعث ایجاد 
تیرگی پارچه می شوند ]4[. برخی از رنگ ها آماده تغییر رنگ به هنگام آغشته 
شدن با نرم کننده ها، بر اساس قلیایی بودن یا اسیدی بودن محلول را دارند 
]Zyschka  .]5  مشکل دیگری را که با استفاده از نرم کننده ها ایجاد 
می شود را شرح داد. این ترکیب ها تمایل به ایجاد زردی روی پارچه های 
 Crews و Chiweshe  .]6[ سفید، زماني که تحت حرارت قرار گیرند، دارند
نشان دادند که نرم کننده ها اثر های گوناگونی بروی لیف دارند. مهم ترین 
نوع از این ویژگی های کاهش بسیار زیاد اصطکاک است ]7[. پژوهش 
دیگر توسط برخي پژوهشگران نشان داد که نرم کننده های سیلیکونی روی 
سطح الیاف به وسیله ی شارژ الکتریکی و یا خاصیت آب دوستی آرایش پیدا 

می کنند  ]8 و 9[. 
در این پژوهش هدف مقایسه نرم کننده های میکرو و نانو سیلیکونی 

روی ویژگی های متفاوت پارچه پلی استر بوده است.

بخش تجربی

مواد 
و  است  گرفته  قرار  استفاده  مورد  پلی استر  پارچه  پژوهش  این  در 
ویژگی های آن در جدول 1 نشان داده شده است. شوینده غیر یونی از شرکت 
SDL (SHIRLEY DEVELOPMENT LIMITED) برای شستشوي 

منسوج پلي استر استفاده شد. نرم کننده سیلیکوني میکرو و نانو برای پوشش 
دادن پارچه پلی استر از شرکت ایراني آرمان شیمي افروز تهیه و مورد استفاده 
قرار گرفته است. نرم کننده سیلیکوني میکرو با نام تجاري Supersoft T6 با 
گرانروی mpa.s  200 و ابعاد 120 نانومتر است. نرم کننده نانو با نام تجاري 
 150  mpa.s به شکل امولسیون غیر یونی و داراي گرانروی Nanosoft

 Merck بوده و ابعاد اولیه آن 20 نانومتر است. استیک اسید 85% از شرکت
برای حمام نرم کن مطابق به توصیه شرکت سازنده نرم کن مورد استفاده 

قرار گرفته است. 

جدول 1- ویژگی های پارچه پلی استر استفاده شده
نوع 
پارچه

وزن در متر 
(2 g/m) مربع

تعداد تارها 
(1cm) در

تعداد پودها 
(1cm) در

نمره نخ تار
(Nec)

نمره نخ پود        
(Nec)

نوع 
بافت

پلی استر 156 25 20 40 40 تافته

روش كار

- شستشو

در این پژوهش پارچه های پلی استر در ابتدا با شوینده غیر یونی %1 
برای 30 دقیقه در درجه حرارت 50 سانتیگراد در حمامی با نسبت 40:1 

شستشو شدند.                      

- آغشته سازي منسوج با نرمكن ميكرو و نانو امولسيون سيليكوني

پارچه های پلی استر سپس با سه غلظت متفاوت از محلول نرم کننده  
امولسیونی نانو با غلظت 10 ، 20 و (g/lit) 30 در 30 درجه سانتیگراد برای 
60 دقیقه پوشش داده شدند و pH عملیات در 5 با استفاده از استیک اسید 
تنظیم شد. سپس پارچه های  نمونه در 140 درجه سانتیگراد برای 3 دقیقه 

تحت عملیات پخت قرار گرفتند. 

- ارزيابي مقاومت نمونه ها در برابر خمش

میزان خمش پارچه در جهت تار و پود به وسیله دستگاه سنجش 
استاندارد  اساس  بر   (SDL technology)  M003B نام  با  خمش 

ASTM D1388-96 اندازه گیری شده است. 

