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تأثیر افزودن نانوکایتوزان بر ویژگیهای فرایندی و کیفی
کاغذ چاپ و تحریر تهیهشده از الیاف بازیافتی
 مهدی رحمانینیا؛ استادیار ،گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ ،دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه تربیت مدرس ،نور
 خسرو حسینیان؛ دانشآموختة کارشناسی ارشد ،گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ ،دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه تربیت مدرس ،نور
 امیر خسروانی؛ استادیار ،گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ ،دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه تربیت مدرس ،نور

چکیده
بهبود فرایند تولید و ویژگیهای کاغذهای تهیهشده از الیاف بازیافتی از معضالت مهم صنایع کاغذسازی است .در این تحقیق  ،تقأثیر
افزودن نانوذرات کایتوزان بر کیفیت فرایند و محصول تولیدی از الیقاف بازیقافتی پقا و تحریقر بررسقی شقد .ریزسقاتتار بقودن
نانوکایتوزان و امکان دسترسی بیشتر به فضاهای بین اجزای سوسپانسیون تمیرکاغقذ در کنقار امتمقال نیونقددهی الکتروسقتاتیکی و
هیدروژنی از ویژگیهای این نانوذره محسوب میشود .به این منظور ابتدا نانوکایتوزان تهیه شد و ابعاد و شقک نقانوذرات بقهکمق
میکروسکو نیروی اتمی ( )AFMو میکروسکو الکترونی گسی میدانی ( )FE-SEMتأیید شد .تغییرات طیف مقادون ررمقز
نیز نس از تبدی کایتوزان به نانوکایتوزان بررسی و کاهش گروه  –NH2کقایتوزان و ایاقاد گقروههقای  –CONHبقر اثقر ورقو
واکنش بسپار شدن بین کایتوزان و متااکریلی
وزن تش

اسید تأیید شد .سپس نانوکایتوزان در پهار سطح ( 1/5 ،1 ،0/5و  2درصقد براسقا

تمیرکاغذ) استفاده شد .نتایج بیانگر رابلیت نانوکایتوزان در افزایش ویژگیهقای مققاومتی (شقات

هقای مقاومقت بقه

کشش ،ترکیدن و ناره شدن) و همچنین ویژگیهای فرایند تولید (آبگیری و ماندگاری نرمه و نرکننده در وررة کاغذ) نسبت به تیمقار
شاهد (بدون مادة افزودنی) بود .همچنین مقایسة نانوکایتوزان و کایتوزان در سطح مصرف یکسان ( 1درصقد براسقا

وزن تشق

تمیرکاغذ) نشاندهندة عملکرد یکسان دو نلیمر کاتیونی در ویژگیهای مقاومتی و عملکرد بهتر کایتوزان در ویژگقیهقای فراینقدی
است .همچنین هر دو نلی الکترولیت مزبور در سطح مصرف یکسان ( 1درصد براسا

وزن تش

تمیرکاغذ) از نشاستة کقاتیونی

عملکرد بهتری در ویژگیهای مقاومتی نشان دادند.
واژگان کلیدی :آبگیری ،کاغذ بازیافتی ،کایتوزان ،ماندگاری ،نانوکایتوزان ،ویژگیهای مقاومتی.

نویسندة مسئول ،تلفن09153010219 :

Email: rahmaninia@modares.ac.ir
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مقدمه

طبیعی محسوب میشود .بهنظر میرسد وجود گروههای

استفاده از افزودنیهای شیمیایی در نایانة تقر کاغذسقازی

هیدروکسیلی و بقهویقژه آمینقی در ایقن مقادة افزودنقی،

بهمنظور بهبود کیفیت محصقول یقا فراینقد تولیقد امقری

شرایط را برای ایاقاد انقوا نیونقد هیقدروژنی ،یقونی و

متداول است [ .]2 ،1این مسئله در الیاف بازیافتی بهعلت

متی کوواالنسی آماده کرده است .در سالهای اتیر تهیقة

آن از اهمیقت زیقادی برتقوردار اسقت.

