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اثر پسعمﻞﺁوریهای مﺨتلﻒ ﺑر ﺑﻬبﻮد ثبات شستوشﻮیی نمﻮنههای
رنگرﺯی شده (پﺸﻢ ،نایلﻮن و اﺑریﺸﻢ) ﺑا رنگینههای اسیدی
The Effect of Different After-treatments on Improvement of Washing Fastness of
Dyed Samples (Wool, Nylon and Silk) with Acid Dyes
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ﭼﻜیده
در این مطالعه ،اثر پسعملآوریهای مختلف با استفاده از تانن طبیعی ،سینتان و سینتان-ترکیب کاتیونی بر ثبات شستوشویی سه
رنگینه اسیدی از سه دسته رنگینه مختلف بر الیاف پشم ،ابریشم و نایلون بررسی شد .بازده پسعملآوری بر الیاف رنگشده با رنگینههای
مزبور با کاربرد آزمون شستوشویی  ISO105CO6بررسی شد .نتایج نشان داد ،روش پسعملآوری با تانن طبیعی مؤثرترین روش
پسعملآوری در میان سه روش مزبور بود .پسعملآوری با سینتان نیز موجب افزایش ثبات شستوشویی کاالهای رنگ شده شد
و افزودن ترکیب کاتیونی به کاالهای عملآوری شده با سینتان سبب افزایش قابلتوجهی در بازده پسعملآوری با سینتان شد.
بیشترین افزایش ثبات شستوشویی ،در رنگینه اسیدی با اندازه مولکولی بزرﮒتر (رنگینه اسیدی فراآسیابی) بهدست آمد .همچنین،
پسعملآوریها بر رنگینه با تعداد گروه سولفوندار بیشتر (رنگینه اسیدی یکنواخت شده) و در نتیجه انحاللپذیری بیشتر ،مؤثرتر
بودند .در مقایسه بین اثر پسعملآوریها بر الیاف مختلف ،بیشترین اثر بر الیاف نایلون رنگرزی شده مشاهده شد و الیاف پشم و ابریشم
به ترتیب در ردههای بعدی جای گرفتند.
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برجســتهترین ویژگی یک کاالی رنگرزی شــده ،ثابت
باقیماندن رنگ آن با شرایط مختلف است .رنگینههای
اسیدی ،بهعنوان گروهی از رنگینههای محبوب در صنعت
رنگرزی ،رنگینههایی محلول در آب و آنیونی هســتند
که بهطور کلی در حمامهای اسیدی بهکار میروند .این
رنگینهها برای رنگرزی نایلون ،پشم و ابریشم بهکار میروند
که در آن پیوند یونی بین گروه اســیدی رنگینه و گروه
آمینو پروتوندار شده در لیف شکل میگیرد .بهطورکلی با
وجود اینکه ثبات نوری رنگینههای اسیدی معموالً خوب
اســت ،ثبات شست و شــویی این رنگینه ها نســبتاً
ضعیف اســت [ .]1یک روش پسعملآوری شناخته
*مسئول مکاتبات ،پیامنگارm_feiz@cc.iut.ac.ir :

