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چكيده
عملآوری با پالسما روشی سریع و دوستدار محیط زیست برای اصالح خواص سطحی مواد پلیمری از جمله انواع کاالهای نساجی است.
در این مقاله ضمن معرفی پالسما و عوامل مهم این فرایند ،انواع پالسما از جنبههای گوناگون بررسی شده است .روشها و دستگاههای
مختلف تولید پالسما معرفی و مزایا و معایب آنها بررسی و مقایسه شد .درادامه ،موارد کاربرد عملآوری پالسمای سرد روی کاالهای
نساجی به اجمال بیان شده و بهعنوان مطالعه موردی ،پژوهشهای انجام شده درباره اصالح الیاف پلیپروپیلن به کمک فناوری پالسما
بحث و بررسی شده است .این عملآوری میتواند سبب بهبود ترشوندگی ،جذب آب و چسبندگی در الیاف پلیپروپیلن شود .همچنین ،از
پالسما برای پیوندزدن مونومرهای مختلف ،دارو و نانوذرات بر سطح الیاف پلیپروپیلن استفاده شده که در این پژوهش نتایج پژوهشهای
مزبورنیز بررسی شده است.
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از روشهایی کــه به تازگــی در پژوهشهای مرتبط با
نساجی بســیار مورد توجه قرار گرفته ،استفاده از فناوری
پالسمای سرد برای اصالح خواص منسوجات است .پالسما
میتواند خواص ســطحی الیاف را تغییر دهد ،بدون اینکه
اثری بر ساختار و خواص داخلی آن داشته باشد .عمق نفوذ
پالســما فقط چند نانومتر (معمــوالً کمتر از )10nm
اســت ،درنتیجه فقط الیههای ســطحی لیف را تحت
تأثیر قرار میدهد [ .]1با تغییر نوع و ترکیب گاز استفاده
شده و شرایط عملآوری پالسما میتوان طیف گستردهای
از تغییرات را در الیاف نساجی بهوجود آورد .این عملآوری
در مقایسه با ســایر روشهای متداول در نساجی بسیار
*مسئول مکاتبات ،پیامنگارahaji@iaubir.ac.ir :

ســریعتر ،کم هزینهتر (بهویژه درباره پالســمای فشار
اتمسفری) و پاکتر اســت .ضمن اینکه خواص با ارزش
الیاف حفظ شــده و خواص جدیــد نیز بهطور دلخواه به
آن افزوده میشود [ .]2عملآوری پالسما معموالً تغییری
در استحکام الیاف ایجاد نمیکند و حتی بهدلیل افزایش
زبری سطحی و اصطکاک بین الیاف گاهی باعث افزایش
استحکام کاالی عملآوری شده با پالسما نیز میشود [.]3
الیاف پلیپروپیلن از الیاف پرمصرف بوده و دارای خواص
منحصر بهفردی از قبیل مقاومت در محیطهای مختلف،
سبکی ،نرمی ،اســتحکام و قیمت کم است .در کنار آن
میتوان معایبــی همچون آبگریزی ،عــدم رنگپذیری
مطلوب ،عدم جذب مواد مختلف برای انجام فرایندهای
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تکمیلی و چسبندگی کم را برای این الیاف بیان کرد .استفاده از فناوری
پالسما بهعنوان فرایندی خشک ،دوستدار محیط زیست ،سریع و مؤثر
برای بهبود خواص منســوجات از جمله کاالی پلیپروپیلنی پیشــنهاد
میشــود .عملآوری پالسما میتواند سبب بهبود جذب آب ،ایجاد زبری
سطحی ،بهبود چسبندگی و حتی بهبود رنگپذیری الیاف پلیپروپیلن
شود [.]4
به کمک عملآوری پالســما میتوان زمینــه را برای انجام عملآوری
بعدی نیز فراهم کرد .در پژوهش حاضر ،فرایند پالسما و کاربردهای آن در
نساجی مرور شده و کاربردهای عملآوری پالسما در اصالح خواص الیاف
پلیپروپیلن بهطور ویژه بررسی شده است.

