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درخش��ان کننده های ن��وری، که به عامل س��فیدکننده فلوئورس��نت  و یا 
عامل درخش��ان کننده فلوئورسنت  )FWAs or FBAs ,OBAs( نیز شناخته 
می ش��وند ]2-5[ مواد افزودنی هستند که خواص بصری بسپارها را تغییر 
می دهند. درخش��ان کننده های نوری س��ال های متمادی برای بهبود رنگ 
پالس��تیک های مختلف، استفاده ش��ده اند. این افزودنی ها، رنگ زرد ذاتی 
در بس��پارهای تغییر رنگ داده را پوش��ش داده و محصوالت پالس��تیکی 
منحصر بفرد با رنگ قوی را نمایان می کنند ]6[. برای توصیف س��اده تر، 
رنگدانه قرمز زمانی که تحت ش��رایط "نور طبیعی سفید" )نور خورشید، 
نور تنگس��تن، و غیره( دیده شود، قرمز به نظر می رسد که دلیل آن جذب 
ن��ور مرئی در طول موج ه��ای کوتاه تر از 635 نانومت��ر و بازتاب نور در 
ناحیه قرمز طیف اس��ت. تحت شرایط مشابه، رنگدانه سفید ایده آل، همه 
نورهای طیف مرئی را منعکس کرده و در نتیجه س��فید به نظر می رس��د. 
درخش��ان کننده ن��وری طول موج ناحی��ه ماورای بنف��ش )UV( از طیف 
الکترومغناطیس )275-400 نانومتر( )شکل 1( را جذب و سپس آن را در 
ناحی��ه آبی/ بنفش از طیف نور مرئی )400-500 نانومتر( س��اطع می کند. 
بنابراین، در یک بستر سفید )مانند کاغذ یا پارچه( که با درخشان کننده های 
نوری اصالح ش��ده است، بازتاب نور در ناحیه انتهایی آبی طیف افزایش 
یافت��ه به طوری ک��ه کاغذ و یا پارچه به معنای واقعی "س��فیدتر" از مواد 

اصالح نشده اصلی به نظر می رسد ]3،2[.

 شکل 1: طیف الکترومغناطیس ]7[

ترکیبات مختلفی به عنوان درخش��ان کننده ش��ناخته شده اند. انتخاب یک 
م��اده خاص بای��د از معیارهایی همچ��ون حداکثر اثر س��فیدی، ته رنگ، 

سازگاری افزودنی با ماتریس رزین و ثبات نوری  پیروی کند. 
بس��پارهایی ک��ه به درخش��ان کننده نیاز دارند ش��امل پل��ی وینیل کلرید، 
پلی اس��تایرن و همبس��پارهایش، پلی کربن��ات، پلی اتیل��ن، پلی پروپیلن، 
پل��ی متیل متاکریالت، لیف های پلی اتیلن ترفت��االت و لیف های پلی آمید 
می باش��ند که البته میزان اثر سفید کنندگی به ماهیت بستر بسپاری بستگی 

دارد ]2[. 
حدود 400 نوع درخش��ان کننده نوری در کتاب ش��اخص رنگ  فهرست 
ش��ده اس��ت، اما کمتر از 90 مورد به صورت تج��اری تولید و تنها تعداد 

انگشت شماری از آنها به لحاظ اقتصادی اهمیت دارند ]8[.

2- ساختار شیمیایی درخشان کننده ها
ترکیبات فلوئورسنت که به خانواده درخشان کننده نوری تعلق دارند نوعًا 
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از ابتدای تولد صنعت پالس��تیک، اضاف��ه نمودن برخی افزودنی ها به 
بس��پار پایه برای بهبود خواص مطلوب و همچنین حذف و یا کاهش 
خواص نامطلوب ضروری بوده اس��ت ]1[. یکی از این مواد افزودنی، 

ترکیبات درخشان کننده نوری  می باشند. 
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ش��امل مواد ناجورحلقه آروماتیک که اغلب حاوی یک سیس��تم حلقوی 
هس��تند، می باش��ند. از ویژگی های مهم این ترکیبات، حضور یک زنجیره 
متوال��ی م��زدوج از پیوند دوگانه همراه با یک حلقه آروماتیک می باش��د. 
س��اختار شیمیایی دو نمونه از درخشان کننده های نوری در شکل 2 آورده 

شده است ]2[.
 

