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تأثیر افزودن نانو الیاف سلولزی و کیتوزان به فرموالسیون پوشش رنگدانهای بر ویژگیهای
فیزیکی و مکانیکی تست الینر

چکیده
در این مقاله تأثیر افزودن نانو الیاف سلولزی و نانو الیاف کیتوزان به ترکیب پوشش
رنگدانهای متداول بر ویژگیهای کاغذ تست الینشر موردبررسشی قرارگرفتشه اسشت.
برای این منظور ،نمونههای کاغذ تست الینر بهصورت دوالیه پوش دهشی ششدند و
نانو الیاف به فرموالسیون پوش الیه رویی افزوده شد .نتایج بهدست آمده نشان داد
که اعمال پوش دهی در مقایسه با نمونه بدون پوش  ،باعث بهبود زبری سشطح و
کاه قابلمالحظه نفوذپذیری به هوا در کاغذ تست الینر شد .باوجوداینکشه اعمشال
پوش دهی رنگدانهای متداول منجر به کاه شاخصهای مقاومت به ترکیشدن و
مقاومت به کش کاغذ شد ،اما افزودن نانو الیاف سلولزی و نانو الیاف کیتشوزان هشر
دو منجر به جبران افت این ویژگیها شد و بهترین نتیجه نیز در فرموالسیون حشاوی
نانو الیاف کیتوزان به دست آمد .همچنین اسشتفاده از دوالیشه پوشش دهشی موجشب
بهبود قابلتوجه درجه روشنی کاغذ تست الینر پوش دار شد .بهطورکلی ،مشیتشوان
نتیجهگیری کرد که نشانو الیشاف استفادهششده در فرموالسشیون رنگدانشهای متشداول
بهعنوان افزودنی در بهبود ویژگیهای فیزیکی تست الینشر ماننشد زبشری ،براقیشت و
مقاومت به نفوذپذیری هوا نق مؤثری دارد.
واژگان کلیدي :پوش
الیاف کیتوزان.

