بهین هسازی کربوکسیمتیل سلولز( )CMCدر برابر عوامل میکروارگانیسم با
استفاده از نانوذرات دیاکسیدتیتانیوم بهمنظور ارتقاء کیفیت حفاظتی
این پلیمر در مرمت اسناد کاغذی
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چڪیده

هدف :این مقاله ،با هدف بهینهسازی و ارتقاء کیفیت حفاظتی
پلیمرکربوکس یمتی لسلولز()CMCدربرابرعواملمیکروارگانیسم،
بااستفاده از نانوذرات دیاکسیدتیتانیوم( )TiO2انجام شده است.
روش پژوهش :روش پژوهش در این تحقیق ،تجربی(آزمایشی)
و شیوۀ دستیابی به اطالعات منابع کتابخانهای و روشهای
آزمایشگاهی است .آزمایشهای صورت گرفته در این پروژه شامل
پیرسازی ترسیعی بیولوژیکی منونه چسبها در رشایط تاریکی
و حضور نور ،بررسی مقاومت چسبندگی آنها ،اعامل این منونه
چسبها برروی کاغذ ،و انجام آزمایشهایی مانند مقاومت کششی
منونههای کاغذ ،سنجش میزان  ،pHرنگسنجی ،و آنالیز دستگاهی
 FT-IRاست.
یافتهها و نتایج پژوهش :نتایج بهدست آمده از آزمون پیرسازی
بیولوژیکی منونه چسبهای حاوی نانوذرات دیاکسیدتیتانیوم
حاکی از آن است که این نانوذرات توانایی کند کردن فرآیند رشد
و انتشار عامل میکروارگانیسم بر روی چسب کربوکسیمتیلسلولز
را دارد ،اما این توانایی تنها در حضور نور مرئی امکانپذیر بوده و
در تاریکی تأثیر آن اندک است .نتایج حاصل از سایر آزمایشهای
انجام شده بر روی چسبهای بهینهسازی شده و کاغذهای پوشش
داده شده با آنها نشان میدهد که افزودن دیاکسید تیتانیوم تأثیر
چندانی بر روی ساختار و ویژگیهای کربوکسیمتیلسلولز و کاغذ
نخواهد داشت .نتایج بهدست آمده از آزمون رنگسنجی نیز نشان
میدهد که دیاکسیدتیتانیوم میتواند از تغییر رنگ(زردشدگی
چسب) منونهها جلوگیری کند و تأثیر مثبتی در کنرتل این فرآیند
داشتهباشد.

ڪلیدواژهها
کربوکسیمتیلسلولز/میکروارگانیسم/نانوذراتدیاکسیدتیتانیوم/کاغذ.

مطالعات آرشیوی

فصلنامۀ گنجینۀ اسناد :سال بیستم و پنجم ،دفرت اول( ،بهار 116-140، )1394
تاریخ پذیرش1394/2/20 :
تاریخ دریافت1393/11/13 :
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بهینهسازیکربـــوکسیمتیلسلولز()CMC
در برابر عـوامل میکــروارگانیسم
با استفاده از نانوذرات دیاکسیدتیتانیوم
بهمنظورارتقـــاءکیفیتحفاظتیاینپلیمـــر
1
در مرمت اسناد کاغذی
4
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مقدمه

یکی از دغدغههای اصلی مرمتگران اسناد کاغذی ،استفاده از مواد مناسب جهت درمان این
قبیل آثار است تا از ایجاد هرگونه تغییر در خصوصیات فیزیکی ،شیمیایی ،و بیولوژیکی
آثار کاغذی در گذشت زمان جلوگیری شود .از جملة این مواد ،چسبهایی هستند که
در کارگاههای مرمت برای استحکامبخشی و اتصال قطعات کاغذ مورد استفاده قرار
میگیرند .کربوکسیمتیلسلولز( ، 5)CMCیکی از این چسبهاست که در حال حاضر
در روش مرمت خیس ،کاربرد بسیار زیادی پیدا کرده است .كربوكسيمتيلسلولز يا
 ،CMCاز مشتقات سلولز است كه از جایگزین شدن گروههاي كربوكسيمتيل بهجاي
برخي گروههاي هيدروكسي بهدست ميآيد(مرادخاني و همکاران .)1390 ،خواص متنوع
کربوکسیمتيلسلولز به سه فاکتور وابسته است که عبارتاند از :وزن مولکولی پلیمر ،تعداد
میانگین حجم کربوکسیل در واحد انیدروگلوکز ، 6و توزیع جایگزینهای کربوکسیل در
طول زنجیرة پلیمر( .)Betty Anita, et al, 2013کربوکسیمتيلسلولز ،نخستین بار ،در سال
 1918تهیه و بهصورت تجاری در اوایل  1920در آلمان تولید شد( .)Heinze. 2005پیشرفت
و بهبود درساخت این پلیمر باعث شد بهطور فزایندهای در کاربردهای مختلف از آن
بهرهبرداری شود ،مانند صنایع غذایی ،داروسازی ،تولید خمیردندان ،مواد شوینده و مادة
پوششدهندة کاغذ( )Almlof, Ambjornsson, et al, 2013استفاده از  CMCبهعنوان چسب
در مرمت کاغذ نیز بین سالهای  1982تا  1984در انگلستان و آمریکا متداول شد ( Baker,

