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چكيدهtca
rtsbA
در اين تحقيق يك ماده رنگزاي ديسپرس جدید بر پايه ي مشتقات تيازول سنتز و خواص رنگرزی آن بر روی الیاف پلی استر مورد بررسي
قرار گرفته است .بدین منظور  -2آمينو -6 -نيترو بنزوتيازول دي آزوته شد و در محيط اسيدي با   -N,N -3دي اتيل آمينو -استانيليد،
پيوند گرديد .ماده رنگزاي سنتز شده به روش  TLCخالص سازي شده و از طريق آناليز دستگاهي  UV-vis ,DSC , FTIR ,1HNMRمورد
شناسايي و تاييد قرار گرفت .همچنين خواص اسپكتروفتومتري ماده رنگزاي سنتز شده تعيين گشته و ويژگي هاي ضد ميكروبي
آن ارزيابي شد .نتايج نشان دادند كه ماده رنگزاي سنتز شده در مقابل هر دو نوع باکتری استافيالكوكوس طاليي و اشريشيا كولي،
خاصيت ضد ميكروبي دارد .در ادامه ديسپرسيوني از ماده رنگزا تهيه شده و بر روي پارچه پلي استر به كار گرفته شد و در نهایت
نيز خواص رنگرزی آن بررسی گردید .نتایج نشان ميدهد که ماده رنگزای سنتز شده عالوه بر دارا بودن ثبات های شستشويي،
تعرق و سايشي عالي و نیز ثبات های نوري و تصعیدی متوسط بر روی الیاف پلی استر ،از یکنواختی و قابلیت رنگرزی خوبی بر
روی این الیاف برخوردار می باشد.
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 -1مقدمه
منسوجات محيط مناسبي براي رشد ميكروارگانيسمهايي از
قبيل باكتري ها و قارچها مي باشند .آنها مي توانند در صورت
مهيا بودن شرايط الزم مانند رطوبت ،مواد غذايي و حرارت ،به
سرعت تكثير شوند .تاكنون پژوهش هاي متنوعي در زمينه
ي جلوگيري از رشد و تكثير باكتريها در منسوجات صورت
گرفته است كه نتايج اين پژوهشها به توليد منسوجات ضد
ميكروب منجر شده است .اين منسوجات طي سالهاي اخير
به علت افزايش نگراني در خصوص آلودگي و سرايت امراض
در مكانهاي عمومي و بيمارستانها ،بسيار مورد توجه قرار
گرفته اند .استفاده از منسوجات ضدميكروب در بيمارستانها
مي تواند به كاهش ســرعت انتقال بيماري و عفونت كمك
نمايد .به طور معمول عمليات ضدميكروبي روي پارچه ها طي
فرآيندهاي تكميلي شيميايي انجام مي شود كه به دنبال آن
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هزينه هايی اضافي را به كارخانجات تحميل مينمايد .امروزه
يكي از زمينه هاي فعال تحقيقاتي ،بهينهسازي مصرف انرژي
و حفظ محيط زيست مي باشد .ادغام نمودن چندين فرآيند
تكميلــي و انجام آنها دريك مرحله ،به ميزان قابل مالحظه
اي مصرف انرژي را پايين آورده و پســاب ايجاد شده را نيز
كاهش مي دهد[ .]1يكي از راهكارهاي تهيه منسوجات ضد
ميكروب استفاده از مواد رنگزا مي باشد .برخي از مواد رنگزا
