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چڪیده

هدف :هدف از این تحقیق مطالعۀ تغییرات ایجادشده در
خصوصیات برصی ،فیزیکی و شیمیایی منونههای کاغذ تحت درمان
با حاللهای لکهزدای مدنظر و مقایسۀ آنها با منونۀ کاغذ شاهد
بدون درمان ،در رشایط محیطی یکسان برای شناسایی معایب و
مزایای این حاللهاست.
روش پژوهش :پژوهش حارض کاربردی است و در جمعآوری
اطالعات آن از منابع کتابخانهای و میدانی بهرهگیری شدهاست.
منودارهای تهیه
تجزی هوتحلیل اطالعات بر پایۀ بررسی جدولها و
ِ
شد ه بر اساس نتایج تجربی است .در این تحقیق از منونههای کاغذ
وامتن با حاللهای مختلف مور ِدکاربرد درآسیبزدایی منابع کاغذی
(ترتاکلریدکربن ،تریکلرواتیلن ،اسنت ،اتانول و متانول) استفاده
شدهاست .منونههای کاغذ با لکههای مختلف (چربی ،چسب ،و
جوهر)تهیهوسپسازطریقمطالعاتآزمایشگاهیمیزانتغییرات
فیزیکی و شیمیایی منونهها قبل و بعد از پیرسازی بررسی شد.
چربی
یافتهها و نتایج پژوهش :در پاکسازی لکههای ناشی از ِ
روی کاغذهای وامتن حالل تریکلرواتیلن مناسبتر از حالل
ترتاکلریدکربن است و آثار کاغذی آسیب کمرتی میبینند .در
پاکسازی لکههای ناشی از جوهر روی کاغذهای وامتن حالل اتانول
و متانول به یکمیزان آسیب به منونۀ کاغذی وارد کردند؛ ولی از
طرفی خطرات استفاده از اتانول بهمراتب کمرت از متانول است .در
پاکسازی لکههای ناشی از چسب روی کاغذهای وامتن ،حالل اسنت
تخریب کمرتی روی اثر کاغذی دارد و خطرات بهمراتب کمرتی از
ترتاکلریدکربن دارد .استفاده از متانول در پاکسازی لکههای چسب
شاید کمخطر باشد؛ ولی در منونۀ  ،SEMباقیامندۀ حالل روی اثر
کاغذی به چشم میخورد و چسبندگی ،کامل برطرف منیشود.

ڪلیدواژهها
حالل ،آسیبزدایی ،آثار کاغذی ،نسخههای خطی
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مقدمه

ایران به دلیل غنای فرهنگی و سوابق تاریخی کهن دارای آثار ارزشمند کاغذی بهجایمانده
از گذشته است .دستنوشتهها ،کتابها و مدارک تاریخی ،بایگانی مهمی از میراث فرهنگی
را تشکیل میدهند (استوارت ،1393 ،ص .)43وجود هزاران جلد کتاب خطی نادر و اسناد
تاریخی ارزشمند در کتابخانهها ،موزهها و مجموعههای شخصی حاکی از قدمت تمدن
ایرانیان است .این منابع همواره در معرض آسیب و واکنشهای شیمیایی و طبیعی قرار دارند
و سرعت تخریب آنها نیز روزبهروز افزایش مییابد( .)http://www.nlai.irیکی از مسائل مهم
در حفاظت از اسناد پاککردن لکهها و الحاقات غیراصولی است که ممکن است به دالیل
مختلف روی اسناد و کتب خطی ایجاد شده باشند (قدرتی و محمودی.)1391،
بسیاری از اسناد و مدارک موجود در آرشیوها و کتابخانهها دچار آسیبهای مختلف
مانند مرمتهای غیراصولی و لکههای مختلف میباشند .این لکهها نهتنها روی ظاهر آثار
کاغذی تأثیر میگذارد بلکه باعث آسیب سلولز کاغذ نیز میشود .امروزه برای برطرفکردن
این مشکل ،در بسیاری از مراکز حفاظت و مرمت منابع کاغذی در ایران و بسیاری از کشورها،
از حاللهای مختلف نظیر تتراکلریدکربن ،تریکلرواتیلن ،استن ،اتانول و  ...استفاده میشود.
حاللها بر اساس نوع لکه و جوهر ،انتخاب میشوند .ابتدا حالل روی قسمتی از سند و
کتاب آزمایش میشود و مناسبترین حاللی انتخاب میشود که مانع پخششدگی جوهر و
رنگهای بهکاررفته در تذهیب شود و همچنین باعث آسیب به سلولز کاغذ نشود .با استفاده

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکدۀ
معامریوشهرســـازیدانشـــگاهآزاد
اســالمــی
واحد تهران مرکز
fa_ghodraty@yahoo.com
.2استادیارشیمیمعدنیپژوهشـگاه
شیمیومهندسیشیمـــیایران
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از این حاللها ،الحاقات اضافی و لکهها برطرف میشوند (قدرتی و محمودی.)1391،
آثار کاغذی بهجایمانده از گذشتگان از حساسترین آثاری هستند که با توجه به
ماهیت و جنس آنها بیش از دیگر مواد در معرض تخریباند .بسیاری از آسیبهای وارده
به کاغذهای تاریخی براث ِر وجود لکهها و باقیماندۀ مواد گوناگون روی آنها و استفاده از
شیوههای نامناسب مرمت ،بهخصوص پاکسازی است که خود باعث مشکالت بعدی برای
اثر میشوند .اجرای روشهایی با کمترین دخالت و تخریب ،یکی از رسالتهای مرمتگران
است .امروزه دانشمندا ِن رشته ِ
های مختلف با استفاده از فناوری روز ،تحوالت مثبتی را در
رشتههای تخصصی خود به وجود آوردهاند .در حیطۀ مرمت نیز روشهای نوین باعث
بهبود در کار شدهاند .از این جمله میتوان به استفاده از لیزر در پاکسازی اشیا و بناها اشاره
کرد .کاویانی ( )1388در پایاننامۀ خود به کاربرد لیزر Nd:YAGبا طولموج  532نانومتر
برای پاکسازی لکههای موجود در کاغذهای تاریخی پرداختهاست  .بررسیهای انجامشده
به کسب اطالعاتی دربارۀ انواع ،روش کار ،مکانیسم تأثیر ،و مزایا و معایب لیزر نسبت به
روشهای سنتی منجر شد.
همچنین صامتی ( )1377در پایاننامۀ خود دربارۀ اسیدزدایی و لکهبرداری در بافتههای
قدیمی و بررسی مقاومت فیزیکی آنها تحقیق کردهاست .
دلیر ( )1387در پایاننامۀ خود دربارۀ کاربرد لیزر در لکهزدایی آثار کاغذی تحقیق
کردهاست  .در این تحقیق از چهار نوع لیزر شامل :مایع رنگینهای با طولموج  565نانومتر،
آرگون با طولموج  515نانومتر ،لیزر Nd:YAGبا طولموجهای  532و  1064نانومتر ،و بخـار
مس با طولموجهای  510و  578نانومتر استفاده شد .با بررسی قبل و بعد از تاباندن پرتو لیزر
به لکه ،با روش آنالیز  PIXEمشـخص شـد کـه از بـین لیزرهای کاربردی در این تحقیق ،لیزر
 Nd:YAGبا طولموج  532نانومتر برای لکهزدایی آثار کاغذی مناسبتر است.
در مقالۀ خود به بررسی روشهای پاکسازی دربارۀ نسخههای کاغذی
و لزوم آزمایشهای تعیین اسیدیته ،حاللیت جوهر ورنگ قبل از لکهبرداری پرداختهاست
او در مقالۀ خود اینگونه بیان میکند که حفاظتگر باید قادر باشد در پاکسازی اسناد طوری
رفتار نماید که آسیبی به آنها وارد نشود و نوع پاکسازی به شرایط کنونی نسخۀ کاغذی
بستگی دارد .بیشترین حاللهای موردِاستفاده در پاکسازی آثار کاغذی اَزنظ ِر او ،استن،
تولوئن ،اتانول ،ایزوپروپیل الکل ،متانول ،هیدروژن پراکسید ،و تتراکلریدکربن است.
همچنین  Nilghazو همکارانش ( )2015در نشریۀ Chemical Engineering Science
به بررسی مکانیسم نفوذ لکۀ قهوه در کاغذ و نحوۀ شکلگیری آن میپردازد .در این تحقیق
مکانیسمهای مختلف پخش لکه روی کاغذ مطالعه شدهاست .
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بررسی تأثیر حاللهای
استفادهشده در آسیبزدایی
آثار کاغذی و نسخههای خطی

