
 و همکاران  محمد ابراهیم حیدری گلفزانی     ...بررسی تاثیر نوع دندانه

 51-15صفحه  554۱زمستان  -44شماره پیاپی  -4شماره  -55دوره  -وفناوری نساجی و پوشاک  علوم –مجله علمی  51

 

کریلیکی نخ ا خواص فیزیکیحمام رنگرزی بر  pHبررسی تاثیر نوع دندانه، دما و 

 زردچوبهرنگرزی شده با 
 

 1وبه بیسادیمحج، 1زادهمزهخاطره ح، 1مینا شیرازی ،*1محمد ابراهیم حیدری گلفزانی

 ایران قائم شهر، دانشگاه آزاد اسالمی،، شهرواحد قائممهندسی نساجی و پوشاک، دانشکده 1

 

 کیدهچ

ای ی است با مواد رنگزگیاه زردچوبه .مصرف کنندگان قرار گرفته است استقبال های گیاهی به دلیل سازگاری با محیط زیست موردزاامروزه رنگرزی با رنگ

 عی شدهس این تحقیقدر  اکریلیک را دارد.از جمله نساجی الیاف رنگرزی  تواناییو  باشدضدباکتری و ضدمیکروبی میو  فراوان دارای خواص درمانی فراوان که

دهد تحقیقات انجام گرفته نشان می .بررسی گرددهای متفاوت تحت شرایط مختلف با دندانهپذیری اکریلیک با رنگزای گیاهی زردچوبه قابلیت رنگ است

د ها تا ح. همچنین ثبات نوری و شستشویی نمونهبین اکریلیک با زردچوبه کمک خواهد کردبرقراری پیوند به سطح الیاف فرآیندهایی نظیر دندانه دار کردن 

به  ۲سولفات آهنو ۲سولفات مس، سولفات آلومینیوم پتاسیم مختلف هایدندانهاز  ۵٪با بدون دندانه و  نخ اکریلیک باشد.زیادی وابسته به این فرآیندها می

نتایج  .شدندرنگرزی پودر رنگزای زردچوبه  1۶٪با و جوش  c۰۶°و در سه دمای متفاوت محیط،  ۵و  ۳مختلف اسیدی  pHدر دو ـ همزمان  دندانهپیشروش 

 ،گرددل میحاصسولفات آلومینیوم پتاسیم با دندانه  بدون دندانه و لیموییو رنگ زردجذب رنگزای زردچوبه توسط اکریلیک باالست که تمایل به نشان داد 

تمایل هم  c۰۶° محیط واکریلیک در دمای کند. ایجاد میتیره  تاای روشن قهوه، شیدهای رنگی ۲سولفات آهنو ۲سولفات مسهای با دندانهزردچوبه همچنین 

رنگرزی شده با  یهااکریلیکشستشویی  ثبات نوری ونداشت.  زردچوبه زایتاثیری بر جذب رنگ ۳به  ۵از  حمام رنگرزی pHتغییر  لیداشت ورا  زابه جذب رنگ

 ثبات شستشویی و ۵ برابر ثبات نوریبا  ۲های دندانه شده با سولفات آهنبهترین ثباتها مربوط به نمونهبود. همچنین  ناسبمهای مختلف با دندانهه زردچوب

 بود. ۸ برابر با

 .، ثبات عمومیدندانه فلزی، رنگرزی طبیعی، رد چوبهزاکریلیک،  کلید واژه: 
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Abstract: 

Today, dyeing with vegetable dyes has been welcomed by consumers due to its environments compatibility. Turmeric is a plant with many dyes, 

which has many therapeutic, antibacterial and antimicrobial properties, and has the ability to dye textile fibers, including acrylic. In this research, 

it has been tried to investigate the color acceptability of acrylic with turmeric vegetable dye with different mordant under different conditions. 