عالوه بر دارا بودن قابليــت رنگ نمودن كاالها ،ويژگيهاي
خاص ديگري را نيز به الياف مي دهند.
يكي از اين ويژگيها مي تواند خاصيت ضد ميكروبي باشد.
كاربرد وســيع مواد رنگــزاي آزو بر روي الياف نســاجي و
ويژگيهاي بارز آنها ســبب شده اســت كه در اين تحقيق،
ماده رنگزاي ديســپرس بر پايه آزو ســنتز شده و خاصيت
ضــد ميكروبي آن مــورد ارزيابي قرار گيرد .در اين راســتا
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 -2آمينــو -6-نيترو بنزوتيازول دي آزوته شــد و با  -N,N -3دي اتيل آمينو-
اســتانيليد،كوپل گرديد تا ماده رنگزاي مورد نظر حاصل شود .سپس خاصيت
ضد ميكروبي كاالهاي رنگرزي شده مطالعه گشته ،ماده رنگزاي سنتز شده به
روشهاي آناليز دستگاهي شناسايي شده و در پايان خواص رنگي آن مورد بررسي
قرار گرفت.
 -2تجربیات
 -1-2مواد و تجهيزات
مــواد مصرفي در اين تحقيق شــامل  -2آمينو -6-نيتــرو بنزوتيازول (،)%99
 -N,N-3دي اتيل آمينو -اســتانيليد ( ،)%99ســولفوريك اسيد ( ،)%98سديم
نيتريت ( ،)%99/5پرپيونيك اســيد ( ،)%99ســديم كربنات ( ،)%99/5سديم
كلريد( ،)%99/5سديم هيدروكسيد ( ،)%99سيليكاژل ( ،)GF254 60ديسپرس
كننده ( ،)Dystar Dispertane MFدترجنت آنیونی (،)AROFAM-N-300
سديم هيدروژن ارتو فسفات ( ،)%100صابون استاندارد ( )%100و ديگر مواد
از شركت مرك ،آلدريج و داي استار تهيه شدند .براي شناسايي ماده رنگزاي
ســنتز شده از طيف سنجي مادون قرمز  FTIR:Nicolet 470/670/870و طيف
رزونانس مغناطيسي هستهاي 1HNMR: Brucker Evance 500 MHZاستفاده
شــد .ضمنًا براي اندازه گيري نقطه ي ذوب ماده رنگزاي سنتز شده از دستگاه
 DSC: 2010 TA Instrumentsو جهت تعيين مقدار طول موج ماكزيمم جذب
و اندازه گيري ضريب جذب موالر آن ،از دستگاه اسپكتروفتومتر انتقالي Cecil
 9200 Double Beamاستفاده گردید .از دستگاه اندازهگيري ثبات نوري زنون
 Heraeus instruments Xenotest Alpha LMو دستگاه  SD-QD32و دستگاه
 QE-OC2-2شركت نيك تكس نیز به ترتيب براي اندازهگيري ثبات نوري ،تعرق
و مالشي استفاده گرديد .در ضمن پارچه پلیاستر رنگرزی شده ،تاری -پودی،
با طرح بافت سرژه  ،3/2تراکم تار  125تار بر سانتی متر و تراکم پود  64پود بر
سانتی متر از شرکت ریسندگی و بافندگی شماره  3کاشان خریداری شد.
 -2-2روش ها
 -1-2-2سنتز ماده رنگزا
در يك بشــر  25ميليليتري مقدار  0/25گرم ســديم نيتريت اضافه شده ،به
آرامي و طی مدت  15الی  20دقيقه همراه با همزدن ،به  1/8 mlســولفوريك
اسيد غليظ در دمای زير  10° Cاضافه شد .پس از اينكه تمامي سديم  نيتريت