دهی رنگدانهای ،تست الینر ،نشانو الیشاف سشلولزی ،نشانو

مقدمه
در سالهای اخیر استفاده از محصوالت مختلف كاغذی
و مقوايی در زندگی روزمره انسانها بسیار توسعهيافته و در
اين رابطه بسیاری از انواع محصوالت كاغذی در سرتاسر
جهان برای اهداف مختلفی از قبیل بستهبندی ،نوشتن،
چاپ و  ...استفاده میشوند .میزان مصرف جهانی كاغذ و
مقوا در حال حاضر از  400میلیون تن در سال فراتر رفته
است و مطالعات جديد میزان تولید آن را در حد 482
میلیون تن برای سال  2030پیشبینی كردهاند [.]1
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صنعت كاغذ باوجود رقابت شديد و افزايش هزينه مواد
اولیه و هزينههای انرژی ،با چالشهای جديدی روبرو است.
عالوه بر اين ،نگرانی در مورد مسائل زيستمحیطی نیز رو
به افزايش است .يکی از راهكارهای برطرف كردن اين
چالشها ،توسعه و پیشرفت در زمینه فنآوریهای به كار
گرفته شده است كه كاغذسازی و عملیات تکمیلی را بسیار
كارآمدتر میكند .امروزه گرايش به استفاده از الينرهای
يکرو سفید پوشش دهی شده 1در بازارهای جهانی در
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حال افزايش است .از جعبههای كنگرهای1برای حملونقل
انواع مختلفی از كاالها استفاده میشود و محافظ بسیار
خوبی برای انواع مختلفی از محصوالت هستند .بهعالوه ،بر
روی سطح الينر سفید يا پوشش دهی شده تصوير يا متن
تبلیغاتی با كیفیتتری را میتوان چاپ كرد و به جعبه
محصول ،ظاهر زيبايی داد .مصرف كاغذهای يکرو سفید
پوشش دهی شده برای كاالهای كمحجم و كوچک رويکرد
مطلوبی است كه در بازارهای نوظهور و روبه گسترش آسیا
در حال افزايش است .كاغذهای الينر يکرو سفید پوشش
دهی شده برای چندين دهه است كه در اروپای مركزی،
آمريکای شمالی و كشورهای اسکانديناوی تولید میشوند.
پیشبینی میشود كه تولید و مصرف اين نوع از كاغذها در
آسیا ،سريعتر از ديگر انواع كاغذها گسترش يابد و بخشی
از افزايش تقاضای مقوای جعبه 2در آسیا ،با انواع مختلف
الينرهای پوشش دهی شده 3پاسخ داده شود .در فرآيند
تولید كاغذ يکرو سفید ،يکاليه خمیركاغذ رنگبریشده4
بر روی خمیركاغذ كرافت رنگبرینشده يا خمیركاغذ
بازيافتی قرار میگیرد و ماشینهای جديدی برای تولید
اين نوع كاغذ توسعه دادهشدهاند .هزينه سرمايهگذاری
راهاندازی خط خمیرسازی ،هزينههای عملیاتی و همچنین
قیمت زياد خمیركاغذ رنگبری شده ،روشهای متداول
تولید كاغذ يکرو سفید را با چالشهای جدی ازنظر
زيستمحیطی و اقتصادی مواجه كرده است .عقیده بر اين
است كه با استفاده از يک روش پوشش دهی با پوشش
مناسب ،میتوان هزينههای زياد تولید كاغذ يکرو سفید را
كاهش داد .در اين راستا ،ارتقاء ماشینهای الينر موجود
برای پوششدهی يک راهحل بسیار مناسب است ،زيرا
هنگام ارتقاء يک ماشین تولیدكننده مقوای الينر بهمنظور
پوشش دهی ،ظرفیت تولید نیز به دلیل اضافه شدن وزن
ماده پوششدهی میتواند بهطور قابلتوجهی بیشتر شود.
امروزه تمايل به استفاده از مواد زيستی كه از منابع
تجديدپذير ساختهشدهاند و دارای تأثیرات زيستمحیطی
حداقل هستند ،رو به افزايش است .نانو الیاف سلولزی
( 5)CNFاز منابع تجزيهپذير و طبیعی مانند چوب تولید
1
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میشوند و انتظار میرود كه در آينده نزديک ،نانو الیاف
سلولزی با هزينه كم در كارخانههای كاغذسازی تولید شود
[ .]2در سالهای اخیر اغلب پژوهشها بر روی روشهای
تولید و خصوصیات نانو الیاف سلولزی متمركزشدهاند و در
اين زمینه گزارشهای محدودی در زمینه كاربرد نانو الیاف
سلولزی در پوشش دهی محصوالت كاغذی منتشرشده
است .در صنعت كاغذ و مقوا ،نانو الیاف سلولزی به دلیل
كاربردهای بالقوه آن بهعنوان يک افزودنی در پايانه تر و
همچنین بهعنوان پوشش دهی جهت تقويت خواص كاغذ
و مقوا موردتوجه قرارگرفته است [ .]3بهطور مثال  Afraو
همکاران ( ،)2016تأثیر نانو الیاف سلولزی را بهعنوان يک
ماده پوشش دهی ،بر روی خواص فیزيکی ،مکانیکی و
ممانعتی كاغذ 6بررسی كردند .برای اين منظور ،كاغذهای
دستساز ساختهشده از خمیر باگاس رنگبری شده ،با
تیمارهای  1/5و  3درصد وزنی نانو الیاف سلولزی و
بهصورت تکاليه و دواليه پوشش دهی شدند .نتايج
مشخص كردند كه با افزايش غلظت نانو الیاف سلولزی يا
افزايش تعداد اليهها ،خواصی مانند مقاومت به عبور هوا7،
مقاوت سطحی 8،سفتی 9و مقاومت كششی10افزايش پیدا
میكند ،درحالیكه میزان جذب آب11و زبری12كاهش
داشتند [ .]4همچنین  Mousaviو همکاران (،)2017
تركیب دو نوع نانو الیاف سلولزی(13تهیهشده با ريفاينر14
و آسیاب خیلی ريز) 15همراه با كربوكسی متیل سلولز16را
بهعنوان يک پوشش مؤثر جهت بهبود خواص ساختاری در
كاغذ مقوا موردبررسی قراردادند .نتايج نشان داد كه
تركیب  %3نانو الیاف سلولزی تهیهشده به روش آسیابی
همراه با كربوكسی متیل سلولز برعکس تركیب  %2نانو
الیاف سلولزی بدون كربوكسی متیل سلولز ،يک پوشش
بسیار خوب را بر روی كاغذ ايجاد كرده و خواص مقاومتی
و ساختاری را نیز بهبود داد [ .]5كیتوزان ماده زيستی
6
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ديگری هست كه از استیل زدايی كیتین حاصل از پوسته
میگو يا خرچنگ با هیدروكسید سديم تولید میشود [.]6
بنابراين ،از كیتوزان بهطور گسترده بهعنوان يک محصول
سازگار با محیطزيست با خواص ضدباكتريايی،
زيستتخريبپذير و غیرسمی استفاده میشود [.]7
ازآنجايیكه ساختار شیمیايی آن ( )C6H11NO4بسیار
شبیه به سلولز است و به دلیل میل تركیبی شیمیايی به
راحتی بر روی سطح الیاف سلولزی جذب میشود و برای
بهبود برخی از خواص مانند ويژگیهای مقاومتی مواد
مبتنی بر پايه سلولز به ويژه خواص الیاف سلولزی و ورق
های كاغذ استفادهشده است [ .]8اگرچه كیتوزان كاربرد
احتمالی خود را در فرآيند كاغذسازی بهعنوان يک
افزودنی مقاومت تر و مقاومت خشک نشان داده است ،اما
برخی از ويژگیهای كاغذ تیمار شده با كیتوزان بهعنوان
يک افزودنی پوشش دهی هنوز گزارش نشده است [.]9
لذا ،در تحقیق حاضر قابلیت استفاده از نانو الیاف سلولزی
و نانو الیاف كیتوزان در فرموالسیون پوششهای
رنگدانهای متداول و تأثیر آن بر ويژگیهای فیزيکی كاغذ
تست الينر پوشش دادهشده بررسی خواهد شد.

