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تأثیر غلظت محلول نشاستهی آنیونی در آهاردهی سطحی کاغذ بر ویژگیهای فیزیکی و مقاومتی
کاغذ بازیافتی

چکیده
آهاردهی سطحی کاغذ توسط محلول نشاستهی آنیونی باا هاف بررسای تاثییر تغییار
غلظت آن بر ویژگیهای فیزیکی و مقاومتی کاغذ بازیافتی انجام پذیرفت .بفین منظاور
کاغذ دستساز با گرماژ  100گرم بر مترمربع از خمیرکاغاذهای بازیاافتی مخلاو و باا
حضور یک درصف نشاسته کاتیونی تهیه و عامل آهااردهی در غلظاتهاای ( 0و 3-10
درصف) بر سطح کاغذ ساختهشفه اعمال گردیف .افزایش غلظت محلول نشاساته آنیاونی
منجر به مانفگار شفن بیشتر نشاسته بر سطح و نفوذ کمتر آن به درون ساختار کاغذ (در
راستای  )Zگشته و درنتیجه ماهیت آبگریزی بیشاتر و بهتاری را بارای کاغاذ فاراه
مینمایف؛ درنتیجه کاهش معنیداری را در میزان جذب آب کاغاذ پفیاف آورده تاجاییکاه
تغییر غلظت نشاسته تا  5درصف منجر به افت شفیف جذب آب کاغاذ گردیاف .همچناین
نتایج نشان داد که با اعمال نشاسته آنیونی و همچناین افازایش غلظات آن ،باه دلیال
جذب نشاسته بر سطح و نیز نفوذ بخشی از آن به ساختار کاغذ ،ویژگایهاای مقااومتی
سفتی خمشی و شاخصهای کشاش و ترکیافن افزایشیافتاه کاه شاف افازایش در
غلظتهای تا  5درصف چشمگیرتر بوده است .امکاان و احتماال نفاوذ ماثیر بخشای از
نشاسته در منافذ ساختار کاغذ و افزایش پیونف یابی بین لیفی وجود داشاته کاه افازایش
غلظت و ویسکوزیتهی محلول نشاسته باعث ک شفن این نقش در کاغذ و حفظ بیشتر
آن بر سطح کاغذ میشود که به شکل بهبود پیوسته صاافی ساطح پفیافار گردیاف .باا
افزایش غلظت نشاسته شاخص مقاومت در برابر پارگی از رونفی نزولی برخاوردار باوده
که به ایجاد فیل شکننفه نشاسته بر سطح نسابت داده مایشاود .باهطورکلی افازایش
غلظت محلول نشاسته آنیونی تا سطح  5درصف بهینه گزارش میگردد.
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مقدمه
الیاف لیگنوسلولزی مورداستفاده در كاغذسازی ماهیتا
متخلخل بوده و فراوانی حضور گروههای آبدوست
هیدروكسیل و همچنین ساير گروههای آبدوست ،تمايل
شديدی را در اين الیاف طبیعی برای واكنش با آب و

جذب رطوبت به وجود میآورد .اين ويژگی در ايجاد و
توسعهی پیوندهای هیدروژنی متعدد بین الیاف در جريان
فرايند كاغذسازی ،بسیار مهم ،مفید و كاربردی بوده و
مصارف بهداشتی و جاذب آب و همچنین بازيافت پذيری
آسان فراوردههای كاغذی را نیز رقم میزند .بااينحال
جايگزينی و قرار گرفتن گروههای هیدروكسیلی آب در
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حدفاصل پیوندهای هیدروژنی الیاف با يکديگر و درنتیجه
كاهش مقاومتهای كاغذ به هنگام قرار گرفتن در معرض
آب و رطوبت ،میتواند مصرف فراوردههای كاغذی را در
بسیاری از كاربردها با مشکالت و محدوديت-هايی مواجه
سازد .آهاردهی كاغذ مفهومی است كه از ديرباز بدين
منظور بکار رفته كه وظیفهی اصلی عوامل آهاردهی،
افزايش مقاومت در برابر نفوذ آب يا ديگر مايعات به درون
ساختار كاغذ يا مقوا بهصورت فیزيکی (كاهش يا حذف
منافذ موجود در كاغذ) و يا شیمیايی (جايگزين كردن
گروههای آبگريز بر روی سطح الیاف) است ،بهنحویكه
كاغذ برای چاپ و تحرير و اهداف ديگر مناسب شود .اين
هدف با اعمال مواد افزودنی در پايانهی تر كاغذسازی
(آهاردهی درونی) و يا با اعمال مواد شیمیايی مناسب بر
سطح شبکه كاغذ ساختهشده (آهاردهی سطحی) و يا
تركیبی از اين دو روش حاصل میشود؛ بنابراين بهطوركلی
آبگريزكردن كاغذ به دو صورت مزبور شناخته میشود [.]1
جنبه منحصربهفرد اعمال سطحی مواد شیمیايی،
ماندگاری تقريبا  100درصدی آنها است كه در مقايسه
با كاربرد در پايانهتر ،مزايای بسیاری را به همراه دارد.
