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 1واحد یادگیری 

 رنگرزی الیاف سلولزی

 
 

 مقدمه

تا  044ی الکترومغناطیس )طول موج حدود ای ذهنی و بخش کوچکی از امواج قابل مشاهدهرنگ، پدیده

 باشد.باشد که دارای صفاتی شامل فام، درخشندگی و عمق مینانومتر( می 044

شود که در طی آن کاالی نساجی )الیاف، نخ، کالف، پارچه و پوشاک( در فرآیندی گفته میرنگرزی به 

 شود.شود و ماده رنگزا جذب کاال میآمیزی میزا و مواد شیمیایی کمکی، رنگمحلول مواد رنگ

ی ن هستی مناظر زیبا و رنگارنگ در سرتاسر جهاها تمایل زیادی به مشاهدهاز ابتدای خلقت تاکنون، انسان

هایی در غارها و بر روی اشیاء مختلف این تمایل را از زمان گذشته تاکنون با کشیدن نقاشی داشته است و

 های طبیعی و مصنوعی با رنگزاهای طبیعی و مصنوعی و... نشان داده است.و همچنین رنگرزی و چاپ پارچه

ی خود از رنگزاهای طبیعی گیاهی، حیوانی، ها جهت رنگ کردن اجسام و البسههای گذشته، انساندر زمان

ه کردند کمعدنی و... مثل روناس، گلرنگ، نیل، قرمزدانه، انواع خاک رنگی، پوست گردو و انار و... استفاده می

 این رنگزاهای قدیمی گردید.ی شیمیایی به تدریج جایگزین اغلب با گسترش جمعیت، رنگزاها

، ها به علت سهولت تهیه و کاربردشود که انسانمی هسرتاسر دنیا ساخت ها رنگزای شیمیایی درامروزه میلیون

 اند.به آنها روی آورده درخشندگی و کاربرد گسترده ی باال، ثبات رنگی باال،تنوع رنگ، ارزانی و ارزش افزوده

دی، اسی مستقیم، راکتیو، خمی، گوگردی، ،مانند اکثریت کاالهای نساجی امروزه با مواد رنگزای شیمیایی

شوند که هر رنگزا تحت شرایط خاص و بر طبق نسخه و نمودار آن استفاده بازیک، دیسپرس و... رنگرزی می

 گردد.می

باشد که به تنهایی و یا مخلوط با الیاف دیگر مصرف ترین کاالی نساجی در دنیا میپرمصرفیکی از پنبه 

با  باشد وبسیار آسان می پذیری باال،رطوبتدوستی و اصیت آبشود. رنگرزی پنبه به علت داشتن خمی

)آزوییک( و... قابلیت رنگرزی  های زیادی از رنگزاها از قبیل مستقیم، راکتیو، خمی، گوگردی، نفتلیگروه

 دارد.

 رنگرزی پنبه با مواد رنگزای مناسب آن به شرطی مطلوب خواهد بود که:

( عملیات بعد از بافندگی پارچه و قبل 2داشته باشد. )( کاالی ما مرغوب باشد و الیاف نارس و ناشناس ن1)

آالت ( از ماشین0به درستی انجام شود )( عملیات رنگرزی 3از رنگرزی کاالی نساجی به درستی انجام شود. )

 مناسب و نیروی انسانی ماهر استفاده گردد.
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 زرات کار در آزمایشگاه و برخی اطور خالصه با قوانین و مقرز کتاب رنگرزی هنرجویان ابتدا بهفصل ادر این 

ی فصل اول، هنرجویان ضمن شوند. در ادامهمحیطی آشنا میایمنی، بهداشتی، حفاظتی و زیستنکات 

این وسایل را در آزمایشگاه به اتفاق کردن با  آشنایی با برخی از لوازم و وسایل آزمایشگاه رنگرزی، روش کار

اند، سازی آموزش دیدهطالعاتی که در سال گذشته در مورد محلولکنند و با اهنرآموز مربوط آزمایش می

 پردازند.به ساخت چند محلول می
ی ینده در زمینهآ های استاندارد در جلساتی محلولبعد از آشنایی هنرجویان با وسایل آزمایشگاهی و تهیه

دهند و در جلسات را انجام می بینند و فعالیت آزمایشگاهی مربوط به آنعملیات قبل از رنگرزی آموزش می
کاربردتر به صورت علمی و عملی آموزش خواهند  های پرای را با رنگزابعدی به ترتیب، رنگرزی کاالی پنبه

ای ی آبگیری و خشک کردن کاالی نساجی پنبهی عملیات از قبل از رنگرزی تا مرحلهاین فصل کلیه دید. در
 هنرجویان به ترتیب با سلسله کارها در خط رنگرزی آشنا گردند. به صورت یک جا آورده شده است تا

، یهنرجویان محترم شایسته است که در یادگیری و توجه به مفاهیم و مطالب علمی و تئوری در کتاب درس
 های رنگرزی داخلی وآالت، نسخههای ماشیناینترنتی معتبر، کاتالوگهای منابع علمی و تخصصی، سایت

 ... کوشا باشند.های علمی وط، بازدیدهای آموزشی مرتبها و برنامهمخارجی، فیل
منی، ای های کار و نکات کاربردی،هنرجویان در کار عملی و آزمایشگاهی نیز باید ضمن فراگیری دستورالعمل

د امحیطی دیگر، بر دقت و سرعت عمل خود بیافزایند و در کار گروهی به اتفاق سایر افرحفاظتی، زیست
 گروه خود، روند کار در آزمایشگاه را ادامه دهند.

