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 )رژنره، نیمه مصنوعي( رنگرزی الیاف بازیافته

پوشاک از الياف طبيعي، جوابگوي ي منسوجات، تهيه با رشد جمعيت و افزايش مصرف و تقاضا براي زمانهم
به فكر تهيه الياف از پليمرهاي طبيعي و مصنوعي  تقاضاي بازار نبود، بنابراين دانشمندان و متخصصان

با خواص مطلوب براي الياف هايي افتادند. در اوايل قرن نوزدهم تحقيقات بسيار زيادي انجام شد تا پليمر
هاي ريسندگي شيميايي به الياف روش و مصنوعي با نساجي تهيه شود كه بعدها اين پليمرهاي طبيعي

 ديل شدند.بازيافته و مصنوعي تب
 آيد كه داراي خواص فيزيكي و شيميايي مطلوبمي به دست الياف بازيافتي از پليمرهاي موجود در طبيعت

ريسي، ترريسي يا هاي شيميايي خشکباشند. اين پليمرها با روشمي يک ليف نساجيي براي تهيه
سازنده  حسب نوع پليمر طبيعي بر الياف بازيافته .شوندمي ريسي به الياف فيالمنت يا استيپل تبديلذوب

 : ندشوم ميبه سه نوع تقسي
 رآمونيم سلولز، پلي نوزيک، كوپاستات تريسلولز، استات ديسلولزي مثل ويسكوز ريون، ي الياف بازيافته -1
 ذرتي پروتئيني گياهي مثل آرديل و ويكاراي تهيه شده از بادام و دانهي الياف بازيافته -2
 پروتئيني حيواني مثل الياف فيبروالن و مرينواي تهيه شده از كازئين شير بدون چربيي الياف بازيافته -3
 فلزي واي معدني مثل الياف شيشهي الياف بازيافته -4

سلولز و استات ديسلولزي ويسكوز ريون،  الياف بازيافته يدهندهاصلي تشكيلي مادهدر حال حاضر 
كه به علت براقيت، صافي، درخشندگي، نرمي، خنكي و قابليت است  سلولزپنبه،  سلولز هماننداستات تري

 رف... به مقدار زيادي توليد و مص تنفسي باال، رنگرزي آسان، ثبات شستشويي خوب، خواص نزديک به پنبه و
 گردد. مي

و  انواع كاه نيشكر،ي لهتفا )الياف كوتاه پنبه(، از لينتر پنبه اين اليافي اوليهي مادهي در صنعت براي تهيه
 استاتتريشود. الياف ويسكوز ريون و مي استفاده خمير چوب الوار درختان مخروطي صنوبر،كاج، سرو و...

استات يدگردند ولي الياف مي تهيهريسي و خشکريسي ترهاي ريسندگي شيميايي سلولز به ترتيب با روش
 گردد. مي سلولز از هر دو روش تهيه

 رايبد الزم است در زمان رنگرزي شوم ميكتوجه به اين كه استحكام الياف سلولزي بازيافته در حالت تر با 
هاي تغيير شكل يافتن آنها ،كشش يا فشاري به پارچه وارد نشود. براي مثال در مورد پارچه پيشگيري از

كه برطرف كردن اين عيب در  گرددها ميحلقوي تاري و پودي، اعمال كشش سبب تغيير شكل در حلقه
 .نيستپذير مراحل بعدي امكان
بهتر ، كندمي مثل ژيگر نيروي زيادي به پارچه وارد هاي شستشو و رنگرزي با عرض بازاز آنجايي كه ماشين

 هاي مخصوصي كه به همين جهت ساختهو يا ماشين هاي وينچ، بيمتر روي ماشين كه عمليات است
ويسكوزريون اجتناب شود و از ي كه از خشک شدن زياد پارچه ود. همچنين الزم است، انجام ششوندمي

 نشود. سيلندري استفادههاي كنخشک
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محلول  در زمان ساختو شوند مي هاي پودري، خميري و مايع توليدامروزه مواد رنگزاي ديسپرس به شكل
از مواد  بارحل كردن رنگزا و در طي رنگرزي نبايد دو  شود. بنابراين در زمانمي ه آنها افزودهب رنگ

 گردد و رنگرزيمي كشي رنگزادر حمام استفاده شود زيرا اين عمل باعث كاهش جذب و رمقكننده ديسپرس
 آورد.مي نايكنواختي را به وجود

 مواد رنگزای دیسپرس

 388وزن مولكولي  غير محلول در آب با اد رنگزاي ديسپرس به مواد رنگزاي غير يوني وبر طبق تعريف مو

تات استريسلولز، استات ديبازيافته مثل  دوستآبشود كه براي الياف غير مي گفته مول گرم بر 088تا 

 روند.مي ديسپرس شده به كار صورتبهسلولز و الياف مصنوعي تمايل و جاذبه دارند و 

، البشانجرفتند ولي به علت خواص مي رنگرزي ديسپرس ابتدا براي رنگرزي الياف استات سلولز به كارمواد 

ذرات بسيار ي آنها در تمامي الياف مصنوعي رايج گرديد. مواد رنگزاي ديسپرس داراي اندازه استفاده از

 .است در فاز آبي بسيار كم يتشانحاللو  ميكرون 4تا  7/8كوچكي در حدود 

باشند كه با توجه به كاربرد نهايي مي گزاهاي ديسپرس از لحاظ مقاومت دمايي و ميزان انرژي متفاوترن

آالت توان روش رنگرزي و نوع ماشينمي گردد. با انتخاب نوع رنگزا موردنظر انتخابالزم است كه كالس رنگي 

 مورد نياز و مناسب رنگرزي را نيز تعيين كرد.

