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2 ویژه نامه چرم 
)برخی از تصاویر این ویژه نامه مربوط به کارخانه دباغی آقای نفر می باشد( امرداد ماه 95

وقتــی ماده اوليه بــا نواقصی توليد می شــود ، اين نقص وارد 
چرخه توليد شــده و درنهايت به محصول نهايی لطمه می زند .
چــرم به عنوان يكی ازمهــم ترين مواد اوليه توليدات كفشــی 
وپوشــاكی ازايــن امرمســتثنی نيســت .بطوريكــه طبق نظر 
كارشناســان حدود 75 درصد چرم ساخته شده در صنعت كفش 
مورد اســتفاده قرار می گيرد.  يكی ازراه های جلوگيری ازوجود 
هرگونه اشــكال درفرايند اين توليد ، بدســت آوردن اطالعات 
ودانش   باشــند كــه توليد كنندگان را ازاشــتباه مصون دارند .
 اتحاديــه محيــط زيســت CADS  زيرنظر موسســه كفش 
چرم آلمان پژوهشــی را ارائه داده اســت كه می تواند راهنمای 
 )VI( توليدكننــدگان چرم برای جلوگيری از تشــكيل كــروم
درمحصوالتشــان گردد .شايان توجه اســت كروم )VI(    ماده 
بســيار مضــر وخطرناكــی برای  ســالمتی انســان اســت . 

اين پژوهش كه به تازگی دريوتيک ) انجمن جهانی متخصصين 
صنعــت كفــش ( دراختيارمهنــدس رحمانيــان قرارگرفــت ، 
توسط ســركار خانم مهندس مريم سمســارها ترجمه شده و با 
همــكاری جامعه مديران ومتخصصين صنعــت كفش ايران به 
عنوان ويژه نامه نشــريه صنعت كفش منتشــرگرديده اســت .
با  تشــكر ويژه وقدردانی از جناب آقای مهندس رحمانيان عضو 
هيات مديره جامعه صنعت كفش ايران ومديرعامل محترم كفش 
نگهبان ونماينده جامعه  در"يوتيک" )انجمن  جهانی متخصصين 
صنعت كفش جهان ( سركار خانم مهندس سمسارها كارشناس 
مسئول گروه پژوهشی نساجی وچرم پژوهشگاه استاندارد  و عضو 
هيات تحريريه نشريه صنعت كفش ، اميد است اين پژوهش مورد 
توجه واســتفاده توليد كنندگان محترم صنعت چرم قراربگيرد . 
نشریه صنعت کفش 

پژوهشی تازه دربهبود تولید چرم
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 امرداد ماه 95

راهنمای تولید کنندگان چرم

)VI( توصیه هایی برای جلوگیری از تشکیل کروم

ترجمه از : مریم سمسارها

کارشناس مسئول گروه پژوهشی نساجی و چرم پژوهشگاه استاندارد
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 امرداد ماه 95

گفتارپیش

چیست؟
 CADS

هــدف از اين ويژه نامــه  فراهم كردن اطالعــات كافی برای 
دســت انــدركاران كارخانه های چرمســازی به منظــور توليد 
چرمی مطابق با آخرين اســتانداردها می باشــد. با انجام اندازه 
گيــری ها و رعايت تعهــدات و موازين موجــود در كل فرآيند 
توليــد چرم، می توان از تشــكيل  كــروم )VI( جلوگيری كرد.

مطابق بــا آخرين تكنولوژی ها، چرم  محصوالت چرمی امروزه 
می توانند با اســتفاده از روش های دباغی و تجهيزات مناســب 
توليد شــوند بدون آن كه خطر تشكيل كروم )VI( وجود داشته 

با برقراری سيســتم  باشــد. 
كيفيت  تضمين 
در فرآيند توليد 
كه در طی آن 

های  گيری  اندازه 
فنی تهيه و پايش می گردد، می توان كيفيت مشــخصی از چرم 
را به دســت آورد و در يک دوره زمانی طوالنی آن را حفظ كرد.
در بخــش توليــد چــرم، اســتانداردهايی توســط " گــروه 
كاری چرم" تدوين شــده اســت كــه به چرمســازان در توليد 
چــرم بــدون پتانســيل ايجاد كــروم )VI( ، كمــک می كند. 

عــالوه بــر اســتانداردهای فنی، شــفافيت و ارتباطــات چند 
جانبــه در زنجيــره تأميــن بــه منظــور اطمينان از مناســب 
بــودن چــرم بــرای محصــول نهايــی، الزم مــی باشــد.

CADS يک اتحاديه زيست محيطی همكار در DIS )موسسه 
كفش چرم آلمان( اســت كه به موضوعات چالــش برانگيز در 
خصوص مواد خطرناک در كفش و محصوالت چرمی می پردازد. 
همچنين اقدامات الزم در جهت جلوگيری از اين مواد را توســعه 

می بخشد.
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قواعد و توصیه های کلی
 برای بهینه کردن تولید چرم

خواص مــواد ممكن اســت در طــی انبــارداری، حمل ونقل 
و فرآيندهــای بعــدی تغييــر كند. مــوارد زيــر توصيه های 
مهمــی بــرای بهينه كردن توليــد چرم با هــدف جلوگيری از 
توليــد كــروم )VI( در چــرم و محصوالت چرمی می باشــد:
1-چربــی زدايــی پوســت خــام را به دقــت انجــام دهيد.
ســفيدگری  عوامــل  از  دباغــی  فرآينــد  از  2-قبــل 
دهيــد. كاهــش  را  آن  مقــدار  يــا  نكنيــد  اســتفاده 
3-از عوامل دباغی و مواد شيميايی بدون كروم )VI( استفاده كنيد.
4-خنثــی ســازی را در كمتريــن pH ممكــن انجــام دهيد 
و از افزايــش pH در طــی خنثــی ســازی اجتنــاب كنيــد.
5-وت بلو را با قارچ كش ها ی مناسب به مقدار كافی محافظت كنيد.
6-از 3%-1% عوامــل دباغی گياهی اســتفاده كنيد. اين عوامل 
محافظت بيشــتری را در برابر اكسيداســيون فراهم می سازد.

7-محلول های چربی مقاوم در برابر اكسيداســيون را جايگزين 
محلول هــای چربــی دارای زنجيره هــای غيراشــباع كنيد.
نكنيــد. اســتفاده  كــروم  دارای  هــای  پيگمنــت  8-از 

9-در هنگام خنثی ســازی از آمونياک يا ســاير مواد شيميايی 
دارای آمونيــاک اســتفاده نكنيــد و در هنگام پاک ســازی يا 
رنگرزی از ســينتان هــای ديســپرس كننده اســتفاده كنيد.

10-تكميــل تر را در pH كــم ) 4- 3/5( به پايان برســانيد. 
كنيــد. اعمــال  اضافــی  شستشــوی  فرآينــد  11-يــک 
فرآينــد جلوگيــری كنيــد.  12-از تشــكيل كپــک در كل 
مــدت  طــی  در  كــردن  انبــار  از  پــس  را  13-چــرم 
كنيــد. بررســی   )VI( كــروم  نظــر  از  طوالنــی  زمــان 
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موقعيت کنونی
مطابــق بــا قوانين فعلــی اتحاديــه اروپا محصــوالت چرمی 
آلــوده بــه كــروم )VI( قابــل عرضه به بــازار نمی باشــند.
هر فردی كه می خواهد محصوالت چرمی را وارد بازار كند بايد 
تضمين نمايد كه محصوالت چرمی قبل از ارائه به بازار فروش، 
مطابق با ويژگی های قانونی می باشــد. بايد توجه داشــت اين 
تنها وظيفه فروشــنده محصوالت نيســت كه قابل عرضه بودن 
محصوالت را كنترل كند، بلكه تجار حد واسط و خرده فروش نيز 
در صورتی كه نسبت به تطابق محصول با الزامات قانونی مشكوک 
شــوند نيز بايد قابل عرضه بودن محصوالت را كنترل كنند. اگر 
هر يک از اين مشاركت كنندگان در زنجيره تأمين، اطالعاتی به 
دست آورد كه بيان گر آن باشد كه محصول قابل عرضه نيست 
يا در معرض خطر می باشد، بايد مسئولين امور تمامی كشورهايی 
كــه محصول به آن ها فروخته شــده اســت را مطلع ســازند. 
در اين صورت محصوالت بايد از بازار جمع شــود و بر اســاس 
پتانســيل خطر موجود در محصول، ممكن اســت الزم باشــد 
محصوالت از مصرف كننده نهايی نيز فرا خوانده شود. اطالعات 
محصوالت مضر به صورت هفتگی در صفحه اصلی "سيســتم 
اطالعات سريع اروپايی )RAPEX(  به آدرس زير چاپ می شود:
http://ec.europa.eu/consumers

./safety/rapex/alerts/

در مراحل مختلف توليد چرم به شرح زير، امكان تشكيل كروم 
)VI( وجود دارد:

1- فرآيند توليد چرم
2- فرآيند توليد محصول

3- در طــی انبــارداری و حمل و نقل چرم يــا محصول چرمی
مقادير قابل تأييد كروم )VI( هميشه نشان دهنده آن است كه 
چرم مطابق با آخرين تكنولوژی های روز توليد يا عمل آوری 

نشده است. استفاده از مواد شيميايی جديد و روش های مناسب 
توليد چرم در جهت اجتناب از توليد كروم )VI( می باشد.

 مقررات قانونی
در آلمــان از ســال 2010 توســط " آييــن نامــه محصوالت 
مصرفــی" )BedGegstV( كــروم )VI( در كليه محصوالت 
مصرفی ســاخته شــده از چــرم كه بــه صــورت مختصر در 
تماس با بدن نمی باشــند، مانند لباس، ســاعت مچی، كفش، 
كيــف، كوله پشــتی، مبلمــان و كيســه گردن، ممنوع شــد.

در ســال 2012 دانمــارک نيز پرونده ای را مطرح ســاخت كه 
در آن ثابت شــده بود كــه در معرض كــروم )VI( قرار گرفتن 
ماننــد آن چــه در محصــوالت چرمی يــا در قســمت های 
چرمــی محصوالتی كــه در تماس با بدن می باشــند به وقوع
 می پيوندد، می تواند برای ســالمت انســان خطر آفرين باشد.

1 - ممنوعیت وجود کروم VI در محصوالت چرمی 
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 2015 مــی  اول  از 
موضوع  بــا  قانونــی 
در   )VI( كــروم 
تمــام اتحاديــه اروپا 
)قانــون اتحاديه اروپا 
اجرايی   )301/2014
موجب  بــه  گرديــد. 
قانون   XVII پيوست 
 ،2006/1907  EC

 )VI( كروم  ممنوعيت 
با متن زير تكميل شد:

چرمــی  محصــوالت 
و محصوالتــی كه دارای بخش های چرمی می باشــند كه در 
 )VI( تماس با پوســت بدن قرار مــی گيرند، اگر مقــدار كروم
 0/0003( 3 mg/kg آن ها بر اســاس كل وزن خشــک چرم
درصد وزنی( يا بيشــتر باشــد، نبايد به بازار عرضه شود. چرم و 
 )VI( 3 يا بيشــتر كروم mg/kg محصــوالت چرمی اگر دارای
باشــد، نبايد وارد بــازار اتحاديه اروپا شــود. روش آزمون معتبر 
تعيين اين مقدار در استانداردISO 17075 شرح داده شده است. 
 )VI( 3 كروم  mg/kgمحدوديت تعيين شــده در اين استاندارد
)0/0003 درصد وزنی( بر اســاس وزن خشــک چرم می باشد. 
محدوديت اعمال شده نه تنها در مورد چرم و محصوالت چرمی 
كه به تازگی وارد بازار تجارت می شــود، بلكه برای محصوالتی 
كه قبل از اين قانون وارد بازار شــده اند، محصوالت انبار شــده 
و موجــودی های باقــی مانده كه تا قبــل از 2015/05/01 به 
دست مصرف كننده نهايی نرســيده است، نيز اعمال می گردد. 
ايــن محدوديت بايد در كل طول عمر محصوالت حفظ شــود.

