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اصالح پشم با تابش فرابنفش و مطالعه قابلیت رنگرزی و خواص رنگی با رنگزای
طبیعی قرمزدانه
فهیمه سبزی ،1سیامک صفاپور* ،2موسی صادقی کیاخانی
 -1دانشجوی کارشناسی ارشد رنگرزی و مواد اولیه ،دانشکده فرش ،دانشگاه هنر اسالمی تبریز ،تبریز ،صندوق پستی61316-7654 :
 -2استادیار دانشکده فرش ،دانشگاه هنر اسالمی تبریز ،تبریز ،صندوق پستی61316-7654 :
 -3گروه پژوهشی مواد رنگزای آلی ،موسسه فناوری رنگ و پوشش ،تهران ،صندوق پستی صندوق پستی15456-567 :

چکیده :در این مطالعه از تابش فرابنفش با انرژی باال یعنی ( UVCطول موج  267نانومتر) برای اصالح خواص سطح پشم استفاده
شد .نخ پشمی به مدت  6-56ساعت تحت تابش قرار گرفت و سپس تاثیر آن بر ساختار مولکولی و قابلیت رنگرزی ا رنگزای طبیعی
قرمزدانه بررسی شد .نتایج آزمون  FTIRنشان داد تابش فرابنفش باعث ایجاد گروه های عاملی جدید در ساختار پشم می شود که با
افزایش زمان تابش افزایش می یابند .تغییرات ساختاری و ایجاد گروه های عاملی موجب گردید قدرت رنگی الیاف رنگرزی شده
بهبود یابد .فام رنگی الیاف اصالح شده بدون تغییر باقی ماند و درجه قرمزی و زردی نمونه ها به میزان جزئی به ترتیب کاهش و
ا فزایش یافت .نتایج این پژوهش نشان داد می توان از تابش فرابنفش برای بهبود قابلیت رنگرزی پشم با رنگزای قرمزدانه استفاده کرد.

واژه های کلیدی :پشم ،اصالح سطحی ،تابش فرابنفش ،رنگزای طبیعی قرمزدانه ،رنگرزی

در کنار یکدیگر قرار گرفته اند .پیوند هیدروژنی با اتصال اتم

مقدمه
پشم به عنوان یک لیف طبیعی با منشا حیوانی دارای

هیدروژن به نیتروژن گروه آمید و همین طور اتصال همان اتم

ویژگیهای خاص و متعددی نظیر ارتجاعیت و بازگشت پذیری

هیدروژن به اتم اکسیژن گروه کربونیل ایجاد می شود .به عالوه

عالی ،جذب رطوبت و رنگ پذیری مناسب می باشد .پشم با

زنجیرهای مولکولی توسط پیوندهای نمکی ،کواالنسی و

داشتن خواص منحصر به فرد ،پرمصرف ترین لیف مصرفی به

پیوندهای ضعیف بین گروه های غیر قطبی به یکدیگر اتصال

عنوان نخ پرز فرش و خامه ی قالی می باشد [ .]1ساختار اصلی

یافته اند [2و.]3

پشم کراتین میباشد که در واقع یک پروتئین است که از اتم

رنگرزی پشم بسته به خواص نهایی و محدوده و عمق رنگی

های کربن ،هیدروژن ،اکسیژن ،نیتروژن و گوگرد تشکیل یافته

مورد نیاز با رنگزاهای مختلف شیمیایی و طبیعی انجام می شود.

است .زنجیرهای پروتئین در پشم به وسیله پیوندهای هیدروژنی

اگر چه در رنگرزی با رنگزاهای شیمیایی ،ثبات های عمومی

٭

; s.safapour@tabriziau.ac.ir s.safapour@gmail.com
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مناسب و محدوده رنگی بسیار گسترده می باشد ،اما مشکالتی از

بسیاری از این عملیاات تکمیلای و اصاالح ماورد اساتفاده بارای

قبیل آالیندگی محیط زیست ،حساسیت زایی و سمی بودن

الیاف ،باا هادف بهباود خصوصایات و قابلیات رنگارزی الیااف

رنگزاهای شیمیایی را نمی توان نادیده گرفت ،به طوری که در

می باشد .از انرژی تابش فرابنفش به عنوان یک روش مناسب در

سال های اخیر در بسیاری از کشورها استفاده از بسیاری از

صاانایع گوناااگون باارای اصااالح ویژگاای هااای سااطح پلیمرهااا و

رنگزاهای شیمیایی محدود و حتی برخی از آن ها ممنوع شده

منسوجات به منظور بهباود خاواص ضاد میکروبای ،ضاد نمادی

است .امروزه رنگ های طبیعی به دلیل سازگاری با محیط

شاادن ،آنتاای اسااتاتیک ،ترشااوندگی ،آب دوسااتی و قاادرت

زیست ،زیست تخریب پذیر بودن ،تجدیدپذیری و عدم

چسبندگی استفاده شده است [ 2و  5و  .]1-16در صنعت نساجی،

حساسیت زایی در رنگرزی الیاف و منسوجات استفاده می شوند.

