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 من أسرار تطبيق األصبغة التفاعلية

 4/2021/ 7محاضرة ألقيت في غرفة صناعة حلب بتاريخ  

 

غلوكوز التي ترتبط فيما    -  بيتاوحدات  السيللوز عبارة عن سالسل طويلة بوليميرية من    :المقدمة   -1

( الكربون  ذرتي  على  أكسجينية  بجسور  بيتا  (،4،1بينها  حلقة  كل  زمرة  - وتحوي  على  غلوكوز 

باين تحليل القطن من مصدر آلخر بحسب الساللة هيدروكسيل أولية وزمرتين ثانويتين أقل تفاعلية، ويت 

( الذي يتبين لنا مدى 2( والجدول )1من الجدول )  وظروف زراعة وقطاف العينة المدروسة كما يظهر

 احتواء بعض األقطان من األيونات المعدنية: 

 (: تركيب القطن الخام 1الجدول )

 

 
ع زمرتي الهيدروكسيل الثانويتين( : بنية السالسل السيللوزية )الحظ تناوب توض(1)الشكل   

( 2)الجدول   

 النسب المئوية لمحتوى القطن من الرماد 

 كلوريد كبريتات  كربونات  أكاسيد

 البوتاسيوم  مغنيزيوم  كالسيوم  بوتاسيوم  كالسيوم  بوتاسيوم  ألمنيوم  حديد

3 5 44.8 10.6 9.3 0.9 8.4 9.9 
 

نكليزية أول من اكتشفا األصبغة  الا ICI من شركة  يعتبر راتي وستيفن:  ظهور األصبغة التفاعلية  -2

بإيجادهما زمرة من األصبغة تحوي مجموعة ثنائي كلور التريازين التي    (1945)  عام  التفاعلية كيماويا  

في وسط قلوي وبشروط تشغيل معتدلة ما أدى لظهور    األولية   يمكنها أن تتفاعل مع هيدروكسيل السيللوز

البروسيون ا PROCION أصبغة  بروابط  ترتبط  كلور   -NH- يمين إلالتي  ثنائي  مجموعات  مع 

 . التريازين
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غسيل و...، ومن  الو  النوربثباتياتها العالية تجاه   كيماويا   جموعة أصبغة البروسيون التفاعليةوتتميز م     

هل  رتباط السالولى ذات تفاعلية عالية تمكنها من األأهم مساوئها التفاوت في تفاعلية ذرتي الكلور، فا

حتمال تفاعلها مع الماء ال نخفاض تفاعليتها  الروكسيل السيللوزي األولي، في حين تتعرض الثانية  بالهيد

 (: 2) ماء وعلى الشكلالسيللوز و الولنحصل على خمسة منتجات تفاعل فيما بين الصباغ و 

 
 ءما الت منتجات تفاعل الصباغ الفعال ثنائي الوظيفة مع السيللوز والاحتما(: 2الشكل )

 

بما يؤهلها لدرجة حرارة   العالية جدا  التي تتميز بتفاعليتها   M وتعرف هذه المجموعة باسم البروسيون    

ولكن ولما كانت سترافقها عمليات حلمهة في هذه الشروط فقد سعى علماء الشركة    م(،  40ْ)تطبيق عند  

السيطرة على تفاعالتها    المجموعة بالبحث عن بديل ذي شروط تطبيق أصعب بحيث يمكننا  لتطوير هذه

وف أكبر،  عام  عال  بصوٍرة  للشركة  أصبغة  (  1957)  أمكن  مجموعة  هي  أخرى  مجموعة  إيجاد 

و  Hالبروسيون قلوية ودرجة حرارة ،  أكثر  التريازينيل وتحتاج لوسط  أحادي كلور  تعتمد على  التي 

لحال بمجموعة عليه ا  عما هو  بصورة ملحوظة جدا    قل ما يخفض من إمكانية حلمهتهاألعلى ا  م(  60ْ)

 . M  البروسيون

 صبغة التفاعلية:  ألتصنيف ا -2

يمكننا تعريف األصبغة التفاعلية على أنها مركبات ملونة تحوي زمرة أو زمرتين قادرتين على تشكيل      

كسجين في مجموعة هيدروكسيل  أليون أو جزيئة الصباغ وبين ذرة ا أل روابط فيما بين ذرة الكربون  

 ثنائي كلور تريازين:  تفصيل  لبنية صباغ  ( 3) الشكلويبين  القطن،

 
 التفاعلية : البنية التفصيلية ألصبغة آزو (3)الشكل 

 

ا     المجموعات  أهم  لالومن  النشطة  ب أللكتروفيلية  التفاعل  مجموعات  نجد  التفاعلية  االستبدال  صبغة 

 والضم: 
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 (: 3ل )ية كما في الجدو المجموعات التالومن أهمها :  ستبدالالمجموعة التفاعل با -2-1
 

 ( 3الجدول )

 أهم مجموعات األصبغة التفاعلية باالستبدال 

 مجموعة أحادي أو ثنائي كلور التريازينيل 

Procion M & H: ICI 

 أصبغة البروسيون 

 

بيرايدازون   -6- ثنائي كلور -5، 4  

 BASFمن 
 

 أوكساليك  كوينو كلورثنائي 

Levafix E: BAYER  

 ثالثي كلور البريميدين   -5، 4، 2

Levafix P: BAYER 
 

 ثالثي كلور البريميدين  -4،5، 2

Reacton: Ciba 

Drimarene: SANDOZ  
 

 : وهي  تفاعلية،: قدمت شركة هوكست عدة مجموعات  مجموعة التفاعل بالضم -2-2
 

 
 

هيدروكسيل  ب   أتبعتها    مع  تتفاعل  التي  سلفون  ايتيل  سلفو  مجموعة  على  معتمدة   الريمازول  أصبغة 