وضعيت علمی
بررســی هــای جامعی بــر روی توليــد كــروم )VI( صورت 
گرفتــه اســت. اطالعــات موجــود نشــان مــی دهــد كه 
دباغــی بــا نمــک هــای كــروم در صــورت اســتفاده از
 تكنولوژی های اخير، نمی تواند منجر به توليد كروم )VI( شود.
 )III( از كروم )VI( تحقيقات نشــان می دهدكه تشــكيل كروم
در pH بــاال و / يا در حضور پتانســيل های اكسايشــی )مانند 
مواد آلی اكسيد كننده، اكسيژن همراه با دمای باال(، تحت تأثير 
نور و رطوبت نســبی پايين امكان پذير است. بررسی های انجام 
شده بر روی فرآيندهای تســريع كننده فرسودگی، تأثير حرارت 
و تشعشــعات VI بر روی تشكيل كروم )VI( را تأييد كرده است. 
نقش قابل توجه روغن ها در تشكيل كروم )VI( در چرم اثبات شده 
است. تجربيات نشان داده است كه چنان چه چرم دارای مقادير 
ناكافی پايدار كننده در مقابل اكسيد كننده ها )آنتی اكسيدان( باشد.
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VI طبقه بندی چرم – تمایل به تشکيل کروم
بعضی از انواع چرم تمايل زيادی به تشكيل كروم )VI( دارند. نوع 
حيوان، روش دباغی و فرآيندهای بعدی نيز باعث تشديد تشكيل 
كروم )VI( می گردد. در خصوص نوع حيوان چرم ساخته شده از 
پوست بره و خوک بيشتر در معرض تشكيل كروم )VI( قرار دارد 
در حالی كه در مورد چرم گاوی اين احتمال بســيار كم تر است.

پوســت بره و خوک نســبت به پوســت گاوی بخــش چربی 
بيشــتری دارند و بنابرايــن چربی زدايی ناقــص در طی توليد 
 )VI( می تواند دليلی برای تمايل بيشــتر برای تشــكيل كروم
در ايــن نوع پوســت ها باشــد. در ارتباط بــا روش های توليد 
چــرم، چرم هــای آب گريز، چــرم های با رنگ هــای تيره و 
چــرم های با دباغی مجدد گياهی به ندرت در معرض تشــكيل 
كروم )VI( قرار دارند. چرم اشــپالت و چرم های با رنگ روشن 
تمايل بيشــتری به تشــكيل كروم )VI( دارند. مثال های فوق
 نمونه هايی از اين موارد می باشــد و شامل همه موارد نيست.

اســتفاده از روغــن ها بــر پای پلــی چربی های غير اشــباع 
، بــه ويــژه روغــن هــای طبيعــی ماننــد روغــن ماهــی، 
مــی توانــد تشــكيل كــروم )VI( در چــرم را تســريع كند. 
كاربرد عوامــل دباغی گياهی در دباغی مجدد با مقادير نســبتا 
پايين )تقريبا 3%-1%( يک روش به شــدت مؤثر در ممانعت از 
تشــكيل كروم )VI( می باشــد. هم چنين افزايش عوامل احيا 
)VI( كننده در عمل آوری های درون درام مانع از تشكيل كروم

 می گردد. در بسياری از موارد استفاده از عوامل احيا كننده در مراحل 
خنثی ســازی و پاک سازی می تواند مانع توليد كروم )VI( شود. 
عــالوه بــر مــوارد فــوق اثر رطوبــت نســبی در طــی انبار 
داری بــر روی مقــدار كــروم VI در چــرم، ثابــت شــده 
اســت. احتمــال تشــكيل كــروم )VI( در حضــور اكســيژن 
اتمســفر و رطوبت نســبی كم تــر از 35% افزايــش می يابد. 
تشــكيل كــروم )VI( بــا كاهــش رطوبــت نســبی افزايش 
مــی يابــد، اگــر چــه رطوبــت نســبی بــاال نيز بــه طور 
شــد. نخواهــد   )VI( كــروم  تشــكيل  از  مانــع  كامــل 

طــی  در   )VI( كــروم  تشــكيل  از  ممانعــت  منظــور  بــه 
بــرای اســتفاده نهايــی،  توليــد و مناســب بــودن چــرم 
هماهنگــی بيــن چرمســازان و برنامــه ريزان الزم اســت.
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فرآیند دباغی - اطالعات کلی
توليد چرم تركيبی از يک ســری واكنش های شيميايی پيچيده 
و فرآيندهای مكانيكی می باشــد. برای چــرم مورد مصرف در 
كفــش الزامــات كيفی خاصی الزم اســت كه از ميــان آن ها 
می توان به اســتحكام، مقاومت به پارگی، خاصيت كشســانی 
و انعطاف پذيری اشــاره كرد. فرآيند دباغــی می تواند بر روی 
اين خواص اثر بگذارد. در فرآيند دباغی، پوســت در طی مراحل 
مختلف بــا عوامل دباغی مربوط عمل آوری می شــود. عوامل 
دباغی به داخل پوســت نفوذ كرده و موجب اتصال الياف كالژن 
با يكديگر می گردد به نحوی كه يک ســاختار محكم در داخل 
پوســت به وجود می آيد. به همين دليل چرم زمانی كه خشک 
می شود جمع نمی شود و شكل و استحكام خود را حفظ می كند.
در دباغــی چــرم، عوامل زير مورد اســتفاده قرار مــی گيرند:

بر اســاس خواص چرمی كه می خواهيم به دســت آوريم، چرم
 می تواند با چندين عامل دباغی عمل آوری شود. چنان چه چرم 
قبل يا بعد از دباغی با تمک های كروم، با عوامل گياهی يا مصنوعی 
دباغی گردد، دارای مقاومت بيشــتر و كشسانی بهتر خواهد بود.

2- استفاده از نمک های کروم در فرآیند دباغی

 استفاده از نمک های کروم در فرآیند دباغی - 2
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 استفاده از نمک های کروم در فرآیند دباغی 2
 اطالعات کلی –فرآیند دباغی 

برای چرم تولید چرم ترکیبی از یک سری واکنم های شیمیایی ایچیده و فرآیندهای مکانیکی می باشد. 
به مقاومت  ،می توان به استحکام میان آن هاالزامات کیدی خاصی الزم است که از مورد مصرف در کدم 

. فرآیند دبا ی می تواند بر روی این خواص اثر بگذارد. اشاره کردخاصیت کشسانی و انعطاف اذیری اارگی، 
عمل آوری می شود. عوامل دبا ی به  مربوطدر طی مراحل مختلف با عوامل دبا ی  اوست ،در فرآیند دبا ی

داخل اوست ندوذ کرده و موجب اتصال الیاف کالژن با یکدیگر می گردد به نحوی که یک ساختار محکم در 
داخل اوست به وجود می آید. به همین دلیل چرم زمانی که خشک می شود جمع نمی شود و شکل و 

 استحکام خود را حدظ می کند.
 یر مورد استداده قرار می گیرند:عوامل زدر دبا ی چرم، 

 نام چرم عامل دباغی
 کرومی دبا ی شده ، چرم*وت بلو (IIIنمک های کروم )

 گیاهی شده چرم دبا ی گیاهی عصاره های
 وت وایت، چرم دبا ی شده با عوامل مصنوعی مصنوعیعوامل دبا ی 

 ، تولید می شوند.مراحل میانی تولید چرمدر وت بلو و وت وایت  *
 

بر اساس خواص چرمی که می خواهیم به دست آوریم، چرم می تواند با چندین عامل دبا ی عمل آوری 
عوامل گیاهی یا مصنوعی دبا ی گردد، دارای  ، باقبل یا بعد از دبا ی با تمک های کروم چنان چه چرمشود. 

 مقاومت بیشتر و کشسانی بهتر خواهد بود.
 

 یدباغی کروم
چرم سراسر دنیا چرم کرومی هستند. سهم  %81با ی کرومی متداول ترین روه دبا ی می باشد. بیم از د

اوست حیوانات باید ابتدا لم زدایی، در این روه است.  %95چرم دبا ی کرومی در صنعت کدم بیم از 
ایر عوامل موزدایی و چربی گیری شوند. در مراحل بعدی نمک کروم یا ترکیبی از نمک های کروم و س

دبا ی به کار می روند. نمک های کروم به صورت دائمی به داخل الیاف کالژن اوست حیوانات ندوذ می کند 
که اطمینان حاصل شود  و اس از دبا ی به صورت ثابت در چرم باقی می ماند. این مسئله بسیار مهم است

که به تازگی دبا ی  ای دهی شدهآهک  اوستی، مقاومت و اتعطاف اذیری خود را حدظ کند. که چرم شکل
سبتا آبی دارد که به لو شناخته می شود چرا که یک رنگ نشده و هنوز مرطوب می باشد، به عنوان وت ب

و به آسانی  نده های مناسب می تواند انبار شدهدلیل دبا ی کروم می باشد. چرم وت بلو با استداده از نگهدار
 د. گردحمل و نقل 

و انعطاف اذیری بسیار  ، کشسانیباال شده است با خواص ویژه ای از قبیل مقاومت چرمی که دبا ی کرومی
چرم کرومی تقریبا در تمام انواع کاالهای چرمی مانند  ،شناخته می شود. به دلیل این خواص ویژه خوب

 کدم، لباس، مبل و صندلی و خودرو استداده می شود. 
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دباغی کرومی
دباغی كرومی متــداول ترين روش دباغی می باشــد. بيش از 
80% چرم سراســر دنيا چرم كرومی هســتند. سهم چرم دباغی 
كرومــی در صنعت كفش بيــش از 95% اســت. در اين روش 
پوســت حيوانات بايد ابتدا لش زدايــی، موزدايی و چربی گيری 
شــوند. در مراحــل بعدی نمک كروم يا تركيبــی از نمک های 
كروم و ســاير عوامل دباغی بــه كار می روند. نمک های كروم 
به صــورت دائمی به داخل الياف كالژن پوســت حيوانات نفوذ
 می كند و پس از دباغی به صورت ثابت در چرم باقی می ماند. 
اين مســئله بسيار مهم اســت كه اطمينان حاصل شود كه چرم 
شكل، مقاومت و اتعطاف پذيری خود را حفظ كند. پوستی آهک 
دهی شده ای كه به تازگی دباغی شده و هنوز مرطوب می باشد، 
به عنوان وت بلو شــناخته می شود چرا كه يک رنگ نسبتا آبی 
دارد كه به دليل دباغی كروم می باشد. چرم وت بلو با استفاده از
 نگهدارنده های مناسب می تواند انبار شده و به آسانی حمل و نقل گردد. 

