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Wp³yw kwasu butanotetrakarboksylowego i chitozanu na w³aœciwoœci
bezformaldehydowej apretury tkanin bawe³nianych
EFFECTS OF BUTANETETRACARBOXYLIC ACID AND CHITOSAN ON
THE PROPERTIES OF FORMALDEHYDE FREE FINISH FOR COTTON
FABRICS
Summary — The effects of butanetetracarboxylic acid (BTK acid) in amount
up to 40 kg/m3 and chitosan in amount up to 5 kg/m3 on application properties of finish baths were determined. The baths were based on the products of
the reaction of citric acid with ethyl esters of short-chain aliphatic diacids
[Dimal MC, Formula (I)]. The finish based on BTK acid modified Dimal MC
more efficiently gives the fabric wrinkle resistance in the presence of chitosan
(Fig. 1). Addition of chitosan improves also shrinkproof performance of the
fabrics (shrinkage decrease — Fig. 2). The best results were obtained for the
impregnation bath containing chitosan in concentration of 1.2 kg/m3. Introduction of hydrophobic chitosan into the bath in amount 0.3—1.2 m3 decreases slightly wettability of the fabrics. The presence of both BTK acid and
chitosan in the bath practically does not change water absorbability of the
fabric.
Key words: chitosan, butanetetracarboxylic acid, cotton fabrics, impregnation
bath, creaseproff properties, shrinkproof properties.
PROBLEM WYELIMINOWANIA FORMALDEHYDU
Z APRETURY

Powszechnie stosowane w codziennym u¿ytkowaniu wyroby bawe³niane winny charakteryzowaæ siê wysokim poziomem estetyki oraz stanowiæ materia³y niemn¹ce i niekurczliwe. Cechy te w du¿ej mierze osi¹ga
siê na drodze impregnacji tkanin œrodkami sieciuj¹cymi
bêd¹cymi produktami o niskim stopniu polikondensacji
reakcji melaminy b¹dŸ mocznika i jego pochodnych
z formaldehydem [1]. Wiadomo, ¿e zwi¹zki tego typu s¹
Ÿród³em wolnego formaldehydu zanieczyszczaj¹cego
atmosferê zarówno w procesie impregnacji tkanin, jak
i podczas u¿ytkowania gotowego wyrobu.
Œwiadomoœæ toksycznego oddzia³ywania formaldehydu na skórê oraz wystêpowania odczynów alergicznych w postaci podra¿nienia spojówek i b³on górnych
dróg oddechowych, a tak¿e zaliczenie formaldehydu
przez Miêdzynarodow¹ Agencjê do Badañ nad Rakiem
do grupy czynników o prawdopodobnym dzia³aniu rakotwórczym [2, 3] sta³o siê przyczyn¹ podjêcia badañ
nad ograniczeniem b¹dŸ ca³kowitym wyeliminowaniem
formaldehydu z procesów uszlachetniania wyrobów
w³ókienniczych. Badania te wykaza³y, ¿e mo¿liwe jest

