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 4 واحد یادگیری

 شایستگی رنگرزی الیاف مصنوعی

 
 

 های فنیشایستگی

هاي روش، مواد و منحني رنگرزي نايلون، روش رنگرزي نايلون، فراگيري اصول رنگرزي الياف مصنوعي

صول فراگيري ا، فراگيري رنگرزي نايلون به كمك مواد رنگزاي اسيدي و ديسپرس ،سازي رنگرزييكنواخت

محاسبه ريتاردر و مواد رنگزاي  ،كاربرد و كنترل رنگرزي به كمك آنتعريف ريتاردر و ، رنگرزي اكريليك

 –يري به كار گيري سيستم رنگرزي پدفراگ، فراگيري رنگرزي پلي استر با مواد رنگزاي ديسپرس، بازيك
 فوالرد

 
 شایستگی غیر فنی

هاي هاي فني به كار گيرد. شايستگيرا در جهت فراگيري شايستگي ر فني زيرهاي غيهنرجو بايد شايستگي

 -هامديريت زمان در انجام كار –پذيريمسوليت –يادگيري –مهارت خوب گوش دادن: غير فني عبارتند از

تنظيم و اصالح  –استدالل –شايستگي محاسبه و رياضي–ايفاي نقش در تيم  –اي در كاراخالق حرفه

 فكر خالقت –عملكرد
 

 استاندارد كار

 اكريليك و پلي استر، با صرفه اقتصادي و كامالً، رنگرزي الياف مصنوعي شامل نايلونهاي فراگيري روش

 رساني به طبيعتايمن و با توجه به حفظ محيط زيست و جلوگيري از آسيب
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 رنگرزی الیاف مصنوعی

بعد راه براي ساخت الياف مصنوعي هموار گرديد. از آنجايي كه  هايبعد از توليد الياف بازيافتي، در سال

ي هآمدند، روز به روز تهيميالياف بازيافته سلولزي و بازيافته پروتئيني از مواد موجود در طبيعت به دست 

يافته، ن، در كنار الياف بازفراوان متخصصان و دانشمندا هايتر و گرانتر گرديد، بنابراين با كوششمشكلآنها 

توليد الياف مصنوعي با گستردگي زياد، كاربرد فراوان و  الياف مصنوعي از تركيبات شيميايي توليد گرديد.

 باشد.مياجتماعي و صنعتي  هايمنحصر به فرد يك عامل بسيار مهم در پيشرفت هايويژگي

زغال سنگ يا تركيبات ، اصل از تركيب برخي مشتقات نفت، گازمصنوعي ح هايالياف مصنوعي از پليمر

اجي يك ليف نسي براي تهيه آيند كه با خواص فيزيكي و شيميايي مطلوبميشيميايي ديگر به دست 

 شيميايي خشك ريسي، ترريسي يا ذوب ريسي به الياف فيالمنت هايبا روشها باشند. اين پليمرميمناسب 

ي پروپيلن )نايلون(، پلي استر، پلآميد پلي توان به اليافميشوند. از انواع الياف مصنوعي مييا استيپل تبديل 

 )آكريليك( و... اشاره كرد. و پلي آكريلونيتريل

-6با نام نايلون  در شركت دوپونت آمريكا 4391باشد كه در سال مينخستين ليف مصنوعي آميد پليالياف 

با توجه به خواص فيزيكي و شيميايي متفاوت الياف مصنوعي با الياف ديگر، جهت  به توليد انبوه رسيد. 6

ا مواد ب توانميرا آميد پليشود. الياف ميرنگرزي اين گونه الياف از مواد رنگزاي مخصوص اين الياف استفاده 

ديسپرس راكتيو و مستقيم رنگرزي كرد ولي در  رنگزاي اسيدي، ديسپرس، متال كمپلكس، راكتيو، كرومي،

 شود.مياستفاده  4:1اغلب كارخانجات رنگرزي از مواد رنگزاي ديسپرس، اسيدي و متال كمپلكس 

ي آبدوستي بسيار باال و ساختار شيميياي يوني و غير بلوري يا كريستالي باال، خاصيت غيري به علت درجه

زاي به كمك مواد رنگ باشد.ميپذير نبه غير از ديسپرس امكانها رنگزا ميتماخاص پلي استر رنگرزي آن با 

با قدرت رنگي خوب و ثبات كافي را بر روي پلي استر به وجود ها توان طيف وسيعي از رنگميديسپرس 

سپرس تيونيك( و دي)كا الياف پلي آكريلونيتريل هم در صنعت رنگرزي بيشتر با مواد رنگزاي بازيك آورد.

جهت رنگرزي الياف پلي پروپيلن در صنعت اغلب در زمان ذوب ريسي با افزودن مستر  گردند.ميرنگرزي 

يز گردد كه از ثبات و يكنواختي بااليي نميبچ يا گرانول رنگي به پليمر الياف عمل رنگي كردن الياف انجام 

 باشد.ميبرخوردار 

 شود. در روش اول الياف استيپلميي رنگرزي نخ پلي پروپيلن به چهار روش عمل در صنعت رنگرزي برا

كنند و بعد از مخلوط كردن و انتقال به سالن ميبريده بريده شده( را ابتدا در ماشين رنگرزي الياف رنگرزي )

 استيپل سفيد ريسيده هايگردد. در روش دوم، رنگرزي نخميريسندگي، تبديل به نخ رنگي مورد مصرف 

مشبك، توسط ماشين بوبين رنگ كني يا  هايپس از شل پيچي روي بوبينها باشد كه اين نخميشده 

متد و )م فيالمنتي هايشود. در روش سوم نخميرنگرزي با قابليت تبديل به رنگرزي نخ، انجام  هايماشين

به  رنگي هايمستر بچ يا گرانول يذوب ريسي و قبل از تبديل شدن به نخ با تغذيهي طوالني( در مرحله
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شريان مصنوعي، تور  بادبان قايق، مردانه و زنانه، لباس كار، كمربند ايمني و زنانه، چتر نجات، سايبان،

نخ دوزندگي، تسمه، طناب،  روتختي، روميزي، بافت،خ بخيه، مسواک و برس، منسوجات بيماهيگيري، ن

 شود.ميآستري و... استفاده 

 يباشد. همچنين نقطهميتر تر( و متراكمتر)كريستاليبلوري 6نسبت به نايلون  66ساختمان الياف نايلون 

سبب  66تر نايلون ساختمان بلوري تر و متراكم باشد.مي 6باالتر از نايلون  66نرم شدن و ذوب شدن نايلون 

 گردد.ميكاهش سرعت جذب رنگزا بر روي اين ليف 

كند. ميرنگزا را محدود ي ماده هايخواص يكنواختي و مهاجرت مولكول، 66تر الياف نايلون ساختمان متراكم

ي در انتخاب ماده رنگرزي به دقت بيشتري نياز دارد. فرايندرنگزا و كنترل ي از اين رو در انتخاب نوع ماده

شود تا در عمليات تري ثبات خوبي پيدا ميتر انتخاب بزرگ هايمواد رنگزا با مولكول، 6رنگزا براي نايلون 

 كنند.

