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१. प्रास्ताणवक 
 
  ―वनस्पती‖ या कामधेनूप्रमाणे ऄसून, चनसगाच्या ऄनेकचवध अघातापासूंन अपले सरंक्षण करण्यास 
वनस्पतींिा खूप ईपयोग होइल या कल्पनेिा प्रथम ईगम झाला. त्यातूनि मानवी प्रगतीच्या पचहल्या 
टप्प्यात वल्कलाचं्या साहाय्याने शरीररक्षणािी योजना प्रथम ऄमलात अणली गेली. कालातंराने 
वनस्पतींप्रमाणेि जनावरािंी कातडी, केस व ऄन्य ईपलब्ध धागे देणाऱ्या वस्तू यािंा ईपयोगही शरीरािा 
थंडीवाऱ्यापासून बिाव करण्यासाठी होउ लागला. पढेु िौकस बुचि व चनमाणक्षमता याचं्या अधाराने 
रेशमी चकड्ाचं्या वषे्टणापंासून काढलेला तलम धागा वापरून मुलायम व चटकाउ कापड बनचवणे ही 
गोष्टही मानव चशकला. कपाशीच्या बोंडापासून चमळणाऱ्या तंतंूच्या धाग्यापासून कापड बनचवण्यािी कलाही 
कालातंराने मानवाला साध्य झाली. 
 
 अिार चविार व राहाणीमान यामंध्ये जसजसा बदल घडून अला, त्याबरोबरि ईद्योगी व 
नाचवन्यचप्रय मानवाने ऄनेक प्रकारिी वसे्त्र बनचवली. ―चपण्डे चपण्डे मचतर्भभन्ना‖ या ईक्तीप्रमाणे नवीन नवीन 
कल्पना वापरून व चवज्ञानािा योग्य वापर करून मानवाने कापडचनर्भमतीिे के्षत्र पूणसपणे चवस्ताचरत केले. 
आतके की मानवी व्यवहारात कापड, कपडे, वशेभषेूिे नव ेनव ेप्रकार यानंा अता ऄनन्यसाधारण महत्व प्राप्त 
झाले. 
 
 अधुचनक कालामध्ये जरी आतर ऄनेक नव्या नव्या तंतंूिा शोध लागला ऄसला व कृचत्रम तंतंूच्या 
गुणधमात सतत आष्ट बदल घडवनू अणण्यात संशोधक सतत कायस करीत ऄसले, तरी एक गोष्ट ऄद्यापही 
स्वयंचसि अहे की, ―स्वच्छ धुतलेला सुती कपडा ऄंगात घातल्यावर अपणास जे ऄवणसनीय समाधान 
लाभते तसे ऄद्याप कोणत्याही ऄन्य तंतंूपासून बनलेल्या कपड्ाने ऄजून तरी चमळू शकलेले नाही.‖ 
सवसगुणसंपन्न ऄशा वस्त्रािंा माणसाला लाभ चमळवनू देणाऱ्या कापूस या तंतूला ―वस्त्रसम्राट‖ ऄशी संज्ञा 
सवाथाने समपसक ठरेल. 
 
 प्रस्तुत पुस्स्तकेत सवस धाग्यािंी चनर्भमती, कातकाम, चवणकाम व सवस प्रचिया यािंा परामषस घेणे 
शक्य नाही. त्यामुळे तंतंूिी थोडक्यात माचहती देउन सुती व चमरॅ कापडावर होणाऱ्या ―रंगाइ‖, ―धुलाइ‖, 
―छपाइ‖ या सारख्या महत्वाच्या रासायचनक प्रचिया कापड चनर्भमतीत कशी महत्त्वािी भचूमका बजावतात ही 
गोष्ट सागंण्यावरि ऄचधक भर चदला अहे. 
 
 प्रत्येक तंतू चवणण्यासाठी कारखान्यात अल्यावर तो प्रथम स्वच्छ करणे ही महत्त्वािी चिया. 
तंतूच्या रासायचनक गुणधमानुरूप ही स्वच्छताचिया कमी ऄचधक तीव्र ऄसते. कातकाम, चवणकाम या 
याचंत्रक प्रचिया जरी र्फरकाने ऄसल्या तरी रासायचनक प्रचिया मात्र त्या त्या तंतंूच्या गुणधमाप्रमाणेि 
घडाव्या लागतात. चनरंगीकरण, धुलाइ, रंगचिया, छापकाम आत्याचद प्रचियातंील मूलभतू तत्वातं खूप 
साम्य ऄसते. सुती कापडासाठी जरूर ऄसलेल्या प्रचियािंी माचहती देताना ऄन्य तपशीलाबरोबर सचंमरॅ 
तंतू व ऄन्य धाग्यासंाठी या प्रचियामंधील पाठभेद देण्यािा यत्न केला अहे. 
 
 वगेवगेळ्या प्रचियासंाठी ईपयुक्त ऄशी चवचवध यतं्रसामुग्री भारतामध्ये व ऄन्य देशामंध्ये ईपलब्ध 
अहे. ऄशा यंत्रािंी यादी पुस्स्तकेिे शवेटी देण्यािे योचजले अहे. रासायचनक प्रचिया घडणाऱ्या 
कारखान्यातं कोणकोणती यंते्र, यंत्रमचलका ऄसतात, ऄसावीत यािी कल्पना येण्यासाठी काही 
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यंत्रमाचलकािंी छायाचिते्र व काहींिी रेखाचिते्र समपसक मथळयासह मधून मधून चदली अहेत. 
―कापडावरील प्रचिया‖ याचह चवषयावर चलचहताना सवसमान्य ऄशा ताचंत्रक पचरभाषा शब्दकोषाच्या ऄभावी 
योग्य पाचरभाचषक शब्दािंी ईणीव सतत जाणवते. चकत्येक वस्तंूिी ऄगर रसायनािंी मूळ नाव ेअपलेकडे 
ऄपभ्रष्ट स्वरूपात रूढ झाली अहेत. मूळ आंग्रजी नावामुळे ऄचधक स्पष्ट ऄथसबोध होत ऄसल्यामुळे त्यािंा 
वापर करणे व शक्य त्या चठकाणी कंसामध्ये आंग्रजी सजं्ञा देणे हे ईचित वाटते. 
 
 चनरचनराळ्या प्रचियािंी, रसायनािंी व रंगद्रव्यािंी माचहती वािकासंमोर माडंताना शक्यतोवर 
पारंपाचरक बठैकीवरून अधुचनक पातळीवर येण्यािा प्रयत्न केला अहे. महाराष्ट्र राज्यात हातमाग व 
यंत्रमाग यािंी ऄनेक केन्दे्र अहेत. मोठ्या लोकवस्तीच्या चठकाणी चगरण्या प्रस्थाचपत झाल्या अहेत. या सवस 
चठकाणी कापडावर चवचवध प्रचिया करणारे ऄनेक रंगारी, धुलाइगीर व छापणारे अहेत. या वािकवगास 
अवश्यक चततके कापडप्रचियािें प्राथचमक ज्ञान ईपलब्ध करून द्याव ेहाचह या पुस्तकामागील हेतु अहे. 
 
 संशोधकानंी व ईत्साही ईद्योजकानंी सतत अपले कौशल्य पणास लावनू कापडचनर्भमती व्यवसाय 
सध्याच्या ईर्भजतावस्थेस अणला. स्र्फोटक पदाथावरती संशोधन िालू ऄसताना ―नायरो चसल्क‖ (NITRO 
CELLULOSE) या पुनचनर्भमत कृचत्रम धाग्यािा शोध लागला. त्यापुढे िमािमाने ―कुप्रामोचनयम रेशीम‖, 
―ॲसेटेट रेशीम‖ व ―स्व्हस्कोझ रेयॉन‖ या पनुर्भनर्भमत कृचत्रम धाग्यािंाही शोध लागला. पनुर्भनर्भमत कृचत्रम 
धाग्यासंाठी कच्चा माल म्हणनू ―कागद राधंा‖, ―लाकूड-राधंा‖, ―जुना सुती माल‖ आ. सेल्युलोझ द्रव्यानंी युक्त 
ऄसे पदाथस वापरले जात ऄसल्यामुळे या धाग्यानंा पनुर्भनर्भमत सेल्युलोझ धागे ऄसे म्हणण्यािा प्रघात 
पडला. 
 
 सन १९२८ मध्ये ―पॉचल ॲमाइड‖ या संपूणस कृचत्रम धाग्यािा शोध लागला व कापड चनर्भमतीच्या 
के्षत्रामध्ये एक नविे युग सुरू झाले. या नव्या तंतंूिा सवससंमत वापर सुरू होण्यास बराि कालावधी 
लागला. ऄेकदा संशोधकािंा सूर लागल्यावर मात्र ―पॉचल ऄ से्टर‖, ―पॉचलॲचिचलक‖ व पॉचल प्रॉचपलीन 
यासारख्या ईत्तमोत्तम कृचत्रम तंतंूिा शोध लागला व लवकरि वापरही होउ लागला. ―नायलॉन‖, 
―डॅिॉन‖, ―अर्भडल‖, ―टेचरलीन‖ आत्याचद सपूंणस कृचत्रम धाग्यानंी काही वषांति लोकचप्रयतेिे चशखर गाठले व 
त्यािंा वापरही पुष्ट्कळि मोठ्या प्रमाणावर झाल्यािे चदसून अले. या नव्या धाग्यानंा कोणताही नैसर्भगक 
कच्चा माल लागत नाही. या धाग्यािें गुणधमस चवशषेतः ताकद, चटकाउपणा व मळ न शोषणे हे पुनचनर्भमत 
धाग्यापेंक्षा र्फार वरिढ अहेत. 
 
 कोणताही धागा (तंतू) ऄसला तरी कापड व कपडे यासंाठी त्यािा ईपयोग करायिा म्हणजे 
शुिीकरण, धुलाइ, रंगाइ, छपाइ या प्रचिया व त्याना ऄनुषंगून ऄसणाऱ्या ईपचिया कराव्या लागणार हे 
ओघानेि अले. सुती, लोकरीिे, शुि रेशमािे, पुनर्भनर्भमत ऄगर संपूणस कृचत्रम तंतू व त्यािंी चमरॅणे यापासून 
बनचवलेले कोणतेही कापड वापरण्यासाठी चसि करण्यापूवी ते या सवस प्रचियामंधून कमी ऄचधक प्रमाणात 
जाणे भागि अहे. 
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२. प्रणक्रयांचे स्वरूप, हेतू व प्रकार 
 
 मागावरून जेव्हा कापड प्रचिया चवभागात म्हणजे ―प्रोसेप्रसग हाउस‖ मधे येते तेव्हा ते चदसावयास 
बरे नसते व एवढेि नव्हे तर वापरण्यायोग्यही नसते. कापूस, प्राण्यािें केस, प्राणीजन्य तंतु, पुनचनर्भमत वा 
कृचत्रम तंतू यािंी ईत्पादनकें दे्र, येथून धागे कातले जातात. चपळणे व चवणकाम यासारख्या याचंत्रक 
प्रचियामंध्ये ऄपेचक्षत अघात सहन होण्यासाठी, त्यावर खळ िढचवणे यासारखे शचक्तवधसक प्रयोग केले 
जातात. खळचमरॅण बनचवताना, कापडािी चनर्भमती पूणस होइपयंत कडकपणा, वजनवृचि, ताकद, 
असाद्रसता, आत्यादी गुण चटकाव,े यासाठी चपष्टमय पदाथस, पाढंरी माती, अद्रसतावधसक व वजनवधसक आत्यादी 
पदाथस वापरून खळचमरॅण तयार केले जाते. हे चमरॅण धाग्यावंर नीटपणे िढचवण्यासाठी, खळ यंत्र 
(साआप्रझग मशीन) वापरून धागे चमरॅणात बुडवनू काढाव े लागतात. कापड ―तयार‖ झाल्यावर मात्र या 
―पाहुण्या‖ पदाथांिी मुळीि गरज नसते. त्यामुळे सवस प्रकारच्या धाग्यावंरून, मूळ नैसर्भगक रंग, खळ व 
ऄन्य ऄशुि पदाथस कटाक्षाने दूर कराव ेलागतात. कापडािे सपूंणस शुिीकरण ही बाब र्फार महत्वािी अहे, 
त्या चशवाय पुढील प्रचिया यथायोग्य व सुलभ होणार नाहीत. 
 
 ◈ शुध्दीकरण प्रचियासंाठी चनरचनराळ्या साचहत्यािी, रासायचनक द्रव्यािंी तथा ईष्ट्णता, वार्फ, 
वीज, दाबयुक्त हवा, पाणी, आत्यादी माध्यमािंी ऄत्यंत अवश्यकता अहे. कोणत्या जातीच्या कापडासाठी, 
केव्हा, चकती, कोणते व कसे चमरॅण ऄसाव,े प्रचियेिे तापमान, कालमान या गोष्टी धाग्यािंा रासायचनक 
गुणधमावर ऄवलंबून ऄसतात. ईदा. लोकर, रेशीम यासारख्या धाग्यावंर ऄल्कधमी चमरॅणािा ऄचनष्ट 
पचरणाम होतो हे चवसरता कामा नये, रंगीत धागे ऄसलेले कापड धुताना सौम्य रासायचनक चमरॅणि 
वापराव,े तपमानही ऄचनष्ट ऄसता कामा नये, आत्यादी. 
 
 ◈ धुलाइ करताना, कापडावर धुलाइपूवी ज्या ज्या प्रचिया केल्या गेल्या ऄसतील – ईदा. 
प्राथचमक चनरंगीकरण, मससराआप्रझग, रंगाइ, छपाइ आत्यादी, त्यािंा कापडावर झालेला सुपचरणाम चटकेल, 
प्रकबहुना ऄचधक खुलून चदसेल ऄशी धुलाइ हवी हे ध्यानात ठेवाव.े त्यासाठी पाण्यािे तपमान, साबणािे 
पाणी, ईष्ट्णता, योग्य वळेी दाब देउन ऄचधक पाणी काढून टाकणे आत्यादी साधनािंा नीट ईपयोग करावा 
लागतो. 
 
 ◈ ईष्ट्णता, प्रकाश, धुलाइ, घाम, वापरण्यािी जागा–या सवस गोष्टींिा कमी-ऄचधक पचरणाम 
रंगचवलेल्या कापडावर होत ऄसतो. त्यामुळे रंगाइच्या प्रयोगात कापडािा ऄंचतम वापर कोठे, कसा व चकती 
वळे होणार हे लक्षात अणनू रंगािी चनवड करणे ऄपचरहायस ठरते. 
 
 ◈ वापरल्या जाणाऱ्या रंगािें रासायचनक गुणधमस अधीपासूनि माचहती ऄसतात. त्यामुळे कापडािा 
जसा वापर होणार त्या ऄवस्थेला ऄनुरूप ऄशी रंगािंी रासायचनक रिना चनवडावी. 
 
 ◈ काही प्रकारच्या रंगावंर प्रकाशािा लवकर व ऄचनष्ट पचरणाम होतो. तेव्हा पडदे ऄगर तत्सम 
ईपयोगासाठी जे रंग वापरायिे, त्यावंर प्रकाशािा पचरणाम होणार नाही यािी चनवडताि काळजी घ्यावी. 
 
 ◈ छपाइसाठी योग्य ऄसे रंगचमरॅण वापरणे, त्यािप्रमाणे छपाइ ईठावदार होण्यासाठी आष्ट 
रासायचनक प्रचिया घडवनू अणणे, व्यवस्स्थत धुवनू काढणे या चियािंी अवश्यकता अहे. छपाइिी चिया 
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क्षचणक ऄसल्यामुळे कापड व रंगचमरॅण यािंा संपूणस रासायचनक सयंोग होइलि ऄसे नाही. त्यामुळे 
छपाइमध्ये वापरलेल्या रसायनामंधील जो शषेभाग कापडावर राचहला ऄसेल तो कसोशीने धुवनू काढणे 
अवश्यक ऄसते. 
 
 ◈ छपाइ व रंगाइ यामध्ये काही काही वळेी ऄसे रासायचनक घटक वापरले जातात की त्यािा आष्ट 
पचरणाम घडवनू अणण्यासाठी ऄचधक तपमानात (१६०° सें. ते १८०° सें.) प्रचिया करणे जरूर ऄसते. 
ऄशा वळेी रंगाइ ऄथवा छपाइ झाल्यावर सवससाधारण तपमानात वाळवनू नंतर ऄचधक तपमानात संकस्ल्पत 
काल (३० सेकंदापासून ५ चमचनटे) कापड राहील ऄसे यंत्र ईपयोगात अणाव ेलागते. या प्रकारच्या यतं्रास 
―क्युऄप्ररग‖ ऄथवा ―पॉचलमराआप्रझग‖ यंत्र ऄसे म्हणतात. 
 
 ◈ रंगाइ, धुलाइ, छपाइ व ऄन्य प्रचिया पूणस झाल्यानंतर कापड ऄचधकाचधक स्वच्छ ऄसणे जरूर 
अहे. ऄशा ऄचंतम स्वच्छ स्वरूपात कापड हाती येइल या बतेाने यंत्र ऄगर यतं्रमाचलका चनवडणे हे 
ऄगत्यािे अहे. 
 
 ◈ कापडावरील सवस प्रचियामंध्ये कापड सुकचवणे व सुकचवतानाि कापड ऄंचतम ऄवस्थेत कसे 
ऄसाव,े स्पशस कसा ऄसावा यािा ऄंदाज घेउन पूवससंकस्ल्पत रसायन, चमरॅण वापराव ेलागते. सुकचवण्यािी 
चिया ही एकदाि नव्हे तर दोनदा, तीनदा ऄगर ऄचधक वळेाही करण्यािी जरूर ऄसते. केवळ सुकचवणे 
म्हणजे ―ड्राप्रयग‖ व जेव्हा आष्ट स्पशस, चझलाइ यासकट सुकचवले जाते त्या चियेस ड्राप्रयग व चर्फचनप्रशग ऄसे 
म्हटले जाते. 
 
 ◈ कापड चवकल्यानंतर जेव्हा गरजेप्रमाणे कपडे चशवले जातात ते चशवलेले कपडे धुलाइनंतर 
अटता कामा नयेत. लाबंीमध्ये ऄगर रंुदीमध्ये कापड अटल्यास कपडे लाडें ऄगर घट्ट होतात हा तर 
सगळ्यािंाि ऄनुभव अहे. चगरणीमधून कापड बाहेर पाठचवण्यापूवी, त्यािा अकार म्हणजे लाबंी स्स्थर 
करणे अवश्यक अहे. यासाठी कापडावरील सवस प्रकारिा ताण नष्ट करण्यािी प्रचिया केली जाते. योग्य 
प्रमाणात अद्रसता, बाष्ट्प, ईष्ट्णता व रुळांमधील दाब याचं्या साहाय्याने ही घडचवली जाते. या चियेसाठी 
आतर नाव ेजरी प्रिारात ऄसली तरी अंतरराष्ट्रीय पातळीवर या प्रयोगास, ―सनॅ्र्फाराइझ ड‖ ऄसे संबोधले 
जाते. ―सनॅ्र्फोराआझ ड‖ ऄसा चशक्का मारायिा ऄसल्यास त्यासाठी मूळ ऄमेचरकन कंपनीबरोबर करार करावा 
लागतो. या करारान्वये चशक्का मारलेले कोणतेही कापड लाबंी ऄगर रंुदीमध्ये १ टक्क्यापेक्षा जास्त 
अटणार नाही ऄशी हमी चगरणीमालकानंा द्यावी लागते. 
 
 ◈ संपूणस मानवचनर्भमत तंतू व त्याचं्या ऄन्य धाग्याबंरोबर केलेल्या चमरॅणापासून बनचवलेल्या 
कापडावर अकारमान स्स्थर करण्यासाठी ठराचवक ईष्ट्णतामानात ते काही क्षण (सेकंद) ठेवण्यािी जरूरी 
ऄसते. कापडाच्या दोन्ही बाजंूना योग्य प्रकारिा तणाव ऄसताना ते १८५° सें. पासून २०५° सें. पयंतच्या 
पूवसचनयोचजत तपमानात िालचवले जाते. या चियेस ―हीट सेप्रटग‖ ऄथवा ―थमो चर्फस्क्संग‖ ऄसे म्हणतात. 
अपण नेहमी वापरीत ऄसलेल्या ―टेचरकॉट‖, ―टेचरस्व्हस्कोझ‖, ―टेचरवलू‖ या व तत्सम कापडावर ऄशी खास 
प्रचिया करणे जरूरी ऄसते. 
 
 ◈ मागावरून तयार होणाऱ्या कापडावर लोंबकळणारे धागे, पूवीच्या प्रचियेमधील खळ व ऄन्य 
चमरॅण आत्याचद बाह्य पदाथस दूर करण्यासाठी दर चमचनटाला सुमारे १५०० रे्फरे या वगेाने गोल चर्फरणाऱ्या 
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धारदार पात्याचं्या रुळाच्या ऄगदी जवळून कापड नेले जाते. ऄशुि वस्तू कापडावर नीट ईभारून 
येण्यासाठी घषसण करणाऱ्या रुळावरून नेले म्हणजे ही स्वच्छताचिया नीट होते. या प्रचियेला ―िॉप्रपग-
चशऄप्ररग‖ ऄसे म्हणतात. 
 
 ◈ कोणतेही कापड जेव्हा मागावर तयार होते तेव्हा ईभ्या व अडव्या धाग्यामंधून तंतंूिी छोटी छोटी 
टोके डोकावत ऄसतात. ही टोके पुढल्या रासायचनक प्रचियामंध्ये नाना तऱ्हेिी चवघ्ने अणण्यािा संभव 
ऄसतो. (अगीच्या) ज्योतीच्या साहाय्याने ही टोके जाळून टाकणे हा यावर सवांत ईत्तम ईपाय होय. योग्य 
तपमान ऄसणाऱ्या ज्योतीवर दर चमचनटाला ६०। ७० मीटर ऄगर ऄचधक वगेाने कापड नेल्यास कोणत्याही 
प्रकारिा ऄपाय न होता ही टोके जळून जातात. या प्रचियेस ―प्रसप्रजग‖ ऄसे म्हणतात. ―प्रसप्रजग‖ केलेले 
कापड धुलाइ, रंगाइ, आत्याचद प्रचियानंा ऄत्च्युत्तम प्रचतसाद देते. 
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३. लोंबते धागे, खळ व अन्द्य बाह्य वस्तु कापडापासून अलग करणे 
 
 पूवीच्या प्रकरणात साचंगतल्याप्रमाणे मागावरून जेव्हा कापड चवणनू बाहेर येते तेव्हा ते ऄंतगसत व 
बाह्य ऄशुि पदाथांनी युक्त ऄसे ऄसते. धाग्यानंा चवणकामाच्या धकाधकीत ऄपाय होउ नये म्हणून बाह्य 
पदाथस वापरून धाग्यािंी ताकद वाढचवली जाते. हे बाह्य पदाथस, त्यािप्रमाणे यंत्रिचलत मागावरून 
कापडावर अलेले तुटके लोंबते धागे व सुताच्या काडं्ा अपोअप बदलल्या जात ऄसताना कापडाच्या 
दोन्ही बाजंूना चनमाण झालेले धाग्यांिी वलये या सवांपासून नंतरच्या सवस प्रचियामंध्ये सतत ऄडथळा 
येण्यािा र्फार संभव ऄसल्यामुळे, पुढल्या कोणत्याही प्रचियेस हात घालण्यापूवी या सवस वस्तू कापडावरून 
काढून टाकणे ऄचतशय महत्वािे अहे. या साठी घषसण – कतसन – स्वच्छता यतं्र वापरले जाते. या यंत्राला 
आंग्रजीमध्ये Cleaning, Cropping & Shearing Machine ऄसे म्हणतात. 
 
 पूवी जरी ही यंते्र ऄन्य देशातून अयात करावी लागत होती तरी गेल्या ७-८ वषांपासून ऄशा 
प्रकारच्या तंत्रािंी चनर्भमती भारतातही होउ लागली अहे. तीन िार भारतीय कंपन्या ऄशी यंते्र बनचवतात 
लवकरि परदेशी यंत्राचं्या तोडीिी यंते्र येथे तयार होतील ऄसे मानण्यास हरकत नाही. घषषण-कतषन-
स्वच्छता यतं्रात घडून येणारे कायष पुढील प्रमाणे– 
 
 १. मागावरून येणारे कापड, घासकाम व ब्रप्रशग करणाऱ्या रुळाचं्या साहाय्याने घासून काढणे व 
कापडावरील सवस लहान मोठे लोंबते धागे, सुतािें तुकडे आत्याचद सवस बाह्य वस्तू कापडाच्या पातळीवर 
अणणे. खळीिा जाड भाग व वजन वाढचवण्यासाठी सुताला लावलेले पदाथस हे या घषसणचियेमध्ये 
कापडापासून ऄलग होतात. घषसणासाठी घासकागद लावलेले रूळ व घषसणचिया ऄचधक प्रभावी 
होण्यासाठी पोलादी पाती लावलेल्या रुळािंी योजना केली जाते. दोन्ही बाजंूनी अलेली धाग्यािंी वलये 
तोडून त्यािें कतसनक्षम लोंबते धागे करून घ्याव ेलागतात. कापडािी वीण, सुतािी जाडी व पीळ याला 
ऄनुसरून घषसणरूळ, पोलादी पात्यािें रूळ हे कांपडावरील कमी जास्त दाब देतील ऄशी योजना ऄसते. 
कापडावरील बाह्य पदाथस, सुतािे तुकडे आत्याचद पदाथस स्वच्छताचवभागात खाली पडतात ते शोषण 
योजनेच्या मदतीने काढून टाकले जातात. स्वच्छता चवभागातून कापड कतसन चवभागात जाते. कतसनासाठी 
कापड दर चमचनटाला ६० ते ७० मीटर या वगेाने पुरवायिे म्हणजे कापडािा संतत पुरवठा हवा. यासाठी 
घषसण व कतसन या दोन्ही चवभागामध्ये साधारण ४०० मीटर वस्त्रसंिय ऄसेल ऄशी खुली कोठी ठेवण्यात 
येते. स्वच्छता चवभागातून कापड दर चमचनटाला १०० । १२५ मीटर या वगेाने येते. त्यामुळे वस्त्रसंिय कोठीत 
कतसन चवभागास परुचवण्याआतके कापड कायम चशल्लक राहाते. 
 
 वगेाने िालणारे कापड व कापडाला जवळ जवळ स्पशस करीत ऄचत वगेाने चर्फरत राहणारी पोलादी 
पाती यामुळे कापडािे दोन लाबंलिक तुकडे (प्रत्येकी ८० ते १०० मीटर) ज्या चठकाणी चशवणयंत्राने एकत्र 
जोडलेले ऄसतात तो भागही याचंत्रक वगेाने पात्यासंमोरून जातो. चशवणीच्या कापडािी जाडी िारपट 
ऄथवा दुप्पट तरी ऄसतेि. तेव्हा चशवण पात्याजवळून पसार होत ऄसताना चतिा बिाव न केल्यास कापड 
र्फाटून यंत्र बंद पडेल. ऄशी घटना वािचवण्यासाठी चशवण ऄसलेला कापडािा भाग यंत्रात चशरण्यािे 
अधीि चशवण अपोअप शोधून कापड बिाव यतं्रणा कायास्न्वत होणे अवश्यक अहे. बिावाच्या दोन तीन 
पिती ऄसतात.– 
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 १) चशवण जवळ येताि कापड ऄथवा चर्फरणारी पाती मागे खेिणे व चशवण पुढे गेल्याबरोबर सवस 
हालिाली पूवसवत िालू होणे, 
 
 २) चशवण पात्याजंवळ येताक्षणीि पात्यािें चर्फरणे संपूणसपणे थाबंवणे व चशवण पसार झाल्यावर 
पुन्हा पूवीच्या गतीने पाती चर्फरणे, 
 
 ३) चशवण पात्याजवळ येतानाि चशवणीिा बिाव करणारे एक अच्छादन पाती व चशवण यामंध्ये व 
चशवण पुढे गेल्याबरोबर अच्छादन पुन्हा पचहल्या चठकाणी अणणे. 
 
कापडावर पुरेसा ताण 
 
 िॉप्रपग-चशऄप्ररग यंत्रािे मुख्य तत्व म्हणजे कापडािे वगेाने (सुमारे चमचनटास ६० । ७० मीटर) 
पोलादी धारदार पाती बसचवलेला व ऄचतवगेाने (दर चमचनटास सुमारे १५०० रे्फऱ्या) चर्फरणारा रूळ 
कापडाच्या ऄगदी स्पशसवत् समीप (कापडाच्या पातळीपासून ०·५ चमली मीटर) अणणे. या रुळाच्या 
रे्फऱ्याचं्या सपाट्यात सापडणारे सवस कापसािे धागे पात्याचं्या धारेमुळे तोडले जातात. 
 
 ही कतसनचिया संपूणसपणे यशस्वी होण्यासाठी वगेाने धावणाऱ्या कापडामध्ये पुरेसा ताण हवा. तो 
नसेल तर कापड र्फाटून यंत्र बंद पडेल. कापडाच्या सवस भागापं्रमाणेि प्रकवा काकंणभर ऄचधक ताण 
कापडाच्या चकनारीच्या (Selvedge) बाजूला ऄसणे ऄत्यावश्यक अहे. ऄचधक ईत्पादन देणारे 
ऄलीकडील स्वयंिचलत माग जे कापड चनमाण करतात त्याचं्या चकनारी ऄसाव्या चततक्या सरळ व ताठ 
नसण्यािा ऄचधक संभव ऄसतो. त्यामुळे िॉप्रपग व चशऄप्ररग यंत्रात कापड व चकनारी यावंर यथायोग्य ताण 
अहे यािी खात्री करून घ्यावी लागते. 
 
शोषण योजना 
 
 चमचनटाला ६० म्हणजे तासाला ३६०० मीटर कापड ज्या घषसण कतसन यंत्रामधून जाते त्यामध्ये 
कापले गेलेले धागे, केरकिरा, खळीमधील सुटे झालेले पदाथस, यािंी प्रिंड चनर्भमती होते. ज्या वगेाने हे 
प्रदूषण होते त्याि वगेाने ते काढून टाकणे हे ऄचतशय महत्वािे अहे. आतक्या मोठ्या प्रमाणात या टाकाउ 
वस्तू झटपट काढून टाकण्यासाठी प्रभावी शोषणयोजना करावी लागते. घषसण चवभागात एक व कतसन 
चवभागात एक ऄशा दोन प्रभावीरिना ऄसतात. टाकाउ पदाथस कापडापासून ऄलग झाल्यावर त्वचरत 
त्याना खेिून नेण्यात येते त्यामुळे कापडािी स्वच्छता नीट होउ शकते. शोषलेला सवस किरा या मोठ्या 
अकाराच्या कापडी चपशव्यामंध्ये गोळा होतो व चपशव्याचं्या चछद्रामंधून हवा बाहेर चनघून जाते. ठराचवक 
कालावधीनंतर या चपशव्या झटकून ऄथवा जरूर वाटल्यास पनु्हा पचहल्या जागी बसचवता येतात. 
 
 घषसण कतसन ईत्कृष्ट प्रतीिे व्हाव ेयासाठी खालील गोष्टींिी योग्य काळजी घेण्यात येते. 
 
 (१) कतसन पात्यानंा नीट धार अहे प्रकवा नाही हे मधून मधून तपासणे जरूर अहे. पाती बोथट 
झाल्यास नवीन धार काढावी लागते. 
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 (२) यंत्रामधून कापड जाताना ते कतसन पात्याचं्या चजतक्या जवळून जाइल चततक्या प्रमाणात 
कतसनचिया ईत्तम होते. ०·४ चमलीमीटर ते ०·५ चमलीमीटर हे ऄंतर अदशस समजतात. 
 
 (३) कापडािा यतं्रामधून जाण्यािा वगे योग्य ऄसावा लागतो. (चजतका वगे कमी चततके कतसन 
िागंल्या प्रतीिे.) 
 
 (४) कतसन पात्याचं्या साहाय्याने यंत्रामध्ये ज्या चठकाणी धागे कापले जातात त्या चठकाणी 
शोषणयोजना ऄचतशय प्रभावी ऄसली पाचहजे. लोंबते धागे कापडाच्या पातळीशी काटकोनात ऄसले तर 
िागंले कापले जातात. धागे काटकोनात ऄसण्यासाठी शोषणशक्ती पचरणामकारक ऄसली पाचहजे. 
 
 वर चलचहलेल्या सवस सूिना यथायोग्य रीतीने पाळल्या गेल्या तर घषसण-कतसन यतं्रािी कायसक्षमता 
९५ टके्क ते ९८ टके्क एवढी राखता येते. 
 
 कापडाच्या रंुदीपेक्षा कतसन रूळ हे चनदान १०० चमलीमीटर तरी ऄचधक रंुद ऄसावते. यतं्रािी 
वळेोवळेी सर्फाइ, वगेाने चर्फरणाऱ्या सवस भागानंा वळेिे वळेी तेल, ग्रीझ, आत्याचद लावणे, पात्यानंा धार 
काढणे, स्स्थर पात्यानंा योग्य वळेी धार काढणे ऄशी काळजी घेतल्यास घषसण–कतसन यंत्र हे ऄनेक वष े
ईत्तम काम देउ शकते. कापडािी जाडी, वीण, रंूदी, खळीिे प्रमाण, आत्याचद गोष्टी ऄनुकूल ऄसतील हे 
यंत्र दर चमचनटाला ८० । ९० मीटर ऄशा वगेाने िालते. 
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४. कापडावरील अगदी लहान तंतंूची टोके जाळून टाकणे (SINGEING) 
 
 मागावर कापड चवणण्यासाठी वापरलेल्या सुतातील तंतंूिी ऄसंख्य बारीक टोके आतस्ततः 
पसरलेली चदसतात. कतसनयंत्रामध्ये ऄशुि पदाथस काढून टाकले जातात. पण ही तंतंूिी टोके मात्र त्या 
प्रचियेनंतरही तशीि राहतात. या टोकामुंळे कापड ऄस्वच्छ व केसाळ तर चदसतेि, पण चवणकामानंतर 
चवचवध प्रचियामंध्ये त्यामुळे बाधाचह येउन धुलाइ, रंगाइ, छपाइ आत्याचद प्रचियािंी प्रत कमी होते. 
कापडाच्या गुणधमामध्ये कोणतेही व्यंग न येता ही सूक्ष्म टोके दूर करण्यािा एकमेव मागस म्हणजे ती प्रभावी 
ज्योतीच्या साहाय्याने जाळून टाकणे हा होय. या प्रचियेस ―प्रसप्रजग‖ व ही प्रचिया घडवणाऱ्या यंत्रास 
प्रसप्रजग यंत्र ऄसे म्हणतात. 
 
 ऄगदी सुरवातीच्या काळात तापवनू खूप गरम केलेल्या पोलादी ऄथवा ऄन्य धातूच्या जाड पत्रयािंा 
ईपयोग या कामासाठी केला जात ऄसे. परंतु छोट्या प्रमाणात ज्वलनशील वायु चनमाण करू शकणारी यतें्र 
चनमाण झाल्यावर तंतुपुच्छ जाळून टाकण्यासाठी वायु म्हणजे ग्ॅ,, योग्य प्रकारच्या सस्च्छद्र नळीमधून 
येइल व्यवस्था करून या गसॅच्या ज्योतीिा ईपयोग तंतंूिी टोके जाळून टाकण्यासाठी करता येउ लागला. 
अता प्रसप्रजगसाठी सरास ऄशा प्रकारच्या प्रसप्रजग यंत्रािाि ईपयोग होउ लागला अहे. 
 
 सवस प्रचिया पूणस झाल्यानंतर कापड ईत्तम चदसाव े व सवस प्रचियािंा पचरणाम कापडाच्या सवस 
भागावर सारखाि व्हावा यासाटी ―कतसन‖ (Shearing) ―ज्वलन‖ (Singeing) या दोन्ही पूवसप्रिया 
ऄत्यावश्यक अहेत. या दोन यंत्रािंा ईपयोग न करणाऱ्या ऄथवा दोहोपैकी एका यंत्रािंा ईपयोग न 
करणाऱ्या बऱ्याि चगरण्या अहेत. साहचजकि या दोन ऄगर त्यापैकी एक प्रचिया टाळल्यामुळे त्या 
चगरण्यामंधील कापड तौलचनकदृष्ट्ट्या कमी दजािे चनघते व चदसतेही. 
 

 
 
लसलजग यतं्रांचे दोन प्रकार 
 
 दोन प्रकारिी यतें्र या प्रचियेसाठी ईपलब्ध अहेत. 
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 १) ज्योतीिा प्रत्यक्षि ईपयोग करून घेणारी प्रसप्रजग यतें्र – भारतात तूतस म्हणजे आ. स. १९८२ 
सालापयंत केवळ याि प्रकारिी प्रसप्रजग यंते्र बनतात. जागचतक कापड ईद्योग के्षत्रातही याि यंत्रािंा 
मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. या प्रकारच्या यतं्रामंध्ये वायुज्योतीमधून ऄथवा ऄचत जवळून कापड 
नेले जाते. ज्योतीमधील ईष्ट्णतेच्या प्रभावामुळे तंतंूिी टोके जळून जातात. 
 
 २) ज्योतीिा ऄप्रत्यक्ष ईपयोग करणारी प्रसप्रजग यतें्र– या तऱ्हेच्या यंत्रामध्ये ज्योत सरळ 
कापडावर न येउ देता ज्योतीच्या साहाय्याने ऄक ईष्ट्णताकक्ष चनमाण केला जातो. या कक्षाच्या जवळून 
कापड नेले जाते. या ईष्ट्णता लहरींच्या प्रभावाने कापडावरील तंतंूिी टोके जाळली जातात. 
 
 टीप– प्रत्यक्ष वा ऄप्रत्यक्ष ज्योत वापरली गेली तरी, कापड एका चकमान वगेापेक्षा कमी वगेाने 
िालचवता कामा नये, कारण कापडि पेटण्यािा धोका ऄसतो. तसेि कमाल वगेमयादाही पाळणे जरूर 
अहे. कारण ऄचधक वगेाने कापड िालचवल्यास तंतंूिी टोके न जळता तशीि राहातील. 
 
लसलजग यतं्र– 
 
 ज्योतीिा प्रभाव सरळ कापडावर घडणे हा या यतं्रािा महत्वािा ईदे्दश. त्यासाठी कापडािा वगे दर 
चमचनटाला ३० मीटर पासून १८० मीटर आतका ठेवता येतो. ज्या रुळावंरून कापड न्यायिे ते पोकळ ऄसून 
त्यामंधून सतत थंड पाणी वाहत राहील ऄशी योजना ऄसते, त्यामुळे कापड जास्त गरम होत नाही. ज्योत 
रे्फकणारा बनसर हा खास रिनेिा ऄसतो. ज्वलनशील वायू व हवा यािें योग्य प्रमाणातील चमरॅण बनसरच्या 
पचहल्या कप्प्यात घेउन तेथून पचहल्या ज्वलन कप्प्यात जाते. तदनंतर दुसऱ्या ज्वलन चवभागात 
ज्वलनचिया सपूंणस झालेल्या ऄवस्थेत ज्योत बनसरमधून बाहेर पडते. कापडाशी काटकोन करून ज्योत 
कापडावर स्वतःला झोकून देते. सेकंदाच्या ऄत्यल्प कालावधीति तंतुपुच्छ जाळण्यािे अपले काम 
ज्योतीस कराव ेलागते. त्यामुळे त्या चियेस योग्य ऄशा वगेाने ज्योत कापडावर अघात करते. 
 
 एका यंत्रात दोन चठकाणी ज्वलनचियेस योग्य ऄशी ज्योत रे्फकण्यात येते. ऄधुचनक प्रसप्रजग यंत्रात 
कापड व ज्योत यािंा एकमेकाशंी संपकस  तीन प्रकाराने होउ शकतो. संपकस  प्रकार कोणता चनवडायिा ते 
कापडावरील तंतू, वीण, जाडी, वजन आत्याचद गुणधमांवरून ठरचवले जाते. तीन संपकस  प्रकार 
पुढीलप्रमाणे– 
 
 १) पाणी अत ऄसलेल्या रुळावरून कापड पुढे जात ऄसताना, रुळावरून वळत ऄसताना चतरका 
स्पशस होइल ऄशी रिना– कमी वजनाच्या कापडासाठी, अचण पॉचलएस्टर चर्फलामेंट धाग्याच्या 
कापडासाठी ऄचधक ईपयुक्त अहे. 
 
 २) पाण्याने थंड केलेल्या रुळावर कापड ऄसताना कापडाच्या पातळीशी ज्योतीिी रे्फक 
काटकोनात (९०°) योजणे-पॉचलएस्टर कॉटन व ऄन्य संचमरॅ धागे वापरलेल्या कापडासाठी तसेि खुली 
वीण ऄसलेल्या कापडासाठी या रिनेिा ईपयोग होतो. 
 
 ३) वरच्या व खालच्या रुळावरिे कापड जात ऄसताना चनव्वळ कापडावर ज्योत काटकोनात 
सोडणे – सुती कापड व ऄन्य प्रकारिे जाडजूड कापड यासाठी ही रिना र्फार सोचयस्कर ऄसते. 
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अधुचनक यंत्रामध्ये जरूरीप्रमाणे वरीलपैकी कोणतीही एक रिना करता येते. 

