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اثر نانوالیاف سلولز بر عملکرد آهار نشاسته مورداستفاده در آثار کاغذی تاریخی

چکیده
این پژوهش باهدف ارزیابی نانوالیاف سلولز و بررسی تأثیرات آن روی آهار نشاسته
بهعنوان پرکاربردترین آهار مورداستفاده در آثار کاغذی تاریخی و کاربرد آن بهعنوان
استحکامبخش جهت بازگرداندن مقاومت کششی و پایداری به آثار کاغذی تاریخی
انجامشده است .روش انجام پژوهش تحلیلی -مقایسهای و شیوه گردآوری دادهها از
طریق آزمایشهای مرتبط با موضوع پژوهش همچون  pHسنجی ،رنگ سنجی و
اندازهگیری مقاومت کششی نمونهها بوده است .در این پژوهش نانو الیاف سلولز با
درصدهای وزنی  1 ،0/5و  2درصد ،بهصورت سوسپانسیون با آب تهیه شد و جهت
تیمار نمونههای بدون آهار و نمونههای حاوی آهار نشاسته ،مورداستفاده قرار گرفت.
نتایج نشان داد شاخص مقاومت کششی نمونههای بدون آهار و نمونههای حاوی
آهار نشاسته پس از تیمار افزایش پیداکرده است اما پس از کهنهسازی شاخص
مقاومت کششی نمونههای حاوی آهار نشاسته مقداری کاهشیافته است .بیشترین
میزان مقاومت کششی پس از تیمار مربوط به نمونههای حاوی آهار نشاسته با تیمار
 2درصد به میزان  Nm/g 36و پس از کهنهسازی نیز مربوط به نمونههای بدون
آهار با تیمار  2درصد به میزان  Nm/g 28/2است .میزان  pHنمونههای بدون آهار
پس از تیمار در محدوده  6/98تا  7/17و بعد از عمل کهنهسازی نیز در محدوده
نزدیک به خنثی  6/85تا  7/11قرارگرفته است pH .نمونههای حاوی آهار نشاسته
پس از تیمار در محدوده خنثی  7/36تا  7/42و پس از کهنهسازی نیز در محدوده
 7/16تا  7/19قرارگرفته است .بررسی تغییرات رنگی نمونهها نشان داد بعد از تیمار
نمونههای بدون آهار و نمونههای حاوی آهار نشاسته ،رنگ نمونهها روشنتر شده
است .بعد از مرحله کهنهسازی ،رنگ هر دو گروه نمونهها تیرهتر شده و به سمت زرد
شدگی تمایل پیداکرده است .البته تغییرات رنگی ایجادشده در نمونههای حاوی آهار
نشاسته نسبت به نمونههای بدون آهار کمتر بوده است.
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واژگان کلیدي :نانوالیاف سلولز ،آثار کاغذی تاریخی ،آهار نشاسته.

مقدمه
كاغذ نقش اساسی در پیشرفت فرهنگی و اقتصادی
بشريت دارد .كتابها ،نسخههای خطی ،نسخههای چاپی،
اسناد آرشیوی گنجینههای گرانبهايی هستند كه بايد
حفظ شوند و به نسل آينده منتقل شوند .آثار كاغذی

