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تأثیر  pHبر عملکرد افزودنی مقاومت خشک کايتوزانـ
نانوبنتونیت در خمیرکاغذ شیمیايیـ مکانیکی پهنبرگان
 مهدی رحمانینیا؛ اسالادیار روه عبوص و اسای چو و کاغذ ،دانوکدة مساب طبیعی ،دانوگاه تربی مدرس ،نور ،ایران
 مصطفی روحی؛ کارشساس ارشد ،دانوکدة مهسدسی انرژی و فساوریهای نوین ،دانوگاه شهید بهوالی ،زیرا  ،ایران
 امید رمضانی؛ اسالادیار روه فساوری تولید سبولز و کاغذ ،دانوکدة مهسدسی انرژی و فساوریهای نوین ،دانوگاه شهید بهوالی ،زیرا ،
ایران
 سید مجید ذبیحزاده؛ دانویار روه عبوص و اسای چو و کاغذ ،دانوکدة مساب طبیعی ،دانورگاه عبروص کوراورزی و مسراب طبیعری
ساری ،ساری ،ایران

چکیده
در این توییق تأثیر  pHبر عملکرد سیبتم نانق(رة حةاو کةایتقزانة بنتقنیةت ،بةه منزلة ایزودنةی میاومةت خشةک ،در
خمیرکاغذ شیمیاییة مکانیکی پهنبرگان بررسی شد .به این منظقر سه سطح  ،pHشامل  5/5و  7و  ،8/5مةراه سةه سةطح
 0/75و  1/25و  2درصد (بر اساس وزن خشک خمیرکاغذ) کایتقزان در سطح ثابت  0/3درصةد (بةر اسةاس وزن خشةک
خمیرکاغذ) نانق(رة بنتقنیت به کار ریت .تصقیر حاصل از میکروسکقپ نیرو اتمی ( )AFMمؤید نةانقبقدن بنتقنیةت در
بعد ضخامت در مودودة  1- 22/3نانقمتر بقد .نتایج نشان داد سیبتم کةایتقزانة نانقبنتقنیةت در مة سةطقح  pHسة
به قد عدد شاخق ا میاومت به کشا ،ترکیدن ،پارهشدن ،و مینین دانبیت ظا ر نب ت به نمقن شا د میشةقد.
ر ند از نظر آمار تأثیر متیابل دو متغیر بررسیشده (مصرف کایتقزان و سطقح  )pHبر ویژگی ا مةقرد نظةر معنةادار
بقد ،در گروهبند دانکن بیشتر تیمار ا بررسیشده در گروهبند

ا مشابه آمار قرار گریتند .در این پةژو ا ،تیمةار

دارا  1/25درصد کایتقزان در سطح ثابت نانقبنتقنیت  0/3درصد در  pHقلیایی بهترین نتایج را در ویژگی ةا (کرشةده
نشان داد؛ به طقر که از نظر آمار نیز تفاوب معنادار با سایر تیمار ا داشت .بنابراین این تیمار تیمةارِ منتخة

معریةی

شد .به نظر میرسد نب ت کایتقزان به نانقآنیقن بنتقنیت در عملکرد سیبتم نانق(ره تأثیر ببزا دارد .مینین نتایج نشةان
داد عملکرد این سیبتم به  pHتعلیق (سقسپانبیقن) خمیرکاغذ ببتگی دارد و بهترین نتایج در تیمار ا قلیایی ()pH=8/5
حاصل

شد.

واژگان کلیدی :بنتقنیت ،خمیرکاغذ شیمیاییة مکانیکی ،شیمی پایان تر ،کاغذساز  ،کایتقزان ،ویژگی ا میاومتی.

