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 5 واحد یادگیری                

 رنگرزی مخلوط الیافشایستگی 

 
 

 های فنیشایستگی

، رنگرزي مخلوط پلي استر سلولز سلولز –تعريف مخلوط الياف و انواع آن، تعيين درصد مخلوط پلي استر

رزي پشم، رنگ –، رنگرزي مخلوط پلي استرن درصد مخلوط پلي استر پشم، تعيي، كتان(، ويسكوز)پنبه

خلوط ، رنگرزي مپنبه –پشم و نايلون –، رنگرزي مخلوط نايلونپشم و آكريليك سلولز –مخلوط آكريليك

تگاه ، تعريف و نحوه كاربرد دسهاي نوري و شستشويي و سايشي، تعريف و كاربرد و تعيين ثباتپنبه –پشم

 استنترخشكن 
 

 شایستگی غیر فنی 

هاي هاي فني به كار گيرد. شايستگيرا در جهت فراگيري شايستگي هاي غير فني زيرهنرجو بايد شايستگي

 –هامديريت زمان در انجام كار –پذيريمسوليت –يادگيري –غير فني عبارتند از: مهارت خوب گوش دادن
 تفكر خالق –ح عملكردتنظيم و اصال –ستداللا –شايستگي محاسبه و رياضي –ايفاي نقش در تيم

 

 استاندارد كار

، ييهاي شستشوتعيين درصد مخلوط الياف و انتخاب رنگرزي مناسب به همراه مواد مورد نياز و تعيين ثبات

 كن در جهت تثبيت پارچه رنگرزي شدهنوري و سايشي و به كارگيري دستگاه خشك
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 رنگرزی مخلوط الیاف

ساجي هر نخ يا پارچه ممكن است به صورت تك ليف يا مخلوطي از دو يا چند نوع ليف باشد. در صنايع ن

ي كاال و يا جهت استفاده مخلوط كردن الياف براي توليد يك نخ، ممكن است جهت كاهش قيمت تمام شده

ين كه الياف ، انجام شود. به عنوان مثال علت ااز خواص يك جزء و كمك به نقطه ضعف جزء يا اجزاء ديگر

كنند، اين است كه الياف پنبه به علت خاصيت ارتجاعي پايين، خاصيت پنبه را با پلي استر مخلوط مي

 يپذيري پارچهپذيري بااليي دارد. در صورت مخلوط شدن الياف پنبه با الياف پلي استر، چروکچروک

از  يابد و پارچهتوليد شده بهبود مي يابد و خواص اتوپذيري پارچهتوليدي تا حدود بسيار زيادي كاهش مي

گردد. ضمن اين كه به علت استحكام باالي الياف پلي استر و قيمت تثبيت ابعادي بهتري برخوردار مي

ي توليدي نيز ي پارچهيابد و قيمت تمام شدهي توليدي افزايش ميتر آن، استحكام و دوام پارچهپايين

 يابد. كاهش مي

هاي معمول، رنگرزي روشتوان يك جزء مخلوط را انتخاب و بر طبق بردهاي خاص ميبراي برخي از كار

 گويند. در رنگرزيي نخ يا پارچه ميي مخلوط در اصطالح رنگرزي يك طرفهكرد. به اين روش رنگرزي پارچه

جود و يك طرفه، رنگ حاصل بستگي زيادي به نسبت اجزاء مخلوط دارد و اغلب سفيدي جزء رنگرزي نشده،

ي گردد. به عنوان مثال در پارچهسازد و باعث روشن شدن رنگ ميدرصد به باال محسوس مي 5خود را از

مخلوط پنبه و پلي استر، چنانچه فقط جزء پلي استر به رنگ مشكي، رنگرزي شود با توجه به سفيدي رنگ 

نگ حاصله، بسته به ميزان گردد كه ميزان روشني يا تيرگي رپنبه، رنگ خاكستري در مجموع حاصل مي

هاي روپوشي، پيراهني و شلواري باشد. اين نوع رنگرزي جهت پارچهدرصد پنبه در مخلوط، متفاوت مي

 باشد. متداول مي

توان هر دو جزء را در يك جهت رنگرزي الياف مخلوط، چنانچه شرايط رنگرزي براي هر جزء اجازه دهد، مي

صورت الزم است كه رنگرزي در چند مرحله با توجه به تعداد اجزاء مخلوط مرحله رنگرزي كرد، در غير اين 

ها جهت كسب يك رنگ يكنواخت و فارغ از دو يا چند رنگي در اجزاء انجام شود. يكي از بهترين حالت

باشد. اين الياف را بعد از رنگرزي مخلوط كاالهاي نساجي، رنگرزي الياف هر جزء مخلوط به طور جداگانه مي

توان با عمليات ريسندگي و بافندگي به يك مخلوط با رنگ يكنواخت و يك رنگ تبديل كرد. در رنگرزي مي

، رنگ نشدن يكي از اجزاء مخلوط الياف، اثرات مختلفي نظير يكسان بودن عمق و فام كاالي رنگرزي شده

د باشو. . . مورد تقاضا ميمخلوط، عمق رنگي بيشتر يكي از اجزاء مخلوط، متفاوت بودن فام رنگ در دو جزء 

 كند. كه رنگرزي كاالي مخلوط را دشوارتر مي

هاي مختلفي با همديگر مخلوط شوند كه با توجه به موارد مصرف متنوعي كه وجود دارد، الياف به صورت

 عبارتند از:

 هامخلوط پلي استر با پشم يا الياف سلولزي يا پلي آميد يا استات -2

 يك با الياف سلولزي )پنبه، ويسكوز( يا پشم يا پلي استرمخلوط الياف آكريل-4
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توان ا ميي احتمالي رگذاري بر روي الياف سلولزي پنبه و ويسكوز ندارند و هر گونه لكهرنگزاهاي ديسپرس اثر لكه
)مثل  رودي به كار ميبه كمك شستشويي احيايي از بين برد. برخي از رنگزاهايي كه براي رنگرزي جزء سلولز

 باشد. گذاري بر روي جزء پلي استر ميرنگزاي خمي( قادر به لكه
مواد رنگزاي راكتيو و ديسپرس يكي از مهمترين مواد رنگزا هستند كه به ترتيب براي رنگرزي پنبه و پلي استر 

تواند در گردد. روش رنگرزي ميمي روند. معموالً ابتدا بخش پلي استري با مواد رنگزاي ديسپرس رنگرزيبكار مي
دماي جوش به همراه كرير، در دماي باال و يا به روش ترموزول انجام شود. همچنين رنگرزي با توجه به روش به 

تواند يك حمامه و يا دو حمامه باشد. پس از اين كه بخش پلي استري رنگرزي شد، عمليات شستشوي كار رفته مي
اي مخلوط با واد رنگزايي كه در سطح كاال وجود دارد حذف شود. در نهايت بخش پنبهشود تا ماحيايي انجام مي

شود تا ماده رنگزاي راكتيو تثيبت گردد. كاالي رنگرزي شده شستشو داده ميمواد رنگزاي راكتيو رنگرزي مي
 نشده از كاال خارج شود. 

