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 بررسی امکان رنگرزی کاالی پشم وابریشم با رنگزاهای طبیعی به کمک امواج مایکروویو و

  مقایسه آن با رنگرزی در شرایط متداول

 
 1زهرا نادری

 2حسين مالحسيني

 

 چكیده

امروزه صرفه جویي در مصرف انرژی وزمان در همه صنایع واز جمله رنگرزی الياف ، نخ وپارچه از اهميت زیادی  

برخوردار است . این اهميت به دليل افزایش روز افزون جمعيت جهان وتقاضای باالی منسوجات در رنگهای متنوع است . در 

ش برای صرفه جویي در زمان رنگرزی ، باید به كيفيت منسوج رنگ شده نيز توجه كرد .یکي از روش های نوین كنار این تال

در برخي صنایع استفاده از انرژی مایکروویو جهت عملياتي است كه نياز به دمای باال دارد .هدف از تحقيق حاضر ، بررسي 

ی الياف پشم وابریشم است كه توسط رنگزاهای طبيعي رنگرزی مي تاثير تابش امواج مایکروویو بر روی خصوصيات رنگپذیر

شود . به این منظور نمونه هایي از الياف تهيه شد وبا رنگزاهای طبيعي در دو حالت ، به كمک امواج مایکروویو ونيز به روش 

رایط یسه گردید وشمتداول رنگرزی گردید وسپس ویژگي های رنگي ، ثبات شستشویي ، نوری ویکنواختي در دو روش مقا

بهينه رنگرزی مایکروویو با رنگزاهای طبيعي تعيين شد. نتایج به دست امده حاكي از این حقيقت است كه با استفاده از روش 

مایکروویو در رنگرزی ، مي توان ضمن كسب فام هایي شفاف تر ودرخشان تر وبدون تفاوت چندان در ثبات شستشویي به 

 عين حال در زمان وانرژی ، كه فاكتور مهمي در صنعت به حساب مي اید ، صرفه جویي كرد . یکنواختي مناسب رسيده ودر

 رنگزاهای طبيعي ، الياف پشم ، ابریشم ، مایکروویو ، رنگرزی . كلید واژه:

 

 مقدمه

رای انرژی بسيار انرژی ماكروویو در بسياری از امور روزمره كاربرد دارد . امواج كوتاه ميکرو یا به اصطالح مایکروویو دا

باالیي بوده كه مي توان از آن در بسياری از فرآیندهایي كه نياز به انرژی باال دارد استفاده كرد.این استفاده مي تواند از گرم كردن 

غذا در آشپزخانه تا مصارف صنعتي باشد .در نساجي نيز با توجه به نياز به انرژی باال برای گرم كردن آب ماشينهای رنگرزی ، 

مي توان از ماكروویو برای این منظور استفاده كرد .به طور معمول در فراآیندهای تکميلي ورنگرزی در نساجي كه به انرژی 

حرارتي نياز باشد ، همواره انتقال حرارت از بيرون به درون منسوج صورت مي پذیرد ، به نحوی كه همواره سطح جسم از 

نجر به نتایج زیان آوری مانند فوق خشک شدن ومهاجرت ماده ی رنگي گردد. گرمایش درون آن گرمتر بوده واین امر مي تواند م

با فركانس باال كه ماكروویو نوعي از آن است توانایي توليد گرما دردرون توده منسوج را دارد واز این رومکانيزم عمل با مکانيزم 

حرارتي از بيرون بهدرون منسوج است ، مي شود . به  انتقال حرارت متفاوت بوده ولذا كمتر دچار مشکالتي كه ناشي از شيب

عالوه اینکه در رنگرزی با ماكروویو ميتوان دمای دروني كاال را به صورتي یکنواخت وتا صد درجه افزایش داد كه این در شرایط 

ج مطلوب انگر نتایمتداول به راحتي اتفاق نمي افتد . بررسي های انجام گرفته در رنگرزی با رنگ های شيميایي مختلف بي

