
-6 1 7 -

REAKTÎF BOYARMADDELER İLE SELÜLOZİK ELYAFIN BOYANMASINDA VE 
YIKANMASINDA ULTRASONİK ENERJİNİN KULLANIMI

Prof.Dr.İnci BAŞER, Y.Doç.Dr.Erhan ÖNER, Kamil ACAR

Marmara Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi,
Tekstil Eğitimi Bölümü, Göztepe, İstanbul

20 kHz-500 MHz frekans aralığında yer alan ultrasonik enerjinin uzun yıllardan beri 
mühendislik, bilim ve tıpda yaygm olarak kullanılmış olmasına rağmen kimyada, "sonokimya " 
başlığı altında, çeşitli organik reaksiyonların reaksiyon hızlarının ve/veya reaksiyon 
verimliliğinin arttırılmasında kullanımı oldukça yenidir. Aynı zamanda, güçlü ultrasonik 
enerjinin tekstil yaş işlemlerinde kullanımı konusunda, teknik literatürdeki bilgiler de oldukça 
sımrlıdır[l-3].

Bu çalışmada, ultrasonik enerji kaynağı olarak Ultrasonik Banyo ve Ultrasonik Prob 
sistemleri kullanılmış; selülozik elyaf ile kovalent bağ oluşturma yeteneğine sahip, 
monoklorotriazİnil ve vinilsülfonil reaktif gruplarını taşıyan iki farklı reaktif boyarmaddenin 
(C.I.Reactive Red 120 ve C.I.Reactive Black 5) selülozik elyafı boyama mekanizması, 
spektroskopik metodlar yardımıyla incelenmiştir. Konvansiyonel ve ultrasonik metodların 
kullanımı ile gerçekleştirilen reaktif boyamalarda; i) %çekim~zaman eğrileri, ii) boyama 
sonrası yapılan yıkama işlemleri sırasında yıkama sularına transfer olan fikse olmamış 
boyarmadde miktarları, iii) boyanmış materyalin yıkama ve lekeleme haslıkları ve iv) 
boyanmış materyallerin koloristik özellikleri karşılaştmlmıştır.

Ultrasonikasyon ortamında gerçekleştirilen boyamalara ait olan %çekim ve fiksaj 
eğrileri, konvansiyonel boyamalarmki ile karşılaştırıldığında, birbirlerinden farklı bir eğilim 
gösterdikleri ve her iki boyarmadde için, elyaf üzerine transfer edilen toplam boyarmadde 
miktarının, ultrasonik boyamalarda %3 kadar daha fazla olduğu gözlenmiştir. Bunun yanında, 
ultrasonik boyama işlemlerini izleyen durulama ve kaynar sabunlama işlemleri sırasında, 
boyanmış materyalden yıkama sularına transfer edilen fikse olmamış boyarmadde miktarları, 
konvansiyonel yöntemle boyanmış materyallere ait değerler ile karşılaştırıldığında, 
C.I.Reactive Black 5 ve C.I.Reactive Red 120 için sırasıyla, yaklaşık %24 ve %55 kadar daha 
azdır. Bu sonuçlar, reaktif boyarmaddeler ile selülozik elyafın boyanması işleminde kullanılan 
ultrasonik enerjinin, boyarmaddenin fiksajma etkili olduğunun ve fiksaj verimini arttırdığının 
bîr göstergesidir. Boyanmış örneklerin yıkama ve lekeleme haslık testleri TSE 716'ya göre 
yapılmıştır. Her iki boyarmadde ile yapılan konvansiyonel ve ultrasonik boyamalara ait 
yıkama haslık değerleri ile C.LReactive Black 5 boyarmaddesine ait lekeleme haslık değerleri 
Gri Skala'ya göre "5" olarak bulunmuştur. C.LReactive Red 120 boyarmaddesi ile 
konvansiyonel ve ultrasonik yöntemleri ile boyanmış örneklere ait lekeleme haslık değerleri 
ise "4" dür. Boyanmış örneklerin 400-700 nm arasındaki kolorimetrik ölçümlerinden, her iki 
boyarmadde İle ultrasonik metodla yapılan boyamalardan elde edilen Örneklerin renk 
şiddetlerinin, konvansiyonel metoda göre boyanmış örneklerden daha koyu bir renk tonuna 
sahip oldukları saptanmıştır. Bu sonuç, boyarmadde fiksaj veriminin daha yüksek 
olmasındandır.

Bu çalışmanın bir diğer kısmında, ultrasonik eneıjinin yalnızca 'temizleme' 
özelliğinden yararlanılmış, konvansiyonel yöntemlerle, C.LReactive Orange 16 ve 
C.LReactive Yellow 84 ile yapılan reaktif boyamaları İzleyen yıkama işlemleri, Ultrasonik 
Banyo'da değişen sonikasyon zamanlarına göre gerçekleştirilmiştir. Boyanmış materyalden 
yıkama sularına transfer olan fikse olmamış boyarmaddenin tayini, spektroskopik olarak 
yapılmış ve elde edilen değerler, konvansiyonel yıkama metodu ile elde edilen değerlerle 
karşılaştmlmıştır. Ultrasonik yıkamada, su sarfiyatı yan yanya azalmakta; işlem süresi 
kısalmakta ve eneıji tasarrufu sağlanmaktadır. Materyallerin yıkama ve lekeleme haslık 
değerleri birbirine yakındır. Ultrasonik yıkama işlemlerinde, yıkama aşamalarında sonikasyon 
zamanının değiştirilmesi, yıkama suyuna transfer olan boyarmadde miktarı açısından çok az 
değişmektedir.
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