كنند كه ميي، بار مثبت و منفي در شرايط مساعد ايجاد هايدو گروه انت در ساختمان مولكولي نايلون،

مي كرو ،متال كمپلكس، مستقيم، ير اسيديقابليت رنگرزي اين الياف را با مواد رنگزاي آنيوني و كاتيوني نظ

رنگزاي مناسب براي نايلون به مواردي نظير مقرون به ي كند. با اين حال در انتخاب مادهميو راكتيو فراهم 

رنگرزي موجود، ميزان پايداري رنگزا در انبار و تاثيرات رنگزا  آالتماشينصرفه بودن رنگزا و روش رنگرزي، 

 شود.ميوي الياف توجه بر ر

هت ديسپرس، ج هايباشد. اغلب از رنگزامينايلون همچنين قابليت رنگرزي با مواد رنگزاي ديسپرس را نيز دارا 

 هايتيره )سير( بهتر است از رنگزا هايشود. جهت ايجاد رنگميروشن بر روي نايلون استفاده  هايايجاد رنگ

 دي استفاده شود.اسي

 سازی نایلون برای رنگرزیآماده

شود كه اين مواد در رنگرزي مانع از نفوذ مينايلون، مقداري مواد پارافيني به آن اضافه ي هنگام تهيه

نگرزي رگردند. براي از بين بردن اين مواد پارافيني، عمليات قبل از ميرنگزا به داخل ليف نايلون  هايمولكول

 شود.مينايلون پيشنهاد 

 1-4 صابون به ميزان اضافه از روي ليف نايلون از يك حمام شستشو شامل هايجهت برطرف كردن چربي

 60شود. عمل شستشو در دماي ميگرم در ليتر استفاده  4تا  5/0گرم در ليتر و كربنات سديم به ميزان 

سبب تثبيت  گرادسانتيي درجه 90شود. دماي باالتر از ميدقيقه انجام  90به مدت  گرادسانتيي درجه

گردد كه حذف ميتثبيت ابعادي در استنتر ي درست شده در كاال قبل از مرحله هايچين و چروک خوردگي

شستشو، ي پس از اجراي مرحله باشد.مينپذير در شرايط عادي امكانها و از بين بردن اين چين و چروک

بهترين دستگاه  شود.ميست كردن يا تثبيت ابعادي پارچه به دو روش خشك و مرطوب انجام ي مرحله

موجود اي هباشد كه به دو صورت سوزني و گيرميبراي تنظيم كردن به روش خشك، دستگاه استنتر يا كش 

باشد. مي گرادسانتيي درجه 430تا  410ثانيه در دماي  15تا  90كردن بين باشد. زمان تثبيت يا ست مي
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در ادامه به  باشد.مي 66تر از نايلون پايين گرادسانتيي درجه 40( 6)نايلون دماي ست كردن براي پرلون

 شود.مياخته اسيدي، اسيدي متال كمپلكس و ديسپرس پرد هايرنگرزي نايلون با رنگزا

 2:1اسیدی و اسیدی متال كمپلکس  هایرنگرزی نایلون با رنگزا

 اسیدی هاینایلون با رنگزا رنگرزی -الف
دارند به طوري كه در هاي اسيدي مكانيزم رنگرزي مشاب هايو پشم در رنگرزي با رنگزاآميد پليالياف 

سيدي همانند پشم بين آنيون رنگزاي اسيدي و كاتيون گروه آمينه كه در محيط ا هايرنگرزي نايلون با رنگزا
اف تمايل مواد رنگزاي آنيوني نسبت به الي گردد.ميشود، پيوند يوني يا نمكي ايجاد مياسيدي حمام تشكيل 

مواد  روند.ميدر رنگرزي نايلون به كار  1 تا PH 9  بين درآنها  ميباشد. به طور كلي تمامينايلون متغير 
ي هايانتي آمينه هايباشد كه در شرايط مساعد با كاتيون گروهميرنگزاي اسيدي جزء مواد رنگزاي آنيوني 

 كنند.ميالياف نايلون پيوند برقرار 
 شوند.ميند به سه دسته تقسيم رومياسيدي كه براي رنگرزي نايلون به كار  هايرنگزا

 كشي خوبي دارند.رمق 9تا  PH 1مواد رنگزاي اسيدي قوي كه تحت شرايط اسيدي قوي با  -4
 كشي خوبي دارند.رمق 5تا  PH 9مواد رنگزاي اسيدي ضعيف كه تحت شرايط اسيدي ضعيف با  -1
 كشيرمق 1تا  PH 5 مواد رنگزاي اسيدي ضعيف تا خنثي كه تحت شرايط اسيدي ضعيف تا خنثي با -9

 خوبي دارند.
باشند ولي در رنگرزي ميمواد رنگزاي اسيدي قوي يا لولينگ داراي قدرت يكنواخت شوندگي خوبي  -4

گردد زيرا جذب رنگزاي اسيدي قوي بر روي نايلون مستلزم به كارگيري يك اسيد مينايلون كمتر استفاده 
. اين گرددميباشد كه باعث تجزيه و از بين رفتن نايلون ميسولفوريك  مثل اسيد 9تا  1حدود  PHقوي با 

 باشد.ميداراي ثبات نوري خيلي خوب و ثبات شستشويي پايين بر روي نايلون ها رنگزا
محلول رنگرزي  PHدر رنگرزي نايلون با مواد رنگزاي اسيدي لولينگ، ميزان جذب رنگزا بر روي كاال به 

كمتري  كشيرمقت ايهباشد و در نميباال سرعت جذب رنگزا بر روي كاال كم هاي PHدر  ي دارد.بستگ
رنگزا ي گردد و بر ميزان جذب مادهميبيشتري حاصل  كشيرمقپايين مقدار هاي PHشود. در ميحاصل 

محلول رنگرزي را نبايد از يك  PHبه اين نكته توجه شود كه شود. به هر حال بايد ميبر روي كاال افزوده 
ايلون ني تر برد زيرا شرايط اسيدي قوي باعث كاهش استحكام و از بين رفتن و تجزيهحد مشخصي پايين

ي اسيدي قوي در محدوده هايپيشنهادي براي عمليات رنگرزي نايلون با رنگزا PHترين گردد. مناسبمي
پيشنهادي، بهترين  PHاسيديي استفاده شود كه در اين محدوده  هايباشد. بنابراين بايد از رنگزامي 6تا  1

 نتيجه را بدهد.
باشد. ميمواد رنگزاي اسيدي ضعيف يا ميلينگ، بزرگترين گروه رنگزاي اسيدي براي رنگرزي نايلون  -1

 باشد.مياسيدي نسبت به گروه اسيدي قوي كمتر  هايقدرت يكنواخت شوندگي اين دسته از رنگزا

 5تا  9در رنگرزي نايلون با مواد رنگزاي اسيدي ضعيف يا ميلينگ از اسيد فرميك يا اسيد استيك به ميزان 

شود. در مقايسه با رنگرزي پشم، در رنگرزي نايلون با مواد رنگزاي مياستفاده  5تا  PH 9 تأميندرصد جهت 
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بيشتر ممكن است به جاي شتاب دادن  PHشود زيرا در مي)نمك گالبر( استفاده ن ي از سولفات سديماسيد

د پي.آ و يونيوآمي ل پي. آ. اسنظير تينگاكننده بيانجامد. استفاده از مواد يكنواخت كشيرمقبه كند شدن 

 شود.مياده درصد جهت حصول رنگرزي استف 9تا  4نيز در حمام رنگرزي به ميزان  ...و

كنند و درجه حرارت حمام را به تدريج افزايش ميجهت رنگرزي كاال را در دماي محيط وارد حمام رنگرزي 

دقيقه ادامه  60تا  15دقيقه به جوش برسد. رنگرزي در دماي جوش به مدت  15تا  90دهند تا در مدت مي

نهايت  رسانند و درمي گرادسانتيي درجه 10م رنگرزي را كند. پس از اتمام رنگرزي، دماي حماميپيدا 

 شود.ميكاال با آب سرد آبكشي 

ند. باشميهاي بزرگ و پيچيد هايسوپرميلينگ داراي مولكول مواد رنگزاي اسيدي ضعيف تا خنثي يا -9

گردد و رنگرزي يكنواختي ندارند و در زمان مين جذب نايلو 1تا  5حدود  PHي در فاصلهها اين رنگزا

لون بر روي نايها باشد. ثبات شستشويي و نوري اين رنگزاميكاربرد به كنترل و مراقبت بيشتري نياز 

 باشد.ميبخش رضايت

د به جاي درص 10درصد اسيد استيك  9تا  4براي رنگرزي نايلون با مواد رنگزاي اسيدي سوپر ميلينگ از 

درصد استات آمونيوم نسبت  9تا  4البته گاهي مواقع به جاي اسيد فرميك از . شودمياسيد فرميك استفاده 

نيز كننده درصد يكنواخت 9تا  1جهت حصول رنگرزي يكنواخت به ميزان . شودميبه وزن كاال استفاده 

 . شودمياستفاده 

ابتدا اسيد استيك، ، ا مواد رنگزاي اسيدي گروه سوم يا اسيدي ضعيف تا خنثيدر رنگرزي نايلون ب

ي درجه 10دهند تا به ميشود و دماي حمام را افزايش ميو آب مورد نياز به حمام افزوده كننده يكنواخت

دقيقه عمل  45و در اين دما به مدت كنند ميكاال را در اين دما به حمام رنگرزي وارد . برسد گرادسانتي

