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  ـ معرفي محصول1

  تاريخچه رنگرزي

در آن زمان .  سال قبل از ميالد مسيح است2500ترين اسناد مربوط به رنگرزي، متعلق به  قديمي

توان نتيجه  از اين اسناد تاريخي مي. كردند رنگرزها كاالهاي ابريشمي خود را به رنگهاي مختلف رنگرزي مي

بوته رنگرزها، كه بدون شك امروزه به . گرفت كه رنگرزي در آن موقع يك كار معمول و متداول بوده است

روي كاالهاي نساجي به كار رهاي قرمز و زرد ب عنوان گلرنگ شناخته شده در آن زمان براي ايجاد رنگ

هاي بعد از آن استفاده شده است ارغواني تاير  ي كه طي دورهاز ديگر موارد رنگرزي طبيع. رفته است مي

(Tyriom purple)اين ماده رنگزا، بسيار كمياب بوده و . رفت  بود كه براي رنگرزي شنل سزارها به كار مي

  .آمده است از نوعي حلزون دريايي بدست مي

 و (indigofera tinctoria)از زمان شروع تاريخ مدون در هندوستان، نيل استخراج شده از گياه نيل 

مقداري از اين محصوالت به . گرفت آليزارين بدست آمده از ريشة روناس، براي رنگرزي مورد استفاده قرار مي

در آن زمان رنگرزها، گلهايي را كه . شده است كشور ايران صادر و از آنجا به كشورهاي خاورميانه پخش مي

لوط كرده و در تهيه مواد آرايشي قرمز رنگ مورد استفاده قرار خداراي مواد رنگي بودند با پودر تالك م

  .دادند مي

رفتند قادر نبودند به تنهايي رنگ  اكثر مواد رنگرزي كه ريشه طبيعي داشته و در قرون وسطي به كار مي

از قبيل هاي فلزي  باثباتي را روي كاالي نساجي ايجاد كنند، بدين خاطر الياف را با مواد رنگزا همراه با نمك

گويند،  كه به آنها دندانه مي) زاج سفيد(سولفات مس، كلريد قلع، سولفات مضاعف آلومينيوم و كلسيم 

يكي از متداولترين مواد رنگرزي . يافت كردند و بدين ترتيب ثبات رنگ روي كاال افزايش مي رنگرزي مي

 بود كه از ريشة گياه روناس بدست گرفت، آليزارين اي كه در آن زمان مورد مصرف قرار مي  طبيعي دندانه

اين ماده در رنگرزي به همراه . شد اين ماده به مقدار وسيعي در اروپا، ايران و هندوستان كشف مي. آمده  مي

زاج سفيد و سولفات آهن به كار رفته و از آن به ترتيب رنگهاي قرمز و ارغواني مايل به بنفش بروي كاال 

هاي زاج سفيد و سولفات آهن  ل رنگهاي شكالتي از مخلوطي از دندانههمچنين براي محصو. شد حاصل مي

يكي ديگر از مواد رنگرزي طبيعي كه كاربرد خيلي زيادي داشت، ماده رنگزاي استخراج . كردند استفاده مي

ار شده از درخت بقم بود و به مقدار زياد در رنگرزي با دندانه كروم براي ايجاد رنگهاي سياه مورد استفاده قر

آمد و در رنگرزي با دندانه آلومينيوم،  قرمز دانه، ماده رنگزايي بود كه از يك نوع حشره بدست مي. گرفت مي
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اين ماده رنگزا تا سالهاي اخير براي رنگرزي اونيفورم . كرد روي كاال ايجاد مي) الكي(رنگ قرمز سير 

  .شد ها، به كار برده مي مخصوص افسران گارد جشن

توانستند به طور مستقيم الياف پنبه را  اد رنگزاي زيادي منتشر شد ولي هيچكدام نمي مو1884تا سال 

اين روش طوالني و پيچيده، براي . توانستند به كار برند رنگ كنند و آنها را فقط بعد از دندانه دادن ليف مي

ا سنتز كنگورد از رويدادهاي مهم تاريخي در صنعت مواد رنگز. هاي سريع و ارزان مناسب نبودرنگرزي

توانست الياف پنبه را بدون دندانه دادن  اين ماده رنگزا مي.  اتفاق افتاد1884بوسيله بوتينگر بود كه در سال 

رنگزا بعدها در طبقه بندي خاصي از اين . و به روش ساده جوشاندن در محلول ماده رنگزا، رنگرزي كند

 رنگرزي بسيار مفيد واقع شدند و هنوز هم كاربرد  كه در صنعتقرار گرفترنگزاي مستقيم رنگزاها بنام 

از آن سال به بعد تحقيقات وسيعي براي . اما ضعف آنها ثبات كم در برابر شستشو است. خيلي زيادي دارند

 1889در سال . توليد مواد رنگزايي كه روي الياف پنبه ثبات شستشويي بهتري داشته باشند، انجام گرفت

در اين روش پارچه ابتدا به جزء نفتل آغشته و سپس وارد . به با پاراد كشف شدفرآيند رنگرزي الياف پن

آميز  اين روش بسيار موفقيت. بدين ترتيب رنگ روي الياف تشكيل شد. شد محلول نمك دي آزونيوم مي

ت با ثبا بوده و در طي مدت زمان كوتاهي كامالً جايگزين رنگرزي پنبه با آليزارين در زمينة رنگهاي قرمز

اين دسته از مواد رنگزا كه با روش فوق بروي كاال به كاربرده شدند، گروه بسيار مهمي به نام . ، گرديدخوب

  .مواد رنگزاي آزوئيك را تشكيل دادند

، اولين ماده رنگزاي گوگردي منتشر شد كه رنگ آن سياه مايل به سبز بود و به دنبال آن 1893در سال 

از خصوصيات ويژه اين دسته از رنگزاها، . هاي گوگردي نيز ساخته شدند اي ها، سبزها، زردها و قهوه آبي

توان به ثبات خوب در برابر نور و شستشو و ارزان بودن قيمت آنها اشاره كرد ولي درخشندگي آنها كم  مي

  .بود و اين مصرف آنها را محدود ساخت

 رنگرزي اين كاال، مشاهده شد كه موقع. ، براي اولين بار نخ استات به بازار عرضه شد1921در سال 

در حمام رنگرزي به همراه ) ديسپرس(بعضي از مواد رنگزاي غيرمحلول در آب كه به صورت معلق و پراكنده 

در حال حاضر تعداد زيادي از مواد رنگزا . شوند روند، جذب الياف استات مي كننده به كار مي مواد ديسپرس

اند و با توليد و افزايش ساخت  نام مواد رنگزاي ديسپرس شناخته شدهكه كاربردشان بر اين اساس باشد، به 

  .العاده افزايش پيدا كرده است بشر، تقاضا براي ساختن اين دسته از مواد رنگزا فوق
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تحقيق براي سنتز مواد رنگزايي كه ثبات عالي در برابر شستشو داشته باشد، منجر به سنتز مواد رنگزاي 

اين . د رنگزاي راكتيو براي رنگ كردن سلولز مهمترين رويداد در تاريخ مواد رنگزا بودتوليد موا. ديگر گرديد

تري   بنابراين، ثبات در برابر عمليات.كنندميدسته از مواد رنگزا با كاال اتصال شيميايي كوواالنسي برقرار 

  .عالي استگونه از رنگزاها اين

 نوع ساختمان شيميايي 6000اي مواد رنگزا كه تقريباً با امروزه چندين ده ميليون عالمت يا نام تجاري بر

 جلد 9 در (colour index)مشخصات هريك از رنگزا در كتاب مرجع . كنند، وجود دارد مطابقت مي

هاي تجارتي، فرمول شيميايي، خواص ثباتي، كاربرد  نام: بعضي از مشخصات عبارتند از. باشد موجود مي

  .هاي سازنده مواد رنگزا ها و كمپانينساجي و غيرنساجي، نام كشور

  تاريخچه چاپ 

 زيرا از همان آغاز به سبب .هاي نقش دار كردن پارچه را نيز فرا گرفت انسان پس از كشف پارچه روش

هاي طبيعي بدست آمده از گياهان و با وسايل ساده  هاي خود را با رنگ عالقه به زيبايي و تنوع، پوشش

 از پيش هادار كردن پوشش ستاني بدست آمده نيز گواه اين مطلب است كه نقشآثار با. كردند نقشدار مي

 سال پيش فن خاصي از چاپ پارچه در بين ساكنان 2000حدود . پيدايش رنگرزي وجود داشته است

اين روش در ابتدا بين ساكنان . كشورهاي جنوب شرق آسيا رواج پيدا كرد و به نام روش باتيك معروف شد

و سوماترا در اندونزي و پس از آن در بقيه كشورهاي جنوب و شرق آسيا مانند هند و چين رايج جزاير جاوه 

اند، اما در ايران اين  اي است و بدليل قدمت آن اكثر كشورها همين نام را به كار برده باتيك لغتي جاوه. شد

هاي روي پارچه  نگ سياه در نقشاند، كه علت آن استفاده زياد از ر نيز ناميده) اي كالغه(اي  روش را كالقه

  .كند است كه تصوير پركالغ سياه را در ذهن تداعي مي

در اين چاپ با گره زدن نقاطي از پارچه، از نفوذ رنگ به داخل آن . باتيك اوليه نوعي چاپ مقاوم بود

ي  ه عصارهاين شيوه به تدريج توسط اقوام بدوي كشور اندونزي با كشف بعضي از نباتات ك. شد جلوگيري مي

اي كه براي جلوگيري از نفوذ رنگ  اولين ماده. كرد پيشرفت كرد آنها از نفوذ رنگ به داخل پارچه ممانعت مي

بوميان با حل كردن برگ موز در مواد قليايي قوي . به داخل پارچه مورد استفاده قرار گرفت، برگ موز بود

سپس ماده بدست . كردند ا خاك رس مخلوط ميآورند و آن را با ماسة نرم ي مايع چسبناكي را بدست مي

كردند و آن گاه براي رنگرزي آن  كشيدند و آن را مقاوم مي هاي مخصوص به روي پارچه مي آمده را با قلم

هاي مقاوم شده باعث ايجاد  نفوذ رنگ در قسمتهاي مقاوم نشده و عدم نفوذ آن در قسمت. كردند اقدام مي
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زدودند تا  ي مقاوم را از پارچه مي در آخرين مرحله نيز ماده. شد طرح و نقش مطلوب در پارچه مي

هاي رنگرزي  هاي ديگر باشد در پارچه قسمت هاي مقاوم شده سفيد شود در صورتي كه نياز به رنگ قسمت

اين روش ساليان متمادي در اندونزي و ساير . كردند شده را مقاوم و قسمتهاي سفيد را رنگرزي مي

اما ايرانيان با استفاده از صمغ و موم و يا سقز، . شد دانستند، استفاده مي باتيك را ميكشورهايي كه هنر 

هاي  در اين شيوه ابتدا تمام پارچه را با موم و يا صمغ. هاي قبلي را منسوخ كرد اي ابداع كردند كه شيوه شيوه

امتياز . كردند ن را رنگرزي ميتراشيدند و آ ها را مي ها يا صمغ پوشاندند، سپس قسمتهايي از موم گياهي مي

توان چند رنگ مختلف را  اين شيوه اين است كه با تكرار عمل، يعني كندن نقاط ديگر و رنگرزي مجدد، مي

شد، زمينه سفيد باقي  هاي قبلي كه زمينه پارچه رنگي مي بروي پارچه چاپ زد و در اين روش برخالف روش

  .ماند مي

كشور ايران به . د كه روش چاپ باتيك پيشرفته روي آن انجام گرفتاي بو پارچه ابريشم اولين پارچه

دليل قرار داشتن در مسير جاده ابريشم يكي از مهمترين خريداران و فروشندگان ابريشم خام بود كه از 

هاي چوبي،  يكي از ابداعات در چاپ پارچه به كار بردن قالب. شد چين به كشورهاي مغرب زمين صادر مي

. اري نقش روي چوب به صورت برجسته و آغشته كردن آن به رنگ و زدن آن روي پارچه بوديعني كنده ك

چاپ . شود گردد و چاپ قلمكار ناميده مي اين شيوه باعث انتقال رنگ و زدودن نقش مطلوبي روي پارچه مي

در قرن اما اولين طريقه چاپ مكانيكي . قلمكار در شهر اصفهان از قدمت بسيار طوالني برخوردار است

شد ولي در قرن هجدهم با  ابتدا اين عمل به صورت دستي انجام مي. ها صورت گرفت هفدهم به وسيله هندي

پس از آن نيز . هاي چوبي عمل چاپ سرعت زيادي پيدا كرد اختراع ماشين چاپ غلتكي و استفاده از غلتك

با كشف مواد .  افزايش يافتهاي چاپ ها از چوب به فلز كيفيت چاپ و دوام غلتك با تغيير جنس غلتك

هاي پيشرفته چاپ اسكرين و  سازي در قرن اخير و به كار بردن ماشين هاي شابلون حساس به نور و روش

هاي مختلف چاپ اين  هاي بلندي را در ترقي برداشت تا امروز كه با كشف روش روتاري ، صنعت چاپ گام

  .صنعت همچنان در حال توسعه و پيشرفت است

  

   و كد آيسيك محصولـ نام1ـ1

. بندي آيسيك است هاي اقتصادي همان تقسيم بندي در فعاليت بندي و دسته ترين طبقه متداول

هاي  اللمللي فعاليت بندي استاندارد بين بندي و دسته طبقه: بندي آيسيك طبق تعريف عبارت است از تقسيم
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ه به هريك كدهايي دو، چهار و هشت بندي با توجه به نوع صنعت و محصول توليد شد اين دسته. اقتصادي

 در پارچه هاي رنگرزي و چاپ شده.كدهاي آيسيك مرتبط با صنعت توليد . شود رقمي  اختصاص داده مي

  . ارائه شده است)1(جدول 

  چاپ و تكميل پارچه كدهاي آيسيك مرتبط با صنعت رنگرزي،: )1( جدول

  نام كاال  كد آيسيك  رديف

  يل پارچهرنگرزي،چاپ،تكم  17121180  1

  چاپ انواع پارچه  17121140  2

  رنگرزي انواع پارچه غير از كشباف  17121120  3

  رنگرزي،چاپ،تكميل پارچه هاي پنبه اي  17121181  4

  رنگرزي،چاپ،تكميل پارچه كتن وراشل  17301163  5

  رنگرزي،چاپ،تكميل پارچه هاي كشباف  17301160  6

  

  ـ شماره تعرفه گمركي1ـ2

المللي جهت كدبندي كاال در امر صادرات و واردات و مبادالت تجاري و همچنين  اي بيندر داد و ستده

بندي و نامگذاري  شود كه عبارت است از طبقه بندي استفاده مي تعيين حقوق گمركي و غيره از دو نوع طبقه

ت بازرگاني المللي بر همين اساس در مبادال بندي مركز استاندارد و تجارت بين براساس بروكسل و طبقه

صنعت رنگرزي،  خصوص شود كه در بندي كاالها استفاده مي بندي بروكسل جهت طبقه خارجي ايران طبقه

  .  ارائه شده است)2( در جدول چاپ و تكميل پارچه

  صنعت رنگرزي، چاپ و تكميل پارچههاي گمركي مربوط به  تعرفه: )2(جدول 

  نوع كاال  شماره تعرفه گمركي  رديف
حقوق 

  ورودي
SUQ  

1  

5208  

  

  

  

  

52083200  

  

پارچه هاي تاروپودباف از پنبـه كـه        

وزني پنبه بـوده    % 85داراي حداقل   

ــااز   ــع آنه ــرم 200و وزن مترمرب  گ

  .بيشتر نباشد

   رنگرزي شده-

 ساده باف باه وزن هرمترمربع -- 

   گرم100بيش از

  

  

  

  

      

70  

  

  

  

  

  

 
 

Kg  
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52085200  

  

   چاپ شده-

 ساده باف به وزن هرمترمربع -- 

   گرم 100بيش از

  

70  

  
Kg 
 

2  

  

  
5210  

  

  

  

  

  

  

52103100  

  

52105100  

  

  

پارچه هاي تاروپودباف از پنبه 

وزني % 85داراي كمتر از 

پنبه،عمدتا يا منحصرا با الياف 

سينتكيك يا مصنوعي مخلوط شده 

 گرم 200و وزن هرمتر مربع آنها از

  .بيشتر نباشد

   رنگرزي شده-

   ساده باف-- 

   چاپ شده-

   ساده باف -- 

  

  

  

  

  

  

  

 
  

70  

  

70  

  

  

  

  

  

  

  
 
  
Kg 
 
 
Kg 
 
 
 

3  

5407  

  

  

  
  

54074200  

54074400  

  

  

  

54075200  

54075400  

پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته 

  هاي سينتتيك

 ساير پارچه هاي تاروپودباف كه -

وزني رشته هاي % 85داراي حداقل 

  نايلونييل ساير پلي آميدها باشند

   رنگرزي شده-- 

  ه چاپ شد-- 

 پارچه هاي تاروپودباف كه داراي -

وزني از رشته هاي % 85حداقل 

  پلي استر تكسچره باشند

   رنگرزي شده-- 

   چاپ شده-- 

  

  

  

  

  

70  

70  

  

  

  

70  

70  

  

  

  

  

  
Kg  
Kg 
 
 
 
 
 
Kg 
Kg 
  

قط  به طوركلي در كدهاي تعرفه گمركي زيرمجموعه هاي ديگري هم وجود دارد اما به دليل كثرت زياد اين كدها ف: توجه 

  .به بررسي چند كد مي پردازيم

  ـ شرايط واردات1ـ3

گونه از محصوالت با توجه به بررسي هاي صورت گرفته و آمار حاصله از وزارت بازرگاني،براي واردات اين

  .شرايط خاصي در نظر گرفته نشده است
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  )المللي ملي يا بين(ـ بررسي و ارائه استاندارد 1ـ4

  چاپ ورنگرزي پارچهبا استانداردهاي مرتبط : )3 (جدول

  مرجع  عنوان استاندارد  شماره استاندارد   رديف

  چله مورد مصرف در رنگرزي پارچه  3744  4020

موسسه استاندارد 

وتحقيقات صنعتي 

 ايران

  ويژگي پارچه لباس كار  1944  2087

موسسه استاندارد 

وتحقيقات صنعتي 

 ايران

  رابر مواد رنگرزيشناسايي مواد رنگزاي آزوي معين در ب  7728  9247

موسسه استاندارد 

وتحقيقات صنعتي 

 ايران

  تعيين مقاومت نسبت به حاللها-چاپ ومركب چاپ  2207  2290

موسسه استاندارد 

وتحقيقات صنعتي 

 ايران

  ومت نسبت به قلياهاامق-چاپ ومركب چاپ  2213  2296

موسسه استاندارد 

وتحقيقات صنعتي 

 ايران

   چله مورد مصرف در رنگرزي-الت نساجيابزار وماشين آ  8372-7  10364

موسسه استاندارد 

وتحقيقات صنعتي 

 ايران

  

  ـ بررسي و ارائه اطالعات الزم در زمينه قيمت توليد داخلي و جهاني محصول1ـ5

ي مختلف جهت رنگرزي كاالهاي نساجي سبب مي گردد تا محصوالت توليدي در اين اهااز رنگزاستفاده 

جايي كه نوع رنگزاي مورد استفاده، نوع كاالي نساجي، روش رنگرزي بكار گرفته از آن. خصوص متنوع باشد

باشد، از اين رو تعيين شده و در نهايت كمپاني سازنده رنگزا در هزينه رنگرزي و كاالي نساجي تاثير گزار مي

زينه چاپ هاي صورت گرفته هدر بررسي. پذير نمي باشددقيق هزينه الزم جهت رنگرزي وچاپ كاال امكان

باشد كه نوع رنگزاي مورد  ريال مي11000 تا 6000ورنگرزي هر متر مربع پارچه به طور متوسط در حدود 

اين موضوع در خصوص  .استفاده و كمپاني سازنده رنگزاي مورد استفاده بيشترين تاثير در اين قيمت را دارد

 تا 2يمت اينگونه از محصوالت در حدود اما بررسي ها نشان مي دهد كه ق. كاالهاي خارجي نيز صادق است

   . دالر به ازاء هر متر مربع پارچه مي باشد3
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  ـ توضيح موارد مصرف و كاربرد1ـ6

مواد رنگزاي مورد استفاده در چاپ بايد داراي خواص متفاوتي نسبت به مواد رنگرزي مورد استفاده در 

 آغشته  ماني نسبت طوالني پارچه را به رنگدر رنگرزي ماده رنگزا مايع است و در مدت ز. رنگرزي باشند

سازد ولي در چاپ ماده رنگزا به صورت خمير است و مدت زمان كمتري به صورت مرطوب در تماس با  مي

از اين جهت در چاپ بايد مواد رنگزايي مورد استفاده قرار گيرند كه داراي حالليت . گيرد پارچه قرار مي

  .بهتري باشند

گذاري در نقاط سفيد وجود دارد بايد تثبيت   در شست و شوي بعد از آن امكان لكهدر چاپ به علت آنكه

گردند و  هاي اضافه كه از كاال در شست و شو خارج مي رنگرزي كاال با اطمينان بيشتري صورت گيرد تا رنگ

 مولكولي ميزان اين تثبيت به ساختمان شيميايي و وزن. هاي سفيد پارچه نگردند گذاري روي محل باعث لكه

توان در چهار مورد زير  گيرد كه مي هاي مختلف صورت مي امروزه چاپ به طريقه. ماده رنگزا بستگي دارد

  :خالصه كرد

 (Direct printing)چاپ مستقيم روي پارچه سفيد  -

 (Over Printing)چاپ مستقيم روي پارچه رنگي  -

  (Dicharge Printing)چاپ برداشت -

 (Resist Printing)چاپ مقاوم  -

با . باشد گيرد و خمير چاپ حاوي رنگ موردنظر مي در روش اول كاالي سفيد مورد استفاده قرار مي

هاي چاپ، ماده رنگزا مستقمياً روي كاالي سفيد قرار گرفته و پس از  اعمال خمير چاپ بوسيله ماشين

  .شود هايي از كاال رنگي مي تثبيت قسمت

يرد كه رنگ پارچه تيره نباشد اين روش همانند روش قبل گ روش دوم هنگامي مورد استفاده قرار مي

با اعمال خمير چاپ حاوي . است با اين تفاوت كه پارچه قبالً رنگرزي شده است ولي رنگ پارچه روشن است

ها پديد  يك ماده رنگزا روي پارچه قبالً رنگرزي شده، دو رنگ با يكديگر تركيب شده و رنگ سومي از آن