 
अप्रत्यक्ष लसलजग णक्रया यतं्र 
 
 या प्रकारच्या यंत्रात सवस व्यवस्था प्रत्यक्ष–चिया–प्रसप्रजग यंत्राप्रमाणेि ऄसते परंतु ज्योत मात्र 
बनसरमधून कापडाकडे जात नाही. ज्योतीतून चनघणारी ईष्ट्णता एका ईष्ट्णता चनर्भमती चवभागाकडे नेली 
जाते. या चवभागािी ईष्ट्णता तीव्र होते व ऄचत प्रभावी ऄसे उष्ट्ण झोत व आन्रारेड चकरण कापडावर येतात. 
ज्योतीिा प्रत्यक्ष सपंकस  टाळला जात ऄसल्यामुळे या प्रकारच्या यंत्रामध्ये र्फार िागंल्या प्रतीिी प्रसप्रजग 
चिया होते ऄसे म्हटले जाते. ज्योत लहान मोठी ऄसणे, बनसरमध्ये किरा येणे, वडे्ावाकड्ा कडा 
कापडाला ऄसणे ऄथवा कापडास सुरकुत्या पडणे – ऄशा ऄडिणींवर या यतं्रामुळे िटकन मात करता 
येते. 
 
 पॉचलएस्टर कॉटन सारख्या चमरॅ कापडािा वापर करताना सुताचं्या गोळ्या होण्याच्या तिारीवर 
प्रसप्रजग प्रचियेने िागंला पचरणाम होतो. परंतु ज्वालेच्या संयोगाने कृचत्रम तंतंूिी जळकी चवतळलेली बोथट 
काळसर गोळी कापडाच्या दोन्ही भागावर पसरलेली राहातात व त्या कापडाला काळसरपणा व कडकपणा 
येतो. तो घालवायिा म्हणजे कापड घासून धुवाव ेलागते. 
 
लसलजग यतं्राच्या कायषक्षमतेचे मूल्यमापन 
 
 प्रसप्रजग यंत्र प्रत्यक्ष ऄथवा ऄप्रत्यक्ष कायस करणारे ऄसले तरी त्याने कापडावरील प्रचियेबाबत 
पुढील ऄपेक्षा पूणस केल्या पाचहजेत. 
 
 ◈ कापडाच्या सवस भागावंरील तंतंूिी सवस टोके जाळून टाकण्यासाठी ज्योतीिा सारखाि पचरणाम 
हवा. 
 
 ◈ ठराचवक चकमान वगे अल्यावरि प्रसप्रजग करणारी ज्योत पेटते, त्यामुळे हा चकमान वगे यंत्राने 
लवकरात लवकर घेतला पाचहजे. म्हणजे प्रचिया न झालेला ऄसा भाग कमीत कमी राहील. 
 
 ◈ तंतंूिी टोके जी कापडाच्या वरवरच्या भागावर ऄसतील ती वर जळून गेली पाचहजेति पण 
चवणीच्या मधल्या भागात जी टोके ऄसतील ती सुिा नीट जळून जावीत. 
 
 ◈ प्रसप्रजग प्रचिया पचरणामकारक झाली तरी मूळ कापडावर कोणताही ऄचनष्ट पचरणाम होता कामा 
नये. कापडािी ताकतही कमी होता कामा नये. 
 
 ◈ ज्योतीिा अकार योग्य ऄसेल तरि प्रचिया ईत्तम होइल, यासाठी ज्योतीवर चनयंत्रण नीट 
ठेवण्यािी योजना ऄसावी. 
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 ◈ काही कारणाने यतं्रािा वगे कमी, म्हणजे दर चमचनटास ३०/३५ मीटसस पेक्षा कमी झाला तर, 
ऄथवा यंत्र बंदि पडले तर वायूिा पुरवठा अपोअप बंद पडेल ऄशी योजना अवश्यक अहे. 
 
 ◈ कमी झालेला यंत्रािा वगे पुन्हा पूवसवत झाल्यावर ज्योत अपोअप पेटेल ऄशी योजनाही हवी. 
 
 ◈ ज्योतीच्या ईष्ट्णतेने कापडही गरम होते तेव्हा गरम झालेले कापड त्वचरत थंड होइल ऄशी 
यंत्रणा अवश्यक अहे. 
 
 ◈ तंतुपुच्छ जेव्हा जळून जातात तेव्हा कापडावर या जळलेल्या टोकािंा किरा जमा होतो. पुढली 
कोणतीही चिया घडण्यापूवी हा किरा झटकून टाकण्यासाठी कापड गदगदा हलवनू किरा 
झटकण्यासाठी एक झटक योजना ऄसावयास हवी. त्यासाठी हे ऄवशषे झटकून टाकण्यास कापडाच्या 
वरून व खालून अपटणारे रूळ नीट बसचवण्यािी योजना ऄसावी म्हणजे सवस किरा झटकून कपडा सार्फ 
होइल. 
 
 ◈ यंत्रामधून जेव्हा कापड वगेाने पसार होते तेव्हा यंत्रामधील रूळ व कापड याचं्या घषसणामुळे स्स्थर 
चवदु्यत् चनमाण होते. ऄशा तऱ्हेने चनमाण झालेल्या चवजेिा सहज चनिरा करण्यासाठी ―स्टॅचटक एचलचमनेटर‖ 
बसचवणे जरूर अहे. 
 
 ◈ कापडामधील खळ व ऄन्य रासायचनक ऄशुि पदाथस काढून टाकण्यासाठी कापड काही तास 
पाण्यात चभजवनू ठेवण्यािी पित अहे. त्यासाठी प्रसप्रजग यंत्रातून बाहेर पडतानाि कापड पाण्यात चभजून 
बाहेर पडेल ऄशी यंत्राच्या भागात शवेटच्या व्यवस्था ऄसणे अवश्यक अहे. 
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५. खळ व अन्द्य अशुद्ध पदाथष कापडापासून अलग करणे (DESIZING) 
 
 या प्रचियेत आंग्रजी भाषेमध्ये ―स्कावप्ररग‖ (SCOURING) ऄशी संज्ञा अहे. कापडावरील खळ 
द्रवणशील करण्याच्या प्रचियेस ―चडसाइप्रझग‖ (DESIZING) ऄसे म्हणतात. स्कावचरगं व चडसाआप्रझग या 
दोन रासायचनक प्रचियामंध्ये सारखेपणा ऄसला तरी दोन्ही प्रचियािें हेतू व रासायचनक चिया वगेळ्या 
ऄसतात. या प्रकरणात चडसाआप्रझग प्रचियेिे व पुढल्या प्रकरणात स्कावप्ररग प्रचियेसबंंधीिे चवविेन अहे. 
 
 चवणकामापूवी सुतास मजबतुी अणण्यासाठी जे खळीिे चमरॅण लावले जाते ते काढून टाकणे 
म्हणजेि चडसाआप्रझग. खळचमरॅण पकडून ठेवणारा मुख्य पदाथस म्हणजे ―स्टािस‖ (चपठूळ पदाथस) 
रासायचनक चवघटनचियेमुळे स्टािसपासून डेस्क्स्रन व अणखी चवघटनानंतर ग्लूकोज ऄसे पदाथस तयार 
होतात. ग्लूकोज हे द्रवणशील रसायन ऄसल्यामुळे ते पाण्याने धुवनू जाउ शकते. ऄशा रीतीने स्टािस धुवनू 
गेला की खळचमरॅणामधील आतर घटकही कापडापासून ऄलग होतात. प्रसप्रजग यंत्राच्या पुढे एक धुलाइ 
पेटी ठेवनू त्या पेटीत स्टािस द्रवणशील करणारे रासायचनक व वनस्पचतक द्रव्य (ENZIME) टाकले म्हणजे 
त्या द्रवणात चभजलेल्या कापडामध्ये स्टािस द्रवणशील बनण्यािी प्रचिया िालू होते. एझंाइम च्या साहाय्याने 
स्टािस चवरघळण्यासाठी साधारण ८ ते २४ तास लागू शकतात. 
 
 एन्झाइम न वापरता प्रभावी रासायचनक द्रव्यानंी सुिा स्टािस द्रवणशील होतो. यासाठी अम्ल, 
ऄल्क, गुरुकारक द्रव्ये (OXIDISING AGENTS) यािंाही िागंला ईपयोग होतो. सवससाधारणपणे अम्ल 
म्हणजे ॲचसड्स व एन्झाइम्स यािंाि ईपयोग चडसाइप्रझगसाठी वापरतात. 
 
 एन्झाइम व्यचतचरक्त आतर पदाथस हे स्टािसिे रासायचनक चवघटन घडवनू अणतात. स्टािसिे चवघटन 
घडत ऄसताना ऄचवद्राव्य ऄसलेला स्टािस द्रवणशील ऄशा चवघचटत पदाथात रूपातंर पावतो व त्यामुळेि 
तो पाण्याने धुतला जातो. सुताला ताकद येण्यासाठी जेवढे खळीिे चमरॅण लावले ऄसेल, त्यापैकी 
जवळजवळ ९० टके्क खळ चडसाइप्रझगच्या प्रचियेत चनघून जाणे अवश्यक अहे. त्यायोगे पुढल्या सवस 
प्रचिया सुलभ होतात व त्यािंा दजाही ईत्तम प्रतीिा राहतो. 
 
 सुतामध्ये म्हणजे कापसाच्या धाग्यामध्ये मुख्यतः सेल्यूलोझ हे रासायचनक द्रव्य ऄसते. सेल्यूलोझ 
व स्टािस (खळ) याचं्या रासायचनक गुणधमात पुष्ट्कळ सारखेपणा ऄसल्याने, स्टािसच्या रासायचनक 
चवघटनासाठी जी रसायन-चमरॅणे वापरली जातात त्यािंा सेल्यलूोझवरही त्यामुळे चवघटनात्मक पचरणाम 
होण्यािी शक्यता ऄसते. केवळ खळीिेि चवघटन होउन धाग्यातंील ―सेल्युलोझ‖ सुरचक्षत राहील यािी 
काळजी घेणे र्फार महत्त्वािे अहे. एन्झाइम या रसायनािी चवघटनक्षमता सौम्य ऄसल्यामुळे स्टािस (खळ) 
वरील रासायचनक चवघटनािी चिया िालू ऄसताना सेल्युलोझवर कोणताही ऄचनष्ट पचरणाम होत नाही. 
मात्र ऄन्य रसायन चमरॅणाच्या साहाय्याने ही प्रचिया घडचवली जात ऄसताना जास्तीत जास्त काळजी घेणे 
आष्ट अहे. 
 
 चडसाइप्रझगसाठी धुलाइ प्रचिया ८०° सें. ते ९०° सें. आतक्या तपमानाच्या पाण्याने केली ऄसता 
पचरणाम ईत्तम होतो. धुलाइ िालू ऄसताना कापड व धुलाइ चमरॅण या दोहोंमध्ये ऄचधकाचधक संपकस  
साधला जाणे र्फार ईपयुक्त ऄसते. कापड धुलाइपात्रातून ऄचत वगेाने नेले ऄसता व कापड पसार होत 



 

अनुक्रमणणका 

ऄसताना कापडावर ताण कमीत कमी पडला पाचहजे. ऄशा रीतीने तपमान व कापड-धुलाइ चमरॅण यािंा 
संपकस  या दोन गोष्टी ऄनुकूल ऄसल्यावरि चडझाआप्रझग प्रचिया ईत्कृष्ठ होते. 
 
 तीन प्रकारच्या एन्झाइम्सिा कशा रीतीने वापरकरावयािा यािा तपशील पुढे चदला अहे. 
एन्झाइमिा प्रभावीपणे ईपयोग व्हावा म्हणून जी ऄवस्था पात्रात ऄसावयास पाचहजे तशी नसल्यास 
चडसाइप्रझग प्रचिया नीट होणार नाही. तपमान ऄचधक ऄसल्यास एन्झाइमिे चवघटन होण्यािा संभव 
ऄसल्याने एन्झाइम–द्रावण खोलीतील नेहमीच्या तपमानात ठेवले जाते. प्रचिया िालू झाल्यावर आष्ट 
तपमान लवकरात लवकर अणाव ेलागते. 
 
 एन्झाइम्सच्या वापरासाठी तक्ता 
 

एन्झाइम पात्रािी ऄवस्था (pH) योग्य तपमान 

पॅन्िीअ ६·८ ते ७·० ४० ते ५५° सें. 
माल्ट अल्का ४·६ ते ५·२ ५५ ते ६५° सें. 

माल्ट बीटा  ४·६ ते ५·२ ४० ते ५०° सें. 

बॅक्टीचरयल ् ५·० ते ७·० ६० ते ७०° सें. 
 
 स्टािसिे चवद्रवण करण्यािी एन्झाइमद्रावणामंध्ये वर दशसचवलेल्या अम्लावस्था (pH value) व 
तपमानात योग्य प्रमाणात ऄसते. त्यात बदल झाल्यास चवद्रवण चिया ऄपूणस राहण्यािा संभव ऄसतो. 
 
 कापडावरील खळीिे चवघटन करणाऱ्या रासायचनक द्रव्याचं्या साहाय्यानेही द्रवणशील ऄवस्थेत 
रूपातंर होउ शकते. या चवघटन चियेमध्ये एन्झाइमच्या साहाय्याने झालेल्या चवघटनामध्ये रासायचनक 
प्रचिया एकाि प्रकारिी होते. प्रतीकात्मक स्वरूपात हे चवघटन पुढीलप्रमाणे घडून येते. 
 

(C ₆ H₁₀ O₅) n + n (H ₂ O ⟶ n) (C ₆ H₁ ₂ O ₆) - व तदनंतर 
चनळसर रंग चपवळसर रंग 

 
C₆ H₁₂ O₆ ⟶  2C₂ H₅ OH +  2CO₂ येणेप्रमाणे खळ धुतली जाते. 
खळ द्रवणशील (द्रवरूप) वायुरूप 

 
 एन्झाइम वापरून खळ कापडावरुन काढून टाकण्यास ऄचधक काळ लागतो. तर चवघटन करणारी 
रसायने (Degrading Chemicals) वापरली तर खळ पुष्ट्कळि कमी वळेात धुतली जाते. 
 
 एन्झाइम वापरताना पात्रािी सवससाधारण ऄवस्था पुढीलप्रमाणे हवी– 
   

अम्लगुण (pH) - ५·५ ते ७·५ 

तपमान  - ४५° सें. ते ६५° सें. 
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प्रमाण - दर चलटरला २ ते १० गॅ्रम 

प्रचिया काल - २ ते १२ तास 
 
 यंत्रमाचलकेिा ईपयोग केला तर जसजसे द्रवणशील चमरॅण तयार होते तसेि ते धुतले जाते. 
 
 चवघटनात्मक प्रचियेसाठी अम्ल ऄथवा चवघटनकारक द्रव्यािंा वापर केला जातो. रसायन 
चमरॅणािे प्रमाण जरा जास्ती ऄशी ऄवस्था पात्रात राखली ऄसता खळीपासून तयार होणारे द्रवणशील 
पदाथस जसे तयार होतात त्याि वगेाने यंत्रमाचलकेत धुतले जातात. 
 
 खळ व ऄन्य पदाथस चकती प्रमाणात काढून टाकले ऄसता त्या चियेस पूणावस्था प्राप्त झाली ऄसे 
समजायिे यासाठी खालील कोष्टक वापरण्यािा प्रघात अहे. 
 

 काढून टाकलेल्या खळीिे प्रमाण (टके्क) प्रचियेिा दजा 

९० टके्क अचण ऄचधक ईत्कृष्ट 
८५ ते ९० टके्क ईत्तम 

८० ते ८५ टके्क बरा 

७० ते ८० टके्क साधारण 
७० टक्क्यािे खाली सुमार 

 
 खळ व ऄन्य पदाथस काढून कोणत्या पितीिा ऄवलंब करावयािा हे त्या त्या ईद्योजकाने ठरवणे 
आष्ट अहे. या प्रचियेच्या यंत्रसामुग्रीसाठी व तदनंतर दररोजच्या प्रचियेसाठी चकती खिस करणे परवडेल हे 
मालािा दजा, ईत्पादन खिस, चविीिी प्रकमत, नफ्यािे प्रमाण व रोजच्या ईत्पादनािी सवससाधारण पातळी 
यावरून ठरवाव ेलागते. चनव्वळ सुती मालािेि ईत्पादन होत ऄसेल तर चवघटनात्मक प्रचियािंा ऄवलंब 
न करता एन्झाइमच्या साहाय्यानेि ही प्रचिया घडवनू अणणे रॅेयस्कर. कृचत्रम धागे ऄगर चमरॅ धागे 
वापरून तयार केलेल्या कापडािे प्रमाण रोजच्या ईत्पादनात खूप ऄसेल तर एन्झाइमचशवायच्या प्रचियािंा 
चविार करावा. 
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६. उष्ट्णता, पाण्याची वाफ व अन्द्य रसायन णमश्रण यांच्या साहाय्याने अशुद्ध पदाथष 
काढून टाकणे स्कावलरग (SCOURING) 

 
 प्राथचमक भागात दशसचवल्याप्रमाणे स्कावप्ररग या प्रचियेमध्ये कापडामधून नैसर्भगक व ऄन्य 
ईत्पादनावस्थामंधून अलेले ऄशुि पदाथस काढून टाकणे हा मुख्य हेतु. शासकीय चनयतं्रणामुळे 
कापसाबरोबर ऄन्य तंतु ईदाहरणाथस – पुनचनर्भमत तंतु (स्व्हस्कोझ) व कृचत्रम तंतु (पॉचलनोचझक) 
वापरण्यात अले ऄसले तरी मूळतंतू जो कापूस, त्यािा दजा सुधारण्याकडे ऄन्य तंतंूिा ईपयोग होत 
ऄसल्यामुळे व या कृचत्रम तंतूमध्ये ऄशुि पदाथस नसल्यामुळे कापसाच्या तंतू (धाग्या) साठी जी स्कावप्ररग 
प्रचिया करावयािी तीि प्रचिया कापडावर करणे सोयीस्कर ऄसते. 
 
 सुती कापडामध्ये (म्हणजे) कापसामध्ये जे घटक ऄसतात त्यािें प्रमाण पुढील प्रमाणे – 
 

क्रमांक घटक प्रमाण (टके्क) % 
1 शुि कापूस (सेल्यलूोझ) 85 
2 तैल पदाथस, मेण आ. 1 
3 प्रचथने, पेक्टोझे्,, हेचमसेल्यलूोझ 4 
4 नैसर्भगक रंग, वनस्पचतजन्य वस्तु 1 
5 धातुजन्य ऄवशषे (Residues) 1 
6 अद्रसता (Moisture) 8 
 एकूण 100 

 
 वर ईल्लचेखलेल्या घटकातं सेल्यूलोझ व अद्रसता चमळून ९३ टके्क व ऄन्य ऄशुि घटक ७ टके्क अहेत 
हे समजते. या ऄशुि पदाथांव्यचतचरक्त ओल्या प्रचियासंाठी (Wet Processes) कापड पाठचवण्यापूवी 
कातकाम, चवणकाम व ऄन्य प्रचिया घडत ऄसतानाही बाह्य ऄशुि पदाथस कापडावर येतात व तेही 
डीसाइप्रझग, स्कावप्ररग व ऄन्य प्रचियामंध्ये काढून टाकणे जरूरीिे अहे. 
 
 स्कावप्ररग प्रचियेमुळे कापडािा रंग स्वच्छ होतो. वर ईल्लेचखल्यापैकी बरेि ऄशुि घटक चनघून 
जातात, तसेि कापडािी शोषणक्षमता (Absorbency) वाढते. या चतन्ही पचरणामामुंळे पुढील रासायचनक 
प्रचिया म्हणजे चनरंगीकरण प्रकवा चवरंजनचिया (Bleaching) सुलभ होते. त्यानंतरच्या अकषसक प्रचिया 
म्हणजे रंगाइ व छपाइ; यानंाही स्कावप्ररगमुळे मदत होते. 
 
 स्कावप्ररगसाठी वापरले जाणारे प्रमुख रसायन म्हणजे कॉस्स्टक सोडा, त्याच्या बरोबरि ऄन्य 
ऄल्कधमी पदाथस सुलभ प्रचियेसाठी वापरले जातात. या ऄल्कधमी रासायचनक कापडावर पुढील आष्ट 
पचरणाम घडून येतात. 
 
 १) तैलपदाथस, मेण आत्याचद पदाथािे आमस्ल्सचर्फकेशन. 
 
 २) प्रचथने, पेक्टोझ व हेचमसेल्युलोझ यािें चवद्रवण. 
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 ३) नैसर्भगक रंग व वनस्पतीजन्य ऄशुि पदाथािे ऄंशतः चवद्रवण. 
 
 ४) खचनज ऄशुि पदाथािे ऄंशतः चवद्रवण. 
 
 स्कावप्ररगसाठी कॉस्स्टक सोड्ािे प्रमाण कापडाच्या वजनाच्या 3% (Na² O ऄवस्थेत) प्रमाणात 
ऄसाव ेज्या ऄवस्थेत कॉस्स्टक सोडा चमळतो त्या ऄवस्थेत (NaOH) हे प्रमाण 4% ऄसाव.े स्कावप्ररगमध्ये 
ऄशुि पदाथस कापडावरून जाण्यािी चिया ―ले िॅटेचलयर‖ तत्वाप्रमाणे िालते. म्हणजे ही चिया पुढील 
गोष्टींवर ऄवलंबनू ऄसते. 
 
 * कॉस्स्टक सोड्ािे प्रमाण 
 
 * पात्रातील एकंदर ऄल्कद्रव्यािी व्याप्ती 
 
 * पात्रात ठेवलेले ईष्ट्णतामान (तपमान) 
 
 * प्रचियेस लागलेला काल. 
 
 स्कावप्ररगसाठी कापड दोन प्रकारे घेता येते. 
 
 १) कापडािे ताके जोडून दोरासारख्या ऄवस्थेत (Rope Form) घेणे. 
 
 २) कापडािा संपूणस पन्हा मावले ऄशा रंुदीिी यतें्र वापरणे (Open Width Form) 
 
 हलक्या वजनािे कापड दोरासारख्या ऄवस्थेत वापरले तर चवशषे ऄचनष्ट पचरणाम न घडता सवस 
प्रचिया पूणस करता येते. पण ऄचधक वजन ऄसलेले कापड या ऄवस्थेत प्रचियेसाठी घेतले ऄसता कापडास 
पडणाऱ्या सुरकुत्यािें चठकाणी प्रचिया ऄपूणस घडण्यािा दाट संभव ऄसतो. चशवाय सुरकुत्याचं्या खुणाही 
चकत्येक वळेा कापडाच्या ऄंचतम ऄवस्थेपयंत नष्ट होत नाहीत. त्यामुळे तयार माल दुय्यम दजािा होतो. 
 
 वरील दोन्ही प्रकारच्या ऄवस्थातं स्कावप्ररग करण्यासाठी पढुील यंत्रसामुग्री वापरली जाते. 
कापडात ज्या प्रकारिे तंतु वापरले ऄसतील त्याला ऄनुसरूनही यतं्रािंी चनवड करणे आष्ट ऄसते. कृचत्रम 
तंतंूना र्फारसे स्कावप्ररग कराव े लागत नाही. पण कापूस व ऄन्य तंतू ऄसा चमरॅ धागा ऄसल्यास त्या 
चमरॅणास ईपयुक्त होइल ऄसे रासायचनक चमरॅण व तदनुरूप यंत्रािंी चनवड केली जाते. 
 
स्कावलरग यतं्र सामुग्री 
 
 १) चकऄर ऄगर भट्टी – (वारे्फिा दाब घेणारी ऄगर दाब नसणारी) 
 
 २) जे बॉक्स यतं्र (आंग्रजी जे या ऄक्षराच्या अकारािी भट्टी) 
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 ३) चजगर यंत्र (स्वयंिचलत ऄगर माणसाने िालवाव ेलागणारे) 
 
 ४) पन्ह्याच्या रंुदीिी सतत (Continuous) ऄगर खंचडत (Semi Continuous) िालणारी 
यंत्रमाचलका (Range) 
 
 ५) पह्याच्या रंुदीिी ताण ऄसणाऱ्या व नसणाऱ्या बाष्ट्पप्रचियािंी यंत्रमाचलका (Combi-steamer) 
 
 वर चलचहलेल्यापैकी चकऄर ऄगर भट्टीया यतं्रामध्ये एकदा भरलेला माल भट्टीमध्ये प्रचिया पूणस 
होइपयंत राहातो व प्रचिया घडवणारे रसायनचमरॅण पंपाच्या साहाय्याने सवस भट्टीभर चर्फरवले जाते. 
प्रचिया चमरॅण भट्टीबाहेरच्या ईष्ट्णतादायक (Heat exchanger) भागात योग्य त्या तपमानापयंत तापचवले 
जाते. १००° सें. च्या वर जेव्हा तपमान ऄसते तेव्हा तपमानाप्रमाणे वारे्फिा दाबही भट्टीमध्ये ऄसतो. ऄन्य 
िार प्रकारच्या यंत्रामध्ये माल म्हणजे कापड चर्फरणाऱ्या रुळावरून यंत्राच्या या टोकापासून त्या टोकापयंत 
व बाहेर नेले जाते. चजगर यंत्रात दोन रूळ ऄसून त्या रुळािें खाली स्कावप्ररग पात्र ऄसते. स्कावप्ररग 
प्रचिया पूणस होइपयंत कापड एका रुळावरून दुसऱ्यावर व दुसऱ्या रुळावरून पचहल्या रुळावर ऄसे 
िालचवले जाते. ऄशा रीतीने कापड िालचवले जात ऄसताना वारे्फच्या साहाय्याने पात्र ईकळता येते व 
स्कावप्ररग चमरॅण योग्य त्या प्रमाणात ठेवले जाते. जेवढा माल रुळावर मावले तेवढी चजगर यंत्रािी 
ईत्पादनक्षमता. 
 
 आतर यतं्रमाचलकेत कापड अत चशरून बाहेर येण्यास चजतका वळे लागेल चततक्या वळेात सवस 
स्कावप्ररग प्रचिया संपूणस झाली पाचहजे. ऄशा तऱ्हेने ईपलब्ध वळेेत प्रचिया पूणस व्हावी यासाठी स्कावप्ररग 
प्रचिया घडवणाऱ्या रसायनािें योग्य प्रमाण ठेवणे जरूर अहे. बंद भट्टीत ऄथवा यंत्रमाचलकेत कापड 
िालचवले जाताना धुलाइपूवी म्हणजे स्कावप्ररग होत ऄसताना हविेा संसगस कापडास घडता नये, कारण 
हवमेधील ऑस्क्सजनिा पचरणाम होउन कापडातील सेल्यूलोझिे ऄंशतः चवघटन होण्यािा संभव ऄसतो. 
चवशषेतः ऄल्कधमी स्कावप्ररग पात्रामुळे या गोष्टीिी योग्य ती काळजी जरूर अहे. स्कावप्ररग प्रचिया 
यथायोग्य झाली अहे हे वरिेवर तपासून पाहाणे अवश्यक अहे. स्कावप्ररग प्रचिया पूणस झाल्यावर एकदा 
गरम पाण्याने व नंतर थंड पाण्याने सवस स्कावप्ररग चमरॅण धुवनू काढणे आष्ट अहे. 
 
 कापडधंद्याच्या सवससाधारण व सतत होणाऱ्या प्रगतीबरोबरि ऄेका प्रवृत्तीमध्ये सतत वाढ होत 
अहे. ती प्रवृचत म्हणजे, एका चवचशष्ट यंत्रामध्ये ऄगर भट्टीत ठराचवक लाबंी व वजनािे कापड घेउन 
त्यावरील प्रचिया संपूणस झाल्यावर पुन्हा यंत्रात माल घेण्यािी पूवापार पित सोडून देउन, यंत्रमाचलकेिा 
वापर करून ऄेका िालीमध्येि सवस प्रचिया सपंचवणे ही होय. या सुधाचरत प्रवृत्तीिे पषु्ट्कळ र्फायदे अहेत ते 
थोडक्यात पुढीलप्रमाणे– 
 
 १) ऄचधक ईत्पादन. 
 
 २) संपूणस प्रचिया ऄेका चवचशष्ठ ऄवस्थेत सतत घडत ऄसल्यामुळे एकदा पात्र व्यवस्स्थत 
राहाण्यािी व्यवस्था पचरपूणस झाली म्हणजे प्रचिया होत ऄसलेल्या सवस मालावर सारखाि आष्ट पचरणाम 
घडतो. 
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 ३) सवस प्रचिया सतत िालू राहाते त्यामुळे िालत ऄसलेल्या मालाच्या शवेटाच्या टोकाला नवीन 
माल जोडून चिया तशीि िालू राहाते. 
 
 ४) माचलकेतील यंत्राच्या पात्रामंध्ये प्रचिया-रसायन-चमरॅण सतत टाकण्यािी सोय ऄसल्यामुळे 
पात्रातील सवस गरजा – ईदा. तपमान, द्रावणािी पातळी, रसायनािें प्रमाण आ. नीटपणे अचण सतत पुऱ्या 
करता येतात. पचरणामी स्कावप्ररग प्रचिया र्फार ईकृष्ट दजािी होते. 
 
 ५) पात्रातींल स्कावप्ररग प्रचिया चमरॅणाशी कापडािा प्रत्यक्ष संपकस  ऄल्पकाळि ऄसल्यामुळे 
रसायनािंा ऄगर पात्रातील ऄवस्थेिा ऄचनष्ट पचरणाम कापडावर क्वचित होतो. 
 
 ६) प्रचिया िालू ऄसतानाही कापडािा नमुना ताडून पाहाणे शक्य होते. 
 
 ७) कापडािी चकनार जरी ऄंगापेक्षा खूप जाड ऄसली प्रकवा सुलझर जातीच्या मागावरून 
चनघणाऱ्या कापडाप्रमाणे जराशी वडेीवाकडी ऄसली तरी या माचलका प्रचियेमध्ये ती कमजोर होत नाही 
प्रकवा बाकीच्या मालाला खराब करत नाही. 
 
 ८) कापडािा सुरवातीिा ऄथवा शवेटिा भाग खराब होत नाही. 
 
 ९) िालू मालापेक्षा ऄन्य पन्ह्यािे (जास्ती ऄगर कमी) कापड िालवायिे ऄसल्यास कोणतीही 
ऄडिण पडत नाही. 
 
 १०) ऄन्य पितीपेक्षा कमी बाष्ट्प अचण कमी मनुष्ट्यबळ वापराव ेलागते. 
 
सावलरग 
 
 स्कावप्ररग प्रचियेनंतर काही वळेा प्रभावी अम्लचियेिा वापर करणे र्फायद्यािे ठरते. प्रकबहुना 
कापडावरील सवस प्रचियाचं्या संदभात जर सावप्ररग ऄथात पचरणामकारक अम्लचिया कौशल्याने केल्यास 
त्या सवस प्रचिया सुलभ व ईत्तम घडतात. मात्र चवचवध अम्लािंा कापडामधील सेल्यूलोझवर ऄचनष्ट 
पचरणाम (चवचशष्ट पचरस्स्थमीमध्ये) होण्यािा संभव अहे ही गोष्ट ध्यानात ठेवनूि अम्लािंा ईपयोग केला 
पाचहजे. सावप्ररग प्रचियेच्या या साहाय्यक स्वरूपामुळे स्कावप्ररग बरोबरि या प्रचिया प्रकारािाही स्वतंत्र 
चविार करणे योग्य ठरेल. 
 
 ही प्रचिया करण्यासाठी सवससाधारणपणे अम्लाचं्या हलक्या द्रावणािंा ईपयोग केला जातो. 
खचनज अम्ल म्हणजे सल्फ्यचूरक ॲचसड (गधंकाम्ल) व हायड्रोक्लोचरक ॲचसड, या अम्लािंा खूप मोठ्या 
प्रमाणावर ईपयोग या प्रचियेसाठी होतो. प्रकमतीिे दृष्टीने सल्फ्यूचरक ॲचसड वापरणे पुष्ट्कळ स्वस्त पडते. 
काही वळेा अम्लािंा ऄयोग्य प्रभाव टाळण्यासाठी अम्लाशं ईदासीन (Neutralize) करणे बरे ऄसते. 
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पुढे णदलेल्या प्रणक्रयांच्या संबंधात सावलरगचा छान उपयोग होतो. 
 
 १) चडसाआप्रझग– ऄेन्झाइम व तत्सम पदाथांच्या ईपयोगाने चडसाआप्रझग पूणस होण्यास जास्त वळे 
लागतो. सावप्ररग प्रचियेनेि चडसाइप्रझग केल्यास चिया लवकर होते, खिसही कमी येतो. ऄथात काळजी 
घ्यावी लागते. 
 
 २) स्कावप्ररग– अधीच्या पचरच्छेदातं साचंगतल्याप्रमाणे स्कावप्ररग चिया संपताना जो ऄल्काशं 
चशल्लक राचहला ऄसेल, तो धुवनू काढून टाकण्यापेक्षा अम्ल द्रावणाने म्हणजे सावप्ररग चियेने र्फार ईत्तम 
रीतीने काढून टाकता येतो. सध्याच्या पाणी टंिाइच्या चदवसातं (ही टंिाइ कदाचित प्रदीघस कालही तशीि 
राहील) धुलाइिे बरेिसे पाणी वािवनू अम्लाच्या साहाय्याने स्कावप्ररग प्रचिया पूणस करता येइल. 
स्कावप्ररगच्या चियेमध्ये ऄल्कली चमरॅणाच्या चनकटच्या ईष्ट्ण साचन्नध्यामुळे सेल्यलूोझिे ऄंशतः संिमण 
होउन चपवळसर चदसणारा ऄसा पायरोचलजाइन हा कापडावर कमी जास्त पसरतो. हा चपवळेपणा 
अम्लप्रचियेमुळे संपूणसतया नाहीसा होतो व कापड ऄचधक शुि व स्वच्छ होते. 
 
 ३) कापड रंगाइ-धुलाइ-छपाइ आत्याचद प्रचियासंाठी येण्यापूवी आतर खात्यामंध्ये धाग्यावंर खळ, 
वगंण आत्याचद पदाथांिा ससंगस झालेला ऄसतो. या पूवसप्रचियामंध्ये कापडामंध्ये कॅलचशयम, मगॅ्नेचशयम, 
लोह आत्याचद धातंूिे संचमरॅ क्षार प्रचवष्ट झालेले ऄसतात. हे क्षार पुढल्या प्रचियानंा हाचनकारक ऄसतात. 
त्यामुळे ते स्कावप्ररग प्रचियेमध्ये कापडावरून काढून टाकणे ऄचतशय जरूर ऄसते. प्रचियेसाठी जे पाणी 
ईपलब्ध ऄसेल ते जर क्षारयुक्त, म्हणजे ―कचठण‖ ऄसेल तर सावप्ररगसाठी हलके हायड्रोक्लोचरक अम्ल 
वापराव ेम्हणजे ऄंचतम धुलाइिे पाणी स्वच्छ व द्रवणशील क्षारािें ऄसेल. पाणी जर क्षाररचहत म्हणजे ―मृदु‖ 
ऄसेल तर हलक्या सल्फ्यूचरक अम्लािा ईपयोग करावा. वर चलचहलेले क्षार पुढे चलचहलेल्या 
समीकरणाप्रमाणे चवद्रचवत होतात. 

↑ 
CaCO₃ + 2HCI ⟶ CaCI₂ + H₂ O + CO₂ 
CaSiO₃ + 2HCI ⟶ CaCI₂ + H₂ SiO₃  
Fe(OH)₃ + 3HCI ⟶ FeCI₃ + 3H₂ O 

 
 समीकरणाप्रमाणे तयार होणारे (ईजवीकडे दशसचवलेले) पदाथस सपूंणस द्रवणशील ऄसल्यामुळे 
कापडावरून संपूणसपणे धुतले जातात. 
 
 ४) ऄँटीक्लोर प्रचिया – म्हणजे चवरंजनानंतर (After Bleaching), जो क्लोचरन वायूिा ऄशं 
कापडात राचहलेला ऄसतो व ज्यािा ऄचनष्ट पचरणाम टाळावयालाि हवा ऄसतो, तो चनघून जाण्यासाठी 
अम्लद्रावणािा ईपयोग होतो. ही चिया पढुील समीकरणाप्रमाणे होते 
 ⟶ 
NaOCI + 2HCI ⟶ NaCI + H₂ O + Cl₂ 
 
 वर दशसचवल्याप्रमाणे चनमाण होणारा क्लोचरन् वायू (Cl₂) हवते चवरून तरी जातो ऄथवा पाण्यात 
चवरघळून नाहीसा होतो. 
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 ५) खास प्रचिया – सल्फ्यूचरक ॲचसड (गंधकाम्ल) मध्ये एक खास गुणधमस अहे. तो ऄसा की 
भारी द्रावणावस्थेमध्ये ते वनस्पचतजन्य पदाथस जाळून टाकू शकते. या ॲचसडिे हलके द्रावण जरी 
कापडावर ऄसले तरी हवतेील तपमानामुळे या द्रावणामधील पाण्यािे जरी कापडावर ऄसले तरी हवतेील 
तपमानामुळे या द्रावणामधील पाण्यािे बाष्ट्पीभवन होते व ते अपला प्रभाव पाडू लागते. संपूणस कृचत्रम 
तंतूवर (ईदाहरणाथस –पॉचलएस्टर) सल्फ्यूचरक ॲचसडिा पचरणाम होत नाही. पॉचलएस्टर व कापूस ऄसा 
संचमरॅ धागा जर या ॲचसडमध्ये बुडचवला व नंतर वाळू चदला तर कापूस जळून जातो व कृचत्रम धाग्यािा 
भाग मात्र जशािा तसा राहातो. या खास गुणधमािा नैचतक ऄथाने ―दुरुपयोग‖ पण लौचकक ऄथाने 
अकषसक ऄसा ईपयोग एका प्रचियेमध्ये केला जातो. या प्रचियेला ―काबसनाआप्रझग‖ (Carbonising) ऄसे 
म्हणतात. 
 
 कृचत्रम तंतू व कापूस ऄशा संचमरॅ तंतूपासून कापड तयार करून धुलाइ, रंगाइ, छपाइ ऄशा सवस 
प्रचिया झाल्यावर सल्फ्यचूरक अम्लामध्ये काबसनाआप्रझग करतात. या चियेत कापूस नष्ट होउन केवळ 
कृचत्रम तंतू काय तो ईरतो. म्हणजे तयार झालेल्या कापडाला ―शभंर टके्क पॉचलस्टर‖ ऄसे संबोधण्यािा 
चनमात्याला ऄचधकार प्राप्त होतो. तंतूचमरॅण ते कापड या स्स्थत्यंतरासाठी ज्या ज्या प्रचियामंधून माल न्यावा 
लागतो त्या मधील ताण व अघात केवळ तलम कृचत्रम तंतूपासून कापड बनचवल्यास सहन होणार नाहीत, 
म्हणून कापसासारखा दुर्भमळ तंतू चमरॅणातं वापरायिा व नंतर त्या भागािा ॲचसड वापरून नाश 
करावयािा हा एक कठोर व काहीसा ऄघोरी प्रयोग अहे ऄसे म्हणणे िमप्राप्ति अहे. पण मृदुता, 
तलमपणा, िमक, जलचवरोध, अकारमान स्स्थर राहण्यािा गुण आत्याचद अकषसक (चगऱ्हाइकाचं्या दृष्टीने) 
व चकर्फायतशीर (ईत्पादकाच्या दृष्टीने) मुदे्द ऄसल्यामुळे टंिाइ, महगसता आत्याचद ऄडिणी ऄसूनही 
―काबसनाआप्रझग‖ ही प्रचिया राष्ट्रीय पातळीवरिा तोटा दुलसक्षून बऱ्याि मोठ्या प्रमाणावर केली जाते. 
 
कृणत्रम तंतंूच्या गुणधमात इष्ट बदल 
 
 पॉचलस्टर (टेचरलीनसारख्या) कृचत्रम तंतूिा छेद वतुसळाकार ऄसतो व तंतंूिा बाह्य भागही 
ऄचजबात जलशोषक नसतो. या गुणधमामुळे रंगचियेत ऄनेक ऄडिणी चनमाण होतात. ऄलीकडेि 
झालेल्या संशोधनातून ऄसा चनष्ट्कषस चनघाला अहे की, कॉस्स्टक सोड्ाच्या द्रावणािा ठराचवक तपमानात 
पचरणाम घडचवल्यास कृचत्रम तंतूिा म्हणजे टेचरलीनिा बाह्य भाग काहीसा खडबडीत होतो. त्यामुळे 
रंगचिया सुलभ होते. कॉस्स्टक सोड्ाच्या ईष्ट्ण द्रावणािा पचरणाम म्हणनू या तंतंूिे वजन घटते. २५ टके्क 
घट (Weight Reduction) अदशस समजली जात ऄसली तरी व्यवहारात १५% घट ही स्वीकाराहस 
समजली जाते. या प्रचियेमुळे पॉचलएस्टर तंतंूच्या गुणधमामध्ये ऄनेक आष्ट बदल घडून येतात. 
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७. ‘मझषराइलझग’ अथात सुती मालास चमक आणणे 
 
 एकोणीसाव्या शतकाच्या ऄखेरीस ―मससर‖, ―लोव‖े, ―ग्लॅडस्टन‖ आत्याचद तज्ञानंी कापसाच्या 
धाग्यावर र्फार महत्वािे संशोधन केले. दहा पंधरा वषात या सशंोधनािा व त्या कायािा सुती कापडावर 
होणारा पचरणाम यािंा र्फार बोलबाला अला. कॉस्स्टक सोड्ाच्या द्रावणािा कापसाच्या धाग्यावर होणारा 
लाभदायक पचरणाम प्रथम ―मससर‖ या आंग्रज रसायनतज्ञाने प्रकाशात अणल्यामुळे सुती धागा व सुती कापड 
यासाठी वापरली जाणारी प्रचिया ―मससराआझेशन‖ या नावाने ओळखली जाउ लागली. या प्रचियेने सुती 
कापडािे धंद्यात एक नव ेयुगि सुरू झाले. बऱ्याि प्रयोगानंंतर वर ईल्लचेखलेल्या शास्त्रज्ञानंी ऄसे दाखवनू 
चदले की सुमारे २५% कॉस्स्टक सोडा ऄसलेल्या द्रावणािा सुती धाग्यावर ऄथवा कापडावर शीतावस्थेत 
पचरणाम होउ चदला व त्याि वळेी धागा ऄथवा कापड यावर भरपूर ताण चदला तर पढेु चदलेले आष्ट पचरणाम 
घडून येतात. 
 