چرمی كه دباغی كرومی شده است با خواص ويژه ای از قبيل مقاومت 
باال، كشسانی و انعطاف پذيری بسيار خوب شناخته می شود. به 
دليل اين خواص ويژه، چرم كرومی تقريبا در تمام انواع كاالهای 
چرمی مانند كفش، لباس، مبل و صندلی و خودرو استفاده می شود. 

تأیيد آزمایشگاهی دباغی کرومی
نمــک های كــروم در طــی دباغی، به طــور دائــم در چرم 
تثبيــت مــی شــوند. كل مقدار كــروم چــرم مــی تواند در 
آزمايشــگاه بــا دو روش اســتاندارد تعيين شــود: اســتاندارد
 EN ISO 17072-2 كــه جهــت تعيين مقاديــر كم فلزات 
مختلــف از جمله كروم بــه كار می رود و بــرای تأييد دباغی 
بــدون كروم اســتفاده می شــود. اســتاندارد دوم اســتاندارد
 EN ISO 5398  قســمت هــای 4-1 اســت كــه بــرای 
تعييــن مقــدار كــروم چــرم بــه كار مــی رود كــه بــرای 
چــرم بــا دباغــی كرومــی در حــدود 5% مناســب اســت. 

 استفاده از نمک های کروم در فرآیند دباغی - 2
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 تأیید آزمایشگاهی دباغی کرومی
در چرم تثبیت می شوند. کل مقدار کروم چرم می تواند در  در طی دبا ی، به طور دائمای کروم نمک ه

جهت تعیین مقادیر کم که  EN ISO 17072-2آزمایشگاه با دو روه استاندارد تعیین شود: استاندارد 
 ارد دوم. استانداستداده می شود بدون کروم فلزات مختلف از جمله کروم به کار می رود و برای تأیید دبا ی

 کهبرای تعیین مقدار کروم چرم به کار می رود است که  1-4 های قسمت 1EN ISO 5398 استاندارد
 مناسب است.  %5برای چرم با دبا ی کرومی در حدود 

 1مقدار کل کروم چرم
 mg/kg 1111 یتقریب حداقل مقدار کروم مورد نظر

 mg/kg 1111 یتقریب حداکثر 2بدون کرومکروم دبا ی شده 
باشد، این گونه تصور می شود که افزایم کروم در طی دبا ی یا  mg/kg 1111در مواردی که مقدار کروم بیم از  -1

 گرفته است. انجامدبا ی مجدد 
دارای  رزیرنگ مواد بدون کروم است.برای چرم دبا ی شده  EN 15987مطابق با اصطالحات استاندارد این اصطالح  -2

حوضچه های  شود. آب های آلوده به کروم، mg/kg 111د که مقدار کروم به طور متوسط نوش ند موجبکروم می توان
 .شوند mg/kgکروم بر حسب  کممقادیر موجب تولید دبا ی آلوده به کروم و تانک های شستشو ممکن است گاهی 

 
 حاالت اکسیداسیون عنصر کروم

 کروم می تواند در حالت های اکسیداسیون مختلدی وجود داشته باشد. 
 (0کروم )

 این حالت مربوط به فلز کروم است که دارای اایداری بسیار زیادی می باشد.
 (IIIکروم )

بر اساس دانم موجود مضر نمی باشد. کروم ا لب در محیط زیست به  (IIIکروم )استداده از نمک های 
ا لب  .است mg/kg 111در اوسته زمین تقریبا  آن شود.  لظت متوسط دیده می (IIIکروم ) حالت

مقدار به  یک عنصر ضروری است که (IIIکروم ) یرقابل حل در آب می باشد. به عالوه  (IIIکروم )ترکیبات 
 گیاهی و حیوانی یافت شود.  های بافت تمام در می تواند کم

 (VIکروم )
( یک ماده VI( تبدیل شود. کروم )VIتواند اکسید شده و به کروم ) ( میIIIخاص، کروم )در شرایط 

شود.  اگزومای آلرژیکحساسیت زاست و اگر در تماس با اوست های حساس قرار گیرد می تواند منجر به 
 ( فقط در صورت استنشاق در گروه ترکیبات سرطان زا طبقه بندی می شوند. VIبعضی ترکیبات کروم )

 
 
 

                                                 
 تدوین شده است. هابر مبنای این استاندارد 4الی  1بخم های  11253ملی ایران شماره  هایاستاندارد - 1
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حاالت اکسيداسيون عنصر کروم
كروم می تواند در حالت های اكسيداسيون مختلفی وجود داشته باشد. 

كروم )0(
كــه  اســت  كــروم  فلــز  بــه  مربــوط  حالــت  ايــن 
باشــد. مــی  زيــادی  بســيار  پايــداری  دارای 

)III( كروم
اســتفاده از نمک های كروم )III( بر اساس دانش موجود مضر 
نمی باشد. كروم اغلب در محيط زيست به حالت كروم )III( ديده 
 mg/kg می شــود. غلظت متوسط آن در پوســته زمين تقريبا
100 اســت. اغلب تركيبات كروم )III( غيرقابل حل در آب می 
باشد. به عالوه كروم )III( يک عنصر ضروری است كه به مقدار 
كــم می تواند در تمام بافت های گياهی و حيوانی يافت شــود. 

)VI( كروم

در شــرايط خاص، كروم )III( می تواند اكســيد شده و به كروم 
)VI( تبديل شــود. كروم )VI( يک ماده حساســيت زاست و اگر 
در تماس با پوســت های حســاس قرار گيرد می تواند منجر به 
اگزومای آلرژيک شود. بعضی تركيبات كروم )VI( فقط در صورت 
استنشــاق در گروه تركيبات ســرطان زا طبقه بندی می شوند. 
دو حالت اكسيداســيون كروم )III( و كــروم )VI( قابليت تبديل 
بــه يكديگر را دارند. تبديل از كروم )III( به كروم )VI( از طريق 
اكسيداسيون و تبديل كروم )VI( به كروم )III( از طريق احيا صورت 
می گيرد. لذا زمانی كه چرمی به كروم )VI( آلوده شود عمل آوری 
آن با آنتی اكسيدان ها ) عوامل احيا كننده( می تواند مثمر ثمر باشد.  

 استفاده از نمک های کروم در فرآیند دباغی - 2
 
 

12 
 

 
 
 

 
 (VI( به کروم )IIIنمای ساده ای از تبدیل کروم ) -1شکل 

 
( به IIIتبدیل از کروم ) ه یکدیگر را دارند.( قابلیت تبدیل بVI( و کروم )IIIکروم )دو حالت اکسیداسیون 

احیا صورت می گیرد. لذا ( از طریق III( به کروم )VI( از طریق اکسیداسیون و تبدیل کروم )VIکروم )
( آلوده شود عمل آوری آن با آنتی اکسیدان ها ) عوامل احیا کننده( می تواند VIکروم ) هزمانی که چرمی ب
 مثمر ثمر باشد.  

 
 سنجش کروم در آزمایشگاه

چرم به  وجود دارد که می تواند برای تعیین مقدار کرومشیمیایی  ه های متعددی برای تجزیه و تحلیلرو
 . کار رود

 :بررسی وجود مقدار مجاز – (VIمقدار کروم )
و انجام استخراج بر  1EN ISO 17075یک نمونه طبق استاندارد از طریق تهیه ( چرم VIکروم )مقدار 

از مقدار چرم امکان اذیر نمی باشد.  ( بر رویVIروی آن اندازه گیری می شود. اندازه گیری مستقیم کروم )
( چرم محاسبه می شود. حد قابل قبول VIاندازه گیری شده در محلول مستخرجه ، کروم )( VIکروم )
باید ( در هر کیلوگرم چرم می باشد. شرایط تصریح شده در استاندارد برای استخراج VIکروم ) mg 3برابر 

 دقیقا رعایت شود در  یر این صورت احتمال دارد که به اشتباه نتایج مثبت به دست آید. 
( توصیه نمی شود چرا که اگر یک نمونه چرم VIبرای تعیین کروم ) از چرم خراج نمونه های ترکیبیاست

باشند، می تواند منجر به نتایج اشتباه  داشته احیا کنندگی قابلیتعوامل سایر( باشد اما VIآلوده به کروم )
 شود.

 فرسودگی چرم:( در طی فرآیند VIکروم )بررسی تشکیل  – (VIکروم ) )پیرش( فرسودگی
نمونه بریده  ،در شرایط آزمایشگاهی، فرسودگی حرارتی بر روی چرم شبیه سازی می شود. در این شرایط

در یک  %5ر رطوبت نسبی حداکث و Cº81ساعت در دمای  24به مدت زمان CADS شده مطابق روه
( مطابق VIکروم )قرار می گیرد. سپس  ،رو به بیرون فاقد محدظهو گرده هوا  کابین خشک بدون تهویه و

  همان طور که در باال توضیح داده شد، اندازه گیری می شود. EN ISO 17075استاندارد 
کروم قابل حل  قابل مالحظه ای دارمقدرشرایط مصرف بررسی این که آیا نمونه چرم  – کروم قابل حل

 تولید می کند یا خیر؟

                                                 
 بر مبنای این استاندارد تدوین شده است. 11168استاندارد ملی ایران شماره  - 1

ونیداسیاکس (IIIکروم ) (VIکروم )  

 احیا
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سنجش کروم در آزمایشگاه
روش هــای متعددی بــرای تجزيه و تحليل شــيميايی وجود 
دارد كــه می تواند بــرای تعيين مقدار كروم چــرم به كار رود. 
مجــاز: مقــدار  وجــود  بررســی   –  )VI( كــروم  مقــدار 
مقدار كروم )VI( چرم از طريق تهيه يک نمونه طبق اســتاندارد
)اســتاندارد ملی ايران شــماره 11168 بر مبنای اين استاندارد 
تدوين شــده اســت.( EN ISO 17075  و انجام استخراج بر 
روی آن انــدازه گيری می شــود. اندازه گيری مســتقيم كروم 
)VI( بــر روی چــرم امكان پذير نمی باشــد. از مقــدار كروم 
 )VI( انــدازه گيری شــده در محلول مســتخرجه ، كروم )VI(
چرم محاســبه می شــود. حد قابــل قبول برابــر mg 3 كروم 
)VI( در هر كيلوگرم چرم می باشــد. شــرايط تصريح شــده در 
اســتاندارد برای اســتخراج بايد دقيقا رعايت شــود در غير اين 
صــورت احتمال دارد كه به اشــتباه نتايج مثبت به دســت آيد. 
اســتخراج نمونــه هــای تركيبی از چــرم بــرای تعيين كروم 
)VI( توصيــه نمی شــود چرا كه اگــر يک نمونه چــرم آلوده 
به كــروم )VI( باشــد اما ســايرعوامل قابليت احيــا كنندگی 
داشــته باشــند، مــی توانــد منجر بــه نتايج اشــتباه شــود.
تشــكيل  بررســی   –  )VI( كــروم  )پيــرش(  فرســودگی 
چــرم: فرســودگی  فرآينــد  طــی  در   )VI( كــروم 

در شرايط آزمايشگاهی، فرســودگی حرارتی بر روی چرم شبيه 
سازی می شــود. در اين شرايط، نمونه بريده شده مطابق روش 
CADS به مدت زمان 24 ســاعت در دمای Cº 80 و رطوبت 

نســبی حداكثر 5% در يک كابين خشک بدون تهويه و گردش 
 )VI( هوا و فاقد محفظه رو به بيرون، قرار می گيرد. سپس كروم

اســتاندارد 17075  مطابق 
EN ISO همــان طور كه 

داده شــد،  توضيح  باال  در 
شــود.  می  گيری  انــدازه 
كروم قابل حل – بررســی 
چرم  نمونــه  آيا  كــه  اين 
درشــرايط مصــرف مقدار 

قابــل مالحظه ای كــروم قابل حــل توليد می كنــد يا خير؟
كــروم قابل حل بــه طور عمده بــر روی نمونــه های چرمی 
آزمون می شــود كه ممكن اســت در طی مصرف كاالی مورد 
نظــر در تماس با پوســت قــرار گيرند. در اين آزمون شــرايط 
مصرف مشــابه سازی می شــود تا اطالعات الزم برای امكان 
آزاد شــدن كروم در شرايط واقعی فراهم شود. اندازه گيری پس 
از اســتخراج چرم با يک محلول اســيدی عــرق بدن در دمای 
Cº 37 و مطابــق بــا EN ISO 1-17072  انجــام می گيرد. 