 نویسسدة مسئول تبفن همراه ،09153010219 :تبفن ثاب 01226253101 :

Email: rahmaninia@modares.ac.ir
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مقدمه

پایانةة تةةر ،حبةةگر ا در خةة تقلیةةد ،مینةةین

امةةروزه در صةةنعت کاغذسةةاز از مةةقاد ایزودنةةی

پقشاد ی موصقب نهایی ،حتی تجهیزاب تقلیةد ،و

گقناگقنی جهت به قد میاومةت تةر و خشةک کاغةذ

ببیار مقارد دیگر استفاده میشقد [ 7و .]8
نةةانق(راب در شةةیمی پایانةة تةةر کاغةةذسةةاز

استفاده میشةقد .متأسةفانه ببةیار از ایةن ببةپار ا
سنتز اند و زیبتتخری پذیر نیبتند .به مین دلیل

استفاده ا یراوان یایتهاند .این (راب ،به علت داشتن

مشکالب زیبتمویطی می شقند [ .]1کایتقزان

سطح آزاد زیةاد و انةدازة در حةد زیةر  100نةانقمتر،

یک زیبتببپار خطی با ویژگی ا منوصربةهیةردة

قابلیةةت ةةا یراوانةةی دارنةةد؛ از جملةةه ایةةزایا

مانند وزن مقلکقلی زیاد ،دانبیت بار مث ت زیاد ،غیةر

واکناپذیر با سایر مقاد شیمیایی و الیاف سةلقلز

سةمتی ،زیبةةتتخریة پةةذیر ،زیبةةتسةةازگار ،ضةةد

مقجقد در خمیرکاغةذ .از نةانق(راب مختلةف جهةت

باکتر  ،ضد قارچة است که از منةابع تجدیةدشةقنده،

دستیابی به ا ةدایی ماننةد به ةقد یراینةد کاغذسةاز

نظیر سختپقستان دریایی تهیه میشقد .ایةن مةاده از

(نظیر ایزایا ماندگار (راب مقجقد در خمیرکاغذ،

استیلزدایی کیتةین  ،کةه بعةد از سةلقلز دومةین پلةی

به قد آبگیر ماشین کاغذ ،ایةزایا سةرعت ماشةین

ساکارید ط یعی یراوان در ط یعةت اسةت ،بةه دسةت

کاغذ و ایزایا تقلید کاغذ ،کا ا مصرف انةری  ،و

میآید [1ة  .]5حضقر گروه ا آمینی در ةر حلیة

غیره) یةا ایةزایا کیفیةت موصةقب تقلیةد (ماننةد

س

میشقد این ماده به مثاب یک

شکلگیر ورقة کاغةذ ،به ةقد میاومةت ةا تةر و

ایزودنی میاومت خشک منوصربهیةرد مطةرح باشةد

خشک کاغذ ،به ةقد ویژگةی ةا سةطوی کاغةذ ،و

[ .]6شکل  1نوقة تشکیل کایتقزان از کتةین را نشةان

غیره) استفاده میشقد .یکی از این نةانق(راب نةانق(رة

مید د.

بنتقنیت اسةت کةه کةارایی یراوانةی دارد و در ایةران

گلقکز کایتقزان س

یراوان یایت میشقد .نانقبنتقنیةت بةه طةقر عمةده از
مقنتمقرولقنیت با (راب سیلیکا ،کقارتز ،و سایر مةقاد
رسی تشکیل میشقد .ساختار ایةن مةاده بةه گقنةها
است که در مجاورب آ
شکل  .1نحوة تشکیل کایتوزان از کیتین

امروزه نانقیناور به منزل یک یناور جدید بةا
کارایی با در م سطقح زندگی بشر رسةق ،کةرده
است .در این میةان صةنعت کاغذسةاز نیةز از ایةن
یناور نق بیبهره نمانده است و کاغذسةاز ا میشةه
پیشگامان استفاده از نانقیناور بقدهاند .از نانقیناور
در تصفی آ

و پبا

صةنعت کاغةذسةاز  ،شةیمی

جذ

آ

متقر مةی شةقد و پةس از

سطحِ ویژه و بار منفی زیاد تقلید مةیکنةد.

