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نامگذاری مواد رنگزا در رنگرزی
عالوه بر نام هر ماده رنگزا ،بعد از نام آن حروف و اعدادی وجود دارد که مشخصات مواد رنگزا را در زمان
مصرف واضح تر می سازد .برای این حروف یک قاعده کلی وجود ندارد .این حروف تقسیم بندی یک ماده
رنگزا با رنگ معین را واضح تر می کند به طوری که مصرف کننده قدرت انتخااب بهتاری داشاته باشاد.
اعداد و حروفی که بالفاصله بعد از نام مواد رنگزا آورده شده است اغلب ته رنگ ،روش رنگارزی ،کااربرد،
فرم فیزیکی ماده رنگزا و ...را مشخص می کند .در ادامه به معانی برخی از این اعداد و عالیم در جادول1
پرداخته می شود که اغلب از حرف اول نام التین آن کلمه گرفته شده است.
جدول :1عالمت اختصاری و مفهوم آن در نام گذاری مواد رنگزا.
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به عنوان مثال در جدول 2انواع مختلفی از یک نوع رنگ زرد با پسوندهای متفااوت باا یکادیگر مقایساه
شده اند.
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جدول :2عالمت اختصاری و مفهوم آن در نام گذاری مواد رنگزا.
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 2 Rو شفاف

بعد از حروف ممکن است فرم فیزیکی مواد رنگزا به صورت  Powder ،Liquid ،Pasteبیان شاود کاه
به ترتیب از سمت چپ به معنی پودر ،مایع و خمیر می باشد .در ضمن اگر کاتالوگ هاای ماواد رنگازا را
مشاهده کنید به موارد مهمی از قبیل  -1خواص عمومی ماده رنگزا مانند افینیته (تمایل ذاتی ماده رنگزا
برای جذب شدن روی کاال)  -2میزان حاللیت مواد رنگزا (اغلب در محدوده  50تا  100است)  -3قابلیت
برداشت ماده رنگزا  -4ثبات نوری مواد رنگزا (در محدوده  1تا  8می باشد)  -5ثبات شست وشویی ماده
رنگزا (در محدوده  1تا  5می باشد)  -6ثبات تصعیدی و میزان لکه گذاری در ماده رنگزای دیسپرس و ...
اشاره شده است -7 .ثبات در برابر سایش.
از آنجایی که بیش تر مواد رنگزا مقداری مواد کمکی همراه خود دارند و آنچه که به عنوان مواد رنگازا از
طرف شرکت های تولید کننده به بازار عرضه می شود صددرصد رنگینه خالص نمی باشد ،بنابراین درجه
خلوص هر ماده رنگزا ممکن است با درصدهایی که در انتهای نام مواد رنگزا آورده می شود ،بیان شود .به
این ترتیب هر شرکت سازنده مواد رنگزا درصد معینی از ماده رنگزای خاالص را باه عناوان  100درصاد
فرض می کند و سپس مقدار رنگینه خالص را نسبت به آن بیان می کند .به عنوان مثال عدد  200درصد
( Sirius Light Yellow FGRا  )LL 200%در مواد رنگزای تجاری نشان می دهد که ایان ماواد
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رنگزا نسبت به مواد رنگزای استاندارد (که مقدار معینی ماده رنگزای خالص دارد) به میزان دو برابر ماواد
رنگزای خالص دارد.

عمق استاندارد
در هنگام تعیین غلظت چند دستورالعمل برای آماده سازی اولیه های رنگی ) (dye primeriseوجود
دارد اما به طور کلی هیچ قانون خاصی وجود ندارد .این دستورالعمل ها به طور معمول بین  8تاا 12
غلظت را پوشش می دهند.
یک روش توصیه شده برای تعیین غلظت ها ،ضرب بزرگ ترین غلظت قابل استفاده در هر رنگ توسط
یک سری فاکتورهاییست که باعث تولید هشت تا دوازده غلظت مختلف در نمونه می شود .باه عناوان
مثال فرض کنید که یک رنگ در محدوده  0تا  3درصد استفاده می شود .باالترین غلظت (یعنی )3را
در عوامل  0/25 ،0/05 ،0/1 ،0/2 ،0/3 ،0/5 ،0/6 ،0/8 ،1 ،1/1ضرب کنید که در نتیجه غلظت هاای
 0/75 ،1/05 ،0/3 ،0/6 ،0/9 ،1/5 ،1/8 ،2/4 ،3 ،3/3تولید می شود .این غلظت ها ممکن اسات بارای
سهولت در رنگرزی کمی تغییر یافته و غلظت های زیر  %0/05به علت ایجاد خطا حذف مای شاوند .از
همین تکنیک می توان برای واحدهای غیر از درصد نیز استفاده کرد .پس از ارزیابی نمونه هاا ممکان
است الزم باشد که برخی از غلظت ها حذف شوند تا بتوان از تعداد رنگ بیش تری در مناطقی که رفتار
رنگی به درستی مشخص نشده است استفاده شود.
عمق رنگرزی در تعیین ثبات حاصله موثر است .از آنجا که کمپانی های مختلف سازنده ،رنگ را با خلوص
مختلف تعیین می کنند لذا تعیین یکسری رنگ های مشخص به عنوان مرجع ضروری مای باشادISO .

