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چاپ منسوجات سلولزی
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شایستگی های فنی

مفهوم چاپ و انواع کاربردهای آن، ساخت قاب و توری کشی و آماده کردن ماده حساس و کشیدن آن روی 
توری، انتخاب انواع توری با توجه به نوع طرح، نور دادن و در نهایت تهیه شابلون عکاسی شده بخش اول کار 
می باشد. در بخش دوم مفهوم و کاربرد و نحوه ساخت خمیر چاپ، آشنایی با خواص انواع غلظت دهنده ها 
و مواد کمکی و انتخاب غلظت دهنده مناسب، به هنرجو آموزش داده می شود. سپس روش های چاپ روی 
پارچه های سلولزی شامل پنبه و ویسکوز ارائه داده می شود. با توجه به اینکه چاپ روی سلولز به رنگ های 
شیمیایی مختلف، مواد کمکی و عملیات متفاوتی نیاز دارد. در این پودمان به هرکدام جداگانه پرداخته شده 

است. در این پودمان چاپ یک رنگ مدنظر است.

استاندارد عملکرد

این واحد یادگیری در کارگاه چاپ انجام می شود. ساختن قاب و شابلون و طرح دار کردن آن به صورت تک رنگ 
مد نظر می باشد. استفاده از ابزار و وسایل گوناگون جهت سرعت و دقت در کار و با توجه به اصول بهداشت فردی 

و حفظ محیط زیست انجام می گیرد.
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قدیمی ترین نگاره های مصور روی استخوان، سنگ و دیوار غارها به 10000 الی 15000 سال قبل تعلق دارد. 
سومری ها حدود 1200 سال قبل از میالد مسیح، طرح با مهرهای استوانه ای سنگی را ایجاد نمودند. در 600 
تا 900 سال پیش از میالد مسیح چاپ استنسیل در ژاپن و چین متداول بوده است. در سال 1744 میالدي دو 
انگلیسي به نام های کین و پالت، اولین دستگاه چاپ را به نام خودشان ثبت کردند. در سال 1850 میالدي در 
شهر لیون فرانسه چاپ سیلک رواج یافت که پارچه ابریشمی را به همراه مواد مقاوم کننده، چاپ می کردند. از 
آن تاریخ کلمه سیلک به معنای ابریشم وارد صنعت چاپ شد. در سال 1907 میالدي امتیاز چاپ با شابلون های 
روتاری به نام ساموئل سیمون در منچستر انگلستان ثبت گردید. در سال 1950 میالدي پس از کشف مواد 
حساس به نور، توسعه روش های شابلون سازی و به کارگیري ماشین های چاپ اسکرین و روتاری، گام بلندی در 
پیشرفت این صنعت برداشته شد. امروزه صنعت چاپ در نساجی با پیشرفت روزافزون در زمینه های ماشین آالت 

چاپ روتاری و تخت، الک کشی، عکاسی و چاپ دیجیتال، شاهد دگرگونی بزرگی می باشد. 

 ايجاد نقش روي پارچه 
انسان همواره براي تولید محصوالتي که از نظر بصري خوشایند باشند، تالش زیادي کرده است. ایجاد نقش 

روي پارچه یکي از این موارد است. همه روش هایي که روي پارچه نقش ایجاد مي کنند عبارت اند از: 
1  ايجاد نقش با مواد رنگزای جذب شونده: در این روش از مواد رنگزایی که براي جذب داخل الیاف تمایل 

دارند استفاده مي شود. این روش به دو دسته تقسیم مي شود: 
الف( انتقال مواد رنگزا به محل مورد نظر: به عنوان مثال چاپ با مواد رنگزای مستقیم، راکتیو، خمی و... روی 
الیاف سلولزي   ـ مواد رنگزای اسیدی روی نایلون و الیاف حیوانی ـ مواد رنگزای دیسپرس روی پلی استر و 

تری استات و دی استات ـ مواد رنگزای بازیک روی  اکریلیک 
ب( در روش دیگر از نفوذ ماده رنگزا به قسمت هایی از پارچه ممانعت به عمل می آید. این عمل را می توان 
به کمک گره زدن قسمتی از پارچه، نفوذ موم مذاب در نواحی خاصی از پارچه، ایجاد فشار با چوب یا فلزات 
و یا همچنین چاپ کردن پارچه با مواد مقاوم کننده که مانع از نفوذ ماده رنگزا به داخل پارچه می شوند، 

انجام داد. این روش به نام باتیک شهرت دارد.
2  ايجاد نقش با رنگ دانه ها: این مواد، هیچ گونه تمایلي براي جذب و نفوذ در پارچه ندارند. به همین دلیل به 

کمک چسب خاصی به نام بیندر روي پارچه چسبانده مي شوند. به عنوان مثال: پیگمنت ها )رنگ دانه ها(ـ 
الک های پوششی ـ رنگ های پالستیزول ـ رنگ های پودر فلزی.

3  ايجاد نقش به كمك حرارت: حرارت مي تواند رنگ روي پارچه و یا حتي الیاف پارچه را از بین ببرد. در صورت 

کنترل دقیق روي حرارت، نقوش زیبایي ایجاد مي شود. روش هاي زیر از این دسته مي باشند. 
الف( ایجاد نقش با سیلندر هاي تو  خالي با طرح گود یا برجسته: در این روش غلتک داغ مي شود و در تماس 

با پارچه هاي پرز دار، نقش هایي ایجاد مي شود. 

مقدمه
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ب( ایجاد حرارت با لیزر: حرارت می تواند رنگ پارچه و یا خود پارچه را تغییر دهد. برای تغییر رنگ پارچه 
از لیزر های حرارتی نیز استفاده می شود. این روش، رو به گسترش است. عالوه بر آن با افزایش قدرت لیزر 

حرارتی، قسمت هایی از الیاف پارچه سوزانده می شود و نقوش منحصر به فردی را ایجاد می کند. 
4  ايجاد نقش با روش از بین بردن رنگ يا الیاف: این روش به دو گروه تقسیم مي شود: 

الف( در روش اول که به چاپ برداشت معروف است از طریق مواد احیا کننده قوی، مواد رنگزای بخشی 
از پارچه رنگرزی شده را از بین مي برند و الیاف سفید نمایان می شود که به برداشت سفید معروف است. 
حال اگر همزمان با برداشت مواد زنگزای قبلی، مواد رنگزای جدیدی جایگزین مواد رنگزای قبلی شود، این 

نوع چاپ را چاپ برداشت رنگی می گویند. 
ب( این روش روی پارچه های مخلوط و به عنوان مثال ویسکوزـ پلی استر انجام می شود. در این روش  
مطابق یک طرح خاص، الیاف ویسکوز آن ناحیه را با اسید مي سوزانند. )سوختن به مفهوم از بین   بردن 
کامل ویسکوز مي باشد.( این روش، چاپ سوخت Burn Printing نامیده مي شود. این چاپ روي پارچۀ با 

پرز کم بسیار متداول است.
5  ايجاد نقش از طريق تراش پرزهاي پارچه: اگر بخشی از پرز های پارچه، مطابق یک طرح برش بخورد، 

افکت زیبایی  را ایجاد می کند. پارچه پرز دار را از روی سطوح برجسته که بر روی یک غلتک ایجاد شده 
است عبور می دهند. هم زمان یک غلتک سرتاسری پرز های باال آمده را می تراشد. نقش های تراش خورده 

پرز های کوتاه تری دارد. 
6  ايجاد نقش با چسباندن اجسام روی پارچه: این نوع ایجاد نقش براي تولید رومیزي و پرده کاربرد زیادي 

دارد. پارچه هاي خوش رنگ و گران قیمت را مطابق طرح هایي مثالً پروانه بزرگ، برش مي زنند و سپس 
آن را روی پارچه زمینه به کمک چسب و یا پرس داغ می چسبانند. جدا سازي تکه هاي پارچه به کمک 

برش   لیزري متداول شده است.
7  ايجاد نقش با چسباندن پرز روي پارچه: در این روش روی پارچه زمینه چسب می ریزند و سپس پرزهای 

بین 1 الی 3  میلی متر را به صورت کامالً عمودی می چسبانند. این پارچه به جای مخمل به کار می رود. 
8  ايجاد نقش با چروک روی پارچه: سود سوز آور غلیظ روی پنبه چروک ایجاد می کند، از طرفی فنل نیز روی 

نایلون جمع شدگی ایجاد می کند. اگر پارچه را به صورت راه   راه و یا چهار خانه با ابعاد 3 در 3  سانتی متر با مواد 
فوق چاپ کنید در نهایت پارچه به طرز زیبایی چروک دار خواهد شد. این چروک دائمی است. 

9  ايجاد نقش از طريق بافت پارچه: در این روش نخ هاي رنگي و یا تک رنگ، مطابق یک طرح، بافته مي شوند. 

با توجه به اینکه کدام رنگ روي سطح پارچه قرار مي گیرد، نقشه بافت ایجاد مي شود. 

تعریف چاپ

آنچه در این کتاب به عنوان چاپ تدریس مي شود و روش هاي انجام آن آموزش داده مي شود، بر اساس مواد 
رنگزای جذب شونده در الیاف )مواد رنگزاي نساجي( و چاپ رنگدانه ها می باشد. چاپ مواد رنگزا در حقیقت 
رنگرزی موضعی یا از بین بردن موضعی رنگ است. ولي براي پیگمنت ها )رنگدانه ها(، چسباندن رنگدانه در 

نواحي خاص مي باشد. 
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درباره هرکدام از تصاویر شکل 1، یک جمله بنویسید. 
فعالیت 
كالسی  1

شكل 1ـ نمونه هاي ايجاد نقش روی پارچه

دود سوزاندن مواد رنگزا

بالف

تپ

جث

حچ
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چاپ در نساجی به دو روش کلی زیر انجام مي گیرد: 
  روش دستی و روش ماشینی

 روش دستی 
در چاپ دستي عملیات چاپ با دست انجام مي شود. این نوع چاپ با هنر در آمیخته است. چاپ دستي انواع 

مختلفي دارد که عبارت اند از:
  چاپ به وسیله مواد مقاوم كننده: قدمت این روش بسیار طوالنی است و به وسیله موادی مانند صمغ ها، 
رزین ها، موم و... قسمت هایی از پارچه در مقابل مواد رنگزا، مقاوم مي گردد. سپس عمل رنگرزي انجام 
مي گیرد. مناطق مقاوم، بی رنگ باقي مي ماند ولي مناطق غیر مقاوم رنگي مي شود. این نوع چاپ به باتیک 

نیز شهرت دارد. در درس دانش فني پایه، با این نوع چاپ آشنا شدید. 
  چاپ مقاوم به وسیله گره: گره یکی از روش های بسیار قدیمی برای ایجاد نقش روی پارچه است. در این 

روش به وسیلۀ گره زدن در بعضی از نقاط پارچه، از نفوذ ماده رنگزا به داخل آن جلوگیری می کنند. 
  چاپ به وسیلۀ قالب يا مهر: در این روش ابتدا طرح را روی چوب ترسیم مي کنند. قسمت های خارج طرح را با 
وسایل مخصوصی از روی سطح چوب کنده و جدا می کنند تا نقش به صورت برجسته روی چوب نمایان شود. 
یک تکه نمد را روی یک قطعه چوب مي چسبانند. به وسیلۀ قلم مو، خمیر رنگ را روی آن پخش می کنند تا 
نمد به عنوان استامپ مورد استفاده قرار بگیرد. با فشردن قالب بر روی استامپ قسمت های برجستۀ طرح به 

ماده رنگزا آغشته شده با فشردن آن بر روی پارچه، طرح مورد نظر به روی آن انتقال مي یابد.
  چاپ به وسیله كلیشه )استنسیل(: طرح را با یک خودکار روی یک طلق مثالً روی فیلم های رادیولوژی 
ترسیم مي کنند. با قیچی یا هر وسیلۀ مناسب، طرح را از روي طلق یا فیلم رادیولوژي تخلیه مي کنند. 
به پارچه  از منافذ طرح  تا خمیر  از روی طلق منتقل مي کنند  را  به وسیلۀ یک تکه اسفنج، خمیر رنگ 

منتقل شود. این روش یکی از بهترین روش های چاپ طرح های منظم و قابل تکرار می باشد. 
  چاپ اسكرين تخت: این روش از تکامل چاپ کلیشه به دست آمد. پارچه خاصي به نام توري و الک حساس 

و... وظیفه کلیشه را به عهده دارد.

