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 چکیده

 با افزایش بازدهی تولید و کاهش ضایعات موجب ت محصوالت در بازار رقابتی،افزایش کیفی به دلیل ،تعاونی وواد کمکی م

 یکی از مواد کمکی که مصرف بسیار باالیی در صنعت نساجی دارد، صرفه جویی در هزینه های تمام شده می شوند.

به  و دیسپرس کننده ها نقش مهمی در رنگرزی پلی استر با رنگزای دیسپرس دارند .دیسپرس کننده ها  می باشند

م عد کمک به کاهش سایز رنگهای دیسپرس و افزایش حاللیت رنگهای دیسپرس به کار می روند. عنوان موادی جهت

بر روی الیاف نساجی می شود و  رسوب رنگزا پایداری دیسپرسیون رنگهای دیسپرس در محیط آبی موجب تجمع و

 کیفیت پایین کاالی در نهایتو   و ثبات تری کاالی رنگرزی شدهکاهش ثبات سایشی کاهش بازده رنگرزی، موجب 

االیی ب خانجات ازاهمیتکنترل کیفیت مواد دیسپرس کننده در کار جهت پیشگیری از این مشکالت، نساجی می گردد.

 و استاندارد و روشهای سعی بر آن است که  با روشهای علمیدر این مقاله  و اساس این پژوهش می باشد. استبرخوردار

نوع دیسپرس  4بدین منظور  ورد بررسی قرار دهد.مرا  با ساختارهای شیمیایی مختلف دیسپرس کننده های تجربی،

انتی و در دو نوع سورفکت یخابکننده های انتدیسپرس  کننده با ساختارهای شیمیایی مختلف مورد بررسی قرار گرفت.

 چهار نوع  نایکنترل کیفیت  پلیمری و از نظر بار یونی، آنیونیک و نانیونیک می باشند. در این تحقیق هدف بررسی

تست ته نشینی،  تست ،بعد از رنگرزی تست ثبات سایشی یکنواخت کننده،تست تست فیلتر،  می باشد. دیسپرس کننده

پرس که دیس نتایج تحقیق نشان دادشد. انجام تولید خط و آزمایشگاه در کننده ها روی دیسپرس کف و تست کدورت

 کننده های پلیمری نانیونیک در مجموع نتایج بهتری نسبت به سایر دیسپرس کننده ها داشته است.
 

 .یکنواخت کنندگی ،دیسپرس رنگرزی دیسپرس کننده،تست فیلتر،   :کلید واژه
 

 قدمهم-1

 حضور دیسپرس کننده ها در حمام. ، دیسپرس کننده ها می باشند یکی از پرمصرفترین مواد تعاونی در صنعت نساجی

 آسان ذرات دیسپرسیونزا در آب شده و این خود باعث زایش انحالل مواد رنگافکاهش سایز ذرات رنگ و رنگرزی باعث 

 به ساختاروابسته  ،حاوی مواد دیسپرس کننده انحالل مواد رنگزای دیسپرس در آبمیزان .]1[مواد رنگزا در آب می گردد

حضور گروههای قطبی و اثرات متقابل بین مولکولهای ماده رنگزا و مولکولهای  ،اندازه مولکولی ا،شیمیایی مواد رنگز

تجمع ذرات می شود و این ذرات در حمام عدم پایداری مواد رنگزا در حمام رنگرزی باعث  . ]2[استدیسپرس کننده 
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کاهش  سببگزا عالوه بر کاهش بازده رنگرزی و نایکنواختی، رسوب ماده رن رنگرزی بر روی سطح لیف رسوب می کنند.

الت آسان و حل مشکبرای رنگرزی  می گردد.  و در نتیجه کیفیت پایین محصول تولیدیثبات سایشی و ثبات تری 

دیسپرس .] 3[دشومواد دیسپرس کننده استفاده می زای دیسپرس از زی الیاف غیر آبدوست با مواد رنگاحتمالی در رنگر

ننده ها مواد فعال سطحی و پلیمری هستند که از یک بخش غیر قطبی آبگریز شامل یک هیدروکربن خطی یا شاخه ک

یسپرس د تشکیل شده اند. بخش آبدوست می تواند یونی،غیر یونی یا یونی دوگانه باشد.دار و یک بخش قطبی یا آبدوست 