  .آيد مي

ولي دو روش بعد يعني چاپ . پ مستقيم روي پارچه سفيد و رنگي، نياز به مهاجرت ندارددو روش چا

در روش چاپ برداشت . تر از روش هاي قبلي است و دقت و تجربه زيادي الزم دارد برداشت و مقاوم پيچيده

سپس . دشو ابتدا پارچه با مواد رنگزاي كه از نظر ساختمان مولكلوي مناسب برداشت باشند رنگرزي مي
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طي مراحل بعدي عمل . گيرد كننده روي پارچه رنگرزي شده انجام مي عمليات با خمير  حاوي ماده برداشت

كننده و يك سفيدكننده نوري در خمير چاپ، فقط  با استفاده از ماده برداشت. شود برداشت انجام مي

در صورتي كه يك . شود ميده ميشود كه اصطالحاً برداشت سفيد نا رنگزدايي زمينه در نقاط طرح انجام مي

ماده رنگزاي پايدار نيز به خمير فوق اضافه شود، عالوه بر رنگزدايي زمينه، رنگ به كار گرفته شده در خمير 

اهميت انتخاب ماده رنگزا . نامند اين روش را چاپ برداشت رنگي مي. شود چاپ نيز جانشين رنگ زمينه مي

  . ن رنگ زمينه و مقاوم بودن رنگ جانشين شونده استبراي چاپ برداشت در قابل برداشت بود

گيرد،  توان از مواد احياءكننده كه بطور وسيع در چاپ برداشت مورد استفاده قرار مي در چاپ برداشت مي

 به BASF توسط كارخانه 1905 در سال Eradit. Cسديم سولفوكسيالت فرمالدييد است كه با نام تجارتي 

هاي   شناخته شده ولي نامRongalit.Cه بيشتر با نام داخلي كارخانه موسوم به بازار عرضه شده اين ماد

هاي قديم  ماده احياكننده ديگري كه از زمان. مختلف ديگري مانند فورموزول نيز به آن داده شده است

الياف تر براي برداشت روي  گيرد كلريد قلع است كه حالليت خوبي دارد و بيش تاكنون مورد استفاده قرار مي

تواند اثرات مشابه چاپ برداشت را به وجود  چاپ به روش مقاوم نيز مي. شود مصنوعي از آن استفاده مي

شود و سپس عمل رنگرزي  كننده چاپ مي آورد، با اين تفاوت كه در اين روش، پارچه ابتدا با يك ماده مقاوم

ولي بهترين نتيجه با . زيكي باشدمكانيزم عمل مقاوم كردن ممكن است شيميايي يا في. گيرد انجام مي

كننده فيزيكي از جذب رنگ و برعكس ماده  ماده مقاوم. آيد استفاده توأم از هردو روش به دست مي

  .كند كننده شيميايي از تثبيت رنگ جلوگيري مي مقاوم

رنگرزي ) 1به طور كلي در صنايع نساجي، رنگرزي ممكن است در يكي از مراحل گوناگون انجام شود 

رنگرزي الياف باز ) 2. كنند همزمان با توليد ليف رنگينه را با پليمر مناسب و محلول مخلوط مي: ودهت

شود و سپس درون دستگاه  هاي مشبك پيچيده مي ها روي قرقره فتيله: رنگرزي فتيله) 3) رنگرزي الياف(

فندگي اول نخ آن رنگرزي هاي گوناگون روي ماشين با در تهيه طرح: رنگرزي نخ) 4. گيرند رنگرزي جاي مي

شود و سپس وارد دستگاه رنگرزي  روي بويين مشبك و يا فنري پيچيده مي: رنگرزي بويين نخ) 5شود  مي

چله بهتر است روي غلتك : رنگرزي چله) 7باشد  رنگرزي نخ بصورت كالف مي: رنگرزي كالف) 6. شود مي

اي  كه رنگرزي به صورت پارچه: نگرزي پارچهر) 8. مشبك پيچيده شود و محلول رنگينه در آن پمپاژ شود

اي است كه درك عميق آن نياز به دانش كافي از شيمي ـ  بطور كلي رنگرزي فرآيند پيچيده. گيرد انجام مي

مواد . فيزيك و فرآيندهاي نفوذ و جذب و خواص فيزيكي و شيميايي الياف مورد رنگرزي و مواد رنگرزي دارد
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بندي  هاي آلي و محلول در آب تقسيم  در آب و به سختي محلول در حاللرنگزا به دو دسته غيرمحلول

گيرند و در رنگرزي الياف  در نوع اول مواد رنگزا به طريق لنگراندازي مكانيكي بر روي ليف قرار مي. شوند مي

گويند از فرآيند نفوذ جذب در سطح  مصنوعي كاربرد دارند و در دسته دوم كه به آن رنگرزي اشباع مي

  . هاي شيميايي است شود و معموالً رنگرزي همراه با واكنش استفاده مي

كشي كامل مدنظر است چرا كه از يك  از نقطه نظر اقتصادي و داليل زيست محيطي در رنگرزي رمق

شود و از  طرف مواد رنگزا، گران بوده و هرچه از آن در داخل حمام باقي بماند جزو ضايعات محسوب مي

كننده محيط زيست هستند و بايد ميزان آن در حد استاندارد  بجا مانده در حمام آلودهطرف ديگر مواد 

بنابراين الزم است جذب مواد رنگزا را در حمام رنگرزي تا حد . كنترل شده و سپس وارد فاضالب گردند

 رنگرزي دو بيشتر فرآيندهاي. شود براي اين كار اغلب از مواد شيميايي كمكي استفاده مي. امكان باال برد

طرفه هستند به اين معني كه مولكولهاي رنگزا از طرفي از طريق حمام جذب الياف شده و از طرف ديگر از 

كند كه ورود مولكولهاي وارده در  شوند و اين آنقدر ادامه پيدا مي الياف خارج شده و وارد حمام رنگرزي مي

ت با باال رفتن زمان رنگرزي و ثابت نگه داشتن الياف و صادره از آن بطور تئوري مساوي باشند و اين حال

جذب رنگزا توسط الياف . شود و وقتي حالت تعادل برقرار شد ديگر زمان اثري ندارد ساير عوامل ممكن مي

. باشد شود ولي در حقيقت تمايل رنگزا به الياف و حمام بصورت توأم مي برحسب تمايل رنگزا به ليف بيان مي

توانند  دهند كه هريك مي واد كمكي رنگرزي روي هم تشكيل سيستم رنگرزي را ميالياف، آب، رنگزا و م

  .روي يكديگر تأثير متقابل داشته باشند

  ـ بررسي كاالهاي جايگزيني و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول1ـ7

يكي از روشهاي . هاي رنگي و طرح ژاكارد در بافندگي استفاده نمود توان از نخ به جاي رنگرزي و چاپ مي

جايگزين در اين خصوص، رنگرزي كالف و الياف و استفاده از الياف ونخهاي رنگ شده جهت توليد پارچه 

تر و برتر در مقايسه با رنگرزي به  شوند داراي زيردست نرم هاي كه به صورت كالف رنگرزي مي نخ. باشدمي

ر از رنگرزي الياف است و تنها حسن آن اين ت بطور كلي رنگرزي نخ خيلي گران. شكل بسته و الياف هستند

توان تغييرات سفارش را فوراً عمل كرد اندازه  است كه چون به مرحله تحويل كاال به بازار نزديك است مي

ها در اين روش كوچكتر است و خطر و زيان ناشي از تغييرات سفارش در اين روش محدودتر است  محموله

در طرح . هاي بافتني دست بافت دار باشد، مانند نخ هايي پرو پف ه نخاين روش براي مواردي كه هدف تهي

  شود هاي رنگي استفاده مي ژاكارد و نيز از نخ



  
 معاونت پژوهشي

   مقدماتي سنجي امكان مطالعات

 واحد رنگرزي و چاپ پارچه

  

  جمهوري اسالمي ايران

  وزارت صنايع و معادن

هاي صنعتي ايران و شهركسازمان صنايع كوچك   

   

 

  1387 پاييز  گزارش نهايي  صنعتي هاي طرح مقدماتي سنجي امكان مطالعات

  )15(صفحه   ـ معاونت پژوهشيجهاد دانشگاهي واحد صنعتي اميركبير: مجري
 

  ـ اهميت استراتژيكي كاال در دنياي امروز1ـ8

ترين نشانه  االنتقال ترين مظهر قومي و سريع پوشاك بارزترين سمبل فرهنگي، مهمترين و مشخص

پذيري در بين جوامع گوناگون انساني قرار  هاي فرهنگ تحت تأثير پديدهفرهنگي است كه به سرعت 

پذيري، در وهله اول از طريق انتقال پوشاك  اي عقيده دارند كه استيالي فرهنگي و سلطه حتي عده. گيرد مي

ي توان با تغيير پوشاك يك جامعه، نوع معيشت و شيوه توليد آنها را دچار دگرگون گيرد و حتي مي صورت مي

براي مثال در كشور خودمان . نمود و تغييرات و تحوالتي در ساختار زندگي اجتماعي آن جامعه ايجاد كرد

هاي قومي برجسته اي  كنند كه هركدام داراي ويژگي هاي انساني متفاوتي در مناطق مختلف زندگي مي گروه

اي دارند كه در همان  پوش ويژه هستند كه تحت عوامل گوناگون از جمله اكولوژي منطقه قرار دارند كه تن

نگاه نخست قوميت، حوزه زندگي، زبان و ساير مشخصات فرهنگي و حتي مذهب و اشتغاالت اصلي زندگي 

  .كند آنان را در ذهن بيننده تداعي مي

هايي كه تحت تأثير جهاني شدن قرار گرفته است پوشش لباس مردم و مدگرايي  يكي از مهمترين مقوله

باشد، در جامعه ايران مورد توجه  ، يك اثر ملموس و بصري جهاني شدن مي موضوعنكه اينبا اي. باشد مي

 حتي زماني كه بحث لباس ملي و مد در كميسيون فرهنگي مجلس مطرح شد، نه .چنداني قرار نگرفته است

ي ديني و ها هاي غربي بر نوع پوشش بلكه به دليل محدوديت به دليل توجه به روند جهاني شدن و اثر رسانه

بشر در زندگي اجتماعي خود، به منظور ايجاد ارتباط و رساندن پيام . منافاتي كه با آن داشت، بوده است

ها پوشاك است كه زبان خاص خود را  يكي از مشهورترين اين نشانه. كند هايي استفاده مي“نشانه”دلخواه از 

هر فرد با توجه به . باشد پردازي مي سازي و هويت دارد و از ابزارهاي كارآمد و مؤثر در پيشبرد هرگونه هويت

 بدين معنا كه هر صنف، گروه و طبقه با توجه به بينش و اين. پسندد پوششي را مي نوع بينش و تفكر خود

حاال ديگر هدف از پوشش . باشد لباس نمودي از فرهنگ فرد مي. تفكر براي خود تيپ خاصي پيدا كردند

باشد و به نوعي  به غير از بعد زيبايي، نشانگر شخصيت و هويت افراد هم ميلباس تنها حفاظت نيست بلكه 

  .توان فهميد توان گفت طبقه اجتماعي، قدرت و نفوذ افراد را با زبان فصيح و زيباي پوشاك مي مي

در گذشته اين . گيرد هاي گوناگون وام مي هايي را از فرهنگ مد امري پويا و مبتكرانه است و معموالً سبك

طبقات . كرد كرد و طبقات فرودست مد را تقليد مي ونه بوده است كه طبقات متمول مد را ايجاد ميگ

در نگاهي . ثروتمند براي اينكه تفكيكي از طبقات فرودست داشته باشد دائم در حال تغيير و تحول مد بودند

 خود را به كشورهاي اي درآمده است كه طبقات متمول جاي بدبنيانه، اكنون در سطح جهان مد به گونه
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ايران هم در اين ميان به عنوان كشوري . اند و طبقات فرودست به كشورهاي در حال توسعه توسعه يافته داده

كند، در عرصه مد هم  هاي فرهنگي از كشورهاي توسعه يافته تقليد مي گونه كه در عرصه در حال رشد همان

انگاري و  ته را نيز نبايد فراموش كرد كه دنيا به سمت سهلالبته اين نك. پردازد به تقليد از اين كشورها مي

به معناي ديگر يعني بشر . تر باشد تر و راحت ماند كه آسان آسودگي در حال حركت است و چيزي باقي مي

هاي  توان نتيجه گرفت ورود مدل در انتها مي. يابد كه از لحاظ عقلي، راحتي را در آن ببيند به سويي سوق مي

شده باشد و از سوي ديگر موجبات فراموشي  جامعه اشتباه نيست به شرطي كه آگاهانه و كنترلجديد به 

ها، تركيب و استفاده از سبك  توان با گرفتن مدل مي.كامل فرهنگ كهن پوشش و لباس ايراني را فراهم نكند

ها   كه در لباسهاي لباس و همچنين رنگهايي توان گفت كه مد و طرح پس مي .و طرح قديمي، طرحي نو زد

توان گفت كه مد و مدگرايي نه تنها در جامعه ما  وجود دارد، چه تأثير بسزايي در افراد يك جامعه دارد و مي

 و رنگي  ها، نقش بسزايي در اين امر دارند زيرا تنوع طرح ها و طرح پارچه دارد و بلكه در جوامع ديگر نيز تأثير

  . طرح را در جامعه طراحي كرده و جا اندازدتوان يك مد يا كه اين اقالم دارند، مي

از آنجايي كه . نكته ديگر در اين خصوص امكان صدور اينگونه از محصوالت به كشورهاي ديگر مي باشد

اينگونه از محصوالت در كشورهاي مختلفي توليد مي شود، به منظور رقابت و توليد محصوالت متنوع تر، 

  .نوع با استفاده از امكانات موجود توجه بيشتري مبذول گرددالزم است در خصوص توليد محصوالت مت

االمكان سهم توليد يا مصرف  حتي(ـ كشورهاي عمده توليد كننده و مصرف كننده محصول 1ـ9

  )ذكر شود

  پارچه هاي چاپ شده ورنگرزي شده كشورهاي  عمده توليدكننده: )4(جدول 

  نوع توليدات  نام كشور  رديف

  ا و البسه رنگرزي و چاپ شدهانواع پارچه ه  چين  1

  انواع پارچه ها و البسه رنگرزي و چاپ شده  هند  2

  انواع پارچه ها و البسه رنگرزي و چاپ شده  امارات متحدا عربي  3

  انواع پارچه ها و البسه رنگرزي و چاپ شده  تركيه  4

  انواع پارچه ها و البسه رنگرزي و چاپ شده  تايوان  5

   ها و البسه رنگرزي و چاپ شدهانواع پارچه  پاكستان  6

  



  
 معاونت پژوهشي

   مقدماتي سنجي امكان مطالعات

 واحد رنگرزي و چاپ پارچه

  

  جمهوري اسالمي ايران

  وزارت صنايع و معادن

هاي صنعتي ايران و شهركسازمان صنايع كوچك   

   

 

  1387 پاييز  گزارش نهايي  صنعتي هاي طرح مقدماتي سنجي امكان مطالعات

  )17(صفحه   ـ معاونت پژوهشيجهاد دانشگاهي واحد صنعتي اميركبير: مجري
 

     پارچه هاي چاپ شده ورنگرزي شدهكشورهاي  عمده مصرف كننده: )5(جدول 

  عنوان محصول  نام كشور  رديف

  انواع پارچه ها و البسه رنگرزي و چاپ شده  تركمستان  1

  انواع پارچه ها و البسه رنگرزي و چاپ شده  افغانستان  2

  چه ها و البسه رنگرزي و چاپ شدهانواع پار  فدراسيون روسيه  3

  انواع پارچه ها و البسه رنگرزي و چاپ شده  عراق  4

  انواع پارچه ها و البسه رنگرزي و چاپ شده  ازبكستان  5

  انواع پارچه ها و البسه رنگرزي و چاپ شده  كويت  6

  

   هاي داخلي عمده توليد كننده و مصرف كننده محصول شركتـ 

  

   در ايرانن عمده پارچه هاي چاپ شده ورنگرزي شدهكنندگابرخي توليد: )6(جدول 

  محل كارخانه  نوع توليدات  نام كارخانه  رديف

  تبريز  رنگرزي انواع پارچه غير از كشباف  رنگرزي تبريز  1

  اصفهان  رنگرزي،چاپ،تكميل پارچه  اطلس چاپ  2

  كرج  رنگرزي وتكميل پارچه  صنعتي جهان  3

   كاشان- اصفهان  رنگرزي،چاپ،تكميل پارچه  نشركت ريسندگي وبافندگي كاشا  4

  اصفهان  رنگرزي،چاپ،تكميل پارچه  شركت صبا چاپ اصفهان  5

  يزد  رنگرزي،چاپ،تكميل پارچه  مجتمع صنايع چاپ ورنگرزي بهنگار يزد  6

  تهران  رنگرزي پارچه غير كشباف  مصطفي وپيام پورسعيد اصفهاني  7

  تهران  اپ روي نوارچ  )جتبائيمبرادران ( شالبافيلچاپ وتكم  8

  شهر صنعتي البرز  چاپ و تكميل پارچه  هل  9
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  1387 پاييز  گزارش نهايي  صنعتي هاي طرح مقدماتي سنجي امكان مطالعات

  )18(صفحه   ـ معاونت پژوهشيجهاد دانشگاهي واحد صنعتي اميركبير: مجري
 

   در ايران پارچه هاي چاپ شده ورنگرزي شدهكنندگان عمده برخي مصرف: )7(جدول 

  محل كارخانه  نوع توليدات  نام كارخانه  رديف

    پوشاك  هاكوپيان  1

    پوشاك  تن آرا  2

  تهران  پوشاك  پاتن جامه  3

  

  ـ شرايط صادرات1ـ10

گونه از وص صادرات اينبا توجه به بررسي هاي صورت گرفته از وزارت بازرگاني شرايط خاصي در خص

  .محصوالت وجود ندارد

  ـ وضعيت عرضه و تقاضا2

برداري و روند توليد از آغاز برنامه سوم تا كنون و محل واحدها و تعداد  ـ بررسي ظرفيت بهره2ـ1

برداري  رفيت اسمي، ظرفيت عملي، علل عدم بهرهآنها و سطح تكنولوژي واحدهاي موجود، ظ

  آالت مورد استفاده در توليد محصول هاي سازنده ماشين ها، نام كشورها و شركت كامل از ظرفيت

  

دست آمده از مركز آمار وزارت صنايع و معادن در خصوص ظرفيت واحدهاي موجود و  آمار و اطالعات به

  . جدول زير ارائه شده است درزي شدهپارچه هاي چاپ ورنگر فعال توليد كننده

  

رنگرزي انواع پارچه غير از  كل ها به تفكيك و ظرفيت هاي فعال واقع در استان تعداد كارخانه: )8-1(جدول 

   در ايران)17121120كد آيسيك (كشباف

  ظرفيت  واحد سنجش  تعداد كارخانه  نام استان  رديف

  2816  تن  6  آذربايجان شرقي  1

  1900  تن  3  اصفهان  2

  2000  تن  1  ايالم  3

  26745  تن  9  تهران  4
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  1387 پاييز  گزارش نهايي  صنعتي هاي طرح مقدماتي سنجي امكان مطالعات

  )19(صفحه   ـ معاونت پژوهشيجهاد دانشگاهي واحد صنعتي اميركبير: مجري
 

  8- 1ادامه جدول 

  4000  تن  1  خراسان رضوي  5

  2200  تن  2  سمنان  6

  8010  تن  4  قزوين  7

  540  تن  1  قم  8

  1160  تن  2  مركزي  9

  1500  تن  2  يزد  10

  24000  متر مربع  1  سمنان  11

  800000  متر مربع  1  اصفهان  12

  2150000  متر مربع  2  خراسان رضوي  13

  ـــــ  35  جمع

   تن50871

+  

  متر مربع2947000

  

كد آيسيك (چاپ انواع پارچه  ها به تفكيك و ظرفيت كل هاي فعال واقع در استان تعداد كارخانه): 8- 2(جدول 

  در ايران) 17121140

  ظرفيت  واحد سنجش  تعداد كارخانه  نام استان  رديف

  5945  تن  11  اذربيجان شرقي  1

  2000  تن  1  ربيآذربايجان غ  2

  50  تن  2  اردبيل  3

  6950  تن  5  اصفهان  4

  1400  تن  4  تهران  5

  2300  تن  3  خراسان رضوي  6

  50  تن  1  زنجان  7

  500  تن  2  سمنان  8



  
 معاونت پژوهشي

   مقدماتي سنجي امكان مطالعات

 واحد رنگرزي و چاپ پارچه
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  1387 پاييز  گزارش نهايي  صنعتي هاي طرح مقدماتي سنجي امكان مطالعات

  )20(صفحه   ـ معاونت پژوهشيجهاد دانشگاهي واحد صنعتي اميركبير: مجري
 

  8-2ادامه جدول

  1966  تن  3  قزوين  9

  60  تن  1  قم  10

  1000  تن  1  كردستان  11

  10000  تن  1  كرمان  12

  15  تن  1  كرمانشاه  13

  168  تن  3  مركزي  14

  3000  تن  1  همدان  15

  500  تن  1  يزد  16

  450000  متر مربع  1  خراسان رضوي  17

  1022000  متر مربع  2  تهران  18

  13550  متر مربع  4  سمنان  19

  800000  مترمربع  1  اصفهان  20

  4000  متر مربع  1  سمنان  21

  375000  متر مربع  1  كردستان  22

  -  51  جمع

  تن35904

+  

  متر مربع9450550

  

كد ( پارچه ل،تكميچاپ، رنگرزيها به تفكيك و ظرفيت  در استانهاي فعال واقع تعداد كارخانه): 8-3(جدول 

  در ايران) 1712180آيسيك 

  ظرفيت  واحد سنجش  تعداد كارخانه  نام استان  رديف

  20100  تن  6  آذربايجان شرقي  1

  10500  تن  2  اردبيل  2
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  جمهوري اسالمي ايران

  وزارت صنايع و معادن

هاي صنعتي ايران و شهركسازمان صنايع كوچك   

   

 

