
 

 

 DryDyeهاي فرآيند رنگرزي بدون آب براي پارچه

 

كه فرآيند رنگرزي انحصاري بدون آب است  DryDye  هايپارچه با نامهاي حلقوي پارچهتوليد  اين روش براي
 در مصرف ميليونها ليتر آب شيرين صرفه جويي خواهد كرد.  روش، اين گيردرا به كار مي

دنيا مورد توجه قرار گرفته است كه سبب افزايش زياد افزايش كمبود آب و آگاهيهاي زيست محيطي در سراسر 
دگاه آب كننصنعت نساجي نيز يكي از بزرگترين مصرف گردد.برگرداندن آن ميدر قيمت به دليل گرفتن آب و 

گيرد و به صورت آب مصرف شده شامل مواد مقدار زيادي آب شيرين را به كار ميدر رنگرزي سنتي است كه 
 گرداند.شيميايي رنگرزي برمي

كيلوگرم منسوجات مورد  1 ليتر آب براي تحت فرآيند قرار گرفتن 150تا  100تقريبا  انجام شدهدر آزمايشهاي 
ردن، تميز كهاي مقدمات و تكميل مانند شستشو، عاوه براين آب به عنوان حال در بسياري از فرآيند نياز است.

رود و سپس آب آلوده قبل از بازگشت و بازيافت بايد با آب تميز كردن و تكميل به كار ميسفيدگري، رنگرزي، 
 تحت فرآيند و عمليات قرار گيرد.

 

 



 

 

 DryDyeپارچه هاي 

اولين توليدكننده منسوجات  گويدكند، ميهردو پارچه حلقوي پودي و تاري را توليد ميكه  Yehگروه 
 گويد حقوقاين شركت مي گيرد.را به كار ميخواهد بود كه فرآيند جديد رنگرزي بدون آب بهبود يافته 

 است. DryDyeانحصاري اين فرآيند را دارد و نام تجاري پارچه به كار رفته در آن 

 2CO (بين حالت گاز و مايعفوق بحراني ) سيال

يك پيشرفت قابل توجه و غيرمنتظره اي براي صنعت رنگرزي نساجي حذف فرآيند آب و مواد شيميايي 
   گيرد.را براي رنگرزي منسوجات به كار مي CO)2(اين فرآيند جديد سيال فوق بحراني دي اكسيدكربناست. 

گيرد كه تقريبا تمامي آن را به كار مي 2COاين يك فرآيند كاما بدون آب است كه تنها مقادير اسمي از 
 شود. بازيافت مي

مشابه پارچه هاي  ثباتيرنگ و رنگرزي شده در اين فرآيند خاص بدون آب كيفيت  DryDyeهاي پارچه
يليونها مصرف ممي توان به كار گيري اين فرآيند جديد رنگرزي بدون آب، و با  رنگ شده فعلي و سنتي دارند

 حذف كرده است.ا شيرين رليتر آب 

با استفاده از دي اكسيد كربن فوق بحراني  DryDyeبه جاي سيستمها ي رنگرزي با آب فعلي، پارچه هاي 
، در طي سه دهه بايد در نظر داشتشود. ، رنگ ميآزمايش شده محفظه اي از جنس استيل ضد زنگدر 

از جمله استخراج مواد طبيعي براي توليد مختلفي فرآيندهاي استخراج گذشته، سياات فوق بحراني در 
اجي در زمينه مواد رنگي نسپيشتاز  نتوليدكنندگاعاوه براين،  داروها، مواد آرايشي و ادويه ها به كار رفته اند.

سعي كرده اند اين تكنولوژي را براي رنگرزي در نساجي مهاركنند اما هيچكدام تا به حال سيستم موفق 
 د.تجاري توليد نكرده ان

گفته شده كه در فرآيندهاي استخراج در صنايع غذايي مورد تاكيد قرار گرفته است  2COسيال فوق بحراني 
رين، مايم تشود بهترين، عصاره رازك( و در خشك شويي لباسها، كه گفته مي) گرفتن كافئين، استخراج 

  دقيق ترين روش موجود است.

ه بشود كه دي اكسيد كربن بهترين سيال فوق بحراني براي فرآيند رنگرزي است كه عاوه بر اين گفته مي
تا گران سازگار است، نسباز نظر فيزيولوژيكي گيرد، از نظر شيميايي غير فعال است، صورت طبيعي انجام مي

 نيست و به راحتي در دسترس است.

 



 

 

 رنگرزي پلي استر و ديگر الياف مصنوعي

 
، پلي استر و الياف مصنوعي ديگر را 2COبا استفاده از سيال فوق بحراني ": Yehبر اساس گفته هاي گروه 

شود كه الياف باعث مي 2COسيال فوق بحراني  توان با رنگهاي ديسپرس اصاح شده رنگرزي نمود.مي
منتشر شود و در ساختار  داخل پليمر درمتورم شوند و به رنگ ديسپرس اجازه دهند كه به آساني پليمري 

 منافذ و موئينه الياف نفوذ كند.

د. اين شوو انرژي كمتري مصرف مي شودويسكوزيته محلول گردش محلول راحتتر انجام ميبدليل كم بودن 
رنگرزي  كند.فراهم ميرنگرزي موثري را  يي كه به صورت ذاتي غير آبدوست هستند،نفوذ عميق براي پليمرها

 پسماند رنگ در كمترينگيرد. يك محفظه مشابه صورت مياضافه فرآيندهايي است كه در و گرفتن رنگ 
  "حالت است و ممكن است استخراج گردد و يا بازيافت شود.

