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تأثیر عوامل الیهنشانی خودسامان نشاسته کاتیونی بر پتانسیل زتا خمیرکاغذ

چکیده
فرآیند الیه نشانی برای اصالح خواص سطح مواد جامد ازجملهه ایاهاس سهلویزی ،بها
هدس افزایش جذب افزودنیها بر روی سطح ایااس سلویزی مورداسهفااد ررارررففهه
است .عامل اصلی در این فرآیند ،جاذبهه ایتفرواسهفاکاتی بهان ذراا بهاردار و سهطح
یوناز ماد است .یذا این کحقاق با ههدس بررسهی کهر ار درجهه اسهففالس نشاسهفه
کاکاونی pH ،و هدایت ایتفریتی محاط الیه نشانی بر پفانسال زکای ایااس بازیهاففی
انجامشد است .بدین منظور ،برای هشت مرحله الیه نشانی ،سوسپانساون خمارکاغذ
ایااس کارکن کهنه رهو ای بهصورا یکدرماان با محلولههای نشاسهت کهاکاونی و
آناونی اخفالط شد .پس از هر مرحله ،پفانسهال زکها ایاهاس انهداز راهری شهد .نفهای
بهدستآمد نشان داد با الیه نشانی نشاست با درجه اسففالس کمفر ،مقدار پفانسهال
زکا با الیه نشانی کمفر ،باشفر است .در الیه نشانی در pHمحدود کقریبی ،7/5-10
ناز مقادیر زکا باشفری انداز راری شد .همچنان در شهرایط ههدایت ایتفریتهی که ،
پفانسال زکا احفماالً به دیال پاتربندی مؤ رکر ذراا نشاسهفه پارامهون سهطح ایاهاس،
افزایشیاففه است.
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مقدمه
در سالهای اخیر استفاده از فناوری خودسامان اليه به
اليه برای اليه نشانی مواد بر روی سطح الیاف سلولزی و
نیز در بخشهای مختلف صنايع خمیر و كاغذ آزمايششده
است .بازيافت الیاف سلولزی يکی از بخشهای مهم صنعت
خمیر و كاغذ است كه میتوان بهكارگیری اين روش را در
اين بخش آزمايش كرد [ 1و  .]2اين روش كه به روش
اليه نشانی چنداليه پلی الکترولیت 1نیز معروف است ،در
سال  1992توسط  Decherمعرفی شد و به سرعت
گسترش يافت .اين روش را میتوان در يک محیط آبی و
در درجه حرارت معمولی انجام داد .مواد مختلفی ازجمله
Polyelectrolyte Multilayer (PEM) Assembly

1

انواع پلیمرهای خطی ،شاخهدار ،انواع پروتئینها و
مولکولهای زيستی و نانوذرات مواد معدنی و آلی و غیره را
میتوان با استفاده از اين روش بر روی سطح مواد
رسوبگذاری نمود .بر اين اساس ،اين روش كاربردهای
گستردهای در تحقیقات در حوزههای علوم مختلف
پیداكرده است [ 3و  .]4در صنعت كاغذسازی ،كاربرد
 PEMبهوسیله  Wagbergو همکارانش در سال 2002
معرفی شد .تشکیل  PEMبر روی خمیر تیمارشده با اين
روش سبب بهبود ويژگیهای مکانیکی شده است .ضمن
اينكه امکان ساخت كاغذهای ويژه ازجمله كاغذ هادی
الکتريسیته با استفاده از آن نیز گزارششده است [ .]5با
كمک اين فناوری اين امکان وجود دارد تا مقدار جذب
پلی الکترولیتهای جذبشده بر روی الیاف را افزايش داد
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و هم زمان مقدار جذب نشده آن را در فاز آبی كه قابلیت
عبور را در ماشین كاغذ تحت تأثیر قرار میدهد ،كاهش
داد و به حداقل مقدار ممکن رساند.
عامل محرک در فرآيند اليه به اليه ،جاذبه
الکترواستاتیکی بین ذرات باردار كاتیونی /آنیونی ماده و
سطح يونیزه جسم است [ .]3در اين روش برای اليه
نشانی اليههای متوالی ،جسم جامد باردار1با ذرات يونی با
بار مخالف در يک محیط واكنش قرار میگیرند و طی آن
ذرات يونی توسط سطح باردار جسم جامد با جاذبه
الکترواستاتیکی جذبشده و باعث تشکیل يکاليه بر روی
سطح آن میشود .فرآيند اليه نشانی میتواند در توالیهای
بیشتری انجام شود كه باعث ايجاد  PEMو بهعبارتديگر
جذب بیشتر ماده شود و درنهايت با توجه به ماهیت مواد
جذبشده ،سطح ماده اصالح و يا خصوصیات جديدی در
سطح جسم جامد ايجاد میشود [ 6و  .]7ضخامت اليه
های تشکیلشده و اينكه آخرين اليه جذبشده آنیونی
باشد يا كاتیونی ،باعث میشود كه خواص ماده موردنظر به
جسم جامد منتقل شود و درنتیجه باعث اصالح
خصوصیات سطحی میشود .تئوری واحدی برای تشکیل
اليههای خودسامان وجود ندارد .امّا بر اساس مدل منطقه-
ای جذب ،ثابتشده است كه ماهیت خارجیترين اليههای
جذبشده بیانگر خواص الکتروشیمیايی و بار الکتريکی
اليههای خودسامان است .در الیاف سلولزی خمیركاغذ،
خاصیت الکتروشیمیايی يا پتانسیل زتا سطح الیاف ويژگی
مهمی بشمار میآيد .ازاينرو ،يکی از اهداف پااليش،
توسعه اين ويژگی در الیاف بهويژه در الیاف بازيافتی بسیار
مهم میباشد [ .]8زيرا با افزايش با يا بدون مواد افزودنی
بهبوددهنده مقاومت ،سطح تماس و پیوند بین آنها
توسعهيافته و در نتیجه مقاومتها افزايش میيابد [ .]9لذا
با توجه به اهمیت اصالح ساختار الکتروشیمیايی سطح
الیاف بازيافتی ،در اين تحقیق الیاف بازيافتی تهیهشده از
كارتنهای كنگرهای كهنه با روش اليه نشانی خودسامان با
استفاده از جفت پلیمر نشاسته كاتیونی و نشاسته آنیونی
تیمارشده و تغییرات پتانسیل زتا سطح الیاف را با توجه به
متغیرهای  ،pHهدايت الکتريکی و 2درجه استخالف

