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تأثیر کهنگی حرارتی و حرارتی رطوبتی بر ویژگیهای کاغذ تیمار شده با نانوهیدروکسید کلسیم و
نانوکیتوزان

چکیده
كاغذ به خاطر ويژگیهای ساختاری خود بهتدريج توسط عوامل مخرب
مختلفی بهويژه هیدرولیز اسیدی تخريب میشود .به همین دلیل اسیدزدايی
از كاغذهای باارزش قديمی بهمنظور توقف و خنثی كردن اين فرايند و نیز
اعمال تیمارهای استحکامبخشی برای تقويت كاغذهای تخريبشده ضروری
است .در اين پژوهش برای اسیدزدايی كاغذ و تقويت بافت آن با استفاده از
پراكندهسازی نانو ذرات هیدروكسید كلسیم و نانوكیتوزان در اتانول ،يک نانو
پوشش بر روی سطوح كاغذ نمونه اعمال شد .همچنین بهمنظور بررسی تأثیر
تیمار اسیدزدايی و مقاومسازی ،نمونهها در معرض كهنگی حرارتی و كهنگی
حرارتی  -رطوبتی قرار گرفتند و مقدار  ،pHمقاومت به تا شدن و روشنی
كاغذهای تیمارشده ،قبل و بعد از كهنگی موردسنجش قرار گرفت .نتايج
حاصل از بررسی ويژگیهای شیمیايی ،مکانیکی و فیزيکی كاغذهای تیمار
شده قبل و بعد از كهنگی نشان داد كه استفاده از نانو ذرات هیدروكسید
كلسیم منجر به افزايش قلیائیت كاغذ و بهبود درجه روشنی آن شد و
استفاده از نانوكیتوزان در تركیب با نانوهیدروكسید كلسیم نیز موجب بهبود
خواص مکانیکی كاغذهای تیمار شده گرديد .بعد از كهنگی حرارتی-
رطوبتی ،مقاومت كاغذهای تیمار شده حاوی نانوكیتوزان افت بیشتری پیدا
كرد .همچنین ازنظر خواص ظاهری نیز كاغذهای تیمار شده با
نانوهیدروكسید كلسیم در قیاس با كاغذ شاهد و كاغذ تیمارشده با تركیب
نانوهیدروكسید كلسیم نانوكیتوزان ،از پايداری بیشتری برخوردار بود.
واژگان کلیدي :اسیدزدایی کاغذ ،اذاا
تسریعی.
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یدروکسذید کلسذیم کیتذ زا ،کهنگذی

مقدمه
كاغذ در درازمدت تحت تأثیر عوامل درونی (،pH
يونهای فلزی ،لیگنین ،محصوالت مخرب) و عوامل
خارجی (گرما ،رطوبت ،گازهای آلوده) بهتدريج تخريب

میشود .از مهمترين عوامل تخريب كاغذهای قديمی می-
توان به هیدرولیز اسیدی و اسیدی شدن كاغذ اشاره كرد
[ .]6-1هیدرولیز اسیدی منجر به گسست زنجیرههای
پلیمری سلولزی و تجزيه و تخريب كاغذ در يکروند ممتد
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و متوالی میشود .تغییر شکل و از دست دادن مقاومت
كاغذ باعث میشود بافت آن تا حدی ضعیف شود كه حتی
با تماس دست ،ساختار آن از بین رفته و متالشی شود
[ .]2بهترين راه برای متوقف كردن واكنشهای چرخهای
تسريع شده اسیدی ،خنثیسازی اسید و فراهم آوردن
شرايط قلیايی ماليم از طريق واكنش با تركیبات قلیايی
است [ .]7اين كار از طريق تیمار اسیدزدايی انجام گرفته و
افزايش  ،pHخنثیسازی اسیدها ،افزايش ذخیره قلیايی و
جلوگیری از اسیدی شدن مجدد كاغذ با خارج نمودن مواد
نامطلوب از كاغذ؛ از اهداف اسیدزدايی به شمار میروند
[ .]8البته قلیائیت باال هم ممکن است موجب تخريب
قلیايی گردد [ .]9در اسیدزدايی كاغذ ،استفاده از نانو
ذرات قلیايی كارايی زيادی دارد چراكه اين ذرات سطح
ويژه بزرگتری داشته و میتوانند برای واكنش با گروههای
اسیدی در دسترس باشند و از ظرفیت بیشتری برای
خنثیسازی برخوردار باشند [ .]10بهعالوه ،نانو ذرات
توانايی بیشتری برای نفوذ به داخل شبکه الیاف سلولزی
داشته ،در تمام ضخامت كاغذ میتوانند پخش شوند و به
همین دلیل ،بر روی كاغذ سفیدک بر جای نگذاشته و به
لحاظ بصری تأثیر منفی بر روی كاغذ نمیگذارند [.]7
هیدروكسید كلسیم ماده مؤثری برای اسیدزدايی از كاغذ
است و در تیمارهای اسیدزدايی آبی بهطور گسترده
استفاده میشود؛ اما تیمار آبی بر روی كاغذهای دارای
رنگ و جوهرهای حساس به آب قابلاستفاده نیست .ذرات
هیدروكسید كلسیم در حاللهای الکلی نیز بهخوبی
پراكنده نشده و از اين تركیب نمیتوان بهطور مؤثری در
روشهای غیرآبی بهره برد؛ اما اگر از هیدروكسید كلسیم
در ابعاد نانو برای اسیدزدايی استفاده شود ،میتوان اين
نانوذرهها را در حاللهای مختلف آلی پراكنده نمود و
جهت اسیدزدايی در روشهای غیرآبی استفاده كرد [.]11
در روشهای غیرآبی ،معموالً از الکلهای آلیفاتیک با
زنجیره كوتاه (نظیر اتانول) استفاده میشود ،زيرا كشش
سطحی كمتری نسبت به آب داشته ،در تیمار اسیدزدايی
از سرعت خشک شدن باالتری برخوردارند و برخالف
روشهای آبی ،هنگام خشک شدن موجب چروکخوردگی
كاغذ نمیشوند .همچنین استفاده از حاللهای الکلی سبب
واكشیدگی سلولز و نفوذ بهتر عوامل قلیايی به درون الیاف

