


فصل4

مواد صنعتی و مصرفی
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درجه بندي ثبات نور و شست وشو  

  درجه بندی ثبات شست وشویی         Description of normal fastness grades               درجه ثبات

 Staining of adjacent
white sample

Fastness Shade change of
tested sample

Fastness grade

باالترین ثبات

کمترین ثبات

No stanining

Very slight stanining

Moderate staining

Significant staining

Deep staining

Excellent

Good

 Fair

Poor

Very poor

No change

 Slight loss in depth

Appreciable loss

Significant loss

Great loss in depth

Grade 5

Grade 4

Grade 3

Grade 2

Grade 1

  درجه بندی ثبات نوری         Description of the light fastness grades               درجه ثبات

Light
fastness

Degree of
fading

 Fastness
grade

باالترین ثبات

کمترین ثبات

Outstanding

Excellent

Very good

Good

Moderate

Fair

Poor

Very poor

None

Very,very slight

Slight

Moderate

Appreciable

Significant

Extensive

Very extensive

Grade 8

Grade 7

Grade 6

Grade 5

Grade 4

Grade 3

Grade 2

Grade 1

جدول 1ـ ثبات نوری و شست وشویی
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انواع مواد رنگزاي مورد نياز در رنگرزي

DIRECT DYESTUFF            مواد رنگزاي مستقيمC ـ گروه B ـ گروه A  گروه 

 REACTIVE DYESTUFF          گروه سرد ـ گروه گرم ـ گروه ويژه چاپ ـ گروه ويژه ترموزولمواد رنگزاي راكتيو

 ACID DYESTUFF                 گروه يكنواخت شونده ـ گروه ميلينگ ـ گروه سوپر ميلينگمواد رنگزاي اسيدي

 NATURAL DYESTUFF         گروه گياهي  روناس ـ گلرنگ ـ گروه حيواني قرمز دانه مواد رنگزاي طبيعي

 CHROMIC DYESTUFF                نسبت 1 به 1 دندانه و رنگ و نسبت يك به 2 دندانه و رنگمواد رنگزاي كرومي

METAL COMPLEX     1اسيد قوي و اسيد متوسطمواد رنگزاي متال كمپلكس 1به

METAL COMPLEX     2اسيدي متوسط و خنثيمواد رنگزاي متال كمپلكس 1به

 AZOO DYESTUFF                     يك پيوندي و دو پيونديمواد رنگزاي آزوييك 

  DISPERSE DYESTUFF             مواد رنگزاي ديسپرسA ،  B ،  C ،  D  گروه هاي 

  BASIC DYESTUFF                       سرعت جذب عادي ـ متوسط ـ باالمواد رنگزاي بازيك

  VAT DYESTUFF                           خمي محلول ـ خمي نامحلول مواد رنگزاي  خمي

  SULPHOOR DYESTUFF           ـمواد رنگزاي گوگردي 

PIGMENT  DYES                                ـرنگ پيگمنت 

جدول 2ـ انواع مواد رنگزا
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جدول 3ـ مواد رنگزای مناسب برای الیاف مختلف

 رنگ هاي پر مصرفرنگ هاي قابل مصرفنام الیاف

منسوج  پنبه اي
ـ  خمي محلول  ـ  راكتيو  ـ  مستقيم 
ـ آزوييك ـ  ـ گوگردي  خمي نامحلول 

پيگمنت

ـ  راكتيوـ خمي محلول ـ خمي نامحلول  ـ  مستقيم 
گوگردي  

 منسوج کتاني
ـ  خمي محلول  ـ  راكتيو  ـ  مستقيم 
ـ آزوييك ـ  ـ گوگردي  خمي نامحلول 

پيگمنت

ـ  راكتيوـ خمي محلول ـ خمي نامحلول  ـ  مستقيم 
گوگردي 

منسوج  ویسكوز
ـ  خمي محلول  ـ  راكتيو  ـ  مستقيم 
ـ آزوييك ـ  ـ گوگردي  خمي نامحلول 