سرشتی و همکاران

مقايسه ی تكميل الياف پلی استر با امولسيون سيليكوني با ابعاد...

پروين زاده
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- اندازه گیري میزان جذب رطوبت
رطوبت بازیافتی بر اساس استاندارد ASTM 2654-76 گرفته شده 

است و به وسیله ی فرمول زیر اندازه گرفته شده است:
Moisture regain % = (W1-W2) /W2 ×100                  )۱(

W1 وزن نمونه بعد از اشباع شدن در رطوبت استاندارد و  W2 وزن نمونه 

خشک شده است.

- اندازه گیري تغییر وزن

وزن نمونه ها قبل و بعد از آغشته سازي به وسیله ی ترازوی دیجیتالی 
اندازه گیری شده است. 

- اندازه گیري انعکاس نمونه ها

اسپـکتــروفتـومتــر  بـا  رنـگ شـده  نمــونه هـاي  انـعکـاس 
Gretagmacbeth  COLOREYE 7000A ثبت شده است. مولفه هاي 

رنگ (L*,a*,b*,C*,h) از داده هاي انعکاسي با زاویه دید ۱۰ درجه و منبع نور 
 CIELAB محاسبه شده است. این مولفه هاي رنگ در فضاي رنگي D65

بیان مي شود که این فضا شامل کره اي است که محور *L دو قطب آن 
را به هم وصل کرده است. این محور میزان روشنایي و یا تیرگي را تعیین 
مي کند و محوري از سفید و خاکستري ها تشکیل مي شود و غیر رنگي 
است. دو محور دیگر شامل محور هاي رنگي *a و *b بوده که به شکل 
افقي و عمودي محور *L را قطع مي کند. محور *a محور قرمز- سبز بوده و 
زماني که مقدار *a مثبت است فام قرمز و هنگامي که منفي است فام سبز را 
نشان مي دهد. محور *b نیز زماني که مثبت است فام زرد و زماني که منفي 

است فام آبي را در نمونه ها نشان مي دهد. 
با توجه به این آزمایش میزان میزان تغییر در رنگ الیاف در اثر آغشته 

سازي با نرم کن را در مقایسه با نمونه اولیه مقایسه کرد.

- بررسي ویژگی های میکروسکوپي 

میکروسکوپ SEM استفاده شده با نام LEO 440i بوده که 3۰۰۰۰۰ 
برابر بزرگنمایي و دقت 3/5 نانومتر را دارد. این سیستم داراي سه دتکتور بوده 
  Back Scatter و فیالمان آن از نوع تنگستن و تصویر گیري آن به دو شکل
و Secondary است. این دستگاه پرتو ثانویه به وجود آمده از نمونه را مورد 
نمایش مي دهد. در این سیستم پرتو الکتروني روي سطح کاال حرکت 
مي کند و بر روي صفحه نمایش بزرگ دیده مي شود و نسبت مساحت 
سطح دیده شده به سطح اصلي نمونه بزرگ نمایي است. قدرت تشخیص 
این میکروسکوپ بستگي به سطح مقطع پرتوي الکتروني برخورد کرده به 
نمونه دارد. بدین منظور از هر یک از نمونه هاي مورد نظر یک لیف خارج 

شد و به وسیله ی نوعي چسب روي صفحه اي با نام میکروتوم قرار گرفت. 
سپس عمل روکش دادن سطح این الیاف با تبخیر عنصر طال تحت خالء 
انجام شد. بدین ترتیب با تبخیر یک فلز روي سطح نمونه برجستگي هاي 
سطح الیاف را در تصویر میکروسکوپي مي توان نمایان تر ساخت. فلزهایی 
که داراي نمره اتمي زیاد هستند مثل طال و پالتین و آلیاژهایي از آن ها در 
خالء تبخیر شده و تحت زاویه معیني روي سطح الیاف مي توانند جهت 
عکسبرداري به کار گرفته شوند. سپس عکسبرداري الیاف در میکروسکوپ 
انجام شد. در مرحله بعد الیاف از محفظه خالء خارج شده و در میکروسکوپ 

عکسبرداري انجام شد.

