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 2 واحد یادگیری                  

 رنگرزی پشم

 
 

 های فنيشایستگي

 مطابق جدول ارزشيابي تسلط يافته باشد.، هنرجو بايستي پس از اتمام اين فصل بر مباحث زير

 –(گريتشو و سفيدسسازي الياف پشمي )شآماده –ها و كارگاه رنگرزياهآشنايي با اصول كار در آزمايشگ

 رنگرزي پشم با مواد –انتخاب رنگ مناسب –رنگرزي پشم با مواد رنگزاي اسيدي –انجام محاسبات رنگرزي

نايي ازي پشم با مواد رنگزاي طبيعي و تورنگر –متال كمپلكس رنگرزي پشم با مواد رنگزاي –رنگزاي كرمي

 .كنهاي بوبين و كالف رنگانجام رنگرزي با دستگاه

 

 غیر فنيهای شایستگي

مديريت كارها و  –مديريت زمان در انجام كارها -پذيريليتئومس –گيريياد –مهارت خوب گوش دادن

 كر خالقتف –تنظيم و اصالح عملكرد –استدالل –شايستگي محاسبه و رياضي –ايفاي نقش در تيم –هاپروژه

 

 استاندارد عملكرد

تواند الياف پشم را مي جوشود و در پايان هنرمي راگرزي اجاين واحد يادگيري در آزمايشگاه و كارگاه رن

 .سازي نموده و با مواد رنگزاي مناسب رنگرزي نمايدآماده
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 رنگرزی پشم

 01،111آن از ي كه استفاده ستترين ليف حيواني و دومين ليف مصرفي در دنياپرمصرف، پشم گوسفند
 ،فرد پشم از قبيلهاست. به خاطر خواص منحصربدهنوسنگي معمول بوي سال پيش از ميالد مسيح در دوره

ر و حجيم بودن و تجعد و ف، نرمي و گرمي باال، براقيت و شفافيت باال، جذب رطوبت باال، باالپذيري برگشت
ستباف و كنون در فرش د.. مصرف آن از هزاران سال پيش تاسبک بودن و.، عايق حرارتي باال، موج باال
 .ترواج داشته اسپوشاک 

د كه گردمي هاي سطح ليف پشمحرارت و فشارهاي مكانيكي باعث بلند شدن فلس، رطوبت، الياف پشم در
 سطحي پشم در هم فروي هافلس، قرار گيرد زيادهاي زدنمكانيكي و هم هاي فشار، اگر پشم تحت مالش

توان به مي عيوب پشم ترينمهمكند. در حال حاضر از مي خورند و پشم حالت نمدي پيدامي روند و گرهمي
 استحكام پايين و ازدياد طول تا حد پارگي باالي اين ليف اشاره كرد كه سبب كاهش سرعت توليد نخ

 .است شود و مانع بزرگي بر سر راه توليد نخمي
داراي مقداري ناخالصي و رنگ زرد طبيعي در اثر تابش ، شودبندي ميپشمي كه از گوسفند چيده و درجه

 رنگرزي با عمليات تكميلي شستشو و سفيدگري و... برطرفي كه قبل از مرحلهاست  ورشيد به آننور خ
 خشک ،مثل هواي گرم مشبكيكني خشکتوسط دستگاه ، گردند و بعد از عبور از ماشين غلتک آبگيريمي
 شوند.مي

 مثل هيپوكلريت سديمها كلريت، اسيدهاي قوي، هاقليايي، الياف پشم در برابر آب جوش كهازآنجايي
استحكام و حل شدن آن همراه ، پذيريباشند و با كاهش برگشتمي و... حساسها كنندهاكسيد، )وايتكس(

ها توجه شود تا پشم آسيبي نبيند. پشم با بنابراين در زمان كار با اين الياف بايد به اين حساسيت، است
ثبت بار م، يا هيدروكسيل به خود گرفته و در نتيجهيون هيدروژن ، توجه به قليايي يا اسيدي بودن محيط

 كند.مي يا منفي ايجاد
ي هاي طبيعتهيه كالف و نخ از الياف پشم از هزاران سال پيش معمول بوده است و در رنگرزي سنتي از رنگ

 ،پوست گردو و انار، بيانشيرين، سماق، حنا، جفت، خوشک، وسمه، حيواني و معدني از قبيل نيل، گياهي
صدف ، خاک رس، گلرنگ، كاه گندم، اسپرک ،قرمزدانه، چوب زرد، زعفران، زردچوبه، برگ مو و چنار، روناس
. البته براي ايجاد فام استشده استفاده پوست پياز و...، هاانواع گل، زرشک، توت ،كشينل، بلوط، ارغوان

، مسآمونيوم و سولفاتسولفات، آهناتسولف، مثل زاج سفيدهايي متفاوت و افزايش ثبات رنگزاها از دندانه
 . استشدهپتاسيم و... نيز استفاده كروماتدي
، كار با رنگزاهاي طبيعي سخت كهازآنجاييهاي جديد؛ با گسترش جمعيت و پيدايش فناوري زمانهم

