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 چکیده 

به دلیل افزایش روز افزون  امروزه صرفه جویی در مصرف انرژی و زمان در همه صنایع و از جمله رنگرزی الیاف ، نخ و پارچه از اهمیت زیادی برخوردار است. این اهمیت

ی ، توجه به کیفیت منسوج رنگ شده نیز اهمیت جمعیت و افزایش تقاضا ، و نیز محدودیت منابع تامین انرژی است. در کنار این تالش برای صرفه جویی در زمان رنگرز

تحقیق حاضر ، بررسی تاثیر تابش زیادی دارد. یکی از روش های نوین در برخی صنایع، استفاده از انرژی مایکروویو جهت عملیاتی است که نیاز به دمای باال دارد . هدف از 

رنگرزی می شود . به این منظور نمونه هایی از نخ ابریشم تهیه شد و با رنگزا های اسیدی رنگزا های امواج مایکروویو بر خصوصیات رنگ پذیری نخ ابریشم است که توسط 

گردید و شرایط بهینه به دو روش، امواج مایکروویو و نیز به روش متداول رنگرزی گردید. ویژگی های رنگی ، ثبات شستشویی، نوری و یکنواختی در دو روش مقایسه اسیدی 

تعیین شد. نتایج به دست امده نشان داد که با استفاده از روش مایکروویو در رنگرزی، می توان ضمن کسب فام هایی شفاف تر و اسیدی ویو با رنگزا های رنگرزی مایکرو

ت به حساب می آید، صرفه عدرخشان تر و بدون تفاوت چندان در ثبات شستشویی به یکنواختی مناسب رسیده و در عین حال در زمان و انرژی، که فاکتور مهمی در صن

 .جویی کرد

 

 رنگرزی ،مایکروویو  ،ابریشم   ، اسیدیرنگزا های  : کلیدیهای  واژه
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 مقدمه :

که می توان از انرژی ماکروویو در بسیاری از امور روزمره کاربرد دارد . امواج کوتاه میکرو یا به اصطالح مایکروویو دارای انرژی بسیار باالیی بوده 

در  این استفاده می تواند از گرم کردن غذا در آشپزخانه تا مصارف صنعتی باشد. بسیاری از فرآیندهایی که نیاز به انرژی باال دارد استفاده کرد.آن در 

به طور معمول  نساجی نیز با توجه به نیاز به انرژی باال برای گرم کردن آب ماشینهای رنگرزی ، می توان از ماکروویو برای این منظور استفاده کرد.

، به  دبه درون منسوج صورت می پذیردر فرآیندهای تکمیلی ورنگرزی در نساجی که به انرژی حرارتی نیاز باشد، همواره انتقال حرارت از بیرون 

آوری مانند فوق خشک شدن ومهاجرت ماده ی رنگی نحوی که همواره سطح جسم از درون آن گرمتر بوده واین امر می تواند منجر به نتایج زیان 

زم گرمایش با فرکانس باال که ماکروویو نوعی از آن است توانایی تولید گرما دردرون توده منسوج را دارد واز این رو مکانیزم عمل با مکانی. گردد 

به درون منسوج است ، می شود. به عالوه اینکه در رنگرزی  حرارتی از بیرونشیب  انتقال حرارت متفاوت بوده ولذا کمتر دچار مشکالتی که ناشی از

یکنواخت وتا صد درجه افزایش داد که این در شرایط متداول به راحتی اتفاق نمی افتد. بررسی  با ماکروویو میتوان دمای درونی کاال را به صورتی.

استفاده از این نوع منابع انرژی جهت تامین حرارت در رنگرزی  های انجام گرفته در رنگرزی با رنگ های شیمیایی مختلف بیانگر نتایج مطلوب

  .(1: 1386مالحسینی ، –توکلی منسوجات می باشد )

این فرایند ها مواد شیمیایی مورد نظر را برای کمک، شتاب بخشی یا کند کردن روند  .کنندفرآیند رنگرزی منسوجات انرژی زیادی را مصرف می

اده و می بایست از حرارت باال برای انتقال مواد از محلول محیط فرایند به سطح کاالی نساجی در زمان قابل قبول اقدام فرایند مورد استفاده قرارد

جهان پیشرفته و صنعتی  در .(1387حدادیان نفت ، ) و استفاده کم از مواد شیمیایی است هدف از فرایند های جدید کاهش انرژی مصرفی. نماید