موجود در محيط پالسما وجود دارد.
با توجه به فشــار محیط تشکیل پالسما ،دو نوع كام ً
ال متفاوت پالسما
شناخته شده است .نوع اول پالسما در فشار کم ()0/1-1 mbar ،1-100Pa
است که به دليل نياز به فشار بسيار کم ،نيازمند پمپهاي بسيار قوي
اســت كه منجر به هزينه زياد میشود .در عوض اين نوع پالسما بسيار
كمتر به گاز نياز دارد كه برای گازهاي گرانقيمت مانند آرگون و هليم،
يك امتياز بهشمار میآید .پالسماي توليدي به اين روش يكنواختتر
و كنترلشدهتر است .با اين حال ،اين روش بهدليل كاركردن در فشار
کم افزون برگرانبودن و هزينه زیاد ،در حال حاضر امكان اســتفاده به
شکل پيوســته را ندارد .البته روشهایی برای استفاده از این روش در
صنعت بهطورنیمهپیوسته توسعه داده شدهاند که از آن جمله میتوان
ت ( Europlasmaبلژیک) اشاره
به دستگاههای تولید شده توسط شرک 
کرد[.]2
شکل 1نمای کلی دستگاه پالسما تحت خأل ساخت شرکتEuroplasma
را نشــان میدهد که برای استفاده در آزمایشگاه ساخته شده است .در این
دستگاه ،ابتدا هوای محفظه پالسما با پمپ خأل تخلیه شده و فشار محفظه در
محدوده کمتر از 100 mtorrرسانده میشود.
سپس ،گاز یا گازهای مدنظر از راه ورودیهای گاز با سرعت جریان
معین وارد محفظه شــده و پس از رسیدن جریان گاز به حالت پایدار،
ولتاژ زیاد به الکترودها متصل شده و پالسما برای مدت زمان معین در
بین الکترودها تشکیل میشود .در این مدت ،کاالی مدنظر که در محل
معین شــده قرار داده شده تحت تأثیر پالسما قرار میگیرد .درنهایت،
پس از اتمام زمان مشــخص شده و قطع ولتاژ ،هوا وارد محفظه شده و
فشــار آن به فشار محیط رسانده میشود و میتوان نمونه را از محفظه
دســتگاه خارج کرد[ .]4نوع دوم ،پالسما در فشار اتمسفری است که
در فشار محيط توليد ميشود و امكان توسعه صنعتي براي فرايندهاي
پيوســته را دارد .اين نوع پالسما به ســه روش مختلف ميتواند توليد
شود[ ]2که در ادامه توضیح داده میشود.

معرفی پالسما ،انواع و کاربردهای آن
در تعريف علمي ،پالسما حالتي از ماده است كه در اثر اعمال انرژی کافی با
یکی از روشهای گرمایی ،فشردهسازی بیدرو (،)adiabatic compression
تابش با انرژی زیاد ( )energetic beamیا میدان الکتریکی بر یک گاز خنثی
تشکیل میشود و میتوان آن را بهعنوان حالت چهارم ماده درنظر گرفت.
هنگامی که الکترونها یا فوتونهای دارای انرژی کافی به مولکولهای گاز
برخورد میکنند ،پالسما که مخلوطي شامل الكترونهاي آزاد ،نوترونها،
يونهاي مثبت ،اتمها يا مولكولهاي خنثي ،فوتونها ،راديكالهاي آزاد و
مولكولهاي تهييج شده است ،بهوجود میآید[.]2
پالسما به دو نوع داغ و ســرد وجود دارد .در پالسماي داغ الكترونها و
اجزای اتمي و مولكولي در دماي زیاد هســتند و پالســما در اين حالت
تقريبًا بهطور كامل يون شده و به تعادل كامل ترموديناميكي نزديك شده
است .موارد مصرف اين نوع پالسما در فناوري ليزري و صنايع هستهاي و
متالورژي است .در پالسماي سرد الكترونها در دماي زیاد و اجزای اتمي و
مولكولي در دماي کم هستند و قابلکاربرد روی الیاف و پلیمرهاست [.]2
در فريند پالسما در دماي کم ،امكان وقوع پديدههاي حكاكي یا برداشتن
اليههايي از سطح [ ،]5-9الیهنشانی روی سطح [ ،]10-15تغيير فيزيكي-
شــيميايي سطح [ ،]9،16،17فعالســازي سطح با شكستن پيوندهاي
سطحي[ ]16,18-25و پاكسازي سطح از آلودگيها [ ]6-8روی جسم تخليه تابشي ()glow-discharge
اين نوع پالســما در شرايط ولتاژ کم حدود  ،200Vدو الكترود مسطح
ورودی هوا
مــوازي با فاصله حدود چند ميليمتر ،بســامد در محدوده مگاهرتز و
محفظهپالسما
الکترودها
تغذیه ولتاژ زیاد) بدون اســتفاده از ديالكتريك روي الكترودها ايجاد ميشود .اين نوع
(متصل به منبع
پالسما معموالً نيازمند گاز هليم بوده كه گرانقيمت است ،اما پالسماي
توليدي تقريبًا يكنواخت و پايدار است.
پمپ خأل
ورودی گاز 2

