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) با ماده رنگزای طبيعییCh-Cy( سيانوریک کلراید- بررسی خصوصيات رنگی و ثباتی نخ پشمی اصالحشده با ترکيب کيتوسان،هدف از این مطالعه
 نخهای اصالح شده با ماده رنگزای طبيعی روناس رنگرزی شد و تأثير عواملی نظير غلظیت. است،روناس که در خامه فرش دستباف مصرف میشود
 نسیبت بیه وزنCh-Cy  درصد ترکيب2  شرایط بهينه رنگرزی با مقدار. دما و زمان رنگرزی مورد بررسی قرار گرفت،pH ، غلظت ماده رنگزا،Ch-Cy
. دقيقیه بیه دسیت آمید60 درجه سانتیگراد و زمان رنگرزی100  دمای،7  رنگرزیpH ، درصد ماده رنگزای روناس نسبت به وزن پشم100 ،پشم
 واحید2 ) بیه ميیزانK/S(  درصد و قدرت رنگی7  موجب بهبود خواص رنگرزی پشم شد و رمقکشی به ميزانCh-Cy نتایج نشان داد که اصالح با
 تأثير منفی بر ثباتهای رنگی نداشیت و، نوری و مالشی نشان داد که اصالح نخ پشمی، دادههای رنگی و مقادیر ثباتهای شستشویی.افزایش یافت
 شیيدهای، منجر به نتایج بهتر رنگرزیCh-Cy  نتایج این پژوهش نشان داد که اصالح پشم با ترکيب.فام کاالی رنگرزی شده بدون تغيير باقی ماند
.عميقتر و صرفهجویی در مصرف ماده رنگزا در رنگرزی با ماده رنگزای روناس میگردد
. رنگرزی، ماده رنگزای روناس، اصالح، سیانوریک کلراید- کیتوسان، نخ پشمی:واژههای کلیدی
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The aim of present study was to investigate dyeing and fastness properties of chitosan-cyanuric chloride hybrid (Ch-Cy) modified
woolen yarn with madder natural dye which is used in hand-knotted carpet pile. Modified yarns were dyed with madder root natural
dye and the impacts of some important factors such as Ch-Cy concentration, madder dye concentration, pH, temperature, and time of
dyeing were investigated. Optimum dyeing results were obtained using 2%owf of Ch-Cy, 100%owf of madder dye, dyeing pH=7,
temperature of 100 ˚C, and time of 60 min. Results revealed that Ch-Cy was effective in the improvement of dyeing properties of
woolen yarns, so that the dye exhaustion and color strength values increased by 7% and 2 ratings, respectively. Fastness data
against wash, light, and rub as well as colorimetric data indicated that wool modification did not impair color fastness of dyed
substrates. Further, hue remained nearly unchanged compared to dyed pristine wool. Therefore, based on the results obtained, it was
concluded that modification of woolen yarns with Ch-Cy resulted in better dyeing performance, deeper shades, and saving crude dye
material in madder dyeing of wool. J. Color Sci. Tech. 10(2017), 217-224©. Institute for Color Science and Technology.
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سهيال دوستمحمدي و همكاران