ایةةن ویژگةةی ةةا س ة

شةةده ایةةن مةةاده در صةةنعت

کاغذساز ارزش یراوانی داشته باشد .تصفی پبةا ،
حذف مقاد ب ناک ،ایزایا کیفیةت ةاپپةذیر ،
کمک به تشکیل کلقخه ا مناس  ،و به قد آبگیةر
در ماشین کاغذساز از این مقارد اسةت [ 8ة .]10در
این توییق تالش شد عملکرد سیبةتم نةانق(رة دارا
کةةایتقزانة بنتقنیةةت سةةدیمی در زمینة ویژگةةی ةةا
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میاومتی خمیرکاغذ شیمیایی ة مکانیکی پهنبرگةان در

بهدست آمد .در این توییق از سطقح  0/75و  1/25و

سیبتم ةا کاغذسةاز اسةید و خنثةی و قلیةایی

 2درصةةد کةةایتقزان مةةراه سةةطح ثابةةت  0/3درصةةد

بررسی شقد.

نانق(رة بنتقنیت (که به کمک پیاتبت تعیةین شةد)
در  pHةةا  5/5و  7و  8/5بةةر اسةةاس وزن خشةةک

مواد و روشها

کاغذ استفاده شد.

مواد اوایه
نانق(رة بنتقنیت سدیمی استفادهشده از استان خراسان
رضق و کایتقزان مقرد استفاده از شرکت سییرش

1

کاغذ دستسا
کاغذ دستساز مطابق استاندارد  T 205 sp-02ساخته

کشقر تایلند تهیه شةد .ایةن کةایتقزان وزن مقلکةقلی

شد .برا تهی کاغذ  60گرمی ابتدا  1/2گر خمیرکاغةذ

متقس ة  270کیلقدالتةةقن و درج ة اسةةتیلزدایةةی 93

پا یاشده (بر م نا وزن خشک) با میةادیر مشةخق

درصد داشت .مینین خمیرکاغذ شیمیاییة مکانیکی

آ به درصد خشکی  1رسانده و سپس مةقاد ایزودنةی

و کاغةذ مازنةدران در

بةةه آن اضةةایه شةد .مةةدب زمةةان اخةةتالط کةةایتقزان و

استفاده شده از کارخان

ةق

بنتقنیت با خمیرکاغذ به ترتی

شهرستان سار تهیه شد.

 30و  10ثانیةه بةا 220

دور در دقییه در نظر گریته شد .ویژگةی ةا میةاومتی

آماد سا ی مواد اوایه

شاخق میاومت کشا ،میاومت به ترکیدن ،و میاومت

خمییکاغذ

به پارهشدن نمقنه ا کاغذ ساختهشةده بةهترتیة

خمیرکاغذ ابتدا به مدب بیبت و هار ساعت در آ

اساس استاندارد ا  ،T403OM-02 ،T494OM-01و

شهر خیبانده و سپس یرایند پراکندهساز به وسةیل

 T414OM-04اندازهگیر شد .دانبیت ظا ر نیز بر

دستگاه  Valley Beaterبر اساس اسةتاندارد TAPPI

اساس تیبیم وزن پایه بر ضةخامت کاغةذ بةه دسةت

 T-200به مدب سی دقییه انجا شةد .در ادامةه و بةر

آمد .مینین ،دامن اندازة نانق(رة بنتقنیت سدیمی بةه

اساس مین استاندارد ،با بیبت دقییه پا یا ،درج

کمک دستگاه تصقیربردار  AFMبررسی شد.

روانی خمیرکاغذ به حدود  300میلیلیتةر بةر اسةاس
درج روانی کانادایی ( )CSFرسید.