بحث و نتیجه گیری

- ارزیابي مقاومت نمونه ها در برابر خمش

طول خمش نمونه های پوشش داده شده با امولسیون های سیلیکونی 
نانو و میکرو در جهت تار و پود در جدول ۲ نشان داده شده است. همان طور 
که مشاهده می شود نرم کن نانو طول خمش کمتري در جهت تار و پود 
در پارچه داشته و مقاومت خمشی را بهبود می بخشد. طول خمش پارچه 
پوشش داده شده با افزایش غلظت توانایی خمش در جهت تار و پود را 
افزایش می دهد. امولسیون های سیلیکونی نانو می توانند به عنوان یک روان 
کننده عمل کنند و با کاهش اصطکاک بین الیاف در دو جهت تار و پود 
باعث کاهش طول خمش می شوند. به عبارت دیگر گرانروی و ابعاد ترکیب 
سیلیکوني دو پارامتر موثر بر نرمي الیاف آغشته شده مي باشند. ترکیب های 
سیلیکوني نانو با توجه به ابعاد کوچکتري که نسبت به نرم کننده میکرو دارند 
بهتر مي توانند به داخل ساختار الیاف و پارچه نفوذ کرده در صورتي که نرم 
کننده میکرو در سطح پارچه قرار گرفته و میزان افتادگي کمتري در پارچه 
در جهت تار و پود خواهند داشت که شکل ۱ نتیجه های به دست آمده این 

استدالل را تأیید مي کند.

شکل ۱- سطح مقطع منسوج عمل شده با نرم کن- a( نحوه قرار گیري نرم کن 
سیلیکوني میکرو در سطح نخ؛  b( نحوه قرار گیري نرم کن سیلیکوني نانو و نفوذ 

آن در داخل نخ

۴3

سال سوم- بهار 88 - شماره نهم
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- ارزيابي اندازه گيري ميزان جذب رطوبت

جدول 3 ميزان جذب رطوبت نمونه ها آغشته شده در محلول هایی 
با غلظت های متفاوت از نرم کننده  نانو و ميكرو نشان می دهد. نتيجه ها 
نشان می دهند که رطوبت بازیافتی برای نمونه پوشش داده شده با غلظت 
(g/lit)10 کاهش پيدا کرده است و کاهش بيشتری با افزایش در غلظت 

مشاهده شده است. این تغيير در هر دو نرم کن نانو و ميكرو مشاهده مي 
شود. انتقال رطوبت از پوست انسان به محيط از بين مواد پوششی به طور 
معمول به عنوان قابليت تنفس پارچه تعریف مي شود. ذره های سيليكونی 
ميكرو با توجه به ميزان ابعاد مولكولي بزرگ تر و قرار گيري در سطح الياف 
مانند مانعي امكان و اجازه ورود و خروج بخارات و قطره های آب را به داخل و 
خارج الياف نمي دهند در صورتي که نرم کننده هاي سيليكوني نانو به داخل 
الياف نفوذ کرده و سطحي روغني و گریسي را در الياف ایجاد نمي کنند در 
نتيجه امكان ورود و خروج مولكول هاي آب را به راحتي داده و تغيير کمتري 
در مقایسه نرم کننده ميكرو در ميزان جذب رطوبت الياف خواهند داشت. این 
می تواند یک مزیت برای استفاده از امولسيون های سيليكونی نانو به عنوان 

جایگزین نرم کننده های سيليكوني ميكرو در تكميل الياف نساجی باشد.