1ـ مقدمه
پشم پرمصرفترین ليف به عنوان نخ پرز فرش و خامه قالی در صنعت
فرش دستباف میباشد .نخ پشمی ویژگیهیای خیاص و منرصیر بیه
فردی نظير کشيده شدن و بازگشتپذیری عالی ،رنگپذیری مناسیب
با دسیتههیای متتلیف میواد رنگیزای شیيميایی و طبيعیی ،خیواص
ضدالکتریسيته ساکن ،ضدآتش بودن و نمدیشدن را دارد .افزون بیر
ویژگیهای مذکور ،زیر دست نرم ،احساس راحتی در پوشش ،جیذ
رطوبت زیاد ،امکان کنترل رطوبت ،جیذ میواد شیيميایی و سیمی،
عایق صوتی و حرارتی ،مرافظت در برابر پرتیو فیرابنفش خورشیيد از
دیگر ویژگیهای متنوع پشم میباشید ] .[1عیالوه بیر صینعت فیرش
دستباف ،پشم در بسياری از زمينیههیا همویون پوشیام ،معمیاری،
توليدات پزشکی ،حمل و نقل ،کفپوش و غيره کاربرد دارد ،به طیوری
که الياف ضتيمتر پشم برای توليد منسیوجات داخلیی و کفپیوشهیا
مانند فرش و الياف ظریفتر برای توليد پارچه و لباس مورد اسیتفاده
قرار میگيرد [.]2، 3
کيفيت باالی رنگرزی در صنعت فرش دستباف مستلزم اسیتفاده
از حداقل مواد رنگزا ،یکنواختی رنگ ایجاد شده بر روی کیاال ،ميیزان
باالی ثبات و پایداری رنگ و پسا حاوی کمترین مقدار ماده رنگزا و
مواد کمکی باقیمانده پس از رنگرزی میباشد .در این فرآیند ،نوع نخ
مصرفی ،نوع ماده رنگزا ،روش رنگرزی و مواد کمکی ،از موارد مهمیی
میباشد که کيفيت رنگرزی را برای کاربرد در صنعت توليید فیرش و
قالی مشتص میکند .به همين جهت در سالهای اخير ،بهبود کيفی
بعضی از خواص نخ پشمی و لزوم انجام عمليات تکميلی متعدد ،مورد
توجییه بسییياری از مرققییين قرارگرفتییه اسییت .در اییین خصییوص،
ریتییتشناسییی سییطپ پشییم نقییش مهمییی در فرآینییدهای تکميییل
مرصوالت تهيه شده از این کاال دارد [.]4
مواد رنگزای طبيعی ،سازگار با مریيطزیسیت بیوده و بیه عنیوان
منابع تجدیدپذیر و زیستتتریبپذیر هستند و برای رنگرزی بيشیتر
الياف طبيعی از جمله پشم استفاده میشیوند ] .[5رنگیرزی پشیم در
فرش دستباف به دليل جلیوههیای چشیمی و ثبیاتی ممتیاز و وجیود
مزایایی هموون غيرسمی بودن ،سیازگاری بیا مریيط زیسیت ،عیدم
ایجاد حساسيت پوستی و تنفسی ،ضد باکتری ،ضد بو و امکان ایجیاد
شيدهای متتلف بیر حسیب شیرایط رنگیرزی ،اهميیت زییادی دارد.
امروزه از روشهای متداول جهت رنگرزی نخ پشمی استفاده میشود
] .[6در روشهای متداول رنگرزی ،به دالیلیی همویون تماییل یاتیی
پایين مواد رنگزای طبيعی به پشم ،ساختار ویژه و سطپ آبگریز پشیم
بییه دليیییل وجیییود اسییيدهای چیییر و پيونیییدهای دو گیییوگردی
(دیسولفيدی) ،رمقکشی در حمام رنگرزی بیه طیور کامیل صیورت
نگرفتییه و بییه طییور متوسییط حییدود نيمییی از مییواد رنگییزای طبيعییی
به صورت پسا به چرخه طبيعت باز گردانده می شود .این هدر رفت
مواد رنگزا به این صورت باعث افزایش هزینه رنگرزی و تصفيه پسا
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رنگرزی میگردد ] .[7یکی از روش های کاهش مواد رنگزا در پسیا
رنگرزی اصالح ساختار شيميایی پشم و افزایش مکانهای رنیگپیذیر
در آن میباشد ] .[8ایین امیر بیه کمیک نمیکهیای فلیزی (دندانیه)
می تواند قابل جبران باشد ،اما کاربرد این مواد به دليل سازگار نبودن
آنها با مريط زیست و زیست تتریبپذیر نبودن آنها ،مشکالت زیست
مريطی فراوانی را به وجود میآورد .هدف از اصالح شیيميایی پشیم،
جلوگيری از آسيب رساندن به ساختار شيميایی اصلی و حفظ خواص
فيزیکی و مکانيکی مطلو آن میباشد .برای این منظور از پليمرهای
زیستسازگار مانند کيتوسان و مشتقات متنوع آن بهعنوان جایگزینی
برای مواد شيميایی در اصالح خصوصيات نخ پشمی استفاده میشیود
[.]4-7
کيتوسان به طور عمده و تجاری از استيلزدایی نمودن کيتين در
شرایط قليایی به دست میآید [ .]9در ساختار شیيميایی کيتوسیان،
سه گروه فعال ،شامل دو گروه هيدروکسيل ( )-OHو یک گروه آمیين
( )-NH2وجود دارند ،که حضیور ایین گیروههیا بیه اصیالح شیيميایی
کيتوسییان کمییک کییرده و منجییر بییه بهبییود خصوصییيات فيزیکییی و
شيميایی آن میشوند .به طوری که وجود گروههای آمينیی ،موجیب
حالليت در مريط اسيدی ،بار مثبت و خواص چسیبندگی کيتوسیان
میشود [ .]9، 10همونين کيتوسان تیأثير مثبتیی بیر روی سیرعت
رنگرزی دارد .در برخی از موارد کاربرد کيتوسان میتوانید منجیر بیه
کاهش استفاده از مواد کمکی در فرآیند رنگرزی شیود کیه از لریا
اقتصادی می تواند مفيد باشید [ .]11، 12امیروزه از کيتوسیان بیرای
افزایش خاصيت جذ رنگ ،کاهش ميزان نمیدیشیدن ليیف پشیم،
ایجاد خاصيت ضدميکروبی در الياف و غيره استفاده میشود [ .]13از
جمله مردودیتهای کاربرد کيتوسان ،میتوان به پایين بیودن ثبیات
تکميل انجام شده به دليل اتصال ضعيف با زنجيرهای پليمری اليیاف
اشاره کرد [ ،]14، 15اتصاالتی کیه از پيونید ییونی بیين گیروههیای
کربوکسيل در پشم و گروه آمين و پيوند هيدروژنی که بين گروههای
هيدروکسيل و آميد پشم با گروههای هيدروکسيل کيتوسیان بوجیود
می آید .این امر باعث کاهش ثبات این ماده بیر روی کیاال مییگیردد.
تاکنون ،مرققان برای برطرفکردن مشکل مذکور و افزایش کارایی از
انيدریدها ،پلیکربوکسيليک اسيدها و سایر مواد واکینشپیذیر بیرای
افزایش قدرت اتصال کيتوسان به الياف استفاده کردهاند .با این وجود،
تغيير رنگ و زرد شدن پشم از مردودیتهیای اصیلی در اسیتفاده از
این مواد به همراه کيتوسان برای اصالح و بهبیود ویژگییهیای پشیم
میییباشیید .اصییالح شییيميایی کيتوسییان بییه کمییک ترکيبییاتی نظيییر
سيانوریک کلراید و تهيه مشتق واکینشپیذیر کيتوسیان-سیيانوریک
کلراید ( )Ch-Cyمیتواند باعث ایجیاد پيونید قیوی کوواالنسیی بیين
کيتوسان و پشیم شیده و از طیرف دیگیر از تغييیرات فيزیکیی ليیف،
هموون تغيير رنگ آن به زردی و کاهش استرکام آن جلوگيری کند
[.]7
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گرم تری اتيل آمين به مرلول اضافه گردید .متلوط به دست آمیده بیا
اسییتفاده از هییمزن مغناطيسییی بییا دور مالیییم در دمییای  0-5درجییه
سانتیگراد به مدت  24ساعت همزده شد .سیپس مرصیول بیه دسیت
آمده (ترکيب کيتوسان سيانوریک کلراید) با کاغذ صافی جیدا گردیید و
با مرلول متانل/تتراهيدروفوران ( 1.3حجمی/حجمی) آبکشیی شیده و
در دمای مريط خشک گردید ] .[4، 7ساختار شیيميایی میواد اوليیه و
ترکيب سنتز شده (کيتوسان سيانوریک کلراید) در شکل  1نشیان داده
شده است.

