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  گفتارپیش
به دلیل تنوع نیز ی قالی ایران یجذابیت و زیبا .زیباست هاتنوع رنگ اشتندلیل ده طبیعت ب

از . گـذرد د و به سادگی از آن نمـی کنبه یک اثر خیره میرا ها چشم ست که لحظههارنگ
کرده نسبت به سایر منسوجات زیباتر آن را تنوع رنگ است که  ،هاي قالی دستبافویژگی

رنگ آبی بیانگر آسمان، رنگ  براي مثال، ؛کنندها هر کدام موضوعی را بیان میرنگ. است
 هـا و از کنار هم قرار گرفتن آن استعشق  گویايو رنگ قرمز  ،سقدتطبیعت و  ۀسبز نشان
  . دهدآید که معناي زندگی میوجود میه ترکیبی ب

افراد با نگـاه کـردن    ؛کنندرا تحریک می آدمیاحساسات  اي،گونه بههر کدام ها رنگ
هیجـان از   شـور و رنگ قرمز، خیره شدن به د و یا در موقع رسنمی آرامش بهرنگ آبی،  به

  . دهدخود نشان می
اهمیتی کم و بیش یکسان بـا طراحـی و بافنـدگی آن دارد     ،بافیهنر رنگرزي در صنعت قالی

دانـش رنگـرزي کمـی پیچیـده      ،در گذشـته . شودنقشی آفریده نمی ،رنگ و اصوالً بدون وجود
مانـد و کمتـر   صورت یک راز بـاقی مـی  ه و با ةهمیشه نزد شخص رنگرز و خانواد ،بود و فن آن

 هـاي هص رنگـرز بـا اسـتفاده از تجربـ    اشـخ ا. دسترسـی پیـدا کنـد   آن توانست بـه رمـوز   کسی می
کـه مشـابه آن در نـزد رنگـرزان دیگـر       نـد ردکهاي مشخصـی را تولیـد مـی   رنگ ،شخصی خود

آن مخصـوص  هـاي تشـخیص بافـت    نشـانه  توانسـت یکـی از  ن مشخصـه مـی  یهم ؛شدیافت نمی
  .منطقه باشد
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از قدیم در  ،هاي رنگی از الیاف پشم، ابریشم و پنبه با کمک مواد رنگزاي طبیعینخ ۀتهی
از  ،رنگرزي الیاف نساجی برايبه طور کلی  ،تا اواخر قرن نوزدهم. ایران معمول بوده است

در سال  1»ویلیام هنري پرکین«شد، تا اینکه استفاده می تطبیعمواد رنگزاي به دست آمده از 
در سـال  . دکرطور تصادفی کشف ه را ب 2مصنوعی یعنی مووین ۀاولین رنگین ،میالدي 1856
طور ه و ب ف،کش، بودکه کامالً متفاوت از مووین  3نام مگنتاه مصنوعی دیگري ب ۀرنگین 1859

  .شدگلیم استفاده  ةطور وسیعی در کشورهاي بافند
 ،و پیشرفت سریع شیمی آلی از طرف دیگر هتوسعو ین و مگنتا از یک طرف، وکشف مو

 عـالوه بـر  ها رنگینهاین  ، اما در ابتداي امر،دشهاي مصنوعی منجر به تولید وسیعی از رنگینه
ثبات نوري ضعیفی  داراي مثل مگنتا رخیب. ر نبودنداز کیفیت خوبی هم برخوردا ،گران بودن

ال مطرح است ؤاین س ،با وجود این. ی قابل قبولی نداشتندیثبات شستشو رخی نیزو ب بودند،
قابلیـت  هـاي نـوري و   داشـتن ثبـات  نرغـم گـران بـودن و    هاي مصنوعی علیکه چرا رنگینه

 توسـط رنگرزهـا   بیشـتري  ةادرونـق و اسـتف   ،هاي طبیعـی نسبت به رنگینه ،ی مناسبیشستشو
کـار  ، هـاي طبیعـی  آور شویم که رنگرزي با رنگینـه یادباید  پاسخ به این سؤال،براي  دارند؟

دلیل عدم ه دست آوردن یک فام مورد نظر به و تنها راه ممکن براي ب بود،بسیار پر زحمتی 
ها توسط لیف، استفاده از روش هاي نگهداري آنشناخت کافی از ساختار رنگینه و مکانیزم

هـاي روشـن و   هاي مصنوعی عـالوه بـر داشـتن فـام    رنگینه افزون بر این،. حدس و خطا بود
  . سادگی قابل استفاده بودنده ب ،شفاف
 ،هاي مصنوعی استرنگ در صورت استفاده از رنگینه ةقابلیت تولید دوبار ،دیگر ۀنکت

مواد طبیعی داراي  زیرابینی است، نتیجه غیر قابل پیش ،هاي طبیعیکه براي رنگینه در حالی
ها تـابع  و خواص رنگی آن ند،مورد نظر) پیگمنت رنگی(کمی رنگزاي طبیعی  بسیارمقادیر 

. اسـت ی از ایـن قبیـل   یی کشت گیاه، موقعیت محـل کشـت و فاکتورهـا   یشرایط آب و هوا
تولیـد یـک فـام     بـراي د نظر داشتن مواد طبیعی یکسان و استخراج یک رنگینه مور همچنین

  . شودکمتر میسر می ،ثابت
                                                             

1. W. H. Perkin  
2. Mauveine  
3. Magenta or Fuchsine 
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هـا  پشم و ابریشم را با آن مانندنی یاکنون الیاف پروتئی که همیهاي شیمیااز دسته رنگینه
  را و راکتیـو  ) کرومـی (اي هـاي اسـیدي، متـال کمـپلکس، دندانـه     رنگینـه  د،ننکرنگرزي می

ثبات بسیار  وجود داشتناي با هاي دندانهها، رنگینهامروزه از بین این رنگینه. توان نام بردمی
علت طوالنی بودن فرآیند رنگـرزي بـا   ه خوب مخصوصاً در مقابل شستشو، سایش و نور، ب

) مواد رنگزاي طبیعیاکثر رنگرزي، مشابه  ۀدندانه دادن و مرحل ۀمرحل: شامل دو مرحله(ها آن
و  ،دنـ گیرکمتر مـورد اسـتفاده قـرار مـی     ،)فلز( دلیل استفاده از دندانهه و عدم شفافیت باال ب

هـا  هاي الکی و آبی در بعضی از فرشتولید زمینه برايقالی  ۀرنگرزي خام درها کاربرد آن
 .است شدهمانند فرش ترکمن و الکی کاشان و کاشمر محدود 

طور ه ب) بر کتاب مرجع رنگ بنا(ها آن ۀگانبندي سههاي اسیدي با توجه به تقسیمرنگینه
هاي اسیدي سوپر میلینگ ها گروه رنگینهلی در بین آنو ،ندی دارینیپا ییشستشو کلی ثبات

ی نسبی باالتر، داراي ثبات بسیار خوبی در مقابل عملیات نمدي یعالوه بر داشتن ثبات شستشو
  .از شفافیت خوبی برخوردارند افزون بر این،. نداکردن پشم و سایش

 بـراي کـه   از آنجـا  ، امادکررنگرزي پشم استفاده  براي توانمی نیزهاي راکتیو از رنگینه
هاي و معموالً این عمل در درجه حرارت ،از قلیا کمک گرفتد تثبیت رنگینه روي کاال بای

مشکل دیگر ایـن  . دیابشود، استحکام لیف پشم کاهش میباال و نزدیک به جوش انجام می
که مقدار زیادي از رنگینه در  طوريه ب است،لیف عدم جذب کامل رنگینه توسط  ،هارنگینه

  .دورآوجود میه برا  یمحیطو مشکالت زیست ،ماندب رنگرزي باقی میاپس
مشـابه   ،ها که از نظر کاربرديخصوص نوع یک به دو آنبه ،هاي متال کمپلکسرنگینه

  اي قابـل  دندانـه  هـاي هاي اسیدي سوپر میلینگ هستند، از نظر ثبات رنگـی بـا رنگینـه   رنگینه
اي، فرآیند رنگرزي با هاي دندانهتر نسبت به رنگینههاي شفافو عالوه بر داشتن فام ،نداقیاس

، هادیگر استفاده از این رنگینه ویژگی. گیرددر یک مرحله صورت می تر است وها کوتاهآن
خـارجی   ۀپوسـت  ،دالیل مختلـف ه که باست ی یهاپشم ها در رنگرزي یکنواختتوانایی آن

  .کنندمیو در هنگام رنگرزي ایجاد نایکنواختی  خود را از دست داده
رنگـرزي الیـاف   «تحـت عنـوان    ،صورت یک کتاب درسـی ه این مجموعه که بنویسندة 

هاي شیمی نساجی و علوم الیاف و در اختیار دانشجویان رشته »هاي شیمیاییپروتئینی با رنگینه
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تا مباحث مورد نیاز و ضروري در  سعی کردهگیرد، ي قرار میویژه گرایش رنگرزهب ،فرش
صاحبان صنایع نساجی  نیزدر دسترس دانشجویان و  را ارتباط با رنگرزي الیاف پشم و ابریشم

موجـود   بخشی از خأل ،که این کتاب امید است. ن این رشته و گرایش قرار دهداو متخصص
و  ،ندک میایی و رنگرزي الیاف طبیعی را پرکمبود منابع فارسی مربوط به دروس رنگرزي شی

 ۀزمینـ و  اي به سوي دانش اصول رنگرزي به روي دانشجویان و متخصصـان بگشـاید  دریچه
  .فراهم آوردرا آموزشی مفیدي 
  :شرح زیر استه که محتواي هر یک ب داردفصل جداگانه  ، ششکتاب حاضر

  بـه   ،هـا هـا و رنگدانـه  پس از یک توصـیف کلـی از مـواد رنگـزا، رنگینـه      ،فصل اولدر 
تا دانشجویان شناخت بهتري نسبت بـه   پرداخته شدهها بندي ساختاري و کاربردي آنتقسیم

ه استفاد ةانشجویان با کتاب مرجع رنگ و نحود ،پس از آن. مواد رنگزاي شیمیایی پیدا کنند
هـاي رنگـرزي و   مباحـث مربـوط بـه تئـوري     نیـز،  این فصـل در انتهاي  .شوندآن آشنا می از

هاي جذب آورده شده تا دانشـجویان گرامـی بـا عبـارات و اصـطالحات تخصصـی       ایزوترم
  .ی پیدا کنندیموضوع رنگرزي آشنا

همچنـین  . بررسـی شـده اسـت   آن در رنگرزي  ثیرأساختار الیاف پشم و ت ،فصل دومدر 
  .شده استتوصیف  آن اي رنگی مناسبهکالساصول پایه و اساسی رنگرزي پشم و 

هـاي اسـیدي،   ل رنگینـه شـام هاي رنگی بـه ترتیـب   ترین کالسمهم ،فصول سوم تا ششمدر 
  مـورد اسـتفاده قـرار    را کـه عمـالً بـراي رنگـرزي الیـاف پشـم       متال کمپلکس، کرومی و راکتیـو  

انشـجویان از نظـر   ده ابتـدا د کـر سـعی   ،در ایـن فصـول  نویسـنده  . عرفـی شـده اسـت   م ،گیرنـد می
همچنـین جـداولی موجـود اسـت کـه بـا اسـتفاده از         .هاي مختلف آشنا شـوند ساختاري با رنگینه

بـه   ،در ادامـه  .هـاي مختلـف تولیـد رنـگ آشـنا شـد      توان با اسامی تجاري و نیز شرکتها میآن
 نیـز و  ،هاي مربوط به هر کـالس رنگـی  هاي مختلف رنگی به اصول و تئوريبندي کالستقسیم

تـا دانشـجویان بـا خوانـدن     پرداخته شـده  طور جداگانه ه ثر بر فرآیند رنگرزي بؤبررسی عوامل م
هـاي  ضمناً در هر فصل سعی شـده بـا توجـه بـه شـباهت     . طور دقیق با مباحث آشنا شونده ها بآن

ان ها فقـط بـه بیـ   در این بخش. رنگرزي این لیف نیز مورد بررسی قرار گیرد ،بسیار ابریشم با پشم
اختالفات و همچنین نکات مورد توجه در رنگرزي ابریشم پرداخته و از تکرار مباحـث ممانعـت   

  .شده است
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هـا و کمبودهـا   خـالی از کاسـتی   ،این مجموعه نه تنها از نظر کمی و کیفی ،بدون تردید
دارد که نویسنده امیدوار است خوانندگان گرامی با دقت نظر  در برنیز نواقصی بلکه نیست، 

را در رفع این نواقص و اعتالي هرچه بیشتر کیفیـت آن   شانای ،خود ةهاي ارزندراهنماییو 
  .گزاري استیاري دهند که در این صورت موجب قدردانی و سپاس

نخست از دانشگاه کاشان که چاپ و انتشار این کتاب با حمایـت  الزم است  ،در خاتمه
سرکار خانم فاطمه کریمی برمـی کـه    ازتشکر شود؛ سپس  مادي و معنوي آن انجام گرفته،

پور کـه ویراسـتاري   سرکار خانم اقدس عدالتدند و کربنده را همراهی  ،این کتاب ۀدر تهی
  .گزاري شود، قدردانی و سپاسمرکز پژوهشی فرش ایران و نیز آن را بر عهده گرفتند،

  

  دکتر احمد اکبري                                                                  

  عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان                                                                                      

  1391تابستان          

akbari@kashanu.ac.ir  
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 مقدمه. 1ـ 1
از  ،دلیل زیبایی و تأثیر آن در روح انسانه ب ،ینیئکاالهاي نساجی و تزاستفاده از رنگ در 

هـاي زیـادي از دیربـاز در کـار     پیشـرفت . هاي خیلی قدیم معمول و متداول بوده اسـت زمان
که امروزه این صنعت با استفاده از  طوريه ب ،وجود آمده استه رنگرزي و تولید مواد رنگزا ب
ترین کارگیري انواع مختلف مواد رنگزا توانسته است مطلوبه جدیدترین فنون رنگرزي و ب

  .ندکهاي متعدد به بازار عرضه کاالهاي رنگرزي شده را در فام
هـاي  دهد کـه پارچـه  ها نشان میبررسی ، اماطور دقیق مشخص نیسته تاریخ رنگرزي ب

قبـل از  سـال   3200مربوط به  ،انددست آمدهه هاي مقدس در مصر برنگ شده که از مکان
سال قبل از میالد مسیح  2000هاي رنگی در هند به همچنین قدمت پارچه. استمیالد مسیح 

ده است که این هنر از مناطق باختر و از شطبق مطالعاتی که صورت گرفته، مشخص . رسدمی
جا مانده از آب میوه روي پارچه ه هاي بلکه ،آن ةهند به سایر نقاط جهان منتقل شده و انگیز

  .، بوده استهطور تصادفی پیش آمده بکه 
هاي بسیاري داشت و رنگـرزان از احتـرام خاصـی    در ایران قبل از اسالم، رنگرزي سنت

نوعی چاپ با قالب باشد،  ۀرسد به وسیلنقوش دیواري شوش که به نظر می. برخوردار بودند
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هـاي  و کاسـه هـاي نـخ   کـالف . بـه تـن دارنـد    یهاي رنگدهد که لباسسربازانی را نشان می
هنر رنگرزي  ۀهایی از توسعهاي تخت جمشید نیز نمونهکوچک خاص رنگرزي در حجاري

  .استدر ایران 
و گسترش نساجی و قالیبافی در طول تاریخ،  ،ایران هاي متنوع دربه تبع وجود دستبافت

 کشـف . آمیزي نیز در ایران از تنوع و گسترش خاصی برخـوردار بـوده اسـت   رنگ و رنگ
کـار  ه هاي سرخ تیره، سبز، آبی، زرد کمرنگ و نـارنجی در آن بـ  ازیریک که رنگفرش پ

  .هخامنشی دارد ةرفته، نشان از آشنایی ایرانیان با رنگرزي الیاف در دور
 

  رنگزا، رنگینه و رنگدانه. 2ـ 1
تمامی مواد رنگـزا،  . یک رنگزا ترکیبی است که توانایی رنگین کردن یک بستر را دارد

یا حداقل در زمان فرآیند به ) معموالً آب(یک رنگینه باید در محیط استفاده . نیستندرنگینه 
بـوده و از محلـول آبـی     1ها معموالً نسبت به کاال داراي تمایـل رنگینه. صورت محلول باشد

هـا مـواد رنگزایـی هسـتند کـه ذرات آن بـه       از طرف دیگـر، رنگدانـه  . شوندجذب کاال می
ایـن مـواد رنگـزا داراي انـدازة ذرات     . چ تمایلی به کـاال ندارنـد  صورت نامحلول است و هی

گیرنـد و در صـورتی کـه    بزرگ بوده و قادر به نفوذ نیستند، لذا روي سـطح کـاال قـرار مـی    
  .شوندگونه چسبندگی روي کاال نداشته باشند، به راحتی از سطح کاال جدا میهیچ

شیمیایی رنگینـه از محلـول رنگینـه بـه     در بیشتر فرآیندهاي رنگرزي، ابتدا انتقال ترکیب 
رنگینه ممکن است . شودنامیده می 2افتد؛ این فرآیند جذب سطحیروي سطح لیف اتفاق می

در نتیجه فرآیند نفوذ، انتقال رنگینه به داخـل  . از محلول به آهستگی به داخل لیف نفوذ کند
به طور . گیردلیف صورت می هاي پلیمري بسته به ساختار داخلیمنافذ لیف یا در بین زنجیره

  گفته  Absorptionکل، فرآیند جذب سطحی و نفوذ رنگینه به داخل لیف، جذب عمقی یا 
تواند طی فرآیند شستشو پذیر است، لذا رنگینه میجذب عمقی یک فرآیند برگشت. شودمی

بر پدیدة عالوه . گویند Desorptionاین فرآیند را دفع یا . از لیف به سمت محلول خارج شود
                                                             

1. Substantivity 
2. Adsorption 
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جذب مستقیم، رنگینه ممکن است در داخل لیف، حبس فیزیکی یا رسوب شود یـا ممکـن   
دیده شده است در صورتی که رنگینه در داخل لیف به . است با لیف واکنش شیمیایی دهد

ناپـذیر  صورت دو حالت اخیر باشد، ثبات رنگینه در فرآیند شستشو بهتر، و فرآیند برگشـت 
  هـا در آب بـه شـکل ذرات جـدا از هـم      بـه داخـل لیـف، بایـد رنگینـه      به منظور نفوذ. است

هـاي سـدیم   هاي رنگی مانند نمکاین ذرات اغلب به صورت آنیون. باشند) مولکولیتک(
هاي ها همچنین ممکن است به صورت کاتیونآن. اسید سولفونیک همچون کنگو رد هستند

هاي دیسپرس ایین در آب مانند رنگینههاي خنثی با حاللیت پیا مولکول 1رنگی چون مووین
رنگینه باید تحت شرایط رنگرزي نسبت به لیف تمایل داشته باشد، لذا در طی فرآیند . باشند

در انتهاي عمل رنگـرزي گفتـه   . گرددرنگرزي، حمام رنگرزي به تدریج از رنگینه تهی می
شده  2کشیم رنگرزي رمقشود که رنگینه نسبت به لیف تمایل و سابستنتیویته دارد و حمامی

  :اند ازها عبارتچهار ویژگی رنگینه. است
  قدرت رنگی؛  
 حاللیت در آب در طی فرآیند رنگرزي؛  
  مقداري سابستنتیویته براي لیف؛  
 خواص ثباتی قابل قبول براي کاالي رنگرزي شده . 
  

  بندي مواد رنگزاطبقه. 3ـ 1
. بندي کردها طبقهشیمیایی و یا نحوة کاربرد آنتوان بر اساس ساختمان مواد رنگزا را می

بندي بر حسب ساختمان شیمیایی، امکان حضور مواد رنگرزي که پایۀ شیمیایی در یک طبقه
یکسان، ولی خصوصیات کاربردي متفاوتی دارنـد، بسـیار محتمـل اسـت و بـالعکس، مـواد       

شیمیایی متفاوتی داشته  هايتوانند پایهرنگرزي که خصوصیات کاربردي یکسانی دارند، می
بندي، متناسـب بـا نـوع    استفاده از هر یک از این دو روش طبقه. ]K. Hunger, 2003[باشند

  .پذیردبحث بر روي مواد رنگزا صورت می
                                                             

1. Mauveine 
2. Exhausted 
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  بندي مواد رنگزا طبق ساختمار شیمیاییطبقه .1ـ3ـ1
ون، ایندیگوئید، هاي مواد رنگزاي آزو، آنتراکینمواد رنگزا طبق ساختار شیمیایی به گروه

تري آریل متان، پلی متین، فتالوسیانین، نیترو، نیتروز، و دیگر مواد رنگزایی که در هیچ یک 
در اینجا به طور مختصر دربارة هر یک از . بندي شده استگنجد، تقسیماز طبقات فوق نمی

  .این طبقات شرح داده خواهد شد
  مواد رنگزاي آزو .1ـ1ـ3ـ1

ترین طبقه مواد رنگزا هستند که تقریبـاً بـیش از   لحاظ تجاري، مهممواد رنگزاي آزو از 
دهنـد؛ همچنـین بیشـترین    کل مجموع مواد رنگزاي تولید شده در جهان را تشکیل مـی % 50

اند و به دو تعداد از مواد رنگزاي مطالعه شده و بیشترین حجم از مقاالت، مربوط به این طبقه
  :اي هستنددلیل، داراي اهمیت ویژه

قدرت رنگی مواد رنگزاي آزو حـدود دو  (اول اینکه داراي قدرت رنگی زیادي هستند 
  ).برابر بیشتر از مواد رنگزاي آنتراکینون است

خصوص شوند، بهشوند که به آسانی تهیه میاي ساخته میها از مواد واسطهدوم اینکه آن
  .رنگی ایجاد شودهاي متنوع شود که فامکه دامنۀ وسیع این مواد واسطه سبب می

دهد که در آن شکل زیر، نمایش ساده از ساختار شیمیایی مواد رنگزاي آزو را نشان می
R  و´R اندمعموالً ترکیبات آروماتیک.  

R-N=N-R´ 

  ساختار کلی یک مادة رنگزاي آزو): 1ـ1(شکل 

ها به مونو، دیـس، تـریس، و   هاي آزوي موجود در ساختار رنگینهبر حسب تعداد گروه
  . شوندپلی آزو تقسیم می

  مواد رنگزاي آنتراکینون .2ـ1ـ3ـ1
در . ترین طبقه از مـواد رنگـزا هسـتند   مواد رنگزاي آنتراکینونی بعد از مواد رنگزاي آزو، مهم

) ریشـه یـا کرومـوژن   (مقایسه با مواد رنگزاي آزو که هیچ همتاي طبیعی ندارنـد، عامـل رنگـزاي    
هـا  تـرین آن معـروف . بـر اسـاس بنیـان آنتراکینـون اسـت      همۀ مواد رنگـزاي قرمـز طبیعـی مهـم،    
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در واقـع، ایـن دسـته از مـواد     . ــ دي هیدروکسـی آنتراکینـون اسـت    2و  1با نام علمی » آلیزارین«
دلیـل اساسـی   . انـد خصوص ثبات در برابر نور مشـهور شـده  رنگزا به دلیل خواص ثباتی خوب به

انـد، ارزانـی قیمـت و سـادگی سـنتز مـواد       افتـه که این مواد رنگزا از نظر تجاري کمتر گسـترش ی 
 10و  9مــواد رنگــزاي آنتراکینــونی تجــارتی مهــم، همگــی مشــتقات . رنگــزاي آزو بــوده اســت

  .باشدآنتراکینون با ساختمان زیر هستند که خود داراي رنگ زرد کم شدت می
  
  

  
  

  ساختار آنتراکینون): 2ـ1(شکل 
  

یـا چنـد موقعیـت     8دهنده در یک موقعیت آزاد هاي الکترونمواد رنگزا به وسیلۀ گروه
هاي آمینو، آلکیل، آریل آمینو، هیدروکسی گروه. اندبه دست آمده 8و  5و  4و  1مخصوصاً 

  .ها هستندو آلکوکسی، از جمله استخالفات مهم آنتراکینون
  

  مواد رنگزاي ایندیگوئید .3ـ1ـ3ـ1
حـل کـردن رنگینـه بـه     (سـازي  محلـول مواد رنگزاي ایندیگوئید، به وسیلۀ یک فرآینـد  

بـر روي الیـاف بـه کـار بـرده      ) کمک یک مادة احیاکننده در محیط قلیایی قبل از رنگرزي
ترین مـواد  اي هستند، زیرا نیل از قدیمیها از لحاظ تاریخی، داراي اهمیت ویژهآن. شودمی

بیعـی اسـت کـه    تـرین مـواد رنگـزاي ط   امروزه، نیل یکی از مهم. رنگزاي شناخته شده است
نیل بر روي الیاف سلولزي، رنگ آبـی  . رودهنوز هم در رنگرزي کاالي نساجی به کار می

  :باشدفرمول ساختاري آن به صورت زیر می. دهد و خواص ثباتی عالی داردمی
  
  
  

  
  ساختار کلی یک مادة رنگزاي ایندیگو): 3ـ1(شکل 



     

 هاي شیمیاییرنگرزي الیاف پروتئینی با رنگینه          22

  بندي مواد رنگزا طبق کاربردطبقه .2ـ3ـ1
طور که در کتاب مرجع رنگ ثبت شده، به جز یـک مـورد   بندي مواد رنگزا همانطبقه

مواد رنگزاي مصرفی در نسـاجی بـه دو گـروه    . تماماً بر حسب نوع کاربرد تنظیم شده است
بندي این است منظور از این تقسیم. اصلی، و هر گروه به چند شاخۀ فرعی تقسیم شده است

ارتباط با عملکرد عمومی رنگرزي و ثبـات در برابـر    که روي خصوصیات ویژه و معینی در
  .عملیات شستشویی تأکید شود

  
  مواد رنگزاي گروه اول. 1ـ2ـ3ـ1

اند، به جز مواد رنگرزي دیسپرس که تمامی مواد رنگرزي در این گروه، در آب محلول
پذیر از یـک محلـول   مواد رنگرزي به وسیلۀ یک فرآیند برگشت. خیلی جزئی محلول است

تواننـد حـداکثر ثبـات را در مقابـل     این طبقه از مـواد رنگـزا نمـی   . شوندمایع جذب لیف می
  .عملیات شستشو داشته باشند

مـواد رنگـزاي اسـیدي، مـواد رنگـزاي      : اند ازطبقات مواد رنگرزي در این گروه عبارت
بازیک، مواد رنگزاي مستقیم و مواد رنگزاي دیسپرس، که هر یک بـه طـور خالصـه شـرح     

  .شونداده مید
  مواد رنگزاي اسیدي  .1ـ1ـ2ـ3ـ1

از آنجا که عموماً این دسته از مواد رنگرزي از طریق یک حمام، شامل اسـیدهاي معـدنی یـا    
هاي سدیم اسیدهاي آلی هسـتند و جـزء رنگـی فعـال     ها نمکشوند و همۀ آنآلی، رنگرزي می

هـاي اسـید   رنگـزاي اسـیدي، نمـک   بیشـتر مـواد   . انـد به صورت آنیون است، نـام اسـیدي گرفتـه   
مـواد رنگـرزي   . انـد هـاي کربوکسـیل  سولفونیک هستند، اما تعدادي وجود دارند که شامل گروه

انـد، ولـی   اسیدي به لحاظ داشتن جاذبه و تمایل ذاتـی نسـبت بـه الیـاف پروتئینـی مشـخص شـده       
مـواد رنگـرزي    گرچـه سـاختار شـیمیایی مشـابهی بـا     . رونـد براي رنگرزي نایلون نیز به کـار مـی  

  وزن مولکــولی . هــا نســبت بــه الیــاف ســلولزي تمایــل ندارنــد مســتقیم دارنــد، امــا بســیاري از آن
هـا کـه وزن مولکـولی    معمـوالً آن . گـرم بـر مـول اسـت     800تـا   300مواد رنگزاي اسـیدي بـین   

تري دارند، قابلیت مهاجرت یونی خوبی دارند، بنـابراین حصـول رنگـرزي یکنواخـت،     کوچک
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مواد رنگرزي اسیدي که داراي وزن مولکـولی بـاالیی هسـتند، قابلیـت مهـاجرت      . ر استتآسان
خوبی ندارند، در نتیجه اگر به هنگـام رنگـرزي، کنتـرل و دقـت کـافی نشـود، نتیجـۀ رنگـرزي،         

  .نایکنواخت خواهد بود
نـون و  یسـاختمان آنتراک % 15ها پایۀ آزو، حـدود  این رنگینه% 60به طور تقریبی، حدود 

نشان داد  RSO3Naتوان با ها را میفرمول کلی آن. ساختار تري فنیل متان دارند% 12حدود 
هاي اسیدي با ساختار هایی از رنگینهنمونه .مشخص کنندة مولکول اصلی رنگینه است Rکه 

  : آمده است) 4ـ1(آزو در شکل 
  
  
   
  

      C. I. Acid orange 10                                                                       C. I. Acid red 4     
  ساختار شیمیایی دو رنگینۀ اسیدي): 4ـ1(شکل 

  مواد رنگزاي مستقیم .2ـ1ـ2ـ3ـ1
مواد رنگزاي مستقیم به وسیلۀ کمیتۀ لغات و تعاریف انجمن رنگرزان و نقاشـان بـه ایـن    

اند و وقتی در یک حمام آبی حاوي الکترولیت بـه  مواد رنگزاي آنیونیکها صورت که آن
به . دهند، تعریف شده استکار برده شوند، نسبت به الیاف سلولزي تمایل و جاذبه نشان می

اي در یـک  مرحلهسبب اینکه مواد رنگرزي مستقیم به طور نرمال به وسیلۀ یک فرآیند تک
  آن کلرید سدیم یا سولفات سدیم اضـافه شـده، بـه کـار     محلول خنثی یا کمی قلیائی که به 

  .اندترین روش رنگرزي الیاف سلولزي را فراهم ساختهروند، سادهمی
بـراي افـزایش ثبـات در    . ها افزایش یافته استها، ثبات نوري آنبا اصالح ساختمان آن

رزي بـر روي  برابر عملیات شستشو، اندازة مولکولی مادة رنگـرزي را بعـد از عملیـات رنگـ    
بعضی از مواد رنگرزي مسـتقیم کـه   . دهندالیاف به وسیله عملیات مناسب بعدي افزایش می

ها مانند مواد رنگرزي اسیدي است، بر روي الیـاف دیگـر مثـل پشـم، ابریشـم و      عملکرد آن
  .روندنایلون به کار می
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ه ایـن الیـاف   مواد رنگزاي مستقیم، مستقیماً بر روي الیاف سلولزي جذب شده و نسبت ب
کنند، نیروهـاي  نیروهایی که بین مولکول مادة رنگزا و الیاف عمل می. تمایل و جاذبه دارند

از لحاظ شیمیایی، اکثر مواد رنگرزي . باشندهیدروژنی و نیروهاي غیر قطبی واندروالس می
مستقیم، ترکیبات آزو از نوع دیس آزو، تریس آزو و پلی آزو است که یک نمونـۀ آن در  

  .نشان داده شده است) 5ـ1(کل ش
  
  
  
  

  
  C.I. Direct red 80 ساختار شیمیایی رنگینه): 5ـ1(شکل 

. به بازار عرضـه شـدند   1890تا  1880هاي مواد رنگزاي مستقیم، براي اولین بار بین سال
هاي آزو، هیدروکسـیل و آمـین هسـتند کـه در     اکثر این دسته از مواد رنگرزي داراي گروه

شود که هاي اسید سولفونیک وجود دارد، بنابراین نتیجه میها، گروهمولکولی آنساختمان 
فرمول کلی بیشتر مواد رنگرزي مستقیم ماننـد  . انداین دسته از مواد رنگرزي در آب محلول

هـاي بنـزن،   در آن، مشخص کنندة حلقه Arاست که  Ar-N=N-X-N=N-Ar´ساختمان 
  .ها هستندنفتالین و یا مشتقات آن

  
  مواد رنگزاي بازیک .3ـ1ـ2ـ3ـ1

یک مادة رنگرزي بازیک، بر طبق تعریف انجمن رنگرزان و نقاشان، یک مادة رنگرزي 
کاتیونیک است که به طور ذاتی، نسبت به الیاف اسیدي مانند اکریلیک یا پنبـۀ دندانـه داده   

کاتیون رنگی مواد رنگرزي بازیک در محلول آبی یونیزه شده و . شده، تمایل به جذب دارد
هاست، اما ثبات نوري ضعیفی دارند و بـه  درخشندگی زیاد از خواص برجستۀ آن. دهندمی

همین دلیل، این دسته از مواد رنگرزي تا قبل از پیدایش الیـاف آکریلیـک کـاربرد چنـدانی     
ها نسبت به الیاف اکریلیک که اند، ولی ثبات نوري خوب و قابلیت جذب خوب آننداشته
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هاي عمیق با ثبات شستشویی خوب گردیده است، موجب شده تا این دسته از رزيباعث رنگ
سـاختار شـیمیایی یـک نمونـه از     ) 6ــ 1(شکل . مواد رنگرزي دوباره مورد توجه قرار گیرند

  .دهدهاي بازیک را نشان میرنگینه
  
  
  

  
 C. I. Basic blue 3ساختار شیمیایی رنگینه ): 6ـ1(شکل 

  مواد رنگزاي دیسپرس .4ـ1ـ2ـ3ـ1
هاي متفـاوت از قبیـل مـواد رنگـرزي اسـتات، مـواد       این طبقه از مواد رنگرزي تحت نام

رنگرزي دیسپرسول شناخته رنگرزي دیسپرس شدة استات، مواد رنگرزي دیسپرسیون و مواد 
اکنون نام عمومی پذیرفته شده آن مواد رنگرزي، دیسـپرس اسـت کـه در سـال     هم. اندشده

  .معرفی شد 1951
بنا به تعریف، یک مادة رنگرزي دیسپرس، اساساً مـادة رنگـرزي غیـر محلـول در آب اسـت      

در یـک محـیط    که نسبت بـه الیـاف غیـر آبدوسـت مثـل اسـتات سـلولز تمایـل دارد، و معمـوالً         
  بـا اینکـه مـواد رنگـرزي دیسـپرس محلـول در آب      . روددیسپرس شـدة یکنواخـت بـه کـار مـی     

شـوند، و درجـۀ حاللیـت مـادة رنگـرزي بـر خـواص        نیستند، به مقدار خیلی کم در آب حل می
میزان حاللیت مادة رنگرزي و سرعت رنگـرزي ممکـن   . گذاردرنگرزي و یکنواختی آن اثر می

اکثـر مـواد دیسـپرس کننـده،     . ه کار بردن مواد دیسـپرس کننـده تغییـر پیـدا کنـد     است به وسیلۀ ب
آنیونیک هسـتند، امـا بعضـی از مـواد سـطحِ فعـالِ بـه کـار رفتـه کـه حاللیـت مـادة رنگـرزي و              

  .کنند، غیر یونی هستندها را بیشتر مییکنواختی آن
ادة رنگـرزي بـه   شـود، مـ  باید متذکر شد هنگامی که رنگرزي در محیط مایع انجـام مـی  

صورت معلق است، و حداقل در مرحلۀ شروع فرآیند رنگرزي، انتقال مادة رنگرزي از محیط 
پذیرد و این عمل با انحالل مجدد ذرات معلـق  خیلی رقیق محلول مادة رنگرزي صورت می

  .یابدمادة رنگرزي به طور مداوم ادامه می
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  هـاي نـوع اول و دوم   رنگـرزي دیسـپرس، آمـین   از لحاظ ساختار شیمیایی، تقریباً تمامی مواد 
هـا حـاوي   و سوم با سـاختارهاي آزو، آنتراکینـونی و دي فنیـل آمـین هسـتند و هـیچ یـک از آن       

بـه ترتیـب، دو رنگینـۀ    ) 8ــ 1(و ) 7ــ 1(هـاي  شـکل . هاي محلـول اسـید سـولفونیک نیسـتند    گروه
  .دهنددیسپرس با ساختار آنتراکینون و آزو را نشان می

  
  

  
  

  C. I. Disperse blue 56ساختار شیمیایی رنگینه ): 7ـ1(شکل 
  

  C. I. Disperse Red 1ساختار شیمیایی رنگینه ): 8ـ1(شکل 

  مواد رنگزاي گروه دوم. 2ـ2ـ3ـ1
ویژگی تمامی مواد رنگرزي این گروه این اسـت کـه در مقابـل عملیـات شستشـویی، ثبـات       

بنابراین در جایی کـه حـداکثر ثبـات در مقابـل عملیـات شستشـویی مـورد احیتـاج         خوبی دارند، 
در مورد اکثر مـواد رنگـرزي در ایـن طبقـه،     . شونداست، گروه دوم بر گروه اول ترجیح داده می

توان گفت که در نهایت، به صورت ذرات بزرگ غیر محلول در آب بـر روي الیـاف ایجـاد    می
مواد رنگـزاي موجـود در ایـن    . عملیات شستشویی ثبات باالیی دارند شوند، در نتیجه در برابرمی

مواد رنگزاي گوگردي، خمی، آزوئیـک، اینگـرین، اکسیداسـیون، راکتیـو و     : اند ازطبقه عبارت
  .کرومی

  
  مواد رنگزاي گوگردي .1ـ2ـ2ـ3ـ1

این مواد با قیمت نسبتاً کم ممکن است در رنگرزي ثبات خوبی در برابر شستشو به وجود 
آورند، اما به علت نقطه ضعفی که از لحاظ تثبیت روي کاال دارند، عموماً طیـف کـاملی از   

CH2CH3 

CH2CH2OH 
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. ها، سیاه گوگردي اسـت کنند و تنها یک مورد استثنایی آنهاي مختلف را تأمین نمیرنگ
اند و در رنگرزي از طریق احیا و محلول شدن با سولفید سدیم قابل استفاده این دسته از مواد

  .اندآب نامحلول
  

  مواد رنگزاي خمی .2ـ2ـ2ـ3ـ1
شود که به وسیلۀ فرآیند مواد رنگزاي خمی به مواد رنگزایی از هر طبقۀ شیمیایی گفته می

هـاي  هـا داراي گـروه  آن. شـوند احیا و حل شدن مادة رنگزا بر روي الیاف به کار بـرده مـی  
توان به طور مستقیم بـراي  مواد رنگزاي خمی را نمی. کتونی، و غیر قابل حل در آب هستند

ندارد، ولی ) افینیته(ها نسبت به الیاف، تمایل رنگرزي استفاده کرد، زیرا حالت غیر محلول آن
ظیــر اگــر در یــک محلــول قلیــایی ماننــد ســود کــه حــاوي یــک مــادة احیاکننــدة مناســب ن 

  هیدروسولفیت سدیم است، قرار گیرند، ترکیب لوکـو بـه رنـگ قابـل حـل در آب تبـدیل       
هاي رنگرزي شده در معرض هوا قـرار  پارچه. شود و نسبت به الیاف سلولزي تمایل داردمی

شوند تا حالت لوکو اکسید شده و به صورت حبس شده در داخل الیاف، به حالـت  داده می
  :ها در زیر نشان داده شده استواکنش. درآیند) غیر قابل حل(غیر محلول 

    
  هاي خمیهاي احیا و اکسیداسیون در رنگینهواکنش): 1ـ1(طرح 

  بسیاري از مواد رنگـزاي خمـی، اسـتخالفات زیـادي ندارنـد و بـه دلیـل کمبـود وجـود          
. دارنددهنده و گیرندة قوي، عموماً پایداري شیمیایی و فتوشیمیایی عالی هاي الکترونگروه

  .در واقع، خواص ثباتی مواد رنگزاي خمی را هیچ یک از دیگر طبقات مواد رنگزا ندارند
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  مواد رنگزاي آزوئیک. 3ـ2ـ2ـ3ـ1
هـا بـر اسـاس تشـکیل     شود که کـاربرد آن اي از مواد رنگرزي اطالق میاین نام به طبقه

یکـی  : جـزء  ایـن مـواد از ترکیـب دو   . ترکیب آزوي رنگی غیر محلول در داخل لیف است
شـوند؛ ایـن دو جـزء بـه     تشکیل مـی ) جفت شونده(جزء دي آزو و دیگري جزء کوپلینگ 

  .شوندطور جداگانه بر روي کاال منتقل، و با یکدیگر ترکیب می
  

 مواد رنگزاي اینگرین .4ـ2ـ2ـ3ـ1

هـا بـر پایـۀ    شود که تقریباً همـۀ آن این نام به گروه کوچکی از مواد رنگرزي اطالق می
اي، مـواد رنگـرزي غیـر محلـول در داخـل      سیانین هستند و تحت شرایط کاربردي ویژهفتالو

  . دهندلیف را تشکیل می
  

  مواد رنگزاي اکسیداسیون .5ـ2ـ2ـ3ـ1
اینها گروه کوچکی از مواد رنگـرزي هسـتند کـه فقـط یـک نـوع آن در رنـگ کـردن         

ثر اکسیداسیون شـیمیایی  این مواد رنگرزي در ا. ویژه چاپ، اهمیت داردکاالي نساجی و به
ها را مـواد رنگـرزي   شوند، به این علت آنبه مواد رنگرزي غیر قابل حل در لیف تبدیل می

  .یکی از مواد رنگرزي اکسیداسیون قدیمی، آنیلین سیاه است. نامنداکسیداسیون نیز می
  

  مواد رنگزاي راکتیو .6ـ2ـ2ـ3ـ1
اي کــه بتواننـد بـه روش شــیمیایی بـا الیـاف پیونــد     جسـتجو بـراي یــافتن مـواد رنگـرزي    

اولین محصول تجاري این . کوواالنسی برقرار کنند، منجر به تولید مواد رنگرزي راکتیو شد
در فرآیند رنگ کردن، . به بازار عرضه شد ICIتوسط کارخانۀ  1956مواد رنگرزي، در سال 

نشینی یا اضافی بـین سیسـتم   ابتدا مادة رنگرزي توسط لیف جذب شده، و سپس واکنش جا
  در مولکـول مـادة رنگـرزي، و یـک گـروه مناسـب در مولکـول الیـاف مثـل          ) فعال(راکتیو 

  .دهدهاي هیدروکسیلِ یونیزه شده، در الیاف سلولزي انجام میگروه
امروزه مواد رنگزاي راکتیو، براي رنگرزي الیاف سلولزي به تنهایی و یـا در مخلـوط بـا    

ها براي رنگرزي الیـاف پشـمی   همچنین آن. میت قابل توجهی برخوردارنددیگر الیاف از اه
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گـروه کـوچکی از مـواد رنگـرزي دیسـپرس راکتیـو بـه نـام         . رونـد و ابریشمی بـه کـار مـی   
  .ها هستندقابل استفاده براي رنگرزي نایلون ICIساخت » پروسینیل«

 Dاست که در آن، کروموژن  D-B-RGساختمان کلی مواد رنگرزي راکتیو به صورت 
ثبات در برابر نور و عملیات شیمیایی مانند . نون یا فتالوسیانین استیمعموالً بنیان آزو، آنتراک

عمومـاً سیسـتم راکتیـو    . شوددیگر طبقات مواد رنگرزي توسط پایداري کروموژن تعیین می
RG  به کروموژنD  به یک گروه اتصال دهندةB دیگـر خـواص    فعالیت و. شودمتصل می

رنگرزي مواد رنگزاي راکتیو به گروه اتصال دهنده و بیشتر به دیگر اسـتخالفات متصـل بـه    
هاي اسید سولفونیک ها در آب عموماً به گروهمیزان حاللیت آن. سیستم راکتیو بستگی دارد

شکل زیر ساختار . شودمتصل شده به کروموژن و یا بعضی اوقات به سیستم فعال مربوط می
  .دهدیایی یک رنگینۀ راکتیو بر پایۀ آزو با گروه راکتیو وینیل سولفون را نمایش میشیم

 
 
 

 
  
  

  C. I. Reactive orange 16ساختار شیمیایی رنگینۀ ): 9ـ1(شکل 

  )ايمواد رنگزاي دندانه(مواد رنگزاي کرومی  .7ـ2ـ2ـ3ـ1
اي که با رنگرزي به صورت مواد» ايمواد رنگرزي دندانه«در کتاب مرجع رنگ، لغت 

گرچه لغت مواد رنگـرزي  . روند، تعریف شده استهاي فلزي روي الیاف به کار میدندانه
هاي به کار بـرده شـده،   ترین دندانهتر است، از آنجا که مهماي، داراي قدمت طوالنیدندانه

کـه  اي مـواد رنگـرزي  . گوینـد ها مواد رنگرزي کرومی نیز میترکیبات کروم هستند، به آن
اي، مواد رنگرزي کرومی، مواد رنگرزي توسط سازندگان تحت عنوان مواد رنگرزي دندانه

شوند، در این طبقه هاي چاپ کرومی فروخته میمتاکروم، مواد رنگرزي آفترکروم و رنگ
هایی که قادر به مواد رنگرزي کرومی از لحاظ شیمیایی، به وسیلۀ حضور گروه. جاي دارند

تشکیل . شونددیناسیون با ترکیبات کروم در داخل لیف هستند، مشخص میایجاد پیوند کئور
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کمپلکس کئوردیناسیون توأم با تغییر رنگ که اغلب چشمگیر و قابل مالحظه است، همراه 
  ایجاد پیوند کئوردیناسیون باعـث افـزایش ثبـات در برابـر نـور و عملیـات شستشـو        . باشدمی
ر سـاختمان خـود، یـک یـا چنـد گـروه اسـیدي        بیشـتر مـواد رنگـرزي کرومـی د    . گرددمی

کنند؛ از سولفونیک و یا کربوکسیل دارند، و در رنگرزي مانند مواد رنگرزي اسیدي رفتار می
  .انداي نیز نامیدهها را مواد رنگرزي اسیدي دندانهاین رو، آن

 دهند که تمامیاز کل مواد رنگرزي کرومی را ترکیبات آزو تشکیل می% 80نزدیک به 
بقیه شامل ترکیبات آنتراکینونی، . ها و سبزها را دارندمحدودة رنگی به جز بنفش روشن، آبی

  :یک نمونه از مواد رنگزاي کرومی در ذیل آمده است. اندتري آریل متان
  
  
  
  
  

  ساختار شیمیایی یک رنگینۀ کرومی): 10ـ1(شکل 

هـا  امـا بعضـی از آن  کاربرد اصلی اکثر مواد رنگرزي کرومی، در رنگرزي پشم اسـت،  
داراي کاربرد ثانوي مهمی نیز هستند؛ براي مثال، در رنگرزي ابریشم، نایلون و چرم نیز به کار 

  .روندمی
  

  هاپیگمنت .8ـ2ـ2ـ3ـ1
ها براي رنگ کردن الیاف نساجی کامالً با طبقات مواد رنگرزي اساس کاربرد پیگمنت

مولکول مادة رنگرزي به داخل لیف، یک مرحلۀ ها، نفوذ هاي دیگر که در تمامی آنگروه
ها چون از نظر فیزیکی داراي ذرات پیگمنت. باشداساسی فرآیند رنگرزي است، متفاوت می

اي از فرآیند نساجی به توان در هر مرحلهها را نمیاند، بنابراین آندرشت غیر محلول در آب
ان در طی فرآیند تولید الیاف بـا مـواد   توها را میبه هر حال، پیگمنت. داخل لیف وارد کرد

چنـین  . تشکیل دهندة الیاف که به صورت پلیمر است، قبل از عمل ریسندگی مخلوط کـرد 
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ذرات پیگمنت غیر قابل حل در داخل لیـف  . نامندفرآیندي را رنگ کردن تودة پلیمري می
پذیر نیست، و شتشوند و به دلیل اندازه و بی اثر بودنشان، فرآیند رنگ کردن برگلحاظ می

این روش، به رنگ کردن . بدین سبب کاالي رنگ شده ثبات شستشوي باالیی خواهد داشت
  .الیاف مصنوعی محدود شده است

هـا نیـز   ها بـا سـطح الیـاف یـا فیالمنـت     توان به وسیلۀ پیوند پیگمنتکاالي نساجی را می
رات پیگمنت در آن در طی فرآیند رنگ کردن یک فیلم شفاف رزین، که ذ. رنگرزي نمود
کاالي رنگ شده به سبب استحکام . شودها تشکیل میاند، دور الیاف و فیالمنتپراکنده شده
  .فیلم و لیف، داراي ثبات خوبی در برابر عملیات شستشوست) چسب(پیوند بیندر 

  
  مواد رنگزاي طبیعی. 3ـ3ـ1

داراي فرمـول   هایی کـه در منـاطق مختلـف وجـود دارد،    رنگرزي سنتی با وجود تفاوت
داراي نوعی جذابیت و  ،شودابریشم یا پشمی که با مواد گیاهی رنگرزي می. مشخصی است

... زیبایی است که به مرور زمان و در اثر استفاده و قرار گرفتن در معرض نور و مواد قلیایی و
عالوه . دشوبلکه به ثبات و درخشندگی آن نیز افزوده می ،شودنه تنها از ارزش آن کاسته نمی

کـوش  مردمـان سـخت   ۀصدها سال ۀحاصل تجرب) گیاهی و حیوانی(هاي سنتی بر این، رنگ
به این سبب  ؛اندسرزمینی است که همواره با اقتباس از طبیعت به زندگی خود رنگ بخشیده

  .از ارزش معنوي و مادي بسیاري برخوردارند
و بـا توجـه بـه منبـع      رنـد طبیعـی دا  ۀریشـ  ،آیدطور که از نامشان برمیاین رنگزاها همان

 : ]M. Clark, 2011[بندي شوند توانند تقسیمها در سه گروه زیر میاستخراج آن

 دست آمده از گیاهان مثل نیل، روناس و غیره کـه از ریشـه، گـل،    ه مواد رنگزاي ب
  .آینددست میه برگ، میوه و پوست نباتات ب

 قرمزدانه و صدف ارغواندست آمده از حیوانات مثل ه مواد رنگزاي ب. 