  1387 پاييز  گزارش نهايي  صنعتي هاي طرح مقدماتي سنجي امكان مطالعات

  )21(صفحه   ـ معاونت پژوهشيجهاد دانشگاهي واحد صنعتي اميركبير: مجري
 

  8-3ادامه جدول

  54100  تن  29  اصفهان  3

  86700  تن  37  هرانت  4

  1200  تن  1  خراسان جنوبي  5

  13600  تن  4  خراسان رضوي  6

  100  تن  1  خوزستان  7

  66600  تن  7  زنجان  8

  11550  تن  8  سمنان  9

  1062247  تن  25  قزوين  10

  2120  تن  2  قم  11

  9450  تن  4  كردستان  12

  5448  تن  4  گيالن  13

  8100  تن  3  مازندران  14

  6810  تن  6  مركزي  15

  390  تن  2  همدان  16

  13880  تن  4  يزد  17

  829000  متر مربع  2  تهران  18

  10015000  متر مربع  3  سمنان  19

  10000  متر مربع  1  قزوين  20

  6002200  متر مربع  2  مازندران  21

  24500000  متر مربع  4  اصفهان  22

  3000000  متر مربع  1  خراسان جنوبي  23

  34000000  متر مربع  2  خراسان رضوي  24
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 واحد رنگرزي و چاپ پارچه
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  1387 پاييز  گزارش نهايي  صنعتي هاي طرح مقدماتي سنجي امكان مطالعات

  )22(صفحه   ـ معاونت پژوهشيجهاد دانشگاهي واحد صنعتي اميركبير: مجري
 

  8-3ادامه جدول  

  20500000  متر مربع  2  زنجان  25

  11000000  مترمربع  2  مركزي  26

  3000000  مترمربع  1  يزد  27

  -  163  جمع

  تن1372845

+  

  مترربع112856200

  

  هاي اخير  در سال آمار توليد پارچه هاي چاپ ورنگرزي شده  :)9(جدول 

  ميزان توليد داخلي
  نام كاال

واحد 

1383سال   1382سال  1381سال   سنجش 1384سال   1385سال   1386سال    

پارچه رنگرزي و 

  چاپ شده
      161109  160701  159868  157981  تن

  

از نظر تعداد، ظرفيت، (هاي توسعه در دست اجرا  هاي جديد و طرح ـ بررسي وضعيت طرح2ـ2

جام شده اعم از هاي ان گذاري محل اجراء، ميزان پيشرفت فيزيكي و سطح تكنولوژي آنها و سرمايه

  ) ارزي و ريالي و مابقي مورد نياز

  و چاپ پارچه  ت فيزيكي در واحدهاي رنگرزيدرصد پيشرف 20ا هاي ب تعداد و ظرفيت طرح: )10(جدول 

  نام كاال
هاي با درصد پيشرفت  تعداد طرح

   درصد20فيزيكي 
  واحد كاال  ظرفيت توليد

رنگرزي انواع پارچه غير از   تن  39576  20

  متر مربع  24800  2  )17121120كدآيسيك (كشباف

رنگرزي،چاپ،تكميل   تن  1304325  121

  متر مربع  82825  11  )17121180كدآيسيك(پارچه

  چاپ انواع پارچه  تن  32856  31

  متر مربع  25435  10  )17121140كد آيسيك (
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  1387 پاييز  گزارش نهايي  صنعتي هاي طرح مقدماتي سنجي امكان مطالعات

  )23(صفحه   ـ معاونت پژوهشيجهاد دانشگاهي واحد صنعتي اميركبير: مجري
 

و چاپ  واحدهاي رنگرزي ي در  درصد پيشرفت فيزيك 60 تا 20 بين هاي باالي  تعداد و ظرفيت طرح :)11(جدول 

  پارچه

  نام كاال
 60  تا20بين هاي  تعداد طرح

  درصد پيشرفت فيزيكي 
  واحد كاال  ظرفيت توليد

رنگرزي انواع پارچه غير از   تن  8050  8

  متر مربع  -  -  )17121120كدآيسيك (كشباف

رنگرزي،چاپ،تكميل   تن  36950  15

  عمترمرب  29000  2  )17121180كدآيسيك(پارچه

  چاپ انواع پارچه  تن  1968  5

  مترمربع  -  -  )17121140كد آيسيك (

  

  و چاپ پارچه واحدهاي رنگرزي  درصد پيشرفت فيزيكي در 100 تا 60هاي بين  تعداد و ظرفيت طرح: )12 (جدول

  

  نام كاال
هاي با درصد پيشرفت  تعداد طرح

   درصد100 تا 60فيزيكي بين 
  واحد كاال  ظرفيت توليد

 انواع پارچه غير از رنگرزي  تن  3245  3

  متر مربع  2150  2  )17121120كدآيسيك (كشباف

رنگرزي،چاپ،تكميل   تن  31570  9

  متر مربع  24200  6  )17121180كدآيسيك(پارچه

  چاپ انواع پارچه  تن  1080  5

  متر مربع  -  -  )17121140كد آيسيك (
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  1387 پاييز  گزارش نهايي  صنعتي هاي طرح مقدماتي سنجي امكان مطالعات

  )24(صفحه   ـ معاونت پژوهشيجهاد دانشگاهي واحد صنعتي اميركبير: مجري
 

  )چقدر از كجا (85سوم تا پايان سال از آغاز برنامه ـ بررسي روند واردات محصول2ـ3

  هاي اخير  در سالپارچه هاي رنگرزي شده وارداتآمار : )13-1 (جدول

  1385سال   1384سال   1383سال   1382سال 
  عنوان

  ارزش  وزن  ارزش  وزن  ارزش  وزن  ارزش  وزن

رنگرزي پارچه با 

كد 

)52083200(  

13,9  26697  -  -  41,9  210153  9,59  38908  

ه با رنگرزي پارچ

)52103100(كد
-  -  -  -  1,16  5846  4,54  19443  

رنگرزي پارچه با 

)54074200(كد
72,2  233765  86,6  262107  101,686  431060  1,216  8683  

رنگرزي پارچه با 

)54075200(كد
19103,44071375222991,461552772,216099,16  75266882  .22698,97  85748049

61814879,21624399067591394122714,31685815083  19189,54097421423078  مجموع

   دالر هزار:تن                      ارزش: وزن

  

  هاي اخير آمار واردات پارچه هاي چاپ شده در سال): 13- 2(جدول 

  1385سال   1384سال   1383سال   1382سال 
  عنوان

  ارزش  وزن  ارزش  وزن  ارزش  وزن  ارزش  وزن

چاپ پارچه با 

)52085200(كد
-  -  12,6  42182,91  21,79  109904  16,8  55396  

چاپ پارچه با 

)52105100(كد
-  -  -  -  -  -  11,8  40885  

چاپ پارچه با 

)54074400(كد
16,8  44960  75,5  264262,1  40,303  178531  -  -  

چاپ پارچه با 

)54075400(كد
37,6  92809  27,499  148559,7  94,643  424512  19,98  101847  

  198128  48,58  712947  156,736  115,599455004,71  137769  54,4  موعمج

  هزار دالر: تن                      ارزش: وزن
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  1387 پاييز  گزارش نهايي  صنعتي هاي طرح مقدماتي سنجي امكان مطالعات

  )25(صفحه   ـ معاونت پژوهشيجهاد دانشگاهي واحد صنعتي اميركبير: مجري
 

  هاي داخلي شركتپارچه هاي چاپ ورنگرزي شده  كشورهاي تأمين كننده ترين مهم): 14(جدول 

  1385سال   1384سال   1383سال 
  نام كشور

  ارزش  وزن
درصد از 

  كل
  رزشا  وزن

درصد از 

  كل
  ارزش  وزن

درصد از 

  كل

امارات 

متحده 

  عربي

99,4  61363423,698,83  15416,3  72689246  96,91  22095,4  82480665  95,96  

  0,09  82304  35,68  0,38  290595,87  285,7  0,52  328696,9  112,1  چين

جمهوري 

  كره
47,3  243583,4  0,39  17,4  97210  0,12  180,1  1737560  2,02  

  0,2  178431  42,716  0,8  602339  118,979  0,17  107930,4  20,8  هتركي

منطقه آزاد 

  كيش
29,4  43621,7  0,07  287,7  1325056  1,76  392,4  1467661  1,7  

ساير 

  كشورها
-  182626,91  0,29  -  1622441,132,16  -  66590  0,07  

  ـ بررسي روند مصرف از آغاز برنامه2ـ4

  :تفاده از رابطه زير محاسبه گرديدميزان مصرف كاال در سال  با اس

  ميزان مصرف داخلي=ميزان توليد+ميزان واردات-ميزان صادرات

 در كشور در سال هاي اخير به پارچه رنگرزي، تكميل و چاپ شده با توجه به آمار حاصله ميزان مصرف 

 بدست 17121180نكته قابل توجه اين مي باشد كه ميزان توليد بر اساس كد آيسيك . باشد صورت زير مي

  .آمده است

  1385  1384  1383  1382  سال

  656991  626941  614919  606827  )تن(مصرف ساالنه
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 و امكان توسعه آن 85ـ بررسي روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم تا پايان سال 2ـ5

  ).چقدر به كجا صادر شده است(

  

  هاي اخير در سال  پارچه هاي رنگرزي شدهآمار صادرات: )15-1 (جدول

  1385سال   1384سال   1383سال   1382سال 
  عنوان

  ارزش  وزن  ارزش  وزن  ارزش  وزن  ارزش  وزن

  رنگرزي پارچه با كد

) 52083200(  
-  -  -  -  -  -  -  -  

  رنگرزي پارچه با كد

) 52103100(  
-  -  -  -  -  -  -  -  

رنگرزي پارچه با 

  )54074200(كد
8,05  112112  9,231  118699  28,65  289842  17,216  131534  

رنگرزي پارچه با 

  )54075200(كد
40,3  313723  -  -  0,850  7200  3,79  18103  

  149637  21  297042  29,5  118699  9,231  425835  48,35  مجموع

   دالر هزار:تن                      ارزش: وزن

  هاي اخير آمار صادرات پارچه هاي چاپ شده در سال): 15- 2(جدول 
  

  1385سال   1384سال   1383سال   1382 سال
  عنوان

  ارزش  وزن  ارزش  وزن  ارزش  وزن  ارزش  وزن

  چاپ پارچه با كد

) 5285200(  
21,6  42217  20,413  73390  -  -  -  -  

چاپ پارچه با 

  )52105100(كد
-  -  0,545  1839  -  -  -  -  

چاپ پارچه با 

  )54074400(كد
176,507  1200600  189,9  1413592  8,99  65376  -  -  

پ پارچه با چا

  )54075400(كد
10,461  82609  1,691  18381  0,840  6548  0,710  4700  

                                                                                                                              4700  0,71  71924  9,83  1507202  212,549  1325426  208,568  مجموع

  هزار دالر: تن                      ارزش: وزن
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   پارچه هاي چاپ و رنگرزي شده طبق تعرفه هاي جدول فوقترين كشورهاي مقصد صادرات  مهم:)16(جدول 

  1385صادرات سال   1384صادرات در سال   1383صادرات در سال 
  نام كشور

  ارزش  وزن
درصد از 

  كل
  ارزش  وزن

درصد از 

  كل
  ارزش  وزن

درصد از 

  كل

فدراسيون 

  روسيه
108  805685  49,55  7,3  52704  14,28  -  -  -  

  2,7  4171  0,316  13,78  50860  3,85  7,19  116977  8,6  تركمنستان

  85,56  132063  17,61  66,54  245530  25,64  -  -  -  عراق

  -  -  -  0,76  2808  0,39  25,77  419101  56,5  افغانستان

  11,72  18103  -  345,2  1273999  -  25,18  409498  -  ساير كشورها

  دالر: تن                      ارزش: وزن

  

  ـ بررسي نياز به محصول با اولويت صادرات تا پايان برنامه چهارم2ـ6

ونه از محصوالت در كشور ما نيز اين گ. باشدتوليد پارچه و البسه يكي از نيازهاي اوليه و مورد نياز بشر مي

تامين نيازهاي صنعت . مورد نياز بوده و انجام فعاليتهاي صنعتي در اين خصوص نيز ضروري به نظر ميرسد

از اين رو . آيدپوشاك كشور با توجه به آمار رو به رشد جمعيت كشور از نيازهاي اساسي كشور به حساب مي

ريزي هاي مناسب سبب انجام برنامه. ور ضروري به نظر ميرسدتوجه و بررسي به اين موضوع در صنعت كش

 تا عالوه بر رفع نيازهاي كشور در اين خصوص امكان صدور اينگونه از محصوالت به كشورهاي ديگر شودمي

نيروي به نظر ميرسد با توجه به پتانسيل موجود در كشور در خصوص تامين مواد اوليه و . فراهم گردد

  .باشداين صنعت امكان صودرو اينگونه از محصوالت به كشورهاي ديگر فراهم ميمتخصص موجود در 

 مستلزم برآورد توليد و مصرف در اين سال 1390بررسي ميزان نياز كشور به محصول مورد نظر در سال 

  .  به صورت زير انجام شد1390رو تخمين ميزان توليد و مصرف در سال  از اين. باشد مي

  :1390ـ توليد در سال 

صنعت توليدي كشور در هر محصول متكي بر واحدهاي توليدي در حال فعاليت و واحدهاي در حال 

 عالوه بر ميزان توليد حال حاضر 1390از اين جهت تعيين ميزان توليد محصول در سال . باشد احداث مي

رسند نيز در  ي ميبردار  به بهره1390واحدهاي صنعتي، ميزان توليد واحدهاي در حال احداث كه تا سال 
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، در 1390در برآورد توليد محصول فوق در واحدهاي در دست اجرا براي سال . شود نظر گرفته مي

 درصد 60ـ100 درصد ظرفيت واحدهاي در دست اجرا با پيشرفت فيزيك 50ترين حالت، حدود  بينانه خوش

  . باشد  مي1390صد در سال در20ـ60 درصد ظرفيت واحدهاي در دست اجرا با پيشرفت فيزيكي30و حدود 

 درصد، در مرحله صدور مجوز بوده و به 20شايان ذكر است اغلب واحدهاي با پيشرفت فيزيكي كمتر از 

  . برداري نخواهد رسيد  به مرحله بهره1390احتمال زياد تا سال 

  

 درصد ظرفيت واحدهاي در دست 30

   درصد60 تا 20اجرا با پيشرفت فيزيكي 

 درصد ظرفيت 50+

حدهاي در  دست اجرا با وا

پيشرفت فيزيكي بيش از 

   درصد60

برآورد آمار توليد واحدهاي = 

در دست اجرا كنوني كه در 

برداري   به  بهره1390سال 

  اند رسيده

  

 و برآورد توليد 1385 از مجموع برآورد توليد در سال 1390با توجه به موارد فوق توليد در سال 

  : شود باشد كه در اين قسمت محاسبه مي رسند، مي برداري مي  به بهره1390واحدهاي در دست اجرا در سال 

  

برآورد آمار توليد واحدهاي در دست اجراي 

برداري   به بهره1390كنوني كه در سال 

  اند رسيده

برآورد آمار توليد در + 

  1385سال 

برآورد آمار توليد در سال = 

1390  

  

 666296  = 32046 + 634250    1390برآورد آمار توليد در سال = 

  : 1390ـ مصرف در سال 

ميزان مصرف كشور در .  برآورد شده است1385هاي قبل ميزان مصرف محصول در سال  در بحث

هاي صورت گرفته در صنايع، به ميزان رشد جمعيت و بالتبع آن رشد مصرف  محصول فوق عالوه بر پيشرفت

 و 1390ت گرفته در خصوص جمعيت كشور در سال با توجه به برآوردهاي صور. بستگي خواهد داشت

 درصد افزايش 10ميزان مصرف اين محصول، فرض گرديد كه ميزان مصرف اين محصول هرساله حدود 

   :آيد دست مي  به صورت زير به1390رو برآورد مصرف اين محصول در سال  از اين. يابد مي

 تن  1058091  1390آورد مصرف در سال بر)= 1/1(5× 1385ميزان مصرف در سال )= 1/1(5× 656991=

  .باشد تن محصول نياز   مي391795با توجه به برآورد ميزان توليد و مصرف محصول ذكر شده، ميزان 



  
 معاونت پژوهشي

   مقدماتي سنجي امكان مطالعات

 واحد رنگرزي و چاپ پارچه

  

  جمهوري اسالمي ايران

  وزارت صنايع و معادن

هاي صنعتي ايران و شهركسازمان صنايع كوچك   

   

 

  1387 پاييز  گزارش نهايي  صنعتي هاي طرح مقدماتي سنجي امكان مطالعات

  )29(صفحه   ـ معاونت پژوهشيجهاد دانشگاهي واحد صنعتي اميركبير: مجري
 

ـ بررسي اجمالي تكنولوژي و روش هاي توليد و عرضه محصول در كشور و مقايسه 3

  آن با ديگر كشورها

چاپ پارچه با توجه به نوع ص در صنعت رنگرزي و الخصو دانيم در صنعت نساجي علي همانطور كه مي

هاي متعددي براي رنگرزي و چاپ استفاده نمود كه با توجه به نوع رنگ و  توان از رنگها و روش ميپارچه،

  .هاي موردنظر استفاده كرد توان از ماشين پارچه،مي

بندي  ي و مصنوعي تقسيمكنيم به دو دستة الياف طبيع ها كه از آنها پارچه تهيه مي بطور كلي الياف

سته از د. گيرد ها و متدهاي متعددي براي رنگرزي اين الياف مورد استفاده قرار مي شوند كه امروزه روش مي

هاي خاص و همچنين  ابريشم اشاره كرد كه اين الياف با رنگ و پنبه توان به پشم، الياف طبيعي مي

استات و توان به نايلون، لياف مصنوعي نيز مياز دستة ا. هاي مخصوص به خود رنگ و چاپ كرد ماشين

هاي مخصوص به خود و همچنين  اكريليك اشاره كرد كه اين دسته از الياف هم همانند الياف طبيعي با رنگ

  .شود هاي مختص به خود رنگرزي و چاپ مي ماشين

 كه از الياف هاي توليدي در اين مبحث به توضيحات اجمالي در ارتباط با نحوة رنگرزي و چاپ پارچه

  . پردازيم شوند مي تهيه و توليد مي

  رنگرزي

ور  در رنگرزي، كاال كامال در يك محلول رقيق و يا در يك سيستم سوسپانسيون رقيق از مواد رنگزا غوطه

هاي مختلفي براي رنگرزي كاالي نساجي وجود دارند كه  معموالً روش. شود  بطور يكنواخت رنگ مي وشده

، رنگرزي به روش ماده رنگزا در مكان و رنگرزي به )سوبستانتيو(زي به روش تمايل ذاتي رنگر: عبارتند از

  .روش تثبيت ماده رنگزا روي كاال

ماده رنگزا در آب حل شده و محلول رقيق از ماده رنگزا در يك حمام  در رنگرزي به روش تمايل ذاتي،

ور شد، ماده رنگزا به طور ذاتي به  ه رنگزا غوطههنگامي كه كاال در محلول ماد. شود رنگرزي به كار برده مي

كند تا جايي كه غلظت ماده رنگزاي موجود در حمام و روي كاال به يك  سمت كاالي نساجي مهاجرت مي

براي . شود معموالً براي افزايش جذب ماده رنگزا توسط الياف، از مواد كمكي استفاده مي. حالت تعادل برسند

شود يا در رنگرزي الياف پشمي با مواد   مواد رنگزاي مستقيم از نمك استفاده ميمثال در رنگرزي پنبه با

در رنگرزي به روش . شود رنگرزي اسيدي از اسيد براي افزايش جذب ماده رنگزا توسط كاال استفاده مي

براي مثال مواد . شود تشكيل ماده رنگزا در مكان، ماده رنگرزي غيرمحلول در آب روي كاال تشكيل مي
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رنگرزي آزوئيك كه داراي دو جزء هستند و هرجزء آنها به تنهايي قادر نيست الياف نساجي را رنگ كند، 

  .شود رنگ بروي كاال ظاهر مي دوم شود،ولي اگر كاال به يك جزء آن آغشته شده و وارد جزء

بطور ذاتي تمايل در رنگرزي به روش تثبيت ماده رنگزا در روي كاال نيز ماده رنگزا در آب محلول نبوده و 

روي كاال چسبانده و ) بيندر(به همين دليل اين دسته از مواد رنگزا به كمك چسب . به جذب روي كاال ندارد

 و بدين ترتيب ماده رنگزا در روي كاال گرددمي به كمك حرارت و يا روشهاي ديگر پليمريزه چسبسپس 

هاست، كه رنگ به  وار ساختمانها و بدنه اتومبيلو دي آميزي در اين روش دقيقاً مانند رنگ. شود تثبيت مي

يكي از عوامل بسيار مهم در اين روش، . چسبد كند بلكه به كمك يك بيندر به كاال مي داخل شيء نفوذ نمي

  .عمل آغشته كردن يكنواخت كاالي نساجي و يا هركاالي موردنظر رنگرزي است

در اين قسمت . باشد نگرزي خاص خود را دارا ميهمانطور كه گفتيم براي هر دسته الياف، رنگ و روش ر

كنند،  به توضيحاتي در ارتباط با الياف طبيعي و مواد رنگزايي كه اين دسته از الياف را رنگرزي مي

 الياف حيواني ، الياف گياهي مانند پنبه،كتان و كنف يستهالياف طبيعي به طور كلي به سه د. پردازيم مي

كه هردسته از اين الياف داراي . شوند بندي مي   الياف معدني مانند آزبست تقسيممانند پشم، مو و ابريشم و

مواد رنگزايي كه براي رنگرزي پنبه كه جزو الياف . باشند مقاومت و خصوصيات و شرايط مربوط به خود مي

يك، مواد مواد رنگزاي مستقيم، مواد رنگزاي آزوئ: توان به كاربرد عبارتند از شود، مي سلولزي محسوب مي

  .رنگرزي گوگردي و گوگردي محلول، رنگزاي خمي و خمي محلول، رنگزاي راكتيو و رنگزاي پيگمنت

مشتقات آنها از رنگزاي مستقيم در اصل براي رنگرزي الياف سلولزي عرضه بازار شدند ولي بيشتر 

ه طور كلي بجز چند كنند ولي ب مشابه رنگزاهاي اسيدي روي پشم و ابريشم عمل ميو سولفونه شده هستند 

  .مورد استثنايي ثبات خوبي روي الياف پروتئيني ندارند

در روش . گيرد  نيم مداوم و يا مدام صورت مي،)كشي رمق(هاي غيرمداوم  رنگرزي اصوالً به روش

كشي حجم حمام رنگرزي محدود بوده و مقدار معين پارچه، نخ، فتيله و يا الياف در داخل حمام قرار  رمق

در صورتي كه در رنگرزي مداوم، پارچه به صورت مداوم . گيرد  عمل رنگرزي طبق دستور صورت ميگرفته و

كه دائماً در حال پرشدن است گذشته و بعد از فشرده شدن توسط يك ) حمام حاوي رنگينه(از يك شاسي 

زم ديگر براي هاي ال مقدار معيني از محلول يا رنگينه را به خود گرفته و از قسمت) فوالرد(سري غلتك 

شود ولي  در روش نيم مداوم معموالً رنگينه به صورت مداوم روي كاال آورده مي. گذرد ثتبيت رنگينه مي

