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التباين ما بين الصباغة و طباعة االقمشة
تعد الصباغة مف الطرائؽ الميمة في تزييف األقمشة واألزياء لما ليا مف القدرة عمى
التأثير في نفس المتمقي فيي تسعى إلى تمويف األقمشة واألزياء بألواف متعددة فتعطي
انعكاسات متباينة تبعاً لطبيعة الموف الفيزيائية والكيميائية ويكوف إدراكيا مرتبطاً
بمعاني ودالالت ورموز تمؾ األلواف وتعد عممية الصباغة ناجحة وجيدة عندما ينفذ
الموف إلى داخؿ األلياؼ بنسبة وعمؽ متساوييف وعندما تكوف األلواف ثابتة ال تحؿ
مف جزء إلى آخر في القماش مع الغسيؿ أو االستعماؿ وال تتأثػر بالعرؽ وأشعة
الشمس وال بمواد التنظيؼ ومحاليمو .
فينا ال يمكف االعتماد عمى نوع معيف لصباغة كافة األقمشة واألزياء فالصباغة
تتعدد وتختمؼ تبعاً لنوع األقمشة وكذلؾ األزياء المطموب صباغتيا فينا البد مف
معرفة مواصفات األقمشة ومع مف تتواءـ مف الصبغات وكيفيػة صباغتيا وبالتػالي
تعطي مواصفات مظيريػة تبعث بالرضا والسرور لدى المتمقي .وتتعدد طرائؽ
الصباغة لكنيا تبقى محددة بمصدريف ىما:

األصباغ الطبيعية المستخرجة مف النبات مثؿ صبغة النيمة واألصباغ

أ-

المستخرجة مف الحيوانات مثؿ صبغة الكوكونيؿ المحضرة مف أجساـ إناث حشرات
تتغذى عمى نبات الصبار ،واألصباغ المعدنية وىذه تحضر مف المعادف مثؿ صبغة
الحديد.
ب-

األصباغ الصناعية وىذه تحضر مف مواد كيميائية قد تكوف صبغات

حامضية
( )Acid Dyesفيي متكونة مف أمالح الصوديوـ الحامض السمفونيؾ لمركبات
كيميائية عضوية وتستخدـ ىذه الفصيمة في صباغة الصوؼ وكذلؾ البولي أمايد ،أو
صبغات كتيونية قاعدية ( )Cationic dyesفتتكوف مف األمالح واأليوف المموف
الموجود في المحموؿ يحمؿ شحنة موجبة ،أما األيوف الذي يحمؿ شحنة سالبة فإنو
في أغمب األحياف يكوف عبارة عف ىالوجيف فتستخدـ في صباغة األلياؼ الحيوانية
وتضاؼ الييا مادة مساعدة لمتثبيت في حالة صباغة األلياؼ السميموزية واستطاعت
ىذه الفصيمة صباغة البولي أكريميؾ بكفاءة عالية وتمتاز ىذه الفصيمة مف الصبغات
في تحقيؽ أكبر قدر مف االنعكاسات المرئية لألقمشة المصبوغة بيذه الطريقة بسبب
شدة ألوانيا ونقاؤىا ،إضافة الى قابميتيا العالية لمثبات تجاه الغسيؿ وتعتمد ىذه
الخاصية عمى رجوع المادة الذائبة بالماء لمصبغة الى مركبات غير ذائبة محققاً بذلؾ
ترابط كيميائيا مع الشعيرات النسجية.
ثانياً :الطباعة : Print
تعد الطباعة أكثر تأثي اًر في المتمقي مف الصباغة خصوصاً في تصاميـ
األقمشة واألزياء بسبب ما تمتمؾ مف القدرة عمى توظيؼ ألواف متعددة في تصميـ
واحد وكذلؾ توظؼ أشكاؿ تحمؿ تفاصيؿ دقيقة يمكف ليا تكويف انعكاسات مرئية

مختمفة تعتمد عمى نسبة الظيور لتمؾ المفردات واألشكاؿ التي تزيف بيا سطوح
األقمشة واألزياء ،والطباعة ىنا " عممية تمويف موضعي في حدود الزخرفة والرسـ
المطموب إخراجو وتنفيذه عمى األقمشة واألزياء فينا أيضاً ال يمكف طباعة كؿ
األقمشة أو األزياء بمادة واحدة فيي أيضاً تتحدد بنوع الخامة المراد طباعتيا وما
تمتمؾ مف مواصفات تؤىميا إلى أف تنسجـ مع المادة الطباعية فأحياناً تعتبر الطباعة
نوعاً مف أنواع الصباغة ولكف تختمؼ عنيا في أف المنسوجات ال تتخذ لوناً بؿ
مجموعة ألواف عمى سطح القماش وكما يمكف لممادة الصبغية القياـ بدور الطباعة
مف خالؿ اضافة المادة المثخنة ليا وتستخدـ ممونات البجمنت ( )Pigmentفي
صباغة األقمشة وطباعتيا عف طريؽ تكويف فيمـ البجمنت مع مواد راتنجية يمتصؽ
بالخامة وتثبت بالتجفيؼ وبالمعالجة الح اررية وتمتاز مادة البجمنت الموظفة في
عممية الطباعة بألوانيا الزاىية وسيولة استعماليا التي ال تحتاج إلى عمميات معقدة
في تنفيذ التصاميـ التي تزيف مفردات األقمشة واألزياء.