 .1این مقاله مستخرج از پایان نامۀ
کارشناسی ارشد علی اصغر آریافر با عنوان
«بهینهسازیکربوکسیمتیلسلولز()CMC
در برابر عوامل میکرو ارگانیسم با هدف
ارتقاء کیفیت حفاظتی این پلیمر برای
نسخ خطی» است که با راهنامیی کوروس
سامانیان و مشاوره مریم افشارپور صورت
پذیرفتهاست.
 .2کارشناسارشد مرمت اشیای تاریخی و
فرهنگی ،دانشگاه هرن تهران
(نویسندۀمسئول)
ali.khp65@gmail.com
 .3دکرتی مطالعات موزه ،عضو هیئت
علمی رشتۀ مرمت اشیا تاریخی و فرهنگی
دانشگاه هرن تهران.
samanian_k@yahoo.com
 .4استادیار شیمی پژوهشگاه شیمی و
مهندسی شیمی ایرانafsharpour@.
ccerci.ac.ir
)5. Carboxymethyl cellulose(CMC
6. anhydroglucose
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1. endoglucanas
2. Bacillus Subtilis Subsp. subtilis
NCIB 3610
3. Titanium dioxide(TiO2), 25nm,
99.7% SIGMA ALDRICH
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 .)2010یکی از مهمترین مشکالت این پلیمر ،که موضوع مورد بررسی در این پژوهش
خواهد بود ،ضعف آن در برابر میکروارگانیسمهاست( .)BettyAnita, et al, 2013الزم به
ذکر است که زرد شدن این پلیمر پس از استفاده ،از دیگر معایب آن بهشمار میرود(ناردی،
واندم .)1379 ،با توجه به ساختار سلولزی  ،CMCدلیل این تغییر رنگ ،اکسیداسیون
سلولز و تشکیل کروموفورهای زرد رنگ است( .)Rosenau, at al, 2011ازآنجاکه این پلیمر
پایة سلولزی دارد ،منبع تغذیة مناسبی برای میکروارگانیسمها بوده(مرادخانی و همكاران،
 )1390و از سویی دیگر بهدلیل داشتن خاصیت جذب رطوبت ،مهیا کنندة شرایط مناسبی
برای رشد این عوامل آسیبرسان در اسناد کاغذی است که تأثير بسزایی در جذب و رشد
میکروارگانیسمها دارد .قارچهای آسپرژیلوس(آسپرژیلوس نایجر ،آسپرژیلوسفالووس)
و قارچهای پنیسیلیوم از جمله قارچهایی هستند که بر روی این پلیمر رشد و موجبات
تخریب زیستی آن را فراهم میکنند(مرادخانی و همكاران .)1390 ،بررسی اثر قارچ
آسپرژیلوس فالووس بر روی  CMCو تخریب ایجاد شده توسط این میکروارگانیسم در
غلظتهای متنوع  ،CMCبااندازهگیری فعالیت آنزیم اندوگلوکاناز 1بر کشیدگی و تغییر
شکل کربوکسیمتيل سلولز نشان داده است که غلظت  0.8g/100mlاز  CMCبهطور مؤثری
بهوسیلة قارچ آسپرژیلوسفالووس تخریب میشود( .)BettyAnita, et al, 2013باکتریها نیز
از دیگر عوامل میکروارگانیسم هستند که میتوانند بر تخریب زیستی کربوکسیمتيلسلولز
تأثيرگذار باشند .از جملة این باکتریها میتوان به باسیلوسسوبتیلیس الکتیس ،و سوبتیلیس
 2 NCIB 3610اشاره کرد .عوامل میکروارگانیسم ذکر شده ،تولید سلوالز کرده که باعث
ایجاد شکاف در ساختار  CMCمیشود( .) Orehek, et al, 2013با وجود استفادة فراوان
از این پلیمر در روش مرمت خیس اسناد کاغذی ،تاکنون در برخورد با این مسئله اقدام
چندان مؤثری صورت نگرفته است؛ لذا مقاومسازی این چسب برای مصارف مرمتی
امری ضروری است .از این رو ،در پژوهش حاضر هدف را در قالب بهینهسازی چسب،
بهمنظور مقاومسازی آن در برابر عوامل میکروارگانیسم سازماندهی نموده تا با استفاده از
فناوری نانو این ضعف را جبران نماییم ،بدون اینکه تغییری در خواص این پلیمر ایجاد
گردد .در میان ترکیبات نانو نیز ،نانوذرات دیاکسیدتیتانیوم بهدلیل خواص ضد قارچی
و باکتریایــی(طالیــی راد )1388 ،و تأثيـــر مثبــت آن در حفاظــت پیشگیرانة آثار
کاغذی(  )fsharpour, et al, 2011انتخاب شد.

شهای آماد هسازی منون ههای چسب
آزمای 

در ابتدا ،سوسپانسیونی از نانوذرات دیاکسیدتیتانیوم 3با غلظت 1درصد تهیه شد .ازآنجاکه
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ّ
حلل مورد استفاده برای ساخت چسب  CMCآب است ،در ساخت سوسپانسیون
نانوذرات دیاکسیدتیتانیوم نیز از ّ
حلل آب استفاده و سپس مخلوط مورد نظر بهمدت
1
 10دقیقه و با قدرت  80وات در داخل دستگاه اولتراسونیک دیسپرس شد .پس از
آمادهسازی نانوذرات دیاکسیدتیتانیوم ،این نانوذرات به چسب  CMCساخته شده افزوده
شد .بدین منظور ،مقادیر  ،1 ،0/5و  2میلیلیتر از محلول ساخته شدة نانوذرات به 20
میلیلیتر از چسب  CMCاضافه شد .سپس ،حجم کل نمونهها به  25میلیلیتر رسانده شد.
غلظت اولیة چسب بهگونهای انتخاب شد که پس از افزودن مقادیر ذکر شده از نانو ذرات
دیاکسیدتیتانیوم ،غلظت نهایی آن  3درصد 2گردد .نمونههای ساخته شده مطابق جدول،1
بهترتیب  ،At، Btو  Ctنامگذاری شدند .نمونة  Aدر این جدول ،چسب کربوکسیمتيل
سلولز بدون مادة افزودنی است.
کد منونه

غلظتمنونه
چسب

مقدار  TiO2به صورت
دیسپرس شده با آب

مقدار  TiO2به صورت وزنی

حجم کل ّ
حلل (آب)

A

3درصد

---------

--------

25cc

At

3درصد

0/5ml

0/005gr

25cc

Bt

3درصد

1ml

0/01 gr

25cc

Ct

3درصد

2ml

0/02 gr

25cc

جدول 1

منونه چسبهای ترکیب شده با TiO2

پیرسازیترسیعشدۀبیولوژیکی

براي بررسي خواص ضد قارچي و بيولوژيكي نانوذرات  TiO2در نمونه چسبهای تهیه
شده بههمراه این نانو ذره ،از دو گونه قارچ ساپروفيت ،كه از نوع قارچهاي فعال برروي
4
کربوکسیمتيلسلولز هستند ،به نامهاي آسپرژيلوسفالووس 3و آسپرژيلوسنايجر
استفاده شد .این آزمایش با روش انتشار در محیط آگار و اندازه گیری قطر هالة رشد
براساس استانداردهای شمارة 11070و  9488سازمان استاندارد ملی ایران انجام گرفت.
قارچهای ذکر شده از مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران بهصورت کشت تازه
خریداری شدند .کدهای ارائه شده از مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران برای
قارچهای تهیه شده به شرح زیر است:
 قارچ آسپرژیلوس فالووس( ،)IRBC-M30054و قارچ آسپرژیلوس نایجر(.)IBRC-M30064برای اجرای آزمون پس از آمادهسازی محیط ،چسبهای تهیه شده بهاندازة مشخصی(2

1. Ultra Sonic. 20kHz, 400W
 .2این غلظت بهصورت تجربی و جهت دستیابی به
چسبندگی مناسب برای مرمت کاغذ انتخاب گردید.
3. Aspergillus flavus
4. Aspergillus niger
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میلیلیتر) در شرایط استریل بهصورت یک الیه فیلم بر روی محیط کشت قرار داده شد و
سپس میکروارگانیسمهای مورد نظر در محیط حاوی چسب ،کشت داده شدند .درنهایت،
نمونهها در داخل ژرمیناتور با دمای  27-25درجة سانتیگراد قرار گرفتند .پس از رشد و
چ در محیط ،اندازهگیری قطر هالة رشد در دو دورة زمانی ،یکی پس از گذشت 3
انتشار قار 
روز و دیگری پس از گذشت  5روز صورت گرفت.