را بر اساس وزن مولكولي، مقاومت دمايي و سطح انرژي به چهار  مواد رنگزاي ديسپرس ادنيانجمن رنگرزان 

 كالس تقسيم كرده است:

 3و قرمز  3: مثل رنگزاهاي ديسپرس زردAمواد رنگزاي ديسپرس كالس  -1

 68و قرمز  74مثل رنگزاي ديسپرس زرد  : Bمواد رنگزاي ديسپرس كالس -2
 53و قرمز 211 مثل زرد C: مواد رنگزاي ديسپرس كالس -3

  22و قرمز 114: مثل زرد  Dمواد رنگزاي ديسپرس كالس -4

باشند كه بيشتر مي پايين داراي وزن مولكولي خيلي كم و سطح انرژي Aمواد رنگزاي ديسپرس كالس  -7

 دسته از رنگزاها براي . همچنين اينشونداستفاده مي پلي استر با روش كريريهاي پارچه براي رنگرزي

 بر طبق كاتالوگ رنگرزي گرادسانتيي درجه 07سلولز در دماي حدود استات ديلون و رنگرزي ناي

 .شونداستفاده مي

ي باشند كه بيشتر برامي داراي وزن مولكولي كم و سطح انرژي متوسط B مواد رنگزاي ديسپرس كالس -6

. اين رنگزاها به رنگزاهاي شونداستفاده مي گرادسانتيي درجه 187رنگرزي پلي استر تحت دماي جوش تا 

 باشند.مي كريري معروف
باشند كه عمليات مي داراي وزن مولكولي متوسط و سطح انرژي باال C مواد رنگزاي ديسپرس كالس -5

د. شوم ميانجا (يا دماي باال HT)روش گراد سانتيي درجه 138با اين رنگزاها در دماي حدود  رنگرزي

 باشد.مي معمول HTبه روش ترموزول و روش  با اين رنگزاها يرنگرز
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 نسخه رنگرزی:

ميزان مواد مصرفي برحسب درصد نسبت به وزن كاال و گرم در ليتر نسبت به حجم مايع رنگرزي در جدول 

 نشان داده شده است: 4

 ميزان مواد مصرفي 4جدول 

 1حمام  1حمام  1حمام  2حمام  یمواد مصرف
 % 3 % 3 % 3 % 3 )درصد( يسپرسد رنگزاي
 1 ----- 1 ----- (يتر)گرم در ل كنندهديسپرس

 7/8 7/8 7/8 7/8 (يتر)گرم در ل يکاست اسيد
 

 باشد. 78:1( به ميزانL:Rنسبت مايع به كاال)

 نشان داده شده است: 7متفاوت و در جدول  هر حمام دماي نهايي

 حمام هر دماي نهايي 7جدول 

 4 3 2 1 ره حمامشما

 27 27 68 68 دماي نهايي حمام
 

 را با انجام محاسبات رنگرزي به دست بياوريد.كننده ميزان آب، رنگزا و ديسپرس

 روش آزمایش:

 بر طبق نسخه و نمودار رنگرزي داده شده و سلولز با مواد رنگزاي ديسپرساستات ديكاالي براي رنگرزي 

آماده كنيد. سپس كاالي گراد سانتيدرجه 68با آب در دماي  مام رنگرزي راح 4محاسبات انجام شده، 

 ياسيد استيک را به تمامي بشرها و ماده ها اضافه كنيد و در ادامه طبق جدولسلولز را به حماماستات دي

دقيقه كاالها را  18اضافه كنيد. بر طبق نمودار رنگرزي بعد از  4و  2حل شده را به حمام ي كنندهديسپرس

هاي رنگرزي ها اضافه كنيد. بعد دماي حماماز حمام خارج كنيد و مواد رنگزاي ديسپرس حل شده را به حمام

دقيقه به دماي نهايي داده شده در جدول  38را طوري افزايش دهيد كه دماي محلول رنگرزي در مدت زمان 

 ادامه دهيد و سپس كاال را از حمام خارج كنيد و دقيقه28الي  68برسد. رنگرزي را در اين دما به مدت 

 شستشو، آبكشي و خشک كنيد. 
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م است كه سطوحي كه در زمان عمليات رنگرزي يا عمليات ديگر با پارچه ويسكوز ريون تماس دارند الز

 گردند.يم و گلوله گلوله ويسكوز ريون به آساني پرزدارهاي ز باشند زيرا سطح پارچهاف و تميهمواره بسيار ص
گيرد و در صورت استفاده از مي ويسكوز ريون با ماشين وينچ انجامهاي اغلب رنگرزي و شستشوي پارچه

مچنين خشک كردن ماشين ژيگر بايد ژيگري استفاده شود كه كشش كمي را بر روي پارچه اعمال كند. ه
انجام شود، زيرا الياف  گرادسانتيي درجه 08هاي بيشتر از جه حرارتدرنبايد  ويسكوز ريونهاي پارچه

 دهند.مي ويسكوز ريون در حرارت باالتر نرمي خود را از دست
 ر محلول رنگرزيكند و مانعي براي عبومي تر، رنگرزي را با مشكالتي همراهتورم زياد ويسكوز در حالت

ر صورت كنند و دنمي بوبين رنگرزي صورتبههاي ويسكوز ريون فيالمنتي را باشد به همين علت اغلب نخمي
ه تري انجام شود. البتگردد تا رنگرزي يكنواختمي مقدار كمي نخ، شل پيچي، هاي رنگرزيلزوم روي بوبين

هاي فيالمنتي ويسكوز به شل پيچي زياد در نخ فبرخال)بريده شده(  هاي تهيه شده از الياف استيپلنخ
 زمان رنگرزي احتياج ندارند.

شود زيرا تورم زياد الياف و فشرده شدن آنها در ماشين مي باز رنگرزي صورتبهكمتر  الياف ويسكوز ريون
 هايد پمپقدرت زياكه طوريبهكند مي الي الياف را با مشكل مواجههعبور محلول از الب، الياف رنگ كني

 تباشد و لذا رنگرزي نايكنواخنمي الي اليافهسيركوالسيون هم قادر به عبور يكنواخت محلول رنگرزي از الب
 گردد.مي

هاي در مواقع ضروري بستهكني رنگبرطرف كردن مشكل رنگرزي نايكنواخت در ماشين الياف  براي
اينكه اين الياف  ريزند و يامي ل سبدهاي رنگرزيتري از الياف ويسكوز ريون را در داخحجمو كم تركوچک

 كنند.مي از فتيله ويسكوز ريون كه سخت پيچيده نشده است، رنگرزياي بسته صورتبهرا 
باشند يم پنبه داراي ميل جذبي بسيار بااليي در رنگرزي با رنگزاهاي مناسب پنبه برخالفالياف ويسكوز 