مواد و روشها
مواد اولیه
در اين تحقیق ،از كاغذ تست الينر با گراماژ میانگین
 125گرم بر مترمربع تولید كارخانه پیشگامان صنعت
كاغذ جهت پوشش دهی استفادهشده است .در
فرموالسیون پوشش دهی ،از كربنات كلسیم آسیابی1در 2
درجه با كد  Drycarb 60و  Drycarb 90محصول شركت
امیا پارس (جدول  )1با مقدار ثابت  100 pph2استفاده
گرديد .برای اتصال اجزای رنگدانه از التکس استايرن
بوتادين3محصول شركت پايا رزين اصفهان با كد Paytex
 M05 HP2با مقدار ثابت  15pphو همچنین پراكنده
ساز4با كد  Payperc D300از محصوالت شركت مذكور با
مقدار ثابت  0/1pphمورداستفاده قرار گرفت .از نشاسته
اكسیدشده محصول شركت نشاسته البرز بهعنوان كمک
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اتصالدهنده با مقدار ثابت  3pphدر آزمايشها استفاده
شد .همچنین از كربوكسی متیل سلولز 5بهعنوان تغلیظ
كننده محصول شركت كیمیا سرام زرين با كد Kimifix
 707با مقدار ثابت  0/4pphدر فرموالسیون پوششها
استفاده گرديد .از نانو الیاف سلولزی 6تهیهشده به روش
مکانیکی و نانو الیاف كیتوزان 7كه به روش شیمیايی-
مکانیکی در شركت نانو نوين پلیمر تولیدشده است با
مقدار  0/3pphاستفادهشده است .بهطوركلی آزمايشها
شامل  3تیمار متفاوت و نمونه شاهد (كاغذ تست الينر
بدون پوشش) است كه در جدول  2ارائهشده است.
آمادهسازی رنگ پوشش
برای آمادهسازی رنگ پوشش ،دوغاب رنگدانه بهطور
جداگانه تهیه شد .برای اين منظور ،با توجه به مقدار ماده
جامد هدف برای فرموالسیون پوشش ،ابتدا میزان معینی
آب در بشر ريخته شد سپس ماده پراكنده ساز به آن
اضافه و با دستگاه همزن با دور  250 RPMهمزده شد.
سپس كربنات كلسیم آسیابی به آن اضافه گرديد و پس از
مخلوط شدن كامل و به دست آمدن يک سوسپانسیون
مناسب با گذشت  10دقیقه ،ساير مواد به ترتیب
كربوكسی متیل سلولز ،نشاسته ،نانو الیاف سلولزی يا نانو
الیاف كیتوزان و در نهايت التکس به محلول اولیه اضافه
شد و به مدت  20دقیقه جهت تهیه سوسپانسیون
يکنواخت رنگ پوشش هم زده شد .الزم به ذكر است
كربوكسی متیل سلولز و نشاسته قبل از افزودن به دوغاب
كربنات كلسیم آسیابی ،از حالت جامد و پودری به شکل
مايع تبديلشده بودند .پس از آمادهسازی رنگ پوشش،
پوشش دهی به روش آزمايشگاهی و بهصورت دستی با
استفاده از میله پوششدهنده سیمپیچی شده 8با شماره
سه و اندازه قطر سیم  0/31میلیمتر ،ساخت شركت RK
انگلستان انجام شد .سپس كاغذهای پوشش دهی شده
جهت عملیات خشکكردن بالفاصله در دستگاه خشکكن
با جريان هوای گرم ساخت كمپانی  Neubergerآلمان به
مدت  20ثانیه قرار داده شدند .پس از خشک شدن
5