گزاهاي ين رنبنابرا، بود و ايجاد يک فام يا شيد و رنگ همانندي بسيار مشكل بود برزمانو  ينهپرهز، پرزحمت
گزين يک به مرور جاي مستقيم و باز، خمي، راكتيو، ايدندانه، متال كمپلكس، شيميايي مثل رنگزاي اسيدي

 .استشده)خامه( محدود  اين رنگزاها شدند و استفاده از رنگزاهاي طبيعي در مواردي مثل نخ فرش دستباف
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با آب سرد و گرم و مواد  نخ و پارچه، كالف، )لوز( گوناگون نظير الياف نرشته يهابه صورتپشم گوسفند 

 شود.يم تتراكلريد كربن شستشو، بنزن، ها مثل كلروفرمقلياي ضعيف و برخي حالل، متفاوت نظير دترجنت

 ،هاي متصل به هم در چندين مرحله يا حوضچه با آبستشوي پشم ممكن است توسط ماشينش ،در صنعت

. در اين روش است متفاوت، مختلفهاي شود كه تعداد مراحل شستشو در كارخانه قليا و شوينده انجام

آنها را از يک حوضچه به ، ها يا پاروهاي مخصوصي ضمن هم زدن آرام پشمچنگال، هاچنگک، شستشو

 اهبعدي آب پشمي كنند. البته در زمان انتقال پشم از يک حوضچه به حوضچهمي چه ديگر منتقلحوض

ه به همان حوضچ شدهگرفتهشيبداري آب ي توسط صفحه شود ومي دهنده گرفتهتوسط جفت غلتک فشار

ود. شمي كراربعدي هم تهاي بعدي كثيف نگردد. اين عمل در حوضچهي شود تا محلول حوضچهمي برگردانده

 بعدي منتقلي ها به حوضچهو با هدايت چنگال نوار نقاله آبگيري در هر حوضچه الياف توسط بعد از

از طريق  كهطوريبهدهد مي هاي همزن را در باالي يک حوضچه شستشو نشانچنگال 0گردند. شكل مي

ماليمي دارند تا پشم بدون درهم ها به سمت باال و پايين و چپ و راست حركت هاي متصل به چنگالاهرم

 روي و نمدي شدن شستشو شود.
 

 
 هاي همزن شستشوشستشوي پشم و شكل چنگالهاي تصوير حوضچه 0شكل

 اشاره كرد. مواد مصرفي و زمان، انرژي، در آبجويي صرفه توان بهمي از امتيازات اين روش شستشو
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 ** اسيد استيک درصد( 01تهيه محلول سولفات مس ) ** درصد( 0ماده رنگزاي كرومي )تهيه محلول 

سولفات مضاعف آلومينيم و  ** درصد( 01)تهيه محلول  كرومات پتاسيمبي ** درصد( 01)تهيه محلول 

 ** آب نرم )زاج سفيد( كلسيم

 :وسايل آزمايشگاهي مورد نياز

 پيپت ** سيسي 01پيپت ساده  ** ايهمزن شيشه ** دماسنج مخصوص ليوان آزمايشگاهي ** يابشر 

 ** كرنومتر يا ساعت ترازو وسايل ايجاد حرارت ** استوانه مدرج ** ** )پوآر( پركن

 نسخه رنگرزي: 

 .استشدهنشان داده  5ميزان مواد مصرفي برحسب درصد نسبت به وزن كاال در جدول 
 01:0( : L:Rميزان مواد مصرفي نسبت مايع به كاال) 5ل جدو

 3حمام  1حمام  0حمام  يمواد مصرف
 % 0 % 0 % 0 يكروم رنگزاي

 ---- ---- % 3 كروماتيب
 ---- % 3 ---- يدسف زاج

 % 3 ---- ---- مس سولفات
 

 .استشدهان داده نش تصوير نمودار رنگرزي پشم با مواد رنگزاي كرومي 3نمودار رنگرزي: در شكل 
 

 
 تصوير نمودار رنگرزي پشم با مواد رنگزاي كرومي 3شكل 

بر طبق نسخه و نمودار ، زمانهمجهت رنگرزي كاالي پشمي با مواد رنگزاي كرومي به روش رنگرزي و دندانه 

درجه  41با آب و رنگزا در دماي  رنگرزيي طبق نسخه حمام رنگرزي را 3، رنگرزي و محاسبات انجام شده

درصد  3درصد زاج سفيد و به بشر سوم  3بشر دوم ، كروماتبي درصد 3آماده كنيد. به بشر اول گرادسانتي
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مثال اگر قرار باشد در حال حاضر  عنوانبه. است مشهود اشكال در تهيه عصاره رنگزا با غلظت مشخص و...
فقط از روناس استفاده شود و رنگ شيميايي كنار برود بايد بيش از نيمي از ، براي رنگ قرمز در رنگرزي

