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 توطئــة

  

وأفضل  سك،نفكمـا أثنيت على  أنت   عليك   ثناءً  ال نحصييوافي نعمه ويكافئ مزيده، سبحانك ربنا الحمد هلل حمداً    

  .وعلى آله وصحبه أجمعين وأتم التسليم على سيدنا محمد   الصالة

اً سواًء تتنامى تنامياً ملحوظلذا نجدها  االقتصادية في بلدنا، عد الصناعة النسيجية واحدة من أهم الدعائمأما بعد: ت     

إعداد الخبرات والكوادر البشرية المتميزة أكان من حيث تقنياتها أم خطوط إنتاجها المتكاملة، ما يستلزم بالطبع 

  .أكثر وأكثر لالرتقاءالتي يمكنها أن تقود وبنجاح مسيرة التطور 

ا دفعني وهذا موالكتب العلمية خصوصاً، ، موماً عفي المكتبة العربية  كبيراً  نجد نقصاً  األسفولكن ويالشديد    

بخاصة أن ، وجميعنا إليه الحضاري الكبير الذي يتطلع متواضعة في الصرح للعمل على وضع هذه النسخة كلبنة  

 للشخصية الً وصو ألخرىكنقل الراية من يـد  آلخرشرعنا الحنيف قد منع كتمان العلم واعتبر تداوله ونقله من جيل 

بحديث رسول و (،خير الضعيف وفي كل  من المؤمن  هللاالمؤمن القوي خير وأحب إلى ( لذي يكون فيه:والمجتمع ا

ألجم  تمه  فك ئل عن علم  من س  ) :كنز العلم بحديثه الشريف الحسنعليه والذي أمرنا بعدم  وسالمه هللاصلوات  هللا

 (. من نار يوم القيامة بلجام  

ون علمهم يحيط الصباغة قد التقيت الكثيرين ممنفي حقل  عاماً  الثالثينن د عوالواقع أنني وبعد سنوات تزي   

 ونسوا الرزاق، ولعل اب الذي دخلوا منه، أو أنهم تذكروا الرزق  الب إالباب للرزق  الوعملهم بالسرية التامة وكأنه 

المقصود  ، ذلك أنهم لم يفرقوا بين(ينوا على قضاء حوائجكم بالكتماناستع)الكثير منهم يتعلل بالحديث الشريف 

أكثر  األمرأريد الخوض في هذا  والبالحاجة والتي هي جواب: ماذا نعمل؟ والعلم الذي هو جواب: كيف نعمل؟ ... 

 خرجتخير أمة أ) يجعلنا أتمنى أن يرعى كل متعلم فينا ما استطاع من طلبة العلم لعلنا نسمو سمواً  إال أنمن ذلك، 

  للناس(.

شيء  على م إال قليالً(، فهذه إن دلتناوما أوتيتم من الِعل: )بمحكم تنزيله عز وجليراً ال يسعني إال أن أذكر وأخ   

لم، صغيرةً من بحور الع قبصةً  إالفإنما تدل على أن مقدار ما جمعته وستجمعه البشرية من العلوم والمعارف ليس 

  يختال العارفون بعلمهم!؟ فعالم

ن من يمك توجهي العام أن يكون كتاباً  ألنبقدر الحاجة وبعض الشيء  ون كتابي هذا أكاديمياً ولقد آثرت أن يك   

أخذت عن الدراسات والكتالوكات  من القراءة والتمحيص، لذا ء  شيجامعي الدخول لسوق العمل ب ي خريج  أل خالله

 المساعدةصبغة أو البيغمانات أو المواد أللالصادرة عن كبريات الشركات المنتجة 

ستاذ الدكتور فرانسوا قره بت الذي أكرمني بمراجعته لهذه النسخة أللأوجه عظيم شكري وتقديري أخيراً و   

كل لالجديدة وتوجيهاته الغالية. ولعمادة كلية العلوم ورئاسة قسم الكيمياء لتبنيهما هذا الكتاب على موقع الكلية خدمةً 

 .القصدمن وراء  هللاصناعي وطالب علم. و

 

 عبد الوهاب الرفاعي ك. بالل                                                                                             

 2019/11/15                                                                                                      
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 توطئة

 

 إنشاء موقع علمي الكتروني خاص بها على الشبكة خاللبادرت كلية العلوم بدعم العملية العلمية والتعليمية من    

ن جهة، ولنشر م لالستزادةوالتي يمكن لطلبتها وللعامة الرجوع إليه  ألساتدتهاالعنكبوتية، يجمع المؤلفات المرجعية 

ا المرجع الذي وضعه المستشار في دى ثمرات هذا النشاط هذوكانت من إح .رسائل الدراسات العليا لخريجيها

كيمياء ) :عبد الوهاب الرفاعي بعنوان باللتحاد العربي للصناعات النسيجية، والمشرف على الجوانب التطبيقية اال

ديرة نقاط الجعض البأن تشكره على هذا الجهد الواضح في  الوليس للكلية إ (.وتقنيات الصباغة والطباعة النسيجية

 ت العلميةالرار على هذا النهج في شتى المجاستمالالةً إسهابه ببالفهم والتأمل، آم

 

                                                                                                 
 

  

 

صمته ب ترك الرفاعي الذي باللستاذ ألتم الطلب من المدرب الكيميائي اضمن سياق خطط القسم التعليمية،    

الكتروني يغطي  ف  في عالم الصباغة بوضع مؤلعاماً  خمسة وثالثينالمميزة في هذا المجال على ما يزيد عن 

لين أن تفي مساسية المعتمدة في قسم الكيمياء، آألناعة، وبما يتوافق مع المناهج االسياق العملي والتطبيقي لهذه الص

ة لحيازة من في أبحاثهم المقررآللطلبة الدراسات العليا الدخول المقررات القسم، وبما يتيح  ف  بالهدف المنشود كردي

 .ما يستحقون من درجات علمية
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 تقديم

 

النسيجية من الصناعات الكيميائية القديمة، وتعود  واأللياف األصبغةت عد كيمياء 

تطوراً مطرداً  نسانإل، وتطورت مع حياة ااألولىنشأتها إلى الحضارات القديمة 

 والجمالية.نسانية إلبالناحية اوذات  صلة  اساسية ، كونها متطلباً أساسياً 

نسان إلتم اهاحيث لياف النسيجية، ألا األصبغة ينطبق أيضاً على وما ينطبق على   

ية ام بتربهتمالعمد إلى ا لياف السيللوزية، كماألبزراعة القطن للحصول على ا

  .لياف الصوفية، وبدودة القز للحصول على الحريرألالماشية للحصول على ا

 دصطناع العضوي تقليالئيون ومع تطور طرائق التحليل وااستطاع الكيمياو   

ضع لياف النسيجية التركيبية بعد وألوا صبغةألالخلق الرباني في الحصول على ا

قواعد ناظمة، ويبرز بهذا الخصوص نظرية ويت في توصيف بنية الصباغ والتي 

 .تزال صالحة ليومنا هذا ال
 

هذه  فيل هذا الكتاب على وضع جميع خبراته وخبرات الشركات العالمية في يد العاملين الدأب المؤلف من خ   

، اءتفاصيل كل مرحلة دون استثن واضح، كما تعمق المؤلف في ل  حيث برزت النواحي التطبيقية بشكت، الالمجا

حتى أصبح الكتاب مرجعاً كبيراً وشامالً يلبي جميع الحاجات الفنية والتقنية والكيميائية والبيئية في المعامل ذات 

 الصلة.

ل الرفاعي على إصراره الدائم في وضع خبراته المتراكمة اليد المؤلف بأغتنم الفرصة لتوجيه عميق الشكر للس   

 .في هذا الكتاب، وتطويره بما يتناسب مع تطورات هذا العلم

سماء التجارية للمواد الكيميائية، مما يساعد الكيميائي على أللمؤلف في عرضه لمواضيع الكتاب ااستعمل ا   

ي يشكل الجزء الرئيس من قطاع الصناعات الكيميائية الولوج السريع في خصوصيات هذا القطاع الصناعي، والذ

 .في سورية

يقود في اً منهجي د، وتعليم أبنائنا تعليماً الإصدار كتا  ب يساهم في نهضة البأرجو أن نكون قد وفقنا جميعاً في    

 .كاديمي والصناعيألى التطور النوعي على الصعيدين انهاية المطاف إل
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 المحتوى
 ص الموضوع

 3 توطئة

 القسم األول: الصباغة 

 البحث األول: األلياف القطنية

 21 بنية القطن

 21 سالالت القطن

 21 تركيب القطن الخام

 21 السيللوز

 21 السيللوزبنية 

 21 التفاعلية الكيماوية للسيليلوز

 21 هيدرو السيللوز

 21 أوكسي السيللوز

 21 تأثير العوامل المختلفة في السيللوز

 البحث الثاني: األلياف النباتية

 02 الكتان

 02 الجوت

 02 القنب

 02 الرامي

 02 الكنفير

 00 التيل

 00 السيزال

 00 قنب مانيال

 03 البينا

 البحث الثالث: األلياف الصوفية

 02 الصوف الخام

 02 التركيب الكيماوي للصوف

 01 التفاعالت الكيماوية للصوف

 01 اإلرجاع

 01 األكسدة

 01 تشكيل الروابط المعترضة الجديدة

 01 تصنيف األصواف

 01 تصنيف الصوف على ظهر الخروف

 البحث الرابع: األلياف الشبيهة بالصوف

 01 الموهير

 01 الكشمير

 01 وبر فصيلة الجمال

 32 الحرير الطبيعي

 33 حرير العنكبوت

 الباب الثاني: األلياف السيللوزية المجددة واأللياف التركيبية

 البحث األول: األلياف الصنعية

 31 الفيسكوز

 31 حرير النحاس النشادري

 31 حرير أسيتات السيللوز

 31 ألياف األلجينات

 البحث الثاني: عموميات حول األلياف التركيبية

 22 مقدمة

 22 خواص األلياف التركيبية

 22 قوة الشد

 22 نقطة االنصهار

 22 قابلية الصباغة

 20 امتصاص الرطوبة

 البحث الثالث: األلياف التركيبية

 23 البوليستر

 21 البولي أميد

 21 البولي أكريلونتريل

 11 كلورايدالبولي ڤينيل 

 11 البولي البروبيلن

 11 البولي ايتيلن

 11 بولي ڤينيل األغوال

 11 بولي األوريتان

 11 األراميد )الكاليفير(
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 البحث الرابع: أنواع الخيوط والنسيج

 11 تعريف

 11 صفات الخيوط واأللياف النسيجية

 11 أنواع أو أنماط حياكة األقمشة

 11 النسيج

 12 الدائرية )السيلكولير(األقمشة 

 12 األقمشة غير المنسوجة

 البحث الخامس: تنمير األلياف 

 12 النمر القديمة لأللياف

 12 النمر الحديثة لأللياف

 البحث السادس: تحليل األلياف

 12 المقدمة

 12 طريقة الحرق

 12 اختبار التلطيخ أو الصباغة بأصبغة االختبار

 11 طريقة التقطير الجاف

 11 اختبار الفحص المجهري

 11 طريقة المذيبات

 البحث السابع: اختبارات األلياف وجودتها

 11 أوالً: خواص األلياف القطنية

 11 تعريف

 11 فرز وتصنيف القطن

 11 طول تيلة القطن

 11 تعيين رتب القطن

 11 الشوائب النباتية

 11 تعيين نعومة األلياف ودقتها

 11 قياس االستطالة

 11 قياس المرونة

 11 تعيين درجة النضوج

 11 قابلية األلياف لالحتفاظ بالحرارة

 11 قابلية األلياف المتصاص الرطوبة

 البحث الثامن: مراقبة جودة الغزول واأللياف

 12 جهاز اختبار االنتظامية لأللياف واألشرطة

 12 جهاز فحص نسب الشوائب والوبر

 12 الخيطجهاز قياس عدد برمات 

 12 أصناف أخطاء الغزول

 13 الكثافة واالستدارة والقطر

 12 معامل االستدارة

 12 الكثافة

 12 المتانة

 12 نظام القياس: القوة، االستطالة، العمل المحقق، قوة الشد المسبق،

 11 العوامل المؤثرة في اختبار قوة القطع

 11 تأثير الرطوبة على قوة القطع

 11 الرطوبة النسبية على االستطالةتأثير 

 11 النقاء

 11 جهاز اختبار نمرة الخيط

 11 جهاز اختبار مظهرية الخيط

 11 جهاز برسلي لقياس متانة الشعيرات

 11 جهاز تعيين أطوال الشعيرات

 11 قياس درجة البياض واالصفرار

 الباب الثالث

 البحث األول: النظرية الصباغية واألصبغة

 12 تعريف

 12 بنية الصباغ

 10 نظرية نشوء اللون

 البحث الثاني: تصنيف األصبغة المستخدمة في الصناعة النسيجية

 12 المقدمة

 12 التصنيف الكيماوي لألصبغة

 12 التصنيف التطبيقي لألصبغة

 11 األصبغة والتلوث

 البحث الثالث: أساسيات ومبادئ العملية الصباغية

 11 األساسية للصباغةالمفاهيم 

 11 مرحلة الهجرة

 11 مرحلة االنتشار

 11 مرحلة االرتباط
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 11 سرعة العملية الصباغية

 البحث الرابع: مواصفات وثباتيات األصبغة

 11 المقدمة

 11 الثباتية للنور

 11 الثباتية على الغسيل

 AATCC   12الثباتية على التعرق بحسب

 DIN 54020 12الثباتية على التعرق 

 10 الثباتية للماء

 13 الثباتية على الماء المكلور

 13 الثباتية تجاه الوسطين الحمضي والقلوي والمؤكسدات والكلور

 13 الثباتية على االحتكاك لشركة كالرينت

 13 الثباتية على االحتكاك الرطب

 12 المرسزة

 12 الثباتية ألوزون الهواء الجوي

 12 اآلزوتالثباتية ألكاسيد 

 12 الثباتية للتنظيف الجاف

 12 الحساسية تجاه أيونات الحديد والنحاس

 12 الثباتية على لعاب األطفال

 البحث الخامس: مواد بناء العمليات الصباغية

 11 الحموض

 11 القلويات

 11 األمالح

 11 العوامل المرجعة

 11 العوامل المؤكسدة

 11 عوامل تحلية الماء

 11 العوامل الفعالة سطحيا

 HLB 222 مفهوم ميزان األلفة بين الطورين المائي والزيتي

 220 تصنيف المواد التفاعلية سطحيا

 220 ثبات المواد التفاعلية سطحيا

 220 توظيف العوامل الفعالة سطحيا

 221 العوامل المبعثرة

 221 عوامل التسوية

 221 الحوامل " الكارير"

 221 التكسيرمضادات 

 222 مضادات الرغوة

 الباب الرابع

 البحث األول: معالجة المياه 

 223 عسرة المياه ودرجاتها

 223 شوائب المياه العسرة

 222 قياس القساوة

 222 مراحل إجراء المعايرة

 221 حساب القساوة

 221 عمليات التحلية ومبادئها

 221 طريقة الكلس والصودا

 221 األيونيطريقة التبادل 

 221 المعالجة بالكيماويات

 202 2تأثير قساوة المياه وعوامل التحلية على الحوض الصباغي.

 201 فعاليات عوامل التحلية

 201 المدخل ألنظمة عمل مراجل توليد البخار

 201 مواصفات ماء التغذية

 201 عمل مولدات البخار

 201 طبيعة انحالل المواد في البخار

 201 التخلص من الغازات المنحلةأغشية 

 البحث الثاني: المعالجة األولية وقصر األلياف السيللوزية
 201 مقدمة

 201 إزالة النشاء

 201 عملية الغلي

 232 عمليات القصر

 230 عمليات القصر بالمركبات الكلورية

 232 عمليات القصر بالماء األكسجيني

 231 األكسجيني بمختلف تراكيزهحساب محتوى األكسجين الفعال للماء 

 231 آلية تفكك الماء األكسجيني

 231 التثبيت

 231 ميزات العمل بالماء األكسجيني
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 231 مساوئ التبييض بالماء األكسجيني

 البحث الثالث: التجهيز األولي لأللياف الصوفية
 231 مقدمة

 231 تجهيز الصوف للصباغة

 231 تزهير أو تبييض الصوف

 البحث الرابع: التجهيز األولي لأللياف الحريرية الطبيعية
 222 مقدمة

 222 حل الحرير

 222 الحرير الجريح

 222 الحرير الشاب

 222 تجهيز الحرير

 البحث الخامس: التجهيز األولي لأللياف التركيبية
 22 المقدمة

 220 زيوت التزليق

 220 أهمية اللزوجة في زيوت التزليق

 223 زيوت التزليقإنتاج 

 223 الغسيل األولي للزيوت

 222 الغسيل األولي للغرويات

 222 اختصار حمام الغسيل األولي

 البحث السادس: المبيضات الضوئية
 221 المبادئ البصرية لتأثيرات المركبات المفلورة

 221 المجموعات الكيماوية الرئيسة للمبيضات الضوئية

 221 مبيضات مجموعة الستلبين

 221 بناء حمامات التبييض

 221 تبييض األلياف السيللوزية

 212 تقييم عملية التبييض

 212 تعيين درجة البياض

 212 تعيين درجة تخرب األلياف

 212 االختبارات النوعية

 212 االختبارات الكمية

 212 قيمة السيولة

 210 درجة البلمرة

 210 عامل التخرب

 213 الالسيللوزيةتحليل البقايا 

 الباب الخامس 

 البحث األول: صباغة األلياف السيللوزية باألصبغة المباشرة
 211 المقدمة

 211 تصنيف األصبغة المباشرة

 211 بناء الحمام الصباغي

 211 إعادة التسوية

 211 ثباتية األصبغة المباشرة لدرجات الحرارة العالية في مرحلة الصباغة

 211 األصبغة المباشرة على البللرفع ثباتية 

 212 تطبيق حمامي القصر والصباغة في حمام واحد

 212 دراسة تحليلية ألصبغة شركة كرومبتون كمثال تطبيقي

 البحث الثاني: صباغة األلياف السيللوزية باألصبغة التفاعلية
 210 مقدمة

 210 تصنيف األصبغة التفاعلية

 213 مجموعة التفاعل باالستبدال

 212 مجموعة التفاعل بالضم

 212 مجموعة أصبغة الروابط العرضية

 212 مجموعة أصبغة درجات االستنزاف العالية

 211 تأثير الحجم الجزيئي على خواص األصبغة التفاعلية

 211 تأثير تفاعلية الزمرة التفاعلية على األصبغة التفاعلية

 211 على األلياف السيللوزيةمواد بناء حمام تطبيق األصبغة التفاعلية 

 211 مواصفات الماء

 211 األمالح

 211 القلويات

 211 تأثير درجة حرارة التثبيت

 211 بعض تقنيات تطبيق األصبغة التفاعلية

 213 حاالت خاصة: حالة اللون األخضر الالمع، حالة الصباغ األزرق

 212 طريقة بيكربونات الصوديوم عالية التسوية

 211 وتصبين األصبغة التفاعليةشطف 

 211 تعرية األصبغة التفاعلية بالهيبوكلوريت

 البحث الثالث: صباغة األلياف السيللوزية بأصبغة األحواض
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 211 المقدمة

 211 تصنيف أصبغة األحواض: مجموعة االنديكو، مجموعة االنتراكينون

 211 مبادئ تطبيق أصبغة األحواض

 211 الصوديومتفكك هيدروسلفيت 

 211 تكوين وثباتية مركبات الليكو

 211 تأثير درجة الحرارة

 211 تأثير عوامل التسوية

 211 تقنيات تطبيق أصبغة األحواض

 211 مجموعات أصبغة األحواض التطبيقية

 211 طريقة الملح الصوديومي الذائب لمركبات الليكو

 211 طريقة الليكو الحمضي

 212 طريقة البيغمنت

 212 األكسدة

 212 التصبين

 ICI 212 تطبيق أصبغة األحواض " السوالنترين " بطريقة شركة

   "البحث الرابع: صباغة األلياف السيللوزية بأصبغة النفتول " الديازو
 211 مقدمة

 211 مبدأ أصبغة اآلزو

 211 مركبات التزاوج

 211 أنواع مركبات التزاوج

 212 النفتولية حسب قابليتها للنفوذتصنيف المركبات 

 212 أسس الديأزة وأمالح الديأزة الثابتة

 210 طرائق الصباغة

 212 تعرية ألوان النفتول

 البحث الخامس: صباغة األلياف الصوفية باألصبغة الحمضية
 211 مقدمة

 211 األصبغة الحمضية

 211 تصنيف األصبغة الحمضية حسب البنية الكيماوية

 211 تصنيف األصبغة الحمضية بحسب التطبيق

 211 العوامل المؤثرة على الحمام الصباغي

 211 التجهيز األولي

 211 بناء الحمام الصباغي

 211 الطريقة العامة لألصبغة الحمضية

 211 صباغة الصوف باألصبغة المعدنية المعقدة " طريقة الالنازين "

 البحث السادس: صباغة الحرير
 211 التجهيز األولي

 211 عمليات الصباغة

 211 الصباغة في وسط حمضي مع األصبغة الحمضية

 211 الصباغة باألصبغة المعدنية المعقدة

 211 الصباغة مع تغيير درجة الحموضة

 022 الصباغة بحمام صابوني

 022 صباغة الحرير باألصبغة التفاعلية

 الباب السادس

 البوليسترالبحث األول: صباغة 
 020 التجهيز األولي للبوليستر: حمام الغسيل األولي، اختصار حمام الغسيل األولي

 020 صباغة البوليستر

 023 تصنيف األصبغة المبعثرة

 022 المنطقة الحرجة لألصبغة

 021 ومضادات التكسير وموانع الرغوةمواد بناء الحمام الصباغي: الحمض، العوامل المبعثرة، عوامـل التسوية، الحوامل " الكارير" 

 021 تقنية العملية الصباغية: تحضير المعلق الصباغي، إضافة المعلق الصباغي لحوض الصباغة

 021 الصباغة بطريقة الحرارة العالية

 021 الصباغة بطريقة الكارير

 BASF 021 صباغة البوليستر بحمام قلوي بحسب 

 BASF 021 صباغة ميكروفيبر البوليستر بحسب 

 021 الخواص الصباغية لميكروفيبر البوليستر، تقنية صباغة الميكروفيبر

 021 المعالجة بعد الصباغة: الغسيل اإلرجاعي، الغلي

 022 إعادة التسوية

 022 التعرية

 022 اختيار األصبغة

 022 نظام االستنزاف

 022 الهجرة الحراريةالعوامل المؤثرة على 

 020 مبادئ معالجة األوليغوميرات والترايميرات في حمام الصباغة

 023 الصباغة بغاز ثاني أكسيد الكربون المسال

 البحث الثاني: صباغة ألياف البولي أميد
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 022 مقدمة

 022 مبادئ صباغة البولي أميد

 021 مواد بناء الحمام الصباغي: الحمض، عوامل التسوية

 V 021 ، طريقة السانداسيد NH ، الطريقة النظامية، طريقة الساندوجينSتطبيق أصبغة الالنازين 

 البحث الثالث: صباغة ألياف األسيتات
 021 المقدمة

 021 تطبيق العملية الصباغية

 البحث الرابع: صباغة ألياف البولي اكريلونتريل
 021 مقدمة

 021 االكريليكمفاهيم ومصطلحات خاصة في صباغة 

 112 تعيين درجة إشباع ألياف االكريليك بطريقة شركة باير

 002 تعيين سرعة صباغة األلياف بطريقة باير

 002 ؤخرة المواد المساعدة والكيماويات الالزمة لحمام صباغة ألياف االكريليك: المنظفات، حمض الخل، ملح غلوبر، العوامل المبعثرة، العوامل الم

 000 ومضادات الكهرباء الساكنة المطريات

 000 سرعة صباغة ودرجة إشباع بعض ألياف االكريليك

 000 مبادئ عامة في صباغة االكريليك

 000 امتصاص األصبغة القاعدية

 003 طرائق الصباغة: حل الصباغ

 T 003 تطبيق األصبغة القاعدية بالطريقة الحرارية 

 R 001 طريقة العامل المؤخر 

 RT 001 طريقة الساندوكريل 

 001 طريقة العوامل المؤخرة األيونية السالبة

 001 إعادة التسوية

 001 إرجاع اللون

 001 تعرية األصبغة القاعدية

 001 تبييض االكريليك

 001 مثال تطبيقي لحساب كمية العامل المؤخر الموجب

 البحث الخامس: صباغة ألياف الاليكرا
 032 المقدمة

 032 مبادئ خزن خامات الاليكرا

 032 مبادئ صباغة الاليكرا

 033 التثبيت الحراري

 HSE 033 مردود المعالجة الحرارية 

 032 إزالة اللون " التعرية "

 البحث السادس: صباغة األلياف واأللياف الممزوجة
 031 صباغة مزائج البوليستر

 031 صباغة مزائج البوليستر/ سيللوز

 031 مزائج البوليستر/ صوفصباغة 

 031 صباغة مزائج البوليستر/ بولي أميد

 031 صباغة مزائج البوليستر مع البولي أكريلونتريل

 031 صباغة مزائج البوليستر مع ثالثي األسيتات

 031 ( أسيتات0.1صباغة مزائج البوليستر مع )

 031 صباغة القطن الممزوج

 031 صباغة القطن/صوف

 031 القطن/ بولي أميدصباغة 

 022 صباغة القطن/ بولي أكريلو نتريل

 022 صباغة القطن/ أسيتات

 022 صباغة القطن/ثالثي األسيتات

 022 صباغة الصوف الممزوج

   البحث السابع: مقياس الطيف الضوئي " السبكتروفوتومتر"
 020 مقدمة

 020 األشعة المرئية أو الطيف المرئي

 023 المتكاملةاأللوان 

 023 الخواص اللونية: التدرج اللوني، القيمة، الشدة، الطول الموجي، النقاوة، اإلضاءة، اللونان األبيض واألسود

 021 أنواع أجهزة قياس الطيف الضوئي

 021 جهاز السبكتروفوتومتر

 021 بناء كرة اللون

 021 األنظمة اللونية الرياضية

 021 الفروقات اللونية

 021 تقنية ومبادئ القراءة في جهاز السبكتروفوتومتر

 K/S 012 حساب الشدة اللونية عبر قيم 

 البحث السابع: الصباغة وتلو ث المياه
 012 المقدمة

 012 محتوى المياه العادمة الخارجة من المصابغ
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 013 األصبغة الممنوعة

 C.O.D  013 الكيمـاوي لألكسجينمفاهيم ومصطلحات عامة لدراسة التلوث المائي: الطـلب 

 B.O.D 013 الطلب البيولوجي أو الكيمـاوي الحيوي لألكسجين 

 T.S.S 013 المواد الصلبة المعلقة 

 T.D.S    013 المواد الصلبة المنحلة

 T.S 013 المواد الصلبة الكلية 

 012 قابلية التحلل الحيوي للمركبات العضوية

الصناعية: التصفية، التخثير، المعالجة الكيماوية الحيوية، المعالجة باألكسدة المتقدمة، المعالجة بالتخثير الكهربائي،  تقنية مبادئ معالجة مياه الصرف 

 األغشية
011 

 الثامن: آالت الصباغة البحث
ة صباغة الشعيرات، آلة صباغة الشلة، آالت صباغآالت الصباغة: الجت، األوڤرفلو، البيم، الونش، الجيكر، آلة صباغة األلياف الملفوفة "الكون" وآلة 

 القطعة، وحدات الصباغة المستمرة عمليات اإلنهاء
011 

 013 آالت الغسيل: الغساالت المائية ذوات الحبل، غسالة الثوب المفتوح

 012 الشفط " آالت العصير: العصير بالقوة النابذة، العصير باألسطوانات الضاغطة، إزالة الماء بالتفريغ الهوائي "

 012 آالت التجفيف: التجفيف الطبيعي، المجففات األسطوانية، غرفة التجفيف، المجفف الحلقي، برميل التجفيف، الرام

لكهرباء اعمليات التجهيز النهائية: التطرية، التقسية والتنشية، موانع الماء والزيت " الوتربروف "، مؤخرات االحتراق، مضادات التعفن، مضادات 

 لساكنةا
011 

 البحث الخامس: العمليات الخاصة بتحسين المواصفات
 011 العمليات الخاصة باأللياف واألقمشة السيللوزية: إزالة الوبرة، عملية التحرير" المرسزة "، التنشية، الشد، الصقل، التكشيش

 012 التنفيش"، الحالقةالعمليات الخاصة باأللياف واألقمشة الصوفية: التنظيف، التلبيد، التوبير" 

 012 التثبيت الحراري لأللياف الصنعية والتركيبية

 البحث السادس: المطريات
 010 المقدمة

 010 أنواع المطريات: الكاتيونية، األنيونية )مضادات التكسير( الالأيونية، المذبذبة

 011 العضوية الهيدروفيبية، تفرع السلسلة العضوية الهيدروفيبيةالعوامل المؤثرة على فعالية المطريات: الرأس القطبي، طول السلسلة 

ية تطبيق ة،  تقنالعوامل غير الذاتية المؤثرة على فعالية المطريات: حموضة حمام التطبيق، درجة الحرارة، الزمن، قساوة الماء، مخلفات الحمامات السابق

 وى البضاعة من الرطوبة، تقنية التثبيت الحراري النهائية، حال األليافحمام التطرية، محتوى حمام التطرية من المواد األخرى، محت
011 

 011 إزالة العوامل المطرية: مركبات األمونيوم الرابعية، المطريات السيليكونية، المطريات األنيونية والالأنيونية

 011 ية على الغسيل والبللمالحظات عامة حول المطريات: االصفرار، الميتاميريزم، الثباتية الضوئية، الثبات

 البحث السابع: مؤخرات االحتراق
 011 المبادئ النظرية لمؤخرات االحتراق

 011 آلية عمل مؤخرات اللهب الهالوجينية

 012 آلية عمل مؤخرات االحتراق الفوسفورية

 012 التأثير المزدوج للفوسفور مع اآلزوت

 012 آلية تطور النار " ظاهرة ويك رايز"

 012 أنواع مؤخرات النار بحسب مجاالت التطبيق

 012 شروط تجربة الغسيل

 012 اختبار كيفية االحتراق

 012 بعض النظم العالمية المعتمدة لتقييم مؤخرات االحتراق

 012 أجهزة االختبار الخاصة بتقييم فعالية مؤخرات االحتراق

 013 مجموعة مثبطات اللهب البرومية

 المواد الكارهة للماء والزيت )الوتربروف(البحث الثامن: 
 012 مجاالت االستخدام

 012 آلية عمل الوتربروف

 011 بنية الوتربروف

 011 طريقة المعالجة بالوتربروف

 011 العوامل المؤثرة على نجاح عملية التطبيق

 011 التثبيت الحراري للوتربروف

 011 " 2الطريقة اختبار الوتربروف تجاه الماء بطريقة الرذ " 

 011 " 0اختبار الوتربروف تجاه الماء بطريقة مزيج الماء مع مذيب " الطريقة 

 AATCC 011 طريقة اختبار الوتربروف تجاه الزيت بحسب 

 AATCC 011 اختبار التبلل الشاقولي الساكن 

 011 اختبار فعالية الوتربروف تجاه الماء بطريقة وابل المطر

 SR 011 اختبار فعالية الوتربروف تجاه البقع الزيتية 

 القسم الثاني: الطباعة

 البحث األول: الشاشات الحريرية والمعدنية
 012 مقدمة

 012 تعريف الشاشة

 012 الشاشة المسطحة: مواصفات خشب القالب، قماش الشاشة الحريرية، شد الحرير على اإلطار الخشبي

 010 تحضير محلول الطالء

 013 طالء الشاشة الحريرية

 013 تحضير التصميم أو الرسم

 013 تصوير الشاشات اليدوية: آلية عمل المحسس، تقنيات التحسيس الضوئي للشاشات المسطحة، تجهيز الشاشات

 011 منضدة الطباعة
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 011 الكاشطة المطاطية

 011 كيفية الطباعة اليدوية

 011 المستمرة: طالء الشاشات األسطوانيةالشاشات األسطوانية للطريقة 

 011 آلة التصوير

 011 تجهيز الشاشة

 البحث الثاني: الطباعة بالبيغمنت ومواد بناء معاجين الطباعة
 011 وصفات تحضير معاجين الطباعة بالبيغمنت: البيغمانات )الخضاب( البيندر، عوامل االستحالب، اليوريا، المثخنات، الغليسرين

 322 معجونة الكاز: طريقة تحضير معجونة الكاز تحضير

 322 العمليات التالية لعملية الطباعة

 322 تحضير المعجونة المائية

 322 تحضير المعجونة البيضاء

 البحث الثالث: طباعة األقمشة القطنية
 320 الطباعة بالبيغمنت: تركيب معجونة الطباعة بالبيغمنت، تثبيت الطباعة بالبيغمنت

 320 الطباعة باألصبغة المباشرة

 320 طباعة المنسوجات القطنية باألصبغة التفاعلية

بيت ثمراحل العمليات الطباعية: التحضير األولي، تحضير معجونة الطباعة، الطباعة، التجفيف، الترطيب، التثبيت، حمامات الشطف، التجفيف والت

 النهائي
323 

 322 التفاعلية بيانياالفوارق بين فعاليات وألفة األصبغة 

 322 الطباعة بالطريقة المباشرة أو طريقة المرحلة الواحدة

 321 طريقة الطباعة على مرحلتين

 321 ميزات طرائق الطباعة بطريقة المرحلتين

 321 المقارنة بين إجراءات التثبيت لطريقة الطباعة على مرحلتين

 321 على مرحلتينمالحظات تقنية هامة حول العمل بطريقة الطباعة 

 321 المعالجات النهائية: الشطف، الغسيل، حمامات الصابون

 321 المعالجات النهائية على آلة الونش

 322 مالحظات هامة لمرحلة المعالجات النهائية

 322 مالحظات مختارة حول األصبغة

 البحث الرابع: التقنيات األساسية لطباعة البوليستر باألصبغة المبعثرة
 322 مراحل التحضير للطباعة

 322 مراحل الطباعة

 322 آالت وطرائق الطباعة

 320 تركيب معجونة الطباعة

 320 مرحلة التثبيت

 323 نماذج آالت التثبيت

 322 شروط عملية التثبيت

 322 عمليات الشطف والغسيل

 321 المثخنات

 321 تأثير الكارير على الثباتية تجاه النور

 321 لتقنيات الطباعة: الطباعة المباشرة، طباعة القلع، طباعة القلع الملونة، تقنية قاذف الحبر، طريقة الورق الحرارينماذج 

 321 عمليات القلع والمقاومة

 321 المقارنة بين طرائق الطباعة

 321 المقارنة بين طريقتي القلع والمقاومة لطباعة البوليستر

 321 على البوليستر المقارنة بين طرائق الطباعة

 البحث الخامس: المراقبة المخبرية لعمليات الطباعة
 321 المقدمة

 321 المراقبة قبل العمل

 321 المراقبة أثناء العمل

 302 المراقبة بعد التشغيل

 البحث السادس: المالحظات العملية وأخطاء عمليات الطباعة
 302 أخطاء الطباعة الناتجة عن خطأ في القماش

 302 البرم غير النظامي للخيط

 302 عقدة في القماش

 302 أخطاء الطباعة الناتجة عن عمل أجهزة منطقة دخول القماش

 302 أخطاء الطباعة الناجمة عن الفرن

 301 أخطاء الطباعة الناجمة عن أمور متفرقة

 301 الملحقات

 321 المراجع

 321 السيرة الذاتية
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 البحث األول
 

 القطن واأللياف السيللوزية 

ي عد القطن واحداً من أهم مصاااااادر األلياف التي شااااااع اساااااتخدامها من قديم األزل، وما زال إلى اآلن أحد أهم    

األلياف الطبيعية لتمتعه بميزة المنشااااأ الطبيعي الضااااعيفة األثر الساااالبي عند تماسااااها مع الجساااام على العكس من 

 ازن الكهربائي والتحسس.التركيبية ذات األثر السلبي وبخاصة  فيما يخص التو ليافاأل

  بنية القطن: -1

 ،البذرةاتصالها بحيث نهايات مفتوحة مساتدقة وسفلية  وذاتمتطاولة وحيدة الخلية،  يتألف القطن من شاعيرات     

( بطبقات متحدة المركز 2عمليات الحلج، وتتميز بنيتها كما في الشاااكل )عبر يتم فصااال الشاااعيرات عن بذورها و

ف باللب  ع، وشاااامالقشااارة الخارجية من شاااحوم وبكتين وطبقة في حين تتألف  ،Lumenوبتجويف مركزي ي عر 

ثانوي لالذي تتشاااابك أليافه بصاااورة متصاااالبة، ويليه الجدار اي األولي السااايللوزويتوضاااع تحت القشااارة الجدار 

 لوزية: المؤلف من ثالث طبقات سيل

وتجاور بطانة اللب وتتألف من أمالح  ،ال يمكننا تمييزها إال عند األقطان الشااااديدة النضااااوج طبقة داخلية: -2

الطبقتين األولى والثانية المكونتين من  من عكسالمعدنية وبروتينات مشاااااتقة من جفاف عصاااااارة الخلية على 

 .السيللوز

  °31 -02: رقيقة جداً ذات اتجاه حلزوني وبزاوية ميل وسطى سيللوزيةطبقة  -0

  °32 -02: ذات اتجاه حلزوني وبزاوية ميل دون خارجية سيللوزيةطبقة  -3
 

 
 (2الشكل )

 

، ويزيد عددها كلما الواحد في السااااانتيمتر اً التفاف (202-12) حوالي يوجد في الليف القطني الكامل النضاااااوج    

، وجهانضدرجة االلتفاف بحسب  وضعيفةمكتملة النمو خاليا غير على  إال أن يحتويزادت جودة القطن، وال بد 

جادارهاا رقيقااً ولبهاا منخسااااااف ما يجعلها أليافاً ميتة في النهاية، ويعود عدم نضااااااوج الخاليا أو موتها  يكونلاذا 

 ألسباب  كثيرة  تتعلق بشروِط الزراعة تربةً ومناخاً وموعد  زراعة  وقطاف.

كما تتوزع بنية األلياف ما بين مناطق بلورية تمنحها المتانة واللمعان والقسااااااوة و ...، ومناطق لينة ال بلورية    

تمنحها خواص الليونة وقابلية االمتصاص و ... وكلما قست معاملة األلياف القطنية بالعمليات الالحقة زادت نسبة 

 تكسار، وبخاصاة بشاروط الخزن السيئة التي تقود في النهاية لتمو  المناطق البلورية وزادت قسااوتها وقابليتها للت

 :في العالم مواسم زراعتهاتوزع ( الشعيرات القطنية و0الخاليا من رطوبة أو نور مع جفاف. ونرى في الشكل )
 

 
 (: شعيرة القطن ومواسم زراعة القطن في بعض مناطق العالم0الشكل )

 : سالالت القطن -2

 ، وتعتبر من أهم أنواعه وساااالالته:التابع للفصااايلة الخبازية (Gossypium) لجنس الجوسااايبيومينتمي القطن    

تتمايز عن  والتي .جوسااايبيوم اربوربوم، جوسااايبيوم بيروفيانوم، جوسااايبيوم هرباسااايوم، جوسااايبيوم باربادانس
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صااااااباغة وإنهاء بعضااااااها بطول ولون وخواص التيلة، ما يعني أن تطبيق نفس المعالجات الالحقة من قصاااااار و

 ستتباين في نتائجها ساللة  عن أخرى. 

سالالت  ، وتنتمي إليها معظم( سم1-3.1: تشمل أهم سالالت القطن الطويل التيلة )جوسييبيو  باربادانس -2-1

( سم، جذوعها مستقيمة ومستديرة وناعمة، 022-12القطن المصري واألمريكي، ويتراوح طول شجيراتها بين )

، أكبرها الفص األوسااط، أزهارها صاافراء صااوصف( 1-3متسااعة التفريع، وأوراقها عريضااة ومفصااصااة إلى )

رها الخالية من الزغب، وتعتمد وتنتهي بقواعد قرمزية، بذورها ساااوداء وملسااااء، يساااهل نزع شاااعيراتها عن بذو

 خواصها لدرجة  كبيرة على الطقس والتربة، وأي تغير في هذين العاملين يلحقه تغير في خواص التيلة.
 

 
 

: موطنها األصالي آسيا، وتنحدر منه معظم سالالت قطن الهند وتركية وبالد الشام، جوسييبيو  هرباسييو  -2-2

( ساام، فروعها وجذوعها صااغيرة ومسااتديرة ومتعرجة الحتوائها على 212-12)يتراوح ارتفاع شااجيراتها بين 

 ،( فصااااااوص، وساااااايقان األوراق طويلة1-1العقال، وتغطى عاادةً بطبقاة  وبرياة، أوراقهاا جلدية الملمس، ولها )

( ساااااام، ولون تيلتها بين األبيض 0.1-0وأزهاارهاا صاااااافراء ضااااااارباة إلى اللون القرمزي، ويبلغ طول التيلة )

 فر واألسمر، ويغطي البذور زغب خشن.واألص

: موطنها األصااالي األمريكتين الوساااطى والجنوبية، وانتشااارت في الكثير من بقاع جوسييييبيو  بيروفيانو  -2-3

( سام، جذوعها قوية وطويلة، وأوراقها كبيرة وساميكة ذات ثالثة فصوص، 212-322العالم، يصال طولها إلى )

زية، وبذورها ساوداء، وتتصل بذورها ببعضها على شكل مخروط مكسو أزهارها صافراء والنباتات حمراء قرم

 ( سم. 3.1-0.1بزغب أخضر ورمادي ، تيلتها خشنة ذات ملمس صوفي، ويبلغ طول تيلتها )

( ساام، 312-212تنتشاار في الهند والصااين على شااكل أشااجار يتراوح طولها بين ): جوسيييبيو  اربوربو  -2-4

-1رمزي عندما تكون صغيرة، وأوراقها سميكة وناعمة وعميقة الفصوص، ولها )فروعها طويلة ودقيقة، لونها ق

( ساام، ولونها مائل 2.1رها فكبيرة بيضاااء ضاااربة للحمرة، تيلتها قصاايرة وال تزيد عن )أزها( فصااوص، أما 1

 للصفرة أو االخضرار، وتمتاز نباتات هذا النوع بكونها معمرة.

ألراضاااي الخصااابة الوفيرة الماء، ويحتاج لجو  دافئ إلى حار، وخال  من وينمو نبات القطن بصاااورة جيدة في ا   

 ( يوماً، وجو  جاف بعد تفتح لوزة القطن.212الصقيع ولفترة  ال تقل عن )

 تركيب القطن الخا :  -3

(، أما عن تركيب الرماد 2أهمها في الجدول ) نسااااااتعرضمكونات طبيعية مجموعة وي القطن الخاام على تيح   

 (: 0الجدول ) بعضها فيمختلفة نستعرض  ومصادر فهناك إحصاءات عديدة قامت بها شركات

 (2)الجدول 
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 (0)الجدول 
 محتوى القطن من الرماد

 % الكاتيون األنيون

 

 % الكاتيون األنيون 

 األكسيد
 3 الحديد

 الكبريتات

 1.3 البوتاسيوم

 2.1 الكالسيوم 1 األلمنيوم

 الكربونات
 1.2 المغنيزيوم 22.1 البوتاسيوم

 1.1 البوتاسيوم الكلور 22.1 الكالسيوم
 

محتوى القطن الخام وبعد بعض المعالجات من بعض األيونات المعدنية بحسب  (3ونستعرض في الجدول )   

BASF: 

 (3الجدول )
 BASFمحتوى القطن الخام وبعد بعض المعالجات من بعض األيونات المعدنية بحسب 

 الحديد المغنيزيوم الكالسيوم " ppmالتركيز بوحدات: " ملغ / كغ: 

 30 112 122 القطن الخام

 01 022 122 إزالة النشاء

 01 012 122 الغلي

 00 212 312 إزالة النشاء مع الغلي

 22 22 222 المعالجة الحمضيةإزالة النشاء مع 

 20 12 322 إزالة النشاء مع التبييض

 22 12 222 إزالة النشاء مع الغلي والتبييض
 

 المعدنية: يونات( محتوى بعض أنواع األقطان من بعض األ2ويبين الجدول )

 (2)الجدول 
 ICI Seminar: Aleppo 1992تحليل لبعض األقطان العالمية عن  

 السنة المصدر
 ملغ معدن / كيلوغرام قطن مقدراً بـِ: ج.م.م

Ca Mg Fe Cu Mn 

 روسية
2111 2302 111 220 3 1 

2111 2111 2211 211 3 31 

 البرازيل

 بارانا كونشال
2111 0122 2221 323 1 32 

2111 2111 131 10 3 20 

 بارانا ليمي
2111 2211 100 230 2 21 

2111 2111 110 021  ˃2 23 

 كولومبيا
2113 122 332 20  ˃2  ˃2 

2111 2222 121 010 - 22 

 السودان
2111 112 121 11 - 1 

2111 121 120 322 - 22 

 طن سوري من المصبغة الفنية بدمشقلخمس عينات ق (CHTمن ) تحليل

 Ca Mg Fe العينة

2 122 121 21 

0 102 122 32 

3 122 112 22 

2 122 112 23 

1 111 211 21 
 

المكون الرئيس للقطن والذي تتمحور عليه كل العمليات الصباغية من  السيللوزي عد  :n)5O10H6(C السيللوز -4

(، يحترق بالهواء 2.1) كثافتهابوليميرية مبساااطة، إذ يبدو كمادة بيضااااء  بنيته، نهائي قصااار  وصاااباغة  وتجهيز

معطياً شااااعلةً بيضاااااء بدون دخان، غير ذواب بالماء أو المذيبات العضااااوية، إنما بمحلول هيدروكساااايد النحاس 

 بلالقلويات غير ذواب بوالنشادرية وبعض المحاليل الملحية المركزة مثل كلوريد التوتياء وتيوسيانات الكالسيوم، 

وحمض كلور الماااء  م(   12)درجااة حرارة عنااد  % 12ض الكبرياات كز والبااارد أو حمبحمض الكبرياات المر

 وحمض اآلزوت الساخن.

غلوكوز التي ترتبط  -بيتا( من ساالسل طويلة لوحدات 3كما يبين الشاكل ) السايللوز: يتألف السييللوزبنية  -4-1

دأ التحليل (، وتوصااااال العلماء وبدراساااااات اعتمدت مب2،2فيما بينها بجساااااور أكساااااجينية على ذرتي الكربون )

( وحدة غلوكوز أي ما يعادل وزناً جزيئياً قدره 22.222ية يصل حتى )السيللوزبالمثفالت إلى أن طول السالسلة 

(2.112.222.) 
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 ية )الحظ تناوب توضع زمرتي الهيدروكسيل الثانويتين(السيللوز: بنية السالسل (3)الشكل 

 

 وجود مجموعة الساااايللوزضااااح الصاااايغة المفصاااالة لجزء  من ساااالساااالة تو: لوزية للسيييييلئايالية الكيمعفلا -4-2

، ومع ذلك يصااااااعب علينا تقدير نتائج فعاليةومجموعتي هيدروكساااااايل ثانويتين أقل  قعالةهيادروكساااااايال أولياة 

 التفاعالت سلفاً بسبب:

 لزمر الهيدروكسيل. الفراغي توضعالفراغية بسبب نمط ال اإلعاقة  

  على فعالية المجموعتين األخرتين. الهيدروكسيل مجموعاتإحدى تفاعل التأثير الذي يحدثه 

القدرة على التفاعل في الوسطين: الحمضي والقلوي القويين، إذ يعطي  السيللوزويكون للمجموعات الغولية في    

ط السااايللوز مع حمض أليفاتي بوسااااساااتراً أو ايتر في الوساااط الحمضاااي، وايتر في الوساااط القلوي، فعند تفاعل 

 :حمضي نجد

 
 

ى تشكيل لقدرته عل ه في انتفاخ األلياف السيللوزيةويلعب وجود الماء دوراً هاماً في مثل هذه التفاعالت لتسبب   

 روابط هيدروجينية مع الزمر الهيدروكسيلية.

درة الممددة مؤدياً لتراجع ق المعدنية بتأثير الحموض الساايللوزسااالساال ينتج عن انقسااام : السيييللوزهيدرو  -4-3

وارتفاع القدرة اإلرجاعية لناتج الحلمهة بساابب تحول السااالساال ألشااكال  ألدهيدية  ،األلياف الميكانيكية على الشااد

 :(2كما في الشكل ) عبر االنتقال التوتوميري

 
 التوتوميري لوحدات الغلوكوز بتأثير الحموض الممددة (: التحول2الشكل )

 

ذمر  من إنهاااء عمليااالمعاادني باادرجتي الحموضاااااااة والحرارة ونوعيااة الحمض الحلمهااةوترتبط قاادرة      ة، لااذا ي حاا 

لحمض الكبريت مثالً تحاشاااياً ألثره السااالبي عند الخزن  %2لوز بحمض معدني ولو كان بنسااابة لسااايلاصاااباغة 

 الطويل والذي يؤدي لتراجع المتانة والمواصفات األخرى. 

تعطي  ، فقدالسيللوزمجموعة مركبات يعرف مجموعها بأوكسي ل السيللوزأكسدة  تؤدي: للوزالسيأوكسيي  -4-4

 (:1األكسدة شكلين حمضيين وآخر ألدهيدي كما في الشكل )

 
 سيللوزالأوكسي مركبات : الشكالن األلدهيدي والحمضي ل(1)الشكل 
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 الحرارة والماء والحموض والقلويات.: وأهمها تأثيرات السيللوز فيتأثير العوامل المختلفة  -4-5

دون حدوث أي تفكك، وباسااتمرار ( م   212)بالحالة الجافة حتى  الساايللوز: يمكننا تسااخين تأثير الحرارة -4-5-1

  التسخين يبدأ بالتلون نحو اللون البني دون أي تلف له إال بتطبيق شروط عملية التبييض.

ومع رفع درجة الحرارة ألكثر من ذلك وبوجود أكساااااجين الهواء يبدأ بالتلف نتيجة تشاااااكل مركبات أوكساااااي    

 النحاس.أيونات معدنية ك يوناتوبخاصة بوجود آثار أل السيللوز

( بساااااابب تشااااااكل الروابط Swillingها )نتفاخالياة باالمااء الساااااايللوز: يؤدي نقع األليااف تيأثير المياء -4-5-2

حاادث االنتفاااخ في المناااطق الالبلوريااة لأللياااف حيااث تكون مجموعااات يدون أي أثر كيماااوي، و يااةالهياادروجين

 الهيدروكسيل حرةً طليقة.

بالحموض المعدنية الممددة لتفاعالت حلمهة وصااااااوالً لوحدات  الساااااايللوز: يؤدي غلي تأثير الحموض -4-5-3

ب عال  رالغلوكوز في النهاية، في حين أن تأثير الحموض المعدنية المعتدل وبدرجات حرارة منخفضااة يؤدي لتخ

 .السيللوز ومع تشكل هيدر

وة شااااده وألفته النكماشااااه وارتفاع قبحمض اآلزوت المتميز بخواص أكساااادة الساااايللوزي غمر القماش  يؤدي   

وغاز أول أكسيد اآلزوت  HOOC-COOHلألصبغة، كما يؤدي استمرار عملية الغمر لتشكل حمض الحماض 

NO سرعة هذا التفاعل برفع درجة الحرارة. زيادة، ويمكننا 

تملك زمر الهيدروكسيل خواص حمضية تجعلها قابلة للتفاعل مع األسس القوية عموماً، : تأثير القلويات -4-5-4

القلويات المعتدلة مثل كربونات الصاااوديوم عند درجات الحرارة المنخفضاااة والعالية وبمعزل  السااايللوزيقاوم ذ إ

( أهم 1ويلخص الجدول ) ليبدأ القطن بالتخرب. السيللوزعن الهواء، ولكن وبوجود األكساجين يبدأ تشكل أوكسي 

 تفاعالت السيللوز:

 (: أهم تفاعالت السيللوز1الجدول )

 تفاعالت السيللوزأبرز 

 النتائج الشروط العملية العامل المؤثر

 الحموض المعدنية 

 الممددة

 حسب نوع وتركيز الحمض 

 ودرجة الحرارة

تناقص قوة الشد، وارتفاع القدرة اإلرجاعية لمنتج الحلمهة االلدهيدي 

 الشكل

 الهيدروسيللوزحلمهة السيللوز وصوالً للغلوكوز وتشكل  عند درجة حرارة الغليان

 انحالل السيللوز بسبب تشكل هيدرات السيللوز على البارد حمض الكبريت المركز

 المركز والبارد حمض اآلزوت
انكماش السيللوز وازدياد قوة الشد مع أرتفاع ألفته لألصبغة لتشكل 

 األوكسي سيللوز وصوالً لتشكل حمض األوكساليك

القلويات الضعيفة مثل 

 الصوديومكربونات 

بمعزل عن الهواء وبمختلف 

 درجات الحرارة
 ال يتأثر

 يتخرب السيللوز لتشكل األوكسي سيللوز بوجود األكسجين

القلويات القوية مثل 

 هيدروكسيد الصوديوم

وزناً،  %0عند الغليان بتركيز 

 وبمعزل عن األكسجين 
 ال يتأثر

 المركزة
، ودرجة الحرارة والزمنتتباين بحسب تركيز هيدروكسيد الصوديوم 

 وتعتبر أساس عملية التحرير )المرسزة أو التلميع(

 انتفاخ الشعيرات دون أي أثر كيميائي، ويزول بالتجفيف النقع الماء

 الحرارة

 ال يتأثر م  212التسخين الجاف حتى 

 يتلون باللون البني دون تلف استمرار التسخين

 حرارة عالية بوجود األكسجين
سيللوز وبخاصة بوجود أيونات معدنية كأيونات الأوكسي يتشكل 

 النحاس
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 البحث الثاني
 

 األلياف النباتية
 

 أهمها: خرى غير القطنية والتي منأللياف النباتية األيشيع في العالم استخدام بعض ا   
 

 أوالً: الكتان 
 

 ض رملية  رطبة،كبيرة وأر ء  حتياجه كميات ماالواحل البحيرات والمناطق الحارة على س (Flax) ي زرع الكتان   

 :أهم خواصه( 1)، ونستعرض في الجدول لألرضويعتبر من النباتات الحولية المتعبة 
 

 (: أهم خواص الكتان1الجدول )

 ( سم، ويهمل األقل من ذلك12) طول النبات

 تؤمن مرونة النبات( حزمة ليفية متصلة على شكل حلقات 21-02( سم، ويحوي )0.1) قطر المقطع

 ( سم موزعة على الشكل:1-3) طول األلياف
 القسم العلوي القسم األوسط القسم السفلي قاعدة الساق

 ( ملم31.1) ( ملم30.1) ( ملم01.3) ( ملم23.3)

 ( ميكرون01-02) متوسط نعومة الليفة

 
 بذور وزيت وألياف الكتان(: نبات و1)الشكل 

 

 الحصاد دوراً مهماً في جودته تبعاً ألطوار النضج التي تقسم إلى:زمن ويلعب تعيين    
 

 النضج الموتي← النضج التام ← خضر المصفر ألالنضج ا← خضر ألالنضج ا
 

ن انتظار دور النضج الموتي يعني نضج ألالمصفر والتام أهم موسمي حصاد، خضر ألوي عتبر طورا النضج ا   

 لكتانير ألياف اء الزيتي. ويتم خزن وتحضالخدم في صناعة الطتلزيت الكتان المس البذور واألخذ بها كمصدر  

 على الشكل:

ج في المياه و، وعلى مرحلتين: تخزين قبل النضيةوبكتريا عض بوجود حواضألفي اتخزين سياق الكتان  -2

 الراكدة فالجارية

ية أو وماكي مواد  خنة، ومن ثم بحل: تخزين بمياه فاترة أو ساة وعلى مراسياق بكيماويات خاصالتخزين  -0

 الميكانيكية ليافألص االطرائق استخب

 ليافأل، وكسر السياق وتمشيط اتجفيف الحزم الليفية -3
 

 ثانياً: الجوت
 

صفر ألنباتية، وتتميز أليافه بلونها الياف الألة في صناعة الغزل والنسيج بين امرموقمكانةً  (Jute) يحتل الجوت   

ه صأهم خوا( 1)في الجدول  ونستعرضيا، الهند وأندونيس: البلقان، لبني، وأكثر المناطق زراعة لهلالفاتح المائل 

 :الفيزيائية

 أهم خواص الجوت الفيزيائية(: 1الجدول )

 الرطوبة التجارية الرطوبة العظمى القساوة االستطالة نعومة التيلة طول التيلة

 %23.11 %32 2.1 %2 ملم 201-01 ملم 12-212

 
 (: نبات الجوت1الشكل )
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   : القنبثالثاً 
 

لعالية في الصناعات النسيجية وخاصة في صناعة المفروشات لمقاومتها ا (Hemp) ت ستخدم ألياف القنب   

احل ص ألياف القنب عبر مراللياف، ويتم استخألمزجها مع بقية ا مكانيةإلبيض، إضافة ألولمعانها الجيد ولونها ا

 :عدة أهمها

 التنظيف من آثار المواد الصمغية العالقة ← ت خاصة الالقشور عن الساق بآتمشيط 

 الغسيل والتمشيط← كيماويات خاصة  بوسط منالخزن ← الخزن بوجود البكتريا العضوية  ←
 

 
 شجيرات وبذور القنب(: 1)الشكل 

 

   : الراميرابعاً 
 

ناعة عام زج في الصق.م كأشرعة للسفن، وم   (112)واستخدم منذ عام  قديماً  (Ramie) رف نبات الراميع     

 ر، ليبيا،، وأهم الدول التي تزرعه: الصين، الهند، الجزائر، مصتأخرى لصناعة المفروشا ف  مع أليا (2112)

 .ايطاليا، روسية

ملم،  (212)ويبلغ طول تيلتها  اومتها للتجعد ولمعانها الجيدين،بيض ومقألبلونها ا وتتميز ألياف الرامي    

ا ة فيهلذا نجدها أضعف من غيرها لنسبة المناطق البلورية العالي ،(2.1) وكثافتهاميكرون،  (02)نعومتها بحدود و

 :وفق الترتيبص أليافه الكسر، وتتم استختوالتي تتسبب بقابليتها لل
  

 ← التنظيف من المواد الصمغية العالقة ← خاصة  ت  القشور عن الساق بآتمشيط ال

 الغسيل والتمشيط← الخزن بوجود كيماويات خاصة ← بكتريا عضوية الخزن بوجود 
 

 
 نبات الرامي(: 1)الشكل 

 

 : الكنفيرخامساً 
 

ثم منعت  ( ق. م،212ي زرع الكنفير في مناطق عدة من العالم، وخاصة في آسيا الوسطى، حيث ع رف  منذ عام )   

 أليافهويستفاد من (، Cannabis indieنوعه المسمى ) يتم استخالصها منمخدرة لما يحويه من مواد زراعته 

 :لياف من النبات على مرحلتينألوتستخرج ا (،%32)من بذوره الغنية بالزيت والتي يصل محتواها حتى و
 

 لياف بطرائق آليةألاستخراج ا← يا عضوية " أنزيم " تخزين ساق النبات بوجود بكتر
 

ت وما االلياف الشوألوأهم ما ي صنع من هذه ا ( ميكرون،12-21( م، ونعومتها )0.1-0) ويبلغ طول الليفة   

 :صورةً لها( 22)تركيبها، والشكل ( 1)بهها، ويبين الجدول شا
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 تركيب ليفة نبات الكنفير (: 1) الجدول

 ماء رماد مواد معدنية زيوت بكتين لوزسيل المكون

 1.11 2.10 3.21 2.11 1.32 11.11 النسبة المئوية

 
 Cannabis indie الكانابيس الهندي(: 22)الشكل 

 

  : التيلسادساً 
 

على عدد كبير من النباتات الليفية الناعمة والخشنة، ومن أهم أنواعه قنب كونابيس  (Kenaf) يطلق اسم التيل   

 :لغزلفي صناعة ا هرتوال ريا جينسيا، وتستعمل ألياف سيقانساتيفا وهيبيسكس كانابينس وتيل سان كو
 

 
 التيل نبات(: 22)الشكل 

 

  : السيزالسابعاً 
 

سيفية  أوراقهفريقي، ألاو (،الهينكن)على أثنين من النباتات المدارية: المكسيكي  (Sisal) يطلق اسم قنب السيزال   

 تاج الحبال.نإلسم، لذا تستخدم  (232-12)، ويبلغ طول أليافهما بحدود تمكننا من تشكيلها أليافاً  الشكل

 للب عنا رة التي تقوم بنزعضع في المقشوراق وت وألاطع سيزال مرة أو مرتين في العام، حيث ت قيتم حصاد ال   

  :سيزالشرق إفريقيا رائدة في إنتاج العد وت   األلياف،
 

 
 نبات السيزال(: 20)الشكل 

 

 مانيال: قنب ثامناً 
 

أوراقه مستطيلة ضخمة، وتنمو على الساق، وتكِّون  ( م،2.1)إلى ( Manila Abaca) مانياليصل ارتفاع قنب    

 لياف القيمة التي تتراوح أطوال السميكة منها بينألغماد على األوي احول الساق، وتح (غطاء( قاعدة الساق غمداً 

، الم مانيلياف بعد فصلها تحت اسألالخشبين والبكتين، ويتم تسويق االسيللوز و من وتتكون أساساً ( م، 2.1-3.1)

 .لياف اسمها من أكبر مدن الفيليبينألا إذ تأخذ هذه

ثة إلى ثمانية أشهر، ويقطعون النبات الكامل النضوج، ويتركون الجذور اليحصد المزارعون حقول القنب كل ث   

 .وراق بعد سلخها وتعريتهاألتات جديدة، وتفصل أغماد التنمو من جديد، وبذلك تنمو نبا
 

 
 القنب ماني (:23)الشكل 
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 : البيناتاسعاً 
 

مع الحرير أو البوليستر لتصنيع أصناف النسيج  ناناس، وتغزل أحياناً ألمن أوراق ا (Pina) تصنع ألياف البينا   

رات طويلة، شعينيق السهل العناية، يشبه الكتان، وتعقد كل مجموعة ألياف مع بعضها لتشكيل ألالوزن واالخفيف 

 يزت والحقائب والحصر، كونها تتمالوةً عن استعمالها في صناعة بياضات الطاوالع لبسة،ألثم تنسج لتصنيع ا

 .بنعومتها وطراوتها ولمعانها العالي ولونها العاجي

ة قابلة لياف طويلألالياف أو تفصل أو تقشط منها، وتكون معظم ألتسحب اومن ثم  ،قطع أوراق النبات أوالً ويتم    

 :للتقصف
 

 
 البينا نبات(: 22)الشكل 
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 البحث الثالث
 

 لياف الصوفيةألا

 : الصوف الخا  -1

وساخ، ألوالعرق والبقايا العشبية والغبار وا( Lanolin) نولينالوف الخام كمية كبيرة من دهون اليرافق الص   

ومن ثم بعض  المنظفاتخن بالبارد فالسال أي معالجة، فنبدأ بعمليات غسيل على بد لنا من التخلص منها قب الوالتي 

 .ليةآلالعمليات ا

  :التركيب الكيميائي للصوف -2

الذي يتمتع بمقاومة عالية للكيماويات  Keratin ة من الكيراتين البروتينييتكون الصوف بصورة رئيس   

 :أمينية صيغتها العامة-والمركبات الحيوية، ويتألف من حموض ألفا

 
 أمينية– α حموض

 

( محتوى الصوف 1) في سلوكها ونشاطها، ونرى في الجدولمن حمض  أميني آلخر ما يؤدي لتباين   Rوتختلف    

 من بعض العناصر:

 (1الجدول )

 
 

 ويمكن لحمضين أمينيين أن يتفاعال تفاعل تكاثف عبر رابطة ببتيدية وبطرح جزيء ماء وفق التفاعل التالي:   

 
 

ها بجزيء حمض سل فيما بينالببتيدية ملتوية أو مستقيمة، وترتبط الس ةسللعلى س هذا التكاثف نحصلوبتكرار    

وهكذا نجد  .ملحية أو برابطة ثنائية الكبريت ة أيونيةتين أو بجسر هيدروجيني أو برابطأميني مشترك بين السلسل

  أن األلياف الصوفية تتألف من طبقات  ثالث:

عبارة عن مادة قرنية مكونة من خاليا مفلطحة على شكل قشور أو حراشف شفافة متراصة  الطبقة الخارجية: -آ

هذه ادة ع ، وتتجهويمكن تشبيهها تماماً بقشور السمك أو األقحاف الخارجية لجذع النخيل ،بعضاً بعضها فوق 

 الطبقة التي تعطي الشعيرة صالبتها ومقاومتها للعوامل الخارجية. وهي ،الحراشف نحو طرف الشعر

( 2-3) بحدود وقطرها تقريباً  ميكرون (222)يبلغ طولها  ،تتكون من خاليا مستطيلة :طبقة ليفية خلوية -ب

يا الوتتالحم هذه الخ ،ما يكون غير منتظم كثير األضالع العرضي لهذه الخاليا فعادة المقطعأما شكل ميكرون، 

وهذه الطبقة هي التي تكون جسم الشعرة  ،الصوف تجعد مما يسببتنمو بشكل منتظم و ،بطريقة غير واضحة

 وتعطي الصوف خاصتي المرونة والمتانة.

 ،صوفلوتختلف القناة في قطرها بالنسبة لنوع ا ،شبه مستديرةا مستديرة أو تتكون من خاليو :طبقة نخاعية -ج

( الحموض األمينية 22) ونستعرض في الجدول. صعب رؤيتها في األصواف الرفيعةتوقد تختفي هذه الطبقة أو 

 للصوف. ةالمتعدد
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 (22الجدول )

 الحموض األمينية المتعددة في الصوف

 حمض التربتوفان
 

 

 حمض البرولين
 

 حمض الهيستدين

 

 حمض السيستين

 

 حمض الميتونين
 

 االسبارتيكحمض 
 

 حمض اللوسين
 

 حمض الغالين
 

 حمض ايزو لوسين
 

 حمض السيرين
 

 حمض فينيل األالنين
 

 حمض التريونين
 

 حمض الغلوماتيك
 

 حمض التيروزين
 

 حمض األرجينين
 

 حمض األالنين
 

 حمض الليزين
 

 حمض الغليسين
 

 

 :ت الكيماوية للصوفالالتفاع -3

 :التفاعل مع الحموض -3-1

مينية المتعددة، ويبقى ألحلمهة حمضية ينتج عنه تحطم الحموض ا بتفاعلبدأ ي: حمض كلور الماء المركز -آ

 ميدية الحمضية فيألزمرة اوبذلك تتحطم ال، تثناء التربتوفان الذي يتفكك كلياً باس ميني الجانبي ثابتاً ألالحمض ا

 .دالشياف الصوفية كالمتانة وقوة لألبالخواص الميكانيكية ل ت  لتغيرا السلسلة الببتيدية ما يؤدي

( %12) ها مع حمض الكبريت المركزمينية لتفاعل بعضأليتناقص عدد الحموض ا :حمض الكبريت المركز -ب

 :كما هو حال الليزين الذي يتسلفن ليعطي حمض السلفونيك

 
 

موض كبريت بسبب انخفاض عدد الحصبغة الحمضية عند رفع تركيز حمض الألوتتناقص ألفة الصوف تجاه ا   

 :لتسلفن السيرين والتريونينمينية ألا

 
 

 وفية، إذ يرافق امتزازها امتزازلياف الصأللفة تجاه األوترتفع درجة حلمهة الصوف بوجود أنيونات عالية ا   

ية من صبغة الحمضأللياف، لذا فإننا نعمد عند صباغة الصوف باأليرفع تركيزها في اأيونات الهيدروجين ما 

 .قوي لحمام الصباغة كملح كبريتات الصوديوم الذي يلعب دور العامل المؤخرضافة كهرليت إلالجيل القديم 

 من ل  وديوم، إذ يتخرب كصكربونات ال( %1)وف بغليه مع محلول : ينحل الصالتفاعل مع القلويات -3-2

 الحرارة رتبط بدرجةوف مع القلويات يفإن تفاعل الص وعموماً  رجنين، الهيستدين والسيرين،آلالسيستين، ا

 عند درجة الحرارة( 0.1N)وتركيز القلوي، لذا فقد اعتمد على معالجة الصوف بمحلول هيدروكسيد الصوديوم 

بط كل رواكطريقة عيارية لتعيين درجة تضرر الصوف. كما تسبب القلويات تشعة واحدة اولمدة س م(   11)

 ل القلوي للصوفالنحالما يؤدي لتناقص ا (نتيونين)ال معترضة جديدة

: تتحلمه الروابط ثنائية الكبريت بتأثير الماء المغلي مشكلةً السيستئين وحمض السلفنيك الذي تأثير الماء -3-3

بتأثير الماء المغلي  (%02)ق كبريت الهيدروجين، وينقص السيستين بمقدار اللدهيد بانطاليتفكك بدوره إلى ا
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صباغته عند الغليان بشروط  لذلك تتم م(.  222)ويزداد التفكك بارتفاع درجة الحرارة عن  ،عةسا (02) لمدة

د أقصىالض  م(.  221) غط الجوي العادي، وكح 

 وف على معظمللماء المغلي، إذ يحافظ الص أقل منه بكثير مما رراً : للحرارة الجافة ضتأثير الحرارة -3-4

 ويبلغ الضرر ذروته عند درجات حرارة أعلى من م(،   202حرارة ) ساعة بدرجة (02)خواصه بتعرضه لمدة 

 م(.  212)

 ينيةمألمينية والمجموعات األة للحموض ال الببتيديسال: تشكل نهايات السمينيةألت الزمرة االتفاع -3-5

ماء  الوف، يمكنها أن تتفاعل مع بأساسية في الصزمراً  (رجينينألا -الليزين )مينية ألالمتفرعة عن الحموض ا

 .صبغةأللستيل ما ي نقص من ألفة الصوف ألماء حمض الخل لتشكل ا المثل ب الحموض

لحموض ميني وبالتالي عدد األزوت اآلزوتي ما يفيد في تعيين اآلزوت بتأثير حمض اآلأو أنها تتفكك محررة ا   

 .مينية في الصوفألا

 مينية والمجموعاتألالببتيدية للحموض ا السالسلكل نهايات : تشت الزمرة الكربوكسيليةالتفاع -3-6

 .الصوف حمضية في سبارتيك والغلوماتيك زمراً المينية مثل حمضي األربوكسيلية المتفرعة عن الحموض االك

 در بما يمكننا من تعيين عدد الزمرالنشا ميدية بتأثير الحلمهة الحمضية أو القلوية مطلقةً ألالزمر اوتتحطم    

الصوف  ماويات ما يرفع من ألفةكبير من الكي د  ا استرة هذه الوظائف الحمضية بعدالمعاقة، ويمكننالكربوكسيلية 

صبغة ألتباط ارالت تحصل مع الزمر الكربوكسيلية اله يمكننا القول بأن معظم التفاعصبغة الحمضية، لذا فإنألل

 فاض تأين الزمر الكربوكسيلية،بانخ صبغة الحمضيةألمينية، وتزداد ألفة الصوف نحو األمع زمر الصوف ا

عف  حتى فإنها تعاني من ض وفي حين تملك الروابط االستيرية المتشكلة ثباتاً جيداً لحد  ما تجاه الحلمهة الحمضية

 :pH~ 7.5-8مع القلويات الضعيفة لدرجة أنها قد تحدث بالماء العادي عند 

 
 

رابطة لتحطم ال حمض التيوغليكول مؤديا في السيستينرجع مثل م  رجاع بعامل إل: يتم تفاعل ارجاعإلا -3-7

 في السيستين: ثنائية الكبريت

 
متانة  ع  لتراج ي أو معتدل مؤدياً الرابطة الكبريتية للسيستين في وسط حمض( من %12)والذي يتوازن عند تفكك 

التفاعل  الية، ولمثل هذصألا واستعادة المتانةجيني إزاحة التفاعل من جديد كسأللياف، ويمكننا بإضافة الماء األا

لذي يقوم على يدات االصوفية، أو لتزيين شعر الس ةقمشألتطبيقاته التجارية باسم عملية سيروسيت لتكسير ا

 .إرجاع الشعر بحمض التيوغليكول

م الرابطة مونيوم ليهاجألط قلوي من هيدروكسيد اوف بوسكسجيني لتبييض الصأل: ي ستخدم الماء اكسدةألا -3-8

 .ة قلوية الوسطبارتفاع درج ثنائية الكبريت في السيستين والروابط الببتيدية للكيراتين، ويتسارع تفاعله

 5SO2H عضوية كفوق حمض الكبريتالحموض العضوية كفوق حمض الخل والويتفاعل الصوف مع فوق ال   

 لبدكعملية لمعالجة الصوف ضد التكسدة من كونها ت ستخدم ألوتنبع أهمية عملية اولوفينيل الموافق، الس معطياً 

 عمل فوقتة تفاعله مع التيروزين، كما تسنكماش، ويتميز فوق حمض الكبريت عن فوق حمض الخل بإمكانيالوا

 .أعلى د  سيستين كح( %32)يتجاوز  ال د  نكماش بمردواللمعالجة الصوف ضد التلبد وا أيضاً  المنغنات

لها اللياف الصوفية على روابط معترضة ترتبط من خألدي احتواء ايؤ: تشكيل الروابط المعترضة الجديدة -3-9

ذه ه وية، وعلى العكس إذ يؤدي تحطمالعض الم حالتوف في ل الصالل الببتيدية الرئيسة لتراجع انحسالالس

دت بعض المركبالعدد الروابط المح وف للتبلل تبعاً لتراجع أو انخفاض قابلية الص الروابط التي  تطمة، لذا اعت م 

 :ةميديألمينية أو المجموعات األهيد الذي يتفاعل مع المجموعات ايمكنها تشكيل روابط بديلة كالفورم الد
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، pH~ 5-7ي عند بوسط حمض م(   12)درجة حرارة بو (%22)تخدام الفورم الدهيد يطبق هذا التفاعل باس   

تقاوم هذه رجينين، وألليك وبقايا الغوانيدين ماترم الدهيد مع المجموعة الحمضية لحمض الغلوحيث يتفاعل الفو

 ل القلوي للصوف المعالج بالفورم الدهيد منالنحالتحطم بفعل الحموض، لذا يتناقص االروابط القلويات وت

 (.%1-1( حتى )23%)

 :وفق التفاعل -HS مينية أو مع مجموعاتألعل البنزوكينون مع المجموعات اويتفا   

 
الصوف المعالج بالكينون أكثر مقاومة للعوامل ، ويكون (pH~ 4-6) درجة حموضةويجري التفاعل عند 

ف أو عتماد على الكواشالبهذه المعالجة أكثر بكثير من ا ليافألقابلية للتلبد، وتزداد متانة ا الكيماوية وأقل

  .خرىألالكيماويات ا

نعومة وطول الشعيرة وعدد بمظهرها من حيث  بعضاً ها صواف عن بعضألتختلف ا: تصنيف األصواف -4

ة  استمارة تجارية متداولة تتضمن كافة المواصفات التي يمكن للصوف أن يتمتع بها كما في مم تجعداتها، لذا فإن ث

  (.22) الجدول

 م الخروف كما هو وارد في الجدوللياف على جسأل: تتوزع نعومة وجودة اعلى الخروف تصنيف األصواف -5

 ( عن بقية األصواف مباشرة.23،20،1،0،2) صوافألأمر فإنه يتم عزل ايكن من  (، ومهما20)
 

 (22الجدول )

 
 (20الجدول )
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 البحث الرابع
 

 لياف الشبيهة بالصوفاأل
 

 : الموهيرالً أو
 

ذت كلمة موهير عن أ  في آسيا، و يكثر انتشارها نكورا التيألمن ماعز ا (Mohair) ذ صوف الموهيريؤخ    خ 

عكسه مته ومرونته ولمعانه ولنعو تخدم في صناعة السجادي سالعربي المخيمر والتي تعني اللباس الوبري، وم سالا

لياف الصنعية في الغزل والنسيج، ألويمزج مع الصوف أو اقشطة الخاصة بالجهد العالي، أللشوادر والو، الضوء

 .ومن أهم ما يعيبه رائحة الماعز المميزة

يتلبد  الوف ولكنها غير مكتملة، لذا ف تحاكي حراشف الصمعظمه من الكيراتين، وله حراشفي يتكون الموهير    

نكورا والذي يسمى أللموهير والصوف المصنع من أرنب االموهير كما هو حال الصوف، ومن المهم التمييز بين ا

 :أبرز صفات الموهير( 23) نكورا، ونستعرض في الجدولألصوف ا
 

 (23الجدول )

 
 

 : الكشميرثانياً 
 

من ماعز الكشمير، ويتمتع هذا الصوف ببنيته الدقيقة القوية، والخفيفة  (Cashmere) يتم جمع ألياف الكشمير   

ل تيلة كيف على شوف العادي، ويتساقط عادة في الصمما يعادل وزنه من الص الناعمة، ويتميز بكونه أكثر دفئاً 

 ( غرام212-222) طولها، ويتراوح وزن صوف الماعز الواحد بحدودأو آليا بحسب  فرزها يدوياً  يرة يمكنناقص

 عره، كما تسبب نعومته الفائقة والتي يبلغ متوسطبب ندرته ارتفاع سوالعناية بالماعز، لذا تس بحسب المرعى

ميكرون ارتفاع كهربائيته الساكنة، ما يجعل تحضيره وتصنيعه أكثر صعوبة من الصوف العادي،  (21)أقطارها 

والحواشي  ناعة الفراشيفي صلقوتها تخدم أليافه الخشنة في حين تس ،الفاخرة تالملبوسابه ر استخداما ينحصلذ

 ( أهم خواصه:22) بس، ونستعرض في الجدولالستخدامات من غير المالوغيرها من ا
 

 (22الجدول )

 الخواص الرئيسة لصوف الموهير

 ( ميكرون21متوسطها: ) النعومة

 
 Cashmereالكشمير ماعز 

 رمادي، بني أبيض،  اللون

 التجعد قليل التجعد

 لمعان  عال   اللمعان

 مطابق للصوف الخواص الكيماوية

 حظاتالم
 يذوب بالقلويات باسرع من الصوف 

 لحساسيته العالية تجاه القلويات
 

 Camels hair وبر فصيلة الجمال - ثالثاً 
 

 هواريزواللبكا، الفيكونا، ألما، االمال، الجال
 

Maher Chaar
تم النشر على موقع الكيمياء العربي من قبل المؤلف
www.arabian-chemistry.com



29 
 

 بل ذات السنام الواحد، وتزدادإلكتاف في األوا يتواجد الوبر بكثافة على الرأس والرقبة:  Camelsالجمال -3-1

 كثافته في إبل السنامين لبرودة مناطق عيشها، ويمتاز الوبر بناقليته المنخفضة للحرارة وبالتالي قدرته العالية على

 بمتانته وخفته ونعومة ملمسه.الصوف والشعر  عن ، كما يمتازجداً  دافئاً ما يجعله العزل 

ل ود أفضسألويعتبر ا ،بلإلنوع ا بحسب سود تقريباً ألبيض فاألن وبر الجمل ما بين البني إلى اويتدرج لو   

  أنواعها.

بل إفتتراوح كمية الوبر المنتج في تها، الاللعروقها وس بل من الوبر تبعاً إلف كبير في إنتاج االوهناك اخت   

نتاج الوبر إلكغ، و (2.1-2)بل العربية ذات السنام الواحد إللو ( كغ،1-2) للرأس الواحد حوالي السنامين سنوياً 

نتاج إلمنغوليا، والصين وأفغانستان با لبعض المجتمعات وخاصة البدو، وتشتهر كل من ةرياقتصادية كب أهمية

 .الكبير

 
 

 لحمهلنديز بأمريكة الجنوبية، ويشبه الغزال والجمل، ويربى ألما في جبال االيعيش حيوان ال: Lamaالالما  -3-2

  .ووبره ولحمل المتاع كحال الجمال تماماً 

  
 

لحومها، وتتزاوج بين عمر سنة نديز، وتربى لصوفها واللبكا في أعلى جبال األتعيش ا: Alpacaاأللبكا  -3-3

وتتغذى على الحشائش ، وتعيش لما يقارب العشرين عاماً  يوم، (321)ويستمر حملها حوالي سنوات،  ثالوث

  .والقش

 
نديز في بوليفيا وتشيلي وبيرو في ألفي فصيلة الجمال، موطنه جبال ا أصغر عضو :Vicunaالفيكونا  -3-4

 .ويستوطن مناطق تقرب من خط الجليد ،فوق مستوى سطح البحر ( م1122-3122)مناطق ترتفع من 

كغ، ويتغذى على  (11-31)ويتراوح وزنه بين  ،سم (12-12)يتراوح ارتفاع الفيكونا حتى الكتفين بين    

 .ناثإلان تتألف من ذكر واحد وعدد من االحشائش ويعيش في قطع

 ألسمرلصفر المحمر أللجسمه بين اح لون الجزء العلوي أنعم من صوف أي حيوان آخر، ويتراو ف  يتميز بصو    

 ىدلبيض، ينمو الصوف حتى يتألجزاء السفلية من أرجله اللون األتم إلى بني محمر، ويميز بطنه واالمصفر، وقا

 على جنبات وتحت مستوى ركبتيه، ويستفاد من الصوف الداخلي فقط، ويصلح بشكل خاص لغزل أنواع عالية

 .فقط ( غ221)جعله باهظ الثمن، إذ تعطي الحيوان الواحد سنويا من الغزل الصوفي الناعم ما ي الجودة
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 حاً فات ويمكن أن يكون لونها رماديا رانب البيضاء،ألاألياف صوفية من وبر  نغوراألا: Angora األنغورا -3-5

 .سم القديم لمدينة أنقرة التركيةالسم نسبة لالبهذا اوسمي  أو أحمر قرميدي، 

 ملسألله ابالشعر بمشطه ليحافظ على شكوتتم العناية  ،تبديل الوبر أكثر من كيلو غرام سنوياً رنب وقت أليعطي ا   

 .نع الصوفلص حقاً القته فيستخدم الوبر الته العالية، أما إذا ما تمت حوبالتالي المحافظة على جود، معالوالناعم وال

 

 
  (21)الشكل 
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 البحث الخامس
 

 الطبيعيالحرير 
 

 : مقدمةال -1

لفوهة الغزل  ةائل بروتيني في الغدد اللعابية لرأس دودة القز، وينتقل عبر أنابيب دقيقنع الحرير ويخزن كسي ص   

ر دودة فلي، وتعتبتي تتواجد فوهتها في الخلف على سطحها السعلى العكس من العناكب الو الموجودة تحت الفم

 ناذلك يمكنل بأهمية وكميات  أقل، رات أخرى تفرز الحرير الطبيعي، ولكنأن حش المنتج الرئيس للحرير، علىالقز 

 :لحرير هيل المنتجةالقول أن الحشرات 

 .المنتج الرئيس: Silk worm دودة القز

 كثرألا ومرونته ،منه حبال أشرعة السفنت صنع ذ بحيث المن الفوكبر أليتميز حريرها بقوته ا: Spider العناكب

 والصناعية، وتسعى األبحاث لمحاكاة عملية غزله.ستخدامات الطبية الل مثالياً  ويعتبر حريراً ، من المطاط

تستعمل هذه اليرقة غير القادرة على الطيران والمليئة بالشعر : Gyspy moth larval يرقة العث الغجري

 .يحملها الهواء لمسافات بعيدة تصل لعدة أميال الحرير للتنقل، فتستخدم خيط الحرير كمظلة  

مة حريرية للراحة مثال للعديد من الحشرات التي تقوم يسروعاتها ببناء خي :Fall webworm دودة الخريف

 .عداء الطبيعيين والظروف الجوية في مناطق مناسبة لها من حيث الطعامألوالحماية من ا
 

 
 بعض الحشرات المنتجة للحرير الطبيعي (:21)لشكل ا

 

  :حرير دودة القز -2

ولها إلى ها بها قبل تحدة القز، والتي تغلف الدودة نفسوية لدوأتي معظم الحرير الطبيعي من الشرنقة البيضي   

 .فراشة، ويسحب الحرير من الشرنقة على شكل ألياف مستمرة هي الحرير الخام

أو  ن الورقم جيل الجديد على قطع  لنثى البيض لألقليلة تضع فيها ا الشرنقة أياماً تعيش الفراشة الخارجة من    

 تفقيس البيض بعد وضعها مباشرةً، أما في بموسم ما يمكننا من جني عدة محاصيل سنوياً  ،القماش لتموت بعدها

 ستلزمم التالي، ما يزج في الموسفيؤجل الفقس لحين توفر محصول ورق التوت الطا حالة المحصول الواحد سنوياً 

 في صواني لمدة شهرويفقس البيض في الربيع بتركه ، صناعياً  م كيفةحفظ البيض لمدة ستة أشهر في حاضنات 

م(، وبعد أن يتم الفقس يرش ورق التوت الغض المفروم جيداً في صواني   32-02خاصة عند درجة حرارة )

، تقريباً  ل خمسة أسابيعالحتى يتم نموه خملحوظة  ة  بسرع جمهالدود الصغير بالتغذية ويزداد وزنه وح الفقس ليبدأ

ساعة من  (02)غ، وبعد  (1)سم، ووزنها  (1)ملم، وعند تمام النمو يصير  (3)طول الدودة بعد الفقس  نويكو

رير ح يإخراج خيطبخضر إلى الشفاف عند الرقبة، وعندها تبدأ الدودة ألامتناع الدودة عن الطعام يتحول لونها ا

خاصة، وبعد أن تضمن الدودة استقرار مكانها تبدأ في  ةِ فوهعبر   Silk gumملتصقين بمادة صمغيةمن رأسها 

حتى  م، فتفرزها وترصها حولها طبقة فوق طبقة (2122)تغليف نفسها بألياف الحرير التي قد يصل طولها إلى 

 .ونة للحريرنفاذ المادة المك فراز عندإلفتتوقف عن ا يكتمل بناء الشرنقة

 تحول اليرقةثة تالإلى يرقة، ثم بعد أسبوعين أو ث ثة أو أربعة أيام تتحول الدودة بعدهاالل ثاليتم بناء الشرنقة خ   

 ،إلى الخارج، وتقوم بوضع البيض لتحفظ النسل وتكرر الدورة إلى فراشة حية تثقب الشرنقة لتفتح لها طريقاً 

 (:21) الدودة عبارة عن أربع مراحل رئيسة، كما في الشكلوبالتالي يمكن القول أن دورة حياة 
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 دورة حياة دودة القز(: 21)الشكل 

 

 : البنية الكيميائية للحرير الطبيعي -3

 (:21أمينياً حسب الجدول ) حمضاً  رة عشلفيبروين الذي يعطي بالحلمهة خمسيتركب الليف الحريري من ا   

 (21الجدول )

 للحرير الطبيعيالبنية الكيميائية 

 -H الغليسينحمض 
 

 حمض األالنين
 

 حمض السيرين
 

 حمض الغالين
 

 حمض فينيل األالنين
 

 حمض االسبارتيك
 

 حمض اللوسين
 

 حمض التيرونين
 

 حمض الهيستدين

 

 حمض الغلوتاميك
 

 حمض البرولين
 

 
 حمض االيزو لوسين

 

 حمض األرجينين

 

 
 حمض الليزين

 
 

وبالتالي عدم  (Cysteine) تينف الحرير عن الصوف بعدم احتوائه على السيسالحظ من هذا الجدول اختالون   

ين، مينية البسيطة: الغليسألاكبر للحموض ألمن الجدير ذكره هنا أن النسبة ااحتوائه روابط ثنائية الكبريت، و

 .والسيرين اآلالنين

 :ت الكيماوية للحرير الطبيعيالالتفاع -4

 الروابط الببتيدية،: تؤدي معالجة الحرير الطبيعي بالحموض أو القلويات لحلمهة سسألمع الحموض وا -4-1

الحموض أكثر ، وقد تؤثر pH~ 4-8 تها عندالمعدة الوسط، وتكون بأقل وتتعلق درجة الحلمهة بدرجة حموض

بحمض الكبريت  بحمض كلور الماء المركز، ويتفكك( Alfaybruin)بكثير من القلويات، إذ ينحل الفيبروين 

 ويةأما الحموض العض (.%12)ين بحمض الكبريت زوت، وينحل الحرير المنزوع السيرسآلالمركز أو بحمض ا

يبروين بة للقلويات. ويؤدي تعرض الفيف في الممدد، وكذلك الحال بالنسعض ل  فينحل في المركز منها ويتأثر بشك

 .لتفككه وحلمهته م(   222)لبخار الماء عند الدرجة 

ة الجانبي ونهاية الزمر والروابط لث: طرف السلسالتهاجم المؤكسدات الفيبروين في مواضع ث: األكسدة -4-2

فوق حمض كسجيني وفوق المنغنات وألالمؤكسدات، إذ يتضرر بالماء االببتيدية، فالفيبروين شديد الحساسية تجاه 

  .كسجين الهواء وضوء الشمسألالعالية، ويصفر بتعرضه الطويل  الخل بتراكيزه

يود معظم التفاعل مع التيروزين، بينما يؤكسد البروم وال ويتم ،كلوريتالهيبوويؤثر الكلور في الحرير أكثر من    

 .الفيبروين ما يؤدي لتفككه

 حال ماء حمض الخل أستلة زمر الهيدروكسيل والكربوكسيل، وتحل بعض أمال: يمكن لبت متفرقةالتفاع -4-3

كلوريد  توتياء،الكالسيوم، كلوريد ال، ومنها مثالً سلفوكسيد الصوديوم أو الفيبروينية المعادن القلوية والقلوية التراب

صدير رب من محلول القح المعادن الثقيلة، فهو يتشالمتصاص أمالوللحرير الطبيعي شراهية عالية ... يومالكالس

 .من وزنه ثنائي أكسيد القصدير، وتستخدم هذه الخاصة لتثقيل ألياف الحرير الطبيعي (%222)الرباعي ما يقارب 
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روين ور الماء بمفاعلة الفيبيمكننا رفع مقاومة الحرير الطبيعي تجاه حمض كل: لمعترضةتشكيل الروابط ا -4-4

ثنائي نترو البنزن حيث يتم معظم  -1،2 -ثنائي فلور -3،2ومع  FDNB ثنائي نترو البنزن -2،0-فلور -2مع

  .مينية للليزينألكسيلية للتيروزين، ومع الزمرة االتفاعل مع الزمرة الهيدرو
 

 
 

1,3-difluoro-4,6-dinitrobenzene 1-Fluoro-2,4-dinitrobenzene 
 

 : حرير العنكبوت -5

ل حرير ذ العالي المتانة، إذ يتمتع كبالنة، وتقارن مقاومتها للشد بالفوتعتبر ألياف حرير العنكبوت عالية المتا   

س كثافة أكبر بخمذ، ودونه كثافة، ونسبة مقاومة الشد إلى الالمن كبل الفو( %201)العنكبوت بمقاومة شد أكبر من 

ف ذ، فهو بقوة ألياالن من الفوذ، ما يعني أن حرير العنكبوت أقوى بخمس أضعاف لنفس الوزالمرات منها للفو

 .رضيةألغ الكرة ا (212)راميد، ويلف سلك بوزن آلا
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 الباب الثاني

 

 لياف السيللوزية المجددة ألا

 لياف التركيبيةألاو
 

 لياف الصنعيةألا :ولألالبحث ا

 الفيسكوز

 حرير النحاس النشادري

 حرير أسيتات السيللوز

 لجيناتألا

 لياف التركيبيةألاعموميات حول : البحث الثاني

 لياف التركيبية ألا: البحث الثالث

  البوليستر

  البولي أميد

 كريلونتريلألبولي ا

 بولي ڤينيل كلورايد

 يتيلنالبولي ا

 بولي البروبيلن

 بولي ڤينيل الغول

 وريتانألبولي ا

 لياف ألاتنمير  الرابع:البحث 

 ليافألتحليل ا: البحث الخامس

 لياف القطنيةألخواص ا: لياف وجودتهاألاختبارات االبحث السادس: 

 البحث السابع: مراقبة جودة الغزول واأللياف 
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 ولألالبحث ا
 

 لياف الصنعيةألا
 

 : الفيسكوزأوالً 
 

 : مقدمةال -1

خام، يمكننا استرتها  ة  يللوز كمادأو حرير الرايون من زغب وبقايا الس( Rayon)يتم اصطناع الفيسكوز    

ثقوب  رغطها عبضحلها بوسط قلوي، ومن ثم  يتميللوز التي انتات السباكسانتات الصوديوم لنحصل على اكس

نظرةً سريعةً على المراحل األساسية ب سنلقِ  لتعقيد هذه المراحل ونظراً  ،حمضي ل  تخثر في حوض غزلت مغزل

 فقط.

 :مراحل اصطناع ألياف الفيسكوز -2

هيدروكسيد الصوديوم عند ( %21-21)عاف وزنها بمحلول : ت نقع بقايا السيللوز بعشرة أضنقع السيللوز -2-1

 روطش وتتباينلنحصل على السيللوز القلوي الذي يعصر لطرح فائض الهيدروكسيد،  م(   02-21)درجة حرارة 

 .الً أو خشب صنوبر مث ف المصدر السيللوزي ما بين قطن أم زان أو تبن وشجيراتالباخت هذه العملية

لزوجة محلول السيللوز القلوي بدرجة بلمرة السيللوز، إذ  معدالت: تتعلق تمهيد نضج السيللوز القلوي -2-2

رك السيللوز لي اللزوجة، لذا يتعا الً محلو السيللوز (أو سنتوجينات)كسانتات الالسيللوز القلوي بعد تحويله يعطي 

خفض درجة ج ولتمهيد النض م(  32-01) وبدرجة حرارة ( ساعة تقريباً،02مدة ) جين الهواءكسأل القلوي معرضاً 

 .مقياس اللزوجة وتتم مراقبة هذه المرحلة باالعتماد علىالبلمرة، 

فق كبريت الكربون وبوجود هيدروكسيد الصوديوم و ثنائي: يتفاعل السيللوز مع تشكل اكسانتات السيللوز -2-3

 :التفاعل

 
، وتوازنهعته رلوشاتوليه بجهته وس، ومع ذلك تتحكم قوانين البلورية لسيللوزاويجري هذا التفاعل ببطء في مناطق 

ا كم ،المردود لزيادة السطح النوعي وبالتالي رفع ناعماً  روري أن ننوه هنا لضرورة طحن السيللوزومن الض

 ،جزئياً  يللوزللس يةوي يمكنه إذابة المناطق البلوريمكننا رفع المردود باستبدال هيدروكسيد الصوديوم بأساس عض

بوجود  وديومالص يدلهيدروكس( %2، وبتركيز )دقيقة( 222/م  01-02)حرارة عند درجة  ويتم التفاعل عملياً 

أن  الإالحال  يمكننا غزله بهذه الواً، تفاع درجة لزوجة هذا المحلول يسمى فيسكوزرالو كبريت الكربون،ثنائي 

 ينضج بعدها ويصبح قابالً للغزل. نتركه فترةً زمنيةً 

أ ، وتكون هذه المرحلة في أبطنتاتكسااال ل ثنائي كبريت الكربون عنانفصا: يتم هنا نضوج السيللوز -2-4

 وتتعلق لزوجة م(،  02-21) حرارة درجةوتجري عادةً عند صوديوم، ( هيدروكسيد %22-1) تها عند تركيزالحا

وديوم، درجة الصكبريت الكربون، هيدروكسيد ثنائي يللوز، الس: من تراكيز كل  فقط بزمن النضوج و الفيسكوز

لتقطع  اً يط مطفئة أو ملونات وتفريغ فقاعات الهواء المنحلة تحاشفي هذه المرحلة إضافة أوسا... ويمكننا الحرارة

 .حقةاللياف بمرحلة الغزل الألا

مر ت مستمرة كل أليافدوش المغزل فيخرج من ثقوبه على شل ال: ي ضغط الفيسكوز من خغزلمرحلة ال -2-5

يحوي حمض الكبريت، وقد تضاف بعض الكيماويات التي ترفع من سوية العملية، كأن ي ضاف  رة إلى حوضمباش

ة لدنة ياف بحاللألبقاء على اإلا وبالتالي ،التخثر لخفض سرعةمن كبريتات الصوديوم وكبريتات التوتياء  بعض  

د أكبر وقابلية استطالذ اً فترة ً أطول ما يعطينا ألياف  .ة أقلات قوة ش 

يتات مع كبروي حمض الفوسفور ويح الً ول أكثر اعتداألايحوي ي غزل: تخدام حوضسالأ بعض الشركات وتلج   

 (.%22)وحمض الكبريت ( %02)وكبريتات الصوديوم ( %0-2)وي كبريتات التوتياء الصوديوم، والثاني يح

 : الخواص الفيزيائية للفيسكوز -3
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حوال العادية ألقوة شدها باتبلغ أو نصف شفافة أو كتيمة، و طويلة شفافة ت  ار الفيسكوز على شكل شعيرضم ي ح   

بحسب  أو نجمياً  ي فيكون دائرياً أما مقطعها العرض(، %01-02)تطالتها كيلوغرام/ دنيير، وقابلية اس (2.12)

 .شكل ثقوب دوش المغزل وحوض التخثر
 

 
 (: غزل الفيسكوز21الشكل )

 :لفيسكوزية ليائالخواص الكيم -4

ة يللوز، إذ تتفكك بالحموض المعدنية الممددالمعدنية الممددة كما يتأثر الس كوز بالحموضتتأثر ألياف الفيس   

لوية القوية دها بالمحاليل الققوة ش فاقدةً تنتفخ ولممددة، خنة أو المركزة الباردة، في حين تقاوم المحاليل القلوية ااالس

، لتفاعليةاصبغة ألطن، لذلك نتجنب إضافة هيدروكسيد الصوديوم لحوض صباغتها بالقأي أنها أقل مقاومة هنا من ا

 اً.وكذلك حالها مع المؤكسدات حيث نجدها أضعف من القطن أيض

تتبع ه العالي للرطوبة، ويملك الفيسكوز خاصة عزل حراري ضعيفة وناقلية كهربائية جيدة بسبب امتصاص    

ن آلية مراحل الصناعة تلخصها ألئية درجة البلمرة التي تؤمنها شروط مختلف المراحل السابقة الخواص النها

 :صطناع بصورة متساويةالمكننا ضبطها لكافة نقاط مفاعل اي الت التي تمتد لدرجات الجملة التفاع
 

 

 
 وحدة صنع الفيسكوز(: 21)الشكل 

Maher Chaar
تم النشر على موقع الكيمياء العربي من قبل المؤلف
www.arabian-chemistry.com



37 
 

 : حرير النحاس النشادريثانياً 
  

 : المقدمة -1

أو ما  وكسيد النحاس النشادري ل السيللوز في محلول هيدرالحول انح ( م2111)اكتشاف شويتزر عام طبق    

، فيتم (Cupper ammonium rayon) صطناع حرير النحاس النشادريال ( م2122)يسمى سائل شويتزر عام 

 :لتشكل معقداً مونيوم أليدروكسيد النحاس مع هيدروكسيد اسائل شويتزر بتفاعل هأوالً تحضير 
 

 
 

 :ل السيللوزي بطريقتينالنحال: تطبق عملية ات السيللوزالتحضير خ -2

ل ليكون النحالويترك فيه لتمام ا ،ومن ثم يضاف إليه السيللوز الً ويتم هنا تحضير المحلول أو :الطريقة العامة -أ

 :لعملية الغزل، وتطبق هذه الطريقة على الشكلجاهزاً 

بريتات مونيوم فتترسب كألم أو هيدروكسيد اكبريتات النحاس ويضاف إليه هيدروكسيد الصوديويحضر محلول    

تغسل ، ثم 3Cu(OH)4CuSO .2أو  Cu(OH)4CuSO.2 ساسية على شكل مسحوق أخضر قد يكون:ألالنحاس ا

أو نذيب  شادر،بالنمونيوم ولتذاب بغسلها ألكسيد النحاس بإضافة هيدروكسيد اسب بعدها هيدروي رل الكبريتات جيداً 

ليمدد  الذي يضاف إليه السيللوز آنئ ذ مونيومألهيدروكسيد ا( %01)كبريتات النحاس النشادرية مباشرة بمحلول 

  .لعملية الغزل ثم يشفط الهواء من المحلول ليصير جاهزاً ( %22)بعدها المحلول بحيث تصبح نسبة السيللوز 

وديوم صلمحلول كبريتات النحاس لنتبعه بإضافة هيدروكسيد الي ضاف السيللوز : Bemberg طريقة بمبرغ -ب

 ل معالنحالا هيدروكسيد النشادر حتى تمام اساسية، تشفط الرشاحة بعدها ويضاف لهألفتترسب كبريتات النحاس ا

ي أل دخول أي كمية من الهواء تداركاً  ن التفاعل ناشر للحرارة، ويتم إجراء العملية بأخذ الحيطة منألالتبريد 

 له بحيثي مدد المحلول قبل غز ، وأخيراً بعض الغلوكوز كمانع أكسدة ثانياً وإضافة  ،الً أو تفاعل أكسدة يضر بالعملية

 (:21) يصبح تركيبه كما في الجدول

 (21الجدول )

 تركيب محلول غزل حرير النحاس النشادري

 نحاس نشادر سيللوز المادة

 %3.1-3.2 %1 %1-1 النسبة المئوية
 

 صورة  بالسيللوز  وبما أن الماء يسبب تخثر ساساً أو ملحاً،أو أ ثم نبدأ عملية الغزل على حوض قد يحوي حمضاً    

لسيللوز ا كان دوش المغزل خشن، إذ يسحبضعاف مضاعفة بالطول حتى لو ألالسيللوز يمكننا سحب  بطيئة جداً 

لياف ألا نمرر، وأخيراً وثانيهما حتى الثمانين ضعفاً  م(،  31)آنئ ذ في الماء على مرحلتين: أولهما عند درجة حرارة 

 .وتجفيف جيدة ل  النحاس ونتبعها بعمليات غسييحوي حمض الكبريت لتخليصها من بقايا  لحوض  
 

 : حرير أسيتات السيللوزثالثاً 

 : مقدمةال -1

وفي ( م، 2111)ت السيللوز عام الكان شوتزنبر أول من حضر خ   

لوز في يلت السالثي خاللث الحلمهة الجزيئيةشفت اكت   ( م2123)عام 

 ( م.2102)سيتات عام ألسيتون، وبدأ إنتاج حرير األا

لنسبة  تبعاً ( Cellulose acetate)سيتات ألتتباين خواص حرير ا   

 في سلسلة السيللوز أو ما يسمى بدرجة (ستيلألا)ت الزمر الخ

 الرم سيتات في الكلوروفوألثي االستبدال، إذ أنه وفي حين ينحل ثالا

هيدروكسيل في أسيتات، وتكون جميع زمر ال (0.1)تنحل ألياف 

 :ت مؤسترة على الشكل التاليالثي الخالث
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 : سيتاتألتقنية تحضير حرير ا -2

لهما،  و من مزيجخشاب المعالجة أأللسيللوز الجيدة كزغب القطن أو سيللوز ااسيتات من أنواع ألألياف ا ت حضر   

 .ستلتهأل الً لكلوريت ليعالج بحمض الخل تسهيا ثم يقصر بتحتي غلياً قلوياً تحت الضغط، در السيللوزإذ ي غلى المص

حمض ( %2)ماء حمض الخل مع الأجزاء ب (3)أجزاء حمض خل مع  (1-1)ستلة بمزيج من ألتتم عملية ا   

أعلى  د  كح م(  02)للحرارة عند درجة حرارة  اً رناشكونه درجة حرارة التفاعل  ضبطتالكبريت كعامل مبرتن، و

 ،ساعات (1-1)لمدة  م(   32-03)ولى، ومن ثم متابعة التفاعل عند الدرجة ألعة ال الساالخعند بدء التفاعل أي 

ثي السترة لدرجة ثألل بالمذيبات حتى التأكد من االنحالتلة على أساس قابلية المنتج لسألوبحيث تتم مراقبة تفاعل ا

 .3( غ/سم2.01) ووزنها النوعي (،202.222-222.222)يتراوح وزنها الجزيئي بين  سيتات والتيألا

 م(   22)حرارة عند درجة  ( ساعة02)ويترك مدة ( %11)بح تركيز حمض الخل يمدد محلول التفاعل حتى يص   

 ( أسيتات، والتي 0.1=  0.1-0.2)تبدال حتى ساليتات حلمهة جزئية بحيث تنخفض درجة اسألثي االلتتحلمه ث

 .3( غ/سم233) ووزنها النوعي(، 222.222-11.222)يتراوح وزنها الجزيئي بين 

ن أو مزيج يتوسألة وتحل بمذيب ايتات الناتجة بالتثفيل ومن ثم تجفف بدرجات حرارة منخفضسألل اتفص    

 يمن الهواء الذ حاراً  قي تياراً اللت ليافألل دوش المغزل، فتخرج االسيتون مع الغول ليضغط المحلول من خألا

 .متر/ دقيقة (222-002)ستعادة، وتلف مباشرة على بكرات وبسرعة سحب تصل حتى اليبخر المحل ل

 : سيتاتألخواص حرير ا -3

(، %32-02)تطالة سالوا ( كغ/دنيير،2.13في الحالة الجافة، إذ تبلغ ) د منخفضة نسبياً سيتات قوة شأللياف األ   

 العلى البلل بالماء الساخن، و يتاتأس (0.1)ويختفي لمعان ألياف (، %22-1)وتزيد عنها في حالة البلل بمقدار 

ل، يتات الذي يحتفظ بلمعانه على البلسألثي االمن أهم المظاهر التي تميزه عن ثوهذا  ،يلبث أن يعود عند الجفاف

وتنخفض بالمعالجة (، %2.1) سيتاتألثي االولث( %1.1-1)يتات مقدار أس( 0.1) أما امتصاص الرطوبة فيبلغ لـ

عف طري ناعم، ويؤدي ض جداً، وبملمس   جيدة يتات بمرونة  سألتمتاز ألياف ا(. و%0.1)الحرارية حتى 

 .الكهربائي العالي لتشكل كهرباء ساكنة بسهولة فيها للرطوبة وعزلهاها امتصاص

وتنحل  م(،  322-012)سيتات فعند ألثي اال، أما ثم(  031-032)أسيتات عند درجة حرارة  (0.1)تنصهر    

 .ت العضوية والحموض العضوية كحمض النمل، أما القلويات القوية فتتسبب بحلمهتهاالمن المح د  سيتات بعدألا

 الصنعية أيضاً لياف ألأسيتات فتستخدم لصناعة ا (0.1)لياف الصنعية، أما ألسيتات لصناعة األثي االتستخدم ث   

 .حتراقاللغير القابلة م السينمائية الفألستيكية وااللبعض الصناعات الب إضافةً 
 

 لجيناتأل: ألياف ارابعاً 
 

 مقدمة: ال -1

 البحرية التي والطحالب نياتشألتخرج من الجينيك الذي يسألمن حمض ا (Alginateاأللجينات ) ليافتحضر أ   

 (02)ل الوديوم خبكربونات الص هصالتخسباإذ ي حضر هذا الحمض (، %21-21)تحويه بنسب تتراوح بين 

 .الكالسيوم يدساعة، ومن ثم ترسيبه بإضافة حمض كلور الماء أو كلور
 

 
 (: حمض األلجينيك والطحالب واألشنيات البحرية02الشكل )

 :لجيناتألألياف ا وخواص جإنتا -2

وديوم لتبدأ عملية الغزل بحوض حمضي بوجود حمض الصلجينيك بمحلول كربونات ألحل حمض ا الً يتم أو    

 .بالزيت زيتون مع عامل استح( %0.1و )الكبريت المشبع بكبريتات الصوديوم 
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( 2.0)ةً كالحوض الحاوي على حادية خاصألايونات أللجينات بالمحاليل الضعيفة القلوية ذوات األألياف اتنحل    

 أو عديمة يرانحالالً بكثفؤ فأقل ثية التكاالأليونات الثنائية أو الثلحه الأمأما ( كربونات الصوديوم، 2.0) صابون مع

بيريليوم ينات الألجينات الباريوم سامة، وتعتبر ألج نجد أن ألجينات الكروم والحديد ملونة، وفي حين أن االنحالل،

 ة في الحمض. ل بأسترة الزمر الكربوكسيليالنحالئمة، كما يتراجع االكثر ماأل والكالسيوم معاً 

تها فيما بعد بر إلى إذاية للحياكة بالحالة الجافة، ليصاها كألياف تحميلتخداملجينات أهميتها من اسألتأخذ ألياف ا   

 .سلوبأل هذا اال يمكننا الحصول عليها لوالولنحصل على نقوش 

ن مقطعها يرها، ويكوبحسب الكاتيونات المستخدمة في تحض ء اللون أو ملونةإما بيضا ألياف األلجينات تتوفر   

 (.2.11-2.13)العرضي غير منتظم، وتتمتع عادة بوزن نوعي كبير يتراوح بين 
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 البحث الثاني
 

 لياف التركيبيةألعموميات حول ا

 المقدمة: -1

ا أدى مفات وخواص، وهذا اف التركيبية أن يحقق جملة مواصليألفي عالم ا ي عتمد كي البوليميريتوجب على     

ر أهمها في ف البوليميرات والتي نحصاللبوليميرات أمكن اعتمادها بين آغيرة فقط من اإلى أن مجموعة ص

نيل كلورايد يتيلن وبولي البروبيلن وبولي ڤيالأقل بولي ا ة  ميد والبولي أكريلونتريل، وبدرجالبوليستر والبولي أ

PVC  هم هذه الخواص وطرائق تحسينهاألوريتان... لذا فإننا سنعرض ألوبولي ا: 

 :لياف التركيبيةألخواص ا -2

محورها  وائي معى وتوزع عشسل الشعيرات في حالة فوضاللوجدنا أن س( 02للشكل ): لو نظرنا قوة الشد -2-1

 مع المحور: نسبياً ة من التوازي ل ببعض المعالجات الضرورية لحالالطولي والتي تتحو
 

 

    
 هجين ألياف قصيرة ألياف عشوائية ألياف قصيرة موجهة هجين ألياف وحبيبات

 (02الشكل )
 

و أن تبتر أأن تنزلق فوق بعضها  سالسلهإن على د فأو أن ينقطع بتأثير الشوه إذ أنه ولكي يمكن للخيط أن يتش   

 ،عالية د  قوة ش لهاكون توس قزالنالا هذا مستقاوف قوى ارتباط عالية بين الجزيئات وإذا كانت هناك سلسلياً، بتراً 

يزيائية ف لياف معالجةألوبمعالجة ا لياف على المستوى التجاري، إذ يمكنألوا السالسلما يجب أن تتمتع به وهذا 

 (يتيلنالت االابولي ترفتالبوليستر ) لمحور الخيط، وسنعرض لوضع أليافسل لتصبح موازية التنسيق وضع الس

 .كمثال لتحسين هذه الخاصية

ل دوش الخمن  م(   012-012)هارته بدرجة حرارة نصهاري، إذ ت دف ع صالتر بطريقة الغزل انع البوليسي ص   

، وبذلك (جسريع للتبلور والبطيء للتزجد اليؤدي التبري)المغزل لتبرد بسرعة وتتصلب إلى الحالة العديمة الشكل 

عشوائية تجعلها ضعيفة الخواص الميكانيكية ما يضطرنا لسحبها على البارد من جديد،  ة  سل بصورالتتوضع الس

 درجة حرارة عند نتقالية الزجاجية للبوليستر العديم الشكل أيالت أعلى بقليل من درجة الحرارة افتمتط عند درجا

لياف ألسل البوليميرية على طول االة مع تناقص قطره، وتتحاذى السعد ت  وبذلك يزيد طول الخيط مرا م(،   12)

ية تكمال عملسال تقريباً  م(  002)لياف حتى ألا نسخنالتبلور، وبعد انتهاء عمليات السحب  ما يؤدي لبدء عملية

 وارتفاع درجة الحرارة ع قوة الشد عالياً جهادات الجزيئية الداخلية بما يضمن ارتفاإلالتبلور ولتحريرها من ا

 م(.   011) نصهار على حالها أيالفي حين تبقى نقطة ا م(،  222)الزجاجية إلى ما فوق   نتقاليةالا

 لألياف البولي اكريلونتريف ،ليافألتطبق على جميع ا الإلى أن مثل هذه التقنية شارة هنا إلروري اومن الض   

 .ثم تطبق عليها عمليات السحب أو رطباً، ومن جافاً  الً من محلولها غز يتم غزلهالذا  انصهارها،قبل  تتفككمثالً 

لتتمكن  فرعالت قوية كأن يكون قليل اً بد من بعض النقاط البنيوية الواجب توفرها في البوليمير كي يعطينا أليافوال    

بعكس البولي  لتفرعالي اع هعيفة كونض اً الكثافة يعطي أليافمنخفض  من التداخل فيما بينها، فالبولي ايتيلن سالسله

 .ايتيلن غير المتفرع العالي الكثافة

 ب جزيئاتالزادت سهولة انق ة، إذ أنه كلما زادت هذه الليونةالبوليميرية أهمية خاص السالسلكما أن لليونة    

صالح المحاذاة،  رية فيسل البوليميالل في الساظر المحوري وغياب الفتت عشوائية ملتفة، والتناالمتثالالبوليمير 

 :تاللياف مع البولي ترفتاأليتيلن غير المستخدم في صناعة االت االعلى ذلك هو مقارنة بولي فتا ل  وخير مثا

Maher Chaar
تم النشر على موقع الكيمياء العربي من قبل المؤلف
www.arabian-chemistry.com



41 
 

 

 
 

 بادلةمت الً عاأف وأحياناً  ن،ل من نوع قوى ڤاندرڤالس كما في البولي ايتيلسالك ما بين السوقد تكون قوى التماس   

 NH- مينألحدث ارتباط هيدروجيني بين زمر اوارتباط هيدروجيني كما في البولي أميد إذ ي بين ثنائيات أقطاب

 لياف العديمة الشكل كألياف البولي أكريلونتريلأللة لكِ شم  لك معظم البوليميرات الوتم،  =O=Cوزمر الكربونيل

 ل دون تشكل البنية البلورية.مناسبةً تحولتعطيها قوة ما بين جزيئاتها تكون كافية  ى قطبيةقو

لياف، وتتأثر ألفي مدى اعتمادها لصناعة ا عاليةً  هار البوليميرات أهميةً : إن لدرجة انصرهانصالنقطة ا -2-2

 لو قارناالتجاذب فيما بينها، ف وقوى ،ل البوليميريةسالمنها ليونة الس :بعدة عوامل كثيراً  هار البوليميرنقطة انص

 اللينة ]-2CH-[4-الفينيلن بزمرة  - ρيتيلن لوجدنا أن استبدال زمرةالت االيتيلن مع بولي ترفتاالأديبات ابولي 

 م(.  011( حتى )12) نصهار منالرتفاع درجة االيؤدي 
 

 
 

 يتيلن. الت االفتا رع تمتقريبا  البنيوي لياف التركيبية برغم الشبهأليتيلن في صناعة االابولي أديبات ت عتمد  ملذا ل

 بينهما بنيوياً  الً إذ نجد تماث (،1-1)يتيلن مع النايلون الاأما تأثير القوى ما بين الجزيئية فيتضح من مقارنة بولي    

 في المناطق البلورية يرفع قد حلتا محل زمر ميتيلينية ما يعني ارتباطاً ( -CO- & -NH-تي )بفارق أن زمر

(. 012( حتى )232) نصهار منالاحرارة درجة   ْ 

 حلمهة، ويتأكسدتجاه ال يتيلن ثابت تماماً الالكيماوية، فبولي ا: تتعلق مقاومة الخسف بالبنية الثبات الكيماوي -2-3 

، أما البوليستر أو البولي أميد فيتحلمهان تحت بعض الشروط، ومع ذلك فإن بنية الخيط العالي النوربسهولة بتأثير 

 ،الحموض وتضعف أمام القلويات فوذ الكواشف إليها، وفي حين أن أنواع النايلون تقاوم بشدةالتوجيه تقاوم بشدة ن

 .للقلويات وأقلمقاومة للحموض أعلى نجد أن البوليستر وعلى العكس فإنه يبدي 

ها بمحلول أو معلق مائي لمادة صباغية أهمية لياف على التلون الدائم بمعالجتأل: إن لقدرة اقابلية الصباغة -2-4

 :مكانية استخدامها في مجال الصناعات النسيجية، فيمكننا إجمال قابلية الصباغة الناجحة بالشروطإلبالغة 

 ليافألقدرة الصباغ على النفوذ إلى عمق ا. 

 قدرة الصباغ على الرسوخ والثبات بعد النفاذ. 

رڤالس ة أو أيونية، ارتباط هيدروجيني أو قوى ڤاندتركمش ل روابط  كيقدرته تش وي بنى ارتباط الصباغ مع الخيط على

  ...أو قطبية أو

 م(، وبحيث   11) التركيبية قابليةً للصباغة، إذ تقارب درجة حرارة تزججه الـ ليافألويعتبر النايلون من أكثر ا   

 م(  222)أي  ة،باغحمام الصبدرجة حرارة  اً بعضها ق على بعضالنزالالبلورية من الفي المناطق ا سالسلهتتمكن 

 مع رفيةمينية الطأللنفوذ بسهولة ويسر لعمق الشعيرات، إذ تؤمن الزمر امن ا ما يسمح لجزيئات الصباغ تقريباً 

 :الزمر الحمضية السلفونيةمع  حاً المواقع تشكل فيها أم

 
 .صبغةألارة مراكز ارتباط هيدروجيني مع ميدية المتكرألتقدم الزمر اكما 

وبالتالي  ،صبغة إلى عمق أليافهألب من نفوذ اعِّ ما ي ص م(  222)بينما تزيد درجة حرارة تزجج البوليستر عن    

( Carrier الكارير)فة الحوامل ضاإلأو أن نلجأ  م(،  232)معها إلى  ةفإننا نضطر لرفع درجة حرارة حمام الصباغ

لمناطق البوليميرية في ا السالسلتسهيل زلوقية ب حرارة التزجج خفض درجةيكملدن مؤقت ل أن تعمالتي يمكنها 
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 تالولي ترفتابأن بعلماً  ، كما تساعد على انحالل الصباغ ليتسنى له التغلغل بين سالسل البوليستر،بلوريةاللا

 .صبغة بروابط أيونية أو مشتركةألمراكز يمكنها ربط ا ةتمتلك أي اليتيلن الا

 رتباطاليمكنها ا ك زمراً تمل وال م(،   222-222) حرارة تزججهاة أكريلونتريل فتبلغ درجأما ألياف البولي    

د مشتركة مع أحادي ح عملية بلمرة تطبيقل السل من خالحل هذه المشكلة بتحوير خواص السصبغة، وأمكن ألبا

البيريدين الذي كمركز صباغي وآخر يخفض من درجة حرارة التزجج، ومن هذه الحدود التشاركية نجد ڤينيل 

 :يتقبل أصبغة أساسية موجبة الشحنة

 
 

 لعجينة ناعماً  حق الملوناتوجب ساستما  ،باغته بالطرائق التقليديةصالقطبية كما تمنع بنية البولي بروبيلن ال   

جرت ، لذا فقد Mass pigmentation التصبيغ الكتلي تقنيةأي ما تسمى  ،قبل غزله (عجينة البوليمير)البلمرة 

 .قبل غزله لنتمكن من صباغته بأصبغة حمضية أساسية بحوث تحوير لمزجه مع متماثر يحوي زمراً 

د بالراحة عنعور نها تعني الشأل: إن لقدرة الخيط على امتصاص الرطوبة أهمية بالغة امتصاص الرطوبة -2-5

ضافة إالعرق، جسم لتراكم قمشة على الألق ااارتداء القماش المصنوع منها، فعدم امتصاص الرطوبة يعني التص

لياف ألة واالطبيعي ليافألهم بين األما يكون الفرق اوغالباً كنة، إلى أن امتصاص الرطوبة ينقص من الكهرباء السا

 (:21) الصنعية والتركيبية هو قدرتها على امتصاص الرطوبة كما يبين الجدول
 

 (21الجدول )

 م(  01)حرارة درجة و (%11)لياف برطوبة نسبية ألمتصاص الرطوبة لبعض االالنسبة المئوية 

 بولي بروبيلين بوليستر اكريليك 11 - 1بولي أميد  حرير صوف قطن النوع

 صفر 2.1-2.2 0.1-2.3 2.1 22 21 1.1 النسبة المئوية
 

اع تتميز أنومع الماء، ف كيل روابط هيدروجينيةللماء على قابلية البوليمير لتش ليافألوتتوقف قدرة امتصاص ا   

 كيل روابط هيدروجينية تجعلها جيدةدية عالية القطبية وقادرة على تشأمير باحتوائها على زمالً النايلون مث

 .قاً اليمتص الماء اطن الذي ال على العكس من البولي بروبيل بياً نسمتصاص الا
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 البحث الثالث
 

 لياف التركيبيةألا
 

  Polyester البوليستر: أوالً 
 

 هم في عالم الصناعات النسيجية، ويتم تسويقه بأسماء تجارية  أللياف التركيبية األنوع من ا: يعد هذا المقدمةال -1

تحت االسم التجاري  2122كانت بريطانيا عام  وأول من حضره صناعياً  ...مختلفة منها التيريلين والداكرون

 )الداكرون باسم وأنتجته اإلنتاج حق األمريكية ) point-du ( شركة اشترت وبعدها(، Terrylene)التيرلين 

Dacron) عالمياً  األلياف إنتاج صدارة ليحتل هإنتاج انتشر فقد المميزة لخصائصه ونتيجةً  ،1950   عام.  

 :ث مراحلاليتم اصطناع البوليستر عبر ث :اصطناع البوليستر -2

يتيلن المية زائدة من اكت مع الثنائي ميتيل ترفتااستر لترفتاليك أو التفاعل بين حمض ا: ويتم فيها سترةالمرحلة ا -أ

خذ ألنتموان، ويستحسن االثي أكسيد االت التوتياء وثالوبوجود وسيط من خ م(  212-212)غليكول عند حرارة 

لمتطاير وذي قابلية ك غير االيت لسهولة تنقيتها بالتقطير على العكس من حمض الترفتالباستر ثنائي ميتيل ترفتا

 .تالمحل المنخفضة في معظم الالنحالا

لتبدأ عملية  م(،   012)يتيلن غليكول عند حرارة الويتم فيها تفاعل استرة ينحذف فيه جزيء ا: مرحلة البلمرة -ب

 ع مخطط العملية علىوبحيث يمكننا وض(، 20.222-1.222)ل ذات وزن جزيئي ما بين ساللسالً وصوالبلمرة 

 (:00) الشكل
 

 
 مخطط اصطناع البوليستر(: 00)الشكل 

 

تمرار أو إنجاز التفاعل تحت الفراغ أو بإمرار غاز خامل يتيلن غليكول باسالويستلزم استمرار التفاعل إزاحة ا

 .كي يتسنى لنا السيطرة على التفاعل والوصول للوزن الجزيئي المطلوب

وق الوزن الجزيئي المطلوب ل فسالالمتفاعل ليحد من نمو السمن حمض الخل للمزيج  اف عادةً بعض  ضوي   

نصهار الي درجة ازوجة وبالتالل البوليميرية لمنع تشكل المنتجات عالية الوزن الجزيئي واللسالبتبقيعه لنهايات الس

 .حقةالي يمكنها عرقلة عمليات الغزل الوالت

والذي ً (  Oligomersأوليغومير)بأنها غير مكتملة النمو ( 1)القيمة  n تتجاوز اللة عندما ونقول عن السلس   

الذي  التريمير الحلقي وقد يتحلق التفاعل عند مرحلته الثالثة لتفاعل البلمرة معطياً (، %2.1)بته حتى ل نستص

 ( السابق.00)كما في الشكل ( %2.1)تصل نسبته 

لية كل أثناء تطبيق عمبنفس القدر من المشا وليغوميرات ما يجعلهما يتسببانألوتتداخل التريميرات مع ا    

حوض الصباغي حتى الوصول ة باتجـاه الالبلوريـلالصباغة، إذ يتحرك كل منهما بتأثير الحرارة من المناطق ا

ون م اللكل غبار عديت والبضائع على شالآلشباع فيبدأ بالتبلور والترسب غير المنتظم على جدران اإللدرجة ا

  .ظهره ملوناً ي  صبغة والمكونات الملونة أللبقايا ا بذاته ولكن امتصاصه
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هر تقوم على ص(، والتي 03) كلنصهاري كما في الشالل اتر بطريقة الغز: يتم غزل البوليسمرحلة الغزل -ج

ي وبالتال ،بب الحلمهةسل للفصم بسالتعرض السل منعاً ( %2.22)تتجاوز الرطوبة  الالخام في فرن خاص بحيث 

لياف ألالجزيئي، فيسيل من الثقوب على شكل سائل لزج يتعرض لتيار هوائي بارد لتتجمد انخفاض الوزن ال

 .وتسحب وتلف على بكرات

 حبمتر/دقيقة، ويمكننا إجراء الس (122-222)رعة مم، ويتم السحب بس (2.2-2.0)تبلغ أقطار ثقوب المغزل    

 لنا أليافا ذات خواص فيزيائية أفضل، ويصيعطي م(  222)على البارد أو الساخن، ولكن السحب عند حرارة 

بسبب  م(  012)لي بفعل التسخين الموضعي لدرجات حرارة أعلى من صألمن الطول ا( %122)حب حتى الس

 .لحدوث أي التواء ما بين الجزيئات حتكاك، وننهي عملية السحب بالتثبيت على البخار الساخن منعاً الحرارة ا
 

 
 نصهاريالبطريقة الغزل ا غزل البوليستر(: 03)الشكل 

 

في خواصها  اً بعضها بعضعن ث السالفة الذكر يمكننا التمييز بين ألياف البوليستر الوبنتيجة المراحل الث   

 :الفيزيائية والصباغية عبر التباين بين الشركات الصانعة في

 .درجة حرارة وزمن كل مرحلة اصطناع -2

 تالرفتايتيلن غليكول، حمض الترفتاليك أو ثنائي ميتيل التالساسي: األت نقاوة اللقيم االمعد -0

 .ت ضخهالامل الداخل لمفاعل البلمرة ومعديتيلن غليكول أو نوعية الغاز الخالأسلوب سحب ا -3

 .نسبة حمض الخل المضافة -2

ئة توضعه وهي نتموان، عمر الوسيط ودرجة نقاوته ونعومتهاليد اثي أكسالت التوتياء لثاليط: نسبة خحال الوس -1

 .داخل المفاعل

 .ت السحب وزمن البقاء في مرحلة التثبيتالمعد -1

اص مزيج لزيت خ عيرات والذي يتكون منلياف كثيرة الشأللياف لحماية وتغطية األنهاء المضاف لإلسائل ا -1

 حبالس ين قالبفة برةً، إذ تتم موائمة المساوي ضخ عبر مرذذ يتوضع بعد غرفة تبريد الخيط مباش ،مع ماء نقي

  .لنمرة الشعرة الواحدة في الخيط وموقع بخاخ السائل تبعاً 

 :تقنيات تشكيل البوليستر -3

: تعود الخواص المميزة للبوليستر لحلقات البنزن في السلسلة البوليميرية، ويؤدي وجود بنية البوليستر -3-1

لقوى  عل ضعيفوالتي تنتج عن ف ،المنتظمةالزمرة العطرية لتعزيز قوة السلسلة ما يمنع تشوه المناطق غير 

 سل، ما يجعل من الصعوبة بمكان أن نحصل على شعيرات بوليستر كاملة التبلور، إنما مناطقالڤاندرڤالس بين الس

 PET نصهار العالية لبوليسترالبلورية، وتفسر درجات حرارة االبلورية إلى جانب مناطق نصف موجهة وأخرى 

 .ستيريةالة لوجود الروابط اليفاتيألليستر امقارنةً مع أنواع البو

ثنائية  قوى ڤاندرڤالس والقوى الناتجة عن الروابطج عن روابط هيدروجينية إضافة لسل فينتالأما الترابط بين الس   

ترتيب )سل القدرة على تشكيل شعيرات جيدة وعلى الميل إلى التبلور الطبية، ويعزز نشوء القوى بين السالق

ل والصباغة، أما مرونة الجزيئات النحاللمقاومة عالية للشد والرطوبة وا، وتؤدي هذه الروابط (الجزيئيةسل الالس

 (:02) يتيلن كما في الشكلالفتعود بشكل أساسي لمجموعات ا
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 (: جزيء البولي ايتيلن ترفتاالت02الشكل )

 

رارة الغزل وعمليات السحب وسرعة ودرجة حوتتأثر بنية الشعيرات بشكل كبير بأرقام عملية التشكيل كسرعة    

لجزيئات ددت انصهاري كلما تمالعيرات بزيادة السرعة في الغزل اجهاد المطبق على الشإلزداد االتثبيت... فكلما ا

 .ه بلوري أكبرج  وقوة شد أكبر واستطالة أقل وتو نتظامية بنية أعلىالبشكل أكبر مؤديةً 

جهاد الداخلي للجزيئات لخفض انكماش الشعيرات بتأمين إلقه االلتأثير بإطالسحب الحراري لذات اكما يؤدي    

 .بعادألجزيئات وبالتالي تقليل تغيرات اضبط بنية ال

 
 مخطط مصنع بوليستر(: 01الشكل )

 

 ستطالة المتبقية ومقاومةالزدياد خواص المتانة واال: يؤدي ارتفاع الوزن الجزيئي الخواص الميكانيكية -3-2 

 .التقصف

ياد المرونة والنعومة ومقاومة زدال، وفي حين يؤدي انخفاض الوزن الجزيئي لتراجع انتظامية الشعيرات   

سيء لمظهر قمشة ما يألبحيث تشكل كرات صغيرة على سطح اسل مع بعضها الحتكاك فتزداد قابلية تشابك السالا

ا خفض ضية، كما يمكننمركبات يمكنها تشكيل روابط عرنصهار بإضافة الئع المحاكة. ويمكننا رفع درجة االبضا

سل الجزيئية مع بعضها بخفض الشد. وتتحقق الثباتية ضد التجعد برفع حرارة التسخين أو خفض نسبة الارتباط الس

 .السحب

بة المناطق البلورية للمناطق صطناع ونسال: تعتمد على تقنيات عمليات االخواص الحرارية والضوئية -3-3

نصهار الوا م(،   232)، والتبلور عند م(  11)عند درجة حرارة  (التزجج)نتقال الحراري اللورية، وتقع نقطة ابالال

 م( تقريباً.  012) عند

يتميز البوليستر بمقاومة جيدة للتحلل الحراري، ويمكننا بعمليات حرارية عادية إدخال نسبة محدودة من    

فر نتيجة صألللحرارة العالية لظهور اللون ا ، ويؤدي استمرار تعرضهمجموعات الكربوكسيل في بنية البوليمير

حلل بعدها التسيت الدهيد ومن تحطم البولي فينيل استر، ويستمر المن ا Polyenaldehydes تشكل بولي انالدهيد

ستيرية، ويؤدي تعرض شعيرات المع دوران السلسلة عند الروابط ات جزيئية وجذرية الالحراري بسبب تفاع

 .من متانتها (%02)لفترة زمنية طويلة لفقدانها  م(   212)البوليستر لدرجة حرارة 
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في بنيته  نتيجة وجود حلقة عطرية تجاه النور ضافة إلى الثبات الحراري بثباتية عاليةإليستر باويتمتع البول   

وبة لفترات طويلة مع وجود رط أن تعرضه اللبولي أوليفين، إالبوليميرات كاالداخلية، وهذا ما يميزه عن غيره من 

 .كسدةألت االمن متانته بسبب تفاع الوسط سيفقده جزءاً في 

درجة  ندع: تبدي شعيرات البوليستر مقاومة عالية للحموض المعدنية الضعيفة حتى الخواص الكيميائية -3-4

 في حمض الكبريت المركز وتنحل جزئياً  ،درجات الحرارة العادية عندولمعظم الحموض القوية ، حرارة الغليان

 .الحرارة العالية بشروطوتذوب بشكل تام  ،عند الحرارة العادية

ي يعمل على وم الذأما مقاومته للقلويات الضعيفة فجيدة، ولكنه حساس للقلويات القوية مثل هيدروكسيد الصودي   

 إضعاف بلورية مسبباً الذي يخترق البنية عبر المناطق الال (2NH3CH) أمينماهة، والميتيل إلت االتنشيط تفاع

 .ستيرية وبالتالي تراجع الخواص الفيزيائيةالا الروابط 

ة نهاء، بمنحها البنية المساميإلقمشة في مراحل األالقلوي لتحسين مظهر اوتستخدم سهولة التأثر هذه بالهجوم    

 .لية التبلل وبالتالي خواص استخدام أفضلعلى سطح الشعيرات ما يعزز من قاب

ت كالبنزن الينحل بمعظم المح الكسجيني، وألفات والعوامل المؤكسدة كالماء ايبدي البوليستر مقاومة جيدة للمنظ   

ت وهالوجينات حمض الخل، وينتفخ في المحاليل المركزة لحمض البنزويك الأنه يذوب في الفينو السيتون، إألوا

 (.كارير)والفينيل فينول وحمض الساليسيليك التي تستعمل كحوامل 

لفة للماء لعدم احتوائها على مجموعات هيدروفيلية، ما يعني أن امتصاصها ألتعتبر شعيرات البوليستر ضعيفة ا   

فة لعزل أكبر وصعوبة في الصباغة وظهور الكهرباء الساكنة التي تسبب مشاكل للرطوبة أقل وجفافها أسرع، إضا

 .أثناء تطبيق بعض العمليات التقنية مثل عمليات الغزل أو الحياكة

تختلف بين الشعيرات الرطبة والجافة وحتى المبلولة، وتعتمد إماهة البوليستر بشكل كبير  الأما خواص المتانة ف   

لعدة  م(  12)إذ تم نقع مجموعات مختلفة من شعيرات البوليستر في الماء بدرجة حرارة على درجة الحرارة، 

 م(.  222)واحد عند حرارة ( بعد أسبوع %02)ولم يظهر عليها أي تراجع في متانتها، وانخفضت بمقدار  أسابيع

وجود  عب، ويساعد في ذلكومن الجدير ذكره هنا ألفة شعيرات البوليستر العالية للزيوت ما يجعل تنظيفها أص   

 .خاصة الكهربائية الساكنة

: يمكننا تطبيق المعالجة بعدة أشكال: كالمعالجة بالفضة المعروفة بمقاومتها العالية مقاومة البوليستر للبكتريا -3-5

 طريقةلمن المركبات الكيميائية، ويعيب هذه ا ةعتماد على مجموعاللياف باألروبات بإدخال أيونات الفضة في اللميك

 عية السيليكونيةمونيوم الرابأللصناعيون لغمر النسيج بمحاليل تحوي بعض مركبات ا، لذا يلجأ اكلفتها العالية نسبياً 

عالجة لعدة حية هذه المالطي سطح النسيج، ويمكن أن تدوم صحافظة تغ بتراكيز اقتصادية بحيث نحصل على طبقة  

عمليات الغسيل، وتحسن هذه المعالجة المضادة للبكتريا فتجعله أكثر قدرة على امتصاص الماء دون أن تؤثر على 

 متانة النسيج. 

 : مختصرات وتسميات ألياف البوليستر -4

ت ن على شكل حبيباوت، والتي تكالعني بولي ايتيلن ترفتاوالتي ت،  PETيرمز عادة للبوليستر اختصارا بـِ    

ومن أهم خواص البوليستر درجة توجهه التي تتناسب مع سرعة التدوير في مرحلة  ،نصهاريالجاهزة للغزل ا

 Partial Oriented Yarn غزول موجهة جزئياً  التي تعني  POYعلى خيوط البويالغزل التي نحصل منها أوالً 

-2022)سرعة السحب إلى الدقيقة، وإذا ما زادت في  متر (2022-0122)لياف بسرعة ألعندما يتم سحب ا

 (1222)أي عالي التوجيه، وإن زادت عن  HOY: Yarn Oriented High الدقيقة فيشار لها بـِ في  متر (1222

وجيه، بمعنى أن توجيهها أي ألياف تامة الت FOY: Yarn Oriented Full متر في الدقيقة أشير إليها بالمختصر

على أنه من الضروري االنتباه إلى أنه في حال تجاوزت سرعة السحب  .تالبكلمة ف يختصرصار مكتمالً، وقد 

 ( متر في الدقيقة ستعطينا نتائج معاكسة.1222)
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ها بمصطلح ، ويشار إليمضخماً  الً مليات تطعيج فيزيائية لتأخذ شكومن ناحية أخرى، تعالج ألياف البوليستر بع   

 سهلة، وكثافةً وشفافية كبر للحرارة وتصبح أقل ألوتتميز آنئ ذ بعزلها ا ، Texturizingتكستوريه من التضخيم 

  للكي. الخدمة كونها تصبح أقل قابلية للتجعد وبالتالي أقل احتياجاً 

وأعيد غزلها أطلق عليها تسمية خيوط  ( ميكرون1-2ذوات األقطار ) وإذا ما تم تقطيع شعيرات البوليستر   

 ميكرون (22)، وقد تصل حتى (التوربيني)الغزل الحلقي أو الطرف المفتوح  طريقةفتغزل إما ب ، Spunالسبن

 ألغراض  خاصة.

يقل عددها  الأقطار شعيراتها بحيث لياف التي تبلغ ألروفيبر، وتعبر هذه التسمية عن انجد ألياف الميك اً وأخير   

 ل  د، ما يعني تمتعها بسطح نوعي عاشعرة أي تكون ثخانة الشعيرات دون الميكرون الواح (322)في الخيوط عن 

 شعرة، (12)صباغ أكبر للوصول لذات قوة اللون مع البوليستر العادي الذي يكون بمتوسط  تنحتاج معه لكميا

 تزيد أو تنقص.