 روش های ماشینی چاپ 
روش هاي چاپ ماشیني با سرعت و دقت بسیار زیادي، عملیات چاپ را انجام مي دهند و با توجه به شیوه کار 

به چهار نوع تقسیم مي شوند: 
الف( ماشین چاپ اسکرین تخت، ب( ماشین چاپ اسکرین روتاري، ج( ماشین چاپ غلتکي، د( ماشین چاپ 

دیجیتال.
با عملکرد ماشین هاي چاپ در پودمان هاي بعدي آشنا خواهید شد. در این پودمان روش چاپ اسکرین تخت 

دستي را فرا مي گیرید. 
چاپ اسكرين تخت دستی: این نوع چاپ در کار گاه های کوچک متداول است. چاپ بر روی میز های با سطح قابل 
انعطاف و مخصوص انجام می شود. الیه مناسبي از نمد یا ابر روی میز قرار مي گیرد سپس یک سطح پالستیکي 
فشرده یا چرمی روی آن کشیده می شود تا ضمن خاصیت انعطاف پذیري، آب و خمیر چاپ به داخل میز نفوذ 
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نکند. شابلون ها با توجه به طرح و تعداد رنگ مورد نظر 
ساخته مي شوند. عرض میز های چاپ به عرض پارچۀ 
مورد استفاده، بستگی دارد. طول میز به عوامل گوناگوني 
بستگي دارد. در چاپ های تکه ای که عمل چاپ بر روی 
به  پارچه های برش خورده صورت می گیرد، طول میز 

پارامتر هاي کمتري ارتباط دارد. 
مراحل ساخت شابلون عبارت اند از: 

 تهیه طرح
 ساخت قاب
 توری کشی
 الک کشی

 نور دهی
 شست و شو و رتوش کردن

 سخت کردن
در دو لبه میز چاپ، ریل فلزی نصب می شود تا از آن 
برای بستن راپورت استفاده شود. راپورت یا ریپیت به 
معنای تکرار است. بر روي میز عکاسي و میز چاپ اجزا و 
قطعاتی وجود دارند که جاي مناسب و پشت سر هم قرار 
گرفتن شابلون ها را عهده دار می باشند و در چاپ های 

چند رنگ کاربرد دارند.
پارچه بر روی میز چاپ توسط چسب های مخصوصی 
الصاق مي گردد. شابلون آماده شده در جاي مناسب 
بر  روی پارچه قرار می گیرد. خمیر چاپ بر روی شابلون 
ریخته مي شود که توسط وسیله ای به نام رنگ کش یا 
راکل، خمیر چاپ از منافذ شابلون عبور کرده به سطح 

پارچه منتقل مي شود. 
برای چاپ اسکرین تخت به روش دستی لوازم و مواد 

زیر نیاز است: 
 شابلون آماده و عکاسی شده )با توجه به ریپیت( 

 میز چاپ
 راکل

 خمیر چاپ مادر
 ماده رنگزا

 ماشین آالت خشک کن
 ماشین آالت تثبیت

شابلون سازی
چاپ  براي  که  است  شده  توري کشي  قاب  شابلون 
اسکرین تخت به کار مي رود. طرح مورد نظر به کمک 
روش شابلون سازي روي آن ایجاد مي شود. نمونه یک 

شابلون آماده شده را در شکل 2 مشاهده مي کنید.

شابلون سازي داراي مراحل زیر است. این مراحل باید 
به ترتیب انجام شود. 

تهیه طرح: تهیه طرح، یکی از مهم ترین مراحل در چاپ 
می باشد. طرح، براي جلب نظر مشتري نقش اساسي دارد. 
لباس هاي زیادي وجود دارند که از نظر جنس با هم یکسان 
مي باشند ولي تفاوت در طرح، باعث فروش بیشتر آن، 
مي شود. در یک کارگاه کوچک چاپ، آرشیوي از طرح هاي 
مختلف را تهیه مي کنند تا در زمان مناسب، طرح مورد 
نظر را چاپ کرده و محصول را به بازار ارائه کنند. پس از 

تهیه طرح، آن را به فیلم مثبت تبدیل مي کنند. 
فیلم مثبت، به کاغذ نیمه شفافي)کاغذ کالک(، گفته مي شود 
که طرح با جوهر مشکي روي آن ترسیم شده باشد. تهیه 

فیلم مثبت به یکي از روش های زیر انجام مي شود. 
 ترسیم طرح به وسیله قلم راپید

 ترسیم طرح با رایانه
 تهیه طرح های آماده از بازار

شكل2ـ شابلون آماده
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ترسیم طرح به وسیله قلم راپید: برای ترسیم طرح، بر  روی کاغذ کالک از قلم های مخصوص طراحی به نام 
راپید استفاده می شود. قلم هاي راپید معموالً با توجه به ضخامت نوک آن   )بر حسب میلي متر( تقسیم بندی 
می گردند. برای ترسیم خطوط ظریف از قلم های راپید ظریف تر و برای پر کردن سطوح طرح از قلم راپید با 
نوک ضخیم استفاده می شود. قلم هاي راپید داراي جوهر ویژه اي است. )این جوهر کامالً مشکي رنگ است( . 

در شکل 3، انواع قلم راپید و کاغذ کالک را مشاهده مي کنید.

میز نور: براي رسم روي کاغذ کالک از میز ویژه اي به 
نام میز طراحي استفاده مي شود. این میز شامل صفحه 
المپ هایي  آن  زیر  در  که  می باشد  شفافي  شیشه اي 
قرارگرفته است. ارتفاع و زاویه سطح میز طراحي، قابل 
تنظیم است و باید مناسب قد کاربر تنظیم شود. در 
شکل 4 نمونه یک میز طراحي را مشاهده مي کنید. قلم 
از  یا  و  پر کنید.  از مرکب مخصوص مشکی  را  راپید 
قلم یک بار مصرف راپید استفاده کنید. طرح را روی 
میز طراحی الصاق کنید. کاغذ کالک را بر روی طرح 
بچسبانید. المپ هاي میز را روشن کنید. با قلم راپید 
طرح را بر  روی کاغذ کالک و به صورت پر رنگ ترسیم 
کنید. پس از اتمام کار فیلم مثبت را با دقت ببینید و 

در  صورت لزوم آن را اصالح کنید.    

قلم راپیدكاغذ كالك طراحی
شكل3

شكل4ـ میز طراحی

پايه متحرک

سطح شیشه ای و منبع نوری

پیچ های تنظیم 
زاويه و ارتفاع
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ترسیم با رايانه: نرم افزارهاي ویژه اي وجود دارد که امکان ترسیم طرح را براي کاربر، فراهم مي کنند. به کمک 
نرم افزار، رنگ هاي مختلفي استفاده مي شود تا قبل از چاپ، زیبایي طرح آزموده شود تا در  صورت مناسب 
بودن، براي تهیه فیلم مثبت اقدام شود. چاپگر هاي ویژه اي وجود دارد که مي تواند طرح مورد نظر را مستقیماً 

به فیلم مورد نظر منتقل کرد. 

تهیه طرح های آماده از بازار: با توجه به گران  بودن تجهیزات مربوط به چاپ فیلم مثبت، شرکت هایي وجود 
دارند که به صورت سفارشي و یا طرح های از قبل آماده، فیلم هاي مثبت را عرضه مي کنند. استفاده از این 

طرح ها، براي کارگاه هاي کوچک پیشنهاد مي شود. 

1  طرح مناسب را انتخاب کنید.

2  ارتفاع، زاویه سطح میز و میزان نور دهي میز طراحي را تنظیم کنید. 

3  طرح اصلي و کاغذ کالک را روي سطح میز بچسبانید. 

4  کلیه خطوط طرح را با قلم راپید ترسیم کنید. 

5  فیلم مثبت را با طرح اصلي انطباق دهید و در صورت لزوم آن را اصالح کنید. 

ساخت قاب: قاب شابلون تخت، چارچوب فلزی یا چوبی است که توری شابلون بر روی آن به طور یکنواخت 
کشیده و نصب می شود. باید به این نکته توجه کرد که استحکام قاب های چوبی کمتر از قاب های فلزی است. 
قاب ها به شکل مربع یا مستطیل می باشند و اضالع آن بر یکدیگر کامالً عمود می باشند و معموالً به وسیله 

گونیا تنظیم می شوند. 
در قاب های فلزی از فلزات تقریباً سبک )آهن یا آلومینیوم( استفاده می شود. نقاط اتصال جوشکاری مي شوند، 
تیزي لبه ها با سمباده یا سوهان صیقلی می گردند. ابعاد قاب به اندازه طرح مورد نظر بستگی دارد. معموالً 
ابعاد قاب، 5 سانتی متر از باال و پایین طرح و 5 سانتی متر از چپ و راست طرح، بزرگتر است. این ابعاد بزرگتر 

 محل مناسبی برای نگهداری از فیلم های مثبت در نظر بگیرید. 
 از کثیف کردن و رنگی کردن فیلم مثبت پرهیز نمائید. 

 نام و تاریخ استفاده از طرح را روی پوشه ای که طرح ها در آن نگهداری می شوند، ثبت کنید. 

نكته

نكات ايمنی 
با توجه به اتصال میز طراحی به برق، موارد ایمنی را رعایت کنید. و بهداشت

فعالیت 
عملی  1
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براي قرار گرفتن خمیر چاپ بر روي شابلون است. باید دقت کرد که چهار چوب قاب ساخته شده، منفذ بازي 
نداشته باشد تا در فرایند چاپ، مواد خمیر به داخل چهارچوب قاب نفوذ نکنند. همچنین قاب باید کامالً صاف 
باشد، بدین منظور برای اطمینان از صاف  بودن قاب ساخته شده آن را روی یک سطح شیشه ای صاف قرار داده 

و با فشار دست مطمئن شوید قاب کامالً صاف است.
در شکل 5 نمونه هایي از قاب چوبي و فلزي را مشاهده مي کنید.

توری كشی: عملي است که در طي آن توري تحت کشش معیني روي قاب چسبانده مي شود. نوع چسب باید 
به گونه اي باشد که در اثر تماس با خمیر چاپ، استحکام خود را از دست ندهد.

توري: پارچه اي بافته شده با طرح تافته است. یکنواختي تارها و پود ها بسیار مهم است. از طرفي تراکم یکسان 
تار و پود در تمام سطح پارچه از اهمیت زیادي برخوردار است. به همین دلیل کارخانه هاي زیادي وجود دارند 
که فقط توري مي بافند. قیمت توري در مقایسه با پارچه معمولي، بسیار گران تر مي باشد. توری شابلون های 
استفاده  از آن کمتر  ابریشم  به دلیل گرانی  یا پلی استر می باشند.  و  نایلون  ابریشم،  الیاف  از  تخت، معموالً 
می شود. نایلون به دلیل خواص االستیک و انعطاف پذیری بیشتر، فشار های مکانیکی را بهتر تحمل می کند 
و مقاومت آن، در مقابل اسید و قلیا نسبتاً خوب می باشد. مشکل الیاف پلی آمید یا نایلون تخریب آنها در 

مجاورت مواد اکسید کننده یا اسید فرمیک، فنل و کرزول می باشد. 
توری های پلی استری، دارای خواص االستیک کمتر و مقاومت شیمیایي بیشتر نسبت به توری های نایلونی 

می باشند، همچنین در مقابل مواد اکسید کننده، اکثر حالل ها، اسید و قلیا مقاومت خوبی دارند.
تار و پود توري ممکن است به صورت نخ هاي تک فیالمنت و یا چند  فیالمنتي به کار رود. توري هاي تک  فیالمنت در 
از نظر چسبندگي الک به  مقابل سایش، استحکام بیشتري دارند. این در حالي است که توري هاي چند  فیالمنتي 
توري مناسب تر مي باشند. معموالً توری ها را بر  حسب تعداد نخ در واحد طول مثالً در یک سانتی متر از 15 تا 200، 
شماره گذاری یا مش بندی می کنند. شماره یا مش پایین، نشانۀ توری دارای منافذ بزرگ تر است که خمیر های حاوی 
ذرات جامد بزرگ تر از آن به راحتی عبور می کنند. در این شابلون ها مشکل گرفتگی توری کمتر به  وجود می آید. با 

بزرگ  شدن شماره توری، منافذ کوچک تر شده و جهت چاپ خطوط ریز و نوشته ها به کار  می رود. 

شكل 5   ـ نمونه اي از قاب آلومینیومي و قاب چوبي

 قاب آلومینیومي

 قاب چوبی

اگر خمیر چاپی حاوی ذرات درشت باشد و از توری هایی با مش باال استفاده شود چه مشکلي پدید مي آید؟ 
پرسش 1
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مشخصات مهم توری چاپ عبارت اند از:
 نمره مش: تعداد نخ های تشکیل دهنده توری در طول یک سانتي متر از توري را مش مي گویند.
  اندازه منافذ: فاصله )بر حسب میکرون( بین دو تار یا دو پود متوالي در بافت توري را مي گویند.

  درصد منطقه باز: به نسبت مجموع سطح منافذ توري به سطح کل توری بر حسب درصد گفته می شود. 
  ضخامت توری: به اندازه ضخامت توری برحسب میکرومتر گفته می شود. معموالً توری های ظریف تر نازک تر 

می باشند.
  رنگ توري: توري ها به رنگ هاي سفید، زرد، نارنجي، قرمز و رنگ هاي دیگر وجود دارند. تولید کنندگان توري 
با تغییر رنگ توري مي خواهند اهمیت تولیدات جدید خود را نشان دهند. به عنوان مثال شرکت ZBF براي 
توري هاي مش باالي 100، رنگ نارنجي و قرمز را در نظر گرفته است. نمره مش توري در کناره یا حاشیۀ 

توري ها و به فاصله هر نیم متر چاپ مي شود.
نحوۀ نگهداري توري: محل قرار گرفتن توري ها، تمیز و کامالً مجزا از بخش رنگ ها و مواد دیگر می باشد. در 

محل نگهداري توري نباید لبه هاي تیز و یا شیشه شکسته وجود داشته باشد.

اندازه لکه قرمز روی توری ها در دو تصویر یکسان است. از 
این تصویر چه نتیجه اي مي گیرید؟

شکل رو به رو محل نگهداري توري را نشان مي دهد. نکات مهمی 
که در رابطه با این تصویر به ذهنتان می رسد را بنویسید.

بر روي توري ها، عالئمي چون حروف انگلیسي نوشته مي شود. در جدول 1، معاني این عالئم نوشته شده است. 

جدول 1ـ تقسیم بندی توری ها بر حسب درصد مساحت مناطق باز

مساحت تقريبی نقاط باز توری برحسب درصدنوع توری

S (Small(
T (Thick(

HD (Heavy Duty(

45
30
20

فعالیت 
كالسی2

فعالیت 
كالسی3
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 توري كشي 
به عملي گفته مي شود که در طي آن توري مخصوص چاپ، تحت کشش مناسب روي قاب چسبانده مي شود. 

توری کشی به دو صورت انجام مي شود: توری کشی دستی و توری کشی ماشیني.

