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ypothesis: In recent years, some modern techniques such as plasma, ultraviolet
irradiation and ozone treatment have been used in surface modification of
polymers. Surface modification of polymeric fibers is aimed to improve dying
and to achieve desirable physical properties like high moisture absorption and lower
anti-static. In this study in an attempt to modify the surface of polyester fibers, a new
complex method through ultraviolet/ozone treatment in two wet and dry forms has
been applied.
Methods: Surface modification of polyester fibers was performed by ultraviolet/ozone
treatment on dry samples, as well as on samples impregnated with water, hydrogen
peroxide and hydrogen peroxide/sodium silicate solutions. In order to study and
compare the functional groups and morphology of the polyester fibers with those of
control sample, Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR) and scanning electron
microscopy (SEM) were used. Also, the moisture absorption and static electricity of
the samples were studied.
Findings: The results of FTIR spectra revealed that by ultraviolet/ozone treatment
the number of oxygen-containing functional groups has increased considerably. Also,
nanoscale surface roughness of the treated samples was revealed by SEM images.
Additionally, the results indicated that moisture absorption of the treated polyester
fibers has risen and consequently their static electricity has decreased. According
to the results, the impregnation of polyester fibers can remarkably enhance surface
oxidation process.
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چکیده
فرضیه :در سالهای اخیر روشهای جدیدی مانند پالسما ،پرتودهي فرابنفش و عملآوری با ازن
برای اصالح سطح پلیمرها بهكار گرفته شده است .اصالح سطح الیاف پلیمری براي بهبود قابلیت
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جذب رطوبت،
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رنگرزی و ایجاد خواص فیزیکی مطلوب مانند جذب رطوبت زياد و الکتریسیته ساکن كم انجام

میشود .در این مطالعه ،براي اصالح خواص سطحی الیاف پلیاستر و اکسايش سطحی آنها،
روش ترکیبي جديدي از راه عملآوري با فرابنفش-ازن با دو شیوه خشک و تر بهكار گرفته شده

است.

روشها :براي اصالح سطح الیاف پلیاستر ،عملآوري با فرابنفش-ازن روي نمونههاي خشك و
نيز پیشآغشتهسازی نمونهها با آب و محلولهای هیدروژن پراکسید و هیدروژن پراکسید-سدیم

سیلیکات انجام شد .بهمنظور بررسی گروههای عاملی و شكلشناسي نمونهها و مقایسه آنها با
نمونه شاهد بهترتیب از طیفنمايي زيرقرمز تبديل فوریه ( )FTIRو میکروسکوپي الکترون پويشي

( )SEMاستفاده شد .همچنین ،جذب رطوبت و مقدار الکتریسیته ساکن نمونهها بررسي شد.

یافتهها :نتایج طیفهای  FTIRحاکی از افزایش شايان توجه گروههای عاملی اکسیژندار مانند

هیدروکسیل و کربونیل در نمونهها در اثر عملآوري با فرابنفش-ازن بود .عکسهای  SEMنشان
داد ،زبری نانومتري روی سطح نمونههاي عملآوريشده ایجاد شده است .همچنین نتايج نشان
داد ،جذب رطوبت نمونههاي عملآوريشده افزايش و در پي آن مقدار الکتریسیته ساکن کاهش

یافته است .طبق نتایج ،پیشآغشتهسازی الياف پلياستر اثر زيادي بر فرايند اکسايش سطحی دارد.

* مسئول مکاتبات ،پیامنگار:

khoddami@cc.iut.ac.ir

فرنازالسادات فتاحي و همكاران

زبری نانومتري بر سطح الیاف پلی استر با عملآوري فرابنفش-ازن

مقدمه

نور خروجی از المپ جیوه در طول موج  ،184/9 nmبهوسیله
مولکولهای اکسیژن موجود در هوا جذب میشود و این مولکولهای
تفکیکشده ،اکسیژن اتمی تولید میکنند [ .]17،18رادیکالهای
اکسیژن تولیدشده بهآسانی با اکسیژن مولکولی واکنش ميدهند و
موجب تشکیل مولکول ازن میشوند .همزمان نور خروجی از المپ
جیوه در طول موج  ،253/7 nmموجب نوركافت مولکولهای ازن
ميشود و ساختار آنها را به رادیکالهای اکسیژن با واکنشپذیری
بسیار زياد ،طول عمر کوتاه و اکسیژن مولکولی تفکیک میكند [.]19
اکسیژنهای اتمی تولیدشده میتوانند آلودگیهای آلی با وزن
مولکولی كم را از سطح برطرف كنند .حین فرایند مداوم تولید و
تخریب مولکول ازن ،غلظت ثابتی از اکسیژن اتمی داخل محفظه
وجود دارد که میتواند بهعنوان اکسنده قوی عمل كند [ .]20اکسیژن
اتمی و مولکولهای ازن عوامل اکسندهای هستند که با مولکولهای
برانگیخته و رادیکالهای موجود بر سطح پلیمر ،واکنش ميدهند و
گروههای عاملی و واکنشپذیر اکسیژندار ،مانند کربونیل ،پراکسی،
کربوکسیلیک اسید ،هیدروکسیل و هیدروپراکسید را روی سطح
بهوجود میآورند .از آنجا که این تغییرات محدود به سطح هستند ،اثر
منفی بر خواص توده پلیمر نميگذارند [ .]21افزودن گروههای عاملی
بر سطح به افزایش انرژی سطحی منجر میشود و در نتیجه خواصی
مانند آبدوستی بهبود مییابد .تعداد این گروههای قطبی به غلظت
ازن ،زمان پرتودهي به نمونه و فاصله ميان سطح نمونه و منبع پرتو
فرابنفش بستگی دارد .در پژوهشهاي گذشته از عملآوری بهوسیله
گاز ازن بدون وجود پرتو فرابنفش براي افزایش خاصیت چسبندگی
پلیپروپیلن ،پلیاتیلن ،پلییورتان و پلیاستر نیز استفاده شده
است [ .]22،23پیوندهای دوگانه در زنجیرهای پلیمری مستعد اکسايش
بهوسيله ازن از راه سازوكار یونی هستند [ .]11در مراجع متعددی
بیان شده است ،ترکیب پرتو فرابنفش با گاز ازن فرایند اکسايش
مؤثرتر و سریعتر را بر سطح پشم ،پلیپروپیلن ،پلیاستر ،پلیاتیلن و