كل مقــدار كروم – بررســی ايــن كه آيا چــرم دباغی كرومی 
شــده اســت يا فرآيند دباغی بدون كروم انجام شــده اســت:
برای سنجش كل مقدار كروم، چرم به طور كامل مطابق با استاندارد 
EN ISO 2-17072 يا استاندارد ISO 5398 بخش های 1-4 
)فرآيند تجزيه كامل( حل می شود. كل مقدار كروم در يک قطعه 
چرم اندازه گيری می شود. بر اساس اين داده ها می توان روش 
دباغی مورد استفاده را نتيجه گيری كرد. در مواردی كه كل مقدار 
 15987 EN 1000 باشد، طبق استاندارد mg/kg كروم كمتر از
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                          اطالعات کلی 
با گسترش پديده جهانی شدن، توليد چرم نيز دستخوش تغييرات 
اساسی شده است. در گذشته معموال تمامی مراحل ساخت چرم 
از پوســت خام تا محصول تكميل شــده در يک شركت انجام 
می گرفت. اما امروزه زنجيره فرآيند به شــدت تفكيک شــده و 
بخشــی از محصوالت ارسال شده در سرتاســر دنيا در مراحل 

مختلــف فرآيند توليــد می باشــند. اين 
 )VI( امر موجب افزايش تشــكيل كــروم

در فرآينــد توليد چرم می شــود. به موجب 
تغييــرات پيش آمــده در توليد و پيش 

نيازهای تجارت، بايد در زنجيره تأمين اســتانداردهای به مراتب
 بهتــری در زمينــه ارتباطات تدوين شــود. بــرای تعيين آن 
كــه آيا نمونه چرم، مناســب اســتفاده مورد نظر می باشــد يا 
خيــر، بايد اطالعاتی از ســوی توليد كنندگان چــرم در اختيار 
توليــد كننــدگان محصــوالت چرمی قــرار گيرد. بــه عنوان

 مثال بيان آن كه در چه شرايطی

 خواصی مانند دمای جمع شــدگی يا ثبــات رنگ تغيير نخواهد 
كــرد. همچنين توليد كنندگان چرم بايد مشــخص كنند كه چه 

شــرايطی مــی 
منفی  اثــر  تواند 
چرم كيفيــت  بر 

 داشته باشد. به عنوان مثال دما، مدت زمان و رطوبتی كه چرم در طی
 فرآيندهــای بعدی در معرض آن قرار می گيرد بايد مورد آزمون
 قرار گيرد تا توليد كننده چرم بتواند مناسب بودن چرم خود را تأييد كند.
كــروم  هــای  نمــک  كرومــی،  دباغــی  طــی  در 
قــرار اســتفاده  مــورد  پوســت  دباغــی  جهــت   )III(
 می گيرند. پس چه چيزی باعث می شود چرم به كروم )VI( آلوده شود؟
در جواب اين ســوال دو احتمال اصلی به شــرح زير می باشند:
بيــرون" محيــط  از   – شــده  وارد   –  )VI( كــروم 

چــرم  داخــل  در  شــده  تشــكيل   –  )VI( كــروم 

3- چگونه چرم آلوده کروم )VI( می گردد؟
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کــروم )VI( – وارد شــده " از محيــط بيــرون"
در توليــد چرم دباغی شــده كرومی، اســتفاده از مواد مختلف 
شــيميايی ، عوامل دباغــی و عوامل كمكــی دباغی ضروری
 می باشد. انتخاب اين مواد شيميايی بايد به دقت انتخاب شوند و مواد 
شيميايی مصرفی بايد دارای استانداردهای كيفی مورد نظر باشند. 

نمک های دباغی آلوده شده 
چرم در طی توليد از طريق موارد زير می تواند به كروم )VI( آلوده شود:
)VI( عوامــل دباغــی كرومی جديــد آلــوده دارای كــروم-

 )VI( بازيافتی آلوده به كروم )III( عوامل دباغی كرومی حاصل از كروم-
)VI( اســتفاده چند باره محلــول های دباغی آلوده بــه كروم-

)VI( مواد رنگرزی دارای کروم
پيگمنــت هــای دارای كــروم )VI(، مــی توانند چــرم را به 
كروم)VI( آلوده ســازند. بعضــی پيگمنت هــای زرد، نارنجی 
يــا قرمــز دارای كــروم )VI( مــی باشــند. به عنــوان مثال:
77600 ايندكــس  كالــر  شــماره  بــا   34 زرد  -پيگمنــت 
77603 ايندكــس  كالــر  شــماره  بــا   34 زرد  -پيگمنــت 
-پيگمنــت قرمــز 104 بــا شــماره كالــر ايندكــس 77605

آب آلوده یا درام های دباغی آلوده
چرم می تواند در طی توليد از طريق موارد زير به كروم )VI( آلوده شود:

)VI( آب آلوده دارای كروم-
-ابزارهــا و درام هايــی كــه بــه خوبــی تميــز نشــده اند.
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تشکيل کروم )VI( در چرم 
چرمــی كــه در مرحلــه دباغــی اوليه يــا دباغی مجــدد با
)III( نمــک های كــروم دباغی شــده باشــد، دارای كــروم 

 می باشــد. چنان چه استانداردهای كيفی مربوطه برقرار و موارد 
الزم درمراحل دباغی و فرآيند تكميل تر رعايت شــود، استفاده 
از كروم )III( مضر نمی باشــد. به هرحال كــروم )VI( و كروم 
)III( تحت شــرايط معيــن قابل تبديل به يكديگر می باشــند.

شــرايط متفاوتی موجب تشــكيل كروم )VI( می گردد. اجتناب 
از تشــكيل كــروم )VI( را بايــد از مراحــل انجــام دباغی كه 
شــامل دباغی اوليه، دباغی مجدد و تكميل ســطح با استفاده از 
محصوالت تكميل می باشد، شروع كرد. در فرآيند دباغی، مواد 
شيميايی متنوعی مورد اســتفاده قرار می گيرد كه بخشی از آن 
اثر اكســيدكنندگی دارد. در مراحل مختلف فرآيند دباغی، از نظر 
تكنيكی تغييرات شــديد pH الزم اســت لذا دانش كافی برای 
كنتــرل مقدار pH مورد نياز می باشــد. مقادير pH باالی 8 در 
محدوده قليايی شديد) به طور تقريبی pH برابر 13( به همراه مواد 
شيميايی اكســيد كننده، تشكيل كروم )VI( را تسريع می سازد.

)VI( توصيــه هایــی بــرای اجتنــاب از کــروم
بيــرون" محيــط  از   " شــده  وارد   –  )VI( كــروم 
شــده  تأييــد  شــيميايی  مــواد  يــا  محصــوالت   -
گيــرد. قــرار  اســتفاده  مــورد  مطمئــن  منابــع  از 
- از مواد شيميايی موجود استفاده نكنيد . حتما تاريخ مصرف را ببينيد.
- ضمانــت نامه توليد كننده مواد شــيميايی مبنــی بر آن كه 
مواد شــيميايی عاری از كروم )VI( می باشــد را داشته باشيد.

- از عوامل دباغی كرومی كه خودتان بازيافت كرده ايد، بدون انجام 
آزمون مقدماتی كه بايد برای كروم )VI( انجام شود، استفاده نكنيد.
- تنهــا از عوامــل دباغــی كرومــی بازيافــت شــده ارائــه 
 )VI( شــده توســط شــركت هايــی كــه عــاری از كــروم
بــودن ايــن مــواد را تضميــن مــی كننــد، اســتفاده كنيد.
- از پيگمنــت هــای دارای كــروم )VI( اســتفاده نكنيــد.
- از تميز بودن درام های دباغی و تجهيزات اطمينان حاصل كنيد.
تميــز  بــرای   )VI( كــروم  بــه  آلــوده  آب  از   -
نكنيــد.  اســتفاده  ابــزار  و  درام  تجهيــزات،  كــردن 
- از آب آلوده به كروم )VI( در طی فرآيند دباغی استفاده نكنيد.
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           مراحل توليد در دباغی کرومی

                                           مرحله حوض خانه ای
از  قبــل  كــه  فرآينــد  ســری  يــک  بــه  مرحلــه  ايــن 
مرحلــه دباغــی انجــام مــی گيــرد، اطــالق مــی گــردد.

خيساندن: تميز کردن و خيساندن
پوســت خام تميز و خيســانده می شــود. در ايــن مرحله بايد 
مقدار آب پوســت به مقدار طبيعی آن برســد و تــا حد امكان 
مــواد قابل حــل در آب و پروتئيــن هايی كــه قابليت تبديل 
شــدن به چرم را ندارند، حذف شــوند. اين مرحله در درام های 
چرخــان با افــزودن آب و مواد شــيميايی صــورت می گيرد.
آهک دهی: حذف مو، چربی و باز کردن ساختار پوست
در طی آهک دهی، مو، مواد چســبيده و چربــی باقی مانده بر 
روی پوســت جدا می شــود. در عين حال شبكه كالژن پوست 
خام بــرای دباغی با عوامل دباغی، آماده می شــود. برای توليد 
چرم هايی كه به طور خاص نرم می باشــند، فرآيند آهک دهی 
طوالنی مورد نياز است. در طی آهک دهی، اغلب سديم سولفيد 
به عنوان عامل موزدا، كلســيم هيدروكسيد به عنوان باز كننده 
كالژن و امولســيون كننــده غير يونی به عنــوان عامل چربی 
زدايی اســتفاده می شود. به پوســت های حاصل از اين مرحله، 
پوســت آهک دهی شــده گفته می شــود. به دليل استفاده از 
كلســيم هيدروكسيد )آهک(، مقدار pH پوست آهک دهی شده 
به شــدت قليايی اســت و تقريبا مقدار pH آن برابر 13 است. 