بدین منظور  20رنگ مرجع از زرد تا مشکی را تحت عنوان عمق های استاندارد معرفی و عرضاه نماوده
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است که بجز سرمه ای و مشکی هر رنگ را در  6عماق کاه باه صاورت 1/25 ،1/12 ،1/6 ،1/3 ،1/1 ،1/2

مشخص شده تقسیم نموده است.
در مورد سرمه ای و مشکی تنها دو عمق استاندارد برای هریک عرضه شده است که عبارتند از سرمه ای
و مشکی روشن که تحت عناوین  NB/Lو  B/Lمشخص شده اند و سرمه ای و مشکی تیاره کاه تحات
عناوین  NB/DKو  B/DKتعریف گردیده اند .این استانداردها بار روی پارچاه ماات (پشام گابااردین)
عرضه شده و مقایسه رنگ های مورد نظر با این استانداردها به صورت مقایسه بصری می باشد.

تعریف ثبات
در صنعت نساجی ،مقاومت مواد رنگزا در کاالی نساجی که در طول پروسه با عوامل مختلف مواجاه مای
شود در بین مصرف کنندگان ثبات نامیده می شود .از این تعریف می توان دریافت که ثبات ها با توجه به
ویژگی مواد نساجی ،رنگ های بکار رفته و عوامل مختلفی از قبیل ناور ،تعارق ،آب و  ...متفااوت اسات.
ثبات در برخی از محصوالت نساجی می تواند باال و در برخی دیگر پایین باشد .برای مثال ،منساو مای
تواند از ثبات شست و شویی پایین برخوردار باشد درعین حال ثبات خشک شویی بااالیی داشاته باشاد.
این ممکن است به رنگزای مورداستفاده ،روش رنگرزی یا نوع الیاف بستگی داشته باشاد .باه طاور کلای
ثبات محصوالت نساجی به عوامل زیر بستگی دارد.


ویژگی رنگزای مورد استفاده



انتخاب رنگزای مناسب برای محصوالت نساجی



نوع و تعداد باندها بین الیاف و مولکول رنگزا



انجام شدن عملیات تکمیلی بر روی محصوالت بعد از پروسه رنگرزی و چاپ ،به صورت درست و
موثر
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ثبات ،یکی از ویژگی های مهم در کیفیت محصوالت نساجی است .این کیفیت به معناای کیفیات ماواد
رنگزا یا زمینه مورد استفاده نیست.
تست های ثبات در طی پروسه تولید انجام می شود .نتایج این آزمایشات ،در یک زمان معیین کیفیات و
مقاومت محصول را در برابر عوامل خارجی نشان می دهد؛ عالوه بر این ،تست های انجاام شاده شارایط
نگهداری و ثبات محصول را تعیین می کند.
مقیاس های اندازه گیری به منظور ارزیابی استاندارد از آزمایش های انجام شده تعیین شاده اسات .ایان
مقیاس ها شامل دو گروه مقیاس خاکستری و مقیاس آبی می باشد.
مقیاس آبی برای ارزیابی ثبات نوری محصوالت نساجی و مقیاس خاکستری برای ارزیابی تمامی ثبات ها
بجز ثبات نوری استفاده می شود.
ثبات اندازهگیری شده به مقاومت محصوالت نساجی که در هنگام استفاده آشکار مای شاود اشااره دارد.
زیبایی ،ظاهر و ویژگی مناسب در فروش محصوالت نیز موثر است .به این علت ،کنترل ثبات یک مطالعه
مهم است که کیفیت محصول را تعیین می کند .ثبات های مورد استفاده شامل ثبات های تعرق ،خشک
شویی ،نوری ،سایشی ،شست وشو ،آب رفتگی ،ثبات در برابر آب و پرس داغ می باشد.