اصالح سطح پلیمرهای مختلف براي بهبود خواص مطلوبی مانند
قابلیت رنگرزی و چاپ ،جذب رطوبت و چسبندگی ،مرحله
ضروری در تولید محصوالت پلیمری بهویژه منسوجات است.
معموالً طی فرايند اصالح سطح ،موقعيتهای شیمیایی فعال یا زبری
بر سطح اضافه شده یا هرگونه الیه ناپایدار و ضعیف از سطح زدوده
میشود .از آنجا که این عملیات محدود به سطح است ،اثر چندانی
بر استحکام نهایی نمونه ندارد [ .]1،2امروزه اصالح سطح پلیمرها با
استفاده از انواع روشهای تر شیمیایی و نيز روشهای خشک مانند
انواع پالسما [ ،]3-5پرتودهي فرابنفش و گاما [ ]6و نيز استفاده از
پرتودهي فرابنفش در مجاورت گاز ازن [ ]7-9انجام میشود.
یکی از روشهای مؤثر و اقتصادی برای اصالح سطح منسوجات،
عملآوری با پرتودهي فرابنفش-ازن است که طی آن فرایند اکسايش
شايانتوجهی در سطح نمونه انجام میشود [ .]6،10با اصالح سطح
به این روش ،مولکولهای سطح برانگیختهشده و ایجاد گروههای
عاملی جدید موجب تغییراتی در خواص فیزیکی و شیمیایی آن
میشود [ .]11انرژی فوتون پرتو فرابنفش ،اغلب برای ایجاد تغییرات
شیمیایی در ساختار بسیاری از پلیمرها کافی است و قابليت شايان
توجهی برای اصالح نورشیمیایی آنها دارد [ .]12،13پرتو فرابنفش
با طول موجهایی از  184 nmتا  365 nmبهوسیله المپهای زنون
یا المپ بخار جیوه در فشار كم تولید میشود [ .]6،14،15تشکیل
رادیکالهای آزاد بر سطح پلیمر بهعنوان عامل کلیدی فرایند اکسايش
شناخته شده است .هنگامی که پلیمر در معرض پرتودهي فرابنفش
قرار میگیرد ،ابتدا مولکولهای سطح نمونه برانگیخته میشوند و
شکست پیوندهای کوواالنسي در زنجیرهای پلیمری از جمله
پیوندهای  C-H ،C-Cو  C-Oرخ میدهد و رادیکالهایی بر سطح
پلیمر تشکیل میشود .تشکیل رادیکال در زنجیر پلیمری پلیاستر
بهطور طرحوار در شکل  1نشان داده شده است [.]13،16
و

شکل  -1طرحي از تشکیل رادیکال در  PETطي پرتودهي فرابنفش [.]5

Fig. 1. Schematic image of radical formation in PET during UV irradiation [5].
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پلیالکتیک اسید نسبت به عملآوری با پرتو فرابنفش یا ازن بهتنهایی
ایجاد میكند [ .]24-26طی فرايند اصالح سطح پلیمرهای آبگریز
بهوسیله عملآوری با پرتو فرابنفش-ازن با ایجاد گروههای قطبی
بر سطح و افزایش انرژی سطحی ،چسبندگی نیز افزایش مییابد .با
اعمال این روش بر پلیمرهای گرمانرم مانند پلیاستر خواص سطحی
بهبود مییابد [ .]11،27-29جذب رطوبت الیاف پلیاستر خیلی کم و
حدود  0/4%است .این موضوع باعث میشود تا پارچههای تولیدشده
از این الیاف خیلی سریع خشک شوند و خواص فیزیکی منسوج در
حالت تر و خشک نيز خیلی متفاوت نباشند .اما ،هنگامی که این الیاف
در پوشاک استفاده شده باشند ،بهدلیل نداشتن قدرت جذب عرق
بدن ،در فرایند تعریق خلل ایجاد میکنند .این پدیده در صورت نیاز
به استفاده از منسوجات  100%پلیاستر مشکل بسیار بزرگي بهشمار
ميآيد .همچنین ،در اثر جذب رطوبت كم ،الکتریسیته ساکن زيادي
در این گونه الیاف ایجاد میشود [.]18،30-32
در سالهای اخیر مطالعه در زمينه عملآوری با استفاده از پرتو
فرابنفش-ازن جزء موضوعات پژوهشی مهم پژوهشگران بوده و
بهطور گسترده براي اصالح سطح فیلمها و منسوجات پلیمری
بهكار گرفته شده است Jang .و همکاران [ ]16براي اصالح سطح
پارچههای تولیدشده از الیاف پلیاستر و پلیتریمتیلن ترفتاالت ،از
عملآوری با پرتو فرابنفش-ازن در زمانهای مختلف استفاده کردند.
نتایج پژوهش این پژوهشگران نشان داد ،مقادیر بازتاب پارچههای
عملآوريشده در مقادیر كم طول موج نور مرئی بهويژه در طول
موج  400 nmکاهش یافته است .تصاویر میکروسکوپ نیروی
اتمی نیز نشان داد ،این عملآوری ،زبری با ابعاد نانو را بر سطح
پارچه پلیاستر ایجاد كرده است .اعمال این روش روی فیلمهای
پلیمری باعث افزودهشدن متاآرامید گروههای قطبی مانند کربونیل و
هیدروکسیل و در نتیجه افزایش آبدوستی و انرژی سطحی و
آساني رنگرزی این فیلمها با رنگزاهای کاتیونی میشود .این
موضوع احتماالً به ایجاد گروههای آنیونی و قطبی بر سطح فیلمها
مربوط است که بهعنوان مکانهای رنگرزی عمل كردهاند .در واقع،
گروههای آنیونی ایجادشده پتانسیل سطحی منفی ایجاد میكنند که
موجب ایجاد برهمکنشهای الکتروستاتیک قوی با رنگزاهای کاتیونی
میشود .افزون بر این ،گزارششده در اثر اصالح سطح با این روش
بازتاب فیلمهای عملآوريشده در نواحي با طول موج كم طیف
مرئی کاهش یافته است .این موضوع بهدليل تداخل تخریبی نور مرئی
در سطح زبر ایجاد شده است [ Macmanus .]14و همکاران []12
در محفظه تولید پرتو فرابنفش-ازن از بخار آب نیز استفاده کردند.
نتایج حاکی از این بود که وجود رطوبت در محفظه ،اثر نامطلوبي بر
462