جذب كه طوريبهباشد. مي نواختي رنگرزي در الياف ويسكوز بسيار مشكلكه اين امر باعث شده است كه يك
كه حركت كاال و محلول  دگيرت ميتوسط ويسكوز در شرايط مناسب رنگرزي به قدري سريع صور رنگزا

تواند رنگرزي يكنواختي را تضمين كند. بنابراين الزم است روش رنگرزي و كنترل شرايط نمي رنگرزي هم
نحوي صورت گيرد كه در شروع رنگرزي سرعت و شرايط براي جذب مناسب رنگزا با كنترل به حمام رنگرزي

 ما و مقدار الكتروليت كاهش يابد.د
افزايش يكنواختي رنگرزي ويسكوز ريون، استفاده از رنگزاهاي مناسب ويسكوز نظير  برايالبته يک راه ديگر 
باشد. در رنگرزي ويسكوز با مواد رنگزاي مستقيم بهتر مي و... ديامين، بنزو ويسكوز، ايسل رنگزاهاي مستقيم

به حمام رنگرزي اضافه شود. رنگزاهاي خمي محلول، گوگردي محلول، نفتلي، راكتيو كننده است يكنواخت
 شود.مي ويسكوز استفادهبراي رنگرزي مخصوص ويسكوز ريون هم 

 
 
 



 
   
 

 221 

 الياف بازيافته نگرزي ر 

 رنگرزی ویسكوز ریون با مواد رنگزای راکتیو

با رنگرزي پنبه با مواد رنگزاي راكتيو آشنا شديد. در اين بخش به رنگرزي ويسكوز با مواد رنگزاي  1صل در ف

 باشد، بنابراينمي شبيه پنبه اوليه و خواص ويسكوز ريوني شود. از آنجايي كه مادهمي راكتيو پرداخته

 باشد.يم پنبه با مواد رنگزاي راكتيورنگرزي ويسكوز ريون با مواد رنگزاي راكتيو، بسيار شبيه به رنگرزي 

ي درجه 78در رنگرزي ويسكوز با مواد رنگزاي راكتيو به روش غير مداوم، حمام رنگرزي را در دماي حدود 

 دقيقه 38دهند كه ظرف مدت حدود مي كنند. در ادامه دماي حمام را طوري افزايشمي آماده گرادسانتي

برسد. البته گاهي در شيدهاي تيره  گرادسانتيي درجه 27در دقيقه( دما به  گرادسانتيدرجه  2تا  7/1)

ادامه دقيقه  68تا  47دهند. رنگرزي در اين دما مي تحت فشار افزايش گرادسانتيي درجه 118دما را تا 

در مقايسه  )سودا اش( نظير كربنات سديم . در رنگرزي ويسكوز با رنگزاي راكتيو مقدار قليايي مصرفييابدمي

ر ميزان نمک مصرفي د. گرددمي باشد و بر طبق نمودار رنگرزي در دو نوبت اضافهمي نصف با رنگرزي پنبه

 ويسكوز ريون با رنگزاي راكتيو همانند رنگرزي پنبه بر طبق نمودار رنگرزي در سه نوبت اضافه رنگرزي

 گردد.مي

كاالي سلولزي با مواد رنگزاي راكتيو نوع سرد و گرم سه روش وجود دارد كه  يكلي براي رنگرز طوربه

 عبارتند از:

 روش غير مداوم -1

 روش نيمه مداوم -2

 روش مداوم -3
 

 روش غیر مداوم رنگرزی ویسكوز با رنگزای راکتیو

جت و... هاي رنگرزي وينچ، بيم يا اتوكالو،به روش غير مداوم از ماشين در رنگرزي الياف ويسكوز ريون

 شود. البته رنگرزي كاالي نساجي به روش آزمايشگاهي داخل بشر هم يک روش غير مداوممي استفاده

 باشد.مي

دهند مي ميزان مشخصي از كاالي نساجي را در يک ماشين رنگرزي قرار در روش غير مداوم رنگرزي، يک

پس از پايان عمليات رنگرزي، شستشو كنند. مي داده شده رنگرزي و آن را بر طبق نسخه و نمودار رنگرزي

شود و اين عمليات تا اتمام كاال مي و آبكشي كاالي نساجي، ميزان مشخصي از همين كاال دو مرتبه رنگرزي

 د.شور ميتكرا
 

 روش نیمه مداوم رنگرزی ویسكوز با رنگزای راکتیو

ار مشخصي از پارچه را در يک مايع در روش نيمه مداوم رنگرزي كاالي سلولزي با مواد رنگزاي راكتيو، مقد

 هاي فوالرد با پيک آپ يا برداشت معين عبورکسپس پارچه را از جفت غلت كنند.مي رنگرزي آغشته يا پد
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 نسخه رنگرزی:

 نشان داده شده است. 5رصد نسبت به وزن كاال و گرم در ليتر نسبت به حجم مايع در جدول ميزان مواد مصرفي برحسب د

 ميزان مواد مصرفي 5جدول

 1حمام  1حمام  1حمام  2حمام  یمواد مصرف
 % 2 % 7/1 % 1 % 7/8 گرم يوراكت رنگزاي

 37 38 27 28 (يرنگرز يعما يتر)گرم در ل طعام نمک
 0 6 4 2 (يرنگرز يعما يتر)گرم در ل يمسد كربنات

 

 48:1( : L:Rنسبت مايع به كاال)

 نمودار رنگرزی:

 نشان داده شده است. پنبه با مواد رنگزاي راكتيو نوع گرم تصوير نمودار رنگرزي 7در شكل 

 
 پنبه با مواد رنگزاي راكتيو نوع گرم تصوير نمودار رنگرزي 7شكل 

 روش آزمایش:

به آن اضافه كنيد و محلول  گرادسانتيدرجه  48كنيد. بعد مقداري آب گرم ابتدا رنگزا را با آب سرد خمير 

 را به هم بزنيد.