به طور همزمان انجام داد. كاالي پد شده با  تواندر مورد مواد رنگزاي راكتيو و ديسپرس عمل پد كردن را مي
گردد گراد تثبيت حرارتي ميسانتيي درجه 212گراد خشك و در دماي سانتيي درجه 102رنگزا در دماي 

شود. جايي رنگزا از مقداري صمغ در رنگرزي استفاده ميجابه)روش ترمو فيكس(. جهت جلوگيري از مهاجرت و 
ي رنگزاي راكتيو نيز به همراه شود. در ضمن مادهكننده نيز استفاده ميي حمام پد از يك ديسپرستهيهجهت 
شود. بعد از دهنده در حمام پد ريخته ميگرم در ليتر كربنات سديم و مقداري غلظت 22گرم در ليتر اوره،  222

 شود. م ميي تثبيت رنگزا، عمليات شستشو با صابون در آب داغ انجامرحله
رنگزاي  يترين روش رنگرزي مخلوط پلي استر با پنبه يا ويسكوز، استفاده از مخلوط آمادهترين و سادهاقتصادي

هاي پلي استرن، كاتسترن، تراكتن و. . هاي متفاوت با نامباشد. اين مخلوط رنگزا در شركتديسپرس و خمي مي
 گويند. رنگرزي با اين مخلوط رنگزا بهزاها در صنعت رنگرزي يونيون يا متحد ميشود. به اين نوع رنگ. توليد مي

 باشد. پذير ميهر سه روش غير مداوم، نيمه مداوم و مداوم امكان
 -توان به مقدار مناسب با يكديگر مخلوط كرد و در رنگرزي مخلوط پلي استررنگزاهاي خمي و ديسپرس را مي

ستفاده قرار داد. از مخلوط رنگزاهاي خمي و ديسپرس جهت كسب ثبات نوري و پنبه يا ويسكوزريون مورد ا
 شود. شستشويي بسيار خوب روي كاالهايي مثل لباس نظامي، لباس كار، روپوش و. . . استفاده مي

 شوند. بندي ميتقسيم S ،MSرنگزاهاي مخلوط ديسپرس و خمي تحت نام كاتسترن به سه گروه نرمال،
رود. البته در به كار مي 05:65و  00:67، 02:72براي رنگرزي مخلوط پلي استر: سلولز به نسبت  S گروه نرمال و

و  22:02برخي موارد ممكن است نتايج قابل قبولي بر روي كاالي ظريف مخلوط پلي استر: سلولز به نسبت 
 نيز داشته باشد.  52:52
شود. البته در برخي موارد از استفاده مي 52:52نسبت به طور مخصوص براي مخلوط پلي استر: پنبه به  MSگروه 

 شود. نيز استفاده مي 42: 62و  42:62ي پنبه: پلي استر به نسبت هااين گروه رنگزا در مخلوط
باشند و به عالوه داراي ثبات از رنگزاهاي با حجم مولكولي زياد و داراي قابليت ثبات تصعيدي باال مي S ،MSگروه 

پنبه كه پس از  -هاي مخلوط پلي استراليي در دماي جوش دارند. اين گروه از رنگزاها جهت پارچهشستشويي با
باشند. رنگزاهاي تركيبي كاتسترن جهت رنگرزي به كمك كارير مناسب گردد نيز مناسب ميرنگرزي پليسه مي

 شود. يك حمام رنگرزي انجام ميزير در  1كشي به ترتيب شكل باشند و رنگرزي با اين رنگزاها به روش رمقنمي
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شود. درجه حرارت حمام رنگرزي گراد با رنگزا و مواد كمكي شروع ميسانتيي درجه 52رنگرزي در دماي 
دقيقه در دماي جوش  02تا  62شود. رنگرزي به مدت دقيقه به جوش رسانده مي 45تا  02ظرف مدت 

باشد. درجه براي الياف پشم در مخلوط، مضر مي 112تر از باشد كه دماي بااليابد. الزم به ذكر ميادامه مي
ي كنند و سپس توسط دترجنت يا شويندهپس از سرد شدن حمام، ابتدا پارچه را با آب ولرم آبكشي مي

 22گراد به مدت سانتيي درجه 52شود. عمل شستشو در دماي مخصوص پشم، كاال در آب گرم شسته مي
ي مخصوص ي دترجنت يا شويندهتواند مادهود. حمام شستشو جهت رنگزاهاي معمولي ميشدقيقه انجام مي

گرم در ليتر باشد كه در محيط قليايي كه با  5/2به ميزان  Diadavin EWN 222%پشم با نام تجاري 
 يشود. جهت باال بردن ثبات شستشويي و مالششود، استفاده ميتنظيم مي 0تا  0حدود  PHآمونياک در 

گرم در ليتر در حمام شستشو  2به مقدار  Blankit INكننده مثل توان از يك احياءرنگزاهاي مشكي مي
 استفاده كرد. 

اي، جهت ايجاد نوع و درصد تركيب رنگزاي مصرفي ديسپرس و اسيدي به روش يك حمامي يا يك مرحله
 نشان داده شده است. 2اي و قرمز در جدولهاي مشكي، قهوهرنگ

 اي و قرمزهاي مشكي، قهوهاي، جهت ايجاد رنگنوع و درصد تركيب رنگزاي مصرفي به روش يك مرحله 2دول ج

سه رنگ  یجادا یبرا یمصرف یسپرسو د یدیاس یهارنگزا

 )فام(
 قرمز یاقهوه یمشک

Resolin Orange F0R 222%  درصد 1 ---- يسپرسد يرنگزا ---- 
Resolin Scarlet RR  درصد 0/2 ---- ---- يسپرسد يرنگزا 

Resolin Red GR  درصد 5/2 درصد 2/2 ---- يسپرسد يرنگزا 
Resolin Blue GRL  درصد 0/2 ---- يسپرسد يرنگزا ---- 

Resolin Blue GLW  درصد 5/4 يسپرسد يرنگزا ---- ---- 
Supranol Fast Scarlet FGN  75/2 ---- ---- يدياس يرنگزا 
Supranol Fast Red BL 222%  14/2 ---- ---- يدياس يرنگزا 

Isolan Yellow K-GL 222%  درصد 4/2 ---- يدياس يرنگزا ---- 
Isolan Dark Brown K-RL  درصد 65/2 ---- يدياس يرنگزا ---- 

Isolan Grey S-GL  درصد 4/1 يدياس يرنگزا ---- ---- 
 

 

مواد مصرفي كمكي جهت رنگرزي مخلوط پشم  درصد 0جهت رنگرزي مخلوط پشم و پلي استر در جدول

 اي و قرمز نشان داده شده است.هاي مشكي، قهوهو پلي استر و ايجاد رنگ
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 رنگرزی مخلوط آكریلیک با الیاف سلولزی )پنبه، ویسکوز(

درصد نسبت به وزن مخلوط با الياف آكريليك مخلوط  02تا  12الياف سلولزي نظير پنبه و ويسكوز به ميزان 

گيرند. اغلب جهت رنگرزي مخلوط آكريليك با الياف سلولزي پنبه يا شوند و مورد استفاده قرار ميمي

كنند تا بر اساس وزن هر جزء مخلوط، ميزان رنگزا و مواد ابتدا درصد اجزاي مخلوط را مشخص ميويسكوز، 

 كمكي براي هر جزء به طور جداگانه محاسبه شود.

