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مقايسة فیلم نانوالیاف سلولز تولیدی به روش هواخشک و
خألخشک حاصل از خمیرکاغذ کرافت رنگبرینشدة پوست کنف
 پژمان رضایتی چرانی؛ اسالادیار روه اسای خمیر و کاغذ ،دانوکدة جسگاداری و محی زیسر  ،دانورگاه ارسعالی خراتم ا نبیرا
بهبهان ،بهبهان ،ایران
 محمدرضا دهقانی فیروزآبادی؛ دانویار روه اسای خمیر و کاغذ ،دانوکدة اسای چو و کاغذ ،دانوگاه عبوص کواورزی و مسراب
طبیعی ر ان ،ر ان ،ایران

چکیده
الیاف سلقلز نانقیی ریلهشده از خمیرکاغذ کرایت رنگبر نشدة پقست کنف تهیه و پةس از سةاخت یةیلم ةا نانقالیةاف
سلقلز قاخشک و خألخشک ویژگی ا کششی آن ا بررسی شد .قابلیت خمیرکاغذ رنگبر نشدة پقسةت کنةف بةرا
تقلید نانقالیاف سلقلز با استفاده از میکروسیابکننده مناس

است؛ به طقر که استفاده از تعلیق خمیرکاغذ با خشةکی 5/5

درصد نیز قابلیت تقلید نانقالیاف سلقلز را دارد .تصقیر میکروسکقپ الکترونی ع قر نشاند ندة تقلید نانقالیاف سلقلز با
ابعاد کمتر از  100نانقمتر بقد .اگر ه دانبیت ییلم خألخشک بیشتر از قاخشک بقد ( 1105در میایبه با  1007کیلةقگر
بر متر مکع ) ،شاخق میاومت به کشا ییلم قاخشک بیشتر از خألخشةک بةه دسةت آمةد ( 148در میایبةه بةا 140
نیقتنمتر بر گر ) .مینین میاومت کششی ،شاخق انری جذ

کششی ،و درصد کرنا ییلم قاخشةک نیةز بیشةتر از

ییلم خألخشک بقد .مدوب کشبانی ییلم نانقالیاف سلقلز خألخشک بیشتر از قاخشک بقد که انتظةار مةیرود مةرت

بةا

بیشتربقدن دانبیت آن باشد.
واژگان کلیدی :پقسةت کنةف ،خمیرکاغةذ کرایةت رنةگبةر نشةده ،سةلقلز نانقیی ریلةهشةده ،یةیلم نانقالیةاف سةلقلز،
میکروسیابکننده ،ویژگی ا میاومتی.

 نویسسدة مسئول تبفن ،09111851546 :فاکس06712221663 :

Email: rezayati@bkatu.ac.ir
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مقدمه

اخیراَ بررسی شده که نشاند ندة دستاورد ا جالة

کنف 1گیا ی یکساله از خانقادة مالقاسه 2است .ایةن

تةةةةقجهی اسةةةةت [9ة  .]11در واقةةةةع نانقالیةةةةاف

گیاه بقمی آیرییا خصقصةیاتی مشةابه پن ةه و جةقب

لیگنقسلقلز میتقاند با استفاده از پیاتیمار مناسة

دارد .مدب است این گیاه به منزل یکی از منابع غیةر

و به دن اب آن مگنساز با یشار زیةاد تقلیةد شةقد.

قبی جهةت تهیة خمیرکاغةذ در ببةیار از نیةاط

معمةق ج نانقسةلقلز یةه یةهشةده بةه طةقر کامةل از

جهان ،بهویژه مالز و تایلند ،کشت میشقد .این گیاه

خمیرکاغذ کنف ،مشةابه خمیرکاغةذ ةق  ،حةاو

در مناطق مختلف ایةران ،از جملةه گرگةان و ورامةین،

میکروالیاف بلند (در دامن میکرومتةر) و نةازک (قطةر

قابل کشت است [ .]1اخیراج به استفاده از کنف ،به مثاب

20ة  100نانقمتر) است که ظا ر ببیار بة ناک و

جایگزین مقاد اولی لیگنقسةلقلز

ةقبی بةرا تهیة

یبمانند دارد [ 12و .]13

خمیرکاغذ ،تقجهی ویژه میشقد [2ة  .]6ط ق تازهترین

تازهترین تویییاب نانقیناور در زمین نانقسلقلز

گزارش ا تقلید جهانی الیاف ط یعةی ،تقلیةد جهةانی

از یک سق بر یایتن روش ا تقلید با مصرف حداقل

کنف  1/6درصد است که پس از پن ه و جقب بیشترین

انری بةه صةقرب کارآمةد ،شةامل انةقاع تیمار ةا

میدار را به خقد اختصاو مید د [.]7

ییزیکی و شیمیایی و آنزیمی ،ق ةل از مگةنسةاز ،

به نظر میرسد یناور نانق زنةدگی انبةان را در
آینده تغییر خقا د داد .ال ته نقز آثار و تقانمند