 آیند مثل خاك سرخدست میه هایی که از مواد معدنی بآن.  
  

آن است که ایرانیان در رنگرزي مانند سایر اقوام و ملل  یدؤم ،شناسیهاي باستانپژوهش
بسیار بـا   ،اندبردهبسیار باتجربه بوده و مواد رنگزایی که در منسوجات خود به کار می ،قدیم
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CH3

NH2

N

NHN
+

CH3

H3C

مـواد رنگـزاي طبیعـی یکـی از اقـالم       ،هـاي متمـادي  براي سال. چشمگیر بوده استثبات و 
هـاي متعـدد رنگـرزي در جـوار     کارگاه ،قاجاریه ةدر اواخر دور. صادراتی ایران بوده است

هاي گیاهانی از قبیل فرآورده ،هادر این کارگاه. هاي قالیبافی فعالیت پر رونقی داشتندکارگاه
ـ ، نددرکگردو و انار را مصرف می روناس، اسپرك، پوست ار صـادر کننـده نیـز مـواد     و تج

 ،بندي شده بودهاي تولید رنگ بستهرنگزاي گیاهی مازاد بر مصرف داخلی را که در کارگاه
 . کردندبه خارج صادر می

 
  هاي شیمیاییتوسعۀ رنگینه. 4ـ1

پرکین براي تهیۀ داروي ضد ماالریـا، آنیلـین را بـا محلـول     . میالدي، ویلیام اچ 1856در سال 
پـرکین را از محصـول   . ]A. D Broadbent, 2001[اسیدي پتاسـیم دي کرومـات واکـنش داد    

واکنش یک ترکیـب بـنفش رنـگ و محلـول در آب کـه قـادر بـود پشـم و ابریشـم را بـه طـور            
اي پـرکین، کارخانـه  . اي بـراي ایـن عمـل نیـاز نبـود     هیچ دندانـه . ردمستقیم رنگرزي کند، جدا ک

تأسیس کرد تا بتواند به صورت انبوه از آنیلین، رنگینه تولید کنـد، سـپس ایـن رنگینـه را مـووین      
او نـه تنهـا اولـین رنگینـۀ مصـنوعی را تولیـد کـرد، بلکـه صـنعت          . گذاري کـرد نام) 11ـ1شکل (

  . شیمی مدرن را بر پا نمود
مووین با ساختار زیر، یک رنگینۀ کاتیونیک است که هر مولکـول آن داراي یـک بـار    

آمینو (ها هاي متیل در ساختار مووین، از ترکیب آنیلین با تولوئیدینگروه. یونی مثبت است
هـاي بازیـک   هاي کاتیونیک، اغلـب بـه رنگینـه   گونه رنگینهاین. آیدبه وجود می) هاتولوئن

هاي آمینو آزاد هستند که قادرند بـا اسـیدها تشـکیل    د مووین، داراي گروهاند و ماننمعروف
  .نمک دهند

  
  

  
      

  ساختار پیشنهادي مووین): 11ـ1(شکل 
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مووین، داراي تمایل نسبت به الیاف پشم و ابریشم است، زیرا الیاف پروتئینی مثل پشم و 
هـاي  حمام خنثـی، گـروه  در یک . ابریشم داراي هر دو گروه آمینو و کربوکسیلیک اسیدند

  هـاي کربوکسـیلیک اسـید، یـونیزه شـده و بـه صـورت        آمینوي پشم خنثی هستند، اما گـروه 
هـاي  تحـت چنـین شـرایطی، رنگـرزي بـا رنگینـه      . شـوند هاي کربوکسیالت ظاهر مـی آنیون

هـاي  و کـاتیون ) طـرح زیـر  (تواند از طریق واکنش تبادل یونی صورت گیـرد  کاتیونیک می
  .هاي منفی کربوکسیالت موجود در پشم و ابریشم شوندتمایل بیشتر جذب گروهرنگینه با 

 
H2N-WOOl-COONa + Dye+  H2N-WOOl-COODye + Na+    

  پپتیدي پشمواکنش رنگینۀ کاتیونیک با زنجیرة پلی): 2ـ1(طرح 
پرکین، حتی توانست یک روشی را براي رنگرزي پنبه با مـووین بـا اسـتفاده از تانیـک اسـید      

تانیک اسید که به صورت پلی کربوکسـیلیک اسـید اسـت، در    . به عنوان یک دندانه توسعه دهد
دندانـه داده  (هنگامی که پنبه عمـل شـده بـا مولکـول تانیـک اسـید       . کندداخل لیف پنبه نفوذ می

در واقـع،  . توانـد رنگینـه بـا بـار مثبـت را جـذب کنـد       ور شود، میدر محلول مووین غوطه) شده
هــاي منفــی کربوکســیالت حاصــل از اســید تانیــک در داخــل لیــف، از طریــق گــروهرنگینــه بــا 

  .شودپیوندهاي یونی ترکیب می
ــین     ــیون را از آم ــنش دي آزوتاس ــریس، واک ــووین، پیترگ ــف م ــد از کش ــال بع ــاي دو س ه

ــون       ــر بــه تولیــد ی ــک اولیــه کــه منج ــی  آروماتی    شــود، کشــف کــرد  هــاي دي آزونیــوم م
]A. D Broadbent, 2001[ .هـا یـا   ، نمـک دیـازونیوم حاصـل بـا فنـل     1864د از آن، در سـال  بع

ــات آزو بــود  آمــین هــاي آمــین. هــاي آروماتیــک، واکــنش داده شــد کــه محصــول آن، ترکیب
آروماتیک اولیه چون آنیلین، در اثر واکنش با نیتریـت سـدیم در یـک محلـول اسـیدي و دمـاي       

کـاتیون دي آزونیـوم تولیـد    . شـود یدرجۀ سانتیگراد، به یک نمک دي آزونیوم تبـدیل مـ   5زیر 
شده با یک فنل در محیط قلیایی یا با یک آمین آروماتیـک در محـیط اسـیدي، ترکیـب شـده و      

این واکـنشِ جفـت شـدن، یـک واکـنش جانشـینی الکتروفیلـی        . کندیک ترکیب آزو تولید می
. وفیـل را دارد آروماتیک مانند نیتراسیون یا کلریناسیون است که یـون دي آزونیـوم، نقـش الکتر   

هـاي آزو هسـتند و تـاکنون هـزاران     هـاي تجـاري، داراي گـروه   امروزه، بیش از نیمـی از رنگینـه  
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هاي دي آزوتاسیون و جفت شدن دو واکـنش بسـیار   ترکیب آزو شناخته شده است، لذا واکنش
 واکنش دي آزوتاسیون سولفانیلیک اسید و جفت شـدن آن بـا بتـا نفتـل بـه منظـور تهیـۀ       . اندمهم

  .]5و  4[در زیر نشان داده شده است  Orange IIرنگینۀ 
  

  
  
  
  
    

  به وسیلۀ دي آزوتاسیون و جفت شدن Orange IIآزوي  ۀتشکیل رنگین): 3ـ1(طرح 

داراي یک گروه آنیونی سـولفونیک اسـید اسـت کـه      Orange IIهر مولکول رنگینۀ آزوي 
ایـن رنگینـه بـه عنـوان یـک رنگینـۀ       تواند پشم را در یک محلول اسیدي رنگـرزي کنـد، لـذا    می

در یک محیط اسیدي، هر دو گـروه آمینـو و کربوکسـیالت پشـم بـا      . شودبندي میاسیدي طبقه
هاي خنثـی اسـید   هاي مثبت آمونیوم و گروهدهد و گروههاي حاصل از اسید واکنش میپروتون

 ي آنیونیـک چـون  هـا توانـد رنگینـه  تحت این شـرایط، پشـم مـی   . کندکربوکسیلیک را تولید می
Orange II را از طریق تبادل یونی مطابق واکنش زیر جذب کند:  

  
Na+-OOC-WOOl-NH2 + 2HCl  HOOC-WOOl-NH3

+Cl- + NaCl 

HOOC-WOOl-NH3
+Cl- + Dye-  HOOC-WOOl-NH3

+Dye- + Cl- 
  

  واکنش پشم با آنیون یک رنگینۀ اسیدي در محیط اسیدي): 4ـ1(طرح 

ایـن  . هاي کاتیونیـک بودنـد  سنتز شدة اولیه مانند مووین، از نوع رنگینه هايبسیاري از رنگینه
هـا  ویـژه ثبـات نـوري آن   هـاي شستشـویی و بـه   هاي شفاف بودند، ولی ثبـات ها داراي فامرنگینه

، 2کنگـو رد  . کاربردشان روي پنبه نیاز به عمل دندانه دادن بـا اسـید تانیـک داشـت    . ضعیف بود
توانسـت بـه طـور    هاي سنتز شده بود که می، یکی از اولین رنگینه1884 رنگینۀ سنتر شده در سال
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ایـن رنگینـه نیـز یـک رنگینـۀ آزوي      ). 12ــ 1شـکل  (مستقیم و بدون دندانه، پنبه را رنگرزي کند 
بود کـه باعـث   ) ترطویل(تر داراي ساختار کشیده Orange IIآنیونیک بود، اما برخالف رنگینۀ 

رنگـرزي پنبــه بـا ایــن رنگینـه، فقــط داراي ثبــات    . شــدبــه پنبـه مــی  افـزایش سابســتنتیویته نسـبت  
  .اندهاي مستقیم پنبه معروفشستشویی ضعیف است، اما تحت عنوان رنگینه

  
  
  
  

 2ساختار رنگینه کنگو رد ): 12ـ1(شکل 

به صورت تجاري تولید  1897تهیه شد و در سال  1880ایندیگوي مصنوعی، ابتدا در سال 
این . اي خمی است که هم براي پشم و هم براي پنبه قابل استفاده استرنگینهایندیگو، . شد

رنگینه در حالت عادي به صورت نامحلول و رنگدانۀ آبی است که تحت واکنش احیا، به فرم 
هاي قدیمی است که به طور ایندیگو، یکی از رنگینه. شودرنگ تبدیل میمحلول و زرد کم

  .شودهاي آبی استفاده میبه منظور تهیۀ جینوسیع براي رنگرزي نخ پنبه 
هاي مهم رنگرزي با ثبات رسوب رنگدانۀ غیر محلول در داخل لیف، هنوز یکی از روش

ها این رنگینه. هنوز سنتز نشده بودند 1956هاي راکتیو تا سال رنگینه. شستشویی خوب است
پنبـه، بـراي تشـکیل پیونـد     هاي هیدروکسیل یونیزه شده سـلولز  تحت شرایط قلیایی با گروه

هاي پلیمري پنبه از نوع سلولز، و یک پلی ساکارید است، زنجیره. دهندکوواالنت واکنش می
نمـایش داده   Cell-OHلذا یک پلی الکل است که فرمول کوتاه آن به اختصار بـه صـورت   

. کنـد شود، پیوند قوي بین رنگینۀ راکتیو و سلولز، ثبات شستشـویی خـوبی را تـأمین مـی    می
ایـن ویژگـی   . شـود هاي رنگی مـی ها باعث روشنی فامساختارهاي شیمیایی سادة این رنگینه

ناشی از عدم تشکیل ایزومرهاي ساختاري متفاوت و محصوالت جانبی در هنگام تهیـۀ ایـن   
  .هاسترنگینه

و  آیدها براي رنگرزي پنبه به شمار میترین انواع رنگینههاي راکتیو، یکی از مهمرنگینه
  .ها قادر به رنگرزي پشم نیز هستندبعضی از انواع آن
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سري فرآیندها به منظور تولید نخ و پارچه تولید یک کاالي نساجی از الیاف، شامل یک
موقعیت رنگرزي در خط تولیـد بـه طـور دقیـق     . هر فرآیند، الزمۀ فرآیند بعدي است. است

در طی خط تولید، روي الیاف، رنگرزي ممکن است در هر شکل و فرم . تعریف نشده است
فتیله، نخ و یا پارچه و حتی کاالي تکمیل شده انجام شود، لذا براي عمل رنگرزي با توجه به 

رنگـرزي معمـوالً مسـتلزم    . تنوع کاالي مصرفی، از ماشین آالت مختلفی باید اسـتفاده شـود  
ت کـه تحـت   هـا و کـاالي نسـاجی اسـ    تماس بین یک محلول آبی یا دیسپرسیونی از رنگینه

  .گرددشرایطی باعث افزایش سابستنتیویتۀ رنگینه و یکنواختی عمل رنگرزي می
هاي طبیعـی،  قبل از اینکه کاالي نساجی رنگرزي شود، باید کاال شسته شود تا ناخالصی

سـفیدگري باعـث حـذف    . هاي روان کننده و مواد آهاري از روي کـاال جـدا شـوند   روغن
ویژه براي کاالهاي طبیعی سفید با شود و این فرآیند، بهکاال میهاي رنگی از روي ناخالصی

سـازي نـام دارد و   این مرحله از خـط تولیـد آمـاده   . عمق ضروري استهاي روشن و کمفام
هدف آن، تهیۀ کاالي تمیز قبل از رنگرزي و تکمیل است تا کاال به راحتی مرطوب شود و 

هرگونه نـایکنواختی و عـدم   . ها را جذب کندبه صورت یکنواخت، مواد شیمیایی و رنگینه
سازي، باعث کاهش کیفیت و عدم یکنواختی رنگـرزي  دقت در کنترل کیفی مراحل آماده

  .شودمی
  

  کالرایندکس . 5ـ1
در  هاسـت، ابتـدا  ها و رنگدانهکه کاتالوگی از رنگینه) کالرایندکس(کتاب مرجع رنگ 

. ]A. D Broadbent, 2001[منتشر شد )S.D.C( 1توسط انجمن رنگرزان و نقاشان 1924سال 
دانـان نسـاجی   چاپ سوم این کتاب توسط این انجمن با همکاري انجمن رنگرزان و شـیمی 

 30(ها بر اساس ساختار شیمیایی در این کتاب، رنگینه. منتشر شده است )AATCC( 2آمریکا
بخشـی از ایـن   ) 1ـ1(جدول . اندبندي شدهطبقه) زیرگروه 19(و بر اساس کاربرد ) زیرگروه

سه جلد اول از چاپ سوم کتاب مرجع رنگ، اطالعات  .دهدها را نشان میبندي رنگینهطبقه
                                                             

1. Society of Dyers and Colourists 
2. American Association of Textile Chemists and Colorists 
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در هـر  . دهـد زیرگروه تفکیک شده بنا بر کاربرد را در اختیار خواننده قرار مـی  19جامع از 
  رنگـی   ها داراي یک نـام ژنریـک کالراینـدکس بـر اسـاس کـاربرد و فـام       زیرگروه، رنگینه

یک رنگینۀ اسیدي با فام قرمـز اسـت کـه از نظـر      C.I. Acid Red 10باشند؛ براي مثال، می
  .است C.I. Acid Orange 7یا  Orange IIخواص رنگرزي مشابه رنگینۀ 

ها در هر زیرگروه کـاربردي، بـراي الیـاف خـاص بـه روش رنگـرزي مشـابه اسـتفاده         رنگینه
  هـاي رنگـرزي و خـواص   عـات مفیـدي در خصـوص روش   براي هـر رنگینـه، اطال  . خواهند شد

هـاي داراي سـاختار مولکـولی مشـخص،     رنگینـه . باشـد ثباتی به صورت جدول در دسترس مـی  
  بـا نـام کالراینـدکس    2رنگینۀ مسـتقیم قرمـز کنگـو   . پنج رقمی هستند  1داراي یک شماره ساخت

C. I. Direct Red 28  است 22120داراي شمارة ساخت.  
ها و همچنـین مـواد واسـطه اختصـاص     از این مجموعه به ساختار شیمیایی رنگینهجلد چهارم 

  جلـد پــنجم از اهمیـت کــاربردي خاصــی برخـوردار اســت، زیـرا اطالعــات مفیــدي را در     . دارد
ها که توسط سـازندگان و تولیدکننـدگان اسـتفاده شـده اسـت، ارائـه       ارتباط با نام تجاري رنگینه

پنجم و ضمیمۀ آن، اطالعات بـه روز پـنج جلـد اول را فـراهم کـرده      عالوه بر آن، جلد . دهدمی
چاپ چهارم این مجموعـه کـه در   . این کتاب به صورت دیسک فشرده نیز تهیه شده است. است
  .تهیه شد، به صورت اینترنتی نیز آماده شده است 2000سال 

  ها بر اساس ساختار شیمیاییبندي رنگینهطبقه): 1ـ1(جدول 
  [A. D Broadbent, 2001]و کاربرد  

بندي بر اساس طبقه
 ساختار

بندي بر اساس طبقه
  کاربرد

بندي بر اساس طبقه
 ساختار

بندي بر اساس طبقه
 کاربرد

 اسیدي آزو ايدندانه فتالوسیانین

 آزوئیک آنتراکیتون هارنگدانه پلی متین

 بازیک هتروسیکلیک راکتیو استیلبن

 مستقیم ایندیگوئید  گوگردي  سولفور

 دیسپرس  نیترو  خمی تري فنیل متان

                                                             
1. Constitution number 
2. Congo Red 
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بیشـتر  . هاي مختلف براي مبتدیان یک مشکل اسـت ها توسط شرکتتنوع نام تجاري رنگینه
هـا معمـوالً بـراي    آن. هاي رنگی مشابه تعلق دارندها با نام تجاري سازندة یکسان به کالسرنگینه

رونـد؛ بـراي مثـال،    بـه کـار مـی    رنگرزي یک لیف خاص با یک روش رنگرزي مشابه یا یکسان
  پـذیر  هـاي واکـنش  از نـوع راکتیـو بـا گـروه     Dystarعرضـه شـده توسـط     1هـاي رمـازول  رنگینه

فـام رنگـی از نـام    . شـوند اي اسـتفاده مـی  وینیل سولفون است که عمدتاً براي رنگرزي الیاف پنبه
  .شودتجاري مشخص می

اربردي دیگـري را ماننـد خـواص    تـوان اطالعـات کـ   از روي نام تجاري رنگینه نیـز مـی  
  . ثباتی، توانایی تشکیل کمپلکس با فلز و یا شکل فیزیکی رنگینه به دست آورد

این کدها به یک فام خاص، مقدار . یابدنام تجاري معموالً با یک کد آلفابتیک خاتمه می
 Indanthrene Goldenنسبی رنگ واقعی و یا خواص کاربردي ارتبـاط دارد؛ بـراي مثـال،    

Yellow RK  یک رنگینۀ خمی است که توسط شرکتBASF 2  اینـدانترن،  . شـود تهیه مـی
هاي خمی تولید شده توسط این شرکت اسـتفاده  یک نام تجاري است که براي تمام رنگینه

دهد که این رنگینـه،  نشان می ‘RK’کند و کد گلدن یلو، فام رنگی را مشخص می. شودمی
 Rotاز لغت آلمانی  Rحرف . رودبه کار می 3وش رنگرزي سردداراي فام زرد ته قرمز و به ر

  نـام ژنریـک رنگینـه،    . به معنـاي سـرد اسـت    Kaltاز لغت آلمانی  Kبه معناي قرمز و حرف 
C.I. Vat Orange 1 از طرف دیگر، شرکت . استBASF  رنگینۀProcion Red H-E3B 

. راکتیو مناسب براي رنگرزي پنبه استهاي نام پروسیون، نام تجاري رنگینه. کندرا تولید می
واکـنش  . انـد هاي با دو گروه راکتیو یکسانرنگینه ‘H-E’هاي پروسیون با کد تمامی رنگینه

دهد که این نشان می ‘3B’کد . افتداتفاق می )Hot(رنگینه با پنبه، تحت شرایط حرارتی باال 
  هـاي قرمـز مشـابه بـا     تر از رنگینهآبی؛ )Blueاز لغت  B(رنگینه داراي فام قرمز ته آبی است 

  .6Bهاي با کد اما قرمزتر از رنگینه Bکد 
  

                                                             
1. Remasol 
2. Badische Anilin Und Soda Fabrik 
3. Cold dyeing 
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  تئوري رنگرزي. 6ـ1
ویژه در حوزة فیزیک و شیمی را در تئوري رنگرزي، محدودة وسیعی از موضوعات، به

اي از فرضیات است که رفتـار  ها، هدف فراهم کردن مجموعهمانند تمام تئوري. گیردبر می
هاي شناخته شدة رنگرزي را توصیف کند و بتواند آنچه را در موقعیت جدید اتفـاق  سیستم

  .بینی نمایدبیفتد، پیش
هـاي عملـی   شود که براي توجیه رنگـرزي هایی کیفی را شامل میتئوري رنگرزي جنبه

هاي فیزیک و شیمی روي فرآیندهاي رنگرزي که اطالعات کمی گیريمفیدند، ولی اندازه
بعضی از موضوعات در . کنند، اغلب با فرآیند رنگرزي واقعی تفاوت بسیار دارندیرا فراهم م

  :]A. D Broadbent, 2001[اند از تئوري رنگرزي عبارت
 ها در محلول و در لیف طی فرآیند رنگرزي و بعد از آنحالت رنگینه.  
  به حـد  سرعت فرآیندهاي رنگرزي و بررسی تأثیر انتقال جرم رنگینه از حمام رنگرزي

  .ـ لیف و سرعت و نفوذ رنگینه از فصل مشترك به درون لیفواسط رنگینه
 ــ لیـف همچـون مولکـول رنگینـه و      هاي در حال اتفاق در فصل مشترك رنگینهپدیده

  .هاي سطحیتأثیر پتانسیل
 هاي بین رنگینه و مولکول لیف که ماهیتاً از نوع سابستنتیویته استماهیت بر هم کنش.  
  رنگــرزي بــه صــورت تعــادل ترمودینــامیکی و توصــیف آن توســط متغیرهــاي   رفتــار

  .ترمودینامیک
 تئوري ساختار لیف و چگونگی اثر آن روي سرعت و تعادل رنگرزي. 
  

  تعادل رنگرزي. 7ـ1
در مطالعۀ تعادل رنگرزي، حمام رنگرزي و الیاف در یک دماي ثابت تـا رسـیدن بـه حالـت     

، نهایتاً به یـک مقـدار   1کشیاز یک افزایش اولیه در میزان رمقبعد . شوندتعادل حرارت داده می
رسد، ولیکن تعال واقعی هنگامی اسـت کـه رنگینـه بـه طـور یکنواخـت در تمـام لیـف         ثابت می

                                                             
1. Exhaustion 
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گرمادهی سیستم رنگرزي بـراي یـک مـدت زمـان طـوالنی بـه منظـور کسـب         . توزیع شده باشد
  .گینه استتعادل، خطري جدي براي تخریب احتمالی لیف و یا رن

توانـد از تفاضـل مقـدار اولیـۀ رنگینـۀ      محاسبۀ مقدار رنگینۀ جذب شده توسط لیـف مـی  
مقـدار رنگینـه در   . در حمام و مقدار رنگینۀ باقیمانده در حمـام رنگـرزي بـه دسـت آیـد     موجود 

در هـر حـال، یـک    . گیـري اسـت  حمام رنگرزي بـه وسـیلۀ آنـالیز اسـپکتروفتومتري قابـل انـدازه      
  .براي اطمینان از عدم تخریب رنگینۀ روي سیستم الزم است باالنس جرمی

  
  هاي جذبایزوترم. 8ـ1

یک ایزوترم جذب، غلظت یک ماده جذب شده روي یک سطح جامـد نسـبت بـه غلظـت     
منحنـی ایزوتـرم جـذب    . دهـد آن در محلول در یک دمـاي ثابـت در نقطـه تعـادل را بـه مـا مـی       

بر حسب گرم بر کیلوگرم لیف یا مـول بـر    ،Cf(شده رنگرزي، نشان دهندة غلظت رنگینۀ جذب 
) برحسـب گـرم بـر لیتـر یـا مـول بـر لیتـر         ،Cs(بر حسب غلظت رنگینه در محلول ) کیلوگرم لیف

. دهنـد هاي جذب براي توجیه رفتار و مکانیزم رنگرزي اطالعات مفیدي ارائـه مـی  ایزوترم. است
  :]A. D Broadbent, 2001[ :اند ازسه نوع ایزوترم جذب وجود دارد که عبارت

 1.ایزوترم نرنست   

 2.ایزوترم النگمیور   
 3.ایزوترم فریندلیش   

. پذیرنـد گیـرد، برگشـت  هـا جـذب صـورت مـی    بیشتر فرآیندهاي رنگرزي کـه فقـط در آن  
هاي تعادلی ایجاد شده به وسیلۀ جذب رنگینه از محلـول توسـط لیـف بـا دفـع رنگینـه از       ایزوترم

  . لیف به سمت محلول یکسان است
  :شودترین ایزوترم است و توسط معادلۀ زیر بیان میایزوترم نرنست، ساده

  
Cf= KCs 

                                                             
1. Nernst Isotherm 
2. Langmuir Isotherm 
3. Freundlish Isotherm 



 

41        بندي و خواص عمومی مواد رنگزاطبقه       

 
 

این معادله در واقـع، بیـان کننـدة توزیـع یـک مـادة حـل        . یک ضریب ثابت است Kکه در آن، 
خطـی بـوده تـا زمـانی کـه هـم        Csبر حسب  Cf منحنی. شده بین دو حالل غیر قابل امتزاج است

هـاي  رنگرزي بسیاري از الیاف مصنوعی بـا رنگینـه  . لیف و هم محلول توسط رنگینه اشباع شوند
در ایـن سیسـتم، الیـاف کـه رنگینـه در آن محلـول       . کنـد پیروي مـی دیسپرس از این نوع ایزوترم 

  .کنداست، رنگینۀ دیسپرس را از حمام آبی که در آن رنگینه نامحلول است، استخراج می
رود؛ هاي خاص در یک بستر جامد به کار میایزوترم النگمیور براي جذب روي مکان

نـین حـالتی در رنگـرزي نـایلون بـا      چ. هاي محـدود اسـت  این بستر جامد داراي تعداد مکان
هاي مخالف یون. شودهاي اسیدي که مکانیزم رنگرزي آن تبادل یونی است، دیده میرنگینه

در همراهی با یک گروه یونی آلکیل آمونیوم در نـایلون تحـت شـرایط اسـیدي ضـعیف بـا       
  .شوندهاي رنگینه جابجا میآنیون

سـرعت دفـع رنگینـه، بسـتگی بـه      . شـود ایزوترم جذب النگمیور به سادگی حاصل مـی 
ســرعت جــذب رنگینــه روي لیــف از . دارد) Cf/Cmax(هــاي اشــغال شــده کســري از مکــان

و غلظـت رنگینـه در   ) Cf/Cmax-1(هـاي اشـغال نشـده    محلول، بسـتگی بـه کسـري از مکـان    
  :در نقطۀ تعادل، هر دو سرعت با هم برابر است و داریم. دارد )Cs(محلول 

  
K1(1-Cf/Cmax)Cs=K-1(Cf/Cmax)  

برابر است با  Cmaxهاي سرعت جذب و دفع است و به ترتیب، ثابت K-1و  K1جایی که 
بـا سـاده کـردن معادلـه     . تواند اشغال کنـد هاي جذب که مولکول رنگینه میماکزیمم مکان

  :داریم
Cf/Cmax= KCs/(1+KCs)   

  .K1/K-1برابر است با  Kجایی که 
دهد که الیاف تا اشـغال  ایزوترم النگمیور به وضوح نشان میدر  Csبر حسب  Cfمنحنی 

هاي ماکزیمم تعداد مکان. رسدهاي آن توسط مولکول رنگینه به حالت اشباع میتمامی مکان
  :مطابق معادلۀ زیر قابل محاسبه است Csبر حسب  Cs/Cfپذیر در لیف از شیب منحنی رنگ
  

Cs/Cf = Cs/Cmax + 1/KCmax    
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این روش . شودحاصل می Cmax/1مقدار شیب برابر با  Csبر حسب  Cs/Cf از رسم منحنی
هاي یونی براي جذب رنگینه در یک لیف است ماننـد پلـی   خوبی براي محاسبۀ تعداد مکان

  .کندها از ایزوترم النگمیور پیروي میآمیدها یا پلی اکریلونیتریل که مکانیزم رنگرزي آن
عـدد   KCsایزوترم نرنست، حالت خاصی از ایزوترم النگمیور است در جایی که مقدار 

در این شرایط، قسمت اول منحنـی ایزوتـرم النگمیـور مشـابه ایزوتـرم      . بسیار کوچکی است
  .نرنست خطی است

هایی که رنگینه جـذب شـده روي لیـف توسـط یکسـري      ایزوترم فریندلیش براي حالت
رسـد، بـه کـار    شود و لیف هیچگاه توسط رنگینه به اشباع نمییهاي خاص محدود نممکان

  :دهدمعادلۀ تجربی زیر، این ایزوترم را نشان می. رودمی
 

Cf= KCs
a  

  : یا
logCf = logK + alogCs   

هاي آنیونیـک  براي جذب رنگینه 5/0داراي مقدار  aیک ثابت است و توان  Kضریب 
هـاي موجـود در   توسط پنبـه بسـتگی بـه روزنـه    مقدار رنگینۀ جذب شده . روي سلولز است

هـاي رنگینـه روي سـطح    در شـروع رنگـرزي، مولکـول   . هـا دارد سطح لیف و مسـاحت آن 
شوند، ولی بعد از مدتی رنگینه باید به سـطوح غیـر قابـل    هاي قابل دسترس جذب میروزنه

اسـت  مولکول رنگینه حتـی ممکـن   . یابددسترس در داخل نفوذ کند، لذا جذب کاهش می
معادلـۀ ایزوتـرم   . هاي اولیـۀ جـذب شـده روي سـطح لیـف نیـز جـذب شـوند        روي مولکول

 .باشدفریندلیش به سادگی ایزوترم النگمیور قابل حصول نمی



 

  فصل دوم
  رنگرزي الیاف پشم

 

 

  

  الیاف پشم .1ـ2
درصد از کل الیاف حیوانی را الیاف پشم به خود اختصاص داده و بیشتر آن به  90حدود 

گیرد، به دسـت  میروش چیدن پشم از روي بدن گوسفند که در هر سال دو مرتبه صورت 
آید که ها به دست میبخشی از الیاف پشم نیز از طریق پشم دباغی نشده در کشتارگاه. آیدمی

تولید جهانی پشم تازه جوابگـوي   1980تا سال . تري برخوردار استمعموالً از کیفیت پایین
استفاده و تولیـد  هاي اخیر در سال. شدنیاز مشتریان نبود، لذا از پشم بازیابی شده استفاده می

درصد از کل الیاف مصرفی را  5/2الیاف حیوانی کاهش یافته و در حال حاضر، فقط حدود 
  .شودشامل می

کیفیت الیاف پشـم بـا توجـه بـه عـواملی چـون نـژاد گوسـفند، شـرایط آب و هـوایی و           
کند، جغرافیایی محل رشد گوسفند، سن و خالصه بخشی از بدن گوسفند که پشم رشد می

  .تواند بسیار متغیر باشدمی
طول و قطر الیاف، زیردست، رنگ و : اند ازمعیارهاي مهم در سنجش الیاف پشم عبارت

  .جالي الیاف
 60میکرون است که متناسب با طول الیاف کوتاه از  40تا  17متوسط قطر الیاف پشم بین 

الیاف کشمیر داراي  الیاف مو معموالً بسیار ظریف و نازك است و. باشدمتر میمیلی 280تا 
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ریسندگی الیاف پشم معموالً به دو روش سیستم پشمی و .  باشدمیکرون می 15قطر متوسط 
در سیستم پشمی، الیاف پس از مراحـل کاردینـگ و ریسـندگی بـه     . شودفاستونی انجام می

هاي حاصل به صورت کلفت و ضخیم و داراي نخ. شوندصورت شانه نشده به نخ تبدیل می
هاي کشباف استفاده ها براي تولید توییدهاي بافته شده، پتو و پارچهاین نخ. ی هستندتاب کم

زنـی قبـل از   مرحلـۀ شـانی  . هاي فاستونی از ظرافت و نرمی باالتري برخوردارنـد نخ. شودمی
گیرند شود و الیاف به صورت کامالً موازي در نخ قرار میریسندگی در این سیستم انجام می

  .شونده از سیستم حذف میو الیاف کوتا
خواص فیزیکی الیاف تولیدي در هر دو سیستم پشمی و فاستونی، با یکدیگر بسـیار متفـاوت   

  .الیاف در سیستم پشمی به مراحل تکمیلی بیشتري نسبت به الیاف فاستونی نیاز دارد. است
  

  خواص فیزیکی، شیمیایی و مورفولوژي الیاف پشم .2ـ2
رطوبـت  . تـر اسـت  رطوبت، و نسبت به سـایر الیـاف آبدوسـت   الیاف پشم جذب کنندة 

رغم رطوبت بازیـافتی بـاال،   درصد است، اما علی 16ـ18بازیافتی الیاف در شرایط استاندارد 
  هاي زیـر در تمـاس بـا پوسـت بـدن      پشم الیاف گرم، و براي لباس. رسدمرطوب به نظر نمی

پشم، یک واکنش گرمازاست و گرما جذب آب از عرق بدن به وسیلۀ الیاف . آل استایده
در اثر خشک شدن، سرعت تبخیر از پشم در تماس با بـدن بـه قـدري آهسـته     . کندآزاد می

گرچه پشم آبدوست است، اما براي مرطوب . شوداست که هیچ اثر سرمایشی احساس نمی
 در اثر جذب آب، تشکیل پیوندهاي. کردن آن نیاز به آب گرم و مواد مرطوب کننده است

هاي هیدروژنی با مولکول آب با پیوندهاي آمیدي جایگزین شده و پیوندهاي نمکی به گروه
این نیروهاي بین مولکولی در پشم . شوندتر میشود، لذا الیاف پشم ضعیفیونی شکسته می

تواننـد اثـرات تخریـب پیونـدهاي پیتیـدي و دي      خشک شده به قدري زیـاد اسـت کـه مـی    
در نتیجه آنالیز خواص مکانیکی پشم براي . ی را پوشش دهندسولفیدي روي خواص مکانیک

  .گیردگیري تخریب پروتئین غالباً در حالت مرطوب صورت میاندازه



 

45        ي الیاف پشمزررنگ       

 
 

هاي پشمی بـه راحتـی   الیاف پشم، االستیک و داراي خاصیت ارتجاعی است، لذا پارچه
پشـم  الیـاف  . هـا خـوب اسـت   پذیرند و بازیابی چـین و چـروك در آن  چین و چروك نمی

  .ترندنسبت به الیاف پنبه نرم
درصد، و کمتر از آن تقریباً صـد در   65درصد ازدیاد طول،  20ها تا پذیري آنبازگشت

هاي آلفا کراتین مربوط اسـت کـه   پذیر مولکولاالستیسیته به تغییر شکل برگشت. صد است
  .کنندمانند فنر عمل می

ت که در اثر تابش نور و هوا کیفیت آن مشابه تمام پلیمرها، پشم یک بیوپلیمر حساس اس
لذا نگـه داشـتن پشـم بـه صـورت      . شودها ایجاد مییابد و ظاهر زرد رنگ در آنکاهش می

همچنین نسبت به گرماي خشک ناپایدار . کامالً سفید بعد از فرآیند سفیدگري مشکل است
  .شونداست و طی فرآیند خشک شدن با گرماي زیاد به راحتی زرد می

ها از دستۀ پلیمرهاي طبیعی با جـرم مولکـولی نسـبتاً بـاال هسـتند کـه از واکـنش        ینپروتئ
پروتئین الیاف پشم از نوع . ] B. Ahmadi, 1365[آیندتراکمی آلفاـ آمینواسیدها به وجود می

 Rهـا در گـروه جـانبی    آلفاـ آمینو اسیدها داراي فرمول زیر بوده و تفاوت آن. کراتین است
 .تواند اسیدي، بازي یا غیر قطبی باشداست که بر حسب ماهیت شیمیایی آن می

 
  

  
  فرمول شیمیایی آلفا آمینو اسید): 1ـ2(شکل 

آمینو اسید سیستین، نقش اساسی در خواص الیاف پشم دارد، اما این ترکیـب در الیـاف   
  پروتئین، داراي یک گـروه آمـین اولیـه بـه صـورت     هر زنجیرة پلیمري . ابریشم وجود ندارد

NH2-     در یک سرزنجیر و یک گروه کربوکسیلیک اسـید بـه صـورتCOOH-   در طـرف
  .دیگر زنجیره است

نوع آمینو اسـید مختلـف در سـاختار پـروتئین      18دهد که هیدرولیز الیاف پشم نشان می
حتی در طول . تواند متفاوت باشدها بسته به نوع پشم میالیاف پشم وجود دارد که مقادیر آن

  سـاختار عمـومی یـک زنجیـرة     . یک لیف نیز مقادیر آمینو اسیدهاي مختلف متفـاوت اسـت  

R 

H2N-CH-COOH 
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پشم در حالت عادي و به دور . پیتیدي پشم، به طور شماتیک در زیر نشان داده شده استپلی
حالت کشیده به بوده که در ) 1یا آلفاهلیکس(از هر گونه کشش داراي ساختار آلفا کراتین 

  .] B. Ahmadi, 1365[ شودتبدیل می 2فرم بتاکراتین یا بتاهلیکس
 

    
  پپتیدساختار شیمیایی زنجیرة پلی): 2ـ2(شکل 

هاي زنجیره. اندهاي جانبی آمینو اسیدهاي مختلف، از نظر ماهیت شیمیایی متفاوتزنجیره
آالنین، والین، لیوسین و ایزولیوسین، جانبی هیدروکربنی غیر قطبی آمینو اسیدهاي گالیسین، 

آمینو اسیدهاي سرین، . ویژگی آبگریزي متفاوتی دارند و کمترین فعالیت شیمیایی را دارند
هاي هیدروکسیل اسـت کـه باعـث قطبـی شـدن آمینـو اسـید        ترونین و تیروسین شامل گروه

عالیـت بــاالتري  ویـژه در شـرایط قلیـایی از ف   مربوطـه شـده، لـذا از نظـر ماهیـت شــیمیایی بـه      
  .برخوردارند
هاي جانبی که احتماالً تأثیر بیشتري روي خواص پشم از جمله خواص رنگـرزي  زنجیره

. هاي اسیدي یا بازي برخوردارنـد توانند داشته باشند، آمینو اسیدهایی هستند که از گروهمی
وتامیک هاي جانبی آمینو اسیدهاي آسپارتیک و گلهاي کربوکسیلیک اسید در شاخهگروه

  شـوند هاي بازیک در آمینو اسیدهاي هیستیدین، آرجینـین و لیـزین دیـده مـی    اسید، و گروه
]B. Ahmadi, 1365[.  

