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  High – Performance Liguid Chromatography) HPLC(     42 گرادیان :ـ جدول 1ـ3

  شرایط واکنشی مختلف وخالصه اي از غلظتهاي آغازین و پایانی: ـ جدول2ـ3
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      9              .ساختمان کریستالی ترلین : ـ شکل 2ـ1
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  38          . رشیددورنگزاي دیسپرس حساس به قلیا تغییرد: ـ شکل 3ـ3

    40      . توسط آنزیم کوتیناز به عنوان کاتالیزورCTRهیدرولیز محصوالت : ـ شکل 4ـ3
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از) High – Performance Liguid Chromatography) HPLC کروماتوگرافی: ـ شکل 6ـ3

  44       .هیدرولیزشده توسط آنزیم کوتیناز CTR )سیکلوتریس ـ اتیلن ترفتاالت(

  SC-CO2   50ته نشین شدن تري مرها در قسمتی از لوله در ماشین رنگرزي درروش رنگرزي : ـ شکل 7ـ3

  50           .برطرف شدن گرفتگی لوله بوسیله حالل استن:  ـ شکل 8ـ3

  SC-CO2.    51ازاولیگومرهاي ایجادشده درروش رنگرزي باالکترونی ـ شکل ـ تصویرمیکروسکوپ 9ـ3

52    .ظرف منفذدار تحت فشارباال جهت پاکسازي و جداسازي اولیگومرها: ـ شکل 10ـ3
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  فهرست شکلها
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    53      .میزان افزایش یکنواخت دي اکسید کربن و تجزیه دیمرازسطح : ـ شکل 11ـ3

    56      .تگی اولیگومرها در محیط آمونیاك مایع نسبت به دما و زمان وابس: ـ شکل 12ـ3

    56     .وابستگی غلظت آمونیاك مایع روي مقاومت سطحی الیاف پلی استر: ـ شکل 13ـ3

    PET  Poly(ethylene terephthalate) ،PEI Poly(ethylene isophthalate)واحد تکراري : ـ شکل 14ـ3

   PDEGT Poly (diethylene glycol terephthalate).            58  

    PET , PEI , PDEGT .          58طیف مادون قرمز از : ـ شکل 15ـ3

    PET , PEI  .            61طیف هاي مادون قرمز : ـ شکل 16ـ3 

  PET , PEI , PDEGT .    62 قرمزدالیل پیشنهادي تفاوت در طیف مادون : ـ شکل 17ـ3

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

    

        



م   

  چکیده

اتیلن ( د مرحله اي اسید ترفتالیک و اتیلن گلیکول تشکیل ماده اي با وزن مولکولی باال می دهد پلی                   تراکم چن 

این تراکم چندمرحله اي اسید ترفتالیک و  اتیلن گلیکول اولیگومرهاي خطی و حلقـوي                )  . PET)( ترفتاالت  

 ازاولیگومر ها بوده کـه      1-4 % حدود  شامل وزنی در   PETنیز تولید می کند که طبق گزارشات مختلف الیاف            

ایـن مـاده بـه طـور     .   مـی باشـد  ( CTR ) تریس اتیلن ترفتاالت  –عمدتاً به شکل تري مر حلقوي به نام سیلکو 

  . محلول آبی، تاثیر میگذاردناخواسته در فرایندهاي گوناگون صنعتی نظیر رنگرزي در 

ح مهاجرت کرده و کریستالهاي متراکم و انباشـته   در فرایند دماهاي باال به سط      PETذرات اولیگومریک الیاف    

  نه تنها در نحوه عملکرد قسمتهاي ماشین تاثیر می گذارد بلکـه  ( CTR )را تشکیل می دهد تشکیل رسوبهاي 

  . گردد  نیز میPETباعث کاهش کیفیت الیاف 

 روشـهایی کـاهش پیـدا مـی     بـا انجـام  ) اتیلن ترفتاالت   (بنابراین اولیگومرهاي موجود در ماشین ها و الیاف پلی        

این روش ها که درمتن توضیح داده شده است  به طور معمول عبارتند از استفاده از عملیات قبلی بـا قلیـا            . کنند

در دماي باال، استفاده از مواد کمکی در هنگام رنگرزي ، تخلیه محلول رنگ پس از رنگـرزي در دمـاي بـاال،         

،اسـتفاده از      ( SF) محـیط قلیـایی، اسـتفاده از سـطح فعـال هـا        تمیزکردن ماشین به طور مرتب، رنگرزي در

     .…آنزیم و 

همچنین روشهایی جهت استخراج، تجزیه و حل کردن اولیگومرها وجود دارد که براي هرکدام مـواد خاصـی     

  . موردنیازمی باشد

  

  