ا

متمرکز شدهاند و از سةقیی دیگةر بةه دن ةاب اصةالح
خصقصةةیاب الیةةاف سةةلقلز نانقیی ریلةةهشةةده بةةرا
ةا بةالیقة

نانقیناور در زمین تقلیداب نانقالیاف سةلقلز کةامالج

کاربرد ا خاو با تقجه بةه تقانمنةد

قابل پیابینی نیبت .با تقجه به منشأ ط یعی ،بةدیهی

آنانةةد [ .]14 ،10 ،9 ،8کاربرد ةةا گةةزارششةةده در

است که نانقالیاف سلقلز مقاد کامالج دوستدار موی

مةةقارد ث ةةت اختةةراع تقلیةةد و کةةاربرد الیةةاف سةةلقلز

زیبت و زیبتتخری پذیرند که ضمن جایگزینی با

نانقیی ریلهشده از مصارف غذایی و پخا /امقلبیقن،

برخی تیقیتکننده ةا مصةنقعی مةیتقاننةد از بةار

پزشکی ،داروساز  ،و بهداشتی /جا(

آلةةقدگی موةةی زیبةةت بکا نةةد .در تهیة نانقالیةةاف

در انقاع نانق ندسازه ا و کاغذ و میقا گبترده است.

سلقلز ،تاکنقن ،عمدتاج از خمیرکاغذ رنةگبةر شةده،

بررسةةی ویژگةةی ةةا نانقالیةةاف سةةلقلز بةةه صةةقرب

حاصل منابع لیگنقسلقلز مختلف ة مانند پن ه ،3کنف

سقسپانبیقن یا یب عمةدتاَ از طریةق ارزیةابی میةزان

ند  ،4کنف ،کتان ،گند  ،بام ق غنةدر قنةد ،الیةاف

آ  ،ویژگةی ةا ربقلةقی  ،و

بةةاکتر  ،سةةاق مةةقز ،الیةةاف ةةق

پهةةنبرگةةان و

تیرگی ،میزان جةذ

تا بهکارگیر

تصاویر الکترونی انجا میشقد .بررسی ویژگةی ةا

سقزنیبرگانة استفاده شده است [ .]8تهیة نانقالیةاف

نانقالیاف سلقلز در حالت ییلم ،که به آن معمق َ ییلم

سلقلز از خمیرکاغذ رنگبر نشدة منابع لیگنقسلقلز

نانقالیاف سلقلز گفتةه مةیشةقد ،بةا مطالعة خةقاو
ییزیکیة مکانیکی انجا میگیرد .در این توییق الیاف

1. Hibiscus cannabinus L.
2. Malvaceae
3. Cotton
4. Jute

سلقلز نانقیی ریلهشده از خمیر کرایت رنگبر نشةدة
کنف تهیه و ییلم ا نانقالیاف سةلقلز خألخشةک و

مقایسة فیبم نانوالیاف سبولز تولیدی به روو هواخوخ و خ خوخ حااا از خمیرکاغذ کراف رنگبرینودة پوس کسف

قاخشةةةک سةةةاخته شةةةد .سةةةپس ،ویژگةةةی ةةةا

مایع پخت با آ
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گر شبةت وشةق شةد .بةر اسةاس

میاومت ا کششی آن ا ارزیابی شةد .ویژگةی ةا

استاندارد تاپی ،آییننام شةمارة  ،T236 cm-85عةدد

ربقلقی و تصاویر الکترونی ق الَ منتشةر شةده اسةت

کاپا خمیرکاغذ حاصل از پقست کنف اندازهگیةر

[ 15و .]16

شد .بازده خمیرکاغذ حاصل از پقست کنةف نیةز بةه
روش وزنی  52/5درصد اندازهگیر شد.

مواد و روشها

تیمااار آنزیماای خمییکاغااذ باایای توایااد

مواد
کنف استفاده شده در این توییةق از مرکةز تویییةاب

نانواایا

کشاورز و منابع ط یعی استان تهران ة ورامةین تهیةه

ابتدا درج روانی خمیرکاغذ حاصل در اثر پا یا بةا

شد .پس از انتیاب ساقه ةا قطةعشةده و جةداکردن

پا یشگر پیافآ از  700به  400میلیلیتر ،استاندارد

پقست از ساقه ،نمقنه ایی با طقب  4سانتیمتةر تهیةه

کانادا ( ،)CSFتیلیل داده شد .برا تیمار آنزیمی 100

شد.

