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  چکيده 

زر       در اين ت   )(حقيق ، تأثير تابش لي 2CO                ی استر رنگرزی  روی برخی ويژگی های پارچه پل

ت   رار گرف ی ق ه و بررس ورد مطالع ده ، م رزی ،   . ش امل خصوصيات رنگ ا ش ی ه ن ويژگ اي

تر     وم ی اس ه پل ذب آب پارچ زان ج ش و مي ستالينيتی ، خم طحی ، کري وژی س د  رفول ی باش    . م

سپرس              پا براي همين منظور    ا رنگزاهای دي ی استر ب  60 و   Blue   ، 211 yellow 56رچه پل

Red         در دو حالت ليزر قبل از رنگرزی )L (      و ليزر بعد از رنگرزی)D (    مورد آزمون قرار

  .گرفته اند

ی استر             ر رنگ پارچه های پل زان تغيي ر مي زر ب  بر اساس نتايج بدست آمده با افزايش شدت لي

رای پارچه زرد در حالت     می شود که اين تغيير       زياد ی در      Lب رای پارچه های قرمز و آب  و ب

شی پارچه های                      .  بيشتر است  Dحالت   ات مال وری و ثب ات ن زر ، ثب زايش شدت لي همچنين با اف

ه زايش يافت تر اف ی اس ا . استپل شويی آنه ات شست ر محسوسی در ثب ا تغيي شده است ام اد ن . ايج

ر ساختار سطحی پارچه           تهيه شده از نمونه پارچه های پ       SEMتصاوير   لی استر حاکی از تغيي

ند  ی باش زر م ابش لي ر ت ون  . در اث ده از آزم ت آم ايج بدس ر نت وی ديگ ه XRDاز س         نمون

زر   زايش شدت لي ا اف ه ب د ک شان می دهن تر ن ی اس ای پل ه ه ستالی و درصد  ، پارچ دازه کري ان

ا      د     کريستالينيتی پارچه ه ر مي آن ر مي         . تغيي زر ب أثير شدت لي ين جذب آب         ت زان خمش و همچن

زان خمش و جذب آب پارچه                   زر از مي زايش شدت لي پارچه پلی استر به گونه ای است که با اف

  .آاهش مي يابدپلی استر 

  

  

  

  

  

  

  

  