Charged substrate
)Degree of substitution (DS

1
2

نشاسته كاتیونی موردبررسی قرارگرفته است.

مواد و روشها
خميركاغذ
در اين تحقیق از كارتنهای كنگرهای كهنه 3بهعنوان
نمونه الیاف سلولزی استفادهشده است .برای آمادهسازی
خمیركاغذ ،پس از جداسازی قسمتهای زائد با دست،
مقواها در اندازههای تقريبی  2/5×2/5سانتیمتر برش داده
شد .در ادامه ،مطابق با استاندارد  ،SCAN -C 25:76پس
از خیساندن حداقل به مدت  4ساعت در آب شهری (با
میانگین هدايت الکتريکی تقريبی  )225 μS/cmو
جداسازی با دستگاه كوبنده آزمايشگاهی مدل والی4
ساخت شركت  ،Weverkبهمنظور شستشو و حذف
آشغالهای موجود در خمیر با غربال مسطح آزمايشگاهی
ساخت شركت  Voith Sulzerبا شیارهای  Slotبهاندازه
 0/0008اينچ ( 0/2میلیمتر) غربال شدند .سپس دوغاب
الیاف از غربالهای دستگاه كالسهبندی الیاف مدل Bauer
 McNettعبور داده شدند .الیاف بدون نرمه  OCCبا درجه
روانی تقريباً  655میلیلیتر ( )CSFجمع شده بر روی
غربال با اندازه  200مش برای ادامه آزمايشها
مورداستفاده قرار گرفت .ابعاد الیاف تهیهشده با استفاده از
دستگاه  KAJAANI FS-200اندازهگیری شد.
مواد شيميایی
نشاسته كاتيونی و آنيونی
برای شروع كار اليه نشانی ،از نشاست كاتیونی از نوع
چهارم ،تهیهشده از گیاه تاپیوكا و با نام تجاری ExcelCat
 27استفادهشده است .بهكارگیری اين نوع نشاسته در
بخش پايانهتر رايج است و دارای درجه استخالف متوسط
( )DS~0/027و با دامنه درجه استخالف 0/025 -0/029
( )mol/molمیباشد .بنابراين اين نشاسته كاتیونی به ازای
هر  100واحد انیدروگلوكز ،حدوداً دارای  2/7واحد
كاتیونی آمین دار (آمین نوع چهارم) میباشد .از نشاسته
كاتیونی با درجات استخالف متفاوت بهمنظور بررسی تأثیر
آن بر میزان پتانسیل زتا الیاف استفاده شد( .جدول )1
)Old corrugated container (OCC
Valley Type Laboratory Beater

3
4
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بار  -940 µeq/gتهیهشده از گیاه تاپیوكا با نام تجاری

85

 ExcelSize IA1101مورداستفاده قرار گرفت .اين
نشاستهها از شركت  Siam Modified Starchدر كشور
تايلند تهیهشدهاند.