لیمرهای محلول در آب طبقه بندی می شوند.دیسپرس کننده های مورد مصرف در نساجی در دو دسته سورفکتانتی و پ

ترکیبات آنیونیک و نانیونیک می باشند.ترکیبات آنیونیک عمدتا روی سطح ذرات  کلونی  شاملکنند های سورفکتانتی 

نیروهای دافعه بزرگتر از نیروهای جاذبه عمل  به همین دلیلها جذب می شوند و ذرات رنگ دارای بار الکتریکی شده و 

به دلیل اهمیت این موضوع، کنترل کیفیت  .ی آیندمورت خود به خود به صورت دیسپرس در کنند و در نهایت به صمی 

مواد دیسپرس کننده در کارخانجات نساجی اساس این پژوهش می باشد. در این مقاله سعی بر آن است که  با روشهای 

 رفی در کارخانجات صنعتی را مورد بررسی قرار دهد.دیسپرس کننده های مص ،علمی و استاندارد و روشهای تجربی

انجام شده  تست های می باشد.نانیونیک آنیونیک و سورفکتانتی از نوع  در این تست دیسپرس کننده های انتخاب شده

د و روشهای صنعتی انتخاب شده است که شامل تست فیلتر، تست یکنواخت کننده، تست شهای استانداربر اساس رو

 ی بعد از رنگرزی، تست ته نشینی، تست کف و تست کدورت می باشد.ثبات سایش

  تئوری -2

به عهده مواد های دیسپرس در رنگرزی پلی استر جلوگیری از تجمع رنگزا عنوان شده است،  بخش مقدمههمانطور که در 

ی هم پاشیده شدن آنها م مواد دیسپرس کننده با نفوذ به داخل کلونی های تشکیل شده باعث از. می باشددیسپرس کننده 

 نشان داده شده است. 1مکانیسم عملکرد دیسپرس کننده ها در شکل شماره  د.نشو
 

 

 

 
 مکانیسم عمل دیسپرس کننده ها: 1شکل

 جاذبه و دافعه بین ذراتبه نیروهای  وابستهبرابر لخته شدن و ته نشینی پایداری دیسپرسیون  در  Erik Kissaبر طبق نظریه 

 . در نتیجه دیسپرسیون بر اساسداردبه واکنش های سطح مشترک آب، دیسپرس کننده و رنگ  بستگیو به نحوی  استرنگ 

ساختار میزان انحالل مواد رنگزای دیسپرس در آب حاوی مواد دیسپرس کننده به . ]4[یک پایدار می شودتاستاواکنشهای الکترو

های قطبی و اثرات متقابل بین مولکولهای ماده رنگزا و مولکولهای دیسپرس  حضور گروه، اندازه مولکولی شیمیایی مواد رنگزا،

درمورد عملکرد دیسپرس کننده ها و رفتار متقابل آنها با مواد رنگزا در سیستم های آبی مطالعات بسیاری . ]5[کننده بستگی دارد

کننده ،دیسپرس کننده و یکنواخت کننده  انجام گرفته است.در این فرآیندها مواد فعال سطحی در درجه اول به عنوان خیس

های فعال سطحی را کنترل می کند.نیرو مورد استفاده قرار می گیرند.نیروهای مختلفی رفتار متقابل بین ماده رنگزا ومولکولهای

ر روی ی بکولمبی بین مولکولهای مواد فعال سطحی و ماده رنگزا و نیروهای غیر کولمبی مانند نیروهای واندروالس تاثیر زیاد

و  ولکولهای ماده رنگزامرفتار متقابل ماده رنگزا و ماده فعال سطحی می گذارند.قدرت و شدت رفتار متقابل غیر آبدوست بین 

 .]6[ماده فعال سطحی به طول زنجیر آلکیل ماده فعال سطحی و تعداد یونهای موجود در سیستم بستگی دارد

ر شده است و در آنها اثر دیسپرس کننده ها بر روی شر آب مقاالت متعددی منتدر ارتباط با انحالل مواد رنگزای دیسپرس د

.در این بررسی ها مشخص شده است که عواملی مانند غلظت دیسپرس کننده ،دما،غلظت حالل و سینتیک آن بررسی شده استان

