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 1واحد یادگیری 

 رنگرزی الیاف سلولزی

 
 

 مقدمه

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 گردد.می

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

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

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

 دارد.

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

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

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

 مناسب و نیروی انسانی ماهر استفاده گردد.
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 الیاف حیوانینگرزی ر 

 زرات کار در آزمایشگاه و برخی اطور خالصه با قوانین و مقرز کتاب رنگرزی هنرجویان ابتدا بهفصل ادر این 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 ایمنی شرط اول کارایمنی و احتیاط شرط اول 

 محیطی در آزمایشگاه رنگرزیایمنی، بهداشتی و زیست مقررات

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

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

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

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

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

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

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

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

 باشد:آزمایشگاه رنگرزی به شرح ذیل می

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

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

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

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

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

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

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

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

 دهید و در پایان آبکشی کنید.

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

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

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

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

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

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

 نکنید.

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

 .کنید

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

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

 رنگرزی نریزید.

 

 وسایل آزمایشگاه رنگرزی

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

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

 شود. بعد ازای بعدی کتاب به تناسب کاربردشان در آن فعالیت آزمایشگاهی، شرح داده میهاست در بخش
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 الیاف حیوانینگرزی ر 

طور عمودی وارد ظرف آب مقطر کنید و را بهآن خارج شود. سپس سر پیپت  پالستیکی را فشار دهید تا هوای
ی قبل فشرده و خالی شده، آب مقطر وارد پیپت شود را فشار دهید تا بر اثر مکش حباب که در مرحله Sی دگمه

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

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

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

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

 کنید.
 

 متر PHو  PHکاغذ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 قبل و بعد از سفیدگریای تصاویر نخ پنبه 9 شکل

 های گرم کردن حمام تکمیل و رنگرزی در آزمایشگاه رنگرزیراه

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

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

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

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

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

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

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

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

 .رنگ شود



  
 

 05 

 الیاف حیوانینگرزی ر 

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

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

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

  
 ریچراغ گاز بونزن و حمام بنماتصویر  14 شکل

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

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

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

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

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

 شده است.

 
 ی سطح داغکنندهتصویر گرم 11 شکل

 گزارش کار آزمایشگاه رنگرزی

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

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

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

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

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

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

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

 شوند:رنگرزی به سه دسته یا کالس زیر تقسیم می

 Aمواد رنگزای مستقیم کالس  -1

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

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

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

 اهمیت ندارد.

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

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

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

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

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

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

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

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

 میزان مواد مصرفی مورد نیاز 2جدول شماره 

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

 نمودار رنگرزی: 

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

 
 تصویر نمودار رنگرزی پنبه با رنگزای مستقیم 18شکل 

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

 ی جوشمدت زمان رنگرزی در نقطه 3ی جدول شماره
 

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

 :روش کار

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

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

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

 0حمام  3حمام  2حمام  1حمام  مواد مصرفی

 % 2 % 2 % 2 % 2 رنگزای مستقیم

 % 24 % 24 % 24 % 24 نمک طعام

 

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

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

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

 دهد.های متفاوت را نشان میبشر با حجم

 
 آزمایشگاهی بشر تصویر 19شکل 

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

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

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

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

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

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

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

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

 گردد.

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

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

 اضافه کنید.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

𝑔کربنات سدیم 
𝑙⁄  نمک𝑔

𝑙⁄ درصد رنگزا نسبت به وزن کاال 

 %0/4تا  20 0-2

 %2تا  0/4% 30 14-2

 %0تا  2% 00 10-0

 به باال 0% 00 24-0

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

𝒈کربنات سدیم 
𝒍⁄  نمک𝒈

𝒍⁄ درصد رنگزا نسبت به وزن کاال 

 %0/4تا  34 14

 %1تا  0/4% 00 10

 %2تا  1% 64 10

 %0تا  2% 04 24

 به باال 0% 94 24

 رنگرزی پنبه با رنگزای راکتیو )روش صنعتی(

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

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

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

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

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

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

 ماشین رنگرزی وینچ با رنگزای راکتیو درای رنگرزی پارچه پنبه

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

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

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

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

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

 باشد.می

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

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

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

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

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

 نسخه رنگرزی:

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

 نشان داده شده است. 6

 میزان مواد مصرفی 6جدول
 

 4حمام  3حمام  2حمام  0حمام  مواد مصرفی

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

نمک طعام )گرم در لیتر مایع 

 رنگرزی(
20 20 34 34 

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

 04:1(: L:R) نسبت مایع به کاال

 رنگرزی:نمودار 

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

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

 روش آزمایش:

 روش ساخت محلول رنگزای راکتیو سرد:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 بمانید.

