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روزانهبرگه طرح درس 
آشنایی با الیاف نساجی و صنعتی و کالس های رنگی مورد استفاده در آنها: نام موضوع آموزش 

دیپلم متوسطه-کاراموزان صنایع نساجی : سطح فراگیران
الیاف ،ساختار و روش های تولید الیاف وکالس های رنگی و ماشین آالت رنگرزی الیاف انواع آشنایی با :درسهدف کلی 

جلسه اول و دوم و سوم و چهارم
45ساعت عملی15:ساعت نظری
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CHEMICAL Fibers International :منبع



ویژگی های مهم الیاف

نسبت طول به قطر باال-1

ظرافت معین وزیر دست مناسب-2

انعطاف پذیری و ازدیاد طول مناسب-3

استحکام مناسب در برابر شرایط جوی و محیط شیمیایی-4

سایتهای مشخص برای رنگپذیری و جذب آب-5



الیاف طبیعی-1

الیاف نیمه مصنوعی-2

الیاف مصنوعی-3

معدنی،   برگی،  ساقه ای، گیاهی و  پلیمر حیوانی

آسبست
کتان
کنف

پشم
ابریشم
موهر

...استات،پلی نوزیک،آلجینات،کیتوزان،فلزی و ،ویسکوز

..،اکریلیک،پلی پروپیلن،پلی یورتان و(نایلون)پلی استر،پلی آمید

هپنب مانیال

الیاف
نساجی

برای شناسایی الیاف از تست سوختن و حاللیت آنها در حاللهای متداول شیمیایی استفاده می شود.

مهمترین شرکتهای تولید الیاف در دنیا آلمانZimmerوDUpont ایاالت متحده هستند و الیاف صنعتی و نساجی خواص و روش های
تولید بسیار  متفاوتی دارند



:الیاف طبیعی مهم

(Cotton)الیاف پنبه-1

ساختار پنبه

دیواره اولیه-1

دیواره ثانویه-2

کانال لومن-3

انواع پنبه در جهان

1-Sea Island

2-American

3-Asian

4-Egyption

 دا می شوندواکس،پکتین،پروتئین وپیگمنت که در شستشوو سفید گیری ج: ناخالصی های پنبه.



(:wool)الیاف پشم-2

ساختارالیاف  پشم

کیوتیکل-1

کورتکس-2

مدوال-3

(کریستالی تر)پارا 

(رنگ پذیرتر)اورتو 

کاربرد دارندمرغوبترین پشم جهان مرینو استرالیاست و الیاف پشم ایران ضخیم و نامرغوبند و در قالی بافی.



پیوند های شیمیایی پشم

یونی

واندروالسی

(باالی آنطول فنری وازدیاد اصلی ساختار عامل )دی سولفیدی

هیدروژنی

یشوندناخالصی های پشم شامل خار و خاشاک و سلولز و واکس است که با عملیات کربونایزینگ اسیدی جدا م.



ریز ساختار الیاف

مناطق بلورین
(Crystal Region)

استحکام وکشش
زیر دست سخت

قابلیت ذوب و حل شدن

ازدیاد طول
انعطاف پذیری
زیر دست نرم

جذب آب و رنگ

(آمورف)مناطق بی نظم 
(Amorphous Region)



الیاف صنعتی

الیاف کربن-1

آرامید های حلقوی-2

سایر الیاف مانند شیشه ،پلی اتیلن و پلی پروپیلن  های تک-3

باالیحرارتکردنگرافیتهوکربونیزاسیون،فعالسازیاز
درکاربردباریونیانیتریلاکریلوپلیمادهپیش1800درجه

...وپیشرفتههایاتوموبیلدریایی،زیرفضاپیما،بدنه

الیاف نومکس با کاربرد لباس ضد حریق

تایروگلولهضدزرهدرکاربردباکوالرالیاف
وانفرمولهایاتوموبیل

یه سازی استیکی از مهمترین کاربرد های الیاف نساجی و صنعتی مانند پلی پروپیلن و شیشه کاربرد آنها در ژئو تکستایل و بتن و ابن.



