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شیمی و تکنولوژي چرم

فیزیولوژي و کالبدشناسی پوست

بسم اهللا الرحمن الرحیم

(Applied Chemistry)

2

فهرست مطالب
Øتاریخچه
Øپوست
Øنقش پوست در بدن
Øساختار پوست
Øانواع پوست
Ø  قسمتهاي مختلف پوست
Ø عیبهاي پوست
Ø  حفظ و نگهداري پوست

Øکاربردهاي پوست
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تاریخچه

دباغی با استفاده از مواد طبیعی آرد، نمک، دود دادن، روغن و مواد گیاهی
استفاده از پوست براي پا پوش

زیر انداز
تجهیزات جنگی

لباس

4

پوست

: پوست یکی از بزرگترین اعضا بدن است و در واقع می توان گفت
. پوست پوشش محافظتی بدن موجودات زنده است

:اجزاي تشکیل دهنده پوست عبارتند از
 ،فولیکـول مـو، مویرگهـاي ظریـف خـونی، سـلول المسـه، پایانـه عصـبی         غـدد چربـی،    ،غده عرق

.سلولهاي چربی و رشته هاي پروتئینی ،سلولهاي مالنوسیت ،سلولهاي النگرهانس
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نقش پوست در بدن

جلوگیري از خروج آب بدن
جلوگیري از نفوذ ذرات، مواد خارجی، میکرو ارگانیسمها و عوامل بیماري زا به بدن

تنظیم دماي بدن
برقراري ارتباط با محیط بیرون

حفاظت فیزیکی
زیبایی بخشیدن به موجود زنده

6

ساختار پوست

Epidermis الیه اپیدرم

              Dermisالیه درم 

Hypodermisالیه هیپودرم   

A section of skin with various accessory organs.
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7

ساختار پوست

خارجی ترین الیه پوست است که معموال ًنازك بوده و زیرالیه هـاي آن بـه شـرح    : الیه اپیدرم
:زیرمیباشند

ü الیه شاخی
üالیه شفاف
üالیه دانه اي
üالیه خاردار
üالیه زاینده

8

ساختار پوست

الیـه زیـرین اپیـدرم    : الیه درم
مــی باشــد و مــاده اصــلی تبــدیل 
شونده بـه چـرم اسـت و خـود از     

:دو الیه تشکیل شده است
الیه فوقانی 
الیه مشبک
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ساختار پوست

 سومین و آخرین الیه پوست: الیه هیپودرم
ــه بافتهــاي ماهیچــه اي متصــل  اســت و آن    را ب
.می نماید

10

ساختار پوست

ساختمان مو
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11

انواع پوست

پوست سنگین

پوست گاو
پوست گوساله
پوست گاو میش

پوست اسب 
پوست شتر

Horse Hide

Cattle Hide

12

انواع پوست
پوست سبک

پوست بز
پوست گوسفند
پوست بزغاله
پوست بره

پوست خزندگان
پوست پرندگان
پوست ماهیها
پوست تزئینی
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13

قسمتهاي مختلف پوست 

14

عیبهاي پوست 

عیبهاي ناشی از تاثیرعوامل خارجی
عیبهاي ناشی از ضربه پیش از کشتار دام
عیبهاي ناشی کشتار دام و پوست کنی

عیبهاي ناشی از نگهداري نامناسب پوست

عیبهاي ناشی از بیماریهاي انگلی و عفونی
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حفظ و نگهداري پوست 

کنترل دما
 pHکنترل 

با استفاده از مواد ضد عفونی کننده
کنترل رطوبت پوست

با خشک کردن پوست        
با نمک سود کردن پوست       

16

کاربردهاي پوست 

چرم
چسب 
ژالتین
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شیمی و تکنولوژي چرم

ساختار شیمیایی پوست

بسم اهللا الرحمن الرحیم

(Applied Chemistry)

2

فهرست مطالب
Øکلیات
Øآمینو اسیدها
Øمعرفی
Øخواص شیمیایی آمینو اسیدها
Øطبقه بندي آمینو اسیدها
Øمروري بر آمینو اسیدها
Øپروتئین ها
Øپیوند پپتیدي  تشکیل
Øساختمان پروتئین
Øتخریب ساختمان پروتئین
Øانواع پروتئین
Øهاي اصلی پوست پروتئین
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کلیات

:ترکیب پوست بدن حیوانات تقریبا بصورت زیر می باشد
آب% 65
انواع پروتئین% 33

چربی% 1-2
مواد معدنی% 0/5-1

.پروتئینهاي موجود در پوست در صنعت چرم سازي داراي اهمیت است
 

3

4

آمینو اسیدها
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آمینو اسیدها  معرفی

R- group
Carboxyl 

groupα-Amino  
group

α-Carbon

 معرفی
ایزومر نوري درآمینو اسیدها

 