توري كشي دستی
در توري کشي دستي همه مراحل با دست انجام مي شود. ابتدا یک قاب مناسب از جنس چوب یا فلز کامالً صاف و 
با اتصال کناره ها با زاویه قائمه تهیه کنید. در شکل 6، اضالع قاب عالمت گذاري شده است. عالوه بر قاب و توري،  
به یک میز و چسب مناسب و قلم مو و چکش پالستیکي نیاز است. قاب شابلون را آماده کنید. قاب را سنباده زده 
و براده های آن را از روی سطح قاب پاک کنید. از صاف و صیقل بودن آن اطمینان حاصل کنید. سپس با قلم مو، 

سطح رویی اضالع A و C قاب را به طور 
از گذشت  پس  بزنید.  یکنواخت چسب 
چسب  در  حالی که  دقیقه،  چند  حدود 
نیمه خشک )هنوز حالل چسب به طور 
قابلیت  تا  است  نشده  تبخیر  کامل 
چسبندگی داشته باشد.( است، توري را 
تحت کشش و با توجه به شکل بر روي 

 شكل 6   ـ قاب عالمت گذاري شدهاضالعي که چسب زده اید بچسبانید.

بیشتر  اتصال  براي  پالستیکي  از چکش 
توري، چسب و قاب استفاده کنید. کشش 
دو ضلع آخري بسیار مهم است و باید با 
یک وسیله اي همانند شکل 7 انجام گیرد. 
پس از چسباندن دو ضلع اول )A,C(، وسط 
با دستمال و آب گرم مرطوب  توري را 
کنید. این کار باعث کشش آسان تر توري 
فرو  سوزن ها  در  را  توري  لبه  مي شود. 
کنید و سپس با حرکت چرخشی قاب به 
توري،  بر  را  مناسبي  فشار  پایین،  طرف 
دو  بر  وارده  فشار  دقت کنید  وارد کنید. 
سطوح  همه  به  فشار  باعث   )B,D( ضلع 
توري شده و سطح توري کشي شده کامالً 
نحوه کشش   ،7 باشد. شکل  شكل 7ـ توری كشی به روش دستییکنواخت 

سوزن های نگه دارنده توری

نگه دارنده قاب

توري را نشان مي دهد.
بهتر است با ضربات آرام چکش پالستیکي، قدرت چسبیدن توري به قاب را افزایش دهید. ضربات نباید باعث 

پاره شدن توري گردد. در صورت لزوم با همین روش توري را به سطح جانبي قاب نیز بچسبانید. 
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با توجه به اینکه چسب های صنعتی دارای حالل های شیمیایی می باشند، سعی کنید از تماس مستقیم چسب 
با بدن و همچنین استشمام بوی آن جلوگیری کنید. چسب زدن را در زیر هود با فن روشن انجام دهید. 

توري كشي ماشیني: در کارگاه هاي بزرگ و کارخانجات به منظور افزایش سرعت و دقت در تهیه شابلون، عمل 
کشش توري، توسط دستگاه پنوماتیک انجام مي شود. براي این کار، لبه هاي توري را در سوزن هاي مخصوص 
دستگاه قرار مي دهند. قاب را زیر دستگاه قرار می دهند. با روشن  کردن دستگاه، هر چهار فک )هر چهار طرف 
توري( توسط سیلندر هاي پنو ماتیک به طور هم زمان و در چهار جهت به یک میزان کشیده مي شوند. میزان کشش 
توري باید به گونه اي باشد که حالت قرار گرفتن توري روي قاب صاف و مستحکم باشد. اگر از چسب هاي دو جزیي 
استفاده شود. ابتدا روي قاب بدون توري، جزء اول چسب زده مي شود. بعد از قرار گرفتن توري کشیده   شده برروي 

قاب، جزء دوم چسب، اضافه مي شود. در شکل 8  ، نمونه 
دستگاه کشش توري پنوماتیکي را مشاهده مي کنید.

برطرف کردن  جهت  توری،  و  قاب  آماده شدن  از  پس 
دترجنت  و  آب  با  آن را  توری،  سطح  روی  بر  چربی 
شست و شو می دهند. چربی مانع از نفوذ ماده حساس به 
داخل توری می شود. شابلون خشک شده را با دستمال 
تمیز و با مقداری پودر تالک مالش داده تا ذرات زائد 
موجود در منافذ لیف از آن جدا شوند، سپس با تکان 
دادن شابلون پودر تالک را از توری جدا می کنند. از 

توری شسته شده خودداری کنید.  به  شكل    8  ـ ماشین توری كشی پنوماتیكدست زدن 

چرا نباید روي توری شسته شده، دست بکشید؟ 

1  قاب شابلون را به ابعاد مناسب بسازید و یا از قاب های آماده استفاده کنید.

2 از مسطح بودن قاب مطمئن شوید. )انجام تست مسطح بودن قاب(

3 قاب ها را کامالً تمیز کنید. این کار را با شست و شو و سنباده  زدن انجام دهید.

4 توري کشي را بر روي قاب انجام دهید.

5 میزان کشش توري را کنترل کنید.

6  چربي زدایي از توری را با شست و شو انجام دهید. و یا دستمال آغشته به الکل را پشت و روي توري 

بکشید.

نكات ايمنی 
و بهداشت

پرسش   2

فعالیت 
عملی  2
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 الک كشي 
الک فتو     امولسیون مخلوطی از مواد حساس به نور و الک امولسیون است که در اثر تابش نور پلمیریزه شده 
سخت می گردد. معموالً ماده حساس به نور، بی کرومات پتاسیم می باشد. به دلیل حساسیت این ماده به نور، قبل 
از استفاده در معرض نور قرار نمی گیرد. پس از خروج از بسته بندی، ماده حساس و الک امولسیون را در محیط 

پس از توري کشي با پشت دست به توري بزنید، در  صورتي  که صداي شبیه طبل داشته باشد توري کشي 
موفقیت آمیز بوده است. عالوه بر آن وجود هر  گونه چروک روي سطح توري نشانه کافي   نبودن میزان کشش 

توري مي باشد.

نكته

شكل 9ـ ظروف حاوي مواد فتو امولسیون

امولسیون  الک  به  حساس  ماده  نسبت  مي کنند.  مخلوط  نور  کم 
تاریکی، خوب هم می زنند.  در  را  این مخلوط  به 10 مي باشد.   1
ببندید  را محکم  آنها  در صورتي که همه مواد مصرف نشد، درب 
تا خراب نشود. در شکل 9 ظرف حاوي امولسیون، سخت کننده و 

مي کنید. مشاهده  را  حساس کننده 
ظرف بزرگتر حاوي خمیر امولسیون است و ظروف کوچک تر حاوي 

حساس کننده و سخت کننده مي باشد.

بحث كنید     1
چرا به این مواد، الک فتو    امولسیون مي گویند؟

آیا مي توانید مشخص کنید از بین دو ظرف کوچک کدام ظرف حاوي حساس کننده و کدام ظرف حاوي 
سخت کننده مي باشد؟

الک را توسط وسیله ای به نام ناودانی بر روی سطح شابلون به صورت 
الیه ای همگن و یکنواخت می کشند. براي این کار در محیط کم نور، 
به  را  ناوداني الک  با حرکت دادن  ناوداني مي ریزند.  را داخل  الک 
سرتاسر لبه ناوداني مي رسانند. شکل 10، نحوه الک کشي درست 

را نشان مي دهد. 

شكل 10 ـ الک كشي با دست

پرسش   3
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سپس لبه ناوداني را با توري مماس مي کنند. قاب توري را کمي مایل نگه مي دارند و ناودانی را به آرامی از پایین به 
طرف باال مي کشند. بهتر است عرض ناوداني، کمي از عرض قاب کمتر باشد تا ناوداني به راحتي در داخل قاب حرکت 
کند. براي پوشش همه سطح توري، این عمل ممکن است چند بار تکرار شود. برای جمع  کردن ماده حساس اضافی 
که از پشت شابلون بیرون مي زند، یک ناودانی خالی را از پایین به باال، به پشت توری بکشید. با قرار  دادن شابلون 

در یک خشک کن، در دماي حدود 50   درجه سانتی گراد 
به مدت نیم ساعت، شابلون کامالً خشک مي شود. براي 
آزمایش صاف بودن الک کشي، ابزار ویژه اي ساخته شده 
است که میزان صافي سطح الک را می سنجد. شکل 11، 

نمونه این ابزار را نشان مي دهد.
درصورتی که الک روی توری صاف نباشد با سایش پودر 

شكل 11ـ زبري سنج الک حساستالک روی توری آن را اصالح کنید.

نور دهی: به منظور سفت شدن ماده حساس به نور، )در نقاطی که طرح وجود ندارد( باید به آن نور تابانیده شود. 
زمان نور دادن به عوامل زیر بستگي دارد:

  نوع و نمره توري  )نمره بیشتر، زمان کمتر( 
  میزان قدرت منبع نوري  )نور با شدت بیشتر، زمان کمتر(

  نوع فتو    امولسیون  )از روي تجربه و یا کاتالوگ همراه(
  فاصله منبع نور تا شابلون  )فاصله بیشتر، زمان خیلي بیشتر(

نور باعث سفت  شدن الک فتوامولسیون و حل نشدن آن در آب می گردد.

بحث كنید     2
زبري سنج الک حساس، چه فایده اي دارد؟ درباره فواید آن با هم بحث کنید.

1  ماده فتو    امولسیون را در یک ظرف تمیز آماده کنید.

2  عمل هم زدن را به آرامي انجام دهید تا مخلوط کف نکند.

3  در محیطی کم نور  )نور قرمز( ماده فتو    امولسیون را درون ناودانی بریزید.

4  ناودانی را از پایین به سمت باال روی توری بکشید.

5  شابلون آغشته  شده به ماده فتو    امولسیون را درون اتاقک خشک کن قرار دهید تا خشک شود.

چرا جهت حرکت ناوداني از پایین به طرف باال مي باشد ؟
پرسش  4

فعالیت 
عملی  3



16

معموالً نور    دادن بین 1 تا 10 دقیقه در کارگاه های کوچک و 10 تا 60   ثانیه     )به علت داشتن منابع نور با شدت 
بیشتر( در کارخانه های بزرگ می باشد. زمان دقیق نوردهی توسط چند آزمایش به صورت تجربی به دست می آید. 
نور دادن بر روي میز نور دهي انجام مي شود. میز نوردهي همانند میز طراحي است با این تفاوت که در آن تغییر 
زاویه امکان پذیر نیست و منابع نوری قوی تر و یکنواخت تری وجود دارد. این دستگاه وقتي روشن مي شود نور 
بسیار زیادي تولید مي کند. در نتیجه شابلوني که الک  خورده باشد نباید در آنجا باشد، زیرا این حجم نور باعث 
خرابي آن خواهد شد. بدین منظور شیشه میز نور را کامالً تمیز کنید. فیلم مثبت را با چسب نواری شفاف، روی 
شیشه بچسبانید. شابلون الک  خورده را روی آن قرار داده و همانند شکل 12 اجسام را بر روی آن قرار دهید. پس 

از اطمینان از صحت مراحل انجام شده، المپ هاي میز نور را براي مدت زمان مناسب روشن کنید.

رابطۀ فاصله منبع نوري تا شابلون و زمان نوردهي چگونه است؟

جسم سنگین

اسفنج

مقوای مشكی

شابلون حساس كشی شده

شیشهفیلم مثبت

منبع نوری

زمان نور دادن را چگونه تعیین مي کنید؟ اگر مقدار نور کم و یا زیاد باشد چه مشکلي به وجود مي آید؟ 
جدولي رسم کنید و پاسخ خود را در آن درج کنید. 

شكل 12ـ نحوه قرار گرفتن اليه های مختلف

پرسش   5

پرسش  6
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میز های  از  نوردهی  منظور  به  بزرگ  کارگاه های  در 
نور مکانیزه استفاده می کنند. این میز های نور، دارای 
شابلون  روی  و  بوده  منعطف  که  می باشند  صفحه ای 
قرار می گیرد. پس از قرار گرفتن شابلون، میان میز نور 
و صفحه منعطف، توسط مکش هوا، صفحه به شابلون 
می چسبد. این مکانیسم، در واقع معادل همه اجزایی 
که در عکاسي به روش سنتی استفاده شده، مي باشد. 
قابل  هوا،  با مکش  نور  میز  نمونه یک  در شکل 13، 

است. شكل 13ـ میز نور با مكانیزم مكش هوامشاهده 

شست و شوی شابلون: پس از نوردهی و سخت شدن الک در قسمت هایی که نور به آنها تابیده شده است، 
شابلون را در محیطی با شدت نور کم و یا نور قرمز در حوضچه آب ولرم قرار می دهند سپس با آب سرد و فشار 
کم شست و شو می دهند و مقدار فشار آب را به تدریج افزایش می دهند تا قسمت هایی از الک که نور ندیده 
است   )طرح( شسته شده و منافذ توری برای عبور خمیر چاپ باز شود. در این مرحله الزم است توری را در مقابل 
نور قرمز با شدت نوری کم، نگاه کرده تا از باز شدن منافذ طرح، به طور کامل اطمینان حاصل گردد. اگر منافذ 
قسمت هایی از طرح باز نشده باشد، شست و شو را تا باز  شدن کامل همه منافذ طرح ادامه می دهند، یا به کمک 

حالل های آلی مثل تینر، منافذ باز   نشده طرح را باز می نمایند.
در  صورتی که منافذ بیشتری از طرح باز شده باشد با ماده حساس به نور مجدد، آن قسمت را رتوش نموده و 

دوباره روی میز نور دهی قرار می دهند تا مجدداً نور ببیند. 

تحقیق كنید     1
درباره تفاوت میز نور مکش دار با میز نور معمولي، مطالبي را گردآوري کنید و به کالس ارائه دهید.

1 فیلم مثبت و شابلون را روی میز نور قرار دهید.