osi¹gniêcie za³o¿onego celu na drodze zmniejszenia stê¿enia impregnacyjnych ¿ywic aminowo-formaldehydowych w apreturach, modyfikacji samych tych ¿ywic
[4, 5], a tak¿e dziêki zastosowaniu jako œrodków sieciuj¹cych ma³ocz¹steczkowych kwasów polikarboksylowych. Kwasy te reaguj¹c z grupami hydroksylowymi
celulozy tworz¹ trwa³e wi¹zania estrowe [6, 7]. W tym
zastosowaniu najbardziej skuteczne okaza³y siê kwasy:
butanotetrakarboksylowy (kwas BTK), cyklopentanotetrakarboksylowy (kwas CPTK) i cykloheksanoheksakarboksylowy [8, 9] (kwas CHHK), jednak i tak uzyskiwane
efekty u¿ytkowe s¹ s³absze ni¿ w razie zastosowania tradycyjnych œrodków sieciuj¹cych. Inne kwasy polikarboksylowe, np. kwas cytrynowy i kwas jab³kowy, u¿yte w
standardowych warunkach okaza³y siê jeszcze mniej
efektywne (niski stopieñ uszlachetnienia tkaniny [10,
11]). Próby zwiêkszenia skutecznoœci kwasu cytrynowego na drodze wprowadzenia do apretury ró¿nych katalizatorów nie da³y dobrych efektów aplikacyjnych [12].
W publikacji [13] wykazano mo¿liwoœæ zwiêkszenia
efektywnoœci sieciowania celulozy kwasami hydroksypolikarboksylowymi za pomoc¹ kwasu BTK. Wg tej
koncepcji grupy karboksylowe kwasu BTK reaguj¹ z
grupami hydroksylowymi kwasu cytrynowego lub
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j¹cej odpornoœci zaimpregnowanych tkanin na gniecenie wydawa³o siê celowe uzupe³nienie apretury o reaktywne polimery naturalne. Takim polimerem budz¹cym
coraz wiêksze zainteresowanie zarówno w przemyœle
w³ókienniczym, jak i w innych dziedzinach przemys³u
jest chitozan [16, 17]. Stanowi on produkt czêœciowej
hydrolizy grup acetylowych w chitynie [16]. Chitozan
jest zbudowany z liniowych ³añcuchów poli(2-dezoksy-2-amino-D-glukozy) o wzorze:
HOH2C

O

HO
NH2

kwasu jab³kowego, daj¹c w wyniku kwas polikarboksylowy o du¿ej cz¹steczce, bêd¹cy bardzo reaktywnym
czynnikiem sieciuj¹cym.
Prace doœwiadczalne [14, 15] potwierdzi³y, ¿e apretury zawieraj¹ce kwas cytrynowy lub kwas jab³kowy
i kwas BTK wykazuj¹ wiêksz¹ efektywnoœæ sieciowania
celulozy ni¿ apretury oparte na samych kwasach hydroksykarboksylowych. W badaniach stosowano k¹piele
impregnacyjne o stê¿eniu 70 kg/m3 kwasu cytrynowego
lub 54 kg/m3 kwasu jab³kowego i od 10 do 50 kg/m3
kwasu BTK. Najbardziej skuteczna by³a apretura zawieraj¹ca obok kwasów hydroksykarboksylowych równie¿
kwas BTK w stê¿eniu 20-40 kg/m3. Ten du¿y udzia³
kwasu BTK ze wzglêdu na jego wysok¹ cenê stanowi
istotn¹ przeszkodê w stosowaniu omawianej apretury
w skali przemys³owej, tym bardziej, ¿e osi¹gniêty efekt
niegniotliwoœci tkanin by³ s³abszy ni¿ w przypadku stosowania tradycyjnych (formaldehydowych) œrodków
sieciuj¹cych.
W pracach badawczych ICSO rozpoznano szczegó³owo mo¿liwoœci wykorzystania kwasu cytrynowego do
sieciowania tkanin, a nastêpnie zrealizowano pomys³
otrzymania produktu oligomerycznego, zbli¿onego pod
wzglêdem swej budowy do kwasu BTK lub do produktów modyfikacji kwasów hydroksypolikarboksylowych
za pomoc¹ kwasu BTK. Grupê hydroksylow¹ kwasu
cytrynowego poddano mianowicie reakcji z estrami etylowymi dikwasów alifatycznych o krótkich ³añcuchach
(C2—C4) [15]. Uzyskane produkty sieciuj¹ce o ogólnej
nazwie „Dimal” i prawdopodobnej budowie
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Istnieje mo¿liwoœæ rozk³adu tego polimeru do cukrów prostych, które mog¹ byæ degradowane przez mikroorganizmy, nie powoduj¹c trwa³ego zanieczyszczenia œrodowiska naturalnego. Chitozan wywiera ponadto
korzystny wp³yw na skórê cz³owieka ze wzglêdu na
dzia³anie bakteriobójcze, grzybobójcze i przeciwzapalne. Chitozan ³atwo tworzy b³onê na powierzchni w³ókien zawieraj¹cych grupy hydroksylowe lub aminowe,
takich jak we³na i bawe³na. Stwierdzono, ¿e obróbka
we³ny tym polimerem poprawia w³aœciwoœci przeciwkurczliwe we³ny [18, 19].
Celem naszej obecnej pracy by³o ustalenie wp³ywu
wybranych œrodków wspomagaj¹cych sieciowanie tkanin na w³aœciwoœci aplikacyjne apretur opartych na „Dimalu”.
CZÊŒÆ DOŒWIADCZALNA