ورودی گاز 1

محل قرارگیری نمونه

شکل  -1نمای کلی دستگاه پالسما تحت خأل ساخت شرکت .Europlasma

46

ه ()corona-discharge
تخليه هال 
اين نوع پالسما قديميترين نوع پالسما بوده و در شرايط ولتاژ حدود 10 kVبا
بسامد راديويي و دو الكترود با فاصله حدود 1 mmبهطوري كه يك الكترود
با نوك بسيار كروي مانند نوك يك سيم يا يك سوزن و ديگري مسطح
اســت ،ايجاد ميشود .پالســماي گازي در اين روش به حالت افشانه از
الكترود نوك تيز به سمت ديگري توليد ميشود .پالسماي توليدي بسيار
نايكنواخت و ضعيف است و چگالي آن بهشدت با فاصله كاهش مييابد.
بنابراین ،فقط براي پارچههاي نازك قابلاستفاده است.
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براي توليد اين نوع پالســما از دو الكترود موازي مسطح با فاصله تا ،1 cm
اختالف پتانسيل تا  20 kVو بسامد متناوب  1تا  20 kHzاستفاده ميشود.
براي جلوگيري از ايجاد جرقه ،هردو الكترود با ديالكتريك مناسب روكش
ميشوند .با استفاده از تنظيمات مناسب ميتوان پالسماي يكنواخت توليد
کرد ،اما در غير اين حالت پالسماي توليدي به شکل رشتهاي و نايكنواخت
خواهد بود.
البته در فشار بین فشار اتمسفری و فشار کم نیز میتوان پالسما تولید
کرد که این روش دارای بخشی از مزایای هر دو نوع عملآوری خواهد بود.
بهعنوان مثال ،میتوان به پژوهش انجام شده توسط  Morentو همکاران
اشاره کرد که در آن گروههای عاملی مختلف به کمک عملآوری پالسما
در فشار  5 kPaروی فیلم پلیپروپیلن ایجاد شده است[.]26
پالسمای تولید شده در فشار اتمسفری نفوذ بسیار کمی در الیههای
الیاف دارد و برای پارچههای با ضخامت کم قابلاستفاده است و اثر آن با
افزایش قطر الیه الیاف و نیز فاصله بین الکترودها کاهش مییابد [.]27
برای فعالســازی تمام بخشهای پارچههای ضخیم یا الیههای ضخیم
منســوجات بیبافت ،استفاده از پالســمای در فشار کم توصیه میشود.
همچنین ،پالســمای اتمسفری در حالی که ماده زمینه مدنظر به شکل
صفحهای نباشد (مث ً
ال قطعه پلیمری با شکل نامنظم) توانایی فعالسازی
تمــام بخشها را بهطــور یکنواخت ندارد .در این حالت نیز اســتفاده از
پالسمای با فشــار کم برای حصول عملآوری یکنواخت اجتنابناپذیر
است[ .]2،28،29شکل  2یک دستگاه پالسما با فشار اتمسفری نوع تخلیه
از ســد دیالکتریک را بهطور کلی نشان میدهد .همانطور که مالحظه
میشود ،این دستگاه قابلیت انجام عملآوری پالسما روی پارچه را بهطور
پیوسته دارد [.]2
راكتورهاي پالسما را از لحاظ بسامد نيز ميتوان به سه گروه دستهبندی
کرد[:]2
 -بسامدکم ()LF, 50-450 kHz