 १) धाग्यािी ताकद वाढते. 
 
 २) चनरचनराळी रंगद्रव्ये धाग्याकडे ऄचधक प्रमाणात अकर्भषली जातात. 
 
 ३) धाग्यािी िमक पुष्ट्कळ वाढते. 
 
 ४) धाग्यास स्पशस केला ऄसता तो मउ मउ लागतो. 
 
 ५) ऄन्य प्रचियािंा प्रभाव वाढतो. 
 
 ६) अकसण्यािी प्रवृचत्त येते परंतु कायम ठेवनू कॉस्स्टक सोडा पाण्याने नीट धुतला गेला म्हणजे 
अकसत नाही प्रकवा कापडाच्या लाबंी रंुदीवर ऄचनष्ट पचरणाम होत नाही. 
 
 रासायचनक प्रचिया घडते परंतु कॉस्स्टक सोडा धुतला गेल्यावर रासायचनक ऄवस्था 
पचहल्यासारखीि राहाते. या प्रचियेिे व प्रचतप्रचियेिे समीकरण दृष्ट्ट्या पुढील प्रमाणे दशसन घडते. 
 

n (C₁₂ H₂₀ O₁₀) +  2n (NaOH) – C₁₂ H₂₀ O₁₀  2NaOH 
     ऄथवा  2(C₆ H₁₀ O₅ NaOH) 

   पाण्याने धुतल्यावर पुनरचप – C₁₂ H₂₀ O₁₀ +  2NaOH. 
 
 ऄशा रीतीने मससराआप्रझग प्रचियेसाठी जेवढे कॉस्स्टक सोडा हे रसायन लागते तेवढे कॉस्स्टक 
सोडा या ऄवस्थेति परत चमळते. कापड ईद्योगाने वरील संशोधनािा परेुपूर र्फायदा ईठवला. यंत्रज्ञ 
मंडळींनी या प्रचियेसाठी लवकरि यंते्र ईपलब्ध करून चदली. कोणत्या ऄवस्थेत, चकती शीतमानात, चकती 
ताणलेल्या पचरस्स्थतीत ही प्रचिया घडवायिी यासंबंधीही माचहती चमळू लागली. धागे व कापड ऄशा दोन्ही 
प्रकारच्या सुती मालास ईपयुक्त ऄशी यंत्रसामुग्री चमळू लागली. 
 
 ऄगदी सुरवातीच्या काळाति सवससाधारण पुढील तत्व ेअिरणातं येउ लागली. 
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 १) प्रचिया तपमान — १४° सें. ते १८° सेंचटगे्रड 
 

 २) धाग्यावर/कापडावर ताण — ऄंदाजे १० टके्क 
 

 ३) प्रचिया कालमयादा — ५० सेकंद ते ६० सेकंद. 
 

 ४) ताण कमी करताना — हलक्या कॉस्स्टक द्रावणािा ईपयोग. 
 

 ५) पुढील ऄवस्थेत — ईष्ट्ण (सुमारे ९५° सें.) पाण्याने धुलाइ. 
 

 ६) प्रयोगानंतर — कॉस्स्टक सोडा चनघनू जाइपयंत स्वच्छ पाण्याने धुलाइ. 
 
 थोड्ा बहुतेक र्फरकाने वरील तत्त्व ेऄमलात अणणारी यंते्र सुताला वगेळी व कापडाला वगेळी 
ऄशी वापरात अली. 
 
 सुती धाग्यासाठी मससराआप्रझग करताना वर चदलेले सवस मुदे्द तंतोतंत पाळले जातात. जेव्हा 
कापडावर मससराआप्रझग प्रचिया घडवणारी यंते्र तयार झाली तेव्हा मात्र तंत्रज्ञामंध्ये दोन ऄचलचखत तट 
चनमाण झाले. पचहल्या गटाच्या यतं्रामंध्ये मुख्य प्रचिया (म्हणजे कॉस्स्टक सोड्ाच्या द्रावणािा पचरणाम) 
कापड न ताणता घडवनू अणतात व नंतर दोन्ही बाजंूनी स्क्लपनी ताणून घेउन ताणलेल्या ऄवस्थेति 
गरम व थंड धुलाइ करतात. (Chain Type) 
 
 दुसऱ्या मतािे तंत्रज्ञ मससराआप्रझग प्रचियेपूवी, प्रचियेमध्ये व प्रचियेनंतरच्या प्राथचमक धुलाइमध्ये 
कापड रुळाचं्या दाबामध्ये ठेवनू ईभा व अडवा ताण कायम ऄसतानाि जवळ जवळ सवस प्रचिया पूणस 
करतात. ऄलीकडल्या २०/२५ वषामध्ये दुसऱ्या मताप्रमाणे िालणारी म्हणजे (Chainless Type) 
पितीच्या यंत्रािंा खप खूपि ऄचधक प्रमाणात झालेला अढळतो. ―िेनलेस‖ पित व धाग्यावंर वापरण्यात 
येणाऱ्या यंत्रािंी पित यातं बरेि साम्य अहे. मान्यताप्राप्त संस्थानंी ऄनेक प्रयोग करून ऄसे दाखवनू चदले 
की कापडािा वापर करण्यािे दृष्टीने योग्य प्रकारिी प्रचिया घडवनू अणताति, पण कारखान्यानंा 
होणाऱ्या ईपयुक्ततेच्या दृचष्टकोणातून सुिा िेनलेस मससराआप्रझग यंते्र ऄचधक चकर्फायतशीर अहेत. या 
िेनलेस यंत्रापासून होणारे र्फायदे थोडक्यात पुढीलप्रमाणे अहेत. 
 
 १) कॉस्स्टक सोडा द्रावणामुळे कापसाच्या तंतूिा लाबंट खडबडीत ऄसा ऄसलेला छेद वतुसळाकार 
होतो. त्यामुळे तंतूिी प्रकाश परावतसन करण्यािी क्षमता वाढते. हा आष्ट पचरणाम दोन्ही प्रकारच्या यंत्रावंर 
सारखाि होतो. 
 
 २) ―िेनलेस‖ यंत्राला िेन यतं्राच्या चनम्म्याहूनही कमी वीज पुरवठा करावा लागतो. 
 
 ३) ―िेनलेस‖ यतं्रामध्ये मससराआप्रझग प्रचिया होत ऄसताना कापड मुळीसुिा वाया जात नाही. 
 
 ४) या यंत्राला कमी मनुष्ट्यबळ वापराव ेलागते. 
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 ५) ―िेनलेस‖ यंत्राला जागा कमी लागते. 
 
 ६) ―िेनलेस‖ यंत्रावर कापडाच्या वजन व रंुदीप्रमाणे एक, दोन ऄगर िार कापडािे थर एकाि 
वळेी िालचवता येतात. त्यामुळे या यंत्रािी ईत्पादनक्षमता खूप जास्ती ऄसते. 
 
 ७) ईत्पादन जास्त ऄसल्यामुळे प्रचतचमटर प्रचियाखिसही पुष्ट्कळ कमी येतो. 
 
 ८) ―िेनलेस‖ यंत्र िालचवणे, दुरुस्त करणे, स्वच्छ करणे हे दुसऱ्या प्रकारच्या यंत्रापेक्षा र्फारि सोपे 
ऄसते. 
 
 सूत ऄथवा कापड, कोणत्याही ऄवस्थेत कापसाच्या तंतूवर मससराआप्रझग प्रचिया घडचवली गेली 
तरी त्या प्रचियेिा दजा ईदा.–िमक, रासायचनक गुणधमस, आत्याचद ईत्तम ऄसणे हे ज्या गोष्टीवर ऄवलंबनू 
ऄसते त्या पढुील प्रमाणे– 
 
 ऄ) प्रचियेपूवी मालावर परेुसा ताण व योग्य त्या प्रमाणात कॉस्स्टक सोड्ािे द्रावण मालामध्ये 
चमसळणे. 
 
 अ) प्रचिया िालू ऄसताना देखील मालावरील ताण कायम राहाणे. 
 
 आ) प्रचिया पूणस झाल्यावर मालावरील ताण एकदम कमी न करता तो पायऱ्या पायऱ्याने कमी 
करणे. 
 
 इ) प्रचियेसाठी कॉस्स्टक द्रावणािी जी ताकत लागते ती एकदम कमी न करता ज्या प्रमाणात 
मालावरील ताण कमी होत जातो त्यािेशी जुळेल ऄशा रीतीने हलक्या द्रावणानी माल धूत जाणे. 
ईदाहरणाथस-मससराआप्रझग प्रचिया होत ऄसताना कॉस्स्टकिी ताकद सुमारे २५% ऄसते व ताण सवाचधक 
ऄसतो. स्वच्छ पाण्याने धुण्याआतका ताण कमी होण्यापूवी ईलट प्रवाह (Counter Current) पितीने 
द्रावणािी ताकद १५%, ८%, ४% ऄशा पायऱ्याने कमी करीत जाव ेव ताण जेव्हा नाहीसा होतो तेव्हा 
माल स्वच्छ पाण्याने धुवावा. ऄशा प्रकारे ताण व रसायन शचक्त दोन्ही चनयंचत्रत केल्याने ईत्तम प्रतीिी 
प्रचिया होते. 
 
 ई) प्रचियेिी कालमयादा पूणस झाल्यानंतरि वर (इ) मध्ये दशसचवल्याप्रमाणे चनयतं्रण ऄसता 
धाग्यािे ऄथवा कापडािे ऄंचतम अकारमान ठीकठाक राहाते (Stabilised) 
 
 (उ) कॉस्स्टक द्रावणािा कापडावरील सरता ऄंश धुवनू जाण्यासाठी ॲचसडच्या हलक्या 
द्रावणािा ईपयोग करणे आष्ट अहे. 
 
 (ए) मससराआप्रझग प्रचियेमधील ज्या ऄवस्थािंा वर चनदेश झाला अहे त्या प्रत्येक ऄवस्थेस ऄनुरूप 
ऄसा रुळािा दाब मालावर ठेवनू मालामधील ऄचधक कॉस्स्टक द्रावणािा भाग चनघनू जाइल ऄशी रिना 
हवी. 
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 (ऐ) कॉस्स्टक द्रावण, नंतरिे हलके द्रावण, अम्लाशं व चशलकी अम्ल ऄगर ऄल्कली हे 
मालामधून काढून टाकल्यानंतर रुळाने माल दाबून काढून, लवकरात लवकर वाळवावा. यासाठी मोठ्या 
चसप्रलडरिे सर्फाइ यंत्र ऄथवा स्टेंटर हे सुकाइ यंत्र वापराव.े 
 
 (ओ) मससराआप्रझग प्रचिया यथा योग्य झाली म्हणजे या खास प्रचियेिे सवस र्फायदे धाग्याला व 
कापडाला चमळतात. चवशषेतः रंगचिया ऄचधक प्रभावी व सुलभ होते. मससराआप्रझग प्रचिया नीट झालेल्या 
सुती मालाला रेशमाप्रमाणे िमक येते व स्पशसही खूपि मुलायम होतो. 
 
 (औ) आष्ट मससराआप्रझग प्रचिया घडून येण्यासाठी सुती माल पूवीि चडसाआप्रझग व स्कावप्ररग या 
प्रचियामंधून पुढे अलेला ऄसला तर ही प्रचिया अदशस होउ शकते. 
 
मसषराईलझग प्रणक्रयेचे योग्य स्थान 
 
 ऄनेक वषांपासून प्रकबहुना ही प्रचिया ज्ञात झाल्यापासूनि, बरोबर कोणत्या प्रचियेपूवी ऄगर 
प्रचियेनंतर ही प्रचिया योजावी या बाबतीत तज्ञ मंडळींिे सवसथव मतैक्य होत नव्हते. ही प्रचिया खास 
दजािी ऄसून दुसऱ्या कोणत्याही प्रचियेशी प्रत्यक्ष चनगचडत नसल्यामुळेि ऄशा तऱ्हेच्या मतभेदास वाव 
चमळाला. प्रचियाचं्या माचलकेत पुढील कोणत्याही स्थानी मससराआप्रझग प्रचिया घडचवणे शक्य अहे. 
 
 १) रे ऄवस्थेमध्येंि, म्हणजे खात्यात मला अल्यावर पचहली प्रचिया. 

 
 २) चडसाआप्रझग झाल्यावर परंतु स्कावप्ररग प्रचियेपूवी, 

 
 ३) चडसाआप्रझग, स्कावप्ररग झाल्यावर, 

 
 ४) चडसाआप्रझग, स्कावप्ररग व ब्लीप्रिग या सवस प्रचिया झाल्यावर कापडावर होणाऱ्या संपूणस 
पचरवतसन प्रयोगाच्या सोयीसाठी रंगारी वा धुलाइगीर कोणत्याही ऄवस्थेत मससराआप्रझग करायिे ते 
ठरवण्यास पात्र अहे. परंतु प्राथचमक ऄवस्थेमधून मससराआप्रझग प्रचियाचमरॅणात संभवतः चमसळणारे ऄशुि 
पदाथस व ब्लीप्रिग म्हणजे चनरंगीकरण या प्रचियेनंतर मससराआप्रझग केल्यास ऄल्कली संयोग व नंतर 
कॉस्स्टक सोडा द्रावण मालातून संपूणस काढण्यासाठी लागणारा काल व या गोष्टींिा स्वच्छ पाढंऱ्या 
झालेल्या मालावर होणारा संभाव्य दुष्ट्पचरणाम यामुळे एक गोष्ट स्पष्ट होते. ती म्हणजे ही की मससराआप्रझग 
प्रचिया ही स्कावप्ररग नंतर करणे हा मागस सगळयात ईत्तम होय. 
 
 वरील चनवडीिा एक र्फायदा ऄसा की मससराआप्रझग प्रचियेनंतर होणाऱ्या, ब्लीप्रिग प्रचियेसाठी, 
धुलाइमध्ये चढलाइ झाली व कॉस्स्टक सोड्ािा काही ऄशं कापडावर राहून गेला तरी िालतो. 
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A. हाय स्पीड क्लीलनग, क्रॉलपग अडँ णशअलरग 
 

 
 

B. चेनलेस मसषराइलझग मशीन (लाय इपें्रग्नेशन सेक्शन) 
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C. कंणटन्द्यअूस रोप ब्लीलचग प्लँट (जे बॉक्स) 
 
 

 
 

D. थमो – णरॲक्शन चेंबर (जम्बो – टाईप) 
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८. ब्लीलचग अथवा णनरंगीकरण 
 
 कापसापासून सूत व सुतापासून कापड तयार झाल्यानंतरच्या सवस प्राथचमक प्रचिया करताना 
नैसर्भगक व याचंत्रक चियामंधून कापडावर अलेले सवस ऄशुि पदाथस सेल्यलूोझ या मूळ पदाथापासून ऄलग 
करणे, यासाठी केल्या जातात हे पूवीच्या प्रकरणातं पाचहले. कापसाच्या धाग्याला नैसर्भगक रंग ऄसतो तो 
काढून टाकणे यासाठी जी रासायचनक प्रचिया करावी लागते चतला ब्लीप्रिग ऄथवा चनरंगीकरण ऄसे 
म्हणणे सयुंचक्तक ठरेल. चनरंगीकरण ही संज्ञा चततकी समपसक नाही परंतु त्यातल्या त्यात या शब्दानेि 
ब्लीप्रिग प्रचियेमागील हेतु स्पष्ट होतो. कापसाच्या धाग्यावर ऄसलेला नैसर्भगक रंग हा ऄथाति पक्का 
नसतो व वापरताना हळूहळू जातो. अधीच्या स्कावप्ररग प्रचियेमध्येसुिा या नैसर्भगक रंगािा काही भाग 
सुतावरून जातो. स्वच्छ धुतलेले शुभ्र कापड ऄसे ज्याला म्हणता येइल व ग्राहक खुशीने जे चवकत घेइल 
ऄसे होण्यासाठी मात्र चनरंगीकरणािी प्रचिया ऄवश्यमेव अहे. चशवाय जेव्हा कापडावर ऄचतशय हलक्या 
छटािंी रंगाइ (ईदा. चर्फक्का गुलाबी, अकाशी, सौम्य बसतंी आ.) ऄगर छपाइ करावयािी ऄसेल तेव्हा सुती 
कापडावरिी चनरंगीकरणािी संपूणस प्रचिया होणे जरूर अहे. 
 
 ब्लीप्रिग प्रकवा चनरंगीकरण म्हणजे कापूस ऄगर ऄन्य तंतू यावरील मूळ वानस्पचतक रंगद्रव्य 
नाहीसे करणे. ऑस्क्सडाआप्रझग एजंटाचं्या साहाय्याने चनरंगीकरणािी चिया घडू शकते. या चियेसाठी 
वापरली जाणारी दोन प्रमुख रसायने पुढील प्रमाणे– 
 
१) सोणडयम हायपोक्लीराईट – 
 
 ज्या रसायनचमरॅणामध्ये ईपलब्ध क्लोचरन वायूिे प्रमाण, दर चलटरमध्ये २० ते ३० गॅ्रम अहे ऄसे 
चमरॅण वापरतात. 
 
२) हायड्रोजन पेरॉक्साईड – 
 
 ज्या रासायचनक द्रावणामध्ये वजनाच्या प्रमाणात ३० टके्क ते ४० टके्क हायड्रोजन पेरॉक्साइड ऄसेल 
ऄशा द्रावणािा ईपयोग चनरंगीकरणासाठी होतो. 
 
 काही चवचशष्ट धाग्यासंाठी व चवचशष्ट ऄवस्थेमध्ये ऄन्य ऑस्क्सडाआप्रझग एजंटािंा ईपयोग 
चनरंगीकरणासाठी करता येतो. (ईदाहरणाथस– परबोरेट्,, बायसल्र्फाइट्,, हायड्रोसल्र्फाइट्, आ.) या 
ऄन्य पदाथांिा र्फारि कमी प्रमाणावर ईपयोग होतो. 
 
 अणखी एक खास ऑस्क्सडाआप्रझग एजंट ―सोचडयम क्लोराइट‖ सुिा चनरंगीकरणासाठी वापरले 
जाते ते मुख्यतः पॉचलएस्टर धागे व पॉचलएस्टर–कापूस संचमरॅ धाग्यासंाठी वापरले जाते. 
 
सोचडयम हायपोक्लोराइटिा ईपयोग 
 
 कॉस्स्टक सोड्ाच्या (NaOH) द्रावणात क्लोचरन वायू (Cl₂) चमसळून सोचडयम हायपोक्लोराइट 
(NaOCI) हे चनरंगीकारक द्रव्य तयार होते. रासायचनक समीकरण पढुीलप्रमाणे– 
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 2NaOH + Cl₂ — NaCl + NaOCI + H₂O 
 
 सोचडयम हायपोक्लोराटपासून प्रथम क्लोचरन वायू चनमाण होतो व क्लोचरन वायपूासून प्रभावी 
(Nascent) ऑस्क्सजन वायू तयार होतो. ऑस्क्सडेशन म्हणजे या प्रचियेमधून घडणारे चनरंगीकरण, हे 
प्रभावी ऑस्क्सजनमुळे होते. त्यासंबधंी समीकरणे पढुील प्रमाणे– 
 
 NaOCI +  2HCl ⟶ NaCl + H₂O + Cl₂ 

 2HCI म्हणजे ज्यािे ऑस्क्सडेशन व्हायिे तो पदाथस अचण Cl₂ वायूरूप. कोचरन् पासून प्रभाववी 
ऑस्क्सजन 
 

CI₂ + H₂O ⟶  2HCl + O⋆ 
 
* = प्रभावी (Nascent) ऑस्क्सजन वाय ू

 
 क्लोचरन वायूच्या प्रमाणात चनरंगीकरण ऑस्क्सजनिे ईत्पादन होत ऄसल्यामुळे ईपलब्ध क्लोचरन 
वायू (Available Chlorine) द्रावणािी ताकद दशसचवतो. चनरंगीकरण द्रावणािी ताकद ईपलब्ध क्लोचरन 
वायूच्या प्रमाणात मोजण्यािा प्रघात अहे. द्रावणातील ईपलब्ध क्लोचरन मोजण्यािी पित पुढीलप्रमाणे 
अहे. 
 
 सोचडयम थायोसल्र्फाइट (N₂ S₂ O₃) हे ऑस्क्सडेशन प्रचिया (क्लोचरनच्या साचन्नध्यात) पाव ू
शकते. 
 2Na₂ S₂ O₃ + CI₂ +  2NaCl + Na₂ S₄ O₆ 
 
 ही समीकरण प्रचिया घडताना चदसावी म्हणनू अयोचडनिा एजंट म्हणून ईपयोग केला जातो. 
अयोचडन समीकरण पुढील प्रमाणे— 
 
 2Na₂ S₂ O₃ + I₂ —  2Nal + Na₂ S₄ O₆ 
 
 अयोचडन चनमाण झाल्यावर चरएजण्ट म्हणनू टाकलेल्या स्टािसिा रंग चनळा होतो. वरील 
समीकरणामंध्ये सामावलेली ब्लीप्रिग प्रचिया चर्फचजकल केचमस्रील चनयमापं्रमाणे घडते. 
 

  ईदा.  ―K‖ = 
1
t 100g  

a
a - x  ज्यामध्ये 

a = सुरवातीिे प्रमाण 
x = t कालमयादेनंतरिे (सेकंदात) प्रमाण. 

 
 सवस प्रचिया एकाि तपमानात घडल्यास ―K‖ िी प्रकमत बदलत नाही. जर तपमानात र्फरक पडत 
ऄसल्यास ―K‖ िी प्रकमत पढुील चनयमाप्रमाणे बदलते. 
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K = Loge (T₂ – T₁) 
ऄथवा  K =  2·303 Log₁₀ (T₂ – T₁) 
 
 थोडक्यात सागंायिे झाल्यास प्रचिया तपमान १०° सेंचटगे्रडने वाढल्यास प्रचियेिा वगे  2·303 x 
Log₁₀ म्हणजे  2·303 पटीने वाढेल. 
 
 ब्लीप्रिग ऄथवा चनरंगीकरण प्रचिया घडवनू अणताना शक्यतोवर तपमानात बदल न होउ चदला 
तर प्रचियेिा वगे ताब्यात राहातो व पूवसचनयोचजत कालावधीत कापडावर ऄचनष्ट पचरणाम न घडता प्रचिया 
पूणस होते. हायपोक्लोराइट या रसायनाच्या साहाय्याने ब्लीप्रिग प्रचिया करतेवळेी पुढे चलचहल्याप्रमाणे 
ऄवस्था ठेवता अली तर प्रचिया िागंल्याप्रकारे होते. 
 
क्लोचरन वायिेू द्रावणातील प्रमाण – २ ते ५ गॅ्रम दर चलटरला 

तपमान – ३०° सेंचटगे्रड 
कालमयादा – २ ते ६ तास 

कापड व द्रावण यांचे प्रमाण – वापरल्या जाणाऱ्या प्रचिया पात्रास ऄथवा यंत्रास 
ऄनुसरून १:१ पासून १:१० पयंत 

पात्रातील अल्कलीचे प्रमाण – ईपलब्ध क्लोचरन एवढ्या प्रमाणात ऄसेल 
त्याच्या १० टक्क्यापासून २० टक्क्यापयंत आतके 
ऄल्कलीिे प्रमाण पात्रात ऄसाव.े 

 
 जसजसे ऄल्कलीिे प्रमाण जास्त होत जाइल तसतसा प्रचिया रसायनातील चनरंगीकरणािा 
प्रभाव, ऄल्क ऄगर अम्ल धमस हायड्रोजन ऄणूचं्या प्रभावावर म्हणजे pH मूल्यावर ऄवलंबून ऄसते. pH = 7 
(७) ऄसेल तेव्हा पात्र ईदासीन ऄसते. सातापेक्षा ऄचधक pH मूल्य अल्यास ऄल्कधमस वाढलेला ऄसतो व 
साताखाली pH मूल्य ऄसताना अम्लधमस वाढत जातो. यावरून ऄसे ध्यानात येइल की pH मूल्य ७ िे 
असपास ऄसलेल्या ब्लीप्रिग द्रावणात प्रचिया व्यवस्स्थत होइल. वाढत्या pH मूल्यात ती मंदावत जाइल व 
ईतरत्या pH मूल्यात ब्लीप्रिग प्रचिया ऄचधक प्रभावी होत जाइल. 
 
 चकऄर सारख्या यंत्रात ही प्रचिया घडत ऄसताना ऄन्य धातंूिा संयोग झाल्यास ब्लीप्रिग प्रचिया 
तर ऄचनयचमत होतेि, पण माल र्फाटणे ऄथवा डागी होणे ऄसे दोषही संभवतात. यावर ईपाय म्हणनू 
पात्रामध्ये थोड्ाशा प्रमाणात सोचडयम चसचलकेटिा ईपाय करावा. त्यामुळे धातूिे ऄवशषे ऄचवद्राव्य 
चसचलकेटमध्ये रूपातंर पावतात व ब्लीप्रिग प्रचिया चनर्भवघ्नपणे पार पडते. सोडा, ॲश, रायसोचडयम 
र्फॉस्रे्फट ऄगर िेलेप्रटग एजंट यािंाही या कामी ईपयोग होतो. 
 
हायपोक्लोराईट रसायनाने ब्लीलचग प्रणक्रया 
 
 हायपोक्लोराइट हे चनरंगीकारक रसायनाच्या साहाय्याने ब्लीप्रिग प्रचिया घडवनू अणण्यासाठी 
पुढील यंत्रािा ईपयोग केला जातो. 
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 १) धुलाइ यंत्र– धुलाइसाठी स्वच्छ पाणी वापरावयािे ऄसते. याि यंत्रामध्ये पाण्याऐवजी 
हायपोक्लोराइट द्रावण योग्य त्या पितीने वापरतात व यंत्रामधून बाहेर चनघत ऄसलेले कापड जर 
ठराचवक काळापयंत हविेा आष्ट पचरणाम (म्हणजे हवतेील ऑस्क्सजन वायूिा पचरणाम होतो. (व ब्लीप्रिग 
प्रचिया घडून येतो. ऄथात ब्लीप्रिग झाल्यावर सवस माल नीट धुवावा लागतोि. वर ईल्लचेखलेले यतं्रि 
धुलाइसाठी वापरता येते. 
 
 २) हौद व द्रावण खेळवण्यासाठी पंप. 
 
 ब्लीप्रिगिा माल एका हौदात नीट पसरून ठेवावा. हौदाच्या म्हणजे टाकीच्या तळाशी सस्च्छद्र 
ऄसा तळ खऱ्या तळापासून थोड्ाशा ईंिीवर बसवनू ठेवावा. म्हणजे मालाच्या वर र्फवाऱ्याच्या स्वरूपात 
टाकले जाणारे ब्लीप्रिग द्रावण मालामधून खाली पाझरत येइल. खऱ्या तळाशी जमलेले द्रावण पंपाच्या 
साहाय्याने पुन्हा त्याि मालावर र्फवाऱ्याच्या स्वरूपात खेळवले जाते. प्रचिया पूणस झाल्यावर सवस द्रावण 
काढून घेतले जाते. माल बाहेर काढून त्यावर हविेा पचरणाम झाला म्हणजे ब्लीप्रिग प्रचिया पूणस होते. 
त्यानंतर स्वच्छ पाणी वापरून हौदाति धुलाइ केली जाते. 
 
 ३) चसमेंट ऄथवा प्लॅस्स्टक चकऄर. 
 
 िमाकं (२) मध्ये दाखचवल्याप्रमाणेि सवस प्रचिया पार पाडल्या जातात पण ―चकऄर‖ मध्ये हौदापेक्षा 
पुष्ट्कळ माल मावतो. चकऄरमध्ये कापड रिताना याचंत्रक पितीने अत सोडले जाते. चकऄरमध्ये भरताना व 
बाहेर काढताना कापड (दोरा ऄवस्थेमध्ये) धुलाइ यंत्रामधून नेता येते. हस्तस्पशाचशवाय केवळ यंत्राच्या 
साहाय्याने कापड चकऄरमध्ये रिले जात ऄसल्यामुळे ब्लीप्रिग प्रचिया सुलभ होण्यासाठी मालाच्या 
बरोबरि प्रचिया घडचवणारे रासायचनक द्रावण चकऄरमध्ये घेता येते. एका वळेी १००० चकलो, २००० चकलो 
ऄथवा ऄचधक माल घेता येतो. त्यामुळे खात्यािी ईत्पादनक्षमता खूपि वाढते. आतर सवस प्रचिया पूवी 
वर्भणल्याप्रमाणेि करता येते. 
 
 ४) आंग्रजी जे ऄक्षराच्या अकाराच्या भट्ट्ट्या व रसायन भरावपात्र. 
 
 ऄशा तऱ्हेच्या यंत्रमाचलकेस जे बॉक्स ब्लीप्रिग रेंज ऄसे म्हणतात. मागावरून येणारे कापड 
माचलकेमधून बाहेर पडतानाि सवस प्रचिया पूणस होउन शुभ्र कापड चमळवायिे झाल्यास यंत्रमाचलका पुढील 
िमाने करावी लागेल. 
 
 मागावरील कापड 
 

– िॉप्रपग चशऄप्ररग 
– प्रसप्रजग 
– चडसाआप्रझग 
– धुलाइ 
– स्कावप्ररग द्रावण भराव (Saturator) 
– पचहली जे बॉक्स (स्टेनलेस स्टील) 



 

अनुक्रमणणका 

– धुलाइ 
– ब्लीप्रिग द्रावण भराव 
– प्लास्स्टक जे बॉक्स 
– धुलाइ 
– हायड्रोजन पेरॉक्साइड द्रावण भराव 
– चतसरी जे बॉक्स (स्टेनलेस स्टील) 
– धुलाइ 
– सुकाइ 

 
 वरील प्रमाणे यंत्रमाचलकेिी रिना केल्यास दर चमचनटास सुमारे १२० मीटर या वगेाने तलम वा 
मध्यम कापड ब्लीि करता येइल. चदवसाला २० तास कायसक्षमता गृहीत धरल्यास दररोज पढुील प्रमाणे 
माल तयार होइल. 
 

 दर चमचनटाला १२० मीटर. 
 दर तासाला १२० x ६० = ७२०० मीटर 
 वीस तासातं ७२०० x २० = १४४००० मीटर 

 
 भारतामध्ये आतक्या मोठ्या प्रमाणावर कापड चनरंगीकृत करणाऱ्या ऄनेक चगरण्या अहेत. प्रकबहुना 
दररोज ३ ते ४ लाख मीटर ब्लीप्रिग ईत्पादन करणारेही काही कारखाने अपल्या देशात अहेत. 
 
 वर चदलेल्या यंत्रमाचलकेत दर मचहन्याला (कामािे चदवस २५ धरल्यास) १४४००० x २५ = 
३५१०००० मीटर आतके ईत्पादन चमळेल. 
 
 वरील यंत्रमाचलकेतील सवस प्रचिया पूवी वणसन केल्याप्रमाणेि होतात. 
 
 संपूणस पन्हा िालचवणारी (Open width) ब्लीप्रिग यतं्र माचलकावर िमाकं (४) मध्ये ईल्लेख 
केलेली यतं्रमाचलक ईत्पादनक्षम अहे हे खरे, पण मध्यम प्रतीपेक्षा वजनदार कापड व कृचत्रम अचण सचंमरॅ 
धाग्यािें कापड ―जे‖ बॉक्स यंत्रावर नीट िालत नाही. कापड ईलगडलेले न राहता दोरासारखे गोळा 
होउन मगि यंत्रात जात ऄसल्यामुळे पीळ पडणे, सुरकत्या पडणे, माल ऄडकून डागी होणे, आत्याचद 
गैरसोयी सहन कराव्या लागतील ऄशी साधार भीचत वाटत ऄसते. कापडाच्या पन्ह्यावर अधाचरत ऄशी यंते्र 
वापरली म्हणजे वरील दोष टळतात. या प्रकारच्या यंत्रमाचलका दोन प्रकारच्या ऄसतात. 
 
 ५ ऄ) – आस्च्छत रसायनािा भराव झाल्यावर मोठ्या रुळावर माल घेउन खंचडत प्रचिया करणे 
(Semicontinuous) 
 
 ५ ब) – रसायनािा भराव झाला (Saturation) तसे माल रुळावर वगेळा न काढता सवस प्रचिया 
ऄखंड घडवनू अणनू (Continuous) ब्लीप्रिग पूणस करणे. 
 



 

अनुक्रमणणका 

 यंत्रािी चवचवध प्रकारे रिना करून पन्ह्यावर अधाचरत माचलकेत प्रचिया घडवनू अणता येते. 
स्थलाभावी या रिनािंा तपशील येथे चदला नाही. या पितीच्या चनरंगीकरण यंत्र माचलकािंा ईपयोग सवस 
तऱ्हेच्या कापडासाठी होतो. प्रचिया ईत्तम होते. मात्र ईत्पादन क्षमता दर चमचनटाला ६० ते ८० मीटरिे वर 
जात नाही. प्रचियािें तंत्र पूवी चदल्याप्रमाणेि. 
 
हायड्रोजन पेरॉक्साईडचा वापर 
 
 वर चदलेल्या यंत्रािंा ईपयोग हायपोक्लोराइट ब्लीप्रिग प्रमाणेि हायड्रोजन पेरॉक्साइड ब्लीप्रिग 
पितीत होतो. चनरंगीकरणािी रासायचनक प्रचिया पूवी साचंगतल्याप्रमाणे प्रभावी ऑस्क्सजनच्या 
सहाय्यानेि होते. रासायचनक प्रचिया थोडक्यात पुढे चदल्या अहेत. 
 
 ३०% ते ४०% हायड्रोजन पेरॉक्साइड ऄसलेले द्रावण बाजारात चमळते. या द्रावणातील 
हायड्रोजन पेरॉक्साइड (H₂ O₂) चनरंगीकरणास ईपयुक्त ऄसतो. त्या संबधंीिे समीकरण पुढीलप्रमाणे– 
 

 
 

सेमी कंटीन्द्युअस ओपन णवड थ ब्लीलचग रेंज 
 

H₃ O₂ — H₂ O + O⁺ 
(⁺ प्रभावी) 

 
 द्रावणामध्ये प्रभावी ऑस्क्सजन चनमाण होण्यािी प्रचिया अम्लावस्थेत मंद होते व ऄल्कधमी 
द्रावणात तीव्र होते. ऑस्क्सजनिी कापडावर चनरंगीकरण चिया घडण्यासाठी ईष्ट्णता अवश्यक ऄसते. 
 
 पात्रािी ऄवस्था पढुीलप्रमाणे ऄसावी. 
 pH मूल्य — १०·५ िे असपास 
  तपमान — १००° सेंचटगे्रड िे असपास 
  कालमयादा — चकऄर ऄगर हौद्यासारख्या यतं्रात ५ ते ६ तास. 
    रुळावर गंुडाळलेल्या ऄवस्थेत सुमारे २ तास. 
    ऄखंड यंत्रमाचलकेमध्ये १० ते २० चमचनटे. 
 



 

अनुक्रमणणका 

 द्रावणािी शचक्त— चनरंगीकरण द्रावणातील हायड्रोजन पेरॉक्साइडिे प्रमाण जास्त ऄसले म्हणजे 
प्रचियेिा वगेही वाढतो. यंत्रास योग्य ऄसे प्रमाण ठेवाव,े कारण प्रचियाकाल यंत्रावर ऄवलंबून ऄसतो. 
 
 हायड्रोजन पेरॉक्साइड वापरून ब्लीप्रिग करताना जर का कापडावर धातुयुक्त ऄशुि पदाथस राहून 
गेले ऄसतील तर हायड्रोजन पेरॉक्साइडच्या साचन्नध्यात कापडावर ऄचनष्ट पचरणाम होण्यािा संभव ऄसतो. 
यासाठी पेरॉक्साइड ब्लीि करण्यापूवी सॉवप्ररग करणे र्फायद्यािे ठरते. ब्लीप्रिग रासायचनक चमरॅणात 
पुढील घटक ऄसावते. 
 

◈ हायड्रोजन पेरॉक्साइड (पूवी चदलेल्या तपचशलाप्रमाणे) 
◈ मगॅ्नेचशयम सल्रे्फट 
◈ सोचडयम चसचलकेट (वॉटरग्लास) 
◈ सोडा ॲश 
◈ योग्य ऄसा अद्रसताजनक पदाथस (WETTING AGENT) 

 
सोणडयम क्लोराईटचे साहय्याने णनरंगीकरण 
 
 हायपोक्लोराइट व पेरॉक्साइडप्रमाणे क्लोराइटिे साहाय्यानेही ब्लीप्रिग प्रचिया घडवनू अणता 
येते. अम्लधमी पात्रात व चवचशष्ट तपमानात सोचडयम क्लोराइट पासून प्रभावी ऑस्क्सजन चनमाण होतो व 
त्याच्या संयोगाने चनरंगीकरणािी चिया करता येते. सोचडयम क्लोराइटिा ईपयोग कृचत्रम धागे व संचमरॅ 
धागे यासंाठी िागंल्या प्रकारे होतो. या रसायनािी प्रकमत जास्त ऄसते. त्यामुळे भारी प्रकमतीच्या 
मालासाठीि ते वापरणे परवडते. वर ईल्लेचखलेल्या सवस प्रकारच्या यतं्रात सोचडयम क्लोराइटिा ईपयोग 
करता येत नाही कारण सवस प्रकारच्या धातंूवर या रसायनािा ऄचनष्ट पचरणाम होतो. र्फायबरग्लास ऄथवा 
पॉली व्हायचनल क्लोराइड याचं्यापासून बनचवलेले चनरंगीकरण पात्र वापराव ेलागते. 
 
 प्रत्यक्ष ब्लीप्रिगिी प्रचिया पूवी चदलेल्या समीकरणापं्रमाणेि होते. 
 
णनरंगीकरण प्रणक्रयांची वैणशष्ट्ये 
 
 वरील चवविेनात तीन प्रकारानंी घडत ऄसलेल्या ब्लीप्रिग प्रचियािें स्वरूप दशसचवलेले अहे. 
ब्लीप्रिग साठी जसा माल घेतलेला ऄसेल त्याप्रमाणे प्रचियेिी चनवड करणे आष्ट ऄसते. या चतन्ही 
रसायनाच्या प्रचियािें खास स्वरूप व त्या त्या रसायनानंी घडलेल्या प्रचियािंी वैचशष्ट्ठे्य पुढे चदली अहेत. 
 
१) क्लोणरन ब्लीच (सोणडयम हायपोक्लोराईट) 
 
 * कमी खिात चनरंगीकरण. 
 
 * ब्लीि केलेल्या कापडािी शुभ्रताप्रत जराशी कमीि. 
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 * सेल्यूलोज तंतंूवर ऄचनष्ट पचरणाम होण्यािा थोडासा संभव. मात्र कृचत्रम धाग्यावंर मात्र ऄचधक 
पचरणाम होण्यािी शक्यता. 
 
 * प्रचियेसाठी वापरलेले साचहत्य गंजून, सडून जाते, त्यामुळे न गंजणारे साचहत्य वापराव ेलागते. 
 
 * प्रचिया िालू ऄसता नाकास व डोळ्यासं त्रास होतो. 
 
 * खंचडत ऄथवा ऄखंड यंत्रमाचलकेिा वापर शक्य. 
 
 * प्रचियेिी तीव्रता ऄगर सौम्यता वायू (क्लोचरन) चनर्भमतीिे चनयमन करून करता येते. 
 
२) पेरॉक्साईड ब्लीच (हायड्रोजन पेरॉक्साईड) 
 
 * चनरंगीकरणािा खिस परवडण्याआतपत बतेािा. 
 
 * ब्लीि केलेल्या मालािी शुभ्रताप्रत ईत्तम व चटकाउ. 
 
 * सवससाधारणपणे माल खराब ऄगर कमजोर होण्यािा धोका कमी. सुती माल अचण कृचत्रम 
धाग्यािे कापड, काळजीपूवसक काम केल्यास ईत्तम ब्लीि होते. 
 
 * ब्लीप्रिगिे प्रचियापात्रावर ऄचनष्ट पचरणाम होत नाही. 
 
 * नाकास झोंबण्यासारखा वास खात्यात पसरत नाही. 
 
 * मनपसंत पितीिी प्रचिया चनवडता येते. 
 
 * पात्रातील रासायचनक ऄवस्था स्स्थर ठेवण्यास ईपयुक्त ऄसे रासायचनक पदाथस ब्लीप्रिगप्रचिया 
प्रभावी बनचवतात. 
 
३) सोणडयम क्लोराईट ब्लीच 
 
 * प्रचियेस ऄचधक खिस येतो. 
 
 * ब्लीि केलेला माल िागंल्या शुभ्र प्रतीिा ऄसतो. पण शुभ्रता कमी चटकाउ ऄसते. 
 
 * पात्रावर रासायचनक पचरणाम (Corrosion) होण्यािी शक्यता. 
 