 
 ایمنی شرط اول کارایمنی و احتیاط شرط اول 

 محیطی در آزمایشگاه رنگرزیایمنی، بهداشتی و زیست مقررات

متر مربع  04اغلب در کنار هر سالن رنگرزی در کارخانجات، یک واحد آزمایشگاه رنگرزی با مساحت حدود 

متر وجود دارد که مجهز به نور استاندارد، گاز شهری، سانتی 00تا  04آزمایشگاهی به ارتفاع حدود و یک میز 

کاالهای  نشانی، هود و کابینت نور، ابزار و لوازم آزمایشگاهی مورد نیاز، انواعهای آتشآب و برق، کپسول

های اولیه، عالئم و کمکی بهی مناسب، جعآالت آزمایشگاهی، هواکش و تهویهنساجی مورد نیاز، ماشین

شوند که هم در مصرف انرژی ها در آزمایشگاه طوری نصب میباشد. درب و پنجرهایمنی و... میهشدارهای 

رازو ی تاتفاق بیافتد تا در زمان کار با ترازو، نوسانات و خطا جویی شود و هم جریان باد در آن به ندرتصرفه

 .کمترگردد
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باشد و شما را در برابر بسیار ضروری و با اهمیت می ات کار در آزمایشگاه رنگرزیقوانین و مقرررعایت 

کند. برخی از قوانین و مقررات کار در هر بسیاری از خطرات احتمالی در محیط کار مصونیت و محافظت می

 باشد:آزمایشگاه رنگرزی به شرح ذیل می

 ی هنرآموز مربوط کار نکنید.نهایی و بدون اجازههنگام ورود به آزمایشگاه لباس کار بپوشید و به ت -1

 از شوخی و هل دادن یکدیگر در محیط کار آزمایشگاه و کارگاه اجتناب کنید و جای خود را تغییر ندهید. -2

 .بند پالستیکی و... استفاده گردددر مواقع لزوم از وسایلی مثل ماسک، عینک ضد اسید، دستکش، پیش -3

 ی آزمایش، محل کار خود و وسایل آزمایشگاهی را تمیز و مرتب نگه دارید.تا خاتمههمواره از آغاز  -0

 مواد شیمیایی و سمی و ناشناخته را در زیر هود به کار ببرید و هواکش و تهویه را روشن کنید. -0

 لدر صورت سوختگی با وسایل داغ از پماد سوختگی استفاده کنید و در سوختگی با مواد قلیایی، مح -6

سوختگی را ابتدا با آب و سپس با اسید استیک رقیق شده بشویید و بعد دو مرتبه محل را با آب بشویید. 

و جوش شیرین شست و ش رقیق در سوختگی ناشی از اسید، محل سوختگی را ابتدا با آب و سپس با محلول

 دهید و در پایان آبکشی کنید.

 .ی بدهید و اورژانس را خبر کنیدد و به او تنفس مصنوعدر صورت مسمومیت، شخص را به فضای باز ببری -0

 هیچ زمان آب را روی مواد شیمیایی مثل اسید سولفوریک و هیدرو سولفیت سدیم اضافه نکنید. -8

 روی آنها توجه کنید. با مواد شیمیایی به عالئم هشداردهنده در هنگام کار -9

 .را قطع کنید ندید و کلیدهای برقی کار تمامی شیرهای گاز و آب را ببدر خاتمه -14

 ده شود.استفاهنگام وصل شیلنگ یا کپسول گاز به چراغ گاز از بست فلزی و واشر پالستیکی مربوط  -11

را باز کنید و هیچ کلید برقی را روشن ها پنجرهدر و صورت نشت گاز، شیر اصلی گاز را قطع و  در -12

 نکنید.

ها خودداری الزا و حلّاز روشن کردن چراغ گاز در مجاورت مواد اشتعالسوزی جهت پیشگیری از آتش -13

 .کنید

 های رنگی در داخل محلول وجود نداشته باشد.در هنگام حل کردن مواد رنگزا دقت کنید تا گلوله -10

ه درون حمام ها نوشته روی آن را بخوانید.تا موادی را به اشتبادر هنگام استفاده از مواد درون شیشه -10

 رنگرزی نریزید.

 

 وسایل آزمایشگاه رنگرزی

بخش از کتاب هنرجویان به همراه هنرآموز خود با وسایل پرکاربردتر در آزمایشگاه رنگرزی آشنا در این 

ه بخش تشریح نشددر این پردازند. برخی از وسایل آزمایشگاهی که گردند و به کار و فعالیت با آنها میمی

 شود. بعد ازای بعدی کتاب به تناسب کاربردشان در آن فعالیت آزمایشگاهی، شرح داده میهاست در بخش
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طور عمودی وارد ظرف آب مقطر کنید و را بهآن خارج شود. سپس سر پیپت  پالستیکی را فشار دهید تا هوای
ی قبل فشرده و خالی شده، آب مقطر وارد پیپت شود را فشار دهید تا بر اثر مکش حباب که در مرحله Sی دگمه

و باال بیاید. بعد از آن که مایع وارد پیپت شد، پیپت را به حالت عمودی در ظرف دیگر بگیرید و مانند حالت 
  تخلیه کنید. Eی از آن را در چند مرحله با فشار تدریجی دگمه دستی مقدار معین

ی پالستیکی روی آن را تا انتها توسط انگشت دار را به انتهای پیپت متصل کنید و چرخ دندهدندهپوار چرخ
ی مکش گردد. سر پیپت را در داخل ظرف آب مقطر وارد کنید و شست به سمت باال بچرخانید تا آماده

را در جهت عکس حالت قبلی به سمت پایین بچرخانید تا آب مقطر به سمت باال حرکت کند. بعد  دندهچرخ
وی ر دار با فشار تدریجی شستیآب مقطر تا حد معین و خط مشخص، در پیپت حباب از پر شدن پیپت با

ی ه طریقهسی آب را تخلیه کنید. در مورد پیپت مدرج در حالت عمودی و بیا... سی 2یا  1پوآر مقدار 
و... را با فشار تدریجی شستی روی پوآر تخلیه  6/3و  3/6و  0/1و  1های صحیح که گفته شده است، حجم

 کنید.
 