آمینو اسیدها 

6
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خواص شیمیایی آمینو اسیدها

اسید و باز

آمینو اسیدها 

7

خواص شیمیایی آمینو اسیدها

اسید و باز

آمینو اسیدها 

8
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خواص شیمیایی آمینو اسیدها

اسید و باز

آمینو اسیدها 

9

Titration curve of Glycine

خواص شیمیایی آمینو اسیدها

اسید و باز

آمینو اسیدها 

10

Titration curve of Alanine
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خواص شیمیایی آمینو اسیدها

اسید و باز

آمینو اسیدها 

11

Titration curve of Arginine

خواص شیمیایی آمینو اسیدها

اسید و باز

آمینو اسیدها 

12

Titration curve of Aspartic Acid
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آمینو اسیدها طبقه بندي آمینو اسیدها

13

بر اساس ضروریات حیاتی

بر اساس ماهیت شیمیایی
Rگروه  

آمینو اسیدهاي ضروري
آمینو اسیدهاي غیرضروري

)آلیفاتیک(آمینو اسیدهاي غیرقبطی 
آمینو اسیدهاي اسیدي
آمینو اسیدهاي بازي
آمینو اسیدهاي ویژه

آمینو اسیدها مروري بر آمینو اسیدها

14

)آلیفاتیک(آمینو اسیدهاي غیرقبطی 
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آمینو اسیدها مروري بر آمینو اسیدها

15

آمینو اسیدهاي اسیدي

آمینو اسیدها مروري بر آمینو اسیدها

16

آمینو اسیدهاي بازي
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آمینو اسیدها مروري بر آمینو اسیدها

17

آمینو اسیدهاي ویژه

18

پروتئین ها
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پروتئین ها تشکیل پیوند پپتیدي 

19

پروتئین ها تشکیل پیوند پپتیدي 

20
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ساختمان پروتئین

Four levels of Organization of Protein Structure

پروتئین ها 

ساختمان پروتئین
ایجاد پیوند دي سولفید یا پل گوگردي

تشکیل پیوند یونی
ایجاد پیوند هیدروژنی
ایجاد پیوند واندروالسی

پروتئین ها 

22
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23

ساختمان پروتئین

ایجاد پیوند دي سولفید یا پل گوگردي

پروتئین ها 

24

ساختمان پروتئین

Four levels of Organization of Protein Structure

پروتئین ها 
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تخریب ساختمان پروتئین 
:تجزیه پروتئین به اسید آمینه هاي سازنده آن در دو مرحله صورت می گیرد

:دناتوره شدن پروتئینها) الف
.در اثر عوامل دناتوره کننده شکلهاي ساختمانی دوم و سوم و چهارم پروتئین از بین میرود

: هیدرولیز پروتئین) ب
.رشته پلی پپتیدي ازطریق هیدرولیز  به اسید آمینه هاي سازنده آن تبدیل می شود

پروتئین ها 

25

تخریب ساختمان پروتئین 
دناتوره شدن پروتئینها

پروتئین ها 

26
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تخریب ساختمان پروتئین 
عوامل موثر بر دناتوره شدن پروتئین ها

 U Vحرارت و اشعه -1

بهم زدن شدید -2
)واکنش اسیدها و بازها(  pHتغییرات-3

حاللهاي آلی و الکلها-4
مواد احیاءکننده-5
نمکهاي فلزات سنگین-6

پروتئین ها 

27

تخریب ساختمان پروتئین 
دناتوره شدن با الکل

پروتئین ها 

28
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تخریب ساختمان پروتئین 
دناتوره شدن با اسید یا باز

پروتئین ها 

29

تخریب ساختمان پروتئین 
دناتوره شدن با مواد احیاء کننده

پروتئین ها 

30
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تخریب ساختمان پروتئین 
تجزیه رشته هاي پروتئینی به اسید آمینه

هیدرولیز در محیط شدیدا اسیدي یا قلیایی -1
هیدرولیز ازطریق آنزیمها-2

پروتئین ها 

31

انواع پروتئین 
:پروتئین ها به دو گروه عمده تقسیم می شوند

پروتئین هاي رشته اي: الف                                     
پروتئینهاي ساده      -1

پروتئین هاي کروي: ب                                      

فسفو پروتئین ها، لیپو پروتئین ها، کرومو پروتئین ها، نوکلئـو پـروتئین   : پروتئین هاي مکمل-2
ها و گلیکو پروتئین ها

پروتئین ها 

32
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انواع پروتئین 
پروتئین هاي رشته اي

هستند) الیافی(داراي ساختمان رشته اي 
ماده سازنده انواع بافتها می باشند 

در آب نا محلول هستند
حساس نیستند pHبه دماو 

کالژن، االستین، کراتین و فیبرین: مهمترین آنها در بدن عبارتند از

پروتئین ها 

33

انواع پروتئین 
پروتئین هاي کروي

)پادتن ها، هورمونها و آنزیمها(نقش تنظیم کننده سوخت و ساز بدن را بر عهده دارند 
در آب محلول هستند یا سوسپانسیون کلوئیدي تشکیل می دهند