گر خمیرکاغذ خشک ابتدا تا  4درصد خشکی رقیةق
شد و سپس به آن مولقب بایر بةا  7 pHاضةایه شةد.

خمییکاغذسا ی پوست کنف
خمیرکاغذساز پقست کنف به روش کرایت انجةا
گریت .مایع پخت مقرد اسةتفاده شةامل یدروکبةید
سةةدیم ( )NaOHو سةةقلفید سةةدیم ( )Na2Sو آ
معمقلی بقد .دما و زمان پخت به ترتیة

 180درجة

سانتیگراد و  150دقییه نیز سقلفیدیته و قلیاییت یعاب
به ترتی

 15درصد و  108گر در لیتر در نظر گریته

شد .پخت در یک دیگ  21لیتر آزمایشگا ی انجةا
شد .دیگ پخت شامل یک گر کنندة الکتریکةی ،یةک
مقتقر مورک ،و سیبتم ا اندازهگیر دمةا و یشةار
است .در این توییق ،برا

سلواز

ر عمل خمیرکاغذسةاز

معادب  500گر نمقنةه پقسةت کنةف کةامالج خشةک
داخل دیگ پخت ریخته شد .سپس ،مایع پخت به آن
اضایه و در آن ببته شد .نب ت مةایع پخةت بةه وزن
خشک پقست کنف  10به  1در نظر گریته شد .مدب
زمان رسیدن دما دیگ بةه دمةا بیشةین پخةت 60
دقییه بقد .خمیرکاغذ ا پختهشده تةا حةذف کامةل

بةةرا تهیةة مولةةقب بةةایر ،از منقیبةةفاب پتاسةةیم
( )KH2PO4و یبفاب د سدیم ( )Na2HPO4استفاده
شد .از منقیبفاب پتاسیم با وزن ملکقلی  136/09گر
و از یبفاب د سدیم با وزن ملکقلی  146/96گر به
ترتی

به میدار  11و  9میلیمقب استفاده شد.
 1000میلةةیلیتةةر آ

میطةةر بةةا دمةةا  50درجة

سانتیگراد آماده و میادیر مقاد شةیمیایی یةقق بةه آن
اضایه شد .سپس ،خق

م زده شةد تةا کةامالج حةل

شقد .بعد از این مرحله pH ،آن کنترب شد تا حدود 7
باشد .به کمک میکروپیپةت دیجیتةالی میةدار 0/1667
میکرولیتر به ازا

ةر گةر خمیةر خشةک از آنةزیم

اندوگلقکاناز 1برداشته و به مولقب بةایر اضةایه شةد.
سپس ،مولقب یقق به خمیرکاغةذ اولیةه ،کةه درصةد
خشکی حدود  10داشت ،اضایه و م زده شةد و بةا
ایزودن آ

اضایی درصد خشکی نهایی به  4رسةانده

1. Monocomponent endoglucanase (Novozym 476,
)Novozym A/S
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شد .سةپس ،سقسپانبةیقن آمةادهشةده داخةل کیبة
نایلقنی ،که سه وزن یلةز بةه زیةر آن متصةل بةقد،
ریخته شد و سر کیبه با اتقپرس مبدود شةد .کیبة
موتق خمیرکاغذ داخل حما آ

