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اطالعرسانياسپین فینش در تولید الیاف مصنوعی

1-مقدمه
الیاف مصنوعی برای استفاده موثر و کارآمد در فرآیند های تکمیلی بعدی و تبدیل به 
کاالی نساجی در کاربری های مختلف، به اسپین فینیش نیاز دارند. اگرچه مواد تکمیلی 
افزوده شده به فیالمنت ،  فقط یک الیه تشکیل شده از چندین مولکول ضخامت دارند 
که روی سطح لیف اعمال شده اند ، اما یکی از مهمترین متغیرهای عملکرد، کیفیت 

و یکنواختی در فرآیند هستند.
الزامات اساسی در تولید الیاف یا فیالمنت عبارتند از حرکت نخ با تغییرات ضروری 
زاویه در مسیر ، کشش با درصد دقیق و محاسبه شده و رفع تنش برای کنترل 
خواص مکانیکی،تابندگی وکشش ، و در نهایت نخ پیچی و عدل بندی صحیح 
جهت تولید یک بسته قابل قبول تجاری.الزامات اعمال شده بر روی اسپین فینیش 
مفید  تولید  روند  از  مرحله خاص  در یک  فنی که  و مشخصه  است  زیاد  بسیار 
است ممکن است در مرحله دیگرمضر باشد.در نتیجه بیشترین فنیش های که در 
دسترس هستند، ارائه دهنده تعادل بین خواسته های مختلف مصرف کننده هستند 
و این مطلب نشان می دهد که هیچ اسپین  فینیش ایده آلی و همچنین هیچ اسپین 
فینیش همه کاره ای وجود ندارد که بتواند برای همه نوع الیاف  استفاده شود از 
این رو، اسپین فینیش های تخصصی برای کاربردهای نهایی خاص در حال ایجاد 
هستند است.تعدادی از بررسی جامع]1-12[ در ارتباط با تکنولوژی اسپین فنیش 
منتشر شده اند که تشریح  کننده مراحل آماده سازی و خواص آنها می باشد.با این 
حال، اطالعات کمی در مورد ترکیبات خاص و عملکرد آنها وجود دارد. در این 
مقال تالش شده است تا یک دید کلی در این زمینه ارائه شود و خواص برخی از 

فرموالسیون های خاص مورد بحث قرار گرفته است.

2-خواصاسپینفینیش
عملکرد و نقش اصلی اسپین فینیش ایجاد روانی و لغزندگی بر روی سطح الیاف و 
فیالمنت، عملکرد آنتی استاتیکی و چسبندگی خوِب لیف به لیف است. به منظور ایفای 

این نقش، یک اسپین فینیش باید خواص مطلوب زیر را داشته باشد:
1( اسپین فینیش باید روانی و لغزندگی خوب برای کاهش اصطکاک الیاف به فلز 
)F/M( داشته باشد که این کاهش اصطکاک به منظور جلوگیری از ساییدگی الیاف و 

حفظ تنش یکنواخت در طول فرآیند است.
2( در طول فرایند باید حجم شارژ  استاتیکی را کاهش دهد.

3( درجة متعادل چسبندگی ضروری است، زیرا روانکاری بیش از اندازه ممکن است 
موجب ایجاد لغزش خارج از کنترل لیف شود که این امر موجب خرابی عملکرد در 

دوک پیچی و دیگر عملیات آتی می-شود.
4( باید دامنه ویسکوزیته کنترل شده داشته باشد؛ چراکه ویسکوزیته بسیار پایین سبب 
ایجاد مشکالتی در دسته الیاف و پرزی شدن آن  و مقادیر اصطکاکی کم آنها می شود، 
درحالیکه ویسکوزیته بسیار زیاد باعث چسبندگی بیش از حد الیاف با مقادیر اصطکاکی 

زیاد می شود.
5( برای ویسکوزیته پایدار، اسپین فینیش باید در مقابل رشد باکتری ها مقاوم باشد. 
همچنین باید در حضور اکسیژن ترکیبات رزینی یا پلیمری غیر محلول تشکیل نشود.

باعث  قابلیت شستشوی ضعیف  برداشت )سهولت حذف(؛  یا  قابلیت شستشو   )6
مشکالت در رنگرزی و لکه گذاری بالقوه می  شود.

7( ایجاد خوردگی روی قطعات فلزی و غیر فلزی نکند و نباید باعث آسیب رساندن به 
غلطک ها، راهنماها و سوزن ها شود.

8( باید غیر آلرژیک، غیر سمی و از نظر زیست محیطی قابل قبول باشد.
9( اسپین فینش بطورکلی به شکل امولسیون شده استفاده می شوند، از این رو آنها 
باید به راحتی قابلیت امولسیون شدن را دارا باشند. )انواع جدیدتر اسپین فینیش قابلیت 

استفاده به صورت خالص یا نت را دارند(

3-نقشاسپینفینیش
اگرچه اسپین فینیش تنها بخش کوچکی از کل سیستم تولید الیاف است، اما در فرایند، 
عملکرد و کیفیت محصول نهایی، نقش بسیار مهمی را ایفا می کند. پوشش اسپین 
فینیش یک رابط واقعی بین لیف و هر سطح تماس دیگر است، بعنوان مثال درغلطک 

راهنما، مناطق حرارتی، سوزن بافندگی، و غیره.
 بمنظور درک نقش خاصی از اسپین فینیش، ابتدا الزم است که مکانیزم های پایه ای 
که در سه عمل اصلی این محصوالت وجود دارد، یعنی روانکاری سطح لیف، اثر آنتی 

استاتیک و چسبندگی لیف در یک مجموعه الیاف، در نظر گرفته شود.

امیر هاللی و شاهد سجادی - شرک کاوان شیمی سورن 
این متن از کتاب فن آوری تولید الیاف برگرفته و ترجمه شده و نکاتی نیز به آن افزون شده است. در واقع این کتاب شامل 20 فصل است که هر فصل به 
طور جداگانه توسط نویسنده های مختلف به رشته تحریر در آمده و درباره نکات مختلف و موضوعات متفاوت در زمینه تولید الیاف مصنوعی است.یکی از 
مهم ترین فصول این کتاب برسی اسپین فنیش در تولید الیاف مصنوعی است )فصل 7(. با توجه به جهش تولید الیاف مصنوعی در ایران برسی جامع و مانع 
این محصوالت ضروری به نظر می رسد و به تولید کنندگان و مصرف کنندگان این محصول ایده های عملی برای پیشرفت این قسمت مهم از صنعت نساجی 

را ارایه می کند. 

بخش اول
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3-1-روانکاری
رفتار اصطکاکی کلی لیف روانکاری شده با مایع روانکاری در شکل ذیل خالصه شده 
است.این شکل نشان می دهد که چگونه ضریب اصطکاک مربوط به یک پارامتری 
است که عملکرِد سرعت فرآیند، ویسکوزیته فینیش و فشار )منطقه تماس/نیرو( 
می باشد. این رفتار مشابه رفتاری است که درروانکاری فلز است که در آن دو ناحیه 
متمایز - ناحیه مرزی و ناحیه هیدرودینامیکی - با ناحیه نیمه مرزی متوسط وجود دارد.

خط نقطه-خط چین نشان دهندة سهم مولفة مرزی اصطکاک می باشد. در سرعت های 
پایین تماس کششی الیاف و در جایی که  فشارهای تماسی باال وجود دارد، روانکاری 
مرزی از فیلم نازِک روان کنندة مقاوم در برابر فشار حاصل می شود. در حالت مرزی، 
سطوح کش آمده با یک فیلم از روان کننده در مقیاس مولکولی جدا شده، و تماس های 

جامد بطور مداوم در فیلم محافظ نفوذ می کند ]9[.
اصطکاک هیدرودینامیکی که توسط خطوط خط چین نشان داده شده است، ناشی از 
تنش های برشی در داخل یک فیلم مایع ضخیم تر)حداقل چند الیه مولکولی ضخیم( 

بین دو سطح است.

)الف(روانکاریسطوحمرزی
عوامل مهمي كه بر روانكاري سطوح مرزي و اصطكاك اثر مي گذارند عبارتند از:

1( ماهیت شیمیایی روان کننده و سطح ُسر؛
2( مقاومت برشِی روان کننده؛
3( ساختار فیزیکی زیرالیه ها؛

4( فشار در منطقه تماس.
در مناطق مرزی و هم نیمه مرزی، بین نخ و سطوح تماس راهنما در سرعت های پایین 
و/یا فشار باالو مناطق با تماس وسیع، پدیدة لغزیدن-چسبیدن رخ می دهد. همانطور 
که سرعت افزایش می یابد لغزیدن-چسبیدن ناپدید می شود.در این نقطه، اصطکاک از 
نیمه مرزی به هیدرودینامیکی تغییر می کند.پدیده لغزش-چسبندگی زمانی به وجود می 
آید که فشار در ناحیه تماس افزایش می یابد و یا فیلم روان کننده دارای مقاومت برشی 
کمی باشد،به دلیل اینکه روان کننده ها دارای قدرت پوشانندگی کمی می باشند اجازه 
می دهند که دو سطح با یکدیگر در حالت ساییدگی باشند به این ترتیب اصطکاک و 
بزرگی پدیده لغزندگی-چسبندگی افزایش پیدا می کند. اثر تنش اولیه و سرعت برای 

نایلون براق 66 با یک فیلم روان کننده بوتیل استئارات 1٪ در شکل 2 نشان داده شده 
است. بزرگی میزان لغزیدن-چسبیدن با افزایش سرعت کاهش می یابد.جالب است 
که هیچ لغزیدن-چسبیدنی در سطح تنش ورودی پایین تر از 10 گرم وجود ندارد؛ در 
حالیکه در سطوح تنش اولیه 15 تا 50 گرم،لغزیدن-چسبیدن به طور پیوسته بزرک 
وحجیم می باشد ]14[.با این حال، ناپدید شدن پدیده لغزیدن-چسبیدن در سرعت های 
باالتر نشان دهنده انتقال از اصطکاک نیمه مرزی به اصطکاک هیدرودینامیکی است. 

بنابراین،لغزیدن-چسبیدن با شروع شکل گیری فیلم مستمر ناپدید می شود.
در مقابل، ناپدید شدن ناگهانی لغزیدن-چسبیدن در سرعت های پایین تر ممکن است 
به تغییرات دگرگونی شکل االستیِک الیاف وابسته باشد.حضور مداوم لغزیدن-چسبیدن 
حتی با تنش باالی ورودِی 75 گرم در سرعت های پایین، احتمااًل به دلیل تغییر 
شکل پذیری قابل توجه در این بار یا نیرو است.بنابراین اندازه گیری خواص اصطکاکی 
در سرعت کم / فشار باال بمنظور درک هر سیستم فرایندی و تکمیلی لیف بسیار 
مهم است، هرچند که فرآیند بطور معمول در شرایط هیدرودینامیکی عمل می کند.