 البولي أميد :ثانياً 
  

 :هاأشهر البولي أميد عدة أنواع، نجد من: تندرج تحت عنوان أنواع البولي أميد -1

 :كتام بوجود الماء كمنشطالمن بلمرة الكابروويحضر  (:6: بولي األميد )1-1

 
 :ديبيكألويحضر بتفاعل ملح سداسي ميتيلن مع حمض ا: (6،6: بولي األميد )1-2

 
 :ينانتيكالأمينو ا -اثف بولي حمض ابسينول ويحضر بتك :(7)ميد ألبولي ا: 1-3

 
والحرارة  للنوربمقاومته  1،1و 1ويتفوق على البولي أميد  م(،  001)تبلغ درجة حرارة انصهار هذا النوع    

 .خرىأليكية اوبعض الخواص الفيزيائية والميكان

 :ونديكانيكألا –حمض أوميغا تكاثف ويحضر ب :11 ميدألبولي ا: 1-4

 
بعدم ذوبانه بمزيج  1،1أو  1ميد أل، ويمتاز عن بولي ام(   211)تبلغ درجة حرارة انصهار هذا البوليمير    

أو حمض النمل برغم مقاومته العالية ، (%32)ومحلول حمض كلور الماء (12:12)زوت والكبريت آلحمضي ا

 .للقلويات

ماء  الكلور ب ليفاتية مع ثنائيألمينات الثنائية األابين أطوار : ويحضر بطريقة التكاثف تالبولي أميد ترفتا :1-5

 :حمض التيرفتاليك

 
، ويمكننا الحصول *ثي فلور حمض الخلالويذوب بحمض الكبريت وث م(،  231) ههارتبلغ درجة حرارة انص   

 .ثي فلور حمض الخلالت في ثاليافه من محاليل بولي أميد ترفتاعلى أل

 العالية له. pH بسبب قيمة الـأشد الحموض خطورة لخواصه الحارقة من  ثي فلور حمض الخل واحداً اليعتبر ث*( 

ثنائي كلور  طوار التي تتم بينأل: ويتم تحضيرها بطريقة التكاثف بين اسولفونيل البنزيميدات -'4-4 -بولي: 1-6

 :سولفونيل حمض البنزوئيك وأمين ثنائي أليفاتي أو البيبيرازين -'2-2ماء  الب

 
، وتذوب في كلور حمض الخل أو م(  222)درجات حرارة فوق عند : تنصهر ت العطريةالبولي أميدوكسا: 1-7

 ، ويمكن الحصول على األلياف من محاليل البوليميرات في هذه المذيبات:(N7H6C) ميتيل البيريليدون
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عالية  ة: تتمتع هذه البوليميرات بخواص ميكانيكية وعزل كهربائي جيدين، ومقاومبولي بيرو الميليتميدات: 1-8

كامل  ت  كامل، وتتمتع بثبا م  مدة عا م(  322)تتغير عند درجة حرارة  وال، شعاع وتأثير المذيباتإلألكسدة وال

 م(:   122)مفرغ  و  وفي ج م(  202)عند تسخينها في الهواء حتى  ل  وعا

 
ة يماء الحموض العطرية ثنائية الوظيفة الحمض اليرها بتكاثف ثنائي كلور ب: يتم تحضبولي الهيدرازيدات: 1-9

 :ر مئويةميد في الدرجة صفألميتيل فوسفور ا سداسيمع الهيدرازين أو الهيدرازيدات الثنائية العطرية في محلول 

 
تكون ملونة عادة، ويمكننا أن نشكل منها ، وم(   222)هر هذه البوليميرات عند درجة حرارة أعلى من تنص   

 .ميتيل سولفوكسيدلياف من محاليلها، وتذوب في ثنائي ألوة عن االأغشية ع

 : الخواص العامة للبولي أميدات -2

في الفينول وحموض النمل والكبريت  تنحل ،(00.222-22.222) ميدات بينأليتراوح الوزن الجزيئي لبولي ا   

 ة مختلفةترك لحموض أمينيرة بتقنية التكاثف المشة المحضميدات المختلطألوكلور الماء المركزة، وتتميز بولي ا

تظام جزيئاتها دم انمينات بقابليتها للذوبان في الغول والمذيبات المعروفة بسبب عألأو لمزيج من الحموض وثنائي ا

 :لذا فإننا سنعرض لهما فقط أهم عناصر هذه المجموعة وأوسعها انتشاراً  (1،1و 1)عد البولي أميد الضخمة، وي  
 

 
 

Polyamid 6 Polyamid 6,6 

لبولي ا ير نظام التسمية الرقمية عادةً للمونوميرات التي  صنع منها البوليمير، وهكذا فإنيش :6،6البولي أميد : 2-1

وحمض مين ألي ميتيلن ثنائي استة ذرات كربون، أي سداس منهما ل  يحوي كصنع من مونوميرين  (1،1)أميد 

 .ديبيكألا

 ناعةبداية ص ات مسجالً ثينيالمريكية أوائل الثألاول مرة من قبل شركة دي بونت أل (1،1)ر النايلون ضِ ح     

ديبيك مع ألمين بمزج حمض األلياف التركيبية، ويتم اصطناعه بتحضير ملح أديبات سداسي ميتيلن ثنائي األا

 :مين في الميتانول ليترسب الملح وي نقى بإعادة البلورةألسداسي ميتيلن ثنائي ا
 

 
م مغلق ذاب هذا الملح في الماء ويسي      ما يسبب  م(  012)لدرجة حرارة   Autoclave) دد موصاص)خن في مح 

جو، ويمكننا التحكم  (02-22)ط بحدود ص البخار لضبط الضغاء، لذا نبدأ بامتصاكل بخار المارتفاع الضغط لتش

لياف هي ألن أجود األل، حمض خ( %2.0-2.1)بإضافة  (02.222-20.222) بالوزن الجزيئي في المجال

ميد عند الوصول لدرجة البلمرة ألصعب غزلها، وتسحب صهارة بولي االواقعة في هذا المجال، لكن لزوجتها ت  

 .المطلوبة على شكل شريط يعرض لتيار هواء بارد ليتجمد وي ق ط ع لقطع بوليميرية صغيرة

ت سلسلية ومرحلية الببلمرة تشتمل على تفاع (كتامالالكبرو – (ε من (1)نع النايلون يص :6: البولي أميد 2-2

 من حمض الخل كمثبت مع بعض   ماء مقطر لمفاعل البلمرة( %22-1)صهر الكبروالكتام بإضافة  الً إذ يتم أو معاً 

-022) جين ونرفع درجة الحرارة حتىكسألدة باكسألزوت لمنع اآلمن غاز ا ر  كتام للمحم بتيااللبا بلمرة، ثم ندفع
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 عات إلىسا (3-0)غط لمدة جو ليخفض الض (23-22)غط وتحت ض م(   012-012)ومن ثم لدرجة  م(  002

 :تمام عملية البلمرة التي تتم على الشكلإل كتامالجو ويترك ال( 2.1)قيمة ال

  (:أمينو الكبروئيك - (ω الً يتحلمه أو -

 
ي الحمض مينو فألكتام بهجوم تقوم به زمرة االينفتح فيها خاتم ال االنتشارت المن تفاع سلسلةبعد ذلك تبدأ  -

 :، ومن ثم في البلمرةالً ميني أوألا

 
 :لكربوكسيلمينو واألميدية عبر التفاعل ما بين زمر األرتباطات االيئات الناتجة بالتشكل المرحلي لوتشارك الجز

 
ا بين ذات وزن جزيئي م سلسالولى يعطي أليعتبر مرحلة البلمرة ا ل والذيلسيعتقد أن تفاعل الفتح المتس   

ت مرحلية أخرى ترفع أوزانها الجزيئية، ويتوازن البوليمير عادةً التلبث أن تدخل تفاعال  (،1.222-22.222)

ا ذزاحة التوازن، لإلزيئي دون أن يكون لنا أي طريقة من مونومير والبوليمير المنخفض الوزن الج( %22)مع 

 الً.صها بالماء مثاللياف باستخألإزاحتها قبل إجراء عملية غزل ا من المهم فإنه

ط تحتاج للماء كمنش الخنة مستمرة تعمل على الضغط الجوي العادي وس  م   ت أسطوانية عموديةالثم ظهرت مفاع   

ي ل البولوتتم عملية غز ،على لينساب مصهور البولي أميد من أسفلهاألكتام من االلعملية البلمرة، ي ضاف لها ال

هارة، وتلعب مجموعة من العوامل دورها في نجاح عملية الغزل مثل: درجة من الص أميد من المحلول وغالباً 

 .ليافألالغزل، لزوجة الصهارة، ونمرة ا الحرارة، موقد الصهر، حجرة وسرعة

  :6،6و  6للبولي أميد  العامةالخواص  -3

 (:1،1و 1)رتباط الهيدروجيني في المناطق البلورية للبولي أميد الطبيعة ا( 01)نرى في الشكل    
 

 1،1و  1الروابط الهيدروجنية في نوعي البولي أميد 

  

Polyamid 6 Polyamid 6,6 

  (01)الشكل 
 

   : البولي أكريلونتريلثالثاً 

 : مقدمةال -1

كريلونتريل ألية التشاركية من الياف التركيبألأحد أهم زمر ا( Poly acrylonitrile)كريليك التشكل ألياف ا   

 .لياف المحضرةألتحسين وتوجيه خواص ومواصفات ا بهدفغيرة من مونوميرات مع مقادير ص
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 فةوبإضا ائية،في محاليل م تهبلمرما تجري  لذا فإنه غالباً  ،العالي بالماء بانحاللهكريلونتريل ألامونومير  ويتميز    

 لتحوير ةركيحاديات حد تشاأل غير ذواب بالماء، إضافةً  راسباً  بالماء ليعطينا بوليميراً  مبادرات جذرية حرة حلولة

 ز صباغية.زمة كمراكالب الطلب وبخاصة أحاديات الحد الخواصه حس

وثباتها  للنور، بب مقاومتها العاليةناعات النسيجية بسعالية في عالم الص ة  ألياف البولي أكريلونتريل بأهميتتميز    

 .العالي تجاه مختلف الظواهر الطبيعية

  البولي أكريلونتريل: ألياف تصنيف -2

 (:21) ثة أصناف كما في الجدولالألياف البولي أكريلونتريل في ث تصنف   
 

 (21الجدول )

 أصناف البولي أكريلونتريل

(n% ًوزنا ) (m% ًوزنا ) مالحظات 

 

 بوليمير نقي متجانس 100 = 0 =

 ≤ 15 ≥ 85 
 Acrilan®, Orlon®Dralon ,®األلياف العادية المتداولة مثل: 

   ويطلق عليها )االكريليك( وفق التعريف األمريكي
 (Modacrylicsتعرف بـِ ) 85 > 15 <

 

 :: وأكثرها استخداماً المونوميرات المشتركة -2

Vinyl Acetate, Acrylic acid Methylester, Methacrylic acid Ethylester, Vinyl Chloride, 

Vinylidine Chloride, Styrene, Itaconic acid 
 

وهو رودانيد الكالسيوم،  PAN لبولي اكريلو نتريللياف اأول مذيب أل (2132)عام  Rein اكتشف رين   

اعي ربثنائي ميتيلن فورم أميد، بعدها حازت شركات أمريكية على براءات اختراع لمحل   (2120) واكتشف عام

في رودانيد الصوديوم أو   PANأما في اليابان فأذيب ،[SO4: (CHTetramethylsulfon(2] ميتيل سلفون

  PANبإنتاج ألياف DuPont®بدأت  (2122)وفي عام  ول،يتانول أو البروبانالا م، وخثر المحلول فيالبوتاسيو

  (:21) كما يبين الجدول (2110)عام   Casella في ذلك شركة ، تبعتهاFiber Aوالتي عرفت الحقاً باسم 

 (21الجدول )

 PAN بعض مذيبات البولي أكريلو نتريل

 
Tetramethylsulfon 

 Calcium Rhodanide O2. 4H2Ca(SCN) الكالسيوم رودانيد

 Dimethyl formamide: DMF 2)3N(CH-CO-H فورم أميد ميتيلن ثنائي

 Sodium or Potassium Rhodanide Na or KSCN الصوديوم أو البوتاسيوم رودانيد
 

 (:CHCN2Acrylonitrile: Vinylcyanide: CH=ينيل السيانيد )ڤإنتاج  -3

وتختلف  ، Amoniaمونياألوا Propylene من البروبيلن Sohio اليوم عبر عملية كريل نتريلألما ي نتج اغالباً    

 :وتسلسل التفاعلخرى عن هذه الطريقة بالمحفزات المختلفة ألالطرائق ا

 
 :يتيلناليانيد، وتقاد عبر سيان هيدرين ايتيلن وحمض السالأ عمليات طورية أخرى مع أكسيد اوتبد

 
 :ستيلنالالسيانيد إلى اكريل نتريل عبر تفاعل ضم لحمض ألكما يمكننا اصطناع ا

 
  للحصول على البولي أكريلو نتريل:البلمرة  -4

 PANأن إنتاج بوليميرات الإ ،نظرياً  بسيطاً  ع أو بدون مونومير مشترك أمراً م كريل نتريلألتعتبر بلمرة ا   

هاره لصعوبة انصهاره، إذ يتحلل قبل نقطة انص معايير الصناعية أمر صعب للغايةالقابلة للغزل بشكل جيد وفق ال
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 PANلمستحلب علىالحصول في حالة اويتم  ، ما يضطرنا إلى اللجوء لنظام البلمرة في المحلول أو المستحلب

 ،تمكننا من الحصول على مسحوق ناعم جداً  بشكل مسحوق مرشح ومغسول ومجفف، وت عتمد فقط العمليات التي

ت العض المحبفي المحلول فقط عبر  البلمرة عملياً  صعباً، وتتم ذابة قبل الغزل أمراً إلإذ أن المسحوق الخشن يجعل ا

لية البلمرة بالترسيب، نتاج العالمي عبر عمإلمن ا( %11.1)ي ويتم الحصول على حوال(، 02)كما في الجدول 

 :Dimethylacetamideأو DMF حقة في الغزل الجاف، وتذاب فيالفي العمليات ال DMF ذابة فيإلومن ثم ا

DMAC وأخيراً  ،في الغزل الرطب، أما الباقي فينتج عبر البلمرة في المحلول، ومن ثم يسحب منه الهواء ويرشح 

 غزالً رطباً.يغزل 

 (02الجدول )

 
 

 .وتتشابه تجهيزات البلمرة في كل من العمليتين باستثناء أنه في الترسيب يوجد استخراج/غسيل وتجفيف وإذابة   

 : مبادئ تجريبية ونظرية -5

أو  ، PANنتاج مسحوقإل Redox نتاج الصناعي إما عبر البلمرة في السوائل المعلقة وفق نظامإليتم معظم ا   

 (:02) إلنتاج المباشر لمحاليل قابلة للغزل كما يبين الجدوللعبر البلمرة في المحلول 

 (02الجدول )

 
 

 : البلمرة في السوائل المعلقة -6

مع فوق كبريتات البوتاسيوم وبيكبريتات الصوديوم إلى   Redoxفي نظام(  O2H-NCA7%) يؤدي محلول   

على  PAN مع التحريك عند درجة حرارة ثابتة، ويتم ترسيب كمية منالبلمرة بعد فترة قصيرة من التحريض 

  .DMFفي شكل حبيبات ناعمة، ترشح وتغسل وتجفف وتطحن، ويمكننا إذابة البوليمير

ائية لكلوريد التوتياء أو حمض في محاليل م (2112)مع المونوميرات المشتركة قبل عام  ACN وتمت بلمرة   

 .الصوديوم لتكون جاهزة لعملية الغزل مباشرةً  زوت، وبعدها في رودانيدآلا

(، 01) تتناسب مع تركيز المونومير وفق الشكل ت  بسرعا DMF في مذيب ACN ت بلمرةالوتجري تفاع   

 .ساعة (10-02)إذ تستغرق ما يقارب ، بطيئة ومعقدة جداً  DMF على أن البلمرة في
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 (01الشكل )

 

 : التجهيزات المستخدمة في البلمرة -7

 ، PANمسحوق أوالً في حال لم تتم البلمرة مباشرةً فإن معظم الشركات تستخدم طريقة الترسيب التي تؤمن    

مع محرك   ،ومن ثم تقوم بإذابته، وتتألف أبسط التقنيات المستخدمة لهذا الغرض من مفاعل أو وعاء قابل للضغط

 :خل المفاعل بمعدل ثابت وعلى الشكلوالماء والمحفز إلى دا ACN ويتم ضخ مونومير ونظام تبريد،
 

 C○0 C○40 C○50 درجة الحرارة المئوية

 ACN 7.2% 7.9% 8.4%نسبة اإلضافة المئوية من 
 

التخلص  يمكننا بعدهاى شكل حبيبات ناعمة، ل في الماء، ونحصل عليه علالنحالوالبوليمير الناتج غير قابل ل   

على مرشح أسطواني دوار، تزال بعدها العجينة المرشحة وتجفف بغسلها ح والمونوميرات غير المتفاعلة المألا من

  .تدوير المونوميرات غير المتفاعلة بالغسل بالتقطير ومن ثم إعادة ضخها إلى المفاعل يتموتسحق. كما 

عبر المضخة   Wإذ يضاف الماء ،M 1M &2 للمونوميرات  ACNمخطط عملية بلمرة( 01)ي ظهر الشكل    

1P ليآلوالمازج اM  ضافاتإلعلى، وتدخل األسفل ليخرج من األمن اAd  بعدها إلى المحلول عبر المازج الثاني 

من األسفل  2A الً آخرآخر لتدخل بعد ذلك مفاع 2P ويدخل المزيج بواسطة مضخة ثانية ،M العالي السرعة

اعل الثالث إلى المف (صلبةمحلول + جزيئات )وعبر التدفق يدخل هذا المعلق  ،تيارات مزج أفقية أيضاً  لألعلى عبر

لسحب مزيج البوليميرات والماء والمونوميرات غير المتحولة،  3P بطيء، ومن ثم تستخدم المضخة رجاج   مع

F 3F &2 وترشح مرتين cake  Polymerومن ثم تغسل عجينة البوليمير ،1F وتدخل إلى الغسيل والترشيح

المسحوق الناعم لرأس المرشح فمحطة التجميع ، وينفخ  أخيراً  Tتجفيفوتجفف في برج  H في الوحدةوتسحق 

S حقالل الستعماالتمهيدا ل: 

 
 مخطط عملية البلمرة :(01)الشكل 

 

 ولي للمونوميرألويمكن أن يكون التركيز ا، pH~ 1-4ولية بحمض الكبريت عند ألتضبط درجة الحموضة ا   

 مع التبريد. م(  11-22)درجة حرارة ما تتم البلمرة عند  وغالباً  (،%1-2.2بحدود )

ميلي ميكرون، ( 222-02)ينتج البوليمير بهذه الطريقة على شكل مسحوق أبيض بحجم حبيبات متوسط حوالي    

 واللزوجة(، 222.222-12.222)حقة في الغزل فهو بين الالمعتاد للعمليات ال WM أما الوزن الجزيئي المتوسط

(ή= 1.18-2.22 dl/g )  م( في   02الحرارة ) درجةعندDMF ،شارة لخطر انفجار مسحوقإلويتوجب اPAN 

 .عند الخزن
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إلى محطة التفريغ  3P فيتدفق المحلول عبر المضخة( 01)أما عند البلمرة في المحلول وفق المخطط في الشكل    

 :خزانات تخزين الغزل من الهواء ومرشح ذو سعة ضخمة داخل

 
 (01) الشكل

 

وفي . 1Aإلى المفاعل 2P وتوصل المضخة  Wف الوحيد أنه يتم إضافة محلول ملحي إلى خزان الماءالختالوا   

سفل فوق سطوح منحدرة وتنتقل كل قطرة إلى السطح التالي، ويجب ألغ من الهواء يسيل المحلول إلى اجهاز التفري

للمحافظة على تركيز  م(   12-22)ميلي بار، ودرجة الحرارة بين  (12-12)أن يكون التفريغ الهوائي فقط بين 

 ما تتم في مكابس ترشيحوغالباً جيدة للغزل، للحصول على قابلية  كما أن الترشيح عملية هامة جداً  المحلول،

 (:32) مسخنة بالماء وذات حجم كبير كما في الشكل
 

 
 (32الشكل )
 

ما يتم حل المسحوق في  لغزل الرطب فغالباً لللغزل الجاف، أما  DMF غالباً  PAN مسحوق فييتم حل    

DMAC ،في  أيضاً  يمكن أن يتم ذلكوDMF  ًفي  أو نادراSO]2)3(CH Dimethyl Sulfoxide: DMSO[، 

في عملية  لطويلت لتجنب الزمن االمن أية تكت ذابة خالياً اإلعملية ويتوجب أن يكون مسحوق البوليمير عند بداية 

جزاء غير المنحلة، لذا يستحسن الحصول على بوليمير متجانس عبر المزج ودرجة الحرارة ألوظهور اذابة إلا

 .المنخفضة

غاز  حيث تتم إضافة المسحوق بوجود ،ذابة باستخدام مفاعل مملوء حتى منتصفه بالمحلإللأبسط طريقة  ت طبق   

إذابة دون الساعة،  عند م(  12)تتجاوز الدرجة  الوأ م(  12-22)خامل، وتعتبر درجة الحرارة المثالية للحل بين 

ما يستوجب رفع درجة حرارة المفاعل إلى درجة الحرارة  ، Isothermicوأن تكون عملية متساوية الحرارة

 .المطلوبة في البداية ومن ثم تبريده للحفاظ على درجة الحرارة

يتم ضخ لإلى مذيب ممدد ( 2)ضاف من وي PAN آلة بسيطة للحل المستمر، حيث يوزن( 32)يظهر الشكل    

رات وتعمل داخل هذين المازجين شف(، 2) ي المخروط أو المازجين عاليي القصالمزيج إلى أحد المازجين الثنائ  

دقيقة، يتم إدخال المحلول بعدها إلى  (32)ولية لمدة ألذابة اإلكمال عملية اإلقص ذات سرعات دورانية عالية 

لمذيب ثنائي ميتيل فورم أميد  م(   12)ويمزج هناك تحت تحريك بمعدل ثابت عند درجة حرارة (، 1)المفاعل 

DMF،  إلى المفاعل الثاني للتفريغ ( 1)بسحب المحلول بشكل مستمر ودفعه عبر المرشحين ( 1)وتقوم المضخة

 .لي بارمي( 222-12)تحت الفراغ عند ضغط ( 1)نبوب األحيث يتصل المفاعل عبر ( 1)من الهواء 
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حيث يتم تحقيق التجانس، وتنقل ( 1)إلى خزان الغزل ( 1)ومرشح آخر ( 1)ينقل المحلول عبر المضخة    

 .إلى آلة الغزل( 0)نبوب ألإلى ا( 1)المحلول عبر مرشح آخر ( 1)المضخة 
 

 
 وحدة الحل المستمر (: 32الشكل )

 

 :بالطريقتين الجافة والرطبة: يمكننا إجراء الغزل غزل ألياف البولي أكريلونتريل -8

: ويتم فيها استخدام محل ثنائي ميتيل فورم أميد، إذ يتم حل البوليمير بدرجة الحرارة العادية الطريقة الجافة -8-1

حتى  عات، ويتطلب تبخير المحل رفع درجة حرارة حجرة الغزلسا (1-3)ولمدة  م(  12-12)ثم ت رفع حتى 

عادة العمل إلويتم جمع أبخرة ثنائي ميتيل فورم أميد  م(،  022)حرارة الهواء المدفوع إلى درجة ورفع  م(،  222)

 م(.  11-10)صبغة يكون هنا بحدود أليقة باير بأن درجة حرارة تشرب افيها من جديد، وتتميز طر

ذ يتوجب التخثر، إتخدم وطبيعة حوض لياف هنا بنوعية المحل المسأل: تتأثر خواص االغزل بالطريقة الرطبة -8-2

توجب خدام محل ثنائي فورم أميد يستينتفخ، لذا فإن اس الينحل فيها البوليمير و الأحواض تخثر علينا اختيار 

ممددة بتركيز  يانيداتفوسلغوال، بينما يحتاج محل السلفوسيانيد لحوض تخثر من محاليل سألأحواض تخثر تحوي ا

 لتخثرحوض ا غليكول مع ثنائي ميتيل فورم أميد، وتكون درجة حرارةثي المع الغليسرين، هكسان ث( 20-21%)

فورم أميد  ثنائي ميتيل( %01-02)إجراء الغزل في أحواض مائية تحوي  دياً جدى اقتصاألومن ا ،م(  12-222)

ب باير فيكون عادةً بين لياف هذه الطريقة بحسأصبغة أ، أما درجة حرارة تشرب م(   02-21)حرارة درجة وب

 .، وحساسيتها للحرارة بتأثير الهواء الحار أو بالتماس المباشر للحرارة أكثر منها للجافةم(  11-11)

ولى عند الدرجة أللي: اصألمن الطول ا( %122-122)كريلونتريل على مرحلتين حتى ألت سحب ألياف البولي ا   

م( 222)والثانية عند درجة حرارة أعلى من (، %022-222)بمعدل  م(  12-12)  (.%322-022)وبمعدل  ْ 

 بنية وخواص ألياف البولي أكريلونتريل:  -9

 ،(222.222-12.222)ء ألياف نظامية بين الوزن الجزيئي للبولي أكريلونتريل القادر على إعطايتراوح    

 :وتكون لها الصيغة العامة

 
قل، إذ أنه يحوي كما ألاأكريلونتريل على ( %11)ما يقرب من  (بحسب شركة باير)على أن يحوي التركيب 

 لبد منها الساوالتي نج التفاعليةباغ مراكز الص ذكرنا مونوميرات تشاركية للتحكم بالخواص النهائية المطلوبة مثل

 :بةبغة سالڤينيل البيريدين الذي يتطلب أص -0يتاكونيك الذي يستوجب أصبغة موجبة الشحنة أو إلالشحنة كحمض ا

 
ل كت الفينيل، ونرى في الشالت، خالت، اكريالدرجة حرارة التزجج مثل: ميتاكريحاديات حد يمكنها خفض ألو

 وتلعب المناطق البلورية المتشكلة دورها المهم في تعيينطناع، صالمراحل عمليات ال يحياً توضمخططا ( 02)

 .ليافألالخواص النهائية ل
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 (30الشكل )

 : التخرب الحراري للبولي أكريلو نتريل -11

 :يتفكك البولي أكريلو نتريل بتعريضه للحرارة ليأخذ الشكل التالي   

 

 : ألياف بولي ڤينيل كلورايدرابعاً 
 

 .يتم تحضيرها وفق مرحلتي: تحضير ڤينيل كلورايد لنتبعها بالبلمرة   

 :تاليتيلن وفق التفاعالستيلن أو األيتم تحضيره من ا: تحضير ڤينيل كلوريد -1
 

 ينيل كلورايدڤتحضير 

 CHCl2CH →CH + HCl ≡CH= من األستبلن: بضم كلور الهيدروجين

 من االيتيلن بضم الكلور ونزع كلور الهيدروجين
Cl2CH-Cl2→ CH 2+ Cl2 =CH2CH 

=CHCl + HCl2CHCl → 2CH-Cl2CH 
 

 : عملية البلمرة -2

كسجيني ألماء اكاسيد كمبادرات كالألبية بحضور فوق االتحالسريقتي البلمرة المعلقة أو ابط تطبيق البلمرةيمكننا    

حه كمنظم لدرجة البلمرة بحيث يكون الوزن الجزيئي الفور وأمأو فوق أكسيد البنزوئيل، ويستخدم حمض الفوس

 (:212.222-12.222) للبوليمير الناتج بين

 
 : غزل ألياف البولي ڤينيل كلورايد -3

ريقة الجافة م للغزل بالط، ويستخدبحالته اللدنة عندما يكون ثابتاً  يتم غزله بالطريقتين الجافة والرطبة، وغزله   

مذيب رباعي  أو، ( أيضاً 2:2بنسبة )سيتون مع البنزن ألأو ا (2:2بنسبة )سيتون وثنائي كبريت الكربون ألمزيج ا

 .للطريقة الرطبة (O8H4C: THF) هيدروفوران

 م(،   11-12)بالتخثر عند درجة حرارة تبدأ إذ باتها الحراري، ثانخفاض ي عيب ألياف البولي ڤينيل كلورايد    

حواض عند درجة حرارة الغليان، ويتميز بولي ڤينيل كلورايد المنتظم أللياف في األيمكننا معالجة ا الوبالتالي 

 م(.   12-21عند )البلمرة بوجود رباعي كلور التيتانيوم بثبات حراري أعلى  فراغياً 

 : ل كلورايد المكلورألياف بولي ڤيني -4

بإجراء كلورة بالحالة المعلقة أو ( %11( إلى )%11.1من )لياف الناتجة عن رفع نسبة الكلور ألويقصد بها ا   

يتان أو كلور البنزن كمذيبات كونها تذيب الباستخدام رباعي كلور ا م(  222-12)حرارة درجة بالمحلول عند 

 .البوليمير دون أن تتفاعل مع الكلور

يذاب با جيداً  كلورايد بولي ڤينيليجفف     ول األسيتون محلغزل بالطريقة الرطبة بحوض ثم ي ،سيتون الجافألو 

 .ث مراحلاليتم سحبه على ثبالماء، وأخيراً 
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 : ألياف بولي البروبيلنخامساً 
 

 :تتشكل سلسلة البولي بروبيلن من بلمرة البروبيلن   

 
 :فوق وتحت مستوي السلسلة( -3CHالميتيل ) لزمرةث التوضع ثلتالي فإن هناك إمكانيات وبا

 

 إمكانيات توضع زمرة الميتيل في البولي بروبيلين

 متماثل التركيب:

 توزع منتظم ولألسفل
Isotactic 

 

 متناوب التركيب:

 توزع منتظم بين األعلى واألسفل
Syndioactic 

 

 عشوائي التركيب:

 توزع غير منتظم 
Atactic 

 
 

عبارة عن مناطق انتقال تامة ما بين مناطق غير متماثل التركيب مع  Stereo block كما نجد مناطق فراغية   

 (.%1) زج المتماثل مع غير المتماثل في إنتاج ألياف البولي بروبيلن بنسبةمالمتماثل، لذا ي  

 : بلمرة البروبيلن -1

هبتان، من المذيبات: ال ونذكرتمرة ومتقطعة، والمتقطعة مع وبدون مذيب، بتقنيات عدة، مس اً تتم البلمرة وساطي   

زج الوسيط وتلعب نسبة م [،5H2& Al(C 4TiClor  3TiCl(3] ناتا -البنزن..، ومن الوسطاء وسطاء زيغلر

بة نستراوح بلورات صلبة، وتكل على ش إذ يكون بولي البروبيلن المنتظم فراغياً ، بة التبلوردورها في تعيين نس

م(،   32-03) درجة حرارة من وزن البوليمير، وتبدأ عملية البلمرة عادةً عند( % 2.1-2.3) الوسيط عادةً بين

من الغاز الخامل للحصول على منتج نقي،  و  جو، وتجري تحت ج (1-2)غط وتحت ض م(   12-12وتنتهي عند )

بدأ عمليات حوق، ونل البوليمير على شكل مسثم نخفف الضغط بوصولنا لنهاية عملية البلمرة ونرشح المذيب لعز

 .ل وحيد الحد بالماء وتفكك الوسيط بالغولالنحالفصل على أساس عدم قابلية ا

 ة  بمجموع راغياً ف ذ يمكننا حله عندما يكون منتظماً لعملية الغزل، إ يراً ل تحضح  ل البوليمير بالماء ويجفف ثم ي  يًغس   

ا تبخيره(، ويمكننا %32... وبتركيز  يصل حتى )(18H10C) ، الديكالين(12H10C) من المحالت منها: التترالين

 .في حجرة الغزل بالطريقة الجافة م(  022-212)حرارة عند درجة بتيار هواء ساخن 

لي فإنها لن ون وبالتايتسألتخدام حوض تخثر يحوي الغول واويمكننا لتطبيق عملية الغزل بالطريقة الرطبة اس   

ئم درجات الحرارة العالية الت لتجهيزات غزل   معه نحتاجس ماتكون اقتصادية وهو ما يدفعنا لغزله من الصهارة، 

 من طوله (%122-222)حب البوليمير المغزول من ويسم(،   032)خنة حتى فة مضخة حلزونية مسإبإض

بعض  فةتدعي إضاما يس( دقيقة، 32م( ولمدة )   222تى )حالحرارة لياف برفع درجة ألومن ثم تثبت ا ،صليألا

 .كسجين الجويأللياف بامن تلف األ كسدة خوفاً ألادات مضا
 

 سادساً: ألياف البولي ايتيلن
 

 :يتيلن وفق التفاعلاللياف من بلمرة األيتم تحضير هذه ا   

 
 : تحضير ألياف البولي ايتيلن

جو، وبوجود  (1-2)غط يتراوح بين يتيلن تحت ضالالخطي البنية ببلمرة ايتيلن اليتم تحضير ألياف بولي ا   

 .شابهة لطريقة غزل البولي بروبيلنيط، وتغزل حبيباته بطريقة موس
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 PVA  غوالألولي ڤينيل ا: ألياف بسابعاً 
 

 :من الغول الفينيلي، أي من التفاعل النظري( Poly Vinyl Alcohols) غوالألشتق بولي ڤينيل اي     

 
 : غوالألتحضير بولي ڤينيل ا

  :غوال بحلمهة بولي ڤينيل أسيتات بتصبينها بوسط حمضي أو قلويأليتم تحضير ألياف بولي ڤينيل ا   

 
-22)ل الوخ م(  32)وتتم عملية الحلمهة في محلول الميتانول بوجود هيدروكسيد الصوديوم عند درجة حرارة    

من كبريتات الصوديوم ( وزناً %0-2.1)من المحلول المائي لحوض تخثر يحوي فيتم غزل أليافه أما  .دقيقة( 21

 .صليألمن طولها ا (%122-222)بمعدل  حبثم تس

لربط الزمر الهيدروكسيلية في  م(  002-022)تتم معالجة بولي ڤينيل الغول مع الفورم الدهيد ثم تجفف عند    

 :وفق التفاعلسل بروابط ميتيلينية الذات السلسلة أو بين الس
 

 

 
 (.%22)لياف بحدود ألن الضروري أن تكون درجة أستلة اوم   

 

 وريتانأل: ألياف بولي اثامناً 

 : المقدمة -1

بهة للمطاط الطبيعي أو المطاط بخواصها المطاطية المشا (olyurethaneP) يز ألياف البولي أوريتانتتم   

ة أعلىمرونتها مع  في (البونا)ركيبي الت  ،داً ناعمة ج السحب لنمرحتكاك وإمكانيات الللعوامل الجوية وا مقاوم 

 .يمكن أن يحققه المطاط الطبيعي الوهذا ما 

 : لياف المطاطيةألاصطناع ا -2

ويتم تحضير البولي أوريتان من بلمرة (، %11)لياف المطاطية من البولي أوريتان بنسبة أليتم اصطناع ا   

 :بوتان ديول، وثانيهما إيزو سيانات مثل سداسي إيزو سيانات -2،2مونوميرين: أولهما ثنائي الوظيفة الغولية مثل 

 
 :ن غليكول ثنائي ايزو سياناتبوتيل أو بولي

 
  

ومن ثم  م(،  022) حرارة درجةند ت كأحادي كلور البنزن عالويتم تفاعل التكاثف إما في الصهارة أو بالمح   

 .يغزل من الصهارة ويسحب على البارد

جهاد الشد إلمتطاط عند تعرضها الوقابليتها ل (لوجود ذرة أكسجين في السلسلة)ليكرا بمرونتها وتتميز ألياف ال   

 (:30) جهاد المطبق كما يبين الشكلإلصلها عند رفع األوعودتها 
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 وضعيات امتطاط ألياف االليكرا(: 30)الشكل 

 

 رالراميد " الكيفأل: اتاسعاً 

 : المقدمة -1

سم الصناعي لمادة أكتشفها ستيفاني كاوليك عام الهو ا( Aramid fibres: Kevlar)ر الراميد أو الكيفاآل   

 .نحلقات ذرات الكربومن فحوم هيدروجينية تركيبية، وتعتمد سلسلتها على الترابط القوي بين  م( 2111)

  :تحضيرها -2

جموعة كتامات لتكوين مالي الحموض الكربوكسيلية أو مع المينات مع ثنائأليتم تحضيرها من تفاعل ثنائي ا   

( Para Phenylene Terephthal Amide: PPTA) سل بوليميرية منالميدية، وبالتالي تكون على شكل سأ

ا بالبروتين م شكل صفائح هياكل شبيهة نوعاً  ما تميل لمستوى غالباً  صلبة نسبياً  على شكل هيكل يتكون من جزيئات  

أكثر من مجموعات عطرية وي أو مزائج تح ،أليفاتية أو حلقية( 'R & R)كانت المجموعات  مثل الحرير، فإذا

 :راميدآللياف اأ يهايطلق علفالمتكررة من الوحدات  وزناً ( 12%)
 

 

  

 : خواص ألياف اآلراميد -3

تها ذ، وتزيد مقاومالالتي تعادل نحو خمسة أضعاف الفو اومتانته اراميد الفيزيائية خفة وزنهآلمن أهم خواص ا   

 (. 0غ/سم 2.22) وزنها النوعيبلغ يو ،fibers  Superذ بنحو العشرين مرة، ويطلق عليها اسمالعن الفوعلى الشد 

عند  بقوتها ومرونتها األلياف وتحتفظ لدرجات الحرارة العالية، راميد بمقاومة عالية جداً آلكما يتمتع بوليمر ا   

 .ذالاومتها للصدأ بالمقارنة مع الفووة عن مقالع م(،  211-)تبريدها لدرجات حرارة منخفضة دون 

 : اآلراميد ألياف واستخدامات تطبيقات -4

ستيكية لتعزيز هياكل القوارب والطائرات والدراجات، الفي الصناعات الب ادخوله اتخداماتهومن أهم اس   

ة التي الكهرومغناطيسي والصناعات العسكرية الخاصة، وتبطين السفن من مخاطر الشظايا، والعزل ضد النبضات

 الصوت والصدمات.  وامتصاصنفجارات النووية التسببها ا

 عن الحديدية الثقيلة الوزن كونها مصفوفة بشكل الً ع في مجال صناعة الدروع الواقية  بدكما تستخدم بشكل واس   

للصدمات التي تليها في أقل من عشر الثانية، لكن  جديدة متعاكس أو متصالب فإن الصدمة ستتفرع وتجد أسطحاً 

ضمن األلياف قادرة تماماً على منع الرصاصة من سطح الجديدة ألكل هذه ا تصها المادة والتي تجدالطاقة التي تم

ي الرياضات لبسة الرياضية فألحفر البترول، واة الثقيلة مثل منصات ينشاءات الهندسإلتستخدم في اكما  ،االختراق

صناعة الكونية، ول شعاعاتإلوبزات رجال الفضاء للوقاية من ابس الواقية من الحريق، المالخطرة مثل التزلج، وال

طارات المقاومة للثقب كإطارات الطائرات الضخمة. وفي صناعة المعدات السمعية لخواصه الصوتية للمخاريط إلا

 . في السماعة
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 البحث الرابع
 

 أنواع الخيوط والنسيج
 

 : تعريف -1

، ويمكن أن تكون ات غزل وحياكةيج مواد ذات أطوال وعروض وثخانات محددة، تنتج عن عمليالخيوط والنس   

عيرات مستمرة أو مغزولة، تتوفر فيها مواصفات معينة كي تكون قابلة للغزل، مثل: الطول، كل شلياف على شألا

 ...الرطوبةامتصاص المتانة، المرونة، 

 :لياف النسيجيةألصفات الخيوط وا -2

 :ليافألنوعان من احية الشعيرات، ويوجد المن أهم الخواص التي تحدد مدى ص : تعتبرالطول -2-1

 .مثل الخيوط الصنعية والتركيبية والحرير الطبيعي :شعيرات مستمرة -آ

، (بيةخيوط السبن التركي)كالقطن والصوف وبعض الغزول الصنعية والتركيبية  :شعيرات متقطعة مغزولة -ب

 .والشاب للفيسكوز

من عمليات  ءً ميكانيكية المطبقة عليها، ابتدا: يتوجب أن تتمتع بمتانة كافية لتتحمل التأثيرات الالمتانة -2-2

.. .واحتكاك والتواء وتبييض وصباغة وطباعة ط  وضغ د  بعمليات التجهيز النهائي من ش ءً ولية، وانتهاألالتحضير ا

 .تفقد الكثير من متانتها الإلخ، بحيث 

 تنقطاع عند تعرضها لتأثيرالياف النسيجية المقاومة لتغير شكلها دون األ: تمنح هذا الخاصة االمرونة -2-3

 .صلي بإزالة هذه المؤثراتألميكانيكية بحيث تعود لشكلها ا

من  مختلفة، وتعتبر هذه الخاصة ب  اف النسيجية الرطوبة الجوية بنسليأل: تمتص معظم اامتصاص الرطوبة -2-4

جانب خواص أخرى مثل ستعمال في مجال الغزل والنسيج، إلى اللياف لألحية االالعوامل المحددة لمدى ص أهم

 .، اللمعان، اللون، تأثير المواد الكيميائية وقابلية الصباغةوالنور التركيب والمظهر، مقاومة الحرارة

 :: وزعت بحسب بنيتها وصفاتها التشريحية إلىلياف النسيجية النباتيةألا -3

ن لنبات مثل البذور، وتتكون ما: تتكون من شعيرات سطحية تنمو على أجزاء مختلفة من لياف الشعريةألا -3-1

 .يا مستقيمة مثل القطنالخ

بمادة  اً بعضيا أو ألياف أولية وانضمامها إلى بعضها المن اتصال عدة خلياف ألا: تتكون هذه لياف الليفيةألا -3-2

 .ضامة تعمل بينها كالمطاط مثل التيل والكتان والجوت والرامي

 :قمشةألأنواع أو أنماط حياكة ا -4

عملية النسج  معين، وتتم ب  المتشابكة وفق ترتي: تتم عملية النسج باستخدام نوع أو أكثر من الخيوط النسيج -4-1

حاشية ية من ال، وهي الخيوط العرض(اللحمة)عادةً بتشبيك السداء أو الخيوط الطولية الموازية للحاشية مع الحدف 

 :عية الخيوط الداخلة بتركيب السداء أو الحدفللحاشية، ويتم التحكم بمواصفات النسيج باختيار نمرة ونو
 

 
 : أنماط حياكة مختلفة(33الشكل )

  

 وط مراحل العمل التالية، ونجدهاما تكون أكثر سماكة من النسيج نفسه ليمكنها احتمال ضغ أما الحاشية فغالباً    

 :ثة أشكالالعادةً على ث

 .خيوط أكثر ثخانةً الحاشية العادية: نفس النسيج العادي ولكنها من  -آ
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 .قمشة الخفيفة لمنع تمزقها وحمايتها، وتكون أعرض من العاديةألالحاشية الشريطية: تستخدم مع ا -ب

 .حاشية الفصل: تستخدم عند حياكة قماش بعرض أكثر من المطلوب -ج

 :أما عن أنواع النسيج، فنجد   

 .طلسألعادي: السادة، المبردة، االنسيج ال -آ

وبرية: يتخلل فيها خيوط إضافية إما في السداء أو اللحمة بحيث تظهر على سطح أو سطحي النسيج قمشة الألا -ب

  .على شكل حلقات مثل المناشف

يمنةً أو يسرى مشكلةً ثقوباً بحيث تلتف خيوط قمشة الشبكية: تدور هنا خيوط السداء حول الخيوط المجاورة ألا -ج

  (.البلوزات) يط الحدف من أسفل السداء على اليمينويمر خالسداء حول بعضها بشكل  متواز ، 

وتتم حياكتها عادة من خيط واحد، يتداخل مع بعضه على شكل حلقات دون : (السيلكولير)قمشة الدائرية ألا -3-2

 .الحاجة للتشابك

 عضاً ب، وإنما تتم عملية ربط الشعيرات إلى بعضها الجوخ واللبادك أي غير المحاكة: قمشة غير المنسوجةألا -3-3

قنيات نب التإلى جا. عبر عمليات تلبيد للحصول على حصيرة يمكنها مقاومة عوامل الضغط والحرارة أو الرطوبة

 (:32) قمشة غير المنسوجة كما يظهر في الشكلألالحديثة في صناعة ا
 

 
 تقنية إنتاج النسيج غير المنسوج (:32الشكل )
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 الخامسالبحث 
 

 ليافألتنمير ا

 : تعريف -1

 .لياف ووزنها بما يدلل على درجة نعومتهاأللياف أو األحدة قياسية لنسبة طول معين من االنمرة و   

 :نمرتان أساسيتانع رفت سابقاً  :ألليافلالنمر القديمة  -2

 وتساوي الطول: متر/ الوزن: غرام: Nm النمرة المترية -آ

 .وتساوي الطول: يارد / الوزن: ليبرة: Ne نكليزيةالالنمرة ا -ب

كل متوازي وبش بعضاً ها لياف المصفوفة بجانب بعضألنكليزية منسوبة للشلة على أنها: عدد االوتعرف النمرة ا   

 :أي أن .ت لطول انش واحدالمستطي
 

 مم( / )نصف قطر الخيط: مم( 01.2= لـِ )انش أو  Neالنمرة االنكليزية 

 

 :تقسم نمر الغزل بطريقتين: وزنية وطولية :ألليافلالنمر الحديثة  -3

 .الطريقة الوزنية -3-1

 :: يتميز هذا النظام بمضاعفاته وأجزائه على الشكلالتكس -3-2

لياف ألم، ويستعمل مع ا (2222)وي غرام واحد من المادة لطول ساسية، ويساألوهي الوحدة ا: Tex التكس

 .والمزدوجة القطنية والصوفيةالمفردة 

 .لياف الحريرية الناعمة جداً أل، ويستعمل ل( م2222)ميلي غرام لطول  :m. Tex الميلي تكس

 .لياف الكيماويةأللياف الرفيعة كالحرير واألم، ويستعمل مع ا (22.222)غرام لطول : D. Tex  الديمي تكس

 .شرطة الكرد والسحبألم، ويستعمل  (2222)كيلوغرام واحد لطول : K. Tex الكيلوتكس
 

 ( كيلو متر2( كيلو غرام / )2= ) K. Texالكيلو تكس 

 

كيبية أللياف التر، وخاصة في للياف الدقيقة جداً ألل ه النمرةيستخدم نظام التنمير العالمي هذ: Titerالتيتر  -3-3

 التيتر على أنه، ويعرف Denyeوالدنية  Denier ما الدنييراس عليها أيضاً  ويطلق دولياً، طلحاً غدت مصحتى 

 .متر (1.222)وزن غرام واحد بطول 

  :ونجد من مشتقات هذه النمرة

تها محدودة وقليلة، الواستعما ،لياف المعدنية الدقيقة جداً أللوتستعمل : Iscotsch Titer: Ts اسكتش تيتر

 :يارد (22.222)وتعرف على أنها وزن ليبرة واحدة لطول 
 

 متر 23.211غرام /  213.1يارد =  22.222( ليبرة / 2:= )Iscotsch Titer: Ts تيتركتش اس

 

 .مريكيةألنكليزية والفرنسية واالشمل كما ذكرنا النمر المترية واوت: Nmالطريقة الطولية  -3-2

رام، إلى الكيلوغلها طول: الكيلومتر، المتر، الميلي متر الوهي النمرة التي ي نسب من خ: النمرة المترية -3-2-1

الغرام، الميلي غرام على الترتيب، وأكثر ما يشيع استخدامه في الغزول القطنية الصوفية والكتانية لسهولة تحويل 

 .وحداته وتقسيماتها
 

 ( ملغ 2( ملم / )2( غ =)2( م / )2( كغ = )2( كم / )2= ) Nm  الوحدة المترية

 

 N ـِ لياف، ويرمز لها بألميز بتنوع وحداتها بتنوع مادة اللوزن، وتتبة الطول : وهي نسنكليزيةالالنمرة ا -3-3-2

 .يافألللولية أللة على المادة االآخر للد ف  مع إضافة حر
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 :يارد لوزن ليبرة واحدة (122)نسبة طول : وهي ebN لياف القطنيةألنمرة ا -آ
 

 ( غرام 213.1( متر / )112( ليبرة = )2( يارد / )122= )  ebNاأللياف القطنية وحدة 

 

 ( يارد لوزن ليبرة واحدة.011: وهي نسبة طول )ewNوحدة األلياف الصوفية  -ب
 

 ( غرام 213.1( متر / )032( ليبرة = )2( يارد / )011= )  ewNاأللياف الصوفية وحدة 

 

 ( يارد لوزن ليبرة واحدة.112) : وهي نسبة طولekNوحدة األلياف الصوفية الرفيعة  -ج
 

 ( غرام 213.1( متر / )120( ليبرة = )2( يارد / )112= )  ewNاأللياف الصوفية الرفيعة وحدة 

 

 .يارد لوزن ليبرة واحدة (322)نسبة : وهي elN لياف التركيبيةأللياف واألنمرة ا -د
 

 ( غرام 213.1( متر / )012( ليبرة = )2( يارد / )322= )  elNاأللياف واأللياف التركيبية وحدة 

 

 :لياف القطنيةألغرام، وتستعمل ل (122)متر لوزن  (2222)وهي نسبة طول : fNالنمرة الفرنسية  -3-3-3
 

 ( غرام 122( متر / )2222= )  fNالنمرة الفرنسية 

 

لياف المعدنية أليارد لوزن ليبرة واحدة، وتستعمل ل (222)وهي نسبة طول : aN مريكيةألالنمرة ا -3-3-4

 .سبست والزجاج وغيرهاألوا
 

 ( غرام 213.1( متر / )12.2( ليبرة = )2( يارد / )222= )  aNالنمرة األمريكية 

 

 (: نمر األلياف والخيوط00الجدول )

 الوحدات العالمية المعتمدة لتنمير األلياف الطبيعية والصنعية

 النمر

 القديمة

 : الطول )متر( / الوزن )غرام(mNالمترية 

 : الطول )يارد( / الوزن )ليبرة(eNاالنكليزية 

 النمر 

 الحديثة

 الوزنية

 التكس

Tex 
 ( م2222( غ / )2)

 ( م2222( ملغ / )2) ميلي تكس

 ( م22.222( غ / )2) ديمي تكس

 ( م2222( كغ / )2) كيلوتكس

 ( كغ2( كغ أو كم / )2( م / )2( كغ أو )2/ ) ( كم2) mNالمترية 

 Titerالتيتر 

 ( م1222( غ / )2)
 اسكتش تيتر

eIscotsch Titer: T 
 Denyeالدنية  ( ياردة22.222( ليبرة / )2)

 Denierالدنيير 

 الطولية

 eNاالنكليزية 

 ( غ213.1( متر / )112( ليبرة أو )2( يارد / )122) ebNالقطنية 

 ( غ213.1( متر / )032( ليبرة أو )2( يارد / )011) ewNالصوفية 

 ( غ213.1( متر / )120( ليبرة أو )2( يارد / )112) ekNالصوفية الرفيعة 

 ( غ213.1( متر / )0122( ليبرة أو )2( يارد / )322) elNالصنعية 

 ( غ122( م / )2222) fNالفرنسية 

 ( غ213.1( متر / )12.2( ليبرة أو )2( يارد / )222) aNاألمريكية 
- 
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 (03الجدول )

 جدول تحويل النمر المترية مقدرة بالكيلو غرام / كيلومتر

Metric Tex English: Cotton Denier Decitex 

 ديسي تكس دنيير قطن انكليزية تكس مترية

2 2222  1222 22.222 

1 022 0.12 2122 0222 

1 211 3.1 2122 2112 

1 222 2.0 2012 2222 

1 201 2.11 2201 2012 

1 220 1.3 2222 2202 

22 222 1.10 122 2222 

21 11 1.1 122 112 

02 12 22.1 212 122 

12 02 01.1 212 022 

12 21.1 31.2 212 211 

12 22.2 22 201 222 

12 20.1 21 220 201 

12 22 13 222 222 

222 22 11 12 222 

022 1 221 21 12 

322 3.3 211 32 33 
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 السادسالبحث 
 

 ليافألتحليل ا

  المقدمة:

باغة، فقد والصفي حقل النسيج  العاملون منها ب أن يتمكنمن أهم العلوم التي يتوج داً ف واحلياأليعتبر تحليل ا   

البولي أميد  ألياف إثر عمليات الصباغة والتجهيز النهائي، فوجوديؤدي الجهل بتعيين هوية ألياف نسيج ما لتخربه 

بةً بصبغة مسألأنواع ارب معظم لوان المطلوبة كونها تتشألظاهرة في ا ت  نحرافاالبأنواع أخرى قد يؤدي  ممزوجاً 

تي ال التفاعليةبغة صألف الممزوج مع القطن في حمامات اوصبغة المستخدمة، ويذوب الصألب افي نس خلالً 

 كريليك عند التحضير بدرجات الحرارةالبونات الصوديوم، وتنصهر ألياف اتستوجب إضافة هيدروكسيد أو كر

 .م(  231التي تزيد عن ) العالية الجافة

ير لياف تجاه عمليات: الحرق، التقطألنسجة على أساس ردود أفعال األتقنيات مختلفة لتحليل الذا فقد وضعت    

 .ذابةإللتمي ع، الفحص المجهري، ااغة، االجاف، الصب

 : طريقة الحرق -1

حتراق الكل اللهب والرائحة ومخلفات ااشتعالها وتميعها وش عندلياف ألمظاهر عملية الحرق بين أنواع ا تتباين   

 (:02) كما هو واضح في الجدول

 (02) الجدول

 ؤه بجامعة دمشقالح وزمالالدكتور أحمد الش (:1) عن المشروع :لياف والخيوطألمظاهر حرق أهم ا

 مظاهر الحرق النوع

قطن، قطن مؤستل، ڤيسكوز، ألياف نباتية، 

 كتان، حرير النحاس النشادري
 اشتعال برائحة الورق ودون كرات

 اشتعال برائحة الشعر ودون كرات صوف، حرير طبيعي

 من الرماد الً هيك اشتعال برائحة الشعر مخلفاً   حرير  محمل

 صابع وتنكمش من اللهبألخل مع تشكيل كرات سهلة السحق بااشتعال برائحة ال سيتاتألا

 بيضألمن رماد أكسيد الكالسيوم االً هيك يحترق تاركاً  ألجينات

  صابع، وتنكمش من اللهبألكرات قاسية، صعبة السحق با الً يشتعل مشك بولي أميد، بوليستر

 ينصهر دون أن يلتهب بولي ڤينيل كلورايد

 بالله صابع، وتنكمش منألللهب كرات سوداء، سهلة السحق باا الً يشتعل مشك أكريلو نتريل بولي

 ختبارات النسيجية للدكتور كميليو مقدسيالعن ا

 المخلفات الرائحة اللهبة المظهر النوع

 أبيض رماد احتراق الورق بارقة يشتعل لوز طبيعيسيل

 حبيبات سوداء مسامية العظماحتراق  متطايرة يشتعل صوف، حرير طبيعي

 هيكل من الرماد احتراق العظم لمم حرير  مح   يشتعل لمم حرير  مح  

 حبيبية مسامية حمضية مخرشة بارقة يشتعل أسيتات

 هيكل أبيض من الرماد احتراق الورق طفئتنبارقة  يتميع ألجينات

 كرة بيضاء احتراق السكر طفئتنبارقة  يشتعل بولي أميد

 كرة بيضاء احتراق السكر قصيرة مشحورة يتميع بوليستر

 حبيبية سوداء قاسية مخرشة طفئتن مشحورة يتميع بولي ڤينيل كلورايد

 حبيبية سوداء قاسية مخرشة شحورتت ، الطفئتنبارقة  يتميع بولي ڤينيليدين كلوريد: ساران

 قاسية حبيبية سوداء احتراق السكر تنطفئ المشحورة  يتميع بولي أكريلو نتريل

 كرة بيضاء احتراق السكر طفئنت التشحور، ت القصيرة بارقة،  يتميع بولي ڤينيل أسيتات

 كرة زجاجية صافية احتراق الشمع تنطفئ التشحور، تقصيرة،  يتميع يتيلنالبولي ا

 / مخرشة تنطفئ القصيرة، بارقة،  يتميع بولي رباعي فلور الكربون
  

 ختبار: الالصباغة بأصبغة ااختبار التلطيخ أو  -2 

ة ختبار بإحدى المجموعات الصباغية المعروفالللون، ويتم اختبار مع العينات البيضاء أو الفاتحة االينجح هذا ا   

، ويستحسن أوالً  Karminazurol, Neocarmn W, MS, Shiralastain A, D, Eمثل بأسماء تجارية

 .ر الكربونيتر أو رباعي كلوإلتنظيف العينة بغسلها با
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 ثم نغسل جيداً واحدة،  ة دقيقةلمد ونطبقها بدرجة حرارة الغرفة على العينة A-Shir نأخذ بصبغة وكمثال تطبيقي   

 :(01) بالماء ونعصرها باليد ونراقب اللون ونقارنه مع لوحة الدليل الخاصة المبينة في الجدول
 

 (01) الجدول
 Shir -1 ختبارالبحسب صبغة ا (التبقيع)نتائج اختبارات التلطيخ 

 النوع اللون

 

 النوع اللون

 أبيض
وبوليمير ك بولي ڤينيل كلورايد، بولي ڤينيليدين كلورايد،

 من كلور مع البولي اكريلو نتريل
 أصفر برتقالي

ألياف بروتينية مجددة، كازئين، أو أنواع 

 بروتينية

 أصفر
 أصفرصوف: اختبار الحرارة العالية أصفر فاتح أو 

 نحاسي فاتح إلى بني

برتقالي محمر أو 

 أزرق محمر

نايلون: اختبار الحرارة العالية نحاسي إلى 

 بني

 أسيتات السيللوز أخضر مصفر (بحسب التحميل)ل مم ح  حرير م   كريم إلى أصفر

 لياف النباتيةألحرير طبيعي وبعض ا بني ڤيسكوز أزرق محمر

 ألجينات قرنفلي مصفر حرير النحاس النشادري أزرق فاتح

 حرير خام بني غامق جداً  اكريليك وردي

 (محرر)قطن ممرسر  بنفسجي قطن أرجواني فاتح

 جوت ذهبي إلى بني قنب أرجواني فاتح

 يتلطخ الأصفر بني على البارد وأسود على الساخن، والتيفلون نفسه بني اللون لذا فإنه  يعطي الصوف المكلور لوناً 
 

 لطريقة التطبيق وشروطها ولوحة دليل ألوان خاصة بها تمكننا من فاً هذا المبدأ نجد لكل مجموعة وصى وعل   

لياف الممزوجة، فوفق لوحة الدليل السابقة سيعطينا ألعب ما يواجهنا في هذه الطريقة الوان، وأصألمعرفة نوعية ا

لذهبي إلى ا ة الممزوجة منهما ستعطينا اللونلعينلي فإن اطينا الحرير اللون البني، وبالتاأصفر، وسيع الصوف لوناً 

 ،زرق، ومظهر حرق واحدألة تقلب لون عباد الشمس إلى اوة عن أن لكليهما أبخرة قلويالالبني دليل الجوت، ع

 .وبهذا فإنهما يختلفان عن الجوت في تجربتي الحرق والتقطير

 : طريقة التقطير الجاف -3

ورقة عباد  نبوبألف وتسخن بحذر، وتوضع على فتحة افي أنبوب اختبار جايفها جيداً بعد تنظتوضع العينة    

  (:01بحسب الجدول ) ت الرصاص ونراقب تغير اللونالالشمس أو ورقة خ

 (01الجدول )

 تحليل األلياف بطريقة التقطير الجاف

 النتيجة النوع

 ألغوالا سيللوز طبيعي، ثنائي وثالثي األسيتات، بولي فينيل كلوريد

 بولي ايتيلن، بعض أنواع االكريليك الحمضية، ألجينات، بوليستر

 أبخرة حمضية

 انقالب لون ورق عباد الشمس من أزرق إلى أحمر

 صوف، حرير طبيعي، ألياف بروتينية، بولي أميد

 بعض أنواع االكريليك القلوية

 أبخرة قلوية

 انقالب لون ورق عباد الشمس من أحمر إلى أزرق

 أسوداد خالت الرصاص ألياف بروتينيةصوف، 

 يشترط لصحة النتائج أن تكون العينة من مادة واحدة
 

 : طريقة درجة التميع -4

ارة وحامل عينة وميزان حر تميع، وتستلزم مجهراً ال طانق اتوذلياف التركيبية ألدةً مع ات ستخدم هذه الطريقة عا   

دقيق، وتعتمد على كسر العينة للضوء المستقطب عند تميعها، وهذا ما يساعدنا على تعيين نقطة التمي ع عندما يجهز 

 : لياف التركيبيةألدرجات حرارة تميع بعض ا( 01) في الجدول ونستعرضالمجهر بضوء مستقطب، 
 

 (01) الجدول

 التركيبيةلياف ألدرجات حرارة تميع بعض ا

 درجة التميع المئوية الخيط

 

 درجة التميع المئوية الخيط

 011 بوليستر: ديولين، تريفيرا 021 (: برلون1بولي أميد )

 Vyeron 031بوليستر:  012 (: نايلون1،1بولي أميد )

 Grilene 001بوليستر:  Rilsan 212-211(: 22بولي أميد )

 Kodel 010بوليستر:   211-211 بولي بروبيلن

 231-201 بولي ايتيلن ضغط منخفض  222-221 بولي ايتيلن ضغط عالي
 

 :المجهري الفحصاختبار  -5
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مرة  (322)ها دون تقاطع، وتكبر ف بشكل طولي أمام بعض: تؤخذ مجموعة ألياف وترصختبار الطوليالا -أ

  :ونقارنها مع المعطيات التالية
 

 ل حراشفها المتراكبةالمن خ تظهر مباشرة الصوف وشعر الماعز

 فةألياف منبسطة ومتمددة أو ملفو يظهر على شكل القطن

 غير مميزة وأحياناً ، محزز أو مقلم تظهر على شكل أسطواني أملس، وأحيانا   الخيوط التركيبية
 

غطها القطع وليس ض إلى أن القطع العرضي يستلزم جر سكين الً من الضروري التنويه أو: يضختبار العرالا -ب

بتجهيزات خاصة تسمى ميكروتوم لنتمكن من الحصول على سماكات شرائح تصل إلى بضعة ميكرومترات فقط، 

 (:01) ل مشهد المقطع المبين في الجدولاللياف من خألوتتميز ا
 

 اختبار الفحص المجهري والميكروتوم(: 01)الجدول 

 اختبار الفحص المجهري والميكروتوم
 نوع األلياف المقطع

 

 مدور أو حلقي
زجاج، نايلون، حرير النحاس النشادري، تفلون، اكريليك 

 )كرسالن(، بوليستر )تيرلين وتريفيرا(

 ألياف بروتينية مجددة مثل الكازئين مدور مع تنقير

 صوف مدور اهليليجي

 يسكوزڤ تسنن حاد

 ألجينات تسنن غير منتظم

 كرتان مرتبطتان ببعضهما

يريل ڤينيل مع أكريلونتريل(، ڤ)كوبوليمير من كلور  Nفينون 

ع ينيل مڤ)اكريليك معدل ومثبت(، دينييل )كوبوليمير من كلور 

 اكريلونتريل مثبت(

 بولي كلور الفينيليدين )ساران( مدورة تقريباً 

 أسيتات السيللوز ثنائي أو ثالثي أو رباعي الفصوص

 (1طبيعي، انترون )بولي أميد حرير  مثلثي مع زوايا مدورة

 قطن أنبوبي ملتف

 الميكروتوم بتينيليدين ثنائي سيانيد مثڤينيلون(، بولي ڤينيل األغوال )ڤبولي  كلوي الشكل
 

 طريقة المذيبات:  -6

شف كيماوي أو التخرب في كا لياف الصنعية والتركيبية للذوبانأللياف واألم هذه الطريقة على قابلية بعض اتقو   

 (:01) الجدول يبينخر كما آلمحددة دون بعضها ا ط  بشرو
 

 (01) الجدول
 لياف الطبيعية والصنعية والتركيبيةأل بعض االقابلية انح

حمض الكبريت 

 المركز

 البارد
 ، ونتريلبولي اكريلر، بوليست(، 22/ 1،1/ 1)بولي أميد  (،3/ 0.1) سيللوز طبيعي ومجدد، حرير طبيعي، أسيتات

 وريتانألبولي ڤينيل الغول، بولي ا

 يتيلناليتيلن، بولي رباعي فلور االلياف عدا: بولي األيذيب جميع ا الساخن

 حمض كلور الماء
  بولي ڤينيل الغول(، 1/1،1) ميدألبولي ا(، 0.1) أسيتات البارد

 بولي ڤينيل الغول(، 1/1،1) ميدألبولي ا(، 3/ 0.1) أسيتات حرير طبيعي مجدد، الساخن

 بولي ڤينيل الغول(، 1/1،1) ميدألبولي ا(، 3/ 0.1) أسيتات زوت المركز الباردآلحمض ا

 حمض الخل الثلجي
 (0.1) أسيتات البارد

 وريتانألبولي ا ،(22) ميدأبولي ا ، (3/ 0.1)أسيتات  الساخن

 المركز حمض النمل
 بولي ڤينيل الغول ،(1/1،1)بولي أميد  ،(0.1)أسيتات  البارد

 وريتانألبولي ڤينيل الغول، بولي ا (،1/1،1/22)ميد أبولي ا ،(0.1/3)أسيتات  الساخن

 سيتونألا
 (1/1،1) ميدألبولي ا (،0.1)أسيتات  البارد

 (0.1)أسيتات  الساخن

 ثنائي كلور الميتان
 (3)أسيتات  البارد

 بولي ڤينيل الغول(، 3)أسيتات  الساخن

 يتيلنالبولي ا رابع كلور الكربون الساخن

 (3)أسيتات  الكلوروفورم البارد والساخن

 يتيلنالبولي ا البنزول الساخن

 يتيلنالبولي ڤينيل كلورايد، بولي ڤينيليدين كلورايد، بولي ا التولول الساخن

 يتيلنالبولي ڤينيل كلورايد، بولي ڤينيليدين كلورايد، بولي ا الكسيلول الساخن

 يتيلن، بولي بروبيلنالبولي ڤينيل كلورايد، بولي ڤينيليدين كلورايد، بولي ا أحادي كلور البنزول الساخن

 وريتانأليتيلن، بولي بروبيلن، بولي االبوليستر، بولي ڤينيل كلورايد، بولي ڤينيليدين كلورايد، بولي ا ،(22)ميد ألبولي ا أورتو ثنائي البنزول الساخن
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 السابعالبحث 
 

 لياف وجودتهاألاختبارات ا

 لياف القطنيةألخواص ا

 : تعريف -1

 .نحناءالستطالة وقابلية اللف واالطول واالليفة كل شعيرة تحمل خواص الليونة والطراوة والدقة وال   

 فرز وتصنيف القطن:  -2

لياف ألالدرجات الرئيسة ل( 32)وفق درجات تقييم خاصة، ونرى في الجدول  يتم تداول الخامات القطنية تجارياً    

 من األفضل لألسوأ: تنازلياً  القطنية مرتبة ترتيباً 

 (32) الجدول

 سوأأللفضل ألمن ا تنازلياً  لياف القطنية مرتبة ترتيباً ألالدرجات الرئيسة ل

 1 1 2 3 0 2 الجودة

 عادية عادية كاملة أقل من المتوسط تحت الوسط كاملة متوسطة متوسطة كاملة التصنيف
 

  طول تيلة القطن: -3

التيلة،  في طول ونعومة بعضاً عن بعضها لياف ألاولنفس الجوزة قد تتباين  هنأللطول تيلة القطن أهمية بالغة،    

دقيقة، أما  ل  صول لغزوقمشة الناعمة كونها تمكننا من الوألئم االستثمار أمثل، فالتيلة الطويلة تفلكل طول تيلة ا

 الت  أخرى.شنة فلها مكانتها الهامة في مجاالتيلة القصيرة الخ

 :: يمكننا تعينها من الجوزة مباشرةً أو من القطن المحلوجطرائق تعيين طول التيلة -3-1

 :: وتتم بأسلوبين نجمع بينهما ونأخذ بمتوسطهمامن الجوزة -3-1-1

 .بذرة القطن وقياس إحدى جهتيها : وتتم بفرز الشعيرات لطرفيطريقة الفراشة -آ

 .: وتتم بتسريح الشعيرات على شكل نصف دائرة وقياس نصف القطرطريقة هالو -ب

 طريقتين: : ونجد أيضاً جمن القطن المحلو -3-1-2

عض ب وضع الشعيرة بين صفيحتي زجاج معب بدقة ويحدد طولها يدوياً ، فرادياً إ: تفحص الشعيرات من الشعيرة -آ

 .الغليسرين ليؤخذ قياسها تحت المجهر

ط المتماثلة، امشألفوف من االمخبرية التي تقوم على عدة ص Sorter : وأهمها طريقة سورترمن الحزمة -ب

ط بياني على ف بشكل خصوت   ،قطالعيرات بالموتوضع العينة بينها وتمشط لعدة مرات بنفس الطريقة ثم تؤخذ الش

 .فنحصل على خط بياني يبين طول التيلة لوحة مخملية غامقة اللون

  تعيين رتب القطن: -4

، وقسمت كل رتبة من هذه ثةالوهي: إكس، زيرو، واحد، أثنان، ثتم تصنيف القطن بين خمس رتب أساسية    

-22)قم من الر ءً ابتداقمت الرتب الكاملة وأنصافها بأرقام عشرية متسلسلة ر  نصاف وأرباع، وألساسية ألالرتب ا

إلى جانب الرقم، أي تقل بحدود ربع رتبة.  )م(أما أرباع الرتب فيعبر عنها بالحرف (، 02-32-22-12-12-12

 :من خمسة رتب أساسية( 32) ويتألف مقياس تصنيف القطن السوري بحسب الجدول
 

 تصنيف القطن السوري(: 32)الجدول 

 تصنيف القطن السوري

X 
 : أثنان2 : واحد1 : زيرو0

 ثالثة: 3

 ىدنألالرتبة ا ىعلأللرتبة اا
 

 :ثة عواملالوتحدد الرتبة بثوتقسم الرتبة الواحدة إلى أربعة أرباع،    

يض على خبرة عامل الفرز، ما بين أبيض وأب هينامل تعيين رتبة القطن، ويعتمد تع: يعتبر اللون من أهم عواللون -أ

 (:30) كريمي إلى أبيض رمادي، ومحتواه من التبقيع، إذ تدخل نسبة التبقيع في تقييم الرتب كما في الجدول
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 (30) الجدول

 تأثير التبقيع على خفض رتبة القطن
 كبير خفيف اً خفيف جد معدل التبقيع
 رتبتان رتبة كاملة نصف رتبة تخفيض الرتبة

 

 الً نزو وصفة الرتب العليا، ويتدرجبيض الكريمي وهو صفة النضج والكمال، ألويتصف القطن السوري باللون ا   

 (:33) بيض الرمادي أو المبقع في الرتب المتدنية كما في الجدولألبيض فاألإلى اللون ا
 

 (33) الجدول

 تقييم القطن من لونه

 بيض الكريميألا
 بيضألا

 الرماديبيض ألا

 الرتب الدنيا صفة النضج والكمال
 

-2) قطان متوسطة التيلة، وجرى ترقيمها بأرقام أحادية متسلسلةألقطان السورية بين األ: تصنف اتيلة القطن -ب

 يلة،حاد على طول التآلآحاد وعشرات، إذ يدل رقم ا بحسب تسلسل أطوالها، وتعطى نتيجة الفرز على خانتين:( 1

 (.22( ورتبة )3( تعني تيلة )23، فنجد مثالً أن الرتبة )على رتبة القطن ورقم العشرات

 (:32) ساسية بحسب الجدولألب مئوية تقريبية للقشرة للرتب ا: يمكننا إعطاء نسقشرة القطن -ج

 (32) الجدول

 ساسيةألالرتب ا النسب المئوية التقريبية لقشرة

 ثالثة أثنان واحد صفر "زيرو" الرتبة

 %02-21 %21-22 %22-1 %1-2 مالتقيي
 

 .: وهي بقايا النبات أثناء عملية القطاف، وتقل نسبة الشوائب بالرتب العليا وتزداد مع انخفاضهاالشوائب النباتية -د

 :ثالث ة  ويتم تعيينها بطرائق رئيس لياف ودقتها:ألتعيين نعومة ا -5

 .طريقة الليفة الواحدة: وتتم بواسطة المجهر -أ

 .ل كمية قطن معينةالاء: وتتم بإمرار كمية هواء من خالحزمة بالهوطريقة  -ب

عن  ة  ل على فكرليفة نتبعها بعينات أخرى بنفس الطريقة فنحص (222)لياف بالوزن: وتتم بوزن ألطريقة ا -ج

 (:31) وزان بحسب الجدولألمدى نعومتها من فرق ا

 (31) الجدول

 ليفة   (222)لة طريقة وزن اللياف بدألنعومة ا

 غليظة جداً  غليظة وسط رقيقة جيدة ورقيقة جدا النعومة

 122 ≥ 122-212 212-312 312-322 322 ≥ : ملغالوزن
 

 ستطالة: القياس ا -6

 :ستطالة عادةً من القانوناليتم حساب ا   

÷ 1000): k.m  mfR = (P × N 
 

R :ستطالة، الاP :مقاومة الليفة " ليبرة . غرام" ،: mfN :نمرة الليفة 
 

 (:%32)لياف ألاستطالة الف والذي يبين أن الحدود العظمى لياألستطالة المئوية لعد د من االا( 31)ويبين الجدول 
 

 (31) الجدول

 ليافألستطالة المئوية لبعض االا

 كنفير فيسكوز نايلون قطن حرير صوف النوع

 ستطالةالا
 1-0 21-22 01-21 22-2 02 32-02 غرام .ليبرة

 1.2-2.3 1.2-1.3 22.3-1.1 2.1-2.1 1.2 23.1-1 غرام .كيلوغرام
 

 د  ي إجهاهما عند أاليج لولياف أهمية كبرى، إذ يتمزق النسأل: إن لقابلية استطالة ومرونة اقياس المرونة -7

( 0-صفر) ر النتيجة بينوتحصستطالة الياس المرونة عادة بنفس مقاييس امتوسط وخاصة عند المفاصل، ويتم ق

 :ليافألمرونة بعض ا( 31)حسب طول العينة، ونستعرض في الجدول 
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 (31) الجدول

 ليافألمرونة بعض ا

 ذالفو نحاس قاسي ألمنيوم حرير ڤيسكوز قطن صوف نايلون ليافألا

 01-21 21-22.1 22-1.1 2.21-2.11 2.1-2.2 2.1 2.30 2.01-2.21 المرونة
 

 وج: تعيين درجة النض -8

زدياد النضوج با تطالة والمرونة، وتتعلق درجةسالن خواص القوة واتحس القطنية ليافأليرافق درجة نضوج ا   

 (:31) ولى كما يبين الشكلألسماكة الطبقة ا

 
 لياف القطنيةألدرجات نضوج ا (:31) الشكل

 

 :اليةلياف بإحدى الطرائق التألوج ابازدياد الطبقة السيللوزية، ويتم تعيين درجة نض Lumen وتزداد كمية الليومن

 .ليافألصباغة ا .2

 .إمرار الهواء .0

 الصوديوم وعدد   ( هيدروكسيد%21)ويتم تطبيقها بأخذ محلول  ،كثر شيوعاً ألالمعالجة الكيماوية: وهي ا .3

تقل عن الدقيقة ومراقبة تغير كل ليفة على حدا، وقياس  اللياف النظيفة ووضعها تحت المجهر لمدة ألمن ا

 (:31) ص النسب التالية في الجدولالخيرة واستخألالسماكة ا
 

 (31) الجدول

 نتفاخالنسبة ا

 الليفة ميتة تماما   ليالً قالليفة ناضجة  الليفة ناضجة نضوج الليفة تام النسبة

 2.201 ≤ 2.01-2.201 2.1-2.01 1 ≥ مالتقيي

 سماكة الليفة الناضجة÷ نتفاخ = سماكة الليفة النهائية السماكة ا
 

 بالحرارة:  ظحتفااللياف لألقابلية ا -9

 م(  11)يمكننا تعيين هذه القابلية بطرائق عدة أهمها طريقة ميزان الحرارة، إذ ترفع درجة حرارة الميزان حتى    

ل زمن معين، نكرر التجربة عدة مرات ونأخذ اللياف ونقيس درجة الهبوط خألونغرزه بسرعة عالية داخل كتلة ا

 :نتائج عدة ألياف مقارنةً مع الهواء( 31)في الجدول  بالمتوسط، ونرى
 

 (31) الجدول

د من الموادالنتائج اختبارات ا  حتفاظ بالحرارة لعد 

 القطن الصوف الحرير الطبيعي الهواء المادة

 2221 2221 2012 111 : ثانيةالزمن
 

 متصاص الرطوبة: اللياف ألقابلية ا -11

ة ت الرطوبالت بأجواء مختلفة معدلياف، وقد دلت الدراساألفي تحقيق جودة ا جداً لهذه الخاصة أهمية كبيرة    

 الذي حددت قيمه بدرجة حرارة( 22) لياف على الشكل المبين في الجدولألص لبعض امتصاالت االعلى أن معد

 م(:  02±0)

 (22) الجدول

 متصاص الرطوبةاللياف ألقابلية بعض ا

 12 12 12 12 22 32 02 22 %معدل الرطوبة 

 1.2 1.1 1.1 1.1 1.2 2.3 3.1 0.2 القطن

 21.1 21.2 20.1 20.0 22.2 1.2 1.2 2.2 الصوف

 22.2 22.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 3.3 الطبيعيالحرير

 21.2 22.3 20.0 22.22 1.1 1.2 1.1 3.1 ةالتركيبياأللياف 
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  السابعالبحث 
   

 ليافألمراقبة جودة الغزول وا
 

 ذا فإنوالنسيج، لضرورات نجاح معامل الغزل من  ختبارات المعتمدة عالمياً المراقبة الجودة وفق القيم وا تبرتع   

ختبارات الاأهم ( 22)والغزول، ويبين الجدول  Sliver يتم تطبيقها على الشعيرات وشريط الكرد ت  ثمة اختبارا

 :الواجب تطبيقها على أي منتج لتحقيق درجة الجودة المطلوبة
 

 (22) الجدول

 Yarn Quality Parameters اختبارات جودة الغزل

  Trash  وساخألا، Dust الغبار Purity  النقاء

    Hairiness  التشعر، Density الكثافة، Roundness ستدارةالا، Diameter القطر Surface السطح

 Imperfection العيوب، Irregularity نتظاميةالعدم ا Evenness نتظاميةالا

 Work done العمل المبذول، Elongation ستطالةالا، Force قوة القطع  Tenacity المتانة
 

من المتغيرات الداخلية الواجب ضبطها للوصول لنتائج سليمة، والتي من  د  ويتوجب التركيز في المخبر على عد   

 :أهمها

 لتغيرات المخبرية الداخليةا

 ف العيناتالاخت العيارات ضبط الحساسات رارةالحدرجة  ت الرطوبةالمعد
 

 :Evenness Tester 80 شرطةأللياف واألنتظامية لالجهاز اختبار ا -1

إذ تحدد  ، Sliverأو شريط الكرد Roving أو المبروم Yarns ت عدم انتظام الغزولاليقيس هذ الجهاز معد   

بمدى تناسب قطره على امتداد  Capacitance principle درجة انتظام الخيط وفق ما يسمى المبدأ السعوي

 .سباب التي تؤدي إلى تدني الجودة إن وجدتألقدير جودة الخيط بدقة، ومعرفة االطول لت

 .لياف، ممرات توجيه الخيطألسير الغزل، جهاز شد ا: حوامل مواوصف الجهاز

ل مكثفات العلى إمرار المادة المختبرة من خ( 31)يعتمد مبدأ عمل هذا الجزء كما في الشكل  الجزء الفاحص:

القياس والتي تكون المسافة بين لبوسيها ثابتة وكذلك مساحة السطح المتقارب من اللبوسين، وعلى هذا ففي الحالة 

ى مر الذي يؤدي إلألالمختبرة يختلف الوسط العازل ا الطبيعية يكون الوسط العازل هو الهواء، وعند إمرار المادة

 .الكهربائية المكثف سعةف الاخت

 
 المبدأ السعوي لقياس نظامية الغزول: (31الشكل )

 

كهربائية عة الف السالختال (عقد -أماكن غليظة  -أماكن رفيعة )يؤدي تحريك المادة المختبرة ووجود العيوب فيها    

 ربائي.ف فرق الكمون الكهالي فرق السعة الكهربائية إلى اختف بواسطة دارات داخلية فالختالللمكثف، ويتحول ا

 (:20) ختبار كما يبين الجدولالبسرعات مختلفة بحسب نوع ألياف اويتم سحب المادة المختبرة 
 

 (20) الجدول

 ختبارالا السرعات المطبقة بحسب نوع ألياف

 الخيط النهائي المبروم -السحب  –شريط الكرد  النوع

 دقيقة متر/ 222 دقيقة متر/ 01 السرعة
 

انة ستعالنستطيع من دراسة هذا المنحني وافات الواردة من الفاحص حيث الختلال يتم رسم المنحني تبعاً ًْ    

ظة أو ماكن الغلياألف على أساس الختالرتفاع معامل االمن تعيين الجزء المعيب والمسبب لة المنتجة آلابمخطط 

 .ختبارالمتر من الخيط موضوع ا (2222)الرفيعة أو العقد في 
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 :جهاز فحص نسب الشوائب والوبر -2

كما في ويتألف الجهاز  (،NEPS النبس) وساخ والعوادم والوبرألهذا الجهاز بفحص نسب الشوائب وايقوم    

 :ث حجراتالمن ث( 31الشكل )

 حجرة تغذية وأسطوانة تفتيح. 

 حجرة القطن النظيف. 

 حجرة صغيرة لوضع قارورة صغيرة لتجميع الشوائب، وحامل العينة. 

ك تنقل لحامل العينة بحيث نتري طويل مبروم، ثم على شكل شريط أسطوان وت شكل يدوياً قطنية توزن عينة    

 .ليتمكن سلندر التغذية من سحبهمنها  بارزاً  جزءاً 
 

 
 يطالي الصنعإلا NATI جهاز :(31) الشكل

 

  :Twistmaticالخيط جهاز قياس عدد برمات  -3

 .عدد البرمات في الخيطتهدف هذه التجربة لتعيين    

ل الثقب الموجود في الفك المن خ متر من الخيط هوائياً  (0)ستطالة بعد سحب اليتحرك مؤشر ا: طريقة العمل

 .الدوار حتى ينطبق على الصفر وينطبق معه الفك الدوار على الخيط

فيتمدد الخيط ويتناقص (، S الحرففك البرمات باتجاه )بعد ذلك يبدأ الفك الدوار بالدوران باتجاه عقارب الساعة    

 .ستطالة ويتوقف على المسندالبرماته إلى الصفر ويتحرك مؤشر اعدد 

 ستطالةالويعود مؤشر ا ،( Zإعطاء البرمات للخيط باتجاه الحرف)تجاه المعاكس الوتبدأ عملية برم جديدة با   

ة عدد وتتم قراء ،دوران الفك الدوار آلياً  ليدل على انكماش في العينة وعندما يصل المؤشر إلى الصفر يتوقف

 .ل شاشة التحكمالالبرمات من خ
 

 
 جهاز قياس عدد البرمات(: 31)الشكل 

 

عياري نحراف المالضافة إلى اإللقيمة المتوسطة لعدد البرمات بال من: أعلى وأدنى قيمة واويحدد الجهاز ك 

 .فالختالومعامل ا

 :Category of yarn fault أصناف أخطاء الغزول -4

ثة أنواع من أخطاء عمليات الاوي على أخطاء في الصنع، ونجد ثي عرف الغزل غير المنتظم بأنه الغزل الح   

 ي:الغزل تعتمد على حجمها وطولها وتكرار حدوثها، وه

 .Irregularity نتظاميةالعدم ا .2

 .Imperfection الشوائب أو العيوب .0

 . Objectionable yarn faultالغزل المفروضة  عيوب .3
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 كانتأ ءً تجات غزل الشعيرات القصيرة، سوايتباين توزع الشعيرات في جميع من: %Um نتظاميةالعد  ا -4-1

 اتفي عدد شعير فاً الد اختعلى شكل ألياف أم مبروم أو شريط تسريح، وإذا ما تمت عملية قطع في مكان ما سنج

لتغير بنعومة الشعيرات ومدى ويرتبط مدى ا(، %22 ±)خر، وقد يبلغ التغير حتى آل نالمقطع العرضي من مكا

أصناف الغزول المستمرة نتظامية هذا حتى في البينها وبين المادة، ونجد عدم ا ف نعومة الشعيرات فيماالاخت

 .%CVm & Um: نتظامية بـِ الومة الشعيرات، ويرمز لعدم هذه اف نعالبسبب اخت

 فات المقطع العرضي الظاهرة للغزولالتعرف العيوب على أنها اخت:  Imperfectionالشوائب أو العيوب -4-2

صورة  بلذا يتم رصدها  ما تكون قليلة العدد، ويطلق عليها اسم العيوب أو الشوائب، وغالباً  في ثخاناتها وعقدها،

 :ثة أقساماللثنتظامية كونها ضعيفة التأثير، وتقسم عمليا العن جمعها مع عدم ا بدالً منفصلة 
 

 العقد –المناطق الثخينة  -اطق الرفيعة المن

 

 أنواع العيوب :(31)الشكل 
 

ت الوة عن جودة آالضبط ومراقبة عمليات التصنيع، ع وتظهر العيوب عادةً إما بسبب سوء الخام، أو لتراجع   

 .ت حديثة مجهزة تحت صيانة مستمرة من قبل مختصينالت قديمة مهترئة وآالالتشغيل بين آ

ت السحب مع ازدياد عدد البرم في تزداد صعوبة عمليا :Protection twistالبر  الوقاية من أخطاء  -4-3

 ص  مشكلة تملي فسنواجه وحدة الطول ما يؤدي لظهور أخطاء دورية في عملية البرم، أما عندما يكون البرم ضعيفاً 

 .لقيت الغزل الحالما يؤدي لظهور مشكلة الزغب في آللشعيرات  ةلخ سهالوانس
 

 
 آلة البرم(: 22)الشكل 

ة مثل ت كأخطاء دوريآلالخطاء بسبب خلل في ضبط األوال البرم المثالي للغزول بعض اوقد تظهر حتى في أح   

 ،(Apron) سطوانات في آلة الغزل الحلقي، أو ضغط السيور الجلديةألد البرم في آلة البرم، أو ضغط اقيمة ش

خطاء على شكل ازدياد كميات المناطق الثخينة والرفيعة ألما تظهر هذه ا وغالباً صفائح تغير مسافة السيور،  ونوع

 .في الغزل المنتج

 : Comberط أخطاء التمشي -3

تتم عملية جمع الشعيرات في آلة التمشيط باعتماد مسافة معينة تسمى مسافة التمشيط، وتظهر العيوب الدورية    

 .على مسافة غير مناسبة لةآلحال توضع موقع التمشيط وطاولة افي 

  :Card أخطاء عملية الكرد -4

تظهر أخطاء عملية التسريح عند غزل الشعيرات القصيرة أو العوادم عند نهاية خط التحضير أي بعد مخرج  ال    

 .آلة السحب

 :  Hairinessعيب التشعر -5

ر مشاكل في التشعر الكبي عند تقييم جودة الغزل، إذ يسبب جداً  مهماً  يعتبر قياس وتقييم التشعر وتغيراته أمراً     

 :عمليات النسيج والحياكة، مما يؤدي لتراجع في تقييم المنتج النهائي
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 مشط وطاولة التمشيط(: 22) الشكل

 
 درجات متباينة لظاهرة التشعر(: 20الشكل )

 

ثابتة وحيدة اللون على الشعيرات البارزة من جسم تسليط أشعة ليزرية ( ب23)وتتم عملية القياس كما في الشكل    

شعة الليزرية المتوازية عبر عدسات يلتقطها حساس ضوئي، في حين أن ألل، والتي تلعب دورها في تشتيت االغز

 :شعة كونه غير شفافأللجسم الغزل بذاته يكون كتيما 

 
 جهاز قياس درجة التشعر(: 23)الشكل 

 

 زةما يعني ظهور الشعيرات البار انكسار الضوء وانعكاسه على الشعيرات المنفردة، شعة المشتتة منألوتظهر ا   

 مع سب طرداً تتنا ة  للحساس الضوئي الذي يحولها لقيم يمكننا تحويلها ة  معة ساطعة يتلقفها الجهاز كإشارالبصور ة 

 .تشعر الغزل

توى ومح وشكل المقطع العرضي للغزول،من العوامل مثل: طول الشعيرات،  ة  اصية التشعر بمجموعوتتأثر خ   

لة، ووزن الزردة، ويمكننا جدولة أسباب التشعر وتغيراته على آلت البرم، وسرعة االالشعيرات القصيرة، ومعد

 (:23)الشكل المبين في الجدول 

 (23) الجدول

 أسباب التشعر

 طول وتجانس ورطوبة الشعيرات، ومحتوى الشعيرات القصيرة القطن الخام

 عمليات الغزل
 ، الشد، عمر ونوع الحلقات والزرد على آلة الغزل الحلقي، نوع الفوهات في الغزول التوربينية، برمال

 لياف وسرعة اللفألبرم ا

 درجة الحرارة والرطوبة الشروط المناخية
 

 :Diameter & Density & Roundness ستدارة والقطراللكثافة واا -6

ل توضع الأقطار الغزول من الجانبين من خ(Optical Multifunctional: OM)  يقيس الحساس البصري    

ويعتمد قياس جسم الغزول على تقنية حساس رقمي ، ت من كل طرفالت ضوئية، ومرايا ومستقبالمتناظر لمرس

حت تيتكون من آلة تصوير عالية الدقة وحساس تناظري مدمج يعمل برفقتها، وتقوم آلية العمل على إرسال أشعة 

وئيين، من المستقبلين الض ل  لياف على كألزية للحساس لتتكون صورة واضحة لحمراء على شكل حزم ضوئية متوا

 (.22) ختبار كما يبين الشكلالارزة من جسم الغزول على نتائج اودون أن تؤثر الشعيرات الب

 آخذين بعين للمقطع العرضي، دقيقاً  ختبار بتقييم القطر الرئيس المتوسط للغزول بما يؤمن وصفاً الويقوم نظام ا   

 .عتبار تقييم الشعيرات المتجمعة والبارزة من جسم الغزول، وكذلك التغيرات القصيرة الموجةالا
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 Optical Multifunctional: OM(: الحساس البصري 22الشكل )

 

 : Shape ستدارةالمعامل ا -7

قسمة بهام في جودة وجمالية المنتج النهائي، ويتم حسابه  ر  من دو لياف لما لهاألشير هذا المعامل لمدى استدارة اي   

 (:21) على قطره الصغير كما في الشكل الضلع الكبير للقطع الناقص
 

 
 (21الشكل )

 : Density الكثافة -8

 :بالغرام/السنتيمتر المكعب كوزن نوعي بشدة البرم، وتقدر وثيقاً  ارتباطاً  D ترتبط كثافة الغزول   
 

]. π. L: [g/cm24 m/dD=  
 

 : نمرة الخيطL/m: قطر الخيط، d: طول الخيط، Lحيث: 
 

ف كثافتها مع ازدياد شدة برمها، إذ تزداد كثافة غزل ممشط اللياف بذات النمرة مدى اختألوتظهر القياسات    

-2.21) بمعدلوازدياد كثافته ( %22)نقاص قطره بمقدار إل (%22) بزيادة برمه بمعدل( Nm:170) بنمرة

 (.%00(، أي بزيادة  قدرها )2.10

 :Tenacity المتانة -9

 :نظا  القياس -9-1

إذ يدل  (=kg.m/s N-2) وتقدر بالنيوتن( 21)يتم تعيينها بميزان نابضي كما في الشكل : Force القوة -9-1-1

بار، ما ختالالجاذبية مكان ا زن بقيمة تسارععلى مقدار فعل الكتلة على النابض، وترتبط قوة الو (L∆) نتقالالا

لها النابض  لنحدد قوة الثقل التي خضع (0م/ثا 1.12) ختبار بقيمة تسارع الجاذبيةاليستوجب ضرب كتلة عينة ا

 (.CN/tex) وواحدتها Tenacity وتدعى القوة المرجعية لنمرة عينة الغزل بالمتانة. متطاطالكي يحقق هذا ا
 

]2F= m.a = 1 × 9.81 [kg.m/s 

 
 اختبار القوة بالنابض لتعيين المتانة(: 21)الشكل 

 

نقطاع الزمة لحدوث االلنمرة عينة غزل بتعيين القوة ال  Eستطالةالتقاس ا :Elongation ستطالةالا -9-1-2

 HF ( حيث يكون:21) نقطاع كما في الشكلالختبار عند حدوث االتي تتناسب مع الطول الذي حققه اوال 
 

. 1000E = ∆l/l 

 (rHl) مقدار استطالة العينة المختبرة عن الوصول لقوة القطع l∆:صلي للعينة، ألالطول ا: l -ثحي
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 ستطالةالجهاز تعيين ا(: 21) لشكلا

 

وهي القيمة الناتجة عن القوة والمسافة، إذ ت عرف القوة بالقوة المبذولة : Work done العمل المحقق -9-1-3 

المتحرك حتى لحظة بلوغ القوة  والمسافة بالمسافة المقطوعة بواسطة الفكعلى العينة بشروط قيمة أعظمية، 

 :عظميةألا

W = F × l 

 المسافة المقطوعة: l، متوسط قوة استطالة القطع: F، العمل المحقق :W -حيث

 أن نمنح جميع العينات ذات Tensile testing : يتوجب علينا قبل تطبيق اختبار الشدقوة الشد المسبق -9-1-4

 لتحقيق قيم استطالة متطابقة وفقاً  (21) ولية كما هو واضح في مخطط الجهاز في الشكلألقوة الشد المسبق ا

 (.ASTM, ISO, DIN, BISFA) للمقاييس العالمية المعروفة والمعتمدة
 

 
 (: جهاز مقاومة الشد المسبق21)الشكل 

 

 (:22) اختبارها كما يبين الجدوللياف المراد ألمقدار الشد المسبق بنمرة ونوع اويتعلق 
 

 (22) الجدول

 ليافأللياف واألالشد المسبق لبعض ا

 المقياس الشد المسبق المادة الخام النوع

 قطن، صوف، حرير، كتان، مجددة Spun غزل
0.5 CN/tex 

DIN 

 ڤيسكوز، بوليستر، بولي أميد Filament شعيرات

BISFA 
 Texture تكستوريه

 CN/tex 2 ڤيسكوز، بوليستر

 CN/tex 1 ڤيسكوز
 

 :بعدد من العوامل، من أهمها HF : يتأثر اختبار قوة القطعالعوامل المؤثرة في اختبار قوة القطع -9-1-5

 (:21) ختبار كما في الشكلالتتراجع قوة القطع بازدياد طول عينة ا -2
 

 
 (: تأثير طول العينة على قوة القطع21الشكل )
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 .ختبارلاليزداد احتمال احتواء المناطق الضعيفة في العينة مع ازدياد الطول المعتمد  -0

 (.FHCV) ف قوة القطعالتقل قوة القطع للغزول ذات النمرة الواحدة مع ارتفاع قيمة معامل اخت -3

 ت الغزل كأن يكونالترتفع قيمة قوة القطع بحسب: نوعية المادة الخام، نسبة مزج الخليط، طرائق وآ -2

 .حلقي أم دوار...، شدة البرم، نوعية الشعيرات

ن والجوت الياف الطبيعية السيللوزية مثل القطن والكتأل: تتزايد قوة قطع اتأثير الرطوبة على قوة القطع -9-1-6

 .سيتاتألالفيسكوز والياف السيللوزية المجددة مثل ألت الرطوبة الجوية، وتتناقص مع االوالقنب مع ازدياد معد

 نجد تناقصاً  ت الرطوبة، فإننااللياف الحيوانية مع ازدياد معدألالقطع في القوة  خفيفاً  وفي حين أننا نلمس تناقصاً    

 .لياف التركيبية كالبوليستر والبولي أميدأللكبيراً 

 كبرصاص رطوبة ألياف التي لها قدرة على امتأل: تبدي جميع استطالةالتأثير الرطوبة النسبية على ا -9-1-7

 الً مث لياف من رطوبة، فنجدألستطالة بحسب ما امتصته االتطالة، وبالتالي تزيد أو تنقص اسالقدرة أكبر على ا

العالية للصوف  ستجابةالبسبب ا( %11)حتى ( %11)من ( %22-1)لياف الصوفية بمقدار ألتراجع استطالة ا

 .ت الرطوبة النسبيةالعلى التأثر بمعد

 : Purity النقاء -11

ر أمام بحيث تم لياف على رقائق ضوئية مرتبة خطياً ألالغزول على تصوير ايعتمد مبدأ اختبار درجة نقاوة    

وئية لياف، ويتأتى الضوء من عدة منابع ضألبتسليط شدة ضوئية أعظمية على ا منطقة اختبار كروية بيضاء تسمح

 (:12) ي الشكلالكترونية ذات إرسال ضوئي أزرق تتوضع على منطقة نصف كروية كما ف
 

 
 مبدأ قياس درجة النقاء(: 12)الشكل 

 

البنية  وساخ ألبين جزيئات ا كبيراً  وساخ كونه يمنحنا تبايناً ألكتشاف جزيئات االنسب ألزرق األويعتبر الضوء ا   

 .اللون مع الغزول البيضاء

على شكل  ASIC الكترونية مدمجةزرق بوساطة دارة ألنعكاس اللون االم تعيين وتقييم أي انخفاض كبير ويت   

 .وساخ، في حين يسجل عيب الغبار مع الحجمألشارات الممكنة لجزيئات اإلمن مجال اإشارة إذا كانت ض

وساخ والغبار، ويعطى متوسط حجم الجزيئات ألاس بتعيين متوسط مساحة جزيئات اشارة للحسإلويقوم معالج ا   

 .ختبارالالجزيئات على نتائج ا و عمق لونيؤثر سطوع أ (، والμm 9) بوحدة

 رالي للصناعات النسيجية العالميتحاد الفداللمعايير ا وفقاً  Dust والغبار Trash وساخألويتم التمييز بين ا   

ITMF على الشكل: 

  μm 500 > أوساخ

500 μm <  50 >غبار μm 
 

  (:tex 20) على غزل قطني بنمرة وساخ والغبارألصغر لألعظم واألبين الحجمين ا ( مقارنةً 12) ويبين الشكل
 

 
 (tex 20) وساخ والغبار على غزل قطني بنمرةألصغر لجزيئات األعظم واألحجمين امقارنة بين ال(: 12) الشكل
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 : طجهاز اختبار نمرة الخي -11

. فلياألف لعدد من االختالنحراف المعياري ومعامل االلياف، وتعيين قيمة األيهدف هذا الجهاز لتعيين نمر ا   

: قة النمرةالوزن خيط معروف الطول وتطبيق ععلى قياس ( 10) مبدأ عمل الجهاز المبين في الشكل ويعتمد

قات التحويل بين النمر يتم إظهار النمرة في النتيجة النهائية التي تظهر في الطباعة الل عالالطول/الوزن، ومن خ

 :كنمرة انكليزية قطنية

ebNm=1.693 × N 
 

 :Grains لة فيظهر في النتيجة النهائية بواحدةأما وزن الش
 

 ( غرام213.1( رطل انكليزي = )2( غرين = )1.222= ) ليبرة( 2)
 

صول على النمرة يجب أن نأخذ قة بين الطول والوزن، وللحالعبر نمرة الخيط عن قطره كونها ع: تختبارالإجراء ا

  ستخراج النمرة. التنمير المناسب ونقوم بوزنه، نختار بعدها نظام ال محدداً  الً طو

، رى الموزع ونثبت الخيط على الطياختبار نمرر الخيط من أدلة التوجيه ثم أجهزة الفرملة ومنها إلالجراء اإلو    

 ثم نقوم بوزنه،(، m 100ًْ ) وندور الطيار بعد التأكد من ضبط مؤشر عداد الطول ونقوم بلف طول معين غالبا

 .السابقة نحصل على النمرة المطلوبةقات الوبتطبيق الع
 

 
 جهاز تعيين النمرة(: 10)الشكل 

 : طجهاز اختبار مظهرية الخي -11

ماكن الرفيعة والثخينة والنبس وباقي ألبفحص مظهرية الخيط والتشعر وا( 13)يقوم الجهاز الواضح في الشكل    

 :العيوب

 
 ليافألجهاز اختبار مظهرية ا(: 13)الشكل 

 

لمنيوم المؤكسد والتي يلف عليها الخيط، أليركب عليه اللوحة المصنوعة من اويتألف الجهاز من الهيكل الذي    

والدليل الذي يتحرك على طول اللوحة بشكل موازي، ونقوم بإمرار الخيط من الماسورة إلى الدليل ثم إلى اللوحة، 

بشكل خطوط  ى اللوحةى محوره وبالتالي ي لف الخيط علنقوم بتشغيل الجهاز بعدها فتدور اللوحة ويتحرك الدليل عل

 .صقةالمتوازية ومت

 ثم يتم اختيار الشكل ، Standardsشكال المعتمدة عالمياً ألرن الشكل الموجود على اللوحة باوبعد انتهاء اللف يقا   

 .مطلوبةاصفات الالمماثل بشكل تقريبي وي عطى الخيط الدرجة المرفقة للشكل ويتم قبوله أو رفضه حسب المو
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 : جهاز برسلي لقياس متانة الشعيرات -14

وتعتمد  ،ن النضوج يعني ازدياد طبقات السيللوز في الليفةأللياف تبعا لدرجة النضوج، ألومة اتزداد درجة مقا   

حتى  داً جي هابأخذ عينة القطن وتمشيط ها، ويتم العمل على هذا الجهازأكثر مراكز البحوث جهاز بريسلي لتعيين

نحصل ف ليافألوزن انقطاع ونقسمه على الع بين فكي آلة الشد ونحدد رقم امن التوازي، وتوض ر  تحقق أكبر قد

 :قةالبوحدة برسلي، ونحسب مقاومة القطع من العمقدر   م  على رق
 

 2.20-)المقروء / الوزن([ × الرقم الناتج ×  22.1221] مقاومة بريسلي للقطع =
 

 (:31) لياف على أساس الجدولألويتم تصنيف مقاومة ا
 

 قة بريسلياللياف بحسب عألتصنيف مقاومة ا(: 31)الجدول 

 قة بريسلياللياف بحسب عألتصنيف مقاومة ا

 ضعيفة قريبة من الوسط وسط قوية قوية جداً  افليألتقييم ا

 12 < 12-12 12-11 11-12 11 > النتيجة
 

 (.2222)رقام بـِ ألهذه ا أللياف نضربلوللحصول على المقاومة الفعلية 

مة، من: ملز( 12)يقوم هذا الجهاز بفحص قوة شد خصلة شعيرات قطنية، ويتألف كما هو واضح في الشكل    

رطل ( 02-1)مساك بالعينة، فك علوي ثابت وآخر متحرك، ذراع مرقم من إلا امشط لتمشيط الشعيرات، فكم 

نكليزي، زئبق، ويجب أن يكون الجهاز على مستوى أفقي الا من أجزاء الرطل( 22-2)انكليزي، عربة مرقمة من 

 الً.مائل قلي
 

 
 جهاز برسلي(: 12)الشكل 

 

 ملغ (3.0)وزن الشعيرات المقطوعة:  - رطل إنكليزي (22.3)الطول القاطع: 

 نكليزي/ وزن الشعيرات بالملغالالمسافة بين الفكين = صفر: دليل برسلي = الحمل القاطع بالرطل ا

 بالملغ نكليزي / وزن الشعيراتالبوصة: نسبة برسلي = الحمل القاطع بالرطل ا (2/1)المسافة بين الفكين 

  2222×  (3.21نسبة برسلي/ )قوة الشعيرات =  دليل

 (g/tex 5.3× ) متانة الشعيرات = دليل برسلي
 

 : Classifibers جهاز تعيين أطول الشعيرات -15

طول تيلة القطن ويطابق طول التيلة بالفحص مع الرتبة. ويعتمد هذا ( 11)يحدد هذا الجهاز كما في الشكل    

  .الجهاز على مبدأ انعكاس الضوء

ويتألف الجهاز من: حجرة العينة، ساعد رفع العينة، غطاء مثقب، مقبض متحرك للمشط، المشط الحامل للعينة،    

فرشاة حديدية لتنظيف كسوة الجهاز عند تحضير العينة، الجهاز الفاحص: حجرة فرشاة لتنظيف وتسريح العينة، 

 .ضوئية

 
 ل الشعيراتاجهاز تعيين أطو(: 11)الشكل 
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 (، والتي تعني:21) وتظهر على قائمة النتائج مجموعة من الرموز كما في الجدول

 (21) الجدول

 ل الشعيراتادليل بعض رموز جهاز تعيين أطو

SL 2.5%  الشعيرات الفعالطول 

ML متوسط طول الشعيرات 

UFM كبر من الطول المتوسطألالطول ا 

SFC % سم( 20.1) بوصة (2.1)قل من ألنسبة الشعيرات القصيرة ا 

UT % معامل انتظام الشعيرات 

UR درجة انتظام الشعيرات 

CV % فالختالعامل ام 
 

 :LUCI صفرارألقياس درجة البياض وا -16

 العينة من صفرار فيدل على محتوىالة وبالتالي معدل النقاوة، أما ابيض في العينألبالبياض نسبة اللون ايقصد    

 .بيضألتي تمنع من إظهار نقاوة اللون ات العالقة والالالشوائب السمراء العاتمة والفض

الجهاز ولتحميل العينة من: كرة سوداء اللون على اليمين لتعيير ( 11)ويتألف الجهاز كما يظهر من الشكل    

المراد تعيين درجة بياضها، أسطوانة كريستال زجاجية لوضع العينة فيها، شاشة الكترونية لنتائج المعايرة، أزرار 

 .التحكم بالجهاز، معالج تحليل النتيجة وإظهار النتيجة على الشاشة
 

   
 جهاز تعيين درجة البياض(: 11)الشكل 

 

، Spectrophotometer مبدأ عمل هذا الجهاز المطياف الضوئي العادي الخاص بالملون: يشابه مبدأ عمل الجهاز

 مصباح تنغستين على سطح الشعيراتإذ يعتمد على مبدأ الكتروني بإرسال إشعاع ضوئي بطول موجي معين من 

 س الباقي، وهذا ما يدل على: منها وعك مليتم امتصاص قس

 س  أقل.متصاص أكبر وانعكاالانت قابلة لونها أقوى ك كان لياف: فكلماأللون ا 

 أي أن مقطعه الطولي أسطواني )لتواءات المن العقد أو ا لياف خالياً أللياف: فكلما كان سطح األسطح ا

 .كلما كانت درجة انعكاسه أعلى (منتظم

شعة المنعكسة على شريحة مستقبل الكتروني حيث تحول بعد ذلك قيمة رقمية، ويبين الجدول ألوبعد ذلك تستقبل ا   

 :أهم المواصفات العالمية للقطن( 21)

 (21)الجدول 

 المواصفات العالمية للقطن وفق نشرة أوستر الدولية

 2.3 النعومة  انش 3/230 طول التيلة

 غ/تكس 01 قوة الشد  %21 نتظاميةالا

 2.1 نسبة الشعيرات القصيرة  /غ022 عدد النبس

 1 صفرارالدرجة ا  2.11 درجة انعكاس الضوء

   μm < dust < 400 μm 500 عدد جزيئات الغبار  %2.2 نسبة الشوائب
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 الباب الثالث
 

 

 

 .صبغةألالنظرية الصباغية وا

 .صبغة المستخدمة في الصباغةألتصنيف ا

 . عملية الصباغةأساسيات ومبادئ 

 .صبغةألمواصفات وثباتيات ا

 .المواد الداخلة في بناء الحمام الصباغي
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 ولألالبحث ا
 

 صبغةألالنظرية الصباغية وا
 

 تعريف:  -1

تسب ويك، لها اللون باغتها مانحاً لياف المراد صألما مع ا ة  رتباط بطريقالالصباغ مركب كيميائي قادر على ا   

 .الكيميائي اللون عندما يمتلك القدرة على امتصاص حزمة ما من الطيف المرئي وعكس الباقي المركب

ويذكر الدكتور هنريش زولينغر في كتابه كيمياء اللون: يعتمد ظهور اللون على مجموعة من العوامل الفيزيائية    

-222) في مجال من أطوال موجة بينن نساإللجزء من الطيف الذي يراه اية، واوالكيماوية والفسيولوجية والنفس

ضوء أو عكس قسم منه نانومتر، ويمكن للغازات أو السوائل والمواد الصلبة الزجاجية امتصاص كامل ال (122

د وصوله بع كيمياضوئياً  الً وئي أو منعكس عن سطح عاكس تفاع، ويبدأ الضوء الصادر عن منبع ضلينفذ عبرها

 .دراك البصريإلللدماغ لنتوصل إلى ما ي سمى با مات منهالشبكية العين ليصار إلى نقل المعلو

 :بنية الصباغ -2

كرموفورات: النترو، : أو حامل اللون، ومهمته امتصاص الحزمة الضوئية، ومن أهم الالكروموفور -2-1

 ...زو، الكربونيلآلالنتروزو، ا

 الممتصة حتى أمواج أطول ما يؤدي: أو معزز اللون، ومهمته إزاحة العصابة الضوئية وكسو كرو ألا -2-2

بالماء من جهة وتثبيت الصباغ على  الً في جعل الجزيء الصباغي حلو ما يلعب دوراً  وكثيراً  ة عمق اللون،لزياد

 يل،مينو، الهيدروكسيل، الكربوكسألوكرومات: زمر اوكسألومن أهم ا، عبر تفاعل كيماوي معهااأللياف 

 ...السلفون

 ...زو، الكربونيلآلنتروزو، االنترو، ال الكروموفور

 ...مينو، الهيدروكسيل، الكربوكسيل، السلفونألزمر ا وكسو كرومألا

 
 

 

 .حمرألطول، أي من البنفسجي نحو األأو معزز اللون باتجاه الموجة ا :الباثوكرو  -2-3

 .حمر إلى البنفسجيألقصر، أي من األ: معزز اللون باتجاه الموجة االهيبسوكرو  -2-4

 .: وهي المجموعات العطرية التي ترتبط بها الكروموفوراتالكروموجين -2-5

مد وث على مدى مئة عام تعتقة كل هذه المكونات ببعضها على الشكل: بقيت البحالع الدكتور زولينغر عويجم   

توجب على المركب الكيماوي والتي يمكننا اختصارها بأنه ي ،(2111)عام  White سس التي وضعها ويتألعلى ا

 كي يمتلك القدرة التلوينية أن يحوي مجموعات أساسية، وهي الكروموفور الذي يقوم ارتباطه على مبدأ ترافق

مية تس اً وكروم، واعتمد حديثمنح اللون للمركب نسميه أوكس على وعندما يكون الكروموفور قادراً  ،الروابط الثنائية

-O-, OH ,--  لكترونات مثل مجموعاتالوكروم كمانح لوكسألا
2NH، لمجموعات كانتي أوكسوكروم ألمية اوتس

كل ت المترافقة الروابط تشبق فإن الكروموفورات الخطية مع أنظمة الحلقاس ت، وعلى مالكتروناالذة لخآلوالزمر ا

 .ما ندعوه الكروموجين

نها في لوان صنعية، وتختلف فيما بيأللمركبات اساسية ألصبغة أن معظم البنى األونجد في البحوث الصناعية ل   

اص متصالإجراء دراسة تحليلية  خرى، لذا فقد تمأليل الثانوية اصاتها وبعض التفالمواقع أو وظائف متباد

تأثير مختلف هذه العوامل على  لدراسة How بغة المتقاربة فيما بينها، وهذا ما دفع العالم هوصألمجموعات ا

طلحي في طول الموجة وعلى التوالي بمصزدياد أو التناقص التم تصنيف ا( 11) كللشب امتصاص، فبحسالا

دياد أو التناقص في قيمة زالوأطلق على ا ، Hypsochromicوكروميكوهيبس Bathochromic باثوكروميك

 . Hypochromicوهيبوكروميك Hyperchromic متصاص مصطلحي هيبركروميكالعامل ا
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أنغستروم أو  (1222-2222)طوال ألمواج الضوئية في مجال األة تتحسس االعين البشريحظة أن الومن المهم م 

 كأن يكون ضوء الشمس أو مصباح الً تراه العين بالمصدر الضوئي أو ، ويتوقف أو يرتبط اللون الذي( سم22-1)

 مسقط لون أبيض على جسعادي أم ملون، ومن ثم الشعاع المنعكس عن المادة الملونة والذي تتلقفه العين، فإذا ما 

مظاهر تغير اللون  (11) بب أنه عكس البرتقالي وامتص الباقي، ونرى في الشكلوبدا لنا أنه برتقالي كان الس

 .بتغير المصدر الضوئي أو ما يسمى الميتاميريزم
 

 
 متصاصالمتصاص مع تغير عصابة االتغير طول الموجة ومعامل ا(: 11)الشكل 

  
 تغير اللون بتغير المصدر الضوئي(: 11)الشكل 

 

ع ألوان متص جميبيضاء اللون، وعلى العكس فعندما ت ذ  جميع ألوان الطيف فإنها تبدو آنئوعندما تعكس المادة    

ا ي طلق عليهما اللونان اللون الممتص واللون المنعكس بم( 21)وداء اللون، ويظهر لنا الجدول الطيف تبدو لنا س

 :نالالمتكام
 (21) الجدول

 
 

 نظرية نشوء اللون:  -3

يماوية بسبب ها بالبنية الكصبغة ولم يستقر الوضع العلمي في تفسير ظاهرة اللون وربطألتعددت نظريات بناء ا   

 :حظة والتي يمكن إجمالها بـِ العريضة وبعض الظواهر المة خطوط مم شاذة لكل نظرية، ومع ذلك فإن ثت الالالحا

  الكترونات باي حاوياً و يكون الجزيء كبير الحجم نسبياً أن (π.)  

  ًرونية منلكتاللنظام الروابط الثنائية في الجزيء بحيث تتمكن السحابة ا ضرورة أن يكون هناك ترافقا 

 .الطنين والتحرك على كامل الجزيء بأقل طاقة ضوئية يمكن أن تصلها

 :حظاتالالم هذه Carbocyanine ويشرح لنا مثال كربوسيانين
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 (:21) نتقال اللون الممتص وفق الجدولال n إذ يؤدي ازدياد قيمة

 

 (21)الجدول 
 n تغير اللون المنعكس بتغير قيمة

 3 0 2 صفر n قيمة

 أخضر أزرق أحمر أصفر اللون المنعكس

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maher Chaar
تم النشر على موقع الكيمياء العربي من قبل المؤلف
www.arabian-chemistry.com



84 
 

 ث الثانيالبح
 

 النسيجيةصبغة المستخدمة في الصناعة ألتصنيف ا
 

 المقدمة:  -1

خذ به مخابر تأيجية وفق معيارين مختلفين، أولهما كيماوي علمي صبغة المستخدمة في الصناعة النسألنف ات ص   

 .صبغةألأخذ به الصباغون وشركات صناعة اخر تطبيقي يآلالبحث العلمي، وا

 :كبنية أساسية والمجموعة الدالة عليها أهم الوحدات الداخلة( 21): يبين الجدول صبغةألالتصنيف الكيماوي ل -2
 

 (21) الجدول

 ساسيةألوحدة البناء ا المجموعة

 

 ساسيةألوحدة البناء ا المجموعة
 2NO-R نترو R-NO نتروزو

 2R–N=N-1R–N=N–R زوآلا ثنائي 1R–N=N–R آزو

 3R–N=N-2R–N=N-1R–N=N–R..… زوآلابولي  3R–N=N-2R–N=N-1R–N=N–R زوآلاثالثي 

 ريمازول
H3SO-O-2CH-2CH-2SO-R 

Cl-2CH-2CH-2SO-R 
 ستلبين

 

 ثنائي أريل الميتان
 

 آزين
 

 انتراكينون

 

 ثي اريل الميتانالث

 

 أوكسازين

 

 تيازين
 

 اكسانتين

 

 كوينولين

 

 اكردين 

 

 ميتين
 

 اندامين 
 

 اندوفينول
 

 تيمازول 

 

 
 فتالو سيانين 

 

 كتونال

 

 أمينوكوينونز

 

 هيدروكسي كينون

 

 انديكويد

 

 كبريت

 

 

 أحادي كلور التريازينيل

 

 ثنائي كلور التريازينيل

 
 

 :صبغة بحسبألصبغة أنواع األي صنف الصباغون وشركات إنتاج ا :صبغةألالتصنيف التطبيقي ل -3

 ...، صوفتفاعليةئمة: قطن مباشرة، قطن اللياف المألنوعية ا .2

 ...شروط التطبيق: حرارة عالية، ضغط جوي، حمام إرجاع .0
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 قاعدي أو مهنية شائعة، كأن نقول صباغ ت  مياما والتطبيقية كتس فيما بين العلمية نوعاً  ميات أحياناً وتتداخل التس   

  .اكريليك، صباغ حمضي أو صوف

 ليافألبب قابلية بعض ابس نخرج عنه أحياناً  قد صبغة والذيألنيف التطبيقي لالتص (12)ونرى في الجدول    

صبغة المعلقة، ألبا (%2.1)دون كريليك بالتراكيز الضعيفة الباغة انجد أنه يمكننا صالً أكثر من نوع، فمث ربلتش

 المهنية متأصلة كي  ت  تلزم خبراعن هذا الجدول يس ج  ...، وكل خرورةبغة المعلقة أو المباشصألباالبولي أميد و

 .اقتصادية العملية ككل والثباتيات والكلف المطلوبة أي الخروج عن الحدود الدنيا من المواصفات يسبب
 

 (12) الجدول

 صبغةألالتصنيف التطبيقي ل

 درجة الحرارة الملح الوسط الصباغ

 لياف السيللوزية والفيسكوزألا

 معتدل إلى قلوي المباشرة " الديركت "

 تحتاج

 م  11

 " التفاعلية " الرآكتيف

 قلوي

 م  32/22/12/12

 م  22/12/12 حواضألا

 م  11 الكبريتية " السلفور"

 / بارد11 الديأزةساس وحمضي لحوض ألقلوي لحوض ا النفتول " الديازو"

 الصوف

 " سيدألالحمضية " ا
 حمضي

 المعدنية المعقدة م  221 تحتاج

 حمضي يتبعه حوض حمضي للمعالجة بالكروم الكرومية

 البولي أميد

 م  11 تحتاج ال حمضي سيد "ألالحمضية " ا

 سيتاتألا

 م  12 تحتاج ال حمضي المبعثرة " الديسبرس "

 تري أسيتات

 م  202 تحتاج ال حمضي المبعثرة " الديسبرس "

 البوليستر

 م  232 تحتاج ال حمضي المبعثرة " الديسبرس "

 البولي أكريلو نتريل

 م  221حتى  قد تحتاج حمضي القاعدية الموجبة
 

 (:12) الجدولمركبات  مجموعة أفرادمن  صبغة الحاوية في بنيتها واحداً ألنِعت قائمة ام  : صبغة والتلوثألا -4

 (12)الجدول 

 00/3/0223قائمة البنى أو الزمر الممنوعة المسببة لمنع األصبغة المعتمدة بهيئة المواصفات والمقاييس السورية بتاريخ 
3-3’-Dimethoxydbenzidine 11 

 

4-Aminodiphenyl 1 

3,3-Dimethlbenzidine 12 Benzidine 2 

3,3’-Dimethyl-4,4 diaminodi-phenylmethane 13 4-Chloro-o-toluidine 3 

p-Kresidine 14 2-Naphthlamine 4 

4,4’-Methylene-to-(2-chloraniline) 15 O-Aminoazotoluol 5 

4,4’-Oxydianiline 16  2-Amino-4-nitrotoluol 6 

4,4’-Thiodianiline 17  p-Chloraniline 7 

o-Toluidine 18  2-4-Diaminoanisol 8 

2,4-Toluylendiamine 19  4,4’-Diaminodiphenylmethane 9 

2,5,5-Trimethylaniline 20  3,3’-Dichlorbenzidine 10 
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 البحث الثالث
 

 أساسيات ومبادئ العملية الصباغية
 

 :ادمصاص، انتشار، ارتباطث: هجرة، الم العملية الصباغية عبر مراحل ثتت ساسية للصباغة:ألالمفاهيم ا -1

محلول لا نتركة بيباغ من الوسط المائي حتى الحدود المشانتقال جزيئات الصلها التم خي: ومرحلة الهجرة -1-1

 الث:ث ة  رئيسل بمردود هاتين المرحلتين عوامويتحكم  اً،طحيومن ثم ادمصاصها س ،عيرات وبالعكسوسطح الش

 اكناً كهربائياً س وعند غمرها بالماء كموناً  الً يللوزية مثلياف السألب اتكتس :لقوى الكهربائية الكامنةا -1-1-1

 وعلى العكس منمعتدل،  ط  سالبة في وس ت  تجعلها تكتسب شحنا  Zeta potentialي طلق عليه اسم مفعول زيتا

 .البروتينية شحنات موجبة في وسط حمضي وسالبة في وسط قلوي التي تكتسب ليافألا
 

 
 (11)الشكل 
 

به أو على شكل أيونات ش متأينة جزئياً  في المحلول المائي غير متأينة أو األصبغة: تكون معظم الحرارة -1-1-2

كما  بياً ، وبالتالي لتشكيل تجمعات كبيرة نسبعضاً ما يدفعها للتجمع على بعضها الصابون،  تحاكي جزيئاتغروية 

تالي ارتفاع غر بفعل ارتفاع درجات الحرارة وبالأص ت  وتتكسر هذه التجمعات لتجمعا (،12) كلفي الش نرى

  :هتزازية، وبإضافة مواد مبعثرة تمنعها من تشكيل مثل هذه التجمعاتالطاقتيها الحركية وا
 

   

 تشكل تجمعات من جزيئات الصباغ غير قادرة على االختراق تكتل جزيئات الصباغ تبعثر جزيئات الصباغ

 (12الشكل )
 

السيللوزية  ليافألهما يعانيان من حالة تنافر مع اصبغة المباشرة والحمضية أنيونيين، فإنألكروموفورا اولما كان    

ل ملح فة كهرليت مثضاي، لذا فإن إلياف البروتينية في الوسط الحمضألفي حالة ا ب  بفعل كمون زيتا، ولتجاذ

لياف، ألا صبغة نحوألت جذب االع من معدلياف السيللوزية ما يرفألالصوديوم سيخفف كمون زيتا في ا كبريتات

وتينية لياف البرألية تجاه اصبغة الحمضألصناف القديمة من األوعلى العكس فإنه سيخفف من الهجوم السريع ل

 .كعامل مؤخر يرفع درجة التسوية

ضمن  ونصبغة أن تكأللياف وجزيئات األابط مشتركة أو هيدروجينية بين ا: يستلزم تشكيل روالتحريك -1-1-3

تروم، ومن أنغس (222)كنة بحدود أنغستروم، وللقوى الكهربائية السا (1-2)هذه الروابط، أي بحدود كيل مجال تش

 هتزازية العتبار الحركة االأطول آخذين بعين ا لياف ما يجعلنا نحتاج زمناً ألصبغة واألتنافر متبادل بين اهنا ينشأ 

غة من بصألالروابط ذي المجال الصغير، والبدء باستنزاف ا دخالها ضمن حقل تشكلإلللجزيئات في المحلول 

هتزازية للجزيئات الة حرارة الحمام لدعم الفعالية الحالة التوازن، وهذا ما يدفعنا لرفع درج والً وص المحلول

يبطل مفعول  فة ملحضاإلت الصباغية شبه الغروية من جهة، والاأللياف وتكسير التكتطح وبالتالي وصولها حتى س

 .زيتا كما سبق وذكرنا من جه ة أخرى

باتجاه العمق، أي باتجاه الفراغات  األليافوانتشارها من سطح  األصبغة: تعني اختراق نتشارالمرحلة ا -1-2

 :لياف، وترتبط فعالية هذه المرحلة بعدة عوامل، من أهمهاأللموجودة بين المناطق البلورية لالبينية ا

  الصباغ ازدادت سرعة انتشارها اتفكلما صغر حجم جزيئات الصباغية: الجزيئوشكل حجم. 

 لياف والتي تزداد بازديادهاألعدد المسامات الموجودة في واحدة السطح للبنية الدقيقة ل. 
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  زدياد التركيز جزيئات األصبغة المتواجدة عند الحد الفاصل بين المحلول وسطح النسيج والذي يؤدي

 ز.نتشار بازدياد التركيالا

ة بروابط مشتركة أو هيدروجيني األليافمع  باغجزيئات الص: ويتم في هذه المرحلة ارتباط رتباطالمرحلة ا -1-3

 .أو بقوى أخرى ذات طبيعة فيزيائية أو أيونية

تي يتم وال السيللوزية األلياف صباغةالمطبقة في  التفاعلية األصبغة: ونجدها عند الرابطة المشتركة -1-3-1

  .وغيرها نعات فعالة مثل مجموعة ڤينيل سلفوولية عبر مجموألبينها وبين زمرة الهيدروكسيل ا التفاعل الكيماوي

البروتينية التي تتمتع بخاصة التذبذب في الوسط المعتدل،   األليافعند  : ويحدث غالباً يونيألرتباط االا -1-3-2

 تاركةً  وتتعدل الشحنة السالبة بإضافة الحمضمين المتجاورتين، أليل واإذ يتشكل ملح أيوني بين زمرتي الكربوكس

 .مين ترتبط بأيون الصباغ السالبألشحنةً موجبةً على زمرة ا

وابط و تشكيل رمينألزو واآللحاوية على زمر كالهيدروكسيل واصبغة األيمكن ل: الرابطة الهيدروجينية -1-3-3

 .السيللوز في هيدروكسيلال هيدروجينية مع زمر

 ة أن ترتبطتوية منتظمصبغة الحاوية على سلسلة برافينية طويلة وبنية مسأل: يمكن لالفيزيائيةالقوى  -1-3-4

يرفع  فرعة ًليفاتية غير المتألسل االدد الحلقات العطرية أو السوفية، وكذلك فإن ازدياد عاأللياف الصب جيداً  ارتباطاً 

 إضافية قادرة على تشكيل روابط.النسيج عن أن نضيف للصباغ مجموعة  ومن ميل الصباغ نح كثيراً 

 :سرعة العملية الصباغية -2

ممكن بشرط  توقعلى للصباغة بأسرع ألستنزاف االت االدية العملية الصباغية أن نصل لمعدينبغي لرفع اقتصا   

العملية  سضافة بعض العوامل المساعدة لرفع سرعة وتجانإلية والثباتيات، لذا فإننا نلجأ باغة عالية التسوتحقيق ص

 :نتشار عبر عدة عوامل، أهمهاالت االككل وبالتالي رفع معد

 .رفع درجة الحرارة .2

 .التحريك .0

 .صبغة ما يستلزم إضافة عوامل البعثرة والتسويةألمنع تكتل ا .3

 .تالالمبل .2

 .صبغة التي تستلزم كهرليتات كاأللياف السيللوزيةألالكهرليتات ل .1
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 البحث الرابع
 

 مواصفات وثباتيات األصبغة
 

 : المقدمة

شركات لير لها اصة وفق معايير نظامية تشفات خال قدرتها على تحقيق مواصالاألصبغة عادةً من خيتم تقييم    

 .النتائج رقمية أو حروف تعكس م  بقيختبار الذي اعتمدته ومجدولةً الالمنتجة عادةً وفق نظام ا

 Easyمن E الثباتيات، ومن الحروف ما يدل على مواصفات وخواص الصباغ كالدالةرقام ما يدل على ألفمن ا   

ت ختباراالوتعتبر نظم ا، عند درجات الحرارة المنخفضة (الديسبرس)األصبغة المبعثرة ة على سهولة امتزاز لالدلل

نظم  ( أهم10)هم في تعيين القيمة العملية والمادية للصباغ، ونجد في الجدول ألالتي تحدد الثباتيات المرجع ا

 :ختبارات السائدة في العالمالا
 (10) الجدول

 أهم نظم االختبارات السائدة في العالم

 The American Association of Textile Chemises & Colorists: AATCC  الجمعية األمريكية لكيماوي  وصباغي النسيج

 The International Organization of Standardization: ISO  معايير المنظمة الدولية للمقاييس

 The European Convention for Fastness: ECF  االتفاقية األوربية للثباتيات
 

 : الثباتية للنور -1

 شعةألقوس الفحم... إذ يؤدي التعرض ل، ضوء ويتم اختبارها عادةً على ضوء: مصباح الكزينون، ضوء النهار   

 بسبب) المتوضعة على سطح النسيج األصبغةمن الصباغ والسيللوز بفعل تهيج الكترونات  رالضوئية لتحلل قد

قد أجرى كسجين. فألعقدة مع مكونات الهواء وبخاصة ات فوتوكيماوية ماللتدخل بتفاع (ة الضوئيةفوتونات الطاق

 (سلفونات  -0،2) دراسة لتخرب السيللوز بتأثير الضوء بوجود انتراكينون (11/2112)عام  Baugh بوغ

ن نتراكينون مالا لكترونات جزيئاتالانتقال  الً واستنتج أنه يحدث أو ،Caledon yellow وصباغ كاليدون أصفر

الجزيء في الحالة وينتزع هذا  ،(nπ*) إلى لاللكتروناتالحالة المستقرة للحالة المهيجة، ويتضمن هذا انتقال 

 ::AH Anthydroquinone* المهيجة الهيدروجين من السيللوز ليعطي أنتيدروكينون

 
 :نتراكينونالا كسجين المشتق بصورة مباشرة وغير مباشرة من الهواء ليعطي مجدداً ألمع ا( AH*)وبتفاعل 

 
 النور.لية ستؤدي إلى تخرب السيللوز بوساطة آلواقترح بأن هذه ا

 (:12) كما في الشكل ةاختبار الثباتية على مصباح الكزينون عند أطوال موجية محددة خاصويتم 
 

 
   Xenon lamp 12 جهاز اختبار الثباتية على مصباح الكزينون(: 12الشكل )

 

 ،يبوغة مع المقياس الرمادي بإطار خشبختبار على ضوء النهار فيتم تطبيقه عادة بوضع العينات المصالأما ا 

سم، ويراعى أن تكون  (1)افة بين الزجاج والعينات سم وبمس( 2.30)ماكته طار بلوح زجاجي سإلويغطى ا

خال   نوء في مكاعينات، ومن ثم يعرض الجهاز للضمح بمرور الهواء بسهولة على اللتس حةطار مفتوإلجوانب ا

( 21)ل بزاوية الالظ من  (:10)كما في الشكل  ْ 
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 في ضوء النهار على النوروضعية إطار اختبار الثباتية (: 10)الشكل 

 

حظة الد درجة الثباتية بمدم ح  وت   ،ب الربع الباقي منها بأوراق مفضضةوء ويحجث أرباع العينة للضالتعرض ث   

 يةف الناتج في النماذج القياسالختاالقارن عند ذلك هذا التغيير بوي   أي تغيير يحدث في لون العينة المدروسة،

دل ذلك على  (2)ولى وبدأ التغيير في النموذج رقم ألثة االإذا حدث التغيير في النماذج الثالمعرضة معها للضوء، ف

والذي يتألف من ثماني عينات (، 13)زرق ألن في جدول المقياس الرمادي أو اكما هو مبي( 2)أن درجة الثباتية 

 :مختلفة ة  الصوف مصبوغة بنسب ثابتة وبأصبغ قياسية من
 

 (13) الجدول
 على النورزرق لتعيين الثباتية ألسلم المقياس ا

 " I.C " الصباغ وفهرس اللون ةالثباتي التقييم

 

 Acilan Brill Blue FFR: Acid Blue 104 1 اً جد ضعيفة

 Acilan Brill Blue FFB: Acid Blue 109 2 ضعيفة

 Coomassie Brill Blue R: Acid Blue 83 3 متوسطة

 Supramine Blue EG: Acid Blue 121 4 حسنة

 Solway Brill Blue RN: Acid Blue 47 5 جيدة

 Alizarine Lighte Blue 4GL: Acid Blue 23 6 جداً  جيدة

 Soledon Blue 4BS powder: Sol-vat Blue 5 7 ممتازة

 Indigosol Blue AGG: Sol-vat Blue 8 8 جداً  ممتازة
 

 الثباتية على الغسيل:  -2

معين  ز  ركيبون بتالصالنسيج لمحلول الغسيل الحاوي على تعبر هذه الثباتية عن قدرة الصباغ في تحركه من ا   

، الً النسيج أوبتربط الصباغ  وعند درجتي قلوية وحرارة معلومتين، وترتبط هذه الثباتية عادةً بنوعية الرابطة التي

وبالتالي  لماء،نحو ا تهفيعزز ألالصباغ  يلية في جزيءإذ أن ازدياد عدد الزمر الهيدروف ،باغ نفسه ثانياً وببنية الص

باغ على التسوية من قدرة الص سلبي في الوقت الذي يرفع فيه ر  الثباتية للغسيل كأث تحرك الصباغ نحو الماء، خافضاً 

 .ل الصباغ بالماءاليجابي بفعل تحسن قابلية انحإ ر  كأث

بعضها  ث معالطعتي قماش أبيض وتخاط القطع الثار بوضع قطعة القماش المراد اختبارها بين قختبالويتم ا   

ولى من نفس نوع المصبوغة والقطعة الثانية تكون بحسب الجدول ألف، وتكون قطعة القماش البيضاء امن الحوا

 (%1)بتركيز  (2)بونمحلول صاعة ليتر ويحوي ر سبالعينة المركبة، وتعالج في بيش ختبارالوتدعى عينة ا(، 12)

 (.11) يزو المبين في الجدولإلعينة ويتم تقيمها حسب تعليمات اوتحرك ال ،(12:2)وبحيث تكون نسبة الحمام 
 

 (12) الجدول

 كستر، اكريليبولي أسيتات السيللوز صوف قطن، حرير، ڤيسكوز، كتان ىولألقطعة القماش البيضاء ا

 صوف أو قطن صوف أو ڤيسكوز ڤيسكوز صوف قطعة القماش البيضاء الثانية
 

 (11) الجدول

 يزوإلاختبارات الغسيل بحسب نظام ا

 حظاتالم الزمن درجة الحرارة الرمز ختبارالا

 تعادل عملية غسيل منزلية دقيقة 21 م   ISO CO 1 22 ± 0 ولألا

 تعادل عمليتي غسيل منزلية دقيقة 32 م   ISO CO 2 12 ± 0 الثاني

 دقيقة 32 م   ISO CO 3 12 ± 0 الثالث

 دقيقة 32 م   ISO CO 4 11 ± 0 الرابع غ/ل كربونات الصوديوم (0)بوجود 

 ساعات 2 م   ISO CO 5 11 ± 0 الخامس
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 ر  ر جادقائق بماء صنبو (22)قطر مرتين ثم لمدة ثة بالماء البارد المالختبارات الثالاطف العينات بعد انتهاء تش   

صلية أل، ثم نقارن العينة المغسولة مع ام(   12)تزيد درجة حرارته عن  الخن الذي وتعصر وتجفف بالهواء السا

والذي نصنف ( 11) زرق المبين في الجدولألاولة ومقدار تلوث القطع المرافقة مع المقياس الرمادي أو غير المغس

 :الثباتية على أساسه لتقدير درجة فقدان اللون
 (11) الجدول

 المقياس الرمادي الخاص بدرجات الثباتية على الغسيل

 يزوإلوفق نظام التجارب على تغير اللون بين عينتين مغسولة ومصبوغة غير مغسولة بحسب نظام ا

 تغير اللون
 كبير جداً  واضح متوسط طفيف جداً  تغير ال

1 2 3 0 2 
 

 :على أساس الوزن الجاف( 11)/ل من صابون ذي المواصفات الواردة في الجدول (غ1)وي محلول الغسيل على تيح(: 2)

 (11الجدول )

 تركيب محلول صابون اختبار الثباتية على الغسيل

 النسبة المكون

 

 النسبة المكون

 % 11 ≤ مواد دهنية كلية %2.3 ≥ قلوي حر على أساس كربونات الصوديوم

 م  32 ≥ لمزيج الحموض الدهنية في الصابون (0)درجة التيتر % 2.2 ≥ الصوديومقلوي حر على أساس هيدروكسيد 

 درجة التيتر: درجة تجمد الحموض الدهنية المتحللة
 

لجميع  الدسمة: وتقيس درجة تجمد الحموض الدهنية، وتطبق على الحموض درجة التيتر أو درجة تجمد الحموض الدهنية(: 2)

 (:13الشكل )أنواع الصابون في جهاز كما هو واضح في 

 
 (: جهاز تحديد درجة التيتر13الشكل )

 

 م(،    31)تجمدها أعلى من  حرارة لجميع العينات التي درجةم(   0±02)إلى المستوى المحدد وتثبت الحرارة عند  تضبط كمية الماء -2

 م(.  0±31)التي درجة حرارة تجمدها أقل من م(   21)وتثبت عند حرارة 

 .على الحموض العضوية في الجهازأنبوب االختبار الحاوي ميزان الحرارة و يوضع -0

 م(  22)يحرك بواسطة أنبوب التحريك بشكل عمودي حركة واحدة في الدقيقة، ويبدأ بالتحريك عندما تصل درجة الحرارة إلى  -3

 .فوق درجة تجمد الحموض

يوقف ( ثانية، 32)ل فترة أقل من الثانية، أو تبدأ بالصعود خ( 32)يستمر في التحريك حتى تصبح درجة الحرارة ثابتة لمدة  -2

ويرفع أنبوب التحريك، ويراقب ارتفاع درجة الحرارة، وتكون درجة تجمد الحموض أعلى درجة يشير إليها مقياس  التحريك فوراً 

 .ة للتأكد من هذه الدرجةالحرارة، وتعاد التجربة مرة ثاني
 

يث ة الرمادية بحقمشألب د. مقدسي من خمسة أشفاع مرجعية من الشرائح أو اياس الرمادي هنا بحساويتألف المق   

نيكرسون،   -يغة آدامزالخمسة بحسب ص األشفاعمن  شفع  يكون هناك فارق مرئي محدد في اللون الرمادي بين كل 

تتمثل على المقياس بشريحتين متماثلتين لونهما ذات  (2)ويطابق كل فارق درجة ثباتية محددة، فدرجة الثباتية 

فيتم تمثيلها بشريحة مرجعية من ( 2-2)الرمادي أي أن الفارق بين لونيهما يساوي الصفر، أما درجات الثباتية 

فاع شألهذه ا ، ويتغير الفارق المرئي في لونأفتح لوناً  ة  نة بشريحمقرو( 1)اللون والنوع المستعمل لدرجة الثباتية 

 .وفق خطوات متوالية هندسية
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ائح بالمقياس رصلية بالفارق المعادل في أشفاع الشألمختبرة والمرئي في اللون بين العينتين ال  رن الفارق اي ق ا   

ن درجتين لفارق بيارق اللوني بينهما، فإذا وقع االرمادي، وتعطى درجة الثباتية من رقم شفع الشرائح المعادل للف

 .متساويتيناتان الدرجتان وتكون ه(، 3-2أو  2-3مثل ) طةتعطى للعينة درجة ثباتية متوسمنهما  ياً دون أن يعادل أ

وتتم المقارنة بين القماش (، 0)أما درجة التبقيع على العينات البيضاء غير المصبوغة فيقدر بالمقياس الرمادي    

ي من شفع مرجعي واحد من الشرائح البيضاء ويتألف المقياس بحسب د. مقدس، (0)الملطخ مع المقياس الرمادي 

 شفاع الخمسة بحسبأليكون هناك فارق لون محدد بين ا ء بحيثوأربعة أشفاع من الشرائح الرمادية والبيضا

ما هلون على المقياس بشريحتين متماثلتين( 1)ت معينة، فتمثل الدرجة ويطابق كل فارق درجة ثبا ،نيكرسون -آدامز

فيتم تمثيلهما ( 2-2)، والفارق بين لونيهما يساوي الصفر، أما الدرجات بعضاً هما أبيض، ومثبتتين إلى جانب بعض

ة، ويتغير ة رماديمقرونة بشريح( 1)تخدمة في درجة الثباتية على المقياس بشريحة مرجعية بيضاء مماثلة للمس

 .وفق متوالية هندسية األشفاعالفارق اللوني المرئي بين 

ضاء، إحداهن من يختبار كما في السابق بين قطعتي قماش بال: توضع عينة اختبار الرابع للثباتية على الغسيلالا

بق نفسه ولكن بدرجة حرارة ابالمحلول الس االختبارويتم (، 11)ب الجدول خرى بحسألوا ختبار،النفس نوع عينة ا

 :ولىألثة االاالختبارات الثدقيقة، ويتم تقييم النتائج بعد الغسيل كما في  (32)ولمدة   م(  11±0)
 

 (11) الجدول

 يزوإلالرابع على الغسيل بحسب نظام ا ترتيب قطع قماش اختبار الثباتية

 يليكاكر بولي أميد، بوليستر، ڤيسكوز قطن، كتان، أسيتات ولىألالقطعة ا

 ڤيسكوز أو قطن قطن ڤيسكوز القطعة الثانية
 

حمام  الرابع ويطبق عليها شروط االختبارر العينة بنفس طريقة : تحضاالختبار الخامس للثباتية على الغسيل

 .ولمدة أربع ساعات  م(   0±11)الثالث وإجراءاته بفارق أن الغلي هنا عند الدرجة  االختبار

 :AATCC 15 التعرق حسبالثباتية على  -3

ع مع قطعة نسيج للمقارنة في محلول تعرق حمضي يحوي الليتر منه كما في تبلل العينة حتى التمام وتوض    

 (:11) الجدول
 (11) الجدول

 (ساندوز)رينت الوفق شركة ك AATCC محلول التعرق الحمضي بحسب

 الهيدروكسيدهيستدين أحادي كلور الهيدروجين أحادي -2 غ 2.201

 
 

 كلوريد الصوديوم غ 22

 ثنائي فوسفات الصوديوم ثنائية الماء غ 2.01

 حمض اللبن حمض الهيستدين (كتيكالال)حمض اللبن  غ 2
 

درجة حرارة عند دقيقة  (32)ومن ثم تغمر العينة في المحلول لمدة  (،pH~ 4.3) تضبط درجة الحموضة عند   

ثم يسكب عليها زيادة من المحلول لتعصر بعدها بين صفيحتي زجاج تحت ضغط  (12:2)الغرفة وبنسبة حمام 

ومن ثم تجفف بالهواء الدافئ عند  م(  31)ساعات عند الدرجة  (1)كيلو بار ولتوضع في مجفف لمدة  (20.1)

 م(.  12) درجة الحرارة

 :DIN 54020 الثباتية على التعرق بحسب -4

بة ومن الصعو، نسانإلوغة أو المطبوعة لتأثيرات عرق ابة المصقمشألتعيين مقاومة اي معايرة التعرق تعن   

مكننا من تل طريقة عامة غالباً  تدنواع التعرق، لذا فقد اعتمألزمة الاالختبارات البمكان تطبيق العدد الكبير من 

 لواقع العملي. لقرب ألل للنتائج االوصو

الحاوي على مركب  االختبارمر بمحلول مع القطعة المراد اختبارها وت غ خام ش: تخاط قطعة قماطريقة العمل

الهيستدين بوسط حمضي أو قلوي بحسب المطلوب، ليصار فيما بعد لتجفيفها ومقارنة لون القطعة الملونة فيما بين 

 .قبل وبعد المعالجة وتعيين درجة تلوث القطعة الخام بحسب مقياس السلم الرمادي

أما قطع القماش المرافقة فيتم تطبيق (، 12): يتم تحضيرها من مواد عالية النقاوة وفق الجدول راالختباحاليل م

خرى ألت نوع القماش المراد اختباره واولى من ذاألسم، ا (22×2)على قطعتي قماش خام وبقياس  االختبار

 (:12) بحسب الجدول
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 (12) الجدول

 DIN 54020 محاليل اختبار الثباتية على التعرق بحسب

 محلول االختبار الحمضي محلول االختبار القلوي المادة
L- هيستدين أحادي هيدرو كلوريد 

O)2.HCl.H3N2O9H6Histidine mono hydrochloride: (C-L 
 غ/ل 2.1

 غ/ل 1 كلوريد الصوديوم

 فوسفات ثنائية الصوديوم
O)2.12 H4HPO2Di natrium hydrogen phosphate: (Na 

 غ/ل 0.0 غ/ل 1

 pH: 8 pH: 5.5 الصوديوم هيدروكسيد( نظامي من 2.2) محلول

 (12الجدول )

 DIN 54020 أنواع القماش المرافق للقماش المراد اختبار ثباتيته على التعرق بحسب

 (3) القطعة المرافقة (0) القطعة المرافقة (2) العينة المصبوغة

 

 قطن، كتان، ڤيسكوز

 ذات نوع العينة المصبوغة

 صوف

 قطن صوف، حرير طبيعي

 ڤيسكوز أسيتات

 صوف أو ڤيسكوز نايلون " بولي أميد "

 صوف أو قطن بوليستر، اكريليك
 

 :مبادئ أساسية حول االختبار وتحضير القطع القماشية

سم،  (1×1)يزو إلسم وبحسب ا (22×2)وى وبقياس س  م  ن بأخذ العينة من قماش ر مرتييتم تطبيق كل اختبا -2

 .طرافألفقتين ومن ثم خياطتهما من أحد اووضع العينة المراد اختبارها بين العينتين المرا

التعامل و خذ قطعة نظامية القياسألينة الخيط على شكل تريكو ليصار بعد نسج ع األليافخذ باختبار أليتم ا -0

 .سبقألمعها كما في الفقرة ا

والتعامل  Nonwoven لنتر" بعد تشكيلها على شكل نسيج غير منسوجخذ باختبار الشعيرات الحرة " األيتم ا -3

 (.2:2:2)معها كما في الفقرة السابقة وبحيث تكون نسب وزن القطع القماشية 

 : االختبارتطبيق 

وبدرجة حرارة  (12:2)بنسبة  االختباردقيقة بحوض يحوي محلول  (32)لتعالج بعدها لمدة  تبلل العينة جيداً  -2

 .لضمان اختراق محلول التعرق بصورة كاملة للعمق حين  آلخر يتم تحريكها وعصرها منوعلى أن  الغرفة

غ -0  .الحوض وت عصر العينة بين قضيبين زجاجيين ي فرم

( 1بوزن ) ويوضع عليهما كتلة  ( سم، 1×22.1) ستيك بقياسالنات بين لوحين من الزجاج أو البتوضع العي -3

 م(.  0±31) ساعات عند الدرجة (2)لمدة  وتترك على هذه الحالكغ، 

وبحيث يكون تعليقها من جهة  م(   12)حرارة عند درجة تجفيف بتعليقها بتيار هواء ساخن تعرض العينات لل -2

 .الخياطة

 .تتم مقارنة اللون لما قبل وبعد المعالجة ودرجة تلوث القطع الخام بحسب مقياس السلم الرمادي -1

 : حظاتالم

المعتمد  (Per spirometer) خذ بجهاز قياس التعرقألاالختبار على أكثر من عينة بذات الوقت ايمكننا لتطبيق  - 

 .سم( 1×22.1)والمزود بصفائح  AATCC مريكية لصباغي وملوني النسيجألمن قِب ل الجمعية ا

( التي Hydrotest) تجربة الترطيبجة كما هو الحال مع النتيأخرى للوصول لذات  ر  يمكننا اعتماد طرائق اختبا -

 طارإلمصممة بحيث يمكننا إدخالها في اومستو   ح  ير القابل للصدأ مع كتلة ذات سطغإطار فوالذي  تقوم على

( سم، 2.21)بذات القياس وبسماكة  (سالبلكسي غ)ستيكي الالزجاج الب مع صفائح من( سم 1×22.1وبقياس )

مساطر في ذات الوقت بحيث يفصل بين كل مسطرة وأخرى صفيحة ( 22ويمكننا هذا الجهاز من اختبار )

 بالستيكية.