جهت رنگرزي مخلوط آكريليك با الياف سلولزي پنبه يا ويسكوز، ابتدا جزء آكريليك با مواد رنگزاي بازيك 

 شود. پس از رنگرزي بخش آكريليكوزن آكريليك در مخلوط، رنگرزي مي)كاتيونيك( يا ديسپرس بر اساس 

ي ديگري با مواد رنگزاي مستقيم يا خمي رنگرزي در مخلوط، بخش سلولزي مخلوط در يك حمام جداگانه

شود. رنگرزي كاالي مخلوط آكريليك با الياف سلولزي در يك حمام با مواد رنگزاي مستقيم و ديسپرس مي

 باشد.پذير ميماي جوش نيز امكاندر شرايط د

ي متوسط تا تيره رنگ بهتر است، بخش آكريليك با مواد رنگزاي بازيك و بخش جهت ايجاد رنگ زمينه

ي جداگانه رنگرزي شود. در ادامه به رنگرزي مخلوط سلولزي با مواد رنگزاي مستقيم مخصوص در دو مرحله

 شود. حمامي پرداخته مي مخلوط آكريليك با الياف سلولزي به روش دو

 رنگرزی مخلوط آکریلیک با الیاف سلولزی به روش دو حمامی
جهت رنگرزي مخلوط آكريليك با الياف سلولزي به روش دو حمامي، ابتدا بخش آكريليكي اين مخلوط با 

 رنگرزي مواد رنگزاي بازيك در دماي جوش با مواد رنگزاي بازيك بر اساس نسخه و نمودار رنگرزي داده شده،
كنند. در صورت ايجاد لكه بر روي بخش سلولزي، كاالي مخلوط گردد و بعد كاالي مخلوط را آبكشي ميمي

زدايي و شستشو را با مقدار كمي شود. البته عمل لكهگراد با شوينده شسته ميسانتيي درجه 62در دماي 
 توان انجام داد. گراد نيز ميسانتيي درجه 02فرموزول و اسيد استيك در دماي 

ي عمليات رنگرزي، بخش سلولزي مخلوط با برخي از مواد رنگزاي مستقيم كه بر روي آكريليك در ادامه
شوند. بعد از اتمام رنگرزي بخش سلولزي، گراد، رنگرزي ميسانتيي درجه 02تا  72گذارند در دماي لكه نمي

شود و در اين دما گاهي مقداري گراد به تدريج خنك ميسانتيي رجهد 52دماي حمام رنگرزي تا دماي 
شود. در خاتمه پس از آبكشي و آبگيري، كاال در دماي كننده به حمام رنگرزي افزوده ميي نرممحلول ماده

 شود. يك نمونه رنگرزي مخلوط نخ آكريليك با الياف سلولزي در ماشين بوبين رنگ كنيپايين خشك مي
 در دو مرحله با رنگزاي مستقيم و بازيك، در ادامه آورده شده است. 

 رنگرزی مخلوط آکریلیک با الیاف سلولزی به روش مداوم
جهت رنگرزي مخلوط آكريليك با الياف سلولزي قبل از رنگرزي عمليات پرزسوزي، آهارگيري و شستشو در 

ي مخلوط تحت كشش ي شستشو و آبگيري پارچهشود. بعد از مرحلهصورت نياز بر روي پارچه انجام مي
 هاي آن برطرف شود. شود تا چروکماليم در ماشين استنتر خشك مي
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گرم بر ليتر صابون به مدت  5/2در رنگرزي مخلوط نخ آكريليك با پنبه، ابتدا كاال را با آب جوش و مقدار 

 گردد. دروي كاالي مخلوط، جزء آكريليك مخلوط رنگرزي ميدهند. پس از شستشدقيقه شستشو مي 22

 مواد مصرفي مورد نياز براي رنگرزي بخش آكريليك نشان داده شده است. 5جدول 

 مواد مصرفي مورد نياز براي رنگرزي بخش آكريليك 5 جدول

مواد مصرفی مورد 

 نیاز
 كنندهديسپرس ريتاردر سولفات سديم رنگزاي بازيك

 گرم بر ليتر 2/2-0/1 گرم بر ليتر 5/2-1 گرم بر ليتر 2-4 ر حسب شيدب مقدار مصرف
 

نشان داده  6باشد. نمودار رنگرزي بخش آكريليكي كاالي مخلوط در شكلمي 52:1رنگرزي  L:Rميزان 

 شده است. 

 
 نمودار رنگرزي بخش آكريليكي كاالي مخلوط 6 شكل

، تمامي مواد به جز رنگزاي بازيك به حمام رنگرزي جهت رنگرزي بخش آكريليكي مخلوط آكريليك و سلولز

ي درجه 62دقيقه دماي حمام به  22يابد كه ظرف مدت شود. دماي حمام طوري افزايش مياضافه مي

ي رنگزاي بازيك به حمام رنگرزي افزوده گراد محلول مادهسانتيي درجه 62گراد برسد. در دماي سانتي

 122گراد در دقيقه به آرامي به دماي سانتيي حرارت حمام رنگرزي با شيب يك درجهشود. درجه مي

رسد )در صورت نبودن ماشين رنگرزي دماي باال در آزمايشگاه دماي جوش براي گراد ميسانتيي درجه

يدهاي تيره دقيقه و براي ش 22باشد(. بر حسب شيد رنگ، جهت شيدهاي روشن حدود آزمايش كافي مي

 يابد. گراد ادامه ميسانتيي درجه 122دقيقه رنگرزي در دماي  02تا 

گردد. جهت ي ميگراد سرد و تخليهسانتيي درجه 62پس از پايان زمان رنگرزي، حمام رنگرزي تا دماي 

 62در دماي حذف رنگزاهاي سطحي و حذف آثار لكه بر روي كاالي سلولزي، ازيك حمام شستشويي 

 گرم بر ليتر صابون استفاده كنيد.  1دقيقه با مقدار  02گراد به مدت سانتيي درجه
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 رنگرزی مخلوط پلی آمید با پنبه

كار  ي مقاوم لباسي توليد پارچهمخلوط پلي آميد و پنبه به علت دوام و استحكام زيادي كه دارد بيشتر برا

هايي شود. رنگرزي مخلوط پلي آميد و پنبه همانند مخلوط پلي آميد و پشم با مشكالت و سختياستفاده مي

باشد. جهت حصول رنگرزي مخلوط پلي آميد و پنبه، بخش يكنواخت مواجه ميدر كسب رنگرزي مطلوب و 

شود و بخش پلي آميدي آن سلولزي مخلوط دو ليف با مواد رنگزاي خمي نامحلول يا راكتيو رنگرزي مي

 گردد.رنگرزي مي 1:2بيشتر با مواد رنگزاي اسيدي متال كمپلكس

 باشد كه عبارتند از:ز اهميت ميدر رنگرزي مخلوط نايلون و پنبه چند نكته حائ

 اسيدي مصرفي جهت رنگرزي بخش نايلوني الزم است داراي درصد حالليت بااليي باشند. رنگزايمواد  -1

 هاي ترموست يا ترموپالستراندمان رنگي رنگزاها در محيط بخار اسيدي باال باشد و رنگزا در برابر رزين -2

 مقاوم باشند.

 بر روي الياف سلولزي كم باشد. 1:2اي اسيدي متال كمپلكس گذاري مواد رنگزاثر لكه -0

 جايي باشد.جابهمواد رنگزاي خمي بايد در زمان دادن بخار اسيدي به رنگزا داراي حداقل مهاجرت و  -4

برخي از مواد رنگزاي مناسب اسيدي و خمي مناسب براي رنگرزي مخلوط پنبه و نايلون نشان  7در جدول

 داده شده است.

 برخي از مواد رنگزاي مناسب اسيدي و خمي مناسب براي رنگرزي مخلوط پنبه و نايلون 7 دولج

 یلونفاز نا یمناسب جهت رنگرز یدیاس یرنگزا

 مخلوط

فاز  یمناسب جهت رنگرز یخم یرنگزا

 مخلوط یاپنبه

C. I. Acid Orange 64 C. I. Vat Black 25 
C. I. Acid Orange 62 C. I. Vat Yellow 1 

C. I. Acid Yellow 151 C. I. Vat Violet 10 
C. I. Acid Red 102 C. I. Vat Green 0 
C. I. Acid Blue 25 C. I. Vat Orange 20 
C. I. Acid Blue 70 C. I. Vat Orange 11 
C. I. Acid Blue 110 C. I. Vat Blue 6 

 

 پنبه -ی پلی آمیدای پارچهرنگرزی دو مرحله

باشد به طوري كه رنگرزي فاز جايي كه شرايط رنگرزي براي دو رنگزاي اسيدي و راكتيو متفاوت مي از آن

اد اي مخلوط با مونايلوني مخلوط با مواد رنگزاي اسيدي در يك محيط اسيدي ضعيف يا خنثي و فاز پنبه