Research shows that processes such as mordents on the fiber surface will help establish a bond between acrylic and turmeric. Also, the optical and 

washing fastness of the samples is largely dependent on these processes. Acrylic thread without mordant and with 5% of different mordents of 

potassium aluminum sulfate, copper(II) sulfate and iron(II) sulfate by pre-simultaneously mordant in two different acid pH, 3 and 5, and in three 

different temperatures, room temperature, 60 °C and boiling point dyed with 10% turmeric dye powder. The results showed that the affinity to 

absorb the turmeric dye by acrylic is high and the lemons yellow color is obtained without mordant and with potassium aluminum sulfate mordant, 

and turmeric with copper(II) sulfate and iron(II) sulfate mordents creates light to dark brown colored shades. Acrylic had an affinity to absorb dye 

at room temperature and 60 °C, but changing the pH of the dyeing bath from 5 to 3 did not affect the absorption of turmeric dye. The light fastness 

and washing fastness of turmeric dyed acrylics with different mordents were suitable. Also, the best color fastness were related to samples treated 

with iron(II) sulfate with light fastness equal to 5 and washing fastness equal to 8. 

Keywords: Acrylic, Curcumin, Natural Dyeing, Metal mordents. 
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 مقدمه  -5

اش است که منومر سازنده یلیف( 1)شکلاکریلیک

ترموست ت اسلیفی سیانید پلی وینیلباشد. سیانید میوینیل

شود و سطح مقطع آن ریسندگی میریسی که به روش محلول

 باشد. اکریلیک خالص به دلیلای و دمبلی میبه دو شکل دایره

( امکان <c1۶۶°باال ) ( نسبتاTgًای )دمای انتقال شیشه

کوپلیمریزاسیون اکریلو  .[1]رنگرزی آن خیلی سخت است

ایی مثل متیل متاکریالت خنثبا مونومرهای  (1)شکلنیتریل

کریستالی پلی اکریلونیتریل را کاهش و نفوذپذیری که ساختار 

دهند، این مشکل را الیاف افزایش می را آن رنگ به درون

کومونومرهای قطبی غیریونی با برقراری  کند.برطرف می

. دهندهای نانیونیک با رنگزا، جذب رنگ را افزایش میجاذبه

اکریلو نیتریل با سیستم آغازکننده در پلیمریزاسیون پلی

احیایی گروههای سولفات و سولفونات که به درون پلیمر راه 

ف لی گیرند، افینیتهزنجیر پلیمری قرار میپیدا کرده و انتهای 

ای نه، گو. اورلوندهدنسبت به رنگزاهای کاتیونی را افزایش می

گرم  ۴/۲ی استحکام کششدارای  مرسوم از کوپلیمر اکریلیک

آن  Tgدرصد و 7/1، رطوبت بازیافتی ستا بردنیر

  .[۳و۲]باشددرجه سانتیگراد می ۸۶ـ۰۶حدود

 
  

 اکریلونیتریل.متاکریالت و چپ: پلیکلرید. وسط: کوپلیمراکریلونیتریل متیلوینیلاکریلونیتریل  : راست: کوپلیمر5شکل

وینیل پیریدین که ـ ۲استفاده از کومونومرهای کاتیونی مثل 

به لیف خاصیت باشد شامل گروههای پیریدین یا آمینو می

ی هااکریلیکبخشد. رنگرزی جذب رنگهای آنیونی را می

روش تر بهتر است زیرا الیاف تولید شده به  ریسیده شده به

باشد که های ریزی در ساختار خود میاین روش دارای حفره

  .[1]دهد جذب رنگ توسط لیف را افزایش می

اکریلیک به راحتی با رنگزاهای بازیک یا کاتیونیک رنگرزی 

 در رنگرزی اکریلیک رنگزاهای دیسپرساکثر گردد اما می

توانند باندهای قوی با لیف کشی محدودی دارند و نمیرمق

تشکیل دهند فلذا در دمای جوش به راحتی از لیف خارج 

 به اکریلیک ساختهختص اما رنگزاهای دیسپرسی مشوند می

توانند با برقراری پیوند داخلی بین نقاط اند که میشده

هم  یکنند و ثبات باالی رزیغیرآبدوست لیف اکریلیک را رنگ

 .[۳و1]دارند 

های رنگرزی اکریلیک با رنگ توانایی در تحقیقی که به بررسی

ند ، دریافتاندپرداختهدار و بدون دندانه طبیعی مختلف دندانه

مزدانه و قر روناس، پوست انارکه اکریلیک با رنگزاهای طبیعی 

ود. ششود ولی با رنگزای زردچوبه به راحتی رنگ میرنگ نمی
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 دیسپرسی که زردچوبه حاوی ماده رنگزایند داداحتمال آنها 