 متر PHو  PHکاغذ 

PH  از ابتدای لغت فرانسویPower Hydrogene ایجاد تغییر  )قدرت هیدروژنی( گرفته شده است که قابلیت

 PHتوان به کمک کاغذ بازی را دارد. قدرت اسیدی یا قلیایی مواد را میهای اسیدی و رنگ در برخورد با محیط

 PH  معرف محیط قلیایی و 10تا  0معرف محیط اسیدی و بین  0تا  4ی بین در محدوده PHگیری کرد. اندازه

باشد. در عملیات رنگرزی برخی آزمایشات در محیط اسیدی و برخی در محیط قلیایی و برخی در خنثی می 0

گردد. همواره عدد نزدیک به صفر بیانگر ی رنگرزی قید میدر نسخه PHکه میزان  شودمحیط خنثی انجام می

 PH  ،PHتصویر کاغذ  0 و 0باشد. در شکل بیانگر محیط قلیایی قوی می 10محیط اسید قوی و عدد نزدیک به 

 متر و یک نمونه طیف رنگی راهنما نشان داده شده است.

  
 متر PHو  PHتصویر کاغذ  0شکل 
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خنثی نشدن  . همچنینگرددمی و خشن شدن زیردست پارچه چربی پنبهی زرد شدن پارچه و حذف همه

بعد ن ایرنایکنواختی را در پی خواهد داشت، بناب مشکالت بعدی مثل کاهش استحکام وآب اکسیژنه درست 

بر سی سی یکدوم نیم تا ی مرتبه. در کنندمی آبکشیکاال را  بار و یککنند می سفیدگری حمام را تخلیه

تا  PH 0شرایط محیطی درجه و  00تا  00در دمای کاال را و  کنندمی لیتر آنزیم کاتاالز را به حمام اضافه

ای باید آن را در کنند. بعد از مراحل پخت و سفیدگری همزمان کاالی پنبهمی عملدقیقه  34و زمان  0

 گراد عمل کنید.ی سانتیدرجه 94تا  04تاالز  در دمای کا آنزیمیک حمام حاوی 

به صورت طنابی )مخصوص پارچه سبک و نازک( و عرض باز )مخصوص پارچه ضخیم و  عملیات سفیدگری

 وینچ، جی باکس، نیمه مداوم و غیر مداوم از قبیل ژیگر، اتوکالو، کی یر، های مداوم،نیدر ماش سنگین(

 ها را خواهید آموخت.این دستگاهگردد که در سال آینده، سفیدگری با پدبچ، پد رول و... انجام می

تصویر سمت راست مربوط به نخ سفیدگری شده و تصویر سمت چپ مربوط به نخ سفیدگری  9 در شکل

 رسد.تر به نظر میکه نخ سفیدگری شده، سفیدتر و شفاف باشدنشده می
 

 
 قبل و بعد از سفیدگریای تصاویر نخ پنبه 9 شکل

 های گرم کردن حمام تکمیل و رنگرزی در آزمایشگاه رنگرزیراه

جهت گرم کردن محلول  کننده سطح داغگرم چراغ گاز بونزن، حمام بنماری و ازاغلب  در آزمایشگاه رنگرزی

 گردد.می استفادهپخت و... در داخل بشر رنگرزی، شستشو، 

شود می های ته صاف مثل بشر، ارلن و... بر روی چراغ گاز استفادهفلزی برای قرار دادن ظرفای سه پایه از

م س مستقیکه مانع از تما شودمی که روی سه پایه یک توری نسوز از جنس آزبست یا کاغذ نسوز قرار داده

 کند.می گردد و شعله را به طور یکنواخت در کف ظرف پخشمی شعله با ظرف روی سه پایه

جهت روشن کردن هر چراغ گاز ابتدا بایستی کبریت یا فندک آشپزخانه را روشن کرده و آن را در کنار 

در نهایت  ل شود.دهانه خروجی گاز قرار دهید. سپس شیر چراغ گاز را به آهستگی باز کنید تا گاز مشتع

برای بهبود اثربخشی کیفیت شعله دریچه ورودی هوا در چراغ گاز را باید طوری تنظیم کنید تا شعله آبی 

 .رنگ شود
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شود می ریختهه مقدار معینی آب مقطر باشد که در داخل مخزن آن هموارمی دستگاهینیز  حمام بنماری

 جنس فلز گردد. حمام بنماری ازت استفاده میمایعا مالیم، تدریجی و یکنواخت و از آن برای گرم کردن

 باشد.هایی جهت گرم کردن مایع میجهز به المنتداغ م کننده با سطحباشد و همانند گرمضد زنگ می

  
 ریچراغ گاز بونزن و حمام بنماتصویر  14 شکل

بشرها یا ، هادرپوشمایع رنگرزی در دمای کمتر از جوش پس از برداشتن  جهت گرم کردن در آزمایشگاه

 و تنظیم درجه حرارت بر روی حمام بنماری، . با روشن کردن دستگاهدهندمی ها را داخل حمام قرارلیوان

توان می صورت نیاز دردهند. می آزمایش را ادامهنج دیجیتال روی آن دماسی مشاهده طبق نمودار رنگرزی و

رت در طول اده کرد که مجهز به کلید تنظیم درجه حراکننده سطح داغ به جای حمام بنماری استفاز گرم

کننده سطح داغ نشان داده حمام بنماری و گرم تصویر چراغ گاز، 11و  14در شکل باشد.انجام آزمایش می

 شده است.