در مطالعات پيشين ،اصالح الياف پشم بیا ترکيیب  Ch-Cyانجیام
شده است و ميزان تاثير این ماده بر روی جذ ماده رنگیزای راکتيیو
توسط الياف پشمی بررسی شده است [ .]4، 7به دليل اهميت مصرف
مواد رنگزای طبيعی در رنگرزی نخهای پشمی مصیرفی بیرای توليید
فرش و قالی ،در این پژوهش برای اولين بار نخ پشمی اصالحشیده بیا
ترکيب کيتوسان-سيانوریک کلراید با استفاده میاده رنگیزای طبيعیی
روناس رنگیرزی شید و شیرایط بهينیه فرآینید رنگیرزی نیخ پشیمی
اصالح شده تعيين گردید .بدین منظور ،اثیر عوامیل می ثر بیر فرآینید
رنگرزی از قبيل غلظت ترکيب  ،Ch-Cyغلظت ماده رنگزا ،pH ،دما و
زمان رنگرزی بررسی شد .در نهایت خصوصيات ثبات رنگی کاالهیای
رنگرزی شده با ماده رنگزای طبيعی روناس اندازهگيری شید و میورد
برث و بررسی قرار گرفت.

2ـ2ـ2ـ شستشوی نخهای پشمی
به منظور از بين بردن ناخالصی روی سطپ نخ پشمی ،نمونهها در حمام
حاوی  5درصد وزنی شوینده غيریونی ،L:R=40:1 ،در دمای  60˚Cبیه
مدت  30دقيقه شستشو داده شیدند .سیپس نمونیههیا خیارو و بیا آ
معمولی آبکشی شده و پس از آ گيری در دمای اتاق خشک شدند.

2ـ تجربیات
2ـ1ـ مواد و تجهیزات

2ـ2ـ3ـ اصالح نخهای پشمی با ترکیب Ch-Cy

کيتوسان از شیرکت کيتوتیک اییران تهيیه شید .سیيانوریک کلرایید،
تتراهيدرو فوران ( ،)THFتری اتيل آمين ،متانیل و اسیيد اسیتيک ،از
شرکت مرم آلمان تهيه گردید .ماده رنگزای ریشه روناس (به صورت
پودر) از کارگاههای رنگرزی سنتی استان آیربایجان شرقی تهيه شید.
نخ پشمی سفيد (نمره  200تکس چهارال) از شرکت آیربرف و صابون
غيریونی از شرکت نيک فام خریداری شد .برای تهيه ترکيیب Ch-Cy
و اصیالح نیخ پشیمی از دسیتگاه  ،Shake Incubator 1000سیاخت

نخهای پشمی با غلظتهای متتلف از ترکيب 0.5-15( Ch-Cyدرصد
نسبت به وزن پشم) اصالح شد .بدین ترتيب که ابتدا ترکيیب Ch-Cy
در مرلول اسيدی ضعيف (حاوی مقدار مناسبی از اسيد استيک) حل
گردید .سپس ،نخ پشمی به مرلول مذکور افزوده شد و به میدت 24
ساعت در دمای  65 ˚Cقرار گرفت .در طیول ایین میدت بیه منظیور
یکنواختی بيشتر ،مرلول حاوی نمونه هر نيم ساعت یک بیار هیمزده
شد .سپس خشک کردن نمونهها در دمای  70 ˚Cو عمليات پتت در
دمای  120 ˚Cبه مدت  3دقيقه در آون حرارتی انجیام شید .پیس از
عمليات تکميلی میذکور ،ترکيیب  Ch-Cyاز طرییق پيونید شیيميایی
(کوواالنسی) به زنجيرهای پليمری ليف پشم متصل میگیردد کیه بیا
آزمونهای متتلف نظير طيف سنجی میادون قرمیز تبیدیل فورییه،2

1

شرکت  Heidolphآلمان استفاده شد .عمليات پید -خشیک -پتیت
پشم با ترکيب  Ch-Cyبه کمیک گیرمخانیه میدل  Memmertآلمیان
انجام شد .برای رنگرزی نخهای اصالح شده پشم ،از دستگاه رنگیرزی
با جریان هوای داغ ساخت شرکت هنید و از دسیتگاه طيیفسینج دو
پرتییویی مییدل  CECIL 9200سییاخت کشییور انگلسییتان ،بییرای
جذ سنجی و مراسبه رمقکشی نمونهها استفاده گردید.