نانوکایتوزان از کایتوزان مطرح شده و تاکنون کاربردهقای

بازیافت کاغذهای باطله بهطور معمول با افقزایش مققدار

متنوعی برای این محصول یافت شده اسقت .ازآناقا کقه

نرمهها همراه است .وجقود مققادیر زیقاد نرمقه در منقابع

نانوابعققاد شققدن ایققن بققایونلیمر بققهمعنققای ایاققاد برتققی

طرف مسئلة کاهش تولید (بهعلقت

ویژگققیهققای مثبققت (رابلیققت نفققوذ در فضققای دور از

رابلیت ماندگاری کم این نرمهها) را مطرح مقیکنقد و از

بین الیاف ،کاهش طول و عدم بقر هقم ریخقتن

شرایط تقا

الیاف بازیافتی از ی

طرف دیگر نهتنهقا سقب

مشقکالتی در تقوا

کاغقذ

دستر

شک گیری وررة الیاف نسبت بقه نلیمرهقای بلنقدزنایقر

میشوند ،بلکه در ویژگیهایی مانند آبگیری بهتصقو

کاتیونی و غیره) متفاوت بقا نلیمقر اولیقه اسقت ،بررسقی

در کاغذهایی با وزن نایة زیاد اتتالل ایااد میکنند .ایقن

تأثیر افزودن آن در عرصههای مختلف بهعنوان جایگزین

مسئله نشان میدهد که مدیریت مطلوب و استفادة بهینقه

کایتوزان همقواره مطقرح بقوده اسقت .ازایقنرو در ایقن

است .همچنقین

نژوهش ،ابتدا کایتوزان بهروش شیمیایی بقه نانوکقایتوزان

نباید فراموش کرد که الیاف بازیقافتی از نظقر فراینقدهای

تبدی شد و نقس از بررسقی ویژگقیهقای نانوکقایتوزان

از نرمهها در سیستم کاغذسازی مسا
کاغذسازی و عم تش

شدن (ندیدة شقاتی شقدن)

1

تولیدی ،تأثیر استفاده از آن بقر فراینقد تولیقد (وعقعیت

متفاوتی نسبت

آبگیری و ماندگاری نرمقه در گقذر اول) و ویژگقیهقای

به الیاف بکر دارند و بهطور معمقول بقا کقاهش فرفیقت

محصول تولیقدی (شقات

هقای مقاومقت بقه کشقش،

اتصال و واکشیدگی الیاف همراهاند [.]3

ترکیدن و ناره شدن) بررسی شد.

که روی آن صورت گرفته است ،توا

در این میان بهطور رطع استفاده از محصوالت طبیعی
از جهات مختلف نسبت به ترکیبات سقنتزی از اولویقت
تاصقققی برتقققوردار اسقققت .کقققایتوزان کقققه مشقققت
استی زدایقیشقدة کیتقین اسقت ،در تحقیققات متعقددی
بهعنوان افزودنی طبیعی به الیاف کاغذسازی افزوده شقده
است [ .]7-4اثر این ترکیق

بقر ویژگقیهقای مققاومتی

الیاف بازیقافتی نیقز بررسقی شقده اسقت [ .]8کقایتوزان
بقققایونلیمری بقققا سقققاتتار 2-amino-2-deoxy-ß-D-

 glucoseبققوده و از نظققر فراوانققی دومققین نلققیسققاکارید

مواد و روشها
تمیرکاغذ از کاغذهای باطلة کنارهبری سفید تهیه شد.
به این منظور براسا

دستورالعم TAPPI T200 sp-

 360 ،01گرم کاغذ باطلة (وزن تش ) مورد نظقر در
ی

فرف بهمدت  24سقاعت تیسقانده شقد .تهیقه و

رری سازی تمیرکاغذ با استفاده از آب یونزداییشقده
(هدایت الکتریکی  20میکقروزیمنس بقر سقانتیمتقر)
اناام گرفت .سپس عم رطعه رطعه کقردن تکقه هقای
بزرگ تیستورده کاغذ بقا دسقت اناقام گرفقت تقا
بهمنظقور نراکنقدهسقازی و نقاالیش در کوبنقدة والقی

1. Hornification
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اسققتاندارد T200 sp-01

( )Valley beaterبراسققا

آماده شود .تمیر ناالیش شدة ماصق  ،بقر روی الق

برای افزودن مواد شیمیایی ،ابتدا تشقکی تمیرکاغقذ
به  0/5درصد رسانده شد و با اسقتفاده از اسقید اسقتی ،
آن مقواد

مققش  ،200آبگیققری و در دمققای مققدود  4درجققة

 pHتمیرکاغذ در مدود  5/5تنظیم و متعارق

سانتیگراد نگهداری شد.