 پذيرمام رنگرزي امكانشود. رنگرزي اين دو جزء در يك حرنگزاي راكتيو در يك محيط قليايي انجام مي

 باشد.نمي
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 ي دوم، رنگرزي جزء نايلوني مخلوط:مرحله
 0ايلوني مخلوط پلي آميد و پنبه با مواد رنگزاي اسيدي تلون و مواد كمكي مصرفي بر طبق جدول قسمت ن

 شود.انجام مي

 مواد كمكي و رنگزاي مصرفي بخش نايلوني مخلوط پلي آميد و پنبه 0جدول 

 Telon Fast Scarlet یمواد مصرف
A4GL 

Levegol FTS 
 Acitic acid كنندهيكنواخت

مواد  میزان

 یمصرف
 PH= 5 يمجهت تنظ درصد نسبت به وزن كاال 2/2 درصد نسبت به وزن كاال 05/2

 

ي درجه 52تا  42ي جزء نايلوني مخلوط پنبه و نايلون با رنگزا و مواد كمكي مصرفي در دماي مرحله

سانده دقيقه به دماي جوش ر 45تا  02شود و درجه حرارت حمام رنگرزي ظرف مدت گراد شروع ميسانتي

كند. در پايان رنگرزي دماي حمام دقيقه ادامه پيدا مي 62تا  45شود. رنگرزي در دماي جوش به مدت مي

گراد سانتيي درجه 62ي حمام، كاال در دماي شود. بعد از تخليهگراد خنك ميسانتيي درجه 72رنگرزي تا 

 گردد.شستشو و آبكشي مي

با توجه به روش كار در هر دو مرحله و جداول مربوط، محاسبات  رنگرزی: رسم نمودار و محاسبات

 رنگرزي را انجام دهيد و نمودار رنگرزي را رسم كنيد.

 

 رنگرزی مخلوط پشم و پنبه

 شود:هاي زير انجام ميروشرنگرزي مخلوط پشم و الياف سلولزي اغلب به يكي از 

 رنگرزي به روش يك حمامه با رنگزاهاي اسيدي و مستقيم 

 رنگرزي به روش دو حمامي با رنگزاهاي مخصوص به هر جزء مخلوط 

 ي متحد يا يونيونرنگرزي با رنگزاهاي تركيبي و آماده شده 

در رنگرزي پشم و الياف سلولزي اغلب رنگزاهاي اسيدي به كمك اسيد استيك در حرارت باال جذب پشم 

گراد جذب الياف سانتيي درجه 05تا  72ود و جزء سلولزي با رنگزاي مستقيم به كمك نمك در دماي شمي

 شوند.سلولزي مي

قبل از رنگرزي كاالي مخلوط پشم و پنبه جهت تعيين وزن هر جزء كاالي مخلوط از روش حالليت اجزاء 

 شود.استفاده مي

خلوط پشم و پنبه، مقدار رنگزا و مواد مصرفي ديگر محاسبه با توجه به درصد و وزن هر يك از اجزاي م

 شود.مي
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 رنگرزی کاالی مخلوط پشم و پنبه به روش دو حمامی

در رنگرزي مخلوط پشم و پنبه به روش دو حمامي اغلب از رنگزاهاي اسيدي براي پشم و ازرنگزاهاي مستقيم 

مخلوط با رنگزاي اسيدي لولينگ در يك حمام جدا رنگرزي شود. ابتدا بخش پشمي براي پنبه استفاده مي

مواد مصرفي جزء پشمي كاالي مخلوط پشم و پنبه به روش دو حمامي  12شود. در ادامه يك نمونه جدولمي

 در شكل نشان داده شده است.

 مواد مصرفي جزء پشمي كاالي مخلوط پشم و پنبه به روش دو حمامي 12جدول

 ()درصد یمصرف یزانم یمواد مصرف
 2 ينگلول يدياس رنگزاي

 22 يمسد سولفات
 0 يكسولفور اسيد

 

و درصد و وزن جزء پشمي در كاالي مخلوط، مايع رنگرزي  42:1معادل  L:R ي اول با توجه به در مرحله

 نشان داده شده است، رنگرزي 0ريزند و بر طبق نمودار رنگرزي كه در شكل كنند و در حمام ميرا آماده مي

 دهند.را انجام مي
 

 
 نمودار رنگرزي جزء پشمي در مخلوط پشم و پنبه 0شكل 

تر با رنگزاهاي مستقيم مخصوص، رنگرزي اي مخلوط در درجه حرارت پايينسپس در حمام ديگري جزء پنبه

در اي كاالي مخلوط پشم و پنبه به روش دو حمامي مواد مصرفي جزء پنبه 11شود. يك نمونه جدول مي

 شكل نشان داده شده است.
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 نشان داده شده است، آماده كنيد. 12حمام رنگرزي را با محلول رنگزاي يونيون و مواد كمكي كه در جدول 

 نگزاي يونيونمواد مصرفي مخلوط كاالي پشم و پنبه با ر 12جدول 

 ()درصدیمصرف یزانم یمواد مصرف
 2 يونيون رنگزاي

 12 يمسد سولفات
 گرم 4 مخلوط پشم و پنبه كاالي

L:R 42:1 
 

 انجام دهيد.  11رنگرزي را مطابق نمودار شكل 

 
 نمودار رنگرزي كاالي مخلوط پشم و پنبه با مواد رنگزاي يونيون 11شكل

گرم كاالي  4گراد آماده كنيد. مقدار سانتيي درجه 42رنگزا در دماي  حمام رنگرزي را با مواد كمكي و

 02مخلوط پشم و پنبه را در درون حمام قرار دهيد. دماي حمام را طوري افزايش دهيد كه ظرف مدت 

 62تا  15دقيقه، دماي حمام به دماي جوش برسد. رنگرزي را در دماي جوش بر حسب شيد رنگزا بين 

 امه دهيد تا هيچ رنگزايي در پساب مشاهده نشود.دقيقه اد

 ي رنگرزي، كاال را از حمام خارج كنيد و شستشو دهيد.پس از خاتمه

 

 خواص ثباتی مواد رنگزا

ي رنگرزي تحت تاثير عمليات تكميلي مختلفي از قبيل ضد هر چند كه يك كاالي نساجي بعد از مرحله

گيرد ولي اغلب رنگزاهاي ب كردن، شستشو كردن و... قرار ميچروک كردن، بخار و فيكسه كردن، ضد آ

 باشند. ولي يكتجاري در برابر اين عمليات و عمليات مشابه ديگر از يك ثبات نسبي رنگ برخوردار مي
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كاالي نساجي رنگرزي شده بعد از عرضه به بازار و در زمان مصرف در معرض انواع عمليات تر و خشك مثل 

هاي آلي، نور خورشيد، سايش و... ها، حاللكننده، اسيدها، قليايرق بدن، عوامل سفيدشستشو، تماس با ع

ي محيطي گيرد. ميزان شدت اين عمليات به عوامل متعددي از قبيل جنس پارچه، شرايط استفادهقرار مي

ه ي اغلب در دماي نزديك باي پنبهباشد. به عنوان مثال، يك حولهي نهايي از كاال وابسته ميكاال و استفاده

گراد با سانتيي درجه 45شود يا يك لباس پشمي در درجه حرارت ي جوش با يك شوينده شسته مينقطه

 باشد.ي شنا، همواره با آب كلردار در تماس ميشود و يا البسهصابون شسته مي

گي دارد. به مقاومت و پايداري هر رنگزايي ي رنگزا به مقدار زيادي به ثبات آن رنگزا بستسودمندي يك ماده

هاي آلي، گازها و... ها، حاللدر مقابل نور، شستشو، تماس با عرق بدن، عوامل سفيد كننده، اسيدها، قلياي

، مقاومت رنگزا نسبت به تغيير آمريكا ثبات رنگ AATCCشود. بر اساس استاندارد ثبات رنگزا گفته مي