 بسامد راديويي ( 27/12 MHzیا )RF, 13/56 بسامد ريزموج ( 2/45 GHzیا )MW, 915 MHzفرايند پالسما بهوســيله گاز مصرفی و سایر عوامل نظير فشار ،توان و
بسامد ،قابلكنترل است .اگر مادهاي بهعنوان زمينه در معرض اين گاز
قرار گيرد ،بحش ســطحي تشكيل شده از اليه اتمها حتي با ضخامت
كمتر از  1 nmتحت عمليات قرار ميگيرد .تركيب شيميايي اين بخش
از ليف ،مسئول چسبندگي در اليهها يا امكان نفوذ مناسب است .دقيقًا
همين بخش از ليف به وســيله پالســما تغيير ميكند .درضمن ،برای
موفقيت عمليات نه تنها پارامترهاي فرايند ،بلكه ســطح اوليه نيز حائز
اهميت است [.]2,28،29
كاربرد عمليات پالسما در نساجي
بســياري از خواص كه در نســاجي نقش مهمي ايفا ميكننــد ،از قبيل
ترشوندگی[ ،]30-34خاصيت ضدآب [ ،]35-38جذب رنگ [،]9،39-46
زيردســت [ ،]47-49چســبندگي [ ،]10،50-54خاصيــت عدم ايجاد
الكتريســيته ســاكن[ ]55و ضريب اصطكاك[ ]56را با استفاده از پالسما
ميتوان تغيير داد .اين عمليات بدون استفاده از آب زياد ،مواد شيميايي و ماده
سطحفعال قابلانجام است .به عبارت ديگر ،يك فرايند خشك است كه باعث
صرفهجويي در انرژي و كاهش آلودگي محيط زيست ميشود .براي تغيير
خواص سطحي الياف به كمك فرايند مرطوب ،روشهاي گوناگوني وجود دارد
و اكنون سامانههاي خشك نظير پالسما جايگزين آنها شده است.

مزاياي تكميل منسوجات به كمك پالسما
فرايند تكميل اوليه مرطوب منســوجات بهطور كلي فرايندي است كه
انرژي زيادي مصرف ميكند .اصالح سطح منسوجات با پالسما ،در مقدار
مصرف آب ،مواد شيميايي و انرژي الكتريكي صرفهجويي كرده و از آنجا
ســمي در محصوالت توليد
كه در فرايند پالســما ،ضايعات زياد يا مواد ّ
نميشود ،روش مناسبي است .بهطور كلي مزاياي عمليات پالسما نسبت
به تكميلهاي شيميايي رايج عبارتاند از [:]2،57
ورودی گاز
 قابليت كاربرد روي تمام انواع کاالهای نساجی، بهينهسازي خواص سطحي مواد بدون تغيير خواص توده آنها،پالسما
 تغییر راحت خواص سطحي پليمرهايي كه بهسختي با مواد شيمياييقابلتغييرهستند،
 مصرف بسيار کم مواد شيميايي، انجام فرايند در سامانهای بسته ،خشك ،بسيار مطمئن و امن ورسانا
 دوستدار محيط زيست بودن فرايند بدون آلودگي شيميايي.دیالکتریک
درنهايت ،محدوديتهاي اين روش بدين شرح است:
فناوری پالسماي فشار کم ،به واسطه احتياج به فشار بسیار كم حين
فراينــد و درنتيجه نياز به تجهيزات مكش و ايجاد خأل كه در صنايع
ورود پارچه
خروج پارچه
نســاجي مرسوم نيست ،محدوديت دارد .از طرف ديگر ،مشكالتي در
زمينــه توليد و قيمت تجهيزات وجود دارد .بيشــتر انرژي مورد نياز
منبع
ولتاژ
براي پالسما صرف پمپهاي سامانههاي مكش ميشود .در حالی كه
اگر پالسما در فشار اتمســفر بهكار رود ،هزينه انرژي مصرفي بسيار
شکل  -2نمای کلی دستگاه پالسمای فشار اتمسفری ساخت شرکت  .]2[Dow Corningكاهش مييابد .بنابرایــن ،امروزه تالشهای زیادی در زمينه ايجاد و
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1600

توســعه فناوری پالسما در شرايط فشــار اتمسفری انجام ميشود .با
این حال ،پالسماي فشار کم مزایایی از قبیل یکنواختی زیاد ،قابلیت
تکرارپذیری بهتر و مصرف بسیار کمتر گاز را دارد که باعث میشود،
پژوهشهای زیادی در زمینه بهبود این روش برای کاربرد در مقیاس
صنعتی انجام شود[.]2,57