Materia³y
W badaniach zastosowano:
— kwas butanotetrakarboksylowy cz. (firma Aldrich);
— chitozan indyjski o stopniu deacetylacji 85 % (firma Aldrich);
— „Dimal MC” otrzymany z malonianu dietylowego
i kwasu cytrynowego (œrodek sieciuj¹cy, ICSO Blachownia);
— podfosforyn sodu cz. (firma Aldrich) oraz
— tkaninê bawe³nian¹ „Koral 160”, bielon¹ optycznie, bez apretury, zgodn¹ z norm¹ PN-84/P-82010/06
(firma Fortex, Prudnik).

n = 0, 1, 2.

Sposób postêpowania
mia³y wprawdzie znacznie lepsze w³aœciwoœci aplikacyjne ni¿ kwas cytrynowy — zbli¿one do w³aœciwoœci
aplikacyjnych kwasu BTK — wci¹¿ jednak nie dorównywa³y tradycyjnym œrodkom sieciuj¹cym.
Bior¹c pod uwagê ekologiczne zalety bezformaldehydowej apretury oraz jej wady w postaci niewystarcza-

K¹piele do apreturowania tkanin przygotowywano
w zlewkach, odwa¿aj¹c w nich kolejno sk³adniki okreœlone receptur¹. Tkaninê napawano w laboratoryjnej napawarce dwuwa³owej typu TPK15/M500 (firmy Ernzt
Benz, Szwajcaria), po czym suszono i sieciowano w do-
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Ocena w³aœciwoœci u¿ytkowych
K¹ty odprê¿enia mierzono w aparacie typu FF-07
(firmy Metefen — Wêgry), zgodnie z norm¹ PN-73/P-04737; pomiary kurczliwoœci wykonywano zgodnie
z norm¹ PN-92/P-4798, pomiary zwil¿alnoœci — zgodnie z norm¹ PN-EN 1772, a pomiary wodoch³onnoœci —
zgodnie z norm¹ PN-72/P-04734.
WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

W pracy [15] opisano wyniki w³asnych badañ efektywnoœci apretury na podstawie „Dimalu MC” w zale¿noœci od jego stê¿enia w k¹pieli impregnacyjnej w przedziale 40—100 kg/m3. Z badañ tych wynika, ¿e optymaln¹ skutecznoœæ uzyskuje siê wówczas, gdy stê¿enie
„Dimalu MC” wynosi 60 kg/m3 k¹pieli.
Prace doœwiadczalne przedstawione w niniejszej
publikacji rozpoczêliœmy od zaimpregnowania tkaniny
„Koral 160” k¹piel¹ o stê¿eniu „Dimalu MC” 60 kg/m3,
a nastêpnie k¹pielami o takim samym stê¿eniu „Dimalu”, lecz zawieraj¹cymi ponadto chitozan w iloœci od 0,3
do 5,0 kg/m3. W ka¿dej k¹pieli by³ dodatkowo obecny
katalizator — 10 % podfosforynu sodu (w przeliczeniu
na iloœæ u¿ytego œrodka sieciuj¹cego). Uzyskane wyniki
pokazano na rys. 1, krzywa 1.
Tak wiêc modyfikacja za pomoc¹ chitozanu apretury
opartej na „Dimalu” powoduje wzrost k¹tów odprê¿e-