 : السيللوز على مرحلتين

 
مجموعة أمينو مستبدلة واقعة بين الصباغ وجذر كبريتات ايتيل سلفون،   D أصبغة ريمازول  ومن ثم    

ة العادية لوجود رابطة الميتيل إيمين اعتمدت ولضعف ألفة هذه األصبغة تجاه السيللوز بشروط الصباغ

 : في مجال الطباعة

 
أيضا      فيتم  أمين سلفونيل  الحاوية مجموعة سلفيتوايتيل  الليفافيكس  تفاعل أصبغة  على مرحلتين    أما 

 : تالووفق المعاد
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ووفق    مع السيللوز في الوسط القلوي على مرحلتين أيضا   BASF تتفاعل أصبغة البريمازين لشركة و     

 ين: ت لالمعاد

 
عن    ال  ث بد التثبيت أو ث   امجموعات مجموعت ال  تحوي هذه:  ستنزاف العاليةالمجموعة أصبغة ا   -2-4

بما    مثال    كأن يرتبط الكروموجين بمجموعة ڤينيل سلفون مع حلقة تريازين(،  2) الواحدة كما يبين الشكل  

 : العمل كونه يحقق وبالتالي رفع اقتصادية، يضمن رفع معدالت استنزاف الصباغ

 . انخفاض معدل المفقود في نهاية حمام الصباغة وتيسير عملية التناسخ .1

 . غواسل وبالتالي انخفاض معدالت التلوث البيئيالبخار و الالماء و ك ال انخفاض معدالت استه .2

 . نهاءإل نجاز مرحلتي الصباغة واإل زم اللتوفير الوقت ا .3

تمكن الصباغ يت هو تقاربهما في شروط تشغيلهما كي يأول ما تستلزمه عملية جمع مجموعتي تثبو     

ولتأخذ ذات الوظيفتين ثالثة أنماط أساسية    .رتباط المزدوج مع السيللوز وبالتالي رفع جميع ثباتياته المن ا

 (: 4كما في الشكل )
 

 
 (4الشكل )

 

 (:5( والشكل ) 4كما في الجدول )تباين ثبات الزمر التفاعلية وخواصها يو 
 

 ( 4الجدول )

 ثباتية الزمر التفاعلية 

 على األقمشة المصبوغة  الثباتية

 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 ) 

 لية مر التفاعميزات الز 

 VS الحمضي، ضعيفة في الوسط القلوي مقاومة للوسط 

 MCT, MFT, DFCP ضعيفة للوسط الحمضي، مقاومة في الوسط القلوي 

 DCQ, DFCP مقاومتها غير كافية لجميع األوساط 

 دليل الزمر التفاعلية 
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 DFT: Di-Flouoro-Triazine ثنائي فلور التريازين 

 MFT: Mono-Flouoro-Triazine أحادي فلور التريازين 

 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 دين فلورر كلور ميتيل البريمي

 DCQ: Di-Chloro-Quinoquizarine ثنائي كلور كوينوكويزارين 

 VS: Vinyl Sulphone ڤينيل سلفون 

 NA: Iso-Nicothinic Acid إيزو حمض النيكوتين 
 

ة بحساب التفاعلي صبغة  ألتتمايز خواص ا  صبغة التفاعلية:ألتأثير الحجم الجزيئي على خواص ا  -3

 (:5) حجمها الجزيئي على الشكل المبين في الجدول 
 

 ( 5) الجدول
 تأثير الحجم الجزيئي على خواص األصبغة التفاعلية 

 وزن جزيئي منخفض  وزن جزيئي عالي  الخاصة 

 ألفة منخفضة  ألفة عالية  األلفة

 منخفضة عالية  معدالت االستنزاف 

 غ/ل 80-20ة: كبير غ/ل  30-20صغيرة:  كميات الملح الالزمة 

 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 يق التطب
 

تتباين تفاعليات األصبغة التفاعلية   التفاعلية:   على خواص األصبغة  فعالية الزمرة التفاعليةتأثير    -4

في حلقة الغلوكوز    لكتروفيلية التي تتفاعل مع أكسجين الزمرة الهيدروكسيلية ال بحسب طبيعة الزمرة ا

 (: 6)  كما يبين الجدول

 ( 6) الجدول
 تأثير فعالية الزمرة التفاعلية على األصبغة التفاعلية 

 الزمرة
 ثنائي كلور أو فلور التريازين 

 DCT & DFT 
 VS ڤينيل سلفون

أحادي كلور التريازين  

MCT 

 عالية  الفعالية

 وسط

 منخفضة

 ثابت  غير ثابت  قابلية الصباغ للخزن 

 ثباتية 

الحمام 

 الصباغي 

 الصباغة بطريقة االستنزاف 

 الصباغة على الباد  ثابت  ثابت غير 

 الطباعة بمعجونة الطباعة 

 غ/ل 30-20كبيرة:  غ/ل  20-10صغيرة:  كميات القلوي الالزمة: كربونات الصوديوم 

 طويل قصير زمن التثبيت 

 صغير كبير  المردود تأثير درجة الحرارة والقلوي على 

 ْم   80عالية:  مْ  60-50وسط:  ْم    30-20منخفضة:  درجة حرارة تطبيق الحمام الصباغي 
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يتأثر حمام تطبيق األصبببغة    مواد بناء حمام تطبيق األصبببغة التفاعلية على األلياف اللببيللو ية:  -5

 التفاعلية بمواد البناء من: الماء، الكهرليت، القلوي ودرجة الحرارة. 