آزمونمقاومتچسبندگی

هدفازاینآزمونمقایسةمیزانقدرتچسبندگیچسبهایتهیهشدهازکربوکسیمتيلسلولز
پس از افزودن نانوذرات دیاکسیدتیتانیوم ،بهمنظور بهینهسازی آن در نظر گرفته شده است.
[هدف] این آزمون ،که براساس استاندارد شمارة  14647سازمان استاندارد ملی ایران ،باعنوان
مقاومت به ورکنی(ورکنی –  )Tانجام شد ،تعیین مقاومت چسبندگی پیوندهای چسب بین
چسبندهها بهصورت Tشکل است .الزم به ذکر است برای هر نمونه چسب ،آزمون برروی
 5نمونه انجام شد .این آزمون ،با استفاده از دستگاه مقاومت کششی مدل Instron 5566
انجام شد.
ب CMC
در انجام این آزمون ،با توجه به این موضوع که قدرت چسبندگی چس 
از مقاومت کاغذ بیشتر است ،کاغذهای اتصال یافته با چسب در حین آزمون گسیخته
میشدند؛ لذا از پارچة پنبهای ململ بهعنوان صفحههای جایگزین استفاده شد .دلیل استفاده
از این پارچة پنبهای ،مشابهت جنس سلولزی آن با کاغذ و اتصال مناسب آن بهوسیلة
ب  CMCبود .صفحههای آزمون با پهنای  25میلیمتر و طول  305میلیمتر تهیه شدند
چس 
و  241میلیمتر از طول آنها(مطابق با تصویر )1با نمونه چسبها به یکدیگر اتصال داده
شدند .اجرای الیة چسب بر روی صفحهها با دقت بسیار باال صورت گرفت تا ضخامت
چسب اعمال شده در تمامی نمونهها به یک اندازه باشد .ضخامت صفحههای آزمون 0/40
میلیمتر و ضخامت متوسط چسب اعمال شده بین صفحهها تا  0/025میلیمتر بود .برای
بهدست آوردن ضخامت چسب ،ضخامت صفحههای متصل شده اندازهگیری شد و با
توجه به ضخامت هر صفحه( 0/40میلیمتر) که از قبل تعیین شده بود ،ضخامت چسب
تعیین گردید.
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تصویر1

طرح شامتیک از منونه های تهیه شده
برای آزمون مقاومت چسبندگی
( استاندارد شامرۀ  ،14647سازمان
استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران)

آمادهسازی منونههای کاغذ وامتن با پوششدهی آنها بهوسیلۀ منون ه چسبهای ساخته
شده از  CMCبه همراه نانوذرات TiO2
در این مرحله ،کاغذهای واتمن 1در ابعاد  12*1/5سانتیمتر(ابعاد الزم برای اندازهگیری
مقاومت کششی) برش خورده و سپس با استفاده از قلممویی ظریف ،کاغذها با نمونه
چسبهای ساخته شده پوشش داده شدند .در این مرحله ،نمونة چسب  Aبهعنوان نمونة
شاهد و بدون ترکیب با نانوذرات دیاکسیدتیتانیوم برروی کاغذ اعمال شد(جدول.)2
برای صحت نتایج ،الزم بود تا میزان چسب اعمال شده در تمام نقاط کاغذ در هنگام
پوششدهی بهشکل یک فیلم یکنواخت و یک اندازه باشد ،لذا قبل از پوششدهی ،میزان
چسب مورد نظر توزین و سپس با دقت بسیار باال در تمامی نقاط کاغذ اجرا شد.
کد منونه کاغذ

غلظتچسب

 TiO2مقدار

Reference

بدون چسب

------------

A

3درصد

------------

At

3درصد

0/005gr

Bt

3درصد

0/01 gr

Ct

3درصد

0/02 gr

1. Whatman- filter paper 1 Qualitative circles 125 mm

جدول 2

منونه های کاغذ پوشش داده شده با
چسب های ترکیب شده با TiO2
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پیرسازی ترسیعیحرارتی-رطوبتیمنونهها

پیرسازی تسریعی حرارتی و رطوبتی ،جهت بررسی تغییرات ایجاد شده در نمونهها طی
فرآیند کهنه شدن مورد استفاده قرار گرفت .تغییرات مورد بررسی شامل تغییر در مقاومت
کششی ،تغییر  ،pHو تغییرات رنگی بود .در انجام این آزمون بر روی نمونههای آمادهسازی
شده(کاغذ پوشش داده شده با نمون ه چسبها و نمونههای شاهد) براساس استاندارد
شمارة  4706سازمان استاندارد ملی ایران ،میزان حرارت  80درجة سلسیوس و رطوبت
نسبی  65درصد در نظر گرفته شد .مدت زمان پیرسازی نمونهها نیز در دو دورة  6و 12
روزه انجام شد تا تغییرات ایجاد شده در طول این دو دورة زمانی با نمونههای پیرسازی
نشده مقایسه گردد.

آزمون سنجش میزان pH

ازآنجاکه چسب بهینهسازی شده با نانوذرات دیاکسیدتیتانیوم در مرمت آثار کاغذی
استفاده خواهد شد ،الزم است تأثير این چسب بر روی میزان اسیدیتة کاغذ مورد بررسی
قرار گیرد .براي دستیابی به این هدف ،میزان  pHنمونههای کاغذ ،که با نمونه چسبهای
مورد نظر پوشش داده شده بودند ،براساس استاندارد شمارة  1-3568سازمان استاندارد ملی
ایران ،باعنوان تعیین  pHاستخراجی(روش استخراج با آب سرد) اندازهگیری شد .در انجام
این آزمون ،دو گرم از آزمونهها به مدت یک ساعت در  100میلیلیتر آب مقطر سرد قرار
گرفت .پس از گذشت این زمان و صاف کردن محلول ،میزان  pHمحلول استخراجی در
دمای  20تا  25درجة سلسیوس اندازهگیری شد.

مقاومتکششی

 .1دستگاه مقاومت کششی
مدل Instron 5566

122

هدف از این آزمایش ،تعیین مقاومت کششی و افزایش طول در هنگام گسیختگی کاغذ بااستفاده
از دستگاهی است که نیروی کششی را با سرعت مشخص و ثابت اعمال میکند .این آزمایش
براساس استاندارد شمارة14471- 3سازمان استاندارد ملی ایران انجام شد .نمونههای آماده شده،
که با اعمال الیة فیلم چسب بر روی کاغذ واتمن تهیه شدند(نمونههای شاهد به همراه نمونههای
پیرسازی شده در دو دورة  6و  12روزه) ،در ابعاد 12*1/5سانتیمتر برش داده شده(بهشکلی
که اندازة طول نمونهها در فاصلة بین فک دستگاه کششی  100±0/5میلیمتر باشد) و با سرعت
ثابت  100میلیمتر بر دقیقه بین دو فک دستگاه مقاومت کششی 1با دقت کافی و رعایت اصول
گفته شده در استاندارد ،کشیده شدند .در نهایت ،میزان مقاومت کششی کاغذ اندازهگیری و نتایج
حاصل شده بعد از اتمام آزمون ثبت ومقایسه شدند .الزم به ذکر است که در این آزمایش تعداد
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آزمونهها برای هریک از نمونهها 5 ،آزمونه بود که برای بهحداقل رساندن میزان خطا در نتایج
میانگیریشد.