2 اجزای مورد نظر را بر روی توری قرار دهید.

3 مطمئن شوید شابلون، نور ندیده و در فضاي باز و اطراف میز، نور وجود ندارد.

4 زمان نور دادن را مشخص کنید.

5 میز نور را روشن کنید.

6 پس از اتمام مدت زمان نور دهی، میز نور را خاموش کنید.

با توجه به متصل بودن میز نور به برق، موارد ایمنی را رعایت کنید.
نكات ايمنی 

و بهداشت

فعالیت 
عملی  4
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جدول 2

منافذ طرح بیش از اندازه باز مي شود.منافذ طرح باز نمي شود.اشكال به وجود آمده

دلیل وجود اشكال

 مدت زمان نور دهی زیاد بوده باشد.

 طرح و شابلون هنگام نور دهی، مماس نباشد.

  الک حساس بعد از نور  دادن تا شست و شوی شابلون 

در معرض نور قرار گیرد.
 مقواي سیاه استفاده نشده باشد.

 زمان زیادي از الک کشي شابلون گذشته باشد.

 مدت زمان نوردهی کم بوده باشد.

 سطح الک  کشي شده خشک نشده باشد.

 الک کشي نایکنواخت انجام شده باشد.

 شیشه میز نور کامالً تمیز نباشد.

  تاریخ مصرف الک حساس گذشته باشد و یا شرایط 
نگهداري آن مناسب نبوده باشد.

1 شابلون را شست و شو دهید.

2 طرح ایجاد شده روی شابلون را کنترل کنید.

3 در صورت نیاز شابلون را رتوش کنید.

4 در صورت استفاده از الک فتو امولسیون حساس، در هنگام رتوش، شابلون را بدون طرح نور بدهید.

5 در صورتي که بخشی از طرح باز شده است همان بخش را الک بزنید و با فیلم مثبت نور بدهید.

سخت كردن شابلون: پس از رتوش و اطمینان از کامل بودن طرح، مواد سخت کن حاوی دی کربنات و ...، 
به وسیله اسفنج یا ابر یا دستمال کوچکی بر روی شابلون کشیده شود. این عمل در هر دو طرف شابلون انجام 
می شود. سپس شابلون را در محیطی گرم قرار می دهند تا عمل پلیمریزاسیون و سخت شدن به طور کامل 
صورت پذیرد. باید به این نکته توجه کرد که هنگام استفاده از مواد سخت کننده از دستکش استفاده شود و 

از تماس آن با پوست جلوگیری شود.

از  مرحله  آخرین  عنوان  به  لبه شابلون:  چسب  زدن 
آماده سازي شابلون، کناره هاي قاب را از پشت شابلون 
چسب نواری کاغذی بزنید. این  کار باعث مي شود تا خمیر 
چاپ از منافذ بین توري و قاب، بیرون نریزد. در   صورتي که 
کارایي چسب پس از چندین   بار چاپ  زدن کاهش یابد، 
چسب را جدا کرده و چسب جدیدي جایگزین مي کنند. 

شكل 14ـ نحوۀ چسب  زدن پشت توريشکل 14، نحوه چسب  زدن را نشان مي دهد.

1 مواد سخت کن را به دو طرف توری شابلون بزنید.

2 شابلون را در محیطی گرم )حدود 70 درجه سانتي گراد( قرار دهید.

3 پشت شابلون را با چسب نواری کاغذی پهن بپوشانید.

در جدول 2، دالیل ایجاد اشکال در شابلون سازی را مشاهده می کنید.

فعالیت 
عملی  5

فعالیت 
عملی  6
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راكل: وسیله ای است همانند شکل 15، که خمیر رنگ را روي سطح توري حرکت می دهد تا خمیر رنگ از منافذ 
طرح به پارچه نفوذ کند. راکل را رنگ کش و اسکوئیجي نیز مي گویند. راکل ها انواع زیادي دارند. راکل چوبي 
که از چوپ تراشیده مي شود، ساده ترین راکل است. نمونه هاي دیگر راکل از بدنه چوب یا فلز و لبه الستیکي 

به ضخامت 8 تا 10 میلی متر ساخته شده است. این 
الستیک در مقابل حالل هایی که معموالً در خمیر های 
چاپ مورد استفاده قرار می گیرند، مقاوم است. خمیر 
چاپ به وسیله فشاری که در اثر حرکت راکل بر روی 
شابلون ایجاد می شود، از منافذ باز توری شابلون، عبور 
مي کند و بر روی پارچه نقش ایجاد مي کند. حرکت و 

فشار راکل به صورت دستی تنظیم مي گردد.
شكل 15ـ چند نمونه راكل دستي 

براي ایجاد نقشي یکنواخت، عملیات راکل کشي نیز باید 
یکنواخت باشد. زاویه بین راکل و سطح افق را 60    درجه 
بگیرید. حرکت یکنواخت و فشار یکسان راکل، باعث 
ایجاد سطح چاپي یکنواخت و مناسب مي گردد. نحوه 

راکل کشي مناسب را در شکل 16، مشاهده مي کنید.
شكل 16ـ نحوه كشیدن راكل به روش دستی

 خمیر چاپ 
خمیر چاپ مهم ترین ماده اي است که در صنعت چاپ استفاده مي شود. اهمیت این ماده به حدی زیاد است 
که کارشناسان و متخصصان چاپ، نسخه هاي اختصاصي خود را دارند. نام مواد و مقدار آنها را نسخه چاپ 

مي گویند. یک نسخه چاپ شامل مواد زیر است:
 مواد رنگزاي مناسب چاپ

 مواد کمکي
 آب

 غلظت دهنده
مواد رنگزا ي مناسب چاپ: در چاپ منسوجات، معموالً از همان دسته مواد رنگزایی که برای رنگرزی آن نوع 
منسوج استفاده می شود، بهره مي برند. به عنوان مثال منسوجات سلولزی را با مواد رنگزای راکتیو، خمی و... 
چاپ مي کنند. مواد رنگزاي مورد مصرف در چاپ در شرایط متفاوتی مانند تثبیت و... قرار می گیرند لذا باید 
این مواد  رنگزا، با قابلیت هاي ویژۀ چاپ بهینه سازي شوند. معموالً خواص ثباتي مخصوص چاپ، مانند ثبات 
تصعیدي و... در کاتالوگ های شرکت های سازنده درج مي شود. مهم ترین خصوصیات مواد رنگزاي مورد استفاده 
در چاپ عبارت اند از: سرعت جذب باال ـ حاللیت باال ـ ثبات سایشي خوب ـ مقاومت در مقابل مواد شیمیایي    ـ 

مقاومت در مقابل بخار ـ مقاومت در مقابل حرارت.

جه
در

 60
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را  چاپ  خمیر  در  موجود  کمکی  مواد  كمكي:  مواد 
مواد  کرد.  تقسیم  فرعی  و  اصلی  گروه  دو  به  می توان 
کمکی اصلی برای جذب و یا تثبیت ماده رنگزا روی کاال 
ضروری است. بدون مواد کمکي اصلي، جذب یا تثبیت 
صورت نمی گیرد. مواد کمکی فرعی جهت کسب نتایج 
در  مثال  به عنوان  اضافه می شود.  به خمیر چاپ  بهتر 
چاپ یک مرحله ای با مواد رنگزای راکتیو، کربنات سدیم 
ماده اصلی و اوره و لودیگول، مواد کمکی فرعی را تشکیل 
می دهند. به   همین ترتیب در چاپ با مواد رنگزای خمی، 
انالیت و پتاس، مواد کمکی اصلی و سایر موارد مانند 

گلیسیرین مواد کمکی فرعی را تشکیل می دهند.
مواد کمکی فرعی به سه گروه تقسیم مي شوند:

خاصیت  یا  و  حاللیت  افزایش  باعث    موادی که 
گلیسیرین. و  اوره  مانند  می شوند  نرم کنندگی 

  مواد ضد   کف، از این مواد در مواردی که خمیر چاپ 
تمایل به ایجاد کف دارد، استفاده می شود تا از ظرافت 

در خطوط مرزی در هنگام چاپ کاسته نشود.
  مواد ضد احیا مانند لودیگول و یا نمک مقاوم کننده.

از مواد روان کننده خمیر چاپ به  منظور جلوگیری از 
گرفتگی توری، نرم کن ها، سختی گیر ها و... در خمیر 

چاپ استفاده می شود.

آب به میزان مناسب: آب حالل برخی مواد به کار رفته 
در خمیر چاپ مي باشد. بسیاري از مواد در آب محلول 
هستند. اگر آب مصرفي سخت باشد، ممکن است براي این 
مواد مشکالتي به وجود آید. به عنوان مثال مواد رنگزایی که 

جدول 3

عوامل مهم انتخاب 
غلظت دهنده

نوع منسوجنوع ماده رنگزا

مقرون به صرفه بودن از لحاظ اقتصادیکاربرد نهایی منسوج

نكته

یون مثبت دارند با مواد ناخالص آب که داراي یون منفي 
هستند، واکنش داده و بال  استفاده مي شوند. براي تهیه آب 

مناسب از تجهیزات تصفیه آب استفاده مي شود.

غلظت دهنده ها: همان طور که در تعریف چاپ گفته  شد 
در واقع چاپ یک نوع رنگرزی یا برداشت رنگ موضعی 
مایع  به صورت  اکثراً  رنگزا که  مواد  از  است. در چاپ 
و با ویسکوزیته پایین می باشد نمي توان استفاده کرد. 
ویسکوزیته یا گرانروی به مقاومت مایعات در برابر جاری 
ویسکوزیته  با  رنگزا  مواد  می شود.  گفته  روان شدن  و 
پایین بر روی منسوج جاری  شده و مانع چاپ درست 
می شود. به همین دلیل از موادی به نام غلظت دهنده 
غلظت دهنده ها،  باالي  ویسکوزیته  می شود.  استفاده 
مانع جاري شدن ماده رنگزا بر روی منسوج مي شوند 

تا خطوط مرزی طرح حفظ شوند. 
غلظت دهنده ها را به طور کلي به دو گروه تقسیم مي کنند: 

الف( غلظت دهنده هاي پلیمري 
ب( غلظت دهنده امولسیوني

غلظت دهنده های پلیمري 
پایه غلظت دهنده هاي پلیمري معموالً به صورت پودر 
مي باشد و بر اساس منشأ تولید آن به سه دسته تقسیم 

مي شود:
  غلظت دهنده طبیعی

  غلظت دهنده نیمه مصنوعی
  غلظت دهنده مصنوعی 
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غلظت دهنده های طبیعی: این غلظت دهنده ها از طبیعت گرفته مي شود و با فراوري مناسب به غلظت دهنده 
تبدیل مي گردند. اغلب غلظت دهنده های طبیعی معموالً پایه گیاهي دارند. این نوع غلظت دهنده ها را با توجه 

به اینکه از کدام منبع استخراج می شوند به سه دسته طبقه بندی می شوند:
  غلظت دهنده هایی که از دانه های گیاهان به دست می آیند، مانند گوار، صمغ اقاقیا و نشاسته ذرت.

  غلظت دهنده هایی که از ریشه گیاهان به دست می آیند، مانند سیب زمینی.
  غلظت دهنده هایی که از خزه ها و جلبک های دریایی به دست می آیند، مانند آلجینات ها.

غلظت دهنده كتیرا: کتیرا از بوته گیاهی به نام گون که در بیشتر کشورها از جمله ایران، یونان، سوریه و ترکیه 
رشد می کند، به دست می آید. گون گیاهی خار دار است. با توجه به شرایط آب و هوایی کشورمان، کتیرای ایران 

شكل 17ـ پودر و ماده اصلي كتیرا

تهیه كتیرا
به منظور تهیه غلظت دهنده کتیرا 7%، ابتدا70  گرم کتیرای خشک را با آب سرد به وزن 1000  گرم 
برسانید و به مدت 24 ساعت در همان حالت بگذارید تا به طور کامل متورم شود. در این مدت گاهی آن 
را هم بزنید. پس از آن با حرارت غیر مستقیم آن را به مدت3  ساعت بجوشانید و در طول این مدت گاهی 
آن را هم بزنید. غلظت دهنده کتیرا را پس از آماده شدن باید بالفاصله مصرف کرد؛ زیرا ممکن است کپک 

بزند و غیر  قابل مصرف شود.

نسبت به دیگر کشورها کیفیت مطلوب تری دارد. معموالً هرچه رنگ 
است.  بهتر  نیز  آن  باشد کیفیت  و شفاف تر  کتیرا سفید تر  ظاهری 
برروی گیاه شیارهایی ایجاد می کنند تا صمغ گیاه که همان کتیرا 
است به بیرون تراوش کند. پس از خشک شدن، صمغ را جمع آوری 
کرده به پودر تبدیل می کنند. معموالً کتیرا را به مدت چند روز در 
چند  مدت  به  شود. سپس  متورم  کامالً  تا  مي دهند  قرار  سرد  آب 
ساعت آن را می جوشانند تا محلول کتیرا آماده شود. با افزایش آب 
به محلول به دست آمده، ویسکوزیته آن را کاهش مي دهند. باید دقت 
کرد که محلول کتیرا باید هر چه زودتر پس از آماده شدن مصرف شود 
در غیر این صورت کپک زده غیر  قابل استفاده می گردد. خمیر کتیرا 
از این غلظت دهنده در چاپ هایی  تا حدودی اسیدی است. معموالً 
که نیاز به محیط اسیدی دارند، مانند چاپ با مواد رنگزای اسیدی 
استفاده می شود. در چاپ قلیایي مثالً چاپ با مواد رنگزای راکتیو این 
غلظت دهنده قابل استفاده نمی باشد. در شکل 17، جامد استخراج 

شده از بوته گون و پودر شده آن را مالحظه مي کنید.