k¹ty odprê¿enia, deg

grzewaczu laboratoryjnym typu LFV 500/22210.64.14
(firmy Ernzt Benz, Szwajcaria).
Aby wyeliminowaæ ewentualny wp³yw czynników
ubocznych na wynik impregnacji testowych, k¹piel do
apreturowania przygotowywano bez dodatków œrodków zmiêkczaj¹cych i œrodków zapobiegaj¹cych przesuwaniu siê nitek; k¹piele te sporz¹dzano tylko ze œrodka
sieciuj¹cego („Dimalu MC”), wytypowanych dodatków
(kwasu BTK i/lub chitozanu), katalizatora oraz wody.
Przygotowanie k¹pieli polega³o na rozpuszczeniu
sk³adników w ok. 1/3 iloœci wody destylowanej potrzebnej do sporz¹dzenia k¹pieli (otrzymywanie koncentratu) i dope³nieniu wod¹ destylowan¹ do objêtoœci
roboczej okreœlonej receptur¹. Rozpuszczenie „Dimalu
MC” i kwasu BTK w temperaturze pokojowej nie nastrêcza³o trudnoœci, natomiast dodatek chitozanu wymaga³
ogrzewania koncentratu do temp. 50 oC w ci¹gu ok. 45
minut. K¹piele do apreturowania zawieraj¹ce do 2,5 kg
chitozanu na m3 by³y klarowne, natomiast k¹piele o stê¿eniu chitozanu 5 kg/m3 mia³y postaæ lekko mêtn¹, ale
bez wyraŸnych wytr¹ceñ. Tkaniny napawano w temperaturze pokojowej przez 30 s, a nastêpnie wy¿ymano,
stosuj¹c taki nacisk wa³ów, aby stopieñ naniesienia apretury wynosi³ 95—100 %. Zaimpregnowane tkaniny suszono w ci¹gu 5 min w temp. 100—105 oC, po czym
sieciowano przez 5 min w temp. 140—145 oC. Przed pomiarem w³aœciwoœci u¿ytkowych tkaniny klimatyzowano w warunkach znormalizowanych w ci¹gu 24 h.
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Rys. 1. Wp³yw iloœci chitozanu w k¹pieli do apreturowania
opartej na „Dimalu MC” i zawieraj¹cej ró¿ne iloœci BTK na
w³aœciwoœci odprê¿ne tkaniny bawe³nianej (tkanina bez impregnacji 146o); stê¿enia BTK w k¹pieli (w kg/m3): 1 — 0, 2 —
20, 3 — 40
Fig. 1. Effect of chitosan quantity in the finish bath based on
Dimal MC and containing various amounts of BTK acid on
wrinkle resistance properties of cotton fabric (fabric with no
impregnation 146o). BTK acid concentration in the bath (in
kg/m3): 1 — 0, 2 — 20, 3 — 40