3

4

ميکروسکوپ الکترونی روبشیی و گرماسینجی روبشیی تفاضیلی در
مطالعات پيشين تایيد شیده اسیت و بیرای پرهيیز از دوبیارهکیاری از
آوردن نتایج در این مقاله صرفنظر شده است [.]4، 7

2ـ2ـ روش کار
2ـ2ـ1ـ سنتز ترکیب کیتوسان-سیانوریک کلراید ()Ch-Cy
 2گرم کيتوسان به  100ميلیليتر مرلول تتراهيیدروفوران در دمیای 5
درجه سانتیگراد افزوده شد .سپس  6.1گرم سیيانوریک کلرایید و 3.3

1- Pad-dry-cure
)2- Fourier Transform Infra-Red (FTIR
)3- Scanning Electron Microscope (SEM
)4- Differential Scanning Calorimetry (DSC
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شکل  :1روش تهيه کيتوسان-سيانوریک کلراید [.]4، 7

نشريه علمي ـ پژوهشي علوم و فناوري رنگ ()1395

)Journal of Color Science and Technology(2017

220

سهيال دوستمحمدي و همكاران

()5

2ـ2ـ4ـ رنگرزی
نخهای پشمی اصالح شده و اصالحنشده (خام) با پودر میاده رنگیزای
طبيعی روناس در غلظتهای متتلف  70-125درصد نسبت بیه وزن
کاال) ،مقادیر  4 pHو  ،7زمانهای  15-120دقيقه ،دماهای متتلیف
 60-100درجه سانتیگراد با  L:R=40:1رنگرزی شدند .برای تنظیيم
 ، pH =4مقدار مناسب از اسيد استيک به حمام رنگرزی افیزوده شید.
پس از پایان رنگرزی ،نمونهها از حمام خارو و بیا آ سیرد شستشیو
داده شدند .جهت بررسی ميزان رمقکشی ،پسیا هیای رنگیرزی بیه
کمک کاغذ صافی ،صاف شد و به کمک دسیتگاه طيیفسینج جیذبی
دوپرتویی ،جذ سنجی مرلولها در مردوده طول موو  350تا 700
نانومتر انجام شد .بيشترین طول موو جذبی مرلول رنگی در مردوده
مرئی  416نانومتر بود .ميزان رمقکشی برحسب درصد ( )E%مطابق
رابطه  1مراسبه گردید ،که در این رابطه  A0و  A1به ترتيیب مقیادیر
جذ مرلول رنگی قبل و بعد از فرآیند رنگرزی میباشد.
A0 A1
A0

()1

E%

2ـ2ـ5ـ اندازه گیری مقادیر انعکاسی و رنگی
ویژگی های رنگی ( )L*,a*,b*,C*,hºو مقدار انعکیاس ( )Rنمونیههیای
رنگی ترت منبع نوری  D65و زاویه مشاهدهکننیده اسیتاندارد (˚)10
توسط دستگاه طيفسنج انعکاسی Color-Eye XTH, X- Rite Inc.,
 USAدر مردوده طول موو  400-700نیانومتر انیدازهگيیری شید و
ارزییابی نتییایج در سيسییتم * CIEL*a*bانجیام گرفییت .مقییادیر * Lدر
مردوده  0-100متغير بوده و نشیاندهنیده درجیه روشینایی نمونیه
میباشد که مقدار کمتر * Lنشاندهنده تيرهتیر بیودن نمونیه رنگیی
میباشد .مقادیر * aتغيير درجه سبزی-قرمزی و * bتغيير درجه آبی-
زردی را نشان میدهد .مقادیر * Cبيانگر خلوص رنگی نمونیههیا و h°
نشاندهنده زاویه فام رنگی میباشد که به ترتيب از رابطههیای  2و 3
مراسبه میشود .اختالف رنگی نمونهها ( )∆Eبا اسیتفاده از رابطیه 4
مراسبه گردید .مقدار قدرت رنگی )K/S( 1کیه نشیان دهنیده عمیق
رنگی هر نمونه میباشد ،بیا اسیتفاده از دادههیای انعکاسیی و رابطیه
کيوبلکا-مانک (رابطه  )5در بيشترین طول میوو جیذ میاده رنگیزا
(کمترین مقدار انعکیاس) در مریدوده طیول میوو مرئیی 400-700
نانومتر مراسبه شد که در این رابطه  Rمقدار انعکیاس نیخ رنگیی در
بيشیترین طییول مییوو جییذ  K ،ضییریب جییذ و  Sضییریب انتشییار
میباشد.
()2

b *2 )1/ 2

(a *2

*C

()3

)*tan 1 (b * /a

ho

()4

b *2 )1/ 2

( L *2

a *2

E

1- Color Strength
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(1 R)2 / 2R

K/S

2ـ2ـ6ـ اندازهگیری ثباتهای رنگی
ثبات شستشویی بیه روش اسیتاندارد
انجام شد ،بدین ترتيب که هر یک از کاالهای رنگرزی شده در دمیای
 60˚Cو به مدت  30دقيقه به همراه  25گلوله سیراميکی در حمیامی
حاوی  1 g/lپربرات سدیم 4 g/l ،شیوینده و  1g/lکربنیات سیدیم بیا
 L:R=50:1مورد شستشو قرار گرفتند pH .مرلول شستشو در حیدود
 10.5بود .پارچههای همراه در هر شستشو از دو جنس پشیم و پنبیه
بودند .پس از پایان شستشو ،کاالهیا آبکشیی شیده و پیس از خشیک
شدن با معيار خاکستری (تغيير رنگ و لکهگذاری) مورد ارزیابی قیرار
گرفت .ثبات نوری مطابق با استاندارد ) ISO 105 B02:1988 (Eانجام
شد .نمونهها به مدت  100ساعت ترت تابش المپ زنون قرار گرفتند
و ثبات نوری با استفاده از معيار آبی ( ،1-8که  1معیرف بیدترین و 8
معرف بهترین ثبات نوری میباشد) ارزیابی و گزارش گردیید .از روش
استاندارد ) ISO105-X12:1993(Eبرای اندازه گيیری ثبیات رنیگ در
برابر سایش هر یک از کاالهای رنگرزی شیده اسیتفاده شید .در ایین
روش کاالهای رنگرزی شده در دستگاه اندازهگيری ثبات مالشی قیرار
گرفت و عمل سایش با یک پارچه پنبهای که به یک وزنیه  9نيیوتنی
متصل است ،در دو حالت خشک و تر انجام شد .تعداد سایش ده بیار
(رفت و برگشت) و به فاصله  10سانتیمتر بود.
)ISO 105 C06 C2S: 1994(E