 Merrilyو همکاران ( )1988در نشریۀ  The Book and Paper Groupe Annualدر
موضوع انواع چسبها و فنون جداسازی و مخاطرات احتمالیای میپردازند که طی
پاکسازی کاغذ پیش میآید .چسبهای بررسیشدۀ آنها چسبهای آرشیوی ،مرمتی،
پوششی و سلوفان است.
در سایت یونسکو ( )2015مکانیسم پاکسازی حاللهای استفادهشده در لکهبرداری
و برطرفکردن لکه با آب ،انواع چسبها در مرمت و ویژگیهای آنها بررسی شدهاست .
 Sarantopoulouو همکاران ( )2003در پژوهش خود به بحث دربارۀ پاکسازی لکههای
قارچ روی کاغذهای قدیمی قرن  16میالدی و نحوۀ تأثیر لیزر روی لکه میپردازد .طولموج
لیزر در پاکسازی این پژوهش  157نانومتر است .آنها با انجام آزمایش آنالیز  EDXS1نشان
دادند در بخشهایی از نسخههای قدیمی که آهن دارد فعالیت بیولوژیکی وجود دارد.
در پژوهشهای صورتگرفته به ماده یا روش استفادهشده اشاره شدهاست.در پژوهش
حاضر به بررسی تأثیرات حاللهای تتراکلریدکربن ،تریکلرواتیلن ،استن ،اتانول ،و متانول
پرداخته میشود.
با توجه به مباحث مطرحشده سوال این است که:
 .1این حاللها چه تأثیری روی سلولز کاغذ میگذارند؟
 .2پس از آسیبزدایی ،باقیماندۀ این حاللها با گذشت زمان چه عوارضی روی سلولز
و ساختار الیاف در آثار کاغذی خواهند گذاشت؟

روشتحقیق

در این تحقیق تأثیر پنج حالل شیمیایی تتراکلریدکربن ،تریکلرواتیلن ،استن ،اتانول ،و
متانول روی لکههای چسب ،چربی ،جوهر و میزان اثربخشی این حاللها در حذف
لکهها و تأثیر بعدی آنها روی سلولز کاغذ بررسی میشود؛ همچنین اثر این حاللها در
درازمدت نیز بعد از پیرسازی تسریعشده بررسی میشود.
ابتدا تعدادی از نمونهکاغذهای آزمایش با لکههای چربی گیاهی ،چسب نواری ،و جوهر
(خودکار آبی) آغشته شدند .تمامی نمونههای کاغذ اَزنظ ِر ویژگیهای فیزیکی یکسان در نظر
گرفته شدند .گفتنی است که از بین نمونههای کاغذ تعدادی برای شاهد در نظر گرفته شد.
روش نمونهبرداری از نمونههای کاغذ با استفاده از استاندارد  ISIRI133انجام شد.
برای پاکسازی لکههای چربی از حاللهای تریکلرواتیلن و تتراکلرید کربن ،پاکسازی
لکههای چسب از حاللهای تتراکلریدکربن ،استن و متانول؛ و برای پاکسازی لکههای
جوهر از حاللهای متانول و اتانول استفاده شد.

 .1روشـی تحلیلـی اسـت کـه بـرای
شناسـایی عنـارص موجـود در منونـه بـه
کار مـیرود (روش های تجزیـه مواد در
مرمت و حفاظـت آثار تاریخی  ،ترجمه
باقـرزادۀ کثیـری ،1393 ،ص.)127
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سپس نمونهها در دمای  23درجۀ سانتیگراد و رطوبت نسبی  50درصد برای
یکسانسازی شرایط محیطی به مدت 24ساعت در دستگاه  Ageingقرار داده شد ()ISIRI106
و بعدازآن طی مدتزمان  12و  24روز نمونهها دردمای  80درجۀ سلسیوس و رطوبت نسبی
 65درصد طبق استاندارد  ISIRI4706در دستگاه  Ageingقرار گرفت.
برای اندازهگیری تست کشش ،نمونهها با ابعاد  1/5×14سانتیمتر برش خورد و تست
کشش بر اساس استاندارد  ISIRI 8273روی آنها انجام شد.
آزمون شناسایی نوع خمیر کاغذ بر اساس استاندارد ملی  1417و سنجش میزان pH
به روش  pHاستخراجی تعیین ترکیب فیبری کاغذ به روش هرزبرگ ،شمارۀ استاندارد ملی
ایران  3568-1و  pHدستگاهی انجام شد .همچنین تعیین مقاومت منابع کاغذی با دستگاه
تست کشش بر اساس استاندارد  ISIRI 8273انجام شد.
طیفسنجی FT-IRدر مطالعات متعدد صورتگرفته روی کاغذهای قدیمی استفاده
شدهاست (استوارت ،1393 ،ص .)179در آنالیز دستگاهی  FT-IRابتدا ،از نمونهها قرص
تهیه شد .بهمنظور ساخت قرص برای طیفسنجی ،مقدار مشخصی از نمونه با برمی ِد پتاسیم
( )KBrترکیب شد( .وزن  100،KBrبرابر وزن نمونه در نظر گرفته شد).سپس در هاون
آزمایشگاهی کام ً
ال به شکل پودری یکنواخت و همگن درآمد .مقداری از پودر همگن در
زیر پرس هیدرولیک ،با فشار 11تن ،به مدت 2دقیقه پرس شد و درنهایت پس از تهیۀ قرص،
طیفسنجی از آن انجام شد (محدودۀ  .)4000-400cm-1همچنین برای بررسی دقیقتر از آنالیز
دستگاهی ( SEMمیکروسکوپ الکترونی روبشی) کمک گرفته شد.
در این تحقیق منظور از لکۀ چسب ،اثر چسب نواری روی کاغذ است که بهصورت
زردشدگی است و بعد از پیرسازی بیشتر میشود .منظور از لکۀ جوهر ،پخششدگی جوهر
خودکار آبی است که در بسیاری از اسناد دیده میشود .بسیاری از کاربران و استفادهکنندگان
سند از خودکار آبی برای نگارش یا نشانهگذاری استفاده میکنند که از الحاقات اضافی اثر
بهحساب میآید و بخشی از اثر نیست.
نام نمونههای ِآزمون و عالمت اختصاری آنها به همراه توضیحات در جدول زیر آمدهاست.