میگردد [ 7و  .]11هرچند هدف از افزايش  pHكاغذ در
تیمارهای اسیدزدايی فراهم كردن محیط قلیايی ماليم
برای توقف و خنثیسازی اسیديته و جلوگیری از تشکیل
محصوالت مخرب است اما در درازمدت ،ظرفیت
بافركنندگی كاغذ از مقدار  pHآن مهمتر است .به اين
معنی كه كاغذ بايد حاوی مقداری پركننده كربنات كلسیم
برای جلوگیری از اسیدی شدنِ آتی در برابر عوامل
اسیدی ،آالينده و اكساينده باشد [.]12
اسیدزداهای متداول  pHكاغذ و ذخیره قلیايی را
افزايش میدهند اما كاغذ تخريبشده را تقويت نمیكنند.
به همین خاطر بعد از اسیدزدايی از كاغذ تخريبشده،
معموالً يک مرحله فرايند مقاومسازی كاغذ اعمال میشود.
چنانچه عامل اسیدزدا با عاملی استحکامبخش مرسوم از
جنس سلولز همراه باشد امکان انجام اقدامات حفاظتی را
به نحو بهتری مهیا میسازد .استفاده از مشتقات سلولز كه
ازنظر ساختاری به سلولز شباهت دارند در حفاظت و
تقويت نمونهها امری متعارف است [ 10 ،6 ،5 ،2 ،1و
.]13
يکی از پلیمرهای طبیعی كه شباهت زيادی به سلولز
دارد كیتوزان است و درنتیجه واكنش حذف گروه استیل از
كیتین به دست میآيد [ .]14شباهت ساختاری مولکولی
كیتوزان با سلولز سبب شده است كه كیتوزان با سلولز
سازشپذيری خوبی داشته باشد [ ]13و درنتیجه پیوندهای
هیدروژنی ،يونی و پیوند كوواالنسی بین كیتوزان و سلولز
تشکیل میشود (شکل  .)1پیوند هیدروژنی بهوسیله گروه-
های آمینی تشکیل میشود .اين پیوند كامالً ضعیف است و
زياد در مقاومت تر شركت نمیكند .پیوند يونی بین يون-
های كربوكسیل سلولز و گروههای كاتیونی آمینی تشکیل
میشود .پیوند كوواالنسی كه پیوند آمینی است ،از طريق
واكنش گروههای آمینو اول كیتوزان با گروه كربونیل سلولز
تشکیل میشود .نوع ديگر پیوند كوواالنسی بین گروههای
آمینو اول كیتوزان و گروههای آلدهید الیاف سلولزی
تشکیل میشود [.]14
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شکل  -1پیوندهای بین کیتوزان و الیاف سلولزی []14