با دما  50درج

مشروح این ت دیل در (یل میآید:
میدار خمیرکاغذ با آ
 1درصد رقیق شد .متناس

میطر به خشکی حدود
با حجم سقسپانبیقن بةه

خمیرکاغذ رقیقشده ،یدروکلریک اسید  0/01مةق ر

سانتیگراد برا مةدب  120دقییةه قةرار گریةت .در

اضایه شد .با ایزودن یدروکلریک اسةید بیشةترpH ،

مدب مذکقر ،ر  30دقییه یک بار کیبةه نةایلقنی از

سقسپانبةةیقن بةةه عةةدد  2رسةةانده شةةد .سةةپس،

بیةةرون آورده و تکةةان داده شةةد و مجةةدداج داخةةل

سقسپانبیقن به مدب  30دقییه توت مةان اسةیدیته

حما مذکقر قرار گریت .پةس از اتمةا  120دقییةه،

باقی ماند .با آ

میطر کایی خمیرکاغةذ شبةتوشةق

خمیر از کیبه خارو و با کمک کاغذ صایی درجة 3

شد تا دایت الکتریکی 1آ

آ

و قیف بقخنر با حدود  2لیتر آ

میطر شبةتوشةق

خروجةی از خمیرکاغةذ

بةةه کمتةةر از  5 μS/cm 2برسةةد .مجةةدداج خمیرکاغةةذ

داده شد .مجدداج  2لیتةر مولةقب بةایر مشةابه شةرای

شبتهشده به خشکی  1درصد رقیق شد و بةه منظةقر

مرحل نخبةت آمةاده و خمیرکاغةذ درون آن ریختةه

رسیدن  pHآن به  ،9بیکربنةاب سةدیم  0/001مةق ر

شد .پس از رساندن درصد خشکی خمیر به  ،4مشابه

اضایه شد (در صةقرب نرسةیدن  pHبةه حةدود  9از

مرحل اوب داخل کیب نةایلقنی ریختةه شةد .سةپس،

یدروکبةةید سةةدیم  0/01درصةةد اسةةتفاده مةةیشةد).

کیبة حةةاو خمیةر بةةه حمةةا بةا دمةةا  90درجة

سقسپانبیقن حاصةل بةه مةدب  30دقییةه بةا مةان

سانتیگراد منتیل و به منظقر اطمینةان از ازبةینریةتن

شرای باقی ماند (در صقرب کا ا  pHبةه کمتةر از

آنزیم  40دقییةه در آنجةا نگةهدار شةد .در نهایةت،

 ،9یدروکبید سةدیم اضةایه مةیشةد) .پةس از آن،

خمیرکاغذ پس از شبتوشةق جهةت اسةتفاده بةرا

سقسپانبیقن مثةل مرحلة اوب بةا آ

مراحل بعد در یخیاب نگهدار شد.

شبتوشق شد تا ةدایت الکتریکةی آن بةه کمتةر از

تبدیف یونهای کلسیمی تیکیبات خمییکاغذ

میطةر یةراوان

 5 μS/cmبرسد.

عبور خمییکاغذ ا میكیوسیا کنند جهات

به یونهای سدیمی
به طقر کلی خمیرکاغذ برا ع قر از میکروسیابکننده

تواید اایا

( مگنساز) با جةایگزینی یةقن ةا کلبةیمی قابةل

از خمیرکاغذ ا بهدستآمده از پقست کنف ،پس از

جةةایگزین ،بةةه وسةةیل یةةقن ةةا سةةدیمی ،بةةه دلیةةل

مرحل ت دیل به سةدیمی و بةه دن ةاب آن  10000دور

واکشیدگی بیشتر ،بهتةر پاسةم مةید ةد [ .]17بةدین

پةةا یا ،سقسپانبةةیقن خمیرکاغةةذ بةةا خشةةکی 5/5

منظقر ،با ایزودن یدروکلریک اسید بةه خمیرکاغةذ،

درصةةد آمةةاده شةةد .در ایةةن توییةةق ،جهةةت ع ةةقر

یدروینی جایگزین شد

سقسپانبةةیقن خمیرکاغةةذ از دسةةتگاه مگةةنسةةاز

یقن ا کلبیمی با یقن ا

سلواز نانوفیبییلهشد

و سپس بةا ایةزودن بةیکربنةاب سةدیم ()NaHCO3
یقن ا سدیمی جایگزین یقن ا

یدروینی شدند.

1. Conductivity
2. MicroSiemens
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میکروسیابکننده ،ابتدا از اتاقک ایی بةا قطةر داخلةی

اتاق کلیما با دما  23درج سانتیگراد و رطقبت 50

 400بةةه  200در سةةه مرحلةةه و بعةةد از  200بةةه 100

درصد قرار گریت تا خشک شقد.

میکرون در پنج مرحله استفاده شةد .در ایةن توییةق،
یشار دستگاه برا اتاقک ةا  400بةه  200میکةرون
 80تا  90مگاپاسکاب و برا اتاقک ا  200بةه 100
میکرون  160تا  170مگاپاسکاب تنظیم شد .موصةقب
تقلیةةد  ،کةةه نانقسةةلقلز یةةا بعضةةاج الیةةاف سةةلقلز
نانقیی ریلهشده نامیده مةیشةقد ،بةرا سةاخت یةیلم
نانقالیاف سلقلز به کار ریةت .تقضةیح اینکةه درصةد
رقیقتر نانقسلقلز ،پس از رقیقساز  ،به کمک ع ةقر
از مگنساز بدون یشار با اتاقک ا کق کتر تهیة
شد.