پیشنهادات متعددی برای توضیح روند لغزیدن-چسبیدن ارائه شده است. 
بوودن و تابور ]15[ بین ضریب اصطکاک استاتیکی که در طول دوره چسبیدن و 
ضریب اصطکاک سینتیکی که در طی حرکت ایجاد می شود، تفاوت قائل می شوند؛ در 
حالی که دجونگ ]16[ رابطه بین زمان چسبیدن و نیرو اصطکاک استاتیکی را براساس 

فرضیه تغییر پیوستگِی Lavrente ارائه داده است.

)ب(روانکاریهیدرودینامیکی
همانطور که در باال ذکر شد، بیشتر فرمولهای اسپین فینیش ها برای حفظ اصطکاک 
در منطقه هیدرودینامیکی منحنی فرضی )شکل 1(طراحی شده اند. متغیرهای مهم در 

زیر ذکر شده است:

شکل1-رفتاراصطکاکیکلیالیافروانکاریشدهبامایع]9[

شکل2-اثرتنشاولیه)T(برپدیدهلغزش-چسبیدن.شرایطتست]14[:
Chemstrand F-meter, F/F 2.5 turns, 2.5 in 5 pulleys; yarn, bright nylon 
66, 200/34 (Du Pont); finish, 1 % wof 01 n-butylstearate; temperature, 
70°F; RH, 50% .



74   شماره 210   شهریور  99

• عملیات تکمیلی )ویسکوزیته و غلظت اسپین فینیش(؛
• الیاف )دنیر هر فیالمنت، توپوگرافی و شکل الیاف(؛

• فرآیند تولید )سرعت، تنش اعمال شده، زبری سطح تماس، مساحت سطح تماس، 
دما و رطوبت نسبی(.

الذکر، ناحیه تماس، ویسکوزیته و مقدار اسپین فینیش،  در میان متغیرهای فوق 
متغیرهای عمده ای هستند که بر ویژگی های اصطکاکی الیاف مصنوعی اثر می گذارند 
]17[.از آنجا که اصطکاک هیدرودینامیکی بوسیله برش درون فیلم مایع ایجاد می شود 
و بطور معمول نیاز به نیروی بیشتری برای برش فیلم های چسبناک دارد؛انتظار می 
رود که اسپین فینیش با ویسکوزیته باالتر، ضریب اصطکاک و تنش در حال اجرا 

بیشتری در نخ، در یک سیستم فرایندی مورد آزمون داشته باشد.
اثر ویسکوزیته و سرعت بر اصطکاک برای اسپین فینیش ناپکواستات مورد بررسی 
قرار گرفته است )شکل 3(. دیده می شود که در منطقه سرعت کم، ضریب اصطکاک 
سه روان کننده با وجود تفاوت های ویسکوزیته ها نسبتًا کمتر است.در سرعت های 
باالتر، اصطکاک با ویسکوزیته افزایش می یابد.این نشان می دهد که در منطقة مرزی 
اصطکاک مستقل از ویسکوزیته است و در منطقه هیدرودینامیک به شدت وابسته به 
ویسکوزیته است.از آنجایی که در سرعت های پایین الیاف با فلز در تماس است، تنها 
استحکام فیلم بر اصطکاک تاثیر می گذارد؛ افزایش اصطکاک بعلت افزایش مقاومت 

برشی فیلم روان کننده با افزایش ویسکوزیته مشهود است.
 

3-2-عملآنتیاستاتیک
در یک سیستم سطِح راهنما-فینیش-الیاف )شکل 4( سه عامل که بر نیروی الکترو 
استاتیکی الیاِف تکمیل شده تاثیر می گذارد در طول تماس سطحی انتقال شار می کنند، 
نشت شار در فاصله شکاف و جریان شار در سطح است.نکته مهم این است که آیا 

حامل های واقعی شارژ الکترون یا یون هستند، و انتظار می رود نتایج یکسان باشد.
متغیرهای عمده موثر بر استاتیک در فرآیند تولید الیاف سطح تماس و نیرو، رطوبت 
نسبی، سرعت نخ، ماهیت فینیش لیف و درجه حرارت است. رشد شارژ روی سطح 
حرکت الیاف بطور مستقیم با تماس اصطکاکی با دیگر سطوح مرتبط است، و بیشتر 
متغیرهایی که بر روانکاری تاثیر می گذارند نیز بر میزان تولید الکتریسته ساکن تأثیر 

می گذارند. کنترل تولید شارژ از طریق فرمول فینیش دشوار است. اسپین فنیش 
می تواند به محض تولید، فقط در تخلیه شارژ کمک کند.از این رو، انتخاب قاطِع آنتی 
استاتیک در فرمول بندی اسپین فنیش برای از بین بردن شارژ، بسته به ماهیت لیف و 

روند تولید آن ضروری است.
ترکیبات بار دار به لحاظ آنتی استاتیک بودن، بهتر از ترکیبات غیریونی هستند.اطالعات 
مربوط به آنتی-استاتیک ها و عملکرد آنها بعدا ارائه خواهد شد.با این حال، الزم به 
ذکر است که با افزایش مقدار فینیش و افزایش غلظت آنتی استاتیک، هم اصطکاک 

هیدرودینامیکی و هم فعالیت آنتی استاتیک افزایش می یابد.

3-3-چسبندگی
سومین عملکرد اصلی یک اسپین فینیش، ایجاد انسجام بین رشته های یک دسته 
فیالمنت )تو( است. این تابع در الیاف پیوستة با تاب صفر و تولید الیاف استیپل بسیار 
مهم است.چسبندگی ایجاد شده از طریق مایع می تواند از طریق نیرویی که مایع را 
برش می دهد )در صفحه موازی به tow( اندازه گیری شود. سپس بردار نیرو برای 
برِش فیلم مایع در امتداد محور لیف، می تواند اصطکاک هیدرودینامیکی باشد. بنابراین 
متغیرهایي كه نیروي انسجامي لیف-لیف را تحت تأثیر قرار مي دهند، همانند آنچه 
كه بر اصطكاك هیدرودینامیك اثر مي گذارد، مشابه هستند.افزایش چسبندگی لیف 
با سیال فینیش نیز اصطکاک هیدرودینامیکی را افزایش می-دهد.بنابراین مشکالت 
فرآیند مربوط به چسبندگی را می توان به راحتی از لحاظ اصطکاک هیدرودینامیکی، 

تفسیر کرد.

4-اجزاتشکیلدهندهاسپینفینیش
اسپین فینیش  همیشه حاوی تعداد زیادی از اجزای شیمیایی است.اجزای اصلی 
روان کننده، آنتی استاتیک و امولسیفایر ]2-7[ هستند.عالوه بر این،اسپین فینیش ها 
حاوی مقادیر کمی از آنتی اکسیدان ها، محصوالت ضد باکتری، ضد خوردگی، ضد 
عفونی کننده ها،ضد کف ها، افزایش دهندة چسبندگی الستیکی )برای سیم تایر( و 
غیره هستند. گزارش های بسیار خوبی از پیشرفت های اخیر در شیمِی اسپین فینیش 
]2-4[ و روان-کننده های الیاف و سورفاکتانت ها توسط Kleber ]6[ و lee  ]7[ داده 

شده است.مواد شیمیایی مورد استفاده در هر دسته بندی عبارتند از:

1. روان کننده ها
)الف( روان کننده های طبیعی: روغن های معدنی و موم ها، روغن های گیاهی و موم ها 

شکل3-تغییراصطکاکباسرعتدرمنطقهسرعتباال.شرایطتست]14[:
Rothschild F-meter; yarn, bright nylon 66, 200/34 (Du Pont); finish, 1 
% wof; chrome pin RMS 60, 0.5 in diameter; contact angle 360°; T = 10 
g; temperature, 70 ° F; RH, 50%

شکل4-برقرسانیاستاتیکی
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، روغن نارگیل، روغن اسپرم، روغن حیوانات و چربی ها.
)ب( روان کننده های مصنوعی: استرها )بوتیل استئارات(؛ استرهای اتوکسیله، اسیدهای 
چرب اتوکسیله ؛ الکلهای چرب  و اسید های چرب اتوکسیله، پلی اترها، واکسهای 

مصنوعی، سیلیکونها.

2. عوامل آنتی استاتیک
)الف( آنیونی: فسفات آلکایل اسید و نمکهای آنها )فلزات و آلکانوالمین(؛ مشتقات 
اتوکسیله شده از مواد فوق،اتوکسیالت فسفاته اسیدهای چرب و الکل، سولفات های 

آلی و سولفونات ها.
)ب( کاتیونی: آمونیوم کواترنری، پیریدیینیم، ایمیدیزولینیم؛ ترکیبات کینولینیم مانند 

کلرید،metho و ethosulphates؛ اکسید آلکیالمین.
)ج( آمفوتریک: آمیدها اسید چرب اتوکسیله شده؛ 

3. امولسیفایرها
)الف( آنیونی: صابون های اسید چرب )فلزات، نمک های آلکانوالمین(، روغن های 
گیاهی سولفاتی،سولفانات آلکین، نمک های  سوکسینات آلکیل سولفو،نمک آلکال 

فسفات اتوکسیله شده.
)ب( کاتیونی: آمین های چرب، آمین های چرب اتوکسیله شده، آمونیوم چهار ظرفیتی 

و ترکیبات چهار ظرفیتی اتوکسیله .
)ج( غیریونی: پلی گلیکل ها، پلی گلیکل اترها و استرها، استرهای اسید چرب گلیسریل، 

الکل های اتوکسیله شده، اسیدهای چرب، آمید های چرب، فنل های آلکیل.
)ه( آمفوتریک: اسیدهای آمینه و نمک های آنها.

آزمایشات انجام شده توسط اولسن ]13[ نشان داده است که محصوالت کاتیونی بطور 
کلی می تواند مقاومت برشی پلیمرها را بهبود بخشد.با این حال، اصطکاک دینامیکی 

شدیِد لیف به لیف که توسط کاتیون ها اعمال می شود منجر به تولید گرمای کافی 
برای از بین بردن فیلم روان کننده می شود، بطوریکه فنیش دیگر موثر نیست.از این رو 
توصیه می شود که کاتیون ها را با یک فینیش اصطکاکی کمتر ترکیب کنید تا قدرت 
برشی فیلم اسپین فینیش افزایش یابد.دافلر ]18[ متوجه شد که برخی از افزودنی های 
کوپلیمری در کاهش سایش از طریق افزایش مقاومت برشی پلیمر، بسیار موثر هستند.