پيگمنتـ 

ـ  راكتيوـ خمي محلول ـ خمي نامحلول  ـ  مستقيم 
گوگردي 

منسوج پشمي
متال  ـ  ـ كرومي ـ طبيعي  اسيدي 
كمپلكس  متال  1به1ـ  كمپلكس 

2به1 ـ بازيك ـ پيگمنت

اسيدي ـ كرومي ـ طبيعي ـ متال كمپلكس 1به1 ـ 
متال كمپلكس 2به1 

منسوج ابریشمي
متال  ـ  طبيعي  كرومي ـ  ـ  اسيدي 
متال كمپلكس  1به1ـ  كمپلكس 

2به1  ـ بازيكـ  پيگمنت
اسيدي ـ طبيعي ـ متال كمپلكس 2به1 ـ بازيك 

رنگ منسوج  دي استاتي   و  پنبه  به  مربوط  رنگ هاي 
مستقيم ـ راكتيو ـ پلي استرديسپرس

ديسپرس منسوج تري استاتي 

رنگ هاي مناسب پشم و ديسپرسمنسوج نایلوني 

 رنگ هاي بازيك و ديسپرسمنسوج اکریلیكي

 مواد رنگزاي ديسپرس منسوج پلي استر 

 منسوج پنبه ـ 
پلي استر

مستقيم + ديسپرس و يا راكتيو + 
 رنگ هاي يونيون پنبه پلي استر ديسپرس

 منسوج پشم 
رنگ هاي يونيون پشم پلي استراسيدي + ديسپرسپلي استر 
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نام اصلي و مخفف مواد رنگرزي   

نام اصلی                     مخففنام اصلی                   مخفف

نام اصلی                     مخففنام اصلی                   مخفف

نام اصلی                     مخفف جدول 4ـ مخفف کلمات انگلیسی در 
نساجی
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)Coorporative( انواع مواد تعاوني
اين مواد براي عمليات مختلفي كه 
انجام  پارچه  و  نخ  و  الياف  روي  بر 
مي شود كاربرد دارد. اين اسامي  به 
مواد  اسامي   يا  تجارتي  نام  عنوان 
تعاوني شناخته مي شود. نمونه هايي 

از اين مواد را ذكر مي كنيم. 

Bleaching Agents
مواد سفیدکننده

American Emulsions Co.
Bruce Chemical Co.
Burlington Chemical Co. Inc.
Clariant Corp.
Cypress Chemical Co.
Deezee Chemical Inc.
Degussa Corp.
Dycho Co. Inc.
Hoechst Celanese Corp.
Icon Specialities Inc.
Ideal Chemical & Supply Co.
Interstate Chemical Corp.
IVAX Industries Inc.
Marlowe-Van Loan Corp.
Olin Chlor-Alkali Products.
Olympic Chemical Co.
Organic Dyestuffs Corp.

    Bleaching Assistants, stabilizers and Catalysts
مواد کمك کننده به سفیدگري

American Emulsions Co.
Apollo Chemical Corp.
Applied Textile Technologies Ltd.
Auralux , Sybron Chemicals Inc.
Bayer Corp.
Blackman Uhler Chemical Co.
Boehme Filatex Inc.
Bruce Chemical Co.
Burlington Chemical Co. Inc.
Callaway Chemical Co.
Catawba-Charlab Inc.
Cekal Specialties Inc.
Chemonic Industries
Chem-Tex Laboratories In

کریر جهت رنگرزي پلي استر
Carriers , Dye
A. Harrison & Co.
American Emulsions Co.
Amitech
Apollo Chemical Corp.
Astro American Chemical Co. Inc.
Bayer Corp.
Chemonic Industries
Ciba Corp.
Clariant Corp.
Crompton & Knowles Colors Inc.
Dexter Chemical Corp.
Eastern Color & Chemical Co.
Emkay Chemical Co. Inc.
Fibro Chem Inc.
Finetex Inc.
Freedom Textile Chemicals Co.
Glo-Tex Chemicals Inc.
Gresco Manufacturing Inc.
High Point Chemical Corp.
Hydrolabs Inc.
WAX Industries Inc.

جدول 5   ـ اسامی تجارتی مواد 
تعاونی مختلف
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 روغن هاي پیچش نخ
Coning and Winding Lubricants
See also Lubricants for Textiles

AlliedSignal Inc.
Boehme Filatex Inc.
C. H. Patrick & Co.
Catawba-Charlab Inc.
Clariant Corp.
Deezee Chemical Inc.
Eastman Chemical Co.
Goulston Technologies Inc.
Henkel Corp.
High Point Chemical Corp.
Lenmar Chemical Corp.
Lenox Chemical Co.
Manufacturers Chemicals COrp.