اصالح سطحی فیلمهای پلیپروپیلن دارد و به ایجاد سطح با درجه
آبدوستی کمتر منجر میشود.
یکی از زمینههای جدیدی که امروزه در پژوهشهای صنعت
نساجی و پلیمر بسیار مورد توجه قرار گرفته ،اصالح سطح الیاف
براي بهبود خواص شیمیایی ،فیزیکی و رنگرزی است .در نتیجه،
استفاده از فرایندهای اصالح سطحي که مقدار آالیندگی آنها
ناچیز باشد و تغییرات بهینه ایجادكنند ،در الویت قرار دارد .در این
پژهش ،اصالح سطح الیاف پلیاستر با ایجاد تغییرات شیمیایی و
فیزیکی بهوسيله ترکیب فرایند پرتودهي فرابنفش و گاز ازن با دو
روش خالقانه خشک و تر براي بهبود خواص سطحی و افزایش
ویژگیهایی نظیر ترشوندگي و الكتريسته ساكن بررسي شده است.

تجربی
مواد

در این پژوهش ،از پارچه  100%پلیاستر دارای ساختار  Piqueبا
ضخامت  0/801 mmو وزن  19/5 m2/gاستفاده شد .الیاف پلیاستر
با چگالي خطی نخ  144/150 dtex/filamentمحصول شرکت
 NatureWorks LLCبود .ماده سطحفعال غیریونی استفادهشده در
این پژوهش  Sera wet CN-Rساخت شرکت  Dystarبود .ساير مواد
شیمیایی شامل هیدروژن پراکسید  35%و سدیم سیلیکات از شرکت
 Merckآلمان تهیه شدند.
دستگاهها و روشها
شستوشوی اولیه نمونهها

براي برطرفکردن آهار ،روغن ریسندگی و ساير ناخالصیهای
احتمالی ،نمونهها در محلول  1 g/Lماده سطحفعال غیریونی ،با نسبت
توشو
مایع به نمونه  50:1در دمای  40°Cبهمدت  30 minشس 
شدند .سپس ،نمونهها با آب سرد آبکشی و در دمای محیط و هوای
آزاد بدون اعمال هيچ گونه تنشي خشک شدند.
اصالح سطح نمونهها با پرتو فرابنفش-ازن

براي اصالح سطح الیاف و ایجاد گروههای عاملی روی آنها ،از
دستگاه پرتودهي فرابنفش-ازن استفاده شد .این دستگاه شامل محفظه
تابش با 6المپ تولیدکننده پرتو فرابنفش با شدت تابش 11 mW/cm2
بود که پرتودهي بهطور عمده در طول موجهای  185و  254 nmانجام
شد و با خروجی دستگاه مولد گاز ازن مدل  2A COGساخت شرکت
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 ARDAفرانسه تغذیه میشد .فاصله نمونهها تا المپهای مولد پرتو
فرابنفش روی  1 cmتنظیم شد و هر دو سمت نمونهها در معرض
پرتودهي قرار گرفتند (شکل  .)2عملیات اصالح سطح نمونهها با
دو روش خشک (بدون پیشآغشتهسازی) و تر (پیشآغشتهسازی
نمونهها با آب مقطر ،هیدروژن پراکسید  4 mL/Lو هیدروژن پراکسید
 -4 mL/Lسدیم سیلیکات  7 mL/Lو فوالرد کردن نمونهها با مقدار
برداشت  )70%انجام شد .شرایط عملآوری نمونهها در جدول  1آمده
است .پس از پايان پرتودهي ،نمونهها بهمدت  15 minدر دماي 60°C
شستوشو شدند .سپس براي خنثيسازي ،نمونهها در محلول استيک
اسيد  1%بهمدت  3 minقرار گرفتند و آبکشي نهايي انجام شد.

جدول  -1كد و شرایط عملآوری نمونهها با پرتودهي فرابنفش-ازن.

Table 1. Identification code and treatment condition of the
samples by UV-ozone irradiation.
Irradiation

Pre-impregnation

)time (min

PET
Sample

-

-

)1(Virgin

5

-

2

10

-

3

20

-

4

40

-

5

40

Distilled water

6

طیفسنجی زيرقرمز تبديل فوريه

40

)Hydrogen peroxide (4 mL/L

7

براي بررسي تغييرات ساختار شيميايي الياف و نوع و مقدار
گروههای عاملی ایجادشده بر اثر عملآوری با پرتو فرابنفش-ازن،
از طيفنورسنج زيرقرمز مدل  Jasco, 680ساخت آمريكا استفاده
شد .براي افزایش دقت نتایج هر نمونه  10مرتبه پويش و میانگین
نمودارها ثبت شد.