حساس هستند pHبه دماو 

پروتئین ها 

34
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هاي اصلی پوست   پروتئین

کالژن
کراتین 
االستین
آلبومین

پروتئین ها 

35

هاي اصلی پوست   پروتئین

کالژن
درصد پروتئین پوست را کالژن تشکیل می دهد  33درصد از  29

داراي اسید آمینه هاي اسیدي، بازي و غیر قطبی است که درصـد  
. اسید آمینه هاي غیر قطبی بیشتر است

در محیط هاي خنثی غیر قابل حل و در محیطهاي اسیدي و بـاري  
.حل میشود

کالژن از سه رشته ملکول ترپوکالژن تشکیل شـده اسـت کـه بـه     
.هم پیچیده اند

پروتئین ها 

36
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هاي اصلی پوست   پروتئین

االستین

از نوع پروتئینهاي رشته اي . درصد پروتئین پوست را االستین تشکیل می دهد 33درصد از  3/0
اسید آمینه هاي اسیدي و بازي آن کم بـوده و در نتیجـه در مقابـل    . بوده و حالت ارتجاعی دارد

.واکنشهاي شیمیایی بی اثر است  و مشکلتر از کالژن حل میشود

پروتئین ها 

37

هاي اصلی پوست   پروتئین

کراتین

ــراتین    33درصــد از  3/2 ــروتئین پوســت را ک درصــد پ
از نوع پروتئینهـاي سـاده رشـته اي مـی     . تشکیل می دهد

باشـد و حـاوي مقـدار زیــادي اسـید آمینـه سیسـتئین کــه       
-S-داراي گروه گوگرد می باشد در نتیجه ایجاد پیونـد  

S-    ــوع ایجــاد شــده باعــث اســتحکام و مقاومــت ایــن ن
پــروتئین مــی شــود  در محــیط هــاي خنثــی و محیطهــاي 

.اسیدي و بازي ضعیف غیر قابل حل است

پروتئین ها 

38
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هاي اصلی پوست   پروتئین

آلبومین

جرء پروتئینهاي ساده کروي می باشد که درصـد اسـید   
ــاد اســت در نتیجــه    ــازي آن زی ــه هــاي اســیدي و ب آمین
فعالیت شیمیایی آن باالسـت و بـه راحتـی در آب حـل     

درصد بـه حـل شـدن آن     5-10حضور نمک . می شود
درصـد بـا عـث     10کمک می کند ولی نمک بـاالتر از  

. ترسیب آن می گردد

پروتئین ها 

39
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شیمی و تکنولوژي چرم
آماده سازي پوست براي دباغی

بسم اهللا الرحمن الرحیم

(Applied Chemistry)

2

فهرست مطالب

Ø حفظ و نگهداري پوستCuring

Ø خیساندن پوستSoaking

Øمو زدایی و آهک زنی
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Curingحفظ و نگهداري پوست 

3

4

Curingحفظ و نگهداري پوست 

.گویند Curingحفظ و نگهداري پوست را اصطالحا 
:روشهاي حفظ و نگهداري پوست عبارتند از

.فعالیت آنزیمها کامال متوقف می شود -25تا  -15در دما : کنترل دما

.گویند  Picklingپایین را   PHنگهداري پوست در : pHکنترل 

... فنول، پنتا کلرو فنول، سولفات مس، فـرم آلدهیـد و   : با استفاده از مواد ضد عفونی کننده

.

Curing
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5

Curingحفظ و نگهداري پوست 

کنترل رطوبت پوست

با خشک کردن پوست 

بااستفاده از نمک

      

خشک نمکی -الف

تر نمکی -ب

      

Curing

6

Beam House Operationعملیات ترکاري 

سوکینگ

پوست خام

موزدایی و  
آهک زنی

لش زنی
آهک زدایی

آنزیم دهی
اسیدي  
کردن

ساالمبور

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


4

Soakingخیساندن پوست 

7

8

Soakingخیساندن پوست 

   Curingخیساندن اولین مرحله از چرم سازي  و عملیات ترکاري است کـه طـی آن تمـامی آثـار     
.از بین می رود

)pre soaking(سوکینگ اولیه  -1

)main soaking(سوکینگ اصلی -2

سوکینگ
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9

اهداف سوکینگ

حذف نمک و آلودگی ها -1

)ري هیدراته کردن پوست(جذب مجدد آب  -2

نرم و پخش کردن مواد سیمانی -3

نرم و متورم کردن الیاف پوست -4

حذف چربی هاي فیزیولوژیکی-5

حذف پروتئین هاي کروي-6

سوکینگ

10

عوامل موثر بر سوکینگ 
عملیات میکانیکی -1

pHاثر دما و -2

استفاده از نمک -3

استفاده از مواد کمکی -4

سوکینگ
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انواع سوکینگ 
سوکینگ اسیدي  -1