جدول  -1مشخصات نشاستههای مورداستفاده در این تحقيق
نوع نشاسته

نام تجاری

منبع

شکل
ظاهری

حاللیت

نشاست كاتیونی
()DS 0/018

ExcelCat 18

Tapioca

پودر سفیدرنگ

آب گرم

0/016 -0/020

نشاست كاتیونی
()DS 0/027

ExcelCat 27

Tapioca

پودر سفیدرنگ

آب گرم

0/025 -0/029

-

نشاست كاتیونی
()DS 0/045

ExcelCat 45

Tapioca

پودر سفیدرنگ

آب گرم

0/043 -0/047

-

نشاسته آنیونی

ExcelSize IA1101

Tapioca

پودر سفیدرنگ

آب سرد

-

-940

بر اساس دستورالعمل شركت عرضهكننده ،نشاسته
آنیونی در آب حل میشود ،امّا نشاست كاتیونی پس از
پخت محلول در آب است .بنابراين بهمنظور آمادهسازی
آن ،محلول  1درصد آن را (محلول يکنواخت  1گرم
نشاسته در  100میلیلیتر آب خالص) ،بر روی اجاق
الکتريکی به مدت  30دقیقه بهآرامی حرارت داده تا به
دمای  95درجه سانتیگراد برسد .سپس در اين دما به
مدت  30دقیقه ديگر نگهداری شده و درنهايت پس از
خنک شدن تا دمای محیط ،در همان روز مورداستفاده
قرار گرفت [ .]10برای جلوگیری از تغییر غلظت نشاسته
در اثر تبخیر آب در خالل پخت ،دهانه ارلن محتوی
محلول نشاسته تا زمان خنک شدن با فويل آلومینیمی
ال بسته نگهداشته شد.
كام ً
فرآیند الیه نشانی
برای اختالط الیاف خمیركاغذ و محلولهای نشاست
كاتیونی و آنیونی و تشکیل چنداليههای متوالی پلیمری
كاتیونی-آنیونی از دستگاه همزن ) (DDJ1استفاده شد.
بدين منظور ،برای هر مرحله اليه نشانی 500 ،میلیلیتر
سوسپانسیون الیاف خمیركاغذ  OCCحاوی  3گرم خمیر
خشک (درصد خشکی حدود  )0/6تهیه شد .سوسپانسیون
تهیهشده را در يک بشر يک لیتری ريخته و توسط دستگاه
Britt Dynamic Drainage Jar

1

درجه استخالف

چگالی بار
()µeq/g
-

)(mol/mol

 DDJبا دور ثابت  750دور در دقیقه به مدت  10دقیقه ،با
محلولهای نشاسته تهیهشده به هم زده شد .در همة
مراحل آزمايش ،تهیه سوسپانسیون الیاف و شستشوی
خمیر تیمارشده از آب يونزدايی شده تهیهشده با روش
اسمزی معکوس با میزان هدايت الکتريکی (µ S/cm
 )~14/5استفاده شد .به علت آنیونی بودن بار الکتريکی
سطح الیاف ،اولین اليه نشانی ،با نشاست كاتیونی انجام
شد .پس از پايان زمان اختالط ،محتويات ظرف  DDJبا
دستگاه قیف بوخنر بر روی كاغذ صافی استاندارد واتمن
شماره ( 4دايرهای با قطر  18/5سانتیمتر) كه مانع خروج
نرمههای سلولزی میشود ،آبگیری شد .سپس خمیركاغذ
با آب يونزدايی شده شستشو و دوباره آبگیری از آن
انجام گرفت .سپس بار الکتريکی سطح الیاف و تغییرات آن
(كاتیونی و آنیونی شدن سطح الیاف پس از هر اليه
نشانی) توسط دستگاه آلمانی  Mutek SZP06با توری
استاندارد ( μ308mاندازه حدود  50مش) اندازهگیری
شد .پس از اطمینان از كاتیونی بودن بار سطح الیاف ،در
مرحلة بعدی اليه نشانی با نشاست آنیونی همانند مرحلة
اول صورت گرفت .تا اين مرحله يک جفت اليه بر روی
سطح الیاف تشکیل شده است .جهت تشکیل اليههای
بیشتر كه در اين تحقیق تا هشت اليه انجام گرفت ،مراحل
فوق تکرار شد.
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تنظيم  pHو هدایت الکتریکی سوسپانسيون
الياف
تنظیم  pHسوسپانسیون الیاف با  0/5N HClو
 0/5NaOHو اندازهگیری آن با كمک دستگاه pH meter
) (WTW, SH 330انجام شد .با انجام پیشآزمون ،مقدار
 pHدر چهار سطح 7/5 ،5 :و  10برای اليه نشانی نشاسته
كاتیونی و شرايط قلیايی ((pH ≈10برای اليه نشانی
نشاسته آنیونی انجامشده است.
انددددازهگیری و تنظدددیم میدددزان هددددايت الکتريکدددی
سوسپانسیون با كمدک دسدتگاه EC- METER CM-21P
ساخت شركت  DDK.TOAو با واحدد  µS/cmيدا mS/cm
صددورت گرفتدده اسددت .بددرای تنظددیم میددزان الکترولیددت
سوسپانسیون الیاف از محلول نمدک  NaClدر آب خدالص
كه در چهار سطح به ترتیب بدا هددايت الکتريکدی ،0/014
 1/16 ،10/57و  mS/cm 0/14استفاده شد.
N