پس . شودميرنگزا را به حمام رنگرزي اضافه ي شود و مادهميدقيقه كاال از حمام خارج  45پس از . كنندمي

زي عمل رنگر .دقيقه به جوش برسد 15تا  90دهند تا در طي ميدقيقه دماي حمام را به تدريج افزايش  5از 

درصد اسيد  1تا  1كامل به ميزان  كشيرمقاغلب جهت . يابدميدقيقه ادامه  15در دماي جوش به مدت 

خنك  گرادسانتيي درجه 10دماي حمام را تا نهايت  در. شودمياضافه  فرميك پس از اين مدت به حمام

 . كنندميآبگيري و خشك نهايت  دهند و درميكنند و كاال را با آب سرد شستشو مي

 توجه قرار گيرد كه عبارتند از: جهت رنگرزي يكنواخت نايلون با مواد رنگزاي اسيدي، چند عامل بايد مورد

 رنگزاي انتخاب ماده -4

 حرارتي سرعت افزايش درجه -1

 محلول رنگرزي -9

 مواد كمكي مورد نياز در حمام رنگرزي -1
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 گرم 1 نايلوني هر يك به وزني چهار عدد پارچه كاالي نساجي مورد نياز:

(، درصد 4تهيه محلول درصد(، اسيد سولفوريك ) 4محلول  تهيهماده رنگزاي اسيدي ) ي مورد نياز:مواد مصرف

 درصد(، آب نرم 4 )تهيه محلول درصد(، اسيد فرميك 4تهيه محلول يكنواخت كننده، سولفات آمونيوم )

پيپت ساده  ،ايشيشههمزن  دماسنج مخصوص،، يا ليوان آزمايشگاهي بشر وسايل آزمايشگاهي مورد نياز:

 ا ساعت، استوانه مدرجترازو، كرنومتر ي، وسايل ايجاد حرارت )پوآر(، پيپت پركن، سي سي 40
 

 

 . نشان داده شده است 4 ميزان مواد مصرفي برحسب درصد نسبت به وزن كاال در جدول نسخه رنگرزی:

 ميزان مواد مصرفي جهت رنگرزي نايلون با رنگزاي اسيدي 4جدول 

 4حمام  3حمام  2حمام  1حمام  یمواد مصرف

 % 4 % 4 % 4 % 4 درصد 4 يدياس رنگزاي

 ---- ---- ---- % 9 درصد 4 يكولفورس اسيد
 ---- ---- % 9 ---- درصد 4 يكفرم اسيد

 ---- % 9 ---- ---- درصد 4 يومآمون سولفات
 % 1 % 1 % 1 % 1 كنندهيكنواخت

 % 1/0 % 1/0 % 1/0 % 1/0 كف ضد
 

 . اده شده استتصوير نمودار رنگرزي نايلون با مواد رنگزاي اسيدي نشان د 4در شكل  نمودار رنگرزی:

 
 نايلون با مواد رنگزاي اسيدي تصوير نمودار رنگرزي 4شكل 

بر طبق نسخه و نمودار رنگرزي و محاسبات انجام شده،  جهت رنگرزي كاالي نايلوني با مواد رنگزاي اسيدي
رجه د 10در دماي  10:4(، L:R) حمام رنگرزي را با آب، رنگزا، و مواد كمكي با نسبت مايع به كاال1

ر بشوييد و آن را دمي قبل از ورود كاالي نايلوني به حمام رنگرزي بايد آن را به آرا. آماده كنيدگراد سانتي
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 رنگرزی نایلون با مواد رنگزای دیسپرس

ين باشد به طوري كه رنگرزي با اميآميد پليمواد رنگزاي ديسپرس داراي ميل جذبي بااليي نسبت به الياف 

ديسپرس در رنگرزي  هايرنگزا. باشدميپذير كارير امكاني در دماي كمتر از جوش و در غياب مادهها رنگزا

خوب  اغلبآميد پليبر روي ها ثبات نوري اين رنگزا. باشندميبسيار خوبي  جاييجابهداراي قدرت آميد پلي

ه روشن و تير هايبر روي نايلون در رنگها ثبات شستشويي اين رنگزا. باشدمي 6تا  1ي و در محدوده

 هايكند ولي در رابطه با رنگزاميتجاوز ن 1تيره از عدد  هايباشد به طوري كه در برخي از رنگزاميمتفاوت 

ثبات نوري و شستشويي تعدادي از مواد  9 در جدول. رسدميهم  1تر ميزان ثبات نوري به عدد روشن

 . شده استرنگزاي ديسپرس بر روي الياف نايلون نشان داده 

 ثبات نوري و شستشويي تعدادي از مواد رنگزاي ديسپرس بر روي الياف نايلون 9جدول 

 ثبات رنگرزی
 یماده ینام تجار یسپرسد یرنگزا یندکسکالر ای شماره

 ینور ییشستشو
1 6 Disperse Yellow 9 Cibacet Yellow GBA 
9 5-1 Disperse Yellow 1 Setacyl Yellow 1 GNE 
1 5-1 Disperse Orange 9 Disperse Fast Orange G 
9 1 Disperse Red 4 Cibacet Scarlet BRN 
9 9 Disperse Blue 4 Setacyl Blue 1GS 

 

كشباف نايلوني، ساتين و ي تكسچره شده، پارچهآميد پلي هايديسپرس اغلب جهت رنگرزي نخ هايرنگزا

 ايه)تيره( نبايد از رنگزا متوسط و سير هايجهت شيد. گيردميمورد استفاده قرار . ..وچتر باران ي پارچه

 .اسيدي استفاده شود هايديسپرس بر روي نايلون استفاده شود و بهتر است در اين موارد از رنگزا

درت ، قكشيرمقباشند و به طور نسبي داراي ميسب مناآميد پليديسپرس براي رنگرزي  هاياكثر رنگزا

معتبر تجاري،  هايشركت. باشندميرنگي، خواص يكنواختي و مهاجرت خوبي روي كاالي نايلوني 

 .كنندميديسپرس مناسب براي نايلون را با تغيير نام به بازار عرضه  هايترين رنگزامناسب

به همراه اسيد استيك كننده و معلقكننده نايلون با مواد رنگزاي ديسپرس از مواد ديسپرس در رنگرزي

در حمام رنگرزي سبب كننده افزايش بيش از حد ماده ديسپرس. شودمياستفاده  6تا  PH 5/5 تأمينجهت 

گزاي ديسپرس به فرم پودري، در مواد رن. گرددميكاهش درصد جذب رنگزاي ديسپرس بر روي نايلون 

تحت نام مواد افزودني توسط كننده باشد، مواد ديسپرسميجديد كه در بازار موجود  خميري يا مايع

نده كنسازندگان به رنگزا اضافه شده است كه در زمان رنگرزي ديگر نيازي به اضافه كردن مواد ديسپرس

 . باشدمين
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 رنگرزی آكریلیك با مواد رنگزای بازیك )كاتیونیك(

ي در هايانت هايگروه. باشدميمواد رنگزاي بازيك بهترين و مهمترين گزينه براي رنگرزي الياف آكريليك 

قابليت ا هباشند كه اين گروهمي)بار منفي(  آنيوني هايماكرو مولكول الياف پلي آكريلونيتريل داراي گروه

ي ااز اين رو بهترين گزينه براي رنگرزي اين الياف، مواد رنگز. باشدميرنگرزي با مواد رنگزاي كاتيوني را دارا 

تيون رنگزا ليف و كا هايدر رنگرزي آكريليك با مواد رنگزاي بازيك، بين آنيون. باشدميبازيك يا كاتيونيك 

اگر چه . دگردميگيرد كه باعث افزايش ثبات شستشويي رنگزا بر روي اكريليك مييك پيوند قوي شكل 

شم ثبات نوري و شستشويي بسيار پاييني دارند اما خواص ثباتي مواد رنگزاي بازيك بر روي الياف پنبه و پ

 . باشدميبر روي الياف آكريليك خوب آنها 

 . دهدميخواص ثباتي تعدادي از مواد رنگزاي بازيك بر روي الياف آكريليك را نشان  6در جدول