: 1391ر، -شیشو)محصوالت تولیدی با صرفه تری از نقطه نظر کمی وکیفی به دست آید، های نوین تالش بر این است کهروشحاضر با استفاده از 

8) 

می نویسند ؛ رنگرزی پارچه "رنگرزی پارچه پلی استر با رنگ دیسپرس به کمک مایکروویو "همکارانش در تحقیقی با عنوان  محمد صالح موسوی و

زی دیسپرس تحت شرایط حرارت معمولی ومایکروویوانجام شد. به منظور تعیین اینکه آیا حرارت مایکروویو می تواند موجب های پلی استر با رنگر

ان می افزایش قابلیت رنگ پذیری پارچه های پلی استر شود مورد مطالعه قرار گرفت. خواص ثباتی نمونه های رنگ شده ، اندازه گیری شد. نتایج نش

های رنگ شده با مایکروویو از ثبات بسیار خوبی برخوردارند و قابلیت رنگ پذیری پارچه های پلی استر با رنگرزی دیسپرس با  دهد که تمام نمونه

 .استفاده از حرارت مایکروویو بهبود یافته است

 (2013   ( Saleh Mohammed Al Mousawi. Morsy Ahmed Ei apasery   

به کمک مایکروویو در زمان های مختلف انجام شده است ،  1برای بهبود استخراج رنگ آبی از گیاه هندی شکه توسط سینها و همکاراندر تحقیقی 

تکنیک  قدرت رنگی و عملکرد رنگ با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتری مورد مطالعه قرار گرفت . نتایج نشان می دهد که استخراج با استفاده از

 ( Sinha.k.et.al 2012استخراج آبی بوده است) مایکروویو بهتر از روش های مرسوم

                                                           
1- butterfly pea  
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به مقایسه فام وعمق رنگی حاصل  ، اسیدیدر تحقیق حاظر با هدف بررسی امکان کاربرد شرایط ماکروویو جهت رنگرزی کاالی ابریشم با رنگزاهای 

 به روش آزمایشگاهی می باشد. از لحاظ جهت گیری های پژوهشی از نوع کاربردی و تحقیقاین است. کروویو پرداخته شدهیما در دو حالت معمولی و

 :مواد و دستگاه های مورد نیاز -1

 نخ ابریشم  -

  ساخت شرکت مرک آلمان %99اسید استیک  -

 ALLIACID Turquse. BLUE. 5G. Made in Taiwan  رنگ اسیدی آبی -

  Ariacid Green S.B 11-9312 . Alvan Saabet CO رنگ اسیدی سبز -

 X-rite sp 62 مدل دستگاه اسپکتروفتومتر انعکاسی -

 شرکت الکتروصنعت یزد  D65  دستگاه ثبات نوری -

 شرکت مدیا  w-f2821-eco-s/w Mمدلدستگاه مایکروویو  -

 کد گذاری نمونه ها :-2

انواع متغیر ها و نحوه تعریف   -1به منظور آسان تر شدن تحلیل ها از نتایج آزمایشات و درک بهتر مخاطب ، کد گذاری صورت گرفته است . جدول 

 آنها را نشان می دهد.

کار رفته است. متغیر ها شامل دو رنگزای اسیدی برای رنگرزی به دو روش مایکروویو و روش متداول به  در این تحقیق به طور کلی از نخ ابریشمی و

 نمونه های کد گذاری شده را نشان می دهد.  -3زمان رنگرزی، روش آزمایش می باشد. جدول

 تعریف کد گذاری نمونه ها -1جدول  

 کد نمونه ها

S نخ ابریشم 

C روش متداول 

M روش مایکروویو 

T زمان 

G رنگ اسیدی سبز 

B رنگ اسیدی آبی 

 

 روش انجام آزمایش  -2
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 -2مطابق جدول  %1با غلضت رنگزاهای اسیدی  %4، نمونه های ابریشم با جهت بررسی تاثیر شرایط مایکروویو بر رنگرزی نسبت به شرایط معمولی 

به حمام رنگرزی ، رنگزا ابتدا پس از افزودن ، برای داشتن شرایط کامال یکسان از لحاظ زمان و دمای رنگرزی  .تحت عملیات رنگرزی قرار گرفت

 .ی آبکشی شده به حمام رنگرزی اضافه گردید داده شد و سپس در دمای جوش کاال دمای حمام در هر دو روش به جوش افزایش

 شرایط رنگرزی نخ ابریشم  -2جدول 

 L :R رنگرزی در دمای جوش دقیقه (min مدت زمان ) 