شققیمیایی مققورد نظققر افققزوده شققد .هققدایت الکتریکققی

کایتوزان مصرفی بهصورت نودر سقفید تهیقهشقده از

تمیرکاغذ رب از افقزوده شقدن مقواد شقیمیایی مقدود

شرکت سیگما-آلدریچ با درجة اسقتی زدایقی مقدود 85

 200 µS/cmاندازهگیقری شقد .نانوکقایتوزان در سقطوح

درصد و درجة نلیمریزاسیون کم ( 100-120کیلودالتون)

الیاف) در

بود .نانوکایتوزان براسقا

 1/5 ،1 ،0/5و  2درصد (براسا

وزن تش

روش اصقالحشقدة دمقورا و

شرایط ثابت (جدول  )1به تمیرکاغذ افزوده و نتقایج آن

آب مقطقر بقه

با نتایج ماص از کقایتوزان در همقین سقطوح سقنایده

کایتوزان با نسبت  10بقه  ،)w/v( 1اعقافه شقد و تحقت

شد .تیمار شاهد نیز بدون افزودن هیچگونة ماده شیمیایی

دمش گاز نیتروژن و مرارت ررار گرفت تا به دمقای 70

تهیه شد.

همکاران [ ]9تهیقه شقد .بقر ایقن اسقا

درجة سانتیگراد رسید و  2ساعت در این دما باری مانقد.
سپس محلقول متااکریلیق

جدول  .1شرایط افزودن مواد شیمیایی

اسقید  1درصقد بقهصقورت

رطرهرطره به مخلوط کایتوزان و آب مقطقر اعقافه شقد،
بهطوری که نسقبت متااکریلیق

اسقید بقه وزن تشق

کایتوزان  1به  )w/v( 1باشد .در ادامه ،اتتالط بهمدت 2
ساعت دیگر تحت دمش گاز نیتروژن ادامه یافت .سقپس
نرسولفید نتاسیم با نسبت  1به  20نسبت به وزن تشق
کایتوزان ،اعافه شد و فرایند بقهمقدت  2سقاعت تحقت
دمش گاز نیتروژن ادامه یافت .در مرملقة آتقر ،محلقول
ماص بهمدت  2ساعت در ممام آب یخ ررار گرفقت و
 pHمحلول بقا اسقتفاده از اسقید اسقتی

در مقدود 5/5

تنظقققیم شقققد .انقققدازة ذرات نانوکقققایتوزان از دسقققتگاه
تصقویربرداری نیقروی اتمقی مقدل Easy Scan 2 Flex

ساتت سوییس و نیز از میکروسکو الکترونی روبشقی
گسی میدانی  Tescanساتت پ

بررسقی شقد .بقرای

آنالیز شیمیایی نانوکقایتوزان تولیقدی نیقز ،طیقف مقادون
ررمقققز کقققایتوزان و نانوکقققایتوزان توسقققط دسقققتگاه
 FTIR SHMADZU 8400-Sماهز به  ATRتهیه شد.

pH

دور همزن بههنگام افزودن
زدن کایتوزان
مدت زمان هم
کایتوزان
درجة روانی خمیرکاغذ پایه

حدود 5/5
1000rpm
 1دقیقه
(350ml. )CSF

تهیة نمونههای کاغذ دسقتسقاز برنایقة اسقتاندارد
 TAPPI T205 sp-02اناام گرفت و وزن نایقة کاغقذ
دستساز  60گرم بر متقر مربقع در نظقر گرفتقه شقد.
بهمنظور اندازهگیری تصوصیات مکانیکی کاغذ ،ابتقدا
نمونهها براسقا