شده برای افزایش ثبات شستوشویی رنگینههای اسیدی
کاربرد تاننهای طبیعی (تانیک اسید /تارترامتیک) است.
تاننهای گیاهی (تانیک اسید) ترکیبات فنولی محلول در
آب هســتند که وزن مولکولی آنها بین  500تا 3000
است .در گذشته تاننهای طبیعی کاربردهای مختلفی در
صنعت نساجی داشتند ،بهعنوان مثال در رنگرزی پنبه و
ابریشم با رنگینههای طبیعی تاننها نقش تثبیتکننده
نمکهای فلزی را داشــتند که بهعنــوان دندانه بهکار
میرفتند [ .]2همچنین ،پژوهــش روی نمونههای نخ
گرفته شده از لباسهای ابریشمی بنفشرنگ قرن نوزدهم
نشان داد ،در این نمونهها از تانیک اسید بهعنوان دندانه
برای ایجاد رنگ بنفش در منســوجات اســتفاده شده
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اســت که در آن دوره بسیار گران و محدود به اشراف بوده است [ .]3در
توشویی
سالهای اخیر تاننها در پسعملآوری بهمنظور افزایش ثبات شس 
رنگینهها بر نایلون و نيز ضدلکهکردن قالیهای نایلونی بهکار رفتهاند [ .]4در
مطالعهای اثر پیشعملآوری با تانیک اسید بر رنگرزی نایلون با رنگینههای
کاتیونی بررســی و بیان شــد ،که عملیات مزبور سبب افزایش برداشت
توشویی آن شد [ .]5در مطالعه
رنگینه کاتیونی و نيز افزایش ثبات شس 
ج شده از میوه تمر هندی بهعنوان دندانه در
دیگری تانن طبیعی استخرا 
رنگرزی پنبه ،پشم و ابریشــم بهکار رفت و نتایج نشان داد ،کاربرد تانن
توشویی و نوری شد .افزون بر این،
موجب افزایش عمق رنگ و ثبات شس 
پارچههای عملآوری شده با تانن دارای خاصیت ضدمیکروبی شدند [.]6
تانیک اسید خالص کام ً
ال بیرنگ اســت ،ولی گران بوده و نمونههای
تجاری موجود دارای ناخالصیهایی هستند که در شرایط اسیدی زردرنگ
ی شــده جذب
میشــوند .این ناخالصیهای زرد بهوســیله الیاف رنگرز 
میشــوند و موجب تغییر شید محسوس میشوند Shore .بیان میدارد،
در شــرایط قلیایی گرم مشابه آزمون ( ISO CO6/C2که بهطور كلي در
توشوهای خانگی ایجاد میشــود) تانیک اسید اکسید شده و به
شس 
ترکیبات کوئینون زردرنگ تبدیل میشود .درباره نحوه عمل تانیک اسید-
توشویی رنگینههای اسیدی بر نایلون
تارترامتیک در افزایش ثبات شس 
اعتقاد بر این است که مولکول تانیک اسید (شکل  )1مشابه اسید با وزن
مولکولی زیاد عمل میکند و با گروههای آمینو پروتوندار شــده در لیف
پیوند میدهد .در مرحله بعد ،پیوند مولکولهای پتاسیم آنتیموان تارترات
(شــکل  )2با تانیک اسید به تشکیل پوستهای بر سطح لیف منجر شده
که مانع خروج رنگینه میشود .افزودن پتاسیم آنتیمون تارترات موجب
کاهش تجزیه اکسایشــی تانیک اسید نيز میشــود .ساختار کمپلکس
آنتیموان تارترات بهطور دقیق مشــخص نیســت .اشار ه شده است که
 5 molتارترامتیــک برای تهنشــینکردن  1 molگالوتانین از محلول
الزم است و در این شرایط یک کمپلکس  1:1بین تانیک اسید و پتاسیم