رنگسنجی

هدف از رنگسنجی تعیین کیفیت احساس ذهنی بهوسیلة ارزشگذاری ظاهری است.
وسیعترین سیستم پذیرفته شدة تعریف رنگ ،سیستم CIEاست .در رنگسنجی به روش
 ،CIELABبهوسیلة مقادیر*(Lروشنایی تا تاریکی)(a* ،قرمز تا سبز) ،و* ( bزرد تا آبی) تمام
رنگها میتوانند تعریف شوند .این مقادیر(* )L*a*bدر کنترل رنگ محصوالت کاغذی
تولید شده نیز کاربرد دارد( .) Holik. 2006هدف از این آزمایش بررسی و مقایسة تغییرات
رنگی ایجاد شده بر روی کاغذ پس از اعمال چسبهای تهیه شده ،قبل و پس از پیرسازی
تسریعی حرارتی-رطوبتی است .جهت رنگسنجی نمونهها از روش فوق استفاده شد .با
بهکارگیری دستگاه رنگسنج مدل  Colortector Alphaسطح نمونههای کاغذ در  10نقطة
مختلف بررسی شد .اعداد بهدست آمده برای فاکتورهای * L*a*bرا ثبت کرده و سپس
میانگین آنها محاسبه گردید.

آنالیز دستگاهیFT-IR

برای انجام این آزمون ،ابتدا ،از نمونهها قرص تهیه شد .بهمنظور ساخت قرص برای طیفسنجی
مقدار مشخصی از نمونه با بُرمیدپتاسیم( )KBrترکیب شد(وزن  100 KBrبرابر وزن نمونه در
نظر گرفته شد) و سپس در هاون آزمایشگاهی کام ً
ال بهشکل پودری یکنواخت و همگن درآمد.
سپس ،مقداری از پودر همگن در زیر پرس هیدرولیک ،با فشار  11تن ،بهمدت  2دقیقه پرس
شد و در نهایت پس از تهیة قرص ،طیفسنجی از آن صورت گرفت .در انجام این آزمون ،از
دستگاه  FT-IR Spectrometerمدل  BRUKER – TENSOR27استفاده شد.

تحلیل و ارزیابی نتایج

نتایج حاصل از پیرسازی بیولوژیکی

نتایج حاصل از آزمون پیرسازی بیولوژیکی ،به روش انتشار در محیط آگار و در حضور نور
مرئی در جدول 3نشان داده شده است .نتایج حاصل از این آزمون -که در حضور نور با
ارائة میزان رشد هالة قارچهای آسپرژیلوسفالووس و نایجر ،در دو دورة زمانی  3و  5روزه
گزارش شده است -نشان میدهد که نانوذرات  ، TiO2با توجه به مقدار کم استفاده شده
در چسبها ،توانایی توقف کامل رشد قارچهای آسپرژیلوس فالووس و نایجر را نداشته
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اما باعث کند شدن فرآیند رشد قارچها در نمونههای ساخته شده میشوند .این توانایی با
افزایش مقدار و درصد نانوذرات دیاکسیدتیتانیوم در نمون ه چسبها افزایش مییابد(تصویر
 2و  .)3نتایج بهدست آمده از تکرار این آزمون در شرایط تاریکی تأثير چندانی را در کنترل و
کند کردن رشد و تکثیر میکروارگانیسمها نشان نمیدهد که دلیل آن مکانیزم عمل نانوذرات
دیاکسیدتیتانیوم است .درواقع ،اکسیداسیون فتوکاتالیستی نانوذرات دیاکسیدتیتانیوم عامل
اصلی خاصیت ضد قارچی آن عنوان شده است(.)Chen, et al, 2009
گونه قارچ

آسپرژیلوسفالووس

جدول 3

میزان رشد هاله در حضور نور مرئی

تصویر 2

تفاوت میزان هالۀ رشد آسپرژیلوس فالووس
پس از  3روز در حضور نور مرئی ،منونههای
حاوی TiO2

تصویر 3

تفاوت میزان هالۀ رشد آسپرژیلوس نایجر
پس از  3روز در حضور نور مرئی ،منونههای
حاوی TiO2
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آسپرژیلوس نایجر

قطر هاله پس از  3روز
()mm

قطر هاله پس از  5روز
()mm

A

34

75

At

27

70

Bt

23

62

Ct

21

60

A

37

77

At

30

70

Bt

25

67

Ct

23

59

کد منونۀ چسب

بهین هسازیکربوکسیمتیلسلولز
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منودار 1

میزان هالۀ رشد آسپرژیلوس فالووس
در آزمونههای ترکیب شده با TiO2؛
ستون آبی دورۀ  3روزه و ستون قرمز
دورۀ  5روزه

منودار 2

منودار 1

میزان هالۀ رشد آسپرژیلوس نایجر
در آزمونههای ترکیب شده با TiO2؛
ستون آبی دورۀ  3روزه و ستون قرمز
دورۀ  5روزه

منودار 2

آزمونمقاومتچسبندگی

طی آزمون ،طبق استاندارد مربوط ،نمودار نیرو بر حسب جابهجایی گیرة دستگاه یا نیرو
بر حسب طول ورکنده شده ثبت گردید و پس از انجام آزمون ،نتایج حاصل براساس
مقاومت ورکندن در طول حداقل  127میلیمتر( 5اینچ) از خط اتصال بعد از اولین پیک
ن گرفته
نمودار تعیین شد .ازآنجاکه هر نمونه  5بار تکرار شده بود ،از نتایج حاصل میانگی 
شد .در جدول 4نتایج حاصل برای آزمونهها با ترکیب  TiO2مشاهده میشود .نتایج حاصل
از این آزمون نشان میدهد که میزان چسبندگی چسب کربوکسیمتيل سلولز بعد از افزودن
مقادیر مختلف نانو ذرات دیاکسیدتیتانیوم کاهش کمی خواهد داشت(نمودار  .)3اما ،در
حقیقت در این مقاله هدف از افزودن این ماده ،بهینهسازی چسب و افزایش مقاومت آن
در برابر عوامل میکروارگانیسم بوده است و الزم است تا میزان و نوع این ماده بهینه شود
تا بهترین خواص از چسب حاصل بهدست آید .نتایج این آزمون نشان میدهد که افزودن
نانوذرات دیاکسیدتیتانیوم تا میزان  0/08درصد( 0/02گرم در  25میلیتر چسب) تأثير
زیادی بر روی چسبندگی چسب نداشته است .طبیعی است که افزودن مقادیر بیشتر از این
نانوذرات چسبندگی را کاهش داده و مناسب نیست.
کد منونه