دسقتورالعم TAPPI T220 sp-06

آماده شدند .اندازه گیری شات

های مقاومت به نقاره

شقققدن ،ترکیقققدن و کشقققش بقققهترتیق ق

براسقققا

دسققتورالعم هققای  T403 om-02 ،T414 om-04و
 T494 om-01اسقققتاندارد  TAPPIاناقققام گرفقققت.
ماندگاری کق و رابلیقت آبگیقری از تمیرکاغقذ نیقز
بهترتی

براسقا

اسقتانداردهای TAPPI T 261cm-

 00و  TAPPI T 227 om-99محاسبه شد .در بررسقی
آماری نتایج ،از طرح کامالً تصادفی و آزمقون تازیقة
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واریانس استفاده شد .مقایسة میانگین بین تیمارهقا بقا

تولیدی کمتر از  100نانومتر و مداکثر فراوانی انقدازة

آزمون دانکن صورت گرفت

ذرات ،در محدودة  60-70نانومتر مشاهده شد.
تصوووی میک وسووکون اوکت ونوو روب وو

نتایج و بحث
تصوووی میک وسووکون نیوو وی ات وو

)AFM

نانوکایتوزان

FE-

 )SEMنانوکایتوزان
برای بررسی دری تر شک و ابعقاد ذرات نانوکقایتوزان از
روش  FE-SEMاستفاده شد .شک  2بهتقوبی سقاتتار

همان طور که در شک  1دیده می شود ،ابعاد نانوذرات

کروی ذرات با رطر نانومتری آنها را نشان میدهد.

شکل  .1تصویر حاصل از میکروسکوپ نیروی اتمی و دامنة اندازة نانوذرات کایتوزان

شکل  .2تصویر حاصل از میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی نانوذرات کایتوزان
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آناویز طیف مادون ق مز کایتوزان و نانوکایتوزان

کششی  C=Oموجود در گروه آمیدی باریمانقده نقس از

شک  3نشاندهندة طیف  FTIRکایتوزان و نانوکقایتوزان

فرایند دیاستیالسیون کیتین به کایتوزان نسبت داد [.]10

است .با توجه به طیقف کقایتوزان ،مقیتقوان بقه وجقود

بررسی طیف نانوکایتوزان ،بیانگر وجود نی هقای

متققارن cm-1

در طول موجهای  1728و  1558 cm-1است

گروههای آمینی و آمیدی اشاره کرد .نیق

مشخ

 3300-3400در وارققع همپوشققانی از ارتعققاش کششققی

که میتوان آن را به فرایند تولید نانوکایتوزان و ورقو

گروههای آمین آزاد ( )NH2و هیدروکسقی در کقایتوزان

واکققنش نلیمریزاسققیون بققین کققایتوزان محلققول و

است .همچنین نیق هقای محقدودة  890-1150cm-1را

متااکریلی

اسید و ایااد گروههقای  –CONHمقرتبط

میتوان بقه ارتعقاش کششقی نیونقد  C-O-Cدر زنایقرة

دانست [.]10

گلیکوزیدی بین منومرهای کایتوزان نسبت داد .نیق

در

عدد موجی  1589 cm-1را نیز میتوان مربوط به ارتعقاش
تمشی گروه  NH2متص به ملقه کایتوزان دانسقت کقه
در طیف مربوط به نانوکایتوزان ناندید شده اسقت .نیق
مشاهدهشده در  1743 cm-1را نیز میتقوان بقه ارتعقاش

خالصۀ تحلیل آماری نتایج
جدول  ،2تالصة نتایج تازیقة واریقانس تیمارهقا در
ویژگیهای بررسی شقده را نشقان مقیدهقد .مشقاهده
میشقود کقه تفقاوت تیمارهقا در سقطح  1درصقد در
تمامی ویژگیها معنیدار است.