1400
1200
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600

کاربرد پالسما بر کاالی پلیپروپیلنی

400

خواص لیف پلیپروپیلن

لیف پلیپروپیلن یک لیف پلیاولفینی و از پرمصرفترین الیاف نساجی
است .درصد تبلور آن بسته به شرایط تولید ،بین  50%تا  65%میتواند
باشــد .الیاف پلیپروپیلن تولید شــده برای مصارف معمول نســاجی
دارای استحکام حدود  4/5تا  6گرم بر دنیر هستند .الیاف پلیپروپیلن
درحدود  150°Cنرم شده و در  170-160°Cذوب میشوند .این لیف
تــا دمای  -70°Cانعطافپذیری فوقالعــاده خود را حفظ میکند و تا
 120°Cنیز خواص خود را از دست نمیدهد .این لیف کمترین رسانایی
گرمایی را در میان الیاف تجاری معمول دارد .دمای انتقال شیشــهای
آن کم و در محدوده  -15°Cتا  -20°Cاســت .این لیف فاقد گروههای
فعال شــیمیایی است و به همین دلیل جذب آب آن بسیار کم (کمتر
از  )0/1%اســت .همین عامل افزون بر درصد تبلور نسبتًا زیاد این لیف
باعث رنگناپذیری آن شده است [.]58،59
روشهای مختلفی برای بهبود رنگپذیری پلیپروپیلن پیشنهاد شده
که از آن جمله میتوان به آمیختهسازی با پلیمرهای رنگپذیر[،]60-64
پیوندزنــی ( ،]65[ )graftingاکســایش [ ،]66کلردارکــردن[ ]67و
برمدارکــردن [ ]68اشــاره کرد .روشهای گفته شــده در کنار بهبود
خواص رنگپذیری لیف پلیپروپیلن منجر به کاهش خواص مکانیکی
آن نیز میشــوند .بهتازگی روش اصالح سطح الیاف به کمک پالسما
برای بهبود رنگپذیری پلیپروپیلن بهکارگرفته شــده است[.]42،43
ایــن روش اثر چندانی بر خواص مکانیکی لیف ندارد و خواص مطلوب
لیف پلیپروپیلن حفظ میشود.

200
40

45

35

15
20
25
30
زمان عملیات پالسما ()min

آبدوستی الیاف پلیپروپیلن در اثر ایجاد گروههای اکسیژندار بر سطح لیف
میشود .این گروهها در اثر واکنش گروههای فعال ایجاد شده در اثر پالسما
با اکســیژن هوا بهوجود میآیند .به مرور زمان این اثر آبدوستی کاهش و
زاویه تماس قطره آب افزایش مییابد (شکل .)4
شکل  5ایجاد گروههای اکسیژندار روی الیاف پلیپروپیلن را در اثر
عملآوری پالسما نشان میدهد .طیف  FTIRنمونه عملآوری شده با
پالسما در مقایسه با نمونه خام دارای پیکهایی در محدوده ،1548
 1697و  3500-3700 cm-1اســت که به ترتیب مربوط به گروههای
 C=O ،COOو  OHهســتند .جدول  1نتایج حاصل از طیفسنجینورالکترونی پرتو  Xنمونهها را نشان میدهد که تأییدکننده افزایش
تعداد گروههای اکسیژندار بر سطح کاالست [.]76
 Huangو همکاران ،الیاف پلیپروپیلن را با پالسمای اکسیژن و آرگون
زیر فشار  5 Paعملآوری و مشاهده کردند که این عملآوری باعث کاهش
چشمگیر زاویه تماس قطره آب و نیز ایجاد تغییرات سطحی روی الیاف
120
زمان عملآوری با پالسما ()s
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شــکل  -3اثر عملآوری پالســمای اکســیژن بر زمان ترشــدن منســوج بیبافت
پلیپروپیلن[.]71