                                                 
 naderizari@yahoo.comعلم وهنر یزد ، دانشجوی كارشناسي ارشد فرش ، دانشگاه  -1

 h.molahoseini@tx.iut.ac.irدانشجوی دكترای نساجي ، دانشگاه صنعتي اصفهان ، -2
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 Sam Soo Kim2013  ،SC 29304استفاده از این نوع منابع انرژی جهت تامين حرارت در رنگرزی منسوجات مي باشد . )

USAH.H. Kuhn ) 
ن ای بودن فرایند شامل عصاره گيری ، دندانه دادرنگرزی الياف طبيعي با استفاده از مواد رنگزای طبيعي با توجه به چند مرحله

گسترده  تحقيقات .ف ونهایتا رنگرزی بسيار پر هزینه بوده ومدت زمان زیادی نياز است تا فرایند به طور كامل انجام شود اليا

اده از دهند كه استفاین تحقيقات نشان مي .های اخير صورت گرفته است های رنگرزی سنتي در سالای به منظور كاهش هزینه

 .( 1390اكبری -آقایي)  های رنگرزی سنتي را كاهش دهدد به طور چشمگيری هزینهتوانتکنولوژی های نوین وپيشرفته مي

در تحقيق حاظر با هدف بررسي امکان كاربرد شرایط ماكروویو جهت رنگرزی كاالی پشم وابریشم با رنگزاهای طبيعي ، به 

 مقایسه فام وعمق رنگي حاصل در دو حالت معمولي وماكروویو پرداخته شده است . 

 وسایل الزم  د وموا -1

 الياف پشم وابریشم 

 اسيد استيک ودندانه زاج سفيد 

 رنگزاهای طبيعي شامل رناس ، اسپرک ، پوست گردو 

 دستگاه اسپکتروفتومترانعکاسي 

 دستگاه اندازه گيری ثبات نوری 

 ماكروویو 

 هيتر 

 روش انجام آزمایش  -2

ط معمولي ابتدا نمونه ها به كمک دندانه زاج جهت بررسي تاثير شرایط ماكروویو بر رنگرزی نسبت به شرای

 نسبت به وزن كاال دندانه داده شد .  %7سفيد با غلظت 

 

 
 منحني دندانه دادن كاالی پشم و ابریشم - 1شکل 

 

سپس نمونه های دندانه دار شده با استفاده از رنگزاهای روناس  ، اسپرک وپوست گردو در شرایط معمولي و شرایط ماكرو ویو 

نسخه رنگرزی نمونه ها در زمان مختلف اعمال شده در رنگرزی نشان  1ت عمليات رنگرزی قرار گرفت. در جدول شماره تح

انجام گردید. برای داشتن  30:1برابر با   L:Rرنگزای طبيعي نسبت به وزن كاال و با  %20داده شده است. رنگرزی بر اساس 

زی ، ابتدا پس از افزودن رنگزا به حمام رنگرزی ، دمای حمام در هر دو روش شرایط كامال یکسان از لحاظ زمان و دمای رنگر

 به جوش افزایش داده شد و سپس در دمای جوش ، كاالی آبکشي شده به حمام رنگرزی اضافه گردید .
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 1جدول شماره

 
 ي رنگرزی الياف پشم وابریشم در شرایط معمولي وماكروویو منحن -2شکل 

در دمای جوش كاال ها با زمان های مختلف رنگرزی گردیدند. سپس نمونه های رنگرزی شده از حمام خارج گردید و به     

با استفاده خشک گردید و سپس    *bو  *aو  *Lصورت موثر آبکشي گردید . بخشي از این نمونه ها جهت مقایسه مقادیر  

مورد بررسي قرار گرفت. بخشي از هر نمونه پس از رنگرزی و آبکشي   D65دستگاه اسپکترو فتو متر انعکاسي با منبع نوری 

تحت عمليات شستشو قرار گرفت. جهت ISO 105-03-1985جهت بررسي و مقایسه ثبات های شستشویي بر اساس استاندارد 

ه رنگرزی شده یک نمونه نخ ابریشمي و یک نمونه نخ پشمي به صورت تابيده شده بررسي ثبات شستشویي به همراه هر نمون

دقيقه تحت شستشو قرار  30به مدت  L:R   ،50:1درجه با  60دترجنت غير یوني در دمای  2gr/lبه هم در حمام شستشوی 

 گرفت .