اندازه گيری پتانسيل زتا با دستگاه پتانسيل
جریانی () Mutek SZP06
اندازهگیری پتانسیل زتا برای سوسپانسیون الیافی كه
قابلیت تشکیل گرفتگی بر روی توری را دارد ،از دستگاه
پتانسیل جريانی استفاده میشود .اين دستگاه (شکل -1
چپ) دارای حسگر دمايی ،هدايت الکتريکی و دو الکترود
اندازهگیری پتانسیل زتا در ناحیه تشکیل نمد ورقه كاغذ
میباشد (شکل -1راست) .با زدن دكمه شروع به كار
دستگاه ،با باز كردن ماليم شیر خالء ،سوسپانسیون از
داخل لوله شیشهای مکیده شده و بر روی توری انتهای

آن ،تشکیل ورقه نمدی میدهد .پس از مدتی گرفتگی
كامل شده و آب به سختی عبور میكند ،با زدن دكمه
اندازهگیری ،در حین اعمال مکش و فشار و درنتیجه
حركت ذرات ريز بین دو الکترود دستگاه و از داخل
لولههای مويین درون گرفتگی ،اندازهگیری پتانسیل زتا
صورت میگیرد .برای انجام اين آزمايش ،نمونهبرداری
ال تصادفی انتخاب و میانگین حداقل سه
بهصورت كام ً
تکرار از آزمونها ارائهشده است.

نتایج و بحث
ابعاد الياف
پس از آمادهسازی خمیركاغذ ،اندازهگیری ابعاد الیاف
نشان داد كه میانگین طولی وزن شده آن ،1/02mm
میانگین ضخامت ديواره سلولی  23/8 µmو زبری الیاف
حاصل  141/5 µg/mمیباشد (شکل  .)2میانگین طولی
كم الیاف بازيافتی يکی از معايب عمده اين نوع الیاف
بشمار میرود كه باعث كاهش مقاومتهای كاغذ میشود
[ 12 ،11و  .]13كاهش میانگین طولی الیاف ناشی از
تکرار بازيافت و استفاده مکرّر الیاف بازيافتی در تولید،
امکان قرار دادن اين الیاف در چرخه تیمار مکانیکی
پااليش و كوبش را جهت اصالح ساختار الکتروشیمیايی
كاهش میدهد .ازاينرو اصالح ساختار سطح ،فعال كردن
گروههای عاملی و دسترسپذيری آنها با تیمار شیمیايی-
فیزيکی اليه نشانی خودسامان از روشهای امیدواركننده
گزارششده است [.]14

شکل  -1تصویر دستگاه ( Mutek SZP06چپ) و طرحواره چگونگی كار آن (راست)
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شکل  -2توزیع ابعاد الياف بازیافتی  OCCاندازهگيری شده با دستگاه KAJAANI FS-200

میلی ولت) .اين تغییر پتانسیل زتا حاكی از تشکیل اولین
اليه (كاتیونی) و نیز آمادگی سطح الیاف برای اليه نشانی
نشاست آنیونی و جذب ذرات پلیمر آنیونی است .تحقیقات
بر اين موضوع تأكیددارند كه معکوس شدن بار الکتريکی
سطح ،پیششرط الزم برای جذب پلی الکترولیتها و
تشکیل اليهها عنوان نمودند [ .]16در اليه نشانی اليه دوم،
پتانسیل زتا دوباره به سمت ناحیه منفی معکوس شده است
كه حاكی از جذب ذرات نشاسته آنیونی میباشد .جذب زياد
ذرات پلیمر (نشاست كاتیونی) سطح الیاف را اشباع نموده و
زمینه جذب پلی الکترولیت آنیونی را بر روی الية نشاست
كاتیونی فراهم میسازد [.]7

تغييرات پتانسيل زتا
اصوالً يکی از اهداف تکنیکاليه نشانی ،اصالح ويژگی
الکتروشیمیايی سطح الیاف است [ .]6اندازهگیری پتانسیل
زتا عالوه بر اينكه جهت شناسايی بار سطح الیاف
مورداستفاده قرار میگیرد؛ در سیستم اليه نشانی ،میتواند
بهعنوان يک ابزار مهم جهت حصول اطمینان از تشکیل اليه
كاتیونی يا آنیونی به كار رود [ .]15همانطور كه در شکل 3
مالحظه میشود پتانسیل زتا الیاف تیمار نشده منفی و در
حدود  -16/9 ± 4/45میلی ولت اندازهگیری شد كه پس از
اليه نشانی الية اول با نشاست كاتیونی ،پتانسیل زتا به
سمت ناحیه مثبت تغییر دادهشده است (+17/2 ± 4/65

شکل  -3تغييرات پتانسيل زتا سطح الياف با تشکيل الیههای متوالی نشاست كاتيونی و آنيونی
(الیههای فرد كاتيونی و الیههای زوج آنيونی است)