اثرپالسما بر کاالی پلیپروپیلنی

با توجه بــه آبگریزبودن لیف پلیپروپیلن ،عمــده پژوهشهای انجام
شــده در زمینه کاربــرد پالســما روی این لیف ،بــر بهبود خاصیت
آبدوستی آن متمرکز بوده است .پژوهشهای انجام شده توسط  Leeو
همکاران[ ]69نشاندهنده بهبود خاصیت آبدوستی پارچه پلیپروپیلن
در اثر عملآوری پالســمای اکســیژن و آرگون در فشار 200 mtorr
درنتیجه ایجاد گروههای فعال آبدوست مانند  O-C=O ،C=Oو C-O
اســت .همچنین ،این عملآوری سبب ایجاد زبری سطحی روی الیاف
پلیپروپیلن شده است.
پژوهشهای دیگر نیز آثارمشــابهی را در اثر پالسمای هوا ،اکسیژن،
نیتروژن ،آرگون و مخلوط اکسیژن و متان برکاالی پلیپروپیلنی تأیید
میکنند[ .]33,70-75شــکل  3نشاندهنده اثر پالسمای اکسیژن بر
قابلیت ترشوندگی الیاف پلیپروپیلن است.
 Chengو همکاران[ ]76نیز نشــان دادند ،پالسمای آرگون سبب بهبود

زمان ترشدن ()s
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زمان پس از عملیات پالسما ()day
شــکل  -4اثر زمان بر زاویه تماس نمونههای پلیپروپیلن عملآوری شده با پالسمای
آرگون[.]76
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شــکل  -5طیف  FTIRنمونه پلیپروپیلن خام و نمونه عملآوریشده با پالسما با گاز
آرگون[.]76

شــده است [ .]77پالسمای هلیم و اکسیژن در فشار اتمسفری نیز اثری
مشابه داشــته و باعث بهبود آبدوستی و حکاکی سطح لیف شده است.
ضمن اینکه تغییرات سطحی مزبور به دلیل تغییر در اصطکاک الیاف با
یکدیگر ،باعث تغییر در خواص مکانیکی پارچه شده است [ .]78،79در
مطالعه انجام شده توسط  McCordو همکاران نیز اثر مشابهی مشاهده
شده و گروههای اکسیژندار و نیتروژندار بر سطح لیف پلیپروپیلن ایجاد
شده است[.]80
در پژوهشــی که توســط ارمغان و همکاران انجام شده ،از پالسمای
اکسیژن برای بهبود چسبندگی دو نوع چسب پایه آکریلیکی و پلییورتانی
استفاده شده و نشان داده شده که این عملآوری باعث افزایش قابلتوجه
گروههای اکســیژندار در سطح منســوج بیبافت پلیپروپیلنی شده و
درنتیجه چسبندگی سطح بهبود پیدا کرده است [.]81
در مطالعه انجام شــده توســط  Jinkaو همکاران از پالسمای مخلوط
گازهای اکســیژن و نیتروژن در فشار اتمســفری روی منسوج بیبافت
پلیپروپیلنی استفاده شــده و افزون بر ایجاد گروههای شیمیایی دارای
اکسیژن و نیتروژن ،افزایش عبور بخار آب نیز مشاهده شد [.]82
 Szabovaو همکاران ابتدا به کمک پالســمای نیتروژن در شرایط
اتمســفری ،گروههای فعال و تغییرات سطحی را بر الیاف پلیپروپیلن
ایجاد کرده و از آن برای بهبود اتصال نانوذرات تیتانیم دیاکسید روی
کاال بهره بردهاند [ .]83در پژوهش مشــابهی که توسط  Cernakovaو
همکاران انجام شد ،ابتدا کاالی پلیپروپیلن با پالسمای اتمسفری هوا
فعالسازی شده و ســپس نانوذرات اکسید آهن روی آن نشانده شده
است[.]21
جدول  -1ترکیب درصد اکسیژن و کربن در الیاف پلیپروپیلن خام و عملآوری شده با
پالسمای آرگون[.]76
نمونه