3ـ نتایج و بحث
3ـ1ـ بررسی عوامل مؤثر در فرآیند رنگرزی
در این پژوهش تاثير عواملی همویون غلظیت  ،Ch-Cyغلظیت میاده
رنگزا ،pH ،دما و زمان فرآیند رنگرزی بر خواص رنگرزی و ویژگیهای
رنگی و ثباتی نخهای پشم خام و اصالحشده مورد بررسی قرار گرفیت
که در ادامه تاثير هر عامل به طور جداگانه توضيپ داده میشود.
3ـ1ـ1ـ اثر غلظت کیتوسان -سیانوریک کلراید
در شکل  2اثر غلظتهای متتلف ترکيب  Ch-Cyبر روی رنگیرزی نیخ
پشمی با ماده رنگزای طبيعی روناس نشیان داده شیده اسیت .مشیاهده
میشود که با افزایش غلظیت ترکيیب  ،Ch-Cyمقیدار رمیقکشیی نيیز
افزایش مییابد ،در حالی که با افزایش غلظت ترکيب  Ch-Cyبه بيشیتر
از  2درصد ،تغيير قابل مالحظیهای در رمیقکشیی نمونیههیا مشیاهده
نمیشود و تقریباً در حد یکسان باقیمیماند .افزایش جذ ماده رنگیزا
توسط ليف اصیالح شیده را مییتیوان بیه حضیور گیروههیای آمیين و
هيدروکسيل بيشتر در پشم اصالح شده بیا ترکيیب  Ch-Cyنسیبت داد
[ .]16، 17نتایج نشان میدهد کیه غلظیت  2درصید (نسیبت بیه وزن
پشم) از ترکيب  Ch-Cyرا میتوان به عنوان غلظت بهينه جهت اصیالح
نخ پشمی درنظر گرفت.
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3ـ1ـ2ـ اثر غلظت ماده رنگزا

77
75
73
71
69
67
65

)Dye Exhaustion (%

به طور کلی ،در فرآیند رنگرزی هرچه غلظت ماده رنگزا افزایش یابد،
مقدار ماده رنگزای جذ شده توسط الياف (رمقکشیی) نيیز بيشیتر
میشود تا الياف به نقطه اشباع خود برسند [ .]18همیانطیور کیه در
شکل  3مشتص است ،با افزایش غلظت ماده رنگزا ،ميزان رمقکشیی
روی پشم خام و اصالح شده افزایش یافته است ،به طوری که مقیدار
این افزایش در نمونههای اصالح شده نسبت به نمونههای خام بيشیتر
میباشد .همونين ،نتایج نشان میدهد که مقدار ماده رنگزای مصرفی
در رنگرزی پشم اصالح شده در مقایسه با پشیم خیام کیاهش یافتیه
است .به بيان دیگر هنگامی که غلظت ماده رنگزا 125درصید نسیبت
به وزن کاال است ،مقدار رنگی که توسط پشم خام جذ شده اسیت،
تقریباً برابر با مقدار جذ ماده رنگزا توسط نخ اصالحشیده در زمیانی
است که غلظت ماده رنگزا  %70نسبت به وزن کاال بوده است .افزایش
در قابليت رنگرزی و کاهش مقدار ماده رنگزای مصرفی را میتوان بیه
حضور گروههای آمين و هيدروکسيل فعال بيشتر در سطپ نیخ پشیم
اصالح شده با ترکيب کيتوسیان-سیيانوریک کلرایید نسیبت داد کیه
تمایل مولکولهای ماده رنگزا به الياف را افزایش داده و جیذ میاده
رنگزا را تسهيل مینمایند [.]7

الياف پشم (خام و اصالح شده) بيشیتر بیه واسیطه تشیکيل پيونیدهای
هيدروژنی با ساختار مولکولی ماده رنگزا میباشد ،چرا که با کاهش pH
و یونيزه شدن گروههای آمين ( )-NH2ترکيب  Ch-Cyو تبدیل آنها بیه
گروههای آمينو (  )– NH3+امکان تشکيل پيوند هيدروژنی این گروهها بیا
مولکول ماده رنگزا کاهش و در نتيجیه مقیدار رمیقکشیی نيیز کیاهش
مییابد.