تحت تأثیر عوامل مخرب دچار لکه ،بیرنگ ،تغییر رنگ و
پارگی میشود و يا موردحمله حشرات قرار میگیرد .يک
جنبه از تخريب كاغذ ،از بین رفتن عامل آهار آن است.
تخريب آهار به دلیل جذب رطوبت است كه بعد از عمل
پاکسازی ،آهار را در خود حل میكند و درنتیجه كاغذ در
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معرض عوامل مخرب فیزيکی ،شیمیايی و بیولوژيکی قرار
میگیرد [ .]1برای جلوگیری از تخريب كامل كاغذ،
معموالً درمانهای استحکامبخش استفاده میشود .درمان-
های استحکامبخش به دو صورت انجام میگیرد :مرحله
آهاردهی كه در آن اسناد بهمنظور جايگزينی آهار
ازدسترفته با عامل آهار پوشیده میشوند .مرحله
استحکامبخشی :اسناد بهصورت كلی يا جزئی با مواد يا
فیلمهای مختلف باهدف بهبود خواص مکانیکی پوشیده
میشوند .اين مواد باهدف جايگزينی عامل آهار
ازدسترفته ،بهبود خواص مکانیکی و استحکام ورقهای
كاغذ ،بهعنوان تثبیتكننده برای جلوگیری از پخششدگی
مركب در طی درمانهای آبی ،مقاوم شدن در برابر شرايط
اسیدی ،مقاوم شدن در برابر نفوذ روغنها ،برگرداندن
انعطاف كاغذ ،كاهش گردوغبار چسبنده در سطح اثر
استفاده میشود [ .]2اين ويژگیهای مواد استحکامبخش
تا حد زيادی به كاربرد آنها بستگی دارد ،اما اين مواد بايد
ويژگیهای مشتركی مانند استحکام پیوند كافی ،عدم اثر و
فعالیت شیمیايی با اليه زير ،مقاومت در برابر پیرشدگی،
ثبات رنگ و برگشتپذيری را داشته باشند .درحالیكه
چسبهای پلیمری موجود كه بهعنوان مواد استحکامبخش
رايجاند ،دارای معايبی مانند زرد شدگی و تغییر رنگ
كاغذ پس از كهنهسازی ،ناپايداری در برابر عوامل
بیولوژيک ،چروكیدگی سطح آثار كاغذی ناشی از حضور
و كاربرد حالل آب ،رطوبتگیری و آبدوست نمودن
سطح كاغذ ،كاهش انعطاف پذيری كاغذ ،كاهش تدريجی
اثر تقويت كنندگی به دلیل پیری كاغذ بوده و به طور
كامل تضمین كننده حفاظت از ساختار كاغذ در
طوالنی مدت نمی باشند [ .]3از سوی ديگر از دهه اخیر تا
به امروز ،كاربرد و ارزيابی فناوری نانو مواد بیشترين
حجم توجه را در بین پژوهشگران و حفاظت گران علمی
درزمینه استحکامبخشی و جلوگیری از فرسايش آثار
كاغذی تاريخی داشته است [ .]4خواص مطلوب
نانوالیاف سلولز در پژوهش های ساير علوم ازجمله صنايع
كاغذسازی و پلیمر مورد ارزيابی قرارگرفته است [.]6،5
استفاده از نانو الیاف سلولز در كنار رفع نگرانیهای
زيستمحیطی ،بهعنوان تقويتكننده در رزينها مزايای
قابلتوجه زيادی نسبت به ديگر مواد دارند كه از اين قبیل
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مزايا میتوان به زيست تجزيهپذير بودن ،در دسترس
بودن ،انعطافپذيری باال ،خواص فیزيکی و مکانیکی بسیار
قابلتوجه ،شفافیت زياد ،خلوص شیمیايی و سازگاری
زيستی ،پايداری شیمیايی و دوام خواص ،مصرف انرژی
پايین و سطح نسبتاً فعال برای ايجاد پیوندزنی گروههای
ويژه اشاره كرد [ 8و ]7؛ بنابراين به دلیل محدوديتهای
مواد استحکامبخش موجود كه گويای عدم كارايی مناسب
بسیاری از اين مواد در حفاظت از آثار كاغذی تاريخی و
لزوم بررسی در راستای شناخت درمانی مناسبتر است،
با توجه به ويژگیهای نانوالیاف سلولز و پس از رعايت
میزان كاربرد غلظت اين نانو مواد پیشبینی میشود كه
اين قابلیتهای ارزيابی شده ،بر روی آثار كاغذی تاريخی
به عنوان ماده استحکامبخش قابل استفاده باشد .در
راستای تهیه ماده استحکامبخش ،سوسپانسیون اين ماده با
درصدهای وزنی  1 ،0/5و  2جهت تیمار نمونههای كاغذ
مورداستفاده قرار گرفت .بهرهگیری از دو نوع نانوالیاف
سلولزی) NFCنانو سلولز فیبريلشده) و  (BCN/BCنانو
سلولز باكتريايی) در تركیب با ماتريس پلیمری كلوسل
(نوع  ،)Gعلیرغم كاهش خواص مکانیکی اولیه نمونههای
كاغذ (قبل از كهنهسازی) ،موجب بهبود شرايط ماندگاری
(دوام) خواص فیزيکی و مکانیکی پوششها (پس از كهنه
سازی) در قالب نانو كامپوزيت بر روی آثار كاغذی شده
است [ .]3فیلم تهیهشده با استفاده از نانوالیاف سلولز و
كلوسل جی  5درصد در اتانل میتواند راهحل خوبی برای
مرمت پارگیها در فیلمهای عکاسی و اساليدهای نمايش
باشد .اين ماده همچنین میتواند برای درمان مشکالت
ساختاری مانند سستیها ،آسیبها يا اليهاليه شدگی ،در
طیف وسیعی از آثار گرافیک ،عکاسی و آثار سینمايی و
اسناد قديمی يا معاصر استفاده شود [ .]9مقايسه عملکرد
پنج چسب و چهار كاغذ تیشوی نازک ژاپنی كه معموالً در
حفاظت كاغذ استفاده میشوند با فیلم سلولز میکروفیبريله
شده ،نشاندهنده برتری فیلم سلولز میکروفیبريله شده در
مقايسه با روشهای مرمت سنتی برای درمان بوده است.
اين فیلم پايداری بسیار خوبی در برابر كهنهسازی نوری و
دما  -رطوبت نشان داده است .شفافیت فیلم پس از كهنه-
سازی تغییر نکرده است .فیلمها در مقايسه با كاغذ نسبت
به كاربرد مستقیم آب حساسیت بیشتری دارند و منقبض