ي تنظيم كنيد و مطابق نمودار رنگرزي شماره گرادسانتيي درجه 38هاي رنگرزي را در دماي دماي حمام

ها مواد كمكي و كاال را به حمام زا،محلول مواد رنگ و محاسبات انجام شده، آب مقطر،ي جدول شماره و

 اضافه كنيد.

بايد از حمام خارج كنيد و پس از افزودن نمک به  راها ها، كاالتوجه كنيد كه در زمان افزودن نمک به حمام

 حمام برگردانيد.
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 كند.مي غلتک راهنماي وينچ مانند كه به جريان حركت پارچه كمک -2

 كند.مي اكسنجر حرارتي يا مبدل حرارتي كه توسط بخار، مايع رنگرزي را گرم -3

 شود.مي نازل يا جت كه باعث حركت پارچه در ماشين رنگرزي جت -4

 هامخزن رزرو و تزريق محلول -7

ريزي، كنترل و دسترسي به كاركرد ماشين را براي اپراتور تابلوي كنترل كه امكان برنامه و پروگرامر -6

 كند.تر ميراحت

 گردد.مي كه سرعت حركت پارچه با تنظيم پنيو ماتيک اين شير كنترل Throttleشير  -5

 هاي اصلي و تزريق و تخليه، موتورهاپمپشيرهاي آب سرد، گرم، بخار و كندانسه،  -0

 شود.ها ميو مانع ورود ناخالصيگيرد قرار ميفيلتر كه بر سر راه مواد به پمپ و جت  -2

اصلي يک ماشين جت  هايقسمتماشين رنگرزي جت افقي و  دياگرام تصاويري از 5و  6هاي در شكل -18

 نشان داده شده است.

 
 از ماشين رنگرزي جت افقييک نمونه  تصوير دياگرام 6شكل 
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برنامه و بخش دوم نام مشتري ي باشد كه در بخش اول شمارهمي جاري داراي دو بخش يا فيلدي فحهص
 شود.مي ثبت

ردد گمي استارتي و آماده از قبل براي دستگاه تعريف شده باشد برنامه وارد فاز منوي اجراييي اگر برنامه
 گردد.مي در غير اين صورت مقدار پارامترهاي بعدي ثبت

 پارامترهای مشترک در پروگرامرها
مقدار حجم آبگيري مخزن اصلي يا مايع رنگرزي  MT Fill Ratioيا  MT Fill Litersگزينه يا منوي  -1

 باشد.مي به معناي مخزن اصلي Main Tankي مخفف كلمه MTباشد كه مي نسبت به وزن كاال
كه بعد از اضافه كردن هر پارامتر  باشدمي كنترل ميزان دماي حمام Temprature Ctrlگزينه يا منوي  -2

ي مثال بعد از تعيين حجم حمام و مقدار آبگيري دماي اوليهعنوان بهد. شور ميبخش كنترل دما ظاه
 كنيد.مي حمام رنگرزي را وارد

ريزي براي زمان به ترتيب در رابطه با برنامه DT MT Transfer,MT Drain,DT MT Dosag هايگزينه -3
حمام از طريق دستگاه و بازگشت آب دستگاه از ي د از مخزن تزريق به مخزن اصلي، تخليهتزريق موا

 باشد.مي حمام اصلي به مخزن تزريق
به ترتيب در رابطه با  Add Salt,Take Sample,Reel, Load And Unload Fabricهاي گزينه -4

. باشدمي گيري و افزودن نمکنمونهپارچه، سرعت غلتک، ي ريزي براي زمان بارگيري و تخليهبرنامه
ان تومي مثال در پارامتر افزودن نمکعنوان بهباشد مي دهيقابل توجه كه هر پارامتر نيز قابل برنامه)

آبگيري مخزن تزريق را از حمام رنگرزي يا شيرهاي آب سرد يا گرم به همراه سرعت تزريق ي نحوه
 دهي كرد.(برنامه

 Timeدر زمان  ℃Temp 27 تا ℃Temp 68هاي زمان و شيب دمايي مثل دماي پارامتري ثبت گزينه -7
38 Min دهد.مي فيزيكي آب درون دستگاه را نشان صورتبهنمايي وجود دارد كه در هر ماشين آب 

د و برنامه را شوب ميبر طبق نمودار رنگرزي براي هر برنامه يک نام انتخا دهيبرنامهدر پايان پس از  -6
 نيم.كمي ذخيره

 شود.مي پروگرامر ماشين جت مشاهدهي تصوير يک صفحه 2 در شكل

 
 پروگرامر ماشين جتي تصوير يک صفحه 2شكل 
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 ماشین رنگرزی بیم -ب
ر ون اين استوانه كه ددراغلب افقي تشكيل شده است كه ي ماشين رنگرزي بيم يا اتوكالو از يک استوانه

و در اين ماشين رنگرزي كاال ثابت و گيرد قرار مي بيم مشبک باشد، يک سيلندرمي حقيقت حمام رنگرزي

 باشد.مي محلول متحرک

باز و صاف با يک  صورتبهباشد كه ابتدا پارچه را مي ماشين رنگرزي بيم به اين صورت عمل رنگرزي در

يل رروي  دارچرخهاي پيچند و سپس سيلندر توسط پايهمي )بيم( كشش معيني بر روي سيلندر مشبک

پمپ ي سيلندر مشبک منطبق بر دهانهي شود. دهانهمي و به داخل ماشين هدايتگيرد قرار ميماشين 

 بندند.مي سپس در اتوكالو را د.گيرقرار ميباشد كه در آخر ماشين تعبيه شده است، اي ميطرفهدو

 توسط پمپ به داخل ماشين هدايت رنگزا و ساير مواد كمكيي پس از بسته شدن درب ماشين، محلول ماده

 با روشن شدن ماشين، پمپ محلول را از داخل پارچه به خارج كامل پر شود. طوربهشود تا حمام رنگرزي مي

 و محلول از خارج به داخل كشيده شودمي فرستد و بعد از مدت كوتاهي جريان گردش محلول عوضمي

 د.كنا ميپمپ تا پايان رنگرزي ادامه پيدمحلول توسط ي شود. اين عمل گردش دو طرفهمي

 حركت پمپ برايافزايش يا كاهش دماي حمام و زمان تعويض ي هاي رنگرزي پيشرفته بيم نحوهدر ماشين

 گردد.مي و اجرا يزيربرنامهتوسط كامپيوتر 

، گيرندنمي كشش و مالشي و اصطكاكي قرار در ماشين رنگرزي بيم تحت فشار وها از آنجايي كه پارچه

ا توان بمي حساس مثل ويسكوز، پشمي و تريكو راهاي پارچهخصوص بهها بنابراين طيف وسيعي از پارچه

 اين ماشين رنگرزي كرد.