 
 بشرگیر تصویر 26شکل 

 نسخه رنگرزی:

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

 گرم و میلی لیتربرحسب میزان مواد مصرفی  0جدول 

 
 روش کار:

 ی رنگزا خمی نامحلول:ی سوسپانسیون مادهروش تهیه

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

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

 رنگزا را خوب خمیر کنید.

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

 خواهید داشت.

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

 تبدیل رنگزای خمی نامحلول به حالت محلول در آب -0

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

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

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

 0 حمام 3حمام  2حمام  1حمام  مواد مصرفی

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

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

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

 برسانید.سی سی 104

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

 ی رنگزای خمی حل شده توسط پنبهجذب ماده -2

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

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

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

 با آب سرد آبکشی کنید.

 نمودار رنگرزی:

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

 
 تصویر نمودار رنگرزی پنبه با رنگزای خمی نامحلول 20شکل 

 اکسیداسیون رنگزای خمی محلول روی پنبه -3

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

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

 دقیقه عمل کنید.

 صابونی کردن  -4

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

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

 مقایسه کنید:

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

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

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

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

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

 شود.آورده می

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

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

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

 رنگرزی پنبه با رنگزای گوگردی در صنعت رنگرزی

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

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

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

 در ماشین ژیگرگوگردی با رنگزای ای پنبهی رنگرزی پارچه

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

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

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

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

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

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

 کند.نمک و دو پاساژ با نمک ادامه پیدا می

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

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

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

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

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

 خشک کردن پارچه آبگیری شده در صنعت رنگرزی

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

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

 شود.می کن سیلندری یا همان غلتکی پرداخته کبه بررسی ماشین خش
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 کن سیلندری یا غلتکیخشک

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

 
 کن سیلندری یا غلتکی عمودی و مسیر حرکت آنتصویر خشک 28شکل 







 42 

 
 تصویر کابینت نوری 34شکل
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 رنگرزی الیاف سلولزی -0فرم ارزشیابی واحد یادگیری 

  معیار شایستگی:

 نمره هنرجو  3حداقل نمره قبولی از  مرحله کار ردیف

  1 انجام آماده سازی الیاف پنبه 0

  1 محاسبات رنگرزی 2

  1 رنگرزی پنبه با مواد رنگزای مستقیم 3

  2 با مواد رنگزای راکتیو رنگرزی پنبه 4

  1 رنگرزی پنبه با مواد رنگزای خمی 5

  2 رنگرزی با ماشین ژیگر 6

شاااایساااتگی هااای غیرفنی، ایمنی، بهااداشااات، توجهااات   

 محیطی و نگرش:زیست

 رعایت قواعد و اصول در مراحل کار  –1 

 کار و کفش ایمنی  استفاده از لباس  -2

 تمیزکردن دستگاه و محیط کار     – 3 

 رعایت دقت و نظم -0 

2 

 

  * میانگین نمرات
 است. 2* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 
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 2 واحد یادگیری                  

 رنگرزی پشم

 
 

 های فنيشایستگي

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

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

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

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

 .كنهاي بوبين و كالف رنگانجام رنگرزي با دستگاه

 

 غیر فنيهای شایستگي

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

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

 

 استاندارد عملكرد

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 روي و نمدي شدن شستشو شود.
 

 
 هاي همزن شستشوشستشوي پشم و شكل چنگالهاي تصوير حوضچه 0شكل

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

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

 ** آب نرم )زاج سفيد( كلسيم

 :وسايل آزمايشگاهي مورد نياز

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

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

 نسخه رنگرزي: 

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

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

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

 % 3 ---- ---- مس سولفات
 

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

 
 تصوير نمودار رنگرزي پشم با مواد رنگزاي كرومي 3شكل 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 گردو

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .استشدهنشان داده ها مورد با برخي دندانه

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

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

 روشناي قهوه كروم زرد زاج سفيد

 خاكي روشن كلريد قلع سوختهاي قهوه زاج سياه

 خاكي تيره بدون دندانه تيرهاي قهوه سبز يا آبي زاج
 

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

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

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

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

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

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

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

 گردند.مي شستشو و سپس سفيدگري

 نتيگزارش کار رنگرزی پشم با قرمزدانه در یک کارگاه رنگرزی س

 روش پیش دندانه برای کسب رنگ تیره با قرمزدانه -1

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

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

 گردد.مي م براي رنگرزي آمادهپش، در محلول دندانه

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

درصد  0تا  1) رسانند. مقدارمي گرادسانتيي درجه 31كنند و حرارت آن را به مي هاي پشم آمادهوزن كالف
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 مواد مورد نياز:
رنگزاي خمي روناس ** اسيد استيک ** قره قوروت **آمونياک**دترجنت غير يوني**زاج سفيد**آب 