ولی رنگزاهای  است که توانایی رنگرزی اکریلیک را دارد

 .[۴] موجود در گیاهان دیگر این توانایی را ندارد

و همکارانش در تحقیقی که انجام دادند متوجه  1شیشتاوی

شدند که اکریلیک اصالح شده با مقادیر مختلف از گروههای 

آمیدوکسین که حاوی گروههای عاملی نیتروژن باشد با 

 شود. آنها پارچه اکریلیکیرنگزای طبیعی زردچوبه رنگرزی می

را با دو غلظت مختلف از هیدروکسیل آمین هیدرو کلراید و 

ات سولفهای یوم استات عمل آوری کردند، سپس با دندانهآمون

دندانه  ،دندانهپیشبه روش  ۲سولفات آهن آلومینیوم پتاسیم و

آنها رنگرزی کردند.  =۵pHدر  با زردچوبهدادند و نهایتاً 

 ز نوعا احتمال دادند که پیوند بین زردچوبه و اکریلیک بیشتر

بوده و در مکانهایی محدود غیرآبدوست پیوندهای فیزیکی 

 . [۵]احتماال پیوندهای یونی شکل گرفته است 

هو و همکارانش در تحقیقی به بررسی توانایی رنگرزی امای

الیاف نساجی با رنگهای روناس، زردچوبه و نیل پرداختند. آنها 

اکریلیک را با رنگهای طبیعی رنگرزی توان دریافتند که می

صورت گیرد تا یک بانک اطالعاتی  کرد و تحقیقات زیادی باید

ا لف بو کاتالوگ رنگی جامعی برای رنگرزی منسوجات مخت

 .[۰]رنگهای طبیعی تهیه گردد 

های حاوی مواد متعدد رنگی و غیررنگی با اندازه گیاهان

باشند. تعدادی از آنها دارای مخلتف و خواص متنوعی می

                                                           
1 Sheshtawy 

 ندارند، مثالباشند ولی رنگ قابل توجهی خواص درمانی می

ترکیب غیررنگی کافئین یا تئین موجود در چای و قهوه باعث 

رفع سردرد و خستگی و حتی باعث بیخوابی در مصرف 

د باشندارای رنگ فراوانی می هم تعدادیشود. کنندگان آن می

 از آنها برخی. ولی خواص درمانی زیادی ندارند، مثل روناس

 باشند و هم دارای خواص دارویی و درمانیداری رنگ می

 .[۸و7]و زعفران باشند همانند زردچوبهمی فراوانی

در  باشند، حتیگیاهان رنگزا دارای ترکیبات رنگی فراوانی می

 ترکیبات ای پرکاربرد همانند روناس و اسپرکبرخی از رنگه

ین باشد. امورد و بیشتر هم می 1۶شناخته شده رنگی تا 

رس و دیسپ ای، اسیدی،برپایه رنگهای دندانهترکیبات رنگی 

یر نوع نظ رنگرزی شرایط مختلفا تغییر د که بنباشغیره می

دانه مصرفی، اسیدیته حمام رنگرزی و حرارت، رنگ آنها دن

کرومیک یا کند لذا جزء دسته رنگزاهای پلیتغییر می

یعی های طبحاضر تقاضا برای رنگ در حالژنتیک هستند. پلی

. به دلیل سازگاری با محیط زیست افزایش یافته است

 استخراج شده از رنگدار ساختمان شیمیایی اکثر ترکیبات

 عیدر بین ترکیبات طبیباشد که می دارای فنل رنگدار گیاهان

ای زیر هستند که دارفالونوئیدها دسته بزرگی  ،رنگدار

ا و هها، آنتوسیانینها، فالونولفالوونکاروتنوئیدها، گروههای 

 .[1۶و۹]باشند میها آنتوسیانیدین
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زرد ( با شماره کالرایندکس ۲)شکل 1زردچوبهرنگزای گیاهی 