 
 ی سطح داغکنندهتصویر گرم 11 شکل

 گزارش کار آزمایشگاه رنگرزی

هر هنرجو گونه که در سال گذشته با روش نوشتن گزارش کار در کتاب دانش فنی پایه آشنا شدید همان

ل تحویدر جلسات بعدی و  کند های خود را ثبتموظف است که از ابتدا تا انتهای هر آزمایش تمامی فعالیت
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 تصویر نمودار رنگرزی پنبه با یک رنگزای تجارتی 10شکل 

باشد باید با افزودن نمک طعام رنگزا و الیاف در آب هر دو منفی و دافع یکدیگر می یماده از آن جایی که بار

این طریق جذب رنگزا را سرعت )سولفات سدیم( بار منفی سطح پارچه را خنثی کرد و به  سالتیا گالبر

گردد یای می مستقیم روی کاالی پنبهبخشید. افزایش نمک به هنگام رنگرزی باعث افزایش جذب ماده رنگزا

رنگزای مستقیم از  های افزودن نمک نقش مهمی در افزایش یکنواختی رنگرزی دارد. موادکه مقدار و زمان

جایی رنگزا در حمام، یکنواختی رنگرزی و حساسیت در برابر نمک و درجه حرارت نظر قدرت مهاجرت و جابه

 شوند:رنگرزی به سه دسته یا کالس زیر تقسیم می

 Aمواد رنگزای مستقیم کالس  -1

 Bمواد رنگزای مستقیم کالس  -2
 Cمواد رنگزای مستقیم کالس  -3

 جایی و مهاجرت باالییهباشد و دارای قدرت جابمی کنندهیکنواختخود  Aمستقیم کالس مواد رنگزای 

ل نمک و درجه حرارت حمام در طول رنگرزی بر طبق نسخه و نمودار رنگرزی هنگام رنگرزی کنتر باشد ومی

 اهمیت ندارد.

د باشنمی اس در برابر نمکباشند و مواد رنگزای حسنمی کنندهخود یکنواخت Bمواد رنگزای مستقیم کالس 

 باشند و جهت افزایش یکنواختی رنگرزیمی Aنسبت به کالس  جایی کمتریهو دارای قدرت مهاجرت و جاب

 به صورت تدریجی محلول نمک به حمام اضافه شود. باید در چند مرحله

برابر نمک و  باشد و مواد رنگزای حساس درنمی کنندهنیز خود یکنواخت Cمواد رنگزای مستقیم کالس 

 باشد و جهت افزایشمی Bجایی کمتری نسبت به کالس هباشد و دارای قدرت مهاجرت و جابمی حرارت

یکنواختی رنگرزی باید ضمن کنترل و افزایش تدریجی نمک در زمان رنگرزی، دمای حمام هم طبق نمودار 

کمی دارند ولی تمایل به جذب  جاییهاز رنگزاها قدرت جاب ن گروهای مواد رنگزای داده شده کنترل گردد.
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 نسخه رنگرزی:

  نشان داده شده است. میزان مواد مصرفی برحسب درصد نسبت به وزن کاال 2ی در جدول شماره

 میزان مواد مصرفی مورد نیاز 2جدول شماره 

 
   04:1(:  L:R) نسبت حجم مایع رنگرزی به وزن کاال

 نمودار رنگرزی: 

 تصویر نمودار رنگرزی پنبه با رنگزای مستقیم نشان داده شده است. 18شکل  در

 
 تصویر نمودار رنگرزی پنبه با رنگزای مستقیم 18شکل 

 نشان داده شده است.دقیقه برحسب  ی جوشدر نقطه زمان رنگرزی3در جدول شماره 

 ی جوشمدت زمان رنگرزی در نقطه 3ی جدول شماره
 

 
 مواد و وسایل آزمایشگاهی مورد نیاز را تحویل بگیرید.قبل از شروع کار 

 :روش کار

 پیرکس نشکن )بوروسیلیکات( و استیل در با جنسای رنگرزی بیشتر از بشرهای شیشهدر آزمایشگاه 

ظرفی برای حل کردن پودر رنگزا، حمام پخت، رنگرزی و شستشوی  به عنوان سیسی 1444تا  04های حجم

ت رکباعث حای یا شیشهای رنگرزی استفاده از همزن میله در زمان آزمایشگردد. استفاده می کاالی نساجی

 0حمام  3حمام  2حمام  1حمام  مواد مصرفی

 % 2 % 2 % 2 % 2 رنگزای مستقیم

 % 24 % 24 % 24 % 24 نمک طعام

 

 0حمام رنگرزی 3حمام رنگرزی 2حمام رنگرزی 1حمام رنگرزی  حمام رنگرزی

 64' 00' 34' 10' زمان رنگرزی
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از  .کندمی یکنواخت گردد و دمای محلول را در کل حماممی محلول و کاال و افزایش یکنواختی رنگرزی