فیلم خألخشک
ابتدا سقسپانبیقن الیةاف سةلقلز نانقیی ریلةهشةده بةا
به درصد خشکی  0/1رسةانده شةد و بةه

ایزودن آ

مدب  5دقییه با سةرعت  500دور در دقییةه ةم زده
شد .سپس 90 ،میلیلیتر سقسپانبةیقن الیةاف سةلقلز
نانقیی ریلهشةده درون اسةتقان مخصةقو ،بةا کاغةذ
صایی دارا منایذ  0/65میکرونی در کف آن ،بهآرامی
ریخته شد .برا ریختن سقسپانبیقن درون اسةتقانه،
سعی شد با کمک میلها سقسپانبیقن طقر
شقد که ح ا

دایت

قا درون آن ایجةاد نشةقد .مینةین

میكیوسكوپ ااكتیونی عبوری

سعی شد استقان مذکقر کةامالج عمةقد نگةاه داشةته

مشا داب میکروسکقپ الکترونةی ع ةقر در ولتةای

شقد تا ضخامت ییلم نهایی در نیاط مختلف یکبةان

 150کیلقواب از نانقالیاف کنةف بةا مةدب ییلیةپس،1

تشکیل شقد .سپس ،با ایجاد خأل ،آ

سقسپانبیقن تا

ساخت کشقر یاپن ،در پارک یناور دانشگاه تهةران

حد تشکیل یک ییلم تر به مدب  4ساعت مکا شد.

انجةةا شةةد .بةةرا ایةةن منظةةقر ،ابتةةدا یةةک قطةةره

یةةیلم از کاغةةذ صةةایی جةةدا و در جایگةةاه خةةاو

سقسپانبیقن رقیقشدة الیاف سةلقلز نانقیی ریلةهشةده

استقانهشکل مهار شةد و در دمةا حةدود  51درجة

رو سطح یک پقشا کربنی قرار داده شد و پس از

سانتیگراد به مدب  8ساعت داخل آون خشک شةد.

خشکشدن برا تصقیربردار به کار ریت.

ییلم خشکشده از حالت مهار خارو شد و بةه اتةاق

تهیة فیلم نانواایا

سلواز

کلیما انتیاب یایت تا ویژگی ا آن تعیین شقد.

فیلم هواخشک

تعیین ویژگیهای فیلم نانواایا

ابتدا سقسپانبیقن الیةاف سةلقلز نانقیی ریلةهشةده بةا

ضخامت ییلم نانقالیاف سلقلز تهیهشده ،ط ق آییننام

ایزودن آ

به درصد خشکی  0/2رسةانده شةد و بةه

سلواز

شةمارة  T 404 om-97اسةتاندارد تةاپی ،بةا دسةتگاه
3

مدب  5دقییه با سرعت  500دور در دقییه ةم زده و

ضخامتسنج تیجةیتةی بةا دقةت  0/01میکرومتةر

درون ظرف 2مخصقو ریخته شد .سپس ،ظةرف در

تعیین شد .اندازهگیر ویژگی ا کششةی (شةاخق
میاومت به کشا ،کرنا در نیط شکبت ،شةاخق

1. Philips CM30 Analytical Transmission Electron
Microscope
2. Petri Dish

3. Preset Measurement Length TJT Teknik AB
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انةةری کششةةی ،میاومةةت کششةةی ،مةةدوب

از نانقالیةةاف ةةا تقلیةةد تمایةةل بةةه ب ة یدن بةةه

کشبةةانی ،و شةةاخق سةةفتی کششةةی) یةةیلم ةةا

یکدیگر و تشکیل رشته ا ضخیمتر دارند [ ]18که

نانقالیاف سةلقلز ط ةق اسةتاندارد ایةزو  12005انجةا

بعضةاج در شةةکل  1قابةةل تشةةخیق اسةةت .نانقالیةةاف

گریت .نمقنةه ةا بةه عةرط  6میلةیمتةر و طةقب 5

سلقلز از سقسپانبیقن خمیرکاغذ بةا درصةد خشةکی

سانتیمتر با گقشه ا قابم برش داده شد .یاصةل دو

بةةین  1تةةا  5/5تقلیةةد شةةد .بررسةةی خصقصةةیاب

د ان تث یت نمقنه نیةز  30میلةیمتةر تنظةیم شةد .در

سقسپانبیقن ةا بةهدسةتآمةده بةه صةقرب یب از

نهایت ،ویژگی ا کششی در کرنا  1میلةیمتةر بةر

میکروسیابکننده نشاند ندة دستیةابی بةه نانقالیةاف

دقییه با دستگاه زوبیک 2تعیین شد.