مجله صنايع چوب و كاغذ ايران ،سال دوازدهم ،شماره  ،1بهار 1400

ال
میشوند اما آنها با دمای باال و تغییرات رطوبت كام ً
صاف باقی میمانند .فیلم پس از اعمال بر روی كاغذ
بهآسانی برداشته میشود ،بدون اينکه باقیماندهای برجای
بگذارد .فیلم سلولز میکروفیبريله شده در تركیب با كلوسل
جی  5درصد در اتانل بهترين ويژگیها را برای مرمت
پارگیها در اساليدهای نمايش نشان داده است [.]10
بررسی درمان كاغذهای تاريخی با استفاده از دو نوع
مختلف از نانوسلولز ،سلولز باكتريايی و نانوسلولز فیبريله
شده مکانیکی بر پايه خمیر چوب با توجه به كارايی آنها
در تثبیت كردن كاغذهای شکننده نشان داده است كه
درمان آسیب مکانیکی و تقويت قسمتهای ضعیف شده
كاغذ توسط كاربرد سوسپانسیون نانوالیاف سلولز بدون
ماده چسبنده اضافی میتواند انجام شود .نتايج درمان به
نوع نانوسلولز ،مواد كاغذ ،فرايند و تکنیکهای كاربرد
بستگی دارد [ .]11به طوركلی هركدام از مواد استحکام-
بخش استفاده شده دارای معايب و مزايای خاص خود
است و هیچ كدام به طور كامل ،تضمین كننده حفاظت از
آثار كاغذی در طوالنی مدت نمیباشد .با توجه به عدم
كارايی مناسب مواد موجود ،پرداختن به اين موضوع امری
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اجتنابناپذير است .در اين راستا پژوهش حاضر به دنبال
ارائه درمانی مناسب باقابلیت بهبود ويژگیهای مکانیکی و
ظاهری ،واكنش در محیط تخريب و در طی درمان كهنه-
سازی تسريعی ،بر روی آثار كاغذی تاريخی حاوی آهار
نشاسته میباشد .ازآنجاكه آهار جزء مهمی در آثار كاغذی
تاريخی است و با توجه به ويژگیهای نانوالیاف سلولز و
ازآنجاكه تأثیر اين ماده بر كاغذهای حاوی آهار در حوزه
حفاظت و مرمت آثار كاغذی تاريخی بهصورت دقیق و
ويژه موردبررسی قرار نگرفته است ،در پژوهش حاضر
كاربرد اين ماده بهعنوان استحکامبخش در حوزه حفاظت و
مرمت آثار كاغذی تاريخی موردبررسی قرارگرفته است.