از  (۳شکل) کورکومین و ساختمان شیمیایی ۳طبیعی شماره

از ساقه زیرزمینی آن  کهخانواده زنگباری است  گیاهان

آورند. منشاء این گیاه جنوب میدست هزردچوبه معمولی را ب

در ترکیب با پشم  زردچوبه .باشدآسیا، هند، ایران و چین می

دهد، رنگ زرد مایل به سبز می ،با دندانه زاج سفید و ابریشم،

 ،با دندانه آهن ،ایپتاسیم انواع قهوه کروماتبیبا دندانه 

جی رنگ نارن ،خاکستری تیره مایل به مشکی و با دندانه قلع

.[11]دهدمیرا  یسیار شفافب

 
ه شده با زرچوباسید و قلیا باعث تغییر رنگ روی الیاف رنگ

از قدرت رنگی  گردد. توجه داشته باشید که حرارت شدیدمی

رنگ خواهد ن در حمام آزرچوبه کاسته و باعث رسوب 

گیاه زردچوبه دارای خواص متعدد دارویی، درمانی،  .[1۲]شد

باشد و با قرار دادن آن در سطح میضدباکتری و ضد میکروب 

 توان این خواص را به سطح پوستمنسوجات یا داخل آنها می

مصرف کننده منتقل کرد و از آنها بهره جست،  و بدن

 .[1۴و1۳]تحقیقات زیادی در این زمینه انجام گرفته است 

زردچوبه ثباتش در برابر شستشو  ٪۲نخ پشمی رنگ شده با 

مناسب است و اگر با دندانه کروم دندانه داده شود ثباتش در 

برابر نور هم مناسب خواهد بود. نایلون دندانه شده با کروم، 

                                                           
1 Turmeric (Curcuma longa L. 

 ۸اگر با زردچوبه رنگ شود ثباتش در برابر نور باال و در حدود

توان به باشد. زردچوبه را هم میمی ۵و ثبات شستشویی آن 

ورت مستقیم به حمام رنگرزی اضافه کرد و یا اینکه ابتدا ص

آنرا جوشانده و سپس محلول صاف شده را به حمام رنگ اضافه 

 .[17-1۵]کرد 

به جنس لیف و نوع رنگ باید  طبیعیدر رنگرزی با رنگهای 

ا متناسب با آنهفرآیند رنگرزی را توجه داشت و مورد استفاده 

گیاهی مورد استفاده بیشتر بر های زانجام داد. رنگو صحیح ا

هستند لذا باید و دیسپرس اسیدی  ،ایپایه رنگهای دندانه

ما اسید یا دندانه، حت استفاده از دقت شود که در صورت نیاز به

آنها استفاده نوع متناسب  در فرآیند رنگرزی از

 
 : گیاه زردچوبه و ریشه آن۲شکل

 
 : ساختمانهای شیمیایی گیاه زردچوبه۳شکل
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رنگ کاالی رنگرزی شده نیز  . پس از رنگرزی.[1۹و1۸]گردد

 رنگهای طبیعینور از بین برود. یا نباید در اثر شستشو 

.. .گیاهانی مانند زعفران، زردچوبه، پوست گردو و باالخص

دار محیط زست هستند، لذا و دوست محاسن فراوانی دارند

لیکی با اکریی هانخپذیری  بررسی قابلیت رنگ به این تحقیق

، حرارت حمام تغییر نوع دندانه بازای گیاهی زردچوبه رنگ

 .پردازدمی pHو  رنگرزی

 ها مواد و روش -5

متریک بود،  ۸اکریلیکی با نمره  کامواکالف نخ مورد استفاده

 هک گردید استفاده کاال وزن به نسبت 1۶٪ با نسبتزردچوبه 

. ودگلستان بغذایی مربوط به شرکت  خوراکی پودربه صورت 

های مختلف سولفات دندانهاز  ۵٪با بدون دندانه و  هانخ

به روش  ۲سولفات آهنو ۲سولفات مس، پتاسیم آلومینیوم

در ، ۵و  ۳مختلف اسیدی  pHـ همزمان در دو  دندانهپیش

در شدند، و جوش رنگرزی  c۰۶°سه دمای متفاوت محیط، 

مورد  هانمونه ی و نوریثبات شستشوی مشخصات رنگی و ادامه

های مورد استفاده خالص و اسیدها و دندانه قرارگرفت. ارزیابی

آلمان بودند. همچنین میزان رنگ  Merckمربوط به شرکت 

 Color-Eye 3100A Macbethها در دستگاه نمونه

ارد ها طبق استاندثبات شستشویی نمونهگردید.  گیریاندازه

ISO 105-CO4-2010 گیری و تعیین شد. ثبات نوری اندازه

سنجش و  ISO 105-BO6ها نیز بر اساس استاندارد نمونه

 کدگذاری هاجهت بررسی بهتر نتایج، نمونه تعیین گردید.