سلقلز در م مقارد بقد [.]15

فیلم نانواایا

یافتهها و بحث
تصاویی ااكتیونی نانواایا

سلواز

الیاف پقست کنةف ،کةه در حالةت معمةقلی قطةر
حةةدود  16میکةةرون دارنةةد [ ،]1پةةس از ع ةةقر از
میکروسیابکننده به نانقالیایی با ابعاد زیر  100نةانقمتر
ت دیل شدند که در تصةقیر میکروسةکقپ الکترونةی
ع قر (شکل  )1بهخقبی قابل تشخیق است .برخی

سلواز

دو نةةةقع یةةةیلم نانقالیةةةاف سةةةلقلز ( قاخشةةةک و
خألخشک) از نانقسلقلز تقلید ساخته و ویژگی ا
ییزیکی و مکانیکی آن ا اندازهگیر شد (جةدوب .)1
نمقدار میاومت به کشا یک یةیلم نانقالیةاف سةلقلز
قاخشةةک کنةةف از بةةا

نمقنةةه جهةةت درک بهتةةر

تقضیواب در شکل  2میآید.

21

شکل  .1تصویر میکروسکوپ الکترونی عبوری نانوالیاف سلولز حاصل از خمیر کرافت رنگبرینشدة پوست کنف

1. ISO/FDIS 1924-3:2005E
2. Zwick material tester, T1-FRxxMOD.A1K, model 2005
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جدول  .1ویژگیهای فیلم نانوالیاف سلولز حاصل از خمیرکاغذ کرافت رنگبرینشدة پوست کنف

ییلم نانقالیاف سلقلز

ویژگی

قاخشک

خألخشک

گرامای ()g/m2

30/2

58/6

دانبیت ظا ر ()kg/m3

1007

1105

شاخق میاومت کششی ()Nm/g

148

140

میاومت کششی ()Mpa

155

149

6

4/9

شاخق سفتی کششی ()MNm/kg

8/86

8/96

مدوب کشبانی ()Gpa

8/ 9

9/9

519

415

کرنا در نیط شکبت ()%

شاخق جذ

انری کششی ()MJ/kg

شکل  .2منحنی مقاومت به کشش فیلم نانوالیاف سلولز هواخشك

ییلم ا نانقالیاف سةلقلز ،بةهرغةم عةد اعمةاب

نانقالیاف سلقلز ،به دلیل وجقد ش ک پیقند یدروینیِ

پرس در تقلید آن ا ،در میایبه با کاغذ ا معمةقلی،

بهشدب گبترده در ساختار آن ةا ،مةقاره بیشةتر از

که توت پرس قةرار مةیگیرنةد ،بةا وزن پایة برابةر،

کاغذ است که بةا ایةزایا شةمگیر سةطح و نیةاط

دانبةةیت بیشةةتر دارد [ .]16میاومةةت ةةا یةةیلم

تماس الیاف پس از ت دیل به نانقالیاف ایجاد میشقد.
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ال ته ،میاومت ییلم نانقالیاف سلقلز ساختهشده عمةدتاج

 146نیقتنمتر بةر گةر گةزارش دادنةد کةه کمتةر از

به میزان نةانقیی ریلةهشةدن خمیرکاغةذ ببةتگی دارد.

شاخق ییلم نانقالیاف سلقلز ساختهشده از نانقالیةاف

ضمن اینکه آثار ترکی

کنف توییق حاضر ( 140تا  148نیقتنمتر بةر گةر )

شیمیایی و مقریقلقی اولیة

است.

الیاف خمیرکاغذ نیز در درجاب بعد حةابز ا میةت

جدوب  2میادیر میاومت به کشا ییلم نانقالیاف

است ] 8و .[19
بر اساس نتایج جةدوب  ،1شةاخق میاومةت بةه

سلقلز تقلید در این توییق را در میایبةه بةا نتةایج

کشا ییلم نانقالیاف سةلقلز حاصةل از کنةف (140ة

تویییاب موییان پیشین نشان مید ةد .میاومةت بةه

 148نیقتنمتر بر گر ) بیشتر از شاخق میاومةت بةه

کشا ییلم نانقالیةاف سةلقلز حاصةل از خمیرکاغةذ

کشا کاغذ ا متداوب به دست آمد که در دامن 10

رنگبر نشدة پقست کنف تیری اج برابر و حتی بیشةتر

تةا  100نیةقتنمتةر بةر گةر اسةت ] .[20سةیقرود و

از یةةیلم نانقالیةةاف سةةلقلز حاصةةل از خمیرکاغةةذ

استینیقس ] [20طةی تویییةی شةاخق میاومةت بةه

رنگبر شدة پهنبرگان و سقزنیبرگةان اسةت .ایةن

کشا ییلم نانقالیةاف سةلقلز حاصةل از خمیرکاغةذ

میاومت مینین تیری اج برابر بةا میاومةت بةه کشةا

سقلفیت کامالج رنگبر شدة نقبل را در دامن  129تةا

سلقیان به میدار  104تا  154مگاپاسکاب است ].[20

جدول  .2مقاومت به کشش فیلم نانوالیاف سلولز تولیدی به روش خألخشك حاصل از منابع لیگنوسلولزی مختلف