63
15

0

0.5
2
5
10
)Ch-Cy Concentration (% owf

شکل :2تأثير غلظت  Ch-Cyبر مقدار رمقکشی نخ پشمی رنگرزی شده با
ماده رنگزای روناس (غلظت ماده رنگزا 100 :درصد (نسبت به وزن پشم)،
زمان 60 :دقيقه ،دما  100 ˚Cو .pH= 4
80

3ـ1ـ3ـ اثر pH

70

در رنگرزی pH ،حمام رنگرزی از یک سو بر روی ساختار شیيميایی و
بار مولکولی ماده رنگزای طبيعی و از سوی دیگر بر نقطه ایزوالکتریک
الياف پروتئينی پشم تاثير قابل توجهی میگذارد و موجیب تغييیر در
مقدار رمقکشی و جذ ماده رنگزا میگردد [ .]16همونیين  pHبیر
ثبات کاالی رنگرزی شده نيز تاثير مرسوسی دارد .بیه عنیوان مثیال
ممکن است ماده رنگزای جذ شده بر روی کاال در شیرایط اسیيدی
پایداری کمیی داشیته باشید و بیه راحتیی از کیاال خیارو شیود و ییا
مولکولهای ماده رنگزای کاتيونيزه شده و باعث کاهش عمیق رنگیی
شوند [ .]19در رنگرزی الياف پروتئينی نظير پشیم بیا میواد رنگیزای
طبيعی ،معموالً برای خارو شیدن از مریدوده ایزوالکترییک اليیاف و
افزایش رمقکشیی و جیذ میاده رنگیزا ،از مریيط اسیيدی ضیعيف
(افزودن اسيد استيک ییا فرميیک) اسیتفاده مییشیود .آنویه کیه از
تغييرات  pHدر رنگرزی نخ پشمی خام و اصالح شده ،با ماده رنگزای
روناس در شکل  4مشتص میشود ،این است که ميیزان رمیقکشیی
پشم اصالح شده بيشتر از پشم خام میباشد که ایین را مییتیوان بیه
حضور گروههای متعدد هيدورکسيل و آمين در پشم اصیالح شیده و
افزایش امکان تشکيل پيوندهای هيیدروژنی بیين ترکيیب  Ch-Cyبیا
مولکولهای ماده رنگزای روناس نسبت داد .به عالوه ميزان رمقکشی
در رنگرزی پشم خام در شرایط خنثی نسبت به شرایط اسيدی بيشتر
میباشد که این امر در مورد نخ اصالح شده نيز صدق میکند.
به نظر میرسد برهمکنش بين مولکولهای ماده رنگزای رونیاس و

65

55
50
125

70

100
)Dye Concentration (% owf
Raw Wool

Modified Wool

شکل :3تأثير غلظت ماده رنگزا بر روی مقدار رمقکشی نخ پشمی رنگرزی
شده با ماده رنگزای روناس ،غلظت ترکيب  2:Ch-Cyدرصد نسبت به وزن
پشم ،زمان 60 :دقيقه ،دما  100 ˚Cو .pH= 4
82
78
74
70
66

)Dye Exhaustion (%
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60

)Dye Exhaustion (%

75

62
7

pH

Modified Wool

4
Raw Wool

شکل :4تأثير  pHبر رمقکشی نخ پشمی رنگرزی شده با ماده رنگزای
روناس .غلظت  2:Ch-Cyدرصد نسبت به وزن پشم ،غلظت ماده
رنگزا100:درصد نسبت به وزن پشم ،زمان 60 :دقيقه و دما .100 ˚C
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3ـ1ـ5ـ اثر زمان
زمان نيز از عوامل بسيار مهیم و تأثيرگیذار در فرآینید رنگیرزی اسیت.
هرچه زمان رنگرزی افزایش یابد ،احتمال برهمکنش بين میاده رنگیزا و
ليف باالتر میرود و مولکول رنگزا زمان بيشتری را برای نفوی بیه داخیل
ليف دارد که این امر موجب افزایش یکنواختی در کاالی رنگرزی شیده
میشود ،ولی اگر مدت زمان رنگرزی بسيار طوالنی شیود (خصوصیاً در
دمای جوش) امکان تتریب ليف و حتی ماده رنگزا وجود دارد و ممکن
است ماده رنگزا از سطپ ليف جدا شده و به حمام رنگرزی برگردد [22
 .]21،شکل  6مقدار رمقکشی و جذ ماده رنگزا توسط نخ پشمی خام
و اصالح شده را به عنوان تابعی از زمان نشان میدهد .مشاهده میشود
که ميزان رمقکشی هر دو نمونه با افیزایش زمیان در مریدوده 15-60
دقيقه سریعاً افزایش مییابد .مقایسه مقادیر رمقکشی برای پشم خام و
اصالح شده در دو زمان رنگرزی  60و  120دقيقه نشیان مییدهید ،بیا
وجود دو برابر شدن زمان رنگیرزی تغييیر قابیل مالحظیهای در ميیزان
جذ ماده رنگزا توسط نمونهها روی نمیدهد.
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Modified Wool

60

Raw Wool

شکل :5تأثير دمای رنگرزی بر رمقکشی نخ پشمی رنگرزی شده با ماده
رنگزای روناس ،غلظت ترکيب  2:Ch-Cyدرصد نسبت به وزن پشم ،غلظت
ماده رنگزا100:درصد نسبت به وزن پشم ،زمان 60 :دقيقه و .pH= 7
84
82
80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60
120