 نرم
 وسايل آزمايشگاهي مورد نياز:

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

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 گردد.مي ايجاد نايكنواختي نگزا بر روي پشم ور

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 باشد.مي روي پشم

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 كنند تا رنگزا جذب پشم گردد.مي مقداري اسيدي

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

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

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

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

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

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

 .است عمليات نمدي شدن نيز بسيار خوب

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

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

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

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

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

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

 ر سازندهکشو شرکت سازنده نام رنگزا نوع رنگزا

 آلمان Palatine fast Basf 0:0متال كمپلكس 

 سوئيس Neolane Ciba 0:0متال كمپلكس 

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

 آلمان Isolan Bayer 0:1متال كمپلكس 

 سوئيس Lanasyn Sandoz 0:1متال كمپلكس 

 ژاپن Lanyl L N.S.K 0:1متال كمپلكس 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Irgasol sk .و... نيز استفاده شود 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 شود: تقسيم مي

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

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

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

 :استشدهاز چهار مخزن تشكيل كني رنگهر ماشين بوبين 

 مخزن اصلي  -0

 مخزن رنگزا و مواد كمكي -1

 مخزن رزرو آب -3

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

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

 .استشدهنشان داده 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 باشند.مي و نخ تا پس
 

 

 
 دو ماشين با قابليت رنگرزي كالف با ويژگي كاال ثابت و محلول متحرک  14شكل 
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 و...ها دنده، هاپمپ، موتورها، هاتسمه، هامثل شافت هايي با ابزارهاي مكانيكي و قطعات ماشينآشنا -15

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 معیار شایستگی:

 نمره هنرجو 3حداقل نمره قبولی از  مرحله کار ردیف

  0 سازي الياف پشمآماده 0

1 
 رنگرزي پشم با مواد رنگزاي اسيدي

 
0  

3 
 متال كمپلكس رنگرزي پشم با مواد رنگزاي كرمي و

 
1  

  0 رنگرزي پشم با مواد رنگزاي طبيعي 0

5 
 هاي بوبين و كالف رنگ كنرزي با دستگاهرنگ

 
1  

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

 رعايت قواعد و اصول در مراحل كار –0

 استفاده از لباس كار و كفش ايمني -1

 دستگاه و محيط كار كردن يزتم –3

 رعايت دقت و نظم -0

1  

 * ميانگين نمرات

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

 رنگرزی الیاف بازیافته

 
 

 های فنيشایستگي

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

ستات ادي رنگرزي الياف –كاربرد آنها مواد رنگزاي ديسپرس واصول رنگرزي با مواد رنگزاي ديسپرس و انواع 

رزي گانجام عمليات پس از رن –با مواد رنگزاي ديسپرساستات تريرنگرزي الياف  -اي ديسپرسبا مواد رنگز

كاربرد  گيري وكاراصول به –اف ويسكوز با مواد رنگزاي راكتيورنگرزي الي –و شستشوي كاال پس از رنگرزي

 كنينگ همانندي و اصول نمونه رنگر –رنگرزي بيم و جت در رنگرزيهاي ماشين

 

 غیر فنيهای تگيشایس

 –ايفاي نقش در تيم –مديريت زمان در انجام كارها -پذيريليتئومس –يادگيري –مهارت خوب گوش دادن

 تفكر خالق –تنظيم و اصالح عملكرد–استدالل  –شايستگي محاسبه و رياضي

 

 استاندارد عملكرد

استات الياف دي تواندهنرجو مي يانشود و در پامي اين واحد يادگيري در آزمايشگاه و كارگاه رنگرزي اجرا

 استات و ويسكوز را رنگ كند.و تري
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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 
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 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



 211 

 هاتغییر رنگ

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 









 211 

 دگیری رنگرزی الیاف بازیافتیفرم ارزشیابی واحد یا

 معیار شایستگی:

 نمره هنرجو 1حداقل نمره قبولی از  مرحله کار ردیف

  1 استات با مواد رنگزاي ديسپرسرنگرزي تري 1

  1 استات با مواد رنگزاي ديسپرسرنگرزي دي 2

  2 رنگرزي ويسكوز با مواد رنگزاي راكتيو 3

  1 ماشين رنگرزي بيم و جت 4

  2 همانندي و مثلث رنگ رنگ 7

هسساي غير فني، ايمني، بهسسداشسسست، توجهسسات شسسسايسسسستگي

 محيطي و نگرش:زيست

 رعايت قواعد و اصول در مراحل كار –1

 استفاده از لباس كار و كفش ايمني -2

 دستگاه و محيط كار كردن يزتم – 3

 رعايت دقت و نظم -4

2  

 * ميانگين نمرات

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

 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

1  

 * ميانگين نمرات
 

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

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

 



 622 

 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
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