 بر روي الياف آكريليكخواص ثباتي تعدادي از مواد رنگزاي بازيك  6جدول

 یکباز یرنگزا ینام تجار ثبات در برابر نوری درجه ثبات در برابر نوری درجه
1-6 5 Remacryl Golden Yellow RL 
1-6 5-1 Maxilon Red 1GL 
 Basacryl Blue X 9GL 1-5 6روشن 
  1-5 1متوسط 

  1-5 1 يرس
1-6 5 Domacryl Red RGLS 

 

ري تجا هايگيرند، تحت نامميازيك كه براي رنگرزي كاالي آكريليكي مورد استفاده قرار مواد رنگزاي ب

 . نام تجاري تعدادي از اين مواد رنگزا نشان داده شده است 1 در جدول. شوندميمختلفي به بازار عرضه 

 نام تجاري تعدادي از مواد رنگزاي بازيك 1 جدول

 رنگزا ینام تجار نام کارخانه سازنده نام کشور سازنده
 Bay Astrazonيربا آلمان
 Basf Basacrylاف. اس. آ. يب آلمان
 Hoe Remacryl هوخست آلمان

 Ciba Maxilonيگيگا يباس سوئيس
 Sandoz Sandocrylساندوز سوئيس
 Ycl Yoracryl  يوركشاي انگلستان

 

 شود:ميريليك با مواد رنگزاي بازيك در طي سه مرحله انجام بر طبق تحقيقات رنگرزي الياف آك
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 ريتاردر كاتيوني -1

 هايدر حقيقت مولكولها ريتاردر. باشدميموجود مي به طور كلي دو نوع ريتاردر كاتيوني موقت و دائ

ل ممكن است ميها ريتاردر. باشندميباشند كه داراي خواص مشابه با مولكول رنگزاي بازيك ميرنگي بي

وند و به شميسبت به الياف آكريليك داشته باشند ولي در عين حال به آساني از الياف جدا جذبي بااليي ن

و  گردندميرنگزا جذب الياف  هايتر از مولكولسريعها در رنگرزي، اين مولكول. گردندميحمام رنگرزي بر 

به اين نوع ريتاردر، . كنندمي جاجابهرنگزا  هايسپس در طي رنگرزي به تدريج جاي خود را با مولكول

 . گويندميريتاردر موقت 

رنگزا، ميل جذبي و نيروي بين مولكولي رنگينه و ليف مساوي  هاينوع ديگر ريتاردر در مقايسه با مولكول

كنند و از قرار ميرنگينه، خود جايي را اشغال  هايريتاردر مثل مولكول هايمولكول دارند و به اين ترتيب

رنگزا براي هميشه  هاياين نوع ريتاردر را كه همانند مولكول. كندميگرفتن رنگزا در آن موضع جلوگيري 

 . نامندميمانند را ريتاردر دائم ميدر الياف باقي 

كاتيوني همانند مواد رنگزاي  هايريتاردر. باشدميتر كاتيوني متداول هايدر حال حاضر استفاده از ريتاردر

 كنند؛ يعني جهتميعمل  باشند كه گروه رنگي ندارند و در حمام رنگرزي همانند رنگزاي بازيكميبازيك 

 . كنندميرنگزاي بازيك رقابت ي منفي ليف با ماده هاينشستن روي گروه

ها كاتيوني، انتشار جذبي اين دسته از ريتاردر هايدهد كه در مورد ريتاردرمينتايج حاصل از تحقيقات نشان 

شروع  بنابر اين در. باشدميبه مراتب بيشتر از قدرت انتشار جذبي رنگزاي بازيك بر روي الياف آكريليك 

بازيك  يرنگزاي شود و با افزايش دما، به تدريج مادهميالياف آكريليك عمليات رنگرزي، ابتدا ريتاردر جذب 

 . شودميبدين ترتيب يك رنگرزي يكنواخت حاصل . شودميجايگزين آن 

گزاي بازيك، رني با ماده گرادسانتيي درجه 50آنيوني در حمام رنگرزي در درجه حرارت پايين  هايريتاردر

با افزايش درجه حرارت حمام رنگرزي، كمپلكس . دهندميآنيون تشكيل  -يك كمپلكس شيميايي كاتيون

گردد و جذب كاالي آكريليك ميرنگزا از كمپلكس جدا ي شود و به تدريج مولكول مادهميحاصل شكسته 

شود كه اين عمل سبب ميرزي در طي يك سيكل منظم انجام باال بردن درجه حرارت حمام رنگ. گرددمي

وجه فعاليت آنيوني به هيچ هايقابل توجه اين كه ريتاردر. گرددميشكسته شدن تدريجي كمپلكس 

 . دهندميشيميايي با الياف انجام ن

 ویژه در رنگرزی آكریلیك با رنگزای بازیك هایبررسی پارامتر

ايجاد يك رنگرزي يكنواخت با حداكثر  جويي ور رنگرزي آكريليك با مواد رنگزاي بازيك جهت صرفهد

گزاي سازگاري رني از قبيل عدد تركيبي رنگزا يا درجهميمه هاييا پارامترها يكنواختي الزم است به فاكتور

و سرعت جذب  (F) اشباع رنگزاي بازيك (، فاكتور SF) يا ارزش اشباع ليف آكريليك درجه، (K) بازيك

اغلب در كاتالوگ، بروشور و جداول كمپاني ها اين پارامتر مقدار برخي از. ( توجه شودV) رنگزا توسط ليف

 . شودميپرداخته ها در ادامه به بررسي برخي از اين پارامتر. گرددميسازنده رنگزا و الياف آكريليك درج 
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باشد، به طوري كه ميمقدار ريتاردر الزم در رنگرزي ي كننده( تعيينV) سرعت جذب رنگزا توسط ليف -4
با افزايش سرعت جذب رنگزا بر روي آكريليك، جهت كنترل يكنواختي رنگرزي، الزم است از مقدار ريتاردر 

 . بيشتري استفاده شود
( در حقيقت سرعت جذب (The K Value( يا K) ي رنگزاي بازيكسازگاري عدد تركيبي يا درجه -1

ي درجه. كندمياهميت پيدا ها باشد و اين عدد در زمان مخلوط كردن رنگزاميرنگزا توسط ليف خاص 
ركيب كردن رفتار رنگزاي بازيك در زمان تي دهندهباشد كه نشانمي 5تا  4سازگاري هر رنگزا، عددي بين 

ن در ضم. سازگاري مشابه باشند، سرعت جذب برابري دارندي مواد رنگزايي كه داراي درجه. باشدميها رنگزا
معادل سرعت رنگرزي پايين  5ي )جذب+ نفوذ يا انتشار رنگ( و درجه معادل سرعت رنگرزي باال 4ي درجه

ي در تركيب سه رنگزاي اصلي جهت رنگ همانندي نبايد اختالف درجه. باشدمي)جذب+ نفوذ رنگ( 
رنگزا با همديگر الزم است كه اختالف ي همچنين در تركيب ماده. باشد 5/0بيشتر از عدد ها سازگاري رنگزا

(كمتر، ابتدا جذب Kرنگ با )ها، در رنگرزي با تركيب رنگ. باشد 5/4كمتر از عدد ها سازگاري رنگزاي درجه
 . تري دارندآهسته كشيرمقبيشتر،  (Kبا )ها شود، در حالي كه رنگميليف 

شود كه رنگزاي با عدد ميشوند، سبب ميي كه با يكديگر مخلوط هاياختالف باالي عدد تركيبي رنگزا
ي بيشتر جذب ليف شود و در پايان رنگرزي، مقداري ازرنگزاي تر از رنگزاي با عدد تركيبتركيبي كمتر سريع

 . گذاردميها ماند كه اثر نامطلوبي در تركيب رنگزاميبا عدد تركيبي باالتر در حمام رنگرزي باقي 
ر مقداي دهنده( نشانFibre Saturation Value( يا )SF) اشباع ليف آكريليكي ارزش يا درجه -9

)منفي يا اسيدي(  آنيوني هايباشد كه به تعداد گروهميماكزيمم رنگزاي جذب شده توسط آكريليك 
درجه اشباع  ( وV) سرعت جذب رنگزا توسط الياف 1در جدول . باشدميرنگزا در ليف وابسته ي كنندهجذب

(SFچند ليف آكريليك تجاري نشان داده شده است ) . 