موثرترین و مناسب ترین روان کننده ها عبارتند از استرهای خاِص فسفات و غیریونی، 
که تنها نیمی از نیرو اصطکاکِی را از بهترین فینیش را برای فرآیند نخ ریسی معمول  

در سیستم پنبه ای  را ارائه می دهد.
با این حال عالوه بر اصطکاک کم، محافظت ضد سایش و آنتی استاتیک نیز بویژه 
در فرآیندهای بسیار سریع مورد نیاز است.برای حفاظت آنتی استاتیک، پوشش ها 
بایدقطبی باشند؛ در حالیکه برای اصطکاک کم، محصوالت غیرقطبی مناسب هستند.

برای برآورده ساختن این الزامات متناقض، فرمول بندی فینیش به طور کلی بر اساس 
تراز است.

در مطالعه دیگری در ارتباط با اسپین فینیش که برای تکسچره الیاف پلی استری 
انجام شده است، خواص استاتیکی برخی از فرموالسیون ها )جدول 1( که حاوی 
کواترنری  آمونیومی  ترکیبات  می دهد  نشان  است  غیریونی  30-40٪امولسیفایر 
)فرموالسیونC و F( ]19[ عملکرد بهتر و باالتر دارد؛ اگر چه آنها باید در غلظت-های 
پایین برای کم کردن رسوبات مرحله حرارتی مورد استفاده قرار گیرند.از سوی دیگر، 
فسفات استر خنثی شده )فرمول H( در غلظت 10 تا 15 درصد باالتر از مقداری که در 
فرموالسیونC و F مورد استفاده قرار می گیرد، حفاظت استاتیک را به سطح معادل آن 
از ترکیبات آمونیوم کواترنری بهبود می بخشد.در تجزیه، فسفات استر خنثی شده یک 
پودر سفیدریز روی صفحات گرم کننده به جا می گذارد و در فرآیند تولید الیاف دخالتی 
ندارد. روان کننده انتخاب شده نیز بر تولید شار استاتیکی تاثیر می گذارد.بوتیل استئارات 

بیشترین میزان شار استاتیکی  و کمترین میزان اختالط استر را تولید می کند. 

جدول1-خواصاستاتیکبرخیازفرموالسیونهایاسپینفینیشریسندگی]19[
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5-تکنیکهایاستفادهاسپینفینیش
خواسته اصلی هر سیستم مصرف کننده اسپین فینیش به این صورت است که 
توانایی پوشش یکنواخت در امتداد طول و محیط تمام لیف و یا دست الیاف را 
داشته باشد تکنیک های کاربردی شرح داده شده در زیر برای رسیدن به این الزام 

مورد استفاده قرار گرفته اند:

5-1-روشغلطکغوطهور
گسترده ترین  و  قدیمی ترین  که  غوطه ور  غلتک  روش  از  شماتیکی  طرح  یک 
روش اعمال اسپین فنیش است است، در شکل 5 نشان داده شده است.غلطک 
که با سرعت ثابت چرخش دارد، به صورت جزئی در یک شاسی حاوی محلول 
اسپین فینیش فرو رفته است، که از یک مخزن اصلی تامین می شود. یک سیستم 
تنظیم سرریز برای سطح ثابت محلول اسپین فنیش با برگشت جریاِن محلول 
اضافی به یک مخزن واسطه، نیز وجود دارد.محلول اسپین فنیش یک فیلم بر 
روی سطح غلطک ایجاد می کند. ضخامت فیلم به سرعت غلتک، ویسکوزیته و 
غلظت محلول اسپین فنیش بستگی دارد.دسته الیاف و یا فیالمنت  غلطک را با 
تماس بسیار کم بصورت مماسی یا با یک زاویه بسیار کم بسته، لمس می کنند.

جهت حرکت الیاف و چرخش غلتک بایدیکسان باشد.اگر آنها در جهت مخالف 
حرکت کنند، از هم گسیختگی بیشتر است و اعمال فنیش مشکل تر -است.

اعمال روان کننده به ویسکوزیته روان کننده، خواص تر کنندگی آن و سرعت غلتک 
بستگی دارد که باید به صورت آزمایشی تعیین شود ]20[.

این سیستم برای فیالمنت با نمره دنیر باال و باقی محصوالتی که مقدار زیاد اسپین 
فنیش را روی لیف نیاز دارند بسیار مفید است به عنوان مثال برای تولید نخ فرش 

ماشینی و برای تولید الیاف استیپل در سیستم ذوب ریسی.
که  است  درکاربرد   )٪10±( بی نظمی  از  خاص  درجه  یک  سیستم  این  اشکال 
این شاسی حاوی محلول  که  آنجا  نباشد.از  زیان-آور  است  دراکثرموارد ممکن 
اسپین فنیش سر پوش ندارد ، بنابراین  بیشتر نسبت به رشد باکتری آسیب پذیر 
است.گزارش های و تجربیات بیشتر این سیستم، مزایا و معایب آن و مقایسة آن با 
 Nevrekar 20[، وایدیا ]5[ و[ Schubert سیستم-های اندازه گیری شده توسط

و پاالن ]12[ ارائه شده است.

5-2-سیستماندازهگیریفینیش
بدلیل  اندازه گیری مقدار فنیش   باال؛سیستم  با سرعت  ابداع ریسندگی  از زماِن 
توانایی برای اعمال مقدار بسیار کم و دقیق و یکنواخت روان کننده، ایجادشده 
است. شکل 6 سیستم کاربردی اندازه گیری فنیش را نشان می دهد. در این سیستم، 
راهنمای نخ با فرموالسیون اسپین فنیش از طریق یک پمپ دنده ای عرضه شده 
است.اکثر راهنماهای روان کنندة نخ،از اکسید آلومینیوم سخت شده ساخته شده 
است. یک جریان بستة گران قیمت برای اسپین فنیش حساس به باکتری،استفاده 

شده است. عوامل موثر بر بهره برداری از این سیستم عبارتند از: 
)1( تغییر در rev/min درایو پمپ، 

)2( ویسکوزیته و 
)3( فشار دیفرانسیلی در سراسر پمپ.

این سیستم برای فرآیندهای ریسندگی با سرعت باال )هم پلی استر و هم نایلون(، 
برای نمره نخ های ظریف و برای فرآیندهای حساس پس از آن از جمله اصطکاک 
مرحله تکسچره، مناسب است.هیچ راهنمایی قبل از اعمال کننده اسپین فنیش 
الزم نیست و از این رو، کشیدگی کمتری نسبت به سیستم های که از راهنمای نخ 
استفاده می کنند، وجود دارد بعنوان مثال استفاده از روش غلتک غوطه ور .قوانین 
این روش را دنبال می کند،  و دستورالعمل های اصلی برای کاربرد موفقیت آمیز 
شوبرت ]20[. کمبودهای این سیستم انعطاف پذیری را کاهش داده و تغییرات 

عمده ای به منظور تغییردر تعداد و نمره دنیر فیالمت ضروری است.
 

5-3-سیستمروانکاریمجرایکوینچ)خنککننده(
بطور معمول، سیستم های روانکاری در پایین مجرای کوینچ نصب می شوند، اما 
مزایای متعددی در قرار دادن سیستم در ارتفاع متغیر در داخل مجرای کوینچ وجود 
دارد.شکل 7- )الف( شماتیکی از نمای مسیر فیالمنت بین رشته ساز و  بوبین 
برداشت است که تمام تاسیسات موجود برای تولید الیاف را نشان می دهد. سیستم 
اعمال اسپین فنیش در داخل و یا در زیر بخش پایین تر از منطقه خنک کنندة 

شکل5-سیستمغلتکیغوطهور

شکل6-سیستماندازهگیریپرداخت
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جریان عبوری هوا نصب شده است. شکل 7- )ب( به صورت تفصیلی نازل روغن 
را با عبور فیالمنت نشان می دهد.ترتیب نازل های روغن در ساختار اولیه مجرای 
کوینج نیاز به یک طراحی خاص برای اطمینان از سهولت شروع ریسندگی ، به 

طوری که برای ریسندگی مداوم مانعی وجود ندارد.
اگر راهنماهای نخ بالفاصله در زیر نازل ها روغن قرار داده شده و سنسور راهنمای 
نخ در انتهای پایین لوله خروجی قرار گیرد، فضای عبور فیالمنت می تواند بین 
انتهای پاییِن محفظه خنک کن و ماشین نخ پیچی قرار گیرد که این مهم باعث 
صرفه جویی قابل توجه در ارتفاع سازه می شود. Fourne ]21[ مزایای زیر را برای 

سیستم اعمال اسپین فنیش در داخل مجرای کوینچ ارائه می دهد:
- خنک سازی بهترفیالمنت یا الیاف در مسیر کوتاه شده بین رشته ساز و نخ پیچ؛

- غلطک های گادت حذف شده است که موجب کاهش هزینه و نخ پیچِی آسان 
و بدون ریسک پیچش به دور غلطک های گادت می  شود؛

- تغییر و / یا کاهش نوسانات الیاف یا فیالمنت و جابجایی رزونانس، و به این 
ترتیب موجب یکنواختی بهتِرنمرة نخ می شود؛

- مولتی فیالمنت؛ پس از عبور نازل روغن  که منجر به کاهش زیاد تنش می شود 
از  استفاده  با  3500(؛   mm/min سرعت  در  پلی استر   dtex166 مثال  )بعنوان 
سیستم روغنکاری پیشین که تنش حدود 70 گرم را ایجاد می کند که می تواند با 
سیستم جدید  اعمال فینیش  در کوینچ به کمتر از 35 گرم کاهش یابد. با استفاده 
از تکنیک های مدرن محفظه کوینچ، این تنش 35 گرمی می تواند به 20 گرم 
تنش بر فیالمنت کاهش یابد که ظاهرًا برای شکل بوبین  با سرعت پیچش باال 

خوب می باشد؛
- اگر سیستم اعمال روغن فنیش در پایه فریم محفظه کوینچ قرار گیرد، زمان 
بیشتری برای  اعمال فینیش به سطح لیف در دسترس است . بطور کلی با توجه 

به طراحی بهینه، سیستم اعمال فینیش در مجرای کوینچ بهترین روش برای 
ریسندگی با سرعت باال است.