 * ऄखंड व खंचडत ऄशा कापड पन्ह्याप्रमाणे (Open width) यंत्रािी चनवड करावी लागते. 
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 * पात्राजवळील वातावरणात झोंबणारा वास येतो. 
 
 * वातावरणातील रासायचनक ऄवस्था वरिेवर तपासण्यािी जरूरी. 
 
अन्द्य तंतंूचे णनरंगीकरण 
 
 या पूवी अलेल्या पचरच्छेदामंधून कापूस, कृचत्रम तंतू यावंर ब्लीप्रिग प्रचिया कशी करावी यािा 
अढावा घेतला. ऄन्य तंतंूमध्ये लोकर व रेशीम हे दोन महत्वािे अहेत. आतर तंतंूिा ईपयोग 
वस्त्रप्रावरणासंाठी ऄगदी थोड्ा प्रमाणात होतो. पकैी रेशमाचं्या धाग्यािा मूळ रंग अकषसक ऄसतोि. 
त्यामुळे त्यािे चनरंगीकरण करण्यािा चवशषे प्रघात नाही. पढुील रंगाइ, छपाइ या सारख्या प्रचिया 
करण्यापूवी रेशमाच्या धाग्यािें चनरंगीकरण अवश्यक नसते. 
 
 लोकरीिा तंतू नैसर्भगक स्वरूपात पाढंरट रंगािा ऄसतो. काही मेंढ्यापासून करड्ा, काळसर 
ऄशा नैसर्भगक रंगािे तंतू चमळतात. परतंू त्यािें प्रमाण ऄत्यल्प ऄसल्याने व ईत्तम प्रतीिी लोकर बहुधा 
पाढंरटि ऄसल्यामुळे रंगीत लोकरधाग्यािंा र्फारसा चविार करण्यािी जरूर नाही. 
 
 पाढंरट लोकरीपैकी शुभ्र वसे्त्र बनचवण्यासाठी जेवढी वापरली जाते, तेवढीि र्फक्त संपूणस 
चनरंगीकरणासाठी कारखान्यात येते. आतर सवस रंगचवली जाते. लोकर रंगचवहीन करण्यासाठी सोचडयम 
बाय सल्र्फाइट या रसायनाच्या द्रावणािा ईपयोग करतात. जेव्हा खरे रेशीम चनरंगीकृत करण्यािी पाळी 
येते तेव्हासुिा सोचडयम बायसल्र्फाइट द्रावणािाि ईपयोग करावा लागतो. या बायसल्र्फाइट द्रावणामध्ये 
सल्र्फर डाय ऑक्साइड (SO₂) हा वायु चनमाण होतो. या वायूमध्ये लोकर व रेशीम हे तंतू चनरंगी करण्यािी 
ताकद अहे, प्रचिया पुढे चदलेल्या समीकरणाप्रमाणे घडते. 
 
 NaH SO₃ —Na OH + SO₂⋆ 
 
 एक गोष्ट मात्र लक्षात ठेवली पाचहजे की, ऄल्कधमी द्रावणामंध्ये लोकर व रेशीम हे तंतू चवरघळून 
जात ऄसल्यामुळे या तंतंूसबंंधीच्या कोणत्याही प्रचियेमध्ये ऄल्कलीयुक्त द्रावणािा या धाग्यावंर पचरणाम 
होइल ऄशी ऄवस्था येता कामा नये. ऄन्य तंतंूिा ईपयोग कापड बनवण्यासाठी होत नाही पण ते तंतू 
ब्लीप्रिग प्रचियेसाठी घेतल्यास प्रभावी ऑस्क्सजन चनमाण होणाऱ्या द्रावणािा ईपयोग होतो. 
 
 चनरंगीकरण प्रचियेसंबधंी ऄगदी ऄचलकडील संशोधन चडसाइप्रझग, स्कावप्ररग सॉवप्ररग व ब्लीप्रिग 
या सवस चिया यथायोग्य रीतीने पूणस करून, मागावरून अलेले सुती कापड कमीत कमी वळेात स्वच्छ व 
शुभ्र तसेि अल्हाददायक ऄशा स्वरूपात प्राप्त व्हाव ेयासाठी प्रचियातज्ञािें प्रयत्न वषानुवष ेिालत अले 
अहेत. चकऄर यंते्र वापरून प्रचिया घडचवताना काही वषापूवी या सवस प्रचिया संपचवण्यास २४ तासापंासून 
३६ तासापंयंतिा काळ तरी सहज लागत ऄसे. 
 
 अधुचनक यंत्रमाचलका वापरून व प्रभावी रसायन चमरॅणािंा ईपयोग करून ही कालमयादा 
साधारण १० ते १२ तासापयंत अणण्यािे तज्ञािें प्रयत्न काही वषांपूवी सर्फल झाले व त्यामुळे 
कारखान्यािंी ईत्पादनक्षमता खूपि वाढली. 
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 तदनंतरही ह्या सवस प्रचिया अणखी लवकर व्हाव्या यासाठी ऄन्य देशामंध्ये व भारतामध्ये प्रयोग 
िालू होते. ऄचभमानािी गोष्ट ऄशी की भारतातील ―Kirat’ या संशोधनससं्थेने गेल्या वषामध्ये (सन १९८१) 
ऄशा तऱ्हेच्या प्रयोगामंध्ये स्पृहणीय यश चमळचवले. या संस्थेने शोधून काढलेले रासायचनक चमरॅण 
ब्लीप्रिगसाठी वापरले ऄसता केवळ ४ ते ६ तासामंध्ये या सवस प्रचिया एकाि पात्रमध्ये संपूणस घडवनू अणता 
येतात व ऄव्वल दजािा ब्लीप्रिग प्रचिया संपूणस झालेला माल आतक्या थोड्ा वळेात तयार होतो. 
 
 राष्ट्रीय संशोधन संस्थेने नुकतीि सदरहू ब्लीप्रिग प्रचिया मान्य केली ऄसून सबंंचधत संशोधन 
कायास अर्भथक सहाय्यही मजूंर केले अहे. 
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९. धुलाई 
 
 तंतू, धागा ऄगर कापड यावर ज्या ज्या वळेी प्रचिया केली जाते, त्यावळेी प्रचियापूवस अचण 
प्रचियोत्तर धुलाइिी जरूर ऄसते. चवचशष्ठ प्रचिया नीट घडावी म्हणून प्रथम व प्रचियेमध्ये ऄंतभूसत झालेले 
रासायचनक घटक संपूणस चनघून जाव े म्हणून ऄशी धुलाइिी जरूरी अहे. धुलाइ ही ऄशा रीतीने एक 
शुिीकरण प्रचिया अहे. सवस साधारणपणे स्वच्छ पाणी हेि धुलाइसाठी वापरण्यात येते, परंतु अधीच्या 
प्रचियेच्या सौम्य ऄगर तीव्र स्वरूपानुसार धुलाइच्या प्राथचमक ऄवस्थेमध्ये एकादे रासायचनक चमरॅण 
योजण्यािी अवश्यकता ऄसते. ईदाहरणाथस मससरायप्रझग करताना कॉस्स्टक सोड्ाच्या भारी द्रावणािा 
वापर केलेला ऄसल्यामुळे धुलाइमध्ये सुरवातीला थोड्ा प्रमाणात अम्ल (सल्फ्यूचरक, हायड्रोक्लोचरक, 
ॲसेचटक आ.) ऄसल्यास धुलाइ सुलभ होते. धुण्यामध्ये जरी कोणतीही प्रत्यक्ष प्रचिया घडत नसली तरी 
अधीच्या प्रचियातंील रेंगाळणारी रसायने घालवणे ही ऄचत महत्वािी चिया ऄसल्याने धुलाइिा एक 
स्वतंत्र प्रचिया म्हणून चविार करणे आष्ट अहे. 
 
 कापड ईद्योग ज्या ज्या रासायचनक ऄथवा काही खास प्रचियािंा ईपयोग समाचवष्ट करून घेतो 
त्या प्रत्येक प्रचियेच्या संदभात धुलाइला कमी ऄचधक महत्व अहे तेव्हा एक वगेळी प्रचिया म्हणून 
धुलाइतंत्रािा चविार करण्यापूवी ईपचरचनर्भदष्ट प्रचिया व धुलाइप्रचिया याचं्या ऄन्योन्य संबधंािा 
सवससाधारण चविार अधी केल्यास ईचित होइल. 
 
लसलजगनंतर 
 
 सुती मालावर तरंगणारी तंतंूिी टोके जाळून टाकल्यावर प्रसप्रजग पूवी ऄगर नंतर धुलाइ करावी 
लागत नाही. 
 
 परंतु कृचत्रम ऄगर संचमरॅ धाग्यांिे कापड जेव्हा प्रसप्रजग यंत्रातून बाहेर येते तेव्हा कृचत्रम तंतंूिी 
जळून ऄथवा चवतळून गेलेली टोके अपल्या काळसर रंगाच्या चठपक्यानंी कापडाच्या दोन्ही बाजंूना जण ू
काय एका अवरणाने झाकून टाकतात. हे अवरण ब्रशाचं्या साहाय्याने घासून काढून, धुलाइ यंत्रातून धुवनू 
काढाव ेलागते. 
 
णडसाइलझगनंतर 
 
 चडसाआप्रझग प्रचियेमध्ये कापडावरील, खळ व खळचमरॅणातं वापरले गेलेले ऄन्य रासायचनक 
घटक ऄलग होतात. कापडावरती हे पदाथस द्रवणशील ऄथवा ऄधसवट द्रवणशील ऄवस्थेमध्ये ऄसतात. 
धुलाइ केल्याने ते कापडावरून काढून टाकले जातात. या पदाथाच्या धुलाइसाठी केवळ पाण्यािा ईपयोग 
पुरेसा ऄसतो. चडसाआप्रझग नंतर होणाऱ्या स्कावप्ररगच्या प्रयोगासाठी हे सवस घटक धुवनू टाकणे र्फायद्यािेि 
ठरते. 
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स्कावलरगनंतर 
 
 कापड चवणताना धाग्याचं्या गुणधमास ऄनुसरून स्कावप्ररग पचरणामकारक होइल ऄशा रीतीने 
रासायचनक वापरले जाते. कॉस्स्टक सोडा, सोडा ॲश, सोचडयम चसचलकेट, सोचडयम हायड्रोजन र्फॉस्रे्फट 
आत्याचद रसायनािंा त्यासाठी ईपयोग केलेला ऄसतो. स्कावप्ररग प्रचिया झाल्यावर जी धुलाइ करायिी 
तेव्हा या रसायनािंा कापडात, धाग्यातं ऄथवा तंतंूमध्ये राचहलेला शषे भाग नीट धुतला गेला पाचहजे. काही 
वळेा स्कावप्ररग करताना वापरलेल्या रसायन-चमरॅणािा तदनंतरच्या प्रचियेला पोषक ऄसा पचरणाम होत 
ऄसल्यास स्कावप्ररग नंतरिी धुलाइ न केली तरी िालते. ज्यावळेी गडद रंगािे कापड तयार करावयािे 
ऄसेल त्यावळेी स्कावप्ररग नंतर ब्लीप्रिग न करता रंगचिया केली तरी िालेल. ऄशा रंगचियेस बाध न 
येणारे रासायचनक चमरॅण स्कावप्ररगसाठी वापरले ऄसेल तरी सुिा धुलाइिी जरूरी नाही. मात्र यािा 
चनणसय त्या त्या चवचशष्ट प्रचियेच्या स्वरूपाप्रमाणे घेणे ईचित ठरेल. 
 
णनरंगीकरण अथवा ब्लीलचगनंतर 
 
 ब्लीप्रिगसाठी ऄचधक प्रभावी रासायचनक चमरॅणािा वापर होतो. त्यामुळे या प्रभावी रसायनािंा ऄंश 
कापडावर चशल्लक राचहल्यास कापड कमजोर होणें, आत्याचद ऄपाय होण्यािा संभव अहे. म्हणून 
ब्लीप्रिगनंतरिी धुलाइ योग्य व पचरणामकारक होणे जरूर अहे. ब्लीप्रिग चमरॅणातील ऄवचशष्ट रसायनािंा 
भाग कापडावरून, धाग्यावरून ऄचजबात चनघून गेला पाचहजे. तसा तो न चनघून गेल्यास कापडावर ऄचनष्ट 
पचरणाम होतो. क्लोचरन वायू कापडात मुळीि राहू नये म्हणून धुलाइ बरोबरि ―ॲटीक्लोप्ररग‖ घडून 
येण्यासाठी सौम्य ऄशा ―सोचडयम थायोसल्रे्फट‖ या रसायनाच्या द्रावणािा ईपयोग केला जातो. ऄशा 
रीतीने ज्या प्रचियेनंतर धुलाइ करावयािी त्या प्रचियेच्या स्वरूपावर धुलाइिे प्रमाण, कालमयादा व 
एखाद्या खास द्रव्यािा ईपयोग करणे ऄवलंबनू ऄसते. धुलाइनंतर कापड सुकवनू ठेवले तरी िालाव ेऄशा 
प्रकारे धुलाइ झाली पाचहजे. 
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रंगाई – छपाई इत्याणद प्रणक्रयांनंतर 
 
 रंगाइ, छपाइ या सारख्या प्रचियांमध्ये चवचवध प्रकारच्या रासायचनक द्रव्यािंा ईपयोग केलेला 
ऄसतो. ऄथात कापड या सवस रसायनाचं्या संसगापासून मुक्त होणे हा धुलाइ चियेिा हेतु ऄसतो. वरील 
रसायनािंा कापडावर मुळीसुिा ऄंश राहाता कामा नये, या दृष्टीने क्वचित् एखाद्या ईदासीनीकारक द्रव्यािा 
ईपयोग करणे युक्त ऄसते. 
 
धुलाई प्रणक्रया– तंत्र व मंत्र 
 
 धुलाइ पचरणामकारक होण्यासाठी काही चवचशष्ट तत्त्वािंा ईपयोग होतो. त्यापंैकी प्रमुख म्हणजे– 
धुलाइिा माल (म्हणजे पाणी, सौम्य द्रावणे साबणािे पाणी आ.) या दोहोंिा जेवढा, चनकट संबध व 
खळबळ, तेवढ्या प्रमाणातं धुलाइ ऄचधक यशस्वी होते. 
 
ईत्तम धुलाइसाठी अवश्यक मुदे्द 
 
 * माल व द्रावण यािंा ऄचधकाचधक ऄन्योन्य संबधं 
 
 * द्रावणािे तपमान 
 
 * माल व द्रावण चकती काल एकत्र राहातात. 
 
 * मालािा द्रावणामधून जाण्यािा वगे. 
 
 * द्रावणािा मालावरून जाण्यािा वगे. 
 
 * द्रावण व माल याचं्या संिलनािी चदशा (एकि चदशा ऄगर चवरुि चदशा) 
 
 * मालािे धुलाइ होतानािे स्वरूप (दोरासारखे ऄगर पन्हा ईलगडलेल्या ऄवस्थेत) 
 
 * पाण्यािे मालाशी होणाऱ्या संयोगािे स्वरूप – झोत, र्फवारा, धार एका पातळीत स्स्थर आ. 
 
 ◈ माल धुलाइपात्रात चकती वळेा बुडतो व बाहेर पडतो? 
 
 वरील सवस मुदे्द धुलाइ यंत्रािी रिना करताना चविारात घेतले जातात. एकाि यतं्रातून सपूंणस 
धुलाइ प्रचिया पार पडण्यासारखी नसते. त्यामुळे बहुतेक वळेा धुलाइ यतं्रािंी माचलका योजावी लागते. 
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धुलाई यतं्रांची रचना 
 
 धुण्यासाठी येणारा माल वगेवगेळ्या ऄवस्थेत ऄसतो. चशवाय प्रत्येक ऄवस्था ऄसणाऱ्या तंतूच्या 
गुणधमाला ऄनुसरूनि आतर प्रचियािें स्वरूप ऄसल्यामुळे धुलाइ व धुलाइ यंत्र सुिा ऄनुरूप ऄसणे जरूर 
अहे. 
 
 कापूस, कृचत्रम तंतू, लोकर, रेशीम, सण (गोणपाट) या पैकी कोणताही तंतूना गुणधमानुरूप 
प्रचियािंी अवश्यकता अहे. तंतू दोन तीन प्रकारच्या ऄवस्थामंध्ये प्रचियेसाठी घेतला जातो. 
 
 १) मोकळा तंतू 
 
 २) धागा– लोंबत्या ऄवस्थेत ऄथवा गंुडाळलेल्या ऄवस्थेत. 
 
 ३) धागा– यंत्राने बनचवलेल्या चरळाचं्या ऄवस्थेत. 
 
 ४) तयार कापडाच्या स्वरूपातं. 
 
 धुलाइसाठी चमरॅणात कोणते व चकती प्रमाणात पदाथस घालावयािे ते तत्पूवी घडून अलेल्या 
प्रचियेवर ऄवलंबून ऄसते. पूवस प्रचियेतील रसायनािंा काही ऄंश कापडावर राहून गेलेला ऄसतो. तो 
कापडावरून संपूणसपणे घालचवणे हा धुलाइिा मुख्य हेतु. पूवी चनदेश केलेले सवस मुदे्द ध्यानात घेणे अवश्यक 
अहे. धुलाइ संपल्यावर मालामध्ये कमीत कमी पाणी राहील ऄशी धुलाइ यतं्रािी रिना ऄसावी. 
 
धुलाई प्रणक्रयेचे महत्व 
 
 धुलाइ ऄपूणस झाल्यास मालावर प्रचिया रसायनािंा ऄवचशष्ट भाग राहातो. वाळवताना या शषे 
रसायनािें मालावरील प्रमाण वाढते. त्यामुळे ऄचनष्ट पचरणाम घडण्यािा संभव वाढतो. चकत्येक वळेा 
अधीिी सवस प्रचिया ईत्तम होउनही धुलाइ व्यवस्स्थत न झाल्यामुळे पुढील दोष चनमाण होतात. 
 
 * माल ऄस्वच्छ चदसणे. 
 * माल डागी चदसणे. 
 * चपवळट तपचकरी छटा येणे. 
 * ताकत कमी होणे. 
 * जलशोषक रसायन राहून गेल्यास वाळवी – बुरशी – आत्याचद दोष चनमाण होणे. 
 
 वरील कारणासंाठी धुलाइ प्रभावीि होणे ऄत्यावश्यक अहे. ऄथात मोठ्या प्रमाणावर पाण्यािा 
वापर करावा लागतो. सध्याच्या पाणी टंिाइच्या काळात बित करण्यासाठी चवचवध मागस ऄवलंचबले 
जातात. कमीत कमी पाण्यात ईत्तम धुलाइ घडचवणे त्यामुळेि ऄगत्यािे अहे. 
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E. हायपे्रशर यानष प्रोसेलसग प्लँट सस्पेंशन णसटस्टम 
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F. ऑटोमेणटक डालयग णजगर 
 

 
 

G. स्वयचंणलत णजगर यतं्रांची रांग 
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१०. रंगाई 
 
सवषसाधारण माणहती 
 
 अपणास जेव्हा एखादा रंगीत पदाथस चदसतो तेव्हा तो दृश्य रंग म्हणजे सौरवणसपटातील जे रंग त्या 
वस्तूपासून परावर्भतत होउन अपल्या डोळ्याकंडे पाठवले जातात त्या रंगािंा संयुक्त पचरणाम होय. जेंव्हा 
सौरवणसपटातील सवस सप्तरंग योग्य प्रमाणात परावर्भतत होउन अपल्या डोळ्याकंडे येतात तेव्हा ती वस्तू 
पाढंरी चदसते. कोणतेि चकरण परावर्भतत झाले नाहीत तर वस्तू काळी चदसते. याि चनयमाप्रमाणे 
सौरवणसपटातील जे रंग दृश्य पदाथापासून परावर्भतत होतात, त्या रंगािी ती वस्तू ऄसा अपणास भास 
होतो. प्रकाशातील अकर्भषत चकरण व परावर्भतत चकरण यािें कोष्टक स्थूलमानाने पुढे चदले अहे. 
  

अकर्भषत चकरण परावर्भतत चकरण 

जाभंळा (VIOLET) चपवळा (YELLOW) 
चनळा (BLUE) केशरी (ORANGE) 

चहरवा (GREEN) ताबंडा (RED) 

चपवळा (YELLOW) जाभंळा (VIOLET) 
केशरी (ORANGE) चनळा (BLUE) 

ताबंडा (RED) चहरवा (GREEN) 
 
 रंगाइ ऄथात कापड ऄथवा कपडा रंगचवणे ही प्रचिया म्हणावयास सोपी परंतु प्रत्यक्ष रंगचिया ही 
मात्र बरीि गंुतागंुतीिी ऄसते. रंगचियेच्या एकंदर स्वरूपािा चविार करताना ज्या गोष्टींिा प्रामुख्याने 
चविार करावा लागतो त्यासंबंधी माचहती पुढील पचरच्छेदात देउन तदनंतर प्रत्यक्ष रंगप्रचियािंा चविार 
करणे सयुचक्तक होइल. 
 
रंगप्रणक्रया कोणकोणत्या गोष्टींवर अवलंबून असते? 
 
 पूवीच्या वगेवगेळ्या रासायचनक प्रचियािंा चविार करताना अपण ऄसे पाचहले की वगेवगेळ्या 
तंतंूना स्वतःिे चवचशष्ट गुणधमस ऄसतात व कोणतीही प्रचिया घडचवताना तंतंूवर ऄचनष्ट पचरणाम घडता 
कामा नये. रंगचवण्यासाठी जे रंगद्रव्य वापरायिे ते त्या त्या तंतंूवर आष्ट पचरणाम करणारे ऄसले पाचहजे. 
रंगद्रव्यािंा चविार करताना त्या रंगद्रव्यामुळे व साहाय्यक रसायनाचं्या मदतीने तंतंूला येणारा दृश्य रंग 
कोणता ऄसणार यािा चविार साहचजकि होणार, परंतु त्या रंगद्रव्यािे रासायचनक गुणधमस 
(रंगपिचतसाठी) व रासायचनक रिना (रंगाच्या ईठावासाठी) या दोन्हींिा चविार करणे अवश्यक अहे. 
तंतू, रंगपिती व रंगािी रासायचनक रिना या चतन्हींिा ऄन्योन्यसंबधं र्फार महत्त्वािा ऄसल्यामुळे रंगाइ हे 
एक गहन व चनयमबि ऄसे शास्त्रि बनले अहे. या वगेवगेळ्या मुद्द्ांिा थोडक्याति चविार येथे शक्य अहे. 
वणसनात्मक माचहती न देता तीन स्वतंत्र कोष्टकाचं्या रूपाने वरील तपशील थोडक्यात देता येइल. या 
कोष्टकािें स्वरूप पुढीलप्रमाणे– 
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 १) चनरचनराळ्या तंतंूच्या गुणधमांस ऄनुसरून त्यानंा योग्य ऄशी रंगािंी रंगपात्रातील घटकािंी व 
रंगप्रचियातंील ऄवस्था, यािंी योजना करणे. 
 
 २) ईपयोगाच्या पितीवरून रंगद्रव्यािें वगेवगेळे गट पाडण्यात अले अहेत. रंगद्रव्य ज्या गटात 
त्यास ऄनुरूप ऄशी रंगपात्रािी ऄवस्था, घटक व तपमान आत्यादी ठेवणे अवश्यक ऄसते. 
 
 ३) रासायचनक रिनेस ऄनुसरून रंगािें वगीकरण व योग्य त्या प्रचियेिी चनवड. 
 
 वगेवगेळ्या तंतंूिे मलूभतू गुणधमस पढुील तक्त्यावरून समजून येतील. या गुणधमांबरोबरि 
रासायचनक गुणधमांिाही चविार रंगचियेिे वळेी केला जातो. 
 
णनरणनराळ्या तंतंूचे मूलभूत गुणधमष 
 

तंतू दाढयस ऄंगभतू 
पाण्यािे 

प्रमाण % 

ताण सहन 
करण्यािी 
शक्ती % 

तणावाने 
तुटताना 

चकती ताणला 
जातो % 

लवचिकपणा 
गुणाकं 

पाण्यात 
ऄसतानािी 
ताकद % 

लोकर १·३२ १५ १·१ ते १·४ ४५ ते ३० २२ ते ३६ ८० 

फ्लॅक्स १·५४ १२ ४·५ ते ६·३ २ १८० १२० 

कापूस १·५४ ८ २·३ ते ४·५ ७ ते ३ ३६ ते ७२ १२० 

स्व्हस्कोझ 
रेयॉन 

१·५२ १४ १·५ ते ४ ३० ते १० ४५ ते ७० ६० 

स्व्हस्कोझ 
ताकदवान 

१·५३ १२ ४ ते १० १० ते ५ – ८० 

पॉचलॲमाइड 
(नायलॉन) 

१·१४ ४ ४·१ ते ५·५ ३२ ते २६ २३ ते ३२ ९० 

पॉचलॲमाइड 
(नायलॉन) 

१·१४ ४ ६·३ ते ८·१ २२ ते १४ ३६ ते ४५ ९० 

ताकदवान 
पॉचलएस्टर 

१·३८ ०·४ ३·६ ते ४·५ ३० ते १५ ९० ते १०४ १०० 

(टेचरलीन) 
पॉचलएस्टर 
(टेचरलीन) 
ताकदवान 

१·३८ ०·४ ५·५ ते ७·७ १४ ते ६ ९९ ते १०४ १०० 

ॲचिचलक १·१७ १·५ १·८ ते ४·५ ५० ते २५ ३६ ते ५० ८० 

रेशीम १·२५ ते १·३० ११ ३·५ ते ५·० २५ ते २० – ८५ 
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 वरील गुणावंरून वनस्पचतजन्य व प्राणीजन्य तंतूपेक्षा संपूणस मानवचनर्भमत तंतू कसे ऄचधक कायसक्षम 
अहेत ते चदसून येइल. प्रस्तुत गुणधमाबरोबरि रंगचवण्याच्या प्रचियेवर अधारभतू ऄसेही तंतंूिे वगीकरण 
पाचहले म्हणजे आतर रासायचनक प्रचियापेंक्षा रंगप्रचियामंध्ये यथायोग्य रंगचिया घडचवण्यासाठी कशी 
शोधाशोध करावी लागते यािी कल्पना येइल. रंगचियेस पोषक ऄशी पात्रातील रासायचनक ऄवस्था 
ऄसावी लागते. 
 
 कोणत्याही रंगद्रावणात तंतूपासून बनचवलेला धागा ऄगर कापड बुडचवले ऄसता तो धागा ऄगर 
कापड रंगले जाइल ऄसा सवससाधारण माणसािा समज होणे ऄगदी स्वाभाचवक अहे. परंतु वस्तुस्स्थती 
मात्र तशी नाही. द्रावणाशी ऄसलेले स्नेहबधंन तोडून रंग तंतंूकडे अकर्भषत होण्यासारखी पचरस्स्थती 
रंगपात्रात चनमाण होणे अवश्यक अहे. हे स्नेहबधंन तोडण्यािी क्षमता ऄसण्यासाठी रंगािंी रासायचनक 
रिना काही चवचशष्ट प्रकारिीि ऄसली पाचहजे. ऄशा प्रकारे रंगािे स्थलातंर सुकर होण्यासाठी ―िोमोर्फोर‖ 
म्हणून संबोधले जाणारे ऄणु-गट रंगाचं्या रासायचनक रिनेत ऄसणे जरूर अहे. या िोमोर्फोर ऄणुगटाचं्या 
संज्ञा व चवचशष्ट रासायचनक ऄणुगट खाली चदले अहेत. 
 

 
 

िमाकं 

ऄणु गट-संज्ञा रासायचनक रिना 

१ चक्वनॉनॉआड 

 
२ ॲझो 

 
३ नायरो 

 
४ नायरोसो 

 
५ एचथलीन माचलका 

 
६ काबोचनल ्
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तंतंूची रंगांशी प्रणक्रया 
 
 वरील तक्त्यावरून रासायचनक रिनेिे रंगातं ऄसलेले महत्त्व समजेल. चनरचनराळ्या प्रकारच्या 
तंतंूिी ऄंतस्थ रिना तथा रासायचनक घटना यामधील चभन्न गुणधमांिा पचरणाम, रंगद्रावणामंधून तंतंूवर 
रंग िढण्यािी जी चिया होते तीवर बराि होतो. एकि रंगद्रावण चनरचनराळ्या तंतंूसाठी वापरून पाचहल्यास 
ऄसे अढळून येइल की वगेवगेळ्या तंतूवर कमी ऄचधक प्रमाणात अकर्भषला जातो. 
 
 लोकर, रेशीम या तंतंूमध्ये ॲचमनो (-NH₂) प्रकवा कारबॉस्क्सल (-COOH) यासंारखे ―पोलर‖ 
रासायचनक गट ऄसतात. त्यामुळे बहुतेक रंगानंा सरळ रीतीने अकर्भषत करून घेण्यािा गुणधमस या 
तंतंूमध्ये स्वभावतःि ऄसतो. कापसाच्या तंतंूमध्ये ―सेल्यलूोझ‖ सारखा चनस्ष्ट्िय रासायचनक गट ऄसल्यामुळे 
कोणत्या तरी ―साहाय्यक‖ म्हणजे मॉरडण्ट पदाथाच्या मदतीचशवाय ते बरोबर रंगवता येत नाहीत. कृचत्रम 
तंतूपैकी काही तंतू िटकन रंगतात तर काही तंतंूना चवचशष्ट रंगाबद्दलि अकषसण ऄसते. 
 
 कोणताही तंतू रंगचवताना एक प्रधान हेतू ऄचभपे्रत ऄसतो की रंगचिया पूणस झाल्यावर तंतंूवरील रंग 
सहजगत्या चनघनू जाउ नये. बाहेरील वातावरणािा रंगावर िट कन ऄचनष्ट पचरणाम होउ नये ऄशीि 
रंगचिया झालेली ऄसावी. तंतू व रंग यामंधील हे अकषसण परस्परपूरक ऄसाव.े या गुणधमास ॲचर्फचनटी 
म्हणजे स्नेह ऄसे म्हणतात. रंगचियेस सुरवात झाल्यापासूनि ऄशा प्रकारच्या स्नेहाकषसणास सुरवात होते. 
रंगपात्रामध्ये चमरॅण एकत्र करताना चकत्येक वळेा हे अकषसण संथपणे ऄमलात यासाठी एखादे ऄडथळा 
रसायन (Retardant) घालाव ेलागते. जसजसा द्रावणातील रंग तंतंूवर बसत जातो तसतसा पात्रातील 
द्रावणािा रंग चर्फका पडत जातो. सवस प्रकवा बहुतेक सवस रंग तंतंूवर (कापडावर) िढला म्हणजे द्रावणािा 
रंग पाण्यासारखा स्वच्छ चदसू लागतो. ठराचवक कालमयादेत रंगपात्रािी ऄवस्था याप्रमाणे व्हावी यासाठी 
रंगपात्रािी रासायचनक स्स्थती, तपमान, पाण्यािे प्रमाण आत्याचद गोष्टींवर सतत लक्ष ठेवाव ेलागते. 
 
 रंगचियेिी पित, रंगािे रासायचनक गुणधमस, वगेवगेळे तंतू व त्यानंा ईपयुक्त ऄसे रंग ही सवस 
ऄवधाने पाळण्यासाठी पढेु चदलेले तंतंूिे व रंगािें ऄन्योन्य संबधं दाखचवणारे वगीकरण ईपयुक्त ठरेल. 
 
तंतंूिा प्रकार तंतू तंतंूमधील रासायचनक 

द्रव्य 
वापरले जाणारे रंग 

वनस्पतीजन्य कापूस सेल्यूलोझ नॅपथॉल्स, ॲचनचलन फ्लॅक डायरेक्ट, 
सल्र्फर, व्हॅट, चरॲस्क्टव्ह, धातुजन्य 
आ. 

 फ्लॅक्स, (ज्यटू) आ. सेल्यूलोझ बेचसक, डायरेक्ट 

प्राणीजन्य लोकर केरॅचटन् ॲचसड, बेचसक, (काही डायरेक्ट) 

 रेशीम सेरेचसन् (चर्फब्रॉआन्) ॲचसड, बेचसक, (काही डायरेक्ट) 
पुनर्भनर्भमत स्व्हस्कोझ, रेयॉन, 

ॲसेसेट चसल्क 
सेल्यूलोझ, सेल्यूलोझ 
ॲसेटेट 

डायरेक्ट, व्हॅट, ॲसेटेट रंग, 
अयोनामाइन्स 

संपूणस 
मानवचनर्भमत 

नायलॉन ६ पॉचलॲमाइड चडस्पसस 
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नायलॉन ६·६ 
टेचरलीन व तत्सम 
ॲचिचलक 

” 
पॉचलएस्टर 
पॉचलॲचिलीन 

” 
चडस्पसस 
चडस्पसस 

 
 

 वरील कोष्टकािे अधारे सवससाधारण कोणत्या मालासाठी कोणत्या प्रकारिे रंग वापरले जातात हे 
समजून येइल. पाठभेद करून काही ऄन्य रंगही खास प्रचिया सहाय्यक रसायन वापरून कधी कधी 
रंगचवले जातात. रंगािें प्रमुख प्रकारांिा चनदेश केला अहे. त्याबरोबरि ईपप्रकारातं मोडणाऱ्या रंगािंाही 
वापर करता येतो. 
 
रंगप्रणक्रया व रंगपात्र– ध्यानात ठेवण्याचे मुदे्द 
 
 * आस्च्छत धाग्यामध्ये ऄथवा कापडामध्ये कोणता एक ऄगर ऄनेक तंतू वापरले गेले अहेत ते बघून 
त्याप्रमाणे रंगप्रकार चनवडावा. 
 
 * ऄंचतम रंग चर्फका, गडद ऄगर मध्यम यापैकी कसा पाचहजे हे रंग, कंपनीने पुरचवलेल्या 
नमुन्यावरून ठरवाव.े अपणास हवी ऄसलेली रंगािी छटा एकाि रंगाने येण्यासारखी नसल्यास चमरॅण 
कोणत्या रंगािे व चकती प्रमाणात घ्यायिे तेही नमुन्यावरून ठरवाव.े 
 
 

कापडावर रंगणवल्या जाणाऱ्या रंगांचे गुणधमांच्या आधारे वगीकरण 
 

रंग 
। 

। । । । । । । । । । । 
ॲचसड बेचसक डायरेक्ट मॉरडण्ट सल्र्फर व्हॅट नॅपथॉल 

(ॲझॉक) 
धातुजन्य ॲचनलीन 

ब्लॅक व 
तत्सम  

चरॲस्क्टव्ह चडस्पसस 

। ।    ।   
ॲचसड 
मॉरडण्ट 

चनओलान  
र्फास्ट 

 सोल्युचबलाआझड व्हॅट 
(आंचडगोझॉल) 

 
 वर चदलेल्या प्रत्येक रंगाच्या प्रकारामध्ये सौरवणसपटात चदसणारे बहुतेक सवस छटािें रंग चमळतात. 
तंतंूशी जुळणारे रंगप्रकार व प्रत्येक प्रकारात ऄनेक छटाचं्या रंगािें औपलब्ध यामुळे रंगचिया ऄगचणत ऄसू 
शकतात. स्थलाभाव े त्यािंी माचहती देता येत नाही. तरी रंगप्रचियांमधील ध्यानात ठेवण्याजोग्या समान 
ऄशा रंगपात्रावस्थािंा ईल्लखे प्रस्तुत प्रकरणाति केला अहे. 
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 * रंगचवल्या जाणाऱ्या सुतािा ऄगर कापडािा ऄंचतम ईपयोग कोणत्या चठकाणी व कोणत्या 
ऄवस्थेत होणार यािा चविार करूनि रंगािंी चनवड करावी. काही रंग ऄनेक धुण्यातं चटकतात तर काही 
लवकर चवटतात. 
 
 * काही रंगावंर सूयसप्रकाशािा ऄचनष्ट पचरणाम होतो तर ऄन्य रंगावंर होत नाही. 
 
 * काही रंग रंगवनू झाल्यानंतर तीव्र प्रकाशाच्या साचन्नध्यात कापडािी ताकद घटवतात. काही रंग 
िमकदार ऄसतात पण घासले गेले ऄसता ऄंगाला लागतात. ऄन्य काही रंगावंर घामािा पचरणाम होउन 
रंगािी मूळ छटाि बदलून टाकतात ऄथवा खराब होतात. काही रंगावंर ईष्ट्णतेिा (ईदा. गरम आस्तरी) 
पचरणाम होतो जो बहुधा कापड थंड झाल्यावर नाहीसा होतो. रंगाचं्या कारखानदाराकडून ऄगर 
चविेत्याकडून रंगािें सवस प्रकारिे गुणधमस नोंदलेल्या पसु्स्तका तथा ऄन्य माचहती चमळते. या साचहत्यािा 
ऄभ्यास करून कोणत्या मालासाठी कोणते रंग वापराव े यािंा ठोकताळा बसवनू तो सवस रंगकामगारासं 
समजावनू द्यावा. 
 
 * रंगाइसाठी कोणत्या यंत्रािा वापर करणार त्यावर रंगपात्रातील प्राथचमक रंग-रसायन चमरॅण व 
नंतर टाकावयािे पूरक-चमरॅण यामंधील रंगािे व साहाय्यक रसायनािें व पाण्यािेही प्रमाण ऄवलंबनू 
ऄसते. मालािे वजन व एकंदर रंगद्रावण यािे प्रमाण जेवढे कमी तेवढे पाणी, ईष्ट्णता आत्याचदही कमी 
लागणार. याचंत्रक रंगाइला पाणी–पयायाने द्रावण जास्ती लागते. 
 
 रंगचियेला लागणाऱ्या सवस ईपयुक्त घटकामंध्ये जास्तीत काटकसर करण्यािे ऄचवरत प्रयोग 
तंत्रज्ञ करीत अले अहेत. या प्रयत्नातं लक्षणीय ऄसे यशही येत गेले. एकाि प्रकारिा माल जेव्हा बऱ्याि 
मोठ्या प्रमाणावर रंगवायिा ऄसतो तेव्हा या सवस प्रयोगामंधून चमळत गेलेल्या ऄनुभवािा छान ईपयोग 
होतो. रंगवायिा माल व एकंदर रंगचियेला लागणारे पाणी याबद्दल सवससाधारण माचहती पुढे चदलेल्या 
कोष्टकाप्रमाणें अहे. 
 

ि. यंत्रािा प्रकार माल पाण्यािे मालाच्या 
वजनाशी प्रमाण 

१ खुली टाकी मोकळा तंतू १ : २० 

२ खुली टाकी  सुताच्या लडी १ : २० 

३ प्रवि यंत्र ताण सहन न होणारे कापड १ : २० 

४ चजगर यंत्र कापड १ : २० 

५ सुताच्या लडी, काडं्ा गंुड्ा आ. 
रंगचवण्यािे यंत्र 

सुत गंुड्ा, काडं्ा, लडी आ.  १ : १० ते १ : १५ 

६ सस्च्छद्र रुळावर घट्ट गंुडाळलेले 
कापड दाबाखाली रंगवणारे यंत्र 

कापड १ : १५ 
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७ जेट रंग यंत्र कापड १ : १० 

८ जलद जेट रंग यंत्र कापड १ : ५ ते १ : ८ 

९ ऄखंड रंगचिया घडचवणारी यंत्र 
माचलका 

कापड १ : १० ते १ : १५ 

  
 जो माल रंगवायिा त्याला ऄनुरूप ऄसे रंगाइ यंत्र चनवडाव.े वर चदलेल्या चवविेनाला ऄनुसरून 
रंगािीही चनवड करावी. रंगास अवश्यक ऄसलेले सवस रासायचनक पात्र घटक, वजना-मापाप्रमाणे अणनू 
ठेवाव.े रंगचियेच्या सुरुवातीिे व समग्र रंगचियेस जेव्हा जरूर तेव्हा कमी ऄगर ऄचधक तपमान व तपमान 
चकती काळ ठेवायिे याकडेही लक्ष परुवाव.े रंग व ऄन्य साहाय्यक रसायनवस्तु चकती हव्यात व चकती 
वळेाने अचण कोणत्या तपमानात पात्रात घालायिे यािे वळेापत्रक तयार करून त्याबरहुकुम सवस चिया 
कराव्या. ऄनुपानाप्रमाणे चवचध पालन करून रंगचिया पूणस करावी. 
 
 वरील चनरूपणाप्रमाणे हे ध्यानात येइल की रंगचिया संपूणस यशस्वी होण्यासाठी रंगकंपनीच्या 
सूिनेप्रमाणे पुढील गोष्टींिे सपूंणस ऄवधान राखणे जरूरीिे अहे. 
 
 १) तंतंूिे रासायचनक गुणधमस 
 
 २) रंगािे रासायचनक गुणधमस व प्रमाण 
 
 ३) रंगपात्रामधील रासायचनक घटक (सूिनेप्रमाणे) 
 
 ४) रंगपात्रातील पाण्यािे प्रमाण 
 
 ५) रंगपात्रािे वळेोवळेीिे तपमान व तपमान राखण्यािा काळ 
 
 ६) रंगपात्रातील द्रावणािी पचरस्स्थती. ईदा. अम्लधमस, ऄल्कधमस 
 
 ७) रंग व ऄन्य रसायने यािें प्रमाण, पात्रात टाकण्यािा काल. 
 