از تا بش فرابنفش برای اصالح و تغییر ویژگی های ساطح الیااف

از محدودیت های رنگزاهای طبیعی می توان به تمایل پایین آنها

پلیمری از قبیل پشم ،ابریشام ،پلای اساتر و ناایلون اساتفاده شاده

به الیاف نساجی و در نتیجه مقدار رمق کشی ،جذب رنگ و

است [ 2و  9و .]16معموالً منسوجات در هاوای آزاد و یاا تحات

قدرت رنگی کم آن ها اشاره کرد [.]7-5

گازهای اکسیژن و نیتروژن جهت فعال سازی سطح لیف و همین

رنگزای قرمزدانه یک رنگزای طبیعی با منشا حیوانی

طور ایجاد رادیکال های آزاد توساط اشاعه ی فارابنفش اصاالح

میباشد که در صنعت فرش دستباف برای تولید فام های رنگی

می شوند .محدوده طول موجی وسیعی از تاابش هاای فارابنفش

قرمز منحصر به فرد و خاص بر روی الیاف پشم و ابریشم استفاده

بدین منظور استفاده میشود .این روش ،یک روش ساده ،مقرون

میشود .پودر خام قرمزدانه حاوی  16-26درصد اسید

به صرفه و در محیط خشک (بدون مصرف آب) است .همچنین

کارمینیک به عنوان ماده رنگزای اصلی می باشد [ ]4که ساختار

قابل ذکر است که اشعه ی فرابنفش در بافت الیاف نفوذ نکرده و

شیمیایی آن در شکل  1نشان داده شده است .در روش های

در نتیجه باعث از دست رفتن وزن طبیعی الیاف و همچنین تغییار

سنتی به دالیل گوناگون نظیر تمایل پایین رنگزای طبیعی به

خواص مکانیکی لیف نمی گردد .تابش فرابنفش به سطح الیااف

الیاف پشم ،ساختار ویژه و سطح آب گریز پشم ،مقدار زیادی از

به دلیل ایجاد گروه های عاملی جدید در سطح الیاف مای تواناد

رنگزای قرمزدانه در حمام رنگرزی جذب نشده و با پساب به

مقاادار رنااگ پااذیری را افاازایش داده و همچنااین باعااث بهبااود

هدر میرود که موجب افزایش هزینه رنگرزی و تصفیه پساب

خاصیت ترشوندگی ،جذب و تثبیت رنگ در دماهای پایین تر و

میگردد .امروزه برای رفع محدودیت های مذکور از روش های

در نتیجه کاهش دمای ماثثر رنگارزی گاردد [ .]2در ایان روش

مختلف فیزیکی و شیمیایی برای برای باال بردن قدرت رنگی و

تغییر قابل توجهی در خواص کلی الیاف ایجاد نمی شود ،با ایان

همچنین ثبات رنگی رنگزاهای طبیعی بر روی منسوجات استفاده

حال ،سطح لیف تغییر یافته و گروه هی عاملی جدیدی در ساطح

می گردد [ 5و  .]1-16نتایج تحقیقات پیشین نشان می دهد که

لیف به وجود می آیند .از این رو ،در این مطالعه الیااف پشام باا

با استفاده از این روش ها می توان کیفیت رنگرزی الیاف با

تابش فرابنفش ( )UVCبا طول ماوج  267ناانومتر اصاالح شاد و

رنگزاهای طبیعی را به اندازه رنگزاهای شیمیایی ارتقا بخشید.