در ادامه ،تغییرات متوالی پتانسیل زتا بیانگر تشکیل
متوالی چنداليههای نشاست كاتیونی و آنیونی بر روی بستر
آنیونی الیاف میباشد .بار الکتريکی سطح چنداليهها توسط

آخرين اليه تعیین میشود و اليههای قبل به لحاظ بار
الکتريکی خنثی میباشند [ .]17در تأيید اين نتايج گزارش
هايی وجود دارد كه تغییر بار سطح پس از هر بار اليه نشانی
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را بهعنوان يک متغیر مهم تأيیدكننده تشکیل اليههای
متوالی كاتیونی و آنیونی در فرآيند اليه به اليه معرفی
نمودند [ 1و  .]18همانطور كه در شکل  2مالحظه می-
شود ،مشاهده غیريکنواختی تغییرات منحنی پتانسیل زتا
است كه بیشتر به علت تفاوت چگالی بار نشاسته كاتیونی
( )DS~0/027و نشاسته آنیونی ( )-940 µeq./gاست .بدين
علت پتانسیل زتا يکاليه گاهی كمتر از پتانسیل زتا الية
قبلی است .بهعبارتديگر ،در روند تغییرات آنیونی سطح
(اليه انتهايی) به علت زياد بودن چگالی بار نشاسته آنیونی با
تغییرات كاتیونی با درجه استخالف كم تفاوت معنیداری
مشاهده میشود .احتماالً پايداری كم اليهها در مقابل
نیروهای برشی نیز میتواند علت ثانويه اين امر باشد كه
موجب تخريب اليهها میشود [.]19

نشاسته كاهش میيابد.
بهعالوه همانطور كه از روند تغییرات پتانسیل زتا در
شکل  4مشاهده میشود ،با افزايش  DSنشاست كاتیونی بر
شدت تغییرات پتانسیل زتا نیز افزودهشده است .در مورد
علت آن میتوان گفت تغییر نقطه اشباع (معکوسشدن بار)
به علت افزايش بار الکتريکی نشاسته كاتیونی میباشد.
همچنین اين موضوع میتواند به دلیل جدا شدن ذرات
نشاسته كاتیونی با  DSكم توسط ذرات نشاسته آنیونی با
چگالی بار زياد باشد .اين احتمال هم وجود دارد كه اين نوع
نشاستهها ( DSپايین) پیکربندی سستی بر روی سطح ايجاد
میكنند .بهعبارتديگر ،با افزايش تراكم بار نشاسته كاتیونی
در چنداليهها ،پايداری اليههای تشکیلشده افزايش میيابد.
كارايی مؤثرتر پیکربندی مسطح نسبت به پیکربندی سه-
بعدی 2علت اصلی آن است [ .]25كه نقاط تماس بیشتر را
ايجاد میكند (شکل  .)5بهعالوه ،اليه نشانی با نشاست
كاتیونی با بار كم سبب تغییرات كمتر در پتانسیل زتا الیاف،
بهويژه در محدوده پتانسیل آنیونی الیاف در مراحل بعدی
اليه نشانی شده است .اين موضوع به علت عدم تعادل بار
الکتريکی بین نشاست كاتیونی با  DSكمتر با نشاست آنیونی
مورداستفاده در اين آزمايش است كه دارای چگالی بار
زيادی است ( .)-940 µeq/gدر نتیجه ،تعادل جذب كمتری
نسبت به بقیه نشاستههای كاتیونی مورداستفاده نشان داده
است.

1

2

اثر درجه استخالف نشاسته كاتيونی بر پتانسيل
زتا
با تغییر درجه استخالف نشاسته كاتیونی ،همانطور كه
در شکل  4مالحظه میشود ،جذب متوالی نشاست كاتیونی
و آنیونی بر روی سطح الیاف  OCCسبب تغییرات متوالی
پتانسیل زتا سطح الیاف شده است .در اليه نشانی الية اول با
نشاست كاتیونی ،هرچه بار الکتريکی نشاسته كاتیونی كمتر
شده است ،پتانسیل زتا الیاف بیشتر شده است .زيرا زير
اليهها (سطح الیاف) تأثیر زيادی بر خواص اليههای تشکیل-
شده دارند [ 20و  .]21و شواهد اثباتشده بیانگر آن است
كه اين تأثیر حتی میتواند تا شش اليه را شامل شود [ 22و
 .]23با افزايش بار الکتريکی ،مقدار نشاسته كاتیونی كمتری
تا رساندن سطح الیاف به نقطه خنثی بار سطح1نیاز خواهد
بود [.]15
بديهی است سطوح باالتر بار كاتیونی منجر به كاهش
مقدار جذب افزودنیها میشود [ ]24كه احتماالً بهاينعلت
است كه پلیمر با بار كاتیونی بیشتر ،تمايل به پیکربندی
مسطح دارد و روی سطح آنیونی الیاف بهصورت گسترده،
جذب میشود [ .]25اين نوع پیکربندی در جذب ،مانع
جذب زنجیرههای ديگر شده و به اين دلیل مقدار جذب
Charge neutrality point