مواد و روشها
در اين پژوهش بهمنظور تیمار نمونههای كاغذ از
نانوالیاف سلولز تولیدشده به روش مکانیکی محصول
شركت نانو نوين پلیمر ايران استفاده شد و سوسپانسیون
نانو الیاف سلولز با غلظتهای  1 ،0/5و  2درصد وزنی در
آب آماده شد .ويژگیهای اين نانوالیاف سلولز در جدول 1
خالصهشده است.

جدول  -1ویژگیهای نانو الیاف سلولز مورداستفاده (اطالعات شرکت سازنده)
نام
حالت ماده

نانوالیاف سلولز
ژل با غلظت  2درصد

رنگ

سفید

درصد نانو مواد

98

قطر الیاف (نانومتر)
روش تولید
منبع

35
مکانیکی
باگاس

شکل -1تصویر FESEMنانوالیاف سلولز ((nanonovin.com, 2020
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آمادهسازی آهار نشاسته و اجرای آن بر روی
نمونهها
در اين مرحله برای آمادهسازی نمونهها جهت انجام
آزمونهای موردنظر ،كاغذ صافی  Munktell #393معادل
 Watman#42به دلیل  pHخنثی و درصد باالی سلولز آن
بهعنوان استاندارد آزمايشگاهی مورداستفاده قرار گرفت
(جدول  .)2نمونههای كاغذ صافی بهمنظور تعیین مقاومت
كششی در ابعاد  150در  15میلیمتر طبق استاندارد
شماره  14471-3سازمان ملی استاندارد ايران برش خورد.
هركدام از نمونهها برای سنجش مقاومت كششی  3تکرار

دارند [ .]12در مرحله بعد غلظت  3درصد وزنی نشاسته
محلول در آب برای آهارزنی نمونههای كاغذ انتخاب شد.
اين غلظت قبالً مورداستفاده قرارگرفته و نزديکی بیشتری
به آهار نشاسته استفادهشده در كاغذهای تاريخی دارد و
در منابع مختلف بهعنوان غلظت آهار مناسب توصیهشده
است [ .]13،14آهار نشاسته آمادهشده با استفاده از قلممو
بر روی سطح نمونههای كاغذ قرار گرفت و نمونههای كاغذ
آهاردهی شدند و آزمونهای موردنظر ،قبل و پس از كهنه-
سازی بر روی آنها انجام شد.

جدول  -2ویژگیهای کاغذ فیلتر (Munktell Ahistrom, 2019) Munktell#393

وزن مخصوص

100g/m2

مقاومت کششی خیس

2 KN/m

ضخامت

0/18 mm

میزان خاکستر

%0/01

اجرای تیمار نانوالیاف سلولز بر روی نمونهها
در اين مرحله سوسپانسیون نانوالیاف سلولز با
غلظتهای  1 ،0/5و  2درصد وزنی در آب آماده شد و
جهت تیمار نمونههای آهاردهی شده و نمونههای شاهد

بدون آهار استفاده شد .تیمار آمادهشده بر روی هركدام از
نمونهها سه بار و هر بار به میزان  1میلیلیتر اسپری
گرديد .در جدول شماره  3نمونههای ساختهشده و كد
اختصاری آنها ذكرشده است.

جدول  -3نمونههای ساختهشده و کد اختصاری آنها
کد اختصاری نمونه

نام کامل نمونه

Fb

كاغذ فاقد آهار

Fs

كاغذ با آهار نشاسته

کهنهسازی تسریعی حرارتی
كهنهسازی تسريعی نمونهها جهت بررسی تغییرات
ايجادشده در نمونهها طی فرايند كهنه شدن مورداستفاده
قرار گرفت .تغییرات موردبررسی شامل تغییرات ،pH
تغییرات رنگی و تغییر در مقاومت كششی نمونهها بود .در
اين آزمون نمونههای تیمار شده و نمونههای شاهد به
روش كهنهسازی حرارتی بر اساس استاندارد D776-92
 ،ASTMبا میزان حرارت  105درجه سانتیگراد و به مدت
 144ساعت تحت كهنهسازی قرار گرفتند تا تغییرات