ü مناسب است) خز(براي پوستهایی که موهایشان باید حفظ شود

üاسید سولفوریک، اسید هیدروکلریک و اسیدهاي آلی مانند اسید فورمیک: اسیدهاي مصرفی

ü لزوم کنترلpH جهت جلوگی از هیدرولیز اسیدي

سوکینگ

12

انواع سوکینگ 
سوکینگ قلیائی -2

üبراي پوستهایی که موهایشان باید از بین برود مناسب است

üحذف چربیهاي، حل کردن پروتئینهاي محلول: کمک به

üسودا، سود، بوراکس، سولفید سدیم و آهک: بازهاي مصرفی

üلزوم جلوگیري از مصونیت قلیایی کراتین

سوکینگ
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13

انواع سوکینگ 
سوکینگ آنزیمی-3

üاستفاده از آنزیمهاي پروتئولیتیک

üمناسب بودن براي پوستهاي خشک

ü محافظت از فعالیت باکتریها

سوکینگ

14

سوکینگ انواع مختلف  پوست 

)Green or fresh hide(پوست تازه  -1

)Wet salted(پوست تر نمکی -2

)Dry salted(پوست خشک نمکی  -3

)Dried hide(پوست خشک -4

)Ancient(پوست کهنه  -5

سوکینگ
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15

سوکینگ انواع مختلف  پوست 

)Green or fresh hide(پوست تازه  -1

ü عدم نیاز به سوکینگ

üشستشو با مقدار زیاد آب براي حذف آلودگیها

üاستفاده از مقداري نمک براي حل کردن پروتئین کروي

سوکینگ

16

سوکینگ انواع مختلف  پوست 

پوست محافظت شده با  نمک-2

üحذف نمک و جذب آب از دست رفته

ü سوکینگ اولیه(شستشو اولیه(

üسوکینگ اصلی

üاستفاده از مواد خیس کننده

سوکینگ
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17

سوکینگ انواع مختلف  پوست 

)Dried hide(پوست خشک -4

üامکان جذب سریع آب و عدم سوکینگ کامل

üمشکل بودن سوکینگ در اثر تقویت پیوندهاي یونی بین رشته ها به دلیل خروج آب

üاستفاده از آنزیمهاي پروتئولیتیک

üاستفاده از مواد ضد باکتري

سوکینگ

18

سوکینگ انواع مختلف  پوست 

)Ancient(پوست کهنه  -5

üسوکینگ سریع براي پوستهایی که فاسد شدن آنها شروع شده است

üعدم نیاز به سوکینگ براي پوستهایی که فاسد شدن آنها پیشرفت داشته است

سوکینگ
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لش زنی

مو زدایی و آهک زنی

20
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21

شیمی موزدائی  

استفاده از مواد احیاء کننده براي موزدایی

1 molecule Cystin      →    2 molecule Cystein 

R----S---S----R    →        2RSH

مو زدایی

H2

22

شیمی موزدائی 

مواد احیاء کننده براي موزدایی
سولفید سدیم و سولفیدرات سدیم -1
سولفید آرسنیک-2
سیانید سدیم -3
آمین ها-4
بی سولفیت سدیم -5
مرکاپتان -6