جدول 3- ميزان جذب رطوبت منسوج پلي استر قبل و بعد از پوشش دهی با نرم 
کننده هاي امولسيونی سيليكونی نانو و ميكرو

نمونه غلظت نرم کننده در محلول
(g/lit)

رطوبت بازيافتی
(%)

بدون پوشش دهی -- 0/5

پوشش دهی شده با ميكرو 
سيليكون

10 0/38
20 0/35
30 0/31

پوشش دهی شده با نانو 
سيليكون

10 0/45
20 0/45
30 0/41

- اندازه گيري تغيير وزن

جدول 4 مقایسه وزن نمونه های پوشش داده شده با نرم کننده های 
سيليكونی نانو و ميكرو در مقایسه با نمونه پوشش داده نشده را نشان 
می دهد. همان طور که در جدول 4 مشاهده می شود، وزن نمونه پوشش 
داده شده در محلول 10g/lit افزایش پيداکرده است و با افزایش غلظت 
حمام وزن اضافه می شود. افزایش قابل توجهی در وزن نمونه های پوشش 
داده شده نرم کننده های سيليكونی نانو وجود ندارد و این می تواند یكی از 
مزایای نرم کننده های سيليكونی با اندازه نانو در مقایسه با نرم کننده ميكرو 
برای بهبود زیر دست در نساجی باشد. زیرا با استفاده از این نرم کننده ها مي 

توان پوشاك سبک تري توليد کرد. 

جدول 4- وزن نمونه (g) قبل و بعد از پوشش دهی با نرم کننده امولسيونی 
سيليكونی نانو و ميكرو

نمونه
غلظت نرم کننده در محلول

(g/lit)
وزن پارچه

(g)

بدون پوشش دهی -- 5

پوشش دهی شده با 
ميكرو سيليكون

10 5/8
20 5/91
30 6/2

پوشش دهی شده با نانو 
سيليكون

10 5/19
20 5/2
30 5/21

اندازه گيري انعكاس نمونه ها

ویژگی های رنگي و انعكاسي نمونه های پوشش داده شده در جدول 5 
نشان داده شده است. در نمونه نانو تغيير عمده اي در روشنایي *L  و قرمزی 
*a و زردی *b و خلوص *C در مقایسه با نمونه اوليه ایجاد نشده است. در 

صورتي که در نمونه آغشته  شده با نرم کننده ميكرو مقدار روشنایي نمونه 
کمي کاهش یافته است. به طور عمومی ترکيب های سيليكوني با کاهش 
ظریب شكست سطح منسوجات سبب کاهش ميزان روشنایي نمونه ها 

نمونه
غلظت نرم کننده در محلول

(g/lit)
طول خمش در جهت تار

(cm)
طول خمش در جهت پود

(cm)
بدون پوشش دهی -- 6/3 5/02

پوشش دهی شده با ميكرو سيليكون
10 4/5 4
20 4/1 3/8
30 3/9 3/7

پوشش دهی شده با نانو سيليكون
10 4 3/7
20 3/5 3/5
30 3/1 3/5

جدول 2-  طول خمش قبل و بعد از پوشش دهی با امولسيون های سيليكونی نانو در جهات تار و پود
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مي شوند که در نرم کننده میکرو این وضعیت مشاهده مي شود. این یک 
ویژگی خوب از امولسیون های سیلیکونی نانو را نشان می دهد که زیر دست 
خوب الیاف همراه با عدم تغییر رنگ عمده در مقایسه با نرم کننده سیلیکوني 

میکرو را تشکیل می دهد. 