 هاي كشاورزي زير كشت گياه روناس برود.زمين
شود و يم پنبه و ابريشم استفاده، بيشتر براي رنگرزي پشم، باشندمي طبيعي كه اغلب گياهي مواد رنگزاي

 شود:يم شود به سه دسته تقسيممي حسب منبعي كه از آن استخراج باشند كه برمي بسيار متنوع و فراوان
، قسما، حنا، انارپوست گردو و ، كاه گندم، برگ مو، وسمه، نيل، مثل روناس گياهيمواد رنگزاي طبيعي  -0

و  توت برگ، جاشير، زردچوبه، چغندر قرمز، بقم، اسپرک، گلرنگ، جفت، بيانشيرين، )گندل( خوشک
 ...انجير، بابونه، پوست پياز و

 صدف ارغوان و...، برخي حشرات و نرم تنان، مواد رنگزاي طبيعي حيواني مثل انواع قرمزدانه -1
 هاي رنگي ديگر و... کخا، مواد رنگزاي طبيعي معدني مثل خاک رس -3

مثال ماده رنگي ممكن  عنوانبهآن اجزايي از يک گياه باشد ي مواد رنگزاي گياهي ممكن است قسمت رنگده
وست ميوه پ، گلبرگ گياه مثل گلرنگ، گل گياه مثل بابونه و ياس، است از قسمت برگ گياه مثل نيل و حنا
، گياه مثل سماق و توسكاي ميوه، ل بقعم و صندلمغز چوب مث، و پوست چوب مثل گردو و نارون قرمز

 بخش، ريشه مثل روناس و زردچوبه، مثل توسكا گياهي شاخه، گياه مثل بابونه و سرخس عقابيي ساقه
 تمام گياه مثل تمشک و علف طاليي تهيه شود.، فوقاني گياه مثل هويج و اسپرک

 با يوندپي دهندههاي فعال تشكيلعلت عدم حضور گروه اكثر مواد رنگزاي طبيعي به تنهايي به كهازآنجايي
يي كمتر بنابراين به تنها، باشندمي داراي ميل جذبي و ثبات رنگ پاييني بر روي كاالي نساجي طبيعي، ليف

يميايي كاني و ش، رنگ و رنگي از نوع نباتيهاي( طبيعي بي)واسطه هايگردند و بيشتر با دندانهمي استفاده
لفات )سو زاج سفيد، جفت، بلوط، هليله، پوست پسته، ساق، مازوج، آبغوره، سركه، ليمو، دوغ، قوروتمثل قره

ي د، )سولفات مس يا كات كبود( زاج سبز يا آبي، (زاج سياه )سولفات آهن، پتاسيم(مضاعف آلومينيم و 
، ح مسامال، امالح كروم، ح آهنامال، )تانن يا مازو( اسيد تانيک، سولفات آمونيوم، كلريد قلع، كرومات پتاسيم

 شود.مي و... استفاده نمک فلزات چند ظرفيتي، امالح كبالت، امالح منيزيم، امالح نيكل، امالح قلع
ن و اكسيد آهي آيد با دندانهمي گياه روناس به دستي مثال رنگزاي طبيعي آليزارين كه از ريشه عنوانبه

 رود و براي كسب رنگمي رمز و ارغواني متمايل به بنفش به كاراكسيد آلومينيم به ترتيب براي رنگ ق
اي هرنگ مثل نمکبيهاي شود. استفاده از دندانهمي شكالتي با روناس از تركيب اين دو دندانه استفاده

رنگي مثل سولفات آهن و هاي هاي عمومي رنگزا و استفاده از دندانهآلومينيم و قلع جهت افزايش ثبات
 .است بيشتر جهت افزايش ثبات عمومي رنگزاها و ايجاد فام و شيد رنگي جديد معمول سولفات مس

 كنيد.مي مصرفي در رنگرزي پشم را مشاهدههاي دندانه ترينمهمترين و مصرفتصاويري از پر 0در شكل 
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 يد)آبي( و زاج سف زاج سبز، هاي زاج سياهاز راست به چپ به ترتيب دندانه 0شكل 

به منظور تسهيل در جذب رنگزا و ايجادكننده شرايط محيطي مناسب براي ها استفاده از كمک دندانه

ها گردند. از اين كمک دندانهمي و تثبيت رنگزاها بيشتر دندانه تأثيرگردد كه سبب مي رنگرزي استفاده

 ،)جوهر قره قوروت( كتيکاسيد ال، )جوهر ليمو( اسيد سيتريک، )جوهر سركه( توان به اسيد استيکمي

تار تارات ، اسيد سولفوريک )جوهر گوگرد(، )جوهر ترشک( اسيد اگزاليک، )جوهر نمک( يدكلريدريکاس