Three dimensional conformation
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شکل  -4تغييرات پتانسيل زتا سطح الياف  OCCبا الیه نشانی نشاسته كاتيونی با  DSمختلف و نشاست آنيونی
(الیههای فرد كاتيونی و الیههای زوج آنيونی است)

با مقايسه پتانسیل زتا ،میتوان نتیجه گرفت برای اليه
نشانی تعداد اليههای كمتر (تا سه اليه) ،نشاسته كاتیونی با
چگالی بار كمتر عملکرد بهتری نشان داده است .ولی در
اليههای بعدی ،چون جذب نشاسته كاتیونی با  DSباالتر
تقريباً از رابطه استوكیومتری بار متعادل يکبهيک تبعیت
میكند [ ]26و نشاسته كاتیونی با چگالی بار بیشتر
پیکربندی پايدارتری (مسطح) ايجاد میكند [ ،]25لذا نسبت
به تركیبات ديگر در اين تحقیق ،نشاسته كاتیونی با چگالی
بار بیشتر و يا يک تركیب سازگارتر از نشاستههای كاتیونی و

آنیونی با درجه استخالف نزديک به هم به علت روند تشکیل
متناسب و با شیب بیشتر ،تركیب مؤثرتری برای اليههای
انتهايی سیستم اليه به اليه میباشد .ضمن اينكه در
محیطهای با غلظت نمک باالتر ،كارايی نشاسته با درجه
استخالف بیشتر ،حفظ میشود .زيرا درجه استخالف بیشتر
نشاسته كاتیونی اثر غربال شدن جاذبه الکترواستاتیکی بین
ذرات كاتیونی پلیمر و سطح آنیونی توسط كاتیونهای نمک
را بسته به سطح  DSنشاسته ،كم و يا خنثی میكند [.]15
ب

الف

شکل  -5طرحوارهای از تأثير افزایش بار الکتریکی در پایداری الیههای تشکيل شده در الیه نشانی خودسامان
الف :پليمرهای با درجه استخالف باال ب :پليمرهای با درجه استخالف پایين []25

اثر  pHبر پتانسيل زتا
بر اساس اطالعات ارائهشده در شکل  ،6نتايج نشان داد
كه با تغییر  pHمحیط اليه نشانی ،بین پتانسیل زتا اندازه-
گیری شده تفاوت اندكی وجود دارد .هرچه پتانسیل زتا
بیشتر در  pHخنثی تا قلیايی و در محدوده  7/5-10اندازه-

گیری شده است .بهعبارتديگر تا اندازهای الیاف با بار
كاتیونی بیشتری در اين محدوده  pHبهدستآمده است.
مقادير  pHبیشتر بر رفتار يونی پلیمر و الیاف اثر گذاشته،
باعث افزايش درجه يونیزاسیون آنها میشود [ .]6برخی
محققین دريافتند كه میزان يونیزه شدن پلی الکترولیتها
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در ساختار چنداليهها به خارجیترين اليه پلیمری وابسته
است .درجه يونیزاسیون چنداليهها هنگامیكه آخرين اليه
كاتیونی است؛ بهمراتب بیشتر از زمانی است كه آخرين اليه

آنیونی است [ .]28بديهی است افزايش يونیزه شدن پلیمر و
الیاف باعث افزايش جذب نشاسته و افزايش كارايی سیستم
اليه به اليه خواهد شد.

شکل  - 6تغييرات پتانسيل زتا سطح الياف  OCCبا الیه نشانی نشاسته كاتيونی و آنيونی در  pHمختلف
(الیههای فرد كاتيونی و الیههای زوج آنيونی است)

نشاسته نوع چهارم (شکل  )7پركاربردترين نوع نشاسته
مصرفی در پايانة تر سیستمهای مختلف اسیدی تا قلیايی
است [ .]29نشاسته كاتیونی مورداستفاده در اين تحقیق نیز
از نوع نشاسته كوارترنری بوده كه با گروههای آمین نوع
چهارم كاتیونی شده است .گروههای آمینی نوع چهارم غیر

دامنه pH

وابسته به  pHبوده و حالت كاتیونی خود را در كل
حفظ میكنند و بار آنها با تغییر  pHتغییر نمیكند .لذا با
توجه به ثابت بودن درجه كاتیونی نشاسته ،شايد بتوان
نتیجه گرفت واكنش كمتر الیاف  OCCنسبت به تغییر pH
علت اختالف كمتر پتانسیل زتا باشد.