 .نشان داده شده است 1در جدولگردید که 

 های دندانه شده و رنگرزی شدهکد نمونه :5جدول

 کد دما دمای حمام رنگرزی کددندانه دندانه مورد استفاده کدرنگ رنگ مورد استفاده

 T0 دمای محیط -- بدون دندانه T زردچوبه

 T60 درجه سانتیگراد Al ۰۶ زاج سفید اسید مورد استفاده

 T90 دمای جوش Cu زاج آبی pH=5 اسید استیک

   Fe زاج سبز pH=3 اسیدسولفوریک

 

 -هدندانپیششکل روش رنگرزی نمونه ها از نوع رمقکشی به 

 :بود که طی مراحل زیر انجام شدهمزمان 

در اکریلیکی  گرمی نخ۲ی هاکالفاولیه  شستشوی -1 

 .دقیقه1۵به مدت  C۰۶° دمای

سولفات آلومینیوم با سه دندانه  هانخدار کردن دندانه -۲

 دمای جوش.در  ۲، سولفات مس و سولفات آهنپتاسیم

در های دندانه شده با پودر گیاه زردچوبه نمونه رنگرزی-۳

 .جوشو  C۰۶°محیط،  دمایسه 

 ۵۶با شوینده غیریونی در در دمای  شستشوی نهایی -۴

 .دقیقه1۶درجه سانتیگراد به مدت 

 L*a*b* CIE( Data color) ات رنگیبررسی مشخص -۵

 شستشویی و نوری آنها. ثباتتعیین و ها نمونه

نمودار مراحل مختلف شستشو، دندانه دار کردن و رنگرزی 

 آورده شده است. 1ها در نمودار شمارهنمونه
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  :حمام شستشو
 15min 60 ˚c 

 

 دترجنت 

 حمام دندانه دار کردن:

            45 min جوش               

 

 c 20min 40 یخلیه و آبگیرت

 لیکیاکر نخو  اسید + زاج سفید 

 حمام رنگرزی:

 30min جوش  

                  30min 
  دمای محیط تخلیه و آبگیری

 و نخرنگ + اسید  

 شستشوی نهایی:
 10 min 50˚c  

 

 دمای محیط )شوینده غیریونی+ نخ(                 

 ی اکریلیکی با زردچوبههانخی : نمودار شستشو، دندانه دادن و رنگرز5نمودار

 نتایج و بحث -3

 CIEسنجی )رنگها خشک شدند و جهت بررسی ثبات نوری و ، نمونهی نخهاکالفنهایی ی پس از انجام فرآیند رنگرزی و شستشو

L*a*b*) ، پیچیدهمتراکم و منظم که را  ی اکریلیکی رنگرزی شدههانختصویر تعدادی از  ۴پیچیده شدند. شکلمتراکم کنار یکدیگر 

 .دهدرا نشان می اندشده

 
 بدون دندانه

 محیط

 بدون دندانه 

 جوش

 زاج سفید

 pH=3جوش

 زاج سفید

 pH=5جوش

 مس

 محیط

 مس

 جوش

 آهن

 محیط

 آهن

 جوش

 با زردچوبه در شرایط متفاوت رنگرزی شدهدار دندانه بدون دندانه وی اکریلیکی هانختصویر : 4شکل

 
 

ها بسیار خوب و نمونههمانگونه که مشخص است جذب رنگ 

 ،ی دندانه نشده نیز جذب رنگ مناسبی داشتندهانخو  باال بود

د رنگ زر اند بهشده رزیرنگکه بدون دندانه  ییهااکریلیک

نگ ر بدر جذ مناسبیحرارت تاثیر ، باشندمیشفاف  لیمویی

تر های رنگ شده در دمای پایینهرچند نمونه ،ها داشتنمونه

دندانه دارکردن از جوش هم جذب رنگ خوبی داشتند. 