تکنیکهای تولیدالیاف

(ویسکوز و آرامیدها)ترریسی 

(اکریلیک و استات)خشک ریسی 

(پلی استر ونایلون و پلی پروپیلن)ذوب ریسی 

(هبرای تولید الیاف صنعتی کربن،کوالر،نومکس و الیاف شیش)ژل ریسی 

با دو روش سوزنی و بدون سوزن برای تولید نانو الیاف با )الکتروریسی
(کاربردهای گسترده در پزشکی نوین ،مهندسی و سایر علوم



تاریخچه و مواد رنگرزی

(روم)ارغوانی آنتیک -1

مواد رنگزای طبیعی -2

مواد رنگزای سنتتیکی-3
(کالر ایندکس)

آلیزارین-1
آنیلین سیاه-2
روناس-3
ریواس-4
نیل و قرمزدانه-5

ساختار آزو-1
ساختار آنتراکینون-2
ساختار تری فنیل متان-3
سایر ساختارهای شیمیایی -4

نهامانند فتالو سیانین و فتالئی



مواد اولیه تولید مواد رنگزای سنتتیکی

جانبیهایواحدفرعیمواد-1
پتروشیمی

سنگزغالمعادنازحاصلکک-2

زایلنوبنزن،تولوئنواکنشهای-3
(BTXبخش)



کالسهای رنگی سنتتیکی

مستقیم-1
گوگردی-2
خمی-3
(ویژه پنبه)آزوییک-4
(پشمویژه )اسیدی-5
کرمی و متال کمپلکس-6
(ویژه اکریلیک)بازیک-7
(هم روی پنبه هم پشم)راکتیو-8
(مخصوص الیاف مصنوعی)دیسپرس-9

(بدون نیاز به محلول)پیگمنت-10
اینگرین واکسید شونده-11



شرکتهای اصلی تولید کننده رنگ
(آمریکا،آلمان،چین روسیه و ژاپن)

BASF 
ICI

BAYER
HO ECHST

CIBA
SANDOZ

(درصد رنگ جهان10: بیشترین مصرف رنگ مشکی گوگردی)دیسپرس وراکتیو،کمترین پیگمنت: بیشترین تولید رنگ



انواع ثباتهای مهم رنگی

ثبات در برابر شستشو و عرق-1
ثبات در برابر نور-2
ثبات در برابر بخار-3
گاز های سوختیدر برابر ثبات -4
...پرس داغ ودر برابر ثبات -5

.در کالر ایندکس شماره گذاری شده اند1-8ولی نوری 1-5همه ثباتها بصورت  JIS و AATCC مطابق استاندارد



عوامل موثر بر ثباتهای مختلف رنگی

رنگشیمیاییساختمان
لیفنوع
رنگموجودرویرنگ
لیفدررنگحالت
ریتاردروکریرمانندموثرخارجیعوامل



رنگ های مهم کاربردی در رنگرزی صنایع نساجی ایران

(فاستونی)پشم ( الف

رنگهای اسیدی-1

رنگهای کرمی و متال کمپلکس -2

میلینگسوپرومیلینگ
لولینگ

1:1کمپلکسمتال
1:2کمپلکسمتال
(ایهدندان)افترکرم،بیفورکرم،متاکرم



پنبه( ب

رنگ خمی-1

رنگ راکتیو-2

رنگ گوگردی-3

برگرفته از رنگ گیاهی نیل
.آبی و سبز و فیروزه ای درخشان،نفوذ سریع

.ثبات نوری و شستشویی بسیار باالدارند
.گرانند و روی پشم هم میتواند بکار برود

(Indigo)

.تنها رنگی که پیوند کواالنسی دارندو واکنش افزایش می دهند
.روی هم پنبه و هم پشم نتایج ثبات خوبی دارند

.ثبات نوری و شستشویی عالی دارند،قرمز و سرمه ای درخشان

شید های مشکی وقهوه ای و زرد
باالترین مصرف رنگ تیره جهان

.ثبات های خوبی ندارندو در انبارپوسیده میشوند



ماشین آالت رنگرزی صنعتی

ترموزول-پد -1

جت های اتوماتیک رنگرزی-2

ژیگر درباز، دربسته و اتوماتیک-3

وینچ طنابی ،اتوماتیک و عرض باز-4

(دمای باال)پلی استر -پنبه

پنبه ، پشم و مخلوط
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