تصویر چند  19شکل  گردد.می جاد ترک در بشرای سرد و گرم کردن ناگهانی بشر خودداری کنید زیرا باعث

 دهد.های متفاوت را نشان میبشر با حجم

 
 آزمایشگاهی بشر تصویر 19شکل 

ی رنگرزی و محاسبات آب مصرفی مورد نیاز را به کمک وسایل آزمایشگاهی بر طبق نسخه مواد کمکی و

 اید، آماده کنید.رنگرزی که در سال گذشته و امسال آموخته

. جهت حل کردن پودر رنگزای درصد را آماده کنید 1ی رنگزای درصد و ماده 14ابتدا محلول مادر نمک 

آب مقطر یا نرم که  سیسی 14گرم رنگزای مورد نیاز با ترازوی دیجیتال آن را با  1زین مستقیم بعد از تو

اید در داخل یک بشر به شکل یک خمیر در آورید و با اضافه کردن حجم مشخص با پیپت مدرج کشیده

دیگری از آب کل رنگزا را در آب حل کنید. در ادامه محتویات داخل بشر را با کمی آب مقطر شستشو دهید 

فشان یا ادامه با افزودن آب مقطر داخل آببریزید. در سی سی 144ی ای داخل بالن ژوژهو با قیف شیشه

درصد آماده  1برسانید تا محلول رنگزای مستقیم سی سی 144پیست به بالن، حجم محلول رنگزا را به 

 گردد.

ی و محاسبات انجام شده، آب مقطر، میلی لیتری بردارید و مطابق جدول شماره 204تعداد چهار عدد بشر 

ها ها اضافه کنید و در پایان کاالی وزن شده را به حمامم مورد نیاز را به حماممحلول مواد رنگزا و نمک طعا

 اضافه کنید.

گراد شروع کنید و زمان رنگرزی را ی سانتیدرجه 04را در دمای دار رنگرزی داده شده، رنگرزی مطابق نمو

دقیقه ادامه دهید و در  10دت گراد به می سانتیدرجه 04با ساعت یا کرنومتر بگیرید. رنگرزی را در دمای 

گراد در درجه سانتی 2)حدود  ی جوش برسانیدها را به نقطهامدقیقه دمای حم 34ادامه در طول مدت 

ی چراغ آزمایشگاهی را کنترل کنید تا دما در حد دمای حمام و میزان شعله دقیقه(. در طی آزمایش دائماً

ی ای هم بزنید تا رنگرزلول رنگزا و نمونه را توسط همزن شیشهتعیین شده باقی بماند. در ضمن آزمایش، مح

انتهای دماسنج را در کف ظرف قرار ندهید ، جهت خواندن دمای محلول داخل بشر یکنواخت انجام شود.

 هتر است در وسط محلول قرار بگیرد.حمام واقعی نیست و ب زیرا دمای کف

ی جوش، برای هر چهار حمام در دمای جوش به نقطه دقیقه و رسیدن دمای حمام 34بعد از اتمام زمان 

 طبق جدول شماره زمان بگیرید و آزمایش را ادامه دهید.
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 ی رنگزای نوع سرددرصد مادهبرحسب میزان نمک و کربنات سدیم  0جدول 

𝑔کربنات سدیم 
𝑙⁄  نمک𝑔

𝑙⁄ درصد رنگزا نسبت به وزن کاال 

 %0/4تا  20 0-2

 %2تا  0/4% 30 14-2

 %0تا  2% 00 10-0

 به باال 0% 00 24-0

 ی رنگزای نوع گرمدرصد مادهبرحسب میزان نمک و کربنات سدیم  0جدول 

𝒈کربنات سدیم 
𝒍⁄  نمک𝒈

𝒍⁄ درصد رنگزا نسبت به وزن کاال 

 %0/4تا  34 14

 %1تا  0/4% 00 10

 %2تا  1% 64 10

 %0تا  2% 04 24

 به باال 0% 94 24

 رنگرزی پنبه با رنگزای راکتیو )روش صنعتی(

توان عملیات رنگرزی را بر روی آن انجام ای میبعد از انجام عملیات مقدمات رنگرزی بر روی کاالی پنبه

ای به هر سه روش غیر مداوم مثل وینچ و ژیگر، پنبهداد. عملیات رنگرزی با رنگزاهای راکتیو روی کاالهای 

خشک ترموفیکس، یک  -بچ یک یا دو حمامی و روش مداوم مثل یک حمامی پد -روش نیمه مداوم مثل پد

بخار تر،  -ترمو فیکس بدون خشک کردن، یک و دو حمامی پد -بخار، یک حمامی پد –خشک -حمامی پد

 باشد.پذیر میهای پارچه و ماشین و... امکانابلیتشوک قلیا و... با توجه به امکانات، ق

 ود.شاین بخش از کتاب به معرفی یک روش غیر مداوم در رنگرزی پنبه با رنگزای راکتیو پرداخته میدر 

 ماشین رنگرزی وینچ با رنگزای راکتیو درای رنگرزی پارچه پنبه

ی باشد که در قسمت باالی آن یک استوانهمیماشین رنگرزی وینچ یا هاسپل شامل یک حمام یا شاسی 

بزرگ )اغلب بیضی شکل یا چند ضلعی( و یک غلتک راهنما قرار دارد و پارچه به صورت طنابی شکل و در 

توان طور همزمان میگردد. البته بهدر آن رنگرزی می شودحالتی که ابتدا و انتهای آن به هم دوخته می