آنتیمونیل تارترات در محلول شکل میگیرد .البته بهنظرمیرسد ،واکنش
بین دو ماده در مجاورت الیاف از استوکیومتری مزبور پیروی نمیکند [.]4
بــا وجود اینکه پسعمــلآوری با تاننهای طبیعــی موجب افزایش
توشویی رنگینههای اسیدی بر نایلون میشود،
قابلمالحظ ه ثبات شس 
مضرات متعددی دارد که عبارتاند از:
 پتاسیم آنتیموان تارترات ماده سمی است. این عملیات دومرحلهای ،طوالنیمدت و گرانقیمت است.توشوهای
 تانیک اسید در شــرایط قلیایی اکسید میشود و طی شس متوالی ،بهویژه در شیدهای کمرنگ سبب تغییر رنگ کاالی رنگرزی شده
میشود [.]7
 پسعملآوری با تاننهای طبیعی میتواند موجب کاهش ثبات نوریرنگ شود.
 این تکمیل در برابر بخار و گرما پایدار نیست و تانیک اسید در این شرایطتجزیه میشود.
 پوسته تشکیلشده زیردست زبری را بر کاال ایجاد میکند [.]4در ســالهای اخیر پسعملآوری با ســینتانهای سنتزی بر تاننهای
طبیعی پیشی گرفته است .سینتانها ابتدا بهعنوان ترکیباتی سنتز شده
برای جایگزینی تاننهای طبیعی در عملیات دباغی چرم معرفی شدند.
بعدها نمونههایی ویژه از ســینتانها برای کاربرد بر نایلون رنگرزی شده
به بازار عرضه شدند .سینتانهای سنتزی ترکیباتی محلول در آب و آنیونی
هســتند که از پلیمرشدن تراکمی فرمالدئید با فنول یا نفتل سولفونیک
اسید تهیه میشوند .مهمترین کاربرد سینتانها در نساجی ،بهبود ثبات
توشویی رنگینههای اسیدی غیرفلزی بر نایلون است .افزون بر این
شس 
سینتانهای تیوفنولی و بعضی از انواع آریل سولفونیک اسیدهای حاصل
از پلیمرشــدن تراکمــی در فرایند وزندادن به ابریشــم بهکار میروند.
همچنین ،این ترکیبات بهمنظور دندانهدادن در رنگرزی پنبه با رنگینههای
کاتیونی استفاده میشوند [ .]4در مطالعهای  Sunو همکاران برای افزایش
یکدســتی رنگ ( )solid effectکاالی ابریشم-پشــم رنگرزی شده با
رنگینههای اسیدی از سینتان استفاده کردند [.]8
پسعملآوری با سینتانها به دلیل یک مرحلهایبودن سادهتر است،
ولــی بهطورکلی پسعمــلآوری با تاننهای طبیعی بــر افزایش ثبات
توشویی رنگینههای اســیدی بر نایلون مؤثرتر است .البته کاربرد
شس 
مواد کاتیونی پلیمری میتواند عملکرد ســینتانها را در افزایش ثبات
توشــویی بهبود بخشد [ .]9ســازوکار عمل دقیق سینتانها در
شس 

شکل  -1ساختار مولکولی تانیک اسید.

شکل  -2ساختار مولکولی پتاسیم آنتیموان تارترات.
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توشویی نایلون رنگرزی شده با توجه به تنوع ساختاری
افزایش ثبات شس 
پلیمرهای تراکمی واضح نیســت .بهطورکلی ،سینتانها در سطح الیاف
پلیآمید رنگرزیشده جذب میشوند و با تشکیل الیهای سطحی موجب
کاهــش مهاجرت رنگ و خروج آن از لیف میشــوند .اثر دافعه یونی که
بین ســینتان آنیونی و رنگ آنیونی بهوجود میآید ،به کاهش مهاجرت
رنگ کمک میکند [ .]4در فرایند دومرحلهای (سینتان -ترکیب کاتیونی)
یک کمپلکس با انــدازه مولکولی بزرگ و انحاللپذیری کم از ترکیب
کاتیونی و سینتان در ســطح کاال تشکیل شده و باعث حبس فیزیکی
توشویی کاال
رنگینه میشود .همچنین ،این روش سبب بهبود ثبات شس 
توشوهای متوالی میشود [ .]10در این مطالعه ،اثر پسعملآوری
در شس 
به روش کاربرد تاننهای طبیعی ،سینتانهای سنتزی و سینتان-ترکیب
توشویی رنگینههای اسیدی با ساختار متفاوت بر دو
کاتیونی بر ثبات شس 
لیف پروتئینی پشم و ابریشم و نیز نایلون بررسی و مقایسه شد.

تجربی
مواد
از الیاف ابریشمی صمغگیری شده ( 36رشتهای 63 ،دنیر) تولید شده در
گیالن استفاده شد .الیاف پشمی استفاده شده دارای ظرافت متوسط و طول
متوسط  5-10cmب ه شکل نخ یکال بود که معموالً برای مصارف قالیبافی
در ایران بهکار میرود .از نمونههای نایلونی بهشکل پارچههای بافت ه شده
از نخ رشــتهای ( )filamentنایلون  6استفاده شد .پیش از انجام آزمونها
نمونهها در محلول  2 g/Lشوینده غیریونی ( )Lisapol PN, I.C.Iبا نسبت