فعالیت 
عملی  7
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آلجینات سديم: آلجینات سدیم یکی از مهم ترین و پر کاربرد ترین غلظت دهنده های طبیعی است. این غلظت دهنده 
از نوعی خزه دریایی تهیه می گردد و به دو صورت خوراکی   )به  عنوان غلظت دهنده در سس ها و...( و صنعتی 
عرضه می گردد. خزه دریایی که آلجینات سدیم را از آن تهیه می کنند در سواحل سنگی اقیانوس آرام و در 

بررسی کنید غلظت دهنده کتیرای آماده شده چه pH دارد؟ آیا می توانید از کاغذ pH متر استفاده کنید؟

شكل 18ـ غلظت دهنده آلجینات سديم

پودر آماده شده آلجینات سديمخزه دريايی آلجینات

گیاه جمع آوری شده پس از شست و شو، خرد مي شود و در مجاورت قلیا قرار گرفته و حل مي شود. با اضافه کردن 
کلرید  کلسیم به محلول، آلجینات  کلسیم رسوب می کند. این رسوب در واکنش با یک اسید تبدیل به آلجینیک  اسید 
می شود. در پایان فرایند، آلجینیک  اسید با کربنات  سدیم واکنش می دهد و به آلجینات   سدیم تبدیل می شود. با 
استفاده از نمک های دیگر، عالوه بر آلجینات   سدیم به مشتقات گوناگون مانند آلجینات   منیزیم، آلجینات  آمونیم، 
آلجینات   پتاسیم و... مي توان دست یافت. آلجینات   سدیم غلظت دهنده گران قیمتي است و ممکن است موادي چون 
نشاسته به آن افزوده شود. وجود نشاسته همراه آلجینات  سدیم، در هنگام چاپ راکتیو، مشکالتي را به وجود مي آورد.
معموالً آلجینات سدیم را با توجه به ویسکوزیته، خلوص و محصول نهایی، به صورت خمیر 3 الی 6 درصدی تهیه 
می کنند و از آن خمیر به عنوان غلظت دهنده مادر در چاپ استفاده می کنند. باید به این نکته توجه داشت به 

منظور جلوگیری از آسیب به خمیر مادر تهیه  شده نباید مواد شیمیایی مانند اسید یا قلیا به آن اضافه شود.

راه تشخیص آلجینات سدیم از کتیرا و نشاسته، افزودن کلرید کلسیم و یا یک اسید به غلظت دهنده است. 
اگر رسوب کرد، آلجینات سدیم و در غیر این صورت آلجینات سدیم نمي باشد.

آلجینات سدیم معموالً با توجه به ویسکوزیته در سه دسته با مشخصات ذیل وجود دارد: 
H با عالمت اختصاری High viscosity 1 آلجینات سدیم با ویسکوزیته باال

L با عالمت اختصاری Low viscosity 2 آلجینات سدیم با ویسکوزیته پایین

M با عالمت اختصاری Medium viscosity 3 آلجینات سدیم با ویسکوزیته متوسط

نكته

فعالیت 
كالسی4

آمریکای شمالی می روید. 
این خزه در جهت طول تا 
حدود 60 سانتی متر رشد 
می کند. در شکل 18، خزه 
را  آلجینات سدیم  پودر  و 

مشاهده مي کنید. 
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غلظت دهنده های نیمه مصنوعی: غلظت دهنده های نیمه مصنوعی مانند غلظت دهنده های طبیعی، معموالً از 
منابع گیاهی به دست می آیند. به منظور بهبود خواص، برای استفاده در صنعت چاپ تغییراتی روی آنها اعمال 

می شود. از جمله مهم ترین این غلظت دهنده ها عبارت اند از:
  صمغ انگلیسی 

  نشاسته اتری  شده 
  کربوکسی  متیل سلولز

نشاسته به دلیل چسبندگی زیاد در مرحله شست و شو به سختی از توری شابلون جدا می شود؛ لذا در صنعت 
چاپ استفاده نمي شود. از نشاسته بیشتر به عنوان آهار  نخ در بافندگي تار و    پودي استفاده می شود. نشاسته را 
در دماي حدود 190ـ  135 درجه سانتی گراد به مدت 10 تا 24 ساعت در مجاورت مقداری اسید قرار مي دهند 
تا نشاسته اصالح شود، که به آن صمغ انگلیسی می گویند. حاللیت صمغ انگلیسی نسبت به نشاسته در آب 
بیشتر است، لذا شست و شوی آن راحت تر است. ویسکوزیته صمغ انگلیسي، در مقایسه با نشاسته کمتر است. 
از واکنش نشاسته با اتیلن  اکساید یا پروپیلن  اکساید، نشاسته اتری  شده تهیه مي شود. نشاسته اتري  شده به 

دلیل خواص مناسب، در صنعت چاپ استفاده فراوان دارد.
درگروه  که  است  چاپ  صنعت  در  پر کاربرد  غلظت دهنده های  دیگر  از   )CMC( یا  کربوکسی متیل سلولز 
غلظت دهنده های نیمه مصنوعی قرار مي گیرد. در شکل 19، پودر کربوکسي متیل سلولز را مشاهده مي کنید. 
در چاپ با خطوط مرزی بسیار دقیق یا چاپ اشکال هندسی و... که کنترل ویسکوزیته بسیار اهمیت دارد، از 

به  منظور تهیه غلظت دهنده آلجینات سدیم4% ، ابتدا مقدار 40  گرم آلجینات سدیم را با آب ولرم و در حال 
هم زدن به وزن1000 گرم برسانید و به خوبی آن را هم بزنید. پس از گذشت حدود 3 ساعت حباب های 
آن خارج شده و آماده مصرف می باشد. دقت کنید غلظت دهنده آماده شده را بیش از 3ـ  5 روز نمی توان 

نگهداری نمود.

چرا نباید غلظت دهندۀ آلجینات سدیم آماده شده را بیش از 3تا 5 روز نگهداری کرد؟

این ماده استفاده می شود. این ماده هم در آب گرم و هم در آب سرد 
حل می شود. دیگر ویژگی های کربوکسی  متیل   سلولز عبارت اند از:

  حاللیت زیاد 
  در برابر گرما، اکسیداسیون، هیدرولیز و عوامل بیولوژیکی پایداری 

خوبي دارد.
  بدون بو، رنگ و مزه است.

  جهت تأمین ویسکوزیته مناسب مقدار کمتري پودر مصرف مي گردد. 
شكل 19ـ پودر كربوكسی  متیل  سلولز)نسبت به سایر غلظت دهنده ها(. 

پرسش  7

فعالیت 
عملی  8
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غلظت دهنده امولسیون
با مخلوط کردن یک فاز آلی و یک فاز آبی در حضور یک ماده پایدار کننده ذرات به نام امولسیفایر، غلظت دهنده 
امولسیونی آماده مي شود. مواد امولسیون کننده مانند یک پل میان بخش آلی و آبی عمل می کنند. امولسیون کننده ها 
که در واقع از مواد فعال سطحی  )یک سر آبدوست و یک دم آبگریز( می باشند، دارای زنجیر های طوالنی هستند که 

از یک سمت به بخش آلی و از سمت دیگر به بخش آبی تمایل دارند. 
از جمله مزیت های این نوع غلظت دهنده ها عبارت اند از:

  تبخیر فاز آلی و آبی در مرحله تثبیت چاپ که زیر دست پارچه را بهبود مي دهد.
  زمان خشک شدن )نسبت به سایر غلظت دهنده ها( را کاهش می دهد.

مشکالت استفاده از غلظت دهنده های امولسیونی عبارت اند از:
  خطر اشتعال و آتش سوزی فاز آلی)نفت یا بنزین( 

  حرکت فاز آلی بر روی کاالی چاپ شده و از بین رفتن خطوط مرزی 
اگر غلظت دهنده امولسیوني با سایر غلظت دهنده ها مانند آلجینات سدیم یا کتیرا ترکیب شود، مشکل حرکت 

فاز آلي برطرف مي شود.

ساخت غلظت دهنده امولسیونی
را در حالی که  نفت  را در 190ـ   185 گرم آب حل کنید. سپس800 گرم  امولسیفایر  الی 15 گرم   10

اضافه کنید. آن  به  به تدریج  توسط همزن مکانیکی هم زده می شود،  به شدت  محلول 

جدول 4 ـ میزان مواد برای تهیه غلظت دهنده امولسیون

وزن ماده برحسب گرمنام ماده

امولسیفایر )امولگاتور(
آب
نفت

15
185
800

1000جمع

غلظت دهنده های مصنوعی: به دلیل عدم اطمینان از دسترسي به غلظت دهنده های طبیعی و مشکالت زیست محیطي 
غلظت دهنده هاي امولسیوني، پلیمر های مصنوعی جایگزین غلظت دهنده های طبیعی و امولسیون شدند.

پلی وینیل الکل یکی از غلظت دهنده های مصنوعی است که به مقدار محدود در چاپ پارچه های نایلونی به 
میزان 20% استفاده مي شود. 

کوپلیمرهای آکریلیک اسید، متاکریلیک اسید و متاکریالت به مقدار 1 تا 2 درصد ویسکوزیته مناسب را ایجاد 
می کند. این غلظت دهنده ها به دلیل تأمین ویسکوزیته مناسب با مصرف کم  )حدود2%  ( براي پارچه هایي که 

بعد از چاپ شسته نمی شوند   )مثالً چاپ با رنگدانه ها یا پیگمنت ها( بسیار مناسب هستند. 

فعالیت 
عملی  9
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همان طور که در بخش رنگرزی اشاره شد، مواد رنگزای مستقیم معموالً ثبات شست و شویی خوبی ندارند، البته با توجه 
به سهولت کاربرد این دسته از مواد رنگزا در سال های اخیر تحقیقات فراوانی بر روی ساخت مواد رنگزای مستقیم با ثبات 
شست و شویی خوب انجام شده است. همچنین روش هایی برای باال بردن ثبات کاالی رنگرزی و چاپ شده با این دست 
از مواد رنگزا ارائه شده است. در چاپ مستقیم همانند رنگرزي مستقیم، می توان ثبات شست و شویی را افزایش داد. ثبات 
نوری در این دسته از مواد رنگزا متغیر است. ثبات نوري اکثر این مواد رنگزا خوب است. چاپ منسوجات سلولزی با مواد 

چرا در چاپ پارچه با رنگدانه ها، از غلظت دهنده های مصنوعی استفاده مي شود؟

چاپ منسوجات سلولزی با مواد رنگزای مستقیم

رنگزای مستقیم معمول نیست مگر در مواردی که قیمت 
تمام شده پایین مورد نظر باشد.

در چاپ منسوجات سلولزی با مواد رنگزای مستقیم به 
دلیل خنثي بودن خمیر چاپ، از اکثر غلظت دهنده ها، مثل 
کتیرا مي توان استفاده کرد. در این چاپ با افزودن اوره یا 
گلیسیرین به خمیر چاپ، به حل  شدن آسان ماده رنگزا و 
همچنین نفوذ ماده رنگزا در مرحله چاپ کمک مي شود. در 
مناطقی که آب مصرفي کارخانه یا کارگاه سختی باال داشته 
باشد، به منظور جلوگیری از رسوب احتمالی و پایداری 
بیشتر ماده رنگزا، از ترکیبات فسفات دار مانند فسفات سدیم 
و یا سختی گیر های دیگر در خمیر چاپ استفاده مي کنند. 
چاپ  جهت  هنرجویان  نیاز  مورد  وسایل  جدول 5  در 
منسوجات سلولزی با موادرنگزای مستقیم نشان داده شده 

است.

جدول 5  ـ وسايل مورد نیاز

تعدادوسايل مورد نیاز

میز چاپ آزمایشگاهی
دستگاه بخار

آون
قاب شابلون آماده 
رنگ کش )راکل(

بشر یا سطل 1 لیتری
سطل پالستیکی 5 لیتری

همزن مکانیکی
همزن شیشه ای

ترازوی دیجیتال با دقت 0/01 گرم

1 دستگاه
1 دستگاه
1 دستگاه

به تعداد هنرجویان
به تعداد هنرجویان
به تعداد هنرجویان
به تعداد هنرجویان

1 دستگاه
به تعداد هنرجویان

1 دستگاه

از نسخه جدول 6  ، برای چاپ کاالی سلولزی با مواد رنگزای راکتیو استفاده مي شود:

جدول 6   ـ مواد الزم برای تهیه خمیر چاپ

میزان مصرف بر حسب گرمنام مواد

ماده رنگزای مستقیم
اوره یا گلیسیرین

غلظت دهنده کتیرا %7
فسفات سدیم

ضد کف )در صورت لزوم(
آب یا غلظت دهنده

X

100ـ20
600  ـ500
25ـ  15 

5   ـ3
Y

1000جمع کل وزنی
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 ساخت خمیر چاپ 
ابتدا  با توجه به نسخه )جدول 7 ( آماده کنید.  از آماده  نمودن شابلون، طرح و میز چاپ، خمیر چاپ را  پس 
غلظت دهنده کتیرا را آماده کنید، در حالی که آن را هم می زنید، گلیسیرین را اضافه کنید. سپس فسفات سدیم 
)در صورتی که سختی آب مورد استفاده کم باشد نیاز به استفاده از آن نیست( را به خمیر اضافه کنید. سپس 
ماده رنگزا را اضافه کنید. در  نهایت با اضافه کردن آب یا غلظت دهنده به خمیر، حجم و ویسکوزیته مورد نظر را 
تأمین نمایید. در صورت لزوم از مادۀ ضد کف استفاده کنید. ضد کف مانع ایجاد حباب هاي کف در خمیر چاپ 

مي شود. در نتیجه عملیات چاپ با مشکل مواجه نمي شود.