- بررسي ویژگی های میکروسکوپي 

عکس های گرفته شده ازنمونه پوشش داده نشده و پوشش داده شده 
با محلول نرم کننده های سیلیکونی نانو و میکرو  )g/lit(3۰ به وسیله ی 

میکروسکوپ SEM در شکل ۲ نشان داده شده است. شکل a ۲ سطح 
الیاف پلی استر پوشش داده نشده را نشان می دهد. بعد از پوشش دادن 
سطح الیاف با نرم کننده نانو، تجمع ذره های سیلیکونی روی سطح قابل 
مقایسه با سطح صاف پوشش داده نشده در شکل b ۲ است. با بزرگ نمایی 
تصویرها به وسیله ی میکروسکوپ SEM ذره های سیلیکون با ابعادی از ۱ 
تا µm 3۰۰ نانومتر سطح الیاف را پوشش داده اند )شکل c ۲(. با توجه به 
شکل های d ۲ و e ۲ مي توان مشاهده کرد که میزان تجمع و رسوب 

سطحي ذره های میکرو سیلیکون در مقایسه با ذره های نانو بیشتر است. 

نمونه غلظت نرم کننده در محلول
)g/lit( L* a* b* C* h

بدون پوشش دهی -- 88/59 3/۰۶ -۱۱/۷9 ۱۲/۱8 ۲84/5۷

پوشش دهی شده با 
میکرو سیلیکون

۱۰ 83/۲۷ 3/۱۱ -۱۱/53 ۱۲/53 ۲8۶/۶3
۲۰ 8۱/۱3 3/۷5 -۱۱/8۱ ۱۲/8۷ ۲8۷/33
3۰ 8۰/۶9 3/89 -۱۲/3۰ ۱۲/۱۲ ۲88/5۰

پوشش دهی شده با 
نانو سیلیکون

۱۰ 88/94 3/۰9 -۱۲/۲۱ ۱۲/۶ ۲8۱/۲۲
۲۰ 8۷/۱8 3/۰4 -۱۲/۰۷ ۱۲/45 ۲8۲/۷4
3۰ 8۷/۱۱ 3/۱4 -۱۲/۲۲ ۱۲/۶۱ ۲85/9۰

جدول 5- ارزیابی اسپکتروفوتومتری پارچه ها قبل و بعد از پوشش دهی با نرم کننده امولسیون سیلیکونی نانو و میکرو

شکل ۲- تصویرهای میکروسکوپ SEM از سطح الیاف پلی استر پوشش داده شده با 
ترکیب سیلیکون نانو و میکرو

شکل a ۲- سطح الیاف پلی استر اولیه را نشان می دهد. 
1.00 KX ۲- سطح الیاف بعد از پوشش دادن با نرم کننده نانو با بزرگنمایي b شکل

10.00 KX ۲- سطح الیاف بعد از پوشش دادن با نرم کننده نانو با بزرگ نمایی c شکل
  3.00 KX ۲-  سطح الیاف بعد از پوشش دادن با نرم کننده میکرو با بزرگنمایي d شکل
5.00 KX ۲- سطح الیاف بعد از پوشش دادن با نرم کننده میکرو با بزرگ نمایی e شکل

ab

cd

e

۴۵

سال سوم- بهار 88 - شماره نهم
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 نتيجه كلي

پارچه های پلی استر با امولسيون های سيليكونی نانو و ميكرو پوشش 
داده شدند. نرم کننده های سيليكونی باعث کاهش طول خمش و رطوبت 
بازیافتی الياف شدند. ذره های سيليكونی ميكرو در سطح منسوج یک مانع 
برای انتقال آب از پوست به محيط خارجی را ایجاد کردند و که این وضعيت 
در نمونه عمل شده با ترکيب های نانو کمتر مشاهده شد. .تغييرهای قابل 
توجهی در انعكاس و رنگ نمونه های پوشش داده شده با نرم کننده نانو 
 SEM ميكروسكوپ  به وسيله ی  تصویرها  بزرگ نمایی  با  نشد.  مشاهده 
ذره های سيليكون با ابعاد µm 1 تا nm  300 روي سطح الياف مشاهده 
شد. نتيجه این پژوهش نشان می دهد که امولسيون های سيليكونی نانو 
می توانند ویژگی های فيزیكي بهتري را روي الياف پلی استر در مقایسه با 

امولسيون سيليكوني ميكرو ایجاد کنند. 
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