  ، فئاتها من ماء محلى حصبرا    يتوجب تطبيق وتصببين األصببغة التفاعلية بكل  :مواصبفات الماء  -5-1

نيزيوم تراجعا   يونات الكالسببيوم والمغكات (، إذ تسبببب  7أي ما يطابق المواصببفات الواردة في الجدول )

كبيرا  لهجرة وانتشبببببار الصبببببباغ مبا يعني تراجعبا  كبيرا  للمردود والثبباتيبات، في حين يؤدي وجود  

ة عامة النحراف اتجاه اللون ودرجتي  ادن الثقيليونات المعكات يونات النحاس والحديد خاصببة  وباقي  كات 

 سطوعه وعمقه.  

 ( 7الجدول )
 BASF & ICIمواصفات بناء الحمام الصباغي بحسب 

 طري وخالي من أيونات الكالسيوم والمغنيزيوم ومركبات الحديد واأليونات المعدنية األخرى ، عديم اللون، خالي من الشحوم والدهون

 BASF ICI المواصفة 

 

 BASF فة واصالم

 ج.م.م 1<  المعلقات 7 8~  6 درجة الحموضة 

 ج.م.م  20<  الرصاص العضوي  ج.م.م  º GB 50 6 القساوة )بالدرجة االنكليزية( 

 ج.م.م  50<  بقايا االحتراق ج.م.م  0.05<  ج.م.م  0.1<  الحديد 

 ج.م.م  0.05<  المنغنيز  ج.م.م  0.05<  ج.م.م  0.01<  النحاس

 ج.م.م  50<  النترات ج.م.م  300<  / أيونات الكلور 

 ج.م.م 5<  النتريت   اإلمكانصفر قدر  ثاني أكسيد الكربون الحر " خوفا  من التآكل "
 

: تلعبب األمال  دورا  ببارزا  جبدا  في مردود عمليبة الصبببببباغبة، إذ تلعبب دورهبا في رفع األمالح  -5-2

تنزاف، وأكثر األمال  اسبببتخداما  ملح الطعام معدالت الهجرة واالنتشبببار وبالتالي رفع معدالت االسببب 

الملح المراد اسبتخدامه لتعيين محتواه من القسباوة والرطوبة  غلوبر، ويتوجب علينا إذ ذاك تحليل  ملح  و 

( تحليال  لبعض عينات طعام صببببخري وبحري مع ملح من  8ودرجة حموضببببته، ونرى في الجدول )

 لدى بعض الشركات:  ملح المعتمدة( الكميات ال5ويبين الشكل )  .ICIإنتاج شركة  
 

 يونات المعدنية محتوى بعض عينات ملح الطعام من بعض األ(: 8)الجدول 

 األيونات 
 PPVملح  ملح بحري ملح صخري 

 معالج غير معالج العينة الثانية العينة األولى ICIمن 

 23 10 1300 2200 1600 كالسيوم 

 2 50 260 1800 920 مغنيزيوم 

 2 2 2 100 25 حديد

 1992من ندوة التطورات الحديثة لصباغة القطن بطرائق االستنزاف: حلب 

 
 (5الشكل )
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الكالسببببيوم   كاتيونات  ويمكننا الجزم بأن كل ترسببببٍب أو تلوٍث في حمام الصببببباغة يدل على وجود   

بثالثة  والمغنيزيوم عالوة عن إضببعافهما الشببديد للثباتية على االحتكاك، وفي تجارب خاصببة تم األخذ  

م بحري وكبريتات  حمام صبباغي بنسبب ملح طعا  وطبق  ،أصببغة من مجموعة ثنائي فلور التريازينيل

(  9التثبيت بنسبب وشبوائب الملح، فوجدنا كما يبين الجدول )  مرحلةالصبوديوم لرصبد مدى تأثر مردود  

  ( 60)نسببببة غ/ل لينخفض مع ال  (50)( أن أعلى معدالت التثبيت كانت عند تركيز للملح 6والشبببكل )

حمر أعلى منها مع ملح غ/ل، والذي يبين أيضببببا  أن معدالت التثبيت كانت للصببببباغين األصببببفر واأل

 :الطعام على العكس من األزرق الذي كان مردوده األعلى مع ملح كبريتات الصوديوم
 

 ( 9)الجدول 

 ( الصوديومكبريتات من ملح طعام بحري وملح   %10محلول : )Pulcra Chemicalsتحليل من شركة 

 الملح
 الحديد  ( ppmالقساوة ) 

ppm 

 البيكربونات 

ppm 

 السيليكون 

ppm 

 الحموضة 

pH  المجموع  المغنيزيوم  الكالسيوم 

 10.2 1.7 134.4 1.3 509 315 197 كبريتات الصوديوم 

 8.41 /  29 1.1 666 365 300 كلوريد الصوديوم 

رقم 

 العينة 

 تومتر نتائج القراءة على السبكتروفو الملح
 المجموع 

 غ 

 التثبيت 

 النوع  غ/ل  % 
 FN-Rأزرق  FN-Rأحمر  FN-2Rأصفر 

 %  غ  %  غ  %  غ 

1 40 
كبريتات 

 الصوديوم 

0.7849 78 0.7332 73 0.7710 77 2289 76.3 

2 50 0.9098 91 0.8613 86 0.9356 94 2706 90.2 

3 60 0.8655 87 0.8431 85 0.8720 87 2580 86 

4 40 
 كلوريد 

 يوم الصود 

0.7462 75 0.7489 75 0.7711 77 2266 75.5 

5 50 0.9614 96 0.8941 89 0.9027 90 2758 91.9 

6 60 0.9028 90 0.8820 88 0.9046 90 2689 89.6 
- 

    
 تأثر الصباغ األزرق  مر باغ األحتأثر الص  تأثر الصباغ األصفر  تأثر كامل اللون البني 

 : ملح كلوريد الصوديوم ملح كبريتات الصوديوم، : 