برخی از تست های سنجش ثبات رنگ
تست های ثبات تعیین کننده تاثیر عوامل مختلف در تغییر رنگ محصوالت نساجی رنگ شده ،چاپ شده
و یا در تعیین لکه گذاری بر روی کاالی مجاور است.
در استانداردها روش های مخصوصی برای تعیین ثبات رنگی بیان می شود که برای مثاال مای تاوان باه
استاندارد زیر اشاره کرد:
JIS L 0854 Test methods for color fastness and sublimation in storage
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برخی از تست های سنجش ثبات رنگ عبارتند از:
 )1ثبات شست و شویی
 )2ثبات در برابر آب سرد
 )3ثبات در برابر آب گرم
 )4ثبات در برابر قطره آب
 )5ثبات در برابر قطره قلیایی و اسیدی
 )6ثبات در برابر مرسریزاسیون به همراه کلر و بدون کلر
 )7ثبات سایشی
 )8ثبات در برابر تعرق بدن (اسیدی-قلیایی)
 )9ثبات نوری
 )10ثبات در برابر پرس گرم (اطو و )...
 )11ثبات در برابر فلزات (آهن ،مس و )...

مقیاس خاکستری ()Gray Scale
مقیاس خاکستری میزان تغییرات رنگی و لکه گذاری را تعیین می کند .هریک براسااس مجموعاه ای از
تراشه های خنثی خاکستری رنگ غیربراق است کاه مای تاوان از  www.aatcc.orgخریاداری کارد.
مقیاس خاکستری میزان رنگ پریدگی و یا میزان لکه گذاری در کاالهای دیگر نساجی را نشان می دهد.
هر دو مقیاس خاکستری برپایه مقایسه نمونه های کوچک تحات آزماایش قرارگرفتاه باه هماراه نموناه
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استاندارد و مقایسه با مقیاس خاکستری انجام می شود .این مقیاس از  1تا  5شماره گذاری شاده اسات
( :5بدون اختالف رنگ  :1اختالف رنگ زیاد).
مقیاس خاکستری (تغییرات رنگی)
تعیین رنگ پریدگی با استفاده از مقیاس خاکساتری باه صاورت مقایساه نموناه باا  5جفات اساتاندارد
خاکستری ،مشابه با آنچه در شکل 1نشان داده شده است انجام می شود .نیمی از هر اساتاندارد بایاد باا
عمق رنگ یکسان با نمونه اصلی شروع شود و نیمه دیگر که نمونه تحات آزماایش قرارگرفتاه اسات باه
سمت سفید (همه رنگ از دست رفته است) تمایل دارد.
مقدار اختالف بین نمونه مورد آزمایش قرار گرفته و نمونه اصلی مربوط به یکی از جفت هاای اساتاندارد
است تا ارزش نمونه را با استفاده از مقیاس خاکستری به دست آورد .در این مقیااس عادد  5نشاان مای
دهد که هیچ رنگی از دست نمی رود و عدد  1نشان می دهد که بیشترین رنگ از دست رفته است.

شکل :1مقیاس خاکستری در تعیین تغییرات رنگ.
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مقیاس خاکستری (لکه گذاری)
انتقال رنگ از نمونه تحت آزمایش قرارگرفته به نمونه مجاور با روشی بسیار شبیه به روش تغییرات رنگ
در مقیاس خاکستری انجام می شود .در این قسمت از  5جفت استاندارد استفاده می شود .نیمای از هار
استاندارد سفید است و نیمه دوم از سفید(کمترین مقدار لکه گذاری) تا خاکستری(بیشترین مقادار لکاه
گذاری) با توجه به شید نمونه مورد آزمایش متغییر است .مقدار  5حاکی از ثبات رنگای بااال و مقادار 1
کمترین ثبات رنگی را دارا است.