40

)Hydrogen peroxide (4 mL/L

8

تصویربرداري با ميکروسکوپ الکتروني پويشي

براي بررسي تغييرات سطح بر اثر عملآوری با پرتو فرابنفش-ازن در شرايط
مختلف و مقايسه ﺁنها با نمونه عملآورينشده ،ميکروسکوپ الکتروني
پويشي ( )SEMمدل  XL 30 Philipsساخت ژاپن بهكار گرفته شد.
اندازهگیری جذب رطوبت
براي ارزیابی مقدار رطوبت ،ابتدا نمونهها طبق استاندارد ASTM D 2654

بهمدت  24 hدر محیطی با رطوبت  65%و دمای  20±2°Cقرار گرفتند.
سپس ،درون گرمخانه ﺁزمايشگاهي در دماي  105°Cخشک شدند .وزن
مرطوب و خشک نمونهها با ترازوی رقمی دقیق اندازهگیری و درصد
رطوبت ( )Mنمونهها طبق معادله ( )1محاسبه شد:
(= )w1-w2( /w1×100    				      )1
و

و

M

)+ Sodium silicate (7 g/L

در این معادله w1 ،و  w2بهترتیب وزن نمونه پيش و پس از خشککردن است.
اندازهگیری خاصیت الكتريسيته ساكن

براي بررسی اثر عملآوری با پرتو فرابنفش-ازن بر خواص الكتريسيته
ساكن نمونهها ،دستگاه  Static Voltmeter-R4021ساخت شرکت
 Rothschildبهكار گرفته شد .بدین منظور ،نمونهها با ابعاد 1×10 cm
بریده شده و پيش از انجام آزمون بهمدت  24 hطبق دستوكاري که در
روش استاندارد  ASTM D 1776بيانشده است ،در شرایط استاندارد
رطوبت  65%و دمای  20±2°Cقرار گرفتند تا از نظر دما و رطوبت با
محیط اطراف به تعادل برسند .سپس در همین شرایط ،با استفاده از
دستگاه نامبرده ولتاژ  150 Vبه نمونهها اعمال و با اندازهگیری مدت
زمان انتقال بار ،با توجه به معادلههاي ( )2و ( ،)3مقاومت سطحی
پارچهها محاسبه شد:
			
() 2

(Measured time (s)×1011 = R )W
و

)Log ρs = Log (R×W/L)        			    (3
در این معادلهها R ،مقاومت اندازهگیریشده با استفاده از دستگاهρs ،

مقاومت سطحی W ،عرض نمونه و  Lطول نمونه است.
تجزيه و تحليل ﺁماري

شکل  -2طرحي از تجهيزات پرتودهي فرابنفش-ازن.

Fig. 2. Schematic image of UV/ozone irradiation set up.

کاربرد علم ﺁمار براي بررسي معنيداربودن خواص و تصميمگيري
ﺁسان ،بهترين روش براي تجزيه و تحليل نتايج است .در اين پژوهش،
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براي بررسي آماری نتايج حاصل ،از نرمافزار  SPSSاستفاده شد.
سطح اطمينان  95%براي موارد نيازمند تحليل واريانس انتخاب شد.

نتایج و بحث
بررسی تغییرات شیمیایی ساختار الیاف در اثر اصالح سطح

در شکل  3طيف  FTIRالیاف پلياستر استفادهشده در این پژوهش
(شکل  ))a( 3با طیف استاندارد پلیاستر (شکل  ))b( 3مقایسه
شدند و اختالفی ميان دو طیف ديده نشد .طيف  FTIRپلياستر را
ميتوان به  6محدوده اصلی شامل ارتعاشهاي کششی حلقه بنزن
( 1010/11 ،868/21 ،720/271و  ،)1409/39 cm-1ارتعاشهاي کششی
پیوندهای  )1705/52 cm-1( C=Oو ،1093/64 ،958/532( C-O
 ،)1229 cm-1ارتعاشهاي خمشی پیوندهای  )1338/44 cm-1( C=Oو
ارتعاشهاي کششی پیوندهای  )2968/02 cm-1( C=Oو O-H
و

و

و

)(a

( )3438/26 cm-1تقسیم كرد .طيفهاي  FTIRنمونه پلیاستر
عملآورينشده و نمونه اصالحشده با روش خشک بهمدت40 min
(نمونههای  1و  )5در شکل  4نشان داده شده است .همان طور که
مشخص است ،پيک جديدي در طيف نمونه اصالحشده ديده نمیشود.
اما ،مساحت برخی پیکها تغییر یافتهاند .ارتفاع و مساحت پیکهای
مربوط به پیوندهای گروههای عاملی دارای اکسیژن برای تمام نمونهها
در جدولهاي  2و  3آمده است .براي بررسي کمي ،مساحت پيکهاي
پیوندهای دارای اکسیژن اندازهگیری شد .سپس ،پيک مربوط به
ارتعاشهاي حلقه ﺁروماتیک در محل ( )1411/61 cm-1بهعنوان پيک
مرجع انتخاب شد و از تقسيمكردن مساحت تکتک پيکها به مساحت
پیک مرجع ،مقادیر بهنجارشده محاسبه شد (جدولهاي  4و .)5
با مقايسه مقادير بهنجارشده پيکها ديده شد ،مساحت پيکهاي
مربوط به ارتعاشهاي حلقه ﺁروماتيک در ناحیه908/4-1027/9 cm-1
تغييري نكردند .اما ،مساحت پيکهاي مربوط به پيوندهاي اکسيژندار يعني
ارتعاشهاي کششي پيوندهاي C=Oدر ناحیه ،1591/1-1789/8 cm-1
ارتعاشهاي کششي پيوندهاي C-Oدر ناحیه  1027/9-1166/8 cm-1و
 1161-1324/9 cm-1و ارتعاشهاي کششي پيوندهاي  O-Hدر
ناحیه  3390/6-3477/3 cm-1تغيير كردند .مقايسه نتايج جدولها
نشان ميدهد ،مقادير جذب بهنجارشده مربوط به ارتعاشهاي حلقه
ﺁروماتيک در ناحیه  908/4-1027/9 cm-1پس از انجام عمليات
پرتودهي فرابنفش-ازن در شرايط مختلف ،ثابت مانده است .بهعبارت
ديگر ،اکسايش پلیاستر بهكمك  عملآوری با پرتو فرابنفش-ازن،
اثري بر پيوندهاي  C-Cحلقه ﺁروماتيک ندارد .همچنین ديده ميشود،
مقادير جذب بهنجارشده مربوط به پيکهاي کربونيل و ارتعاشهاي
کششي پيوند  C-Oدر ناحیه  1161-1324/9 cm-1تمام نمونههاي
و

)(b

شکل  -3طيف  )a( :FTIRالیاف پلياستر و ( )bطيف استاندارد
پلياستر.