  .شود تثبيت رنگينه به صورت غيرمداوم انجام مي
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: هاي زير براي رنگرزي استفاده نمود توان از ماشين مي) غيرمداوم(كشي  در روش رنگرزي به روش رمق

پارچه .  از يك حمام تشكيل شده كه در باالي آن غلتكي قرار دارداين ماشيناشين وينچ ـ رنگرزي با م) 1

غلتك، پارچه را . گيرد در داخل ماشين قرار مي) شود ابتدا و انتهاي پارچه به هم دوخته مي(به صورت طنابي 

 ،چه در حمام تقريباً ساكنبه اين ترتيب پار. سازد از حمام رنگينه بيرون آورده و از طرف ديگر وارد حمام مي

. شود هاي كشباف بكار گرفته مي در رنگرزي الياف سلولزي، وينچ معموالً براي رنگرزي پارچه. كند حركت مي

  .وينچ درصد بااليي از پارچه در داخل حمام قرار داد در

 پارچه در و راهنماي )شاسي( اساساً از دو غلتك و يك حمام اين ماشينرنگرزي با ماشين ژيگر، ـ ) 2 

رنگرزي بدين صورت انجام . دو غلتك در دو طرف و باالي شاسي قرار دارد. داخل حمام تشكيل شده است

طول پارچه با توجه به ضخامت (شود  گيرد كه ابتدا پارچه با عرض باز به دور يك غلتك پيچيده مي مي

شته و در طرف ديگر به روي سپس پارچه از راهنماهاي داخل حمام گذ). پارچه و حجم ماشين متغير است

در طول رنگرزي يا در عمليات ديگر پارچه از روي يك غلتك باز شده و بعد از . شود غلتك دوم پيچيده مي

  . شود شود و در نهايت جهت حركت عوض مي عبور از حمام به روي غلتك ديگر پيچيده مي

  گرددفاده مياز روشهاي زير جهت رنگرزي كاال استدر رنگرزي به روش نيم مداوم 

روش نيم مداوم براي متراژهاي باال و رنگهاي يكسان به . شود  استفاده مي(Pad Batch)روش پد ـ بچ ) 1

 روش پد ـ بچ پد كردن به معناي گذراندن پارچه با عرض باز از يك شاسي حاوي محلول .شود كار گرفته مي

نواخت با مواد داخل شاسي، از بين يك جفت پارچه بعد از آغشته شدن كامل و يك. و يا تعليق رنگينه است

ها، محلول اضافي همراه پارچه را از آن گرفته و به حمام  گذشته و فشار قابل تنظيم غلتك) فوالرد(غلتك 

در اين . كند شود غلتكها را ترك مي پارچه با مقدار محلولي كه توسط فشار غلتكها معين مي. گرداند برمي

ها توسط  اين غلتك. شود هاي فشار، به روي غلتكي پيچيده مي  شاسي و غلتكروش پارچه بعد از گذشتن از

شود كه داراي سرعت خطي برابر با سرعت خروج پارچه از حمام  غلتك ديگري به چرخش واداشته مي

  . شود هاي فشار تعيين مي سرعت خروج پارچه توسط سرعت غلتك. باشد رنگينه مي

شود،  رنگينه و مواد كمكي مانند روش پد ـ بچ به پارچه اضافه مي كه (Pad – Jig)روش پد ـ ژيگا ) 2

  . گيرد ولي تثبيت رنگينه در ژيگر انجام مي
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هاي مستقيم به روش مداوم پد ـ بخار   در روش رنگرزي رنگينه(Pad _ Roll)روش چرخش گرم ) 3

(Pad – Steam)سي رنگينه در دماي اتاق و پارچه بعد از گذشتن از شا. گيرد  براي متراژهاي باال صورت مي

هاي آبكشي گذشته و خشك  شود و بعد از عبور از ماشين بخار از حمام غلتكهاي فوالرد وارد ماشين بخار مي

  .گردد مي

تواند تحت  باشند كه مي هاي راكتيو داراي يك عامل فعال مي هاي راكتيو، رنگينه در رنگرزي با رنگينه

 الياف سلولزي پيوند شيميايي تشكيل دهد به همين جهت (OH)يل هاي هيدروكس شرايط قليايي با گروه

وجود پيوند شيميايي بين مولكول رنگينه و ليف باعث ايجاد . اند ناميده شده) واكنشي(ها، راكتيو  اين رنگينه

هاي مستقيم كه داراي ثبات شستشويي  ها شده و آنها را از رنگينه ثبات شستشويي باال براي اين رنگينه

هاي راكتيو بايستي مدنظر داشته  نكاتي كه در رنگرزي با رنگينه. سازد تري است متمايز مي  ر پايينبسيا

) حل رنگينه د) سختي آب ج) شود ب هايي كه با رنگينه راكتيو رنگرزي مي مقدمات براي پارچه) الف: باشيم

  .ميل جذبي و تثبيت) قليا ز) الكتروليت و) اوره هـ

هاي راكتيو، معموالً براي كسب يكنواختي باال ابتدا رنگرزي را  با رنگينه) يرمداومغ(كشي  در رنگرزي رمق

. گردد  تركننده شروع كرده و محيط به تدريج قليايي مي فقط با محلول رنگينه، الكتروليت و در صورت لزوم

دماي . شود  مي درجه سانتيگراد به حمام اضافه30 تا 20در رنگرزي با وينچ نيز،رنگينه و الكتروليت در 

هاي   درجه سانتيگراد، پنبه40در رنگرزي در . شود  دقيقه به مقدار مطلوب رسانده مي30 تا 20حمام در 

 درجه سانتيگراد، براي پنبه مرسريزه 60رنگرزي در . دهد مرسريزه شده بهترين راندمان رنگي را نشان مي

يد با عمق رنگي كم رنگرزي شود را هم بهتر هاي مرسريزه نشده كه با پارچه. شود شده ويسكوز توصيه مي

  .آميزي نمود توان با ژيگر هم رنگ را مي) رمازول(هاي راكتيو  رنگينه. است در اين دما رنگرزي كرد

اي كه براي رنگرزي مداوم و نيم مداوم در نظر  هاي راكتيو به روش نيم مداوم، پارچه در رنگرزي با رنگينه

كنواخت و مؤثر مراحل مقدماتي را طي كرده باشد و قابليت جذب آب آن باال شود بايستي بطور ي گرفته مي

معموالً عيوب مقدماتي روي پارچه سفيد كمتر ديده . باشد تا محلول رنگينه به آساني در آن نفوذ كند

در رنگرزي مداوم و نيم مداوم به كار گرفتن مواد . سازد شود و بعد از رنگرزي خود را نمايان مي مي

هاي پارچه سفيد را  غلتك. كند كننده، معموالً به بهتر و يكنواخت شدن نفوذ محلول در پارچه كمك مي ترك

نبايد مستقيماً بعد از خشك كن، پشت ماشين رنگرزي قرار داد، بلكه بايستي به پارچه زمان داده شود تا 

ود پارچه گرم به حمام ور. خشك گردد و از وارد كردن پارچه داغ به داخل شاسي رنگينه جلوگيري شود
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هاي تثبيت نشده ممكن است  بعضي از رنگينه. ممكن است باعث اختالف رنگ در انتها و ابتداي پارچه گردد

ها را  در مقابل  انبار شدن در هوا، براي مدت زياد حساسيت نشان دهد و بهتر است كه در اين صورت غلتك

اي كه هنوز شسته  ده و تثبيت نشده و يا تثبيت شدههاي رنگرزي ش به عالوه پارچه. با پالستيك پوشاند

توان با چند روش  اين روش نيم مداوم را مي. نشده است را نبايد زير تابش مستقيم نور خورشيد قرار داد

  .روش پد ـ بچ دوحمامي) 3روش چرخش گرم ) 2روش پد ـ بچ يك حمامي ) 1انجام داد 

روش يك حمامي پد ـ ) 1اوم، روش هاي زير وجود دارد هاي راكتيو به روش مد در رنگرزي با رنگينه

در اين روش .  است(Stenter) ترموفيكس كه رنگرزي سريع با اين روش مستلزم يك دستگاه استنتر  خشك

روش يك حمامي ) 2. گردد پارچه بعد از خروج از شاسي، خشك شده و رنگينه با گرماي خشك تثبيت مي

 در اين روش مرحله خشك كردن حذف گرديده و زمان تثبيت در پد ـ ترموفيكس بدون خشك كردن كه

روش يك حمامي پد ـ خشك ـ بخار كه در اين روش ) 3يابد   دقيقه افزايش مي4 تا 3 سانتيگراد به 150

روش يك حمامي ) 4. گيرد پارچه بعد از خروج از شاسي، خشك شده و تثبيت توسط ماشين بخار صورت مي

روش دو ) 5شود  روش پارچه بعد از خروج از شاسي رنگينه به صورت تر وارد بخار ميپد ـ بخارتر كه در اين 

گردد و زمان ثبات براي رنگينه  حمامي ـ پد ـ بخار كه رنگينه و قليا در دو مرحله مخلتف به پارچه اضافه مي

  .شود روش دو حمامي شوك قليا كه از قليايي جوش براي تثبيت رنگينه استفاده مي) 6مطرح نيست 

ها در آب، جهت رنگرزي بايستي  هاي خمي، با توجه به نامحلول بودن اين رنگينه در رنگرزي با رنگينه

به اين منظور رنگينه به كمك سديم دي تيونيت كه اصطالحاً . ابتدا آنها را به صورت محلول در آب درآورد

د سوزآور به صورت نمك سديم شود، احياء شده و سپس توسط سو ناميده مي) سديم هيدروسولفيت(هيدرو 

نهايتاً رنگينه احياء شده، به كمك اكسيژن . تواند جذب الياف گردد باشد و مي آيد كه محلول در آب مي درمي

. كند هوا و يا مواد اكسيدكننده ديگر مانند آب اكسيژنه، اكسيد شده و فرم اوليه نامحلول در آب را كسب مي

هايي كه به داخل ليف نفوذ  شود تا رنگينه جوش و دترجنت شسته ميبعد از اتمام رنگرزي، كاال در آب 

در اين صورت رنگ . نكرده و به صورت آزاد در سطح ليف قرار گرفته است در حد امكان از كاال جدا شود

باشند  هاي خمي داراي ثبات نوري و شستشويي عالي مي رنگينه. نهايي، ثباتهاي حقيقي را كسب خواهد كرد

ز آنها در مقابل مواد شيميايي كه امكان دارد پارچه، بعد از رنگرزي با آنها تكميل گردد، مقاوم و بسياري ا

دستمال، زيرپوش، پيراهن، لباس كار و (شوند  هايي كه زياد شسته مي ها بيشتر براي پارچه اين رنگينه. است

  .شود به كار گرفته مي) مهپرده و خي(گيرد  هايي كه در معرض نور و باران قرار مي و يا پارچه) غيره
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هاي سرد ـ كه به مقدار كمي  رنگينه) الف: شوند بندي مي هاي زير تقسيم هاي خمي به گروه رنگينه

 درجه سانتيگراد 25 تا 20بهترين راندمان رنگي و يكنواختي را در دماي . احياكننده و قليا احتياج دارند

ها نسبت به سلولز، اضافه نمودن مقداري  ن رنگينهبا توجه به ميل جذبي نسبتاً كم اي. دهد نشان مي

هاي گرم ـ كه به مقدار  رنگينه) ب. باشد كشي ضروري مي الكتروليت به حمام رنگرزي جهت افزايش رمق

قليا و احياءكننده بيشتري نسبت به گروه سرد احتياج داشته و بهترين راندمان رنگي و يكنواختي را در 

براي رنگرزي . ميل بيشتري به جذب نسبت به رنگينه سرد دارند. دهند شان مي سانتيگراد ن50 تا 45دماي 

هاي داغ ـ كه بهترين  رنگينه) پنبه مرسريزه شده و ويسكوز با اين گروه به الكتروليت احتياجي نيست ج

 دهند و به مقدار قليا احياءكننده  درجه سانتيگراد نشان مي60 تا 50راندمان و يكنواختي را در دماي 

هاي داغ  رنگينه) د. باشد ها احتياج دارند و به الكتروليت هم نيازي نمي بيشتري نسبت به ساير گروه

  .مخصوص ـ كه به مقدار احياء كننده و قلياي بيشتري احتياج دارند

نوع كولوئيزول پودر ـ كه بصورت پودر ) هاي خمي با توجه به اندازه ذرات رنگينه به سه نوع الف رنگينه

گردد و داراي ذرات بسيار ريز در آب است و در حالت تعليق قدرت نفوذ خوبي به كاال  ار عرضه ميدر باز

نوع كولوئيزول مايع ـ به صورت تعليق در ) توان استفاده كرد ب هاي رنگي هم مي در رنگرزي با عمق. دارد

 براي روشهاي مداوم براي رنگرزي با عمق رنگي متوسط تا زياد و مخصوصاً. گردد آب در بازار عرضه مي

ها به كوچكي دو گروه  پودر كنسانتره ـ ذرات اين رنگينه) باشد و داراي يكنواختي بهتري است ج مناسب مي

كشي مناسب است ولي براي رنگرزي به روش مداوم وپيگمنتي  قبل نيست و براي رنگرزي به روش رمق

توان به صورت باز، فتيله، نخ و پارچه  نبه را ميهاي خمي، پ كشي با رنگينه در رنگرزي رمق. باشد مناسب نمي

توان به صورت خام و يا  ويسكوز را هم مي. در مراحل مختلف تكميل و يا حتي بصورت خام رنگرزي كرد

اي خام، توجه به اين نكته ضروري است كه الياف داراي  در رنگرزي كاالي پنبه. شسته شده رنگرزي نمود

باشند و الزم است كه قبل از رنگرزي،  ، پكتين، چربي و پروتئين ميهاي كلسيم، منيزيم مقدار نمك

كشي  هاي خمي به روش رمق در رنگرزي پارچه با رنگينه. ها در حد امكان از كاال جدا گردد  ناخالصي

كه در اين روش كاال وارد حمام رنگينه كامالً ) لويكو(نرمال ) 1: توان به سه روش انجام داد غيرمداوم، مي

نيم پيگمنتي كه از سرعت كم احياء رنگينه ) 2شود  رنگينه معموال در حمام احياء مي. گردد ء شده مياحيا

. شود  درجه سانتيگراد شروع مي20 تا 15رنگرزي با رنگينه و مواد كمكي در . در دماي پايين برخوردار است

رنگينه كه به . گردد رزي آغاز ميرنگينه احياء نشده در كاال پخش شده و احياء رنگينه همزمان با شروع رنگ



  
 معاونت پژوهشي

   مقدماتي سنجي امكان مطالعات

 واحد رنگرزي و چاپ پارچه

  

  جمهوري اسالمي ايران

  وزارت صنايع و معادن

هاي صنعتي ايران و شهركسازمان صنايع كوچك   

   

 

  1387 پاييز  گزارش نهايي  صنعتي هاي طرح مقدماتي سنجي امكان مطالعات

  )35(صفحه   ـ معاونت پژوهشيجهاد دانشگاهي واحد صنعتي اميركبير: مجري
 

با ازدياد تدريجي دما، باقيمانده رنگينه احياء و جذب . كند شود به داخل الياف نفوذ مي تدريج احياء مي

اين روش يكنواختي بهتري دارد و از نقطه نظر ثبات مالشي براي عمق رنگي كم تا متوسط توصيه . گردد مي

روش پيش پيگمنتي كه در اين روش ) 3شود  در با اين روش توصيه نميهاي پو گردد و استفاده از رنگينه مي

سپس رنگينه روي الياف . شود ابتدا رنگينه احياء نشده كه ميل جذبي به الياف ندارد به روي كاال آورده مي

 )پودر و مايع(هاي از نوع كولوئيزول  براي اين روش فقط رنگينه. گردد پذير مي احياء شده و جذب آن امكان

  .باشد مناسب مي

در رنگرزي با ژيگر . گردد در رنگرزي با ژيگر پارچه ممكن است به صورت خام، سفيد و يا مرسريزه شده 

استفاده از ) پيچيده شدن منظم و يكنواخت پارچه روي غلتك ماشين ب) الف. بايد به نكات زير توجه كرد

در ) گينه در حالت احياء تا پايان رنگرزي دنگهداشتن رن) هاي سرپوشيده و بستن درب هنگام كار ج ماشين

  .نظر داشتن حالليت ماكزيمم رنگينه

پذيرنباشد به صورت  اي كه رنگرزي آنها با ژيگر امكان هاي كشباف و حوله در رنگرزي با وينچ، پارچه

 هاي دربسته استفاده هاي خمي از وينچ رنگرزي با رنگينه. شود هاي وينچ رنگرزي مي طنابي با ماشين

در صورت تماس زياد رنگينه احياء شده با اكسيژن هوا، رنگينه اكسيد شده و مقدار احياءكننده و . شود مي

ها به طور كلي براي كااليي كه  وينچ. باشد جهت برگرداندن رنگينه به فرم احياء شده الزم مي قلياي بيشتري،

هاي خمي ابتدا كاال با   و مدام با رنگينهدر رنگرزي نيم مداوم. باشد دارد مناسب نمي به آساني چروك برمي

. شود گردد، نهايتاً اكسيد مي سپس رنگينه روي كاال احياء شده و جذب مي. گردد تعليق رنگينه پد مي

.  گرم، داغ و داغ مخصوص از نوع كولوئيزول براي رنگرزي نيم مداوم و مداوم مناسب است هاي خمي رنگينه

  .خشك گرديده و يا اينكه بصورت تر به مراحل ديگر منتقل گرددبعد از پد شدن، ممكن است كاال 

پيك آپ در عرض پارچه ) الف: هاي گوگردي، بايد به نكات زير توجه داشت در رنگرزي مداوم با رنگينه

بخار در خود هوا نداشته باشد و )  درجه سانتگيراد تجاوز نكند ج30دماي محلول از ) يكنواخت باشد ب

آبكشي موثر قبل از اكسيداسيون الزم ) ثابت نگه داشته شود د)  درجه سانتيگراد100 - 105(دماي آن 

)  و غلظت ماده اكسيدكننده بايد ثابت نگه داشته شود وPHشرايط اكسيداسيون مثل دما، ) باشد هـ مي

  .شوند بايد در آخرين حمام آبكشي خنثي گردد هايي كه در محيط قليايي اكسيد مي پارچه

هاي گوگردي در ماشين ژيگر، رنگ حاصل از رنگرزي با ژيگر بستگي زياد  در رنگرزي غيرمداوم با رنگينه

هاي  هاي يكنواخت براي دفعات مختلف مخصوصاً با رنگينه كسب رنگرزي. به دما و نسبت حجم به وزن دارد
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پد ـ ژيگ، پارچه با رنگينه احياء در رنگرزي نيم مداوم نيز به روش . باشد با ميل جذب باال با ژيگر آسان نمي

گردد كه اين روش از نظر يكنواختي رنگ در  نشده پد گرديده و سپس رنگينه در ژيگر احياء و جذب مي

بعد از پد شدن پارچه، مي توان آن را خشك و يا بصورت تر وارد حمام . هاي قبل برتري دارد مقايسه با روش

  .احياء نمود

هاي ديگر، مولكول مركب رنگينه،  اين رنگزا برخالف رنگ) آزوئيك(اي نفتلي ه در روش رنگرزي با رنگينه

گيرد و قبل از رنگرزي مولكول رنگي وجود ندارد، بلكه مولكول مركب رنگينه بعد از  در داخل الياف شكل مي

م، و نمك دي آزونيو) كوپله(نفتالت به جزء زمينه . گردد جفت شدن نفتالت و نمك دي آزونيوم تشكيل مي

كاال ابتدا در . شود  گرفته مي(Base)نفتالت از نفتل و نمك دي آزونيوم از باز . به جزء ظهور معروف است

سپس رنگ توسط محلولي از نمك دي . هاي نفتالت جذب آن شود گيرد تا مولكول محلول نفتالت قرار مي

ههاي محلول در آب است لذا از آنجائيكه مولكول رنگينه تشكيل شده، فاقد گرو. گردد آزونيوم ظاهر مي

باشند و  هاي نفتلي در مقابل شستشوي جوش و همچنين قليا، از مقاومت بسيار بااليي برخوردار مي رنگينه

هاي خمي برابري  بيشتر آنها در مقابل مواد اكسيدكننده هم مقاوم بوده و از نظر ثبات شستشويي بارنگينه

كاربرد . اي مرسريزه نشده بدست آورد هاي پنبه  حتي روي پارچهتوان با آنها عمق رنگي زيادي را مي. دارند

هاي لباسي، روپوشي، لباس كار، خيمه،  هاي خياطي، گلدوزي، نخ پارچه هاي نفتلي براي رنگرزي نخ رنگينه

  .باشد مخمل و حوله مي

در . نجام دادتوان بادستگاههاي ژيگر و همچنين وينچ ا در رنگرزي غيرمداوم نفتلي، رنگرزي نفتلي را مي

) نفتل ـ آ ـ اس(در رنگرزي مدوم نفتلي . توان از روش پد ـ ژيگ استفاده نمود رنگرزي نيم مداوم نفتلي مي

نفتله كردن كاال با محلول ) الف: براي متراژهاي باال بسيار مقرون به صرفه بوده و شامل مراحل زير است

ظهور به كمك دي آزونيوم يا باز دي آزوته ) ه جخشك كردن و سرد كردن پارچه نفتله شد) نفتالت داغ ب

  .شستشو) هوادهي هـ ) شده د

ها ذرات رنگي آلي و يا معدني نامحلول در آب است، به  چون رنگدانه) پيگمنت(در رنگرزي با رنگدانه 

شود كه  به عنوان بنيدر از مواد مصنوعي استفاده مي. شود كمك يك بنيدر روي سطح الياف نگه داشته مي

. سازند به دور الياف، ذرات رنگي را محبوس مي) فيلم(ر اثر حرارت، پليمريزه شده و با تشكيل يك شبكه ب

ها به  از آنجايي كه رنگدانه. ثبات و زير دست پارچه تغيير داد توان با توجه به مقدار رنگينه، مقدار بيندر را مي

ينه روي سطح الياف فقط به بيندر بستگي هيچ وجه ميل جذبي به طرف الياف نساجي نداشته و تثبيت رنگ
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براي . براي رنگرزي اكثر الياف و مخلوط آنها بكار برد توان اين خانواده رنگي را با توجه به ثبات آنها، دارد مي

به اين ترتيب كه پارچه بعد از گذشتن از شاسي . باشد ها، روش مداوم بسيار مناسب مي رنگرزي با رنگدانه

هاي فوالرد خشك شده و سپس تثبيت  در، كاتاليست و مواد كمكي ديگر و عبور از غلتكحاوي رنگدانه، بين