شکل :2مقیاس خاکستری در تعیین لکهگذاری.
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ثبات نوری
مقیاس پشم آبی اروپا ()Blue Wool Scale
ثبات نوری به صورت میزان تغییرات رنگ نموناه هنگاام قرارگارفتن در معارض ناور تعریاف مای شاود
) .)ISO105 B02 : 1994نمونه به همراه طیف استاندارد پشم آبی به طاور همزماان در معارض ناور
مصنوعی در یک دستگاه مجهز به المپ زنون قرار می گیرد (رطوبت موجود در دستگاه نیز کنتارل مای
شود) .اصطالح تغییر رنگ شامل تغییرات در فام ( ،)Hueخصوصیات رنگی ،روشنایی و یا ترکیبی از این
خصوصیات می باشد (. )ISO 105-B01 : 1994
به بیان دیگر مقیاس پشم آبی ،ماندگاری و ثبات رنگ را در مقابل نور اندازه گیری می کند .این تست به
طور سنتی برای صنعت نساجی تهیه شده است اما اکنون توسط صنعت چااپ باه عناوان معیاار "ثباات
نوری" رنگ های جوهری و همچنین در صنعت پلیمر برای اندازه گیری پایداری رنگ و پیگمنت (ثباات
نوری) استفاده شده است .ثبات نوری پایداری شیمیایی رنگ و رنگدانه است که به طور طوالنی مدت در
معرض نور قرارگرفته باشد.
روش اصلی ،تهیه دو نمونه رنگ شده با رنگ یا پیگمنت است .یکی به عنوان نموناه شااهد در تااریکی و
دیگری برای مدت سه ماه در مقابل نور خورشید قرار داده می شود .مقدار رنگ پریدگی با مقایسه رناگ
نمونه مورد آزمایش با رنگ اصلی و با اعداد ( 1کمترین ثبات) تا ( 8بیشترین ثبات) مشخص میشود که
این اعداد هر کدام تقریبا دارای ثباتی یکسان با دو برابر ثبات عدد ماقبل خود هستند.
کارت های مقیاس آبی ( )Blue Scaleبه طور معمول از  8چوب پوشش داده شده با پشم آبی رنگ در
سطح های مختلف تشکیل شده است .آن ها شامل  8نوار پشمی هساتند کاه در کناار یکادیگر در یاک
کارت کوچک نصب شده اند .هر نوار یا مرجع با یک رنگ آبی ،رنگ شده است که پاس از قرارگارفتن در
9
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معرض نور مقدار مشخصی از رنگ محو می شود .رنگ ها به گونه ای انتخااب شاده اناد کاه هار مرجاع
نسبت به مرجع قبلی خود ،حدود  2یا  3برابر بیشتر طول می کشد تا شاروع باه محاو شادن کناد( .در
شرایط عادی آزمایش با نور خورشید ،بسته به موقعیت جغرافیایی ،فصل ،پوشش ابر و رطوبت ،مرجاع 1
در  3ساعت الی  3روز  ،مرجع  3در  5روز تا  2هفته ،مرجاع 6در  6الای  16هفتاه و مرجاع ( 8دائمای
ترین) در  6الی  15ماه شروع به محو شدن خواهد کرد.
استانداردهای نوری مورد نیاز در منسوجات
حداقل استاندارد قابل قبول برای ثبات رنگ کاالی نساجی در اثر قرار گرفتن در معرض نور در جادول 3
نشان داده شده است.
جدول :3حداقل استاندارد قابل قبول برای ثبات رنگی (در اثر قرارگرفتن در برابر نور در مقایسه با استاندارد
پشم آبی اروپا).
شلوار دامن

ژاکت کت کشباف

زنانه

ژاکت اسکی،

لباس

پیراهن،بلوز،

زیرپوش لباس

آستری،

مخصوص

شب،

دامن زنانه

شنا

ملحفه

مناطق قطبی و

پیژامه

زنانه

ورزشی
5

5

5

5

5

4

5

5

4

5

 بیشتر مواد پلیمری برای مصارف در فضای باز ،ثبات نوری  7یا باالتر احتیا دارند.
 در پوشاک ثبات نوری  4-5قابل قبول است.
 در بیشتر اثاثیه (پارچه پرده ای یا پرده اتومبیل و  )...ثبات نوری  7-8الزم است.
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ثبات شست و شویی ()Washing Fastness
در صنعت نساجی ،ثبات پارچه های رنگ شده یا چاپ شده همیشه از اهمیت باالیی برخوردار بوده است.
با این حال ،امروزه بسیار مهم است که رضایت مشتری را به دست آوریم .در حقیقت بدون توجه به ناوع
پروسه ،کیفیت محصوالت نساجی با یک اندازه گیری واحد و ثابت انجام مای شاود .بناابراین باه منظاور
فراهم کردن کیفیت الزم است ویژگی هایی که به صورت مستقیم در آن اثر دارد اندازه گیری شود.
ثبات شست و شویی تعیین می کند که چگونه میزان تغییرات رنگ محصوالت نسااجی بعاد از شسات و
شو و همچنین مقدار رنگی که به دیگر محصوالت نساجی سرایت می کند (لکه گذاری) را ارزش گاذاری
کنیم .ثبات شست و شویی محصوالت توسط بکاربردن دما و زمان تعیین شاده در اساتاندارد ماورد نظار
انجام می شود و همچنین آزمایش با مقیاس خاکستری ،در کابینت نور ارزش گذاری می شود.