 Sizing Agents  مواد آهارزني
 

ABCO Industries Ltd.
Air Products and Chemicals Inc.
BFGoodrich
Chem-Tex Laboratories Inc.
Eastman Chemical Co.
Hercules Inc.
Hunt Chemicals Inc.
Hydrolabs Inc.
Morton International
Multi-Kem Corp.
National Starch & Chemical Co

مواد مورد نیاز در آهارگیري
Desizing Agents   

See also Paint and Tar Removers

Apollo Chemical Corp.
Bayer Corp.
Brookline Chemical Corp.
Callaway Chemical Co.
Clariant Corp.
Clark Chemical Co.
CPN International Ltd. Inc.
Cypress Chemical Co.
Deezee Chemical Inc.
Degussa Corp.
Dycho Co. Inc.
Freedom Textile Chemicals Co.

Mercerizing Assistants
   مواد مرسریزه کننده 

Ciba Corp.
Clariant Corp.
Clark Chemical Co.
Dexter Chemical Corp.
Eastman Chemical Co.
Emkay Chemical Co. Inc.
Olin Chlor-Alkali Products

جدول 6 ـ ادامه اسامی تجارتی مواد تعاونی 
مختلف
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جدول 7 ـ جرم مخصوص و حجم مخصوص الیاف مختلف

نوع لیف
)g/cm3( جرم مخصوص)g/cm3( حجم مخصوص

رطوبت نسبي 65%خشكرطوبت نسبي 65%خشك

1/551/520/640/66پنبه

1/521/490/660/67ويسكوز ريون

1/311/320/760/76تري استات

1/31/310/770/76پشم

1/341/340/750/75ابريشم

1/31/30/770/77كازئين

1/141/140/880/88نايلون 66 و6

1/391/390/720/72پلي استر

1/191/190/840/84اكريليك 

ـ1/09ـ0/91پلي پروپيلن

ـ1/09ـ0/92پلي اتيلنـ  چگالي پايين

ـ1/05ـ0/95پلي اتيلن ـ چگالي باال

 )PVC( ـ0/71ـ1/4پلي وينيل كلرايد

ـ0/45ـ2/2پلي تترا فلوئور اتيلن )تفلون(

2/52/50/40/4شيشه

جدول8 ـ رطوبت بازیافته براي اضافه وزن مجاز الیاف

درصد رطوبت بازیافته براي اضافه وزن مجازنوع لیف

پنبه
كنف
كتان
جوت

ويسكوز ريون
استات سلولز ثانوي

ابريشم 
پشم

نايلون 66 و نايلون 6
پلي استر 

8/5
12
12

13/75
13
9
11

19ـ14
6/25 يا 5/75
   3 يا 1/5
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جدول 9 ـ تعیین رطوبت بازیافته پشم

محدوده تغییرات مقادیر درصد میانگین رطوبت بازیافتي %روش 
رطوبت بازیافته سه آزمایش

خشك كردن با پنتا اكسيد فسفر
1100C خشك كردن با آون

1500C خشك كردن با جريان هواي داغ
خشك كردن سريع در آزمايشگاه

خشك كردن با تقطير تولوئن

7/13
7/16
7/27
7/33
7/77

0/22
0/19
0/15
0/16
0/17

الیاف  شدن  تر  گرماي  مقدار  جدول10ـ 
نساجي از رطوبت بازیافته 0 %

گرماي تر شدن )J/g(نوع لیف

پنبه
ويسكوز ريون

استات
پشم

ابريشم
نايلون

پلي استر
اكريليك

پنبه مرسريزه
كتان

46
106
34
113
69
31
5
7
73
55

جدول11ـ رطوبت بازیافته الیاف نساجي در شرایط 
200C 65% رطوبت نسبي و

رطوبت بازیافته )%(نوع الیاف

پنبه 
پنبه مرسريزه

كنف
كتان

جوت 
ويسكوز ريون 
استات ثانوي
تري استات

ابريشم
پشم 

نايلون )6 و 66(
پلي استر 
اكريليك

PVC )پلي وينيل كلرايد(
PVA )پلي وينيل الكل(

شيشه و پلي اتيلن

8
12
8
7
12
14
6/5
4/5
10
16
4/5
0/4
2
0
5
0

جدول12 ـ درجه بندي ظرافت الیاف پنبه

)μg/in( درجه ظرافتنمره برحسب میكروگرم بر اینچ

خيلي ظريف3<

ظريف3/9ـ3

متوسط4/9ـ4

ضخيم 5/9 ـ 5

خيلي ضخيم<6
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جدول15ـ رطوبت بازیافته براي اضافه وزن مجاز الیاف