با توجه به ويژگیهای كیتوزان و شباهت ساختاری آن
با سلولز ،از كیتوزان در تیمارهای حفاظتی كاغذ نیز
استفاده میشود [ .]15كیتوزان میتواند بهعنوان عامل
افزايش مقاومت در تیمارهای اسیدزدايی استفاده شده و
منجر به مقاومسازی و استحکام كاغذهای قديمی گردد
[ Ponce-Jimens .]13 -16و همکاران ( )2002نشان
دادند كه تیمار كاغذ با نمکهای اسیدی كیتوزان مقاومت
به قارچ را افزايش میدهد اما مقاومت كاغذ ،سفیدی و pH
استخراجی در مقايسه با استفاده از مشتقات سلولزی
كاهش میيابد همچنین  )2003( Bastaگزارش كرد
هنگامیكه تیمار با محلول اسیدی كیتوزان با رسوب
سالیسیالت سديم همراه میشود ،مقاومت كاغذ در كهنگی
به علت خنثیسازی اسیدها افزايش میيابد [.]16
 Vizárováو همکاران ( )2008عملکرد سیستم سهگانهای
از كیتوزان ،متیل هیدروكسی اتیل سلولز و نشاسته
كاتیونی را در محلول آبی بیكربنات كلسیم بررسی كردند
و نتايج نشان داد اين سیستم پلیمری سهگانه منجر به
تثبیت و مقاومسازی خوبی در نمونهها گرديد [.]15
 Ardeleanو همکاران ( )2009برای اصالح ساختار
كیتوزان از كربوكسی متیل كیتوزان در تقويت كاغذهای
قديمی استفاده كرده و عنوان كردند اصالح ساختاری
كیتوزان و تهیه كربوكسی متیل كیتوزان موجب افزايش
حاللیت آن در محیط آبی شده و كاغذهای تیمار شده
گرچه از مقاومت خوبی برخوردار بودند ،اما مقاومت
كششی و تركیدگی كاغذهای تیمار شده در مقايسه با
كاغذهای تیمار شده با كربوكسی متیل سلولز باالتر نبود.
همچنین ،كیتوزان میتواند در هر دو موقعیت گروه آمینو
و هیدروكسیل اصالحشده و در زمینه حفاظت كاغذ

كاربردهای جديدی پیدا كند كه شامل قابلیت انحالل در
 pHكمتر از خنثی است [ .]13نتايج  Ciolacuو همکاران
( )2017نیز نشان داد كه پوششدهی با كربوكسی متیل
كیتوزان و كیتوزان نوع چهارم منجر به بهبود خواص
مقاومتی كاغذ (مقاومت به تا شدن و مقاومت كششی)
شده و آلکیل كیتوزان هرچند تأثیر كمتری بر روی
شاخصهای مقاومتی داشته اما ممانعت بسیار خوبی در
برابر آب از خود نشان داد .درمجموع مشتقات كیتوزان
میتواند بهعنوان موادی با كارايیهای متعدد در حفاظت
كاغذ مورداستفاده قرار گرفته و بر محدوديتهای فعلی
مشتقات سلولزی كه در مرمت كاغذ مورداستفاده قرار می-
گیرند ،فائق آيد [.]16
برای بررسی تأثیر تیمارهای اسیدزدايی و استحکام-
بخشی كاغذ ،آزمونهای كهنگی برای تعیین ماندگاری
كاغذ ،سرعت تخريب آن و پیشبینی تأثیر درازمدت
تیمارهای حفاظتی انجام میشوند [ 2-4و  .]12طی
كهنگی ،مقاومت به تا شدن نسبت به ساير مقاومتها از
حساسیت بیشتری برخوردار است [ .]2تخريب كاغذ در
كهنگی با تغییرات غیرقابلبازگشت خواص مکانیکی،
شیمیايی و بصری كاغذ آغاز شده و حرارت و رطوبت
نسبی باال بهخصوص در كاغذهای اسیدی شده منجر به
كاهش مقاومت به تاشدن میشود [ .]17استفاده از
تركیبات قلیايی بهمنظور اسیدزدايی تأثیر پیچیدهای بر
مقاومت كاغذ دارد و میتواند موجب تقويتِ مناطق
تضعیفشده كاغذ و بهبود پیوندهای آنها گردد [.]6
برخی محققین بین افت سلولز درجه پلیمريزاسیون و
كاهش مقاومت كاغذ بهعنوان نتیجهای از كهنگی تسريع
شده روابطی گزارش كردند ،بااينحال ،در برخی موارد افت
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ال
مقاومت ممکن است ناشی از يک عامل ديگر باشد؛ مث ً
سفتی الیاف كه طی خشک شدن و شرايطی كه pH
كاهش میيابد ،مقدار آن بیشتر هم میشود [.]2
طی كهنگی خصوصیات بصری كاغذ و سلولز تحت
تأثیر قرار میگیرند در كهنگی تسريع شده ،درجه روشنی
و نیز سفیدی (مقدار  )Lدر سیستم  CIE L*a*bكاهش
میيابند درحالیكه زردی و *( bتمايل به زرد شدن) و *a
(تمايل به قرمزی) در سیستم  CIE L*a*bافزايش می-
يابند [ .]4روشنی برای سنجش كهنگی كاغذهای قديمی
بسیار مناسب است زيرا تغییر در رنگ كاغذ براثر كهنگی
يا تخريب حرارتی در نواحی آبی و بنفش طیف بیشترين
مقدار را داراست [ .]18طی كهنگی تسريع شده ،زرد شدن
كاغذ میتواند ناشی از گروههای كربونیل و بیانگر
اكسیداسیون باشد [ 7و  .]19استفاده از كلسیم در
اسیدزدايی تأثیر مثبتی بر روی درجه روشنی دارد .كلسیم
موجود در نانوهیدروكسید كلسیم ،در اثر كهنگی با CO2
تركیب شده و كربنات كلسیم شکل میگیرد كه عالوه بر
ايجاد ذخیره قلیايی ،تأثیر مثبتی بر روی بهبود خواص
ظاهری كاغذ دارد [ 7 ،4و  .]11كربنات كلسیم نسبت به
الیاف كاغذ نور بسیار بیشتری منعکس میكند و منجر به
افزايش درجه روشنی میگردد [ 18و  .]19استفاده از
كیتوزان نیز بهخصوص بعد از تیمار گرمايی منجر به
كاهش درجه روشنی میشود [.]20
با توجه به اهم موارد ذكرشده ،در اين تحقیق بهمنظور
اسیدزدايی كاغذ و افزايش كارايی آن از پراكندهسازی نانو
ذرات هیدروكسید كلسیم در حالل الکلی (اتانول) استفاده
شده و برای تقويت كاغذ نیز از نانوكیتوزان استفاده شد و
نتايج حاصله با كاغذ عاری از مواد اسیدزدا و استحکام-
بخش مقايسه شد تا تأثیر اسیدزدايی و استحکامبخشی
بررسی شود .همچنین برای ارزيابی ماندگاری و دوام
تیمارها آزمون كهنگی حرارتی و حرارتی -رطوبتی نیز بر
روی نمونههای تیمار شده و تیمار نشده انجام شد تا پس
از كهنگی ،میزان كارايی تیمارهای انجامشده با بررسی
قلیائیت  ،مقاومت كاغذ و خواص بصری آن مورد ارزيابی
قرار گیرد.