ثبات در برابر آب ()Water Fastness
ثبات در برابر آب به منظور تعیین مقاومت کاالی رنگ شده یا چاپ شده که برای مدت کوتاه یا طاوالنی
در آب خالص قرار میگیرد انجام می شود .به بیاان دیگار مقاومات محصاول قارار داده شاده در میازان
مشخصی آب در دمای معمولی ( )37°Cاندازه گیری می شود .همچنین ثباات در برابار آب ،تغییارات و
سرایت رنگ به مواد دیگر را که در اثر قرار گرفتن در جای مرطوب رخ می دهد تعیین می کند.
در این آزمایش سرایت رنگ از کاالی رنگ شده به کاالی رنگ نشده اندازه گیری می شود .مولکول رنگ
از منطقه ای که غلظت رنگ در آن باالست به منطقه ای که غلظت رنگ پایین است حرکت می کند .این
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تعیین می کند که آیا نمونه قرار داده شده در آب تغییرات رنگی داشته است یا نه و آیا رنگ را به پارچه
شاهد1سرایت داده است.
پارچه شاهد استفاده شده ،از جنس های متفاوتی تهیه شده است تا رفتار نمونه رنگای را در برابار دیگار
عواملی که ممکن است در همان محیط قرار گرفته باشد مشاخص کناد .ایان پارچاه در دانسایته و وزن
تعریف شده در استاندارد تهیه می شود .در حین انجام آزمایش ،پارچه شااهد باه پارچاه ماورد آزماایش
دوخته می شود.
نمونه گیری باید برای پارچه تک رنگ و پارچه رنگ شده با مخلوط چند رنگ انجام شود .نمونه باید بین
دو پارچه شاهد قرار گیرد و تنها از یک سمت به هم دوخته شوند .پارچه شااهد شاامل دو پارچاه رناگ
نشده است .یکی از آن ها باید از همان نوع الیاف و دیگری باید از جنسی باشد کاه در اساتاندارد تعیاین
شده است .برای مثال ،پارچه شاهد تعیین شده برای پنبه ،در استاندارد ،پارچه پشمی تعیین شده است.
در نهایت ،تغییر رنگ نمونه آزمایش شده و پارچه شااهد توساط  gray scaleارزش گاذاری مای شاود
(.)TS 423-3 EN 2015-A03

ثبات در برابر لکه گذاری با قطره آب ()Water Dropping Fastness
چکیدن قطره آب بر روی محصوالت نساجی سبب لکه گذاری می شود .محصوالت بعد از خشک شادن،
از نظر لکه گذاری در برابر قطره آب آزمایش می شوند .میزانی آب روی پارچه چکانده می شود و ساپس
این آب توسط میله شیشه ای بر روی پارچه آغشته شده و سپس اجازه داده می شود که برای دو دقیقاه
خشک گردد .تغییرات رنگ روی پارچه توسط مقیاس خاکستری ارزیابی می شود.

accompanying fabrics
12
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همانطور که می دانید ،با توجه به میزان نفوذ رنگ ،در حاین اساتفاده یاا شسات و شاو الیااف و پارچاه
مقداری از آن از دست می رود .ثبات خوب کاال به معنای حفظ عمق رنگ در پارچاه و تاثیرپاذیری کام
نسبت به عوامل مختلف است .بنابراین ،اندازه گیری ثبات های متفاوت از قبیل ثبات نوری ،ثبات شسات
و شویی ،ثبات در برابر آب ،ثبات در برابر اطوی داغ ،ثبات مالشی و ثبات در برابار تعارق و  ....در بخاش
های مختلف انجام می شود که ثبات در برابر لکه گذاری با قطره آب یکی از آن ها می باشد.