شکل  .3طیف مادون قرمز کایتوزان و نانوکایتوزان

جدول  .2خالصة نتایج تجزیة واریانس ویژگیهای مکانیکی و فرایندی مورد بررسی
ویژگیها
منبع
تغییرات
تیمارها

شاخص مقاومت
به ترکیدن
2

()kPa.m /g
**

** معنيدار در سطح  1درصد خطا

شاخص مقاومت به
کشش ()N.m/g
**

شاخص مقاومت
به پاره شدن
2

()mN.m /g
**

آبگیری

ماندگاری نرمه و

(ml. )CSF

پرکننده (درصد)

**

**
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هیدروکسیلی دارند کقه بقا ایاقاد نیونقدهای امتمقالی

شاخصهای مقاومت به ک ش و ت کیدن
بر اسا

شک های  4و  ،5تیمار الیاف با نانوکقایتوزان،

الکتروستاتیکی ،هیدروژنی و کوواالنسی سقب

توسقعة

هقای

هرپه بیشتر نیوندهای بقین الیقاف مقیشقوند .امتمقال

مقاومت به کشش و ترکیدن نسبت به تیمار شاهد شقد.

میرود همین فراوانی گروههای عاملی واکنشدهنده در

البته این افقزایش در بعضقی از تیمارهقا پنقدان شقایان

نانوکایتوزان نگرانی از مانقدگار نبقودن نانوکقایتوزان در

توجه نبود .همچنین افزایش مصرف نانوکایتوزان نتقایج

هنگام تشکی وررة الیاف را برطقرف مقیکنقد و سقب

کایتوزان و نشاستة کاتیونی سب

بهبقود شقات

هقای مقاومقت بقه کشقش و ترکیقدن

مصول نتایج ذکرشده میشود .یافته های محققان دیگقر

داشققت .کققایتوزان و نانوکققایتوزان هققر دو بققر روی

نیز تأییدکنندة عملکرد مثبت کقایتوزان در افقزایش ایقن

منومرهای تود ،گروه هقای فقراوان آمینقی و همچنقین

مقاومت بوده است [.]4

مثبتی بر شات

شکل  .4تأثیر افزودن نانوکایتوزان ،کایتوزان و نشاسته بر شاخص مقاومت به کشش در کاغذهای بازیافتی (حروف التین گروهبندی دانکن
در سطح  1درصد خطا رانشان میدهند)

شکل  .5تأثیر افزودن نانوکایتوزان ،کایتوزان و نشاسته بر شاخص مقاومت به ترکیدن در کاغذهای بازیافتی(حروف التین گروهبندی
دانکن در سطح  1درصد خطا رانشان میدهند)
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اسا

تفکر استفاده از نانوکایتوزان ،ایاقاد امکقان

دسترسی به نلیمر برای مضقور در فضقاهای بیشقتر و
بهویژه فضاهای دور از دستر

شاخص مقاومت به پاره شدن
در شات

مقاومت به ناره شدن طول الیقاف ،مقاومقت

بین الیاف برای نلیمقر

ذاتی الیاف و وععیت نیوندی بقین الیقاف از مهقمتقرین

است .بهنظر می رسد این منظور محق شده است؛ امقا

عوام تأثیرگذار بر این ویژگیاند [ .]11دو عام ابتقدایی

ازآناا که سطح این فضاها در بین الیاف بسیار وسقیع

در این نژوهش در تمامی تیمارهقا از وعقعیت مشقابهی

است ،بقهنظقر مقیرسقد سقطوح مصقرف بیشقتری از

برتوردارند .ازاینرو تغییر در وعقعیت توسقعة نیونقدی

نانوذره برای ایااد اتصقاالت بیشقتر الزم باشقد .نکتقة

میتوانقد تقا مقدودی بقر ایقن ویژگقی اثرگقذار باشقد.