 فسفات سديم و... اشاره كرد.، هيدرو سولفيت سديم، كربنات سديم، هيدروژن پتاسيم )كرم تار تار(

كنند يم برقرارين رنگزاي طبيعي و الياف طبيعي ب زمانهم طوربهدر رنگرزي دو نوع پيوند اساسي ها دندانه

 باشند.مي ترو هيدروژني بسيار محكم يواندروالس، كه در مقايسه با پيوندهاي يوني

 (از يک طرف)پيوند بين رنگزاي طبيعي و دندانه  -0

 (از طرف ديگر)پيوند بين دندانه و ليف طبيعي  -1

 ند:گردمي با پشم به دو گروه تقسيم و اتصاليل به جذب تما، ثبات، طبيعي از نظر كاربردهاي رنگينه

 مثل پوست شوند و ثبات كم تا متوسطي دارند.مي آب كه بدون دندانه جذب پشم رنگزاهاي محلول در -0

 گردو

 شوند و ثبات خوبي دارند. مثل روناس مي رنگزاهاي محلول در آب كه با دندانه جذب پشم -1

 ز رنگرزي نياز به حل شدن در آب دارند. مثل نيلرنگزاهاي نامحلول در آب كه قبل ا -3

 شود:مي همانند رنگزاهاي كرومي به سه شكل انجام، متفاوتهاي رنگرزي مواد رنگزاي طبيعي با دندانه

 ابتدا دندانه زدن بعد رنگرزي كردن در دو حمام جدا از هم -0

 دندانه زدن و رنگرزي كردن با همديگر در يک حمام -1

 و بعد دندانه زدن در دو حمام جدا از همابتدا رنگرزي كردن  -3

 ،بودن رنگرزي برزمان، سرعت پايين رنگرزي، توان به دشواري رنگرزيمي از معايب روش اول يا پيش كروم

مزيت اين رنگزاها امكان رنگ  ترينمهماقتصادي باال و... اشاره كرد. البته ي هزينه، مصرف آب و انرژي زياد

 شيد رنگ تغييري نخواهد كرد.، زيرا در طي فرايند رنگرزي، است فارش داده شدهسي همانندي با نمونه
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گ رنگزاي گياهي بري شيدهاي حاصل از عمل رنگرزي به روش پيش دندانه و بدون دندانه 4در جدول 

 .استشدهنشان داده ها مورد با برخي دندانه

 هاشيدهاي حاصل از عمل رنگرزي برگ مورد با برخي دندانه 4 جدول

 شید رنگی برگ مورد با پیش دندانه شید رنگی برگ مورد با پیش دندانه

 روشناي قهوه كروم زرد زاج سفيد

 خاكي روشن كلريد قلع سوختهاي قهوه زاج سياه

 خاكي تيره بدون دندانه تيرهاي قهوه سبز يا آبي زاج
 

 مختلف به روش پيش دندانه را مشاهدههاي تصوير پشم رنگرزي شده با برگ مورد با دندانه 4 در شكل

زاج ، زاج سبز، كلريد قلعهاي كنيد. در اين تصوير به ترتيب از سمت راست به چپ به ترتيب از دندانهمي

 .استشدهفيد و بدون دندانه در رنگرزي پشم با برگ مورد استفاده زاج س، كروم، سياه
 

           
 دندانهمختلف به روش پيشهاي تصوير پشم رنگرزي شده با برگ مورد با دندانه 4 شكل

گردد مي به رنگرزي ارسال هاكارخانهپيچي كه از بخش كالف كيلوگرمي كالف پشم 71حدود هاي هبست

 گويند.مي بقچه كيلوگرمي 0/ 5يهابستهباشند كه به مي كيلوگرمي 5/0ي د بستهعد 04شامل 

 قبل از رنگرزي هاشود كه كالفمي هاي سنتي انجامكالف در كارگاه صورتبهامروزه بيشتر رنگرزي پشم 

 گردند.مي شستشو و سپس سفيدگري

 نتيگزارش کار رنگرزی پشم با قرمزدانه در یک کارگاه رنگرزی س

 روش پیش دندانه برای کسب رنگ تیره با قرمزدانه -1

درصد( در  15تا  01)متناسب با مقدار رنگزا ابتدا پشم شسته شده را در يک حمام حاوي مقداري زاج سفيد

پشم  داشتننگهساعت بعد از  10كنند و مي جوشانند و بعد حمام را سردمي ساعت 1دماي جوش به مدت 

 گردد.مي م براي رنگرزي آمادهپش، در محلول دندانه

برابر  01تا  11پاتيلي با حجم مايع ، جهت رنگرزي پشم با رنگزاي طبيعي قرمز دانه به روش پيش دندانه

درصد  0تا  1) رسانند. مقدارمي گرادسانتيي درجه 31كنند و حرارت آن را به مي هاي پشم آمادهوزن كالف
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 الياف حيوانينگرزي ر 