ثبات سایشی ()Rubbing Fastness
نخ های رنگی می توانند پارچه های ساییده شده در طی بافندگی را لکه گذاری کنند .بنابراین با تعیین
ثبات سایشی میزان لکه گذاری را مشخص می کنند .هدف از انجام این آزمایش این است که آیا نخ های
رنگ شده به فرم کالف یا پارچه های تولید شده توسط اثر سایش رنگبری می شوند یا خیر و در نهایات
ارزش لکه گذاری روی پارچه مطابق با آزمون  gray scaleو در زیر کابینت با نور  D65تعیین می شود.
اگر ارزش  4یا بیشتر باشد ثبات سایشی مناسب است .این آزمایش به دو صورت انجام مای شاود :ثباات
سایشی به صورت خشک و مرطوب.
ثبات سایشی باید در شرایط محیطی ارزیابی گردد .در آزمایشگاه شارایط محیطای در دماای  20درجاه
سانتی گراد و رطوبت  %65تعریف می شود.
ثبات سایشی در سطوح داخلی پارچه های بافته شده و سطوح خارجی پارچه های کشباف به کاار بارده
می شود.
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ثبات در برابر تعرق ()Perspiration
وقتی که لباس در تماس با بدن انسان قرار می گیرد ممکن است تغییر رنگ موضاعی جادی را متحمال
شود .این آزمایش برای اندازه گیری مقاومت رنگ در محیط های اسیدی و قلیایی طراحی شده است.
پارچه های رنگ شده یا چاپ شده که در تماس با بدن انسان قرار می گیرند مانند البسه ،باید نسبت باه
تعرق مقاوم باشند .در حقیقت ،روش تعیین ثبات تعرق مانند روش های تعیین ثبات هایی مانند ثبات در
برابر آب یا در برابر آب دریا است ،درحالیکه از محلول متفاوتی در آن استفاده می شود.
هدف از تعیین ثبات تعرق ،اطمینان از تغییرات رنگ در لباس های رنگ شده است ،زمانیکه تحت تااثیر
دما و تعرق بدن قرار گرفته و به طور مکرر از آن استفاده می شود .به طور کلی ،در شرایط آزمایشاگاهی
رنگ های تیره در دما و تعرق بدن به کار می رود و نشان داده می شود که آیا لکاه گاذاری روی پارچاه
انجام می شود یا خیر .در نهایت با مقیاس خاکستری ارزش گذاری می شود .اگر ثبات تعرق ارزشی باالتر
از  4داشته باشد پارچه بدون لکه گذاری در نظر گرفته می شود .اندازه لکه به طور مستقیم ارزش ثبات را
تعیین می کند .ارزش گذاری در نور  D65در زیر کابینت نوری انجام می شود.

ثبات در برابر خشک شویی ()Dry Cleaning fastness
کاالهای نساجی رنگ شده یا چاپ شده گاهی اوقات طی استفاده از پرکلرواتیلن ()perchlorethylene
در خشک شویی دچار آسیب می شوند.
ثبات به گونه ای که شناخته شده است به معنای رنگ پریدگی در یک پارچه رنگ شده در برابر نور ،هوا
و یا دیگر عوامل است که شامل خشک شویی نیز مای باشاد .اماروزه پرکلارواتیلن باه عناوان حاالل در
خشکشویی بیشتر مصرف می شود .این مواد ،غیر آتش زا و فرار است ،مانند تمام حالل های کلردار بوی
تیزی داشته ،در سیستم عصبی نیز تاثیر می گذارد و تکرر تماس آن با پوست انسان مشکل زا می باشاد.
14
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امروزه این حالل کاربرد بسیاری دارد و به طور وسیع در خشک شویی مورد استفاده قرار مای گیارد .باا
وجود ویژگی های مثبت آن ،آینده پرکلرواتیلن در خشک شویی نیز نامعلوم است.
اغلب استفاده از پرکلرواتیلن در خشک شویی توسط تکنیک های متفاوتی مورد آزمایش قرار می گیرد .با
این وجود ،امروزه این مواد هنوز در خشک شویی مورد مصرف قرار گرفته و زمانیکه به طور صحیح از آن
استفاده نشود پارچه آسیب می بیند.
ثبات در خشک شویی با هوای معینی انجام شده و استفاده از پرکلرواتیلن نیاز مشاکل زاسات و ممکان
است رنگ و طرح پارچه را تحت تاثیر قرار دهد .بنابراین ،آزمایش ثبات طبق استاندارد مورد نظار انجاام
می شود.