مصــرف گردید ،محلول واکنش به مدت  10دقيقه در حمام يخ و  5دقيقه در
دماي محيط همزده شــد .بشــر به يك حمام آب گرم منتقل شده و به آرامي
دماي محتويات آن تا  65° Cافزايش يافت تا تمامي ســديم نيتريت در اسيد
حل شود .در طي اين مدت نبايد گاز رنگي متصاعد شده و يا محلول رنگي شود.
سپس محلول شفاف و بيرنگ در حمام يخ تا دماي  5° Cسرد شد .در يك بشر
ديگر مخلوطي از پرپيونيك اسيد و استيك اسيد به نسبتهای مختلف تهيه،
و به مخلوط واکنش اضافه شــد .بايد دقت شود به هنگام افزایش اسید ،دماي
مخلوط واکنش نبايد از  20° Cتجاوز کند .سپس مخلوط واکنش تا دماي 5°C
ســرد شده و به آن  0/5گرم  -2آمينو -6-نيتروبنزوتيازول اضافه گردید .آمین
محلول در اسید به تدریج و به آرامی در دمای زیر 10° Cبه محلول تهیه شده از
سدیم نیتریت و سولفوریک اسید اضافه شده و ديآزوته كردن آمین به مدت دو
ساعت ادامه يافت .بدین ترتیب محلول غليظ ،شفاف و زرد رنگي حاصل شد و
نمك ديآزونيوم به دست آمد .در يك بشر  0/5گرم  -N،N-3دياتیل -آمينو-
اســتانيليد در  5 mlاستيك اسيد در pH = 2-3همراه با حرارت دادن حل شد
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و دمــاي آن تا  5° Cكاهش يافــت .اين محلول در حمام يخ قرارگرفت و طي
مدت 30دقيقه نمك ديآزونيوم آماده شــده ،به آن اضافه گرديد .براي تنظیم
 pHمحلول واکنش در محدوده  4تا  ،5از  50 mlمحلول اشــباع سديم استات
اســتفاده شد .مخلوط واكنش به مدت  2ســاعت در دماي زير  10° Cهمزده
شــد تا واكنش كامل گردد .برای اطالع از کامل شــدن واکنش از روش TLC
با تولوئن -اســتيك اسید استفاده شد .پس از اطمینان از پایان یافتن واکنش،
مخلوط واکنش فيلتر شــده و ابتدا با آب ســرد و سپس با آب جوش شستشو
داده شد .پس از آن شستشوي رسوب تا زماني ادامه مي يابد كه محلول خارج
شده از فيلتر بيرنگ شود .در پایان نیز رسوب حاصل در آون ()100-120°C
خشك گردید.
 -2-2-2رنگرزي الياف پلی استر
جهت تهیه ديسپرسيون مناسبي از ماده رنگزا 1 ،گرم از ماده رنگزای سنتز شده
به همراه  2گرم دیســپرس کننده غیر یونی ( )Dystar DispertaneMFو ماده
خیس کننده ( )AROFAM-N-300به مدت  24ساعت آسیاب گردید .پیش از
عملیات رنگرزی ،الیاف پلی استر باید شسته شوند .برای این کار پـارچـــههاي
يـك گـرمي پلیاستر در حمـامي حـاوي 5  g/lدترجـنت آنـيوني با L:R=40:1
در دمای   60°Cبه مدت  30دقیقه عمل شــده و ســپس عملیات رنگرزی در
دســتگاه روتادایر شرکت نســاج صنعت یزد ،بر طبق گراف نشان داده شده در
شکل  1صورت گرفت  .