کلسيم زدایی:
 خنثی سازی پوست آهک دهی شده به شدت قليایی

 pH به منظور حذف آهک اضافی و تورم زدايی ماليم، معموال مقدار
تا ميزان 8-6 پايين آورده می شود. اين عمل در حضور CO2 يا 
افزودن اسيدهای آلی )به عنوان مثال اسيد الكتيک، اسيد سيتريک، 
اســيد استيک، اسيد پروپيونيک، اســيد كاپروئيک( يا استفاده از 
نمک های آلومينيوم، انجام می گيرد. ساير مواد شيميايی آهک 
دهی در مرحله شستشو از پوست آهک دهی شده جدا می شود.

آنزیم دهی: تميز کردن پوست و بازکردن آن
از طريق تجزيه آنزيماتيک پروتئين های باقی مانده مشكل ساز و 
تجزيه هيدروليزی شبكه الياف طبيعی كالژنی ، پوست آهک دهی 
شده برای ورود مواد دباغی مورد استفاده در مرحله دباغی و نفوذ 
به داخل اليه های عميق تر پوست، باز می شود. برای اين منظور 
اغلب آنزيم ها همراه با نمک های آلومينيوم اســتفاده می شوند. 

)VI( توصيــه هایــی بــرای اجتنــاب از کــروم
حوضخانه

- مقــدار pH را در هــر يــک از مراحــل كنتــرل كنيــد.
- اطمينــان كافــی حاصل كنيد كــه باقی مانــده چربی های 
طبيعی كه پتانســيل اكســيد كنندگی دارند، حذف شده باشند.
- از عوامل چربی زدای آلی هالوژن دار شــده اســتفاده نكنيد.
- از عواملی كه دارای پتانســيل اكسيد كنندگی می باشند مانند 
پراكسيد، پرمنگنات يا پربورات، استفاده نكنيد. اگر اين مواد مورد 
استفاده قرار می گيرند، پتانسيل اكسيد كنندگی را با كاغذ نشاسته- 
يد  كنترل كنيد و در صورت لزوم عامل اكسيد كننده را قبل از اضافه 
كردن به كروم با استفاده از يک عامل احيا كننده ، كاهش دهيد.
كنيــد. اســتفاده  آبــی  زدای  چربــی  عوامــل  از   -
- استفاده بيش ار حد از آمونياک و نمک های آمونيوم را كاهش دهيد.
آهــک  از  بعــد  را  شــده  دهــی  آهــک  پوســت   -
بشــوييد. دقــت  بــه  زدايــی  كلســيم  و  دهــی 
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                                                                دباغی
دباغــی شــامل مراحل اســيدی كــردن و دباغی می باشــد

اسيدی کردن: آماده سازی برای دباغی
بــه منظور جلوگيری از پيوند ســطحی عوامــل دباغی و حذف 
آخرين بقايای آهک، پوســت ها بايد در يک ماده اســيدی قرار 
بگيرند. به جهت جلوگيری از تورم بيش از حد در اسيد، بايد مقدار 
كافی از نمک معموال نمک طعام )NaCl(، اضافه گردد. ســپس 
مقدار pH پوســت آهک دهی شده با استفاده از اسيد مانند اسيد 
ســولفوريک، اسيد هيدرو كلريک، اسيد فرميک، اسيد استيک يا 
اســيد الكتيک به حدود 3-2/5 رســيده و پوست اسيدی شود. 

دباغی یا دباغی اصلی: نفوذ و تثبيت عوامل دباغی
 )III( در فرآيند دباغی، عوامل دباغی كرومی به شكل نمک كروم
به پوست آهک دهی شــده اضافه می شود. برای آن كه عامل 
دباغی بتواند به ســرعت به اليه های عميق تر پوست نفوذ كند 
 pH الزم است پوست آهک دهی شده ابتدا اسيدی شده و مقدار
آن به حدود 3 – 2/5 برســد. سپس pH با افزايش عامل قليايی 
مانند هيدروكســيد منيزيم جامد يا محلول رقيق شــده كربنات 
هيدروژن سديم به حدود 4 افزايش می يابد. اين عمل به منظور 
تثبيت كــروم )III( به الياف كالژن انجام مــی گيرد. اگر مقدار 
pH خيلی اســيدی باقی بماند، كروم )III( نمــی تواند با الياف 

كالژن اتصــال برقرار كند و فرآيند دباغی كامل نخواهد شــد.
بعد از دباغی كرومی، پوســت تبديل به وت بلو می شــود. وت 
بلــو حالت كشســان دائمی داشــته و تا زمانی كــه محافظت 
كافی از آن انجام شــود می تواند در حالــت مرطوب نگهداری 
شــود و يا حمــل و نقل گردد. بنابر ايــن وت بلو يک محصول 
حد واســط بــا اهميــت، قابــل خريد و فــروش می باشــد.

بازیافت عوامل دباغی کرومی
محلــول های دباغــی كرومی درام ها اغلب بــرای فرآيندهای 
بعدی دباغی مورد اســتفاده مجدد قرار می گيرند. به اين منظور
 مــی توان محلول باقــی مانده از فرآيند دباغــی قبلی را برای 
اســيدی كردن فرآيند دباغی اســتفاده كرد و يا كروم )III( را از 
رســوب قليايی هيدروكســيد كروم )III( حاصل از محلول باقی 
مانده و انحالل مجدد آن، به دســت آورد. در هر صورت بازرسی 
عامل دباغــی از نظر وجود كروم )VI(، بايــد صورت پذيرد )به 
عنوان مثال مطابق با استاندارد EN ISO 19071(. اگر تركيبات 
كروم )VI( پيدا شــد، عامل دباغی نبايد مورد استفاده قرار گيرد.

)VI( توصيــه هایــی بــرای اجتنــاب از کــروم
دباغی

- از عوامــل دباغــی تهيــه شــده توســط توليــد كننــده 
تأييــد شــده توســط منابــع قابــل اعتمــاد، اســتفاده كنيد.
- در طی هر يک از فرآيندها به دقت مقدار pH را كنترل كنيد.
- از افزايــش pH بــه ميــزان بيــش از 8 اجتنــاب كنيــد.
- اطمينــان حاصــل كنيــد كــه تثبيــت عامــل دباغــی 
باشــد. شــده  انجــام  كامــل  امــكان  حــد  تــا  كــروم 
- اگر قرار اســت محلول دباغی كرومی مجددا مورد اســتفاده 
قــرار بگيــرد، كنترل كنيد تــا مقدار pH آن كمتر از 4 باشــد.

- محلول دباغی كه خودتان بازيافت كرده ايد را پيش از بررسی از نظر 
وجود كروم )VI( )طبق استاندارد EN ISO 19071 (، استفاده نكنيد.

شــده  بازيافــت  كرومــی  دباغــی  عوامــل  از  تنهــا   -
توســط شــركت هايــی كــه قــادر هســتند تضميــن كنند 
محصولشــان فاقــد كــروم )VI( مــی باشــد، اســتفاده كنيد
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                                                             تکميل تر
دباغی مجدد، ســفيد گری، رنگــرزی، چربی دهی
پوست ها پس از دباغی طی مراحل مختلف به صورت مكانيكی 
عمل آوری می شوند. اين مراحل شامل آبگيری )رطوبت گيری، 
اليه برداری، تا كردن( و پس از آن مرحله خنثی سازی و دباغی 
مجدد می باشد كه به عنوان تكميل تر شناخته می شود. سپس 
بر اساس كاربرد مورد نظر، چرم سفيدگری، رنگرزی، روغن دهی 
و خشــک می شود. پس از آن چرم به عنوان "كراست" شناخته 
می شــود كه يک محصول حد واســط قابل مبادله می باشــد.
فرآيند پاكسازی، سفيد گری، رنگرزی و چربی دهی نيازمند استفاده 
از مواد شيميايی است كه بر روی تشكيل كروم )VI( مؤثر می باشند.
چربی ده ها مانند روغن ها يا واكس ها، ممكن اســت شــامل 
اسيدهای چرب غير اشباع باشند كه تمايل به اكسيداسيون دارند. 
عوامل پاكسازی بر اساس آمونياک، به شدت قليايی هستند و به 
دليل VI باال می توانند تشكيل كروم )VI( را تسريع كنند. فرآيند 
اكسيداسيون مستقيم ) به عنوان مثال از طريق عوامل سفيدگری( 
و اكسيداسيون غير مستقيم، متفاوت از هم انجام می گيرد. حتی 
اگر چرم در انتهای فرآيند توليد فاقد كروم )VI( باشد، اكسيداسيون 
غير مستقيم می تواند منجر به تشكيل كروم )VI( دركل طول عمر 
چرم شــود. در زمان انتخاب مواد شيميايی اطمينان حاصل كنيد 
كه امكان انجام هر دو فرآيند اكسيداســيون وجود نداشته باشد.

خشک کردن
پس از تكميل تر، چرم خشک می شود. فرآيند خشک كردن به نوع 
چرم بستگی دارد و شامل خشک كردن آرام ، آهسته در هوا خشک 
كردن تا خشــک كردن سريع در هوا می باشد. بايد از تشعشعات 
مستقيم نور خورشيد و دمای باال در طی خشک كردن اجتناب كرد. 

)VI( توصيــه هایــی بــرای اجتنــاب از کــروم
تکميل تر و خشک کردن

- در طی هر يک از فرآيندها به دقت مقدار pH را كنترل كنيد.
كننــده  خنثــی  دباغــی  عوامــل  از  اســتفاده  هنــگام   -
كنيــد. اجتنــاب   8 از  بيــش   pH از  بافــر،  مــواد  يــا 
- دباغــی مجــدد را بــا عوامل دباغــی گياهی انجــام دهيد. 
اين كار مانع تشــكيل كروم )VI( در طی انبارداری می شــود.

نكنيــد.  اســتفاده  فعــال  بســيار  ســفيدگری  مــواد  از   -
پتاســيم  پرمنگنــات  و  پراكســيدها  از  دباغــی  از  پــس 
نكنيــد. اســتفاده  گــری  ســفيد  عامــل  عنــوان  بــه 
- از مــواد رنگــرزی شــامل كــروم )VI( اســتفاده نكنيــد. 
- در هنــگام پاكســازی و رنگــرزی اســتفاده از آمونيــاک 
يــا نمــک هــای آن را كاهــش دهيــد و بــه جــای آن 
كنيــد. اســتفاده  كننــده  ديســپرس  هــای  ســينتان  از 
- مقدار pH كراست بايد زير 5 باشد كه ايده آل آن 4-3/5 می باشد.
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تشکيل کروم )VI( در چرم 
                  مراحل توليد در دباغی کرومی

چربی دهی
توصيــه هایی برای انتخاب محلول چربی مناســب
 انتخاب محلول چربی مناسب برای دباغی مجدد چرم جهت به دست 
آوردن كيفيت مورد نظر ضروری است. بايد در نظر داشت كه محلول 
چربی عامل موثر بحرانی در امكان تشكيل كروم )VI( می باشد. 
محلــول چربی با مقدار زياد اســيد چرب اشــباع نشــده، مانند

 

روغــن های ماهی، تمايل به تشــكيل يک مرحله حد واســط 
اكسيداســيون دارد كه در طی آن راديكال هــای آزاد به وجود 
مــی آيند. اگر چرمی بــا محلول چربی دارای مقدار زياد اســيد 
چرب اشــباع نشده عمل آوری شــود، معموال اثر مستقيمی در 
تشــكيل كروم )VI( ندارد. اما به مرور زمان به دليل تشــكيل 
راديــكال های آزاد اكســيد كننده، ممكن اســت تبديل كروم 
)III( بــه كــروم )VI( روی دهــد. بنابــر اين بايد از اســتفاده 
از محلــول چربی با اســيد چرب اشــباع نشــده، اجتناب كرد. 
يک نكتــه در انتخاب محلول چربی مناســب می تواند انديس 
يــد آن باشــد. انديس يد مــی تواند بيان گر آن باشــد كه چه 
مقدار اســيد چرب اشباع نشــده در چرم وجود دارد. انديس يد 
محصول بايد تا حد امكان كم باشــد مگــر آن كه تأمين كننده 
محلــول چربی اطمينان دهــد كه محلول چربــی دارای مقدار 

كافی پايدار كننده اســت كه مانع از تشــكيل كروم )VI( شود.
پايــه بــر  چربــی  محلــول  تــوان  مــی  عــالوه  بــه 
 چربــی هــای مصنوعی يــا پليمرهــای نرم كننــده را جهت 
جلوگيــری از تشــكيل كــروم )VI( مورد اســتفاده قــرار داد.