مو زدایی
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23

روشهاي موزدائی 

)Hair saving(بطریق حفظ مو             -1
موزدائی تعریقی 

موزدائی آنزیمی 
)استفاده از مواد احیاء کننده( موزدائی از طریق موادزنی  

) Hair burning(بطریق تخریب مو        -2
استفاده از مواد احیاء کننده

روش اکسیداسیون

مو زدایی

24

روشهاي موزدائی بطریق حفظ مو 

موزدائی تعریقی 

üقرار گرفتن پوستها در یک اتاق تاریک و مرطوب

üتجزیه کراتین بوسیله باکتریها

üکندن مو و پشم بعد از سست شدن

üآب کشیدن و وارد کردن به حمام آهک زنی

مو زدایی
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25

روشهاي موزدائی بطریق حفظ مو 

موزدائی آنزیمی 

üقرار گرفتن پوستها در داخل محلول آنزیم

ü حمله آنزیمها به مواد پروتئینی پوست و تجزیه کراتین

üکندن مو و پشم بعد از سست شدن

مو زدایی

26

روشهاي موزدائی بطریق حفظ مو 

موزدائی از طریق موادزنی

üاندودن قسمت لش پوست به مواد احیا کننده و آهک

üنفوذ مواد احیا کننده و آهک به قسمت اپیدرم و ریشه موها

üتجزیه کراتین بوسیله مواد احیا کننده

üکندن مو و پشم بعد از سست شدن

مو زدایی
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27

روشهاي موزدائی بطریق تخریب مو 

استفاده از مواد احیاء کننده

üقرار گرفتن پوست داخل درام حاوي مواد احیا کننده و قلیایی

üتخریب سریع ساخنار مو

üشستن پلت و ري الیمینگ

مو زدایی

28

روشهاي موزدائی بطریق تخریب مو 

مصونیت یافتن کراتین در برابر قلیا ها

R─S─S─R+H2O →   R─SH + R─SOH

R─SOH +NH2─R  →  R─S─NH─R    + H2O

                                   --------------------------------------------------

R─S─S─R+ NH2─R`  → R─S─NH─R`+ R─SH 

مو زدایی
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29

روشهاي موزدائی بطریق تخریب مو 

روش اکسیداسیون

üحمله مواد اکسید کننده به کراتین

ü اکسید کردن پیوند–S-S –

üتجزیه مو مواد کراتینی پوست

4Keratin -S-S - Keratin +10 ClO2 8 Keratin - SO3H + 5 Cl2
4H3O+

مو زدایی

30

آهک زنی

اثرات آهک بر پوست  
üچاق و متورم شدن کالژن
üباز شدن الیاف و تشکیل محلهاي جدید براي تثبیت مواد دباغی
üکمک به موزدایی و حذف کراتین
üکمک به حذف چربیها
üحذف پروتئینهاي کروي بین الیاف
üتجزیه مو مواد کراتینی پوست

آهک زنی
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آهک زدایی

31

32

Delimingآهک زدایی 

بعد از مرحله موزدایی، آهکزنی و لش زدایی براي حذف آهک و سایر قلیاهاي موجود در پوست 
.آهکزدایی انجام می گیرد

تکرار شستشو با آب  -الف

استفاده از مواد شیمیایی خاص -ب

آهک زدایی
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33

چرا آهک زدایی؟

مواد دباغی گیاهی بوسیله آهک موجود در سطح پوست به رنـگ تیـره درآمـده و چـرم تولیـد       -1
.شده تیره رنگ خواهد شد

کلسیم موجود در پوست، در مرحله دباغی گیاهی رسوب کرده و عالوه بر مصرف زیـاد مـواد    -2
دباغی، ته نشینی ترکیبات کلسیم در فضاهاي خالی بین الیاف پوسـت باعـث زمختـی و شـکنندگی     

.پوست خواهد شد
باعث تثبیت سریع کروم در سطح رخ و لش پوست شده و از  pHدر دباغی کرومی، باال بودن  -3

.نفوذ مواد به الیه هاي درونی آن جلوگیري می کند

آهک زدایی

34

انواع قلیاهاي موجود در پوست

که با شستشو با آب حذف می شوند: قلیاهاي آزاد-1

آهک و سایر مواد قلیلیی واکـنش داده بـا گروههـاي عـاملی موجـود در      : قلیاهاي ترکیب شده -2
سطح بیرونی الیاف کالژن

آهک زدایی
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35

اسیدها و مواد مورد استفاده درآهک زدایی  

اسید بوریک –اسید کلریدریک -اسید سولفوریک : اسیدهاي معدنی -1

اسید استیک–اسید بوتیریک  -استیک فورمیک  -اسید الکتیک :  اسیدهاي آلی -2

کلرید آمونیوم-سولفات آمونیوم : نمکهاي اسیدي -3

آهک زدایی

36

آهک زداییتورم قلیایی و اسیدي
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37

اسیدها و مواد مورد استفاده درآهک زدایی  

اسیدهاي معدنی قوي 

ü آهکزدایی سریع در سطح پوست

ü کاهش سریعpH  و متورم شدن سطح پوست

üعدم نفوذ آهک در قسمتهاي درونی پوست

üتثبیت بیش از حد مواد دباغی در سطوح رخ و لش پوست و افزایش حجم در این قسمتها

ü ایجاد چروك در چرم تولید شده

آهک زدایی

38

اسیدها و مواد مورد استفاده درآهک زدایی  

اسیدهاي آلی 

üاضافه کردن این اسیدها در چند مرحله براي اجتناب از ایجاد تورم اسیدي

üواکنش اسید و قلیاي موجود در پوست و بوجود آمدن نمک مربوطه

2 R-COOH + Ca(OH)2 → Ca(RCOO)2 + 2H2O

ü ممانعت تامپون تشکیل شده از کاهش بیش از حدpH 

üاستفاده از مخلوط اسیدهاي آلی براي ایجاد چرم مرغوبتر

آهک زدایی
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39

اسیدها و مواد مورد استفاده درآهک زدایی  

نمکهاي اسیدي

2 NH4Cl + Ca(OH)2 → CaCl2 + 2NH3 + 2H2O    

(NH4)2SO4 + Ca(OH)2 → CaSO4 + 2NH3 + 2H2O

üبقاي ماندن مقداري از سولفات کلسیم در داخل پوست به خاطر محلولیت کم آن

üآهکزدایی سریع با کلرید آمونیم به خاطر محلولیت زیاد آن در آب

آهک زدایی

40

اسیدها و مواد مورد استفاده درآهک زدایی  

اسید بوریک

.اسید بوریک اسید خیلی ضعیفی است و میتواند در یک مرحله به حمام آهکزدایی اضافه شود

 B2O3,3H2Oیا    H3BO3اسید اورتو بوریک    -

B2O3,H2Oیا       HBO2اسید متابوریک        -

2B2O3,3H2Oیا   H6B4O9اسید پیرو بوریک   -

 2B2O3,H2Oیا   H2B4O7اسید تترابوریک       -

آهک زدایی
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41

اسیدها و مواد مورد استفاده درآهک زدایی  

مواد اختصاصی آهک زدایی

مواد تجاري هستند که شرکنهاي مختلف به نام مواد مخصوص آهکزدایی عرضه میکنند مانند  
.Fو راکاکتال  Nدکالتال 