شکل -1گراف رنگرزي الیاف پلياستر

ثبــات شستشــویی کاالی رنگــرزی شــده مطابق اســتاندارد                                                       
( ISO105-C02:1989(Eانجام شــد .شستشو در حمامی با دمای  60 C°به
مــدت  30دقیقه با  5 g/Lشــوینده 1 g/l ،پربرات و   1g/lکربنات ســدیم
انجام شد .ثبات نوری کاالی رنگرزی شده مطابق استاندارد(ISO105-B02:1994
 (Eتوســط دســتگاه ثبات نوری دارای المپ زنون و به کار گيري نمونه های
مرجع معیار آبی اندازهگیری شدند .جهت تعیین ثــــبات تـعـرق كـاالهـاي
رنگـــرزي شده از روش اسـتانـدارد ( ISO105-E04:1994(Eاستفاده گردید.
روش آزمــون به اين صورت بود كه نمونه مركب در محلول عرق اســيدي و
قليايي با  L:Rبرابر  50 : 1به مدت  30دقيقه در دماي محيط قرار داده شــد.
سپس محلول اضافی نمونهها با استفاده از دستگاه فوالرد گرفته شد و بين دو
صفحه دســتگاه تحت وزنه  5 Kgقرارگرفت .اين مجموعه در آون با دماي C
 37°به مدت  4ساعت قرار داده شد .تغيير رنگ نمونهها و لكهگذاري بر روي
پارچههاي همراه با معيار خاكستري مورد ارزيابي قرار گرفتند (جدول  .)1به
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منظور اندازهگیری ثبات تصعیدی و ثبات سایشی ماده رنگزای سنتز شده بر رنگزاي ســنتز شــده (شــکل )2مورد تایید قرار گیرد FTIR .حضور
روی الیاف پلیاستر نیز به ترتیب از استانداردهای( ISO 105- P01:1993 (Eگروههــاي  C =0مربوط به  NHCOCH3و آزو را به ترتيب در نواحي
 1687،1617cm -1و 1532تاييد مي كند .ضمنًا  1HNMRنيز تعداد
و   ISO105C06C2Sاستفاده گردید.
پروتونهاي موجود در ســاختار شيميايي ماده رنگزاي سنتز شده را
تاييد مي نماید .جزئيات بيشــتر در مورد طيف  1HNMRو  FTIRبه
 -3-2-2آزمونهاي ضد ميكروبي ماده رنگزاي سنتز شده
سنجش خواص ضد ميكروبي ماده رنگزاي سنتز شده در حالت سوسپانسيون ترتیب در اشکال  3و  4نشان داده شده است.
به روش كمي  AATCC 147-2004در مقابل باكتريهاي استافيالكوكوس
طاليي و اشريشــيا كولي انجام گرفت .در اين روش سلولهای باکتري ها
روي بشقابهاي آگار تزريق و اشباع ميشوند و براي تماس نزديك ،نمونه
منسوج بر روي آن قرار ميگيرد .سپس  ،بشقابها به مدت  18-24ساعت
در دماي  37°Cســاعت قرار ميگيرند .رشــد باكتريهــا در زير و اطراف
لبههاي پارچه ها بررسي و "منطقه بازدارندگي" تعيين ميگردد .عدم رشد
باكتري مستقيم زير نمونه پارچه ،نشان دهنده وجود فعاليت ضد ميكروبي
شکل -2ساختار ماده رنگزاي سنتز شده
است.
 -3بحث و نتيجه گيري
 -1-3دي آزوتاسيون وكوپلينگ
اولين مرحله سنتز مواد رنگزاي آزو ،ديآزوته كردن آمینهای آروماتیک نوع
اول برای به دست آوردن نمك دي-آزونیوم مي باشد .]2[.معموالً يك محلول
آميني در آب ،در دماي زير  10°Cبه وســيله ســديم نيتريت و يك اســيد
معدني به نمك دي آزونيوم تبديل ميشود .آمينهايي كه داراي قدرت بازي
بسيار ضعيفي هستند به وسيله سديم نيتريت و سولفوريك اسيد ،ديآزوته
می شــوند .در اين صورت عامل ديآزوته كننده نيتروزيل سولفوريك اسيد
( )HSO4- NO+خواهد بود كه به ســهولت از طريق افزايش سديم نيتريت به
سولفوريك اسيد غليظ به دست ميآيد[ .]3از آنجا که آمین مورد استفاده در
این کار یعنی  -2آمينو -6-نيتروبنزوتيازول ،یک آمین ضعیف میباشــد ،لذا
برای ديآزوته كردن آن از نيتروزيل سولفوريك اسيد استفاده گردید .به علت
حساسیت تــركيبات تيازول نسبت به محيطهاي قليايي ،از مخلوط استيك
اسيد و پرپيونيك اسيد براي انحالل -2آمينو-6-نيترو بنزوتيازول استفاده شد
تا  pHمحيط واكنش كامال اسيدي باشد .نكته مهم ديگر ،حفظ دما زير 10°C
در تمام مراحل اســت زيرا در درجات باالتر نمــك ديآزونيوم تجزيه و گاز
ازت متصاعد ميكنند و محصوالتي مانند فنل تشكيل ميدهند[ .]4نمكهاي
ديآزونيوم از طريق جفت شــدن با يك تركيب آروماتيك الكترون دهنده به
مواد رنگزاي آزو تبديل ميشوند .در واكنش كوپلينگ آزو ضروري است كه نه
فقط پيش تعادالت تركيبهاي ديآزو ،بلكه پيش تعادالت اجزاء جفت شونده
نيز در نظر گرفته شوند[ .]5در این کار از  -N،N-3دياتیل -آمينو -استانيليد
که در استیک اسید حل شد ،به عنوان جزء كوپلر استفاده گردید .براي تنظيم
 pHاز سديم استات استفادهشد .دما و  pHدر راندمان کوپلینگ بسیار موثر
هستند؛ به طوری که در محیط اسیدی قوی واکنش انجام نشده و در دماهای
باال نمک دی آزونیوم تجزیه می شــود .براي خالص سازي ماده رنگزاي سنتز
شده از روش كروماتوگرافي اليه ي نازك ،با استفاده از حالل تولوئن -استيك
اسيد با نسبت  9:1استفاده شد .راندمان محصول نهايي واكنش نيز  %63بود.