nia tkaniny, przy czym najlepsze efekty aplikacyjne
uzyskuje siê stosuj¹c chitozan w iloœci od 0,6 do 1,2
kg/m3 k¹pieli. Dalsze zwiêkszanie udzia³u chitozanu w
k¹pieli nie wp³ywa ju¿ na przyrost k¹tów odprê¿enia,
natomiast powoduje wzrastaj¹ce usztywnienie tkaniny.
Kolejne badania prowadziliœmy stosuj¹c do modyfikacji apretury ju¿ nie jeden, lecz dwa œrodki wspomagaj¹ce sieciowanie tkaniny, mianowicie kwas BTK i chitozan. W pierwszej serii badañ zastosowaliœmy do modyfikacji apretur 20 kg/m3 kwasu BTK (rys. 1, krzywa 2),
a w drugiej — 40 kg/m3 kwasu BTK (rys. 1, krzywa 3);
czyli w iloœci uznanej za optymaln¹ w pracy [14]. W obydwu tych seriach zawartoœæ chitozanu zmienia³a siê
w przedziale 0,3-5 kg/m3 apretury.
Analiza wyników z rys. 1 wskazuje, ¿e apretura
oparta na „Dimalu MC” lub na uk³adzie „Dimal MC” +
kwas BTK pod wp³ywem chitozanu staje siê bardziej
skuteczna w nadawaniu w³aœciwoœci odprê¿nych (niemn¹cych) impregnowanej tkaninie. Za optymaln¹ iloœæ
nale¿y przyj¹æ oko³o 1,2 kg chitozanu w m3 k¹pieli do
apreturowania. Ta iloœæ chitozanu, w zale¿noœci od zawartoœci kwasu BTK, powoduje przyrost w³aœciwoœci
odprê¿nych tkaniny impregnowanej „Dimalem MC” o
ok. 30 % (20 kg/m3 kwasu BTK) lub o ok. 50 % (40
kg/m3 kwasu BTK) w stosunku do w³aœciwoœci odprê¿nych tkaniny nieimpregnowanej.
Oprócz oceny œrodków sieciuj¹cych pod wzglêdem
nadawania impregnowanej tkaninie w³aœciwoœci niemn¹cych istnieje drugi parametr, który je charakteryzuje
— zdolnoœæ nadawania tkaninie efektu przeciwkurczliwego. Tkaniny impregnowane k¹pielami zawieraj¹cymi
„Dimal MC”, a tak¿e oprócz „Dimalu” kwas BTK oraz
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Rys. 2. Wp³yw iloœci chitozanu w k¹pieli do apreturowania
opartej na „Dimalu MC” i zawieraj¹cej ró¿ne iloœci BTK na
kurczliwoœæ tkaniny bawe³nianej (tkanina bez impregnacji
8,72 %); stê¿enie BTK w k¹pieli — oznaczenia krzywych jak
na rys. 1
Fig. 2. Effect of chitosan quantity in the finish bath based on
Dimal MC and containing various amounts of BTK acid on
shrinkage of cotton fabric (fabric with no impregnation 8.72
%). BTK acid concentration in the bath — curves denotations
as in Fig. 1
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nu w iloœci przekraczaj¹cej 1,2 kg/m3 nie tylko nie poprawia w³aœciwoœci przeciwkurczliwych tkaniny, lecz
nawet obserwuje siê pewne pogorszenie tych w³aœciwoœci. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e chitozan nie zosta³ tam
równomiernie roz³o¿ony na w³óknach, poniewa¿ k¹piele o wiêkszym stê¿eniu chitozanu charakteryzuj¹ siê
wiêksz¹ lepkoœci¹, co prawdopodobnie znacznie utrudnia wnikanie chitozanu w strukturê tkaniny.
Dodatkowo zbadano zwil¿alnoœæ i wodoch³onnoœæ
tkanin impregnowanych ww. k¹pielami; wyniki dotycz¹ce wodoch³onnoœci pokazuje rys. 3. Wodoch³onnoœæ
wszystkich badanych tkanin utrzymuje siê na mniej
wiêcej sta³ym poziomie (156,5 ± 28 %). Wodoch³onnoœæ
tkaniny z dodatkiem samego kwasu BTK pozostaje,
praktycznie bior¹c, na poziomie niezmienionym w stosunku do tkaniny nieimpregnowanej. Wprowadzenie
do k¹pieli impregnacyjnej chitozanu w umiarkowanej
iloœci (0,3—1,2 kg/m3) wp³ywa w niewielkim stopniu na
zwil¿alnoœæ tkaniny utrzymuj¹c ten parametr zgodnie z
wymaganiami normy (czas zwil¿ania 10—100 s). Zwiêkszenie udzia³u chitozanu (2,4—5,0 kg/m3) zmniejsza
zwil¿alnoœæ impregnowanych tkanin, przy czym wraz
ze wzrostem udzia³u kwasu BTK w k¹pieli impregnacyjnej ograniczenie zwil¿alnoœci tkaniny jest coraz bardziej
widoczne.
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Rys. 3. Wp³yw iloœci chitozanu w k¹pieli do apreturowania
opartej na „Dimalu MC” i zawieraj¹cej ró¿ne iloœci BTK na
wodoch³onnoœæ tkaniny bawe³nianej (tkanina bez impregnacji
192 %); stê¿enie BTK w k¹pieli (w kg/m3): + — 0; × — 20;
® — 40
Fig. 3. Effect of chitosan quantity in the finish bath based on
Dimal MC and containing various amounts of BTK acid on
water absorbability of cotton fabric (fabric with no impregnation 192 %). BTK acid concentration in the bath (in kg/m3): +
— 0, × — 20, ® — 40
chitozan poddano badaniu kurczliwoœci. Jak wynika
z rys. 2, dodatek chitozanu do k¹pieli impregnacyjnej
opartej zarówno na samym „Dimalu MC”, jak i na uk³adzie „Dimal” + BTK powoduje polepszenie w³aœciwoœci
przeciwkurczliwych tkanin (spadek kurczliwoœci). Najlepsze wyniki osi¹gniêto w przypadku k¹pieli zawieraj¹cych 1,2 kg chitozanu w 1 m3 k¹pieli. Dodatek chitoza-