 در نمونه های معمولي و ماكرو ویو *Lنتایج حاصل از بررسي مقادیر  -الف 

گزاهای طبيعي به ویژه روناس به علت تغيير طول موج مکزیمم جذب در شرایط مختلف رنگرزی نميتوان بر اساس معيار در رن

K/S نسبت به تفاوت جذب یا عمق نمونه ها قضاوت نمود . در این تحقيق از تفاوت بين L*  وa*  وb* جهت مقایسه نمونه

حاصل از رنگرزی در شرایط معمولي و رنگرزی در شرایط ماكرو  *Lایج نت  4و3و 2ها استفاده گردیده است. در جدول شماره 

هرچه عدد مربوطه كوچکتر باشد نشانه كاهش انعکاس نور و به عبارتي تيره تر بودن  *Lویو نشان داده شده است . در مقادیر 

غيير ت كرد و به علت تغيير فام  ، تنمونه ها ميباشد . هرچند تنها بر اساس این فاكتور نميتوان در مورد رنگ های طبيعي قضاو

 نيز باید در نظر گرفته شود .   *bو  *aدو مقدار دیگر یعني 

 

 

 

 شماره نمونه زمان رنگرزی در جوش)دقیقه(

2 1 

5 2 

15 3 

30 4 

60 5 
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 در نمونه های معمولي و ماكرو ویو *aنتایج حاصل از بررسي مقادیر  –ب
شده است  حاصل از رنگرزی در شرایط معمولي و رنگرزی در شرایط ماكرو ویو نشان داده *aنتایج  4و3و2در جدول شماره 

سبزیت نمونه ها است و افزایش مقدار آن بيان گر افزایش قرمزیت نمونه ها و به عبارتي  –بيانگر قرمزیت  *a. با توجه به اینکه 

باال تر باشد مناسب تر  *aبيان گر افزایش خلوص ميباشد ، در روناس نيز با توجه فام قرمز مورد انتظار از روناس هرچه مقدار 

به صورت فاحشي افزیش نشان ميدهد ، و به  *aنه های رنگرزی شده در شرایط ماكرو ویو در بيشتر موارد مقدارميباشد.در نمو

عبارت دیگر نمونه های عمل شده در ماكرو ویو قرمزیت و نيز خلوص باال تری را در این فاكتور نشان ميدهد.این اختالف در 

 دیده ميشود در حاليکه در نمونه های دیگر این افزایش مقدار كمتر است.  دقيقه به وضوح  15دقيقه و  5دقيقه و  2نمونه های 

 حاصل از بررسي مقادیر در نمونه های معمولي و ماكرو ویو  *bنتایج  –ج

آبيت  نمونه ها ميباشد و هرچه مقدار آن بيشتر باشد ، نشان دهنده زردیت بيشتر و مقادیر  –نشان دهنده زردیت   *bمعيار   

دقيقه   15دقيقه و  5دقيقه و  2نمونه های   *bبيانگر كاهش زردیت و افزایش آبيت نمونه ها ميباشد.در بررسي نتایج كمتر آن 

به صورت محسوسي باال تر بودن مقادیر زردیت را نشان ميدهند . در مجموع ميتوان چنين استنباط كرد كه شرایط ماكرو ویو 

نگ را نشان ميدهد و در اغلب شرایط نيز دارای فام تيره تر و شفاف تری مي دقيقه افزایش جذب ر 60تا  30در زمان های 

 باشد.

 *L* A* B ابریشم رنگرزی شده به روش متداول   زمان رنگرزی دقيقه 

 +01/18 +08/7 98/65 پوست گردو 1 2

 +08/19 +67/7 31/62 پوست گردو 2 5

 +62/19 +78/7 79/57 پوست گردو 3 15

 +72/19 +74/7 74/53 پوست گردو 4 30

 +86/19 +93/7 02/51 پوست گردو 5 60

 +47/55 _80/3 92/84 اسپرک 1 2

 +23/56 _71/2 83/83 اسپرک 2 5

 +51/58 _14/2 15/82 اسپرک 3 15

 +96/54 _50/2 43/80 اسپرک 4 30

 +83/58 -64/1 49/79 اسپرک 5 60

 +23/19 +59/42 54/52 روناس 1 2

 +25/18 +55/42 02/50 روناس 2 5

 +95/17 +97/41 43/48 روناس 3 15

 +41/18 +23/40 94/50 روناس 4 30

 +39/39 +89/18 75/46 روناس 5 60
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 2جدول شماره 