این ماشین زیاد و در ( در L:Rزی کرد. میزان حجم حمام نسبت به وزن کاال )ی پارچه را رنگرچندین طاقه

گردد زیاد این میزان آب مصرفی و رنگزایی که با پساب خارج میباشد. بنابرمی 04:1تا  24:1ی محدوده

 باشد.می

شود ایجاد می چهی ساکن از رنگزا روی پاردر ماشین رنگرزی وینچ به هنگام خروج پارچه از حمام یک الیه

سازند غلتک باالی وینچ را بیضی شکل می نایکنواختیگردد. برای کاهش خطر می نایکنواختیایجاد که سبب 

 تا با شوک بیشتر به پارچه، الیه رنگزا را از پارچه جدا کند.
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 نیاز:وسایل آزمایشگاهی مورد 

** پیپت سی سی 14ای ** پیپت ساده بشر یا لیوان آزمایشگاهی ** دماسنج مخصوص ** همزن شیشه

 )پوآر( ** وسایل ایجاد حرارت ** ترازو ** کرنومتر یا ساعت پرکن

 نسخه رنگرزی:

 میزان مواد مصرفی برحسب درصد نسبت به وزن کاال و گرم در لیتر نسبت به حجم مایع رنگرزی در جدول

 نشان داده شده است. 6

 میزان مواد مصرفی 6جدول
 

 4حمام  3حمام  2حمام  0حمام  مواد مصرفی

 % 2 % 0/1 % 1 % 0/4 رنگزای راکتیو سرد

نمک طعام )گرم در لیتر مایع 

 رنگرزی(
20 20 34 34 

 % 3 % 3 % 2 % 2 )گرم بر لیتر( کربنات سدیم

 04:1(: L:R) نسبت مایع به کاال

 رنگرزی:نمودار 

 تصویر نمودار رنگرزی پنبه با مواد رنگزای راکتیو نوع سرد نشان داده شده است. 22در شکل 

 
 تصویر نمودار رنگرزی پنبه با مواد رنگزای راکتیو نوع سرد 22شکل 

 روش آزمایش:

 روش ساخت محلول رنگزای راکتیو سرد:

گراد به آن اضافه کنید و محلول را به درجه سانتی 04ابتدا رنگزا را با آب سرد خمیر کنید. بعد مقداری آب گرم 

 هم بزنید.
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 تعدادی از رنگزاهای خمی یک شرکت تجاری 23تصویر

هایی مثل پرده، خیمه، لباس کار، دستمال، زیرپوش و پیراهن ی، بیشتر برای رنگرزی پارچههای خمرنگینه

 شوند.گیرند، استفاده میشوند یا زیاد در معرض نور و باران قرار میو... که زیاد شسته می

و  رودترین دمایی که برای کسب باالترین راندمان رنگی به کار میهای خمی با توجه به مناسبرنگینه

 شوند:های چهارگانه تقسیم میجایی رنگزا به گروههمچنین قدرت مهاجرت یا جابه

 ، میل جذبی کم، مصرف نمک ضروری(20 ℃تا 24( )دمای مناسب IKرنگزای خمی سرد ) -1

 ، میل جذبی متوسط، مصرف نمک کم(04 ℃تا 00( )دمای مناسب IWرنگزای خمی گرم ) -2

 ، میل جذبی باال، بدون نمک(64 ℃تا  04ای مناسب ( )دمINرنگزای خمی داغ) -3

 ، میل جذبی باال، بدون نمک(64 ℃تا 04( )دمای مناسب IN SPECIALرنگزای خمی داغ مخصوص ) -0

 ی بیشتری در رنگرزی احتیاج دارند.کنندهبه قلیا و احیا 0و  3 هایدر ضمن گروه

ل هیدرو سولفیت سدیم )دی تیونیت سدیم( و در کننده مثمواد رنگزای خمی نامحلول توسط مواد احیاء

حضور یک محیط قلیایی مثل سود سوزآور )سودا کاستیک یا هیدروکسید سدیم( به شکل محلول در آب یا 

شکل نامحلول اولیه )رنگ مادر( آید که پس از جذب توسط کاال، با عمل اکسیداسیون به لوکو در می
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 ای با رنگزای خمی در ماشین ژیگری پنبهرنگرزی پارچه

نگرزی ر نایکنواختین با بافت باز که در آنها خطر این روش رنگرزی بیشتر برای رنگرزی کاالهای سبک وز

باشد و می 0:1تا  3:1این ماشین رنگرزی بین گردد. نسبت حجم مایع به کاال در وجود ندارد، استفاده می

گردد. پاساژ به حمام حاوی سود سوزآور و سدیم دی تیونیت اضافه می 0تا  2رنگزای خمی احیا شده در طی 

پاساژ اولیه به حمام اضافه  0تا  2شود و در صورت لزوم نمک در پاساژ انجام می 14ا ت 6عمل رنگرزی در 

گردد. در پایان رنگرزی، در گردد. میزان دما و زمان رنگرزی با توجه به نسخه و نمودار رنگرزی تعیین میمی

د شود. بعژ انجام میگردد و آبکشی با آب سرد در دو پاساباشد، حمام تخلیه میحالی که کاال در حرکت می

درصد  30درجه و در دو پاساژ به کمک آب اکسیژنه  64تا  04از انجام آبکشی، عمل اکسیداسیون در دمای 

گردد. بعد از اکسیداسیون و آبکشی سرد، کلر زدایی به کمک در لیتر انجام میسی سی 0تا  2به میزان 

