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سازی شرایط رنگرزی الیاف پشم با مواد رنگزای روناس بدون  بھینھ

  ھا بر جذب رنگزا استفاده از دندانھ و تأثیر سطح فعال
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واژه ھاي  .ھای رنگی ھا، ثبات، مشخصھ رنگرزی، روناس، دندانھ زاج سفید،  سطح فعال

 كلیدي
 چكیده: 

سازی روش رنگرزی الیاف پشمی رنگ  در این پژوھش سعی شده است با بھینھ
ھای آنیونی و کاتیونی بھ عنوان  شده با روناس و استفاده از سطح فعال

ھایی با قدرت رنگی باال و  زان جذب، نمونھیک عامل کمکی در باال بردن می
با خواص ثباتی بھتر بھ دست آورد. ھمچنین در این تحقیق تأثیر عواملی 

 گیری ... گیری، زمان عصاره نظیر دمای رنگرزی، زمان رنگرزی، دمای عصاره
 pHمورد بررسی قرار گرفت و  سپس مواد سطح فعال آنیونی و کاتیونی و 

جذب مواد رنگزای آزمایش روناس بررسی شدند. مناسب بر روی میزان 
محاسبھ شد و خواص  *b* )  CIE (L* aھا توسط سیستم ھای رنگی نمونھ مشخصھ

گذاری و ثبات سایشی  ھا شامل ثبات شستشویی، اثر لکھ ثباتی برخی نمونھ
  بررسی شد. 

ھای  ھای دندانھ شده با نمونھ دھد کھ قدرت رنگی نمونھ نتایج نشان می
بدون دندانھ یکسان است و بر خالف تصور ھمگان درباره این مسئلھ کھ در 

توان  رنگرزی با روناس باید از دندانھ زاج سفید استفاده کرد، می
 ھمچنین با جایگزینی اسید استیک بھ جای .دندانھ زاج سفید را حذف کرد

ھا، از سطح فعال  سازی عوامل متفاوت رنگرزی و سطح فعال قره قروت، بھینھ
آنیونی در پروسھ رنگرزی طبیعی استفاده کرد. زمان بھینھ برای 

گراد، زمان بھینھ برای  درجھ سانتی 50دقیقھ در دمای  30گیری،  عصاره
درصد سطح فعال  5/0گراد و  درجھ سانتی 80دقیقھ در دمای  60رنگرزی 

کند و در عین  است، با این شرایط جذب افزایش پیدا می pH 5نیونی  در آ
آید،  حال در زمان و انرژی، کھ فاکتور مھمی در صنعت بھ حساب می

  جویی کرد. صرفھ

 

  

 
  

 