 (6)الشكل 

ألفة األصبببغة لتأثيرها العالي على معدالت االنتشببار وبالتالي على   لمعدلومن الضببروري االنتباه     

الجدول    يبينسبببطح وعمق األلياف أو األلياف كما    تباين اللون بحسبببب نسبببب توزع األصببببغة ما بين

يؤدي    والبذيالتبأثر ببأيونبات المعبادن الثقيلبة كبالحبديبدي والنحباس    عبدا عن  .كولورتكس( ألصبببببغبة  10)

 ( لشركة كولورتكس:8بغة كما في الجدول )ن بعض األصنحراف لو ال
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 ( 10الجدول )

 .Corafix & Coracion & Corazol Bi Colourtex Coكتالوك أصبغة كورافيكس وكوراسيون وكورا ول: 

 الصباغ  اللون 

 رقم

 الفهرس 

C. I 

 االنحاللية 

 م  50ْ

 غ/ل  

 الثباتيات  

 األلفة 
 قابلية 

 القلع

 ISO 3  الغليل SD 1:1  النور
 القصر 

 بالهيبوكلوريت 

 الماء

 المكلور 

 تأثير المعادن  E04  التعرق

AATCC 

16E 

ISO 105 

 BO2 

تغير 

 اللون 

على  قيع التب

 القطن 
 الحديد  النحاس  الحمضي  القلوي 

 Corafix: MTC & VS كورافيكس
 وسط عالية  ME7G R. Y 186 30 3.5 6 5 5 1-2 2-3 4 4 3 5 أصفر  

 ممتا   عالية  ME4G R. Y. 160 50 3 5 4 5 2 2-3 4 4 2 5 أصفر  

 ا  ممت عالية  MER R. Y. 145 60 3.5 5 4 4-5 2 3-4 4 4-5 3 3-4 ذهبي 

 وسط عالية  ME2R R. O. 122 50 3.5 5 4-5 4-5 2 4 4 4-5 4 4 برتقالي  

 ضعيف  عالية  ME4B R. R. 195 80 3.5 5 4-5 4-5 3 4 4-5 4-5 4 4 أحمر  

 ضعيف  عالية  ME6B R. R. 250 30 3.5 4-5 4 4 2-3 3-4 4 4 2 4 أحمر  

 ضعيف  ة ليعا ME2G R. B. 194 50 3 4-5 4-5 3-4 2-3 3-4 4 4 1 4 كحلي  

 ضعيف  عالية  MERS R. B. 221 140 4-5 6 4 4 2-3 3-4 4 4-5 2 4 أ رق  

 وسط عالية  SFB R. B. 222 60 3.5 4.5 4-5 4-5 2 3-4 4-5 4-5 2 4 كحلي  

  Coracion: MTCكوراسيون 
 ممتا   عالية  HE6G R. Y. 135 50 3 4-5 4 5 2 3-4 4 4 2 4 أصفر  

 ممتا   عالية  HE4G R. Y. 81 30 3 5-6 5 5 2 3-4 4-5 3 2G 4 أصفر  

 وسط عالية  HE4R R. Y. 84 50 3.5 5 5 5 2-3 4 4 3-4 2RD RD3 ذهبي 

 ضعيف  عالية  HER R. O. 84  25 3 4-5 3-4 4 4 4 4-5 3 4 4 برتقالي  

 ضعيف  عالية  HE3B R. R. 120 100 3 5 5 5 2 4 3-4 3 2 2 أحمر  

 ضعيف  عالية  HE7B R. R. 141 80 3.5 4-5 4-5 4-5 3 4 3-4 3 1BD 1BD أحمر  

 ضعيف  عالية  -- -- HA R. B. 71 50 - 4 5-6 3-4 3 2-3 4-5 4-5 تركوا   

 ضعيف  عالية  HEGN R. B. 198 70 4 4-5 4-5 3-4 1 1 4-5 4 4-5 4-5 أ رق  

 وسط عالية  HERD R. B. 160 80 4 5-6 4-5 4-5 1-2 3 4-5 4 5 5 أ رق  

 ضعيف  عالية  HER R. B. 171 40 3 4 4-5 4-5 2 3-4 4 4 1 1 كحلي  

 ضعيف  عالية  HE4B R.G. 19A 10 3 4 4-5 4-5 2 2-3 3-4 3 1 4 أخضر  

  Corazol: V.Sكورا ول 
 وسط عالية  7GL R. Y. 57 70 2-3 6 4-5 4 2 3-4 4-5 4-5 3 5 أصفر  