مادة لیگنقسلقلز مصریی برا تقلید ییلم نانقالیاف سلقلز

میاومت به کشا
()MPa

سیبتم تقلید

من ع

خمیرکاغذ کرایت رنگبر نشدة پقست کنف

133ة 166

میکروسیابکننده

در این توییق

خمیرکاغذ کرایت رنگبر نشدة پقست کنف ( قاخشک)

140ة 180

میکروسیابکننده

در این توییق

خمیرکاغذ کرایت رنگبر نشدة سقزنیبرگ

120

ولی بیتر1

[]9

خمیرکاغذ کرایت رنگبر شدة سقزنیبرگ

105

ولی بیتر

[]9

خمیرکاغذ سقلفیت رنگبر سقزنیبرگ

154-104

میکروسیابکننده

[]20

خمیرکاغذ سقلفیت رنگبر سقزنیبرگ

211

میکروسیابکننده

[]21

ترمقمکانیکی سقزنیبرگ

55

ولی بیتر

[]9

214-129

میکروسیابکننده

[]22

خمیرکاغذ کرایت رنگبر شده پهنبرگ

91

ولی بیتر

[]9

خمیرکاغذ سقدا رنگبر شدة کاه برنج

77

سقپر آسیا

[]23

خمیرکاغذ کرایت رنگبر شدة باگاس

110

سقپر آسیا

[]24

حلشقنده سقزنیبرگ

1. Valley Beater
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بر اساس نتایج جدوب  ،1میایب دانبیت ییلم ا

سةةقزنیبةةرگ در موةةدودة 10/4ة  13/7گیگاپاسةةکاب

نانقالیاف سلقلز قاخشک و خألخشک نشان مید د

گزارش شده اسةت [ .]25سةیقرود و اسةتینیقس نیةز

دانبیت ییلم ا نانقالیاف سلقلز قاخشک حدود 13

مدوب کشبانی ییلم ا نانقالیاف سةلقلز خألخشةک

درصد کمتر از خألخشک است .این عامل مةیتقانةد

حاصةةةل از خمیرکاغةةةذ سةةةقلفیت نقبةةةل کةةةامالج

از یةیلم

رنگبةر شةده را 15/7ة  17/5گیگاپاسةکاب گةزارش

نانقالیاف سلقلز باشد که در حالت خألخشک وجةقد

کردنةةد [ .]20بةةه نظةةر مةةیرسةةد ،تفةةاوب میةةادیر

دارد .مینین درصد کرنا ییلم ا نانقالیاف سلقلز

بهدستآمده در این توییق با نتایج دو توییق یادشده

قاخشک در میایبه بةا یةیلم ةا نانقالیةاف سةلقلز

ناشی از تفاوب گقنةه و روش آمةادهسةاز الیةاف و

ناشی از ن قدِ مکا اولیه جهةت خةروو آ

خألخشک کمی بیشتر بقد ( 6در میایبه با  )4/9که به

نانقالیاف سلقلز باشد.

نظر میرسد ناشی از یرایند خشککردن آن ةا باشةد.

شاخق سةفتی کششةی واببةتگی مبةتییمی بةا

در این میان ،مانطقر کةه انتظةار مةیریةت ،درصةد

دانبیته دارد و از طریةق شةی

منونةی میاومةت بةه

کرنا ةر دو یةیلم ةا نانقالیةاف سةلقلز بیشةتر از

کشا مواس ه میشقد .به ع ارب دیگةر ،در صةقرب

کاغذ ا دستساز ( )2/90به دست آمد [.]16

میاومت بیشتر به کشا ،توت میةدار کةرنا ثابةت،

بةةر اسةةاس نتةةایج ،در صةةقرب تهی ة یةةیلم ةةا

شی

منونی در ناحی خطی ایزایا خقا د داشت که

نانقالیةةاف سةةلقلز قاخشةةک در میایبةةه بةةا شةةرای

نشاند ندة سفتی زیاد ش که است .به نظةر مةیرسةد

خألخشک میتقان به شاخق ةا میةاومتی بهتةر

بیشتربقدن این ویژگی در ییلم ةا نانقالیةاف سةلقلز

دست یایت .ال ته ،مدوب کشبةانی و شةاخق سةفتی

خألخشک در میایبه با قاخشک مربقط به اختالف

کششی ییلم ا نانقالیاف سلقلز خألخشک بیشةتر از

دانبیت آن ا باشد.