 ८) वारे्फच्या दाबाखाली रंगचिया घडत ऄसल्यास वारे्फिा वळेोवळेीिा दाब 
 
 ९) रंगद्रावण पात्रात अचण बाहेर खेळते ठेवायिे ऄसल्यास पाण्यािा वगे 
 
 १०) द्रावण खेळते ठेवायिे ऄसल्यास रंगद्रावणािी चदशा व तींत योग्य बदल 
 
 ११) रंगचियेपूवी ऄगर नंतर करावयाच्या (ऄसल्यास) खास प्रचिया 
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 १२) यंत्रमाचलकेत रंगचिया होत ऄसल्यास मालािा वगे, रंगािे व रसायनािें प्राथचमक प्रमाण व 
नंतर पात्रात सतत टाकाव्या लागणाऱ्या रंगरसायन चमरॅ द्रावणािे प्रमाण. 
 
 १३) यंत्रमाचलकेत रंगचवताना प्रत्येक चवभागापूवी व चवभागािे शवेटी कापडावर ठेवावयािा रुळािंा 
दाब. 
 
 वरील मुद्द्ापंकैी प्रत्येक स्वतंत्रपणे बदलता येण्यािी शक्यता ध्यानात घेतल्यावर ऄसे लक्षात 
येइल की प्रयोगाच्या ऄनुरूपतेनुसार हजारो रंगचिया ऄगदी तपशीलवार घडवनू अणणे शक्य अहे. 
यास्तव रंगचिया ज्या गोष्टींवर ऄवलंबनू ऄसते ऄशा गोष्टींबद्दल थोडक्यात माचहती चदली अहे. प्रस्तुत 
पुस्तकाच्या व्याप्तीवर लक्ष परुवायिे तर ऄचधक तपचशलात चशरणे ऄशक्यप्राय अहे. 
 
रंगप्रणक्रयेतील अणलकडील सुधारणा 
 
 रंगतंत्र, रंगयंत्र व रंगामध्ये रासायचनक संशोधन यात सतत ऄधुचनकीकरणािे प्रयत्न िालू 
ऄसतात. नवीन प्रयोग नेहमीि सवसत्र स्वीकारले जातात ऄसे नाही. काही संशोधनासं कालातंराने वगे 
येतो. एखादी प्रचिया लोकचप्रय होते कारण त्यामधे नवीन चविार ऄसतात व कमी रॅम, कमी भाडंवल पण 
ईत्पादन व नर्फा ऄचधक ऄसा ऄनुभव येतो. एखादी ऄधुचनक प्रचिया कधी कधी कालप्रवाहात गडप होते. 
ऄशा प्रयत्नािंा केवळ ईल्लेख या स्थळी परेुसा ठरावा. 
 
 १) स्पेस डाप्रयग– काडं्ा ऄथवा मोठ्या गंुड्ावर सूत गंुडाळले जात ऄसताना चववचक्षत रीतीने 
रंगद्रावणाशी सयंोग पावनू धागा रंगचवला जातो. हे तंत्र र्फार जोम धरू शकलेले नाही. 
 
 २) पॉचलिोमचॅटक रंगाइ– सूक्ष्म नळ्याचं्या साहाय्याने, पूणस पन्हा ईलगडलेल्या ऄवस्थेत कापड 
यंत्रातून जात ऄसताना ऄनेक रंगाचं्या द्रावणािें ऄंश कापडावर सतत पडत जाव ेऄशी योजना या तंत्रात 
ऄसते. छपाइसदृश पण स्वैर अकाराचं्या अकृत्या कापडावर ईमटतात. या तंत्रानेही जनमानसािी पकड 
घेतली नाही. 
 
 ३) सॉल्व्हंट रंगाइ– पाण्यािा मुळीि वापर न करता कमी तपमानात बाष्ट्पीभवन होणाऱ्या 
चवद्रावकातं (Solvents) रंग चवरघळून, रंगाइ घडवनू अणणे व रंगप्रचिया झाल्यावर बाष्ट्पीभतू चवद्रावक 
थंड करून चवद्रावक जास्तीत जास्त प्रमाणात परत चमळवणे हे या तंत्रािे मुख्य तत्व. 
 
 ४) रॅन्स्र्फर रंगाइ– कमी तपमानात वायुरूप पावणारे रंग प्रथम कागदावर आष्ट रंगाकृतीत छापून 
मग ते ईष्ट्णता व दाब याचं्या साहाय्याने पॉचलएस्टर सारख्या सपूंणस मानवचनर्भमचतत धाग्याच्या कापडावर 
बसचवणे ही या रनॅ्स्र्फर छपाइ तंत्रामागिी मुख्य कल्पना. हे तंत्र चवशषे लोकचप्रय झाले नाही. 
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११. छपाई 
 
रंगाई व छपाई यांतील फरक 
 
 छपाइ म्हणजे कापडाच्या चवचशष्ठ भागावर घडवनू अणलेली स्थाचनक रंगाइ (Localised Dyeing) 
ऄसे सवससाधारणपणे समजतात. केवळ ऄचंतम पचरणामाकडे लक्ष चदले तर कदाचित ही समजूत बरोबरि 
अहे ऄसे वाटेल, पण छपाइिे तंत्र व मंत्र याकडे नीट लक्ष परुचवल्यास ऄसे ध्यानात येइल की समजूत 
चततकीशी बरोबर नाही. 
 
 रंग व साहाय्यक रसायने यािंा या दोन प्रचियामंध्ये वगेवगेळ्या पितीने ईपयोग करण्यात येतो. 
ईदाहरणाथस– 
 
 * रंगाइमध्ये धागा ईकळून घ्यावा लागतो. म्हणजे रंग सगळीकडे सारखा पसरतो. 

 
 * रंगािे सूक्ष्म कण धाग्याशी एकरूप व्हाव ेलागतात. 

 
 * ऄनुरूप रासायचनक प्रचियानंी रंगािा धाग्याशी सयंोग घडवनू अणावा लागतो. 

 
 * यािे ईलट छपाइमध्ये धागा चभजवनू ऄगर ईकळून घेण्यािी शक्यता नसते. 

 
 * गोंद ऄगर ऄन्य ईपयुक्त चिकट पदाथस वापरून, तसेि जरूर तेव्हा चपष्टमय पदाथस वापरून, 
रंगािे घट्ट छपाइ चमरॅण (Printing Paste) तयार कराव ेलागते. 

 
 * घट्ट रंगचमरॅणातील रंगकण धाग्यावर (म्हणजेि कापडावर) आष्ट चठकाणीि बसावते, ऄन्य 
कोणत्याही भागावर पसरता कामा नयेत, यासाठी खूपि खबरदारी घ्यावी लागते. 

 
 * रंगचमरॅण कापडावर छापल्याबरोबर कापड त्वचरत वाळवाव े लागते. ऄन्यथा रंग आतर जागी 
पसरेल. 
 
 * ऄशा रीतीने कापडावर आष्ट जागी एक अवरण तयार होते. रंग व कापड यामंधील ऄपेचक्षत व 
मयाचदत संयोग पूणस होइपयंत हे अवरण चटकून राहण्याआतके चिकट ऄसणे भाग अहे. 
 
 * ज्या चठकाणी रंगािे अवरण तयार झाले त्या चठकाणच्या कापडावर रंग नीट बसावा म्हणनू 
छापलेला माल बाष्ट्पयंत्रामध्ये (Steam Ager) पसार करणें जरूरीिे अहे. 
 
 * बाष्ट्पयंत्रामध्ये जी वार्फ कापडावर सोडली जाते त्यावळेी दोन चिया घडतात. १) धागा रु्फलून 
येणे २) रंगकण अवरण भेदून कापडाशी संयोगािा प्रयत्न करतात. 
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 ही बाष्ट्पप्रचिया घडताना धागा, रंग, रासायचनक घटक, वार्फ याचं्या चनकटच्या साचनध्यात व 
बाष्ट्पप्रणीत तपमानात रंगचियेशी सदृश ऄसे वातावरण तात्परुते तयार होते व आष्ट ऄशी स्थाचनक रंगाइ 
घडून येते. 
 
 वरील स्पष्टीकरणावरून ऄसे चदसून येइल की छपाइमधील वगेवगेळ्या ऄवस्थामंधून जी र्फलरॅुती 
होते ती म्हणजेि छपाइ. व्हॅट रंगासारखे रंग छापताना ते रंग ज्या रासायचनक वातावरणात चवरघळतात 
ऄसे वातावरण बाष्ट्पचिया घडत ऄसतानाि तयार होते. ऄन्य प्रकारच्या रंगानंाही ईपयुक्त ऄसे सबाष्ट्प 
वातावरण चनमाण होत ऄसते. त्यामुळे छपाइ प्रचिया प्रभावी होते. छपाइ संपूणस झाल्यावर काही वळेा 
कापडािा जो भाग ऄचजबात छापला जाउ नये (पाढंरा शुभ्र रहावा) ऄसे अपल्या मनात ऄसते, त्यावर 
रंगािा सूक्ष्मपणे पचरणाम झालेला चदसतो. ऄशा वळेी हे छापील कापड साबूच्या द्रावणाने व केव्हा केव्हा तर 
चवरंजक द्रावणाने (Bleaching solution) धवन कापडािा न छापलेला भाग स्वच्छ करावा लागतो. 
 
कापडावर छपाई करण्याचा मुख्य हेतु 
 
 * वर चदलेल्या तपशीलावरून जेव्हा कापडािा सवस भाग न रंगचवता ठराचवक रंगाकृचत कापडावर 
चनमाण करायच्या ऄसतात तेव्हा त्या रंगाकृचत चवणकामामध्येही कापडावर अणता येतील. पण चवणकामात 
मागावरील ―ताणा‖ व काडं्ातूंन भरला जाणारा बाणा हव्या त्या प्रमाणात व रंगाचं्या छटातं तयार करण्यास 
चजतका खिस येतो त्यापेक्षा छपाइने ऄशा रंगाकृचत चनमाण करायला चकतीतरी कमी खिस येतो. चशवाय 
छपाइचिया ही चवणकामापेक्षा कमी वळेात होउ शकते. 
 
 * चवणकामात ज्या रंगकृतींना ऄचतशय गंुतागंुतीच्या ऄवस्थातूंन जाव ेलागते त्यापेक्षा छपाइचिया 
चकती तरी सुलभ व चवचवधतेने नटलेली ऄशी ऄसते. त्यामुळे छपाइकडे तंत्रज्ञािे ऄचधक लक्ष वधेले जाते. 
 
 रंगाइच्या दीघस प्रचियेमध्ये रंगािा जो पके्कपणा ऄनुभवाला येतो त्यापेक्षा छपाइिी प्रचिया कमी 
पके्कपणािी ऄसते. वारंवार धुण्याने छपाइिे रंग चर्फके पडण्यािा संभव ऄसतो. चवणकामामंधील रंगाकृचत 
चटकाउ ऄसतात. ईत्पादनाच्या दृष्टीने चविार केला ऄसता छपाइच्या चवचवध प्रकारामंध्ये पुढे चदल्याप्रमाणे 
ईत्पादनक्षमता ऄसते. 
 
िमाकं छपाइिा प्रकार ईत्पादन क्षमता-दर पाळीस (८ तासाचं्या) 

१ छपाइ टेबलावर हात छपाइ  ५५० ते ६०० मीटर 

२ स्वयंिचलत फ्लॅट-बेड स्िीन प्रप्रप्रटग यंत्र सवससाधारण यंत्रावर ३००० ते ३५०० मीटर नव्या 
सुधाचरत यतं्रावर दर पाळीला ५००० ते ८००० 
मीटर 

३ रोलर प्रप्रप्रटग यतं्र १२००० ते १४००० मीटर 

४ रोटरी स्िीन प्रप्रप्रटग यंत्र १५००० ते १७००० मीटर 

५ रॅन्स्र्फर प्रप्रप्रटग यतं्र १००० ते ५००० मीटर 
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छपाई प्रणक्रया 
 
 छपाइिे वगेळे प्रकार व चनरचनराळी यंते्र याकंडे लक्ष देण्यापूवी छपाइप्रचियेिे एकंदर स्वरूप कसे 
ऄसते ते समजून घेणे आष्ट अहे. छपाइसंबधंी पुढील मुदे्द ध्यानात ठेवाव.े 
 
 ◈ रंगाकृणत– कापड चविी खाते एखादा छापील कापडािा नमुना छपाइ खात्याकडे पाठवनू 
नमुन्याबरहुकूम, नमुन्याप्रमाणे पचरणामकारक ऄथवा अणलेल्या नमुन्यावर अधाचरत पण स्वतंत्र रंगाकृचत 
हवी ऄसल्यािे कळवते. रंगतज्ञ, कलावतं यािेंशी ििा करून छपाइ व्यवस्थापक दृश्य रंगािंी व 
चनवडलेल्या रंगप्रकारामंधील आष्ट ऄशा रंगािंी वा रंगचमरॅणािंी योजना करतो. प्रत्येक रंगाच्या रासायचनक 
गुणधमाला ऄनुसरून, माल चकती छापावयािा हे लक्षात अणनू जरूर चततके रंग व साहाय्यक रसायन 
द्रव्ये मागवनू घेतो. 
 

 ◈ छपाई णमश्रण– (Printing Paste) छापावयािा माल, चकती काळपयंत एकाि घटकािें छपाइ 
चमरॅण वापराव ेलागेल, कापडािे रासायचनक स्वरूप व छपाइ चकती टके्क (%) या सवस गोष्टींिा चविार 
करून पढुील गोष्टींिी जमवाजमव करुन घ्यावी. 
 
 १) रंग, रंगचमरॅण 
 
 २) रंग चवरघळवण्यासाठी लागणारी रसायने (एक वा ऄनेक), चवद्रावके (Solvents) आत्याचद. 
 
 ३) रंगद्रावण झाल्यावर आष्ट घट्टपणा रंगचमरॅणाला यावा यासाठी लागणारा चिकट पदाथस (ईदा. 
खळ, सरस, गोंद आ.) 
 
 ४) खळ तयार करण्यासाठी योग्य ऄसे जोडबाजूिे पात्र (Jacketted Pan) व वारे्फने गरम 
करण्यािी सोय यंत्रिचलत पितीने पात्रातून छपाइ चमरॅण काढून घेण्यािी सोय (Tilting arrangement), 
पात्रातील चमरॅण सतत हलवण्यािी सोय (Mechanical Stirrer) 
 
 ५) छपाइ चमरॅण गाळून घेण्यासाठी याचंत्रक गाळणी (Strainer) 
 
 रंग चविेत्या कंपनीच्या सूिनेप्रमाणे रंगद्रावण तयार करून, प्रमाणात खळ ऄथवा ऄन्य चिकट 
पदाथस चमसळावा. चिकट पदाथस (Thickener) ऄथवा खळ (Starch Paste) सूिनेवरहुकूम जोड– 
बाजूच्या पात्रात तयार करून घेउन रंगद्रावण त्यात चमसळाव.े छपाइ चमरॅण तयार करण्यासाठी वगेळे 
मोठ्या अकारािे जोड-बाजू पात्र वापराव े छपाइ यंत्र सुमारे ३-४ तास िालले तरी पुरेल आतके छपाइ 
चमरॅण तयार करून घ्याव.े काही वळेा एक संबधं पाळी (८ तास) पुरेल आतके छपाइ चमरॅण तयार करून 
घेणे ऄचधक सोयीिे ऄसते. 
 
 छपाइ वगेवगेळ्या प्रकारच्या यंत्रावर करता येते. चकती माल छापायिा? चकती वळेात छापून झाला 
पाचहजे? छापलेले कापड कशासाठी वापरणार? कोणत्या प्रकारिे छपाइ यंत्र त्वचरत ईपलब्ध अहे? या व 
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ऄशाि प्रश्नावंर यंत्रािी चनवड ऄवलंबून अहे. पूवी चदलेल्या कोष्टकातं यंत्रािंी ईत्पादन क्षमता चदली अहे, 
चतिा चविार करावा. 
 
 यंत्र कोणतेही चनवडले तरी छपाइ प्रचियेतील मुख्य ऄवस्थातूंन कापडास जाविे लागते. त्या 
ऄवस्थािंी थोडक्यात माचहती पुढीलप्रमाणे. 
 
 १) छपाइ चमरॅण छपाइ प्रचियेसाठी ठेवण्यािे पात्र, 
 
 २) या पात्रातून ज्या माध्यमाच्या साहाय्याने छपाइ चमरॅण कापडावर ईठवायिे ते साचहत्य, 
 
 ३) छपाइ चमरॅण माध्यमामध्ये सगळीकडे सारखे पसरण्यािी व्यवस्था 
 
 ४) माध्यमातून एका ठराचवक दाबात छपाइ चमरॅण कापडावर ईमटेल ऄशी ऄवस्था. 
 
छपाईनंतर सुकणवणे 
 
 छपाइ चमरॅण करण्यासाठी जी जी द्रव्ये वापरली ऄसतील व चिकट पदाथात ज्या प्रमाणात पाणी 
ऄसेल त्या प्रमाणात छापलेली रंगाकृचत कमीऄचधक कोरडी ऄगर ओली ऄसणार. संकस्ल्पत अकृतीबाहेर 
छपाइ चमरॅण जाता कामा नये, नाही तर अकृतीिा रेखीवपणा नष्ट होइल. यासाठी छपाइनंतर छापलेला 
भाग लवकरात लवकर सुकचवणे जरूर अहे. हा हेतु मनात धरून छपाइ यंत्राबरोबर यंत्रािाि एक भाग 
म्हणून कापड सुकचवण्यािे यतं्रही चदले जाते. ज्या वगेाने माल छापला जाइल त्या वगेाने तो सुकला पाचहजे 
म्हणून सुकचवण्याच्या यतं्रािी बाष्ट्पीभवनक्षमता (Evaporation Capacity) ही छपाइ चवभागास यथायोग्य 
ऄशी ऄसली पाचहजे. 
 
बाष्ट्प प्रणक्रया (Steam Ageing) 
 
 छपाइ प्रचियेनंतर कापडावर रंगाकृतीिा जो ईठाव ऄचभपे्रत ऄसेल तो परेुपूर चनमाण होण्यासाठी 
ईष्ट्णता व वार्फ यािंा प्रयोग छापलेल्या भागावर करणे अवश्यक अहे. कापड व छपाइ चमरॅणामधील रंग व 
रसायने यािंा संपूणस पचरणाम बाष्ट्पप्रचियेमध्ये होतो. ऄध्या चमचनटापासून ते पाि चमचनटापंयंत हा 
प्रचियाकाल ठेवावा लागतो. चकती वळे वारे्फिा पचरणाम घडू द्यायिा हे रंगाच्या रासायचनक गुणधमावर 
ऄवलंबून. रंग कंपन्याकडून चमळालेल्या सूिनािंा नीट चविार करून बाष्ट्पप्रचिया घडवावी. छपाइचियेच्या 
सवस ऄवस्थामंध्ये बाष्ट्पप्रचिया ही र्फार महत्वािी अहे. 
 
छपाईणवकास व धुलाई 
 
 काही ठराचवक रंग छापले ऄसता बाष्ट्पचियेनंतरही रासायचनक चवकास (Chemical 
Development) करण्यािी जरूरी ऄसते. काही रंगानंा बाष्ट्पचियेमध्येही एखाद्या अम्लािा प्रयोग (Acid 
Ageing) करावा लागतो. ऄशा रीतीने चवकासासाठी वापरली जाणारी रासायचनक द्रव्ये व ऄशी चवकास 
रसायने न वापरावी लागली तरीही, छपाइ चमरॅणातील ईवसचरत भाग कापडावरून धुवनू काढण्यासाठी व 
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ऄचधक स्वच्छ पचरणाम घडून यावा यासाठी साबणाच्या पाण्याने धुवाव े लागते. या कामासाठी ऄखंड 
चवकास-धुलाइ यंत्र माचलका (Developing Soaping and Washing Range) वापरली जाते. छापील 
माल धुताना गरम साबणािे पाणी, गरम पाणी व थंड पाणी ऄशा िमाने कापड धुतले जाते. 
 

 
 

H. साडीचा पदरही छापण्याची सोय असलेले ऑटोमेणटक फ्लॅटबेड स्क्रीन णप्रलटग मशीन 
 

 
 

J. रोटरी स्क्रीन णप्रलटग मशीन 
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 छापून धुवनू तयार झालेले कापड योग्य ऄशा सुकाइ यंत्रावर वाळवले जाते. धुलाइ संबधंािा 
चविार स्वतंत्र प्रकरणामध्ये केलेला ऄसल्यामुळे या प्रकरणात द्यावयािी जरुरी नाही. माल वाळवताना 
सुरकुत्या पडणार नाहीत यािी काळजी घ्यावी. कापडािा पन्हाही व्यवस्स्थत ठेवला जाइल आकडे लक्ष 
पुरवाव.े 
 
छपाई यतं्राचे प्रकार 
 
 पूवी चदलेल्या एका पचरच्छेदामध्ये कोणत्या प्रकाराने छपाइ केल्यास ईत्पादन कमी ऄगर ऄचधक 
चमळते हे दाखचवले अहे. प्रत्येक यंत्रािी तपचशलवार माचहती स्थळाभावी जरी येथे देणे शक्य नसले तरी या 
प्रत्येक प्रकारच्या यंत्रािी सवससाधारण माचहती थोडक्यात पुढे चदली अहे. 
 
१) हाताने छपाई 
 
 हाताने टेबलावर कापड छापण ही या प्रकारातील मुख्य बाब. प्रत्यक्ष छपाइ मात्र वगेवगेळ्या 
पितीने करता येते. ती पढुीलप्रमाणे– 
 
 अ) ब्लॉक लप्रलटग– कापडावर रंगाकृचत ईठचवण्यासाठी लाकडािे ठसे करून अकृती ईठचवण्यात 
येते. कागद छापायला जसे जस्ताच्या प्लेटावर ऄगर चशळावर अकृती ईठवनू छपाइ करतात त्यािप्रमाणे 
लाकडाच्या ठोकळ्यावर आष्ट अकृचत कोरून ठसे म्हणजे ―ब्लॉक‖ तयार करतात. टेबलावर कापड पसरून 
―ब्लॉक‖ छपाइ चमरॅणात बडुवनू रंगाकृती कापडावर ईठवतात. पुढच्या सवस प्रचिया आतर छपाइप्रमाणेि 
केल्या जातात. 
 
 ब) स्टेटन्द्सल अथात स्पे्र णप्रलटग– जाड कागद ऄगर पत्रयाच्या तुकड्ावरून आष्ट अकृतीिा भाग 
कोरून काढून टाकला म्हणजे छपाइयोग्य तुकडा तयार होतो. र्फवारा (स्पे्र) पंपाच्या साहाय्याने या कोरून 
काढलेल्या भागावर, रंगािा र्फवारा मारला म्हणजे न कोरलेला कापडािा भाग तसाि रहातो व रंगाकृती 
कापडावर ईठते. स्पे्र चप्रप्रटग झाले म्हणजे ईवसचरत चिया पूवी वणसन केल्याप्रमाणे करून छपाइ पूणस करावी. 
 
 क) स्क्रीन लप्रलटग– जाळीदार कापड, ईदा. ऑगंडी, बोस्ल्टंग चसल्क, गॉज चसल्क (नायलॉन) व 
कधी कधी ब्राँझ ऄथवा कॉपर गॉज यावर पटकन वाळणाऱ्या लॅकरच्या साहाय्याने अकृती नसलेला भाग 
बुजवनू टाकतात. या अकृती नंतर व्हार्भनशच्या साहाय्याने पक्क्या करण्यात येतात. ऄशा रीतीने तयार 
झालेला स्िीन लाकडी ऄगर लोखंडी िौकटीत घट्ट बसचवलेला ऄसतो. टेबलावर कापड नीट पसरून या 
अकृचतयुक्त िौकटीमधून छपाइ चमरॅणाच्या साहाय्याने रंगाकृचत ईठवतात, छपाइनंतरच्या सवस चिया पूवी 
वणसन केल्याप्रमाणे पूणस करतात. 
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आटोमॅणटक फ्लॅट-बेड स्क्रीन लप्रलटग मशीन व जेट ड्रायर 
 
२) स्वयचंणलत फ्लॅट बेड स्क्रीन लप्रलटग यतं्र 
 
 वर ईल्लचेखलेल्या स्िीन प्रप्रप्रटग प्रमाणेि या यंत्रावर छपाइ केली जाते. पण पुढील सवस हालिाली 
म्हणजे– स्िीन सरकवणे, ईिलला जाणे, स्िीनवर पट्टी सरकवणे, टेबलावरील कापड पढेु सरकणे 
आत्यादी अपोअप होतात. छपाइ चमरॅण तेवढे हाताने टाकाव ेलागते. साड्ािें पदर छापण्यासाठी (Cross 
Border Printing) खास याचंत्रक व्यवस्थाही ऄशा यंत्रात बसवनू घेता येते. ऄशा यंत्राला जोडूनि छापलेले 
कापड सुकचवण्यािीही योजना ऄसते. दर चमचनटाला १२ ते १८ मीटर कापड या यतं्रावर छापले जाते. या 
पेक्षा ऄचधक ईत्पादन चमळणारी यंते्रही झाली अहेत. 
 
३) रोलर लप्रलटग यतं्र 
 
 छपाइकाम वगेाने व्हाव ेम्हणनू या यंत्रामध्ये सपाट टेबलाऐवजी मोठ्या व्यासािा रूळ वापरलेला 
ऄसतो. ताबंे ऄगर ऄल्युचमचनयम ऄशा धातंूच्या ऄंदाजे १२·५ सें. मी. व्यासाच्या रुळावर अकृती कोरली 
जाते. मोठ्या रुळासभोवती कापड आष्ट वगेाने चर्फरवले जाते. त्याि वळेी रंगाकृती कोरलेला रूळ छपाइ 
चमरॅणामधून जरूर तेवढे चमरॅण कोरलेल्या जागी ईिलून कापडावर दाबला जातो. दाबामुळे 
छपाइरुळावरील चमरॅण कापडावर ईमटते व छपाइचिया पार पडते. ज्या पात्रातून छपाइ चमरॅण ईिलले 
जाणार त्या पात्रात एक लहान व्यासािा रूळ चर्फरेल ऄसा बसचवलेला ऄसतो. पात्रातून छपाइ चमरॅण 
ईिलून ते छपाइरुळावर पसरचवण्यािे काम हा छोटा पुरवठा रूळ करतो. छपाइ स्वच्छ, तसेि वगेाने व 
बहुरंगी व्हावी यासाठी चवचवध भाग अपापले काम िोखपणे करतात. रोलर प्रप्रप्रटग यंत्र ४० ते ८० मीटर दर 
चमचनटाला या वगेाने छपाइ करते व त्याि वगेाने छापलेले कापड सुकवले जाउन यंत्रामधून दुसऱ्या 
टोकाला बाहेर पडते. सुमारे ६ तास तरी छपाइ िालेल आतका माल छापायला ऄसावा म्हणजे बरे. 
छपाइनंतरच्या आतर सवस चिया पूवी केल्याप्रमाणे पार पाडाव्या. 
 
४) रोटरी स्क्रीन लप्रलटग यतं्र 
 
 रोलर प्रप्रप्रटग व ऄखंड स्िीन प्रप्रप्रटग या दोन यंत्रामंधील मुख्य कल्पनािंा संयोग होउन रोटरी 
स्िीन प्रप्रप्रटग यतं्र तयार झाले. तंत्रज्ञाचं्या मनात ही योजना आसवी सन १९४५ पासूनि घोळत होती. 
युरोपातील वगेवगेळ्या तंत्रज्ञानंी अपले ज्ञान पणास लावनू ऄशा तऱ्हेने छपाइयतं्र व्यापारी दृष्ट्ट्या कसे 
चकर्फायतशीर होइल यासाठी प्रयोगावर प्रयोग केले. १९६७ ते १९७१ या काळात हॉलंड व स्स्वत्झलंड 
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मधील दोन कारखान्यानंी अपली रोटरी स्िीन यतें्र चविीस ठेवली. आतर देशानंीही लवकरि त्यािंा चकत्ता 
चगरवला. सुरुवातीिी काही वषस लोकचप्रयता चमळाली नाही, परंतु ईत्पादन व छपाइिा दजा या दोन्हींमध्ये 
ही यंते्र ऄन्य यंत्रापेक्षा रॅेष्ठ ऄसल्यािे लवकरि चदसून अले व सन १९७५ नंतर ऄशा प्रकारच्या यंत्रानंा 
कमालीिी मागणी येउ लागली. १९८० िे सुमारास भारतीय कारखान्यानंीही अपल्या देशात ऄशा 
प्रकारिी छपाइ यंते्र बनचवली. हे प्रकरण चलहीत ऄसतानाच्या काळात म्हणजे सन १९८३ च्या सुरुवातीस 
भारतीय कापड ईद्योगधंद्यात ऄशा पितींिी सुमारे १२५ यंते्र वापरली जात अहेत. 
 

 
 

रोटरी स्क्रीन णप्रलटग मशीन (रेखाणचत्र) व जेट ड्रायर 
 
 रोटरी स्िीन प्रप्रप्रटग यंत्रािे मुख्य भाग म्हणजे चर्फरत्या रुळाऐवजी सतत चर्फरणारा रंुद व रबरी 
पट्टा व धातूच्या छपाइरुळािे बदली सचित्र छपाइ रूळ. छपाइचमरॅणािा पुरवठा पपंाच्या साहाय्याने थेट 
छपाइ रुळाच्या अतल्या भागात होतो. रबरी पट्ट्ट्यावरून जाणाऱ्या कापडावर हवचे्या जरूर चततक्या 
दाबाने छपाइ रूळ दाबला जातो व ५० ते ९० मीटर दर चमचनटास आतक्या जलदपणे छपाइ होउ शकते. 
छापील कापड सुकचवणे व शषे सवस चिया ठराचवक तऱ्हेने पार पाडतात. रोटरी स्िीनमुळे छपाइ ऄचधक 
ईठावदार होते. त्यामुळे रोलर प्रप्रप्रटग तंत्र हळूहळू मागे पडत िालले अहे. 
 
५) रॅन्द्स्फर लप्रलटग यतं्र 
 
 मानवािी कल्पनाशचक्त सतत सतत नवीन रूपे धारण करीत ऄसते. वषेभषेूतील नाचवन्य, ऄचधक 
ईत्पादन, नफ्यातील वाढीकडे लक्ष, यामुळे यंत्रािें नमुन्यावर नमुने सतत बनचवले जात ऄसतात. 
रसायनशास्त्र व ऄन्य ईद्योगधंदे यातही सतत सुधारणा होत ऄसतात. कधी कधी योगायोगानेि काही शोध 
लागतात व नवीन रिना चनर्भमल्या जातात. रान्समधील एक तंत्रज्ञ एकदा अपली गरम आस्त्री टेबलावरून 
ईिलून ठेवायिी चवसरला. त्यामुळे टेबलावरील रंग कापडावर ईमटला. या घटनेिे पयसवसन रॅन्स्र्फर 
प्रप्रप्रटग यंत्र चनमाण होण्यात झाले. 
 
 वर ईल्लेचखलेली ऄकस्स्मत घटना कशी घडली यािे कारण शोधता ऄसे अढळून अले की 
टेबलावर ज्या रंगािे चठपके पडलेला कागद राचहला होता, त्या कागदाला आस्तरीिी ईष्ट्णता लागल्यावर 
त्या रंगाच्या कणािें संप्लवन झाले. रंगकण टेबलावर पडलेल्या कापडावर अकर्भषत झाला. हे कापड 
संपूणस कृचत्रम तंतंूच्या धाग्यािे बनचवलेले होते. ऄचधक तपासणी केल्यावर ऄसेही अढळले की ज्या रंगािे 
चठपके पडले होते त्या ―चडस्पसस‖ रासायचनक गुणधमस ऄसलेल्या रंगाइसाठीही ईपयोग होतो. एखादी चवचशष्ट 
अकारािी अकृचत जर त्या कागदावर चठपक्याचं्या ऐवजी पडली ऄसती तर छपाइसारखा पचरणाम झाला 
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ऄसता. या ऄकस्स्मक घटनेिे सूत्र धरून नोएल डी प्लासे या संशोधकाने रनँ्र्फर छपाइ चिया व रान्स्र्फर 
छपाइयंत्र या दोहोत प्राचवण्य चमळचवले. आ. स. १९६७ मध्ये भरलेल्या अंतरराष्ट्रीय टेक्स्टाइल मशीनरी 
प्रदशसनामध्ये या रें ि रनॅ्स्र्फरिा प्रत्यक्ष प्रयोग दाखचवण्यात अला. थोड्ाि काळात छपाइ कागद व 
रान्स्र्फर छपाइयंत्रािी चनर्भमदी १०।१५ वगेवगेळ्या कारखानदारानंी केली. रॅन्स्र्फर रंगािा छापील कागद, 
ईष्ट्णता देण्यािी व कृचत्रम धाग्यािे कापड व कागद यावर हविेा दाब ऄगर शोषणचिया यािंा ईपयोग, आष्ट 
कालपयंत (१५ ते ४५ सेकंद) कागद व कापड एकत्र ऄसतील ऄशी रिना अचण योचजलेल्या वगेाने कापड 
दाब व ईष्ट्णता या प्रभावाखाली (दर चमचनटाला ६ ते १८ मीटर) ऄपेचक्षत वगेाने िालणे ही रॅन्र्फर छपाइ 
यंत्रामधून ईत्पादन काढण्यािी पित होय. या पितीिे गुणदोष ठळकपणे पुढीलप्रमाणे– 
 
फायदे 
 
 ◈ छपाइिे अधी व नंतर कोणतीही प्रचिया करावी लागत नाही. 
 

 ◈ रंगाचं्या संख्येवर मयादा नाही. जे कागदावर ऄसेल ते कापडावर ईठणार. 
 

 ◈ पाणी वापराव ेलागत नाही. 
 

 ◈ रासायचनक चमरॅण, छपाइ चवकास, धुलाइ अचद प्रचियािंी जरूरी नसल्यामुळे प्रदूषणािी 
शक्यता नाही. चशवाय कमसिाऱ्याचं्या अरोग्यावर कोणताही ऄचनष्ट पचरणाम घडत नाही. 
 

 ◈ छापावयािा माल, यंत्र व छापलेला माल या सवस गोष्टींना र्फारि कमी जागा लागते. 
 

 ◈ कमसिाऱ्यािंी संख्या मयाचदत ऄसते. 
 

 ◈ छपाइ यंत्र हव े तेव्हा िालू व नको तेव्हा बंद करता येते. त्यामुळे कमी मालािी मागणीही पुरी 
करता येते. 
 
ठळक वैगुण्य 
 
 * र्फक्त पॉचलएस्टरसारख्या कृचत्रम धाग्यािें कापड ऄथवा ८० टके्क ऄसा धागा ऄसलेले कापड 
यािेंवरि छपाइ करता येते. 
 

 * रॅन्स्र्फर रंगावर ऄचधक तपमानािा (ईदा. १७० सें. ऄगर वर) ऄचनष्ट पचरणाम होत ऄसल्यामुळे 
रॅन्स्र्फर छपाइ केलेले कापड आस्त्री करण्यास सवसथैव ऄयोग्य ऄसते. 
 

 * ऄन्य छपाइच्या तुलनेने रॅन्स्र्फर छपाइ केलेल्या मालावरिा रंग धुलाइमध्ये पुष्ट्कळि कमी 
चटकतो. 
 

 * छापील कागद थंड हवते ठेवावा लागतो. ऄन्यथा १/१॥ वषानंतर रंग कमी होतो ऄथवा ऄंशतः 
ईडून जातो. 
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 रंगाइ व छपाइ यािंी तुलना केली ऄसे चदसून येइल की छपाइ चियेला ऄचधक कौशल्यािी जरूर 
अहे. या छपाइ चियेिा कापडावंर होणारा पचरणामही ऄचधक अकषसक ऄसतो. 
 
कापड छापण्याचे प्रकार 
 
 चनयोचजत रंग कापडावर छापण्यािे नक्की झाल्यावर तो कोणत्या प्रकारे छापायिा याबाबत चविार 
करावा. छपाइ करण्यािे प्रकार पढुीलप्रमाणे– 
 
 १) सरळ छपाई– छपाइ चमरॅण सवस घटक योग्य प्रमाणात चमसळून केलेले ऄसते. पसंत केलेल्या 
यंत्रावर या छपाइचमरॅणाच्या साहाय्याने थेट छपाइ केली जाते तेव्हा थेट छपाइ ऄथवा सरळ छपाइ ऄसे 
संबोचधतात. नंतरच्या सवस चिया मागे वणसन केल्याप्रमाणे पूणस कराव्या. 
 
२) णडस्चाजष छपाई 
 
 सरल रंग (Direct Dyes) बहुधा ॲझो रासायचनक रिनेने युक्त ऄसतात. सरळ रंगाने रंगचवलेल्या 
कापडावर ह्या रासायचनक रिनेिे चवघटन (Discharge) करणाऱ्या छपाइ चमरॅणाने छापकाम केले ऄसता 
चवघचटत रंग कापडावरून चनघून जातो. ऄशा रीतीने अधी रंगचवलेल्या कापडावर जेव्हा ―चडस्िाजस‖ म्हणजे 
―चवघटक‖ चमरॅणाने रंग काढून टाकला जातो त्या पितीस चडस्िाजस छपाइ ऄसे म्हणतात. कापडावर जो 
रंग चदलेला ऄसेल तो लघुकरण (Reduction), गुरूकरण (Oxidation) ऄथवा ऄन्य रासायचनक 
प्रचियाचं्या साहाय्याने छपाइच्या योगाने जेव्हा नष्ट केला जातो तेव्हा चडस्िाजस छपाइ झाली ऄसे म्हणतात. 
चडस्िाजस झालेला भाग स्वच्छ पाढंरा चदसावा म्हणून संचमरॅणामध्ये प्रझक ऑक्साइड (ZnO) ऄथवा 
चटटॅचनयम डायॉक्साइड (TiO₂) ॲझो रंगाच्या चवघटनासाठी राँगोलाइट या रसायनािा ईपयोग करतात. 
चडस्िाजस छपाइ करण्यासाठी रंगचवलेल्या भागावर योग्य पचरणाम घडवनू अणील ऄसे रसायनचमरॅण 
वापराव.े ऄथात रंगािी जशी रासायचनक रिना चतला ऄनुसरून चडस्िाजस-छपाइ-चमरॅण वापराव ेलागते. 
 
 कापडावरील प्रथम रंगाइ केलेला रंग जेव्हा चडस्िाजस पितीने छापायिा त्यावळेी छपाइ-चमरॅणात 
चडस्िाजस रसायनािा पचरणाम न होणारा रंग वापरला तर मूळ रंगािे चवघटन व नवीन रंगािी छपाइ या 
दोन्ही चिया एका छपाइ चमरॅणाच्या ईपयोगाने पार पाडता येतात. ऄशा रीतीने केल्या जाणाऱ्या छपाइस 
―रंगीत चडस्िाजस‖ ऄसे म्हणतात. या छपाइ प्रकारािी दुहेरी चिया ऄसते. 
 
 ऄ) लघुचियेद्वारा (Reducing Agent) मूळ रंग (रंगचवलेला ऄगर छापलेलाही) घालवणे. 
 
 ब) या रंग घालचवलेल्या जागी नव्या रंगािी छपाइ घडवनू अणणे. 
 
 मूळ रंग व नव्याने छापला जाणारा रंग या दोहोंमध्ये रंगसंगचत ऄथवा रंग चवरोध या दृष्टीने 
खुलणारा ऄसा ऄन्योन्यसंबधं ऄसावा. तसेि रासायचनक रिना व छापील कापडािा प्रत्यक्ष वापर या 
बाबतीतही या दोन रंगात शक्य चततका समतोल ऄसावा. दोन रंगात चमरॅ रंगचवल्या जाणाऱ्या कापडावर 
रेचझस्ट छपाइ केली ऄसता ऄेक रंग चडस्िाजस होउन छान छपाइ होउ शकते. 
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 एका चवचशष्ट रंगाच्या साहाय्याने कापड रंगवायिे ऄसेल तेव्हा, चवचशष्ट रासायचनक चमरॅणाने छपाइ 
केली ऄसता, छापलेला भाग रंगति नाही. ऄशा पितीने जी छपाइ केली जाते तेव्हा त्या प्रचियेस रेचझस्ट 
छपाइ ऄसे म्हणतात. या पितीस रासायचनक रेचझस्ट (Chemical Resist) ही संज्ञा अहे. 
 
 रासायचनक पदाथांिा ऄवलंब न करता केवळ धाग्यामध्ये होणारा रंगप्रवाह ऄडवनू जेव्हा अकृती 
ईठवली जाते तेव्हा मेकॅचनकल रेचझस्ट छपाइ ऄसे म्हणतात. मेकॅचनकल रेचझस्टिे दोन प्रकार– 
 
 १) रंगाइपूवी मेणासारखा पदाथस कापडावर छापून वाळचवणे व नंतर रंगाइ करणे. रंगाइ करताना 
मेण चशरलेला भाग रंगत नाही, बाकीिा रंगतो. सुप्रचसि ―बाचटक‖ छपाइ हे या प्रकारातील ईत्तम ईदाहरण 
होय. 
 
 २) बाधंणी– राजस्थान, ईत्तर प्रातं या बाजूला बाधंणी छपाइ ऄजूनही ऄचतशय ईत्तम प्रकारे केली 
जाते. बारीक दोऱ्यािा ईपयोग करुन तलम कापडावर अकृचतबधंाप्रमाणें गाठी मारून घेतात. नंतर 
केलेल्या रंगाइमध्ये गाठींमध्ये रंगािा प्रवशे न झाल्यामुळे तो भाग स्वच्छ राहातो व बाकीिा रंगतो. 
कौशल्यपूणस गाठी मारून रंगचवलेली बाधंणी र्फारि मनोहारी चदसते. 
 
 रेचझस्ट पितीिा ईपयोग खालील रंग वापरले तर करता येतो. नॅपयॉल, व्हॅट, आंचडगोसोल, 
ॲचनलीन ब्लॅक आ. 
 