1

)Ground Calcium Carbonate (GCC
)Parts per hundred (pph
3
Styrene-butadiene (SB) latex
4 Dispersant
2

)Carboxy Methyl Cellulose (CMC
)Cellulose Nanofiber (CNF
7 Chitosan Nanofiber
8 Wire-wound rod coater
6
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ويژگیهای نمونههای تست الينر پوششدار و بدون
پوشش طبق استاندارد  TAPPIبه شرح زير اندازهگیری
شدند:

نمونهها و تعیین رطوبت و وزن پوشش ،عملیات كناره بری
بر روی آنها صورت گرفت و پس از مشروط سازی در
شرايط رطوبت نسبی  %50در دمای  23درجه سلسیوس

جدول  – 1مشخصات فیزیکی و دانهبندی کربنات کلسیم آسیابی شرکت امیا پارس
كربنات كلسیم آسیابی 60

كربنات كلسیم آسیابی 90

مشخصات

)(Drycarb 60

)(Drycarb 90

ذرات باقیمانده روی الک  45میکرومتر )( (ISO 787/7درصد)

0/02

0/01

میانگین اندازه ذرات ))μm( (d50%

1/8

1

ذرات كوچکتر از  2میکرومتر (درصد)

57

80

جدول  – 2فرموالسیون پوششهای تهیهشده برای الیههای زیری و رویی اعمالشده بر روی زیر آیند تست الینر
تیمار/كد

كربنات كلسیم
آسیابی درشت
()pph

كربنات كلسیم
آسیابی ريز
()pph

پراكنده ساز
()pph

التکس
()pph

نشاسته
()pph

كربوكسی
متیل سلولز
()pph

نانو الیاف
سلولزی
()pph

نانو الیاف
كیتوزان
()pph

شاهد (بدون پوشش)

0

0

0

0

0

0

0

0

اليه اول پوشش (ثابت برای همه تیمارها)

100

0

0/1

15

3

0/4

0

0

اليه رويی پوشش بدون نانو الیاف

0

100

0/1

15

3

0/4

0

0

اليه رويی پوشش حاوی نانو الیاف سلولزی

0

100

0/1

15

3

0/4

0/3

0

اليه رويی پوشش حاوی نانو الیاف كیتوزان

0

100

0/1

15

3

0/4

0

0/3

 -مقاومت به تركیدن 1بر اساس استاندارد
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مطالعات میکروسکوپ الکترونی

روبشی7

مطالعات میکروسکوپ الکترونی نمونههای پوشش
دادهشده با استفاده از دستگاه FE-SEM TESCAN
1

Burst Test
Tensile Test
3 Porosity Test
4 Roughness Test
5 Brightness Test
6 Gloss Test
7
Field Emission Scanning Electron Microscope (FE)SEM
2

طرح آزمایشات و تجزیهوتحلیل آماری
ال تصادفی انجام شد و
آزمايشات در قالب طرح كام ا
آنالیز آماری دادهها بر اساس روش تجزيه واريانس و
مقايسه میانگینها از طريق آزمون دانکن با استفاده از
نرمافزار  SPSSانجام شد .نتايج تجزيه واريانس بهطور
خالصه در جدول  3ارائهشده است.

نتایج و بحث
نتایج بررسی میکروسکوپ الکترونی روبشی
تصاوير میکروسکوپ الکترونی از سطحرويی و سطح
مقطع كاغذهای موردمطالعه برای نمونه شاهد و نمونه
پوشش دادهشده (دواليه پوشش بدون نانو الیاف) در
شکلهای  1و  2نشان دادهشده است .همانطور كه در
شکل  1مشاهده میشود ،مقايسه سطحرويی نمونه شاهد
در تصوير (-1الف) و سطحرويی كاغذ تست الينر پوشش
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دادهشده در تصوير (-1ب) بهخوبی نشاندهنده تشکیل
اليه پوشش يکنواخت در سطح و كاهش خلل و فرج سطح
كاغذ هست .همچنین با مقايسه تصاوير میکروسکوپ
الکترونی تهیهشده از سطح مقطع كاغذ تست الينر پوشش
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داده نشده (-2الف) و سطح مقطع كاغذ با دواليه پوشش
بدون نانو الیاف (-2ب) بهوضوح تشکیل اليه پوشش در
سطح فوقانی كاغذ تست الينر قابلمشاهده است.