گردد و بعد از آبکشی مجدد، شستشو در ژ انجام میسدیم بی سولفیت به مقدار یک گرم در لیتر، در دو پاسا

گردد گردد و در آخر با آب گرم و سرد آبکشی میپاساژ با دترجنت و سودا در دمای جوش انجام می 0تا  2

گردد. بعد از شستشو کاال روی غلتک مخصوص پارچه و در صورت لزوم، قلیا توسط اسید استیک خنثی می

تصویر یک ماشین  20 گردد. در شکلکن منتقل میبگیری پارچه و خشکشود و به قسمت آپیچیده می

 دار و پارچه رنگرزی شده روی خرک نمایش داده شده است.ژیگر در

 
 تصویر یک ماشین ژیگر در دار و پارچه رنگرزی شده روی خرک 20شکل

 آبگیری پارچه شستشو شده در صنعت رنگرزی )گرفتن آب از پارچه(

آبگیر کاالی نساجی در صنعت نساجی وجود دارد که با توجه به خصوصیات کاالی نساجی  هایانواع ماشین

های آبگیری پارچه در صنعت ترین ماشینگردد. مهمهای ماشین، جهت آبگیری کاال استفاده میو قابلیت

این  یامهباشد. در ادآبگیر مکنده می های آبگیر پارچه از نوع غلتکی، ماشین سانتریفوژ ونساجی ماشین

 شود که توانایی آبگیری تمامی کاالهای نساجی )الیاف،بخش به معرفی ماشین آبگیر سانتریفیوژ پرداخته می

 باشد.نخ، کالف و پارچه( را دارا می
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 ایمنی  نکته

گیر استفاده کنید تا از سوختگی دست در امان بشر به نام 26ل از ابزاری به شکبشر داغ  جاییهبرای جاب

 بمانید.

 
 بشرگیر تصویر 26شکل 

 نسخه رنگرزی:

 کنید.مشاهده می 8گرم و میلی لیتر را در در جدول میزان مواد مصرفی برحسب 

 گرم و میلی لیتربرحسب میزان مواد مصرفی  0جدول 

 
 روش کار:

 ی رنگزا خمی نامحلول:ی سوسپانسیون مادهروش تهیه

بریزید و بر روی آن یک سی سی 104گرم رنگزای خمی را با ترازو وزن کنید و آن را داخل یک بشر  0

ای گراد بریزید و توسط یک همزن شیشهی سانتیدرجه 64قطره آب  3تا  2کننده و ی خیسی مادهقطره

 رنگزا را خوب خمیر کنید.

گرم در لیتر  04به این ترتیب شما یک سوسپانسیون میلی لیتر برسانید.  144حجم کل سوسپانسیون را به 

 خواهید داشت.

 جهت رنگرزی با رنگزای خمی نامحلول مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:

 تبدیل رنگزای خمی نامحلول به حالت محلول در آب -0

بردارید  راسی سی 204ی رنگزای خمی نامحلول به شکل محلول در آب، چهار عدد بشر جهت تبدیل ماده

از سوسپانسیون تهیه شده بریزید و در ادامه طبق جدول به بشرها سود سی سی 14و در هر یک از آنها 

گراد برسانید و درجه سانتی 04سوزآور و هیدرو سولفیت سدیم بیافزایید. سپس درجه حرارت حمام را به 

 0 حمام 3حمام  2حمام  1حمام  مواد مصرفی

 04 04 04 04 سوسپانسیون رنگزای خمی نامحلول )گرم در لیتر(

 9 6 3 1 درصد )میلی لیتر( 28سود سوزآور 

 2 1 0/4 20/4 هیدرو سولفیت سدیم )گرم(
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ها را با آب به حجم هر یک از حمامدقیقه به آرامی محلول رنگزا را هم بزنید. در ادامه حجم  14به مدت 

 برسانید.سی سی 104

 های رنگرزی چیست؟علت تغییرات رنگ برای هر یک از حمام: پرسش

 ی رنگزای خمی حل شده توسط پنبهجذب ماده -2

قرار ها را داخل آن کاال گراد برسانید وی سانتیدرجه 04ها را به طبق نمودار رنگرزی دمای هر یک از حمام

ی درجه 64ی حرارت حمام را به دقیقه ادامه دهید، سپس درجه 24این دما به مدت  دهید. رنگرزی را در

دقیقه ادامه دهید و در پایان کاالها را خارج کنید و  10این دما به مدت گراد برسانید و رنگرزی را درسانتی

 با آب سرد آبکشی کنید.

 نمودار رنگرزی:

 نمودار رنگرزی پنبه با رنگزای خمی نامحلول نشان داده شده است.تصویر  20شکل  در
 

 
 تصویر نمودار رنگرزی پنبه با رنگزای خمی نامحلول 20شکل 

 اکسیداسیون رنگزای خمی محلول روی پنبه -3

ی رنگزا در داخل چهار بشر مخلوطی از یک درصد اسید استیک و یک درصد بی جهت اکسیداسیون ماده

 10گراد به مدت ی سانتیدرجه 04ها را در داخل آن بیاندازید و در دمای سیم بریزید و کاالکرومات پتا 

 دقیقه عمل کنید.