جدول 1
راهنامی عالئم اختصاری
استفاده شده در منونه ها
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نام

عالمت اختصاری

مالحظات

کاغذ وامتن

W

Watman Paper

کاغذ وامتن پیرسازینشده

W0

-

کاغذ وامتن دو دوره پیرسازیشده

W2

در دستگاه  Ageingبه مدت  24روز
(دو دورۀ  12روز) پیرسازی شدهاست

بررسی تأثیر حاللهای
استفادهشده در آسیبزدایی
آثار کاغذی و نسخههای خطی
نام

عالمت اختصاری

مالحظات

لکۀ چربی

F

Fat

لکۀ جوهر

I

Ink

لکۀ چسب

P

Paste

ترتاکلریدکربن

C

Carbon tetrachlorid

تریکلرواتیلن

T

Trichloroethylene

اتانول

E

Ethanol

اسنت

A

Acetone

متانول

M

Methanol

ادامۀ جدول 1
راهنامی عالئم اختصاری
استفاده شده در منونه ها

ملزومات رضوری آزمونها

کاغذ واتمن ،خودکار  Reverآبیرنگ ،کرۀ گیاهی آذربایجان ،نوارچسب شیشهای،
حاللهای شیمیایی شامل :تتراکلریدکربن (مرک آلمان ،کد  ،)1.02222.2500تریکلرواتیلن
(مرک آلمان ،کد  ،)1.000958.2500متانول (ایرانی) ،اتانول (ایرانی )96% ،و استن (مرک
آلمان ،کد .)1.00014.2500

تجهیزات استفادهشده در آزمونها

بهمنظور انجام این پژوهش از میکروسکوپ الکترونی مدل Tescanvega، Perkin-Elmer
 FTIRمدل  ،65دستگاه تست کشش مدل  pH ،Tinus olsen-H10KS727متر مدل Metrohm
691ساخت سوئیس و دستگاه  Ageingمدل  Binderساخت انگلستان استفاده شد.

نتایجآزمو نها

بررسیاسیدیتۀمنونهها

لکۀ چربی :نمودار شمارۀ  1تغییر میزان اسیدیته را در کاغذ بدون لکه قبل و بعد از
پیرسازی و کاغذ حاوی لکۀ چربی و کاغذهای پاکسازیشده از چربی بعد از پیرسازی
نشان میدهد.
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منودار 1
میزان  pHمنونه های
با لکۀ چربی

مقایسۀ نمونۀ  W0و  W2نشان میدهد  pHنمونۀ کاغذ بدون لکه پس از پیرسازی
کاهش مییابد .مقایسۀ نمونۀ  W2و  W2Fنشان میدهد که وجود لکۀ چربی بهشدت باعث
افزایش اسیدیتۀ کاغذ (کاهش  )pHپس از پیرسازی میشود که نشاندهندۀ تخریب کاغذ
براَث ِر این لکه است؛ این میزان اسید خود میتواند باعث تخریب ناشی از هیدرولیز اسیدی
شود .پاکسازی با تتراکلریدکربن ( )W2FCباعث افزایش  pHمیشود ،اگرچه هنوز میزان
اسیدیته بیشتر از نمونۀ بدون لکه است .از طرف دیگر افزایش  pHبا بهکارگیری حالل
تریکلرواتیلن()W2FTبیشتراست.
بنابراین از این آزمایش میتوان نتیجه گرفت که تریکلرواتیلن حالل مناسبتری برای
پاککردن لکۀ چربی است.
لکۀ چسب :نمودار شمارۀ  2تغییر میزان اسیدیته را در کاغذ بدون لکه قبل و بعد از
پیرسازی ،کاغذ حاوی لکۀ چسب و کاغذهای پاکسازیشده از چسب بعد از پیرسازی
نشان میدهد.

منودار 2
میزان pH
منونه های با لکۀ چسب
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نتایج نشان میدهداسیدیتۀ نمونۀ کاغذ بدون لکه پس از پیرسازی کاهش مییابد (مقایسۀ
نمونۀ  W0و ( .W2وجود لکۀ چسب در نمونۀ کاغذ ( )W2Pباعث افزایش  pHمیشود که
نشاندهندۀ وجود گروههای قلیایی در چسب است .پاکسازی با متانول ( )W2PMباعث
کمشدن میزان  pHدر مقایسه با نمونۀ حاوی لکۀ چسب( )W2Pمیشود؛ ولی همچنان
میزان  pHدر مقایسه با نمونۀ بدون لکه ( )W2بیشتر است که نشان میدهد که یا مقادیری از
چسب هنوز باقیماندهاست و یا مربوط به تخریب کاغذ براَث ِر این حالل است .از طرف دیگر
بهکارگیری حالل استن ( )W2PAو تتراکلریدکربن ( )W2PCنشان میدهد این حاللها نقش
بیشتری در حذف چسب داشتهاند و  pHنمونه پس از پاکسازی نزدیک به نمونۀ بدون لکه
( )W2است .نمونۀ بهدستآمده از پاکسازی با متانول ،چسبندگی زیادی داشت که خود
تأییدی بر باقیماندن چسب روی کاغذ است که با نتایج اندازهگیری  pHهم تطابق دارد.
بنابراین با این آزمایش میتوان نتیجه گرفت که دو حالل استن و تتراکلریدکربن برای
پاککردن لکۀ چسب مناسبترند.
لکۀ جوهر :نمودار شمارۀ  3تغییر میزان اسیدیته را در کاغذ بدون لکه قبل و بعد از
پیرسازی ،کاغذ حاوی لکۀ جوهر ،و کاغذهای پاکسازیشده از جوهر بعد از پیرسازی
نشان میدهد.
میزان اسیدیته
W0; 5.5
میزان اسیدیته
W2IE; 5.07

میزان اسیدیته
W2; 5.18

میزان اسیدیته
W2IM; 5.17
میزان اسیدیته
W2I; 4.74

منودار 3
میزان pH
منونه های با لکۀ جوهر

نتایج نشان میدهداسیدیتۀ نمونۀ کاغذ بدون لکه پس از پیرسازی کاهش مییابد .وجود
لکۀ جوهر ( )W2Iبهشدت باعث کاهش  pHو افزایش اسیدیته میشود .پاکسازی با متانول
( )W2IMو اتانول ( )W2IEباعث افزایش  pHکاغذ حاوی لکۀ جوهر( )W2Iمیشود .میزان
 pHکاغذهای پاکسازیشده نزدیک به کاغذ بدون لکه است که نشاندهندۀ حذف کامل
لکه و تغییرنکردن اسیدیتۀ کاغذ است .اتانول و متانول هر دو حالل مناسبی ازنظر عدمتغییر
در  pHمیباشند.
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بررسیتغییراتمقاومتکششی

لکۀ چربی :نمودار شمارۀ  4تغییر میزان مقاومت کششی را در کاغذ بدون لکه قبل و بعد
از پیرسازی ،کاغذ حاوی لکۀ چربی ،و کاغذهای پاکسازیشده از چربی بعد از پیرسازی
نشان میدهد.