 شکل 2: ساختار شیمیایی دو نمونه درخشان کننده نوری ]2[.

درخش��ان کننده ها دارای نقاط ذوب باال و پایداری حرارتی عالی هستند، 
همچنین این مواد انحالل بس��یار خوب در بسپارهای مذاب داشته که این 

خواص آنها را برای استفاده گرمانرم ها مناسب می سازد ]6[.

3- انواع درخشان کننده ها 
الف: درخشان کننده معدنی 

از مهم ترین درخشان کننده های معدنی، رنگدانه های تیتانیوم می باشند که 
ط��ول موج های در محدوده فرابنفش  مرئ��ی را جذب می کنند. بهره وری 
رنگدانه آناتاز )یکی از س��اختارهای بلوری رنگدانه دی اکس��ید تیتانیوم( 
کمتر بوده و حدود 40٪ از نور UV را در محدوده طول موج 380 نانومتر 

جذب می کند.
ب: درخشان کننده نوری آلی 

تنه��ا چند گروه از ترکیبات آلی به عنوان درخش��ان کننده برای بس��پارها 
 ppm مناسب هس��تند. میزان افزایش درخشان کننده های نوری آلی حدود
25-250 می باشد. این درخش��ان کننده های نوری در طیف گسترده ای از 

بسپارها استفاده شده و باید در بسپار حل گردند ]2[. 

4- مستربچ درخشان کننده نوری
پالس��تیک ها معموالً در دماهای ب��اال فرآیندپذیر می ش��وند، لذا پایداری 
حرارتی درخش��ان کننده در مواجهه با پالستیک مذاب بسیار اهمیت دارد. 
از طرف دیگر، در چنین ش��رایطی پایداری در برابر تصعید شدن نیز باید 
در نظر گرفته ش��ود. به دلیل مقادیر بس��یار کم افزودنی برای افزایش در 
حین فرآیندپذیری پالس��تیک، در کنترل میزان افزایش افزودنی به صورت 
خالص ممکن اس��ت خطا ایجاد شود. لذا برای کنترل این مساله، استفاده 
از مستربچ ارجح می باشد. مستربچ ها بواسطه اختالط درخشان کننده های 
نوری با پالس��تیک، تولید و س��پس در فرآیندپذیری پالس��تیک ها مورد 
اس��تفاده ق��رار می گیرن��د ]9[. هنگامی ک��ه فرآیند اختالط م��ذاب و یا 
فرآیندهای اکس��تروژن اعمال می شود، درخش��ان کننده های نوری باید تا 

دمای باالی °C 310-330 پایدار باشند ]2[.
مستربچ های درخشان کننده  نوری به منظور کاهش زردی، بهبود سفیدی، 
و افزایش روش��نایی محصول، به بس��پارها اضافه می شوند. همچنین این 

مس��تربچ ها، منجر به افزایش س��فیدی و روش��نایی محصول بدون ایجاد 
ته رنگ  آبی می گردد ]10[.

Hostalux KS C و Uvitex OB P نمونه هایی از درخش��ان کننده های نوری 

تجاری هستند ]9[. با توجه به نوع افزودنی درخشان کننده، مستربچ تولید 
ش��ده از ظاهر متفاوتی برخوردار خواهد بود. سه نمونه از این مستربچ ها 

در شکل 3 نشان داده شده است ]13،12،11[. 
 

 شکل 3: مستربچ های درخشان کننده نوری با ظاهر متفاوت ]13،12،11[

5- نتیجه گیری
درخش��ان کننده های نوری تحت عنوان مستربچ های درخشان کننده، برای 
بهبود رنگ پالستیک های مختلف و پوشش دهی زردی ذاتی در بسپارهای 
تغییر رنگ داده و بهبود خواص بصری محصوالت استفاده می شوند ]6[. 
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