پیتیدي در پشم، توسط پیوندهاي عرضی کوواالنت و غیر کوواالنت بـه  هاي پلیزنجیره
هـاي  هاي مختلف و حتی بین قسـمت پیوندهاي دي سولفیدي بین زنجیره. اندیکدیگر متصل

شـود، از  دیـده مـی   3مختلف از یک زنجیره که در پوستۀ الیاف در اثر فرآیند کراتینیزاسیون

                                                             
1. α-Helix 
2. β-Helix 
3. Keratinisation 
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ایـن پیونـدها مسـئول    . آیـد ترکیبات گوگردي موجود در آمینو اسید سیستین بـه وجـود مـی   
شکست و تشکیل مجدد . هاستاستحکام و حاللیت پایین کراتین در مقایسه با سایر پروتئین

  .پذیر استرفتگی و تثبیت ابعادي انجامپشم در فرآیندهاي ضد آب این پیوندها در
. پیتیدهاي مختلف اسـت الیاف کراتین به صورت هموژن نیست و شامل مخلوطی از پلی

. نـوع مختلـف مولکـول پـروتئین وجـود دارد      170تخمین زده شده است که در پشم حدود 
هـاي پشـم بـر    نامند، پروتئینراتین میبندي کلی که پروتئین پشم را از نوع کرغم تقسیمعلی

هاي پروتئینی زنجیره. شوداساس حضور سیستین به صورت کراتین و غیر کراتین تعریف می
غیـر کراتینــی، حــاوي سیسـتین کمتــري اســت، بنــابراین از مقاومـت شــیمیایی کمتــري هــم    

  . برخوردارند
  

  ساختار لیف و اثر آن روي رنگرزي پشم .3ـ2
منظور بررسی مکانیزم رنگرزي پشم، اساسـاً بـه ترمودینامیـک فرآینـد     مطالعات قبلی به 

پردازد که در آن، الیاف پشم به صورت یک سیلندر بـا سـاختار یکنواخـت در    رنگرزي می
منجـر  » دونان«و » گیلبرت«هاي تئوري توسط ها به ارائۀ مدلاین بررسی. شودنظر گرفته می

گـردد، لـذا اطالعـات کمـی     رنگرزي متمرکز می ها بیشتر روي تعادل حمامشده که در آن
در حال حاضر، . ]A. D Broadbent, 2001[ روي سینتیک فرآیند رنگرزي داده شده است

گیري رفتار رنگرزي در نظر گرفتـه شـده   اهمیت ساختار مورفولوژي متفاوت پشم در اندازه
  . است

  :کشی در رنگرزي شامل سه مرحله به شرح زیر استفرآیند رمق
 فوذ رنگینه از حمام آبی به سطح لیفن.  
 انتقال رنگینه در سرتاسر سطح لیف.  
 نفوذ رنگینه از سطح به درون لیف.  

سرعت جذب رنگینه روي سطح الیاف به وسیلۀ سرعت چرخش محلول رنگینه سنجیده 
با چرخش مناسب محلول رنگینه، بعید است که نفوذ رنگینه یک عامل بحرانی در . شودمی

عوامل مهمی که روي جذب رنگینـه در  . محاسبۀ سرعت نهایی رنگرزي در نظر گرفته شود



     

 هاي شیمیاییپروتئینی با رنگینهرنگرزي الیاف           48

  ویژگـی ذاتـی رنگینـه، حمـام رنگـرزي و حضـور       : انـد از سطح لیـف تأثیرگذارنـد عبـارت   
  .مام رنگرزيها در حهاي معدنی یا سطح فعالنمک

بخش، نفوذ کامل رنگینه به داخـل  براي کسب ثبات و راندمان رنگی مناسب و رضایت
این عمل، خود به عواملی چون انتقال رنگینه در سرتاسر لیف و سپس نفوذ . لیف الزامی است

  .به داخل لیف بستگی دارد
تواند در فیک میاگر پشم به مانند یک سیلندر یکنواخت در نظر گرفته شود، قوانین نفوذ 

تواند در تمـام  این خصوص به کار رود و منحنی جذب رنگینه بر حسب ریشۀ دوم زمان می
این در حالی است که منحنـی واقعـی رنگـرزي    . فرآیندهاي رنگرزي به صورت خطی باشد

پشم، در شروع رنگرزي غیر خطی است و بعد از گذشت مدت زمـان مشخصـی از فرآینـد    
شود که یک الیۀ سدي با لذا از این رفتار چنین استنباط می. است رنگرزي، به صورت خطی

پایین در سطح لیف وجود دارد، و این عامل اصلی در بروز رفتار غیـر  ) نفوذپذیري(تراوایی 
  .خطی منحنی رنگرزي است

مطالعات زیادي در خصوص ماهیت این الیۀ سدي صـورت گرفتـه و مشـخص شـده اسـت      
  الیـۀ  . هاسـت کیوتیکـل و چربـی  کیبـات مختلفـی چـون الیـه اپـی     که این الیه سـطحی شـامل تر  

هـاي موجـود   همچنـین حضـور چربـی   . کیوتیکل یک الیۀ سدي در مقابل نفوذ رنگینه اسـت اپی
در پیوندهاي بین سلولی در مقابـل نفـوذ رنگینـه بـه داخـل نـواحی غیـر کراتینـی غشـاي سـلولی           

هـا  انـد و در آن شـیمیایی اصـالح شـده    الیاف پشـمی کـه بـه طـور فیزیکـی یـا      . کنندمقاومت می
تخریب الیۀ اگزوکیوتیکل، فرسایش سطحی یا حـذف کامـل الیـۀ کیوتیکـل صـورت گرفتـه،       

  .دهندرفتار رنگرزي کامالً متفاوتی را با پشم اصالح نشده نشان می
رنگینه بعد از نفوذ اولیه به داخل لیف باید به کورتکس نفوذ کند و پیشنهاد شده است که 

اي از کمپلکس غشاي سلولی، مسیري را براي نفوذ مواد به داخل پشـم فـراهم   پیوسته شبکۀ
هاي لیف این کمپلکس غشاي سلولی در محلول اسید فرمیک، نسبت به سایر بخش. کندمی

  شود، لذا این پدیده، جذب سریع رنگینه در محلـول غلـیظ اسـید فرمیـک را     بیشتر متورم می
  .تواند توجیه کندمی

ویژه در الیاف پشم اصالح شده، اهمیت غشاي سلولی را در مکانیزم رنگرزي بهسرعت 
  .کندرنگرزي پشم تأیید می
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  آنالیز میکروسکوپی، اهمیت ترکیبـات غیـر کراتینـی الیـاف پشـم را در رنگـرزي نشـان        
شود، نفوذ به نواحی غیـر کراتینـی   هاي کیوتیکل میبعد از اینکه رنگینه وارد سلول. دهدمی
بـا ادامـۀ فرآینـد    . گیردها صورت میلکس غشاي سلولی، اندوکیوتیکل و ماکروفیبریلکمپ

هاي غنی از گـوگرد در داخـل   رنگرزي، رنگینه به تدریج از نواحی غیر کراتینی به پروتئین
همچنـین رنگینـه از بخـش انـدوکیوتیکل بـه      . یابـد هاي کورتیکال انتقـال مـی  ماتریس سلول

هاي آبگریز در این نواحی، افینیتۀ ثابت شده است که پروتئین. دشواگزوکیوتیکل منتقل می
. دهندهاي مخصوص پشم در مقایسه با نواحی غیر کراتینی نشان میبیشتري نسبت به رنگینه

انـد،  در انتهاي فرآیند رنگرزي، گرچه نواحی غیر کراتینی در مراحـل اولیـۀ رنگـرزي مهـم    
  .شوندولی کامالً از رنگینه تهی می

هاي غیر راکتیو، تعادل ترمودینامیکی تا مرحلۀ انتقال کامل رنگینه به نواحی اي رنگینهبر
کشـی نگـردد،   این مرحلـه تـا زمـانی کـه مقـداري از رنگینـه رمـق       . شودکراتینی برقرار نمی

این مهم، دلیلی بـر طـوالنی بـودن فرآینـد رنگـرزي در جـوش بـه منظـور         . شودحاصل نمی
اگر رنگینه در نواحی غیر کراتینی باقی بماند، خروج رنگینـه  . کسب رنگرزي مطلوب است

هـاي  رنگینـه . هـاي مرطـوب ضـعیف اسـت    تواند اتفاق بیفتد که نتیجۀ آن، ثبـات از لیف می
  راکتیو، احتماالً یک توزیع تعـادلی متفـاوتی را بـین نـواحی کراتینـی و غیـر کراتینـی نشـان         

هـاي نـواحی غیـر    پیونـد کوواالنـت بـا پـروتئین    ها توانایی تشکیل چون این رنگینه. دهندمی
هاي راکتیو ممکن اسـت در کمـپلکس غشـاي    کراتینی را دارند، لذا در نقطۀ تعادل، رنگینه
  .هاي غیر راکتیو حضور بیشتري داشته باشندسلولی و اندوکیوتیکل نسبت به سایر رنگینه

  
  تخریب الیاف هنگام رنگرزي  .4ـ2

متداول، بـه منظـور نفـوذ کامـل رنگینـه بـه داخـل لیـف،         هاي به روش در رنگرزي پشم
اصوالً بسته به کالس . هاي طوالنی نیاز استیکنواختی رنگرزي و خواص ثباتی باال به زمان

تحـت ایـن   . شـود تنظـیم مـی   7الـی   2حمام رنگرزي در محـدودة   pHرنگی مورد استفاده، 
رانـدمان ریسـندگی، عملکـرد    تواند اتفاق افتد که باعـث کـاهش   شرایط، تخریب الیاف می

  .گرددتر نخ میضعیف محصول و مقاومت سایشی پایین
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تخریب پشم در محیط گرم، آبی و شرایط اسیدي، اصوالً به دلیـل هیـدرولیز پیونـدهاي    
آمینواسـیدهاي حـاوي   . هـاي جـانبی آمینـو اسـید اسـپارتیک اسـت      ویژه در شـاخه پپتیدي به

حملۀ شیمیایی روي پشم . قابلیت هیدرولیز اسیدي را دارندهاي آمیدي و تریپتوفان نیز گروه
پیونـدهاي پپتیـدي شکسـته    . افتـد تر از محیط اسیدي اتفـاق مـی  در یک محیط قلیایی، سریع

تحـت شـرایط   . شـوند ویژه سیستین به آسـانی هیـدرولیز مـی   شوند، اما پیوندهاي دیگر بهمی
نتیونین و نیز نیوآالنین تولید کنـد و عقیـده   تواند پیوندهاي الها با سیستین میقلیایی، واکنش

  گـردد بر آن است که تشکیل پیونـد النتیـونین باعـث کـاهش مقاومـت سایشـی الیـاف مـی        
]J. Park et al., 2004[.  

هاي جانبی با بارهاي مخالف براي استحکام ساختار پیوندهاي یونی یا نمکی میان زنجیره
حمام رنگرزي روي تخریب  pHاثر . بستگی داردالیاف  pHها به پشم مهم است و غلظت آن

پشم در طی فرآیند رنگرزي شناخته شده و ثابت شده است که تخریب پشم در حدود نقطۀ 
غلظت پیوندهاي یونی  ،pHدر این محدوده . کمترین است )pH= 4/5(ایزوالکتریک الیاف 
محلول روي میزان و نوع  pHاثر . رسد و استحکام لیف نیز بیشترین استبه حداکثر خود می

هاي خارج شده از پشم، هنگامی که الیاف براي یک مدت ثابت در جوش ترکیبات پروتئین
  .گیري شده استگیرد، اندازهقرار می

  
  اثر اسیدها و بازها روي پشم .5ـ2

هـاي  پـذیري گـروه  هاي اسیدي و قلیایی روي پشـم، بـا تغییـر میـزان تفکیـک     اثر محلول
هاي آمینو و کربوکسیلیک اسید براي پشم، تعداد گروه. آمونیوم همراه استکربوکسیلیک و 

در . مـول بـر کیلـوگرم لیـف اسـت     میلـی  770و  820تقریباً برابر است و به ترتیب در حدود 
هـاي آمونیـوم و   هـا بـه صـورت یـون    محدودة خنثی، از نظر بار یونی روي پشم، ایـن گـروه  

  .کربوکسیالت روي پشم حضور دارند
شود، به طوري که تعریف می pHها، نقطۀ ایزوالکتریک به صورت مقدار اي پروتئینبر

این مقدار براي پشم حـدود  . اندهاي آنیونیک و کاتیونیکالیاف، شامل تعداد یکسان گروه
هـاي حاصـل از اسـید    هاي کربوکسیالت بـا پروتـون  در محلول اسیدي، یون. است 5/4ـ5/5
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هاي یـونی  دهد، لذا گروههاي اسید کربوکسیلیک خنثی میشود و تشکیل گروهترکیب می
برعکس، در محلـول قلیـایی، واکـنش بـا     . گردندآمونیوم باعث کاتیونی شدن لیف پشم می

هاي آمینو شده، لذا پشم از نظر هاي آمونیوم به گروههاي هیدروکسید باعث تبدیل یونیون
  )دجدول زیر را ببینی. (بار یونی آنیونیک خواهد بود

  
  هاي اسیدي و بازي پشم در شرایط مختلفتعداد گروه): 1ـ2(جدول 

  شرایط قلیایی  شرایط اسیدي  نقطه ایزوالکتریک  هاگروه
  NH2( 50  0  820-(آمینو 

NH3-(یون آمونیوم 
+(  770  820  0  

  COOH( 0  770  0-(کربوکسیلیک اسید 
  COO( 770  0  770--(یون کربوکسیالت 

 
  هـاي مختلـف اسـیدي و بـازي در پشـم،      هـاي جـانبی بـا گـروه    به دلیـل حضـور زنجیـره   

تواند اتفاق بیفتد، به طوري که از می pHهاي اسیدي و بازي در محدودة وسیعی از واکنش
گیـري  بـراي پروتـون   13تـا   8هاي کربوکسـیالت، و از  براي پروتونه شدن گروه 5/4تا  5/1

  .گیردهاي آمونیوم صورت میگروه
پشم داراي تعداد کمی پیوندهاي اسید یا باز  5/7تا  5حدود  pHبنابراین در یک محدودة 

هاي یونی مول بر کیلوگرم گروهمیلی 770در نقطۀ ایزوالکتریک، پشم داراي حدود . هستند
هـاي آمینـوي آزاد   مول بر کیلوگرم گروهمیلی 50آمونیوم و کربوکسیالت است، لذا تعداد 

هاي کربوکسـیالت  فیت اسیدي بودن پشم توسط تیتراسیون برگشتی گروهحداکثر ظر. دارد
مول بر میلی 50(هاي آمینوي آزاد و پروتونه شدن مستقیم گروه) مول بر کیلوگرممیلی 770(

به طور مشابه، . هاي آمینو بستگی داردقابل محاسبه است، و این به تعداد کل گروه) کیلوگرم
هاي یونی آمونیوم ل واکنش داده با پشم به تعداد کل گروههاي هیدروکسیمقدار کل گروه

هاي اسید کربوکسیلیک بستگی و بنابراین تعداد گروه) مول بر کیلوگرممیلی 770(خنثی شده 
  .دارد

. هاي اسیدي دارداي در رنگرزي پشم با رنگینهجذب اسید توسط پشم اثر قابل مالحظه
تواند به صورت یک فرآیند سادة جابجایی یونی در نظر گرفتـه شـود کـه در    این فرآیند می
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  آن، یون سـولفات از اسـید سـولفوریک ابتـدا بـا یـک گـروه یـونی آمونیـوم وارد واکـنش           
  .شوندهاي رنگینه جابجا میشود، اما در طول فرآیند رنگرزي با آنیونمی

ا واکنش هیدرولیز را کاتالیست ههم اسیدها و هم قلیایی. پشم، یک پروتئین حساس است
ویـژه اگـر تحـت    یابـد، بـه  هاي پشم در محلول گرم شدت میکنند و تخریب در پروتئینمی

درصد هیدروکسید سـدیم در جـوش بـه     2در حقیقت، پشم در محلول . شرایط قلیایی باشد
. دهـد گونـه واکنشـی نشـان نمـی    شود، در حالی که پنبه در این شرایط، هیچسرعت حل می

هاي سطحی پشم را تخریب، و به داخل کورتکس نفـوذ  هاي قلیایی به سرعت، فلسمحلول
  گیـرد،  در فرآیندهایی که روي پشم صورت مـی . دهندکنند و آن را مورد حمله قرار میمی
 5/10تا  10محلول از  pHدرجۀ سانتیگراد باشد، نباید  50ویژه هنگامی که حرارت باالتر از به

تواند حـداکثر  است، پشم می 10حدود  pHمحلول آمونیاك رقیق که داراي در . فراتر رود
هنگام استفادة قلیاي . درجۀ سانتیگراد مقاومت کند 90دقیقه در دماهاي حدود  30براي مدت 

پشـم  . ضعیف مانند آمونیاك و سدیم کربنات در فرآیند شستشو، همیشه باید احتیـاط کـرد  
گردد و الیاف آن از نظر استحکام، النی تخریب میحتی در آب جوش نیز در مدت زمان طو

  .شودیابد و زرد رنگ میها کاهش میشود و خاصیت ارتجاعی آنتر میضعیف
پنبه به طـور کامـل   . هاي اسیدي داغ داردالیاف پشم، حساسیت کمتري نسبت به محلول

پـذیري روي  که حداقل آسـیب تواند در اثر واکنشِ هیدرولیز اسیدي حل شود، در حالیمی
از این واکنش در فرآیند کربونیزاسیون پشم به منظور جدا کردن خار و . شودپشم مشاهده می

شود، به طوري که کاالي پشمی حاوي خار و خاشـاك را در  خاشاك سلولزي استفاده می
در اثـر خشـک   . کننـد برند و سپس آن را خشک مـی محلول رقیق اسید سولفوریک فرو می

یابـد و باعـث هیـدرولیز کامـل     ن، غلظت اسـید روي پشـم افـزایش مـی    شدن و حرارت داد
  .گرددهاي سلولزي میناخالصی

هـاي  هاي غلیظ اسید سولفوریک یا طوالنی نمودن فرآیند با محلـول به هر حال، محلول
در طـی فرآینـد   . تواند باعث هیدرولیز پروتئین پشـم شـود  داغ و رقیق اسید سولفوریک، می

پذیري روي پشم وجود دارد که باعث کاهش اسیدها، مقداري آسیبرنگرزي، در حضور 
  .گردداستحکام و مقاومت سایشی الیاف می
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  تئوري رنگرزي پشم .6ـ2
در طـی فرآینـد رنگـرزي،    . اي اسـت پشم داراي ساختار مورفولوژي و مولکولی پیچیده

سپس به داخـل نـواحی   شود و هاي پشم ابتدا از میان نواحی میانی کیوتیکل منتقل میرنگینه
هاي سطحی فلس. کندها نفوذ میغیر کراتینی اندوکیوتیکل، ماتریس سلولی و میکروفیبریل

هایی که در شرایط خنثی پشم را رنگینه. کنندپشم مانند یک سد در مقابل رنگرزي عمل می
بعضـی از مـواد   . کنند 1توانند در حمام رنگرزي حتی در جوش تجمعکنند، میرنگرزي می

کمکی قادرند این تجمع را بشکنند، و باعث افزایش سـرعت و یکنـواختی عمـل رنگـرزي     
  .گردند

هاي هاي یونی میان رنگینه و مکانهاي معمول رنگرزي پشم، بر اساس بر هم کنشتئوري
تـرل  نیروهاي یونی اساساً سرعت رنگرزي را کن. اندپذیر در لیف تا حدودي قابل قبولرنگ

ها را نسبت به پشم، هاي هیدروفوبیک، شدیداً افینیتۀ رنگینهکنش کنند، در حالی که بر هممی
  .کنندو نیز ثبات شستشویی را تعیین می

  
  ها در رنگرزي پشمکاربرد رنگینه .7ـ2

هـا بـراي   تـرین انـواع رنگینـه   هاي اسیدي، کرومی، مثال کمپلکس و راکتیو، مهمرنگینه
  .  ]W. Ingamells, 1993[روندشمار می رنگرزي پشم به

هـاي سـدیم اسـیدهاي سـولفونیک     هـاي اسـیدي بـه صـورت نمـک     تقریباً تمامی رنگینه
گرچـه  . هـاي کربوکسـیل و فنولیـک برخوردارنـد    آروماتیک است، و از تعداد کمی گروه

 شوند، اما بر اساس خواص کـاربردي چـون روش  ها از مواد واسطۀ مختلف تولید میرنگینه
هـاي اسـیدي نیـز بـر ایـن      رنگینه. شوندبندي میرنگرزي، خواص یکنواختی و ثبات، تقسیم

بین وزن . گردندبندي میهاي لولینگ، میلینگ و سوپرمیلینگ تقسیماساس به صورت رنگینه
مولکولی رنگینه و خواص رنگرزي چون ثبات شستشویی و یکنواختی رنگرزي ارتباط دقیقی 

کوس بین مهاجرت رنگینه و خواص ثباتی آن وجود دارد که در شکل رابطۀ مع. وجود دارد
  :]J. Park et al., 2004[شود زیر به صورت شماتیک مشاهده می

                                                             
1. Aggregation 
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  رابطۀ بین قابلیت مهاجرت رنگینه ): 3ـ2(شکل 

  [J. Park et al., 2004]ها و خواص ثباتی آن
  

کنـد، تـابع   پشم مشـخص مـی  عوامل فنی و اقتصادي که یک کالس رنگی را براي رنگرزي 
  .عواملی چون گسترة فام رنگی، آسانی کاربرد و خواص ثباتی مورد نیاز است

  
  مواد یکنواخت کننده در رنگرزي پشم .8ـ2

  در رنگرزي پشم، مواد یکنواخت کننده به منظور کمک به یکنـواختی عمـل رنگـرزي،    
حـدود   pHهایی که داراي ثبات شستشویی باال هسـتند و در  ویژه هنگام استفاده از رنگینهبه

روند که در این صورت، تخریب پشم را به نقطۀ ایزوالکتریک پشم قابل کاربردند، به کار می
هاي یونی منفی قوي، داراي تمایل مواد سطح فعال آنیونی با داشتن گروه. رسانندحداقل می

ن نوع مواد یکنواخت کننده با جذب اولیه ای. اسیدي هستند pHبه جذب روي پشم در یک 
با ادامۀ . شوندپذیر روي لیف باعث یکنواختی میهاي رنگتوسط پشم و اشغال کردن مکان

هاي رنگینه به دلیل تمایل هاي بدون رنگ با آنیونفرآیند رنگرزي و افزایش دما، این آنیون
ضعیف داراي یک گروه مثبت  مواد سطح فعال کاتیونی. شوندبیشترشان روي پشم جابجا می

کمپلکس تشکیل شده بین . دهنداست که به آسانی با رنگینه از طریق پیوند یونی واکنش می
شوند و رنگینه بـه تـدریج   رنگینه و مواد یکنواخت کنندة کاتیونی با افزایش دما شکسته می

  .گردندگردد و در نتیجه باعث جذب و نفوذ تدریجی آن روي پشم میآزاد می
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هاي قطبی مولکول رنگینه مواد سطح فعال غیر یونی از طریق پیوندهاي هیدروژنی با گروه
توانند بـا  محیط رنگرزي می pHمواد سطح فعال آمفوتر بسته به . دهندتشکیل کمپلکس می

مولکول رنگینه تشکیل کمپلکس دهند، به طوري که در یـک محـیط اسـیدي، بـه صـورت      
  .کنند، به صورت یک سطح فعال آنیونی عمل میکاتیونی و در یک محیط قلیایی

  
  انتخاب رنگینه .9ـ2

عوامل متعددي وجود دارند که روي انتخاب یک کـالس رنگـی بـراي رنگـرزي یـک      
  :اند ازبعضی از این عوامل عبارت. کاال با یک فام خاص اثرگذارند

  پنبه، پشم و یا سایر الیاف مصنوعی(نوع الیاف از نظر ماهیت شیمیایی.(  
  نوع کاال از نظر شکل فیزیکی و میزان یکنواختی مورد نیاز؛ براي مثال، در رنگرزي

الیاف، نایکنواختی مشکل خیلی حادي نیست، زیرا الیاف در هنگام ریسـندگی بـا یکـدیگر    
  .شودشوند و نایکنواختی احتمالی تا حدود زیادي برطرف میمخلوط می

  نهایی کاالي رنگرزي شدهخواص ثباتی مورد نیاز با توجه به کاربرد.  
 روش رنگرزي مورد استفاده، مسائل اقتصادي، امکانات و تجهیزات قابل دسترس.  
 رنگ و فام واقعی مورد نیاز توسط مشتري.  

هـا  هـا وجـود دارد، ولـی مشـتري    هـا در محـدودة وسـیعی از فـام    اگرچه انواع مختلف رنگینه
دارند، و یا اغلب یک نمونه رنگی بـه منظـور فـام    معموالً فام خاصی را براي کاالي خود در نظر 

 4تـا   2لذا رنگرز باید قادر باشد فام مورد نظـر را بـا اسـتفاده از مخلـوط     . مورد نظر به همراه دارند
اصول اولیه و اساسی مشابه با کار نقاشـان اسـت کـه بـراي بـه دسـت       . رنگینه متفاوت همانند کند

ــی از ر     ــاص، مقــادیر مشخص ــک فــام خ ــز و زرد را مخلــوط    نــگآوردن ی ــاي آبــی، قرم   ه
  .کنندمی

اي هاي انتخاب شده براي رنگرزي یک پارچه با کیفیت باالي پنبهبدیهی است که رنگینه
هاي انتخاب شده براي یک پارچه سلولز استات که که مصرف پیراهنی دارد، کامالً با رنگینه

اي، ثبات براي پارچۀ پنبهمصرف آستري کت و شلواري دارد، متفاوت است، به طوري که 
. شستشویی باال و ثبات نوري متوسط الزم است، ولی براي پارچۀ استاتی، اینها کافی نیسـت 
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ها به رنگرز کمک توانند در نحوة انتخاب رنگینهسازندگان و تولید کنندگان مواد رنگزا می
  .کنند

  
  هاي رنگرزيروش .10ـ2

طور یکنواخت و کسب فام نهایی مورد نظر هدف از رنگرزي، رنگین کردن یک کاال به 
اختالف در فام درخواست شده از طرف مشتري و هر گونـه  . مطابق با سفارش مشتري است

توانند در عوامل متعددي می. گرددنایکنواختی در رنگین شدن کاال خیلی سریع آشکار می
ال، دنیـر الیـاف، طـول    توان به برق و جالي کافام نهایی کاال مؤثر باشند که از آن جمله می

از آنجا که در بیشتر مواقع . الیاف، بافت و سطح مقطع الیاف و نهایتاً ساختار پارچه اشاره کرد
ممکن است نمونۀ رنگی سفارشی، از نظر ماهیت مواد تشکیل دهنده با کاالي رنگرزي شده 

گـرزي  هـا مـدت زمـان زیـادي صـرف رن     هاي اساسی داشته باشد، لذا در آزمایشگاهتفاوت
گردد تا فام خواسته شده آزمایشی به منظور تهیۀ نسخۀ صحیح رنگرزي در مقیاس صنعتی می

  .روي کاال حاصل آید
توانـد حاصـل گـردد کـه در     هاي مختلفی میرنگین کردن یک کاالي نساجی به روش

  :ها اشاره شده استزیر به آن
       کـاال بـه تـدریج     رنگرزي مستقیم کـه در آن رنگینـه در حمـام رنگـرزي در تمـاس بـا

  .تواند باشدجذب لیف شده که این خود، ناشی از تمایل ذاتی رنگینه می
     رنگرزي با شکل محلول رنگینه که توسط عملیات بعد از رنگـرزي تشـکیل یـک

  .کندرنگدانه نامحلول در درون لیف می
 هاي مشـخص  رنگرزي مستقیم و به دنبال آن یک واکنش شیمیایی رنگینه با گروه

  .در لیف
 اتصال رنگینه یا رنگدانه روي سطح الیاف با استفاده از یک چسب مخصوص.  
  

هاي باال به جز حالت آخر، الیاف باید رنگینه را از یک محلول آبی جذب در تمام روش
) نامحلول(هنگامی که رنگینه به صورت رنگدانه . پذیر استاین فرآیند اساساً برگشت. کنند

  .ناپذیر خواهد بوددهد، فرآیند برگشتیا با لیف واکنش میگردد در داخل لیف تبدیل می
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کشی و هم به صورت رنگـرزي  فرآیند رنگرزي هم به صورت رنگرزي غیر مداوم رمق
کشی، تمام کاال بـه  در حالت رمق. شودسازي و سپس تثبیت میپیوسته شامل مراحل آغشته

کنترل . کندج رنگینه را جذب میطور دائم با محلول رنگینه در تماس است و الیاف به تدری
دقیق حرارت رنگرزي، حضور و غلظت مواد شیمیایی کمکی، اغلب براي کسب رنگـرزي  

  .یکنواخت و نفوذ کامل رنگینه به داخل لیف الزم است
کنـد و سـپس   در روش پیوسته، پارچه از حمام کوچک حاوي محلول رنگینه عبور مـی 

ایـن فرآینـد تحـت    . گـردد سطح پارچه جدا می هاي فوالرد، اضافی محلول ازتوسط غلتک
گونه مهاجرتی به جز انتقال رنگینه از سطح به داخل لیف هیچ. معروف است 1عنوان پد کردن

هـر بخـش   . گیرد، در این حالت وجـود نـدارد  ها صورت میکه توسط فشار ناشی از غلتک
د در عـرض و طـول   کوچکی از کاال فقط یکبار با محلول در تماس است، لذا پد کردن بایـ 

این . بعد از مرحلۀ پد کردن، رنگینه باید به داخل لیف نفوذ کند. پارچه یکسان صورت گیرد
مرحلۀ تثبیت ممکن است در حالت ساده به صورت غلتک کردن کاال . نام دارد 2مرحله تثبیت

ها در محیط کارگاه صورت گیـرد، یـا در حالـت پیچیـده     کاال و بچ نمودن آن براي ساعت
  .واکنش حرارتی سریع در یک محیط بخار یا هواي گرم صورت گیرد توسط یک

. فرآیندهاي دیگري ممکن است قبل یا بعد از فرآیند رنگرزي روي کاال صورت گیـرد 
و سفیدگري که ممکن است هر کدام به صورت  3فرآیندهاي قبل از رنگرزي، شامل شستشو

این . رنگرزي روي کاال صورت گیردپیوسته و جداگانه و یا به صورت غیر پیوسته در ماشین 
گیـرد و  هاي طبیعی و مصنوعی از روي کاال صورت میفرآیندها به منظور خروج ناخالصی

بعـد از رنگـرزي، بـه منظـور     . کاالي خروجی باید بتواند به طور یکنواخت آب جذب کنـد 
همـان ماشـین   هاي مواد رنگرزي، کاال باید شسته شود که این مرحله نیز در خروج باقیمانده
  انجـام   4بعد از شستشو در صورت لزوم عملیـات بعـد از رنگـرزي   . پذیر استرنگرزي انجام

  :شود که این عملیات شامل موارد زیر استمی
                                                             

1. Padding 
2. Fixation 
3. Scouring 
4. After treatment 
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           شستشو با دتر جنت در حـرارت جـوش یـا نزدیـک بـه جـوش بـه منظـور خـروج  
ندارنـد، از روي  هایی که اتصال محکمی با لیف هاي تثبیت نشده و رنگدانهرنگینه

  .نام دارد 1این مرحله صابونی کردن. سطح لیف
        واکنش با مواد شیمیایی به منظور بهبود خواص ثبـاتی رنگـرزي کـه ایـن عمـل اغلـب

  .سازدرا با مشکل همراه می 2هماننديشود و رنگ باعث تغییر فام کاال می
 هاکنندهکاربرد مواد شیمیایی ساده مانند نرم.  
  

  سازي حمام رنگینه و پارچهآماده .11ـ2
کـاال قبـل از   . انجام یکسري فرآیندهاي مقدماتی قبل از رنگرزي روي کـاال الزم اسـت  

ایـن  . ورود به حمام رنگرزي به منظور خروج هواي حبس شـده در آن بایـد مرطـوب شـود    
مرطوب کردن . کندعمل، دسترسی یکسان محلول رنگینه به تمام سطح الیاف را تضمین می

ست در محیط گرم یا آب داغ صورت گیـرد، و در صـورت نیـاز از مـواد مرطـوب      ممکن ا
اگر براي انجام مراحل شستشو و سفیدگري از ماشین رنگرزي بدین . کننده باید استفاده شود

مانده از منظور استفاده شده است، باید ماشین کامالً شسته شود تا هر گونه مواد شیمیایی باقی
  .کاال قبل از افزایش رنگینه به ماشین باید کنترل و تنظیم گردد pH مقدار. ماشین خارج شود

خیلی از خطاهاي رنگرزي مانند . رنگرزي معموالً از فرآیندهاي نهایی در خط تولید است
هاي پارچه، ابتدا و انتهاي دار شدن، اختالف فام رنگی در کنارهرنگرزي مات و کدر و خال

ي ایجاد شده در اثر ریزش قطرات آب حاصـل از بخـار   هاپارچه، پشت و روي پارچه، لکه
ناشی از عملیات مقـدماتی ضـعیف، انتخـاب ناصـحیح رنگینـه، یـا تکنیـک        ... روي پارچه و

براي یکنواختی رنگرزي، جذب رنگینه توسط کاال باید یکنواخـت  . ضعیف رنگرزي است
مامی مواد شیمیایی سازي کاال باید به نحوي صورت پذیرد که تعملیات آماده. صورت گیرد

هاي مواد شیمیایی باید به ماندهطبیعی و مصنوعی موجود در کاالي خام را برطرف کند، باقی
  .حداقل رسانده شود، یا به صورت یکسان و یکنواخت در سرتاسر کاال باقی بمانند

                                                             
1. Soaping 
2. Colour Matching 
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. رسـد، سـاده نیسـت   تهیه محلول رنگینه یا دیسپرسیون رنگینه نیز آنقدر کـه بـه نظـر مـی    
هاي محلول در آب باید کامالً در آب حل شوند، در غیـر ایـن صـورت، ذرات حـل     رنگینه

نشده در تماس با کاال ممکن است باعث ایجاد نقاط رنگی با عمق رنگـی بیشـتر روي کـاال    
  .گردند

یـک مـادة مرطـوب    . هاي به شکل پودر باید با آب گرم به صورت خمیر درآیندرنگینه
سپس آب سرد، . کندغلب کمک به فرآیند مرطوب شدن پودر میکننده یا مقداري الکل، ا

هـاي بـه   رنگینـه . شـود زده میگرم و حتی جوش، روي خمیر ریخته، و به شدت مخلوط هم
. زدن حـل شـوند  توانند به آسانی در آب دیسـپرس شـوند و همـراه بـا هـم     شکل گرانول می

تی اگر غلظت رنگینـه زیـاد، یـا    ها را حل خواهد کرد؛ ححرارت دادن، معموالً تمام رنگینه
محلول غلیظ رنگینۀ انبار شدة به وسیلۀ یک فیلتر براي اطمینان از . حاللیت رنگینه پایین باشد

  بـراي تهیـۀ دیسپرسـیون    . شـود خروج هر گونه ذرات حل نشده به حمـام رنگینـه اضـافه مـی    
. شـود اسـتفاده مـی  هاي خمی و دیسپرس، از روش مشابهی هاي نامحلول مانند رنگینهرنگینه

مقدار آب . کنندهاي فوق، آنقدر ریزند که در هنگام فیلتراسیون از آن عبور میذرات رنگینه
ها به آسانی اغلب رنگینه. گرددمورد نیاز به حمام اضافه، و آب توسط تزریق بخار گرم می

قت بیشتري هایی که حاللیت کمتري در آب دارند، نیاز به دشوند، اما رنگینهدر آب حل می
بعد از ورود پارچه و اطمینان از خیس شدن کامل آن، مواد شیمیایی مورد نیاز اضافه . دارند

هنگامی که حرارت اولیۀ رنگرزي برقرار شد، رنگینه یا به صورت یک مرحله یا در . شوندمی
  .گرددچند مرحله به ماشین اضافه می

  
  کشیهاي استفاده شده در رنگرزي رمقعبارت .12ـ2
  کشی رمق. 1ـ12ـ2

، تمام کاال با کل محلول رنگینه تماس دارد و رنگینه توسط الیـاف  1کشیدر روش رمق
کشی شده مقدار رنگینه رمق. یابدغلظت رنگینه در حمام به تدریج کاهش می. شودجذب می

                                                             
1. Exhaustion 
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براي یک رنگینه، . کندتوسط کاال به صورت تابعی از زمان، سرعت رنگرزي را مشخص می
کشی به صورت مقدار رنگینه برداشت شده به وسیلۀ کاال، تقسیم بر کل مقدار رنگینه در رمق

  :شود، ولی براي یک حمام با حجم ثابت داریمحمام تعریف می
  

 Ca-Cb)/Ca]×100([ = کشیدرصد رمق  

به ترتیب غلظت رنگینه در حمام قبل و بعـد از فرآینـد رنگـرزي در     Cbو  Caجایی که 
  .استزمان مشخص 

کشی ممکن است در یک دماي ثابت رنگرزي، یا تحت شرایطی که دمـا و  منحنی رمق
در خیلی از فرآیندهاي رنگرزي، یک . کنند، محاسبه شودسایر متغیرهاي رنگرزي تغییر می

  ایـن کنتـرل   . کنـد کشـی را کنتـرل مـی   افزایش تدریجی در حرارت رنگرزي، سـرعت رمـق  
هایی در مـواقعی  چنین کنترل. ها باشدیی چون اسیدها یا نمکتواند با افزایش مواد شیمیامی

که رنگینه در الیاف رنگرزي شده با عمق باال، قادر به خروج نباشند و توزیع یکسـانی روي  
گونه این. عمق نداشته باشند، براي اطمینان از یکنواختی عمل رنگرزي الزامی استالیاف کم

  .نامندمی 1را مهاجرت) رنگینهجذب و دفع (توزیع دوبارة رنگینه 
سـرعت  . کنـد کشی، سرعت رنگرزي را هر لحظه از زمان تعریف مـی شیب منحنی رمق

در ایـن نقطـه، رنگینـه    . یابـد رنگرزي تا زمانی که تعادل حاصل گردد، به تدریج کاهش می
یک توازن بین سرعت جذب رنگینه و دفع آن در . بیشتري توسط لیف برداشته نخواهد شد

  .کشی حداکثر استدر یک شرایط مشخص، تعادل رمق. نقطه وجود دارد این
اي که به طور کامل در تعادل واقعی هنگامی است که رنگینۀ موجود در محلول با رنگینه

یابد، به ندرت، رنگرزي تا رسیدن به این نقطه ادامه می. مغز لیف نفوذ کرده، در تعادل باشد
هـاي  در حقیقـت، بسـیاري از رنگـرزي   . عادل الزم اسـت زیرا زمان زیادي براي کسب این ت
  .رسندکشی میتجاري به سختی به نقطۀ ثابت رمق

. هاي با سابستنتیویته بیشتر، باالتر استکشی رنگینه در نقطۀ تعادل براي رنگینهمیزان رمق
یعنـی   سابستنتیویته. هاي با سابستنتیویتۀ بیشتر، سرعت جذب اولیۀ بیشتري دارنداغلب رنگینه

                                                             
1. Migration 
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  جاذبۀ میان رنگینه و لیف که به وسـیلۀ آن، رنگینـه بـه طـور گزینشـی توسـط لیـف جـذب         
تواند کشی میجذب اولیه و سرعت رمق. یابدگردد و غلظت رنگینه در حمام کاهش میمی

برخورد و جذب سریع رنگینه، همواره یک نـایکنواختی  . با تغییر شرایط رنگرزي تغییر کند
د، و اگر رنگینه از قدرت مهاجرت خوبی برخوردار نباشد، کنترل بیشتري کناولیه ایجاد می

رنگـرز بایـد جـذب ناگهـانی اولیـه، سـرعت کلـی        . روي سرعت جذب باید صورت گیـرد 
تواند ایجاد شودـ حتی اگر تعادل رنگرزي و عمق فام حاصله را که در یک زمان مشخص می

ها از نظر اقتصادي درست استفاده شوند و تا براي اینکه رنگینه. حاصل نگرددـ در نظر بگیرد
دهد رنگرزي با جایی که امکان دارد، رنگینۀ کمتري به پساب وارد گردد، رنگرز ترجیح می

به هر حال، نباید جذب خیلی سریع اتفاق . تر انجام گیردکشی بیشتر در زمان کوتاهمیزان رمق
  .آن بعد از رنگرزي مشکل است بیفتد تا باعث نایکنواختی گردد، زیرا یکنواخت کردن

  
  مقادیر رنگینه و راندمان رنگی. 2ـ12ـ2

مقـادیر رنگینه استفاده شده براي تولید فام رنگی مطلوب، معموالً بر حسب درصـد وزن 
گردد، و به طور مختصر به صورت درصد رنگینه بر حسـب وزن  کاالي خشک محاسبه می

کیلوگرم  100کیلوگرم رنگینه استفاده شده براي  شود، بنابراین یکبیان می )o.w.f(% کاال 
تولید دوبارة فام رنگی به وزن دقیق کاال و رنگینـه بسـتگی   . شودبیان می% 1لیف به صورت 

  .دارد
 شاید پشم یا ویسکوز پنبه، چون آبدوست الیاف از استفاده هنگام کاال دقیق وزن محاسبۀ

 آب جـذب  دمـا  و نسـبی  رطوبت میزان نظر از محیط شرایط به بسته الیاف این. باشد مشکل
 مقدار و باشد مشخص کامالً باید الیاف بازیافتی رطوبت هایی،حالت چنین در. دارند متفاوتی

 هـاي رنگینـه  مقدار افزایش با که است بدیهی. گردد محاسبه خشک کاالي اساس بر رنگینه
 فام در جزئی تغییراغلب  و کدري باعث و است ترعمیق حاصل رنگی هايفام شده، جذب
 ها رنگینه همان   با که پایین عمق با هايفام با مقایسه در باال، عمق با فامهاي. شد خواهد رنگی
 دیگر، طرف از. دارند مرطوب عملیات و سایش به نسبت تريپایین ثبات غالباً اند، شده تولید

 فـام  عمـق  با برابر رنگی راندمان. هستند باالتري نوري ثبات داراي باال عمق با هايرنگرزي
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 منحنـی  گیـري انـدازه  طریـق  از کمـی  ارزیـابی . کاالسـت  در رنگینـه  وزن واحد بر رنگرزي
  .است محاسبه قابل اولیه رنگینۀ درصد و شده رنگرزي نمونۀ انعکاسی

  
  نسبت حجم به وزن کاال. 3ـ12ـ2

وزن نسبی محلول رنگینـه بـه وزن    1نسبت حجم به وزن کاال یا به طور ساده، نسبت مایع
چون دانسیتۀ محلـول تقریبـاً برابـر بـا یـک کیلـوگرم بـر لیتـر         . کندکاالي خشک را بیان می

بسـیاري از  . شـود است، نسبت حجم به وزن کاال معموالً به صورت لیتر بر کیلوگرم بیان می
جـویی در  ههاي رنگرزي جدید با نسبت حجم به وزن کـاالي پـایین بـه منظـور صـرف     ماشین

تحت شرایطی مشخص، افـزایش ایـن   . کنندمصرف انرژي براي گرم کردن محلول کار می
گـردد، لـذا کـاهش عمـق رنگـی کـاالي       کشـی مـی  نسبت معموالً باعث کاهش میزان رمـق 

  .رنگرزي شده را به همراه دارد
ت یعنی ثابت تعادل بیان شود به طوري که برابر با نسـبت غلظـ   Kاگر رنگرزي به وسیلۀ 

، گـرم  Cs(بـه غلظـت رنگینـه در حمـام     ) گرم رنگینه بر کیلوگرم لیف ،Cf(رنگینه در لیف 
  :باشد، داریم) رنگینه بر کیلوگرم محلول

  
K= (Cf/Cs)= [(Co-Cs)×L]/Cs= [( Co -Cs)/ Co]× (Co /Cs) ×L= (E×L)/(1-E)   

بـه   توانـد معادلـه مـی  . نسبت حجـم بـه وزن کاالسـت    Lکشی، و کسر رمق Eجایی که 
  :نویسی شودصورت زیر دوباره

E= K/(K+L)    
یعنـی نسـبت    Lمقداري ثابت اسـت، افـزایش در    تحت شرایط داده شده Kاز آنجا که 

شـود  کشی در نقطۀ تعادل مـی یعنی رمق Eحجم حمام به وزن کاال باعث کاهش در مقدار 
]A. D Broadbent, 2001[.  