5-4-روشاسپری
در تولید الیاف استیپل فینیش نهایی معموال پس از کریمپر با استفاده از روش 
الیاف به شکل تو از بین نازل های اسپری کننده  اسپری اعمال می شود.دسته 
روغن فینیش رد شده و مقدار مشخصی از روغن به آن اعمال می شود .)شکل 
8(.مقدار فینیش اعمال شده به غلظت و ویسکوزیتة فینیش توسط پمپ دوزاینگ 
، دنیر یا کیلو تکس تو ، سرعت خط و تعداد نازل های اسپری بستگی دارد فینیش 
و فرو موجی که در این ناحیه به روی الیاف اعمال می شود ، امکان  فرآیند پذیری 
بیشتر الیاف ها را در کارخانه های نساجی را ممکن می سازد.یک گزارش عالی از 
 ]22[ Savage میزان مصرف بیش از حد فینیش با برخی مطالعات موردی توسط

ارائه داده شده است.

 
شکل8-سیستماسپری

ادامهدارد...

شکل7-)الف(سیستمروانکاریمجرایسردکردنسریع)ب(پینروغندان]21[

)الف( )ب(
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اطالع رسانياسپین فینش در تولید الیاف مصنوعی

امیر هاللی و شاهد سجادی - شرکت کاوان شیمی سورن 

بخش دوم

۶- اسپین فنیش جهت فرآیند وتولید الیاف استیپل 
۶-۱- الزامات اسپین فنیش برای تولید الیاف استیپل

تکنولوژی گســترده ای در تولید الیاف استیپل استفاده شده است و از این رو، فینیش 
باید تعدادی از الزامات مناسب را از ذوب ریسی تا تولید نهایی را برآورده کند. از این رو، 
معمواًل در مراحل مختلف تولید الیاف استیپل ، به ویژه در سه مرحله مختلف ]۱۲،۲۳[ 

که در ذیل آمده، استفاده از فنیش های مختلف مرسوم است:
اســپین فینیش: این محصول در مرحله اول ذوب ریسی بر روی دسته الیاف استفاده 

می شود )که هر دسته با دسته های دیگر مخلوط شده و یک تو ایجاد می کنند( درست 
پس از خروج الیاف از کانال کوینچ با اســتفاده از تکنیک غلتک غوطه ور به کار برده 
می شود. اسپین فنیش باید خواص اصطکاکِی آنتی استاتیک و کم لغزش به الیاف تو 
بدهد. همچنین چسبندگی داخلی نخ یا رشته باید خوب باشد، بطوری که  بتوان آن را 
در بانکه ها بدون هیچ گونه اثر بالونی و چسبندگی خارجی دسته تو به علت انباشت 
شار استاتیکی قرار داد . از آنجایی که آب به عنوان یک عامل چسباننده عمل می کند، 

ظرفیت نگهدارنده آب در اسپین  فنیش بسیار مهم است.
اسپین فنیش مخصوص قسمت کشش: این محصول معمواًل همانند اسپین فینیش که 

در مرحلة )۱( اســتفاده شد می باشد )ممکن است فقط آب مورد استفاده قرار گیرد و 
اســپین فنیش به این قسمت اضافه نشود ( و قبل از کشش با استفاده از روش حمام 
غوطه وری، برای بدست آوردن توزیع  مناسب فنیش روی تک به تک الیاف اعمال 

می شود:
- این ماده باید فرآیندکشش را تسهیل کند که نیاز به جداسازی رشته های تکی دارد؛
- این ماده نباید اجازه مهاجرت اُلیگومرها به ســطح لیف را بدهد، بنابراین دارای اثر 

مهاری برای الیگومر است؛
- باید از لغزش در غلطک های کشش و چسبندگی الیاف در حال کشش به غلطک ها 

جلوگیری شود؛
- بایدپایداری حرارتی داشته باشد تا بتواند فرایندهای گرمایشی را تحمل کند.

- اسپین فنیش بعد از کشش: این فنیش در عملیات بعد کشش اعمال می شود و باید 
شرایط زیر را برآورده کند:

- باید عملیات کریمپینگ و عملیات برش را آسان کند. باید از گرمای بیش از حد و 
همچنین تمایل به ته نشین شدن جلوگیری کند؛

- برای اســترچ برکینگ ، از چسبندگی عرضی لیف به لیف باید اجتناب شود.خواص 
آنتی استاتیک نیز باید خوب باشد. بطورکلی، رطوبت کم از چسبندگی فنیش جلوگیری 

می کند؛
- در اتاق بخاردهی )در کارخانه مصرف کننده الیاف مثاًل قبل از حالجی(، فنیش باید 

اجازه باز کردن بهینه را بدون بسته بندی بیش از حد بزرگ بدهد؛
- عملیات روی کاردینگ نیاز به چســبندگی بین لیفی در تار عنکوبتی، دارد، بدون 
اعمال نیرو به کارد، رفتار آنتی استاتیک رضایت بخش و بدون تمایل به ته نشین شدن؛
- در ماشین ریسندگی رینگ الزامات این است که هیچ تمایلی به تشکیل پیچش، 

اصطکاک کم الیاف به فلز و چسبندگی خوب لیف به لیف وجود ندارد.

۶-۲- انتخاب اسپین فنیش برای الیاف استیپل 

انتخاب فنیش مناسب برای الیاف استیپل بسیار مهم است زیرا شارژهای استاتیکی 
و / یا چسبندگی نامناســب می تواند منجر به مشکالتی در فرآیند تولید لیف شود، 

برای مثال روی هم جمع شدن الیاف روی غلتک.
اسپین فنیش برای الیاف استیپل بطورکلی شامل سارکوزید های چسبندگی الیاف خام، 
عوامل آنتی اســتاتیک مانند POCl3 پایه اِستر، مقدار زیادی آب و اتوکسیالت های 
مختلف اسیدهای چرب است. اسپین فنیش مرحله کشش معمواًل همانند اسپین فنیش 
اولیه است یا ممکن است تنها آب باشد. اسپین فنیش مورد مصرف در مرحله نهایی 
ممکن است شامل P2O5 پایه اِستر، سولفات ها، سولفونات ها، اتوکسیالت ها و ترکیبات 

کواترنری باشد.
آب به عنوان یک رقیق کننده عمل می کند و ویســکوزیته اسپین فنیش را کاهش 
می دهد. همچنین بعنوان مانع تولید استاتیکی کمک می کند. به همین دلیل، در فرمول 

اسپین فنیش الیاف استیپل آب نیز وجود دارد.
 ]۲4[ Nadkarni و Mahajan .سازش پذیری اسپین فنیش یک عامل مهم اســت
یک مطالعه موردی جالب را گزارش می کنند که در آن بسته های منابع طبیعی با کتان 
ترکیب می شــود تا ویسکوز شوند. این باعث ناممکن شدن فرآیند اختالط پلی استر/
کتان یا پلی استر/ویســکوز با توجه به ناسازگاری اسپین فنیش شده بود. در مطالعه 
دیگری، مشکالت پردازش مخلوط های پلی استر /پلی نوزیک به دلیل ناسازگاری یونی 
دو اسپین فنیش ،یعنی وجود یک اسپین فنیش کاتیونی روی پلی استر و فنیش آنیونی 
در پلی نوزیک ، گزارش شده اســت. نرخ های کاربرد جهانی برای الیاف پلی استری 

استیپل به شرح زیر است:

 
۶-۳- الزامات اسپین فنیش برای نخ ریسی چرخانه ای و ریسندگی اصطکاکی.

برای فرآیند استیپل، تعدادی از عوامل -که در میان آنها افزایش تقاضا برای افزایش 
خوراک دهی مستقیم  به کاردینگ ، ریسندگی در دستگاه رینگ سرعت باال، سرعت های 
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چرخانه نخ ریسی تا rpm ۱۰۰۰۰۰ و نمره نخ ظریف تر- تقاضای زیاد و اغلب متضاد 
را بر روی اســپین فنیش قرار می دهند. به تازگی، دافلر ]۱۸[ در مورد الزامات اسپین 
فنیش که برای نخ ریسی سرعت باالی الیاف پلی استر و اکریلیک مناسب است بحث 
کرده اســت. با تمرکز بر روی روتور و فرآیندهاین نخ ریسِی اصطکاکی؛ دافلر اظهار 
داشــت که گام کلیدِی نشان دهندة محدودیت کل فرآیند، مرحله طراحی لیف است 
که شــامل اصطکاک لیف به لیف )F/F( و اصطکاک لیف به سوزن و تولید گرمای 
روتورهای ســرعت باال است.تولید بسیار سریع گرما، فیلم روانکاری را از بین می برد 
و فینیش را بی اثر می کند. ســوزن های باز کننده سرعت باال باعث پخش شدن و یا 
جدا شــدن فیلم پلیمری را از الیاف به سمت روتور یعنی جایی که در آن رسوب پیدا 
کرده است ، می کشد. بدین ترتیب طبیعت اسپین فنیش ایجاب می کند که لیف دوام 
خواهد داشــت یا خیر. نشان داده است که اسپین فنیش با اصطکاک کِم دینامیکی 
لیف-به-لیف و لیف-به-فلز و مقاومت برشی افزایش داده شدة سطح پلیمری، بدلیل 
تشکیل یک فیلم مرزی قوی یا االستو هیدرودینامیک )EHL( برای چرخش روتور 

ایده آل بنظر می رسد.
جلوتر مشاهده شد که لیف برایت باعث ایجاد مشکل در روتور نخ ریسی در مقایسه با 
لیف نیمه مات )سمی دال( )TiO2( می شود، زیرا نیروهای اصطکاکِی دینامیکی F/F و 
 ]۲5[ Sinha با الیاف برایت، چهار مرتبه بزرگتر است. مشاهدات مشابه توسط F/M

بر اساس تجزیه و تحلیل داده های شیک ]۲۶[ برای الیاف برایت و مات نایلون ۶۶ ، 
صورت گرفته است. نتایج تجربی شیک در شکل a( ۹( نشان می دهد که اصطکاک بر 
کاهش زبری سطح لیف در ناحیه هیدرودینامیکی، افزایش می یابد.به نظر می رسد که 
افزایش زبری سطح الیاف، فیلم مایع مداوم بین نخ و راهنما را مختل و منقطع می کند 