سم تغيير الثقل بحيث يصير الضغط المطبق  (22) عن (%22)بمقدار  االختباريتوجب عندما يزيد قياس عينة  -

  .0غ/سم( 201)بحدود 

 :ISO 105/E01 الثباتية للماء بحسب -5
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يونات وبدرجة حرارة الغرفة، ثم يسكب عليها ألزوع امن ء  تام مع قطعة نسيج للمقارنة بما ل  تبلل العينة بشك   

ساعات عند  (2)كيلو بار ولتجفف لمدة  (20.1)زيادة من الماء وتوضع بين صفيحتي زجاج لتعصر تحت ضغط 

 م(.   31حرارة ) درجة

 :ISO 105/E02 بحسبالمكلور لماء على االثباتية  -6

درجة حموضة عند و (مل/ل نظامي الكلور 02)المصبوغة بمحلول هيبوكلوريت الصوديوم  االختبارتعالج عينة    

pH: 7.5 ، تعصر وتترك للتجفيف بدرجة م(  01)حرارة عند درجة لمدة ساعة واحدة  (222:2)ونسبة حمام ،

 .حرارة الغرفة

  :يمكننا الجمع بين هذه الثباتياتكلور: الثباتية تجاه الوسطين الحمضي والقلوي والمؤكسدات وال -7

بحيث نختار أحد ( 10) الجدول بحسبقي اوبالمحلول ال pH: 8.5 : يتم تحضير الماء المكلور عندعلى الكلور

ذي يبين مقدار تركيز ال( 13)أو وفق الجدول  (،ppm 100 ,20 ,10 ,4 ,2 ,1)كل: لشتراكيز الكلور الفعال على ا

تخدامات، ونترك العينة عند درجة حرارة سالات العالمية المعتمدة لبعض افأنظمة المواصالكلور بحسب بعض 

 (.222:2) ساعات في حمام (2)الغرفة لمدة 
 

 (10) الجدول

 قي الخاص باختبار الثباتية على الكلوراتركيب المحلول الو

 ( نظامي2.2) هيدروكسيد الصوديوم مل/ل 1.2

 KCl البوتاسيوم يدكلور غ/ل 2.2222

 4BO3H حمض البور غ/ل 2.2203
 

 (13الجدول )

 طرائق اختبار الثباتية على الكلور

 بركة سباحة حمام تبييض كامل حمام تبييض جزئي ماء مكلور االختبار

 JIS 10884 JIS 10856 DIN 54019 ISO 105/E03 النظام

 5 p.p.m 500 p.p.m 2000 p.p.m 20 p.p.m (p.p.mتركيز الكلور )
 

 رينت: الحتكاك لشركة كالالثباتية على ا -8

الحاصل  حظة مقدار التلونالك بفرك قطعة قماش مصبوغة على قطعة بيضاء ومحتكااليتم اختبار الثباتية على ا   

 .على القطعة البيضاء

ث يصير وأخرى، وبحيسلوب العلمي كونها تتباين في شروطها بين تجربة ألذه التجربة بعيدة كل البعد عن اوه   

نحراف الناجم عن عدم تطابق عوامل الزمن والضغط الغ على درجة عالية من الخطأ أو االتمييز بين عينتي صبا

، روطوالش عينتي قماش أو أكثر في ذات الوقتن للتمييز بي ةأجهزة خاصعت والحرارة والرطوبة... لذا فقد  وض

 االختباربهذا ِْ  جهازاً خاصاً  Good brand & Co LTD ركةفوضعت ش ،دقألوبحيث نتمكن من المقارنة ا

ة منهما العين ل  تل ف على ك، بين متماثلين تماماً الويتألف الجهاز من دو، British drug house pattern واعتمدته

فتظهر  ،بيضألة ملفوفة بقطعة قماش من الجوخ اخرى ويدوران سوية ليحتكان بعارضة أفقيألالمراد مقارنتها با

بياني  والجهاز مزود براسم لوناً، عمقألفنقارن أيهما ا، بوغ مع الخامل احتكاك المصالمات التلوث من خالع

في  شك   نباغ النظامي، وما ميسمح لنا بالمقارنة بين الرسم البياني للصباغ المراد اختباره مع الرسم البياني للص

 متصاصالا ياترة عبر مطيافار لتعطينا نتائج رقمية مباشأن التقنيات الحديثة تقدم نظما الكترونية تتطور باستمر

 الطيفي.

 حتكاك الرطب: الالثباتية على ا -9

اتها إمكانية تراجع ثباتي لوان الغامقة للهجرة من داخل الشعيرات إلى السطح، ما يعنيألاألصبغة في اتتعرض    

 :الثباتيةحتكاك، ونجد أن من أهم العوامل المؤدية لتراجع هذه العلى ا

 .سوء تطبيق الحمام الصباغ .2

ير غ وبالتالي عدم التخلص الكامل من جزيئات الصباغعدم كفاية حمامات الغسيل أو الشطف النهائية  .0

 .المثبتة ما يؤدي لتراجع الثباتية

  . DMFاستخدام أو تعرض البضائع المصبوغة لبعض المذيبات مثل ثنائي ميتيل فورم أميد .3
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  :ISO105/ XO4 المرسزة بحسب -11

 م(  02)حرارة درجة وديوم بهيدروكسيد الصغ/ل  (322)تغمر عينة القماش مع قطعة نسيج للمقارنة بمحلول    

على شبكة القالب لدقيقة واحدة  م(  12)ليتر ماء بدرجة حرارة  (2)كب دقائق لنشطف بعدها العينة بس (1)لمدة 

 .دقائق (1)نشطف بعدها بالماء الجاري البارد لمدة 

 :ISO 105/G03 وزون الهواء الجويألالثباتية  -11

ة تتم فيها مراقبة تأثيره على انبهات اللون بدرجة حرارة تعرض العينة لتأثير مصباح أوزون في غرفة خاص   

نبهات النظامي الأن نصل لتغير في اللون يطابق ا إلى( %12-11حتى )، وبنسبة رطوبة عالية تصل م(  31-22)

 .غة النظامية، ويصل زمن التجربة العادي حتى أربع دوراتبالصبا

 :ISO 105/G01 زوت بحسبآلكاسيد األالثباتية  -12

 الذي يولد بإضافة حمض الفوسفور لنتريد)كسيد النتريد أل االختبارالعينة المحمولة على أذرع جهاز تعرض    

ة أو )ز المنطلق مروحة لتحريك الغاطع وبوجود عن الضوء السا فل الجهاز المحجوببأس (الصوديوم لدور ة واحد 

على المقياس الرمادي  (0)وية نبهات المساالمع عينة المقارنة ذات درجة ا، وتتم المقارنة بنهاية كل منها (ثالث

ر ها لتأثير الغاز الذي يجب أن يعادل ليتلمنع تعرضن البولي ايتيلفاف من شكيس من والموضوعة في الجهاز ض

 .نبهات المطلوبةالى انبهات اللون حتى نصل لدرجة اغرام عينة للتحقق من مد (2.21±2.2) وزنواحد لكل 

 :مقارنة الصباغعينة كاعتمدت جمعية الصباغين واخصائيي و   

Celanthrene Brill Blue: FFS: C.I: Disperse Blue 3 

 :نبهاتاللجهاز تعيين درجة ا( رسماً 12ونرى في الشكل )
 

 
 نبهاتالجهاز تعيين درجة ا(: 12) الشكل

 

 :ISO 105/D01 الثباتية للتنظيف الجاف -13

بل غير القا( قرص من الفوالذ 20لـِ )ضافة إلم باس (22×22)مع نسيج قطني بمساحة  االختبارتخاط عينة    

مذيب ( مل من 022( مل، ويعالج مع )112سعة ) ذ غير القابل للصدأ أيضاً الللصدأ، وتوضع في كأس من الفو

بعدها لتعصر وتجفف بهواء  م(، ثم تؤخذ العينة  32( دقيقة عند درجة حرارة )32لمدة ) 4Cl2C يتيلنالبركلور ا

 .ونقيس مقدار تغير اللون وتلون المذيب حسب المقياس الرمادي لتقييم التبقيع م(،  12) درجة حرارته العظمى

 :ISO 105/Z02 تجاه أيونات الحديد والنحاس الحساسية -14

 االختباركبريتات الحديد النشادرية، وعينة ( %2.1)دقيقة في محلول  (02)ولى لمدة ألاالختبار اتغمر عينة    

 .كبريتات النحاس على التوالي، ثم تضغطان وتعصران( %2.0)الثانية بمحلول 

 :DIN 53160 طفال بحسبألالثباتية على لعاب ا -15

 (:12)كما في الجدول  االختبار: يتم تحضير محلولي االختبارتحضير محاليل 

االختبار ولى بمحلول ألم ونعالج الم (12)م وطول لم (21)طريقة العمل: نحضر قطعتي نسيج قطني بعرض 

 .الثاني االختباروالثانية بمحلول  ،ولألا
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بينهما  سافةوالم لتصاق تاماً الصق بحيث يكون اال ط  من القماش المراد اختباره بشري ة  نثبت القطعتين على قطع   

صق أكبر اللي يجب أن تكون أبعاد الشريط الم، وبالتاس (2)على أن يبرز الشريط عن أطرافهما بمقدار م ( س2)

ها على الشكل المسبق نترك العينة بعد تحضير( ملم "، و222×01) صقالعاد القطعتين " أبعاد الشريط المن أب

 :.لمدة ساعتين في وعاء مغطى وثنائي الطبقة

 م(.  0±22)الطبقة السفلى: طبقة ماء بحرارة  -

 .الطبقة العليا: حاملة للعينة -

لعاب  الثباتية علىعلى أساس درجة التلوث الظاهر، إذ أن التلوث دليل ضعف  االختبارويتم التقييم بانتهاء    

 .طفالألا
 

 (12الجدول )

 DIN 53160 طفال بحسبألالثباتية على لعاب ااختبار  محاليل

 محلول االختبار الثاني ولألمحلول االختبار ا

 الكمية المادة الكمية المادة

 غ 2.3 كبريتات الصوديوم غ 2.0 كربونات الصوديوم

 غ 2.2 مونيومألا يدكلور غ 2.1 ملح الطعام

 غ 3 النقيحمض اللبن  غ 2.0 كربونات البوتاسيوم

 مل 2222 ماء مقطر
 غ 2.0 يوريا " بولة "

 مل 2222 ماء مقطر

 COOH-CH(OH)-3CH  كتيكالحمض اللبن أو حمض ال
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 البحث الخامس
 

 مواد بناء العمليات الصباغية
 

 : المقدمة

 من وظيفة في الحمام الواحد مادة واحدة بأكثر، وقد تدخل كبيراً  تنوعاً  تتنوع مواد بناء العمليات الصباغية   

 .شاراً كثر انتألهم وللمواد األحسب التطبيقات الذا فإننا سنوزع المواد هنا مختلفة،  ت  بوظائف مختلفة لحماماو

 :الحموض -1

 سيد...، وي باعألدة مثل زيت الزاج، ماء النار، اي عرف بأسماء تجارية وشائعة ع :4SO2H حمض الكبريت -1-1

حتوائه شوائب عضوية اللون له، والتجاري بني اللون  الالنقي منه "،  22.2على شكل سائل كثيف " كثافته 

 :بحسب المعادلة م(   12)ويتوازن عند الدرجة  م(،  331)متفحمة، يتفكك بالوسط المائي ويغلي عند الدرجة 

 
من الدرجة الثالثة حتى  بب حروقاً يسإذ  ،طيرةخلدرجة  هو كاو  راهيته العالية للماء،  ويتميز هذا الحمض بش   

 ديداً ش ة الحرارة عند تمديده بالماء ارتفاعاً الرابعة بحسب تركيزه ومدة توضعه على الجلد قبل الغسل، وترتفع درج

 .شديد مع التحريك المستمر ء  ببط (وليس العكس)لذا وجب الحذر بإضافة الحمض للماء 

تعديل ل حالياً  ويستخدمه بعضهم ،طبيق أصبغة الصوف القديمة خاصةً لت واسعاً  استخدم هذا الحمض استخداماً    

ة مع الماء عبارد، لذا فقد يسبب ترسب كبريتات الكالسيوم على البضا شطف  الوسط القلوي بعد حمام القصر بحمام 

 .القاسي

 الهيدروجين منحل يدغاز كلور الوما هو إ (،روح الملح)م الشائع سالويعرف با :HCl حمض كلور الماء -1-2

فاقدةً بعض قوتها، يميل لونه  ها للهواءواع التجارية له تدخن عند تعرضنألا فإن الذ(، %30)بالماء بتركيز يقارب 

لهذا الحمض أهمية خاصة في ، وصفرار، ويتفاعل مع معظم المعادن عدا الرصاص والذهب والفضة والزئبقالل

ة ولتعديل قلوية حمامات القصر على البارد ولخفض درجة اغراض السدألج المنشى إزالة النشاء من النسيعمليات 

 . pH:1 الحموضة حتى

عضوي سائل عديم اللون، رائحته واخزة، يغلي عند الدرجة  حمض: COOH3CH حمض الخل -1-3

كل بلوراته عند ن شأل، ويطلق على المركز منه مصطلح حمض الخل الثلجي م(  21-)ويتجمد عند  م(،  221)

كثر ألت الصوديوم التي تشكل معه المحاليل الواقية االحه خالممن أهم أ، وكل البلوري للثلج تماماً الشتجمده تحاكي 

كثر ألا مامات الصباغية، ويعتبر الحمضأثناء تطبيق الح في بناء الحمامات الصباغية ةلتغير درجات الحموض اً ثبات

 .والتجهيزات المعدنية الخاصة بعمليات الصباغة والتجهيز النهائي األليافلضعف تأثيره على  شيوعاً 

تخدم في تطبيق يم اللون، أقوى من حمض الخل، يسئل عدحمض عضوي سا: HCOOH حمض النمل -1-4

 القاعدية المطبقة على ألياف األصبغةنحراف في ألوان الاأللياف التركيبية خاصةً مع شيء من احمامات صباغة 

 :بعض الفوارق بين حمضي الخل والنمل( 11)ونتريل، ونرى في الجدول البولي أكريل
 

 (11الجدول )

 الفوارق بين حمضي الخل والنملبعض 

   درجة الغليان  التركيز التجاري ثابت التأين ةالكثاف الوزن الجزيئي الصيغة الحمض

 م  COOH 3CH  12 2.21 2.1×22-1 11.11% 221.1 الخل

 م  HCOOH 21 2.03 0.2×22-3 11% 222 النمل
 

 :القلويات -2

ما تكون مركزة أي عند Caustic Soda وتعرف باسم الصودا كوستيك :NaOH هيدروكسيد الصوديو  -2-1

ة ولغاز ثاني ريع والعالي للرطوب، قشور، حبيبات، وتتميز بامتصاصها الس(بعكتل أو أصا)ب لثة: صالكالها الثبأش

 :منها لكربونات الصوديومأكسيد الكربون ليتحول قسم 
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ها أو إذابتها، ر عند لمسة ما يستوجب علينا الحذ  ماهإلمن حراِرة ا ر  جيد  ر قدمع انتشاهولة بالماء تذوب بس   

 ضعيف كحمض البور، وتستخدم أو بحمض   مخفف جداً  ض  ها ومن ثم بحمبالماء عند لمسل الجيد الغسوضرورة 

النوعيات  . وأكثر(التحرير)السيللوزية، وفي عمليات المرسرة  األليافكبيرة في حمامات قصر وصباغة  ت  بكميا

 (.ASTM: D 456-39) مريكيةألهي المطابقة للمواصفة ا الً تداو
 (11) الجدول

 ( الخاصة بهيدروكسيد الصوديومASTM: D 456-39) مريكيةأللمواصفة اا

 3CO2Na كربونات الصوديوم NaOH  الصوديوم هيدروكسيد  O2Na القلوية الكلية

 علىكحد أ %0 د أدنىكح %11 د أدنىكح 11.1%
 

قلوي ضعيف، ي حضر بقرقرة غاز النشادر بالماء، ويستخدم لتحضير : OH4NH هيدروكسيد النشادر -2-2

 .زم لبعض عمليات تحضير وتزهير الصوفالالوسط القلوي ال

 :حالمألا -3

 ملح غلوبر نده مع عشرة جزيئات ماءايسمى ملح كبريتات الصوديوم بتس: 4SO2Na الصوديو كبريتات  -3-1

(O2H. 104SO2Na،)  فع تا الكهربائي وبالتالي لربادة مفعول زيإلفي حمامات صباغة القطن ككهرليت ويستخدم

قاعدية، صبغة الألباك كريليالباغة اتخدم كعامل تسوية في حمامات صصبغة، كما يسألتنزاف ارعة واست سالمعد

 .رينتالكشركة تسوية العملية الصباغية بحسب  ستنزاف ويعزز الهجرة ليرفع من درجةالإذ يكبح ا

 طياً عبغة الحمضية المعلقة، إذ يتأين م  صألكما يستخدم كعامل تسوية وتأخير في حمامات صباغة الصوف با   

ة ط الحموضالصباغ بشرو ءمؤخرةً بذلك ارتباطها مع جزي سيةساألمينية األالكبريتات التي ترتبط بالزمرة اأنيون 

بح صية القاسية أتستلزم مثل هذه الشروط الحمض الية جديدة ولكن وبظهور أصبغة حمض(، pH~ 2-3) العالية أي

 .ستنزاف بصورة أكثراليلعب دور الكهرليت المسرع ل

 فاألليال رئيس ككهرليت في حمام صباغة كتخدم بشيسأو ملح الطعام،  :NaCl كلوريد الصوديو  -3-2

 .مفعول زيتا ت سرعة واستنزاف الصباغ مبيداً اللرفع معد يةالسيللوز

قه غاز الكلور اللتحلله وإط م(   232)ي حذر من رفع درجة حرارة محلوله في حمام صباغة البوليستر حتى    

لى األصبغة والمواد المساعدة عبأس به من ال م  صباغة وتخرب كت الالتآكل معدن آ بحسب بعض التفاسير مسبباً 

وديوم زالة، لذا ي نصح باعتماد ملح كبريتات الصإلسوية وتشكل بقع الصباغ الصعبة امشاكل سوء التمسبباً السواء 

 .بوجود كهرليت م(  232)في حال اضطرارنا لرفع درجة حرارة الحمام حتى 

وهو مسحوق أبيض  (،أو القلي)م الصودا آش القلوي باس ويعرف هذا الملح: 3CO2Na كربونات الصوديو  -3-3

 :ذواب بالماء، وترتبط درجة قلويته بعدد جزيئات الماء التساندية المرتبطة به والتي قد تصل حتى العشرة
 

 
 

 غيرها،و التفاعليةبغة صألالسيللوزية با األليافباغة في ص جداً  ع  واس ل  كتستخدم كربونات الصوديوم بش   

 :ولتحضير ماء جاڤيل بنقع هيبوكلوريت الصوديوم معها

 
 .رجاعي ومع هيدروسلفيت الصوديوم ... ترد في حينهاإلات كثيرة أخرى كعمليات الغسيل اولتطبيق

 ، وتستخدم في بعض(بونة أو الصودا الحلوةالكر)سم الشائع الوتعرف با: 3NaHCO وديومبيكربونات الص -3-2

ت البيت أبطأ ومعدما يعني عملية تث يللوزية لضعفها وبطء تأينها،األلياف السعلى  التفاعليةبغة صألتقنيات تطبيق ا

 .تسوية أعلى

 :العوامل المرجعة -4

 مسحوق أبيض محلوله عديم اللون، رقم أكسدة الكبريت فيه رباعي،: 4O2S2Na هيدروسلفيت الصوديو  -4-1

أنه  ال، إم(  02)عند  ( غ032)ثنائي أكسيد الكبريت،  ينحل منه بالماء إلى  م(   222) حرارة درجةيتفكك عند 
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اني ث بسرعة عالية بوجود الهواء، في حين يتفكك ببطء في الوسط القلوي، ويتفكك بالوسط الحمضي معطياً  يتفكك

 :الكبريت مع مركبات كبريتية أخرى، وتبدو بنيته على الشكلأكسيد 

 
 :Chemical Brüggemann ته بحسبالاعت التالية تفالوتبين المعاد

 

  في الوسط القلوي القوي:
  في الوسط الحمضي:

 آليات مقترحة أخرى:
 

 يفي العمليات الصباغية، إذ يتم استخدامه ف راً من أكثر العوامل المرجعة انتشا وديومفيت الصليعتبر هيدروس   

ل كمن الشكل الكيتوني غير الحلول بالماء إلى الش األصبغةحواض كعامل مرجع لتحويل ألحمامات تطبيق أصبغة ا

وبخاصة (ة التركيبي األليافباغة رجاعي بعد صإلينولي الحلول والذي يسمى محلول الليكو، ولعمليات الغسيل اإلا

 ما في الصباغة.لوان عند حصول خطأ ألت وتعرية اآلالولحمامات تنظيف ا (،للبوليستر

المكشوفة، لذا  اآلالتفي  م(   12)تراجع فعالياته عند ارتفاع درجة حرارة حمامه عن ومن الضروري التنبه ل   

المغلقة كاستخدامه لتعرية البوليستر عند درجة الحرارة  اآلالتفي  النلجأ لرفع درجة الحرارة أكثر إ الفإننا 

مه لضرر الكبريت البيئي، فمن شارة هنا لضرورة استخدام أي بديل له يمكنه أن يقوم مقاإلومن المهم ام(،   232)

ل الكبريت يؤدي للقضاء على البكتريا المسؤولة عن تحل ( منppm 25) المعلوم أن احتواء الماء على تركيز

 .المركبات العضوية في المياه العادمة

، وباً فرة عندما يكون مشللص رباً وضا، ملح أبيض اللون عندما يكون نقياً : 2NaNO نتريت الصوديو  -4-2

سس لتطبيق أصبغة النفتول وبوجود حمض كلور الماء بكمية كافية لتشكيل حمض أليستخدم في أحواض ديأزة ا

 :النيتروزو وفق التفاعلين

 
ح الديازونيوم بدرجات الحرارة بوجود الثلج لعدم ثبات ملغالباً و م(   02-21)وتجري هذه العملية بدرجات حرارة 

 .علىألا

 الكبريتات وغاز ثاني أكسيد اً بالتسخين معطي حوق أبيض يتحللمس :3NaHSO بيسولفيت الصوديو  -4-3

 .ةكسجيني أو الكلور المتبقيان على الغزول المبيضألزالة آثار الماء اإلت، ويستخدم إثر عمليات التبييض الكبري

 :العوامل المؤكسدة -5

 يتفكك(، 2-)جين فيه كسألدة اأكسواص، عديم اللون، درجة ي الخئل حمضسا :2O2H كسجينيألالماء ا -5-1

   كسجين الوليد، ويستخدم في مجموعة من العمليات والتي من أهمها:ألا بالوسط القلوي معطيا

 .مؤكسد في حمامات قصر األلياف السيللوزية .2

 .جعمر  حواض واألصبغة الكبريتية بعد إنجاز عملية الصباغة بشكلها ال  ألصبغة األمؤكسد  .0

ة ثياله العلمي ميتا بورات الصوديوم ثمسحوق أبيض اسم :O2. 3H2O2. H4NaBO الصوديو بربورات  -5-2

 ويتميز(، %22.0) جين فعال، وعملياً أكس( %22.31) مه الشائع ملح تاناتار، ويحوي هذا الملح نظرياً الماء، واس

خدم يستيغته، وصكسجيني من أساس ألخرى التي تقوم على أساس معقدات بأن جسره األعن بعض المركبات ا

 .كسجيني في عمليات القصرألكبديل للماء ا

حسب ب كسجيني وفوق أكسيد الصوديوم بحرارة معتدلة نسبياً أليتم تحضير البربورات بمزج البوراكس والماء ا   

 :المعادلة
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 حررةً م ألحواض القصر بوسط  قلويكسدة التي تضاف ألالصوديوم من المواد المبيضة با تعتبر بربورات   

 بة وفعالية بربورات الصوديومالذي يقوم بعملية التبييض، وتحدد نسو م(  12)حرارة درجة كسجين الفعال عند ألا

 .عتماد على خواصها المؤكسدة بمعايرتها ببرمنغنات البوتاسيومالبا

ت اللون وثاب مائي عديمالثي الماء، والملح الاليتم تسويقه على شكل ملح ث: 2NaClO كلوريت الصوديو  -5-3

ويستخدم خاصة (، %12-32)على شكل مسحوق أو محلول بتركيز  بشروط الخزن الجاف، ويتم تداوله تجارياً 

 .عمليات تبييض البولي أكريلونتريل في

ت الآلكسدات في عمليات القصر وتنظيف ا: يعتبر أيون الهيبوكلوريت من أقوى المؤهيبوكلوريت الكالسيو  -5-4

قرب للخام، وهي مسحوق خشن ألاأللياف المصبوغة والعودة بها لشكلها او األليافوتعرية  األصبغةمن بقايا 

عند نقعها بمحلول كربونات الصوديوم معطيةً هيبو تنحل بلوري، ال شكلها الكلسي  غير ذواب بالماء، أبيض

ة ف وحيرالوهناك خه هيدروكسيد الكالسيوم، حتوائالعلى شكل محلول عكر  (ماء جاڤيل)كلوريت الصوديوم 

 كبيرتين في تعيين صيغتها بدقة وبالتالي تركيبها الكيماوي، وأكثر ما يتفق عليه العلماء أنها خليط يمكننا إجمال

 على الشكل: صيغته

 
  مغاز الكلور الحر السا مطلِقاً حمض تحت الكلوري الذي يتفكك الوسط الحمضي  الهيبوكلوريتأيون  يعطي   

 .كسجين الفعالألالوسط القلوي ا عطي فييلمخرش، ووا

 يء لعملياتتي تسح المعدنية الالمألمن ا كبيرة   ي عادةً على مجموعة  : يحوي الماء القاسعوامل تحلية الماء -6

إننا كاسيد وسواها، لذا فألمعدنية كبعض ا ت  ومعلقا لشوائب عضوية  إضافةً  والتجهيز النهائي، القصر والصباغة

 لداء في كألمة االعها سمن ملمياه نض الً جراءات وصوإلوتطبيق بعض ا عوامل التحليةفة بعض ضاإلنضطر 

 .عن تجهيز المياه ومعالجتهاكامالً  ًْ  همية هذه المعالجة سنفرد لها بحثاألو المراحل،

ل ما بتأثير الجزيئات المجاورة المحيطة به من جميع : يتحرك كل جزيء في سائسطحياً  الفعالةالعوامل  -7

الموجودة  جزيئاتتجاهات، في حين تعاني الالتتساوى في كل اجوانبه، وبالتالي فإن قوى التجاذب أو التدافع س

ما سيترتب عليه استقرار  أقل وانجذاب  نحو ( 11) كلسفلي وجانبي فقط كما في الش ب  ئل من انجذاعلى سطح السا

ساحة م مكان وهو ما يتحقق بتصغيرإلطحها قدر استعادة استقرارها ستعمل على تصغير سالسفل، لذا فإنها وألا

 .كروي أي لشكل حبات المطر ل  لشك ممكن بتحول شكل السطح من سطح مستو   د  صغر حألسطح السائل 

 
 ظاهرة التوتر السطحي(: 11)الشكل 

 

 قيمة تعلقتوتدعى بالتوتر السطحي للسائل، و ،الداخلية اهزمة لمد سطح السائل على قوالوتعتمد كمية العمل ال   

جاذب ما ي نقِص من قوى الت السائل يزيد من الطاقة الحركية لجزيئات ارتفاعهان ألحرارة الوتر السطحي بدرجة الت

 .بازدياد درجة الحرارةمع التوتر السطحي للسائل  ينقصما بين الجزيئات وبالتالي 

 متزاجالواء أو بين سائلين غير قابلين لعلى السطح الفاصل بين السائل واله تحدث ظاهرة التوتر السطحي عموماً    

 .صلب ل مع سطح  أو سائ

 ي،كعوامل خافضة للتوتر السطح جداً  كبيراً  دوراً  الً كما هو حال أنواع الصابون مث سطحياً  الفعالةوتلعب العوامل    

تأين، ما يكون قابالً لل ب للطور المائي وغالباً مح يليس هيدروفعام من رأ ل  بشك سطحياً  الفعالةإذ تتألف العوامل 

 سطحيا الفعالةبنية المادة ( 11)للطور العضوي، ونرى في الشكل  ب  للماء أي مح كاره   أو ذنب   وسلسلة هيدروفيبية

 .وطريقة ارتباط العامل الفعال سطحيا مع بقعة زيت

 يه طوليتجاوز ف المعين  د  حتى ح سطحياً  التفاعليةزادت فعالية المادة  وكلما زاد طول السلسلة الهيدروفوبية   

الماء بالكربوكسيلي مثالً غير قابل لالنحالل ذرة كربون والتي يصبح فيها العامل الفعال سطحيا  (00) السلسلة عن
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ن بعضها ع طحياً وتتباين قدرات العامل الفعال سفعالية العامل الفعال سطحياً في غاية الضعف، وتصبح عندها 

 :بحسب اً بعض

 بنية أو تركيب الرأس القطبي. 

 ودرجة استقامتها أو تفرعها. طول السلسلة. 

 ت المرتبطة بالسلسلةالنوعية المتباد. 
 

 
 سطحياً  التفاعليةآلية عمل المواد (: 11) الشكل

 

 :HLB لفة بين الطورين المائي والزيتيألمفهو  ميزان ا -7-1

 ، Hydrophilic Lipophilic Balance: HLBبعدد القسمين الشغوف والكاره للماءن يرمز للنسبة بي   

 :أيونية بالمعادلة التاليةالسطحيا غليكول ايتر ال التفاعليةلزمرة البولي للعوامل  HLB ويحسب رقم

 
مرتي جد زيتيلن غليكول فنالا أي زمرة شرهة للماء، أما في الكانات يساوي الصفر لعدم احتوائهالل HLB فعدد

التالي يكون عدد وب (،هيدروفوبيتين)ومجموعتي ميتيلن كارهتين للماء  (هيدروفيليتين)هيدروكسيل شرهتين للماء 

HLB = 20، لذا فإن قيم HLB مركب أقرب للعشرين كان أكثر تتراوح بين الصفر والعشرين، وكلما كان عدد ال

 (:11) للطور المائي كما يبين الشكل الً مي

 
 (11)الشكل 

  

 تالت والمنظفات ومزيالمن المواد المساعدة، ولكننا سنخص هنا فئة المبل ر  وان ك م كبيوي تحت هذا العنوينض   

ل، مجموعة المواد التي تساعد على التبلي سطحياً  الفعالةكعوامل خافضة للتوتر السطحي، إذ تشمل المواد  الزيوت

 :أن فعاليتها تتباين بحسب التؤدي هذه الوظائف إ جميعاً نها وبرغم أب... الستحالالتنظيف، البعثرة، ا

 طول السلسلة البرافينية ودرجة تشعبها .2

 ت السلسلةالمتباد .0

أيونية، وثابت تأينها وبالتالي تأثرها بدرجة حموضة أو قلوية الوسط، وتأثرها النوعية الوظيفة: أنيونية أم  .3

  .بقساوة المياه

 ليصير نعيت التي تعزز فعالية المركب باتجاه مالحتماالبيرة من المتغيرات واك وهكذا نجد أنفسنا أمام مجموعة   

الرأس من ل ، لذا فإننا سنعرض هنا لكالً بية مثالستحالبرغم إمكاناته التنظيفية وا الً مادة اختصاصية كأن نعتبره مبل

 .على حدا ل  القطبي والسلسلة ك
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أو  يةزمرة حمضراهية للماء، وقد يكون الش طحياً الرأس القطبي للمركب الفعال س يمنح :الرأس القطبي -7-2

 ة بالماء،غوفما يجعلها ش الً يمكنها تشكيل ملح تساندي مع حمض كلور الماء مثأو معتدلة  كننا تعديلهما،يمقلوية 

 :وأهميةً  انتشاراً  أكثر هذه الزمر( 11)في الجدول ونستعرض 
 

 (11) الجدول

 سطحياً  التفاعليةأهم وظائف الرأس القطبي للمركبات 

 الزمر الحمضية

 - Na –COO+ الكربوكسيل
 

- Na + السلفون
2OSO- 

- Na + استر الكبريتات
3OSO- أورتو الفوسفات + 

2(Na) -
3OPO- 

 الزمر القلوية

 زمر  

 األمينو

 - HCl2NH. أمين أولي

 زمرة البيريدين 
 

 NH.HCl = أمين ثانوي

 N.HCl  أمين ثالثي

  Cl + N- أمين رابعي

 الزمر الال أيونية

 -O- االيتر

 

 -CONH- الكربوأمين

 -NH2SO- السلفو أمين OH- الهيدروكسيل

 -CH=CH- زمرة الرابطة المضاعفة -COO- االستر الكربوكسيلي
  

 زمرة ايتر مع الكربوأميد هما أكثر من زمرة أو وظيفة كيماوية، كأن نجد في ب  في مرك وقد نجد أحياناً    

 :يتر والكربوأميد عادةً على الشكلالوالهيدروكسيل، ونجد ا

 
 .في فعاليتها فيما بين أن يكون طرفي أو داخلي أم خارجي كبيراً  ويلعب موضع الزمرة القطبية دوراً 

 تهاتقطاب ما يعزز من فعاليسالعدم التناظر وبالتالي في غاية اي قمة : وتكون الجزيئة عندها فالموضع الطرفي

 في كماالمطلوب  سطحياً  الفعالةنسب لدور المادة أليكون طول السلسلة المأخوذ هو ا كبير وخاصة عندما ل  بشك

 .الصابون العادي

ن ما يريوالحاوية جذرين قصعة للماء لة الدفوعن السلس الً ويكون الرأس القطبي هنا مفصو: الموضع الداخلي

 .يؤدي لتراجع فعالية الرأس القطبي وبالتالي الجزيئة ككل

 كثر منألجزيء، في حين أن ازدياد طول السلسلة مع حملها ويؤدي وجود عدة زمر قطبية لتناقص مفعول ال    

 .رأس قطبي يرفع من فعاليتها

 .الرأس القطبي كارتباط غير مشبع أو حلقة عطرية: ويكون عندها ثمة ما يفصل بين السلسلة والموضع الخارجي

 :الفعالة( المواضع الثالث لبعض الزمر 11ونستعرض في الجدول )
 

 (11) الجدول

 التفاعليةثة للرأس القطبي أو الوظيفة الالمواضع الث

 
 

 
 الخارجيالموضع  الداخليالموضع  الموضع الطرفي

 

ا م السلسلة فهي الجزء الشغوف بالطور الزيتي العضوي الكاره للماء، وغالباً : أما عن تأثير طول السلسلة -7-3

اهية وترتفع خاصية كر ت مثل: الحلقات العطرية، زمر، ذرات ...الوي على متبادتتكون أليفاتية خطية، وقد تح

ع من المضاعفة ترفن الروابط تها، وعلى العكس من ذلك فإالاد طولها وتفرعها وازدياد متبادالسلسلة للماء بازدي

 استواء السلسلة ما يؤدي من معدالتن ارتفاع عدد الروابط المضاعفة يرفع أللها وتخفض من فعاليتها، الانح

 .لتراجع فعاليتها على طول السلسلة فقط مؤدياً  لتصاق الشوائب المشابهة بنيوياً ال
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ية، نيونألأربعة أصناف رئيسة: ا ضمن طحياً س الفعالةتصنف المواد  :سطحياً  الفعالةتصنيف المواد  -7-4

 (:11) أيونية، والمذبذبة كما في الجدوللالالكاتيونية، وا
 (11) الجدول

 

 : سطحياً  الفعالةثبات المواد  -8

لحمامات ثباتها تجاه جميع مكونات ا وشروط متغيرة ومتباينة ما يستوجب ر  طحيا بأدواس الفعالةيتم تطبيق المواد    

 .التي ستطبق فيها

 الالً نحار القلوية أكثر ح العناصالأم: تعد ح المعدنيةالمألتجاه قساوة المياه وا سطحياً  الفعالةثبات المواد  -8-1

ح المعادن المأح العناصر المعدنية الثقيلة كالحديد والنحاس... إذ أن الر القلوية الترابية وأمح العناصالبكثير من أم

استرات حمضي  حالر حلولة بالماء على العكس من أمللحموض الكربوكسيلية غي القلوية الترابية أو المعدنية الثقيلة

 .ليةالنحالمن ا ف  كا ر  الكبريت والسلفون التي تتمتع بقد

 حالمألوة المياه ووجود ابرغم قسا طحياً لية المركب الفعال سالويرفع وجود عدة زمر شغوفة بالماء من انح   

 .لالنحالطول السلسلة ي نقِص من ااد المعدنية، وعلى العكس فإن ازدي

 حمضيةاألمالح العن كاتيوناتها، لذا فإن  ح المعدنية دوناً المألأنيونات ابالموجبة  طحياً س الفعالةوتتأثر المواد    

 .المتعددة التكافؤ كالكبريتات والفوسفات تعمل على ترسيبها

 و بوجودأ بالقساوة نهائياً  رتتأث الل غير المشبعة فإنها سالأيونية وبخاصة ذات السالال سطحياً  الفعالةأما المواد    

 .المعدنية األمالح

 لخواصانيونية ذات ألا سطحياً  الفعالة: تتأثر المواد تجاه الحموض والقلويات سطحياً  الفعالةثبات المواد  -8-2

الضعيف  الحمضيطرد  القويبحسب القاعدة الكيماوية: الحمض ) ية القويةوساط الحمضألعيفة عادةً باالقلوية الض

وبازدياد درجة  الماء عندما تكون طويلة السلسلة،حرة غير حلولة ب حموض   لمتحررةً على شك (حهالأممن 

ة أكثر وأكثر تتخرب الزمرة الكربوكسيلية مطلقةً غاز ثاني أكسيد الكربون، في حين تقاوم الزمر القوية الحموض

أينها إلى أن اقص تقلوي من فعاليتها، ولكن في الوسط القلوي القوي قد يتنهذا الفعل، وعلى العكس ي زيد الوسط ال

 .يونات المشتركةأليتوقف بفعل ا

ندها مع جزيء من حمض كلور الماء، لذا لها بتساالأمينية فيرتبط انح مرةً أما المركبات الكاتيونية والحاوية ز   

لموضح ط القلوي على الشكل احمض كلور الماء في الوسل عنها وسااط الحمضية، في حين ينفصألتتأثر با الفإنها 

 :لالنحاللنا آلية فقدانها قدرتها على ا والذي ي ظهر( 12) في الجدول
 

 (12) الجدول

 مينية بالوسط القلويألتأثر المركبات ا

O2NaCl + H 
2NH-R 

+ NaOH → 

.HCl2NH-R 

=NH2R =NH.HCl2R 

R≡N ≡N.HCl3R 

NaCl .NOH4R -.HCl.+N 4R 

 

 .لدرجة أنه يصعب علينا وضع قاعدة عامة لها أيونية والمذبذبة جداً اللويختلف تأثر المركبات ا

 ملبعوا سطحياً  الفعالةيؤدي تأثر المواد : تجاه العوامل المؤكسدة والمرجعة سطحياً  ةالعفالثبات المواد  -8-3

 .وضمن تراكيزها المستخدمة في الحمامات الصباغية نجدها ثابتة عموماً  ،رجاع لفقدانها فعاليتهاإلكسدة واألا

 : سطحياً  الفعالةيف العوامل ظتو -9
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قع، فأي مزيل ب كأن نقول هذا مبلل فقط وذاك منظف أو سطحياً  الفعالةالفصل الحاد بين العوامل  يمكننا عملياً  ال   

 :إجمال تعريفهم وتميزهم عن بعضهم على الشكلة ما عن آخر، ويمكننا ثي يطغى في خاصالمنهم له مفعول ث

 ي بطئ م ماعا ل  بشك : يكون التوتر السطحي بين القماش وسائل الحمام عالياً تالكمبل سطحياً  الفعالةالعوامل  -9-1

ا ستوجب منكارهة للماء، ما ي لياف الخام أو المعالجة بموادألل ةاأللياف وبخاصت اختراق السائل لعمق المن معد

 .ت هذا التوترالما يخفف من معد إضافة

 يتكون جزيء الماء من ذرة أكسجينبسبب بنيته المتميزة، إذ ( 0دينة/سم 10) يبلغ التوتر السطحي للماء ما يقارب   

ناظرتين ما ينتج متالموجبتين والهيدروجين المع ذرتي  توازناً  اأن يحقق مايمكنه ينسالب ينالكتروني بشفعينوحيدة 

زيئات بسبب الروابط الهيدروجينية التي تربط كامل ج )قفصية( عنقودية ة  عالي الفعالية يؤدي لبني ئي قطبعنه ثنا

 .عب من مهمة العامل المبللوهو ما ي صِّ الماء السائل، 

أو أي )، إذ يتحلل جزيء الصابون (0دينة/سم 10)يمكننا بإضافة الصابون للماء خفض توتره السطحي عن    

بوكسيل لكرزمرة ا)للماء تتجه لسطح السائل ولزمر ة فعالة محبة للماء  ة  في الماء لسلسلة كاره( عامل فعال سطحيا  

مثل شمعات الصوديوم  لذا فإن صابوناً  (،11) تنغمس عبر رأسها الصوديومي الموجب الشحنة كما يبين الشكل (هنا

 :من طاقته الحرة يغير بنية الماء مخففاً 

 

 

 

 2(H(nO للماء )القفصية( والبنية العنقودية ات الصابون وخفضها للتوتر السطحيتوجه جزيئ(: 11الشكل )
 

 

لسالبة الزمرة الهيدروكسيلية ا وكما يبين الشكل فإن الزمر الهيدروفيلية ستتركز على السطح، بحيث تنغمس   

دي سيغير من بنية الماء ما يؤ مثل شمعات الصوديوم وبالتالي فإن صابوناً ، بالماء بجوار كاتيونات الصوديوم

 .الحرة تهلتناقص طاق

 مذيبات، إذ تتجمع جزيئات الموادة ثانية، نجد أن هناك طرائقا أخرى لخفض الطاقة الحرة بإضافة الومن ناحي   

 تتنحى حيثب الهيدروفيلية نحو المذيب عنقودي لتتوجه الزمر الهيدروفيبية نحو الداخل والزمر ل  بشك سطحياً  الفعالة

 .الزمر الكارهة للماء عن التماس مع الماء

 ألليافاالقطنية بالماء فقط، بل تساعد على طرد الهواء من أعماق  األليافتعمل العوامل المبللة على تبليل  ال   

أو  ستمراً م طبقةً أو فيلماً  الً السطحي، لذا ينتشر السائل مشك ت التوترالتراجع معدت وبالتاليليحل محلها الماء، 

 (:11) الشكليبين على شكل نقاط كما 

 
 (11الشكل )

لقيمة، ا خفض هذه سطحياً  الفعالةومهمة العوامل ( كبيرة، Θإذ يكون التوتر السطحي كبيراً عندما تكون الزاوية )   

تعزيز انتشار السائل على السطح فيمكننا أن نكتب لجمع مختلف هذه القوى  العالة سطحياً وبما أن وظيفة العوامل 

 :في معادلة واحدة

 
 ، وبالتالي:صفراً  θ للخيط يجب أن تساوي كامل   ولتبلل  
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( 12)أصغر من  θ وعندما تكون    ( 12)، وعندما تكون أكبر من األليافيتجه الزيت نحو سطح  ْ  يتجه الزيت  ْ 

نفصال عن السطح، ويلعب العامل المبلل دوره في تجمعه على السطح الكرات صغيرة سهلة اقطيرات  أو لتشكيل 

 .θ cos السطح الفاصل بين الزيت والماء لتنخفض بالنتيجة قيمة وأيضاً ، ST والخيط الفاصل بين الزيت

مقارنة مخبرية ( 12)ما، كما يبين الشكل  ض  طريقة تعيين التركيز الفعال لعامل مبلل في حو( 11)ويبين الشكل    

 .الكرماتوغرافي على قماش قطني خام ومعالج بالنشاء االختبارت بالصعود الشعري أو المن المبل د  دلفعالية ع
 

 
 : تعيين التركيز المالئم لتطبيق عامل مبلل(11)الشكل 

 معالج بالنشاء اختبار فعالية بعض المبلالت بطريقة االمتصاص الشعري على قماش قطني

 ماء فقط " عينة الشاهد " -2

 غ/ل 2: مبلالت مختلفة بتركيز  1،1،2،3،0

 النشاء على اختراق طبقة 0ظ قدرة المبلل الح

 

 
تبليل جيد: دائرة انتشار  -2

 منتظمة للمحلول الصباغي

 
تبليل سيء: الحظ  -0

 عشوائية نتيجة التبلل

 (12)الشكل 
 

األلياف من البقع تعمل العوامل المنظفة على تخليص : (عوامل غلي)كمنظفات  سطحياً  الفعالةالعوامل  -9-2

وساخ بقلعها وبعثرتها في الطور المائي لتمنع من ترسبها من جديد على البضاعة، وليصار للتخلص ألوالغبار وا

 :وساخألآلية أو تسلسل عملية إزالة ا( 12)منها مع تفريغ حمام التنظيف أو الغلي، ونرى في الشكل 
 

 
 وساخألآلية أو تسلسل عملية إزالة ا(: 12الشكل )

 

وتنتشر جزيئات العامل المنظف (، 2)بالماء كما هو واضح في المرحلة  ةحلول غير (بضاعة / أوساخ) فالجملة

بسلسلتها نحو البقعة الزيتية ورأسها القطبي نحو متجهةً إلى أن تتجمع ( 0)عند إضافتها في السائل كما في المرحلة 

الطور المائي وبعثرتها ع طرف البقعة الزيتية وحملها إلى المن اقت لتتمكن (3) كما في المرحلة الطور المائي

ويكتسب القطن في الماء شحنةً سالبةً على شكل كهرباء ساكنة (، 2)من إعادة التوضع كما في المرحلة إياها مانعةً 

ي طلق عليها اسم مفعول زيتا ما يمنع إعادة توضع القسيمات السالبة الشحنة عليه من جديد، ويعزز منع إعادة 

 فيو(. 10) كما في الشكل PVP أو بولي ڤينيل البيريليدون CMC تيل سيليلوزالتوضع هذا إضافة الكربوكسي مي

دون يستخدم بولي ڤينيل البيريلياألنيونية  سطحياً  الفعالةمع العوامل  CMC يستخدم الكربوكسي ميتيل سيليلوز حين

PVP لعامل ور اوساخ دأل، ويلعب الكربوكسي ميتيل سيللوز مع بقع ابالوسط الكاتيوني غسيلفي بناء حمام ال

ابون ن للصعام فإ ل  وساخ، وبشكألليرفع من ثبات مستحلب الزيوت واترسبها من جديد،  قي الغروي مانعاً اوال

 :ب جيدةالوالمنظفات قدرات استح
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والتوتر المعادلة بين التنظيف والتوتر السطحي ، وPVPينيل البيريليدون ڤوبولي  CMC: الكربوكسي ميتيل سيليلوز (10)الشكل 

 على الحدود الفاصلة مع الكربوكسي ميتيل سيليلوز
 

 مثل للكربوكسي ميتيل سيللوز بالنسبة للعامل الفعالألدراسة التركيز ا يهذا الموضوع ههمية الكبرى في ألوا 

 لسطحيامن التوتر  ل  يبلغ قوته العظمى عندما يكون ك أو نسبة المزج، إذ تبين الدراسة على أن التنظيف سطحياً 

 .والتوتر على الحدود الفاصلة في أدنى درجاتهما

 ايد شدةتعصي على المنظفات، وتتزالغرض منها حل البقع الزيتية التي تس : مواد فعالة سطحياً ت البقعالمزي -9-3

 :هذه الخاصة بتحقيق الشروط

 .رأس قطبي فعال .2

المضاعفة، وذات شراهية للماء والطور ت. وعديمة أو قليلة الروابط الومتباد وتشعباً  الً سلسلة أكثر طو .0

 .العضوي كما هو الحال مع زمرة البولي غليكول ايتر

بأن استخدام  علماً ( 12)إن أمكن بحسب الجدول  وجود مذيب عضوي عالي درجة حرارة الغليان نسبياً  .3

 :لصحياثر السام على بكتريا مجاري الصرف ألوبخاصة المذيبات الكلورية ذات ا المذيب مرفوض بيئياً 
 

 (12الجدول )

 بالستحالأنواع المذيبات المستخدمة لعمليات ا

 المذيب العامل الفعال سطحيا النوع

 يتيلنالثي كلور االرباعي كلور الكربون، ث زيوت مسلفنة، ألكيل أريل سلفونات أنيوني

 أيونيال 
ول، لكيل فينأليتيلن مع االمنتجات تكاثف أكسيد ا

 أغوال دسمة، حموض دسمة

  يزو بروبيلي، أوكسي حلقي الهكسان،اليتيلن، الغول االبركلور ا

 كلور البنزن، الغول البنزيلي
 

أن ذات الوظيفة  ي ظِهر لناركات والذي لبعض الش طحياً س الفعالةبعض العوامل ( 12)ونستعرض في الجدول    

 وتشعباً ومتبادالت:كانت لها وظائف متباينة وقدرات متمايزة بحسب تفصيل بنية السلسلة طوالً 
 (12الجدول )

 سطحياً لبعض الشركات العالمية التفاعليةبعض المواد 

 الوظيفة الشحنة التركيب الشركة المادة

 FBLبيريستال 

د. 

 بتري

 مثبت أكسجين ومبلل وعامل بعثرة a الكيل فوسفات

 مبلل العمليات المرسرة a سلفات األلكيل MEبيري ويت 

 طارد هواء منخفض الرغوة ومبلل n ايتوكسيالت أغوال دسمة ELRبيري ويت 

 طارد هواء ومضاد رغوة a الكيل ايتر فوسفات SLبيري ويت 

 a سلفونات األلكان مع ايتوكسيالت أغوال دسمة بيريفاكس
عامل تعرية للسيليكونات ورزينات إنهاء 

 القطن ومزائجه مع البوليستر

 مبلل سريع ال رغوي N الفوسفوراسترات حمض  SAN CHTسوبيتول 

 طارد هواء، مسرع انتشار وتخريق a ايتوكسيالت سلفات الكيل أريل مع مذيبات سيبا FFAالبغال 

 مطري مذبذب لجميع أنواع األلياف a-c أميدات حموض دسمة سابو SMAسابونينا 

 C25سابينان 

د. 

 بوميه

 البوليسترغاسل لبقايا تصميغ  C مركبات أمونيوم رابعية

 مبلل n مزيج أغوال خاصة PROبيرينين 

 عامل غلي ومزيل بقع n محلول مركبات أكسيد االيتيلن مع مذيب  LFRبيتائين 

 مبلل فعال منخفض الرغوة a ثنائي أوكتيل سلفوسوكسينات الصوديوم ASبيرينين 

 مبلل a الكيل سلفات MGانيفسيرول 

 منظف ال أيوني n أغوال دسمةايتوكسيالت  BA-4488سولبون 

 مبلل a سلفونات الكيل نفتالين الصوديوم باسف A or Bنيكال 
 

 : العوامل المبعثرة -11

الماء عند حلها ب األصبغةولى تتعرض ألباغية أنه وفي المرحلة اسبق وأن ذكرنا في بحث مبادئ العملية الص   

ذا نضيف ل ،الصابون في الماء كما هي حال اً بعضها شبه غروية تدفعها للتجمع على بعض ة  بح بحالللتأين لتص
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ئات زيئات العامل المبعثر بجزيج ا اسم العوامل المبعثرة، إذ تحيطخاصة يطلق عليه ولمنع مثل هذه التجمعات مواداً 

صبغة ألتنصح الشركات المنتجة لما  وغالباً  - (12)راجع الشكل  -كيل هكذا تجمعات إياها من تش بغة مانعةً صألا

 :بإجراء عملية حل الصباغ على الشكل

 .عجن الصباغ مع بعض الماء الفاتر وما يكفي من العامل المبعثر .2

 .إضافة الماء الفاتر مع التحريك الجيد .0

 .دخاله حوض الصباغةإل الترشيح عبر قماش ناعم ليصير جاهزاً  .3

 :ومن أهم المبعثرات المتداولة نجد

تات كبري، منتجات البولي غليكول ايتر: المركبات غير المشبعة وذات الزمر الضعيفة الشغف بالماء -11-1

 .لكيل للبولي غليكول ايترألا

: الزيوت المسلفنة، سلفونات الليغنين، منتجات تكاثف حمض المركبات عديدة الزمر الشغوفة بالماء -11-2

 .سلفون النفتالين مع الفورم الدهيد

 
 

م الصناعة النسيجية من أكثر وأقدم العوامل المبعثرة التي دخلت عال BASFويعتبر السيتامول الذي أنتجته شركة    

ن آليتامول إلى احضر من سلفنة زيت الخروع، وما زال يشيع استخدام السحمر التركي الذي ي  ألبعد الزيت ا

حواض، ألاأللياف السيللوزية بأصبغة اباغة األصبغة المبعثرة أو صتر بوخاصة في أحواض صباغة البوليس

 :نفتالين مع الفورم الدهيدلل يسلفونالحمض الوديومي لمنتج تكاثف والسيتامول هو الملح الص
 

  

 
 

 جداً  يراً كب وانتشرت في الوقت الحاضر العوامل المبعثرة المحضرة من مجموعة البولي غليكول ايتر انتشاراً    

 هب، ولهذالتحسالة، كخواص التبليل والتنظيف والتسوية واتقوم بها إلى جانب البعثرللوظائف العديدة التي نظراً 

 :الزمرة الصيغة العامة

 
فازدياد طول السلسلة يرفع من شغف المركب باتجاه الطور الزيتي أي من اتجاه المبلل إلى المنظف، في حين    

سور لجكسجين وبالتالي ازدياد عدد األدياد عدد ذرات ابالماء بسبب از ل المركبالزدياد انحال n يؤدي ازدياد قيمة

 .ب والبعثرةالستحالعلى ا تهرية ما يسبب تراجع قدريتيالا

م سكما انتشرت وبصورة أقل سلفونات النفتالين كعامل مبعثر، وتم اعتماد مجموعة البولي غليكول ايتر تحت ا   

 :من عوامل البعثرة بعضاً ( 13)لياف السيللوزية والبولي أميد، ونرى في الجدول ألعوامل تسوية وبعثرة وبخاصة ل
 

 (10) الجدول

 سطحياً لبعض الشركات العالمية الفعالةبعض المواد 

 الوظيفة الشحنة التركيب الشركة المادة

  ASPبيرغين 
 د. بتري

 سلفونات النفتالين
a 

 مبعثر مسحوق لألصبغة

 مبعثر لألصبغة البوليستر بالحرارة العالية عطريةاسترات  SEFبيرغين 

 استرات حموض دسمة رودولف OGMريكوتكس 
n 

عمليات اإلنهاء وليغومير لحمام الصباغة ورابط أ

 لبوليسترزلقات غزل لوالتطرية وم

 DDزيت سان 
Z&S 

 مبعثر قوي ايتوكسيالت حموض دسمة

 سلفونات ألكيل أريل SWزيت سان 

a 

 التأثير على اتجاه وعمق اللون للحرارة العاليةمبعثر عديم 

 مبعثر سلفونات عطرية ستاش SWسيتاالن 

 مبعثر وواقي غروي سلفونات عطرية د. بوميه DIترانسفيرين 

 والديسبرس ألصبغة األحواضمبعثر  سيتامول سيبا DAMارغازول 
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 عوامل التسوية:  -11

ف طبيعية أو تركيبية على السواء نجد مجموعة من العوامل التي تحول قمشة المصنوعة من ألياألعند صباغة ا   

 :دون التوزع المتجانس للجزيئات الصباغية، ومن أهم هذه العوامل نجد

 .بهااللياف عند غزلها أو النسيج عند حياكته ومدى قابلية استحألالزيوت المستخدمة ل .2

 .لمرة األلياف التركيبيةدرجة تعرض األلياف الطبيعية للعوامل الجوية، ودرجة ب .0

 .برمها وعاملطبيعة الحياكة وشدة ارتصاص األلياف على بعضها، ونمرة األلياف  .3

 .ت العالية لرفع درجة الحرارة في الحوض الصباغيالالمعد .2

 .ت غزارة ماء الحمام الصباغي عما تستلزم طبيعة ووزن النسيجالانخفاض نسبة ومعد .1

 .يلزمانخفاض سرعة دوران النسيج عما  .1

 .بما يؤدي لحدوث ظاهرة التكسير اً بعضتنضد النسيج فوق بعضه  .1

 .سوء تصنيع األصبغة وعدم انسجام األصبغة الداخلة في تركيب اللون .1

 .زالةإلصعبة االتلوث الخامات ببعض الملوثات  .1

 و  متسا ل  شكالصباغية بلية توزع الجزيئات ضافة بعض المواد التي يمكنها ضبط وتجويد عمإلل ما سبق نلجأ ولك   

 :ليات نجدآلتيار المواد بحسب الحالة، فمن ا، وتتعلق عملية اخاألليافعلى كامل سطح النسيج أو 

 .األصبغةمتصاص الكامل سطح القماش  شراهية تجانستية من الزيوت بحيث تحقيق درجة تنظيف عال -

 :لياتآلاألصبغة وفق إحدى اإبطاء عملية تشرب  -

مونيوم ألبات اف مركالتي يرتبط بها الصباغ كما هو حال البولي أكريلونتريل حيث تضا التفاعليةاكز إشغال المر -أ

عند  تلبث أن تنفك المن الصباغ القاعدي ذاته، و الفعالةمع المراكز  الً كعوامل مؤخرة كونها أسرع تفاع الرابعية

 .أفضل ل  حسن توزع الجزيئات الصباغي بشك درجة حرارة معينة نضمن معها

إضافة عوامل مؤخرة ترفع من درجة الحرارة الحرجة للصباغ لربطها به كما هو حال أصبغة الديسبرس مع  -ب

 .بعض الحموض الدسمة ومشتقاتها

" مواد إعادة  ةعلى لحمام الصباغألالمعاكسة في طور درجة الحرارة اإضافة مواد تعزز من الهجرة والهجرة  -ج

سترات العطرية في حمام صباغة البوليستر، والتي الامل " الكارير" من نمط ااف الحوالتسوية " كبعض أصن

 م(.   232)تلعب هذا الدور عند درجات الحرارة 

 ( على الشكل:13الً أصبغة الديسبرس الزرقاء المبينة في الجدول )األصبغة: فتتمايز مثاختيار  -د
 

 (13الجدول )

 (211) ديسبرس أزرق (213) ديسبرس أزرق (11) ديسبرس أزرق

   
 تسوية سيئة تسوية متوسطة تسوية جيدة

 

 ةوزمر خاصت الأكان بإضافة متباد صبغة وأخرى، سواءً ألتمايز الجودة بين شركة صانعة ل يعني عدم الوهذا    

 .نهاء الخاصة بتحضيره مسحوقاً إلمن المماكبات أو بمواد ا تهساسية أو تنقيألعلى بنيته ا

 لة ورفع سرعة دوران القماشآللرفع درجات الحرارة وغزارة الضخ في ا بطويتوجب أن يرافق هذا كله ض    

( بعضاً 12) ، ونرى في الجدولبعضاً والتخفيف من وزن القماش أو طول الحبل ومنع تركيم القماش فوق بعضه 

 :من عوامل التسوية التي تنتجها بعض الشركات العالمية
 (12) الجدول

 سطحياً لبعض الشركات العالمية التفاعليةبعض المواد 

 الوظيفة الشحنة التركيب الشركة المادة

 GANبيريتارد 

د. 

 بتري

 عامل تسوية ومؤخر لصباغة البولي اكريلو نتريل c مركبات أمونيوم رابعية

  موائم للبيئةللبوليستر عامل تعرية وتسوية وهجرة  n استرات عطرية CLMبيرغن 

 EUبيرغن 
الكيل أمين ايتوكسيالت مع بولي 

 غليكول ايتر
n 

تسوية للصوف باألصبغة الحمضية والنايلون باألصبغة 

 الحمضية والمعقدة والمبعثرة
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 n ايترات عطرية  MPOبيرغن 
تسوية ومبعثر للبوليستر ولثالثي األسيتات بأصبغة 

 الديسبرس تحت الضغط

 n ينيل البيرليدونڤبولي  Aين ڤبرال
تسوية ومعزز ألفة ألصبغة األحواض واألصبغة 

 المباشرة، وعامل تعرية

 التفاعليةتسوية لأللياف السيللوزية باألصبغة  a سلفونات عطرية RDBبيريستال 

 Bالبغال 

 سيبا

مشتقات ايتوكسيالت حمض أميني 

 دسم
a&c  التفاعليةتسوية لصباغة الصوف باألصبغة 

 DIFيونيفادين 
عطرية لحموض فوسفورية استرات 

 وكربوكسيلية
a 

ر للبوليست ة ومبعثر وعامل هجرة ومسرع انتشارتسوي

 بالحرارة العالية

 يونيفادين

 NT new 

الكيل أريل حمض سلفوني، والكانول 

 أمين وبولي األغوال
a تسوية لصباغة النايلون باألصبغة الحمضية 

ترانسفيرين 

DEW 
د. 

 بوميه

 تسوية ذات فعالية تنظيفية لألصبفة األيونية n ال دسمةبولي غليكول ايتر أغو

 تسوية للبوليستر بشروط الحرارة العالية n استرات حموض كربوكسيلية KWLسينتابال 

 n بولي ايتوكسي الكيل أمين MKجينوكول 
(، ومعدنية 2:2تسوية أصبغة حمضية معدنية معقدة )

 (0:2معقدة للسلفونات )

ديسبرغاتور 

SMS 
CHT سلفونات عطرية a عامل مبعثر عام وتسوية خاص 

 

 لياً ج  مادة، وهو ما نراهفي طاقات وميزات ال تبايناً  الفعالةل ذات الجدول أنه ولنفس عائلة المادة الونرى ومن خ   

ائلة ع غوال الدسمة، ولكن بينألت االسترات العطرية، أو من نمط ايتوكسيالمجموعة مواد التسوية من نمط افي 

بيرة كرات العطرية قدرة تسالمن تلك، فلزمرة ا د  فر يحل فرد من هذه مكان الكبيرة بحيث  وأخرى نرى فروقاً 

يع تستط الح عمليات الصباغة غير المتجانسة، وهذا ما الصإلالهجرة بما يمكننا من اعتمادها ت العلى رفع معد

سترات العطرية في مجال البوليستر، وزمرة الدام اوينحصر استخمة، غوال الدسألت ايالوكستحقيقه زمرة ايت

بعثر أنيونية فلكل الصنوف وكتسوية وماللت االيتوكسيالمجال البولي أكريلونتريل، أما امينات الرابعية في ألا

 .الحمضية للبولي أميد األصبغةصبغة القطن المباشرة أو ألب...، وكإعادة تسوية الوعامل استح

 :"الحوامل " الكارير  -12

المركبات الكيماوية القادرة  بعض تقريباً  م(  11)أي ت ستخدم لصباغة البوليستر بشروط الضغط الجوي العادي    

سلها عن الاأللياف وتباعد س نتفاخالزمة الاأللياف، أي درجة الحرارة العلى خفض درجة حرارة تزجج هذه 

هذه بين ية نحتى الفراغات البيتغلغل تباغ أن مسامات بما يسمح لجزيئات الصتشكل  تاليلوبا ،اً بعضها بعض

 .ل طاقتي الحرارة والتحريكالهتزازية التي تمارسها من خالسل بفضل الحركة االالس

 بغةصألقوم بحل ات األليافوهناك من يعتقد بأن آلية عملها تقوم على قدرتها تشكيل طبقة رقيقة على سطح    

 .وكأنها تقوم بدور طبقة الوسيط األليافالماء إلى الً عن األلياف بدلتصبح عملية الهجرة من طبقة الحامل إلى 

 بغةاألصح مع جميع أصبغة الديسبرس، بل مع يص العتماد على الحوامل الروري التنويه هنا إلى أن اومن الض   

 ضعف فخ وقعنا في الالمتوسطة العمق إلى الفاتحة، وإلوان ألتوسط والصغير ولتراكيز محددة باذات الحجم الم

 .قتصادية ثانياً الوعدم الجدوى ا الً الثباتيات أو

عدة  ف  ئحتها... وتتوزع في صنوفي: فعاليتها، ثمنها، را ة  عالي ة  لدرج بعضاً ها وتتمايز أنواع الحوامل عن بعض   

 :هامجموعاتأهم ( 11) ونرى في الجدول
 (11) الجدول

 Carrierبعض أنواع الحوامل 

 ميتيل نفتالين
 

 فينيل فينول أورتو

 
 

 مشتقات 

 كلور البنزن

 االسترات العطرية
 

 ثنائي الفينيل
 

  مشتقات الفحوم الهيدروجينية المكلورة  االسترات عالية الوزن الجزيئي
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من الشروط والمواصفات كي يمكننا اعتماده في عالم الصباغة،  ة  جملق حوال فإن على الحامل تحقيألوفي كل ا   

 :نذكرومن هذه الشروط 

 .الفعالية العالية وثبات مستحلبه طوال فترة الحمام الصباغي .2

 .التجانس مع مختلف مجموعات األصبغة والمواد المساعدة .0

 .على ثباتيات األصبغة عدم تأثيره سلباً  .3

 .البضائع المصبوغة بوجوده سهولة غسله والتخلص من بواقيه على .2

 .ممكن وضعف تطايره صغر حد  ألانخفاض درجة سميته  .1

 :ومن أهم أنواعه نستعرض

 م عيوبها تطايرها العالي ما يسبب: تتميز بارتفاع فعاليتها ورخص ثمنها، ومن أهمشتقات كلور البنزن -12-1

سميتها على النسيج، إضافة ل شكل بقع  غامقةتتقاطرها مسببةً  مت الصباغية ومن ثآلالتكاثف بخارها على جدران ا

 .وتلويثها العالي للبيئة ما دفع بمنعها نهائياً 

يوبه صعوبة عت بريق اللون، ومن أهم الدوية وبعثرة، ويرفع من مع: يتميز بخواص تسأورتو فينيل فينول -12-2

 م(.  212)الحرارة الجافة عند عند  الالتخلص من بقاياه إ

ايره، تط ت البريق وانخفاض رغوته وقلةالوية وبعثرة مع رفع لمعدبخواص تس يتميز أيضاً  :نفتالينألكيل  -12-3

 م(.   212)الحرارة الجافة عند عند  التتطاير بقاياه إ الو

تبقيعها  لةد بعيد وتتميز عنها بق: تشابه مشتقات كلور البنزن إلى ح  مشتقات الفحو  الهيدروجينية المكلورة -12-4

 (.الجوخ)خدم لمزائج الصوف مع البوليستر ما تست لذا فإنها غالباً ، المعلقة األصبغةعلى الصوف ب

 بالماء ذاتياً  تحلبتسعت ب ر عوامل بعثرة وتسوية وتعرية للبوليستر، ت سترات عالية الوزن الجزيئي:الا -12-5 

ت الهجرة الإذ ترفع معد م(  232-202)وعالية الفعالية فيما بين  م(،  222)يفة الفعالية دون الدرجة عالحار، ض

تميز بقلة تطايرها وعدم ، وتم(  202-222)حرارة امل تعرية عند درجة وجيد، وتستخدم كع ل  والتسوية بشك

 .على الثباتية على النورسلباً خرى إضافةً لعدم تأثيرها ألامل البقايا كأنواع الحوتخليفها 

ً  ،لى النورعلى الثباتية ع : تتميز بقدرتها العالية على التسوية والبعثرة، تؤثر سلباً ت العطريةستراالا -12-6  وغالبا

تستخدم هنا  ، لذا فإنهام(  222)يبدأ عمله قبل درجة الحرارة  الن معظمها ألالمغلقة  اآلالتما يتم استخدامها على 

 م(.  212)بالحرارة الجافة عند  الإ ابقاياهتزول  الة ولرفع نسبة استنزاف الحمام، وكمعزز هجر

 دات التكسير: مضا -13

غالباً  في هذه الظاهرة، إذاللت ، وعلينا اجتنابها جميعاً بعضاً ها يحدث التكسير عادةً لعدة أسباب متداخلة مع بعض   

باغ أو عملية الص نسيج ذاته أوالمتشابكة، وقد تصيب هذه الظاهرة متقاطعة و ط  يبدو التكسير على شكل خطوما 

 ، ومن أهم أسباب التكسير: غةلصبااحمام حسب ظروف وشروط  ثنين معاً ألا

  :: ويلعب هذا العامل دوره بطريقتينالوزن النوعي العالي للقماش -أ

 .أكبر للنسيج في وحدة الزمن ت  ما يعني عدد دورا الً طونه يعني أن حبل القماش سيكون أقصر أليجابية: إ -أ

حرارية للقماش  ت  ير، وفي حال طبقت عملية تثبيلحدوث التكس اً بعضه إذ يؤدي تنضد النسيج فوق بعضلبية: س -ب

بتصميم  لعاملا الحرارة العالية، كما يرتبط هذاولنا لدرجات بوص اً ت التكسير تتراجع كثيرالقبل الصباغة فإن احتما

ا له، وهذا مالالضخ من خ القاذف وغزارة فعالية ها، ودرجةآلة الصباغة وطريقة توضع وحركة النسيج في حوض

 .زارةأو العالية الغ)الجت( ذوات القواذف القوية  اآلالتهنا عن  كثر أماناً ألل االالش تقنيةالتدفق وفق  التيميز آ

لة آلل في أجزاء اائالمعدل زاد التجانس الحراري للس : ذلك أنه وكلما زاد هذاةمعدل تدفق سائل حما  الصباغ -ب

د س أن نتجاوز درجة غزارة حدية  الإ ةعن أن ارتفاع درجة تجانس مواد حمام الصباغ وةالواء، عوالقماش على ح 

 .تبدأ بعدها عمليات نقض بعثرة ما يستوجب رفع كميات عوامل البعثرة والتسوية

التي تنصح بها ت ارتفاع درجات الحرارة البمعدلتزام ال: إذ يتوجب علينا امعدل ارتفاع درجات الحرارة -ج

صبغة، إذ أن ارتفاع درجة حرارة السائل الصباغي الحبيس عند خط التجعد عما حوله يعني ألالشركات المنتجة ل

صبغة الصغيرة أو المتوسطة الحجم، والتي لها ألأعلى، وبخاصة ل صباغ   تشربها نسب  ظهور الخطوط الغامقة ل

نى لتتس (لبقاء عند درجات الحرارة العاليةزمن ا) ف  كا رولم يرافقها زمن تخمي ةدرجة امتصاص حرجة منخفض

 .لها إعادة التسوية
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 ت التكسر وعدم التجانسالزم لدوران الحبل زادت احتماال: فكلما زاد الزمن اللةآليل في امعدل دوران حبل الغس -د

 .ث دقائقاليتجاوز زمن دوران الحبل مدة الثيجوز أن  الفي تسوية الصباغ، والشائع أنه 

د أن الحوض ا: فقد  وتصميم آلة الصباغة -هـ ضغط  عالية ودون ب  الماء العالية والذي يتدفق بنسب فقي ذي نسألج 

ة ب الماء المنخفضت الحوض الكروي ذات نسال، في حين أن آبعضاً يساعد على اصطفاف النسيج خلف بعضه 

 .اً بعضبتكسر القماش لتنضده فوق بعضه  تتسبب

ء عند درجة الحرارة العالية خطاء بالبقاألح الكثير من اال: ذلك أنه يمكننا إصالتخميرزمن ودرجة حرارة  -و

و المبعثرة أو المباشرة للقطن والحمضية أ األصبغة، م  220، البولي أكريلونتريل: م  232: ترالبوليس)باغ للص

الهجرة  عمليتي الهجرة وإعادة إذ تتوفر للصباغ بشروط الحرارة العالية تعزيز م(،  11رة للبولي أميد: المباش

رفع الحرارة، وترتبط الفائدة من عملية التخمير بنوع  مرحلة وية نتجاوز فيها أخطاءوبالتالي عملية إعادة تس

 .الصباغ وحجم جزيئاته وكميته ونوعية ونسب المواد المساعدة المضافة للحمام الصباغي

ت خفض الصابغة أن تكون معدألتنصح معظم شركات ا: إذ معدل انخفاض درجة حرارة الحما  الصباغي -ز

دنى درجة حرارة ممكنة ألت ارتفاعها، إضافة لضرورة تبريد درجة حرارة الحوض الدرجة الحرارة دون معد

 .دون أن يتوقف القماش عن الدوران

درجة حرارة األلياف زاوية إجهاد وضغط و: يوافق كل نوع من أنواع آلية عمل المواد المانعة للتكسير -13-2

 صلية عند رفع هذهألن عندها القماش للعودة لحالته ايتمك الوالتي  ،يبدأ عندها حصول ظاهرة التكسير ةمعين

 :جهادات، لذا فإن مهمة موانع التكسير تتجلى على الشكلإلا

 .زم تحقيقها للتكسيرالمن الليونة تساعد على تصعيب الشروط ال منح القماش قدراً  -أ

 الً نسبياً.طوي زمناً  اً بعضساعده على عدم التنضد فوق بعضه ق كي تالنزالا منح القماش خاصية -ب

 .ت التسوية والبعثرةالرفع معد -ت

  تميز موانع التكسير بالخواص:ما  لذا فإنه غالباً 

 .ارتفاع وزنها الجزيئي وطبيعتها الدهنية -أ

 .أيونيةالنيونية أو الألشحنتها ا -ب

 .خرىألبناء الحمام اسهولة امتصاصها، وعدم تعارضها مع مواد  -ت

 :موانع تكسير لبعض الشركات العالمية( 11)ونرى في الجدول 
 

 (11)الجدول 
 " بعض مضادات التكسير لبعض الشركات العالمية " الشحنة: سالبة

 الوظيفة التركيب الشركة المادة

 سيبا C  سيبا فلويد
محلول مائي لبوليمير مشترك مع بولي 

 ايتر

نهاء الرطبة للنسيج ولكل إللعمليات امزلق مانع للتكسير 

 أنواع األلياف

 FOS  نالبيري

 د. بتري

ت أغوال الألكيل فوسفات وايتوكسي

 دسمة

مضاد تكسير ضعيف الرغوة بخواص تسوية وبعثرة 

 وهجرة للبوليستر ومزائجه

 NHS  نالبيري
مع شموع  أميدات حموض دسمة

 خاصة
 ومطري أيوني المضاد تكسير 

 مضاد تكسير عديم الرغوة لجميع أنواع األلياف تالبولي أكري VF  نالبيري

 MDF  نالتيبو

 د. بوميه

استرات حمض الفوسفور مع عوامل 

 بالاستح

مضاد تكسير منخفض الرغوة للبوليستر، وعامل تسوية 

 وهجرة

 مزيج سلفونات LF  نالتيبو
لياف السيللوزية ألرغوي ل المضاد تكسير ومزلق 

 ومزائجها

 توبانول

DF- JET 
 مشتقات حموض أميدية غروية

غة لياف السيللوزية باألصبألمضاد تكسير وتسوية رغوي ل

 المباشرة على آلة الجت

 بولي أكريل أميد رودولف JET  ريكولين

لتبييض وصباغة القطن والفيسكوز، الصوف، البوليستر، 

كريليك ومزائجها، منخفض الرغوة، الالبولي أميد، ا

  مطري ومزلق، مقاوم للقلويات واألمالح وللحرارة العالية 
 

 :مقارنة بين مضاد تكسير صنعي وآخر دسم( 11)كما نرى في الجدول 
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 (11) الجدول

 جدول دراسات المقارنة التحليلية لنمط مضاد تكسير صنعي مع أنماط أخرى منافسة

 الحموض الدسمة أو الزيتيةمن نمط  صنعي الخاصة

 بعضها جميعها نوعية المنتجات الممكن تطبيقه عليها

 ليس له المفعول المؤخر، مشاكل التبقيع، الترسبات، التأثير السلبي على المردود اللوني

 أفضل بكثير الثباتية تجاه: الحموض، القلويات، األمالح، منع التكسير ممكن

 أفضل التزليق

  ليس له المطري بعد المعالجةالمفعول 
 

 : الرغوة مخمدات -14

امات في ران المنتظم للخيستلزم بناء الحمام الصباغي بعض المواد المسببة لتشكل الرغوة وبالتالي إعاقة الدو   

 بب انفجارها ترذيذ تلك الجزيئات بصورةمن الفقاعات والتي يتسصباغ ضجزيئات الآلة الصباغة، واحتباس 

ها يمكنها منع تشكل الرغوة لتسوق د  صبغة والمواد المساعدة عن مواأللذا فقد بحثت الشركات المنتجة لعشوائية، 

 لهواءا ساحباتوأخرى تمنع تجمع الهواء بين ثنايا النسيج لتسوقها باسم  ، Antifoamingدات الرغوةباسم مضا

Deaerating agents . 

 وق بأكثر من وظيفة،ة الوظيفة، فإن موانع الهواء ت سادات الرغوة كمواد وحيدوفي حين أنه يتم تسويق مض   

دات بعض مضا( 11) ونرى في الجدول نعاً من تشكل الرغوة،كون عامل مبلل أو منظف أو ... ماوغالباً ما ي

 :الرغوة ومضادات التهوية لبعض الشركات العالمية
 

 (11) الجدول

 " بعض مضادات التكسير لبعض الشركات العالمية " الشحنة: سالبة

 الوظيفة الشحنة التركيب الشركة المادة

 AFL  بيري فوم

 د. بتري

 بولي سيلوكسان

n 

 مضاد رغوة سيليكوني

 BAO  بيري فوم
ت الاسترات حموض دسمة وايتوكسي

 أغوال دسمة

مضاد رغوة صديق بيئة خالي من السيليكون 

 والزيوت المعدنية

 مضاد رغوة مع خواص طارد هواء a ألكيل ايتر سلفات SL  بيري ويت

 SLN  بيري ويت
 ت أغوال دسمة مع فوسفاتالايتوكسي

 األلكيل
n مضاد تهوية مع خواص مضاد رغوة 

 سيبا FFA  ألبغال
مذيب حاوي سلفات ألكيل أريل بولي 

 غليكول ايتر
a   

خواص مضاد  طارد هواء ومسرع تخريق مع

 الرغوة

 رودولف ASA  روستول
 ت أغوال دسمة، الايتوكسي

 حمض السيليس، وفحوم هيدروجينية

n   

للعمليات الرطبة على النسيج في الحمامات 

ت الغزارة، ولمثخنات الطباعة الالعالية معد

 الطبيعية والصنعية

 أغوال صنعية MOF Z&S كونتريبون
المركبات مضاد رغوة عام، خالي من 

   السيليكونية والزيوت المعدنية

 سيليكوني المضاد رغوة  مزيج هيدروكربونات أليفاتية د. بوميه ATB  انتوشومير
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 الباب الرابع

 

 معالجة المياه 

 ولية وقصر األلياف السيللوزيةألالمعالجة ا 

 لياف الصوفيةألالمعالجة األولية ل 

  لياف الحرير الطبيعيألالمعالجة األولية 

  لياف التركيبيةألاألولية لالمعالجة 

 المبيضات الضوئية 
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 ولأللبحث اا
 

 اهــة الميـمعالج
 

 :عسرة المياه ودرجاتها -1

صدر  مأو قليالً من  عضوية، وتتباين كثيراً المرافقة عضوية و وي جميع أنواع المياه على مجموعة مركبات  تح   

معين للمواد المرافقة اسم الماء  ز  ومهما يكن من أمر فإننا نطلق على الماء عند تركي آلخر أو من وقت  آلخر،

 :يسر بتخلصنا منها، وبالتالي يصنف الماء العسر إلى ء  ماالعسر، ويتحول ل

 ربونح حمض الكالعسر مؤقت: وتسببه أنيونات ثاني كربونات الكالسيوم أو المغنيزيوم، أي أم.  

 كربوناتية كأنيونات الكبريتات والكلور والسيليكاتالنيونات الألعسر دائم: وتسببه ا.  

 (:11ل )سرة رئيسة كما نرى في الجدوأربع درجات ع تصنيف المياه في ويمكننا عموماً 
 

 (11) الجدول

 تصنيف المياه بحسب درجات العسرة

 عسر جداً  عسر متوسط العسرة يسر التوصيف

 222 ≥ 322-022 022-222 222 ≤ األمالح الذائبةمحتوى 
 

  :شوائب المياه العسرة -2

 :: وأهمهااألمالح -2-1

 ثاني كربونات وكبريتات وكلوريدات الكالسيوم والمغنيزيوم. 

 كبريتات وكلوريد الصوديوم. 

 ح حمض السيليسالالسيليكا " أم ". 

 لمنيومألح الحديد واالأم. 

يات ببعض الكيماو ب  يت ترسر عملياِ الجزيئي، يمكننا التخلص منها عب: مركبات عالية الوزن الغرويات -2-2

 :والعوامل المخثرة وفق إحدى طرائق التخثر

 .لمنيومألوكبريتات ا، O]2. 12H2)4[KAl(SO لمنيوم والبوتاسيومألشب ا -أ

 .ح الحديد: كبريتات الحديد، كلوريد الحديدالأم -ب

 .األنيونيةبعض المركبات البوليميرية الحديثة العهد مثل المشتقات البولي كربوكسيلية  -ج

ت درة على ربط المركبامينية الخاصة بمعالجة المياه والقاألالمركبات ابعض المركبات الكاتيونية كبعض  -د

 .نيونيةألالعضوية ا

 :التخلص منها على أربع مراحلح حمض السيليس، وتقوم عمليات ال: وأهمها أمالمعلقات -2-3

 .عبر مرشحات مفتوحة أو مضغوطة وبأقطار فتحات مناسبة الترشيح: -أ

 .الترسيب والترقيد -ب

ية أن لها التقنتقطاب حبيبات المرشح لبعض أيونات الماء. ومن فوائد هذه خثير الكهربائي: يقوم على اسالت -ج

 .كسدة بذات الوقتألصفات التعويم وا

من التخلص من الشحوم والزيوت والكائنات الحية التي تعمل على تغيير الخواص ة البيولوجية: وتتضالمعالج -د

 .الطبيعية والكيماوية للماء ما يسبب خطورةً كبيرةً على أنابيب المراجل البخارية

كبريت  ،2CO من الغازات الضارة مثل ثاني أكسيد الكربونالمائية كماً الغازات: قد تحوي بعض المصادر  -0-2

ات لغازذه امن هزوت، ويتم التخلص آلت حيوية كمركبات االوبعض الغازات الناتجة عن تفاع ،S 2Hدروجينالهي

، ومن ة الرائحةزالإليد الكلور لقتل البكتريا وزوت والكلور أو أول أكسآلجين واكسألبقرقرة غازات أخرى مثل ا

عمل خرى التي تألا جين والبواقي الغازيةكسألمنخفض في محطات خاصة للتخلص من ا ط  ثم يعرض الماء لضغ

لطرد هذه  أوالً  للمراجل لرفع درجة حرارة الماء الداخ نابيب داخل وخارج المراجل، ويتم عملياً ألعلى تآكل ا

  .الغازات وفق قاعدة انخفاض نسبة الغازات المنحلة مع ارتفاع درجة الحرارة
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 قياس القساوة:  -3

ة مجموع عليها اسم ات المعقدة والتي ي طل قة من المركبوة على زمرة خاصات معايرة درجة القسالتعتمد تفاع   

الكترونية حرة  وي على أكثر من زمرة مانحة أي زمرة تحوي أشفاعاً توالتي تح (تالالش)المركبات المخلبية 

سين كايتيلن ون أو ڤيرمينية التي ت باع تحت اسم كومبلكسأللمركبات اكيل روابط تساندية، ومن أهمها ان ها من تشتمك

 .EDTA مين رباعي حمض الخلألنائي اث

 ،ضعيف رباعي األساس ديومي، أي كملحوتداوله على شكل ملحه الصضعيفاً يتم  وي عد هذا المركب حمضاً    

عيف ض ع الثالث والرابع، كما أن الحمضمقارنةً مول والثاني بسهولة ألن اويمكن للحمض أن يفقد أيوني الهيدروجي

 هو الملح الثنائي لذا فإن المعتمد في الكيمياء التحليلية عموماً  ،(Y4Na) ل بعكس ملحه الصوديوميالنحالا

(Y2H2Naأل )ةفي الصناع كثر استخداماً ألالرباعي شديد الحلمهة لذا نجده ال والملح النحالن الحمض ضعيف ا. 

 شكل أنيونات هذا الملح معقدات ثابتة مع الكاتيوناتة نقاو ة عالية، وتصول على الملح الثنائي بدرجيمكننا الح   

س أنيون غرامي من الملح مع على أسا رتباط عموماً ال، ويكون ا(2، +3، +0المعدنية ذوات أرقام األكسدة )+

 .كاتيون غرامي من المعدن

 
 

تة نيونات الثنائية تكون ثابألاأن  درجة حموضة المحلول، فقد وجد عملياً ويتوقف مدى تشكل هذه المعقدات على    

وعليه  ،ونالكاتيحنة في الوسط القلوي أو الحمضي الضعيف، وبالتالي يتوجب زيادة حموضة الوسط عند ازدياد ش

 الشكل: لىع الكالسيومالكوبالت أو أيون مع  الً إذ نجده مث ،يونات أن ترتبط بهذا العامل المخلبيألفإنه يمكن لجميع ا
 

 
 مين رباعي حمض الخلألأو ايتيلن ثنائي ا II الكومبلكسون (:13الشكل )

 

 :مراحل إجراء المعايرة -3-1

 .زرق الغامقألالكروم الحمضي ا ،T كالن أهمها: الموركسيد، أريوكروم ب: ومالمشعرات -3-1-1

كل مسحوق لحمض البوربوريك، ونجده على ش [، وهو الملح النشادريO2)H5N5H6O8(C4NH: ]يدالموركس -أ

أحمر بنفسجي، ويشكل مع كاتيونات الكثير من المعادن  (2.21)أحمر غامق قليل الذوبان في الماء، محلوله بتركيز 

 .معقدات حمراء أو صفراء غير ثابتة

 
وي ضاف من المخلوط  (،2/222)مع كلوريد الصوديوم بنسبة ً  وبما أن محلوله المائي غير ثابت فإننا نمزجه جافاً    

 ( ملغ.32-02) لدورق المعايرة بتركيز

زو، ويلعب دور آلصباغ حمضي من مجموعة أصبغة ا: Eriochrome Black Tاألريوكرو  األسود تي  -ب

من ( pH: 11.5)من أحمر إلى أزرق، وعند ( pH: 6.3)المشعر الحمضي والقلوي، إذ ينقلب عند حموضة 

 .زرق إلى البرتقاليألا
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ر ضفإنه ي ح، لذا يف الثباتعض الً محلو مشكالً يذوب في الغول  ،عر أزرق أما معقداته فحمراء اللونلونه كمش   

س أن معقده مع ويقوم بعمله كمشعر على أسا (،2/022) بةمع كلوريد الصوديوم بنس ف  مزيج جا على شكلعمليا 

هذه الزيادة مع المغنيزيوم ما يحرر الصباغ العضوي المغنيزيوم أحمر أرجواني، وبإضافة زيادة من الفرسين تتحد 

 :الذي يتميز بلون أزرق سماوي، فأثناء المعايرة وبإضافة الفرسين يجري التفاعل

 
 :السماوي زرقألونات المغنيزيوم ليحرره للونه اويبدأ الفرسين بوصوله لنقطة التعادل بتخليص المشعر من أي

 
ستخدام محلول اللذا نلجأ (، pH: 10) ةلمعايرة عند حموضاأنيون المشعر، وقد وجد أن أفضل شروط  2Z- حيث 

 .مونيوم عند إجراء المعايرةألقي من هيدروكسيد وكلوريد ااو

 
أنه أكثر  الريوكروم إألصباغ عضوي يشبه ا (:2NH2S2N9O10H16C) زرق الغامقألالكرو  الحمضي ا -ج

 .يتم تداوله كمحلول لثبات محاليله المائية محدود في الماء، غوال وبشكل  ألفي ا االنحاللحساسية منه، جيد 

 :خطوات العمل -3-1-2 

ع جزيئتي ماء وبالتالي فإن وزنه م يوجد هذا الملح متبلوراً : (2YNa2H) جزيئي من (2.22)تحضير محلول  -أ

غرام  (3.13)، ومن ثم يوزن الطارئة للتخلص من الرطوبة م(  12)منه حتى  ر  ي سخن مقدا (،310.2الجزيئي )

جزيئي من كاتيوني الكالسيوم  (2.22)بدقة وتحل في ليتر من الماء المقطر، ويمكننا التأكد من صحة عياره بمحلول 

 .والمغنيزيوم

نقي وديوم الغرام من مسحوق كلوريد الص (12)لب مع مل من المشعر الص (122): يمزج تحضير المشعر -ب

 .ونتابع المزج حتى التمام

غ من كلوريد النشادر بالماء ( 0)نشادر كثيف مع  3سم( 11)يمدد : (pH: 10ذي ) تحضير المحلول الموقي -ج

 .مل( 222)المقطر حتى يصبح الحجم 

 مل من حمض( 2.1)ف له اراد اختباره في فيول نظيف، ويضمل من الماء الم( 222): يؤخذ إجراء المعايرة -د

صغيرة بحجم رأس الدبوس فيتلون الماء بلون وردي مشعر   ( مل من المحلول الواقي ونثرة1) كلور الماء الممدد و

الفيرسين حتى  جزيئي من محلول( 2.22)فة محلول اإلى خمري الذي هو لون المشعر مع المغنيزيوم، ثم نبدأ بإض

 (:12) في الشكل كما زرق واختفاء اللون الزهري تماماً األب اللون إلى الانق
 

 تحول لون الماء المراد معايرة قساوته

 عديم اللون

 

 وردي إلى خمري

 

 أزرق

         

 مع الفرسين Tلون مشعر األريوكروم بالك  مع أيونات المغنيزيوم Tلون مشعر األريوكروم بالك  الماء القاسي

 (12الشكل )
 

عتماد نسب األقد وجد أنه من انظامي ف( 2.22) تزيد عادة عن ال: بما أن تراكيز األمالح حساب القساوة -3-1-3

 .ت صغيرة للتعبير عن درجة القساوةم وحداسل

فبما أن نظامية المحلول تعبر عن عدد المكافئات في الليتر لذا تستعمل وحدات الميلي مكافئ/ليتر، وهكذا فإن    

 .ميلي مكافئ/ليتر( 22)نظامي يعادل ( 2.22)المحلول 

ميلي مكافئ يحوي ( 2)والتي تعني أن الماء ذي العيار (ppm)ج م م نجد أيضا واحدة الجزء من المليون و   

 باعتبار (ppm 50) غ ماء تقريباً ( 2222( ملغ في )12أي )يوم/ ليتر، غرام من كربونات الكالس( 12/2222)
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أيون  (2-22) نجد الوحدة الفرنسية: فعندما نجد ، وأخيراً (222) وياأن الوزن الجزيئي لكربونات الكالسيوم يس

درجة فرنسية، وبالتالي فإننا عندما نعاير مقدار  (2) وتهغرامي من أيونات الكالسيوم في الليتر نقول أن درجة قسا

زمة للمعايرة يساوي درجة القساوة الجزيئي فإن عدد الميليمترات ال( 2.22)مل من الماء بمحلول الفرسين ( 222)

 :رنسية، أي أنالف

 
 الد فإن تغير اللون ق عيفاً المغنيزيوم ضروري التنويه إلى أنه عندما يكون محتوى الماء من كاتيون ومن الض   

الفرسين لمحلول  (O2. 6H2MgCl) ي الماءغرام من كلوريد المغنيزيوم سداس( 2) نضيف، لذا فإننا يكون واضحاً 

جزيئي من أيون الكالسيوم أو المغنيزيوم، أي المعايرة بالطريقة غير ( 2.22)عند تحضيره، ونعاير بمحلول 

 :اً بعضدرجات القساوة منسوبة لبعضها ( 11)المباشرة، ونرى في الجدول 
 (11) الجدول

 جدول تحويل درجات القساوة

 ج.م.م درجة ألمانية درجة أمريكية درجة انكليزية درجة فرنسية ميلي مكافئ الوحدة

 12 0.1 0.1 3.1 1 2 مكافئ ميلي

 22 2.11 2.11 2.1 2 2.0 درجة فرنسية

 22.3 2.1 2.13 2 2.23 2.011 درجة انكليزية

 21.0 2.11 2 2.0 2.10 2.32 درجة أمريكية

 21.1 2 2.22 2.01 2.11 2.311 درجة ألمانية

 2 2.11 2.211 2.21 2.2 2.20 ج.م.م

 أصل الواحدات وتفسيرها
in 0.7 lit water 31 Clark =10 m.g CaCO in 1.0 lit water 31 p.p.m = 1 m.g CaCO 

in 1.0 lit water 31 f.H = 10 m.g CaCO d.H = 10 m.g CaO in 1.0 lit water 
 

 عمليات التحلية ومبادئها:  -4

ثة التيونات معدنية لمنعها من الترسب، ونجد ثربط أو حجز أو عزل كا Sequestering تعني عملية التحلية   

 .يوني، طريقة المعالجة بالكيماوياتألودا، طريقة التبادل اطرائق لمعالجة عسرة المياه: طريقة الكلس والص

وديوم في حوض مائي كربونات الصو( 3CaCO)يوم : ي ضاف هيدروكسيد الكالسطريقة الكلس والصودا -4-1

ح العن وجود البيكربونات، وكذلك أم الناشئفتترسب أيونات الكالسيوم والمغنيزيوم المسببة للعسر المؤقت 

 :ت العسر المؤقت التاليةالم وكلوريد المغنيزيوم بحسب معادكبريتات الكالسيو

 
 الً.نات المغنيزيوم فإنها تترسب أومن كربو الالً ن كربونات الكالسيوم أقل انحولكو

وديوم ما كربونات الصيوم بفعل كربونات الكالسلدائم فتتم بتحول كلوريد الكالسيوم إلى ر ات العسالأما معاد   

 :يؤدي لترسبها وفصلها

 
 زم من الكلس المطفأ وكربونات الصوديوم،التخلص من العسر المؤقت والدائم بإضافة ما يل يمكنناوهكذا نجد أنه    

في أحواض  وتتم هذه العملية ، Coagulating the precipitateوديوم كمخثرسيليكات الص أحياناً  فوقد تضا

ودا آش على درجة عسرة المياه، زمة من الكلس المطفأ والصالوتعتمد الكمية ال يب،خاصة بعد إتمام عملية الترس

 .أو أقل (ppm 8)ما تؤدي هذه الطريقة بنا إلى ماء درجة عسرته بحدود  وغالباً 

ى موالمغنيزيوم على مركبات تس: ي مرر الماء العسر الحاوي أيونات الكالسيوم يونيألطريقة التبادل ا -4-2

 :نالسيت ليتم استبدالهما بأيونات أخرى كالصوديوم مانعة حدوث عمليات الترسيبألالزيوليت مثل مادة ا
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وتؤمن هذه الطريقة حصولنا على مياه بدرجة قساوة الصفر، ليبدأ الزيوليت بالتخامد فنعود لتنشيطه بملح الطعام 

 :ليعود إلى أصله من جديد

 
فاعل مينات كالفينول في تألت واالفينو -مينوألرية وامينات الثنائية العطأل: تدخل االراتنجات الحديثة -4-2-1

عالية  يميراتمعينتين على بول ة  مع الفورم الدهيد بسهولة، ونحصل باعتماد نسب تفاعل ودرجة حموض ف  تكاث

القاتم،  ود أو البنيسأليرات شكل حبات الزجاج افراغي شبكي، ويكون لهذه البوليم ب  الوزن الجزيئي وذات تركي

 .خرى، كما أنها تنتفخ بالماء وبالمحاليل الملحية والحموضألير ذوابة بالماء أو بالمذيبات اغ

 القطبيتين وذوات الخواص القلوية فإنهما (NH-&  -2NH-) ت على مجموعتيذه المركباه الحتواء ونظراً    

 غير قابل للذوبان ما يجعلنا نعتبرها أسساً وكاتيون ضخم ( OH-) أنيون هيدروكسيلن عند انتفاخهما بالماء اليشك

محاليل ال ضعيفة عالية الوزن الجزيئي، وأهم ما يميز هذه البوليميرات قدرتها على الدخول في تفاعل تبادل مع

 :ح وفق التفاعل التاليالالكهرليتية لتكوين أم

 
ه ما يرفع من سرعة في يوناتألر ارعة انتشاتزداد س البوليمير بتأثير المحاليل الملحيةونتيجة انتفاخ أو انتباج هذا    

شباع إللحد ا أي الوصول)يوني برغم عدم ذوبانه حتى يتم التبادل على كامل الوظائف القابلة للتبادل فيه ألالتبادل ا

بيعة ة أو قلوية بحسب طيبمعالجته بمحاليل ملحية أو حمض وإذ ذاك نعمد لتجديد الرزين (،عتهأو استنزاف كامل س

 .نالسيتآلساسية كما هو الحال مع األوظائفه ا

 للتبادل ت  حاشيتية ما أمكننا أن نعتمدها كمري مع المحاليل الكهرلعكس ل  ن لهذا البوليمير أن يدخل بتفاعويمك   

اسم  ق عليهاطلِ ليتية المراد معالجتها أو تنقيتها، ولذلك أيونات من المحاليل الكهرألص االختيوني يمكننا معها اسألا

 :تالبولي فينو -المثال راتنج السلفويوني، ونجد منها على سبيل ألراتنجات التبادل ا

 
وهي ، سلفونيك مع الفورم الدهيد -فينول  -: يتم اصطناعه من تكاثف حمض البارا تالبولي فينو -رزين السلفو

الجزيئي غير ذوابة بالماء ولكنها تنتفخ فيه، وتمتص الكاتيونات من محاليل األمالح المائية حموض عالية الوزن 

 :بسهولة وفق التفاعل

 
 

مى سص األمالح نقيةً بمعالجة الملح البوليميري المتشكل بالحموض، وت  التخويمكننا بعد هذه المرحلة اس   

 في نيونينات، ونرىألنيات، وعلى مجموعات أنيونية باوالبوليميرات الحاوية مجموعات أيونية حمضية بالكاتي

 منها. بعضاً ( 12)الجدول 

 لهاونات المطلوب عزلها أو استبدايألعن سعة التبادل بعدد مكافئات ا عب ر: ي  (الرزين)سعة تبادل الراتنج  -4-2-2

ن أكبر م باحتوائه عدداً  عةشباع، وتزداد السإلن من الراتنج أن يبادلها حتى وصوله حد اوالتي يمكن لوحدة وز

 .المجموعات الوظيفية القادرة على التبادل

 Swellingخ نتفاالد تعيين كثافته وقدرته أو قابليته على ا: يتم اعتماد راتنج معين بعر الراتنجمبادئ اختيا -4-2-3

capacity حصائية والكاملةالوسعة تبادله ا. 
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 (12) الجدول
 األيونيبعض رزينات التبادل 

 الكاتيونيات

 

 نيونياتألا

 المجموعة الوظيفية الراتنج المجموعة الوظيفية الراتنج

 - 2NR ميناتألا - H3SO السلفونية

 NHR - مينات الثانويةألا COOH - الكربوكسيلية

 - OH3NR مونيوم الرابعيةألمشتقات ا - 2COO)3N(CH تالمينو ثنائية الخألا

 - OH2SO السلفونيوم - 2H3PO الفوسفونية

 السالبة  اتيونألتبادل ا - H2PO  الفوسفينية

 مع أنيونات المحلول الملحي 

 كالكلور أوالهيدروكسيل
 بمعدن موجب كأيونات( H+) تبادل البروتون

 ...الصوديوم، الكالسيوم، المغنيزيوم
 

: يبدأ الراتنج بالتأين بعد انتشار المحلول الملحي إثر انتفاخه وبالتالي بدء عملية التبادل الراتنج تنشيط -2-2-4

هيدروجين مع أيون كالسيوم حتى وصولنا لحالة توازن بين  أيونيفيما بين أيون هيدروجين مع أيون صوديوم أو 

 عادة تنشيطه بمعالجته تحتإلرنا طما يض أيوني ل  وهكذا يتوقف عمل الراتنج كمباد الراتنج والمحلول الملحي،

 .متوسطة بمحلول حمضي أو قلوي أو ملحي بحسب طبيعة الراتنج ط  ضغو

 عتماد مزيج مناليونية ألت االنعة لوحدات المباد: تعمد بعض الشركات الصاالراتنجات المختلطة -4-2-5

المعدنية  األيوناتب، إذ يتم التبادل هنا ن معاً في آ لتحقيق الغاية المشتركة من النوعين نيونيةألالراتنجات الكاتيونية وا

رتها يونات الراتنجية تفقد قدألوعندما يجري التفاعل بكامل ا يونات الكلور أو الهيدروكسيل...،وديوم وأمثل الص

لت الذي يقوم بتخليصها من كل ما تباد (ملح الطعام)على التبادل ما يضطرنا لمعالجتها بمحلول كلوريد الصوديوم 

 .يونات من المياه المراد معالجتها من جديدألص االةً على استخلتعود قادربه 

ادة فات تتضمن عيوني وفق مجموعة مواصأل: يتم بناء أجهزة التبادل ايونيألمواصفات أجهزة التبادل ا -4-2-6

 (:12) هم المبينة في الجدولألالنقاط ا
 (12) الجدول

 يونيألمواصفات أجهزة التبادل ا

 0كغ/ سم صغري:ألالعمل أو التشغيل اضغط 

 

 0كغ/ سم :األعظميضغط العمل أو التشغيل 

 3عظمي الذي يحتمله الجهاز: كغ/سمألالضغط ا

 /ساعة3مسمي " كمية الماء المحلى ":  الاستطاعة التحلية أو التدفق ا

 /ساعة3معظمي: ألالتدفق ا

 /ساعة3م دورة دارة إعادة التنشيط:

 حجم الرزين المتأين في جهاز التحلية: ليتر

 درجة حرارة التشغيل الدنيا: درجة مئوية

 درجة حرارة التشغيل العليا: درجة مئوية

 PVC مواد بناء الجهاز: معدن غير قابل للصدأ: بولي ڤينيل كلوريد

 خزان الملح المقاوم لمحاليل الملح عالية التركيز: بولي ايتيلن

 مواد بناء الصمامات ونظام تشغيلها ومراقبة عملها

نه يسبب تفجر الرزين بفعل تمدد الماء الممتص وبالتالي فقدانه ألحظة هامة: من الضروري حماية الرزين من التجمد الم

 ستبدالهاليوني والحاجة ألقدرته على التبادل ا
 

 لمعدنيةا األيونات: هنالك الكثير من الكواشف والمركبات الكيماوية التي يمكنها ربط المعالجة بالكيماويات -4-3

 :ومن أهم هذه المركبات ق أفضل،وشرو ِط تطبي ،أمثل ممنها استخدا ب  ولكل مرك، ومنعها من الترسب

ات م شحنةً سالبة تمكنها من تشكيل خ الشيالتية: تحمل عوامل التحلية أو العوامل الشيالتيةعوامل التحلية  -2-3-2

 (:11) مع الكاتيونات المعدنية في الماء القاسي والمركبات البكتينية في القطن كما يبين الشكل

 
 (: بنية المركبات الشيالتية11الشكل )
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 الهيدروكسيلتتفاعل بسرعة مع العوامل القلوية مثل أن  (Ca 3+Fe &+2) يونات الحديد والكالسيومويمكن أل   

2-)والكربونات 
3& CO -OH ) ما يؤدي لتبعثر وانتشار أنواع الصابون غير الحلولة بالماء في الحمام وعلى

ستنزاف، الطرائق المستمرة عنها مع طرائق االقطن في حمام الغلي، ويزيد خطر هذه المشكلة عند العمل بال

 :وتتلخص وظائف عوامل التحلية بـِ 

 .على سطح القطن ضارة   أي طبقة  زب د أو منع تشكل ال   -أ

 .منع الترسبات الناتجة عن استخدام الماء القاسي -ب

 .رغوة القساوة الكالسيوم والمغنيزيوم من تشكيلمنع كاتيونات  -ت

 ومنع تعكره .منع إعاقة بعثرة السائل -ث

  .اللون كسدة التي تسبب انحرافألت التعفن واالمنع تفاع -ج

وية المبينة العض الشيالتيةية بدرجة حموضة الحمام، وترتبط قائمة العوامل التحل تفاعالتوترتبط القدرة على    

 .المعدنية األيوناتبمحتوى الحمام من ( 10)في الجدول 
 (10) الجدول

 عوامل التحلية العضوية من نمط األمينو كربوكسيالت والهيدروكسي كربوكسيالت

 الملح الصوديومي اليتيلن ثنائي األمين رباعي حمض الخل

EDTA  

 ثالثي نتريلو حمض الخل وأمالحه

NTA 
 

N-(0- ايتيلن ثنائي األمين رباعي حمض الخل :)هيدروكسي ايتيل

HEDTA  

 ثنائي ايتيل ثالثي األمين خماسي حمض الخل وأمالحه

DTPA  
N-N- ( غليسين -0ثنائي )هيدروكسي ايتيل 

DHEG  

 ثالثي حمض الخلثنائي أمينو بروبانول 

DPTA 
 

 

كما تستخدم لحمامات الغلي عند درجات الحرارة العالية بالوسط القلوي مركبات الفوسفونات العضوية المبينة    

 (:13) في الجدول
 (13) الجدول

 من نمط الفوسفونات العضويةعوامل التحلية العضوية من نمط 

 (ميتيلن حمض الفوسفونيك)– ثيالأمينو ث

ATMP 
 

 ثنائي حمض الفوسفونيك -2،2-هيدروكسي ايتيلدين  -2

HEDP 
 

 (ميتيلن حمض الفوسفونيك)مين رباعي ألايتيلن ثنائي ا

EDTMP   

 (نيكميتيلن حمض الفوسفو)ثي أمينو بنتان اليتيلن ثالثنائي ا

DTMP 
 

 

بخواص أخرى كفعاليات التنظيف والبعثرة ومنع التبقيع أو إعادة الترسب  الشيالتيةوقد تتمتع عوامل التحلية    

كبات العالية، إذ يتحلمه لمر على البضائع، كما يمكن لبعضها أن يفقد ثباته في الوسط القلوي بدرجات الحرارة

 .تمتلك مثل هذه القدرات الورتو فوسفات التي ألا

ة ورباعية حها ثنائيالايتيلن ثنائي أمين حمض الخل وأممط ثنائي : من نالحموض األميينية الكربوكسيلية -4-3-1

ة أو القلوية كما مر معنا، لذا نجد والتي تتمايز عن بعضها في ثباتها تجاه درجتي الحموض ، EDTAوديومالص

 .اعتمدت الملح رباعي الصوديوم لخاصته هذه OLEA s.a أن شركة
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 ملح خماسي الصوديوم لحمض االيتيلن 

 األمين خماسي الخالتثالثي 
 

 

الوسط  يوم وتجاه المؤكسدات، وفعاليته العالية فيتيونات المعدنية الثقيلة والكالسويتميز بثباته العالي مع الكا   

 ت:   الفي الحا EDTA ضل عنالقلوي والجيدة في الحمضي، وي ف  

 .التحلية من الحديد في الوسط القلوي .2

 .الوسط المعتدلالتحلية من الحديد والكالسيوم في  .0

 .ح أثناء عمليات التبييضالمألكاسيد وفوق األلثباته تجاه فوق ا .3

حديد والكالسيوم في الوسط القلوي، : وهي عوامل تحلية خاصة بالمشتقات خماسي هيدروكسي البنتان -4-3-2

 إذ تستخدم عموماً في األوساط العالية التركيز بأيونات الحديد.

: ثابت جداً تجاه تفاعالت الحلمهة واألكسدة، ض أمينو بولي ألكيل الفوسفينالملح الصوديومي لحم -4-3-3

 ويتمتع بخواص بعثرة كالمركبات الشيالتية، ويمنع تشكل العكر والرواسب، ويعاكس تفاعالت النخر والتآكل.

تريلو ، وهي الملح الصوديومي لثالثي نTAمادة تريلون  BASF: تنتج شركة نتريلو ثالثي حمض الخل -4-3-4

 حمض الخل كعامل تحلية للماء ورابط لأليونات المعدنية، وتزداد فعاليته مع ارتفاع درجات الحرارة:
 

 ثالثي نتريلو حمض الخل
 

 

 :حه ليمونات الكالسيومالومن أهم أم: حمض الليمون -4-3-5

 
سائل بني داكن كعامل تحلية من كاتيونات على شكل  CEPEA : تنتجه شركةغلوكوهبتونات الصوديو  -4-3-6

 .الحديد والكالسيوم في المحاليل القلوية، وكمانع للنخر القلوي

 مجموعة مركبات الفوسفات: -4-3-7

 بشكله الذي نجده دوماً  HPO 3ح حمض ميتا الفوسفورالوهي أم: n)3(HPOأمالح الميتا فوسفات  -4-3-7-1

 .الزجاجي الصلب يالبوليمير

 ااسي ميتا فوسفات الصوديوم، وإذصهر ملح فوسفات أحادي الصوديوم وتبريده بسرعة لتشكل ملح سديؤدي    

المزيجهِ الفوسفات أحادي الصوديوم ثم ص   ما أضيفت كمية من القلوي إلى ملح د بسرعة تنتج سلسلة منوب   ر   ر 

 ينتج الملح (2.1/2) ةبنسك 4O2P إلى O 2Naةبت نسإذا كانحاوية كميات مختلفة من القلوي، فال األمالح

(13O4P6Na) ملح غالغون وديوم، ومن األمالح المعروفة تجارياً فات الصالمسمى رباعي فوس T Galgon الذي 

 ه.ويستعمل لمعالجة الميا (2/2)كنسبة  5O2P فيه إلى O 2Naتكون نسبة

من الثبات  له  اً ركبمع الكالسيوم مبتشكيلها ن المرجل لمعد وتخريباً ح الميتا فوسفات تخريشا التسبب حموضة أم   

  :يمكنها ترسيب الكالسيوم منه الت الوكزاألبحيث أنه حتى ا

 
فات رباعي يستعمل ملح بيروفوس: 7O2P2H2& Na 7O2P4Na :ح بيروفوسفات الصوديو الأم -4-3-7-2

 :الثقيلةالعالية على عزل أيونات المعادن (، ولقدرته pH: 12.1) نخفاض قلويتهالوديوم الص

 
 :: وتكتب صيغته العامة على الشكلثي بولي فوسفات الصوديو الث -4-3-7-3
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 الصيغة العامة:

10O3P5or Na x)3(NaPO 

 االصطناع:
O2+ 2H 10O3P5→ Na 4PO2+ 2NaH4HPO22Na 

 
 : ولها درجات  ثالث:أمالح أورتو الفوسفات -4-3-7-3

 
بترسب المعادن  وتسببهاحتى ثبت تحلمهها في المراجل  2101وقد بقيت هذه المادة السيدة المطلقة منذ عام    

 .أقل ة  أكبر وقلوي ة  أخرى بفاعلي مركبات  ة، ولظهور ح فوسفاتية من جهالعلى شكل أم الثقيلة

ناعة يدفع الصوهذا ما [ في الماء، Ca(PO 4CaHPO &4(2] تنحل مركبات فوسفات الكالسيوم ال   

بحمض الكبريت كي تصبح حلولة عند تحضير سماد السوبر فوسفات، وقد بينت الدراسات  4Ca(PO(2 لمعالجة

 :على أن قدرة مركبات الفوسفات على تشكيل المعقدات على الشكل
 

 البيروفوسفات > ثي بولي الفوسفات الث  >بوليميرات ميتا الفوسفات 
 

لكن ، وأنابيب التغذية فيت المعادن الثقيلة في المحلول أيونا ترسبالمراجل إلى  هايوتؤدي إضافة هذه األمالح لم

ورتو فوسفات وتترسب المعادن الثقيلة كفوسفات، كما تنخفض القلوية بسبب تشكل ألوفي المراجل نفسها تتحلمه ا

 :األمالح الحمضية

 
نات الصوديوم والميتا فوسفات، وتترسب كرب أمالحكيل طبقة ملحية باستعمال تقليل فعل التخريب هذا وتش نايمكن   

ون، كربيد الق غاز ثاني أكسالواء الماء على ثاني كربونات الصوديوم مع انطرقيقة عند احت ة  على شكل طبق

أمالح الفوسفات من ج.م.م، كما يمنع وجود ( 1-2.1)ب بإضافة ملح الميتا فوسفات بمعدل ويمكننا منع هذا الترس

يده، طح المعدن أو أكسأمالحها المعقدة على سفات أو لمرجل الحديدية بسبب امتزاز الفوسابيب اطوح أنتخريب س

 :الفوسفات الهامة أمالحخواص بعض ( 12) ونرى في الجدول
 

 (12) الجدول

 مقارنة خواص بعض أمالح الفوسفات مع بعض القلويات الشهيرة

 منه %2محلول ( pHحموضة محلول ) 5O2O/ P2Na %5O2Pنسبة  الملح

 PO42NaH 1 59.2 4.6 فوسفات أحادية الصوديوم

 4HPO2Na 2 50 8.5 فوسفات ثنائية الصوديوم

 4PO3Na 3 43.3 12.1 فوسفات ثالثية الصوديوم

 - 3NaPO 1 69.6 ميتا فوسفات الصوديوم

 13O4P6Na 1.5 60 7.4 رباعي فوسفات الصوديوم

 10O3P5Na 1.67 57.9 10 تري بولي فوسفات الصوديوم

 7O2P4Na 2 53.4 10.2 بيروفوسفات رباعية الصوديوم

 7O2P2H2Na 1 64 4.2 بيروفوسفات الصوديوم 

 3NaHCO - - 8.3 بيكربونات الصوديوم

 3CO2Na - - 11.5 كربونات الصوديوم

 NaOH - - 13.3 هيدروكسيد الصوديوم
 

 : الصباغةوة المياه وعوامل التحلية على حوض تأثير قسا -5

صة التي يحملها الماء، وبخا األيوناتة بمختلف أنواع وجميع مراحل عمليات الصباغ تتأثر عموم أنواع األصبغة   

، المغنيزيوم، الحديد، النحاس، إذ تؤدي لتراجع مردود العمليات الصباغية وثباتياتها على الكالسيومكاتيونات: 

 (،12) خاصة لمياه بناء الحمامات الصباغية وفق الجدول ت  مواصفا BASF & ICI السواء، وقد وضعت شركتا

 :القاسية على الحمام الصباغي على الشكل مياهوتظهر آثار استخدام ال

 (.12)حمر ألتخرب بعض األصبغة مثل الديسبرس ا .2
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الذي يزرق بتأثير ( 202) حمرألتراجع ثباتيات األصبغة واتجاهات ألوانها كما هو حال الصباغ الفعال ا .0

 .أيونات النحاس ويصفر بتأثير أيونات الحديد

 م التي تتجمع عليها أوليغوميرات البوليستر ورواسب األصبغة والتي غالباً ألتشكيلها لما يشابه البلورات ا .3

 .تظهر على شكل نقاط سوداء على سطح القماش المصبوغ ما

 .ت امتصاص األصبغة ما يستلزم عمليات غسيل إضافيةالتراجع كبير في معد .2

 .حتكاكالتراجع كبير لبريق اللون وسطوعه مع تراجع باقي الثباتيات وبخاصة على ا .1
 

 (12الجدول )

 BASF & ICI مواصفات بناء الحمام الصباغي بحسب

 خرىألعديم اللون، خالي من الشحوم والدهون، طري وخالي من أيونات الكالسيوم والمغنيزيوم ومركبات الحديد واأليونات المعدنية ا

 BASF ICI المواصفة

 

 BASF المواصفة

 ppm 1 > المعلقات pH~ 6-8 7 درجة الحموضة

 ppm 20 > الرصاص العضوي GB ○6 50 ppm بالدرجة االنكليزية القساوة

 ppm 50 > حتراقالبقايا ا ppm < 0.05 ppm 0.1 > الحديد

 ppm 0.05 > المنغنيز ppm < 0.05 ppm 0.1 > النحاس

 ppm 50 > النترات ppm 300 > / الكلورأيونات 

 ppm 5 > النتريت مكانإلصفر قدر ا من التآكل " ثاني أكسيد الكربون الحر " خوفا 
 

مركبات يمكننا اعتمادها بمختلف إلى جانب سلبيات أخرى أقل أهمية وأكثر خصوصية. لِذا بحثت الشركات عن 

 لبي على مجرى هذه المراحل أو األصبغةوعزل دون أن يكون لها أي أثر س ة كعوامل تحليةعمليات الصباغ

 :األصبغة الممعدنة، فكان أفضل ما اعتمدوه هو مجموعات ة  وبخاص
 

 ت، بولي الفوسفوناتالكريألبولي االحموض البولي كربوكسيلية، 
 

دت كمادة بناء  واعتبقة، ما عداها من عوامل التحلية السا ث على كلالوهكذا طغت هذه المجموعات الث     يةأساس م 

بغة صأليرات في أحواض الصباغة، غواسل لوليغومألق جملة الوظائف: التسوية، نزع التحق ةلحوض الصباغ

 :حواض غير المثبتة، وتتمايز في قوتها بين منتج وآخر بحسبألوأصبغة ا التفاعلية

 .الفعالةنوعية وتركيز المادة  .2

 .الفعالةسلسلة المادة  وتشعب طول .0

  .درجة حموضة وحرارة الحمام ومحتواه من مختلف األيونات .3

 .في المنتج التجاري الفعالةنوعية ونسب مواد البناء المرافقة للمادة  .2

 )ساندوز سابقاً(: رينتالدورها وخواصها ومن إنتاج شركة كعن مثل هذه المواد لتبيان  الً ونستعرض هنا مثا
 

 Sandopur R3C ساندوبور

 رغوي بمفعول تحلية، وبعثرة، وواقي غروي الفعاليات البوليمير 
 

 :الفعاليات

 .يعزز نزع جزيئات األصبغة غير المثبتة .2

 .ثباتية األصبغة الحساسة تجاه المياه القاسية يعزز .0

 .يمنع ترسب أمالح الكالسيوم والمغنيزيوم غير المنحلة .3

 .يساعد على بعثرة األمالح غير المنحلة .2

 .يؤثر على األصبغة الممعدنة في الحمام الصباغي ال .1

 .ي سرع من امتصاص الوحل في وحدات معالجة المياه العادمة .1

 :الخواص العامة

 .المظهر: سائل بني فاتح ضاوي

 .التركيب الكيماوي: حمض بولي كربوكسيلي

 الشحنة: أنيوني.

 2.23م(:   02)الكثافة عند الدرجة 

 pH: 5 المركز: هحموضة محلول
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 .التمديد: ينحل بالماء البارد أو الساخن بجميع النسب

 :الثباتيات -1

 .لقلويات: جيدةوا ة واألمالحالقاسي مياهلل

 (.قد يتسبب بظهور ترسبات بسبب تخربه بأوساط حمضية عالية الحموضة)و للحموض: جيدة

 .المنتجات الكاتيونية: ضعيفة، وقد يتسبب بظهور رواسب :نسجام معالا

 .: جيدةوالالأنيونيةالمنتجات األنيونية 

 .صلي بالتدفئة والتحريكألويعود لشكله ا م(  1دون ) ةالخزن: جيدة في حاوياته المغلقة، ويمكن أن يتجمد بدرجات الحرارة المنخفض

 :ت التاليةال: يمكننا استخدامه في المجاستخدا التعليمات ا -2

غلي األلياف: السيللوزية، الصوف، األلياف الصنعية وبجميع درجات الحرارة، ولبعثرة أمالح ي ستخدم لمفعوله التنظيفي في عمليات  -

 .كاتيونات القساوة غير المنحلة بالماء بعد نزعها من األلياف

ة، وكذلك حواض، الكبريتيألصبغة: المباشرة، األالباد، والمستمرة لتطبيق اوستنزاف، الي ستخدم في عمليات الصباغة بطرائق ا -

صبغة المتأكسدة ل، كما يبعثر األالنحالاألصبغة ل ةعلى قابلي نديكو لتجنب آ ثار أمالح القساوة التي تؤثر سلباً الوأصبغة ا للتفاعلية

 .ويرفع من سوية درجة عمق اللون وخواص الثباتية

وعلى  ،ات عموماً لرفع الثباتي التفاعليةصبغة أل، النفتول، وايعتبر عامل غسيل نهائي لعمليات طباعة أصبغة: األحواض، الكبريتية -

 رضيات البيضاء.ألكما يمنع من التبقيع على ا، حتكاك والبلل خصوصاً الا

 :التطبيق -3 

التنظيف  وبدرجة الغلي أو(... نمرة األلياف ومنبتها)زمة بنوعية أو مواصفات األلياف ال: تتعلق الكمية العمليات الغسيل والغلي -3-1

 (:11) المطلوبة، كما تتعلق بدرجة قساوة المياه كما في الشكل
 

 
 (11الشكل )

وة عن استخدام كمية من هيدروكسيد الصوديوم الع، غ/ل (2-0)غ/ل، الطرائق المستمرة:  (0-2): الطرائق المتقطعة: غلي القطن

 .ودون الحاجة لمنظف مقاوم للوسط القلوي

وة عن استخدام كمية من الغ/ل ع (0-2)غ/ل، الطرائق المستمرة:  (2-2.1)الطرائق المتقطعة: : ركيبيةغلي الفيسكوز واأللياف الت

 .هيدروكسيد الصوديوم ودون الحاجة لمنظف

 .ل للبقعفضألزالة اإللضمان ا R3C غ/ل ساندوبور (0-2)وة عن المنظف كمية ال: يستخدم عغلي الصوف وما شابهه

ل الللتخلص من المفعول السلبي الذي تسببه أيونات القساوة وأمالحها على انح R3C ندوبوراباستخدام الس: ي نصح الصباغة -3-2

خرى المضافة لبناء حمام الصباغة كما هو حال الملح أو القلوي أليونات من الماء أو من الكيماويات ااألصبغة، فقد تتأتى هذه ألا

ون له أي تأثير سلبي أو مؤخر على األصبغة الممعدنة. ويمكننا أن نتبين كمية المستخدمين أو من الخامات نفسها، ودون أن يك

 (.11) لتحلية المياه القاسية في الشكل R3C الساندوبور

غ/ل عندما تكون  (2)بمعدل  R3C ة بطريقة حمام الباد وبوجود سيليكات الصوديوم فيضاف الساندوبورليعافتأما مع األصبغة ال   

ومن ثم في حمامات الشطف لرفع كفاءة التخلص من السيليكات ولتجنب ترسب السيليكات غير المنحلة على  ،نسبة الحمام عالية

 .تآلالالبضائع أو على جدران ا

 .حمامات صباغة األصبغة القاعدية الكاتيونية لتشكل رواسب ضارة R3C يناسب الساندوبور الو   

عالية حمامات الغسيل النهائي بعد صباغة أو طباعة األلياف  وبصورة   R3C ئم الساندوبورال: يي للصباغة والطباعةالغسيل النهائ

، وترتبط لتفاعليةاحتكاك والبلل، وبعد الطباعة باألصبغة الالسيللوزية ومزائجها من األلياف التركيبية والصنعية، فيرفع الثباتية على ا

 (.11) تها بدرجة قساوة الماء المبينة في الشكلالكمية المثلى الواجب إضاف

الغسيل،  لمردود حمام رفعاً  (صبغة أحادي كلور التريازينيل)ألوننصح بإضافة كمية بسيطة من الصودا آش لحمام الغسيل النهائي    

 .والوصول لدرجة حرارة الغليان
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لكهرباء للتخلص من بقايا ل كالمثبتات والمطريات أو العوامل المضادةوفي حال معالجة المنتجات النهائية بمواد إنهاء موجبة الشحنة    

 يل كلتفاعلها مع هذه المنتجات وبالتالي تشاستدراكاً  الً بتطبيق حمام شطف أو ، وننصحكنة بعد حمامات الغسيل بالساندوبوراالس

 .بسيطة من الرواسب الساندوبور كميات  

 : رمقارنة تحليلية بين منتجات الساندوبو -4

دراسة تحليلية لفعالياتها تبين أنها تشترك ( وفي RSK & R2B & R3Cي )ثة من الساندوبور هالرينت أنواعا ثالتنتج شركة ك   

 (:11) فيما بينها بذات القدرة كغواسل وتتباين عن بعضها بقدراتها كعوامل تحلية كما يبين المخططان التاليان في الشكل
 

 
 فعاليات مجموعة الساندوبورمقارنة بين (: 11الشكل )

 

 :من عوامل التحلية التجارية وفعاليتها بعضاً ( 11)ونستعرض في الجدول 
 (11) الجدول

 " بعض عوامل التحلية التجارية لبعض الشركات العالمية " أنيونية

 التركيب الفعالية الشركة المادة

 عامل عزل وتحلية، مبعثر، واقي غروي رينتالك R3C ساندوبور
 حمض بولي كربوكسيلي

 عامل عزل وتحلية، مبعثر، نازع أوليغومير سابروس EMX  أوف –بيت 

 تالبولي أكري للصباغة والطباعة التفاعليةصبغة لألغاسل  هانتسمان R  سيبابون

 BSD بيري كويست
 د.بتري

مشتقات حموض بولي  عامل تحلية وبعثرة قابل للتحلل البيولوجي" موائم للبيئة "

 يونات القساوة بسعة ربط عاليةأليونات المعدنية الثقيلة وألتحلية ل SDL بيري كويست كربوكسيلية

 ANO هبتول

CHT 

مثل فوق الكبريتات أو المركبات اً عامل تحلية ثابت تجاه المؤكسدات القوية جد

 الكلورية
 فوسفونات

 NWS  هبتول
 صبغةألتحلية ومبعثر وغاسل، يرفع من فعالية المنظفات، عامل تصبين 

 األحواض والنفتول واألصبغة الكبريتية

مزيج حموض بولي 

 كربوكسيلية مع فوسفونات

 رودولف NBO  نالڤيرو

يونات الكالسيوم، يربط أيونات المعادن الثقيلة، ألمبعثر وواقي غروي، مبعثر 

نهاء، غاسل لمرحلة إلع أصبغة في مراحل ايمنع من حدوث ترسبات أو تجم

 الغسيل النهائي

ت مع بولي البولي أكري

 فوسفونات

 

 :فعاليات عوامل التحلية -6

تطاع قدر المس بيضألل من التبقيع على االقإلتية كغواسل لالتخدام عوامل التحلية الشييتم اس :لفعالية الغس -6-1

 ةصباغالة حقة لعمليالمات الغلي الفي حما البضاعةالمحلمهة من الهجرة من ماء حمام الغلي باتجاه  األصبغةبكبح 

 (:11) ، كما يبين الشكلأو الطباعة
 

 
 (11الشكل )
 

سل عزل بيض مع وبدون غواألالتبقيع على ا: يتم تطبيق اختبارين، أحدهما على فعالية حفظ الحالة الغروية -6-2

 (02)، ويراقب زمن الترسب بعد ساعة و المطحونين غروياً يد التيتانيوم أو المغنيزيوم على أكسالفحم وثانيهما 

 (:11) ساعة كما في الشكل
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 فعالية منع الترسب لعوامل العزل والبعثرة

   
 مع أيونات المغنيزيوم مع الفحم الفعال  مع أيونات القساوة

 ساعة( 02بعد ) -0( ساعة ، 2بعد ) -2

 (11) الشكل
 

ة تحليبواقي محاليل األصبغة على ورقة ترشيح مع وبدون عوامل ( 12): يظهر الشكل فعالية إذابة األصبغة -6-3

 :عزلو

 
 بواقي األصبغة على ورق الترشيح(: 12)الشكل 

 

 :نظمة عمل مراجل توليد البخارألالمدخل  -7

لالزم او هداخل إليلمرجل توليد البخار بنوعية أو تركيب الماء ا: يرتبط عمر وأداء مواصفاات ماء التغذية -7-1

 :حية ماء التغذية بسبعة معايير أساسية، هياللبخار، إذ يمكننا أن نقدر مدى صلتوليد ا

 .(ppm) : وتدل على محتوى الماء من الغرويات والمعلقات وتقدر بالميليغرام/ليترالشفافية -7-1-1

حية الماء لتغذية الويعتبر من أهم المؤشرات الدالة على ص)أو الصلبة(:  الجافةب سمحتوى الروا -7-1-2

على محتوى  لالستدالل م(  202-222حرارة )مخبرية عند درجة  ، ويتم تعيينه عادةً بتبخير عينةمولدات البخار به

 .لكيلوغرام ماءعضوية الذوابة بالماء، ويقدر بالميليغرام/االمن المواد الغروية والعضوية والالماء 

صِّفالملوحة -7-1-3 ( ولأليونات السالبة K+, Na++, Mg++Ca ,+) يونات الموجبةألجمالي لإلالتركيز ا : وت و 

(--
4, SO-, Cl-

3, HCO--
2SiO.أي أنها تحدد مدى تمعدن الماء وتقدر بالميليغرام/ليتر ) 

سب بالميليغرام/كيلوغرام ماء، وت حوائب العضوية في الماء مقدرةً بة الش: وتميز نسكسدةألقابلية الماء ل -7-3-4

 .كسدتها مقدرةً بالميليغرام/ليترألزمة الكسجين الألعلى أساس كمية ا

 .: وتقاس بعدة وحدات، ومن أهمها ميليغرام مكافئ/ كيلوغرام ماءقساوة الماء -7-1-5

والهيدروكسيد  3CO- ت والكربونا 3HCO- ي الكربونات: وتدل على محتوى الماء من أنيونات ثانةيالقلو -7-1-6
-OHغرام مكافئ/كيلوغرام ماء، وتقدر بوحدة ميلي. 

 .: وتقدر بوحدة ميلي غرام/كيلوغرام ماءمحتوى الغازات المنحلة -6-1-7

عد ب يجة عمله المتواصل لتبدأ: ترتفع تراكيز األمالح والشوائب الضارة في المرجل نتعمل مولدات البخار -7-2

 ةرتفاع درجالنابيب ما يؤدي ألمنها بالترسب على السطوح الداخلية ل ل  شباع الخاصة بكإلوصولها درجات ا

هذه وةً عن انخفاض مردود المولد بفعل العزل الحراري لالت انفجارها، عالحرارتها وبالتالي ارتفاع احتما

 .لرواسبا

المنحلة بالماء على أكسدة المعدن مع  CO 2O &2 ونالكربكسجين وثاني أكسيد ألكما ترتفع قدرة غازي ا   

ازدياد  ويؤدي. نابيب وبالتالي متانتها أو مقاومتها الميكانيكيةألالحرارة ما يؤدي لتراجع ثخانة اارتفاع درجات 

 مكانية انتقال أو خروج الرغوة من داخل المرجل مع البخارإ وبالتالي ازديادزدياد رغوته الت قلوية الماء المعد

 .الخارج منها

 مان أثناء عمل المرجل، ومماأللعامل ا جراءات رفعاً إلخذ ببعض األدراك ما سبق نجد ضرورة اللجوء لستالو   

 خذ بهأليتوجب علينا ا



126 
 

 .ترويق الماء الخام للتخلص من الغرويات والمعلقات .2

 الً.بوحدات التحلية أوخفض محتوى الماء من أيونات الكالسيوم والمغنيزيوم خاصةً بمعالجة الماء  .0

 :أرقام لخفضالً ذوابة وغير قابلة للترسب داخل المرجل وصو اً إضافة بعض الكيماويات التي تشكل أمالح .3

 القساوة، القلوية، والملوحة

 .كسجين بتعريض الماء لوحدات تخفيف الضغط أو بتسخينهألوا الكربونالتخلص من غازي ثاني أكسيد  .2

 .للمياه زائدة الملوحة والمتوضعة بأسفل المرجلالطرح الدوري والمستمر  .1

: يتسخ البخار بالمواد المنحلة والمعلقة بالماء بطريقتين أثنتين: طريقة قطرات الماء، مصادر اتساخ البخار -7-3

  :Kبمعامل الحمل  إذ ت ق در درجة نقاوة البخار عموماً  ،وطريقة البخار

 
W : المواد المنقولة مع قطرات الرطوبةرطوبة البخار الدالة على محتواه من. 

A :معامل توزع المواد بين البخار المشبع والمياه عند درجة حرارة الغليان. 