توجه در این زمینه امکان استفاده از درصدهای

هقای مقاومقت بقه ترکیقدن و

جال

همانطور که در شقات

بیشتر نانوکایتوزان نسبت به کایتوزان در سوسپانسیون

کشش مشاهده شد ،کایتوزان و نانوکایتوزان بقهعلقت دارا

تمیرکاغذ است .دلی این مطل  ،رابلیت نفوذ نانوذرة

بودن گروههقای عقاملی هیدروکسقیلی و آمینقی رابلیقت

کایتوزان (برتالف نلیمر کایتوزان که به امتمال زیقاد

افزایش نیونددهی بین اجزای سوسپانسیون تمیرکاغقذ را

بیشتر به سطح می پسقبد) اسقت؛ پراکقه نقیش بینقی

اسقت ،ایقن

دارند .همانطور کقه در شقک  6مشقخ

میشود در این مالت بهعلقت نفقوذ ،سقطح اشقبا از

وععیت در افقزایش شقات

نانوکایتوزان نشده و امتماالً نتانسقی زتقا نیقز مثبقت

نسبت به تیمار شاهد در تیمارهقای دارای نانوکقایتوزان و

نلیالکترولیت کایتوزان

کایتوزان نیز مشاهده میشود .البته افزودن  1درصقد وزن

نمیشود .در مقاب نفوذ نار

و اتصال به سطح الیاف با مثبت کردن سقریع نتانسقی
زتا سب

تش

مقاومقت بقه نقاره شقدن

تمیرکاغذ نشاستة کاتیونی تأثیری در افزایش این

کاهش مققدار مصقرف آن در سوسپانسقیون

ویژگی نداشقته اسقت .امتمقال مقیرود بازیقافتی بقودن

تمیقر) بقوده اسقت

طقرف و

(مداکثر تا  1درصد وزن تش

[ .]4به همین علت مقایسة عملکقرد بیشقترین مققدار

تمیرکاغذ و وجود مواد مزامم آنیقونی از یق

تعداد اندک گروههای آمینی در نشاستة کقاتیونی از علق

راب مصرف کایتوزان ( 1درصد وزن تشق

تمیقر)

این نتیاه باشند .همچنین سقطوح مختلقف نانوکقایتوزان

با همین مقدار مصرف از نانوکایتوزان جالق

تواهقد

اندک عملکرد بهتری نسبت به کقایتوزان از تقود نشقان

بققود .در مقایسققة عملکققرد کققایتوزان و نانوکققایتوزان

دادهاند .امتمال مقیرود ایقن نتیاقه بقه امکقان مضقور

تفاوت پنقدانی دیقده نمقیشقود و ایقن دو افزودنقی

نانوکققایتوزان بققهنسققبت کققایتوزان در فضققاهای دور از

عملکرد مشابهی نشان دادند .بهنظر میرسد ازآناا کقه

دستر

باشقد .بقین

نانوکایتوزان هنوز امکقان مققدار مصقرف بیشقتری در

سطوح مصرف نانوکقایتوزان (بقهجقز انقدکی تفقاوت در

تمیر دارد ،میتوان در صقورت نیقاز بقه رسقیدن بقه

سطح  0/5درصد) تفاوت پندانی مشاهده نمیشود.

مقادیر بیشتر مقاومتی از آن بهره گرفت.

بین اجقزای سوسپانسقیون منتسق
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شکل  .6تأثیر افزودن نانوکایتوزان ،کایتوزان و نشاسته بر شاخص مقاومت به پاره شدن در کاغذهای بازیافتی(حروف التین گروهبندی
دانکن در سطح  1درصد خطا رانشان میدهند)

ماندگاری کل مواد جامد

عملکرد بهتری از نانوکایتوزان داشت .همقانطقور کقه

شک  ،7وععیت تأثیر تیمارها بقر مانقدگاری نرمقه و

نیشتر بیان شد ،امتمال میرود کایتوزان رابلیت اتصال

نرکننده در وررة الیاف را نشان میدهد .رونقد در ایقن

به سطح الیاف بیشتری نسبت به نانوکقایتوزان (کقه در

ویژگققی بققا وعققعیت ویژگققی آبگیققری از تمیرکاغققذ

فضاهای بین الیاف نفوذ مقیکنقد) داشقته باشقد و بقا

همخوانی دارد .همانطور که مشقاهده مقیشقود همقة

ایااد بار مثبت سطحی در الیاف ،سب

جذب نرمههقا

تیمارهای اعمالشده (بهجز  0/5درصقد نانوکقایتوزان)

(که دارای سطح زیاد با بار منفیاند) میشود.