مواد و روشها
کاغذ
با توجه بهاحتمال اينکه آزمايش مستقیم تیمارهای
اسیدزدايی بر روی كاغذهای تاريخی ممکن است به آنها
آسیب وارد كند ،معموالً آزمونها ابتدا بر روی كاغذهايی
ويژه از جنس سلولز (كاغذ صافی) انجام میشوند و پس از
كسب نتايج ،برای كاغذهای قديمی مورداستفاده قرار می-
گیرند .به همین خاطر در اين تحقیق از كاغذ صافی واتمن
شماره  1بدون مواد افزودنی و به دلیل خلوص باالی سلولز
آن استفاده شد [ 10 ،7و .]19
نانو مواد :نانو ذرات هیدروكسید كلسیم توسط شركت
مبنا (مشاوران به آور نانوی امید) با روش پايین به باال يا
به عبارتی رسوبدهی بهصورت زير تولید شده بود .ابتدا
 0/2گرم از پودر ژالتین (محصول شركت  Merckآلمان،
كد محصول  )104078در  100میلیلیتر آب مقطر حل
شد و برای مدت  15دقیقه در دمای  45درجه سانتیگراد
همزده شد 4/41 .گرم از پودر كلريد كلسیم بهآرامی به
محلول ژالتین افزوده شد و محلول برای مدت  30دقیقه
در دمای  90درجه سانتیگراد هم زده شد .سپس 100
میلیلیتر هیدروكسید سديم بهصورت قطرهقطره به محلول
اضافه شد تا رنگ محلول از بیرنگ به شیریرنگ تغییر
كند .محلول حاصله برای مدت يک ساعت هم زده شد.
رسوبات شیریرنگ نهايی سانتريفیوژ شده و برای زدودن
كلريد ،هیدروكسید سديم و ناخالصیهای آلی ،چندين بار
با آب مقطر شسته شد و نهايت ًا برای مدت  24ساعت در
دمای  120درجه سانتیگراد قرار گرفت تا خشک شود.
نانو كیتوزان نیز از كیتوزان بهدستآمده از كیتین توسط
شركت نانو نوين پلیمر به روش زير تهیه شد .محلول رقیق
 1%پودر كیتوزان طی سه مرحله در دستگاه سوپرآسیاب
ژاپنی (مدل  MKCA6-2شركت  )Masuko Sangyoبا دور
موتور  1800rpmآسیاب شد .كلیه نانو مواد تهیهشده در
اين پژوهش با ابعاد زير  100نانومتر و ضخامت كمتر از
 30نانومتر ،در محدوده نانومتری قرار داشتند.
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جدول  -1مواد شیمیایی مورداستفاده در تیمار اسیدزدایی و مقاومسازی کاغذ
مواد شیمیایی