، به علت عدم وجود ميل جذبي، يكنواختي و رنگرزي به آساني حاصل  ها در رنگرزي با رنگدانه. گردد مي

بي ها از ثبات نور خو گردد، گرچه رنگدانه شود و در رنگرزي مخلوط الياف، رنگ يكنواخت كسب مي مي

  . كاهد مقدار زياد بيندر از نرمي زير دست پارچه مي. برخوردار هستند و ثبات مالشي آنها كم است

ريون، با رنگرزي پنبه تفاوتي ندارد و فقط بايستي با توجه به خواص مكانيكي متفاوت وز رنگرزي ويسك

تورم زياد ويسكوزه .  نمودالياف سلولزي بازيافته شده و پنبه نكاتي را رنگرزي و شستشوي آنها را رعايت

ممكن است رنگرزي را با اشكال مواجه سازد و از عبور محلول جلوگيري كند و به همين علت معموالً نخهاي 

كنند و در صورت لزوم بايد بويين شل پيچيده شده باشد و  ويسكوزفيالمتي را به صورت بوبين رنگرزي نمي

هاي نخ لغزيده و بوبين  ن بيش از حد شل پيچي شده باشد اليهچنانچه بويي. مقدار نخ روي بوبين زياد نباشد

تر رنگرزي كرد و  توان راحت را مي) بريده شده(هاي ويسكوز با الياف كوتاه  نخ. بيند در رنگرزي صدمه مي

شود ولي  رنگرزي چله و ويسكوزفيالمنتي هم انجام نمي هاي آنها به شل پيچي زياد احتياج ندارد، بويين

هاي  ويسكوز داراي ميل جذبي نسبتاً بااليي براي رنگينه. له تار ويسكوز الياف كوتاه را رنگرزي كردتوان چ مي

سازد جذب  تر مي باشد كه خود، رنگرزي يكنواخت اين ليف را مشكل مختلف مناسب براي رنگرزي پنبه مي

ت كاال و محلول هم گيرد كه حرك رنگينه توسط ويكوز در شرايط مناسب رنگرزي به قدري سريع صورت مي

هاي مستقيم بهتر است يكنواخت  در رنگرزي ويسكوز با رنگينه. تواند رنگرزي يكنواختي را تضمين كند نمي

هاي خمي از نقطه نظر يكنواختي بهتر است به روش پيگمنت به  رنگينه. كننده به حمام رنگرزي اضافه شود

سكوزريون قدرت جذب بيشتري نسبت به پنبه دارد در رنگرزي نفتلي هم بايد توجه داشت كه وي. كار گرفت

  .باشد هاي خمي محلول و راكتيو هم مناسب مي براي ويسكوزريون، رنگينه

هاي  شود و بيشتر رنگينه  درجه سانتگراد استفاده نمي75براي رنگرزي دي استات دماي بيش از 

هاي ديگر   نسبت به گروهمولكولي كمتري) اندازه(كه داراي حجم ) Aگروه (ديسپرس مخصوص استات 

 40براي رنگرزي با رنگينه ديسپرس، ابتدا رنگينه با آب . شود باشد، به كار گرفته مي هاي دسپرس مي رنگينه

الياف . شود  درجه سانتيگراد به صورت خمير درآمده و بعد با مواد نگهدارنده تعليق به حمام اضافه مي50تا 
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ها  نفوذ اين رنگينه. شود اي ديسپرس با حجم مولكولي كم رنگرزي ميه تري استات هم به طور كلي با رنگينه

  .توان به كمك كارير و يا دماي زياد افزايش داد را مي

در رنگرزي پشم، چون پشم يك ليف پروتئيني است و داراي دو قسمت اصلي فلس و كورتكس است كه 

از نقطه . دهد ده ليف را تشكيل ميها سطح الياف را پوشش داده و كورتكس بخش بزرگي از سطح قاع فلس

ها  ها به جز رنگدانه در رنگرزي با تمام رنگينه. باشد نظر رنگرزي ، فلس اثر و اهميت بسيار زيادي را دارا مي

هاي رنگينه به داخل ساختمان ليف و اطمينان از وجود نيروهاي كافي جهت  هدف، نفوذ مولكول) پيگمنت(

به سطح ) حمام رنگرزي(در رنگرزي، مولكولهاي رنگينه ابتدا از محيط . شدبا نگهداري رنگينه توسط ليف مي

سرعت نفوذ رنگينه به داخل ليف . گردد الياف منتقل گرديده و سپس به داخل ليف نفوذ نموده و تثبيت مي

) باشد كه توسط عوامل زير معين مي گردد الف و قدرت نگهداري از آن توسط ليف از خصوصيات مهم مي

  .ارزش اشباع رنگينه) رنگينه ج) تمايل جذبي(ميل جذبي ) فوذي رنگينه بخواص ن

هاي اسيدي ـ  ـ رنگينه: بندي كرد  توان به صورت زير تقسيم هاي مناسب براي رنگرزي پشم را مي رنگينه

هاي  ـ رنگينه) اي دندانه(هاي كرمي   ـ رنگينه1: 2  و 1: 1) متال كمپلكس(هاي كمپلكس فلزي  رنگينه

  .هاي خمي و خمي محلول  هاي مستقيم و رنگينه تيو ـ رنگينهراك

هاي سديم و در مواردي پتاسيم اسيد  هاي اسيدي، اين دسته از رنگزاها نمك در رنگرزي با رنگ

ها در آب حل شده و به صورت آنيون  اين رنگينه. باشند سولفونيك و يا كربوكسيليك تركيبات آلي رنگي مي

ها نسبت به پشم ميل  اين رنگينه. دهد مي) يوني( پشم تشكيل پيوند الكترو واالنس آيند و با كايتون درمي

سرعت و مقدار رنگينه جذب شده توسط دما، مدت زمان رنگرزي، مقدار الكتروليت حاضر . جذبي بااليي دارد

جذب رنگينه اي بر  البته مواد سطح فعال هم اثر قابل مالحظه. گردد  تعيين ميPHدر حمام و مهمتر از همه 

رنگزاهاي اسيدي به . گردد اسيدي داشته و از آنها به عنوان عامل ديگري جهت كنترل رنگرزي استفاده مي

هاي ميلينگ  رنگينه)  ب(Leveling)هاي يكنواخت شونده  رنگينه) الف: شوند بندي مي سه گروه تقسيم

(Milling)هاي سوپر ميلينگ  رنگينه)  ج(Super Milling)  اول و دسته دوم در  كه دستهPH و 6/3-4 بين 

هاي كرومي داراي گروههايي  گردند با توجه به اينكه رنگينه  رنگرزي مي7/5-7 بين PHدسته سوم در 

. نمايد  با فلزات مشخص مي(Coordiniation)هاي كورديناسيون  هستند كه آنها را قادر به تشكيل كمپلكس

 و تركيبات كرمي مناسب معموالً، جدا از يكديگر جذب  رنگينه  كه ها به اين ترتيب هستند كاربرد اين رنگينه

هاي  رنگينه. شود تا كمپلكس رنگينه ـ كرم تشكيل گردد ليف گرديده و در داخل ليف با يكديگر تركيب مي
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كرمي مناسب معموالً جدا از يكديگر جذب ليف گرديده و در داخل ليف با يكديگر تركيب مي شود تا 

هاي سديم اسيدهاي سولفونيك و يا  هاي كرم اكثراً نمك رنگينه.  ـ كرم تشكيل گرددكمپلكس رنگينه

اين رنگينه ارزان بوده . گردند هاي اسيدي جذب پشم مي باشد و با مكانيزمي مشابه رنگينه كربوكسيليك مي

هاي  هبطور كلي رنگرزي با رنگين. باشد ولي درخشان نيست و داراي ثبات نوري و شستشويي بااليي مي

روش پيش كروم ـ كه كاال در ابتدا در محلول دي كرومات سديم ) 1:  روش زير قابل انجام است3كرومي با 

جوش كه ممكن است حاوي اسيد احياء كننده مثل فرميك اسيد، سولفوريك اسيد و يا نمك ) پتاسيم(

دندانه كرمي شيرين كه )  الف:گردد  دندانه دادن در اين روش به سه نوع تقسيم مي. اسيدي باشد قرار گيرد

دندانه كرمي احيائي كه همراه با اسيد ) شود ب در حمام جوش دي كرومات بدون اسيد بكار گرفته مي

دندانه كرمي ترش كه در حمام ) گيرد ج احيائي مانند فرميك اسيد در حمام دندانه مورد استفاده قرار مي

شود كه اين   ـ كه كاال در ابتدا به آن رنگينه اضافه ميروش پس كروم) 2رود  حاوي سولفوريك اسيد بكار مي

كشي ناكامل حمام  بعد از پايان اين مرحله، در صورت رمق. شود عمل در محيط اسيدي ضعيف انجام مي

كشي شده باشد تعويض آب الزم نبوده و كافي  اگر حمام كامل رمق. گردد تخليه شده و با آب تازه پر مي

 درصد اضافه 2 تا 5/0سپس دي كرومات به مقدار .  درجه سانتيگراد برسد70ر از است تا دماي آن به كمت

سركردن حمام قبل از اضافه نمودن دي كرومات جهت كسب . رسانيم كنيم و حمام را به جوش مي مي

حسن اين روش اين است كه در مرحله اول رنگرزي، رنگينه موقعيت . رنگرزي يكنواخت داراي اهميت است

روش متاكروم ) 3. باشد تر و نفوذ بيشتر مي  را در داخل ليف داشته و نتيجه رنگرزي، يكنواختجايي جابه

شود ولي كمپلكس  ـ كه در اين روش رنگينه و دندانه همزمان در يك حمام به كار گرفته مي) همزمان(

ات و آمونيوم كروم) پتاسيم(رنگينه در حضور دندانه سديم . گردد رنگينه ـ كرم در داخل ليف تشكيل مي

با نزديك شدن به دماي جوش . شود سولفات و يا در حضور سديم دي كرومات و آمونياك به حمام اضافه مي

دهد كه  هاي كرومات جذب شده، سريعاً احياء شده و با رنگينه حاضر در ليف تشكيل كمپلكس مي ، يون

نگينه براي كسب رنگرزي يكنواخت در اين روش جذب يكنواخت اوليه ر. باشد ديگر قادر به ترك ليف نمي

در عمق . باشد اين روش سريعترين روش رنگرزي بوده و نياز به يك حمام مي. باشد داراي اهميت فراوان مي

  .باشد رنگرزي زياد داراي ثبات مالشي كمتري مي

هاي  نههاي راكتيو، بايستي رنگينه مناسب براي آن آينوني باشد كه مثل رنگي در رنگرزي پشم با رنگينه

) نمكي(اسيدي در محيط اسيدي توسط الياف پشم به خود جذب گرديده و عالوه بر تشكيل پيوند يوني 
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ثبات اين پيوند و عدم وجود مولكولهاي . باشد قادر به تشكيل به پيوند كوواالنت بين خود كراتين مي

اين رنگينه در مقابل شستشو كننده ثبات  اي كه بدون پيوند در داخل ليف قرار گرفته باشد، مشخص رنگينه

هاي  با مكانيزم اضافي و يا استخالفي با گروه. باشند ها از درخشندگي بااليي برخوردار مي اين رنگينه. باشد مي

در رنگرزي پشم با اين . دهد آمينه كراتين كه به مقدار زياد در پشم وجود دارد، تشكيل پيوند كوواالنت مي

چون تمامي . باشد بل شستشو مخصوصاً با عمق رنگي زياد، مشكل ميرنگينه، كسب ثبات باال در مقا

هاي سولفونيك، مثل  مولكولهاي رنگينه راكتيو، با داشتن گروه. خورد مولكولهاي رنگينه با كراتين پيوند نمي

ف هاي مستقيم، اين رنگينه بيشتر براي مخلوط اليا در رنگرزي با رنگينه. كنند هاي اسيدي برخورد مي رنگينه

براي رنگرزي كاالي تمام پشم . باشد پذير مي سلولزي و پشم كاربرد دارد كه رنگرزي آن در يك حمام امكان

هاي مستقيم در شرايطي خنثي و يا اسيدي  بيشتر رنگينه. گردد هاي مستقيم استفاده نمي معموالً از رنگينه

ها به مقدار زياد سولفونه شده  هچون اين رنگين. دهند ضعيف، ميل جذبي كمي را نسبت به پشم نشان مي

  .است

گردد، ولي رنگرزي مداوم پشم توجه  رنگرزي مي) غيرمداوم(كشي  كاالي پشمي بيشتر به روش رمق

توان با اين روش انجام داد از  رنگرزي پشم به صورت باز و فتيله را مي. بيشتري را به خود جلب نموده است

خصايت غيرجاذب الرطوبه . توان استفاده كرد اف باز و فتيله مياين رو از روشهاي مداوم بيشتر براي الي

بودن سطح پشم، تر شدن سريع كامل آنرا در سيستم مداوم، مشكل ساخته و استفاده از ) هيدروفوب(

در رنگرزي پشم در دماي باال، سرعت جذب و دفع رنگينه توسط . سازد هاي مناسب را ضروري مي تركننده

نگرزي افزايش يافته و معموالً زمان الزم براي رنگرزي يكنواخت با نفوذ خوب كاهش ليف با ازدياد دماي ر

ها در  گرچه بيشتر رنگينه. باشد در اين روش رنگرزي، ثبات رنگينه و ليف الزم داراي اهميت مي. يابد مي

 كمتر PH (باشد ولي در محيط قليايي و اسيدي قوي  درجه سانتگيراد داراي ثبات كافي مي100دماي باالي 

شود كه در رنگرزي پشم دما  از اين رو توصيه مي. بيند و داغ استحكام و خواص ديگر پشم صدمه مي) 3از 

 براي اين روش PHبهترين .  دقيقه استفاده نشود60 درجه سانتيگراد و زمان بيش از 107 تا 105بيش از 

يط الزم براي اين روش رنگرزي باشد براي هاي رنگرزي كه قادر به فراهم آوردن شرا ماشين.  است5/6 تا 5/3

به عنوان مثال براي رنگرزي كاالي تمام پشم . گيرد الياف باز، فتيله، نخ و كاالي پشمي مورد استفاده قرار مي

هاي تحت فشار و براي كاالي پشم ـ پلي استر از ماشين رنگرزي جت و يا غلتك پارچه تحت فشار  از وينچ

ي پشم در دماي پايين هم خواص مكانيكي پشم مانند استحكام، قدرت ارتجاعي و شود در رنگرز استفاده مي
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توان اين  بيند، در صورت استفاده از دماي پايين، مي مقاومت در مقابل سايش كه در دماي باال صدمه مي

نتيجه يابد و  تر كاهش مي نفوذ رنگينه و ثبات در دماي پايين، يكنواختي،. خواص را بصورت اوليه حفظ نمود

  .گردد رنگرزي غيرقابل قبول مي

هاي ديسپرس، اسيدي، كمپلكس فلزي و كرمي  توان با رنگينه را مي) 66 و 6نايلون (الياف پلي آميدي، 

هاي ديسپرس چون پلي آميد داراي ميل جذبي بااليي نسبت به اين  در رنگرزي با رنگينه. رنگرزي كرد

ها داراي قدرت  اين رنگينه. پذير است در غياب كارير امكانرنگينه است، رنگرزي با آن در دماي جوش و 

داراي ثبات نوري خوب . باشد جايي بسيار خوب بوده و قادر به پوشش تفاوت فيزيكي در طول الياف مي جابه

هاي پلي آمير  هاي ديسپرس براي نخ رنگينه. باشد و ثبات شستشويي در رنگهاي روشن و متوسط كافي مي

در رنگرزي با . گيرد چه كشباف نايلوني، ساتين و پارچه ضد باران مورد استفاده ميتكسچره شده، پار

هاي اسيدي هم بين آنيون رنگينه و كايتون گروه آمينه كه در محيط اسيدي حمام شكل مي گيرد  رنگينه

اي اسيدي و ه از آنجا كه الياف پلي آميد در رنگرزي با مخلوطي از رنگينه. بوجود مي آيد) يوني(پيوند نمكي 

كند  هاي مونوسولفونيك را ترجيحاً به خود جذب مي مخصوصاً در نزديكي اشباع شدن ليف با رنگينه، رنگينه

  .كند هاي دي سولفونيك را دفع مي و رنگينه

ثبات . باشد  روي پلي آميد خوب مي هاي كرمي، ثبات نوري و شستشويي اين رنگينه در رنگرزي با رنگينه

هاي كرومي  دم وجود دي كرومات روي كاال بعد از اتمام رنگرزي خوب است، رنگينهتصعيد، در صورت ع

زدودن رنگينه از كاال . گيرد تقريباً براي رنگرزي كاالهاي نايلوني به رنگ سياه مورد استفاده قرار مي

ه توان دوبار هاي نايكنواخت را نمي همچنين، رنگرزي. باشد غيرممكن و يا بسيار سخت مي) رنگبري(

در رنگرزي الياف پلي استر، از . توان به دو روش پس كروم و متاكروم رنگرزي كرد كه مي. يكنواخت نمود

اي بوده و جذب رطوبت آنها هم بسيار كم است، نفوذ  آنجايي كه اين الياف داراي ساختار بسيار بسته

 رنگرزي آنها الزم است كه مولكولهاي رنگينه به داخل ليف در شرايط عادي بسيار مشكل خواهد بود و جهت

پذير سازد  از دماي باالي جوش و يا از مواد شيميايي كه بتواند ساختار آنها را باز كرده و نفوذ رنگينه را امكان

رنگرزي پلي استر ممكن است به صورت مداوم و يا غيرمداوم باشد و مهمترين رنگينه جهت . استفاده گردد

توان از  هاي ديسپرس مي در رنگرزي غيرمداوم با رنگينه. باشد س ميهاي دسپر رنگرزي پلي استر، رنگينه

كرير استفاده نمود كه براي بازنمودن ساختار الياف پلي استر در رنگرزي آنها، در دماي كمتر از جوش به كار 

وه به عال. گردد شود و بايد بعد از رنگرزي كامالً از كاال زدوده شود زيرا باعث خارش پوست مي گرفته مي
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توان  در رنگرزي با كارير مي. هاي ديسپرس هم بر اثر آن كاهش يابد ممكن است ثبات نوري بعضي از رنگينه

رنگرزي با كارير را .  و دماي رنگرزي را به عنوان مهمترين عوامل در جذب رنگينه ناميدPHمقدار كارير، 

هاي ديسپرس هم در شرايط اسيدي  گينههاي ژيگر و وينچ انجام داد و رنگرزي با رن توان به كمك ماشين مي

 انجام داد كه (HT)توان رنگرزي را در دماي باال  همچنين در رنگرزي غيرمداوم مي. شود ضعيف انجام مي

هاي مخصوص كه فشار حاصل در اين دما  الزم است كه از ماشين)  درجه سانتيگراد130 تا 120(دماي باال 

در جت . هاي دربسته ممكن است به صورت ژيگر، وينچ يا جت باشد نماشي. نمايند را تحمل كند استفاده مي

معموالً جريان محلول هم به جلو بردن كاال كمك كرده و از اين رو نيروي كششي كمتري به پارچه وارد 

گردد كه بيشتر به  استر مي  درجه سانتيگراد باعث جداشدن اليگومرهاي پلي130دماي باالتر از . آيد مي

 و همچنين PHدر رنگرزي در دماي باال، . گردد نشين مي حلقوي بوده و روي كاال و ماشين تهصورت تريمر 

در اين روش فوايدي نسبت به روش كارير وجود دارد كه . باشد دما از عوامل مؤثر در راندمان رنگي مي

 بهتر پوشش) 3نفوذ بهتر رنگينه ) 2كاهش زمان رنگرزي و راندمان رنگي باالتر ) 1: عبارتست از

  .عدم وجود مشكالت ناشي از كارير مثل لك شدن پارچه و مسائل زيست محيطي) 4ها  نايكنواختي

كمتر از دماي (هاي ديسپرس، جهت بازنمودن ساختمان بسته آن از دماي باال  در رنگرزي مداوم با رنگينه

شود به عبارت  ز تبديل ميدر دماي باال رنگينه ديسپرس از فرم فيزيكي جامد به گا. شود استفاده مي) ذوب

تثبيت رنگينه و تثبيت ابعادي ممكن است ) ترموزل(كنند  ديگر متصاعد شده و به داخل پلي استر نفوذ مي

براي تثبيت معموال پارچه در عرض كشيده شده و دماي آن افزايش داده شده و . در يك مرحله انجام شود

د دماي يكنواخت در عرض و همچنين در پشت و در رنگرزي مداوم پلي استر، وجو. گردد سپس سرد مي

هاي  باشد چون بعضي از رنگينه روي كاال جهت كسب رنگرزي يكنواخت از اهميت زياد برخوردار مي

دهند و اختالف چند درجه در دما ممكن است باعث  ديسپرس به اختالف دما، حساسيت زيادي نشان مي

) استنتر(هاي حرارتي  سرعت پارچه در ماشين.  پارچه گرددتفاوت در راندمان رنگ در پشت و روي يا دو لبه

تواند در ماشين قرار گيرد و به مدت زمان الزم براي  ظرفيت ماشين و به عبارت ديگر طولي از پارچه كه مي

  .تثبيت بستگي دارد

  چاپ

ات چاپ را در ارتباط با چاپ پارچه، با توجه به نوع پارچه و كاالي موردنظر، مي توان بر روي آن عملي

گيرد  هايي كه امروزه عمل چاپ بطور متداول بر روي آن صورت مي يكي از مهمترين پارچه. انجام داد
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رود  مواد رنگزاي كه معموالً در چاپ روي الياف سلولزي، مخصوصاً پنبه به كار مي. هاي سلولزي است پارچه

  .وئيك و پيگمنتموارد رنگزاي مستقيم، راكتيو، خمي، خمي محلول، آز: عبارتند از

در چاپ كاالي سلولزي با رنگزاي مستقيم، مواد رنگزاي مستقيم بصورت پودر و گرانول مورد استفاده قرار 

هايي كه از لحاظ قيمت ارزش  گيرد و از ثبات شستشويي خوبي هم برخوردار نيستند ولي براي پارچه مي

هاي عمليات بعدي  توان از روش ي چاپ شده ميبراي باال بردن ثبات كاالها. روند زيادي ندارند به كار مي

(After Treatment)دهنده كتيرا را آماده كرده و سپس مواد  براي تهيه خمير چاپ ابتدا غلظت.  استفاده كرد

از اوره و گليسيرين به عنوان . افزاييم رنگزا را به كمك مقداري آب جوش و اوره حل شده است به آن مي