 جدول 7   ـ نسخه چاپ كاالی سلولزی با مواد رنگزای مستقیم

وزن ماده بر حسب گرم بر 200 گرممیزان مصرف بر حسب گرم بر كیلوگرمنام مواد

ماده رنگزای مستقیم
گلیسیرین

غلظت دهنده کتیرا 7 % 
فسفات سدیم

آب یا غلظت دهنده

20
40

600
20 
320

4
8

120
4
64

1000200جمع کل وزنی

پارچه  یک  روی  را  چاپ  عملیات  فوق(  به جدول  توجه  چاپ   )با  خمیر  آماده کردن  از  پس  تثبیت:  مرحله 
پنبه ای به ابعاد30 × 30  سانتی متر انجام دهید. کاال را در آون خشک کنید. کاالی خشک شده را در بخار اشباع 

104ـ100 درجه سانتی گراد به مدت 30 دقیقه قرار دهید تا عملیات تثبیت صورت پذیرد.

مرحله شست و شو: کاال را در ظرف دارای سر ریز با آب سرد شست و شو دهید. در مرحله پایاني کاال را در 
حمامی، حاوی 2 گرم بر لیتر دترجنت و دمای 40 درجه سانتی گراد به مدت 20  دقیقه شست و شو دهید. از 
شست و شوی پارچه با آب داغ پرهیز شود. به دلیل ثبات شست و شویی کم ماده رنگزای مستقیم، ممکن است 

ماده رنگزا، از روی طرح جا به جا شده و در نقاط دیگر پارچه لکه گذاری کند.

1 خمیر چاپ مستقیم را مطابق جدول 7، آماده کنید.

2 شابلون و میز چاپ و راکل را تمیز و آماده کنید.

3 پارچه سلولزی را چاپ کنید.

4 پارچه سلولزی را مطابق دستورالعمل تثبیت کنید.

5 پارچه سلولزی را شست و شو دهید.

6 نمونه کار را به هنر آموزتان نشان دهید.

7 سعي کنید از رنگ هاي مختلف براي چاپ استفاده کنید.

فعالیت 
عملی  10
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همواره سعی کنید توزین مواد رنگزا در زیر هود با هواکش روشن، صورت پذیرد تا از پخش شدن پودر 
مواد رنگزا در هوا و تنفس آن جلوگیری شود.

نكات ايمنی 
و بهداشت

رنگزا مشخص  از مواد  این دسته  نام  از  همان طور که 
بسیار  ساختاری  دارای  راکتیو  رنگزای  مواد  است ، 
از  دسته  این  با  چاپ  عملیات  مي باشند.  واکنش پذیر 
مواد رنگزا محدودیت هایی دارد. این دسته از مواد رنگزا با 
توجه به واکنش پذیری زیاد، معموالً به صورت پودر خشک 
نگهداري مي شوند. حضور طوالني  مدت این مواد رنگزا در 
مجاورت آب یا رطوبت منجر به هیدرولیز و تخریب ماده 
رنگزا می گردد. در تهیه خمیر چاپ با ماده رنگزای راکتیو، 
نهایت دقت را انجام مي دهند تا خمیر آماده   شده، بالفاصله 
از غلظت دهنده  مصرف شود. در این نوع چاپ، معموالً 
آلجینات سدیم با خلوص باال، امولسیون و یا ترکیب این دو 
استفاده می گردد. وجود نا خالصی در غلظت دهنده آلجینات 
و استفاده از غلظت دهنده دیگر باعث واکنش دادن ماده 
رنگزا با غلظت دهنده و رسوب آن بر روی منسوج می شود. 
واکنش غیر   قابل قبول ماده رنگزا با اجزاي خمیر منجر به 
مشکالتی از قبیل زیر دست نا مطلوب، اختالل در طرح 

ایجاد شده و عدم ثبات شست و شویی مناسب مي شود.
مواد رنگزای راکتیو برای تثبیت بر روی کاال، نیازمند ایجاد 
پیوند شیمیایی کوواالنسی با لیف مي باشند. سرعت این 
واکنش در محیط قلیایی بیشتر می شود ، به همین دلیل 
استفاده از قلیا در خمیر چاپ ضروری می باشد. با توجه 
به شید مورد نظر )میزان کم و زیاد بودن ماده رنگزای 
مصرفی در خمیر چاپ( از مواد قلیایی مانند سود کاستیک، 
کربنات سدیم و بی کربنات سدیم برای تأمین محیط قلیایی 
استفاده می گردد. هر چه شید مورد نظر تیره تر باشد باید 

محیط قلیایی قوی تری تأمین شود.
بسیار  راکتیو  رنگزای  مواد  شد ،  گفته  همان طور  که 
واکنش پذیر هستند و ممکن است در خمیر چاپ احیا 

چاپ کاالی سلولزی با مواد رنگزای راکتیو 

شوند، به همین دلیل استفاده از یک ماده اکسید کننده 
ضعیف برای جلوگیری از احیای مواد رنگزای راکتیو 
در خمیر چاپ ضروری می باشد. اکسید کننده سدیم 
نیتروبنزن سولفونات یکي از این مواد می باشد که در 
استفاده  است.  معروف  لودیگول  تجاری  نام  با  بازار 
افزایش  منظور  به  است.  مرسوم  نیز  کلرات سدیم  از 
حاللیت ماده رنگزا و در نهایت جذب بهتر ماده رنگزا 
بر روی کاال، از اوره استفاده مي شود. باید دقت کنید 
یا  گلیسیرین  مانند  رطوبت،  جاذب  دیگر  مواد  از  تا 
رنگزا  ماده  با  واکنش  امکان  به  توجه  با  گالیکول ها 
استفاده نشود. در صورت استفاده از آب سخت، از مواد 
سختی گیر مانند هگزا متافسفات استفاده مي شود. در 
جدول   8، به ترتیب لوازم و مواد مورد نیاز این آزمایش 

نشان داده شده است.

جدول 8   ـ نسخه چاپ كاالی سلولزی با مواد رنگزای 
راكتیو

میزان مصرف بر حسب گرمنام مواد

ماده رنگزای راکتیو مخصوص چاپ
اوره

آلجینات سدیم 5  %
و یا } آلجینات سدیم 

امولسیون{
کربنات سدیم

و یا بی کربنات سدیم
لودیگول

هگزا متافسفات
آب یا غلظت دهنده

X
500  ـ200
400ـ300
150ـ100 
300ـ200

20ـ  5
30ـ10

10
10
Y
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 چاپ كاالی سلولزی با مواد رنگزای راكتیو به روش يك مرحله ای 
همان طور که می دانید ماده رنگزای راکتیو به منظور تثبیت بر روی منسوجات پنبه ای نیازمند محیط قلیایی 

می باشد. در این روش، کاال با خمیر حاوی قلیا، چاپ می گردد.

ساخت خمیر چاپ: با توجه به نسخه جدول 9، مقدار معیني از غلظت دهنده آلجینات سدیم و امولسیون را با   هم 
مخلوط کنید. در حین هم زدن، اوره و لودیگول را به آن اضافه کنید. سپس ماده رنگزا و سایر مواد را اضافه کرده 
و در نهایت با اضافه  کردن کربنات  سدیم به خمیر، آن را براي چاپ آماده کنید. به منظور افزایش حاللیت ماده 
رنگزا، ابتدا اوره را در آب نیمه گرم حل کرده و به ماده رنگزا اضافه کنید. سپس محلول به دست آمده را به  همراه 
سایر مواد، به غلظت دهنده در حال هم زدن، اضافه کنید. پس از آماده  شدن خمیر چاپ، یک پارچه پنبه ای به 

ابعاد 30×30   سانتی متر را با خمیر آماده شده چاپ کرده در آون خشک کنید.

جدول 9 ـ نسخه خمیر چاپ

میزان مصرف بر حسب گرم نام مواد
در كیلوگرم

میزان مصرف بر حسب گرم 
بر 200 گرم خمیر 

ماده رنگزای راکتیو مخصوص چاپ
اوره

آلجینات سدیم %3
غلظت دهنده امولسیون

کربنات سدیم
لودیگول

آب یا غلظت دهنده

20
100
200
400 
15
10
255

4
20
40
80
3
2
51
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مرحله تثبیت: برای تثبیت چاپ، بر روی کاال، یکی از روش های زیر را می توان انتخاب نمود.
  تثبیت با بخار 120ـ100 درجه سانتی گراد به مدت 10ـ   5  دقیقه

  تثبیت با حرارت خشک به مدت 5 دقیقه در درجه حرارت 150 درجه سانتی گراد یا 1 دقیقه در دمای 200 درجه 
سانتی گراد، در این حالت به علت عدم وجود بخار باید از مقدار بیشتری اوره در خمیر چاپ استفاده کرد تا با 

جذب رطوبت بیشتر، شرایط الزم برای تثبیت مواد رنگزای راکتیو را به وجود آورد.
  تثبیت با بخار در درجه حرارت باال )در حدود 150 درجه سانتی گراد( به مدت 30 ثانیه یا در 130 درجه 
سانتی گراد به مدت 60  ثانیه. این روش با توجه به زمان کم، جزو متداول ترین روش های تثبیت می باشد که نیاز 

به ماشین آالت پیچیده دارد.

مرحله شست و شو: پس از تثبیت کاالی چاپ شده، یکی از مهم ترین مراحل چاپ منسوجات با مواد رنگزای 
راکتیو، شست و  شو می باشد. تا در حد امکان مواد رنگزایی که به دالیلی مانند هیدرولیز   شدن، با کاال پیوند 
برقرار نکرده اند، از کاال جدا شوند. در   نتیجه به ثبات شست و شویی بهتر کاال کمک کند. برای شست و شو ابتدا 
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کاال را با آب سرد، سپس با آب گرم آبکشی کنید. سپس کاال را در حمامی که حاوی محلول 3ـ2 گرم بر لیتر 
دترجنت است به مدت 10 دقیقه در دمای جوش شست و شو دهید. در نهایت پارچه را با آب گرم و سپس آب 

سرد آبکشی کنید. به این روش، چاپ یک مرحله ای مي گویند.

1 خمیر چاپ راکتیو را مطابق )جدول 9( آماده کنید.

2 پارچه سلولزی را چاپ کنید.

3 پارچه سلولزی را به یکی از روش های گفته  شده، تثبیت کنید.

4 پارچه سلولزی را شست و شو دهید.

 چاپ كاالی سلولزی با مواد رنگزای راكتیو به روش دو مرحله ای 
با توجه به واکنش پذیر بودن ماده رنگزای راکتیو در محیط های قلیایی و امکان هیدرولیز و تخریب آن در روش 

یک مرحله ای، به منظور بهینه سازي فرایند چاپ، از روش چاپ دو مرحله ای استفاده می کنند.

ساخت خمیر چاپ: در این روش خمیر چاپ را همانند روش یک مرحله ای تهیه کنید، با این تفاوت که به خمیر 
چاپ قلیا اضافه نمي شود. با خمیر بدون قلیا، عملیات چاپ را انجام می دهند و کاال را خشک می کنند. سپس 

کاال را با فوالرد به قلیا آغشته می کنند.

تثبیت: عملیات تثبیت را در بخار اشباع به مدت 30 الی 40  ثانیه انجام دهید.

شست و شو: مراحل شست و شوی هر دو روش یک مرحله ای و دو  مرحله ای مشترک است.

تحقیق کنید که به چه علت در چاپ با مواد رنگزای راکتیو از غلظت دهنده آلجینات سدیم و یا مخلوط آن 
با غلظت دهنده امولسیون استفاده می شود؟

1 خمیر چاپ راکتیو را بدون اضافه کردن قلیا آماده کنید.

2 پارچه سلولزی را با خمیر چاپ فاقد قلیا چاپ کنید.

3 حمام پد حاوي قلیا را آماده کرده و پارچه را پد کنید.

4 عملیات تثبیت را در بخار اشباع و به مدت 30 الي 60   ثانیه انجام دهید.

5 پارچه سلولزی را شست و شو دهید.

فعالیت 
كالسی   5

فعالیت 
عملی  11

فعالیت 
عملی  12
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در حالت کلی می توان تمام روش هایی که برای چاپ پارچه های پنبه ای استفاده می شود را برای پارچه های 
تهیه شده از الیاف بازیافتی مانند ویسکوز به کار برد. رعایت نکات زیر در چاپ پارچه های بازیافتي)ویسکوز( 

بسیار حائز اهمیت می باشد.
  عدم کشش و فشار زیاد به پارچه در حالت تر، تا استحکام پارچه کم نشود.

  عدم استفاده از ماشین های ژیگر و عرض باز به علت اعمال نیروی زیاد به پارچه در حالت تر
  عدم استفاده از خشک کن های سیلندری و خشک کردن بیش از اندازه کاال

به  الیاف  نوع  این  به علت حساس بودن  قلیایی قوی  یا  با محیط اسیدی  از خمیرهای چاپ    عدم استفاده 
قوی قلیایی  و  اسیدی  محیط های 

  عدم استفاده از ماده برداشت کننده رنگالیت یا انالیت برای چاپ پارچه های تهیه شده از ویسکوز

روش ساخت خمیر چاپ: به منظور تهیه خمیر چاپ با توجه به نسخه جدول 10، مقدار معین شده در نسخه از 
غلظت دهنده آلجینات سدیم و امولسیون را با هم مخلوط کرده در حین هم زدن، اوره و لودیگول را به آن اضافه کنید. 
سپس ماده رنگزا و سایر مواد را اضافه کرده و در نهایت با اضافه کردن کربنات سدیم، خمیر چاپ آماده مي شود. به 
منظور حاللیت بیشتر ماده رنگزا، ابتدا اوره را در آب نیمه گرم حل کنید و ماده رنگزا را به آن اضافه نمایید. سپس 
محلول به دست آمده را به همراه سایر مواد، به غلظت دهنده در حال هم زدن اضافه کنید. پس از آماده شدن خمیر چاپ، 

یک پارچه پنبه ای به ابعاد 30×30  سانتی متر را با خمیر آماده  شده چاپ کرده و در آون خشک کنید. 