شكل  -3طيـف  1HNMRمــاده رنـگـزاي سـنتـز شده

شكل -4طيـف  FTIRمــاده رنـگـزاي سـنتـز شده

 -3-3ويژگيهاي اسپكتروفتومتري ماده رنگزاي سنتز شده
اسپكـــتروفتومتري  UV-Visنشـان داد كه مـاده رنگـــزاي سـنتز شـده در
حــالل استــون داراي طــول مــوج مــاكزيمم  563/3 nmو مقدار ضريب
جــذب مولي  62901 l/mol cmميباشد (شكل .)5اندازه طول موج ماکزیمم
جذب نشــان میدهد که ماده رنگزای سنتز شــده در استون دارای رنگ قرمز
اســت و مقدار ضریب جذبی موالر نشان میدهد که ماده رنگزای سنتز شده،
 -2-3آناليز و شناسايي ماده رنگزاي سنتز شده
دارای قدرت رنگی بسیار زیادی است و قابلیت تجاری شدن را دارد .محلول ماده
براي شناسايي و آناليز ماده رنگزاي سنتز شده از روشهاي دستگاهي
رنگزای سنتز شده در استون نشان داد که عرض نوار در نصف ارتفاع معادل nm
1
 FTIR ، HNMRو  UV-visاســتفاده شــد تــا صحت ســاختار ماده  90است كه نشان دهنده خلوص مناسب اين ماده رنگزا ميباشد.
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سنتز يك ماده رنگزاي ديسپرس جديد بر پايه بنزوتیازول و ...

كمالالدين قرنجيگ و همكاران

جدول  -1نتايج ثبات رنگ روي الياف پلياستر
ثبات
شستشويي
ثبات سايشي
ISO105ISO105ISO105ثبات نوري ISO105C06C2S
)E04:1994(E) P01:1993(E
)C02:1989(E
ISO105تغيير لكهگذاري ) B02:1994(Eتغيير لكهگذاري تغيير لكهگذاري تغيير لكهگذاري
رنگ
رنگ
رنگ
رنگ
ثبات تصعیدی