ي رنگزا در مرحله تثبيت كاالي چاپ شده  ا و جذب رطوبت و كمك به نفوذ مادهكمك به حالليت ماده رنگز

توان از  هاي سخت مي براي كمك به پايداري ماده رنگزا و جلوگيري از رسوب آن در آب. شود استفاده مي

 پس از چاپ، كاال. هاي ديگر در خمير چاپ استفاده كرد گير تركيبات فسفات مانند فسفات سديم و يا سختي

گيرد و در آخرين   درجه قرار مي100-104 دقيقه در بخار اشباع 45-60نخست خشك و سپس به مدت 

  .شود عمليات شستشو، ابتدا با آب سرد و سپس با آب ولرم انجام مي

هايي در چاپ ايجاد  پذيري زياد، محدوديت در چاپ كاالي سلولزي با رنگزاي راكتيو، به دليل واكنش

ها،  دهنده از غلظت. دهند معموالً به صورت مايع يا خمير وجود ندارند  واكنش ميشود و چون با آب مي

پيوند شيميايي مواد رنگزاي . شود آلجنيات سديم و امولسيون و يا مخلوط آنها براي اين چاپ استفاده مي

اي راكتيو مواد قليايي مورد استفاده در چاپ مواد رنگز. گيرد راكتيو با سلولز در محيط قليايي صورت مي

كربنات سديم هستند ولي در بعضي موارد از قلياي قوي مانند سود نيز به مقدار  معموالً كربنات سديم و بي

از يك اكسيدكننده . بطور كلي ميزان قلياي مصرفي بستگي مستقيم به شيد رنگ دارد. شود كم استفاده مي

هاي متداول مورد استفاده  اكسيدكننده. شود ضعيف هم براي جلوگيري از احياي ماده رنگزا نيز استفاده مي

براي افزايش حالليت و جذب . سديم نيتروبنزن، سولفات با نام تجارتي لوديگل و يا كلرات سديم هستند

الرطوبه به خمير چاپ الزم است كه فقط اوره با مواد رنگزاي راكتيو  رنگ روي پارچه هم افزودن يك جاذب

ي رنگزا به آن  اپ بهتر است ابتدا اوره در آب نيم گرم حل شده و مادهبراي تهيه خمير چ. شود مصرف مي

ي رنگزا در آب  ي رنگزا به آن نيم گرم اضافه شود تا اوره به حالليت ماده افزوده شود يا مخلوط اوره و ماده

ه براي پايداري خمير چاپ بهتر است ك. شود پس از حل شدن ماده رنگزا، بقيه مواد اضافه مي. كمك كند

  .قليا قبل از مصرف خمير چاپ اضافه شود
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در چاپ پنبه با مواد رنگزاي خمي، چون اين رنگزا بصورت نامحلول وجود دارد، لذا براي جذب روي 

كننده بصورت محلول در آب در آيند و پس از جذب روي پارچه بوسيله مواد  پارچه بايد به وسيله مواد احيا

) هيدروسولفيت(توان از احياءكننده  در چاپ نمي. ول اوليه برگردنداكسيدكننده بار ديگر به حالت نامحل

تواند دماي بخار را تحمل كند و  شود و نمي چون در دماي باال ناپايدار بوده و تجزيه مي. استفاده كرد

 نامطلوب نيز باعث كاهش خاصيت احياءكنندگي PHدهد و همچنين  اثراحياءكنندگي خود را از دست مي

 در ضمن كاالي چاپ شده با احياءكننده هيدروسولفيت سديم در مجاورت هوا، قبل از تثبيت شود و آن مي

يد هبراي پايداري هيدرو سولفيت سديم آن را با فرمالدييد واكنش داده و فرمالد. باشد داراي عدم پايداري مي

هاي متداول در اين  دهدهن غلظت. دهند سولفوكسيالت سديم با نام تجارتي رونگاليت مورد استفاده قرار مي

براي چاپ با رنگزاي خمي روي سلولز دو . نوع چاپ عبارتند از صمغ انگليسي و كتيرا و يا مخلوط آن دو

كننده و قلياست و در يك مرحله عمل  اي ـ كه خمير چاپ حاوي احيا چاپ يك مرحله) 1روش وجود دارد 

دهنده و   خمير آن از كتيرا به عنوان غلظتكه در. شود چاپ را روي كاال انجام داده و سپس تثبيت مي

به عنوان قليا هم از كربنات . شود الرطوبه و همچنين مواد ضد كف استفاده مي گليسيرين به عنوان جاذب

اي ـ  چاپ دو مرحله) 2. افزايند ي رنگزا را مي شود و سپس از قليا ماده احياكننده و ماده پتاسيم استفاده مي

گيرد پس كاالي چاپ شده با محلول احياءكننده و  كننده صورت مي اقد قليا و احياكه عمل چاپ با خمير ف

  .شود دهنده از صمغ اقاقيا استفاده مي شود و به عنوان غلظت قليايي آغشته مي

رنگرزي كردن كاال با نفتل و چاپ آن ) 1: توان به سه طريق انجام داد چاپ با مواد رنگزاي آزوئيك را مي

چاپ كاال با نفتل و ) 3رنگرزي كردن كاال با نمك دي آرونيوم و چاپ آن با نفتل ) 2يم با نمك دي آزون

تر است و در ابتدا بايد نفتل به صورت محلول درآيد و  روش اول متداول. نمك دي آزونيوم همراه با يكديگر

ل استفاده شود كه در روش گرم از سود و آب جوش براي حل كردن نفت به دو روش سرد و گرم انجام مي

براي تهيه خمير، ابتدا نمك دي آزونيوم با يك ماده . شود و در روش سرد نيازي به آب جوش نيست مي

گردد، پس با  شود و با افزودن آب سرد و اسيد استيك رقيق مي كننده مناسب و آب خمير مي ديسپرس

ه حرارت براي خمير چاپ بهترين درج. شود دهنده تازه آماده شده كتيرا به كمك همزن مخلوط مي غلظت

هاي دي  كننده براي معلق نگه داشتن نمك ماده ديسپرس.  درجه است10 – 15حاوي نمك دي آرونيوم 

در . دهد ها را افزايش مي شود و اسيد استيك نيز حالليت و نفوذ نمك آزونيوم و چاپ يكنواخت استفاده مي

اد رنگزاي مستقيم، راكتيو و يا آزوئيك مورد چاپ برداشت روي سلولز، معموالً مواد رنگزاي زمينه، مو
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دهنده بسيار اهميت دارد زيرا بايد در برابر ماده  در چاپ برداشت انتخاب غلظت. گيرد استفاده قرار مي

كاالي چاپ شده پس از . كننده متداول الياف طبيعي و رنگاليت است احيا. كننده مصرفي پايدار باشد احيا

شود و سپس بالفاصله عمليات   درجه بخار داده مي102-104قه در حرارت  دقي5-10چاپ و خشك كردن، 

  .گيرد شستشو در آب سرد بروي آن انجام مي

دهند و  ها هيچ تمايلي به نفوذ در الياف از خود نشان نمي در چاپ با مواد رنگزاي پيگمنت، چون پيگمنت

الي زنجيرهاي ماده چسبنده  در البهشوند، توسط يك ماده چسبنده بروي كاال چسبيده و  در آب حل نمي

شوند نياز به  بدليل آنكه تمام اجزاي خمير چاپ توسط ماده چسبنده روي كاال متصل مي. شوند محبوس مي

  .شست و شو نيز ندارند

از مواردي كه استفاده از . شود جهت تثبيت ماده چسبنده روي كاال معموالً از حرارت خشك استفاده مي

توان به ايجاد زيردست مطلوب و از بين بردن لطافت  كند، مي منسوجات محدود ميچاپ پيگمنت را در 

پارچه و پايين بودن ثبات سايشي اشاره كرد كه در اثر عدم نفوذ رنگ به داخل كاال و قرار گرفتن روي سطح 

وي پارچه ها ر ها كه بعد از خشك شدن اثري از آن دهنده توان ازغلظت براي كاهش عيوب مي. باشد الياف مي

ي امولسيون كه از آب و حالل آبي تشكيل شده و هردو پس  دهنده ماند استفاده نمود مانند غلظت باقي نمي

از بيندر هم به . كنند كن در خمير چاپ استفاده مي براي كاهش زيردست از نرم. شود از چاپ تبخير مي

  .شود عنوان مواد چسبنده مورد مصرف در چاپ استفاده مي

رنگزاي اسيدي، كرمي، متال : الهاي پشمي مواد رنگزايي كه به كار مي روند عبارتند ازدر چاب كا

در چاپ با رنگزاهاي اسيدي، چون اين مواد داراي درخشندگي . ، راكتيو و بازيك1: 2 و 1: 1كمپلكس 

 نياز به هاي شست و شو و نوري متوسط هستند و براي تثبيت در روي كاال خوبي هستند و اكثراً داراي ثبات

در بعضي موارد هم از . اسيد دارند كه معموال يك اسيد ضعيف مانند اسيد استيك يا اسيد فرميك است

ها معموالً تركيبات آمونيوم  شود كه اين نمك كنند نيز استفاده مي هايي كه در دماي باال توليد اسيد مي نمك

كنند  ا اوره مخلوط و در آب جوش حل ميروش تهيه خمير هم بدين صورت است كه ماده رنگزا را ب. هستند

پس از . افزايند زنند و سپس سولفات آمونيوم را به آن مي دهنده آماده شده افزوده و هم مي و آن را با غلظت

  .كنند سرد شدن اسيد استيك را نيز به خمير اضافه مي

هاي تيره روي كاالي  در چاپ با مواد رنگزاي متال كمپلكس، اين مواد معموالً براي بدست آوردن رنگ

رنگزاهاي متال كمپلكس رنگزاهايي هستند كه در ساختمان آنها يك فلز به كار رفته . روند پشمي به كار مي
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 براي 1:1مواد رنگزاي متال كمپلكس . است، و نسبت به مواد رنگزاي اسيدي از ثبات باالتري برخوردارند

 معموال 1: 2ولي در متال كمپلكس ) سيد استيكاسيدفرميك يا ا(تثبيت به محيط اسيدي نياز دارند 

: 1براي باال بردن خواص ثباتي مواد رنگزاي متال كمپلكس . رود هايي مانند سولفات آمونيوم به كار مي نمك

 به جاي اسيد فرميك از 1: 2در رنگزاي متال كمپلكس . توان از استات كرم در خميرچاپ استفده كرد  مي1

ي خمير هم بدين صورت است  نحوه تهيه. رود شود و استات كرم نيز به كار نمي  ميسولفات آمونيوم استفاده

دهنده اضافه كرده و بقيه  شود، سپس آن را به غلظت كه ابتدا ماده رنگزا با اوره مخلوط و در آب گرم حل مي

  .افزايند مواد را نيز به آن مي

رخشندگي خوب در چاپ كاالي پشمي استفاده هاي زياد و د در چاپ با مواد رنگزاي راكتيو، بدليل ثبات

در . آورند مواد رنگزاي راكتيو با الياف پشمي نيز مانند الياف پنبه، اتصال شيميايي به وجود مي. زيادي دارند

چاپ با مواد رنگزاي راكتيو بر روي كاالهاي پشمي عمل نشده با كلر نتيجه بهتري از نظر جذب ماده رنگزا 

هيه خمير هم بدين صورت است كه ابتدا ماده رنگزا و اوره را مخلوط و با آب نيم گرم نحوه ت. شود حاصل مي

دهنده افزوده و در حال هم  سپس ماده رنگزاي حل شده را به غلظت. زنيم تا رنگ كامالً حل شود به هم مي

ه و به مدت پس از تهيه خمير و عمل چاپ كاالي چاپ شده را خشك كرد. افزاييم زدن بقيه مواد را نيز مي

  .دهيم  درجه سانتيگراد بخار مي102 دقيقه در دماي 15-10

 رنگزاي اسيدي يكي از 1: 2در چاپ كاالي ابريشمي با مواد رنگزاي اسيدي و متال كمپلكس 

. ترين رنگزا براي الياف ابريشمي است كه درخشندگي خوبي دارند ولي از ثبات متوسطي برخوردارند پرمصرف

براي تهيه خمير، ماده رنگزا و اوره يا .  نوع چاپ تقريباً مشابه با چاپ كاالي پشمي استشرايط و نحوه اين

دهنده آماده شده افزوده و در آخر  سپس آن را به غلظت. كنند گليسيرين را مخلوط و در آب جوش حل مي

ست و شو پس عمل ش. شود كاال پس از چاپ و خشك كردن بخار داده مي. افزايند اسيد استيك به آن مي

در صورت لزوم قليايي مناسب مانند . گيرد ابتدا با آب سرد سپس با آب نيم گرم، همراه با دترجنت انجام مي

شود، نسخه چاپ با مواد رنگزاي  سازي اسيد به حمام شست و شو افزوده مي كربنات سديم نيز براي خنثي

كه به جاي اسيد استيك در خمير چاپ  مشابه مواد رنگزاي اسيدي است با اين تفاوت 1: 2مثال كمپلكس 

در چاپ كاالي ابريشمي با رنگزاي راكتيو هم . شود از سولفات آمونيوم و يا تركيبات مشابه استفاده مي

هاي مناسب آنها آلجينات سديم و  دهنده روند و غلظت معموالً براي بدست آوردن شيدهاي روشن به كار مي

نسخه چاپ كاالي ابريشمي با مواد . جينات سديم و امولسيون استدهنده نيمه امولسيون حاوي آل يا غلظت
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براي تهيه خمير اوره و ماده رنگزاي راكتيو را مخلوط و در . رنگزاي راكتيو تقريباً مشابه كاالي سلولزي است

افزايند كاال را در  كربنات سديم به آن مي دهنده افزوده و در آخر بي كنند سپس آن را به غلظت آب حل مي

دهند و در پايان عمل شستشو انجام   درجه بخار مي1 .2 دقيقه در حرارت 10-15آخر خشك و به مدت 

  .گيرد مي

هاي  تري نسبت به پارچه ها، چاپ مشكل در چاپ بر روي  كاالهاي مصنوعي به علت آب گريزي آن

استر، كه پلي استر  ليهاي مصنوعي متداول براي چاپ عبارتند از نايلون، اكريليك و پ پارچه. طبيعي دارد

مواد رنگزاي محلول در آب روي پلي استر كمترين جذب را دارند و معموال از . كمترين جذب رطوبت را دارد

هاي مصنوعي،  پارچه. گردد شود بلكه از مواد رنگزاي ديسپرس روي پلي استر استفاده مي آنها استفاده نمي

 پلي استر فقط با  پارچه. گردند س تثبيت حرارتي ميقبل از چاپ با دترجنت مناسب شست و شو شده و سپ

باشند يا  گذاري روي پارچه مي گردند و مواد يا رنگزاي ديگر فقط قادر به لكه مواد رنگزاي ديسپرس چاپ مي

هاي نايلون به علت جذب رطوبت متوسط آنها با مواد رنگزاي محلول  پارچه. شوند اصالً جذب پلي استر نمي

تر مواد رنگزايي كه قادر به چاپ  به علت شباهت ساختمان شيميايي پشم با نايلون، بيش. دگردن نيز چاپ مي

تر  توانند به كار روند ولي در حال حاضر از رنگزاي اسيدي بيش كاالي پشمي باشند روي نايلون نيزمي

نايلون و پلي هاي اكريليك كه ميزان جذب رطوبت آنها بين ميزان جذب رطوبت  در پارچه. گردد استفاده مي

گليدوت  در چاپ نايلون با رنگزاي اسيدي،. شود استر قرار دارد از مواد رنگزاي بازيك و ديسپرس استفاده مي

شود وتيو اوره جاذب رطوبت است و باعث نفوذ بيشتر  تر ماده رنگزا در خمير مي ان باعث حالليت بيش. بي 

تر ماده رنگزا بر   علت ايجاد محيط اسيدي و جذب بيشسولفات آمونيوم نيز به. گردد ماده رنگزا در ليف مي

در شست و شوي . كند ها جلوگيري مي دهنده است و از پخش شدن رنگ ايندالكا غلظت. شود روي كاال مي

هاي سفيد كاال  گذاري ماده رنگزا روي محل نايلون پس از چاپ، يكي از مهمترين مشكالت خطر لكه

گيرد در حمام  كشي سرد و ولرم انجام مي  در چندين مرحله و آببه همين دليل شست و شو. باشد مي

شست و شو از كربنات سديم، به منظور جلوگيري از بازگشت ماده رنگزا بر روي نايلون و يا حتي مواد رنگينه 

  .گردد ضعيف استفاده مي

ي اتيلن گليكول كه در چاپ اكريليك با مواد رنگزاي بازيك براي تهيه خمير ابتدا ماده رنگزا را با تيود

افزاييم و آن را با  شود خمير كرده و پس اسيد الزم و آب جوش به آن مي باعث حالليت بيشتر ماده رنگزا مي
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كنيم و در آخر نيز تيواوره يا گليسيرين پي اف دي كه يك ماده  دهنده از قبل تهيه شده مخلوط مي غلظت

  .افزاييم جاذب رطوبت است به آن مي

تر با مواد رنگزاي ديسپرس، از مواد رنگزاي محلول به علت كمي يا عدم جذب روي پلي در چاپ پلي اس

تثبيت در بخار اشباع : هاي متداول چاپ ديسپرس روي پلي استر عبارتند از روش. شود استر استفاده نمي

يا  درجه با استفاده از كرير در خمير چاپ ـ تثبيت با بخار تحت فشار و تثبيت با حرارت خشك 100

شوند، براي جلوگيري از اين عمل  چون اكثر مواد رنگزاي ديسپرس در محيط قليايي هيدروليز مي. ترموزول

باشد كه در چاپ كاالي پلي استر با مواد رنگزاي ديسپرس از اسيد سيتريك استفاده  نياز به يك اسيد مي

به كمك . برد رنگزا را از بين ميلوديگل يك ماده اكسيدكننده ضعيف است و امكان احيا شدن ماده . شود مي

با افزايش فشار . گردند بخار تحت فشار، درصد بيشتري از مواد رنگزاي ديسپرس جذب كاالي پلي استر مي

شود ولي در صورتي كه بخواهيم  در روش ترموزل از كرير استفاده نمي. يابد بخار مقدار جذب افزايش مي

اين . كنيم ش يابد از مقداري كرير در خمير چاپ استفاده مياي افزاي ميزان جذب به مقدار قابل مالحظه

گيرد براي الياف حجيم شده  روش به علت آن كه جذب رنگ در دماي باالي نرم شدن الياف صورت مي

  . شود اي كم مي مناسب نيست زيرا در دماي باال از حجم نخ به مقدار قابل مالحظه

  : شود سيم مي دسته تق3هاي چاپ هم به طور كلي به  ماشين

گرفته  هاي چاپ اسكرين ـ كه پايه و اساس آن بر نوعي چاپ است كه در كشور ژاپن انجام مي ماشين) 1

بريدند  روش عمل آن بدين صورت بوده كه كاغذهاي مخصوص را تهيه و نقش مورد نظر را روي آن مي. است

بدين . پوشاندند  ابريشم طبيعي ميسپس روي مناطق بريده شده را با تارهاي موي انسان يا جانداران يا

  .شد ترتيب رنگ فقط از ميان تارها عبور كرده و بر روي پارچه منتقل مي

هاي چاپ غلتكي ـ كه اساس آن چاپ غالب است كه براي مداوم كردن آن قالب را به شكل  ماشين) 2 

در چاپ غالب نقاط . طرح استتفاوتي كه آن با چاپ قالب دارد، فرو رفته بودن نقاط . اند غلتك فلزي ساخته

ها به صورت فرو رفته ايجاد  طرح بصورت برجسته است ولي در ماشين چاپ غلتكي طرح روي غلتك

  . شود مي

 به بازار عرضه شدند و با ورود آنها به صنعت چاپ امكان 1996هاي چاپ روتاري كه از سال  ماشين) 3

اين ماشين در . اي بزرگ متخصصان بود برآورده شدچاپ به صورت مداوم به وسيله توري كه يكي از آرزوه
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هاي چاپ روتاري به صورت  توري در ماشين. حقيقت تركيبي از ماشين چاپ غلتكي و چاپ اسكرين است

  .اي فلزي درآمده و رنگ كش در درون آن ثابت است هاي استوانه غلتك

اپ در متراژهاي پايين و متوسط ماشين چاپ اسكرين تخت با توجه به هزينه براي هر متر پارچه براي چ

در مقابل، . مناسب است و قادر است مقدار زيادي رنگينه را براي چاپ سطوح بزرگ بر روي پارچه آورد

هاي با سطح كوچك تا متوسط محدود گشته و براي چاپ سطوح بزرگ  ماشين چاپ غلتكي بيشتر به طرح

اي او  اي، ملحفه هاي پرده  طور كلي پارچهبه. تر است مناسب نيست ولي براي چاپ خطوط ظريف مناسب

هاي روتاري ويژه   بيش از يك متر با ماشين چاپ تخت و يا با شابلون)ري پيت(تكرار انواع كفپوش با طول 

هاي راهنما و  در ماشين چاپ اسكرين تخت، پارچه بعد از گذشتن از يك سري غلتك. پذير است امكان

اي شكل است كه قبل از تماس  بالنكت نوار الستيكي حلقه. شود ه ميچروك باز كن به روي بالنكت چسباند

شود تا بتواند پارچه را به خوبي نگه دارد بعد از اتمام چاپ و جدا  با پارچه با چسب مخصوص پوشش داده مي

كند و يا  شدن پارچه، ابتدا بالنكت شسته شده و سپس توسط برسي كه در شاسي محتوي چسب دوران مي

  .شود اي با چسب پوشش داده مي م مشابهبا مكانيز

 متر پارچه در دقيقه بوده و قادر است در مقايسه با 80ماشين چاپ غلتكي داراي سرعت چاپ تا حداكثر 

  هاي چاپ ديگر ظريفترين خطوط مرزي را به روي پارچه آورد  ماشين

هاي چاپ  ، ماشين)چاپ دستي(هاي چاپ غيراتوماتيك  هاي چاپ اسكرين به سه دسته ماشين ماشين

اي چاپ غيراتوماتيك  در ماشين. شوند بندي مي هاي چاپ تمام اتوماتيك تقسيم نيمه اتوماتيك و ماشين

يكنواخت و تراز بودن ميز . طول ميزهاي چاپ در اين روش به طول و عرض پارچه موردنظر بستگي دارد

شود تا  ي و يا مسطح بودن ميز باعث ميزيرا كوچكترين نايكنواخت. چاپ از اهميت به سزايي برخوردار است

در . خمير چاپ يكنواخت به همه جاي پارچه نرسيده و درنتيجه بعضي از نقاط طرح سفيد باقي بمانند