 صابونی کردن  -4

گرم در لیتر دترجنت و 3ی اکسیداسیون چهار عدد کاال را در داخل چهار عدد بشر حاوی پس از مرحله

 دقیقه صابونی کنید. 24 گرم در لیتر کربنات سدیم در دمای جوش به مدت2

 مقایسه کنید:

پس از خشک شدن چهار نمونه در دمای محیط یا در درون آون، آنها را با همدیگر از نظر میزان یکنواختی  -1

رنگرزی و میزان فام و شید رنگ )کم رنگی یا پر رنگی( در زیر نور استاندارد مقایسه کنید و به تحلیل نتایج 

 بپردازید.
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که در صورت مصرف کم آن طوری بهباشد. مقدار احیاکننده در مواد رنگزای گوگردی بسیار مهم می

د. گردتر میآید و در صورت مصرف زیاد آن، زمان اکسیداسیون طوالنیدر رنگرزی به وجود می نایکنواختی

های مربوط به آن رنگزا نده مورد نیاز اغلب توسط کارخانه سازنده در کاتالوگبه همین علت میزان احیاکن

 شود.آورده می

به علت تمایل کم رنگزای گوگردی بر روی الیاف سلولزی اغلب برای رمق کشی بیشتر از نمک استفاده 

شید  به باشد. میزان مصرف نمک با توجهشود که نمک مصرفی بیشتر نمک طعام یا سولفات سدیم میمی

 تر احتیاج به نمک بیشتری دارند.که شیدهای تیرهطوری بهباشد رنگ متغیر می
 

 رنگرزی پنبه با رنگزای گوگردی در صنعت رنگرزی

هر  دباشر متنوع و گسترده میای با مواد رنگزای گوگردی بسیاهای رنگرزی کاالی پنبهماشین آالت و روش

این رنگزا وجود دارد. در این قسمت و مداوم قابلیت رنگرزی برای سه روش رنگرزی غیر مداوم، نیمه مداوم

 شود.به روش رنگرزی غیر مداوم با ماشین ژیگر پرداخته می
 

 در ماشین ژیگرگوگردی با رنگزای ای پنبهی رنگرزی پارچه

و کسب رنگ حاصل در رنگرزی با ژیگر، بستگی زیاد به دمای حمام و نسبت حجم مایع به وزن کاال دارد 

 باشد.رنگرزی یکنواخت برای رنگزاهای با میل جذبی باال با ماشین ژیگر مشکل می

 کنند و دمایاین صورت است که طبق نسخه و نمودار رنگرزی مواد مورد نیاز را آماده میروش رنگرزی با ژیگر به 

ه را طبق نمودار و نسخه و شود. تمامی مواد و رنگزای خمی حل شدگراد تنظیم میی سانتیدرجه 20حمام در 

 2شود و در درجه عمل رنگرزی انجام می 20پاساژ در دمای  2کنند و محاسبات انجام شده به حمام اضافه می

رسانند.در دمای جوش رنگرزی با دو پاساژ بدون ی جوش میپاساژ بعدی طبق نمودار دما را به آرامی به نقطه

 کند.نمک و دو پاساژ با نمک ادامه پیدا می

در لیتر اسید سی سی 0درجه با  04تا  04پاساژ آب سرد و دو پاساژ آب  2در پایان رنگرزی آبکشی در 

شود. همچنین جهت سازی و اکسیداسیون انجام میدر لیتر آب اکسیژنه جهت خنثیسی سی 0استیک و 

شود و در پایان ام میپاساژ در آب جوش به همراه یک گرم در لیتر صابون انج 2افزایش ثبات شستشویی 

گردد. بعد از شستشوی نهایی پارچه را بر روی غلتک مخصوص و با یک عدد پارچه با آب سرد آبکشی می

 .کنندپارچه و خشک کردن منتقل می دار به سمت ماشین آالت آبگیریخرک چرخ

 خشک کردن پارچه آبگیری شده در صنعت رنگرزی

، استنتر، یا سیلندری های خشک کن متنوعی مثل غلتکیماشیندر صنعت جهت خشک کردن پارچه از 

 شن بخای درباشند. می های زیادیو قابلیتها گردد که هر کدام دارای ویژگیمی آویخته، مکنده و... استفاده

 شود.می کن سیلندری یا همان غلتکی پرداخته کبه بررسی ماشین خش
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 الیاف حیوانینگرزی ر 

 کن سیلندری یا غلتکیخشک

 باشدباشد که در داخل آنها بخار داغ در جریان میامل تعداد زیادی استوانه تو خالی در کنار هم میاین ماشین ش

های کن پارچه غلتکی، یک سری غلتکدر خشکشوند. ها خشک میها در اثر تماس مستقیم با این استوانهو پارچه

ر کنار هم قرار گرفته است که با عبور پارچه با عدد( به حالت افقی یا عمودی در دو ردیف د 64ای )تا استوانه

توان به ها میاین نوع ماشینگردد. از معایب ها، آب آن تبخیر میاین غلتکمتر بر دقیقه از بین  244سرعت 

ایجاد کشش به پارچه اشاره کرد که چون فرصت برگشت به پارچه داده ی پارچه و خشک شدن بیش از اندازه

توان به سرعت باال و با این ماشین میگردد. از مزایای رود و کوتاه میان شستشو پارچه آب میشود، در زمنمی

این ماشین در فرایندهای مداوم بخش تکمیل کاربرد زیادی دارد. در شکل صرفه بودن آن اشاره کرد. همچنین 

 د.کنیکن سیلندری یا غلتکی عمودی و مسیر حرکت آن را مشاهده میتصویر خشک 28
 

 
 

 
 کن سیلندری یا غلتکی عمودی و مسیر حرکت آنتصویر خشک 28شکل 
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 تصویر کابینت نوری 34شکل
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