Innowacyjnie wprowadzony przez autorów trójsk³adnikowy uk³ad do apreturowania, zawieraj¹cy
oprócz podstawowego œrodka sieciuj¹cego („Dimalu
MC”) równie¿ dodatek substancji wspomagaj¹cych sieciowanie tkanin w postaci kwasu BTK oraz chitozanu,
okaza³ siê bardzo efektywny i pozwoli³ na uzyskanie
tkaniny bawe³nianej o wyj¹tkowo du¿ej odpornoœci na
miêcie, charakteryzuj¹cej siê jednoczeœnie wodoch³onnoœci¹ zbli¿on¹ do wodoch³onnoœci surowej tkaniny,
oraz o zwil¿alnoœci i kurczliwoœci odpowiadaj¹cej wymaganiom obowi¹zuj¹cych norm.
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Otrzymano 20 V 2004 r.

W kolejnym zeszycie uka¿¹ siê m.in. nastêpuj¹ce artyku³y:
— Poliwinyloamina Ÿród³em nowych mo¿liwoœci rozwoju polimerów hydrofilowych
— Aminy jako (ko)inicjatory polimeryzacji cyklicznych estrów (j. ang.)
— Otrzymywanie zwi¹zków makrocyklicznych zawieraj¹cych ugrupowania O,O- i O,N-acetali
(j. ang.)
— Sondy fluorescencyjne jako narzêdzie badawcze w chemii polimerów
— £¹czenie elastomerów z metalami
— Cykliczne wêglany w syntezie polimerów biodegradowalnych
— Nanocz¹stki zawieraj¹ce polilaktyd — nowe noœniki zwi¹zków aktywnych (j. ang.)
— Polimery gwiaŸdziste z rozga³êzionymi rdzeniami poli[p-(halogenometylo)styrenowymi]
— Modyfikacja fizycznych w³aœciwoœci polilaktydu
— Otrzymywanie i w³aœciwoœci fotoczu³ych, organicznych i hybrydowych (nieorganiczno-organicznych) materia³ów polimerowych z chromoforowym ugrupowaniem diazenylowym
— Modyfikacja budowy i w³aœciwoœci poliketanili — polimerów do zastosowañ w optoelektronice
— Niekonwencjonalne sieciowanie mieszanin chlorosulfonowanego polietylenu i karboksylowanego
kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego
— Porównanie wp³ywu wybranych handlowych stabilizatorów suspensji na niektóre w³aœciwoœci
ziarna poli(chlorku winylu). Cz. I. Wp³yw na rozk³ad wymiarów ziarna