شکل  -7ساختار شيميایی نشاسته كواترنری ،كاتيونی شده با گروههای آمين نوع چهارم []29

اگرچه تأثیرات مقدار  pHبر بار الکتريکی سطح الیاف و
پتانسیل الکتروسینیتیکی 1پیچیده میباشد [ ،]25اما برخی
محققین گزارش كردند كه افزايش  pHسبب يونیزه شدن
گروههای كربوكسیلیک و ديگر گروههای موجود بر روی
سطح الیاف میشود [ .]30برخی ديگر عقیده دارند تغییر

 pHپیکربندی مولکولها را نیز تغییر میدهد [.]6

اثر ميزان هدایت الکتریکی بر پتانسيل زتا
Electrokinetic potential

1

میزان هدايت الکتريکی سوسپانسیون الیاف تأثیر زيادی
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بر میزان يونیزه شدن (گروههای مختلف) سطح الیاف [ ]6و
پیکربندی ماكرو مولکولهای پلی الکترولیتها بر روی سطح
الیاف دارد [ .]6همانطور كه در شکل  8مالحظه میشود در
اولین اليه ،پتانسیل اندازهگیری شده در شرايط بدون نمک،
 ،0M NaClكاتیونیتر است كه حاكی از جذب بیشتر
نشاست كاتیونی است .جذب در الية اول هم در اثر نیروهای
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جاذبه الکترواستاتیکی و هم واكنشهای غیر يونی نظیر
پیوندهای هیدروژنی و نیروهای واندروالسی میتواند انجام
میشود .بنابراين اثر همزمان نیروهای جاذبه الکترواستاتیکی
و غیر الکترواستاتیکی احتماالً باعث افزايش جذب نشاسته و
افزايش پتانسیل زتا شده است.

شکل  -8تغييرات پتانسيل زتا سطح الياف  OCCبا الیه نشانی نشاسته كاتيونی و آنيونی در سطوح مختلف هدایت الکتریکی (الیههای فرد
كاتيونی و الیههای زوج آنيونی است)

امّا نکته جالبتر اين است كه پتانسیل زتا حاصل از اليه
نشانی در غلظت يونی  0/001موالر نمک كلريد سديم
بیشتر از شرايط بدون نمک است .و درواقع هدايت الکتريکی
رفتار دوگانه افزايشی– كاهشی بر پتانسیل زتا سطح الیاف
داشته است .كاهش دافعه بین بارهای همنام بر روی
مولکولهای پلیمر به علت اثر غربال شدن ،باعث كاهش
طول غربالگری دبای 1شده؛ در نتیجه شکلبندی مولکولها
فشردهتر میشود .اين امر باعث انحراف جذب از
استوكیومتری بار  1:1میشود( .عدم حضور واكنشهای غیر
الکترواستاتیکی) و حتی احتمال معکوسشدن بار نیز وجود
دارد .بنابراين پیکربندی مؤثرتر و كمتر توسعهيافته
مولکولهای نشاسته ازيکطرف و اندازه مؤثر مولکولها []31
از طرف ديگر ،باعث افزايش جذب نشاسته در اين سطح
هدايت الکتريکی شده است .لذا میتوان گفت در فرآيند
جذب پلیمرها تحت شرايط الکتروستاتیک ،با افزايش میزان
Screening Debye length

1

الکترولیتها ،محدوديتی در جذب سطحی به وجود خواهد
آمد .بدين ترتیب كه با افزايش میزان الکترولیتها از مقادير
بسیار كم به زياد ،گستردگی پلی الکترولیتها در فضای
اطراف كمتر میشود و به همین جهت مولکولهای بیشتری
قابلیت جذب بر روی واحد سطح را خواهند داشت (شکل
 .)9در نتیجه الیاف كاتیونی شده بیشتری در اليههای بعدی
بهدستآمده است .در ادامه ،افزايش بیشتر غلظت
الکترولیتها به علت اثر غربالشدن2جاذبه الکترواستاتیکی
بین ذرات پلیمر و سطح الیاف ،جذب سطحی كاهش می-
يابد .در نتیجه با افزايش میزان هدايت الکتريکی پتانسیل زتا
سطح الیاف كاهشيافته است .فشرده شدن اليه دوگانه
يونی  3،كاهش يونیزاسیون گروههای كربوكسیلیک اسید
سطح الیاف ،كاهش انرژی آزاد واكنش [ ،]15تشکیل حلقه
و دنبالههای آزاد پلیمرها بر روی سطح ،ناهمواری بیشتر اليه

Screening effect
Electrostatic double layer

2
3
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تشکیلشده [ ]32و كاهش جذب پلیمرها [ ،]31نیز از
داليل اين نتیجه میتوانند باشند .در زمان اندازهگیری
پتانسیل زتا الیاف در سطح  0/1موالر نمک  ،NaClبه علت
حساسیت زياد دستگاه اندازهگیری پتانسیل زتا به روش
پتانسیل جاری ( )SPو باال بودن میزان الکترولیت (هدايت
الکتريکی  10/57میلی زيمنس بر سانتیمتر) ،سیستم دچار
خطا شده و در تمام مراحل اليه نشانی اعداد منفی بزرگی
در حدود  -100میلی ولت نشان داده است .بهعبارتديگر،
نتايج  0/1موالر خارج از دامنه روش اندازهگیری بوده و در
نتیجه اعداد دور از انتظار بر روی صفحه نمايش ظاهر شد.