)VI( توصيــه هایــی بــرای اجتنــاب از کــروم
محلول چربی

- از محلــول چربــی بــا مقــدار زيــاد اســيد چرب اشــباع 
نكنيــد.  اســتفاده  ماهــی،  هــای  روغــن  ماننــد  نشــده، 
- از محلــول چربــی محافظت شــده در برابر اكسيداســيون، 
محلــول چربــی مصنوعــی و / يــا پليمرهــای نــرم كننده 
تهيه شــده از توليــد كننــدگان دارای تأييديه اســتفاده كنيد.
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تشکيل کروم )VI( در چرم 
                  مراحل توليد در دباغی کرومی

تکميل نهایی / تکميل
بــا انجــام فرآينــد تكميــل، چــرم دارای خــواص تكميلی 
مورد نظــر خواهد شــد. بر اســاس محصول نهايــی، مرحله 
عمــل آوری مكانيكــی و نيــز عمــل آوری ســطح چــرم 
و يــا بــه كار بــردن يک اليــه پوشــش، انجام می شــود.
مکانيکــی فرآینــد  طریــق  از  کــردن  نــرم 

)tumbling , staking( 
در طی خشــک شــدن، الياف كالژنی چرم ســخت می شود. 
لــذا برای نــرم كردن چــرم، آن را به آرامی مرطــوب كرده و 
به طور مكانيكــی ورز می دهند )staked( و ســپس يک بار 
ديگــر چرم نرم مــی شــود )tumbling(. بر اســاس آخرين
 يافته ها اين مراحل مكانيكی تأثيری در تشكيل كروم )VI( ندارد.

عمل آوری سطح )تکميل خشک(
در واقع تكميل نهايی چرم با عمل آوری ســطح شروع می شود. 
اين كار باعث می شود چرم محكم تر شده و يا خواص مشخصی 
را پيدا كند. بر اســاس محصول نهايی، بر روی چرم معموال يک 
پوشش رنگی شامل تركيبی از پيگمنت ها و عوامل پيوندی قرار 

)VI( توصيــه هایــی بــرای اجتنــاب از کــروم
تکميل نهایی / تکميل

توليــد  از  شــده  تهيــه  مناســب  شــيميايی  مــواد  از   -
كننــدگان تأييد شــده توســط منابــع مطمئن اســتفاده كنيد.
- از عوامل تكميلی با پوشش های چسبنده قليايی استفاده نكنيد.
- از پيگمنــت هــای دارای كــروم )VI( اســتفاده نكنيــد.

- از محصوالت تكميلی مناســب ) به عنــوان مثال زنگ ها و 
خــواص  آل  ايــده  صــورت  بــه  كــه  هــا(  پوشــش 
كنيــد. اســتفاده  دارنــد  اكســيدان  آنتــی 
- در طــی تكميل نهايی از دمــای خيلی زيــاد اجتناب كنيد.

می گيــرد. می توان  بر روی اين پوشــش رنگی، اليه ديگری 
كه پوشــش رويی ناميده می شود، قرار داد كه شامل يک الک 
شــفاف و پيوند دهنده های عرضی اســت. تحت شرايط خاص 
) به عنوان مثال pH باال، وجود پتانســيل اكسيداســيون( مواد 
شيميايی مورد استفاده می توانند باعث تشكيل كروم )VI( شوند. 
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تشکيل کروم )VI( در چرم، چرم با تکميل نيمه آماده و 
محصوالت چرمی – تأثير در طی انبارداری و حمل و نقل 

بايد اطمينان داده شود كه خواص مواد مورد استفاده در 
چــرم در طی كليه فرآيندهای توليد چرم و نيز در طی 
انبارداری و حمل و نقل تغيير نمی كند و همچنين چرم 
قادر است شــرايط فرآيندی ساخت محصول نهايی را 
تحمل كند. تشكيل كروم )VI( هميشه در طی فرآيند 
دباغــی صورت نمی گيرد. تجمع كروم )VI( می تواند

 مــدت ها پس از توليــد در طــی فرآيندهای بعدی 
بــه وقــوع بپيونــدد هــر چند كــه زمينه تشــكيل 
آن در طــی فرآينــد دباغــی شــكل گرفته اســت. 
توصيــه می شــود تأثيــرات ممكن بــر روی مواد از 
طريق فاكتورهايــی مانند دمای بــاال، نور مصنوعی 
و نور خورشــيد در طی ســاخت چرم مورد توجه قرار 
گيرد و تمام مراحل ســاخت و توليد مطابق آن انجام 
شــود. چرم بايد بتواند فواصــل طوالنی حمل و نقل 
را بــدون تغييــر در كيفيت آن تحمل كنــد. بنابراين 
بايد مانع از تشــكيل كپک شــد و بايد از كانتينرهای 
حمل ضد عفونی شــده بــا آمونياک اســتفاده نكرد. 
بررســی مقدار كــروم )VI( در چــرم و محصوالت 

چرمــی پس از دوره های طوالنی نگهــداری توصيه می گردد.
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4- خالصه ای از توصیه های الزم جهت
)VI( اجتناب از تشکیل کروم 

اطالعات کلی
مطابق آخرين يافته ها، با توجه به دســترس بودن عوامل دباغی 
عاری از كروم )VI( و تجهيزاتی كه مانع ورود كروم )VI( از منابع 
بيرونی می شود، می توان چرمی توليد كرد كه پس از فرآيند دباغی 
آلوده به كروم )VI( نباشــد و در كل طول عمر آن حتی پس از 
فرآيندهای توليد محصول مورد نظر نيز كروم )VI( تشكيل نشود. 
امروزه شرايطی كه می تواند منجر به تشكيل كروم )VI( در طی 
فرآيند دباغی، در طی انبارداری و حمل و نقل يا در طی ساير فرآيندها 
شــود، شناخته شده است. بر اين اســاس طبق يافته های اخير، 
تشكيل كروم )VI( می تواند به صورت موفقيت آميزی كنترل شود. 

قواعد کلی
توصيه ها و راه های مهم برای بهينه کردن

 توليد چرم
خواص چرم ممكن اســت در طــی انبــارداری و حمل و نقل 
يــا فرآيندها تغييــر نكند. مرور كلــی موارد زير شــامل مهم 
تريــن توصيــه هايی اســت كه در فصــول قبل بــرای بهينه 
كــردن توليــد چــرم با در نظــر گرفتــن اجتناب از تشــكيل 
كــروم )VI( در چــرم و محصوالت چرمی ارائه شــده اســت.
1- پوســت هــای خــام را بــه دقــت چربــی زدايــی كنيد.
2- اســتفاده از عوامل سفيدگری كه قبال در فرآيند دباغی مورد 
اســتفاده قرار گرفته انــد را كاهش داده يا كامــال حذف كنيد. 
3- عوامل دباغی و مواد شيميايی عاری از كروم )VI( را استفاده كنيد.
4- خنثــی ســازی را در كمتريــن pH ممكــن انجــام دهيد 
و از افزايــش pH در طــی خنثــی ســازی اجتنــاب كنيــد.
ميكــروب  كافــی  مقــدار  از  اســتفاده  بــا  را  بلــو  وت   -5
كنيــد.  محافظــت  مناســب،  شــده  تأييــد  كــش 

6- از 3% - 1% عامــل دباغــی گياهی اســتفاده كنيد. اين كار 
حفاظــت بيشــتر در برابر اكسيداســيون را فراهم می ســازد.
7- محلــول هــای چربــی غيــر اشــباع را با محلــول های 
اكسيداســيون جايگزيــن كنيــد. برابــر  در  پايــدار  چربــی 
نكنيــد. اســتفاده  كــروم  دارای  هــای  پيگمنــت  از   -8
9- از آمونيــاک يــا مواد شــيميايی دارای آمونيــاک در زمان 
خنثی ســازی و پاكســازی يا رنگــرزی اســتفاده نكنيد و در 
عــوض از ســينتان های ديســپرس كننــده اســتفاده كنيد. 
10- تكميــل تــر را در pH كم برابــر 4-3/5 انجــام دهيد.
دهيــد. انجــام  اضافــی  شستشــوی  يــک   -11
12- در كل فرآينــد از تشــكيل كپــک جلوگيــری كنيــد.
از  را  چــرم  طوالنــی  انبــارداری  از  پــس   -13
كنيــد. كنتــرل   )VI( كــروم  بــه  شــدن  آلــوده  نظــر 
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5- بررسی استانداردهای کیفیت

عالوه بر توصيه های ارايه شده در مورد هر يک از مراحل فرآيند 
توليد، ســنجش های عمومی تكميلــی جهت تضمين كيفيت و 
ممانعت از تشكيل كروم )VI( در كل فرآيند، قابل توصيه است.

1- از تميــزی و ســازماندهی خــوب امكانــات توليد مطمئن 
شويد. شــرايط انبارداری را كنترل كنيد و اطمينان حاصل كنيد 
كه هيچ يک از مواد شــيميايی ، تاريخ مصرف گذشــته نباشد.

2- اطمينان حاصل كنيد كــه برای هر ماده 
شــيميايی يک برگه اطالعات 

ايمنــی بــه روز رســانی 
باشد  شده در دســترس 
بــرای  كارمنــدان  و 
شــيميايی  مواد  با  كار 

باشــند.  آمــوزش 
مستندســازی   -3
تمــام مراحل توليد 
و نيز مواد شيميايی 

مصرفــی همــراه با 
ثبت شــماره بهر بايد 
انجــام گيــرد. ايــن 
شــفافيت  موجب  كار 

هــای  روش  يــا  توليــد 
انجــام فرآيند می شــود. بــا ايــن روش می توانيــد نظارت 
هميشــگی داشــته و مواد شــيميايی مصرفی را رديابی كنيد. 
رديابی، نشــان دهنــده مبنــای روش خوب توليد می باشــد.
4- مطمئن شــويد مــوادی كه بــرای چربی زدايــی، دباغی، 
رنگــرزی يــا دباغــی مجدد اســتفاده می شــوند عــاری از 
كروم )VI( باشــند و پتانســيل اكسيداســيون نداشــته باشند.

5- اگر مواد شيميايی عاری از كروم )VI( نمی باشد يا اگر توليد 

توصيه های تکميلی
 برای توليد کنندگان چرم و محصوالت نيمه تکميل چرمی و برای تجار چرم  

كننده نمی تواند عاری از كروم )VI( بودن را تضمين كند، از آن ها 
استفاده نكنيد. از تأمين كننده مواد شيميايی خود درخواست مواد 
شــيميايی ديگری كه عاری از كروم )VI( باشد، را داشته باشيد.