شکل -4طيفهاي  FTIRالیاف پلياستر و نمونه عملآوريشده
بهمدت .40 min

spectrum of polyester.

sample.

و

Fig. 3. FTIR spectrum: (a) polyester fibers, and (b) standard
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Fig. 4. FTIR spectra of polyester fiber and 40-minute treated
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جدول  -2مشخصات مقایسهای پیک ارتعاش حلقه آروماتیک و پيك ارتعاش كششي پیوندهاي

.O-H

Table 2. Comparative characteristics of aromatic ring vibration peak and stretching vibration peak of O-H bonds.

Aromatic ring stretching

Aromatic ring stretching

Stretching vibrations of O-H

)Reference peak (1431-1384 cm-1

) (908-1027 cm

) (3390-3477 cm

-1

PET Sample

-1

Peak area

Peak intensity

Peak area

Peak intensity

Peak area

Peak intensity

4.98

1409.86

9.96

1014.48

2.10

3425.32

)1 (Virgin

4.76

1409.86

9.52

1014.48

1.99

3434.97

2

1.07

1409.86

2.14

1016.41

0.47

3415.68

3

3.16

1409.86

6.32

1014.48

1.32

3427.25

4

2.95

1409.86

5.90

1016.41

1.66

3427.25

5

2.66

1409.86

5.32

1016.41

1.11

3431.11

6

1.73

1409.86

3.46

1014.48

1.50

3434.97

7

2.38

1409.86

4.76

1014.48

1.05

3436.9

8

اتمهاي اکسيژن و مولکولهاي ازن واکنش داده و پيوندهاي يگانه و
دوگانه کربن-اکسيژن را تشکيل ميدهند .واکنشهای انجامشده در
ادامه آمده است [:]2،33،34

پلياستر پس از عملآوری با پرتو فرابنفش-ازن با افزايش مدت زمان و
شدت عمليات افزایش یافتهاند.
در مجموع بهنظر میرسد ،با انجام عملآوري فرابنفش-ازن بر
پارچههاي پلیاستر ،سه نوع گروه قطبی کربونیل ،کربوکسیل و
هیدروکسیل بر سطح پارچه افزايش مييابد .اين موضوع نشان
ميدهد ،اين ليف قابليت زیادی براي اکسايش بهكمك  عملآوری
با پرتو فرابنفش-ازن دارد .در واقع ،اين قابليت مربوط به وجود
پيوندهاي استر آروماتيک موجود در زنجير اصلي پليمر است که از
راه جذب پرتو به شکست زنجير پليمر منجر ميشود و راديکالهاي
واکنشپذير در سطح پارچه ايجاد ميكند .سپس ،اين راديکالها با

 )         			     (1

RO•+•OH

)              		      (2

R1CO• + •OR2

)      			     (3

•R-C-H + O

)R-C=O      				     (4

RCOOH
R1COOR2
•R-C• + O-H
•RC• + O

جدول  -3مشخصات مقایسهای پیکهای ارتعاش کششي پیوندهای  C-Oو .C=O

Table 3. Comparative characteristics of stretching vibration peaks of C-O and C=O bonds.

Stretching vibrations of C-O

Stretching vibrations of C-O

Stretching vibrations of C=O

)(1161-1324 cm-1

)(1027-1166 cm-1

)(1591-1789 cm-1

PET Sample

Peak area

Peak intensity

Peak area

Peak intensity

Peak area

Peak intensity

48.45

1249.78

22.63

48.45

46.79

1716.52

)1 (Virgin

47.92

1245.92

27.03

47.92

46.44

1712.66

2

11.13

1245.92

8.43

11.32

11.85

1718.45

3

39.39

1238.21

23.24

39.39

34.82

1718.45

4

31.41

1242.07

22.73

31.41

33.23

1712.66

5

30.28

1242.07

23.55

30.28

31.04

1716.52

6

20.42

1240.14

15.04

20.42

21.16

1716.52

7

29.97

1242.07

9.26

29.97

29.45

1718.45

8
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جدول  -4شدت جذب بهنجارشده پیوندهای اکسیژندار نمونههای پلیاستر.

Table 4. Normalized absorbance intensity of oxygen-containing bonds of polyester samples.

Aromatic ring

Stretching vibrations
C-O

C=O

C-O
) (1027-1166 cm
4.54

) (3390-3477 cm
0.42

)1(Virgin

5.68

0.42

2

0.42

3
4

)(908-1027 cm-1
2

) (1591-1789 cm
9.39

2

9.75

10.06

2

10.99

10.4

7.87

2

11.01

12.46

7.35

0.42

2

11.26

10.64

7.70

0.42

5

2

11.66

11.38

8.85

0.56

6

2

12.23

11.08

8.69

0.86

7

2

12.37

12.59

9.26

0.44

8

-1

)            			      (5
)     		      (6

) (1161-1324 cm
9.72

O-H

PET Sample

•R-C-O-O

•RCOOH + R3

)    			     (7

-1

•RC• + O

R-C-O-O• + R3-H
•RC• + O-H

R-C-OH

همچنین ديده ميشود ،با پیشآغشتهسازی نمونهها با ﺁب و
محلولهای هيدروژن پراکسيد و هيدروژن پراکسيد-سديم سيليکات
طی عملآوری با پرتو فرابنفش-ازن فرایند اکسایش بهطور مؤثرتری
انجام ميشود .بيشترين جذب پیوندهاي کربونيل ،ارتعاشهاي
کششي پيوند  -C-O-در ناحیه  1161-1324/9 cm-1و هیدروکسیل،
جدول  -5درصد افزايش شدت جذب بهنجارشده پیوند کربونيل در
نمونههای عملآوريشده در مقايسه با نمونه شاهد.