شکل  – 1تصاویر میکروسکوپ الکترونی از سطحرویی (الف) کاغذ تست الینر پوشش داده نشده و (ب) سطحرویی کاغذ دوالیه پوشش
دادهشده بدون نانو الیاف

شکل  – 2تصاویر میکروسکوپ الکترونی از سطح مقطع الف) کاغذ تست الینر پوشش داده نشده و (ب) سطح مقطع کاغذ تست الینر
دوالیه پوشش دادهشده بدون نانو الیاف

تأثیر افزودن نانو الیاف سلولزی و كیتوزان به فرموالسیون پوشش ...
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مشخص است ،تأثیر تیمارهای مختلف پوشش بر زبری
سطح و میزان نفوذپذيری كاغذهای پوششدار در سطح
اعتماد  95درصد معنیدار است .عالوه بر اين ،شکلهای 3
و  4به ترتیب میانگین زبری سطحرويی كاغذهای پوشش
دادهشده و میزان نفوذپذيری هوا در تیمارهای مختلف را
نشان میدهند.

نتایج آزمون تجزیه واریانس
نتايج آزمون تجزيه واريانس برای كلیه آزمونها به شرح
جدول  3هست.
زبری سطح و نفوذپذیری به هوا
همانطوری كه از نتايج تجزيه واريانس در جدول 3

جدول  – 3خالصه جدول تجزیه واریانس تأثیر تیمارهای مختلف (استفاده از نانو الیاف سلولزی و کیتوزان) بر ویژگیهای کاغذ پوشش
دادهشده
مقدار

ويژگی

F

معنیداری

زبری سطح

32/990

*

نفوذپذيری هوا

19682/249

*

روشنی

31620/473

*

براقیت

552/297

*

شاخص مقاوت در برابر تركیدن

2/343

ns

شاخص مقاومت در برابر كشش

1/825

ns

* معنیداری در سطح  95درصد اطمینان  ns -معنیدار نیست.

شکل  – 3تأثیر پوشش دهی با فرموالسیون مختلف بر میزان زبری ( )ppsسطح کاغذ تست الینر
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شکل  – 4تأثیر پوشش دهی با فرموالسیون مختلف بر میزان نفوذپذیری هوای کاغذ تست الینر

همانطور كه در شکل  3مشاهده میشود ،پوشش
دهی به میزان قابلتوجهی باعث كاهش میزان زبری سطح
كاغذ شده است بهطوریكه مقدار زبری در نمونه شاهد از
مقدار  8/17میکرومتر به مقدار  6/39میکرومتر در تیمار
دوم كه يک كاغذ پوشش دادهشده است ،كاهش پیدا كرده
است .همچنین با افزودن نانو الیاف سلولزی و نانو الیاف
كیتوزان ،مقدار زبری بازهم كاهش پیدا كرده است
بهطوریكه كمترين میزان زبری در تیمار نانو الیاف
كیتوزان با مقدار ( 4/73میکرومتر) میباشد كه نسبت به
نمونه شاهد  73درصد كاهش داشته است .بهعبارتديگر
اينگونه میتوان توضیح داد كه ذرات پركننده معدنی در
حفرههای كوچک ورق كاغذ قرارگرفته و موجب يکنواختی
سطح كاغذ میشوند .از سويی افزايش مقدار پركنندهها
موجب كاهش زبری سطح كاغذ و كاهش تخلخل يا به
عبارتی افزايش مقاومت به عبور هوای آن میشود [.]10
مقايسه مقادير نفوذپذيری كاغذهای تیمارشده با نمونه
شاهد در شکل  ،4بیانگر آن است كه پوشش دهی تأثیر
قابلمالحظهای بر میزان نفوذپذيری دارد .همانطور كه
مشاهده میشود میزان نفوذپذيری در نمونه شاهد از 37
ثانیه به  1863ثانیه در نمونه كاغذ پوشش دادهشده
افزايشيافته است .افزودن نانو الیاف سلولزی و نانوفیبر
كیتوزان ،اگرچه باعث كاهش میزان نفوذپذيری نسبت به
اليه پوشش بدون الیاف میشود ولی بازهم نسبت به نمونه