 مواد مورد نياز:
رنگزاي خمي روناس ** اسيد استيک ** قره قوروت **آمونياک**دترجنت غير يوني**زاج سفيد**آب 

 نرم
 وسايل آزمايشگاهي مورد نياز:

پيپت ** سيسي 01**پيپت ساده اييشهشمخصوص**همزن دماسنج  يا ليوان آزمايشگاهي ** بشر
 پركن)پوآر(**وسايل ايجاد حرارت **ترازو** كرنومتر يا ساعت** استوانه مدرج

 

 

 كنيد.مي را مشاهده از آن شدهاستخراجريشه و رنگ  رنگدارگياه روناس به همراه قسمت  01در شكل 
 

      
 از آن شدهاستخراجار و رنگ رنگدگياه روناس به همراه ريشه  01شكل 

 )امالح فلزی نمک مضاعف آلومینیم و سولفات( عملیات پیش از رنگرزی و دندانه زدن با زاج سفید

غير يوني در دماي ي گرم در ليتر شوينده 0حاوي  L:R  (=0 :31 )پيش از رنگرزي كاالها را در حمامي با 

اال را آبكشي و خشک كنيد. عمليات دندانه زدن الياف دقيقه بشوييد و ك 11به مدت  گرادسانتي درجه 51

 انجام دهيد. 00درصد نسبت به وزن كاال زاج سفيد مطابق نمودار شكل  5را در حمام حاوي 

 
 نمودار دندانه زدن پشم با زاج سفيد 00شكل 
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ي دازهداراي وزن و ان گزاي اسيدي ميلينگ و سوپر ميلينگنسبت به رن مواد رنگزاي اسيدي قوي يا لولينگ

حدود  PHبا  باشند و در يک محيط اسيدي قويمي گرم بر مول 411تا  311مولكولي كوچک و در حدود 

گيرد. شرايط اسيدي قوي براي رنگرزي پشم با مواد رنگزاي اسيدي مي بر روي پشم مورد استفاده قرار 3تا  1

شود. مي آماده ،رنگزاي سازندهي رنگرزي كارخانهي بر طبق نسخه قوي يا لولينگ توسط اسيد سولفوريک

ر )نمک گالبر( د گردد. استفاده از سولفات سديممي يشتر رنگزا بر روي پشماسيد مصرفي باعث جذب ب

كه بايد به ، گرددمي باعث كاهش جذب رنگزا و افزايش يكنواختي رنگرزي، حمام رنگرزي با اين رنگزاها

اعث كاهش جذب ب، زيرا مصرف بيش از اندازه نمک، رنگزا مصرف شودي سازندهي اندازه و بر طبق نسخه

 گردد.مي ايجاد نايكنواختي نگزا بر روي پشم ور

در دماي جوش بسيار  خصوصبهقدرت مهاجرت رنگزا ، مولكولي كم اين نوع رنگزاهاي به علت وزن و اندازه

. ثبات شستشويي و عمليات تر در مواد رنگزاي خواهيد بود شاهد يک رنگرزي يكنواخت براينبناو  است خوب

مولكولي كم آن و سهولت ورود و خروج رنگزا از كاالي ي به علت وزن و اندازه اسيدي لولينگ بر روي پشم

شود. همچنين ثبات اين مي و اين رنگزاها براي شيدهاي روشن تا متوسط توصيه است پشمي بسيار كم

 گييدپررنگآن منجر به  و نمدي كردن يا ميلينگ است دسته از رنگزاها در برابر عمليات نمدي كردن كم

نگزاي ر متأسفانهباشد. امروزه مي متوسط گردد. البته ثبات نوري اين دسته از رنگزاها روي كاالي پشميمي

بات شود كه به علت ثمي وسيعي در رنگرزي نخ پشمي براي فرش دستباف استفاده طوربهاسيدي لولينگ 

 هايير زيادي در محصول نشستشويي پايين رنگزا و محيط اسيدي قوي رنگرزي و... باعث بروز مشكالت بسيا

 گردد.مي
ي جهت رنگرزي كاالي پشمي با مواد رنگزاي اسيدي لولينگ بر طبق نسخه و نمودار رنگرزي شركت سازنده

درصد اسيد  0تا  1درصد سولفات سديم و  11تا  01حمام رنگرزي را با مقدار الزم محلول رنگزا و ، رنگزا
شويند و در دماي مي كاالي پشمي به حمام رنگرزي آن را به آراميگردد. قبل از ورود مي سولفوريک آماده

دهند تا دماي محلول رنگرزي در مي كنند و دما را افزايشمي به داخل حمام وارد گرادسانتيي درجه 41
دهند و در پايان مي دقيقه ادامه 41دقيقه به جوش برسد و رنگرزي را در اين دما به مدت  31مدت زمان 