منودار 4
میزان مقاومت کششی
منونه های با لکۀ چربی

نتایج نشان میدهد مقاومت کششی نمونۀ بدون لکه پس از پیرسازی کاهش مییابد
(مقایسۀ نمونۀ W2با  .W0وجود لکۀ چربی در نمونۀ کاغذ ( )W2Fبهشدت باعث کاهش
مقاومت کششی کاغذ میشود که نشاندهندۀ تخریب شدید کاغذ براَث ِر این لکه است .نمونۀ
پاکسازیشدۀ با تتراکلریدکربن ( ،)W2FCمقاومت کششی بیشتری نسبت به نمونۀ حاوی
لکه ( )W2Fدارد؛ ولی در مقایسه با نمونۀ بدون لکه ( )W2مقاومت کمتری را نشان میدهد.
این امر نشاندهندۀ باقیماندن مقادیر کمی از لکه و یا تخریب کم کاغذ پس از پاکسازی با
این روش است؛ ولی بهکارگیری حالل تریکلرواتیلن ( )W2FTمقاومت کششی بیشتری را
نشان میدهد که حتی از نمونۀ کاغذ بدون لکه ( )W2نیز بیشتر است.
بنابراین تریکلرواتیلن ،حالل مناسبتری برای پاککردن لکۀ چربی است.
لکۀ چسب :نمودار شمارۀ  5تغییر میزان مقاومت کششی را در کاغذ بدون لکه قبل و بعد
از پیرسازی ،کاغذ حاوی لکۀ چسب ،و کاغذهای پاکسازیشده از چسب بعد از پیرسازی
نشان میدهد.
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منودار 5
میزان مقاومت کششی
منونههای با لکۀ چسب

نتایج نشان میدهد مقاومت کششی نمونۀ بدون لکه پس از پیرسازی کاهش مییابد
(مقایسۀ W2با .)W0مقاومت کششی نمونۀ حاوی لکۀ چسب ( )W2Pبهشدت افزایش
یافتهاست که طبیعی است و دلیل آن وجود الیۀ چسب است .پاکسازی با استن ()W2PA
نشان میدهد که مقاومت کششی باالتر از نمونۀ بدون لکه شدهاست که این نشان میدهد که
یا مقادیر کمی از لکه باقیمانده و یا بهکارگیری این حالل باعث فرورفتگی بیشتر الیاف درهم
شدهاست که باید با آزمایشهای تکمیلی آن را اثبات کرد .بهکارگیری متانول ( )W2PMو
تتراکلریدکربن ( )W2PCمقاومت کششی نزدیک به کاغذ بدون لکه را نشان میدهند.
نتیجۀ این آزمایش تخریبنشدن جدی کاغذ را دراثر هر سه حالل نشان میدهد.
لکۀ جوهر :منحنی شمارۀ  6تغییر میزان مقاومت کششی را در کاغذ بدون لکه قبل و بعد
از پیرسازی ،کاغذ حاوی لکۀ جوهر ،و کاغذهای پاکسازیشده از جوهر بعد از پیرسازی
نشان میدهد.

منودار 6
میزان مقاومت کششی
منونههای با لکۀ جوهر
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نتایج نشان میدهد مقاومت کششی نمونۀ بدون لکه پس از پیرسازی کاهش مییابد.
وجود لکۀ جوهر ( )W2Iدر نمونه باعث افزایش مقاومت کششی میشود .یک الیۀ جوهر
روی کاغذ ،مقاومت کششی را افزایش میدهد؛ولی کاهشنیافتن مقاومت کششی نشاندهندۀ
تخریبنشدن جدی الیاف کاغذ براَث ِر این لکه است .پاکسازی با متانول ( )W2IMو بهویژه
با اتانول ( )W2IEباعث افزایش زیاد مقاومت کششی شده که نشاندهندۀ فرورفتگی الیاف
کاغذ براَث ِر استفاده از حاللها است .دلیل آن را میتوان به جایگزینی مولکولهای الکل بهجای
مولکولهای آب در البهالی الیاف دانست که پس از تبخیر حالل در پیرسازی حرارتی ،باعث
فشردگی بیشتر الیاف شدهاست .این فشردگی (مقاومت کششی بیشتر) در اتانول بیشتر دیده
میشود.
بنابراین متانول نمی تواند حالل بهتری باشد اگرچه سمیت اتانول کمتر است.

بررسی تغییرات طیفهای FTIRمنون هها

منونۀ کاغذ بدون لکه

مقایسۀ طیف  IRدر نمونۀ کاغذ قبل از پیرسازی  W0و نمونۀ پس از پیرسازی  W2نشان
کمی افزایش
میدهد که اکسایش در سلولز رخدادهاست و باند جذبی در ناحیۀcm-1
یافتهاست که مربوط به وجود گروه کربونیل است .افزایش این باند کم است زیرا در نمونۀ
استاندارد کاغذ واتمن ،سلولز خالص داریم.

77

1639.07cm-1
1639.07cm-1

616.67cm-1

1374.61cm-1
1374.61cm-1

1166.1
1166.1
1059.62cm-1
1059.62cm-1

منودار 7

500 400

طیف  IRمنونۀ W0
(منونۀپیرسازینشده)
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1000

3432.56cm-1
3432.56cm-1

1500

2000

cm-1

2500

3000

3500

%T

616.67cm-1

2920.61cm-1
2920.61cm-1

76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
63
4000

بررسی تأثیر حاللهای
استفادهشده در آسیبزدایی
آثار کاغذی و نسخههای خطی

88
87
86
85
614.80cm-1
614.80cm-1

1635.7
1635.7
1376.2
1376.2
1433.9
1433.9

83

2921.54cm-1
2921.54cm-1

82

1166.1
1166.1

81

1112.6
1112.6
1059.82cm-1
1059.82cm-1
3433.00cm-1
3433.00cm-1

500 400

1000

%T

84

1500

2000

cm-1

2500

3000

3500

80
79
4000

منودار 8
طیف  IRمنونۀ W2
(منونۀ پیرسازی شده)

منونۀ حاوی لکۀ چربی

مقایسۀ طیف  IRدر نمونۀ حاوی لکۀ چربی قبل از پیرسازی ( W0Fنمودار  )9و نمونۀ بدون
شدت
،
لکۀ ( W0نمودار  )7نشان میدهد که باندهای جذبی در نواحی
مربوط به
یافتهاند که مربوط به لکۀ چربی است .باندهای مشاهدهشده در
ارتعاش کششی پیوند  C-Hموجود در مولکول چربی است .باند جذبی  cm-1مربوط به
ارتعاش کششی پیوند کربونیل  C=Oدر ساختار چربی است (پاویا.)1366 ،
مابقی باندهای جذبی مشاهدهشده مربوط به کاغذ است.