اين شود. بنابرر عوامل محيطي، نگهداري و يا استفاده از كاالي مورد نظر گفته ميهاي رنگي در برابمشخصه

ي رنگزا در روي كاال در برابر عوامل مختلف به هنگام توليد و مصرف كاال، قدرت مقاومت و پايداري يك ماده

 شود.خواص ثباتي ناميده مي

ها و استانداردهاي مورد توافق كشورها رالعملجهت تعيين ثبات رنگ يك كاالي نساجي در دنيا قوانين، دستو

 هاي آزمايشگاهيروشتبيين شده است كه در اين استانداردهاي تعريف شده، ثبات رنگ كاالي نساجي با 

 شود.اي سنجيده ميويژه

ز كننده و يا اسيدهاي رقيق بر روي رنگ پارچه، قطراتي اي اثر مواد سفيدبه عنوان مثال جهت مشاهده

ها و معيارهايي ريزند و تغييرات رنگ را با مقياسي رنگ شده ميهاي مذكور را بر روي سطح پارچهمحلول

 كنند.گيري ميكه در استاندارد تبيين شده است، اندازه

شود كه بر روي اين معيارها درجات جهت تعيين درجات ثبات رنگ از دو نوع معيار يا اسكيل استفاده مي

ي عدد دهي براي تعيين درجات ثبات براي هر يك از شوند كه نحوهاعدادي مشخص ميثبات رنگ با 

 گيريد.معيارها را در ادامه فرا مي

و معيار  Gray scaleمعيارهاي تعيين درجات ثبات رنگ در نساجي به دو دسته معيار يا اسكيل خاكستري 

 شوند:تقسيم مي Blue scaleيا اسكيل آبي 

 Gray scaleاکستری معیار یا اسکیل خ

 Grey Scales Forهاي معيار تغيير رنگ )معيار يا اسكيل خاكستري خود نيز شامل دو معيار به نام
Coloringو معيار لكه )( گذاريGrey Scales For Stainingمي ) باشد. معيار تغيير رنگ براي

تحت تاثير عملياتي به غير از عمليات هايي كه هاي رنگرزي شده و نمونهي تغيير رنگ در نمونهمقايسه

ها باشد كه اين كارتجفت كارت خاكستر مي 5شوند. اين معيار داري گيرند، استفاده مينوردهي قرار مي

، دو 1ي اند. جفت كارت شمارهگذاري شدهشماره 5تا  1ي اند و از درجهدو به دو در كنار هم قرار گرفته

اشند كه بيشترين اختالف عمق رنگ را با يكديگر دارند. بر عكس جفت كارت بعدد رنگ خاكستري مي
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هاي باشند. جفت كارتباشند كه بدون اختالف در عمق رنگ مي، دو عدد رنگ خاكستري مي5ي شماره

داراي  5باشند به طوري كه اعداد نزديك به عدد داراي اختالف رنگي بين اين دو جفت كارت مي 5تا  1بين 

ي كمترين ثبات و جفت دهندهنشان 1ي باشند. جفت كارت شمارهين اختالف رنگي در عمق رنگ ميكمتر

يك عدد معيار خاكستري تغيير  12باشد. در شكلي باالترين ثبات رنگ ميدهندهنشان 5ي كارت شماره

 رنگ نشان داده شده است.
 

 
 يك عدد معيار خاكستري تغيير رنگ 12شكل

جفت  5باشد. اين معيار متشكل از گذاري ميار يا اسكيل در سري معيار خاكستري، معيار لكهنوع ديگر معي

ي باشد. جفت كارت شمارهمي 4-5و  0-4، 2-0، 1-2باشد كه شامل درجات كارت سفيد و خاكستري مي

ي ت كارت شمارهباشد كه كمترين اختالف رنگ را با هم دارند. بر عكس جفمتشكل از دو كارت سفيد مي 5

باشد كه بيشترين اختالف رنگ را با يكديگر دارند. بنابر اين يك كارت سفيد و يك كارت خاكستري مي 1

ي دهنده، نشان1ي گذاري و جفت كارت شمارهي بهترين ثبات لكهدهنده، نشان5ي جفت كارت شماره

 گذاري نشان داده شده است.معيار خاكستري لكه 10كلباشد. در شگذاري ميبدترين ثبات لكه
 

 
 گذاريمعيار خاكستري لكه10شكل 
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جهت سنجش ثبات نوري يك رنگزا بر روي كاالي نساجي استفاده  Blue scaleاز معيار يا اسكيل آبي 

باشد كه توسط رنگزاهايي كه استاندارد آبي رنگ مياي پشمي عدد نوار پارچه 0شود. اين معيار داراي مي

 اند.نشان داده شده است، تحت شرايط استاندارد رنگرزي شده 10در جدول

 مواد رنگزاي مصرفي در معيار استاندارد آبي 10 جدول

 یندکس(کالر ا ی)شماره رنگزا یماده یارمع
1 C. I. Acid Blue 124 
2 C. I. Acid Blue 120 
0 C. I. Acid Blue 00 
4 C. I. Acid Blue 121 
5 C. I. Acid Blue 47 
6 C. I. Acid Blue 20 
7 C. I. Soiubilized Vat Blue 5 
0 C. I. Soiubilized Vat Blue 0 

 

در مقابل نور خورشيد داراي باالترين تغيير رنگ  1ي اي شمارههاي پشمي رنگرزي شده، نوار پارچهاز پارچه
باشد. ي كمترين ثبات رنگ در برابر تابش نور ميدهندهنشان 1ي ثبات باشد و بنابراين عدد يا درجهمي

 باشد و بنابرايندر مقابل تابش نور خورشيد داراي كمترين تغيير رنگ مي 0ي اي شمارهبالعكس، نوار پارچه
 باشد.بات رنگ در برابر تابش نور ميي بيشترين ثدهندهنشان 0ي ثبات عدد يا درجه

 ثبات رنگزا در برابر عملیات شستشویی

اثير آب ي تباشد. ثبات شستشويي نتيجهثبات شستشويي كاالي رنگرزي شده از اهميت خاصي برخوردار مي
ا ر بر ثبات يگذاباشد به طوري كه نوع شوينده، نوع رنگزا و دما از عوامل تاثيري رنگزا ميو شوينده بر ماده

باشد. وقتي كه كاالي نساجي در طول عمر خود به دفعات زياد در معرض پايداري رنگزا در برابر شستشو مي
شود. اي برخوردار ميي رنگزا بر روي كاال، از اهميت ويژهگيرد، ثبات شستشويي مادهعمليات شستشو قرار مي
شوند. بنابراين بايد مواد اي به طور مكرر شسته ميراب پنبهاي يا يك جوي پنبهبه عنوان مثال يك حوله

رنگزايي براي رنگرزي اين نوع كاالها به كار برده شود كه از ثبات شستشويي بااليي برخوردار باشند و رنگ آنها 
 به آساني در اثر شستشو از بين نرود. 