تاثیر آن بر قابلیت رنگرزی با رنگزای طبیعی قرمزدانه و ویژگای
های رنگی الیاف رنگرزی شده مورد بررسی قرار گرفت.
بخش تجربی
مواد و تجهیزات مصرفی
در این پژوهش از نخ پشمی ایرانی تولید شرکت آذربرف با نمره

شکل -1ساختار شیمیایی اسید کارمینیک []7

 266تکااس  7ال اسااتفاده شااد .رنگاازای قرمزدانااه از کارگاااه
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رنگرزی سنتی تهیه و آسیاب شد و پودر آن برای رنگرزی پشام

گرفت .سپس پودر بدست آمده به عنوان ماده رنگزا برای انجام

استفاده شد .از اسید استیک آزمایشگاهی به عنوان تنظایم کنناده

رنگرزی مورد استفاده قرار گرفت.

 pHو صابون غیار یاونی و کربناات سادیم بارای شستشاوی ناخ
پشمی استفاده شد.
المپ  UVCاستوانه ای شکل به طول  56سانتی متر با طول

رنگرزی الیاف پشم عمل آوری شده

موج تابش فرابنفش  267نانومتر ساخت شرکت فیلیپس کشور
هلند برای تابش و اصالح پشم استفاده شد .بدین منظور نخ های

پس از پایان عمل آوری ،الیاف پشمی نوردیده توسط

پشمی درون محفظه نوری در فاصله  16سانتی متری از منبع

رنگزای قرمزدانه رنگرزی گردیدند .رنگرزی نخ پشمی با 36

تابش در مدت زمان های مختلف مورد تابش قرار گرفتند .از

درصد پودر رنگزای قرمزدانه (نسبت به وزن پشم) انجام شد.

دستگاه  FTIRبرای مطالعه تغییر ایجاد شده در ساختار مولکولی

وزن مناسب از رنگزا به حمام رنگرزی ( )L:R 76:1اضافه شد و

پشم استفاده شد .پارامترهای رنگی (* )L*,a*,b*,Cو قدرت

به مدت یک ساعت در دمای  56درجه سانتیگراد خیسانده شد.

رنگی ( )K/Sنمونه های رنگی تحت منبع نوری  D65و زاویه

سپس کاال به حمام رنگرزی اضافه شد ،دمای حمام طی 36

مشاهده کننده استاندارد (˚ )10توسط دستگاه اسپکتروفتومتر

دقیقه به جوش رسانده شد و رنگرزی در جوش به مدت 56

انعکاسی ( )Color-Eye XTH, X- Rite Inc., USAدر محدوده

دقیقه ادامه یافت .در انتها نمونه ها از حمام رنگرزی خارج،

مرئی ( 766-466نانومتر) اندازه گیری شد و ارزیابی نتایج در

آبکشی و در دمای محیط خشک شدند.

سیستم * CIEL*a*bانجام گرفت .مقادیر * Lدر محدوده -166
اندازه گیری ویژگیهای انعکاسی و رنگی نمونهها

 6متغیر بوده و نشان دهنده درجه روشنایی نمونه می باشد که
مقدار کمتر * Lنشان دهنده تیره تر بودن نمونه رنگی می باشد.

برای مطالعه خواص رنگی نمونههاا ،پارامترهاای رنگای (*،L

مقادیر * aتغییر درجه سبزی-قرمزی و * bتغییر درجه آبی-

* Cو  )hو شاادت رنگاای ( )K/Sتوسااط دسااتگاه اسااپکتروفتومتر

زردی و * Cخلوص رنگی نمونه ها را نشان می دهد [.]5

انعکاساای  MiniScan Ezساااخت شاارکت  Hunter Labدر
محدوده طول ماوج  766-466ناانومتر انادازه گیاری و محاسابه

شرایط آزمایش

شدند .شرایط مشااهده جهات محاسابه داده هاای کالریمتریاک

نوردهی الیاف پشمی توسط تابش UVC

 D65/10°و ارزیابی نتایج در سیستم * CIE L*a*bباود .پاارامتر
* Lنشااان دهنااده درجااه روشاانایی ( )Lightnessنمونااههااا (در

در پژوهش انجام شده ،الیاف پشم از فاصله  16سانتی متر

محاادوده  ،6-166صاافر معاارف مشااکی و صااد ،معاارف ساافید

توسط المپ  UVCدر درون کابینت نوری تحت نوردهی قرار

میباشد) C* ،بیانگر خلوص ( )Chromaرناگ (کاه باا افازایش

گرفتند .این عمل آوری در مدت زمان های  16و  56ساعت

میاازان آن ،شاادت رنااگ و تیرگاای رنااگ باار روی لیااف پشاامی

انجام گرفت .پس از پایان عمل آوری ،الیاف پشمی نوردیده

افزایش مییابد) و  hبیانگر فام ( )Hueنمونههای رنگی میباشاد.