شاهد بدون پوشش مقاومت به عبور هوا افزايش
قابلتوجهی را نشان میدهد .در اين بین نمونههای
پوششدار حاوی نانو الیاف كیتوزان در مقايسه با نانو الیاف
سلولزی از مقاومت بیشتری در مقابل نفوذ هوا برخوردار
است كه داليل احتمالی آن را میتوان به كاهش معايب در
ساختار پوشش و يا تشکیل اليه رنگ پوشش همگنتر در
اثر برهمکنشهای بهتر نانو الیاف با بار مثبت با ساير
اجزای رنگ پوشش نسبت داد.
خواص نوری
همانطوری كه از نتايج تجزيه واريانس در جدول 3
مشخص است ،تأثیر تیمارهای مختلف پوشش بر
ويژگیهای نوری كاغذهای پوششدار در سطح اعتماد 95
درصد معنیدار است .نتايج اندازهگیری خواص نوری كاغذ
شامل درجه روشنی و براقیت به ترتیب در شکلهای  5و
 6نشان دادهشده است .همانطور كه در شکل  5مشاهده
میشود درجه روشنی نمونه كاغذهای پوشش دادهشده در
مقايسه با نمونه شاهد (كاغذ تست الينر قهوهای) به 73
درصد رسیده است كه برای كاغذهای يکرو سفید يک
شاخص قابلقبول محسوب میشود .میزان روشنی در
تمامی نمونههای پوشش دادهشده بسیار به هم نزديک
بوده و تفاوت قابلتوجهی بین آنها وجود ندارد .ازآنجاكه
بیشترين تأثیر در روشنی به جزء رنگدانه با بیشترين
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سهم وزنی در اليه پوشش مربوط است و مقادير كربنات
كلسیم آسیابی استفادهشده در هر دواليه برای كلیه
نمونههای پوششدار يکسان است اين نوع رفتار قابل

توجیه است .با افزودن نانو الیاف به فرموالسیون پوشش
رنگدانه نیز روشنی حفظشده و تغییری در آن ايجاد
نشده است.

شکل  – 5تأثیر پوشش دهی رنگدانهای با فرموالسیون مختلف بر درجه روشنی کاغذ تست الینر

شکل  – 6تأثیر پوشش دهی رنگدانهای با فرموالسیون مختلف بر میزان براقیت کاغذ تست الینر

همچنین در شکل  6تغییرات براقیت نمونههای پوشش
دادهشده در مقايسه با نمونه بدون پوشش نشان دادهشده
است .با توجه به نتايج بیشترين میزان براقیت مربوط به
فرموالسیون پوشش رنگدانهای متداول با میزان 6/47
درصد میباشد .با افزودن نانو الیاف سلولزی و نانو الیاف
كیتوزان از براقیت كاغذ در مقايسه با نمونههای پوششدار

بدون نانو الیاف كاسته شده است و اين اختالف ازنظر
آماری معنیدار است .انتظار بر اين است با مقايسه نتايج
زبری و براقیت بتوان همبستگی خوبی را برای اين دو
تیمار مشاهده كرد .بهعبارتديگر ازآنجاكه افزودن نانو
الیاف به ساختار پوشش منجر به كاهش زبری اليه پوشش
شده است ،بهتبع آن براقیت بايد افزايش میيافت كه اين
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روند مشاهده نمیشود .بهطوركلی براقیت كاغذ تابع بی-
نظمیهای سطح كاغذ به ويژه زبری سطح است .خود
زبری كاغذ را میتوان در دو دسته میکرو( 1زير مقیاس
يک میکرومتر) و ماكرو(2بیشتر از مقیاس يک میکرومتر)
تقسیمبندی كرد .در نتیجه براقیت كاغذ پوششدار را نیز
میتوان در دو مقیاس میکرو و ماكرو 3اندازهگیری نمود.
روشهای اندازهگیری متداول براقیت يعنی ˚TAPPI-75
قادر به اندازهگیری براقیت ماكرو هستند .يکی از داليل
احتمالی براقیت كم اندازهگیری شده در نمونههای
پوششدار حاوی نانو الیاف و نبود همبستگی با مقادير
زبری را میتوان به همین مسئله نسبت داد .عالوه بر اين
مقدار زيادتر آب نگهداشته شده در پوششهای حاوی نانو
الیاف سلولزی و كايتوزان بهطور قطع بر میزان
همكشیدگی ،تغییرات حجمی اليه پوشش و بافت كاغذ
پايه تاثیرگذار است و میتواند موجب رفتار متفاوت براقیت
سطح كاغذهای پوششدار شود .الزم به ذكر است كه
میزان براقیت اليه پوشش حاوی نانو الیاف سلولزی به
میزان  5/48درصد و در تیمار حاوی نانو الیاف
كیتوزان 5/60درصد اندازهگیری شده است و به لحاظ
آماری تفاوت معنیداری با هم ندارند .شايانذكر است كه
آزمون براقیت برای كاغذهای پوششدار قابل انجام و
معنیدار است ،لذا برای نمونه شاهد كه كاغذ قهوهای بدون
پوشش رنگدانهای است ،بیمعنی 4بوده و مقدار براقیت
اندازهگیری نشده و فقط نمونههای پوشش دادهشده با
يکديگر مقايسه شدهاند.
خواص مکانیکی
همانطوری كه از نتايج تجزيه واريانس در جدول 3
مشخص است ،تأثیر تیمارهای مختلف پوشش بر
ويژگیهای مکانیکی كاغذهای پوششدار در سطح اعتماد