و منجربه تغییر در شــرایط شبیه سازی یک ناحیه نیمه مرزی با کاهش اصطکاک 
می شود. همچنین ادعا شده است که TiO2 روی هندسه سطح تاثیر می گذارد، بعنوان 
مثال الیاف برایت دارای ســطح صاف هستند، درحالیکه الیاف مات دارای یک سطح 
خشن هستند. با این وجود، تفاوت بین مقادیر اصطکاِک الیاف نایلونی مات و روشن 
در منطقة هیدرودینامیکی با استفاده از یک پین خشن )RMS-60( کاهش می یابد 
همانطورکه در شــکل شکل a( ۹( نشان داده شده است. اثر نمره نخ )denier( روی 

اصطکاک در خط اتصال لیف/فلز در شکل b( ۹(نشان داده شده است.
مهم است که توجه داشته باشیم که اسپین فنیش ها و ترکیبات بهبود دهنده مقاومت 
برشی از آنچه برای کاهش اصطکاک دینامیکی الزم است متفاوت می باشد. عالوه 
استاتیِک بسیار بهتر مورد  بر این، برای فرآیندهای با سرعت بسیار باال، حفاظت آنتی 
نیاز است. بنابراین، هنگامی که در جستجوی اصطکاک کم و فنیش های ضد سایش 
با پایداری قابل قبول )چســبندگی بین لیف( هستیم، انتظار می رود که حفاظت آنتی 
استاتیک ضعیف باشد؛ زیرا فنیش های اصطکاک کم باید بطور فزاینده محصوالت 
غیر قطبی باشد، در حالی که فنیش  ها با حفاظت آنتی استاتیک باید قطبی باشد. از این 

رو فرموالسیون فنیش باید بین دو خواص مورد نظر، هر دو خواسته را برآورده کند.
برای ریســیدن الیاف اکریلیک با سرعت های مشابهی که با پلی استر حاصل شد در 
یک سیستم ریسندگی چرخانه ای با سرعت باالی روتور؛ رسیدن به خواص سطحی 
)اصطکاک و سایش کم( همانند الیاف پلی استر انتخاب درست ترکیبات اسپین فنیش، 
ضروری است. بیشتر الیاف آکریلیک تر ریس شده ترد و شکننده هستند و دارای یون 
قوی آنیونی هســتند؛ بنابراین فرموله کردن اسپین فنیش با اصطکاک کم و خواص 
مقاومتي برشــی بیشتر، الزم است. در واقع مشخصة آنیونی سطح برای دستیابی به 
فیلم های EHL با دوام باال به نفع استفاده از ترکیبات کاتیونیک می باشد؛ در حالیکه 
شــکنندگی الیاف نمی توانند تحت تأثیر فینیش نهایی بهبود داده شوند، می تواند با 
افزودن برخی از اصالح کننده ها در پلیمر اولیه اکریلیک کاهش یابد. اگر این الزامات 
برآورده شوند، الیاف اکریلیک می توانند بصورت یکنواخت در یک سیستم ریسندگی 

چرخانه ای ریسیده شوند.
تعدادی از فرموالســیون ها مبتنی بر استرهای فسفات از آلکیل فنل آلکیل شده در 
پیشینة پژوهشی ]۲۷[ برای الیاف استیپل پلی استر داده شده است. ترکیب شیمیایِی 
فنیش مورد اســتفاده در تبدیل تو به فیتیله و از فیتله به نخ  را تســهیل می کند، نیز 

گزارش شده است ]۲۸[. 

۷- اسپین فنیش برای فیالمنت
ریسندگی با سرعت باال اغلب با مرحلة کشش ترکیب شده است، بنابراین یک سیستم 

جدیِد سرعت باالی ریسندگی-کشش بوبین پیچی شکل گرفته است. 
سرعت های باالی بوبین پیچی برای فیالمنت پلی استری مورد استفاده در نساجی ، 
بیش از mm/min ۶۰۰۰ نیز حاصل شده است. الزامات اسپین فنیش در سرعت های 

باالی بوبین پیچی عبارتند از:
- نگه داشتن دستة فیالمنت ها درکنار یکدیگر

- تسهیل کشش فیالمنت ها؛
- جلوگیری از تار اندازی دستة فیالمنت روی غلتک گادت ؛

- فراهم کردن تشکیل بستة مناسب روی نخ پیچ؛

شکل ۹ ]۲5[: 
 ;Rothschild F-meter; yarn, nylon 66, 200/34 (Du Pont); finish, 1 % wof

 ;chrome pin 0.5 in diameter; contact angle, 0-360°; tension, 0.05 g den -1
temperature, 70°F; RH, 50% [26]. (b) Effect of denier on friction at the fibre/

 ,metal interface. Test conditions: Rothschild F-meter; yarn, polyester
 ;bright (Du Pont); finish, 1 % wof; chrome pin RMS 60, 0.5 in diameter

.contact angle, 0-360°; tension, 0.05 g den -1; temperature, 70°C; RH, 50%
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- ایجاد اصطکاک کم.
در  سیســتم ریسندگی-کشش بوببین پیچی، به نظر می رسد که مهم ترین مشکل 
چسبندگی داخلی دسته الیاف است. از نقطه  نظر فینیش اگر فیالمنت های دنیر باال 
همانند الیاف صنعتی در نظر گرفته شود، می توان انتظار مشکالت خاصی را داشت. 
به دالیل هندســی، چنین فیالمنت هایی به میزان باالیی فنیش نیاز دارند تا بتوانند 
چسبندگی داخلی را ایجاد کنند. با این حال، چنین مقدار زیادی از فنیش در فیالمنت 
می تواند موجب تشکیل فیلم پلیمر ناخواسته بر روی غلتک های گادت شود. عالوه 
بر این، کشش فیالمنت ها بین غلتک های گادت به فنیش  هایی با چسبندگی باالی 
F/M )لیف به فلز( به منظور فیکس کردن نقطة کشــش نیاز دارد. مقدار باالیی از 

فنیش برای چسبندگی داخلی یا فنیش های با چسبندگی مناسب به غلتک و تشکیل 
کم پلیمرهای ناخواسته روی غلتک های گادت، الزامات متناقضی هستند. اگر کسی از 
فنیش با چسبندگی باال استفاده کند، تمیزکاری  مکرر غلتکهای گادت ناگزیر می شود 

که دراین صورت نگه داشتن فرآیند در سرعت باال مشکل می-شود. 
برای فرآیندهای بعدی مانند تکسچرایزاینگ ، چله کشی، تابندگی و بافندگی حلقوی 
و ... فنیش های  قبل از بوبین پیچی روی الیاف اسپری می شود. اسپین فنیش های 
 Schulberger ریسندگی جدید برای فیالمنت  های پلی استری و پلی آمیدی توسط

]۲۹[ توضیح داده شده است.
Selivansky ،Walsh و Frushour ]۳۰[ اثرات متقابل اسپین فینیش های ریسندگی 

را با الیاف PET نیمه ارایش یافته یا )POY( بررسی کرده اند. تکنیک رنگ کردِن دما 
 POY پایین بعنوان یک روش توصیفی، که بر هم کنش حرارتی موثر بین پلی استِر
و اسپین فنیش ریسندگِی شامل اتیلن گلیکل را نشان می دهد، توسعه داده شده است. 
این مطالعه پایةای حاصل یک مشاهد مهم است که تولید الیافPOYبعنوان ماده خام 
برای سیستم تکسچرایزینگ مداوم توسط شرکت مونسانتو از ایاالت متحده آمریکا 
انجام شد.با استفاده از این آزمون دمای پایین، آنها مشاهده کردند که عمق رنگ بشدت 
وابسته به ترکیب خاصی از فنیش استفاده شده در ریسندگی لیف است.بررسی های 
بیشتر این ترکیبات اسپین فنیش ریسندگی نشان داد که فنیش ها حاوی مقدار زیادی 
از سورفکتانت های آنیونی هست که باعث بیشترین برداشت رنگ می شوند. ثابت شده 
است که بر هم کنش حرارتی اتیلن گلیکل و یا مشتقات آن با POY باعث انسداد رنگ 

به علت درجه باالیی از نظم مولکولی و چسبندگی بین مولکولی در POYمی باشد

۷-۱- اسپین فنیش برای تکسچرایزینگ

تکسچرایزینگ الیاف نیمه آرایش )POY( یافته و در بعضی موارد الیاف فلت فرآیند 
مهمی است که همچنان خواســته دقیق بر روی عملکرد اسپین فنیش را پیگیری 
می کند،بخصوص بدلیل اینکه سرعت به mm/min ۱۰۰۰-۹۰۰ و حتی باالترافزایش 
یافته و همچنین بدلیل اینکه تمایل به استفاده از تسمه ها، رینگ ها و دیسک های پلی 
اورتان برای تکسچرایزینگ اصطکاکی افزایش یافته است. بنابراین تحقیقات برای 
ترکیبات اســپین فنیش که برای تمام خواسته های مطرح شده مانند دماهای باال، 
تماس با قطعات فلزی و راهنما ها ، و انواع مختلف دســتگاه های پیچش ادامه دارد.
عالوه بر این، مشکالت جدیدی به دلیل استفاده از الیاف ظریف برای تکسچرایزینگ 

)که بیشتر به آسیب می بینند(،  بوجود آمده است.
خواسته های کلِی از اسپین فنیش برای مقصود تکسچرایزینگ می تواند به شرح زیر 

خالصه شود: ]۳4-۳۲[
- افزایش بهینه خوراک به بوبین: امکان کشــش با سرعت باال دارای اهمیت است. 
این مهم به اصطکاک کِم لیف-به-فلز با چسبندگی داخلی باالی فیالمنت ها ،بمنظور 
دستیابی به بسته بندی خوب و جلوگیری از ریزش انتهای بوبین و یا حلقه های بیرونی، 

نیاز دارد.
- خواص نخ ها نباید در طول نگهداری در انبار تغییر کنند. برای این، ترکیبات اسپین 
فنیش نباید به الیاف نفوذ کنند و ســاختار لیف را به وسیله افزایش لختی یا تغییر در 

بلورینگی،تغییر دهند.
- در محدوده کشش، توجه به فراریت،تخریب حرارتی، میعانات اسپین فنیش بر روی 

صفحات گرم کننده و چکیدن قطرات از هیترهای اولیه باال سری مهم است.
- تغییرات حرارتی بر عملکرد فینیش و همچنین خواص فیزیکی نخ ها تاثیر می گذارد. 
برای به حداقل رساندن هدر رفت گرما، اسپین فنیش باید مشخصة گرمایی پایینی 

داشته باشد و حرارت تبخیر اجزای فرار نیز باید پایین باشد.
- ویژگی های اصطکاکی: فیالمنت ها  باید ویژگی های اصطکاکی مناسب را بسته به 
نوع واحد پیچشی داشته باشند.برای اسپیندل های مغناطیسی، اصطکاک فیالمنت-
به-فلز باید حداقل باشد چراکه انتقال گشتاور به صورت مثبت انجام می شود. در مورد 
تکســچرایزینگ اصطکاکی، اسپین فنیش باید ضریب اصطکاک مورد نیاز را بدهد 