105

45
60
75
90
)Dyeing time (min
Modified Wool

30

15

)Dye Exhaustion (%

3ـ1ـ4ـ اثر دما
افزایش دما در رنگرزی باعث کاهش تجمع ماده رنگزا بیر روی اليیاف
(جلوگيری از نایکنواختی در رنگرزی) ،تیورم و بیاز شیدن الییههیای
بيرونی الياف و افزایش تررم مولکولهای ماده رنگزا میشیود .نفیوی
مولکولهای ماده رنگزا به داخل ليیف تنهیا زمیانی بیه خیوبی انجیام
می شود که دمای رنگرزی به اندازه کیافی بیاال باشید و اليیاف کیامالً
متورم شوند .همونين ،افزایش دمیا تیأثير قابیل تیوجهی در سیرعت
رنگرزی دارد ؛ با این وجود افزایش دمیای بیيش از حید باعیث ایجیاد
آسيب در ساختار شيميایی و فيزیکی ليف و حتی ماده رنگزا میشود
[ .]20به طور کلی فرآیند رنگرزی ییک فرآینید گرمازاسیت کیه ایین
حرارت ناشی از برهمکنش بين زنجيرهای پليمری ليف و ماده رنگیزا
میباشد .در شکل  ،5مقدار رمقکشی ماده رنگزا بیه عنیوان تیابعی از
دمای رنگرزی برای نخ پشمی خام و اصیالح شیده نشیان داده شیده
است .مشاهده میشود که ميزان رمقکشی نمونهها با افیزایش دمیا از
 60تا  100درجه سانتیگراد یک رونید صیعودی داشیته و بيشیترین
مقدار رمقکشی در دمای  100 ˚Cمیباشد .به همين جهیت ،مقیدار
دمای بهينه برای رنگرزی نخ اصالحشده  100 ˚Cدر نظر گرفته شد.

100

80
)Temperature (°C

)Dye Exhaustion (%

از این رو میتوان نتيجه گرفت که افزایش تعداد گروههای عاملی
آمين و هيدروکسيل با قابليت تشکيل پيوند هيدروژنی در سطپ پشم
موجب میشود مقدار رمقکشی و ظرفيت جذ ماده رنگیزا افیزایش
یابد و رنگرزی به صورت مطلو در شرایط خنثی انجام شیود .نتیایج
نشان میدهد که با حذف شرایط اسيدی نه تنها در روند انجام فرآیند
رنگرزی مشکلی پيش نمیآید ،بلکه ميزان رمقکشیی و جیذ میاده
رنگزا نيز افزایش مییابد.

82
80
78
76
74
72
70
68
66
64

0

Raw Wool

شکل :6تأثير زمان رنگرزی بر ميزان رمقکشی نخ پشمی رنگرزی شده با
ماده رنگزای روناس ،غلظت ترکيب 2:Ch-Cyدرصد نسبت به وزن پشم،
غلظت ماده رنگزا100:درصد نسبت به وزن پشم ،دما  100 ˚Cو .pH= 7

همونين شيب تقریب ًا صیفر و میوازی بیا مریور زمیان بیرای نمیودار
رمقکشی پشم اصالح شده نشان میدهد که در زمان  60دقيقیه نیخ
اصالح شده ،اشباع شده و تمایل به جذ ماده رنگزا نیدارد .بنیابراین
میتوان زمان  60دقيقه را به عنوان زمیان بهينیه رنگیرزی بیرای نیخ
اصالح شده در نظر گرفت.
با این وجود ،در مورد پشم خام مشاهده میشود کیه پیس از 60
دقيقه هنوز تمایل به جذ ماده رنگزا دارد و رمیقکشیی بیا افیزایش
زمان به صورت جزئی با شيب مالیم افزایش مییابید .دليیل افیزایش
مقدار رمقکشی و جذ ماده رنگزا بيشتر و اشباع سریعتر نخ پشمی
اصالح شده نسبت به نمونه خام را میتیوان بیه افیزایش مکیانهیای
رنگپذیر (گروههای آمين و هيدروکسیيل) و همونیين در دسیترس
بودن این مکانها در سطپ پشم اصالح شده در مقایسه با پشم خام و
در نتيجه افزایش امکان برهمکنش این مکانها با مولکولهیای میاده
رنگزا نسبت داد.
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مطالعه خصوصيات رنگي و ثباتي نخ پشمي اصالح شده با ...

جدول  :1شرایط بهينه فرآیند رنگرزی نخ پشمی اصالحشده با ترکيب .Ch-Cy
عوامل

زمان()min

دما()˚C

pH

روناس()%owf

(Ch-Cy)%owf

رمقکشی ()%

پشم خام
پشم اصالحشده

60
60

100
100

7
7

100
100

2

74
81

جدول  :2دادههای رنگی پشم خام و اصالحشده رنگرزی شده در شرایط بهينه جدول .1
نوع کاال