 ( چند ليف آكريليك تجاريSFارزش يا درجه اشباع ) ( وV) سرعت جذب رنگزا توسط الياف 1 ولجد

 SF V یفل ینام تجار SF V یفل ینام تجار

Dralon 4/1 1/4 Acribel 4/1 6/4 
Exlan DK 1/1 1/6 Acrilan 46 5/4 5/9 
Exlan L 1/4 1/1 Cashmilon F 4/1 6/9 
Orlon 11 4/1 6/4 Creslan 64 1/4 1/1 
Redon 4/1 1/4 Crylor 10 1 1/4 

Vonnel V41 1/4 5/1 Dolan 1/1 1/4 
 

( The Saturation Concentration( يا )CSاشباع ليف آكريليك )ي حداكثر ارزش يا درجه -1

 جهت. كندميدرصد وزني ليف آكريليكي است كه ماكزيمم مقدار رنگزاي بازيك را جذب ي دهندهنشان
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د، باشميباشد و جذب رطوبت آن خيلي كم ميهاي ر بستاز آنجايي كه الياف پلي استر داراي ساختمان بسيا
زايش براي اف. باشدميرنگزا به داخل الياف پلي استر در شرايط عادي بسيار مشكل  هايبنابراين نفوذ مولكول

 رنگرزي در دماي باالتر ازالياف، نظير كارير يا روش ي متورم كننده جذب رنگزا بر روي الياف پلي استر از مواد
. توان به هر دو روش مداوم و غير مداوم رنگرزي كردميپلي استر را . شودميدماي جوش و تحت فشار استفاده 

باشد كه جهت ميترين رنگزا جهت رنگرزي پلي استر در حال حاضر مواد رنگزاي ديسپرس مهمترين و متداول
 . شودمييق در آب تبديل رنگرزي به صورت تعل

 رنگرزی پلی استر با مواد رنگزای دیسپرس

به علت ساختار شيميايي و فيزيكي خاص الياف پلي استر و جذب رطوبت خيلي كم اين الياف، رنگرزي پلي 
نگرزي ديسپرس ر در عمل الياف پلي استر با مواد رنگزاي. باشدمياستر با اغلب طبقات مواد رنگزا غير ممكن 

 . ندآورميبراي اكثر مصارف به وجود  با قدرت رنگي و ثبات خوب و كافيها شوند و طيف وسيعي از رنگمي
رنگزاي ديسپرس تحت شرايط عادي رنگرزي بر روي الياف پلي استر بسيار ي ماده كشيرمقميزان جذب يا 

بنابر اين براي ايجاد يك . باشدميرنگزا در داخل اين الياف خيلي كم ي باشد و سرعت نفوذ مادهميكم 
ان زم از آنجايي كه. بخش بر روي كاالي پلي استري الزم است زمان رنگرزي افزايش يابدرنگرزي رضايت

پلي  رنگرزي الياف توان سرعتميباشد، ميرنگرزي طوالني بر روي پلي استر غير ممكن و مقرون به صرفه ن
 . باشد، افزايش دادمياستر با مواد رنگزاي ديسپرس را تا حدود زيادي كه از نظر تجاري قابل قبول 

كه ماده رنگزا در آن به طور پراكنده و معلق در آب در آمده ميرنگرزي پلي استر با مواد رنگزاي ديسپرس در حما
ه ذرات بسيار ريز ماده رنگزا به طور مداوم و يكنواخت به حالت پراكنده و معلق در براي اينك. شوداست انجام مي

ننده كافزايش بيش از حد ماده ديسپرس. شودميدر حمام رنگرزي استفاده كننده آيند از مواد كمكي ديسپرس
كه  بايد دقت نمودكننده پرسبنابراين هنگام مصرف ديس. گرددسبب كاهش درصد جذب ماده رنگزا به ليف مي

مصرفي در رنگرزي الياف پلي استر با مواد رنگزاي كننده مقدار ماده ديسپرس معموالً. مقدار آن كم يا زياد نشود
 هايدر كاتالوگ شركتها كنندهميزان مصرف ديسپرس. نسبت به وزن كاال است 4تا %5/0ديسپرس حدود %

 . مواد رنگزاي ديسپرس نشان داده شده استكننده سازنده و عرضه
 pH تأميناستر با مواد رنگزاي ديسپرس براي اسيد استيك به حمام رنگرزي الياف پلي 9تا % 5/0افزايش

آزمايشات تحقيقاتي نشان داده است كه بعضي از مواد رنگزاي . ( الزم و ضروري است5/5-6مناسب )
روند به آساني باال به كار مي pHكه در حضور مواد قليايي با مياس هستند و هنگاديسپرس در برابر قليا حس

 . يابدميدر اين صورت بازده رنگرزي كاهش . شوندتجزيه مي
 زير تا حدودي هايتوان سرعت رنگرزي الياف پلي استر با مواد رنگزاي ديسپرس را با انجام روشميدر عمل 

 يش داد:افزا
 مولكولي كوچكي استفاده از مواد رنگزاي ديسپرس با اندازه -4
 كاريري كنندهاستفاده از مواد كمكي متورم -1
 انجام رنگرزي در درجه حرارت باال -9
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 ترموزول -انجام رنگرزي به روش پد -1
 

 ی مولکولی كوچكرنگرزی پلی استر با مواد رنگزای دیسپرس با اندازه

مولكولي كوچك، سرعت نفوذ رنگزا را به داخل الياف در مدت ي رنگزاي ديسپرس با اندازهاستفاده از مواد 
 باشند،ميبا انتخاب اين مواد رنگزا كه داراي سرعت نفوذ سريعي . دهدميزمان كم و در دماي جوش افزايش 

معموالً براي . توان به دست آوردميروشن تا متوسط را در حالت جوش و در مدت زمان معقول  هايشيد
اين دسته از مواد رنگزا كه عموماً داراي . درصد ماده رنگزا الزم است 5تا  1ايجاد يك شيد متوسط بين 

 تآالماشينكوچك كه مجهز به تجهيزات و  هايباشند، بيشتر در كارگاهمي ايهشيميايي ساد هايساختار
 . دروكار ميه يستند، براي رنگرزي پوشاک بتحت فشار ن

حاوي ماده مي مولكولي كوچك كاالي پلي استر در حماي در روش رنگرزي مواد رنگزاي ديسپرس با اندازه

 مواد مصرفي و نمودار 44و اسيد استيك قرار داده شده و مطابق جدولكننده رنگزاي ديسپرس، ديسپرس

گرم در ليتر  5حاوي شوينده به ميزان مي كاال پس از رنگرزي در حما. شودميام عمل رنگرزي انج 5 شكل

 . شودشستشو داده مي گرادسانتيدرجه  60و دماي 

 مواد مصرفي در رنگرزي كاالي پلي استر با مواد رنگزاي ديسپرس كوچك مولكول 44جدول 

 (%) مصرف یزانم نوع ماده
 5تا  1 سپرسيد يرنگزا ماده

 4تا  5/0 كننده ديسپرس
 9تا  4 يكاست اسيد

 

 
 

 نمودار رنگرزي كاالي پلي استر با مواد رنگزاي ديسپرس كوچك مولكول 5 شكل
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ن، كارير روش هايبرابر شيد 9تا  1تر( به مقدار بيشتري در حدود )پررنگ سيرتر هاياغلب جهت كسب شيد

 . شودميمصرف 

از مهمترين عوامل موثر در جذب  PHكارير، مقدار كارير، درجه حرارت حمام رنگرزي و مقدار  در رنگرزي با

 . باشدميراندمان رنگزاي ديسپرس بر روي پلي استر بيشتر ، 1-5/5به ميزان  PH اغلب در. باشندميرنگزا 

باشند و ميروند خيلي زياد ميي ديسپرس به كار ي كه در رنگرزي كاالي پلي استري با مواد رنگزاهايكارير

مخصوص پلي  هاينام تجاري برخي ازاين كارير 41 در جدول. باشندميداراي ساختمان شيميايي متفاوتي 

 . استر نشان داده شده است

 مخصوص پلي استر هاينام تجاري برخي كارير 41 جدول

نام تجارتی 

 کاریر
 روليد تنا تكسك

Carolide Tanatex 
 اف. آر. رمول تي

Remol TRF 
 تي. لوگال پي

Levegal PT 
 سي. اينوالن تي

Invalon TC 
 

ان كمكي كارير نشي ديسپرس با ماده هاييك نمونه نسخه رنگرزي پلي استر با رنگزا 49 جدول درادامه در

