
محاضرات فى تك الصباغة والطباعة  
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مدرس بقسم تكنولوجيا المالبس والموضة  



المحاضرة األولى 



المنهج 
التقسيم العام لاللياف النسيجية.

 التركيب االساسى للشعيرات النباتية.

 (القطن)التركيب الكيميائي لاللياف النباتية

أنواع السليلوز.

التحضيرات االولية اللياف السيليلوزية  .

 تعريف االصباغ ، استخدام االصباغ ، تركيب االصباغ.

العالقة بين التركيب الكيميائى واللون.

 اصباغ اآلزو  أصباغ مباشرة، اصباغ الكبريت ، اصباغ االحواض ، اصباغ االحواض الذائبة)صباغة األلياف السيليلوزية ،
(.الغير ذائبة، االصباغ القاعدية ، اصباغ االكيدة ، ملونات البجمنت ، االصباغ النشطة كيميائيًا

 الفرق بين الصباغة والطباعة.

طرق الطباعة اليدوية والميكانيكية

عجائن الطباعة.

 (تريكو/ غير منسوج / منسوج )اساليب الطباعة على القطعة الملبسية



.التقسيم العام لاللياف النسيجية



.السليلوز

تتميزالتيCarbohydrateبالكربوهيدراتالمعروفةالفصيلةكيميائيًاالسليلوزيتبع

سبةنتكونبحيثوالهيدروجينواألكسجينالكربونمنبتكونهالهاالتابعةالمركبات
فيالعنصرانهذانعليهاتوجدالتيالنسبةوهي٢:١بهااألكسجينإلىالهيدروجين

التركيبالسليلوزويعطي(الماءمن)هيدراتالتسميةجاءتهناومنالماء
Degree)والتكاثفالبلمرةدرجةعليهيطلقكبيرعدد(n)تمثلحيثn(C6H10O5)العام -

of Polymerization)الوحدةأنعلىاألبحاثوتدلn(C6H10O5)االنهيدروجلوكوزوحدةهي

.الجلوكوزإلىالنهايةفييؤدياألحماضبتأثيرالسليلوزتحللأنإذ

http://ar.marefa.org/index.php/%D9%BE%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%B1


(قطنال)التركيب الكيميائي لاللياف النباتية 
أنسجةجميعفيموجودوهوالنباتيةالخاليافياألساسيالمركبويكّونعديدسكرهو

الخامالمادةيشكلأنهكمامعقدةكربوهيدراتعنعبارةالنشامثلوالسليلوزالنباتات،
القدرةةعاليوالمتفجراتواللدائنالورقصناعةمثلالمختلفةالصناعاتمنكثيرفياألساسية

.النباتيةوالمنسوجات

%94سليلوز-

%0.6دهونشموع-

%٢.5وبكتيةبروتينيةمواد--

%١.٢5وامالحمعدنيةمواد-

%0.3اخرىومواداصباغ-

%١.4عضويةاحماض-

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA


: تعريف االصباغ

على  هي عبارة عن مواد ومرّكبات كيميائّية يتّم استعمالها بهدف إنتاج وتحضير مواد تدوم لفترة طويلة

عام، حيث قام اإلنسان قديمًا باالستفادة من 5000أسطح المواد، وعرف اإلنسان الصباغة منذ أكثر من 

ي  عملية الصباغة في تلوين جلد الحيوان، أو الخامات المختلفة التي كان يستعملها ألغراض مهمة ف

.حياته

 االصباغاستخدام:

 واد  واالغذية والمشروبات واالخشاب واللدائن والزيوت وم–والشعر –والفرو –تستخدم فى صباغة الجلود

الطالء والتصوير الضوئى  



المحاضرة الثانية



مواصفات اجراء عملية الصباغة 















المحاضرة الثالث
2020/3/21السبت 



.العالقة بين التركيب الكيميائى واللون

عها العالم ويت تعتبر نظيرة ويت والتى تفسر العالقة بين التركيب الكيميائى واللون أو قواعد التى وض
:م وهذه القواعد 1876وذلك عام 

 لون مجموعة مسببة ل) حتى يصبح مركب كيميائى ما ملونا يجب أن يحتوى على مجموعة كروموفور
:زتعتبر المجموعات األتية كروموفورات