توسط رنگزای قرمزدانه رنگرزی گردیدند .پس از جدا سازی

مقاادار شاادت رنگاای ( )Color strength, K/Sطبااق رابطااه 1

کامل ماده رنگزا از حالل ،ماده تغلیظ شده به منظور خشک

محاسبه شد که در این رابطه  Kضریب جذب S ،ضریب انتشار و

کردن کامل در دستگاه آون با دمای  56درجه سانتیگراد قرار

 Rکمترین مقدار انعکاس هر نمونه (بیشاترین مقادار جاذب) در
محدوده طول موج مرئی  766-466نانومتر میباشد .
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K (1  R) 2

S
2R

رابطه :1

تأثیر مدت زمان نوردهی بر قدرت رنگی
نمونه هایی که در شرایط مختلف در مدت زمان صفر تا 56
ساعت نور دهی شده بودند با رنگزای قرمزدانه تحت شرایط
ذکر شده در قسمت تجریبات رنگرزی شدند و قدرت رنگی

نتايج و بحث

نمونه در محدوده طول موج مرئی  766تا  466نانومتر در شکل

بررسی نتایج FTIR

 2نشان داده شده است .نتایج نشان می دهد حداکثر ماکزیمم

از طیف سنجی  FTIRبرای نشان دادن گروههای عاملی

جذب در محدوده  636نانومتر می باشد .مشاهده می شود با

موجود در مواد استفاده می شود .لیف پشم دارای گروه های

افزایش مقدار تابش ،جذب رنگ یا به عبارتی قدرت رنگی

عاملی متعددی می باشد .هرگونه تغییرات در گروه های عاملی

( )K/Sبه صورت پیوسته افزایش پیدا می کند و بیشترین مقدار

پشم باعث تغییر در نمودار  FTIRمی شود بنابراین با توجه به

جذب مربوط به نمونه عمل آوری شده در مدت زمان  56ساعت

بررسی های انجام شده  ،تابش فرابنفش باعث ایجاد گروه های

می باشد .افزایش جذب رنگ می تواند به دلیل ایجاد گروه های

عاملی جدید ،تغییر در پیوندهای مولکولی ،شکسته شدن گروه

عاملی جدید در سطح لیف ،افزایش مکان های رنگ پذیر،

های عاملی در سطح می شود [ .]2بنابراین طیف  FTIRنمونه

افزایش خاصیت تر شوندگی و در نتیجه بهبود جذب و تثبیت

نور ندیده به عنوان مرجع و نمونه های عمل آوری شده در مدت

رنگ می باشد [.]2

زمان  16و  56ساعت جهت مقایسه در شکل  1نشان داده شده
است .نتایج نشان می دهد ،زمان نوردهی به مدت  16ساعت
باعث تغییر در شدت گروه های عاملی می شود ،همچنین شکل
نمودار بطور محسوسی تغییر پیدا می کند ،از طرفی ،زمان
نوردهی به مدت  56ساعت باعث ایجاد تغییرات قابل توجهی در
گروههای عاملی و ایجاد پیک جدید می شود .این تغییرات نشان
دهنده تغییر پیوندها و افزایش گروه های عاملی به عنوان عاملی
تاثیرگذار بر ویژگی های رنگرزی می باشد.

شکل  :2قدرت رنگی ( )K/Sالیاف پشم رنگرزی شده با رنگزای قرمزدانه
در محدوده مرئی برای نمونه پشم نور ندیده (مرجع) و نمونه هایی که
به مدت زمان مختلف تحت تابش نور  UVCقرار گرفته اند.

برای درک بهتر تفاوت ها ،همانطور که در شکل  3مشاهده
می گردد مقدار قدرت رنگی ( )K/Sنمونه مرجع در مدت زمان
نوردهی  6و  16ساعت کمتر شده است .کاهش قدرت رنگی
می تواند به دلیل از بین رفتن گروه های عاملی و تبدیل شدن
آنها به گروه های عاملی دیگر باشد ،که نمی تواند به عنوان

شکل  :1طیف  FTIRالیاف پشم نور ندیده (مرجع) و نور دیده ()UVC

مکان رنگ پذیر عمل کند [ 9و  .]16از طرفی در زمان های

به مدت  11و  06ساعت

بیشتر از 16ساعت که مدت زمان نوردهی  16و  56ساعت
گزارش شده است ،قدرت رنگی که نشان دهنده میزان جذب
4
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رنگ است افزایش پیدا می کند .افزایش قدرت رنگی به دالیل

نتیجه گیری

مختلفی از جمله افزایش گروه های جاذب رنگ ،شکسته شده

نتایج آزمون  FTIRنشان داد که تابش فرابنفش باعث ایجاد

پیوندهای سطحی ،بر طرف شدن الیه ی نازک آبگریز در سطح

گروه های عاملی جدید در پشم می شود که با افزایش زمان

لیف پشم ،که به عنوان یک مانع از نفوذ رنگ عمل می کند،

تابش ،افزایش می یابند .تغییرات ساختاری و ایجاد گروه های

میباشد.