 داده شده است:

 كمكي كاريري ديسپرس با ماده هايرنگرزي پلي استر با رنگزاي نسخهي نمونه 49جدول

ی ماده

 مصرفی
 رنگزاي سامارون

Samaron 
 كارير رمول

Remol N. T. G 
 كنندهيكنواخت

Eganal SME 
 اسيد استيك

 

 PH=5-5/5 گرم بر ليتر 9تا  1 درصد 9 بر حسب سفارش میزان مصرف
 

كمكي كارير ي استر با مواد رنگزاي ديسپرس در درجه حرارت جوش و در حضور ماده رنگرزي كاالي پلي

 .مراحل رنگرزي نشان داده شده است 6 باشد كه در شكلميشامل شش مرحله 
 

 
 كمكي كارير در جوشي مراحل رنگرزي پلي استر با رنگزاي ديسپرس با ماده 6شكل

تنظیم  
حمام

افزایش 
رنگزا

افزایش دما
ادامه

رنگرزی
ابتطبیق

نمونهرنگ
وشستش
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رنگرزي پلي استر با مواد رنگزاي ديسپرس در دماي باال در مقايسه با روش استفاده از كارير داراي مزاياي 

 باشد:ميزير 

 كاهش زمان رنگرزي و راندمان رنگي باالتر -4
 ختي بيشتر در رنگرزينفوذ بهتر رنگزا در كاال و يكنوا -1
 عدم وجود مشكالت ناشي از كارير -9

باشد كه در ميمرحله  6روش رنگرزي كاالي پلي استر با مواد رنگزاي ديسپرس در درجه حرارت باال شامل 

 . نشان داده شده است 1شكل 
 

 
 مراحل رنگرزي پلي استر با رنگزاي ديسپرس در درجه حرارت باال 1 شكل

ل و دوم ماشين رنگرزي آزمايشگاهي آماده شده و به آن آب، مواد رنگزاي ديسپرس، در مرحله او

ميزان مصرف مواد رنگزاي ديسپرس به عمق . شودو اسيد استيك در دماي اتاق اضافه ميكننده ديسپرس

 5/0ه %ب دست آوردن يك رنگ آبي روشن فقطه براي مثال ممكن است براي ب. رنگي مورد نياز بستگي دارد

كه براي دستيابي به رنگ آبي سير با همان ماده رنگزا  ماده رنگزا بر روي وزن كاال نياز داشته باشد در حالي

براي  9تا % 5/0و اسيد استيك حدود % 4تا % 5/0در حدود %كننده ديسپرس. ماده رنگزا باشد 1نياز به %

 .شودمياستفاده  PH=5-5/5 تأمين
 9سوم كاال در حمام رنگرزي قرار داده شده و رنگرزي از دماي اتاق شروع شده و دما با شيب  در مرحله

افزايش دما در اين مرحله . برسد گرادسانتيدرجه  30يابد تا دما به در هر دقيقه افزايش مي گرادسانتيدرجه 

درجه  490يابد تا دماي محلول رنگرزي به در هر دقيقه ادامه مي گرادسانتيدرجه  4تدريج و با شيب ه ب

 .برسد گرادسانتي

 

 

 

 
 

تنظیم  
حمام

افزایش 
رنگزا

افزایش دما
ادامه

رنگرزی
ابتطبیق

نمونهرنگ
وشستش
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 ترموزول نشان داده-مراحل اصلي رنگرزي كاالي پلي استر با مواد رنگزاي ديسپرس به روش پد 40در شكل 

 . شده است

 
 

 
 ترموزول-مراحل رنگرزي كاالي پلي استر با مواد رنگزاي ديسپرس به روش پد 40شكل

 یی(جامواد ضد مهاجرت )ضد جابه

خشك كردن پارچه بعد از عبور از فوالرد از مواد ي و مهاجرت رنگزا در مرحله جاييجابهجهت جلوگيري از 

لب در اين مواد اغ. شودمينظير كربوكسي متيل سلولز رنگزا استفاده  شيميايي كمكي به نام ضد مهاجرت

هاي شوند و يك سد فيزيكي در مقابل عبور و حركت رنگزا از نقطيمپليمريزه  كنخشكگرماي حاصل از 

 . آورندميديگر به وجود ي به نقطه

مداوم از نظر يكنواختي رنگرزي بسيار اهميت  هايمراحل خشك كردن پارچه بعد از پد شدن پارچه در روش

ديگر بيشتر باشد آن قسمت ي از زير پارچه يا حاشيهآن ي دارد زيرا چنانچه حرارت روي پارچه يا حاشيه

شود و در نتيجه مقداري محلول رنگرزي از قسمتي كه هنوز خشك نشده است به طرف ميزودتر خشك 

گردد به اين حركت رنگزا ميكند و در آن قسمت، رنگزاي بيشتري انباشته ميقسمت خشك شده حركت 

 . شودميرنگزا كفته  ييجاجابهمهاجرت يا 

داشتن درجه حرارت يكنواخت در پشت و روي پارچه و همچنين در عرض پارچه، شرط اساسي كسب 

رنگزا بر روي سطح پارچه بهتر است حتي  جاييجابهجهت به حداقل رساندن . باشدميرنگرزي يكنواخت 

در  گرادسانتيي درجه 440تا  400از درجه حرارت  درصد و 60المقدور از پيك آپ يا برداشت حدود 

پد کردن خشک کردن کردنتثبیت شستشو
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را به گزارش كار خود ها را به دوقسمت تقسيم كنيد و يك قسمت آنها بعد از اتمام رنگرزي هر يك از پارچه

را خارج و آبكشي ها را در داخل حمام احيا شستشو دهيد و سپس كاالها قسمت ديگر پارچه. الصاق كنيد

 . خود الصاق كنيد هايرا پس از خشك شدن به گزارش كارها پارچه. كنيد

 ترموزول )ترمو فیکس( )حرارت خشك( -ماشین رنگرزی پد

. حرارتي تشكيل شده استي ترموزول آزمايشگاهي از دو قسمت فوالرد و منطقه -ماشين رنگرزي پد

رموزول ت -گزا توسط كاال توسط بخشي از دستگاه پدسازي مواد رنگزا و برداشت معين محلول مواد رنآغشته

 . گيرد كه به آن فوالرد گويندانجام مي

فشار دهنده تشكيل شده است، كاال به  هايدر قسمت فوالرد كه از مخزن محلول رنگرزي و جفت غلتك

سب و تعيين شده )برداشت يا رنگزا به مقدار مناي ماده شود و پس از جذبميمحلول رنگرزي آغشته يا پد 

در داخل مخزن . شودميحرارتي ي شود، وارد منطقهميتعيين ها پيك آپ معين( كه توسط فشار غلتك

بهتري از داخل محلول ي شود كاال به شيوهميقرار دارد كه باعث كننده هدايت هايمحلول رنگرزي، غلتك

. ودشميتثبيت  كاال پس از عبور از قسمت فوالرد، در قسمت حرارتي، خشك و بعد. كندميرنگرزي عبور 

ي هايدر اين ماشين، فن. باشدمي. ..الكتريكي، مادون قرمز و مولد گرما وهاي كنقسمت حرارتي شامل گرم

شود و به روي ميدر نتيجه، هوا گرم . شودميها كنن هوا از روي گرمتعبيه شده است كه باعث جريان يافت

 . يابدميكاال جريان 

هاي ترموزول، پارچ -ديسپرس به روش پد هايپلي استر يا مخلوط آن با پنبه با رنگزاي جهت رنگرزي پارچه
 وكننده رنگزاي ديسپرس، ديسپرسي ، وارد ظرف محتوي مادهكه قبل از رنگرزي شستشو داده شده است

رد فوال هايرنگزا آغشته يا پد شد از بين جفت غلتكي پس از آن كه پارچه به خوبي به ماده. گرددميآب 
اي شود و رنگزميداده از قبل بر اساس پيك آپ يا برداشت تنظيم شده است، عبور آنها بين ي كه فاصله

 ماشين ترموزول. گويندميبه اين عمل پد يا آغشته كردن . گرددمي مازاد تعيين شده به حمام رنگرزي بر
از يك فوالرد دقيق و حساس به نام كوسترز تشكيل شده است كه از سه جهت چپ و راست از طريق جك 