مصرف مواد شیمیایی مورد نیاز تا رسیدن هاي باالي حجم حمام به وزن کاال، در نسبت
در  NaClگـرم بـر لیتـر     20یابـد؛ بـراي مثـال، در یـک غلظـت      به غلظت خاص افزایش می

                                                             
1. Liquor ratio 
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مورد  NaCl، مقدار 1به  20کیلوگرم پنبه با نسبت حجم به وزن کاالي برابر با  50رنگرزي 
فقـط   1به  5ر با کیلوگرم است، در حالی که در یک نسبت حجم به وزن کاالي براب 40نیاز 

  .نیاز است NaClکیلوگرم  10به 
  .محاسبۀ دقیق نسبت حجم حمام به وزن کاال براي دوبارة تولید رنگی الزم است

  
  اي سرعت رنگرزي و جذب ضربه. 4ـ12ـ2

رنگـرزي کنـد، نیازمنـد    . فرآیند رنگرزي نباید خیلی سریع و یا خیلی کند صورت گیرد
هـاي بـاالي   ویژه در حـرارت لیف و تجزیه رنگینه را بهزمان طوالنی است که خطر تخریب 

از طـرف دیگـر،   . همچنین هزینۀ باالي رنگرزي را بـه دنبـال دارد  . دهدرنگرزي افزایش می
  .شوندهاي خیلی سریع معموالً باعث نایکنواختی فام رنگی میرنگرزي

یـن  محاسـبۀ ا . دهـد کشی، اطالعات مفیدي روي سرعت رنگرزي مـی شیب منحنی رمق
ها، نیازمند کار زیادي است و به شـرایط رنگـرزي و ماهیـت کـاالي رنگـرزي شـده       منحنی

ها و اسـیدها قـرار   سرعت رنگرزي تحت تأثیر دما و مواد شیمیایی چون نمک. بستگی دارد
تشخیص دقیق تـأثیرات متغیرهـاي   . کشی مؤثر استگیرد، و تمامی این عوامل روي رمقمی

  .کشی نهایی در نقطۀ تعادل الزم استو روي رمقفرآیند روي سرعت رنگرزي 
ها به سرعت چـرخش محلـول در ماشـین رنگـرزي     سرعت رنگرزي در بعضی از حالت

  :فرآیند رنگرزي شامل سه مرحلۀ زیر است. بستگی دارد
 انتقال رنگینه از محلول رنگی به سطح لیف.  
 جذب رنگینه روي سطح لیف.  
 نفوذ رنگینۀ جذب شده به داخل لیف.  

افتد و سرعت کلی رنگینه بـه سـرعت نفـوذ رنگینـه     تعادل جذب معموالً سریع اتفاق می
رسـد،  در نتیجه سرعتی که در آن محلول رنگینه به سطح لیف می. بداخل لیف بستگی دارد

هایی که حرکت نسبی محلول و یا این مطلب در ماشین. کندسرعت رنگرزي را کنترل نمی
افتد یا غلظت حمام کم است، ممکن قعی که نفوذ سریع اتفاق میکاال کافی نباشد، یا در موا
  .است همیشه درست نباشد
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مترمربـع بـر   (شـوند، داراي سـطح مخصـوص    کاالهایی کـه از الیـاف ظریـف تهیـه مـی     
اگـر سـرعت رنگـرزي بـا     . هـا بیشـتر اسـت   ترند و سرعت رنگرزي در آنبزرگ) کیلوگرم

، نسبت عکس دارد، بنابراین 1باشد، با شعاع لیفمساحت سطح الیاف بر واحد وزن متناسب 
  :]A. D Broadbent, 2001[متناسب با عکس مجذور تکس الیاف خواهد بود

 ∝ 2휋푟/휋푟 ∝ 1/r سرعت رنگرزي مساحت/ جرم  
  :از طرفی داریم

 ∝ 휋푟 تکس الیاف(Tex) 

 :بنابراین

 
به عنـوان رنگـرزي   ) کشی بر حسب زمانشیب اولیۀ منحنی رمق(سرعت اولیۀ رنگرزي 

اي بـه وسـیلۀ رنگینـه، اغلـب در شـروع رنگـرزي،       جـذب ضـربه  . شودشناخته می 2ايضربه
توانند در طی فرآیند ها که نمیگونه رنگینهنایکنواختی به همراه دارد و باید در رنگرزي با این

براي . جرت کنند، پرهیز کردهاي با عمق پایین مهاهاي با عمق باال به بخشرنگرزي، از بخش
  اي انتخـاب شـود تـا سـرعت اولیـۀ      هاي با جذب سریع، شرایط رنگرزي باید به گونهرنگینه

جـذب سـریع بـه    . کشی را محدود کند و باعث یکنواختی بهتر فرآیند رنگـرزي گـردد  رمق
با  هايحتی براي رنگینه. رنگرزي و افزایش مواد شیمیایی بستگی دارد pHحرارت رنگرزي، 

جذب متوسط و آهسته، رنگرزي یکنواخت تودة الیاف، به ندرت در مراحـل اولیـۀ فرآینـد    
بندي غیر مـنظم الیـاف، توزیـع    این نایکنواختی از ساختار نامنظم کاال، بسته. شودحاصل می

مانده روي الیاف، اختالف در حرارت و سرعت جریان محلول هاي باقینایکنواخت ناخالصی
  .شودبا الیاف ناشی می رنگینه در تماس

 دقیقه چند از بعد. است ارزیابی قابل ساده آزمایش یک به وسیلۀ رنگینه ايضربه جذب
 و شـود مـی  اضـافه  حمـام  به نشده رنگرزي دوم نمونه یک پارچه، نمونه یک روي رنگرزي

                                                             
1. r 
2. Strike dyeing 
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 شسـته  و خـارج  حمـام  از ها نمونه. یابد می ادامه دیگر دقیقه چند براي دو هر رنگرزي سپس
 بـه  نسـبت  بیشتري عمق داراي اولیه نمونۀ سریع اي ضربه جذب با هاي رنگینه براي. شوند می

 یکسـان  براي بیشتري زمان مدت براي است ممکن نمونه دو رنگرزي. بود خوهد دوم نمونۀ
 براي اي رشته به صورت است ممکن ها نمونه یکسري متناوباً،. یابد ادامه ها آن رنگی فام شدن
 بـا  شـده  خـارج  نمونـۀ  هر. گردد رنگرزي حمام همان   در کوتاه و مشخص زمان مدت یک

 به شده رنگرزي هاي نمونه آزمایش، از بعد... آخر الی و شود می جایگزین دیگر سفید نمونۀ
 از کوتـاهی  رشـته  سـریع،  جـذب  بـا  هـاي  رنگینه در. گیرند می قرار یکدیگر کنار در ترتیب
 با هايرنگینه در. است روشن خیلی آخر نمونۀ و شود می حاصل باال رنگی عمق با هاي نمونه

 بیشـتري  هـاي  نمونـه  بین در رنگی عمق و دارد کمتري عمق رنگی فام آهسته، و کند جذب
  .شود انجام متغیر یا ثابت حرارت در است ممکن آزمایش این. است یکسان
  

  مهاجرت و یکنواختی. 5ـ12ـ2
هـا خـارج   دالیل مختلفی داشته باشد که بعضی از آنتواند هاي نایکنواخت میرنگرزي

  : ها شامل موارد زیرندانواع نایکنواختی. از کنترل شخص رنگرز است
     رگه رگه شدن رنگ در پارچه، اختالف عمق رنگـی در دو انتهـاي پارچـه و

  .نایکنواختی از نوع اسکایتري
        فنــی در انجـام فرآینـدهاي تکمیـل مقــدماتی نایکنواخـت روي کـاال، اشـکال

  .عملکرد ماشین رنگرزي و یا روش رنگرزي
   ــی ــه م ــود کــاال ک ــواد   خطاهــاي ناشــی از خ ــع نایکنواخــت م ــد شــامل توزی   توان

مانده روي سـطح کـاال، اختالفـات فیزیکـی و شـیمیایی الیـاف و فرآینـدهاي        باقی
  .نایکنواخت شیمیایی یا مکانیکی یا حرارتی انجام شده روي کاال باشد

 وي سرعت جذب رنگینهعدم کنترل کافی ر. 

توانایی یک رنگینه براي مهاجرت و تولیـد فـام رنگـی یکنواخـت در شـرایط رنگـرزي       
توانـد هـر گونـه    ایـن ویژگـی مـی   . هـاي رنگینـه اسـت   تـرین ویژگـی  مشخص، یکی از مهـم 

  .اي رنگینه توسط کاال را پوشش دهدنایکنواختی اولیه ناشی از جذب سریع و ضربه
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ان دهندة توانایی رنگینه در خـروج از الیـاف بـا عمـق بیشـتر و      مهاجرت یک رنگینه، نش
کنـی  در رنگرزي به روش بوبین رنگ. جذب مجدد توسط الیاف با عمق رنگی کمتر است

  .که رنگرزي یکنواخت نخ روي بوبین بسیار ضروري است، این مسئله بسیار قابل توجه است
  :وجود داردمهاجرت براي رنگرزي یکنواخت مهم است، ولی دو مشکل 

  یکی آنکه، توانایی رنگینه در خروج از لیف در طی مهاجرت به معناي پایین بودن
هایی که ثبات شستشویی باالتري دارنـد، از  رنگینه. ثبات شستشویی رنگرزي است

ها، یکنواختی به شدت به در این نوع رنگینه. تري برخوردارندقدرت مهاجرت پایین
  .توسط کاال بستگی دارد کنترل دقیق سرعت جذب رنگینه

 هاي با قدرت مهاجرت یونی خوب این است که این رنگینهمشکل دوم با رنگینه-

  . تري هستندکشی پایینها به دلیل توانایی بیشتر در خروج از لیف، داراي رمق
. گیري قدرت مهاجرت یونی یک رنگینه، مشخص کننـدة رفتـار یکنـواختی آن اسـت    اندازه

رنگرزي نشده با یک نمونه پارچۀ رنگـرزي شـده از همـان جـنس الیـاف در       بدین منظور، پارچه
یک حمام شاهد در حضور تمام مواد شیمیایی الزم براي رنگرزي، بدون حضور رنگینه و تحت 

بعد از یک زمان مشـخص، میـزان انتقـال رنگینـه     . گیردشرایط کامالً یکسان در رنگرزي قرار می
گیـري از هـر دو   نمونـه . شودگیري میپارچه رنگرزي نشده اندازهاز پارچۀ اولیه رنگرزي شده به 

اي که از قـدرت  رنگینه. شودگیري میها اندازهگیرد و رنگ آنکاال به طور متناوب صورت می
یابـد و بعـد از   مهاجرت یونی خوبی برخوردار است، به آسانی به کاالي رنگرزي نشده انتقال می

شـوند و مقـداري   داراي عمـق و فـام رنگـی تقریبـاً یکسـان مـی      مدت زمان کوتاهی، هر دو کاال 
هـاي بـا قابلیـت مهـاجرت     دقیقاً عکس ایـن حالـت در رنگینـه   . ماندرنگینه نیز در محلول باقی می

  .یابدشود و فقط مقدار کمی رنگینه روي کاالي رنگرزي نشده انتقال میپایین دیده می
  

  ها در مخلوط رنگیسازگاري رنگینه. 6ـ12ـ2
 انتخـاب  براي و کند می مشخص را رنگینه یک رنگرزي خواص کشی، رمق هاي منحنی

 کـاالیی  تولیـد  رنگرز اصلی هايهدف از یکی. مفیدند) شدنی مخلوط( سازگار هاي رنگینه
 فـام  یـک  تولید براي معموالً. باشد مشتري خواستۀ با مطابق دقیقاً رنگی، فام نظر از که است
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 آبی و زرد قرمز، فامهاي با هاي رنگینه مخلوط از است الزم مشتري، خواستۀ با مطابق رنگی
به . باشند یکسان رنگرزي سرعت داراي باید مخلوط در انتخابی هاي رنگینه لذا. شود،  استفاده
 رمـق  سـرعت  داراي مشـخص  رنگـرزي  شـرایط  تحت مخلوط در باید هارنگینه این عبارتی

  . باشند مشابه کشی
 چـون  امـا  کنـد،  مـی  پیدا بیشتري عمق به تدریج کاال رنگی فام رنگرزي، فرآیند طی در
 خواهد را اولیه فام همان   و نکرده تغییر رنگی فام شوند، می جذب مشابهی نسبت با ها رنگینه

 رنگرزي تواند می نیاز، مورد رنگی عمق به توجه با فرآیند از مرحله هر در رنگرز لذا داشت،
 پیوسته به طور رنگی فام باشند، نداشته یکسانی تقریباً سرعت ها رنگینه اگر. سازد متوقف را
 بـا  هـاي  رنگینـه  بـه  مربـوط  فـام  سـمت  به بیشتر جذب سرعت با هاي رنگینه به مربوط فام از

 تـدریجی  افزایش با هم باید رنگرز حالت، این در لذا کند، می تغییر تر آهسته جذب سرعت
 حالـت  بهترین. نماید کنترل مطلوب نحو به را ها آن و کند مقابله فام تغییر هم و رنگی عمق

 هـم  رنگـی  عمـق  نظـر  از دارد، صـحیحی  فام که زمانی همان   در رنگرزي که است هنگامی
  . باشد صحیح

 دهنـد، مـی  پوشش را نظر مورد فام فام، در تغییر گونههیچ بدون که هاییرنگینه مخلوط
 سـازگاري  میـزان  گیـري انـدازه  بـراي  مفیـد  روش یـک . شوندمی نامیده سازگار هايرنگینه
 هر در که طوري  به است، مختلف هايزمان در رنگرزي تعدادي انجام مخلوط، در هارنگینه
 جـایگزین  مشابه سفید پارچۀ یک با و خارج حمام از شده رنگرزي پارچۀ نمونه یک زمان،

 خـارج  هاي نمونه سري یک. یابدمی ادامه رنگرزي زمان انتهاي تا رنگرزي سپس گردد، می
 حسـب  بـر  هـا نمونـه  حالت، این در. شوندمی مرتب گیرينمونه زمان برحسب حمام از شده

 ورود زمان حسب بر شده جایگزین هاينمونه سري. شد خواهند مرتب رنگی عمق کاهش
 خواهـد  افـزایش  ترتیـب  بـه  رنگـی  عمـق  صورت این در که شد خواهند مرتب نیز حمام به

   ولـی  یکسـان  فـام  داراي شـده  رنگـرزي  هـاي نمونـه  تمـام  سـازگار،  هايرنگینه براي. یافت
 این صـورت،  غیر در. بود خواهند حمام در اقامت حقیقی زمان مدت با متناسب رنگی عمق

خواهنـد   نشـان  رنگـی  عمـق  در هم و فام در هم منظمی غیر اختالفات ها، رنگرزي سري دو
  .داد
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  رنگرزي ابریشم .13ـ2
هاي رنگی مشـابه  رنگرزي ابریشم، مشابه رنگرزي پشم است، اما براي کسب عمقرفتار 
برابر بیشتر، رنگینه نسبت به پشم استفاده شود، زیرا ابریشم داراي ظرافـت و   4تا  2پشم باید 

هـاي  هاي اسیدي میلینگ، متال کمپلکس یـک بـه دو، رنگینـه   رنگینه. براقیت بیشتري است
هـاي  روش. آینـد ها براي ابریشم به شمار میترین رنگینهتیو از مهمهاي راکمستقیم و رنگینه

هـاي  رنگرزي کالف و بوبین براي رنگرزي نخ مناسب است، در حالی که رنگرزي پارچـه 
  .ابریشمی روي وینچ، ژیگر، جت و بیم بهتر است

گیري ابریشم به عنوان یک مـادة یکنواخـت کننـده در    از حمام صابونی حاصل از صمغ
معموالً رنگـرزي در  . توان استفاده کردهاي اسیدي و مستقیم میرزي این لیف با رنگینهرنگ

درصد از یک مادة یکنواخت کننـدة کـاتیونی در    1ـ2درجۀ سانتیگراد در حضور  30دماي 
pH  دما به تدریج به ازاي هر یک دقیقه، یک درجۀ سانتیگراد . شودشروع می 5تا  5/4برابر با

دقیقه  60تا  45رنگرزي در این دما به مدت . یابددرجۀ سانتیگراد افزایش می 85ـ 70تا دماي 
  . گیردیابد، و سپس حمام خنک و شستشوي کاال صورت میادامه می

با استفاده از یک مادة یکنواخت کننده با نام تجاري » سیبا«هاي الناست از شرکت رنگینه
تقریباً تمـام  . براي رنگرزي ابریشم تحت این شرایط بسیار استفاده شده است 1»آلبگال ست«

  تشـکیل پیونـدهاي عرضـی در ابریشـم بـا      . انـد هاي راکتیو روي ابریشم قابـل اسـتفاده  رنگینه
ها روي حاللیت و خـواص فیزیکـی ابریشـم مـورد     هاي دو عاملی راکتیو و اثرات آنرنگینه

هاي هاي راکتیو تجاري روي پشم و ابریشم، رنگینهین رنگینهبیشتر. بررسی قرار گرفته است
درجۀ سانتیگراد  30رنگرزي در . النازول از شرکت سیبا و از نوع برموآکریل آمیدها هستند

 80دقیقه رنگرزي در  20بعد از . شوددرجه رسانده می 80شروع و حرارت به تدریج به دماي 
به عمق رنگی به تدریج در طی افزایش حرارت بـه   بسته) گرم بر لیتر 1ـ2(درجه، سودا اش 

شود و کاال یابد، سپس حمام سرد میدقیقه دیگر ادامه می 20حمام اضافه و رنگرزي به مدت 
   .گردددرجه شستشو می 80دقیقه در محلول حاوي صابون در دماي  15براي مدت 

                                                             
1. Albegal SET 



 

  فصل سوم
  هاي اسیديرنگینه

 

 

  

  ساختار شیمیایی . 1ـ3
هاي حاوي اسید، براي رنگرزي الیاف پروتئینی هاي اسیدي در محلولاز آنجا که رنگینه
  هـا  از نقطه نظـر شـیمیایی، ایـن رنگینـه    . اندشوند، به این نام نامیده شدهچون پشم استفاده می

هایی نامیده شوند، زیرا شامل کروموفورهایی هستند که گروه» آنیونیک«هاي توانند رنگینهمی
هـاي آکسـوکروم آنیـونی    به عبارت دیگر، شامل گـروه . اندها متصلبا این مشخصات به آن

  .اندسولفونات و کربوکسیلیکچون 
  ها بر حسب نـوع ترکیبـب شـیمیایی کروموفـور بـه سـه گـروه اصـلی تقسـیم          این رنگینه

ساختارهاي دیگري نیز همچون زانترن . مشتقات آزو، آنتراکینون، و تري فنیل متان: شوندمی
  سـهم  . هـا وجـود دارد  هـا در بـین آن  البته نه به مقدار زیاد براي به دست آوردن بعضـی فـام  

 :هاي اسیدي در هر گروه از ساختارها به صورت زیر استرنگینه

    درصد 65        آزو
  درصد 15      ونآنتراکین

    درصد 12      تري فنیل متان
 درصد   8        سایر
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  مشتقات آزو. 1ـ1ـ3
ها و بخش عمدة قرمزها در این گروه ها، سرخهاي رنگی همچون زردها، نارنجیاکثر فام

هاي آبـی آزوئیـک، خـواص ثبـاتی خـوبی ندارنـد و از اهمیـت کمتـري         رنگینه. قرار دارند
هایی که سولفوسیانین دارند، به سبب کاربردهاي متنوع، براي به هر حال، رنگینه. برخوردارند

  .هاي دریایی از اهمیت باالتري برخوردارندبه دست آوردن آبی
ها هسـتند، ولـی   زهاي تیره و بعضی ارغوانیهاي آزو، شامل بعضی از سبهمچنین رنگینه

  بیشـتر  . شـوند هاي با ساختار تري فنیـل متـان دیـده مـی    ها در رنگینهبخش بیشتري از این فام
هـاي بـا سـاختار آزو در    هایی از رنگینـه مثال .اندهاي آزوئیکها مخلوطی از رنگینهايقهوه

  :اشکال زیر نمایش داده شده است
  
  
  

 

  .یک رنگینۀ مونوآزو با یک گروه سولفونات C.I. Acid Orange 7رنگینۀ ): 1ـ3(شکل 

  
  
  

 
  .یک رنگینۀ مونو آزو با دو گروه سولفونات C.I. Acid Red 1رنگینۀ ): 2ـ3(شکل 

  
  

 
 

  آزویک رنگینۀ دیس C.I. Acid Marine Blue 113رنگینۀ ): 3ـ3(شکل 
  .با دو گروه سولفونات

N=N

OH

NaO3S

NH-CO-CH3

SO3Na

N=N

OH

NaO3S

NH-CO-CH3

SO3Na

N=N

NaO3S

SO3Na

N=N NHN=N

NaO3S

SO3Na

N=N NH
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هاي زرد که مشتقات پیرازولون هستند، نیز خیلی مهم شامل یکسري رنگینهیک زیرگروه 
کـه یـک رنگینـۀ مونـوآزو بـا دو گـروه        C.I. Acid Yellow 17موجود است مثـل رنگینـۀ   

  ):4ـ  3شکل (سولفونات است 
  
  
  

 
  .یک رنگینۀ مونو آزو با دو گروه سولفونات C.I. Acid Yellow 17رنگینۀ ): 4ـ3(شکل 

هاي آزو، بـه دلیـل حضـور گـروه آزو در ساختارشـان، بـه راحتـی توسـط مـواد          رنگینه
شـوند و  احیاکننده چون هیدروسولفیت سدیم و سدیم سولفوکسـیالت فرمالدئیـد احیـا مـی    

دهند، لذا از واکنش فوق براي رنگبـري کـاالي رنگـرزي    رنگ میرنگ یا کمترکیبات بی
زیـر واکـنش یـک رنگینـه مونـو آزو را بـا       طـرح  . شـود هـا اسـتفاده مـی   شده با ایـن رنگینـه  

  :دهدهیدروسولفیت سدیم نشان می
  

  
  

 واکنش احیا یک رنگینۀ آزو با هیدروسولفیت سدیم): 1ـ3(طرح 
  

  مشتقات آنتراکینون .2ـ1ـ3
این . هاستهاي آبی با ثبات نوري خوب و بعضی سبزها و بنفشاین گروه، شامل رنگینه

 C.I. Acidاي از آن، سـاختار رنگینـۀ   نمونـه . ترنـد آزوئیک روشنهاي ها از رنگینهرنگینه

Blue 45 باشداست که مشتق دي اکسی دي آمین آنتراکینون با دو گروه سولفونات می. 

  
  
  

  C.I. Acid Blue 45رنگینۀ ): 5ـ3(شکل 

OH
N=NNaO3S

N
C=C

C=NH3C SO3Na

Cl

Cl

OH
N=NNaO3S

N
C=C

C=NH3C SO3Na

Cl

Cl

O

O SO3Na

NaO3S
NH2

OH

OH

H2N

O

O SO3Na

NaO3S
NH2

OH

OH

H2N
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NaO3S

N(C2H5)2

C

+

O3S-

N(C2H5)2

ها معموالً داراي ثبات نوري و مرطوب خوبی هستند؛ گرچه ثبات مرطوب با این رنگینه
  .شونداینها براي رنگرزي پشم استفاده می. یکنواختی متفاوت استخواص 

، زیرا مشتق )2ـ3طرح (پذیر است هاي اسیدي آنتراکینون برگشتعمل احیا روي رنگینه
پـذیري ایـن   به سبب برگشـت . شودلوکوي تشکیل شده، دوباره در مجاورت هوا اکسید می

  .توانند رنگبري شوندده نمیهاي آنتراکینون با مواد احیاکننواکنش، رنگینه
  

   
  واکنش رنگینۀ آنتراکینون با مواد احیاکننده): 2ـ3(طرح 

  مشتقات تري فنیل متان .3ـ1ـ3
. گیرنـد هاي درخشان در بر میها و سبزها را با عمقها، آبیها محدودة بنفشاین رنگینه

سولفونات این رنگینه داراي دو گروه . هاستاي از این رنگینهنمونه C.I. Acid Blue 1رنگینۀ
ها طی یک واکـنش درون مولکـولی بـا نیتـروژن چهـار ظرفیتـی       است که یکی از این گروه

 .دهد و لذا در مجموع داراي یک بار منفی استموجود در ساختار رنگینه تشکیل نمک می
 
 

  
  

  
  

 C.I. Acid Blue 1 رنگینۀ): 6ـ3(شکل 

داشتن ساختار رزونانسی، از ثبـات نـوري متوسـطی برخوردارنـد،     ها به سبب این رنگینه
همچنین ثبات مرطوب و خواص . اندبنابراین در مقابل تخریب فتوشیمیایی نور، بسیار حساس

  .یکنواختی خوبی دارند
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SO3
-

H3C

NHO

C

NH

CH3
+

COONa

هاي آنتراکینونی با مواد احیاکننده، تشـکیل  ها، مطابق طرح زیر، مشابه رنگینهاین رنگینه
بـه عبـارت دیگـر، ایـن     . تواننـد اکسـید شـوند   دهند که دوباره مینگی میرمشتق لوکوي بی

براي این مقصود از حاللیت رنگینه در . توانند با مواد احیاکننده رنگبري شوندها نمیرنگینه
 .شوداسید استیک استفاده می

    
  واکنش رنگینۀ تري فنیل متان با مواد احیاکننده): 3ـ3(طرح 

  سایر ساختارها. 4ـ1ـ3
هـاي اسـیدي روي پشـم، ترکیبـات     هـاي شـیمیایی دیگـر بـراي رنگینـه     از جمله کـالس 

شوند و به دلیل داشتن نیتروژن چهار ها مشتق میها و آزینها هستند که از زانتنهتروسیکلیک
گرچه تعداد زیادي رنگینه در . دهندظرفیتی در ساختارشان، تشکیل نمک داخل مولکولی می

هاي درخشان هاي بنفش و صورتیها براي فام، اما محدودة کاربرد آناین گروه وجود ندارد
  :در زیر دو نمونه آورده شده است. ها وسیع استو آبی

 
 

  
  

  
 C.I. Acid Violet 9رنگینۀ زانتن با نام ): 7ـ3(شکل 
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SO3Na

NH

N

N
NH +

-O3S

NaO3S NO2

NO2

ONa

 
 

  
  

  
  C.I. Acid Blue 59رنگینۀ آزین با نام ): 8ـ3(شکل 

هـاي  استفاده از مواد احیاکننـده، رنگبـري شـوند و رنـگ    توانند با هر دو نوع رنگینه می
ها نیز ها و کوزینرودآمین. ها ثبات نوري باالیی ندارنددر هر حال، آن. درخشان تولید کنند

  .ها هستنداز مشتقات اسیدي زانتن
  

  هاي نیتراترنگینه .5ـ1ـ3
اي سـاختار بسـیار سـاده   شـوند و  اي اسـتفاده مـی  هـاي زرد و قهـوه  ها براي فاماین رنگینه

 C.I. Acidرنگینـۀ . ، و از خاصیت یکنواختی خوبی برخوردارنددارند؛ به همین دلیل ارزان

Yellow 1 )هاستیک نمونه از این رنگینه) نفتل زرد:  
  

 
 

  
  C.I. Acid Yellow 1رنگینۀ ): 9ـ3(شکل 

  هاي ایندیگوئیدهارنگینه .6ـ1ـ3
ایـن  . اسـت  C.I. Acid Blue 74ترین رنگینه در این گروه، اینـدیگوکارمین بـا نـام    مهم

 C.I. Acidرنگینــه، بســیار ارزان و داراي خــواص یکنــواختی خــوبی اســت و بــا رنگینــۀ  

Orange 7 شـود، و داراي ثبـات سایشـی    اي ترکیـب مـی  هـاي سـبز و قهـوه   براي تولید فام
  .پایینی است
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C

O

C
N

H

C

O

C
N

H

NaO3S

SO3Na

  
  

  
  

  
  C.I. Acid Blue 74رنگینۀ ایندیگوکارمین با نام ): 10ـ3(شکل 

  هاي کینولینرنگینه .7ـ1ـ3
  شـوند، امـا بـه عنـوان یـک رنگینـۀ اسـیدي       ها در فتوگرافی استفاده میگرچه این نوع رنگینه

هـاي زرد و سبزــ زردهـا بـا ثبـات      بـراي تولیـد فـام    1از رنگینـۀ زرد کینـولین  . روندنیز به کار می 
  .شودمتوسط استفاده می

  
  هاهاي فتالوسیانینرنگینه .8ـ1ـ3

  ، محلول در آب است و براي فـام آبــی تـه سـبز روي پشـم اسـتفاده       2پیگمنت آبی مس
یک مشتق چهار سولفونه فتالوسیانین در شکل یـک   C.I. Acid Blue 228رنگینۀ . شودمی

 .دهدنمک است که با آمینو اسید سیستئین پشم واکنش می

   
  واکنش رنگینۀ فتالوسیانین با زنجیرة پلیمري لیف پشم): 4ـ3(طرح 

تـر، و داراي وزن  بـه دلیـل انجـام ایـن واکـنش، سـاختار رنگینـه در درون لیـف پیچیـده         
  .گرددشود و این باعث ثبات مرطوب خوب رنگینه میمولکولی بیشتري می

                                                             
1. C.I. Acid Yellow 3  
2. C.I. Acid Blue 185 
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  هاي کربوالنرنگینه. 9ـ1ـ3
دهنـد، ولـی بـه طـور     شـیمیایی خـاص را تشـکیل نمـی    ها یک کـالس  گرچه این رنگینه

یکـی  (هـاي اشـباع آلکیـل    شوند، زیرا به سـبب حضـور رادیکـال   جداگانه در نظر گرفته می
C12H25  و دیگري دو گروهC4H9(هاي ، ثبات باال نسبت به عملیات میلینگ و دیگر واکنش

تأثیري ندارند، ولی به طور هاي آلکیل در فام رنگی گرچه حضور گروه. مرطوب را داراند
هـا بـر پایـه آزو و    در زیر، دو نمونه از این رنگینـه . دهنداي ثبات را افزایش میقابل مالحظه

  :آنتراکینون، نشان داده شده است
  

  
 

  C.I. Acid Red 139رنگینۀ ): 11ـ3(شکل 
  

 
 

  C.I. Acid Green 27رنگینۀ ): 12ـ3(شکل 
 

  هـاي آزو و آنتراکینـون، بـا مـواد احیاکننـده واکـنش       رنگینـه هاي کربوالن مشابه رنگینه
  . دهندمی

  .ها معمـوالً کلوئیـدي اسـت   هاي آبی آناند و محلولهاي اسیدي در آب محلولرنگینه
با اشباع کردن . ها حل شوندتوانند در اتیل الکل و آمیل الکلها میها در بسیاري از حالتآن

توان ها را میهاي آبی این رنگینهسولفات سدیم، محلول محلول به کمک کلرید سدیم و یا

NaO3S SO3Na

NHCO-CH3OH

N=NH25Cl2

NH

NH

O

O

NaO3S

NaO3S

C4H9

C4H9
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با اضافه شدن . ها حاوي نمک به عنوان ناخالصی هستندانواع تجاري این رنگینه. رسوب نمود
شود و چون حاللیت کمی در اسید به محلول آبی، رنگینۀ اسیدي اسید سولفونیک آزاد می

هاي اسـیدي  ها را در حمامپروتئینی و نایلون ها، الیافاین رنگینه. کندآب دارد، رسوب می
 . کنندبه طور مستقیم رنگرزي می

 
  هاي اسیدي بندي کاربردي رنگینهتقسیم .2ـ3

هاي شیمیایی بسیاري هستند، به منظور هاي اسیدي خود داراي کالساز آنجا که رنگینه
رفتارشـان در رنگـرزي بـه    ها در تولید فام رنگی مناسب و با توجـه بـه   استفادة صحیح از آن

بندي که بـر اسـاس نتـایج تجربـی و     طبق این تقسیم. شوندبندي میهاي مختلف تقسیمگروه
  :شوندها به سه گروه زیر تقسیم مینتایج آزمایشات، انجام شده، رنگینه

 هاي اسیدي با خواص یکنواختی خوب رنگینه: 1هاي اسیدي لولینگرنگینه
  ). گروه اول(

 هاي اسیدي با خواص یکنواختی متوسط رنگینه: 2اسیدي میلینگهاي رنگینه
  ).گروه دوم(

 هاي اسیدي با خواص یکنـواختی  رنگینه: 3هاي اسیدي سوپرمیلینگرنگینه
  ).گروه سوم(ضعیف 

خواص یکنواختی، روش کابرد و ثبـات  : اند ازبندي عبارتپارامترهاي مبناي این تقسیم
رنگینـه بـه سـمت لیـف، بـار      ) افینیتـه (ها با تمایـل  ویژگیتمام این . مرطوب بعد از رنگرزي

  .الکتریکی و سرعت نفوذ رنگینه، ارتباط نزدیک دارد
هـاي  هاي مختلف اسیدي بـا اسـتفاده از روش  بندي هنگام به کارگیري رنگینهاین تقسیم

ها بهترین شرایط کاربردي براي هر گـروه  مختلف رنگرزي صورت گرفته، و با توجه به آن
  :اندآورده شده) 1ـ3(دست آمده است که عالوه بر خواص رنگرزي در جدول  به

                                                             
1. Leveling acid dyes 
2. Milling acid dyes 
3. Super milling acid dyes 
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  هاي اسیديهاي رنگینهویژگی): 1ـ3(جدول 
  

هاي رنگینه  ویژگی
  لولینگ

هاي رنگینه
  میلینگ

هاي رنگینه
  سوپرمیلینگ

  خیلی خوب  خوب  کم  ثبات مرطوب
pH 6ـ8  4ـ6  2ـ4  حمام رنگرزي  

بر حسب نوع (روش رنگرزي 
  H2SO4/HCOOH  CH3COOH  (NH4)2SO4  )مورد نیازاسید 

  کم  متوسط  خوب  خواص یکنواختی
  تمایل به لیف

    
  خیلی زیاد  زیاد  کم

  وزن مولکولی
    

  زیاد  زیاد  کم
  کم  کم  زیاد      حاللیت

  کلوئیدي  کلوئیدي  مولکولی  حالت رنگینه در محلول آبی
  17  23  60  )درصد(سهم رنگینه در هر روش 

  3  2  1  شمارة گروه
هاي رنگینه ارتباطاتی وجود دارد؛ براي مثال، افینیته نسبت به بین خواص رنگی و ویژگی

هاي داراي افینیتۀ به عبارتی، رنگینه. اندلیف و حاللیت در آب به طور عکس با هم در ارتباط
معمـوالً رنگـرزي بـر اسـاس حـداکثر یـا حـداقل        . خوب، حاللیت کمـی دارنـد و بـالعکس   

شود، بنابراین تمایل به سمت لیف به وسیلۀ یک در محلول آبی تعیین می اصالحات حاللیت
نیاز به ) 1گروه (هاي با تمایل کم و حاللیت باال در این صورت، رنگینه. گردداسید تعیین می

pH  با میزان ) 2گروه (هاي با افینیتۀ متوسط و حاللیت متوسط رنگینه. دارند 4تا  2پایین بین
pH  نیز توجه به شرایط مشابه الزم  3هاي گروه براي رنگینه. شوندعمل می 6تا  4متوسط بین

  .است
هـاي  انـد، در حـالی کـه رنگینـه    ها به صورت مولکولیحاللیت بیشتر یعنی اینکه محلول

حاللیت بیشتر با یکنواختی بیشتر و ثبات . دهندهاي کلوئیدي میداراي حاللیت کم، محلول
 .د و بالعکسکمتر شستشویی مطابقت دار
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  جذب اسید توسط پشم .3ـ3
همۀ . اندترین الیافالیاف حیوانی چون پشم، مو و ابریشم و به دنبال آن الیاف گیاهی، مهم

ها توان آن را به حضور ساختار شیمیایی آناین الیاف، خواص رنگرزي مشابهی دارند که می
پپتیدي که خود از واکنش تراکمی خطی هاي پلیها اساساً به وسیلۀ زنجیرهپروتئین. نسبت داد

 .اندشوند، تشکیل شدهآلفا آمینو اسیدها، مطابق طرح زیر تولید می
 

 
 

  پپتیدي از کندانسیون خطی آلفا آمینو اسیدهاهاي پلیتشکیل زنجیره): 5ـ3(طرح 

پپتیدي اسـت، و  از زنجیرة پلی Rهاي هاي مختلف به دلیل رادیکالاختالف بین پروتئین
ها باعـث شـده اسـت کـه الیـاف پروتئینـی و سـلولزي،        پذیر بودن زیاد بعضی از آنواکنش

  .اختالف زیادي با هم داشته باشند
هاي متصل به کـربن آلفـا باعـث شـده اسـت کـه آلفـا آمینواسـیدها بـر اسـاس           رادیکال

  :هاي مختلفی تقسیم شوندشان به کالسماهیت
  غیـر فعـال ماننـد گالیسـین، آالنـین،      هاي جـانبی  آمینو اسیدهایی با گروه

  ... .لیوسین و
  هاي جانبی بازیک مانند هیستیدین، آرجینین، لیزین آمینو اسیدهایی با گروه

  ... .و
    هــاي جـانبی اســیدي ماننـد آســپارتیک اســید،   آمینـو اســیدهایی بـا گــروه

  .گلوتامیک و هیدروکسی گلوتامیک اسید
  پپتیدي را به هم متصـل کننـد   رة پلیتوانند دو زنجیآمینو اسیدهایی که می

  .مانند سیستین
  .گروه اول، تأثیر کمی روي خواص رنگرزي الیاف پروتئینی دارد
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توانـد بـا لیـف    گروه دوم، مقدار ماکزیمم اسید یا رنگینۀ اسیدي مورد نیـازي را کـه مـی   
میلـی اکـی واالن بـر     850ــ 820این مقـدار در پشـم، حـدود    . کندترکیب شود، مشخص می

  .کیلوگرم لیف است
توانـد جـذب کنـد، مطابقـت دارد؛     گروه سوم، با ماکزیمم مقـدار قلیـایی کـه لیـف مـی     

هـاي قلیـایی قـوي، بـراي انجـام      هـا در محـیط  اگرچه تعیین آن مشکل اسـت، زیـرا پـروتئین   
  .شوندآزمایش تخریب می

  .گروه چهارم، روي نفوذپذیري رنگینه تأثیر دارد
پپتیـدي بـه طـور مـوازي در     هاي پلیبر این است که زنجیره براي ساختار فیبریلی، فرض

، و مقداري آرایش یافتگی در بـین منـاطق وجـود دارد کـه در     امتداد محور لیف قرار گرفته
ها توسط پیوندهاي عرضی بین زنجیره. دهندنهایت، مناطق آمورف و کریستالین تشکیل می

هاي مثبت ندهاي اسید و باز نیز بین گروهشود؛ گرچه پیوهاي آمید انجام میهیدروژن گروه
  .تواند تشکیل شودآمینو و منفی کربوکسیل می

انـد کـه توسـط    آنگستروم 230کند که مناطق کریستالی داراي ابعاد بیان می» 1اسپیکمن«
  ) هـا حفـره (هـا  ایـن روزنـه   . [J. Segarra et al., 1982]اندهایی از یکدیگر جدا شدهروزنه

آنگسـتروم در حالـت    41آنگستروم در حالت خشـک، و حـدود    6حدود  داراي قطري در
  .تواند به داخل لیف نفوذ کنداند؛ البته رنگینه در حالت مرطوب میمرطوب

توانند هم با اسید و هم ها آمفوترند یعنی میآید که پروتئیناز این توضیحات چنین برمی
قلیا در یک محلول اسیدي یا قلیایی قرار اگر یک پروتئین بدون اسید یا . با باز ترکیب شوند

کند و این تغییرات به دلیل جذب یا آزادسازي پروتون محلول به تدریج تغییر می pHگیرد، 
هاي آمینو و یا اسید این مرحله، موجب تفکیک یونی گروه. در محلول توسط پروتئین است

 :شودشود که در حالت آمینو اسید گالیسین به صورت زیر دیده میمی

   
 هاي آمینو و یا اسید در آمینو اسید گالیسینتفکیک یونی گروه): 6ـ3(طرح 

                                                             
1. Speackman 

H2N-CH2-COOH   H3N-CH2-COO-+
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هـا از درجـه   گیري شده است که هم آمینو اسیدها و هم پروتئینبه دالیل متعددي نتیجه
  .باشندیونیزاسیون باالیی برخوردارند، در صورتی که در حالت کلی خنثی می

رفتار فرضی پروتئین محلـول در آب کـه شـامل آمینـو     براي روشن شدن این فرضیه، به 
 :][J. Segarra et al., 1982 اسیدهاست، نگاه کنید

    
  میزان آمینو اسیدهاي اسید اسپارتیک، لیزین ): 13ـ3(شکل 

  و آرجینین موجود در واحد وزن پروتئین
  

باشـند،  فرض کنید هم پروتئین و هم آمینو اسیدهاي آزاد، داراي ثابت تفکیک یکسـان  
هـاي بـازي   و بـراي گـروه   pK=10بـراي لیـزین    ،pK=4/4هاي کربوکسـیل  مثالً براي گروه

هنگامی که ). نشان داده شده است 14ـ3ها در شکل منحنی تیتراسیون آن( pK=12آرجینین 
هـاي  شـوند، لـذا گـروه   هـا جـذب مـی   این پروتئین در محلول اسید قوي قرار گیرد، پروتـون 

  هـاي آمینـو،   تواننـد تفکیـک شـوند، در حـالی کـه گـروه      رتیک نمـی کربوکسیل اسید آسپا
در ستون مربوط ) 2ـ3(این وضعیت در جدول . کنندها را جذب، و بار مثبت تولید میپروتون

  . نشان داده شده است pH=2به 
 

  

منحنی ): 14ـ3(شکل 
تیتراسیون یک پروتئین 
فرضی محلول در آب 
متشکل از آسپارتیک 

  آرجینیناسید، لیزین و 
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  کنـد و  کنـد، زیـرا پـروتئین، پروتـون آزاد مـی     محلـول، تعـادل تغییـر مـی     pHبا افزایش 
  هــا یــونیزه نیمــی از گــروه pH=4شــوند، بنــابراین در هــاي کربوکســیل تفکیــک مــیگــروه

 80گروه کربوکسیل یـونیزه شـده منفـی و     80باالتر، پروتئین داراي  pHدر یک . گردندمی
ایـن شـرایط را   . گروه بازي مثبت خواهد بود، بنابراین مجموع کل بارها خنثـی خواهـد شـد   

محلـول خـارجی    pHاگـر  . اسـت  5آن برابر با  pHنقطۀ ایزوالکتریک گویند که در مثال ما 
  هـاي یـونی کـه بـه وجـود      حالـت . دهدادامه می افزایش یابد، پروتئین به آزادسازي پروتون

  .توضیح داده شده است) 2ـ3(در جدول  ، آیدمی
هاي نامحلول، مشابه آنچه در مثال تئوري توضیح داده شد، رفتار خواهند کـرد،  پروتئین

به طور نسبی، ) 2ـ3(جدول . توان آن را مشاهده کردمی) 15ـ3(که در نمودار شکل همچنان
  :دهدهاي تفکیک شده در نقاط مختلف از منحنی تیتراسیون را نشان میمقدار گروه

  هاي تفکیک شده مقادیر نسبی گروه): 2ـ3(جدول 
  در نقاط مختلف از منحنی تیتراسیون بر حسب آمینو اسید

    
  هاي جذبجذب رنگینه توسط پشم، ایزوترم .4ـ3

   اي از فرآینـد رنگـرزي  هاي جذب الیاف معموالً توضـیحات قـانع کننـده   گرچه ایزوترم
دهند، ولی براي پشم یکسري مشکالتی وجود دارد کـه در ارتبـاط بـا جـذب بـه وسـیلۀ       می

هـاي  یکی از این مشـکالت، ایـن اسـت کـه الیـاف در مکـان      . ها باید مشخص شوندایزوترم

  
آمینو اسید 

pH 
 

0 /2  4 /4  *0 /5  0 /7  0 /10  0 /11  0 /12  0 /14  
-COOH

آسپارتیک اسید 
-COO-  

100  
  
0  

50  
  

50  

20  
  

80  

0  
  

100  

0  
  

100  

0  
  

100  

0  
  

100  

0  
  

100  
-NH3

+

 لیزین

-NH2

30  
  
0  

30  
  
0  

30  
  
0  

30  
  
0  

15  
  

15  

0  
  

30  

0  
  

30  

0  
  

30  
-NH3

+

 آرجینین

-NH2

50  
  
0  

50  
  
0  

50  
  
0  

50  
  
0  

50  
  
0  

45  
  
5  

25  
  

25  

0  
  

50  
-  100-  75-  55-  35-  20  0+  30+  80  مجموع بار خالص

 نقطه ایزوالکتریک *
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را هنگام حضور در محلول رنگینه جـذب  ) یون هیدروژن(مختلف، آنیون رنگینه و کاتیون 
؛ به همین دلیل، مقدار رنگینۀ جذب شده به غلظت و همچنین به تمایل آنیون رنگینه کنندمی

در نتیجه . و کاتیون به سمت لیف بستگی دارد) کنداي به رنگینه دیگر تغییر میکه از رنگینه(
با تفسیر سـادة ایـن   . براي مطالعۀ مکانیزم رنگرزي، سه حالت در بررسی ایزوترم وجود دارد

  :شوندییرات جذب رنگینه توسط لیف مشخص میها، تغحالت
  . و ثابت نگهداشتن غلظت رنگینه در حمام رنگینه pHبا تغییر  .1
  . حمام رنگینه pHبا تغییر غلظت آنیون رنگی و ثابت نگهداشتن  .2
هاي رنگینه به و غلظت رنگینه، ولی با ثابت نگهداشتن نسبت غلظت یون pHبا تغییر  .3

هـاي اسـیدي بـدون    همانند آنچه در فرآینـد رنگـرزي بـا رنگینـه     هاي هیدروژن،یون
  .افتدهاي دیگر اتفاق میالکترولیت

  
  pHاثر . 1ـ4ـ3

در جذب رنگینه توسط پشم، در صورتی که عوامل دیگر ثابت نیز در نظر قـرار   pHاثر 
 .هاي جذب رنگینه تحت شکل اسید آزاد مطالعه شـده اسـت  گرفته شوند، به وسیلۀ ایزوترم

 داده شده اسـت  »2ویکرستاف«و » 1لمین«ها بنا به یک مثال از این ایزوترم) 15ـ3(در شکل 
J. Segarra et al., 1982] .[ pH      حمام رنگرزي روي محـور افقـی نشـان داده شـده اسـت .