)Extension(mm

)Maximum Load(N

A

127mm

3/48

At

127mm

2/93

Bt

127mm

2/75

Ct

127mm

2/48

جدول 4

نتایج حاصل از آزمون مقاومت
چسبندگی در هریک از آزمونه های
حاوی TiO2
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منودار 3

میزان (Maximum Load (Nدر هریک از
آزمونه های حاوی TiO2

بررسی و تحلیل منونههای کاغذ با پوششدهی چسبهای ساخته شده از
CMCبه همراه نانو ذرات TiO2
آزمون سنجش pH

در نمونههای کاغذ(کاغذهای پوشش داده شده با نمونه چسبها) حتی قبل از فرآیند
پیرسازی تسریعی افزایش  pHمشاهده میگردد .این موضوع درنمونة  Aکه کاغذ پوشش
داده شده با چسب  CMCبدون مادة افزودنی است ،افزایش  pHبه میزان  0.5درجه را نشان
میدهد .درحالیکه ،در نمونههای قبل از پیرسازی که نانو ذرات  TiO2در آنها وجود دارد،
با تغییر تقریب ًا ناچیز (pHبا افزایش بسیار کم به اندازة )0/1مواجه هستیم(جدول .)5براین
اساس میتوان چنین نتیجه گرفت که افزودن نانو ذرات دیاکسیدتیتانیوم به چسبها با
این میزان ،تأثير چندانی در  pHآنها نخواهد داشت.
منونه ها
منونه های شاهد

جدول 5

منونه چسب های حاوی

نتایج آزمون سنجش میزان pH
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TiO2

کد منونه

قبل از پیرسازی

پیرسازی دوره  6روزه

پیرسازی دوره  12روزه

Reference

7/5

6/6

6/4

A

8

7/5

7/3

At

8/1

7/6

7/5

Bt

8/1

7/6

7/5

Ct

8/1

7/7

7/5

بهین هسازیکربوکسیمتیلسلولز
( )CMCدر برابر عوامل
میکروارگانیسمبااستفادهاز...

همانطور که در نمودار 4نشان داده شده است ،در نمونههای پیرشده ،پس از فرآیند
پیرسازی تسریعیِ رطوبتی-حرارتی ،بهویژه در پیرسازی دورة  12روزه ،کاهش  pHنسبت
به نمونههای قبل از پیرسازی مشاهده میشود .این میزان کاهش  pHدر نتیجة فرآیند
پیرسازی تسریعی کاغذ ،قابل پیشبینی است .اما در مقایسة نمونة کاغذ تنها با نمونه حاوی
چسب بدون افزودنی ،کاهش کمتری در میزان  pHمشاهده میشود .این موضوع بیانگر
این است که خود چسب تا حدودی اسیدی شدن کاغذ را کاهش داده است .بعد از افزودن
نانوذرات دیاکسیدتیتانیوم تغییر خاصی در روند کاهش  pHبعد از پیرسازی مشاهده
نمیشود و فقط بهدلیل  pHاولیة باالتر ،نمونههای پیرسازی شده نیز  pHباالتری دارند.

منودار 4

میزان تغییر  pHقبل و پس از
پیرسازی منون ه کاغذهای ساخته شده با
پوششدهی چسب ترکیب شده با TiO2

آزمون مقاومت کششی کاغذ

آنچه در انجام این آزمون در این پروژه مد نظر بوده است ،بررسی تأثير مواد ضد
قارچ مورد استفاده در چسب بر روی مقاومت کششی کاغذ است .در انجام محاسبات
مربوط به آزمون مقاومت کششی ،ابتدا میانگین حداکثر نیروی کششی نمونهها برحسب
نیوتن محاسبه شد و سپس براساس فرمول زیر که در استاندارد شمارة  14471-3سازمان
استاندارد ملی ایران ارائه شده است ،میزان مقاومت کششی نمونهها بهدست آمد(جدول)6
و نتایج آن در مقایسه با نتایج نمونههای شاهد بررسی شد .مطالعه و بررسی این نتایج
افزایش مقاومت را در تمامی نمونههای نشان داد.
میانگین نیروی کششی حداکثر(برحسب نیوتن)
عرض آزمونه( 15میلیمتر)
مقاومت کششی(برحسب کیلو نیوتن بر متر)
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جدول 6

میزان مقاومت کششی بر حسب کیلو نیوتن
بر مرت در آزمونههای حاوی TiO2

کد منونه

قبل از پیرسازی

پیرسازی دورۀ  6روزه

پیرسازی دورۀ  12روزه

Reference

3/43

3/12

2/52

A

4/17

3/94

3/45

At

4/41

4/12

3/58

Bt

4/63

4/23

3/63

Ct

4/93

4/40

4/12

در نمونههای پوشش داده شده با چسب حاوی نانو ذرات  TiO2با باال رفتن مقدار
 TiO2در نمونهها ،مقاومت کششی نیز بیشتر میشود .این افزایش مقاومت نسبت به کشش
و گسیختگی به این دلیل است که نانوذرات مورد استفاده بهصورت یک الیة افزون بر
چسب ،برروی کاغذ قرار میگیرد و مقاومت را افزایش میدهد و هرچه مقدار این نانو
ماده در چسب بیشتر باشد ،الیة تشکیل شده ضخیمتر بوده و مقاومت بیشتری در برابر
کشش خواهد داشت(نمودار.)5

منودار 5

میزان مقاومت کششی برحسب کیلو نیوتن بر
مرت در مقاومت کششی
آزمونه های حاوی TiO2

رنگسنجی

برای بررسی میزان تغییرات رنگی نمونهها قبل و پس از پیرسازی ،میانگین تغییر فاکتورهای
* L* a* bهر نمونه و نیز تغییرات کلی رنگ( )ΔEمحاسبه و نتایج بهصورت جدول 7ارائه
گردید.
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در نمودار 6تغییرات* (Lروشنایی-تاریکی) نمونههای مختلف در مقایسه با نمونة
شاه د نشان داده شده است .این تغییرات بیانگر مقدار جزئی کاهش در روشنایی نمونهها
قبل از پیرسازی در اثر افزودن نانوذرات دی اکسیدتیتانیوم است .اما تفاوتی در روشنایی
کاغذ تنها و کاغذ آغشته به چسب مشاهده نمیشود که تأییدکنندة شفافیت چسب
قبل از پیرسازی باشد .نتایج بررسی این فاکتور ،پس از پیرسازی  6و  12روزه نیز
حاکی از کاهش قابل مالحظهای در روشنایی کلیة نمونههاست .این کاهش در روشنایی
نمونههای حاوی چسب بیشتر از کاغ ِذ تنهاست که نشان دهندة تغییر شفافیت چسب بعد
از پیرسازی است .نتایج نمونههای پیرسازی شده در دورة زمانی  6روزه نشان میدهد
که افزودن  TiO2تقریب ًا با همان میزان قبل از پیرسازی باعث کاهش روشنایی شده است
و در دورة پیرسازی  12روزه ،که کاهش روشنایی چسب بسیار زیاد شده ،تأثير TiO2
بسیار ناچیز شده است .این نتایج نشان میدهد که افزودن این نانوذرات تأثير چندانی بر
کاهش روشنایی چسب در گذر زمان نداشته و درعین حال نتوانسته از تغییرات چسب
در اثر پیرسازی جلوگیری نمایند.
* Lتغییرات