6- انديــس يد محلول دباغی مصرفــی را از تأمين كننده مواد 
شــيميايی درخواســت كنيد. از محلول چربی با انديس يد تا حد 
امكان پايين استفاده كنيد يا آن كه از تأمين كننده مواد بخواهيد كه 
تأييد كند به منظور ممانعت از تشكيل كروم )VI(، پايدار 
كننده های مناسب آن اضافه شده است. 
7- اطمينــان پيدا كنيــد وت بلو، 
محصوالت حد واســط چرمی يا 
چرم، موازيــن كيفی الزم را دارا 
قادر  و محصوالت  باشــند  می 
جمله  از  فرآيندها  همه  هستند 
توليــد، فرآيندهــای اضافی، 
حمل و نقل و انبارداری را بدون 
تغيير در خــواص تحمل كنند.
فرآيندهای  انجــام  از  پيــش   -8
بعــدی بايد بررســی هــای مقدماتی 
جهــت تعيين كيفيت وت بلــو، محصوالت 
حد واســط چرمی يــا چرم، انجــام گيرد تا 
از انجام عمــل آوری های بعــدی بر روی 
مــوادی كه به كــروم )VI( آلوده شــده اند، جلوگيری شــود.
نظــر  از  بازرســی  طوالنــی،  داری  انبــار  از  پــس   -9
امــكان آلــوده شــدن بــه كــروم )VI( توصيــه می شــود. 
10- برقراری سيســتم مديريت كيفيت داخلی و انجام مميزی 
امكانــات توليــد )به عنــوان مثــال كار خوب آزمايشــگاهی( 
می توانــد به اجرای ســنجش های توصيه شــده كمک كند.
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واژه نامه
اسيدی

يــک محلول آبــی از نمک ها يا اســيدها كه مقــدار pH آن 
 pH ،كــم تر از 7 باشــد. هر چــه محلول اســيدی تر باشــد
آن كــم تر خواهد بــود. pH برابر 2 و كم تر از آن به شــدت 
خورنــده اســت بــه آن معنــا كــه كل ضخامت پوســت در 
تماس بــا چنين محلــول خورنــده ای، تخريب خواهد شــد.  

قليایی
يک محلول آبی از قلياها به عنوان مثال هيدروكســيد ســديم 
 )NH3( يا آمونياک )KOH( هيدروكســيد پتاســيم ،)NaOH(
كــه مقــدار pH آن بيــن 14-7 می باشــد. هر چــه محلول

 قليايی تر باشــد، pH آن بيش تــر خواهد بود.  pH برابر 11 و 
بيش تر از آن به شدت خورنده است به آن معنا كه كل ضخامت 
پوست در تماس با چنين محلول خورنده ای تخريب خواهد شد.  

آلرژی
حساســيت زياد بدن می باشــد كه با افزايش واكنش سيســتم 
دفاعــی پس از ايجاد حساســيت اوليه خود را نشــان می دهد.

آمونياک
آمونيــاک )NH3( گازی با بوی تند اســت. بخــارات آمونياک 
می توانــد حتی در غلظت های كم، اثر تحريک كننده داشــته 
باشــند و در غلظت های باالتر باعث خوردگی غشــای مخاطی 
شــوند. محلول های آبی اســتاندارد كه به صــورت تجاری در 
دســترس اســت دارای تقريبا 30% - 10 آمونيــاک )آمونيوم 
هيدروكسيد NH4OH( می باشــد. محلول آمونياک با غلظت 
10%-5 محرک پوســت اســت و غلظت بيش از 10% خورنده 
است. در صنعت شــيمی آمونياک يک محصول پايه است و در 
توليد بســياری مواد شيميايی استفاده می شــود. در توليد چرم، 
آمونيــاک به عنوان عامل تميز كننده بــرای ضد عفونی به كار 
 pH می رود. آمونياک به منظور ضدعفونی، سفيدگری و تنظيم
پــس از عمل آوری با كلر يــا فرم آلدئيد نيز بــه كار می رود.

آنتی اکسيدان
آنتی اكســيدان ها بازدارنده های اكسيداسيون يا عوامل حفاظت 
در برابر پيرش )فرسودگی( می باشند. آنتی اكسيدان ها گروهی از 
مواد می باشند كه قادرند فرآيندهای ناخواسته اكسيداسيون كه به 
دليل وجود اكسيژن به وقوع می پيوندد را به تعويق بيندازند يا كامال 
متوقف كنند. يک آنتی اكســيدان شناخته شده اسيد اسكوربيک 
)ويتامين C( است. آنتی اكسيدان ها به عنوان جاذب راديكال های 
آزادی كه در طی اكسيداسيون به وجود می آيند، عمل می كنند.

6- ضمیمه
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محصوالت مراقبت
عوامل اســتفاده شــده بــرای مراقبت چرم پــس از دباغی، به 
منظور حصــول خواص مــورد نظر بــه عنوان مثــال عوامل 
اســتفاده شــده در روغن دهی مجدد، محافظــت، آب گريزی، 
بارورســازی، حفاظت در برابر اكسيداســيون، حفاظت در برابر 
اشــعه UV، بهبود بو، حفظ رنگ و عوامل تشــديد كننده رنگ.

چرم پوشش داده شده
چرم پوشــش داده شــده با مــوادی هم چون مــواد مصنوعی 
ماننــد PU )پلی اورتان(، مــواد رنگ زا، پيگمنــت ها يا يک 
اليــه الک در حالــی كه ضخامــت آن حداقــل mm15/0 و 
.)15987 EN( حداكثر يک ســوم كل ضخامت محصول باشد

عوامل سفيدگری
عوامل ســفيدگری برای رنگ بری چرم بــه كار می روند مانند 
پراكســيد )هيدروژن پراكســيد( و كلر )ســديم هيپو كلريت(.

الياف کالژن
الياف كالژن، ساختار پروتئينی بافت همبند پوست حيوانات می باشد.

)III( کروم
عوامل دباغی كرومی دارای نمک های كروم )III( می باشد. در محيط 
آبی، كروم )III( محيط اسيدی با pH كم تر از 7 را ترجيح می دهد.

)VI( کروم
كروم )VI( شــكل ســمی كــروم اســت. در صــورت تماس 
مســتقيم با پوســت، نمک های كروم )VI( می توانند بســيار 
خورنده باشــند و موجب زخم هايی شــوند كه به سختی بهبود 
می يابند. در صورت تماس مكرر با پوســت، ايجاد حساســيت 
با واكنش هــای آلرژيک محتمل اســت. كــروم )VI( پس از 
خوردن يا استنشــاق می تواند ســرطان زا باشد. در محيط آبی 
كروم )VI( محيط قليايی بــا pH بيش از 7 را ترجيح می دهد.

)VI( مقدار کروم
روش تعييــن مقدار كــروم )VI( قابل حل در چــرم، مطابق با 
استاندارد EN ISO 17075 می باشد. غلظت كروم )VI( چرم يا 
كاالی چرمی به طور قانونی نبايد بيش از mg/kg 3/0 باشــد.
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کروم )VI( با نرخ بازیابی
بــرای تعيين نرخ بازيابی كروم )VI(، مقدار مشــخصی از كروم 
)VI( بــه يک محلول تهيه شــده در آزمايشــگاه اضافه شــده 
 EN ISO 17075 آن مطابــق بــا اســتاندارد )VI( و كــروم
اندازه گيری می شــود. نرخ بازيافت نشــان می دهد چه مقدر 
از كروم )VI( اضافه شــده بر حســب درصــد، در آزمونه تهيه 
شــده، يافت می شــود. نرخ بازيافت بايد بيش از 80% باشــد. 
نــرخ بازيافت كم تر و در حدود 60%-50% نشــان می دهد كه 
عوامل احيا كننده يا آنتی اكســيدان به چرم اضافه شــده است.

مقدار کروم )VI( بعد از فرسودگی )پيرش(
چرم در ابتدا در شرايط آزمايشــگاهی با در معرض حرارت قرار 
گرفتن، به طور مصنوعی فرســوده می شود. برای اين كار چرم 
 80 Cº بــه مدت 24 ســاعت در يک اتاقک خشــک در دمای
و رطوبت نســبی 5% قرار مــی گيرد. پــس از آن مقدار كروم 
)VI( ، مطابق با اســتاندارد EN ISO 17075 تعيين می شود.

مقدار کروم قابل حل
كل مقدار كروم قابل حل چرم در يک محلول نمكی آبی اســت 
كه مطابق با اســتاندارد EN ISO 1-17072 تعيين می شود. 

پيوند دهنده های عرضی
عوامــل پيوندی يــا عوامل پيوند دهنده عرضی برای پوشــش 
رويی كه معموال بر پايه پلی اورتان يا ايزوســيانات می باشــند.

چرم کراست
چرم كراست، چرم خشک شده ای است كه رنگرزی يا تكميل 

نشده است.

چربی زدایی
حذف باقی مانده چربی پوســت حيوانات با عوامل چربی زدا بر 
پايه حالل يا اســتفاده از سيســتم های چربی زدايی آبی، است. 
چربی باقی مانده می تواند از طريق اكسيداسيون، راديكال های 
آزاد تشكيل دهد و در نتيجه تشكيل كروم )VI( را تسريع سازد. 

در معرض قرار گرفتن
تأثيــرات محيطی روی يک شــئ يــا موجود زنده می باشــد.

استخراج
حذف عنصری مانند كروم از چرم، بدون تخريب آن می باشــد. 

محصوالت تکميل
استفاده از محصوالت تكميل جهت بهبود يا تكميل سطح چرم 

می باشد.
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رادیکال های آزاد
راديكال های آزاد محصوالت حد واســط بسيار فعالی می باشند 
كه از واكنش با اكســيژن به وجــود می آيند و عمر آن ها كوتاه 
اســت. راديكال های آزاد توليد شده به عنوان مثال توسط باقی 
مانــده چربی در چرمی كه به دقت چربی زدايی نشــده باشــد، 
می تواند آغازگر زنجيــره ای از واكنش ها كه منجر به افزايش 
راديكال های آزاد می شود، باشد. راديكال های آزاد تشكيل كروم 
)VI( را تسريع می كنند. راديكال های آزاد می توانند توسط آنتی 
اكسيدان ها مهار شوند و در نتيجه بی ضرر گردند. از اين رو آنتی 
اكســيدان ها به عنوام مهار كننده راديكال ها شناخته شده اند. 

کيفيت باال
محصــوالت و مــواد شــيميايی بــا كيفيــت باال، بر اســاس 
آخريــن پيشــرفت هــای تكنولوژيكــی فرآينــد شــده اند.

آب گریز
يــک مــاده دافــع آب به عنــوان آب گريــز در نظــر گرفته 
مــی شــود. ايــن خاصيــت در چــرم بــا اســتفاده از عوامل 
بارورســازی، محصــوالت تكميل يا پوشــش رنگــی بر روی 
ســطح چرم )يک الک پوششــی شــفاف(، حاصل می شــود. 