معرف بيشترين  5معرف كمترين و مقياس  1شود. مقياس ارزيابي مي 5تا  1ثبات شستشويي بر اساس مقياس 
 5تا  1ها به غير از ثبات نوري بين باشد. مقياس تمامي ثباتثبات يك رنگزا در برابر عمليات شستشو مي

 باشد.مي
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اغلب  ي سفيد رنگ نشده كهجهت تعيين ثبات رنگ پارچه در برابر شستشو بر طبق استاندارد يك تكه پارچه
ي همراه ديگر نيز بر طبق جداول استاندارد براي هر جنسي باشد و يك پارچهرنگي مي ياز جنس همان پارچه

ي رنگ شده ي استاندارد همراه مولتي فايبر )چند جنسي( را بر روي پارچهگردد ويا يك پارچهانتخاب مي
 ، صابون مخصوصمقطر ي رنگي و مولتي فايبر سفيد را در محلولي استاندارد شامل آبدوزند و هر دو پارچهمي

، باشددهند و تحت شرايط زماني و دمايي كه بر طبق استاندارد ميو كربنات سديم با درصد معين قرار مي
 كنند.آزمايش را شروع مي

اي با بافت ساده، بدون هيچ تكميل شيميايي زايد و مواد ي تك جنسي، پارچهي همراه نمونهپارچه
ي ها از جنس نمونهي مولتي فايبر در دسترس نباشد يكي از پارچهاشد. اگر پارچهبي نوري ميكنندهسفيد

ي مخلوط، گردد. در مورد پارچهي ديگر را بايد مطابق جدول انتخاب ميي مورد آزمون و پارچهرنگرزي شده
، انتخاب دار آن كمتر استهاي همراه بايد موافق با جنس غالب تر و ديگري از جنسي كه مقيكي از پارچه

باشد. در ي مورد آزمايش ميگذاري نمونهي همراه سفيد، ارزيابي ميزان لكهشود. هدف از قرار دادن نمونه
 ي مخالف آن نشان داده شده است.ي مورد آزمون و پارچهي رنگرزي شدهها از جنس نمونهپارچه 14جدول

 ي مخالف آني مورد آزمون و پارچهي رنگرزي شدهاز جنس نمونه هاپارچه 14 جدول

 یااول  یجنس قطعه

موافق با  یدسف یپارچه

 جنس نمونه

 ی مخالف(ی همراه سفید )پارچهی دوم پارچهجنس قطعه

 20و  20آزمون  یدما یبرا

 گرادیسانت یدرجه
 یدرجه 20و  20آزمون  یدما یبرا

 گرادیسانت
 يسكوزو پشم پنبه
 ------- پنبه پشم

 ------- پنبه ابريشم
 پنبه پشم ويسكوز
 يسكوزو ويسكوز استات

 پنبه پنبه يا پشم يدآم پلي
 پنبه پنبه يا پشم استر پلي

 پنبه پنبه يا پشم آكريليك
 

باشند. موجود مي TVو  DWي ي همراه چند جنسي با توجه به دماي مورد استفاده به دو دستهپارچه

اي آن دي استات سلولز و پشم نيز كه در نوار پارچهDW ي چند جنسي همراه استاندارد نوعازپارچه

شوند گراد، استفاده ميسانتيي درجه 62و در موارد خاص تا  52، 42هاي در دماي باشد، براي آزمونمي

ي بافته شده كه جنس پشم و استات را در نوار پارچه TVد نوع ي چند جنسي همراه استاندارولي از پارچه

نوارهاي  15شوند. در جدول گراد استفاده ميسانتيي درجه 05تا  62هاي خاص در دماي ندارند براي آزمون

 ي چند جنسي همراه به ترتيب اتصال به هم نشان داده شده است.دو نوع پارچه
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 ي چند جنسي همراه به ترتيب اتصال به همپارچهنوارهاي دو نوع  15 جدول

 TV یهمراه چند جنس یپارچه DW  یهمراه چند جنس یپارچه
 استات سلولز يتر استات سلولز دي
 شده يدگريپنبه سف شده يدگريسف پنبه

 يدآم يپل يدآم پلي
 استر يپل استر پلي

 يليكآكر آكريليك
 يسكوزو پشم

باشند. پس از آزمايش در زمان و دماي آزمايش از طريق مكانيكي در حركت مي محلول و كاالها در طول
 گذاري رنگ بري آزمايش مقدار لكهكنند و در خاتمهها را آبكشي و خشك مياستاندارد تعيين شده، پارچه

هاي مقياس ها ياي سفيد و همچنين ميزان كاهش رنگ پارچه و تغيير رنگ آن با اسكيلروي پارچه
گيري دازه، كالريمتر( انگذاري و تغيير رنگ )معيارهاي خاكستري( يا به صورت دستگاهي )اسپكتروفتومترلكه
 شوند.مي

هاي رنگي و سفيد را بعد از خارج كردن از حمام شستشو ها، پس از پايان شستشو، پارچهدر تمامي آزمون
دهند و آن را به آرامي به مدت يك دقيقه تكان باشد، قرار ميمي ليتر آب 2ليتري كه در آن  4در يك بشر 

ها را با كنند و آب اضافي نمونهدهند. در پايان كاالها را با آب معمولي به مدت يك دقيقه آبكشي ميمي
م در ها با هكنند. سپس در حالي كه دو جزء رنگي و سفيد تنها از يك سمت بخيهفشار دست خارج مي

 شوند.گراد به صورت آويزان خشك ميسانتيي درجه 62باشند در دماي كمتر از تماس مي
اف، اي متراكم از اليي اليهكنند و پس از تهيهي مورد آزمايش الياف باشد، ابتدا الياف را فشرده مياگر نمونه

مراه چند جنسي يا تك جنسي موافق و مخالف با ي هي پارچهي الياف را بين نمونهي متراكم شدهنمونه
 شود.دهند و اطراف آن را با نخ سفيد دوخته ميجنس نمونه قرار مي

ي مورد آزمايش نخ باشد، ابتدا الزم است نخ به صورت تريكو )كشبافي يا حلقوي( بافت شود و اگر نمونه
شود. البته اطراف و مابين نمونه دوخته مي ي چند جزئي قرارمي دهند وها را عمود بر نوار پارچهسپس نخ

 هاي استاندارد موافق و مخالف به صورت گيسي شكل بافت.ي رنگرزي شده را به نخاي از نمونهتوان دستهمي
ي ي مركب را طوري تهيه كرد كه پارچهي چاپ شده باشد، الزم است نمونهي مورد آزمايش پارچهاگر نمونه

 با روي پارچه باشد.  همراه در تماس
دستگاه شستشوي مكانيكي در تعيين ثبات شستشويي ممكن است يك ماشين رنگرزي نمونه رنگ كني با 

باشد كه تحت فشار و سيستم گرمايشي روغن داغ باشد. هاي استيل در آن ميقابليت جاگذاري و نصب ليوان
شوند توسط موتوري به طور دائم در يهاي مخصوص بر روي آن پيچ مقسمت گردان داخل حمام كه ليوان

باشد تا بر طبق استاندارد تعيين شده محلول رنگرزي به طور دائم در حركت ظرف روغن در حال چرخش مي
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باشد. اين ماشين نمونه رنگ كني قابل كنترل و برنامه ريزي از طريق پروگرامر ماشين را دارد و با يك بار 
 هاي استيل قرار داد و آزمايش كرد. ي را در ليوانهاي متعددتوان نمونهآزمايش مي

بر طبق استاندارد ملي ايران كه از كشورهاي ديگر اقتباس شده است، دستگاه شستشوي مكانيكي استاندارد 
باشد كه در انشعابات شعاعي اين محور، شود، شامل حمام آبي با يك محور دوار ميديگري كه استفاده مي

 555تا  545متر و حجم ميلي 105تا  115متر و ارتفاع ميلي 02تا  72قطر حدود  ظرف فوالدي ضد زنگ با
دور بر دقيقه  42تا  00ليتر قرار دارد. محور دستگاه شستشو، همراه با ظروف متصل به آن با سرعت ميلي

 چرخد.مي
گراد در طول آزمايش، سانتيي درجه 2ي حرارت آب به صورت ترموستاتيكي با تولرانس حداكثر درجه

 دارد.دماي حمام را بر طبق ميزاني كه مشخص شده است، ثابت نگه مي
هاي شستشو و عمل شده و عمل نشده )شاهد( را با رعايت مرز مشترک، در كابينت بازديد نمونه در نمونه

ي ي همراه بررسبر روي پارچهگذاري دهند و اعداد تغيير رنگ نمونه و لكهمقايسه با معيار خاكستري قرار مي