حجم مایــع به وزن کاالی  10:1در  40°Cبهمدت  15 minشســته و
سپس با آب مقطر آبکشی و در دمای محیط خشک شدند .مشخصات
رنگینههای استفاده شــده در آزمونها در جدول  1آمده است .از نمونه
تجاری تانن سنتزی (ســینتان)  AFA Cetafixاز شركت avocet Dye
 and Chemicalو ترکیب کاتیونی  Fixogen Acاز شركت avocet Dye
 and Chemicalکه یک رزین کاتیونی آمینوپالست بود ،استفاده شد .سایر
مواد شیمیایی استفاده شده خالص و از شرکت  Merckبودند.
دستگاهها و روشها
برای اندازهگیری جذب محلولهای رنگی از دستگاه طیفنورسنج انتقالی
 Perkin Elemerمدل  Coleman,35اســتفاده شد .براساس نسخههای
پیشنهاد شده در مراجع معتبر و با توجه به دسته رنگینه و نوع لیف ،روش
رنگرزی مناســب انتخاب و نمونهها در دستگاههای رنگرزی Polymath
مــدل  Data Color ،AHLBو  Turbomatمدل Data ،AHIBA 1000
 Colorرنگرزی شدند [.]11
پسعملآوری با تانیک اسید -تارترامتیک

نمونههای رنگرزی شده در حمامهای محتوی  ۲%OWFتانیک اسید،
در  pHبرابــر  4با نســبت حجم مایع بــه وزن کاالی  ۵۰:۱در۸۰°C
بهمدت  ۲۰minعملآوری شدند .در ادامه ،نمونهها در حمامي جداگانه
دارای  ۲%OWFتارترامتیک با نســبت حجم مایع به وزن کاالی ۵۰:۱
بهمدت  ۲minدر  ۸۰°Cعملآوری شــدند .ســپس ،نمونهها خارج و
آبکشی شدند.

جدول  -1نام و ساختار شیمیایی رنگینههای مصرفی.

نمونه

کالس رنگینه

نام رنگینه در شاخص رنگ

نام تجاری رنگینه

اسیدی یکنواختشونده )(leveling acid dye

اسیدی قرمز )C.I. Acid Red 14( 14

Carmoisine

اسیدی نمدی ()milling acid dye

اسیدی قرمز )C.I. Acid Red 88( 88

Acid Red 88

اسیدی فرانمدی ()supermilling acid dye

اسیدی قرمز )C.I. Acid Red 113( 113

Acid Cyanine 5R

*

* (از شرکت  ،Youhaoچین)
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پسعملآوری با سینتان

نمونههای رنگرزی شــده در حمامهایی محتوی  ۲%OWFسینتان در
 pHبرابر  5با نســبت حجم مایع به وزن کاالی  ۵۰:۱در دمای ۹۸°C
(جوش) بهمدت  ۲۰minعملآوری شــدند .ســپس ،نمونهها خارج و
آبکشی شدند.
پسعملآوری با سینتان-ترکیب کاتیونی

نمونههای رنگرزی شــده ابتدا مطابق آنچــه در بخش پسعملآوری با
سینتان توضیح داده شد ،عملآوری شدند .در مرحله بعد نمونهها در حمام
دارای  ۲%OWFترکیب کاتیونی بهمــدت  ۲۰minدر  4۰°Cعملآوری
شدند .سپس ،نمونهها خارج و آبکشی شدند.
توشویی از روش استاندارد ISO 105CO6
برای اندازهگیری ثبات شس 
توشوی
استفاده شد .در این روش که برای تعیین ثبات رنگ در برابر شس 
کامل (خانگی و تجاری) بهکار میرود ،نمونههای عملآوری شده به
ســه روش گفته شده و نمونههای رنگرزی شده بدون پسعملآوری
در حمامهایــی دارای  4 g/Lشــوینده اســتاندارد و  1 g/Lکربنات
ســدیم با نســبت حجم مایع به وزن کاالی  50:1در دمای 50°C
توشو نمونهها خارج
بهمدت  30 minشســته شدند [ .]12پس از شس 
توشو ،که به مقدار مشخص با آب مقطر
شــده و جذب پسابهای شس 
رقیق شــده بودند ،در طولموج حداکثر جذب رنگینه مربوط در دستگاه
طیفنورسنج انتقالی اندازهگیری شد .طبق قانون بیر-المبرت مقدار جذب
محلول با غلظت رنگینه در پســاب رابطه مستقیم دارد .با توجه به اینکه
توشــویی به معنای ثابت ماندن رنگ و خارجنشــدن آن طی
ثبات شس 
توشو
توشوســت ،مقدار رنگ خروجی طی عملیات شس 
عملیات شس 
توشویی باشد.
میتواند بیانگر مقدار کمی و عددی ثبات شس 