 كنند.مي آبكشي و خشک، شستشو اكاال ر
مک و ن كشي بيشتر( بر روي پشمنقش اسيد سولفوريک در اين رنگرزي جهت جذب بيشتر رنگزا )رمق

كه باعث آهسته رنگ شدن كاال  است در حمام رنگرزي كنندهيک كند عنوانبهمک گالبر( سولفات سديم )ن
اهش باعث ك، دار سولفات سديم بيشتر از حد باشدگردد. البته اگر مقمي و افزايش يكنواختي در رنگرزي

باعث ايجاد ، گردد و اگر كمتر از مقدار مورد نياز مصرف شودمي رنگزا بر روي پشمي و جذب مادهكشي رمق
 گردد.مي نايكنواختي در رنگرزي

مشاهده ف پشم گزاي اسيدي لولينگ تجارتي بر روي اليارنگرزي يک رني نمودار و نحوه 05در شكل 
 شود.مي
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و قابليت  تربزرگمولكولي ي به علت اندازه ثبات شستشويي و عمليات تر مواد رنگزاي اسيدي ميلينگ بر روي پشم

 هو براي شيدهاي روشن تا متوسط توصي است بهتر، لينگجايي و مهاجرت كمتر رنگزا نسبت به مواد رنگزاي لوهجاب

ر بهتر از رنگزاي لولينگ ب گردد. همچنين مقاومت اين دسته از رنگزاها در برابر عمليات ميلينگ يا نمدي شدنمي

 باشد.مي روي پشم

ي دهنجهت رنگرزي كاالي پشمي با مواد رنگزاي اسيدي ميلينگ بر طبق نسخه و نمودار رنگرزي شركت ساز

درصد اسيداستيک  5تا  3درصد سولفات سديم و  01حمام رنگرزي را با مقدار الزم محلول رنگزا و ، رنگزا

ي درجه 41شويند و در دماي مي گردد. قبل از ورود كاالي پشمي به حمام رنگرزي آن را به آراميمي آماده

 تدريجي افزايش صورتبهدما را ، ي رنگرزيكنند و جهت افزايش يكنواختمي به داخل حمام وارد گرادسانتي

دقيقه به جوش برسد و رنگرزي را در اين دما به مدت  05دماي محلول رنگرزي در مدت زمان  تا دهنديم

 كنند.مي آبكشي و خشک، شستشو كاال را، پايان رنگرزي و دردهند مي دقيقه ادامه 31

مولكولي  يداراي وزن و اندازه يدي ميلينگ و لولينگنسبت به رنگزاي اس مواد رنگزاي اسيدي سوپر ميلينگ

 جهت رنگرزي كنند.مي باشند و اغلب در زمان حل شدن توليد كفمي و قابليت حالليت كمتري تربزرگ

حدود PHگردد ولي جهت تامين نمي در حمام رنگرزي از اسيدي استفاده، بر روي پشمها اين دسته رنگزا

شوند و محيط را مي گردد كه در دماي جوش تجزيهمي استات آمونيوم استفادهاز نمک سولفات يا  4تا  4

 كنند تا رنگزا جذب پشم گردد.مي مقداري اسيدي

رنگزاي اسيدي لولينگ و ميلينگ در حمام رنگرزي اين رنگزا بر روي پشم از نمک ي برخالف دو ماده

 گردد.مي نواختي رنگرزيزيرا منجر به افزايش نايك، شودنمي سولفات سديم استفاده

مواد رنگزاي سوپر ميلينگ نسبت به دو دسته رنگزاي لولينگ و ميلينگ داراي اندازه و وزن  كهازآنجايي

به  و بوده جايي و مهاجرت آنها نيز در حمام رنگرزي كمترهبنابراين قدرت جاب، باشندمي مولكولي بيشتري

به سختي خارج خواهد شد و لذا ثبات شستشويي بسيار  همين دليل است كه اگر رنگزايي وارد پشم گردد

شود. البته مقاومت اين دسته از رنگزاها در برابر مي خوبي دارند و براي تمامي شيدهاي روشن تا تيره توصيه

 .است عمليات نمدي شدن نيز بسيار خوب

ي ار رنگرزي سازندهجهت رنگرزي كاالي پشمي با مواد رنگزاي اسيدي سوپر ميلينگ بر طبق نسخه و نمود

گردد. مي استات يا سولفات آمونيوم آماده درصد 5تا  1حمام رنگرزي را با مقدار الزم محلول رنگزا و ، رنگزا

 گرادسانتيي درجه 41شويند و آن را در دماي مي قبل از ورود كاالي پشمي به حمام رنگرزي آن را به آرامي

 دهنديم تدريجي افزايش صورتبهدما را ، ايش يكنواختي رنگرزيكنند و جهت افزمي به داخل حمام وارد

 011دقيقه به جوش برسد و رنگرزي را در اين دما به مدت  05دماي محلول رنگرزي در مدت زمان  تا