دهد. جهت سنجش ميزان گذاري براي تعيين ثبات شستشويي را نشان ميي عددگردد. جدول نحوهمي

 گيرند.كمك مي 16گذاري در عمليات تعيين ثبات شستشويي از جدولتغييرات رنگ و لكه

 عيين ثبات شستشوييگذاري در عمليات تميزان تغييرات رنگ و لكه 16جدول 

درجه ثبات رنگ 

 در برابر شستشو
 یشده یرنگرز یرنگ پارچه ییراتتغ

 یهاول
 یبر رو یگذارو اثر لکه ییراتتغ

 یدسف یپارچه

 يخاكستر 5 ياسمق يرنگ مشابه ييربدون تغ 5
 5 ياسمق يمشابه يگذاربدون لكه

 يخاكستر
 يخاكستر 4-5 ياسمق يمشابه يگذارلكه يخاكستر 4-5 ياسمق يرنگزا كم و مشابه ييرتغ 5-4

 يخاكستر 4 ياسمق يمشابه يگذارلكه يخاكستر 4 ياسمق يرنگزا كم و مشابه ييرتغ 4

 يخاكستر 0-4 ياسمق يمشابه يگذارلكه يخاكستر 0-4 ياسمق يرنگزاكم و مشابه ييرتغ 4-0

0 
 0 ياسمق يو مشابه رنگزا متوسط ييرتغ

 يخاكستر
 يخاكستر 0 ياسمق يمشابه يگذارلكه

 يخاكستر 2-0 ياسمق يمشابه يگذارلكه يخاكستر 2-0 ياسمق يو مشابه يادرنگزا ز ييرتغ 0-2

 يخاكستر 2 ياسمق يمشابه يگذارلكه يخاكستر 2 ياسمق يمشابه يادرنگزا ز ييرتغ 2

2-1 
 1-2 ياسمق يو مشابه يادرنگزا ز ييرتغ

 يخاكستر
 يخاكستر 1-2 ياسمق يمشابه يگذارلكه

 يخاكستر 1 ياسمق يمشابه يگذارلكه يخاكستر 1 ياسمق يمشابه يادرنگزا ز ييرتغ 1
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باشد. به عنوان مثال درروكش مبلمان، ياري از موارد ثبات در برابر نور از اهميت بسياري برخوردار ميدر بس

فرش، پرده رنگي و... رنگ كاال نبايد به آساني در اثر انواع نور از بين برود. مقاومت رنگزاها در برابر نور تحت 

يژن محيط تحت تاثيرنور به اكسيژن راديكالي باشند. اكستاثير دما، رطوبت و ميزان اكسيژن هوا متغير مي

زان دهد. ميكند. افزايش رطوبت و دما سرعت رنگ پريدگي را افزايش ميشود و رنگزا را تجزيه ميتبديل مي

 0معرف كمترين و مقياس  1شود. مقياس ارزيابي مي 0تا  1ثبات رنگ كاال در برابر نور بر اساس مقياس 

 باشد.ر رنگزا بر روي كاال ميمعرف بيشترين ثبات نوري ه

ي استاندارد رنگ شده در معرض ي رنگ شده را همراه با يك نمونهجهت تعيين ثبات رنگ در برابر نور نمونه

دهند. مقدار پريدگي رنگ كه در يك مدت زمان استاندارد، نور مصنوعي نزديك به نور خورشيد قرار مي

به ثبات نوري آن  0تا  1اي بين عدد شود و درجهقايسه و سنجيده ميي استاندارد مافتد با نمونهاتفاق مي

معرف باالترين ثبات نوري رنگ و بدون رنگ پريدگي در  0شود. درجه يا مقياس رنگ در نمونه داده مي

 اشد.بمعرف كمترين ثبات نوري رنگ و باالترين رنگ پريدگي در نمونه مي 1باشد و درجه يا مقياس نمونه مي
شود به طوري كه زمايشات ثبات نوري همراه با يك معيار يا اسكيل خاص استاندارد آبي رنگ انجام ميآ

ي سازي شدهشوند و پس از قرار دادن در معرض نور مصنوعي شبيهنيمي از نمونه و معيار آبي پوشانده مي
غيير اند، بدون تها كه پوشانده شدهنمونهدهد و نيمي ديگر از ها تغيير رنگ ميخورشيد، نيمي ديگر از نمونه

ي مورد آزمايش )نورديده و نور نديده( با تغيير ايجاد شده مانند. اختالف بين دو قسمت نمونهرنگ باقي مي
)ثبات نوري عالي(  0)ثبات نوري ضعيف( و 1شود و به صورت عددي بين در معيار استاندارد آبي مقايسه مي

 شود. گزارش مي
سنجي گردد؛ يعني به روشي مشخص شود كه در آزمايش تعيين ثبات نوري الزم است ابتدا دستگاه زمان

ي كافي در معرض نور دستگاه قرار گرفته است. امروزه از استاندارد مرجع ثبات نوري پشم آبي كاال به اندازه
شود. براي اين كار تمامي ميبندي استفاده براي مشخص ساختن اتمام آزمايش تعيين ثبات نوري و درجه

دهند و زمان تغيير ي پشمي مرجع استاندارد آبي رنگ را به ترتيب جدول در درون دستگاه قرار ميپارچه 0
كنند تا در آزمايشات بعدي حداقل مورد نظر يادداشت مي 0تا  1رنگ هر پارچه را براي رسيدن به معيارهاي 

گيري و هت رسيدن به معيار مورد نظر مشخص شود. جهت اندازهزمان نوردهي به هر نمونه در دستگاه ج
 شود.ي تغييرات رنگ نمونه قبل و بعد از زمان نور دادن از مقياس خاكستري تغيير رنگ استفاده ميمقايسه

 دستگاه تعیین ثبات نوری

 4522تا  1522دستگاه تعيين ثبات نوري داراي يك عدد المپ قوس گزنون يا قوس كربن با توان مصرفي 
اي كند. المپ گزنون در داخل محفظهباشد كه نوري معادل نور روز يا خورشيد در دستگاه توليد ميوات مي

باشد، قرار دارد. فيلتر داخلي از جنس پيركس )بروسيليكات( و فيلتر اي ميكه اطراف آن دو فيلتر شيشه
هاي پايين را تا حدودي جذب يا منعكس طيف باشد. اين فيلترهاخارجي از جنس شيشه )كربنات( مي

ي سياه كنند. دستگاه همچنين مجهز به حرارت سنج صفحهي پنجره عمل ميكنند و شبيه شيشهمي
 باشد.مي
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 روش آزمایش:
ا باشد ري پشمي به رنگ آبي استاندارد ميهاي مورد آزمايش را به همراه معيار آبي كه پارچهنمونه يا نمونه

ي مورد آزمايش نخ رنگي گر نمونهدر مكان مخصوص دستگاه در مجاورت منبع نور المپ گزنون قرار دهيد. ا
باشد، نخ را به دور يك مقواي نازک به صورت موازي و فشرده به صورت يكنواخت بپيچيد. و در جايگاه 

ر اي از آنها را دي رنگي الياف باشد آنها را شانه و موازي كنيدو اليهمخصوص نمونه گير قرار دهيد. اگر نمونه
ها ها در معرض نور و نيمي ديگر از نمونهد. در تمامي اين سه حالت نيمي از نمونهنمونه گير دستگاه قرار دهي

 باشند.پوشيده مي
ها را در دستگاه تعيين ثبات نوري قرار دهيد. تنظيمات و كاليبراسيون دستگاه را بر طبق كاتالوگ نمونه

هي را تا حصول اختالف رنگرزي بين دو قسمت نمونه دستگاه انجام دهيد. دستگاه را روشن كنيد و نورد
ي اين اختالف را به صورت بصري و در زير منبع نور استاندارد مثل كابين نور استاندارد ادامه دهيد. مشاهده

 به طور مداوم كنترل كنيد. 
د. سپس معيار خاكستري تغيير رنگ نور دادن را ادامه دهي 0شود تا حصول اختالف معادل پيشنهاد مي

اختالف رنگزاي مشاهده شده را در مقايسه با معيار آبي قرار دهيد و عدد مربوط را از روي آن بخوانيد و 

 گزارش كنيد.
 