شکل 1
ساختار شیمیایی چربی کره
http://www.lop.parl.gc.ca/
content/lop/researchpublications/
prb0521e.htm
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84
83
82
81
80

1648
1648

1372
1438
1438 1372

منودار 9

3350.02cm-1
3350.02cm-1

1741.73cm-1
1741.73cm-1
2855
2855
2923.14cm-1

76

1031.55cm-1
1166.1
1166.1 1031.55cm-1

500 400

طیف  IRمنونۀ ( W0Fمنونۀ حاوی لکۀ
چربی قبل از پیرسازی)

1000

2000

1500

cm-1

78
77

2923.14cm-1

2500

%T

616.01cm-1
616.01cm-1

79

3000

3500

75
4000

مقایسۀ طیف  IRدر نمونۀ حاوی لکۀ چربی قبل از پیرسازی ( W0Fنمودار )9و پس از
پیرسازی ( W2Fنمودار )10نشان میدهد که باند جذبی  cm-1بهشدت افزایش یافتهاست
که نشاندهندۀ افزایش گروه کربونیل است .افزایش این پیوند میتواند به تخریب سلولز براَث ِر
وجود لکه و یا به تخریب ساختار خود چربی مربوط باشد .با توجه به کاهش شدید مقاومت
کششی کاغذ براَث ِر این لکه میتوان دلیل افزایش این باند را اکسایش سلولز و تخریب کاغذ
براَث ِر لکه چربی دانست.

83
80
722.40cm-1
722.40cm-1

75
3401.36cm-1
3401.36cm-1

1376.35cm-1
1376.35cm-1
1463.87cm-1
1463.87cm-1

70

1170.85cm-1
1170.85cm-1

60

%T

65

55
1745.30cm-1
1745.30cm-1

2853.19cm-1

50

2853.19cm-1

2923.53cm-1
2923.53cm-1

منودار 10

500 400

1000

1500

2000

cm-1

2500

3000

3500

45
43
4000

طیف  IRمنونۀ ( W2Fمنونۀ حاوی لکۀ
چربی بعد از پیرسازی)

مقایسۀ طیف  IRدر نمونۀ حاوی لکۀ ( W0Fنمودار  )9و نمونههای پاکسازیشده با
حالل تتراکلریدکربن ( W0FCنمودار )و حالل تریکلرواتیلن  W0FTقبل از پیرسازی
که باندهای جذبی شاخص لکۀ
(نمودار ) نشان میدهد که باند جذبی  1741و cm-1
چربی بودند پس از پاکسازی کوچک شده که گویای حذف لکۀ چربی است.
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در مقایسۀ دو حالل با یکدیگر مشاهده میشود که میزان حذف لکه در حاللتریکلرواتیلن
 W0FTبیشتر از حالل تتراکلریدکربن  W0FCاست.
A

87
86
85
84

1747
1747

83
82

1635.73cm-1
1635.73cm-1

81

613.79cm-1
613.79cm-1
1433.9
1433.9

79

2920.97cm-1
2920.97cm-1

%T

1373.73cm-1
1373.73cm-1

80
78
77

1170.3
1170.3

76

1112.6
1112.6

75

1058.58cm-1
1058.58cm-1

500 400

1000

2000

1500

cm-1

3000

2500

3430.32cm-1
3430.32cm-1

74

3500

73
4000

B

88.0
87.5
87.0
86.5

1747
1639.8

618.3

86.0

1376.2
2859

85.0
84.5

1170.3

2923.47cm-1

1056.49cm-1

500 400

1000

%T

1438

85.5

84.0
3430.00cm-1

1500

2000

cm-1

2500

3000

3500

83.5
83.3
4000

منودار 11
 -Aمنونۀ پیرسازی نشده حاوی لکۀ
چربی و پاکسازیشده با تریکلرواتیلن
 -Bمنونۀ پیرسازی نشده حاوی لکۀ چربی
و پاکسازیشده با ترتاکلریدکربن
مقایسۀ طیفIRمنونههای

و  )Bنشان
مقایسۀ طیفهای  IRنمونههای پیرسازی شده پس از پاکسازی (نمودار
میدهد در پاکسازی با هر دو حالل ،افزایش درشدت باند جذبی و پهنشدگی باند در ناحیۀ
 cm-1مشاهده میشود که این امر نشاندهندۀ ایجاد گروه کربونیل ناشی از اکسایش سلولز
است .میزان تشکیل باند کربونیل در نمونۀ پاکسازیشده با حالل تتراکلریدکربن W2FC
بیشتر از نمونۀ پاکسازیشده با حاللتریکلرواتیلن  W2FTاست.
نمودار A - 12و  Bتخریب بیشتر حالل تتراکلریدکربن را در مقایسۀ با تریکلرواتیلن
نشان میدهد؛ بنابراین حالل تریکلرواتیلن هم پاکسازی بهتر و هم تخریب کمتری
داشتهاست .این امر در نتایج حاصل از اندازهگیری  pHو مقاومت کششی نیز تأییدشده بود،
بنابراین بهترین حالل برای پاکسازی لکۀ چربی حالل تریکلرواتیلن است.
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فاطمه قدرتی برنج آبادی
مریم افشارپور

A

83
82
80
1726.3
1637.54cm-1

78
76

1438

612.77cm-1

2915.68cm-1

1371.16cm-1

%T

74
72
70

1166.1
3418.74cm-1

1058.90cm-1

500 400

1000

2000

1500

cm-1

2500

3000

3500

B

68
66
4000

85
84
83
82
1634.71cm-1

1738.7

80

613.97cm-1

79

1438
1373.51cm-1

 -Aمنونۀ پیرسازی شده حاوی لکۀ
چربی و پاکسازیشده با تریکلرواتیلن
 -Bمنونۀ پیرسازیشدۀحاوی لکۀ چربی و
پاکسازیشدهباترتاکلریدکربن
طیفIRمنونههای