عاملی موجب گردید قدرت رنگی الیاف رنگرزی شده بهبود
یابد .به طور کلی نتایج این تحقیق و مطالعه نشان می دهد اصالح
لیف پشم با نوردهی توسط تابش فرابنفش باعث تغییر در ساختار
مولکولی پشم ،ایجاد گروه های عاملی و از بین رفتن الیه های
سطحی پشم می شود [ 2و  .]9-16از یک سو باعث افزایش
مکانهای رنگ پذیر و از طرفی دیگر باعث برطرف شدن الیه

شکل  :9قدرت رنگی ( )K/Sالیاف پشم رنگرزی شده با رنگزای قرمزدانه

آبگریز سطح لیف ،که مانع جذب رنگ است ،میشود .نتایج

در بیشترین طول موج جذب برای نمونه پشم نور ندیده (مرجع) و نمونه

این پژوهش نشان داد می توان از تابش فرابنفش برای بهبود

هایی که به مدت زمان مختلف تحت تابش نور  UVCقرار گرفته اند.

قابلیت رنگرزی پشم با رنگزای قرمزدانه استفاده کرد .تابش
فرابنفش به عنوان یک روش غیر آبی ،روشی ساده و در دسترس

تاثیر زمان نوردهی بر خواص رنگی

و دوستدار محیط زیست است که می توان این روش را برای

نتایج داده های جدول  1نشان می دهد که با افزایش زمان

اطالح ویژگی های پشم ،بیشتر با تکیه بر قابیلت افزایش جذب

نوردهی درجه روشنایی نمونه ها کم می شود که به دلیل جذب

رنگ پذیری و قابلیت رنگرزی استفاده کرد.

رنگ بیشتر و سیر تر شدن نمونه ،روشنایی کاهش پیدا می کند.

تقدير و تشکر

* aکه نشان دهنده قرمزی-سبزی نمونه می باشد ،نشان می دهد

این مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد فارش (گارایش

که با افزایش زمان نوردهی درجه قرمزی نمونهها به دلیل کم

مواد اولیه و رنگرزی) در دانشگاه هنر اساالمی تبریاز مای باشاد.

شدن مقادیر * aکم می شود .از طرفی ،با افزایش مقادیر *b

بدین وسیله ،از تمامی حمایت های مادی و معنوی دانشاگاه هنار

زردی نمونه ها افزایش پیدا می کند.

اسالمی تبریز در طول انجام این پژوهش سپاسگزاری مای شاود.
همچنین از همکاری صمیمانه موسسه پژوهشای علاوم و فنااوری

جدول  :1داده های رنگی پشم رنگرزی شده با رنگزای قرمزدانه

رنگ و پوشش تهران نیز تشکر و قدردانی می گردد.

پس از عمل آوری با اشعه UV

زمان نوردهی

*L

*a

*b

*C

◦h

منابع

(ساعت)
صفر (نمونه مرجع)

24.56 1.96 24.67 23.14

3.93

6

27.13 7.16 27.71 23.19

9.61
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Wool surface modification with ultraviolet irradiation and study of dyeability
and color characteristics with cochineal natural dye
Fahimeh Sabzia, Siyamak Safapourb*, Mousa Sadeghi-Kiakhanic
MS Student, Faculty of Carpet, Tabriz Islamic Art University, PO BOX 51385-4567, Tabriz, Iran
bb Assistant Professor, Faculty of Carpet, Tabriz Islamic Art University, PO BOX 51385-4567, Tabriz, Iran
c c Assistant Professor, Department of Organic Colorants, Institute for Color Science and Technology, PO Box

Abstract:
In this study, high energy ultraviolet irradiation, namely, UVC (254 nm) was used for surface
modification of wool. Woolen yarns were irradiated for 5-60 hour and then examined for
structural changes and dyeability with cochineal natural dye. FTIR analysis confirmed
structural changes in wool and formation on new functional groups with the increase in
exposure time. Structural changes and formation new functional groups induced better dye
up-take and thus the dyeability of wool was improved. Color hue of irradiated wool remained
nearly unchanged and only the redness and yellowness were negligibly decreased and
increased, respectively. The results of this study showed that UV irradiation can be used for
improvement of dyeability of wool with cochineal natural dye.

Keywords: Wool; Surface modification; UV irradiation; Cochineal natural dye; Dyeing
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