گيرند و  ها در محفظه مخصوصي قرار مي هاي چاپ نيمه اتوماتيك، ميز چاپ ثابت است ولي شابلون ماشين

در اين . گيرد  به صورت خودكار و بدون نياز به كارگر صورت ميهاي چاپ اتوماتيك، تمام عمليات  در ماشين

ها ثابت هستند و عمل كشيدن را كل نيز بصورت اتوماتيك انجام  ها، ميز چاپ متحرك و شابلون ماشين

  .شود مي
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در فرآيند ) به شكل اجمالي(هاي مرسوم  ـ تعيين نقاط قوت و ضعف تكنولوژي4

  توليد محصول 

شود اما اينگونه از تجهيزات تجهيزات مورد استفاده در اين صنعت در كشور توليد ميدر برخي از موارد 

با توجه به اينكه تمامي تجهيزات مورد استفاده در اين صنعت از . هنوز كيفيت محصوالت خارجي را ندارند

. ود نداردكشورهاي اروپايي تامين مي شود، اختالف زيادي ميان تكنولوژي ماشين آالت داخلي و خارجي وج

گيرند، هايي كه براي سالهاي زيادي در اين صنعت مورد استفاده قرار ميتجهيزات و دستگاهاين محصوالت 

هاي بلند مدت واحد كه الزم است در برنامه. آيندبه عنوان يكي از منابع ضعف در اين صنعت به حساب مي

نقطه ضعف ديگر كشور در . ارد قرار بگيردتوليدي خريد تجهيزات جديد تر و در برخي موارد تعويض اين مو

چراكه اگر نيروي متخصص به منظور توليد اين . توليد اين محصول، نيروي انساني و نظام مديريتي مي باشد

از طرف ديگر عدم استفاده از . الياف به كار گرفته نشود، واحد توليدي متحمل خسارات زيادي مي گردد

ندمان كاري و عدم سود آوري مناسب واحد توليدي و در برخي مورد نظام مديريتي مناسب، سبب كاهش را

  .  سبب زيان دهي آن مي گردد
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گذاري ثابت  ـ بررسي و تعيين حداقل ظرفيت اقتصادي شامل برآورد حجم سرمايه5

با استفاده از اطالعات واحدهاي موجود، در دست اجراء، (به تفكيك ريالي و ارزي 

UNIDO و  هاي فروشنده تكنولوژي  هاي اطالعاتي جهاني، شركت نت و بانكو اينتر

  ... )و  تجهيزات 

 با چاپ پارچه  رنگرزي وهاي پارامترهاي مهم اقتصادي احداث يك واحد صنعتي بررسيدر اين بخش 

   سر به سر، سرانه، نقطهردش مورد نياز واحد گهاي ثابت و در ؛ برآورد هزينهنظيرحداقل ظرفيت اقتصادي 

براي اين منظور ابتدا برنامه ساليانه توليد واحد مورد نظر، بر اساس . گيرد انجام مي... گذاري و  سرمايه

 ؛الزم به ذكر است. شود كه در جدول زير ارائه شده است آالت خط توليد، برآورد مي مشخصات فني ماشين

 ذكر اين .ري محاسبه گرديده است روز كا300 ساعته براي 8 شيف كاري 3توليد ساليانه بر اساس تعداد 

پذيرد و توليد پارچه در اين نكته ضروري است كه در اين واحد فقط عمليات رنگرزي و چاپ صورت مي

  .باشدواحد مد نظر نمي

  

  برنامه ساليانه توليد : )17 (جدول

ف
دي
ر

  

  ظرفيت ساليانه  واحد  شرح
   واحد  فروشقيمت

  )ريال(

   فروشكل ارزش

  )ميليون ريال(

  15000  7500  2000000  مترمربع  رنگرزي پارچه  1

  17000  8500  2000000  مترمربع  چاپ پارچه  2

  32000  )ميليون ريال(مجموع 

  

  اطالعات مربوط به سرمايه ثابت طرح ـ 5ـ1

 كه در جريان شتهي ماندگار داتشود كه داراي طبيع ها اطالق مي سرمايه ثابت به آن دسته از دارائي

آالت  ها شامل زمين، ساختمان، وسايل نقليه، ماشين اين دارائي. شود  از آنها استفاده مييعمليات واحد توليد

صنعتي رنگرزي و چاپ پارچه باشد كه در ادامه هريك از آنها براي واحد  مي... توليد، تأسيسات جانبي و 

  .شود محاسبه مي
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  سازي هاي زمين و ساختمان ـ هزينه5ـ1ـ1

هاي مورد نياز اين واحد، الزم است اندازه بناهاي مورد  يه زمين و ساختمانهاي ته براي محاسبه هزينه

سپس مقدار زمين . برآورد شود... هاي اداري، محوطه، پاركينگ و  نياز از قبيل؛ سالن توليد، انبارها، ساختمان

زير مقدار زمين در جداول . مورد نياز براي احداث بناها با در نظر گرفتن توسعه طرح در آينده، محاسبه شود

  . هاي تهيه آنها محاسبه شده است و انواع بناهاي مورد نياز، برآورد و هزينه

  

  هاي زمين  هزينه:)18 (جدول

ف
دي
ر

  

  شرح
  ابعاد

  )متر مربع(

  بهاي هر متر مربع

  )ريال(

  جمع 

  )ميليون ريال(

  660  3000  هاي توليد و انبار زمين سالن  1

  110  500   خدماتي و عمومي،هاي اداري زمين ساختمان  2

  550  2500  زمين محوطه  3

  3000   طرحزمين توسعه  4

000/220  

660  

  1980  )ميليون ريال(مجموع   9000  )متر مربع(جمع زمين مورد نياز 

  

  سازي ساختمانهاي  هزينه: )19 (جدول
ف
دي
ر

  

  شرح
  مساحت

  )مترمربع(

  بهاي هر متر مربع

  )ريال(

  هزينه كل

  )ميليون ريال(

  2625  000/750/1  1500  ط توليدسوله خ  1

  1875  000/250/1  1500  انبارها   2

  1250  000/500/2  500  خدماتي و عمومي هاي اداري، ساختمان  3

، خيابان كشي، پاركينگ و سازي محوطه  4
   فضاي سبز

2500  000/150  375  

  360  000/300  1200  ديواركشي  5

  6485  )ميليون ريال(مجموع 

  



  
 معاونت پژوهشي

   مقدماتي سنجي امكان مطالعات

 واحد رنگرزي و چاپ پارچه

  

  جمهوري اسالمي ايران

  وزارت صنايع و معادن

هاي صنعتي ايران و شهركسازمان صنايع كوچك   

   

 

  1387 پاييز  گزارش نهايي  صنعتي هاي طرح مقدماتي سنجي امكان مطالعات

  )53(صفحه   ـ معاونت پژوهشيجهاد دانشگاهي واحد صنعتي اميركبير: مجري
 

  آالت و تجهيزات خط توليد  هزينه ماشينـ5ـ1ـ2

هاي معتبر  هاي مهم توليد كننده يا نمايندگي ها براساس استعالم صورت گرفته از شركت اين هزينه

هاي حمل و نقل، نصب و  آالت، شامل؛ هزينه هاي جانبي تهيه ماشين همچنين هزينه. گردد برآورد مي

آالت توليدي و تعداد مورد  ول زير فهرست ماشيندر جد. شود نيز محاسبه مي... اندازي، عوارض گمركي و  راه

هاي اصلي و جانبي تهيه  ، هزينه هاي اخذ شده نياز آن در خط توليد ارائه شده است و براساس قيمت

  . آالت و تجهيزات، محاسبه گرديده است ماشين

  

  آالت خط توليد هزينه ماشين :  )20 (جدول

  قيمت واحد

ف
دي
ر

  

  تعداد  شرح
  هزينه به يورو  هزينه به ريال

  هزينه كل 

  )ون ريالميلي(

  180  -  90000000  2  )وينچ(شستشو  1

  208  -  104000000  2  ژيگرپخت وسفيدگري  2

  100  -  100000000  1  فوالرد  3

  600  -  300000000  2  ژيگررنگرزي  4

  9425  650000  -  1  چاپ اسكرين روتاري  5

  240  -  240000000  1  فيكسه  6

  80  -  80000000  1  ژيگرشستشوي نهايي  7

  1500  -  1500000000  1  استنتر  8

  30  -  30000000  1  طاقه كني وميزبسته بندي  9

10  
  ساير لوازم و متعلقات خط توليد

  )كل درصد 5(
-  -  -  618  

11  
هزينه حمل و نقل، خريد خارجي،  نصب و 

  )كلدرصد 10(اندازي  راه
-  -  -  1236  

  14217  )ميليون ريال(مجموع 

  



  
 معاونت پژوهشي

   مقدماتي سنجي امكان مطالعات

 واحد رنگرزي و چاپ پارچه

  

  جمهوري اسالمي ايران

  وزارت صنايع و معادن

هاي صنعتي ايران و شهركسازمان صنايع كوچك   

   

 

  1387 پاييز  گزارش نهايي  صنعتي هاي طرح مقدماتي سنجي امكان مطالعات

  )54(صفحه   ـ معاونت پژوهشيجهاد دانشگاهي واحد صنعتي اميركبير: مجري
 

  هاي تأسيسات ينهـ هز5ـ1ـ3

هاي اصلي خط توليد، جهت تكميل يا بهبود فرآيندها، نياز به  هر واحد توليدي، عالوه بر دستگاه

تجهيزات و تأسيسات جانبي، نظير؛ تأسيسات گرمايش و سرمايش، آب، برق، ديگ بخار، كمپرسور، 

هاي  هاي فرآيند و محدوديت گيانتخاب اين موارد با توجه به ويژ. خواهد داشت... تأسيسات اطفاء حريق و 

هاي تهيه آن در  تأسيسات و تجهيزات مورد نياز اين طرح و هزينه. گيرد محيطي انجام مي اي و زيست منطقه

  . جدول زير ارائه شده است

  

   تأسيساتهاي   هزينه: )21 (جدول

  )ميليون ريال(هزينه   شرح  رديف

  85  تأسيسات سرمايش و گرمايش   1

  10  ء حريقتأسيسات اطفا  2

  45  تأسيسات آب   3

  10  هواي فشرده  4

  15  تصفيه پساب  5

  35  تأسيسات برق  6

  200  )ميليون ريال(مجموع 

  

  ـ هزينه لوازم اداري و خدماتي5ـ1ـ4

ت خاص خود را دارند كه براي واحد واحدهاي اداري و خدماتي هر واحد توليد نياز به لوازم و تجهيزا

  .ل زير برآورد شده است در جدورنگرزي وچاپ پارچه

  

  

  



  
 معاونت پژوهشي

   مقدماتي سنجي امكان مطالعات

 واحد رنگرزي و چاپ پارچه

  

  جمهوري اسالمي ايران

  وزارت صنايع و معادن

هاي صنعتي ايران و شهركسازمان صنايع كوچك   

   

 

  1387 پاييز  گزارش نهايي  صنعتي هاي طرح مقدماتي سنجي امكان مطالعات

  )55(صفحه   ـ معاونت پژوهشيجهاد دانشگاهي واحد صنعتي اميركبير: مجري
 

   لوازم اداري و خدماتي هزينه:)22 (جدول

  تعداد  شرح  رديف
  قيمت واحد 

  )ريال(

  جمع هزينه 

  )ميليون ريال(

  12  000/500/1  8  ميز و صندلي  1

  20  000/000/20  1  دستگاه فتوكپي  2

  60  000/000/10  6  كامپيوتر و لوازم جانبي   3

  5  000/000/1  سري5   اداريتجهيزات   4

  300  000/000/150  2  خودرو سبك  5

  500  000/000/500  1  خودرو سنگين  6

  897  )ميليون ريال(مجموع 

  

  هاي خريد حق انشعاب ـ هزينه5ـ1ـ5

، در جدول زير. دارد... هر واحد توليدي براي شروع فعاليت و ادامه آن، نياز به آب، برق، گاز، ارتباطات و 

  . ارائه شده است رنگرزي وچاپگاز، تلفن براساس ظرفيت مورد نياز واحدهاي برق،   خريد انشعابهزينه

  

   حق انشعاب :)23 (جدول
ف
دي
ر

  

  واحد  شرح
  ظرفيت 

  مورد نياز

  هزينه كل

  )ميليون ريال(

  10  5  خط  تلفن  1

  50  2 اينچ  آب  2

  رشته  برق  3
   آمپري سه فاز 400 رشته 1

    آمپري تك فاز50 رشته 2
240  

  100   4 اينچ  گاز  4

  400  )ميليون ريال(مجموع 

  



  
 معاونت پژوهشي

   مقدماتي سنجي امكان مطالعات

 واحد رنگرزي و چاپ پارچه

  

  جمهوري اسالمي ايران

  وزارت صنايع و معادن

هاي صنعتي ايران و شهركسازمان صنايع كوچك   

   

 

  1387 پاييز  گزارش نهايي  صنعتي هاي طرح مقدماتي سنجي امكان مطالعات

  )56(صفحه   ـ معاونت پژوهشيجهاد دانشگاهي واحد صنعتي اميركبير: مجري
 

  برداري هاي قبل از بهره ـ هزينه5ـ1ـ6

اندازي  هاي آموزش پرسنل و راه  اخذ مجوزها، هزينه برداري شامل مطالعات اوليه، هاي قبل از بهره هزينه

  . باشد كه در جدول زير، برآورد شده است مي...  ويآزمايش
  

  يبردار هاي قبل از بهره هزينه : )24 (جدول

  عنوان  رديف
  هزينه 

  )ميليون ريال(

  250  مطالعات اوليه و اخذ مجوزهاي الزم  1

  100  آموزش پرسنل  2

  300  اندازي آزمايشي راه  3

  650  )ميليون ريال(مجموع 

  

هاي ثابت مورد نياز براي احداث طرح برآورد گرديد كه در جدول زير  كليه هزينهبا توجه به جداول فوق 

  . سرمايه ثابت مورد نياز طرح ارائه شده استطور خالصه كل  به
  

  گذاري ثابت طرح  سرمايهبندي  جمع : )25 (جدول

  هزينه 
   هزينهعنوان  رديف

  هزار يورو  ميليون ريال

  -  1980  زمين  1

  -  6485  سازي ساختمان  2

  -  200  تأسيسات  3

  -  897  لوازم و تجهيزات اداري و خدماتي   4

  650  4792  آالت توليدي  ماشين  5

  -  400  حق انشعاب  6

  -  650  برداري هاي قبل از بهره هزينه  7

  -  1250  ) درصد5(بيني نشده  پيش  8

  650  16654  جمع 

  26079  )ميليون ريال(مجموع 



  
 معاونت پژوهشي

   مقدماتي سنجي امكان مطالعات

 واحد رنگرزي و چاپ پارچه

  

  جمهوري اسالمي ايران

  وزارت صنايع و معادن

هاي صنعتي ايران و شهركسازمان صنايع كوچك   

   

 

  1387 پاييز  گزارش نهايي  صنعتي هاي طرح مقدماتي سنجي امكان مطالعات

  )57(صفحه   ـ معاونت پژوهشيجهاد دانشگاهي واحد صنعتي اميركبير: مجري
 

  هاي ساليانه هزينهـ 5ـ2

رت ها بايستي به صو اندازي واحد، يك سري از هزينه گذاري مورد نياز جهت احداث و راه عالوه بر سرمايه

 انرژي مصرفي،  ها شامل تهيه مواد اوليه، نيروي انساني، اين هزينه. ساالنه براساس توليد محصول انجام شود

هاي فروش   هزينه ات و نگهداري،عميرها، هزينه ت آالت و ساختمان هزينه استهالك تجهيزات، ماشين

هاي ساليانه هريك از اين موارد  ير هزينهدر جداول ز. باشد مي...  بيمه و  تسهيالت دريافتي، محصوالت، هزينه 

  .برآورد شده است

   مواد اوليه  ساليانه هزينه: )26 (جدول

  قيمت واحد

ف
دي
ر

  

  محل تأمين  واحد  شرح
  دالر  ريال 

  مصرف ساليانه
  قيمت كل 

  )ميليون ريال(

  2700  15000  -  180000 داخل  كيلوگرم  رنگ راكتيو  1

  400  2500  -  160000 داخل  كيلوگرم  رنگ ديسپرس  2

  3300  22000  -  150000 داخل  كيلوگرم  رنگ پيگمنت چاپ  3

  1080  13500  -  80000 داخل  كيلوگرم  غلظت دهنده  4

  288  3200  -  90000 داخل  ليتر  بيندرهاي چاپ  5

  388  -  -  -  داخل  -  ساير مواد اوليه غيرمذكور  6

  8156  )ميليون ريال(مجموع 

  

  نيروي انساني   ساليانه هزينه: )27 (جدول

  تعداد  شرح  رديف
  حقوق ماهيانه

  )ريال(

حقوق و مزاياي ساليانه معادل 

  )ميليون ريال( ماه 14

  112  000/000/8  1  مدير ارشد   1

  420  000/000/6  5  مدير واحدها   2

  686  000/500/3  14  پرسنل توليدي متخصص  3

  420  000/000/3  10  )تكنسين(پرسنل توليدي   4

  840  000/000/3  20  كارگر ماهر  5



  
 معاونت پژوهشي

   مقدماتي سنجي امكان مطالعات

 واحد رنگرزي و چاپ پارچه

  

  جمهوري اسالمي ايران

  وزارت صنايع و معادن

هاي صنعتي ايران و شهركسازمان صنايع كوچك   

   

 

  1387 پاييز  گزارش نهايي  صنعتي هاي طرح مقدماتي سنجي امكان مطالعات

  )58(صفحه   ـ معاونت پژوهشيجهاد دانشگاهي واحد صنعتي اميركبير: مجري
 

  27ادامه جدول

  490  000/500/3  10  كارمند  6

  700  000/500/2  20   و خدماتيكارگر ساده  7

  3668  )ميليون ريال(مجموع 

  

   آب، برق، سوخت و ارتباطات ساليانه مصرف:)28 (جدول

  مصرف روزانه  واحد  شرح  رديف
  قيمت واحد

  )ريال(

  تعداد 

  روز كاري

  هزينه ساليانه

  )يالميليون ر(

  342  200  5700  كيلووات ساعت  برق مصرفي  1

  23  1500  50  مترمكعب   مصرفي شربآب  2

  50  -  -  -  تلفن  3

  9  300  100  ليتر  گازوئيل  4

  30  4000  25  ليتر  بنزين  5

  400  500  مترمكعب  گاز  6

300  

60  

  514  )ميليون ريال(مجموع 

  

  ها و ساختمانآالت، تجهيزات   استهالك ساليانه ماشين:)29 (جدول

  شرح  رديف
  هزينه

  )ميليون ريال(

  نرخ استهالك

(%)  

  هزينه استهالك

  )ميليون ريال(

  324  5  6485  ...ها، محوطه و  ساختمان  1

  1422  10  14217  آالت خط توليد  ماشين  2

  20  10  200  تأسيسات  3

  134  15  897  لوازم و تجهيزات اداري و خدماتي   4

  1900  )ميليون ريال(مجموع 



  
 معاونت پژوهشي

   مقدماتي سنجي امكان مطالعات

 واحد رنگرزي و چاپ پارچه

  

  جمهوري اسالمي ايران

  وزارت صنايع و معادن

هاي صنعتي ايران و شهركسازمان صنايع كوچك   

   

 

  1387 پاييز  گزارش نهايي  صنعتي هاي طرح مقدماتي سنجي امكان مطالعات

  )59(صفحه   ـ معاونت پژوهشيجهاد دانشگاهي واحد صنعتي اميركبير: مجري
 

  آالت، تجهيزات مورد نياز ات و نگهداري ساليانه ماشينعميرت :)30 (جدول

  شرح  رديف
  هزينه

  )ميليون ريال(

تعميرات و نرخ 

  (%)نگهداري

  تعميرات و نگهداريهزينه 

  )ميليون ريال(

  324  5  6485  ساختمان  1

  1422  10  14217  آالت خط توليد  ماشين  2

  14  7  200  تأسيسات  3

  90  10  897  ت اداري و خدماتي لوازم و تجهيزا  4

  1850  )ميليون ريال(مجموع 

  

  هزينه تسهيالت دريافتي: )31 (جدول

  شرح  رديف
  مقدار

  )ميليون ريال (

  نرخ سود

(%)  

  سود ساليانه

  )ميليون ريال(

  1830  10  18300  تسهيالت بلند مدت  1

  264  12  2200  تسهيالت كوتاه مدت  2

  2094  )ميليون ريال(مجموع 

  

  هاي ساليانه  هزينه: )32 (جدول
ف
دي
ر

  

  شرح
  هزينه ساليانه

  )ميليون ريال(

  8156  مواد اوليه   1

  3668  نيروي انساني  2

  514  آب، برق، تلفن و سوخت  3

  1900  ها آالت، تجهيزات و ساختمان استهالك ماشين  4

  1850  آالت، تجهيزات و ساختمان تعميرات و نگهداري ماشين  5

  2094  يافتي هزينه تسهيالت در  6



  
 معاونت پژوهشي

   مقدماتي سنجي امكان مطالعات

 واحد رنگرزي و چاپ پارچه

  

  جمهوري اسالمي ايران

  وزارت صنايع و معادن

هاي صنعتي ايران و شهركسازمان صنايع كوچك   

   

 

  1387 پاييز  گزارش نهايي  صنعتي هاي طرح مقدماتي سنجي امكان مطالعات

  )60(صفحه   ـ معاونت پژوهشيجهاد دانشگاهي واحد صنعتي اميركبير: مجري
 

  32ادامه جدول

  640  ) درصد كل فروش2(هاي فروش  هزينه  7

  44  ) درصد2/0(هزينه بيمه كارخانه   8

  950  ) درصد5(بين نشده  پيش  9

  19816  )ميليون ريال(مجموع 

  

  سرمايه در گردش مورد نياز طرح ـ 5ـ3

ومات مورد نياز در جريان توليد شود كه براي تهيه مواد و ملز سرمايه در گردش به نقدينگي اطالق مي

اي است كه بايد كليه  طور كلي شامل سرمايه شود و به هزينه مي... نظير مواد اوليه، نيروي انساني و 

مقدار سرمايه در . هاي جاري واحد توليدي را پوشش دهد و الزم است در هر زمان در دسترس باشد هزينه

طور مثال اگر امكان دسترسي سريع به مواد  حد توليدي دارد بهگردش بستگي به توان بازرگاني و مديريتي وا

اوليه در هر زمان وجود داشته باشد، نياز كمتري به سرمايه براي تهيه آن است و برعكس در صورت طوالني 

يابد چراكه الزم است مواد مورد نياز  بودن فرآيند دسترسي به آن، سرمايه در گردش براي خريد افزايش مي