جدول 10   ـ نسخه خمیر چاپ 

میزان مصرف بر حسب گرم در نام مواد
كیلوگرم

میزان مصرف بر حسب گرم 
بر 200 گرم خمیر 

ماده رنگزای راکتیو مخصوص چاپ
اوره

آلجینات سدیم %3
غلظت دهنده امولسیون

کربنات سدیم
لودیگول

آب یا غلظت دهنده

X
100
200
400 
15
10
Y

4
20
40
80
3
2
51

1000200جمع کل وزنی

مرحله تثبیت: برای تثبیت چاپ، کاالي چاپ شده را به مدت5 الی10 دقیقه در بخار اشباع قرار دهید.

مرحله شست و شو: برای شست و شو، ابتدا کاال را با آب سرد، سپس با آب گرم آبکشی کنید. پارچه چاپ شده 
را در حمام حاوی محلول 3ـ2 گرم بر لیتر دترجنت، به مدت 10  دقیقه در دمای جوش شست و شو دهید. در 

نهایت با آب گرم و سپس آب سرد آبکشی کنید. 

چاپ پارچه های سلولزی بازیافتی)ویسکوز( با مواد رنگزای راکتیو
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مواد رنگزای خمی با توجه به ماهیت خود از دسته مواد 
رنگزایی هستند که ثبات شست و شویی بسیار باالیی بر  روی 
منسوجات سلولزی دارند. این دسته از مواد رنگزا در آب 
به صورت نامحلول هستند. به همین دلیل، مواد رنگزا خمي 
را ابتدا به وسیله احیا کننده ها، به صورت محلول در  مي آورند 
تا جذب پارچه شوند سپس با عملیات اکسیداسیون مجدد، 
نامحلول  حالت  به  را  پارچه  به  منتقل شده  رنگزاي  ماده 
باعث  آب،  در  رنگزا  مواد  این  بودن  نا محلول  در مي آورند. 
افزایش ثبات شست و شویي آنها می شود. الزم به ذکر است 
که بر خالف فرایند رنگرزي که از ماده هیدروسولفیت سدیم 
چاپ  عملیات  در  مي شود،  استفاده  احیا کننده  به عنوان 

به دالیل زیر از هیدروسولفیت سدیم استفاده نمي شود:
و  بوده  ناپایدار  باال  دماهای  در    هیدروسولفیت سدیم 
تجزیه می شود، به همین دلیل نمی تواند دمای بخار را 
تحمل کند و اثر احیا کنندگی خود را از دست می دهد.

  pH نامطلوب باعث کاهش خاصیت احیاکنندگی آن 
می شود.

  قبل از فرایند تثبیت، هیدروسولفیت سدیم موجود 
در کاالي چاپ شده به عنوان احیا کننده در مجاورت 

هوا، نا پایدار می شود.
برای افزایش قابلیت های هیدرو سولفیت سدیم، آن را با 
فرمالدئید واکنش داده و ماده ای به نام سدیم سولفوکسیالت 
فرمالدئید به دست می آورند. این ماده با نام های تجاری 
مختلفی از جمله سافولیت، رونگالیت و انالیت در بازار 
سفید رنگی  پودر  به صورت  فوق  ماده  مي شود.  عرضه 

1 خمیر چاپ راکتیو را آماده کنید.

2 سعي کنید از فام هاي مختلف استفاده کنید.)تیره و روشن(

3 پارچه سلولزی را چاپ کنید.

4 پارچه سلولزی چاپ شده را تثبیت کنید.

5 پارچه سلولزی را شست و شو دهید.

چاپ پنبه با مواد رنگزای خمی

می باشد که در گذشته دارای بوی بسیار زننده ای بود 
و استفاده از آن همواره مشکالت جدی ایجاد می کرد. 
با تغییراتی که در فرمول شیمیایی و نحوه ساخت آن 
داده   شده است، بوی زنندۀ آن کاهش یافته و ویژگي هاي 
آن بهبود یافته است. در نگهداري انالیت باید دقت شود تا 
قبل از استفاده در معرض رطوبت و هوا قرار نگیرد؛ زیرا 
این ماده جاذب رطوبت بوده، پس از جذب رطوبت هوا 
واکنش داده قدرت احیا کنندگی آن کم می شود. با جذب 
رطوبت محیط، به صورت کلوخه در آمده و سفت می شود. 
از همین رو در هنگام خرید این ماده باید به بسته بندی 
آن دقت کرد. با توجه به این نکته که چاپ با مواد رنگزای 
خمی در محیطی حاوی احیا کننده و قلیا انجام می گیرد، 
باید دقت کرد از غلظت دهنده مناسب استفاده شود تا 
منجر به ژل شدن و یا کاهش ویسکوزیته خمیر چاپ 
نشود. استفاده از غلظت دهنده های کتیرا، صمغ انگلیسی 

و یا ترکیب این دو با  هم، متداول است.
با توجه به نامحلول  بودن مواد رنگزای خمی در آب، 
تا  در آورده  آب  در  محلول  به صورت  آن را  باید  ابتدا 
به همراه خمیر چاپ بر   روی کاال چاپ شود. پس از چاپ 
)جذب ماده رنگزا به لیف( با اکسیداسیون ماده رنگزای 

جذب  شده به کاال را به صورت نامحلول در می آورند.
مقدار مواد در نسخه های چاپ، معموالً بر حسب گرم 
بر کیلوگرم خمیر چاپ بیان می شود. در بیشتر موارد 
به  کارخانجات  در  یا  و  آزمایشگاه  در  مثال  به عنوان 
براي  است.  نیاز  چاپ  خمیر  بیشتر  یا  کمتر  مقدار 

فعالیت 
عملی  13
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محاسبه میزان ماده مورد نظر، از تناسب استفاده مي کنند. همان طور که در جدول 11، نشان داده شده، برای 
تهیه 1000 گرم خمیر چاپ به 500 گرم غلظت دهنده نیاز است. براي تهیه 200 گرم خمیر چاپ به روش 

زیر محاسبه مي شود:

جدول 11

مقدار مورد نیاز از ماده بر حسب گرممقدار مورد نیاز از خمیر چاپ برحسب گرم

1000500

200X

× =500 200
100

1000
میزان غلظت دهنده مورد نیاز برای 200 گرم خمیر چاپ برحسب گرم                     

با توجه به مثال فوق و مقادیری که در جدول 12 آمده است، مقدار مواد الزم برای آماده سازي 400 گرم 
خمیر چاپ را محاسبه کنید.

جدول 12ـ مواد مورد نیاز

وزن ماده بر حسب گرم برای 200 گرم خمیروزن ماده بر حسب گرم در كیلوگرمنام مواد

ماده رنگزای خمی
کربنات پتاسیم

گلیسیرین
غلظت دهنده کتیرا %7

انالیت
آب یا غلظت دهنده

10
80
60

500
150
200

2
16
12

100
30
40

1000200جمع

روش ساخت خمیر چاپ: در ابتدا غلظت دهنده کتیرا را تهیه کرده و به عنوان ماده جاذب رطوبت مقدار الزم گلیسیرین 
به آن اضافه کنید، سپس مادۀ ضد کف را به خمیر چاپ اضافه کنید. مقدار قلیای مورد مصرف را در مقداری آب حل 
کرده و به تدریج به خمیر اضافه کنید. به جای کربنات پتاسیم که قابلیت حاللیت خوبی دارد از کربنات سدیم نیز به علت 
ارزاني و دسترسي آسان، استفاده مي شود. در پایان، ماده رنگزا را به همراه انالیت به خمیر چاپ اضافه کنید. جهت بهبود 
فرایند دیسپرس  شدن ماده رنگزاي خمی )در حالت جامد( و تأمین یکنواختي چاپ، ماده رنگزا را در آب و یا به همراه 

کمی غلظت دهنده به صورت خمیر در آورید. سپس خمیر چاپ را به آن اضافه نمایید. 

فعالیت 
كالسی6
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 30×30 ابعاد  به  پنبه ای  پارچه  یک  تثبیت:  مرحله 
از  حد  االمکان  چاپ،  از  بعد  کنید.  چاپ  را  سانتی متر 
جلوگیري  زیاد  دمای  و  رطوبت  هوا،  با  پارچه  تماس 
شود. اجازه دهید پارچه به  تدریج خشک شود. پس از 
خشک  شدن، بالفاصله پارچه را به مدت 13ـ     8    دقیقه در 
مجاورت بخار اشباع 104ـ102  درجه سانتی گراد قرار 
دهید. سپس ماده رنگزای محلول و جذب  شده به لیف را 
توسط عملیات اکسیداسیون به صورت نامحلول درآورید.

جهت جلوگیري از هدر  رفتن ماده رنگزا و کاهش خطاي آزمایش، همواره خمیر چاپ را به ظرف حاوي ماده 
رنگزا اضافه مي کنند. زیرا در صورت اضافه کردن ماده رنگزا به خمیر چاپ، مقداری از ماده رنگزا در ظرف 

باقی مي ماند و خطاي آزمایش بیشتر مي شود.
توجه به این نکته بسیار مهم است که میزان غلظت دهنده یا آب مصرفی جهت حل کردن و یا تهیه خمیر، 
باید مشخص شود و از میزان کل آب مصرفی یا غلظت دهنده در نسخه کم شود تا مجموع مقدار مواد مصرفي 

دقیقاً، مطابق میزان تعیین شده در نسخه باشد.

نكته

مرحله اكسیداسیون: به منظور اکسیداسیون از موادی 
همانند آب  اکسیژنه، پربرات سدیم، بی کرومات پتاسیم، 
استفاده مي شود. همچنین عملیات  بی کرومات سدیم 
مي دهند.  انجام  نیز  هوا  معرض  در  را  اکسیداسیون 
آب     اکسیژنه  از  اکسیداسیون  جهت  آزمایش  این  در 
استفاده مي شود. حمامی با مشخصات جدول 13 آماده 
کرده و پارچه را به مدت 15 دقیقه در دمای 50    درجه 

سانتی گراد در آن قرار دهید.

جدول 13 ـ مواد الزم به منظور اكسیداسیون با آب اكسیژنه

مقدار مصرف برحسب میلی لیتر بر لیترنام ماده

2اسید استیک

3/5آب اکسیژنه %3

مرحله شست و شو: پارچه را در حمامی حاوی 1 گرم بر لیتر دترجنت به همراه مقدار کمی کربنات سدیم به مدت 
20 دقیقه در جوش قرار دهید.

مقدار مواد الزم برای اکسیداسیون حمامی به حجم 100  میلی لیتر را محاسبه کنید.

1 خمیر چاپ خمی را آماده کنید. 

2 پارچه سلولزی را چاپ کنید.

3 عملیات اکسیداسیون را انجام دهید.

4 پارچه سلولزی را تثبیت کنید.

5 پارچه سلولزی را شست و شو دهید.

پرسش     9

فعالیت 
عملی  14
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چاپ با پیگمنت ها یا در واقع همان رنگ دانه ها یکی از مرسوم ترین روش های چاپ در جهان می باشد. پیگمنت ها 
هیچ گونه تمایلی به جذب و یا نفوذ به هیچ لیفي را ندارند. پیگمنت ها به وسیله ماده ای چسب مانند به نام بیندر 
به سطح منسوج چسبانده می شوند؛ لذا از پیگمنت ها برای چاپ انواع پارچه استفاده مي شود. با توجه به اینکه 
رنگ دانه ها با بیندر به سطح منسوج می چسبند، نیازی به شست و شوی بعد از چاپ نیست. به دلیل حذف مرحله 
شست و شو، این روش چاپ بسیار مقرون به صرفه است. در کارخانجات بزرگ، پلیمریزاسیون بیندر با حرارت 
خشک انجام می شود. معموالً از پلیمر هایی مانند آکریلیک اسید یا بوتادین به عنوان بیندر استفاده می شود. در 
کارگاه های کوچک با اسیدی کردن محیط، پلیمریزاسیون بیندر انجام مي شود. وجود اسید در خمیر چاپ، بیندر 
را پلیمریزه مي کند و منجر به گرفتگی توری مي شود. لذا از موادی مانند ترکیبات آمونیوم از جمله نیترات  آمونیوم 

و فسفات    دی آمونیوم که به مرور تولید اسید می کنند، استفاده می شود.
مزايای استفاده از پیگمنت عبارت اند از:

  قابلیت چاپ همه نوع پارچه لذا به تشخیص جنس پارچه نیاز نیست.
  حذف مرحله شست و شو بعد از چاپ، لذا به ماشین های شست و شوی پارچه نیاز نیست.

  در صورت امکان، مرحله تثبیت حرارتی حذف و به ماشین های تثبیت نیاز نمی باشد.
معايب چاپ پیگمنت عبارت اند از:

  به دلیل استفاده از بیندر، پارچه زیر دست نامطلوب دارد. 
  به علت عدم نفوذ رنگ به درون الیاف، ثبات سایشي کاهش مي یابد.

  شید های به دست آمده کدر مي باشند.
می شود.  استفاده  پیگمنت ها  با  چاپ  برای  امولسیون  غلظت دهنده  از  معموالً  بهینه،  شرایط  ایجاد  به منظور 
امولسیون در مرحله تثبیت با حرارت، تبخیر شده و هیچ اثری بر روی پارچه باقی نمی گذارد. در خمیر چاپ از 
نرم کن ها نیز استفاده مي شود که زیر دست پارچه را بهبود می بخشد. تولید کنندگان همواره تالش می کنند تا 
بیندر هاي عرضه شده به بازار، باالترین ثبات سایشی و کمترین تأثیر منفي بر زیر دست پارچه را داشته باشند.