بطوریکه انتقال گشتاور انجام شود.
- تکسچرایزینگ کششی: در مورد تکسچرایزینگ کششی؛ برای اطمینان از کاهش 
شکست های فیالمنت، اصطکاک دینامیکی فیالمنت-به-فیالمنت باید کم باشد.
تکسچرایزینگ کششی نخ های چند الیه مستلزم استفاده از اسپین فنیش ها با ضرایب 
اصطکاکی کم می باشد که این کار بمنظور بهبود قابلیت کشش و کاهش شکستگی 
فیالمنت  ها می باشد. مولفه چسبندگی در اسپین فنیش که در هنگام عبور از صفحة 
گرمایشی از الیاف ها بخار می شود، می تواند ملزومات متناقض اصطکاک لیف-به لیف 
را برای تشکیل بوین یکنواخت POY و اصطکاک پایین برای تکسچرایزینگ کششی 
برآورده سازد. ترکیبات باقیمانده از اسپین فینیش، اصطکاک کم لیف به لیف را ارائه 

می کند.
- برای دیسک های پلی اورتان مورد استفاده در تکسچرایزینگ اصطکاکی، ترکیبات 

فینیش نباید مواد دیسک را نرم و متورم کند.
- اســپین فینیش باید حداقل رسوب را در هیترتضمین کنند؛ در غیر اینصورت تمیز 

کردن مکرر هیتر با متوقف کردن دستگاه، فرآیند را غیرممکن خواهد ساخت.
هنگامی که دیسک های ســخت در تکسچرایزینگ اصطکاکی استفاده می شوند، 
دیســک ها باعث سایش فیالمنت شده و رسوب سفید رنگی به اصطالح »برف« 
تولید می شود. اسپین فینیش می تواند بشدت بر مقدار و نوع برف تاثیربگذارد. برف، 
با این حال نه تنها ناشی از اسپین فینیش ؛ بلکه همچنین ناشی از )الف( محتوای 
الیگومرها و مونومرها در لیف تغذیه شده ، )ب( ماهیت سطح دیسک، تعداد دیسک 
و پروفایل دیسک اســت. در یک مطالعه موردی در مورد تکسچرایزینگ PET؛ 
Pierce ،Knowlton و Popper ]۳5[ دریافتند که بطور متوســط برف دیسک 

شامل ۱۰ ± ۶۰٪پلیمر و ۱۰٪±4۰٪ است.
ســازگاری باید در مورد خــواص اصطکاکی فیالمنت ها انجام شــود، زیرا ضریب 
اصطکاک باالتر باعث تولید بیشتر برف می شود در حالیکه ضریب اصطکاک پایین تر 



 51 شماره212   آبان 99  

منجر به لغزش پیچشی می شود.
اگر فیالمنت تغذیه شــده حاوی درصد باالیی از الیگومرها و مونومرها باشد، اسپین 
فنیش باید مانع جابجایی آنها شود. Pierce ،Knowlton و Popper ]۳5[ مشاهده 
کردند که در سطح باالیی از فینیش، میزان تولید برف بیشتر است و ارتباط مستقیمی 

بین این دو وجود دارد.
از این رو در ســطوح بســیار پایین فینیش )۰/۲5 الی ۰/۳%(، تولید برف را به حداقل 
می رســاند و انتخاب ترکیبات با وزن مولکولی بهینه، برف خشک را تولید می کند. 
برف نباید چسبنده باشد و همیشه باید بدون ایجاد چسبندگی به دیسک ها از سیستم 

خارج شود.
)الف( ترکیب اسپین فینیش برای تکسچرایزینگ

در فرموله کردِن اســپین فینیش قابل قبول، اغلب الزم است تعدادی تعادل فرمولی 
را ایجاد کنیم. ترکیبی از روان کننده ها، آنتی استاتیک ها و امولسیفایرهای مناسب باید 
به گونه ای ساخته شوندکه فینیش بتواند حفاظت استاتیکی و ویژگی های اصطکاکی، 
که حداقل تنش را از طریق دیسک ها با حداقل سایش فیالمنت  ها حفظ می کند را، 
فراهم کند. مقایسة ویژگي هاي حرارتی فرموالسیون های فینیش همراه با داده های 

اصطکاک لیف به لیف و لیف به فلز در جدول ۲ ارائه شده است. 
از این داده ها مشخص است که بعضی از انواع سیلوکسانها روانکاری بهتری را انجام 
می دهند، زیرا آنها پایداری حرارتی را با حاللیت آب یا خود دیسپرس شوندگی ترکیب 
اســتاتیک، استرهای فسفاِت ها و بعضی از انواع الکل از  می کنند.از میان عوامل آنتی 
الزامات آنتی استاتیک و پایداری حرارتی استفاده می کنند اما تمایل دارند باعث سایش 
سطوح فلز شوند.از سوی دیگر، ترکیبات کواترنری با الزامات آنتی استاتیک مطابقت 

دارند )جدول ۱( اما پایداری حرارتی کم آنها منجر به رد شــدن آنها توسط تعدادی از 
تولید کنندگان الیاف شد.

Obetz ]۱۹[ همچنین مشخصات حرارتی تعدادی از فرموالسیون ها اسپین فینیش را 

گزارش کرد.ممکن است دیده شود که روان کننده های مانند استرها با وزن مولکولی 
باال و استرهای کمپلکس شد که ملکول انها  با الکیل آریل ها )POE( خاتمه پیدا کرده 
است، بتوانند در ترکیب با استرهای-ترانس و/یااسترهای فسفات خنثی شده بمنظور 

ایجاد رسوب کم و قابل شستشو استفاده شوند. 

۷-۲- اسپین فینیش برای بافندگی )تاری و پودی( و کشبافی )حلقوی(

الزامات فنیش برای نخ های فیالمنتی که در بافندگی و کشبافی استفاده می شود عمدتًا 
با تکنولوژی فعلی مطابقت دارد )شاید به استثنای بافتن با دستگاه بافندگی واترجت(. با 
این حال، تالش برای تنظیم دقیق بمنظور دستیابی به روان کننده ها و یا ترکیبات بهتر 

ادامه دارد. خواص مطلوب فینیش برای این منظور عبارتند از:
- ایجاد اصطکاک کم دینامیکِی F/M؛

- سازگاری با هر نوع از آهار و شرایط بافندگی؛
- روغن های ویسکوزیته پایین برای کاهش اصطکاک و تنش روی چله کشی و یا 

بافندگی حلقوی با سرعت زیاد
- سازگاری با آب در دستگاه های بافندگی واترجت؛

الزم به ذکر است که تنش حاصل از باز شدن مربوط به نوع فنیش مورد استفاده است.
در مورد پارچه مالفه ای که بدون شستشو تثبیت حرارتی می شوند ، روان کننده یا روغن 

دوک پیچی، باید تا حدود دمای ۱۹۰ الی ۲۰۰ درجه پایداری داشته باشند. 

جدول ۲- خواص فینیش  ها و نخ های تکسچره شده تاب مجازی با این فینیش ها
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۷-۳- اسپین فینیش برای  نخ های نایلونی و پلی استرِی مورد مصرف درتایر

فرآیند اصلی توسعه یافته در تولید نخ های تایر، روش کشش-ریسندگی مداوم با 
سرعت باال است. در اینجا درجه حرارت تا ۲4۰ درجه سانتیگراد استفاده شده است، 
از این رو فراریت کم اســپین فینیش و رســوب کم در غلطک های گرم ضروری 
است.فینیش نباید بیش از ۱۰-5 درصد در هنگام فرایند تلفات نشان دهد. عالوه 
بر این، فینیش نباید چسبندگی به الستیک را تحت تاثیر قرار دهد و در عین حال 

باید با فعال سازهای چسبندگی مورد استفاده برای بهبود نخ ها سازگار باشد.
تعدادی از فرموالســیون های شرکت های مختلف در پیشینة حقوقی ثبت اختراع 
]۲[ باز شــده است. در ســال Du Pont ۱۹۶۶ )ایاالت متحده آمریکا( استفاده از 
گلیسرول تري استات ، گلیسرول تري اولئات و روغن نارگیل با امولسیفایر را برای 

استفاده در نخ های نایلونی تایر اعالم کرد.
مونسانتو )ایاالت متحده آمریکا( در سال ۱۹۶۷ استفاده از پلی وینیل الکل، روغن 
هــای گیاهی، دریایی، نفتی و همچنین گلیکول پلی آلکیلین و بســیاری از انواع 
اســترها، بویژه استرهای اسید چرب ترگلســیرید مخلوط، برای افزایش مقاومت 
کششــی، مقاومت به ســایش، دوام و انعطاف پذیرِی نخ نایلونی تایر، اشاره کرد.

شرکت شیمیاییDrew )ایاالت متحده آمریکا( در سال ۱۹۶۹استفاده از استرهای 
تری متیل اول الکان اســتر  با نقطه دود زایی باال را بمنظور ارائة روانکاری خوب 
 Allied ،۱۹۷۲ لیف/ فلز و مقاومت در برابر اکسیداســیون توصیه کرد. در ســال
Chemical )ایــاالت متحده آمریکا( با اســتفاده از یک موم ذوب باال، یک حق 

اختراع به دست آورد که سبب افزایش استحکاِم الیاف چند ال استفاده شده در نخ 
تایر می شد.موم از طریق واکنش مونوکربوکسیلیک اسید با الکل پلی هیدروکسی 

تهیه شده است.
Sanya Chemical Ltd )ژاپن( اســتفاده از مشتقات بی فنیل برای تولیدنخ های 

نایلونی تایر )که مقاوم در برابر حرارت اســت( با چسبندگی خوب به الستیک، به 
جای روان کنندة حاوی اولیول اولئات را استفاده کرد. 