*L

*a

*b

*C

˚h

پشم خام
پشم اصالح شده

28.83
27.59

29.85
30.19

20.34
22.39

36.12
37.58

34.27
36.56

λ

K/S

∆E

24.78
26.73

2.42

)max (nm

470
470

جدول  :3مقادیر ثباتهای شستشویی ،نوری و مالشی.
کاال
پشم خام
پشم اصالحشده

ثبات شستشویی
تغییر رنگ

لکهگذاری روی پشم

لکهگذاری روی پنبه

5
4-5

5
4-5

5
4-5

با توجه بیه مطالیب یکیر شیده شیرایط بهينیه رنگیرزی نیخ پشیمی
اصالحشده با ترکيب  Ch-Cyرا میتوان به صورت جیدول  1خالصیه
نمود .همانطورکه مالحظه میشود می توان با انجام اصیالح بیر روی
نخ پشمی مورد استفاده در فرش دستباف مقدار رمقکشی را به مقدار
 7درصد بهبود بتشيد و جذ ماده رنگزا بر روی کاال را افیزایش داد
و به عمقهای رنگی باالتر دست یافت.
3ـ2ـ مشخصات رنگی کاالهای رنگرزی شده
ویژگیهای رنگی هر یک از کاالهای رنگیرزی شیده بوسیيله دسیتگاه
طيفسنجی انعکاسی تعيين شد .مقیادیر * h° ،C* ،b* ،a* ،Lتعيیين
شد و مقدار  K/Sدر بيشترین طول موو جذ مراسیبه گردیید کیه
نتایج در جدول  2گزارش شده است .نتایج نشان میدهد که در نمونه
اصالح شده با وجود جذ ماده رنگزای بيشتر ،مقیدار روشینایی (*)L
به ميزان جزئی افزایش یافته است .به عالوه ،قابليت رنگیرزی کیاالی
اصالح شده (قدرت رنگی) به مقدار تقریبا  2واحد افزایش یافته است
که تأیيد کننده جذ ماده رنگزا (رمقکشی) بيشتر در کاالی اصیالح
شده میبا شد .همونين مقدار اختالف رنگ نسبتاً کیم و قابیل قبیول
بين پشم خام و اصالح شده نشان میدهد که با اصالح پشم با ترکيب
 Ch-Cyشيد رنگی کاالهای اصالح شده تغيير مرسوسی پيدا نکرده و
تقریباً بدون تغيير باقیمانده است .به بيان دیگر ،اصالح انجام شده بر
روی نخ پشمی تاثير منفی بر روی شيد کاالی رنگرزی شیده نداشیته
است .به عالوه ،فام رنگی حاصله سیر آجیری بیوده و امکیان توليید
شيدهای عميقتر بدون افزایش غلظت ماده رنگزا وجود دارد.
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ثبات نوری
7-8
7-8

ثبات مالشی
خشک

تر

4
4

3-4
3-4

3ـ3ـ خصوصیات ثباتی کاالهای رنگرزی شده
به طور کلی ،ثبات رنگی کاالی رنگرزی شده به ميزان نفوی ماده رنگزا
به داخل الياف ،نوع مواد کمکی و روش کاربرد آنها و برهمکنشهایی
که ماده رنگزا با مواد کمکیی ایجیاد مییکنید ،بسیتگی دارد [ .]23از
بررسی نتایج بدست آمده برای ثباتهای رنگی از جدول  3مییتیوان
اطمينان حاصل کرد که عملآوری نخ پشمی با ترکيب  Ch-Cyرونید
قابل قبولی را در ثباتها دارد که دليیل آن را مییتیوان بیه پاییداری
پيوندهای برقرار شده بين گروههای آمين فعال موجود در ليف و ماده
رنگزا نسبت داد .از این رو میتوان نتيجه گرفت که اصالح نخ پشیمی
با ترکيب  ،Ch-Cyتأثير مثبتی را بر روی جذ ماده رنگزا بر روی نخ
پشمی داشته است ،بدون اینکه اثر منفیی بیر روی ثبیاتهیا بگیذارد
[.]24

4ـ نتیجهگیری
در این پژوهش ،نخ پشمی مورد مصرف در صینعت فیرش دسیتباف بیا
ترکيب  Ch-Cyاصالح گردید و شرایط بهينه فرآینید رنگیرزی بیا میاده
رنگزای طبيعی روناس تعيين شد .نتیایج نشیان داد کیه شیرایط بهينیه
رنگرزی با استفاده از مقدار ترکيب  2 Ch-Cyدرصید (نسیبت بیه وزن
پشم) ،ماده رنگزا 100درصد (نسیبت بیه وزن پشیم) pH ،رنگیرزی ،7
دمای رنگرزی  100 ˚Cو زمان  60دقيقه حاصل می شیود .نیخ پشیمی
اصالح شده مقدار رمقکشی و جذ ماده رنگزای باالتری نشان داد که
دليل آن را میتوان به افزایش تعداد مکیانهیای جیذ میاده رنگیزا و
گروههای رنگپذیر بيشتر از جمله گروههیای آمیين و هيدروکسیيل در
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تقدیر و تشکر
این مقاله مستترو از پایاننامه کارشناسی ارشد فرش (گرایش میواد
-اوليییه و رنگییرزی) بییا عنییوان " اصییالح پشییم بییا ترکيییب کيتوسییان
سيانوریک کلراید و مطالعیه ویژگییهیای رنگیرزی آن بیا رنگزاهیای
 از، بیدین وسیيله.طبيعی" در دانشگاه هنر اسالمی تبرییز مییباشید
تمامی حمایتهای میادی و معنیوی دانشیگاه هنیر اسیالمی تبرییز و
موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش تهران در طول انجیام
.این پژوهش صميمانه تشکر و قدردانی میگردد

 بررسی نتایج ثبات های رنگی نشان داد کیه.سطپ نخ پشمی نسبت داد
 عیالوه بیر بهبیود ویژگییهیایCh-Cy عمل کردن نخ پشمی با ترکيب
 تأثير منفی بر ثبات کاالهای رنگیرزی شیده نداشیته و ميیزان،رنگرزی
 نتیایج ایین. قابیل قبیول مییباشید،ثباتها در مقایسه با نخ پشم خیام
مطالعه نشان میدهند که برای بهبود قابليت رنگرزی نخ پشیم مصیرفی
در صنعت فرش دستباف با ماده رنگیزای طبيعیی رونیاس مییتیوان از
 استفاده نمود و به عمقهای رنگی باالتری دست یافت وCh-Cy ترکيب
.از هدر رفتن ماده رنگزای روناس جلوگيری نمود
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