 

 

 

 

 كاهش هزينه هاي فرآيند
تيجه بهترين ن باشد،يكنواختي رنگ و بهبود شيد مد نظر فوق بحراني رنگرزي تا جايي كه  2CO رنگرزي با 

  ويژگيهاي فيزيكي نخهاي رنگ شده نيز گفته شده است كه معادل روشهاي سنتي است. دهد.را مي

رنگرزي سنتي منسوجات در مقدمات، رنگرزي و فرآيندهاي بعد از آن )خشك كردن( مصرف آب و انرژي   در
انرژي كمتري نسبت به فرآيندهاي گفته شده  2COدر حالي است كه فرآيند فوق بحراني بسيار زياد است. 
گويد تنها وجه اين شركت مياست.  %50كند كه نتيجه آن كاهش هزينه هاي توليد تا سنتي مصرف مي

 اشتراك در فرآيند مقدمات است كه در اصل براي هردو مشابه است.



 

 

 مصرف آب= صفر
CooeDy  2تكنولوژي ثابت شده از نظر صنعتي و ثبت شده بر مبنايCO گيرد.به جاي آب را به كار مي 

را به عنوان ماده واسط رنگرزي در يك  2CO مطرح شده كند. اين تكنولوژيبنابراين بايد ديد چگونه كار مي
، فازي بين مايع  بحرانيگيرد فوق تحت فشار قرار مي 2COوقتي كه  گيرد.بسته به كار مي بازگشتي فرآيند
دهد حاليت بسيار باايي دارد، كه به رنگ اجازه ميقدرت  2CO در اين حالت . 2CO-(SC(گردد مي و گاز 

جا در الياف جاب زياديتوجه به قابليت نفوذ بسيار باا، رنگها به سادگي و با عمق  با به راحتي حل شود.
 كنند.شادي ايجاد ميشوند و رنگهاي مي

 با رنگهاي خالص  كار
تكنولوژي ما رنگهاي  نيازي به مواد شيميايي اضافه براي حل كردن رنگ در فرآيند ندارد. 2COرنگرزي 

 گيرد و هيچ ضايعاتي ندارد.را به كار مي %98با برداشت بيش از خالص   100%

 هدر رفتن صفر آب
هيچ عمليات اضافه اي روي آب ضايعات وجود ندارد بنابراين  شيميايي، هيچ آبي و هيچ آب ضايعاتي هيچ مواد

آن را در يك  %95كهبازيافت است، قابل از فرآيندهاي صنعتي موجود  به كار گرفته شده 2COازم نيست. 
  .شودسيستم بازگشتي بسته بازيافت مي

 در ابعاد صنعتيدسترسي 
اما اين امر به اين اندازه كه يك تكنولوژي ككه  شودنتايج قابل توجهي در ابعاد صنعتي ارائه مي اين فرايند با

تكنولوژي تنها شركتي است كه توانسته است  DyeCooدر واقع  اهميت ندارد. گرفته شودجديد را به كار 
تائيد صنعتي و تجاري را از كارخانه  را به ابعاد ثابت شده براي صنعت برساند و 2COفرآيند نساجي بر مبناي 

 ها و همچنين مصرف كنندگان نهايي دريافت كند.

 كارايي در مصرف انرژي
كند. عاوه بر اين كارايي باا در فرآيندي خشك است كه نياز به تبخير آب را حذف مي 2COرنگرزي با 
  كند.را بسيار كارآمد مي اين سيستمها تكنولوژي bachو سيكلهاي كوتاه براي جذب رنگ 

 

 هزينه هاي پايين فرآيند
، كارآمدي در مصرف رنگ، نداشتن آب ضايعاتي همه باعث كاهش قابل توجه batchسيكلهاي كوتاه براي 

 گردد.هزينه هاي عمليات مي



 

 

 رنگهاي شاد
شود و تكنولوژي تصحيح رنگهاي خالص زيبا و شاد رنگ به صورت يكنواخت بر روي پارچه پخش ميدر 

گردد كه رنگهاي پررنگ با بهترين كيفيت رنگ به طور عميقي جذب الياف مي كند.راحت رنگ را فراهم مي
 كند.را ايجاد مي

 آزادي جغرافيايي
كه ما را كاما مستقل از دسترسي به آب پاك رنگرزي بدون آب معادل آزادي در انتخاب جغرافيايي است، 

ند، كه كفرصتهاي جديدي ايجاد ميبراي صنعت نساجي توانيم در بيابان رنگرزي كنيم. اين گرداند. ميمي
بع زمين مناز با ارزشترين توليد د و زمانهاي توليد كمتر شودهد توليد نزديكتر به بازار انجام شود، اجازه مي

 .شود بي نيازآب 

 

 

 

 

 اين مقاله در سايت پروجكت سرويس ايران به آدرس:

content/uploads/2016/01/DryDye.pdf-http://projectserviceiran.com/wp 
 قرار دارد و منبع آن نيز در قسمت انگليسي سايت 

http://projectserviceiran.com/en 
 موجود مي باشد
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