ميزان برداشت پارچه از محتويات  معموالً. شودمي تأمينخود فوالرد  تعبيه شده و فشار قسمت وسط از طريق
آغشته شده به محلول رنگرزي پس از عبور از بين ي باشد؛ يعني وزن پارچهميدرصد  10تا  60ظرف بين 

 .يابدميدرصد افزايش  10تا  60فوالرد به ميزان  هايغلتك
كن خشك هايمتر، پارچه وارد اطاقك 1فوالرد و طي مسافت حدود  هايز بين غلتكپارچه پس از عبور ا

قبل از . شودميجهت عدم مهاجرت رنگزا در زمان عبور پارچه از مواد ضد مهاجرت استفاده . شودمي
قرار دارد كه مانند يك مادون قرمز ي يا اشعه Infra Redكن به نام كن اغلب سيستم پيش خشكخشك

. گيردميكن اصلي خشك هايدرصد از رطوبت پارچه را قبل از ورود به اطاقك 10المنت نوراني مقدار حدود 
 گرادسانتيي درجه 490تا 10كن با دماي حدودپارچه پس از عبور از اين مرحله وارد قسمت اول خشك

كاال در . گرددمي گرادسانتيي درجه 110تا  415با دماي  كنخشكت دوم شود و پس از آن وارد قسممي
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 رنگرزي الياف مصنوعي 

 شود و با كنترل،ميدر ماشين رنگرزي فوالرد پارچه به صورت عرض باز از روي يك غلتك سوار بر خرک باز 

گردد و بعد از عبور از فوالرد در سمت ميي در طول مسير، وارد ماشين فوالرد هايهنمايي غلتكهدايت و را

شود يا توسط سيستم تا كن ماشين ميديگر ماشين به دور غلتك ديگري كه بر خرک سوار است پيچيده 

 .گرددميآوري در داخل واگن يا گاري حمل پارچه جمع

يت و تثب كنخشك هايمداوم رنگرزي، پارچه بعد از عبور از ماشين فوالرد وارد ماشين هايتمالبته در سيس

 .گرددميپارچه 

كار با ماشين رنگرزي فوالرد به اين نكته بايد توجه كرد كه پارچه بهتر است به صورت خشك وارد  در زمان

گردد و همچنين ميرنگزا ي چه به تدريج باعث رقيق شدن محلول مادهماشين گردد، زيرا آب موجود در پار

كنند، سبب كند شدن نفوذ محلول ميآب كه از الياف به درون محلول نفوذ  هايبه علت حركت مولكول

 .گرددميرنگرزي در الياف 

هدايت و  هايفشار، مخزن رنگزا و غلتك اصلي يك ماشين فوالرد شامل جفت غلتك فوالرد يا هايقسمت

 . نشان داده شده است 41باشد كه در شكل ميكنترل 
 

 
 اصلي يك ماشين فوالرد شامل جفت غلتك فوالرد يا فشار هايقسمت 41شكل
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 رنگرزي الياف مصنوعي 

 فشار در ماشین فوالرد هایغلتك

. فوالرد در زمان گذشته از چوب يا فلزات مختلف بوده است هايفشار در ماشين هايجنس جفت غلتك
اغلب روكش . باشدمياز جنس آهن با روكش الستيك مقاوم و فشرده  فوالرد هايامروزه جنس غلتك

آنها به موارد مصرف ها غلتكسختي روكش . باشدميتر از روكش غلتك بااليي الستيكي غلتك زير، سخت
نرم و ضخيم باشد و در برابر ها مصنوعي بهتر است روكش غلتكهاي به عنوان مثال در پارچه. بستگي دارد

الزم است به درجه حرارت ها در موقع استفاده از غلتك. مواد شيميايي مصرفي مقاومت خوبي داشته باشند
 . فشار، غلظت و نوع مواد شيميايي موجود در حمام رنگرزي توجه شود محلول،

حداكثر فشاري . باشدميمتر سانتي 100تا  460ماشين رنگرزي فوالرد متغير و در حدود  هايطول غلتك
جهت اعمال فشار . باشدميمتر مربع كيلوگرم بر سانتي 400گردد در حدود مياعمال ها كه بر روي غلتك

حركت . شودميفوالرد از نيروي فنر، فشار روغن، فشار هوا، فشار آب و يا يك اهرم استفاده  هايبر غلتك
)اغلب غلتك زيري( توسط نيروي موتور  هاباشد كه، يكي از غلتكميدهنده به اين صورت فشار هايغلتك

 . كندميباشد نيز حركت ميو بنابر اين غلتك دوم كه در تماس با غلتك اول  آيدميبه حركت در 
باشند كه در مواقع ضروري مثل تاخوردن پارچه، گره ميمدرن مجهز به وسايلي ي فشاردهنده هايغلتك

و يا در مواردي كه اتفاقي براي  (در پارچه.. .)ميخ، اجسام آهني و داشتن پارچه، همراه بودن مواد سخت
كند مي جلوگيريها )مثل رفتن انگشت دست يا آستين الي غلتك( از حركت غلتك اپراتور دستگاه بيافتد

 . جلوگيري شودها تا از ايجاد خطر و خرابي در غلتك
تي توجه شود كه اين نكات به نكا فوالرد الزم است هايبراي نگهداري و جلوگيري از خراب شدن غلتك

 عبارتند از:
ها در پايان كار ماشين فوالرد و با خارج شدن پارچه از ماشين رنگرزي بايد بالفاصله فشار روي غلتك -4

 . قطع شود

 . استفاده شودها به يكديگر نبايد از روش گره زدن يا سوزن زدن به پارچهها براي اتصال پارچه -1

جدد مي در صورتي كه ماشين رنگرزي فوالرد به مدت چند ماه بدون استفاده باقي بماند، براي استفاده -9

)بيكربنات سديم( شستشو دهيد تا  درصد جوش شيرين 5/4فشار را با محلول  هاياز اين ماشين غلتك

با آب گرم آبكشي ها پس از آن بايد غلتك. شودايجاد شده است پاک ، كه در اثر توقف ماشينهايي لكه

مييز بهترين وسيله براي ت. استفاده شود قوي مثل بنزن هاينبايد از حاللها براي تمييز كردن غلتك. شوند

 . باشدميضعيف  هاينرم مويي با آب نيمه گرم به همراه دترجنت هايبرسها كردن غلتك

ها دقت نشود، در سطح غلتكآنها دهنده اگر در نگهداري فشار هايغلتك اغلب پس از مدتي كاركرد -1

را ا هگودي كم در سطح غلتك. گرددميشود كه سبب برداشت نايكنواخت در سطح پارچه ميگودي ايجاد 

مق اگر ع. مير پالستيك از نوع روكش غلتك، بازسازي و اصالح كردتوان با دستگاه مخصوص تزريق خمي

روكش غلتك زياد باشد يا قسمت بزرگي از روكش كنده شده باشد در اين حالت بايد غلتك  هايگودي

 . تعويض شود
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 اند به طوري كه غلتك وسط محرکمديگر واقع شدهدر يك مخزن در مجاورت ه Vبه شكل ها اين غلتك

از  اغلب. گيرندميباشند و از غلتك وسطي حركت ميدهنده( و دو غلتك مجاور آن متحرک )حركت

. ودشميتر كردن حجم مخزن استفاده براي كوچك و قطعات اضافي ديگركننده كنترل و هدايت هايغلتك

 . شودميباشد و محلول در صورت نياز توسط بخار غير مستقيم گرم ميرد دو جداره اين نوع فوال

توان به عنوان مياز اين ماشين . باشدميمتر در دقيقه قابل تنظيم  60تا  40سرعت فوالرد سه غلتكي از 

 توان قبل از ورود پارچه بهميالي الياف البه براي نفوذ بهتر محلول در. فوالرد دو غلتكي نيز استفاده كرد

 . ي گرفته شودهايمحلول رنگرزي، هواي داخل پارچه توسط فشار غلتك

توان محلول را از يك مخزن به ميدر صورت لزوم . توان با دومخزن نيز استفاده كردمياز فوالرد سه غلتكي 

كنند ميضخيم و سنگين كه محلول رنگرزي را دير جذب هاي مورد پارچه در. مخزن ديگر منتقل كرد