 مجموعة األزو                                        .N=N--

                                    مجموعة الكربونيل-C=O-

 مجموعة النترو                                       .–N=O

                                       مجموعة النتروز–N=O

 مجموعة االيثلين                                     .C=C

 مجموعة الكربامينو                                .C=N-

                                     مجموعة الكربيمC=N-

                               مجموعة االزمثينCH=N-

 مجموعة النتريل                                 .C=N-



 أى أن ( الكرموجين)نتيجة االرتباط الكرموفور مجموعة أرومية حلقية الجسم الذى يتكون ويتسمى

.الكرموجين هو التركيب األساسى للصبغة 

 ى  مجموعة االوكسوكروم أو أكثر وهو مجموعة التصبغة البد وان يحتوى على الكرموجينحتى يصبح

.على تقوية اللونتساعد 

مجموعة  –مجموعة ثنائى اكليل امينو –مجموعة اكليل امينو –مجموعة امينو ) االوكسوكروم مجموعة

(.مجموعة الهالوجين–مجموعة الكربوكسيل –مجموعة السلفونيك –مجموعة الكيكسى –الهيدروكسيل 

 االوكسوكرومومعطم هذه المجموعات مشتق كما هو واضح من مجموعات االمين والهيدروكسيل وال يعطى

.بمفردة مع حلقة االرومية أى لون

ومجموعة االوكسوكروم فى وجود حلقة بنزين أو أكثر فإنه يحدث غمقانالكروموفور ولكن أذا تواجد مجموعة.

 سير  نجاحا كبيرا فى شرح العالقة بين تركيب الجزئ ولونه اال انها فشلت فى تفوقد أحرزت نظرية ويت

.ظهور اللون فى بعض الصبغات مثل ثالثى فينيل الميثان التى اكتشفت بعد ذلك 

  يقوم كل طالب بالبحث عن شكل المركب الكيمائى  لكل مجموعة



صباغة األلياف السليلوزية

صباغة
االلياف

أصباغ 
تستخدم 
لصباغة 
االلياف 
يةالسيليلوز

االصباغ التى 
تستخدم 
ف لصباغة االليا
الحيوانية 

االصباغ التى 
غة تستخدم لصبا

حرير االسيتات 
ية االلياف الصناع



صباغة األلياف السليلوزية

أصباغ تستخدم لصباغة االلياف السيليلوزية:

:مباشرة أصباغ -11.

. ( –تعالج بعد الصباغة بإمالح النحاس –ثابتة للضوء –عادية 2

(تثبيت بعملية ازيتية وازدواج على الخامة 

أصباغ الكبريت . 1

أصباغ االحواض . 2

أصباغ االحواض الذائبة . 3

أصباغ االزو الغير زائبة . 4

االصباغ القاعدية . 5

اصباغ االكسدة . 6.

ملونات البجمنت . 7

االصباغ النشطة كيميائيًا. 8.



الصبغات المباشرة:أواًل

أنواع 
الصبغات 
المباشرة 

صبغات ذات 
ثبات 

منخفض 
للغسيل 
والضوء 

صبغات ذات 
ثبات منخفض

ى للغسيل وعال
الضوء 

صبغات ذات 
ثبات عالى 
للغسيل 
والضوء 

أنواع الصبغات المباشرة 

• مع االخذ فى االعتبار عند التصنيف الصبغات المباشرة ثالث 
نقاط اساسية هى  





 نية غير جسيمات صغيرة متبلورة تتخللها مسافات بييتكون السيليلوز كما سبق ذكره من

:كاألتىعلى خطواتعملية الصباغة فى حالة الصبغات المباشرة وتتم ميكانيكية متبلورة ،

 يليلوزية فى االلياف الستنتفخ االلياف عن طريق تسرب الماء الى المسافات البينية وتختلف

.انتفاخها بالماء عن بعضها البعض درجة 

ه العمليات تدخل جزيئات الصبغة أوالمواد الكيميائية االخرى الى المسافات البينية وتسمى هذ

شار الى انتشارًا ، وكلما زاد انتفاخ االلياف كامل زاد عدد جزيئات الصبغة التى تتسرب باالنت

.الصبغةوكلما أمكن لأللياف ان تسمح بدخول الجزيئات االكبر حجمامن. داخل مسافاتها البينية

 بعد ذلك تحدث عملية امتصاص لجزيئات الصبغة على السطح الداخلى لأللياف.