شرکت سازنده

روش تهیه

نانوهیدروكسید كلسیم

شركت مبنا (مشاوران به آور نانوی امید)

روش پايین به باال (رسوبدهی)

نانوكیتوزان

شركت نانو نوين پلیمر

تهیهشده از كیتوزان بهدستآمده از كیتین ،با استفاده از دستگاه سوپر آسیاب

اتانول ()%96

شركت كارخانهها شبنم كرمان

---

برای پراكندهسازی ،نانو ذرات به اتانول افزوده شده و با
استفاده از همزن مغناطیسی (استیرر) در حالل پراكنده
شدند .نسبتهای مختلف پراكندهسازی در اتانول
موردسنجش قرار گرفت و نسبت بهینه با تركیب 0/03
گرم در  100میلیلیتر اتانول انتخاب شد .با توجه به
مشاهدات تجربی و در نظر گرفتن زمان  15،20 ،10و 25
دقیقه ،نهايتاً زمان  20دقیقه برای پراكندهسازی در نظر
گرفته شد .همچنین با توجه به اينکه نانوكیتوزان بهصورت
ژل ( )%2/5تهیه شده بود ،پس از تعیین نسبت بهینه ،با
غلظت  16گرم در  100سیسی مورداستفاده قرار گرفت
[ .]13تیمارهای اسیدزدايی بر روی كاغذ واتمن شماره 1
با استفاده از شیوه غوطهوری انجام گرفت تا نفوذ ماده
اسیدزدا به كاغذ بهطور يکنواخت صورت گیرد .بهمنظور
ايجاد شرايط يکسان در تیمار اسیدزدايی ،زمان غوطهوری
برای تمام نمونهها  60ثانیه در نظر گرفته شد.
سنجش  pHسطح كاغذ مطابق با استاندارد T 529
 om-99و با استفاده از pHسنج مدلMethrom-826
مجهز به الکترودهای مسطح انجام شد [ 10 ،7و .]19
آزمون كهنگی حرارتی مطابق با استاندارد  ISIRI 4706و
به مدت  120ساعت در دمای  100درجه سانتیگراد بر
روی نمونهها انجام شد .آزمون كهنگی حرارتی رطوبتی نیز
بهمنظور تعیین تأثیر كهنگی بر خواص كاغذ مطابق با
استاندارد ISIRI 4706در گرمخانه با قابلیت تنظیم دمای
 80درجه سانتیگراد و رطوبت  65درصد ،به مدت 240
ساعت انجام شد.
برای مشاهده توزيع نانوذرات در كاغذها از
میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدان ()FE- SEM
مدل  MIRA3TESCAN-XMUاستفاده شد .برای تعیین
تأثیر تیمارهای اسیدزدايی و كهنگی بر گروههای عاملی
كاغذهای تیمار شده ،از آزمون طیفسنجی مادونقرمز

تبديل فوريه ( )FTIRمدل پركین المر  XR1استفاده شد.
برای بررسی تأثیر اسیدزدايی و آزمونهای كهنگی بر روی
كاغذهای تیمار شده (و تیمار نشده) ،مقاومت به تا شدن
طبق استاندارد  T 511 om-02و با استفاده از دستگاه
 MITكمپانی  Tinus Olsenانجام شد و برای ارزيابی
روشنی كاغذها نیز از دستگاه كالرمتر Elrepho 070
كمپانی  L& Wاستفاده شد .تجزيهوتحلیل آماری با
استفاده از نرمافزار آماری  SPSSو آنالیز واريانس يکطرفه
و درنهايت مقايسه و گروهبندی میانگینها به كمک آزمون
دانکن [در سطح  5درصد ( ])p >0/05انجام شد.

نتایج و بحث
تیمار اسیدزدایی
در شکل  1تصوير  FESEMكاغذهای تیمار شده و
توزيع نانو مواد مشاهده میشود و همانطور كه در شکل
ديده میشود ،نانو مواد مورداستفاده با ابعاد زير 100
نانومتر در يک بُعد خود ،در محدوده نانو قرار دارند.