 :ولتناقص قابلية إذابة البخار للمواد عند الضغوط الصغيرة فإن درجة نقاوة البخار تؤول إلى الشكل

 
بالتزايد حتى تتضاعف عشر مرات عن محتوى قطرات الماء ومع ارتفاع الضغط تبدأ قابلية إذابة البخار للمواد    

 :ما يجعل العالقة تؤول إلى الشكل

 
عندما ( 12): تنطلق فقاعات البخار باتجاه مرآة البخر كما هو واضح في الشكل آلية تشكل قطرات الرطوبة -7-4

 لماءالتوتر السطحي لطبقة ا بقيمة لوك الفقاعات عموماً تكون أنابيب البخر دون مستوى سطح الماء، ويرتبط س

 :المحيطة بالفقاعة من جهة وبالضغط الداخلي ضمن الفقاعة
 

 
 مراحل تشكل فقاعات البخار في المراجل (: 12الشكل )

 

ماء وتخرج إلى الطور تخرب طبقة الفعندما يكون التوتر السطحي أصغر من ضغط الفقاعة فإن الفقاعة س   

( سم 12)ط البخاري عن لطاقتها الحركية، وعندما يزيد ارتفاع الوس مختلفة تِبعاً  ت  رتفاعاالالبخاري وتصل 

 .تصل إلى أنابيب البخار اللى مرآة البخر وتتراجع جميع القطرات إ

فع ما ير كبر حجماً ألبدأ البخار بحمل قطرات الماء الصغيرة، ومع ازدياد التصريف تنضم القطرات اوهكذا ي   

 البخار.  ةآخر تزداد رطوب البخار للقطرات وبمعنىمولة مولد من ح

ألمالح ا طحي مع ازدياد تركيزء، إذ يزداد التوتر السلقة باالماة والمعأثر رطوبة البخار بتركيز المواد المنحلوتت   

جم البخار اع حكبيرة وينخفض ارتف بخار   ما يرفع من إمكانية احتفاظ الماء بالفقاعات البخارية وينتفخ ممتلئا  بكمية

 .في المرجل

 نابيب خروجألول ونتيجة انفجار فقاعات البخار على المرآة تتمكن نسبة عالية من قطرات الماء من الوص   

 .البخار، وبالتالي اتساخه باألمالح والمعلقات

خار ي البل المواد في البخار المشبع عنه فالت انحال: نميز عادةً بين معدل المواد في البخارالطبيعة انح -7-5

ولنا يه حتى وصل فالنحاللبخار المشبع نتيجة قابليتها امركبات غير الطيارة من الماء إلى االمص، إذ يبدأ انتقال المح

برغم أن الماء ، فلالمتزاجب قوانين توزع المواد الذوابة بين مذيبين غير قابلين حالة التوازن الترموديناميكي بحس
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كيماوية واحدة نجدهما مختلفين في قيم الكثافة والناقلية الكهربائية، وبالتالي طين مركبين من بنية والبخار وس

 :حظ هناالعضوية، وعليه فإن أهم ما يالدد قدرتهما على إذابة المواد البخواصهما التي تح

تنوع قيم توزع مركب ما بين طوري البخار والماء بحسب قانون التوزع الذي يتعلق بدرجات الحرارة  .2

 و... المادةوخواص 

 .رتفاع الشديد لقابلية البخار على حمل األمالح مع ارتفاع الضغطالا .0

 : أغشية التخلص من الغازات المنحلة -8

في مياه  CO2O ,2 مثل المنحلةالغازات  زالةصة للتخلص من الغازات الذائبة إلأغشية خا استخدمت مؤخراً    

يجاد قوة دافعة لطرد الغازات المنحلة لمراجل إلوتعمل بأسلوب تخفيف الضغط ( 10)تغذية المراجل كما في الشكل 

كننا الجمع أو أنه يم ،قل ضغطاً ألالمراجل ا الضغوط العالية، في حين تستحسن إضافة الكيماويات لمياه التغذية في

 .سلوبين للتخفيف من كمية الكيماويات المستخدمةألبين ا

 
 غازات المياه الداخلة للمراجلوحدة التخلص من (: 10)الشكل 
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 البحث الثاني
 

 المعالجة األولية وقصر األلياف السيللوزية
 

 : مقدمةال -1

قبل إجراء باغة يمكننا الولوج مباشرةً لمرحلة الص اللذا (، 2)بق وأن مر معنا تركيب القطن في الجدول س   

بب سبغة، كما تصألمن تشرب جزيئات ا حدتي تالالكارهة للماء و ويةالعضلها من المواد المعالجة أولية نتخلص خ

  .بغةأو التخفيف من الكاتيونات المعدنية التي تتسبب بانحراف لون األص أيضاً  تخلصالو، ثباتياتالوتراجع التسوية 

 ،الً ها أويتشما يضطرنا لتن لرفع مقاومتها الميكانيكية، كلها الخامبش يةيللوزالس وقد تبدأ عمليات حياكة األلياف   

 :تكون عادةً على الترتيب األوليةلذا فإن خطوات المعالجة 
 

 القصر ← الغلي ← إزالة النشاء

 : إزالة النشاء -2

كفيها لتقاوم ي حد من إمكانية تشعر الغزول أثناء حياكتها، بمالولت طب ق عملية التنشية بقصد رفع متانة األلياف    

ً تلل مسببةً تبلل تراجع قابلية النسيج عوامل التنشية وتسبب حتكاك أثناء الحياكة...،االغط وضالوإجهادات الشد   راجعا

ير غ ادئ ذي بدء، ولكن ولما كان النشاءبد لنا من إزالتها ب الحقة، فكان التحضير الالمراحل الصباغة و في كبيراً 

إحدى  نيبالماء، متبع ة  بسيطة ذواب د  ت حلِل ه لموا نا اللجوء لطرائقمنظفات العادية فقد وجب عليالالماء وذواب ب

 :ث التاليةالطرائق التحليل الث

و وية بروتينية أالخميرة، وهي عبارة عن مركبات عضتينية تعني النزيم كلمة أل: انزيماتألالمعالجة با -2-1

ى النشوية ل بالماء وتحطيم البنالنحالء القدرة على انزيمات النشاأليا الحية، والدات بروتينية معدنية تفرزها الخمعق

ة المعالجروط درجات حرارة وحموضة معينتين لمركبات وسكاكر بسيطة ذوابة، وتعتبر طريقة المعقدة بش

افة السيللوز إض على في تأثيرها تين، وأكثرها أماناً الجيالدهون والزالة النشاء وإلنزيمات أفضل الطرائق ألبا

  .قتصاديتهاال

م(،   12-12حرارة ) مبلل عند درجة لاألنزيم مع عاميحوي  ض  ش في حونزيم بإمرار القماألاويتم تطبيق    

لى ملفات كبيرة، ويتراجع الزمن ساعات بعد لفه ع (1-2)كل حبل مفرود لمدة ساعات على ش (1-1)الخزن لمدة ف

 .قل من ساعة بالطرائق المتقطعة كما هو الحال على الجيكرأل

ب ميلوبكتين المعقد التركيألغير المتفرعة، ومن ا السلسلةميلوز الطويل ألمن ا( 13في الشكل ) كمايتكون النشاء    

 ميلوز، لذا فإن لزوجة قوام النشاء تعود أساساً ألباوزن الجزيئي العالي مقارنةً الوالمتفرعة السالسل وذي 

 .ميلوبكتينألل
 

 
 (: بنية النشاء13الشكل )

 

هما من أنزيمات الميليز وكألميليز يتكون من ألفا وبيتا األء، فأنزيم اعلى مكوني النشا األنزيموتتباين تأثيرات    

 :الحلمهة التي تدفع بالتفاعل
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ليز فيحول ما أنزيم البيتا أميترين ومن ثم للمالتوز ومركبات إرجاع أخرى، أميليز يحول النشاء إلى الدكسألفألفا ا   

 كر المالتوزلى سببطء إو فه تقريباً لوبكتين المقاوم للتغيير السريع ليحول نصميألاإلى ميلوز لسكر المالتوز وألا

ا وبيتا ء، لذا فإن لخليط أنزيمي ألفعند الكشف على النشا يختفي لون اليود تماماً  الو حيث يحتفظ بلزوجة القوام،

 .أكبر على التخلص من النشاء بتحويله لمواد سهلة الذوبان في الماء بدرجتي حموضة وحرارة مناسبتين فعالية

 
اختبار ومن الضروري إجراء عملية غسيل فعالة بالماء الساخن أو عملية غلي مع الصودا آش لنجري بعدها    

سل متكسرة وأحمر العند وجود سنشوية طويلة وبنفسجي سل الزرق عند وجود سألاليود الذي يعطي اللون ا

 :ات لبعض الشركات التجاريةاألنزيمبعض ( 11)عندما يتحلل كامل النشاء، ونرى في الجدول 
 

 (11)الجدول 

 مزيلة للنشاء لبعض الشركات العالميةوالبعض األنزيمات المحللة 

 التركيب الشحنة الفعالية الشركة المادة

 AMW  بيريزيم

 د. بتري

 ةدسم والت أغالز مع ايتوكسيالأمي أنيوني مع خواص تبليل م(  12-02)أنزيم عند درجة 

 م(  12-02)أنزيم عند درجة  AM بيريزيم

 زالأمي أيونيال

 م(  222-12)أنزيم لتكسير النشاء عند درجة  HTV بيريزيم

 pH: 4.5-7م( وحموضة   12-11) أنزيم عند درجة B 260 CHT بيوزول

 AM نيو أنزيم
S&Z 

 م(  11-12أنزيم عند درجة )

 أنزيم بدرجات حرارة عالية CT5 نيو أنزيم
 

هيدروكسيد الصوديوم عند درجة الغليان،  (%0): وتتم بإمرار القماش في محلول طريقة التحليل القلوية -2-2

 .وتتميز هذه الطريقة بتحويلها النشاء إلى مواد سكرية ذوابة بالماء دون أن تؤثر على السيللوز

/ل حمض كبريت أو حمض كلور ( غ2-2.1): وتقوم على معالجة القماش بمحلول طرائق التحليل الحمضية -2-3

مالتوز، الوتروز دكسالكبات ذوابة بالماء كالدكسترين وإلى مر ءتحول النشاق عند درجة الغليان ليالماء لعدة دقائ

ر غية عند وجود ألياف السيللوزية وبخاص مخرب على األليافالويء م عيوب هذه الطريقة تأثيرها السومن أه

القطنية  زولأكانت في الماء أو الغ ءً ن في حال الخشية من القساوة سوا. ويستحساةمنشاة في النسيج كألياف السد

الذواب بالماء على  الكالسيومكلوريد  كونه يؤدي لتشكلحمض كلور الماء عن حمض الكبريت استخدام ذاتها 

 .العكس من حمض الكبريت الذي يعطي رواسب من كبريتات الكالسيوم

 ثل بولي ڤينيلم: استبدل النشاء في عمليات التنشية الحديثة بمواد صنعية أخرى بديلة مواد التنشية الحديثة -2-4

 ، فيالً اواصه نحو الحمضية باعتبارها أغولميل خ الذي يمكننا إزالته بعمليات غلي قلوية عادية PVAl  الوغألا

استخدمت مواد أخرى مثل البولي ڤينيل أسيتات الذي تصعب إزالته فانحسر استخدامه في عمليات التجهيز  حين

كربوكسي ميتيل سيليلوز بحسب المواصفات وشروط العمل لاوالنهائية، كما استخدمت بعض مشتقات النشاء 

 .المطلوبة

 لعالي نسبياً كها اوتتميز بعد المعالجة بها بتماس ،بالماءحلوالً غرويا  الً محلو الغوألا ينيلوتشكل مجموعة بولي ڤ   

 .للتآكل ومقاوماً  وناعماً  متيناً  لتعطي غشاءً 

نسيج الووائب السيللوز الطبيعية أو المضافة أثناء عمليتي الغزل شزالة جميع إل: تهدف عملية الغلي عملية الغلي -3

 :تي يمكننا تلخيصها بـِ الوذوابة بالماء  د  ديوم لتحويلها لموابالغليان بمحلول هيدروكسيد الصو

 مه بالوسطتتحلثية، الما نجدها على شكل غليسيريدات ث : وغالباً شحو  الحيوانيةالوزيوت الوالدسم الطبيعية  -أ

 ي حين يمكنناائية الغليسيريد، فدسمة أحادية أو ثن تام بالماء، وحموضاً  ل  يتحرر الغليسيرين الذي ينحل بشكلوي لالق

عوامل و سطحياً  الفعالةحادي أو الثنائي الغليسيريد بتأثير العوامل ألتخلص من الحموض الدسمة بشكلها اال
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 تقتصر الفائدة من إضافة المواد المذيبة للدهون على الالغلي القلوي، ون أثناء عمليات ب أو التصبيالستحالا

 د الصوديومسيسترات مع هيدروكال، كما تتفاعل اعمليات التخلص من مواد التنشية فقط بل بعمليات الغلي أيضاً 

الزيوت غير ب العمليات الغلي، في حين يتم استح غليسرين، ما يعزز من فعالية المنظفات فيالولتشكل الصابون 

 .القابلة للتصبن بتأثير منتجات التصبن الناتجة عن عمليات الحلمهة ما ي سهل من إزالتها

 
ة فصعبة، ويؤدي عدم التمكن من تمام إزالتها لعمليات صباغة وتجهيز ضعي : وتعتبر إزالتها عمليةً الشموع -ب

اص تمام تبعثر بواقيها بتطبيق اختبار امتصت امتصاص األصبغة، ويتم اختبار المردود لتراجع معدالالتسوية و

 .الماء على األلياف المعالجة بعد إنهاء عمليات الغلي

 تذوب البكتينات بالماء بل بالمحاليل القلوية، ونجدها عادةً في ال: والبروتينات والمركبات اآلزوتية البكتينات –ج 

زوتية آلمركبات االتتحلل البروتينات وفي حين  ،ب وصول الكيماويات إليهاعِّ صأعماق الغزول السيللوزية ما ي  

 .نشادرالو األمينيةبالمحاليل القلوية للحموض 

 
 ، كما(0جدول )في ال ا رأينا سابقاً وآخر كم ن  ها بتراكيز تتباين بين قط: ونجداأليونات المعدنية القلوية الترابية -د

 لون فنحراالخاصة عند استخدام الماء القاسي تتركز في قشور البذور، ويؤدي وجودها في حمام القصر وب

لكاتيونات  ينيكسجألا بالماء اكسدة بفعل أكسدتهألإذ تتحول كاتيونات المنغنيز الثنائية رقم ا ،السيللوز المقصور

المنغنيز، لحديد، لية بكاتيونات: اآلنتائج عمليات القصر ووفق هذه ا المنغنيز السباعية البنفسجية اللون، وهكذا تتعلق

 .الكالسيوم، المغنيزيوم بحسب مصدر القطن الخام

 تالمعدنية للتخلص من آثارها السلبية، وتتم معالجة أيونا األيوناتويؤدي التخلص من محتوى السيللوز من    

 يقية وبرت التسوالقلوي ما يرفع من معد ط  وسبوأيونات المعادن الثقيلة  حمضي، ط  المعادن القلوية الترابية بوس

 نظيممن درجة البياض وت ك البيروكسيدات ومحتوى الرماد رافعاً الاسته ولتراجع ،إثر العمليات الصباغية اللون

 األيونات تتجاوز تراكيز اليجب أ الحوأللص من التخرب الوساطي، وفي كل اتخالوتفكك البيروكسيدات  تفاعالت

 .يونات الحديد أو الحديديألملغ/ كغ  (1-2و)مغنيزيوم، الوالكالسيوم  أليونيملغ/ كغ  (322-222)المعدنية حدود 

 ء  مابريده، أو تمديده بسفل بعد تألعلى بضخ الماء من األهنا لوجوب تفريغ حوض الغلي من اومن المهم أن ننوه    

 :على العمليات التالية ر  سيءلِما لها من تأثي لترسب أياً من منتجات عملية الغلي منعاً 

 
 الطريقة المثلى لتفريغ الحمام الساخن(: 12) الشكل

 

ائق ر: يتم تطبيق هذه الطريقة بغلي القطن بمحلول هيدروكسيد الصوديوم للطالغلي بهيدروكسيد الصوديو  -3-1

 عن الهواء تداركاً  ل  بمعز( %222)غ/ل بحمولة  (32)غ/ل، وللطرائق المستمرة بتركيز  (0-2)المتقطعة بتركيز 

 عادليمرتين عند كل رفع درجات الحرارة  عموماً  تفاعالتال ز، وقد لوحظ تضاعف سرعةوكسي سيليلوأللتشكل ا
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، م(   222حتى  12)مرة عند رفع درجة الحرارة من  (21)، وارتفاع نسبة الحموض الدسمة المتصبنة (  م22)

 .وكسي سيللوزألتفاعالت تشكل امع  تفاعالتوتترافق هذه ال

بالماء لتحويل  CaO : تقوم هذه الطريقة على الغلي بمنقوع الكلس الحيالكالسيو الغلي بهيدروكسيد  -3-2

عدة وفق القا)الزيوت لصابون غير ذواب بالماء، نتبعها بالمعالجة بحمض كلور الماء لتحرير الحموض الحرة 

خلص ثم الت وفصل الكالسيوم على شكل كلوريد ومن (أمالحهالحمض القوي يطرد الحمض الضعيف من  :الكيماوية

 .من الحموض الدسمة الحرة بتصبينها بحمام غلي آخر بكربونات الصوديوم ما يجعل منها طريقة غير اقتصادية

 
 

 الً ثبنوعية القطن، إذ يكفينا مزم استخدامه في حمامات الغلي التتعلق نوعية القلوي ال: الغلي بالصودا آش -3-3

كربونات الصوديوم بوجود عامل  (%0-2)غامقة تطبيق حمام غلي مع محلول  ن  ومع القطن المراد صباغته بألوا

 .مبلل

كسيد هيدروما يتم تطبيق حمام الغلي بمزيج  كثيراً  :الغلي بمزيج هيدروكسيد الصوديو  مع الصودا آش -3-4

ر عامل ة الماء ولعبها دولفعالية كربونات الصوديوم في خفض قساو (0:2)مع الصودا آش بنسبة  الصوديوم

انتفاخ  ثابت، كما تلعب دورها في تعزيز معلق   ل  مغنيزيوم وتحويلها لمحلواليوم والكالس أمالحبتفاعلها مع  التحلية

 .األلياف القطنية ما يسهل خروج الشوائب منها وتعديل الحموض الدسمة بالتصبن

مقارنةً مع طريقة هيدروكسيد  تتميز هذه التوليفة باعتدالها :صودا آش -الغلي بمزيج صابون / منظف  -3-5

مثل  نيةاألنيوويضاف لها عادة بعض أنواع المنظفات  ما، الصوديوم، وتناسب جميع أنواع البضائع الحساسة نوعاً 

 ت، وأحياناً اليتوكسيالمثل زمرة ايونية أالأو بعض المنظفات اللكيل العطرية، ألأو سلفونات الكيل ألاسلفونات 

الذي ( 11)يونية ما يرفع من فعالية الحمام بصور ة ملحوظة كما نرى في الشكل أالالنية واألنيوالنوعين:  نمزيج م

ذي نتبعه بحمام لات الغلي، ولكيل أريل سلفونات واستخدامه في بناء حماماألتأثير الفوسفات عند توليفه مع ايبين 

ب التحساالعمليات التنظيف ومن منتجات  نرفع درجة حرارته بصور ة تدريجية لتجنب ترسب أياً ساخن  شطف

 .تصبين على القطن فحمام تعديل حمضي للتخلص من البواقي القلويةالو

 
 تأثير تري بولي فوسفات الصوديوم على مردود عملية التنظيف(: 11)الشكل 

 : عمليات القصر -4

ق واربينهما يقوم على فن الفارق ألل الحديث عن عمليات التبييض التعراض عمليات القصر من خيمكننا اس   

وئي، وترتبط كميات مواد حمام القصر األكسجيني وإضافة المبيض الضالماء  ة  في كميات مواد الحمام وبخاص

 ام.اللون المطلوب ونوعية القطن الخ بدرجة قوة واتجاه وزمن تطبيقه كثيراً 

ي بالغسيل قلوالو األكسجينيتأكد من التخلص من بواقي الماء تلي حمام القصر فقد وجب ال الصباغةن عملية وأل   

مض الكبريتي، ح أمالحتي تتمتع بقدرة إرجاعية ضعيفة مثل الوكسجيني ألدام الكيماويات القاتلة للماء االجيد واستخ
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لي يمكنها اوكسيداز وبالتألمثل أنزيم ا األكسجينيات التي تتغذى على الماء األنزيمعتماد على المعالجة بالبا أو

 .القضاء على بواقيه

: الوفر مثل أغصألت العضوية المعقدة التي تكسب ها اللون ازالة المركبـاإلف عملية تبييض األلياف القطنية وتهد   

رجة البياض دل وصوالً طع الضوئي سِّ شموع، ومن ثم إضافة الم  الون ودهالوغوسيبيل، سيريل، مونتانيل... 

نجاز عملية القصر، وتضم إلكلورية الكسيجينية وألعتماد على مجموعتي المؤكسدات االالمطلوبة، ويمكننا ا

ضوية، لع، ومركبات الكلور االصوديوموديوم، كلوريت الص : الكلور، هيبوكلوريتمجموعة المؤكسدات الكلورية

 ...الحموض فوق كاسيد، فوق األمالح،ألوزون، فوق ااألكسجين وألكسيجينية فتضم: األأما مجموعة المؤكسدات ا

 .بالمبيضات وأنواعها كثر تطبيقاً أللذا فإننا سنعرض ل خاصاً  على أن هناك بحثاً 

  :عمليات القصر بالمركبات الكلورية -4-1

 : يتكون مسحوق القصر من مزيج لتحت كلوريت الكالسيوم وكلوريد الكالسيومالقصر بالهيبوكلوريت -4-1-1

الكلوريت دور عامل القصر،  تحت ويلعب كلور، [O2.H2.Ca(OH)2O & CaCl2.4H2Ca(OCl)] القلوي

 ( وزناً.%31الكلور الفعال الذي يعادل تقريباً ) حاً الويطلق عليه اصط

ها حتوائالق رائعلى محلول منها ول بلورية، يصعب الحصالء ويبدو المسحوق على شكل حبيبات بيضا   

وتركها للترقيد ليترسب هيدروكسيد الكالسيوم إلى القعر، ويؤخذ ذابتها إلهيدروكسيد الكالسيوم، لذا نلجأ عادةً 

 تفاعل هيدروكسيد الكالسيوم مع ثاني أكسيد كربونيفسللهواء  ما ت رك المحلول معرضاً  ، وإذاعلىألالرائق من ا

كربونات  فةاكل التالي الذي يبين أن إضذابة على الشإلمن كربونات الكالسيوم، ويكون تفاعل ا باً راس الً الهواء مشك

 :يؤدي للحصول على ماء جاڤيل (الصودا آش)الصوديوم 

 
 :ق الكلور الحرالنطالتحميض المحلول بحمض كلور الماء بينما يؤدي  

 

  :التالية تفاعالتفي حين تجري مع حمض الكبريت مجموعة ال

 
 

ونتيجة التداخل بين (، 11) كلوريت بين التراكيز ودرجة الحموضة على الشكلتفاعالت الهيبويم ويمكننا ترس   

د تحدث ق تفاعالتمر فإن مجموعة مختلفة من السألتكسب القطن الخام اللون ا مواد التيالوأيون الهيبوكلوريت 

ركبات الدهيدية كتين لمبالوكلورة، إذ تتأكسد منتجات تحلل الفحوم الهيدروجينية الوفة اضاإلدة وكسألتفاعالت امثل 

وضاً حمحموض الدهنية العالية الوزن الجزيئي معطية الو األمينيةوية، في حين تتكلور الحموض وحموض عض

  .أمينية مكلورة ومشتقات مكلورة للحموض الدهنية

 
 (: ترسيم تفاعالت الهيبوكلوريت11الشكل )
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 :ولى إلى زمر الدهيدية أو كربوكسيليةأللهيبوكلوريت زمرة الهيدروكسيل اكما يؤكسد ا

 
(، pH: 7)ة فقد لوحظ تأثر السيللوز عند درجة حموضة، بدرجة الحموض ة  عالي ة  تفاعالت ولدرجوتتأثر هذه ال   

(، ولكن ولتأثر السيللوز سلباً عند درجة pH~ 9( وأكثر عند )pH~ 3.5-5) تراجع هذا التأثيرو ،كبيراً  تأثراً 

عتماد على مواد قلوية الجراء عملية القصر هذه باإل (PH> 9) ط القلويالوس( فقد اعتمد pH~ 3.5-5) ةلحموضا

 م(.  32)غ/ل كلور فعال وبدرجة حرارة  (1-2)مثل كربونات الصوديوم بتحضير محلول 

 
 مائيالملح الالثي الماء، والمائي أو ثالالصوديوم على شكل ملح : يتوافر كلوريت القصر بالكلوريت -4-1-2

 (.%12-32بتركيز ) لأو محلو مسحوقعلى شكل  ي تداول تجارياً و جاف، مكان  عديم اللون وثابت تجاه الخزن في 

 حرارة،الوة من درجات الحموضع واس ل  كسدة ضمن مجاألالصوديوم بثبات قدرته على اويمتاز كلوريت    

 :وتعتمد عملية التبييض على غاز ثاني أكسيد الكلور الذي يتكون عند إضافة الحمض لحمام الكلوريت

 
 :أن كسجين النشيط وليس ثاني أكسيد الكلور، أيألأن العامل المؤكسد هو ا Agster حين بينت أبحاث آجسترفي 

 
على لحمض الكلوري ألتتكون النسبة ا (pH: 3) ط، فعندبحموضة الوسعالية  ة  ويرتبط تحلل الكلوريت ولدرج   

2HClO، لية إجراء عم نلذا ي ستحس ،كبيرة ة  ثاني أكسيد الكلور لدرج ة يزداد تركيزوبارتفاع درجة الحموض

 بب بانخفاضتفاعالت السابقة مع حمض كلور الماء الذي يتسوتترافق ال(، pH: 3.5-4) ةالتبييض عند حموض

فوسفات ال حموضة مثل قي يرفع من درجة الاوفة عامل ضاإليللوز ما يدعونا الس على لباً ة ما يؤثر سدرجة الحموض

 .ق العامل المؤكسدالوبالتالي تنظيم انط (pH: 3)لتثبيت درجة الحموضة عند  4HPO2Na ئية الصوديومثنا

أنه ي ستحسن بدء العمل عند  الإ(، pH: 3,5-4)وعلى الرغم من أن درجة الحموضة المناسبة للتبييض هي    

ة ومن ثم تخفض درج ،بكميات كبيرةق غاز ثاني أكسيد الكلور السام النط( تجنباً الpH: 5-7) الحموضة درجة 

رات تسالط وتثبت حمام الكلوريت كاف بعض المركبات التي تنشوقد تضا( pH: 3,5-4)يئا شفالحموضة شيئا 

وتتميز عملية التبييض بالكلوريت عن . حموض التي تعمل على خفض درجة الحموضةالولدهيدات االو

  :الهيبوكلوريت بـِ 

ما  ةواسع من درجات الحموضة وبصورة متجانس ل  كسدة ضمن مجاألالكلوريت بقدرته الثابتة على ا يتميز -آ

 .قلويالويمنحنا فرصة استخدامه في الوسطين الحمضي 

وزية عند يللالس من درجات الحرارة، إذ يمكن تبييض األلياف عواس ل  يمكننا التبييض بالكلوريت ضمن مجا -ب

 أن معدل التبييض عند الغ/ل، إ (02-2)رجة حرارة الغرفة، وتركيز كلور فعال ود( pH: 2-9) درجة حموضة

 .ن كمية ثاني أكسيد الكلور المفقودة تكون ملحوظة جيداً أل منخفضاً  (2)وأقل من  (1)درجة حموضة أعلى من 

 .أعلى مقاومة وأكثر جاذبية التبييض بالكلوريت يعطينا قماشاً  -ج

 .كلفةالواختصار شديد بالوقت  -د
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أثيره مقصور على أكسدة مجموعة ن تألذى ألعالية دون أن ي لحق بها ا ة  ينظف الكلوريت الشعيرات لدرج -هـ

 :لدهيد كما في المعادلةالا

 
 :أما عن أهم عيوب التبييض بالكلوريت فهي    

 الغازات ية بحيث يتم سحبم التهوستوجب ضبط نظاما ي خانقاً  ساماً  ماً تراك يطلق غاز ثاني أكسيد الكلور مسبباً  -آ

دأ، ذ غير القابل للصالجب بناءها من السيراميك أو الفوت ما يستوآلالعلى معدن اكما يؤثر  الً بأول،أو المنطلقة

 .ملحوظة ة  غ/ل في كبح هذا التأثير لدرج( 2.1)كبريتات بنسبة الوالفوسفات أو النيترات  أمالحوتفيد إضافة 

 .شتعال ما يستوجب الحذر الشديد أثناء استخدامهالالعالية لستخدام لقابليته الخطر ا -ب

 ويمكننا ،(pH: 3.5-4) وفي أوربة عند( pH: 8.5) يات المتحدة عندالفي الو ويتم تطبيق عملية التبييض عملياً    

 .بيضألغرض بين نصفي للصباغة أو كامل لاستخدام الكلوريت للوصول لدرجات متفاوتة من البياض حسب ال

قلوية  أمالحوبوجود  : تطبق هذه الطريقة باستخدام الكلوريت منفرداً قلوي طالقصر بالكلوريت بوس -4-1-2-1

 من المادتين عند ل  كلور فعال لك (2/2.1)كلوريت الصوديوم بنسبة مع هيبو مثل كربونات الصوديوم أو ممزوجاً 

الهيبوكلوريت إنما بكلفة أعلى فاستعيض عنها درجة الحرارة العادية، ولكن وجد أن هذه الطريقة تعادل طريقة 

 .بطريقة الهيبوكلوريت

 ل أو بوسط معتدل مع منشط من أحدتطبق بوجود حمض الخ: حمضي طالتبييض بالكلوريت بوس -4-1-2-2

الحمام  ويبنىم(،   12-12حتى ) ، النيكل، النحاس، وت رفع درجة  تدريجياً تالمعادن: الكروم، الحديد، الكوبال أمالح

ضافة كميات بسيطة من حمض معدني لضبط درجة الحموضة، إل وقد نضطر أحياناً كما في الجدول التالي، آنئ ذ 

 :الساخن فالبارد للتأكد من تمام التخلص من آثار الكلور ثم تغسل الخامة جيداً 
 

 مبلل نترات الصوديوم كلوريت الصوديوم

 ما يلزم: غ/ل غ/ل 3 غ/ل 2
 

ابت في ثضعيفاً يستلزم تفككه وسطاً قلوياً، فهو  األكسجيني حمضاً : ي عد الماء كسجينيألبالماء االقصر  -4-2

فككه على درجات تألل ط الحمضي، ومتوسط الثبات في الوسط المعتدل، وغير ثابت في القلوي، حتى يصلوسا

حرارة منخفضة  وبدرجات (pH: 1-3) ي عندلذا يحفظ في حاوياته في وسط حمض(، pH: 11.5-13) عند

 .ممكن ن  طول زمألمة خزنه اللنضمن س

أهم الخواص الفيزيائية ( 11) الجدول نستعرض في: كسجينيألكيميائية للماء االوالخواص الفيزيائية  -4-2-1

 :كسجيني مقارنةً مع الماء العاديألللماء ا

 (11) الجدول

 كسجينيألالمعلومات عن الماء اماء العادي وبعض البين أهم خواص الماء األكسجيني ومقارنة 

 الماء العادي كسجينيألالماء ا الوحدة الخاصة

 21.221 32.21 - الوزن الجزيئي

 2.1211 2.123 3غ/سم الكثافة في الحالة الصلبة

 2.11122 2.2201  الكثافة في الحالة السائلة

 10.113 12.2 3دينة/سم م(  02)التوتر السطحي عند الدرجة 

 222 212.0 درجة مئوية الغلياننقطة 

 كسجينيألبعض أهم المعلومات عن الماء ا

 H → M.W = 34.26-O-O-= H 2O2H وزن الجزيئيالالصيغة و

 سائل ضاوي عديم اللون المظهر

 الخاصة
 المئوية كسجيني وزناً ألنسبة الماء ا

01.1% 32% 31% 12% 

 2.211 2.232 2.222 2.222 م  02: الوزن الجزيئي

 10- 32- 01- 00- نقطة التجمد المئوية

 كسجينيألمحتوى الماء ا
 غ/كغ

 غ/ل

011 

320 

322 

322 

312 

311 

122 

111 

 031 211 222 201 : غ/كغكسجين الفعالألا

 012 211 211 223 : غ/لكسجين الفعالألا
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 (:11) ببنية غير مستوية كما يظهر في الشكل األكسجيني: تتمتع جزيئات الماء بنية الماء األكسجيني -4-2-2

 
 بنية الماء األكسجيني (:11) الشكل

 

، لذا فإنه يتأين في الوسط م(  01)عند ( 20-22×0.02)إذ يبلغ ثابت تأينه  جيني حمض ضعيف جداً كسألماء االو   

األكسجيني ببعض الضعف الذي يمنح الماء  (-O-O-) مع إصابة الجسر( 2O-O-( أو )-OH-O-) القلوي إلى

مع  سجينياألكط القلوي، لذا فإن إضافة الماء األكسجيني بشدة في الوسالماء  أمالحدة، كما تتأين كسألقدرته على ا

 .أو قانون فعل الكتلة يون المشتركألفعل ا بسبب هتفككأمالحه يحد من شدة 

األكسجيني على أكسدة على قدرة الماء  Auto oxidation الذاتيةكسدة أل: تدل عبارة اكسدة الذاتيةألا -4-2-3

بما فيها  األوليةروط مكانية السيطرة عليها بتغيير الشدة بالدرجة العادية من الحرارة، وإكسألالمركبات القابلة ل

 .رفع أو خفض درجة الحرارة

وق كاسيد، فألا: منشطات مثلالوالمتوسطة أو بوجود الوسطاء  يدساكألفوق ابدة الذاتية كسألويمكن أن تتم ا   

ن نصف ع الى إتتخل الة وساطية في أن الذاتيكسدة الذاتية عن الألووسطاء معدنية، الضوء، وتختلف اكاسيد، ألا

تفاعل ال اقتراب اتية معكسدة الذألوتتخامد سرعة ا، في حين تتخلى الوساطية عن الكمية النظرية تماماً أكسجينها، 

 .من نهايته على العكس من الوساطية التي تبقى ثابتةً حتى النهاية

 وتلعب أيونات بعض المعادن دور الوسيط في تسريع تفككه في حمام القصر كما هو حال أيونات الحديد   

 .بالعملية ضاراً و نحاس، ما يجعل وجودها في عملية التبييض ساماً الو

( 232، 222، 12، 32، 02، 22اكيز مولية )يتم تداول الماء األكسجيني بتر: الماء األكسجيني تداول -4-2-4

اء أكسجيني، م( %3)الذي يعطي بتفككه عشرة أضعاف حجمه أكسجين على  األكسجينيويحوي الماء قوة حجمية، 

 (:11) حجمية كما في الجدولالوت التحويل الوزنية الويمكننا جدولة معام

 (11)الجدول 

 حجمية للماء األكسجينيالوت التحويل الوزنية المعام

 نسبة الماء األكسجيني 

 وزناً 

01.1% 32% 31% 12% 

 

01.1% 32% 31% 12% 

 ت التحويل الحجميةالمعام ت التحويل الوزنيةالمعام

01.1% 2.22 2.10 2.11 2.11 2.22 2.12 2.11 2.12 

32% 2.21 2.22 2.11 2.12 2.2 2.22 2.12 2.11 

31% 2.01 2.21 2.22 2.12 2.32 2.21 2.22 2.11 

12% 2.10 2.11 2.23 2.22 2.11 2.11 2.12 2.22 
 

ق كسجيني وفأل: يتفكك الماء اكسجيني بمختلف تراكيزهألكسجين الفعال للماء األسااب محتوى اح -4-2-5

 :المعادلة

 
 :كسجين الفعالألمن ا( %222)الخالص  األكسجينيوبالتالي يكون محتوى الماء    

 

 %21.21( = 21×0×222( ÷ )32×0= ) كسجين الفعالألا
 

 )م(: الفعال األكسجينمن  (% )سذي العيار  األكسجينيوعليه يكون محتوى الماء 
 

 222÷ س( ×  21.21م = )
 

 %W/W: هنا وزنية، أي األكسجينيللماء  )س(وتكون قيمة 
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المرحلة تثناء اسكامل ب ل  ككسجيني بشأللية التي يتفكك وفقها الماء اآلا : لم ت فه مكسجينيألآلية تفكك الماء ا -4-2-6

منا استخدام  دعىاست ياً قلو يستلزم تشكلها وسطاً  والتي ،ولى التي تم التسليم فيها لتشكل أنيونات فوق الهيدروكسيلألا

 ي:أساس ط  كعامل قصر في الحمام القلوي كشر األكسجينيالماء 

 
جانبية بوجود بعض الوسطاء المعدنية ما يؤدي لتخرب أو تكسر  تفاعالتجيني أن يدخل كسألويمكن للماء ا   

 :فيه وتحوله لماء وأكسجين جزيئي األكسجينيالجسر 

 
 يئي وبالتالي تراجع جدوى عمليةكسجين الجزألق وهروب االانط ويتسارع التخرب بالوسط القلوي مسبباً    

 جد أنه منيللوزية، لذا فإننا نفعالية عالية تتسبب بتخرب األلياف السكل مركبات وسطية ذات التبييض مع تش

 ما (pH~ 11.5) طه عندعلى درجات نشاألل تثبيت، ويصالوالموازنة بين عمليتي التنشيط  الضروري جداً 

.. .روط: كنوعية األلياف، كمية البذورشية األلياف في مثل هذه العتبار مدى حساسالخذ بعين األيستوجب منا ا

 افاأللي مع الصوديوموم أو كربونات لذلك نوعية القلوي المستخدم، إذ نأخذ بهيدروكسيد الصودي وترتبط تبعاً 

وف، ومن البروتينية كالص مونيوم مع األليافألفات رباعية الصوديوم أو هيدروكسيد اوسزية، وبيرو الفيللوالس

  (:11) دولالج التالية في ليةاآل نستعرضليات المقترحة لتفككه آلا

 (11الجدول )

 إحدى اآلليات المقترحة لتفكك الماء األكسجيني

 التفاعل المرحلة

 O + (O) + K cal2→ H 2O2H 1 تفكك ذاتي

 - تفكك في الوسط القلوي
2+ HO + ↔ H 2O2H 2 

 OH -2 HO 3 → - (O) + تفاعل التبييض: أكسجين ذري نشيط للتبييض " غير ثابت "

 - الوسط القلوي تفاعل التبييض في
2+ HO +→ Na  2NaHO 4 

 2O + O2→ 2 H 2O22 H 5 تفاعل التكسير: أكسجين جزيئي غير نشيط للتبييض
 

كسجيني يلعب دوره كحمض بتحلله لكاتيون الهيدروجين وأنيون فـوق ألتفاعالت أن الماء اوتبين هذه ال

مع أيون ( 3)ة كسجين الذري حسب المعادلألل ادم ثباتهتي تتفكك ولعالو(، 0)ادلة ل كما في المعالهيدروكسي

لي اوبالت المزيد من أيونات فوق الهيدروكسيل نحو اليمين معطياً ( 0)ة القلوي ينزاح التفاعل الهيدروكسيل، وبإضاف

 .تجوز المبالغة في إضافة القلوي حرصا على متانة الخامة الالذري، ومع هذا  األكسجينالمزيد من 

 ونومنع تك( 0المعادلة )وفق  األكسجينية القلوي لحمام التبييض لتنشيط تحلل الماء وبرغم أهمية إضاف   

فكك، تع سرعة الارتفال عتدال بإضافة القلوي تجنباً الفإنه يتوجب علينا ا (1) ةاألكسجين الجزيئي كما في المعادل

 ،ستفادة من معظمه من جهةالاريع وقبل ه السقالنطة اليؤدي بالنهاي ااألكسجين الذري موبالتالي سرعة تكوين 

 .على متانة الخامة من جهـة أخرى كما سبق وأسلفنا وحرصاً 

دم بعض المركبات لتثبيت وضبط تفكك الماء التثبيت -4-7-2  د تكون مثبتاً في حمام القصر، وق األكسجيني: ت ست خ 

توفر في جب أن تتووي الً،بعد القصر مث فقط أو متعددة الوظائف كبعض المثبتات التي تحسن من ملمس األلياف

 ذكر:نومن أهم هذه الخواص  ثبتا ،المنتج الكيميائي مجموعة خواص يمكنه تحقيقها في حمام التبييض كي نعتمده م

 .حرارة، نسب الحمام، درجات قساوة الماءالوقدرته على التثبيت بمختلف: درجات الحموضة  .2

 ...حديدي، النحاسعزل الكاتيونات الضارة مثل أيونات: ال .0

  .ت امتصاص عالية من قبل األليافالاقتصادي ومعد .3

 .على األلياف سلباً  رفعه درجة التبييض وعدم تأثيره .2

 .على ملمس األلياف بعد القصر خفضه محتوى األلياف من الرماد وعدم تأثيره سلباً  .1

 .لالنحواال ضخوال ة، مثل التدفقآللميكانيكية لعمل االوتجاوبه مع الشروط الفيزيائية  .1
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سيليكونية، اللاويمكننا مع األلياف السيللوزية استخدام مثبتات مثل سيليكات الصوديوم، أو المثبتات العضوية أو    

وضعت شركة و ،أما مع األلياف البروتينية فتعمل بيرو الفوسفات رباعية الصوديوم كعامل غلي ومثبت في آن معاً 

 (:11) مع وبدون مثبت كما هو مبين في الشكل األكسجينيلية تفكك الماء آل تصوراً  (BASF) باسف

 
  BASF دور المثبت في تفكك الماء األكسجيني بحسب(: 11)الشكل 

 

 الغروية السيليكات أو كن لمجموعة سيليكات الصوديوم مثل أورتو أو ميتا السيليكات: يمسيليكات الصوديو  -أ

المعدنية  يوناتكاتلفعاليات ال معاكساً  الً وفع قلوياً  عبر إمكانية توفيرها وسطاً  المثبتتلعب دور أن  (الزجاج المائي(

 .المغنيزيوم أمالحالسامة، وترتفع قدرات تثبيتها هذه بوجود 

 2SiO سيومكسيد السيليألة يليكات المائيسالل الغروي لسيليكات المغنيزيوم والمحافظة على الشك ومن المهم جداً    

 .مرحلتي تشكلهما أو أثناء إجراء حمام القصر في

 يما بعد علىف الدوام تترسب بعض السيليكات على األلياف لتؤثر سلباً  ىولندرة تحقيق شروط العمل المثالية عل   

 عمل على تحقيق التوازن فيما بينال روري جداً لذا فإنه من الض طباعة وعلى الملمس،عمليتي الصباغة أو ال

فضل ألمبادئ حساب نسبة أكسيد الصوديوم/أكسيد السيليسيوم، فللوصول رجة القلوية المثلى وفق السيليكات ود

وكما ( مقدرةً بـِ غ/ل، 2.1:2( و )2.3:2)أكسيد السيليسيوم جب أن تكون نسبة أكسيد الصوديوم/نتائج تبييض ي

يد ات الصوديوم وهيدروكسلسيليك سيليسيوم يحوي كسوراً الونرى فإن الرقم المضروب بأكسيدي الصوديوم 

 صوديوم وصفر مئوي أكسيد سيليسيوم. وزناً  (%11، فهيدروكسيد الصوديوم يحوي )الصوديوم

 ةعتماد على مواد مساعدالبا كمثبت الصوديوميليكات يمكننا تجنب مساوئ اعتماد س: ويةالمثبتات العض -ب 

 .حياً سط الفعالةوتينية، أو بعض العوامل سيليكاتية كأن تكون عوامل تحلية أو منتجات إرجاع برالعضوية 

 اً فهما متعدد الوظائف كأن يكون منظعيد التجاري نمطين من المنتجات: أولهما مثبت فقط، وثانيونجد على الص    

 .، وهناك مثبتات ت ستخدم وحيدةً وأخرى يستحسن مزجها مع السيليكاتضافة لكونه مثبتاً إلبا أو مطرياً 

  P.P.S.Tعية الصوديوماوسفات نجد أن بيرو الفوسفات ربت الفامن بين مختلف مركب :مركبات الفوسفات -ج

 :تبارعالام التبييض القلوي آخذين بعين اوهكسا ميتا الفوسفات تلعبان دور المثبت في حم ،7O2P4Na أو

  عدم ارتفاع درجة القلوية عن(pH: 10 ) لتراجع قدرتهما عن التثبيت تجنباً م(   12)ودرجة الحرارة عن. 

 ن وجود هيدروكسيد الصوديوم أو الصودا آش ألمونيوم أليجب استخدام البيروفوسفات مع هيدروكسيد ا

ثي فوسفات الصوديوم الضعيف اللث T.S.P.P قلوية العاليتين لتحولالويؤديان عند درجتي الحرارة 

 .التثبيت

لياف البروتينية الحساسة لدرجات القلوية ألكمثبت لحمام التبييض ليكون  T.S.P.P تخداموعليه فإن معظم اس   

 .حرارة المرتفعتينالو

 عالياتفخفض من ت   اكونه اً يلبس أثراً  (مغنيزيوماليوم والكالس)وة القسا يوناتأليليكات فإن وبعكس الس   

 :لبعض الشركاتمن المثبتات التجارية  مجموعةً ( 12) البيروفوسفات كمثبت، ونستعرض في الجدول
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 (12)الجدول 

 بعض مثبتات الماء األكسجيني التجارية

 التركيب الكيماوي الشحنة الفعالية الشركة المادة

 DS  بريستال

 د.بتري

 مثبت أكسجين صديق بيئة

 سالب

 حمض كربوكسيلي

 مثبت أكسجين للجت بخواص تبليل ممتازة EPJ  بريستال
 ألكان فوسفونات مع 

 دسمة الت أغوالايتوكسي

 BFL بريستال
مثبت أكسجين ومبلل ومبعثر للتبييض 

 بالطرائق المتقطعة
 ألكيل فوسفات

 رودولف OKB ريكوستيب
 مستمرةالمثبت أكسجين للباد على البارد و

  للقطن ومزائجه متقطعةالو

 ألكيل فوسفونات مع 

 عضويةالأمالح عضوية و

 NLB CHT كونتاڤان
األكسجيني في وسط معتدل للتبييض بالماء 

 بخواص تحلية

 مركبات فوسفاتية مع 

 منشطات آزوتية

 UKN Z&S ريدوزين
غاسل ومبعثر ممتاز، مثبت أكسجين ضعيف 

 ضافة السيليكات معهإلحاجة  الو الرغوة

دسمة، ألكيل أريل  الت أغوالايتوكسي

 سلفونات، مركبات فوسفورية عضوية

 منظف ومبعثر ومضاد تكسيرومثبت أكسجين  RF SHF سابوفيكس

 أيونيال

 استرات حموض فوسفورية

 د. بوميه 500سيرافيل 
مطري ومبعثر وتسوية، مثبت أكسجين 

 بخواص تطرية لحمام القصر
 استرات أميدية لحموض دسمة فوسفورية

 

تي الوكبير لميزات العمل معه  ج  بروا األكسجينيحظي التبييض بالماء  :ميزات العمل بالماء األكسجيني -4-2-8

 بـِ: يمكننا إجمالها

 .إمكانية استخدامه بالطرائق المستمرة -آ

 على، وعدم تأثيره الً ت المكشوفة أوآلالقه غازات سامة أو ضارة وبالتالي إمكانية استخدامه في االعدم إط -ب

 .ت الصباغة ثانياً الآ

 .على متانة األلياف الوصول لدرجات بياض عالية وثابتة مع المحافظة -ج

 .قمشة المراد صباغتها لعدم تأثر الكثير من األصبغة به كما هو حال مركبات الكلورألإمكانية تبييض ا -د

ن أل ،سهولة التعامل معه وعدم اضطرارنا لحمامات إزالة طويلة بعدها مثل التحميض وإزالة بواقي الكلور -هـ

 .لمعظم األصبغة مينةألماء االاألكسجين ومنتجات التحلل هي 

 :مساوئ التبييض بالماء األكسجيني -4-2-9

 .وساط عالية القلويةألعدم ثبات محاليله في ا -آ

لطرائق اقماش دون أن نتمكن من إزالتها بالو اآلالتتخدامها كعامل تثبيت معه على تترسب السيليكات عند اس -ب

خرى كما ألاألكسجين اركات للبحث عن مثبتات في القماش وخشونة ملمسه، ما حدا الش ف  الكيماوية بما يؤدي لتل

 .تي انتشرت في جميع المصابغالو( 11)رأينا في الجدول 
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 البحث الثالث
 

 لياف الصوفيةألولي لألالتجهيز ا
 

 : مقدمةال -1

 د  أن أي إجها لكولي، ذألليات تحضيره افي اختيار طرائق عم كبيراً  عيفة دوراً الصوف الكيميائية الضتلعب بنية    

 لصباغتهاله ح ه على غسله فقط تاركين لونه علىزائد قد يؤدي لتحطم روابطه الببتيدية، لذا تقتصر عملية تحضير

يد ني أكسامبيضات  مرجعة مثل ث عتماد علىالوبا نادراً  النلجأ لتبييضه إ اللوان الغامقة، وألته باباغمستحسنين صو

لص من حقة بالكبريتيت للتخاللتي تستوجب معالجة ه بالبرمنغنات اما تجري عملية تبييض الكبريت، ونادراً 

ي ستخدم الكلور  وأحياناً  م(،  12)تتجاوز  الجيني عند درجة حرارة كسألغيزية البنية اللون، أو للماء اب المنالرواس

 .بد منه سيقع على الصوف الخام ال أن تخرباً عتبار الآخذين بعين ا (Cl2NH) مع الكلورامين

 : تجهيز الصوف للصباغة -2

وساخ مقارنةً مع األو شحومالوعالية من الدهون  باً حتوائه نسالخاصة  ت  الصوف صعوبايل قي عملية غسالت   

زالة عتبار هو إالثابتة، لذا فإن ما يؤخذ بعين ا خرى، إذ أنه من المعروف بأن ألوان الصوف الطبيعيةألا األلياف

ريقة المرعى أو طب طبيعة وآخر بحس ب  ف بين أسلوالختالبة المرافقة، وقد نجد هنا بعض امواد الغريالوخ وساألا

(، %22حتى ) ل غالباً بحيث تص( وكيما بين حظيرة أم مرعى عشبي أو صحراوي ش)غنام ألتربية ورعاية ا

شفط الج وجافة بالمز ف  بعملية تنظي درجتها ولونها تمرفعند فرز شعيرات الصوف بحسب طولها ودقتها وصنفها و

ومن أهم المواد  عمليات نزع  أخرى،خرى فتجري عليها ألوساخ األمليات الفرز بأي د خبيرة، أما ارط أن تتم عش

 :الغريبة المرافقة للصوف نجد

  (.%01)نولين وتبلغ نسبتها الفرازات الدهنية مثل شمع الإلالتها بحمام مائي كالعرق وبعض اأوساخ يمكن إز -آ

 ، لذا نلجأتقريباً  (%01)خ أخرى بنسبة اوأوس(، %20)بتها حتى ل نسحوم وتصأوساخ غير ذوابة بالماء كالش -ب

وم بتفاعلها شحلاوبسبب تصبن بعض الدهون ) االستحالببها، وبنتيجة الستحالنظفات أو لكربونات الصوديوم للم

 .ن يعمل على إزالة ما تبقى من أتربة وأوساخيتكون صابو (مع كربونات الصوديوم

بعمليات تفحيم بحمض معدني كحمض الكبريت أو  المنها إ يمكننا التخلص الالصوف وخ نباتية عالقة بأوسا -ج

 .على السيللوز فقط وعلى الساخن اليؤثران إ الالماء، إذ أن الحمضين الممددين حمض كلور 

 لتأثيراتها مع الخزن تدراكاً نضمن القضاء على آثارها اسل حقةاليل وتستوجب هذه المعالجات عمليات غس   

الطويل التي تسبب ضعف وخشونة األلياف، وتتم عملية الغسيل بإمرار الصوف على محلول هيدروكسيد النشادر 

ليتحول  م(  12-22)أو كربونات الصوديوم بعد مرورها على الحمض المعدني، وتعصر وتجفف عند درجة حرارة 

المعالجة الحمضية  توفييل وبذلك تسغسالولوز الذي يمكننا التخلص منه بالنفض سيلز النباتي إلى الهيدروالسيللو

 .حقها فنبدأ بعملية الغسيل القلوية

 : تزهير أو تبييض الصوف -3

نتباه إلى اللينا ابغة الحمضية الزرقاء، وعصألوف مظهر البياض تزهيره ببعض اويمكننا في النهاية ولمنح الص   

مل/ل بحيث  (0-2) بمعدليد النشادر المركز األكسجيني فإننا نأخذ بهيدروكسطرارنا لحمام الماء أنه وفي حال اض

ذكرنا، ويستغرق كما سبق و م(   12)ودون أن ترتفع درجة الحرارة عن  (2/32)وبنسبة حمام ( pH: 10) تكون

 .ساعات نشطف بعدها على البارد ونعدل بحمض الخل (3-0) ذِ حمام التبييض آنئ
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 البحث الرابع
 

 لياف الحريرية الطبيعيةألولي لألالتجهيز ا
  

 : مقدمةال -1

كل لطريقة تربية دودة القز المبينة في الش الً كي نحصل على الحرير الطبيعي بأفضل حالة ممكنة سنتعرض أو   

 .فضلألمثل للنتائج األتنا بأصول تربيتها هي الطريقة امعرفن ألحتى حصولنا على الشرانق، ( 11)
 

 
 دورة حياة دودة القز(: 11)الشكل 

 

 دودة القز في الربيع مع توريق شجر التوت، لذا يؤخذ البيض ويوضع في حجرات تفقيس تيتم تفقيس بويضا   

في نهاية  م(   01)حتى  وترفع تدريجياً  م(   21)على أن تبدأ عند درجة حرارة  خاصة ومكيفة لمدة أحد عشر يوماً 

ل بوضع شبكة بأو الً ستوجب فصل الديدان عن البيض أوخيرة ما يألثة االيام الثألخ البيض في اويكثر تفريالمدة، 

ية الخاصة لنضع لرفوف الترب خفيفة تتوضع عليها أوراق التوت فتصعد الديدان لتأكلها من فتحات الشبكة فنرفعها

نقسم لخمسة مراحل، وتصوم ت يوماً  (22-32)ة أخرى حتى آخر بيضة. وتستغرق فترة التربية مدة عنها شبك الً بد

نقطع فيها عن الحركة وترفع رأسها ويجف جلدها لينسلخ وتخرج ين تي نهاية كل مرحلة مدة يوم أو يومف الدودة

 مرة عن طولها( 22)ما يعادل غ أي (1)ووزنها سم  (1)، وهكذا يزداد طولها حتى يصير آخر أكثر بياضاً  د  بجل

 حيثدوار وبألب امرة عن وزنها حين الفقس، ويتم تكييف وتجديد هواء غرفة التربية باستمرار حس( 1122)و

غلها وهي ثابتة، ثة أمثال المساحة التي تشالويراعى أن يترك لكل دودة ث م(،  01-02)تتراوح درجة حرارتها بين 

تغزل الخيط الحريري حول لها القش عند عمل الشرانق، وترفع الدودة رأسها لمساك بها بل يوضع إليتم ا الوأن 

ثة أيام الذبذبة في الدقيقة، وتستمر على هذا الشكل ث( 12)تمرة محدثة جسمها وكأنها تحرك رأسها بحرك ة مس

خف خلي ويتة أيام حتى يكتمل التطور الدامتر من الخيط، وتجمع الشرانق بعد س (2222-112)ومخرجة من فمها 

 .وزن الشرنقة وتكون جاهزة للحل

 : حل الحرير -2

ض رم ع  خروج منها، لذا ت  العلى ثقب الشرنقة وبد من خنق العذراء في الشرانق قبل تكون الفراشات القادرة  ال   

عاد الضعيف تبسالعن الشمس أو بتيار هواء ساخن، ونبدأ بفرزها  رانق لبخار الماء ومن ثم تجفف بالهواء بعيداً الش

لحرير ا الشرانق السليمة اسمويطلق على حرير ، أو آلياً حل يدويا ليم فيؤخذ لي  مزدوج، أما السالومثقوب الوملوث الو

 .خرى اسم الحرير الشابألالجريح وحرير الشرانق ا

 : الحرير الجريح -3

ء درجة عد سحب أول الخيط لحوض ماتنقع الشرانق السليمة في حوض ماء مغلي للتقليل من النفايات، ثم تنقل ب   

ك بطرف الخيط لي لف على عدة بكرات لسحبه وبرمه وتسريحه سمغية، وي ملتحلل المواد الص م(  12)حرارته 

ماء بال اناً الحرير أحي حتوائها مواد صمغية، وي ب ي ضالهولة فتتكون ألياف الحرير الجريح التي يمكننا سحبها بس

 .خاصة بآالت  وتجميعها أللياف اصابون لنبدأ مرحلة برم الو

 : الحرير الشاب -4
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رك ة لتغسل ثانية وتتصابون أو بمواد كيماويالووساخ بالماء األاقي الشرانق للتخلص من الصمغ وتغسل ب   

 .وتحلق وتنسق طوتوازن وتمش ة حيث ت ف ت ح األليافلة خاصآلللتجفيف بضعة أسابيع لتستعيد مرونتها، ثم تؤخذ 

 :الحريرتجهيز  -5

 ،(%32)ته حتى بزالة صمغ السريسرين الذي تصل نسإلعملية غسيل  الج أن عملية تبييض الحرير ليست إنستنت   

وت الزيتون أو الزي بين زيتر من تصالذي ي حض)يل ويمكننا إزالة هذا الصمغ بالغسيل بالماء وصابون مارس

ير ناصع أردنا الحر صلي، ويمكننا في حالألبيض األليستعيد الحرير لونه ا (طبيعية على أن يكون الماء طرياً ال

ثم ي غسل يني، بالماء األكسجوأحيانا  الصوديوملفيت رجاع بثاني أكسيد الكبريت أو بهيدروسإلالبياض تبييضه با

ينت رالشركة كويزهر ببعض األصبغة الحمضية أو القلوية أو بالمسطعات الضوئية الخاصة، وتنصح  جيداً 

 (:12) وفق الجدول SRS بغسل الحرير بصابون مارسيل أو بصابون ساندوبان (ساندوز)

 (12)الجدول 

 "رينت " ساندوزالحمامات التحضير األولية للحرير الطبيعي بحسب ك

 SRS  حما  الغسيل بصابون مارسيل أو ساندوبان السائل

  SRS غ/ل ساندوبان (1-3)غ/ل صابون مارسيل أو  (22-1) عامل التصبين

 pH~ 9.5-10 /ل حتىغ ( 0-2) كربونات أو فوسفات الصوديوم

 م  11-12( ساعة/ 0-2) المعالجة

 بهيدروكسيد النشادر المركزة ثم بماء ساخن فبارد  م(   12)معالجة عند  نهاءإلا

 حما  المعالجة األنزيمية

 ( مل/ل0) SL أنزيم باكتوزول السائل المركز

 ( مل/ل0) PC ساندوكلين السائلمزيل زيت 

 ( غ/ل0) كلوريد الصوديوم

 pH~ 9حتى  كربونات الصوديوم

 م  11( ساعة/ 0) شروط المعالجة

 شطف ساخن فبارد نهاءإلا

 حما  الغسيل عند درجات الحرارة العالية

 ( مل/ل0) SRS صابون مارسيل أو ساندوبان

 م  232-201( دقيقة/12-32) المعالجة

 م(   12) التفريغ

 غ/ل 2 المعالجة بهيدروكسيد النشادر المركز

 شطف ساخن فبارد نهاءإلا
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 البحث الخامس
 

 لياف التركيبيةألولي لألالتجهيز ا
 

  :المقدمة -1

لمطبقة من ابنوعية المعالجات النهائية  تتشابه األلياف التركيبية في تجهيزها للصباغة، إذ تتعلق معالجتها عموماً    

نجاز إلالمستخدمة  حية أو جودة الموادالقمشة ومدى صألقبل الشركة الصانعة، كما تتعلق بشروط تشغيل وحياكة ا

اء ب بالمالستحالا ل أوالنحاالمدى قابلية هذه المواد للغسيل ووالً(، مث المغازل كالمزلقات وزيوت)هذه المراحل 

وط الحمام عن شروةً اليتم فيها تطبيق حمام الغسيل، ع لة التيآلبطراز ايرتبط خير أللنسبة الحمام، وهذا اإضافةً 

 .خرى كالزمن ودرجة الحرارة ودرجة قساوة الماءألا

 : زيوت التزليق -2

ظروف  تجاهتتركب زيوت التزليق من فحوم هيدروجينية نفطية مشبعة، وتضاف لها محسنات تعزز ثباتها    

يرافقه  يق الجاف الذالنزالن السطوح المنزلقة بحيث يتحول اتشكيل طبقة رقيقة بي ووظيفتها عموماً  ،تشغيلها

 بب التزييت الجيد للسطوح المنزلقة، ويؤدي التزليقمن الحرارة بسممكن  ر  ق سائل بأقل قدزالنالتشكل حرارة 

ن لطاقة الناتجة عفي الطاقة الضائعة، وحفظ السطوح المنزلقة من الخدش. وتصل كمية الخسارة في ا ر  لتوفي

 .حتكاك إلى ثلث الطاقة المنتجة، ولذا تزداد كمية زيوت التزليق المستهلكة في العالم باستمرارالا

 
 : أهمية اللزوجة في زيوت التزليق -3

وهناك صفات أخرى لزيوت التزليق ضغط، القتها بالحرارة والفة لزيوت التزليق هي اللزوجة وعأهم مواص   

 .فعل البرودة وغيرها لتي يجب أن تكون منخفضة لتقاومنصباب االمثل نقطة ا هاماً  تلعب دوراً 

 :قة التاليةاللسطح منزلق بالع µ حتكاكالتعطى قيمة ا
 

 
µ :قيمة االحتكاك ،η ،اللزوجة :k ،ثابت له عالقة بشكل االنزالق :U ،السرعة :P ::ِ0كغ/سم الضغط النوعي للسطوح مقدراً بـ 

 

نجد أن عالقة االحتكاك باللزوجة تقل كلما زادت السرعة، لذا من الضروري استعمال زيوت ( k) أهملنا الثابت نإف

منخفضة اللزوجة عند تزييت مسننات عالية السرعة، ويتوجب عند ثبات السرعة اختيار زيوت بلزوجة أكبر كلما 

 زاد الضغط النوعي على السطوح المنزلقة.

في اآلالت، إذ تنخفض لزوجة الزيت  Pو Uويتوجب أن تناسب لزوجة زيوت التزليق التغير المستمر لقيم    

بارتفاع درجة الحرارة بسبب ارتفاع الضغط وزيادة السرعة، فالزيت الجيد هو الزيت الذي يستطيع أن يواجه 

 تغير درجات الحرارة دون أن تتأثر لزوجته.

، ويسمى ناتج قسمة اللزوجة التحريكية على Poiseبالبواز  Dynamic viscosityة تقاس اللزوجة التحريكي   

 . Stokes سوتقاس بالستوك Kinematic viscosityالكثافة اللزوجة الحركية 

تلعب بنية جزيئات الزيت دوراً كبيراً في عالقة اللزوجة بالضغط، فالمركبات الحلقية السداسية تتأثر بالضغط    

ركبات الحلقية الخماسية، وإذا قارنا تغير اللزوجة بالضغط مع تغيرها بالحرارة لوجدنا أنها تتغير بتغير أكثر من الم

الحرارة، وهكذا ترتفع اللزوجة بمعدل عشرة أضعاف عند تغير درجة درجات الضغط أكثر من تغيرها بتغير 

جو للزيوت المعدنية  (2222)حتى  (2)ضعف بتغير الضغط من  (2222)، بينما ترتفع م(  12-02)الحرارة من 

 الطبيعية.
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اً وي أحيانحرافينية نظامية تافعة من سالسل بات درجات الغليان المرتووبقايا التقطير ذ المعدنيةالزيوت  تتركب   

وي في نهايتها أو وسطها على حلقة أو حلقات عديدة سداسية أو خماسية مشبعة أو ، وقد تحمتشعبةعلى سالسل 

 غير عطرية.

 ،سيرينكأو  بيريننتراسين أو ا تكون ما ونادراً  ين،شكل البنزن أو الفيناترعلى عطرية الحلقات  تكونوقد    

يتيل أو متتألف من مجموعات  سل جانبية قصيرة جداً السسل البارافينية الأن تحمل هذه الحلقات بجانب الس يمكنو

ذرة ( 12)  إلى (02)وهو ما يعادل (، 2222-012)يتيل، ويتأرجح الوزن الجزيئي لجزيئات زيوت التزليق بين ا

بينما يصل الوزن الجزيئي (، 222-012)كربون في الجزيء الواحد، وهكذا يبلغ الوزن الجزيئي لزيوت المغازل 

 .لفألإلى ا Bright Stock Oils معروفة باسمالولزيوت التزليق العالية 

 : زيوت التزليق جإنتا -4

، وإضافات تساعدها على )زيوت أساس)تتألف زيوت التزليق كما ذكرنا من فحوم هيدروجينية بلزوجة مناسبة    

 .ساس بين أن تكون من منتجات عمليات التقطير أم بقايا التقطيرألين أدائها، وتختلف مصادر زيوت اتحس

معين، فرغم الحصول عليها  د  ت من منتجات عمليات التقطير عن حساس إن كانألتزيد لزوجة زيوت ا ال   

بد  المزجها بأجزاء مرتفعة اللزوجة ف أن جزيئاتها الكبيرة تتعرض للتكسير، وإذا أردنا إالبالتقطير تحت الفراغ 

 ببعض سفلتالجزاء المنزوعة األبالبروبان، ومن ثم تنقية هذه ا سفلتالخذ ببقايا التقطير المنزوعة األلنا من ا

 ، وهي تقنية قديمة تراجعDewaxing -MEKأو الميتيل ايتيل سيتون (2O4H5C) المذيبات مثل الفورفورال

( %22)ت امتزازها إلى ما يعادل الاز بتربة منشطة بالحمض لتصل معدمتزالليحل محلها تقنية ا خذ بها حالياً ألا

 .مواد الصمغيةالوسفلت المن وزنها با

 
 ة بتحسين اللون وإرجاع الشوائببميزاتها الكبير  Hydrofinishingنهاء الهيدروجيني إلتقنية ا وظهرت أخيراً    

 .دون معالجة هيدروجينية وقلما تتم عمليات تصنيع زيوت تزليق حالياً ، زوتيةاآلالكبريتية و

 : تصنيف زيوت التزييت -5

حسب طير أو مزيجهما، أو بمنتجات بقايا تقتصنف زيوت التزييت إما حسب المنشأ كمنتجات تقطير فراغي أو    

 :تهاالاستعما

: تمتاز بلزوجتها المنخفضة، واشتق اسمها من استخدامها الرئيس في تزليق مغازل الصناعات زيوت المغازل -5-1

 .النسيجية

 (02-20)منخفضة اللزوجة تتراوح بين  ت  ما نحتاج معه لزيو تتميز المغازل بسرعات دورانها العالية جداً    

كسدة. ويتم إنتاجها كأجزاء ألجيد ضد ا ت  درة جيدة على التزليق وثباوبق م(،   02)ستوك عند درجة حرارة سنتي 

 .نسجة بعد غزلهاألفي ا تترك أثراً  الكي بد من تعريضها لعمليات تنقية  ، والجانبية أثناء عمليات التقطير الفراغي

 م(   12-حتى  32-نصباب: الاحرارة درجة )التبريد  وآالتالدقيقة  اآلالتيتم استخدام مجموعة هذه الزيوت في    

 .وفي أغراض الوقاية من الصدأ

ة بين الخفيف اآلالت: تقسم الزيوت إلى زيوت خفيفة وأخرى ثقيلة، وتتراوح لزوجة زيوت اآلالتزيوت  -5-2

 م(.  12)سنتي ستوك عند درجة الحرارة  (20-01)

، ويستحصل عليها م(   12)سنتي ستوك بالدرجة  (11)الثقيلة فتصل لزوجتها حتى  اآلالتأما زيوت تزليق    

 .كأجزاء جانبية من التقطير الفراغي لبواقي تقطير النفط تحت الضغط الجوي العادي

 : ولي للزيوتألالغسيل ا -6

ما  ه غالباً لذا فإن ،العادي ب الذاتي بمجرد إضافتها للماءالستحالي زيوت التزييت أن تكون قابلة ليفترض ف   

لخزن تخرب بفعل االكسدة وألل معرضة، وهذه كلها األكسدةضافة لموانع إلاالستحالب باي ضاف إليها بعض عوامل 

 ت  الحياكة بسرعا آالتئمة، أو أنها قد تتخرب بفعل تدوير البشروط درجات حرارة ورطوبة غير مطويلة و د  لمد
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، الباالستحالزيت قدرته على ، إذ يفقد ب تخربهما معاً سبي   ة  حراري ت  جهاداإلزيوت الو عالية ما ي عرض األلياف

 .نهاءإلومواد ا نحو األصبغة امن ألفته الخيط بعضاً  وتغير األلياف

ن إبرة الحياكة التي يحدث مكا ة  غامق ط  بعد الصباغة على شكل خطووتظهر مشكلة فساد الزيت واضحةً جليةً    

 .أعلى، أو على شكل بقع صباغ غامقة وموزعة على سطح القماش ت  ت تزييالعندها معد

بها ومع الحعلى است رف قادغسيل مستقل للزيوت قبل صباغة القماش باستخدام منظق حمام ي ستحسن تطبي   

 باستخدام كربونات الصوديوم عند درجة حرارة (pH~ 9)قلوي لطيف  ط  مر وبوسألابعض المذيبات إن لزم 

ومن الضروري أن نشير هنا إلى أن ارتفاع درجات الحرارة عن ذلك قد يؤدي لنقض ، يباتقرم(   12-12)

 .بار د مع بعض الحمض للتعديل ف  عكسي، ونتبع هذا الحمام بشط ل  وبالتالي لمفعو االستحالب

غة أصب لتسببها بتجمع بعض األوليأيونية في حمام الغسيل اليورك شاير بعدم استخدام غواسل  وتوصي شركة   

ة بعد أيونيالزالة الكاملة للمركبات الإلة، ومن الصعب االديسبرس ما يؤدي لتشكل البقع الغامقة عند الصباغ

 .استخدامها في حمام الغسيل ما يسمح ببقاء قسم منها لحمام الصباغة

لماء متوسط افوسفات رباعية الصوديوم عندما يكون الوأما شركة باير فتنصح باستبدال كربونات الصوديوم ببير   

 .ثي فوسفات الصوديومالاوة، في حين تنصح شركات أخرى بثالقس

 : الغسيل األولي للغرويات -7

دي لتراجع على درجة تبعثر األصبغة ما يؤ كثيرا ما يرافق األلياف التركيبية بعض الغرويات التي قد تؤثر سلباً    

غ/ل كربونات  (2)في حمام يحوي  ب  منظف مع مذي التها استخدام عاملزإلوينصح  في تسوية العملية الصباغية،

 .دقيقة متبوعة بشطف جيد (21)ولمدة  م(  12)فوسفات الصوديوم عند درجة حرارة  ثالثيأو 

 : اختصار حما  الغسيل األولي -8

د لرفع اقتصادية العملية وتوفير ما أمكنالوج عمليتي الغسيل يستحسن بعض الصباغين دم     صباغة في حما م واح 

حمام الصباغة بعد التحقق من عدم ومزيل زيوت إلى  فمنظ لضافة عامإل لذا فإنهم قد يعمدون ،طاقةالومن الماء 

ن بعض أل ةلهذه الطريق زالتهاإلكيدة ألستحالة الضمانة اا صبغة وثباتياتها، ولوحظ عملياً األوتأثيرهما على اللون 

زم صباغتها التركيبية التي تستل ليافألصباغة ا ، وهذا ما يستحيل تطبيقه في حمامقلوياً  الملوثات تستلزم وسطاً 

 .كبيرة من األصبغة ة  لطائف الً معتد الحوألوفي أحسن ا حمضياً  وسطاً 
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 البحث السادس
 

 المبيضات الضوئية
 

 : المركبات المفلورةالمبادئ البصرية لتأثيرات  -1

ي فمن الضوء المرئي وخاصةً  مركبات العضوية بعضاً بعض الوستيك البالورق والو تمتص خامات األلياف   

 من الشكل (A)المنحني  البني كما يبين صفرألبب تلونها باللون انانومتر ما يس( 122-222)مواج ألل ااطوأمجال 

(12:) 

 
 نانومتر (122-222)انعكاس وامتصاص القطن في المجال (: 12) الشكل

 

حرير الوف وصالو ،بغةصاألحتوائه بعض الفالقطن : يةحتوائها أصبغة طبيعال فاتحاً  بنياً  لذا فإنها تبدي لوناً 

كك الحراري فلمنتجات التف لياف المجددةألأما ا ،ملونات البروتينيةالزائج معقدة من البولي ببتيدات وحتوائهما مالف

للتخرب  دون المبالغة منعاً ( B)المنحني  بقصرها كيماوياً  األكسدةالحاصلة فيها، ويمكننا التخلص منها عادةً عبر 

 .ضارالوالزائد 

 اتجاهرب لون الخامات آنئ ذ بالزرقاء، وليض فر الخفيف بتزريق الخامات باألصبغةصألويمكننا تعديل اللون ا   

وء عن التدرج العين تمييز اللون الرمادي الكاسر للضعب على ومن الص(، C)المحني  قل بياضاً ألالرمادي ا

 .صفر البني في المنتجات الخام غير المقصورةألون الوان مثل اللألالخفيف ل

نانومتر لتتمكن  (212-222)أخرى أن المبيضات الضوئية تستلزم امتصاص الضوء في مجال  ة  ونجد من ناحي   

وء مرئي، لذا فإن تأثيرها يظهر عند ص أي ضدون أن يكون لها القدرة على امتصا األصفرتعديل اللون من 

 رنانومت (222-202)س عند انانومتر وانعك (112-312)ال شعاع فوق البنفسجي وفي مجإلامتصاصها ا

)المنحني  علىألممكنة، في حين أنه وبالتراكيز ا ة بياضدرج ( أعلىD(، ويعطينا المنحني )D, H)المنحنيان 

H بيض المزرقأله اعلى لون أبيض شديد اللمعان ولكن باتجا( نحصل. 

ياف وألالحرير الصنعي  عندما قام بتشريب( 2100)وئي من قبل كريز عام ف مفعول التبييض الضتم اكتشا   

-1 ت الغلوكوزيدية تحويفالمبيضا ، Esculinينكولسالصة مركبات قشور الكستناء الحاوية على االالكتان بخ

 (.2الصيغة )ثنائي هيدروكسي الكومارين  -1

 Methyl umbelli ferone أما أول مبيض صنعي أمكن استخدامه فتم اصطناعه من ميتيل اومببيلي فيرون   

ب النقالوكان اواستر حمض الخل،  Reserinol ذي أمكن اصطناعه بسهولة من الريزوسينولالو (0ذي الصيغة )

 .ثنائي حمض السلفون -0،0-ثنائي أمينو ستلبين  -2-2بتحضير:  (2122)الحقيقي لصناعة المبيضات عام 
 

   

Esculin ( 2الصيغة) ( 0الصيغة) 
 

 : لمجموعات الكيماوية الرئيسة للمبيضات الضوئيةا -2
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فتالين أو بالبنزن أو الن جميع البنى الكيماوية للمبيضات الضوئية إحدى المجموعات: الكربونيل متصلةً تحوي    

تي يمكنها أن تتهيج الونظام الخواتم العطرية المتغايرة (، HC=N-) آزو الميتين(، -CH=CH-) نيتيلالا البيرين،

طرية المتغايرة أن كما يمكن لهذه المجموعات الع ،نانومتر تقريبا   (222-322)شعاع فوق البنفسجي عند إلبتأثير ا

مقاومة الكافيين، دون أن الوكها الثبات الشرط امترابطة  لمجموعات جسرية ة  دونما حاج راً مباش ترتبط ارتباطاً 

شعاع، ويمكننا تصنيف المبيضات إلمتصاص الطاقة الضوئية وإصدارها االتوية سى إمكانيات البنى المننس

 :ست ت  في مجموعا الضوئية عموماً 

 .المركبات ذات الزمرة الواحدة أو الزمرتين من الستلبين( 2

 .ايرتين أو عطريات متغايرة مع متبقي عضويلن مع متبقيي زمرتين عطريتين متغيتيالمشتقات ا( 0

 .مشتقات الكومارين( 3

 .مشتقات البيرازولين( 2

 .مركبات النفتاليميد( 1

مجموعة يتم اصطناعها من مركبات عطرية بربطها بخواتم عطرية متغايرة كربط حلقات التيوفين ( 1

 .فوران بخواتم البنزو كسازولالو

ما تكون  من مجموع المنتجات التجارية، إذ غالباً ( %12)كل هذه الزمرة ما يقارب : تشمركبات الستلبين -2-1

يطر ثنائي حمض السلفون، وتس -0،0-تلبين ثنائي أمينو الس -2،2ال حادية الستلبين مؤستلة كما هو حألت االمبيضا

ن، كلور التريازي تقاتزمرة مش نومن المتوقع أن تسود في المستقبل المركبات م ، N,N'-Diaroylationعموماً 

 ،(2122) عام Wendt طنعه وندتالذي اص( 3)الصيغة  B نكفورالإذ أن أول مشتقات كلور التريازين كانت ب

 (02)تخدامه في عالم المنظفات ولتبييض: القطن، البولي أميد، الصوف، الورق، ونجد اليوم أن أكثر من اس وتم

 .ف فيما بينها لخاتم التريازينالختالتجاري، ويعود ا ل  كبنية مختلفة للنمط ذاته يتم إنتاجها بش

 
 (30)مبيض ضوئي  B(: بالنكفور 3الصيغة )

 

 أمينو التريازين مثل مجموعة الً عنالضوئية مجموعات عضوية متغايرة بدت ايضالمبوتحوي بعض    

 :ذي لم ي نت ج بعد ذلك نهائياً الو(، 2)الصيغة  Gالبالنكفور التريازول، وكانت أولى منتجات هذا النوع 

 
 (22)مبيض ضوئي  G(: بالنكفور 2) لصيغةا

 

 (1 الصيغة )  RBSكما هو حال التينوبال غير المتشابهة كبر لمشتقات التريازولألهمية األفي حين نجد اليوم ا   

 بالماء،  لالنحالعلى ا منظفات بسبب إدخال زمرة سلفون لجعله قادراً الوبولي أميد الولياف السيللوزية ألالمستخدم ل

 حمض ةمجموع الً عنبد (ايتيل سولفاميدو-N) أدخلت عليه زمرة الذي E ونجد المركب المشابه له التينوبال

 .بوليسترلل مستخدم مبيضاً الوالسلفون 
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  (21 مبيض ضوئي): RBS تينوبال(: 1) الصيغة

البنزن،  ل(سيانوسيتريمقرون ) -0،2مجموعتي ستلبين ويسمى ( 1الصيغة ) R معالبيض الألنيل االويحوي الب   

 .وسط المركبثنائي الفينيل ترتبط عبر جسر على البنزن في  -2،2ت أخرى تحوي ضافة لمجموعا  إلبا
 

 
 (211)المبيض الضوئي  R معالبيض الألنيل االالب(: 1الصيغة )

 

ومنها  :يتيلن مع متبقيي زمرتين عطريتين متغايرتين أو عطريات متغايرة مع متبقي عضويالمشتقات ا -2-2

تقويتهما بخواص اللذين تتم  (1 الصيغة) A وأوفيتكس (1 يغةالص) ERN وفيتكسألزول مثل امشتقات البنزوكسا

 .لياف وخاصة اللينة منهاألا أكثر شراهية للماء وبالتالي لالستلبين ليكون

 

 
 (233)مبيض ضوئي  A(: أوفيتكس 1الصيغة ) (231)مبيض ضوئي  ERN(: أوفيتكس 1الصيغة )

 

 أهميته من كونه مزيج مختلط للستلبين مع مقرون  بسيتريل بنزو كسازول الذي يكتس -0 كما يستخدم أيضاً    

 .بنزوكسازول

هما اللذين تم استعراض( 2و 3)يغتين ي الكومارين مثل الص: ونجد منها هيدروكسمشتقات الكومارين -2-3

 مواضع، فنجد منها بعةحلقات عطرية متغايرة في س -N تحوي زمر أمينو أو ت  بمشتقا ال، وإنما استبدتاريخياً 

حلقة ذي يمكن اعتباره من مشتقات الستلبين مع الو( 22الصيغة ) EGM وليكوفور( 1الصيغة ) SWN لتينوبا

 .ميتين كربون -حدى حلقات البنزن وبيتا إلمتغايرة بين الموضع أورتو 

 
 

 (031)مبيض ضوئي  EGM ليكوفور(: 22الصيغة ) (222)مبيض ضوئي  SWN تينوبال(: 1الصيغة )
 

تي تدخل في معظمها الو ،بيرازولين -0-ثنائي فينيل  -3-2: تتألف هذه المجموعة من مشتقات البيرازولين -2-4

لياف ألمستخدم لالو( 22الصيغة )DSB  نكفورالكما هو حال الب (2)مجموعة السلفون أو أميد السلفون في الموقع 

 .البروتينية، أسيتات السيللوز، البولي أميد

 
 (202)مبيض ضوئي  DCB بالنكفور(: 22الصيغة )
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 (20 الصيغة) AT ميتوكسي نفتالييميد مثل ميكاوايت -2- ميتيل - N : ونجد من أهمهامركبات النفتاليميد -2-5

يليك، كراللوز، اليمثل: أسيتات الس عة من األليافمكانية استخدامه لمجموعة واسإلكبيرة  ة  ذي يتمتع بأهميالو

 .البوليسترالبولي اولفين، 

 
 (210)مبيض ضوئي  AT ميكاويت(: 20الصيغة )

 XMF تر فلوليت: ونجد منها مبيض البوليسلمرتبطة بخواتم عطرية متغايرةاعطرية المجموعة المركبات  -2-6

 تريازين. -1،3،2-بيرنيل(0-2) -1- ثنائي ميتوكسي -2،0وذي التركيب:  (23)في الصيغة 
 

 
 (211)مبيض ضوئي  XMF فلوليت(: 23الصيغة )

 

فوران فيهما الوفنجد أن حلقات التيوفين ( 21 يغةالص) ALN وأوفيتكس (22يغة الص SOF (أما التينوبال   

 .ترتبط بخواتم البنزوكسازول
 

  
 (212)مبيض ضوئي  ALN أوفيتكس(: 22الصيغة ) (212)مبيض ضوئي  SOF تينوبال(: 22الصيغة )

 

نطفاء الجزيئي الكتلي لقوة الصباغ التلوينية، ويكون المردود الكمي الأهمية معامل ا أدرك كيماويو األصبغة   

في الصناعة  ما تعطى قيمته وء الحظ فإنه نادراً ئية، ولسومعامل الكثافة الض بإضافة وئية هاماً لفلورة المبيضات الض

ثنائي  -0،0على  Frichkorn & Schinzel من قبل فريكشونن وشينزل 2112حظته عام التمت م باستثناء  

أبحاث  وهناك (،2.11-2.21اً )عموم( الكوانتي)ذي وجد أن مردوده الكمي الالين وبنزازول أوكسازول النفت

 .مختلفة على كيمياء المبيضات الضوئية تتمحور حول إضافة مجموعات لهذه المركبات

 : مبيضات مجموعة الستلبين -3

ائي أمينو ثنائي ثنالً فنجد منها مثعلى الصعيد التجاري اليوم،  كثر انتشاراً ألتعتبر مجموعة مبيضات الستلبين ا   

ذي تم إدخال نواة التريازين إليه فيما بعد لرفع ثباتيته لغسيل األلياف السيللوزية الو(، 21)سلفون الستلبين الصيغة 

 (:21) كما في الصيغة

 
 

 ريازينمع نواتي الت ثنائي أمينو ثنائي سلفون الستلبين(: 21الصيغة ) ثنائي أمينو ثنائي سلفون الستلبين(: 21الصيغة )
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 لتفاعليةاذي نتبين فيه وحدة تركيب المادة الوالمبيضات الضوئية لبعض الشركات ( 10)في الجدول  ونستعرض   

ستنزافها ما التالي شروط نسب لها وباألا ليافاألوبين مجموعة مبيضات تتوزع في ثباتياتها واتجاه لون بياضها 

 :يونيةألحمضي أو قلوي وشحنته ا ط  بين وس

 (10) الجدول

 "Optical brighteners " Fluoresent brighteners بعض أهم المبيضات الضوئية لبعض الشركات العالمية

 التركيب الشحنة الخواص الشركة المبيض الضوئي

 مبيض للبوليستر، زرق سابروس BNF 2000 بيتكس

n 

 نستريل البنزمشتقات 

 OAB  نكالريكو ب
 رودولف

مشتقات  مبيض للبوليستر، حمر

 مبيض للبوليستر، زرق   OBL نكالريكو ب البنزوكسازول

 أوڤيتكس

  BHV Liq 
 هانتسمان

 سلفيت، بيالولوز، ثابت للبيروكسيدات، غير ثابت للهيدروسلفيت للسيل

 كلورالوكلورين الو

a 

 مشتقات حمض 

ثنائي سلفون 

  الستلبين 

 نكالبيري ب

 PES Liq  

 د. بتري

 م(،  232-11) متقطعةالوللبوليستر، حمر، للطرائق المستمرة 

 م(  022وللترموزول )

 نكالبيري ب

 BA 

 نايلون، زرق، الوصوفية الولياف السيللوزية ألل

 مرجعاتالوثابت تجاه األكسجين 

 نكالبيري ب

 BN Liq 

 لفة، حمر، ألنايلون، للباد، منخفض االوصوف الوللسيليلوز 

 pH~ 1 نهاء حتىإلثابت تجاه الكهرليتات ورزينات ا

 نكالبيري ب

 PAN Liq 

 حمر ساطع، ، للبولي أكريلو نتريل

 ثابت تجاه الكلوريت
c بنزايميدازول 

 DIC نكالتوبو ب

CHT 

 ت، هيدروسلفيالولفة، حيادي، ثابت تجاه األكسجين أللوز، منخفض ايلللس

 هيبوكلوريتالوغير ثابت للكلوريت 

a مشتقات الستلبين 
 نكالتوبو ب

 BA Conc 

 ت، هيدروسلفيالوكسجين ألنايلون ، ألفة عالية، زرق، ثابت لالولوز للسيل

 هيبوكلوريتالوغير ثابت للكلوريت 

 HA نكالتوبو ب
حرير، ألفة عالية، حيادي إلى زرق، ثابت الونايلون الوصوف الوللسيليلوز 

 ريتهيبوكلوالوغير ثابت تجاه الكلوريت  ،هيدروسلفيتالوتجاه األكسجين 
    

 :بناء حمامات التبييض -4

ولكن  ،واد بناء حمام القصر: يتم بناء حمام تبييض األلياف السيللوزية من متبييض األلياف السيللوزية -4-1

الواجب  وترتبط الكميات ئم،الها المسطع الضوئي الميلإ أعلى تتناسب مع درجة البياض المطلوبة مضافاً  ت  بكميا

ت زيوت، إضافة الت ومزيالالمساعدة من منظفات وغواسل ومبلمواد الوبحسب تراكيز الكيماويات  إضافتها

ما يوضحه  لف صنوف األليافمخت التبييض اتفإن أهم ما ي ضاف لحمام لطبيعة أو تركيب الخامة، وعموماً 

 (:13) الجدول

 (13) الجدول

 بناء حمامات التبييض

 اكريليك اتسيتألثالثي ا أسيتات 0.1 بولي أميد بوليستر حرير طبيعي صوف ڤيسكوز سيللوز المادة

 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲     مبلل

          منظف
          مزيل زيت
          مضاد رغوة
          مضاد تكسير
 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲   عامل تحلية

 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲  ▲  مثبت أكسجين

 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲  قلوي

        ▲ ▲ حمض
  ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ كلوريت الصوديوم
 ▲ ▲ ▲ ▲  ▲ ▲ ▲ ▲ "حامل " كارير

 220-11 202-11 12 11 232-11 11 11 222-11 درجة الحرارة المئوية

 غير ضروري ً ▲: : عند اللزوم،  : ضروري،
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 :عملية التبييضتقييم  -5

قة، كالحياكة مع حال ت  عملياغالبا ما يتم تقييم درجة البياض بمعايير خاطئة، وبخاصة عندما يتم التبييض بقصد   

 :ملونة أخرى أو للطباعة... وتعتبر من أهم مقومات تقييم عمليات التبييض ل  غزو

 .درجة البياض .2

 .للسيللوز ومزائجهمتصاص وبخاصة القدرة على االودرجة تخرب األلياف،  .0

 .محتوى الشوائب الطارئة النهائي .3

 .نهاءإلطرائق وشروط ا .2

 .خرى كبذرة القطنألدرجة التخلص من الشوائب ا .1

 .صباغةالوحقة مثل الحياكة الئمتها للعمليات الالم .1

اليل خاصة إجراء تحمن بد  ال، فإننا نجد أنه والثاني ولىألا دينردة التحقق من البنوفي حين يمكننا وبالعين المج   

 .حقةالربعة الألبالبنود ا

يتم تعيين درجة البياض بوساطة أجهزة قياس فيزياضوئية مزودة بمعطيات وقيم ثابتة  :البياض ةتعيين درج -5-1

 .لوانألطة بالعمر وحساسية العين تجاه امزجة الشخصية المرتبأللها التجرد عن االيمكننا من خسبكتروفوتومتر" "

جهزة أو الطرائق المساعدة تقوم على استقراء العينة المراد قراءة درجة بياضها عبر قياس ألجميع ا ونجد أن   

ه بعد الفحص الدقيق وتحويل قيمتتمام الطيف إليتم القياس عند طول موجة وحيد  كمية الضوء المنعكس بحيث

بار خاصة كما هو الحال في طرائق االخت يمكننا استيعابه عبر جداول م  تبين لنا درجة البياض كرقجهز ة حاسوبية أل

 .AATCC مريكية لكيماوي وصباغي النسيجألمن جداول اختبارات الجمعية ا( 222)

 ا يكونم العينات غير المفلورة بصورة مناسبة عبر قياسها بطول موجة وحيد، وغالباً  درجة بياض ويتم تعيين   

ل يل جهاز التحلية البياض ما يستوجب تحمة درجة زرقنانومتر بحيث يمكننا قراء (212-212)عند طول موجة 

بيض ألذ تستحسن العين البشرية اللون امن نوعيات المبيضات ودرجات صفار العينات، إ واسعة ت  الطيفي بمعلوما

كبياض قياسي نظامي  MgO تستسيغ البياض المصفر، وتعتمد النظم العالمية أكسيد المغنيزيوم الالمائل للزرقة و

أو  HUNTER لوان في مرجعيتها لهانتراألتمد أجهزة قياس درجات البياض ووتع(، %222)انعكاس  له قيمة

 كثر رواجاً ألالطريقة ا The Zeiss: Elrepho مثل سيبا، باير... وتعتبر طريقة زيس كبرى مرجعيات شركات

 أن تكون درجات انعكاس ويجب. البسيطة ودقتها وسرعة تطبيقها وإمكانية مطابقتها مع معظم المعطيات لكلفها

 (:12) العينات المبيضة كما في الجدول

 (12الجدول )

 درجات انعكاس بعض العينات المبيضة

 كتان صوف قطن/بوليستر، صوف العينة

 %12-12 %12-12 %12-12 نعكاسالادرجة 
 

 :تعيين درجة تخرب األلياف -5-2

عن وجود أوكسي السيللوز الناتج عن تخرب السيللوز  : يمكننا وبعدة طرائق الكشفاالختبارات النوعية -5-2-1

 .بسبب التعامل الخاطئ مع الكيماويات المستخدمة

.، ما نهاء..إلائب غريبة عن العينة مثل: النشاء، الشموع، مواد اووتتأثر اختبارات الكشف النوعية بوجود ش   

 تأثير بعض الكواشف على السيللوز:( 11)  أدق، ويبين الجدول ة  لنتيج الً وصو الً ينات أويستوجب تنظيف الع
 

 (11الجدول )

 
 

، ويجري كسدةألة القلوية لتعيين التخرب الموضعي بااختبار نترات الفض Interox ركة انتروكسوقد اعتمدت ش   

 :تطبيقها عادةً بتحضير محلولين
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 .مل ماء مقطر (222)غ نترات فضة في  (1(: )2)المحلول  -

 .مل ماء مقطر (222)غ هيدروكسيد الصوديوم في  (02)غ تيوسلفات الصوديوم مع (02(: )0)المحلول  -

  (.02:2) وبحيث يتم االختبار بنسبة ،ن في عبوات غامقة للتحضير الطازج منهما ولكل تجربةن المحلوالزم خ  وي     

( 2) فةام نبدأ بإضث(، 0)مل من المحلول ( 0)يف لها مل ماء مقطر في بيشر ونض( 02): نأخذ تطبيق االختبار

وإعادة  ( الممدد،0( للمحلول )2) فة المحلولإضا ببطء مع التحريك المنتظم، ومن المهم جداً ( 2) من المحلولمل 

 تحريكدة خمس دقائق مع الزج ونضيف العينة لنتابع الغلي لمحل أية ترسبات قد تظهر، ثم نغلي المحلول بعد الم

 .حظ أنه وبحدوث التخرب يأخذ المحلول اللون الغامقالونغسلها، ونننزع العينة  المستمر، وأخيراً 

ل الستدالتؤثر في بنيته، وبحيث يمكننا ا : يمكن لبعض المذيبات إذابة السيللوز دون أناالختبارات الكمية -5-2-2

 .على تركيز السيللوز ومتوسط طول سلسلته البوليميرية من درجة لزوجة المحلول الناتج

ئي، كما ته ووزنه الجزيلسلبلمرته وبالتالي لتناقص طول س تراجع درجةللوز تخرب الكيماوي للسيلويؤدي ال   

المعتمدان  ظاماننالالكيماوية، و سل السيللوزية بتأثير بعض التفاعالتالبب تحلل الستتراجع لزوجة المحلول بس

 مريكي.البريطاني واأل لتعيين درجة التخرب عموما هماً 

 أو ةمع جداول درجات اللزوج وتقارنإذابة السيللوز بمحلول هيدروكسيد النحاس النشادرية  تتمفي بريطانيا:    

 مكنناي ي  ن النحاسي الذهو ثنائي أمين ايتيل كثر شيوعاً ألوروبي فإن المذيب األتحاد االأما في ا ،الً السيولة مث قيم

 (.D.P) من قياس اللزوجة بحسب درجات البلمرة

خرى ألية انعب األلياف الصطرائق المعتمدة تناسالد أن معظم المذيبات المستخدمة ونجفيات المتحدة: الفي الوا أم   

 .ئم للبولي أميدالحال مع محلول ميتا الكريزول المكما هو ال

 .ن النحاسيحاس النشادري، وثنائي أمين ايتيلمحلول الن مذيبامد عت  : اقيمة السيولة -5-3

 ن ت هذه الطريقة في كتاب المواصفات البريطانية رقموِ د   :(Cuam) محلول النحاس النشادريطريقة  -5-3-1

وأهم ما تتميز  ، Shirley-Xإذ تقوم على محلول النحاس النشادري القياسي، ومقياس اللزوجة من طراز، (22)

زمنية متباينة، إذ يمكن تطبيقها بإذابة العينة في المحلول وتركه ليلة كاملة،  ت  عابه هذه الطريقة إمكانية تطبيقها بسا

 ب  واحدة وبدرجة دقة ذات ارتيا ة  ل ساعالرلي وبحيث يمكننا أخذ النتيجة خأو وفق طريقة نظامية حسب معهد شي

عة في شروط سري ة  يجترئيس للحصول على ن ل  سيولة الحقيقية. وتستخدم هذه بشكقدره وحدة واحدة فقط عن قيمة ال

تحي د قيمته قبل ل بالنحالالصنعية غير القابلة ل العمل، كما تتميز بإمكانية تطبيقها مع مزائج السيللوز من األلياف

 (:11) إدخال المحلول لجهاز قياس اللزوجة. ويتم التقييم بحسب الجدول

 (11)الجدول 

 A Bleachers Handbook: Interox :قيم سيولة بعض المواد عن

 المادة
 حرير قطن

 مقبول التبييض خام مخرب كيماوياً  مقبول التبييض خام

 22-1 1-1 22-1 1-2 0 السيولة
 

من القطن، أو محلول ( %2.1)بين محلول  (F) : تشترك قيمة اللزوجة التي تقدر بالبواز ويرمز لها بـِ تقدير النتائج

 :لهيدروكسيد النحاس النشادرية، وتحسب من المعادلةلوز مجدد في محلول نظامي حرير سيل( 0%)
 

F = C /t  
 

وب ة معينة في أنبسفل لعدسألعلى لألس اللزوجة، ونقيس عادةً زمن السقوط من اثابتة في مقيا (C) وتكون قيمة

هادة كما هو مبين على ش( K) يتم تعديل الطاقة الحركيةو ،ثانية أو أقل (022)مقياس اللزوجة المدرج، ولزمن 

 ( السابق.12) معايرة الجهاز. ونطابقها مع الجدول

( لـِ 10) دونت هذه الطريقة في طرائق التجارب: (Cuen) مين ايتيلن النحاسيألطريقة محلول ثنائي ا -5-3-2

AATCC ،إذ يمكننا حساب قيمة السيولة باستخدام جهاز قياس اللزوجة من طرازOstwald - Fenske  كما ،

تختلف عن تلك  Cuen حظ أن قيمة السيولة الناتجة عن طريقة مذيباللتخرب، وعلينا أن ندرجة ايمكننا قياس 

 (:12) ، كما هو واضح في الخط البياني للشكل Cuamالناتجة عن مذيب
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 Cuen & Cuam  قة قيمتي السيولة بين طريقتي المذيبينالع(:12الشكل )

 

التي يتم الحصول عليها من اللزوجة حسب  D.P درجة البلمرةوروبي ألتحاد اال: اعتمد ادرجة البلمرة -5-4

 ها عبر تجاربيلإول يولة التي يمكننا الوصوبالتالي فإنه لم يأخذ بقيمة الس ، Staudingerمعادلة ستاودينغر

 (:11) وبحسب نوع األلياف القيم الواردة في الجدول D.P التخرب الكيماوي، وتأخذ درجة البلمرة
 

 (11الجدول )

  A Bleachers Handbook: Interoxعن: لبعض األلياف  D.P قيم درجة البلمرة

 ڤيسكوز سيللوز مجدد قطن جيد التبييض قطن، كتان، قنب المادة

 D.P 0322-3222 2122-0222 222-2022 012-222  درجة البلمرة
 

 :وترتبط درجة البلمرة مع قيمة السيولة للقطن بالمعادلة

 
 .السيولةقيمة  F حيث

 (:10) قة ممثلة بالخط البياني في الشكلالونرى هذه الع   

 
 قة درجة البلمرة بالسيولةالع(: 10) الشكل

 :قةالالبلمرة بالعبدرجة  S يرتبط عامل التخرب عامل التخرب: -5-5 

 
 القيمة المرجعية. -(2202) الكيماوية،درجة البلمرة قبل المعالجة  -txP، درجة البلمرة بعد المعالجة الكيماوية -tP يث:ح
 

 (:11) ويمكننا توصيف عامل التخرب ضمن مجموعة قيم على الشكل المبين في الجدول

 (11) الجدول

 A Bleachers Handbook: Interox( عن: Sقيم التخرب )

 تخرب عالي تخرب بسيط مقبول جيد ممتاز Sقيمة عامل التخرب 

 2.11 2.11-2.1 2.1-2.3 2.3-2.02 2.0-2.22 التقييم



153 
 

 سيللوزية:التحليل البقايا ال -6

ثر ألمن المواد المرافقة ذات اما يكون من الضروري إجراء بعض االختبارات المعبرة عن محتوى القطن  كثيراً    

، لذا فإننا سنعرض هنا لبعض الً ما هو الحال مع القطن الطبي مثالتالية ك التطبيقاتالضار على العمليات أو 

 :االختبارات

دت عملية ترميد أو تكليس الغزول لتعيين البقايا من األمالح: اعت  محتوى الرماد -6-1 ضوية، عالكاسيد الألأو ا م 

 ...لس وكالويمكننا اعتمادها كطريقة اختبار كيفي أو كمي كونها تعطي مجموع الرماد كمزيج من السيليكات  اللذا 

 ءجزاألبات وزنها، ما يضطرنا لتقسيمها وتجفيفها حتى ث غرام تقريباً ( 1)ويتم تطبيقها عادةً بأخذ عينة بوزن 

 فع درجة حرارتها ببطء حتى تتحوللتسهيل العملية وخفض زمنها، ومن ثم وضعها في بوتقة ور صغيرة أحياناً 

 .خاص ن  فر فيعبر متابعة عملية الترميد جميع مكوناتها العضوية  الوإلى بقايا بنية اللون وبالتالي التأكد من ز

عينة بعد صلي للألة للوزن اى أساس النسبة المئوينبرد البوتقة ونعيد وزنها من جديد، ونحسب وزن البقايا عل   

 بعد الغلي( %2.1-2.0)وتنخفض إلى (، %2-2.1)تجفيفها، وتكون النسبة النموذجية للقطن الخام عادةً بحدود 

رت في عمليات الغلي أو الغلي مع التبييض، وانتش لالمن خ الم الدنيا إيمكننا الوصول للقي البأنه  علماً ، تبييضالو

 .متصاص الذري لدقتها ونوعيتها العاليتينالد على مطيافية الية التي تعتمآلخيرة الطرائق األونة اآلا

 ةتينيالبوتقة بينة المراد اختبارها في غرام من الع (22-1)مد رن: االختبارات النوعية للسيليكات في األلياف -6-2

ى ونسخن حت (2:2)بوتاسيوم االوأمثال وزنها من مزيج كربونات الصوديوم  (1-1)ونبرد، ونضيف لها 

( %02)زوت آلمونيوم، بعدها نحمض بحمض األبالماء ثم نضيف لها موليبدات ا نصهار، نبرد الصهارة ونحلهاالا

 .حتى ظهور رواسب بلورية صفراء أو صفراء فاقعة

 (%02) اآلزوتبحمض الً تجات الترميد أومنذابة إلعينة على الفوسفات، فإننا نلجأ احتمال احتواء ال وفي حال   

أمثال وزنها  (1-1)بوتاسيوم بمعدل الونرشح ونمزج رواسب عملية الترشيح بمزيج كربونات الصوديوم  ثم منو

 .هالونتابع كما ورد أع

تجات الترميد إلى حمض كلور غرام من العينة ونضيف من (22-1): نرمد تعيين الكالسيو  في األلياف -6-3

، إلى أن يصبح المحلول قلوياً ( 2.11الوزن النوعي ) األمونيوموهيدروكسيد  األمونيوموكلوريد  (%22) الماء

نضيف حمض الحماض  ظهرت أية رواسب نرشح ثم نحمض الرشاحة النشادرية بحمض الخل، وأخيراً فإن 

ون فإن تلون اللهب باللن  نسض الرواسب للهب مصباح بنعر ،كل حماضات ونرشحالكالسيوم على ش لترسيب

 .لة وجود الكالسيومالحمر القرميدي كان ذلك دألا

ومن  قطرم ت الكالسيوم وغسلها بماء  استوجب ذلك ترشيح حماضا يوم كمياً في حال كان المطلوب تعيين الكالسو   

نظامي  (2.2)سيوم المعايرة بمحلول برمنغنات البوتا (، وأخيراً %02) خنثم إضافتها لحمض الكبريت السا

 :حساب على أساسيجري الو
 

 ملغ كالسيوم (0.222)=  (0.1N)مل محلول برمنغنات بوتاسيوم  (2)
 

نيزيوم، لذا مغاللكالسيوم وحظة: قد تتداخل قساوة الماء في انحراف القيم الحقيقية لمحتوى العينات من أيونات االم

 :من المهم أن نذكر بأن نتائج االختبارات المطبقة على القطن الخام دلت على أن المحتوى يكون عادةً  فإنه
 

 %2.22-2.221مغنيزيوم:  - %2.21-2.223: كالسيوم
 

 .صدار الذريإلأو استعمال مطيافية ا

لحديد ة كاتيونات افي القطن الخام وبخاص : يؤدي وجود بعض األيوناتنحاس في األليافالوتعيين الحديد  -6-4

بر ما أطلق ع سام في تسريع تفكك الماء األكسجيني ط  مليات التبييض بسبب دورهما كوسيلتخريب ع نحاسالو

محتوى  عيينت رورة بمكانما يكون من الض ب القطن، لذا فإنه كثيراً وبالتالي تخري، طيالتكسير الوسا مصطلح عليه

 .بعمليات القصر البدءلى إزالتهما أو إبطال مفعولهما قبل القطن منهما للعمل ع

 : التعيين الكمي للحديد -6-4-1
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 :تحضير الكواشف التالية أوالً يتم  :اختبار تيوسيانات البوتاسيو  –أ 
 

 محاليل اختبار تيوسيانات البوتاسيوم

 حمض اآلزوت العياري

(22%) 

 بيكبريتات البوتاسيوم العيارية

 غ ماء ( 12)غ تيوسيانات في ( 22)

 محلول تيوسيانات

 ( وزناً 22%)

 ماء أكسجيني

 ( وزناً 31%)
 

قطرة من ( 0-2)يف لها من الخامة ونضعها في زجاجة ساعة، ونض ( غ2-2.1)وزن بغيرة نأخذ عينة ص   

محلول يونات حديد، نضيف لها أليد الحديد دقائق لتتحول أكاس( 3-0)ونتركها مدة ( %1) اآلزوتحمض 

تراكيز بلة وجود الحديد اللتيوسيانات كان ذلك دفإن لم يظهر أي تلون في المحلول بعد إضافة ا( %22)يانات التيوس

في  أوالً أ للترميد أخطاء أو كانت العينة مصبوغة نلجعالية، وفي حال حدوث  ز  حمر لتراكيأللون االوضعيفة، 

فإن لم ( بعد تبريدها، %22) اآلزوتنتجات الترميد بحمض بوتقة على مصباح بنسن أو في فرن مناسب، لنذيب م

بيكبريتات البوتاسيوم في مرحلة التبريد ونعيد عملية تسخين  غ( 2)يف ما يقارب اآلزوت فإننا نضتذوب بحمض 

المقطر حتى تمام  مل من الماء (21-22) وبعد تبريد منتج الترميد يضاف لـ  البوتقة حتى الدرجة الحمراء، ومن ثم 

وقطرة من تيوسيانات البوتاسيوم، ( %31األكسجيني )فة قطرة واحدة من الماء ا، نعود ونسخن مع إضالنحاللا

 .لة وجود أيونات الحديدالفإن ظهر لون وردي أو أحمر كان د

 لورمن حمض ك نأخذ عينة من األلياف في زجاجة ساعة، ونضيف لها بعضاً  :اختبار فروسيانيد البوتاسيو  -ب

الغامق دلم  زرقألهر تلون بافإن ظ، المحضر طازجاً  (%2) يوممن محلول فروسيانيد البوتاس ض  نتبعها ببعالماء، 

 .على وجود أيونات الحديد

مً الكشف عن النحاس في عينة م  : يتم التعيين الكمي للنحاس -6-4-2  تلكأيون النحاس ليست ب ن تفاعالتألدة، ر 

 .جداً  النحاس صغيرة نسبة، وبخاصة عندما تكون األخطاءتحتمل  وال ،الحديد الحساسية التي تتمتع بها أيونات

أو حمض كلور الماء ( %22)قطرات حمض آزوت ( 1-2): نضيف لمنتج الترميد اختبار رباعي أمين النحاس -أ

 2ء/ما 2)در الممدد ما ورد في اختبار الحديد، ثم نضيف محلول النشايوم كأو بالصهر مع بيكبريتات البوتاس

 .يدل على النحاس األزرق، ظهور اللون حتى يصير المحلول قلوياً هيدروكسيد أمونيوم مركزة( 

 التالية: الالزمةالكواشف  أوالً : يتم اختبار كربامات النحاس -ب
 

 (CuO-CO-CuO) :ختبار كربامات النحاسال الكواشف الالزمة
 (%31األمونيوم )هيدروكسيد 

 هيدروكسيد 2ماء/ 2

 عياريةأمونيوم 

 محلول ثنائي ايتيل

 تيوكربامات الصوديوم

 عياري( 2.2)

 بيكبريتات

 البوتاسيوم

 العيارية

 حمض الليمون

 ( عياري22%)

 (%02) حمض كلور الماء

 (%01) غ حمض كلور الماء( 122)

 ( غ ماء022مع )
 

ة بط درجالنشادر ونضد ينذيب منتج الترميد كما هو الحال في تجربة الحديد، ثم نعدل بمحلول هيدروكس   

، قطرات لكل ميلي ليتر من محلول االختبار( 1( مع )%22) ة حمض الليمونفبإضا (pH~ 6) ة عندالحموض

من جديد، نتبعها بإضافة قطرة  ط قلوياً ير الوسحتى يص (2:2)يد األمونيوم الممدد يف محلول هيدروكسثم ً نض

 .لة وجود أيونات النحاسالفإن ظهر لون أصفر كان ذلك د (%2.2)ايتيل ثنائي كربامات الصوديوم  من

 اختبار وتعيين مواد التنشية:  -7

مقارنة مع يض بالأو المب القطن المعالج يمكننا باختبارات بسيطة معرفة ما إذا كانت هناك بقايا مواد تنشية على   

بولي ڤينيل  ،Poly Vinyl acetate أسيتات ڤينيلبولي ، Starch: النشاء القطن الخام، وأكثر مواد التنشية انتشاراً 

للكشف عن كل  لذا فإننا سنعرض سريعاً . CMC كربوكسي ميتيل سيليلوز، Poly Vinyl alcohol لاغواأل

 منهم على حدا

 مائل فيظهر لون البقعة أزرقاً ( %222): تعالج العينة مع قطر ة من يود البوتاسيوم الكشف عن النشاء -7-1

 .زالة التنشيةإلزرق الفاتح/أخضر عند المعالجة ألالمنتجات الخام، ويميل لونه لى للسواد عل

 غامقاً  محمراً  بنياً تعطي العينة عند معالجتها بمحلول اليود لونا : PVAc الكشف عن البولي ڤينيل أسيتات -7-2

 .تزداد شدته بتطبيق عملية غسيل ساخن
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 فاتحاً/أخضر أزرقاً  تعطي العينة عند معالجتها بمحلول اليود لوناً  :PVAl لاغوالكشف عن البولي ڤينيل األ -7-3

ول اليود/ وبالمعالجة بمحل ر إذا ما تمت عملية إزالة تنشية وتبييض،يلبث أن يعود للفاتح المخض إلى أزرق داكن ال

بوراكس  غ (2.1)مل حمض كلور ماء مركز مع  (2.1)ر بإضافة ضم حالذي ي  ( O2.10H7O4B2Na) سبوراك

وفي  ل أو مزيج منهما،اغوينيل األء أو بولي ڤلمحلول يود البوتاسيوم / يود، فسيظهر لون كامد عند احتوائها نشا

 :هذه الحالة تساعدنا الطريقة التالية

صة المائية بمحلول اليود/ العلى الخ ، ثم يطبق االختبارم(  12) الحرارة درجةنعالج العينة بماء حار عند    

لج عال، ومن ثم تاغولة وجود بولي ڤينيل األالاألزرق كان ذلك د، فإن تلون المحلول أو الرواسب باللون بوراكس

إن ونعيد عملية التبقيع باليود/ بوراكس، ف الً(زالة النشاء كام)إلالعينة من جديد بغليها مع حمض كلور الماء الممدد 

 .لاغوة وجود بولي ڤينيل األاللزرقاء كان ذلك د ظهرت بقعاً 

 ياً إيجاب لوز أن يعطي اختباراً يمكن للكربوكسي ميتيل سيل: CMC للوزيالكشف عن الكربوكسي ميتيل س -7-4

تقوم على ة إيجابيقل ألريقة اطالوص، الستخالثنائي هيدروكسي النفتالين، وتكمن الصعوبة في عملية ا -1،0 مع

 :التبقيع بأزرق الميتيلين وعلى الشكل التالي

مل حمض خل  (2)مل ماء مع  (2)في ( 2B 100)أزرق الميتيلن  غ( 2.1)نحضر محلول االختبار الحاوي    

ثانية بدرجة  (02)تخدام ثم نغمر العينة في المحلول لمدة سالمل بالميتانول، نرشح قبل ا (222)ونمدد حتى  ،ثلجي

 ثانية ونجفف بين ورقتي ترشيح، ونعيد التجربة باستخدام (32)مل ماء مقطر لمدة  (12بـِ )طف الغرفة، نشحرارة 

لوز ل سيللى وجود كربوكسي ميتيعولى ألجية على العينة اص. تدل البقع الزرقاء البنفسالختالتولوين كمذيب اس

 .ت الذي ينحل في التولوينالكريألتنشية من نمط بولي ا أو مواد

 
 :ص متعاقبةالمبدأ االختبار على عمليات استخ يعتمد النشوية:مي لتعيين مجموع المواد االختبار الك -8

 مذيب ثم أنزيم (:22)المواصفات البريطانية، الكتاب  .2

 الماء، أنزيم مع مذيب (:11)مريكية، الطريقة ألاختبارات الجمعية ا .0

 .مذيب، الماء مع األنزيم: : (DIN 54285)لمانية ألالمواصفات ا .3

  (22:2)بنسبة حمام  م(  12)دقيقة عند درجة حرارة  (02)ماء:  :المواد النشوية هيزالة إلطريقة الناجعة الو

 م(.  12-12)حرارة ببايتر الكلوروفورم أو ايتر البترول على جهاز سكسوليه استخالص ث ساعات المذيبات: ث

  (22:2)بنسبة حمام  م(   11)دقيقة عند درجة حرارة  (32)غ/ل أنزيم لمدة  (1)ألنزيم: ا

 شموع: الاالختبار الكمي لتعيين محتوى المواد الدسمة و -9

بجهاز سكسوليه الذي يمكننا من القياس الكمي  وتستخلصفي المذيبات العضوية  شموعالوب المواد الدسمة اتذ   

، نأخذ غ )س(ي هيأ جهاز سكسوليه ويوضع في أسفله دورق كروي وزنه : لها، ويتم تطبيق االختبار على الشكل

، غ (و)وليكن وزنها الجاف  م(  222حرارة )درجة حتى ثبات الوزن عند  ونجففها تقريباً  ( غ22)بوزن  عينة

(، رتوليسز، وايتر البترول لمزائج البلويلالكلوروفورم للس)عات ث ساالث ندخل العينة إلى الجهاز وتعالج مع المذيب

 :فيكون غ (ص)الدورق من جديد وليكن  يعاد وزنوخر المذيب ي ب   وأخيراً 
 

 %222[ × وص(/-])س شموع =الوالنسبة المئوية للدسم 
 

لماني ألنظام االو AATCC مريكيةألللجمعية ا (11)رح مختلف هذه الطرائق في تجارب النظام وقد ورد ش   

DIN 54278. 
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 ولأللبحث اا
 

 باألصبغة المباشرةصباغة األلياف السيللوزية 

 المقدمة:  -1

 :لعل صباغة األلياف السيللوزية باألصبغة المباشرة واحدة من أبسط عمليات الصباغة كونها تتميز بـِ    

  ضطرارالولة عمليات إعادة التسوية عند ابساطة تطبيق وبناء الحمام الصباغي. وبالتالي سه -

 .التي نحققها تحت الضغط الجوي العاديعدم احتياجها لدرجات حرارة أعلى من تلك  -

 تصنيف األصبغة المباشرة:  -2

ي تالو الصباغ الذاتية على التسوية،قدرة ( بحسب A, B, C) ثالالمباشرة في صفوف تسوية ث نفت األصبغةص   

ي من أ)الذاتية على إعادة الهجرة  الصباغعد قدرة إذ تسا ،على الهجرة وإعادة الهجرة ذاتياً الصباغ تتعلق بقدرة 

 .سطح الخامةعلى كامل  األصبغةت درجة تجانس توزيع العلى رفع معد (إلى ماء الحمام األلياف

الصباغ  ة جزيءألفتساعد على رفع  والتيبعدد ونوع الزمر الداخلة في تركيب الصباغ  وترتبط هذه الميزة بنيوياً    

ن يعزز موعدد هذه الزمر  زمرتين، أم زمرة كربوكسيلية، فازدياد فعالية نحو الماء، كأن تكون زمرة سلفون أو

ألفة الصباغ تجاه الطور المائي مساعداً على الهجرة وإعادة الهجرة أو الهجرة المعاكسة، وبالتالي تعزيز قدرة 

وزنين الجزيئيين الالنسبة بين ( أن 32و  03)حمر ألالصباغين ا في صيغتي مثالً  كما نرىفالتسوية،  الصباغ على

( 132الذي يساوي ) (32) األحمرو (123) ( ذي الوزن الجزيئي الذي يساوي03) األحمرالديركت  لهما، أي

ل، ما يجعله أكثر يبزمرتي هيدروكس (03) األحمرعن  (32) األحمرويزيد الديركت ( %11=  132/123)تبلغ 

نوعية هذه ووة عن أن التباين في عدد العبلل، الويل لغسا على أقل ثباتيةً ه نفسالوقت وبالتالي وفي ألفة للماء، 

طول الموجة الممتصة بحيث أنه قد يرفع أو يخفض  اففي انحر اً مهماً يلعب دور االنحاللعدة على الزمر المسا

 .من درجة سطوع اللون وزهوه

 

 

 Direct Red 23ديركت أحمر 

2S1OO2Na7N35H35C 

 (123الوزن الجزيئي )

 الهيدروفيلية: زمرتا سلفونعدد الزمر 

 Direct Red 31ديركت أحمر 

2S8O2Na5N21H32C 

 (132الوزن الجزيئي )

  عدد الزمر الهيدروفيلية: زمرتا سلفون + زمرتا هيدروكسيل
 

كثر خذ بأسباب الحيطة أأل، ما يستوجب منا عند صباغته الحذر الشديد واكوزوتطبق هذه األصبغة على الفيس   

الطبيعي، ما  السيللوزكوز مقارنة مع صباغة األلياف السيللوزية غير المجددة بسبب كبر مسامات الفيسبكثير من 

 .ت عدم التجانس وتراجع التسويةالمتصاص، وبالتالي ازدياد احتمااليسرع من مرحلة ا

 :نتهاء من مراحل التجهيز األولية نبدأ عملية الصباغة وفقال: بعد ابناء الحما  الصباغي -3

ل لحب الً سه من تدويراً كمية ماء الحمام بما يضبط : يستوجب بناء حمام الصباغة ضالماء الطري إضافة -3-1

 ،(22:2 أو 1:2) القماش وطراز وتصميم آلة الصباغة كأن تكون نسبة الحمام خواص ومواصفاتبحسب  البضاعة

لسية كل رواسب كلتش التحلية استدراكاً ويتوجب علينا في حال عدم توفر الماء الطري إضافة ما يلزم من عوامل 

سطح القماش بما يؤدي لتراجع قدرة القماش على امتصاص  على (ملتركيب الماء الخا تبعاً )أو معدنية أخرى 

 األصبغة وبالتالي لـِ: 

 انحراف اتجاه اللون 

 حتكاكالثباتيات جميعها وبخاصة على البلل واالت التسوية والتراجع معد. 

 اعدة:المس: يستوجب التحضير الصحيح للحمام الصباغي إضافة بعض العوامل العوامل المساعدةافة ضإ -3-2
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 .ت اختراق الصباغ لعمق األليافالتي تساهم في رفع معدالالعوامل المبللة: و .2

 .نيونات الصباغألالعوامل المبعثرة: والتي تمنع من تجمع األصبغة بسبب المفعول الغروي  .0

 ب بواقي عملياتالواستح ،في رفع معدالت الهجرة وإعادة الهجرة مهماً  تلعب دوراً  والتي عوامل التسوية: .3

نات ل الدسمة وزمرة السلفواواألغت الما تستخدم كعوامل تسوية فئة ايتوكسي وغالباً  ،األولية ضيرالتح

 .العطرية اللتان تمتلكان من القدرة على البعثرة ما يغنينا عن إضافة العامل المبعثر

ليه باغ في ليتر ماء، وعبغة مقدار ما ينحل من كل صصأل: تبين الشركات المنتجة لفة الصباغضاإذابة وإ -3-3

ذابة إلماء مع التحريك الجيد، وقد تستلزم امن الماء الدافئ، لنتبعها بباقي كمية ال ء  الصباغ بشي   أوالً  فإننا نعجن

 افتهثم نصفي المحلول ونبدأ بإضالصودا آش، ومن  أحياناً تسوية أو اليوريا والومن عوامل البعثرة  الصحيحة بعضاً 

أن  عن الخامات المراد صباغتها، ويستحسن النقاط التي يدور فيها الماء بعيداً  يللحمام الصباغي ببطء واحتراس ف

 .مضخة حوض التغذية الخاص بآلة الصباغة عند توفره حقن الصباغ عبرتم ي

 عادة أن يكونالوهجرة الصباغ التي يمانعها مفعول زيتا،  معدالتضاف الملح عادةً لرفع : ي  فة الملحضاإ -3-4

 (:11) الملح كبريتات أو كلوريد الصوديوم النقيين، وترتبط إضافة الملح بتصنيف الصباغ بحسب الجدول
 

 إضافة الملح لحمام األصبغة المباشرة(: 11) الجدول

 تسويتهاتصنيف األصبغة المباشرة بحسب 

 توقيت إضافة الملح التسوية نتشارالالهجرة أو ا تصنيف الصباغ

A على البارد عالية عالي 

B عند الوصول لدرجة حرارة الغليان ةمتوسط متوسط 

C عند الوصول لدرجة حرارة الغليان وعلى دفعات ةمنخفض منخفض 
 

 غ/ل كربونات (0) بحدود لطيفاً  قلوياً  طاً وستستلزم بعض األصبغة المباشرة  :افة كربونات الصوديو ضإ -3-5

 .لغامق ط  سولدرجات عمق اللون من  بعاتِ  الصوديوم

دقائق على البارد لضمان أعلى  (22-1): بعد إضافة مواد بناء الحمام الصباغي ندور لمدة رفع الحرارة -3-6

 :ثم نبدأ برفع درجة الحرارة بمعدل يرتبط بـِ  ،وجزيئات الصباغدرجة توزع لمواد الحمام 

 .نسبة الحمام وطراز اآللة: ونش، أوڤرفلو، جت... ومعدالت غزارة المياه وسرعة دوران حبل القماش .2

 .تسوية األصبغة ونسبتها أو وزنها صنف .0

بغة صألل اختراق حيث نحقق أعلى درجةغة ببصألبة ائم نسالبما ي (زمن التخمير)تمر عند درجة حرارة الغليان ونس

تراجع فقط ل السطح ص األصبغة علىعلى درجتي تسوية وثباتيات، إذ يؤدي امتصاألمانةً أللياف ضفي عمق ا

 ...حتكاك والتيات مثل الثباتية على النور واجميع هذه الثبا

ن رة ما بيصبغة المباشألمتصاص العظمى لالمعدالت التحقيق  الالزمة: تتراوح درجة الحرارة التبريد -3-7

قه، وهكذا فإن نهاء الداخلة في تحضير مسحوإلبيعة الزمر المرتبطة به ومواد احسب الصباغ وط م(  12-12)

 .عند درجات الحرارة التي يتم عندها إنهاء الحمام النعتمدها إ العينة اللون يجب أ

 بقايا عادة توضعإل ن الدوران منعاً نهاء دون إيقاف القماش عإلبتبديل ماء حمام الصباغة عند ا وينصح الكثيرون   

ل الحمام فمن أسخ الماء البارد تبقيع بضالوببةً بعض مظاهر التلطيخ مسطح القماش الصباغ ومواد الحمام على س

 (.شطف جاري)على ألتصريف من االو

 إعادة التسوية:  -4

تكون ا م غالباً والتي تتم عمليات إعادة التسوية عادةً بإعادة عملية الغلي بوجود كميات أعلى من عامل التسوية    

تسوية بالعين المجردة، وإن العملية الغلي حتى تزول مظاهر ال تمر، وتسايتوكسيالت األغوال الدسمةمن نمط 

 .المضغوطة نضمن نتيجة أفضل التاآلفي  م(  222)أمكن إجراء إعادة التسوية عند درجة حرارة 

 غة المباشرة لدرجات الحرارة العالية في مرحلة الصباغة: بصألثباتية ا -5
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، ويستحسن في هذه م(  232)األلياف السيللوزية الممزوجة مع البوليستر حتى  لرفع درجة حرارة نضطر أحياناً    

ة ، وهنا نواجه مشكلة مدى مقاومة األصبغة المباشرمعاً لياف السيللوزية األوالحالة تطبيق حمامي صباغة البوليستر 

 :لشروط الحمام القاسية، لذا فإنها قد تتعرض لتخرب كامل أو جزئي حسب

 .... درجة الحموضة ونوعية الحمض المستخدم: خل، نمل .2

 م(.   232)زمن البقاء عند درجة الحرارة العالية  .0

 .اء حمام البوليستر بشروط درجات الحرارة العاليةالتفاعالت المحتملة مع مواد بن .3

 ب ما يتخرب من كل مكون لهابغة، فالتباين في نسكلة توليف اللون من عدة أصوما يزيد من تعقيد هذه المش   

 بحسب الشروط المطبقة، وهذا ما يتوجب التحقق منه مخبرياً  األخرىفردي يؤدي لعدم التناسخ المرة تلو  ل  بشك

ضغط إن كانت تحقق المواصفات الوالعمل، واختيار األصبغة التي يمكنها احتمال شروط الحرارة العالية قبل 

 .ثباتيات المطلوبةالو

 وديومفي حال احتواء الحمام على ملح كلوريد الص م(   232)وننوه هنا لعدم جواز رفع درجة حرارة الحمام حتى    

ألصبغة ا يخرب في هذه الشروط الذي الكلور ضغط مطلقاً الورارة الح طير يتخرب بشرووبحسب بعض التفاسالذي 

 .مواد المساعدة ويتسبب في نخر سطح معدن آلة الصباغالو

 رفع ثباتية األصبغة المباشرة على البلل:  -6

كات على ر، وتعمل الشم في الثباتياتعا ف  مصبوغة باألصبغة المباشرة من ضعتعاني األلياف السيللوزية ال   

مباشرة جهادات الإلها من اكيل طبقة أو فيلم يحميل معالجتها بمواد يمكنها تشاليل من خثباتياتها على الغسرفع 

 ء.بب بحدوث إعادة هجرة تستنزف الصباغ من القماش للماذي يتسالولعملية التبلل بالماء 

ى من ة الجدون نلجأ لدراسألا ما يدعون األصبغة على النورثباتية وأهم ما يعيب هذه المعالجة تسببها بتراجع    

ميتيلول  ثة: ثنائيالرينت "ساندوز" أنماط مثبتات ثاللشكل المطلق، وتنتج شركة كهذه المعالجة بعدم تعميمها با

 . MFمين فورم الدهيدالمي ، DMUيوريا فورم الدهيد ، DMDHEUثنائي هيدروكسي ايتيلن يوريا
 

  
 

 مين فورم الدهيدالمي يوريا فورم الدهيد يلنثنائي هيدروكسي ايتثنائي ميتيلول 
 

وبمعدل  pH: 6 درجة حموضةعند و م(  22)ويتم تطبيق المثبت عادةً برفع درجة حرارة حمام التثبيت حتى    

المثبت وتركيز الصباغ، وهذا ما تحدده الشركات عادةً في نشرة  وتركيز من وزن القماش بحسب فعالية (2-2%)

ونرى في الجدول  حية،بيئية وص ب  سباألالدهيد  الفورم تركيبها المثبتات التي يدخل فيالمثبت، وقد منعت  تطبيق

 :مثبتات األصبغة المباشرة لبعض الشركاتبعض ( 222)
 

 (222الجدول )
 كاتيونية :الشركات مثبتات األصبغة المباشرة لبعضبعض 

 التركيب الفعالية الشركة المثبت

 د.بتري AMF فيكسانبير
 مباشرة، خاليالو التفاعليةصبغة ألمثبت ل

 معادن الثقيلةالمن الفورم الدهيد و
 مركبات أمونيوم رابعية

 AMF CHT ريوين
لياف ألمباشرة للقطن ولالو التفاعليةصبغة ألمثبت ل

 المجددة مع مفعول مطري
 مركبات بولي أمونيوم

 SRF زيتسال
Z&S 

 مركبات أمونيوم رابعية التفاعليةصبغة المباشرة وألمثبت ل

 منتجات تكاثف فورم الدهيد صبغة المباشرةألمثبت ل DRN زيتسال

 محلول للبولي ايتيلن مع بولي أمين التفاعليةصبغة المباشرة وألمثبت ل سيبا DN 45 سيبافيكس

 رودولف ONE New هيدروكول
مباشرة مع خواص الو التفاعليةصبغة ألمثبت ل

 تطرية
 بولي أمونيوم مع كوبوليمير بولي سيلوكسان
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 صباغة في حما  واحد: التطبيق حمامي القصر و -7

 لتجهيز األلياف السيللوزية لصباغتها، أي ضمن تتحمل بعض األصبغة المباشرة عمليات القصر المطبقة عادةً    

 . قلوي المعمول بها عادةً الوتراكيز الماء األكسجيني 

( CROMPTON & KNOWLES TERTRE A.S) فتوصف شركة كرومبتون آند كنوولس تيرتر   

 ل: على الشك( 02:2)تطبيق الحمام المشترك على آلة الونش وبنسبة حمام البلجيكية 

دقائق  (22)إلى الحمام الحاوي على العامل المبلل وندور لمدة  م(  22-02)ل القماش عند الدرجة نبدأ بإدخا   

 :حتى يتبلل كامل القماش بصور ة متجانسة ثم نضيف
 

 CROMPTON & KNOWLES TERTRE A.S: قصر المشترك بحسبالبناء حمام الصباغة و

 بوميه ( 31)مل/ل هيدروكسيد الصوديوم ( 3-2) صباغ

 غ/ل صودا آش(2)أو 

 بوميه (31)سيليكات الصوديوم  (%31) ماء أكسجيني

 ( مل/ل0-2.0) ( مل/ل0) ما يلزم
 

 م(   12)دقيقة نضيف ما يلزم من ملح كبريتات الصوديوم نرفع بعدها درجة الحرارة حتى  (02-22)وبعد    

غ/ل ( 22-0)دقيقة ثم نرفع الحرارة حتى الغليان ونضيف ملح كبريتات الصوديوم بنسبة   (02) ونستمر عندها

دقيقة وننهي الحمام بعد ذلك بتطبيق عمليات الشطف  (32-21)ل القة لنبرد خدقي (32)ونستمر عندها لمدة 

 .تعديل من آثار القلويالو

 صبغة شركة كرومبتون كمثال تطبيقي: ألدراسة تحليلية  -8

 (:220( كان الجدول )222) ميزات الواردة من كتالوك الشركةالوبتصنيف المعطيات    

 (222) الجدول
 CROMPTON & KNOWLES TERTRE S.A: TERTRODIRECT & TERTRODIRECT LIGHTE & SUPERLITEFASTخواص أصبغة شركة 

 زمرة 

 الصباغ 
 اللون

 رقم الفهرس

C.I 
 التصنيف التسوية

 التأثر

 بقساوة الماء

 صباغة

 القطن الميت

 صباغة الفيسكوز

 المقلم

 احتمال الحرارة 

 العالية

 الصباغة 

 مع القصر

 ترترو 

 ديركت

 = ± - = + 4BS R.23 3 C سكارلت

 ± - = = + FF New B.15 4 B أزرق

 - - + - + GTN 150% / 2 C أسود ڤيسكوز

 أسود

RA 300% / 3-4 B = + + - - 

GVSN Conc / 3 B = + + - - 

GVS Conc / 3 C + - ++ - - 

VSF 600% Bk.22 3 C + + ++ - - 

 ترترو 

 ديركت 

 اويض

 أصفر

8G 200% Y.27 5 A + -- ++ + -- 

5G 200% Y.44 5 A -- + ++ - -- 

R 300% Y.28 3-4 C + - ++ + -- 

RL Y.50 3 B + + + + -- 

5R 120% / 4 A + + ++ - -- 

 برتقالي
7GL New  / 3 B - + + + -- 

GGL 140% O.46 3 B + + + + -- 

 -- ± - + + BNL R.89 2-3 B سكارلت

 أحمر

F3B 230% R.80 3 B + -- - - -- 

5B 200% R.81 5 A + -- + - + 

6B 200% R.79 3 B -- -- + - - 

 - - - -- - BL 150% R.99 3 B خمري

 - - - -- + 5B 250% V.66 3 B بنفسجي

 أزرق

R 220% / 3 B + -- -- + -- 

3BR 200% 
B.222 

3 B + - + ± - 

B2R 30%  3 B + - + ± - 

 -- + + - + GL 250% B.86 5 B أزرق تركواز 

 - + - + -- SBL 267% B.26 3 B  أخضر 

 - - -- + + 4GL 200% Bk.62 2-3 B رمادي

 سوبر 

 اوي ض

 ثابت

 -- + + + + EFC Y.106 3 B أصفر

 -- + + + - LLLWF O.105:1 2-3 B برتقالي

 - ± - + - WLKS 200% / 3 C خمري

 - + + -- - RLE 200% B.80 4 B أزرق

 - - -- -- -- 3GLST B.218 4-5 B ضاوي أزرق

 - ± - -- + GLL 200% Bk.112 3 B رمادي

 - + -- -- / LVL 150% Bk.175 3-4 B رمادي
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 (220)الجدول 

 دراسة تحليلية أصبغة شركة كرومبتون كمثال تطبيقي

 النتيجة التصنيف الخاصة

 التصنيف
A B C 

 افة الملح على الغليضمعظمها يستوجب إ
23% 12% 21% 

 التأثر بالقساوة
 تتأثر بشدة تتأثر تتأثر ال

 معالجة القساوة باستخدام ماء طري أو عوامل تحلية
11% 21% 21% 

 صباغة القطن الميت
 سيئة جيدة  جيدة جداً 

 مة وجودة القطن قبل الصباغةالالتأكد من س
23% 21% 22% 

 مقاومة الحرارة العالية
 غير مقاومة مقاومة  مقاومة عالية

 طاختبار األصبغة وانتقاء المناسب منها فق
22% 21% 23% 

 صباغة الفيسكوز المقلم
 سيئة جداً  سيئة جيدة جيدة جداً 

 الفيسكوز المقلم الاختيار أصبغة معينة في أحو
21.1% 22% 01% 21.1% 
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 البحث الثاني
 

 صباغة األلياف السيللوزية باألصبغة التفاعلية
 

  مقدمة: -1

بإيجادهما  (2121) عام كيماوياً  التفاعليةنكليزية أول من اكتشفا األصبغة الا ICI يعتبر راتي وستيفن من شركة   

 ألوليةا زمرة من األصبغة تحوي مجموعة ثنائي كلور التريازين التي يمكنها أن تتفاعل مع هيدروكسيل السيللوز

التي ترتبط بروابط  PROCION في وسط قلوي وبشروط تشغيل معتدلة ما أدى لظهور أصبغة البروسيون

 .مع مجموعات ثنائي كلور التريازين -NH- يمينإلا

 من أهم مساوئهاغسيل و...، والو النوربثباتياتها العالية تجاه  كيماوياً  التفاعليةوتتميز مجموعة أصبغة البروسيون    

لسيللوزي رتباط السهل بالهيدروكسيل االذات تفاعلية عالية تمكنها من ا ولىألاوت في تفاعلية ذرتي الكلور، فاالتف

ل حتمال تفاعلها مع الماء ولنحصل على خمسة منتجات تفاعالفاعليتها نخفاض تالاألولي، في حين تتعرض الثانية 

 (:13) ماء وعلى الشكلالوسيللوز الوفيما بين الصباغ 

 
 ماءالت منتجات تفاعل الصباغ الفعال ثنائي الوظيفة مع السيللوز والاحتما(: 13الشكل )

 

ا يؤهلها لدرجة حرارة تطبيق بم بتفاعليتها العالية جداً التي تتميز  M وتعرف هذه المجموعة باسم البروسيون   

 ركة لتطوير هذهولكن ولما كانت سترافقها عمليات حلمهة في هذه الشروط فقد سعى علماء الش ،م(   22)عند 

 الً عالمجموعة بالبحث عن بديل ذي شروط تطبيق أصعب بحيث يمكننا السيطرة على تفاعالتها بصور ة أكبر، وف

التي تعتمد على أحادي ، و Hإيجاد مجموعة أخرى هي مجموعة أصبغة البروسيون( 2111) ة عامأمكن للشرك

 قل ما يخفض من إمكانية حلمهتهاألعلى ا م(  12)كلور التريازينيل وتحتاج لوسط أكثر قلوية ودرجة حرارة 

 .M عما هو عليه الحال بمجموعة البروسيون بصورة ملحوظة جداً 

 صبغة التفاعلية: ألتصنيف ا -2

ل روابط يعلى أنها مركبات ملونة تحوي زمرة أو زمرتين قادرتين على تشك التفاعليةيمكننا تعريف األصبغة    

 جين في مجموعة هيدروكسيل القطن، ويبين الشكلكسألالصباغ وبين ذرة ايون أو جزيئة ألفيما بين ذرة الكربون 

 :ثنائي كلور تريازين صباغًل لبنية تفصي (12)

 
 التفاعلية: البنية التفصيلية ألصبغة آزو (12)الشكل 

 

 : نجد مجموعات التفاعل بـِ  التفاعليةصبغة أللكتروفيلية النشطة لالومن أهم المجموعات ا   
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 ستبدال، الضم، الروابط العرضيةالا
 

 :: وتتكون من خمسة أنواعستبدالالمجموعة التفاعل با -2-1

وتشتق عادةً من   ، M & Hبنوعيها وهي التي مرت معنا آنفاً  :مجموعة التريازينيل ومشتقاتها -2-1-1

 : فتالوسيانين وعلى الشكلالونتراكينون ألزو واآلمجموعات ا

 نتراكينونأللوان الزرقاء الزاهية: مجموعة األا. 

 لون التركواز الزاهي: مجموعة الفتالوسيانين. 