بةر

تجزیه و تحلیف آماری
پای این توییق طرح کامالج تصادیی متعةادب بةقد و از

مواد شیمیایی

آزمقن یاکتقریل برا بررسی ا اسةتفاده شةد .داده ةا

مولقب کةایتقزان از انوةالب ایةن مةاده داخةل اسةید

به کمک نر ایزار مینیت  2از نظر نرماببقدن ارزیةابی

استیک  1درصد به مةدب دو سةاعت در دمةا اتةاق

شدند .میان ویژگی ا بررسیشده داده ةا دانبةیت

تهیه شد .سقسپانبیقن نانق(رة بنتقنیت از اختالط این

ظةةا ر وضةةعیتی نرمةةاب داشةةتند .امةةا ویژگةةی ةةا

ماده با آ

میطر به مدب دو سةاعت در دمةا اتةاق

شاخق میاومت به کشةا ،میاومةت بةه ترکیةدن ،و

1. Sea Fresh

2. Minitab
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میاومت به پارهشةدن ایةنگقنةه ن قدنةد .از آنجةا کةه
تجزی واریانس منقط به نرماببةقدن داده اسةت ،بةه
کمک روش ا نر ایزار و مینیتة

نرمةابسةاز

داده ةةا صةةقرب گریةةت .در ایةةن زمینةةه دو ویژگةةی
شاخق میاومت به کشا و میاومت بةه ترکیةدن بةا
گریتن لگاریتم ط یعی ( )ln1از اعداد اصلی و ویژگةی
شاخق میاومت به پارهشةدن بةا گةریتن ریشة دو
(جةةذر) نرمةةاب شةةدند .پةةس از کبة

نتةةایج تجزیة

یافتهها و بحث
دامنة اندا ة ذرات نانوبنتونیت
مانطقر که در شکل  2مشا ده میشقد ،دامن اندازة
(راب بنتقنیت بین  1تا  22نةانقمتر اسةت .مینةین،
حةةداکثر یراوانةةی انةةدازة (راب در موةةدودة  9تةةا 12
نانقمتر مشا ده میشقد.

دانسیتة فاهیی کاغذ دستسا

واریةةانس ،بةةه کمةةک نةةر ایةةزار سةةس 2و اطمینةةان از

جدوب  1نتیج تجزیةه واریةانس دانبةیت ظةا ر را

معنادار تفاوب بین تیمار ا در سطح  1درصد خطا،

نشان مید د .مانطقر که مشا ده میشةقد ،از نظةر

م ویژگی ا

آمار اثر متیابل دو متغیر مد ّنظر (مصرف کایتقزان و

میانگین ا به کمک مین نر ایزار برا
میایبه شد.

سةةطقح  )pHدر سةةطح  99درصةةد اطمینةةان معنةادار
است.

شکل  .2تصویر حاصل از میکروسکوپ نیروی اتمی و دامنة ضخامت نانوذرات بنتونیت

21

جدول  .1تجزیة واریانس دانسیتة ظاهری

مجمقع مربعاب

میانگین مربعاب

میدار F

Pr>F

من ع تغییراب

درج آزاد

متغیر

11

0/0082

0/00075

5/02

0/0001

خطا

48

0/0072

0/00015

کل

59

0/0155

ضری

تغییراب
2/568

ضری

تعیین ()R2
0/534
1. Natural Logarithm
2. SAS
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شکل  3اثر متیابل سطقح مختلف کایتقزان و pH