مشبک يا بيم و آماده كردن ي در رنگرزي با ماشين بيم بايد توجه شود كه پيچيدن پارچه روي استوانه

دقت انجام شود. بنابراين قبل از پيچيدن پارچه بر روي سيلندر مشبک  سيلندر پارچه براي رنگرزي بايد به

بايد اين سيلندر آسترپيچي شود تا در زمان رنگرزي از ليز خوردن و جمع شدن پارچه بر روي سيلندر 

 هاي سيلندر بر روي پارچه جلوگيريجلوگيري شود. آسترپيچي پارچه همچنين از به جا ماندن اثر سوراخ

كند و مواد رنگزا و ساير مواد شيميايي مي آستري در زمان رنگرزي همانند يک صافي عملي رچهكند. پامي

 ها در رنگرزي جلوگيريگيرد و از بسياري از نايكنواختمي اصليي حل نشده را قبل از ورود به پارچه

 شود.مي

باشد مي ن هواي داخل مخزنالزم است رعايت شود، خارج كرد يكي از نكاتي كه در رنگرزي با ماشين بيم

كه در زمان آبگيري مخزن اين هوا بايد از طريق شير نازل هوا خارج گردد. وجود هوا در مخازن رنگرزي 

باقيمانده در مخازن رنگرزي باعث ي گردد. همچنين هوامي اغلب باعث ايجاد كف و اختالل در كار پمپ

گردد و لذا مي وگيري از نفوذ رنگزا به داخل كاالشود و اين امر باعث جلمي ها در پارچهجذب حباب

 هايقسمتدياگرام و تصاويري از  12و  11 هايدر شكل نايكنواختي رنگرزي را به همراه خواهد داشت.

 كنيد.مي را مشاهده مختلف ماشين رنگرزي بيم
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. ندشوب ميها در ماشين رنگرزي بسيار اهميت دارد و در واقع قلب ماشين رنگرزي محسونقش اين پمپ

گردش محلول را از مخزن به  برايهاي معين ها قادرند از طريق دستي يا كامپيوتري و در زماناين پمپ

شود. در اكثر مي فزودهداخل كاالي نساجي و بالعكس تغيير دهند و با اين كار بر يكنواختي رنگرزي ا

باشد و براي روانكاري آنها از مي هاي رنگرزي گيربكس وجود ندارد و بلبرينگ بر روي الكتروموتورپمپ

روانكاري الزم است از  برايباشند مي هاي رنگرزي كه گيربكسيشود. در برخي پمپمي گريس استفاده

الكتروموتورها  كاري و روانكاري پمپ استفاده شود.خنک براي 148تا  28واسكازين كننده هاي روانروغن

 كاري شوند.باشند كه بايد به موقع گريسمي داراي حداقل دو عدد بلبرينگ

 ياطبقهپمپ -2پمپ حلزوني شكل-1: ندشوم ميعملكرد داخلي نيز به دو نوع تقسيي ها از نظر نحوهپمپ

كنند و مي است كه فقط در يک جهت گردشطراحي شدهپمپ طوري هاي پره برايهاي حلزوني پمپ در

 يابد.مي اگر جهت دور پمپ برعكس شود، قدرت انتقال پمپ كاهش

قابل ها پمپي طبقه بودن پروانهكنيد، طبقهمي اي، همان گونه كه در شكل مشاهدههاي طبقهدر پمپ

 كه فشار باالي مخزن رنگرزي در جلوي پمپهاي تزريق رنگزا و مواد در مواردي مثل پمپ باشد.مي مشاهده

ون پمپ باعث درشود كه وجود چندين پره يا پروانه مي نيز استفادهاي هاي تزريق طبقهباشد از پمپمي

 شكنچون فشاراي هاي طبقهپمپ گردد.مي افزايش فشار تزريق مواد به داخل مخزن رنگرزي تحت فشار

 شود. مي بسيار استفاده ردن در دو جهت را دارند بنابراين در رنگرزيباشند و قابليت كار كمي

 د:شوم ميها به سه صورت انجابه پمپ انتقال قدرت از موتوري نحوه

 باشد.مي شافت پمپ و موتور يكي -1

 .شوندمي پمپ و موتور توسط يک جفت كوپلينگ به هم متصل -2

 .شوندمي م متصلپمپ و موتور توسط تسمه انتقال قدرت و پولي به ه -3

 شود.مي و حلزوني مشاهدهاي تصاوير پمپ طبقه 13در شكل 
 

 
 ايو طبقه حلزونيتصاوير نماي داخلي پمپ  13 شكل
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از ها مخلوط كردن رنگزا برايد با اين تفاوت كه شوم ميرنگرزي در اضالع ديگر مثلث همانند ضلع اول انجا

 نگزايي كه در رئوس آن ضلعشود و غلظت رمي اين ضلع استفاده رأسرنگزاهاي اصلي واقع شده در دو 

 باشد.مي باشد، صفرنمي

 هاي كوچكي، هر مثلث رنگ از مثلثشوندمي هاي كوچكي كه در اضالع اصلي مثلث رنگ واقعغير از مثلث

هاي فرعي داخلي برخالف مثلث هاي كوچک. مثلثندشوم ميون مثلث اصلي ترسيدرشود كه مي تشكيل

تشكيل مثلث رنگ در آنها، مشتمل بر هر سه  برايرنگزاهاي به كار رفته واقع شده بر روي اضالع، مجموع 

 زرد، قرمز و آبي، هر هايرنگباشد. در تهيه مخلوط مي هاي معينرنگزاي اصلي زرد، قرمز و آبي با غلظت

 بيشتر رأسباشد، غلظت رنگزاي نزديک به آن مي تراصلي مثلث رنگ نزديک رأسداخلي كه به  مثلث فرعي