 *L* A* B ابریشم رنگرزی شده به روش ماكروویو  زمان رنگرزی دقيقه

 +63/56 _26/3 31/86 اسپرک 1 2

 +05/57 _31/2 31/84 اسپرک 2 5

 +30/58 _16/2 25/83 رکاسپ 3 15

 +79/59 _93/1 00/82 اسپرک 4 30

 +28/70 +27/0 02/78 اسپرک 5 60

 +07/17 +30/42 89/51 روناس 1 2

 +03/16 +96/41 88/47 روناس 2 5

 +04/18 +51/39 87/50 روناس 3 15

 +06/19 +52/37 56/49 روناس 4 30

 +49/20 +70/37 15/46 روناس 5 60

 +49/20 +70/37 15/46 پوست گردو 1 2

 +64/19 +49/7 34/46 پوست گردو 2 5

 +61/20 +12/8 60/57 پوست گردو 3 15

 +47/20 +20/8 28/53 پوست گردو 4 30

 +14/20 +18/8 89/50 پوست گردو 5 60

 3جدول شماره 

 
 4جدول شماره 

 

 

 *L* A* B نمونه ها  زمان رنگرزی دقيقه 

 +06/23 +89/41 71/49 پشم رنگ شده با روناس به روش متداول  1 2

 +02/22 +77/39 18/51 پشم رنگ شده با روناس به روش متداول 2 5

 +85/22 +81/39 55/46 پشم رنگ شده با روناس به روش متداول 3 15

 +69/22 +92/38 80/43 پشم رنگ شده با روناس به روش متداول 4 30

 +86/23 +47/37 30/42 پشم رنگ شده با روناس به روش متداول 5 60

 +91/22 +15/9 55/66 پشم رنگرزی شده با پوست گردو به روش متداول  1 2

 +12/23 +28/10 98/58 پشم رنگرزی شده با پوست گردو به روش متداول 2 5

 +14/23 +21/11 45/50 پشم رنگرزی شده با پوست گردو به روش متداول 3 15

 +77/22 +17/11 49/47 پشم رنگرزی شده با پوست گردو به روش متداول 4 30

 +70/21 +62/11 20/41 پشم رنگرزی شده با پوست گردو به روش متداول 5 60

 +61/46 _29/3 09/82 پشم رنگرزی شده با اسپرک به روش متداول  1 2

 +66/52 _18/2 29/80 پشم رنگرزی شده با اسپرک به روش متداول 2 5

 +47/57 _81/0 27/78 پشم رنگرزی شده با اسپرک به روش متداول 3 15

 +84/59 +71/0 94/75 پشم رنگرزی شده با اسپرک به روش متداول 4 30

 +11/66 +42/3 55/71 پشم رنگرزی شده با اسپرک به روش متداول 5 60
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 بررسي نتایج ثبات های شستشویي نمونه های رنگرزی شده در شرایط عادی و شرایط ماكروویو -د

رسي ثبات های شستشویي نمونه ها در دو حالت ماكرو ویو و شرایط عادی همان گونه كه از رنگزاهای طبیعي در بر      

انتظار میرفت ثبات های مطلوبي حاصل گردید. نتایج حاصل  از ثبات ها در دو وضعیت تغییر در رنگ نمونه ها رنگرزی 

نشان داده شده   6بررسي ثبات های نوری در جدول و نتایج حاصل از  5شده و لكه گذاری روی نمونه سفید در جدول

 است.