.این مواد معموال مخلوطی از اسیدهاي ضعیف و قوي هستند

آهک زدایی

42

حد آهک زدایی 

.هر چه قدر آهک زدایی کاملتر باشد چرم نرمتري ایجاد می شود

.براي تولید چرمهاي سفت آهک زدایی کامل الزم نیست

آهک زدایی
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آنزیم دهی

43

44

 Batingحد آهک زدایی 

. در چرم سازي به معنی کم کردن از حالت  سفتی و سختی پوست می باشد Batingاصطالح  
.یعنی خیساندن چرم درماده قلیایی تعریف شده است   Batingدر لغت نامه ها 

:                     در قدیم از سه نوع کود براي نرم کردن چرم استفاده می کردند
کود سگ

کود خوك  
کود مرغ 

آنزیم دهی
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45

آنزیمهاي موجود در کودهاي حیوانی 

دیازتاز  -1

رناز-2

لیپاز-3

پپسین-4

تریپسین-5

آنزیم دهی

46

مواد تشکیل دهنده آنزیم

%65-60سولفات آمونیوم            

%35-32خاك اره                     

%5-3پانکراس خشک                 

آنزیم دهی
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47

اثر آنزیم دهی بر پوست 

حذف آهک -1
حذف تورم-2

pHتنظیم -3

حذف آلودگیها-4
افزایش االستیسیته چرم-5
حذف باقی مانده مواد سیمانی-6
ایجاد خلل و فرج در پلت-7

حذف کامل مواد کراتینی و ایجاد رخ ابریشمی -8

آنزیم دهی

48

عوامل موثر بر آنزیم دهی بر پوست 

دما -1

مدت زمان-2

مقدار مصرف-3

4-pH

آنزیم دهی
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چربی گیري و اسیدي کردن
 

49

50

روشهاي چربی گیري

از طریق امولیسیون کردن چربی در آب -1

از طریق استخراج چربی توسط حالل-2

ازطریق اعمال فشار فیزیکی-3

چربی گیري 
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51

اسیدي کردن

براي نگهداري پوست-1
براي مهیا کردن پوست جهت دباغی با مواد معدنی-2

اسیدي کردن

52

تاثیر نمک در تورم
%10نمک طعام             -2%75آب                    -1

)تقریبی است% (2اسید سولفوریک    -3

اسیدي کردن

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


27

53

اسیدي کردنآماده شدن پوست براي دباغی
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شیمی و تکنولوژي چرم
پوست پیرایی یا دباغی پوست 

Tanning

بسم اهللا الرحمن الرحیم

(Applied Chemistry)

2

فهرست مطالب

Øپوست پیرایی یا دباغی

Øدباغی کرومی

Øدباغی گیاهی

Øدباغی با مواد مصنوعی
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3

پوست پیرایی یا دباغی

این فرآیند کاالیی فاسد شـدنی  . دباغی فرآیندي فیزیکو شیمیایی براي تبدیل پوست به چرم است
.را به کاالیی فساد ناپذیر و با ارزش بیشتر تبدیل میکند