 . عبور داد كه پارچه دو بار وارد مخزن شودها توان پارچه را طوري از بين غلتكمي

باشند و محلول رنگرزي مورد استفاده در وسط ميماشين فوالرد چهار غلتكي فاقد مخزن رنگرزي مجزا 

( .اندمسدود شده الستيكي مخصوص هايو واشرها كه توسط ورقهو يا بين دو غلتك بااليي ) چهار غلتك

مشبكي كه در سراسر طول فوالرد قرارگرفته است، عبور ي محلول رنگرزي توسط پمپ از لوله. گيردميقرار 

 .ريزدميبه مخزن  دشوميكند و در حالي كه به هم زده مي

اگر محلول رنگرزي مابين چهار غلتك ريخته شود دو غلتك بااليي به عنوان هواگير پارچه مورد استفاده قرار 

در ماشين فوالرد چهار غلتكي در صورت . توان پارچه را دو بار در محلول وارد كردميدر اين حالت . گيردمي

باعث  بااليي و هم در ميان چهار غلتك قرار داد كه اين عمل هايمحلول را هم در بين غلتك توانمينياز 

 .شود عمل پد كردن به دفعات بيشتري انجام شودمي

توان تا آخرين ميهمچنين . باشدمييكي از محاسن اين نوع فوالرد، كوچك بودن مخزن محلول رنگرزي 

در ضمن از سرازير شدن محلول اضافي كه ممكن است روي پارچه . ا مورد استفاده قرار دادليتر محلول ر

 . شودميدار شدن آن گردد، جلوگيري ريخته شود و باعث لكه

از اين فوالرد . نوعي از فوالرد چهار غلتكي وجود دارد كه از دو فوالرد دو غلتكي مجزا تشكيل شده است

واز فوالرد دوم كننده از فوالرد اول به عنوان خيس به عنوان مثال. ن در موارد مختلف استفاده كردتوامي

 . شودمياستفاده  براي آغشته كردن كاال به محلول رنگرزي

 ( در ماشین رنگرزی فوالردPick upمیزان برداشت یا پیك آپ )

به خود جذب  محلولي كه پارچه پس از عبور از فوالرد ارميزان برداشت يا پيك آپ عبارت است از مقد

مقدار محلول جذب شده . كندميكند كه مقدار محلولي كه پارچه پس از عبور از فوالرد به خود جذب مي

ي نسبت به وزن پارچه شده به محلول رنگرزي آغشتهي وزن پارچهي مقايسهي توسط پارچه را به وسيله

 . كنندميكنند و ميزان اين برداشت رنگزا را بر حسب درصد بيان ميمحاسبه  خشك
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به طور كلي ميزان برداشت يا پيك آپ در يك ماشين رنگرزي فوالرد به عواملي بستگي دارند كه عبارتند 
 از:

 جنس پارچه -4

 سرعت ماشين فوالرد -1

 درجه حرارت محلول رنگرزي -9

 هادهندهد نفوذرف مواد كمكي ماننمص -1

 سه يا چهار غلتكي نوع ماشين فوالرد از نظر دو، -5
رفي رنگزاي مصي رنگرزي ديگر نظير وينچ و ژيگر، مقدار ماده هايدر ماشين رنگرزي فوالرد برعكس ماشين

 . شودميبر حسب گرم در ليتر محاسبه 
 . شودمياز فرمول زير استفاده  براي تبديل درصد به گرم در ليتر

غلظت رنگزا بر حسب  =)درصد نسبت به وزن كاالي رنگزاي مصرفي({  × 4000÷ } ميزان پيك آپ يا برداشت
 گرم در ليتر
مقدار گرم در ليتر اين رنگزا . شودميدرصد نسبت به وزن كاال رنگرزي  4در ماشين ژيگر با هاي مثال: پارچ

 . درصد محاسبه كنيد 400و  10جهت به دست آوردن همان شيد رنگ در ماشين فوالرد با پيك آپ را
غلظت رنگزا بر حسب  = )درصد نسبت به وزن كاالي رنگزاي مصرفي({ × 4000÷ } ميزان پيك آپ يا برداشت

 گرم در ليتر
 درصد 400غلظت رنگزا بر حسب گرم در ليتر با برداشت  = {4 × 4000÷ } 400 = 40
 درصد 10غلظت رنگزا بر حسب گرم در ليتر با برداشت  = {4 × 4000÷ } 10 = 5/41

كنيد با كم شدن مقداردرصد پيك آپ يا برداشت در ماشين رنگرزي فوالرد، ميهمان گونه كه مشاهده 
رنگرزي ديگر حاصل  هاييابد تا همان شيد رنگ مورد نظر در ماشينميمقدار درصد رنگزاي مصرفي افزايش 

 . شود
 لیتر به درصد نسبت به وزن کاال درتبدیل گرم 

اگر غلظت رنگزا در حمام ماشين فوالرد بر حسب گرم در ليتر داده شده باشد، درصد رنگزا نسبت به وزن 
ر گرم در ليتي اين كار جهت مطابقت و مقايسه. باشدميكاال را با توجه به ميزان پيك آپ قابل محاسبه 

 . باشدميرنگرزي ديگر هاي نسخه رنگزا در ماشين فوالرد با درصد نسبت به وزن كاال در
 درصد رنگزا نسبت به وزن كاال  =پيك آپ(  × گرم در ليتر رنگزا÷ ) 4000

اگر ميزان پيك . باشديمگرم در ليتر  50مثال: در يك رنگرزي مداوم غلظت محلول رنگزا در ماشين فوالرد 
 . درصد باشد، درصد رنگزاي مصرفي بر روي كاال را محاسبه كنيد 10آپ رنگزا بر روي پارچه 

 درصد رنگزا نسبت به وزن كاال  =( 10 × 50÷ ) 4000 =درصد 5/9
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استفاده از ي و نحوهآنها رنگرزي موجود در سالن همراه با شرح كلي هاي بررسي مدل و سازنده ماشين -41
 آنها 
 ترموزول و درجه حرارت هر بخش -مختلف ماشين پد هايبررسي حرارت قسمت-45
 رنگرزي شده در درون ماشيني انتقال حرارت به سطح پارچه هايبررسي راه -46
 خنك كردن پارچه پس از تثبيت رنگزا ي بررسي نحوه -41
 پيشگيري از حوادث ناشي از اعمال و شرايط نا ايمن هايترموزول و راه -پد هايبررسي خطرات دستگاه-41
 بررسي درجه حرارت بخش تثبيت رنگزا بر روي كاال -43
 فوالرد آبگيري هاياعمال فشار بر غلتك يبررسي نحوه -10
 تثبيت ابعادي پارچه در قبل از رنگرزي يا همزمان با رنگرزيي بررسي نحوه -14
 بررسي ميزان برداشت يا پيكاپ در قسمت پد يا فوالرد دستگاه -11
 انتقال بخارات و دود به بيرون از ماشين مكش و بررسي سيستم توليد حرارت و -19
 ماشينهاي نظافت و سرويس دوري بررسي نحوه -11
 مربوط هايبررسي سيستم انتقال پارچه در درون ماشين و موتور -15
 محيطي در كار با ماشين پد ترموزولبررسي نكات ايمني، بهداشتي، حفاظتي و زيست-16
 كنترل مكانيكي و الكترونيكي در ماشين هايبررسي سيستم -11
 .. .وها تورها و رادياماشين و فن سيستم گرمايشيي رسي نحوهبر -11
 بررسي سرعت حركت پارچه در شرايط مختلف-13
 بررسي عيوب كيفي و فني در زمان كار با ماشين پد ترموزول -90
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 معیار شایستگی

 نمره هنرجو 3حداقل نمره قبولی از  مرحله کار ردیف

  4 ا مواد رنگزاي اسيديرنگرزي نايلون ب 4

  1 رنگرزي نايلون با مواد رنگزاي ديسپرس 1

  4 رنگرزي اكريليك با مواد رنگزاي بازيك 9

   رنگرزي پلي استر با مواد رنگزاي ديسپرس 1

  1 فوالرد -پدهاي رنگرزي با ماشين 5

 :محيطي و نگرشغير فني، ايمني، بهداشت، توجهات زيست هايشايستگي

 رعايت قواعد و اصول در مراحل كار –4

 استفاده از لباس كار و كفش ايمني -1

 تميز كردن دستگاه و محيط كار –9

 رعايت دقت و نظم -1
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