1 2 30 :1 

2 5 30 :1 

3 15 30 :1 

4 30 30 :1 

5 60 30 :1 

 

رنگرزی گردیدند. سپس نمونه های رنگرزی شده از  به روش مایکروویو و متداول دقیقه 60، 30، 15، 2،5یبا زمان هادمای جوش  نمونه ها در

خشک گردید و سپس با استفاده    *bو  *aو  *L. بخشی از این نمونه ها جهت مقایسه مقادیر  شدحمام خارج گردید و به صورت موثر آبکشی 

مورد بررسی قرار گرفت. بخشی از هر نمونه پس از رنگرزی و آبکشی  جهت بررسی و مقایسه  D65دستگاه اسپکترو فتو متر انعکاسی با منبع نوری 

ویی به همراه هر نمونه تحت عملیات شستشو قرار گرفت. جهت بررسی ثبات شستش ISO 105-03-1985ثبات های شستشویی بر اساس استاندارد 

دترجنت غیر یونی در دمای gr/l  2رنگرزی شده یک نمونه نخ ابریشمی و یک نمونه نخ پشمی به صورت تابیده شده به هم در حمام شستشو حوی 

 دقیقه تحت شستشو قرار گرفت . 30،  به مدت  L:R 1:30 درجه با  60

 اسیدی :رنگزاهای  ابریشم بااسپکتروفتومتری نخ نتایج آزمایشات  -3

نمونه نخ های ابریشمی با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر انعکاسی بدست آمد. در این بخش آزمایشات به منظور بررسی اثر زمان  ( Labنتایج ) 

 نشان داده شده است. -3رنگرزی نمونه ها در زمان مختلف رنگرزی شدند. نتایج اسپکتروفتومتری نمونه ها در جدول 

 زی شده به روش متداول و مایکروویونتایج آزمایشات اسپکتروفتومتری نمونه های ابریشم رنگر -3شماره  جدول

 

b* a* L*  زمان دقیقه k/s ردیف کد نمونه ها 

 10/18+ 41/19_ 95/57 2   10/3 SGC 1 

 02/18+ 36/19_ 61/56 5 57/3 SGC 2 
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 اسیدی : رنگزاهای ابریشم بانخ  نمونه های   *Lمقایسه تغییرات -4

 

 52/17+ 67/19_ 80/54 15  63/3 SGC 3 

20/17+ 05/20_ 01/54 30 82/3 SGC 4 

25/16+ 75/21_ 46/50 60  29/4 SGC 5 

46/21_ 16/32_ 79/66 2 35/1 SBC 6 

14/25_ 15/37_ 25/59 5  2 SBC 7 

07/27_ 33/37_ 55/54 15  57/2 SBC 8 

92/27_ 89/36_ 54/54 30  62/2 SBC 9 

43/27_ 51/37_ 00/55 60 80/2 SBC 10 

82/17+  47/19_  18/58  2 17/3  SGM 11 

84/17+  96/18_  08/59  5  19/3  SGM 12 

88/16+  07/20_  30/56  15  29/3  SGM 13 

07/16+  98/18_  36/55  30  56/3  SGM 14 

07/15+  23/17_  13/61  60  20/4  SGM 15 

13/23_  19/32+  26/68  2   17/1  SBM 16 

10/25_  35/35_  35/63  5  44/1  SBM 17 

31/27_  59/36_  12/57  15  80/2  SBM 18 

19/28_  95/36_  25/57  30  10/2  SBM 19 

50/28_  51/35_  79/57  60  40/2  SBM 20 
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 نمونه های ابریشم رنگرزی شده با رنگزای اسیدی آبی به روش متداول و مایکروویو *Lنمودار -1شکل 

 
 

 نمونه های ابریشم رنگرزی شده با رنگزای اسیدی سبز به روش متداول و مایکروویو *Lنمودار -2شکل 

نشان داده شده است هر چه زمان رنگرزی افزایش می یابد نمونه رنگ بیشتری را جذب می کند. نمونه های   -2و -1همان طور که در شکل های

بیشتری نسبت به روش متداول برخوردارند. نمونه های رنگرزی شده به روش متداول جذب رنگ بیشتری رنگرزی شده به روش ماکروویو از روشنایی 

 .داشته و نمونه تیره تر می باشد

 :اسیدی سبز نمونه های رنگرزی شده نخ ابریشم با رنگزای *a مقایسه تغییرات  -5

 
 

 بز به روش متداول و مایکروویونمونه های ابریشم رنگرزی شده با رنگزای اسیدی س *aنمودار -3شکل