و ت کاس هااکریلیکها کمی از فسفری بودن و شفافیت نمونه

ها گردید و لذا در فام و شیدرنگی نمونه یباعث تغییر زیاد

ایجاد نمود که احتماال بر افزایش ثبات زیادی تنوع رنگی 

 تاثیر خواهد داشت.نیز ها شستشویی و نوری نمونه

های رنگرزی شده توسط نمونهی تعدادی از رنگمشخصات 

 *CIE L*a*b( تحت سیستم Data color) ریمترلدستگاه کا

. جهت تحلیل آورده شده است ۲که در جدول شد گیریاندازه

آورده شده  ۳و ۲ها در نمودارنتایج، مشخصات رنگی نمونهبهتر 
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 و *a (قرمزی و سبزیمشخصات کارتزین ) ۲است. نمودار

مقدار  ۳دهد و نمودارنمونه را نشان می*b (زردی و آبی)

ای بیان ها را به صورت نمودار میله( نمونه*Lروشنایی)

کند.می

 ی اکریلیکی رنگرزی شده با زردچوبههانخ( تعدادی از *CIE L*a*b: مشخصات رنگی)5جدول

 *b* a* L کدنمونه مشخصات نمونه

 C—T20 67 -5 83 زردچوبه، بدون دندانه، دمای محیط

 C—T90 89 -16 92 زردچوبه، بدون دندانه، دمای جوش

 C Al T20 83 -7 85 سفید، دمای محیطزردچوبه، دندانه زاج

 C Al T90 81 -4 82 سفید، دمای جوشزردچوبه، دندانه زاج

 C Cu T20 51 1 72 مس، دمای محیطزردچوبه، دندانه سولفات

 C Cu T90 77 -4 77 مس، دمای جوشزردچوبه، دندانه سولفات

 C Fe T20 39 14 45 آهن، دمای محیطزردچوبه، دندانه سولفات

 C Fe T90 33 9 31 آهن، دمای جوشزردچوبه، دندانه سولفات
 

مشخص است  ۳و۲و نمودارهای  ۲همانگونه که در جدول

مربوط به نمونه  b*=89و زردی  L*=92بیشترین روشنایی 

د باشاکریلیکی رنگرزی شده بدون دندانه در دمای جوش می

 و پس از آن مربوط به دندانه زاج سفید در دمای محیط

(b*=83( و جوش )b*=81می ) باشد، که هر سه این نمونه ها

 زرد فسفری دارند.رنگ 

های مربوط به نمونهکمترین روشنایی یا بیشترین تیرگی 

ای بودند که به رنگ قهوه ۲شده با سولفات آّهندار دندانه

ای تیره یا و نسکافه (L*=45و  a*=14و  b*=39) روشن

( بودند. همچنین L*=31و  a*=9و  b*=33ای )قهوه

ای دارند. رم و قهوههای دندانه شده با مس مقداری فام کنمونه

گیریم که نوع دندانه و دمای حمام رنگرزی تاثیر لذا نتیجه می

ها دارد ولی تغییر اسیدیته قابل توجهی بر شیدرنگی نمونه

حمام رنگرزی، با اسید ضعیف و اسید قوی، تاثیر قابل توجهی 

 ها ندارد.بر جذب و شید رنگی نمونه

 

گرزی ی اکریلیکی رنهانخجهت تعیین ثبات شستشویی، ابتدا 

 ۰۶و در دمای ISO 105-CO4-2010استاندارد شده مطابق با 

دقیقه شسته شدند و سپس با  1۵گراد به مدت درجه سانتی

( مقایسه گردیدند. ثبات نوری Gray Scaleمقیاس خاکستری)

انجام گرفت،  ISO 105-BO6بر اساس استاندارد ها نیز نمونه

در زیر کابینت نور با منبع نوری  ساعت 7۲به مدت ها نمونه

D65  وUV ها با قرار گرفتند و در ادامه ثبات نوری نمونه

( مقایسه گردیدند که نتایج آنها در Blue Scaleآبی )مقیاس

 آورده شده است. ۳جدول
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 شدهرنگرزیهاینمونه(*L) ای مقدار روشنایینمودارمیله: 3نمودار های رنگرزی شدهنمونهکارتزینی (*a*b) رنگی مشخصات: 5نمودار