بسته نمودن هرچه بیشتر چرخه آب فرايندی و متناظر با
آن افزايش مواد مزاحم و آاليندهها ،مطلوبیت روزافزون
تیمارهای سطحی كاغذ را به همراه دارد .معموال عوامل
آهاردهندهی سطحی تركیباتی با يکقطب يا پايانهی
آبدوست و قطب ديگر آبگريز میباشند .اين تركیبات با
كاهش انرژی سطحی كاغذ ،عالوه بر كاهش نفوذ آب ،پهن
و گسترده شدن آن را نیز آهسته و كم مینمايند .اين
عوامل بهصورت فیلمی نازک بر روی شبکه لیفی كاغذ
اعمال و قطب آبدوست آنها با الیاف پیوند برقرار كرده و
قطب آبگريزشان به سمت بیرون جهتيابی نموده و
سطح كاغذ را آبگريز میسازند .اين فیلم نازک منجر به
كاهش تعداد و اندازه منافذ سطح و همچنین كاهش زبری
كاغذ شده و عالوه برافزايش مقاومت كاغذ در برابر نفوذ
آب ،گرد و غبارزائی را از طريق استحکام بخشیدن به
اتصال ذرات الیاف و پركننده و نرمهها به سطح كاغذ،
كاهش داده و مقاومتهای كاغذ را نیز بهواسطه عدم نفوذ
سیال آهاردهی در راستای ضخامت ،افزايش میدهند.
آهاردهی سطحی بهبود چاپپذيری و نیز دوام و حفاظت
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كاغذ را سبب میگردد [ ]2و كیفیت چاپپذيری نیز
شديدا متأثر از ويژگیهای شیمیايی و ساختاری سطح
كاغذ بوده كه از مهمترين معیارهای ارزيابی مشتريان نیز
محسوب میگردد [ .]3البته در بسیاری از كاربردها نظیر
مقوای دوپلکس ،آهاردهی و تقويت سطحی فراورده
سلولزی برای ارسال فراورده به مرحله اندودسازی نیز
حیاتی و حساس است ،چراكه آبگريزبودن و ويژگیهای
مقاومتی برای كنترل نفوذ رنگدانهها و اندود به درون
ساختار كاغذ پايه و اطمینان از قابلیت گذر مطلوب ماشین
اندود سازی ،از اهمیت بسیاری برخوردار است .نمونههايی
از مواد شیمیايی مورداستفاده در آهاردهی سطحی
فراوردههای كاغذی عبارتاند از :نشاستهی اصالحشده،
 SAA ،SAE ،SMAيا  ، EAAژالتین و پلیاورتان؛ كه
بهطورمعمول در پايانهی خشک به سطح كاغذ و مقوا
اضافه میشوند .بررسی تأثیر وزن مولکولی و غلظت-های
كايتوزان و نیز تلفیق آن با نشاسته اكسیدشده در
آهاردهی سطحی كاغذهای چاپ افست و مقايسه آن با
آهاردهی بهوسیله نشاسته اكسیدشده و نیز پلی وينیل
الکل نشان داد كه غلظت و وزن مولکولی كايتوزان بر
كیفیت آهاردهی تأثیرگذار بوده و اختالط آن با نشاسته
اكسیدشده منجر به ارتقای كیفیت آهاردهی شده و از
منظر كاغذهای چاپ افست ،آهاردهی با كايتوزان نسبت به
ديگر مواد موردبررسی ،ويژگیهای برتری را پديد آورده
است [ .]4در اين میان ،نشاسته مهمترين مادهی افزودنی
رايج در پرس آهاردهی است كه بهعنوان مهمترين عامل
افزايندهی مقاومت خشک كاغذ نیز شناخته میشود.