 د.شور ميهاي متفاوت تكراهاي داخلي ديگر با غلظتباشد. همين رويه براي مثلثمي

اصلي  هايرنگشود كه در رئوس آن مي اي( مشاهده)نمونه ايخانه 17در شكل تصوير يک عدد مثلث رنگ

 آبي(مشخص شده است.) 17 قرمز( و)11 )زرد(، 1ي با شماره

درصد و دو رنگزاي  3در رئوس مثلث درصد هر نگزا  شده است. نشان داده 14يک نمونه مثلث رنگ در شكل 

د. باشمي همانند جدول مثلث رنگي تهيه برايهاي ديگر درصد رنگزاها در مورد مثلث باشد.مي ديگر صفر

عدد  ينجاادر  هم كنيد مجموع درصدهاي رنگزا در هر مثلث برابر بامي مشاهده 0 همان گونه كه در جدول

 باشد.مي 3

 درصدهاي رنگزاهاي مصرفي اصلي در هر مثلث رنگ 0جدول 

شماره 

 مثلث
2 1 1 1 1 

 درصد 3زرد  درصد رنگزا
 درصد 2زرد 

 درصد 1قرمز 

 درصد 2زرد 

 درصد 1آبي 

 درصد 7/1زرد 

 درصد 7/1قرمز 

 درصد 2زرد 

 درصد 7/8قرمز 

 درصد 7/8 آبي

 18 2 0 5 6 شماره مثلث

 درصد رنگزا
 درصد 7/1زرد 

 درصد 7/1 آبي

 درصد 1زرد 

 درصد 2قرمز 

 درصد 7/8زرد 

 درصد 7/1قرمز 

 درصد 1آبي 

 درصد 7/8زرد 

 درصد 1قرمز 

 درصد 7/8 آبي

 درصد 1زرد 

 درصد 2 آبي

 17 14 13 12 11 شماره مثلث

 درصد 3قرمز  درصد رنگزا
 درصد 2قرمز 

 درصد 1آبي 

 درصد 7/1قرمز 

 درصد 7/1 آبي

 درصد 1قرمز 

 درصد 2 آبي
 درصد 3 يآب
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 ي امواج الكترومغناطيستصوير طيف مرئي و نامرئ17شكل 

آبي داراي طول  مثال رنگعنوان به مرئي طيف رنگ خاصي دارد.ي هر موج الكترومغناطيس در محدوده
وج ارتباط بين طول م باشد.مي نانومتر 728تا  768نانومتر و رنگ زرد داراي طول موج  428تا  438موج 

ترين طول موج و نور بنفش نور قرمز داراي طويلنشان داده شده است.  2 نور و رنگ مشاهده شده در جدول
 باشد.مي موج ينتركوتاهداراي 

 ارتباط بين طول موج نور و رنگ مشاهده شده 2جدول 

 )نانومتر( طول موج رنگ مشاهده شده )نانومتر( طول موج رنگ مشاهده شده

 438-428 آبي 388-438 بنفش

 718-738 سبز 428-718 آبي مايل به سبز

 768-728 زرد 738-768 ايل به زردسبز م

 618-588 قرمز 728-618 نارنجي
 

براي اينكه كااليي رنگي ديده شود بايد توسط يک منبع نوري روشن شود تا نور انعكاس يافته از كاال به 
د، نكمي رنگي برخوردي هنگامي كه نور سفيدي به پارچه برسد و آن رنگ را درک كند.كننده چشم مشاهده

شود ولي نور نمي ديده شود. نور جذب شده هموارهمي د و قسمتي ديگر منعكسشوب ميقسمتي از نور جذ
آبي رنگ برخورد كند، پارچه ي نور سفيد به پارچه مثال اگرعنوان بهباشد. مي وئيتمنعكس شده قابل ر

كند. مي رنگ زرد را جذب هاي مربوط بهكند و طول موجهاي مربوط به رنگ آبي را منعكس ميطول موج
 ي بين نور جذب شده و رنگ مشاهده شده، نشان داده شده است.رابطه 18در جدول 

 بين نور جذب شده و رنگ مشاهده شدهي رابطه 18جدول 

 رنگ مشاهده شده رنگ نور جذب شده رنگ مشاهده شده رنگ نور جذب شده

 زرد تا نارنجي آبي سبز مايل به زرد بنفش

 ارغواني سبز قرمز ل به آبيسبز ماي

 آبي زرد بنفش سبز مايل به زرد

 سبز مايل به آبي تا سبز قرمز آبي مايل به سبز نارنجي
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 درجه اول، دوم و سوم هايرنگ 13جدول 

 درجه سوم هایرنگ درجه دوم هایرنگ درجه اول اصلی هایرنگ

 )ارغواني+نارنجي( Russet سبز )زرد+آبي( Redقرمز 

 )سبز+نارنجي( Citron )قرمز+آبي( ارغواني Yellow زرد

 )سبز+ارغواني( زيتوني زرد()قرمز+ نارنجي Blue آبي
 

درجه دوم فقط دو رنگ اصلي به كار رفته است در حالي كه در ساختمان هر كدام  هايرنگدر هر يک از 
ها بيشتر از دو نسبت يكي از رنگكه طوريبهشوند مي درجه سوم، هر سه رنگ اصلي مصرف هايرنگاز 

در رنگ حنايي، قرمز  كي از سه رنگ تمايل دارد.باشد. رنگ درجه سوم حاصل بيشتر به يمي رنگ ديگر
زيادتر و در رنگ ليمويي، زرد زيادتر و باالخره در رنگ زيتوني آبي به مقدار زيادتر از دو رنگ اصلي ديگر به 

 رود.مي كار
بين هر رنگ اصلي و هر رنگ درجه دوم دو رنگ واسطه ي درجه دوم و در بين آنها و در فاصله هايرنگ

 د. در تئوري پيگمان هر رنگ اصلي با رنگ درجه دومي كه از مخلوط دو رنگ اصلي ديگر تهيهگيريقرار م
ه ب آبي و نارنجي مكمل يكديگرند. قرمز و سبز، زرد و ارغواني، هايرنگباشد. بنابراين مي شود، مكملمي