تأثیر كهنگی حرارتی و حرارتی رطوبتی بر ويژگیهای كاغذ تیمار شده با نانوهیدروكسید كلسیم و نانوكیتوزان
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نانو هیدروكسید كلسیم
نانوهیدروكسید كلسیم

نانوكیتوزان
نانوكیتوزان

الف
شکل  -1الف) کاغذ تیمار شده با نانوهیدروکسید کلسیم،

طیفهای  :FTIRتحلیل  FTIRنمونههای كاغذی معموالً
پیچیده است زيرا كاغذ وابستگی زيادی به رطوبت دارد
[ 11و  .]19در محدوده  1500 cm-1تا  1800 cm-1تأثیر
تیمارهای كهنگی بر روی كاغذ بهتر مشاهده میشود.
مشاهده پیک در  1730 cm-1میتواند ناشی از گروه
كربونیل يا كربوكسیل باشد و پیک جذبی در ناحیه cm-1
 1700را میتوان به گروههای كربوكسیل نسبت داد.
بااينحال ،نوار آب جذبشده و آب پیونديافته (بین cm-1
 1635و  )1670cm-1گاهی اوقات میتواند خیلی پهن
شده و نوارهای گروههای كربونیل را بپوشاند .همچنین با
توجه به اينکه طی كهنگی ،هیدروكسید كلسیم در تركیب
با دیاكسید كربن منجر به تشکیل كربنات كلسیم می-
شود ،ممکن است پیک مربوط به كربنات در 1440 cm-1
توسط  O-Hخمشی سلولز پوشانده شود [ .]11پیک جذبی
در محدوده  3500-3300 cm-1مربوط به ارتعاش كششی
گروههای هیدروكسیل آزاد مولکول سلولز و پیک جذبی در
محدوده  ،2950-2900 cm-1مربوط به كشش گروههای
 C-Hسلولز ،پیک جذبی در ناحیه  1059 cm-1مربوط به
كشش پیوندهای  C-Oدر پیوندهای گلیکوزيدی C-O-C

ب
ب) کاغذ تیمارشده با نانوهیدروکسید کلسیم و نانوکیتوزان

سلولز بوده و پیک موجود در محدوده ،1650-1640 cm-1
احتماالً مربوط به آب جذبشده توسط بخشهای بلورين
سلولز است [ .]19مشاهده طیفهای  FTIRنمونههای
تیمار شده ،قبل و بعد از كهنگی در شکلهای  3 ،2و 4
نشان میدهد كه پیک مربوط به گروه كربونیل توسط آب
پیونديافته پوشانده شده است [ 11و  .]19پیک مربوط به
گروههای هیدروكسیل آزاد مولکول سلولز در محدوده
 2400 cm-1تا  3400نشان میدهد كه بعد از كهنگی
حرارتی و حرارتی – رطوبتی از مقدار هیدروكسیل آزاد
كاسته شده و اين امر احتما ًال ناشی از اكسیداسیون گروه
هیدروكسیل و تشکیل گروههای كربوكسیلیک و تولید
اسیدهای ضعیف است [ .]19با توجه به كاهش پیک
جذبی در ناحیه ( 1059 cm-1ارتعاش كششی  C-Oدر
پیوندهای گلیکوزيدی  C-O-Cسلولز) ،افزايش گسست
پیوند گلیکوزيدی در زنجیر سلولز در كاغذ شاهد نسبت به
كاغذ تیمار شده با نانوهیدروكسید كلسیم و
نانوهیدروكسید كلسیم همراه با نانوكیتوزان مشهود است.
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شکل  -2طیف  FTIRکاغذ شاهد قبل و بعد از کهنگی حرارتی و حرارتی  -رطوبتی

شکل  -3طیف  FTIRکاغذ تیمار شده با نانو هیدروکسید کلسیم قبل و بعد از کهنگی حرارتی و حرارتی  -رطوبتی

 pHكاغذ :در شکل  5مقدار  pHكاغذهای تیمار شده
با نانوهیدروكسید كلسیم و نیز كاغذ تیمار شده با
نانوهیدروكسید كلسیم همراه با نانوكیتوزان در مقايسه با
كاغذ شاهد (تیمار نشده) مشاهده میشود و نشان میدهد
كه قبل از كهنگی بین  pHكاغذهای تیمارشده و كاغذ
شاهد در سطح  %95اختالف معناداری وجود دارد .همان-
طور كه در شکل  5ديده میشود ،وجود نانو ذرات كلسیم
منجر به افزايش  pHكاغذها شده است [ 7-5 ،2و .]11
استفاده از كیتوزان در تركیب با هیدروكسید كلسیم ،به
میزان اندكی بر روی مقدار  pHكاغذ تأثیر گذاشته است
[ .]16همچنین شکل  5تأثیر تیمار حرارتی و حرارتی -
رطوبتی را نیز بر روی كاغذها نشان میدهد .با توجه به

نبودِ عواملِ بافركننده و ذخیره قلیايی در كاغذ شاهد،
مقدار  pHاين كاغذ بعد از آخرين مرحله كهنگی حرارتی -
رطوبتی به كمترين حالت خود رسیده و  pHكاغذ در
محدوده اسیدی قرار گرفته است [ 2و  .]5-7هرچند در
اثر كهنگی حرارتی و حرارتی  -رطوبتی pH ،كاغذهای
تیمار شده نیز نسبت به كاغذهای تیمار شده اما كهنه
نشده كاهش معناداری دارند ،اما نسبت به كاغذ شاهد كه
عاری از تیمارهای اسیدزدايی و مقاومسازی است همچنان
 pHباالتری داشته و اختالف آنها در سطح  %95معنادار
است .عالوه بر وجود كلسیم ،كیتوزان و گرو ِه آمین نیز در
ت شديد  pHكاغذ شده است [.]15
اين تیمار مانع از اف ِ
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تأثیر كهنگی حرارتی و حرارتی رطوبتی بر ويژگیهای كاغذ تیمار شده با نانوهیدروكسید كلسیم و نانوكیتوزان