 ممتا   منخفضة  FG R. Y. 42 90 3 4 4 5 1 3-4 4 4 2-3 4 أصفر  

 ممتا   عالية  GR R. Y. 15 80 2-3 4-5 4-5 4-5 1 3-4 4 3 3 4 أصفر  

 ممتا   عالية  RLN R. Y. 107 90 3 4-5 4-5 5 1 3-4 4 4-5 2 4 ذهبي 

 ممتا   عالية  3R R. O. 16 30 3.5 5 3 4-5 1 3-4 4-5 4 2 4 برتقالي  

 ممتا   منخفضة  5B R. R. 35 70 3.5 3-4 4-5 4-5 1 4 5 4 5 5 أحمر  

 ممتا   وسط 3B R.R. 180  125 4-5 4 4-5 4 3 4-5 4-5 4-5 3 5 المع أحمر   

 وسط عالية  RBL R.R. 198A 80 3-4 4-5 4-5 4 1 3-4 5 4 3 5 أحمر  

 ضعيف  عالية  RB R.R. 198 50 3-4 4-5 4-5 4 1 3-4 4 4 2 4 أحمر  

 ممتا   وسط 5R R. V. 5 80 3-4 6 4-5 4 3 4 4 4 2 4 بنفلجي  

 ضعيف  عالية  RN R. B. 19 80 4 6-7 4 4-5 3 3-4 4 4 4 4 أ رق المع  

 ضعيف  عالية  RN 150 R. B. 19 80 4 6-7 4 4-5 3 3-4 4 4 4 4 أ رق المع  

 ممتا   وسط GG 133 R. B. 203 150 4 4-5 5 4-5 1 3 4-5 5 4 5 كحلي  

 ممتا   عالية  BB 133 R. B. 220 80 4-5 6-7 5 4-5 1 4 3-4 5 4 4-5 أ رق  

 وسط عالية  G 266 R. B. 21 80 4 5-6 4 3 3 4 4 4 2 5 وا  ترك 

 وسط عالية  G 133 R. B. 21 80 4 5-6 4 3 3 4 4 4 2 5 تركوا   

 وسط عالية  2GP R. B. 21 80 4 5-6 4 3 3 4 4 4 2 5 تركوا   

 ممتا   عالية  GR R. Br. 18 60 4 5-6 3-4 5 1 1 4 4 2 4 بني 

 ممتا   عالية  B 133 R. Bk. 5 100 4 5 5 4 1 3-4 3-4 4 1 4 أسود  

 وسط عالية  RL R. Bk. 31 50 4-5 6-7 4 4 2 4 3-4 4-5 2 4 أسود  
 

 ألفة األصبغة الفعالة بحسب كولورتكس 

 عالية 

Yellow: 15 & 57 & 81 &  84 & 107 & 135 & 160 & 186 – Orange: 16 & 84 

& 122 – Red: 120 & 141 & 195 & 198 & 198A & 250 – Blue: 19 & 21 & 71 

& 160 & 171 & 194 & 198 & 220 & 221 & 222 – Green: 19A – Brown: 18 

– Black 5 & 31       

 Red 180 - Violet 5, Blue 203 متوسطة 

 Yellow 42 - Red 35 منخفضة 
 

الذي يدل على وفي تجربة خاصبة اعتمدت فيها الوصبفة التالية، وكانت النتيجة كما في الشبكل التالي    

 :مع ارتفاع نسبة الملح وبقاء األحمر في الحمام متأخرا  عنه  عمليا   األزرق من البواقي اللوناختفاء  
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6S19O5Na7ClN19H31CReactive Red 195:  
1136 Weight:Molecular  

6S19O5Na10ClN22H33C: Reactive Blue 194 
1205 Weight: Molecular 

 
 

 
R195 2% R. B194 2% R. B194 R195 & 1% R. 1% R. 

1 2 3 4 5 6 7 

40/20 40/20 20/20 30/20 40/20 50/20 60/20 
 

وكذلك االنتباه لمعدالت هجرة وفعالية األصبغة المعتمدة عند بناء اللون كي ال تؤثر إضافة الكهرليت     

إذ أن ( ألصببغة أمبيفيكس،  11)ة الصبباغة من حيث معدالت التسبوية كما يرينا الجدول  سبلبا  على عملي 

تسبببب تراجع قدرة    مزج صببباغين مختلفين في درجة هجرتيهما يعني أن اإلضببافة المبكرة للكهرليت

رقم الهجرة، في حين تؤدي اإلضبببافة المتأخرة أو غير الكافية لكمية    منخفضالصبببباغ على التسبببوية  

علية الذي  افت رقم الهجرة، وكذلك األمر بالنسببة لرقم ال العاليت الالزمة لتراجع تشبرب الصبباغ الكهرلي 

علية ما يعني أن مزج  افت لتثبيت الصبباغ العالي رقم اليدلل على أن كمية قليلة من القلوي قد تكون كافية  

التناسبخ بين الوجبة    سبتؤدي لعدم والحرارة علية مع عدم ضببط كميات القلويافت صبباغين مختلفي رقم ال

   :واألخرى

 ( 11الجدول )
 THAI AMBICA CHEMICAL Co. LTD( الفعالة العالية االستنزاف من Ambifixبعض خواص أصبغة أمبيفيكس ) 

 Color         اللون 

 BF- 4G BF-4R BF-2R BF-GF BF-2B BF-6B BF-EF BF-2G Symbol الرمز

 Y. 106 Y. 145 O. 122 R. 223 R. 195 R. 250 B. 221 B. 194 C.I رقم الفهرس

 Migration 1 4-3 2 4-3 5-4 1 3-2 3-2 رقم الهجرة 

 M M M M L H H H Reactivity الفعالية
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كمبا في   : يمكننبا للبدخول في تفباعالت التثبيبت اسببببتخبدام مجموعبة من العوامبل القلويبةالقلويبات  -5-3

الالزم لتثبيت األصبببببغة    واألكثر انتشببببارا   هم، وتعتبر كربونات الصببببوديوم القلوي األ(12الجدول )

التفاعلية، لذا فإنه كثيرا  ما تمزج مع هيدروكسيد الصوديوم للوصول إلى درجة القلوية الالزمة لمرحلة  

ألصببببغة    pH~ 11-11.5و   ICIمن شبببركة    ألصببببغة البروسبببيون pH~ 10.5-10-8التثبيت أي 

د عوامبل قلويبة عضببببويبة  اآلونبة األخيرة اعتمبا، على أنبه قبد درج في  شببببركبة ببايرالليفبافيكس من  

 والعضوية مختلطة كبديل للقلوي، ومع ذلك بقيت لكربونات الصوديوم الريادة في هذا المضمار:

 ( 12)الجدول 

 بعض أهم العوامل القلوية المستخدمة لتثبيت األصبغة التفاعلية 
 % 1حموضة محلول  العامل القلوي 