ديگر تهيه شده است همين ترتيب هر رنگ درجه دوم با رنگ درجه سومي كه از مخلوط دو رنگ درجه دوم 
باشند. يم بنابراين رنگ سبز و حنايي، ارغواني و ليمويي، نارنجي و زيتوني مكمل يكديگر باشد.مي مكمل
 اصلي درجه اول، درجه دوم و درجه سوم در كنار همديگر نشان داده شده است. هايرنگتصوير  10شكل 

    
 رجه دوم و درجه سوم در كنار همديگرنورهاي اصلي درجه اول، د و هايرنگتصوير  10شكل 

تواند بر روي مي و جنس ماده آيد، عواملي نظير طيف نورمي از آنجايي كه رنگ در اثر تغيير نور به وجود
ن كند. همچنيمي تغييراتي در رنگ ايجاد باشد. طيف نور با تغيير فركانس نور، گذارتأثيرميزان رنگ 

 مثال شفافيت و دقت رنگعنوان به، كندمي تابد تغييراتي در رنگ ايجادمي آن كه نور بهاي هاي مادهويژگي
باشد. نيروي بصري اشخاص مختلف نيز عامل مي مختلف مثل ابريشم و پشم و... متفاوتي براي مواد اوليه

 باشد.مي در اين قضيه خطاي چشمي مشهودكه طوريبهباشد مي ي در تشخيص رنگمؤثر
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ديگر، مخلوط كردن يک  هايرنگهاي مخلوط كردن يک رنگ با ممكن است به روش نساجي هايرنگ

ها در نساجي با يكديگر ايجاد رنگ با رنگ سياه، مخلوط كردن يک رنگ با رنگ سفيد و مخلوط كردن رنگ

گر در مخلوط مثال اعنوان بهشود. مي مصرف شده معين هايرنگشوند كه هر فام بر حسب مقدار نسبي 

 باشد.مي رنگ زرد و آبي اگر رنگ زرد بيشتر باشد، فام نتيجه شده يک رنگ سبز مايل به زرد

د. با شوداده ميرنگ  (Tone) زماني كه يک رنگ را با رنگ سياه يا سفيد مخلوط كنيد تغييراتي در زمينه

در حالي  شود.مي رنگ ايجاد هاي(Tint) هاي مختلف تينتمخلوط كردن يک رنگ با رنگ سفيد با نسبت

 گردد. بنابراين يک تينتمي رنگ مشاهدههاي (Shade) شيد كه با مخلوط كردن يک رنگ با رنگ سياه

(Tint عبارت است )تر از رنگ نرمال و يک شيدروشني يک زمينه از (Shadeزمينه ) ي تر از زمينهتيرهي

( Shade) ترين شيد( شروع و به تيرهTint) ترين تينتوشنباشد. يک رنگ ممكن است از رمي رنگ نرمال

 ختم شود.

خنثي  هايرنگهاي مختلف يک سري سياه و سفيد به نسبت هايرنگاز مخلوط كردن يک رنگ قرمز با 

سياه و سفيد به تنهايي رنگ خاكستري  هايرنگآيد. مخلوط كردن مي خاكستري به دستي يا قرمز با زمينه

از رنگ خاكستري تيره شروع و تدريج بهكنند كه با كاهش رنگ سياه و افزايش رنگ سفيد مي خالص ايجاد

 د.شوم ميبه رنگ خاكستري روشن خت

 هارنگ یتغییردهندهعوامل 

اوليه، ساختمان مكانيكي نخ و پارچه و نوع عمليات تكميلي روي ي عواملي نظير ساختمان فيزيكي ماده

 قرار دهد. تأثيرنساجي را تحت هاي تواند رنگ پارچهمي يزن پارچه پس از بافندگي

 مثال اليافيعنوان بهمواد اوليه در الياف مختلف نساجي از نظر شفافيت با همديگر اختالف زيادي دارند. 

عكاس نور و قابليت ان )ويسكوزريون( و... درخشندگي و شفافيت بااليي دارند نظير ابريشم طبيعي و مصنوعي

يا الياف بلند پشم ند شور مي( كم به خوبي ظاهTone) هايها با زمينهباشد و رنگمي الياف زياد در اين

ف گردد. اليامي هابهتر رنگي باشند كه سبب شفافيت و جلوهمي هاي سطحي بزرگ و مسطحيداراي فلس

ن كاالي رنگ شده، ظاهري كدري و پنبه مرسريزه نشده، شفافيت و نرمي بسيار كمي دارد و بنابراياي ساقه

ها مرسريزه شده به علت نرمي و قابليت انتقال بيشتر، ظاهر رنگي دارد. اين در حالي است كه در پنبه

 رسند.مي تر به نظربراق

 رسند. از اينمي تر به نظرتر باشند، رنگ روي نخ شفافتر و مستقيمهر چه الياف موجود در يک نخ موازي

 رنگي شفافي باشند، ايجاد زمينهمي هاي فاستوني كه داراي الياف صاف، مستقيم و موازيرو رنگرزي نخ

رنگي كدرتري ي باشند، زمينهمي ترهم و غير موازي هاي پشمي كه الياف دركند. در حالي كه در نخمي

 دارند.
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رنگي  يبيشتر باشد، زمينهپارچه  درها مشخصات پارچه، هر چه به هم پيوستگي نخي با مساوي بودن كليه

ها در پارچه اثر زيادي بر روي مرتب شدن نقاط پيوستگي نخي د. همچنين طريقهشور ميحاصل كدرت

اند، نقاط پيوستگي پشت سر هم قرار گرفته در آنرنگي دارد. بنابراين يک بافت سرژه كه ي شفافيت زمينه

اتين باشد. بافت سمي ن كه روي همان تعداد نخ بنا شده،سطح رنگي پارچه زبرتر و كدرتر از يک بافت ساتي

 باشد.مي هاي بافترنگي در طرحي ترين زمينهباشد داراي شفافمي ترين سطحي كه دارابه علت صاف

)كالندر كردن( در عمليات تكميلي بعد از رنگرزي باعث شفافيت و براقيت سطح  صاف كردن سطح پارچه

 يابد.مي قدرت انعكاس، شفافيت و شدت رنگ در پارچه افزايش گردد، در نتيجهمي پارچه

 سنجش رنگ افزارهاینرمابزارها و 

باشد. مي برخورداراي بحث رنگ همانندي در بسياري از مشاغل و از جمله چاپ و رنگرزي از اهميت ويژه

در مصرف جويي ت و صرفهافزايش سرعت، دق برايقديمي و عرف بصري، ي اغلب رنگرزان در كنار شيوه

ويندوز، اندرويد، آي.او.اس  عامليستمسافزارهاي با كمكي نظير نرمهاي از شيوه )پيگمنت( رنگزا و رنگدانه

 گيرند.مي متر و اسپكتروفوتومتر بهرهو وسايل آزمايشگاهي كالري، و...