 كنند.ميآبكشي و خشک ، كاال را شستشو، دهند و در پايان رنگرزيمي دقيقه ادامه
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 0:1و  0:0نام تجاري تعدادي از مواد رنگزاي متال كمپلكس 01جدول 

 ر سازندهکشو شرکت سازنده نام رنگزا نوع رنگزا

 آلمان Palatine fast Basf 0:0متال كمپلكس 

 سوئيس Neolane Ciba 0:0متال كمپلكس 

 انگليس Ultralan I.C.I 0:0متال كمپلكس 

 آلمان Isolan Bayer 0:1متال كمپلكس 

 سوئيس Lanasyn Sandoz 0:1متال كمپلكس 

 ژاپن Lanyl L N.S.K 0:1متال كمپلكس 
 

بر طبق نسخه و نمودار رنگرزي شركت  0:0شمي با مواد رنگزاي متال كمپلكسجهت رنگرزي كاالي پ

درصد اسيد سولفوريک  4حمام رنگرزي با مقدار الزم محلول رنگزا و ، رنگزا و محاسبات انجام شدهي سازنده

ر ن را دنسبت به وزن كاال آماده شود. قبل از ورود كاالي پشمي به حمام رنگرزي آن را به آرامي بشوييد و آ

 صورتبهبه داخل حمام وارد كنيد. جهت افزايش يكنواختي رنگرزي دما را  گرادسانتيي درجه 41دماي 

دقيقه به جوش برسد و رنگرزي را در اين  05تا دماي محلول رنگرزي در مدت زمان ، تدريجي افزايش دهيد

به دقت با آب و صابون شستشو دهيد تا  رنگرزي كاال راي دقيقه ادامه دهيد. بعد از خاتمه 75دما به مدت 

 سولفوريک از بين برود و در نهايت كاال را آبكشي و خشک كنيد. يداثر اس

كنند و جزء رنگزاهاي مي شوند و بار منفي ايجادمي در آب حل 0:1مواد رنگزاي متال كمپلكس خنثي 

در يک محيط خنثي يا اسيدي  0:0 باشند. اين رنگزاها برخالف رنگزاهاي متال كمپلكسمي قيمتارزان

 گردد.مي براي رنگرزي كاالي پشمي استفاده 7تا  5/5حدود  PHضعيف با 

ولي همانند متال كمپلكس  است اين دسته رنگزاها بسيار خوب ثبات نوري و شستشويي و عمليات تر در

كي آبي و مش، ايقهوه، خاكستري، رنگكمهاي زرد باشند و بيشتر به رنگمي گرفته و تار، غير درخشان 0:0

بنابراين جهت افزايش يكنواختي در ، است شود. قدرت مهاجرت اين دسته از رنگزاها پايينمي به كار گرفته

مثل كننده سرعت رنگرزي را كاهش داد و از مواد يكنواخت، رنگرزي بايد ضمن كنترل دما و اسيد حمام

Irgasol sk .و... نيز استفاده شود 

بر طبق نسخه و نمودار رنگرزي شركت  0:1رنگرزي كاالي پشمي با مواد رنگزاي متال كمپلكسجهت 

درصد نسبت به وزن كاال نمک  0تا  1حمام رنگرزي را با مقدار ، رنگزا و محاسبات انجام شدهي سازنده

 01اي گردد و كاالي پشمي شستشو داده شده در دممي اسيدي مثل سولفات يا استات آمونيوم آماده

حمام در تمام حمام يكسان  PHكنند تا مي دقيقه صبر 01شود و مي به حمام اضافه گرادسانتيي درجه

 صورتبهكنند. جهت افزايش يكنواختي رنگرزي دما را مي رنگزا را به داخل حمام واردي شود و بعد ماده

قه به جوش برسد و رنگرزي را در دقي 05دماي محلول رنگرزي در مدت زمان  تا دهيديم تدريجي افزايش

كنند و ابتدا كاال مي رنگرزي كاال را از حمام خارجي دهند. بعد از خاتمهمي دقيقه ادامه 41اين دما به مدت 
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 الياف حيوانينگرزي ر 

 
 و اجزاي اصلي آن كني عمودي )ايستاده(اه بوبين رنگدستگ يک يرتصو 11شكل 

دماي قابل افزايش محلول رنگرزي داخل مخزن به سه نوع  فشار و از نظر حداكثركني رنگماشين بوبين 

 شود: تقسيم مي

 يا اتمسفريک با نهايت دماي جوش  بدون فشاركني رنگماشين بوبين  -0

 گرادسانتيي درجه 001با فشار كم با نهايت دماي كني رنگماشين بوبين  -1

 اتمسفر 5و فشار تا  گرادسانتيي رجهد 031با نهايت دماي  HTتحت فشار يا كني رنگماشين بوبين  -3