 NaOH pH: 13.3 يومالصودهيدروكسيد 

 3CO2Na pH: 11.5 الصوديومكربونات 

 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 -H = pO 

 : الوزن الجزيئي wM: 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 
 

  كربونات الصببوديوم فكانت النتائج هيدروكسببيد الصببوديوم و وتم أخذ عدة قياسببات لتراكيز متعددة ل   

 على الشكل:

 لشرب: غ/ل اقلوية محاليل هيدروكسيد الصوديوم بمياه 

 1.0 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 - غ/ل 

pH 8.48 11.0 11.9 12.3 12.5 12.7 13.1 
- 

 ( كربونات الصوديوم مع هيدروكسيد الصوديوم بمياه مقطرة: غ/ل 5قلوية محاليل )

 1.0 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 - غ/ل 

pH 5.75 10.8 11.1 11.4 11.6 11.8 12.4 
- 

 ادي الهيدرات الليمون أححموضة محاليل حمض 

 

 1.0 0.5 0.25 غ/ل 

pH 4.74 3.84 3.28 
 

بكميات الملح    جدولتهاكل شببركة لولن نسببترسببل في موضببوع نسببب القلويات واألمال  أكثر ألن     

 :(7والقلوي ودرجة الحرارة والزمن فيما بين اإلضافات وللتثبيت حسبما يظهر لنا في الشكل )
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 مل على صباغي األمبيفيكس األصفر واألحمر (: تأثير مختلف العوا7)الشكل 

 

لبعض الشببببركبات تتبعهبا كميبات    القلوي الالزمبة لتفباعالت التثبيبت( كميبات  13ونرى في الجبدول )   

   بحسب نسب الحمام واألصبغة.  Mالالزمة لتثبيت أصبغة البروسيون   الملح والصودا آش

 ( 13)الجدول 
 تراكيز القلوي المطلوبة لبعض الشركات 

 باغالص

Colva colourtex EVERLIGT  HUNTSMAN 

3CO2Na 
+3 CO2Na 

 NaOH 10% 
3CO2Na 

+3 CO2Na 

Beo38 NaOH  
4PO3Na الصباغ 

3CO2Na 

(1:8) 
3CO2Na 

(> (1:8) 

< 0.5 5-10 5 + 0.2 10 5 + 0.5 6 < 0.5 10 8 

0.5-1 8-15 5 + 0.3 15 5 + 0.5 6 0.5 12 10 

1-2 
15-20 

5 + 0.35-0.5 20 5 + 1 8 1 14 12 

2-3 5 + 0.5 20 5 + 1 8 2 16 14 

3-4 
20-25 

5 + 0.5 20 5 + 1 8 3 18 16 

4-5 5 + 0.5-0.75 20 5 + 1 10 4 20 18 

5-6 25 5 + 0.5-0.75 20 5 + 1 10 5 20 18 

6-7 25 5 + 0.5-0.75 20 5 + 2 10 6 20 18 

7-8 25 5 + 0.5-0.75 20 5 + 2 10 7 20 18 

> 8.0 25 5 + 0.5-0.75 20 5 + 2 10 8 20 18 

Beo.2 NaOH 38 : ( غ/ل 449.6)تكافئ 
- 

 البومية بوحدة )غ//ل(معادالت وحدة 

 2.0 1.0 0.5 ( درجة بوميه38)

 0.9 0.450 0.225 غ/ل
- 

 بحسب نسبة الصباغ والحمام صباغة الالالزمة لحمام  )غ/ل( الصودا آش نسب  تغيرات 
 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 
 

يتطلبب الوصببببول للمردود األعلى السببببتنزاف الصبببببباغ االلتزام :  تبأثير درةبة حرارة التثبيبت  -5-4

(، وفي تجربٍة على 6)الحقيقي بدرجة الحرارة المطلوبة للدخول بتفاعالت التثبيت كما بين لنا الشببببكل  

على الترتيب كان    (مْ  60،  55،  50)" بدرجات حرارة 19"رآكتيف أزرق   Rصباغ السوالر األزرق  

لذا فإننا سببنعرض لبعض المخططات التي تبين مبادت تطبيق    (،8مردود تفاعل التثبيت على الشببكل )

 :ألصبغة التفاعليةاألصبغة مع بعض الشرو  األهم لفهم آلية صباغة األلياف السيللوزية با
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 " R  "C.I: R.B 19تأثير درجة الحرارة على معدالت استنزاف صباغ السوالر األزرق 

 
 غ/ل  20غ/ل، صودا آش:  40، ملح كبريتات الصوديوم: %2نسبة الصباغ: 

 60 55 50 درجة الحرارة المئوية

 1590 1220 730 وزن الصباغ المثبت

 %79.5 %61 %36.5 نسبة تثبيت الصباغ المئوية 

 تأثر معدالت التثبيت بدرجات حرارة الحمام الصباغي  (:8)الشكل 
 

 بعض طرائق تطبيق األصبغة التفاعلية:

( طرائق التطبيق التالية بما يتناسبب  Colvazol( ألصببغة كولفازول )Colvaوضبعت شبركة كولفا )   

 مع درجة عمق اللون وخواص األصبغة المناسبة:

 
 لأللوان الوسط والغامقة(: 1اف )طريقة االستنز

 
 (: لأللوان الفاتحة2طريقة االستنزاف )

 
 (: للتركواز ومشتقاته مع األصفر 3طريقة االستنزاف )

 
 (: لآلالت المبرمجة آليا  4طريقة االستنزاف )

 
 (: آللة الجيكر5طريقة االستنزاف )

Maher Chaar
تم النشر من قبل الكيميائي بلال الرفاعي، عبر موقع الكيمياء العربي
www.arabian-chemistry.com



13 
 

   حاالت خاصة:  -6-8

مع   (R. Blue: 21)ق هذا اللون من الصبباغ الفعال األزرق  : يتم تطبي اللون األخضبر الالمع  -6-8-1