درصد رطوبت بازیافتهنوع لیف
 براي اضافه وزن مجاز

پنبه
كنف
كتان
جوت

ويسكوز ريون
استات سلولز ثانوي 

ابريشم 
پشم

نايلون 66 و نايلون 6
پلي استر 

8/5
12
12

13/75
13
9
11

19ـ14
6/25 يا 5/75

3 يا 1/5

جدول14 ـ درجه بندي ظرافت الیاف پنبه

نمره بر حسب میكروگرم
)μg/in( درجه ظرافت بر اینچ

خيلي ظريف3<

ظريف3/9ـ3

متوسط4/9ـ4

ضخيم 5/9 ـ 5

خيلي ضخيم<6

جدول 13 ـ مقدار تورم الیاف نساجي در آب

تورم قطرينوع لیف
)%(

تورم سطحي
)%(

تورم طولي
)%(

تورم حجمي
)%(

ــ21 ، 42 ، 2340 ، 20 ، 7پنبه 

ـ0/2، 470/1ـكتان

ــ2140 ، 20جوت 

ـ240/1 و 1746پنبه مرسريزه 

، 52 ، 35 ، 25ويسكوز  ريون  67  ،  66  ،  113  ،  114
50 ، 563/7 ، 4/8 ، 119 ، 123 ، 126 ، 74

109 ، 117 ، 115

ــ22ـفورتيزان

ـ0/3 ، 80/1 ، 146 ، 11 ، 9استات

41 ، 37 ، 36ـ26 و 1725 ، 14/8پشم 

32 ، 1/330 ، 18/7191/6 ، 16/3 ، 16/5ابريشم

11 ، 6/98/1 ، 3/72/7 ، 2/61/6 ، 1/9نايلون 
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انواع نخ های فانتزی 
استحكام،  قبيل  از  خود  مكانيكی  خواص  اساس  بر  نخ ها  ابتدا  نساجی،  محصوالت  طراحی  در 
قابليت ارتجاعی و االستيسيته و غيره انتخاب مي شوند. انتخاب ها همچنين ممكن است بر اساس 
به اصطالح خواص فيزيولوژيكی مانند نفوذپذيری بخار و ميزان انتقال رطوبت انجام شود. خواص 
مكانيكی و فيزيولوژيكی نخ ها به طور عمده با توجه به نوع ليف، طول ليف و سيستم ريسندگی 

كنترل و تعيين مي شوند.
با اين حال، نخ ها نيز ممكن است بر اساس ظاهر خود انتخاب شوند. انواع خاصی از نخ ها، به صورت 

تك ال و يا چند ال، مي تواند سبب ايجاد جلوه های نوری خاص در پارچه گردد.

نخ های مخلوط )Mixture( و يا رنگی )Ingrain( از طريق 
مخلوط نمودن الياف با رنگ های مختلف در طول فرايند 
ريسندگی حاصل می شود. اين نوع نخ در بافت سبب ايجاد 
اثر heather  )ايجاد رگه های رنگی متناوب بر روی پارچه( 
می شود. مثالی از پارچه توليدی حاصل از كاربرد اين نخ: 

.)Marengo( مارنگو

نخ های مالنژ )Melange( يا ويگوركس )Vigoureux( از 
طريق ريسيدن فتيله شانه شده و يا تاپس كه به صورت 
نوارهای رنگی كنار هم قرار گرفته شده اند حاصل می شود. 

ظاهر نخ توليدی تا حدودی مانند نخ مخلوط است.