 زو آللوان: مجموعة األباقي ا 

 كما  زو أو الفتالوسيانين،آلا نتراكينون معألراء التي يتم اشتقاقها من جمع االخض األلوانويشذ عن هذا مجموعة    

 .ما يتم اشتقاقها من مركبات ممعدنة معقدة غالباً  والتيسود ألتشذ ألوان البني الغامق وا

 طويلة، إذ تتعرض مجموعة اً بثباتها للخزن مددموعة الثنائي تتميز مجموعة أحادي كلور التريازينيل عن مج   

جة الحموضة عند ارتفاع درثنائي كلور التريازينيل للتحلل بفعل الرطوبة مطلقةً غاز كلوريد الهيدروجين وبخاصة 

ويمكننا تحسين ثباتياتها للخزن بالمحافظة على شروط الخزن الجاف (، pH: 4-5) على معدل لها عندألولتصل 

 .عوامل الواقية كمزيج فوسفات البوتاسيوم أحادية وثنائية الهيدروجينوإضافة بعض ال

ة تبدال حلقة التريازين بحلقة بديلة مهلجنة حصيلة اس: كانت هذه المجموعمجموعة ثالثي كلور البريميدين -2-1-2

شركة ل ركة سيبا، ودريمارينمين التجاريين: رآكتون لشسبحاث تحت االألهي حلقة البريميدين، وقد ظهرت ا

 أصعب قم شروط تطبيتلزموعة كلور التريازينيل فإنها تسمن مج طاً وبما أن هذه المجموعة أقل نشا ز،ندوسا

 :طباعة المستمرة على الساخنالوة فاستخدمت في مجال الصباغ ،يمكننا تطبيقها على البارد البحيث 

 
، وتحوي مجموعة ركة بايرلش Levafix E م ليفافيكس: ظهرت باسمجموعة ثنائي كلوركوينوأوكساليك -2-2-2

ين أحادي ب ريق مجموعة كربونيل، وتتميز بتوسط تفاعليتهاليك التي ترتبط بالكروموفور عن طثنائي كلور أوكسا

 :ط القلويإضافةً لثباتها تجاه الوسم(،    22)كن نا من تطبيقها عند درجة حرارة ما ي موثنائي كلور التريازينيل، ِ

 
 -ثنائي كلور -2،1ف على مجموعة التي أنتجتها شركة باسمجموعة هذه ال: وتقوم مجموعة البريمازين -2-2-3

 (:-2CH-2CH-CO-NH-) ترتبط بالكروموفور عبر مجموعة والتيبيريدازون  -1

 
فور ميدين التي ترتبط بالكرومو: يتوضع الميتيل سلفون هنا على حلقة البريمجموعة ميتيل سلفون -2-2-4

 :لشركة باير Levafix P كما هو الحال مع أصبغة الليفافيكس ( -NH-) يمينإلساسي عبر جسر األا
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الة أمكن عم عدة مجموعات ف( 2112-2121): قدمت شركة هوكست بين عامي مجموعة التفاعل بالضم -2-2

 :اعتمادها في العملية الصباغية، وهي
 

 
 

لفو ايتيل سلفون التي تتفاعل مع الريمازول معتمدةً على مجموعة س بغةركة هوكست أصثم طرحت ش   

 :هيدروكسيل السيللوز على مرحلتين

 
متزاز النجاز عمليتي اإلعتين كاملتين وسا م(،   12-22)بغة الريمازول لدرجة حرارة تثبيت فيما بين وتحتاج أص   

باغ وجذر كبريتات ايتيل مستبدلة واقعة بين الصمجموعة أمينو  D بغة ريمازولتحوي أصتثبيت، في حين الو

سلفون، ولضعف ألفة هذه األصبغة تجاه السيللوز بشروط الصباغة العادية لوجود رابطة الميتيل إيمين اعتمدت 

 :في مجال الطباعة

 
 وفقلتين وعلى مرح أما تفاعل أصبغة الليفافيكس الحاوية مجموعة سلفيتوايتيل أمين سلفونيل فيتم أيضاً    

 :تالالمعاد

 
 ووفق على مرحلتين أيضاً  مع السيللوز في الوسط القلوي BASF تتفاعل أصبغة البريمازين لشركة  وأخيراً    

 ين:تلالمعاد

 
مجموعة أصبغة الباسازول التي تطبق  2111: أنتجت شركة باسف عام يةضالعر طمجموعة أصبغة الرواب -2-3

تكوين روابط عرضية، وتحوي هذه األصبغة إحدى  يمكنها على األلياف السيللوزية بوجود عوامل مثبتة ال

اعل التفتستطيع ال  التي ( ,CO-2CH-CO-C3, H-2SO-N2SH, H-, 2NH-, -NH-Alkyl-) المجموعات

واد المساعدة، في حين تحوي العوامل المثبتة ذرتي كربون موجبتي الشحنة أو أكثر مع السيللوز أو الماء أو الم

 :تريازين -1هكسا هيدرو،-1،3،2مثل: 

 
 

ت تثبي سواق مجموعات األصبغة القديمة بمجموعتيألرحت في اط: ستنزاف العاليةالمجموعة أصبغة ا -2-4 

كأن يرتبط الكروموجين بمجموعة ڤينيل سلفون مع حلقة تريازين (، 11)عن الواحدة كما يبين الشكل  الً ث بدالأو ث

 :الي رفع اقتصادية العمل كونه يحققوبالت، استنزاف الصباغ معدالتبما يضمن رفع 

 .انخفاض معدل المفقود في نهاية حمام الصباغة وتيسير عملية التناسخ .2
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 .وث البيئيمعدالت التل اسل وبالتالي انخفاضغوالبخار والك الماء والانخفاض معدالت استه .0

 .نهاءإلنجاز مرحلتي الصباغة واإلزم اللتوفير الوقت ا .3

صباغ تشغيلهما كي يتمكن ال وبالطبع فإن أول ما تستلزمه عملية جمع مجموعتي تثبيت هو تقاربهما في شروط   

 .رتباط المزدوج مع السيللوز، وبالتالي رفع جميع ثباتياتهالمن ا

 
 (11الشكل )

 :ثة أنماط أساسية هيالاألصبغة ذات الوظيفتين ثوتأخذ    
 

 األصبغة التفاعلية من النمط: ثنائي الوظيفة التفاعلية

 زمرتان داخليتان زمرتان متناظرتان زمرتان متتاليتان

2R-1R-D 2R-D-1R D-2R-1R-D 
 

 (:223) وخواصها على الشكل المبين في الجدول التفاعليةوتتباين ثباتيات الزمر 
 

 (223الجدول )
 ثباتية الزمر التفاعلية

 الثباتية على األقمشة المصبوغة

 MCT, MFT, DFCP > VS, DCQ تجاه الوسط القلوي

 VS > DFCP, MFT, DCQ, DCT تجاه الوسط الحمضي

 MCT, MFT, VS > DFCP, DCQ تجاه العوامل المؤكسدة والمرجعة

  MCT, MFT, VS > DFCP, DCQ (ppmتجاه الكلور )

 ميزات الزمر التفاعلية

 VS مقاومة للوسط الحمضي، ضعيفة في الوسط القلوي

 MCT, MFT, DFCP ضعيفة للوسط الحمضي، مقاومة في الوسط القلوي

 DCQ, DFCP مقاومتها غير كافية لجميع األوساط

 دليل الزمر التفاعلية

 DFT: Di-Flouoro-Triazine ثنائي فلور التريازين

 MFT: Mono-Flouoro-Triazine التريازينأحادي فلور 

 DCT: Di-Chloro-Triazine ثنائي كلور التريازين

 MCT: Mono-Chloro-Triazine أحادي كلور التريازين

 DFCP: Di-Chloro-Flouoro-Pyrimidine ثنائي كلور فلور التريازين

 TCP: Tri-Chloro-Pyrimidine ثالثي كلور البريميدين

 FCMP: Flouoro-Chloro-Methyl-Pyrimidine ميتيل البريميدينفلورر كلور 

 DCQ: Di-Chloro-Quinoquizarine ثنائي كلور كوينوكويزارين

 VS: Vinyl Sulphone ينيل سلفونڤ

 NA: Iso-Nicothinic Acid إيزو حمض النيكوتين
 

 صبغة التفاعلية: ألتأثير الحجم الجزيئي على خواص ا -3

 (:222) بحساب حجمها الجزيئي على الشكل المبين في الجدول التفاعليةبغة صألاتتمايز خواص    

 (222) الجدول
 التفاعليةتأثير الحجم الجزيئي على خواص األصبغة 

 وزن جزيئي منخفض وزن جزيئي عالي الخاصة

 ألفة منخفضة ألفة عالية األلفة

 منخفضة عالية معدالت االستنزاف

 غ/ل 12-02كبيرة:  غ/ل 32-02صغيرة:  الملح الالزمةكميات 

 تسوية عالية تسوية منخفضة تسوية العملية الصباغية

 تبقيع بسيط تبقيع كبير التبقيع على األبيض عند الصباغة

 قليلة عالية البواقي وخطوات اإلنهاء على الباد

 سهلة صعبة خواص الغسيل

 عالية ضعيفة التأثر بنسبة الحمام

 عالية ضعيفة التأثر بكمية الملح

 للباد والطباعة لطريقة االستنزاف التطبيق
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 :التفاعلية على خواص األصبغة فعالية الزمرة التفاعليةتأثير  -4

مرة لكتروفيلية التي تتفاعل مع أكسجين الزالالتفاعلية بحسب طبيعة الزمرة اتتباين تفاعليات األصبغة    

 (:221) الغلوكوز كما يبين الجدولالهيدروكسيلية في حلقة 

 (221) الجدول

 التفاعليةعلى األصبغة  التفاعليةتأثير فعالية الزمرة 

 الزمرة
 ثنائي كلور أو فلور التريازين

 DCT & DFT 
 VS ينيل سلفونڤ

أحادي كلور التريازين 

MCT 

 عالية الفعالية

 وسط

 منخفضة

 ثابت غير ثابت قابلية الصباغ للخزن

 ثباتية 

الحمام 

 الصباغي

 الصباغة بطريقة االستنزاف

 الصباغة على الباد ثابت غير ثابت

 الطباعة بمعجونة الطباعة

 كميات القلوي الالزمة: 

 كربونات الصوديوم
 غ/ل 32-02كبيرة:  غ/ل 02-22صغيرة: 

 طويل قصير زمن التثبيت

 تأثير درجة الحرارة والقلوي 

 على المردود
 صغير كبير

 م   12عالية:  م   12-12وسط:  م   32-02منخفضة:  درجة حرارة تطبيق الحمام الصباغي
 

 ية: السيللوزعلى األلياف  التفاعليةمواد بناء حما  تطبيق األصبغة  -5

 بمواد البناء من: الماء، الكهرليت، القلوي ودرجة الحرارة.  التفاعليةيتأثر حمام تطبيق األصبغة     

ي ما أ ،بكل فئاتها من ماء محلى حصااااراً  التفاعليةيتوجب تطبيق وتصاااابين األصاااابغة  :مواصييييفات الماء -5-1

الكالسااايوم والمغنيزيوم تراجعاً كبيراً لهجرة  يوناتكات(، إذ تسااابب 221يطابق المواصااافات الواردة في الجدول )

حديد النحاس وال يوناتكاتوانتشااااااار الصاااااابااغ ماا يعني تراجعاً كبيراً للمردود والثباتيات، في حين يؤدي وجود 

 المعادن الثقيلة عامة النحراف اتجاه اللون ودرجتي سطوعه وعمقه.  يوناتكاتخاصةً وباقي 
 

 (221الجدول )

 BASF & ICI الحمام الصباغي بحسبواصفات بناء م
 طري وخالي من أيونات الكالسيوم والمغنيزيوم ومركبات الحديد واأليونات المعدنية األخرى، ، خالي من الشحوم والدهونعديم اللون

 BASF ICI المواصفة

 

 BASF المواصفة

 ج.م.م 2<  المعلقات 1 1~  1 درجة الحموضة

 ج.م.م 02<  الرصاص العضوي ج.م.م º GB 12 1 القساوة )بالدرجة االنكليزية(

 ج.م.م 12<  بقايا االحتراق ج.م.م 2.21<  ج.م.م 2.2<  الحديد

 ج.م.م 2.21<  المنغنيز ج.م.م 2.21<  ج.م.م 2.22<  النحاس

 ج.م.م 12<  النترات ج.م.م 322<  / أيونات الكلور

 ج.م.م 1<  النتريت  صفر قدر اإلمكان ثاني أكسيد الكربون الحر " خوفاً من التآكل "
 

ة، إذ تلعااب دورهاا في رفع معاادالت ح دوراً بااارزاً جاداً في مردود عمليااة الصاااااابااغاا: تلعاب األمالاألمالح -5-2

جب غلوبر، ويتوملح الطعام و ، وأكثر األمالح استخداماً ملحر وبالتالي رفع معدالت االساتنزافالهجرة واالنتشاا

محتواه من القسااااااوة والرطوبة ودرجة حموضاااااته، ونرى في  تعيينالملح المراد اسااااتخدامه لعلينا إذ ذاك تحليل 

( 11ويبين الشااكل ) .ICIام صااخري وبحري مع ملح من إنتاج شااركة ( تحليالً لبعض عينات طع221الجدول )

 لكميات الملح المعتمدة لدى بعض الشركات:ا
 

 بعض األيونات المعدنيةمحتوى بعض عينات ملح الطعام من : (221)الجدول 

 األيونات
 PPVملح  ملح بحري ملح صخري

 معالج غير معالج العينة الثانية العينة األولى ICIمن 

 03 22 2322 0022 2122 كالسيوم

 0 12 012 2122 102 مغنيزيوم

 0 0 21 222 01 حديد

 2110من ندوة التطورات الحديثة لصباغة القطن بطرائق االستنزاف: حلب 
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 (11الشكل )

 الكالساااايوم والمغنيزيوم كاتيونات ث  في حمام الصااااباغة يدل على وجودويمكننا الجزم بأن كل ترسااااب  أو تلو   

عالوة عن إضاااعافهما الشاااديد للثباتية على االحتكاك، وفي تجارب خاصاااة تم األخذ بثالثة أصااابغة )من مجموعة 

ثنائي فلور التريازينيل( وتطبيق حمام صاباغي بنساب ملح طعام بحري وكبريتات الصوديوم متباينة لرصد مدى 

( أن 11( والشكل )221ح على السواء، فوجدنا كما يبين الجدول )تأثر مردود عملية التثبيت بنساب وشاوائب المل

غ/ل، والذي يبين أيضاااااً أن  (12)غ/ل لينخفض مع النساااابة  (12)أعلى معدالت التثبيت كانت عند تركيز للملح 

معدالت التثبيت كانت للصااباغين األصاافر واألحمر أعلى منها مع ملح الطعام على العكس من األزرق الذي كان 

 :األعلى مع ملح كبريتات الصوديوم دهمردو

 (221)الجدول 
 كبريتات الصوديوم(من ملح طعام بحري وملح  %22محلول : )Pulcra Chemicalsتحليل من شركة 

 موضوع االختبار
 كلوريد الصوديوم كبريتات الصوديوم

 NaCl/ محتوى 4SO2Naمحتوى 
dH df p.p.m dH df p.p.m 

 %11.1=211/322 322 32 21.1 211 21.20 2.11 الكالسيوم

 %11.3=321/311 311 31.1 02.2 321 32.1 21.1 المغنيزيوم

 %11.2=121/111 111 11.1 31.0 121 12.1 01.21 المجموع

 %221= 2.3/222 ج.م.م 2.2 ج.م.م 2.3 الحديد

 %2.13= 232.2/01 ج.م.م 01 ج.م.م 232.2 البيكربونات

 / - ج.م.م 2.1 السيليكون 

 / pH 22.02 1.22الحموضة 

 رقم

 العينة

 نتائج القراءة على السبكتروفوتومتر الملح

 المجموع
 التثبيت

 نوع الملح غ/ل %
 FN-Rأزرق  FN-Rأحمر  FN-2Rأصفر 

 % غ % غ % غ

2 22 
كبريتات 

 الصوديوم

2.1121 11 2.1330 13 2.1122 11 0011 11.3 

0 12 2.1211 12 2.1123 11 2.1311 12 0121 12.0 

3 12 2.1111 11 2.1232 12 2.1102 11 0112 11 

2 22 
كلوريد 

 الصوديوم

2.1210 11 2.1211 11 2.1122 11 0011 11.1 

1 12 2.1122 11 2.1122 11 2.1201 12 0111 12.1 

1 12 2.1201 12 2.1102 11 2.1221 12 0111 11.1 
- 

    
 تأثر الصباغ األزرق  تأثر الصباغ األحمر  تأثر الصباغ األصفر  تأثر كامل اللون البني 

 : ملح كلوريد الصوديومملح كبريتات الصوديوم، : 

 (11)الشكل 
 

لتأثيرها العالي على معدالت االنتشااااار وبالتالي على تباين  في ومن الضااااروري االنتباه لدرجة ألفة األصاااابغة    

كما يبدو لنا من الجدول  ليافدرجات اللون بحسااااب نسااااب توزع األصاااابغة ما بين سااااطح وعمق األلياف أو األ

 ( ألصبغة سينوزول.221)
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 (221)الجدول 

 ألفة بعض أصبغة السينوزول

 األلفة Synozolالصباغ: سينوزول 
Yellow HF-3G & GR L 

G. Yellow HF-4GR & HF-2GR & SH3RD & GL, Red 3B  M 

Yellow HF-4GL, Orange HF-GR & SHF-2GN, Scarlet SHF-2GN 

Red SHF-2GN & HF-3B & HF-BBN & HF-6BN & SHF-EP, Violet SHF-3B 
H 

 

اً على  تؤثر إضافة الكهرليت سلبوكذلك االنتباه لمعدالت هجرة وفعالية األصبغة المعتمدة عند بناء اللون كي ال   

( ألصبغة 222والجدول ) رزولڤ( ألصبغة ا222العملية الصباغية من حيث معدالت التسوية كما يرينا الجدول )

إذ أن مزج صااباغين مختلفين في درجة هجرتيهما يعني أن اإلضااافة المبكرة للكهرليت تساابب تراجع أمبيفيكس، 

رقم الهجرة، في حين تؤدي اإلضاااافة المتأخرة أو غير الكافية لكمية الكهرليت قدرة الصاااباغ على التساااوية عالي 

أن  لية الذي يدلل علىعافتالالزمة لتراجع تشاااارب الصااااباغ المنخفض رقم الهجرة، وكذلك األمر بالنساااابة لرقم ال

ين مختلفي رقم باغلية ما يعني أن مزج صاااعافتكمية قليلة من القلوي قد تكون كافية لتثبيت الصاااباغ العالي رقم ال

لمعادن ا أيوناتلية مع عدم ضاااابط كميات القلوي سااااتؤدي لعدم التناسااااخ بين الوجبة واألخرى، أما التأثر بعافتال

 ن:نحراف اللوالالثقيلة كالحديدي والنحاس فإنه يؤدي كما نرى من الجدول 

 (222)الجدول 
 Everlightرزول من شركة ڤبعض خواص أصبغة ا

 الصباغ: 

 Everzolرزول ڤا
 الهجرة ةالتفاعلي

 تأثير الكاتيونات

 

 الصباغ: 

 Everzolرزول ڤا
 الهجرة ةالتفاعلي

 تأثير الكاتيونات
+ + Fe + + Cu + + Fe + + Cu 

 أصفر

4GL 

2 

4-5 4-5 4-5 

 أحمر

F3B 

2 

4-5 5 1 

3GL 4-5 4 2-3 3BS 5 3-4 2-3 B 

C-GL 4-5 4-5 R 4-5 BS 4 5 5 

GR 5 4 2 D تركواز G 1 4 5 5 

3RS 4-5 4-5 4G 

 أزرق

R Spec 

2 

4-5 4-5 4-5 

 3GF 1-2 4-5 1 BB 5 4-5 4-5 سكارلت

 3R 5 5 4-5 BRF 3-4 4 4-5 برتقالي

 أحمر

LF-B 4-5 4 1 

 كحلي حمر

FBN 4-5 4-5 3 G 

LF-2B 4 4-5 1 B GG 5 4-5 3-4 

C-3B 4-5 4-5 4-5 RGB 2 2-3 R 3-4 R 

F2B 5 5 4 كحلي سود LF 2 4-5 G 4-5 G 

RBN 1 3-4 4-5 B 4-5 B 
 أسود

B 4-5 5 4-5 

BB 2 4 4B 2 B C-RL 2 4-5 4-5 
 

 (222الجدول )

 
 

: يمكنناا للادخول في تفااعالت التثبيات اسااااااتخادام مجموعاة من العوامال القلوية كما يبين الجدول القلوييات -5-3

مزج مع ، لذا فإنه كثيراً ما تالتفاعلية(، وتعتبر كربونات الصااااوديوم القلوي األهم الالزم لتثبيت األصاااابغة 220)

ألصاابغة البروساايون  pH: 10.5هيدروكساايد الصااوديوم للوصااول إلى درجة القلوية الالزمة لمرحلة التثبيت أي 

( كميات الملح وكربونات الصوديوم 221شركة باير، ونرى في الجدول )الليفافيكس لألصابغة  pH: 11-11.5و

 بحسب نسب الحمام واألصبغة. Mالالزمة لتثبيت أصبغة البروسيون 

ولن نساترساال في موضاوع نسااب القلويات واألمالح أكثر من ذلك ألن كل شاركة تنصااح بكميات كل من الملح    

 .(11والقلوي ودرجة الحرارة والزمن فيما بين اإلضافات وللتثبيت حسبما يظهر لنا في الشكل )
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 (220)الجدول 

 التفاعليةبعض أهم العوامل القلوية المستخدمة لتثبيت األصبغة 

 %2حموضة محلول  العامل القلوي

 NaOH pH: 13.3 يومالصودهيدروكسيد 

 3CO2Na pH: 11.5 كربونات الصوديوم

 3NaHCO pH: 8.3 بيكربونات الصوديوم

 4PO3Na pH: 12.1 ثالثي فوسفات الصوديوم

 10O3P5Na pH: 10 تري بولي فوسفات الصوديوم

 الوسط عند تراكيز متعددة لهيدروكسيد الصوديوم: pHاحتساب قيمة 
V: Mw = E = 40 g/lw*1000)/M*M = N = (a 

H3Olog C -→  pH = OH log C -pOH =  

 : الوزن الجزيئيwM: الحجم )ليتر(، Vالمضاف،  NaOH: وزن a: النظامية، N: المولية، M -حيث
pH pOH M= اإلضافة: غ 

14-2.6 = 11.4 2.6 0.1/40 = 0.0025  0.1 
14-2.3 = 11.70 2.3 0.2/40 = 0.005  0.2 

14-2.125 = 11.875 2.125 0.3/40 = 0.0075 0.3 

14-2 = 12 2 0.4/40 = 0.01 0.4 

14-1.9 ~ 12.1 1.903 0.5/40 = 0.125 0.5 

14-1.6 = 12.4 1.6 1.0/40 = 0.025 1 
- 

 تأثير مختلف العوامل على صباغي:

  BF-GFواألصفر   BF-GFاألحمر 

    
 نسبة الحمام درجة الحرارة تركيز القلوي تركيز الملح

 (: تأثير مختلف العوامل على صباغي األمبيفيكس األصفر واألحمر11)الشكل 
 

 (223)الجدول 

 والفيسكوزكميات الملح والصودا آش الالزمة لحمام صباغة القطن 

 الملح
 غ/ل 222غ/ل ، وقد تصل للغوامق واألسود حتى  12-32 قطن

 غ/ل 222غ/ل ، وقد تصل للغوامق واألسود حتى  12-02 يسكوزڤ

 نسب كربونات الصوديوم الال مائية مقدرة بـِ : غ/ل وبحسب نسب الصباغ والحمام

 1:30 1:20 1:10 1:5 نسبة الصباغ

 0.5 %> 10 5 2.5 2.5 

0.5-2 % 15 7.5 5 2.5 

2-4 % 25 10 5 5 

> 4 % 30 15 7.5 5 
 

يتطلب الوصااول للمردود األعلى السااتنزاف الصااباغ االلتزام الحقيقي بدرجة : تأثير درجة حرارة التثبيت -5-4

(، وفي تجربة  على صااباغ السااوالر األزرق 11الحرارة المطلوبة للدخول بتفاعالت التثبيت كما بين لنا الشااكل )

R  على الترتيب كان مردود تفاعل التثبيت على الشااكل  (م   12، 11، 12)" بدرجات حرارة 21"رآكتيف أزرق

لذا فإننا ساانعرض لبعض المخططات التي تبين مبادئ تطبيق األصاابغة مع بعض الشااروح األهم لفهم آلية  (،11)

 :التفاعليةغة باألصبية السيللوزصباغة األلياف 
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 " R  "C.I: R.B 19تأثير درجة الحرارة على معدالت استنزاف صباغ السوالر األزرق 

 
 غ/ل 02غ/ل، صودا آش:  22، ملح كبريتات الصوديوم: %0نسبة الصباغ: 

 12 11 12 درجة الحرارة المئوية

 2112 2002 132 وزن الصباغ المثبت

 %11.1 %12 %31.1 نسبة تثبيت الصباغ المئوية

 تأثر معدالت التثبيت بدرجات حرارة الحمام الصباغي (:11)الشكل 
 

 :التفاعليةبعض تقنيات تطبيق األصبغة  -6

ت ط ب ق لأللوان الوسط والغامقة، إذ نرفع : Procion Excelالطريقة النظامية لمجموعة بروسيون أكسل  -6-1

ونضااابط درجة الحموضاااة عند  ،ليضااااف الملح والمواد المسااااعدة (م   12)درجة حرارة الحمام الصاااباغي حتى 

pH: 5.5-6.5  دقيقة ليتبعها رفع درجة  (21)بحمض الخل ثم نبدأ بإضاااافة المحلول الصاااباغي المصااافى خالل

دقيقة لنضمن وصولنا لمعدالت الهجرة المطلوبة،  (32)وننتظر  (م   12)درجة/دقيقة حتى  (2.1)الحرارة بمعدل 

 12-21ننتظر بعدها  pH:10.8-11دقيقة ونتحقق من درجة القلوية  21ضااااااافة المحلول القلوي خالل نبدأ بإثم 

 إلنهاء الحمام والبدء بعمليات الشطف والتصبين. (م   12)دقيقة حسب درجة عمق اللون ونبرد بعدها حتى 

 
نضيف الماء  والغامقة:: وتطبق لأللوان الوسط Procion Excelالطريقة المتساوية الدرجة لمجموعـة  -6-2

ونضااااايف الملح والمواد المسااااااعدة ونضااااابط درجة  (م    12)السااااااخن أو نرفع درجة حرارة الماء حتى الدرجة 

ننتظر  (م   12)بحمض الخل ثم نرفع درجة الحرارة بأقصااى ساارعة حتى الدرجة  :pH 5.5-6.5الحموضااة عند 

 (02)دقائق لتتجانس درجة الحرارة في كل نقاط الحمام لنبدأ ضاخ المحلول الصاباغي المصاافى خالل  (1)بعدها 

دقيقة ونتحقق من  21ة لتحقيق معدل الهجرة الالزم، ثم نضخ المحلول القلوي خالل دقيق (32)دقيقة ننتظر بعدها 

 (م    12)قيقة ثم نبرد حتى الدرجة د (12-21)مدة  (م   12) الحرارة درجةعند  ننتظرو، :pH 10.8-11القلوية 

 إلنهاء الحمام والبدء بعمليات الشطف والتصبين.

 
ة، إذ نرفع درجااة حرارة ماااء : وتطبق مع األلوان الفاااتحااExcel Procionطريقيية الهجرة لمجموعيية  -6-3

 :pH 5.5-6.5ونضاااايف الملح والمواد المساااااعدة ونضاااابط درجة الحموضااااة عند  (م   12)ام حتى الدرجة الحم

 ونبدأ بضااااااخ محلول الصااااااباغ ،وتوزع المواد ةلحرارا دقائق لتحقيق تجانس (22)بحمض الخل وننتظر بعدها 

، (م   11)درجة/دقيقة حتى الوصااااااول للدرجة  (2.1)دقيقاة، نبادأ بعادهاا رفع درجاة الحرارة بمعدل  (02)خالل 

بمعدل درجة  (م   12)ثم نبرد حتى الدرجة دقيقة لضمان درجتي الهجرة والتسوية األعلى  (32-02)ننتظر عندها 
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، pH: 10.8-11ة دقيقاة ونتحقق من القلوي (02)خالل  دقاائق لنبادأ بضااااااخ القلوي (22)وننتظر  ،واحادة/دقيقاة

 إلنهاء الحمام والبدء بعمليات الشطف والتصبين. (م   12)دقيقة للتثبيت ثم نبرد حتى  (21)نستمر عندها لمدة 

 
: وتطبق على معظم أصاااااابغة ة كالرينتالنظامية ألصييييييبغة الدريمارين لشييييييرك (    61)طريقية اليدرجية  -6-4

( وننتظر 223ونضيف الملح حسب الجدول ) (م   22)حتى  ةإذ نرفع درجة حرارة حمام الصاباغ، Kالدريمارين 

ين، ثم تدقيقة لتحقيق درجتي الهجرة واالنتشااااار المطلوب (22)دقيقة لنضاااايف الصااااباغ ولندور بعدها مدة  (02)

 (22)دقيقة نرفع درجة الحرارة بعدها خالل  (32)نضاااايف الصااااودا آش للبدء بمرحلة التثبيت ونسااااتمر عندها 

دقيقة قبل إنهاء  (21-32)للوصااااااول بتفااعالت التثبيات حتى حدودها العظمى، وننتظر مدة  (م   12)دقاائق حتى 

 الحمام:

 
 (223)الجدول 

 من كالرينت Kكميات الملح وكربونات الصوديوم بحسب نسب صباغ الدريمارين 
 3.2<  3.2-0.1 0.1-0.2 0.2-2.1 2.1-2 2-2.1 2.1>  نسبة الصباغ المئوية %

 12 12 12 12 12 22 02 ملح: غ/ل

 2 3.1 3 0.1 0 2.1 2 صودا آش: غ/ل
 

، BL-K الطريقة أصاااااابغة الدريمارين: األخضاااااار: وتخص هذه K لدريمارينل (    81)طريقة الدرجة  -6-5

 ، منفردين أو ممزوجين.K-4Gاألخضر الالمع  K-5BL، األخضر الالمع K-2B التركواز

 دقيقة بإضااافة كميات (02)ونضاايف الصااباغ ثم نبدأ وبعد كل  (م   12)نرفع درجة حرارة الحمام حتى الدرجة    

لي الهجرة دقيقااة لتحقيق معااد (02)ى الترتيااب، وننتظر من مزيج الصااااااودا آش والملح وعل( 3/1، 0/1، 2/1)

دقيقاة إلنهاء  (22)وننتظر  (م   12)دقيقاة حتى  (32)نبادأ برفع درجاة الحرارة خالل ، ثم واالنتشااااااار المطلوبين

 كميات الملح والصودا آش على أساس الدورة أو الرأس.  ل (222)الحمام آخذين بعين االعتبار تطبيق الجدول 

 
 (م   12)ويمكننا تعديل طريقة األصااااابغة الخضاااااراء هذه إلى الشاااااكل: نرفع درجة الحرارة ونثبتها عند الدرجة   

 (:222ونرتب عملنا على الشكل والترتيب التالي المبينين في الجدول )

 (222)الجدول 

 : التركواز واألخضرم  ألصبغة الدريمارين 12الحرارة طريقة 
 السابع + الثامن الخامس + السادس الثالث + الرابع الثانياألول +  رقم الدورة 

 - - - 2.1+  2.1 كمية الصباغ

 2/2+2/2 2/1+ 2/1 2/20+ 2/20 - مزيج الملح والصودا آش
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دقيقة حساااااب درجة عمق اللون، ومن  (12-32)ونساااااتمر عندها مدة  (م   12)نرفع بعدها درجة الحرارة حتى  

الضاروري التنويه هنا إلضاافة الملح والصاودا آش بشكليهما الجافين وليس المحلول منعاً لرفع حجم الحمام، في 

 حين تتم جدولة الطريقة العادية " غير الخضراء " وفق الترتيب:
 

 : التركواز واألخضرم  ألصبغة الدريمارين 12الحرارة طريقة 
 السابع + الثامن + التاسع + العاشر الخامس + السادس+  الثالث + الرابع األول + الثاني رةرقم الدو

 - - ( 2/0× )  0 كمية الصباغ

 - ( 2/2× )  2 - الملح 

 ( 2/2× )  2 - - الصودا آش
 

 :تطبيق أصبغة أحادي كلور تريازين بطريقة شركة صان كولور -6-6

 
 .(م   32-02)نضبط درجة الحرارة بين  .2

 دقائق نبدأ بإدخال محلول الصباغ. (22)بعد  .0

 كمية الملح المطلوبة ونبدأ برفع درجة الحرارة. (2.2)دقيقة نبدأ بإدخال  (02)بعد  .3

 من كمية الملح. (2.3)نضيف  (م   12)دقيقة وبوصول درجة الحرارة حتى  (21)بعد  .2

 نضيف باقي الملح. (م   11-12)دقيقة وبوصول درجـة الحرارة حتى  (21)بعد  .1

 .نبدأ بإدخال نصف كمية الصودا آش دقيقة (21)بعد  .1

 دقيقة نبدأ بإضافة النصف الباقي من كمية الصودا آش. (21)بعد  .1

 دقيقة. 11-32زمناً يتناسب مع درجة عمق اللون المطلوبة فيما بين  م   11-12نستمر عند الدرجة  .1

 غسيل والتصبين.ننهي الحمام بعد مقارنة اللون ونبدأ عمليات ال .1

وهكذا يتراوح كامل زمن العملية الصاباغية فيما بين السااعتين إلى الساعتين وثالثة أرباع الساعة، أما كميات    

 (:221الملح والصودا آش فنجدها في الجدول )

 (221)الجدول 

 كميات الملح وكربونات الصوديوم ألصبغة أحادي كلور التريازينيل بحسب صان كالر 
 %2<  2.2-0.2 0.2-2.2 2.2-2.1 2.1>  الصباغ المئويةنسبة 

 12 12 12 21 32 : غ/لغلوبرملح 

 02 02 21 21 22 صودا آش: غ/ل
 

 :الوظائف بحسب شركة صان كولور المتعددةواألصبغة  V.Sتطبيق أصبغة الفينيل سلفون  -6-7

 
 .م   32-02نضبط درجة الحرارة عند  .2

 الصباغ المصفى ثم الملح.دقائق نبدأ ضخ محلول  22بعد  .0

 دقيقة نضيف نصف كمية الصودا آش. 02بعد  .3

 دقائق نضيف النصف الباقي من كمية الصودا آش.  22-1بعد  .2
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 .دقيقة 32-02خالل  م   12دقائق نبدأ برفع درجة الحرارة حتى  22-1بعد  .1

 دقيقة حسب درجة عمق اللون المطلوب. 12-32مدة  م   12نستمر عند الدرجة  .1

 مام بعد مقارنة اللون ونبدأ عمليات الغسيل والتصبين.ننهي الح .1

وهكذا يتراوح كامل زمن العملية فيما بين الساااعة والنصاااف إلى السااااعتين وعشااارين دقيقة، أما كميات الملح    

 (:221والصودا آش فنجدها في الجدول )

 (221)الجدول 

 ر ينيل سلفون بحسب صان كالڤكميات الملح وكربونات الصوديوم ألصبغة 
 %2<  2.2-0.2 0.2-2.2 2.2-2.1 2.1>  نسبة الصباغ المئوية

 12 12 12 31 02 : غ/لغلوبرملح 

 21 21 15 15 11 صودا آش: غ/ل
 

ق التي سب التفاعلية( مقارنةً لبعض طرائق تطبيق األصابغة 01: يبين لنا الجدول )المقارنة بين طرائق الصيباغة

 واستعرضناها:

 (: مقارنة بعض طرائق الصباغة01الجدول )
 يب الطريقةترت حرارة البدء الطريقة الشركة

 بروسيون 

Excel 

 ICI من

 النظامية

 م  12

 قلوي ←م   12حرارة حتى  ←صباغ  ←ملح ومواد مساعدة 

 قلوي ←صباغ  ←م   12حرارة حتى  ←ملح ومواد مساعدة  المتساوية الدرجة

 الهجرة
  ←م   11حرارة حتى  ←صباغ  ←ملح ومواد مساعدة 

 قلوي ←م   12تبريد حتى 

 دريمارين 

 من كالرينت

م(   12)الدرجة 

 النظامية
 م  12حرارة حتى  ←قلوي  ←صباغ  ←ملح ومواد مساعدة  م  22

 م  12حرارة حتى  ←مزيج ملح وقلوي  ←صباغ  ←مواد مساعدة  م  12 م(  12)الدرجة 

 صان كالر

 أحادي كلور التريازين

(MCT) 02-32  م 

  ←م   12الملح على دفعات مع رفح الحرارة حتى  ←صباغ  ←مواد مساعدة 

 القلوي على دفعتين

 م  12رفع الحرارة حتى  ←قلوي على دفعتين  ←ملح  ←صباغ  ←مواد مساعدة  (VS) ينيل سلفونڤ
 

   حاالت خاصة: -6-8

 مع (R. Blue: 19)األزرق : يتم تطبيق هذا اللون عادة من الصباغ الفعال حالة اللون األخضير الالمع -6-8-1

 صباغ فعال أصفر، لذا فإننا غالباً ما نواجه ضعفاً في تسوية هذا اللون بسبب:

 الجزيئي للصباغ األصفر بالمقارنة مع كتلة صباغ الفتالوسيانين.الفرق الكبير بالوزن  -

 العالية تجاه البضاعة بالمقارنة مع غيره من األصبغة. (02)ألفة الصباغ الفعال األزرق  -

 عدم تجانس المحلول الصباغي بشكل  كاف  بسبب تراجع الحالة الغروية للصباغ فيه. -

لإلفادة من مزايا رفع درجات الحرارة في تعزيز عمليتي الهجرة وإعادة طريقة الهجرة  تطبيقساااااتحسااااان يلذا    

الهجرة وبالتالي رفع معدالت التسااوية، واعتماد مبدأ تجزئة إضااافة الملح والصااودا آش وإضااافة كمية بساايطة من 

 (:222القلوي عند بدء العمل كما هو مبين في الشكل )

 
 (222)الشكل 

بعد  (21): نعاني عادة ً من انخفاض انحاللية الصااااااباغ الفعال األزرق (19)حيالية الصييييييبياغ األزرق  -6-8-2

بساابب انخفاض نساابة الحمام أو إضااافة  VS( كونه من نمط الفينيل ساالفون 222إضااافة القلوي كما يبين الشااكل )

 ح بـِ:صبقعاً تتسبب بتراجع تسوية العملية الصباغية، لذا ي ن كبيرة ما يسبب ترسب الصباغ وتشكل كميات ملح

 غ/ل مع األلوان الفاتحة أو الوسط. (32)إضافة الملح بمعدالت دون  -
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غ/ل عند البدء وقبل إضافة القلوي، ومن ثم متابعة إضافة  (32)التحكم بإضافة الملح على الشكل:  -

 عند اقترابنا من النهاية. غ/ل( 02باقي الملح )

 التحقق من قابلية توليف األصبغة قبل مزجها معه. -
 

 
 21: طريقة تطبيق الصباغ الفعال األزرق (222)الشكل 

 

: ت طبق هذه الطريقة لبطئها على البضااائع الثقيلة أو الصااعبة طريقة بيكربونات الصييوديو  عالية التسييوية -6-9

غزول حرير الفيساااكوز أو حرير أو ، العالية الشاااراهية (الممرسااازالمحرر )غزول القطن  أو ،الحياكة والتخريق

ثبت، حرير الفيسااااااكوز أو حرير  Cheeseالنحاس النشاااااادري، والغزول على شاااااكل قالب الجبن  أو الحرير الم 

  النحاس النشادري.

بإضااافة القلوي على دفعات لتبطيء ساارعة التثبيت ما أمكن  (220)كما هو واضااح في الشااكل و تطبيقها ويتم   

حرارة درجة دقيقة، ويكون مردود اللون األعظمي لبعض األصبغة عند  (222)لمدة  (م   12) الحرارة عند درجة

 هانتسمان على الشكل:شركة ، ونبدأ العمل بحسب (م   22)

 
 : طريقة البيكربونات لشركة هانتسمان(220)الشكل 

 

  .pH~6-6.5نبدأ بإضافة المواد المساعدة مثل عوامل التحلية التسوية ونضبط درجة الحموضة عند  -

دقيقة وندور لمدة  (21)ونبدأ بإضافة المحلول الصباغي المصفى على مدى  (م   12-12)نرفع الحرارة حتى  -

 دقائق. (22)

 دقيقة. (32)نبدأ بإضافة المحلول الملحي على مدى  -

 (32-02)لتعزيز معدالت الهجرة وبالتالي معدالت التسوية وندور لمدة  (م   221)نرفع درجة الحرارة حتى  -

 دقيقة بحسب طبيعة البضاعة الخام.

 درجة/دقيقة حتى درجة حرارة التثبيت بحسب نوع الصباغ المطبق. (0)نبرد بمعدل  -

 دقائق حتى ضمان تمام التجانس الحراري. (22)ندور عند درجة حرارة التثبيت لمدة  -

دقيقة وصوالً حتى درجة  (12-22)بإضافة محلول بيكربونات الصوديوم لنتبعها بالصودا آش على مدى نبدأ  -

 .pH~ 10.8حموضة 

 نستمر عند درجة حرارة التثبيت لمدة تتناسب ودرجة عمق اللون أو نسبة الصباغ ورقم فعاليته.  -

  :التفاعليةشطف وتصبين األصبغة  -7
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لى إزالتها كامالً للوصااول بالثباتيات ع جزيئات صااباغية غير مثبتة تسااتوجب منايتخلف عن الحمام الصااباغي    

ياال واالحتكاااك والتعرق... إلى حاادودهااا العليااا، ويتم أوالً التخلص من أكبر كميااة من الملح والقلوي عبر سااااااالغ

موضة الحقيمة حمامات شطف باردة يليها أو يرافقها إضافة بعض الحمض لخفض القلوية إذ ال يجوز أن تتجاوز 

pH: 8-9   في حمااام الغلي لألصاااااابغااة من نمط أحااادي كلور أو فلور التريااازين كمااا يبين جاادول ثباااتيااة الزمر

 ينيل سلفون.ڤوبوسط حمضي لألصبغة من نمط ، التفاعلية

كساايلية أو البولي أكريالت وض الكربواء طري مع غاساال عضااوي من نمط الحميتم بناء حمام التصاابين من م   

ولي فوسااافونات التي يمكنها حجز الجزيئات الصاااباغية المهدرلة ومنعها من إعادة الترساااب من جديد بعكس أوالب

 نظام غسيل مجموعة بروسيون اكسل المتضمن: ICIالغواسل العضوية المنظفة العادية، وقد وضعت شركة 

  دقائق. (22)مدة كل منها  (م   12)ثالث حمامات شطف متتالية عند 

  دقيقة وبوجود غاسل عضوي. (02)لمدة  م   11-12حمام غلي عند 

  (م   12)دقائق بدرجة حرارة  (22)حمام شطف لمدة. 

  م   12دقائق بدرجة حرارة  22حمام شطف لمدة. 

 .حمام التطرية واإلنهاء 

ويتعلق عدد حمامات البند األول بدرجة عمق اللون، إذ قد يكفينا حمام واحد، أما الغاسال العضوي والذي يجب    

ف كعامل تحلية لربط أي   يونأأن يكون من النوع الذي أشاارنا إليه فترتبط كميته بدرجة قساااوة الماء كونه ي ساات نز 

 ية.السيللوزالماء أو األلياف  يحمله

  بالهيبوكلوريت: التفاعليةة تعرية األصبغ -8

بعد تثبيتها عند حصول خطأ ما، وتعتبر اإلزالة الكلورية أنجع الطرائق،  التفاعليةنضاطر أحياناً لقلع األصابغة    

ونلجأ إليها مضاطرين عندما يكون الصاباغ ثابتاً أمام طريقة اإلرجاع بهيدروسلفيت الصوديوم، ويتم إجراء حمام 

 المعالجة الكلورية على الشكل:

بإضااااافة  pH: 10-11ديوم بوسااااط قلوي كلوريت الصااااو غ/ل هيبو (3)نضاااايف مركباً كلورياً مناساااابا مثل    

، ثم نطبق حمامات شطف وغسيل للتخلص (م   01)هيدروكسايد الصاوديوم ونستمر لمدة ساعة عند درجة حرارة 

 (:221من البواقي الكلورية باعتماد أحد عوامل اإلزالة المبينة في الجدول )
 

 (221الجدول )
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 البحث الثالث
 

 بأصبغة األحواضية السيللوزصباغة األلياف 
   

  المقدمة: -1

بعدم قابليتها لالنحالل بالماء، وبالتالي عجزها عن عمليتي الهجرة أو  (Vat dyes) تتميز أصااااابغة األحواض   

ِكنها من السيللوزاالنتشاار إلى أعماق األلياف  ية، ولكن يمكننا وبإرجاعها لشكل  إينولي في حوض الصباغة أن ن م 

االنحالل ماا يتيح لهاا إمكاانية الهجرة واالنتشااااااار لنعود ونؤكساااااادها من جديد لتفقد قدرتها على االنحالل بعد أن 

 ية كصباغ  ثابت. السيللوزتصبح حبيسة البنية 

ونيل القابلة لإلرجاع بمحلول هيدروسااالفيت الصاااوديوم في وساااط تتم عملية اإلرجاع على أكساااجين زمر الكرب   

 :(223)قلوي لنحصل على مركبات الليكو الحلولة بالماء وفق الشكل 
 

 
Vat Blue: 4 

 الحظ أنه يلزمنا إرجاع زمرتي كربونيل فقط 

 من أصل أربعة

 

 

 

 

 أصبغة األحواض تفاعالتوآلية : مبدأ (223)الشكل 
 

  تصنيف أصبغة األحواض: -2

نف أصبغة األحواض في صنفين رئيسين: مجموعة االنديكو ومجموعة االنتراكينون.ْ        ت ص 

: تقوم هذه المجموعة على مركب االنديكوتين كبنية أساسية أو كروموجين، واالنديكوتين مجموعة االنديكو -2-1

ية، للوزالساايفي الوسااط القلوي تحويله لمركب حلول عالي األلفة تجاه األلياف  مركب غير ذواب يمكننا بإرجاعه

 وتتميز مجموعة االنديكو عموماً عن مجموعة االنتراكينون بكونها: 

 تتطلب قلوية تشغيل  أقل. -أ

 الغسيل بشروط الغسيل القلوي. ثباتاً ضوئياً وثباتاً تجاهدونها   -ب

لذا فقد بذل العلماء جهودهم لتطوير هذه المجموعة بإيجاد بديل  عن االنديكوتين إلى أن أمكن لهم ذلك باسااتبداله    

( األكثر ثباتاً من االنديكوتين 222كما في الشااكل ) NH-بالتيو أنديكو الذي تحل فيه ذرة الكبريت بدالً عن زمرة 

 الهيبوكلوريت نفسه: تجاهوحتى 

 
 (222)الشكل 

 

: وتشاااااامال عدداً كبيراً من المشااااااتقات التي تحوي ثنائي كيتون غير ذواب ويمكنه مجموعية االنتراكينون -2-2

 باإلرجاع القلوي بالهيدروسلفيت التحول للشكل اإلينولي الذواب، ومن أهم مشتقاتها:
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 والبنفسجي.: وتعطي مجموعة ألوان األصفر والبرتقالي واألحمر ايتيل أمين انتراكينون -0-0-2

الي : ويتدرج طيفها من األصفر إلى البرتقمنتجات تكاثف مركبات األمينو انتراكينون مع كلور السيانور -0-0-0

 " وثباتيات جيدة على الغسيل والتبييض. 1-1"  على النور تتراوح بين واألحمر، وتتميز بثباتيات عالية

ينها تم تحسااااوتو البنزوئيك مع األمينوانتراكينون، من تكاثف حمض أور حضاااار: ت  انتراكينون اكرادون -0-0-3

 .على النور الجيدة تهاابإدخال الهالوجينات على بنيتها، وتتميز هذه المجموعة بثباتي

ض يساااااارين وحم: وتحضاااااار باإرجااع االنتراكينون إلى األنترون الذي تتم مفاعلته مع الغلالبنزانترون -0-0-2

 وءضااااااي البنزانترون الجيد الثبات للحصاااااال على الفيوالنترون أو ثنائنصااااااهار القلوي نالكبريت، ومن ثم وباال

 والغسيل والكلور.

: أصابغة برتقالية اللون ساهلة اإلرجاع وقليلة االساتخدام ولها مشتقات ثنائية الهالوجين، ومن االنتنترون -0-0-1

 . السيللوزوالغسيل تسببها بتحلل  النوراستخدامها برغم ثباتياتها العالية على  تراجعأهم أسباب 

بمدى صااااعوبة أو سااااهولة  بعضاااااً : تتمايز أفراد هذه المجموعة عن بعضااااها البيرانترون والفالفنترون -0-0-1

 " والتي تزداد بازدياد هلجنتها. 1-1" على النور والتي تتراوح بين إرجاعها، وتتميز بارتفاع درجة ثباتها 

، ويتم –NH-واتي انتراكينون أو أكثر ترتبط ببعضااااااهاا عبر مجموعات إيمين تتكون من ن: االنترامياد -0-0-1

تحضاااااايرهاا بتكااثف ألفا أو بيتا أمينوانتراكينون مع ألفا أو بيتا كلور االنتراكينون لتعطي مجموعة ألوان األحمر 

لزهاء اللون ما  القلوي، وتفتقروالغسيل والكلور والغلي  على النور الجيدةوالبرتقالي والرمادي المتميزة بثباتياتها 

 يجعل منها غالباً مواداً وسطية ليس إال.

: تتميز هاذه المجموعاة بااحتوائهاا ذرة كبريات تمكننا من اسااااااتخدامها أصاااااابغاة االنتراكينون الكبريتياة -0-0-1

بطريقتي أصاااابغة األحواض أو األصاااابغة الكبريتية، وتحوي عادة ً على حلقة التيازول ويتحول طيف ألوانها من 

ل لاألصااااافر لألحمر واألزرق، وغالباً ما تكون معتدلة الثباتية للنور إضاااااافة ً إلى أن بعضاااااها يلعب دوراً في تح

 . السيللوز

  مبادئ تطبيق أصبغة األحواض: -3

كما سبق وذكرنا فإن أصبغة األحواض مركبات غير حلولة بالماء، ويمكننا بإرجاعها بهيدروسلفيت الصوديوم    

م لتتحول الصاااااوديو كاتيونفي وساااااط قلوي تحويل الزمرة الكيتونية لزمرة هيدروكسااااايلية ال تلبث أن تتصااااابن ب

ومن ثم التغلغل واالنتشااااااار في عمق األلياف، وبأكساااااادته يعود مركباً غير حلول  ،الهجرةلمركاب  حلول يمكناه 

 ية مانحاً إياها اللون.السيللوزوحبيس البنية 

: يتأكساااااد هيدروسااااالفيت الصاااااوديوم بالهواء ويتخرب معطياً كبريتيت تفكك هيدروسيييييلفيت الصيييييوديو  -3-1

 الصوديوم الحمضي:

 
الهيدروسااالفيت والبيكبريتيت في الوساااط الحمضاااي فإننا نلجأ لجعل الوساااط قلوياً منعاً  لذا ولعدم ثباتية كل  من   

ت بساابب ساارعة تأكسااد الهيدروساالفيت م جعات رلتفككهما للكبريت الحر والمشااتقات الكبريتية األخرى. وط ِرح 

 : بديلة مثل مادة الرونجال آ

 
ت ند إرجاع الزمر الكيتونية للصاااباغ بالهيدروسااالفي: يتشاااكل مركب الليكو عتكوين وثباتية مركبات الليكو -3-2

في الوسط القلوي، لذا ترتبط كمية الهيدروسلفيت الالزمة أساساً بعدد الزمر الكيتونية الداخلة في تركيب الصباغ، 

إضااااااافة ً لكمية أخرى بدل الفاقد الممكن تفاعله مع أكسااااااجين الهواء الجوي، في حين ترتبط كمية هيدروكساااااايد 

بعدد الزمر الكيتونية فقط النعدام تأثير أي عامل آخر إال في حال وجود مركبات قابلة للتصاااااابن في  الصااااااوديوم

ية، إذ تساااتلزم كل مجموعة كيتونية جزيء قلوي واحد، وبذلك نرى أن لكل صاااباغ السااايللوزالحوض أو األلياف 



178 
 

ع ة  عمل  أفضاال، وهذا ما يدفكميتي هيدروساالفيت وهيدروكساايد صااوديوم محددتين علينا األخذ بهما لضاامان نتيج

 بالشركات المنتجة لألصبغة عموماً بتصنيف أصبغتها لأللوان المركبة بحيث تتقارب عناصرها في احتياجها لـِ:

 ، هيدروكسيد الصوديوم، الملح.الصوديوم هيدروسلفيتكميات:  -2

 درجة الحرارة. -0

 العوامل المساعدة األخرى كعوامل التسوية والتحلية ... -3

: لادرجاة حرارة الحمام الصااااااباغي أهمية  كبيرة ألن ارتفاع درجات الحرارة عموماً تيأثير درجية الحرارة -3-3

بالبدء بعملية الصباغة بدرجات حرارة أعلى  بعضاً يعزز امتصااص األصابغة ومعدالت التساوية و ... لذا ينصاح 

 ا ي طبق غالباً مع المجموعتين األولىمن المطلوباة لنتبعهاا بتبرياد لتحقيق أعلى درجاات اسااااااتنفاذ للحمام، وهذا م

والثانية، على العكس من المجموعة الثالثة التي يرتفع معدل امتصاصها مع ارتفاع درجات الحرارة، لذا فإننا نبدأ 

الحمام بدرجات الحرارة المنخفضااة لتحقيق أعلى درجة تسااوية ممكنة ونرفع درجة الحرارة شاايئاً فشاايئاً وصااوالً 

 مطلوبة. لدرجة الحرارة ال

: لمواد التسااوية أهمية كبيرة في الحمام الصااباغي لتحقيق عملية صااباغة متجانسااة، تأثير عوامل التسييوية -3-4

ويمكننا فهم دورها من خالل فهمنا آللية العملية الصاباغية، إذ تتم عملية انتقال الصباغ من المحلول لأللياف عبر 

 مرحلتين أساسيتين: 

 حتى سطح األليافصباغ من المحلول هجرة ال. 

 .انتشار الجزيئات الصباغية باتجاه عمق األلياف 

فاألصابغة العالية معدالت االنتشار تستطيع تحقيق تسوية وتجانس ذاتي بعد بعض الوقت لحركتها المستمرة، في 

ن ممعدالت االنتشار مواداً تساعدها على رفع معدالت التجانس عبر عدة آليات  المنخفضةحين تحتاج األصابغة 

 أهمها:

: وتتوزع في فئتين أسااااسااايتين: فمنها ما يتم امتصااااصاااه من قِبل األلياف، ومنها ما عوامل التساااوية المؤخرة -أ

د من سرعة حيرتبط بالصاباغ، فالفئة األولى تمانع من االرتباط الساريع لجزيئة الصباغ باأللياف، والفئة الثانية ت

ء  أكثر انتظاماً، وأهم ما يعيب هذه المجموعة تساااببها بفقدان ما شاااروط عملية بنا يدعم تحقيقتحرك الجزيئة بما 

 الكاتيوني والالأيوني.من الصباغ، ونجد منها  %02-22يقارب 

: ويقوم مباادأ عملهااا على دورهااا المعيق بشااااااروط درجااات الحرارة عواماال التسااااااويااة المعيقااة على البااارد -ب

 ون آنئذ  قد حصلنا على مستوى التسوية المطلوب. المنخفضة والذي يتخامد مع ارتفاع درجة الحرارة ونك

: ويقوم مبدأ عملها على التفاعل مع الجزيئات الصااباغية الضااعيفة االنحالل عوامل التسااوية غير المؤخرة -جـااااااا

 بالماء لتشكيل جملة أكثر انحالالً، وبالتالي أكثر قدرة ًعلى التحرك واالنتشار.

 من فعرتتجمع األصااابغة بحالتها المرجعة، وبالتالي  تحد من: نتشاااارعوامل التساااوية المشاااتتة والمحسااانة لال -د

 قدرتها على االنتشار والتغلغل.

وبناًء على فهمنا آللية العملية الصاباغية، وثباتيات الهيدروسلفيت فقد أمكن تقنيات تطبيق أصيبغة األحواض:  -4

 وضع ثالث تقنيات صباغة مختلفة:

  لمركبات الليكو.طريقة الملح الصوديومي الذائب 

 .طريقة مركب الليكو الحمضي 

 .طريقة البيغمنت 

كما تم تصاانيف أصاابغة األحواض لخمس مجموعات بحسااب الشااروط األمثل لتطبيقها: درجة الحرارة، نساابة    

 الملح، نسبة القلوي أو الهيدروسلفيت...

 :مجموعات أصبغة األحواض التطبيقية -4-1

، هيدروكساااااايد الصااااااوديوم، ولكميات بساااااايطة من (م   32-02)المجموعة األولى: تحتاج لدرجات حرارة من  -

 وإضافات ملح محدودة.
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دون  هيدروكساااااايد الصااااااوديومولكميات أعلى من  (،م   12-22)المجموعة الثانية: تحتاج لدرجات حرارة من  -

 الحاجة للملح.

ودون الحاجة  هيدروكساااااايد الصااااااوديوم، ولكميات أعلى من (م   12)المجموعة الثالثة: تحتاج لدرجات حرارة  -

 للملح.

المجموعة الرابعة: تحتاج لطرائق تحضااير حمام خاصااة إضااافة لضاارورة وجود بعض العوامل المبعثرة لمنع  -

 ، ويتمايز(م   12) حرارة درجةعند يساااتنفذ حمامها كامالً لملح إذ ، وال نحتاج معها لبعضااااً تجمعها على بعضاااها 

 .لهيدروكسيد الصوديومبقدر احتياج كل منهم  بعضاً أفرادها عن بعضهم 

، وكميات كبيرة (م   12)المجموعة الخامساااة: ومعظم أفرادها من األصااابغة الساااوداء التي تحتاج لدرجة حرارة  -

 دون الحاجة للملح. هيدروكسيد الصوديوممن 

تقوم هذه الطريقة على إضافة هيدروسلفيت الصوديوم : طريقة الملح الصيوديومي الذائب لمركبات الليكو -4-2

 ،اص األصااابغة مع بدء عملية الصاااباغةمع هيدروكسااايد الصاااوديوم للصاااباغ مباشااارة ً بحيث تبدأ عملية امتصااا

 األخذ بالشروط المثلى لتطبيق العملية الصباغية استدراكاً ألخطاء قد نقع بها مثل: معها علينايتوجب و

الصوديوم في المحلول لذا ال  أيونات: وتحصل لبعض األصبغة عند ارتفاع نسبة out - Saltedظاهرة التملح  -أ

 يمكننا تطبيقها من حمامات  عالية التركيز، أو ذوات نسب حمامات  منخفضة.

مثالً لإلرجاع الزائد  RS: يتأثر صااااباغ االندانترين األزرق  reduction -Overظاهرة التحلل اإلرجاعية  -ب

ويتجه ظله نحو االحمرار  ،درجة الحرارة وزيادة الهيدروسااالفيت ونقصاااان هيدروكسااايد الصاااوديومبفعل ارتفاع 

 مجموعات كربونيل ال نحتاج إال إلرجاع اثنتين منها فقط. ي في حلقاته آزوتاً واحداً وأربعكونه يحو

ِون بعض األصبغة بفعل شDehalogenationظاهرة فقدان الهلجنة اإلرجاعية   -جـ روط التشغيل القاسية : إذ ت ك 

مركبات ليكو غير ذوابة وبالتالي غير قادرة على الدخول في العملية الصاااااباغية ما ي فقدنا بعضااااااً من الصاااااباغ، 

 وبالتالي تغير اتجاه اللون لدرجة تزيد أو تقل بقدر ابتعادنا عن الشروط المثالية للعمل.

: ونجااد هااذه الظاااهرة مع أصاااااابغااة enetMolecular rearrangemظاااهرة تغير التركيااب اإلرجاااعيااة  -د

نترون بشاااروط درجات ڤالتي تعطينا لوناً بنياً مخضاااراً بسااابب تشاااكل هيدرات الفال Flavanthronنترون ڤالفال

 وعلى الشكل: ما يعني تغيراً التجاه اللون والثباتيات على السواء، الحرارة العالية

 انترونڤفال

Flavanthrone 

 

: تحضر األصبغة بهذه الطريقة على شكل معلقات مبعثرة في الماء بطريقة إرجاع الحمضييطريقة الليكو  -4-3

 الصباغ بالهيدروسلفيت وهيدروكسيد الصوديوم، ومن ثم معادلة القلوي الزائد وفق المعادلة:
 

 طريقة الليكو الحمضي

 
 

ويتميز المركب الناتج بساهولة ذوبانه بالوساط القلوي، ويكون الليكو الحمضي عادة ًعلى شكل حبيبات صغيرة    

مر يرفع ع تااأينمعلقاة مع مواد مبعثرة وحاافظااة تحااافظ على سااااااالماة المعلق وتمنع تجمع حبيبااتااه لوجود ملح م

 المعلقات ألسابيع.

المرجعة  دية، ولكنه يتحول للملح الذواب بتأثير القلوي والمواالسيللوزوالليكو الحمضي ليست له قابلية لأللياف    

به للوصاااول إلى درجة التساااوية  البضااااعة، لذا يمكننا اساااتخدامه بعد غمر الخامالبضااااعة بعد امتصااااصاااه على 

 المطلوبة حيث تبدأ عمليات اإلرجاع واألكسدة وصوالً لصباغة متجانسة.
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ه الطريقة بشاااااكل  واساااااع  وبخاصاااااة  في الطرائق المساااااتمرة، إذ يتم توزيع : انتشااااارت هذطريقة البيغمنت -4-4

أوالً لنضاامن تسااويتها العظمى والممكن تحصاايلها عندما يكون  غير الحلولة الجزيئات الصااباغية بحالتها األصاالية

والتي تصااال بأقطار حبيباتها حتى  Colloisol: BASFطحن الصاااباغ وتحضااايره غروياً كما هو حال أصااابغة 

ميكرون، ثم نبدأ بإضااااااافة العامل المرجع وهيدروكساااااايد الصااااااوديوم لتبدأ العملية اإلرجاعية بالمكان  (0-22)

 ولتتبعها العمليات التالية من الشطف واألكسدة بعد التحقق من الوصول لعمق واتجاه اللون.

 األكسدة:  -5

في حين تحتاج بعض األصاابغة تتأكسااد معظم أصاابغة األحواض بمجرد عصاارها وغساالها وتعريضااها للهواء،    

لشااروط أكساادة أكثر قوة تضااطرنا معها السااتخدام كيماويات كفوق األكاساايد والهيبوكلوريت والبيكرومات... وقد 

تؤدي شروط األكسدة القوية لظاهرة فوق األكسدة التي تخفض من درجة زهاء اللون عند استخدام البيكرومات ما 

 ة بحذر  وبمؤكسد  مناسب.يوجب علينا التعامل مع مرحلة األكسد

 التصبين:  -5

ختراق لتي لم تتمكن من االالصباغ الزائد على سطح األلياف وا جزيئات تهدف عملية التصبين إلى التخلص من   

بلور جزيئات ت التي يسببهاة، وبالتالي فإنها تهدف لرفع الثباتيات جميعها ولدرجة زهاء اللون خالل عملية الصباغ

، وكلما ارتفعت Xلية التسخين وبالتالي رفع درجة انعكاس الضوء الساقط عليها كما بينت أشعة األصبغة عبر عم

ن قال الزمن الالزم إلنجااز عملياة التبلور لاذا فإننا نطبقها عند درجة حرارة الغليان يحماام التصاااااابحرارة درجاة 

 وبوجود منظف بوسط  قلوي من كربونات الصوديوم.
  

 ICIتطبيق أصبغة األحواض " السوالنترين " بطريقة شركة 

 

 كمثال  عملي لتطبيق أصبغة األحواض: ICIسنعرض لمبادئ تطبيق أصبغة السوالنترين لشركة    

   مقدمة: -1

القطن، الكتان، حرير الفيسااااكوز : الساااايللوزيةتسااااتخدم أصاااابغة السااااوالنترين كأصاااابغة أحواض مع األلياف    

 ونجدها عادة ًعلى شكلين اثنين:ومزائجهم، 

وتسااتوجب منا حمايتها  ،: مجموعة ذات قدرات تبعثر عاليةمجموعة أصييبغة السييوالنترين والكالدون السييائلة -أ

من التجمد، تناسااااب تجهيزات الوزن اآللية وتقنيات البعثرة السااااريعة لالسااااتخدامات الفورية، كما تناسااااب آالت 

 نخفاض رغوتها وإمكانية استخدامها بالطرائق المستمرة.معدالت التدفق ال العاليةالصباغة 

: مجموعة ذات قدرة تبعثر عالية بالماء بالتحريك العادي مجموعة أصبغة السوالنترين والكالدون الميكروية -ب

 أو بعجنها مع الماء الدافئ أو البارد قبل تمديدها، وتتميز عموماً بساااااهولة تداولها (،م   12-22)عند درجة حرارة 

ووزنها مع تشااكل أصااغري للغبار أوالً، وثبات معلقها ما يؤهلها ألن تناسااب طرائق صااباغة البيغمنت بالطرائق 

 المتقطعة أو المستمرة ثانياً.

 تصنيف أصبغة السوالنترين:  -2

 تصنف في ثالث مجموعات بحسب شروط التطبيق التالية بطريقة االستنزاف:    

 األعظمي.درجة الحرارة التي تحقق المردود  .2

 تراكيز أو كميات هيدروكسيد الصوديوم والهيدروسلفيت الالزمة. .0

 تأثير إضافة الملح على معدالت االستنزاف. .3

 .(221لى الشكل المبين في الجدول )أي أنه يمكننا جدولتها ع

د ل عنوال توجد حدود  فصاااال  دقيقة بين معظم األصاااابغة للحصااااول على المردود األعظم لذا فإن الطريقة األمث   

 العمل مع مجموعة مركبة من األصبغة األخذ بالطريقة المالئمة للمكون األكبر منها.

ويتغير اللون بتغيير نسبة ماء الحمام الختالف كمون اإلرجاع فيما بين الحالتين، أما تأثير الملح فإنه أقل أهمية    

 بالنسبة لخواص التسوية عموماً إال مع األلوان الغامقة.
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 (221)الجدول 

 Solanthrene: ICI صبغة السوالنترينمجموعة أ

 الطريقة إضافة الملح درجة قلوية الحمام درجة الحرارة المئوية العظمى مجموعة الصباغ

 11-11 عالية األلفة
 ال يلزم عالية

1 

 خاصة 1 11-12 اللون األسود

 12 متوسطة األلفة
 متوسطة

ل  ي فض 
2 

 يلزم 32-02 منخفضة األلفة
 

 مبادئ الصباغة:  -3

لِذا ال بد لنا السااتنزافها من  ،كما ساابق وذكرنا فإن أصاابغة األحواض أصاابغة غير ذوابة بالماء :عموميات -3-1

تحويلها لمركب  ذواب عبر عملية إرجاعها بالهيدروساااالفيت بوسااااط قلوي لنحصاااال على مركب الليكو ذي اللون 

والذي ال يمكننا الوصااااااول إليه إال عبر  عمليِة أكساااااادة، وترتبط قدرات الحمام  ،المغااير للون الصااااااباغ الحقيقي

مااا يضااااااطرنااا إلجراء اختبااار بورق  (م   12-12)اإلرجاااعيااة كثيراً بتهويتااه باادرجااات الحرارة التي تزيااد عن 

ثانية في عينة  (0-2)األحواض األصفر أثناء عملية الصباغة والذي يجب أن يعطينا لوناً أزرقاً ملكياً غامقاً خالل 

، ومن الضاااروري (221كما في الشاااكل ) من محلول الحمام ال يلبث أن يتحول ببطء إلى اللون األخضااار الغامق

بوميه لكل  (31)ليتر محلول هيدروكسيد الصوديوم  (2.0)االلتزام بنساب تركيب الوساط المرجع بحيث يضاف 

 كغ هيدروسلفيت الصوديوم. (2)

 
 Vat yellow paper(: ورق األحواض األصفر 221الشكل )

 

وإال يتوجب علينا االسااتعانة  ،: من أساااساايات بناء الحمامات الصااباغية اسااتخدام الماء اليساارنوعية الماء -3-2

صباغة القطن الخام رفع نسبة عوامل التحلية المضافة بقصد تشكيل معقدات  وتساتوجببعوامل التحلية المالئمة، 

لسيوم والمغنزيوم التي تستنزف من هذه الغزول باتجاه ماء الحوض، كما يتوجب االنتباه إلى أن الكا يوناتكاتمع 

الحديد من األنابيب والتجهيزات التي نعمل من  أيوناتالمعدنية ك الكاتيوناتالمااء وبخاار الماء يسااااااتنزف بعض 

 باستخدام عوامل التحلية ثانياً.وجب علينا التعامل مع أفضل التجهيزات أوالً وأخذ الحيطة ستخاللها ما ي

 (م   12-12)جزء من أصبغة السوالنترين الميكروية وبدرجة حرارة  (0)يستخدم لبعثرة  :تحضير الحوض -3-3

بوميه مع نثر وتحريك  (31)جزء من محلول هيدروكسااااايد الصاااااوديوم  (1.01)ئة جزء من الماء اليسااااار مع م

ك بلطف (0.1) ر   دقائق مع المحافظة على درجة الحرارة.  (22)لمدة  جزء من الهيدروسلفيت، وت ح 

وعند حل لون مركب من مجموعة أصبغة فإننا نأخذ بطريقة المكون األكبر نسبة تداركاً للوقوع بأخطاء  قد نقع    

 بها مثل تفاعالت نزع الهالوجين، الحلمهة، ترسب أو تبلور األصبغة في طور محلول الليكو.

جزء أو أكثر من هيدروكسيد الصوديوم والهيدروسلفيت لحوض الصباغة تداركاً ألي فعل كما ي ستحس ن إضافة    

 أكسدة قد يقع أثناء العمل، وي ستحس ن تصفية مواد الحمام عبر منخل ناعم ضمانةً لمحلول ليكو ممتاز.

 ناءأثحصول أخطاء ونلجأ لهذه الطريقة على البارد أو الساخن عادة ًعند احتمال  :طريقة البيغمنت األولي -3-4

العمل أو المواد كماً ونوعاً وذلك بغية الوصاااااول لمساااااتويات التساااااوية العليا بضااااامان التبعثر الجيد ألصااااابغة 

 .هيدروكسيد الصوديومالسوالنترين قبل إضافة ما يلزم من الهيدروسلفيت و

الثانية وبخاصاااة عند  يساااتخدم ملح غلوبر أو ملح الطعام لرفع معدالت اساااتنزاف المجموعة :الكهرليتات -3-5

وم الكالساااااي يوناتكاتبعض الخام ارتفاع نسااااابة الحمام، ويساااااتحسااااان العمل مع ملح غلوبر الحتواء ملح الطعام 
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من كاااماال كميااة الملح بعااد مرور  %(32-01)والمغنزيوم...، وتتم إضااااااافااة دفعااة الملح األولى والتي قااد تكون 

 تؤدي الرتفاع ملحوظ في رفع معدالت االستنزاف.ثالثين دقيقة على الصباغ في مرحلة الليكو كونها 

جداً في تحقيق المسااتويات العليا من التسااوية من  فة العوامل المبللة أهميةً كبيرةً : إن إلضاااالعوامل المبللة -3-6

وعلى رفع معدالت االمتصاااص ثانياً، وعلينا المحافظة على  ،خالل التشاارب المنتظم لألصاابغة على الخامة أوالً 

الدنيا من الرغوة تجنباً لحدوث األكساااااادة السااااااطحية ولتشااااااكل الزبد، كما يتوجب علينا تجنب المبلالت  الحدود

 كونها تؤدي لكبت أو تخميد أصبغة األحواض. الالأنيونية

: يساتلزم العمل مع األصبغة العالية األلفة كأصبغة المجموعة األولى إضافة بعض عوامل عوامل التسيوية -3-7

فض من سرعة استنزاف األصبغة في المراحل األولى للعملية الصباغية دون أن تؤثر في النهاية التسوية التي تخ

 على مردود العملية ككل.

 عملية األكسدة: -4

بعد إنهاء الحمام الصااااااباغي القلوي الحاوي على مركبات اإلرجاع  تتم المعالجة األولية :المعالجة األولية -4-1

األصاابغة والكيماويات الزائدة وغير المسااتنزفة، وغالباً ما ي عتب ر حمام الشااطف لنتبعه بحمام شااطف للتخلص من 

 األولي المرحلة األولى لحمام األكسدة.

: غالباً ما يتم االعتماد على المركبات األكسجينية إلجراء عملية األكسدة، مثل بربورات كيماويات األكسدة -4-2

يرتبط اختيارنا للعامل المؤكساااااد بالتجهيزات والتوابع والكلفة، كربونات الصاااااوديوم، الماء األكساااااجيني، وبرأو 

 وترتبط كمية العامل المؤكسد الالزمة بـِ :

 درجة عمق اللون. .2

 بواقي الصباغ من الحمام الصباغي على القماش.نسبة أو  فعالية أو مردود مرحلة الشطف. .0

(، وتتم المعااالجااة 221في الجاادول ) وتنبع أهميااة المؤكسااااااادات المااذكورة من فعاااليتهااا على أسااااااااس التراكيز

دقيقة على آالت: الجيكر، الونش وغيرها، وحساااااب درجة الحرارة  (02-21)بالكيماويات المؤكسااااادة عادةً لمدة 

 (:221) الواردة في الجدول

 (221)الجدول 

 ICI مة بحسب أصبغة السوالنترين لشركةتراكيز المؤكسدات الالز

 العامل المؤكسد

 الجيكر اآلالت الدوارة الونش غاسل مستمر

غ/ل أو 

 مل/ل

درجة 

 مئوية

غ/ل أو 

 مل/ل

درجة 

 مئوية

غ/ل أو 

 مل/ل

درجة 

 مئوية

غ/ل أو 

 مل/ل

درجة 

 مئوية

 %232ماء أكسجيني 
0-3 

12-12 2.1-2 
12 

0-3 

12 

3-1 
12-12 

2-0 2-0 0 

 12 1-3 3-0 2.1-2 12-12 1-3 بربورات الصوديوم

 02 02 02 22  هيبوكلوريت الصوديوم
 

 التصبين:  -5

يتم إنهاء المعالجة بإجراء حمام تصبين عند درجة حرارة الغليان لنزع بقايا األصبغة من سطح القماش وبالتالي    

 رفع درجة نقاء اللون والثباتيات عبر عمليات التبلور التي تجري بشروط درجة حرارة الغليان.

 صباغة الغزول:  -6

طريقة الليكو، طريقة درجات الحرارة العالية، طريقة نصااااف  بالطرائق الثالث:ساااانتكلم عن صااااباغة الغزول    

 البيغمنت.

درجة عند دقائق  (22)لمدة قبل إضافته لآللة يتم تحضير وتخمير الحوض  :صباغة الغزول بطريقة الليكو -6-1

، ويؤخذ بتراكيز الهيدروسالفيت وهيدروكسايد الصوديوم من جدول التراكيز، إذ يضاف لآللة (م   12-12)حرارة 

أوالً العاامال المبلال ومن ثم ترفع درجاة الحرارة حتى الغلياان لطرد الهواء من الحوض ونسااااااتمر على ذلاك مادة 

 دقائق نتبعها بالتبريد حتى نصل لدرجة حرارة الحمام المطلوبة. (22)
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فى محلو    ل الليكو ويضااااااف لآللة على دفعتين أو أربع وعلى االتجاهين: من الداخل للخارج ومن الخارج ي صااااا 

دقائق  (3-0)للداخل لآلالت المزودة بهذا النظام، ومن األفضال التحكم باتجاه تدفق السائل بحيث يبدل اتجاهه كل 

حسااااب درجة عمق بدقيقة  (12-21)دقائق لنتابع الصااااباغة لمدة  (2)ل كل يدقيقة يصاااابح بعدها التبد (21)لمدة 

دقيقة من بدء زمن الصاااباغة وبحيث تعادل  (32)وبحيث تتم إضاااافة محلول الملح على دفعات: أولها بعد  ،اللون

 من كامل كمية الملح، ونزيد هذه الكمية شيئاً فشيئاً حتى إنهاء الحمام. %(02-01)

 (م   12)تطبق هذه الطريقة التي تجري عند درجة حرارة  :صييييييباغة الغزول عند درجات الحرارة العالية -6-2

ح بها عند صاباغة القطن الممرسز أو حرير الفيسكوز، وتتميز  بقصاد رفع درجة التساوية لحدودها العليا، وي نصا 

حسااااب  (م   12)بعدم ضاااارورة تبريد الحمام عند انتهاء عملية الصااااباغة برغم أن بعضااااهم ي فضاااال التبريد حتى 

الخاصاااة باأللوان الغامقة على غزول القطن غير الممرساااز للوصاااول ألعلى درجة عمق لون  (0)الطريقة رقم 

 ممكنة.

غ/ل نتريت الصاوديوم أو غلوكوز لحوض الصاباغة عند العمل مع أصابغة حساسة لفوق  (1-0)افة وتتم إضا   

 ، وأخيراً نشطف ونؤكسد.(م   12)اإلرجاع وقبل وصول الحمام حتى الدرجة 

تالئم هذه الطريقة طرائق الصباغة اآللية خاصة ًحيث تتم جميع  :الغزول بطريقة نصف البيغمنت صباغة -6-3

لصاااااباغة على اإلضاااااافات على البارد وعند البدء، وتكمن ميزات هذه الطريقة في بطء معدالت إرجاع حوض ا

بما يفسااااح المجال لتجانس توزع األصاااابغة على كامل الغزل وقبل أي  البارد، وأيضاااااً بطء اسااااتنزاف الصااااباغ

 استنزاف، ويمكننا توصيف هذه الطريقة عموماً بالخطوات:

 .(م  02-21)عند درجة حرارة وندور الحمام  ،نضيف كمية هيدروكسيد الصوديوم .2

 نضيف الصباغ المبعثر جيداً بعد تصفيته ويدور. .0

 دورات. (3-0)على مدى  نضيف كمية الهيدروسلفيت الالزمة .3

 دقيقة. (02)نتابع عملية الصباغة لمدة  .2

 / دقيقة. واحدة نبدأ برفع درجة الحرارة بمعدل درجة .1

 دقيقة حتى الوصول لالستنزاف والتسوية العاليتين. (32-02)نتابع الصباغة لمدة  .1

 نشطف في النهاية ونؤكسد. .1

 مالحظات:

 الداخل للخارج وبالعكس.تتم جميع اإلضافات عبر المرحلتين: من  -

أثناء المرحلة النهائية للصااباغة لتحقيق أعلى درجتي تخريق وتسااوية  (م   12-11)ترفع درجة حرارة الحمام حتى  -

 ممكنتين.

 لتتحقق أعلى ثباتية احتكاك ممكنة. - (%3)لأللوان الغامقة ـ فوق  (م   12-11)ت رفع درجة حرارة الحوض حتى  -

لألصبغة الحساسة لفوق  (م   12-11)غ/ل وبدرجة حرارة  (3-0)صوديوم أو الغلوكوز بنسبة تتم إضافة نتريت ال -

 اإلرجاع. 

 تضاف العوامل المؤخرة قبل إضافة الهيدروسلفيت. -

ومن ثم  (م   32-02)وعلينا إحكام عملية لف الغزول ليكون ضااخ السااائل من خاللها ضااخاً نظامياً عند الدرجة    

دقيقة  (22-32)وخالل زمن  على دفعاتليضااااف محلول الهيدروسااالفيت  (م   21-22)ترفع درجة الحرارة حتى 

عبر مضخة خاصة لمحلول الهيدروسلفيت يمكننا التحكم بغزارتها وممزوجاً مع  (الزمن األطول لأللوان الفاتحة)

 من كامل كميات هيدروكسيد الصوديوم.  22%

م هذه الطريقة فقط مع الغزول  :بطريقة البيغمنت عند درجات الحرارة العاليةصييييييباغة الغزول  -6-4 ت سااااااتخد 

الثقيلة التي يصاااعب تدفق الساااائل من خاللها بشاااروط درجات الحرارة المنخفضاااة، إذ تجري مرحلة الصاااباغة 

ترتفع نساااابة لضاااامان الوصااااول لمعدالت التدفق العالية حيث  (م   12)بالبيغمنت قبل إضاااافة القلوي عند الدرجة 

صااباغ البيغمنت المسااتنزفة داخل األلياف وبصااورة منتظمة بساابب ازدياد تبعثر البيغمنت عند درجات الحرارة 
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العالية، وتتم السايطرة على كامل العملية من خالل التحكم بإضاافة القلوي، ويمكننا توصيف هذه الطريقة بسلسلة 

 الخطوات:

 /د.م   (0)بمعدل  (م   12)فظة على درجة تبعثر األصبغة ثم حتى مع المحا (م   12)نرفع حرارة الحمام حتى  .2

 .(م   12-12)نبرد حتى  .0

 نضيف محلول هيدروكسيد الصوديوم الالزم. .3

 نضيف هيدروسلفيت الصوديوم. .2

 دقيقة نتبعها بإضافة الملح. (22-32)نتابع عملية الصباغة لمدة  .1

 بعد االنتهاء نشطف ونؤكسد. .1

 مالحظات:

 الطريقة بشكل خاص مع األلوان الفاتحة حتى الوسط.تستخدم هذه  -

 .(0)دقيقة لرفع نسبة االستنزاف وفق طريقة الصباغة  (21)ولمدة  (م   12)قد نلجأ لتبريد الحمام حتى  -

غ/ل مع األصااابغة الحسااااساااة لفوق اإلرجاع عندما تتم  (1-0)تتم إضاااافة نتريت الصاااوديوم أو الغلوكوز بمعدل  -

 .(م   12-12)عملية اإلرجاع خارج المجال 

: علينا التنويه أوالً بوجوب إجراء جميع معالجات الشاااااطف وفق االتجاهين، ونحتاج الشيييييطف واألكسيييييدة -6-5

 من أجل كيماويات األكسدة. pH: 9-10حمامات شطف لخفض درجة القلوية حتى  (2-0)عموماً لما يقارب 

وعلينا اساااتخدام الماء اليسااار في عمليات الشاااطف وتجنب الوصاااول لمحلول الليكو الحمضاااي عند انخفاض درجة    

تشاااااكل رواساااااب تخفض من ثباتية الغزول على االحتكاك في نهاية العملية الصاااااباغية، ل تداركاً  pH: 10القلوية عن 

ن إضااافة بعض هيدروكساايد الصااو غ/ل في حمام الشااطف األول (2)ديوم وهيدروساالفيت الصااوديوم بمعدل وي سااتحساا 

 .الغزل وخاصة مع األلوان الغامقة على سطح البيغماناتلتجنب ترسب 

 الصباغة على الجيكر:  -7

: نبدأ باألهمية مع خياطة األثواب بانتظام وقوة، ويساااتحسااان وضاااع قطعة قماش الطريقة العامة والمبادئ -7-1

بداية ونهاية البضاااعة لنتمكن من حمام منتظم على كامل القماش الواجب تلقيمه بطريقة  ال تكسااير أو إضااافية في 

منعاً  ةطوال فترة حمام الصاااباغ بعضااااً ظمة فوق بعضاااها تجعد معها، إضاااافة لضااارورة أن تكون الحواشاااي منت

 مختلف.لدخول الهواء على أحد أطراف القماش وبالتالي أكسدتها باكراً وتلونها بلون  

وعلينا قبل البدء بحمام الصاباغة تحضير البضاعة بشكل  جيد عبر عمليات الغسل والتبليل وضبط نسبة الحمام    

 يوناتكاتللوصول ألقل درجة تباين في اللون على امتداد طول القماش، والتأكد من تمام التخلص من آثار  (2:2)

 ليكو.الكالسيوم والمغنزيوم تداركاً ألي ترسب لمحلول ال

بلل م ويتطلب تحضااير الحمام األبيض درجة حرارة الصااباغة مع هيدروكساايد الصااوديوم والهيدروساالفيت مع   

ومنظف، لذا ندور الجيكر بعد إضااااااافة هذه المواد للوصااااااول لتجانس توزع هذه المواد والتخلص من بقايا الماء 

ع على مدى دورتين أو أكثر حساااب األكساااجيني ووصاااوالً لدرجة الحرارة الالزمة لنبدأ بإضاااافة الصاااباغ  ج  ر  الم 

 طول القماش.

دقيقة بدرجة حرارة ثابتة ونتابع اختبار شروط العمل للتحقق من ثباتها  (12-21)دورات ولمدة  (1-1)ندور    

فرغ ل نقصهما، وأخيراً نباستمرار عبر ورق األحواض األصفر ونضيف ما يلزم من القلوي والهيدروسلفيت في حا

ونشطف بالماء البارد دورتين إلى أربعة حسب درجة عمق اللون، ثم نشطف  (ون توقف حركة الجيكرد)الحمام 

 ونؤكسد.

: تالئم البضائع السميكة والتي تحتاج لمعدالت تخريق عالية يمكننا معها تشريبها طريقة البيغمنت األولية -7-2

قماش وصيف الطريقة بعد غلي وتبييض الالصباغ على شكل بيغمنت على البارد عبر عملية تحضير، ويمكننا ت

 على الشكل:

من الحجم النهائي المطلوب، ونضايف نصاف الصباغ المبعثر جيداً ونرفع درجة  %12: نمأل الحمام حتى 2الدورة 
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 وندور حتى الرأس اآلخر. (م   12)الحرارة حتى 

 الرأس اآلخر.حتى  (م   12): نضيف نصف الصباغ اآلخر ونبعثره بالماء وندور عند 0الدورة 

 ونضاااااايف ثلث كمية القلوي وثلثي،  (م   12): نسااااااتكمل بالماء البارد حتى وصااااااول درجة الحرارة حتى 3الدورة 

   وندور دورة واحدة. الهيدروسلفيت

 .(م   12): نضيف باقي القلوي والهيدروسلفيت وندور عند الدرجة 2الدورة 

حسب درجة عمق اللون، وأي إضافة للملح يجب أن تتم  (م   12): نتابع عملية الصباغة عند الدرجة 1ـااا  1الدورات 

 . (1و1)لأللوان الغامقة، وتتم إضافتها على دفعتين في الدورتين  (0)وفق طريقة الصباغة 

 قبل إضافة كيماويات األكسدة ونتبعها بعملية تصبين. بالماء البارد اً جاري اً شطف: نشطف 22ـ  1ان الدورت

 ر فلو والجّت: ڤالصباغة على آالت الونش واألو -8

 تتم الصباغة على هذه اآلالت بطريقتي نصف البيغمنت والبيغمنت الساخنة.    

رفلو، إذ ندور القماش عند أقل درجة حرارة ممكنة ڤ: تالئم هذه الطريقة آالت األوطريقة نصيييييف البيغمنت -8-1

قبل إضااافة الهيدروساالفيت الالزم لإلرجاع، وتتم مراقبة معدالت بعد بعثرة الصااباغ مع هيدروكساايد الصااوديوم و

 الصباغة البطيئة أثناء الحمام البارد، ويمكننا توصيف هذه الطريقة على الشكل:

-2.01) بمعدل *بماء يساااار يحوي عوامل تحلية وكربوكسااااي ميتيل ساااايليلوز (م   02)نبدأ الحمام عند الدرجة  -2

 دقائق. 22لمدة  غ/ل وندور( 2.3

نضااايف كمية هيدروكسااايد الصاااوديوم الالزمة والممددة بماء  يسااار، ويساااتحسااان إضاااافة عوامل تساااوية لأللوان  -0

 الفاتحة.

 دقائق. (22)نضيف الصباغ الالزم بعد بعثرته بالماء الدافئ وندور لمدة  -3

( في م   2)برفع درجة الحرارة بمعدل تبعها دقائق ن (22)نضاااايف كمية الهيدروساااالفيت الالزمة بعد حلها وندور  -2

 .(م   12) حرارة لدرجة وصوالً  الدقيقة

 دقيقة. لنشطف بعدها ونؤكسد ونغلي. (22-32)نتابع عملية الصباغة لمدة  -1

 ن*( لكربوكساي ميتيل سايللوز أرقام استبدال مختلفة، ولكل رقم استبدال فعاليته، لذا علينا أن نختار رقم االستبدال المناسب والذي يقي م

 توضع وترسب األصبغة بصورة عشوائية )المؤلف(.  

 جة مرونةتفضاااال هذه الطريقة عند الصااااباغة على آلة الجت حيث نحتاج لدر :طريقة البيغمنت السيييياخنة -8-2

ونضايف هيدروكسايد الصوديوم  (م   11-12)جيدة لتحقيق دوران أمثل، إذ يتم تدوير البضااعة عند درجة حرارة 

 والصباغ المبعثر قبل إضافة الهيدروسلفيت، وتتميز هذه الطريقة بتسويتها العالية، ويمكننا توصيفها على الشكل: 

 دقائق. (1)مع الماء اليسر الحاوي ما يلزم من عوامل التحلية وندور  (م   22)نبدأ الحمام عند  -2

 نضيف القلوي الالزم المذاب بالماء اليسر ونضيف عوامل التسوية حسب اللزوم. -0

 دقائق. (22)نضيف كمية الصباغ بعد بعثرتها بالماء الساخن وندور  -3

 دقيقة. (21)وندور  (م   11-12)نرفع درجة الحرارة حتى  -2

ونضاااايف الهيدروساااالفيت بعد حله بماء الحمام وندور  -لألزرق الضاااااوي  (م   12) –م(   12)نبرد الحمام حتى  -1

 دقائق. (22)

 دقيقة عند هذه الدرجة من الحرارة. (22-32)نتابع عملية الصباغة لمدة  -1

 نشطف ونؤكسد ونصبن. -1

ن إجراء عمليات الشااطف على آلة األو :األكسييدة -8-3 بشاارط المحافظة على الدوران المتواصاال  رفلوڤي سااتحساا 

للبضاااااااعاة واسااااااتنزاف الحماام كاامالً وتادريجياً لمرتين أو ثالثاً قبل إعادة ملئه بالماء اليساااااار ومراقبة نسااااااب 

غ/ل هيدروسلفيت لمنع األكسدة السطحية المبكرة لأللياف،  2.1بورق االختبار األصافر وإضاافة  سالفيتالهيدرو

 .pH: 10وأخيراً نضيف كيماويات األكسدة بعد ضبط درجة القلوية عند 

 تقنيات تحسين تسوية العملية الصباغية:  -9
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ساااليب ية، لِذا فإن ثمة أالساايللوزاأللياف تمتلك أصاابغة األحواض عندما تكون في مرحلة الليكو ألفةً عالية نحو    

 :ها على التسوية والتجانس، وأهمهاعدة متبعة لتحسين قدرت

 استخدام تقنية البيغمنت. .2

 استخدام العوامل المؤخرة وعوامل التسوية والتحكم بدرجة الحرارة. .0

 شرحها بالتفصيل.فاستخدام تقنية البيغمنت طبقت كما رأينا على الغزول والجيكر بصورة جيدة وتم 

لتحساااين  فض معدالت امتصااااص األصااابغة بدايةً أما اساااتخدام العوامل المؤخرة وعوامل التساااوية فيهدف لخ   

هجرتها، وتستخدم هذه العوامل بتراكيز  تزداد بانخفاض تراكيز الصباغ وتنخفض بارتفاعها حتى أننا ال نحتاجها 

 صبغة في مثل درجات عمق اللون هذه.مع الغوامق لخواص التسوية األساسية العالية لأل

، ونلجاأ لدرجات الحرارة المنخفضااااااة عند األخذ (م   11-12)وتعزز الحرارة هجرة وتخريق الصاااااابااغ عناد    

ة، في حين يالسااايللوزبطريقة نصاااف البيغمنت حيث تتخذ األصااابغة شاااكل الليكو ببطء لتساااتنزف داخل األلياف 

التركيز بعض المشاكل الناجمة عن ضعف انحالل محلول الليكو، وبتبلوره في نالحظ أنه وبمحاليل الليكو العالية 

 حمام اإلرجاع البارد ما يجعلنا نفضل الصباغة على البارد بطريقة خزان أصبغة األحواض.

  تعرية أصبغة األحواض: -11

سااوية بوجود عوامل ت يمكننا تعرية أصاابغة األحواض جزئياً بحيث تصاابح ألواناً فاتحة يمكننا إعادة صااباغتها   

يل ينڤمالئمة، ويتألف حمام اإلرجاع األبيض من هيدروكسااايد الصاااوديوم مع هيدروسااالفيت الصاااوديوم أو بولي 

غ/ل، ويستحسن تعرية األصبغة بشكل  كامل من الحمام األول منعاً لترسب األصبغة ( 0-2) بتركيز *البيريليدون

 على البضاعة. 

 ذات دور الكربوكسي ميتيل سيللوز )المؤلف( نينيل البيريليدوڤبولي *( يلعب 

 تراكيز العوامل المرجعة:  -11

تبين الجداول التالية كميات هيدروكسااايد الصاااوديوم والهيدروسااالفيت والملح التي تسااااتلزمها مختلف العمليات    

ما  طرح كميةالصاباغية، وعندما نعمل بطريقة خزان األحواض فإننا نضيف عوامل اإلرجاع قبل الصباغ، ويتم 

 يضاف للحوض من الكمية الكلية الواردة في الجداول التالية.

 (:202ويتم بنائه على النحو المبين في الجدول ) :خزان األحواض -11-1
 

 (202)الجدول 
 بناء خزان أحواض أصبغة السوالنترين

 وتتم بعثرتها أصبغة سوالنترين ميكروية أو ما يعادلها المادة

 مع

 هيدروسلفيت الصوديوم  بوميه  31الصوديوم  هيدروكسيد ماء

 2.01 3.21 12 2 جزء

 دقيقة 21-22م  لمدة  12ويترك الحوض عند درجة حرارة 
 

( بدراسات نظرية تعمدت األخذ بأرقام أكبر تداركاً 202: تم وضع أرقام الجدول )الصيباغة على الجيكر -11-2

 الصباغة وخاصة في أول دورتين.ألي عملية أكسدة قد تتم على الجيكر أثناء 
 

 (202)الجدول 

 كميات الحمام اإلجمالية على الجيكر ألصبغة السوالنترين

 22 1 1 3 2 لصباغ الميكروي: %نسبة ا

 2/1 2/3 2/1 2/3 2/1 2/3 2/1 2/3 2/1 2/3 نسبة الحمام لأللياف

 هيدروكسيد الصوديوم

 بوميه ° 31

 12 12 12 12 20 12 31 22 01 32 2الطريقة 

 - - 22 21 30 31 00 01 21 02 0الطريقة 

 12 31 01 32 02 01 21 21 22 20 سلفيت الصوديوم: غ/لهيدرو

 - - 02 02 21 21 20 20 22 22 ملح طعام أو غلوبر: غ/ل
 

ت األرقام هنا على أسااس نسبة حمام صيباغة الغزول والصيباغة على الجت -11-3 ، لِذا يتوجب (22:2): ط ِرح 

علينا اسااتدراك هذه النسااب برفعها عند انخفاض نساابة الحمام وخفضااها عند ارتفاع نساابته، باإلضااافة السااتدراك 

 (:200بعض العوامل األخرى كالتهوية، ونرى هذه األرقام في الجدول )
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 (200)الجدول 

 كميات الحمام اإلجمالية على الجت ألصبغة السوالنترين

 22 1 1 3 2 لصباغ الميكروي: %نسبة ا

 هيدروكسيد الصوديوم

  بوميه  31

 22 31 32 03 21 2الطريقة 

 - 02 21 02 22 0الطريقة 

 20 1 1 1.1 2 سلفيت الصوديوم: غ/لهيدرو

 - 03 21 23 1 ملح طعام أو غلوبر: غ/ل
 

 (:203ونجد ما يخصه من أرقام في الجدول ) :الصباغة على الونش -11-4
 

 (203)الجدول 

 ألصبغة السوالنترين الونشكميات الحمام اإلجمالية على 

 %22 %1 %1 %3 %2 نسبة الصباغ الميكروي

 2/32 2/02 2/32 2/02 2/32 2/02 2/32 2/02 2/32 2/02 نسبة الحمام لأللياف

 هيدروكسيد الصوديوم

  بوميه  31

 00 32 21 01 21 02 23 21 22 21 1الطريقة 

 - - 23 21 22 23 1.1 22 1 1.1 2الطريقة 

 22 20 1 22 1 1 1 1 1 1 سلفيت: غ/لهيدرو

 - - 02 02 21 21 20 20 22 22 ملح طعام أو غلوبر: غ/ل
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 البحث الرابع
 

 "الديازولوزية بأصبغة النفتول " صباغة األلياف السيل
 

 مقدمة:  -1

ه غمرب 1122لوزية على يد العالم هوليداي عام داخل الشعيرات السيلزيء الصباغي تم اكتشاف إمكانية توليد الج   

 فتيل أمين أو بارا: ألفا وبيتا نتول ومن ثم ديأزته بأحد المركبينبمحلول قلوي لمركب فينولي هو البيتا نف األلياف الخام

 .ري فقطان األحمر البرتقالي والخماألنيلين وأعطت هذه البداية إمكانية الحصول على ألو نيترو

ما  لوزيةذي األلفة األعلى لأللياف السيل ASاكتشفت شركة غريشيم الكترون مجموعة النفتول  2120وفي عام    

، ذلك أن مجموعة العالم هوليداي كانت تعاني عند غمرها باتيات هذه األصبغة وعدد ألوانهان كثيراً من ثحس  

ما يجعل الكثير منها يتديأز على سطح القماش أو في المحلول ليتوضع اإلظهار من هجرة  باتجاه الحوض  بمحلول

، أما هذه فقد أمكن لأللياف االحتفاظ بها بمعدالت أعلى ما يؤدي ما يؤدي بالنتيجة لثباتيات ضعيفةعلى األلياف 

 معاكسة.لبالنتيجة لثباتيات أفضل بكثير ألن الديأزة داخل الشعيرات ترفع من صعوبة االنحالل أو الهجرة ا

 
أما عن سبب اتساع طيف ألوانها فيعود الكتشاف مجموعة كبيرة من األمينات القابلة للديأزة والقادرة على    

 .ASالتزاوج مع النفتول 

مجموعتي البرنتول الشبيهة بالنفتول والبرنتامين اللتان تعتبران أسساً ثابتة  ICIطرحت شركة  2102وفي عام    

، ومن ثم البني واألسود لى مجموعة ألوان: األحمر، البنفسجي الخمري، األزرقيث أمكن الحصول عوبح

 واألخضر.

م ، ويتيتكون جزيء صباغ اآلزو من تزاوج أساس نفتولي مع أمين عطري يحوي زمرة آزومبدأ أصبغة اآلزو:  -2

 :ذلك عبر مرحلتين أساسيتين

جفيفه الصوديوم وغمر القماش فيه ثم ت بهيدروكسيدآ ـ تحويل النفتول غير الذواب بالماء إلى مركب  ذواب بتصبينه 

 كما في المعادلة:

 
 نفتول غير ذواب                    نفتول ذواب                                                                 
 

 :لةود حمض كلور الماء بحسب المعادالديازونيوم عبر تفاعله مع نتريت الصوديوم بوج ب ـ تحويل األساس لملح

 

غمر القماش المنفتل في محلول الديازوينوم ـ أي محلول ب: ومج ـ المزاوجة بين النفتول المتصبن وملح الديازوني

 اإلظهار ـ ليبدأ ظهور اللون بحسب التفاعل:

 

 مركبات التزاوج:  -3

 النفتول: عند اختيارنا للمركب النفتولي فإننا نبحث عن مواصفات  ال بد له من تحقيقها وأهمها:مركبات 

 آ ـ قابلية نفوذ عالية.
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 .ت تزاوج عالية المقاومة لالحتكاكب ـ إعطاء مركبا

ابط ، ووجود روNH-لوزية بوضع مجموعة األميد فتولي للنفوذ داخل األلياف السيلوترتبط قابلية المركب الن   

 مترافقة كما المركبات الثالث التالية:
 

 
 

وبإدخال متبادالت مثل الكلور  DAوترتفع القابلية أكثر وأكثر بازدياد الروابط األميدية كما في برينتول    

وبرنتول  LTRكما هو واضح في المثالين برنتول  بعضاً والميتوكسي ووضع هذه المجموعات بالنسبة لبعضها 

LC إذ نجد أن ،LC  أكثر نفوذاً منLTR: 
 

 
 

 أنواع مركبات التزاوج:  -4

وبحيث اتسعت دائرة االختيار بشكل واضح الختيار المركب األنسب  ،كبير بشكل  ازداد عدد مركبات التزاوج    

لتحقيق كل من اللون والثباتية المطلوبين عالوةً عن بعض المواصفات األخرى، لِذا فإننا سنعرض هنا لبعض مركبات 

 التزاوج المعروفة صناعياً والتي يمكننا تصنيفها في ثالث مجموعات:

 : وصيغتها العامة التي سبق ومرت معنا:" ASنفتول  "سي النافتوليك مشتقات أنيليد حمض هيدروك -2-2
 

 
 أحد الجذور الستة التالية: R حيث يمكن أن تكون

 
 : أنيليد االنترانين وكربازول وبنزوكربازول لهيدروكسي الحموض الكربوكسلية -4-2
 

 
Naphtol AS – GR 

 

، هذا االستبدال إعطاء ظالل صفراء باستبدال النفتول باالنتراسين، وينتج عن ASويتميز هذا المركب عن النفتول 

ظالالً  AS-SRكربازول يعطي عند اختيار أسس مناسبة مثل النفتول  في حين أن استبدال نواة النفتالين بالبنزو

 .بنية غامقة وسوداء
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 األصفر الليموني حتى البرتقالي :وتتميز هذه المجموعة بإعطائها يتيل حمض الخل: اأنيليد  -4-3

 
ومن أهم عيوب هذه المجموعة قابلية نفوذها الضعيفة ما يؤدي لثباتيات احتكاك ضعيفة أمكن تحسينها باستخدام 

  المركبات:

 
 تصنيف المركبات النفتولية حسب قابليتها للنفوذ:  -5

قدرتها على النفوذ داخل شعيرات القطن وبما يمكننا تصنيف المركبات النفتولية إلى أربعة مجموعات حسب    

يمكننا من حسن استخدامها، ففي حين تستلزم عملية الصباغة نفوذاً عالياً نجد أن الطباعة والصباغة على الباد 

 تستلزمان نفوذاً ضعيفاً أو متوسطاً:
 

 عالية جداً  عالية متوسطة منخفضة النفتول

 …AS, AS – D… AS – BO, AS – E… AS – BT… AS – S, AS – SG سرعة النفوذ
 

 أسس الديأزة وأمالح الديأزة الثابتة:  -6

زيادة كبيرة، وازداد بالتالي عدد األلوان الممكن الحصول عليها  ASازداد عدد األسس المعروفة منذ اكتشاف النفتول    

بصورة كبيرة، إال أنها ليست جميعها على نفس الدرجة من الثبات للغسيل والضوء لِذا فإننا سنتعرض هنا لأللوان ذات 

لملونة تحت اسم األمالح ا الثباتيات العالية، واألسس المتداولة عالمياً إما أن تسوق تحت اسم األسس الثابتة، أو كأمالح

 مثل: الثابتة، إال أن أغلبها يباع على شكل أمالح كلور التوتياء
   

Fast color bases or fast color salts: Orange GR, Red 3GL, Scarlet ZG, Blue 2B, Black K … 
 

ازونيوم ألمينو ثنائي فينيل فهي كلوريدات الدي The variamine Blue Saltsأما أمالح الفاريامين األزرق    

وعموماً يمكننا تقسيم األمالح الثابتة  .كبريتات الديازونيومو فه Garnet GBC، في حين أن الملح غارنت أمين

 لمجموعتين:

 وهي مجموعة األمالح الثابتة في الوسطين المعتدل والحمضي، ويمكنها توليد مركب الديازو المجموعة األولى:

 ويمكننا قسمتها أيضاً ألربعة أقسام: بمجرد حلها بالماء،

 آ ـ مركبات ديازو مثبتة كأمالح الكلور والكبريتات.

 Complex Salts ب ـ مركبات ديازو مثبتة كأمالح معقدة:

 Salts of aryl Sulphanic acid ج ـ مركبات ديازو مثبتة كأمالح سلفونيك:

 د ـ خليط مجفف لألسس مع الحمض وملح النتريت.

وهي مجموعة األمالح الثابتة في الوسطين القلوي والمعتدل ويمكنها توليد مركب ديازو بمجرد  :الثانيةالمجموعة 

 :وأول ما استخدم مع أسس البيتا نفتول ، ونجد من أهم أنواعهاجتها بالحمضإذابتها ومعال

  Nitroanisdine –P أزرق محمر ضعيف الثبات للنور:، Naphta lamine – α: الخمري

وجد أن إدخال مجموعات وتمر استخدام هذه األسس باإلضافة إلى األريل أمين الحاوية مجموعة أمين ونيترو، واس   

 الكوكسي أو هالوجين على النواة يعطي مع مركبات التزاوج ألواناً ذات خواص ثبات جيدة على النور والكلور.
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وبدخول هذه المجموعات نحو الموقعين أورتو وبارا ينحرف اللون عن الموقع ميتا كما يبين المثال التالي مع    

 : Sالنفتول 

 
  

 برتقالي برتقالي محمر أحمر
 

 ، فمثالً يعطي الفاريامينباتجاه اللون األزرقللون وتحوله كما يؤدي تكبير حجم الجزيء الزدياد درجة عمق ا   

 لونا أزرقاً عالي الثباتية على النور: S-Dاللون األزرق ومع النفتول 

 
Variamine  blue  B 

ألواناً ذات ثباتيات جيدة على النور ضعيفة  على  GBC، الغارنت GB، الخمري Bولقد أعطت األسس: األحمر 

 الغسيل.

 
  

 

مع  SA-TRالنفتول  التي يتم تحضيرها من هذه المجموعة لون األحمر التركي الذي يحضر منوأهم األلوان 

األساس األحمر  وعندما يكون المطلوب نفتوالً عالي النفوذ نستخدم، CTوبرنتول  TRساس األحمر الثابت األ

 BNمع برنتول  KBالثابت 

للحصول على لون األحمر التركي بثباتيات  ITRابت مع األساس األحمر الث AS- ITRثم ظهر فيما بعد النفتول    

 عالية جدا ً:

  
 AS-ITRالنفتول  ITRاألساس األحمر الثابت 

                                 

 :Red FRوأمكن الحصول على بعض أنواع األحمر القرمزي من مشتقات أكسيد ثنائي الفينيل مثل    
 

  
 FGاألساس األحمر الثابت  IVأساس سيبا سكارلت 

 

الحصول على لون البرتقالي المصفر  OTمع البرنتول  GCويمكننا بمزاوجة أساس الكلورانتين البرتقالي    

 :دخال مجموعات ثالثي فلور الميتيلبثباتية نور  متوسطة، ويمكننا تحسين هذه الثباتية بإ
 

    
Orange GC Orange RD Orange GCD golden Orange GR 

                                        

 AS-L3Gمع أحد أنواع النفتول:  GCفي حين أننا نحصل على األلوان الصفراء من مزاوجة األساس األصفر    

, LG –AS  G, -AS  علماً بأن األساس األصفر ،GC هو (. HCl2NH – 4H6C –Cl .)  

 .AS-D, AS-RS, ASمع أحد النفتوالت:  Bأما األلوان الخضراء فيمكننا تحضيرها من مزاوجة الملح الثابت 
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 وأخيراً يمكننا تحضير ألوان األسود والبني باستخدام نفتول مناسب مع أحد األسس:
 

 
 

 
 

  ق الصباغة:ائطر -7

، ويشترط للوصول ألعلى درجات الثباتية الصباغة وفق مراحل أساسية ثالثة: نفتلة ، إظهار، إنهاء تتم عملية   

ل ، وسنتطرق هنا لكل من هذه المراحعمليات قصر نصفي أو كامل أحياناً التجهيز األولي الجيد قبل النفتلة بإجراء 

 على انفراد:

 ا عملية الغمر فاإلظهار المباشر أو التجفيف.: يتم تحضير محلول النفتول أوالً لتتبعهالنفتلة -1-2

 إذابة النفتول: ويمكن إجرائها على البارد أو على الساخن. -1-2-2

بوميه وتحرك  (31)الصوديوم  هيدروكسيد: اإلذابة على الساخن: يعجن النفتول مع عامل مبعثر ثم يضاف محلول آ

ينة ، وبعد التأكد من تمام تجانس العجألصلي غير ذوابخدم ألن النفتول اجيداً حتى يتصبن كامل النفتول المست

من  الصوديوم الالزمة هيدروكسيد، وتختلف كمية تدريج حتى الحصول على محلول رائقنمدد بالماء الساخن بال

 .لصانعةنفتول  آلخر لِذا فإنه من الضروري االلتزام الدائم بتعليمات الشركات ا

ترسب المعلقات التي قد نجدها في المحلول عند استخدام الفورم ألدهيد كمادة  وتمنع إضافة العوامل المبعثرة من   

 حافظة إضافة لرفعها الثباتية على االحتكاك.

أما إضافة الفورم ألدهيد والغراء فتتم كمواد  حافظة في حمام الصباغة أو على األلياف واألقمشة المنفتلة لمنع    

 تأكسدها وبحسب المعادلة:

 
 

ند عويتمتع المركب الناتج بثباتية جيدة عالوةً عن أن مجموعة هيدروكسيد الميتيل المتكونة سرعان ما تتكسر 

، ومن الضروري اإلشارة هنا إلى أنه يستحسن عدم إضافة الفورم ألدهيد في حالة التزاوج ليعود المركب األصلي

 كونه يحد من قدرته على التزاوج. AS-Gالنفتول 

 هيدروكسيد: يعجن النفتول مع الغول الصناعي حتى تمام الذوبان ثم يضاف محلول على الباردب ـ اإلذابة 

 بوميه في ماء دافئ ومادة غروية واقية لعدم ثبات المحاليل المحضرة بهذه الطريقة.  (31)الصوديوم 

م دسة إال أنه يستحسن عـوبرغم أن إضافة الفورم ألدهيد والغراء تجنبنا الحصول على ألوان عاتمة وغير متجان    

 :استخدامها في الحاالت التالية

 .عند المعالجة الفورية للنسيج المنفتل في حمام اإلظهار 

 .عند التجفيف المباشر للنسيج قبل اإلظهار 

 .عند إجراء النفتلة بدرجات حرارة عالية 

تنفاذ على عدة مد سرعة االس، وتعتبعضاً : تتباين سرع استنفاذ النفتوالت عن بعضها استنفاذ حمام النفتول -1-2-0

 :عوامل، أهمها

 .نسبة الحمام للخامة 

 .كمية الملح المضافة وتركيز وفعالية العامل المبلل 

 .درجة حرارة الحمام 

 .زمن الغمر وقابلية النفوذ للنفتول المستخدم 
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عب حمامات ، وكذلك تلنفوذفاذ النفتوالت الضعيفة الويؤثر ملحا الطعام أو غلوبر بصورة  جيدة على سرعة استن   

الصباغة العالية التركيز ونسبة المحلول للخامة المنخفضة نفس الدور، لِذا فإن عدم التقدير الجيد لكمية الملح 

 المضافة قبل بدء العمل قد تؤدي بزيادتها لترسب النفتول على األلياف ما يسبب تراجعاً في الثباتية على االحتكاك.

، ومع ذلك فإن رفعها عن حد  معين قد يسبب ترسب على رفع معدالت النفوذ والتسوية فتساعدأما درجة الحرارة    

، وفي نظم الصباغة (م   31-32)النفتول وخاصة بوجود الفورم ألدهيد لذا فإنه ال ينصح برفع درجات الحرارة عن 

 .(م  12-22)اآللية عن 

ه على النفوذ لأللياف والعوامل المساعدة وخاصة المبلالت وأخيراً فإن زمن الغمر يتعلق بنوعية النفتول وقدرت   

 إضافة لنسبة الحمام وشكل اآللة.

حفظ محاليل النفتول: يمكن حفظ محاليل النفتول ألسابيع دون أن يظهر فيها أي عكر، وفي حال ظهور  -1-2-3

محلول ن منضيف لهما بعض الصوديوم، لِذا فإننا نأخذ عينتين و هيدروكسيدعكر يكون السبب زيادة أو نقصان 

 الصوديوم وحمض الخل حتى اختفاء العكر ونعالج حسب النتيجة. هيدروكسيد

 Sتطبيق عملية النفتلة على الجيكر: تستلزم آلة الجيكر أنواع نفتول ذات قدرات نفوذ  عالية مثل النفتول  -1-2-2

 للوصول إلى أعلى درجة استنفاذ بمساعدة درجة الحرارة والملح. 

ليمرر القماش عدة  (م  12-12) يحضر محلول النفتول ويضاف إلى ماء الحوض وترفع درجة الحرارة حتى

دورات ومن ثم يتم خفض درجة الحرارة ونبدأ بإضافة الملح على دفعات وعند كل رأس لرفع معدل االستنفاذ مع 

مطلوبة نمرر القماش مباشرةً على ، وعند الوصول لدرجة االستنفاذ الفظة على معدالت التجانس والتسويةالمحا

محلول اإلظهار أو يتم تجفيفه بسرعة ليتبعها المعالجة بمحلول اإلظهار مباشرةً والذي يحوي بعضاً من الحمض 

 لتعديل قلوية القماش.

 ااإلظهار: تتم عملية اإلظهار في حمام الديأزة ، وتتم عملية ديأزة األسس الثابتة بحمض اآلزوتي الذي يعطين -1-0

، ويتم الحصول على حمض اآلزوتي في المحلول بإضافة حمض القادر على التزاوج مع النفتوالتملح الديازو 

 كلور الماء ونيتريت الصوديوم:

 
زونيوم عند درجات م( خوفاً من تفكك ملح الديا  02-21وتتم عملية الديأزة عند درجة حرارة الغرفة أو أقل )   

 حياناً إلضافة بعض الثلج للوصول لدرجة الحرارة هذه.، وقد نضطر أالحرارة األعلى

ات الشركات لتزام بتعليمفي سهولة وشروط ديأزتها لِذا فإنه من المهم اال بعضاً وتتباين األسس الثابتة عن بعضها    

حجم من الماء المغلي، ثم  (32)في  P-nitr aniline، وتقوم الطريقة التقليدية على تحضير األساس الصانعة

حجوم ماء بارد فيترسب  (22)حجم من حمض كلور الماء حتى يصبح المحلول رائقاً فنضيف  %(1.1)يضاف 

 درجةتى حلق نيتر األنيلين المتساند مع جزيئة حمض كلور الماء على شكل حبيبات ناعمة جداً، يبرد المع -بارا

 .م ماء بارد ويضاف للحوض بالتدريجحج (02)الصوديوم في حجم من نيتريت  (2) ، ويذاب(م   2-3)حرارة 

نيتر األنيلين المديأز مع غير المديأز، وغالباً  -ويعمل حمض كلور الماء الزائد في الحمام على منع تزاوج بارا   

اف حسن أن يض، ويستالتي تمنع من التزاوج مع النفتولما ي ضاف ملح موقي للحد من ارتفاع درجة الحموضة 

 قي.اوح خالت الصوديوم كمل

، وأن يحوي على درجات حرارة منخفضةعند مكان وحفظه عن الضوء قدر اإل حجب محلول الديازو ويتوجب   

ـ  ـ كما سبق وذكرنا  سفات وقد تضاف أمالح الفوحمض الخل لتعديل القلوية المحمولة على القماش من مرحلة النفتلة 

المساعدة مثل ايتوكسيالت األغوال الدسمة التي ترفع من نفوذ مركبات قية، وأيضاً بعض العوامل اوكأمالح 

 الديازو إلى األقمشة المنفتلة وبالتالي ترفع من القدرة الصباغية والثباتية على االحتكاك.

ول اف الماء للوصأما تحضير محاليل األمالح الثابتة فيتم بعجنها مع قليل من الماء وحمض الخل ومن ثم يض   

، تجنباً لتفكك الملح (م   22)ارة التي ال يجوز أن تتجاوز ، ومن الضروري االنتباه لدرجة الحرز المطلوبللتركي
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وكما  ،ول من القماش المنفتل إلى الحمامويستحسن تصفية المحلول ومن ثم إضافة ملح الطعام لمنع استنزاف النفت

 مل على تعديل قلوية القماش المنفتل.هو الحال مع حوض األساس فإن زيادة حمض الخل في حوض الملح تع

 تانا: تعتبر الثباتية على االحتكاك أهم المشاكل التي تواجه أصبغة النفتول والتي تتحول لبيغممرحلة اإلنهاء -1-3

ات ر، ومن المالحظ أن استخدام مركبات تزاوج عالية النفوذ داخل الشعيديأزتها وتزاوجها داخل الشعيرات بعد

 ، إال أنه ال يتيسر لنا دوماً الحصول على هذه المركبات باأللوان المطلوبة.احتكاك عاليةتعطينا ثباتيات 

داخل  ويتجه بعض هذه الجزيئاتتتجمع على شكل جزيئات بلورية أحادية داخل الشعيرات،  تاناوقد ثبت أن البيغم   

لماء الساخن ف بتأثير انحو سطح األليالوز، ويتجه بعضها اآلخر المناطق غير المتبلورة من السيل الشعيرات باتجاه

، وبالتالي فإن عمليات التصبين القوية والتي يكون هدفها إزالة الجزيئات الصباغية السطحية تساعد والمنظفات

، وخاصة عند درجات الحرارة العالية، لذا يستحسن معاكسة من عمق األلياف إلى سطحهاعلى انتشار اللون بهجرة 

وعلى مرحلتين: األولى النتزاع الجزيئات السطحية، والثانية  (م   12)عند درجة الحرارة  إجراء عملية التصبين

 لتجميع وانتشار الصباغ من جديد بصورة أفضل.

ومع ذلك  ،صبين ورفع الثباتية على االحتكاكولكل شركة مادة ترشحها على أنها العامل األفضل لعمليات الت   

/ل لتعديل ( غ0)صوديوم ال هيدروكسيدرق التصبين تقوم على الشطف بمحلول فإنه من الثابت تقريباً أن أفضل ط

 (م   222-11)/ل وبدرجة ( غ1-0)، ومن ثم التصبين بمحلول المنظف وكربونات الصوديوم بتركيز الحمض الزائد

 دقيقة بحسب النفتول واألساس المستخدمين. (32-22)لمدة 

  :ولتعرية ألوان النفت -8

لة تقوم على ، لِذا فإن أنسب طرق اإلزاالي تجاه عمليات الغسيل والتبييضأصبغة النفتول بثباتها العتتميز معظم    

ض ، أو تكسير مركبات اآلزو ببعأو أحد مشتقاته عند درجة الغليانتحطيم رابطة اآلزو بإرجاعها بالهيدروسلفيت 

 .مركبات األمونيوم الرابعية مثل سيتيل ثالثي ميتيل بروم األمونيوم

أما مركبات النفتول عالية النفوذ فمن الصعب جداً إزالتها كلياً، لِذا فإن معالجتها تتم غالباً بغلي القماش مع مادة    

دقيقة، ومن ثم تخفض درجة الحرارة ويضاف  (21-32)الصوديوم لمدة  هيدروكسيدفعالة سطحياً موجبة وبوجود 

يقة أيضاً، ليعالج أخيراً بتحت كلوريت الصوديوم إلتمام عملية دق (21-32)الهيدروسلفيت وتستمر المعالجة لمدة 

 اإلزالة والتبييض.
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 الخامسالبحث 
 

 صباغة األلياف الصوفية باألصبغة الحمضية
 

  مقدمة: -1

مضي حي صبغ الصوف بعدة أنواع من األصبغة: الحمضية، المعدنية المعقدة، وأصبغة فعالة يتم تطبيقها بوسط     

 وسنعرض هنا لألصبغة الحمضية بشكل  خاص. ،مثل أصبغة البروسيالن

 ـ األصبغة الحمضية:  2

يطلق على األصبغة الحمضية هذا االسم لسببين: أولهما أن أنواعها األولى كانت ت ط ب ق من حمام حمضي معدني    

زمرة ب السلفوني أو الكربوكسيلي أنيونهرتبط يظمها أمالح صوديومية لحمض  عضوي أو عضوي، وثانيهما أن مع

الصوف األمينية، وكان ال بد من تحضير الصباغ على شكل ملح صوديومي لحمض السلفون أو الكربوكسيل لقابلية 

الحمض الحر العالية على امتصاص الرطوبة ما يؤدي لمشاكل كبيرة عند عمليات الخزن أوالً وصعوبة عزل 

 الحمض الحر نفسه ثانياً.

 : تتوزع األصبغة الحمضية بحسب بنيتها الكيماوية علىاألصبغة الحمضية حسب البنية الكيماوية تصنيف -2-1

ساااااابع مجموعاااات، وهي مشااااااتقاااات: ثالثي فينيااال الميتاااان، اآلزو وثناااائي اآلزو، النترو، اآلزو بيرازولون، 

 االنتراكينون، الفتالوسيانين، اإلكسانتين.

تتوزع األصاابغة الحمضااية بحسااب شااروط تطبيقها لثالث  :التطبيقتصيينيف األصييبغة الحمضييية بحسييب  -2-2

 مجموعات:

 :pH 2-3: تتميز بضااااعف ألفتها تجاه الصااااوف ما يسااااتوجب تطبيقها من درجة حموضااااة المجموعة األولى -

وبالتالي الساتخدام حمض  قوي كحمض الكبريت ليصير استنزافها أعظمياً، ويطلق عليها اسم األصبغة الحمضية 

بساابب الحالة التي يتواجد فيها الصااباغ في المحلول، وبساابب سااهولة هجرتها من مكان آلخر والذي يرفع  المعلقة

 وضعيفة على الغسيل. على النور جيدة من تسويتها، وتتمتع هذه المجموعة بثباتية

، وال :pH 5,2-6,2من حمام حمضي  تطبيقهايستحسن  ،تتميز بألفة عالية جداً تجاه الصوف :المجموعة الثانية -

 قته، وتتميز هذه المجموعة بثبات جيدحاجة الساااااتخدام ملح غلوبر معها كونه يعزز االساااااتنزاف هنا بدالً من إعا

 على الغسيل ويعيبها تسويتها الضعيفة وميلها لتشكيل محلول غروي أكثر منه معلقاً.

 ندعويكون محلولها غروياً معلقاً  وتتميز باألفاة كبيرة تسااااااتوجاب تطبيقها من حمام  معتدل، :المجموعاة الثاالثاة -

منخفضاااااة، ومع ارتفاع درجة الحرارة تصااااابح أقرب للمعلقة، وتعتبر تساااااوية هذه المجموعة الحرارة الدرجات 

جاه تتطبيقها لقدر كبير  من الدقة، وتستخدم مع األقمشة الواجب تلبيدها كونها جيدة الثباتية  يحتاجضعيفةً جداً، لِذا 

 والغسيل. النور

 العوامل المؤثرة على الحما  الصباغي: ـ 3

م أي  تأثير الحمض -3-1 : خضع تفسير آلية عمل الحمض وتأثيره على العملية الصباغية لدراسات  كثيرة لم ي حس 

لنسااج البروتينية باألصاابغة الحمضااية تقوم على تشااكيل ارة  مطلقة، ومن أهمها: إن آلية عملية صااباغ منها بصااو

نية، إذ يحوي الصااوف زمراً كربوكساايلية حمضااية وزمر أمين أساااسااية، وبالتالي فإنه مادة أمالح مع الزمر األمي

+مذبذبة، وتجذب المجموعة 
3NH  الصباغ السالبة وفق التفاعل: أيونالموجودة بالصوف 

 

D3NH------→  --+ D  +
3NH------- 

 ارتباط زمر أمين الصوف بأيون الصباغ الحمضية
 

وتفسير آخر على أن الحمض يحرر الصباغ من شكله الملحي لشكله الحمضي الحر، ون قِض  هذا التفسير بأن    

 الحاجة للحمض المضاف أكبر من الحاجة لتحرير الجزيئات الصباغية.

ميلي مول حمض، وهذا ما  (2.11-2.1) وتفساااير لهاردت وهارويس يقول أن كل غرام صاااوف يحتاج لـااااااااا   

 زمرتي سلفون فإن امتصاص الصباغ ينخفض إلى النصف.مع صبغة زمرة السلفون الواحدة أما ينطبق على أ
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أنيون ة وتجه باتجاه الزمرة الكربوكسيلية السالبيكاتيون ه تأينوتفسير أخير آلليد يقوم على أن الحمض يعطي ب    

باغ، وهو الص أنيونالحمض ب أنيون تجه نحو الزمرة األمينية الموجبة، وبإضافة الصباغ ومع الزمن يتم استبدالي

تفساااااير معقول جداً في حالة المجموعتين األولى والثانية، في حين يقوم ارتباط المجموعة الثالثة التي يتم تطبيقها 

اندرفالس إضااااااافة للقوى ڤمن حماام معتادل على جملاة  من القوى الفيزياائياة مثال الروابط الهيادروجينية وروابط 

 الالقطبية.

: اسااتخدم ملح غلوبر مع األصاابغة الحمضااية كعامل تسااوية كونه يملك فعالً معيقاً بدرجات ر الكهرليتتأثي -3-2

حرجة يسالك الملح فوقها سلوكاً معاكساً إذ يعزز االستنزاف  pHالحموضاة العالية، وقد وجد أن لكل صاباغ قيمة 

ة الثاني معزز اسااااااتنزاف مع المجموعة، وملح غلوبر تسااااااوية للمجموعة األولىبدالً من أن يعيقه، وهكذا ي عتبر 

 التفاعليةوأضفنا ملح غلوبر فإن المراكز  W+الموجبة في الصوف هي  التفاعليةالثالثة، فإن اعتبرنا أن المراكز و

 الكبريتات إلزاحتها واالرتباط بدالً عنها: أنيونالكبريتات، ويدخل الصباغ في تنافس مع  أنيونسترتبط ب

 
وللتأكد من ذلك نأخذ قطعتي صوف مصبوغتين: أولهما من المجموعة الحمضية األولى، وثانيهما من المجموعة 

الثالثة التي تحتاج وساااااطاً معتدالً أو ضاااااعيف القلوية، وبغلي القطعتين بمحلول ملح غلوبر نجد أن األولى دخلت 

لون ها تلون حمام الغلي، أما حمام الثانية فلن يتالصااااباغ المرتبط نجم عن أنيونالكبريتات و أنيونحالة تنافس بين 

 .أنيون الكبريتات سيعزز ارتباط أنيون الصباغألن وجود 

ويزداد  (م   31) الحرارة درجةالصااااااباغ من المحلول الصااااااباغي عند يبدأ امتزاز  :تيأثير درجة الحرارة -3-3

عة الثالثة الحمضاااية فال يمكن تطبيقها بازديادها، ولكل صاااباغ درجة حرارة امتزاز أعظمي، أما أصااابغة المجمو

، وهذا ما يستوجب رفع (م   12)، وتكون درجة الحرارة الحرجة لمعظم أفرادهـا بحدود (م   12)دون درجة حرارة 

 درجات الحرارة عنها بعناية وحذر تداركاً الستنزاف  سريع تنخفض معه معدالت التسوية.

تأثيرات الحمض وملح غلوبر كعاملين يمكننا من خالل التحكم بهما : عالوةً عن تأثير العوامل المسيييييياعدة -3-4

لذي ا رفع معدالت التساوية فإن ثمة إضاافات تعزز مواصفات العملية الصباغية، فاست خِدم  بادئ ذي بدء البيريدين

لتسوية امعززاً بذلك  بعضااً مذيب  جيد  لألصابغة الحمضاية وبالتالي يمنع من تجمعها على بعضاها مبعثر  ويعمل ك

ته التي تسااامح ويللصاااباغ، وتقوم آلية عمل البيريدين على قل ألفةً في الوقت الذي يجعل فيه من الطور المائي أكثر 

عند االقتراب من درجة  يتحلمه ويتحررالحمضااااااي الحر، وال يلبث أن  بشااااااكله له باالتحاد مع جزيء الصااااااباغ

نة بمواد فعالة ساااااطحياً مثل الزيوت المسااااالف لساااااميته يدين، ثم اساااااتبدل البيرهحرارة الغليان لينتهي األمر بتطاير

ها الهام نجد مفعولواساااترات حمض الكبريت لساااالسااال برافينية طويلة، فعالوةً عن الدور المبعثر لهذه المركبات 

 فاعليةالتعامل  مبلل على رفع مساتويات التشريب الصباغية، ثم ظهرت مجموعة العوامل بوصافها في المسااعدة 

التي يمكنها خفض التوتر السااطحي وبالتالي تساااعد على اختراق الماء لأللياف وحمل الصااباغ  لالأيونيةاسااطحياً 

 إلى داخل األلياف.

: األيونيينذات المركزين  Restraining agentوأخيراً ظهرت طائفة عوامل التسااااااوية المؤخرة أو الكابحة    

 موجب وآخر سالب ولها البنية:

 
 

الصباغ السالبة بدرجات الحرارة المنخفضة وطور رفع  أيوناتإذ ترتبط ذرة اآلزوت الموجبة بتشكيلها معقداً مع 

ة  ة على بقاء جزيء الصااااباغ المرتبط معها بحالتأينأكساااايد االيتيلن غير الم بوليالحرارة، بينما تحافظ ساااالساااالة 

ة الحرارة وتتحرر الجزيئات الصباغية بصورة  تدريجية منحلة  في المحلول، ويبدأ المعقد بالتفكك مع ارتفاع درج
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( بعض أنواع التساااوية لبعض الشاااركات 202ما يرفع من درجة تساااوية العملية الصاااباغية، ونرى في الجدول )

 والخاصة باألصبغة الحمضية للصوف والنايلون.
 

 (202الجدول )

 بعض عوامل التسوية الخاصة بأصبغة الصوف والنايلون

 التركيب الكيماوي الشحنة الفعالية الشركة المادة

 EUبيرغين 

 د. بتري

تسوية للصوف باألصبغة الحمضية وللنايلون باألصبغة 

 الحمضية والمعدنية المعقدة
N 

 ألكيل أمين ايتوكسيالت 

 مع بولي غليكول ايتر
 سلفات أميد ايتر A 0:2تسوية للصوف باألصبغة المعدنية المعقدة  MKLبيرغين 

 TAMبيرغين 
والحمضية وللبولي أميد  التفاعليةتسوية للصوف باألصبغة 

 باألصبغة الحمضية
N ألكيل أمين بولي غليكول ايتر 

 FMK CHTكيريوالن 
تسوية للصوف والبولي أميد: للصوف باألصبغة الحمضية 

 0:2و  2:2واألصبغة المعدنية المعقدة 
A مشتقات بولي غليكول ايتر 

 WO Z&Sين ڤسيتا
ة والمعدني التفاعليةعامل تسوية لصباغة الصوف باألصبغة 

 0:2و  2:2المعقدة 
N ألكيل أمين ايتوكسيالت 

 سيبا Bألبغال 
تسوية للصوف والبولي أميد باألصبغة الحمضية واألصبغة 

  2:2الحمضية والكرومية والمعدنية المعقدة 
A 

 مشتقات ايتوكسيالت 

 حموض دسمة أمينية

 بوميهد.  MKجينوكول 
تسوية للصوف والبولي أميد باألصبغة الحمضية والمعدنية 

 المعقدة المسلفنة والمعدنية المعقدة 
N بولي ايتوكسي ألكيل أمين 

 

 التجهيز األولي:  -4

سبق أن عرضنا لأللياف الصوفية عرضاً وافياً، ولكن كيف يتم تحضير الخامات الصوفية للصباغة ؟ إذ يتميز    

، لِذا فإننا نعمد لغساله اً وزن %(12-12)الصاوف بثبات لونه الطبيعي وارتفاع نسابة شاوائبه والتي قد تصال حتى 

 مقة غالباً.دون قصره، وي صب غ على أساس لونه الخام مستحسنين األلوان الغا

وتبدأ عملية التحضير بالفرز يدوياً حسب طول ودقة الشعيرات وصنفها ولونها وتستلزم قدراً عالياً من الخبرة،    

 ويرافقها عملية تنظيف جاف بالمزج والشفط نبدأ بعدها عمليات الغسيل وفق الخطوات:

من األوسااااااخ الحلولة بالماء كالعرق وبعض اإلفرازات الجلدية  عبرها: ونتخلص مرحلة الغسييييييل المائي -4-1

 .اً وزن %01والتي تصل نسبتها حتى 

: وتعالج خاللها الشاوائب غير الحلولة بالماء مثل الشاحوم التي تصل نسبتها حتى مرحلة الغسييل بالمنظف -4-2

 مع، هابينوتص هاصاوديوم الساتحالب، لِذا فإنها تعالج بمحلول  صاابوني أو بتراكيز منخفضاة لكربونات ال%(20)

 قسم كبير من األتربة واألوساخ لوجود الصابون.

ب العالقة بتفحيمها بحمض الكبريت أو كلور ويتم فيها التخلص من األعشاااااا :مرحلة المعالجة الحمضيييييية -4-3

لمسااااحوق  السااايللوزفيتحول  (م   12-22)الماء نتبعها بعملية عصااار فتجفيف بدرجة حرارة منخفضاااة ثم حرارة 

ي بحيث يتعدل كامل الحمض، وتوصاا تعديل بهيدروكساايد النشااادر الممددالهيدروساايليلوز السااهل اإلزالة نتبعها ب

 :(201كما في الجدول )المعدنية المعقدة  Sلي لتطبيق أصبغة الالنازين  شركة كالرنيت في عملية الغ
 

 (201)الجدول 

 من كالرينت Sحمام الغلي لتطبيق أصبغة الالنازين المعدنية المعقدة 

 شروط الحمام ةالفعالي مل/ل المادة

 منظف NIT  2 ساندوزين السائل
 م   12-22/  دقيقة 02-32

 قلوي pH: 8.5  0حتى %01هيدروكسيد النشادر 
  

 ـ بناء الحما  الصباغي: 5

تجري عملية صباغة الصوف بدرجات حموضة مختلفة بحسب درجة  :الطريقة العامة لألصبغة الحمضية -5-1

 ، وعندpH: 5-4والغامقة  pH: 6-5والوسااط  pH: 7-6عمق اللون: إذ يسااتحساان العمل مع األلوان الفاتحة عند 

باعتماد مزيج حمض الخل مع خالت الصوديوم  %(11-12)قية نصل لدرجة استنزاف تقارب اوالعمل بمحاليل 

ننتظر  م   22(. ونبدأ الحمام الصباغي بإضافة الحمض والتسوية وضبط درجة الحرارة عند 201حسب الجدول )
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 حرارة بمعدلدقائق بالبدء برفع درجة ال (22)دقائق لنضاايف محلول الصااباغ المصاافى ونتبعها بعد  (22)بعدها 

دقيقة حسب درجة عمق اللون،  (12-32)التي نساتمر عندها  (م   222)درجة/دقيقة حتى درجة حرارة  (2-2.1)

 (م   12)دقيقاة، نبرد بعاادهاا حتى  (22-02)اختصااااااار الوقات حتى  (م   221)ويمكنناا برفع درجااة الحرارة حتى 

 إلنهاء الحمام.
 

 (201)الجدول 

 SUPROSSتركيب المحاليل الموقية عن 

 المزيج الموقي
 :pHدرجة الحموضة 

4 4.5 5 5.5 6-7 

 3 + 0.2 2 + 0.3 1 + 0.4  0.5 + 0.5 / + 1 + خالت الصوديوم : غ/ل % 12حمض الخل 
 

أصاابغة معدنية  Sأصاابغة الالنازين  صييباغة الصييوف باألصييبغة المعدنية المعقدة " طريقة الالنازين ": -5-2

 لشركة كالرينت، وتتمتع بقدرات تلوين عالية وثباتيات متميزة.  0:2معقدة من نمط 

: تعجن بودرة الصاااااباغ مع بعض الماء الطري ونتبعه بماء مغلي دون اإلطالة بزمن هذه العملية، إذابة الصاااااباغ

مع  لتشااكيل معقدات ال عضااوية ويسااتحساان برغم ثباتية هذه األصاابغة تجاه القساااوة إضااافة بعض عوامل التحلية

 المعدنية في الماء تجنباً ألي مشكلة. يوناتكاتال

، والقيمة :pH 5-7ي ساتحسن تطبيق هذه األصبغة من حمام  معتدل أو ضعيف الحموضة حيث تكون : بناء الحمام

حمض الخل إلتمام  كمية بساايطة منحسااب درجة عمق اللون، وقد نضااطر إلضااافة  pH: 6,3-6,8المثالية هي 

اسااتنزاف الحمام، ومن المناسااب إضااافة بعض عوامل التسااوية التي تحساان من توزع الصااباغ أو ترفع معدالت 

 (:201الهجرة وتمنع من ترسب األصبغة أو أنها تلعب دور عامل اإلعاقة، ويبنى الحمام عادةً وفق الجدول )
 

 (201)الجدول 

 Sبناء حمام أصبغة الالنازين 

 حمض خل حتى: SMK or SUعامل تسوية: ليوجين  كبريتات النشادر صباغ المادة

pH: 6.3-6.8 ؟ غ/ل مل/ل 3-1 ما يلزم الكمية 
 

ونرفع الحرارة حتى الغليان  م(،  22-02درجة حرارة ) ( عند221نبدأ الصااباغة كما في الشااكل ): طريقة العمل

دقيقاة حسااااااب درجة عمق اللون، نبرد بعدها  (21-21)عنادهاا لمادة  ونسااااااتمردرجاة / دقيقاة  (0-2.1)بمعادل 

 .(م   12-12)حتى  أو إضافة صباغ ونشطف، ويستحسن التبريد عند أي تعديل

 
 : صباغة الصوف(221)الشكل 

 

ومن المناسااب أن نذكر هنا بأن التقنيات الحديثة المطبقة على منتجات مساالفنة ال تساامح بتجاوز درجة الحرارة    

 .(م   11)النخفاض مردودها بشكل  ملحوظ عند  (م   11)عن 
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 السادسالبحث 
 

 صباغة الحرير
 

  التجهيز األولي: -1

تهدف عمليات التجهيز األولي إلزالة الصااااموغ المرافقة لأللياف الحريرية، آخذين بعين االعتبار الحساااااسااااية    

العاالياة للحرير تجااه القلويااات، وقاد لوحظ أن معاادالت إزالاة الصااااااموغ من الحرير تزداد عنااد درجاات الحرارة 

 ة التالية بحسب كالرينت: في حمام  معتدل، وتتم عملية اإلزالة بالطرائق األربعم(   202-232)

 .طريقة صابون مارسيل .2

  .طريقة المنظفات الصنعية .0

  .طريقة األنزيم .3

 طريقة درجات الحرارة العالية على البيم أو اآلالت النجمية. .2

  عمليات الصباغة: -2

يمكننا صاااباغة الحرير بمجموعة جيدة من األصااابغة مثل األصااابغة المعدنية المعقدة واألصااابغة الحمضاااية أو    

 ، وعلى ذلك فإن هناك تقنيات عديدة تتالئم مع األصبغة العديدة المطبقة حسب التالي:التفاعلية

ط وبوسط  حمضي، وس : وتتم مع األصبغة الحمضية واألصبغة المعدنية المعقدةالصباغة في وسط حمضي -2-1

 حمضي متغير، وحمام صابون، وسنستعرض هذه الحمامات وفق شركة كالرينت أيضاً:

 : مع األصبغة الحمضية -2-1-1
 

 بناء حمام صباغة الحرير الطبيعي باألصبغة الحمضية

 حمض الخل خالت الصوديوم مضاد تكسير عامل تسوية أصبغة حمضية صباغ حمضي المادة

 pH: 4-7حتى  غ/ل 0-2 غ/ل 0-2.1 % 0-2.1 % ما يلزم النسبة
 

 :الصباغة باألصبغة المعدنية المعقدة -2-1-2
 

 المعدنية المعقدةبناء حمام صباغة الحرير الطبيعي باألصبغة 

 حمض الخل خالت الصوديوم مضاد تكسير عامل تسوية عامل تسوية أصبغة حمضية صباغ حمضي المادة

 pH: 4-7حتى  غ/ل 0-2 غ/ل 0-2.1 غ/ل2.1-2.01 % 0-2.1 ما يلزم % النسبة
 

 (:221وتتم عملية الصباغة وفق المخطط المبين في الشكل )
 

 
 (: صباغة الحرير الطبيعي باألصبغة المعدنية المعقدة من كالرينت221)الشكل 

 

غ/ل بيكربونات  (2.1-2.3) : ي جهز الحمام الصااباغي بحيث يحويالصييباغة مع تغيير درجة الحموضيية -2-1-3

 قي.اوغ/ل عامل حمضي ( 0-2مع ) الصوديوم

لغلباة البيكربوناات على العاامل الحمضااااااي، ولكن وباسااااااتمرار العملية  pH: 8-8.5نبادأ العمال بحياث تكون    

الصاااباغية وضااامان الوصاااول لدرجات التساااوية والتوزيع العالية للصاااباغ نبدأ بإضاااافة العامل الحمضاااي حتى 

 .pH: 4.5-6الوصول بدرجة الحموضة حتى 
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اندوالن والنيلوزان : وتصااااالح أكثر ما يكون لألصااااابغة الحمضاااااية كالساااااالصيييييباغة بحما  صيييييابوني -2-1-4

غ/ل صااابون مارساايل وكبريتات الصااوديوم بتركيز حتى  (0-2)والالنازين، ويتم تطبيقها بإضااافة الصااباغ مع 

 .pH: 8-8.5غ/ل وبحيث يكون الوسط قلوياً وبحدود  (22)

ن عدم سومن الضروري التنويه هنا إلى أن الحرير الطبيعي أقل ألفة لألصبغة الحمضية من الصوف، لذا يستح   

ألن تجاوزها يعني تراجع قوة الشااد واللمعان، ويسااتحساان أيضااا معالجته بمثبت  (م   11)رفع درجة الحرارة عن 

ورفع درجة الحرارة  ،(%1-3)لرفع ثباتيته تجاه الغسايل والتعرق، وتتم المعالجة بإضاافة المثبت بنسبة  كاتيوني

 دقيقة بحسب مصدر وتركيز المثبت ونوعه. (21)ولمدة  (م   12)حتى حدود 

غة األولية بإضافة مواد حمام األصب التحضيرنبدأ وبعد إنهاء عمليات  :التفاعليةباألصبغة  صيباغة الحرير -2-2

 رجةدالمصااااافى عند  تكون: عوامل مبللة، تحلية، تساااااوية...، ثم نبدأ بإدخال محلول الصاااااباغوالتي قد  التفاعلية

ثم نرفع درجة حرارة الحمام لدرجة حرارة  ،دقيقة بإضافة الملح على دفعات (02)لنبدأ وبعد  (م   32-02حرارة )

دقيقة يجب أن نكون  (22)دقيقة لنبدأ بإضافة القلوي على دفعات، وخالل  (02)تثبيت الصاباغ المطلوبة وننتظر 

الشاااطف والتصااابين عند درجة فنبدأ بإنهاء حمام الصاااباغة و ،قد حصااالنا على درجة عمق واتجاه اللون المطلوب

  :Kأو الدريمارين  F( طريقة تطبيق أصبغة الدريماالن 221، ونرى في الشكل )(م   12)حرارة 

 
 (221)الشكل 

 

البولي ويساااااتحسااااان إجراء عمليات التصااااابين بوجود غواسااااال ذوات قدرات  عالية على التحلية مثل مجموعة    

المعدنية التي يؤثر وجودها على فعالية حمام التصااابين، كما يساااتحسااان  يوناتجميع األ لعزل كربوكسااايليك أسااايد

 .م(  12)غ/ل لرفع الفعالية التنظيفية ورفع درجة حرارة الحمام حتى  (2)إضافة كربونات الصوديوم بمعدل 
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 الباب السادس

 

 التركيبية ليافصباغة األ

 

 صباغة البوليستر. -2

 صباغة البولي أميد. -0

 صباغة األسيتات. -3

 صباغة البولي أكريلو نتريل. -2

 صباغة الاليكرا.  -1
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 البحث األول
 

 صباغة البوليستر
 

  التجهيز األولي للبوليستر: -1

افقة سواًء من طبيعة الزيوت المركما سبق وذكرنا األولي للبوليستر قبل الصباغة  التحضيرعمليات  تنبع أهمية   

الب أن تكون قابلة لالستح يفترضوالتي  ،الحياكة مراحلأكانت زيوت إنهاء في مراحـل تصنيع الخيط أو زيوت 

دة ها عند تحضيرها للمساعإليساتحالب ومضاادات األكسادة المضاافة الذاتي بمجرد تبللها بالماء بفضال عوامل اال

بساااااارعات حياكة   ليافاإلمكان، ولكن وبمرور فترات زمنية أطول أو بتشااااااغيل األعلى خزنها لمدد  طويلة  قدر  

 عاليـة تبدأ بالتأكسد بفعل الحرارة الناشئة عن االحتكاك لتفقدها قدرتها على االستحالب الذاتي المطلوب.

ن تطبيق حمام غسايل أولي مساتقل قبل الصباغة باستخدام عامل منظف ذي حما  الغسييل األولي -1-1 : ي ساتحسا 

خواص اساااتحالب عالية وإال يساااتحسااان أن يكون حاوياً على مذيبات أمينة وفعالة، وبوساااط قلوي لطيف بحدود 

9 pH: ومن الضااروري اإلشااارة (دقيقة 02-21/م    12-12) حرارة درجةوم وعند بإضااافة كربونات الصااودي ،

هنا إلى أن ارتفاع الحرارة ألكثر  من ذلك قد يؤدي لنقض االساااتحالب، ونتبع هذا الحمام بشاااطف  بارد مع بعض 

 الحمض للتعديل.