چاپ کاالی سلولزی با پیگمنت ها

روش تهیه خمیر چاپ: با توجه به جدول 14، خمیر چاپ را آماده کنید.

جدول 14ـ نسخه خمیر چاپ

مقدار ماده بر حسب گرممقدار مواد برحسب گرم بر كیلوگرمنام مواد
پیگمنت

غلظت دهنده امولسیون
غلظت دهنده تیلوز)%5(

بیندر
فسفات دی آمونیوم)1:2(

اوره
نرم کن )در صورت لزوم(

آب یا غلظت دهنده

X
500
100

200ـ50
15
50
20
Y

1000200جمع
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1 خمیر چاپ پیگمنت را آماده کنید.

2 پارچه را چاپ کنید.

3 پارچه را تثبیت کنید.

چرا منسوجات چاپ شده با پیگمنت ها، نیاز به شست و شو ندارند؟

بحث كنید  3
در این شکل پشت و روي پارچه سلولزي چاپ شده با رنگ پیگمنت را مشاهده مي کنید. در باره تفاوت 

رنگ و روش هاي کاهش این تفاوت با هم بحث کنید.

چاپ پیگمنت پشت پارچه                                                  چاپ پیگمنت روي پارچه

با توجه به جدول 14، خمیري به میزان 200 گرم آماده کنید. یک پارچه پنبه ای به ابعاد 30×30 سانتی متر را 
با این خمیر چاپ کنید.

مرحله تثبیت: پس از خشک  شدن، پارچه را در حرارت 150 درجه سانتی گراد به مدت 5  دقیقه قرار دهید و 
تثبیت کنید. الزم به ذکر است با افزایش درجه حرارت، زمان تثبیت کاهش می یابد، مثالً در دمای 190 درجه 
سانتی گراد  دمای 100 درجه  در  نیز  بیندر ها  از  برخی  مي شود.  تثبیت  چاپ  1 دقیقه  در  فقط  سانتی گراد 

)حرارت خشک( تثبیت می شوند و یا در بخار تثبیت مي شوند.

شكل 20ـ نمونه چاپ پیگمنت روی پارچه

پرسش10

فعالیت 
عملی  15
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در چاپ برداشت زمینه پارچه با مواد رنگزایی که عمالً قابلیت برداشت دارند، رنگرزی مي شوند. سپس توسط 
مواد برداشت کننده، چاپ می شوند. تا رنگ های روی پارچه از بین بروند اگر در خمیر چاپ ماده رنگزایی که 
در برابر مواد برداشت کننده مقاوم باشد افزوده شود به آن برداشت رنگی گفته می شود. در واقع ماده رنگزای 
داخل خمیر چاپ، جایگزین ماده رنگزایی می شود که منسوج با آن قبالً رنگرزی شده است. اگر خمیر چاپ 
فاقد ماده رنگزا باشد و فقط عملیات رنگ بری در طرح ایجاد شود به آن چاپ برداشت سفید گفته می شود. 
الزم به ذکر است میزان قابلیت برداشت ماده رنگزایی که با آن منسوج رنگرزی شده است، بسیار اهمیت دارد. 

میزان قابلیت برداشت مواد رنگزا در بروشور ها مشخص مي شود.
از اکسید کننده ها مانند  مواد برداشت معموالً به دو دسته اکسید کننده ها و احیا کننده ها تقسیم می شوند. معموالً 
آب اکسیژنه در عملیات سفید گری استفاده می شود. در عملیات چاپ برداشت از مواد احیا کننده مانند انالیت، 
رنگالیت، هیدروسولفیت سدیم و... استفاده می شود. در چاپ برداشت، انتخاب غلظت دهنده مناسب بسیار مهم 
است. اکثر غلظت دهنده ها در مقابل مواد برداشت مقاوم نیستند و خواص خود را از دست می دهند. یکی از 
غلظت دهنده های مناسب برای چاپ، برداشت، کتیرا می باشد. از خمیر های آماده چاپ برداشت مانند آزوپرینت 
دیسچارج نیز می توان استفاده کرد که توسط شرکت سازنده برای استفاده با مواد برداشت کننده، مقاوم شده اند.

 چاپ برداشت سفید بر روی كاالی سلولزی 
در عملیات چاپ برداشت بر روی کاالي سلولزي، مواد رنگزای زمینه، معموالً مواد رنگزای مستقیم، )راکتیو( 
مي باشند. متداول ترین مواد رنگزای قابل برداشت سفید در ایران، مواد رنگزای راکتیو مي باشند. چاپ برداشت 
سفید با ماده برداشت کننده سدیم    سولفوکسیالت   فرمالدئید با نام تجاری انالیت انجام مي شود. توجه به این نکته 
بسیار ضروری است که قبل از انتخاب ماده رنگزای زمینه، باید به میزان قابلیت برداشت آن توجه شود. برخي مواد 
رنگزا قابلیت برداشت ندارند. برخي مواد رنگزا، کیفیت برداشت مناسب ندارند. این مواد رنگزا کامالً احیا نمي شوند 

و مقداری از ماده رنگزا از روی کاال کامالً محو نمي شوند و طرح باقی می ماند. 

چاپ برداشت سفید و رنگی

تحقیق كنید2
میزان قابلیت برداشت مواد رنگزاي مصرفي در کار عملي خود را تعیین کنید.

غلظت دهنده در چاپ برداشت نباید تحت تأثیر ماده برداشت کننده قرار بگیرد و خواص خود را از دست بدهد. 
معموالً از غلظت دهنده های مقاوم در برابر مواد احیا کننده استفاده شود. کتیرا جزو غلظت دهنده های مقاوم در 
برابر مواد احیا کننده می باشد. همان طور که قبل تر اشاره شد از خمیر های چاپ آماده مخصوص این کار نیز 
استفاده مي شود. برای دستیابي به چاپ برداشت سفید مناسب، از سفید کن های نوری در خمیر چاپ استفاده 

مي شود. تا اثر سفیدی بهتر بر روی نقاط چاپ شده ایجاد شود.
با  توجه به نسخه جدول 15، خمیر چاپ را به مقدار 200 گرم آماده کنید. ابتدا غلظت دهنده کتیرا را آماده کنید. 
سپس به آن گلیسیرین و سفید کننده نوری اضافه کنید. در نهایت ماده برداشت کننده انالیت را به خمیر چاپ 
اضافه کنید و با افزایش آب یا غلظت دهنده، خمیر چاپ را به وزن درخواستی برسانید. یک پارچه پنبه ای به ابعاد 
30×30   سانتی متر که قبالً با ماده رنگزای راکتیو با قابلیت برداشت رنگرزی شده است را مطابق معمول چاپ کنید.
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جدول 15ـ نسخه خمیر چاپ

مقدار ماده بر حسب گرم مقدار ماده برحسب گرم در كیلوگرمنام مواد

انالیت
گلیسیرین

غلظت دهنده کتیرا %7
سفید کن نوری

آب یا غلظت دهنده

150
60

500
5
X

1000200جمع 

مرحله تثبیت: پس از خشک شدن کاالي چاپ  شده آن را به مدت 5 الی 10 دقیقه در مجاورت بخار 104ـ102 درجه 
سانتی گراد قرار بدهید.

مرحله شست و شو: شست و شو با آب سرد انجام مي شود تا ماده رنگزای راکتیو موجود بر  روی پارچه )در مکان هایی 
که خمیر چاپ بر روی آن قرار گرفته است( محو شود و به اصطالح طرح سفید نمایان گردد.

 چاپ برداشت رنگی 
از مواد رنگزای خمی مخصوص که در مقابل مواد احیاء کننده مقاوم می باشند به عنوان ماده رنگزای  معموالً 
جانشین استفاده می شود. با توجه به ساختار مولکولی مواد رنگزای خمی، آنها در برابر مواد برداشت کننده مقاوم 
هستند. به خمیر، ماده رنگزای خمی و یک قلیای ضعیف مانند کربنات پتاسیم اضافه کنید. در خمیر چاپ برداشت 
رنگی از سفیدگرهای نوری استفاده نمی شود. برای انجام چاپ برداشت رنگی همانند برداشت سفید عمل کنید.

جدول 16ـ نسخه خمیر چاپ

مقدار ماده برحسب گرممقدار ماده برحسب گرم در كیلوگرمنام مواد

ماده رنگزای خمی
کربنات پتاسیم

گلیسیرین
غلظت دهنده کتیرا %7

انالیت
آب یا غلظت دهنده

20
100
50

500
150
180

1000200جمع

1 خمیر چاپ برداشت را آماده کنید.

2 پارچه سلولزی را با خمیر چاپ حاوی ماده برداشت کننده چاپ کنید.

3 پارچه سلولزی را تثبیت کنید.

4 پارچه سلولزی را شست و شو دهید.

فعالیت 
عملی  16
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 روش تهیه خمیر چاپ: در ابتدا غلظت دهنده کتیرا را آماده کنید و در حال هم زدن، گلیسیرین را به آن اضافه کنید. 
کربنات پتاسیم و انالیت را جداگانه با کمی آب حل کنید و به خمیر اضافه نمایید. در انتها ماده رنگزای خمی را با 
مقداری آب به صورت خمیر در آورده و به خمیر اصلي چاپ اضافه کنید. با افزایش آب یا غلظت دهنده، وزن خمیر 
حاصل را به مقدار 200 گرم برسانید. الزم به ذکر است وزن آب استفاده شده برای حل کردن و یا خمیر کردن مواد در 
وزن نهایی محاسبه شود. بالفاصله عملیات چاپ را روی یک پارچه پنبه ای به ابعاد 30×30 سانتی متر که قبالً توسط 

ماده رنگزای راکتیو مناسب برداشت، رنگرزی شده است، انجام داده و پارچه را خشک کنید.

مرحله تثبیت: به منظور تثبیت چاپ، پس از عملیات چاپ و خشک کردن، بالفاصله آن را به مدت 10 دقیقه 
در دستگاه بخار معمولی قرار دهید.

مرحله اكسیداسیون: جهت اکسیداسیون مواد رنگزای خمی جانشین شده، کاال را در محلولی که شامل 2 
میلی لیتر بر لیتر اسید استیک و 3/5 میلی لیتر بر لیتر آب  اکسیژنه 3% می باشد قرار دهید.

مرحله شست و شو: کاال را با آب سرد آبکشی کنید و برای شست و شوی پارچه از محلول 2 گرم بر لیتر دترجنت 
در دمای50 درجه سانتی گراد استفاده کنید.

1 خمیر چاپ برداشت رنگی را آماده کنید.

2 پارچه سلولزی را با خمیر چاپ حاوی ماده برداشت کننده و ماده رنگزای خمی چاپ کنید.

3 پارچه سلولزی را تثبیت کنید.

4 پارچه سلولزی را شست و شو دهید.

معموالً برای صرفه جویی و کاهش هزینه ها از هر شابلون چند بار استفاده مي شود )بعد از استفاده از شابلون، 
طرح قبلي را پاک کرده و طرح جدیدی را بر روی شابلون عکاسی مي کنند.( معموالً از ترکیبات کلردار مانند 
مواد سفید کننده معمولی که در بازار موجود است)وایتکس(، هیپو کلریت سدیم و پودر کلر استفاده می کنند. 
شابلون های استفاده شده را در حمامی حاوي مواد فوق غوطه ور کرده و پس از مدت زمانی شابلون ها را شست و شو 
می دهند تا الک حساس به طور کامل از شابلون جدا شود. در مواردی که از ماده سفت کننده نیز استفاده شده 
باشد زمان غوطه وري شابلون در حمام ترکیبات کلردار افزایش مي یابد. در پایان توسط حالل های آلی مانند تینر 

فوری، سطح شابلون را با پارچه های ضخیمی مالش مي دهند تا شابلون به طور کامل پاک شود.

پاک کردن شابلون جهت استفاده مجدد

حمام پاک کننده شابلون که حاوي ترکیبات کلر دار و حالل های آلی مي باشد، باید در محیط های سر باز 
و یا مکان هایي با تهویه و امکانات ایمنی مناسب مستقر باشند.

نكات ايمنی 
و بهداشت

فعالیت 
عملی  17
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شرح فعالیت
تهیه شابلون و چاپ روي کاالي سلولزي

استاندارد عملكرد
روش ساخت شابلون و تهیه خمیر و چاپ روي کاالي سلولزي با مواد رنگزای مستقیم، راکتیو، خمی، رنگدانه پیگمنت و چاپ برداشت سفید و رنگی

شاخص ها
ساخت شابلون ـ تهیه خمیر به روش صحیح ـ عمل چاپ زدن ـ تثبیت ـ شست و شو

شرايط انجام كار و ابزار و تجهیزات
فضاي كار: کارگاه چاپ و تکمیل

تجهیزات: ترازو ـ متر ـ توري ـ قاب ـ مواد رنگزا ـ غلظت دهنده ها ـ مواد کمکي ـ دستگاه چاپ ـ میز چاپ ـ میز طراحي ـ رایانه ـ قلم راپید ـ میز 
طراحي و میز  نور دهي ـ وسایل ظهور شابلونـ  خشک کنـ  دستگاه بخارـ  فوالرد

مواد مصرفي: مواد رنگزا ـ مواد کمکي ـ بیندر ـ پارچه پنبه و ویسکوز

معیار شايستگي

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از3 مرحله كاررديف

2ساخت قاب و شابلون1

2تهیه خمیر چاپ2

1چاپ روي پنبه با مواد رنگزاي مختلف3

1چاپ روي ویسکوز با مواد رنگزاي مختلف4

شايستگی های غیرفنی، ايمنی، بهداشت، توجهات زيست محیطی و نگرش:
1 رعایت قواعد و اصول در مراحل کار 
2 استفاده از لباس کار و کفش ایمنی 

3 تمیز کردن دستگاه و محیط کار  
4 رعایت دقت و نظم

2

*میانگین نمرات

   * حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.
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