قبل از پیرسازی
پیرسازی  6روزه

* bتغییرات

* aتغییرات

پیرسازی قبل از
 12روزه پیرسازی

پیرسازی
 6روزه

پیرسازی
 12روزه

قبل از پیرسازی پیرسازی
پیرسازی  6روزه  12روزه

Reference

92/98

92/1

91/9

-2/44

-1/92

-1/92

1/82

1/84

2

A

92/93

90/6

89/9

-2/2

-1/82

-1/8

3/63

6/32

7/95

At

92/4

89/94

89/79

-2/1

-1/67

-1/6

3

4/7

5/9

Bt

92/34

89/86

89/52

-2/02

-1/6

-1/56

2/98

3/92

5/14

Ct

92/3

89/66

89/34

-1/92

-1/49

-1/42

2/51

3/45

5

جدول 7

تغییرات *  L* a* bدر منونه ها

ڪنجینۀاسناد،شامرۀ97

129

علیاصغرآریافر
کورسسامانیان
مریم افشارپور

منودار 6
تغییرات * (Lروشنایی تا تاریکی) در منونه های
حاوی TiO2

دیگر فاکتور مورد بررسی در تغییرات رنگی ،فاکتور* aاست که میزان تغییرات رنگی
از سبز به قرمز را نشان میدهد .در نمودار ،7تغییرات *( aسبز تا قرمز) نمونههای حاوی
 TiO2قبل و بعد از پیرسازی ارائه گردیده است .نتایج نشان دهندة این است که در نمونههای
قبل از پیرسازی با افزودننانو ذرات  TiO2شاهد سیر صعودی در مقدار این پارامتر هستیم
که درواقع نمایانگر تمایل به سمت قرمزی است .هرچند این افزایش بسیار جزئی است؛
افزودن چسب نیز بهتنهایی تأثير قابل مالحظهای بر قرمزی کاغذ قبل از پیرسازی داشته
است .نتایج بهدست آمده در نمونههای پیرسازی شده نیز روند مشابهی را همانند نمونههای
قبل از پیرسازی نشان میدهد .با این تفاوت که در تمام نمونههای پس از پیرسازی ،افزایش
تغییرات * aو رنگ قرمزی محسوس است .این افزایش در نمونه کاغذ تنها ،کمی بیشتر از
سایر نمونههاست و نتایج مشابهی برای دو دورة پیرسازی  6و  12روزه مشاهده میشود .این
نتیجه ،عدم تغییر رنگ بیشتر را در دورة زمانی  12روزه نشان میدهد که بیانگر سرعت باالی
تغییر رنگ به سمت قرمزی در کاغذ بوده که در زمان کوتاهتری رخ داده است.

منودار 7
تغییرات *  (aسبز تا قرمز)
در منونه های حاوی TiO2
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آنچه در بررسی تغییرات رنگی ایجاد شده ،در نمونهها بسیار واجد اهمیت است ،تغییرات
بهوجود آمده در فاکتور * ( bزرد تا آبی) است .در بررسی این فاکتور از تغییرات رنگی ،همانطور
که در نمودار 8مشاهده میشود ،نتایج ،حاکی از نتیجة مثبت در کاهش مشکل زردشدگی
کربوکسیمتيلسلولز و کاغذ است .در نمونههای قبل از پیرسازی مشاهده میشود که افزودن
چسب بهشدت باعث زردشدگی کاغذ شده است .اما افزودن نانو ذرات دیاکسیدتیتانیوم به
شکل مؤثری این زردشدگی را کاهش داده و با افزایش مقدار این نانو ذرات ،این تغییر رنگ
به سمت زردی تا حد زیادی اصالح شده است .این موضوع را میتوان با رنگ سفید این نانو
ذرات مرتبط دانست .در نمونههای پس از پیرسازی نیز سیر صعودی بهسمت زردی پس
از بهکارگیری چسب برروی کاغذ وجود دارد و هرچه دورة زمانی پیرسازی تسریعی بیشتر
شود ،این میزان افزایش مییابد که این امر ناشی از تغییرات شیمیایی ایجاد شده در چسب و
کاغذ طی فرآیند پیرسازی است .این تغییر شیمیایی ،همان اکسیداسیون سلولز است .گروههای
اکسید شدة سلولز ،کروموفورهای زرد رنگ هستند و با افزایش اکسیداسیون و گروه کربونیل
رنگ زرد افزایش پیدا میکند( .)Rosenau, et al, 2011ولی حضور نانو ذرات دیاکسیدتیتانیوم
به شکل چشمگیری در کاهش زرد شدن نمونهها در اثر این واکنش شیمیایی پس از پیرسازی
نیز تأثيرگذار است .این نتایج بهخوبی نشان میدهد که نانو ذرات  TiO2تأثير قابل مالحظهای
در جلوگیری از زرد شدن نمونههای کاغذ آغشته به چسب  CMCپس از پیرسازی داشتهاند.
بدین ترتیب ،میتوان با استفاده از این افزودنی ،مشکل زردشدگی چسب  CMCرا تاحد زیادی
برطرف کرد.

منودار 8
تغییرات *( bزرد تا آبی) در منونه های
حاوی TiO2
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عالوه بر تحلیل و بررسی جداگانة هریک از فاکتورهای*  L* a* bدر نمونهها ،تغییرات
ی قبل از پیرسازی با
کلی رنگ( )ΔEنیز مورد ارزیابی قرار گرفت .بدین منظور ،نمونهها 
نمونههای پیرسازی  6روزه و  12روزه مقایسه شدند تا تغییرات کلی رنگ مشخص شود.
برای بهدست آوردن تغییرات کلی از فرمول زیر استفاده شد .در این فرمول L0*، a0* ،و *b0
پارامترهای شاهد رنگی در نمونههای قبل از پیرسازی هستند که بهعنوان مرجع در ارزیابی
تغییر رنگ پس از پیرسازی مورد استفاده قرار میگیرد( .)LUKINAC,et al, 2009نتایج حاصل
از این محاسبه در جدول 8و 9ارائه شده است.