در حــق ثبت اختراع دیگری )US Patent 4086949(؛ اســتفاده از یک فینیش 
که شامل دی دوســیل فتاالت ، پلی متیل وینیل اتر ومنیزیم استئارات )۹۰:۸:۲( 

می باشد، چسبندگی خوبی نسبت به پوشش معمولی پایه-نارگیل داد. 
Firestone Tire Co )ایاالت متحده آمریکا( استفاده از فرموالسیون های اسپین 

gf den- 10( فینیش بدون آب را برای نخ فیالمنت نایلون ۶ تایر با تناسیتی باال
1( در اقلیم های رطوبت کم )RH %45( را ادعا کرده اســت. اسپین فینیش اعمال 
 Textolene 4018TM%۱5  شــده حاوی محلول ۸5% کروزین بو گیری شــده و
)یک روغن آنیونی نخ تایر تولید شده توسط Sonneborn Chemical Co( بود. 
Koenig ]۳۶[ نیز به استفاده ازاسپین فنیش دارای پایداری حرارتی تاکید کرد،زیرا 

کلنــدر زدن و تنظیم حرارت بافته در دمای بین۱۸۰ تا ۲۶۰ درجه ســانتیگراد رخ 
می دهد.او ادعا می کند که اغلب روان کننده های مورد اســتفاده برای نخ  های تایر، 
به علت خواص ویســکوزیته / اصطکاک مناسب ایزوهگزیل دسیل و تری متیلول 

پروپان هستند.
عالوه بر این اســتفاده از اســپین فینیش غیر یکنواخت می تواند باعث ایجاد تنوع 
اصطکاکی بین فیالمنت ها شــود، که منجر به عــدم یکنواختی در فر آیند تولید 

نخ های تایر می شود ]۳۷[.

۸- تاثیر اسپین فینیش روی رنگرزی نخ و پارچه 
اگر اســپین فینیش بطور کامل از الیاف قبل از رنگرزی برداشــته نشود؛ در حمام 
کاتیونی یا اسیدی طول رنگرزی نایلون یا الیاف آکریلیک به شکل یک امولسیون 
در خواهد آمد، که منجربه رنگرزی نایکنواخت می شــود. وجود اســپین فینیش 
همچنیــن بر جابجایی حرارتی رنگ نیز تاثیر خواهد گذاشــت. جابجایی حرارتی 
شامل دفع رنگ از لیف رنگ شده و انتقال آن به سطح لیف است. در طی فرآیند 
هیت ست، رنگ دیسپرس شده )در ساختارپلیمری لیف( از لیف پلی استر به سطح 
آن مهاجرت می کند که روی شــید تاثیر می گذارد و می تواند منجر به رنگ دهی 
کاالی مجاور در زمان عملیات های حرارتی بعدی مانند اتو کردن شود. همچنین 
می تواند باعث کاهش مقاومت سایشــی، خشک شــویی ، و ثبات کاال در مقابل 

رطوبت و نور شود.

۹- آنالیز فرموالسیون اسپین فینیش 
۹-۱- مقدار جامد

محتوای جامد بوســیله تبخیر نمونة اســپین فینیش در دمای ۱۱۰-۱۰۰ درجه 
سانتیگراد در یک آون هوا در حدود ۲ ساعت تعیین شده است.

۹-۲- فراریت

برای تعیین فراریت، یک نمونه 5 گرمی در یک ظرف با قطر داخلی 5 ســانتیمتر 
در یک آون هوا خور در دمای ۲۰۰ درجه سانتیگراد برای ۲ ساعت قرار می گیرد. 
از دســت دادن وزن به ازای واحد مساحت سطح، به فراریت اسپین فینیش نمونه 

بستگی دارد.

۹-۳- کشش سطحی

کشش سطحی بحرانی روان کننده باید بمنظور رسیدن به سطح لیف با مرطوبیت 
و توزیع یکنواخت، کمتر از لیف باشد. 

کشش ســطحی را می توان با استفاده از Fisher Auto-tensiomat اندازه گیری 
کرد.در این دستگاه، یک حلقه پالتین -ایریدیوم با ابعاد مشخص، از بازوی تعادل 
به حالت تعلیق درآمده و در نمونة اســپین فینیش غوطه ور می شود. نمونه در یک 
مخزن شیشه ای پوشانده شــده که بر روی یک پلتفرم موتور- محرک آسانسور 
قرار دارد. برای اندازه گیری کشــش ســطح، پلتفرم آسانسور به سادگی با سرعت 
ثابت و کنترل شده و نرخ پایین آمدن ثابت پایین می آید.همانطورکه حلقه پالتین 
-ایریدیوم از نمونه خارج می شــود و ســطح مایع را می شکند، نیروی متناسب با 
کشش ســطحی بر روی تیر تعادل اعمال می شــود.در طول اندازه گیری، مبدل 

سیگنال نیروی- جابجایی را ارائه می کند که متناسب با اندازة نیرو یا وزن است:

F=ma

کشش سطحی، 

که m جرم، a شتاب ناشی از گرانش، 2L دو برابر دور حلقه )سانتی متر( است.
به این ترتیب مقادیرکشش ســطحی محلول های اسپین فینیش در غلظت های 
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مختلف می تواند اندازه گیری شود. برای خواص خیس شدن خوب، سورفاکتانت های 
POY- غیریونی و ویژه آنیونی در فرموالسیون های اسپین فینیش برای نخ ریسی

PES ترجیح داده می شود.

 ۳۰ mNm-1 گاهی اوقات محلول های اســپین فینیش کشش ســطحی کمتر از
توصیه شده اســت، زیرا این امر یک پوشــش یکنواختی از اسپین فینیش روی 
رشته ها را در یک زمان بسیار کوتاه تماس ۰.۰۰۰۱ ثانیه در هنگام اعمال فینیش 

با سرعت باالی ریسندگی فراهم می کند.
مقادیرکشش سطحی سورفکتانت های مختلف در آب )۰.۱٪محلول آبی( در جدول 

۳-۷ آمده است ]۲۹[.
 

۹-۴- اندازه گیری ویسکوزیته

ویســکوزیته را می توان با یک ویســکومتر قابل حمل قابل حمل Farrantiیا با 
یک ویســکومترSaybott یا زاویه ای اندازه گیری کرد. همچنین دانســتن تغییر 

ویسکوزیته با غلظت در دماهای مختلف مهم است.

۹-5- پایداری در برابر ماند

فینیش باید مقدار کم ید داشــته باشــد تا پایداری در برابر ماند بهتر شود. این را 
می توان بصورت کمی از طریق تجزیه شیمیایی تعیین کرد.

۹-۶- اندازه گیری مقدار فینیش روی نخ 

چند روش ]۳۸-4۰[ برای اندازه گیری مقدار فینیش اعمال شده روی الیاف موجود 
است، بعضی از آنها در زیر مورد بحث قرار گرفته است.

)الف( روش سوکسله

روش سوکســله برای مدت زمان زیادی استفاده شــده است.این روش به مقدار 
زیادی نمونه )۱۰ گرم( از لیف/نخ که در یک قیف قرار می گیرد نیاز دارد، ســپس 
حالل اضافه می شود و قیف برای مدت ۳-5 دقیقه تکان داده می شود تا اطمینان 
حاصل شــود که تمام اســپین فینیش از نخ )نمونه( جدا شد . فینیش حل شده در 
حالل، پس از حذف حالل از طریق تبخیر وزن می شــود.فینیش اضافه شــده از 

طریق تقسیم وزن فینیش به وزن الیاف محاسبه می شود.
حالل برای اســتخراج اســپین فینیش از نخ باید با دقت انتخاب شود تا اطمینان 
حاصل شــود که فینیش بطور کامل در حالل ســرد محلول است و حالل نباید 
الیگومرهای لیف را حل کند. حالل های توصیه شده برای استخراج اسپین فینیش 

از پلی استر، نایلون و پلی پروپیلن در جدول 4- ذکر شده اند.

در دستگاه اســتخراِج انجمن پژوهش صنعت پشــم )WIRA(، ۲ گرم لیف/نخ 
تکمیل شــده، دقیقا وزن شده است.مواد نســاجی به یک لوله مشخصی فشرده 
di- یم شــود  و ســپس حدود ۱۰ میلی لیتر از یک حالل بسیار فرار )بعنوان مثال

chloromethane(، به لوله ریخته می شود.حالل به نمونه نفوذ می کند و عصاره 

خارج شده از لوله به یک ظرف آلومینیومی ریخته می شود که بر روی یک صفحه 
گرمایش تحت کنترل دمای ثابت قرار دارد.

افزایش وزِن مخزن آلومینیومی مربوط به اســپین فینیش استخراج شده از نمونه 
اســت.برای آزمایش های اتفاقی، استخراج سوکسله از طریق اندازه گیری گرانشی 
توصیه می شــود.اصالح مقدار الیگومر بر اســاس اندازه-گیری های اشعه ماوراء 
بنفش UV ممکن است انجام شود.تســت معمولی بصورت فوتومتریک پس از 
آنکه اســپین فینیش در رنگ آمیزی مخلوط تیوسیانات/کبالت در تولوئن نیترات 

آبی رنگ است، به راحتی انجام می شود. 

)ب( روش حالل خودکار

همانطور که توســط Honeycutt ]4۰[ گزارش شده، مقدار حالل را می توان از 
طریق تجزیه و تحلیل سریع مادون قرمز خودکار )IR( تعیین کرد.مقدار کمی لیف 
یا نخ )۱ گرم( در یک مخزن قرار داده می شود و یک حجم مشخص شده از حالل 
اضافه می شــود. پس از تکان دادن ظرف، فینیش از نمونه خارج می شود و سپس 
محلول حالل/فینیش به یک ســلول IR منتقل می شــود. جذب مادون قرمز در 
طول موج ثابت تعیین می شود. درصد فینیش می تواند از یک منحنی کالیبراسیون 

محاسبه شود )شکل ۱۰(.
این عملیات با تجزیه و تحلیل خودکار IR ساده شده است. در این سیستم، نمونه 
نخ در یک تعادل کامل برای وزن گیری اتوماتیک قرار می گیرد.این ابزار به صورت 
خودکار ظرف فنجانی شکل را با حالل پر می کند، آن را تکان می دهد و حالل/ 

فینیش را به یک تجزیه کنندة IRبرای تشخیص جذب پمپ می کند.