Table 5. Increase percentage of normalized absorbance
intensity of carbonyl bond in treated samples compared to the
control sample.
)C=O (1591-1789 cm-1
-

PET Sample
)1(Virgin

3.8

2

17

3

17.2

4

19.9

5

24.2

6

30.2

7

31.7

8
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-1

-1

مربوط به نمونه پلياستر پیشآغشتهشده با محلول هيدروژن
پراکسيد-سدیم سیلیکات بود .دليل آن خاصیت اکسندگی هیدروژن
پراکسید و پایدارکنندگی سدیم سیلیکات است که موجب تشکیل
هرچه بیشتر رادیکال هيدروکسيل میشوند و در نتیجه پیوندهای
اکسیژندار بیشتری در سطح نمونه تشکیل میدهند .بهنظر ميرسد،
سختي زنجيرهاي اين پليمر بهدليل داشتن حلقه آروماتيک و نيز
ساختار فشرده الياف مانع از کندهشدن زنجيرها شده است.
بررسی اثر پرتودهي فرابنفش-ازن بر شكلشناسي سطح الیاف

شكلشناسي سطح پارچههای پلیاستر عملآورينشده و
عملآوريشده بهكمك  پرتودهي فرابنفش-ازن در شرايط مختلف،
با استفاده از میکروسکوپ الکترونی پويشي ( )SEMارزیابی شد.
همانطور که در شکل  5مشخص است ،نمونه عملآورينشده الیاف
پلیاستر سطحي نسبت ًا صاف دارند .با وجود این ،ناهمواریهای
کوچکی روی سطح آنها دیده میشود .این ناهمواریها احتماالً به
توشو
ناخالصیهایی مربوط است که بهطور کامل در عملیات شس 
حذف نشدهاند .همچنين ديده ميشود ،با پرتودهي فرابنفش-ازن،
تغيير شايان توجهي در شكل الياف نسبت به نمونه عملآورينشده
ايجاد شده است ،بهطوري که سطح آنها تخريب شده ،شيارها ،حفرهها و
زبريهايي بر سطح آنها بهوجود آمده است .این ناهمواریهای
سطحی احتماالً بهدليل اثرهاي خوردگی ایجادشده بهوسیله بمباران
یونها ایجاد شدهاند .تغییرات فیزیکی ایجادشده روی سطح الیاف
عملآوريشده میتواند باعث افزایش دسترسي مولکولهای آب و
مولکولهای رنگزا به الیاف شود .با توجه به شکل  5مشخص
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)			 (a)								(b

)			 (c)								(d

	)							(e

ت  40 minبا ( )bفرابنفش -ازن
شکل  -5تصاویر  SEMالیاف پلیاستر )a( :نمونه عملآورينشده ( )2500 Xو نمونههاي عملآوريشده بهمد 
(/H2O )c( ،)2500 Xفرابنفش-ازن (/H2O2 )d( ،)1000 Xفرابنفش-ازن ( )2500 Xو (/ H2O2/Na2SiO3 )eفرابنفش-ازن (بزرگنمايي .)2500 X
و

و

و

و

و

Fig. 5. SEM images of polyester fibers: (a) untreated sample (2500 X) and treated samples for 40 minutes by (b) ultraviolet/ozone
(2500 X), (c) H2O/ultraviolet/ozone (1000 X), (d) H2O2/ultraviolet/ozone (2500 X), and (e) H2O2/Na2SiO3/ultraviolet/ozone (magnification
2500X).

است ،نوع تغييرات بهوجود آمده بر سطح الياف در شرايط مختلف
عملآوری با پرتو فرابنفش-ازن کام ً
ال متفاوت هستند .اين موضوع
احتماالً بهدليل تفاوت يونهاي موجود در محيط است که اثرهاي
خوردگي متفاوتي را ايجاد كردهاند .تغییرات سطحی ایجادشده روی

الیاف پلیاستر در شکل  6با بزرگنمایی بیشتری ديده ميشود .این
شکل حاکی از ایجاد تغییرات واضحی در ساختار سطح الیافی است
که با روش خشک با پرتو فرابنفش-ازن بهمدت  40 minعملآوري
شدند (شکل  .))a( 6این تغییرات بیشتر به شكل ایجاد حفره ،منفذ و
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لوفرج بوده است .همچنین تصاویر نشان میدهند ،بر اثر اعمال
خل 
پرتو فرابنفش-ازن به نمونههای آغشته به هیدروژن پراکسید الیه
سطحی این الیاف در هم شکسته و باعث ایجاد شکل قله و دره
شده است .تغییرات سطحی نمونههای پدشده با محلول هیدروژن
پراکسید-سدیم سیلیکات با ایجاد کانالهایی افقی بوده که قطری
حدود  46 nmدارند و تقریب ًا یکنواخت روی سطح پخش شدهاند.
تغییرات نمونهها بر اثر بمباران سطح بهوسيله یونها حین عملآوری
با پرتو فرابنفش-ازن ایجاد شدند .تغییرات ایجادشده در سطح الیاف
پلیاستر در مقایسه با سایر روشهای اصالح سطح در شکل  7نشان
داده شده است.

)(a

تغييرات مقدار رطوبت محتوي نمونهها

)(b

)(c

شکل -6تصاویر  SEMالیاف پلیاستر عملآوريشده بهمدت 40 min
با )a( :فرابنفش -ازن با روش خشک/H2O )b( ،فرابنفش-ازن و ()c
/H2O2/Na2SiO3فرابنفش-ازن (بزرگنمايي .)3000 X
و

و

Fig. 6. SEM images of treated polyester fibers for 40 minutes
by: (a) ultraviolet/ozone in dry method, (b) H2O/ultraviolet/
ozone, and (c) H2O2/Na2SiO3/ultraviolet/ozone (magnification
3000 X).