نتيجهگيری
جاذبه الکترواستاتیکی بین ذرات كاتیونی /آنیونی پلیمر و
سطح يونیزه الیاف عامل اصلی در فناوری خودسامان اليه -
نشانی است .هر عاملی كه باعث تغییر اين جاذبه شود،
كارايی فرآيند اليه نشانی را تغییر میدهد .نتايج اين تحقیق
نشان داد تغییر  DSنشاسته كاتیونی ،مقدار  pHو هدايت
الکتريکی محیط واكنش ازجمله عوامل تغییر رفتار يونی
سطح الیاف است .در جذب اليه به اليه نشاست كاتیونی ،با
كاهش  DSمقد ار بیشتری از آن نیاز است تا بار سطح الیاف
خنثی شود و اين امر باعث افزايش مقدار جذبشده است.

تأثیر عوامل اليهنشانی خودسامان نشاسته كاتیونی ...

درحالیكه در تعداد اليههای بیشتر ،وجود تعادل بار
الکتريکی ذرات ،عامل مهمی در پايداری جذب میباشد كه
باعث افزايش پتانسیل زتا در اليههای انتهايی شد .افزايش
 pHمحیط اليه نشانی بر رفتار يونی پلیمر و الیاف اثر
گذاشته ،باعث افزايش درجه يونیزاسیون آنها شده است.
درجه يونیزاسیون چنداليهها هنگامیكه آخرين اليه نشاسته
كاتیونی است؛ بیشتر از زمانی است كه آخرين اليه نشاسته
آنیونی است .بديهی است افزايش يونیزه شدن پلیمر و الیاف
باعث افزايش جذب نشاسته و افزايش كارايی سیستم اليه -
نشانی شده است .ازاينرو ،در دامنه  pHخنثی تا قلیايی و در
محدوده  ،7/5-10زتا بیشتری اندازهگیری شده است .هدايت
الکتريکی از طريق تغییر میزان يونیزه شدن سطح الیاف و
تغییر پیکربندی مولکولهای پلیمر و در نتیجه تغییر
برهمكنش الکترواستاتیکی بین ذره (الیاف) و زنجیره
نشاسته ،بر میزان جذب آن تأثیر گذاشته است .هدايت
الکتريکی اثر دوگانهای در سیستم اليه نشانی نشان داد .ابتدا
در شرايط كم هدايت الکتريکی ،جذب نشاسته به علت
پیکربندی مؤثرتر ذرات پلیمر و گستردگی بهتر آن پیرامون
سطح الیاف ،افزايشيافته است .امّا در ادامه با افزايش هدايت
الکتريکی و ممانعت در جاذبه الکترواستاتیکی ،با كاهش
میزان جذب نشاسته ،پتانسیل زتا كاهش يافت.

1401  بهار،1  شماره، سال سیزدهم،مجله صنايع چوب و كاغذ ايران

93

 استوكيومتری جذب1، (اتصال نقطه به رشته پارهاd> k -1 ، الف) دارای نمک: جذب الکترواستاتيکی پلی الکتروليت در شرایط-9 شکل
d<<k - ، ضخامت الیه دوگانه یونی) ب) بدون نمک:k -1 ، فاصله بين پارها:d( )2 معکوسشدن بار، پيکربندی فشرده پليمر،نامتعادل

.]31[ )4 خنثیسازی بار، پيکربندی گسترده پليمر،1:1  استوكيومتری جذب متعادل3،(اتصال نقطهبهنقطه پارها1
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Effect of Self-assembly Layering Factors of Cationic Starch on Pulp Zeta
Potential

Abstract
The layering process has been applied to modify the surface
properties of solid materials including cellulosic fibers, to
increase the amount of additives absorption on the surface of
cellulosic fibers. Electrostatic attraction between charged
particles and the ionized surface of the material is the major
responsibility for this process. Therefore, current research has
been conducted to examine the effect of cationic starch degree
of substitution (DS), pH, and conductivity of layering
medium on the zeta potential of recycled fibers. Accordingly,
for eight-stage layering, pulp fibers suspension of old
corrugated container (OCC) has been successively mixed with
solutions of cationic/anionic starch. After each stage, the zeta
potential of fibers has been measured. The obtained results
showed an increase in zeta potential in fewer assembled
layers when low DS of starch was applied. In layering in the
pH range of approximately 7.5-10, the larger amount of zeta
potential has been measured. Additionally, the zeta potential
has been increased in low conductivity conditions, possibly
due to the more efficient configuration of starch particles
around the fiber's surface.
Keywords: Self-assembly layering, Old corrugated container
pulp fibers, Zeta potential, Layer-by-Layer technique.
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