78
2922.58cm-1

1322.7

77
76

1166.1

75

1112.6
1058.68cm-1

500 400

1000

منونۀحاویلکۀچسب

%T

منودار 12

81

1500

2000

cm-1

2500

3000

3428.13cm-1

74

3500

73
4000

ساختـار چســبهای نواری یا کائوچــویی (الکــن) یا سریشــمی (پروتئینـــی) است
مشاهده شده
( .)http://chemicalfu.comاگر الکنی باشد باند کششی  C=Cدر
و  N-Hدر ناحیۀ
و اگر پروتئینـــی باشد گروههای  C=Oآمیدی در ناحیۀ
وجود دارد
ظاهر میشود .گروههای کششی  C-Nدر ناحیۀ
(پاویا.)1366 ،مقایسۀ طیف  IRدر نمونۀ حاوی لکۀ چربی قبل از پیرسازی ( W0Pنمودار )13
و نمونۀ بدون لکۀ ( W0نمودار  )7نشان میدهد که باند جذبی جدیدی در ناحیۀ cm-11736
مشاهده میشود که نشاندهندۀ پیوند کربونیل گروه آمیدی است .
نیز مربوط به گروههای  O-Hو N-H
باند جذبی پهن مشاهدهشده در ناحیۀ
است .این نتایج نشان میدهد که چسب بهکاررفته از نوع پروتئینی است؛ بقیۀ باندهای جذبی
مشاهدهشده مربوط به کاغذ است.
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بررسی تأثیر حاللهای
استفادهشده در آسیبزدایی
آثار کاغذی و نسخههای خطی

77
76
74
72
1738.7
1643.10cm-1

70
68
2906.46cm-1

%T

613.46cm-1
1432.00cm-1
1372.43cm-1

66
64

منودار 13

62
1164.44cm-1
1058.24cm-1

500 400

1000

3391.62cm-1

1500

2000

cm-1

2500

3000

3500

60
58
57
4000

طیف  IRمنونۀ ( W0Pمنونۀ حاوی لکۀ
چسب قبل از پیرسازی)

مقایسۀ طیف  IRدر نمونۀ حاوی لکۀ چسب قبل از پیرسازی ( W0Pنمودار  )13و
بهشدت افزایش
پس از پیرسازی ( W2Pنمودار  )14نشان میدهد که باند جذبی
یافتهاست که نشاندهندۀ افزایش گروه کربونیل است .افزایش این پیوند نشاندهندۀ تخریب
سلولز براَث ِر وجود لکه است.
78
76
74
72

1643.11cm-1
1735.73cm-1

70
68

614.12cm-1

64

1432.95cm-1

2905.12cm-1

1372.48cm-1

%T

66
62
60
58
56

1165.22cm-1
1059.32cm-1
1113.83cm-1

500 400

1000

3399.37cm-1

1500

2000

cm-1

2500

3000

3500

54
52
4000

منودار 14
طیف  IRمنونۀ ( W2Pمنونۀ حاوی لکۀ
چسب بعد از پیرسازی)

مقایسۀ طیف  IRدر نمونۀ حاوی لکۀ چربی پاکسازینشده(W2Pنمودار  )14و
نمونههای پاکسازیشده با حالل متانول قبل از پیرسازی ،W0PMاستن قبل از پیرسازی
) نشان میدهد که باند
 ،W0PAو تتراکلریدکربن  W0PCقبل از پیرسازی (نمودار
جذبی  11735-cmکه باند جذبی شاخص لکۀ چسب بود ،پس از پاکسازی کوچک شده
که گویای حذف لکۀ چسب است .در مقایسۀ سه حالل با یکدیگر مشاهده میشود که میزان
حذف لکه در هر سه حالل خوب و نزدیک به هم است ولی با مقایسۀ دقیقتر میتوان
مشاهده کرد که حالل تتراکلریدکربن کارایی بیشتری در حذف لکه دارد و استن و متانول به
ترتیب در رتبههای بعدی قرار میگیرند.
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فاطمه قدرتی برنج آبادی
مریم افشارپور
87
86
85

1738.7
1738.7

84
83

1637.07cm-1
1637.07cm-1
613.59cm-1
613.59cm-1

82

1438
1438
1373.01cm-1
1373.01cm-1

%T

81
80

2918.97cm-1
2918.97cm-1

79

A

78
77
3428.51cm-1
3428.51cm-1

1058.33cm-1
1058.33cm-1

500 400

1000

2000

1500

cm-1

2500

3000

3500

76
75
75
4000

66.7
66.5
66.0
65.5
65.0

1734.6
1734.6
590.21cm-1
590.21cm-1

64.5
64.0

1644
1644
1438
1438

2922.21cm-1
2922.21cm-1

1372
1372

62.5

1326.8
1326.8

B

62.0
61.5
61.0

1166.1
1166.1
1059.31cm-1
1059.31cm-1

500 400

63.0

3428.06cm-1
3428.06cm-1

1500

1000

2000

cm-1

2500

3000

3500

منودار 15

60.5
60.0
59.8
4000

83
82
80
78
76
1642.11cm-1
1642.11cm-1

74
72

614.34cm-1
614.34cm-1

1432.23cm-1
1432.23cm-1

2904.66cm-1
2904.66cm-1

1372.62cm-1
1372.62cm-1

C
500 400

70

%T

 -Aمنونۀ پیرسازی نشدۀحاوی لکۀ چسب
و پاک سازی شده با متانول
 -Bمنونۀ پیرسازی نشدۀ حاوی لکۀ چسب
و پاکسازی شده با اسنت
 -Cمنونۀ پیرسازی نشدۀحاوی لکۀ چسب
و پاک سازیشده با ترتاکلریدکربن
طیف  IRمنونه های

%T

63.5

68
66

1318.5
1318.5

64
1164.80cm-1
1164.80cm-1
1058.30cm-1
1058.30cm-1

1000

3410.58cm-1
3410.58cm-1

1500

2000

cm-1

2500

3000

3500

62
60
59
4000

)
مقایسۀ طیفهای  IRنمونههای پیرسازی شده پس از پاکسازی (نمودار
نشان میدهد که در پاکسازی با دو حالل استن و متانول ،افزایش زیادی درشدت باند
مشاهده نمیشود؛ولی در حالل تتراکلریدکربن ،افزایش باند جذبی کربونیل
جذبی
نشاندهندۀ تخریب کاغذ است؛ یعنی باقیماندههای حالل تتراکلریدکربن روی کاغذ باعث
تخریب کاغذ شدهاست؛ بنابراین با توجه به اینکه هر سه حالل قدرت پاکسازی خوبی
داشتند ،دو حالل استن و متانول که تخریب کمتری دارند ،مناسبتر میباشند .از طرف
دیگر با توجه به نتایج حاصل از اندازهگیری  pHو مقاومت کششی و چسبندگی نمونۀ
پاکسازیشده با متانول ،استن بهعنوان حالل مناسب برای پاکسازی لکۀ چسب معرفی
میشود.
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بررسی تأثیر حاللهای
استفادهشده در آسیبزدایی
آثار کاغذی و نسخههای خطی
80
79
78
77