مع حمام الغسيل األولي لتسببها بتجمع بعض أصبغة أيونية يورك شاير بعدم استخدام غواسل الوتوصي شركة    

وال  ةأيونيصااعبة اإلزالة عند الصااباغة ما حدا باسااتخدام غواساال مختلطة  غامقة برس ما يؤدي لتشااكل بقع  الديساا

 ات الصوديوم ببيرو الفوسفات رباعية الصوديوم عندما يكون الماء، أما شركة باير فتنصح باستبدال كربونأيونية

متوسااط القساااوة، في حين تنصااح شااركات أخرى بثالثي فوساافات الصااوديوم، وتنصااح شااركة كالرينت بإضااافة 

 .أو الشوائب الكيماوية األخرى اتذا بقصد تخريب بعض الملونبعض الهيدروسلفيت لحمام التحضير األولي ه

: يساتحسان بعض الصباغين دمج  مرحلتي الغسيل والصباغة في حمام  واحد  اختصيار حما  الغسييل األولي -1-2

إلضاااااافة عامل منظف ومزيل زيوت  نيعمدوتوفير ما أمكن من الماء، لذا لرفِع اقتصاااااادية العملية الصاااااباغية و

لحمام الصااباغة بعد التحقق من عدم تأثيرهما على اللون واألصاابغة، ولكن لوحظ عملياً اسااتحالة الضاامانة األكيدة 

لهذه الطريقة ألن بعض الملوثات تسااتلزم وسااطاً قلوياً إلزالتها وهو ما يتعارض مع الحمام الحمضااي أو المعتدل 

 . الالزم لصباغة البوليستر

 صباغة البوليستر:  -2

لصااااااباغ أن ا يئةال تملك أي مركز فعال يمكن لجزالتركيبية الخاملة التي  ليافينتمي البوليسااااااتر لمجموعة األ   

ليتبعها تغلغل  Swilling، لذا تتم صااااباغته برفع درجة  حرارته بقصااااد توساااايع مساااااماته أو انتفاخه معهرتبط ت

الجزيئات بين ساالساله البوليميرية لتبقى حبيساةً إثر  عمليات التبريد الالحقة، وتتم عملية امتصاااص األصبغة من 

 ماء الحمام على مرحلتين: 

 .الهجرة: مرحلة انتقال الصباغ من وإلى ماء الحمام وسطح الخيط 

 .االنتشار: مرحلة انتقال الصباغ من سطح الخيط نحو العمق 
 

 
 واالنتشار وإعادة الهجرة : الهجرة (221)الشكل 

 

 وتتأثر مرحلتا الهجرة واالنتشار بعدد  من العوامل، والتي من أهمها:
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 درجة الحرارة والتحريك. -أ

 األفعال الكهربائية المتبادلة بين: مواد بناء الحمام واألصبغة والبوليستر وبنية الصباغ وخواصه من حيث: -ب

 .اومدى استوائه اوشكله الصباغ ئةحجم جزي -

وعددها: أي زمر األوكسااوكروم المساااعدة والتي تزيح امتصاااص  الصااباغ يئةنوعية الزمر المرتبطة بجز -

مثل  (حوامل اللون)أي  ، أو الكروموفورات-OR- ,OH-, 2NR- ,NH اللون نحو الموجة األطول كزمر

 األساسي.اللون طيف التي تقوم بامتصاص  -N=O, -N=N- زمر

 نوعية ونسب اإلضافات الداخلة في تركيب المسحوق الصباغي. -

في المناطق الالبلورية لسالسله  ( مخطط اصطناع البوليستر وتوضع جزيئات الصباغ221ونرى في الشاكل )   

 البوليميرية من شعيراته:

  

 
 (221)الشكل 

 

  : Dispers dyesتصنيف األصبغة المبعثرة -3

عليهاا تساااااامية األصاااااابغة المبعثرة لعدم قابليتها االنحالل بالماء إال لجزء  توازني يسااااااير  منها، ويمكننا أطلق    

 (:201تصنيفها عملياً كما هو مبين في الجدول )

  (201)الجدول 

 

 (. %2.1وللبولي أميد باأللوان الفاتحة )دون أسيتات  0.1: وتستخدم بشكل رئيس لخيط الصغيرة جداً  -3-1

 Lأي سهل للداللة على سهولة استنزافها من الحمـام الصباغي، أو  Easyمن  E: ويرمز لها بِـِا: الصغيرة -3-2

 أي منخفض للداللة على احتياجها قدراً بسيطاً من الطاقة كي نتمكن من تطبيقها أو استنزافها. Lowمن 

ها واحتياجها زمناً أطول لتطبيقها، ة على بطء تشربأي بطيء للدالل Slowمن  S: ويرمزلها بِـااااا: الكبيرة -3-3

 للداللة على احتياجها قدراً عالياً من الطاقة لتطبيقها. Highمن  Hأو 
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 Mediumمن  Mاألصابغة الصااغيرة والكبيرة، أو  بين اللداللة على توساطه SE: ويرمز لها المتوسيطة -3-4

 للداللة على احتياجها قدراً متوسطاً من الطاقة لتطبيقها.

 :(201وارق خواصها كما في الجدول )وبالتالي يمكننا استنباط أهم ف   
 

  (201)الجدول 

 " Disperse dyes "المبعثرة  األصبغة أهم الفوارق بين

 كبيرة متوسطة صغيرة المجموعة

 E or L SE or M S or H الخزمة

 عالية التسوية

 متوسطة

 ضعيفة

 صعبة سهلة سهولة التطبيق

 ضعيفة ممتازة بطريقة الحوامل " الكارير "الصباغة 

 عالية ضعيفة الثباتية للحرارة الجافة بسبب تصعد الصباغ على الرام
 

  المنطقة الحرجة لألصبغة: -4

تبايناً في درجات الحرارة الالزمة للبدء بعملية  (222الشكل ) يبين لناكما  يسبب تباين حجوم جزيئات األصبغة   

مة البوليسااتر، إذ تتزايد درجات الحرارة الالز ليافامتصاااص وتغلغل هذه الجزيئات بين السااالساال البوليميرية أل

، م(  222-12)عند  SE، وم(  12)تبدأ تغلغلها عند الدرجة  Eارتفاعاً مع ازدياد حجم جزيئة الصاااباغ، فأصااابغة 

رقِم مطلق في هذا الصاااادد ولمجموعة  بكاملها، فهذا مجال  تعيينوال يمكننا هنا م(،   222)تبدأ بعد  Sن في حين أ

 وليس نقطة، وترتبط درجة الحرارة التي يمكن للصباغ أن يبدأ عندها بالتشرب بعدد  من العوامل، أهمها:

 
 (222الشكل )
 

، Eينتميان لمجموعة  (12) والديساابرس األصاافر (11): فالصااباغ ديساابرس أزرق لصييباغا ئةحجم جزي -4-1

 ومع ذلك تبـدأ عمليـة امتصاص األصفر قبل األزرق.

ال بعض الزمر اإلضافية إذ تعمد بعض شركات األصبغة إلدخ :المتبادالت المحمولة على جزيء الصباغ -4-2

ت الغاية، كاساااااتبدال جذر ر بأخرى لذاالتي تعزز مواصااااافات معينة كالثباتيات أو التساااااوية... أو اساااااتبدال زم

من  يعززما  (2:11)بجذر الميتوكساااي في الديسااابرس األزرق  (11)اغ ديسااابرس أزرق اإليتوكساااي في الصاااب

تسويته ويخفض من ثباتياته على الحرارة الجافة، ويقلل من وزنه وحجمه ليخفض درجة حرارته الحرجة بعض 

 الشيء.

كي ال  pH: 3-7يحتاج لوسط حمضي  (211)األحمر  : ففي حين أن صاباغ الديسابرسدرجة الحموضية -4-3

وكالهما من مجموعة  pH: 2-9أوسااااااع مجاالً، إذ يتحمل المجال  (210)يتخرب نجد أن الديساااااابرس األحمر 

( مدى 232، ونرى في الجدول )pH: 5-6 ذلك يتم بناء الحمام الصااباغي عند، ومع Sاألصاابغة الكبيرة الحجم 

 :022واألصفر  11صباغي الديسبرس األزرق تأثير درجة الحموضة على 
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 (232الجدول )

 
 

 بحسب المعالجات المطبقة عليها قبل وصولها للصباغة. قابليتها لالنتفاخ: أو البوليستر أليافألفة  -4-4

( تصاوراً لترتيب دخول الجزيئات الصاباغية بحسب حجومها بداللة درجات الحرارة 222ونرى في الشاكل )   

 المسامات مع ارتفاع درجات الحرارة ومن ثم انغالقها بالتبريد.وكيفية تشكل 

 
  (222)الشكل 

 مواد بناء الحما  الصباغي: -5

: تتخرب بعض أصاابغة الديساابرس في الوسااطين المعتدل أو القلوي، ويتحسااس بعضااها اآلخر من الحمض -5-1

الحمض أو األمالح الحمضااااية بفعل  تأينتذبذب درجة حموضااااة الحمام الصااااباغي لتطاير الحمض، أو الزدياد 

، إذ نجده يحمر pH: 3-5مثالً يستلزم درجة حموضة  (11)ارتفاع درجات الحرارة، فصباغ الديسبرس األزرق 

، وبالتالي يؤدي عدم ضبط درجة الحموضة النحراف اللون وتراجع pH: 5ويصفر عندما تزيد عن  pH:3دون 

قي اولية الصاااباغية العتماد المحلول الثير من الصاااباغين ضااابطاً للعمنساااب االساااتنزاف والثباتيات، لذا يعمد الك

ي من قاوض الشركات، أو لتطبيق المحلول الباساتخدام بعض األمالح الحمضاية غير الطيارة التي تطرحهـااااااا بع

 حمض الخل وخـالت الصوديوم.

كونها غير  Aggregation  اً بعض: تميل األصبغة المبعثرة للتجمع والتكتل على بعضها العوامل المبعثرة -5-2

 ذوابة بالمـاء، ما يستدعي إضافة عوامل مبعثرة بحيث نضمن:

 الصباغ بشكل كامل طوال فترة الحمام الصباغي. جزيئات بعثرة -

 االنسجام التام مع جميع مكونات الحمام من أصبغة  ومواد مساعدة أخرى. -

وتسااابب آالت الصاااباغة العالية الغزارة والتدفق لتراجع  درجة تبعثر األصااابغة، إضاااافة لتفاعالت ضاااارة بين    

مختلف المواد المساااااعدة مع الزيوت والكارير المسااااتحلبين ومع األصاااابغة المبعثرة ما يسااااتوجب رفع معدالت 

البوليستر  ليافأصباغية بين طبقات البيم أو  عوامل البعثرة نسابياً منعاً لتبقيع الخامات المصابوغة أو ترسب بقايا

 بنظام الكون.

ونرى في نماذج آالت صااباغة معينة وعلى السااطح الفاصاال بين الهواء والسااائل تفكك بعض المواد المساااعدة    

فتبدأ بالتجمع والترسااب  ،(م  232)لصااباغي النظامية الموجودة على السااطح قبل الوصااول لدرجة حرارة الحمام ا
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القماش مشااكلةً بقعاً غامقة، ويسااتحساان لتحاشااي هذه الظاهرة اعتماد المواد المساااعدة الال رغوية قدر  على سااطح

اإلمكان ورفع نساااب العوامل المبعثرة لمنع هذه التفاعالت بين األصااابغة ومنتجات تخرب المواد المسااااعدة، كما 

غة الديساابرس ومعززي الهجرة، ومنع انحالل أصااب تعزيزنعمد إلضااافة موانع التكسااير والعوامل المساااعدة على 

 إعادة تبلور أصبغة الديسبرس الزائدة التي لم يتم استنزافها أو تشربها من قبل القماش في الحمام الصباغي.

لشكل كما يبين ا : يساتلزم تطبيق بعض أصابغة الديسابرس عوامل تسوية بحسب الحالةعوامـييييييل التسيوية -5-3

، فهناك أصااابغة ذات معدالت هجرة عالية تساااتلزم إضاااافة عوامل مؤخرة نضااامن معها تجانسااااً أكبر في (220)

الي ضااعيفة التوزع ما يسااتوجب تجاه الماء وبالتتوزعها على كامل سااطح البضاااعة، وأصاابغة ضااعيفة األلفـاااااااة 

ماق ها وانتشارها إلى أعإضاافة عوامل تسوية يمكنها تعزيز معدالت االنحالل لتستقر وتتوازن في عمليات هجرت

 البوليساااااتر عند درجات الحرارة ألياف، وهناك أنواع تساااااوية يمكنها التقاط األوليغوميرات التي تفرزها ليافاأل

العالية " وخاصاة في أنواع آالت الصاباغة المنخفضاة النسبة وذات معدالت التدفق العالي "، وأخيراً نجد عوامل 

فيدنا في حال تعذر اسااااتحالب كامل الزيوت والغرويات بمراحل التجهيز تسااااوية ذات قدرات اسااااتحالب عالية ت

ات التي ال يتم كامل اسااااااتحالبها إال بشااااااروط درجات الحرارة العالية، ة، فهناك بعض الزيوت أو الكيماوياألولي

ببة تراجع  سوتفيدنا أنواع عوامل التساوية هذه في التخلص من مشاكل هذه البقايا الزيتية التي ستسبح في الحمام م

 التسوية. 
 

 

 
 أصبغة الديسبرس: تأثير بعض عوامل التسوية على استنزاف (220)الشكل 

 

: وقد سبق استعراضها في بحث مواد بناء الحمام الحوامل " الكارير" ومضادات التكسير وموانع الرغوة -5-4

 .( تأثرها مقارنة مع عوامل تسوية220ويبين الشكل السابق ) الصباغي

 تقنية العملية الصباغية: -6

: من الضروري بعثرة الصباغ ألكبر قدر  ممكن  قبل إضافته للحوض الصباغي، الصباغي قلعتحضيير الم -6-1

ويتم العمل برذ مسااااحوق الصااااباغ على الماء الدافئ في خالط ثابت ساااارعة الدوران، فإن لم يتوفر الخالط نلجأ 

ضافته للماء الدافئ مع التحريك الجيد، وال يجوز أن تتجاوز درجة لعجن الصباغ بالماء مع عامل مبعثر ومن ثم إ

منعاً لتجمع الصباغ من جديد ونقض بعثرته، وأخيراً نقوم بترشيح المحلول عبر غربال ناعم  (م   12)حرارة الماء 

 ليصبح جاهزاً للضخ للحوض الصباغي.
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الصااباغي مباشاارة في المواضااع التي  المعلق: ال يجوز إضااافة الصييباغي لحوض الصييباغة المعلقإضييافة  -6-2

بل باتجاه النقاط التي يدور فيها الماء مثل موقع المبادل الحراري... وتتم اإلضافة بهدوء وبطء  ،يدور فيها القماش

 قدر اإلمكان وبخاصة مع األصبغة الصغيرة الحجم الجزيئي.

 : الصباغة -6-3

 از طريقة الحرارة العالية عن الضغط الجوي العادي بِـِ:: تمتالصباغة بطريقة الحرارة العالية -6-3-1

 .إمكانية تطبيق األصبغة كبيرة الحجم الجزيئي وذات الثباتيات العالية 

 .زمن صباغة أقصر مع درجة استنزاف أعلى لألصبغة 

 .ًتجاوز مشاكل الكارير: غسيالً وبيئيا 

 لتطبيقها معوقات عدة نجد منها:لذا فإنها أكثر اقتصادية من طريقة الكارير ومع ذلك فإن 

  عن آالت الضغط الجوي العادي. %(22-32)تزيد كلف آالت الضغط العـالي 

 .يستلزم تشغيلها تجهيزات ضغط بخار عالي وثابت 

( برفع درجة حرارة الحمام حتى 223ونبدأ لتطبيق عملية الصااااباغة بطريقة الحرارة العالية كما في الشااااكل )   

، ونضيف الحمض والمواد المساعدة المطلوبة ونتأكد من درجة الحموضة بحيث تكون (م   12-12) حرارة درجة

pH: 5-6 دقائق، ثم نبدأ برفع  (22-1) المصااافى وننتظر الصاااباغ معلقدها بضاااخ دقائق نبدأ بع (22) وننتظر

تمر بمرحلة ، ويمكننا رفع هذا المعدل مع أصاااناف قصااايرة الحبل نسااابياً، ونسااا(/دم   0-2)درجة الحرارة بمعدل 

دقيقة حسب درجة عمق اللون وقدرة الصباغ الذاتية على التسوية،  (21-21)لمدة  (م   232)التخمير عند الدرجة 

...، لذا (210) أو الديسبرس األحمر (211)إذ أن هناك بعض األصبغة الضعيفة التسوية مثل الديسبرس األزرق 

ولمثل هذه األصابغة حتى وإن وصلنا معها لمعدالت االستنزاف الجيدة فإنها تحتاج لزمن تخمير  إضافي ولعوامل 

ونقارن اللون بالمطلوب إلجراء ما يلزم من إضااااافات  (م   12)تسااااوية مميزة، ونبرد في النهاية وصااااوالً للدرجة 

 مجدداً. (م   232)والعودة بدرجات الحرارة حتى 

 
 غسيل إرجاعي عند اللزوم -1بدء عملية التبريد،  -2الصباغ،  -3حمض الخل،  -0المواد المساعدة،  -2

 BASFلشركة  بطريقة الحرارة العالية حمام الصباغة: تطبيق (223)الشكل 
 

ويتوجب علينا اإلبطاء بالتبريد قدر اإلمكان منعاً للتكساااير، ومن الضاااروري اإلشاااارة هنا إلى أنه وبالوصاااول    

لدرجة حرارة معينة وبوجود أصاااااابغة غير ممتزة وقابلة للتبلور أو بوجود األوليغوميرات بكميات كافية نشااااااهد 

 قبل التوقف.  (م   222)رجة تدرجاً لونياً ما يستوجب متابعة تدوير القماش إلى ما دون الد

ح أحياناً لبعض أنواع الخامات القابلة للتكسير أو الضعيفة الحياكة أن نحاول العمل بشروط نخفض فيها     وي نص 

 بإضافة بعض الكارير. (م   232)درجة حرارة الحمام الصباغي دون الدرجة 

تطبيق مجموعة كبيرة من األلوان بما فيها : يمكنناا باالعتماد على الكارير الصييييييبياغية بطريقية الكيارير -6-3-2

األساود شرط استخدام أصناف أصبغة معينة وبثباتيات دون تلك التي يمكننا الوصول إليها بالحرارة العالية، ومن 

الضاااروري كما سااابق ومر معنا التخلص من كامل بقايا الكارير قبل تطبيق عمليات اإلنهاء عند درجات الحرارة 

 تداركاً من تعزيز بقاياه لهذه المرحلة من تعزيز الهجرة الحرارية، خاصااااااة مع األلوان الغامقةلجافة وبالعاالياة وا
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ومواصااافات الخامات المراد  أليافوترتبط طريقة الصاااباغة بالكارير بشاااكل وميزات آلة الصاااباغة أوالً ونوعية 

 (:222صباغتها ثانياً، ومع ذلك يمكننا توصيف طريقة العمل على الشكل )

 
 Carrierمخطط تطبيق أصبغة ستابرس : (222)الشكل 

 

ونضايف الحمض والكارير بعد استحالبه بماء دافئ والعوامل  ،(م   12)نرفع درجة حرارة الحمام حتى الدرجة    

ثم نضاايف ، pH: 4-5دقائق، ونتأكد من درجة الحموضااة بحيث تكون  (22-1)المساااعدة المطلوبة وندور لمدة 

/د وننتظر عند م   (2)ونبدأ برفع درجة الحرارة بمعدل دقائق،  (22-1)لمدة الصااباغ المصاافى ببطء وندور  معلق

 دقيقة نبرد بعدها ونقارن مسطرة اللون. (12-12)درجة حرارة الغليان 

 أليااافإن من أهم ميزات العماال بطريقااة الكااارير هي التخلص من مشااااااكلااة األوليغوميرات التي تنساااااالخ عن    

 ليستر بشروط درجات الحرارة العالية.البو

  :BASFبحسب  صباغة البوليستر بحما  قلوي -7

 عدداً من الميزات، والتي من أهمها: لطيفتمنحنا عملية الصباغة في وسط قلوي    

 التخلص من مشكلة األليغوميرات. .2

 خواص سيولة أفضل للبوليستر وبالتالي تحسن خواص التسوية. .0

 ملمس ألياف أفضل. .3

 سهولة التخلص من بقايا األصبغة واألوساخ خواص غسيل صباغ أفضل وتلوث أقل آللة الصباغ وبالتالي .2

 بعمليات الشطف والغسيل.

 تحسن خواص العملية الصباغية لأللياف غير كاملة إزالة مواد التنشية. .1

 اقتصادية أعلى. .1

 :نذكرأما عن أهم مساوئها 

 مجال أصبغة ضيق. .2

 لهذه التقنية من نمط االنتراكينون بخواص ثباتية حرارية ضعيفة.معظم األصبغة المناسبة  .0

 إمكانيات تناسخ أضعف منها بالمقارنة مع الصباغة بالوسط الحمضي. .3

بإضافة  10.5pH :عند  WSغ/ل سيتامول  (2): نبدأ العمل بإضافة ما يلزم من الصباغ مع طريقة العمل

 .م(   232)د دقيقة عن (32)تقريباً، ونستمر لمدة  pH~ 7.5هيدروكسيد الصوديوم، لننتهي بالحمام عند 

 : BASFبحسب  صباغة ميكروفيبر البوليستر -8

 الميكروفيبر وفق تسلسل العمليات: أليافتتم صباغة    
 

 تجهيز نهائي← صباغة ← تثبيت حراري ← تجفيف ← معالجة قلوية ← لة مواد التنشية إزا
 

 (: 232ميكروفيبر في الحمامات العالية النسبة وفق الجدول )وتتم إزالة مواد تنشية البوليستر 

 (232)الجدول 

 حمام إزالة مواد تنشية البوليستر ميكروفيبر في الحمامات العالية النسبة

 درجة الحرارة الزمن صودا آش منظف مناسب

 م  تقريباً  11 دقيقة تقريباً  02 غ/ل 2.1 ؟ غ/ل
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وفي حال تشكل قشطة، فإننا نعيد حمام الغسيل بنصف مكونات الحمام المذكورة آنفاً، ويفضل مع مواد تنشية من 

 لحمام الغسيل. هيدروكسيد الصوديومغ/ل  (2.1)نمط البولي اكريالت مثالً إضافة 

 :الخواص الصباغية لميكروفيبر البوليستر -8-1

 ديتكس ". 2مرات من البوليستر العادي " أكبر من  (3-0)يحتاج الميكروفيبر لكمية من الصباغ تعادل  -2

 .(م   12-12)امتصاص الصباغ " المنطقة الحرجة " عند يبدأ  -0

 .(م   202)خواص االنتشار وامتصاص الصباغ المثالي يتم عند  -3

 مثيالتها مع البوليستر العادي.درجة إلى درجة ونصف عن تنخفض الثباتية على النور بمعدل  -2

 الثباتية على البلل والحرارة الجافة دون البوليستر العادي. -1

 ونعاني من عدة مشاكل تواجهها العملية الصباغية:

 .الحياكة مرحلةالمستخدمة في صعوبة التخلص من الكميات العالية لمواد التنشية والمواد المساعدة  -2

التثبيت بدرجات حرارة منخفضة للسطح النوعي الكبير لهذه  صعوبة تسويتها لدخول الصباغ مرحلة -0

 .ليافاأل

 صعوبة الوصول للثباتية النظامية األعلى على البلل كميات الصباغ العالية التي نحتاجها هنا. -3

 صعوبة الوصول للثباتية النظامية األعلى على النور بسبب السطح النوعي الكبير. -2

( ونبدأ العمل كما في 230نطبق بناء الحمام الصباغي وفق الجدول ): يسترصباغة ميكروفيبر البول تقنية -8-2

/د وصوالً حتى  (2.1-2)، ونبدأ برفع درجات الحرارة بمعدل (م   12)( عند درجة حرارة 221الشكل ) -202)م 

 دقيقة، نتبعها بحمام غسيل إرجاعي: (22-02)التي نبقى عندها لمدة  م(  201
 

 (230)الجدول 

 صباغة ميكروفيبر البوليستروصفة 

 حمض خل أو عامل حمضي عامل تسوية عامل تحلية عامل مبعثر  صباغ ديسبرس

 pH~ 4.5-5حتى  ما يلزم: غ/ل ما يلزم: غ/ل غ/ل 2 ما يلزم %

 
 : مخطط صباغة ميكروفيبر البوليستر(221)الشكل 

 

  المعالجة بعد الصباغة: -7

 افليالممتزة على ساااااطح األ اغلصاااااباغة للتخلص من جميع المواد وبقايا الصااااابتجري جميع المعالجات بعد ا   

بهدف رفع ثباتياتها لحدودها العظمى، لذا فإننا نلجأ للشطف والغلي والغسيل اإلرجاعي بحسب درجة عمق اللون 

 .ةمواد المساعدة المستخدمة وشروط الصباغونوعية األصبغة وطبيعة ال

الجافة  (م   212)دام الكارير معالجة القماش المصااااابوغ عند درجة الحرارة ومن الضاااااروري في حال اساااااتخ   

لضامان التخلص من كامل آثار الكارير خاصاةً وباقي المواد المساعدة عامةً، كي ال تتسبب بتراجع الثباتيات فيما 

فما  (م   212) الحرارة درجةفما فوق، إذ تساااااابب بقاياها عند  (م   212)لو بقيت حتى مرحلة التثبيت عند الدرجة 

ني هجرة ة الناشاائة والتي تعبساابب الهجرة الحراري الثباتية على النورفوق تراجعاً ملحوظاً في الثباتيات وخاصااة 

 إلى سطحها، ويتم اإلنهاء عادةً بحمام غسيل  إرجاعي أو غلي. ليافأو انتشار معاكس للصباغ من عمق األ

 (: 233ألقمشة المصبوغة في حمام وفق الجدول ): ويتم بمعالجة االغسيل اإلرجاعي -7-1
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 (233)الجدول 

 بناء حمام الغسيل اإلرجاعي

 شروط العمل منظف أو تسوية أو مزيل زيت هيدروسلفيت الصوديوم  %12هيدروكسيد الصوديوم 

 م   12-12دقيقة/ 02-21 غ/ل 2 غ/ل 0 غ/ل 0
 

القادرة على ربط  التحليةمثل شااااركة يورك شاااااير، وآخرون بغواساااال  الالأيونيوهناك من ينصااااح بالمنظف    

 . (م   212) الحرارة درجةمن كفاءات التثبيت الحراري عند المعادن الثقيلـة واألوليغوميرات مـا يرفع  أيونات

: ونلجاأ لهاا عنادماا ال يكون هناك حاجة للغساااااايل اإلرجاعي كما هو الحال عند الصااااااباغة بدرجات الغلي -7-2

 (م   12)دقيقة عند درجة حرارة  (32)لحرارة العالية مع أصاااااابغة عالية االسااااااتنزاف، إذ تتم المعالجة هنا لمدة ا

أخير عند درجة حرارة  غ/ل كربونات الصوديوم، ثم نشطف ونعدل، وقد نلجأ لشطف  0غ/ل منظف مع 2بوجود 

 ام الغسيل اإلرجاعي على السواء.للتأكد من تمام التخلص من بقايا حمام الصباغة وبقايا حم (م   12-11)

 إعادة التسوية:  -8

تظهر عالمات ضاعف التساوية عادةً عند حصول خطأ ما في العملية الصباغية: كانقطاع حبل، أو عدم مراعاة    

معادالت رفع درجاات الحرارة الالزماة المرتبطاة بطول حبال القمااش وغزارة تدفق السااااااائل الصااااااباغي والتي 

 (:232كما في الجدول ) BASFجدولتها شركة 

  (232)الجدول 
 BASFمعدالت رفع درجات الحرارة المناسبة لمعدالت دوران البضائع والمحلول بحسب 

 1 1 2 3.1 3 0.1 0 2.1 2 : دورة/دقيقةالمحلولدوران 

 - 0 2.11 2.1 2.01 2 2.11 2.1 - : رأس/دقيقةدوران البضاعة

 3.1 3 0.2 0.2 2.1 2.1 2.0 2.1 2.1 : درجة / دقيقة عند مجال االستنزاف األعظمي معدل رفع درجات الحرارة
 

من  %(02-22) إذ تظهر عالمات انعدام أو ضااااعف التسااااوية بعدم تجانس اللون ما يسااااتلزم حماماً جديداً مع   

ة ة، فشركبحدود التراكيز التي تنصح بها كل شرك مع كارير وعامل تسوية pH: 4-5الصاباغ وبدرجة حموضة 

، وفي حال DFTتسوية ليوجين ( غ/ل 2ما يقارب )مع  ENغ/ل كارير ديالتين  (1-3): كالرينت مثالً تنصح بـِ 

غ/ل " حسااااب درجة عمق اللون ونوع ( 3-0)اسااااتخدامنا ألنواع الكارير من نمط االسااااترات العطرية بتراكيز 

ودون الحاجة إلضاااافة عوامل تساااوية لقدرة التساااوية العالية لهذا النمط من  ،ةصاااباغشاااروط عملية الالصاااباغ و

 الكارير.

  التعرية: -1

جة ل تسوية وبدرنخفف فيها من درجة عمق اللون بحمام يحوي كارير وعاميمكننا إجراء عملية تعرية بسيطة    

ساعة، أما التعرية الكاملة أو شبه الكاملة فتتم بحمام قلوي بوجود هيدروسلفيت  (0-2)لمدة  pH: 4-4.5حموضة 

الصوديوم والكارير وعوامل التسوية بتراكيز تتالئم مع درجة عمق اللون ونوعية األصبغة ودرجة حرارة وزمن 

 التثبيت الحراري.

 اختيار األصبغة:  -11

 ( لتحقيق المواصفات المطلوبة:231لية الواردة في الجدول )تنصح شركة باسف باعتماد أصبغة الديسبرس التا   

 (231)الجدول 

 BASFاختيار بعض األصبغة لبعض التطبيقات بحسب توصيات 

 11واألزرق  01، وقد نضطر للبرتقالي 11، أزرق 12، أحمر 12أصفر  E: ت ستحسن المجموعة األلوان الفاتحة

 11، أزرق 31، بنفسجي 211أو  10، أحمر 32أو  01، برتقالي 022 أصفر Sالمجموعة  : تستحسناأللوان الغامقة

 ضوئية: ثباتية الستائر والمفروشات
 ، 211أو  10أو  12أو  12، أحمر 32أو  01، برتقالي 12أصفر 

 12أو أزرق تركواز  11أزرق  ،31بنفسجي 

ية عالضوئية  ثباتية  ألوان فاتحة للسيارات

 على الحرارةو

 12، أزرق تركواز 31، بنفسجي 12، أحمر 20أصفر 

 11، أزرق 211، أحمر 32أو  01برتقالي  ألوان غامقة للسيارات
 

 :The V. Number Systemنظا  االستنزاف  -11
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 : يتوجب علينا عند صباغة البوليستر بلون مركب من مجموعة أصبغة انتقاء مجموعةمفهو  االستنزاف -11-1

يمكنها أن تتطابق قدر اإلمكان  في ساااارع اسااااتنزافها أثناء عملية الصااااباغة من بدايتها لنهايتها ضاااامن  أصاااابغة

التراكيز الالزمة لبناء اللون، ذلك ألن نسب االستنزاف تتأثر أساساً بالتراكيز المستخدمة بصورة  عالية، فلو أخذنا 

الحرارة بمعدل درجة واحدة في الدقيقة أنه في مخططه عند رفع درجة  لرأينا (11)صاااااباغ الديسااااابرس األحمر 

 (:221تكون نسب االستنزاف بحسب التركيز على الشكل ) م   202وبالوصول للدرجة 
 

  (11)نسبة االستنزاف المئوية لتراكيز مختلفة لصباغ الديسبرس األحمر 

 م  / دقيقة (2)بحسب يورك شاير عند رفع درجة الحرارة بمعدل 

 

 %0.2 %2.0 %2.20 التركيز

 %32 %12 %12 نسبة االستنزاف المئوية

 (221)الشكل 
 

فإن نسااب اسااتنزافهما  3RLNوأزرق  3GL150%لذا فإننا وعندما نأخذ مزيجاً من الصااباغين ساايرلين أصاافر 

 (:221وتتباعد خطوطهما على الشكل ) A & Bتتباين بين الوصفتين 
 

 ربتغير تركيزهما بحسب يورك شايتباين نسب استنزاف صباغين 

 

  Bالوصفة   Aالوصفة  الصباغ

 3GL 150% 2.21% 2.21%سيرلين أصفر 

 3RLN 2.2% 2.1%سيرلين أزرق 

 (221)الشكل 

: نطبق عملية الصاااباغة على كل صاااباغ بشاااكل  منفرد ووفق شاااروط الجدول قياس نسيييب االسيييتنزاف -11-2

ونرفع درجة حرارة الحمام بمعدل درجة واحدة / دقيقة وصاااااوالً  (م   12)، إذ نبدأ الصاااااباغة عند الدرجة (231)

التي نستمر عندها ساعة كاملة، ونأخذ المساطر على التوالي ونقرأها على السبكتروفوتومتر مع  (م   232)للدرجة 

 الموافق لمعدالت االستنزاف بأخذ القيمتين عند إعادة الصاباغ لبواقي الحمام وقراءتها أيضاً، ونرسم الخط البياني

، ويتم القياس على عدة تراكيز لكل صااباغ ونرساام خطوط االسااتنزاف Vالمكافئ  تعيينمنتصااف ونهاية الزمن ل

 الموافقة: 

  (231)الجدول 

 شروط تجربة قياس نسب االستنزاف

 نسبة الحمام عامل مبعثر سالب حمض الخل نسبة الصباغ العامل

  2/02 غ/ل 2 غ/ل 2 %3 الكمية

 

 مخطط قياس نسب استنزاف صباغ بخمس تراكيز

 Vسرعة الصباغة  الزمن 2.1 نسبة الصباغ المئوية الوزنية رقم الخط البياني

2 2.21 32 2 

2 2.0 22 3 

3 2.1 21 0.1 

2 2 12 0 

1 2 13 2.1 
 

 العوامل المؤثرة على الهجرة الحرارية: -12

 نوعية البوليستر ومزائجه. -2

 نوعية صباغ الديسبرس المستعمل من حيث حجوم الجزيئات الصباغية. -0

 درجة عمق اللون. -3

 نوعية وطريقة تطبيق مواد التجهيز النهائي. -2

 درجة حرارة وزمن التعرض لهذه الحرارة. -1

 نوعية وتقنية الحرارة المطبقة. -1
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  ي حما  الصباغة:مبادئ معالجة األوليغوميرات والترايميرات ف -12

غالبـاً ما تتداخل التريميرات الحلقيـة مع األوليغوميرات مـا يجعلهما يتسببان بنفس القدر من المشاكل أثناء العملية    

عة تحركها ل سرالصباغية، إذ يتحرك كل منهما بتأثير الحرارة من المناطق الالبلورية لسالسل البوليستر ما يجع

ي باتجـاه الحوض الصباغ ليافبدرجة الحرارة، وبالتالي فإن أعلى معدالت هجرتهـا من األ مرتبطة بشكل أساسي

فأكثر، وبخـاصة عند ازدياد زمن هـذا الطور بحيث نصل  (م   232)تجري عند مراحـل طور الحرارة العاليـة 

لى شكل عة عآللـة والبضاالمنتظم على جدران الدرجة اإلشباع التي يبدأ بعدها قسم منه بالتبلور والترسب غير 

غبار غير ملون بذاته ولكنه يكتسب لونه  لما يمتصه من أصبغة ومكونات ملونة في الحوض الصباغي، ويبقى 

قسم منـه دواراً ومنحالً في الحمام  طوال زمن العملية الصباغية ليبدأ بالترسب مع بدء طور التبريد على الحواشي 

ظـاهر للعين المجردة، ويمكننا تجنب حدوث هذه الظاهرة بعـدم السماح وخطوط تكسير النسيج الدوار وبشكل 

 باألخذ بالقواعد التالية: %(2.1)بترسب األوليغوميرات أو التريميرات ألكثر من 

" إن أمكن واإلقـااااااالل من زمن العملية  م   201إجراء العمليات الصباغية عند أخفض درجات حرارة ممكنة "  -أ

 ان باالعتماد على كميات بسيطة من الكارير.الصباغية قدر اإلمكـ

المحافظـة على أعلى درجات تبعثـر لألوليغوميرات وخفض معدالت ترسيبها بإضافة بعض المواد المساعدة  -ب

التي يمكنها ربط األوليغوميرات أو إذابتها كبعض الحموض الكربوكسيلية أو استرات بولي غليكول ايتر األغوال 

ن، بعض أنـااااواع االيتوكسيالت، وأخيراً بعض مشتقات مركبات األمونيوم كلـااااور االيتيل شتقاتالدسمة، بعض م

 الرابعية التي تستخدم عادة لتنظيف اآلالت.

منع نموهـاااااا وتضخمها أثناء مرحلة التبريد بإجراء عملية تفريغ الحمام بحقن الماء الساخن أيضاً، أو محاولة  -ج

 إن كانت صمـامات اآلالت وأوعية التمـدد فيها تسمح بذلك. تفريغ الحمام على الساخن وتحت الضغط

هيدروكسااايد تطبيق حمام غسااايل إرجاعي بوجود عامل فعال ساااطحياً وهيدروسااالفيت الصاااوديوم أو بديله مع  -د

 شطف بارد وحمام تحميض مناسب.حمام ليتبعه  م   12عند الدرجة  الصوديوم

أو مضاادات التكسير المزلقة لتلطيف دوران النسيج في  يونيةناألأو  الالأنيونيةإضاافـااااااة بعض المطريات  -هـاااااا

 ويستحسن الصباغة بوسط قلوي باختيار األصبغة المناسبة. الحمام.

بحسب توصيات  (م  232)( دقائق عند درجة حرارة 22تطبيق حمام الغسيل األولي بوسط قلوي خفيف لمدة ) -و

 Cibaشركة 

لصباغـاااة بغليهـاااا تحت الضغط وبإضافـاااة بعض المذيبات أو مركبات إجراء عمليـاااات تنظيف دورية آلالت ا -ز

 (: 231األمونيوم الرابعيـة للتخلص من األوليغوميرات والتريميرات المترسبة على الشكل في الجدول )
 

 (231)الجدول 

 BASFبناء حمام التنظيف الدوري آلالت الصباغة بحسب 

 الجرعة المادة

 غ/ل 0-2 هيدروسلفيت الصوديوم

 مل/ل 2  بوميه  31هيدروكسيد الصوديوم 

 غ/ل 3 منظف كاتيوني من فئة مركبات األمونيوم الرابعية

 غ/ل 2 عامل بعثرة واستحالب من فئة ايتوكسيالت األغوال الدسمة

 
 BASF(: صورة مجهرية لألوليغومير من إصدار شركة 221)الشكل 
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 :المسال الصباغة بغاز ثاني أكسيد الكربون -13

مشكلتين رئيستين: تأمين المياه الالزمة للعمل من جهة، ومن ثم معالجتها قبل تواجه عمليات الصباغة بما أن    

جديدة  عن تقنيات ، بدأ البحثومات كل بلد بحسب أوضاعه البيئيكحصرفها بحسب القوانين المعتمدة من قبل 

صباغة اعتمدت فيها على غاز ثاني أكسيد الكربون  لحل هذه المعضلة العالقة في أنحاء العالم كافة، فصممت آلة

سيمل وبمواصف التي تعتمد ت مثل هذه اآلالحالياً  ، وتتوفرالبوليستر التركيبية وخاصةً ات رائعة لصباغة الخيوط الم 

 Waterless Dyeing byوأطلق عليها ) بعدة أوزان وتصاميم.على غاز ثاني أكسيد الكربون المسال و

2COSupercritical ). 

بار( لحالة  12م( تقريباً وضغط بحدود )  32عند درجة حرارة ) قابل للتحول غاز ثاني أكسيد الكربونذلك أن    

( Swelling( يكون فيها عالي معدالت الحركة جداً، ما يؤدي النتفاخ )Fluidحرجة يكون فيها بين الغاز والسائل )

تبعها بعد بعملية فيزيائية صرفة، ن مسحوق الصباغ التغلغل في القماش ما يتيح لجزيئاتوب ،ألياف البوليستر

استنزاف كامل كمية الصباغ بالتبريد واسترجاع الغاز لتدويره واستخدامه مرةً أخرى. ومن أهم ميزات الصباغة 

 بالهواء السائل:

 (.%12)تحقيق وفر بالطاقة يقارب  .2

 غية ما يعني أنها أكثر صداقةً للبيئة.تراجع كم المخلفات التي تتطلبها العملية الصبا .0

 انخفاض الزمن الالزم إلنجاز العملية الصباغية. .3

 تحقيق الثباتيات المطلوبة. .2

م/دقيقة تقريباً تحت تأثير قناة غازية خاصة تحوي بعضاً  312تدوير القماش بسرعة تصل حتى ب وتتم العملية   

من الماء لتدوير حبل القماش، ويمكننا وعبر هذه التقنية تطبيق من الرطوبة أو البخار، دون أن تتطلب كماً كبيراً 

 عمليات التبييض أو الصباغة بذات الجودة إن لم تكن أفضل من اآلالت التقليدية.

ومن أهم ميزات هذه التقنية خفضها وإلى حد كبير من استهالك الطاقة والمواد المساعدة، إذ تتم عملية الصباغة    

التيارات الهوائية المتدفقة على مبدأ الحركية الهوائية الناشئة عن مروحة الطرد المركزي  بدوران القماش بفعل

عالية الضغط، وبحيث تتم عملية رذ للصباغ على كامل النسيج عبر فوهة مرذذ خاصة تباعاً وبذات اتجاه الدوران 

، لذا فإنه كلما امل كمية الصباغ المقررةليكتسب النسيج بفعل آلية االمتزاز قوة اللون شيئاً فشيئاً حتى امتصاصه لك

كانت حياكة النسيج أكثر انتظاماً حصلنا على عملية صباغة أكثر تجانساً، وفي اآلن عينه يتقلب النسيج بفعل الحركة 

الهوائية لتحقيق أكبر عملية تجانس وتسوية صباغية. لذا نجد النسيج في نهاية العملية خالي من أي تجعدات، بل 

 كس يمتلك من الليونة واالمتالء ما قد يميزه عن تقنيات الصباغة المائية.   وعلى الع

يتم بناء آالت الصباغة بالهواء السائل عموماً من معدن مقاوم للحموض والقلويات، ويتم تبطينه بطبقةً ملساء من    

ن حبل النسيج دون ا ييسر دورا( المنخفضة معامل االحتكاك، مPolytetrafluoroethylene: PTFEالتفلون )

ما يعني  (0:2)تشكل أي عقدة أو تشابك وتكتل طوال العملية الصباغية، وتتراوح نسبة الحمام للبوليستر بمعدل 

 نسب حمولة )بيك آب سائل( منخفضة، مع تحقيق معدالت انكماش  جيدة لألقمشة المحاكة.

( والتي تتميز Dry disperse dyesالجافة ) وتستلزم هذه التقنية أصبغة خاصة هي مجموعة األصبغة المبعثرة   

 ( بحيث ال تحتاج لعمليات غسيل  الحقة.%222-11بنسب استنزاف عالية جداً تقارب )
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 البحث الثاني
 

 صباغة ألياف البولي أميد 
 

  مقدمة: -1

 لبوليميريةاصباغة، إذ تبلغ درجة حرارة تزجج سالسلها وسهولة التركيبية قابلية  ليافالبولي أميد من أكثر األ يعد

ات حرارة الغليان تحت الضغط الجوي قابلةً للصباغة ون مناطقها الالبلورية بشروط درج، وتك(م    11-12)نحو 

ند ، وتؤمن الزمر األميدية ععمقلمن التغلغل بسهولة ل جزيئات الصباغ لسهولة تباعد سالسلها وانتفاخها ما ي مكِّن

 نهايات السالسل مواقع تتشكل عليها أمالح مع األصبغة الحمضية الحاوية زمراً حمضية  سلفونية:
 

--- + N3H -3SO ---N → Dye 2+ H 3SO ---Dye  

 األمالح المتشكلة من ارتباط األصبغة الحمضية مع الزمر األمينية للبولي أميد
 

ما ي سااهل  صااباغتها بشااروط  هيدروجيني مع جزيئات الصااباغاكز ارتباط كما تقدم الزمر األميدية المتكررة مر   

اعلية، تفمعدنية معقدة، مباشاارة، مبعثرة حمضااية، الضااغط الجوي العادي، وبألفة  متميزة لمعظم أنواع األصاابغة: 

 ةتنوع في درجات الحموضاة الالزمة لحمام الصباغو ،تتراوح بين الضاعيفة والممتازة وبثباتيات …"ديسابرس"

 ة للقلوية، ومع ذلك فإن أكثر األصبغة اعتماداً هي األصبغة الحمضية والمعدنية المعقدة. من الحمضي

وبرغم من أننا نسااتشااف مما ساابق أن قابلية البولي أميد الشااديدة لتشاارب معظم أنواع األصاابغة على أنها ميزة،    

د صباغة ، فعنالسيللوزمكونات  أخرى كالبوليساتر أو  عيرة عند صاباغة الخامات المحاكة مفإنها تشاكل مشاكلة كب

مثل هذه الخامات وبوجود أصااااابغة معلقة وحمضاااااية ومباشااااارة مثالً وبشاااااروط الحرارة العالية فإن البوليساااااتر 

 للوزالسااايسااايتشااارب األصااابغة الحمضاااية والمباشااارة، أما  البولي أميدسااايتشااارب األصااابغة المعلقة، في حين أن 

صاابغة المباشاارة، ولو أعدنا ذات التجربة بشااروط الضااغط الجوي العادي، فسااتتوزع فساايتشاارب ما تبقى من األ

لبولي ااألصاابغة المعلقة بين البوليسااتر والنايلون، وكذا الحال بالنساابة لألصاابغة المباشاارة التي سااتتوزع فيما بين 

غير في الثالثة سااتت ليافوحده، وهكذا فإن ألوان األ البولي أميد، أما األصاابغة الحمضااية فسااتخص الساايللوزو أميد

زمن البقاء عند أعلى درجة حرارة يصاااالها وكل مرة بحسااااب: درجة حموضااااة الحمام، وجود الكارير ونساااابته، 

 إضافة الملح وكميته، نوعية وفعالية عوامل التسوية فيما بين مؤخرة أو مبعثرة.وكذلك الحمام، 

  مبادئ صباغة البولي أميد: -2

التي طرحتها شركة كالرينت كمثال تطبيقي غني في تقسيم وتبويب األصبغة التي درج  للطرائقسنعرض هنا    

الصباغون على تطبيقها في صباغة البولي أميد، إذ توزع كالرينت أصبغتها في مجموعات خاصة بحسب مجموعة 

 الخواص والثباتيات التي تتميز بها كِل مجموعة  عن أخرى:

، وقد بعضاااً ه المجموعة من عدد  من األصاابغة الحمضااية المتآلفة مع بعضااها تتألف هذ :Eآـاااااا أصاابغة النايلوزان 

 اختيرت بعناية بحيث نتجنب باستخدامها مشاكل التقليم وبخاصة عندما يضاف للحمام عامل تسوية مالئم.

بألوان زاهية وثباتية عالية على البلل، ومع ذلك يمكننا ولمزيد من الثباتية معالجتها بمثبتات  المجموعةوتتميز هذه    

 خاصة أو بمزيج  من حمضي العفص والطرطير.

اختيرت هذه المجموعة من األصبغة التي يمكن للبولي أميد أن يتشربها بوسط  معتدل،  :Nب ـ أصبغة النايلوزان 

ل تسااااوية من حمام يحوي كبريتات األمونيوم، وتتميز بتسااااويتها الملحوظة سااااواء كما يمكن تطبيقها بوجود عام

بثباتيتها على البلل بشاااكل  واضاااح،  Eأكانت على شاااكل صاااباغ وحيد أو مركب، وتتميز عن مجموعة النيلوزان 

 ومع ذلك يمكننا رفع ثباتياتها أيضاً بمعالجتها بالمثبت أو بمزيج حمضي العفص والطرطير.

وتتميز بإمكانية تطبيقها من وسط  معتدل أو ضعيف الحموضة مع عامل تسوية لتعطي  :Fالنايلوزان  ج ـاا أصبغة

" وبالتالي ال  F= Fast = Solideفي التساااامية ألن  Fعملية صااااباغة عالية الثباتية للبلل " ومنها جاءت الدالة 

ذه المجموعة أفضااالية خاصاااة عن حاجة معها لعملية التثبيت بالمثبت أو بمزيج حمضاااي العفص والطرطير، وله

 غيرها مع األلوان الغامقة، كما يمكننا استخدامها بالطرائق المستمرة بمزجها مع أصبغة الالنازين.
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بمالئمتها لجميع أنواع البولي  (0:2) تتميز هذه المجموعة من األصبغة المعدنية المسلفنة :Sأصبغة الالنازين  -د 

أميد لتعطي عملية صااباغة متجانسااة ومنتظمة ضاامن  مجاِل ألوان  واسااِع مع ثباتيات متميزة تجاه الماء والضااوء 

 ليافبشارط التجهيز األولي الجيد قبل الصاباغة تحاشاياً من وجود ما يحد من تغلغل األصبغة وانتشارها لعمق األ

ح برفع درجة حرارة حمامها لدرجة الغليان إال في بعض الحاالت االستثنائية.وبالتالي تراجع ثباتياتها،   وال ي نص 

الخاصة باأللياف  Xو  Zمن نوع دريمارين  التفاعليةتمتلك بعض األصبغة  :أصبغة مختارة من الدريمارين -هـ 

داً للبلل برغم لية الثباتية جية ألفةً عالية للبولي أميد عندما يتم تطبيقها بوسااط حمضااي لتعطي صااباغة عاالساايللوز

 .ليافعدم وجود أي ارتباط كيماوي بين األصبغة وبين األ

ن لها " بألفة  عالية  تجاه البولي أميد دون أن تكوبعض األصبغة المبعثرة "الديسبرستتمتع  :أصابغة االرتيزيل -و

الضعيفة على الغسيل بالمقارنة مع األصبغة الحمضية،  ثباتيتهاالحسااساية لدرجة الحموضاة، ولكن أشد ما يعيبها 

وفيما عدا ذلك نجد أنها تحقق عملية صااااباغة متجانسااااة ولمعان لونها على مختلف أنواع البولي أميد، كما تمكننا 

 إمكانية تطبيقها بالوسط الحمضي من توليفها مع األصبغة الحمضية.

 :يحما  الصباغال مواد بناءـ  3

تبط درجاة الحموضااااااة المثلى لحماام الصاااااابااغاة بادرجاة عمق اللون وإن كاانت تتراوح بين تر :الحمض -3-1

الحمضاااية والقلوية الضاااعيفتين، إذ تتناقص الهجرة بصاااورة  ملحوظة بازدياد درجة الحموضاااة، وتتزايد باتجاهنا 

جانس ساااتويات التنحو القلوية لتسااابب الهجرة المتأخرة في الحمام والتي ترفع من درجة التساااوية، وتؤمن أعلى م

 واالستنزاف، ومع ذلك يستحسن إضافة عوامل تسوية لضمان أعلى درجة تسوية وتجانس ممكنة. 

 : اعتمدت كالرينت مجموعة عوامل تسوية متباينة التركيب والغرض مثل: ـ عوامل التسوية3-2

ه معقدة، الكرومية، ولكون، يستخدم مع األصبغة الحمضية، المعدنية الكاتيوني: عامل تسوية NHالساندوجين  -2

موجب الشااااحنة فإنه يلعب دور العامل المؤخر في مرحلة رفع درجة حرارة الحمام، وصااااوالً السااااتنزاف مثالي 

 للحمام.

إلزالة التقليم الصاااباغي عند تطبيق األصااابغة الحمضاااية بتعزيزه من  أنيوني: عامل تساااوية PAMالليوجين  -0

 معدالت الهجرة.

 إلزالة تقليم البولي أميد. أنيوني: عامل تسوية Pالليوجين  -3

ترتبط تقنية العملية الصباغية عموماً بنوعية األصبغة المستخدمة أوالً، وبالتجهيزات : Sـ تطبيق أصبغة الالنازين  4

 المتوفرة من طراز وحجم آلة الصباغة وطبيعة الخامة ومواصفاتها ثانياً، ودرجة الحرارة المطلوبة العمل عندها

  ، وهي:Sثالثاً، ووضعت كالرينت ثالثة طرائق رئيسة لتطبيق أصبغة الالنازين 

 (:231ويتم بناء الحمام الصباغي كما في الجدول ) الطريقة النظامية: -4-1
 

 (231)الجدول 

 من كالرينت Sحمام الطريقة النظامية أصبغة الالنازين 

 

 الكمية المادة

 ما يلزم الصباغ

 % PAM 2.1-0أو ليوجين  NHعامل تسوية مثل: ساندوجين 

 % 2-2 كبريتات النشادر
 

 ومن ثم إعادة رفع الحرارة من جديد. م   12وتستلزم أية إضافة صباغية التبريد حتى الدرجة 

برغم أنه يستلزم  Pمع الليوجين  pH: 4-5: وتبدأ المعالجة هنا في وسط حمضي NHطريقة الساندوجين  -4-2

وتباينها في ألفتها نحو األصاابغة، ويجري تطبيق الحمام  ليافنساابةً عالية من مواِد التسااوية عند اختالف أنواع األ

على مرحلتين أسااااسااايتين، األولى بضااابط الحموضاااة بوجود حمض الخل مع الليوجين فقط ورفع درجة الحرارة 

 :pH 6-7حيث يضااااف الصاااباغ وتضااابط الحموضاااة عند  م    12حتى الغليان لتتبعها مرحلة تبريد حتى الدرجة 

… ، هيدروكسيد األمونيومO2.10H7O4B2Naبإضاافة قلويات لطيفة مثل ثنائي فوسفات الصوديوم، البوراكس 

 (:221كما في الشكل ) NHونتبعها بالساندوجين 
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 (221)الشكل 
  

: ويمكننا الحصول بهذه الطريقة على صباغة  مثالية مهما اختلفت شروط العمل باآللة، Vطريقة السانداسيد  -4-3

مادة حمضية تتفكك بالماء الساخن ببطء كحمض  عضوي حتى الوصول لدرجة الحموضة  Vإذ أن السانداسيد 

جة حرارة المضافة ودر Vالمطلوبة، ويمكننا ضبط درجة الحموضة والوصول إليها من خالل كمية السانداسيد 

الحمام الصباغي وهذا ما يمنحنا بالطبع إمكانية العمل لساعات  عدة بدرجة حموضة ثابتة، ويتم تطبيق هذه الطريقة 

 وفق الخطوات:

( أو محلول هيدروكسيد O2.10H7O4B2Naبإضافة البوراكس ) :pH 8-10نبدأ الصباغة عند درجة قلوية  -2

 بوميه للوصول للشروط المثالية لهجرة األصبغة في مرحلة توزعها األولي.  31الصوديوم 

نبدأ رفع درجة الحرارة بسرعة حتى الوصول لحرارة الغليان محاولين إحكام إغالق اآللة قدر اإلمكان للوصول  -0

 ألعلى درجة حرارة ممكنة.

 للوصول ألعلى معدل هجرة ممكنة.  دقيقة( 32-02/ م   222)ان نحافظ على درجة حرارة الغلي -3

حيث تبدأ مرحلة تثبيت  :pH 6للوصول لدرجة الحموضة الضعيفة المطلوبة  Vنضيف ما يلزم من السانداسيد  -2

 :V( طريقة العمل بطريقة السانداسيد 221الصباغ، ونرى في الشكل )
 

 
  (221)الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



217 
 

 البحث الثالث
 

 صباغة ألياف األسيتات
 

  المقدمة: -1

ية بزمرة أسااايتيل دوراً كبيراً جداً في تغيير مواصااافات السااايللوزلعب اساااتبدال زمرة هيدروكسااايل السااالسااالة    

لمباشرة، عادةً أي األصابغة: ا السايللوز، وما يهمنا هنا التغيير الكبير الحاصال تجاه األصابغة التي يألفها السايللوز

ت هذه األسيتات، وقد ف   ألياف، النفتول، األحواض، الكبريتية، وكلها أصابغة غير قادرة على صاباغة التفاعلية ِسر 

المؤستل ضعيف األلفة نحو الماء من جهة، ويقاوم االنتفاخ من جهة  أخرى،  السيللوزالظاهرة على أساس أن بنية 

 لذا فإن صباغتها لم  تتيسر بادئ ذي بدء.

األسااااايتات على امتزاز المواد العضاااااوية غير الحلولة بالماء اعتباراً من المعلق  أليافدرة ولوحظت فيما بعد ق   

المائي، وهكذا بدأت مرحلة البحث عن أصااابغة معلقة فكان الوصاااول ألصااابغة آزو معلقة من قبل هوالند كما هو 

ينون أمينوانتراك تمكن باديلي من الوصول لمشتقات 2102، ومن ثم وفي عام 3حال صاباغ الديسابرس األصافر 

 (.2ق )كما هو حال صباغ ديسبرس أزر
 

  
 (2ديسبرس أزرق ) (3ديسبرس أصفر )

 

حتى  األسااايتات أليافواتساااعت دائرة البحث حول األصااابغة المعلقة بعد ظهور البوليساااتر األقل ألفة للماء من    

وصاالت إلى ما آلت إليه اليوم، حيث تم تفهم آلية العملية الصااباغية باألصاابغة المعلقة على أساااس أن قسااماً بساايطاً 

 جداً منها ينحل بالماء ويتكتل الباقي غير المنحل من جزيئات المعلق لتحافظ على درجة إشباع المحلول.  

  تطبيق العملية الصباغية: -2

لثالثي  pH: 4.5-5األسيتات و  ليافأل pH: 5-6نبدأ الحمام الصباغي بإضافة الحمض لضبط الحموضة عند    

حمض نمل من مل/ل 2بإضااافة  EHTاألساايتات، وتوصااي كالرينت لتطبيق المبيض الضااوئي ليكوفور السااائل 

وية المالئم ونرفع ثالثي األسيتات، ثم نضيف عامل التسل %11مل/ل حمض نمل  0لألسايتات، وبإضاافة  11%

ونتريث حتى تمام  ،الصاباغ المصفى جيداً معلق دقيقة لنبدأ بإدخال  (02)وندور مدة  (م   22)درجة الحرارة حتى 

 ليافأل (م   11-12)حتى الوصااااااول للدرجة  (دقيقة درجاة/ 0-2.1)التوزع ثم نبادأ برفع درجاة الحرارة بمعادل 

 أليافاألساااايتات، ونسااااتمر عندها لمدة ساااااعة واحدة أو للوصااااول لدرجة عمق اللون وتسااااويته المطلوبتين، أما 

لتحقيق درجة االمتصااااص التي يحققها األسااايتات عند  (م   222)الثالثي أسااايتات فنتابع رفع درجة الحرارة حتى 

لألسيتات، ذلك ألن امتصاص  (م   22)بدالً من  (م   11)، لذا ومع ثالثي األسايتات يمكننا البدء عند الدرجة (م   11)

لزمن   (م   222)، وتحتاج عند الدرجة (م    12)ثالثي األسيتات يستمر ضعيفاً جداً حتى بلوغنا درجة حرارة  ألياف

من أية بواق  صباغية  (م   12)قد يصال حتى السااعة والنصف نبرد بعدها وننهي الحمام ثم نشطف بدرجة حرارة 

 (:202كما في الشكل ) على السطح

 
  (202)الشكل 
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كما هو الحال مع البوليسااتر دون أي تخوف ولنحصاال  (م   232)األساايتات عند الدرجة  أليافويمكننا صااباغة    

 بذلك على ثباتيات أفضل وخاصة على البلل بسبب اختراق الجزيئات الصباغية ألعماق الخيط.

قبل الصااباغة ما يزيد من  (م   212)وتتميز ثالثي األساايتات عن األساايتات بإمكانية تثبيتها حرارياً عند الدرجة    

 ليافنسبة المناطق المتبلورة في الخامة وبالتالي تراجع قدرة انتشار واختراق األصبغة إلى العمق، وبذلك يمكن أل

 تركيبية األخرى ال يحسمها إال اقتصادية العمل.ال ليافثالثي األسيتات الدخول في تنافس واضح مع األ
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 البحث الرابع
 

 صباغة ألياف البولي اكريلونتريل
 

 مقدمة:  -1

ر      اً صعبة الصباغة لسببين:أليافاالكريليك التركيبية ببلمرة االكريلونتريل لتعطينا  أليافت حض 

   (م   222-222)درجة حرارة تزججها ما بين. 

  .عدم احتوائها أي زمرة  يمكنها تشكيل روابط مع جزيئات األصبغة 

ساال البوليميرية لنحصاال على مونوميرات أخرى في بنية السااال واسااتطاع العلماء تجاوز هذه المشااكلة بإدخال   

مع وحيد حد يقدم  %(12-11)الحاوية على االكريلونتريل بنساااااابة "  Ter polymers " ميرات التقابليةالبولي

 حد خافضاااااة لدرجة حرارة التزجج مثلينيل البيريدين، حمض االيتاكونيك، وألحاديات ڤمراكز صاااااباغية مثل: 

 كريالت.واال ميتاكريالتال

تشااااركية أسااااساااية بأصااابغة  حمضاااية فإنه ال  مونوميراتوفي حين أنه يمكننا صاااباغة االكريليك الحاوي على    

 حمضية مثل حمض اإليتاكونيك إال بأصبغة  أساسية. مونوميراتالحاوية  ليافيمكننا صباغة األ
 

 ينيل البريدين: موجبڤ -0

  أصبغة حمضية سالبة

 حمض اإليتاكونيك: سالب

  أصبغة أساسية موجبة 
 

االكريليك المنتشارة تجارياً من بوليميرات تشاركية لالكريلونتريل مع أحاديات حد أخرى،  أليافوهكذا تتكون    

وتتباين فيما بينها بنسااااااب ونوعيات أحاديات الحد التشاااااااركية، لِذا فإنها والنخفاض درجة حرارة تزججها تبدي 

ها وفق  مخطط  مدروس  حسااساية عالية تجاه معدالت ارتفاع درجة الحرارة ما يساتلزم ضاابط رفع درجات حرارت

 .(م   222)، وعدم رفع درجة حرارتها عن ليافبدقة بحسب طبيعة الصباغ وخواص األ

تتم بلمرة البولي اكريلو نتريل بتقنية البلمرة الجبلية أو في المحلول باستخدام مبادرات مثل الماء األكسجيني أو    

 إرجاع مع فوق الكبريتات.  -فوق كبريتات األمونيوم، وغالباً مع مرجع  مناسب يمكنه تشكيل جملة أكسدة 

ب ب لتحضير محلول الغزل ولبثقه عبر قاذف ليتم تبخير المذيمير في مذيالبلمرة ي ذاب البوليوبعد إنجاز عملية    

 في قمع الغزل أو ليتم تخثيره في حوض ترسيب خاص.

اً بدرجة حرارة أليافوتتباين المواصافات التي سيتمتع بها الخيط باختالف الغزل أوالً: إذ تعطينا الطريقة الجافة    

 .م   11-11بدرجة حرارة تزجج فيما بين  يافل، أما الطريقة الرطبة فتعطينا األم   11-10تزجج 

مير، وشااااااروط عملية الغزل، وقوى الشااااااد المطبقة على الخيط أثناء غزله كذا نجد أنه بتباين تركيب البوليوه   

 في ألفتها نحو األصبغة. ليافودرجات الحرارة و ... تتباين األ

 : ـ مفاهيم ومصطلحات خاصة في صباغة االكريليك 2

شركات إنتاج تصنيع األصبغة والمواد المساعدة مع مجموعة من الداالت والمصطلحات والمفاتيح التي تتعامل    

 وقد تتمايز أحرف الداالت… ، آالت الصباغة وأشكال الخاماتليافتسهل التعامل مع: األصبغة، المواد المساعدة، األ

 بين مختلف الشركات:من شركة  ألخرى، لِذا فإننا نهتم بتعريفها هنا لنستطيع إسقاطها 

relSالحقيقية، وهي أكبر كمية صااباغ يمكن أن يتشااربها الخيط على أساااس النساابة المئوية  لياف: درجة إشااباع األ

 :التفاعلية( مخططاً تمثيلياً لمعنى درجة اإلشباع ومحتوى المراكز 202الوزنية، ونرى في الشكل )

 
 التي تحدد درجة اإلشباع الحقيقية التفاعلية: شكل مبسط لتمثيل المراكز (202)الشكل 

FS.درجة إشباع الخيط: وهي كمية الصباغ الفعلية التي تشربها الخيط : 
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F.معامل إشباع الخيط: ويساوي عملياً درجة إشباع الخيط مقسوماً على درجة إشباع الخيط الحقيقية : 

f.درجة ألفة الصباغ : 

Vلألصبغة. : دالة للتعبير عن سرعة امتصاص الخيط 

K دالة رقمية خاصاااة بكل صاااباغ وتدل على درجة انساااجام األصااابغة، فتوليف األصااابغة يجب أن يتم باختيار :

 .بعضاً واحدة، وفي أحوال اضطرارية األقرب لبعضها  Kاألصبغة ذات قيم 

ΔC تأثيرها و: دالة تتعامل معها بعض الشااركات تحت اساام ثابت الصااباغة الذي يعبر عن تأثير تقنية التجهيزات

 على العملية الصباغية، كأن تكون الخامات على شكل آلة شلة أم ونش.

RF وتعبر عن قاادرة تااأخير عاااماال مؤخر، فنقول عن مؤخر شااااااركااة د. بتري وهو من فئااة مركبااات األمونيوم :

 الرابعية:

: the retardant saturation value of peretard GAN = 0.55RF 
 

 في ألياف االكريليك واختالف خواص األصبغة القاعدية التفاعليةتمايز المراكز 

 التفاعليةأنماط المراكز 

 

 أصبغة ذات 

 مختلفة Kقيم 

 

 درجات ألفة مختلفة 

 واحدة Kألصبغة ذات 

 K=1 K=2 K=3 f=1 f=2 f=3 مركز فعال جداً  مركز فعال

  
      

 واألصبغة القاعدية التفاعلية: شكل مبسط للفروق بين فعاليات وخواص أو ألفة المراكز (200)الشكل 
 

 االكريليك بطريقة شركة باير: أليافدرجة إشباع  تعيينـ  3

 (11زرق أساس أ) FFRاسترازون أزرق  %(22-1-1-1)نصبغ الخيط المجهول وبحمامات منفردة مع كل من  -

 (.22:2)بحمام  (%12)حمض خل  (%2)وبوجود 

 وبنفس شروط الحمام السابقة. FFRاسترازون أزرق  %1مع  (0.2)نصبغ خيط اكريليك بدرجة إشباع  -

 ساعات واستنزاف الحمام. (2-3)نستمر عند درجة حرارة الغليان لمدة  -

 الناتجة بالخيط الشاهد، فإن كان مشابهاً ألي منهم كانت درجة إشباع الخيط على الشكل: ليافألوان األقوة نقارن  -
 

 تعيين درجة اإلشباع بنتيجة االختبار

5% 

 11استرازون أزرق 

Astrazon Blue  FFR  

 درجة اإلشباع

FS 
 

1.2 

7% 1.8 

9% 2.3 

11% 2.8 
 

 Vوترتبط عملية إضااافة الصااباغ عادة بسااعة الخيط، كما أنه من األهمية بمكان معرفة ساارعة صااباغة الخيط    

 قبل التعامل معه لضمان نجاح العملية الصباغية والتجربة.

 بطريقة باير: ليافسرعة صباغة األ تعيينـ  4

وبوجود  FFRاسااااترازون أزرق  (%0)نأخذ وزناً معيناً من خيط معروف ساااارعة الصااااباغة ونصاااابغه مع  -أ

 حتى استنزاف الحمام.( % 12)حمض خل ( 2.1%)

 نكرر التجربة مع الخيط المجهول. -ب

نقارن بين درجتي عمق اللون، فإن تسااوتا كان لهما سرعة الصباغة ذاتها، أما عندما نجد أن الخيط المجهول  -ج

كان أفتح أو أغمق فإننا نرفع أو نخفض سااارعة الصاااباغة لتحقيق الدرجة اللونية ذاتها، إال في حال تجاوز الفرق 

 الخيط من خالل خفض أو رفع سرعة الصباغة.فإننا نضطر حينها إلعادة التجربة والتحكم ب( %02)بينهما 

 االكريليك: أليافـ المواد المساعدة والكيماويات الالزمة لحما  صباغة  5
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ريل مثل طائفة األلكيل أ الالأيونية: تنحصاار المنظفات التي نتعامل معها هنا بمجموعة المنظفات المنظفات -5-1

بولي غليكول التي تتميز بثباتها في األوساط الثالث: الحمضي والمعتدل والقلوي، وي ستحسن إجراء حمام الغسيل 

في وساط قلوي بوجود ثالثي فوسفات الصوديوم عندما يكون الماء طرياً، وبيرو الفوسفات رباعي الصوديوم مع 

خوفاً من تفاعل بقاياها مع الصاااااباغ الموجب  يونيةناألساااااتخدام المنظفات الماء المتوساااااط القسااااااوة، وال يجوز ا

 الشحنة.

تنصااح معظم الشااركات باعتماد حمض الخل في حمام صااباغة االكريليك، إذ يؤدي اسااتبداله  :حمض الخل -5-2

ما ك ، وتتباين درجات االنحراف ما بين صااباغ  وآخرون الصااباغبحمض النمل أو حمض الكبريت النحراف  في ل

 .(221يبين الجدول )

تؤثر درجات الحموضة كثيراً على معدالت امتصاص الصباغ، إذ يزداد االمتصاص بازدياد نسبة الحمض في    

برغم أن معظم األصاااااابغة  pH: 4,5الحمام، لِذا فإنه غالباً ما يتم تطبيق األلوان الغامقة عند درجات حموضااااااة 

 .pH: 2,5-5,5القاعدية تعمل في مجال 

 دوره ككهرليت في كبح االستنزاف وتعزير الهجرة رافعاً درجة تسوية العملية الصباغية.: ملح غلوبر -5-3

)من نوع بولي غليكول ايتر األغوال الدساااااامة خاصااااااةً(   يونيةأالال: تسااااااتخدم المركبات العوامل المبعثرة -5-4

األصاااابغة على جدران اآلالت أو على كعوامل مبعثرة فعالة سااااطحياً وخاصااااة مع األلوان الغامقة لمنع ترسااااب 

 .ون أن يكون لها تأثير سلبي على عملية الصباغود ليافاأل

 :العوامل المؤخرة -5-5

لشااركة كالرينت والذي يمكنه تشااكيل معقدات غير  PAAونجد منها الليوجين  :يونيةناألآ ـييييييي العوامل المؤخرة 

 ثابتة مع األصبغة ال تلبث أن تتفكك مع ارتفاع درجة الحرارة مطلقةً الصباغ من جديد.

والً أ ليافعلى مبدأ امتصااصااها من قبل األ الكاتيونيةتعمل العوامل المؤخرة  :يونيةكاتالب ـيييييي العوامل المؤخرة 

ة في ة السااااالبة الموجوديلعافتت ص بساااابب تفاعلها مع المراكز الم  غة، ألنها ت  لتمنع أو لتحد من امتصاااااص األصااااب

ماا يبطئ امتصاااااااص األصاااااابغاة، لِاذا فقاد نجد أحياناً بعض العوامل المؤخرة التي تدخل في تفاعلها مع  لياافاأل

على امتصااااص األصااابغة، وبالتالي فإن دورها  ليافبصاااورة  غير عكوساااة ما يضاااعف من قدرة هذه األ ليافاأل

ذي فعالية اإلعاقة الضعيفة لتجنب حدوث أي مخاطرة  Aيكون تخريبياً، لِذا فإن كالرينت تنتج الريتارغال السائل 

 في استخدامه حتى لو أضيف بزيادة، أما باير فت ن تِج خمسة أصناف لتستطيع تغطية طيف  كامل وهي:

، ويستخدم أللفته المتوسطة مع K=2,5م، تعادل ألفته أصبغة االسترازون من النمط مؤخر دائ :PANاستراغال 

األصاااابغة العالية والمنخفضااااة األلفة، ويسااااتحساااان لمفعوله الدائم والمؤخر زيادة زمن البقاء في مرحلة درجات 

 الحرارة العالية، واألخذ به مع األصبغة السريعة االستنزاف.

، 2Kو 1Kما يجعله مناساااااباً جداً لألصااااابغة عالية األلفة أي  ليافلفة تجاه األمؤخر عالي األ :AFNاساااااتراغال 

بفااارق أن مفعولااه المؤخر دائم ومسااااااتمر مااا  AFNبااأخااذ كميااات  أقاال من  PANويمكننااا تحقيق نفس فعاااليااات 

فعوله ميستوجب االلتزام التام بالزمن الالزم عند درجة الغليان، ومن الضروري إضافة ملح غلوبر معه للحد من 

 المؤخر.

بفارق إمكانية اسااتخدامه كعامل تسااوية، ولتراجع  AFNو PANمؤخر متوسااط األلفة، يشااابه  :TRاسااتراغال 

فعاليته الدائمة كمؤخر بارتفاع درجة الحرارة فإن عمله يكون عند بداية العملية الصباغية فقط وال يستوجب البقاء 

لِذا فإننا  AFNو PANطويالً عند درجات الحرارة العالية، وباسااتخدامه يتم اسااتنزاف الحمام بطريقة أساارع من 

 اج معه لتبريد الحمام ما يعني وفراً بالوقت والطاقة.ال نحت

 بل التسوية. الملمس الجاف، وال حاجة لملح غلوبر معه ليافبفارق أنه يمنح األ TRيشابه  :TRSاستراغال 

: عامل تسوية مساعد معزز للهجرة منخفض األلفة، وترتبط فعاليته بنوعية األصبغة القاعدية ودرجة Mاستراغال 

ذا ، لِ (م   221-11)عمق اللون وزمن ودرجة حرارة العملية الصباغية، وتكون أعلى معدالت الهجرة معه فيما بين 

 ال يملك تأثيراً معيقاً. يمكننا تجاوز الخطأ في اللون المطلوب بإضافته مع مؤخر  كاتيوني كونه
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: غالباً ما تسااااااتخدم المطريات الكاتيونية والتي يكون تركيبها المطرييات ومضييييييادات الكهرباء السيييييياكنة -5-6

األساااااسااااي من فئة مركبات األمونيوم الرابعية أي من نفس عائلة المؤخرات السااااالفة الذكر، لِذا فإنه قد يكون لها 

عند تطبيق حمام صاباغة وتحضير مشترك أي صباغة وتطرية في حمام  خواص تأخير يتوجب أخذها بالحسابان 

 واحد، وهذا ما يستلزم إنقاص كمية العامل المؤخر األساسية بما يتناسب مع فعالية المطري المؤخرة.

ر يويمكننا إضافة العوامل المضادة للكهرباء الساكنة في حال كون التطرية تفتقد لهذا المفعول أو كان فعاليتها غ   

 .أيونيأو ال  كاتيونيكافية شرط أن يكون العامل المضاد للكهرباء الساكنة المراد إضافته للحمام 

بحمض الخل، ولمدة   :5pH-6وبحموضة  (م   22) حرارة درجةنا إجراء حمام تطرية مستقل عند وأخيراً يمكن   

قبل إضاااااافته لحمام الصاااااباغة أو ، ومن الضاااااروري التنويه هنا ألهمية ترشااااايح محلول التطرية دقيقة 21-02

 التطرية.

  االكريليك: أليافسرعة صباغة ودرجة إشباع بعض  - 6

وطبيعة  مير وطريقة الغزلفيماا بينهاا تبعااً لتركياب البولي االكريلياك ألياافكماا ساااااابق وذكرناا تتبااين خواص    

لمراد االكريليك ا أليافساارعة صااباغة ودرجة إشااباع  تعيينالمعالجات النهائية، لِذا يتوجب علينا بادىء ذي بدء 

والذي نالحظ فيه القيم ( بعضاً من هذه 231صباغتها لوضع شروط الحمام الصباغي األمثل، ونرى في الجدول )

أن أصااناف االكريالن الثالث قد تباينت في ساارع صااباغتها برغم أن درجة إشااباعها لم تتغير، وعلى العكس فإن 

باينت في درجتي إشباعها برغم أن سرعتي صباغتهما لم تتغير أيضاً، إذ ترتبط درجة اإلشباع صنفي األورلون ت

الداخلة على السااالسااالة البوليميرية، بينما ترتبط سااارعة الصاااباغة بشااااحنة المراكز  التفاعليةبعدد ونوع المراكز 

 وطبيعة عمليات الغزل والمعالجات الفيزيائية الالحقة. التفاعلية

 : سرعة صباغة ودرجة إشباع بعض ألياف االكريليك(231)الجدول 
 درجات إشباع وسرعة صباغة بعض ألياف البولي أكريلو نتريل

 fSدرجة اإلشباع  Vسرعة الصباغة  العالمة التجارية للخيط fSدرجة اإلشباع  Vسرعة الصباغة  العالمة التجارية للخيط

 Dralon 1.7 2.1 درالون Acribel 2.5 3.1 أكريبل

 أكريالن

Acrilan B 16 1.7 

1.4 
 أورلون

Orlon 42 
2.0 

2.2 

Acrilan B 26 2.4 Orlon 75 
2.3 

Acrilan B 57 3.2 تورايلون Toraylon 3.5 

 Vonnel V17 2.3 1.3 ونيلڤ Cashmilon 3.6 2.0 كاشميلون
 

 : ـ مبادئ عامة في صباغة االكريليك7

بمعدالت صباغة عالية ضمن مجال  حراري ضيق ومعدالت هجرة منخفضة عند تتصف جميع األصبغة القاعدية    

درجة حرارة الغليان، لِذا فإنه من الضروري الضبط الجيد لمعدالت ارتفاع درجات الحرارة وصوالً المتصاص 

مل ابطيء ومنتظم لألصبغة وبالتالي لتثبيت  صحيح، وترتبط درجة امتصاص األلياف لألصبغة بعوامل ثابتة، وعو

 متغيرة يمكننا التحكم بها:

 االكريليك المراد صباغتها، معدالت امتصاص األصبغة المستخدمة. أليافآـ العوامل الثابتة: درجة تجانس 

 ب ـ العوامل المتغيرة: درجتا الحرارة والحموضة، تركيز الكهرليت، نوعية ونسبة العامل المؤخر.

 : ـ امتصاص األصبغة القاعدية 8

، ففي افليدرجات الحرارة التي يتم عندها االستنزاف األعظمي لألصبغة القاعدية ما بين نوع  وآخر من األتتباين    

 ليافنجدها وبنفس شروط الصباغة أل (م   12-10)الدرالون مثالً بين  ليافحين أنها تكون لأللوان الفاتحة أل

 .(م   11-11)الكاشميلون تقع بين 

يتم امتزاز  (م   11)وتتأثر معدالت امتصاص األصبغة القاعدية بدرجات الحرارة تأثراً كبيراً، فدون الدرجة    

الية، وخاصة عند الدرجة يتسارع االمتصاص لدرجة ع (م   11-12)األصبغة مع تثبيت قسم بسيط  منها فقط، وعند 

، ليافودرجة حرارة الصباغ العظمى ونوعية األ لياف، ويرتبط االمتصاص آنئذ بدرجة تجانس األ(م   220-222)

لِذا فإنه من الضروري جداً عند توليف مجموعة أصبغة األخذ بعين االعتبار معدالت االمتصاص الفردية بحيث نأخذ 

 واحدة ".  Kباألصبغة التي تبدي تقارباً أعظمياً عند توليفها " 
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 : ـ طرائق الصباغة 9

غة االكريليك طرائق شركة كالرينت، إذ أنها جدولت مجموعة معطيات تمكننا سنستعرض هنا كمثال  على صبا   

ع درجات تعتمد على ضبط رفمن الوصول لتقنية صباغة أمينة وسهلة التناول، فوضعت طرائقاً أربع: طريقة حرارية 

التي تسمح لنا باإلسراع في رفع درجة الحرارة بوجود العامل المؤخر، وطريقة  :طريقة المؤخرو .الحرارة

تتوسطهما، وطريقة رابعة تعتمد على العامل المؤخر السالب، وقبل تناول هذه الطرائق نبدأ بطريقة حل مسحوق 

 الصباغ.

تجانس المعجونة ونحرك حتى تمام  (22): نأخذ جزءاً من الصااباغ مع جزء  من حمض الخل حل الصييباغ -9-1

ن لحِل كمياِت صااباغ   (22-32)المتشااكلة، ثم نمدد هذه المعجونة مع  ساا  جزء من الماء المغلي ونرشااحها. وي سااتح 

عامل تساااوية  بوجودكبيرة كما هو الحال مع ألوان األساااود والكحلي حل المعجونة وحمض الخل في خالط  ثابت 

وتسااعة أجزاء من الماء  Fمثل االيكالين السااائل  الالأنيونيةمة وبعثرة من طائفة بولي غليكول ايتر األغوال الدساا

 الحار، ونستفيد من عامل التسوية هنا ليلعب دور العامل المنظف.

وتقوم على  T: وتسااااميها كالرينت طريقة الساااااندوكريل Tتطبيق األصييييبغة القاعدية بالطريقة الحرارية  -9-2

خدام عوامل مؤخرة، ما يجنبنا كلفة إضااااااافة العامل المؤخر، التحكم بمعادالت ارتفااع درجاة الحرارة دون اساااااات

وتبدي إمكانيات تلوين غير محدودة إضافةً لكونها تسهل الجمع بين عمليتي الصباغة والتطرية، وألنها تقوم على 

التحكم باساااتنزاف الحمام الصاااباغي من خالل التحكم بمعدالت رفع درجة الحرارة فإن اساااتخدامها يكون أكثر ما 

ون عناد توفر آالت ذات تحكم آلي مبرمج، ولجميع أنواع االكريلياك وبجميع أشااااااكاالها، ألنه ومن خالل الرفع يك

 المنتظم لدرجات الحرارة ستكون عملية امتصاص األصبغة منتظمة أيضاً.

( 222في الجدول ) T( لمفاتيح الكود الخاصااة بأصاابغتها، والالئحة 222في الجدول ) Cفقد وضااعت الالئحة    

 الخاصة بالمجال الحراري الذي يبدأ عنده امتصاص األصبغة لبعض أنواع األلياف النظامية:

 C(: الالئحة 222)الجدول 

 : مفاتيح كود الطريقة الحرارية لشركة كالرينتCالالئحة 

 ساندوكريل
 رقم الكود

2 0 3 2 1 1.1 22 21 02 

 أصفر

B-6GL 2.0 2.2 2.1 2.1 2.1 0.3 3 2.1 1 

B-5GL 2.2 2.01 2.21 2.1 2.0 2.1 0.2 3.1 2.1 

B-LE 2.0 2.2 2.1 2.1 2.0 2.1 0.2 3.1 2.1 

 أصفر ذهبي
B-RLE 2.21 2.21 2.01 2.31 2.11 2.1 2.2 2.1 0.0 

B-GRL 2.2 2.0 2.3 2.1 2.1 2.0 2.1 0.2 3.0 

 B-RLE 2.2 2.0 2.3 2.21 2.11 2.11 2.3 2.1 0.1 أصفر بني

 B-3RLE 2.21 2.21 2.01 2.21 2.1 2.21 2.2 0.2 0.1 برتقالي

 أحمر

B-4G 2.0 2.21 2.1 2.0 2.1 0.1 0.1 1.2 1.0 

B-2GLE 2.21 2.3 2.21 2.1 2 2.2 2.1 0.1 3.1 

B-RGLE 2.211 2.21 2.03 2.33 2.21 2.11 2.1 2.31 2.1 

 B-5B 2.2 2.0 2.31 2.1 2.11 2.2 2.1 0.0 3 وردي

 B-RLE 2.2 2.01 2.2 2.11 2.1 2.2 2.1 0.1 3.1 خمري

 B-2RLE 2.0 2.31 2.1 2 2.3 2.1 0.1 3.1 1.2 بنفسجي

 أزرق
B-FE 2.21 2.2 2.1 2.0 0.2 3.2 2.0 1.3 1.2 

B-RLE 2.2 2.1 2.1 0.1 2.1 1.1 1 - - 

 B-NLE 2.21 2.21 2.01 2.31 2.1 2.1 2.0 2.1 0.2 أخضر

 B-RL - 2.31 2.1 2.1 2.11 2.0 2.1 0.1 3.2 كحلي

 B-BL - - - 2.1 2.0 2.1 0.2 3.1 2.1 أسود
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 T : الالئحة  (222)الجدول 
 " بدون مؤخر"  : الطريقة الحرارية لتطبيق أصبغة الساندوكريلT الالئحة

 " pH: 4.5وتعيين المجال الحراري الحرج بحسب رقم الكود المعين على أساس التركيز " درجة الحموضة 

 الخيط
 رقم الكود

2 0 3 2 1 1.1 22 21 02 

 Acribel  12-10 10-13 11-11 11-11 12-11 13-12 11-12 11-11 12-11+ أكريبل

 Acrilan  12-10 12-11 11-11 12-11 13-12 11-13 11-11 11-11 10-11 +16 اكريالن

 Cashmilon  11-11 12-12 12-12 11-11 12-11 13-12 11-12 11-11 10-11+ كاشميلون

 Courtelle  11-11 11-11 12-12 13-12 11-13 11-11 11-11 12-11 10-11+ كورتيل

 Crilenka  12-13 12-11 11-11 12-11 13-12 11-13 11-11 12-11 10-11+ كريلنكا

 Dralon  10-12 11-11 12-12 13-12 11-12 11-11 10-11 12-11 11+ درالون

 Euroacril  12-11 11-11 10-10 11-13 11-11 12-11 10-12 12-10 11-11+ يوراكريل

 DK+ Exlan  10-12 11-11 11-11 10-12 11-13 11-11 12-11 13-12 11-11 اكسالن

 Orlon  10-12 11-11 11-11 12-11 12-10 11-12 11-11 10-11 12-11+42 أورلون
 

ومن ثم المجال الحراري األعظم من الئحة  C( أو الالئحة 222من الجدول ) الصااااباغ تركيز نحدد رقم مفتاح   

(، ونحدد وفق طريقة خاصااااة بالحساااااب نسااااتوضااااحها من خالل المثال التالي في 222في الجدول ) Tاأللياف 

 ( عند توليف مجموعة أصبغة لتحويل اللون األزرق إلى كحلي:220الجدول )

 (220)الجدول 

 أصبغةطريقة كالرينت في حساب مفتاح التركيز لمجموعة 

 مفتاح تركيز األصبغة المولفة رقم مفتاح التركيز التركيز الصباغ

 - B-TLE 0.04% ساندوكريل أصفر بني  

 B-2GLE 0.15% 1 ساندوكريل أحمر 4 = 3 + 1 + -

 B-2GLE 1.02% 3 ساندوكريل أزرق
 

 

ولفة والبالغ  أن درجة الحرارة ( T/222)يحدد لنا من الجدول  2لِاذا فاإن مفتااح التركيز لمجموعة األصاااااابغة الم 

  :الكاشميلون، لِذا يكون العمل على الشكل ليافألم(   11-11و )لياف األورلون، أل (م   11-12)العظمى هي بين 

 :عند درجة حرارة الغرفة( 203: نبدأ العملية الصباغية كما في الشكل )ب ـ العمل
 

 بحسب كالرينت Tبناء حمام الصباغة بالطريقة الحرارية 

 
 حمض خل خالت الصوديوم ملح غلوبر صباغ

 pH: 4حتى  %0-2 غ/ل 21-2 ما يلزم %

 : الطريقة الحرارية لصباغة االكريليك(203)الشكل 

 

دقيقة حتى الوصول للحد األدنى من مجال االمتصاص األعظمي الصباغي،  (21-22)خالل  درجة الحرارة نرفع    

ونتابع بين حدي مجال درجة حرارة االمتصاص األعظمي لزمن يرتبط بنوعية الخامات المراد صباغتها وشروط 

منا مع الغزول دقيقة فإنه يلز( 21-02)العمل واإلمكانيات المتاحة، فمثالً وفي حين أنه يلزمنا مع البضائع الرخوة مدة 

 دقيقة.  (12-12)أو األقمشة المحاكة 

حيث تبدأ  (م   11)وعند االقتراب من درجة االستنزاف األعظمية للحمام الصباغي نرفع درجة الحرارة حتى    

دقيقة إال إذا كنا نريد رفع درجة  (02-21)مرحلة تثبيت األصبغة الممتصة، ونستمر عند درجة حرارة التثبيت 
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دقيقة بشكل عام، وفي  (32-02)الحرارة حتى شروط العمل بدرجات الحرارة العالية، ويكفينا لمرحلة التثبيت مدة 

حال اختصارنا لزمن التثبيت فإن اللون سيكون عرضةً للتغير عند معالجة المواد المصبوغة الحقاً بالبخار أو 

 بالحرارة الجافة.

: وتقوم على اعتماد عوامل مؤخرة مع بعض الليونة في مراقبة ارتفاع درجة Rطريقة العامل المؤخر  -9-3

الذي ال يملك تأثيراً سلبياً على  Aالحرارة ومعدالتها، ونأخذ هنا كمثال على العوامل المؤخرة الريتارغال السائل 

حسن فة أشكالها، لذا يستاالكريليك وبكا أليافمردود العملية الصباغية ما يمكننا من استخدامها على جميع أنواع 

 استخدامها حيث ال يوجد تحكم آلي.

 ليافبما يتالئم مع نوعية األ R( أي الالئحة 223من الجدول ) Aما يلزمنا من الريتارغال السائل  تعيينويتم    

 .Cورقم مفتاح التركيز من الالئحة  Rالمثبتة في الجدول 
 

  R : الالئحة  (223)الجدول 

 المؤخر لتطبيق أصبغة الساندوكريل : طريقةRالالئحة 

 " pH: 4.5رقم الكود المعين على أساس التركيز " درجة الحموضة  وتعيين نسبة العامل المؤخر المئوية بحسب 

 الخيط
 رقم الكود

2 0 3 2 1 1.1 22 21 02 

 Acribel  0.01 0 2.11 2.1 2.01 2 2.11 2.1 2.01+ أكريبل

 - Acrilan  3.1 3.01 3 0.11 0.01 2.11 2.01 2.11 +16 اكريالن

 Cashmilon  3 0.11 0.1 0.01 0 2.11 2.01 2.11 2.01+ كاشميلون

 - - Courtelle  0.1 0.01 0 2.11 2.1 2 2.1+ كورتيل

 - Crilenka  3 0.11 0.1 0.01 0 2.1 2 2.1+ كريلنكا

 - - Dolan  2.01 2 2.1 2.1 2.1 2.1 2.3+ دوالن

 - - Dralon  2 2.1 2.11 2.1 2.1 2.2 2.01+ درالون

 Euroacril  1 2.1 2 3.1 3 0.1 0 2.1 2+ يوراكريل

 DK+ Exlan  1 1 1 2.1 2 3.1 3 0.1 0 اكسالن

 Orlon  3 0.11 0.1 0.01 0 2.11 2.1 2 2.1+42 أورلون
 

 (: 202) الشكل: يتم بناء الحمام على الشكل المبين في طريقة العمل
 

 الصباغة بطريقة العامل المؤخر بحسب كالرينتبناء حمام 

 
 حمض خل خالت الصوديوم ملح غلوبر تركيز العامل المؤخر صباغ

 pH: 4حتى  %0-2 غ/ل R  2-21بحسب الالئحة  % ما يلزم %

 R: طريقة العامل المؤخر (202)الشكل 
 

والشروط  ليافالحرارة بسرعة تالئم نوعية األ( ونرفع درجات 202يتم إدخال الخامة إلى الحمام كما في الشكل )  

دقيقة  (32-22)خالل  (م   11-11)، ونتابع رفع درجات الحرارة حتى (م   12-12)العملية حتى درجة حرارة 

للبدء بعمليتي استنزاف وتثبيت الصباغ، ويمكننا اختصار الزمن عند العمل بشروط الحرارة العالية عنه في شروط 

 عند إضافة ملح غلوبر. (%22)درجة حرارة الغليان، كما يمكننا خفض كمية العامل المؤخر بمعدل 

 ل:لصباغي والمؤخر حول االرتباط بالمركز الفعا( تمثيالً تقريبياً للتنافس بين الجزيء ا201ونرى في الشكل )   
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 في البولي أكريلو نتريل  التفاعلية: تنافس المؤخر والصباغ على االرتباط بالمراكز (201)الشكل 

 

بين اساااااتخدام طريقتي العامل المؤخر بنساااااب  أقل والطريقة الحرارية  تجمع: RTطريقة السييييياندوكريل  -9-4

 (م   11-12)أو بين  (م   12-11)(، لِذا يكون استنزاف الحمام هنا بين 201بأسرع قليالً مما يلزم كما يبين الشكل )

غليظة ، وتسااااااتخدم هذه الطريقة عندما تكون الخامات عالية معدالت االنكماش أو ليافحسااااااب درجة تجانس األ

، إال أننا نحدد كمية العامل Rوتتشااااااابه هذه الطريقة في تطبيق حمامها مع الطريقة  الدقيقة. ليافالقطر بعكس األ

دقيقة  (12-32)(، وتبدأ عملية الصاااااباغة عند درجة حرارة منخفضاااااة نرفعها خالل 222المؤخر من الجدول )

ف خالل هذا الزمن، لِذا فإننا نرفع درجة الحرارة حتى  حساابما تساامح به آلة الصااباغة، والقاعدة أن الحمام سااي تنز 

دقيقة إال إن أمكننا رفع  (32-02)دقيقة حيث تبدأ عملية التثبيت التي يجب أن تسااااااتمر  (21-22)خالل  (م   11)

درجة الحرارة حتى شروط الحرارة العالية، وتجدر اإلشارة هنا أنه وكلما ازدادت درجة عمق اللون ازداد الزمن 

م للتثبيت، وعموماً تختص هذه الطريقة بالخامات الصعبة التخريق النكماشها العالي الذي ي ضِعف من درجة الالز

التجانس ما يقتضاي العمل بأعلى درجة حرارة ممكنة، كما تتميز بعدم حاجتنا للتبريد عند اضطرارنا ألي إضافة  

 الحقة لألصبغة بسبب وجود العامل المؤخر.
 

 RT: الالئحة (222)الجدول 

 وتعيين نسبة العامل المؤخر المئوية : تطبيق أصبغة الساندوكريل الحرارية مع العامل المؤخرRTالالئحة 

 " pH: 4.5بحسب رقم الكود المعين على أساس التركيز " درجة الحموضة 

 م   12-11*: غالباً ما تتم الصباغة بدرجات حرارة عالية، #: تتم الصباغة عند درجات حرارة 

 الخيط
درجة الحرارة 

 المئوية

 رقم الكود

2 0 3 2 1 1.1 22 21 02 

 # # # Acribel  12-11 2.1 2.1 2.2 2.3 2.0 2+ أكريبل

12-11 2.1 2.1 2.2 2.0 2 2.11 2.1 2 # 

  Acrilan +16 اكريالن
12-11 2.01 2 2.11 2.1 2.01 2 # # # 

12-11 0.1 0.01 0 2.11 2.1 2 2.1 2 # 

 # # Cashmilon  11-12 2 2.1 2.11 2.1 2.1 2.01 2+ كاشميلون

12-11 0.1 0.01 0 2.11 2.1 2.01 2.11 0.01 # 

 # # # Crilenka  11-12 2 2.1 2.11 2.1 2.01 2+ كريلنكا

12-11 3 0.11 0.01 0 2.11 2.01 2.1 2 # 

 # # # # Dolan  11-12 2.2 2.3 2.0 2.2 2+ دوالن

12-11 2.01 2 2.11 2.1 2.1 2.3 2 # # 

 # # # # # Dralon  11-12 2.01 2.0 2.2 2+ درالون

12-11 2.1 2.1 2.2 2.01 2.2 2 # # # 
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  RT: طريقة العامل المؤخر (201)الشكل 

 

السااااااالبة كما هو الحال مع  األيونيةتقوم آلية عمل العوامل  :السييييييالبية األيونييةطريقية العواميل المؤخرة  -9-5

حت شااااااروط درجات الحرارة العالية على تعزيز ورفع معدالت هجرة األصاااااابغة وبخاصااااااة ت PAAالليوجين 

بوجود األصبغة السالبة كما هو حال صباغة مزائج  الكاتيونيوبذلك يمكنه أن يحل محل العامل  (،م   220-222)

 االكريليك.

مراقبةً دقيقة الرتفاع درجة الحرارة عند تطبيق نسااب  Tويسااتلزم تطبيقها مع واحدة  من طرائق الساااندوكريل    

فعاليةً عالية في إزالته ألية رواسب موجبة  PAAيمتلك الليوجين  (، إذ201حمام منخفضة جداً كما يبين الشكل )

 ن خيط االكريليك.من وز (%2-0)كانت أم سالبة، لِذا يوصى باستخدامه بنسبة 

 
 (201)الشكل 

بتشاااكيل معقدات ضاااعيفة الثبات مع األصااابغة ال تلبث أن  PAAحيث يبدأ الليوجين  (م   22)نبدأ عند الدرجة     

تتفكاك مع ارتفااع درجااة الحرارة واسااااااتمرار عملياات الغلي، فنرفع درجاة الحرارة حتى الحاد األدنى من مجااال 

دقيقة، نرفع بعدها درجة الحرارة  (32-21)دقيقة لنتابع عندها مدة  (31-02)درجتي حرارة االمتصااااص خالل 

دقيقة أخرى، ويمكننا بإضافة ملح  (02)دقيقة ونستمر عندها  (32)حتى الغليان أو درجات الحرارة العالية خالل 

 وخاصة في المنطقة الحرجة. PAAتعزيز مفعول التسوية لليوجين  (%21-1)غلوبر بنسبة 

يمكننا إعادة تسوية الخامات المصبوغة الضعيفة التسوية بحسب شركة باير بمعالجتها بالعوامل دة التسوية: ـ إعا11

 (، أي:              221المؤخرة مع ملح غلوبر وحمض الخل وفق الجدول )

 (221)الجدول 

 حمام إعادة تسوية البولي أكريلونتريل بحسب باير

 PANاستراغال  % 2-2.1

 Mاستراغال  % 1-3أو 

 % 12حمض خل  ملح غلوبر ال مائي

22-02 % 2-2.1 % 
 

فكما نرى فإن نسااااابة العامل المؤخر تتعلق بفاعليته التي تدلل عليها الشاااااركة الصاااااانعة، فمثالً تنصاااااح باير هنا 

 لألصبغة المتوسطة أو الضعيفة األلفة. Mلألصبغة العالية األلفة، بينما تنصح باالستراغال  PANباالستراغال 
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لضاامان تسااوية أعلى، وعلى كل  يرتبط  (م   221-221)أو  (11-11)ساااعة عند  (2.1-2)وتتم المعالجة لمدة    

 مدى نجاح إعادة التسوية بنوعية الخيط ودرجة حرارة المعالجة.

غ/ل  (1-3)أوالً بشااطفه مع  PANغال أما إذا أردنا تحويل اللون نحو الغامق فيسااتحساان التخلص من االسااترا   

يتبعها  (م   11-11)دقيقة بدرجة حرارة  (02-21)لمدة  )المحضر من تصبين الزيوت الطبيعية( صابون مارسيل

 ال يلزمه أي معالجة خاصة. Mشطف عادي فساخن وبماء طري، في حين أن االستراغال 

 : ـ إرجاع اللون11

يكون اللون مخالفاً للمطلوب، ويطبق حمام اإلرجاع بوجود صابون عند درجة نعمد عادةً إلرجاع اللون عندما    

شكل  ، وإجماالً ال يمكننا تعرية اللون بهذه الطريقة بليافحرارة الغليان، وترتبط جدوى العملية بألفة األصبغة تجاه األ

 كامل.

رتبط ملح غلوبر في حمام الصابون، وتوتتم تعرية األصبغة الحساسة تجاه الكهرليتات باستخدام كمية عالية من    

 .% 12ـ  22بدرجة عمق اللون والفرق المطلوب إرجاعه والذي قد يصل حتى  ةكمية الملح الالزم

( 1-3)مكننا إضافة /ل صاابون مارسيل وي( غ1-3)مع  (12:2)حتى  (22:2)وتجري المعالجة بحمام نسابته    

 لي زال الصابون بحمام ساخن لماء طري. (م   11-11)ساعة عند درجة حرارة  (0-2.1)لمدة  غ/ل ملح غلوبر

 ـ تعرية األصبغة القاعدية: 12

عندما تفشل جميع محاوالت تخفيف اللون نلجأ لألكسدة لتعرية اللون ودون تخريب االكريليك باعتماد الكلورين    

ية والتعر (وم مع حمض الخلكلوريت الصودي) أو ثاني أكسيد الكلور( هيبو كلوريت الصوديوم مع حمض الخل)

 بالكلوريت هي األكثر انتشاراً ألنها تمكننا من إعادة الصباغة بصورة  أكثر تسوية.

أو أكثر، وعلينا التخلص بعدها من كامل بقايا  (%22-32)ويخفض اسااااااتخدام المؤكساااااادات قوة اللون بحدود    

( في 221عند إعادة عملية الصاااباغة، وتتم عملية التعرية وفق الجدول ) الضاااوئيةالكلور منعاً النخفاض الثباتية 

 مع: pH: 5,5 -6وعند درجة حموضة ( 12:2) أو (22:2)حمام 
 

 (221)الجدول 

 حمام تعرية البولي أكريلو نتريل

 دقيقة  02 غ/ل كلور فعال 212 مل/ل 1.1-1 هيبوكلوريت الصوديوم

عند درجة حرارة 

 الغليان

 مانع تآكل غ/ل 1-2 البوتاسيومنيترات 

 pH: 5.5~6حتى  غ/ل 3-0 % 12حمض خل 
 

من  3NaHSOمسحـاوق بيسولفيت الصوديـاـوم  (%2)مع  (م   32-01)نتبعه بشطف ساخن ليعالج عند الدرجـاة 

 وزن الخيط ليشطف بعدها جيداً.

 : ـ تبييض االكريليك 13

لمدة ساعة عند درجة  %11حمض نمل  %0يتم تبييض االكريليك بحسب كالرينت بحمام  يحوي المبيض مع    

 السائل كمبيض ضوئي وبدون إضافة الكلوريت. EFRحرارة الغليان وباعتماد الليكوفور 

طريقة ( وبحسب كتالوك التاي كريل 221بين الجدول )مثال تطبيقي لحساب كمية العامل المؤخر الموجب:  -14

 حساب نسبة العامل المؤخر الالزمة لحمام الصباغة:

  

 
Basic Blue 41 Basic Red 14 Basic Yellow 28 

 

  % DC = 80 -90: أي أن ثابت الصباغة آلة الصباغ: الونش

 fS  1.2 =: أي أن درجة اإلشباع 21ونيل ڤنوع الخيط: 
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 Fr = 0.55: أي أن GAN: بيريتارد العامل المؤخر

 وبالتالي تساوي كمية العامل المؤخر:
 

 ([2.0  ×2.1  )–  (2.111  ÷ ])2.11  =2.1 % 
 

 ولو اختصرنا قوة اللون عشر مرات لصارت كمية المؤخر الالزمة:
 

 ([2.0  ×2.1  )–  (2.2111  ÷ ])2.11  =2.1 % 
 

 لصارت كمية العامل المؤخر:  1.9FS=ذي  Fأما لو استبد لنا الخيط بخيط الكاشميلون 
 

 ([2.1  ×2.1  )–  (2.111  ÷ ])2.11  =2.1 % 
 

على اللون، أو  حال وضااع احتمال ألية إضااافة صااباغويسااتحساان اختصااار كمية العامل المؤخر بنساابة ما في    

تطرية غة والام الصااااااباللتطرية الكاتيونية عند تطبيق حمد من الفعل المؤخر عديل لون، إعادة تسااااااوية .. والتأكت

 المشترك.

 (221)الجدول 
 كغ بولي أكريلو نتريل بطريقة كتالوك تاي كريل 222حساب كمية العامل المؤخر الموجب الالزم لـ  

 معامل إشباع العامل المؤخر÷ عامل إشباع األصبغة ([ × ) مجموع كمية الصباغ  –ثابت الصباغة ( × ]) درجة إشباع الخيط 
[( Saturation value of fiber × DC ) – ( Sum of amont of dyes × f.value )] ÷ of value of retarder 

 f األصبغة

 

% 

 

 جداء وزن الصباغ مضروباً بألفته

 2.021 2.2 2.10 01أساس أصفر  % 2.2

 2.302 2.1 2.12 22أساس أحمر  % 2.1

 2.213 2.3 2.12 22أساس ازرق  % 2.3

/ 18685 
 Dyes × fΣ 

 

% 

 

f % Dyes 

0.208 0.4 0.52 0.4 % Basic Yellow 28  

0.324 0.6 0.54 0.6 % Basic Red 14 

0.153 0.3 0.3 0.3 % Basic Blue 41 

0.685 / 
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 تغير اتجاه لون بعض أصبغة االسترازون من باير عند تطبيقها بوسط حمض الكبريت أو النمل :(221)الجدول 
 Bayerمن  % 3أو حمض النمل  %6تغير اتجاه لون أصبغة االسترازون من باير عند تطبيقها بوسط حمض الكبريت 

 % 3حمض النمل  % 6حمض الكبريت  رقم الفهرس استرازون

 أصفر

10GL  يتغيرال  ال يتغير 
8GL  ال يتغير ال يتغير 13أساس أصفر 

7GLL  آثار اخضرار آثار اخضرار 21أساس أصفر 
4GL  آثار اخضرار آثار انبهات 11أساس أصفر 
3GL  آثار اخضرار آثار انبهات 11أساس أصفر 
GRL  ال يتغير ال يتغير 29أساس أصفر 

 أصفر

 ذهبي 

GL  اصفرارآثار  ال يتغير 28أساس أصفر 
GLD  ال يتغير ال يتغير 29أساس أورانجو 

RR  آثار اصفرار يصفر نوعاً ما 42أساس أورانجو 

 أورانجو

G  ال يتغير ال يتغير 21أساس أورانجو 
R  ال يتغير ال يتغير 22أساس أورانجو 

RRL  ال يتغير يخمر نوعاً ما  28أساس أورانجو 
FRL  يتغير ال ال يتغير 44أساس أورانجو 
3RL  آثار احمرار ال يتغير 27أساس أورانجو 

 أحمر 

 ضاوي

4G  ال يتغير ال يتغير 14أساس أحمر 
RTL  ال يتغير انبهات بسيط 
FRL  ال يتغير ال يتغير 

 أحمر

GTL  ال يتغير يزرق بشكل ملحوظ 18أساس أحمر 
GL  ال يتغير يزرق بشكل ملحوظ 
RL  ال يتغير طفيفيزرق بشكل  25أساس أحمر 
BL  ال يتغير ال يتغير 45أساس أحمر 

BRL انبهات طفيف ، يزرق انبهات واضح ، يزرق أساس أحمر 
BBL  ال يتغير انبهات واضح ، يزرق 23أساس أحمر 

F3BL  ال يتغير انبهات طفيف ، يزرق 22أساس أحمر 

 ال يتغير انبهات طفيف 19أساس بنفسجي  BL خمري

 ال يتغير انبهات طفيف 13أساس أحمر  FG وردي

 ال يتغير انبهات طفيف ، يحمر 7أساس بنفسجي  6B أحمر

 يزرق نوعاً ما يزرق بصورة كبيرة  GN ماجينتا

 أحمر 

 بنفسجي

3R  آثار اصفرار يزرق بصورة كبيرة 16أساس بنفسجي 
FRR  ال يتغير ال يتغير 21أساس بنفسجي 

 ال يتغير ال يتغير 21أساس بنفسجي  F3RL بنفسجي

 أزرق

5RL  ال يتغير آثار انبهات  62أساس أزرق 
3RL  آثار ضعف ، ضعفانبهات طفيف 47أساس أزرق 
FRR  ال يتغير يخضر نوعاً ما 69أساس أزرق 
RL  ال يتغير ال يتغير 46أساس أزرق 
FL  ال يتغير يخضر نوعاً ما 
GL  ال يتغير ال يتغير 54أساس أزرق 

FGL  ال يتغير يحمر بشكل ملحوظ 22أساس أزرق 
FGGL  ال يتغير يخضر نوعاً ما 41أساس أزرق 
NBL  ال يتغير ، ضعفانبهات طفيف 

B  ال يتغير يخضر نوعاً ما 5أساس أزرق 
BG  ال يتغير ال يتغير 3أساس أزرق 
G  آثار اخضرار يخضر نوعاً ما 1أساس أزرق 

3GL ال يتغير طفيف ، يخضر انبهات أساس أزرق 
5GL  ال يتغير يضعف نوعاً ما 45أساس أزرق 
7GL  ال يتغير ال يتغير 

 أخضر

F3BL  ال يتغير ال يتغير 11أساس أخضر 
FBL  ال يتغير ال يتغير 
M  آثار اصفرار يصفر نوعاً ما  4أساس أخضر 
D  يصفر نوعاً ما يصفر بصورة كبيرة 1أساس أخضر 

 ال يتغير ال يتغير 6أساس أخضر  BL200% زيتوني

 ال يتغير آثار اصفرار 31أساس أورانجو  GLL أصفر بني

 كحلي حمر
GL  آثار اخضرار يخضر بشكل ملحوظ 
RL  آثار اخضرار يخضر نوعاً ما 

 آثار اخضرار اخضرار طفيف  R كحلي سود

 أسود

O  انبهات طفيف انبهات طفيف 
TL  انبهات طفيف انبهات واضح، يخضر 

WRL  يخضر نوعاً ما انبهات طفيف 
M  انبهات طفيف انبهات طفيف 

 ال يتغير انبهات طفيف 24أساس أحمر  5BL أحمر
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 البحث الخامس
 

 صباغة ألياف الاليكرا
 

  المقدمة: -1

الاليكرا المعروفة تجارياً بأسماء شتى مثل: الاليكرا، سبندكس... بتفاعل  أليافسبق أن ذكرنا بأنه يتم اصطناع    

وتدخل في حياكتها مع  (،%11)إيزو السيانات مع ثنائي وظيفة غولية وبحيث تكون نسبة البولي أوريتان بحدود 

 (:201الشكل ) فيأخرى كالبوليستر، النايلون، القطن... ويدخل معها بأسلوبين كما  ألياف

 
 : طريقتا مزج ألياف الاليكرا بألياف أخرى(201)الشكل   

 

  طريقة التلبيس أو التغطيةCovering.ًوتتم بلف األلياف حول خيط الاليكرا الذي يشكل محورا : 

   كأن نزوي نايلون ،مع الاليكرا اً بعضااامن األلياف المرافقة على بعضاااها طريقة الزوي: وتتم بزوي عدد 

 وقطن مع الاليكرا، أو اكريليك وقطن مع الاليكرا...

 اهخواصااااااى مراحل معالجتها للمحافظة على وتحتااج األقمشااااااة الحاوية على الاليكرا لمراقبة  دقيقة في شاااااات   

ض يالنهائية المطلوبة، ما يسااتوجب االختيار الدقيق لشااروط عمليات الخزن والتبي امواصاافاته وضاابطالمطاطية 

والصاااباغة والتحضاااير... من درجات حرارة وزمن وكيماويات نوعاً وكماً، والعمل بالشاااروط ذات الحدود الدنيا 

  ها.للشد للتقليل ما أمكن من تخرب

 مبادئ خزن خامات الاليكرا:  -2

ف  ل تؤدي شااروط الخزن الساايء لألقمشااة المنسااوجة أو المحاكة لتراجع  كبير في جودتها، وتجري عادة عملية   

 أو تريد  لألقمشة لحين البدء بمعالجتها، لذا فإن أهم ما يجب األخذ به:

لي سااه ل علينا تناول األقدم فاألحدث من جهة، وعدم تعريضااها للتكساار  بعضاااً عدم تكديس األثواب فوق بعضااها  -أ

بفعل الضاااغط الناشااائ عن الوزن من جهة  أخرى لصاااعوبة إزالته في المعالجات الالحقة، لذا ي ساااتحسااان رصاااف 

 األثواب بجانب بعضها على رفوف  خاصة، وخزن القطع الخفيفة في علب مناسبة.

 المرافقة أو تزييت ليافالاليكرا بتأثير األ أليافالصاااااافرار القماش وتخرب  تاداركااً عادم إطاالاة مادة الخزن  -ب

 اآلالت والتي قد تحوي حموضاً دسمة غير مشبعة أو استرات دهنية.

 (%02-22)وتركه ليجف على راحته ومن ثم لفه بنسااابة شاااد  ،القماش الخام عند اضاااطرارنا لخزنهغسااايل  -ج

 زيادة منعاً ألي تجعد أو تكسير الحق.

عزل القماش الخام المغساااول بتغطيته بغطاء  خامل  كيماوياً، وغير نفوذ للهواء ولألشاااعة الضاااوئية على أن ال  -د

 تتجاوز مدة الخزن الشهرين.

  مبادئ صباغة الاليكرا: -3

، إذ تعتمد ديبونت في معالجتها Lycra T 128 Cساانعرض هنا للمبادئ العامة لشااركة ديبونت حول صااباغة    

شافافة غير منظورة وال حاجة لصباغتها، بل يجب أن نركز على صباغة  أليافلمساائل صاباغة الاليكرا في أنها 

( 221المرافقة لها بما يضامن تجنيبها أي ضرر  قد يلحق بها في أي معالجة الحقة، ويوضح لنا الجدول ) ليافاأل

وألياف لمرافقة الاليكرا:  أليافالاليكرا، وأكثر ما ي ساااااتحسااااان من  لياففقة ألاألصااااابغة األنساااااب لأللياف المرا

 النايلون، الصوف، القطن، الحرير، بسبب: 

 .بعض األصبغة المالئمة تتمتع بثباتيات جيدة 
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 وبالتالي نتحاشااااااى معها األذى الذي قد يلحق  (،م   222)دون الـاااااااااااا  صااااااباغتها درجة حرارة حمامات

 والكيماوية للاليكرا.بالخواص الفيزيائية 

 الاليكرا. ليافمالئمة درجات حموضة أو قلوية حمامات الصباغة أل 

أما بالنسابة للبضاائع المحاكة مع األسايتات فيمكن أن تكون سهلة الصباغة بأصبغة الديسبرس، وتتجلى عيوبها    

 بضعف ثباتياتها على البلل من األلوان الوسط حتى الغامقة.

ليك مع الاليكرا نتائج بثباتيات عالية مع األصااااابغة القاعدية واختيار اليكرا عالية اللمعان، ويعطي مزج االكري   

وبثباتيات جيدة على النور، ولكن ولنسب صباغ  (%2.1)ألنه يمكننا صاباغة االكريليك باألصبغة المبعثرة دون 

( خواص بعض األصاابغة 212أعلى تبدأ عملية نزف  للصاباغ وضااعف الثباتية على الغساايل، ونرى في الجدول )

 على الاليكرا.

 (221)الجدول 
 DU PONTمن  T 128 Cمواصفات وخواص أصبغة األلياف المرافقة للاليكرا 

 نوع األلياف واألصبغة
البولي 

 أميد
 االكريليك البوليستر الحرير الصوف السيللوز القطن

ثالثي 

 األسيتات

0.1 

 أسيتات

ل ينيڤالبولي 

 كلورايد

           الديسبرس
           الحمضية

           0:2المعدنية المعقدة 

           + الكرومية2:2المعقدة الكرومية 

           اآلزو " النفتول "

           المباشرة " الديركت "

           " الرآكتيف " التفاعلية

           األحواض

           الليكو

           الكبريتية " السلفور"

           القاعدية " االكريليك"

           البيغمنت

 : بعضها مناسب ،: مناسب 

 (212)الجدول 
  Lycra T 128 Cخواص أصناف األصبغة على الاليكرا بحسب 

  Build –upخواص البناء  ءالثباتية للضو لالثباتية للغسي نوع الصباغ

 P F/G VG المبعثرة: الديسبرس

 F/G F/G F/G الحمضية: األسيد

 F/G F/G G 0:2المعدنية المعقدة 

 G F/G G 2:2المعنية المعقدة 

 G G G الكروم

 F/G F P/G المباشرة: الديركت

 G F/G P/G : الرآكتيفالتفاعلية

 F/G P/F F/G األحواض: االندانترين

 G F/G F/G الليكو

 G F/G P/G الكبريتية: السلفور

 P P G اآلزو: النفتول

 F P P/G القاعدية: الموجبة

V/G ًجيد جدا :– G جيد :- F مناسب :– Pضعيف : 
 

ويمكننا تطبيق األصبغة المبعثرة مع البوليستر وثالثي األسيتات ولكن بشروط مختلفة جداً، ذلك ألن البوليستر 

ما يفقد الاليكرا لدونتها، لذا فإننا نضطر لالعتماد على الكارير آخذين بعين  (م   232-202)يتطلب درجات حرارة 

 االعتبار تأثيراته على الشكل:

 تضعف الاليكرا بشكل  محدود.استرات الحموض العطرية : 

 تضعف الاليكرا بشكل  مهمل.مشتقات كلور البنزن : 

 تسبب ضعفاً مهمالً.ثنائي الفينيل : 
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 تخرب الاليكرا بشكل  قوي.استرات الفينول : 

 تضعف الاليكرا بشكل  محدود.نظامي ألكيل فتاليميد : 

، واألفضل عند درجة حرارة الغليان، مع (م   221)ال تتجاوز درجة الحرارة وتنصح شركة الدكتور بوميه أ  

، كما تنصح أيضاً لمزائج البوليستر مع كي تكون مساحة العمل أصغر ما يمكن السعي لخفض الزمن قدر اإلمكان

كونها تستلزم كميات قلوي ودرجات م(   12ذات حرارة تثبيت )الباردة  التفاعليةالفيسكوز بالعمل مع األصبغة 

 .(م   12)على التبريد الدائم قبل اإلنهاء إلى ما دون درجة حرارة  كما تؤكد ،حرارة أقل

 التثبيت الحراري:  -4

تساااتلزم معظم أقمشاااة الاليكرا المطاطية وخاصاااةً أقمشاااة " التريكو" المحاكة تثبيتاً حرارياً لتحساااين مظهرها    

األقمشاااة الخام ومن ثم تثبيت العرض وتثبيت أبعادها لوزن  معين وبما يضااامن لها ساااطحاً أملسااااً، إذ ي مكننا شاااد 

الجديد حرارياً عندما يكون عرضااااااها دون متطلبات العمل " عادةً يكون عرض القماش عند خروجه من الحياكة 

 أكثر من المطلوب "، لذا نبدأ بمرحلة االسترخاء لنتبعها بعملية التثبيت.

تجانس التوزع الحراري على كامل سااطح  ويسااتلزم التثبيت الحراري مراقبةً صااارمة ودراسااة وافية لضاامان   

القماش عبر تيارات الهواء السااااخن التي توجهها التصاااميمات الهندساااية لغرف الرام، ويتم التثبيت الحراري عند 

المرافقة والمواصاااافات  ليافالاليكرا واأل أليافوتتحدد شااااروط العمل بنوعية  ثانية(، 21/م   212-211)الدرجة 

 ي:المطلوبة على السواء، أ

 الوزن المطلوب لطول  وعرض  معينين وبحسب الحياكة. -أ

ل منها القماش. -ب ي ف ص   نوعية األلبسة التي س 

 الخواص المطلوبة للقماش المجهز كدرجة البياض واللون، االستقرار، قابلية الشد. -جـ

 الاليكرا. ليافالمرافقة أل ليافنوع وأصل ومحتوى وتركيب وعدد األ -د

 التزييت المستخدمة في آالت النسيج والحياكة وحساسيتها للحرارة. نوعية زيوت -ر

 مراحل التجهيز النهائي ومواصفات الرام وهندسة وحركة الهواء فيه. -ز

 ( تأثير الحرارة والزمن على بعض مواصفات قماش الاليكرا.212ويبين الجدول )
 

 (212)الجدول 

 الاليكراتأثير درجة الحرارة والزمن على خواص ومواصفات 

 الخاصة
 الزيادة في

 

 الخاصة
 الزيادة في

 

 الخاصة
 الزيادة في

 

 الخاصة
 الزيادة في

 الزمن الحرارة الزمن الحرارة الزمن الحرارة الزمن الحرارة

 ++ + الكلفة ++ ++ االنبساط - - المتانة ++ ++ الثبات
 ++ ++ بقع الزيت - - البياض ++ ++ العرض - - االنكماش

 

زيادة عن عرضاااه  (%21-1)وقد ينتهي القماش بنساابة كشاااش  بسااايطة بعد معالجته ما يسااتوجب شاااده بنسااابة    

المطلوب للتعويض عن نسااابة الكشاااش التي يمكن أن تلحق بالقماش إثر المعالجات الالحقة من صاااباغة وتجهيز، 

ويرتبط العرض الفعلي الواجااب األخااذ بااه عنااد التثبياات الحراري بااالخبرات الفنيااة المتراكمااة ونتااائج االختبااارات 

تثبيت ال مرحلة إثرخروجه من الرام لضمان ثبات المواصفات األولية، ومن الضروري التبريد الجيد للقماش عند 

 الحراري.

حتى الدرجة  ربالبخا تخفيف شروط التثبيت (الجاهزةكالجوارب والقطع )ا لبعض أنواع الاليكرا الخفيفة ويمكنن   

في اآلالت ( Vacuum) ولكن ولمااا كاااناات هااذه الطريقااة تحتاااج لمخليااة هواء ثااانيااة(، 12-32/م   222-202)

 المضغوطة فإنها ال تعطينا عرض قماش ثابت ما جعل االعتماد عليها نادراً.

المعالجـاااااة الحـااااارارية  ا يسمى مردود: يتم تقييم المعالجة الحرارية بمـاااااHSEمردود المعالجة الحرارية  -4-1

HSE:وتتم عملية القياس بعد المعالجة على الرام بدرجة حرارة وزمن محددين على الشكل التالي ، 
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 (22)، ونغليها لمدة HSW=160 cmأي أن  ( سااااام212)نثبت عينة قماش خام على الرام وليكن عرضاااااها    

سااام أي أن ( 222)ونقيس عرضاااها النهائي بعد الجفاف وليكن  (ة االساااترخاءمرحل)دقائق ونجففها على راحتها 

FW=144 cmآنئذ  على الشكل: ، ت حس ب نسبة المردود 
 

 جفيف / عرض الخام  = العرض بعد الت المردود
 

 ، أي:= العرض بعد التجفيف / المردودأو أن: عرض الخام 
 

HSE  =FW / HSW 
 

 (%12( أي )2.1( = )222/212)=  أي أن: المردود
 

 :حرارياً وعلى أساس ذات المردود سم بعد المعالجة( 210)وبالتالي وإن أردنا الحصول على قماش بعرض 
 

HSW  =FW / HSE 
 

 سم (211) =( 210/2.1) الخام المطلوب =أي أن العرض 
 

بسااااابب بعض فروق العمل الصاااااغيرة والمرتبطة بطراز  النظرية والعملية HSWوقد نجد اختالفاً بين قيمتي    

اآلالت ونساابة الحمام ونساابة الرطوبة بعد العصاار وقبل دخول الرام، لذا يسااتحساان إجراء تجارب عملية حقيقية 

 أوالً لتقدير قيمة عامل التصحيح.

  إزالة اللون " التعرية ":-5

تستلزم ظروف العمل أحيانا تعرية أو إزالة لون القماش المطاطي الحاوي على الاليكرا لسبب ما قد يكون تبقيع    

الاليكرا األخذ بالخيارات األقل ضرراً، لذا فإننا غالباً  أليافأو انحراف لون أو عدم تسوية، وتفرض علينا حساسية 

مثل الهيدروسلفيت، في حين أننا ال نلجأ للمؤكسدات الكلورية ما نلجأ للعوامل المرجعة التي تعمل في وسط  قلوي 

 (: 210التي تؤثر سلباً على متانة الاليكرا كما نرى في الجدول )
 

 (210)الجدول 

 بناء حما  تصحيح اللون أو إزالة البقع الخفيفة

 شروط العمل ثالثي فوسفات الصوديوم منظف عضوي ال شاردي

/  11 غ/ل 0-2 غ/ل 2  دقيقة 02-21م 

 بناء حما  إزالة اللون أو إزالة البقع المتوسطة

 شروط العمل هيدرو سلفيت الصوديوم ثالثي فوسفات الصوديوم منظف عضوي ال شاردي

/  11 غ/ل 3-2 غ/ل 0-2 غ/ل 2  دقيقة 02-21م 

 بناء حما  إزالة اللون بالوسطين الحمضي والقلوي

/  11-12 غ/ل 2مشتت مناسب:  pH: 10-11 %1ألدهيد الصوديوم: سلفوكسيالت فورم  الوسط القلوي  دقيقة 21م 

/  11 غ/ل 2مشتت مناسب:  pH: 5 %2سلفوكسيالت فورم ألدهيد التوتياء:  الوسط الحمضي  دقيقة 21م 
الوسط  وليداً، في حين أنه ي طلق فيمالحظة: يطلق الهيبو كلوريت األكسجين في الوسط القلوي والذي يؤكسد مكونات األلياف وشوائبها كونه 

 الحمضي غاز الكلور السام والمؤكسد القوي الذي يخرب األلياف ويسبب تآكل اآلالت.
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 البحث السادس
 

 صباغة األلياف واأللياف الممزوجة
 

 صباغة مزائج البوليستر: -1

ثر المزائج أو الفيسكوز واحدةً من أك السيللوز: ت عتبر مزائج البوليستر مع لوزصباغة مزائج البوليستر/ سيل -1-1

 المتداولة تجارياً، وتتعدد تقنيات صباغتها بحسب:

، ويؤدي رفع درجة (م   232): تستلزم صباغة البوليستر درجات حرارة عالية تصل إلى لوزنسبة البوليستر للسيل -أ

فإننا غالباً ما نسعى قدر اإلمكان لصباغة ، لذا السيللوزحرارة حمام الصباغة لتراجع معدالت ليونة وطراوة 

 البوليستر عندما تكون نسبته منخفضة بطريقة الضغط الجوي بوجود الكارير.

: فعندما يكون اللون المطلوب بدرجة عمق عالية ال يمكننا األخذ بطريقة الضغط الجوي إال درجة عمق اللون -ب

ق بين ظهر الفريوبالتالي ال  ،على الوجه للعيانيمكننا رؤيتها البوليستر بحيث ال  لياففي حال الحياكة الخلفية أل

 .    السيللوزدرجتي عمق لوني البوليستر و

اغة، إذ ال يمكننا طريقة الصب تعيين: تلعب الثباتيات المطلوبة دوراً كبيراً في الثباتيات والمواصفات المطلوبة -جـ 

بطريقة الحرارة العالية لأللوان المتوسطة أو الغامقة، حيث  ضمان الثباتيات العالية للبوليستر إال عند صباغته

يمكننا االستغناء عن الكارير الذي يعزز حدوث ظاهرة الهجرة الحرارية التي تحدث لألصبغة بشروط الحرارة 

ال على شد القماش  (م   212) الجافة، كما تعزز شروط حمام درجات الحرارة العالية على الجت المزود بقاذف  فع 

صناف وتظهر هذه الفائدة على أ ،ولياً وبالتالي تخليصه من عيوب حياكة كثيرة قد ال تظهر إال بعد عمليات اإلنهاءط

 النسيج خاصةً.

وج : يمكننا صباغة هذا الممزالتفاعليةصباغة مزائج البوليستر/قطن بأصبغة الديسبرس مع األصبغة  -1-1-1

 بطريقتي الحمام الواحد، والحمامين:  

بوسط  م(   232)المقاومة لدرجات حرارة  التفاعلية: يمكننا تطبيق هذه الطريقة مع األصبغة الحمام الواحد طريقة

 حمضي كما هو حال مجموعة أصبغة البروسيون اكسل، وأهم ما ينبغي التنويه له هنا: 

 ط.عدم جواز إضافة ملح الطعام بشروط الحرارة العالية واعتماد ملح كبريتات الصوديوم فق -أ

عدم اللجوء لهذه الطريقة عند استخدامنا ألصبغة ديسبرس غير كاملة االمتصاص، إذ ال مجال لنا هنا لتطبيق  -ب

مع  أوحمام غسيل إرجاعي نضمن معه ثباتيات عالية، لذا فإننا غالباً ما نلجأ لهذه الطريقة مع األلوان الفاتحة 

 مثالً. (211)ثل الديسبرس األزرق أصبغة الديسبرس التي ال تحتاج لحمام غسيل إرجاعي م

 المراد استخدامها لشروط بناء حمام صباغة الديسبرس. التفاعليةالتحقق من ثباتية األصبغة  -ج

ية الفعال الالزمين بما يتوافق ونسبتهما لنبدأ العملية الصباغوالديسبرس  انصباغال: يوزن طريقة العمل بحمام واحد

، ونضيف  (م   12)ودرجة الحرارة عند  :pH 5- 5.5فنضبط درجة الحموضة عند كما لو أننا نصبغ بوليستر صاف 

دقائق، ونبدأ  22-1عوامل التسوية والتحلية وملح كبريتات الصوديوم لنتبعها بمحلول الصباغ المصفى وندور لمدة 

اد التسوية برفع درجة الحرارة بما يتوافق مع معدالت غزارة اآللة وسرعة دوران الحبل ونوعية األصبغة ومو

على السواء، ونستمر عند درجة حرارة تثبيت األصبغة المطبقة، نبدأ بعدها التبريد بمعدالت  دون معدالت رفع 

دقائق لنبدأ بحقن  (22-1)، ندور عندها مدة (م   12)درجات الحرارة منعاً لتكسير البضاعة حتى بلوغ الدرجة 

ح الطعام بدالً عن ملح كبريتات الصوديوم ضخ المحلول المحلول القلوي ببطء، ويتوجب في حال اعتمادنا مل

حتى  (م   12)الملحي في هذه المرحلة وقبل القلوي لرفع معدالت االمتصاص قبل التثبيت، نستمر عند الدرجة 

 الوصول لدرجة عمق اللون واتجاهه المطلوبين.

ن تمام إرجاعي ونتأكد مبوليستر كالمعتاد ونتبعه بحمام غسيل : نبدأ أوالً بحمام صباغة الطريقة العمل بحمامين

 .التفاعليةالتخلص من كامل صباغ الديسبرس غير الممتص لنبدأ بحمام األصبغة 

 (:213مجموعة المالحظات حول الفروق بين الطريقتين كما في الجدول ) تعيينويمكننا    
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 (213)الجدول 

 والحمامينالفوارق بين طريقتي الحمام الواحد 

 طريقة الحمامين طريقة الحمام الواحد الخاصة

 إمكانية كاملة م  " 12اعتماد أصبغة الحرارة العالية " 

 إمكانية كاملة
 نادراً  الوظائف المتعددةم  أو األصبغة  12عتماد أصبغة الحرارة ا

 غير ممكن تطبيق حمام الغسيل اإلرجاعي

 صعبة  الصباغة إلصالح اتجاه اللونإضافة صباغ ديسبرس على حمام 

 عادي ممتاز تحقيق وفر اقتصادي
 

: يتوجب التحقق من اتجاه لون البوليستر قبل إضافة القلوي، ونعاني هنا من مشكلة تبقيع صباغ اختبار اللون

لضروري معالجة االديسبرس على القطن ما يتسبب بعدم تمكننا من التحقق الصحيح للون البوليستر، لذا نجد أنه من 

عينة اللون بتعرية لون القطن بالعوامل المؤكسدة كمركبات الكلور أو باإلرجاع بهيدروسلفيت الصوديوم، ونلجأ 

 في حال لم نتمكن من تمام التحقق إلذابة القطن بغلي العينة بالحموض المعدنية الممددة.

الممتصة المتحلمهة و التفاعليةئات األصبغة : يتم تطبيق حمامات الغلي للتخلص من جزيالغلي والشطف النهائي

على ألياف القطن مسببةً تراجع  الثباتيات جميعها، ويتوجب علينا التحقق من ثباتية األصبغة المبعثرة تجاه شروط 

" عندما يكون الصباغ الفعال المستخدم من نوع أحادي كلور التريازين الذي  pH~ 9حمام التصبين القلوي " 

 ه الدرجة من القلوية لتحقيق أعلى الثباتيات وبالتالي أعلى مردود لحمام التصبين. يستلزم مثل هذ

 :صباغة مزائج البوليستر/قطن بأصبغة الديسبرس مع أصبغة األحواض -2-1-2

: يعتبر تطبيق أصبغة الديسبرس واألحواض في حمام واحد وعلى مرحلتين الطريقة طريقة الحمام الواحد -أ 

ما، ففي المرحلة األولى يتم تطبيق أصبغة الديسبرس على البوليستر بشروط الحرارة العالية، األمثل الستخدامه

 وبعد التبريد نبدأ بصباغة األلياف السيللوزية بأصبغة األحواض.

(، ونؤكد على ضرورة بعثرة أو تمديد األصبغة بشكل  جيد 212: يتم بناء الحمام وفق الجدول )صباغة البوليستر

التشدد في تعليمات استخدام المواد المساعدة ودرجتي الحرارة والحموضة والبرنامج الزمني لصباغة عالوةً عن 

 الديسبرس واألحواض.

 (212)الجدول 

 بناء حمام صباغة الديسبرس واألحواض

 حمض خل أو مانح حموضة عوامل: مبعثرة، تحلية، واقية غروية صباغ ديسبرس + صباغ أحواض

 pH: 4.5-5.0 غ/ل 0-2 ما يلزم %
 

 لنضيف: م   12: بعد االنتهاء من صباغة البوليستر نبدأ بتبريد الحمام حتى الدرجة صباغة األلياف السيللوزية
 

 عامل تسوية ألصبغة األحواض هيدروسلفيت الصوديوم هيدروكسيد الصوديوم

 غ/ل 2.2-2.1 213من الجدول 
 

د بعدها الحمام حتى (م   12دقيقة/ 21)تتم عملية الصباغة لمدة  ويتوجب علينا  دقيقة(، 02-21/م   12-12)، ي ب ر 

، BC & GC & RSألصبغة االندانترين: األزرق  بوصفه عامل مرجع (%12)/ ل غلوكوز ( غ0)إضافة 

ونضيفها  (213)قبل إرجاعها، أما كميات الملح فنجدها في الجدول  DB، واألزرق الغامق RCLواألزرق الالمع 

 .(م   12)عند حرارة 

ِجع األصبغة محققين درجة التسوية العليا بدرجات  (م   11)يمكننا مع األلوان الفاتحة تبريد الحمام حتى     لن ر 

مثل رونغال  (م   11)الحرارة العالية، وي ستعاض هنا عن الهيدروسلفيت مثالً بعامل مرجع يعمل بدرجات حرارة 

HT  منBASF دقيقة  (02-21)مدة من كمية الهيدروسلفيت، ونستمر  (%2.0)مل إرجاع بنسبة المستخدم كعا

 .(م   12)غ/ ل هيدروسلفيت ونبرد بعدها حتى  (0-2)باستخدام  (م   12)لنبدأ بتبريد الحمام حتى 

إلتمام العملية الصباغية، نشطف ونؤكسد ونصبن بالطريقة األنسب لنوعية البضاعة وباستخدام الماء األكسجيني    

مخطط العملية  (211)في الجدول  ونستعرضأو أي عامل مؤكسد مناسب للحصول على النتيجة األفضل، 

 دانترين.الصباغية بحسب شركة باسف بطريقة الحمام الواحد بأصبغة البالنيل واالن
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 (211)الجدول 
 الخاصة INأصبغة  INأصبغة  IWأصبغة  أصبغة ادانترين % غروية المادة

 هيدروكسيد الصوديوم

 بوميه 31 

 مل/ل 

2.21-2.1 % 1-1 22-20 21-21 

2.1-2.1 % 1-1 20-21 21-00 

2.1-0.1 % 1-22 21-02 00-01 

هيدروسلفيت الصوديوم 

  BASFالمركز من 

 غ/ل

2.21-2.1 % 0-3 3-2 3-2 

2.1-2.1 % 3-1 2-1 2-1 

2.1-0.1 % 1-1 1-1 1-1 

 كبريتات الصوديوم 

  أو ملح الطعام

 غ/ل

2.21-2.1 % - - - 

2.1-2.1 % - - - 

2.1-0.1 % - - - 

 
 أو حمض الخل Sمواد مساعدة، صباغ البالنيل واألحواض، اليوزين  :3،0،2

 : مواد إنهاء1 –: عامل مؤكسد 1 –: هيدروكسيد الصوديوم وهيدروسلفيت 1،2
 

: يمكننا هنا إجراء عملية صباغة مزائج البوليستر/ قطن بأصبغة الديسبرس مع األصبغة المباشرة -1-1-3

لحرارة ا طالصباغة بطريقة الحمام الواحد أو الحمامين بشرط التأكد من مقاومة األصبغة المباشرة للتخرب بشرو

ذا إمكانية مقاومة الصباغ لهك تعيين، ويمكننا بالرجوع لكتالوكات الشركات النظامية العالية والوسط الحمضي

 شروط، وسنلِق هنا بنظرة على طريقة الحمام الواحد فقط.                                                           

الديسبرس والصباغ المباشر الالزمين لنبدأ العملية الصباغية كما لو أننا  ا: يوزن صباغطريقة العمل بحمام واحد

، فنضبط درجة الحموضة عند  ونضيف عوامل  (م   12)ودرجة الحرارة عند   ~pH 5- 5.5نصبغ بوليستر صاف 

دقائق، ثم نبدأ  (22-1)التسوية والتحلية وملح كبريتات الصوديوم لنتبعها بمحلول الصباغ المصفى وندور لمدة 

برفع درجة الحرارة بما يتوافق مع معدالت غزارة اآللة وسرعة دوران الحبل ونوعية األصبغة ومواد التسوية 

على السواء، ونستمر عند درجة الحرارة بحسب نمط األصبغة المستخدمة، نبدأ بعدها التبريد بمعدالت  دون معدالت 

دقائق لنبدأ بحقن  (22-1)، ندور عندها مدة (م   12)حتى بلوغ الدرجة رفع درجات الحرارة منعاً لتكسير البضاعة 

، ويتوجب في حال pH~ 9المحلول القلوي ببطء عند اعتمادنا أصبغة مباشرة تستلزم وسطاً قلوياً خفيفاً بحدود 

بريد حتى لتاعتمادنا ملح الطعام بدالً عن ملح كبريتات الصوديوم ضخ المحلول الملحي في هذه المرحلة، نستمر با

 حتى الوصول لدرجة عمق اللون واتجاهه المطلوبين، نشطف بعدها جيداً لنطبق بعدها حمام تثبيت. (م   12)الدرجة 

والوسط الحمضي، فمنها ما يتخرب بشكل   (م   232): تتنوع درجات مقاومة األصبغة المباشرة لحرارة مالحظة

ومعدالت الغزارة في آلة الصباغ  (م   232)كامل ومنها ما يتخرب بشكل  جزئي بحسب زمن البقاء عند الدرجة 

 . هادات ميكانيكية قد ال يحتملها جزيء الصباغوالتي قد تتسبب بإج

كحد   (م   221): نعاني من ضعف مقاومة الصوف للحرارة الزائدة عن صباغة مزائج البوليستر/ صوف -1-2

 أقصى، لذا فإن ثمة  تقنيات  عدة يمكننا اللجوء إليها لتحقيق أقصى ما يمكننا من ثباتيات، ومن أهم هذه التقنيات نجد:

يتم االعتماد هنا على أصبغة ديسبرس من  :(م   221)الصباغة بحمام  واحد  بوجود الكارير عند الدرجة ~  -2-0-2

وباالعتماد على أنواع  كارير ال تسبب تبقيعاً ألصبغة الديسبرس على الصوف،   " E "نمط الحرارة المنخفضة

 تقريباً. (م   221)ويتم تطبيق الحمام عند 

من وزن الصوف  (% 2)يمكننا بإضافة الفورم ألدهيد بنسبة  :(م   221)الصباغة بحمام واحد عند الدرجة  -2-0-0

على أن يتم حساب ما يلزم من محلول الفورم ألدهيد التجاري  (م   221)رفع درجة حرارة مقاومة الصوف حتى 

 .(% 2-3)والذي قد تصل نسبته أحياناً وبحسب التركيز حتى 
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ت تب ع هذه الطريقة مع أصناف الجوخ، إذ نعمد لصباغة شعيرات  صباغة الشعيرات قبل عمليات الغزل: -2-0-3

البوليستر وألياف الصوف بحمامين مستقلين، ونعالج بعدها هذه الشعيرات بعمليات تلبيد للحصول على حصيرة 

 الجوخ أو اللباد المقاومة إلجهادات الضغط والحرارة والرطوبة. 