ايجادشده در نمونهها پس از انجام اين آزمونها با نمونه-
های قبل از كهنهسازی مورد مقايسه قرار گیرد [ .]15اين
آزمون با استفاده از دستگاه آون  Memmertباقابلیت
بیشینه دمای  120درجه سانتیگراد و تعیین زمان 12
ساعت 600 ،وات و  220ولت انجام شد.
رنگ سنجی نمونهها
بهمنظور بررسی تغییرات بصری نمونهها قبل و بعد از
كهنهسازی ،با استفاده از دستگاه رنگسنج دستی color
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 tecto alphaمحصول شركت ،Salutron messtechnik
رنگ سنجی نمونهها انجام شد .وسیعترين سیستم
پذيرفتهشده تعريف رنگ ،سیستم  CIEاست .در رنگ-
سنجی به روش  CIELABبهوسیله مقادير ( Lروشنی تا
تاريکی)(a ،قرمز تا سبز) و ( bزرد تا آبی) تمامرنگها می-
توانند تعريف شوند .اين مقادير (* )L,a*,bدر كنترل رنگ
محصوالت كاغذی تولیدشده نیز كاربرد دارند [ .]16هدف
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از انجام اين آزمايش بررسی و مقايسه تغییرات رنگی
ايجادشده بر روی كاغذ پس از اعمال تیمارهای تهیهشده،
قبل و پس از كهنهسازی است .اندازهگیری رنگ نمونهها
توسط دستگاه بر اساس  3فاكتور  L,A,Bدستگاه رنگ-
سنج انجام میشود .بهمنظور ارزيابی تغییرات اين فاكتورها
در نمونهها از رابطه زير استفاده شد (فرمول .)1

() 1

مقاومت کششی نمونهها
جهت سنجش مقاومت كششی نمونهها ،قبل و بعد
كهنهسازی ،مقاومت كششی آنها طبق استاندارد شماره
 14471-3سازمان ملی استاندارد ايران اندازهگیری شد.
آنچه در انجام اين آزمون در اين پژوهش مدنظر بوده
است ،بررسی تأثیر تیمار نانوالیاف سلولز بر روی مقاومت
كششی نمونههای كاغذ است .در انجام محاسبات مربوط به
آزمون مقاومت كششی ،ابتدا میانگین حداكثر نیروی
كششی نمونهها برحسب نیوتن محاسبه شد و سپس بر
اساس فرمول شماره  2كه در استاندارد شماره 14471-3
سازمان ملی استاندارد ايران ارائهشده است ،میزان مقاومت
كششی نمونهها به دست آمد و نتايج حاصله در مقايسه با
نتايج نمونههای شاهد موردبررسی قرار گرفت (فرمول .)2
()2
میانگین نیروی كششی حداكثر (برحسب نیوتن)
 bعرض آزمونه ( 15میلیمتر)
مقاومت كششی (برحسب كیلو نیوتن بر متر)
تعیین  pHنمونهها
تغییرات  pHدر نمونههای شاهد و نمونههای تیمار
شده ،قبل و بعد از كهنهسازی بر طبق استاندارد ملی ايران

به شماره  ،1-3568بهصورت استخراج سرد و بهوسیله
دستگاه  pHسنج ديجیتال  Metrohmمدل  744اندازه-
گیری شد [.]17

نتایج و بحث
بررسی تغییرات رنگی
بهمنظور بررسی تغییرات رنگی نمونهها قبل و پس از
كهنهسازی ،میانگین تغییر فاكتورهای* b* L* aهر نمونه
محاسبه شد .تغییرات فاكتور (Lروشنی تا تاريکی) نمونهها
قبل از تیمار ،پس از تیمار و پس از كهنهسازی تیمار در
شکل  2نشان دادهشده است .بر اساس نتايج بهدستآمده،
اين تغییرات بیانگر مقدار جزئی كاهش در روشنی نمونه-
های بدون آهار بعد از تیمار كردن آنها توسط نانوالیاف
سلولز است .نتايج بررسی اين شاخص بعد از كهنهسازی
نشاندهنده كاهش اندكی در روشنی نمونهها نسبت به
مرحله قبل از كهنهسازی تیمار است .اين نشان میدهد كه
افزودن نانوالیاف سلولز تأثیر چندانی بر كاهش روشنی
نمونههای بدون آهار نداشته و تأيیدكننده روشنی ماده
است .در نمونههای حاوی آهار نشاسته نیز پس از تیمار و
پس از كهنهسازی تیمار روشنی نمونهها به میزان اندكی
كاهشيافته است.