  . شود ن بيشتري سفارش داده براي زما

هاي جاري ساليانه  كل هزينه درصد 25 الي 20طور معمول حداقل سرمايه در گردش مورد نياز، معادل  به

اين مسأله براي مواد اوليه خارجي كه ممكن است .  است) ماه3 الي 2هاي  معادل هزينه(واحد توليدي 

شود تا ريسك توقف خط توليد به علت  در نظر گرفته ميفرآيند سفارش و خريد آن طوالني باشد دوازده ماه 

در جدول زير سرمايه در گردش مورد نياز براي انجام مطلوب جريان توليد . فقدان مواد اوليه كاهش يابد

  . محصول محاسبه شده است
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  )61(صفحه   ـ معاونت پژوهشيجهاد دانشگاهي واحد صنعتي اميركبير: مجري
 

   برآورد سرمايه در گردش مورد نياز: )33 (جدول

ف
دي
ر

  

  مقدار مورد نياز  شرح 
  ارزش كل

  ) ريالميليون(

  2040   ماه3  مواد اوليه داخلي   1

  610   ماه2  حقوق و مزاياي كاركنان   2

  85   ماه 2  آب و برق، تلفن و سوخت  3

  310   ماه2  تعميرات و نگهداري  4

  320   ماه 2  استهالك   5

  525   ماه 3  تسهيالت دريافتي   6

  410   ماه 3   بيني نشده  هاي فروش، بيمه، پيش هزينه  7

  4300  )يليون ريالم(مجموع 

  

  ـ كل سرمايه مورد نياز طرح5ـ4

سرمايه در  شامل دو جزء سرمايه ثابت و پارچهرنگرزي وچاپكل سرمايه مورد نياز براي احداث واحد 

  .  طور خالصه در جدول زير ارائه شده است گردش است كه به

  

  گذاري كل  سرمايه: )34 (جدول

  شرح  رديف
  ارزش كل

  )ميليون ريال(

  26079  مايه ثابتسر  1

  4300  سرمايه در گردش  2

  30379  )ميليون ريال(مجموع 
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  )62(صفحه   ـ معاونت پژوهشيجهاد دانشگاهي واحد صنعتي اميركبير: مجري
 

  ـ نحوه تأمين سرمايه

ثابت سرمايه  درصد 70تأمين براي )  ساله5ـ2(براي تأمين سرمايه مورد نياز طرح، از تسهيالت بلندمدت 

ر گردش مورد نياز استفاده سرمايه ددرصد  50 براي تأمين ) ماهه12ـ6 (مورد نياز و از تسهيالت كوتاه مدت

  .شود مي

   نحوه تأمين سرمايه:  )35 (جدول

  تسهيالت بانكي
  نوع سرمايه

  مبلغ

  )ميليون ريال( مقدار   )درصد(سهم   )ميليون ريال(

  گذاران سهم سرمايه

  )ميليون ريال(

  7779  18300  70  26079  سرمايه ثابت

  2100  2200  50  4300  سرمايه در گردش

  9879  20500  )ن ريالميليو(مجموع 

  

  هاي اقتصادي طرح ـ شاخص5ـ6

پس از ارائه جداول مالي سرمايه، هزينه و درآمد، جهت بررسي بيشتر مسائل  اقتصادي طرح،  الزم است 

هاي مهم مرتبط، از قبيل؛ قيمت تمام شده، سود ناخالص ساليانه، نرخ برگشت سرمايه، مدت زمان  شاخص

گذاري كل، سرانه  گذاري ارزي به سرمايه در نقطه سر به سر، درصد سرمايهبازگشت سرمايه، درصد توليد 

محاسبه شود كه در  رنگرزي وچاپ پارچه گذاري طرح توليد براي متقاضيان سرمايه...  گذاري ثابت و  سرمايه

 . شود ادامه ارائه مي

  

  : ـ قيمت تمام شده

  
 

  كاالقيمت تمام شده واحد       = 4954ريال  /متر مربع

   :ـ سود ناخالص ساليانه

  سود ناخالص ساليانه = كل ـ فروش كل ساليانه  هزينه ⇒سود ناخالص ساليانه =    12184ريال    ميليون

  

  : ـ درصد سود ساليانه به هزينه كل و فروش كل

 هزينه ساليانه

  مقدار توليد ساليانه
  قيمت تمام شده واحد كاال = 

⇒  
000/000/816/19  

000/000/4 
 قيمت تمام شده واحد كاال = 
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  )63(صفحه   ـ معاونت پژوهشيجهاد دانشگاهي واحد صنعتي اميركبير: مجري
 

  

  

  

  

  

  

  : ـ نرخ برگشت ساليانه سرمايه

  

   ـ مدت زمان بازگشت سرمايه

  

  

 4 ريال كاهش پيدا كند، مدت بازگشت سرمايه به حدود 1200در صورتي كه قيمت فروش به طورميانگين 

  .ي داردميه كايز طرح بازگشت سرمندهد با اين شرايط كند كه نشان ميسال افزايش پيدا مي

  :گذاري كل گذاري ارزي به سرمايه ـ درصد سرمايه

  

  

  

  ⇒گذاري كل  طرح  گذاري ارزي به سرمايه درصد سرمايه= 36,1        درصد          

  

   :گذاري ثابت سرانه ـ سرمايه

  

   :گذاري كل سرانه ـ سرمايه

  

  

  

 نهسود ساليا

گذاري كل  سرمايه
درصد برگشت ساليانه =  100×

 گذاري ارزي  معادل ريالي سرمايه

 گذاري كل   سرمايه
×100 گذاري كل  طرح  گذاري ارزي به سرمايه درصد سرمايه= 

سود ساليانه به هزينه كل  = 61,5درصد  نهسود ناخالص ساليا 

 ساليانههزينه كل توليد 
×100  سود ساليانه به هزينه كل درصد= ⇒  

 نهياسالناخالص سود 

  فروش كل 
×100 سود ساليانه به فروش درصد= ⇒ سود ساليانه فروش كل = 61,9درصد    

درصد برگشت ساليانه سرمايه=  40,1درصد  ⇒  

100 

  درصد برگشت ساليانه سرمايه
⇒    مدت زمان بازگشت سرمايه =2,49سال مدت زمان بازگشت سرمايه = 

  ثابت گذاري سرمايه

  تعداد كل پرسنل
گذاري ثابت سرانه    سرمايه= گذاري ثابت سرانه    سرمايه= 326ريال  ميليون   ⇒  

  كل گذاري سرمايه

  تعداد كل پرسنل
گذاري كل سرانه   سرمايه=  گذاري كل سرانه سرمايه =    380  ريالميليون   ⇒  
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  )64(صفحه   ـ معاونت پژوهشيجهاد دانشگاهي واحد صنعتي اميركبير: مجري
 

ـ ميزان مواد اوليه عمده مورد نياز ساالنه و محل تأمين آن از خارج يا داخل كشور 6

سي در روند تأمين اقالم عمده مورد نياز قيمت ارزي و ريالي آن و بررسي تحوالت اسا

  در گذشته و آينده

 از اين ميان جهت رنگرزي و چاپ پارچه. ذكر گرديده اندميزان مواد اوليه مورد نياز در بخش مواد اوليه 

مي باشد كه ، انواع رنگزا هاي مناسب جهت چاپ و رنگرزي و مواد تعاوني مورد نياز  عمده مواد اوليه مصرفي

كه جزييات رنگزاهاي مورد نياز و  شود استفاده مي مختلفي از اين مواد مقدار به  پارچهواع مختلف براي ان

  :مقدار آن و همچنين محل تامين آن در جدول ذيل ارايه شده است

  رنگزاهاي مورد نياز و مقدار آن و همچنين محل تامين آن):  28(جدول 

  قيمت واحد

ف
دي
ر

  

  محل تأمين  واحد  شرح
  دالر  ريال 

  انهمصرف سالي

  15000  -  180000 داخل  كيلوگرم  رنگ راكتيو  1

  2500  -  160000 داخل  كيلوگرم  رنگ ديسپرس  2

  22000  -  150000 داخل  كيلوگرم  رنگ پيگمنت چاپ  3

  13500  -  80000 داخل  كيلوگرم  غلظت دهنده  4

  3200  -  90000 داخل  ليتر  بيندرهاي چاپ  5

  -  -  -  داخل  -  رساير مواد اوليه غيرمذكو  6

  

هاي صورت گرفته در تكنولوژي توليد رنگ در داخل كشور، در   با توجه به پيشرفتتمامي مواد مذكور

 در آينده نيز هاي توليدي داخلي، رنگهر روز با توجه به ارتقا كيفيت  كه شودمي توليد داخلدر حال حاضر 

  .مشكلي از لحاظ تامين مواد اوليه نخواهد بود
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  )65(صفحه   ـ معاونت پژوهشيجهاد دانشگاهي واحد صنعتي اميركبير: مجري
 

  نهاد منطقه مناسب براي اجراي طرحـ پيش7

در مكان يابي يك طرح توجه نكات ضروري بسياري، نظير نزديكي به محل تأميد مواد اوليه، بازارهاي 

در ادامه به  هاي دولت و نيروي انساني متخصص وجود دارد كه عمده مصرف، امكانات زيربنايي، حمايت

  .هاي فوق خواهيم پرداخت بررسي گزينه

     مواد اوليهمحل تامين •

باشد كه واحدهاي توليدي  يكي از مهمترين مواد اوليه اين طرح ميهمانطور كه اشاره شد پارچه 

 خراسان و اصفهان توليد  قزوين، سمنان، زنجان،،هايي نظير يزد، قم را در استانبسياري، اين محصوالت 

ند تهران و يزد و برخي ديگر از خارج هايي مان همچنين برخي از مواد مورد نياز اين طرح در استان. كنند مي

  . از كشور قابل تامين است

    بازارهاي فروش محصوالت •

يكي از معيارهاي مكان يابي براي يك طرح، انتخاب مكان مناسب براي ارائه محصوالت توليد شده به 

باشند  ت ميهاي كشور نيازمند اين گونه محصوال با توجه به ماهيت طرح، تمامي استان. باشد بازار مصرف مي

مصرف بيشتري ، آذرباييجان شرقي خوزستان، اصفهان، گيالن، مركزي و   خراسان، فارس،هاي استانولي در 

  .متصور استبراي رنگرزي وچاپ پارچه 

    امكانات زيربنايي طرح •

براي تامين نيازهايي زيربنايي طرح، مانند شبكه برق سراسري، راههاي ارتباطي و شبكه آبرساني و 

  .باشند هاي كشور داراي محدوديت خاصي نمي و غيره، در سطح نياز اين طرح هيچ يك از استانفاضالب 

  نيروي انساني متخصص •

در طرح حاضر، به علت استفاده از امكانات و تجهيزات ديگر كارخانجات نساجي، نياز به افراد متخصص و 

اب مواد موردنياز مناسب و تعيين هاي تكنولوژي و شيمي نساجي است تا امكان انتخ با تجربه در زمينه

وجود  با توجه به. وجود آيد  بهپارچه هاي رنگرزي وچاپ شدهبهترين شرايط فني و اقتصادي فرايندهاي توليد 

هاي يزد،   صنايع نساجي بسيار و مراكز آموزش عالي معتبر در زمينه تربيت نيروي متخصص، در استان

  . ي از نيروي متخصص باتجزبه در اين طرح وجود داردگير اصفهان، قزوين و گيالن، امكان بهره



  
 معاونت پژوهشي

   مقدماتي سنجي امكان مطالعات

 واحد رنگرزي و چاپ پارچه

  

  جمهوري اسالمي ايران

  وزارت صنايع و معادن

هاي صنعتي ايران و شهركسازمان صنايع كوچك   

   

 

  1387 پاييز  گزارش نهايي  صنعتي هاي طرح مقدماتي سنجي امكان مطالعات

  )66(صفحه   ـ معاونت پژوهشيجهاد دانشگاهي واحد صنعتي اميركبير: مجري
 

  حمايت هاي خاص دولت •

رسد كه شامل  آيد، به نظر نمي به حساب مي هاي صنعتي عمومي با توجه به اينكه طرح حاضر جزء طرح

با اين حال اگر اين طرح در مناطق محروم راه اندازي شود، مشمول بعضي از . هاي خاص دولت شود حمايت

  . شود ي دولت ميحمايت ها

گيري كرد  توان نتيجه ، ميپارچه هاي رنگي و چاپ شدهباتوجه به بررسي پارامترهاي فوق در طرح توليد 

تري نسبت   داراي امكانات و شرايط مناسبقزوين  خراسان و قم، مركزي، زنجان، اصفهان،هاي يزد، كه استان

  .باشند  ميبه ديگر مناطق كشور براي راه اندازي چنين واحد توليدي
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  )67(صفحه   ـ معاونت پژوهشيجهاد دانشگاهي واحد صنعتي اميركبير: مجري
 

  ـ وضعيت تأمين نيروي انساني و تعداد اشتغال8

تركيب نيروي . نمايد  نفر ايجاد اشتغال مي80 به طور مستقيم براي حدود رنگرزي و چاپ پارچهدر واحد 

 نيروي شايان ذكر است. هاي مورد نياز در اين واحد توليدي در جدول زير ارائه شده است انساني و تخصص

، قزوين و گيالن بيشتر از مناطق هاي يزد، اصفهان وليدي در استانمتخصص و با تجربه مورد نياز اين واحد ت

  .باشد ديگر در دسترس مي

  

  تخصص و تجربه افراد مورد نيز در واحد توليدي): 29(جدول 

  عنوان شغلي  رديف
تعداد در سه شيفت 

  كاري
  تخصص و تجربه كاري مورد نياز

هاي مهندسي صنايع، مديريت يا  كارشناسي يا كارشناسي ارشد رشته  1   ارشد مدير  1

  سال فعاليت مرتبط10مهندسي نساجي با تجربه حداقل 

صنايع، امور اداري،  كارشناسي يا كارشناسي ارشد مهندسي نساجي،  5  مدير واحدها   2

   سال فعاليت مرتبط5حسابداري و بازرگاني با تجربه حداقل 

3  
وليدي پرسنل ت

  متخصص
نساجي، مهندس مكانيك و شيمي هاي مهندسي  كارشناسي رشته  14

 سال فعاليت مرتبط5مهندس برق با تجربه حداقل 

4  
پرسنل توليدي 

  )تكنسين(
 سال آشنايي با 5كاردان نساجي، برق و مكانيك با تجربه حداقل   10

  هاي خط توليد دستگاه
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راه (ـ بررسي و تعيين ميزان تأمين آب، برق، سوخت، امكانات مخابراتي و ارتباطي 9

و چگونگي امكان تأمين آنها در منطقه مناسب براي ...) آهن ـ فرودگاه ـ بندر  ـ راه

  اجراي طرح

باشد كه با توجه به  مي  برق نياز KW 5700براي احداث واحد نساجي توليد پوشاك احتياج به حداقل 

  . منطقه پيشنهاد شده براي احداث، تامين اين مقدار توان الكتريكي امكان پذير است

باشد كه  خطوط ارتباطي الزم براي اين واحد شامل سه خط تلفن، يك خط فكس و يك خط اينترنت مي

  .توان آنها را نيز با توجه به منطقه پيشنهاد شده به راحتي تامين كرد مي

اي تامين آب مصرفي كه بخشي از آن جهت استفاده آشاميدني و بهداشتي كاركنان و آبياري فضاي بر

شود، از طريق شبكه آب لوله كشي قابل تامين  سبز كارخانه است و بخش ديگر در خط توليد مصرف مي

تر مكعب  م15همانطور كه در بخش هاي قبل به آن اشاره شده است مقدار مصرف اين آب معادل . باشد مي

  .در سال در نظر گرفته شده است

قابل ذكر است كه از . باشد باشد كه در دسترس مي  مي سوخت مورد نياز براي اين واحد گازوئيل و بنزين

  .گاز طبيعي نيز براي سيستم گرمايشي و از گازوئيل براي تأسيسات جانبي خط توليد استفاده كرد

به . اي موجود در منطقه استفاده نموده توان از راه ل و نقل، مياي ارتباطي براي حمه در زمينه تامين راه

  .هاي زيادي ندارد عبارت ديگر تامين اينگونه خدمات احتياج به هزينه
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  هاي اقتصادي و بازرگاني ـ وضعيت حمايت10

  

  هاي جهاني و مقايسه با تعرفه) آالت محصوالت و ماشين(ـ حمايت تعرفه گمركي 

آالت و مواد نياز طرح حقوق گمركي صادرات  فه گمركي شامل دو بخش تعرفه واردات ماشينحمايت تعر

حقوق ورودي . بايست در جهت رشد صنعت انتخاب و اعمال شود محصوالت واحد توليدي است كه مي

 درصد است كه تعرفه نسبتاً 10آالت صنعتي حدود  آالت خارجي مورد نياز طرح همانند اكثر ماشين ماشين

هاي اخير دولت  از طرف ديگر در سال. كند گذاران هزينه بااليي را تحميل نمي اييني است و به سرمايهپ

المللي را داشته باشند و بتوان آنها  جمهوري اسالمي ايران براي محصوالتي كه توانايي رقابت در بازارهاي بين

دهد، اين  اين واحدها جوايز صادراتي ميهايي در نظر گرفته است و به  را به خارج از كشور صادر كرد، مشوق

. هاي اخير از رشد فزاينده برخوردار شود مسأله باعث شده است كه حجم صادرات غير نفتي كشور در سال

هايي براي صادرات  بنابراين در صورت توليد پوشاك محافظ در برابر حرارت با كيفيت و قيمت مناسب مشوق

تر شدن محصول در بازارهاي كشور هدف  ست كه باعث رقابتيآن از طرف دولت در نظر گرفته شده ا

  . شود مي

  

  

  گذار هاي سرمايه  شركت ها ـ ، بانك)ها واحدهاي موجود و طرح(هاي مالي  ـ حمايت

هاي مالي واحدهاي توليدي شامل اعطاي تسهيالت بانكي و نحوه بازپرداخت آنها، همچنين  حمايت

شوند و شرايط را براي   مناسب بودن آنها تسهيل در اجراي طرح ميهاي مالياتي است كه در صورت معافيت

  . شود در ادامه به برخي از اين شرايط پرداخته مي. گذاري افراد كارآفرين مهيا مي كند سرمايه

 درصد 70ـ يكي از تسهيالت بانكي مهم براي واحدهاي توليدي، پرداخت وام بانكي بلند مدت تا 

اين مقدار براي مناطق محروم در صورت استفاده از . هاي دولتي كشور است بانكگذاري ثابت توسط  سرمايه

  . باشد  درصد هم قابل افزايش مي90آالت خارجي تا  ماشين

هاي   درصد است كه براي برخي از شركت10نرخ سود تسهيالت ريالي بلند مدت در بخش صنعت 

ها پرداخت  ود تسهيالت، توسط دولت به بانكتعاوني و واحدهاي احداث شده در مناطق محروم قسمتي از س

  . مي شود
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ـ مدت زمان بازپرداخت تسهيالت بانكي بلند مدت با توجه به ماهيت طرح توليدي، نوع تكنولوژي و 

باشد كه امكان استفاده از دوره تنفس يك الي دو ساله   سال مي8امكان صادر شدن محصول تا حداكثر 

  . بازپرداخت اقساط نيز وجود دارد

عنوان  براي استفاده به)  ماهه12 الي 6(هاي بانكي كوتاه مدت  ـ يكي ديگر از تسهيالت بانك مهم، وام

 درصد آن را تأمين 70سرمايه در گردش مورد نياز براي انجام فرآيندهاي توليد است كه شبكه بانكب تا 

هاي عامل و سابقه مطلوب در  كاخذ تسهيالت كوتاه مدت تا اين ميزان، منوط به جلب اعتماد بان. كند مي

  . انجام بازپرداخت تسهيالت دريافتي قبلي است

ـ عالوه بر تسهيالت بانكي كه براي احداث واحدهاي توليدي جديد وجود دارد، براي تشويق 

هاي مالياتي در نظر گرفته شده  گذاران و هدايت آنها به احداث كارخانجات در مناطق محروم، معافيت سرمايه

  :  برخي از آنها عبارتند ازاست كه

   سال براي اجراي طرح در مناطق محروم 10ـ معافيت مالياتي تا 1

  هاي صنعتي   سال براي اجراي طرح در شهرك4ـ معافيت مالياتي تا 2
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بندي و پيشنهاد نهايي در مورد احداث واحدهاي  ـ تجزيه و تحليل و ارائه جمع11

  جديد

بايد به مسائل و مواد متعددي رنگرزي وچاپ پارچه، سنجي احداث واحد  لعات امكانبندي مطا براي جمع

هاي توليدي در دست اجراي مشابه، ميزان نياز كشور، توانايي  نظير؛ وجود واحدهاي توليد مشابه، طرح

، صنايع نساجي كشور، قيمت تمام شده، سوددهي واحد توليدي، دوره بازگشت سرمايه، امكانات مورد نياز

  . توجه كرد... دانش فني مورد نظر و 

هاي قبل اشاره گرديد در حال حاضر واحد توليدي مشابهي كه توانايي توليد پارچه  همانطور كه در بخش

واحدهاي توليدي پوشاك لباس موجود، فقط رنگي وچاپ شده را داشته باشد، در كشور وجود دارد و 

از طرفي صنايع متعددي در كشور به . كنند اك تبديل مي وارداتي را به پوشرنگي وچاپ شدههاي  پارچه

كنند و برخي   وارداتي استفاده ميپارچه هاي نياز دارند، برخي از اين صنايع از پارچه هاي رنگي وچاپ شده

نكته حائز اهميت . ديگر به دليل مشكالت اقتصادي، توانايي تأمين اين محصول را براي پرسنل خود ندارند

گيري از واحدهاي ريسندگي و بافندگي موجود كشور در بخشي از فرآيند توليد پارچه است  رهديگر امكان به

  . شود گذاري مورد نياز مي كه باعث كاهش حجم سرمايه

               پارچه هاي رنگي و چاپ شده بازار مناسبي براي  توان نتيجه گرفت با توجه به موارد مطرح شده فوق، مي

 ميليارد ريال براي 50گذاري با حجمي حدود  رسد سرمايه بنابراين به نظر مي. جود دارددر كشور و منطقه و

 طقي نظيرا در من ميليون متر مربع پارچه رنگرزي و چاپ شده2  احداث يك واحد توليدي با ظرفيت 

  ه به هزينهبه طوريكه با توج. توجيه پذير است  قم، مركزي، زنجان، خراسان و قزوينيزد، اصفهان، هاي استان

  .شود بيني مي  پيش 4تمام شده نسبتاً پايين آن، دوره بازگشت سرمايه آن كمتر از 
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