نتایج و بحث
توشو با مشخصکردن ضریب
غلظت رنگینه در هریک از پسابهای شس 
رابطه بیر-المبرت برای رنگینه مربوط محاسبه شد .بهمنظور مشخصکردن
توشویی کاالها از معادله ( )1استفاده شد:
اثر پسعملآوری بر ثبات شس 

محمود فیض و زینب رادفر

پیش از آن الزم است که از عدم اثر متقابل بین رنگينه و شوینده مطمئن
شد .ابتدا ،با اندازهگیری  λmaxجذب برای محلول محتوی شوینده و رنگینه
مشخص شــد که طولموج حداکثر جذب در مجاورت شوینده تغییری
نکرده اســت .در ادامه ،محلولهایی از رنگینــه (،0/5 ،0/025 ،0/01
 0/75و  )1 g/Lتهیه شــد و جذب آنها در  λmaxرنگینه اندازهگیری شد.
سپس ،جذب محلولهایی محتوی رنگینه ( 0/5 ،0/025 ،0/01و )0/75 g/L
با وجود شوینده ( )0/01 g/Lاندازهگیری شد ،تفاوت قابلمالحظهای بین
مقادیر جذب در بود و نبود شوینده مشاهده نشد .بنابراین ،مقادیر جذب
توشو ،نشاندهنده غلظت رنگینه در پساب
بهدستآمده از پسابهای شس 
توشوست.
شس 
شــکل  3بازده پسعملآوری با تانیک اسید و تارترامتیک را بر سه
رنگینه استفاده شده نشــان میدهد .همانطور که از نمودار مشخص
توشــویی حاصل از پسعملآوری به ترتیب
است ،افزایش ثبات شس 
برای رنگینه اســیدی آبی  ،113اســیدی قرمز  14و اسیدی قرمز 88
بیشــتر بود .رنگینه اسیدی قرمز  14دارای ســاختار مولکولی شبیه
رنگینه اســیدی قرمز  88اســت .اما ،چون این رنگینه دارای دو گروه
ن و در نتیجه آبدوستی بیشتر است ،درصد بازدارندگی از خروج
سولفو 
رنگینه آن از رنگینه اسیدی قرمز  88بیشتر بود.
ن دیگر هر چه انحاللپذیری رنگینه بیشــتر باشد ،ایجاد یک
ب ه بیا 
الیه بر سطح کاالی رنگرزی شــده برای بازدارندگی از خروج رنگینه،
توشویی آن دارد .بیشترین افزایش
اثر بیشــتری بر افزایش ثبات شس 
توشــویی براي رنگینه اســیدی آبی 113بهدستآمد .در
ثبات شس 
مقایســه بازده پسعملآوری ( )%EAبین رنگینه اسیدی آبی  113و
ن هستند،
رنگینه اســیدی قرمز  14که هر دو دارای دو گروه ســولفو 
رنگینه اســیدی آبی  113که اندازه مولکولی بزرگتری دارد ،افزایش
توشــویی بیشتری را پس از پسعملآوری با تانیک اسید و
ثبات شس 
تارترامتیک نشان داد.
شــکل  4بازده پسعملآوری با سینتان را بر سه رنگینه مزبور نشان
میدهد .در این بخش نیز رنگینه اسیدی آبی  113بیشترین افزایش ثبات
توشویی را نشان داد و پس از آن رنگینه اسیدی قرمز  14و اسیدی
شس 
قرمز  88به ترتیب در ردههای بعدی جای گرفتند .از آنجا که نحوه عمل
اسیدی قرمز 14
اسیدی قرمز 88
اسیدی قرمز 113
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شکل  -3بازده پسعملآوری با تانن طبیعی بر الیاف رنگرزی شده با رنگینه اسیدی.
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در ایــن معادله ،EA ،بازده پسعملآوری Mut،میلیگرم رنگینه خروجی
توشو و  Mtمیلیگرم رنگینه
از نمونهآوری عملآوري نشده پس از شس 
توشوست که با توجه به
خروجی از نمونه عملآوری شــده پس از شس 
خطیبودن قانون بیر-المبرت ،با محاسبه جذب پسابها بهطور مستقیم
قابل اندازهگیری است.
با توجه به اينكه شــوينده ممكن است در محدوده مرئي جذب داشته
باشد ،مقدار جذب بهدستآمده میتواند به جذب شوینده و رنگینه مربوط
باشد .برای محاسبه مقدار صحیح جذب برای رنگینه ،الزم است که جذب
شوینده بهتنهایی و ترکیب شوینده و رنگینه در  λmaxرنگینه بررسی شود.
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شکل  -4بازده پسعملآوری با کاربرد سینتان بر الیاف رنگرزی شده بارنگینه اسیدی.
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شکل  -5بازده پسعملآوری با سینتان -ترکیب کاتیونی بر الیاف رنگرزی شده با رنگین اسیدی.