اثر نانوالیاف سلولز بر عملکرد آهار نشاسته مورداستفاده در آثار كاغذی ...
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شکل  -2تأثیر استفاده از تیمار نانوالیاف سلولز بر تغییرات فاکتور ( Lروشنی تا تاریکی) نمونهها

ديگر فاكتور موردبررسی در تغییرات رنگی ،فاكتور
است كه میزان تغییرات رنگی از سبز به قرمز را نشان می-
دهد .تغییرات *( aسبز تا قرمز) نمونهها در شکل  ،3ارائه
گرديده است .بر اساس نتايج بهدستآمده ،میزان فاكتور
* aپس از تیمار كردن نمونههای بدون آهار نسبت به
مرحله قبل از تیمار كاهشيافته است كه نشاندهنده
تمايل نمونهها به سمت رنگ سبز و روشنتر شدن رنگ
نمونهها است كه نشاندهنده تأثیر تیمار نانوالیاف سلولز در
روشن شدن رنگ نمونهها است .پس از كهنهسازی تیمار،
فاكتور * aدر نمونهها نسبت به مرحله قبل افزايشيافته
است و رنگ نمونهها تیرهتر شده است اما در مقايسه با
مرحله قبل از تیمار كاهشيافته كه نشاندهنده تمايل
نمونهها به سمت رنگ سبز و درنتیجه روشنتر شدن رنگ
نمونهها میباشد .در نمونههای حاوی آهار نشاسته پس از
*a

تیمار فاكتور *aمقداری افزايشيافته و پس از كهنهسازی
تیمار به میزان كمی كاهشيافته است .بهطوركلی پس از
مرحله كهنهسازی فاكتور * aدر نمونههای حاوی آهار
نسبت به نمونههای بدون آهار كاهشيافته است كه
نشاندهنده روشنتر شدن رنگ نمونهها است .در پژوهشی
كاربرد نانوالیاف سلولز باعث افزايش مقاومت به زرد شدن
در برابر كهنگی ناشی از كاربرد اين نانوالیاف شده است
[ .]3در پژوهشی ديگر كاربرد دو نوع نانو سلولز (سلولز
باكتريايی و نانوسلولز فیبريله شده) در تثبیت كردن
كاغذهای شکننده با غلظت  0/5و  %1باعث روشنتر شدن
رنگ كاغذ در مرحله قبل و پس از كهنهسازی شده است
[.]10
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شکل  -3تأثیر استفاده از تیمار نانوالیاف سلولز بر تغییرات فاکتور ( aسبز تا قرمز) نمونهها

آنچه در بررسی تغییرات رنگی ايجادشده در نمونهها
بسیار واجد اهمیت است ،تغییرات به وجود آمده در فاكتور
(bزرد تا آبی) است .در بررسی اين فاكتور از تغییرات رنگی
همانطور كه در شکل  4مشاهده میشود ،نتايج حاكی از
اين است كه فاكتور  bبعد از تیمار نمونههای بدون آهار و
نمونههای حاوی آهار نشاسته كاهشيافته است كه
نشاندهنده روشنتر شدن رنگ نمونهها است .بعد از
مرحله كهنهسازی تیمار ،در هر دو گروه نمونهها ،فاكتور b
نسبت به مرحله قبل افزايشيافته و رنگ نمونهها تیرهتر
شده و به سمت زرد شدگی تمايل پیداكرده است .البته

میزان زرد شدگی بعد از كهنهسازی میتواند ناشی از
تغییرات شیمیايی ايجادشده در كاغذ طی فرايند كهنه-
سازی بوده باشد كه اين تغییرات شیمیايی همان
اكسیداسیون سلولز است .گروههای اكسیدشده سلولز كروم
وفورهای زردرنگ هستند و با افزايش اكسیداسیون و گروه
كربونیل ،رنگ زرد افزايش پیدا میكند [ .]18بهطوركلی
تغییرات فاكتور  bدر نمونههای حاوی آهار نشاسته نسبت
به نمونههای بدون آهار كمتر بوده است كه نشان میدهد
تیمار نانوالیاف سلولز باعث روشنتر شدن رنگ نمونههای
حاوی آهار نشاسته شده است.