شکل  -4طیف  FTIRکاغذ تیمار شده با نانو هیدروکسید کلسیم و نانوکیتوزان قبل و بعد از کهنگی حرارتی و حرارتی  -رطوبت

شکل  -5تأثیر تیمار اسیدزدایی و کهنگی بر  pHکاغذهای تیمار شده

بعد از كهنگی حرارتی pH ،كاغذ تیمار شده با
نانوهیدروكسید كلسیم اختالف معناداری با ساير تیمارها
داشته و بعد از كهنگی حرارتی  -رطوبتی ،به علت تأثیر
حرارت و رطوبت بر روی زنجیرهای سلولزی [16 ،6 ،4 ،1
و  ]17میزان  pHكاغذهای تیمار شده نیز بهطور معناداری
در سطح  %95كاهش يافته ،اما نسبت به  pHكاغذ شاهد
همچنان از مقدار باالتری برخوردار است .همچنین با وجود
افتِ  pHكاغذهای تیمار شده بعد از كهنگی حرارتی -
رطوبتی pH ،اين كاغذها در محدوده مناسبی بوده كه اين
امر ناشی از ظرفیت بافركنندگی ذرات كلسیم و ذخیره

قلیايی كاغذ تیمار شده طی كهنگی حرارتی و حرارتی -
رطوبتی بود [ 11 ،9-7و .]12
مقاومت به تا شدن :شکل  6تأثیر تیمار اسیدزدايی را
بر مقاومت به تا شدن كاغذها نشان میدهد .با وجود باال
بودن مقدار  pHدر كاغذ تیمار شده با نانوهیدروكسید
كلسیم ،اين كاغذ ازنظر مقاومت به تا شدن ،در گروهبندی
مشابهی با كاغذ شاهد قرار گرفت .با توجه به تأثیر نانو
ذرات هیدروكسید كلسیم در افزايش  pHاين كاغذ ،كاهش
مقاومت به تا شدن در اين تیمار میتواند ناشی از تخريب
قلیايی جزئی ،افزايش سفتی الیاف و كاهش نسبی
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انعطافپذيری الیاف باشد [ 9 ،2 ،1و  .]18بااينحال،
استفاده از نانوكیتوزان در تركیب با نانوهیدروكسید كلسیم
منجر به افزايش مقاومت به تا شدن گرديد [ 15و .]20
بعد از كهنگی حرارتی ،اختالف معناداری بین مقاومت به
تا شدن كاغذ شاهد و كاغذهای تیمار شده مشاهده نمی-
شود .اضافه شدن تركیبات قلیايی به كاغذ بهصورت
پوششدهی ،كاهش انعطافپذيری الیاف [ ]18و نیز كمتر
بودن پیوندهای هیدروژنه در قیاس با كاغذهای تیمار شده
با نانوهیدوركسید كلسیم در تركیب با نانو كیتوزان در
كمتر شدن مقدار مقاومت به تا شدن اين كاغذ نسبت به
تیمار با نانوهیدروكسید – نانوكیتوزان بیتأثیر نیست
[ .]14در شکل  6مشاهده میشود كه بعد از كهنگی
حرارتی  -رطوبتی ،به خاطر تأثیر حرارت و رطوبت و
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هیدرولیز كاغذ ،میزان مقاومت به تا شدن نسبت به كاغذ
شاهد افت بیشتری پیدا كرده است [ 17 ،4و  .]19با توجه
به اينکه در كاغذهای تیمار شده با نانو هیدروكسید كلسیم
و نانوكیتوزان ،مقاومت به تا شدن بعد از كهنگی حرارتی -
رطوبتی تفاوت زيادی نسبت به قبل داشته ،میتوان نتیجه
گرفت به خاطر تأثیر حرارت و رطوبت و هیدرولیز اسیدی،
كاهش انعطافپذيری و افزايش سفتی الیاف منجر به تُردی
بیشتر كاغذ و افت مقاومت به تا شدن در اين تیمار گرديد
[ 6 ،4و  .]18درمجموع ،با توجه به شکل  ،6بعد از پايان
كهنگی حرارتی  -رطوبتی ،كاغذهای تیمار شده نسبت به
كاغذ شاهد با اختالف معناداری در سطح اطمینان ،%95
همچنان از مقاومت به تا شدن باالتری برخوردار بودند كه
تأثیر مثبت تیمار اسیدزدايی را بر كاغذ نشان میدهد.