سینتانها و تاننهای طبیعی مشابه است ،در این روش نیز انتظار میرود ،نتیجهگیری

توشــویی رنگینه با
پسعملآوری نقش مؤثرتری در افزایش ثبات شس 
انحاللپذیری بیشتر داشته باشد .اگرچه بازده پسعملآوری با سینتان در
مورد هر سه لیف پشم ،ابریشم و نایلون ،بهطور چشمگیری کمتر از بازده
پسعملآوری به روش تانیک اسید-تارترامتیک بود.
شــکل  5بازده پسعملآوری بــه روش ســینتان-ترکیب کاتیونی
را نشــان میدهد .همانطور که از نمودار مشــخص است ،در این روش
پسعمــلآوری نیز اندازه مولکول رنگینه و مقدار انحاللپذیری رنگ که
ن در مولکول رنگ است ،تعیینکننده
متناسب با تعداد گروههای سولفو 
بازده پسعملآوری بر رنگینههای متفاوت بود .افزودن ترکیب کاتیونی
به کاالی عملآوری شــده با سینتان موجب افزایش قابلمالحظهای بر
توشویی نمونهها شد و روش سینتان-ترکیب کاتیونی
بهبود ثبات شس 
در مقایسه با روش سینتان بسیار مؤثرتر بود .اگرچه بازده پسعملآوری
به روش سینتان-ترکیب کاتیونی همچنان از روش عملکردن با تانیک
اسید-تارترامتیک کمتر بود .در مقایسه اثر پسعملآوری بر الیاف مختلف
میتوان گفت ،بیشترین بازده پسعملآوری بر الیاف نایلون و پس از آن
به ترتیب بر پشم و ابریشم مشاهده شد.

اثر پسعملآوری به روشهای عملکردن با تاننهای طبیعی ،ســینتان
توشــویی سه رنگینه
و ســینتان-ترکیب کاتیونی بر افزایش ثبات شس 
اسیدی از دستههای متفاوت بر الیاف پشم ،ابریشم و نایلون بررسی شد.
نتایج نشــان داد ،مقدار انحاللپذیری رنگینه و اندازه مولکولی دو عامل
اثرگذار بر بازده پسعملآوری بودند .رنگینههای حاوی گروه ســولفون
بیشتر ،انحاللپذیری و آبدوســتی زیادتری دارند .با توجه به اینکه در
مورد هر سه روش پسعملآوری مزبور ،نحوه عملآوری بهصورت تشکیل
الیه ســطحی بر سطح کاال اســت ،بنابراین پسعملآوری بر رنگینه با
توشویی رنگینه
انحاللپذیری زیادتر اثر بیشــتری بر افزایش ثبات شس 
داشت .همچنین ،بازده پسعملآوری بر رنگینه با اندازه مولکولی بزرگتر
بیشتر بود .روش عملکردن با تانیک اسید-تارترامتیک در مقایسه با روش
ی با سینتان بسیار مؤثرتر بود .افزودن ترکیب کاتیونی به کاالهای
عملآور 
عملآوری شــده با ســینتان موجب افزایش قابلمالحظهای بر ثبات
توشویی حاصل از هر سه
شستوشویی کاالها شــد .افزایش ثبات شس 
روش پسعملآوری بر الیاف نایلون در مقایسه با پشم و ابریشم بیشتر بود.