 صباغ فعال أصفر، لذا فإننا غالبا  ما نواجه ضعفا  في تسوية هذا اللون بسبب:

 الفرق الكبير بالوزن الجزيئي للصباغ األصفر بالمقارنة مع كتلة صباغ الفتالوسيانين.  -

 بضاعة بالمقارنة مع غيره من األصبغة.العالية تجاه ال  (21)ألفة الصباغ الفعال األزرق    -

 عدم تجانس المحلول الصباغي بشكٍل كاٍف بسبب تراجع الحالة الغروية للصباغ فيه.  -
 

 
 

طريقة الهجرة لإلفادة من مزايا رفع درجات الحرارة في تعزيز عمليتي الهجرة   تطبيقسبتحسبن  ي لذا    

اد مبدأ تجزئة إضبافة الملح والصبودا آش وإضبافة  وإعادة الهجرة وبالتالي رفع معدالت التسبوية، واعتم

 (:10كمية بسيطة من القلوي عند بدء العمل كما هو مبين في الشكل )

 
 ( 10)الشكل 

: نعاني عادة   من انخفاض انحاللية الصباغ الفعال األزرق  (19)األ رق   الفعال الصباغحالة   -6-8-2

بسببب انخفاض نسببة    VSه من نمط الفينيل سبلفون  ( كون 10بعد إضبافة القلوي كما يبين الشبكل )  (19)

ية الحمام أو إضبافة كميات ملح كبيرة ما يسببب ترسبب الصبباغ وتشبكل بقعا  تتسببب بتراجع تسبوية العمل

 الصباغية، لذا يُنصح ببِ:

 غ/ل مع األلوان الفاتحة أو الوسط.   (30) إضافة الملح بمعدالت دون  -

غ/ل عند البدء وقبل إضافة القلوي، ومن ثم متابعة    (30)التحكم بإضافة الملح على الشكل:    -

 غ/ل عند اقترابنا من النهاية.(  20إضافة باقي الملح )

 توليف األصبغة قبل مزجها معه. التحقق من قابلية   -
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 (19): طريقة تطبيق الصباغ الفعال األزرق ( 11)الشكل 

 

: تُطبق هذه الطريقة لبطئها على البضبائع الثقيلة أو الية التلبويةطريقة بيكربونات الصبوديوم ع  -6-9

الفيسبببكوز أو و ،  العالية الشبببراهية  المحرر )الممرسبببز(غزول القطن  أو   ،الصبببعبة الحياكة والتخريق

أو الحرير الُمثببت، حرير    Cheeseحرير النحباس النشبببببادري، والغزول على شببببكبل قبالبب الجبن  

 :شادريالفيسكوز أو حرير النحاس الن 
 

 
 : طريقة البيكربونات لشركة هانتسمان ( 11)الشكل 

 

بإضببافة القلوي على دفعات لتبطيء سببرعة التثبيت ما أمكن عند    (11)كما في الشببكل   تطبيقها  ويتم   

درجة  دقيقة، ويكون مردود اللون األعظمي لبعض األصببببغة عند    (100)لمدة   (مْ  60) الحرارة  درجة

 هانتسمان على الشكل:شركة عمل بحسب  ، ونبدأ ال(مْ  40)حرارة  

  .pH~6-6.5نبدأ بإضافة المواد المساعدة مثل عوامل التحلية التسوية ونضبط درجة الحموضة عند  -

حتى    - الحرارة  المصفى على مدى    ( مْ   90-80) نرفع  الصباغي  المحلول  بإضافة  دقيقة    ( 15) ونبدأ 

 دقائق.  ( 10)وندور لمدة  

 دقيقة.  (30) ملحي على مدى نبدأ بإضافة المحلول ال -

الحرارة حتى    - لمدة   ( مْ   105)نرفع درجة  التسوية وندور  الهجرة وبالتالي معدالت  لتعزيز معدالت 

 دقيقة بحسب طبيعة البضاعة الخام. (20-30)
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 درجة/دقيقة حتى درجة حرارة التثبيت بحسب نوع الصباغ المطبق.  (2)نبرد بمعدل  -

 دقائق حتى ضمان تمام التجانس الحراري.  ( 10)يت لمدة  ندور عند درجة حرارة التثب -

بالصودا آش على مدى    - لنتبعها  بيكربونات الصوديوم  بإضافة محلول  دقيقة وصوال     ( 60-40)نبدأ 

 .pH~ 10.8حتى درجة حموضة 

 نستمر عند درجة حرارة التثبيت لمدة تتناسب ودرجة عمق اللون أو نسبة الصباغ ورقم فعاليته.   -

   ف وتصبين األصبغة التفاعلية:شط  -7

غير مثبتة تسبببتوجب منا إزالتها كامال  للوصبببول    يتخلف عن الحمام الصبببباغي جزيئات صبببباغية   

يل واالحتكاك والتعرق... إلى حدودها العليا، ويتم أوال  التخلص من أكبر كمية من  سبب بالثباتيات على الغ

فقها إضبببافة بعض الحمض لخفض القلوية إذ ال  الملح والقلوي عبر حمامات شبببطف باردة يليها أو يرا

في حمام الغلي لألصببببغة من نمط أحادي كلور أو فلور   pH: 8-9الحموضبببة  قيمة  يجوز أن تتجاوز  

 وبوسط حمضي لألصبغة من نمط ڤينيل سلفون.،  التريازين كما يبين جدول ثباتية الزمر التفاعلية

عضبوي من نمط الحموض الكربوكسبيلية أو البولي يتم بناء حمام التصببين من ماء طري مع غاسبل     

لتي يمكنهبا حجز الجزيئبات الصبببببباغيبة المهبدرلبة ومنعهبا من إعبادة  أكريالت أوالبولي فوسببببفونبات ا