يليلوزية اخيرا يحدث امتصاص ثم يحدث نوع من االرتباط بين جزيئات الصبغة والسالسل الس

عن طريق قوى فان درفال وكذا عن طريق الروابط الهيدروجينية بين الصبغة وسالسل  

.السيليلوز





االبحاث المطلوبة 

 خطوط/ الخامات / االدوات المستخدمة / بحث خاص بعمليات الصباغة من حيث طرق الصباغة المحتلفة
(  عملية الصباغة

  بحث خاص بعمليات الطباعة من حيث انواع وطرق الطباعة المحتلفة مع تحيد نوع طباعة وشرحه
(  خطوط عملية الطباعة/ الخامات / باستفادة من حيث االدوات المستخدمة 

 يتم ارسال االبحاث على االيميل  .7طالب الى 5تقسم الطالب الى مجموعة كل مجعوعة مكونة من
ahmed.elbarbary@fapa.bu.edu.eg

او االيميل 

اسماء البحيرى / م.

mailto:ahmed.elbarbary@fapa.bu.edu.eg




اهم المواد المستعلملة فى الصبغات المباشرة

نموذج لحمام صباغة المباشرة.

طرق الصباغة بالصبغات المباشرة.

 العوامل المؤثرة على عملية الصباغة

اهم العوامل المؤثرة فى عملية الصباغة.



بغاتالصأنواععلىالتعرفتموالتىالسابقةللمحاضرةاستكمااًل
تالصبغاعلىالتعرفوتمالمختلفهالصباغاتعلىالتعرفوتم

المباشرة



نموذج لحمام الصباغة 

-١







اهم العوامل المؤثرة على عملية الصباغة



تطبيقات عملية على عملية الصباغة
تقنية العقد والربط  

كيف تنفذ طريقة الصباغة بالربط:

ومن األدوات والخامات الالزمة هي..

حرير–قطن :قماش
مضيفات للصبغة: صبغات

فناجين وأكواب ومالعق للمعايرة
بالستيك–خزف مطلي –استلتس ستل : أوعية
–أكياس بالستيك –دبابيس –مشابك –قطع إسفنج –فرش من المطاط –أساتك مطاط –حبل 

مقصات–قفاز –أربطة 
.مسطرة–قلم رصاص –ورق جرائد –ورق نشاف –مفرش بالستيك لحماية المنضدة –مكواة 





اشكال لعملية الربط والعقد 





مقدمة فى طباعة المالبس 

ج  أنت. والتصميم الذي حدث في النسيج األوروبي كان استخدام النسيج المطبوعالموضةإن التغيير األكبر في
ويرجع تاريخ طباعة النسيج في . منذ أكثر من أربعة آالف سنة خلتوالصينالهندالنسيج المطبوع األول في

وكانت الرسوم واألشكال في اللباس األوروبي تنتج بالحياكة. أوروبا إلى حوالي القرن العاشر الميالدي
ياءوالتطريز حتى أصبح النسيج المطبوع رخيًصا نسبًيا ومتاحا، ولم تكن هذه المالبس متوفرة إال لألغن

وفق  و. إن اإلجراءات الحديثة لطباعة المنسوجات تعود إلى الطباعة بالقالب على الحرير في الصين القديمة
يحضر التصميم المراد  .(Bloc printing)هذه الطريقة تطبع األقمشة بتصميمات موضوعة على قوالب خشبية

فوق بعد ذلك يوضع القالب. طباعته على قالب خشبي، ثم يضغط القالب برفق على سطح معجون الطباعة
لرسم ويمكن الحصول على ا. سطح النسيج ويطرق عليه بمطرقة خشبية حتى يظهر التصميم على القماش

: لاإلْسَتْنِس)وقد انتشرت الطباعة بواسطة الروسم . المطلوب بتكرار هذه العملية باستخدام ألوان مختلفة
حيث يلون النسيج  ( وهي صفيحة رقيقة من معدن أو ورق أو مشّمع مخرَّقة على صورة حروف أو رسوم

ي بالفرشاة عبر شقوق وفراغات الروسم، والطباعة باستخدام االسطوانات المحفورة أيضا على نطاق واسع ف
.القرن الخامس عشر

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86






 مراحل التفكير لعمل التصميم:

يلعب المصمم دورا هاما فى حفظ اتزان المنتج داخل مجالة الخاص الذى يتحرك فية بين
االطراف المستفيده منه وهم المستعمل والمنفذ والبائع حيث يحاول كل طرف أ، يجذبة

.نحوة ليحصل على أكبر منفعة ممكنة

 تشتمل عملية التصميم على ثالث مراحل ضرورية هى:

  التحليل

  التكوين

التقييم.