اندیس ید
انديس يد، اندازه گيری ميزان غير اشباع بودن يک تركيب است. 
چربی های با انديس يد باال شــامل تعداد زيادی از پيوند دو گانه 
می باشند. محلول های چربی با انديس يد در محدوده 20-5 ايده 
آل هستند. روغن های ماهی مقدار يد آن بين 200-100 است. 

آزمون کاغذ نشاسته – ید
بررسی پتانسيل اكسيداسيون با استفاده از كاغذ نشاسته يد پتاسيم 
می باشــد )آزمون عامل اكسيداسيون(. پتانسيل اكسيداسيون از 
طريق بی رنگ شــدن نوار كاغذ آبی رنگ تعيين می شــود. در 
اين جا يون يديد اكسيده شده و يد را تشكيل می دهد. با ذخيره 
يد در مولكول نشاســته يک رنگ بنفش – آبی به وجود می آيد. 

)LXG( گروه کاری چرم
 گروه كاری چرم )LXG(، اتحاديه بين المللی شــركت ها، تهيه 
كنندگان مواد شيميايی و توليد كنندگان محصوالت چرمی می باشد 
كه بر اساس بازرسی های منظم و مستند سازی محصول،گواهی 
نامــه های زيســت محيطــی برای دباغــان صادر مــی كند. 
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ميکروبيولوژی
به ميكروارگانيزم هايی هم چون باكتری يا قارچ اطالق می گردد.

کپک
رشد كولونی های قارچ در سطح كه نشان دهنده هجوم ميكروبی 
به چرم است. بعضی از گونه های قارچ مواد سمی توليد می كنند 
كه موجب می شود چرم برای استفاده توسط انسان مناسب نباشد.

اکسيداسيون
اكسيداســيون بــه يــک فرآيند شــيميايی اطالق مــی گردد 
كــه در آن شــارژ شــيميايی بــه شــكل الكتــرون ســاتع
 می گــردد، ماننــد زمانی كه با اكســيژن واكنــش می دهد.

محافظت از اکسيداسيون
آنتی اكسيدان ها، عوامل احيا يا محافظت از اكسيداسيون می باشند. 

حالت اکسيداسيون
حالت اكسيداسيون بيان كننده آن است كه چند الكترون حول يک 
عنصر مانند كروم قرار دارد. هر چه عدد مثبت تر باشد، به معنای 
آن است كه الكترون های بيشتری منتقل شده است.  با كاهش 
تراكم الكترون حول يک عنصر، شــارژ شيميايی تغيير می كند.

پتانسيل اکسيداسيون
پتانســيل اكسيداســيون چــرم، كــه نشــان دهنــده قابليت 
باشــد. مــی   )VI( كــروم  بــه   )III( كــروم  اكسيداســيون 

محلول کربنات هيدروژن سدیم
يــک محلــول آبــی قليايــی ضعيــف از كربنات هيــدروژن 
يــا شــيرين"  "جــوش  بــه  كــه   )NaHCO3( ســديم 
 "بــی كربنــات" معــروف اســت و pH آن حدود 8 اســت.

پراکسيد
تركيبات اكســيژن كه به شــدت فعال و مهاجم بــوده و برای 
اكسيداســيون، ســفيدگری و رنگ زدايی اســتفاده می شوند.
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پيگمنت
ذرات رنگی كه برای رنگرزی چرم به كار می رود. پيگمنت ها غير 
قابل حل می باشند و چه تشكيل يک اليه رنگی بر روی چرم بدهند 
چه به داخل آن نفوذ كنند، با الياف كالژن پيوند برقرار می كنند.

)KMnO4( پرمنگنات پتاسيم
يک اكســيد كننده قوی كه برای رنگ بری چرم به كار می رود.

نگهدارنده ها
و  شــوند  مــی  دوام  افزايــش  باعــث  كــه  مــوادی 
بهينــه مــی ســازند.  را  از محصــوالت  توانايــی اســتفاده 

RAPEX
قانــون اتحاديــه اروپــا جهــت برقــراری سيســتم اخطــار 
ســريع بــرای مــواد پــر خطــر مــی باشــد كــه از طريق 
اينترنــت اعــالم و به صــورت هفتگــی روز آمد می شــود.

REACH
 )REACH Ordinance(1907  /2006 شــماره  الــزام 
اروپايــی بــرای تعييــن حــدود  الــزام  اســت كــه يــک 
مــواد پــر خطــر و نحــوه جابه جايــی آن هــا می باشــد.

 ضمیمه   -6 -4
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برای اکسیداسیون، سدیدگری و رنگ زدایی استداده می  وترکیبات اکسیژن که به شدت فعال و مهاجم بوده 
 د.نشو
 

 pHمقدار 
اطالعاتی در خصوص میزان اسیدی یا قلیایی بودن یک محلول در اختیار قرار می دهد. اگر مقدار  pHمقدار 

pH  باشد، محلول اسیدی عمل می کند. اگر مقدار  1-7بینpH  باشد، محلول قلیایی عمل می  7-14بین
عرق  pHاست. مقدار  7برابر  pHآب خالص دارای  باشد، محلول خنثی است. 7برابر  pHر مقدار کند. اگ

 است و بنابراین نسبتا اسیدی است. 4 – 5/6بدن انسان بین 
 

pH 
14 13 12 11 11 19 18 17 16 15 14 13 12 11 11 

 اسیدی قوی اسیدی خنثی قلیایی قلیایی قوی
 

 پیگمنت
ل یک الیه ا  یر قابل حل می باشند و چه تشکیرنگرزی چرم به کار می رود. ایگمنت هذرات رنگی که برای 

 رنگی بر روی چرم بدهند چه به داخل آن ندوذ کنند، با الیاف کالژن ایوند برقرار می کنند.
 

 (4KMnOپرمنگنات پتاسیم )
 بری چرم به کار می رود. یک اکسید کننده قوی که برای رنگ

 
 نگهدارنده ها

 را بهینه می سازند. محصوالت توانایی استداده از  ث افزایم دوام می شوند ودی که باعموا
 

RAPEX 
 اینترنت از طریق می باشد که حادیه ارواا جهت برقراری سیستم اخطار سریع برای مواد ار خطرقانون ات

 .روز آمد می شود هدتگیاعالم و به صورت 
 

REACH 
مواد  ودحدبرای تعیین که یک الزام ارواایی است (  REACH Ordinance)  2116/1917الزام شماره 

 د.باشنحوه جابه جایی آن ها می و ار خطر 
 

 عوامل احیا کننده
د. در واقع این عوامل سریع تر از ماده ای که قرار است نعوامل احیا کننده از اکسیداسیون جلوگیری می کن

 محافظت شود، اکسید می شوند.
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عوامل احيا کننده
عوامل احيا كننده از اكسيداسيون جلوگيری می كنند. در واقع اين 
عوامل سريع تر از ماده ای كه قرار است محافظت شود، اكسيد می شوند.

روغن دهی مجدد
چــرم پــس از دباغــی مجددا بــا روغن يــا واكــس، روغن 
دهــی مــی شــود تــا نــرم و انعطــاف پذيــر باقــی بماند.

چربی های باقی مانده
باقی مانده چربی روی پوست خام كه در طی چربی زدايی به طور 
كامل از بين نرفته است، می باشد. چربی باقی مانده می تواند موجب 
تشــكيل راديكال های آزاد شده و تشكيل كروم )VI( را تسريع 
ســازد. چربی باقی مانده می تواند موجب بوی بد چرم نيز شود.

حساس سازی
افزايش حساسيت به مواد خاص می باشد. واكنش به شدت قوی كه 
از طريق افزايش حساسيت خود را نشان می دهد. به عنوان مثال پس 
از تماس مكرر با كروم )VI( يک واكنش حساسيتی بروز می كند.

چربی پوست، چربی طبيعی پوست
چربــی حيــوان كــه بــر روی پوســت آن هــا وجــود دارد.

عوامل دباغی مصنوعی
در مقابــل عوامــل دباغــی معدنی )بــه عنوان مثــال كروم، 
آلومينيــوم(، يا عوامل دباغی گياهی كــه تمامی از منابع طبيعی 
به دســت می آيند، عوامــل دباغی مصنوعی، عواملی هســتند 
كه طراحی و ســاخت آن ها در آزمايشــگاه صــورت می گيرد.
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تانن ها
گروهــی از عوامل دباغی گياهی می باشــند. تانن ها اثر دباغی 
قوی دارنــد و از اين رو قــرن ها برای فرآوری چرم اســتفاده 
شــده اند. تانــن ها می تواننــد در خرمالو، انگــور، به، چوب يا 
پوســت درختان بلوط، بلــوط Valonia )در نواحــی مديترانه 
ای(، درخــت غــان، فنــدق، ميمــوزا و كبراچو، يافت شــوند.

مقدار کل کروم
مقدار كرومی است كه پس از تجزيه كامل چرم و حل آن در اسيد، 
طبق استاندارد EN ISO 5398 بخش های 4-1، تعيين می شود.

روش تجزیه کامل
چــرم بــه طــور كامــل در اســيد حــل و تجزيه می شــود.

 
UV اشعه

عالوه بر المپ های UV و فلورسنت كه توليد كننده تشعشعات 
UV می باشند، اين تشعشعات بخشی از تشعشعات طبيعی زمين 

نيز می باشــند. منبع اصلی نور طبيعی روز خورشــيد اســت كه 
تشعشعات UV را نيز نشر می كند. تشعشعات UV مرئی نيستند 
 UV و بسيار پر انرژی می باشــند. در چرم تشعشعات پر انرژی
می تواند موجب تشــكيل مواد به شــدت فعال و راديكال های 
آزاد شــود كه موجب می گردد تشكيل كروم )UV( تسريع شود.
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عوامل دباغی گياهی
عوامــل دباغــی گياهــی از درختان، بوتــه ها يا ميــوه ها به 
دســت مــی آيد. گــروه اصلی اين مــواد تانن ها هســتند كه 
شــامل بلوط، كبراچو، فنــدق، ميموزا يا TARA می باشــند. 

محدودیت روش
محدوديــت روش مطابــق اســتاندارد EN 17075 و با توجه 
به عــدم قطعيــت روش اســتخراج، برابر mg/kg 3 اســت. 
 mg/kg كم تــر از)VI( اگــر مقدار اندازه گيری شــده كــروم
3 باشــد، نبايــد در گزارش آزمون ذكر گردد بــه دليل آن كه با 
توجــه به روش اســتخراج، اين مقدار می تواند صحيح نباشــد.

چرم ضد آب )واترپروف(
چرمی اســت كه به واســطه عمل آوری ســطح آن با عوامل 
آب گريــز و چربی ها، دافع آب شــده اســت. در مــورد چرم 
مــی توان ايــن خاصيت را بــا اســتفاده از عوامل بارورســاز، 
مــواد تكميل يا پوشــش ســطحی )الک شــفاف( ايجاد كرد. 

وت بلو
وت بلو چرم دباغی شــده با عوامل كرومــی در حالت مرطوب 
اســت كه عمليات رنگرزی و تكميل بر روی آن انجام نشــده 
اســت. كروم باعث می شــود رنگ چرم آبی كم رنگ شــود.

وت وایت
وت وايت چرم دباغی شده با عوامل مصنوعی در حالت مرطوب 
اســت كه عمليات رنگرزی و تكميل بر روی آن انجام نشــده 
است. چرم در اين حالت به دليل فقدان كروم، سفيد رنگ است.