جدول 8

تغییرات کلی رنگ ( )ΔEدر مقایسه
منونههای قبل از پیرسازی با منونه های
پیرسازی شدۀ  6روزه

جدول 9

تغییرات کلی رنگ ( )ΔEدر مقایسه
منونههای قبل از پیرسازی با منونههای
پیرسازی شدۀ  12روزه
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کد منونه

* L* a* bسه فاکتور  EΔمیزان

Reference

1/022

A

3/579

At

3/020

Bt

2/835

Ct

2/685

کد منونه

* L* a* bسه فاکتور  EΔمیزان

Reference

1/212

A

5/291

At

3/933

Bt

3/900

Ct

3/581
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منودار 9
تغییرات کلی رنگ ( )ΔEدر مقایسه
منونههای قبل از پیرسازی با منونههای
پیرسازی شدۀ  6روزه(ستونهای قرمز
رنگ منونههای حاوی ) TiO2

همانطور که در نمودار 9مشاهده میشود ،در تغییرات کلی رنگ( )ΔEکه مقایسة
نمونههای قبل از پیرسازی با نمونههای پیرسازی شدة  6روزه است ،نمون ة  ، Aکه کاغذ
آغشته به چسب بدون مادة افزودنی است ،بیشترین تغییر را در مقایسه با نمونة شاهد داشته
است .میزان این تغییر در نمونههایی که حاوی نانوذرات دیاکسیدتیتانیوم هستند تا اندازة
قابل قبولی کاهش یافته است .در مقایسة تغییرات نمونههای قبل از پیرسازی با نمونههای
پیرسازی شدة  12روزه که در نمودار 10ارائه شده است نیز تغییرات بههمین شکل بوده ،با
این تفاوت که اصالح تغییر رنگ توسط دیاکسیدتیتانیوم به نسبت تغییر رنگ کلی نمونة
 Aدر این نمونهها در مقایسه با نمونههای قبلی افزایش یافته است .براساس این نتایج،
میتوان دیاکسیدتیتانیوم در چسب را عامل کنترل تغییرات کلی رنگ دانست .این ماده،
نهتنها اثر زیانباری بر تغییر رنگ کاغذ پوشش داده شده با چسب ندارد ،بلکه میتواند به
شکل مؤثری مانع آن شود.

منودار 10
تغییرات کلی رنگ ( )ΔEدر مقایسه
منونههای قبل از پیرسازی با منونههای
پیرسازی شدۀ  12روزه(ستونهای قرمز
رنگ منونههای حاوی ) TiO2
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آنالیز دستگاهیFT-IR

منونههایچسب

طیفهای حاصل از آنالیز دستگاهی  FT-IRنمونههای چسب ،قبل و پس از پیرسازی
در نمودارهای 11و  12مشاهده میشود .طیف  FT-IRنمونههای حاوی  TiO2در مقایسه
با نمونه چسب شاهد قبل از پیرسازی در نمودار 11نشان داده شده است .نتیجة حاصل
شده بیانگر این است که تفاوت قابل مالحظهای در ساختار چسب  CMCپس از افزودن
نانوذرات دیاکسیدتیتانیوم ایجاد نشده است .همچنین ،ارتعاش کششی پیوند  Ti-Oکه در
ناحیة  830 1-cmطیف دیاکسیدتیتانیوم خالص دیده میشود ،در نمونه چسب حاوی
 TiO2به فرکانسهای پائینتر جابهجا شده و ارتعاش کششی پیوند  C=Oچسب نیز
بههمین صورت به فرکانسهای پائینتر رفته است .این امر نشان دهندة برقراری پیوند
کوواالنسی بین چسب و نانوذرات است و از طرف دیگر عدم تغییر ساختار چسب در اثر
این افزودنی را تأیید میکند.

منودار 11
طیف  FT-IRمنونههای چسب قبل از پیرسازی
بههمراهطیفدیاکسیدتیتانیوم،
(Aچسب ،)CMC
( Atچسب  + CMCدی اکسیدتیتانیوم)،
( Tiدیاکسیدتیتانیوم)

در نمودار ،12که مربوط به طیف نمونههای چسب پس از پیرسازی است با مقایسة
ناحیة جذبی  1720 1-cmکه مربوط به ارتعاش کششی پیوند کربونیل گروه اسیدی است،
میتوان بهخوبی مشاهده کرد که در نمونه چسب بدون مادة افزودنی( )Aاین ارتعاش
بزرگتر از نمونة حاوی دیاکسیدتیتانیوم( )Atاست .این نتیجه ،تأیید کنندة تأثير مثبت این
ی در اکسایش چسب است .زردشدگی چسب نیز بهدلیل تشکیل کروموفورها در
افزودن 
اثر فرآیندهای اکسایشی ایجاد شده است.
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منودار 12
طیف  FT-IRمنونههای چسب پس از
پیرسازی(A،چسب،)CMC
( Atچسب  + CMCدی اکسیدتیتانیوم)

منون ههایکاغذ

در نمودارهای ،14 ،13و 15طیفهای حاصل از آنالیز دستگاهی  FT-IRنمونههای کاغذ
پوشش داده شده با چسبها و نمونة کاغذ شاهد ،قبل و پس از پیرسازی ارائه شده است.
طیف  FT-IRنمونه کاغذ شاهد در مقایسه با کاغذ آغشته به چسب قبل از پیرسازی در
نمودار( )13مشاهده میشود .مقایسة این دو طیف ،ظهور باند ارتعاشی  1625 1-cmرا
در نمونه کاغذ آغشته به چسب نشان میدهد .این باند مربوط به ارتعاش کششی پیوند
کربونیل در گروه کربوکسیل چسب  CMCدر این نمونه است.

منودار 13
مقایسه طیف  FT-IRکاغذ شاهد با
کاغذ آغشته به چسب قبل از پیرسازی،
(Rکاغذشاهد)،
(Aکاغذ آغشته به چسب)

ف  FT-IRنمون ه آغشته به چسب بدون نانو ذرات TiO2
در نمودار ،14مقایسه طی 
با نمونه حاوی این ماد ه قبل از پیرسازی مشاهده میشود .از آنجاکه مقادیر نانوذرات
دیاکسیدتیتانیوم بسیار کم بوده است ،باندهای ارتعاشی مربوط به آنها در طیف کاغذ
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مشاهده نمیگردد .همچنین ،تغییر خاصی در طیف کاغذ بعد از افزودن نانوذرات
دیاکسیدتیتانیوم وجود ندارد که این نتیجه تأییدی بر حفظ ساختار شیمیایی کاغذ در این
نمونههاست.

منودار 14
طیف  FT-IRمنونه های کاغذ قبل از پیرسازی،
(Aکاغذ  +چسب ،)CMC
( Atکاغذ  +چسب  + CMCدی-اکسیدتیتانیوم)

در نمودار15نیز طیفهای  FT-IRنمون ه آغشته به چسب بدون نانو ذرات  TiO2و
نمونه حاوی این ماد ه پس از پیرسازی مشاهده میشود .نتایج حاصل از این طیفها،
تفاوت قابل مالحظهای را در نمونههای کاغذ نشان نمیدهد که این امر نیز تأییدی بر
بیضرر بودن این مواد و عدم ایجاد تغییر در ساختار شیمیایی کاغذ است.