طريق  از   )Mottle or Marl( مارل  يا  رنگی  راه راه  نخ 
به دست  متفاوت  رنگ های  با  نخ  نيمچه  دو  ريسندگی 
می آيد. ظاهر نخ توليدی مانند نخ مولينه با تضاد كمتر 

می باشد.

نخ های مولينه يا جاسپ )Jaspé or Mouliné( از طريق 
دوالتابی دو يا چند نخ با رنگ های متفاوت و يا نخ های 
متفاوت  رنگ پذيری های  با  مختلف  الياف  از  شده  تهيه 
می باشد  راه راه  ظاهر  دارای  نخ ها  اين  می آيد.  به دست 
آبرنگی  نقاشی  آبرنگی  پارچه  توليدی:  پارچه  نمونه  و 

)fresco( می باشد.

اثر رنگ
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اثر ساختار

می باشد  چند ال  يا  و  يك ال  نخ های   )Slub( اسالب  نخ 
منظم  به صورت  توجه  قابل  طول  با  نقاطی ضخيم  كه 
يا نامنظم در طول نخ قابل مشاهده است. اثر اسالب در 
ظاهر  می شود.  ايجاد  چندالكنی  يا  و  ريسندگی  بخش 
پارچه تهيه شده از اين نوع نخ مشابه كتان و يا ابريشم 
طبيعی است كه در صنعت مبلمان مورد پسند می باشد.

كه  هستند  چنداليی  نخ های   Knop يا   Bourette نخ 
شامل دسته ای از الياف كوتاه و گاهاً رنگی در فواصل منظم 
يا نامنظم می باشند. knop ها )نخ نپ دار( ممكن است در 
يا چندالكنی شكل  فرايند كاردينگ، ريسندگی و  طول 
بگيرند. پارچه های تهيه شده از اين نوع نخ دارای ساختار 
 Donegal tweed مثال:  عنوان  به  می باشند  سطحی 

پشمی راه راه. پارچه 

نخ بوكله و يا حلقه ای شامل تركيبی از فرايند چندالكنی 
خاص است و نتيجه آن توليد نخ های دارای موج و لوپی 
شكل است. پارچه توليد شده از اين نخ دارای زيردستی 
با دانه های كم و زياد در سطح پارچه بوده و سطح بافت 

.frotté ،frisé ،تكسچره می باشد. مثال: بوكله

نخ شنيل نخ هايی با حلقه های برش داده شده می باشد 
اين نخ ها  كه سبب نرمی  و حجيم نمودن آن می شود. 
از طريق برش پارچه های خاص به نوار، توليد می شوند. 
از نخ های نامبرده برای تهيه پارچه های رومبلی و لباس 

استفاده می شود. بافتنی 

چين خورده  سطح  با  پارچه هايی  توليد  برای  كرپ  نخ 
استفاده  سنگ ريزه  دارای  سطح  با  مشابه  زيردستی  و 
استفاده  باال  بسيار  تاب  از  نخ ها  اين  تهيه  در  می شود. 
 crêpe de chin تهيه شده:  پارچه های  نمونه  می شود. 
)پارچه ای كه پودش از نخ كرپ بوده و چروک ضعيفی 
دارد.(، georgette )ژرژت(،  crepon )نوعی پارچه كرپ 
دارد(،  معمولی  كرپ  از  خشن تر  و  ضخيم تر  بافتی  كه 

پودی(. راه راه  با  كرپ  پارچه  )نوعی   marocain
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اثر جال )براقیت(

بر اثر تركيب الياف مات و روشن، طرح های سايه و روشن بر روی 
سطح قابل مشاهده می باشد. اثر درخشش و زرق و برق بر روی 
غيرمعمول  )امروزه  فلزی  الياف  به كارگيری  طريق  از  نيز  سطح 
می باشد( و يا فيلم های پالستيكی متاليزه مانند @Lurex و يا 
فيلم های روشن، و يا الياف مصنوعی با سطح مقطع خاص، قابل 
 brocade توليدی:  پارچه های  نمونه  می باشد.  مشاهده  و  توليد 

)زربافت(، lamé )پارچه تهيه شده از ليف مصنوعی متاليك(.

تقسیم بندی نخ )وزن و حجم(

نازک سبك               الیت               متوسط              
خیلی سبك

 حجیم                  خیلی حجیم

جدول 17ـ اطالعات انواع نخ از نظر ظاهر