مصرف نانق آنیقن بنتقنیت از یک طرف س

تشکیل

را بر عملکرد سیبةتم کةایتقزانة بنتقنیةت ،در زمینة

کلقخ متراکم و در نتیجه شکلگیةر مناسة

دانبیت ظا ر نمقنه ا ،نشان مید د .مانطقر کةه

(کا ا یاکتقر ضخامت ورقه) و از طةرف دیگةر بةه

مشا ده میشقد ،سیبتم نانق مزبقر در م سةطقح

ایزایا احتمالی نرمه (ایزایا وزن پایة ورقةه) و در

 pHنب ت بةه نمقنة شةا د سة

ایةزایا عةدد

شةقد

کل ایزایا دانبیت ظا ر نب ت بةه سةایر تیمار ةا

دانبیت ظا ر شده است؛ ر ند این ایزایا جز در

بینجامد .مانطقر که نتةایج نشةان مةید ةد ،نبة ت

دو تیمةةار دارا  1/25درصةةد کةةایتقزان در شةةرای

مصرف نانقآنیقن و ببپارکاتیقنی (کةایتقزان) یةاکتقر

قلیایی و خنثی ،که بیشترین میةادیر را دارنةد ،از نظةر

مهمی در عملکرد کلةی سیبةتم در شةرای مختلةف

آمار  ،معنادار نیبةت .در واقةع کاغةذ تهیةهشةده از

است؛ به طقر که احتماب مةیرود ایةزایا مصةرف

خمیرکاغذ بةا  pHقلیةایی و خنثةی بةا ترین دانبةیت

کایتقزان بةیا از  1/25درصةد باعة

ظا ر را نب ت به شرای اسید داشته اند .تعةداد

تعادب الکتروستاتیکی بین آنیقن و کةاتیقن شةقد و در

کةایتقزان در موةی

نتیجه شرای بهین بیانشده دستخقش آثةار منفةی آن،

از تویییاب بر عملکرد مناسة
قلیایی به عللی نظیر رسق

بةر مخةقردن

آن رو الیاف و احتمةاب

نظیةةر بةةر مخةةقردن وضةةعیت تشةةکیل کلقخةةه و

پیقنةةدد ی مناسةة تةةر اشةةاره دارنةةد [.]12 ،11 ،1

شکلگیةر و مانةدگار  ،شةقد .سةایر موییةان نیةز

بنابراین ،احتماب میرود رسق

کایتقزان بر الیةاف در

دیدگاه ایی مشابه دارند [.]13

این شرای مویطی و مةراهشةدن بةا سةطح مناسة

شکل  .3اثر  pHبر دانسیتة ظاهری کاغذ دستساز
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الیةةاف سةةلقلز و از طةةرف دیگةةر بةةا نةةانقآنیقن

شاخص مقاومت به کشش

به ةقد مانةدگار بیشةتر نرمةه و

جدوب  2نتیج تجزی واریانس را در زمینة شةاخق

استفاده شده ،سة

میاومت به کشا نشان مید د .بر ایةن اسةاس ،اثةر

شکلگیر بهتر ورقه و در نتیجةه تقلیةد کاغةذ بةا

متیابل دو متغیر مقرد نظر بر این ویژگی از نظر آمار

دانبیت بهتر مةی شةقد .احتمةا ج وقةقع ایةن اتفاقةاب

در سطح  99درصد اطمینان معنادار است.

میاومت به کشا ورق کاغةذ را توةت تةأثیر تیمةار

شةةکل  4اثةةر متیابةةل سةةطقح مختلةةف مصةةرف

مزبقر به قد می بخشد .مانطقر که در ویژگةی ق ةل

کةةایتقزان و  pHرا بةةر عملکةةرد سیبةةتم کةةایتقزانة

نیز اشاره شد ،ن اید از تأثیر نب ت مصرف کایتقزان و

بنتقنیت در زمین شاخق میاومت به کشا نمقنه ةا

نانقآنیقن بر عملکرد سیبتم نانق(ره غایةل بةقد [.]13

نشان مید د .نتایج بیان کننةدة آن اسةت کةه سیبةتم

در تأیید این نتایج ،تویییی قةق تةرین واکةنا بةین

دوتایی نانقبنتقنیةت ة کةایتقزان در مة سةطقح pH

گرو ا آنیقنی سلقلز و گرو ا کاتیقنی کایتقزان را

ایزایا شاخق میاومت به کشةا نبة ت بةه

در مودودة  pHقلیایی نشان داد [ .]14تویییی دیگةر

س

نمقن شا د می شقد .ال ته ،ایةن ایةزایا جةز دربةارة

ثابت کرد کایتقزان بهتنهایی میتقاند در  pHبا س

تیمار قلیةایی دارا  1/25درصةد کةایتقزان در سةایر

به قد میاومت خشک شقد؛ زیرا به صقرب کلقییةد

تیمار ا از نظر آمار معنةادار ن ةقد .میایبة سةطقح
مختلةةف  pHنشةةاند نةةدة عملکةةرد بهتةةر سیبةةتم در
موی قلیایی است .این نتیجه با نتایج دانبیت ظا ر
مخقانی مناس ی دارد .مانطقر که بیان شد ،به نظةر
میرسد رسق

کایتقزان در موی قلیایی رو الیاف

و امکان واکناد ی مناس

رو الیاف سلقلز رسق

میکند و جذ

میشةقد.