468

عملآوری با پرتو فرابنفش-ازن نهتنها باعث ايجاد زبري بر سطح
الياف ميشود ،بلکه گروههاي قطبي بر اليه سطحي الياف ميافزايد و
هر دوی این موارد ميتوانند آبدوستي الياف را افزايش دهند .بنابراين
خاصیت ترشوندگی نمونهها بررسی شد و نتايج حاصل از اندازهگيري
درصد رطوبت محتوی نمونهها در جدول  6آمده است .نتایج اين
جدول نشان میدهد ،عملآوري با پرتو فرابنفش-ازن میتواند بر
مقدار جذب رطوبت الیاف پلیاستر اثرگذار باشد .با افزايش زمان
عمليات و پدکردن نمونهها در آب و محلولهای هيدروژن پراکسيد و
هيدروژن پراکسيد-سديم سيليکات جذب رطوبت افزایش یافته است.
اين نتیجه با یافتههای  SEMو طيفهای  FTIRمنطبق است .با توجه
به تصاوير ( SEMشکلهاي  5و  ،)6عملآوري با پرتو فرابنفش-ازن
موجب ايجاد زبري در سطح نمونهها شده است که اين موضوع به
بهبود آب دوستي سطح کمک ميكند .همچنین ،با توجه به بررسیهای
انجام شده روی طیفهای  FTIRنمونهها (شکلهاي  3و  4و
جدولهاي  2تا  )5عملآوري با پرتو فرابنفش-ازن تعداد گروههای
قطبی روی سطح الیاف را افزایش ميدهد .این گروههای قطبي نقش
بسزايي در افزايش مقدار پيوند هيدروژني با مولکولهاي آب دارند.
بيشترين درصد رطوبت محتوی مربوط به نمونه پلياستر پدشده در
محلول هیدروژن پراکسید -سديم سيليکات (نمونه  )8بود که افزايش
لآورينشده نشان داد .جذب رطوبت
حدود  69%را نسبت به نمونه عم 
الياف آبگريز پلیاستر از  0/32به  0/54افزايش يافت که از نظر
آماری اختالف معناداري دارد و از نظر خواص آب دوستي مقدار
شايان توجهي براي اين الياف بهشمار مي آيد Lee.و همکاران []35
از پرتودهي تابش گاز ازن برای اصالح سطح پارچه پلیاستر استفاده
كردند .نتایج نشان داد ،پس از  10 minپرتودهي گاز ازن بر سطح پارچه
پلیاستر ،مقدار رطوبت بازیافتی از 0/22به  0/28افزایش یافته است.
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جدول  -6مقدار رطوبت نمونههاي شاهد و عملآوريشده با
فرابنفش-ازن.

Table 6. Moisture content of control and ultraviolet/ozone
treated samples.
)Moisture content (%
0.32

PET Sample
)1 (Virgin

0.32

2

0.37

3

0.39

4

0.47

5

0.50

6

0.51

7

0.54

8

)(a

تغييرات ايجادشده در خاصيت الكتريسيته ساكن نمونهها

)(b

شکل  -7تصاویر  SEMاز سطح فیلم پلیاستر پس از پرتودهي:
( 596 h )aبا فرابنفش [ ]33و ( 10 h )bبا المپ آرگون []34
(بزرگنمایی .)30000 X
و

و

Fig. 7. SEM images of surface of PET film after irradiation:
](a) 596 h with UV [33] and (b) 10 h with argon lamp [34
(magnification 3000 X).

در پژوهشی دیگري نیز از تابش گاز ازن برای اصالح خواص سطحی و
رنگرزی پارچههای پلی استر استفاده شد .نتایج نشان داد ،پس از
 10 minپرتودهي گاز ازن بر پارچه پلیاستر مقدار رطوبت محتوی
از  0/2به  0/38افزایش یافته است [.]36

اکسایش سطحی نمونههای پلیاستری با پرتودهي فرابنفش-ازن
باعث افزایش گروههای عاملی چون هیدروکسیل و کربونیل و نیز
ایجاد زبری بر سطح آنها میشود .در نتیجه ،جذب رطوبت افزایش
مییابد .بنابراین با وجود مولکولهای آب بیشتر انتظار میرود،
رسانندگي الکتریکی نمونهها نيز افزایش یابد .همچنین عملآوري
با پرتو فرابنفش-ازن بهدليل ایجاد زبری و ناهمواریهای سطحی
بر الیاف سرعت پراکندهشدن الکتریسیته ساکن در هوا را افزایش
میدهد .نتايج آزمون الكتريسيته ساكن در جدول  7آمده است .با
توجه به اطالعات در جدولهاي  6و  7ديده میشود ،با افزایش
درصد رطوبت بازیافتی نمونهها ،زمان انتقال بار الکتریکی و مقدار
مقاومت الکتریکی سطحی نمونهها کاهش یافته بدین معنا که خواص
الكتريسيته ساكن پارچهها بهبود یافته است .این دادهها با استفاده
جدول  -7مقاومت الکتریکی و مقاومت سطحی نمونهها.

Table 7. Electric resistance and surface resistance of the samples.
)Log (ρs
10.72

)R (Ω
5.3 × 1011

)t (s
5.3

PET Sample
)1 (Virgin

10.47

3.0 × 1011

3.0

2

10.46

2.9 × 1011

2.9

3

10.53

11

3.4 × 10

3.4

4

10.44

2.8 × 1011

2.8

5

10.36

2.3 × 1011

2.3

6

10.38

11

2.4 × 10

2.4

7

10.34

2.2 × 1011

2.2

8
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جدول  - 8مقاومت الکتریکی سطحی نمونهها.

Table 8. Electric surface resistance of samples.