هـاي بـاالتر    pHدهند تمایل آنیون بیشتر، باعث جابجایی جذب به طـرف  ها نشان میمنحنی
 هايهایی از رنگینهمثال C.I. Acid Red 116و  C.I. Acid Orange 7هاي رنگینه. گرددمی

هستند و از این منحنی چنین استنباط ) 2گروه (و میلینگ ) 1گروه (یکنواخت شوندة خوب 
  .هاي مختلفی رنگرزي شوندها باید به روششود که چرا این رنگینهمی

                                                             
1. Lemin 
2. Vickerstaff 
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  pHپشم بر حسب  هاي اسیدي توسطجذب اسید و رنگینه): 15ـ3(شکل 

  بحرانــی دارد کـه در بـاالتر از آن، جــذب رنگینـه بسـیار محــدود      pHهـر رنگینـه یـک    
باشد؛ بـه همـین    pHحمام رنگرزي باید کمتر از این  pHگردد، بنابراین هنگام رنگرزي می

 pHکمتـر از   pHهایی که یکنواخـت شـوندگی خـوبی دارنـد، الزم اسـت      دلیل، در رنگینه
هاي میلینگ باید در محـیط خنثـی، بـدون    بعضی از رنگینه. میلینگ استفاده شودهاي رنگینه

هاي خود یکنواخت شونده، در این شرایط قـادر بـه   اسید استفاده شوند، در حالی که رنگینه
  .رنگرزي نیستند

کشی رنگینه ضعیف باشـد، بـا افـزایش مقـدار اسـید بـه حمـام رنگـرزي رونـد          اگر رمق
بندي کلی، هر رنگینـه داراي  در یک جمع. تواند بهبود یابدینه، میکاهش یافتن غلظت رنگ

. افتـد کشی همراه بـا یکنـواختی اتفـاق مـی    است که در آن، حداکثر رمق pHیک محدودة 
با افزایش تمایل آنیون، به سمت مقـادیر بـاالتر تغییـر     pHشود این محدودة معموالً گفته می

  .کندمی
 

  اثر غلظت رنگینه .2ـ4ـ3
رنگرزي ثابت در نظر گرفته شود، نیز  pHحالت دوم ایزوترم جذب، یعنی هنگامی که 

شـود کـه بـا افـزایش غلظـت رنگینـه در حمـام        مشـاهده مـی  . مورد مطالعه قرار گرفته اسـت 
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بعـد از آن میـزان   . یابـد رنگرزي، میزان جذب تا رسیدن به یک مقدار مشخص، افزایش می
  .ماندجذب، ثابت باقی می

   
   C.I. Acid Blue 45ایزوترم جذب براي رنگینۀ ): 16ـ3(شکل 

  pH=1/6گراد با درجۀ سانتی 85روي پشم و ابریشم در دماي 
 

تـوان چنـین اسـتنباط کـرد کـه جـذب بـا ایزوتـرم النگمیـور          از نتایج به دست آمده می
داراي یک خط راست نیسـت، ولـی    ]f[Cنسبت به  ]C]s/[C]fمطابقت ندارد؛ اگرچه روند 

که با افزایش غلظت الکترولیت خنثـی بـه سـمت غلظـت بیشـتر محلـول       . یک حداقل است
  .][J. Segarra et al., 1982 رودرنگینه پیش می

  :اندمعادلۀ تجربی زیر را پیشنهاد کرده» 2الروز«و » 1بنسون«
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α وβ اندثابت .n  1نیز یک توان ثابت است که مقدار آن از رنگی به رنگ دیگر بین 
  .متغیر است 2تا 

کنند که توضیح این انحرافات در مقایسه با ایزوتـرم النگمیـور بـه ایـن     ها پیشنهاد میآن
  هـا بـه کـل    هـاي اشـغال شـده بـه وسـیلۀ پروتـون      کسري از مکان( Hθدلیل است که مقدار 

فقط به غلظت یون هیدروژن بستگی ندارد، بلکه به افزایش غلظت آنیون ) هاي موجودمکان
 .نیز بستگی دارد

  
  اثر الکترولیت خنثی . 3ـ4ـ3

هاي لولینگ، افزایش به طور آزمایشی، مشاهده شده است که در رنگرزي پشم با رنگینه
بـه نظـر   . بخشدرنگرزي را بهبود می الکترولیت خنثی مانند سدیم سولفات، یکنواختی عمل

. شودرسد، افزایش الکترولیت باعث جابجایی تعادل رنگینه از لیف به حمام رنگرزي میمی
ایـن نتـایج   . نشان داده شـده اسـت   C.I. Acid Blue 1براي رنگینۀ) 3ـ3(این مهم در جدول 
هـاي  دریج بـا آنیـون  هاي غیر آلی که به تـ روي جذب اولیۀ آنیون» 1الد«همراه با مشاهدات 

هاي مختلف در دهد که آنیونشوند، نشان میتر جابجا میرنگینه با یک سرعت نفوذ آهسته
کنند و در این میان، یکی پذیر در لیف رقابت میهاي رنگحمام رنگرزي بر سر اشغال مکان

  :قادر به خروج دیگري از لیف مطابق واکنش زیر است
 

-WOOl-X + Dye-  WOOL-Dye + X 
  

  پذیر پشم هاي رنگاشغال مکان): 7ـ3(طرح 
  هاي نمکهاي رنگینه در رقابت با آنیونتوسط آنیون

  
WOOL پذیر در لیف، نقاط رنگDye   معرف مولکول رنگینـه وX  هـاي دیگـر   آنیـون

  .موجود در حمام است
  

                                                             
1. Elod 
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  اثر غلظت الکترولیت خنثی روي ضریب توزیع ): 3ـ3( جدول
 بین حمام رنگرزي و لیف پشمی C.I. Acid Blue 1رنگینۀ 

  ضریب توزیع متوسط غلظت رنگینه 
  در حمام به غلظت رنگینه در لیف

  )نرمال(غلظت الکترولیت 

2/3  0  
8/4  003/0  
0/7  016/0  
8/12  030/0  

 
توزیـع نهـایی رنگینـه و    . کنـد پذیري معادلۀ اخیـر را تأییـد مـی   نتایج آزمایشی، بازگشت

دو دلیل براي این پدیده وجود . هاي غیر آلی، به غلظت هر دو نوع آنیون بستگی داردآنیون
  : دارد

 شود که پتانسـیل غشـایی   یکی بر اساس تئوري دونان؛ در این تئوري فرض می  
یابـد و باعـث توزیـع یکنواخـت     به دلیل حضور الکترولیت خنثی کـاهش مـی  

  .گرددهاي یونی در داخل و خارج لیف میغلظت
 شود که عالوه بر تأثیرات یونی ناشی از ر تئوري دوم چنین در نظر گرفته مید

ها نسبت به لیف هاي هر دو یون، حالت تعادل به وسیلۀ افینیتۀ نسبی یونغلظت
هاي کلر یا سولفات افینیتۀ رنگینه، بسیار بزرگتر از افینیتۀ یون. تعیین کننده است

هـاي غیـر آلـی را از درون    توانند یونیهاي رنگینه ماست؛ به همین دلیل، یون
  .لیف جابجا کنند

ارائه شـده  » 1رادلی«، توسط pHتر از پدیدة جذب و اثر الکترولیت و اثر دیدگاه عمومی
هاي اسیدي لولینگ و میلینگ را مورد او جذب رنگینه. ][J. Segarra et al., 1982است 

جذب رنگینه به طور قابل ) اثر الکترولیت(مطالعه قرار داد و مشاهده کرد که در حالت اول 
 pHیابد، در حالی که در بـاالتر از نقطـۀ   اي با افزایش غلظت الکترولیت کاهش میمالحظه

                                                             
1. Radley 
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هاي اسیدي میلینگ، جـذب در حمـام اسـیدي،    در رنگینه. شودبحرانی، اثر عکس دیده می
ل، باعـث دفـع   بدون شک خیلی زیاد است و حضور الکترولیت در غلظت مشابه حالـت قبـ  

باالتر از نقطۀ بحرانی، افزایش غلظت الکترولیت،  pHدر حالی که در . گرددجزئی رنگینه می
  .دهدجذب رنگینه را افزایش می

هـاي  افینیتـه در رنگینـه  . تواند بـه وسـیله افینیتـه توجیـه شـود     ها میتوجیه تمام این پدیده
هـاي اسـیدي   در حـالی کـه در رنگینـه    هاي یونی پایین اسـت، لولینگ، اساساً به دلیل جاذبه

مشابه آنچه در . میلینگ، به دلیل وجود مقدار قابل توجه نیروهاي جذبی غیر یونی، زیاد است
افـزایش یابـد، اثـر ایـن نـوع       pHهرچـه  . افتدهاي مستقیم اتفاق میرنگرزي سلولز با رنگینه

بحرانی که  pHکوس از نقطۀ این اثر مع. رفتارها بیشتر است تا اینکه اثر عکس نمک فرا رسد
  . شودتابعی از نقطۀ ایزوالکتریک لیف است، ناشی می

  
  هاي اسیدي مکانیزم رنگرزي پشم با رنگینه .5ـ3

هاي قبلی، مکانیزم رنگرزي پشم بـا  اساس توضیحات و مشاهدات بیان شده در بخشبر 
تئوري، بار دیگر باید یادآور قبل از توضیح این . توان چنین بیان کردهاي اسیدي را میرنگینه

شد که در حمام رنگرزي، ترکیباتی که نقش فعال را در فرآیند رنگـرزي بـه عهـده دارنـد،     
تمام این ترکیبات . اسید آلی یا معدنی، رنگینه، الکترولیت خنثی و لیف پشمی: اند ازعبارت

  .شوندور میهاي مختلف بنا به نسخۀ رنگرزي در محلول آبی غوطهدر نسبت
هاي سدیم رنگینـه را در محلـول بـه    هاي هیدروژن و یوناین ترکیبات، مخلوطی از یون

اند و مطابق هاي سدیم اسید سولفونیکهاي تجاري به فرم نمکآورند، زیرا رنگینهوجود می
  :شوندمعادلۀ زیر یونیزه می

 
DyeNan  Dye- + nNa+  

  

  آبیتفکیک یونی رنگینۀ اسیدي در حمام ): 8ـ3(طرح 

  هاي سدیم الکترولیـت خنثـی کـه بـه محلـول اضـافه شـده،        هاي فوق، یونعالوه بر یون
هنگامی که پشم یا هر لیف . هاي رنگینه، اسید و الکترولیت نیز در محلول وجود داردآنیون
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هاي هاي هیدروژن به وسیلۀ گروهگیرد، یونپروتئینی دیگري در حمام رنگینۀ اسیدي قرار می
  :شوندلیف مطابق معادلۀ زیر جذب میکربوکسیل 

 
H3N+-WOOL-COO- + H+  H3N+-WOOL-COOH  

 
  جذب اسید توسط لیف پشم در حمام اسیدي): 9ـ3(طرح 

هاي غیر آلی به دلیل یون. هاي غیر آلی استهاي رنگینه و یونحمام رنگرزي شامل یون
هاي رنگینـه بـه   نهایتاً قبل از آنیونکنند و تر نفوذ میتر، سریعداشتن ابعاد مولکولی کوچک

تواند به صورت زیـر  شوند، بنابراین مرحلۀ دوم از فرآیند رنگرزي میوسیلۀ لیف جذب می
  :بیان شود

 
H3N+-WOOL-COO- + X-  X H3N-WOOL-COOH  

 
  هاي نمک توسط لیف پشم در حمام اسیديجذب اولیۀ آنیون): 10ـ3(طرح 

هاي رنگینه شود، زیرا الیاف به دلیل نفوذ کندتر یونمیتعادل مذکور خیلی سریع حاصل 
هـاي  واالن یـون کنند و باعـث جابجـایی اکـی   هاي رنگینه میبه تدریج شروع به جذب یون

  :توان به شکل زیر توجیه کرداین مرحله را می. شوندالکترولیت در لیف می
 

X H3N+-WOOL-COOH + Dye-  Dye H3N-WOOL-COOH + X-  

 
  هاي نمکهاي رنگینه و دفع آنیونجذب آنیون): 11ـ3(طرح 

  توسط لیف پشم در حمام اسیدي 
  

ــد رنگــرزي، همــان  ــه از فرآین ــان شــد، یــک واکــنش   ایــن مرحل ــز بی ــبالً نی   طــور کــه ق
، بسـیار مـورد   »الـد «هـا بـه سـمت لیـف در یکـی از کارهـاي       رفتار یـون . پذیر استبرگشت

هـا در محلــول  هـا و کــاتیون آزمــایش، تغییـرات آنیــون در ایـن  . بررسـی قــرار گرفتـه اســت  
مورد بررسی  ـشوددیده می) 17ـ3(که در شکل همچنانـ رنگرزي به صورت تابعی از زمان

  :قرار گرفته است
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 Bدر محـدودة  . شـود گانۀ رنگرزي دیده مـی هر سه مرحله از فرآیند سه Aدر محدودة 
بدیهی است که هر سه مرحله . مل شدن استمرحلۀ اول تمام شده و مرحلۀ سوم در حال کا

  :تواند به صورت زیر بیان شودتمامی مراحل می. افتداتفاق می Aدر یک زمان در محدودة 
  

    
  مراحل رنگرزي پشم بنا بر تئوري): 12ـ3(طرح 

 
  منحنی جذب یونی پشم در حمام رنگینۀ اسیدي ): 17ـ3(شکل 

  ][J. Segarra et al., 1982 1بنا بر الد
 

هاي رنگینه با توجه به افینیتۀ بیشتر رنگینه نسـبت  هاي نمک به وسیلۀ یونجابجایی آنیون
تواند به نیروهاي غیر یونی ثانویه عالوه بر جذب یونی به لیف قبالً بررسی شد؛ این خود می

یابد و افـزایش وزن  معموالً این نیروها با افزایش وزن مولکولی افزایش می. نسبت داده شود
دهد؛ به همـین دلیـل ایـن نیروهـاي ثانویـه در مـورد       مولکولی حاللیت رنگینه را کاهش می

  .هاي اسیدي لولینگ مؤثرترندهاي اسیدي میلینگ نسبت به رنگینهرنگینه
                                                             

1. Elod  
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حمام رنگرزي روي میزان رنگینۀ جذب شده توسط لیف که قبالً مـورد مطالعـه    pHاثر 
هـاي موجـود در هـر سـه گـروه بـه       ي رنگینـه تواند به صورت شماتیک بـرا قرار گرفت، می

  :صورت شکل زیر توضیح داده شود

 
  ][J. Segarra et al., 1982 هاي اسیديکشی رنگینهبر رمق pHاثر ): 18ـ3(شکل 

هاي اسـیدي،  توان مشاهده کرد که در هر سه گروه از رنگینهها میبا بررسی این منحنی
  افـزایش   pHراندمان رنگرزي یا به عبارتی میزان رنگینۀ نشسته شده روي لیـف، بـا کـاهش    

به عبارت دیگر، اسید براي تثبیت رنگینۀ روي لیف، مانند یک عامل فعال کننده عمل . یابدمی
کشـی کامـل جلـوگیري    هاي گروه اول، حضور سدیم سولفات از رمقبراي رنگینه. کندمی
اي اسـت کـه   که منطبـق بـر نقطـه    pH=5/2ـ3آید که در از روي نمودار چنین برمی. کندمی

هاي متعلق بـه  رنگینه. شودکشی مطلوب حاصل میکند، رمقمنحنی شروع به افقی شدن می
انـد،  بسـیار حسـاس   pHکشی شده و نسـبت بـه تغییـرات    به طور کامل رمق 3و  2هاي گروه

میزان رنگینۀ تثبیت شده  pHمشابهاً با کاهش . قت کافی تنظیم شودباید با د pHبنابراین مقدار 
افزایش در غلظت الکترولیت، میزان رنگینۀ تثبیت شده را کاهش . یابدروي لیف افزایش می

دهد، بنابراین سدیم سولفات و یا هر نمک دیگر، مانند یک عامل یکنواخت کننده عمل می
این خاصیت یکنواخت کنندگی . شودروي لیف می کند و باعث تأخیر در تثبیت رنگینهمی

هاي اسیدي، یک حسن است که با افزایش میزان اسید حمام رنگرزي، ایـن  رنگینه در حمام

0

20

40

60

80

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9
pH

شی
ق ک

رم
صد 

در

گروه 1
گروه 2
گروه 3



     

 هاي شیمیاییرنگرزي الیاف پروتئینی با رنگینه          92

) 12ـ3(عمل الکترولیت در یک حمام رنگینۀ اسیدي در طرح . شودخاصیت بیشتر نمایان می
فزایش یابد، تعادل معادله که آنیون نمک به سبب الکترولیت بیشتر اچنان. مشخص شده است

شود و باعث خارج شدن بخشی از رنگینه از لیف و برگشتن آن بـه  به سمت چپ جابجا می
رنگبـري  . شـود گردد، بنابراین میزان رنگینۀ تثبیت شده در لیف کمتر مـی حمام رنگرزي می

بـر  هاي اسیدي به وسیلۀ جوشاندن کاال در محلـول سـولفات   کاالي رنگرزي شده با رنگینه
که افینیتۀ رنگینه نسبت به لیف کاهش عمل سولفات سدیم، چنان. اساس همین خاصیت است

هاي اسیدي گروه شود، بنابراین تأثیر حضور الکترولیت همراه با رنگینهیابد، بیشتر نمایان می
  .اول در مقایسه با دو گروه دیگر بیشتر است

گرفت، اما باید متذکر شد کـه   هاي بعدي مورد بحث قرار خواهداثر حرارت، در بخش
هاي اسیدي سوپر هاي اسیدي، به ویژه رنگینهپشم در دماي پایین تقریباً هیچ تمایلی به رنگینه

شود گراد شروع میدرجۀ سانتی 60اي از دماي این تمایل به طور قابل مالحظه. میلینگ ندارد
دماي حمام رنگرزي نباید با  رسد؛ به همین دلیل،و در دماي جوش به حداکثر مقدار خود می

سرعت باالیی افزایش یابد، زیرا باعث تثبیت سریع رنگینه روي لیف، و طبعاً نایکنواختی عمل 
  .شودرنگرزي می

  
  هاي اسیديرنگرزي الیاف پروتئینی با رنگینه .6ـ3

و » 1اسـپیکمن «توسـط   2Gمطالعات سینتیکی رنگرزي پشـم بـا رنگینـۀ اسـیدي نـارنجی      
این رابطه . یک رابطۀ خطی بین رنگینۀ جذب شده و ریشۀ دوم زمان به دست داد» 2اسمیت«

در این . افتدبه دلیل حضور یک الیۀ رنگی نفوذپذیر با غلظت ثابت روي سطح لیف اتفاق می
عوامـل  . شرایط، شیب خط راست به دست آمده با ریشۀ دوم ضریب توزیع، متناسب اسـت 

  :اند ازبخشند، عبارتاصلی که سرعت رنگرزي را بهبود می
 ساختار لیف.  
 دماي رنگرزي.  
 pH حمام رنگرزي.  

                                                             
1. Speackman 
2. Smith 



 

93        هاي اسیديینهرنگ       

 
 

  ساختار لیف .1ـ6ـ3
ساختار لیف، عامل خیلی مهم در سینتیک است، زیرا الیـۀ کیوتیکـل پشـم، ماننـد یـک      

کند، بنابراین در چنین پشمی که الیـۀ مـذکور بـه میـزان     سد در مقابل ورود رنگینه عمل می
تکمیلی چون کلریناسیون، تکمیل ضد چروك و غیره تضـعیف و  مشخصی توسط عملیات 

  .تر استیا حذف شده است، سرعت رنگرزي سریع
تواند در سرعت رنگرزي مؤثر باشد، سطح مخصوص لیف اسـت،  عامل دیگري که می

بیشـتر  ) ضـخیم (که سرعت در الیاف ظریف و نازك نسبت به الیاف زبر و خشـن  به طوري 
به هر حال، هنگامی . ، داراي نسبت سطح مخصوص بیشتري هستنداست، زیرا الیاف ظریف

تر از الیاف که هر دو نوع لیف با مقدار مشخصی رنگینه، رنگرزي شوند، الیاف ضخیم، تیره
  .ظریف خواهند شد

در . ساختار شیمیایی لیف، عامل مهم دیگري است که در سرعت رنگرزي مـؤثر اسـت  
دهـد و فرآینـد   در مقابل نفوذ رنگینـه را افـزایش مـی   حقیقت، افزایش در سیستین، مقاومت 

  هـاي  سیستین موجود در پشم، باعـث تشـکیل شـبکۀ داخلـی زنجیـره     . شودرنگرزي کند می
) 4ــ 3(که در جدول ـ چنانشود و مانند یک سد از نفوذ رنگینه به داخل لیفپپتیدي میپلی

  .کندـ جلوگیري مینشان داده شده است
  

 نسبت بین ضریب توزیع و مقدار گوگرد در الیاف مختلف پروتئینی): 4ـ3(جدول 

  درصد گوگرد نسبت به  لیف
  وزن لیف

 60ضریب توزیع در 
  گراددرجه سانتی

  0/1  5  موي انسان

  9/1  1/4  )انگلیسی 80نمره (پشم مرینو 
  38/3  3/3  )انگلیسی 6نمره (موهیر 

 
  دماي رنگرزي. 2ـ6ـ3

کند، اما بـاالتر  گراد، رنگینه را به آهستگی جذب میسانتیدرجۀ  40پشم در دماي زیر 
توان گفت که سرعت رنگرزي بـه انـدازة کـافی سـریع اسـت؛      گراد نمیدرجۀ سانتی 60از 
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  گرچه در حالت تعادل، مقدار رنگینـۀ تثبیـت شـده روي لیـف بـا افـزایش حـرارت کـاهش         
بـراي جـذب رنگینـه    . کنـد اسـت   گراد، جذب هنوز نسبتاًدرجۀ سانتی 60و  40بین . یابدمی

پـذیر  گـراد امکـان  درجۀ سانتی 40این عمل قبل از دماي . الزم است ابتدا الیاف متورم شوند
  .گراد برسددرجۀ سانتی 60نیست و باید دما به 

  درجـۀ   40ــ 50تـوان نتیجـه گرفـت کـه رنگـرزي پشـم بایـد از دمـاي         از مطالب قبل می
اي گراد به باال، سرعت به طور قابل مالحظهدرجۀ سانتی 60از دماي . گراد شروع شودسانتی

    .یابدبا دما افزایش می
  محلول pH .3ـ6ـ3

هاي اول، دوم روي سرعت جذب چهار رنگینۀ اسیدي گروه pH، اثر )19ـ3(در شکل 
  :و سوم خالصه شده است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  هاي اسیدي مختلف سرعت رنگرزي پشم با رنگینه): 19ـ3(شکل 
  گراددرجۀ سانتی 100در  pHبر حسب 

Solvay Blue BS 2.5%
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Coomassie Milling Scarlett GS 2.5%
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تـوان دیـد کـه سـرعت     مـی  Solway Blue BSهاي اسیدي لولینگ همچـون  در رنگینه
کاهش یابد، سرعت رنگرزي افـزایش   pHچنانچه . خنثی عمالً ناچیز است pHرنگرزي در 

گـروه اول  هاي گردد؛ مقداري که عمالً در رنگرزي با رنگینه 3برابر با  pHیابد تا اینکه می
  .شوداستفاده می

  هـاي گـروه دوم در نظـر گرفتـه     به عنـوان رنگینـه  ) 19ـ3(دو رنگینۀ اسکارلت در شکل 
با یک سرعت مناسب  5ـ5/4برابر با  pHها در محیط اسیدي ضعیف با شوند، این رنگینهمی

 pHرفتـار ایـن دو رنگینـه در    . جذب رنگینه بسیار سریع است pH=3در . شوندرنگرزي می
بـه طـور قـوي پشـم را      Naphtalene Scarlet BSدر حقیقت، رنگینـۀ  . خنثی متفاوت است

. یک سرعت قابل قبول دارد Coomassie Scarlet GSکند، در حالی که رنگینۀ رنگرزي می
انجام شود که با افزایش اسید فرمیک  pH=5/4ـ5بنابراین براي رنگینۀ اول، رنگرزي باید در 

گردد، در حالی که بـراي رنگینـۀ دوم، فرآینـد    کشی کامل میي رمقدر انتهاي عمل رنگرز
کشی انجام شود که در این صورت، هم سرعت و هم رمق pH=5/4ـ5تواند در رنگرزي می

  .شودمطلوب حاصل می
  ایـن  . هـاي اسـیدي اسـت   متعلـق بـه گـروه سـوم رنگینـه      Carbon Yellow 3GSرنگینۀ 

به هر . ، سرعت رنگرزي کافی استpHدر این . شوندها در حمام خنثی رنگرزي میرنگینه
 pHدر . گرددکشی کامل اضافه میحال، اسید استیک در انتهاي فرآیند رنگرزي براي رمق

، سرعت رنگرزي بسیار باالست، در حقیقت براي رنگرزي یکنواخت، جذب باید 7کمتر از 
. درصد است 85ده حدود اولیه، میزان رنگینۀ جذب ش pHدر . به طور تدریجی صورت گیرد

بر حسب سرعت ) 5ـ3(این اثر در جدول . غلظت رنگینه نیز روي سرعت رنگرزي مؤثر است
  .شوددر زمان نیمۀ رنگرزي دیده می
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  هاي اسیديسرعت رنگرزي پشم با بعضی از رنگینه): 6ـ3(جدول 
  )آمونیوم استات(خنثی  pHبا 

  
   )دقیقه(زمان نیمه عمر رنگرزي 

Carbolan 
dye 
 

1/0%  5/0%  5/2%  

40  60  80  95  40  60  80  95  40  60  80  95  T (◦C) 

150  27  5/4  2/1  600  42  1/6  4/1  6600  450  27  6/4  Blue R  
66  18  8/4  3/2  210  25  5/7  4/2  3500  130  13  3/3  Blue B  
100  23  4/3  7/0  1400  145  10  4/2  10000  1600  110  15  Violet 2R  

  
توان دید که با کاهش غلظت رنگینه و افزایش دماي حمـام رنگـرزي،   جدول باال می از

  .گرددعمر رنگرزي بیشتر می میزان کاهش زمان نیمۀ
 

   هاي رنگرزي پشمروش .7ـ3

  رنگرزي در حمام اسیدي قوي .1ـ7ـ3
هـاي گـروه اول کـه داراي سـرعت جـذب بـاالیی در       براي این روش رنگرزي، رنگینـه 

این سرعت به آسانی . روندگراد هستنند، به کار میدرجۀ سانتی 40حتی در دماي  pH=2ـ3
هاي این گروه در یک حمام رنگـرزي  رنگینه. شوددر جوش با اسید سولفوریک تسریع می

درصد نمک گلوبر نسبت به وزن لیف  20درجه بومه و  66درصد اسید سولفوریک  4شامل 
افـزایش دمـا   . یابدپس از ورود کاالي مرطوب افزایش می دماي حمام سرد. روندبه کار می

گیرد، و رنگرزي در جـوش بـه مـدت    دقیقه تا رسیدن به نقطه جوش انجام می 45تا  30بین 
این شرایط بسـته بـه نـوع لیـف و نـوع ماشـین مـورد        ). 20ـ3شکل(یابد یک ساعت ادامه می

در این روش، رنگرزي یکنواختی را  هاي مورد استفادهرنگینه. تواند اصالح شوداستفاده می
آورند؛ حتی اگر در مراحل اولیه، رنگرزي نایکنواختی روي لیـف ایجـاد شـده    به وجود می

  .باشد
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  هاي اسیدي در حمام اسید قويبا رنگینه رنگرزي پشم): 20ـ3(شکل 

ها داراي ثبات این رنگرزي. کشی خیلی ضعیفی دارندها در حمام خنثی، رمقاین رنگینه
هـاي خنثـی و   هاي همـراه بـا دتـر جنـت    توانند در محلولمرطوب متوسطی هستند و می

  .میلینگ اسیدي بدون خروج زیاد رنگینه شستشو شوند
ها و سبزهایی که براي ترکیـب از  ها ثبات نوري خوبی دارند به جز براي آبیاین رنگینه

هاي تري فنیل مشتقات رنگینه ها،در این حالت. شوندهاي روشن استفاده میها و در عمقآبی
  .شوندمتان استفاده می

هاي پشمی، جایی که ثبات باالیی مورد نیاز نباشد و بـراي  ها معموالً براي نخ لباساین رنگینه
 .رودهاي زنانه به کار میها و لباسهاي رنگرزي شده براي کتاکثر پارچه

  
  رنگرزي در حمام اسیدي ضعیف. 2ـ7ـ3

  :توانند به دو زیرگروه تقسیم شونداستفاده در این روش می هاي موردرنگینه
  .کشی با اسید سولفوریک یا اسید فرمیکحمام رمق) الف

  .کشی با اسید استیکحمام رمق) ب
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  : فرآیند رنگرزي مطابق معمول به شکل زیر است
درصد سولفات سـدیم بـر اسـاس     20ـ10درصد اسید استیک و  4یک حمام رنگرزي با 

شود و به تدریج رنگینۀ حل شده اضافه الیاف مرطوب وارد حمام می. شودتهیه می وزن لیف
. یابددما به تدریج تا رسیدن به نقطۀ جوش طی مدت زمان یک ساعت افزایش می. گرددمی

در انتهـاي  . شـود دقیقه تا یک ساعت در جوش ثابت نگه داشته می 30دماي حمام به مدت 
هاي گروه الف، اسید سولفوریک یا اسید فرمیک براي رنگینهدرصد  2ـ1مدت زمان مذکور، 

گـردد  کشی کامل اضافه میهاي گروه ب براي رمقدرصد اسید استیک براي رنگینه 2ـ1و 
در این نوع رنگرزي، سولفات سدیم مانند یک عامل یکنواخت کننده عمـل  ). 21ـ3شکل (

  .ینگ، کمتر استهاي گروه لولکند و مقدار آن در مقایسه با رنگینهمی
  

  هاي اسیدي در محلول اسیدي ضعیفرنگرزي با رنگینه): 21ـ3(شکل 
  هـاي مرطـوب بـاالتري نسـبت بـه      هاي به کـار رفتـه در ایـن روش، ثبـات    معموالً رنگینه

گرچه تمایل به نایکنواختی این گروه بیشتر از گـروه  . دارند) لولینگ(هاي گروه قبل رنگینه
  بــراي جلــوگیري از نــایکنواختی کــه ناشــی از مهــاجرت ضــعیف ایــن گــروه  . قبلــی اســت

حمام رنگرزي باید کامالً کنترل شده باشد، یعنی افزایش اسید استیک در  pHهاست، رنگینه
با این روش . ریک، نتیجۀ بهتري را از نظر یکنواختی داشته باشدمقایسه با افزایش اسید سولفو
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این نوع . کشی، کامالً معمول استرنگرزي، استفاده از اسید فرمیک به عنوان یک عامل رمق
هاي گشاد که نیاز به ثبات خوب در مقابـل شستشـو و نمـدي    ها و جورابها براي نخرنگینه

اي با هاي پردهها براي رنگرزي پارچههمچنین کاربرد آن. شوندکردن دارند، نیز استفاده می
  .شودهاي ثابت توصیه میهاي روشن و متوسط و کاالي مخلوط پشمی در رنگفام

  
  رنگرزي در حمام خنثی .3ـ7ـ3

  شـود؛ انجـام می 5/8تا  6بین  pHهـا در حمامی با فرآیند رنگـرزي بـا این گروه از رنگینه
درصـد   5ــ 2حمـامی شـامل   . ها کامالً متفاوت از دیگر فرآیندهاستآنبدین سبب، فرآیند 

. شـود درصـد سـولفات سـدیم تهیـه مـی      20ـ10سولفات آمونیوم یا استات آمونیوم و گاهی 
دقیقه به جوش  45شود و حرارت به تدریج طی مدت زمان رنگرزي با دماي سرد شروع می

درصد اسید  2ـ1اغلب . یابدادامه میرسد و در همین دما براي مدت یک ساعت رنگرزي می
دقیقۀ دیگر ادامه  30گردد و رنگرزي براي کشی کامل اضافه میدرصد براي رمق 30استیک 

  ).22ـ3شکل (یابد می

  هاي اسیدي در حمام خنثیرنگرزي با رنگینه): 22ـ3(شکل 
مقدار آن کند که نمک آمونیوم در هنگام رنگرزي به تدریج مقدار کمی اسید آزاد می

هاي گروه سوم این مقدار اسید براي رنگینه. درصد کل مقدار نمک آمونیوم است 10ـ 5بین 
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درصد سولفات سـدیم اغلـب توصـیه     20ـ10افزایش . کشی کامل کافی استبه منظور رمق
در این گروه، افزایش نمک سولفات سدیم عمل یکنواخت کنندگی نـدارد، بلکـه   . شودمی

هـاي  کند و مقدار رنگینۀ جذب شـده، مشـابه رنگینـه   ع کننده عمل میمانند یک عامل تسری
  .یابدمستقیم روي سلولز افزایش می

  اي هـا داراي ابعــاد مولکـولی بـزرگ و از افینیتـۀ قابـل مالحظــه      از آنجـا که این رنگینه
به منظـور  . نسبت به لیف برخوردارند، در بعضی مواقع، نفوذ کند و یکنواختی ضعیف است

گراد با افزایش آمونیاك به حمام درجۀ سانتی 80این مشکل، رنگرزي در دماي باالتر از  حل
هاي روشن معموالً فام. شودرنگرزي به منظور نفوذ بهتر و در نتیجه یکنواختی بهتر شروع می

  .هاي عمیق از یکنواختی کمتري برخوردارنددر مقایسه با فام
اند، الیاف بعد از شستشو لیف بسیار حساس pHغییرات ها نسبت به تاز آنجا که این رنگینه

شود کـاال در محلـول   درصد قلیا هستند، بنابراین قبل از رنگرزي توصیه می 1ـ1/0نیز داراي 
سازي دقیقه به منظور یکنواخت 15گراد براي مدت درجۀ سانتی 60آمونیوم استات در دماي 

تـر انجـام   ن صورت، رنگرزي یکنواخـت در ای. مناسب برسد pHالیاف عمل شود تا به یک 
اگر کاال به طور یکسان و مناسب خنثی نگردد و مقداري قلیا هنوز در کاال موجود . شودمی

باشد، ممکن است در هنگام فرآیند رنگرزي، نایکنواختی اتفاق افتد که حـذف آن مشـکل   
  .خواهد بود

د قبـل از رنگـرزي تحـت    شـود، نبایـ  به دلیل مشابه، کاالیی که با این روش رنگرزي می
  .توان آن را کربونیزه کردفرآیند کربونیزاسیون قرار گیرد، ولی بعد از رنگرزي می

  
  هاي اسیديرنگرزي ابریشم با رنگینه .8ـ3

تـرین فرآینـد بـراي ایـن الیـاف اسـت، زیـرا        هاي اسیدي، مهـم رنگرزي ابریشم با رنگینه
هاي روشن و و امکان به دست آوردن فامهاي اسیدي آسان است رنگرزي ابریشم با رنگینه

ثبات در مقابل . درخشان وجود دارد و رنگینه از افینیتۀ خوبی نسبت به لیف برخوردار است
  .نور خوب است

  . ه توسط لیف دقت شودـا روي جذب رنگینـرزي، بهتر است به اثر دمـا این نوع رنگـب
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است تا رنگرزي با جذب خوب در  در مورد رنگرزي پشم از آنجا که غیر ممکن در حقیقت،
دماي غیر از جوش به دست آید، براي ابریشم ضرورتی براي رسیدن به نقطه جوش وجـود  

گراد خواهـد بـود،   درجۀ سانتی 85کمتر از دماي ) جوش(ندارد و جذب رنگینه در این دما 
درجۀ  87ـ85توان در فرآیند رنگرزي روي ابریشم ایجاد کرد، بنابراین ماکزیمم دمایی که می

کنـد، امـا   گراد رنگـی جـذب نمـی   درجۀ سانتی 40گراد است بدین معنی که پشم در سانتی
این واقعیت در هنگـام رنگـرزي مخلـوط    . آورداي را به دست میابریشم عمق قابل مالحظه

عالوه بر مطالب گفته شدة باال در خصوص حرارت رنگرزي، بایـد  . الیاف، بسیار مهم است
دهد افزایش مدت زمان رنگرزي در جوش، درخشندگی ابریشم را کاهش میاضافه شود که 

  .و باید از این اتفاق پرهیز شود
شود، در فرآیند رنگرزي، به دلیل کاهش درخشندگی لیف از سدیم سولفات استفاده نمی

گیـري  توان از محلول صـمغ می. شود از مواد دیسپرس کننده استفاده شودبنابراین توصیه می
 pHدر ایـن حالـت،   . کند، استفاده کردبریشم که مانند مواد یکنواخت کننده عمل میشدة ا

. باید نسبتاً اسیدي تا خنثی باشد تا مقداري صابون به عنوان عامل یکنواخت کننده تولید شود
از اسید سولفوریک یا اسید استیک به مقدار کافی براي ایجاد ) 6ـ7(دقیق  pHبراي رسیدن به 

هاي با هاي مورد استفاده، رنگینهنیز از رنگینه. شودمحلول اسیدي ضعیف تا خنثی استفاده می
شـود، بنـابراین فرآینـد    استفاده می) هاي دوم و سومگروه(خواص یکنواختی متوسط تا کم 

اشـد کـه جـذب رنگینـه توسـط لیـف کنـد و تـدریجی باشـد تـا           رنگرزي باید بدین روش ب
  .یکنواختی مطلوب حاصل گردد

  :فرآیند به صورت زیر است. ثبات در مقابل نور و شستشو خوب است
. شـود گیري شدة ابریشم تهیه مـی یک حمام رنگرزي با یک چهارم حجم محلول صمغ

تا عمل واکنش اسـید انجـام    شودزدن به محلول اضافه میمقداري اسید استیک در حال هم
جدا ) فیلم روغنی(یک الیه روغن . شودگراد رسانده میدرجۀ سانتی 40سپس دما به . شود
گردد، همچنین اسید استیک باعث کاهش سختی آب می. آیدشود و به سطح محلول میمی

سـپس کـاالي مرطـوب وارد    . گـردد زیرا سختی آب باعث کاهش درخشندگی ابریشم مـی 
اگر رنگینه از خاصیت یکنواختی خـوبی برخـوردار   . گرددشود و رنگینه اضافه میحمام می



     

 هاي شیمیاییرنگرزي الیاف پروتئینی با رنگینه          102

دما طی مدت . توانند در یک لحظه به حمام اضافه شوندمی) کاال و رنگینه(باشد، تمامی مواد 
  .یابدرسد و رنگرزي تا یک ساعت ادامه میگراد میدرجۀ سانتی 87دقیقه به  45زمان 

کنواخت شوندگی کمی برخوردار باشد، بهتر است مواد در سه اگر رنگینه از خاصیت ی
بخش . برسد 60درجه است، دما افزایش یابد تا به  40ابتدا هنگامی که دما : نوبت اضافه شوند

و ) طی مدت زمان نیم تا یک سـاعت (رسانده شوند  87دوم مواد اضافه شوند، سپس دما به 
درصد  2اغلب . اعت ثابت نگه داشته شودبخش سوم مواد اضافه شود و دما به مدت یک س

فرآینـد  . کشـی کامـل شـود   شـود تـا رمـق   بر اساس وزن کاال اسید استیک در انتها اضافه می
  .شودرنگرزي با شستشوي بعدي کامل می

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  فصل چهارم

  هاي متال کمپلکسرنگینه

 

 

  

 بنديمعرفی و تقسیم .1ـ4
هاي متال کمپلکس، شامل یک اتم فلز هستند که یک یـا بیشـتر   از نقطه نظر شیمیایی، رنگینه

ایـن اتصـال از طریـق پیونـد     . بـه آن متصـل اسـت   ) هـاي اسـیدي  معموالً رنگینـه (مولکول رنگینه 
از . کئوردینانس است که در نهایت، مولکول نسبت به الیـاف پروتئینـی و پلـی آمیـد تمایـل دارد     

انـد و در کتـاب   هاي اسیدي در نظر گرفتـه شـده  نقطه نظر فرآیند رنگرزي نیز، به صورت رنگینه
هـاي متـال کمـپلکس    رنگینـه . آیندهاي اسیدي به حساب میه رنگینهمرجع رنگ، جزئی از گرو

هـاي اسـیدي بـه بـازار عرضـه      با هدف تشکیل پیوندهاي کئوردینانس با لیف در مقایسه با رنگینه
تـوان بـه آسـانی کـاربرد، ثبـات مرطـوب بسـیار بـاال و قابلیـت          ها مـی از مزایاي این رنگینه. شدند

هـاي مختلـف لیـف پشـم ممکـن اسـت وجـود        که در قسـمت هاي رنگرزي پوشش نایکنواختی
هـاي  هـاي رنگـرزي در قسـمت   ویژگـی قابلیـت پوشـش نـایکنواختی    . داشته باشـد، اشـاره کـرد   

  .ها روي الیۀ کیوتیکل استمختلف لیف پشم، ناشی از اختالف در توانایی جذب این رنگینه
  :سه نوع رنگینۀ متال کمپلکس وجود دارد

 که عمل رنگرزي در یک محـیط اسـیدي   : کس یک به یکهاي متال کمپلرنگینه
  . تولیـد شـد   1919اولـین رنگینـه از ایـن نـوع در سـال      . شودها انجام میقوي با آن



     

 هاي شیمیاییرنگرزي الیاف پروتئینی با رنگینه          104

ها را همراه با شرکت سـازندة آن  اسامی تجاري بعضی از این رنگینه) 1ـ4(جدول 
 .]Colour Index, 1992[دهد نشان می

 
  هاي متال کمپلکس یک به یک رنگینه اسامی تجاري تعدادي از: 1ـ4جدول 

  [Colour Index, 1992]همراه با نام شرکت سازنده 
  نام تجاري  شرکت سازنده (… .C.I) نام ژنریک

Acid Green 12 HAYS Anadrum Green S-BLN 
Acid Red 183 OST Chromolan Red GRE 
Acid Blue 161 SHD Dycosacid Complex Blue BN 
Acid Yellow 100 ICI Inoderme Yellow JS 
Acid Red 52 CGY Neolan Red E-XB 
Acid Blue 158 S Vitrolan Blue 2G 

 
 ها عمل رنگرزي در یک محیط خنثی با آن: هاي متال کمپلکس یک به دورنگینه

هاي حل شونده، خود به دو گروه ها با توجه به نوع گروهاین رنگینه. شودانجام می
  :شوندتقسیم می

i. هاي حل شوندة یـونی هسـتند،   هاي متال کمپلکس که فاقد گروهرنگینه
هایی از ایـن نـوع   مثال. به بازار عرضه شدند 1951ها در سال این رنگینه

 :نشان داده شده است) 2ـ4(ها در جدول رنگینه
 

  هاي متال کمپلکس یک به دو اسامی تجاري تعدادي از رنگینه): 2ـ4(جدول 
  [Colour Index, 1992] شونده یونی همراه با نام شرکت سازندهبدون گروه حل 