 .]7[رنگزای دیسپرس در آب موثر هستند بحرانی میسل و زمان بر روی میزان انحالل مواد
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 .بحث و نتایج2

مشخصات این دیسپرس کننده ها  .از کمپانی های مختلف موجود در بازار رقابت تهیه شددیسپرس کننده  نوع  4  در این مقاله

  ورده شده است.آ 1در جدول
 مشخصات مواد دیسپرس کننده :1جدول

مقدارماده  شکل ظاهری ماده دیسپرس کننده

 خشک

PH (1%) بار یونی 

رنگ زرد مایع 1  55% نانیونیک-آنیونیک 7   

نانیونیک -آنیونیک 5.5 %55 مایع زرد رنگ 2  

%111 پودر قهوه ای رنگ 3  6-7  آنیونیک 

%33 مایع شیری رنگ ویسکوز 4 نانیونیک-آنیونیک 7   

 

روش استاندارد فیلتر  متغیراولین می باشد.  متغیر 5تست های علمی و تجربی انجام شده روی این دیسپرس کننده ها شامل 

نشان داده  2همانطور که در شکل  روش تست در این .]5[انجام شد ی دیسپرس کننده برای تمام نمونه ها می باشدکه تست

هت فیلتر کردن می باشد.برای آماده کردن محلول ج و پمپ خال Whatman،کاغذ صافی قیف بوخنر  نیاز به ارلن مایر ، ،شده

 دقیقه 11-5سانتی گراد به مدت  درجه 71دمای  درسی سی آب مقطر حل کرده و  211در اس رردیسپگرم پودر رنگ  2مقدار 

مورد گرم بر لیتر از دیسپرس کننده 1مقدار  تنظیم شده باشد. 5-4.5 محدوده ی پی اچ محلول باید در اده میشود.حرارت د

به  میلیمتر جیوه(561پمپ خالء)فشار وWhatmanمحلول در قیف بوخنر با کاغذ صافی  سپس به محلول رنگ اضافه شده ونظر 

  از خشک شدن کاغذ صافی نتایج تست مشاهده می شود. ا پسنهایت ،شودمیثانیه فیلتر  121مدت 

 

 

 

 
 

 یلتر تستف :2 شکل

 .نمایش داده شده است 3 درشکل فیلتر تستذصافی های تصویر کاغ

 

 

 
 

 بعد از خشک شدن تست فیلتر Whatmanکاغذهای صافی  :3شکل 

که پس  به این صورت .استدیسپرس کننده  ماده ی تست ته نشینیدیسپرس کننده ها  ی مقایسه برای تجربی  متغیردومین 

سی سی آب به آن  21شده و در لوله آزمایش ریخته موجوددو قطره از رنگ دیسپرس از رنگ مشکی  %3محلول از آماده سازی 

ه مقدار ت در نهایتلوله های آزمایش را تکان داده قطره دیسپرس کننده به آن افزوده و ره اسید و یک طیک ق میگردد.اضافه 

 (.4)شکل می شود بررسیاعت به صورت چشمی س 6ساعت و  4ساعت، 2نشینی رنگ در لوله آزمایش را بعد از 
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 ست ته نشینیت :4شکل

با  در این روش پارچه پلی استر .استتست یکنواختی دیسپرس کننده  تست جهت مقایسه قدرت دیسپرس کننده ها، سومین

 L:Rو به همراه یک پارچه خام پلی استر رنگ نشده در یک کپسول رنگرزی با رنگرزی %3رس قرمزو آبی و زرد سه رنگ دیسپ

از  پس.میباشند(گرم  2نمونه ها به اندازه های یکسان )می شود عملدقیقه  15درجه سانتی گراد به مدت  131و دردمای  1:5

 .آورده شده است 5نتایج در شکل  نمونه های پارچه ها از نظر یکنواختی رنگی کنترل می شود. ی کردن گراف،ط

 

 

 

 

 نمونه های تست یکنواختی: 5شکل 

گرم بر لیتر از دیسپرس کننده  1.1محلول  .استجهت کنترل کیفیت دیسپرس کننده ها مربوط به ایجاد کف  متغیر  چهارمین

کف زیاد در فرآیند رنگرزی به دلیل لکه . با دست به سرعت تکان داده شد سی سی در لوله آزمایش ریخته و 15ها آماده شده و 

 گذاری نامطلوب است.