95% Confidence
interval for mean
10.6479
10.7801

Std. error

Std. deviation

Mean

N

PET Sample

Maximum

Minimum

0.02379

0.05320

10.7140

5

)1 (Virgin

10.77

10.64

10.4544

0.00490

0.01095

10.4680

5

2

10.48

10.46

10.4816

0.01483

0.03317

10.4600

5

3

10.49

10.41

10.5012

10.4188

0.01517

10.4860

5

4

10.50

10.47

10.5048

10.4672

0.00678

10.4340

5

5

10.50

10.38

10.4920

10.3760

0.02088

0.04669

5

6

10.47

10.27

10.4520

10.2600

0.03458

0.07733

10.3560

7

10.42

10.33

10.4239

10.3361

0.01581

0.03536

10.3800

5

10.45

10.30

10.4197

10.2643

0.02800

0.06261

10.3420

5

8

10.77

10.27

10.4931

10.4169

0.01886

0.11927

10.4550

40

Total

از نرمافزار  SPSSبررسي شدند .سطح اطمينان  95%براي مواردي
انتخاب شد که به تحليل واريانس نياز داشتند .نتایج این بررسی در
جدولهاي  8تا  10آمده است .ديده میشود ،از نظر تحليل آماری ،تمام
مقادیر نسبت به نمونه عملآورينشده اختالف معناداري دارند .در
سه ستون اول جدول  10ديده میشود ،مقدار مقاومت الکتریکی
سطحی نمونه عملآورينشده (نمونه  )1با سایر نمونههای
عملآوريشده (نمونه  2تا  )8اختالف معناداري دارد (زیرا با عالمت
ستاره * مشخص شدهاند که در انتهای جدول توضیح داده شده که
مقادیر ستارهدار در سطح اطمینان  95%دارای اختالف معناداري با
نمونه خام است).
در مواد رسانا مانند فلزات شارژ الکتریکی به مناطق دیگری هدایت
شده و وارد هوا میشود .اما از آنجا که الیاف نساجی بهطور ذاتي نارسانا
هستند ،الکتریسیته ساکن ایجادشده برای مدت زمان طوالنی بر سطح
باقی میماند و موجب ایجاد مشکل میشود [ .]37دو روش اصلی برای

حل مشکل الكتريسيته ساكن وجود دارد .روش اول ممانعت از تشکیل
الکتریسیته ساکن با پوششيافتن سطح الیاف بهوسیله پلیمر رسانا و
روش دوم افزایش سرعت پراکندهشدن شارژ الکتریکی در هواست.
از آنجا که مولکول آب قطبی است ،با افزایش وجود آب ،الکتریسیته
ساکن موجود بر سطح نمونه راحتتر تخلیه ميشود .در واقع ،افزایش
آبدوستي سطح انباشتگي شارژهاي الکتريکي را کاهش ميدهد .افزون
بر این فیلم رطوبت شکل گرفته بر سطح نمونه ،در هوا تبخیر شده و
همزمان مقدار زیادی از الکتریسیته ساکن سطح نمونه را تخليه میكند.
با توجه به جدول 7میتوان بیان كرد ،اصالح سطح نمونههای پلیاستر
با روش پرتودهي فرابنفش-ازن موجب افزایش جذب رطوبت نمونهها و
در نتیجه کاهش مقاومت الکتریکی آنها شده است .این تغییرات در
نمونه پیشآغشتهشده با محلول هیدروژن پراکسید-سدیم سیلیکات
بیش از ساير نمونهها بوده است.

جدول  - 9تحليل واریانس ( )ANOVAمقاومت الكتريكي سطحي.

Table 9. Analyze of variance (ANOVA) of electric surface resistance.

Sig.

F value

Mean square

DF

Sum of squares

0

31.434

0.069

7

0.484

0

157.033

0.346

1

0.346

Contrast

0

10.501

0.023

6

0.139

deviation

-

-

0.002
-

32
39

0.070
0.555
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Combined
Linear term

Within groups
total

Between groups
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. مقایسه چندگانه مقاومت الكتريكي سطحي نمونهها-10 جدول

Table 10. Post hoc test of electric surface resistance of samples.
(I)

1 (Virgin)

(J)

Mean difference (I-J)

Std. error

Sig.

95% Confidence interval

2

0.24600*

0.02967

0

0.1856

0.3064

3

0.25400*

0.02967

0

0.1936

0.3144

4

0.22800*

0.02967

0

0.1676

0.2884

5

0.28000*

0.02967

0

0.2196

0.3404

6

0.35800*

0.02967

0

0.2976

0.4184

7

0.33400*

0.02967

0

0.2736

0.3944

8

0.37200*

0.02967

0

0.3116

0.4324

* The mean difference is significant at the 0.05 level.

 تصاویر.سدیم سیلیکات است-در محلول هيدروژن پراکسيد
ازن تغییرات- بر اثر عملآوري با پرتو فرابنفش،نمونهها نشان داد
لوفرج و شيار روی نمونهها ايجاد
  خل، روزنه،نانومتری بهشكل حفره
سدیم- نمونه پیشآغشتهشده با محلول هيدروژن پراکسيد.شده است
) رطوبت را نسبت به نمونه69%( سیلیکات بیشترین افزایش جذب
 نتایج حاکی از اثر زياد عملآوري با پرتو، همچنین.شاهد نشان داد
.ازن روی بهبود خاصیت الكتريسيته ساكن نمونههاست-فرابنفش

نتیجهگیری

SEM

قدردانی

از دانشگاه صنعتی اصفهان برای تأمین بودجه و امکانات الزم برای
.انجام این پژوهش تشكر و قدردانی میشود

،ازن روی پارچههای پلیاستر-با عملآوري بهكمك  پرتو فرابنفش
از آنجا که این نوع پلیمر قابليت زيادي برای اکسایش در این
 کربوکسیل و هیدروکسیل، سه نوع گروه قطبی کربونیل،شرایط دارد
 با آغشتهکردن نمونهها با ﺁب و.روی سطح الياف افزايش مييابد
سديم-محلولهای هيدروژن پراکسيد و هيدروژن پراکسيد
 اکسایش مؤثرتری،ازن-سيليکات پیش از عملآوري با فرابنفش
 بهطوري که بيشترين.نسبت به نمونههای خشک حاصل میشود
 در ناحیهC-O  ارتعاشهاي کششي پيوند،جذب پیوندهاي کربونيل
 مربوط به نمونه پلياستر پیشآغشتهشده،O-H  و1161-1324/9 cm-1
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