  نام تجاري  شرکت سازنده (… .C.I) نام ژنریک
Acid Orange 60 CGY Avilon Orange P-2R 
Acid Yellow 151 CGY Irgalan Yellow DRL 
Acid Black 60 BAY Isolan Grey K-PBL 
Acid Violet 78 NSK Lanyl Violet BD 
Acid Violet 78 AP Metalan Brown Violet L 
Acid Black 60 OST Ostalan Grey BLR 
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ii. هـاي حـل شـونده    هاي متال کمپلکس یک به دو که شامل گروهرنگینه
. به بعـد بـه بـازار عرضـه شـدند      1970ها از سال این رنگینه. یونی هستند

 .آمده است) 3ـ4(ها در جدول هایی از آنمثال
 

  هاي متال کمپلکس یک به دو اسامی تجاري تعدادي از رنگینه): 3ـ4(جدول 
  [Colour Index, 1992]با گروه حل شونده یونی همراه با نام شرکت سازنده 

  نام تجاري  شرکت سازنده (… .C.I) نام ژنریک
Acid Blue 193 HAYS Anadurm Blue S-R 
Acid Violet 90 FF Cromoxyl Red 3B 
Acid Yellow 151 CSI Cololan Yellow NW 
Acid Yellow 151 CGY Erionyl Golden Yellow M-R 
Acid Yellow 151 CGY Irgalan Yellow DRL 
Acid Blue 193 S Lanasyn Navy S-DLN 
Acid Black 63 CKC Neutrilan Black RB 
Acid Yellow 151 IDI Nylosan Yellow 2GL 

  
  کروم و مسهاي ساختار شیمیایی کمپلکس .2ـ4

هاي متال کمپلکس از پیوندهاي کئوردینانس بین مولکول رنگینه و یک اتم فلـز  رنگینه
توان از فلزات دیگري چـون مـس،   همچنین می. که معموالً کروم است، تشکیل شده است

اند، به عنوان اتم فلـز  نیکل، کبالت و غیره که در آرایش الکترونی خود داراي اربیتال خالی
توانـد توسـط جفـت الکتـرون آزادي کـه از      اربیتال خالی در فلزات فوق مـی  .داستفاده کر

مولکـول رنگینـه در   . شود، در نتیجۀ تشکیل پیوند پر گـردد سوي مولکول رنگینه تأمین می
هاي اکسـیژن و نیتـروژن موجـود    کند و اتماین واکنش به صورت یک نوکلئوفیل عمل می

در بـین  . باشـند اند، دهنـدة جفـت الکتـرون مـی    اعدر مولکول رنگینه که به صورت غیر اشب
ویژه هنگامی که در فرم کروم سه ظرفیتـی مـورد   فلزات مذکور، کروم بهترین فلز است، به

در شکل زیر، کروم سه ظرفیتی و تشکیل کمپلکس آن نشان داده شـده  . استفاده قرار گیرد
  :است
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 ظرفیتی و تشکیل کمپلکس آنآرایش اربیتالی کروم، یون کروم سه ): 1ـ4(شکل 

یک مثال از این نوع پیوندهاي کئوردینانس، تشکیل کمپلکس بـنفش رنـگ کـروم در    
 :حمام آبی به صورت زیر است

  
  
  
  
  

 تشکیل کمپلکس بنفش رنگ کروم در حمام آبی: 2ـ4شکل 

در پیوندهاي کئوردینانس به وسیلۀ ) جفت الکترون 6(شرکت کننده  الکترون 12تعداد 
شود و کمبود سه الکترون کروم به سه یون کلر منتقل، و کمپلکس مولکول آب تأمین می 6

  .شودبدین طریق تشکیل می
تواند یک به عنوان یک گروه خنثی همچون آب، آمونیاك یا گروه آزو که می Gاگر 

 Mظرفیتی و به عنوان یک آنیون تک Xاختیار اتم مرکزي قرار دهد، جفت الکترون آزاد در 
هـایی  ظرفیتی در نظر گرفته شود، بعضی از کمپلکسبه عنوان یک فلز یا کاتیون دیگر تک

  :تواند تشکیل دهد به صورت زیر استکه کروم می
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  هاي کرومکمپلکس: 4ـ4جدول 
  نوع ساختار  مثال

  X3 [Cr6G]  یون بنفش رنگ کروم

[Cr(OH)(H2O)5]Cl2  [Cr5G] X2  

[Cr(H2O)4Cl2]Cl  [Cr4G2X]X2  

[Cr(OH)3(H2O)3]  [Cr3G2X]  

Na[Cr(NH3)2(OOC-COO)2]  [Cr2G4X]M  

K2[Cr(H2O)F5]  [CrG5X]M2  

K3[CrF6]  [Cr6X]M3 

هاي متال کمپلکس ترین ساختارهایی است که در رنگینهساختار سوم، یکی از معمولی
هاي آب، و گروه ، مولکولGشود، جایی که سه گروه از چهار گروه یک به یک دیده می

  .چهارم یک رنگینۀ آزو است
جایی . هاي متال کمپلکس یک به دو، ساختار مشخص شده در ردیف پنجم استرنگینه

ایـن  . هـاي آزوسـت  یک رنگینه از گروه رنگینـه  Gهاي هیدروکسیل و معرّف گروه Xکه 
هـاي بعـدي خـواهیم    که در بخشچنان. کنندظرفیتی عمل میهاي تکها مانند آنیونگروه

  انـد، آنیـون   هاي آنیـونی در مولکـول  ها که شامل دیگر گروهدید، در بعضی از انواع رنگینه
  .تواند دو ظرفیتی یا سه ظرفیتی باشدمی

اسـت کـه    4تواند تشکیل کمپلکس دهد، مس با عدد کئوردینـانس  فلز دیگري که می
بعضی از این ترکیبات در جدول زیر نشـان  . ع کمپلکس متفاوت تشکیل دهدنو 5تواند می

  :داده شده است
  هاي مسکمپلکس): 5ـ4(جدول 

  نوع ساختار  مثال
[Cu(NH3)4]Cl2  [CuG4]Cl2  

-  [CuG3X]Cl  

[Cu(H2O)2Cl2]  [CuG2X2]  

-  M[CuGX3]  

CS2(CuCl4)  M2[CuX4] 
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توانند با کـروم تشـکیل کمـپلکس    آسانی میهاي نساجی دو ساختاري که به در رنگینه
 :اند ازدهند، عبارت

  
 هاي آزوبخشی از ساختار شیمیایی اسید سالیسیلیک و رنگینه): 3ـ4(شکل 

  شود که تشـکیل آن، مسـتلزم شـرایط    نامیده می 1تشکیل کمپلکس، اصطالحاً شالسیون
  :زیر است
  هـاي  باشـد ماننـد گـروه   ) یـونیزه شـدن  (حضور یک گروه که قادر به نمکی شدن

  .هیدروکسیل، کربوکسیلیک و یا آمین
             حضور یـک اتـم غیـر اشـباع کـه بتوانـد تشـکیل پیونـد کئوردینـانس دهـد ماننـد  

هـاي  و گـروه ) کربونیل(هاي کتونی هاي اکسیژن و نیتروژن به ترتیب در گروهاتم
  .آزو

  
  هاي متال کمپلکس یک به یکرنگینه .3ـ4
  و تئوري رنگرزي ساختار شیمیایی. 1ـ3ـ4

انـد کـه از یـک اتـم     هاي محلول در آبهاي متال کمپلکس یک به یک، رنگینهرنگینه
رنگرزي پشم . اندبه وجود آمده) هاي گروه آزومعموالً رنگینه(کروم و یک مولکول رنگینه 

. شودبا استفاده از اسید سولفوریک انجام می) pH=2(ها در محیط اسیدي قوي با این رنگینه
هاي فوق به سبب حضور یک یا دو گروه سولفونیک اسید در سـاختار ایـن   حاللیت رنگینه

هـاي حـل شـونده یـونی از نـوع      هـا فاقـد گـروه   گرچه بعضـی از ایـن رنگینـه   . هاسترنگینه
هـا باعـث   در این رنگینه (SO2NH2-)هاي سولفونامید سولفونیک اسیدند، اما حضور گروه

  .گرددها در آب میحاللیت آن
                                                             

1. Chelation 
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کمپلکس فلزي به وسیلۀ حرارت دادن حمام آبی رنگینه با نمک سه ظرفیتی کـروم، معمـوالً   
هاي متال کمپلکس یـک بـه   دو مثال از رنگینه. آیدبه دست می 4کمتر از  pHفرمیات کروم در 

  :یک نشان داده شده است
  
  
  
  
  
  
  

 Inoderme Blue 2J (C.I. Acid Blue 158) ساختار رنگینۀ): 4ـ4(شکل 
 

   
  Efdolan Red RN (C.I. Acid Red 180)ساختار رنگینۀ  ): 5ـ4(شکل 

رنگینۀ اول به دلیل داشتن دو گروه سولفونیک اسید، در مجموع داراي یـک بـار منفـی    
هاي سولفونیک اسـید بـا کـروم مثبـت، تشـکیل یـک نمـک درون        یکی از این گروه. است

  .شودبار منفی میدهد و رنگینه در مجموع داراي یک مولکولی می
اند، بار خالص رنگینه به سبب حضور بار هاي سولفونیکهایی که فاقد گروهبراي رنگینه

مثبت کاتیون کروم سه ظرفیتی مثبت خواهد بود و رنگینه به عنوان یک رنگینـۀ کاتیونیـک   
  .گیردمورد استفاده قرار می) بازیک(
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هاي متال کمپلکس یک به یک، توان گفت که تمام رنگینهبندي کلی میدر یک جمع
هاي سولفونیک داراي بار یونی یکسان نیستند و این ویژگی بستگی به حضور و تعداد گروه

هاي متال کمپلکس یک ها، با توجه به تعداد رنگینهاکثر رنگینه. اسید در مولکول رنگینه دارد
ها داراي دو گروه اند، و تعداد کمی از آنبه یک موجود، شامل فقط یک گروه سولفونیک

  . باشندسولفونیک اسید می
توانند براي رنگرزي پشم در محیط اسیدي بـدون  هاي متال کمپلکس میاین نوع رنگینه

با وجود این، بین کـاربرد  . هاي کروم مشابه یک رنگینۀ اسیدي به کار رونداستفاده از نمک
  .داردهاي اسیدي، اختالفات اساسی وجود ها با رنگینهاین رنگینه
هایی هستند کـه بـه مقـدار زیـادي اسـید      هاي متال کمپلکس یک به یک، رنگینهرنگینه

و در صورت اسـتفاده از اسـید   ) درصد بر اساس وزن لیف 8(براي عمل رنگرزي نیاز دارند 
هاي رنگی نیـز ضـعیف   به مقدار کمتر عالوه بر احتمال بروز نایکنواختی در رنگرزي، ثبات

  .خواهد بود
کسب فام مطلوب و یکنواخت، قرار دادن کاال در محلول رنگینه در دماي جـوش  براي 

سـدیم سـولفونات در ایـن نـوع رنگـرزي، نقــش      . بـه مـدت طـوالنی بسـیار ضـروري اســت     
هـاي اسـیدي، انـدکی متفـاوت     ها بـا رنگینـه  یکنواخت کنندگی ندارد، لذا رفتار این رنگینه

شی سه رنگینۀ متال کمپلکس یـک بـه یـک    کرا روي میزان رمق pHاثر ) 6ـ4(شکل . است
کشی در توان مشاهده کرد که رمقمی. ][J. Segarra et al., 1982دهد روي پشم نشان می

pH  دهـد کـه چـرا در رنگـرزي بـا      همچنین نمودارهـا نشـان مـی   . یابدکاهش می 3کمتر از
درصـد اسـید سـولفوریک     8هاي متال کمپلکس یک به یک، در صورت استفاده از رنگینه

شـود، ولـی در صـورت    کند، رنگرزي یکنواختی حاصل مـی را ایجاد می 2کمتر از  pHکه 
کنـد، نتیجـۀ   را ایجاد می 5/2حدود  pHدرصد اسید که  4استفاده از نصف این مقدار یعنی 

ین نایکنواختی را به نوع پیوند بین لیـف پشـم و   محققان، علت ا. شودیکنواختی حاصل نمی
هـاي سـولفونات موجـود در رنگینـه اسـت، مـرتبط       رنگینه که خود، تـابعی از تعـداد گـروه   

معموالً این قابل قبول است که اتم با بار مثبت، یـک گـروه سـولفونیک را مشـابه     . انددانسته
براین نحـوة واکـنش و نـوع    کند، بناخنثی شدن یک اسید قوي با یک باز ضعیف، ختثی می
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اتصال بین رنگینه و لیف بر حسب حضور یک یا دو گروه سولفونیک در رنگینـه، متفـاوت   
هاي اصلی اگر گروه سولفونیک دوم وجود داشته باشد، اتصال بین این گروه با گروه. است

متال  عالوه بر این، ممکن است پیوندهاي کئوردینانس نیز بین رنگینه. پذیر استپشم امکان
-)هـاي ایمینـو   پپتیدي لیف پشم چـون گـروه  هاي فعال زنجیرة پلیکمپلکس و بعضی گروه

NHR) تشکیل شود.  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  کشی سه رنگینۀ بر میزان رمق pHاثر ): 6ـ4(شکل 

  [J. Segarra et al., 1982]متال کمپلکس یک به یک 
  

هـاي آنیونیـک لیـف پشـمی     در یک حمام خنثی ممکن است بار مثبت کـروم بـا گـروه   
(COO

  :پذیر استخنثی شود، بنابراین بین رنگینه و لیف، چهار پیوند به شکل زیر امکان (-
Dye-SO3پیوند یونی در یک محلول اسیدي  .1

- +  H3N+-WOOl         
            Dye-Cr+ + -OOC-WOOlپیوند یونی در یک حمام خنثی  .2

                     Dye-Cr  NHRWOOlپیوند کئوردیناسیون  .3

                 Dye ……WOOlپیوند ناشی از نیروهاي واندروالس  .4
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کند که جذب رنگینه با افزایش اسید به حمام رنگی، تا رسیدن مشخص می) 6ـ4(شکل 
هاي این حالت در واکنش پیشنهادي یک که مشابه رنگینه. یابدبه نقطۀ ماکزیمم افزایش می

به هر حال، به دلیل امکـان انجـام واکـنش دوم و جلـوگیري از     . شوداسیدي است، دیده می
با  )-COO-(هاي یونیزه کربوکسیلگروه باید کاهش یابد، زیرا با کاهش آن، pHانجام آن، 

تبدیل   )COOH-(هاي غیر یونیزه کربوکسیلیک اسید هاي حاصل از اسید، به گروهپروتون
هاي کربوکسیل یـونیزه شـده   فقط با گروه (+Cr) که اتصال با یون کروم شوند، در حالیمی

پذیر است، لذا تشکیل پیوند مطابق مکانیزم سوم به دلیل احتمال کمتر حالـت دوم در  امکان
به کمتـر از محـدودة    pHاگر  .گیردبا توجه به دلیل ذکر شده انجام می pHصورت کاهش 

توانند ویژگی بازي ضعیف میبا  )NHR-(هاي ایمینو پشم ماکزیمم جذب تقلیل یابد، گروه
ــت   ــه شــوند وگــروه مثب ــد  N+H2R-پروتون ــد   را تولی ــد، در نتیجــه امکــان تشــکیل پیون کنن
رود و این توضیحی است بـر یکنـواختی خـوب حاصـله در     کئوردینانس با کروم از بین می

. شـود استفاده می) درصد بر اساس وزن لیف 8(هنگامی که از مقدار زیاد اسید سولفوریک 
تواند روي افینیتۀ رنگینه نسبت بـه  اي وجود دارد که میفرض حالت چهارم، نیروي ثانویه با

ها خیلی بزرگ نیست، این نیروها از اهمیـت  لیف مؤثر باشد، اما چون ابعاد مولکولی رنگینه
  .کمتري برخوردارند

ه ، حضور یون کروم در ساختار رنگینـ »1گیلز«بنا بر نظریات بعضی نویسندگان همچون 
دهـد؛ بـه همـین دلیـل،     هاي اسیدي افزایش مـی تمایل به تجمع مولکولی را نسبت به رنگینه

کند امکـان  پیشنهاد می» 2پیتر«. ][J. Segarra et al., 1982ها بیشتر است ثبات مرطوب آن
تغییر رنگینۀ متال کمپلکس یک به یک به متال کمـپلکس یـک بـه دو در درون لیـف، بـه      

  .][J. Segarra et al., 1982دلیل طوالنی بودن زمان جوش در رنگرزي وجود دارد 
ــر مــی»شــیواال«مطــابق نظــر    توانــد تمــام حــاالت مختلــف را نشــان دهــد ، دیــاگرام زی

J. Segarra et al., 1982][:  

                                                             
1. Giles 
2. Peeter 
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  تشکیل پیوندهاي کئوردینانس بین لیف پشم ): 7ـ4(شکل 
  و رنگینۀ متال کمپلکس یک به یک

  
  هاي متال کمپلکس یک به یک روي پشمکاربرد رنگینه. 2ـ3ـ4

هاي متال کمپلکس یـک بـه یـک، سـاده و مشـابه رنگـرزي بـا        فرآیند رنگرزي براي رنگینه
) 8ــ 4(فرآیند رنگرزي بدون مواد کمکـی در شـکل   . هاي اسیدي یکنواخت شونده استرنگینه

  :مشخص شده است

  
  هاي متال کمپلکس یک به یک روي پشممنحنی رنگرزي با رنگینه): 8ـ4(شکل 
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درصد اسید سولفوریک غلیظ مـورد   8طور که قبالً گفته شد با این نوع رنگرزي، همان
این مقدار با توجه به وابستگی آن به عوامل زیر بایـد کـامالً مشـخص    . گیرداستفاده قرار می

  : شود
 غلظت رنگینه. 

 نسبت حجم حمام به وزن کاال. 

 فرآیندهایی که پشم قبالً پشت سر گذاشته است . 

 میزان قلیایی بودن حمام رنگرزي . 
  

در تمـامی مراحـل رنگـرزي،     pHها این است کـه  مطلب مهم در رنگرزي با این رنگینه
گـردد و  باعث کاهش یکنواختی می pHچون افزایش . ثابت باقی بماند 1/2تا  9/1باید بین 

  توانـد اثـر تخریبـی روي پشـم داشـته باشـد،       کاهش آن، تأثیري در رنگرزي ندارد، ولی می
اسـید   شود مقداربنابراین توصیه می. ویژه اگر مدت زمان رنگرزي در جوش طوالنی شودبه

  .محاسبه گردد) 8ـ4(روي شکل  Aسولفوریک به وسیلۀ فرمول داده شده در نقطۀ 
وري یک کاالي پشمی کامالً خنثی شده هنگام غوطـه : روش رنگرزي بدین شرح است

. کنـد در یک محلول اسید سولفوریک به دلیل تمایل آن، اسـید سـولفوریک را جـذب مـی    
رزي است، بنابراین باید مقداري اسید جدید بـه  مورد نیاز براي رنگ pHاین بخش جداي از 

حمام اضافه شود؛ این مقدار ثانویه بستگی به غلظت رنگینـه و نسـبت حجـم حمـام بـه وزن      
  .کاال دارد

بـه  . درجـۀ بومـه اسـتفاده شـود     66گرم بر لیتـر از اسـید سـولفوریک     1ـ7/0مقدار نهایی باید 
دیـده  ) 6ــ 4(کـه در جـدول   کـاال، همچنـان  عبارتی، درصد بر حسب نسبت حجم حمام بـه وزن  

  :کندشود، تغییر میمی
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  هاي متال کمپلکسمقدار اسید مصرفی در رنگرزي پشم با رنگینه): 6ـ4(جدول 
    یک به یک بر حسب غلظت رنگینه و نسبت حجم حمام به وزن کاال

 درجه بومه 66درصد اسید سولفوریک 

   بر اساس وزن لیف

 
 نسبت حجم حمام

  1%   [dye] > 1%> [dye]   وزن کاالبه 
7/4  5  1:10 

4/5  6  1:20 

1/6  7  1:30 

8/6  8  1:40 

5/7  9  1:50 

2/8  10  1:60 

 
از جمله عوامل اثرگذار دیگر روي مقدار اسید مصرفی، موارد قابـل بحـث و مهـم زیـر     

  :ها توجه کرداست که باید به آن
رنگرزي، فرآیند قلیایی مانند شستشو انجام گرفته فرآیندهاي قبلی؛ اگر روي پشم قبل از 

باشد، طبیعتاً باید مقدار اسید مورد استفاده در حمام رنگرزي قـدري افـزایش یابـد تـا میـزان      
از طرف دیگـر، اگـر فرآینـد در محـیط اسـیدي ماننـد       . قلیایی باقیمانده در کاال خنثی گردد

ها چون برخالف سایر رنگینه. کاهش یابدکربونیزاسیون صورت گرفته باشد، مقدار اسید باید 
هاي اسیدي ضعیف یا خنثی رنگرزي شوند، اسـتفاده از  هاي اسیدي که باید در حمامرنگینه
هاي متال کمپلکس یک به یک هنگام رنگـرزي پشـم کربـونیزه شـده، یـک مزیـت       رنگینه

ر تمامی حاالت، به هر حال د. سازي نیازي نیستشود، زیرا به فرآیند میانی خنثیمحسوب می
pH       محلول باید کنترل شود؛ گرچه امکان محاسبۀ دقیق اسـید سـولفوریک مـورد نیـاز غیـر

  .ممکن است
  در بعضی مواقع، آب مورد اسـتفاده، بسـیار سـخت اسـت یـا بـه دلیـل تصـفیه بـه روش          

زدایی، مقداري قلیا در آن وجود دارد که براي خنثی کردن آن، به مقدار بیشتري اسید آهک
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در حقیقت، . این مقدار باید در هنگام محاسبۀ مقدار کل اسید مورد نیاز منظور شود. از استنی
درجــۀ بومــه بـه ازاي هــر گــرم   66گــرم اســید سـولفوریک   03/1لیتـر آب،   100بـراي هــر  

  .نیاز است) درجۀ فرانسوي(هیدرومتري 
ختی دارند، هاي خنثی در رنگرزي نقش کمتري روي یکنوااگرچه استفاده از الکترولیت

هاي اسیدي یکنواخت شونده ها کمتر از مقداري است که در رنگرزي با رنگینهاما مقدار آن
هـاي پـایین حمـام    به یاد داشته باشیم که در رنگرزي با عمق بـاال و حجـم  . شوندمصرف می

رغم استفادة معمول تواند باعث رسوب رنگینه شود، لذا علیرنگرزي، حضور الکترولیت می
  .ضرورتی براي اضافه کردن به محلول مگر در حاالت خاص نیستآن، 

گیرد که عالوه بر ها مورد استفاده قرار میاخیراً مواد کمکی خاصی در این نوع رنگرزي
گردد، کاهش خاصیت یکنواخت کنندگی، میزان اسید مصرفی را که باعث تخریب پشم می

این . هم، رنگرزي کرد 4باالتر از  pH هایی ممکن است که بتوان دردر چنین حالت. دهدمی
  مواد کمکی به صورت غیر یونی است که در حمام رنگرزي بـا رنگینـه تشـکیل کمـپلکس     

. شـوند تر رنگینه بـه داخـل لیـف و افـزایش یکنـواختی مـی      دهند و باعث مهاجرت آسانمی
   باشــد، حــرارت رنگــرزي 1/2ـــ 9/1رنگــرزي در محــدودة  pHهمچنــین در ایــن حالــت، اگــر 

  .شودپذیري لیف پشم نیز کمتر میگراد کاهش یابد، بنابراین آسیبدرجۀ سانتی 85به تواند می
هاي اسیدي است تـا  با توجه به مطالب فوق، این رنگرزي بیشتر مشابه رنگرزي با رنگینه

رود و ثبـات  این روش، بیشتر براي رنگـرزي پارچـه و نـخ بـه کـار مـی      . هاي کرومیرنگینه
توان ایجاد کرد، ولی هاي رنگی را میبسیار خوب است؛ محدودة وسیعی از فامشستشویی، 

هـا، سـبزها و   ویـژه در آبـی  بـه (هاي حاصله، داراي روشنی و درخشـانی مطلـوبی نیسـتند    فام
هاي کرومی مشتقات آنتراکینون و تري فنیل توانند با رنگینهها نمیو این رنگینه) هاسرخابی

  .رقابت کنند متان از نظر درخشندگی
هـاي  هـاي روشـن تـا متوسـط روي پارچـه     هاي متـال کمـپلکس بـراي فـام    رنگرزي با رنگینه

فاستونی چون گاباردین، آلپاکا و غیره بسیار مناسب است؛ حتی براي مخلوط با سـلولز کـه هـیچ    
هـاي  یکی از کاربردهاي مهم رنگینـه . گونه اثر رنگی روي لیف سلولزي ندارند نیز مناسب است

  .هاي ضد چروك استمتال کمپلکس براي پارچه



 

117        هاي متال کمپلکسینهرنگ       

 
 

  هاي متال کمپلکس یک به دورنگینه .4ـ4
  ساختار شیمیایی. 1ـ4ـ4

هـاي متـال   هـاي زیـر از رنگینـه   هاي متال کمپلکس یک به دو، بـه دلیـل ویژگـی   رنگینه
  : اندکمپلکس یک به یک متفاوت

 اند و کمپلکس حاصل، پایدار از دو مولکول رنگینه به ازاي هر اتم فلز تشکیل شده
 . است

 شونددر محلول خنثی رنگرزي می . 

         کمپلکس تشکیل شده با افـزایش دمـا در حـین فرآینـد رنگـرزي پایـدار اسـت و
هـاي  زنجیـره  کند و به صورتاین کمپلکس به داخل لیف نفوذ می. شودشکسته نمی

 . ماندماکرومولکولی، درون لیف باقی می

  :هاي متال کمپلکس یک به دو در شکل زیر آمده استیک مثال از رنگینه
  

 
  
  
  
  
  

  Lanyl Violet BD (C. I. Acid Violet 78(ساختار شیمیایی رنگینۀ ): 9ـ4(شکل 

هاي متال کمپلکس یک به دو، وجود تقارن هاي ساختاري در رنگینهترین ویژگیاز مهم
یونی حل شونده است، لذا این  هايدر مولکول رنگینه نسبت به اتم فلز و عدم حضور گروه

هاي ها در ابتدا از رنگینهاین رنگینه. ها در ابتدا به طور وسیع گسترش پیدا نکردندنوع رنگینه
. شد، سـنتز شـدند  هاي متال کمپلکس یک به یک استفاده میاسیدي که براي تولید رنگینه

افینیتۀ رنگینه نسبت هاي سولفونیک، کاهش هاي استخالفی آنیونیک مثل گروهحضور گروه
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ثبــات مرطــوب بــد، یکنــواختی ضــعیف و همچنــین تشــدید . بـه لیــف را بــه همــراه داشــت 
  .شدها محسوب می، از جمله معایب آن1دار شدنهاي رگهنایکنواختی
اسیدي ضعیف،  pHهاي متال کمپلکس یک به دو نامتقارن نیز حتی در محیط با رنگینه

به یک رنگینۀ متال کمپلکس یک به یک، و یک رنگینۀ اسیدي معمولی بدون فلـز تجزیـه   
  . کردشدند و فام رنگی تغییر میمی

هاي متال کمپلکس یک به یـک و متـال کمـپلکس یـک بـه دو کـه       جالب است که رنگینه
، )11ــ 4(نمودار شـکل  . ، با هم مقایسه شوند)10ـ4شکل (داراي ساختار شیمیایی مشابهی هستند 

را در دو شکل رنگینـۀ متـال کمـپلکس یـک      Irgalan Brown Violet DLطیف جذبی رنگینۀ 
توانـد بـه وسـیلۀ    این مقایسـه مـی  . ][J. Segarra et al., 1982دهد به یک و یک به دو نشان می

دو رنگینـه بـه صـورت تـابعی از طـول مـوج       ) ضـریب خاموشـی  (پارامتر ضریب جـذب مـوالر   
  :صورت پذیرد

 
 

   Lanyl Violet BD ساختار رنگینۀ): 10ـ4(شکل 
  بدون تشکیل کمپلکس

 
  
  
  
  

  
  
  
  

  هاي یک به یک و یک به دو طیف جذبی کمپلکس): 11ـ4(شکل 
  Lanyl Violet BD شده از رنگینۀتشکیل 

                                                             
1. Skittery 
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آید که کمپلکس یک به یـک کـه داراي   چنین برمی) 11ـ4(از روي نمودارهاي شکل 
تري نسبت به کمپلکس یک ضریب جذب موالر بیشتر و جذب باالتري است، رنگ روشن

هاي یک به دو، یقینـاً داراي ثبـات نـوري بهتـر و ثبـات مرطـوب       به دو دارد، لذا کمپلکس
  .هستند باالتري

هاي حل شوندة سولفونیک، باعث ایجاد فقط یک بار منفـی روي رنگینـه   حذف گروه
به کروم براي تشکیل پیونـد کئوردینـانس بـه     -OHهاي شود که از اتصال یکی از گروهمی

  .است ]Ar-O]Me+آید و رنگینه داراي شکلوجود می
کشی خوب اسیدي ضعیف با رمق pHتواند در محلول با در چنین شرایطی، رنگرزي می

هاي حل شونده به داخـل  انجام گیرد، اما معموالً حاللیت کافی نیست، لذا الزم است گروه
ها اوالً نباید یونی باشند و ثانیاً باید آبدوست باشند مانند مولکول اضافه شود، لکن این گروه

یا ) متیل سولفون( ممکن است یک گروه متیل باشد Rکه  Dye-SO2-R: هاي سولفونگروه
ها، تشکیل پیوند هیدروژنی شوندگی این رنگینهعلت حل. و غیره) سولفونامین( -NH2آمینو 

  :تواند برقرار کنداست که گروه با مولکول آب می

   
  هاي متیل سولفون و سولفونامین با آبتشکیل پیوند هیدروژنی بین گروه): 12ـ4(شکل 

  آلکیل روي حاللیت رنگینههاي استخالفی اثر گروه. 2ـ4ـ4
  نتـایج مطالعـاتی کـه توسـط    . تواند آریل یا آلکیل دیگري به جز متیل باشدمی Rگروه 

 G. Schetty  آورده ) 7ـ4(روي حاللیت مشتقات کلروفنیل سولفون انجام شده، در جدول
  :][J. Segarra et al., 1982شده است 
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  Rبر حسب  Cl-C6H4-SO4-Rمیزان حاللیت ): 7ـ4(جدول 

 C° 85حاللیت در

  R  )لیترمیلی 100گرم در (

43/1  -CH3  
38/0  -CH2CH3  
30/0  -CH2CH2CH3  
49/0  -CH(CH3)2  

  
هاي مختلـف کـه از نظـر سـاختاري     که از جدول مشخص است، میزان حاللیت رنگینهچنان

  متفـاوت اسـت؛ ایـن ویژگـی      Rاند، بر حسـب نـوع   هاي حل شونده متفاوت، اما در گروهمشابه
  هـاي  سـرعت رنگـرزي بعضـی از رنگینـه    ) 8ــ 4(جـدول  . تواند سرعت رنگرزي را تغییر دهدمی

متال کمپلکس یک به دو حاصل از کمپلکس کروم با رنگینۀ زیر را بر حسب نوع گروه آلکیل 
  :][J. Segarra et al., 1982دهد نشان می

   
  تشکیل کمپلکس ساختار رنگینه قبل از): 13ـ4(شکل 

 بر حسب طول موج ماکزیمم )t1/2(زمان نیمۀ عمر رنگرزي ): 8ـ4(جدول 

  هاي مختلف آبدوست در رنگینهجذب با توجه به گروه
 طول موج ماکزیمم جذب

  )نانومتر(
t1/2 درC° 90 

  )دقیقه(
R  

573  36  -CH3  
580  25  -CH2CH3  
580  128  -CH=CH2  
580  58  -NH2  

  تر عمر رنگرزي بر حسب تغییر رادیکال متیل به رادیکال اتیل که آبگریز از مقادیر زمان نیمۀ
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نیـز بـا مقایسـۀ اتیـل رادیکـال و      . یابدشود که سرعت رنگرزي افزایش می، مشاهده میاست
. یابـد شود که سرعت رنگـرزي کـاهش مـی   اند، دیده میوینیل رادیکال که بیشتر آبدوست

تر است، سرعت کاهش با گروه آمین که آبدوستهمچنین در صورت جابجایی گروه متیل 
  .یابدمی

هـاي اسـتخالفی دیگـر در حلقـۀ نفتـالین نیـز، حاللیـت و سـرعت         حضـور و موقعیـت گـروه   
هـاي  واقعیتی که باید به آن توجه کرد این اسـت کـه بـا تغییـر گـروه     . بخشدرنگرزي را بهبود می

یـک مثـال از ایـن    ) 9ــ 4(جـدول  . شـود هـاي مختلـف حاصـل مـی    هاي با فـام استخالفی، رنگینه
دهـد، باعـث   گـروه اسـتیل آمیـد کـه حاللیـت رنگینـه را افـزایش مـی        . دهـد واقعیت را نشان می

  هـاي مختلـف حلقـه ایـن اثـر را تشـدید      حضـور در موقعیـت  . شـود کاهش سرعت رنگرزي مـی 
یونـد  توانـد یـک پ  کند، در حقیقت هنگامی که گروه فوق در موقعیت یک قـرار گیـرد، مـی   می 

شـود،  هیدروژنی با گروه آزوي رنگینه تشکیل دهـد کـه باعـث کـاهش ویژگـی آبدوسـتی مـی       
هـاي  اثـر گـروه  ) 9ــ 4(جـدول  . گیرنـد بنابراین حاللیت و سرعت رنگرزي تحت تـأثیر قـرار مـی   

همچنـین بایـد    .دهـد نشـان مـی   1:2استخالفی را روي سرعت رنگـرزي رنگینـه مثـال کمـپلکس     
نـانس پیونـدهاي دوگانـه، روي سـرعت رنگـرزي مـؤثر اسـت؛ بـراي         توجه کرد که قابلیت رزو

  .مثال، تغییر حلقۀ بنزن با حلقۀ نفتالین یا تغییر وزن مولکولی کمپلکس حاصله

  
  بدون تشکیل کمپلکس Lanyl Violet BDساختار رنگینۀ ): 14ـ4(شکل 

  1:2 هاي استخالفی روي سرعت رنگرزي رنگینۀ متال کمپلکساثر گروه): 9ـ4(جدول 
 طول موج ماکزیمم

   )نانومتر(جذب 
t1/2 درC° 90  

  )دقیقه(
 موقعیت 
  استخالف

 
R 

  ـ  ـ  11/5  570
555  300  4  -NHCOCH3 

573  36  1  -NHCOCH3  
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هـاي حـل شـوندة آنیـونی، امکـان      حذف گـروه . تمام موارد از نقطه نظر رنگرزي مهم است
 . آوردپشم را به وجود می هاي داراي خواص یکنواختی خوب رنگرزي برايکسب رنگینه

هاي حل شونده یونی هاي متال کمپلکس یک به دو جدید که داراي گروهاخیراً رنگینه
  :اندو داراي سه ویژگی هستند، تولید شده

 قدرت رنگرزي باال و حاللیت بهتر .  
 هاي باالثبات مرطوب عالی حتی در عمق. 

 هزینۀ تولید پایین. 

هـاي حـل شـونده بـه صـورت      متقارن و نامتقارن و داراي آنیونها به صورت این رنگینه
هاي متال کمپلکس یک به هایی از رنگینهدر اشکال زیر، مثال. اندکربوکسیل یا سولفونیک

دو متقارن با دو گروه سولفونیک و یک رنگینۀ نامتقارن با فقط یک گروه سولفونیک داده 
  :شده است

      

  
  
  
  
  

  هاي متال کمپلکس یک به دوتئوري رنگرزي پشم با رنگینه .3ـ4ـ4
  ول رنگینه ـبه دو، تمامی ظرفیت اتم فلز به وسیلۀ مولکاي متال کمپلکس یک ـهدر رنگینه

  رنگینۀساختار ): 15ـ4(شکل 
Acid Blue 193 متال  یک رنگینۀ  

  کمپلکس یک به دو متقارن
 با دو گروه سولفونیک

ساختار یک رنگینۀ ): 16ـ4(شکل 
متال کمپلکس یک به دو نامتقارن با 

 یک گروه سولفونیک
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هاي فعال پشم در تشکیل پیوند کئوردینانس پر شده و قادر به تشکیل چنین پیوندهایی با گروه
محلول  pHهاي متال کمپلکس یک به دو، جذب تابع نیست و به دلیل بار منفی روي رنگینه

تري هستند، پیوندهاي ثانویه داراي ابعاد مولکولی بزرگها با توجه به اینکه این رنگینه. است
تواند در جذب رنگینه توسط لیف مؤثر باشد؛ به همین دلیل نیز، ثبات از نوع واندروالس می
ها بسیار مشابه فرآیند رنگرزي با رنگرزي در محلول خنثی با این رنگینه. مرطوب باالیی دارند

هاي خنثی و همچنین رنگرزي الیافی استاتی با رنگینههاي اسیدي گروه دوم در حمام رنگینه
  .دیسپرس است

  :ها و لیف وجود دارددو نوع پیوند بین این رنگینه
 پیوند یونی      Dye-SO3

- + H3N+-WOOl 

                                     پیوند واندروالس                 Dye …WOOl 
                                                

اند، قابلیت تشـکیل پیونـد   هاي کربوکسیل یا سولفونیکهایی که شامل گروهدر رنگینه
حرارت، : اند ازها عبارتفاکتورهاي مؤثر بر رنگرزي پشم با این رنگینه. یابدیونی افزایش می

pH هاي معدنی خنثی و مواد کمکیمحلول، نمک.   
رنگینۀ متال کمـپلکس یـک بـه دو و یـک     کشی اثر حرارت را روي رمق) 17ـ4(شکل 

  :][J. Segarra et al., 1982دهد رنگینۀ اسیدي آنتراکینونی نشان می
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اثر حرارت بر میزان جذب یک رنگینۀ متال کمپلکس یک به دو و یک ): 17ـ4(شکل 
  )1:100و نسبت حجم به وزن کاال برابر با  pH=7دقیقه،  15زمان رنگرزي (رنگینۀ اسیدي 

کشی رنگینـۀ متـال کمـپلکس نسـبت بـه رنگینـۀ اسـیدي، کمتـر بـه          شود که رمقمی مشاهده
  کاهش درجۀ حرارت حسـاس اسـت، بـه طـوري کـه رنگینـۀ متـال کمـپلکس در دمـاي پـایین،           

در محـدودة  . کشی بیشـتري دارد، زیـرا داراي نفـوذ بیشـتر و جـذب سـطحی بیشـتري اسـت        رمق
بدین سـبب بهتـر اسـت بعـد از     . شوددت زیاد میکشی به شگراد، رمقدرجۀ سانتی 70ـ75دماي 

این دما، افزایش حرارت مدتی به تعویـق افتـد تـا رنگینـۀ جـذب شـده بـه طـور یکنواخـت روي          
  .سطح لیف قرار گیرد

این اثر . شوددیده می) 18ـ4(هاي متال کمپلکس یک به دو در شکل روي رنگینه pHاثر 
. ][J. Segarra et al., 1982بررسی شده استبه منظور مقایسه روي یک رنگینۀ اسیدي نیز 

هاي متال کمپلکس یک به دو، به دلیـل عـدم اسـتقرار بـار الکتریکـی      شود که رنگینهمشاهده می
روي رنگینه و توزیع آن اطراف اتم فلز، نسبت به اخـتالف بـار الکتریکـی ناشـی از لیـف، کمتـر       

هـاي معمـولی بـدون فلـز،     رنگینه. ثر استهیدراسیون اتم فلز نیز در این مهم مؤ. باشندحساس می
هـاي  داراي یک بار مستقر در محل خاص در گروه سولفونیک است، بنابراین بـه بـر هـم کـنش    

عوامـل دیگـري نیـز    . هاي یونی ناشی از لیـف، حساسـیت بیشـتري دارنـد    الکترواستاتیکی یا دافعه
وع شـرکت سـازندة رنگینـۀ    تواند بر حسب نوع رنگینه و حتی نمیوجود دارد که نقش مهمی را 

  .متال کمپلکس یک به دو داشته باشند
  
  
  

  
  
  
  
  
هاي متال کمپلکس یک به دو و یک رنگینۀ در رنگرزي پشم با رنگینه pHاثر ): 18ـ4(شکل 

 )1:100 گراد، نسبت حجم حمام به وزن کاالدرجه سانتی 90دقیقه، دما  15زمان (اسیدي 
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کشـی را  افزایش سـدیم سـولفات یـا سـدیم کلرایـد، رمـق       براي مثال، در نوع ایرگاالن،

اگرچه مواد کمکی . شوددهد، اما در محصوالت سیباالن، این اثر کمتر دیده میافزایش می
ها به نوع مواد کمکی اسـتفاده شـده و   بخشد، اما عمل آنجذب این نوع رنگینه را بهبود می

  .نوع رنگینه بستگی دارد
هاي حل شوندة یـونی، اسـتفاده از   کمپلکس یک به دو داراي گروههاي متال در رنگینه

ایـن مـواد بـا رنگینـه در حمـام      . مواد کمکی به منظور یکنواختی در رنگرزي الزامـی اسـت  
دهد و به تدریج با شکسته شدن تدریجی کمـپلکس در اثـر   رنگرزي، تشکیل کمپلکس می

  .وسط لیف جذب شودتواند تافزایش دما در طول فرآیند رنگرزي رنگینه می
قابلیت مهاجرت رنگینه، معموالً بعد از نفوذ و تثبیت رنگینه در لیف، پایین است و امکان 
بهبود یکنواختی با افزایش مدت زمان رنگرزي در جوش وجود ندارد؛ اگرچه این مهاجرت، 

از  به هر حال، هنگامی که رنگینه در سطح لیـف قـرار دارد، قبـل   . تابعی از نوع رنگینه است
  .رسیدن به نقطۀ جوش در اثر مهاجرت محدود، امکان یکنواختی وجود دارد، ولی زیاد نیست

ها، سه نوع رنگینه را تشخیص هاي سازنده، به دلیل رفتارهاي متفاوت این رنگینهشرکت
کشی توسط لیف و خواص مهاجرتی رنگینه بندي بر اساس چگونگی رمقاند؛ این تقسیمداده

  :است
  .ي مناسب براي جوشهارنگینه .1
 .گراددرجۀ سانتی 70هاي مناسب براي رنگینه .2

 .گراددرجۀ سانتی 40هاي مناسب براي رنگینه .3

هنگامی که یکنواختی بیشتري مورد نیاز باشد، مواد کمکی بدین منظـور مـورد اسـتفاده    
  .گیرندقرار می

  
  هاي متال کمپلکس یک به دو روي پشمروش کاربرد رنگینه .4ـ4ـ4

: هاي متال کمـپلکس یـک بـه دو وجـود دارد    روش عمومی براي رنگرزي با رنگینهدو 
سـازد، در  روش اول و قدیمی، یکنواختی را به وسیلۀ افزایش تدریجی حرارت مطمـئن مـی  
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کند، به حالی که روش دوم، افزایش مواد کمکی که جذب رنگینه توسط لیف را کنترل می
هایی تواند براي رنگینههر دو روش می. گیردقرار میمنظور افزایش یکنواختی مورد استفاده 

هـاي  هایی که حاوي گروهاند، استفاده شود، ولی براي رنگینههاي سولفونیککه فاقد گروه
  .اند، روش دوم باید استفاده شودسولفونیک

هاي آمونیوم استفاده در هر دو روش، براي تولید محلول اسیدي ضعیف تا خنثی، از نمک
بهترین نمک، آمونیوم استات است که داراي ظرفیت بافر بیشتري براي حمام رنگی . شودمی
روش کاربردي اول، بر حسب اینکه پشم به صورت فاستونی یـا نـخ   . است 7تا  6بین  pHبا 

کشی اسـتفاده  درصد اسید فرمیک براي رمق 2تا  1در حالت فاستونی، . باشد، متفاوت است
شود، رنگینه اضافه و دما بعد از گراد شروع میدرجۀ سانتی 50فرآیند در حرارت . گرددمی
دقیقه تا یک ساعت ادامه  45رنگرزي در جوش به مدت . شوددقیقه به جوش رسانده می 30
  .یابدمی

درصد بر حسب نوع پشم و حالـت   8تا  3براي رنگرزي نخ، از استات آمونیوم به مقدار 
دقیقه به هـم   15تا  10استات آمونیوم تهیه، و به مدت  معموالً محلول با. شودآن استفاده می

 pHاگـر مقـدار   . گـردد ثابـت باشـد، کنتـرل مـی     7تا  6که باید بین  pHشود، سپس زده می
در نقطـۀ   pHبـه طـور معمـول،    . کشی اولیه بیش از حـد خواهـد بـود   خیلی پایین باشد، رمق

لظت اولیۀ آن باشد، کنترل و درصد غ 10جوش، هنگامی که غلظت رنگینه در محلول برابر 
گیـري، و غلظـت آن   ، در شروع رنگرزي از محلول نمونهpHبراي کنترل . گردداصالح می

شود، سپس با نمونـۀ گرفتـه شـده از محلـول بعـد از فـرا رسـیدن بـه نقطـۀ          برابر رقیق می 10
 فرآیند رنگرزي به صورت منحنی رنگرزي نشان) 19ـ4(در شکل . گرددجوش، مقایسه می

  .داده شده است
گـراد،  درجۀ سـانتی  50افزایش رنگینه در : روش عمومی براي رنگرزي عبارت است از

گراد طـی مـدت   درجۀ سانتی 70ـ 65دقیقه، افزایش دما به  10ثابت نگهداشتن این دما براي 
دقیقه براي تنظـیم محلـول، رسـیدن دمـا      30تا  15دقیقه، ثابت نگه داشتن دما براي  10زمان 
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دقیقه بر حسب نـوع   45تا  30دقیقه دیگر به جوش، ادامه یافتن رنگرزي به مدت  15ز بعد ا
  .رنگینه

   
  هاي فرآیند رنگرزي پشم با رنگینه): 19ـ4(شکل 

  متال کمپلکس یک به دو بدون مواد یکنواخت کننده
  

با روش دوم، عالوه بر بافر استات آمونیوم یا سولفات، یک مادة کمکی به عنـوان مـادة   
شود، بنابراین الزم نیست دما به تدریج افـزایش یابـد و   یکنواخت کننده به محلول اضافه می

  . تر استفرآیند ساده
درصد  4ـ1مادة یکنواخت کننده و سولفات سدیم در صورت لزوم در حمام رنگرزي با 

 50کـاالي پشـمی در   . گـردد آن با اسید استیک تنظیم مـی  pHنمک آمونیوم تهیه، و سپس 
گیرد و سپس رنگینۀ حـل  دقیقه در محلول رنگرزي قرار می 5گراد براي مدت ۀ سانتیدرج

ماند، سپس محلول با سرعت دقیقۀ دیگر، محلول در همین دما باقی می 5. شودشده اضافه می
در دماي جوش، به . شود تا به جوش برسدگراد بر دقیقه، حرارت داده میدرجۀ سانتی 2تا  1

بعد از رنگرزي کاال . یابدقه برحسب عمق رنگی، عمل رنگرزي ادامه میدقی 60تا  30مدت 
  :تواند در یک محلول تازة اسید استیک به دالیل زیر عمل شودمی
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 دارها در طی انبارداري طوالنی پارچۀ نمجلوگیري از رشد میکرو ارگانیسم.  
 بهبود زیردست. 