Micro-roughness
Macro-roughness
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 95درصد معنیدار نیست .با اين وجود نتايج مقايسه
میانگینها با آزمون دانکن نشان میدهد كه بین مقادير،
اختالف معنیداری وجود دارد .شکلهای  7و  8به ترتیب
نتايج اندازهگیری شاخص مقاومت به تركیدن و شاخص
مقاومت به كشش كاغذهای تست الينر پوششدار و بدون
پوشش را نشان میدهند .نتايج بهدست آمده نشان می-
دهند كه پوشش دهی رنگدانهای متداول باعث كاهش
شاخص مقاومت به تركیدن نسبت به نمونه شاهد بدون
پوشش شده است بهطوریكه شاخص مقاومت به تركیدن
در نمونه شاهد از میزان  2/28 kpa.m2/gبه kpa.m2/g
 1/69در نمونه پوشش دادهشده كاهشيافته است .دلیل
اين كاهش را میتوان به نفوذ آب از اليه پوشش به داخل
ساختار كاغذ پايه به داليلی مانند استفاده نکردن از آهار
داخلی و يا فاصله زمانی نامناسب بین اعمال پوشش و
خشکكردن در شرايط آزمايشگاهی و همینطور ضعف
قابلیت نگهداری آب توسط رنگ پوشش نسبت داد .ولی
نکته حائز اهمیت اين است كه با افزودن نانوالیاف سلولزی
و نانو الیاف كیتوزان به فرموالسیون پوشش دهی ،بهواسطه
خاصیت تقويتكنندگی 5در پوشش نانوكامپوزيتی حاصل
تا حدی افت شاخص مقاومت به تركیدن جبران شده است
و بهترين نتیجه با مقدار  1/87 kpa.m2/gدر تست
الينرهايی با اليههای پوشش شامل نانو الیاف كیتوزان
حاصلشده است .در مورد شاخص مقاومت به تركیدن ،به
نظر میرسد كه اثر متقابل بین كیتوزان بهعنوان يک
زيستپلیمر كاتیونی و الیاف سلولزی شديد باشد .به همین
دلیل مقاومت كلی تركیدن در كاغذهای پوشش دادهشده
بهبوديافته است كه اين بهبود را احتماالا بتوان به تشکیل
پیوندهای هیدروژنی و جاذبههای الکترواستاتیک جديد
بین كیتوزان و الیاف سطح كاغذ نسبت داد [.]11

1
2

Micro- and Macrogloss

3

null

4

Reinforcement

5
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شکل  – 7تأثیر پوشش دهی رنگدانهای با فرموالسیون مختلف بر شاخص مقاومت در برابر ترکیدن کاغذ تست الینر