دباغی

4

انواع روشهاي دباغی

انواع روشهاي دباغی

ü دباغی با مواد معدنی

üدباغی گیاهی

üدباغی با مواد مصنوعی

دباغی
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دباغی کرومی

5

6

دباغی کرومی

دباغی کرومی مهمترین و پرکابردترین روش براي تبدیل پوست به چرم است

ایجاد پیوندهاي عرضی بین الیاف پوست با استفاده از پلهاي کرومی 

مانند سولفات کروم و کلرید کروم IIIاستفاده از نمکهاي کروم 

دباغی کرومی
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7

شیمی کروم

.میباشد 52و جرم اتمی  24کروم جزء فلزات واسطه با عدد اتمی 

.دو هرمی مربع القاعده است Hبا شکل فضایی d2sp3داراي هیبریداسیون  IIIکروم 

H2O

H2O H2O

H2O

H2O

H2O

Cr

دباغی کرومی

8

شیمی کروم

IIIانواع واکنشها در محلول یون کروم 

آزاد کردن یون پروتون -1

[Cr(OH2)6]3+ + H2O →[Cr(OH2)5OH]2+ + H3O+

جانشینی لیگاند با لیگاند دیگر -2

[Cr(OH2)6]3+ + Cl- →[Cr(OH2)5Cl]2+ + H2O 

دباغی کرومی
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9

شیمی کروم

IIIانواع واکنشها در محلول یون کروم 

واکنش اوالسیون -3

دباغی کرومی

OH

H2O OH

H2O

H2O

H2O

Cr

H2O

HO H2O

HO

H2O

H2O

Cr

OH

H2O OH

H2O

H2O

H2O

Cr

H2O

H2O

H2O

H2O

Cr

10

شیمی کروم

IIIانواع واکنشها در محلول یون کروم 

واکنش اکسواوالسیون -4

دباغی کرومی

O

H2O O

H2O

H2O

H2O

Cr

H2O

H2O

H2O

H2O

Cr

OH

H2O OH

H2O

H2O

H2O

Cr

H2O

H2O

H2O

H2O

Cr
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شیمی کروم

مفهوم قدرت بازي

[Cr3+] + OH- ↔ [Cr(OH)]2+     pH≤2  33قدرت بازي           %

[Cr(OH)]2+ + OH- ↔ [Cr(OH)2]+       pH=2-4  66قدرت بازي        %

[Cr(OH)2]+ + OH- ↔ [Cr(OH)3]↓ ]      pH=4-10  100قدرت بازي     %
 همرا با افزایش دما                                

دباغی کرومی

12

شیمی کروم

IIIتهیه نمکهاي کروم 

2Cr2O3.FeO + 4NaOH + 7/2O2 → Fe2O3 + 2Na2Cr2O7 + 2H2O

Na2Cr2O7 + 3SO2 + H2O → 2Cr(OH)SO4 + Na2SO4

Na2Cr2O7 + 24H2SO4 +C12H22O11 → 14Cr(OH)SO4 + 8Na2SO4 + 

27H2O+ 12CO2

دباغی کرومی
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13

مراحل دباغی کرومی

 IIIتهیه محلول نمکهاي کروم 

کندکردن یا ماسکینگ

در پوست IIIنفوذ و تثبیت کروم 

دباغی کرومی

14

مراحل دباغی کرومی

 IIIتهیه محلول نمکهاي کروم 

Cr(OH)SO4→

دباغی کرومی

SO4

Cr Cr
OO

Cr

OO

S

H2O

H2O OH

H2O

H2O

H2O

Cr ,SO4
2-
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15

کندکردن یا ماسکینگ

جلوگیري از تثبیت سریع کروم بر الیه هاي سطحی پوست

نفوذ سریع و یکنواخت کروم در پوست 

رخ نرم و صاف براي چرم نهائی

رنگرزي یکنواخت براي چرم نهائی

دباغی کرومی

16

کندکردن یا ماسکینگ

قدرت کندکنندگی لیگندهاي مختلف

اکساالت <سولفیت  <استات  < فرمات <کلرید  <نیترات 

دباغی کرومی

SO4

Cr

O

Cr

O

H

C

OH

Cr

O

O

H

C
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17

در پوست IIIنفوذ و تثبیت کروم 

در پوست IIIنفوذ کروم 

با گروه هاي کربوکسیل روي پروتئینهاي پوست IIIواکنش کروم 

ایجاد پیوندهاي عرضی

اوالسیون 

اکسواوالسیون

دباغی کرومی

18

دباغی کرومیدر پوست IIIنفوذ و تثبیت کروم 

OH

OH

OH OH

OH

Cr

O

Cr

O

Cr

O

C

O

C

O

O O

O

Cr

O

Cr

O

Cr

O

C

O

C

OH

OH OH

SO4

Cr

O

Cr

O

Cr

O

C

O

C
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19

دباغی کرومیعوامل موثر بر دباغی کرومی

1- pH

قدرت بازي -2

غلظت محلول-3

زمان -4

دما-5

عملیات مکانیکی-6

دباغی گیاهی

20

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


11

21

دباغی گیاهیدباغی گیاهی

در دباغی گیاهی از فرآوردههاي به دست آمده از گیاهـان بـراي تیـدیل پوسـت بـه چـرم اسـتفاده        

.میشود

دباغی اولیه پست خام  -1

دباغی مجدد پوستهاي دباغی شده با کروم   -2

22

دباغی گیاهیتانن هاي گیاهی

فنل کاتشول رزوسینول

پیرو کاتشولاسید گالیک هیدروکینون

وانیلین
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23

دباغی گیاهیدباغی گیاهی

24

دباغی گیاهیدباغی گیاهی

واکنش شیمیایی بین تانن هاي گیاهی و پروتئینهاي پوست

پوشیده شدن الیاف پوست با تانن هاي گیاهی  و غیر فعال شـده گروههـاي فعـال روي پروتئینهـاي     

آن

پر شدن فضاهاي خالی در توده چرم
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25

دباغی گیاهیعوامل موثر بر دباغی گیاهی

1- pH

غلظت محلول-3

دما-5

26

دباغی گیاهیکاربرد دباغی گیاهی 

کاربرد دباغی گیاهی 

چرم زیره کفش

کمر بند

زین اسب

آستري

...تسمه 
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دباغی با مواد مصنوعی

27

28

دباغی با مواد مصنوعیدباغی با مواد مصنوعی

برخی از مواد شیمیایی با پوست ترکیب شده و یـا روي آن اثـر مـی گـذارد بطوریکـه از فسـاد آن       

. بـه آن میدهـد  .. جلوگیري کرده و خواصی مانند انعطاف پذیري، قابلیت رنگ آمیـزي مناسـب و   