مینین ،در این زمینه به د یل دیگر ،نظیةر ایةزایا
جذ

کایتقزان به علت ایزایا کاتیقنخقا ی الیاف،

که ناشی از ایةزایا بةار منفةی سةطح الیةاف در pH

قلیاییتر است ،اشاره شد [.]1

آن ،از یک طرف با سطح
جدول  .2نتیجة تجزیة واریانس شاخص مقاومت به کشش

مجمقع مربعاب

میانگین مربعاب

میدار F

Pr>F

من ع تغییراب

درج آزاد

متغیر

11

0/364

0/0033

11/16

0/0001

خطا

48

0/142

0/0029

کل

59

0/506

ضری

تغییراب
1/3

ضری

تعیین ()R2
0/718
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شکل  .4اثر  pHبر شاخص مقاومت به کشش کاغذ دستساز

شاخص مقاومت به تیکیدن

دستساز نشةان مةید ةد .مةانطةقر کةه مشةا ده

جدوب  3نتایج تجزی واریانس شاخق میاومةت بةه

میشقد ،این نتایج با نتایج شاخق میاومت به کشا

ترکیدن را نشةان مةید ةد .مةانطةقر کةه مشةا ده

و دانبیت ظا ر

مخقانی مناس ی دارد .مةانطةقر

میشةقد ،از نظةر آمةار بةین تیمار ةا در سةطح 99

که میدانیم ،این ویژگی مراه شةاخق میاومةت بةه

درصد اطمینان تفاوتی معنادار وجقد دارد .شکل  5نیز

کشا بهشدب توت تأثیر پیقنةدد ی اجةزا یی ةر

اثر متیابل دو متغیةر میةزان مصةرف کةایتقزان و pH

است.

مختلف را بةر شةاخق میاومةت بةه ترکیةدن کاغةذ
جدول  .3نتایج تجزیة واریانس شاخص مقاومت به ترکیدن

مجمقع مربعاب

میانگین مربعاب

میدار F

Pr>F

من ع تغییراب

درج آزاد

متغیر

11

0/446

0/0406

12/35

0/0001

خطا

48

0/157

0/0032

کل

59

0/604

ضری

تغییراب
6/5

ضری

تعیین ()R2
0/738
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شکل  .5اثر  pHبر شاخص مقاومت به ترکیدن کاغذ دستساز

با تقجه به نتایج ،مشا ده میشةقد میةان سةطقح
مختلف  pHشرای قلیایی بهتةرین وضةعیت را دارد.
مینین ،مانند دو ویژگةی ق لةی تیمةار  1/25درصةد
کایتقزان ،از نظر عةدد و آمةار  ،بهتةرین نتةایج را
دارد .غیر از تیمار ا دارا  0/75درصد کایتقزان در
موی خنثی و  1/25درصد کایتقزان در شرای قلیایی
و خنثی ،که بهترین شرای را اخذ کردهاند و تغییراب
آن ا معنادار بقده ،در سایر تیمار ةا تفةاوب نةدانی
دیده نمیشقد .علت حصقب این نتةایج مشةابه مةان

علتی است که دربارة شاخق میاومت به کشا بیةان
شد.

مقاومت به پار شدن
جدوب  4نشاند ندة نتیج تجزی واریةانس شةاخق
میاومت به پارهشدن اسةت .مةانطةقر کةه مشةا ده
میشقد ،مانند سایر ویژگی ةا در ایةن ویژگةی نیةز
تیمار ا در سطح  99درصد اطمینةان تفةاوب معنةادار
دارند.