قاخشةةک بةةه دسةةت آمةةد کةةه دلیةةل احتمةةالی آن

شاخق جذ

انری کششی نیةز ،کةه تةابعی از
ز برا پارگی کاغةذ توةت کشةا

زیةةادتربقدن دانبةةیت یةةیلم ةةا نانقالیةةاف سةةلقلز

حداکثر نیرو

خألخشةةک و شةةرای خشةةککةةردن اسةةت .مةةدوب

است ،ویژگی مهمی است که برا کنترب پارگی کاغذ

کشبةةانی یةةیلم ةةا نانقالیةةاف سةةلقلز حاصةةل از

مراه میاومت به کشا ارزیابی میشقد .این شاخق

خمیرکاغذ رنگبر نشةدة پقسةت کنةف  8/92ة9/90

به درصد کرنا در ناحی پارگی کاغذ واببةته اسةت.

گیگاپاسکاب به دست آمد که حدود سه برابةر مةدوب

بنابراین ،مانطقر که انتظار میریت ،شاخق جذ
قاخشةک ،بةه دلیةل درصةد

کشبةةانی کاغةةذ ا تهیةةهشةةده از مةةان خمیرکاغةةذ

انری کششی ییلم ا

( 3/29گیگاپاسکاب) ،به نیل از رضایتی رانی ،بةقد و

کةةرنا زیةةاد ،بیشةةتر از یةةیلم ةةا نانقالیةةاف سةةلقلز

این وضعیت میتقانةد ناشةی از شة ک نانقسةاختار

خألخشةةک ( 519در میایبةةه بةةا  414مگةةایوب بةةر

میاو ییلم نانقالیةاف سةلقلز در میایبةه بةا سةاختار

کیلقگر ) و بیا از  400برابر کاغذ ا سةاختهشةده

متخلخل کاغذ دستساز باشد [ .]16این ویژگی برا

در این توییق ( 1مگایوب بةر کیلةقگر ) ،بةه نیةل از

نانقالیاف حاصةل از خمیرکاغةذ حةلشةقندة کرایةت

رضایتی رانی [ ،]16به دست آمد.
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نتیجهگییی
در این پژو ا نانقالیاف سلقلز از خمیرکاغذ کرایةت
پقست کنف تهیه و ییلم نانقالیاف سلقلز قاخشک و
خألخشک ساخته شد .سةپس ویژگةی ةا کششةی
بررسةةی شةد .بةةر اسةةاس نتةةایج ،قابلیةةت خمیرکاغةةذ
رنگبر نشدة پقسةت کنةف بةرا تقلیةد نانقالیةاف
سلقلز با روش آمادهساز خمیرکاغةذ بةهکارریتةه از
طریق میکروسیابکننده مناس

است؛ به طقر کةه از

سقسپانبیقن خمیرکاغذ با درصد خشکی  5/5درصةد
نیز نانقسةلقلز تقلیةد شةد .دانبةیته ،شةاخق سةفتی
کششةةی ،و مةةدوب کشبةةانی یةةیلم نانقالیةةاف سةةلقلز
خألخشک بیشتر از قاخشک بةه دسةت آمةد؛ ولةی
شاخق میاومت به کشا ،میاومت کششةی ،درصةد
کرنا ،و شاخق انری کششی ییلم نانقالیاف سلقلز
قاخشک بیشتر از خألخشک بقد.

تشكی و قدردانی
نقیبةةندگان کمةةاب سپاسةةگزار خةةقد را از بخةةا
شیمیکاغةذ و میکروبیقلةقی مرکةز خمیةر و کاغةذ،
اینقونتیةةا ،و دانشةةگاه کةةیة تةةیة اچ سةةقبد ،جهةةت
حمایت تجهیزاتی ،و ستاد ویژة یناور نةانق ریاسةت
جمهقر  ،به جهت مشارکت در حمایت مةالی ،ابةراز
میدارند .بهویژه از پرویبةقر تةا لیندسةترو  ،1دکتةر
علی نادر  ،خةانم اوسةا بالدمةق ،2و گةام رگ گةالد
نقردمارک 3به س

مباعدب و را نمةایی علمةی در

مرکز تویییاتی خمیر و کاغذ سقبد تشکر و قةدردانی
میکنند.

1. Tom Lindström
2. Åsa Blademo
3. Gunborg Glad- Nordmark
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