 نمونه های رنگرزی شده به روش متداول   ثبات شستشویي

 بشم رنگرزی شده با اسپرک         4

 بشم رنگرزی شده با روناس         4

 بشم رنگرزی شده با پوست گردو      5

 ابریشم رنگرزی شده با اسپرک      4

 ی شده با روناس     ابریشم رنگرز 4

 ابریشم رنگرزی شده با پوست گردو   5

 نمونه های رنگرزی شده به روش ماكروویو           ثبات شستشویي

 بشم رنگرزی شده با اسپرک    4

 بشم رنگ رزی شده با روناس      4

 بشم رنگرزی شده با پوست گردو  5

 ابریشم رنگرزی شده با اسپرک  3

 رزی شده با روناس ابریشم رنگ 4

 ابریشم رنگرزی شده با پوست گردو  5

 5جدول شماره 

 
 

در مقایسه نمونه های شستشو شده در نمونه های رنگرزی شده تغييراتي در نمونه های ماكروویو مشاهده نشد و در نمونه         

یي در نمونه های ماكروویو بيشتر از نمونه های عادی تغييراتي جزئي در برخي نمونه ها دیده شد. در مجموع ثبات های شستشو

های معمولي است. همچنين در مقایسه ميزان لکه گذاری نمونه های ابریشمي كمي دچار لکه گذاری گردید ولي نمونه های 

نه دقيقه در شرایط عادی اندكي لکه گذلری روی پشم دارد ، اما نمو 60و  30پشمي ثبات باالیي نشان دادند و تنها دو نمونه 

 های مایکروویو روی ابریشم  لکه گذاری داشته وروی پشم لکه گذاری نشان نميدهند. 
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 نمونه های رنگرزی شده به روش ماكروویو ثبات نوری

 ابریشم رنگرزی شده با اسبرک تغيير در عمق وفام رنگي8

 ابریشم رنگرزی شده با روناس 8

 ست گردوابریشم رنگرزی شده با بو 8

 پشم رنگرزی شده با اسبرک تغيير در عمق وفام رنگي 7

 پشم رنگرزی شده با روناس 8

 پشم رنگرزی شده  با پوست گردو 8

 6جدول شماره 

 بیان مساله و معرفي نمونه و اطالعات -الف
رنگرزی مواد مورد نياز فرش بافي  .یکي از علل مرغوبيت و معروفيت قالي ایران زیبایي و ثبات و دوام رنگهای آن است 

اده فرش با استفاساتيد رنگرزی در  .كاریست كه هم نياز مند ذوق و دید هنری است و هم دقت كار آموز صنعتي را مي طلبد 

پوست انار و دیگر مواد مشابه كم قيمت رنگهای ثابت تركيبي را بوجود –روناس –از مواد رنگي سنتي از قبيل پوست گردو 

مي آورند كه صدها سال از گزند نور و هوا و دیگر عوامل طبيعي مصون مانده و هر قدر به عمر و فرسایش فرش افزوده شود 

 . (1375جهانشاهي افشار،)ید بر درخشش و جالی آن بيفزا

ایران  شود به فرش. پروسه رنگرزی به روش سنتي روشي وقت گير وزمان بر است وفرصت وانرژی كه در این راه تلف مي

زند وبا شناخت فرش ایراني وبه خصوص رنگ فرش ایراني كه قرن هاست شهرت جهاني دارد ، نياز به استفاده صدمه مي

اهميت رنگ در  .ها وبهبود در رنگرزی احساس شده است رنگزاهای جدید برای كاهش هزینه های جدید ومعرفياز روش

 نمونه رنگرزی شده به روش متداول ثبات نوری

 ابریشم رنگرزی شده با اسپرک تغيير در عمق وفام رنگي 7

 ابریشم رنگرزی شده با روناس 7

 ابریشم رنگرزی شده با بوست گردو 8

 ده با روناسبشم رنگرزی ش 7

 بشم رنگرزی شده با اسپرک تغيير در عمق وفام رنگي7

 بشم رنگرزی شده با پوست گردو 7-8

 مراحل انجام این تحقيق در شرایط آزمایشگاهي طي خواهد شد كه به ترتيب شامل:روش تحقيق:  

 بيعي به روش معمولي ومایکروویو رنگرزی الياف پشم با برخي از رنگزاهای ط -1

 رنگرزی الياف ابریشم با برخي از رنگزاهای طبيعي به روش معمولي ومایکروویو -2

 مقایسه ثبات رنگي الياف پشم وابریشم رنگرزی شده تحت دو روش مذكور از نظر نوری ، شستشویي وقدرت رنگي -3