منودار 15
طیف  FT-IRمنونه های کاغذ پس از پیرسازی،
(Aکاغذ  +چسب ،)CMC
( Atکاغذ  +چسب  + CMCدی-اکسید تیتانیوم)

نتیجهگیریوجمعبندی

آزمون پیرسازی تسریعی بیولوژیکی که مهمترین آزمون در این پروژه محسوب میشود،
با استفاده از قارچهای آسپرژیلوس فالووس و نایجر به روش انتشار در محیط آگار ،در دو
شرایط متفاوت ،یکی در حضور نور مرئی و دیگری در شرایط تاریکی صورت پذیرفت.
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نتایج حاصل از این آزمایش نشان میدهد که نانوذرات دیاکسیدتیتانیوم در حضور نور
با توجه به خاصیت فتوکاتالیستی آن توانایی کنترل رشد قارچها را داشته اما در شرایط
تاریکی با توجه به مقادیر کم استفاده شده در چسب تأثير چندانی ندارد.
بررسی تغییر مقاومت چسبندگی چسبهای بهینهسازی شده در اثر افزودن مادة
فوق بیانگر کاهش میزان مقاومت چسبندگی تا اندازة محدودی است که متناسب با مقدار
مادة افزوده شده تغییر میکند .دلیل این کاهش قرارگیری این نانوذره بهصورت ذراتی
جامد در ساختار چسب بوده ،ولی مقدار آن به اندازهای نیست که اتصال مناسب قطعات
کاغذ بر روی هم را دچار مشکل کند.
بررسی تأثير چسبهای بهینهسازی شده بر روی کاغذ نیز در قالب آزمایشهای
مختلفی بر روی نمونههای کاغذ پوشش داده شده با چسب انجام شد .در ابتدا ،پیرسازی
تسریعی حرارتی -رطوبتی نمونهها انجام شد تا آزمونها بر روی نمونههای قبل و پس از
پیرسازی انجام شود و با یکدیگر مورد مقایسه قرار گیرند .بررسی  pHنمونهها قبل از
پیرسازی حاکی از آن است که حضور نانوذرات  TiO2در تغییر میزان  pHناچیز خواهد
بود(با افزایش بسیار کم به اندازه  .)0.1در نمونههای پیرسازی شده ،بهویژه در پیرسازی
دورة  12روزه ،کاهش محدود  pHنسبت به نمونههای قبل از پیرسازی مشاهده میشود.
این میزان کاهش در حدود  0.5است که میتواند در اثر تخریب شیمیایی کاغذ طی فرآیند
پیرسازی بهوجود آمده باشد .با باال رفتن مقدار  TiO2مقاومت کششی در نمونه کاغذ
پوشش داده شده با چسب افزایش مییابد که این افزایش بیشتر در اثر وجود نانوذرات
 TiO2است .در واقع ،باال رفتن مقاومت کششی نمونهها بهدلیل فیلم تشکیل شده از نانو
ذرات  TiO2در درون چسب بر روی کاغذ است.
بررسی فاکتور * Lدر آزمون رنگسنجی بیانگر مقدار جزئی کاهش در روشنایی
نمونهها قبل از پیرسازی در اثر افزودن نانوذرات دیاکسیدتیتانیوم است .با پیرسازی
نمونهها مقدار روشنایی نیز متناسب با دورة زمانی پیرسازی کاهش مییابد .فاکتور*، a
دیگر فاکتور مورد بررسی در تغییرات رنگی است که نشاندهندة سیر صعودی به سمت
قرمزی است ،هرچند این تغییر در اندازه جزئی است .این موضوع در نمونههای پس از
پیرسازی تا حدی تشدید شده است .نتیجة حاصل از بررسی فاکتور* bنشان دهندة تأثير
مثبت دیاکسید تیتانیوم در کنترل زرد شدن نمونههای کاغذ پوشش داده شده با  CMCقبل
و پس از پیرسازی است .بر اساس بررسی فاکتور * bمشخص شد رنگ کاغذهای پوشش
داده شده با چسب  CMCبدون هرگونه مادة افزودنی حتی قبل از پیرسازی به سمت
زردی تمایل دارد که این موضوع بهدلیل الیة چسب است .این مقدار زردشدگی کاغذ در
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همین نمونهها پس از پیرسازی بهشدت افزایش مییابد .وجود نانوذرات دیاکسیدتیتانیوم
میتواند بهشکل چشمگیری از زردشدگی کاغذهای پوشش داده شده با چسب ،چه قبل
و چه پس از پیرسازی جلوگیری کرده و میزان آن را کاهش دهد .در بررسی تغییرات
کلی رنگ( )Δ Eنیز با مقایسة تغییر ایجاد شده در نمونة آغشته به چسب بدون نانوذرات
دیاکسید تیتانیوم با نمونههای حاوی این ماده مشخص شد که نانو ذرات دیاکسیدتیتانیوم
میتواند بهطور مؤثری از تغییر رنگ نمونهها جلوگیری کند و تأثير مثبتی در کنترل این
فرآیند داشته باشد.
تحلیل طیفهای حاصل از آنالیز دستگاهی  FTIRنمونههای حاوی  TiO2در مقایسه
با نمونه چسب شاهد قبل از پیرسازی ،بیانگر عدم ایجاد تفاوت قابل مالحظهای در چسب
 CMCپس از افزودن نانو ذرات دیاکسید تیتانیوم است .همچنین ،جابهجایی پیوند Ti-O
در ناحیة  830 1-cmو ارتعاش کششی پیوند  C=Oبه فرکانسهای پائین در نمونه چسب
حاوی  ،TiO2نشان دهندة برقراری پیوند کوواالنسی و عدم تغییر ساختار چسب در اثر
این افزودنی است .آنچه از بررسی طیفهای نمونههای کاغذ پوشش داده شده با چسبها
قبل از پیرسازی بهدست آمد عدم تغییر در ساختار شیمیایی کاغذ در اثر افزودنیها را نشان
میدهد .این موضوع در رابطه با بررسی نمونه های پس از پیرسازی نیز بههمین صورت
است و در نهایت میتوان گفت افزودن این ماده در ساختار نمونهها تأثير منفی نداشته و
تغییرات قابل مالحظهای ایجاد نمیکند.
با توجه به نتایج بهدست آمده از آزمون پیرسازی بیولوژیکی و نتایج سایر آزمونها،
مقادیر بهینة نانوذرات دی اکسیدتیتانیوم پیشنهادگردید .چراکه مقادیر پائین  TiO2توانایی
کافی در کنترل عامل میکروارگانیسم را نخواهند داشت و از طرفی دیگر افزودن مقدار
بیشتر نیز باعث کاهش بیشتر میزان چسبندگی چسب شده و مناسب نخواهد بود.
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