1742.8
1742.8

76

1639.50cm-1
1639.50cm-1

75

1433.9
1372.87cm-1
1372.87cm-1

A

73

2919.03cm-1
2919.03cm-1

%T

613.64cm-1
613.64cm-1

74
72
71
70

1058.78cm-1
1058.78cm-1

500 400

1000

2000

1500

cm-1

2500

3000

3426.90cm-1
3426.90cm-1

69

3500

68
4000

71
70
68
66

1726.3
1642.48cm-1

64
62

614.28cm-1

2903.43cm-1

1432.80cm-1

58

1372.60cm-1

B

56

1318.5

54

1165.17cm-1
1059.07cm-1

500 400

1000

%T

60

3408.05cm-1

2000

1500

cm-1

2500

3000

3500

52
50
49
4000

منودار 16

83
82
80
1738.7

78

1637.59cm-1

76

612.60cm-1

2918.47cm-1

72

C

70
3426.29cm-1

1058.31cm-1

500 400

%T

1442.1
1371.52cm-1

74

1000

1500

2000

cm-1

2500

3000

3500

68
67
4000

-Aمنونۀ پیرشده حاوی لکۀ چسب و
پاک سازیشده با متانول
 -Bمنونۀ پیرشدۀحاوی لکۀ چسب و
پاکسازی با اسنت
 -Cمنونۀ پیرشدۀحاوی لکۀ چسب و
پاکسازیباترتاکلریدکربن
طیف  IRمنونههای

منونه حاوی لکۀ جوهر

باند
رنگ جوهر آبی حاوی اکسید منگنز است .درنمودار  17طیف  IRدر ناحیۀ
جذبی مربوط ،ارتعاش پیوند  Mn-Oرا نشان میدهد (پاویا .)1366 ،ازآنجاییکه مقدار
رنگینه در جوهر کم است ،باند جذبی مربوطه زیر باند کاغذ در این ناحیه پوشیده میشود
و عم ً
ال با طیف  IRقابلردیابی نیست؛ولی ازآنجاییکه رنگ بهخوبی مشاهده میشود با
مشاهدۀ تغییرات ظاهری رنگ ،قابلبررسی است.
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مریم افشارپور

شکل 2
ساختار شیمیایی جوهر آبی
https://www.google.com/
imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fi.
dailymail.co.uk

93
92
90
88
86

%T

617.37cm-1

84
1634.4
1431.5
1372.12cm-1

منودار 17
طیف  IRمنونۀ ( W0Iمنونۀ پیرسازی نشدۀ
حاوی لکۀ جوهر)

82

2914.88cm-1

80
3420.50cm-1
1059.60cm-1

500 400

1000

2000

1500

cm-1

2500

3000

3500

78
78
4000

با توجه به اینکه لکۀ جوهر باند شاخصی نداشت ،امکان بررسی میزان حذف جوهر با
طیف  IRمقدور نیست ،ولی به دلیل رنگ آبی جوهر ،با مشاهدۀ بصری و تصویر میکروسکوپ
نوری بهخوبی میتوان میزان حذف جوهر را با حالل ارزیابی کرد.

شکل 3
منونۀ حاوی لکۀ جوهر (منبع :نگارنده)

شکل 4
منونۀ پاکسازی شده (منبع :نگارنده)

3
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بررسی تأثیر حاللهای
استفادهشده در آسیبزدایی
آثار کاغذی و نسخههای خطی
88
87
86
85
1637.8

84
83
2906.62cm-1

%T

611.75cm-1
1435

82
81

1372.05cm-1

80

A

79
78
3421.43cm-1

1056.96cm-1

500 400

1000

2000

1500

cm-1

2500

3000

3500

77
76
4000

89
88
87

منودار 18

86
85
84

613.31cm-1
613.31cm-1
1431.5
1431.5

2909.06cm-1
2909.06cm-1

1372.04cm-1
1372.04cm-1

82
81

B

80
79
3425.02cm-1
3425.02cm-1

1057.74cm-1
1057.74cm-1

500 400

%T

1637.8
1637.8

83

1000

1500

2000

cm-1

2500

3000

3500

78
77
4000

-Aمنونۀ پیرسازی شدۀ حاوی لکۀ جوهر
و پاکسازی با متانول
 -Bمنونۀ پیرسازی شدۀ حاوی لکۀ جوهر
و پاکسازی با اتانول
طیف  IRمنونههای

) نشان

مقایسۀ طیفهای  IRنمونههای پیرسازی شده پس از پاکسازی (نمودار
میدهد که در پاکسازی با دو حالل اتانول و متانول ،افزایشی درشدت باند جذبی
مشاهده نمیشود؛ بنابراین هر دو حالل اتانول و متانول به دلیل تخریبنکردن کاغذ ،مناسب
میباشند .نتایج حاصل از اندازهگیری  pHو مقاومت کششی نیز تأییدکنندۀ این ادعاست و هر
دو حالل را مناسب نشان میدهد.

بررسی تغییرات تصاویر SEMمنون هها

منونۀ کاغذ بدون لکه

مقایسۀ تصاویر  SEMکاغذ بدون لکه ،قبل و بعد از پیرسازی (شکل  )5نشان میدهد که
در نمونۀ پیرشده ( )W2میزان شکستگی بیشتری در الیاف دیده میشود که نشاندهندۀ
تخریب الیاف پس از پیرسازی است .این امر در نتایج مقاومت کششی و طیف  IRنیز
مشاهده شدهبود.
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مریم افشارپور

A

B

شکل 5
تصاویر  SEMمنونۀ
 ) A)W0و (W2 (B

منونۀحاویلکۀ چربی

تصاویر SEMکاغذ حاوی لکۀ چربی پس از پیرسازی و کاغذ بدون لکه پس از پیرسازی
در شکل A 6و  Bنشان دادهشدهاست .ذرات درشت چربی در البهالی الیاف بهخوبی
مشاهده میشود .در نمونۀ حاوی لکۀ چربی ،تخریب بیشتری در الیاف مشاهده میشود
که نشاندهندۀ اثر تخریبی لکۀ چربی بر کاغذ است .این موضوع در نتایج حاصل از
آزمایشهای مقاومت کششی و  IRنیز بهخوبی دیده شدهبود.
A

B

شکل 6
تصاویر  SEMمنونۀ
 ) A)W2و (W2F (B

شکل  7تصاویر SEMکاغذهای پاکسازیشده با حالل تریکلرواتیلن ( )W2FTو
تتراکلریدکربن ( )W2FCرا بعد از پیرسازی نشان میدهد .نتایج نشان میدهد که در نمونۀ
پاکسازیشده با حالل تریکلرواتیلن ( )W2FTتخریب بسیار کمتری از نمونۀ پاکسازیشده
با حالل تتراکلریدکربن ( )W2FCمشاهده میشود؛ بنابراین با توجه به نتایج آزمایشهای قبلی
و نتایج میکروسکوپ  SEMمیتوان گفت که تریکلرواتیلن بهترین حالل برای پاکسازی
لکۀ چربی است.
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استفادهشده در آسیبزدایی
آثار کاغذی و نسخههای خطی