جدول  .4نتیجة تجزیة واریانس مقایسة میانگین تیمارهای مختلف در زمینة شاخص مقاومت به پارهشدن

مجمقع مربعاب

میانگین مربعاب

میدار F

Pr>F

من ع تغییراب

درج آزاد

متغیر

11

0/144

0/0131

2/58

0/0001

خطا

48

0/243

0/0050

کل

59

0/388

ضری

تغییراب
0/37

ضری

تعیین ()R2
0/371
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شکل  .6اثر  pHبر شاخص مقاومت به پارهشدن کاغذ دستساز

شکل  6اثر متیابل دو متغیر بررسی شةده در ایةن

آن ا ندارد .ال ته از آنجا که در شةرای ثابةت طةقب و

توییةةق را نشةةان مةةید ةةد .مةةانطةةقر کةةه مشةةا ده

میاومت (اتی الیاف ،پیقندد ی الیاف میتقاند بر ایةن

میشقد ،ر ند از نظةر عةدد تیمار ةا تقانبةتهانةد

ویژگی مؤثر باشد ،میتقان تا حدود تأثیر مث ةت یةا

ایزایا این ویژگی نب ت به نمقنه ةا شةا د

منفی ایةن سیبةتم (تیمار ةا (کرشةده) را بةر ایةن

باع

شقند ،ایةن ایةزایا از نظةر آمةار معنةادار نیبةت.
تأثیراب سطقح  pHنیز از نظر آمار

ندان ملمةقس

نیبت .بیشترین میدار عدد مربقط بةه تیمةار دارا
 1/25درصةةد کةةایتقزان در شةةرای مویطةةی خنثةةی و
حداقل این ویژگی در تیمار حاو  2درصد کایتقزان
در موی اسید است که بین شرای بیشینه و کمینةه
از نظر آمار تفاوتی معنادار مشا ده مةیشةقد .عةد
تفقق سیبتم نانق(رة کایتقزانة بنتقنیت در تأثیر مث ت
قابل تقجه بر این ویژگةی احتمةا ج بةه (اب شةاخق
میاومت به پارهشدن مربةقط مةیشةقد .ایةن ویژگةی
ببیار زیاد توت تأثیر طةقب الیةاف و میاومةت (اتةی
الیاف است که سیبتم استفادهشده تةأثیر نةدانی بةر

ویژگی مشا ده کرد.

نتیجهگییی
نتایج ایةن توییةق نشةان داد  pHقلیةایی بةه نبة ت
شرای خنثی و اسید در سیبتم دوتةایی کةایتقزانة
نانقبنتقنیت تأثیر مث تتر بر ویژگی ا بررسی شده
دارد .مینین به نظر میرسد تعامةل الکتروسةتاتیکی
بین ببپارکاتیقنی کةایتقزان و نةانقآنیقن بنتقنیةت بةر
عملکرد سیبتم تأثیر معنةادار دارد؛ بةه طةقر کةه
تیمار دارا  1/25درصد کایتقزان در مرا ی بةا 0/3
درصد نانق(رة بنتقنیت بهترین نتایج را در این توییةق
رقم زد .به نظر میرسد رسق

کایتقزان بر الیةاف در
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نةانقآنیقن از یةک طةرف و

ایزایا بار آنیقنی اجزا لیفی از طرف دیگةر سة
ایجاد شرای الکتروسةتاتیکی مناسة

ورقةةه ،مانةةدگار بهتةةر نرمةةه ،و در نهایةةت ورقةةها
یکنقاخت با دانبیت ظةا ر و پیقنةدیابی بهتةر و در

در خمیرکاغةذ

نتیجه به قد شاخق ا میاومت به کشا و ترکیدن

جهت عملکرد بهتر سیبتم نانق(رة مزبقر شده باشةد.

شده باشد .مینین ،تأثیر کلی تیمار ةا بةر شةاخق

در نهایت ،احتماب میرود به قد عملکرد این سیبةتم

میاومت به پارهشدن ندان زیاد ن قد.

منجر به تشکیل کلقخه ا متراکمتر ،شکلگیر بهتر
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