شکل  – 8تأثیر پوشش دهی رنگدانهای با فرموالسیون مختلف بر شاخص مقاومت در برابر کشش کاغذ تست الینر
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مطابق با انتظار در بررسی شاخص مقاومت به كشش
نیز نتیجه مشابه با نتايج شاخص مقاومت به تركیدن
حاصلشده است و پوشش دهی منجر به كاهش اين
شاخص نسبت به نمونه بدون پوشش شده است بهطوری-
كه شاخص مقاومت به كشش از میزان  61/43 N.m/gدر
نمونه شاهد به  46/92 N.m/gدر نمونه كاغذ تست الينر با
پوشش رنگدانهای متداول كاهشيافته است .بر اساس
نتايج بهدست آمده ،در بین تیمارهای پوششدهی
موردمطالعه ،بهترين نتیجه مربوط به تست الينرهايی با
اليههای پوششدارای نانو الیاف كیتوزان با شاخص
مقاومت به كشش ( )49/10 N.m/gهست.
خواص مقاومت به كشش به دلیل ارتباط مستقیم آن
با اشکاالت پیشآمده مرتبط با قابلیت عبور كاغذ در حین
عملیات تبديل مثل پاره شدن كاغذ و بهتبع آن توقف
تولید ،يکی از مهمترين خواص مکانیکی كاغذهای
بستهبندی است .خواص مقاومت به كشش كاغذهای
پوشش داده نشده عمدت اا تحت تأثیر مقاومت و طول الیاف
مجزا ،مقاومت پیوندهای فیبر -فیبر و ناحیه اتصال است.
برای شاخص مقاومت به كشش ،تفاوت معنیداری بین
كاغذهای پوشش دادهشده حاوی نانو الیاف كیتوزان و نانو
الیاف سلولز با نمونههای پوششدار بدون نانو الیاف
مشاهده نمیشود.

نتیجهگیری
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پوشش رنگدانهای افزوده شد و ويژگیهای فیزيکی و
مقاومتی محصول نهايی موردبررسی قرار گرفت .نتايج
حاصل بیانگر آن است كه پوشش دهی رنگدانهای متداول
بهتنهايی و همچنین در حالت استفاده از مواد نانو الیاف
سلولزی و كیتوزان در فرموالسیون رنگ پوشش هر دو
منجر به كاهش مقدار زبری سطح كاغذ شدند .تشکیل
اليه پوشش يکنواخت در سطح و كاهش زبری و خلل و
فرج سطح كاغذ با مطالعه تصاوير میکروسکوپ الکترونی
( )SEMتهیهشده از نمونهها اثبات شد .همچنین پوشش
دهی باعث كاهش میزان نفوذپذيری شده بهطوریكه اين
مقدار در نمونه شاهد از مقدار  37ثانیه به مقدار 1863
ثانیه در نمونه كاغذ پوشش دادهشده افزايشيافته است.
باوجود افزودن نانو الیاف به فرموالسیون پوشش رنگدانه،
مقدار روشنی نمونهها حفظشده و تغییری در آن ايجاد
نشده است .متأسفانه نمونههای پوششدار حاوی نانو الیاف
با افت اندک براقیت مواجه شدند .با توجه به پايین بودن
سطح كلی براقیت نمونههای پوشش دادهشده و اهمیت
زياد اين ويژگی ،اتو زنی و استفاده از رنگدانههايی با
خاصیت افزايش براقیت در مطالعات آتی توصیه میشود.
در مورد خواص مکانیکی ،اگرچه پوشش دهی رنگدانهای
باعث كاهش شاخص مقاومت به تركیدن و شاخص
مقاومت به كشش شد ،اما افزودن نانو الیاف سلولزی و
كیتوزان با بهبود اين شاخصها بر پتانسیل باالی تقويت-
كنندگی اليههای پوشش با نانو الیاف تأكید دارد.

در اين تحقیق بهمنظور تولید كاغذ تست الينر يکرو
سفید ،نانو الیاف سلولزی و كیتوزان به فرموالسیون
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The effect of incorporating cellulose and chitosan nano-fibers into pigment
coating formulation on the physical and mechanical properties of Testliner

Abstract
Cellulose nanofiber (CNF) and chitosan nanofiber were
incorporated into conventional pigment coating structures,
and their effects have been investigated on the properties of
the Testliner. Hence, Testliner paper samples were doublecoated, and the addition of cellulose nanofiber and chitosan
nanofiber was conducted into the formulation of top layer
coating. The results indicated that in comparison with
uncoated samples, coating improved roughness and
significantly decreased air permeability of the Testliner.
Although the application of conventional pigmented coatings
reduced burst strength and tensile strength indices, the
addition of both CNFs and chitosan nanofiber compensate for
the losses so that high gain was obtained for chitosan fibercontaining formulation. As was expected, a significant
enhancement of brightness was achieved due to the doublelayer coating of the Testliner. It can be concluded that
incorporating these nanofibers as additives into conventional
pigmented coatings can play an influential role in improving
the properties of the Testliner board as a valuable packaging
material.
Keywords: Pigment coating, Testliner, Cellulose nanofiber,
Chitosan nanofiber.
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