کربن ()%

اکسیژن ()%

خام

93/08

6/92

عملآوری شده با پالسما

87/69

12/31

 Weiو همکاران نیز از پالســما و برونپاشــی ( )sputteringنقره و مس
برای بهبود خواص کاالی پلیپروپیلن اســتفاده کردند [.]31,32،84-87
از عملآوری پالسما برای بهبود رنگپذیری الیاف پلیپروپیلن نیز استفاده
شده است .شهیدی از پالسمای اکسیژن و نیتروژن بدین منظور استفاده
کرده است .پالسمای نیتروژن با افزودن گروههای نیتروژندار سبب بهبود
رنگپذیری الیاف پلیپروپیلن بهوسیله رنگزاهای آنیونی شده در حالی که
استفاده از پالسمای اکسیژن رنگپذیری این لیف با رنگزای کاتیونی را بهبود
بخشیده اســت[ Yaman .]73و همکاران[ ]42،43از پالسمای اتمسفری
آرگون برای فعالسازی سطح الیاف پلیپروپیلن استفاده کرده و سپس با
پیوندزنی ترکیبات مختلف روی لیف رنگپذیری آن را با رنگزاهای آنیونی و
کاتیونی بهبود بخشیدند .همچنین ،استفاده از پالسمای اتمسفری آرگون و
هوا منجر به بهبود جذب رنگزای خمی (به شکل رنگدانه و لوکوی محلول)
بر لیف پلیپروپیلن شده است[.]43
در مطالعه جدیدتری که  Yamanو همکاران انجام دادند ،ابتدا ســطح
کاالی پلیپروپیلنی با پالســمای اتمسفری با اســتفاده از هوای محیط
فعالسازی شد .سپس ،مونومرهای  -6آمینو هگزانوئیک اسید ،آکریلیک
اسید و هگزامتیل دیسیلوکســان روی سطح متصل شده است .کاالی
اصالح شــده قابلیت رنگرزی با رنگزاهای کاتیونی به همراه قدرت رنگی
خوب و ثبات مناسب را نشان داده است [.]88
پژوهشگران مختلفی از عملآوری پالســما برای پیوندزنی ترکیبات
مختلــف بر لیف پلیپروپیلن و درنتیجه بهبود خواص ســطحی بهویژه
خاصیت آبدوستی آن اســتفاده کردند Lin .آکریلیک اسید را به کمک
پالسمای با بسامد رادیویی روی لیف پلیپروپیلن پیوند زده است .بدین
منظور پس از فعالسازی الیاف به کمک پالسمای آرگون ،آکریلیک اسید
به حالت بخار به محفظه پالسمای محتوی الیاف وارد شده و عملآوری
پیوندزنی انجام شد .سپس ،ترکیبات آمینی با گروههای کربوکسیل لیف
اصالح شــده واکنش داده شده و از لیف حاصل برای جذب یون استفاده
شــد[ .]89در پژوهش دیگری که  Cernalcovaو همکاران انجام دادند،
پس از عملآوری پالســمای نیتروژن و هوا ،لیف پلیپروپیلن با محلول
آبی آکریلیک اســید پیوند زده شد و خواص سطحی لیف مزبور بررسی
شد[.]20
ســایر پژوهشــگران نیز از فرایندهــای کم و بیش مشــابهی برای
پیوند آکریلیک اســید ،گلیســیدیل متاکریالت یــا آکریلونیتریل بر
لیف پلیپروپیلن اســتفاده کردند [ .]1،90-96سرمدی و همکاران از
آکریلونیتریل به حالت بخار برای پیوندزنی مســتقیم آن بر سطح لیف
استفاده کردند [ Saxena .]90و همکاران ابتدا تکرشته پلیپروپیلن را
با پالسمای اکسیژن فعال کرده و با قراردادن الیاف فعال شده در معرض
هوا ،گروههای هیدروپرکسید مورد نیاز را برای پیوندزنی آکریلیک اسید بر
سطح لیف ایجاد کردند .اثر استفاده از سولفات آهن و حاللهای متانول،
اســتون و بوتانون روی مقدارپیوندزنی و نقش آنها در پیشگیری از تولید
هوموپلیمر آکریلیک اسید بررسی شــد [ .]95همین گروه پژوهشگران
در ادامه عوامل مؤثر بر عملآوری پیوندزنی را بررســی کرده و تغییرات
ایجاد شــده بر سطح لیف را نیز ارزیابی کردند[ .]91سپس ،کیتوسان به
کمک واکنش شیمیایی به گروههای کربوکسیل ایجاد شده بر سطح لیف
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متصل شــده و به لیف خواص ضدباکتری داده شده است[ .]92درادامه ،بررســی شد .نتايج نشان داد ،منسوج بیبافت اصالح شده قابلیت جذب
تتراسیکلین هیدروکلرید یا نانوذرات نقره بر سطح لیف اصالح شده قرار رنگزاي كاتيوني آبی متيلن را در  pHقليايي دارد (بیش از 70%جذب رنگ)