شکل  -4تأثیر استفاده از تیمار نانوالیاف سلولز بر تغییرات فاکتور ( bزرد تا آبی) نمونهها
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نشاسته بهصورت يکاليه بر روی كاغذ است كه مقاومت را
افزايش میدهد .در اثر استفاده از تیمار نانوالیاف سلولز،
منطقه سطحی تماس الیاف و ماده ،توسعهيافته كه باعث
بهبود چسبندگی الیاف -پلیمر ،انتقال بهتر تنش به تیمار
و بهبود خواص مکانیکی كششی شده است .بهطوركلی
تیمار باعث برهمکنش و اختالط بهتر ماده تیمار و الیاف
كاغذ شده و همین امر موجب افزايش مقاومت نمونهها
شده و حتی از فرسايش مکانیکی و فیزيکی بیشتر كاغذ در
طی گذر زمان ممانعت به عملآورده است [ .]19نانوالیاف
سلولزی به دلیل سطح ويژه باال و ايجاد درگیری فیزيکی با
الیاف كاغذ ،سبب افزايش پیونديابی هیدروژنی و افزايش
سطح پیوند بین الیاف و درنتیجه استحکام باالتر شبکه
الیاف میگردد (شکل .]20[ )5

مقاومت کششی
نتايج بهدستآمده از آزمون مقاومت كششی نمونهها
نشان میدهد كه میزان مقاومت كششی نمونههای بدون
آهار و نمونههای حاوی آهار نشاسته پس از تیمار توسط
نانوالیاف سلولز در هر سه غلظت افزايشيافته است.
مقاومت كششی در نمونههای حاوی آهار نشاسته نسبت به
نمونههای بدون آهار پس از تیمار به میزان بیشتری
افزايشيافته است .در نمونههای بدون آهار پس از مرحله
كهنهسازی مقاومت كششی نسبت به مرحله قبل
افزايشيافته است .مقاومت كششی نمونههای حاوی آهار
نشاسته پس از مرحله كهنهسازی كاهشيافته است اما اين
كاهش نسبت به مقاومت كششی نمونههای بدون آهار
ناچیز است .اين افزايش مقاومت نسبت به كشش و
گسیختگی به دلیل قرارگیری ماده تیمار و همچنین آهار

Nm/g

Fs 2

Fs 1

Fs 0.5

Fb 2

Fb 1

Fb 0.5

شکل  -5تأثیر استفاده از تیمار نانوالیاف سلولز بر تغییرات مقاومت کششی نمونهها
تغییرات pH

طبققق شققکل  pH ،6نمونققههققای بققدون آهققار نشاسققته
پققس از تیمققار در محققدوده  6/98تققا  7/17قرارگرفتققه
اسققت .پققس از كهنققهسققازی نمونققههققای تیمققار شققده pH
آنهقققا بقققه مققققدار جزئقققی كاهشيافتقققه اسقققتpH .
نمونققههای حققاوی آهققار نشاسققته پققس از تیمققار توسققط
نانوالیقققاف سقققلولز افزايشيافتقققه اسقققت و در محقققدوده
خنثققی  7/36تققا  7/42قرارگرفتققه اسققت امققا پققس از
كهنققهسقققازی بقققه مقققدار جزئقققی كاهشيافتقققه اسقققت.

تیماردهی موجب افقزايش جزئقی  pHنمونقههقای حقاوی
آهار شده است اما پقس از كهنقهسقازی نمونقههقا كقاهش
جزئ قی در میققزان  pHآنهققا ايجادشققده اسققت بااينحققال،
نمونققههققا همچنققان دارای  pHخنثققی هسققتند .البتققه
كققاهش  pHدرنتیجققه فراينققد كهنققهسققازی تسققريعی
كاغذ ،قابقل پقیشبینقی اسقت [ .]21بقا توجقه بقه اينکقه
 pHنمونهها بعقد از كهنقهسقازی در محقدوده نزديقک بقه
خنثققی قققرار دارد مققیتققوان نتیجققه گرفققت كققه ايققن pH
موجققب جلققوگیری از تخريققب سققلولز و اكسیداسققیون
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نانوالیقاف سقلولز توانسقته اسقت ذخیقره قلیقايی كقافی در
نمونهها ايجاد نمايد.