B

A

شکل 7
تصاویر  SEMمنونۀ
( W2FT (Aو (W2FC (B

منونۀحاویلکۀچسب

تصاویر SEMکاغذ حاوی لکۀ چسب ( )W2Pبا کاغذ بدون لکه ( )W2بعد از پیرسازی در
شکل  8نشان دادهشدهاست .الیۀ چسب روی الیاف بهخوبی مشاهده میشود .در نمونۀ
حاوی لکۀ چسب ،تخریب بیشتری در الیاف مشاهده میشود و میزان شکستگیهای الیاف
سلولز افزایش مییابد که نشاندهندۀ اثرتخریبی لکۀ چسب بر کاغذ است .این موضوع در
نتایج حاصل از آزمایش  IRنیز بهخوبی دیده شدهبود.
A

B

شکل 8
تصاویر  SEMمنونۀ
( W2 (Aو (W2P (B

شکل 9تصاویر  SEMکاغذهای پاکسازیشده با حالل تتراکلریدکربن ( ،)W2PCمتانول
( )W2PMو استن ( )W2PAرا بعد از پیرسازی نشان میدهد .نتایج نشان میدهد که نمونۀ
پاکسازیشده با حالل استن ( )W2PAکمترین تخریب را در مقایسه با حاللهای دیگر نشان
میدهد .از طرف دیگر در نمونۀ پاکسازیشده با حالل متانول ( )W2PMبهوضوح باقیماندۀ
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چسب مشاهده میشود (دلیل چسبندگی نمونه پس از پاکسازی)؛ بنابراین با توجه به مجموع
نتایج بهدستآمده ،استن ،بهترین حالل برای پاکسازی لکۀ چسب معرفی میشود.
B

A

C

شکل 9

تصاویر  SEMمنونۀ
 ) A)W2PCو ( W2PM (B

منونۀحاویلکۀجوهر

تصاویر SEMکاغذ حاوی لکۀ جوهر بعد از پیرسازی ( )W2Iو کاغذ بدون لکه بعد از
پیرسازی ( )W2در شکل 10نشان دادهشدهاست .ذرات جوهر روی الیاف بهخوبی مشاهده
میشود .در نمونۀ حاوی لکۀ جوهر ،تخریب تقریب ًا مشابهی در الیاف مشاهده میشود
که نشاندهندۀ اثر تخریبی کم لکۀ جوهر بر کاغذ است .این موضوع در نتایج حاصل از
آزمایشهای میزان اسیدیته و مقاومت کششی نیز دیده شده بود.
A

B

شکل 10

تصاویر  SEMمنونۀ
( W2 (Aو (W2I (B

شکل  11تصاویر  SEMکاغذهای پاکسازیشده با حالل متانول ( )W2IMو اتانول
( )W2IEرا بعد از پیرسازی نشان میدهد .نتایج نشان میدهد که نمونۀ پاکسازیشده با حالل
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اتانول ( )W2PAتخریب کمتری را در مقایسه با حالل متانول ( )W2IMایجاد کردهاست ؛
بنابراین با توجه به مجموع نتایج بهدستآمده ،اتانول بهترین حالل برای پاکسازی لکۀ جوهر
معرفی میشود؛ در ضمن اتانول اَزنظ ِر ایمنی نیز از متانول مناسبتر است.
A

B

شکل 11
تصاویر SEM
منونۀ ( W2IM (Aو (W2IE (B

نتیجهگیری

در کتابخانهها و آرشیوهای ایران و جهان میلیونها برگ کتاب و سند آرشیوی ارزشمند
وجود دارد که برخی از آنها از لکههای چربی ،پخششدگی جوهر،و چسبهای نواری
غیراستاندارد دچار آسیبهایی شیمیایی شدهاند.
برخی پژوهشگران مانند  Sarantopoulouو همکاران ( ،)2003کاویانی ( ،)۱۳۸۸و دلیر
( )۱۳۸۷دربارۀ پاکسازی منابع کاغذی با لیزر در طولموجهای مختلف تحقیق کردهاند.همۀ
طولموجهای آزمایششده آسیبرسان هستند؛ ولی در طولموج  ۱۵۷نانومتر تخریب کمتر
و پاکسازی بهتری در منابع کاغذی دیده میشود.
عالوه بر روش فوق ،پاکسازی با حاللها نیز در بسیاری از مراکز آرشیوی و کتابخانهای
انجام میشود .تمامی حاللهای استفادهشده اثر تخریبی بر منابع کاغذی دارند؛ولی برخی
حاللها آسیب بیشتری به منابع وارد میکنند.
در این پژوهش سه لکۀ رایج در آثار کاغذی -یعنی لکۀ چربی ،چسب ،و جوهر-برای
بررسی انتخاب شدند .لکهها روی نمونههای کاغذ واتمن ایجاد شدند .سپس پاکسازی با
حاللهای مختلف انجام شد .حاللهای استفادهشده بر اساس پرکاربردترین حاللها انتخاب
شدند .حاللهای تریکلرواتیلن و تتراکلریدکربن برای لکۀ چربی ،حاللهای تتراکلریدکربن،
استن و متانول برای لکۀ چسب و حاللهای اتانول و متانول برای لکۀ جوهر انتخاب شدند.
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سپس نمونهها در زمانهای مختلف پیرسازی شدند و آزمونهای مختلف روی آنها انجام
شد .در پاکسازی لکه ِ
های چربیِ روی کاغذهای واتمن ،حالل تریکلرواتیلن مناسبتر از
حالل تتراکلریدکربن شناخته شد .این حالل باعث افزایش کمتر اسیدیته ،کاهش ک ِم مقاومت
کششی ،پاکسازی مناسب ،اکسایش کمتر کاغذ و تخریب کمتر الیاف میشود و به دلیل
پاکسازی خوب ،آسیب کمتر به آثار کاغذی و سمیت کمتر در مقایسه با تتراکلریدکربن،
حالل مناسبتر برای لکۀ چربی شناخته شد.
در پاکسازی لکه ِ
ِ
چسب روی کاغذهای واتمن ،حالل استن بهترین حالل شناخته
های
شد .متانول به دلیل ناتوانی در پاکسازی چسب و چسبندگی نمونۀ پاکسازیشده ،حالل
مناسبی شناخته نشد .بر اساس نتایج طیفسنجی مادونقرمز ،حالل تتراکلریدکربن باعث
تخریب کاغذ میشود و سمیت آن بسیار باالست؛بنابراین حالل مناسبی نیست .حالل استن
به دلیل افزایش کم اسیدیته ،کاهشندادن مقاومت کششی ،پاکسازی مناسب ،اکسایش کم
کاغذ و تخریب کم الیاف ،حالل مناسبی شناخته شد.
در پاکسازی لکه ِ
های جوه ِر روی کاغذهای واتمن ،اتانول مناسبتر از متانول شناخته شد.
اگرچه هر دو حالل پاکسازی مناسبی دارند و به دلیل افزایشندادن اسیدیته ،افزایش مقاومت
کششی و اکسایش کم کاغذ مناسب میباشند؛ولی به دلیل سمینبودن اتانول و همچنین تخریب
کمتر الیاف بهوسیلۀ این حالل ،اتانول حالل مناسبتر شناخته و پیشنهاد شد.
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