 छपाइ चमरॅणािा ईल्लेख पूवी अला अहे. परंतु छपाइिी कला ही बव्हंशी छपाइ चमरॅणाच्या प्रतीवर 
व योग्यायोग्यतेवर ऄवलंबनू अहे. चनरचनराळे रासायचनक पदाथस व रंग ठराचवक पितीने ठराचवक 
प्रमाणात व एका चवचशष्ट िमानेि चमसळले जाणे युक्त ऄसते. ऄचधक तपशील देणे या चठकाणी शक्य नसले 
तरी रासायचनक पदाथस कोणत्या गुणधमांप्रमाणे घेण्यािी जरूर ऄसते ते थोडक्यात पढेु चदले अहे. 
 
 १) रंगद्रव्ये (एक ऄगर चमरॅण) – या रंगासंबधंी माचहती रंगाइ या प्रकरणात चदली अहे. सवस 
साधक बाधक चविार करून रंगािी/रंगािंी चनवड करावी. 
 
 २) चमरॅण घट्ट करणारे पदाथस (Thickening Agent) – ईत्तम रंगचमरॅण रंगकणािंी समप्रमाणात 
वाटणी व कापडावर आष्ट चठकाणीि छपाइ चमरॅण रहाव े यासाठी योग्य गुणधमािा पदाथस चनवडणे जरुर 
अहे. 
 
 ३) अम्ल ऄथवा ऄल्कधमी पदाथस (Acids and Alkalies) – छपाइसाठी जो ऄगर जे रंगद्रव्य 
वापरले जाणार त्याच्या गुणधमांना ऄसे ऄम्ल ऄगर ऄल्कली वापरन्यात ईत्तम अचण चटकाउ चमरॅण तयार 
होते. 
 
 ४) गुरूकारक व लघुकारक पदाथस (Oxidising & Redicing Agents)– छापलेल्या रंगािा 
कापडावर योग्य ऄवस्थेमध्ये चवकास झाला तर छपाइ ईत्तम होते. यासाठी रंगाच्या गुणधमांना ईपयुक्त ऄसे 
गुरूकारक ऄथवा लघुकारक द्रव्य वापरणे जरूर अहे. 
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 ५) साहाय्यक पदाथस (Assisants)– छपाइ व त्यानंतरच्या छपाइ पूणावस्थेला नेणाऱ्या सवस चिया 
घडत ऄसताना काही चवचशष्ठ रासायचनक मदतनीसािंी जरूर लागते. रंग पूणसपणे कापडावर बसणे, 
ईमटणे, खुलणे यासाठी ऄशा साहाय्यकािंी गरज लागते. ऄशा साहाय्यक पदाथात चवचशष्ठ चिकट पदाथस 
चवद्रावक (Solvents) व खास साहाय्यक (Catalysts) यािंा समावशे ऄसतो. 
 
 ६) बंधक– (Mordants) सवससाधारण छपाइसाठी बधंकािंी जरूरी नसते. परंतु मॉरडण्ट रंग 
भास्स्मक (Basic) रंग यािंी छपाइ नीट होण्यासाठी तुरटी, ॲल्युचमचनयम, क्षार आत्याचद बंधकािें मौल्यवान 
साहाय्य घ्याव ेलागते. 
 
 पूवी चनवदेन केल्याप्रमाणे छपाइिी कला ही बरीि गंुतागंुतीिी पण र्फार महत्वािी अहे. या 
प्रचियेिा योग्य परामषस येथे घेता येत नाही. चजज्ञासूंनी या चवषयावर ऄचधक तपशीलवार वािन करणे आष्ट 
अहे.  
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१२. कापड सुकणवणे 
 
 यापूवीच्या प्रकरणातं ज्या ज्या रासायचनक वा ऄन्य प्रचियािंा ईल्लखे अला अहे त्या प्रत्येक 
प्रचियेनंतर सूत, तंतू ऄगर कापड वाळवाव ेलागते. चगऱ्हाइकाकडे, कारखान्यात, ऄगर गोदामात जेव्हा 
कापड व तत्सम माल द्यावयािा ऄसतो तेव्हा तो कोरडाि ऄसावयास हवा. ऄन्यथा, दमट वातावरणात 
चनमाण होणाऱ्या कापड खाणाऱ्या सूक्ष्म जीवाकंडून ते खराब केले जाते. ऄनेक वेळा डाग पडतात व ते डाग 
काढताना कापड र्फाटून जाण्यािा दाट संभव ऄसतो. ज्या ऄवस्थेतील माल ऄसेल ईदा. मोकळा तंतू, 
सुताच्या लडी, सूतगंुड्ा, कापड आ. त्याला ऄनुरूप ऄशा तऱ्हेने वाळचवण्यािी म्हणजेि सुकचवण्यािी 
चिया घडचवली पाचहजे. सुकचवण्यास घेण्यास चवलंब झाला तर खात्यात पडून राचहल्यामुळे मालाच्या 
वगेवगेळ्या भागात पाण्यािे वगेवगेळे प्रमाण ऄसू शकेल. ऄसा माल वाळचवताना ईष्ट्णता (ईष्ट्ण हवा) योग्य 
चततक्या प्रमाणात न लागत, कमी ऄचधक प्रमाणात लागेल. ऄसे घडू नये म्हणनू सवस मालामध्ये पाण्यािे 
सारखे प्रमाण करून घेता अले तर बरे. त्यायोगे सुकचवण्यासाठी वापरले जाणारे ईष्ट्णमाध्यम सगळीकडे 
सारखा पचरणाम घडवनू अणू शकेल. कापड सुकचवणे ऄसेल तेव्हा या समाद्रसतेबरोबरि अणखी काही 
गोष्टी साध्य करून घेता येतात. त्या पुढीलप्रमाणे– 
 
 १) कापडाच्या सवस भागावंर सारखी अद्रसता प्रस्थाचपत करणे. 
 
 २) ब्लीप्रिगसारख्या प्रचिया पूणसपणे खुलून चदसाव्यात म्हणून नीळ, चटनॉपॉल यासारखे पदाथस 
कापडावर िढचवणे. 
 
 ३) काही ठराचवक प्रकारिे कापड जास्त कडक ऄशा स्वरूपात बाजारात याव ेऄशी ऄपेक्षा ऄसते. 
काही वळेा ते ऄचधक वजनदार व्हाव ेऄशीही कल्पना ऄसते. ऄशा पचरणामासंाठी ईपयुक्त ऄशा रासायचनक 
द्रव्यािंा प्रयोग सुकचवण्यापूवी पप्रडग मगँल या यंत्रावर घडवावा लागतो. 
 
 ४) काही दजेदार कापडािा स्पशस चववचक्षत तऱ्हेिा ऄसावा लागतो. त्यािप्रमाणे काही कापड 
बाजारात पाठचवताना मुलायम, िमकदार प्रकवा ऄन्य ऄपेचक्षत गुणधमांसचहत ऄसतील यािाही बंदोबस्त 
करणे सुकचवण्यापूवीि करावा लागतो. सुती कापडाला वारंवार सुरकुत्या पडतात, दमट हवते ओलसर 
होते व ते लवकर मळत ऄसल्यावर वरिेवर धुवाव ेलागते. गेल्या काही वषात ऄशा कापडाला ―वॉश ऄँड 
वऄेर‖ चर्फचनश देण्यासाठी काही कृत्रीम रेचझन््, िा ईपाय करण्यािा ईत्तम ईपिम चनघाला अहे. या व 
आतर गुणधमांना ईपयुक्त ऄसे चर्फचनप्रशग चमरॅण पपॅ्रडग मगँल या यंत्रावर कापडावर िढचवता येते. ही 
प्रचिया सुकचवण्याच्या यंत्रात माल जाण्यापूवी काही क्षणि करावयािी ऄसते. त्यासाठी पचॅडग मगँल (दोन 
ऄगर तीन रोलर ऄसलेला) हे सवात ईपयुक्त ऄसे यतं्र होय. मगँल झालेला माल चवलंब न लागता 
वाळचवण्यास हवाि. त्यासाठी सुकाइ यंत्र वापरले जाते. 
 
कृणत्रम तंतंूचे कापड व णमश्र कापड सुकणवणे 
 
 संपूणस कृचत्रम तंतंूच्या धाग्यानंी चवणले जाणारे कापड जरा चवसचवशीत ऄसते. कारण वापरलेला 
कृचत्रम तंतू ताणला जाउ शकतो. एका ठराचवक तणावाखाली व चववचक्षत ईष्ट्णतामानात जर हे कृचत्रम 
धाग्यािें कापड सुमारे २५ । ३० सेकंद राचहले तर त्या ऄवस्थेतील धाग्यािा अकार स्स्थर होतो. ऄशा 
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तऱ्हेने स्स्थरता प्राप्त झाली की नंतर वापरताना कापडाच्या अकारमानात बदल होत नाही. कापडािा 
चवसचवशीतपणा जाउन जरा ऄचधक दमदारपणाही येतो. या खास गुणधमामुळे कृचत्रम धाग्यािे कापड 
वाळचवताना सुमारे २००° (सेस्न्टगे्रड) आतके तपमान कायम ठेवाव ेलागते. सवससाधारण कापड वाळचवताना 
सुकचवण्याच्या यंत्रात १५०° सेस्न्टगे्रड ते १६०° सेस्न्टगे्रड आतके तपमान ऄसते या प्रचियेस ―थमोसेप्रटग‖ 
ऄथवा ―हीटसेप्रटग‖ ऄसे म्हणतात. सचंमरॅ धाग्यािे कापड सुकचवण्यािे वळेी कापडातील संपूणस कृचत्रम 
तंतूच्या भागाला ही थमोसेप्रटगिी प्रचिया घडवावीि लागते. सुतािा ऄंश कापडात ऄसतो त्याला 
चर्फचनप्रशग चियेिी जरूरी ऄसते. तेव्हा चमरॅ कापड पचहल्यादंा चर्फचनप्रशग व सुकचवणे व नंतर हीट सेप्रटग 
ऄसे दोनदा सुकाइ यंत्रावर िालवाव ेलागते. 
 
तंतूची नैसर्गगक आद्रषता 
 
 मागे चदलेल्या अकृचतमध्ये कोणत्या ऄवस्थेमधील तंतंूना कशा पितीने वाळवाव े लागते त्यािा 
तपशील चदला अहे. प्रास्ताचवक माचहतीमध्ये वगेवगेळ्या तंतंूिे (म्हणजेि धाग्यािे ऄथवा कापडािे) 
गुणधमस थोडक्यात चदलेले अहेत. कोणत्याही ओल्या प्रचियेनंतर (Wet Process) जेव्हा सुकचवण्यािी 
म्हणजे वाळचवण्यािी जरूरी ऄसते तेव्हा त्या संदभात प्रत्येक तंतूत चनसगसतःि जे अद्रसतेिे प्रमाण ऄसते ती 
अद्रसता चविारात घेणे महत्वािे अहे. तंतंूच्या नैसर्भगक अद्रसतेपेक्षा खूप कमी ऄगर खूप जास्त अद्रसता 
सुकचवण्याच्या चियेच्या शवेटी ऄसून िालणार नाही. 
 

वरील णववचेनाचे आधारे सुकणवण्याच्या एकंदर णक्रयेचे पुढील प्रकारे वगीकरण करता येते. 
 

 
 
 
अद्रसता म्हणजेि दमटपणा प्रकवा पाण्यािे प्रमाण चनसगस चसि ऄसते. म्हणून कोणताही माल यंत्रामधून 
सुकून बाहेर पडताना त्या मालात चशल्लक ऄसलेले पाण्यािे प्रमाण हे नैसर्भगक प्रमाणाच्या शक्य चततक्या 
जवळिेि हव.े ऄसे झाले ऄसता वाळचवण्यािा खिस योग्य चततकाि येइल. पुढे चदलेल्या कोष्टकात 
सवससाधारणपणे वापरल्या जाणाऱ्या नैसर्भगक अद्रसता (Moistore Regain) चदली अहे. या कोष्टकािा 
ईपयोग सुकचवण्यािी प्रचिया सुलभ व ईत्तम करण्यासाठी अवश्यक अहे. 
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तंतू नैसर्भगक अद्रसता  
% 

तंतू  नैसर्भगक अद्रसता  
% 

कापूस ८ नायलॉन  ४ 

लोकर १५ हायटेनॅचसटी नायलॉन ४ 
खरे रेशीम ११ पॉचलएस्टर ०·४ 

ज्यूट (गोणपाट) १२ हाय टेनॅचसटी पॉचलएस्टर  ०·४ 

कृचत्रम रेशीम स्व्हस्कोझ १४ ॲचिचलक १·५ 

हाय टेनॅचसटी स्व्हस्कोझ १२   
 
 वरील कोष्टकावरून ऄसे चदसून येइल की तंतंूिी नैसर्भगक अद्रसता ०·४% पासून ते १५% पयंत 
ऄसते. म्हणजे वगेवगेळ्या तंतंूिी सुकचवण्याच्या यंत्रामधून बाहेर पडताना ऄपेचक्षत अद्रसता तंतूसापेक्ष अहे. 
यासाठी प्रत्येक जातीिे कापड वाळचवताना योग्य ती काळजी घेणे अवश्यक अहे. 
 
माल वाळणवताना णफणनलशग णमश्रणामुळे पडणारा फरक 
 
 कोणताही प्रचिया झालेला माल वाळचवताना पुढील मुदे्द लक्षात ठेवाव.े 
 
 १) माल वाळून यंत्राबाहेर पडताना त्यामधील अद्रसता त्या तंतूच्या ऄगर तंतूचमरॅणाच्या नैसर्भगक 
अद्रसतेच्या जास्तीत जास्त जवळ ऄसणे अवश्यक अहे. 
 
 २) माल वाळचवण्यासाठी दुसऱ्या खात्यातून पाठचवण्यात येतो तेव्हा त्यामधील तंतूच्या गुणधमास 
ऄनुसरून व अधीच्या प्रचियायतं्रात चकती दाबाखाली माल बाहेर काढण्यात अला त्यावर ऄवलंबून 
मालात पाण्यािे प्रमाण ५०% ते १००% ऄसू शकते. 
 
 ३) मालामधील एकंदर अद्रसता सुकचवण्याच्या चियेस सुरुवात झाली की मालातील पचहला 
पाण्यािा ऄंश घालचवण्यास र्फारसा चवलंब लागत नाही. परंतु जसजसे अद्रसतेिे प्रमाण कमी होत जाते 
तसतसे पाणी सुकून जाण्यािा वगे कमी कमी होत जातो. आतर सवस ऄवस्था सारखी ऄसेल तर नैसर्भगक 
अद्रसता चजतके टके्क ऄसेल चततक्या प्रमाणाच्या जवळ पाण्यािे प्रमाण ऄसते तेव्हा अद्रसता कमी होण्यािा 
वगेही सवांत कमी ऄसतो. 
 
 ४) वाळचवण्यािी चिया िालू ऄसता काही अकस्स्मक कारणाने जर माल पुढे जाण्यािा थाबंला 
तर जास्त वळे ईष्ट्णतेिा ऄचनष्ट पचरणाम मालावर होण्यािा संभव ऄसतो. 
 
 ५) चर्फचनप्रशग चमरॅण ऄसलेला माल जेव्हा सुकचवण्यात येतो तेव्हा मालामधून पाणी घालवनू 
टाकण्याच्या चियेला काही ऄंशी प्रचतबधं होउ शकतो व त्यामुळे नैसर्भगक अद्रसतेच्या ऄवस्थेप्रत पोिण्यास 
अधी केलेल्या संकल्पापेक्षा ऄचधक काळ लागण्यािा सभंव ऄसतो. वरील ईपच्छेद (४) मध्ये चनदेचशलेला 
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मालािी गचत थाबंल्यास होणारा ऄचनष्ट पचरणाम चर्फचनप्रशग चमरॅण ऄसलेल्या कापडावर ऄचधक ऄसू 
शकतो. 
 
 ६) मालातील अद्रसता घालचवण्यासाठी ईष्ट्णतेिा ईपयोग करण्यािी जरूर ऄसते. ऄशी ईष्ट्णता 
पुढील प्रकारानंी मालावर पचरणामकारक बनू शकते. 
 
 केवळ वातावरणातील हवा– सुताच्या लडी ऄथवा कापड मोकळ्या हवते टागंनू ठेवल्या तर 
जास्तीिी अद्रसता वातावरणात चमसळून सुकचवण्यािी चिया घडू शकेल. हविेे झोत पंख्याच्या सहाय्याने 
मालावर सोडल्यास वाळण्यािा वगे जरासा वाढेल. पण या पितीत ऄगदी कमी ईत्पादन चमळेल म्हणनू 
चतिा स्वीकार होत नाही. 
 
 अ) तापचवलेल्या धातूिा व मालािा चनकट संपकस  – कापड सुकचवण्यासाठी वारे्फच्या सहाय्याने 
गरम केलेल्या ताबं्याच्या ऄथवा स्टेनलेस स्टीलच्या ५५० चम.मी. व्यासाच्या चसप्रलडरभोवती (चसप्रलडरािंी 
संख्या ईत्पादनावर ऄवलंबनू ६ ते ३० पयंत ऄसते.) आष्ट वगेाने कापड चर्फरवले जाते. चसप्रलडरिा वरिा 
भाग १५०° ते १६०° सें. आतका गरम ऄसतो. सुमारे १५ मीटर ते ८० मीटर चमचनटाला या वगेाने ही चसप्रलडर 
ड्राप्रयग यंते्र कापड वाळव ूशकतात. नवीन ऄधुचनक यतं्रसामग्री तयार झाली अहे. तरीही ऄजून बऱ्याि 
कारखान्यामंध्ये ही यंते्र (Vertical drying ranges) वापरली जातात. ५५० चम. मी. व्यासाच्या चसप्रलडरपेक्षा 
साहचजकि ७५ चम. मी. व्यासािे चसप्रलडर ऄचधक ईत्पादनक्षम ऄसते. 
 
 आ) वारे्फच्या साहाय्याने गरम केलेले वायुचमरॅण पखं्याच्या झोताने धाग्यावर कापडावर सोडणे– 
ही पित र्फार ईपयुक्त ठरली अहे. ही पित ऄनुसरलेल्या यंत्रािंी माचहती पढेु देण्यात अली अहे. 
 
 इ) चवजेच्या ईष्ट्णता चनमाण करणाऱ्या ईपायानंी माल वाळवणे. ईदा. आनरारेड चकरण, आन्िा परॅा 
चकरण आ. 
 
 ई) नवीन तंत्राच्या साहाय्याने पाणी ऄसलेल्या मालामध्येि रेचडओ रीके्वन्सी (Radio frequency) 
चनमाण करणे व जल ऄणूिें चवघटन घडवनू अणनू माल वाळवणे–ही पध्दत गेल्या ३/४ वषांपासून 
पचरृमेकडील देशातं वापरली जाउ लागली अहे. ऄजून भारतात हे तंत्र वापरणे सुरू झाले नाही. रेचडओ 
लहरी सुमारे १४ ते २७ ऄेम. एि. झेड. या पातळीवरच्या ऄसाव्या लागतात. मायिोववे्ह तंत्र वापरूनही 
याि पध्दतीने माल वाळचवता येतो. मात्र मायिोलहरी ८९६ ते २४५० एम. एि. झेड. आतक्या पातळीवरच्या 
वापरल्या जातात. 
 
सुकाई यतं्राची त्रोटक रचना– 
 
 सुकचवण्याच्या प्रचियेसंबधंी एक तक्ता या प्रकरणाच्या सुरुवातीला चदला अहे. त्या तक्त्यामध्ये 
ईल्लेख केलेली यंत्रसामग्री कशा रिनेिी ऄसते यािी माचहती पुढीलप्रमाणे– 
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१) हॉट एअर चेंबर 
 
 एका वळेेला मोकळा तंतू, सुताच्या लडी ऄथवा सुताच्या गंुड्ा चकती चकलोगॅ्रम वाळचवण्या क्षमता 
हवी यािा ऄंदाज घेउन त्याप्रमाणे िेंबर म्हणजे कपाट चनवडाव.े सवससाधारणपणे ५० चकलो, १०० चकलो 
ऄथवा २०० चकलो ईत्पादनक्षमतेिी यंते्र चमळतात. यंत्रात जरूर ऄसलेल्या सोयी– 
 
 १) ईष्ट्णताचनर्भमतीसाठी स्टीम रेचडएटर, / रेचडएटसस. (जमलेल्या वारे्फिा चनिरा करण्यासाठी 
स्टीम रॅप स) 
 
 २) कपाट (िेंबर) लावनू झाल्यावर बाहेरील हवा मुक्तपणे अत चशरणार नाही ऄशा दारािंी 
योजना. 
 
 ३) िेंबरमध्ये ईष्ट्णता चनमाण झाल्यानंतर गरम हवा सतत खेळती राहावी यासाठी ताकदवान 
पंखा, पखें. 
 
 ४) माल िेंबरमध्ये बंद करून ठेवता यावा यासाठी सोय. 
 

माल ठेवण्यािी सोय 

मोकळे तंतू जरूर तेवढे कप्पे व तंतू ठेवण्यासाठी सस्च्छद्र थाळ्या 

सूत लडी लडीच्या ईंिीिे कप्पे व लडी टागंण्यासाठी दाडं्ा  

सूत गंुड्ा गंुड्ाच्या ईंिीिे कप्पे, गंुडे ठेवण्यासाठी योग्य त्या त्या अकाराच्या सस्च्छद्र 
थाळ्या 

 
 ५) पंख्याचं्या साहाय्याने खेळचवली जाणारी हवा व मालामधून चनमाण होणारी वार्फ यािें चमरॅण 
हव ेत्या प्रमाणात िेंबरच्या बाहेर जाव ेम्हणून वायू चनके्षपक (Exhaust) व संतुलक (Damper). 
 
 ६) िेंबरमध्ये चकती ईष्ट्णतामान अहे हे त्वचरत समजाव े म्हणून बाहेरच्या बाजूनेि चदसणारा 
तपमानदशसक (Thermometer). 
 
 ७) अत ठेवलेल्या माल चववचक्षत तपमानापेक्षा ऄचधक ईष्ट्णतेला सामोरा जाण्यािा प्रसंग नको 
म्हणून चवजेिी ईष्ट्णता (Heating Element) ऄथवा बाष्ट्पप्रवाह (Steam Flow) अपोअप कमी ऄचधक 
करू शकणारी खास योजना (Thermostatic Control). 
 
 ८) िेंबरिी बाहेरिी बाजू तापून ईष्ट्णता वाया जाउ नये म्हणून अतल्या बाजूला ईदासीन ऄस्तर 
(Insulation). 
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२) सरकत्या साखळीवरून लडी वाळवून आपोआप बाहेर पाडणारे यतं्र 
 
 ऄशा तऱ्हेिे यतं्र प्रथम आटाचलयन कंपनीने तयार केले. माल वाळचवणे, तपमान योग्य पातळीवरि 
ठेवणे, पंख्याचं्या साहाय्याने ईष्ट्ण हवा खेळवणे आत्याचद सोयी वर चदलेल्या हॉट एऄर िेंबरप्रमाणेि 
ऄसतात. परंतु या यंत्रात ठराचवक कालमयादेत ५० चकलो, १०० चकलो ऄशा गट पितीने (Batch) माल 
वाळवनू चनघत नाही. सरकत्या साखळीवर ज्या वगेाने लडी यंत्राच्या एका बाजूने टागंत जाव,े त्याि वगेाने 
त्या लडी यंत्राच्या दुसऱ्या बाजूने बाहेर येतात. लडीिे वजन १ चकलोगॅ्रम ऄसले व दर चमचनटाला ३ ते ४ 
लडी सरकत्या साखळीवर लटकवत गेले तर तासाला सुमारे २०० चकलोगॅ्रम ईत्पादन होइल. सरकती 
साखळी यंत्रामधून नागमोडी वळणे घेत घेत एक रे्फरी पूणस करण्यास चजतका वळे लावील चततका वळे माल 
यंत्रामध्ये राहील. 
 
 यंत्रािी लाबंी चवभागली जाण्यासारखी ऄसते. सवससाधारणपणे एक चवभाग म्हणजे तासात ५० ते 
६० चकलो ईत्पादन ऄसा चहशोब ठेवतात. चवभाग ऄचधक जोडल्यास यतं्रािी लाबंी वाढते, पयायाने 
सरकत्या साखळीिी लाबंी ऄचधक होते व ईत्पादन दुप्पट, चतप्पट ऄसे चमळते. बाकीिे रिनेिे प्रमुख मुदे्द 
आतर यतं्राप्रमाणेि. 
 
३) सूतगंुड्यासाठी गरम हवा व शोषण योजना असलेले यतं्र 
 
 या यंत्रािा अकार ईभट ऄसून सूतगंुडे घट्ट बसचवलेला प्रपजरा सुकाइ यंत्रात बसचवल्यावर झाकण 
घट्ट लावता येते. चवजेच्या ऄगर वारे्फच्या रेचडएटरवरून गरम होउन येणारी हवा सूतगंुड्ावंर झोताच्या 
स्वरूपात सोडतात व प्रपजऱ्याच्या बैठकीच्या खालून ही हवा शोषक यंत्राच्या (Suction Pump) साहाय्याने 
शोषली जाते. सतत गरम हवा गंुड्ामंधील सुताच्या बाजूने जात ऄसल्यामुळे थोड्ाि वळेात सवस माल 
वाळतो. 
 
 गरम हवा सोडण्यापूवी गंुड्ामधले जास्त पाणी शोषक यंत्राच्या साहाय्याने खेिनू घेतले जात 
ऄसल्याने माल लवकर वाळण्यास मदत होते. मात्र सुलभ ईत्पादनाबरोबर या पितीच्या सुकाइला थोडा 
ऄचधक खिस येतो. 
 
 रेचडओ रीके्वन्सी (R. F.) लहरी वापरून माल वाळचवण्यािे प्रथम यशस्वी प्रयोग या पितीच्या 
यंत्रावर करण्यात अले. रेचडयो चरके्वन्सी लहरींिा ईपयोग केला ऄसता वगेळी ईष्ट्णता द्यावी लागत नाही. 
या तंत्राने चनम्म्या खिात माल सुकचवता येतो. 
 
४) सरकत्या पट्ट्यावरून मोकळे तंतू वाळणवणे 
 
 या यंत्रामध्ये ईष्ट्णता चवभागात एका सरकत्या पट्टीवरून मोकळे तंतू वाळचवले जातात. सुताच्या 
लडी ऄखंड वाळचवल्या जाणाऱ्या यंत्राप्रमाणेि या यंत्रािी रिना ऄसते. सरकत्या साखळीऐवजी ओला 
माल पसरून टाकण्यासाठी रंुद व सस्च्छद्र पट्टा ऄसतो. खालून वरून ईष्ट्ण हवा खेळवली जात 
ऄसल्यामुळे माल वाळतो. यंत्राच्या दुसऱ्या टोकाला वाळलेला तंतू अपोअप बाहेर पडत जातो. ज्या 



 

अनुक्रमणणका 

कारखान्यात मुख्यतः मोकळे तंतू व सूत रंगचवले व वाळचवणे जाते ऄशा कारखान्यात या प्रकारिे यंत्र 
ऄसणे महत्वािे ऄसते. 
 
५) णसललडर ड्रायर 
 
 या पितीच्या यंत्रािी माचहती त्रोटकपणे अलेली अहे. सवस खबरदारी येउन कापड या यंत्रावर 
वाळचवले जाते. मात्र कापडािा पन्हा ठीक ठाक करण्यािी काहीि यंत्रणा या ड्राप्रयग मशीनमध्ये 
नसल्यामुळे ऄंचतम सुकाइ (Final Drying) साठी या यंत्रािंा ईपयोग करता येत नाही. 
 

 
 
 
६) फ्लोट ड्रायर 
 
 चसप्रलडर ड्रायरवर कापडािी एक बाजू धातूच्या पत्रयाला लागून ऄसते व दुसऱ्या मोकळ्या 
बाजूमधून पाण्यािी वार्फ होउन चनघून जाते व कापड वाळते. ऄशा रीतीने होणारा धातूच्या पत्रयािा चनकट 
स्पशस काही धाग्यानंा कडक बनचवतो. पचरणामी ऄशा कापडानंा दुसऱ्या एखाद्या यंत्रावर वाळचवणे चनकडीिे 
वाटू लागले. पनुचनर्भमत तंतंूच्या भरभराटीच्या काळात धातूच्या स्पशस िुकवनू सुकाइ करण्यासाठी फ्लोट 
ड्रायरिी चनर्भमती झाली. पूणस पन्ह्यात सुकाइ होत ऄसताना फ्लोट ड्रायरमध्ये कापडाला धातूच्या 
कोणत्याही भागािा स्पशस होत नाही. या यंत्रात कापड सोडल्यानंतर दुसऱ्या टोकापयंत ते ऄक्षरक्षः तरंगत 
जाते. हे कापड गरम हवचे्या झोतावर तरंगत जाते व सुकते म्हणून या यंत्राला तरंगते सुकाइ यंत्र म्हणजे 
फ्लोट ड्रायर ऄसे म्हणतात. काही ईत्पादक या यंत्रास Lay on ail Dryer ऄसेही संबोधतात. वाळचवण्यािी 
एकंदर प्रचिया पुढे येणाऱ्या स्टेंटर या यंत्राप्रमाणेि ऄसते. स्टेंटरिे तपशीलवार वणसन पुढे येणार ऄसल्याने 
येथे चदले नाही. 
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 एका चर्फरणाऱ्या रुळावरून कापड यंत्रात चशरते व गरम हववेर तरंगत यंत्राच्या शवेटी ऄसणाऱ्या 
रुळावर ते कापड जाते व नंतर बाहेर पडते. 
 
७) स्टेंटर 
 
 या यंत्राच्या प्रथम तयार झालेल्या नमुन्यात कापडािा पन्हा खेिण्यािेि कायस होइ. लोकरीच्या 
कापडािा पन्हा हा एक प्रितेिा चवषय ऄसे. त्यामुळे या यंत्राला वलू टेंटर म्हणत. पुढे सुती कापडालाही 
पन्हा व्यवस्स्थत करण्यािी जरूरी भासू लागली व हे यंत्र ―स्टेंटर‖ या नवीन नावाने वापरणे सुरू झाले. 
प्रथमावस्थेत सुकाइ चसप्रलडर ड्रायरवर व पन्हा खेिणे स्टेंटरवर होत ऄसे. परंतु लवकरि सुकचवणे, 
चर्फचनप्रशग चमरॅण िढवणे, व पन्हा खेिणे या चतन्ही चिया एकाि यंत्रावर करण्यािी योजना ऄसलेली 
ऄधुचनक स्टेंटर यंते्र ऄनेक युरोचपयन कारखानदारांनी बनचवली. या यंत्रानंी वस्त्रोद्योगात िातंी घडवनू 
अणली ऄसे म्हणावयास हव.े ही यंते्र बाजारात येण्यापूवी दररोज ५०००० ते १००००० मीटर ईत्पादन 
ऄसणारी चगरणी केवळ चवणकामाच्या ऄवस्थेति ईत्पादन करीत ऄसे. स्टेंटर वापरणे सुरू झाल्यावर दर 
चमचनटाला १०० मीटर, १५० मीटर ऄगर याहूनही ऄचधक ईत्पादन क्षमता ऄसणारे चर्फचनप्रशग अचण ड्राप्रयग 
स्टेंटर ऄनेक कारखान्यात बसचवण्यात अले. सन १९५५/५६ पयंत भारतात स्टेटर अयात केले जात 
ऄसत. परंतु भारतीय ईत्पादकानंी युरोचपयन कारखानदाराशंी देशात ईत्पादन–करार करून सन 
१९५९/६० िे सुमारास भारतीय बनावटीिे स्टेंटर बनचवले व एक नवीनि दालन स्वदेशी कारखान्यानंा 
खुले झाले. 
 
 यंत्र सुधारणेच्या पढुल्या ऄवस्थेत ऄचधक ईत्पादन व कृचत्रम धाग्याचं्या कापडािी लाबंी रंुदी स्स्थर 
करण्यािीही सोय या यंत्रात होउ लागली. सुमारे वीस वष े या यंत्रािंा ऄमाप खप झाल्यावर चतसऱ्या 
चपढीिी सुरवात झाली. या नव्या यंत्रामंध्ये कमी ईजेिा ईपयोग व जवळ जवळ ४० टके्क ऄचधक ईत्पादन ही 
दोन तत्त्व ेअधारभतू म्हणून घेतली अहेत. सन १९८३ (मािस) मध्ये या नवीन बनावटीिी सुमारे ५० स्टेंटर 
भारतीय चगरण्या वापरीत अहेत ऄसे म्हणण्यास हरकत नाही. 
 
 स्टेंटर यंत्रािी रिना, हा एक स्वतंत्र चवषय अहे. प्रस्तुत पुस्तकात या यंत्राचं्या महत्वाच्या भागािंी 
थोडक्याति माचहती देणे ईचित ठरेल. 
 
स्टेंटर यतं्राचे महत्वाचे भाग 
 
 ड्रालयग चेंबर – सुकचवण्यािी चिया िेंबरमध्ये होते. वरिा व खालिा ऄसे दोन भाग ऄसून 
त्यामधून पूणस पन्हा ईलगडलेले व दोन्ही बाजूने ताणून धरलेले कापड ऄचत वगेाने जाते. जुन्या ऄथवा नव्या 
रिनेप्रमाणे प्रत्येक ड्राप्रयग िेंबरिी क्षमता २०० ते ३५० चकलोगॅ्रम दर तासाला आतकी ऄसते. ईष्ट्णताचनर्भमती 
व कापडाच्या वर खाली गरम हवा खेळचवण्यासाठी पढेु चदलेली साधने वापरली जातात. 
 
 १) वगेाने हवा सोडणारे चवजेवर िालणारे ताकदवान पखें, 
 
 २) पंख्यातूंन सुटणारा ईष्ट्ण हविेा झोत, कापडाच्या वरच्या व खालच्या पातळीवर सोडण्यासाठी 
नळकाडंी (Ducts) व झरोके (Nozzles). 
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 ३) पंख्यामधून येणारी हवा गरम करण्यासाठी ईष्ट्णता चनमाण करणारी योजना–  
 
 ऄ) चवजेने ईष्ट्णताचनर्भमती 
 
 ब) वारे्फने ईष्ट्णता चनर्भमती 
 
 क) गरम तेल बंद नळ्याचं्या रेचडएटरमधून खेळचवणे. 
 
 ४) ड्राप्रयग िेंबर, स्टेंटरमध्ये दोन ते सहापयंत ऄसतात. प्रत्येक िेंबरमधील गरम हवा, पुढल्या 
िेंबरमध्ये जात ऄसते. 
 
 ५) कापड एका िेंबरमधून जसे पुढे पुढे जाते तसतसे त्यातंील अद्रसतेिे प्रमाण कमी होते व 
सुकचवणाऱ्या चमरॅणातील अद्रसता वाढत जाते. अद्रसतावाढी बरोबर सुकचवण्यािी ताकद कमी होते म्हणनू 
हवा चनकास (Exhaust) करताना अद्रसता घालचवणे व नवीन शुि हवा िेंबरमध्ये घेणे या दोन्ही गोष्टींवर 
योग्य चनयंत्रण ठेवले जाते. 
 
 ६) वारे्फिा दाब वाढल्यास तपमान वाढते, गरम तेल यतं्राबाहेरच्या टाकीत तापचवले जाते त्यामुळे 
जास्त तपमान ऄसलेले गरम तेल (थर्भमक फ्ल्युइड) खेळचवणे शक्य ऄसते, चवजेने ईष्ट्णता चनमाण 
होणाऱ्या ईपकरणामधूनही ऄचधक तपमान ईत्पन्न करता येते. संपूणस कृचत्रम धाग्यापासून तयार झालेले 
कापड योग्य तणाव ठेवणे व अकारमान स्स्थर करण्यासाठी लागणारे तपमान या दोन्ही ऄवस्था ईत्पन्न 
करणे स्टेंटर यंत्रामध्ये सुलभ ऄसल्यामुळे या कामासाठी म्हणजे थमोसेप्रटग करण्यासाठी ईत्तम वापर 
होतो. त्यामुळे लोकर, कापूस ऄगर कृचत्रम तंतू वा चमरॅधागे यापंासून कापड तयार करणाऱ्या सवस 
चगरण्यामंध्ये स्टेंटर या यंत्राला र्फार महत्व अहे. 
 
 ७) स्टेंटर यंत्रािी ईत्पादनक्षमता 
 
 स्टेंटर यंत्राचं्या रिनेत वळेोवळेी सुधारणा होत गेल्या. नवनवीन तंतू जसजसे चनमाण होत गेले, 
चगरण्यामंधून सचंमरॅ धाग्यािें कापडही चनमाण होउ लागले. लोकवस्तीच्या प्रमाणातं कापडािे कापडाच्या 
एकंदर ईत्पादनातही वाढ झाली. वाळचवण्याच्या अधीच्या प्रचिया ऄचधक ईत्पादनक्षम झाल्या. त्यामुळे 
स्टेंटर यतं्राच्या रिनेत सुधारणा घडवनू ईत्पादनशक्तीवर भर चदला गेला. 
 
 प्रथमावस्थेतील स्टेंटर यंत्राच्या एका िेंबरिी सुकचवण्यािी ताकद सुमारे ताशी १४० ते १५० 
चकलोगॅ्रम पाणी कापडामधून बाहेर घालचवण्यािी ऄसे. यंत्र िालचवताना ज्या ज्या कारणांमुळे ईत्पादनातं 
खंड पडणे शक्य ऄसते त्या सवांिा चविार केला ऄसता ईत्पादकािे कोष्टक पुढे चदल्याप्रमाणे माडंता येते. 



 

अनुक्रमणणका 

उत्पादकता कोष्टक 
 

मुद्दा पचहली रिना सुमारे १० 

वषांपूवीिी रिना 

ऄधुचनक रिना 

प्रत्येक िेंबरिी क्षमता ताशी १५० चकलो ताशी २१० चकलो ताशी २६० चकलो 

सवससाधारण ईत्पादन ८०% १२० चकलो १६८ चकलो २०८ चकलो 

कमी पन्हा िालचवला जातो म्हणून 
कमी 

१०० चकलो १३५ चकलो १६५ चकलो 

चकलोगॅ्रमला ६ मीटर कापड याप्रमाणे ६०० मीटर ८१० मीटर ९९० मीटर 

ठोक ईत्पादनक्षमता १ िेंबरिी ६०० मीटर ८५० मीटर १००० मीटर 

४ िेंबरिा स्टेंटर ऄसल्यास ताशी २४०० मीटर ३४०० मीटर ४००० मीटर 

दररोज २० तास काम धरून ४८००० मीटर ६८००० मीटर ८०००० मीटर 

स्टेंटर यतं्रािी वगेमयादा दर चमचनटास २० ते ८० मीटर २५ ते १०० मीटर  

सवससाधारणपणे वगे दर चमचनटास ४० मीटर ५६ मीटर ६६ मीटर 

यंत्राच्या सुकचवण्याच्या भागािी लाबंी १२ मीटर १२ मीटर १२ मीटर 

यंत्रास लागणारी ईजा ऄंदाजे ७० ते ७५ हॉ. पॉ. ८० ते ८५ हॉ. पॉ. ९० ते ९५ हॉ. पॉ. 

पॅप्रडग मगँल साठी ईजा ऄंदाजे 
ऄरॄशचक्त 

७·५ ते १० हॉ. पॉ. १० ते १२·५ हॉ. पॉ. १२·५ ते १५ हॉ. पॉ. 

 
 कापडाच्या चवचवध जाती व स्टेंटरमध्ये ऄनुरूप सोयी– 
 
 पूवीच्या प्रकरणामंध्ये चवचवध तंतू व त्यािें गुणधमस यािंा चविार झाला. या तंतूपासून चवचवध प्रकारिे 
कापड तयार होते. मागावर चवणलेले, सुयाचं्या चवणकाम यंत्रावर चवणलेले, तणाव कायम ठेवनू चवणलेले, 
तणाव न येउ देता चवणलेले, चशवाय भरतकाम केलेले, जाळीदार, आत्याचद कापडािे प्रकार व ऄनेक 
जातीिे तंतू व तंतूिे चमरॅण आत्याचद मुद्द्ांिा चविार केला तर शकेडो प्रकारािें कापड तयार होउ शकते. 
त्या प्रकारिी मोजदाद म्हणजे एका स्वतंत्र पसु्तकािा चवषय होइल. ऄसो. 
 
 प्रत्येक कापड चगऱ्हाइकाकडे जाताना त्यािी रंुदी म्हणजे पन्हा ठराचवकि ऄसला पाचहजे. 
अधीच्या प्रचियामंध्ये कापडावर सतत ताण पडत अलेला ऄसतो. त्यामुळे मूळिा पन्हा कमी कमी होत 
जातो. स्टेंटर यंत्रावर कापड रंुदीच्या बाजूने खेिून पन्हा योग्य पातळीवर अणावयािा ऄसतो. ऄशा 
रीतीने पन्हा खेिताना कापडाला ऄगर चवणलेल्या भागाला मुळीसुिा आजा होत कामा नये. कापडाच्या 
पोताला सोसेल ऄशा रीतीने पन्हा खेिण्यासाठी दोन प्रकारच्या खेिक भागांिी जरूर ऄसते. ती 
पुढीलप्रमाणे– 
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 ऄ) स्क्लप– सुमारे िार आंि रंुदीिे िाप दोन्ही बाजूला ठेवनू त्याचं्या साहाय्याने कापडािा पन्हा 
खेिणे. 
 