 بهبود خواص ریسندگی تاپ فاستونی و الیاف. 

  هاي متوسط و عمیقثبات نسبت به آب گرم در فامبهبود . 

شــود بـه منظــور بهبــود  نهایتـاً هنگــامی کــه خطـر نــایکنواختی وجــود دارد، توصـیه مــی   
  .افزایش یابد 7به  pHیکنواختی، 

  
  هاها و رفع آنعلت: عیوب رنگرزي روي پشم .5ـ4

  :سه علت براي نایکنواختی رنگرزي روي پشم وجود دارد
 ماهیت لیف.  
 رآیندهاي ناصحیح قبلیف. 

 رنگرزي ناقص. 

اولین نایکنواختی، به این دلیل است که کاالي مورد نظر از الیاف مختلف یا حتی الیافی 
اند، تهیه شده است؛ حتی در کاالهـاي مخلـوط   که تحت فرآیندهاي شیمیایی متفاوتی بوده

الیـاف   مخلـوط . الیاف پشمی و فاستونی که میزان جذب رنـگ کـاالي پشـمی بیشـتر اسـت     
در . توانند علل بروز این عیوب باشندهاي متفاوت و غیره نیز میمختلف پشم از تولید کننده

ویـژه  هاي متال کمپلکس، امکان بروز عیوب ناشی از فرآیند آهارزنی، بهرنگرزي با رنگینه
  .استفاده شده باشد، وجود دارد) هاي مسنمک(اگر مواد ضد عفونی کننده 

هاي با خواص یکنـواختی ضـعیف   عیوب، موقعی که عمل رنگرزي با رنگینهتمامی این 
تر خواهد بود، اما در تر و مشخصهاي اسیدي گروه سوم صورت گیرد، برجستهمثل رنگینه

هاي اسیدي گروه اول، هاي با خواص یکنواختی خوب مثل رنگینهصورت استفاده از رنگینه
  هـاي تیـره و عمیـق    هـاي روشـن بیشـتر از فـام    ر فـام همچنین معایب د. نتیجه بهتر خواهد بود

هاي تیـره بـا رنگـرزي    در چنین حاالتی، تنها راه حل، تبدیل فام رنگی کاال به فام. اندنمایان
  .مجدد است
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هـاي آهکـی بـه وجـود آمـده کـه باعـث رنگـرزي         در فرآیند شستشوي قلیایی، صـابون 
معایب ناشی از عملیات میلینگ که . گردد، ممکن است روي لیف باقی بماندنایکنواخت می

  : آیندممکن است باعث نایکنواختی گردند، به دو دلیل به وجود می
     تخریب پشم به سبب استفاده از محلول قلیایی که در چنین حـالتی الیـاف، رنگینـۀ

 . گردندهاي سایه روشن میکنند و باعث تولید فامکمتري جذب می

  حرارت در طی عملیات میلینگ که باعـث  یا حتی افزایش بیش از حد درجه
  . شودتخریب الیاف در محیط قلیایی می

تواند از انتخاب نادرست رنگینه و یا شرایط فرآیند رنگرزي معایب رنگرزي همچنین می
تواند از افزایش سریع درجۀ حـرارت  دالیل بروز معایب از نوع سوم می. اشتباه حاصل شود

تواند از همچنین این معایب می. گردد، ناشی شودکاال میکه باعث جذب سریع رنگینه روي 
عدم استفاده از مقدار کافی اسید در حمام رنگرزي یا حتی عدم مدت زمان کافی در جوش 

نایکنواختی  به منظور رفع معایب مذکور خروج رنگینه جذب شده بر حسب شدت. ناشی شود
  .باید انجام گیرد

ه اقدام شود، باید موارد زیر به صورت آزمایشی روي قبل از اینکه نسبت به خروج رنگین
  :یک نمونه مورد بررسی قرار گیرد

          بررسی امکان خروج رنگینـه و میـزان ایـن خـروج بـه منظـور رسـیدن بـه
 . یکنواختی

  بررســی مقاومــت الیــاف نســبت بــه عملیــات خــروج رنگینــه بــدون اینکــه
 .مقاومت لیف کاهش یابد

 بررسی امکان کسب تکمیل مطلوب. 
  

بعد از بررسی موارد فوق، باید بر حسب نوع رنگینه، اقدامات زیر بـراي خـروج رنگینـه    
  : صورت گیرد

 خروج با سدیم سولفات  
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سـدیم  . هایی که معایب آن زیـاد مشـخص نیسـت، مناسـب اسـت     این روش براي پارچه
ن بی. شودسولفات باعث جابجایی تعادل به سمت حمام رنگرزي، و خروج رنگینه از لیف می

دقیقه در دماي جوش مورد  30درصد بر اساس وزن کاال سدیم سولفات براي مدت  30تا  10
توانـد صـورت   پس از خروج رنگینه، عمل رنگرزي مجدداً در همان محلـول مـی  . نیاز است

. براي این منظور، دما باید کاهش یابد و مقدار اسید سولفوریک به حمام اضافه گردد. گیرد
  .هاي اسیدي گروه اول مناسب استگینهاین فرآیند براي رن

 خروج به وسیلۀ آمونیاك  
  :گیردشود و واکنش زیر صورت میاین روش باعث خروج بیشتر رنگینه از لیف می

 
DyeSO3

-.H3N+-WOOl-COOH + NH4OH  HO-. H3N+-WOOl-COONH4 + 

DyeSO3.NH4  

  واکنش پشم رنگرزي شده با آمونیوم هیدروکسید): 1ـ4(طرح 

گـراد  درجـۀ سـانتی   60ـ   50این منظور، مقدار یک گرم بر لیتر آمونیاك در دماي براي 
  .دقیقه مورد نیاز است 80به مدت 
 خروج با سدیم کربنات  

. گیرد، ولی تـأثیر آن بیشـتر اسـت   واکنش در این روش نیز، همانند روش قبل انجام می
دقیقـه در حمـام    30مدت  درصد بر اساس وزن کاال براي 5کاال با سدیم کربنات به مقدار 

  هاي اسیدي گروه اول تقریباً بـه طـور کامـل از کـاال خـارج      رنگینه. کندآب سرد عمل می
  .این روش براي الیاف مناسب است، ولی براي پارچه و نخ مناسب نیست. شودمی

 خروج با اسید سولفوریک  
درصد وزنی  10ـ 6این روش که مشابه روش سدیم سولفات است، تأثیر بیشتري دارد و با 

هـاي اسـیدي گـروه اول و    روش فـوق بـراي رنگینـه   . گیرداسید سولفوریک غلیظ انجام می
هاي متال کمپلکس یک به یک مناسب است و به صورت زیر باعـث خـروج مقـدار    رنگینه

  :شودکمی رنگینه از کاال می
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ونۀ درصد اسید سولفوریک در حمامی که حاوي یک نمونۀ سفید و یک نم 4با محلول 
در طـی  . شوددقیقه انجام می 30رنگرزي شده است، عمل خروج رنگینه درجوش به مدت 

عمـل رنگـرزي   . کنداین عمل، رنگینه از کاالي رنگرزي شده به کاالي سفید مهاجرت می
اگـر نـایکنواختی در   . گیردمجدد در همان حمام با خروج کاالي سفید از حمام صورت می

  .تواند همراه با مواد کمکی کاتیونی تشدید یابدنه میحد باالیی باشد، خروج رنگی
هاي متال کمپلکس یک به دو به مقـدار کـم نیـز مناسـب     این روش براي خروج رنگینه

توان آن را بـا  شود که میاستفاده از اسید سولفوریک باعث خشن شدن زیردست می. است
  .استفاده از مواد کمکی اصالح کرد

 نده استفاده از مواد اکسید کن  
عمـل  . گیـرد کرومـات پتاسـیم انجـام مـی    این روش به کمک اسـید سـولفوریک و دي  

  :گیردخروج رنگینه توسط اکسیژن آزاد شده در واکنش زیر صورت می
  

K2Cr2O7 + 4H2SO4  K2SO4 + Cr2(SO4)3 + 3/2O2 + 4H2O    
  آزادکرومات پتاسیم براي تولید اکسیژن واکنش اسید سولفوریک با دي: 2ـ4طرح 

شـود از ایـن روش، بیشـتر    شود، بنابراین توصیه میاین واکنش باعث تخریب الیاف می
توانند به دلیـل عمـل دندانـۀ سـولفات کـروم، دوبـاره بـا        الیاف می. براي الیاف استفاده شود

  .اي رنگرزي شوندهاي دندانهرنگینه
ــه  ــراي تمــام رنگین ــن روش ب ــه نســبت   ای ــایی کــه ســاختار شــیمیایی رنگین ــه عمــله  ب

  .ها مقاوم نیست، مناسب استکنندهاکسید
  استفاده از مواد احیاکننده  

پذیر است؛ هاي آزو دارد و خروج کامل رنگینه امکاناین واکنش، نتیجۀ خوبی با رنگینه
به طور معمول، . شوندهاي آبی متال کمپلکس که به خاکستري تبدیل میالبته به جز رنگینه

استفاده از هیدروسولفیت . شودهیدروسولفیت پایدار استفاده میاز هیدروسولفیت سدیم یا 
بـا   .بخش استپایدار، باعث کنترل بیشتر عمل احیاکنندگی و به دست آمدن نتیجۀ رضایت
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هاي متال کمپلکس الزم است کاال قبل از عمل کردن بـا هیدروسـولفیت سـدیم، بـا     رنگینه
دندانه، شکسته و عمل احیاکنندگی  درصد اسید اگزالیک در جوش عمل شود تا 5محلول 

گراد بـه  درجۀ سانتی 50با هیدروسولفیت سدیم معمولی، فرآیند در . تر صورت گیردآسان
اگر هیدروسولفیت سدیم پایدار مورد استفاده . شودگرم بر لیتر انجام می 2دقیقه با  30مدت 

درصـد اسـید    5ــ  1قرار گیرد، امکان استفاده از حرارت جوش در محیط اسیدي حاصل از 
افزایش حرارت تا رسیدن . درصد هیدروسولفیت پایدار وجود دارد 3ـ2استیک یا فرمیک با 

دقیقـه   20گیرد و در جـوش بـه مـدت    دقیقه صورت می 30به نقطۀ جوش، طی مدت زمان 
  اگر عمل احیاکنندگی براي خروج رنگینه کافی نباشد، بعد از عمل فوق مواد . یابدادامه می

استفاده از مـواد احیاکننـده باعـث شکسـته شـدن      . گیردکننده مورد استفاده قرار میاکسید 
  .شودپیوندهاي سیستینی پشم، و کاهش مقاومت آن می



 

  فصل پنجم

  هاي کرومیرنگینه
 

  

 

 
  ساختار شیمیایی و خواص رنگرزي  .1ـ5

هایی هستند که براي رنگرزي الیاف پروتئینی به کار هاي کرومی، از دیگر رنگینهرنگینه
بر روي لیف نیاز به نمک کروم است تا پـس از عملیـات    هابراي تثبیت این رنگینه. روندمی

  . کامل رنگرزي، خواص ثباتی خوبی در برابر شستشو و نور از خود نشان دهند
هاي موجود در این گروه از نظر شیمیایی، داراي ساختارهاي متفاوتی هستند کـه  رنگینه

  .اندن و غیرههاي آزو، آنتراکینون، تري فنیل متاها شامل رنگینهترین آنمهم
  

  هاي با ساختار آزو رنگینه .1ـ1ـ5
هـاي  این گـروه، مزیـت  . گیردهاي کرومی موجود را در بر میاز رنگینه% 80این دسته، 

ها دارد؛ از ایـن رو، تعـداد ترکیبـات رنگـی ممکـن، تقریبـاً       زیادي در مقایسه با دیگر گروه
بنفش و سبز، گسترة کامل طیف رنگی را هاي آبی روشن، نامحدود است و به استثناي رنگینه

زمـان  ها به جز رنگ آبی دریایی و مشکی، به طور همتقریباً تمام این رنگینه. گیرددر بر می
  . اندبراي فرآیند رنگرزي به روش دندانه در رنگرزي مناسب

  و ا دو گروه هیدروکسیل که نسبت به گروه آزو ـا با یک یـهایی این رنگینهـار شیمیـساخت
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هـاي  شـکل . شـوند اند، مشـخص مـی  گروه کربوکسیلیک اسید در موقعیت اورتو استخالف شده
  : [Colour Index, 1992]دهد زیر این موقعیت را به ترتیب نشان می

  
  ساختار شیمیایی رنگینۀ): 1ـ5(شکل 

)Eriochrome Black TSS (C.I. Mordant Black 11  
 

    
 C.I. Mordant Yellow 18ساختار شیمیایی رنگینۀ ): 2ـ5(شکل 

دي هیدروکسی آزو است، در حالی کـه دومـین    'O و Oنوع ) 1ـ5شکل (اولین رنگینه 
هـاي  در میـان رنگینـه  . متعلق به گروه مشـتقات اسـید سالیسـیلیک اسـت    ) 2ـ5شکل (رنگینه 

  ، )آمینـو آزو  -΄Oهیدروکسـی،  -O: (هـاي دیگـري وجـود دارد   کرومی آزو نیـز، زیرگـروه  
)Oهیدروکسی، ـO΄ - و کینون اکسید شده که توانـایی تشـکیل دندانـه بـا     ) کربوکسیل آزو

  . کروم را به صورت الك دارند
  

  هاي آنتراکینون رنگینه .2ـ1ـ5
ها بیشتر در عمل چاپ این رنگینه. این گروه از نظر درجه اهمیت بعد از گروه آزو است

) ریشۀ روناس(ها بر پایۀ آلیزارین ساختار پایۀ شیمیایی این رنگینه. گیرندمورد استفاده قرار می
بـه داخـل     SO3Na- و NH-2یـا   OH-هـاي  یا مشتقات آن است کـه بـا اسـتخالف گـروه    

. شـود حضور گروه سولفونات باعث حاللیت رنگینـه در آب مـی  . شوندمولکول، ایجاد می
 : [Colour Index, 1992]دهد نشان میهاي زیر، برخی از این ساختارها را نمونه
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  C.I. Mordant Red 2ساختار شیمیایی رنگینۀ ): 3ـ5(شکل 

 

   
  ساختار شیمیایی رنگینۀ ): 4ـ5(شکل 

)Diamond Chrome Blue Black B (C.I. Mordant Black 13 
 
  هاي تري فنیل متان رنگینه. 3ـ1ـ5

دهند، که ته رنگ بسیار خالصی را نشان میاند هاي آبی کرومیاین خانواده، شامل رنگینه
ها است، ولی ثبات شستشویی آن) 4(اما تنها اشکالی که دارند، ثبات متوسط در برابر نور 

  . بسیار خوب است
انـد  ها عموماً مشتقات اسید سالیسیلیکدهد، این رنگینهطور که نمونۀ زیر نشان میهمان

[Colour Index, 1992] .  

  
  ساختار شیمیایی رنگینۀ ): 5ـ5(شکل 

)Mitsui Chrome Brilliant Blue GX (C.I. Mordant Blue 47 
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  سایر . 4ـ1ـ5
  هـاي  آزیـن، رنگینـه  هـاي آبـی مشـتق شـده از تـی     بندي، شامل برخی از رنگینهاین طبقه

از گزانتین  هاي آبی و سبز مشتق شدهـ آبی کمرنگ مشتق شده از اکسازین، و رنگینهبنفش
گیرنـد، بنـابراین در درجـۀ بعـدي     هاي بسیار کمی را در بر میاین ساختارها، رنگینه. هستند

  . اهمیت قرار دارند
  :هاي کرومی در جدول زیر آمده استهاي تجاري رنگینهنام

  هاي کرومی اسامی تجاري تعدادي از رنگینه): 1ـ5(جدول 
  [Colour Index, 1992]همراه با نام شرکت سازنده 

  نام تجاري  شرکت سازنده (… .C.I) نام ژنریک
Mordant Yellow 10  COLR  Acid Chrome Yellow 
Mordant Black 11  OST  Alizarin Chrome Black PT Supra   
Mordant Yellow 23  KKK  Chrome Yellow PG  
Mordant Red 26 Bayer Diamond Fast Red 3B 
Mordant Red 94 Ciba-Geigy Eriochrome Red G 
Mordant Orange 47 CRD Fast Chrome Orange GRL 
Mordant Brown 63 Sandoz Omega Chrome Brown RLL 
Mordant Brown 63 MDW Mitsui Chrome Brown RH 

  
  فرآیند شیمیایی تشکیل الك  .2ـ5

هـا  یـا هیدروکسـیدهاي آن   توان بـا اکسـیدهاي فلـزي   اي را میهاي دندانهمعموالً رنگینه
الك تشکیل شده در درون الیاف نساجی، ثبات بسیار . تشکیل شود» 1الك«ترکیب کرد تا 

  . خوبی در عملیات شستشویی بعدي دارد
هاي آلومینیوم، کروم، مس، آهن و روي که هیدروکسیدهاي کم محلول را ایجاد نمک

اي است که در رنگرزي پشم نها دندانههاي کروم تنمک. هاي مناسبی هستندکنند، دندانهمی
  نامیـده   2هـاي کرومـی  اي روي پشـم، رنگینـه  هاي دندانـه اهمیت دارد؛ به همین دلیل، رنگینه

  . شوندمی
                                                             

1. Lake 
2. Chrome dye 
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  کنـد و هنگـامی کـه بـا پشـم حـرارت داده       نمک فلزي به عنوان یـک دندانـه عمـل مـی    
کـه در برابـر نـور،    کنـد  هـاي رنگـی را تولیـد مـی    دهـد و الك شود، با لیف واکنش میمی

  . اندهاي پاك کننده، مقاوماسیدها، بازها و محلول
 توان مشابه فرآیند دندانهشود، میروشی را که در آن، رنگینۀ کرومی با پشم ترکیب می

  . دادن در نظر گرفت؛ هرچند هنوز مکانیزم آن، کامالً شناخته نشده است
بـه وضـوح   » 2ورنـر «اسـاس مطالعـات   و بـر  » 1مورگـان «ترکیب بین رنگینه و فلز توسـط  

  نشــان » مورگــان«در طــرح زیــر، تشــکیل الك بــا توجــه بــه تئــوري  . مشــخص شــده اســت
  داده شــده اســت؛ بــراي نمونــه، آلیــزارین بــا نمــک کــروم بــه تصــویر کشــیده شــده اســت 

J. Segarra et al., 1982][:   

    
  واکنش آلیزارین با کروم سه ظرفیتی): 1ـ5(طرح 

شود، اولین مرحلۀ واکنش، ترکیب بین آلیـزارین و نمـک کـروم    دیده میطور که همان
شود تا فنات سدیم به همـراه  به همان روشی است که هیدروکسید سدیم با فنول ترکیب می

چون کروم سه ظرفیتی است، با سه مولکول آلیـزارین  . یک پیوند الکتروواالنسی تولید کند
یک مولکول ترکیب شـده بـا کـروم نشـان داده      شود؛ اگرچه براي سهولت، تنهاترکیب می

نوع دیگـر پیونـد، در مرحلـۀ دوم ایجـاد     . شده است یعنی با یکی از سه ظرفیت اصلی کروم
. کنـد گردد و از آنجا که پیوند از نوع کئوردینـانس اسـت، هـیچ ظرفیتـی را اشـباع نمـی      می

اختار کمـپلکس  دهـد کـه بـه سـ    اي شش ضلعی تشکیل میحضور توأم این دو پیوند، حلقه
  . بخشدحاصل، ثبات می

  : دید) 2ـ5(توان در طرح تکمیل این ساختار را می
                                                             

1. Morgan 
2. Werner 
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  واکنش سه مولکول آلیزارین با کروم سه ظرفیتی و تشکیل کمپلکس رنگی): 2ـ5(طرح 

  :تواند اتفاق افتدهاي آزو به طریق مشابه نیز میتشکیل الك با رنگینه
  

    
  با کروم سه ظرفیتیواکنش رنگینۀ آزو ): 3ـ5(طرح 

هاي آزو با ساختارهاي مشابه با ساختارهاي زیر، براي تشکیل الك و در برخی از رنگینه
  گیـرد و سـپس بـا کـروم کمـپلکس تشـکیل       ظهور رنگ نهایی، ابتدا اکسیداسیون انجام می

  . شودمی

    
  واکنش اکسیداسیون رنگینۀ آزو و تشکیل کمپلکس با کروم سه ظرفیتی ): 4ـ5(طرح 
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  :شود، تشکیل الك نیازمند موارد زیر استطور که مشاهده میهمان
همچنـین  (براي تشکیل نمک فلزي، وجود یک گروه که معموالً هیدروکسیل اسـت  . 1

کـروم تشـکیل یـک پیونـد     شـود و بـا   ایـن گـروه ابتـدا یـونیزه مـی     ). توانـد نیتـروز باشـد   می
  هـاي فلـز کـروم کـاهش     در نتیجۀ تشکیل این پیونـد، یکـی از ظرفیـت   . دهدکوواالنسی می

  .یابدمی
تواند پیوند کئوردینانس ایجاد کند مانند اکسیژن و نیتروژن که اتم اشباع نشده که می. 2

. دارد و غیره وجود) -N=N -(، آزو )-COOH(، کربوکسیل )-C=O(هاي کتونی در گروه
دهندة نمک، در موقعیت اورتو قرار بگیرند و به هاي تشکیل ها باید نسبت به گروهاین گروه

که (کنند و عدد کئوردینانسیون کروم را با دادن هاي الکترون به اتم فلزي عمل عنوان دهنده
  . کنندشش الکترون از سه مولکول رنگینه پر می) است 6در مورد کروم 

دهد ت که مکانیزم تشکیل الك، یک کمپلکس یک به دو را نتیجه میپیشنهاد شده اس
دهد کـه در  این مکانیزم نشان می. هاي متال کمپلکس ارائه شدکه در فصل قبل براي رنگینه

هـا، قبـل از تشـکیل    این حالت، ثبات رنگینۀ کروم بـاالتر اسـت، زیـرا نفـوذ در ایـن رنگینـه      
ایـن  . هـاي مختلـف لیـف هسـتند    ه نفوذ در بخشدهد، به طوري که قادر بکمپلکس رخ می

رنگینۀ کروم . تر غیر قابل دسترس استهاي متال کمپلکس با ابعاد بزرگحالت براي رنگینه
کند که عمالً قادر نیسـت از لیـف خـارج شـود و     تري ایجاد میداخل لیف، مولکول بزرگ

  . کندثبات بسیار زیاد آن را در برابر عملیات مرطوب توجیه می
  
  هاي کرومی هاي کاربرد رنگینهروش .3ـ5

هاي کرومی بر روي پشم، نه تنها باید به این نکته توجه کرد که هنگام استفاده از رنگینه
اتصال رنگینه به پارچه یکنواخت باشد، بلکه باید به جذب و واکنش یکنواخـت دندانـه بـر    

تـوان بـه رنگـرزي    مـی روي لیف نیز توجه داشت، زیـرا از طریـق ایـن دو عامـل اسـت کـه       
  . یکنواخت دست پیدا کرد

شوند، دي کرومات پتاسیم بدون آب تري استفاده میهاي کروم که به طور متداولنمک
)722 OCrK( دي کرومات سدیم ،)O.HOCrNa ) 42CrOK(و کرومات پتاسیم) 2722
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معموالً . پذیري آن در آب کمتر استتر و انحاللگراناز بین دو نمک اول، پتاسیم . هستند
  . شوددي کرومات بیشتر از کرومات استفاده می

اي، شامل دو مرحله، یکـی دندانـه دادن   هاي دندانهاز آنجا که فرآیند رنگرزي با رنگینه
توان بر حسب تقدم و یا تأخر عمل دندانه دادن و دیگري رنگرزي است، لذا رنگرزي را می

  :هاي زیر انجام دادرنگرزي نسبت به یکدیگر، به یکی از روشو 
 1ابتدا عمل دندانه دادن و سپس رنگرزي.  

 ٢معمل دندانه دادن و رنگرزي به طور همزمان و در یک حما.  

 3ابتدا عمل رنگرزي و سپس دندانه دادن . 

انـد،  اهمیتهر سه روش حائز . ها و نوع کاال داردروش مورد استفاده، بستگی به رنگینه
  . شوندها جداگانه بررسی میبنابراین هر یک از آن

 
  فرآیند دندانه دادن قبل از رنگرزي . 1ـ3ـ5

هنگـامی کـه پشـم در محلـول     . این روش، بستگی به رفتار لیف پشـم نسـبت بـه اسـیدها دارد    
هـاي اصـلی پشـم    شـود، مقـداري از اسـید در زنجیـره    ور میغوطه) 42CrOH(اسید کرومیک 

که این اتصال در محلول سرد رخ دهـد، اسـید کرومیـک بـه عنـوان دندانـه       شود، چنانتثبیت می
کـه ایـن   تواند از لیف خارج شـود، امـا چنـان   شود، میکند و زمانی که با آب شسته میعمل نمی

ه احتمـاالً بـ  (کرومات به وسـیلۀ پشـم احیـا    عمل در دماي جوش رخ دهد، اسید کرومیک یا دي
و به اکسـید کـروم یـا هیدروکسـید تبـدیل، و بـه       ) دلیل خاصیت احیاکنندگی آمینو اسید سیستین

تـوان در طـرح زیـر    کرومـات را مـی  تجزیـۀ دي . شـود صورت رسوب بر روي لیـف تثبیـت مـی   
  : مشاهده کرد

  
  کرومات سدیم توسط لیف پشمواکنش احیاي دي): 5ـ5(طرح 

                                                             
1. Premordant or Chrome mordant 
2. Meta Chrome 
3. After Chrome 
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  کرومات و کرومات ضروري است، زیرا کروم آنیونی شـکل  در این فرآیند، تجزیۀ دي
کروم، تنها به صورت . تواند با رنگینه ترکیب شود و الك پایدار تشکیل دهدنمی) ظرفیتی 6(
)III (Cr توان آن تواند با پشم ترکیب شود و با رنگینه تشکیل الك دهد، به طوري که میمی

  . را به راحتی با آب شست

    
  واکنش گروه کربوکسیل پشم با کروم سه ظرفیتی): 6ـ5(طرح 

از پشم به رنگینـه   )III(مرحلۀ بعدي رنگرزي براي تشکیل کمپلکس فلزي، انتقال کروم 
  . باشد که قبالً تنها به وسیلۀ نیروهاي واندر والسی به پشم متصل شده استمی

  : انه وجود دارددنددندانه دادن با کروم به روش پیش سازي محلولسه حالت براي آماده
  . روش شیرین. 1
  . روش ترش. 2
  .روش دندانه کروم احیا. 3

درجۀ  60ها، پشم در دماي در تمامی این روش. روش اول و سوم بیشتر حائز اهمیت است
شـود، دمـا   ور مـی کرومات و الکترولیـت اسـت غوطـه   گراد در محلولی که شامل ديسانتی

 30رسـد و عمـل دندانـه دادن تـا     دقیقه به نقطۀ جوش می 45یابد تا اینکه پس از افزایش می
  . یابددقیقۀ دیگر ادامه می

. کننداستفاده و آن را به محلول اضافه می )2ـ  o.w.f  %4(کرومات در روش اول، از دي
مانـد و  بـاقی مـی   CrO3اي اکسنده است و کروم بر روي پشم به صورت این محلول دندانه

  . کندرنگ آن را زرد می
درصد بر اساس وزن کاال افـزوده   2به میزان %  30بعضی اوقات، اسید استیک با غلظت 

هاي قلیایی را که ممکن است پس از شستشو در پشم باقی مانده شود تا هرگونه باقی ماندهمی
  هـاي دائمـی در پشـم    باشد، برطرف سازد زیرا این مواد قلیایی باعث ایجاد چـین و چـروك  

  . شودمی
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  : کرومات به صورت زیر استتجزیۀ ديواکنش 

   
  کروماتواکنش تجزیۀ دي): 7ـ5(طرح 

شـود کـه نسـبت بـه اکسیداسـیون      هایی استفاده میروش دندانه کروم احیا، براي رنگینه
شود که به کرومات به همراه یک اسید یا نمک اسیدي احیاکننده استفاده میدي. اندحساس

کرومـات پتاسـیم، اسـید    دي. کنـد کمـک مـی   Cr2O3کرومـات و احیـاي آن بـه    تجزیۀ دي
درصد بر اساس وزن کاال به عنـوان   3تا  1فرمیک، اسید اگزالیک یا اسید الکتیک به میزان 

کرومات به میزان یک تا سه درصد بر اسـاس  دي. شودعامل احیاء کننده اسیدي استفاده می
  ه لیـف دندانـه داده شـد، در آب فـراوان شستشـو داده      زمـانی کـ  . شودوزن کاال استفاده می

رنگینـۀ حـل   . گـردد تهیه مـی % 30اسید استیک با غلظت % 5شود و سپس محلولی شامل می
در . شـود دقیقه، دماي محلول بـه جـوش رسـانده مـی     45شده به محلول اضافه، و طی مدت 

گر ثبات بهتري نسبت به ا. یابددقیقه، عمل رنگرزي ادامه می 90تا  60دماي جوش به مدت 
  کشـی کامـل، یـک فرآینـد بـا نـیم درصـد        عملیات میلینـگ مـورد نیـاز باشـد، بعـد از رمـق      

  .دقیقه مورد نیاز است 30کرومات براي مدت دي
  
  ) فرآیند متاکروم(اي اي و یک مرحلهروش تک حمامه. 2ـ3ـ5

دادن و رنگرزي را در یک حمام  توان عملیات دندانههاي کرومی میبا برخی از رنگینه
  : و در یک مرحله با شرایط زیر انجام داد

هـاي  کشی شود مانند رنگینهرمق 5/8ـ   6برابر با  pHرنگینه باید در حمام رنگرزي با . 1
  .گرددها انجام میاسیدي که در محلول خنثی، عمل رنگرزي با آن

  .نشین شودکرومات تهرنگینه نباید در محلول دي. 2
کرومات را در حمام رنگینـه احیـا کنـد، زیـرا ایـن عمـل       رنگینه نباید کرومات یا دي. 3

  . شودباعث اکسیداسیون و رسوب متعاقب رنگینه یا الك رنگی ایجاد شده می

Na2Cr2O7

2NaOH  + CrO3

Na2CrO4  +  CrO3

Na2CrO4  +  H2O
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  : شوددر این فرآیند، واکنش به صورت زیر انجام می
بـه صـورت   ) 6ـ  5(و ) 5ــ 5(هـاي  رسد، کـروم هماننـد طـرح   زمانی که دما به نقطۀ جوش می

)III (Cr شود و در همـان زمـان، ماننـد روش    کند و یا با آن ترکیب میبر روي لیف رسوب می
   III (Cr(سـپس رنگینـه و   . گـردد رنگینۀ اسیدي در محلول خنثی، این رنگینه با پشم ترکیـب مـی  

. هنـد را تشـکیل د » ــ رنگینـه  ــ کـروم  پشـم «دهند تا الك رنگی یـا کمـپلکس   با لیف واکنش می
مـورد آخـر یعنـی    . حمام رنگـرزي شـامل رنگینـه، کرومـات سـدیم و سـولفات آمونیـوم اسـت        

را تنظیم، و با بازهاي تولید شده توسط هیـدرولیز کرومـات، بـه     III (Cr(سولفات آمونیوم ظهور 
واکنش بـه صـورت زیـر    . داردثابت نگه می 5/8تا  6را بین  pHکند و عنوان نمک بافر عمل می

  : است

   
  کرومات سدیم به کروماتتجزیۀ دي): 8ـ5(طرح 

هاي سربسته مورد استفاده قرار بگیرند، میزان قلیـایی  که دستگاهباید متذکر شد که چنان
تواند آمونیاك تشکیل شده را آزاد کند و باید حمام رنگینه افزایش خواهد یافت، زیرا نمی

برد، لیف و نتایج رنگرزي را از بین می به مقادیر بسیار باال که pHتوجه داشت که از رسیدن 
  . جلوگیري شود

زمان مخلوطی از یک بخش کرومات پتاسیم و دو بخش سولفات آمونیوم در روش هم
گراد درجۀ سانتی 50گردد و دما تا رنگینۀ حل شده به حمام رنگینه اضافه می. شوداستفاده می
کروم که قبالً به خـوبی رقیـق شـده، بـه      بعد از حاصل شدن این دما، دندانۀ. یابدافزایش می

درصـد بـر    5ــ 3مقدار دندانه بستگی به عمق رنگرزي دارد که معموالً . شودحمام اضافه می
  ور پس از آماده شـدن حمـام رنگینـه، لیـف در آن غوطـه     . شوداساس وزن کاال استفاده می

ساعت دیگر سپس به مدت یک . رسدشود و در مدت یک ساعت دما به نقطه جوش میمی
  . یابدعمل رنگرزي در این دما ادامه می

  

2NaOH  + CrO3Na2CrO4  +  H2O

2NaOH  + (NH4)2SO4 Na2SO4 +  2NH3 +  H2O
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  فرآیند دندانه دادن بعد از رنگرزي  .3ـ3ـ5
توان بـا افـزودن   هاي اسیدي مشتق شده از اسید سالیسیلیک را میاین حقیقت که رنگینه

  کشی شده است، بـراي دندانـه اسـتفاده کـرد،     کرومات به حمام رنگرزي که کامالً رمقدي
فرآینـد در دو  . هـاي کرومـی مطـرح اسـت    ترین روش کـاربرد رنگینـه  کارگیري مهمدر به 

هاي اسیدي و دومـین مرحلـه،   اولین مرحله رنگرزي معمولی با رنگینه: شودمرحله انجام می
. کشی شـده اسـت  کرومات به حمام رنگرزي است که رنگینه در آن کامالً رمقافزودن دي

بـر روي لیـف   ) کمـپلکس (نتیجه ایجاد الك رنگـی  سپس رساندن آن به نقطۀ جوش و در 
  . است

مرحلۀ اول، مشابه رنگرزي پشم با رنگینۀ اسیدي است که در اکثر موارد، رنگینـۀ مـورد   
هـا و بـدون   رنگرزي به دست آمده با این رنگینـه . هاي میلینگ استاستفاده از گروه رنگینه

حساس است، بنابراین الزم است که به دندانه، ثبات ضعیفی دارد و نسبت به بازها و اسیدها 
  . ها ثبات بخشیدوسیلۀ ترکیب کردن با فلز به آن

توسط پشم،  32OCrبه  3CrOبر روي لیف، کاهش  3CrOمرحلۀ دوم، شامل رسوب 
این سه واکنش بـه طـور   . تشکیل الك استبا رنگینه بر روي لیف براي  32OCrو ترکیب

  : شوددهد و رنگرزي مطابق زیر انجام میزمان رخ میهم
درصد بر اساس وزن کاال اسید استیک با غلظت  5ـ 2کاال در حمام سرد رنگینه که شامل 

  رنگینـۀ حـل شـده اضـافه    . رودبر اساس وزن کاال سولفات سدیم است، فرو می% 10و % 30
رسد، سپس به مدت یک ساعت در دقیقه به نقطۀ جوش می 45مدت زمان  شود و دما طیمی

حمام رنگرزي با افزودن اسید استیک یا اسید سـولفوریک و یـا   . شوداین دما نگه داشته می
درصد بر اساس وزن کاال در دماي جوش به مدت نیم سـاعت   1ـ5/0اسید فرمیک به میزان 

کشی شـد، بـه   ی که حمام رنگرزي کامالً رمقهنگام. شودکشی میدیگر به طور کامل رمق
درصد بر اساس وزن کاال به آن اضافه  3تا  25/0شود و دي کرومات به مقدار آرامی سرد می

عمل دندانه دادن در جوش به مـدت نـیم تـا    . شودو دماي حمام مجدداً به جوش رسانده می
  . یابدیک ساعت دیگر ادامه می

کرومات عموماً ثلث دي. ات حائز اهمیت استـدي کروم اجتناب از مصرف بیش از حد  
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ها نسبت به اکسیداسیون حساس باشـند، ایـن   که رنگینهنسبت وزن رنگینه کافی است؛ چنان
  . مقدار نباید بیش از یک چهارم باشد

کرومـات الزم اسـت؛ اگرچـه    به طور کلی، براي تشکیل الك، مقادیر بسـیار کمـی دي  
برخی از سازندگان رنگینه، مقادیر . بهبود ثبات میلینگ ضروري استافزایش ناچیز آن براي 

دهند، بنابراین اي براي محاسبۀ مقدار کرومات مورد نیاز براي هر رنگینه ارائه میفهرست شده
  . یابدهاي رنگرزي و بار آلودگی پساب کاهش میهزینه
 

  انتخاب روش کاربرد .4ـ5
هـا را  با یـک روش کـاربرد دارد، ولـی اکثـر آن     هایی وجود دارد که تنهاگرچه رنگینه

هـاي خـاص   هـر روش، مزیـت  . توان براي مصرف در دو یا سه روش متفاوت به کار بردمی
  . شودخود را دارد که در اینجا شرح داده می

  
 دندانۀ کروم روش پیش  

هاي کرومی است، اما امـروزه نسـبت بـه    ترین شیوة رنگرزي با رنگینهاین روش، قدیمی
  . دو روش دیگر کمتر اهمیت دارد

  از معایب اصلی آن این است که به دو حمام نیاز دارد، بنابراین بـا سـرعت پـایین انجـام     
  . هاي نیروي انسانی مقرون به صرفه نیستشود و از نظر مصرف بخار آب و هزینهمی

با نمونـۀ سـفارش داده شـده     1هاي آن این است که امکان رنگ هماننديیکی از مزیت
هاي این روش براي رنگ. کندوجود دارد، زیرا در طی فرآیند رنگرزي، فام رنگی تغییر نمی

  . شودهاي نخ پیشنهاد میخصوص کالفروشن و به
  
  فرآیند متاکروم  

هاي کـافی بـا بـازده مناسـب بـا ایـن       در ابتدا مشکالت زیادي وجود داشت، زیرا رنگینه
هاي رنگی به جز رنگ مشـکی  امروزه این مشکالت در تمامی طیف. نداشتفرآیند وجود 

  . مرتفع شده است
                                                             

1. Colour Matching 
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تر ترین مزیت این روش، استفاده از یک حمام رنگرزي است که آن را اقتصاديبزرگ
  . سازداز روش پیشین می

  : اند ازمعایب این روش عبارت
به دلیل رسوب رنگینه بر روي  هاي تیره، ثبات و مقاومت در برابر سایشدر مورد رنگ. 1

  .یابدلیف اندکی کاهش می
کشـی رنگینـه ممکـن    شـود، رمـق  باال انجام می pHاز آنجا که رنگرزي در محلول با . 2

  .است کامل نباشد
  .تر استکروم ضعیفهاي رنگی در مقایسه با روش پساین روش در ایجاد طیف. 3
  
 کروم روش پس  

برابـر عملیـات میلینـگ را دارد، زیـرا رنگینـه در ایـن       این روش بهترین ثبات رنگـی در  
تـر از  رنگـرزي، انـدکی طـوالنی   . کندفرآیند، بهتر از دو روش دیگر به داخل لیف نفوذ می

  . هاي مشکی و آبی دریایی مناسب استاین روش براي رنگرزي رنگ. روش متاکروم است
ترین اشکال این روش، دشواري در به دست آوردن فام رنگی مورد نظـر اسـت،   بزرگ

  . زیرا رنگ نهایی تا تشکیل کامل الك مشخص نیست
  

  معایب رنگرزي؛ دالیل و رفع عیوب  .5ـ5
  : معایب رنگرزي ممکن است بستگی به موارد زیر داشته باشد

 تغییر در مواد .  
 عملیات قبل از رنگرزي .  
 انجام نادرست عملیات دندانه دادن و رنگرزي .  