 

 رنگزای آبی : ابریشم با شده نخرنگرزی نمونه های  *bمقایسه تغییرات-6
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 نمونه های ابریشم رنگرزی شده با رنگزای اسیدی آبی  به روش متداول و مایکروویو *bنمودار -4شکل

 رنگ جذب شده بیشتر می شود.یافته میزان آبی بودن فام نمونه رنگرزی شده را نشان می دهد. هر چه زمان رنگرزی افزایش  -4شکل 

 و شستشویی نمونه ها : بررسی ثبات نوری -7

خط ارائه شده است . برای سنجش میزان لکه گذاری نمونه ها ،  -4نتایج ثبات های شستشویی ونوری نمونه های مختلف رنگرزی شده در جدول 

به  8تا6استفاده شده است. در این آزمون ، هر نتیجه از  2مورد استفاده قرار گرفت. برای تعیین ثبات نوری از خط کش معیار آبی1 کش خاکستری

به پایین ثبات نوری ضعیف در نظر گرفته شده است. در بررسی ثبات نوری،  همه نمونه ها ثبات 4ثبات نوری متوسط و 6تا4ن ثبات نوری خوب ،عنوا

ها  نوری خوبی داشتند. تغییر رنگ نخ سفید )خام( ، یا به عبارت دیگر خصوصیات لکه گذاری بر روی نخ خام دیده نشد. ثبات شستشویی همه نمونه

 ب ارزیابی شد.خو

 نتایج ثبات نوری و شستشویی نمونه ها -4جدول 

ثبات  ثبات نوری

 شستشویی

 کد نمونه درجه لکه گذاری

 پنبه پشم

8 5 5 5 SBC 

8 4 4 4 SGC 

8 5 5 5 SBM 

8 4 4 4 SGM 

 

 نتیجه گیری :

 رنگرزی می شود. اسیدی های  ابریشمی است که توسط رنگزاهدف از تحقیق حاضر، بررسی تاثیر تابش امواج مایکروویو بر روی خصوصیات نخ 

نتایج بدست آمده حاکی از این حقیقت است که با استفاده از مایکروویو در رنگرزی، می توان بدون تفاوت چشمگیر در شید بدست آمده و حتی 

ثبات شستشویی بهتر رسید، و در عین حال در زمان و رسیدن به شید رنگی مناسب تر نسبت به رنگرزی در شرایط معمولی، به یکنواختی مناسب و 

 انرژی، که فاکتور مهمی در صنعت به حساب می آید، صرفه جویی کرد.
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 3از مجموع نتایج بررسی شده در شرایط معمولی و مایکروویو می توان چنین استنباط کرد که شرایط مایکروویو با کاهش زمان رنگرزی به حدود 

دقیقه با شرایط  10یباٌ مشابه روشی بسیار مناسب در رنگرزی با رنگزاهای شیمیایی می باشد. همچنین زمان رنگرزی برابر و کسب نتایج تقر

 دقیقه شرایط رنگرزی معمولی می باشد که نتیجۀ بسیار مطلوب است. 30تا  20مایکروویو معادل 

 

                                                                                                                                                                                                  
 
1--Gray scale         

2--Blue scale 

 

 مراجع : 

بررسی امکان رنگرزی کاالی پشمی با رنگزای طبیعی روناس به کمک امواج مایکروویو و  (1386مالحسینی حسین ) ،توکلی انوشه -1

 ، مجموعه مقاالت اولین همایش ملی روناس.  مقایسه آن با رنگرزی در شرایط متداول

 ( پیشرفتهای جدید در تکنیک های رنگرزی منسوجات1387حدادیان تفت محمدرضا ) -2

انتشارات جهاد دانشگاهی : مجید قریشیان ، تهران  الله ملک نیا و: ، ترجمه  کاربرد تکنولوژی پالسما در صنعت نساجی( 1391شیشو ر ، ) -3

 . واحد صنعتی امیر کبیر

 (4 Saleh Mohammed Al Mousawi. Morsy Ahmed Ei apasery .and Mohamed hilmy elnagdi.  (2013) Microwave Assisted 

dyeing of polyester fabrics with disperse dyes. ISSN 1420-3049 . 

5) Sinha keka sinha. papita das saha .vramya and Siddhartha datta .( 2012)  improved extraction of natural blue dye 

from butterfly pea using microwave assisted methodology to reduce the effect of synthetic blue dye .international 

journal of chemical technology 4:57-65. 
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