مترها بر اساس طول كالري كنند.مي كار RGBهاي قديمي هستند كه بر اساس سيستم مترها دستگاهيكالر

باشند. نوري كه از يک كاالي رنگي مي موجود يکفوتوالكتركنند و در دو نوع بصري و مي ها كارموج رنگ

گذرند و توسط مي B و Gو  R متر از فيلترهاييهاي كالرگردش ديسکي شود به واسطهمي منعكس

 .شوندمي گيريهاي فوتون اندازهردياب

 براي انجام داد. توان رنگ هماننديمي هم (Spectrophotometer UV/VIS) سپكتروفوتومتر انعكاسيابا 

سيله دهند. اين ومي دقيق به دستگاه صورتبهآزمايشگاهي، مشخصات رنگزاي مصرفي ي استفاده از اين وسيله

كند و بر اساس آن مي دازشرنگي كه اسكن كرده است، طول موج رنگ را محاسبه و پري با توجه به نمونه

 كند.سازي ميتقريبي، نسخه طوربه

ه جاي انجام وجوسيله به هيچ اينكه طوريبهبايد بسيار با تجربه باشد،  آزمونگراستفاده از اين دستگاه،  براي

 در ابتداي كار تسريعخصوص بهسرعت كار رنگ همانندي را  گيرد ولينمي آزمايش رنگ همانندي را

 بخشد.مي

 ميزان غلظت رنگ پساب رنگرزي با توجه به طول موج ماكزيمم گيرياندازه برايهمچنين  از اين دستگاه

نور تک رنگ از درون محلولي عبور كند، ي يک اشعه هرگاهطبق قانون بير، كه طوريبهشود مي استفاده

 خطي و مستقيم دارد. مقدار نور جذب شده توسط محلول، با غلظت آن نسبت

وسيله را بر  مورد نظر در رنگ همانندي با اين وسيله همانند شكلي گيري صفات رنگ نمونهاندازه براي

گردد. با توجه به مشخصات مي نمايش آن ظاهري مشخصات رنگ بر روي صفحه دهند ومي روي نمونه قرار

 كرد. سازي حدودي نسخه صورتبهها را تركيبي رنگي توان نسخهمي رنگ مورد نظر
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اي برسازي تواند تا حدودي زيادي به نسخهمي نيز ها يا رنگ هماننديافزارهاي تركيب رنگاستفاده از نرم
در محيط  COLOR SCHEMER STUDIO كاربردي افزارنرم كمک كند. رنگي مورد نظري رنگ نمونه

 , COLOR HARMONY ندرويدي نظيرا عاملسيستمبا  كاربرديهاي افزارويندوز و نرم عاملسيستم
REAL COLOR MIXER , COLORSCANNER ,  افزارهااين نرم ازهايي و... نمونه ابزارجعبهو 

بر  افزارها اغلبكند. اين نرممي ها كمکباشند كه با كاربري آسان و جذاب به شما در رنگ هماننديمي
 اي، بنفش، زرد و مشكي( كار)فيروزه CMYKو  )قرمز، سبز و آبي( RGBاساس سيستم اختالط رنگي 

سرعت كار رنگ  گيرد ولينمي وجه جاي انجام آزمايش رنگ همانندي رابه هيچ افزارهانرماين  كنند.مي
 بخشد.مي در ابتداي كار تسريعخصوص بههمانندي را 

ي همانند وسيله مورد نظر،ي توانند با اسكن رنگ نمونهمي افزارهاي رنگ هماننديبرخي از نرم
 اده شدهد هايرنگكنند و برخي از آنها اين قابليت را دارند كه با تغيير ميزان سازي نسخه اسپكتروفوتومتر

 صورتبهمورد نظر را ي افزار، رنگ نمونهدر نرم داده شده هايرنگافزار و كم و زياد كردن انواع مختلف در نرم
 حدودي به دست آوريد.

ردي و كارب راهگشاتواند بسيار ، ميباشندمي براي كساني كه در رنگرزي مبتدي افزارهانرمز اين استفاده ا
كند و از هدر رفتن زمان، انرژي و مي ترين زمان كمکواقعي در كوتاهي باشد و به شما در رسيدن به نسخه

 شود.مي مواد مصرفي جلوگيري
 عدد اسپكتروفوتومتر انعكاسي كاربردي در محيط ويندوز و يک افزاريک نرمي صفحه تصويري از 12در شكل 
 دهد.مي را نشان

 

   
 افزار كاربردي در محيط ويندوز و يک اسپكتروفوتومتر انعكاسيتصويري از يک نرم 12شكل 

داده آن در سمت چپ نشان ي رنگ نسخهي مثال با فشردن رنگ بنفش در چرخهعنوان به 12در شكل 

سهم هر رنگزا را در نسخه  اي، بنفش، زرد و مشكي()فيروزه CMYK در سيستم اختالط رنگ د كهشومي

توان از طريق حركت مي اصلي را هايرنگ رسيدن به رنگ مورد نظر نمونه، براي . در روش دومدهدمي نشان

رنگ مشاهده ي اصلي و اختالط آنها به دست آورد و رنگ مورد نظر را در چرخه هايرنگكشويي در زير 

ي هشود و نسخمي نمونه يا خود نمونه گرفته افزار عكسي از تصويرنرم در روش سوم از طريق يک منوي كرد.

 د.شوداده ميآن در سمت چپ تصوير همانند مورد اول نشان 
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