 :استشدهاز چهار مخزن تشكيل كني رنگهر ماشين بوبين 

 مخزن اصلي  -0

 مخزن رنگزا و مواد كمكي -1

 مخزن رزرو آب -3

 مخزن نمونه گيري -0
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 هاي مشبک چرخانبا بازوكني رنگالف ونه دستگاه كتصوير يک نم 10شكل 

كني رنگمشبک چرخان در يک ماشين كالف  ها بر روي بازوهاي افقيكالف يريقرارگي نحوه 15در شكل 

 .استشدهنشان داده 
 

  
 مشبک چرخان در يک ماشين كالف رنگ كني ها بر روي بازوهاي افقيقرارگيري كالفي نحوه 15شكل 
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 الياف حيوانينگرزي ر 

 آويزان قرار صورتبههاي كرير استيل يا شاخکهاي ها را بر روي ميلهكالف، نگ كنيهاي كالف ردر ماشين

كيلوگرم كالف را دارد در  0تا  1و هر ميله توان تحمل  است ميله 01دهند. اغلب ظرفيت هر ماشين تا مي

دارد وجود هايي در ماشين قفسه، است كه در آن فقط محلول رنگرزي متحرک، كنييک مدل كالف رنگ

قفسه توسط ، هايلهمو پس از قرار گرفتن كالف روي  استشدهتعبيه ، حامل كالفهاي ميله در آنكه 

گيرد. در پايين اين مخزن مي كه در باالي ماشين تعبيه شده در درون مخزن محلول رنگرزي قراراي وسيله

آن قرار دارند.گردش جريان محلول بخار در زير ي مشبكي قرار دارد كه محلول رنگرزي و لولهي صفحه

 سبرعكيا ، گيردمي ها قرار دارد انجامكنار كالفاي رنگرزي در اين ماشين توسط يک پروانه كه در محفظه

 جهت رنگرزي كالف دو ماشين 14در شكل  شود.مي چرخيدن اين پروانه گردش جريان محلول نيز عوض

اراي دكني رنگهاي بوبين ماشين شود.مي به داخل الياف پمپاژ كنيد كه در آنها محلول رنگرزيمي مشاهده

، كالف ،وسايل مخصوص بارگيري كالف يا الياف قادر به رنگرزي الياف يريكارگبهباشند كه با مي اين قابليت

 باشند.مي و نخ تا پس
 

 

 
 دو ماشين با قابليت رنگرزي كالف با ويژگي كاال ثابت و محلول متحرک  14شكل 







  

 44 

 و...ها دنده، هاپمپ، موتورها، هاتسمه، هامثل شافت هايي با ابزارهاي مكانيكي و قطعات ماشينآشنا -15

 آبگيري مخزن رنگرزي با آب سرد و گرم و رزرو كردن آب بعد از رنگرزيي نحوه -14

 هاي نخكالف و بوبينهاي كنايجاد و گردش هواي گرم در خشکي نحوه -17

 عملكرد آنها در رنگرزيي بوبين و نحوهي ها در قفسهآشنايي با اسپيندل -14

 هاماشين و جايگاه آنها در ماشين فشارسنجهاي الكتريكي و كار دماسنجي نحوه -14

 ناايمنهاي پيشگيري از حوادث ناشي از اعمال و شرايط ها و راهآشنايي با خطرات دستگاه -31

 زمان و...، صرفيممواد ، انرژي، در مصرف آبجويي هاي صرفهآشنايي با راه -30

 محيطيمجدد به همراه توجهات زيستي هاي شستشو و رنگرزي و استفادهپساب تصفيهي نحوه -31

 هابهداشتي و اصول پيشگيري و حفاظتي از حوادث ناشي از كار با ماشين، آشنايي با وسايل ايمني -33

 كند.را تعيين مي اهدافي كه هنرآموز در صورت لزوم آنها -30
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 واحد یادگیری رنگرزی الیاف پشم فرم ارزشیابی:

 معیار شایستگی:

 نمره هنرجو 3حداقل نمره قبولی از  مرحله کار ردیف

  0 سازي الياف پشمآماده 0

1 
 رنگرزي پشم با مواد رنگزاي اسيدي

 
0  

3 
 متال كمپلكس رنگرزي پشم با مواد رنگزاي كرمي و

 
1  

  0 رنگرزي پشم با مواد رنگزاي طبيعي 0

5 
 هاي بوبين و كالف رنگ كنرزي با دستگاهرنگ

 
1  

 محيطي و نگرش:هاي غير فني، ايمني، بهداشت، توجهات زيستشايستگي

 رعايت قواعد و اصول در مراحل كار –0

 استفاده از لباس كار و كفش ايمني -1

 دستگاه و محيط كار كردن يزتم –3

 رعايت دقت و نظم -0

1  

 * ميانگين نمرات

 است. 1حداقل ميانگين نمرات هنرجو براي قبولي و كسب شايستگي، * 
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