)پ( روش انعکاسی غیر حالل

تجزیه و تحلیل انعکاسی نزدیک مادون قرمز )NIRA( یکی دیگر از تکنیک هایی 
است که برای اندازه گیری مقدار فینیش روی لیف )بدون استفاده از حالل( استفاده 
می شود. هنگامیکه نور به یک نمونة نخ/لیف برسد، مقداری از نور جذب می شود 
و بقیه بازتاب می شــود. درصد نور جذب شــده با توجه به ماهیت شیمیایی نخ و 
فینیش تغییر می کند.با مقایسة شدت نور اصلی با نور منعکس شده، امکان تعیین 
مقدار فینیش نخ وجود دارد. برای این منظور، یک ســری نمونه های استاندارد از 
نخ ها با مقادیر مختلف فینیش با استفاده از ابزار اسکن می شود، تا ارتباط بین نمونه 

جدول ۳- کشش سطحی در آب )۰.۱٪محلول آبی( برای سورفکتانت های مختلف ]۲۹[

جدول ۴- انتخاب حالل های استخراج مطلوب ]۱۱[
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استاندارد و نمونه مورد بررسی مشخص شود. همانطور که در شکل ۱۱-۷ نشان 
داده شده است، یک منبع IR بر روی یک نمونه هدایت می شود. نور بازتاب داده 
شــده )اطالعات حمل در مورد نمونه( توســط یک کرة یکپارچه کنترل شده و با 
یک جفت ردیاب اندازه-گیری می شود.یک ریزپردازنده جذب را محاسبه می کند، 
جذب را نسبت به پالت ها طول موج تولید می کند و سطح پرداخت را در نمونه های 

ناشناخته تعیین می کند. 

)ت( عالمت گذاری اسپین فینیش  با نشانگر رادیو اکتیو

هنگامیکه اســپین فینیش با یک نشانگر رادیواکتیو عالمتگذاری شده است، پس 
از آن امکان دنبال کردِن رسوب با کمک شمارندة Geigerیا بطور غیر مستقیم از 

عکاسی تماسی الیاف وجود دارد.
)ث( طیف سنجی فوتوالکترون اشعه ایکس

طیف سنجی فوتوالکترون اشعه ایکس )XPS( می تواند برای نشان دادن تصویری 
از رسوب سطح اسپین فینیش استفاده شود.

)ج( روشن سازی اشعه ماوراء بنفش

اگر فرموالســیون اســپین فینیش در نور  UV قابل مشاهده می باشد، یکنواختی 
فینیش اعمال شــده در راستای طول تاپس،فیتیله یا نخ می تواند از طریق اسکن 

نمونه با روشن سازی اشعة ماورا بنفش تعیین شود. گاهی اوقات روشن سازی اشعة 
ماورا بنفش ممکن اســت بی نظمی بســیار طوالنی در رسوب و پوشش اسپین 
فینیش را نشــان دهد.USA( Analog Devices( تســتر قابل حمل M803 را 

برای اندازه گیری اسپین فینیش را توسعه داده است.

۹- توزیع فینیش بر روی سطح فیالمت 

در نخ  ریســی با سرعت باال؛ نشست اسپین فینیش روی الیاف در حال حرکت با 
ســرعت باال،در زمان های بسیار کوتاه تماس رخ می دهد. توزیع فینیش در امتداد 
طــول فیالمنت، ویژگی هــای اصطکاک نخ و ســایر ویژگی های خاص فینیش 

درفرایندهای مکانیکی بعدی را تحت تاثیر قرار می دهد. 
موسسه تحقیقات نساجی در پرینستوِن ایاالت متحده آمریکا، تکنیک های زیر را 

برای تعیین توزیع فینیش ها در امتداد طول الیاف را توسعه داده است]4۲،4۳[.

)الف( اسکن ترشوندگِی سطح

این تکنیک در مطالعه توزیع فینیش  های سطحی روی نخ فیالمنتی مداوم بسیار 
مفید است.تنظیم تجربی برای اسکن کردن ترشوندگی از طریق روش غشای مایع 
در شکل ۱۲، همراه با تحلیل بردار نیروهایی که توسط گوژی یا کاوی سطح آب 

در مایع لوله روی سطح جامد اعمال می شود، نشان داده شده است:
 

 که P محیط لیف است،     LVγ کشش سطح مایع غشاء است، θaو θr به ترتیب زاویه 
تماس پیشرونده و پسرونده است.

حلقه فوالد ضد زنگ با قطر 5-۱۰ میلی متر در بر روی یک پله سوارشــده است 
که می تواند از طریق تنظیم چرخ دنده دار و پینیون با یک سرعت داده شده باال یا 
پایین برود. رشــته یا الیافی با طول ۳۰۰ میلیمتر روی ثبت کنندة میکروباالنس از 

طریق قالب هایی در هر طرف، سوار شده است. 
نمونه از طریق حلقه، گرفته شده و وزن مناسب بر روی قالب پایین تر سوار شده 
اســت.پس از تهیه نمونة سوار شده، مایع به دقت وارد حلقه می شود تا یک فیلم 
یا غشــا در محیط آن ایجاد شود.نیرو توسط غشــای مایع روی فیالمنت اعمال 
می شود؛و سپس این نیرو، بعنوان حلقه با غشایی که الیاف را به باال یا پایین حرکت 
می دهد، ثبت شده اســت. نیروی ثبت شده توسط تعادل الکترونی به این ترتیب 

بعنوان تابعی از نیروی خیس شدِن پیشرونده و پسرونده است.
 

بــا در نظر گرفتن cos θr بعنوان ثابت، مقادیر  cos θa محاســبه شــده و بعنوان 
تابعی از فاصله در امتداد فیالمنت  رســم می شــود.چنین طرحی می تواند بعنوان 
اندازة توزیع فینیش در امتداد فیالمنت استفاده شود.داده ها همچنین می توانند برای 
تعیین پارامتر پوشش سطح استفاده شوند.شکل ۱۳-پوشش سطح و توزیع تجمعِی 
نمونه PETکه حاوی ۰/۱5% اسپین فینیش است را نشان می دهد.با چنین درصد 
کمی از اسپین فینیش،پوشش سطح متوسط نزدیک به ۷5٪است؛ پوشش اشباع با 

۱٪ اسپین فینیش بدست آمده است.
روش دیگر آنالیز توزیع فینیش؛ تقدم لکه  گذاری فیالمنت پوشــش داده شده با 

 )IR( شکل ۱۰- منحنی کالیبراسیون برای تجزیه و تحلیل مادون قرمِز
اسین فینیش با غلظت مشخص ]۴۰[.

شکل ۱۱- یک آنالیزور انعکاسی نزدیک به مادون قرمز ]۴۰[
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اسپین فینیش از طریق عالمتگذاری  های فلورسنت می باشد، یا ماده عالمتگذاری 
را می توان در فرموالسیون فینیش تعریف کرد. 

ســپس برای توزیع ماده عالمتگذاری و بــه همین ترتیب فینیش در امتداد طول 
فیالمنت، تحریک اشــعة ماورای بنفش و اســکن کردن انعکاسی مورد استفاده 
قرار می گیرد.مقدار کمی از ماده عالمتگذاری فلورسنتی برای ارائه حساسیت باال، 
در اســکن طولی مورد نیازاســت. این تکنیک عالوه بر دادن توزیع طولی اسپین 
فینیش، اطالعاتی در مورد رفتار گســترش فینیش  ها در فیالمنتهای تک و چند 

الیه می دهد. 

)ج( تکنیک حسگر ظرفیت خازنی

راسا ]4۱[ روش اندازه گیری آنالیِن اعمال و توزیع اسپین فینیش روی نخ پلی استر را 
با استفاده از یک سیستم سنسور ظرفیت خازنی، پیشنهادکرده است.کل دی الکتریک، 
شامل پلی استر و عامل فعال است. به نظر می رسد توزیع غیریکنواخت فیلم اسپین 

فینیش به طور عمده توسط دینامیک  فرآیند نخ  ریسی ایجاد شده است.

۱۰- مشکالت ایجاد شده در اعمال فینیش
بعضی از مشکالتی که ممکن است در هنگام استفاده از اسپین فینیش ایجاد شوند در 

زیر خالصه شده است.

۱۰-۱- رشد باکتری/آلودگی میکروبِی امولسیون اسپین فینیش 
امولسیون های فینیش بسیار حساس به حمله باکتریایی هستند.بنابراین،اضافه کردن 
باکتری کش برای کنترل باکتری ها در کارخانه تولید الیاف و نخ بهتر است انجام شود.
حمله باکتریایی به اسپین فینیش  باعث شکستگی امولسیون و تشکیل ژل می شود 
که می تواند به مســدود شدن خطوط و یکنواختی ضعیف فینیش بر روی فیالمنت 

منجر شود.
pyride- های سدیم اکسیِد Tris )oxymethyl( hexahydrotriazine و/ یا نمک 

nethiol بعنوان نگهدارنده هایی برای اسپین فینیشها توصیه شده است. روش های 

مختلفی برای کنترل میکروارگانیسم ها در سیستم های فینیش توسط Harrill مورد 
بحث قرار گرفته است ]44[.

 chlorinated ،45[ نیز اســتفاده از الکل های هیدروکسی متیل آمینو[ Schenick

 ٪۰.۳-۰.۱( dimethyltetrahydrothiadiazine thione و azoniaadamantane

از وزن اسپین فینیش( را بعنوان باکتری کش پیشنهاد کرده است.

۱۰-۲- دفع پسماندهای اسپین فینیش 
در تکمیل فرایند، الیاف با مواد شــوینده برای حذف اســپین فینیش شستشو داده 
می شوند.در نتیجه فاضالب ممکن است حاوی۱ الی ۱/5٪ روغن باشدکه باید از بین 
برود. یک کارخانه الیاف مصنوعی ممکن اســت از ۲۰۰۰ تا ۶۰۰۰ لیتر در روز از این 

پسماند را تولید کند.
تالش برای بهبود وضعیت پسماند های اسپین فینیش در سیستم های لجن فعال، با 
COD مشکل جدی کف کردن و راندمان های کم حذف مواد آلی روبرو است. نسبت

به BOD )میزان اکســیژن شیمیایی به اکسیژن بیولوژیکی( بسیار باال است )۳ الی 
4(، که نشان دهنده زیست تخریب پذیری بسیار ضعیف است.از این رو، پسماند های 
اسپین فینیش باید از سایر جریانهای پسماندها کارخانه ای جدا شده و با استفاده از مواد 

فیزیکی و شیمیایی  شوند.
Alley ]4۶[ غلظت پسماند اســپین فینیش را با ترکیِب اولترا فیلتراسیون یا اسمز 

معکوس و تبخیر به مقداری که به یک روغن قابل ســوزاندن امکان پذیر می کند، 
توصیه کرده است. راس ]4۷[ چالش هایی را که در بهبود فینیش های الیاف، از جمله 

زیست تخریب پذیری آنها را، مورد بحث قرار می دهد.

منابع در دفتر مجله موجود است.

شکل ۱۲- روش غشای مایع برای تجزیه و تحلیل مقدار اسپین فینیش ]4۲[.

شکل ۱۳- توزیع اسپین فینیش روی نخ PET که حاوی ۰/۱5% فینیش است ]۴۲[. 
)ب( میکرو فلوئوریمتری ]۴۳[