هـاي کرومـی، اقـدام پـر     براي برطرف ساختن این معایب و به دلیل ثبـات بیشـتر رنگینـه   
  : تري مورد نیاز است و دو راهکار وجود داردانرژي و جدي

  . الك را تخریب کرده تا رنگینه به راحتی از لیف خارج شود) 1
  . کمپلکس را حذف کرد) 2
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% 5ي تخریب الك اسید فرمیک، اسید اگزالیک یا اسید هیدروکلریدریک با غلظت برا
شـود، سـپس عامـل    گـراد اسـتفاده مـی   درجـۀ سـانتی   85ـ   80به مدت نیم ساعت در دمـاي  

  . گردداحیاکننده براي احیاي رنگینه مصرف می
الزم به ذکر است که اگر رنگرزي بـه طـور محسوسـی نایکنواخـت اسـت، بهتـر اسـت        
رنگرزي براي ایجاد فام مشکی ادامه یابد تا رنگینه از لیف خارج شـود، زیـرا لیـف پـس از     

  . رنگرزي مجدد، ظاهر نامرغوبی دارد
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  فصل ششم
  هاي راکتیورنگینه

  

 
 
 
 
 مقدمه .1ـ6

تولیـدي را  گیـرد تـا کیفیـت کـاالي     یکی از فرآیندهاي تکمیلی که روي پشم انجام می
ها در این فرآیند، از مواد پلیمري و رزین. هرچه بیشتر افزایش دهد، تکمیل ضد چروك است

ها روي سطح کاالي پشمی، پوششی از فیلم پلیمري به وجود شود که با تأثیر آناستفاده می
هاي استفاده شده براي رنگرزي این مواد باعث کاهش ثبات شستشویی بیشتر رنگینه. یدآمی

هایی با ثبات شستشـویی بـاالتر نیـاز    لذا براي باال بردن کیفیت کاال، به رنگینه. گرددشم میپ
  هاي راکتیـویی کـه بـراي رنگـرزي پنبـه اسـتفاده       تواند با استفاده از رنگینهاین نیاز می. است

  .شوند، تأمین گرددمی
  هـا حاصـل   کتـرون هاي راکتیو به دلیل تشکیل پیوند کوواالنسی که از اشـتراك ال رنگینه

در واقع در اثر تشکیل این پیونـد، رنگینـه بـه    . ها برتري داردگردد، نسبت به سایر رنگینهمی
شود، و مقدار انرژي الزم براي شکستن این پیوند با مقدار صورت جزئی از لیف محسوب می

ی ایـن  بنـابراین ثبـات شستشـوی   . کندـ کربن برابري میانرژي الزم براي شکستن پیوند کربن
  .ها بسیار باالسترنگینه

هاي راکتیو عمدتاً تحت شرایط قلیایی نسبتاً قوي، براي رنگرزي الیاف سلولزي به رنگینه
که شرایط قلیایی معموالً به دلیل حساسیت پیوندهاي دي سولفیدي، روند، در حالی کار می



     

 هاي شیمیاییرنگرزي الیاف پروتئینی با رنگینه          150

در پشم، این امکـان و  هاي عامل خوشبختانه ماهیت شیمیایی گروه. براي پشم مناسب نیستند
هاي راکتیو بتوانند با الیاف در شرایط نسبتاً اسیدي واکنش کند تا رنگینهقابلیت را فراهم می

هاي متال هاي اسیدي لولینگ، و بعضی مشابه رنگینهها مشابه رنگینهبعضی از این رنگینه. دهند
اي اقبت و کنترل ویژهعمل رنگرزي براي یکنواختی، نیازمند مر. کمپلکس یک به دو هستند

عالوه بـر  . است، زیرا در صورت واکنش با لیف، امکان مهاجرت رنگینه دیگر وجود ندارد
است، داراي تمایل و  اي که روي لیف باقی ماندههاي تثبیت نشده و واکنش نیافتهاین، رنگینه

گردد، می گذاري در هنگام استفادهسابستنتیویته نسبت به لیف است که باعث مشکالت لکه
براي جلوگیري از خطر . هاي خاصی نیز در شستشوهاي بعد از رنگرزي الزم استلذا مراقبت
هـاي  دار شدن رنگرزي که به دلیل جذب غیریکنواخت الیاف پشم یا حتی بخشایجاد رگه

اسـتفاده از  . افتد، باید از مواد اضافی خاصی استفاده کردمختلف از یک لیف پشم اتفاق می
هـاي مناسـب پشـم،    هاي راکتیو به سبب داشتن هزینۀ باالتر در مقایسه با سایر رنگینـه رنگینه

  .معموالً محدود است
اولین رنگینۀ تجاري که قابلیت پیوند کوواالنـت بـا الیـاف نسـاجی را داراسـت، رنگینـۀ       

. جی. این رنگینه توسط اي. است C.I. Acid Orange 30آر با نام ژنریک سوپرآمین اورنج 
. ]J. Shore, 2002[براي رنگرزي پشـم، سـنتز و بـه بـازار عرضـه شـد        1930ربن در سال فا

  .نشان داده شده است) 1ـ6(ساختار رنگینۀ فوق در شکل 

  
  )C.I. Acid Orange 30(ساختار رنگینۀ راکتیو سوپرآمین اورنج آر ): 1ـ6(شکل 

پـذیر  اسـتخالفی و واکـنش  شود، این رنگینه داراي یک گـروه  طور که مالحظه میهمان
کلرواستیل آمینو است که طبق واکنش زیر، اتم کلـر در ایـن گـروه تحـت شـرایط اسـیدي       

تواند با لیف جایگزین شـود و یـک پیونـد کوواالنسـی بـا آن      ضعیف در حرارت جوش می
  :برقرار کند
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  واکنش رنگینۀ کلرواستیل آمینو با گروه تیول پشم): 1ـ6(طرح 

رسید که باال بودن ثبات شستشویی این رنگینۀ اسیدي روي پشم، به ظر نمیتا آن زمان، به ن
در » هوخست«شرکت . دوست پشم مرتبط باشدهاي هستهتشکیل پیوند کوواالنسی با گروه

هاي وینیل سولفون که قابلیت تشکیل پیوند با پشم را با گروه 1، دو رنگینۀ ریماالن1952سال 
این دو رنگینه تحت شرایط نزدیک بـه خنثـی، و طـی واکـنش     . داشتند، به بازار عرضه کرد

ـ کربن در گروه وینیل سولفون با لیـف  افزایشی نوکلئوفیلی از طریق پیوندهاي دوگانۀ کربن
  .شوندوارد واکنش می

تولید و عرضۀ این دو رنگینه به بازار، موفقیت بسیار بزرگی را براي شرکت هوخست بـه  
. هاي راکتیو براي رنگرزي سلولز تهیه شوده بزرگی از رنگینههمراه داشت، و باعث شد گرو

هاي ها به صورت بتاسولفاتواتیل سولفونیل، و تحت عنوان رنگینهگروه راکتیو در این رنگینه
هـاي  در اوایـل سـال   I.C.Iنیز از شرکت  3»راتی«و » استفن«. اندبه بازار عرضه شده 2رمازول

هاي فعال از نـوع  ها داراي گروهاین رنگینه. پشم تهیه کردندهاي راکتیو براي ، رنگینه1950
  .ـ تري آزین هستنددي کلروـ اس

  
  هاي راکتیوساختار رنگینه .2ـ6

  :هاي زیر استساختار کلی یک رنگینه راکتیو شامل بخش
 بخــش اصــلی مولکــول رنگینــه کــه مســئول رنگــین بــودن مولکــول و : کرومــوژن

  . سابستنتیویتۀ رنگینه نسبت به لیف است
 کنند که قابلیت تشکیل پیوند کوواالنت با لیف را در رنگینه ایجاد می: بخش راکتیو

  .شوندو در بعضی مواقع باعث افزایش سابستنتیویتۀ رنگینه نسبت به لیف می
                                                             

1. Remalan 
2. Remasol 
3. Stephen and Rattee 
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  که بخش راکتیو را به کروموژن متصل، و اغلب تأثیر زیادي روي : دهندهپل اتصال
  .کنندپذیري، حاللیت و سابستنتیویتۀ رنگینه اعمال میواکنش

 هاي حـل شـونده، معمـوالً از نـوع سـولفونیک اسـید کـه روي        یک یا بیشتر گروه
  .شوندهاي آروماتیک کروموژن استخالف میحلقه

 هـاي آمینـو کلـرو تـري     هـاي حـاوي گـروه   ن رنگینـه ها همچودر بعضی از رنگینه
آزین، یک گروه بدون رنگ آریل آمینو یا اسـتخالفات دیگـر بـه گـروه راکتیـو      

  .گردداتصال دارد، و باعث افزایش حاللیت و سابستنتیویتۀ رنگینه می
  

ایـن  . شـود هـاي کروموفـوري دیـده مـی    تـرین گـروه  هاي راکتیو، مهمدر ساختار رنگینه
شامل کروموفورهاي آزو، آزو متال کمپلکس، آنتراکینـون و مشـتقات فتالوسـیانین    ها گروه

هاي کروموفوري آزو، قابلیت پوشش محدودة وسـیعی  هاي راکتیو با گروهرنگینه. باشندمی
هـاي بـا ثبـات آبـی و سـبز      ها از زرد تا مشکی را دارا هستند، ولی براي تولیـد رنگینـه  از فام

اي از مشـتقات  هاي آبی فیروزهوري آنتراکینون، و براي تولید فامدرخشان از گروه کروموف
  .شودهاي مس و نیکل استفاده میمختلف فتالوسیانین

  هـاي راکتیـو بـا سـاختار کروموفـوري آزو،      تعدادي از رنگینـه ) 5ـ6(تا ) 2ـ6(هاي شکل
 هنـد دپـذیر مختلـف را نشـان مـی    هـاي واکـنش  آزو متال کمپلکس و آنتراکینـون بـا گـروه   

[Colour Index, 1992]:  
  

  
  
  

  
  

  با ساختار کروموفوري مونو آزو  C.I. Reactive Red 1رنگینۀ ): 2ـ6(شکل 
  آزینکلرو تري پذیر دي و گروه واکنش
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  با ساختار کروموفوري مونو آزو  C.I. Reactive Red 3رنگینۀ ): 3ـ6(شکل 

  آزینکلرو تري  پذیر منوو گروه واکنش

  
  با ساختار کروموفوري آزو متال کمپلکس  C.I. Reactive Red 23رنگینۀ ): 4ـ6(شکل 

  پذیر بتا سولفاتو اتیل سولفونیکو گروه واکنش

 
  با ساختار کروموفوري آنتراکینون  C.I. Reactive Blue 19رنگینۀ ): 5ـ6(شکل 

  پذیر بتا سولفاتو اتیل سولفونیکو گروه واکنش
  

هاي راکتیو وینیل سولفون به مقدار زیادي به سولفون از سري رنگینه گروه سولفاتو اتیل
ویـژه در  اهیـت پـل اتصـال دهنـده، بـه     م. کنـد حاللیت رنگینۀ راکتیو از این نوع کمک مـی 

هـاي  پذیري و سایر ویژگـی دار، روي واکنشهاي هالوژنهایی از نوع هتروسیکلیکرنگینه
هـا  پـذیر و اسـتخالفات آن  هاي واکـنش ساختار گروه. رنگرزي این رنگینه، اثر زیادي دارد

  .روي پایداري شیمیایی پیوند رنگینه با لیف قطعاً تأثیرگذار است
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ترین هاي راکتیو باید در نظر گرفته شود که مهمسازي رنگینهعوامل متعددي در تجاري
  :اند ازها عبارتآن

 اقتصادي بودن فرآیند تهیه و تولید رنگینه.  
 بودن مواد اولیه قابل دسترس.  
 هـاي مختلـف در   هاي راکتیو باید قابلیـت اتصـال بـا کرومـوژن    بخش: تغییرپذیري

  . هنگام ساخت را دارا باشند
 پـذیر بایـد   هاي واکـنش هاي برخوردار از بخشرنگینه: ثبات و پایداري انبارداري

  .تحت شرایط محیطی انبارداري از ثبات کافی برخوردار باشند
 ن محصول از نظر اقتصادي مقرون به صرفه باشد، و تثبیـت رنگینـه   راندما: کارآیی

  .تحت شرایط کاربردي معمولی باال باشد
 هاي ثبات از پایـداري قابـل   ـ رنگینه نسبت به آزمونپیوندهاي لیف: پایداري پیوند

 . قبولی برخوردار باشند
راکتیـو مناسـب   هـاي  پذیري را کـه در رنگینـه  هاي واکنشترین سیستمجدول زیر، مهم

  :دهدشود، نشان میپشم دیده می
هاي راکتیو براي پشم پذیر همراه با نام تجاري رنگینههاي واکنشگروه): 1ـ6(جدول 

[Colour Index, 1992]  
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هـاي راکتیـو، معمـوالً اهـداف زیـر را      پـذیر در رنگینـه  هـاي واکـنش  تمامی ایـن سیسـتم  
  : سازندبرآورده می

  فرآیند رنگرزي به میزان باالیی با لیف، پیوند کوواالنسی برقـرار  رنگینه در انتهاي
این حالت نیاز به عملیـات بعـدي و شستشـو بـراي کسـب حـداکثر ثبـات        . کندمی

  .کندمرطوب را محدود می
 هاي جذب و واکـنش بایـد چنـان باشـد کـه همیشـه سـرعت جـذب بیشـتر از          سرعت

یکنواخـت خواهـد شـد یعنـی     سرعت واکنش باشد؛ در غیر این صـورت، رنگـرزي نا  
پـذیر باشـد، بـه سـرعت بـا لیـف حتـی در دماهـاي پـایین          اي که بسـیار واکـنش  رنگینه

واکنش خواهد داد که این خود باعث کـاهش یکنـواختی عمـل رنگـرزي یـا قـدرت       
پـذیري آن بـا لیـف پـایین     اي کـه واکـنش  بـالعکس، رنگینـه  . شودمهاجرت رنگینه می

النسی و کسب حداقل ثبات شستشـویی، بـه حـرارت و    باشد، براي تشکیل پیوند کووا
 .هاي باالي رنگرزي نیاز خواهد داشتزمان

  
  هاي راکتیومکانیزم رنگرزي پشم با رنگینه .3ـ6

هـاي راکتیـو   هـاي راکتیـو، تمایـل بـه اسـتفاده از رنگینـه      اگرچه در آغاز پیدایش رنگینه
رنگرزي پشـم بیشـتر بـود، امـا دو      هاي دي کلرو تري آزینیل برايمناسب سلولز مثل رنگینه

  :مشکل وجود داشت
     توانـد در دمـاي پـایین رنگینـه را     الیاف پشم به دلیل حضـور الیـۀ کیوتیکـل، نمـی

در صورت افزایش حـرارت و تـورم الیـۀ کیوتیکـل، جـذب رنگینـه       . جذب کند
یابد که ایـن  کاهش می pHکشی با افزایش مشابه یک رنگینۀ اسیدي است و رمق

 30شود و لذا رانـدمان رنگـرزي از   ث افزایش میزان هیدرولیز رنگینه میخود، باع
هـاي راکتیـو بـا خـواص     تحقیقات براي یـافتن رنگینـه  . روددرصد فراتر نمی 40تا 

ویژه براي پشم به منظور داشتن ثبات شستشویی باالتر ادامـه یافـت،   تثبیت بیشتر، به
  در مقایســه بــا پنبــه بســیار  هــاي هیــدرولیز شــده از روي پشــمزیـرا حــذف رنگینــه 

  .تر بودمشکل
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           سرعت واکنش نباید خیلـی بـاال باشـد، تـا امکـان مهـاجرت و یکنـواختی بیشـتري بـه
از طـرف دیگـر،   . دار شـدن جلـوگیري گـردد   رنگینه داده شود و از نـایکنواختی رگـه  

همچنـین بایـد   . سرعت واکنش نباید خیلی کند باشد تا زمان رنگـرزي طـوالنی گـردد   
داشت که بر خالف پنبه، در اثر جذب اسید تشکیل شده توسـط پشـم، واکـنش    توجه 

  .گرددخود کاتالیست میبین لیف و رنگینه به طور خودبه
تواننـد بـا رنگینـه    دوسـت بسـیاري اسـت کـه مـی     هاي مختلف هستهکراتین پشم شامل مکان

هـاي  پپتیـدي و شـاخه  لیهاي آمینوي انتهایی زنجیرة پدر پشم واکنش نیافته، گروه .واکنش دهند
دوسـت بـه شـمار    هـاي هسـته  تـرین مکـان  جانبی آمینواسیدهایی چون لیزین و هیستیدین، از مهـم 

هـاي  هایی هستند که تحت شـرایط اسـیدي، مکـان   ها همان گروهاین مکان). 6ـ6شکل (آیند می
یـا غیـر راکتیـو     هاي راکتیو آنیـونی مثبت را براي جذب و تشکیل پیوند الکترواستاتیکی با رنگینه

  .سازندآنیونی فراهم می
  

  
  هادوست در کراتین پشم براي واکنش با رنگینههاي هستهمکان): 6ـ6(شکل 

  :تواند به سه شکل زیر صورت پذیردپیوند بین رنگینه در لیف می
 هـاي سـولفونات در   هاي اسـیدي بـه دلیـل حضـور گـروه     پیوند یونی مشابه رنگینه

حمام رنگرزي به تشکیل بیشتر این پیونـد   pHکاهش هرچه بیشتر . مولکول رنگینه
  :تشکیل پیوند فوق در طرح زیر نشان داده شده است. کندکمک می

    
  واکنش رنگینۀ راکتیو با گروه مثبت آمینوي پشم و تشکیل پیوند یونی): 2ـ6(طرح 

  

NaO3S-dye-NH - Reactive group  +  H3N
+-WOOl WOOl-N+H3      

-O3S-dye-NH - Reactive group 
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  ،هرچـه سـاختار   . هیـدروفوبیک و هیـدروژنی   پیوندهاي ثانویه از نوع وانـدروالس
  طـرح  (تـر باشـد، امکـان تشـکیل ایـن پیونـد بیشـتر اسـت         مولکولی رنگینه بـزرگ 

 ):زیر
 

    
  واکنش رنگینۀ راکتیو با پشم از طریق تشکیل پیوند ثانویه): 3ـ6(طرح 

 هـاي آمینـوي   پذیر لیف پشم؛ براي مثال، گروهپیوند کوواالنسی بین نقاط واکنش
پذیر مولکول رنگینه که در طرح زیـر  هاي واکنشپپتیدي پشم و گروهپلی زنجیرة

 :به طور شماتیک نشان داده شده است

    
  واکنش رنگینۀ راکتیو با گروه آمینوي پشم و تشکیل پیوند کوواالنسی): 4ـ6(طرح 

از کنند؛ همچنین شستشوهاي بعد دو نوع پیوند اولیه، ثبات باالیی براي رنگینه ایجاد نمی
سـازند، بنـابراین در   هاي تثبیت نشده را با مشکل همراه مـی رنگرزي به منظور حذف رنگینه

حقیقت الزم است که رنگینه توسط پیونـدهاي کوواالنسـی تثبیـت شـود تـا ضـریب تثبیـت        
  .افزایش یابد

= رنگینۀ تثبیت شده توسط پیوند کوواالنس/ رنگینۀ تثبیت نشده توسط پیوند کوواالنس
  تضریب تثبی

  ابتـدا رنگینـه هماننـد رنگینـۀ اسـیدي رفتـار      : دهـد تثبیت در رنگـرزي، در دو مرحلـه رخ مـی   
سپس واکـنش بـین رنگینـه    . گرددروي لیف تثبیت می) 3ـ6(و ) 2ـ6(هاي کند و مطابق طرحمی 

بـدیهی اسـت کـه اگـر رنگینـه      . افتـد نشان داده شده، اتفاق می) 4ـ6(و لیف مشابه آنچه در طرح 
معمـوالً هیـدرولیز در پشـم    . کننـد شود، فقط پیوند نمکی و پیوندهاي ثانویـه عمـل مـی   هیدرولیز 

بسیار کمتر از پنبه است، بنابراین مشـکل نیـز کمتـر اسـت و پیونـد کوواالنسـی بـر حسـب انـواع          
  .آیدخاص رنگینه به وجود می

NaO3S-dye-NH - Reactive group  +  H2N-WOOl   H2N-WOOl       dye-NH - Reactive group 

SO3Na

NaO3S-dye-NH - Reactive group  +  H2N-WOOl   NaO3S-dye-NH - Reactive group - HN-WOOl
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  :تواند بین پشم و رنگینه رخ دهددو نوع واکنش می
 واکنش جانشینی نوکلئوفیلی.  
 واکنش افزایشی الکتروفیلی با پیوندهاي دوگانه.  

هاي برموآکریل آمید هر دو نوع واکنش ممکن اسـت مطـابق طـرح زیـر رخ     در رنگینه
  :]A. D Broadbent, 2001[دهد 

  
  واکنش رنگینۀ راکتیو برموآکریل آمید با لیف پشم): 5ـ6(طرح 

جانشینی نوکلئوفیلی بـا یکـی از ایـن    یک رنگینه راکتیو با یک اتم هالوژن، از طریق واکنش 
  :دهدطرح زیر این واکنش را نشان می. دهدهاي آمینو در پشم غیر پروتونه واکنش میگروه

  
  .هاي آمینوي پشمواکنش رنگینۀ راکتیو حاوي یک اتم هالوژن با گروه): 6ـ6(طرح 

سولفیدي سیستین در هاي دي هاي سیستئین که از هیدرولیز گروههاي تیولِ باقیماندهگروه
آینـد  هاي راکتیو به شـمار مـی  هاي بعدي براي واکنش با رنگینهشوند، مکانپشم حاصل می

  ).7ـ6طرح (

  
  هاي تیول پشمواکنش رنگینۀ راکتیو حاوي یک اتم هالوژن با گروه): 7ـ6(طرح 

+NH3

CH-R

CO

X-dye-SO3
- H+

HO-
X-dye-SO3Na  + NH2

CH-R

CO

NH3 NH-dye-SO3Na  +  NH4X

CH-R

CO

X-dye-SO3Na 
NH3

NH

CH-CH2-SH  +  

CO

NH

CH-CH2-S-dye-SO3Na  +  NH4X

CO
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 .شـود در اثر هیدرولیز پیوندهاي دي سـولفیدي سیسـتئین، سـولفید هیـدروژن تولیـد مـی      
هاي راکتیو مطابق طرح هاي وینیل سولفون رنگینهتواند به تدریج با گروهترکیب حاصل می

زیر واکنش دهد و باعث غیر فعال شدن رنگینه گردد و مشتقات غیر فعال تیواتر را به وجود 
  .آورد

    
  .واکنش رنگینۀ وینیل سولفون با هیدروژن سولفید): 8ـ6(طرح 

پذیر آلفاـ برمو اکریل آمید نیز سولفید تولیدي با سیستم واکنشبه طریق مشابه، هیدروژن 
  :تواند واکنش بدهد و مطابق طرح زیر باعث حذف هیدروژن برمید گرددمی

    
  .واکنش رنگینۀ آلفاـ برمو اکریل آمید با هیدروژن سولفید): 9ـ6(طرح 

اکریـل آمیـد غیـر    ناپایدار بـوده و بـه   ) 1تیایران(در این واکنش، حد واسط تشکیل شده 
  .گردداشباع که از فعالیت کمتري برخوردار است، تبدیل می

هـاي هالوهتروسـیکلیک توسـط    این واکنش، شـبیه واکنشـی اسـت کـه در آن، رنگینـه     
  .گرددشود و اتم هالوژن توسط گروه تیول جایگزین میهیدروژن سولفید غیر فعال می

به صورت سریع و احتماالً نایکنواخت، هاي متداول رنگرزي پشم، ابتدا رنگینه در روش
. گـردد شود و افزایش زمان در جوش باعث کسـب یکنـواختی مطلـوب مـی    جذب لیف می

هایی انتخاب شوند که با هاي راکتیو، الزم است رنگینهبنابراین براي رنگرزي پشم با رنگینه
پـذیري  نشهـاي داراي واکـ  به عبارت دیگر، رنگینـه . سرعت کندتري با لیف واکنش دهند

  . کمتر باید گزینش شوند
                                                             

1. Thiirane  
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هاي پروسیالن که از سرعت کمتري روي سلولز برخوردارنـد، بـراي پشـم بسـیار     رنگینه
هاي متال کمپلکس یک به دو نامتقارن با وزن مولکولی ها، همان رنگینهاین رنگینه. اندمناسب

ولفونات و یک گروه هاي مونوآزو با یک گروه سگرم بر مول هستند که از رنگینه 800ـ 900
ها براي رنگرزي پشم، به حرارت جوش و این رنگینه. اندپذیر آکریل آمید مشتق شدهواکنش

  حداقل یک ساعت زمان نیاز دارند تا واکنش افزایشی روي پیوندهاي دوگانه مطـابق طـرح   
  :زیر صورت پذیرد

    
  )هیدرولیز(واکنش رنگینه پروسیالن با پشم و آب ): 10ـ6(طرح 

ها تمایل زیادي نسبت به پشم دارنـد و در هنگـام شستشـو بـه منظـور خـروج       این رنگینه
  .هاي تثبیت نشده با مشکل همراه هستندرنگینه

ها تحت عنوان این رنگینه. هاي دیگري بر همین اصول تولید شدند، رنگینه1966در سال 
  پـذیر  اراي گـروه واکـنش  هـا د آن. هاي النازول از شرکت سیبا به بازار عرضه شـدند رنگینه

آلفاـ برموآکریل آمید هستند که در ابتدا به صورت ترکیبات آلفا و بتاـ دي برمو پروپیونامید 
کننـد، در نتیجـه حالـت    باشند و در محیط قلیایی رقیق به آسانی هیدروژن برمید آزاد میمی

  :)مطابق طرح زیر(شود پذیر رنگینه حاصل میواکنش
  

    
  واکنش رنگینۀ آلفا و بتاـ دي برمو پروپیونامید در محیط قلیایی ): 11ـ6(طرح 

  و تشکیل رنگینۀ آلفاـ برمواکریل آمید
  

پذیر آکریـل آمیـد، آلفاــ برمواکریـل آمیـد یـا آلفـا و بتاــ دي         هاي واکنشورود گروه
   اصــلی برموپروپیونامیـد در مولکــول رنگینــه بـه آســانی توســط اسیالسـیون مســتقیم رنگینــۀ   
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)Dye-NH2(  با اسیدکلرایدهاي خاص)Cl-CO-R(    جـایی کـهR    بـه صـورتCH=CH2-، 
CBr=CH2-  یاCHBr=CH2Br- گیرداست، صورت می.  

هاي استفاده شده براي پشم را درصد کل رنگینه 5هاي راکتیو فقط حدود اگرچه رنگینه
  هـاي شـفاف بـا    فـام تواننـد  هـاي رنگـی دیگـر نمـی    یک از کالس شوند، ولی هیچشامل می

هاي آبی و هاي کرومی، اساساً براي فامرنگینه. هاي نوري و شستشویی باال را ایجاد کنندثبات
هـاي  شوند، در حالی که رنگینهاند، استفاده میها که از نظر اقتصادي مقرون به صرفهمشکی

  .ترندراکتیو به طور عمومی گران
هاي النازول خود را با دو رنگینۀ جدید آبـی  ، سري رنگینه1992در سال » سیبا«شرکت 

هاي کرومی آبی که از نظر فام رنگی با رنگینه Black Rو  Navy Bهاي سیر و مشکی با نام
  .سیر و مشکی مطابقت دارد، کامل کرد

  ویـژه هاي کرومی مشکی، به، که رقیب جدي رنگینهLanasol Black PVاخیراً رنگینۀ 
این رنگینه از نظر قدرت رنگزایی، متاماریزم و ثبات نوري به . از نظر قیمت است، تولید شد

کـه بـه روش افتـر کـروم       (C.I. Mordant Black 9)یـا   Eriochrome Black PVرنگینۀ  
براي رنگرزي، یک مادة یکنواخت کننده آمفوتر و عملیات . شود، نزدیک استرنگرزي می

  .است بعدي با آمونیاك نیاز
پذیر هالوهتروسـیکلیک کـه بـراي رنگـرزي     هاي داراي گروه واکنشتعدادي از رنگینه

یـک اسـتثناي گـروه    . انـد شوند، قابل استفاده براي رنگرزي پشـم الیاف سلولزي استفاده می
هـاي  این گروه در سري رنگینـه . ـ دي فلوئورو پیریمیدین است4و  2ـ کلرو، 5پذیر واکنش
  بـراي پشـم اسـتفاده     Dystarاز شـرکت   Verofixو  Clariantاز شرکت  Drimalanراکتیو 

اند که دو یا سه گروه سولفونات، و هاي متعارفها از همان کروموژناین رنگینه. شده است
رنگینۀ اصلی داراي یک استخالف آلکیل آمینو . گرم بر مول دارند 800ـ600وزن مولکولی 

رنگینۀ . کندو پیریمیدین، یک رنگینۀ راکتیو تولید میاست که در واکنش با کلروتري فلوئور
هـاي مختلـف   تولیدي داراي دو ایزومر به صورت زیر اسـت کـه هنگـام تثبیـت روي مکـان     

  .شودنوکلئوفیلی در کراتین ساختارهاي پیوندي مختلفی حاصل می
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  واکنش رنگینه با حلقۀ کلروتري فلوئورو پیریمیدین ): 12ـ6(طرح 

  نگینۀ راکتیو با دو ساختار مختلفو تشکیل یک ر
 

در سیسـتم  ) فلوئـور (هـا بـه حضـور بـیش از یـک اتـم هـالوژن        درجۀ تثبیت باالي این رنگینه
هـاي آمینـوي   پذیر رنگینه مرتبط است، و در صورت واکنش اولین اتم فلوئـور بـا گـروه   واکنش

  .شودپشم، اتم دوم همچنان فعال است و فقط کمی از فعالیت آن کاسته می
هاي ریـالن از  هاي جدیدي بر اساس هتروباي فانکشنال تحت عنوان رنگینهاخیراً رنگینه

یکـی  : پذیرها شامل دو گروه واکنشاین رنگینه. به بازار عرضه شده است Dystarشرکت 
. انـد دي فلوئورو پیریمیدین، و دیگري گـروه سـولفاتو اتیـل سـولفون     4و  2ـ کلرو، 5گروه 

ها براي رنگرزي پشم، در محیط اسیدي ضعیف و براي ابریشم، در شرایط ینهکاربرد این رنگ
  .شودقلیایی متوسط توصیه می

هاي اسیدي در محلول اسیدي ضعیف روي پشم به کار هاي راکتیو، مشابه رنگینهرنگینه
  کشـی و تثبیـت معمـوالً باالسـت و عملیـات شستشـو بـه منظـور خـروج          میزان رمق. روندمی

معموالً رنگرزي پشـم بـا   . ي تثبیت نشده روي لیف، فقط در عمق سنگین نیاز استهارنگینه
دار هاي راکتیو از یکنواختی کمتري برخوردار است و مشکل نایکنواختی رگـه رگـه  رنگینه

کنند، لذا رنگرزي با این نوع رنگینه بیشتر روي الیاف و فتیلۀ شـانه شـده   را تشدید می 1شدن
مواد کمکی آمفوتر یا کاتیونی ضعیف بـراي افـزایش   . هاي پشمیگیرد تا پارچهصورت می

                                                             
1. Skittery  
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ها، به علت گران رغم ثبات نوري و ثبات شستشویی خوب آنعلی. اندیکنواختی در دسترس
  .گیرندشان، کمتر مورد استفاده قرار میبودن قیمت

  
  هاي راکتیو روي ابریشمرنگینه .4ـ6

سیستین است و مقدار لیزین و هیسـتیدین در آن بسـیار   فیبروئین ابریشم، فاقد آمینو اسید 
%) 13(وزن کل ابریشم است، اما داراي آمینو اسیدهاي تیروسین فنولیک % 1کم و در حدود 
باشـد،  درصد آمینو اسـید گالیسـین مـی    44است و از آنجا که داراي %) 16(و سرین الکلی 

دهاي ابریشم رنگرزي شده مشـخص  آنالیز آمینو اسی. هاي آمینوي بیشتري استداراي گروه
هـاي آمینـوي لیـزین، گـروه     کند که واکنش بین فیبروئین و رنگینۀ راکتیو اساساً با گروهمی

در شرایط . گیردپپتیدي صورت میهاي آمینو انتهایی زنجیره پلیایمینوي هیستیدین و گروه
  . دهندهاي هیدروکسی تیروسین و سرین نیز واکنش میقلیایی، گروه

اند، ولی انواع مهـم  هاي راکتیو تجاري خاصی براي رنگرزي ابریشم معرفی نشدهرنگینه
شـوند، قابـل   هاي راکتیو که براي رنگرزي الیاف پشم و الیاف سـلولزي اسـتفاده مـی   رنگینه

  .استفاده روي ابریشم نیز هستند
در هر حـال،  . وندتوانند براي ابریشم استفاده شهاي راکتیو میاز نظر تئوري، تمام رنگینه

هـاي راکتیـو بایـد از شـرایط زیـر      براي کسب کیفیت بهتـر ابریشـم رنگـرزي شـده، رنگینـه     
  :برخوردار باشند

   خیلــی از . بــه طـور خــاص در خصـوص ابریشــم اهلـی مهــم اسـت    : روشـنایی فـام  
تر است و ابریشم رنگرزي شده، راندمان رنگی ها روي ابریشم وحشی تیرهرنگرزي

  .دهدکشی کمتر نشان میدلیل رمق تري را بهپایین
 گردد، بنابراین ابریشم در محیط قلیایی و دماي باال تخریب می: پذیري بیشترواکنش

  .هاي راکتیو در یک شرایط اسیدي تا خنثی باید انجام شودرنگرزي با رنگینه
 هاي غیـر مـداوم رنگـرزي    ها براي روشمصرف رنگینه: پایداري خوب انبارداري

هـا بایـد پایـداري بـاالیی را در مقابـل انبـارداري       محدود است، لذا رنگینـه ابریشم 
  .داشته باشند
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هاي راکتیو همچون دي کلروتري آزین، دي کلرو کینوکسالین تواند با رنگینهابریشم می
. پذیري باالیی برخوردارند، به آسانی رنگرزي شودیا دي فلوئورو پیریمیدین که از واکنش

بخشـی را بـه همـراه    نتایج رضـایت  6ـ 5برابر با  pHگراد و درجۀ سانتی 70ـ60کشی در رمق
هـاي دي  رنگینـه . ویژه اگر عملیات بعدي در شرایط قلیـایی مالیـم صـورت پـذیرد    دارد، به

ساعت بـه کـار    6ـ 4کربنات سدیم و زمان بچ توانند به روش پدیج با بیکلروتري آزین می
ــ رنگینـه در   هاي راکتیو، پیوند فیبروئینسلولزي با رنگینهدر مقایسه با رنگرزي الیاف . روند

هاي پایداري این پیوندها هنگام رنگرزي با رنگینه. بسیار پایدار است 10ـ4بین  pHمحیط با 
  .هاي اسیدي و قلیایی بیشترین استدي فلوئورو پیریمیدین در محیط

هـاي درخشـان بـا    است و فامهاي سولفاتواتیل سولفون براي ابریشم بسیار مناسب رنگینه
در حضور نمک گلوبر با  pH=7-8گراد و درجۀ سانتی 80هاي مرطوب باال در دماي ثبات

که براي رنگرزي » سیبا«هاي النازول از شرکت رنگینه. شودعملیات تثبیت قلیایی حاصل می
توانند براي میشوند و درجۀ تثبیت باالیی در شرایط قلیایی به همراه دارند، پشم استفاده می

هاي آلفاـ برموآکریل آمید یا آلفا ها شامل گروهاین رنگینه. رنگرزي ابریشم نیز استفاده شوند
  .و بتاـ دي برموپروپیونامید هستند

  
  هاي راکتیو به روش غیر مداومرنگرزي پشم با رنگینه .5ـ6

هاي آمونیوم و اسید با استفاده از نمک pH=5-6هاي راکتیو روي پشم معموالً در رنگینه
یابد کاهش می pHکشی در مقادیر باالتر میزان رمق. رونداستیک در صورت لزوم به کار می

رنگرزي . گردد، سریع و باعث رنگرزي نایکنواخت میpHتر و جذب رنگینه در مقادیر پایین
هاي راي فامب 5/5ـ5تر یعنی هاي روشن و کمی پایینبراي فام 6ـ 5/5کمی باالتر یعنی  pH در

  .شودسنگین انجام می
گراد کامل است، اما به منظور اطمینان درجۀ سانتی 100کشی اغلب در دماهاي زیر رمق

  .یابدگراد افزایش میدرجۀ سانتی 100از واکنش کامل رنگینه با لیف دما به 
دقیقـه در دمـاي    20ـ15شود رنگرزي به مدت به منظور مهاجرت بهتر رنگینه توصیه می

هـاي راکتیـو بـه    معمـوالً بـه دلیـل تمایـل رنگینـه     . گـراد صـورت گیـرد   درجۀ سانتی 70ـ 65
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دار شدن رنگرزي، از مواد یکنواخت کننده در فرآینـد اسـتفاده   رنگرزي نایکنواخت و رگه
  .هاي کاتیونی و آنیونی هستنداین مواد به صورت آمفوتر، و داراي گروه. شودمی

شـوند، مـواد   کننده که باعـث کـاهش سـرعت رنگـرزي مـی     برخالف بیشتر مواد یکنواخت 
رنگینـۀ  . گردنـد هـاي راکتیـو باعـث شـتاب رنگـرزي مـی      کمکی براي رنگرزي پشـم بـا رنگینـه   

کمـپلکس تشـکیل   . دهنـد هاي کاتیونیک مواد کمکی، تشکیل کمـپلکس مـی  آنیونیک با مکان
. ه پشـم برخـوردار اسـت   شده همچنان آنیونیک است و از تمایل و سابسـتنتیویتۀ خـوبی نسـبت بـ    
  شـود، ولـی قـادر بـه نفـوذ      بنابراین کمپلکس مذکور در دماي پایین، روي سطح لیف جذب مـی 

توانـد  شـود و رنگینـه مـی   تدریج شکسته میبا افزایش حرارت، کمپلکس به. به داخل لیف نیست
  گـرزي  اسـتفاده از چنـین مـوادي از نـایکنواختی و رن    . در این حالت، بـه داخـل لیـف نفـوذ کنـد     

ــوگیري مــی رگــه رگــه ــه دار شــدن جل ــر رنگین ــد و ســازگاري بهت ــراهم  کن   هــا را در مخلــوط ف
  .سازدمی

  هــاي سـنگین، نیـاز بــه عملیـات شستشـوي بعــدي بـه منظـور خــروج       رنگـرزي در عمـق  
  .هاي تثبیت نشده دارد تا ثبات مرطوب کاالي رنگرزي شده بهبود یابدرنگینه

دقیقـه در   15درجـۀ سـانتیگراد بـه مـدت      80توانـد در دمـاي   بعد از رنگرزي، کـاال مـی  
شستشو شود و به دنبال آن آبکشی بـا   pH=8-8/5حمامی حاوي محلول رقیق آمونیاك در 

  .آب حاوي کمی اسید استیک صورت گیرد
توانـد در محلـول   براي جلوگیري از تخریب پشم در محـیط قلیـایی، عمـل شستشـو مـی     

یـا بـا    pH=6/5در ) حاصل از واکـنش فرمالدئیـد و آمونیـاك    هگزامتیلن تترامین(هگزامین 
  .کربنات انجام گیرداستفاده از سدیم بی

  دهــد و ضــد چــروك هــاي پلیمــري واکــنش مــیبــا رزیــن 1پشــم در فرآینــد هرکاســت
هاي راکتیـو  هاي مواد کاتیونی روي سطح کاال، باعث جذب سریع رنگینهباقیمانده. شودمی
پوشش رزین، پشم . فوق، مواد یکنواخت کنندة معمولی، کمتر مؤثرنددر حالت . گردندمی

 110هـاي تیـره هنگـام رنگـرزي در     ها براي فامبهترین ثبات. کندرا از تخریب محافظت می
 .شونددقیقه حاصل می 30گراد به مدت درجۀ سانتی

                                                             
1. Hercosset  
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  نیمه مداوم هاي راکتیو به روشرنگرزي پشم با رنگینه .6ـ6
توانند هم روي پارچه و هم روي فتیلۀ پشم شانه شده بـه روش فـوالرد   راکتیو میهاي رنگینه

افـزایش غلظـت دهنـده بـه     . شودساعت زمان داده می 24ـ72به کار روند و به دنبال آن، به مدت 
هـاي زیـاد اوره مـورد    غلظـت . شـود محلول فوالرد باعث برداشت بیشتر محلول توسط کـاال مـی  

اوره باعـث شکسـتن تجمـع    . سولفیت اسـت محلول نیز حاوي سدیم متا بی .گیرداستفاده قرار می
  سـولفیت سـدیم باعـث احیـاي پیونـدهاي دي سـولفیدي و تولیـد        هـا، و متـا بـی   مولکولی رنگینـه 

. گـردد ایـن عمـل باعـث افـزایش و یکنـواختی تثبیـت رنگینـه مـی        . شودهاي فعال تیول میگروه
  شـود و  محلـول فـوالرد، باعـث تـورم بیشـتر الیـاف مـی       سولفیت سـدیم در  ترکیب اوره و متا بی

  .کندرنگینه بهتر به داخل لیف نفوذ می
ــه ــا     رنگین ــوفیلی ب ــی نوکلئ ــانیزم افزایش ــی مک ــال، ط ــۀ فع ــدهاي دوگان ــاي داراي پیون   ه

. آیند، لذا محلول فوالرد پایدار نیستدهند و به حالت غیر فعال درمیسولفیت واکنش میبی
و دریمارن  MXهاي پروسیون هاي راکتیویی همچون رنگینهاند با رنگینهتوروش پدـ بچ می

K سپس کـاالي رنگـرزي   . شوند، براي رنگرزي پشم استفاده شودکه روي پنبه استفاده می
سازي بـا اسـید   شده با محلول رقیق آمونیاك عمل شده و به دنبال آن، آبکشی و عمل خنثی

این فرآیند بسـیار اقتصـادي   . شودتثبیت نشده انجام میهاي استیک، به منظور خروج رنگینه
 .دهداست و تخریب الیاف را کاهش می



 

  
  
  
  
  

  

  نامهواژه
Absorption جذب شیمیایی، جذب همراه با نفوذ 

Acid dye اسیدي ۀرنگین 

Adsorption  جذب سطحی 

Affinity  تمایل 

After Chrome  دندانه دادن پس از رنگرزي 

After treatment  عملیات بعدي 

American Association of Textile Chemists 
and Colorists (AATCC)  

 انجمن شیمی نساجی و رنگرزي آمریکا

Basic dye بازیک ۀرنگین  
Bleaching  سفیدگري  
Cationic dye بازیک ۀرنگین  
Chelating  دندانه دادن  
Chelation دار شدندندانه  
Chrome dye کرومی ۀرنگین  
Chrome mordant دندانه دادن قبل از رنگرزي  
Cold dyeing ینرنگرزي در دماي پای  
Color fastness ثبات رنگی  
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Color matching رنگ همانندي  
Color yield راندمان رنگی  
Colour Index کالرایندکس، کتاب مرجع رنگ  
Concentration غلظت  
Cotton پنبه      
Coupling عمل کوپلینگ، جفت شدن  
Covalent bond پیوند کوواالنسی  
Degradation تخریب  
Desorption دفع  
Diazotation دیازوتاسیون، تشکیل پیوند آزو  
Diffusion نفوذ  
Direct dye مستقیم ۀرنگین  
Discharge  خروج رنگینه از لیف    
Disperse dye رنگینه دیسپرس  
Dye رنگینه  
Dyeing رنگرزي  
Dyeing Equilibrium تعادل رنگرزي  
Dyeing method رنگرزي روش  
Dyeing rate سرعت رنگرزي  
Dyeing temperature دماي رنگرزي  
Dyeing theory تئوري رنگرزي  
Electrolyte  الکترولیت    
Exhaust dyeing  کشیرنگرزي به روش رمق  
Exhaustion کشیرمق  
Fixation  تشکیل پیوند بین رنگینه و لیف، تثبیت  
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Freundlish Isotherm  فریندلیشایزوترم  
Glauber’s salt ،سدیم سولفات نمک گلوبر  
Hue فام، شید  
Hydrolysis  هیدرولیز، واکنش با آب  
Hydrophilic  آبدوست  
Hydrophobic آبگریز  
Indigo  ،خمی ۀیک رنگین ایندیگو  
Intermediate واسط  
Langmuir Isotherm ایزوترم النگمیور  
Level   یکنواختیکنواختی، رنگرزي  
Leveling acid dye  هاي اسیديرنگینه اسیدي یکنواخت شونده، یک گروه از رنگینه  
Leveling agent ماده یکنواخت کننده    
Light fastness ثبات نوري    
Liquor محلولی شامل رنگینه و مواد شیمیایی الزم  
Liquor ratio (or liquor to goods ratio)  کاالنسبت حجم حمام به وزن    
Mauveine مووین  
Meta Chrome زماندندانه دادن به روش هم  
Metal complex dye رنگینه متال کمپلکس  
Migration مهاجرت  
Milling dye  هاي اسیديیک گروه از رنگینه  
Molecular weight وزن مولکولی  
Mordant کنددندانه، فلزي که در تشکیل پیوند بین رنگینه و لیف شرکت می.  
Mordant dye  دارد) فلز(اي که هنگام استفاده نیاز به دندانه اي، رنگینهرنگینه دندانه.  
Natural colorant رنگزاي طبیعی  
Nernst Isotherm ایزوترم نرنست  
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Pad ور کردنغوطه  
Padding وريرنگرزي به روش غوطه  
Pigment  رنگدانه، ماده رنگزایی که در آب نامحلول است.  
Polymer  اندتر تشکیل شدهها از تعداد زیادي واحدهاي کوچکیک ماده شیمیایی که مولکول.  
Pre-metalized dye  رنگینۀ متال کمپلکس  
Pre-mordant دندانهپیش  
Protein  شوندپلیمرهاي بیولوژیکی که از آمینو اسیدها تهیه می.  
Reactive dye راکتیو ۀرنگین  
Reversible process پذیرفرآیند برگشت  
Rubbing fastness ثبات سایشی  
Scouring  فرآیند شستشویی در محیط قلیایی  
Silk ابریشم  
Skittery رگه شدن رگه  
Soaping صابونی کردن  
Society of dyers and colorists (SDC) انجمن رنگرزان و نقاشان  
Strike dyeing ايرنگرزي ضربه  
Substantive (ity) محلول به لیف تمایل و حرکت رنگینه از  
Sulfur dye گوگردي ۀرنگین  
Super milling  هاي اسیديیک گروه از رنگینه    
Surface active agent ماده سطح فعال  
Surfactant  ماده سطح فعال  
Unlevel نایکنواختی در رنگرزي  
Vat dye  خمی ۀرنگین  
Wash fastness  ثبات شستشویی  
Wool پشم  
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