شکل  -6تأثیر استفاده از تیمار نانوالیاف سلولز بر تغییرات  pHنمونهها

نتیجهگیری
در اين پژوهش تأثیر استفاده از نانوالیاف سلولز بر
ويژگیهای  ،pHرنگ سنجی و مقاومت كششی نمونههای
كاغذی بدون آهار و حاوی آهار نشاسته موردبررسی قرار
گرفت .نتايج نشان داد كه پس از تیمار نمونههای حاوی
آهار نشاسته با نانوالیاف سلولز pH ،نمونهها اندكی
افزايشيافته است اما در نمونههای بدون آهار  pHبه مقدار
جزئی كاهشيافته است .در هر دو گروه نمونهها پس از
كهنهسازی مقدار  pHكاهشيافته است .بااينوجود  pHهر
دو گروه نمونهها در محدوده خنثی قرارگرفته است .كاربرد
اين تیمار سبب افزايش مقاومت كششی نمونههای بدون

آهار و نمونههای حاوی آهار نشاسته شده است و مقاومت
كششی نمونههای حاوی آهار نشاسته نسبت به نمونههای
بدون آهار به میزان بیشتری افزايشيافته است .پس از
مرحله كهنهسازی  pHنمونههای حاوی آهار نشاسته
نسبت به مرحله قبل مقداری كاهشيافته است .كاربرد
تیمار نانوالیاف سلولز در هر دو گروه نمونهها باعث روشنتر
شدن رنگ نمونهها حتی پس از كهنهسازی نسبت به
مرحله قبل از تیمار شده و تیمار پايداری خود را حفظ
كرده است .همچنین تغییرات رنگی ايجادشده در نمونه-
های حاوی آهار نشاسته نسبت به نمونههای بدون آهار
كمتر بوده است.
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The effect of cellulose nanofibers on the function of starch sizing used in
historical paper relics

Abstract
This study aimed to evaluate cellulose nanofibers and study
the effects of these material on starch sizing as the most
commonly used sizing in historical paper relics and its use as
strength enhancer to restore tensile strength and durability.
This research was conducted by analytical comparisons
method and samples were collected by experiments related to
research topics such as pH measurement, calorimetric and the
measurement of tensile strength of the samples. In this study,
treatment of cellulose nanofibers with weight percentages of
0.5, 1 and 2%, was prepared as a suspension with water and
used to treat the samples containing starch sizing and without
it. The results showed that the tensile strength of non-sizing
and starch- sizing samples increased after treatment but after
aging, the tensile strength of the samples containing starchsizing decreased slightly. The highest tensile strength after
treatment was observed for samples containing starch sizing
with 2% treatment at 36 Nm/g and after aging, for non-sizing
samples with 2% treatment at 28.2 Nm/g. PH value of nonsizing samples after treatment ranged from 6.98 to 7.17 and
after aging, it still remained within the neutral range of 6.85 to
7.11. pH of samples containing starch sizing after treatment
was within the neutral range from 7.36 to 7.42 and after aging
also remained within the range of 7.16 to 7.19. Examination
of the color changes of the samples showed that after
treatment of non-sizing and starch- sizing samples, the color
of the samples is brighter. After the aging, the color of both
groups of samples became darker and it tends to yellowing.
However, the color changes in the samples containing starch
sizing was less than the non-sizing samples.
Keywords: cellulose nanofibers, historical paper relics, starch
sizing.

K. dadmohamadi1*
M. mohamadi achacheloei2
M. T. jafrai3
1

PhD student, Art university of Isfahan,
Faculty of conservation and restoration,
Iran
2

Assistant Professor, Art university of
Isfahan, Faculty of conservation and
restoration, Iran
3

Associate Professor, Isfahan
University of technology, Faculty of
Chemistry, Iran
Corresponding author:
k.dadmohamadi@yahoo.com
Received: 2019/12/09
Accepted: 2020/09/11