 ब) चपन्– स्टेनले्, स्टीलच्या जाड टोकदार सुया दोन्ही बाजून घुसवीत जाउन पन्हा खेिणे, 
स्वतंत्रपणे वरील दोन्ही योजना ऄसलेली स्टेंटर यंते्र ऄसताति, स्क्लप व चपन् ऄशा दोन्ही खेिक भागानंी 
युक्त ऄसेही स्टेंटर पुष्ट्कळि चगरण्या वापरतात. यावरून ऄसे चदसून येइल की तीन प्रकारिे स्टेंटर 
ईपलब्ध ऄसतात. 
 
 ऄ) स्क्लपस्टेंटर 
 
 ब) चपन् स्टेंटर 
 
 क) स्क्लप तथा चपन् स्टेंटर 
 
 ९) वरच्या पचरच्छेदात वणसन केल्याप्रमाणे स्टेंटर यंत्रावर नाना प्रकारिे कापडािे प्रकार 
सुकचवण्यासाठी व खेिण्यासाठी घ्याव े लागतात. स्टेंटरमध्ये कापड चशरताना ते सुरकतीचवरचहत व 
दोषरचहत ऄसणे ऄचतशय जरूरीिे अहे. त्यासाठी कापडावर योग्य ताण चनमाण करणे, ईभे व अडव ेधागे 
समातंर रेषेत अणणे, सुरकुत्या, िुण्या आत्याचद काढून टाकणे व ज्या ज्या कापडाला ताण चनमाण सहन 
होण्यासारखा नाही ते कापड ―ढील‖ देउन (Overfeed) यंत्रात सोडणे यासाठी चवचवध ईपकरणािंी 
योजना ऄसते. याचशवाय ऄंचतम अद्रसता अपोअप आष्ट पातळीवर राखणे, यंत्र बंद पडल्यास ईष्ट्णता 
खेळवणे अपोअप बंद होणे, कापड ऄिानक यंत्राति र्फाटल्यास अपोअप बंद होणे, एवढेि नव्हे, तर 
स्क्लपमधून ऄथवा चपनमधून कापड सुटल्यावरही स्टेटर यंत्र अपोअप बंद पडणे ऄशा चवचवध स्वयंिचलत 
यंत्रणा या यंत्रामध्ये मोठ्या कौशल्याने केलेल्या ऄसतात. 
 
 एखाद्या चगरणीमध्ये कातकाम, चवणकाम व ऄन्य रासायचनक प्रचिया याचं्या साहाय्याने चकतीही 
ईत्पादन काढले तरी जर स्टेंटर यंत्र काही कारणाने बंद पडले तर सवस काम ठप्प होउन चगरणीतून 
मालािा बाहेर जाण्यािा मागस बंद होइल. त्यामुळे हे स्टेटर यंत्र/यंते्र यानंा ऄपचरचमत महत्व प्राप्त झाले 
अहे. 
 
 मोठ्या सुती चमरॅ मालाच्या चगरणीत पाि सहा स्टेंटर यंते्र ऄसतात तर खूप मोठ्या कृचत्रम 
धाग्याचं्या कारखान्यात पधंरा-सोळा स्टेंटर यंते्र ठेवण्यािी जरूरी भासते. 
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१३. कापडाचा स्पशष, चमक, णझलई इत्याणद (FINISHING) 
 
 कोणत्याही मालािी ऄपेचक्षत ऄगर तडाखेबंद चविी व्हावी ऄसे प्रत्येक ईत्पादकाला वाटणे 
साहचजकि अहे. कापडाच्या बाबतीत तर ही गोष्ट ऄचधकि अवश्यक ऄसते, कारण रोजिे ईत्पादन िालू 
रहावयास हव.े अधी तयार झालेला माल खपला पाचहजे. दळणवळणािी ऄधुचनक साधने ईपलब्ध 
झाल्यामुळे शहरी चवभागात कपड्ािंी जी लाट चनमाण होइल ती खेड्ापयंत पोहोिायला ईशीर लागत 
नाही. पयायाने िोखंदळ चगऱ्हाआक अता मोठ्या शहरापुरते मयाचदत राचहले नसून ते लहान सहान 
खेडेगावामंध्येसुिा पसरलेले अहे. त्यामुळे बाजारात जो कापड माल पाठवायिा तो सवस तऱ्हेच्या चनकषास 
ईतरला पाचहजे. ―व्यचक्त चततक्या प्रकृचत‖ या न्यायाने ऄनेक अवडी चनवडी परुवणे हेही चनमात्याला 
िमप्राप्ति अहे. 
 
कापडाच्या गुणधमाचे दोन प्रकार 
 
 १) कापडािी प्रत्यक्ष गुणपत्ता दशसचवणारे. 
 
 २) केवळ चविीस साहाय्यभतू ऄसणारे. 
 
 वरील दोन प्रकारच्या गुणधमाने कापडािी चविी िागंली होती. याचशवाय कापडािा ईपयोग ज्या 
कारणास्तव होणार त्याला ऄंगभतू ऄसे ऄनेक गुणधमस कमी जास्त प्रमाणात कापडामध्ये ऄसावते ऄशी 
ग्राहकािी आच्छा व ऄपेक्षाही ऄसते. एका ग्राहकाला जो गुण ऄत्यावश्यक वाटेल ती दुसऱ्या एखाद्याला 
कमी महत्वािा वाटण्यािा सभंव ऄसतो. 
 
 कापडािी वीण, पोत, वजन, पन्हा, जाडी, लवचिकपणा आत्यादी गुण हे चवणकामाच्या अधीि 
ठरवणे जरूर अहे. कारण ऄपेचक्षत गुणधमस हे जर वरील प्रमाणे योजनाबि ऄसतील तर त्यामध्ये र्फार 
बदल होण्यािी शक्यता कमीि. मात्र िमक, सुळसुळीतपणा, मउ ऄथवा कडक स्पशस व ऄंगावर योग्य 
रीतीने बसण्यािा कापडािा गुण हे चवचवचक्षत यतं्रािंा वापर करून कापडात चनमाण करता येतात.
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णवणक्रस तयार असलेल्या कापडाचे गुणधमष 
 

 
 
 वरील कोष्टकात तयार कापडािे गुणधमस दशसचवलेले अहेत. त्यापैकी यंत्रजन्य चटकाउ गुणधमािी 
संकल्पना अधीपासूनि करावी लागते. काही चटकाउ गुणधमस रासायचनक प्रचियानंी अणता येतात तर 
केवळ चविी सुलभ होण्यासाठी काही गुणधमस यंत्राच्या सहाय्याने चनमाण होतात. या गुणधमांिी थोडक्यात 
माचहती करून घेणे ईपयुक्त ठरेल. 
 
णटकाऊ (यतं्रजन्द्य ) गुणधमष 
 
 ◈ कापडाची वीण– मागावर कापड चवणतानाि कोणत्या पितीिे चवणकाम ऄसलेले कापड तयार 
करायिे ते ठरलेले ऄसते. ईदाहरणाथस– साधी वीण, चटवल सचॅटन, िेप लेनो, चनटेड, दोसुती, टेचरवीव्ह, 
प्लश, वले्व्हेट आ. 
 
 ◈ कापडाची पोत– वीण ऄसेल तसे तर पोत ऄसतेि, पण धाग्यािे गुणधमसही चवचशष्ट पोत चनमाण 
करतात. तलम, जाडाभरडा, मध्यम हे मुख्य प्रकार धाग्याला कमी जास्त पीळ घातला म्हणजे पोतामध्ये 
ऄपेचक्षत बदल करता येतो. 
 
 ◈ कापडाचा पन्द्हा– ऄंचतम वापर कोणत्या कारणासाठी होणार यावर कापडािी रंुदी म्हणजे पन्हा 
ऄवलंबून ऄसतो. ७५० चमली मीटर पासून ३२०० चमली मीटर रंुदीिे कापड सवस चठकाणी चवणण्यात येते. 
मागावरून चनघताना कापडािा जो पन्हा ऄसतो त्यातं प्रचिया घडून गेल्यावर २ ते ५% घट होण्यािी 
शक्यता ऄसते. या घटीपैकी चनम्मा चशम्मा पन्हा स्टेंटर या यंत्रावर खेिून घेता येतो व तो चटकतो. मागािी 
र्फणी भरताना या सवस गोष्टींिा चविार करावा लागतो. 
 



 

अनुक्रमणणका 

 ◈ कापडाचे वजन– धाग्याच्या वजनावर एकंदर कापडािे वजन ऄवलंबून ऄसते. घट्ट चवणीिे 
कापड ऄचधक वजनदार ऄसते. तर तलम सुताच्या चवरळ चवणीच्या कापडािे वजन खूपि कमी ऄसते. सवस 
कृचत्रम धागे वजनाला कमी ऄसतात. चवणकामाच्या सोयीसाठी जी खळ (Size) सुताला लावलेली ऄसते, 
ती प्रचियामंधून चनघून जाते. 
 
 ◈ कापडाची जाडी– वजन ऄचधक ऄसणारे कापड जाडही ऄसते. ईभे व अडव ेधागे ज्या प्रमाणात 
बारीक ऄगर जाड ऄसतील त्या प्रमाणात कापडािे वजनही कमी ऄगर ऄचधक ऄसते. दर चकलोगॅ्रम 
वजनामागे ३–४ मीटर पासून ते २०–२५ मीटर लाबंी ऄसणारे कापड सवससाधारणपणे बाजारात ईपलब्ध 
ऄसते. दर मीटरिे वजन ३०० गॅ्रम पासून ते ऄगदी कमी म्हणजे ४०–५० गॅ्रम सुिा ऄसू शकते. रंुद 
कापडािे वजन जास्त तर ऄरंुद कापडािे वजन त्या प्रमाणात कमी ऄसते. पटकन लक्षात याव ेम्हणनू दर 
िौरस मीटरिे वजन चकती गॅ्रम यािी नोंद ठेवली जाते. काही चववचक्षत कापडािे वजन कृचत्रमचरत्या म्हणजे 
खळ चमरॅणाच्या साहाय्याने वाढचवण्यात येते. वजन वाढचवण्यासाठी स्टािस, िायना क्ले, प्रझकक्लोराइड, 
चटनक्लोराइट ऄशी रसायनचमरॅणे धाग्याच्या गुणधमाप्रमाणे वापरली जातात. मात्र हे कृचत्रमचरत्या 
वाढचवलेले वजन धुण्यामुळे चनघून जाते. 
 
 ◈ लवणचकपणा– मागावर चवणलेले कापड र्फारसे ताणले जात नाही व मागावर जेवढा ताण लाबंी 
रंुदीवर पडला चततकेि अटू शकते. ―िेप‖ या चवणीिे कापड मात्र ताणले जाउ शकते. कारण चवणकाम 
िालू ऄसता धाग्यावंर खूप ताण ठेवलेला ऄसतो. जसजसे चवणकाम पूणस होउन कापड तयार होते 
तसतसा हा ताण नष्ट होतो व लवचिकपणाने युक्त ऄशी िेप तयार होते. 
 
 जेव्हा सुयाचं्या साहाय्याने स्वेटर, गंजीरॉक, मोजे व ऄन्य होचझयरीिा माल चवणला जातो तेव्हा 
ऄशा मालामध्ये आष्ट लवचिकपणा अणता येतो. कृचत्रम धाग्यापंासून जॉजेट, वॉपस-चनट यासारखे खास 
कापड सुयाचं्या सहाय्याने ऄगर, मागावर तयार करताना आष्ट प्रमाणात लवचिकपणािी योजना करण्यात 
येते. 
 
 कॉस्स्टक सोड्ाच्या द्रावणािा सुती कापडावर ठराचवक ऄवस्थेत व चनयचमत तणावाखाली 
पचरणाम घडवनू अणला ऄसता नेहमीपेक्षा ऄचधक लवचिकपणा दशसचवणारे कापड तयार होते. ह्या प्रचियेिे 
प्रयोग सुमारे २० वषांपूवी म्हणजे सन १९६० िे असपास बरेि गाजले, परंतु कृचत्रम धाग्यािंा वापर वाढू 
लागला तेव्हा या प्रयोगािे महत्व कमी झाले. 
 
 ◈ कापडाची ताकद– जे कापड र्फाडण्यास ऄचधक शचक्त प्रकवा ताण द्यावा लागतो ते कापड 
ऄचधक ताकदवान समजले जाते. चशवाय तंतंूिी नैसर्भगक ताकद ऄसेल त्याप्रमाणे कापडािी ताकदही 
कमीि ऄसते. एकाि वजनमापाच्या कापडािी ताकदही कमी ऄसते. एकाि वजनमापाच्या कापडािी 
तुलना केली ऄसता सुती मालापेक्षा पनुर्भनर्भमत धाग्यािें कापड कमी ताकदवान ऄसते तर संपूणस 
मानवचनर्भमत तंतू सवससाधारणपणे जास्ती मजबूत ऄसतात व त्यािंी शचक्त पूवसयोजनेप्रमाणे कमीजास्त 
ठेवता येते. 
 सुती कापडावर मससराआप्रझग प्रचिया घडवली ऄसता ऄदंाजे १०% ताकद वाढू शकते. चर्फचनप्रशग 
चमक्िरमध्ये योग्य ते रसायन चमसळून ताकद वाढवता येते पण ती चटकाउ नसते. 
 



 

अनुक्रमणणका 

कापडाचे प्रणक्रयाजन्द्य गुणधमष 
 
 ◈ रंग– रंग प्रचियेिा चविार स्वतंत्र प्रकरणात केला अहे. 
 
 ◈ छपाई– छपाइ प्रकरणामध्ये सचवस्तर माचहती चदली अहे. 
 
 ◈ चमक– कापड ईभ्या व अडव्या धाग्यापंासून बनचवले जाते. जेव्हा जास्तीत जास्त प्रकाश या 
धाग्यावंरून परावर्भतत होतो तेव्हा कापड िमकदार चदसते. मससराआप्रझग प्रचिया केली ऄसता तंतूिा छेद 
वतुसळाकार होतो. त्यामुळे तंतू व पयायाने धागा व कापड िमकदार चदसते. काही ऄन्य पदाथांमुळे कापडात 
िमक चनमाण होते. पण ऄशी िमक चटकाउ नसल्यामुळे चविारात घेण्यासारखी नाही. 
 
 ◈ टस्थराकार प्रणक्रया– पूवीच्या प्रकरणातं वणसन केल्याप्रमाणे संपूणस कृचत्रम तंतूपासून बनचवलेले 
कापड, चववचक्षत तपमानामध्ये व आष्ट तणाव ठेवला ऄसता लाबंी रंुदीच्या दृष्टीने स्स्थर अकारमान पावते. 
ऄशा अकारस्थैयस चनमाण झालेल्या कापडाला सुरकुत्याही पडत नाहीत. त्यामुळे या चियेला र्फार महत्व 
अलेले अहे. 
 
 सुती कापड वापरल्यानंतर अटून, ऄंगात घालण्याच्या कपड्ावंर ऄचनष्ट पचरणाम घडू नये म्हणून 
स्स्थराकार चनमाण करणारी प्रचिया यंत्राच्या साहाय्याने घडचवता येते. या प्रचियेिा स्वतंत्रपणे चविार केला 
अहे. 
 
 ◈ वॉश अडँ वेअर णफणनश– ऄथात रेचझन चर्फचनश. 
 
 सुती कपडा वापरताना अढळून येणारा प्रमुख दोष म्हणजे कपडा िरुगळणे (सुरकुत्या पडणे). या 
चशवाय िटकन मळणे हाही दोष सुती कापडात अहे. रसायनशास्त्रात प्रगती होत गेली व नवीन चर्फचनप्रशग 
प्रचियािंा ईपयोग होउ लागला. प्रसथेचटक (कृचत्रम) रेचझन्स ईपलब्ध झाल्यापासून सुती कापडावर त्यािंा 
ईपयोग करून वर ईल्लचेखलेले दोन्ही दोष जवळ जवळ नाहीसे करण्यामध्ये शास्त्रज्ञानंा यश चमळाले. युरोप 
व ऄमेचरका या देशातंील नामवतं कंपन्यानंी ऄत्यतं ईपयुक्त ऄशी रेचझन्स बनचवली. त्यामुळे चर्फचनप्रशग 
प्रचियाशास्त्रामध्ये िातंी घडून अली. ―वॉश ऄँड वऄेर‖ हे चर्फचनप्रशग प्रचियेिे नाव खूप लोकचप्रय झाले. 
पॅप्रडग मगँलवर कापडावर रेचझनिे द्रावण िढवनू वाळचवले जाते व त्यानंतर सुमारे १७०° सेंचटगे्रड 
तपमानात या रेचझनवर संघटन (Polymerisation) घडचवले जाते. ही रेचझन चर्फचनप्रशग प्रचिया चटकाउ 
ऄसते व बहुतेक कपडा वापरात ऄसेपयंत हा गुणधमस कायम राहातो. ―वॉश ऄँड वऄेर‖ चर्फचनश चदलेल्या 
कापडापासून तयार केलेल्या कपड्ानंा क्वचिति आस्तरी करावी लागते. हा या प्रचियेिा मोठाि र्फायदा. 
रेचझन चवकणारी कंपनी वापरण्यासंबंधी तपशीलवार सूिना चगऱ्हाइकानंा परुवते. त्यािें तंतोतंत पालन 
कराव.े ऄनुभवाने अचण चनरचनराळे प्रयोग करून स्वतःिे अडाखेही या प्रचियेसबंंधी बसचवता येतात. 
 



 

अनुक्रमणणका 

कापडाचे धुतल्यावर नष्ट होणारे गुणधमष 
 
 कापडामध्ये काही गुणधमस केवळ चविीवर नजर ठेवनू चनमाण केले जातात, तसेि काही गुणधमािे 
स्वरूपािें स्वरूप चटकाउ नसते, तर ते कपडा धुतल्यानंतर एका ऄगर काही धुण्यानंतर नाहीसे होतात. 
यापकैी कॅलें डप्ररग सारख्या काही प्रचिया ऄजूनही वापरल्या जातात. दुकानात कापडािे अकषसण वाटाव े
हा ईदे्दश या प्रचियामंध्ये ऄसतो. 
 
कॅलेंडलरग 
 
 एके काळी कॅलें डप्ररग, ऄम्बॉप्रसग आत्याचद याचंत्रक चर्फचनप्रशग प्रचिया र्फारि लोकचप्रय होत्या. 
चनरचनराळ्या वजनदार रुळािंा (Bowls) दाब, मार्फक ईष्ट्णता याचं्या पचरणामाने कापडािे सवस धागे सपाट 
अहेत की काय ऄसे भासण्याआतपत पचरणाम घडचवला जातो. भरदारपणा, चिवटपणा, िकाकी, चझलइ 
आत्याचद गुणधमस कापडामध्ये कॅलें डप्ररग प्रचियेने चनमाण होतात. ऄशा तऱ्हेच्या बाह्य गुणधमांिे अकषसण 
बऱ्याि जणानंा ऄसते, त्यामुळे या तात्परुत्या चर्फचनप्रशग प्रचियेिा वापर ऄजूनही बऱ्याि कारखान्यामंधून 
केला जातो. ज्या चठकाणी कापड ऄगर कपडे वरिेवर धुतले जात नाहीत ऄशा चठकाणी कॅलें डर केलेले 
कापड खूप खपते. ऄथात धुलाइनंतर हे सवस हंगामी गुणधमस नष्ट होतात. रुळािंी संख्या वाढवनू ऄचधक 
पचरणाम घडचवता येतो. 
 
 कॅलें डप्ररग प्रचियेसमान पण थोड्ाशा याचंत्रक र्फरकाने रॅाइनप्ररग व ऄम्बॉप्रसग या चिया घडतात. 
रॅाइनप्ररग प्रचियेमध्ये कापडाच्या पातळीवर सवस जागी एका ठराचवक कोनात (४५°) अचण ऄगदी जवळ 
जवळ (दर आिंास १३०) ऄशा दबाव रेषा ईठतात व कापडास अकषसक ईठाव येतो. ऄेम्बॉप्रसग चियेमध्ये 
ऄेकादी चववचक्षत अकृचत, ईदा. वलेबुट्टी, रु्फले आ. दाब व ईष्ट्णता याचं्या पचरणामाने कापडावर ईठतात व 
कापडािी शोभा वाढते. ऄथात हे पचरणाम चटकाउ नसल्यामुळे त्यानंा र्फारसे महत्व नाही. 
 
 काही कॅलें डर यंत्रामध्ये कापडाच्या एका बाजूवरि सवस याचंत्रक पचरणाम घडवनू अणता येतो. 
ऄशा कॅलें डप्ररग प्रचियेपूवी त्याि बाजूस खळचमरॅण लावण्यािी व एका मोठ्या पोकळ ड्रमभोवती हे चमरॅण 
वाळचवण्यािी सोय ऄसते. खळ लावणे, वाळचवणे व त्या बाजूस कॅलें डप्ररग प्रचिया घडचवणे या सवस 
यंत्रमाचलकेस ―बॅक चर्फप्रलग चर्फचनश‖ ऄसे म्हणतात. एके काळी लोकचप्रय ऄसणारी ही हंगामी चर्फचनप्रशग 
प्रचियाही अता लुप्तप्राय झाली अहे. 
 
कापडामध्ये प्रचियाचं्या योगाने चनमाण होणारे तात्पुरते गुणधमस– 
 
 मागील पचरच्छेदात चनदेचशलेल्या यंत्रजन्य गुणधमाव्यचतचरक्त प्रचियाजन्य गुणधमस कापडामध्ये 
तात्पुरते चनमाण करता येतात. त्या त्या गुणधमास ऄनुरूप ऄसे रासायचनक द्रावण ऄगर चमरॅण पपॅ्रडग 
मगँल यासारख्या यंत्रावर कापडावर िढचवतात. तदनंतर सुकचवल्यानंतर ऄथवा कॅलें डर सारख्या यंत्रावर 
दबावासाठी िालवनू आष्ट गुणधमस कापडाला अलेले चदसतात. या गुणधमािे थोडक्यात वणसन व त्यासाठी 
वापराव ेलागणारे रासायचनक पदाथस पुढे चदले अहेत. 
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 कडकपणा– यासाठी चनरचनराळे स्टािस डेस्क्स्रन, सरस, चजलेचटन, केसीन, खास तयार केलेला 
मेणयुक्त पदाथस, प्रडक आत्याचद पदाथांिे द्रावण स्वतंत्रपणे ऄगर चमरॅण करून वापरले जाते. 
 
 कापडास भरीवपणा आणणे– काही वजनदार क्षार अचण खचनज पदाथस वापरून कापडाच्या 
धाग्याधंाग्यामंधील पोकळी भरून काढून त्याला भरीवपणा अणतात. यासाठी वापरले जाणारे पदाथस पुढील 
प्रमाणे – चजप्सम, कॅस्ल्शयम काबोनेट, मगॅ्नेचशयम सल्रे्फट, सरे्फद चिनी माती, केओचलन, संगचजरे अचण 
काही चसचलकेट युक्त पदाथस. 
 
 कापडास येणारे मादषव (मऊपणा)– कापडािा जसा ईपयोग करावयािा ऄसेत त्याप्रमाणे 
कमीऄचधक कडकपणा ऄथवा मउपणा कापडाला अणणे जरूर ऄसते. या मउपणासाठी पढुील 
पदाथांतून चनवड करतात. काही चवचशष्ट गुणधमस ऄसलेला साब,ू मेणयुक्त पदाथस, तैलयुक्त पदाथस, 
स्स्टऄरेट्, आत्याचद. 
 
 कापड दमट राहावे यासाठी– काही चवचशष्ट प्रसंगी कापड एकदम सुकलेले नसून जरासे दमट 
ऄसाव े ऄशी योजना ऄसते. ऄशा वळेी जलशोषक रसायनािंा ईपयोग होतो. ईदाहरणाथस-मगॅ्नेचशयम 
क्लोराइड, प्रझकक्लोराइड, स्ग्लसरीन आत्याचद. 
 
 ◈ जंतूरोधक– कापड ठराचवक वातावरणात बरेि चदवस न हलचवता ठेवले जाण्यािा संभव 
ऄसतो. तेव्हा वाळवी बरुशी ऄगर ऄन्य कीटक व जंतंूपासून होणारे ऄचनष्ट पचरणाम टाळण्यासाठी त्यावर 
जंतुरोधक (antiseptic) रसायनािंी चिया घडवावी. यासाठी पुढील पदाथस ईपयुक्त अहेत. बोचरक ॲचसड, 
बोरॅक्स, रे्फनॉल, र्फॉमास्ल्डहाइड, प्रझक, क्लोराइड, ताबं्यापासून बनणारे काही क्षार, डी. डी. टी. युक्त 
चमरॅणे आ. 
 
 ◈ णनळसर झांक– ब्लीप्रिग प्रचियेनंतर काही वळेा शुभ्रपणा कमी प्रतीिा होतो. चशवाय दररोज 
अचण दर पाळीस होणाऱ्या ब्लीप्रिगमुळे येणारा शुभ्रपणा सारख्याि गुणाकंािा ऄसणे हेही नेहमी घडणे 
कचठण ऄसल्यामुळे शुभ्रता गुणाकंािी कमतरता भरून काढण्यासाठी चनळसर झाकं ऄसणारे व शुभ्रता 
वाढवनू दशसचवणारे पदाथस वापरले जातात. या पदाथांिे कापडावरील प्रमाण मात्र ऄत्यल्पि ऄसते. ऄसे 
पदाथस पुढीलप्रमाणे – ऄल्रामरीन ब्ल्यू पावडर, काही चनळे सरल रंग, चटनॉपॉल ऄगर तत्सम रासायचनक 
पदाथस. 
 
 अटग्नरोधक– बरेि कापडािें प्रकार कारखान्यातं गरम वातावरणात सतत वापरले जाते. 
ऄिानक लागणाऱ्या अगीपासून बिाव व्हावा यासाठीही काही प्रकारिे कापड खास चनमाण केले जाते. 
ऄस्ग्नरोधक म्हणून पढुील पदाथांिा ईपयोग केला जातो. वगेवगेळ्या धातंूिी ऑक्साइड्स, र्फॉस्रे्फटस, 
टंग्स्टेटस, बोरेट्,, चसचलकेट्, आ. 
 
 ◈ जलरोधक– ऄंगात घालायिे कपडे वरिेवर धुतले जातात त्यामुळे त्याना जलरोधक 
गुणधमािी अवश्यकता नसते. कमीत कमी सुरकुत्या पडाव्या आतकीि ऄपेक्षा ऄसते. परंतु पावसापाण्यािा 
अघात सहन करण्यासाठी पाण्यापासून बिाव व्हावा व पाणी कापडावर ठरू सुिा नये ऄसे चर्फचनप्रशग 
चमरॅण वापराव ेलागते. ऄशा जलरोधक गुणधमांसाठी पढुील पदाथािा वापर होतो. न चवरघळणारे साबण, 
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तैलयुक्त पदाथस, चजलेचटन-टॅनेट्ट्स, चजलेचटनयुक्त ऄन्य पदाथस; पॅरार्फीन, मेण व आतर मेणयुक्त पदाथस, 
रबर, सेल्युलोझ ॲसेटेट चशवाय व्हेलान व चसचलकॉन या मूलरासायचनक रिनेवर अधाचरत ऄन्य द्रव्ये आ. 
 
 वरील पचरच्छेदात चर्फचनप्रशग प्रचियासंाठी वापरल्या जाणाऱ्या पदाथांिी सवससाधारण माचहती 
चदली अहे. या व्यचतचरक्त चवचशष्ट ईपयोगासाठी खास बनचवलेली रासायचनक चमरॅणे ईपयोगी पडतात. 
ऄशा वळेी संदभसगं्रथ व तंत्रज्ञ यािें साहाय्य घ्याव.े  
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१४. पेटंट, यांणत्रक णफणनलशग, सनॅ्द्फोराइलझग व अन्द्य यतं्रजन्द्य णफणनलशग प्रणक्रया 
 
 कपडा चशवनू तयार झाल्यावर पचहल्या काही धुण्यामंध्येि तो अटणे व त्यामुळे ऄंगात घट्ट ऄगर 
चर्फट्ट बसणे, लाडंा होणे, र्फाटणे, नको त्या जागी सुरकुतणे हे ऄवगुण ऄनेक वष ेसहन केले गेले. सामान्य 
नागरीक वषानुवष ेसुती कपडे (ईष्ट्ण हवचे्या प्रातंात) ऄगर लोकरीिे कपडे (थंड प्रदेशात) वापरीत अला 
अहे. लोकरीिे कापड तुलनात्मकदृष्ट्ट्या महाग ऄसल्याने व लोकरीच्या तंतूला जात्याि ऄचधक 
लवचिकपणा ऄसल्यामुळे वरील दोषावंर पचरणामकारक ईपाय करून त्यािे बव्हंशी पचरमाजसन करणे शक्य 
होते. चशवाय लोकरीिे कपडे ऄनेक वष े चटकत ऄसल्याने ड्रायस्क्लप्रनग सारख्या ईपायाने त्याच्या 
चटकाउपणात भर घालणेही शक्य ऄसते. सुती कापडापासून बनचवलेल्या कपड्ामध्ये ऄशा रीतीने 
ऄवगुणचनमूसलन शक्य होत नाही. 
 
 कपडे बेतण्यापूवीच्या सवस प्रचियामंध्ये कापडावर सवस बाजूने ताण पडत ऄसतो. काहीशा व्यापारी 
मनोवृत्तीमुळे चविीसाठी ठेवल्या जाणाऱ्या कापडािी लाबंीरंुदी त्याि कापडाच्या नैसर्भगक लाबंीरंुदीपेक्षा 
ऄचधक ठेंवनू ऄचधक द्रव्याजसन करण्यािे प्रलोभनही चविेत्यानंा वाटत ऄसतेि. यावर ईपाय म्हणजे ज्या 
ऄवस्थेत कापड चवकत घेतले जाते त्या ऄवस्थेतील लाबंीरंुदी ऄनेक धुण्यानंतरही कमी न होणे. 
याबाबतीत कापडचनमाते, यंत्रचनमाते व कापड वापरणारे चगऱ्हाइक यािेंमध्ये समन्वय साधण्यािा 
चवरॄव्यापी प्रयत्न ऄमेचरकेतील क्लूएट पीबॉडी या कंपनीने केला. या कंपनीिे प्रमाणपत्र ऄसलेल्या यंत्रािंा 
ईपयोग करून व चतने चनयुक्त केलेल्या तपासणीकरवी कापडािे केव्हाही परीक्षण करू देण्यािी हमी ज्या 
ज्या कापडचनमात्यानंी चदली त्याना ―सनॅ्र्फोराइझ ड‖ ऄसा चशक्का मारण्यािी परवानगी देण्यात येउ लागली. 
प्रमाचणत यंत्रावर म्हणिे ―सनॅ्र्फोराइप्रझग मशीन‖ वर जेवढा माल िालचवला जाइल तेवढ्या मालावर प्रत्येक 
वारामागे ठराचवक शुल्क घेउन ऄशी परवानगी चमळू लागली. सुमारे तीस वष ेया ―सनॅ्र्फोराइझ ड‖ चशक्क्यािे 
महत्व चटकले. ऄद्यापही ऄनेक देशातं या चशक्क्याला पूवीआतकाि मान अहे. 
 

 
 

कंरोलड कॉम्पे्रणसव्ह णश्रलकग रेंज (सनॅ फोराइलझग मशीन) 
 
 मात्र भारत सरकारने या कराराद्वारे देशाबाहेर जाणारे दरवषीिे परकीय िलन वािचवण्यासाठी हा 
चशक्का मारण्यास (भारतात चवतचरत होणाऱ्या कापडावर) प्रचतबंध केला. ज्या ज्या चगरण्यानंी ऄमेचरकन 
कंपनीशी करार केले अहेत त्या चगरण्या केवळ चनयात केल्या जाणाऱ्या मालावरि (Sanforised) ऄसा 
रेड माकस  छापतात व त्या मालावर त्यानंा कराराप्रमाणे शुल्क द्याव ेलागते. 
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सनॅफोराईलि्ं ग यतं्रमाणलका 
 
 ऄमेचरकन कंपनीने प्रमाचणत केलेली यतं्रमाचलका पढुीलप्रमाणे अहे. 
 
 १) कापडावर पाण्यािा र्फवारा मारणे, 
 
 २) र्फवारा मारलेले कापड ताण नसलेल्या ऄवस्थेत म्हणजे मुक्त ऄवस्थेत काही ठराचवक काल 
ठेवणे, 
 
 ३) एका छोट्या चनयंत्रक यतं्रात पन्हा सारखा करणे, 
 
 ४) कापडाच्या लाबंी रंुदीवरील सवस तणाव नष्ट करण्यासाठी तणावचनमूसलक (Shrinking) यंत्र 
वापरणे. एका छोट्या चनयंत्रक यंत्रात पन्हा सारखा करणे, 
 
 ५) मोठ्या अकाराच्या िमकदार चसप्रलडरवर एक जाड लोकरािे रे्फल्टकापड सतत चर्फरते ठेवनू 
कापडाच्या पातळीला मुलायम स्पशस अणणे, 
 
 ६) प्रत्येक वारावर ऄगर मीटरवर Sanforised चशक्का छापण्यािी व्यवस्था करणे. 
 
 वरील यतं्रमाचलकेत कापडातील अडव्या ईभ्या धाग्यािा ताण कसा नाहीसा होतो यासंबधंीिे 
चवविेन प्रस्तुत प्रकरणात करण्यात येणार अहे. वरील यंत्रापैकी तणावचनमूसलन यंत्र म्हणजे Shrinking 
Unit हे या प्रचियेतील सवात महत्वािे अहे. 
 
तणाव णनमूषलन घडण्यासाठी पुढील गोष्टींची आवश्यकता असते. 
 
 १) कापडात सुमारे १५ टके्क अद्रसता. 
 
 २) तणाव चनमूसलन यंत्रामधून ज्या वगेाने कापड बाहेर पडणार त्यापेक्षा कापड यंत्रामध्ये सारण्यािा 
वगे ऄचधक ऄसला पाचहजे. सवससाधारणपणे कापडावर ८ ते १० टके्क तणाव ऄसण्यािा संभव ऄसतो. परंतु 
खास मागावर व ऄन्य यंत्रावर बनवलेले कापड नैसर्भगक म्हणजे मुक्त ऄवस्थेप्रत नेण्यासाठी २५ टके्क पयंत 
सुिा ऄचधक वगेाने माल यतं्रात सरकचवण्यािी क्षमता ऄसणे जरूर अहे. यासाठी याचंत्रक दृष्ट्ट्या तरी 
अवक वगे व जावक वगे यामध्ये ३० ते ३५ टके्क आतका र्फरक ठेवण्यात येतो. 
 
 ३) जावक वगेापेक्षा ऄचधक वगेाने कापड यंत्रात घेतले म्हणजे लाबंी व रंुदी या दोन्ही चदशानंा 
जेवढा ताण चशल्लक ऄसेल तेवढा नाहीसा होउ शकतो. यासाठी लागणारा दाब व ईष्ट्णता कापडाला 
चमळेल ऄशी व्यवस्था यंत्रामध्ये ऄसते. 
 
 ४) कापडावरील तणाव नाहीसा करण्यासाठी ५ ते ७ सेंचटमीटर जाडीिा एक रबरी पट्टा 
(Sanforising Rubber Blanket) तीन रुळाभंोवती ऄखंड चर्फरता ठेवतात. गरम रुळाने या पट्ट्ट्यावर दाब 
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चदला जातो. जेव्हा रुळावरून हा जाड पट्टा चर्फरत ऄसतो तेव्हा पट्ट्ट्याच्या वळणात बदल झाल्याबरोबर 
बाहेरच्या पचरघािे अतल्या पचरघात रूपातंर होते. पट्ट्ट्यावरील दाब मात्र कायम राहतो. दाब, ईष्ट्णता व 
बचहवसि पचरघावरून ऄंतवसि पचरघावर कापडािे पचरभ्रमण यामुळे कापडामध्ये ऄसलेल्या अद्रसतेिे 
बाष्ट्पामध्ये रूपातंर होते व कापडातील धागा न् धागा रु्फलून येण्यास व आष्ट ऄशा नैसर्भगक लाबंी रंुदीच्या 
ऄवस्थेत कापड येण्यास जास्तीत जास्त सधंी ईपलब्ध होते. 
 
 ऄशा रीतीने तणावमुक्त वातावरणातून कापड जेव्हा बाहेर पडते तेव्हा त्यावरील ताण नाहीसा 
झालेला ऄसतो. सनॅ्र्फोराइझ झालेल्या मालािी जेव्हा तपासणी होते तेव्हा या कापडाच्या अकारमानामध्ये 
१% पेक्षा कमी ऄगर ऄचधक र्फरक पडता कामा नये ऄशी ऄट ऄसते. प्रचियेसंबधंी सवस सूिना व मयादा 
पाळल्या गेल्या तरि ही ऄट पार पडू शकते Sanforised ऄसा चशक्का ऄसलेले कापड वरील सवस गोष्टींच्या 
प्रभावामुळे चगऱ्हाइक चबनधास्तपणे वापरतो. 
 
 भारतातही ही यतें्र तयार होतात. परंतु ऄमेचरकन कंपनी पूवी ऄस्स्तत्वात ऄसलेल्या 
परवानाधारकाचं्या चनयात कापडाबद्दलिी हमी घेउ शकते. 
 
सनफोराईलझग यतं्रमाणलकेप्रमाणे अन्द्य यतं्रमाणलका 
 
 नवीन करार जरी होत नसले तरी या करारामागिी मूळ ताचंत्रक कल्पना चनचरृतपणे चविाराहस 
ऄसल्यामुळे जमसनी, आंग्लंड व भारत या देशातील ऄन्य यंत्रकारखानदारानंी करारािी जरूरी नसलेल्या 
यंत्रमाचलका तयार करून बऱ्याि चगरण्यानंा पुरचवल्या. या यंत्रािी तणावमुचक्तक्षमता योग्य ऄशीि ऄसते. 
पण ऄशा रीतीने चनमाण झालेल्या कापडाला ―सनॅ्र्फोराइझ ड‖ हे नाव लावता येत नाही. या ऄन्य 
तंत्रचनमात्यानंी –चवशषेतः भारतीय कारखानदारानंी यासाठी एक नवीनि संज्ञा चनमाण केली. ती म्हणजे 
―झीरो-झीरो-चर्फचनश‖, यथारोग्य रीतीने सवस प्रचिया केली ऄसता झीरो-झीरो-चर्फचनश केलेले कापडही 
अटत नाही, मात्र कोणत्याही करारािी ऄगर शुल्कािी पारॄसभमूी नसल्यामुळे प्रचियेसंबंधीच्या सवस मयादा 
पाळल्या जातीलि ऄशी हमी घेता येत नाही. 
 
अन्द्य प्रणक्रया 
 
 सनॅ्र्फोराइप्रझग यतं्रमाचलकेमध्ये जी यंते्र ऄसतात त्यापैकी मउ स्पशस चनमाण करणारे यंत्र म्हणजे 
रे्फल्ट कॅलें डर. हे स्वतंत्रपणे वापरता येते. तलम सुती कापड, त्यािप्रमाणे खऱ्या रेशमापासून बनचवलेल्या 
कापडािा स्पशस मुलायम व शरीराला सुखकारक होण्यासाठी ते रे्फल्ट कॅलें डरमधून िालचवले जाते. रे्फल्ट 
कॅलें डर यतं्रािे मुख्य भाग म्हणजे १ मीटर ऄगर दोन मीटर व्यासािा चसलें डर व त्यावरून सतत चर्फरणारी 
ऄखंड रे्फल्ट. रे्फल्टिा पन्हा चसप्रलडरच्या रंुदीआतका ऄसतो. चसप्रलडरच्या परीघाभोवती चर्फरणारी रे्फल्ट व 
चसप्रलडरिा बाहेरिा भाग यामध्ये रे्फल्टवर पडणाऱ्या ताणामुळे दाब चनमाण होतो. कापड या दोहोंच्या मधून 
नेले जाते. ज्या बाजूला चसप्रलडरच्या िमकदार परीघािा स्पशस होतो ती बाजू िमकदार चदसते व ज्या 
बाजूस रे्फल्टिा स्पशस होत ऄसतो ती बाजू मउ होते. चगऱ्हाआकाच्या मजीनुसार रे्फल्टिा पचरणाम कापडाच्या 
एका ऄगर दोन्ही बाजंूना मदुृता येण्यासाठी कापड यंत्रातून दोन वळेा िालवाव ेलागते. चसप्रलडर दोन्ही 
बाजंूना बंद ऄसून प्रचियेसाठी जरूर ऄसणारी ईष्ट्णता वारे्फच्या साहाय्याने चदली जाते. 
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 एकाि रे्फल्ट यंत्रावर दोन वळेा माल िालचवण्यात ईत्पादन कमी चमळते. जेव्हा सतत ऄसे कापड 
िालवायिे ऄसेल तेव्हा दोन रे्फल्ट यंते्र एकामागोमाग दुसरे ऄसे वापरून ईत्पादन ऄचधक घेता येते. 
पचहल्या यंत्रामध्ये कापडािी जी बाजू रे्फल्टला लागून जाते ती बाजू दुसऱ्या यंत्रात चवरुि बाजूने नेली 
जाते. एक चसप्रलडर ऄसलेल्या यंत्रास ―चसप्लेक्स रे्फल्ट कॅलेन्डर‖ व दोन चसप्रलडरच्या यंत्रास ―डुप्लेक्स 
रे्फल्ट कॅलें डर‖ ऄसे म्हणतात. 
 
 रे्फल्ट कॅलें डरिा कापडावर होणारा पचरणाम हा तात्पुरता ऄसतो. कापड धुतल्यावर तो पचरणाम 
नाहीसा होतो. 
 