ق : نتبع هنا الطرائلديسبرس مع أصبغة الكرو  الحمضيةصباغة مزائج البوليستر/صوف بأصبغة ا -1-2-4

  ~pH 5.5- 6 وحموضة (م   12-12)معالجة بحمام تثبيت مع البيكرومات بحرارة الالسالفة الذكر تماماً بفارق 

تسببها و ،، ومن أهم ما يعيب هذه الطريقة التلوث البيئيثباتيةالبألياف الصوف رافعين بذلك  لربط جزيء الصباغ

بخشونة األلياف الصوفية، لذا فإننا نادراً ما نستعمل هذا النوع من األصبغة مع الملبوسات، بل نلجأ لها لصباغة 

نععالية على النور واالحتكاكالصوف المراد استخدامه في صناعة السجاد والذي يستلزم ثباتيات  ت هذه ، وقد م 

 استخدام الكروم. األصبغة حالياً بسبب التلوث البيئي الذي يسببه

: تتم صباغة البولي أميد عادةً بمجموعة  منتقاة من األصبغة الحمضية صباغة مزائج البوليستر/ بولي أميد -1-3

أو المعدنية المعقدة بوسط  حمضي وبشروط الضغط الجوي، ويؤدي انخفاض درجات حرارة تزججها والتي قد 

وقابلية امتصاصها معظم أنواع األصبغة وبدرجات  متفاوتة المتصاصها األصبغة  (م   11)تصل أحياناً حتى 

الحمضية الخاصة بها وأصبغة الديسبرس المضافة لصباغة البوليستر، لذا فإننا نواجه معها تراجع قوة لون 

باً ومغايراً للون مرك البوليستر بمقابل ارتفاع قوة لون البولي أميد، وتتعقد المشكلة أكثر عندما يكون المطلوب لوناً 

األقمشة الممزوجة، كأن يكون المطلوب لون البولي أميد أحمر والبوليستر أزرق أو أخضر، ويمنحنا رفع درجة 

 Eحرارة الحمام الصباغي حتى درجات الحرارة العالية أو إضافة الكارير مع اعتماد أصبغة ديسبرس من النمط 

ثر بتوجيه الي التحكم أكصة من البولي أميد ليمتصها البوليستر وبالتإلمكانية استعادة أصبغة الديسبرس الممت

معه ألنه يمكننا  1عن البولي أميد  1،1اعتماد البولي أميد  BASF، وتستحسن شركة األصبغةامتصاص عمليات 

 صباغة البوليستر بألوان فاتحة.

تجاه البولي أميد، لذا فإنه من ومن الضروري اإلشارة هنا لضعف ثباتيات أصبغة الديسبرس على البلل    

الضروري لرفع هذه الثباتية النزع الجيد لهذه األصبغة من البولي أميد لي صار إلى عملية صباغة تالية باألصبغة 

المعدنية المعقدة أو األصبغة الحمضية بحمام  منفصل، فيتم تطبيق حمام صباغة البوليستر عند درجات الحرارة 

نا الجدول ويبين لاالعتيادية متبوعاً بحمام غسيل إرجاعي لنبدأ بحمام صباغة البولي أميد، العالية وفق اإلجراءات 

 ( ملخص ما سبق.211)

  (211)الجدول 
 مثال الحتماالت توزع األصبغة عند صباغة مزيج البوليستر مع البولي أميد

 النوع
اللون 

 المطلوب
 الصباغ المضاف

 العالية أو إضافة الكاريربشروط الحرارة  بشروط الضغط الجوي

 اللون الناتج الصباغ الممتص اللون الناتج الصباغ الممتص

 أزرق كامل األزرق أزرق فاتح قسم من األزرق  ديسبرس أزرق أزرق بوليستر

 أحمر أحمر بنفسجي باقي األزرق وكامل األحمر أسيد أحمر أحمر بولي أميد
 

 أخضر كامل األزرق واألصفر أخضر فاتح األزرق واألصفرقسم من  أزرق وأصفر أخضر بوليستر

 أحمر أحمر غير محدد أحمر+ أزرق + أصفر أحمر أحمر بولي أميد
 

: يسبب انخفاض درجة حرارة تزجج البولي أكريلونتريل صباغة مزائج البوليستر مع البولي أكريلونتريل -1-4

الممزوجة من  ليافالحرارة، وهذا ما يدفعنا لصباغة األحساسيةً عالية تجاه معدالت التدفق وارتفاع درجات 

، وبالتالي فإننا نجد أنه من (م   221)البوليستر والبولي أكريلونتريل بشروط حرارية منخفضة ال تتجاوز الـ 

 الضروري االعتماد على الكارير في الحمام الصباغي.

وتنصح باسف لمثل هذه العمليات باختيار أصبغة ديسبرس ضعيفة التشرب على البولي أكريلونتريل، وأصبغة    

، وفي ونيةأنيقاعدية ال يتشربها البوليستر، وعند الضرورة نضيف الكارير بشرط عدم احتوائه عوامل استحالب 

 (:211هذه الحالة تتم العملية في حمام  واحد كما في الجدول )
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 (211)الجدول 

 بناء حمام صباغة البوليستر مع البولي أكريلو نتريل

نتوقف عند  ما يلزم % صباغ قاعدي

 م   12الدرجة 

 ثم نضيف

 ما يلزم % كارير

صباغ  غ/ل 2~  عامل مبعثر ال شاردي

 ديسبرس
 ما يلزم %

 pH~ 4-5 حمض خل أو مانح حموضة
 

حموضة، ثم نبرد دقيقة مع المراقبة الدائمة لدرجة ال (12-32)ونستمر عندها  (م   221)نرفع درجة الحرارة حتى 

 وآخر بارد. (م   22)حرارته  ئونشطف بماء  داف

ِجد  عملياً صعوبة انتقاء أصبغة ديسبرس غير قابلة للتبقيع على البولي أكريلو نتريل، لذا فإننا ننصح صباغة     وقد و 

وإال فإننا نضطر أنيوينة، الحاوي على عوامل استحالب بوجود الكارير غير  (م   221)البوليستر أوالً بحرارة 

 لتطبيق حمام إزالة لبواقي الكارير ما أمكن، ومن ثم رصد لون االكريليك الستكمال اللون بحسب المطلوب.

غة ا: لهذه التركيبة مشاكل معقدة بعض الشيء، إذ تتم صبصباغة مزائج البوليستر مع ثالثي األسيتات -1-5

كليهما بأصبغة الديسبرس ما ال يمكننا من الحصول على فوارق لونية محسوسة برغم ضعف ثباتية أصبغة 

األصبغة على  لبعض على النور الضعيفة الديسبرس على ثالثي األسيتات عنها مع البوليستر، إضافة للثباتيات

 (. 211كما في الجدول )البوليستر وثالثي األسيتات على السواء، ويتم بناء الحمام الصباغي 

، إذ (م   12 ~): تتم صباغة األسيتات باألصبغة المبعثرة بدرجة حرارة أسيتات 285صباغة البوليستر مع  -1-6

األسيتات غير الالمعة بسبب ليونتها، وبالتالي تتم عملية صباغة  أليافيؤدي رفع الحرارة ألكثر  من ذلك لتشوه 

 (:211األسيتات فقط دون البوليستر، ويتم بناء الحمام كما في الجدول )
 

 (211)الجدول 

 بناء حمام صباغة البوليستر مع األسيتات أو ثالثي األسيتات 

 أسيتات 0.1 ثالثي األسيتات المادة

 / ما يلزم % صباغ ديسبرس

 ما يلزم % / صباغ أسيتات

 pH~ 4.5-5.0 pH~ 5-6 حمض خل أو مانح حموضة

 غ/ل 0-2 عامل تسوية وبعثرة

 غ/ل 2-2.1 عامل تحلية

 طريقة العمل
 م   201دقيقة /  12

 حمام غسيل إرجاعي فحمام شطف بارد

 م   12دقيقة /  12

 م   12حمام شطف عند 
 

 صباغة القطن الممزوج:  -2

 هيدروكسيد الصوديومغ/ل  0)بالوسط القلوي  عند درجة الغليان : ينحل الصوفالقطن / صوفصباغة  -2-1

لذا ال يمكننا صباغة البضائع الممزوجة من الصوف مع القطن أو الفيسكوز  (غ/ل كربونات الصوديوم 1أو 

أو أصبغة األحواض أو أي حمام معالجة قلوية الحق، وهكذا نجد أنه ال يمكننا صباغة القطن  التفاعليةباألصبغة 

إال باألصبغة المباشرة، لذا فإننا غالباً ما نلجأ لحمام  واحد يحوي األصبغة: المباشرة والحمضية أو المباشرة 

بعه رومية بحمام المعالجة الكرومية ليتوالحمضية الكرومية على أن نتبع الحمام عند استخدام األصبغة الحمضية الك

رومية لتفاعله قبل المعالجة الك الكاتيونيحمام تثبيت األصبغة المباشرة عند اضطرارنا له إذ قد يؤدي تطبيق المثبت 

، ويجري تطبيق الحمام الصباغي بشروط الضغط الجوي العادي وبوسط  حمضي بإضافة األنيونيةمع األصبغة 

مثل ايتوكسيالت األغوال الدسمة، ويتوجب علينا عند اضطرارنا الستخدام عوامل تسوية  عوامل تسوية مالئمة

للصوف من النمط الشاردي الضعيف الشحنة الموجبة التأكد أوالً من عدم إمكانية تشكل رواسب بينها وبين األصبغة 

 المباشرة المستخدمة.

تى أنواع األصبغة المستخدمة مع القطن الصافي، : يمكننا صباغة القطن هنا بشصباغة القطن/ بولي أميد -2-2

على أن نبدأ بصباغة القطن أوالً وتقييم كمية الصباغ الممتص من قبل البولي أميد إلكمال اللون بحسب المطلوب، 

ذلك ألن البولي أميد سيمتص كميةً من صباغ القطن تتعلق نسبتها بشروط تطبيق الحمام ما بين حمضي وقلوي، 

، أو كمية الملح المضافة وتوقيت إضافتها ألننا وكلما تأخرنا بإضافة م(   12أم  12)أصبغة فعالة عند أو أنه حمام 
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أو  لتفاعليةاالملح كانت نسبة الصباغ الممتصة من قبل البولي أميد أكبر... لذا فإنه من المستحسن تطبيق األصبغة 

إن كانت فعالة أو المواد المؤكسدة إن كانت أصبغة أصبغة األحواض بأصبغة غير قابلة للتعرية بالعوامل المرجعة 

أحواض ليصار لتعرية البولي أميد مما امتص من أصبغة ومن ثم صباغته أو إكمال لونه للمطلوب عندما نجد أن 

 التعرية كانت جزئية.

 :بولي أكريلو نتريلصباغة القطن/  -2-3

أوالً بدون  (م   221-220)حرارة لقاعدي عند درجة اغ االكريليك ا: يتم تطبيق صبمع األصبغة المباشرة -2-3-1

استخدام العامل المؤخر الموجب لصعوبة التخلص الكامل منه بعد إنهاء الحمام، ويمكننا في أحسن األحوال التخلص 

ونتابع  (م   11)من بعضه بتطبيق حمام الغسيل بصابون مارسيل، نتبعه بحمام األصبغة المباشرة عند درجة حرارة 

 صول.حسب األ

و أصبغة أ التفاعلية: يستحسن هنا صباغة القطن باألصبغة أو أصبغة األحواض التفاعليةمع األصبغة  -2-3-2

األحواض لننهي حمام الصباغة بحمامات الغلي أو األكسدة الالزمة، ومن ثم نلجأ للبدء بصباغة البولي أكريلو 

 بشرط اختيار أصبغة فعالة أو أحواض مقاومة قدر اإلمكان لمثل هذه الحرارة.  (م   221-220)نتريل عند حرارة 

أما في حال البدء بصباغة البولي أكريلو نتريل فيتوجب التحقق من ثباتية األصبغة القاعدية المختارة لشروط 

 ليافأة على حمامي الصباغة والغلي القلويين، والتأكد من عدم إمكانية تبقيع أصبغة القطن بشروط الصباغ

 االكريليك.

 : صباغة القطن / أسيتات -2-4

يمكننا تطبيق حمام صباغة القطن مع األسيتات على مرحلة  واحدة، ويمكننا تطبيقها  مع األصبغة المباشرة: -0-2-2

على مرحلتين، كأن نصبغ األسيتات أوالً لنتبعها بحمام صباغة القطن باألصبغة المباشرة وليس العكس، أو أننا 

ارن مسطرة اللون ونق (م   12-12)نطبق حمام الصباغة المشترك تحت الضغط الجوي العادي نبرد بعدها حتى 

 الناتجة.

: يستحسن هنا تطبيق حمام صباغة القطن أوالً لنتبعها بحمامات أو أصبغة األحواض التفاعليةمع األصبغة  -0-2-0

الغلي أو األكسدة فصباغة األسيتات، ذلك ألن أصبغة األسيتات قد تستنزف لعدم ثباتياتها العالية أثناء تطبيق شروط 

 .pH~ 9، أو أثناء تطبيق حمامات الغلي بدرجة حموضة (م   12-12)الحمام القلوية عند درجات حرارة 

 صباغة القطن / ثالثي األسيتات: -2-5

يمكننا تطبيق حمام صباغة القطن مع ثالثي األسيتات على مرحلة  واحدة بشرط  مع األصبغة المباشرة: -0-1-2

في الوسط الحمضي، ويمكننا تطبيقها على مرحلتين، كأن  (م   202)مقاومة األصبغة المباشرة لدرجة الحرارة 

 نصبغ ثالثي األسيتات أوالً لنتبعها بحمام صباغة القطن باألصبغة المباشرة وليس العكس.

كما سبق وذكرنا في سياق صباغة البوليستر مع القطن فإنه  أو أصبغة األحواض: التفاعليةمع األصبغة  -0-1-0

فتكفينا هنا  (م   232)لطريقة بفارق عدم اضطرارنا للوصول بدرجات  الحرارة حتى بإمكاننا هنا تطبيق ذات ا

لنتبعها بعد حمام الغسيل اإلرجاعي بحمام صباغة القطن، أو يمكننا اعتماد ذات طريقة  (م   202)درجات حرارة 

 فقط. م(  202)الحمام الواحد بفارق أننا نصل هنا لدرجة الحرارة 

 الممزوج:صباغة الصوف  -3

: يمكننا صباغة الصوف مع البولي أميد باألصبغة الحمضية في حمام واحد صباغة الصوف/ بولي أميد -3-1

بشروط الضغط الجوي ألن كليهما يتخذ من األصبغة الحمضية أساساً لصباغته، ويمكننا إنهاء الحمام بحمام تثبيت 

في األسواق أو باالعتماد على مزيج حمضي العفص  باالعتماد على أنواع المثبتات الصنعية المطروحة حالياً 

لشركة كالرينت، ويشترط الستخدام هذا المزيج المثبت  Eوالطرطير عند استخدام أصبغة مثل أصبغة النايلوزان 

الحديدي التي تعطي بتفاعلها مع حمض العفص راسباً أسوداً من عفصات  أيوناتعدم احتواء ماء حمام التثبيت على 

ما يتوجب علينا اختيار عوامل التسوية بدقة  شديدة منعاً للتقليم الذي قد يحصل بسبب فوارق األلفة تجاه الحديدي، ك
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مجموعة األصبغة المستخدمة فيما بين البولي أميد والصوف، ونستعين بشروط الحمام الصباغي لشركة كالرينت 

 (: 211الذي تنصح به لتطبيق أصبغة الالنازين على الصوف كما في الجدول )
 

 (211)الجدول 

 بناء حمام تطبيق أصبغة الالنازين على الصوف لشركة كالرينت

 حمض الخل SMK or SUتسوية ليوجين  كبريتات األمونيوم صباغ المادة

 pH: 6.3-6.8 غ/ل 0-2 غ/ل 3-2 ما يلزم % الكمية
 

كبير لمفاعيل الدفء والملمس : يصادفنا هذا النوع من المزج بشكل بولي أكريلونتريلصباغة الصوف/  -3-2

والهيئة الذي يؤمنه االكريليك كبديل  صنعي للصوف، وتتم عملية الصباغة بالبدء بحمام صباغة االكريليك بمراعاة 

 شروط العمل التالية آخذين بعين االعتبار شحنة األصبغة القاعدية الموجبة وشحنة األصبغة الحمضية السالبة:

مركبات األمونيوم الرابعية الموجب الشحنة لصعوبة التخلص منه وبالتالي تفاعله  عدم استخدام مؤخر من نمط -

 مع األصبغة الحمضية عند صباغة الصوف مشكالً رواسب تسبب تراجع ثباتيات العملية الصباغية.

 اعتماد كبريتات الصوديوم كعامل تسوية وتأخير لبناء حمام صباغة االكريليك. -

إضافة عوامل تسوية وبعثرة من نمط ايتوكسيالت األغوال الدسمة للفعل التنظيفي الممتاز الذي تؤمنه ما نضمن  -

 االكريليك.  أليافمعه التخلص الكامل من كامل البقايا غير الممتصة أو الضعيفة التثبيت على 

 دي بحيث نضمن االمتصاص الكاملدرجة إشباع خيط االكريليك وإضافة ما يلزم فقط من الصباغ القاع تعيين -

 له تداركاً لتفاعل بقاياه مع األصبغة الحمضية.

 (م   11)ليصار لتطبيق حمام صباغة الصوف عند  (م   221)رفع درجة حرارة حمام صباغة االكريليك حتى  -

 .(م   1)وبالتالي تدارك استنزاف الصباغ القاعدي الممتص لحمام الصباغة من جديد معتمدين على فارق 

ق حمام شطف ساخن وبوجود غواسل التأكد من تمام الشطف بعد إنهاء حمام األصبغة القاعدية الموجبة بتطبي -

 وإتباعه بشطف  بارد. أيونيةال

 بعد ذلك نبدأ بتطبيق حمام األصبغة الحمضية لصباغة الصوف كالمعتاد.   

للصوف واألسيتات بمرحلة  واحدة وتحت : يمكننا تطبيق الحمام الصباغي صباغة الصوف مع األسيتات -3-3

الضغط الجوي العادي، إذ تتم صباغة كليهما بوسط حمضي وصباغ  سالب ودون الحاجة للكارير، ومن أهم ما 

يجب أخذه بعين االعتبار هنا هو اختيار أصبغة أسيتات أو أصبغة أسيد ضعيفة التبقيع كل منهما على اآلخر، ذلك 

على األسيتات أو أصبغة الديسبرس على األسيتات يعني تراجعاً ملحوظاً في ثباتيات  ألن تبقيع األصبغة الحمضية

 العملية الصباغية.

، (م   202): تتم صباغة ثالثي األسيتات كما ذكرنا سابقاً عند حرارة صباغة الصوف مع ثالثي األسيتات -3-4

من  (%2)ضل االعتماد على الفورمول بمعدل وهذا ما ال يمكننا تطبيقه بوجود الصوف، لذا فإننا نجد أنه من األف

 . (م   221-222)وزن الصوف لنتمكن من رفع درجة حرارة الحمام الصباغي حتى 
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 البحث السابع
 

 مقياس الطيف الضوئي " السبكتروفوتومتر "
 

  مقدمة: -1

القيم والمعطيات ضاااااامن جملة واكب التطورات العلمية الواسااااااعة التي يشااااااهدها العالم المعاصاااااار جملةً من    

ه المنافسااة والتسااويق في عالم  احتدت معه سااياسااات  نتِج  نت ج ليضاامن م  المواصاافات التي يجب أن يتمتع بها أي م 

 المنافسة والتطوير، فبرزت الحاجة لشهادات الجودة كاإليزو واالكو و...

ل زاد ... أمراً عادياً، بوالنورواالحتكاك  أما في عالم الصناعات النسيجية فقد أصبحت الثباتيات على الغسيل   

سماح تتفق عليها شركات اإلنتاج والتوزيع، وهذا ما استدعى تدقيق على اللون ضمن مجال درجة على ذلك ال

اعتماد الطرائق اآللية لتحييد العامل الشخصي الذي يتباين من إنسان  آلخر بحسب: السن، درجة اإلرهاق العصبي، 

حيطة بعملية مقارنة اللون مثل نوعية المصدر الضوئي وطريقة المقارنة التي يرتبط نجاحها وبعض العوامل الم

 (:201بدرجة اإلضاءة والحرارة كما في الشكل )

 
 : تقدير فرق درجة واتجاه اللون بالعين(201)الشكل 

 

  األشعة المرئية أو الطيف المرئي: -2

الشاامس أم صاانعياً من مجموعِة أشااعة  مختلفة طول الموجة كما  يتألف الضااوء الوارد من حولنا سااواء أكان من   

 (:232في الشكل )
 

 
: أنواع األشعة الضوئية(232)الشكل   

 

على موشاااور زجاجي إلى ألوانها األسااااساااية السااابعة كما هو وارد في الشاااكل  بمرورهاوتتحلل األشاااعة المرئية  

(232:) 

 
 بين أنواع األشعة: موقع المجال المرئي وتحليله (232)الشكل 
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وهكذا وتحت تأثير مصدر ضوئي معين تختلف أطوال الموجات الضوئية الواردة على الجسم الملون ما يسبب    

اختالفااً في أطوال موجاات األشااااااعاة المنعكسااااااة يسااااااباب اختالفاً باللون الظاهر للعيان، وهذا ما ندعوه بظاهرة 

 (:230باختالف المصدر الضوئي كما في الشكل )الميتاميريزم والتي تعرف على أنها اختالف اللون 

 
 : ظاهرة الميتاميريزم(230)الشكل 

 

الشااامس المصااادر الضاااوئي األول، إذ لم يتمكن العلماء إلى اليوم من اصاااطناع مصااادر  ضاااوئي يحاكيها  وتعد   

فقط من طاقتها على شااااكل إشااااعاع، في حين ي طلق المصااااباح الكهربائي  (%22)إشااااعاعاً، فهي تطلق ما يعادل 

من طاقته على شاااكل ضاااوء والباقي حرارة، إضاااافةً الختالف محتوى االشاااعاعين من األطوال الموجية  (0%)

 .لعاديةا ألشعتهما، إذ تزيد نسبة اإلشعاع فوق البنفسجي في ضوء الشمس عنها في ضوء المصابيح الكهربائية

  لوان المتكاملة:األ -3

يحوي جزيء المركاب الملون الكترونات حرة يمكنها التحرك أو الطنين والقفز من مدار  رابط  إلى آخر ضااااااد    

الربط على كامل مسااحة الجزيء، فتنتقل من مساتوى طاقي إلى أعلى بامتصاصها للطاقة الواردة عبر الموجات 

إلى مسااتواها األصاالي مطلقةً ما امتصااته من طاقة  من جديد، الضااوئية الساااقطة على الجزيء، وال تلبث أن تعود 

 فترى العين األطوال المنعكسااة لوناً، بحيث وتصاال األشااعة المنعكسااة لشاابكية العين لتتحسااسااها على شااكل لون،

 (:212كما في الجدول )يسمى طول الطاقتين المنعكسة والممتصة باللونين المتكاملين 

 (212)الجدول 

 

 الخواص اللونية:  -4

ي عرف اللون على أنه ذلك التأثير الفسايولوجي الخاص بوظائف أعضااء الجسام والسااقط على شاابكية العين من    

الجزيء الصاااباغي الملون أو من الضاااوء الملون، وبالتالي فهو إحسااااس دون وجود مادي أي ال وجود له خارج 

 تي يتصف بها اللون عبر توصيفه المرئي أو الفيزيائي.الجهاز العصبي للكائنات الحية، وأهم الخواص ال

: ويميز كنية اللون، كأن نقول أحمر أو برتقالي ... ونسميه بالتدرج لرمزيته في انتقال Hueالتدرج اللوني  -4-1

 (:233اللون من نقطة إلى أخرى بالتدريج كما في الشكل )
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 : قرص األلوان(233)الشكل 

 

على درجة عمق اللون ما بين غامق أو فاتح، أي مشبع وهو ما نعتبره اللون األساسي  وتدل: Valueالقيمة  -4-2

Shade   أو فاتحTint ألزرق والسماوي.ا، كما هو الحال بين األحمر والزهر أو 

: وتدلل هذه الخاصية على درجة نقاء اللون، فيمكننا أن نغير من درجة نقاء اللون بمزجه Intensityالشدة  -4-3

بلون  آخر يقربه من السواد، كأن نمزج اللون األزرق باللون البرتقالي الذي يوجه اللون األزرق الصافي إلى اللون 

 (:232الكحلي العاتم ومن ثم إلى األسود أو درجة من درجات اللون الرمادي كما في الشكل )
 

 
 : بناء كرة اللون(232)الشكل 

 

مدللين على انتقال اللون من األحمر القاني إلى  Chromaومنهم من يدعو هذه الخاصة بدرجة اإلشباع اللوني أو 

 الخمري مثالً.

ذي يسااابب : تتوزع األلوان عند تحليل الطيف المرئي على الموشاااور الWave Lengthالطول الموجي  -4-4

األساسية المتميز كل  منها بطول موجة محدد أو بحزمة ضيقة تعطينا اللون الصافي  انكساار الضوء إلى عناصره

 .(231كما نرى في الشكل ) Monochromaticويقال عنها أنها لون وحيد طول الموجة أو 

 : ونقارب مع هذه الصفة اللون مع درجة البياض الذي يحمله.Purityالنقاوة  -4-5

 عن كمية الضوء المنعكس إلى العين من اللون المشار إليه. : وتعبرLuminanceاإلضاءة  -4-6

 (12)هذه الخاصاااااة على محتوى اللون من اللون الرمادي ذي القيمة  : وتدلChromaاإلشيييييباع اللوني  -4-7

والواقع في مركز الكرة اللونية على حسااب اللون األصالي، ونجد هذه الخاصة بين اللونين األحمر الضاوي مثالً 

 والخمري عبر التحرك من مركز الكرة الغني بالرمادي إلى المحيط الغني باللون األحمر.
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 مخطط االنعكاس الطيفي لكرتين صفراء وحمراء: (231)الشكل 

 

: نقول عن اللون أنه أبيض عندما يعكس جميع األشاعة السااقطة عليه، وأنه أسود األبيض واألسيوداللونان  -4-8

هو اللون القادر على امتصااااص أو عكس  في مركز كرة اللون عندما يمتصاااها جميعاً، وعليه فإن اللون الرمادي

 كميات  متساوية جميع أطوال األشعة الساقطة عليه.

وعمليااً لم يتمكن العلم إلى اآلن من العثور على الجساااااام الذي يمكنه أن يعكس كامل األطوال الموجية بل على    

فقط، أو على الجساام الذي يمكنه امتصاااص جميع تلك األطوال بل على أسااود الفحم الذي يعكس ما نساابته  % 11

 فقط ويعتبر أشد األجسام سواداً. % 2.2

 تتم عملية قياس اللون عبر مجموعة أجهزة نجد من أهمها: طيف الضوئي:أنواع أجهزة قياس ال -5

يقيس الضوء المنعكس عند مجموعة  من النقاط ليرسم منحني  :"Spectrophotometer"السبكتروفوتومتر  -أ

 خاص بكل لون ضمن نقاط االرتكاز: أحمر/أخضر، أصفر/أزرق، أبيض/أسود.

ون بطريقة العين البشرية، أي ضمن نقاط ارتكاز : أحمر/ أخضر/ يقيس الل: "Colorimeter"الكلرمتر  -ب

 (231كما يظهر في الشكل )أزرق. 

 
 (: السبكتروفوتومتر والكالرمتر231الشكل )

 

  جهاز السبكتروفوتومتر: -6

من  نعكسييتم تعيين تركيب أو تركيز اللون حالياً على جهاز السبكتروفوتومتر الذي يمكنه قياس الضوء الذي    

ها على يينتعالمادة الملونة ليؤثر على خلية كهرضوئية مدرجة مسبقاً على تراكيز معينة لأللوان المراد تقيمها أو 

 أساس القياسات بضوء وحيد الموجة، أو حزمة ضوئية محددة، ويتألف الجهاز بشكل  رئيس  من :

  مصدر ضوئيLight Source. 

  مونوكروميتورMono chromator . 
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  العينة.حامل 

  خلية ضوئيةPhotocell. 

  مكبرAmplifier. 

  جهاز بيانIndicator Device. 

ويعمل الجهاز أساساً على عمل المونوكروميتر الذي يمرر طول الموجة الوحيد، لكونه موشور يتلقى األشعة    

هربائي ضعيف ية بتيار كالضوئية ويحللها ويرسل بطول موجة وحيد يمكننا اختياره للعينة التي تحولها لطاقة كهربائ

 يمكن للمكبر أن يحوله لجهاز البيان لنتمكن من قراءته وتسجيله.

باعتبارها  Reflectance Curveويقوم مبدأ قياس لون المنسوجات على أساس منحنيات اللون المنعكس عنها    

اس موجة ومنحني االنعكغير نفوذة للضوء على العكس من المحاليل، ويتم رسم االنعكاس الطيفي بداللة طول ال

( 231) كما سبق وذكرنا للعالقة األساسية بين درجة االنعكاس وتركيز الصباغ في المنسوجات، ويبين لنا الشكل

 الفوارق بين العين البشرية والكالرمتر والسبكتروفوتومتر في آليات قراءة اللون، في حين نستعرض في الشكل

 :واألخضر ألحمر واألزرق( منحنيات انعكاس ألوان األصفر وا231)
 

 الفوارق بين العين البشرية والكالرمتر والسبكتروفوتومتر في آليات قراءة اللون

 إنسان

 " عين بشرية "
   
 لون أحمر دماغ الشبكية

 كالرمتر

 مقياس اللون
  

L: 43.31 

a*: 47.63   b*: 14.12 

 معطيات اللون الرقمية حاسوب ميكروي حساس

 سبكتروفوتومتر

مقياس الطيف 

 الضوئي
  

L*: 43.31 

a*: 47.63   b*: 14.12 

 معطيات اللون الرقمية حاسوب ميكروي حساس طيفي
 : الفوارق بين آليات عمل العين البشرية والكلر متر والسبكتروفوتومتر(231)الشكل 

 
 األصفر واألحمر واألزرق واألخضر : أمواج ألوان(231)الشكل 

 

وتعتمد الخواص الفيزيائية للون النسايج على منحنيات انعكاس السطح الملون وطاقة الضوء المستخدم، ولكون    

 (:212كما في الجدول ) ةفقد اعت ِمد ت مصادر ضوئية ثالث متعددةتبدد الضوء أو توزعه في النهار يأخذ أشكاالً 

 (212)الجدول 
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 بناء كرة اللون:  -7

 (:231على جملة احداثيات ثالثية األبعاد أو المحاور كما يبين الشكل )تقوم كرة اللون    
 

 
 : تفصيل بناء كرة اللون(231)الشكل 

 

 األنظمة اللونية الرياضية:  -8

 معياري لونين موحدين هما: 2111قدمت اللجنة الدولية لإلنارة عام    
 

CIE: International Commission on Illumination 

CIELAB: (L*a*b*) 1976 - CIELUV: (L*u*v*) 1976 
 

 v*لمحور أحمر/ أخضر، وسيكون  a*بدالً عن  u*سيكون  CIELABعن معيار  CIELUVأنه وفي معيار  أي

لونهما كأرقام كما في  تعيينوحاولنا  Bو Aعلى محور أصفر/ أزرق. ولو أننا أخذنا بنقطتين مثل  b*بدالً عن 

 ( لوجدنا:222الشكل )
 

 
 a *b *L* النقطة

 A  +20 +30 50الحمراء: 

 B  -30 -50 50الخضراء: 

 : تعيين احداثيات نقطتين على كرة اللون(222)الشكل 
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إلى الغامق لننتهي  L*100=أما إن تحركنا على كرة اللون بصورة  شاقولية فسننتقل من اللون الفاتح حيث تكون    

 (:222)ر اإلضاءة كما هو واضح في الشكل عند أسفل محو L*0 =إلى األسود مع وصولنا إلى قيمة 
 

 
 : تحرك األلوان بصورة عمودية على كرة اللون(222)الشكل 

 

 : Delta CIELAB & CIELUVالفروقات اللونية  -9

فروق بين لونين ال تعيينإن تقييم اللون في الحقيقة أكبر من أن نعبر عنه برقم أو وحدة قياس، لذا فإننا نعمل على    

 برصد قيم احداثيات اللونين موضوع المقارنة لتحيد الفروق بينهما عبر المقياسين:

L*Δ a* Δ b*   or    L* Δ u* Δv* 
 

 تعيينمن  ∆E*قيمة  تعيين، ويمكننا b ∆*a ∆*L* نشير لكامل الفرق بـِ:إذ يشير الرمز لفرق  واحد، في حين أننا 

طول  نتعييالتي يمكننا قياسها من العالقة الرياضية في المثلث القائم الخاصة ب CIELABالمسافة على مخطط 

 الوتر:
 

1/2)]* 2) +(Δb* 2) +(Δa* 2ab = [(ΔL*Δ E 

1/2)]* 2) +(Δv* 2) +(Δu* 2ab = [(ΔL*Δ E 
    

بحسب  Bأغمق وأقل إضاءة من الثاني  Aولندرس وكمثال  عملي كيفية حساب الفرق بين لوني أحمر أحدهما    

، إذ أن أغمق تعني هنا أنه أكثر إشباعاً وبالتالي أقرب إلى محيط دائرة اللون المحددة على تعابيرنا المتداولة

يرتفع عن دائرة اللون هذه على محور اإلضاءة باتجاه اللون األبيض  B، أما أقل إضاءة فهذا يعني أن abالمحورين 

ن لنا قوة اللونين األحمر واألصفر حسبما يبي تعيينما يعني أنه يتوجب علينا أن نجري عملية إسقاط  على الدائرة ل

 (:220الشكل )
 

 
 ∆ ab*E: طريقة حساب الفرق (220)الشكل 
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  القراءة في جهاز السبكتروفوتومتر: ئتقنية ومباد -11

الموافقة لمجموعات األصبغة المراد اعتمادها في  Absorbanceتتم أوالً قراءة وترسيم منحنيات االمتصاص    

كما هو حال مخططات امتصاص  maxλالمصبغة بعد اختيار طول الموجة المراد اعتماده في جميع القراءات أي 

( والتي يتبين لنا من خاللها أن 223المبينة في الشكل ) Acid Red 18حمضي المحاليل الموافقة للصباغ ال

نانومتر الخضراء المزرقة والذي إن لم نلتزم به حصلنا  122-212االمتصاص األعظمي له يقع في منطقة الطيف 

 على نتائج ضعيفة الدقة.

منحني المعايرة الذي يبدو على الشكل ويمكننا من مجموعة القمم الناتجة عن مختلف هذه المنحنيات رسم    

بناًء على العالقة  Reflectance(، وتتم في حال معايرة اللون على المنسوجات قراءة منحنيات االنعكاس 222)

( الذي بين 231بين مقدار ما ينعكس من الموجات الضوئية وتركيز الصباغ المحمول على النسيج كما في الشكل )

 واألحمر واألزرق واألخضر.لنا أشكال أمواج األصفر 
 

 Acid Red 18منحنيات االمتصاص الضوئي للصباغ الحمضي األحمر 

 التركيز: ملغ/ل المنحني

  

I 0.01 

II 0.02 

 III 0.03 

IV 0.04 

V 0.05 

VI 0.06 

  (223)الشكل 

 
 21األحمر : منحني المعايرة للصباغ الحمضي (222)الشكل 

 

 (: العمل على جهاز السبكتروفوتومتر221الشكل )
 

لألخذ بالصباغ المراد معايرته وتوثيقه لصباغة مجموعة عينات مخبرية بتراكيز محددة  أوالً لذا فإننا نعمد    

ليصار لرسم منحنيات االنعكاس وترسيم منحني المعايرة كما هو الحال مع المحاليل، وتتلخص مهمة الحاسب 

لألصبغة  ات الفرديةمجموعة المنحني تعيينوحساب مقدار االنعكاس الضوئي رقماً وبيانياً ل تعيينااللكتروني ب

تراكيز ما يعطينا ال بعضاً المطلوب من خالل جمعها مع بعضها  حتى اللونوبمختلف تراكيزها التي يمكنه الوصول 

المطلوبة من األصبغة الالزمة أو الداخلة في تركيب اللون المطلوب ، وتقوم العملية ككل وفق الترتيب التالي 

 (:210المبين في الجدول )
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 (210)الجدول 

 منهج استنباط وصفات توليف األصبغة بآلية المطياف الضوئي: السبكتروفوتومتر
 

 أو تراكيز لألصبغة المعتمدة 2: تطبيق صباغة 2
 

 : قياس شدة وكنه لون تراكيز العينات المصبوغة قياس 0
 

 K/S: حساب وتخزين البيانات الناتجة توثيق 3
 

 المطلوبةقياس شدة وكنه لون العينة  2
 

 اختيار ثالثيات األصبغة المناسبة 1
 

 : اختيار وصفة اللون واألخذ بالتوليفة المحققة للمواصفات المطلوبة بالكلفة األقلاختيار 1
 

 : تطبيق وصفة اللون مخبرياً اختبار 1
 

 : قياس شدة وكنه لون العينة المخبريةقياس 1
 

 مخبرياً مع عينة اللون المطلوبة لتصحيح الوصفة : المطابقة بين اللون الناتجمطابقة 1
 

 تطبيق الحما  الصباغي 22
 

 : K/Sحساب الشدة اللونية عبر قيم  -11

 :Kubelka-Munkمونك  -تعطى الشدة اللونية وفق معادلة كوبليكا    
 

]o/2R2)oR-[(1 -/2R] 2R)-K/S = [(1 
 

: الجزء العشري من oR: الجزء العشري من انعكاس األلياف المصبوغة، Rبعثرة، ال: معامل S: معامل االمتصاص، Kحيث: 

 انعكاس األلياف الخام غير المصبوغة.

عند طول موجة االمتصاص األعظمي للصباغ، وترتبط مباشرة بتركيز الصباغ إذ  K/Sوتتم عملية حساب   

 وجد أن هناك عالقةً خطية بينهما، تزداد بازدياده.
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 البحث السابع
 

 المياه الصباغة وتلو ث
 

  المقدمة: -1

ما من شاااك في أن جميع من يعمل بحقل الصاااناعة النسااايجية يدرك تماماً أنه إن كان الصاااباغ قلب العمليـااااااااة    

الصباغية فإن الماء روحهـااا، وال يمكننا بأي حـااال  من األحـااوال االستغناء عن المـاااء كمقوم أساسي في الصناعة 

تها التركيبية حتى صباغ ليافالنسيجية، بـاااادءاً من ري القطن وسقايـااااة الخروف المنتج للصوف أو الصطناع األ

 .نهائيةوطباعتها وتحضيرها بشكلها النهائي كسلعة  

ـااااااال  ما يتم صااناعته وصااباغتـاااااااه هو األنسااجة القطنية     ولقد مرت الصااناعة النساايجية بأطوار  عديدة، فكان ج 

ريرية، ووفق أسااليب وتجهيزات تستنزف نسباً عالية  جداً من الماء قد تصل أحياناً لمائتي ضعف والصاوفية والح

فيما بين تحضااير  أولي فصااباغة فتجهيز  نهائي، ومع ذلك فإن حجم اإلنتاج الفعلي إذ ذاك لم يكن  الخامةمن وزن 

نتاج من جهة أخرى، ولكن آل األمر ليشاااكل خطراً على البيئة لوفرِة المخزون المائي من جهة وضاااعف أرقام اإل

أرقام اإلنتاج وتراجع المخزون المائي عالوة عن أسباب التلوث البيئي للصناعات  بارتفاعاليوم لصورة سوداوية 

األخرى والمشاافي ووسائط النقل ... وفوق هذا وذاك التلوث اإلشعاعي الذي تسببه عشرات األقمـااااااار الصناعية 

 .ووسائل التواصل االجتماعيطور اإلعالمي الفضائية  التي تخـدم الت

لقد انتبهت أوربة لما آلت إليه أرضااااها وأنهارها وبحيراتها وسااااامائها... فكان الحـاااااااااال الذي ارتأته أن تتحول    

بصااناعتها الملوثـااااااة للبيئة نحو الشاارق، ووضااع أنظمة  خاصااة للمواصاافات وربط دول العالم الصااناعية الناشاائة 

والقوانين التي تضمن لها بقـاء السيطرة عليها والتحكم بها، وضمن هـذه األطر اتسعت دائرة بجملة من االتفاقيات 

الصناعة النسيجية في بلدنـااا وتطورت األساليب األوربية في طريقة تعاملنا معها تخوفـاااً من تلوث البحر األبيض 

مة طرت الدولة لوضع القوانين الناظالمتوسط الذي يعتبر بصورة أو بأخرى بحيرةً مغلقةً تطل عليها أوربة، فاض

 لطريقة تعاملنا مع البيئة، فبدأ العمل وفق قوانين تحدد:

 .مواصفات المياه العادمة .2

 .صبغة والمواد المساعدة الممنوعةاأل .0

ورافق ذلك إدخال آالت صااباغة حديثـاااااااة بنسااب حمام منخفضااة بما ييساار خفض نسااب االسااتهالك المائية قدر 

 دالت االستهالك المائي بـِ:اإلمكان، إذ ترتبط مع

 ووزنه النوعي وبالتالي نسب الحمام. نوعية النسيج المراد صباغته. .2

 نوعية الصباغ المراد تطبيقه ومواصفات التجهيز النهائي المطلوبة. .0

 طراز آالت الصباغة والتجهيز. .3

 ،مختلفة في حمام واحدألياف إمكانية جمع أنواع األصااابغة المراد تطبيقها على المنساااوجات المحاكة من  .2

 إضافة لعوامل أخرى أقل أهمية.

 محتوى المياه العادمة الخارجة من المصابغ:  –2

اه الصااارف الصاااناعية المواد الداخلة كل من: الكيماويات والمواد المسااااعدة، األصااابغة، ومواد يتبع تركيب مي   

 اإلنهاء:

 حمض الفوسفور.الحموض: حمض الخل، حمض النمل، حمض كلور الماء،  -0-2

م فوسااافات الصاااوديوالقلويات: هيدروكسااايد وكربونات وبيكربونات الصاااوديوم، هيدروكسااايد األمونيوم،  -0-0

 فوسفات الصوديوم.وتريبولي 

األمالح: كبريتااات وكلور وخالت الصااااااوديوم، كبريتااات األمونيوم، وبعض األمالح الممكن اعتمااادهااا  -0-3

 كموانح حموضة أو قلوية.

 اء األكسجيني، هيبوكلوريت الكالسيوم أو الصوديوم، كلوريت وبربورات الصوديوم.اد المؤكسدة: المالمو -0-2
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 المواد المرجعة: هيدروسلفيت وكبريتيت وكبريت الصوديوم. -0-1

، مشتقات: بولي EDTAن ثنائي األمين ربـااااااعي حمض الخـااااال ة المياه: أمالح الفوسفات، ايتيلمواد تحلي -0-1

 بولي الفوسفونات، بعض مشتقات حمض أو مركبات الفوسفور العضوية.و بولي األكريالتوالكربوكسيليك 

سااااطحياً: وتشاااامل الغواساااال العضااااوية من مبلالت ومنظفات ومزيالت بقع، وتتوزع بين  الفعالةالعوامل  -0-1

ـااااائف والمركبات الكيماوية في هذا السياق: ألكيل ، ومذبذبة، ومن أهم الوظأنيونية وكاتيونية والأيونيةمركبـااااات 

فوساااافات، كبريتات األلكيل، ايتوكساااايالت األغوال الدساااامة، اسااااترات حمض الفوساااافور، كبريتات ألكيل ايتر، 

 مة، بعض األغـوال الدسمة، بعضكبريتات ألكيل أريل بولي غليكول ايتر، بعض مشتقات أميدات الحموض الدس

الرابعية، ثنـااااااائي أوكتيل سالفوساوكساينات الصوديوم، ومركبات أخرى أقل أهمية، وقد  راد مركبات األمونيومأف

 تدخل بعض المذيبات العضوية في تحضير بعض أنواع مزيالت البقع.

وية: سااالفونات النفتـااااااااالين، بعض الحموض الكربوكسااايلية، اساااترات عطريـاااااااااة، ساااتعوامل البعثرة وال -0-1

لكيل أريل، سلفونات عطرية ، ألكيل أمين ايتوكسيالت، منتجات تكاثف ايتوكسيالت حموض عضوية، سلفونات أ

حمض الساالفونيك مع الفورم ألدهيد " الساايتامول"، ايترات عطـااااااارية، مشااتقات ايتوكساايالت أمين حمض دساام، 

ينيل البيرليدون، بعض االسترات العطرية لحموض فوسفورية وكربوكسيلية، بولي ايتوكسي ألكيـل أمين، ڤبـولي 

 لي األمين.بو

جينيااة وم الهياادرون، أورتو فينياال فينول، ألكياال نفتااالين، مشااااااتقااات الفحارير": كلور البنزالكااالحواماال "  -0-1

المكلورة، االسااترات عالية الوزن الجزيئي، االسااترات العطرية، ويضاااف لها عوامل اسااتحالب لكونها مركبات 

 عضوية غير قـابلة لالنحالل بالماء. 

تكسير: فوسفات األلكيـاال، أميدات حموض دسمة، بعض استرات حمض الفوسفور، حمـااوض مضادات ال -0-22

 أميدية، بولي أكريل أميد.

الرغـااااااوة: بـااااااولي ساايلوكسااان، بعض اسااترات الحموض الدساامة، كبريتات ألكيل ايتر، بعض  مخمدات -0-22

 األغوال الصنعية، مزائج فحوم هيدروجينية أليفاتية.

 أنزيم األميالز.مزيالت النشاء:  -0-20

ا فورم ن يوريا، يوريئي ميتيلول ثنائي هيدروكسااي ايتيلمثبتات أصاابغة: حموض ساالفون عطرية، ثنـاااااااا -0-23

 ألدهيد، ميالمين فورم ألدهيد.

 مضادات تكسير وتجعد: ثنائي ميتيلول ثنائي هيدروكسي ايتيلين يوريا معدلة. -0-22

ن، منتجات تكاثف ألكيل أمين، استرات شموع، بـولي االيتيلموض دسمة مع مطريات: منتجات تكـاثف ح -0-21

 حموض دسمة، أميـدات، حموض دسمة، مركبات البولي سيلوكسان، مركبات سيليكونية.

مضااادات الكهربـااااااااء الساااكنة: بولي غليكول ايتر، ايتوكساايالت ألكيل أمين، فوساافات األلكيل، مركبات  -0-21

 أمونيوم رابعية.

للماااء )وتربروف(: راتنجااات فلوروكربونيااة مع منتجااات تكاااثف مركبااات عاااليااة الوزن مواد كااارهااة  -0-21

 الجزيئي وشموع، مجموعة ثنائيات سوسيانات، مركبات أمونيوم رابعية، أغوال أليفاتية.

 لوز.ينيل األغوال، كربوكسي ميتيل سيليڤينيل أسيتات، نشاء، بولي أوريتان، بولي ڤمواد تقسية: بولي  -0-21

لونتريل، ن البوتاديين واكريميرات مشتركة مأليفاتية مع بولي أوريتـااااان، بوليمـااااواد تلبيس: بوليسترات  -0-21

 ميرات مشتركة من البوتاديين والستيرين.بولي

  :الممنوعة األصبغة -3

تطبيقي، اوي والبق ومر معنا وفق المبدأين: الكيمكبيراً وتصااانف بحسااب ما سااا اً تنوع تراكيب األصاابغة تنوعت   

 البنى الكيماوية الممنوعة المسببة لمنع األصبغة. (10)وقد مر  معنا في الجدول 
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وهكذا نجد أنفسنا أمام مجموعة ضخمة من الكيماويات علينا الفصل بينها وبين المـاء أوالً، ومعرفة كيفية    

ال المهم: كيف نبدأ وكيف نعمل؟ لذا فإننا التخلص منها كنفايات دون أو بأقـل أذى بيئي ممكن ما يضعنا أمام السؤ

 سنعرض هنـا للمبادئ األساسية في معالجة التلوث.

 مفاهيم ومصطلحات عامة لدراسة التلوث المائي:  –4

 اعت ِمد ت لدراسة التلوث المـائي مجموعة رقمية تمكننا من تقدير درجات التلوث:    

كسجين الذائب الالزم لتفاعالت األكسدة الكيماوية التي : وزن األC.O.Dالطـيييييلب الكيمـييييياوي لألكسجين  -4-1

تؤدي للتنقية، ويقـاااس عادة  بتهضيم " تخمير" ليتر واحـااد من العينة بوسط من حمض الكبريت الكثيف وزيـااادة 

من ثـاااااااني كرومات البوتاسايوم ومـااااااادة وسيطة بحيث تتأكسد جميع العضويات إلى ثاني أكسيد الكربون وماء، 

 المرجعة وبالتالي كميـااااااااة ثاني الكروماتكمية  تعيينبات اآلزوت إلى نشاااادر ليصاااار فيما بعد إلى وجميع مرك

 . (p.p.m)أي األكسجين الالزمة للتفكك مقدرة بوحدات  ملغ/ل = ج.م.م 

: كمية األكسجين الالزمـااة للبكتريا من أجـاال B.O.Dالطلب البيولوجي أو الكيمـيياوي الحيوي لألكسجين   -2-2

 م   02المواد العضااااااوية في ليتر واحد من الماء الملوث، وقد اتفق على إجراء هذا االختبار بدرجة حرارة  معدنة

 يرمز لها وفق شروطها النظامية على الشكل:وولمدة خمسة أيام في الظالم، 

 
ر واحد من : عدد ميليغرامات المـاااااااواد الصاالبة المعلقة غير المنحلة في ليت T.S.Sالمواد الصييلبة المعلقة -4-3

 الماء الملوث.

: عدد ميليغرامات المـاااااواد الصلبة المنحلة في ليتر واحد من الماء الملوث T.D.Sالمواد الصلبة المنحلة   -4-4

 بعد تجفيف عينة مرشحة.

 : وهي مجموع المواد الصلبة المعلقة والمنحلة.T.Sالمواد الصلبة الكلية  -4-5

رسمياً لتحليل عينة ماء ملوث من مصبغة متخصصة باالكريليك من مخبر ( محضراً 213ونرى في الجدول )   

 كلية الهندسة بجامعـة حلب.

 (213)الجدول 
 تحليل عينة ماء عادم ملوث

 مخبر كلية الهندسة بجامعة حلب من مصبغة متخصصة باالكريليك

 الحد المسموح: ملغ/ل التركيز: ملغ/ل المواصفة م

 - TS  111المواد الصلبة الكلية  2

 TSS  11 122المواد الصلبة المعلقة  0

 TDS  111 0222المواد الصلبة المنحلة  3

 COD  2022 2122طلب األكسجين الكيماوي  2

 BOD  102 122طلب األكسجين الحيوي  1

 - 102 الناقلية الكهربائية 1

 0 2.20 الكروم الكلي 1

 222 0 الزيوت والشحوم 1

 pH:6.5-9.5 2.3 الهيدروجينيالتركيز  1

 600 11 الكلور 22

 - 11 الصوديوم 22

 - 221 النتريت 20

 - 021 القلوية " البيكربونات " 23

 - 2.22 األلمنيوم 22

 222 1 األمونيوم 21

 - 11.1 الكبريتات 21

 02 22 النترات 21

 - 2.31 الفوسفات 21

 22 2.222 الحديد 21

 - 2 دقيقة 32الرواسب بعد  02

 - 0.21 المواد الصلبة المتطايرة 02

 - 121 المواد الصلبة المعدنية 00
 



254 
 

 قابلية التحلل الحيوي للمركبات العضوية:  –5

أو ما نسااااااميه بالوحل الحيوي،  الحمأةات التحلال الحيوي عاادة بااالعتمااد على البكتريا الموجودة في تتم عمليا   

 وتجري عادة على مرحلتين اثنتين:

 مرحلة االمتزاز السريع على الوحل الحيوي " الحمأة ". .2

مرحلة األكسدة البطيئة والتي يتم فيها تحول المركبـات العضوية إلى ثاني أكسيد الكربون وماء في وسط  .0

 هوائي.

 وتتأثر هاتان المرحلتان بعوامل  كثيرة من أهمها:

 أعداد البكتريا وأنواعها والمحمولة على الوحل الحيوي. .2

 األكسجين المنحلة في الوحل أو السائل الملوث. كمية .0

 درجة الحرارة. .3

 نوعية مياه الصرف ومحتواهـا من العناصر المثبطة للفعـل البكتيري، إذ:  .2

أو  النحـااااس أو الكـاااروم أيوناتتتناقص فعـاااالية البكتريـاااا بشكل كبير عند احتواء ميـااااه الصرف على  -

 .م.م. ج 2.2ملغ / ل أي  2.2الكادميوم بنسبة 

 01ل أي  ملغ/ 01الكبريت بنسبة  أيوناتيتوقف عمـال البكتريـا نهائيـاً عند احتواء مياه الصرف على  -

 على أن هناك بكتريا خاصة بالمركبات الكبريتية. ،ج.م.م

 روكساايلية وبعض المضاااداتونجد من المركبـاااااااات السااامة للبكتريا مركبات الساايانور والمركبات الحلقية الهيد

 (:212كما يبين الجدول ) بعضاً وتتفاوت سرع التحلل الحيوي لبعض المركبات العضوية عن بعضها  ة.الحيوي
 

 (212)الجدول 

 قابلية بعض المركبات الكيماوية للتحلل الحيوي

 قابلية التحلل الحيوي المركبات العضوية

 التحلل أحياناً غير قابلة، وتسمم عملية  الفحوم الهيدروجينية المشبعة " االلكانات "

 تتحلل بصعوبة الفحوم الهيدروجينية األوليفينية " االلكنات "

 غير قابلة للتحلل الفحوم الهيدروجينية المكلورة

 يتحلل معظمها بشكل  جيد األغوال

 تتحلل بشكل  جيد عدا الفينول البطيء التحلل  الفينوالت

 يتحلل معظمها بشكل  جيد األلدهيدات

 جيدة التحلل العضوية وأمالحها، الحموض األمينيةالحموض 

 غير قابلة أو بطيئة التحلل االيتيرات

 تتحلل بسرعة متوسطة السيتونات

 ملغ/ل 12تتحلل ببكتريا خاصة ولتراكيز دون  مركبات السيانور

 المنظفات

 سهلة التحلل كبريتات األلكيل

 مناسبةتتحلل بسرعة بوجود بكتريا  سلفونات األلكيل

 سريعة التحلل األغوال والحموض الدسمة
  

فبعض المركبات العضاوية ال تبدأ بالتحلل مباشارة، إذ ال بد من مرور بعض الوقت عليها في الشروط المناسبة    

 ( الذي يبين قيمة211كي تبدأ البكتريا الخاصة بها بالتوالد والتكاثر، ويمكننا استقراء هذه المالحظـة من الجدول )

(B.O.D لبعض المركبات العضااوية بداللة زمن تالمسااها مع البكتريـااااااا مقدرة باليوم وعند ) م   1حرارة درجة ،

( ألحادي ايتانول أمين لم تعاِن من أي انخفاض خالل الخمسة أيام األولى لتزيد عن B.O.Dوالذي يبين أن قيمة )

لبكتريا الخاصة بها يستغرق أكثر من خمسة أيام، في األيـاااااام الخمسة التالية ما يدل على أن ظهور ا % 12الـااااا: 

 .خالل عشرين يوماً  % 1يتيل أمين ظل بطيء التحلل بحيث أنه لم يتحلل منه سوى اد أن ثالثي بينما نج

بخـاصة العمليات الحيوية و فيوال بد من اإلشارة هنا إلى أن التركيز العـالي لألمالح في مياه الصرف يؤثر سلباً    

على عمليات النترجة، كمـا أن تحـوالت قيم الحموضة تؤثر تأثيراً كبيراً أيضا إذ ي فضل أن يكـون الوسط قلوياً 

 برغم قدرة بعضها على التالؤم في الوسط الضعيف الحموضة.



255 
 

 (211)الجدول 

 معدالت تفكك بعض المركبات الكيميائية

 يوم 12 02 21 22 1 المركب 

 11.1 12 12.0 11.2 2 أحادي ايتانول أمين

 - 1.1 3.0 2.2 2.1 ثنائي ايتانول أمين

 - 1.0 0.1 2.1 2 ثالثي ايتانول أمين

 - 11.0 11.0 12.1 11.2 أسيتون

 12.1 11.1 11.1 21.3 2.2 ميتيل إيزو بروبيل سيتون

 - 22 22 22 20.1 أسيتات إيزو بروبيل

 11.1 10.3 11.0 22.0 2 0-بوتانول 
 

 معالجة مياه الصرف الصناعية:  ئدامب –1

تتم معالجة مياه الصرف الصناعية عبر مراحل أساسية ثالث: التصفية، الترسيب بالمكتالت، المعالجة الكيماوية    

 الحيوية.

 تباينة.م: وتتم بهدف فصل الرواسب الصلبة وبعض النفايات على شبك  معدني بأقطار فتحات التصفيـة -6-1

: تؤخذ المياه بعد التصفية إلى حوض الترقيد حيث يتم تجميعها ليصار إلى قياس درجة حموضتها التخثير -6-2

تِل الواجبة إضافته، فقد وجد أن أفضل درجة حموضة عند استخدامنا ألمالح  ك  وتعديلها بما يالئم نوعية العامل الم 

إلى  :pH 5.5–7 ( إذ تتحول عندSO2Al)4(O2.18H3األلمنيوم مثل كبريتات األلمنيوم المـائية )شب األلمنيوم 

هيدروكسيد األلمنيوم التي ترفع سرعـة الترسب بإزالتها للقوى الدافعة المتمركزة على سطح الدقائق الغروية 

سائل لتصبح نية في الوانتيجة الحركة البر بعضاً المعلقة في الوسط المـائي، ومن ثم تجميع هذه الدقـائق إلى بعضها 

ميكرون ال تلبث أن تنمو شيئا فشيئا حتى تصبح قادرةً على الرسوب السريع إلى قاع  (2.2)دقائق ذات أبعاد 

 ،pH: 5.5-7الحوض، ويتم االعتماد عادةً على الكلس الحي في تعديل درجات الحموضة المنخفضة لترتفع حتى 

 تداركاً لتشكل الهيدروكسيدات المنحلة، pH: 10حتى  ومن الضروري ضبط درجة الحموضة بحيث ال ترتفع

 .3NaAlOويمكننـا االستعاضة عن كبريتات األلمنيوم المـائية بألومينات الصوديوم  

، لنحصل على متكتالت pH: 5-10أما عند استخدامنا ألمالح الحديد فيكون مجال درجة حموضة العمل عند    

سرعة ترسبها أعلى، ويكمن عيبها بإعطائها كمياِت رواسب  كبيرة يصعب أثقل من متكتالت األلمنيوم ما يجعل 

، كبريتات 3FeClالحديد  يدعلينا التخلص منها بسهولة، ومن أهم أمالح الحديد المستخدمة لهذه الغـاية نجد: كلور

 .SO2Fe)4(3، كبريتات الحديد 4FeSOالحديدي 

، يةاألنيونمثل مشاااتقات الحموض البولي كربوكسااايلية  وظهرت حالياً مكتالت عضاااوية ذات فعاليات عاليـااااااااة   

 األنيونية، ويعيبها أنها ال تسااتخدم إال مع المياه ذات الملوثات pH: 6-1والتي تتميز بمجال  واسااع  من الحموضااة 

 .الالأنيونيةأو 

ي يمكنها تزغيب ، والتنيةالكاتيوفنجد األمينات المتكاثفة  التفاعليةالمنحلة مثل األصاااابغة  األنيونيةأما للملوثات    

األصااابغة الساااالبة بحيث تبدأ بالترساااب بعد سااااعة أو سااااعتين، وتتميز بإمكانية مزجها مع المكتالت العضاااوية 

 والالعضوية.

وألحواض الترقيد أشكالها ومواصفاتها المختلفة، ولكن الشرط المهم في اختيارها هو زمن البقاء في الحوض    

ة لترسيب المتكتالت الناتجة وخروج المياه بدرجة النقاوة المطلوبة، وتصل سرعة بما يضمن فترة زمنية كافي

/ ساعة في حال استخدام األمالح المعدنية كمكتالت، وتعطي عمليـات الترقيد مردوداً يتراوح  3م (0)الترقيد حتى 

وبانتشار واسع على ، ومع ذلك فإنها تطبق (B.O.D)5من قيمة  (%32-22)و CODمن قيمـة  (%12-31)بين 

مياه الصرف الصناعية في الصناعة النسيجية وغيرها على الرغم من انخفاض مردودها عموماً الحتواء هذه المياه 

د  حصولنا على كميات رواسب كبيرة وعديمة  على مواد سامة للبكتريا وال يمكننا التخلص منها إال بالترقيد، وي ع 

لطريقة ما يضطرنا الستخدام المرشحات الضاغطة في تجفيف كتل الرواسب الفائدة واحدةً من أهم مساوئ هذه ا

( ترسيماً ألحد 221ونرى في الشكل ) ليصار إلى طرحها فيما بعد في أماكن خاصة بالمخلفات الصناعية الصلبة.
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ن مأحواض الترسيب المخروطي الشكل، والذي يسهل علينا تفريغ محتواه من المواد المتخثرة من جهة، ويسرع 

 عملية الترسب من جهة  أخرى:

 
 : المرشح العمودي(221)الشكل 

 

: بعد االنتهاء من عمليات التصفية والترقيد نبدأ بتطبيق المعالجة الكيماوية المعالجة الكيماوية الحيوية -6-3

مكنها يالحيوية بأحواض  تحوي مزارع بكتريا محمولة على الوحل المنشط بالهواء أو على سطوح مسامية خفيفة 

 احتواء مثل هذه المزارع.

وغالبا ما تتم المعالجة في أبراج يرذ فيها الماء الملوث من أعلى ويضخ فيها الهواء الجوي من األسفل مع فتحات    

 بحسب: % 12هنا نسبة  ( B.O.D)5جدارية زجاجية تسمح لضوء الشمس بالدخول إلى البرج، وقد تتجاوز قيمة 

  المرور.زمن البقاء أو سرعة 

 .كمية ونوع البكتريا 

 .كمية الضوء الداخلة إلى برج المعالجة أو حوض الترسيب ودرجة الحرارة 

 .غزارة الهواء الجوي الداخل للبرج 

 .نوعية وطبيعة الملوثات الداخلة مع الماء 

 وهذا ما يستوجب المراقبة المستمرة للشروط التي يعمل فيها البرج.

لضعف التحلل الحيوي للمواد الملونة عموماً، ولكي نضمن مياه صافية غير  ويبقى مردود إزالة األلوان ضعيفاً    

 .سبياً فع من التكاليف بشكل كبير نملونة ال بد لنا من اللجوء لوحدات المعالجة بظاهرة الحلول عبر أغشية خاصة تر

 : المعالجة باألكسدة المتقدمة -7

هذه المعالجات بتأثير بعض المؤكسدات مثل الماء األكسجيني أو األوزون أو الهيبوكلوريت على  تجري عملياً     

 المياه العادمة، مع وسيط كأيونات الحديدي الثنائية وعند درجات حموضة وحرارة مالئمة لكل عامل مؤكسد...

 
 (: Electro flocculation) المعالجة بالتخثير الكهربائي -8

التالي فإنها ، وببعضاً يقوم مبدأ هذه المعالجة على ما تحمله الملوثات من  شحنات سالبة تجعلها تتنافر مع بعضها    

تتوضع على مسافات بينية شبه ثابتة ومستقرة غير قابلة للترسب أو التصفية عملياً، ولكن وبوصل مربط كهربائي 

ة قاً كاتيونات الحديدي للوسط المائي ما يدفع بالملوثات األنيونيمن الحديد مثال  فإنه سيبدأ بالتأكسد واالنحالل مطل

ن دقائق أكبر حجماً يمكننا فصلها بالترسيب أو الترشيح:  ألن تلتحم تقريباً بكاتيونات الحديد لت كو 

 
ن دويتم ضبط مردود العملية من خالل ضبط شدة التيار الكهربائي المطبق، وزمن المعالجة أو المكوث، ونوع المع

المستخدم كصفائح إلزالة الشوائب والعكارة ما بين أن تكون من األلمنيوم أو الحديد. إذ تبدأ عملية تجاذب  بين 

الصفائح المشحونة إيجاباً والملوثات المشحونة سلباً. ويتم احتساب كمية الحديد المنحلة بحسب قانون فارادي التي 

 تتعلق بخواص المعدن ذاته ومدى نقاوته.
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  :(Membranes Technologyية األغشية )تقن -9

يهدف استخدام هذه التقنية إلى الحصول على المياه بمواصفات  معينة عالوة عن التخلص من الطرائق األخرى    

 التي قد تكون ضارة بيئياً كما هي حال استخدامنا للكلور مثالً. 

تقوم تقنية األغشية على استخدام أغشية شبه نفوذة يمكنها فصل المواد الصلبة المعلقة أو المنحلة بالماء عبر    

الضغط الهيدروليكي غالباً بإجبار المياه العادمة بالمرور عبر األغشية ما يؤدي لحجز الملوثات والسماح للماء فقط 

 (:211ات األغشية والتي يمكننا استعراضها على في الجدول )أو ما ي سمح بمروره عبرها فقط بحسب أقطار مسام
 

 (211الجدول )

 تصنيف الترشيح باألغشية بحسب أقطار المسامات

  Microfiltration: MF  الفلترة الميكروية الدقيقة 

  Ultrafiltration: UF الفلترة ما فوق الميكروية

    Nano filtration: NF   الفلترة النانومترية

   Reverse Osmosis: RO  التناضح العكسي
 

ويتم صنع هذه األغشية من بوليميرات سيللوزية أو من السيراميك أو األكاسيد المعدنية أو من تشكيل طبقة بولي    

أميد رقيقة، وتستخدم األغشية المصنوعة من السيراميك أو األكاسيد المعدنية لصناعة أغشية الفلترة ما فوق 

 :( خواص كل  منها211لجدول )الميكروية كونها تتحمل درجات الحرارة العالية، ويبين ا
 

 (211الجدول )

 الخواص
 نوع الغشاء

MF UF NF RO 

 µm 0.08-2 0.05-0.2 0.001-0.01 0.0001-0.001أقطار المسامات: 

 الملوثات المحتجزة

المواد الصلبة المعلقة 

 الصغيرة جداً 

 بعض المواد الغروية 

 أغلب أنواع البكتريا

المواد العضوية ذات الوزن 

 2222الجزيئي أكبر من 

الفيروسات، البكتريا، 

 الغرويات

المواد العضوية ذات الوزن 

 322الجزيئي أكبر من 

 بعض المواد الصلبة المنحلة 

 مواد أخرى

المواد العضوية ذات 

الوزن الجزيئي أكبر 

 222من 

 الشوارد

 psi  15-1 100-10 125-80 125-80ضغط العمل:
  

 تصميماً لمحطة معالجة مياه صناعية عادمة متكاملة:( 221ونرى في الشكل ) 

 
 : محطة معالجة متكاملة (221)الشكل 
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 البحث الثامن
 

 آالت الصباغة
 

  آالت الصباغة: -1

( معظم اآلالت 211، ويلخص الجدول )متعددةتتوزع آالت التحضير والصباغة والتجهيز النهائي بين أنماط     

 الصباغية والتي نجد أن قسماً منها يمكننا استخدامه كآلة تنظيف ومن ثم آلة صباغة:المعتمدة في العمليات 
 

 : آالت الصباغة(211)الجدول 
 آالت الصباغة

 المستمرة المتقطعة آالت طريقة االستنزاف

 قماش

 جت طويل

 صباغة قماش

 الصباغة بطريقة السير المتحرك
 أسطوانية

 شبكية جت مدور

 صباغة القماش العريض بطريقة األسطوانات المزدوجة ر فلوڤأو

 صباغة الثوب بطريقة الحجز ونش
J-box 

 آلة الونش المستمرة جيكر

 : قماش عريضطريقة التبخير بيم " هاتيه "

 غزول

 شلة بمبدأ تدوير السائل
 صباغة 

 غزول ملفوفة

 طريقة الترموزول " التثبيت الحراري "

 السائلشلة بمبدأ رذ 
 طريقة النفتول للقماش العريض

 كون
 

تتميز آلة الجت باحتوائها قاذفاً يرفع من ضغط السائل الصباغي الوارد من جسم اآللة ما يمنع من  الجت: -1-1

ن: طويل ثنيأنموذجين  للجتالتفاف حواشي القماش، كما يساعد على تخلخل السائل بين ثنايا البضاعة، ونجد 

وكروي، وفي حين أن النموذج الكروي يختصر من نسبة الحمام ما يعني وفراً كبيراً بالماء والبخار أو الطاقة فإننا 

، عضاً بنجد أن النموذج الطويل يساعد على تجنب ظاهرة تكسير القماش أو الصباغ لعدم توضع القماش فوق بعضه 

بار" فإننا نجد  3/م   232احتمال شروط الحرارة والضغط العاليين " وبالرغم من أن أكثره يتم إنتاجه على أساس 

"، ونرى في م   222أحياناً أن تصنيعه يتم على أساس الضغط الجوي العادي ولدرجة حرارة الغليان " أي بحدود 

 ( نموذجي آلة الجت.221الشكل )

 
 نموذجا الجت الطويل والكرويالقاذف و: (221)الشكل 

 

 ،حر للسائلتدفق ل وصوالً يز عنه بعدم وجود القاذف " ويتم 221: يشابه الجت كثيراً " الشكل رفلوڤاألو -1-2

 وبالتالي الفرصة األكبر لعدم حدوث ظاهرة التكسير ولكنه ال يمنع من التفاف الحواشي.

صطلحات المللحرارة والضغط العاليين ي س مى بحسب  يصمموغالباً ما يتم إنتاجه لشروط الضغط العادي وحين    

 التجارية " سوفت فلو".
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 رفلوڤ: األو(221)الشكل 

 

دم هنا تقنية دوران السائل من داخل األسطوانة التي ي ل ف عليها القماش إلى خارجها وبالعكس ما البيم -1-3 ت خ  : ت س 

 نكماش القماشايستوجب تثبيت القماش حرارياً قبل لفه على أسطوانة الصباغ كي ال نتعرض لهروب الضغط بفعل 

وتحرر بعض الثقوب الداخلية الطرفية لألسطوانة، وتتميز العملية الصباغية على البيم بعدم تعرضنا  عرضياً 

والتي لو  م(   232)لممزوجة مع النايلون للحرارة لظاهرة التكسير نهائياً وإمكانية رفع حرارة بعض األقمشة ا

ن بسبب عدم قدرته على احتمال إجهادي الشد والحرارة معاً، حاولنا صباغتها على الجت تعرضنا لتلف النايلو

التي غالباً ما يسببها عدم انتظام الضغط، ونرى في الشكل  " 'Moire "ومن أهم مساوئ العمل به ظاهرة التموج 

 ( نموذجاً آللة البيم والتي يطلق عليها االسم الشائع " الهاتيه ":212)

 
 : البيم " الهاتيه "(212)الشكل 

كما  اً بعضلمنع توضع القماش فوق بعضه ) مبدأ دوران دوالب اهليلجي الشكل: تعمل هذه اآللة على الونش -1-4

لنتمكن من تدوير القماش مع دوالب يعلو الحوض الصباغي لتوجيه حبال القماش، ويشيع  (هو حال الدوالب الدائر

 ن أنابيب التسخين البخارية المغلقة وإن كنا فياستخدام التسخين المباشر بضخ البخار مباشرةً للحوض بدالً ع

ترسيمنا آللة الونش قد صورنا الشكل النظامي للتسخين عبر األنابيب، وغالب استخدام الونش تحت الضغط الجوي 

ن عه للحرارة والضغط العاليين ليأخذ الشكل األسطواني آنئذ  ليحتمل الضغوط العالية  العادي وإن كان هناك من ي ص 

 ( الونش العامل تحت الضغط الجوي العادي:212اً، ونرى في الشكل )هندسي
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 : الونش العامل تحت الضغط الجوي العادي(212)الشكل 

 

 يعمل على مبدأ انتقال: يخص هذا النوع من اآلالت أنواع النسيج وبخاصة  أنواع  النسيج القطني، والجيكر -1-5

في حوض الحمام الصباغي، ويتميز الجيكر بإمكانيات صباغية  الصباغأخرى عبر سائل إلى سطوانة أالنسيج من 

عالية قد ال نتمكن من تحقيقها في األنماط األخرى من اآلالت، إذ يتيح لنا العمل مع الجيكر بتطبيق األصبغة: 

 ليافصناف األأل، الكبريتية " السلفور"، األحواض " االندانترين"، النفتول " الديازو"، إضافة التفاعليةالمباشرة، 

التركيبية عندما تكون حياكتها غير قابلة لالمتطاط كأصناف نسيج البوليستر بشرط أن ال تكون أنماط حياكتها قابلة 

داً للعبعضاً لالنزالق السهل ما يتسبب بانزياح حواشي النسيج عن بعضها  ع  مل ، وإلى زمن  غير بعيد كان الجيكر م 

حاجة له لصباغة أصناف البوليستر أو مزائجه العريضة جداً والتي قد تتعرض تحت الضغط الجوي فقط، إال أن ال

للتكسير عند صباغتها على اآلالت األخرى" الستائر والبرادي" بدأت الشركات المصنعة لآلالت تنتجه الحتمال 

 (:210الحرارة والضغط العاليين وعلى شكل هيكل أسطواني أيضاً كما في الشكل )
 

 
 مبدأ عمل الجيكر

 
 الجيكر العامل تحت الضغط الجوي: المكشوف

 
 الجيكر العامل تحت الضغط العالي: المغلق

 : الجيكر(210)الشكل 
 

: تعمل آلة صباغة الكون على تنضيد الملفوفة " الكون " وآلة صباغة الشعيرات ليافآلة صباغة األ -1-6

مضغوط يدخله السائل الصباغي ال محور مثقبوعبر  بعضاً الكونات المثقبة البالستيكية أو المعدنية فوق بعضها 

(، وآخر أفقياً كما 213من األسفل ليخرج من جوانب الكون وبالعكس، ونجد منها تصميماً عمودياً كما في الشكل )

 (:212في الشكل )
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 : آلة صباغ الكون العمودية(213)كل الش

 
 : آلة صباغ الكون األفقية(212)الشكل 

 

 ": 211الشعيرات بعد تعبئتها في سالل  خاصة لينفذ السائل منها تماماً كما هي صباغة الكون " الشكل  وتصبغ

 
 : آلة وسلة صباغة الشعيرات(211)الشكل 

 

المراد صباغتها إلى شلة لي صار إلى تعليقها على حماالت  ليافتحويل األ: يتم في هذه اآللة آلة صباغة الشلة -1-7

 (:211خاصة بحيث يتم تدوير السائل الصباغي فيها من األسفل إلى األعلى بمضخات  خاصة كما في الشكل )
 

 
 : آلة صباغة الشلة(211)الشكل 
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ِذذ يتم ضخ السائل الصباغي من خالله،     ر  ال م  على أن هناك نموذجاً آخر لصباغة الشلة يقوم على عمود  حم 

وتدور عليه الشلة طوال فترة حمام الصباغة ليبقى قسم  دائم  منها مغموس في حوض الصباغ كما في الشكل 

(211:) 

 
 : آلة صباغة الشلة بالترذيذ(211)الشكل 

 

 (:211صباغة الشلة تجهيزات تدوير خاصة لتحويل الكون إلى شلل وبالعكس كما نرى في الشكل )وتلحق بآالت 
 

 
 : تجهيزات تحويل الكون إلى شلل وبالعكس(211)الشكل 

 

: يشيع استخدام هذا النمط من اآلالت لصباغة القطع التي كثيراً ما نضطر لتفصيلها آالت صباغة القطعة -1-8

هي حال بعض أنواع الجوارب والقبعات العسكرية الصوفية...، وتتألف اآللة آنئذ كما يبين ومن ثم صباغتها كما 

 ( من حوض أسطواني مزود بسواعد خاصة لتحريك شبكات  خاصة تحوي البضاعة.211الشكل )

 
 : آلة صباغة القطعة(211)الشكل 

أرقاِم إنتاج  عال  وبسرعات  اقتصادية مع : تمكننا وحدات الصباغة المستمرة من وحدات الصباغة المستمرة -1-9

والقصر  التخريقإمكانيات ممتازة لتطبيق أنواع كثيرة من األصبغة أو العمليات الخاصة بالعمليات الصباغية ك

وحمامات الغسيل النهائي أو أحواض المعالجة بمواد التجهيز النهائي كالمواد المطرية أو المقسية أو المـانعة 

، جالنسي مانعة للمـاء " الوتربروف "...، وإلى وقت  قريب كانت هذه التقنية مخصصة ألصنافلالحتراق أو ال

 وأمكن حديثاً تصميم وحدات ألصناف الحياكة الدائرية " التريكو" وألوزان  بسطية  نسبياً.

الالزمة، فهناك ويقوم مبدأ العمل بهذه الوحدات على معالجة القماش بإمراره على أحواض  تحوي مواد المرحلة    

أحواض لمواد القصر أو لشطف ما بعد القصر ومن ثم العمليات الصباغية وعلى مراحلها المطلوبة بحسب نوع 

بعثرة، والكبريتية والم التفاعليةالصباغ لكونها تالئم غالب أصناف األصبغة كاألصبغة المباشرة واألحواض و
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ثالً على الترتيب: تخريق، شطف، تحميل صباغ على شكل فيمكننا المعالجة في أحواض تطبيق أصبغة األحواض م

بيغمنت، تحميل محلول هيدروسلفيت الصوديوم، أكسدة وقصر، شطف، تطرية أو تقسية، تجفيف وتثبيت، ويراعى 

وحمولة القماش من هذه السوائل لنحصل على النتائج المتوخاة،  يندرجة الحرارة والتراكيز المطلوب في كل حوض

 الصباغة بطريقة التثبيت الحراري " الترموزول ".و( نموذجاً لوحدتي صباغة على الباد 212ل )ونرى في الشك

 

 

 ة التثبيت الحراري " الترموزول ": وحدتا صباغة على الباد والصباغة بطريق(212)الشكل 
 

  عمليات اإلنهاء: -2

ال يمكننا تداول األقمشة بتحضيرها وصباغتها فقط، إذ ال بد من معالجتها لتحقيق جملة المواصفات التي تتطلبها    

القطعة المراد تفصيلها من القماش المطلوب، فال بد من عمليات الغسيل الضرورية للتخلص من بواقي الكيماويات 

راري وبوجود مواد معالجة خاصة تحقق الغرض واألصبغة، ومن ثم عمليات العصير فالتجفيف والتثبيت الح

المطلوب من القطعة المراد إنتاجها، فللبنطال الرجالي ال بد لنا من تقسية القماش لتظهر أناقة عمليات الكي عند 

االرتداء، أما لبعض القطع النسائية فال بد لنا من تطرية القماش كي يناسب طبيعة الحركة المنزلية التي تقوم بها 

 في األعمال المنزلية. البيوتربات 

المطلوبة  المواصفات تعييني طلق على جملة المعالجات النهائية مصطلح عمليات التجهيز النهائي، وغالباً ما يتم    

  من القطعة بعد تفصيلها. النهائي بالغرضمن الزبون مباشرةً لمعرفته 

 آالت الغسيل:  -3

ت  خاصة أو في اآلالت المخصصة للصباغة نفسها، ولكل نوع صباغ تتم عمليات الشطف والغسيل عادةً في آال   

ص من حمامات شطف وغلي للتخل التفاعليةطريقة شطف وغسيل خاصة به تقريباً، فكما رأينا تستلزم األصبغة 
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األصبغة المهدرلة، أما أصبغة األحواض فيمكننا تطبيق عمليتي الغلي واألكسدة معاً، في حين يلزم األصبغة 

عثرة " الديسبرس" حمام غسيل إرجاعي بهيدروسلفيت الصوديوم بوسط  قلوي أو بمرجعات الوسط الحمضي، المب

 ومن نماذج اآلالت التي نجدها لعمليات الغسيل:

: ت خاط األقمشة لهذه اآللة على شكل حبل وتمرر على حوض الغسيل بحركة  الغساالت المائية ذوات الحبل -3-1

ت ضاغطة ما يتسبب بظهور عالمات للتجعدات الحاصلة على طول الحبل في نهاية لولبية عبر مجموعة بكرا

 ( مخططاً لهذه اآللة:212العملية، ل ذا فقد تم تخصيصها لألقمشة غير القابلة للتجعد أو التكسير، ونرى في الشكل )
 

 
 : الغسالة المائية ذات الحبل(212)الشكل 

 

: تتم عملية الغسيل هنا في حوض  خاص ودون أي عالمات حبال النعدام عمليات غسالة الثوب المفتوح -3-2

الضغط فيه، بل تعتمد عملية الغسيل على السير الحر بالتدفق المائي المعاكس أو بتحريك القماش لألعلى واألسفل 

 مائي خاص. مرذذأو باحتواء الغسالة على 

 آالت العصير:  -4

من أكبر كمية  ممكنة  من الماء لتحقيق أعلى درجة وفر لعمليات التجفيف والتثبيت تهدف عملية العصير للتخلص    

 الحرارية، وتتم عمليات التخلص من الماء أو العصير عبر تقنيات  أساسية  ثالثة:

: تقوم هذه التقنية على وضع البضاعة المراد عصرها في عصارة دائرية تدور النابذة العصير بالقوة -4-1

عالية لنتمكن من نبذ أكبر كمية  ممكنة  من الماء الذي يخرج من ثقوب قميصها الداخلي وعبر مصرف  بسرعات  

 ( مخططاً لهذه العصارة:210نظامي خاص من أسفلها كما هو حال الغساالت المنزلية اآللية، ونرى في الشكل )

 
 : العصارة النابذة(210)الشكل 

 

وم تقنية العصير في هذه اآللة على إمرار القماش بين أسطوانتين : تقالعصير باألسطوانات الضاغطة -4-2

ضاغطتين مصنوعتين من الفوالذ غير القابل للصدأ أو من المعدن المغطى بنوع  خاص من الكاوتشوك، وعبر 

 التحكم بالقوة الضاغطة يمكننا التحكم بمعدالت إزالة الماء.

تطبق هذه العملية في حاويات خاصة تعمل على تفريغ الهواء إزالة الماء بالتفريغ الهوائي " الشفط ":  -4-3

وبالتالي سحب أكبر كمية ماء ممكنة بحسب الزمن وقوة التفريغ المطبقة، وتتميز هذه الطريقة بمحافظتها على 

 رونق القطع المخاطة أو السميكة كما هو حال الحرامات.

تثبيت ال آالت تجفيف فقط أم آالت تجفيف وتثبيت، فالتتباين آالت التجفيف في تصميمها بين آالت التجفيف:  -5

يتم إال في التجهيزات التي تصل درجات حرارتها ألعلى من تلك الخاصة بالتجفيف فقط، إذ قد يكفينا وآلالت 
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فقط، في حين أنه ولتثبيت القطعة بعد الصباغة باألصبغة المبعثرة  (م   222)التجفيف درجات حرارة تصل حتى 

 ، ومن أهم التقنيات المستخدمة لهذه الغاية.(م   212-212)تلزمنا درجات حرارة 

: ونعتمد فيها على عملية نشر األقمشة في الهواء الطلق وتركها حتى الجفاف، وعلينا أن التجفيف الطبيعي -5-1

 ألصبغة في حال تم النشر تحت ضوء الشمس. ل النور على ثباتلننتبه هنا ل

 : المجففات األسطوانية -5-2

القماش المصبوغ على أسطوانات معدنية  مسخنة  على البخار، ومن أهم عيوبها  بمرورتتم عملية التجفيف هنا    

 تتعلق بالتالمسازدياد طول البضاعة ونقصان عرضها، ومن الضروري االنتباه عند العمل عليها والعتبارات 

 الحراري المباشر بين البضاعة واألسطوانات المعدنية:

 .التأكد من نعومة سطح األسطوانات 

  المباشرة لحرارةتجاه االتأكد من ثبات األصبغة. 

  المحافظة الدائمة على نظافة السطوح المعدنية من التلوث باألصبغة المحمولة على سطح القماش وخاصة

 آلخر.عند االنتقال من لون  

ية والحريرية الطبيعية المتوسطة السماكة، إذ أنها قد ال تحقق التجفيف الكامل السيللوزوتالئم هذه التقنية األقمشة 

 (:213مع األقمشة السميكة، ونجد لها نموذجين أثنين: أسطواني شاقولي وأسطواني أفقي كما في الشكل )

 
 : المجفف األسطواني(213)الشكل 

 

مجهزة بمراوح لضخ الهواء الذي يمر عبر مبادل حراري يعمل على  : وتتألف من غرفالتجفيف غرف -5-3

المحمولة على رفوف أو حماالت  ليافالبخار أو الزيت المسخن أو بوشائع كهربائية أو... وباتجاه القماش أو األ

مناسبة، ومن الضروري الدراسة الدقيقة فيها لدرجة حرارة ومعدالت تدفق الهواء الساخن لتقدير كمية الهواء 

الالزم استبدالها لتجديد الهواء المشبع بالبخار وبالتالي للوصول للمردود األعظمي من عملية التجفيف، وتصل 

 ( نموذجاً لغرفة تجفيف:212، ونرى في الشكل )(م   12-12) درجة حرارة الغرفة عادةً حتى
 

 
 : خزائن التجفيف(212)الشكل 

لة بتعليقها المصبوغة على شكل ش لياف: يستخدم المجفف الحلقي أكثر ما ي ستخدم لتجفيف األالمجفف الحلقي -5-4

على السكة الحاملة للشلل والمعرضة للتيار الهوائي الساخن، كما يمكننا استخدامه لتجفيف المالبس، ونرى في 

 ( مخططاً تقريبياً لهذا المجفف:211الشكل )
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 : المجفف الحلقي(211)الشكل 

 

متر تتقلب فيه  (3-2): تقوم هذه التقنية على ضخ الهواء الساخن في برميل دوار بقطر برميل التجفيف -5-5

البضائع المصبوغة بسبب حركة الدوران، ويناسب هذا البرميل البضائع الحريرية والبضائع المطبوعة لتجفيفها 

 بانتظار مرحلة التثبيت.

: يتم بناء آلة الرام من سكة دوارة تحمل دبابيس أو مالقط تمسك بالقماش المفتوح من حواشيه ومراوح الرا  -5-6

الهواء عبر مجموعة مبادالت  ضخبفعل  (م   002-022)تضخ الهواء الساخن بدرجة الحرارة المطلوبة وحتى 

، ومن الضروري جداً مراقبة (م   312)ِكننا رفع درجة حرارته حتى م  حرارية تعمل على زيت معدني حراري ي  

من تصعد بعض أنواع األصبغة بفعل درجات الحرارة العالية  تنشأانتظام حركة الهواء داخله منعاً للمشاكل التي قد 

من ثم و ا،حتى سطحهاأللياف ق اعمأوالتي قد تتسبب بما ي س مى الهجرة الحرارية التي تعني هجرة الصباغ من 

فه من جديد في المناطق األقل حرارة ما يعني سوء توزع الصباغ أو انعدام التسوية لهواء الرام ما يتسبب بتكاث

ة، لذا فإنه من الضروري التنبه معه لتصنيف الصباغ ومدى مقاومته عملية الصباغلالرغم من التسوية الصحيحة ب

ة لألصبغة، ت الصانعللحرارة حتى نحسن اختيار درجة الحرارة المالئمة للعمل أو للتثبيت بحسب تصنيف الشركا

 ( مخططاً وصورةً للرام:211ونرى في الشكل )
 

 
 : الرام " المجفف على سكة الدبابيس أو المالقط(211)الشكل 

 عمليات التجهيز النهائية:  -6

تهدف مجمل عمليات التجهيز النهائية لتحقيق مواصفات معينة يمكننا معها تحسين أداء القماش وتلبيته    

 وهناك الكثير الكثير من المعالجات التي سنذكر هنا أهمها على الصعيد العملي والتجاري: الحتياجاتنا،

 : وتهدف لتحسين ملمس وليونة األقمشة النهائي، ونجد من أهم أنواع عوامل التطرية: التطرية -6-1

ت أو أميدات واسترا : وغالباً ما يتم تحضيرها من مركبات األمونيوم الرابعية ومشتقاتها،المطريات الكاتيونية

الحموض الدسمة، وتتميز بتحسينها ملمس القماش لطبيعتها الدهنية ما يجعل منها مقاومة لتشرب الماء، ومن أهم 

 ما يعيبها تخربها بالوسط القلوي بحسب التفاعل:
 

O 2+ NaCl + H 2NH-Cl + NaOH →R-3NH-R 
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الوزن الجزيئي نسبياً، تمنح القماش ملمساً دهنياً إلى حد  ما : من مركبات السيليكون العالية المطريات السيليكونية

 مع ليونة  للخيط.

يونةً وتؤثر ل لياف: من مركبات البولي سيلوكسان األصغر حجماً من سابقتها، تمنح األالمطريات الماكروسيليكونية

 التركيبية.  ليافسلباً على الثباتيات عند إضافتها بزيادة وبخاصة مع األ

ليونة  لياف: وهي األصغر حجماً من مجموعة المطريات الماكرو سيليكونية، تمنح األت الميكروسيليكونيةالمطريا

 التركيبية. ليافكبيرة جداً، وتؤثر سلباً على الثباتيات عند إضافتها بزيادة وبخاصة مع األ

سب لتجهيز متطاط ما يجعلها األن: تشابه المطريات الميكروسيليكونية، وتمتاز بقابليتها لالأوريتان مطريات البولي

 األقمشة المعدة للرياضيين. 

تحضير  تمبإمكانية تطبيقها أحياناً مع الحمام الصباغي، وي الالأنيونية: تمتاز المطريات الالأنيونيةالمطريات 

، أو من االنزالقن مع بعض المواد الشمعية المحسنة لخاصية معظمها من البولي ايتيلن أو من مزائج البولي ايتيل

 بعض األغوال الدسمة.

تتم المعالجة مع المطريات على الرام بمرور القماش من خالل حوض المواد المساعدة ومن ثم العصير على    

فوالرد الرام إال في حال األقمشة التي قد تتأذى من مرورها على أسطوانات العصير كما هي حال المخامل إذ نلجأ 

مضطرين بعدها لحمام غسيل لآللة  م(   22)ة عند حرار pH~ 6آنئذ  لمعالجتها على آلة الصباغ بوسط  حمضي 

استدراكاً من تفاعل آثار للمطري مع المواد المساعدة أو الكيماويات أو األصبغة السالبة الشحنة التي قد ت ستخدم 

 في الحمامات التالية وبالتالي تصبح معرضةً للتفاعل معها وتشكيل رواسب تضر بالعملية الصباغية.

: تتم معالجة األقمشة أحياناً بمواد ترفع من قساوتها، ويستخدم لهذه الغاية مواد عدة كبولي ةالتقسية والتنشي -6-2

، بولي األوريتان... PVAlينيل األغوال ڤ" الغراء األبيض"، النشاء، بولي األكريالت، بولي  PVAcينيل أسيتات ڤ

 ولها بالتركيز المطلوب في حوض الرام. التثبيت على الرام بتعبئة محلعند  وغالباً ما تتم مثل هذه المعالجات

تتم هذه المعالجة عادةً على الرام بشروط حرارة مناسبة، وتعتبر من موانع الماء والزيت " الوتربروف ":  -6-3

أكثر المواد انتشاراً لهذه الغاية: مركبات الفلوروكربون، بولي إيزو سيانات األليفاتية، والبارافينات الزركونية 

 شوادر.الخاصة بال

: تهدف هذه المعالجة لمنع انتشار اللهب في القماش عند أي حريق، وتتم المعالجة على مؤخرات االحتراق -6-4

الرام أيضاً وفق الشروط التي تحددها الشركات الصانعة، ومن أهم المواد المستخدمة لهذه الغاية نجد مركبات 

 ، وبعض مركبات االنتموان.THPC4PCl )2OCH(H :الفوسفونات مثل رباعي ميتانول كلوريد الفوسفونيوم 

: تهدف هذه المعالجة لمنع نمو أنواع الفطور أو البكتريا على األقمشة القطنية خاصة، كما مضادات التعفن -6-5

الذواب بالماء، والذي ي ضاف  ANالمعروف تجارياً باسم شيرالن  Salicylanilidهو الحال مع ساليسيل أنيليد 

 سطحياً للمساعدة على رفع درجة امتصاصه: التفاعليةله عادةً بعض العوامل 

 
التركيبية عند  ليافالكهرباء الساكنة التي قد تظهرها األ إلى إخماد: وتهدف مضادات الكهرباء الساكنة -6-6

كما هو الحال على الرام أو إجهادات ميكانيكية تشغيلها على أنوال الحياكة أو عند تعرضها إلجهادات  حرارية 

أخرى وبخاصة عندما تكون خالصة الجفاف " إذ أن وجود بعض الرطوبة يخفف منها كثيراً "، وقد تتم هذه 

المعالجات على الرام أو على آالت الصباغة مع االنتباه آنئذ  لشحنتها، ونجد أن من بين أهم المركبات المستخدمة 

 كبات: ألكيل فوسفات ومركبات األمونيوم الرابعية. لهذه الغاية مر
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 البحث الخامس
 

 العمليات الخاصة بتحسين المواصفات
 

تتميز الصناعة النسيجية بكثرة العمليات والتقنيات التي يمكننا اعتمادها لتحسين المواصفات وأداء العمليات    

 كما سنرى في مجمل العمليات التي سنستعرضها في هذا الفصل. النسيجالمتالحقة الخاصة بكل نوع من األلياف أو 

 ية:السيللوزالعمليات الخاصة باأللياف واألقمشة  -1

: وتهدف لصقل سطح النسيج بإزالة الشعيرات القصيرة البارزة، وتقوم عملية المعالجة بتقنيتي إزالة الوبرة -1-1

 الحرق أو المعالجة األنزيمية:

: وتقوم على إمرار القماش القطني على شعالت  ملتهبة بطول لسان لهب  معين وسرعة بالحرقالمعالجة  -1-1-1

ب ب زيادة عملية الحرق عن معدالتها الطبيعية أو تجعد  بتشكل  القماشمرور مدروسة لتحقيق أفضل النتائج لتس 

على  لساكنة التي تساعدهالوز، وكثيراً ما ي صار لتنشيط الشعيرات بشحنها بالكهرباء امركبات األوكسي سيل

االنتصاب وبالتالي ضمان عملية حرق  سليمة، ومن األنماط المتداولة لعمليات الحرق نجد نمط آلة الجيب الذي 

يقوم على إمرار القماش بين مجموعة أسطوانات تتداخل مع لهب االحتراق ونمط حرق الوبرة بالطريقة المباشرة 

شكل صورتين طبيعيتين آللة حرق النسيج وحرق الغزول القطنية بالطريقة (، كما نرى في ال211كما في الشكل )

 المباشرة:

 
 (211)الشكل 

 

الز بنسبة لوالسيللوزي في حمام  يحوي أنزيم السيلوتقوم على معالجة القماش  :طريقة المعالجة األنزيمية -1-1-2

من وزن القماش بحسب تركيز األنزيم وتعليمات الشركة الصانعة، فشركة د. بتري تنصح  (%3-0)قد تصل إلى 

 بوسط  حمضي عند درجةدقيقة  (12-21( لمدة )م   12-21)عند درجة حرارة  INDبالمعالجة بأنزيم بيريزيم 

   pH: 4.5-5.5حموضة 

هيدروكسيد  (%02)ة بمعالجتها بمحلول يالسيللوزتتم عملية تلميع األلياف عملية التحرير" المرسزة ":  -1-2

الصوديوم حيث تتعرض لعملية شد تؤدي لتراجع الطول وازدياد األلفة نحو األصبغة مع ازدياد نعومة الملمس، 

( والذي نالحظ من خالله 211وقد لوحظ أن تأثير هيدروكسيد الصوديوم يكون على الشكل المبين في الجدول )

 :ات على العكس من التراكيز األعلىتبدأ عملية انحالل االلتواءات أوالً ثم االنتفاخ (%21.1)أنه وعند التركيز 
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 (211)الجدول 
 مراحل التغيرات أثناء عمليات التلميع بداللة تراكيز محاليل هيدروكسيد الصوديوم

 التغيرات تركيز هيدروكسيد الصوديوم %

 ال يحدث أي تغير على الشعيرات 1.1 –صفر 

 انحالل التواءات الشعيرات يبدأ 1-1

 تزداد سرعة انحالل الشعيرات 22

 يبدأ انتفاخ الشعيرات 21

 اختفاء االلتواءات وانتفاخ الشعيرات 21.1

 انحالل االلتواءات واآلنتفاخ معاً  02

 بدء االنتفاخ متبوعاً بانحالل الشعيرات 32-22

 
 

والنحالل االلتواءات أهمية قصااوى ألنها الساابب الرئيس لزيادة اللمعان بتحول مقطع األلياف إلى الشااكل الدائري 

وبدء انتفاخها الذي يصاحبه انكماش في الطول يستوجب تطبيق عمليات شد  صارمة استدراكاً ألي انكماش يحدث 

التلميع الكامل والنصاافي بعد معالجة النساايج عبر ، ونبدأ بعمليات (%1)بتراكيز  لهيدروكساايد الصااوديوم تتجاوز 

تلوث ل تداركاً يسااتحساان إجراء عملية قصاار أوالً ) آلة حرق الوبر أو إزالة النشاااء عمليات التحضااير األولية على

 .(حمام التلميع

 (%30-01) ما بينهذه العملية عادةً عند تراكيز لهيدروكساايد الصااوديوم  تطبق: التلميع الكاملعملية  -1-2-1

 أو أقل. (م   21)تواديل وبدرجة حرارة  (  11-11)هيدروكسيد الصوديوم أي  

أطلق وبهدف رفع ألفة النسااايج لألصااابغة دون االهتمام بدرجة اللمعان،  تطبق: التلميع النصيييفيعملية  -1-2-2

 تواديل. (  32)أي  (%21-21)عليها اسم التحرير النصفي لكون تركيز هيدروكسيد الصوديوم ال يزيد فيها عن 

 : تستوجب عملية التحرير األخذ بالشروط:شروط عملية التلميع -1-2-3

 .(م   22)عدم ارتفاع درجة حرارة الحوض عن  -

اإلزالة الكاملة للنشااااء أوالً لمنعه تغلغل محلول هيدروكسااايد الصاااوديوم إلى عمق األلياف وإضاااافة عامل  -

 تراكيز القلوي العالية.ل مقاوممبلل 

 جة شد النسيج بالصورة األمثل وتجنب تكسيره في حوض التلميع.ضبط در -

 التحقق من تركيز محلول هيدروكسيد الصوديوم قبل البدء. -

 الغسيل الجيد والتأكد من تعديل قلوية النسيج بحمض  مناسب كحمض الخل. -

حه ليه أثناء العمل وعدم منقة ع: ترتبط درجة لمعان النساايج المحرر بقوة الشااد المطبآلية عملية التلميع -1-2-4

انكماش، لذا فإنه من الضااروري شااد النساايج عقب معالجته بمحلول هيدروكساايد الصااوديوم إلى عرضااه فرصااة 

، وبمعالجته بهيدروكسيد الصوديوم يصل (%1)األصلي، فمثالً  ينكمش النسيج بعمليات التحضير األولية بمعدل 

 . (%02)انكماشه حتى 

لوزاً سااااتمرة لينتج عنها ساااايلوبالطرائق الم (م   32)ت مرساااارة برفع درجات الحرارة حتى وتطبق حالياً عمليا   

أعلى ألفةً لألصاابغة دون الوصااول لدرجة اللمعان التي نحصاال عليها بشااروط الحرارة الباردة، ونرى في الشااكل 

 ( وحدة مرسرة غزول قطنية:211)

 
 (211)الشكل 
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ية وعدم اته لرفع المقاومة الميكانيكطلي األلياف بالنشااء أو بدائله ومشتق ي: تهدف عملية التنشاية أالتنشيية -1-3

( مخططاً آللة التنشااية التي تتم العملية فيها بإمرار 211أثناء عمليات النسااج والحياكة، ونرى في الشااكل ) هتنساايل

ى يصاااال إلية على حوض يحوي مادة التنشااااية ومن ثم عصااااره بين أسااااطوانتين ضاااااغطتين لالساااايللوزاأللياف 

 مجموعة من األسطوانات المعدنية المسخنة بالبخار، وتتم عملية التنشية عادة بعد عملية التسدية:

 
 : وحدة التنشية(211)الشكل 

 

: تؤدي إجهادات الشد المطبقة على األقمشة أثناء العمليات الصباغية الزدياد طول القماش على حساب الشد -1-4

وشده الستعادة عرضه األصلي، وتتم عمليات الترطيب إما بالمبخرات أو بمرذذات  عرضه، لذا فإننا نعمد لترطيبه

الماء، فبعد ترطيب القماش المفتوح نعمد لتجفيفه وتثبيت عرضه على الرام، أما األقمشة الدائرية " التريكو" فنعمد 

في  ما " الكلندر"، ونرىلتثبيتها على أسطوانات بعد مرورها من خالل عارضتين يمكننا التحكم بالمسافة بينه

 ( مخططاً لمثل هذه الوحدة:212الشكل )

  
 : تثبيت القماش على الرامين المفتوح أو األسطواني (212) الشكل

 

: تعطي عملية صقل األقمشة عبر ضغطها حرارياً بأسطوانات مسخنة في جو  من البخار مظهراً الصقل -1-5

عادةً من مجموعة  من المواد، كأن يتم صنعها من معدن  غير قابل للصدأ ورونقاً جذابين، وتتم صناعة األسطوانات 

أو من قماش  قطني، ومن المفيد تعزيز عملية الضغط الحراري بمعالجة األقمشة بتنشيتها أو بمعالجتها ببعض 

لمراد صقله ا ، وتتم عملية الصقل عادة بتبخير القماش(الغراء األبيض)ينيل أسيتات ڤلي الراتنجات الصنعية مثل بو

أوالً ليدخل بين أسطوانتين وتحت ضغط  مناسب ما يرفع من نعومة سطحه واختفاء الشعيرات أو الوبر إلى عمق 

 القماش.

: تتعرض األقمشة القطنية عموماً بعد تحضيرها النهائي لبعض الكشش بسبب شدها بشيء  من التكشيش -1-6

تم عملية التكشيش بتبخير القماش في مبخر  ومن ثم ضغطه الزيادة عن أصلها لضماِن عملية  كي  صحيحة، وت

وتسخينه بأسطوانات خاصة ليصار إلى تجفيفه تثبيتاً لعرضه من جديد دون أي إجهاد شد بتحضيره على الرام، 

 ليافاألخرى، في حين أنها ال تفيدنا مع األ ليافويمكننا تطبيق عملية التكشيش على القطن أو مزائجه من األ

 األسيتات والنحاس النشادرية أو الفيسكوز.  أليافمثل  السيللوزحتى ولو كان أساسها  الصنعية

تتم عملية تصنيع الصوف على شكل ألياف مغزولة وممشطة  العمليات الخاصة باأللياف واألقمشة الصوفية: -2

اعمة وذات رونق  أو ممزوجة مع ألياف  أخرى، ويتم االعتماد على األلياف الممشطة للحصول على منتجات  ن

مميز مثل الجوخ الذي يتم تحضيره بمزج الصوف الممشط مع البوليستر، في حين أننا نعتمد على الغزول غير 

الممشطة للحصول على منتجات  خشنة ما يستوجب بعض العمليات الالحقة للوصول إلى الغرض المراد منها، كما 

اج لعملية حالقة أو نفش مثل الحرامات الصوفية التي نبتغي هو حال القبعات العسكرية أو المنتجات التي قد تحت

 من تنفيشها زيادة حجمها ما يجعلها أكثر عزالً وبالتالي أكثر دفئاً.
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: وتتم بمعالجة األلياف الصوفية بالماء الحار بلف الصوف المحاك والمصبوغ على بكرات  خاصة التنظيف -2-1

فقة وبالتالي تنظيفه وتشذيبه ما يجعله ناعماً وخال  من األوبار للتخلص من جميع الملوثات والشوائب المرا

والتجعدات التي قد تحصل إثر العمليات السابقة، ومن أهم المنتجات التي تتعرض لهذه العملية نجد السيرجيه 

 والغبردين والتروبيكال.

الملمس  ئهطاالجة الميكانيكية إلعثم المع المنظفة ومن التفاعلية: وتتم بتشريب الصوف ببعض المواد التلبيد -2-2

 الناعم بتقلص طوله وعرضه ما يرفع من جودته ورونقه.

تتم عملية التوبير بسحب شعيرات البضائع المراد نفشها عبر أسطوانات من الدبابيس التوبير" التنفيش":  -2-3

ش فتسريح، ن متواليتين: نفتتناوب مع أسطوانات أخرى بدبابيس وتدور باتجاه معاكس بحيث يمكننا تأمين عمليتي

( 212وتفيدنا هذه العملية كثيراً في دعم قدرة الصوف على االحتفاظ بالحرارة والملمس الناعم، ونرى في الشكل )

 مخططاً مبسطاً للمنافش.

 
 : مخطط مبسط للمنفشة(212)الشكل 

 

شكل لولب أرخميدس ومثبتة  : تجري هذه العملية بإمرار القماش المحبوك بين شفرة دوارة علىالحالقة -2-4

(، وتمنح 210على حاملين وسكين مثبتة باتجاه  معاكس وأسطوانة تسحب القماش من الشفرة كما يبين الشكل )

 عملية الحالقة للقماش ملمسه المخملي ورونقه الجذاب.

 
 : آلة الحالقة(210)الشكل 

 

ت ضخمة  الصنعية والتركيبية عالمياً بكميا ليافيتم إنتاج األ الصنعية والتركيبية: ليافالتثبيت الحراري لأل -3

جداً، ويستلزم التعامل معها مجموعة من عمليات التحضير والتي من أهمها عملية التثبيت الحراري، والتي تتم 

ول طما يساعدنا على تثبيتها وبالتالي المحافظة على ال ليافبرفع درجة حرارة البضاعة لرفع معدالت لدونة األ

عموماً لمعالجتين حراريتين: األولى بعد  ليافوالعرض المرقومان بشروط حرارة التثبيت، وتتعرض هذه األ

لتجهيز والبدء بعمليات ا عمليات الغسيل أو التحضير األولي وقبل الصباغة، والثانية بعد إنهاء الحمام الصباغي

 .النهائي

اثنتين: األولى بالتبخير عند درجات حرارة وضغط  مالئمين،  وتتم عملية التثبيت الحراري عموماً بتقنيتين   

وثانيهما على الحرارة الجافة في الرام، ومن المهم أن نالحظ هنا أن درجة الحرارة تتناسب عكساً مع الزمن أي 

 نواعأنه كلما رفعنا درجة الحرارة أكثر لزمنا زمناً أقصر، بشرط عدم تجاوزنا لدرجة حرارة حدية لكل نوع  من أ

 .ليافاأل
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 البحث السادس
 

 المطريات
   

: تقوم فعالية المطريات على مركبات طويلة السلسلة، وبالتالي تتمتع بفعالية تزليق عالية وملمس المقدمة -1

شحمي، وقد ترتبط هذه السالسل برؤوس كاتيونية أو أنيونية أو ال أيونية، أو مذبذبة، وبالتالي يمكننا تصنيفها وفق 

 ( بحسب إمكانية استخدامها عملياً إلى:212الجدول )
 

 (212الجدول )
 سطحياً  التفاعليةالمواد الدسمة 

 التوظيف المجموعة شحنة الرأس

 كاتيونية
 مركبات األمونيوم الرابعية، بوليميرات سيليكونية، 

 مجموعة البولي أوريتان )بخواص امتطاط(
 مطريات تجهيز نهائي

 مضادات تكسير استرات الحموض العضوية الدسمةمجموعة كبيرة مثل  أنيونية

 مطريات أو مضادات تكسير نيتوكسيالت، مركبات البولي ايتيلمجموعة اال ال أيونية
 

 :أنواع المطريات -2

: ومن أهمها على الصعيدي التجاري والصناعي، مجموعات مركبات األمونيوم المطريات الكاتيونية -2-1

 السيليكونية، والبولي أوريتان.الرابعية، والبوليميرات 

مجموعة مركبات األمونيوم الرابعية: تحوي على مجموعة وظيفية أو أكثر، تتأين في المحاليل المائية  -0-2-2

لتعطي كاتيون موجب الشحنة وفعال سطحياً، ويطلق اسم األمينات على المركبات المشتقة من النشادر باستبدال 

 هيدروكربونية، وبذلك تكون أولية، ثانوية ، ثالثية، رابعية.ذرة هيدروجين أو أكثر بسلسلة 

(، فإن ما يليه سائالً حتى نصل مع األفراد العليا للحالة 212وفي حين أن الميتيل أمين غاز كما يبين الجدول )   

ابة بالماء، ذو 22-1الصلبة مع ازدياد للكثافة وارتفاع لدرجات الغليان، وفي حين أن المركبات األمينية حتى طول 

 فإن األفراد األعلى ال تذوب إال باتحادها مع الماء والحموض لتشكل أمالحاً ذوابة مثل كلور ألكيل األمونيوم:

 (212الجدول )

 مركبات األمونيوم الرابعية

 مركبات األمونيوم الرابعية أمين ثالثي أمين ثانوي أمين أولي الميتيل أمين نشادر

3NH 

2NH3CH 2NH-R NH-2R N-3R : R > 8Cl-N4R 

 2NH-8-2R NH-8-2R N-8-2R .HCl2Cl   or   RNH)3NH-(R غاز

 HClغير ذوابة إال بتساندها مع  ذوابة بالماء ذواب بالماء
 

وكلما زاد طول وتشعب السلسلة ازدادت صعوبة انحاللها بالماء، ما يعني فعالية تطرية وملمس  أجود، وثبات أعلى 

 على الرام والغسيل مع ازدياد كراهيتها للماء. تجاه الحرارة الجافة

(، 210وتتوزع مركبات األمونيوم الرابعية فيما بين مرتبطة بالسلسلة مباشرة وغير مرتبطة كما يبين الجدول )   

وتستخدم األمينات األولية والثانوية والثالثية ذوات السالسل المرتبطة مباشرةً في الصناعة النسيجية كمقويات أو 

مدات للشحنات الكهربائية الساكنة في األلياف التركيبية وكعوامل استحالب، في حين تستخدم ذوات السالسل مخ

 المرتبطة بشكل غير مباشر كعوامل تقوية وتجهيز للغزول السيللوزية والتركيبية وعوامل استحالب:

 (210الجدول )
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، ويعتبر الكوارتز منتج -Si-O-Si-المركبات السيليكونية: تحوي هذه المركبات على رابطة سيلوكسانية  -0-2-0

 :4SiO4Hالتكاثف المتعدد لحمض أورتو السيليكون الحر 

 

يتم تحضير بوليميرات السيليكون العضوية بالتكاثف المتعدد لمشتقات حمض السيليكون العضوية باستبدال    

هيدروكسيلية بمجموعات الكيلية أو أريلية مرتبطة بالسيليكون مباشرةً، كما يمكننا استرة المجموعات  مجموعات

 الهيدروكسيلية الحرة أو استبدالها بالهالوجينات. 

وتستخدم ألكيالت أو اريالت كلور السيالنات أو ايترات حموض أورتو السيليكون األلكيلية أو األريلية كمواد    

 اع البوليميرات السيليكونية العضوية، تتبعها تفاعالت إماهة وتكاثف متعددة للسيالنوالت المتشكلة:وسطية الصطن

 
 

تتشكل مجموعات كبيرة من المنتجات ألغراض  شتى، كأنواع  وشكل التفرع Rوهكذا وبحسب طول السالسل 

الكاوتشوك الحراري أو الزيوت الحرارية أو... كما نجد منها مخمدات الرغوة والمطريات الكاتيونية التي تمنح 

 البضاعة الليونة في حين تمنح المطريات من نمط مركبات األمونيوم الرابعية الملمس المزلق.

وعة المطريات السيليكونية تجارياً وعملياً بحسب حجومها الجزيئية إلى: سيليكونية، ماكرو ويتم تصنيف مجم   

سيليكونية، ميكرو سيليكونية، وأخيراً النانو سيليكونية التي تراجع اعتمادها فيما بعد لثبوت اختراقها الجلد البشري، 

لتغلغل حجم الجزيئي لكل  منها يتيسر لها اوتغلغلها في الجسم بحسب بعض الدراسات التقنية، وبالطبع وبحسب ال

والدخول ما بين الشعيرات فالسالسل البوليميرية، وبقدر ما تتمكن من التغلغل لعمق األلياف تزداد قدرتها على 

تزليق السالسل البوليميرية لتمنحنا الليونة، وعلى حساب قدرتها على منح الملمس الطري المزلق الخارجي، 

 ( تمثيالً للعالقة بين مسامات البوليستر وإمكانيات تغلغل المطريات من خاللها: 213ويصور لنا الشكل )
 

 
 (213)الشكل 
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وهكذا وبحسب الحجم الجزيئي وبالتالي قدرة جزيء المطري على التغلغل في األلياف يمكننا تصور العالقة بين    

 (:212الحجم الجزيئي وفعالية الملمس والليونة على الشكل )
   

 
 (: التناسب العكسي بين فعاليتي الملمس والليونة212)الشكل 

 

: تستخدم المطريات األنيونية في بناء الحمامات الصباغية لشحنتها المطريات األنيونية )مضادات التكسير( -2-2

السالبة، فتلعب دور العامل المطري والمزلق في آن  معاً، ما يمنع أو يحد من تكسير البضاعة أو تجعدها، وبالتالي 

 لى سطحتمنع ظهور عالمات صباغ غامقة اللون، وتقوم آلية عملها على امتصاصها لتشكيل طبقة  أو فيلم  ع

ط التكسير فترة طويلة، إذ يرتب بعضاً البضاعة يساعد على تسهيل عملية االنزالق ومنع تراكم البضاعة فوق بعضها 

بوزن البضاعة الجاثية فوق بعضها من جهة، وبزمن البقاء من جهة  أخرى، كما تمنح القماش طراوةً تستدعي 

 تكسير.مقاومة أعلى لزاوية اإلجهاد الحدية الالزمة لحدوث ال

: يمكننا استخدام هذه المجموعة كعوامل مطرية أو كمضادات تكسير على السواء المطريات الالأيونية -2-3

 إلمكانية مزجها مع العوامل الكاتيونية واألنيونية لعدم احتوائها وظيفة مشحونةً سلباً أو إيجاباً.

تيلن مع كسيد البروبيلن، يتبعها تكاثف أكسيد االيويمكننا تحضير هذه المركبات من تفاعالت أكسيد االيتيلن أو أ   

الحموض الدسمة، األغوال، األلكيل فينول، األمينات الدسمة ... ومن ثم تفاعل تكاثف للوصول لمركبات البولي 

 (:  213أوكسي ايتيلن مع االيتر أو االستر واألميد كما يبين الجدول )
 

 سطحياً الال أيونية الفعالة: نماذج لبعض المركبات (213)الجدول 
 البنية الكيميائية المطري الالأيوني

 HnO)-2CH-2(CH-O-R ايتوكسيالت األغوال الدسمة

 ايتوكسيالت النونيل فينول
 

 HnO)-2CH-2(CH-2CH-2CH-S-3CH ايتوكسيالت تيو االيتر

 HnO)-2CH-2(CH-OCO-R ايتوكسيالت الحموض الدسمة

 HnO)-2CH-2(CH-NH-CO-R األميدات الدسمةايتوكسيالت 

 
 32-02ترتبط معدالت انحالل االيتوكسيالت بالماء بعدد الجسور االيتيرية في الجزيئة أو السلسلة، إذ يكافئ كل 

 جزيئة ماء ذرة أكسجين واحدة، أو سيترسب المركب االيتوكسيلي.

: تحوي هذه المواد ضمن تركيبها وظيفتين: إحداهما حمضية كزمرة السلفون أو المطريات المذبذبة -2-4

، وترتبط شحنة المركبات –2NH، وثانيها زمرة أساسية كزمرة األمين –H3SOأو  –COOHالكربوكسيل 

 (:212) الوسط كأن تكون كاتيونية أو أنيونية أو ال أيونية كما في الجدول التفاعلية سطحياً المذبذبة بدرجة حموضة
 

 المذبذبةسطحياً  الفعالةبعض المركبات (: 212)الجدول 
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 ( ألمين دسم:Vinyl esterينيلي )ڤونرى في التفاعل التالي طريقة تحضير أحدها من إضافة استر 

 
لحرير لوغالباً ما تملك العوامل التفاعلية سطحياً المذبذبة خواص تزليق، منع تآكل، وفعاليات تبليل ووقاية غروية 

والصوف في الحمامات المائية، واالستخدام األهم لهذه المجموعة هو اعتمادها في حمامات غلي األلياف البروتينية 

 كالصوف والحرير للحد من تكسيرها وتأثرها بفعل الحرارة العالية.

 :العوامل المؤثرة على فعالية المطريات -3

الذاتية من حيث تركيبها وبنيتها الكيميائية، وبمجموعة  أخرى تتأثر فعالية المطريات بمجموعة من العوامل    

 تتعلق بشروط وسط تطبيقها:

: فكلما كان الرأس أقل شغفاً للماء زادت معدالت امتصاص المطري من قبل البضاعة، إذ الرأس القطبي -3-1

، ويتكون جزيء 0دينة / سم (10)يبلغ التوتر السطحي للماء بسبب بنيته العنقودية )الشبكية أو القفصية( بحدود 

الماء من ذرة أكسجين وحيدة بشفع الكتروني سالب يحقق توازناً مع ذرتي الهيدروجين الموجبتين والمتناظرتين، 

ما ينتج عنه ثنائي قطب عالي الفعالية يجعل بنية الماء عنقودية بسبب الروابط الهيدروجينية التي تربط كامل 

، ما يصعب من انحالل العامل المطري الطويل السلسلة، ويمكننا بإضافة عوامل مبللة بعضاً جزيئات الماء ببعضها 

فعالة سطحياً خفض التوتر السطحي بسبب تحلل العامل الفعال سطحياً لسلسلة كارهة للماء تتجه لسطح السائل، 

بون يغير بنية الماء مخففاً (، لذا فإن الصا211ولزمرة فعالة محبة للماء ينغمس رأسها الكاتيوني كما يبين الشكل )

( ذرة كربون فأكثر فال يمكن للزمرة 00من طاقته الحرة، أما مع المطريات حيث يتجاوز طول السلسلة )

الكربوكسيلية أن تحمل هذا الطول من السلسلة ما يمنع من انحالل هذا المركب، وبالتالي يتجه نحو البضاعة 

 المتصاصه. 

 
 لصابون وخفضها للتوتر السطحي والبنية العنقودية للماءتوجه جزيئات ا(: 211الشكل )

 

: فكلما زاد طول السلسلة زادت كراهيتها للماء، ما يعزز من اندفاعها طول السلسلة العضوية الهيدروفيبية -3-2

 نحو البضاعة، وبالتالي تصبح أكثر فعالية بسبب ارتفاع معدالت استنزافها.

: يزيد تفرع السلسلة من مساحة التصاقها بالبضاعة أكثر وأكثر، وفيبيةتفرع السلسلة العضوية الهيدر -3-3

 وبخاصة عندما تكون مستوية قدر اإلمكان، ما يرفع من ثباتية المطري بشكل  عام، وبالتالي معدالت االستنزاف.

 : العوامل غير الذاتية المؤثرة على فعالية المطريات -3-4

تطرية القماش بحموضة الوسط بشكل  نوعي، إذ يخرب الوسط القلوي : تتأثر حموضة حمام التطبيق -3-2-2

المطريات الكاتيونية، في حين ال تتأثر بشحنة الوسط المطريات األنيونية أو الال أيونية والمذبذبة، فتتخرب مركبات 

 األمونيوم الرابعية بتأثير القلويات لينفصل األمين وفق التفاعل:
 

O2+ NaCl + H 2NH-.Cl + NaOH → R3NH-R 
 

في هذا المقام أن معظم مياه الشرب المنزلية ومياه اآلبار قلوية الوسط عملياً، ما يستوجب عند  وعلينا أال ننسى

تطبيق حمام تطرية منزلي إضافة بعض الحمض لمياه دورة التطرية )كحمض الليمون مثالً(، والذي يلعب الدورين: 

 عامل التحلية وعامل التحميض.
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: يستحسن تطبيق العامل المطري من حمام دافئ ليمنح للمطري ما يلزمه من الطاقة درجة الحرارة -0-2-0

الحركية التي تساعده على االقتراب والتقلب للوضعية المثلى التي يتم عندها االمتصاص األعظمي سواًء أكان 

 المطريات السيليكونية.االمتصاص سطحياً كما هي حال معظم المطريات، أو بتغلغله كما هي حال مجموعة 

ويؤدي ارتفاع درجة الحرارة عن المطلوب لتراجع االمتصاص بسبب امتالك جزيئات العامل المطري من    

الطاقة ما يكفيها لالقتالع وتراجع معدالت االستقرار والثبات على سطح البضاعة، لذا تبين الشركات المنتجة عادةً، 

 درجات الحرارة األمثل للتطبيق. وبحسب طول جزيئات العامل المطري مجال

: يلعب الزمن دوره المهم في إتاحة الفرصة لتحقيق التوازن في تركيز العامل المطري بين ماء الزمن -3-2-3

 الحوض والبضاعة، وغالباً ما تنصح الشركات بزمن  ال يقل عن العشرين دقيقة.

ب على السواء بقساوة الماء لقلوية أمالح القساوة، إذ يسب : تتأثر المطريات الكاتيونية واألنيونيةقساوة الماء -3-2-2

استخدام المطريات األنيونية المستخدمة كمضادات تكسير في بناء حمامات الصباغية لتشكل أمالح كلسية، ما 

 يترتب عليه جملة من المظاهر، والتي نذكر منها:

 ح البضاعة.تشكل الزبد بسبب تشكل الرغوة، وبالتالي ظهور طبقة ضارة على سط -2

تشكل ترسبات لألمالح الكلسية لهذه المطريات، وبالتالي ظهور عالمات تبقيع في حال عدم الغسل الجيد  -0

 بعد الصباغة.

 إعاقة بعثرة السائل، وتعكر سائل الحمام. -3

 حدوث بعض تفاعالت التعفن واألكسدة التي تسبب انحراف اللون. -2

التطرية ككل بمحتوى البضاعة من مخلفات الحمامات السابقة كما  : تتأثر عمليةمخلفات الحمامات السابقة -3-2-1

(، وبخاصة في حال تضاد شحنة المطري مع البواقي التي تحملها البضاعة، فكثيراً ما تحمل 211يبين الشكل )

تباطها رالبضاعة آثار عوامل اإلنهاء األنيونية، والتي تتفاعل مع المطريات الكاتيونية لتمنعها من أداء وظيفتها با

 معها:

 ارتباط المطريات الكاتيونية مع بواقي الحمامات السالبة

 

 جدول دراسات المقارنة التحليلية لنمط مضاد تكسير صنعي مع أنماط أخرى منافسة

 طبيعي صنعي الخاصة

 بعضها جميعها نوعية المنتجات الممكن تطبيقها عليه

 ممكن ليس له يالسلبي على المردود اللونالمفعول المؤخر، مشاكل التبقيع، التأثير 

 ممكن أفضل بكثير الثباتية تجاه: الحموض، القلويات، األمالح، منع التكسير

 ممكن أفضل التزليق

 أفضل ليس له المفعول المطري بعد المعالجة

 (211الشكل )
 

يز آالت الصباغة أو تقنيات التجه: يتم تطبيق حمام التطرية بعدة أنماط من تقنية تطبيق حمام التطرية -3-2-1

النهائي، وتتباين نتائج عملية التطرية وبذات التركيز من تقنية ألخرى، فآلة الجت أو آالت صباغة الغزل مثالً 

، والعادة رفلو أو الونشڤتعزز اختراق سائل حمام التطرية لعمق األلياف، في حين تتوضع توضعاً سطحياً في األو

والرد الرام للبضائع التي يمكننا أن نجهزها التجهيز النهائي عليه، إذ أن أنواعاً ال يمكننا أن تتم التطرية على ف

تمريرها على الفوالرد مثل المخامل والمناشف التي يتوجب أن تبقى خملتها منتصبة، أو البضائع التي نرغب 

 بتكشيشها كون الفوالرد يتسبب بشدها طولياً ما يحول دون كششها.
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: كثيراً ما يرافق عوامل التطرية مواد تجهيز أخرى لبعض ى حمام التطرية من المواد األخرىمحتو -3-2-1

األغراض، كإضافة العوامل المبللة عند التجهيز النهائي للمناشف وما شاكلها، ما يؤدي لتنافس بين العاملين في 

 ئي.نسب التوازن بين محتوى البضاعة من كل منهما وبين ماء حمام التجهيز النها

: من الطبيعي أن نجد مردوداً أعلى لحمام التطرية عند تجفيف القماش محتوى البضاعة من الرطوبة -3-2-1

 مسبقاً، فالقماش الجاف يمتص سائل الحمام بمعدالت  أعلى منها بكثير من حاله إن كان مشبعاً بالماء.

لعوامل المطرية بدرجة الحرارة وزمن : يتأثر محتوى البضاعة من اتقنية التثبيت الحراري النهائية -3-2-1

المعالجة الحرارية النهائية للبضاعة بشروط الحرارة الجافة على الرام، فقد يؤدي ارتفاع درجات الحرارة عن 

حدود  معينة ولزمن معين لتصعد قسم من التطرية مؤدياً لتراجع محتوى البضاعة منها، ومن الضروري اإلشارة 

 انصهار أو تبخر البرافينات تزداد مع ازدياد طول وتشعب سلسلتها.هنا الزدياد درجات حرارة 

( دوراً كبيراً من 211: إذ تلعب عملية التثبيت الحراري لأللياف التركيبية كما في الشكل )حال األلياف -3-2-22

عملية رية بقدرة العامل المطري على التغلغل فيها كما هو حال الصباغ تماماً، بسبب تنامي نسبة المناطق البلو

 التثبيت على حساب المناطق الالبلورية القادرة على االمتصاص.

 
 (211)الشكل 

 : يمكننا إزالة العومل المطرية بعدة طرائق بحسب تركيبها الكيميائي:إزالة العوامل المطرية -4

ية أكثر انحالالً أمين : يمكننا تخريبها بغلي البضاعة بوسط قلوي لتتحول لمركباتمركبات األمونيو  الرابعية -4-1

بالماء، وتكمن المشكلة في اختالف ألفة العامل المطري أو منتجات تخربه للصباغ عن البضاعة، لذا فإن لم تكن 

عمليتا التطرية أو نزعها متجانستين ستظهر معالم عدم تجانس وتسوية عملية الصباغة فيما لو أردنا من بعدها 

 إعادة عملية الصباغة.

من منتجات تكاثف االيتوكسيالت  SETAFEN AC-LSإلزالة مطري  SETAŞ KIMIAة وتنصح شرك   

دقيقة ليصار إلى استخالصه من  32غ/ل حمض النمل لمدة  1م  وبوجود  12األمينية بحمام عند درجة حرارة 

 البضاعة دون تخربه تخوفاً من منتجات التخرب فيما لو صارت المعالجة بوسط قلوي.

ة : نظراً لتغلغل المطريات السيليكونية ما بين المسافات البينية لسالسل األلياف التركيبيالسيليكونيةالمطريات  -4-2

 كالبوليستر مثالً أنه من الصعب التأكد من نزعها بالكامل بأي تقنية كانت.

لماء، لية غلي با: من السهل جداً التخلص من القسم األكبر منها من خالل عمالمطريات األنيونية والالأنيونية -4-3

ومن ميزات العمل مع مثل هذه المطريات إمكانية إعادة عملية الصباغة دون الحاجة للتخلص منها، إال في حال 

احتواء البضاعة على البولي أكريلو نتريل، والذي ال تتم تطريته أساساً إال بالمطريات الكاتيوينية التي تحمل شحنة 

 االكريليك.الصباغ القاعدي المستخدم في صباغة 

 :مالحظات عامة حول المطريات -5

: يسبب تعرض المطريات الكاتيونية من نمط مركبات األمونيوم الرابعية للتحلل الحراري االصفرار -5-1

الصفرارها، ما يستوجب التعامل معها ألقل فترة زمنية وعند أدنى درجات الحرارة ممكنتين، ما ينعكس سلباً على 

 حرارياً. تثبيت أبعاد البضاعة 

: يؤدي تشكل فيلم شفاف من المطري على سطح البضاعة لتشكل طبقة ذات قرينى انكسار الميتاميريز  -5-2

بين البضائع قبل وبعد عمليات التجهيز  ∆Eتؤدي النحراف اللون نوعاً ما )ميتاميريزم( مسببة اختالفاً في قيمة 

 وكميته وشروط التثبيت الحراري النهائية.النهائية، وتختلف معدالت االنحراف بتغير نوع المطري 

: يؤدي تشكل طبقة الفيلم المشار إليها آنفاً لتراجع الثباتية الضوئية، ألننا سنتعامل هنا مع الثباتية الضوئية -5-3

 مفهوم مرور الضوء من خالل الزجاج وليس للضوء المباشر كما عرضنا في بحث السبكتروفوتومتر.
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: بما أن للمطريات السيليكونية )الماكرو والميكرو والنانو( القدرة على التغلغل والبلل يلالثباتية على الغس -5-4

كسابها الليونة إل بعضاً بين السالسل البوليميرية لأللياف التركيبية وبالتالي تزليق هذه السالسل على بعضها 

المطلوبة، فإنها ت سهِّل إمكانية تحرك جزيئات الصباغ الحبيسة بين هذه السالسل، وبالتالي تمكينها من النزوح باتجاه 

الطور المائي ما يسبب تراجع الثباتية على الغسيل أو البلل بتجاوزنا لشروط تثبيت وتجهيز نهائي معينة، وبخاصة 

رارية التي تتعرض لها جزيئات الصباغ بفعل تعرض البضاعة لدرجات حرارة عالية إذا ما تذكرنا الهجرة الح

.  لزمن كاف 

وقد تكون المطريات الموجبة الشحنة سبباً لتراجع الثباتية على الغسيل واالحتكاك بسبب عدم التخلص التام من    

ة طينية واقي مع التطرية لتشكل طبقبواقي األصبغة السالبة الشحنة قبل تطبيق حمام التطرية، إذ ترتبط هذه الب

 ملونة يصعب التخلص منها بحمامات الغسيل الالحقة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



279 
 

 السابعالبحث 
 

 مؤخرات االحتراق
   

 : المبادئ النظرية لمؤخرات االحتراق -1

 مبدأ ممانعة أو تأخير الحريق على مبادئ رئيسة ثالثة:يقوم 

 الحرارة على السطح: التحكم بانتقال -2-2

 .ضبط اإلشعاع بواسطة جزيئات الدخان 

 المسببة لالحتراق ضبط سرعة التفكك. 

 .رفع معدالت االمتصاص الحراري بخفض درجات حرارة االنصهار 

 ضبط تفكك المواد أثناء تولدها: وذلك بخفض كمية الغاز القابل لالشتعال وتعزيز تفاعالت التفحيم. -2-0

الطور الغازي: بتوليد غاز غير قابل لالشتعال، وإيقاف تشكل الجذور الحرة كما يبين الشكل ضبط تفاعالت  -2-3

(211 :) 

 
 : تشريح لهب النار وآلية احتراق المواد الصلبة الحروقة(211)الشكل 

 

 : الهالوجينية اللهبآلية عمل مؤخرات  -2

 توليد الجذور واصطيادها. -أ

 التفاعلية أثناء االحتراق إليقاف سلسلة التفاعالت على الشكل:توليد جذور الهيدروكسيل  -ب
 

 
  

 : آلية عمل مؤخرات االحتراق بالتأثير المزدوج للهالوجين مع االنتموان -3

ال يملك االنتموان كعنصر أي فعالية كمؤخر للحريق، ولكنه يعطي بتفاعله مع الهالوجينات بروم االنتموان    

3SbBr :الذي يمتص حرارة الطور الغازي 
 

O2+ 6 R 3+ 12 RBr → 4 SbBr 32 SbO 
 

 غير القابل لالشتعال تتوقف عملية توليد الجذور الحرة وفق التفاعالت: HBrثم وبإضافة غاز بروم الهيدروجين 
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 : آلية عمل مؤخرات االحتراق الفوسفورية -4

  حيم.تمتصها المركبات المتفككة لتعزز بالنهاية عمليات التفتتفكك أكاسيد الفوسفور حرارياً لتولد رطوبًة 

 .يشكل اللهب مع األكسجين ما يشبه الكأس الذي يولد مواد التفحيم 

  في الطور الصلب. التفاعالتتجري معظم هذه 

تفاعالت تشكل الكربيد وحمض  )gas)2 Nتعزز مركبات اآلزوت  التأثير المزدوج للفوسفور مع اآلزوت:

 .3n+1On( P ((n+1)الفوسفور 

  :" Wick riseآلية تطور النار " ظاهرة ويك رايز  -5

تتحول وتنصهر الجزيئات غير القابلة لالحتراق والمتخلفة على سطح البوليمير لشمع ما يجعلها قابلة لالحتراق    

 بحسب ظاهرة ويك رايز: 

 بوليمير فلوروكربوني. .1

 بوليميرات سيلكونية. .2

 مواد ال عضوية. .3

 احتراق برومية األساس. مؤخرات .4

 إذ تصاب خاصية منع النار لهذه المواد بخلل في حال بقائها على سطح الشعيرات.

 :ؤخرات النار بحسب مجاالت التطبيقأنواع م -6

 (211) الجدول

 أنواع مؤخرات النار بحسب التطبيق

 نوعية مؤخر االحتراق مجاالت االستخدام مجال التطبيق

 النسيج

Textile 

 مركبات برومية FR goodsقماش 

Bromine compounds  قطعFR articles  

 وسائط النقل

Automobiles 

 السيارات

Automobiles 

 مركبات فوسفورية

 Phosphorus compounds  

 عربات القطار

Railway vehicles 

 مركبات برومية

 Bromine compounds  

 الطائرات

Aircraft  

 انتموانيةينيل كلوريت + مزائج ڤ

Vinyl chlorite & Antimony blends 

 قطع كهربائية والكترونية

Electron 

 Bromine compounds مركبات برومية   Appliancesأدوات

 Antimony انتموان   OA machinesآالت

 كابالت كهربائية

Electric cable 

 مر، الفوسفور األحاأللمنيوم أو المغنيزيومهيدروكسيد 

Al. Or Mg. Hydroxide, Red phosphorus 

 البناء

Construction 

 ورق الجدران

Wallpaper 

 ينيل كلوريدڤ، مركبات آزوتية

Vinyl chlorite & Nitrogen compounds 

 (211الجدول )

 العوامل غير الدائمة لمؤخرات احتراق البولي استر ومزائجه " غير الهالوجينية "

 " P-207S "المقاوم للماء  " P-205 "غير قابل لالصفرار  " P-3 "المستوى النظامي 

 مؤخرات االحتراق المطبقة بطريقة الطلي والتحميص

 " HF-36D "الخالية من الهالوجينات  " FR-3B "بطريقة الرغوة  " FRC-105 "بسكين الفوالرد 

 العوامل الهالوجينية المؤخرة لالحتراق

 " TS-92 "التطبيق بطريقة االستنزاف والخالية من الفوسفور  " TS-3 "التطبيق على الباد " بدون حمام تصبين 

 العوامل المؤخرة لالحتراق غير الهالوجينية

 " HFT-7 "التطبيق بطريقة االستنزاف الخاصة بالسيارات  " HFT-3 "التطبيق بطريقة االستنزاف 
- 

 

 :شروط تجربة الغسيل -7

 غرام ": 222غ/ل منظف منزلي " وزن العينة :  32( مع L-5الغسالة المنزلية ) -

 دقيقة  3عصير لمدة ← دقيقة  21شطف لمدة ← م   12دقيقة عند  11غسيل لمدة 

 تجفيف بالتعليق← دقيقة  21عصير لمدة ← دقيقة  21شطف لمدة ← 
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 غرام " : 322( " وزن العينة D-5التنظيف الجاف ) -

 ←ليتر بركالن  3.11دقيقة مع  21شطف لمدة  ←تفريغ  ←غرام صابون  11ليتر بركالن و 3.11دقيقة مع  11غسيل لمدة 

 بالتعليق. تجفيف ←تفريغ  ←ليتر بركالن  3.11دقيقة مع  21شطف لمدة  ←تفريغ 

 :اختبار كيفية االحتراق -8

 (: اختبارات كيفية االحتراق211الجدول )

 االحتراقاختبار كيفية 

 طريقة االختبار نوع البضاعة

 درجة 21موقد ميكرو أو الموقد العمودي بزاوية ميل  الستائر الرقيقة

 درجة 21موقد ميكل أو الموقد العمودي بزاوية ميل  الستائر السميكة

 بالتوجيه األفقي FMVSS-302طريقة  أغطية السيارات

 درجة 21هواء بزاوية ميل موقد /  السجاد، القماش المتين للمفروشات

 Grevisموقد غريفس  أغطية المفروشات

 موقد الميتان العمودي المالبس

 درجة 21موقد ميكل أو الطريقة العمودية بزاوية ميل  الخشب

 UL-94الموقد العمودي  القطع البالستيكية

 الخاص بالقطع الناعمة UL-94الموقد العمودي  قطع بالستيكية ناعمة أو دقيقة
 

  :بعض النظم العالمية المعتمدة لتقييم مؤخرات االحتراق -9

 ( بعض نظم االختبارات المعتمدة عالمياً:211يبين لنا الجدول )   

 (211)الجدول 

 بعض نظم االختبارات المعمول بها عالمياً لتقييم مؤخرات االحتراق

 لمنتجات الزخرفة )الديكور( والستائر 

BS 5438: 1989 

DIN 54336: 1989 

NF P 92 503: 1985 

NFBA 701 

EURPOE M1, M2, M3 

For Decorative 

 fabrics & Curtains 

 أللبسة الوقاية )بزات العمل(

DIN 54336: 1989 

BS 5438: 1989 

EN 532: 1995 

ISO 6941: 1995 

For Protective work wear 

 BS 5852: 1979/82 For Upholstery fabrics لمنتجات التنجيد

 FAR 25853 CLASS A,B: 1972 For Aero planes للطائرات

 DOC FF 3-71: 1972 For children: night wears أللبسة نوم األطفال

 لحشوة فراش األسرة
BS 6807: 1996 

BS 7177 597 Part 2B 
For Bedding mattress 

 MVSS 302: 1972 For Automobiles للسيارات
 

تبين لنا مجموعة الجداول واألشكال التالية  :االختبار الخاصة بتقييم فعالية مؤخرات االحتراقأجهزة  -01

 طرائق االختبار الخاصة بفعالية مؤخرات االحتراق بحسب الغاية المعمولة لها:

 



282 
 

 

 

 

 

 

 



283 
 

 

 

 
 

ة فنجد من مركباته المتداول: للبروم حضور كبير في عالم مثبطات اللهب، مجموعة مثبطات اللهب البرومية -11

 تجارياً:

  

K3SO2CF2CF2CF3CF 

 فلوروبوتان سلفونيك البوتاسيوم بيس )خماسي بروموفينيل( االيتان -0،2 أكسيد البرومو فينيل العشاري

   
 برومو البنزيل خماسي االكريالتبولي  بالماء رباعي بروم الفتالميد سداسي بروم حلقي الدوديكان
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 الثامنالبحث 
 

 المواد الكارهة للماء والزيت )الوتربروف(
 

 : المقدمة -1

امالً، ما يصعب علينا ذكره كفي الصناعة النسيجية وغيرها جداً  لوتربروف مجاالت تطبيق واستخدامات كثيرةل   

منزلية، بعض المفروشات ال، الغذائية، السجاد والستائررق تغليف الصناعات والمظالت، ، مثل السيارات وأغطيتها

 : سوجات وأقمشة التريكو المحاكة منيمكننا تطبيقها على المن كما ...الملبوسات واألحذية، ألبسة العمل

 .القطن والبوليستر والبولي أميد والفيسكوز ومزائجهم 

 .لب الخشب والصناعات الورقية 

التخلص من بقع الزيوت  لكل  من الماء والزيت واألغوال )الكحوالت(انعاً يسهل علينا الوتربروف لكونه م   

 :(211واعها ودون منع النسيج من التنفس كما يظهر في الشكل )والعصائر والمشروبات بأن
 

 
 (211)الشكل 

تبار اخ، لذا فقد تم تصميم جهاز م تأثيره سلباً على خاصية التنفسومن الضروري أن ننوه هنا لضرورة عد   

 :(212كما يظهر في الشكل ) يد قدرة القماش على التنفس بعد المعالجةدخاص لتح
 

 
 : من أجهزة اختبار فعالية الوتربروف(212)الشكل 

 

، رفع معدالت الجودة باإلضافة لرفع مكن الوصول إليها من المعالجة به: الملمس الناعمومن أهم الميزات الم

 واالحتكاك.المقاومة على الغسيل 

سطحي ، فإذا ما استعرضنا قيم التوتر الالوتربروف على تشكيل طبقةً خافضة للتوتر السطحيوتقوم آلية عمل    

 :(212جدنا مجموعة القيم المبينة في الشكل )لبعض المواد لو
 

 قيم التوتر السطحي لبعض المواد

 9 طبقة الوتربروف

 

 19 بولي رباعي فلور االيتيلن

 26 سيليكون

 37 لنيبولي ايت

 43 بوليستر

 46 نايلون

 : قيم التوتر السطحي لبعض المواد(181)الشكل 

  :ية عمل الوتربروفآل -2
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 ظمة ماببنية يغطي فيها الفلور ذرات الكربون بصورة منت (210)كما يبين الجدول والشكل  الوتربروفيتميز    

ت اطاقتها الداخلية منخفضة ما يجعلها ضعيفة األلفة تجاه الكيماوي، وبالتالي تكون يحد من إمكانية االستقطاب

 ، وبالنتيجة نجدها طاردةً للماء والزيت واألغوال.األخرى النخفاض توترها السطحي
 

 آلية عمل الوتربروف

 ذرة الفلور
 صغير نصف القطر الذري

 النشاط

 

 عالية الكهرسلبية

 الرابطة
 فلور –كربون 

C-F 

 صغيرة نبين الذرتيالمسافة 

 عالية طاقة الرابطة الثبات

 عالية القطبية

 : آلية عمل الوتربروف(210)الشكل 
 

 : بنية الوتربروف -3

بنية الوتربروف كسلسلة بوليميرية فيما بين جزء كاره أو مانع للماء والزيت والبقع، وجزء آخر يمنحه  تتوزع   

الطراوة والليونة، وأخيراً جزء يمنحه الثبات تجاه مختلف العوامل واإلجهادات التي قد تؤثر سلباً على ديمومته، 

 ( مخططا تفصيلياً لهذه البنية:183ونرى في الشكل )
 

 
 لشركة أورغانيك كيميا : بنية أحد منتجات الوتربروف(213)الشكل 

 

 : الوتربروفطريقة المعالجة ب -4

ومن  ،الوتربروف على الباد وفق مراحل ثالث: امتصاص وتحديد حمولة الباد، تجفيف لتبخير الماءيتم تطبيق    

 :(212شكل )كما نرى في ال انعة لالمتصاصثم التثبيت النهائي على الرام بانصهار البوليمير وتشكيل الطبقة الم

 
 : مراحل المعالجة بالوتربروف(212)الشكل 

 

  :عوامل المؤثرة على نجاح عملية التطبيقال -5

 :بعدد  من العوامل والتي من أهمها الوتربروفيرتبط نجاح عملية تطبيق    

خدمة تإذ يتوجب علينا بادئ ذي بدء ضمان التخلص لكامل بقايا الكيماويات والمواد المساعدة المس تحضير األقمشة:

 ، سواًء أكانت معالجة صباغة أم طباعة.في أحواض المعالجة السابقة

 :المة بناء الحوض باألخذ بالخطواتإذ يتم التأكد من س تحضير حوض المعالجة:
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 والفوالرد. ،التأكد من نظافة: الحوض، األنابيب 

 .إضافة نصف كمية الماء المطلوبة 

 " إضافة الكيماويات الالزمة األخرى " مثل إيزو بروبيل الغول 

  الوتربروفإضافة. 