ثبات تعرق

150 °C 150 °C
5

5

4-5

5

5

4

4-5

4-5

5

 -5-3آزمونهاي ضدميكروبي
آزمونهاي ضــد ميكروبي بر روي پارچه هاي پلی اســتری  مطابق
شکل  -5نوار جذبی ماده رنگزای سنتز شده در استن
اســتاندارد  AATCC 147-2004انجام شــد و نتايج حاکی از آن بود
كه كاالهاي رنگرزي شــده داراي خواص ضد ميكروبي نسبتا ضعیفی
 -4-3رنگرزي الياف پلياستر
پس از ســنتز ماده رنگزای مورد نظر ،دیسپرســیونی از آن در آب تهیه شد هستند.
و ســپس برای رنگرزی الیاف پلی اســتر به کار رفت .مواردي که در رنگرزي
الياف پلياستر مورد بررسي قرار گرفتند ،عبارت بود از :قابليت رنگرزي ،سرعت  -4نتیجه گیری
رنگرزي ،ثبات نوري ،ثبات شستشويي ،ثبات تصعيدي و ثبات در برابر تعرق .يــك ماده رنگزاي مونو آزو با به كار بردن  -2آمينو -6-نيتروبنزوتيازول
براي اندازهگيري ميزان قابليت رنگرزي ماده رنگزاي سنتز شده بر روي الياف به عنوان جزء ديآزوته شــونده و  -N،N-3دي متيل-آمينو -استانيليد
پلياستر رنگرزي هایي با غلظتهاي  2/1 ،1/5 ،1 ،0/6 ،0/3 ،0/1و  4/2درصد به عنوان جزء جفت شــونده ،سنتز گردید .ماده رنگزاي سنتز شده پس
از ماده رنگزا به كار رفت و مقادیر  K/Sكاالهاي رنگرزي شده با استفاده از معادلة از خالصسازي با روشهاي دســتگاهي مختلف  FTIR, 1HNMRو UV-Vis
كيوبلكا -مانك و نتایج حاصل از اسپکتروفتومتری انعکاسی به دست آمده و مورد شناسايي قرار گرفت .خواص اسپكتروسكوپي ماده رنگزاي سنتز
منحنی  Build-upآن رسم گردید (شکل .)6نتایج نشان دادند که ماده رنگزای
شــده نیز در حاللاستون مورد بررسي قرار گرفت .نتايج نشان دادند
سنتز شده دارای  Build-upخوبي بر روی الياف پلی استر بوده و برای رنگرزی
كه ماده رنگزاي سنتز شده دارای طــــول مــوج مــاكزيمم 563/3
این لیف مناسب است .منحني  Build-upماده رنگزاي سنتز شده نشان داد كه
با افزایش غلظت  %0/1تا  ،%1میزان برداشت ماده رنگزا روی پارچه پلیاستر نانومتر و مقدار ضريب جــذب مولي آن  62901 l/mol cmميباشد.
افزایش یافته و در غلظت  %2به اشباع رسیده و پس از آن با افزایش غلظت تا كاربرد ماده رنگزاي ســنتز شده بر روي الياف پلي استر نیز نشان داد
 ، %4/2تغییر چشمگیری در میزان برداشت ماده رنگزای سنتز شده مشاهده كه ماده رنگزا قادر اســت الياف پلي اســتر را به رنگ قرمز با خواص
نشده و شیب نمودار صفر شده است .به عبارت دیگر افزایش غلظت ماده رنگزا ثباتي خــوب رنگرزي نمايد .آزمونهاي ضد ميكروبي انجام شــده بر
در غلظتهای بیش از  ،%2تغییری در میزان برداشت رنگی نخواهد داشت .در روي پارچههاي پلي اســتري مطابق استاندارد AATCC 147-2004
کل ماده رنگزای سنتز شده دارای  Build-upخوبي بر روی الياف پلیاستر بوده نشان داد كه كاالهاي رنگرزي شده داراي خواص ضد ميكروبي نسبتًا
و برای رنگرزی این لیف مناسب است .اندازه گيري خواص ثباتي ماده رنگزاي ضعيفي می باشند.
ســنتز شده بر روي الياف پلي استر نيز نشان داد كه ماده رنگزاي سنتز شده
داراي ثبات شستشويي ،تعرق و سايشي عالي ثبات نوري و تصعیدی متوسط  -5مراجع
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