 सनॅ् र्फोराइप्रझग यंत्रमाचलकेत चनमाण होणारी कापडामधील तणावमुक्तता चटकाउ ऄसते पण त्या 
प्रचियेतून तयार होणारा कापडािा मुलायम स्पशस व िमक मात्र धुलाइमध्ये नष्ट होतो. 
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१५. सरफेस णशअलरग प्रणक्रया 
 
सरफेस णशअलरग म्हणजे काय? 
 
 संपूणस कृचत्रम तंतू ऄगर कापूस यापंासून तयार केलेल्या धाग्यािें कपडे वापरले ऄसता त्या त्या 
तंतूच्या गुणधमािा पूणस ऄनुभव व र्फायदा घेता येतो. ऄशा कापडािा पृष्ठभाग (Surface) अपल्या 
कल्पनेतील सवस कसोट्यानंा पूणसपणे ईतरतो. सुती कापड मागावरून बाहेर चनघाल्यावर कापडामधील 
बाह्यभागावर लोंबणारे धागे व ऄन्य पदाथस प्रभावी िॉप्रपग चशऄप्ररन प्रचियेने काढून टाकता येतात. या 
प्रचियेिी माचहती प्राथचमक भागामंध्ये चदलेलीि अहे. या यंत्रािा कापडावर जो पचरणाम होतो त्यावरूनि 
सररे्फस चशऄप्ररग प्रचिया ईदयास अली. 
 
 कृचत्रम तंतू व नैसर्भगक तंतू यािें संचमरॅ धागे बनचवण्यािी कल्पना बऱ्याि मान्यतेला पावल्यावर 
चनरचनराळ्या कारखान्यातूंन संचमरॅ धागे तयार होउ लागले. ईदाहरणाथस – टेरीकॉटन, टेचरवुल, 
टेरीस्व्हस्कोझ, टेचरफ्लॅक्स आत्याचद. या नवीन धाग्यािंा झपाट्याने प्रसार झाला व संचमरॅ कापडािा वापर 
भरपूर होउ लागला. आतर ऄनेक ईपयुक्त गुणाबंरोबर ऄशा कापडािा एक खास ऄवगुण वापरणाराचं्या 
ध्यानात येउ लागला व त्यावर ईपाय शोधण्यािे प्रयत्नही सुरू झाले. काही चदवसाचं्या वापरानंतर ऄशा 
संचमरॅ कापडाच्या पृष्ठभागावंर सुतािंी टोके एकमेकात गंुतून गोळेगोळे चदसू लागत व कापडािी 
अकषसकता कमी होइ. या दोषालाि कापडावर ―रू्फल पडणे‖ ऄसे म्हणण्यािी प्रथा पडली. एकदा रू्फल 
पडून ऄसे छोटे गोळे तयार झाले की त्या कापडात काही दम नाही ऄसे वाटू लागले. 
 
या अवगुणावर / दोषावर पणरणामकारक असे दोन उपाय 
 
 १) कापडातून बाहेर डोकावणारी तंतंूिी टोके छाटून टाकणे. या प्रचियेसि सररे्फस-चशऄप्ररग ऄसे 
म्हणतात. 
 
 २) डोकावणारी तंतूिी टोके प्रसप्रजग यंत्राच्या साहाय्याने जाळून टाकणे. 
 
 प्रसप्रजग प्रचियेनंतर कृचत्रम धाग्यािंी चवतळलेली काळसर टोके सवस पृष्ठभागावर पसरल्यासारखी 
चदसतात. कापडािा स्पशस व देखावा हे गौण चदसू लागतात. यामुळे प्रसप्रजग प्रचिया ऄचधक ईत्पादनक्षम 
ऄसूनही ती अदशस म्हणून चनवडता येत नाही. पनु्हा धुलाइ, सर्फाइ व सुकाइ केली तर हे कापड छान 
चदसेल पण ईत्पादनािा खिस वाढतो. 
 
 सररे्फस चशऄप्ररग प्रचियेिा ऄवलंब केल्यास सवस तंतुपुच्छ छाटले जातात व कापडािा पृष्ठभाग 
ऄगदी स्वच्छ चदसतो. ही प्रचिया कापडािे सवस गुणधमस चटकवनू ठेवते. मात्र या प्रचियेसाठी जी यतें्र सध्या 
ईपलब्ध अहेत त्यािंी ईत्पादनक्षमता बेतािीि अहे. तथापी एक अदशस प्रचिया म्हणून ―सररे्फस चशऄप्ररग‖ 
िा ऄभ्यास र्फार ईपयुक्त अहे. 
 
 िॉप्रपग–चशऄप्ररग व सररे्फस चशऄप्ररग यातील र्फरक– 
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 िॉप्रपग चशऄप्ररग प्रचियेमध्ये मुख्यतः लोंबणारे धागे, पृष्ठभागावर कधीकधी ऄचधक प्रमाणात 
ऄसणारे खळचमरॅण, व चवणकाम िालू ऄसताना राहून गेलेले ऄगर बाहेरून अलेले बाह्य ऄशुि पदाथस 
हेि काढून टाकायिे ऄसतात. त्यामुळे ही प्रचिया खूप वगेाने घडचवता येते. या प्रचियेनंतरि ऄन्य 
रासायचनक प्रचिया व्हावयाच्या ऄसल्यामुळे कापडाच्या ऄंचतम प्रतीशी या प्रचियेिा दूरान्वयाने सबंंध 
ऄसतो. याईलट सररे्फस चशऄप्ररगनंतर दुसरा कोणतीही प्रचिया चशल्लक नसते त्यामुळे कापडािा ऄचंतम 
दजा या प्रचियेच्या सुयशावर ऄवलंबून ऄसतो. 
 
 सररे्फस चशऄप्ररग हेही दोन प्रकारे करता येते. पचहल्या प्रकारात कापडाच्या ऄगदी जवळून 
चशऄप्ररगिी पाती चर्फरतात. दुसऱ्या प्रकारात कापडाच्या पृष्ठभागापासून एका ठराचवक ऄंतरावरून यंत्रािी 
पाती चर्फरतात. ऄशा यंत्रािंा ईपयोग र्फर व्हेल्व्हेट, प्लश कापड ऄशा कापडानंा ऄपेचक्षत स्वरूप देण्याकडे 
केला जातो. 
 
 वर ईल्लचेखलेल्या चशऄप्ररग प्रचियामंधील प्रमुख र्फरक पुढील तक्ता पाचहल्यास समजून येइल. 
 

णशअलरग – प्रणक्रया 
 

तुलनेिा मुद्दा िॉप्रपग – चशऄप्ररग सररे्फस चशऄप्ररग 

कापडाला लागून 

सररे्फस चशऄप्ररग ठराचवक 
ऄंतरावरून 

धागा 

कापण्यािी क्षमता 

लोंबते धागे, 

पृष्ठभागावरील खळ 
आ. 

तंतंूिी डोकवणारी टोके छाटणे कापडािा पृष्ठभाग सुशोचभत 
करण्यासाठी ठराचवक 

ऄंतरावर कापणे. 

चर्फरणाऱ्या 
पात्यापासून 
कापडाच्या 
पृष्ठभागािे ऄंतर 

० ४ चमलीमीटर ०·१ ते ०·१५ चमलीमीटर १ चमलीमीटर ऄगर  

चनयोचजत ऄतंर 

कापडािा पृष्ठभाग 
पात्याना सामोरा 
जाण्यािी पित 

हॉलो–बेड हॉलो–बेड सॉचलड–बेड 

यंत्रािी वगेमयादा 
दर चमचनटाला 

 ० ते १०० मीटर  ० ते ४० मीटर ० ते ४० मीटर 

यंत्रामधून कापड 
चकती वळेा 
िालवाव ेलागते 

एकदा  दोन ऄगर ऄचधक दोन ऄगर ऄचधक 

कापडाच्या 
कोणत्या ऄवस्थेत 

मागावरून कापड 
बाहेर 

ही प्रचिया शवेटिी कापड 
चविीस पाठचवण्यापूवी 

कापड चविीस पाठचवण्यापूवी 
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प्रचिया केली जाते पडल्याबरोबर 

प्रचियेिा पचरणाम  पुढील 
प्रचिया िागंल्या 
होतात. 

 मालास 
ऄचधक प्रकमत येते 

 कापडािा पृष्ठभाग 
सुंदर चदसतो. 

 रू्फल पडत नाही. 

 चविीिी प्रकमत 

र्फार चकर्फायतशीर चमळते. 

 कापडािा जणू 
कायाकल्प होतो. 

 चविीमध्ये खूप 
चकर्फायत. 

ईपयोग कोणत्या 
मालासाठी 

सुती कापड चमरॅ धाग्यािंा माल टेरीवलू, 
वोस्टेड आ. 

र्फर, व्हेल्व्हेट टेरीकापड, 
फ्लश कापड आ. 

 
सरफेस णशअलरग प्रणक्रया कशी घडते? 
 
 वरील चियेिा जो मुख्य हेतु लहान लहान तंतंूिी टोके कापडावरून सर्फाइने छाटून टाकण्यािा, 
तो साध्य होण्यासाठी पुढील गोष्टींिी अवश्यकता ऄसते. 
 
 १) कापड एका बाजूने दुसऱ्या बाजूस पूणस पन्ह्याच्या स्वरूपात नेता येणे. 
 
 २) आष्ट वगेाने कापड नेता याव ेयासाठी लागणारी िलन यंत्र योजना, 
 
 ३) यंत्रामधून कापड जात ऄसताना, कापडाच्या वगेाला ऄनुरूप ऄसाि ताण ऄसावा यासाठी 
यंत्रणा. ईदा. वर खाली योजलेले रोलसस. 
 
 ४) तंतंूिी टोके नीट व कापडाच्या पृष्ठभागावरून कापली जावी यासाठी धारदार पाती बसचवलेला 
एक ऄगर दोन रोलर (याला चशऄप्ररग चसलें डर म्हणतात. व तो आष्ट वगेाने (दर चमचनटास ९०० ते १००० 
रे्फऱ्या) चर्फरत ठेवणारी यंत्रणा. पात्यािंी धार कमी झाली म्हणजे पुन्हा धार लावावी लागते. 
 
 ५) धारदार चर्फरणाऱ्या पात्याचं्या ऄगदी जवळून कापड पसार होइल त्यावळेी कापड व पाती यानंा 
समोरासमोर अणणारी म्हणजे चशऄप्ररग बेड तयार करणारी व्यवस्था. 
 
 ६) चशऄप्ररग बेड, म्हणजेि कापडाच्या पृष्ठभाग व जलद चर्फरणारी पाती यामधील ऄतंर प्रभावीपणे 
मयाचदत ठेवणारे लेजर पाते. (Ledger blade) लेजर ब्लेडिे पातीं व कापड यामध्ये सतत राहणारे टोक 
चजतके पातळ ऄसेल चततके ऄंतर टोके छाटताना कापड व पातीं यामध्ये ऄसते. ईत्तम सररे्फस 
चशऄप्ररगसाठी हे ऄंतर केवळ ०·१० चमलीमीटर आतके कमी ठेवणे ऄत्यावश्यक ऄसते. यंत्रािा वापर झाला 
की हे टोक बोथट होते. त्या ऄवस्थेला पोिल्यानंतर चशऄप्ररग योग्य रीतीने होत नाही म्हणून हे पात्यािे 
टोक घासून (Honing) पुन्हा पातळ म्हणजे धारदार कराव ेलागते. 
 
 ७) कापडािा एक तागा ८० ऄगर १०० मीटर लाबं ऄसतो. ऄनेक तागे एकत्र (म्हणजे एका पुढे 
एक) ऄसे चशवणयतं्राने चशवनू २०००-३००० मीटर ऄशी कापडािी बिॅ तयार करून घ्यावी लागते. एक 
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तागा दुसऱ्यास जोडताना जी चशवण घातली जाते तो भाग (Seam) जर चर्फरणाऱ्या पात्याचं्या नचजक 
अला तर कापड र्फाटून जाइल, येवढेि नव्हे तर यंत्र व कापड यािें र्फार मोठे नुकसान होइल. हे 
टाळण्यासाठी चशवण नचजक येताक्षणीि कापडािा पृष्ठभाग (Shearing bed) तात्परुता मागे ओढून घेणे 
ऄत्यावश्यक अहे. २० मीटर चमचनटास या वगेाने यतं्र िालत ऄसल्यास दर िार ऄगर पाि चमचनटानंी ही 
कापड मागे घेण्यािी चिया ऄिुक घडली पाचहजे. यतं्रात कापड चशरत ऄसतानाि चशवणीच्या भागाला 
स्वयंिचलत यंत्रणेपैकी स्पशस ओळखणारा भाग लागतो व ज्या वळेेला चशवण या भागाला स्पशस करते त्याि 
वळेेला ही स्वयिंचलत यंत्रणा कायस करू लागते. पचरणामी चशवण पात्याजंवळ पोिण्यािा ऐन वळेेस 
कापडािा पृष्ठभाग जरूर चततका पाठीमागे घेतला जातो. कापड यंत्रामधून कोणत्याही वगेाने जात ऄसले 
तरी ही यंत्रणा योग्य प्रकारे िालते. या सवस भागास ―Automatic Seam Let Through Device‖ म्हणजेि 
―स्वयंिचलत चशवण पसार योजना‖ ऄसे म्हणतात. 
 
 ८) मोठ्या अकाराच्या बॅि रोलरवरून कापड यंत्रात सोडणे व चशऄप्ररग झाल्यावर पुन्हा तयार 
कापडािा मोठा बॅि रोलर बनचवणे याही गोष्टी यंत्राच्या रिनेत ऄंतभूसत ऄसतात. 
 
सरफेस णशअलरगने खास आकषषण 
 
 व्हेल्हेट, र्फर यासारख्या कापडानंा सररे्फस चशऄप्ररग प्रचियेिी चनतातं अवश्यकता ऄसते. योग्य 
प्रकारे चशऄर झालेल्या मालाला, अकषसक चर्फचनप्रशगमुळे ईत्तम प्रकमत येते. चवजारीसाठी वापरल्या 
जाणाऱ्या खास प्रकारच्या कॉडूसराय कापडालाही या प्रचियेमुळे शोभा येते. ही प्रचिया कापडाच्या प्रतीप्रमाणे 
एकापेक्षा ऄचधक वळेा म्हणजे तीन िार ऄगर पाि वळेाही करणे अवश्यक ऄसते. 
 
 टेरी टॉवले कापडािा तर या प्रचियेने जणू कायाकल्पि होतो. टेरीटॉवले कापडावर धाग्यािें 
लूप्स चवणकाम करतानाि तयार होतात. एका ऄगर दोन्ही बाजूला ऄसे लूप ऄसू शकतात. रंगीत धागे 
वापरले ऄसता अकषसक ऄशा रंगाकृती तयार होतात. दोन अकृतींपकैी एका अकृतीिे लूप ऄचधक लाबं 
ठेवणे व हे लाबं लूप सररे्फस चशऄप्ररग वर नीट ऄंतरावर कापले तर कमी रॅमात ऄचतशय मनोहारी ऄशा 
दुरगी अकृती तयार होतात. वर ईल्लेचखलेलीं नमुनेदार कापडे सॉचलड बेड चशऄप्ररग यंत्रावर िालचवली 
जातात. 
 
 नेहमी वापरले जाणारे टेचरकॉट शचटंग, सूप्रटग सारखे कापड चशऄप्ररग करण्याच्या हॉलो-बेड 
यंत्रािा वापर होतो. हॉलो-बेड यंत्रािी खास खुबी ही की जेव्हा एखादी धाग्यािंी गाठ चवणकामातून येते 
तेव्हा ती हॉलो-बेड मधून सुख रूप बाहेर पडते, कारण हॉलो-बेडच्या मागच्या भागात जरूर तेवढी पोकळी 
ऄसते. टेचरवलू व वोस्टेड या सारख्या भारी कापडानंा तर ही सररे्फस चशऄप्ररग प्रचिया म्हणजे एक देणगीि 
होय. ऄशा कापडासाठी सॉचलडबेड चशऄप्ररग यंत्रािा वापर केल्यास गाठी ऄसणाऱ्या सवस भागािे नुकसान 
होइल. यािसाठी दोन प्रकारिी चशऄप्ररग प्रचिया यंते्र, म्हणजे हॉलो बेड व सॉचलड बेड तयार केली 
जातात. 
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हॉलो बेड णशअलरग 

 
 

सॉणलड बेड णशअलरग 
 
वरील प्रणक्रयेची भारतातील प्रगती 
 
 सुमारे वीस वषांपूवी या प्रकारच्या यंत्रािी भारतात अयात होण्यास सुरवात. सध्या म्हणजे १९८३ 
साली भारतातील वगेवगेळ्या चगरण्यामंध्ये पंिवीस एक चशऄप्ररग मशीन्स िागंल्या प्रकारे वापरली जात 
अहेत. ताचंत्रक दृष्ट्ट्या ऄचभमानािी गोष्ट म्हणजे ऄलीकडेि भारतातील एका कारखानदारानेही एक 
हॉलो- बेड रिनेिे चशऄप्ररग यंत्र तयार केले अहे. लवकरि या यंत्रालाही िागंली मागणी येइल ऄसे 
मानण्यास हरकत नाही.  
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१६. कापडावरील अगर कपड्यावरील डाग काढणे 
 
डाग कसे पडतात? 
 
 कापूस ऄगर कोणताही ऄन्य तंतू ऄथवा धागा कारखान्यात अल्यापासून कापड चविीस तयार 
होइपयंत यंत्राचं्या चनरचनराळ्या भागानंा स्पशस करून जात ऄसतो. याचंत्रक व रासायचनक प्रचिया घडत 
ऄसताना ऄनेक रसायन-चमरॅणे, साहाय्यक द्रव्ये आत्यादींशी कापडािा व धाग्यािंा सयंोग होत ऄसतो. या 
सवस धारावाचहक ऄवस्थामंध्ये धाग्यावर व कापडावर डाग न पडले तरि अरृयस ! ऄशा रीतीने पडत गेलेले 
डाग कापडावर होणाऱ्या रासायचनक प्रचियामंध्ये चनघनू जातीलि ऄशी खात्री नसते. या चशवाय गरम 
ऄवस्थेत होणारा थंड पाण्याशी सयंोग, वार्फ, यंत्रात वळेोवळेी घातलेल्या तेलािे थेंब व चनर्भदष्ट मयादेच्या 
बाहेर पात्रातील ऄवस्था चनमाण झाल्यामुळे कापडावर होणारे पचरणाम यामुळेही कापड डागी होते. 
कापडात वापरलेल्या धाग्याचं्या रासायचनक गुणधमांच्या चवरुि पचरणाम होणारी तसेि रंग प्रचियानंा 
ऄडथळा चनमाण करणारी पचरस्स्थती पात्रात चनमाण झाली तरीसुिा मालावर डाग पडतात. प्रचियातं 
वापरल्या जाणाऱ्या पाण्यात लोह व ऄन्य धातंूिे क्षार अल्यास त्याचं्यावर ऑस्क्सजन वायूिा व ईष्ट्णतेिा 
पचरणाम होउनही डाग चनमाण होतात. चगरणीमध्यें कापडाच्या ऄंचतम ऄवस्थेतही डाग कापडावर राचहले 
तर कापड दुसऱ्या प्रतीिे (Seconds) मानले जाते. साहचजकि ऄशा कापडास चविय मूल्यात १० टके्क ते 
३० टके्क आतकी घट येत ऄसल्यामुळे नुकसान होते. ज्या कारणामुंळे हे डाग पडले ऄसतील ती कारणे 
शोधून काढून योग्य ईपाय करणे ऄत्यावश्यक ऄसते. शक्य ऄसल्यास ऄचंतम ऄवस्थेपूवी हे डाग काढून 
टाकणे हेही र्फायदेशीर ठरते. वरील प्रयत्नानंतरही जे डाग ईरतील ते नुकसानकारक ठरतात. कदाचित 
ऄशा मालामुळे प्रत्यक्ष नुकसान झाले नाही तरी नफ्याच्या टक्क्यात घट होणे म्हणजे एक प्रकारिे 
नुकसानि मानले पाचहजे. 
 
 कपडा वापरत ऄसताना कारखान्यात व ऄन्य चठकाणी काम करीत ऄसताना, खाताना, खेळताना 
ऄशा प्रसंगी कपड्ावर डाग पडतास. शरीराच्या ज्या भागावर वारंवार घाम येतो त्या चठकाणी घामािे 
डाग, उन, पाउस यामुळे पडणारे डाग ऄसे वगेवगेळ्या प्रसंगी तऱ्हेतऱ्हेिे डाग कापडावर पडतात. तयार 
कपड्ावरील डाग काढणे हे र्फारि कचठण काम ऄसते. कपड्ावरील धाग्यािंा बिाव, रंगािा बिाव, 
चशवाय भलत्या जागी कपडा अकसणे ऄसे दोष कपड्ामध्ये चनमाण होता कामा नयेत. ऄंगात 
घालण्याच्या कपड्ावरील डाग काढण्यासाठी या कारणामुंळे साभंाळून व सौम्य प्रचिया करणे 
ऄत्यावश्यक अहे धंदेवाइक धोबी मंडळी सुिा या बाबतीत धोका पत्करण्यास तयार नसतात. चगऱ्हाइक 
जेव्हा डाग दाखचवण्यासाठी जाते तेव्हा तो डाग नाहीसा होण्यािी शक्यता ऄसली तरीसुिा डाग 
काढण्यातील ऄडिणीिा पाढा वािनू कोणत्याही प्रकारिी हमी न घेण्याकडे स्वाभाचवकपणेि त्या धोब्यािा 
कल ऄसतो. 
 
णगरणीतील कापडावरचे डाग 
 
 चनरचनराळ्या कारणामुंळे पडणाऱ्या डागािंी कारणपरंपरा पुढे चदल्याप्रमाणे ऄसू शकते. 
 
 १) पाण्यामुळे पडणारे डाग, 
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 २) कापड ज्या भट्टीत ईकळले जाते त्या भट्टीमुळे पडलेले डाग, 
 
 ३) चनरचनराळ्या प्रचियामंध्ये लोहचमचरॅत ऄशुि द्रव्यामुंळे पडणारे लोखंडाच्या गंजािे डाग, 
 
 ४) पाण्यामधून सूक्ष्म ऄगर ऄचधक प्रमाणात माती ऄथवा ऄन्य ऄशुि पदाथांमुळे पडणारे मातीिे 
डाग, 
 
 ५) वगेवगेळ्या प्रचियामंधून चनमाण होणारे तेल, वगंण आत्याचद पदाथांिे डाग, 
 
 ६) रंगाइ प्रचियेत चनमाण झालेल्या ऄडथळ्यामुळे पडलेले रंगद्रव्य व ऄन्य रसायनािें डाग, 
 
 ७) धाग्यानंा खळ लावण्याच्या प्रचियेमध्ये चनमाण होणारे काजंीिे डाग. 
 
वर उले्लणखलेले डाग घालणवण्याचे / टाळण्याचे उपाय 
 
पाण्याचे डाग– 
 
 जरी ऄसे डाग क्वचिति पडत ऄसले तरी जेव्हा ते पडतात तेव्हा तेव्हा कापड वाळून तयार होते 
तेव्हाि ते डाग पडले ऄसल्यािे समजून येते. भट्टीमध्ये जेव्हा वार्फ थंड होउन पाण्याच्या स्वरूपात 
कापडावर जमा होते तेव्हा ऄसे डाग पडतात. खात्यामध्ये माल रिून ठेवला ऄसताना वारे्फच्या पाइपच्या 
बाजूने ओघळणाऱ्या पाण्याच्या थेंबानेही ऄसे डाग पडतात. शक्यतोवर बाह्य पचरणामामुळे ऄसे डाग पडूि 
नयेत या दृष्टीने पाण्याच्या व वारे्फच्या पाण्यािी गळ थाबंवावी. खात्यािे कोने कोपरे व छत यािंी स्वच्छता 
नीट ठेवल्यास ऄसे डाग पडत नाहीत. ज्या मालावर नंतर रंगाइ ऄगर छपाइ करावयािी ऄसेल त्या 
मालावरील डाग त्या त्या प्रचियानंंतर जवळजवळ चदसेनासे होतात. शुभ्र पाढंऱ्या मालावर मात्र हे डाग 
राहून जातात. परवडण्यासारखे ऄसल्यास हलक्या अम्लाच्या द्रावणाने माल धुवनू पुन्हा वाळवावा. 
 

भट्टीमध्ये पडलेले डाग– 
 
 भट्टीमध्ये जेव्हा माल स्कावप्ररग प्रचियेसाठी रिण्यात येतो तेव्हा कापडािे थर सवस बाजूस सारख्या 
प्रमाणात पडणे ऄत्यावश्यक अहे. माल रिण्यात कमी जास्त जाडीिे थर झाले म्हणजे सतत पंपािे 
साहाय्याने खेळचवल्या जाणाऱ्या स्कावप्ररग द्रावणािा पचरणाम सवस चठकाणीं सारखा न होता कमी जास्त 
प्रभावी होतो व माल डागी होतो. 
 
 भट्टीत डाग पडण्यािे अणखी एक कारण म्हणजे स्कावप्ररग प्रचिया पूणस झाल्यावर स्कावप्ररग 
द्रावण र्फवाऱ्याच्या स्वरूपात भट्टीतून बाहेर काढून टाकताना ताकदवान पंप व स्वच्छ पाणी यािंा जोराने 
भट्टीतील मालावर वषाव करून भट्टीतील चमरॅण वगेाने काढून टाकणे व त्यािवळेी सवस माल ऄंशतः धुवनू 
काढणे ही चिया िालू ऄसताना पाणी कमी पडल्यास ऄथवा पाण्यािा प्रवाहि बदं पडल्यास ऄसे डाग 
पडतात. 
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 वरील दोन कारणे मुळापासून नाहीशी करणे हा सवात ईत्तम ईपाय. स्वयंिचलत माल रिण्यािी 
यंत्रणा करणे व पाण्यािा परुवठा भट्टीतील मालािी धुलाइ होउन जाइपयंत ऄखंड राखणे हे महत्त्वािे 
अहे. वरील प्रकारिे डागही माल वाळून तयार झाल्यावरि समजून येतात. मात्र शुभ्र पाढंरा माल ऄसेल 
तेव्हा ते डाग खपून जाण्याआतके ऄस्पष्ट ऄसतात. रंगाइत हे डाग लपत नाहीति पण ऄचधकि ईठून 
चदसण्यािा संभव ऄसतो. 
 

लोखंडाच्या गंजाचे डाग– 
 
 कापड धुलाइ खात्यातील ब्लीप्रिग पावडर व ऄन्य रासायचनक द्रव्याचं्या सततच्या ईपयोगामुळे 
प्रभाचवत ऄसून त्या कारणामुंळे पुरेसे प्रदूचषत ऄसते. धातंूच्या वस्तू चवशषेतः लोहयुक्त चजनसावंर सतत गंज 
िढण्यािा धोका ऄसतो. भट्टीच्या अतमध्ये जो चसमेन्ट / चसचलकेट संरक्षक थर चदलेला ऄसतो तो तीन 
एक मचहन्यात खराब होतो व गंजािे डाग पडण्यािा सभंव वाढतो. अतला संरक्षक थर वरिेवर चदला 
म्हणजे डाग पडत नाहीत. डाग पडल्यावर ते काढून टाकण्यापेक्षा ते पडूि नयेत यासाठी दक्षता घ्यावी. 
 
 गंजािे डाग मालावर पडलेि तर ते वॉप्रशग मशीनमध्ये ऑक्झॅचलक अम्लाच्या गरम द्रावणात माल 
िालवनू काढता येतात. ऄथात ही एक धुलाइ प्रचिया एकंदर कामाच्या दृष्टीने वाढली ऄसेि समजाव े
लागेल. मालावर चविीच्या प्रकमतीत कपात मान्य करण्यापेक्षा एक धुलाइ प्रचिया वाढली तरी हरकत 
नसावी. 
 

मातीचे डाग– 
 
 काही कारणाने माल खात्यात पडून राचहला तर त्यावर डाग पडतात. चशवाय तोि माल आकडून 
चतकडे हलवतानाही डागी होतो. एकदा माल ऄनेक वळेा खात्यातून बाहेर, दुसऱ्या खात्यात ऄसा माल 
हलवला गेला तर त्यास तऱ्हेतऱ्हेच्या डागापंासून वािचवणे म्हणजे कठीणि काम. यासाठी खात्यात प्रवशे 
झाल्यापासून बाहेर पाठवीपयंत कापड वगेवगेळ्या प्रचियासंाठी कोठे कोठे न्याव ेलागेल त्यािी पूवीि नोंद 
घ्यावी व त्यात वाढ होउ न देता सवस प्रचिया पऱु्या कराव्या. 
 
 गाड्ावर ऄथवा तक्त्यावर टाकून माल आकडून चतकडे नेताना अधारासाठी खाली जुने कापडािे 
तुकडे ऄंथरण्यािा प्रघात अहे. या अधारच्या तुकड्ाचं्या स्वच्छतेकडे सवससाधारणपणे दुलसक्ष होते व माल 
डागी होतो. डागी झालेला सवस माल पनु्हा धुलाइ यंत्रामधून धुवनू काढणे हा एकि ईपाय डाग 
काढण्यासाठी अहे. 
 
तेल व वगंणाचे डाग– 
 
 चगरणीतील सवस यंत्राना, वक्तशीरपणे तेल व वगंण घालाव े लागते. चनष्ट्काळजीपणा व घाइगदी 
यामुळे तेल साडंते. तसेि तेल मशीनच्या ऄतंभागापयंत नीट पोिाव ेयासाठी वगेवगळ्या अकाराच्या नळ्या 
व त्यानंा जोडणारे भाग ऄसतात. काही यंत्रातील ििे, चगऄसस वगैरे तर तेलाच्या छोट्याशा पात्राति चर्फरत 
ऄसतात. जोडणाऱ्या भागातून तेल गळणे ही तर चगरणीतली नेहमीिी डोकेदुखी बऱ्याि चठकाणी सहन 
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केली जात ऄसते या भागातून गळणारे तेल, वगंण काही चठकाणी पडणे व मालावर डाग यापासून कटाक्षाने 
बिावािा प्रयत्न केला गेला पाचहजे. तसे न झाल्यास डागाचं्या अपत्तीपासून सुटका नाही. 
 
 डाग पडलेला भाग ओल्या बोळ्याने पसुणे एखाद्या योग्य ऄशा चवद्रावकाने (Solvent) ऄगर 
धावकाने (Cleansing Agent), स्थाचनक घषसणाने स्वच्छ करणे, ऄशा ईपायाने या डागािंा पचरणाम जवळ 
जवळ नाहीसा करणे शक्य ऄसते. मात्र सवस डाग संपूणसपणे घालवणे ही एक केवळ ऄशक्यप्राय गोष्ट अहे. 
 
 डाग काढण्यािा दुधसर प्रसंग येण्यापेक्षा ते पडणारि नाहीत ऄशी खबरदारी घेणे हा सवात ईत्तम 
ईपाय. 
 
रंगयुक्त डाग 
 
 रंगखात्यामध्ये रंग रसायन परुवठा हे एक महत्वािे चडपाटसमेंट. या चडपाटसमेंटमधून प्रत्येक यंत्राला, 
प्रत्येक पाळीमध्ये जे जे रंग व जी जी रसायने लागण्यासारखी ऄसतील ती वजन करून व मापाप्रमाणे 
जबाबदार कामगाराबरोबर पाठचवली जातात. हे केचमकल व रंगािी कोठी एखाद्या सोयीस्कर चठकाणी 
ऄसते. चदवसातून दोन ऄगर तीन वळेा प्रत्येक यंत्रासाठी लागणाऱ्या वस्तू पाठचवल्या जातात. रंग बहुधा 
भकुटीच्या स्वरूपात ऄसतात. काही रंगचमरॅणे द्रवरूपही ऄसतात. आकडून चतकडे नेले जात ऄसताना 
वाऱ्याच्या झोत, आतर कमसिाऱ्यािें धके्क, हातगाड्ािें ऄडथळे, पान तंबाखूच्या षोकामुळे जाता येता 
भेटणाऱ्या स्नेहयासोबत्यिें हसणे चखदळणे व पाठीवरील थापा, यामुंळे रंग व रसायनािंा छोटासा 
चशडकावा वाटेत लागणाऱ्या ऄन्य कापडमालावर होउ शकतो. अपापल्या यंत्राजवळ पोिल्यावरही 
ऄजागळपणे योग्य ईपकरणे न वापरणे यामुळे नकळत काही माल खराब होतो. 
 
 रंगचिया, धुलाइ व चर्फचनप्रशग प्रचिया संपल्यानंतर मालावर हे अगंतुक डाग चदसतात. ईत्तम 
साबिूा रे्फस, धुलाइयंत्रातील मालािा वगे व तपमान यािा योग्य पचरणाम घडून बहुतेक सवस डाग नाहीसे 
होउ शकतात. मात्र एखादे वळेेस थोडासा माल दुसऱ्या दजािा ठरण्यािा धोका चनमाण होतो. 
 
कांजीचे डाग– 
 
 चर्फचनप्रशगसाठी कधी कधी खूप घट्ट खळचमरॅण वापरले जाते. ऄशा वळेी खळीिा सवस भाग 
कपड्ावर न जाता कडेला ऄगर एका ऄंगाला कमीऄचधक प्रमाणात चिकटून बसतो. माल वाळताना या 
खळीिे म्हणजेि काजंीिे डाग कापडावर चदसू लागतात. चसलें डर ड्रायींग व स्टेंटर यतं्राच्या स्क्लप्स याचं्या 
संयोगामुळे हे डाग ऄचधकि तीव्र पचरणाम करतात. 
 
 ऄशा तऱ्हेने चनमाण होणारे डाग ओल्या कपड्ाने व प्लॅस्स्टक ब्रशाने हळूवारपणे घासून शक्य 
चततके कमी चदसतील यासाठी प्रयत्न कराव.े पनु्हा पनु्हा हा दोष चनमाण होत ऄसेल तर खळचमरॅणातील 
घटकाबंद्दल रे्फरचविार करून शक्य चततके पातळ चमरॅण, आष्ट चर्फचनप्रशग पचरणाम कसा घडवनू अणील 
यासाठी प्रयत्न कराव.े 
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तयार कपड्यावर पडलेले डाग 
 
 कपडा तयार होउन अली की डाग ऄचजबात न पडेल ऄशी खबरदारी घेणे सगळ्यानंा जमते ऄसे 
नाही. प्रकबहुना ऄंगात घातल्या जाणाऱ्या कपड्ाला कोणतातरी डाग पडणे हे िमप्राप्ति ऄसते. कपडा 
चजतका भारी व नवा चततक्या प्रमाणात डाग पडला म्हणजे प्रिताही ऄचधक वाटते. कपडा बराि जुना झाला 
म्हणजे त्यावर पडलेल्या डागािे र्फारसे वैषम्य वाटत नाही. ऄचलकडे ऄचधक प्रमाणात ऄसलेले टेचरलीन व 
संचमरॅ धाग्यािे कपडे महाग ऄसल्यामुळे डाग काढण्याच्या चियेला ऄचधक महत्व प्राप्त झाले अहे. 
 
 पूवीपार परंपरेप्रमाणे वापरले जात ऄसलेले रेशमी, मखमल, जरतारी, गभसरेशमी व लोकरीिे 
कपडे यावंरील डाग काढून टाकणे हे मोठ्या जोखमीिे होउन बसते. 
 
कपड्यावरील डागांचे वगीकरण 
 
 ऄ) डाग केव्हा पडतात? 
 
 सवस साधारणपणें पुढील कारणामुंळे डाग पडतात. 
 

१) काम करताना– 
 
 ऄशा वळेी डाग पडणार यािी पूवसकल्पना ऄसल्यामुळे कमीत कमी पचरणाम होइल ऄशी काळजी 
घेणे शक्य ऄसते. मात्र डागािंा ईगम ज्ञात ऄसतो. 
 

२) खेळताना– 
 
 खेळण्यासाठी खास पोषाख केला तर तो वातावरणास ऄनुरूप ऄसाि ऄसतो. यामुळे त्यावर 
पडणाऱ्या डागाबंद्दल काही वाटत नाही. परंतु चिडागंणावरील बसण्यािी सोय, धुळीिें वातावरण, ऄंगास 
येणारा घाम यामुळे कपड्ािें ठराचवक भाग खराब होतात. कपडा ऄंगातून काढल्यावर तो जर पाण्यात 
बुडवनू ठेवला व साबूिे द्रावण यािंा योग्य ईपयोग केला म्हणजे डाग जातात. कापडात मुरलेले डाग 
काढण्यासाठी धुण्यािा सोडा कोंबट पाण्यात चवरघळवनू त्या पाण्यान ईरलेसुरले मदैानी डाग चनघून 
जाण्यास मदत होते. मात्र रेशीम व लोकर याचं्या कपड्ासंाठी सोड्ािा वापर करता कामा नये. 
 

३) खाद्यपेयांचे डाग– 
 
 खाद्यपेयािंा ससंगस झाल्यामुळे नेहमी कपड्ावर डाग पडत ऄसतात. खाद्यपेयात वापरले जाणारे 
बहुतेक रंग कचे्च ऄसतात त्यामुळे ते काढण्यास चवशषे कष्ट पडत नाहीत. परंतु काही पदाथांत वापरले 
जाणारे रंग वा ऄन्य रंग द्रव्यांिा पचरणाम िटकन जात नाही. चवशषेतः हळद व आतर मसाल्यािे पदाथस यािें 
डाग ऄगदी चवरूप चदसतात. हे डाग वरिेवर धुण्याने कमी होत जातात व शवेटी नाहीसे होतात. परंतु 
कोंबट एथील ऄल्कोहोल ऄथवा चडनेिडस स्स्परीट यािंा ईपयोग केला ऄसता डाग लवकर कमी होतात व 
नंतरच्या धुण्यामध्ये जातात. 



 

अनुक्रमणणका 

४) तेलाचे व अन्द्य टस्नग्ध पदाथांचे डाग– 
 
 तेलकट डाग िटकन जात नाहीत. बहुतेक सवस डाग साबूच्या गरम वा ईकळत्या द्रावणाच्या 
ईपयोगाने जातात. डागातील स्स्नग्ध पदाथांिे प्रमाण जास्त ऄसल्यास केरोसीन तेलासारख्या खचनज 
ऄगर सेस्न्द्रय द्रावकाच्या साहाय्याने स्स्नग्ध पदाथस ऄसलेल्या भागावरील तेलकटपणा शोषनू घ्यावा, मग 
साबणाने धुवावा. 
 
वंगण व अन्द्य काबषनयुक्त डाग 
 
 काबसन व वगंण यािे एकजीव झालेले चमरॅण हे जेव्हा कपड्ावर पडते तेव्हा ते काढणे कचठण व 
ऄत्यंत चनकडीिे ऄसते. चमरॅणातील काबसन ऄन्य जागी पसरला तर जास्ति कचठण पचरस्स्थती चनमाण 
होते. ऄशा वळेेस डाग पडलेल्या भागाखाली स्वच्छ कपड्ािा ऄगर चटपकागदािा जाड थर ठेवावा व 
वरून केरोसीन ऄगर ऄन्य द्रावकािे थेंब सोडत जाव.े द्रावकाच्या थेंबाबरोबरि काबसनिा काही भाग व 
वगंणातील तेल हे खालच्या कापडाच्या थरावर पडते. ऄशा रीतीने जेव्हा डागािा बरािसा भाग नष्ट होतो 
तेव्हा शषे वगंण तेल व काबसन कापड्ाच्या आतर भागावर न पसरता साबणाच्या गरम द्रावणाने काढता 
येतो. 
 
लोखंडाच्या गंजाचे डाग 
 
 पूवी चनदेश केल्याप्रमाणे कढत ऄगर ईकळत्या ऑक्झचॅलक अम्लाच्या हलक्या द्रावणात डागी 
भाग बुडवला ऄसता लोखंडािे डाग हळू हळू नाहीसे होतात. तोि भाग वरिेवर कढत द्रावणात बुडवावा 
म्हणजे हे डाग जातात. ऑक्झॅचलक ॲचसड ईपलब्ध नसल्यास पयायी ईपाय म्हणनू ईकळत्या पाण्यात 
प्रलबािा रस घालावा. त्याच्या ईपयोगाने गंजािे डाग बऱ्याि प्रमाणात नाहीसे होतात. 
 
चहा, कॉफी इत्याणद पेये व काही फळांचे डाग 
 
 धुण्याच्या सोड्ाच्या हलक्या परंतु गरम द्रावणाने बहुतेक सवस पेयािें डाग (टॅचनक ॲचसडयुक्त) 
जातात. डाग पडून बराि कालावधी लोटला ऄसेल तर वरील ईपाय लागू न पडण्यािा संभव ऄसतो. 
ऄशा वळेी योग्य खबरदारी घेउन, एनॅमल ऄगर स्टेनलेस स्टीलिे साचहत्य वापरून, ब्लीप्रिग पावडरिे 
सौम्य द्रावण वापरल्यास हे डाग नाहीसे होतात. मात्र ज्या धाग्यानंा ब्लीप्रिग पावडर वापरलेली िालत 
नाही, त्याचं्या कपड्ासंाठी ह्या द्रावणािा वापर करू नये. हे द्रावण रासायचनकदृष्ट्ट्या र्फार प्रभावी 
ऄसल्यामुळे वापरून झाल्यावर असपासच्या भागावर पडून राहू नये यािी काळजी घ्यावी. कपडा स्वच्छ 
धुवावा व सवस साचहत्यही नीट धुवनू ठेवाव.े 
 