 
گرزی ی اکریلیکی رنهانخابتدا جهت تعیین ثبات شستشویی، 

 ۰۶و در دمای ISO 105-CO4-2010استاندارد شده مطابق با 

 با سپس دقیقه شسته شدند و 1۵گراد به مدت درجه سانتی

. ثبات نوری ( مقایسه گردیدندGray Scaleمقیاس خاکستری)

انجام گرفت،  ISO 105-BO6بر اساس استاندارد  ها نیزنمونه

نور با منبع نوری  تکابینزیر ساعت در  7۲به مدت ها نمونه

D65  وUV  ها با و در ادامه ثبات نوری نمونه ندگرفتقرار

که نتایج آنها در  ند( مقایسه گردیدBlue Scale) آبیمقیاس

آورده شده است. ۳جدول

 ی اکریلیکی رنگرزی شده با زردچوبههانخ: مقادیر ثبات شستشویی و نوری 3جدول

 ثبات نوری ثبات شستشویی کدنمونه مشخصات نمونه

 C—T20 3 3 زردچوبه، بدون دندانه، دمای محیط

 C—T90 4 4 زردچوبه، بدون دندانه، دمای جوش

 C Al T20 4 4 سفید، دمای محیطدندانه زاجزردچوبه، 

 C Al T90 4/5 5 سفید، دمای جوشزردچوبه، دندانه زاج

 C Cu T20 4 5/5 مس، دمای محیطزردچوبه، دندانه سولفات

 C Cu T90 4/5 6 مس، دمای جوشزردچوبه، دندانه سولفات

 C Fe T20 4/5 7 آهن، دمای محیطزردچوبه، دندانه سولفات

 C Fe T90 5 8 آهن، دمای جوشزردچوبه، دندانه سولفات
 

همانگونه که مشخص است کمترین ثباتهای نوری و 

های رنگرزی شده بدون دندانه شستشویی مربوط به نمونه

های دندانه دار شده با باشد و پس از آن مربوط به نمونهمی

باشد. ثباتهای می ۲و سولفات آهن ۲زاج سفید و سولفات مس

 شده ی داندانه دارهااکریلیکشستشویی قابل قبول مربوط به 

با سولفات مس و سولفات آهن بود و ثباتهای نوری استاندارد 

دار شده با ی دندانههااکریلیکو قابل پذیرش مربوط به 

 باشد.سولفات آهن می
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نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که اکریلیک بدون نیاز به 