شکل  -6تأثیر تیمار اسیدزدایی و کهنگی بر مقاومت به تا شدن کاغذهای تیمار شده

درجه روشنی :شکل  ،7تأثیر تیمار اسیدزدايی را بر
درجه روشنی كاغذها نشان میدهد .با توجه به اينکه در
تیمارها از نانو ذرات هیدروكسید كلسیم استفادهشده و
كلسیم تأثیر مثبتی بر درجه روشنی داشته [ 6 ،5 ،2و
 ]11مقدار درجه روشنی كاغذهای تیمار شده با كاغذ
شاهد در سطح اطمینان  %95اختالف معناداری دارند.
همانطور كه در شکل  7مشاهده میشود ،بعد از كهنگی
حرارتی و حرارتی -رطوبتی درجه روشنی كاغذها كاهش

پیدا كرده است [ 17 ،7 ،4و  ]19كاغذ تیمار شده با
نانوهیدروكسید كلسیم بعد از كهنگی حرارتی -رطوبتی با
اختالف معناداری در سطح اطمینان  %95از درجه روشنی
بیشتری از بقیه تیمارها برخوردار است [ 11 ،7 ،4و ]18؛
اما در كاغذ تیمار شده با نانوهیدروكسید كلسیم به همراه
نانوكیتوزان ،به خاطر وجود كیتوزان در اين تیمار ،بعد از
كهنگی مقدار درجه روشنی اندكی كاهش پیدا كرده است
[.]20

تأثیر كهنگی حرارتی و حرارتی رطوبتی بر ويژگیهای كاغذ تیمار شده با نانوهیدروكسید كلسیم و نانوكیتوزان
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شکل  -7تأثیر تیمار اسیدزدایی و کهنگی بر درجه روشنی کاغذهای تیمار شده

نتیجهگیری
تیمار اسیدزدايی با استفاده از نانو ذرات هیدروكسید
كلسیم و نیز نانو هیدروكسید كلسیم و نانوكیتوزان و
مقايسه آنها با كاغذ شاهد (بدون تیمارهای اسیدزدايی و
مقاومسازی) نشان داد كه استفاده از نانو ذرات
هیدروكسید كلسیم منجر به افزايش  pHكاغذ در هر دو
تیمار در قیاس با كاغذ شاهد شد .همچنین انجام آزمون-
های كهنگی نشان داد استفاده از نانوكیتوزان در تركیب با
نانو ذرات هیدروكسید كلسیم اگرچه منجر به افزايش

مقاومت به تا شدن كاغذ میشود اما بعد از كهنگی حرارتی
 رطوبتی ،نسبت به كاغذ تیمار شده با نانو هیدروكسیدكلسیم افت بیشتری پیدا میكند .نانو هیدروكسید كلسیم
تأثیر مثبتی بر درجه روشنی و بهبود خواص بصری
كاغذهای تیمار شده داشت و بعد از كهنگی حرارتی و
حرارتی – رطوبتی نیز كاغذ تیمار شده با نانو هیدروكسید
كلسیم از خواص بصری بهتری در قیاس با ساير نمونهها
برخوردار بود.
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Effect of dry- heat and moist-heat aging on properties of papers treated with
nano calcium hydroxide and nano chitosan

Abstract
Paper due to its structural properties, is gradually degraded by
different destructive factors especially acidic hydrolysis. For
this reason, deacidification of the old valuable papers in order
to stop and neutralize this process and applying consolidation
treatments for strengthening of degraded paper is necessary.
In this study, for deacidification and consolidaton, by using
dispersions of Nano Calcium hydroxide and Nano Calcium
Hydroxide with companion of Nano Chitosan in Ethanol, a
Nano coat was applied on the paper samples. Also, in order to
investigate the effect of deacidification and consolidation
treatments, the samples were subjected to dry-heat and moistheat aging. Then, pH, folding endurance, and brightness of
the treated aged and unaged papers were studied. The results
of studying the chemical, mechanical and physical properties
of treated papers before and after aging showed that the use of
calcium hydroxide nanoparticles led to an increase in
alkalinity improved the brightness, while using Nano chitosan
with calcium hydroxide increased the mechanical properties
of paper. But after moist-heat aging, the folding endurance of
treated papers with Nano calcium hydroxide - Nano chitosan
had more decrease. Also, in terms of optical properties, the
papers treated with calcium hydroxide nanoparticles had more
stability in comparison to control samples and treated papers
with combination of Nano calcium hydroxide and Nano
chitosan.
Keywords: paper deasidification, nano, calcium hydroxide,
chitosan, accelerated aging.
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