 روش رنگرزی  مقایسه نمونه الياف پشم وابریشم یکسان رنگ شده با دو-4
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زمينه های مختلف بخصوص صنایع نساجي آنقدر گسترده است كه در علم امروز جای پر اهميتي را به خود اختصاص داده 

اندازه گيری رنگ و از طریق به طور كلي درک رنگ از طرف انسان یک برداشت ذهني است كه به كمک تکنيک  .است 

امروزه در جهان پيشرفته وصنعتي حاضر (. 1381صدری ،)تغيير نتایج و آزمایشات فيزیکي مي توان به چگونگي آن پي برد 

های نوین تالش بر این است كه محصوالت توليدی با صرفه تری از نقطه نظر كمي وكيفي به دست آید با استفاده از روش

هنر  در مورد .دانيم فرش دستبافت ایراني از شهرت ومحبوبيت قابل مالحظه ای در جهان برخوردار است همانگونه كه مي. 

 تواند كاستي های در حالهای نوین به روز ميرو به زوال رفته رنگرزی نيز، توجه به این امر الزم است كه استفاده از روش

های مدرن رنگرزی در شرایط مایکروویو است ، كه از مزایای ش. از جمله رو( 1386احراری ، ) حاضر آن را جبران نماید

 (1386باشد)توكلي ، مالحسيني آن ، انجام پروسه رنگرزی در دمای باال ومدت زمان كم مي

 بحث 

در بررسي ها انجام شده مالحظه گردید كه بين نمونه های ماكرو ویو و نمونه های رنگرزی شده در شرایط متداول در    

تفاوت هایي وجود دارد .الياف رنگ شده به روش ماكرو ویو دارای یکنواختي مطلوب وشفافيت  ،مختلف رنگرزی  زمان ها

رنگي مي باشد . در ميان رنگزاها ، رنگزای روناس بر روی الياف پشم وابریشم در روش ماكروویو قرمز تر ودرخشان تر 

 ویو در مقایسه با روش متداول درخشان تر نشان مي دهد . است . رنگزای اسپرک بر روی الياف ابریشم به روش ماكرو 

 :گیری و پیشنهادهانتیجه

دراغلب نمونه های مایکروویو اختالف ایجاد شده در اثر نور به صورت مثبت یعني پر رنگ تر شدن و افزایش درخشندگي 

و هم از اعداد جدول نتایج ثبات نوری  مي باشد. همچنين در نمونه های كار شده در شرایط مایکرو ویو ، هم به صورت چشمي

مشخص مي باشد . در رنگرزی به روش ماكروویو مي توان در مدت زمان كوتاه تری نسبت به روش متداول رنگرزی كرد وبه 

 نتایج مطلوب رنگي دست یافت .  

 نجام شود . پیشنهاد مي شود با انواع رنگزاهای طبیعي و شیمیایي به روش ماكروویو تحقیقات آزمایشگاهي ا

 

 منابع
، دوره  58ماهنامه قالي ایران ، شماره ( مزایا ومحدودیت های رنگدانه های طبيعي ) های رنگين فرش احراری عبداهلل ، دانه-1

 1383چهارم ، 

بررسي امکان رنگرزی كاالی پشمي با رنگزای طبيعي روناس به كمک امواج مایکروویو : مالحسيني حسين : توكلي انوشه  -2

 1386و مقایسه آن با رنگرزی در شرایط متداول ، مجموعه مقاالت اولين همایش ملي روناس ، 

 1375جهانشاهي افشار، ویکتوریا، فرایند وروش های رنگرزی الياف با مواد طبيعي ،تهران ،-3

 1385ان ،ي امير كبير، تهررنگرزی الياف نخ ) پشم ، ابریشم ، پنبه (  انتشارات جهاد دانشگاهي واحد صنعت، صدری، نسرین -4

5- Microwave Heat Dyeing of Polyester Fabric , Sam Soo Kim*, Su Gyung Leem, Han Do  

Ghim, Joon Ho Kim, and Won Seok Lyoo Fibers and Polymers 2003, Vol.4, No.4, 204-209 , 204 

6- Properties and applications of conductive textiles , H.H. Kuhn , W.C. Kimbrell , J.E.  
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