کند یا به عبارتی تمایل دندانه رنگزای زردچوبه را جذب می

ریلیک و زردچوبه وجود دارد ولی ثبات به جذب باالیی بین اک

استفاده از  ها در حد استاندارد نبود،شستشویی نمونه

دندانه، های مختلف در فرآیند رنگرزی به روش پیشدندانه

از  ها را بسیار تغییر داد وعالوه بر اینکه فام و شیدرنگی نمونه

وری ن ای تغییر کرد، ثبات شستشویی وزرد فسفری تا قهوه

، باالخص در دندانه سولفات ها نیز افزایش پیدا کردهنمون

ها بسیار باال و در حد ثبات شستشویی و نوری نمونه ۲آهن

گیریم رنگزای زردچوبه توانایی استاندارد بود، لذا نتیجه می

رنگرزی پایدار و بادوام لیف اکریلیک را دارد و با توجه به اینکه 

ژنتیک یا پلی کرومیکزردچوبه جزء دسته رنگهای پلی

شیدرنگی آن به شدت تغییر  ،با تغییر نوع دندانهشد، بامی

 کند.می

توان رنگرزی را در دماهای همچنین نتایج نشان داد که می

و جوش انجام داد که با افزایش دما  C۰۶°مختلف محیط، 

 هایی که دریابد اما نمونهعمق و شیدرنگی نمونه افزایش می

اند نیز دارای جذب رنگ رنگرزی شدهدمای پایین تر از جوش 

مناسبی بودند و از ثباتهای عمومی مناسبی نیز برخوردار بودند 

و این امر به دلیل تمایل باالی به جذب بین رنگزای گیاهی 

 باشد.زردچوبه و اکریلیک می

در ادامه نتایج نشان داد بر خالف نتایج مطالعات دیگران، 

تی افزایش اسیدیته حمام حمام رنگرزی یا به عبار pHکاهش 

تاثیر قابل توجهی در جذب رنگ زردچوبه نداشت و تنها مقدار 

ه دهد کها تغییر کرد و این نشان میکمی شیدرنگی نمونه

در محدوده اسیدی حساس نیست و  pHتغییر  بهزردچوبه 

 کند.جذب آن افزایش پیدا نمی

دندانه ای هنمونهبا توجه به اینکه  ،در بررسی ثبات شستشویی

رنگرزی شده با زردچوبه جذب رنگ خوب و قابل دار شده و 

ر دنیز ها محدوده ثبات شستشویی نمونه، قبولی داشتند

د باشحدوده استاندارد و قابل قبولی میبود که م ۵-۴محدوده 

 بین رنگ، دندانه و کاال یمحکم پیوندبیانگر این است که و 

است که در اثر شستشو، رنگ از سطح کاال جدا  ایجاد شده

 گردد. نمی

همانگونه که گفته شد، در نمونه  هابررسی ثبات نوری نمونهدر 

های رنگرزی شده با زردچوبه بهترین ثبات های نوری با 

مربوط به نمونه های دندانه شده با سولفات آهن  ۸-7مقادیر 

 سولفات مسدانه دنمربوط به  ۰-۵بود و پس از آن با مقادیر 

لذا می توان نتیجه گرفت این نمونه ها در محدوده  باشدمی

 انساختمدلیل . این امر به باشنداستاندارد و قابل قبول می

تغییر ناپذیر رنگ پس از پیوند با دندانه و اکریلیک  ثابت و

ای که در اثر برخورد نور چرخش و یا تغییری به گونهباشد می
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و پدیده رنگ  شودرنگ ایجاد نمی در ساختمان شیمیایی

 ها مشاهده نگردید.در نمونه 1پریدگی

 نتیجه گیری -4

 ا وب اکریلیک همانگونه که نتایج حاصل از تحقیق نشان داد

رنگ شد زردچوبه با  C۰۶°در دمای جوش و  بدون دندانه

های مختلف در فرآیند رنگرزی استفاده از دندانه همچنین

ه بها را بسیار تغییر داد عالوه بر اینکه فام و شیدرنگی نمونه

اعث بهمچنین ای تغییر کرد از زرد فسفری تا قهوه ای کهگونه

ذا ل ،ها نیز گردیدافزایش ثبات شستشویی و نوری نمونه

گیریم نتیجه مینشان داده شده است  ۵همانگونه که در شکل

کورکومین موجود در زردچوبه با توجه به سایز کوچک رنگزای 

تواند همانند یک رنگ دیسپرس عمل و باریک بودنش می

اکریلیک وارد آن شده و در آنجا  Tgکرده و در باالتر از دمای 

پیوندهای داخلی غیرآبدوست ـ غیرآبدوست در آن منطقه 

هایی که دندانه دار ونهایجاد کند و تثبیت شود، اما در نم

عالوه بر ایجاد پیوند داخلی  ۰همانند شکل اندشده

انند هم،دندانه فلزی با بار مثبت، غیر آبدوست –غیرآبدوست 

نقش واسط بین مناطق با بار منفی اکریلیک و رنگ  ،یک پل

و  ددگرپیوند یونی بین آنها میایجاد کند و باعث را ایجاد می

بر اینکه استحکام رنگ در هنگام  تا عالوهشود باعث می

ین باستحکام رنگزا  ترقویبا افزایش  ،شستشو افزایش یابد

ش آن در برابر نور ممانعت بعمل دندانه و اکریلیک از چرخ

وجه با تها نیز افزایش یابد. همچنین ه و ثبات نوری نمونهآورد

چوبه جزء دسته رنگهای زردرنگزای گیاهی به اینکه 

های ، با تغییر نوع دندانه، شیدرنگی نمونهباشدمی کرومیکپلی

 کند.به شدت تغییر می رنگرزی شده
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