ثبات در محیط های قلیایی ()Alkaline Drip Fastness
در این آزمایش روش هایی برای تعیین مقاومت منسو رنگ شده در برابر محلاول رقیاق قلیاایی طباق
استاندارد زیر تعیین می شود و در نهایت با استفاده از مقیاس خاکستری ارزش گذاری انجام می شود:
ISO 105 E06 1 Textiles – Color fastness tests – Part E06: Color fastness to
Staining: Alkali
در صنعت نساجی ،از موادی در تولید استفاده می شود که برای پروسه هاای بعادی نیاز مناساب باشاد.
گاهی اوقات به منظور ایجاد ویژگی های متفاوت در محصوالت ،مواد شیمیایی مختلفای بارای رنگارزی،
چاپ و تکمیل استفاده می شود .همچنین در سال های اخیر ،این پروسه ها بخش مجزایای از تکمیال را
به خود اختصاص داده است و سبب ایجاد محدودیت هایی در استفاده از این مواد شده است.
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ثبات در محیط های اسیدی ()Acid Dropping Fastness
آزمایش ثبات در محیط های اسیدی در تعیین میزان رنگ از دست رفته در محصوالت چاپ شده یا رنگ
شده انجام می شود.
طبق استاندارد ،این آزمایش می تواند به مقاومات پارچاه در برابار اسایدهای رقیاق شاامل تماام اناواع
اسیدهای آلی یا معدنی گسترش یابد.

ثبات در برابر پرس داغ ()Hot Pressure Fastness
تمام کمپانیهاای تولیاد کنناده ماواد اولیاه صانعت نسااجی ،آزماایش هاایی را بارای بهباود کیفیات
محصوالتشان و رضایتمندی مشتریان در آزمایشگاه اقلیم مربوط به خود انجام می دهند .با ایان وجاود،
این آزمایشگاه ها اغلب اوقات اعتبار دارند .قسمت مهم این آزمایش ها انجاام تسات هاای ثبااتی اسات.
آزمایش های ثباتی به منظور تعیین مقاومت مواد رنگزا (که باا فاکتورهاای مختلاف از مرحلاه تولیاد تاا
مصرف مواجه می شود) بر روی کاالی نساجی انجام می شود .به طور خالصه ،باا توجاه باه خصوصایات
محصوالت نساجی که مواد رنگزا در آن استفاده می شود و فاکتورهای مختلفای از قبیال ناور ،رطوبات ،
گرما و آب ،ارزیابی ثبات ها متفاوت است.
به طور مثال ،برخی از ویژگی های ثباتی محصوالت نساجی ممکن است باال باشد درحالیکه برخی دیگار
پایین است .برای مثال ،برخی از محصوالت نساجی ممکن است ثبات شست و شویی پایین داشته باشاند
در حالیکه ثبات آن ها در برابر خشک شویی باال است .البته ،روش های رنگرزی استفاده شده مانند انواع
مواد رنگزا و انواع الیاف مورد استفاده در نخ ها و پارچه ها موثر می باشد.
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برخی از تولیدکنندگان به ثبات های باال در دمای باال نیاز دارند .در دمای باال رنگ نبایاد از کااال خاار
شود و همچنین سبب لکه گذاری به کاالهای مجاور خود نشود .ویژگی ثباتی با پرس داغ ویژگای نهاایی
محصول را تعیین می کند و در نهایت با استفاده از مقیاس خاکستری ارزشگذاری می شود.

ویژگی های ثباتی در برابر فلزات
یون های کلسیم و منیزیوم میزان حاللیت رنگ های آنیونی را کاهش می دهند و باعث می شاود رناگ
های آنیونی تجمع کنند و یا حتی باعث رسوب در الیاف شوند .رنگ های جمع شده و مسلما رسوب شده
نمی توانند مهاجرت کنند یا پخش شوند ،بنابراین به صورت رسوب ذرات بر سطح الیاف باقی می مانناد.
این کار باعث پایین آمدن عملکرد رنگ ،نایکنواختی و لکه گذاری می شود که حذف رساوب هاای قارار
گرفته بر روی منسو  ،آلودگی ماشین و تغییر شید بسیار دشوار است  .رنگ های فیروزهای فتالوسایانین
( )Phthalocyanineو آبی تاری فناویگزاین( )Three Phenoygzineو برخای از رناگ هاای ناارنجی
راکتیو از این نظر مستعد هستند .برخی از رنگ های آنیونی می توانند به عنوان عامل دندانه دادن بارای
یون های فلزی عمل کنند و باعث تغییر قابل توجه شید و معموال باعث کدر شدن شوند.
در مرحله دوم هنگامیکه قلیایی به منظور تثبیت اضافه شاود ،برخای از رناگ هاای قرماز باا کلسایم و
منیزیوم وارد واکنش شده که باعث ایجاد کمپلکس هایی با حاللیت کم می شود .این مواد می توانند بار
روی الیاف رسوب کنند و به نظر می رسد به صورت شناور در سطح الیاف باشند .شست و شوی این ناوع
رسوب ها بسیار دشوار است.
اگرچه این مبحث بیش تر در رنگ های راکتیو مطرح است اما سایر کالس هاای رنگای بار روی پنباه را
شامل می شود .کمپلکس آهن و مس با رنگ هاای مساتقیم منجار باه تغییار رناگ شادید مای گاردد
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درحالیکه سایر رنگ های مستقیم حاللیت ضعیفی را در حضور کلسیم و منیزیوم نشان می دهد و منجر
به نایکنواختی در رنگرزی و ثبات مالشی پایین می شود.