 .إضافة باقي الماء 

 .ضبط درجة الحموضة 

نصح ولكننا ن م   12البارد برغم ثباته حتى الدرجة ، واعتماد الماء الوتربروفويتوجب اإلبطاء قدر اإلمكان بمزج 

 ألكبر حد  ممكن. بالماء البارد لضمان ثباته

  :للوتربروفالتثبيت الحراري  -6

 :خذ مكانها وشكلها النهائي الصحيحلتتوضع السالسل وتأ م(   212)ويتم عند درجة حرارة    

 
 : التثبيت الحراري للوتربروف(211)الشكل 

 

  ": 1اختبار الوتربروف تجاه الماء بطريقة الرذ " الطريقة  -7

، ونظام المواصفات AATCCتتم عملية التقييم هنا بحسب نظام الجمعية األمريكية لكيماوي وصباغي النسيج    

ل سطح قماشي يتلقى رذاذاً مائياً، ويتم تقييم النتائج على الشكل بمالحظة درجة شدة تبل JIS L1092الياباني 

(211): 

 
 (211)الشكل 

 

مزيج تم في هذه التجربة اعتماد  :" 2زيج الماء مع مذيب " الطريقة بطريقة م اختبار الوتربروف تجاه الماء -8

 " بنسب مزج حسب التركيب المبين في الجدول Water/Iso propyl alcoholالماء مع الغول اإليزوبروبيلي " 

الثين ثانية ث ، ويتم العمل بالتنقيط ثالث مرات بشكل  عشوائي على وجه النسيج في كل تجربة وننتظر لمدة(211)

 :ساس معدالت االختراق وفق الترتيبونسجل التقييم على أ

 إن لم تتمكن النقاط الثالث من االختراق.النجاح : 

 إن تمكنت من االختراق نقطة أو أكثر.  الفشل : 
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 (211الجدول )

 تركيب سائل االختبار

 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ماء

 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 العول اإليزو بروبيلي

 قطرات سائل االختبار وتقييم النتائج
 رفض السائل     30/70
 اختراق السائل     40/60

 

  : AATCC-118طريقة اختبار الوتربروف تجاه الزيت بحسب  -9

قييم اص بتاعتمدت الجمعية األمريكية لكيماوي وصباغي النسيج مجموعة من السوائل الزيتية لوضع سلم خ   

 :ل القياسيةمجموعة هذه السوائ (212)، ونرى في الجدول فعالية مواد الوتربروف

 (212)الجدول 
 AATCCالسوائل الزيتية القياسية بحسب 

 التركيب عالمة ال

 None (Fail , Liquid paraffin) رافينيا: سائل بال اختراق 2

 Liquid paraffin  رافينياسائل ب 2

 Liquid paraffin : n-hexadecane by volume 65:35  ديكانارافيني من نظامي هكسا: سائل بحجماً  11:31 0

 C 16  n-hexadecane الهكساديكاننظامي  3

 C 14 n-tetradecane نظامي التتراديكان 2

 C 12 n-dodecane نظامي الدوديكان 1

 C 10 n-decane نظامي الديكان  1

 C 8 n-octane نظامي األوكتان 1

 C 7 n-heptane نظامي الهبتان 1
- 

 مثلة على التقييمأ

 التجربة

 
 A B C D العالمة

 التقييم
 تبلل كامل تبلل جزئي تكور نسبي للقطرة واختراق جزئي  قطرة كروية

 فشل واضح فشل نجاح نسبي نجاح واضح

 (: مراحل انتشار الماء بين عدة درجات معالجة وتربروف211) الشكل
 

االختبار للبزات العسكرية هذا   AATCCاعتمدت  : AATCC-118اختبار التبلل الشاقولي الساكن  -11

 :(211م تطبيقه في جهاز  خاص على الشكل )بشكل  خاص، ويت

 
 (211)الشكل 

  اختبار فعالية الوتربروف تجاه الماء بطريقة وابل المطر: -11

في والتي نرى   Bondsman shower testاسم ب DIN 53888أخذت هذه الطريقة عن النظام األلماني    

 :رسماً تخطيطياً لطريقة إجرائها (211الشكل )
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 (211)الشكل 

 :هطل، أيلاحتساب كمية الماء الممتصة باحتساب وزن قطعة القماش قبل وبعد تجربة االختراق بابويتم التقييم 

0Mزن قطعة القماش قبل التجربة )غ(.: و 

M.)وزن قطعة القماش بعد التجربة )غ : 

0M-M.)وزن الماء الممتص )غ : 

0/M0 M-M: .% النسبة المئوية المتصاص الماء 

 : يتم هذا االختبار بتبقيع قماش معالج بالوتربروف ببقع  SRاختبار فعالية الوتربروف تجاه البقع الزيتية  -12

 : (212ترتيب  الظاهر في الشكل )زيتية ومن ثم غسلها وتقييم جدوى عملية الغسيل وفق ال
 

 
 (212)الشكل 

 

للزمر  Flip-Flopوتتم اآللية التي يقوم بها الوتربروف بهذه الوظيفة على مبدأ ظاهرة التقلب المفاجئ    

والذي ي ظهر البقع المتوضعة على سطح  (،212)الهيدروفيلية الشرهة للماء وزمر الفلوروألكيل كما يبين الشكل 

وكيفية انقالبهما  ،ق وتوجه زمر الفلوروألكيل للخارجالنسيج قبل الغسيل وكيفية تغلغل الزمر الهيدروفيلية في العم

بفعل توفر الوسط المائي أثناء عملية الغسيل ما ينجم عنه اقتالع البقع الزيتية بفعل شد الزمر الهيدروفيلية لها 

 :مائي وبالتالي نجاح عملية الغسيلللوسط ال

 
 (212)الشكل 

8-  
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 األولالبحث 
 

 الشاشات الحريرية والمعدنية
 

 مقدمة:  -1

عمالها است لشيوعأدى كبيراً تطور استخدام الشاشات الحريرية المشدودة على إطار خشبي في الطباعة تطوراً    

(، وال تحتاج عملياً هذه التقنية 210، وعرفت عالمياً بطريقة الشاشة الحريرية كما في الشكل )شتى المجاالتفي 

لرأسمال كبير لإلقالع، وتتلخص بشد قماش ناعم على إطار  خشبي وتثبيته بمواصفات  خاصة، ومن ثم ضغط 

ونرى في األشكال التالية معاجين الطباعة من خالله لينفذ فقط من المناطق غير المغطاة بمواد خاصة خاملة. 

طباعة القطعة بالمروحية، والطباعة بطريقة الشاشة الكبيرة )الفالت بالشابلون(، تقنيات الطباعة األكثر انتشاراً: 

 والطباعة بالشاشة األسطوانية )الروتاري(:

 
 : الشاشة الحريرية(210)الشكل 

 
 (: آلة طباعة القطعة المروحية213الشكل )

 
 بالشابلون((: آلة طباعة القماش اليدوية بالشاشة الكبيرة )الفالت 212الشكل )
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 (: آلة طباعة القماش اآللية بالشاشة الكبيرة )الفالت بالشابلون(211الشكل )

 
 (: آلة الطباعة بالشاشة األسطوانية )الروتاري(211الشكل )

 

 : تعريف الشاشة -2

ميم على التصيظهر لمفتوحة سطح مزود بثقوب مفتوحة أو مغلقة، ت مرر المعجونة من خاللها لتنفذ من الثقوب ال   

 خاصة، وللشاشة نوعان:ال ته، لذا فإن لكل لون شاشدونهامتوضع القماش ال

  (Flat printing)لطباعة المستوية المسطحة لشاشة قماشية  -2

  (Rotary screen printing) لطباعة بالشاشات الدوارةلنيكل شاشة  -0

 الشاشة المسطحة: -3

 : التالية مواصفاتالوب، أو معدنمطلي خشب صنع إطار الشاشة الحريرية من ي مواصفات خشب القالب: -3-1

 مقاوم للتقوس واالنحناء. -2

 ناعم الملمس وبدون زيادات. -0

 ضعيف االمتصاص للماء أو مطلي بمواد مانعة المتصاص الماء.  -3
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 خفيف الوزن.  -2

 معشق األضالع بطريقة الظفر واللسان. -1

 تناسب سماكة خشبه مع مساحته. -1

استعمل بادئ األمر الحرير الطبيعي لمقاومته ومتانته إضافة لنعومته العالية التي  قماش الشاشة الحريرية: -3-2

برمة /سم  12-22، ألنه يتمتع بـِ 0ثقباً /سم 2122-2122يمكننا معه الوصول لمسامات  غاية  في الدقة تصل إلى 

نسوج إلى أن اكتشفت الخامات التركيبية )النايلون ما تجعله عديم التوبير أثناء العمل، ثم استخدم النحاس الم

والبرلون و...( والتي استخدمت في صنع نسيج دقيق للغاية يضاهي الحرير الطبيعي وبكلف  أقل، كما أنها أكثر 

 مقاومة من النحاس للكيماويات المختلفة بعكس الحرير الطبيعي الذي يتأثر بالقلويات.

الذي يعبر عن عدد  12المناخل" ونمر مميزة "ميش + رقم" كأن نقول: ميش "حرير  وللحرير أسماء تجارية   

 الثقوب في السنتيمتر المربع الواحد.

ي قص من الحرير مساحة تعادل مرة ونصف من مساحة اإلطار الداخلية، شد الحرير على اإلطار الخشبي:  -3-3

 منها: ،مختلفة طرائقوتتم عملية الشد ب

الجهات األربع بحاشية من قماش متين يمكنه تحمل الشد، ثم يركب القماش المتين المحاك مع يحاك الحرير من  -2

الحرير على منضدة مزودة ببرواز أكبر مساحةً من اإلطار المطلوب وعلى جوانبه صف من المسامير الدقيقة 

بالمسامير،  من الجوانب األربعة جداً، ويتم الشد بالمباعدة األفقية بين صفوف هذه المسامير، ثم يثبت القماش المتين

بالوسط  قاً سيرتخي الح ألنه إن لم ي شد على شكله الرطب ويجب تبليل الحرير بالماء للحصول على أكبر شد ممكن،

 المائي لمعجونة الطباعة. 

تثبت قطعة الحرير على أحد األضالع األربعة لإلطار، ثم تثبت من الجهة المقابلة على قطعة خشب ذات  -0

مير وتتم عملية شد قبل التثبيت بالمسامير مع المحافظة على الشد من الجهات األخرى وهكذا بالنسبة للطرفين مسا

 اآلخرين.

ة الطباعة من الحواف من يضبط القالب بشريط الصق من الحواف ضمانة لقوة شد أكبر، وعدم تسرب معجون -3

 (:211كما في الشكل ) جهة أخرى

 
 ريط الالصق: تركيب الش(211)الشكل 

 

 تحضير محلول الطالء:  -4

 يحضر محلول الطالء على الشكل التالي:   

ينل األغوال ڤنضع الكمية الالزمة من المادة القابلة للبلمرة مثل الجيالتين أو الكازئين أو بوليمير البولي  -2

PVAl الضوء. في وعاء معزول عن 

(. مهأو األمونيوم أو مزيج يومتاسأو البو غ من المحسس الضوئي )ملح بيكرومات الصوديوم222يف نض -0

 ونمدد بقليل  من الماء.

من  على فترات زمنية متتالية، والتأكد المزجنمزج حتى تمام التخلص من الفقاعات الهوائية بتكرار عملية  -3

 تجانس المحلول. 

 يترك المستحلب ليرتاح )ينضج( في جو مظلم قبل البدء بعملية الطالء. -2
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 : لحريريةطالء الشاشة ا -5

، دةيات للحصول على ما نسميه المسووتهدف لمنع نفوذ معاجين الطباعة إال حيث نريد بمعالجتها ببعض الكيماو   

نقل التصميم المطلوب بسهولة إلى القطعة المراد طباعتها ببسط المعجونة على كامل الشاشة،  نتمكن من بحيث

 وتتم عملية الطالء بطريقتين: 

تتم بفرشاة ناعمة ذات طول شعيرات  واحد ولعدة مرات للتأكد من تمام الطلي على كامل الشاشة : الطريقة األولى -آ

وبأعلى درجة تجانس ممكنة الحتمال احتواء المحلول على فقاعات  هوائية أو لعدم الوصول لدرجة المزج المطلوبة، 

 الحبر المطاطية. بكاشطةباعة أثناء الط اسيالن المحلول أثناء الطالء منعاً القتالعه تدارك ويتوجب

 :(211) : وتتم بتعبئة محلول الطالء بالكاشطة المطاطية لينقل إلى الشاشة الحريرية على الشكلالطريقة الثانية -ب

 
 : طلي الشاشة بالمحسس(211)الشكل 

 

.  21سم أو زاوية  02-21 إطار الشاشة الحريرية حتى ارتفاعنرفع أحد طرفي  -2  ْ 

 محلول الطالء في الفراغ المخصص للكاشطة المطاطية.نصب القليل من  -0

الكاشطة المطاطية ويمسح بها على الشبكة من األسفل الى األعلى وبالعكس ثم يقلب اإلطار الخشبي بك س  م  ي   -3

                                                               رأساً على عقب.

 يقلب اإلطار ويمسح من الخلف. -2

 اإلطار للوضع األمامي ويمسح حتى التمام دون وجود خطوط أو ثقوب أو أية عيوب أخرى.يعاد  -1

 يعرض الشاشة للهواء أو لمروحة بشرط منع الغبار عنه ليجف جزئياً. -1

ولمدة قد تصل إلى الساعة حتى تمام الجفاف ضمانةً لتفتيح  م   01يوضع الشاشة في فرن بدرجة حرارة  -1

 المسامات غير المتبلمرة بصورة  أسهل. 

 
 : الشاشة الحريرية المسطحة(211)الشكل 

 

  تحضير التصميم أو الرسم: -7

كلك أو عادي ومن ثم تصويره ألخذ الصورة الموجبة على ورق شفاف )ورق  بدايةً يرسم التصميم المطلوب    

 نفيذتله( بحبر  أسود أو أحمر غامق )ال تتحسس آلة التصوير لألزرق( مع أخذ الحيطة من أي ثقب قد نسببه أثناء 

الرسم أو التحبير، وبحيث يكون لكل لون مطلوب رسمه الخاص والقابل للتطابق مع تصميم باقي األلوان لنحصل 

 الرسم بكامل ألوانه، إذ أننا نحتاج هنا لكل لون  شاشة خاصة به.   على كامل 

 تصوير الشاشات اليدوية: -8
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يقوم عمل المحسس على بنيته البوليميرية ذات السالسل الخطية الحلولة بالماء، والتي  :آلية عمل المحسس -8-1

ية بناء بكية غير حلولة بالماء، وتتم عملجينية تحويلها لبنية شأكستمكننا من خالل ربط سالسلها عرضياً بجسور  

الجسور األكسجينية عادةً بإضافة مؤكسد مثل البيكرومات ليبدأ تفاعل فوتوكيميائي بتأثير األشعة فوق البنفسجية 

 من مصدر كالشمس أو ضوء القوس الفحمي أو... 

 ت رش بودرة التالك على السطحين الداخلي والخارجي للشاشة. -2

 .جيداً ويحدد مكان الفيلم اد تصويره على طاولة التصوير ويلصقيوضع الفيلم المر -0

 تطرد فقاعات الهواء التي قد تحتبس بين الفيلم والطاولة. -3

 يوجه الطرف المحبر إلى األعلى. -2

يوضع فوق الشاشة قماش عاتم ويوضع فوقها لوح خشبي أو زجاجي أو بالستيكي أصغر من اإلطار  -1

 الخشبي.

 على اللوح لتثبيته في مكانه.توضع أثقال أو دعامات  -1

دقيقة حسب التصميم ونوعية محلول الطالء المستخدم وطبيعة 21-22ت عرض الشاشة للضوء لمدة  -1

 المصدر الضوئي " ضوء الشمس، أشعة فوق بنفسجية، مصابيح حمراء أو بيضاء عادية... ".

 دقيقة.  02-21ت غمس الشاشة في حوض اإلظهار المحمض مدة  -1

 غير المتبلمرة بدوش خفيف.تفتح األماكن  -1

 . الطارئةعملية إصالح ألخطاء العمل  يترك الشاشة حتى تمام الجفاف لتجرت -22

 .م   212توضع في فرن التثبيت لمدة ساعة ونصف عند  -22      

 مصباح أحمر "غالباً مالحظة هامة: يتم العمل في ضوء خافت في جميع العمليات السابقة " 

 تقنيات التحسيس الضوئي للشاشات المسطحة:  -8-2

تنشر طبقة شحم معدني شفاف على الشاشة ومن ثم يوضع التصميم عليها ليلتصق بمسحه بالكاشطة  الطريقة األولى:

ما ك المطاطية لتجنب فقاعات الهواء بين التصميم والشاشة، تعلق بعدها على حائط ليتم تعريضها للمصدر الضوئي

 (:022في الشكل )

 
 : تحسيس الشاشات الحريرية(022)الشكل 

 

ويتباين زمن التعرض للضوء من منبع  ضوئي آلخر، علما بأن التعرض الزائد للضوء يخرب الطبقة البوليميرية    

 ويضعف من مقاومتها الحقاً، وبعد االنتهاء تمسح الشاشة بقطعة قماش مبللة باألسيتون إلزالة أية آثار  زيتية.  

ويهدف التعرض للضوء للبدء بتفاعل بلمرة تتحول فيها المادة الجيالتينية من مادة ذوابة بالماء لمادة غير ذوابة،    

لذا فإن عدم تعرض الطبقة الجيالتينية للنور بفعل الحجب الذي يسببه الحبر األسود يترك المادة الجيالتينية ذوابة 

 (:022فتح الشاشة فيما بعد عبر تيار مائي لطيف كما في الشكل )بالماء ما يجعلنا نعتمد على هذه الخاصية ل
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 : فتح الشاشة المحسسة بالتيار المائي(022)الشكل 

 

ولذلك ال يجوز مطلقاً حك الشاشة قبل عمليات الطبع واإلظهار ومن ثم التعرض للضوء بعد التثبيت، ويمكننا    

 (: 212دقائق بحمام يحوي كما في الجدول ) 1لرفع مقاومة الطبقة الجيالتينية معالجتها لمدة 

 (212)الجدول 

 تركيب حوض تقوية الطبقة الجيالتينية

 ماء حمض معدني بيكرومات األمونيوم ميتانول المادة

 ليتر 2 غرام 2 غرام 22 ليتر 2.1 الكمية
 

إلى األعلى  رب  ح  ي ثبت الرسم على لوح زجاجي مثبت على ركائز خشبية بحيث يكون الطرف الم  : الطريقة الثانية

 :نيسيئت ح الزجاجي، ولهذه الطريقةثم توضع الشاشة فوق اللوح بحيث يكون المنبع الضوئي تحت اللو

  .دخول الهواء بين التصميم والشاشة لعدم االلتصاق الكامل بين اللوح الزجاجي والشاشة 

  .تشتت الضوء بسبب وضع المنبع الضوئي تحت اللوح الزجاجي المثبتة عليه الشاشة 

  تجهيز الشاشات: -9

التصوير منعاً لنزوح الطبقة يتوجب علينا الحذر من حك الشاشة الحريرية أو التأثير عليها بأي قاس  بعد    

الجيالتينية أو زوالها، ويمكن لهذه الطبقة أن تتأثر ببعض الكيماويات أو مكونات معاجين الطباعة مثل بعض أنواع 

األغوال أو الزيوت والكاز... لذا فإننا نعمد لطليها أحياناً بمواد مقاومة كبعض أنواع الدهانات الزيتية أو ما يعادلها 

أخرى، وتتم عملية الطلي كما تتم عملية طلي الطبقة الجيالتينية تماماً على أن نتخلص منها في  من كيماويات

مواضع تفتيح الشاشة ببعض المذيبات المناسبة كالبنزين وسواه ومن الوجهين، كما ي ستحسن تثبيت شريط الصق 

 تلوثلِعب عملية تنظيفها ما يؤدي على أطراف الشاشة زيادة في رفع مقاومتها حيث تتجمع معجونة الطباعة وت ص  

القماش المراد طباعته، ومن الضروري مراقبة أداء الشاشة بين الحين واآلخر إلصالحها عند اللزوم منعا  لتلوث 

القماش، وأخيرا  من المستحسن تقسية الطبقة الجيالتينية على الشاشة بمعالجتها بمحلول تقوية الطبقة الجيالتينية 

 ع مقاومة الشاشة للبنزين، الكاز، الزيوت واألغوال.   لرف (211)الجدول 

  منضدة الطباعة: -11

يتوجب أن يزيد عرض منضدة الطباعة عن طول قالب الشاشة الحريرية قليالً، وبما يناسب عرض القماش    

 بحيث تكون ملساء وأفقية، ويغطى سطحها العلوي( 020كما في الشكل )وتصنع المنضدة المطلوب طباعته، 

بطبقة من القماش السميك واللباد مع الشد، وأخيراً بطبقة قماش خاص لتغطية جميع السطوح بما فيها جوانب 

المنضدة فطبقة قماش عرضه أكبر من عرض القماش المراد طبعه وتسمى بالفرشة الخلفية للقماش بحيث يمكننا 

 جميع الجوانب لتبدأ عملية الطباعة.تغييرها عند الحاجة لغسلها، ثم يشد القماش فوق الطاولة ويثبت من 

ة الحالة يثبت القماش بواسط ع المصقول المانع للماء، وفي هذهويمكن أن نغطي سطح المنضدة بطبقة من المشم   

 الالصق، وتتم هذه العملية يدوياً أو آلياً بآلة لصق خاصة.

 
 : منضدة الطباعة(020)الشكل 
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  الكاشطة المطاطية: -11

عادةً من الخشب أو المعدن بشرط أن يكون حرفها الضاغط من الكاوتشوك، وطولها دون عرض الشاشة تصنع    

سم، وتتبع درجة حدودية الطباعة كل من: شكل حافة الكاشطة، وطبيعة وقياس التصميم المراد طباعته،  2بحدود 

 ن كبيرة  نسبياً، في حين نأخذوعجستلزامها كميات مإذ نأخذ بحافة مدورة مع التصاميم الكبيرة غير الدقيقة ال

(، وعموماً نجد أن الطاولة القاسية تستلزم 023بالحرف الحاد مع التصاميم الصغيرة الدقيقة كما في الشكل )

 كاشطات طرية والعكس صحيح. 

 
 : نماذج للكاشطة المطاطية وحروفها السفلية (023)الشكل 

 

  كيفية الطباعة اليدوية: -12

الطباعة جيداً وتجفف، لتطلى بالمادة الالصقة )الغراء( بكاشطة كما في عملية الطباعة، ثم يمد تغسل طاولة    

القماش المراد طبعه على الطاولة بحيث يتم لصقه بدون تجعد أو تكسر، ويوضع قالب اللون األول على القماش 

(، ويترك القماش في مكانه 022لتوضع المعجونة وتمد بمجرفة الحبر على كامل سطح الشاشة كما في الشكل )

حتى جفافه بعض الشيء لنبدأ بالعمل بقالب اللون الثاني كما هو حال األول وهكذا لكل لون  على حدا، لنبدأ عمليات 

 التجفيف على منشر خاص.
 

 
 : عملية الطباعة(022)الشكل 

 

ة ركها حتى الجفاف لفترة  طويلتغسل الطاولة بالماء الساخن والصابون للتخلص من كل آثار المعجونة، ألن ت   

ِعب من إزالتها، وكذلك الكاشطة الضاغطة والقوالب اليدوية، فالنظافة ضرورية جداً ألن غسل األقمشة بعد  ي ص 

 تلوثها عملية أقرب للمستحيل. 

  الشاشات األسطوانية للطريقة المستمرة: -13

(، وت سحب لطاولة 021الضوء كما في الشكل ) يتوجب بقاء هذا النوع من الشاشات معزولة في عبواتها عن   

وغالباً ما تكون الشاشة مطلية من الداخل بمادة راتنجية لحمايتها ما يستوجب  ،هاميشر بعد التأكد من رقم التصوي

 مصابيح خاصة. ب مزودةمنا التخلص منها أوالً بآلة الغسيل 

بمنظفات مناسبة  (021)الشكل كما في بآلة خاصة لنقع لمدة عشرة دقائق تتم عملية الغسيل لعدة مرات مع ا   

 ساعة كاملة.  م   212لننتهي بحمام شطف من الداخل والخارج فتجفيف عند الدرجة 
 

  
 الشاشات غاسل(: 021الشكل ) (: الشاشات األسطوانية021الشكل )
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 : األسطوانيةطالء الشاشات  -14

غ مثبت وماء بحسب ما يلزم بصورة  جيدة ونتركه لمدة ساعة وحتى التأكد 222جيالتين مع الكغ من  2نمزج    

 من خلو المزيج من فقاعات الهواء.

ملم.   (022)ملم وخارجي  (211)يوضع محلول الطالء في صحن  خاص، ويوضع فيه حلق بقطرين: داخلي    

ويوضع عليها المحلول وتدهن لمرة واحدة، ومن ثم توضع في فرن في الصحن األول  (2)وتوضع الحلقات نمرة 

وتدهن ثانيةً، ويجب وضع أجهزة الحلق على األرض  (0)التجفيف لنخرجها بعد عشر دقائق، ونضع الحلقة نمرة 

على األرض ( 2)للبراغي حول الحلق نمرة على أساس أن تكون العزقات ظاهرة ( 2)بشكل  مستو  لتركيب الحلق 

عليه الصحن ثم تجلب الشاشة من غرفة التجفيف وتوضع على القاعدة، وتمسك الشاشة من الطرف العلوي ونضع 

ويقوم شخص آخر بعملية السحب للشاشات وتوضع في الفرن لمدة عشرة دقائق، وتكرر العملية ثالث مرات ويمكن 

 اشات إال من األطراف. زيادة المدة في الفرن وزيادة عدد المرات للسحب، ومن الضروري عدم لمس الش

يتم فحص الفيلم المراد تصويره أوالً، ثم ترتب الرسوم وتحدد عدد النقالت بحسب عرض  آلة التصوير: -15

 ( منظراً عاماً لهذه اآللة:021التصميم المراد طباعته، ونرى في الشكل )

 
 : آلة تصوير الشاشات األسطوانية(021)الشكل 

 

في آلة التصوير على عمود الكاوتشوك المعبأ بالهواء والمطلي بالبودرة، ثم يدخل رأس الشاشة  توضع الشاشة   

إلى الرأس الثابت ويعلق من الطرف اآلخر، ويثبت بإحكام ويغلق عليه بلولب خاص وترفع يد حمالة العمود 

فع من الطرف الخارجي ودفتحة نفث الهواء للألعلى، ويتوجب االنتباه عند تركيب الشاشة على الرأس الثابت 

كم لولب على لوحة التحبحظة تثبيت حامل الشاشة مع مال اً للطرف اآلخر إلدخالها فوق الرأس الثابت جيد الشاشة

 من الطرف اآلخر، ثم يركب الرأس الثاني وترفع يد العمود. 

( جو، وتوضع عالمة الوسط بوضع خط في 2.2يضخ الهواء في الكاوتشوك ويضبط ضغط الهواء عند )   

سم، كما توضع عالمة غامقة لتظهر عند التصوير  (1)منتصف الشاشة وعالمتين على طرفيه للقص على مسافة 

ويحدد الرابور بواسطة المسطرة المحددة بحسب التصميم، إذ نضع التصميم الكبير على كامل القالب والتصميم 

الصغير بقدر ما يحتاج بتغطية الزائد بورق عاتم ونبدأ التصوير، ومن ثم نتابع بنفس الطريقة لباقي التصاميم 

تقريب  ( جو، ومن ثم2.1رورة رش البودرة عند وضع الفيلم على الشاشة ورفع الضغط إلى )الصغيرة، مع ض

 دقيقة ليتوقف آلياً. 3.1المؤقت الزمني على  وضبطالضوء من الشاشة 

 تجهيز الشاشة: -16

  ينفس الكاوتشوك من الهواء 

  سم من طرفي الشاشة  (1)تترك مسافة 

  دقائق (22)ظهار وتترك لمدة حوض اإلتوضع الحلقات وتغطس بهدوء في . 

 .تؤخذ إلى آلة الغسيل حيث يرش بالبداية بهدوء ونزيد شيئاً فشيئاً، ثم تترك للتصفية 

  ويقص طرفي القالب.  لنزع الحلقات إصالح الرسمتؤخذ إلى طاولة 

  (م   212)تؤخذ إلى الفرن وتوضع لمدة ساعة ونصف عند . 

  سم من الطرفين. (0)وتحف أطرافها بورق خاص على بعد تؤخذ لطاولة الشاشات وتوضع على الحامل 
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 ضع ويمسح مكان الحف باألسيتون وال يجوز مس الشاشة مكان الحف، ويمسح رأس القالب باألسيتون ثم ت

 من الداخل ودهان رأسي القالب. المادة الالصقة لدهن الشاشة 

  (.021تؤخذ آللة تثبيت الرؤوس بالحرارة )الشكل 
 

 
 آلة تثبيت الرؤوس :(021)الشكل 

 
 (: الشاشات األسطوانية )الحظ أن لكل لون وتصميم شاشته الخاصة( 021الشكل )
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 البحث الثاني
 

 ومواد بناء معاجين الطباعة الطباعة بالبيغمنت
   

تحتل الطباعة بالبيغمنت مكانة مرموقة وهامة القتصاديتها وميزاتها التقنية كعاملي وفر الزمن والطاقة لعدم    

 الحقة. إنهاء  وغسيل  عمليات لاحتياجنا 

 :بالبيغمنت وصفات تحضير معاجين الطباعة -2

تراكيز بم تحضيرها على شكل سوائل مبعثرة مواد ملونة غير حلولة، وغالباً ما يت :ات )الخضاب(ناالبيغم -2-1

ويتم تحضيرها عادةً  ستخدمة في تحضير معاجين الطباعة.مزجها وانسجامها مع المكونات األخرى الم تناسب

ميكرون " لضمان ثباتها للخزن أوالً وتجانس وثبات لزوجتها ثانياً، إضافة لتحضيرها  3بأبعاد دقيقة للغاية " دون 

 للبيئة كخلوها من مركبات األلكيل فينول إيتوكسيالت.بتركيبة  صديقة  

وابط رفيما بين سالسلها لتشكيلها  عاليةبوليميرات مبعثرة غير ذوابة بالماء، ذات قدرة لصق بيندر: ال -2-2

 أهمو لضمان أفضل قوة ربط بين سالسلها القصيرة المكونة لها. في وسط  حمضي مثل نترات األمونيوم عرضية

 ما يتوجب على البيندر تحقيق:

  ًأثناء التثبيت الحراري. تشكيل طبقة رقيقة جدا 

  والنورمقاومة للغسيل تشكيل طبقة طرية. 

  حرارة التثبيت.تعرضه لبعدم تبخره 

 .انحالليته بالماء قبل التثبيت الحراري 

 .أن يكون حليبي وشفاف ولزج 

لماء ا يفتتميز الكوبوليميرات االكريليكية بوزن جزيئي عالي ووظيفة كربوكسيلية في سالسلها، وتتحول    

، وينصح للوصول لدرجة اللزوجة العظمى بتحريكها بسرعة وألطول لزوجةالرفع  يمكنهالهيدرات بوليميرية 

  زمن  ممكن.

 (:022يبين الشكل )تتم على مرحلتين كما  :تشكل طبقة البيندرومراحل آلية 

 .المرحلة األولى: انصهار جزيئات البيندر وتشكيل طبقة جيالتينية أثناء التجفيف 

 .المرحلة الثانية: تغطي طبقة الفيلم المتشكلة البيغمنت ما يجعله ملتصقاً بالشعيرات 

 
 (022)الشكل 

 وظهرت حالياً مجموعة بيندر ال تحتاج لحرارة تثبيت، بل تتمتع بذا قوة اللصق والمقاومة بمجرد جفافها. 

: مجموعة المواد التفاعلية سطحياً بين الماء وزيت الكاز غير القابلين للمزج لتشكيل عوامل االستحالب -2-3

 زيت. –ماء. أو مستحلبات ماء  -مستحلب زيت 

سهولة تطبيقها وثباتها العالي تجاه الكيماويات مع قابليتها العالية للتوليف مع المكونات األخرى ويجب أن تتميز ب   

 لمعجونة الطباعة وصوالً لثباتيات عالية على االحتكاك والغسيل والتنظيف الجاف.

 : تضاف في الجو الحار المتصاص حرارة المعجونة، كما تحد من انسداد مسامات الشاشات.اليوريا-3-4

: سالسل طويلة من الوحدات البنائية للسكريات البسيطة أو البوليميرات الصنعية كالبولي أكريالت المثخنات -2-5

(، وتستخدم لتحضير معجونة الطباعة لرفع معدالت حدودية المعجونة والحد من سيولتها، 022كما في الشكل )

لطباعة، وتعتبر من أهم مكونات معجونة الطباعة، أما لذا فإننا نعمل على غسلها والتخلص منها بعد انتهاء عملية ا

 نوع وكمية المثخن فتتحدد بحسب درجة اللزوجة المطلوبة للمعجونة وفعالية المثخن المستخدم.



311 
 

 
 (: آلية عمل المثخن022الشكل )

 :الشروط الواجب توفرها بالمثخنات

 الخمول الكيميائي تجاه باقي مكونات المعجونة. -2

 سلباً على ثبات األصبغة وصديق بيئة.عدم تأثيره  -0

 رفعه درجة لزوجة المعجونة أثناء عملية الطباعة، ورخص ثمنه. -3

 قابليته لالنحالل بالماء عند التحضير وسهولة التخلص منه بعد الطباعة، وصديق بيئة. -2

 .قابليته للمزج مع المثخنات األخرى وكذلك مع األصبغة والبيغمنتات وباقي كيماويات المعجونة -1

 :أنواع المثخنات

 صموغ: الصمغ العربي، الصمغ الكريستالي، صمغ بذر الخروب، الصمغ اإلنكليزي، الصموغ المعدلة. -2

 
 : بذر وقرون الخروب(020)الشكل 

 النشاء بمختلف مصادره. -0

 األلجينات: ألجينات الصوديوم أو المغنيزيوم أو األمونيوم. -3

 هيدروكسي ايتل سيللوز، هيدروكسي بروبيل سيللوز.مشتقات السيللوز: كربوكسي ميتيل سيللوز،  -2

 مثخنات صنعية بوليميرية: بولي االكريالت. -1

 اختراقها للوجه اآلخر. : يعزز ليونة المعجونة ويؤخر جفافها معززاً الغليسرين -2-6

 ( ميزات مجموعة منتجات شركة أورغانيك كيميا الخاصة بالطباعة بالبيغمنت.210ويعرض لنا الجدول )
 

 شركة أورغانيك كيميا مثخنات: مجموعة (210)الجدول 
 مجموعة أورغال من أورغانيك كيميا

 المنتج

 التطبيق الخواص

 التركيب 

 الكيماوي

 محتوى 

 المواد 

 الصلبة %

 درجة 

 الحموضة

pH 

 اللزوجة

 العظمى

cps 

 درجة الحرارة

 م الفيللتشكل الدنيا 
○MFT: C 

 درجة حرارة

 البلوريةللبنية التحول 
○Tg: C 

 التصويف التصفيح
 طلي

 الخلفية
 الطلي 

 النسيج

 غير 

 المنسوج

 الصباغة الطباعة اإلنهاء
 التنظيف

 الجاف

 أورغال

Orgal 

HAC 77 

AC 

50 2-4 800 < 0 -16 ■ ■ ● ●     ● 

HAC 83 60 2-4 400 < 0 -19 ● ●  ● ■     

HAC 92 55 2-4 800 5 12 ●  ● ●     ● 

HAC 199 60 2-4 500 < 0 -35 ■ ■   ●  ■   

NST 49 S/AC 40 3-4 500 29 -35    ● ●     

NA 260 

AC 

46 2-4 100 < 0 -42 ● ■ ●  ■ ■ ■ ●  

NA 287 46 2-4 200 < 0 -21  ● ● ●  ■   ● 

NA 290 46 2-4 100 < 0 -35 ■    ●  ■   

NA 300 45 2-4 1000 < 0 -19 ● ● ■ ●     ● 

NA 302 45 2-4 900 22 26 ●  ● ● ■    ● 

NA 303 45 2-4 750 5 12 ●  ● ●     ● 

NA 305 45 2-4 950 28 32 ●  ● ● ●    ● 

NA 306 S 46 3-4 100 22 25     ●    ● 

NA 317 45 5-7 500 < 0 13    ● ●    ● 

AC اكريليك صافي :- AC Compound مجموعة مركبات اكريليك صافية :- S/AC ،ستيرين مع اكريليك :naغير قابل للتطبيق : 
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 : تحضير معجونة الكاز -3

كغ بندر بحسب اللزوم، ثم نضيف  (02-1)لتر ماء  (22-1)نضيف لكمية  طريقة تحضير معجونة الكاز: -3-1

دقيقة حتى  (02-1)دورة/ دقيقة لمدة   (0122-2122)غ عامل استحالب، وندور الخالط بسرعة  (122-122)

دقيقة،  (02-21)دورة/ دقيقة، ونضيف الكاز بالتدريج خالل  (3122)حتى  تمام المزج لنرفع سرعة الخالط 

 ...  األمونيوم، المسمك هيدروكسيدالمكونات مثل: نترات األمونيوم، اليوريا، الغليسرين، باقي ونبدأ بإضافة 

ويعدل وصوالً للقوام المطلوب، ومن ثم يضاف الصباغ ونختبر اللون، ونصفي للتخلص  ي فح ص قوام المعجونة   

ساعة بمعزل  عن الهواء، وفي حال تركها  (02)من الشوائب التي قد تؤثر على الشاشات، وتترك للتخمير مدة 

 ألكثر من ذلك نعيد تصفيتها من جديد.

 (213)الجدول 

 بالبيغمنتكيلو غرام معجونة طباعة  1مكونات 

 الكمية: غ المادة م

 بحسب درجة عمق اللون المطلوبة بيغمنت 1

 5-3 عامل استحالب 2

 751-711 زيت كاز 3

 81-71 يوريا 4

 31-21 نترات األمونيوم 5

 2-1 مضاد رغوة 6

 211-81 ندريب 7

 غرام 1111حتى تمام  ماء 8

 ما يلزم غليسرين 9

 دورة / دقيقة 3511دقيقة ثم  21-5لمدة دورة / دقيقة  2811: الخالط
 

 : العمليات التالية لعملية الطباعة -4

 .(م   212-202)التجفيف عند درجة حرارة  -2

/  221-222)التبخير عند  -0  .(دقيقة 21-1م 

 غ/ل ماء أكسجيني بوسط من كربونات أو بيكربونات الصوديوم.  0-2األكسدة مع  -3

 ، شطف، تجفيف نهائي.(م   222)الشطف، الغسيل عند درجة حرارة  -2

 : تحضير المعجونة المائية -5

ونضيف لها كمية صغيرة من الماء، ثم نبدأ بإضافة  ( بحسب نوعه وتركيزه،02-20-1-2)نأخذ كمية من البيندر    

دقائق على السرعة البطيئة  22ما يلزم من البيغمنت )بعد مزجه جيداً بالماء( لخزان التحضير وندور الخالط 

دورة/ دقيقة(، ونستمر حتى امتالء كامل خزان التحضير مع اختبار قوام المعجونة الناتجة لتعديلها  2122-0122)

 غرام هيدروكسيد األمونيوم عند الضرورة. 322وإضافة 

ساعة لتجهيزهما  (02): يتم أوالً نقع سيليكات األلمنيوم وأكسيد التيتانيوم لمدة تحضير المعجونة البيضاء -6

 (:  212المزج والتحضير الجيدين وفق الجدول ) لعمليات
 

 : تركيب المعجونة البيضاء(212)الجدول 

 تركيب المعجونة البيضاء

 الكمية المادة م

 ليتر 1-2 ماء 2

 غ 122 عامل استحالب 0

 كغ 20-1 بيندر 3

 ليتر 12-11 كاز 2

 كغ 2.1 نترات األمونيوم 1

 كغ 22-1 انأسيد التيتانيوم: التيت 1

 كغ 22-1 سيليكات األلمنيوم 1

 عند اللزوم غليسرين 1
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 البحث الثالث
 

 طباعة األقمشة القطنية
 

تستخدم لطباعة األقمشة القطنية البيغمنات واألصبغة )المباشرة والتفاعلية واألحواض والنفتول والكبريتية(،    

 وتعتبر األصبغة التفاعلية وأصبغة األحواض األكثر شيوعاً في الطباعة عدا البيغمنتات.

: تتميز طباعة القطن بالبيغمنتات بكونها ال تحتاج لعمليات غسيل أو تبخير الحقة، كما تتميز بالبيغمنتالطباعة  -1

 بثباتية ضوئية وغسيل جيدتين، وثباتية احتكاك ضعيفة. 

 :تركيب معجونة الطباعة بالبيغمنت -1-1
 

 : تركيب معجونة طباعة القطن بالبيغمنت(211)الجدول 
 بالبيغمنتتركيب معجونة طباعة القطن 

 كغ معجونة 2غ/ المادة

 

 كغ معجونة 2/  المادة

 32-02 نترات األمونيوم ما يلزم بيغمنت

 22-2 مضاد رغوة 1-3 عامل استحالب

 الباقي بيندر 112-122 زيت كاز

 كغ 2 المجموع 12-12 يوريا
 

متر  12-32: يمرر القماش المطبوع  من خالل فرن طباعة بطول قد يصل حتى تثبيت الطباعة بالبيغمنت -1-2

م  بحيث يتم إجراء التجفيف األولي لتثبيت المعجونة تداركاً ألي تبقيع أو رحالن،  212-202عند درجة حرارة 

 : ةومنع تلوث البضاعة ببعضها عند الطي، لتبدأ مرحلة التثبيت الحراري بواحدة  من التقنيات التالي

م  بما يضمن لنا تبخر كامل الكاز أو الماء وثبات  022-212-212الرام: يعرض القماش لدرجات حرارة  -أ

 المعجونة.

التوفلو: يتم التثبيت هنا بالهواء الساخن بحسب درجة الحرارة والزمن، إذ يلزمنا دقيقة واحدة عند درجة حرارة  -ب

، وسبع دقائق عند  212 ، ودون ذلك ال 202م   يتم التثبيت. م 

 دقائق.   22-1م  ولمدة  221-220المبخرة: يتم التثبيت هنا بالبخار عند درجة حرارة  -ج

: من السهل تطبيق عملية الطباعة باألصبغة المباشرة كونها رخيصة الثمن، ويعيبها الطباعة باألصبغة المباشرة -2

 (:211انخفاض ثباتياتها، ويتم تحضير معجونتها كما في الجدول )
 

 باألصبغة المباشرة: تركيب معجونة طباعة القطن (211)الجدول 

 تركيب معجونة طباعة القطن بالبيغمنت

 كغ معجونة 2غ/ المادة

 

 كغ معجونة 2غ/  المادة

 122  *مثخن ما يلزم صباغ

 12-02 0:2محلول ثنائي فوسفات الصوديوم  212-222 يوريا

 0-2 مضاد رغوة 02 عامل مبلل

 كغ 2 المجموع 322-002 ساخنماء 

 * ألجينات الصوديوم أو نشاء أو عامل استحالب مثخن
 

-220تطبق عملية الطباعة بعد تمام المزج لتبدأ بعدها مرحلة التجفيف فالتثبيت بالمبخرة عند درجة حرارة    

 دقيقة، ثم نغسل على مراحل وفق الترتيب: 32-21م  لمدة  221

، فآخر بارد. 22حرارة شطف دافئ عند درجة  -2  م 

 دقائق. 3م  لمدة  12غ/ل منظف عند درجة حرارة  2حمام غسيل بمحلول يحوي  -0

، فآخر بارد. 22شطف دافئ عند درجة حرارة  -3  م 

/  212-222غ/ل مثبت كاتيوني نتبعه بتجفيف نهائي بدون شطف عند  02-1حمام تثبيت مع  -2  دقائق. 1م 

 :التفاعليةطباعة المنسوجات القطنية باألصبغة  -3

 الي:وفق مراحل أساسية ثمانية وفق المخطط الت التفاعليةية باألصبغة السيللوزتجري عمليات طباعة المنتوجات    
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 التثبيت← الترطيب ← التجفيف ← الطباعة ← تحضير معجونة الطباعة ← التحضير األولي 

 جفيف والتثبيت النهائيالت← الشطف والغسيل بالغواسل ← 

لذا فإننا سنتناول كل مرحلة على حدا لنتعرض من خاللها إلى األخطاء والعيوب أو الميزات المترتبة على كل  

 منها.

 :مراحل العمليات الطباعية -3-1

 : ويتم تطبيق هذه المرحلة عبر عمليات:التحضير األولي -3-1-1

 الغلي أو القصر. -أ

لف القماش على شكل أسطوانة )لف رولو على الرام( مع تصميغ الحواشي منعاً بالتثبيت والتصميغ: وتتم  -ب

 للفها على سجادة آلة الطباعة أثناء مرحلة الطباعة.

 وبالتالي فإن أهم األخطاء الممكن حصولها عن هذه المرحلة:   

 الطباعة على وصالت خياطة رؤوس األثواب. .2

 افي.التثبيت غير الك .0

 تبقيع المعجونة على سجادة الطباعة بسبب التثبيت غير الكافي أو غير النظامي. .3

 : ويرتبط نجاح هذه المرحلة بمالحظة:تحضير معجونة الطباعة -3-1-2

 انتقاء نوعية األصبغة األنسب. .2

 وزن الصباغ. .0

 طريقة تحضير محلول الصباغ. .3

 طريقة مزج محلول الصباغ مع المثخن. .2

 أهم األخطاء الممكن حصولها في هذه المرحلة:وبالتالي فإن 

 تشكل تكتالت صباغية. .2

 تشكل الرغوة. .0

 تغير مواصفات المعجونة بالخزن. .3

 أساسية أربع:  طرائق: وتتم عملية الطباعة وفق الطباعة -3-1-3

 .Roller printingالطباعة باألسطوانة  .2

 .Rotary screen printingالطباعة بالشاشة الدوارة  .0

 .Screen printingالطباعة بالشاشة الحريرية  .3

 .Ink jet printingالطباعة بقاذف الحبر " بالتنقيط "  .2

 وبالتالي فإن أهم األخطاء الممكن حصولها عن هذه المرحلة:

، تموج اللون، تراجع معدالت صفاء بعضاً سوء تسوية طباعية: تسحيب أو انزياح األلوان عن بعضها  .2

 البثور الصباغية.الطباعة بظهور بعض 

 أخطاء في تصميم أو تنفيذ القوالب. .0

 التبقيع على األرضيات البيضاء. .3

 : وتتم بواحدة  من التقنيات األربعة التالية:التجفيف -3-1-4

 . Cylinder dryerالمجفف األسطواني  .2

 .Hot flue dryerالمجفف بالهواء الساخن  .0

 .Pin tenterالمشد ذو الدبابيس " الرام "  .3

 .Short loop dryerالهوائي القصير  المجفف .2

 وبالتالي فإن أهم األخطاء الممكن حصولها عن هذه المرحلة:

 سوء التسوية " التلطيش " بسبب سوء توزع الهواء بحسب دارة هواء المجفف. .2
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 تشقق معجونة الطباعة بسبب المعدالت العالية للتسخين. .0

على معجونة الطباعة حماية لها من التغيرات المفاجئة : تتم برذ طبقة من  النشارة الرطبة الترطيب -3-1-5

بدرجات الحرارة أو الرطوبة... وبالتالي فإننا نضمن عبرها عملية تثبيت متجانسة من جهة، ومنع تشقق المعجونة 

 أو تبقيعها من جهة أخرى. 

 : ويتم تطبيقها عبر إحدى التقنيات األربعة التالية:التثبيت -3-1-6

 .Dry bakingالتخمير الجاف  .2

 . Steaming (Atmosphere steaming)التبخير تحت الضغط الجوي العادي  .0

 .HTS: (High Temperature Steaming)التبخير بدرجات الحرارة العالية  .3

 .HPS: (High Pressure Steaming)التبخير بدرجات الضغط العالي  .2

الصابون أو الغواسل الخاصة أوالً، ومن ثم : تتم عمليات الشطف والغسيل بحمامات حمامات الشطف -3-1-7

حمامات الغسيل اإلرجاعي عند اللزوم. ويمكننا تطبيق هذه الحمامات بعدد  من أنماط اآلالت والتجهيزات مثل: 

 الغواسل المفتوحة، الونش، الجيكر.

و أ ا معجونة الطباعةالكامل من بقاي وبالتالي فإن أهم األخطاء الممكن حصولها في هذه المرحلة: التخلص غير   

األصبغة تبعاً لنوعية المواد المساعدة المستخدمة وتراكيزها وزمن المعالجة ودرجات الحرارة الموائمة لكل 

 مرحلة.

: وتجري لضبط المواصفات النهائية المطلوبة للمنتوجات المطبوعة: كالوزن التجفيف والتثبيت النهائي -3-1-8

 التقسية أو التعبئة... لذا فإنها غالباً ما تتم على الرام. النوعي " المتراج "، والتطرية أو

 ( هذه الفوارق:023يبين الشكل )بيانياً:  التفاعليةالفوارق بين فعاليات وألفة األصبغة  -3-2

 
 (023)الشكل 

 

: Phase printing (Direct printing) 1الطباعة بالطريقة المباشرة أو طريقة المرحلة الواحدة  -3-3

 تتوزع  تقنيات الطباعة المباشرة بين خمسة أنماط  رئيسة، أربعة منها بالتبخير، وخامسة بالتخمير: 

 : التثبيت بالتبخير طرائق -3-3-1

معجونتها  : وتتميز ببساطة تطبيقها وثباتSteaming processطريقة التبخير أو طريقة بيكربونات الصوديوم  -

 وسهولة تناولها.

أنها  : وتتميز بغزارة إنتاجها وفعاليتها العالية، كماShort time steaming processر السريعة طريقة التبخي -

 ....التفاعليةتناسب مجموعات أصبغة مختلفة مثل: أصبغة األحواض، األصبغة 

ات المنتوج : وتتميز بالثبات العالي لمعجونتها، وثباتShort time steaming processطريقة ملح الرمازول  -

 المطبوعة المجففة غير المثبتة تجاه األبخرة أو الغازات الحمضية.

 :طريقة التبخير بوجود الصودا آش -
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 (022) الشكل

 

تستبدل هنا وحدة التثبيت بالحرارة العالية بوحدة تخمير بدرجة الحرارة  :طريقة التخمير "التثبيت الحراري" -

 (:021المالئمة للصباغ المستخدم كما في الشكل )

 
 (021) الشكل

 

( تركيب معجونة الطباعة لطريقة 211نستعرض في الجدول ) :تركيب معجونة الطباعة لطريقة المرحلة الواحدة

 المرحلة الواحدة:

 (211) الجدول
 تركيب معجونة الطباعة لطريقة المرحلة الواحدة

 المعجونة الممددة معجونة األصبغة المادة

 ال يضاف ما يلزم صباغ فعال

 غ 12 غ 222-12 يوريا )بولة(

 غ 322 غ 322 ماء ساخن

 غ 122 غ 122-222 مثخن

 غ 22 مثبط إرجاع )مانع أكسدة(

 ما يلزم العامل القلوي* الممدد

 ما يلزم مثخن ماء ساخن أو

 غ 2222 المجموع

 يختلف العامل القلوي باختالف الطريقة المعتمدة
 

ونستدل كما هو واضح وباستقراء تركيب المعجونة على ارتباط كمات كل  من: القلوي، الماء، المثخن بكمية 

 ونوعية وتركيز الصباغ المستخدم.

 (: 211أما عن ارتباط العوامل القلوية بمختلف طرائق الطباعة فنتبينها بالجدول )   

 (211) الجدول

 الطريقة
 القلوي المعتمد

 طريقة التثبيت
 شروط التثبيت

 الزمن درجة الحرارة الكمية: غرام نوع القلوي

 طريقة

 بيكربونات

 الصوديوم

 بيكربونات الصوديوم
Na-Bi- Carbonate 

 تبخير 22-01

 دقيقة 1-0 م   Rapid ager 222-223مبخر سريع 

 دقائق 222-1 م   Star steamer 222مبخر نجمي 

 - م   Steaming box 222صندوق التبخير 

 طريقة الزمن القصير
Short time process 

 01-22 بيكربونات الصوديوم
 / تبخير

 ثانية 12-32 م   223-221

 - م   221-223 22 صودا آش

 طريقة ملح الرمازول
Remazol salt FD 

 ملح الرمازول
FD 

 تبخير 12-202
 دقائق 22-1 م   Mother plat 222اللوحة األم 

 دقائق 20-22 م  Star steamer 222مبخر نجمي 

 دقائق 3-0 م   Conventional steamer 222-223 المبخر المناسب تبخير 22 صودا آش طريقة الصودا آش

 التخميرطريقة 
Termo-fix process 

 صندوق التخمير المناسب تخمير 01-22 بيكربونات الصوديوم
Conventional baking box 

 دقائق 1-2 م   232-222

 ثانية 202-12 م   212-212

لمساوئ صنع للمبخر ... ما يسبب تكاثف : قد تنخفض درجة الحرارة أحياناً بسبب معدالت الدخول العالية للقماش المطبوع البارد أو مالحظة هامة جداً 

(، وبالتالي يبدأ عملية تعرق تتسبب بأخطاء عمل واضحة للعيان، ما يوجب علينا ضبط درجة حرارة البخار  220البخار عندما يكون بدرجة حرارة ) م 

 ق.ونظام تدوير البخار في المبخر وكميات القماش الداخلة ودرجات حرارتها... منعاً ألي مشكلة تعر
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 تتميز هذه الطريقة بتطبيقها على مرحلتين: :Phase printing 2طريقة الطباعة على مرحلتين  -3-4

 مرحلة طباعة المعجونة الخالية من العامل القلوي متبوعة بالتجفيف. .2

 مرحلة المعالجة بالعامل القلوي. .0

التركيبة، وتتميز هذه الطريقة ( هذه 211ونستعرض في الجدول ) تركيب معجونة الطباعة لطريقة المرحلتين:

 بتطبيقها على مرحلتين:

 مرحلة طباعة المعجونة الخالية من العامل القلوي متبوعة بالتجفيف. .2

 مرحلة المعالجة بالعامل القلوي. .0

 (211)الجدول 

 تركيب معجونة الطباعة لطريقة المرحلتين 

 المعجونة الممددة معجونة األصبغة الصباغ

 ال يضاف ما يلزم صباغ فعال

 غ 12 غ 222-12 يوريا " بولة "

 غ 322 غ 322 ماء ساخن

 غ 122 غ 122-222 مثخن طبيعي

 غ 21-22 مثبط إرجاع مانع لألكسدة

 غ 22 حمض الخل

 ما يلزم ماء ساخن أو مثخن

 غ 2222 المجموع
 

 تركيب معجونة الطباعة بالمثخنات الطبيعية: (212)الجدول 

 العامل المثخن
 الصوديوم: المثخن أو الصمغ األكثر انتشاراً.ألجينات 

 مواد أخرى: مركبات سيللوزية معدلة، نشاء معدل، مشتقات صمغية، مثخنات مستحلبة

 تركيب المعجونة

 المعجونة نصف المستحلبة معجونة ألجينات الصوديوم

 غ 022 ماء غ 112 ماء

 غ 212 مثخن طبيعي غ 22 ألجينات الصوديوم

 عامل تحلية مثل 

 أمالح فوسفات الصوديوم
 غ 22

 غ DMR 22عامل استحالب 

 غ 322 تربنتين معدني

 غرام 2222المجموع = 

 نضيف مسحوق ألجينات الصوديوم شيئاً فشيئاً للمحلول المائي لعامل التحلية، ونتركه للتخمير ليلة كاملة بدرجة حرارة الغرفة.

للمثخن الطبيعي مع التحريك، نتبعها بإضافة التربنتين المعدني " الوايت سبريت: كاز أو نفط " نضيف عامل االستحالب والماء 

 شيئاً فشيئاً مع التحريك السريع لصمان أعلى درجة تجانس ممكنة.
 

 :طرائق الطباعة -3-4-1

الحوض القلوي بعد : وتتميز بغمر المنتوجات المطبوعة بالباد أو Phase steaming process 2طريقة التبخير 

 (:211( والجدول )021عملية التجفيف لنتبعها بالتثبيت فالغسيل كما في الشكل )

 
 (021)الشكل 
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 : طريقة التبخير على مرحلتين(212)الجدول 

 Phase steaming process 2طريقة التبخير 

 مراحل العمل

 معالجة نهائية تبخير حوض الكيماويات تجفيف طباعة

 حوض الكيماويات القلويتركيب 

 مل 22-01 بوميه( 31هيدروكسيد الصوديوم )

 غ 212 صودا آش

 غ 12 كربونات الصوديوم

 غ 222 ملح الطعام

 غ 2 هيدروسلفيت الصوديوم المركز

 ( مل2222اإلتمام حتى ) ماء

( 32دون ) درجة حرارة الحوض  م 

 % 222-12 الحمولة

/  223 درجة حرارة وزمن التبخير  ثانية 02-21م 
 

: وتتم بإجراء عملية طلي لمحلول العامل process steaming blotch Alkaliطريقة التثبيت بالطلي القلوي  -

( والجدول 021القلوي من الوجه المطبوع فقط دون الوجه اآلخر، لتتبعها عمليات التثبيت فالغسيل كما في الشكل )

(210 :) 

 
 (021)الشكل 

 Alkali blotch steaming process: طريقة تثبيت الطلي القلوي (210)الجدول 

 مراحل العمل

 معالجة نهائية تبخير طلي القلوي تجفيف طباعة

 RCتركيب حوض الطلي القلوي: حوض التثبيت بسيليكات الصوديوم المعدلة 

 غ 31 صمغ مثخن عالي المقاومة للقلويات

 مل 12 بوميه( 31هيدروكسيد الصوديوم )

 غ 12 كربونات البوتاسيوم

 غ 022 ملح الطعام

 غ  212 ماء

 مل 2222حتى  اإلتمام بالماء أو المثخن

 اإلنكليزي ، الصمغ Tragacanth gumمن المثخنات الصمغية المقاومة للقلوي: صمغ تراغاكانت 

( لمدة ) 232-222)الطلي القلوي: يتم تطبيقها بأسطوانات الباد على الوجه المطبوع عند درجة حرارة   ( ثانية21-01م 
 

بحوض  وتتم بمعالجة المنتوجات المطبوعة: Alkali shock fixing processطريقة التثبيت بالصدمة القلوية  -

قلوي عالي التركيز وبدرجات حرارة مناسبة ليصار إلى حمامات الغسيل مباشرة ودون الحاجة لمبخر تثبيت كما 

 (: 213( والجدول )021يبين الشكل )

 
 (021)الشكل 
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  Alkali shock fixing process : طريقة التثبيت بالصدمة القلوية(213) الجدول

 مراحل العمل

 معالجة نهائية حوض الصدمة القلوية تجفيف طباعة

 تركيب حوض الصدمة القلوية

 العياري بدون تمديد أو التراكيب الكيماوية الثالثة التالية RCالمثبت 

 (3الوصفة ) (0الوصفة ) (2)الوصفة 

 غ 12 ملح غ 022 ملح غ 222 ملح

( 31الصوديوم ) هيدروكسيد

 بوميه
 مل 12-12

( 31الصوديوم ) هيدروكسيد

 بوميه
 مل 12-12

( 31الصوديوم ) هيدروكسيد

 بوميه
 مل 12

 غ 12 كربونات البوتاسيوم غ 12 كربونات البوتاسيوم مل 12 كربونات البوتاسيوم

 غ 22 الصوديومسيليكات 
 غ 012 صودا آش غ 02 سيليكات الصوديوم

 غ 212 صودا آش

 ( مل2222اإلكمال بالماء حتى )

 ثانية 21-22م  لمدة  11-12شروط الصدمة القلوية: 
 

 وتعتمد هذه الطريقة على معالجة المطبوعات بحوض تثبيت: Cold fix processطريقة التثبيت على البارد 

ـِ   Fixer RC process، وبالتالي فإنها غالباً ما تسمى بطريقة RCقلوي يحوي سيليكات صوديوم معدلة يرمز لها ب

وعلى البارد ليصار إلى تدوير أسطوانة المنتوجات " تخمير الرولو" لمدة تزيد أو تنقص بحسب شروط العمل 

 (:212والجدول )( 021والتراكيز ونوع األصبغة المستخدمة كما يبين الشكل )
 

 
 (021)الشكل 

 Cold fix process: طريقة التثبيت على البارد (212)الجدول 
 مراحل العمل

 معالجة نهائية تخمير RCتثبيت على باد  تجفيف طباعة

 RCتركيب حوض التثبيت بسيليكات الصوديوم المعدلة 

 مركزة " دون تمديد " RCسيليكات صوديوم معدلة  الكيماويات

( 22-32درجة حرارة الغرفة ) شروط عمل الباد  م 

 % 222 الحمولة

 شروط التخمير
( لمدة ال تقل عن ) 32-02درجة حرارة الغرفة )  ( ساعات "ليلة كاملة أو تزيد "2م 

 بشرط عزله بغطاء  محكم يمنع عنه الهواء والغازات
 

 الطباعة بطريقة المرحلتين:  طرائقميزات  -3-4-2

 للمعجونة لعدم احتوائها العامل القلوي.ثبات أعلى  .2

 ثبات أعلى للبضائع المطبوعة المجففة غير المثبتة من طريقة المرحلة الواحدة. .0

 إمكانية تطبيقها على أنواع بضائع مختلفة: قطن، حرير... بإجراءات عملية أفضل وبثباتيات  متميزة. .3

 إمكانية تطبيق تقنيات تثبيت مختلفة. .2

 أقل عند العمل بطريقة الباد. احتماالت أخطاء عمل .1

 مردود لوني ممتاز مع سطوع لوني جذاب. .1

 أخرى. طرائقإمكانية المزاوجة بينها وبين  .1

( مقارنةً بين إجراءات 211يبين الجدول )المقارنة بين إجراءات التثبيت لطريقة الطباعة على مرحلتين:  -3-4-3

 التثبيت لطريقة التثبيت على مرحلتين:      
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 (211)الجدول 
 المقارنة بين إجراءات التثبيت لطريقة الطباعة على مرحلتين

 التثبيت على البارد الصدمة القلوية الطلي القلوي التبخير الطريقة

 تجهيزات التثبيت
 يزداد اإلنتاج

 بتوفر مبخر سريع

 يزداد اإلنتاج

 بتوفر مبخر سريع

 ال تحتاج لمبخر بل 

 لغاسل مفتوح

تجهيزات خاصة ال تحتاج 

 اقتصادية لعدم احتياجها طاقة

 ساطع والمردود اللوني عالي ساطع ساطع ساطع سطوع اللون

ثبات معجونة الطباعة 

 واألقمشة المطبوعة المجففة
 جيد جيد جيد جيد

    شعيرات الحرير الطبيعي قابلية التطبيق على األقمشة

 "كميات محددة قلوي "  الكيماويات
  RCمثبت 

 تحتاج لتحضيروال 

تحتاج  RCمثبت 

 كيماويات عادية
 RCمثبت 

 جيد جيد جيد  تناسخ العمليات الطباعية

  أخرى
بقع قليلة على أسطوانة 

 المبخر

سهولة الحصول على 

 اللون المطلوب
 بقع أقل على األرضيات البيضاء

 

 مالحظات تقنية هامة حول العمل بطريقة الطباعة على مرحلتين:  -3-4-4

يستخدم نمط ألجينات الصوديوم عالية اللزوجة بنظام الطباعة األسطواني، في حين تستخدم المنخفضة  .2

 اللزوجة أو المثخن المستحلب لنظام الطباعة بالشاشة الحريرية.

يزيد المردود اللوني في حال العمل بالمثخن المستحلب عنه في حال استخدام مثخن األلجينات، وبخاصة  .0

 الحرير أو طباعة األلياف المثبتة.في حال طباعة 

يناسب المثخن المستحلب ولسرعة جفافه نظام العمل بالطباعة اآللية للشاشة الحريرية، وبخاصة مع  .3

 الرسوم أو التصاميم الدقيقة.

يبدأ الصباغ المتوضع على سطح البضائع المطبوعة باالنحالل في كيماويات الباد القلوي عند تراجع  .2

 الصلبة " انخفاض تركيزه " ما يؤدي لنشوء أخطاء عمل بسبب هذا النزف. محتواه من المواد

تتميز معجونة الطباعة على مرحلتين بثبات  عال  لعدم احتوائها على العامل القلوي، ويزيد من عمرها  .1

 إضافة كميات  بسيطة من حمض الخل.

يات نع التبقيع على األرضيضاف لمحلول الباد الكيماوي كميات بسيطة من هيدرو سلفيت الصوديوم لم .1

 بإضافة كميات جديدة من حين  آلخر بسبب تخربه بمرور الزمن.  ضاء، وعلينا المحافظة على تركيزهالبي

وتهدف مجموعة هذه العمليات إلزالة األصبغة  المعالجات النهائية: الشطف، الغسيل، حمامات الصابون: -3-5

ينيل سلفون ڤومن المهم التنويه هنا إلى أن إزالة األصبغة من نمط  (،211غير المثبتة كما في الجدول ) التفاعلية

VS  أسهل من إزالة أصبغة أحادي كلور التريازينMCT. 
 

 : مراحل المعالجات النهائية: الغسيل والشطف(211)الجدول 
 غاسل مفتوح: الطريقة المستمرة

 

 RCحالة المثبت 

 المعالجة الحوض المعالجة الحوض

 م   12-22شطف بارد بنظام التدفق المعاكس:  2 بنظام التدفق المعاكسشطف بارد  2

 م   22/  %12مل/ل حمض خل  0شطف بارد مع تعديل:  0 م   22/  %12مل/ل حمض خل  0تعديل بإضافة  0

 م   12-22غ/ل عامل تحلية كبولي فوسفات الصوديوم عند  0مع  3 م   12-12شطف ساخن:  3

2-1 
 غ/ل مع مزيج  0-2أحواض غسيل مع 

 أيونيةسالبة مع ال  أنيونيةمنظفات 

 شطف بارد بنظام التدفق 2

 م   11-12شطف ساخن:  1

 أيونيةوال  أنيونيةغ/ل مزيج منظفات  0-2حمامات غلي مع  1-1 م   12شطف عند  1

 شطف بارد بنظام التدفق المعاكس 1 شطف بارد بنظام التدفق المعاكس 1

 مالحظة: يعتمد نظا  التدفق المعاكس على تسيير البضاعة بعكس اتجاه تسيير الماء
 

من المالحظ ضعف فعالية عموم هذه اآلالت، لذا فإن المعالجات تتم المعالجات النهائية على آلة الونش:  -3-6

 هنا وفق المخطط:

حمام غلي مع  ← (م   12-12)شطف ساخن عند ←  (م   22)بحرارة  (%12)مل/ل حمض خل  (0)شطف تعديل مع ← شطف 

 شطف بارد بنظام التدفق المعاكس ← (م   12)شطف ساخن بحرارة ←  أيونيمع ال  أنيونيغ/ل منظف  (2-0)
 



311 
 

 : مراحل اإلنهاء على الجيكر(211)الجدول 

 المعالجة النهائية على الجيكر

 

 المعالجة عدد الدورات

 شطف بارد 0

 (م   12)بحرارة  (%12)غ/ل حمض خل  (2)تعديل بإضافة  2

 م   11-12شطف ساخن بحرارة  0

 وال شاردي أنيونيغ/ل مزيج منظف  (0-2)حمام غلي مع  2

 حمام معالجة صابوني جديد 2

 (م   12)حمام ساخن بحرارة  0

 شطف 0
 

 مالحظات هامة لمرحلة المعالجات النهائية: -3-8

 أثناء تطبيق حمامات الغلي تجنباً لتراجع قوة اللون.من المهم تجنب إضافة قلوي  -2

إزالة سيليكات الصوديوم بعامل قلوي أوالً، وتجنب إضافة مادة  RCيستحسن في حال استخدام المثبت  -0

 حمضية في حال عدم إزالتها كونها تشكل مركبات غير حلولة بالماء في هذه الحالة.

 مالحظات مختارة حول األصبغة:  -3-9

 المعجونة اللون بطريقة المرحلة الواحدة.ثبات  -2

 ترتبط درجة المردود اللوني بطريقة التثبيت. -0

 ترتبط درجة المردود اللوني بدرجة الحرارة والزمن. -3

 يؤدي اعتماد لون األزرق التركواز للتبقيع على األرضية البيضاء. -2

من أي عملية إرجاع أثناء  فاعليةالتمؤكسد ضعيف يحمي األصبغة للفائدة: مثبط اإلرجاع أو مانع األكسدة: 

 Na3SO-4H6C-N2Oعمليات التبخير أو التثبيت الحراري مثل: سلفونات الصوديوم لميتا نترو البنزن 
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 البحث الرابع
 

 التقنيات األساسية لطباعة البوليستر باألصبغة المبعثرة
 

 :مراحل التحضير للطباعة -1

 تصميم الرسوم. .2

أداة الطباعة: القالب األسطواني المحفور "الرول" أو الشاشة األسطوانية المصنوعة من خالئط تنفيذ  .0

 النيكل، أو الشاشة الحريرية المسطحة " الشاشة "، أو اللوح الطباعي " الكليشة ".

، ضبط الوزن، التثبيت الحراري، تثبيت البضاعة والغسيل طباعة: إزالة مواد التنشيةللالخامة تحضير  .3

 لى طاولة الطباعة أو ضبط مطاط التثبيت الحراري.ع

 تحضير معجونة الطباعة. .2

 : الطباعة( مختلف مراحل 211: يبين الجدول )مراحل الطباعة -2

 إنهاء← تجفيف ← غسيل إرجاعي ← شطف ← ترطيب ← تجفيف ← طباعة 
 

 (211)الجدول 

 المشاكل والعيوب المرافقة العملية المرحلة

 التحضير األولي
القماش ومعاينته، اللف على األسطوانات، تثبيت  غسيل

 المطاط الحراري لطاولة الطباعة

شد الحواشي أو تكسير القماش، تثبيت غير كافي " 

 قماش رخو"، التبقيع على مطاط السجادة

 تحضير

 معجونة الطباعة

اختيار الصباغ ووزنه وبعثرته، إضافة المواد المساعدة، 

 إضافة ومزج المثخن

 ،أو تنقيط صباغ، رغوةبقع 

 تغير خواص المعجونة بمرور الزمن

 طرائق الطباعة

الطباعة بالقالب األسطواني المحفور )الرول(، لوح 

الطباعة، الشاشة الحريرية، قاذف الحبر، الورق 

 الحراري

ضعف تسوية طباعية، عالمات عيوب خياطة 

عدم تطابق األلوان )الرؤوس، عيوب تنفيذ الطباعة 

 استنزاف المعجونة، (مثالً 

 المجفف األسطواني، بالهواء الحار، على الرام التجفيف
التبقيع على األرضيات البيضاء، تساقط أو تكسر 

 المعجونة

 إضافة نشارة الخشب الرطبة الترطيب
 انتظام وتجانس عملية التثبيت، 

 منع تكسر معجونة الطباعة أو ظهور التلطيخ.

 التثبيت

بالتبخير بدرجات  الرطوبةالتحميص والتخلص من 

أو التبخير تحت الضغط العالي  HTSالحرارة العالية 

HPE 

بقع أو تنقيط صباغ، تغير اللون، التبقيع على 

 األرضيات البيضاء بسبب تصعد الصباغ.

 الشطف وحمامات الغسيل بالغواسل على آلة الونش الغسيل
التبقيع على األرضيات البيضاء بسبب عدم التخلص 

 ل من المعجونة.الكام

 أخطاء في عمليات اإلنهاء استخدام تجهيزات وآالت اإلنهاء التجفيف واإلنهاء
 

 ( مختلف آالت وطرائق الطباعة:211: يبين الجدول )آالت وطرائق الطباعة -13-3
 

 (211)الجدول 

 آالت وطرائق الطباعة

 قاذف الحبر الورق الحراري الطباعياللوح  الشاشة األسطوانية المحفورة القالب المحفور نوع الطباعة

 قليلة كبيرة قليلة كبيرة كبيرة اإلنتاجية

 دقيقة جداً  دقيقة متوسطة متوسطة غير دقيقة )خشنة( فنيات التصميم

القابلية لتصميم األزياء 

 )قياس وحدة الطباعة(
 كبيرة كبيرة وسط / كبيرة وسط صغيرة

 أكثر مرونة مرنة / غير مرنة مرنة المرونةقليلة  غير مرنة الكميات الالزم طباعتها

 جيدة جيدة متوسطة متوسطة سيئة بيئة العمل

 سريعة متوسطة متوسطة متوسطة بسيطة تلبية الزبون

 تحت التطوير معتمدة صناعياً  المستوى التقني

 قليلة التطبيق غير اقتصادية طريقة رائجة وشعبية طريقة قديمة تعليقات أخرى
 

 ( مبدأ عمل الشاشات المسطحة والدوارة:000و 002و 002) األشكالونرى في 
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 (002)الشكل 

 
 (002الشكل )

 
 : الطباعة بالشاشة األسطوانية المحفورة )الرولو((000)الشكل 

 

عجونة عادة من الصباغ الذي يشترط فيه الثبات تجاه الحرارة م: يتم تحضير التركيب معجونة الطباعة -13-4

الالزمة لعملية التثبيت عند العمل بطريقة المبخر، أو الحرارة الرطبة عند العمل بتقنية المبخر النجمي، الجافة 

ويضاف لها المثخن منعا لرحالن الصباغ وتراجع دقة عملية الطباعة، وحمض غير طيار كحمض الطرطر أو 

 و البعثرةأ ة الالحقة، وعوامل التسويةحمض الليمون، ومانع إرجاع كي ال تتأثر األصبغة بشروط العمليات الحراري

، ومانع الرغوة ألن الرغوة تسيء لعملية الطباعة والتصاق بعضاً لضمان عدم تجمع األصبغة على بعضها 

( نموذجاً 022المعجونة بالنسيج المراد طباعته، والكارير للضرورة بحسب تقنية التثبيت الالحقة، ويبين الجدول )

 لتركيب معجونة مناسبة:

  (022)لجدول ا

 تركيب معجونة الطباعة

 HPEالتثبيت بالتبخير تحت الضغط العالي  HTSالتثبيت بالتبخير بدرجات الحرارة العالية  المكون

 ما يلزم ما يلزم صباغ مبعثر )ديسبرس(

( 12-22ماء دافئ: )  غ 322-022 غ 322-022 م 

 غ 122-122 غ 122-122 مثخن

 غ 3-2 غ 3-2 حمض الطرطر

 غ 2-2 غ 2-2 مانع إرجاع

 غ 1-2 غ 1-2 عوامل تسوية وموانع رغوة

 غ 32-2 / كارير

 غ 2222 غ 2222 اإلجمالي
  Locust Bean + CMC, Locust Bean + Na-Alginate or Locust Bean + CMC + Na-Alginate أمثلة عن المثخنات

 

 تثبيت تجفيف طباعة معجونة الطباعة
 

( مرحلة التثبيت بقصد انتشار الجزيئات 022عملية الطباعة كما يبين الجدول ) تلي: التثبيتمرحلة  -13-5

الصباغية من سطح األلياف النسيجية باتجاه العمق، ويلعب المثخن دوره هنا في منعه من تطاير الصباغ باالتجاه 
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إحدى التقنيتين: إما تحت الضغط المعاكس، أي من سطح النسيج باتجاه الهواء المحيط، وقد تجري هذه المرحلة ب

 : HTSأو تحت درجات الحرارة العالية  HPEالعالي 

 (022)الجدول 

 مرحلة التثبيت

 مالحظات الزمن درجة الحرارة الطريقة

 المجفف األسطواني، الرام، مجفف الهواء الساخن ثانية 202-12 م   022-022 التحميص

التثبيت بالتبخير بدرجات الحرارة العالية 

HTS 

 لبعض األصبغة دقيقة 1-3 م   212

 لعموم أنواع األقمشة المحاكة المضخمة دقيقة 1-1 م   212

 لأللوان الغامقة دقيقة 1-3 م   212

 دقيقة 32 م   HPE 232التثبيت بالتبخير تحت الضغط العالي 
 المبخر النجمي، كوخ التبخير )مبخر كوتاج(، 

 KSمبخر ماستر، مبخر 
 

 ( المخطط الحراري لتوازن الماء مع البخار عند التثبيت الحراري:003ونرى في الشكل )
 

 
 (003)الشكل 

 

 ( بعضاً من تجهيزات التثبيت:002الشكل )و (020الجدول ) : نستعرض فينماذج آالت التثبيت -13-6
 

 (020الشكل )

 نماذج آالت التثبيت

 العالمة التجارية
 الشركة 

 الصانعة

 العرض الفعلي 

 متر

 سعة القماش 

 متر

السرعة 

 متر/ دقيقة

 ارتفاع الحلقة

 متر

Storks: Universal Loop 

Steamer 
Storks 2.1-3.2 

022-222-

122 
 3.2-0.1األعظمي:  23-21

Olchikine Storks 

Universal Loop Steamer 

Olchikine 

Industry 
2.1-3.2 022-222 32-201 / 

Universal Loop Ager Artos / 222 غرفة /   3.2-0.1األعظمي:  201-32 م 

NT type 

Continuous Loop Steamer 

Nakao 

 Iron Works 
/ غرفة 212 0.1  0.1األعظمي:  01-1 م 

KI Loop Steamer 
Showa 

machinary 
 انش 12-12-12

022-222-

122 
 3.2األعظمي:   12-222

Universal Loop Ager I type Japan Artos / / 31-12 2.31-0.1 

 



314 
 

 
 : بعض تجهيزات التثبيت(002)الشكل 

 

(، 023: تتباين شروط عملية التثبيت الحرارية من تقنية ألخرى كما يبين الجدول )شروط عملية التثبيت -13-7

ص تتناسب مع طبيعة األصبغة أو النسيج المطبوع، إذ يتسبب التثبيت بالتحميوتمتلك كل تقنية مواصفات  خاصة بها 

مثالً بتصعد كمية ال بأس بها من األصبغة، ما يعني ضرورة تطبيق العملية الطباعية بأصبغة من األصبغة الكبيرة 

تثبيت بالبخار ذاك الالحجم، في حين أن أقل كمية تصعد نجدها بتقنية التثبيت بالبخار المشبع، ويتوسط بين هذا و

 الساخن جداً.

 (023)الجدول 
 شروط عملية التثبيت

 طريقة التثبيت
 HPEالتثبيت تحت الضغط العالي    HTSالتثبيت بالتبخير بالحرارة العالية  التثبيت بالتحميص

 Batch-wiseوجبات  مستمر مستمر مستمر

 متوسطة قليلة كبيرة كبيرة اإلنتاجية

 مناسب قابل للتطبيق متوسط على األقمشة المحاكةقابلية التطبيق 

 بخار مشبع بخار ساخن جداً  بدون رطوبة أنواع أوساط نقل الحرارة 

/ 022~022 الشروط / 212 دقائق 1~1م  / 232 دقائق 1~1م   دقيقة 32م 

 ضروري ال يحتاج  ال يحتاج ضرورة إحكام اإلغالق

 جيدة متوسطة غير جيدة المعالجة

 جيدة متوسطة سيئة خواص المثخنتراجع 

 عالي متوسط منخفض المردود اللوني

 قاتم قوي حاد –قوي  وضوح الطباعة

 كبير متوسط قليل اختراق المعجونة للخلف

 مرتفعة قليلة متوسط نسبة أخطاء العمل

 الغسيل النهائي الغسيل اإلرجاعي الغسيل األولي التثبيت التجفيف الطباعة
 

: تهدف عمليات الشطف والغسيل للتخلص من كل المواد الداخلة في تركيب الشطف والغسيلعمليات  -13-8

معجونة الطباعة، في الوقت الذي نجد أنه من الضروري جداً أال يرافق عمليات الشطف تلون وتلوث األرضيات 

اء أكانت لنا هذه النتائج، سوالبيضاء أو الفاتحة اللون، لذا فإن أول ما نفكر فيه هو انتقاء الكيماويات التي تضمن 

مواد قصر باألكسدة أو اإلرجاع، وبحيث ال تؤثر سلبا على أناقة وجودة الطباعة ذاتها، ونستعرض في الجدول 

 ( مختلف هذه العمليات:022)

 (022)الجدول 

 عمليات الغسيل والشطف

 حمام بغواسل منخفضة التركيز، ويستحسن الشطف بماء جار   الغسيل األولي

( لتجنب التبقيع على األرضيات البيضاء 12يتم بحرارة ) الغسيل الدافئ  م 

 الغسيل اإلرجاعي
 : أيونيةغ/ل غواسل ال  (0-2)غ/ل هيدروسلفيت الصوديوم +  (0-2)غ/ل هيدروكسيد الصوديوم +  (2-0)

 دقيقة 02/(م   12-12)

 حمام شطف ساخن يتبعه حمام بارد الغسيل النهائي

 الطريقة، اآلالت، المواد، االستخدام، التصميم الهدف: اختيار

 الصباغ

 المثخن

 الكارير

المواد المساعدة 

 شروط المعالجة

: تقنية التثبيت المثلى، زمن وحرارة التثبيت المثلى، انسجام الكيماويات وثبات معجونة الطباعة األخيرة، البند الواجب بحثه

 أثر العمليات المختارة على الثباتيات وعلى البيئة. 

: قوة اللون واتجاهه، خواص الطباعة )تسوية، دقة، تبقيع، انزياح، عالمات، هجرة(، خواص التصميم ميزات الطباعة

 اد، قوة اللون على الوجه، االختراق للخلف(، التبقيع على األرضيات البيضاء )النزف، تراجع خواص المثخن(.)ح

 : تأثير لكر الشاشة، تأثر المواد الالصقة، تأثر الدقة )الحدودية(، تراجع خواص المثخن.المؤثرات على عمليات الطباعة
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كثيراً ، ولكل تقنية تثبيت نجد مثخناً أمثل نسبياً، وبعضاً : تتباين خواص المثخنات جداً عن بعضها المثخنات -13-9

( والشكل 021ما تجري عملية مزج بين أنواع مثخنات  عدة وصوالً لشروط طباعة  أفضل كما يبين الجدول )

(001:) 

 (021)الجدول 

 الصوديومألجينات  سيليلوز نشاء معدل المواصفات الخواص

  ○ ● طباعة الغوامق، اللون السطحي، اللمعان القدرة التلوينية
 ● ○ ○ كثافة البضاعة االختراق 

 ● ● ○ عالمات االحتكاك التناثر، البقع، قوة الطباعة السطحية

 ∆ ○ ● عدم تسوية التغبير أو النقل

 ● ○ ○ عدم تسوية السيولة

 ∆ ● ● الضغط خواص الطباعة

 ● ● ○ الغسيل النهائي التثخينتراجع 

 ∆ ∆ ○ حمض، قلويات، أمالح معدنية مقاومة الكيماويات

 ● ○ ○ تغير اللزوجة مقاومة التمديد

 ∆ ○ ● ألياف تركيبية صوف، حرير، مقاومة المواد

 
 (001)الشكل 

 

تأثير بعض أصناف ( 001(، والشكل )021: يبين الجدول )تأثير الكارير على الثباتية تجاه النور -13-11

 الكارير على معدالت التثبيت:

 (021)الجدول 
 على النور يةتأثير الكارير على الثبات

 HG-FSديسبرس أسود  BN-SE 22%ديسبرس أحمر  %3 الكارير

/  HPE :232التثبيت تحت الضغط العالي   5 6 دقيقة 32م 

 5 6 بدون كارير

 5-4 6 يوريا

 6 4 (Clarientمن كالرينت ) ODكارير ديالتين 

 
 (001)الشكل 

 :طباعةالنماذج لتقنيات  -13-11
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: تتم عملية الطباعة في هذه التقنية بتطبيق أداة الطباعة سواًء أكانت شاشة حريرية أم أسطوانة الطباعة المباشرة

مليات لتصير جاهزةً لعمحفورة على القماش مباشرة، ولتتعرض بعدها لعمليات التجفيف فالتثبيت الحراري، 

 (:001الشطف والغسيل والتجهيز النهائي كما في الشكل )

 
 : الطباعة المباشرة(001)الشكل 

 

: يتم تطبيق هذه التقنية عادة بتطبيق معجونة قلع يمكنها تعرية لون الصباغ، لتترك مكانها فراغاً يعيد طباعة القلع

(، ويشترط لتطبيقها أن يكون القماش مصبوغاً بأصبغة ديسبرس 001البضاعة مكانها للونها الخام كما في الشكل )

 قابلة  للقلع، وهو ما نجده موضحاً في الكتالوكات الخاصة بأصبغة الديسبرس المبعثرة:

 
 (001)الشكل 

 

 : يتم تطبيق هذه التقنية عادة بتطبيق معجونة قلع يمكنها تعرية لون الصباغ كما في الشكلطباعة القلع الملونة

(، ممزوجة مع أصبغها مقاومة للقلع، لتترك مكانها فراغاً مطبوعاً باألصبغة الجديدة، ويشترط لتطبيقها أن 001)

 يكون القماش مصبوغاً بأصبغة ديسبرس قابلة  للقلع:

 
 (001)الشكل 

نية التي تعمل ( على مبدأ قاذف خاص باألحبار بذات التق032: تقوم هذه التقنية كما في الشكل )تقنية قاذف الحبر

 قطعة واحدة أو أكثر: يزاتها إمكانية تنفيذها بدءاً منبها طابعات الحاسوب، لذا فإن من أهم مم

  
 ( 032)الشكل 
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على تحميل مجموعة أصبغة بتصميم معين  (032كما نرى في الشكل ) : تقوم هذه التقنيةطريقة الورق الحراري

على ورق نقال، ومن ثم تطبيق هذا الورق على البضاعة المراد طباعتها، ليصار لرفع الحرارة على الورق ليتصعد 

 الصباغ من الورق باتجاه البضاعة، نتبعها بتعريض البضاعة لمعالجة حرارية معينة لتثبيت الصباغ على البضاعة:

 
 (032)الشكل 

 

 ( تقييم بعض تقنيات عمليات القلع والمقاومة:021: يبين الجدول )عمليات القلع والمقاومة -13-12
 

 (021)الجدول 

 التقييم البياض وقلع األرضية العمليات

 صباغة األرضية
بيت بـِ التث← الطباعة بمعجونة القلع ← تجفيف ← الطباعة بأصبغة قابلة للقلع 

HTS 
 صغيرة جيدة

 طريقة الباد
 ←الطباعة بمعجونة القلع ← تجفيف ← الطباعة بأصبغة قابلة للقلع على الباد 

 HTSالتثبيت بـِ 

 ممتازة

 واسعة

 الطباعة أوالً 

 صغيرة HTSالتثبيت بـِ ← الطباعة بمعجونة القلع ← تجفيف ← الطباعة بمعجونة ملونة 

ونة الطباعة بمعجونة القلع المل← تجفيف ← الطباعة بأصبغة قابلة للقلع على الباد 

 HTSالتثبيت بـِ ← 
 واسعة

 

 ( أهم خواص بعض طرائق الطباعة: 021: يبين الجدول )المقارنة بين طرائق الطباعة -13-13
 

 (021)الجدول 
 بقاذف الحبر بالورق بالقلع والمقاومة المباشرة الخواص

 أشكال حساسة أشكال ناعمة أشكال معقدة أشكال بسيطة تعقيد الشكل

 أشكال حساسة بسيطة معقدة بسيطة المستوى التقني

 صغيرة صغيرة كبيرة صغيرة معدالت الفشل

ِوقة ع   تطور اآلالت توفر الورق المناسب اختيار األصبغة والكيماويات المشاكل الم 

 ∆/∆-× ∆-× ○/○ ●/● انتشارها على القطن

 ∆/∆-× ○/○ ○/○ ●/● انتشارها على البوليستر

 ×/× ×/× ∆/∆ ●/● انتشارها على البوليستر/ قطن
 

( بعض نقاط المقارنة بين 021: يبين الجدول )طريقتي القلع والمقاومة لطباعة البوليسترالمقارنة بين  -13-14

 طريقتي القلع والمقاومة في طباعة البوليستر:

 (021)الجدول 
 الفحم الفعال الشالت طريقة القلوي كلور القصديري القلععامل 

 ○ ● ● ● بياض القلع واألرضية المقاومة

 ● ○ ∆ ∆ دقة الشكل

 ● ● ● ∆ سالمة صاالت العمل

 ○ ○ ○  تآكل اآلالت

 ○ ∆ ○  التلوث

 ○ ○ ● ∆ الوفر

 ∆ ○ ● ضبط األلوان
 

 جميعها شيالتية تتفكك بالقلوي آزو نمط أصبغة القلع

 ال شيء ال شيالتية  ثابتة بالقلوي غير قابلة لإلرجاع نمط فعالية األلوان

 ∆ ● االنتشار
 

∆ 
 

( مقارنة بين طرائق الطباعة على 022: يبين الجدول )المقارنة بين طرائق الطباعة على البوليستر -13-15

 البوليستر:
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 (021)الجدول 

 مع المقاومةالقلع  المقاومة القلع المباشرة لطباعة

 كبير كبير كبير منخفض تنوع التصاميم

 متوسطة متوسطة صعبة سهلة العمليات

 متوسطة متوسطة عالية منخفضة كلف اإلنتاج

 متوسطة متوسطة منخفضة عالية سرعة اإلنتاج

 عالية متوسطة عالية منخفضة حدوث األخطاء

 عالية عالية عالية متوسطة المستوى التقني
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 البحث الخامس
 

 المراقبة المخبرية لعمليات الطباعة
 

  المقدمة:

بدايةً  انتهائه، إذ نتأكداحل الثالث: قبل العمل وأثنائه وتتم مراقبة حسن أداء العمل في أقسام المطبعة عبر المر   

من سالمة لف القماش وعرضه وعدم وجود تكسير أو تجعيد أو ميول بعد التأكد من سالمة المواد األولية الالزمة، 

دم ، وعبعضاً وندقق أثناء تنفيذ عملية الطباعة من تطابق اتجاه ودرجة عمق األلوان وعدم انزياحها عن بعضها 

يء للحدودية المطلوبة في التصاميم الدقيقة خاصةً، وأخيراً نختبر الجودة من وجود أي تشرب جانبي للتصميم يس

 و... إضافة لدرجة التبقيع على األرضيات البيضاء.  والنورحيث الثباتيات على االحتكاك والغسيل 

 : يتوجب ضبط أسباب العمل التالية:المراقبة قبل العمل -1

 األلجينات والنشاء والصمغ.اختبار فعالية ونقاوة المثخنات مثل  -1

 اختبار القوة اإلرجاعية لهيدروسلفيت الصوديوم أو الرونغاليت عند درجة حرارة العمل الالزمة. -0

 اختبار محاليل المثخنات ومعاجين الطباعة المحضرة مسبقاً ودرجة لزوجتها وتجانسها. -3

 لحفر والخدوش.تفتيش شاشات الطباعة والتأكد من خلوها من عيوب التصميم وا -2

 مطابقة أرقام الرسم فيما بين التصميم على الورق " الكالك " والشاشات الموافقة. -1

 تفتيش القاشطة والتأكد من سالمتها من الخدوش ونظافتها من بقايا عمليات الطباعة السابقة. -1

 لقشطلغسيل واغم حركتها مع فراشي اتفتيش حصيرة الطباعة والتأكد من سالمتها ونظافتها وتنا -1

 ومعايرتها.

 التأكد من مطابقة ألوان المعاجين لأللوان المطلوبة. -1

 تفتيش الحماالت والمحاور والحساسات الكهربائية في خطوط الطباعة اآللية. -1

 اختبار الالصق على الحصيرة والتأكد من قدرته على تثبيت القماش. -22

 سالمة شروط العمل مجتمعةً.تطبيق عملية طباعة تجريبية للتحقق من  -22

 المراقبة أثناء العمل: -2

 مراقبة الحواشي عند بدء العمل للتأكد من مطابقتها للمساحة المخصصة لها على الحصيرة. -2

 تالفي حدوث أي عملية تكسير أو تجعد أثناء مرور القماش على الحصيرة. -0

 ان والتمركز لمنع لف الحواشي.مراقبة ومعايرة دخول القماش وضبط عمليات الشد والميز -3

 التأكد من سالمة أداء آلة الطباعة وملحقاتها التكميلية. -2

 إيقاف اآللة عند ظهور أي عالمة ملونة مخالفة أو غير مطبوعة والتحري عن السبب. -1

 التأكد من عدم تجمع أي نوع  من األوساخ تحت الحماالت أو المحاور بعد بدء العمل. -1

 د العمل بطريقة الطباعة باإلزالة من لزوجة المعجونة وسرعة جفافها.التأكد عن -1

 المراقبة المستمرة للشاشات إليقاف اآللة عند تعرض أي  منها ألي تضرر جراء العمل. -1

. 002-212م  وحرارة التثبيت عند  212-221عند  البيغماناتضبط درجة حرارة التجفيف مع  -1  م 

أثناء التجفيف أو التثبيت منعاً لتقاطر الماء على المطبوعات وتشويهها تجنب أي تكاثف للبخار  -22

 بما ال يمكننا إصالحه.

ثانية لألنواع الحساسة  12م  خالل  222اعتماد مباخر سريعة يمكننا معها الوصول لدرجة حرارة  -22

 التي تتطلب هكذا شروط.

 تبقيع على األرضيات البيضاء.مراقبة جدوى عمليات الغسيل وإعادتها في حال ظهور أي  -20

 تطبيق عمليات التهوية المناسبة التالية لعمليات التجفيف أو التثبيت وخاصة مع أصبغة األحواض. -23

 تجويد خياطة رؤوس األثواب متانةً وتوازياً. -22
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 التأكد من درجات حرارة وضغوط ورطوبة المباخر المناسبة لكل صنف أثناء التثبيت.  -21

عينات من القماش المبخر وتدقيق التجانس اللوني بين الحاشيتين مع الوسط وعلى كامل  تفتيش -21

 البضاعة.

 التأكد من نظافة أحواض المعجونة. -21

 مراقبة القماش عند خروجه من عمليات التجفيف أو الغسيل وتدارك أي خلل. -21

 المراقبة بعد التشغيل: -3

 التثبيت مع عمق واتجاه اللون المطلوب.مقارنة اللون الناتج بعد عمليات  -2

 تطبيق اختبارات الثباتية. -0

مقارنة درجات بياض األرضيات قبل وبعد عمليات الغسيل النظامية باستخدام تجهيزات خاصة  -3

 معتمدة.
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 السادسالبحث 
 

 المالحظات العملية وأخطاء عمليات الطباعة
 

 :الطباعة الناتجة عن خطأ في القماشأخطاء  -1

ى الطباعة عل قدرة معجونة لتراجعزائد لخيوط الحدف أو السداء البرم ال: يؤدي البر  غير النظامي للخيط -1-1

 : (030)، ويظهر هذا الخطأ كخدوش في القماش كما تشير إليه األسهم في الشكل النفوذ في القماش
 

 
  (030) الشكل

 

: ال تمتص عقدة الخيط معجونة الطباعة فتظهر في القماش المطبوع على شكل نقطة غير القماشعقدة في  -1-2

 .قماشلل بحسب اللون األصلي األبيض النقطة بيضاء  والذي تظهر فيه (033)مطبوعة كما تشير الدائرة في الشكل 
 

 
  (033) الشكل

 

 : أخطاء الطباعة الناتجة عن عمل أجهزة منطقة دخول القماش -2

: يؤدي توقف فرشاة التنظيف عن العمل في منطقة الدخول اللتصاق الخيوط والزغب على فرشاة التنظيف -2-1

يمكن أن تنفك بعد التجفيف فيظهر مكانها خط بلون القماش األصلي كما الطباعة على شكل خطوط  بعدالقماش 

 :(032)يظهر في الشكل 

 
 (032)الشكل 
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: يؤثر شد القماش في منطقة الدخول على جودة الطباعة التفتيح والشد في منطقة دخول القماش اجهاز -2-2

جهاز التفتيح أن يؤدي عمله بدون شد القماش ل يمكن، وال تجعدالومنع لدوره األساسي في استواء سطح القماش 

، رولو الجهاز ىيتجمع القماش من أحد طرفيه من قبل أحد جهازي التفتيح علف، استجابته للتفتيح في هذه الحالة لعدم

الذي يشير السهم األبيض فيه إلى مكان  (031)كامالً في منطقة الدخول كما يظهر في الشكل يكون شده بالتالي ال و

 فيبقى دون طباعة:عليه وهو مطوي  الشاشةالطي الذي بقي أبيض لمرور 
 

 
 (031)الشكل 

 

الصحيح لدخول القماش إلى سير عدم عمل جهاز المركزة )التفتيح( بشكله  : يؤديجهاز التفتيح والمركزة -2-3

، وغالباً ما يحدث مثل هذا الخطأ عند عدم ربط ثوبين عند المدخل صورة  مائلة مسبباً ميول التصميمالطباعة ب

كزة ، ويلعب جهاز المرنزياحاً كبيراً يؤدي لميول الرسمبصورة  نظامية وبالتالي عدم تطابق طرفيهما ما يسبب ا

 المائل وتصحيحها. دوره في ضبط عملية الدخول 

: يؤدي اختالف شد القماش في منطقة الطباعة الختالف درجة جهاز تنظيم التوقيت بين المدخل والسير -2-4

ظام سير لضبط انتامتصاص المعجونة، لذا فإنه من الضروري جداً مساواة سرعة تلقيم القماش الداخل مع سرعة ال

 القماش المطبوع. سطح اللون على كامل  وتسوية درجة عمق

: يصعب عند طباعة القماش السميك أخطاء الطباعة الناجمة عن وحدة غسيل سير الطباعة والمعجونة -2-5

 ، أما في حال طباعة القماشخامومطبوع  :بوجهين فصير، ما يبقيه خاماً  الخلفي لقماشاوجه إلى المعجونة  اختراق

معجونة في هذه الحالة السير باليتسخ طبوعاً على الوجهين، ولكن إلى الوجه اآلخر فيظهر مالمعجونة تصل فالرقيق 

بعد إكمال السير دورته ووصول المكان المتسخ تحت الشاشات من جديد  على صفاء اللونما يؤدي للتأثير سلباً 

 :(031)فيختلط مع اللون المعطى من الشاشات ما يحدث تغيراً في اللون كما يشير السهم في الشكل 

 
 (031)الشكل 
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بشريط الصق منعاً  إغالقهامفتوحة دون  الشاشةثقوب  توترك الشاشةوعندما يكون القماش أقل عرضاً من    

ت هد ر المعجونة ويتسخ السير ما يؤدي التساخ الشاشات األخرى فتختلط المعجونة  ،النسياب المعجونة على السير

صل إلى لت للشاشةالسطح الخارجي  إلىالمعجونة  تقالعالوةً عن ان، مسببةً تراجع صفاء اللون بعضاً ا مع بعضه

أطراف القماش ما يؤدي لطبع أطراف القماش بالمعجونة المنسابة على السير وهذا ما يحدث غالبا كما في اإلطار 

 .   (031)من الشكل 

سداد بسبب ان بشوائب أو أوساخ أو زغب لعالمات عدم طباعة على القماش الشاشةكما يؤدي اتساخ سطح    

 ، وال يمكننا إصالح األمر إال بمسح وتنظيف السطح من كل العوالق. فتحاته

ويؤدي اختالف ارتفاع الكارد على عرض القماش بين الطرفين أو اختالف ضغط الممسحة بين الطرفين    

الضغط  نم الغامقةالمنطقة )الختالف كمية الضغط على المعجونة من الطرفين فيختلف عمق اللون بين الطرفين 

 :(031)كما في الشكل  (األعلى

 
 (031)الشكل 

كما يتوجب رفع الكادر من الطرفين عند طباعة القماش السميك منعاً الرتفاع معدالت الضغط وبالتالي لطمس     

ظاهر ، في حين يتوجب خفض الكادر مع القماش الرقيق كي تصيب المعجونة كامل السطح المراد طباعته، ويؤدي 

الداخلي للطمس أيضاً  الشاشةوعدم مسح سطح  على محيطها الشاشةرفع الراكل إلى األعلى ودوران المعجونة مع 

بسبب  لشاشةا، في حين يؤدي تقريب الراكل لكسر قبل وصولها إلى منطقة ضغط الراكلالمتالء الثقوب بالمعجونة 

 االحتكاك. 

: ال يتمكن الحساس أحياناً بسبب قربه من السطح الخطأ الناتج عن حساس مستوى المعجونة داخل الشاشة -2-6

الكبيرة من نقل اإلشارة الهوائية بالحاجة العالية للمعجونة ما يؤدي لتأخر المضخة  التصميم مساحةو للشاشة الداخلي

  (.031)في أداء عملها على الشكل المطلوب لتظهر معنا بالنتيجة مساحات بيضاء كما يبين الشكل 

الضغط غير المتساوي للممسحة  مثل سير الطباعة غير المستوي أو (031)وهناك أسباب أخرى تؤدي للشكل    

 :العرضعلى 

  
 (031(                                          الشكل )031)الشكل                                               

 

لطخات تقلل من وضوح وحدودية الرسم المطبوع بسبب انخفاض لزوجة المعجونة أو التراكيز  :السيالن -2-7

بطء سير اآللة أو توقفها برهةً قصيرة مع أو ، الصباغ أو المواد الماصة للرطوبةالعالية لبعض مكوناتها مثل 

 بالمعجونة ...   الشاشةامتالء 
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ما نحتاج معه لضغوط  عالية ليظهر اللون  الشاشةسيابها من فتحات كما تؤدي اللزوجة العالية للمعجونة لعدم ان   

 بدرجة عمق  منخفضة.

وتداخله مع رسوم أخرى كما يبين اإلطار األحمر في الشكل  الشاشة: ويسبب انزياح الرسم من انزياح الكادر -2-8

خطاء في إعداد الرسم أو ألهذا االنزياح عدم االلتصاق الجيد للقماش على السير أو  سبب قد يكون أو، (022)

بب وجود بقايا البذور أو بسط كالنبس وكما قد نرى بقعاً على شكل نقاط صغيرة لوجود شوائب في الخي ،تصويره

إلى هذه  (022)شوائب في المعجونة لعدم تصفيتها أو مزجها جيداً عند تحضيرها ، ويشير السهم في الشكل 

 :اللطخات
 

 
 (022)الشكل 

 

وحصيرة الطباعة ببقايا المعجونة غير الجافة  الشاشات األسطوانيةتتسخ  أخطاء الطباعة الناجمة عن الفرن: -3

الماء )بخروج القماش غير كامل الجفاف بسبب انخفاض حرارة المجفف ما يترك مجاالً لتبخر عوامل االستحالب 

خت المنطقة الصفراء إذ اتس (022)القماش الالحق كما يبين الشكل  على، وتظهر عالمات االتساخ (أو زيت الكاز

 : باللون البني

 
(022) 

 

كما يمكن أن ينتج هذا الخطأ بتالمس قماشتين غير جافتين أو قماش غير كامل الجفاف بأي  من تجهيزات آلة    

ام ن أو الر، وكذلك يسبب ارتفاع درجة حرارة الفرلالحق المطبوع أو المراد طباعتهالطباعة حيث يمر القماش ا

للقماش على الرام لمالمسته أرض الرام ما يسبب اتساخه  ، كما ويؤدي عدم الشد الكافيالصفرار اللون األبيض

 : (020)ن زيت الكاز " كما يبين الشكل أو احتراقه أيضاً " بشروط  خاصة كأن يكون حامالً آلثار  م
 

 
 (020)الشكل 



325 
 

 تداركاً مراوح عند إيقاف الرام أو الفرن لخفض درجة الحرارة الومن الضروري االنتباه لضرورة إيقاف    

هذه المعجونة على زيت الكاز فمن الضروري المحافظة على دوران  ءداخله، أما في حال احتواالحتراق القماش 

، وهذا ما يميز العمل بالمعجونة المائية التي حويل جو صالة العمل إلى جو  خانقمنعاً لتبخر زيت الكاز وت المراوح

ستخدام معجونة الكاز يقتصر على بعض أعمال الطباعة ، لذا فإن ايةً مقارنةً مع معجونة زيت الكازتعتبر صح

 بعهاط، أما طباعة األغراض الصحية أو الغذائية فيستحسن معدالت البريق األعلى لهابرغم سميته للثباتيات و

 بالمعجونة المائية.

 :أخطاء الطباعة الناجمة عن أمور متفرقة -4

 :(023)القماش المطبوع كما في الشكل  على: تظهر الرا  عالمات دبابيس أو لقاطات -4-1
 

 
 (023)الشكل 

 

ماء أو أي سائل آخر على القماش قبل تجفيفه وتثبيته لتشكل لطخات تظهر  قطرة: يؤدي سقوط البخارتقاطر  -4-2

 : (022)على سطح القماش كما هو واضح في الشكل 
 

 
 (022)الشكل 

 

للطختين على شكل خطين متوازيين ناتجين عن حياكة طرفي ثوبين من  (021)ويشير السهمان في الشكل    

، لذا فإنه من الضروري اجتناب إطالة الرؤوس عند قماش على الرول في المدخلالقماش لوصلهما معا عند لف ال

 : األثواب منعاً لمثل هذه الظاهرة خياطة

 
 (021)الشكل 
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: يسبب توقف ضخ المعجونة بسبب انتهائها أو توقف عمل الحساسات بسبب انسدادها توقف ضخ المعجونة -4-3

 : لحالة توقف ضخ المعجونة (021)الشكل لسبب  أو آلخر لظهور بعض البقع الخام كما في 

 
 (021)الشكل 

 

بظهور  سببتفيبين العيب الناتج عن اختالط المعجونة ببعضها برغم عدم غسيل القالب ما  (021)أما الشكل    

 : الزهرة بلونين مختلفين

 
 (021)الشكل 

 

 :ل عيار أو مطابقة القوالباللون عند تماس لونين بسبب أخطاء الرسم أو اختالتراكب  (021)ويبين الشكل    

 
 (021)الشكل 

 

 :حالة نقص لون ضمن الورقة (021)ويبين الشكل    

 
 (021)الشكل 

 

يؤدي وجود بعض األلياف النسيجية على سطح النسيج لمنع وصول المعجونة لألماكن التي تغطيها هذه البقايا    

 : (012)كما هو واضح في الشكل 
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 (012)الشكل 

 

ونة إليها جيؤدي بقايا تكسير للقماش بعد تحضيره األولي على الرام لعدم الشد الكافي لتشكل ثنيات ال تصل المع   

 : (012)ضح في الشكل كما وا

 
 (012)الشكل 

 

يؤدي االختالف بين مجموعة األلوان الصعبة التطبيق وبخاصة عندما تكون ألوان فاتحة الختالفات ينعكس على    

 :(010)كامل الرسم بشكل  واضح  أحياناً كما في الشكل 
 

 
   (010)الشكل 

         

ويؤدي أيضاً اختالف لون حاشية القماش عن القماش ذاته بسبب فروق الضغط لعدم تناسب األلوان مع بعضها    

 :(013)كما هو واضح في الشكل  بعضاً 

 
 (013)الشكل 
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 الملحقات

 المصطلحات العلمية بحسب ترتيب األبجدية االنكليزية

 Absorption  band عصبة امتصاص

 Accelerate ي س رع ، ي ع جل

 Accurate دقيق ، مضبوط

 Acid  dyes أصبغة حمضية

 Action فعل ، تأثير

 Activity فعالية

 Adsorption امتزاز

 Adsorption  isotherm امتزاز متساوي الدرجة

 Affinity ألفة

 After  -  treatment معالجة متأخرة

 Aggregation تجمع أو تكتل

 Agitation بالتحريكتحريك أو اإلثارة 

 Alicyclic دهني حلقي

 Alteration تغيير

 Alternative ، خياري " أحد األمرين المخير بينهما " بديل

 Amorphous عديم الشكل " ال بلوري "

 Amphoteric مذبذب " حمضي أو قلوي بحسب طبيعة الوسط "

 Amorphous عديم الشكل أو ال بلوري

 Amplifier مكبر

 Anion سالبة أو شرسبة أيون

 Anti - crease  finishes تجهيز ضد التجعد

 Anti - felt  finishes تجهيز ضد التلبد

 Appearance هيئة ، مظهر خارجي

 Apparatus جهاز

 Application تطبيق

 Approximation تقدير تقريبي أو تقريب

 Aqueous مائي

 Attificial صنعي

 Aromatic عطري

 Ash رماد

 Assessement تقييم

 Assistant مساعد

 Atactic غير متماثل التركيب

م " صاد موصد "  Autoclave ِمح 

 Auxiliary مساعد ، ملحق

 Auxochrome زمرة مساعدة لتعزيز اللون في الجزيء الصباغي

ي س ر تاح ، م   Available م 

 Back  reaction تفاعل عكسي

 Base أساس

 Bath صباغة أو معالجة "حمام " حوض 

 Baume  degree درجة بوميه

 Binder الطباعة مثالً " بيغماناترابط " الصق لحبيبات 

 Bleaching تبييض أو قصر

 Bleeding اختالط األلوان عند الغسيل " الحلل "

 Blend يخلط أو يمزج

 Balance ميزان

 Base ، أساسقاعدة

 Block كتلة
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 Block  to يطوق

 .Bluish : B يزرق : ميل اللون باتجاه األزرق

 Boiling  point درجة الغليان

 Both معاً ، على حد  سواء

 Branched  chain سلسلة متفرعة

 Brightness  colors ساطع أو زاه

 Brine محلول ملحي

 Broken  degumming  liquor حمام إزالة الصمغ

 Buffer موقي

 Buffer  solution أساس ضعيفين مع ملح لهما "محلول موقي " حمض أو 

 Build  up تراكم الصباغ " عملية بناء اللون "

 Carrier حامل

 Cation رجبةاأيون موجبة أو ش

 Caustic : Caustic  soda : صودا كاويةكاو  

 Chain سلسلة

 Chain reaction تفاعل متسلسل

يز م   Characteristic ، ميزة ، خاصيةم 

 Chromogene كروموجين

 Chromophore : حامل اللونكروموفور

 Class : Classification : تصنيفصف أو نوع

 Cloth ، ملبوساتقماش، نسيج

 Caoagulation تخثر

اِمل ع   Coefficient م 

 Colloid غروي أو غرواني

 Colourless عديم اللون

 Combination ، توليفاتحاد، تركيب

 Common  salt ملح الطعام

 Comparison مقارنة

 Complementary  colours تكامل األلوان

ق د ع   Complex م 

ك ب ر   Compound : composition : تركيبم 

 Concentration تركيز

 Condition ، ظروفشروط

 Cone ، ل ف افِة خيطكون

 Configuration تشكيل

 Conformity ، توافقانسجام

 Conjugation ترافق

 Constitution بنية ، تكوين ، قوام

 Contamination تلوث

 Content محتوى

 Continuous مستمر

 Continuous  dyeing  processes طرائق الصباغة المستمرة

 Cool يبرد

 Copolymer بوليمير مختلط " كثير حدود " أو متماثر مختلط

 Corrosion ، نخرتآكل

 Cortex القشرة

 Cotton  linters زغب القطن

 Chroma اإلشباع

 Cross – recovery مقاومة التجعد

 Cross – link روابط عرضية
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رة أو تبلور  Crystallization ب لو 

 Coupling ازدواج أو تزاوج

 Constant ثابت

 Crease تكسير

 Crease  marks خطوط أو عالمات التكسير

 Curve منحني بياني

 Cyclic حلقي

 Damage تخرب

 .Darker : D يسود أو يغمق " أغمق "

 Data معطيات

 Deaerating  agent عامل طارد للهواء

 Decolonization إزالة اللون

 Decomposition :  Decompose ، يتحللتفكك: يتفكك

 Decrease ينقص

 Deep غامق أو داكن

 Deformers  agent عامل مضاد للرغوة

 Degreasing  agent زيوت أو شحوممزيل 

 Degree ، مدىدرجة

 Demineralized  water ماء منزوع األيونات المعدنية

 Depolymerization " زوال البلمرة "زوال البلمرة 

 Derivative مشتق

 Description ، وصفنوع

 Desizing إزالة النشاء

 Desorption عكس االمتزاز

 Destructive إتالف

 Detergent منظف

ِدد، ي قِدر يني ح   Determine ، ي ع 

 Developer : development : تظهيرم ظِهر

 Developing  bath حمام التظهير

 Diagram ، شكلرسم تخطيطي

 Dielectric  constant ثابت العزل الكهربائي

 Diffusion انتشار

 Dilution ، تخفيفتمديد

 Dimerization االزدواجية

 Direct  dyes أصبغة مباشرة

 Discontinuous ، متقطعمرغير مست

 Dischargeabillity قابلية القلع أو قابلية إزالة اللون

 Dispersion تبعثر أو تشتت

بعثِر أو م شتِت  Dispersing  agent عامل م 

 Dissociation ، تفككانحالل

 Distillation تقطير

 Dry جاف

 Dull باهت أو كامد

 Dusting غبار

 Dyebath حمام الصباغة

 Dyehouse مصبغة

 Earth ، ترابيأرضي

 Effect: Efficiency ، كفايةمفعول، تأثير: فعالية

 Efflorescence : Effloresce ، يتفتت بفقد ماء التبلورتزهر: يتزهر

 Effusion تدفق
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 Elasticity مرونة

 Electrolysis تحلل كهربائي

 Electrolyte األمالح المتأينة في المحلول "كهرليت " 

    Elimination : Eliminate : يزيل أو يتخلص منإزالة، طرح

 Effect  of  metals تأثير األيونات المعدنية

 Emulsion استحالب

 Energy طاقة

 Energy  level مستوى الطاقة

ِمل زز ، ي زين ، ي ج   Enhance ي ع 

 Equation معادلة

 Equipments تجهيزات

 Error خطأ

 Ester استر

 Esterification استرة

 Evaluation ، تقييمتثمين، تقدير

 Evaporation ، تصعيدتبخير

 Exact ، مضبوطدقيق

 Exchange تبادل

 Exhaustion استنفاذ أو استهالك

 Experiment ، يجري تجربةيختبر

 Extraction استخالص

 Fabric ، مصنوعاتنسيج، قماش

 Facility ، سهولةيسر

 Fastness الثباتية

 Fastness  to  perspiration الثباتية للتعرق

 Fatty دسم

 Fet , Fatty تلبيد

 Fermentation تخمير

 Fiber ، شعيرةليف

 Fiber  glass ليف زجاجي

 Field حقل

 Fiament شعيرات مستمرة

 Fillers مواد مالئة

 Film ، طبقة رقيقةغشاء

 Fine ، دقيقناعم

 Fire  proofing مضاد للحريق

 Fire  resistant  finishes التجهيز أو اإلنهاء المقاوم للحريق

 Fixation تثبيت

 Flake قشر

 Flame لهب

 Flame  proof تجهيز ضد اللهب

 Flannelette قماش قطني منفش

 Flat منبسط

 Flocculent ، مزغب هالميصوفاني أو شبيه بالصوف

 Flow ، جريانانسياب

 Fluidity سيولة

 Fluorescence ، ألقف لورية

 Foam رغوة أو زبد

 Fold ، ثنيةطية

 Formation: Formula : صيغةتكوين
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 Friction احتكاك

 Furnace فرن

 Gas غاز

 Gas  fading انبهات األلوان بالغاز

 Good ، حقيقيجيد، سلع أو بضائع

 Granular ، محببحبيبي

 .Greenish : G ، مخضر " مائل للخضرة "يخضر

 Ground : Grind : يطحنمطحون

 Group زمرة أو مجموعة

 Handle ملمس

 Hanks شلل

 Hardness ، عسرةقساوة

 Harsh خشن

 Heavy ثقيل

 Heterocyclic حلقي غير متجانس

 Heterogenous  process عملية غير متجانسة

 High عالي

 Homogemeous متجانس

 Hot  pressing اإلجهاد أو الضغط بالحرارة " الكبس الحراري "

 Hydration إماهة

 Hydrogenation هدرجة

 Hydrophilic أو شره للماءماص 

 Hydrophobic كاره أو دفوع للماء

 Hygroscopic ماص وحافظ للرطوبة " شره للماء "

 Immature ، غير ناضجخام

 Immersion غمر

 Impurity :  Impure : مشوب أو غير نقيشائبة

 Immiscible غير ممزوج

 Indicator Device جهاز بيان

 Indigo صباغ النيلة

 Information معلومات

 Inhibitor مثبط أو كابح

 Initiator مبادر

 Insulation عزل

 In  situ  reaction تفاعل بالمكان األصلي

 Intensity الشدة

 Interfaces : سطح تماس الطبقتين حدود الفصل بين سطحين

 Intermediate متوسط

 Inter  molecular  forces قوى ما بين الجزيئات

 Ionic  links الرباط الشاردي

 Irregular ، غير منتظمشاذ

 Isoelectric  point نقطة تساوي الكهربائية

 Isomer مماكب

 I.U.P.A.C االتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية

 Izotactic متماثل التركيب

 Jet ، نافورة " قاذف خاص لبعض آالت الصباغة "ِمنف ث

 Kind ، صنفنوع

 Kinetic  energy طاقة حركية

 Layer طبقة

 Leaching : Leach : يستخلص بالغسلغسل، تصويل
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عة " عديمة اللون "  Leuco  compound مركبات الليكو الم رج 

 Level – dyeing صباغة عالية التسوية

 Levelling  agent عامل تسوية

 Liberation تحرير

 Light ، خفيفضوء، ساطع

 Light  fading اللون بالضوءانبهات 

 Light  fastness الثباتية تجاه الضوء

 Light Source مصدر ضوئي

 Limitation ، تقييدتعيين

 Linen كتان

 Linseed بذر الكتان

 Liqour  ratio نسبة الماء للقماش في حمام الصباغة

 Low منخفض

 Lumen لب

 Luminance اإلضاءة

 Lubricants مزلقات

 Lustrous التلميع بالصقل

 Lyophylic جذوب للسوائل

 Lyophobic دفوع للسوائل

 Manual يدوي

 Mark ، خطرمز، عالمة، إشارة

 Mature ، تام النموناضج

 Medium  shade لون متوسط

 Membrane غشاء

 Mercerization تحرير أو مرسرة أو تلميع القطن

 Metal معدن

 Microfibrils ألياف مجهرية

 Migration هجرة

 Mildew فطور العفن

 Milling تلبيد

 Miscible قابل للمزج

 Modification ، تغييرتعديل، تحوير

 Moisture رطوبة

 Molecularly dispered acid dyes األصبغة الحمضية المعلقة الجزيئات

 Monochromatic لون وحيد طول الموجة

 Monomer جزيء قابل للبلمرة "وحيد حد أو مونومير " 

 Mordant  dyes أصبغة مرسخة

 Multiplication تضاعف

 Musty عفن

 Neutral ، طبيعيةحمضية وال قلوية " ، معتدلة " الحيادية

 Node عقدة

 Non – swelling  finishes تجهيز أو إنهاء ضد االنتفاخ

 Non – iron  finishes " تجهيز أو إنهاء ضد الكي " لالستغناء عن عملية الكي

 Normality : Normal ، عيارييارية " قيمة التركيز العيارية ": عاديع

 Odor : Odorless : عديم الرائحةرائحة

 Oil: Oily : زيتي القوامزيت

 Oligomers سلسلة تماثرية " بوليميرية " غير مكتملة النمو

 Opaque غير شفاف

 Operation ، عمليةتشغيل

 Optimum ، مثلىأمثل
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 Ore خام

 Orientation توجيه

 Oscillate يتذبذب

 Outstanding ، رائعمعلق، بارز

 Packing تحزيم أو ترزيم

 Padding  method طريقة الباد " العصر باألسطوانات "

 Pale  shade ظل فاتح أو ألوان فاتحة

 Paste ، عجينةمعجون

 Penetration اختراق

 Permanency استمراردوام أو 

 Perspiration تعرق

 pH  value :pH األس أو الرقم الهيدروجيني

 Photocell خلية ضوئية

 Pick-up حمولة )النسبة حمولة النسيج من السائل بعد الفوالرد %( 

 Pigment ، صباغ " مادة ملونة غير حلولة بالماء "خضاب

 Plasticity لدونة

 Pollution ، تلويثتلوث

 Polyacrylonitrles بولي االكريلونتريل

 Polyamides بولي األميد

 Polyesters بولي االستر

 Polyfunctional  groups الفعاليةمجموعات بولية 

 Polymer كثير حدود أو متماثر " تماثر: تماثل  في التركيب "

 Precipitate راسب

 Pretreatment معالجة أو تحضير أولي

 Prevent ، يعوقيمنع، يحول دون

 Printing طبـاعة

 Product منتج

 Pores مسامات

 Pourable سهل السكب

 Powerful ، ضخمقوي، جبار

نع  Prevention : Prevent : يمنعم 

 Purification : Pure ، صرفتنقية، تصفية: نقي، خالص

 Pyrolysis تحلل حراري

 Quality ، خاصيةنوعية، جودة

 Radical  polymerization بلمرة جذرية أو تماثر جذري

 Range ، رتبةمجال، طبقة، صنف، صف

 Rapid سريع

 Radical جذر

 Rate ، درجةسرعة، معدل

 Ratio ، تناسب، معدلنسبة

 Rating ، تقديرتصنيف، تثمين

 Rayon حرير صناعي " شاب: ذو األلياف المقطعة والمغزولة "

 Reaction تفـاعل

 Reactive  dyes أصبغة فعالة

 Real حقيقي

 Recipe ، طريقة عملوصفة

 .Reddish : R ، محمر " مائل للحمرة "يحمر

 Redox إرجاع -أكسدة 

 Reduction إرجـاع

 Reflatance curve منحنيات انعكاس
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 Refractometer مقياس االنكسار

 Refinement : Refine ، يصفيتنقية، تصفية: ينقي

 Refrigeration تبريد

 Regenerated  Cellulose لوز مجددسيل

 Regulation تصليح أو تنظيم

 Relative نسبي

 Release يحرر

 Remain بقايا

 Removal : Remove : يزيلنزع، إزالة

 Replacement استبدال

 Reproducibillity الممكن إعادة انتاجه

 Reproduction تناسخ أو نسخة طبق األصل

 Residues ، مخلفاترواسب، بواقي

 Resin راتنج صنعي

 Resonance طنين

 Restricting يقيد أو يحصر

 Retardation : Retarder : مؤخركبح ،تأخير ،إعاقة

 Rinsed مشطوف

 Roll رول أو لفافة

 Rubberize اإلكساء بالمطاط

 Rubbing  fastness الثباتية لالحتكاك

 Saliva لعاب

 Salt  linkage روابط ملحية

 Sample مسطرة ،عينة

 Saturated مشبع

 Scarlet قرمزي أو أحمر ناري

 Scattering بعثر أو تبعثر

 Scheme خطة ،برنامج ،رسم بياني ،مخطط

 Scoured ، غليتنظيف

 Screen شاشة ،مرشح ،منخل

 Sedimentation : Sediment : رسابة " رواسب "ترسب

 Seed بذرة

 Selvage حاشية

 -Semi ، جزئينصف، شبه

 Sensitivity حساسية

 Separation : Separate ، يفصلفصل، فرز: يفرز

 Sequestering  agent عامل عزل " عامل لعزل األيونات المسببة للقساوة "

 Setting تثبيت

 Shading تعديل اللون ،تظليل

 EDTA " Shelating  agent: عامل مخلبي " عامل تحلية مثل الـ

 Shift انزياح

 Shrink انكماش " كشش "

 Shrink  proof   finishes تجهيز أو إنهاء ضد االنكماش

 Singeing إزالة الزغب بالحرق

 Skein (hank) شلة ألياف

 Sieve مصفاة ،منخل

 Silk حرير طبيعي

 Similar : Similarity : تشابهمشابه

 Slag خبث

 Sludge ، حمأةرواسب " طين "
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 Slurry  polymerization بلمرة جبلية

 Soaking نقع

 Soap صابون

 Softening : Soft  water : ماء يسرتطرية أو تليين

 Solvent مذيب ،محل

 Solution محلول

 Sorption امتزاز ،امتصاص

 Spectrophotometer مطياف ضوئي

 Spectrum طيف

 Spin يغزل ،ليف

 Spinneret مغزل

 Spinning غزل

 Spot بقعة

 Spreading انتشار

 Sprinkle ينقط ،يرش ،ينش

 Squeeze يعصر

 Stabilization : Stabile ، غير قابل لالنحاللترسيخ: ثابتيت، تثب

 Staining تبقيع

 Standard  dyeing صباغة نظامية أو معيارية

 Standing  waves أمواج مستقرة

 Stabilizer مثبت

 Staple  fiber شعيرات متقطعة ،ليف خام

 Starch نشاء

 State حالة

 Steem  setting تثبيت بالبخار ،تثبيت بخاري

 Steam  traps مصائد بخار

 Stock مخزون

 Storage خزن ،مخزون ،مخزن

 Stretching طالةإ ،سحب

ك زقوي، ضخم، هام ر   Strong ، م 

 Stripped إزالة ،تعرية

 Structure ، بناءبنية، تركيب

 sublimation : ثباتية على الحرارة الجافة " الرام "تسامي أو تصعد

 Substance مادة

 Substrate المادة األولية المراد معالجتها

 Substantive  dye صباغ مباشر ال يحتاج لمرشح

 Substitution تبادل

 Surface   active   assistant مواد مساعدة فعالة سطحياً 

 Suspension محلول معلق

 Sweetening تحلية

 Swelling انتفاخ

 Synchronous ، متواقتمتزامن

 Syndiotactic متناوب الترتيب

 Synthetic fibers ألياف صنعية أو ألياف تركيبية

 Telomerization تماثر موجه " بلمرة موجهة "

 Tensil  strength قوة الشد

 Termination ، انتهاءإنهاء

 Textile نسيج

 Thermorelaxation االسترخاء بتأثير الحرارة

 Ter polymers ميرات "متماثرات تقابلية " بولي
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 Thickening ، تغليظتثخين

 Tincture ، صبغةصبغ، لون

 Tint : درجة لونية " تغبير"لون ضعيف " فاتح "

 Titration معايرة

 Transparent شفاف

 Treatment معالجة أو عالج

 Triazo ثالثية اآلزو

 Triclinic ثالثي الميل

 Ultraviolet فوق البنفسجي

 Unicellular الخليةأحادي 

 Unripe غير ناضج

 Unshrinkable عديم االنكماش

 Unshrinkable  finishes تجهيز أو إنهاء ضد االنكماش

 Use استعمال أو استخدام

 Valency تكافؤ

 Vapour بخار

 Vat ات " حوض "ڤ

 Vat  dyes أصبغة أحواض

 Vibration اهتزاز

 Viscosity لزوجة

 Visibel مرئي

 Volatility القابلية للتطاير

 Ware منتجات

 Warming : Warm : دافئ أو حار نوعاً ماتسخين

 Warp ، سداءسداة

 Wash  fastness ثباتية للغسيل

 Wash - off غسيل نهائي

 Waste فضالت أو نفايات

 Water  proof  finishes تجهيز أو إنهاء مقاوم للماء

 Water  repellent الماء "ال بلول " مقاوم الختراق 

 .Weakern  : W : أضعف أو أخفيضعف

 Weave ينسج

 Wet  fastness ثباتية للبلل

 Wetting  agent عامل مبلل

 Wide عريض أو واسع

 Wool صوف

 Yarn ، خيطغزل

 .Yellowish : W ، مصفر " مائل للصفرة "يصفر

 Zeta  potential كمون زيتا أو كمون الكهربية الحركية

 Zwitterion األيون المذبذبة
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 NaOCl: M.W: 74.5هيبوكلوريت الصوديو  

 ية الطبيعية والمجددةالسيللوزعامل قصر لأللياف 

غ/ل  212-212ما يعادل  ، أيدرجة بوميه 01ياً عادةً بتراكيز يتم تداول محاليل التبييض الصوديومي تجار   

 االنتباه لضعف ثبات محاليله بما يتطلب منا عدم خزنه مدداً طويلة. ، ومن الضروريكلور فعال

ويتم تحضيره بتفاعل ناشر للحرارة ناشر للحرارة يستوجب تطبيقه الحرص الشديد على التبريد المستمر،    

ليتر من محلول  122في  م   01-02كغ من غاز الكلور بدرجة حرارة  21ويجري تطبيق التفاعل عادةً بقرقرة 

 12غ/ل صود كاوي لنحصل على محلول هيبوكلوريت الصوديوم الحاوي  222الصوديوم الحاوي  يدروكسيده

ال و   غ/ل صود كاوي. 1غ/ل كلور فع 

 معايرة الكلور الفعال

عدد ليترات الكلور مقاسة في الشروط النظامية والتي يجب أن يطلقها ليتر واحد أو كيلوغرام  :الدرجة الكلورية

 كلوري بوجود حمض كلور الماء. واحد من مركب

 حسب المعادلة : HClبوجود  2Clتطلق  OCl – أيونوبما أن كل    

O2+ H 2→ Cl -+ Cl  + + 2 H  – OCl 

 .22.0، أي أن درجته الكلورية تساوي تر كلورلي 22.0وبالتالي يجب أن يطلق المحلول النظامي 

مل ماء " بالطبع لن يكون  222نحل وزناً معيناً من هيبوكلوريت الكالسيوم في  معايرة هيبو كلوريت الكالسيو :

المحلول صافياً بل معلقاً لعدم انحالل أكسيد الكالسيوم " ، ويؤخذ حجم معين من المعلق ويضاف له كمية كافية 

خل مركز ،  مل حمض 22من يود البوتاسيوم الصلب أو المحلول بحيث ال يحصل أي تلون أصفر ، كما يضاف 

مل من مطبوخ النشاء قبل نهاية التفاعل أي عندما يبدأ اللون  2ثم نعاير بثيو كبريتات الصوديوم ، ويضاف 

 باالصفرار ، وتنتهي المعايرة بزوال اللون األزرق نهائياً.

 :رة وفق التفاعلينوتجري هذه المعاي   
 

O2+ H -+ Cl  2→ I -+ 2 I  ++ 2 H  -OCl  

+ 2 NaI 4O2S2→ Na 3O2S2+ Na 2I 
 

 :م   21ونرى في الجدول التالي الدرجة الكلورية لمحلول القصر الصودي بدرجة البوميه عند 
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 استخدا  الواحدات

 تختلف الواحدات المستخدمة لتوصيف األطوال الموجية بحسب المجال الطيفي على الشكل :

 مم": يستخدم في مجال أشعة رونتجن وفوق البنفسجي. 7-22األنغستروم "

 مم" أو النانومتر: يستخدم في المجال المرئي وفوق البنفسجي. 1 -22الميلي ميكرون "

 مم": يستخدم في مجال األشعة تحت الحمراء. 3 – 22الميكرون "
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 كلية العلوم. –التحليلية: د. انصالح الخيمي، جامعة دمشق  الكيمياء

 كلية العلوم. –م. سلوى بيضون، جامعة دمشق  –د. شهير هاشم  –: د. أحمد الشالح 2المشروع 

 م. محمود جعمور  –االختبارات النسيجية: د. كميليو مقدسي 

 ، معهد اإلنماء العربي.مشكلة التلوث في البحر األبيض المتوسط: إعداد جيلدا زخيا وفريقه

 د. قنديل، وزارة التعليم العالي. –د. قادري  –المدخل إلى الكيمياء العضوية الصناعية: بيتر وايزمان، ترجمة: د. يحياوي 

 كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية. –مولدات البخار: د. جالل الملقي، جامعة دمشق 

 رمضان العلي، دار دمشق.صناعة الغزل " دراسة وتكنولوجيا ": م. 

 فحوص ومعالجة المياه المخصصة للصناعة: أ. أحمد عيران.

 طرائق معالجة مياه الصرف: د. نصر الحايك، دار األهالي بدمشق.

 ، منشأة المعارف باالسكندرية.: د. أحمد النجعاويتكنولوجيا صباغة طباعة وتجهيز األقمشة القطنية

 .ICI، 2110القطن ومزائجه مع البوليستر: حلب ندوة التطورات الحديثة في صباغة 

 .BASF، 2111ندوة الصباغة والطباعة: دمشق 

 2111المدخل لصناعة النفط: شركة شل الهولندية، ترجمة دار الترجمة والنشر لشؤون البترول، بيروت 

 تقنيات العمليات الصباغية: بالل الرفاعي، مراجعة: د. مأمون البحرة، دار البشائر

  الحديثة للعمليات الصباغية: بالل الرفاعي، االتحاد العربي للصناعات النسيجية األسس

Teinture et finissage des fibers de polyester : BASF. B 363 f/4.76 

Color chemistry : Prof. Dr. Drs. H. c. Heinrich Zollinger, Germany 

Colorants and auxiliaries, Organic chemistry and application properties, Vol: John Shore 

Degrement water treatment, Handbook 

A Bleachers handbook, interrox 

Achieving new heights, Pub. No. 1X8003e-May 05, HUNTSMAN 

NOVACRON FN reactive dyes. 121056e – March 08, HUNTSMAN 

PRECISE COLOR COMMUNICATION, MINOLTA, 9242.4830.92 IFBAJ 7 

Astrazon Dyestuffs for Polyacrylonitrile Fibers, Bayer, Le 1220 (N)e 

Wet prcessing of fabrics containing LYCRA elastane, BULLETIN L-517, DU PONT 

Sandocryl B, SANDOZ 

Foron : dyes for dyeing poleester & their component in fiber blends,1543.00.92, SANDOZ  

Drimarene K dyes for dyeing cellulosic fibres by exhaust method,00033.0093,  SANDOZ 

Lanasyn S Dyeing, 1534/68, SANDOZ 

Seide silk seta soie, 05543.00.94, SANDOZ 

Nylcontrast Dyestuffs, 0178/71, SANDOZ 

Solar Colours, 1300/68, SANDOZ 

Palanil dyes. MK/T 265 e, BASF 

Colorants Procion, 20137F, ICI 

SOLANTHRENE Vat Dyes for Dyeing, 28894/6/95, ZENECA 

SETAPERS: Disperse dyestuffs, KAR-D 01 Rev. No.:2,03,05, Setaş Kimya A.Ş 

SERISOL & SERILEN DYES, Fourth Edition 1984, Yorkshire Chemicals plc 

Chemical technology in the pre-treatment processes of textiles: S.R. KARMAKAR – College of Textile 

Technology, India 
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 بالل عبد الوهاب الرفاعي الكيميائي

 مجاز في الكيمياء التطبيقية 

 2110من جامعة دمشق عام 

 
 

 :العمل والخبرات

من المصااابغ وشاااركات توزيع األصااابغة والمواد المسااااعدة في دمشاااق وحلب منذ مدير فني لعدد   -

 .2112عام 

مية الموارد ومركز تن االتحاد العربي للصناعات النسيجية مستشار ومدرب التقنيات الصباغية في -

التابع لمركز األعمال  MTCالبشااااارية بغرفة صاااااناعة دمشاااااق وريفها، ومركز التدريب اإلداري 

 وغرفتي صناعة وتجارة حلب. SEBC لسوريوالمؤسسات ا

 اإلنتاج العلمي:

 مجموعة من المحاضرات في جامعات دمشق وحلب والبعث. -2

 0220أشرف على الجوانب التطبيقية في مخبر الصناعات بكلية علوم جامعة دمشق من عام  -0

 .0221حتى عام 

 الغزل العربية " تكستيل ".مجموعة من المقاالت العلمية الخاصة بالصباغة في موسوعة  -3

عن دار البشائر بدمشق ومراجعة الدكتور  0221أصدر كتاب " تقنيات العمليات الصباغية " عام  -2

 مأمون البحرة.

أصدر كتاب " األسس الحديثة في العمليات الصباغية " برعاية االتحاد العربي للصناعات  -1

 .0222النسيجية عام 

برعاية االتحاد العربي للصناعات النسيجية  (المصطلحات النسيجيةمعجم )نوان أصدر معجم بع -1

 .0220عام 

أصدر كتاباً مرجعياً بعنوان )كيمياء وتقنيات الصباغة والطباعة النسيجية( برعاية كلية علوم  -1

 . 0221جامعة دمشق عام 

بدأ بعقد مجموعة دورات اختصاصية في الصباغة في مركز تنمية الموارد البشرية بغرفة صناعة  -1

في غرفة صناعة حلب، وفي االتحاد العربي للصناعات  MTCدمشق، ومركز التدريب اإلداري 

 .0222منذ عام  النسيجية

وصناعة المواد مجموعة من الدورات العلمية في الصباغة،  0221-0220عقد ما بين عامي  -1

 سطحياً والمنظفات، وصناعة الصابون في جامعة دمشق. التفاعلية

دورة بعنوان تقنيات العمليات الصباغية في كلية الهندسة الميكانيكية بجامعة حلب في الفترة من  -22

 1/1/0221و 1، سبقتها محاضرة عن صباغة األلياف السيللوزية بتاريخ 02/1/0221حتى  21

 5/12/2121بين  ما ركة بعنوان تقنيات العمليات الصباغية في غرفة صناعة حلبدورة مشت -11

 13/1/2121حتى 