طرق * 
طباعة 

المنسوجات

ة الطباعة يدوي
تقليدية    

طباعة نصف  
.اتوماتيكية 

طباعة 
.اتوماتيكية



مثالالنوعم

1

معزول ومكشوف

العقد والربط   -أ

الباتيك -ب

2

بارز ومنخفض

البصمة   -أ

االينو   -ب

3

مفتوح ومغلق

االستنسيل   -أ

الشابلونات الحريرية -ب

الطباعة يدوية تقليدية . 1 :

:تنقسم هذه الطريقة إلى ثالث طرق مختلفة وهى كما يلى 



:الطباعة النصف اتوماتيكية : ثانيًا 

الطباعة بالشبلونات المسطحة -أ.

الطباعة باالنتقال الحريرى-ب.

الطباعة االتوماتيكية : ثالثُا:

 الطباعة الشبلونات الدائرية.

 الطباعة بالشبلونات المسطحة

 الطباعة باالسطونات النحاسية.

 الطباعة باالنتقال الحرارى.

الطباعة الرقمية ."الطباعة بالنفث."



البجمنت:"الطباعة بالمخضبات"

ها تستعمل هى مواد ملونة التذوب فى الماء أو المحاليل المائية وتتميز بعدم قابليتها لأللياف ولتثبيت

ابلية  مواد الصقة أو مثبتة تطبع مع المخضب نفسة على جميع أنواع االقمشة وذلك لعدم ارتباطها بق

.المادة الملونة لأللياف









:طرق الطباعة اليدوي 

الخشبيةبالقوالب الطباعة :اواًل:

ملية  وهي من أقدم الطباعة اليدوية ، وليست لهذه الطريقة أهمية تجارية كبيرة وذلك ألنها ع

قة عادة  وتستعمل هذه الطري. بطيئة نوعا ما،وعليه فإن المنتج منها يكون غالبا مرتفع السعر 

في البالد التي فيها تكاليف

واالستمرار في استعمالها إنما يتجه لبعض المميزات وهي رغبة  . العمالة منخفضة 

الطريقة كذلك فإن هذه. المستهلكين في اقتناء أعمال فنية أصلية بعيدة الشعور عن اآللية 

لى أنه  واسعة اإلمكانيات فيمكن استعمال عدد كبير من القوالب في التصميم الواحد عالوة ع

.ال يحدث أي اختالط بين األلوان مما يسمح بالحصول على ألوان نظيفة 



القوالبطريقة عمل تقينات الطباعة 

ثم،المعدنيةأوالخشبيةالقوالبعلىالمطلوبالشكلحفرأواليجبالطباعةمنالنوعهذاولعمل

،غةالصبمعجونفيالقالببغمسوذلكالقالبعلىالموجودالرسمهذاعلىالطباعةعجينةتنقل

خاصةبآالتعليهبالضغطويستعانالقماشعلىلهالمخصصالمكانفيالقالبيثبتالطبعوعند

حتىوهكذا،اللونمعجونفيويغمسمرةكلفيالقالبويرفعللقماشالقالبمناللون***ليتم

دةععمليجبالواحدبالتكرارعديدةألوانعلىوللحصول.األلوانألولالمخصصالقالبطباعةتتم

بوعةالمطالقطعةكانتبالتصميمالموجودةاأللوانعددزادوكلما،المختارةاأللوانعددبنفسقوالب

لوناقالبكلوحملقالبا80تصميمفياستعملتالتيالقوالبعددبلغوقد)الثمنوغاليةقيمة

العمالةتكاليفالرتفاعوذلك(معينا



عينات من الطباعة بالقوالب 

أىعلىءالشىيتركهالذىاألثرهىوالبصمة،(البصمة)فكرةالطباعيةالعمليةعليهاتعتمدالتىالفكرةأن
،األلوانبمبلاًلكانإذاالورقعلىبصمةيتركاألصبعأووالكف،الرمالعلىبصمةتتركفالقدم،مناسبسطح

الحبرفىغمسهبعدالورقعلىالمميزشكلةالختميترككما



الطباعة بالمناعة 