روش آزمون در استاندارد ملی ایران
(توجه :فایل پی دی اف استانداردهای مذکور در همین سایت قرار داده شده است)
اصول کلی برای روش های آزمون -استاندارد ملی ایران شماره 175
ویژگی های معیار خاکستری برای ارزیابی تغییرات در رنگ -استاندارد ملای ایاران شاماره،160
ثبات رنگ کاالهای نساجی
ویژگی های معیار خاکستری برای ارزیابی لکه گذاری -استاندارد ملی ایران شاماره  ،333ثباات
رنگ کاالهای نساجی
ثبات رنگ کاالهای نساجی -کنترل کیفیت پارچه های مرجع پشم آبی -روش آزمون -استاندارد
شماره 5935
آزمون های ثبات رنگ-ثبات رنگ در برابر تعرق-استاندارد ملی ایران شماره176
ثبات رنگ کاالی نساجی -ثبات رنگ در برابر خشک شویی باا اساتفاده از حاالل پرکلارواتیلن-
روش آزمون -استاندارد ملی ایران شماره 187
آزمون ثبات رنگ -ثبات در برابر آب دریا -استاندارد ملی ایران شماره248
آزمون ثبات رنگ-ثبات رنگ در برابر نور مصنوعی :المپ قوس زنون برای آزمون رنگ پریدگی-
استاندارد ملی ایران شماره4084
آزمون ثبات رنگ -ثبات رنگ در برابر نور روز -استاندارد ملی ایران شماره205
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آزمون ثبات رنگ -ثبات در برابر مالش -استاندارد ملی ایران شماره204
ثبات رنگ در برابر شست و شو با صابون یا صابون و سودا -روش آزمون -اساتاندارد ملای ایاران
شماره 10076
ثبات رناگ در برابار کلریناه کاردن پشام در محایط اسایدی باا اساتفاده از سادیم دی کلارو
ایزوسیانورات – روش آزمون -استاندارد ملی ایران شماره 249
ثبات رنگ در برابر فشار داغ (اطو) -روش آزمون -استاندارد ملی ایران شماره 250
ثبات رنگ در برابر آب داغ-روش آزمون-استاندارد ملی ایران شماره 1513
آزمون های ثبات -اصول کلی برای روش های آزمون -استاندارد ملی ایران شماره 175
ثبات رنگ-تعیین استاندارد یک به یک( -)1/1استاندارد ملی ایران شماره 5549
مواد رنگرزی و پیگمنت های مورد مصرف در صنعت نساجی-ویژگی ها -اساتاندارد ملای ایاران
شماره 7729
آزمون ثبات رنگ -ثبات رنگ در برابر مالش با حالل های آلی-استاندارد ملی ایران شماره 1668
ثبات رنگ در برابر مالش -سطوح کوچک -استاندارد ملی ایران شماره 7943
ثبات رنگ در برابر ولکانیزه کردن با هوای داغ -روش آزمون -استاندارد ملی ایران شماره 1950
ثبات رنگ کاالهای نساجی در برابر حرارت خشک(بدون پرس کاردن)-روش آزماون-اساتاندارد
شماره 5100
ثبات رنگ در مقابل فلزات موجود در حمام آب -بخش اول :ثباات رناگ در مقابال نماک هاای
کروم موجود در حمام رنگ -روش آزمون1-5841-
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ثبات رنگ در مقابل فلزات موجود در حمام آب -بخش اول :ثبات رنگ در مقابل نمک های مس
و آهن موجود در حمام رنگ -روش آزمون5841-2-
ثبات رنگ منسوجات چاپ شده با پیگمنت در برابر مالش سخت مرطوب -استاندارد ملی ایاران
شماره 7678
ثبات رنگ و فرسودگی در برابر نور مصنوعی در دمای باال-روش آزماون -اساتاندارد ملای ایاران
شماره 8626
ثبات رنگ پارچه های رومبلی در برابر لکه دار شدن با آب -استاندارد ملی ایران شماره 10075
ثبات رنگ در برابر نور کاالهای خیس شده با عرق بدن مصنوعی -استاندارد ملای ایاران شاماره
19928
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