و همدمای اين فرايند جذب از مدل فرندوليچ و سینتيك آن از مدل درجه
داده شد و خواص ضدباکتری آن ارزیابی شد[.]1
 Labayو همکاران ابتدا پارچه پلیپروپیلن را با پالسمای هوا فعالسازی اول پيروي ميكند [.]99
کرده و سپس کتوپروفن ( )Ketoprofenرا بهعنوان داروی مدل روی آن
قرار داده و ضمن بررســی خاصیت آبدوســتی کاالی عملآوری شده با
نتیجهگیری
پالسما ،رفتار رهایش دارو را بررسی کردند[.]97
در دو مقاله چاپ شــده توســط مؤلفان مقاله حاضر ،منســوج بیبافت
پلیپروپیلنی ابتدا با پالسمای اکسیژن در شرایط مختلف عملآوری شده و عملآوری با پالســما ،فرایندی ســریع ،کمهزینه و دوستدار محیط
رادیکالهای الزم برای اتصال مونومر آکریلیک اســید بر سطح آن ایجاد زیست است که با مصرف مقدار بسیار کم مواد شیمیایی قابلیت اعمال
شد .ســپس کاال در محلول آکریلیک اسید با غلظت و دماهای مختلف اصالحات سطحی روی الیاف نساجی را بدون تغییر آنچنانی در خواص
قرار داده شــده و مقدارپیوندزنی آکریلیک اسید روی الیاف اندازهگیری توده الیاف دارد .این فرایند بهویژه پالســمای فشار اتمسفری ،به دلیل
شده است .پنج متغیر مستقل شامل توان و زمان عمليات پالسما ،غلظت امکان انجام به شکل پیوسته پتانسیل زیادی برای استفاده در صنعت
آکریلیک اسید ،زمان و دماي پيوندزني برای بهینهسازی فرایند پیوندزنی نســاجی دارد .همچنین ،قابلیت کاربرد بهعنوان عملآوری مقدماتی
آکریلیک اســید به الیاف پلیپروپیلن درنظر گرفته شد 31 .نمونه برپایه برای بهبود بازده عملآوری رنگرزی و بســیاری از فرایندهای تکمیلی
طراحی آزمون به روش رویه پاسخ تهيه شد و شرايط مناسب براي رسيدن معمول در صنعت نساجی را دارد .با استفاده از عملآوری پالسما روی
به درصد پيوندزني بهينه به روش آماری معين شد (توان پالسما  ،150 Wالیاف پلیپروپیلن ،خواص نامطلوب آن مانند آبگریزی و چســبندگی
زمان پالسما  ،60sغلظت آکریلیک اسید  ،20%زمان پیوندزنی  85 minو کم ،بهراحتی اصالح شــده و الیاف با خاصیت آبدوستی و چسبندگی
دمای پیوندزنی  .)54 °Cضمن اینکه انجام واكنش اتصال آكريليك اسيد زیاد حاصل میشــود .با تغییر نوع گاز و شــرایط عملآوری پالســما
به كاالي مدنظر با بررســی طيف زیرقرمز تبديل فوريه و ميكروسكوپ میتوان کنترل کافی را روی خــواص نهایی اعمال کرد .همچنین ،به
الكتروني پويشي نشر میدانی تأييد شد [ .]98درنهایت ،قابلیت منسوج کمک آن میتوان مونومرهای متنوعی را روی الیاف پلیپروپیلن پیوند
بیبافت اصالح شده برای جذب رنگزای کاتیونی آبی متیلن از محیط آبی زد و خواص مدنظر را روی سطح ایجاد کرد.
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Abstract
Plasma treatment is a fast and environmentally friendly process for surface modification of polymeric
and textile materials. In this study, the various types of plasma treatment are introduced and the most
effective parameters on the treatment are discussed. Furthermore, the application of cold plasma treatment on textile goods is briefly discussed and the research works on modification of polypropylene
fibers are reviewed. The cold plasma treatment can improve the wettability, water absorption and
adhesion of polypropylene fibers. The plasma treatment has been also used for grafting of different
monomers, drug, and nanoparticles on the surface of polypropylene fibers.

Keywords

plasma,
polypropylene,
surface modification,
grafting,
wettability

)*) Address Correspondence to A. Haji, Email: ahaji@iaubir.ac.ir