گرم بر لیتر از دیسپرس  1.2محلول کدورت از نظر زیست محیطی حائز اهمیت می باشد. متغیر .ستابررسی کدورت  پنجم متغیر

شم ش .متغیرکدورت و تغییر رنگ را داشته باشد مطلوب می باشدکمترین که دیسپرس کننده ای ها  در آزمایشگاه آماده شد، 

 پروسه PHتنظیم  جهتاسید  مصرفمیزان سبب کاهش اسیدی به  PH.دیسپرس کننده می باشددیسپرس کننده  PHبررسی 

  .استتر لوب طم ی رنگرزی

گرم بر لیتر از دیسپرس  1و مقدار  SSFO 7%است. در این تست پارچه پلی استر با رنگ هفتم تست ثبات سایشی  متغیر

 2بر این اساس نمونه ها در  .]9[نجام شدا  AATCC 8استاندارد طبق کننده ها رنگرزی شد و پس از آن  تست ثبات سایشی 

 شدند.ثانیه و با وزن و نیروی وارده مساوی)در حالت رفت و برگشت( مقایسه  21نوع تر و خشک به مدت 

قیمت در قدرت در صنعت از  متغیری می باشد.جهت مقرون به صرفه بودن دوزینگ مصرفمیزان  جهت بررسی متغییرخرین آ

 .اهمیت باالیی برخوردار می باشد

کمترین دوزینگ مصرف، بهترین نتیجه یکنواختی، کمترین مقدار ته نشینی و بیشترین نتیچه پایداری  2دیسپرس کننده شماره 

ظر بار این دیسپرس کننده از ندیسپرسیون ، کمترین مقدار کدورت ،کمترین مقدار کف و ثبات سایشی قابل قبول داشته است.

 یونی آنیونیک و نانیونیک می باشد.

 

 تیجه گیرین-4

ستاره و ضعیفترین  3بهترین نتیجه با  .آورده شده است 2روی دیسپرس کننده ها در جدول شماره ب فوقنتایج تست های  

 می باشد. 2. با توجه به تست های انجام شده بهترین دیسپرس کننده شماره شده استداده نمایش ستاره  1نتیجه با 

 رنگ

1 

2 

3 

4 
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به دلیل انحالل بیشتر ماده رنگزای دیسپرس در آب و دیسپرسیون  2از تست فیلتر، دیسپرس کننده شماره نتایج به دست آمده در 

بهترین دیسپرس کننده  مشهود است،  Whatmanافی ص کاغذبهتر که به صورت پراکندگی یکنواخت رنگهای دیسپرس روی  

زیرا این دیسپرس  است 2مربوط به دیسپرس کننده شماره  نتیجه ی مطلوبمی باشد. در تست یکنواختی نیز تست این در 

یز ندر تست کدورت  و به صورت یکنواخت روی پارچه سفید نشانده است. خارج کرده کننده رنگها را از روی سه پارچه رنگی

اعث بریری دیسپرس کننده های پایه کچراکه  ،مطلوب می باشد بنابراین ایجاد نکردهآب  ی در تغییر رنگ 2دیسپرس کننده

به دلیل  2در تست ته نشینی دیسپرس کننده تغیییر رنگ آب به رنگ شیری می شوند و مشکل زیست محیطی دارند.

به دیسپرس  مربوطنیز ست کف کمترین کف ایجاد شده در ت ایجاد کرده است کمتر ته نشین شده است. که دیسپرسیون پایداری

به دلیل  4دیسپرس کننده شماره  در آخر .اندکف زیاد از نظر لکه گذاری روی پارچه ها نامطلوب ، می باشد 2ره کننده شما

 در ثبات سایشی ایجاد دیسپرسیون پایدار در محلول رنگ، مانع از تجمع ذرات و رسوب در سطح لیف شده و مانع از کاهش 

تایج نانیونیک در مجموع ن-آنیونیککه دیسپرس کننده های  می دهدتحقیق نشان  این .نتایج شده است.تست ثبات سایشی 

 ه سایر دیسپرس کننده ها دارند.بهتری نسبت ب
 نتایج :2جدول 
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