 ثبات در برابر سایش یا مالش رنگزا

به عبور يا انتقال رنگزا از سطح كاالي نساجي )پارچه يا نخ رنگرزي شده( به  AATCCبر اساس استاندارد 
شود كه اغلب زماني كه رنگزاي تثبيت نشده نزديك سطح كاال باشد، كاال در اثر مالش گفته ميساير سطوح 

 افتد.اتفاق مي
باشد. عمليات مالشي ممكن است به صورت مالش يك پذير ميهاي مختلف امكانمالش يك كاال به صورت

لش پارچه با مواد رنگزا و ذرات هاي موجود در پارچه در هنگام كشش، ماي ديگر، مالش نخپارچه به پارچه
موجود مثل گرد و غبار داخل الياف و... ايجاد شود. در اثر مالش عالوه بر تغيير در خواص فيزيكي از جمله 

كند. تشكيل پرزدانه، ظاهر برفكي و سايش از نتايج كاهش استحكام كاال، خواص ظاهري پارچه نيز تغيير مي
 شود.مالش محسوب مي

باشد و باعث انتقال بيشتر رنگزا بر روي كاال رين عوامل تاثيرگذار بر ثبات مالشي كاال ميرطوبت از مهمت
 گردد.مي

 خشک و مرطوب ی ثبات مالشی یا سایشیدستگاه تعیین درجه
ردد. اين گگيري ثبات سايشي رنگ كاالي نساجي از دستگاه تعيين ثبات سايشي استفاده ميبراي اندازه

باشد كه نيروي عمودي معادل نيوتن مي 0ي مالشي )انگشتي مالشي( به وزن حدود زنهدستگاه داراي يك و
بار برگشت( در خط مستقيم در مسيري به  12بار رفت و  12بار عمل مالش ) 22نيوتن را در  0 ± 2/2با 

 ه بر روي انگشتياي كي مالشي پنبهكند. پارچهمتر بر آزمونه )نخ يا پارچه( اعمال ميميلي 124 ± 0طول 
باشد كه فقط عمل آهارگيري و سفيدگري بر روي اي استاندارد ميي سفيد پنبهشود، پارچهمالشي نصب مي

ي نرم ضد آب يا توري سيمي باشد. از يك كاغذ سنبادهميلي متر مي 52 ± 2آن انجام شده است و ابعاد آن 
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كن با هم رسد. در صورتي كه هر سه گرمگراد ميسانتيي درجه 162تا  112ي روشن شود، دما به محدوده

گراد برسد. اغلب براي دماهاي سانتيي درجه 202تا  152ي تواند به محدودهروشن شود، دماي ماشين مي

كنند تا زمان رسيدن به دماي مطلوب و نهايي كاهش يابد. پس كن را روشن ميمتفاوت در ابتدا هر سه گرم

 كنند.ها را خاموش ميكناي مطلوب نهايي، برخي گرماز رسيدن به دم

 تنظيم عرض زنجير حامل سوزن با عرض كار -4

هاي پارچه را در هر دو طرف، بر گيرد. لبهكننده، صورت مياين عمل هنگام توقف زنجير توسط اهرم تنظيم

 ند. كشدهند و سپس غلتك برسي را به سمت پايين ميها قرار ميروي سوزن

 تنظيم زمان تثبيت حرارتي -5

اي و اهرم دستي كن استنتر آزمايشگاهي، عمل تنظيم زمان، با يك اهرم كالچ دو مرحلهخشكدر ماشين 

شود. براي تنظيم دقيق سرعت بايد زمان واقعي باشد، انجام ميثانيه متغير مي 062تا  02ي در محدوده

ي تثبيت به دست آورد. هنگامي كه اهرم كالچ در حالت تند از ناحيه مورد نياز را از هنگام ورود تا خروج

باشد و اگر اهرم كالچ در حالت كند باشد، زمان ثانيه متغير مي 122تا  02باشد، فرمان توسط اهرم دستي از 

 باشد.ثانيه متغير مي 062تا  02توسط اهرم دستي از 

 شان داده شده است.دو ماشين استنتر آزمايشگاهي ن 10در ادامه شكل 
 

 
 ماشين استنتر آزمايشگاهي 10شكل

 بازدید از کارخانجات

در بازديد از كارخانجات رنگرزي همچنين به غير از موارد ذكرشده در استنتر آزمايشگاهي با توجه كامل در 

 كاركرد ماشين استنتر صنعتي و پرسش از كارشناسان مربوط، در گزارشي به موارد زير بپردازيد. 

 ي كاركرد آنهاعلت استفاده از دو كليد قطع و وصل در دو سر ماشين و نحوه -1

 ي باز كردن شيرهاي بخار، آب و هوابررسي نحوه -2

 ي مناسب پارچه بر روي زنجير اصلي استنترتغذيه -0
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 نماي جانبي از ماشين استنتر 10 شكل
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 رنگرزی مخلوط الیاف ارزشیابی: واحد یادگیریفرم 

 :معیار شایستگی

 نمره هنرجو 2حداقل نمره قبولی از  مرحله کار ردیف

  1 سلولز -رنگرزي مخلوط پلي استر 1

  1 رنگرزي مخلوط پلي استر پشم 2

  2 رنگرزي مخلوط نايلون و اكريليك با الياف ديگر 0

  1 شيتعيين ثبات نوري و شستشويي و ساي 4

5 
كاربرد دستگاه استنتر براي خشك كردن و تثبيت 

 پارچه
2  

هاااي غير فني، ايمني، بهااداشااات، توجهااات شاااايساااتگي 

 محيطي و نگرش:زيست

 رعايت قواعد و اصول در مراحل كار –1

 استفاده از لباس كار و كفش ايمني -2

 تميزكردن دستگاه و محيط كار –0

 رعايت دقت و نظم -4

2  

 * نمرات ميانگين

 است. 2* حداقل ميانگين نمرات هنرجو براي قبولي و كسب شايستگي، 

 



سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی جهت ایفای نقش خطیر خود در اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش 
و برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران، مشارکت معلمان را به عنوان یک سیاست اجرایی مهم دنبال می کند. برای 
تحقق این امر در اقدامی نوآورانه سامانه تعاملی بر خط اعتبارسنجی کتاب های درسی راه اندازی شد تا با دریافت نظرات 
معلمان دربارۀ کتاب های درسی نونگاشت، کتاب های درسی را در اولین سال چاپ، با کمترین اشکال به دانش آموزان و 
معلمان ارجمند تقدیم نماید. در انجام مطلوب این فرایند، همکاران گروه تحلیل محتوای آموزشی و پرورشی استان ها، 
گروه های آموزشی و دبیرخانۀ راهبری دروس و مدیریت محترم پروژه آقای محسن باهو نقش سازنده ای را بر عهده 
داشتند. ضمن ارج نهادن به تالش تمامی این همکاران، اسامی دبیران و هنرآموزانی که تالش مضاعفی را در این زمینه 

داشته و با ارائۀ نظرات خود سازمان را در بهبود محتوای این کتاب یاری کرده اند به شرح زیر اعالم می شود.

  
 124211 با كد رنگرزي اسامي هنرآموزان شركت كننده در اعتبارسنجي كتاب   

  استان محل خدمت  نام و نام خانوادگي رديف
اصفهان محمدرضا جمشيدي  1

tvoccd@roshd.ir

www.tvoccd.medu.ir