مراجع
ing, London, Blackie, 1990.
5. El-Gabry L. and El-Zawahry M., Effect of tannic acid on the
dyeing process of nylon 6 fabric with cationic dye, Res. J.
Text. Apparel, 12, 21-31, 2008.
6. Prabhu K. and Teli M., Eco-dyeing using Tamarindus indica
L. seed coat tannin as a natural mordant for textiles with antibacterial activity, J. Saudi Chem. Soc., 18, 864-872, 2014.
7. Burkinshaw S. and Son Y., The aftertreatment of acid dyes
on nylon 6,6 fibres Part 1. 1:2 pre-metallised acid dyes, Dyes
Pigment, 48, 57-69, 2001.

1. Chakraborty J., Fundumentals and Practices in Colouration
of Textiles, India, WPI, 177-186, 2014.
2. Burkinshaw S. and Kumar N., The mordant dyeing of wool
using tannic acid and FeSO4, Part 1: Initial findings, Dyes
Pigments, 80, 53-60, 2009.
3. woodhead A.L., Cosgrove B., and Church J.S., The purple
coloration of four late 19th century silk dresses: A, Spectrochimic. Acta Part A: Molecul. Biomolecul., 154, 185-192,
2016.
4. Burkinshaw S., Chemical Principles of Synthetic Fibre Dye-

مجله علمي  -ترويجي علوم و فناوري نساجي و پوشاک ،دوره جدید ،شماره  ،2تابستان 1396

17

... اثر پسعملآوری مستقیم بر بهبود ثبات شستوشویی

محمود فیض و زینب رادفر

8. Sun S., Chen N., Yao F., and Tang R., Applying syntan to
improve the solid effect of silk/wool blends dyed with acid
dyes, Adv. Mater. Res., 441, 342-345, 2012.
9. Burkinshaw S. and Son Y.A., Aftertreatment of disulfonated
1:2 pre-metallised acid dyeings on nylon 6,6 using a syntan
in conjunction with a complexingagent, Dyes Pigments, 70,
149-155, 2006.

10. Blackburn R. and Burkinshaw S., The Aftertreatment of 1:2
metal complex acid dyes on conventional and microfibre nylon 6,6 using a commercial syntan/cation system parts II, J.
Soc. Dyers Col., 115, 102-105, 1995.
11. Giles C., A laboratory course in dyeing, Bradford, The Societyof Dyers and Colourists, 1974.
.1375 ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تعیین ثبات رنگ کاالی نساجی،.دهقانی م1212

1396  تابستان،2  شماره، دوره جدید، ترويجي علوم و فناوري نساجي و پوشاک- مجله علمي

18

Journal of

Apparel and Textile Science
and Technology
Renewed Period of Publication,
No. 2, Summer 2017,
Issue No. 18, 13-18
ISSN: 2151-7162

The Effect of Different After-treatments on
Improvement of Washing Fastness of Dyed Samples
(Wool, Nylon and Silk) with Acid Dyes
Mahmoud Feiz * and Zeynab Radfar
Department of Textile Engineering, Isfahan University of Technology, P.O. Box: 83111-841, Isfahan, Iran

Abstract
In this work, the effects of three different after treatments (i.e., full backtan, syntan and syntan/cationic
compound) on improvement of washing fastness of dyed samples with three different acid dyes were
studied. The effectiveness of the after treatments was determined according to the ISO 105CO6 washing fastness test. The after treatments improved the washing fastness of the dyed samples generally and
the samples treated with natural tanins showed the highest washing fastness improvement. The highest
washing fastness was achieved for the samples dyed with a large molecular size supermilling acid dye.
In addition, the after treatments were more effective on the samples dyed with the acid dye with more
sulphonic acid groups (leveling acid dye) due to its higher water solublility. The dyed nylon samples
showed the highest washing fastness improvement while the after-treatments were also effective on
the wool and silk dyed samples.
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