.می گویند  Syntanاین مواد را سینتتیک تان یا بطور اختصاري سین تان 

دباغی پوست 

دباغی مقدماتی

دباغی مجدد
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29

دباغی با مواد مصنوعیبرخی از مواد مصنوعی مورد استفاده در دباغی

نفتالین سولفونیک اسیدها

رزینهاي فنل فرم آلدهید

ترکیبات نیتروژن دار

فرم آلدهید

گلوتارآلدهید

30

دباغی با مواد مصنوعیبرخی از مواد مصنوعی مورد استفاده در دباغی

نفتالین سولفونیک اسیدها
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31

دباغی با مواد مصنوعیبرخی از مواد مصنوعی مورد استفاده در دباغی

نفتالین سولفونیک اسیدها

32

دباغی با مواد مصنوعیبرخی از مواد مصنوعی مورد استفاده در دباغی

رزینهاي فنل فرم آلدهید
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33

دباغی با مواد مصنوعیبرخی از مواد مصنوعی مورد استفاده در دباغی

رزینهاي فنل فرم آلدهید

34

دباغی با مواد مصنوعیبرخی از مواد مصنوعی مورد استفاده در دباغی

رزینهاي فنل فرم آلدهید
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35

دباغی با مواد مصنوعیبرخی از مواد مصنوعی مورد استفاده در دباغی

ترکیبات نیتروژن دار

36

دباغی با مواد مصنوعیبرخی از مواد مصنوعی مورد استفاده در دباغی

فرم آلدهید
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37

دباغی با مواد مصنوعیبرخی از مواد مصنوعی مورد استفاده در دباغی

گلوتارآلدهید
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1

شیمی و تکنولوژي چرم
رنگ آمیزي و روغن دهی چرم

بسم اهللا الرحمن الرحیم

(Applied Chemistry)

2

فهرست مطالب

Øرنگ آمیزي چرم

Øروغن دهی چرم
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رنگ آمیزي چرم

3

4

رنگ آمیزي چرم

کلیات 

طیف امواج الکترومغناطیسی

رنگ اجسام

کروموفورها

رنگینه ها

رنگدانه ها

رنگ آمیزي چرم
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5

شیمی رنگینه ها

رنگینه هاي اسیدي
رنگینه هاي بازي

رنگینه هاي مستقیم
رنگینه هاي فعال
رنگینه هاي خمی

رنگینه هاي دندانه اي
رنگینه هاي گوگردي

رنگ آمیزي چرم

6

شیمی رنگینه ها

رنگینه هاي اسیدي

رنگ آمیزي چرم

7ساختار شیمیایی اسیدي نارنجی   24ساختار شیمیایی اسیدي نارنجی  
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7

شیمی رنگینه ها

رنگینه هاي بازي

رنگ آمیزي چرم

ساختار شیمیایی سبز ماالکیت 

3ساختار شیمیایی آبی بازي 

8

شیمی رنگینه ها

رنگینه هاي مستقیم

رنگ آمیزي چرم
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9

شیمی رنگینه ها

رنگینه هاي فعال

رنگ آمیزي چرم

رنگینه هاي راکتیوساختار شیمیایی 

10

شیمی رنگینه ها

رنگینه هاي خمی

رنگ آمیزي چرم
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11

شیمی رنگینه ها

رنگینه هاي دندانه اي

رنگینه هاي گوگردي

رنگ آمیزي چرم

12

رنگدانه ها

رنگدانه هاي معدنی

رنگدانه هاي آلی

رنگ آمیزي چرم
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13

تثبیت رنگینه ها

رنگینه هاي آنیونی 

رنگینه هاي کاتیونی

رنگینه هاي راکتیو

رنگ آمیزي چرم

14

روشهاي عملی رنگ آمیزي چرم

رنگ کردن چرم با برس

رنگ کردن چرم در سینی

رنگ کردن چرم در باالبان

رنگ کردن چرم حوضچه 

رنگ کردن چرم با پیستوله

رنگ آمیزي چرم
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8

روغن دهی چرم

15

16

روغن دهی چرم

روغن دهی چرم عبارت است از فرآیند پوشش دادن سطوح الیاف چـرم بـا الیـه     

نازکی از روغن

روغن دهی چرم
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17

طبقه بندي

روغنهاي معدنی 

روغنها و چربی هاي طبیعی

روغن دهی چرم

18

روغن دهی چرمماهیت شیمیایی اسیدهاي چرب
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19

روغنها و چربی هاي حیوانی

پیه گاو و گوسفند

روغن ماهی

روغن نهنگ

موئلون

روغن دهی چرم

20

روغنها و چربی هاي گیاهی

روغن نارگیل

روغن زیتون

روغن گرچک

روغن بزرك

روغن دهی چرم
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21

مومها

موم کارنوبا

موم زنبور عسل

پارافین

روغن دهی چرم

22

روشهاي عملی روغن دهی چرم

استفاده از امولسیونها

روش پر کردن

روغن دهی بوسیله یک حالل آلی

روغن دهی چرم
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