سب

افزایش ماندگاری نرمه نسقبت بقه تیمقار شقاهد

شدند .همان طور که در بخش رب بیقان شقد افقزودن
نلیمرهای کاتیونی به سوسپانسقیون تمیرکاغقذ سقب
ایاققاد تشققکی انققوا فققالک (بققه روشهققایی ماننققد
تنثیسازی ،وصلهزنی و ن زنقی) الیقاف بقا الیقاف و
الیاف با نرمهها میشود و بدین وسیله نرمهها که سطح
نیوندی مناسبی دارند نیز از اتصال با هم یقا بقا الیقاف
برای افزایش ماندگاری در وررة کاغذ سقود مقیبرنقد.
همچنین با افزایش مقدار مصقرف نانوکقایتوزان رونقد
ماندگاری افزایشی بوده است که با توجه بقه افقزایش
مقدار عام نیونددهنده یعنی نلیمر کاتیونی در محیط،
نیش بینینذیر است .همچنقین بقا مقایسقة کقایتوزان و
نانوکایتوزان در سطح  1درصد مصرف (براسا
تش

وزن

تمیرکاغقذ) مشقاهده مقیشقود کقه کقایتوزان

آبگی ی از ورقۀ اویاف
شک  ،8وععیت آبگیری از وررة تر الیاف را در مضور
کایتوزان و نانوکایتوزان نشان مقیدهقد .همقانطقور کقه
مشاهده میشود همة تیمارها عملکرد مناس تری نسقبت
به تیمار شقاهد داشقتند .ازآناقا کقه افقزایش نلیمرهقای
کاتیونی سب

تشدید تشکی انوا فقالک در تمیرکاغقذ

میشوند ،افزایش آبگیری بهعلت افزایش تشقکی فقالک
منطقی است .همچنین با افقزایش مصقرف نانوکقایتوزان،
مقدار آبگیری افزایش نشان داد .افزایش امتمقال تشقکی
فالک در درصقدهای بیشقتر مصقرف را مقیتقوان دلیق
دسققتیابی بققه ایققن نتیاققه دانسققت .همچنققین در مقایسققة
کققایتوزان و نانوکققایتوزان در سققطح مصققرف  1درصققد
(براسا

وزن تش

تمیرکاغذ) مشاهده مقیشقود کقه

کایتوزان عملکرد مناس تری داشته است.

تأثیر افزودن نانوکایتوزان بر ویژگیهای فرایندی و کیفی کاغذ چاپ و تحریر تهیهشده از الیاف بازیافتی
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شکل  .7تأثیر افزودن نانوکایتوزان و کایتوزان بر ماندگاری کل مواد جامد(حروف التین گروهبندی دانکن در سطح  1درصد خطا رانشان میدهند)

شکل  .8تأثیر افزودن نانوکایتوزان و کایتوزان بر آبگیری از ورقة الیاف(حروف التین گروهبندی دانکن در سطح  1درصد خطا رانشان می-
دهند)

نتیجهگی ی

تولید نسبت به نلیالکترولیت کایتوزان کاهش مییابد.

نتقققایج بیقققانگر رابلیقققت نانوکقققایتوزان در افقققزایش

ازآناا که برتالف کایتوزان میتوان از سطوح بیش از

ویژگی های مقاومتی و ویژگی های فرایند است .به نظر

 2درصققد نانوکققایتوزان بهققره بققرد ،در صققورت نیققاز،

میرسد رابلیت نفوذ این نقانوذرات در فضقاهای بقین

می تقوان بقه مققادیر بسقیار بیشقتری از ویژگقی هقای

الیاف و نرمهها که بهطور معمول دور از دسقتر انقد،

فرایندی و مقاومتی دست یافت .همچنین کقایتوزان و

تأثیر مهمی در این زمینه دارد .البته ایقن رابلیقت نفقوذ

نانوکایتوزان در مقایسه با نشاسقتة کقاتیونی در سقطح

هرپنققد امکققان دسققت یققافتن بققه بخققشهققای دور از

تمیرکاغقذ)

دستر

را افزایش می دهقد ،بقهعلقت کقاهش امکقان

ن زنی تا مدودی تأثیرش در بهبود ویژگیهای فرایند

مصرف یکسقان ( 1درصقد وزن تشق

ویژگیهای مقاومتی را بهبود بیشتری بخشیدند.
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