نظام غسببيل    ICIالترسببب من جديد بعكس الغواسببل العضببوية المنظفة العادية، وقد وضببعت شببركة 

 مجموعة بروسيون اكسل المتضمن:

 دقائق.  (10)مدة كل منها    (مْ  60)الية عند  ثالث حمامات شطف متت  •

 دقيقة وبوجود غاسل عضوي.  (20)لمدة   مْ  95-90حمام غلي عند   •

 .(مْ   60)دقائق بدرجة حرارة   (10)حمام شطف لمدة  •

 .مْ  50دقائق بدرجة حرارة    10حمام شطف لمدة  •

 حمام التطرية واإلنهاء. •

، إذ قد يكفينا حمام واحد، أما الغاسبببل العضبببوي ويتعلق عدد حمامات البند األول بدرجة عمق اللون   

من النوع الذي أشبرنا إليه فترتبط كميته بدرجة قسباوة الماء كونه يُسبتَنَزف كعامل  والذي يجب أن يكون  

 تحلية لربط أي أيون يحمله الماء أو األلياف السيللوزية.

   تعرية األصبغة التفاعلية بالهيبوكلوريت:  -8

الكلورية أنجع   األصببغة التفاعلية بعد تثبيتها عند حصبول خطأ ما، وتعتبر اإلزالة نضبطر أحيانا  لقلع   

الطرائق، ونلجبأ إليهبا مضببببطرين عنبدمبا يكون الصبببببباغ ثبابتبا  أمبام طريقبة اإلرجباع بهيبدروسببببلفيبت  

 الصوديوم، ويتم إجراء حمام المعالجة الكلورية على الشكل:

  pH: 10-11كلوريت الصببوديوم بوسببط قلوي    ل هيبو غ/  (3)نضببيف مركبا  كلوريا  مناسبببا مثل     

، ثم نطبق حمامات شطف  (مْ   25)بإضافة هيدروكسيد الصوديوم ونستمر لمدة ساعة عند درجة حرارة 

 (:14وغسيل للتخلص من البواقي الكلورية باعتماد أحد عوامل اإلزالة المبينة في الجدول )
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 ( 14الجدول )

 
 

 لقطات من المحاضرة
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 األصبغة التفاعلية بعض 

Reactive Yellow 15 

3S11O2Na4N20H20C 

 634.57 W.M: 
Co60  

Single Azo  
 

  

Reactive Yellow 42 

2S8O2N8Na24H32C 

Co60  

Single azo 

 
  

Reactive Yellow 57 

 5S19O4Na3N21H24C 

Single Azo class 

907.72W.M:  
Co60  

Single azo 

 
  

Reactive Yellow 81 

6S20O6Na18N2Cl34H52C 

1632.18W.M:  
Co80  

Double azo 

 
  

Reactive Yellow 84 

6S20O6Na14N2Cl38H56C 

1628.22W.M:  
Co80  

Double azo 

 
  

Reactive Yellow 135 

6S20O6Na18N6Cl30H52C 

818.13W.M:  

Co80  

Azo 
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Reactive Yellow 145 

5S16O4Na9ClN20H28C 

1026.25W.M:  

Co60  

Single azo 

 
  

Reactive Yellow 160 

3S12O2Na9ClN22H25C 

818.13W.M:  

Co60  

Single azo 

 
  

Reactive Yellow 186 

3S12O2Na9N1Cl24H26C 

W.M: 832.15 

Co60 & 80  

Azo 
 

  

Reactive Orange 84 

8S26O8Na14N2Cl30H58C 

1850.29W.M:  
Co80  

Double azo 

 
  

Reactive Red 120 

6S20O14N2Cl30H44C 

1338.1M.W:  
Co80  

Double azo  
  

Reactive Orange 122 

5S16O4Na7ClN20H31C 

 1034.27W.M:  
Co60  

Azo 

 
  

Reactive Red 141 

8S26O8Na14N2Cl26H52C 

 1774.19M.W:  

80 oC 

Double azo 
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Reactive Red 195 

C31H19ClN7Na5O19S6 

M.W: 1136.32 

Co60  

Single azo 
 

  

Reactive Red 223 

5S17O4Na8ClN21H29C 

1041.26 M.W: 

Co60  

Single azo 

 
  

Reactive Red 250 

C31H19ClN7Na5O19S6 

M.W: 1034.27 

Co60  

 Single azo 

 
  

Reactive Violet 5 

C20H16N3Na3O15S4 

735.59 M.N: 

60 oC 

Single azo 
 

  

Reactive Green 19 A 

C40H23Cl2N15Na6O19S6  

1418.94M.W:  

80 oC 

Azo 

 
  

Reactive Blue 71 

C23H15N2Na3O13S3  
M.W: 695  

80 oC 

Phthalocyanine  
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Reactive Blue 160 

C38H23Cl2N14Na5O18S5 

 1309.86M.W:  
80 oC 

Azo, Metal Complexes 

 
  

Reactive Blue 171 

C40H23Cl2N15Na6O19S6  

Double Azo 

1418.93M.W:  
80 oC 

Double azo 

 
  

Reactive Blue 194 

C33H22ClN10Na5O19S6 

M.N: 1205.38 

Co60  

Double azo 

 
  

Reactive Blue 198 

4S14O4Na14N4Cl30H41C 

 M.N: 1304.80 

Co80  

Triphenodioxazine 

 
  

Reactive Blue 221 

C33H24ClCuN9Na3O15S4 

M.N: 1082.83 

60 oC 

Metal Complexes 
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Reactive Blue 222 

C37H23ClN10Na6O22S7 

M.N: 1357.49   

60 oC 

Double azo 

 
  

Reactive Black 5 

C26H21N5Na4O19S6 

M.N:  

60 oC 

Double azo  
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