استفاده از نشاسته در پايانهتر كاغذسازی معايبی همچون
افزايش زمان آبگیری و مواد آلی پساب را نیز دربر دارد،
بااينوجود و بهواسطه سهولت دسترسی و قیمت مناسب
آن و نیز ماهیت زيست بنیان و زيست سازگار آن ،بهطور
وسیعی در تولید كاغذ و بهويژه كاغذهای بازيافتی
مورداستفاده قرار میگیرد .ازاينرو در پژوهشهای اخیر،
تالشها در راستای بهینهسازی شرايط آهاردهی سطحی با
نشاستهی آنیونی و كاتیونی صورت گرفته است .بهعنوان
نمونه ،غلظت محلولهای آهاردهی سطحی تا سطح 18
درصد و بسته به روش اعمال متغیر گزارش گرديده و
روش اعمال تیغهای در مقايسه با پرس خمرهای آهاردهی،
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به دلیل امکان كمتر نفوذ آهار به ساختار كاغذ و نیز
افزايش ويژگیهای سطحی كاغذ و مقاومت به عبور هوا،
برتر معرفیشده است [ .]5نشاستههای بهكاررفته در
آهاردهی سطحی عموما خام يا اصالحشده شیمیايی
(اكسايشی ،يونیزاسیون) يا فیزيکی (گرمايی) هستند .نتايج
پژوهشی پیرامون آهاردهی سطحی نشان داد كه در
محلولهای نشاسته ،غلظت مهمترين پارامتر تأثیرگذار
محلول آهاردهی سطحی بر ويژگیهای سرعت و میزان
جذب آن است [ .]6كاهش نیاز به تبخیر سیال حامل
عامل آهاردهی و هزينههای توأم با آن و نیز افزايش
كیفیت كاغذ آهارشده با محلولهای غلیظتر ،ازجمله
برتریهای استفاده از محلولهای نشاسته دارای غلظت باال
ذكر میشود .حفظ قابلیت گذر ماشین كاغذ از ديگر
مزايای كاربرد محلولهای غلیظتر نشاسته است؛ چراكه
بهواسطه ورود كمتر رطوبت ناشی از آهاردهی سطحی به
كاغذ شکل يافته ،پارگی ورقه كاغذ كمتر اتفاق میافتد؛
درنتیجه تعداد توقفهای خط تولید كاهش میيابد.
آهاردهی سطحی در غلظت باال موجب تا  50درصد
صرفهجويی در ظرفیت خشکكن و به عبارتی قابلیت
افزايش سرعت ماشین كاغذ می-شود ،لیکن مشکالت
فرايندی درزمینه تهیه ،انتقال و اعمال محلولی با غلظت
خیلی زياد بر روی سطح كاغذ ،بهینه يابی غلظت نشاسته
آهاردهی را ملزم میسازد .تأثیر آهاردهی سطحی با
نشاسته كاتیونی ،امتزاج نشاسته كاتیونی با استايرن-
مالئیک انیدريد و بهطور جداگانه با استايرن اكريالت نشان
داد تلفیق استايرن مالئیک انیدريد نسبت به سايرين از
ويژگیهای برتری برخوردار گشته است لیکن بهواسطه
ماهیت آبگريزی بیشتر آن و ايجاد زاويه تماس باالتر،
مشکالت مهمی را در فرايند چاپ به وجود آورده و عالوه
بر نیاز به عملکرد آهستهتر ماشین چاپ به دلیل جذب
ديرتر جوهر بر سطوح تیمارشده با استايرن-مالئیک
انیدريد؛ خیس شدگی محدود سطح كاغذ را بهواسطه
آبگريزی بیشازحد سبب میگردد [ .]3بااينحال ،كاربرد
آهار دهندههای مصنوعی از جنبههای مختلف دارای
محدوديتهايی همچون ناسازگاری با محیطزيست،
سهولت دسترسی و هزينههای متغیر ،ايجاد مانع در
بازيافت كاغذ و غیره است .از طرفی ،نشاسته بهعنوان
زيست پلیمری ارزان و سومین ماده اصلی سازنده جرم
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كاغذ پس از الیاف و پركنندهها ،از كاربرد متداول و روبه
رشدی هم در پايانهتر و هم در تیمار سطحی كاغذ
برخوردار است كه تیمارهای سطحی نظیر آهاردهی
سطحی ،اندود سازی ،كنگرهای كردن و غیره بیشترين
سهم مصرف نشاسته را به خود اختصاص داده (حدود
 )%80و آهاردهی سطحی حائز بیشترين میزان مصرف
نشاسته ( )%62شناخته میشود [ 2و ]7؛ بنابراين ،هدف
اين پژوهش بر ارزيابی غلظت محلول آهاردهی سطحی
نشاستهی آنیونی حاوی عامل استايرن اكريالت كه از
كاربرد وسیعی در تیمار سطحی فراوردههای كاغذی
برخوردار است ،بهمنظور حصول جذب آب و ويژگیهای
مقاومتی مطلوب در كاغذ بازيافتی كارخانهی صنايع خمیر
و كاغذ اترک پايهگذاری شد .الزم به ذكر است در اين
كارخانه نشاسته آنیونی حاوی عامل استايرن اكريالت با
غلظت  3درصد استفاده میشد كه غلظت  3درصد
نشاسته آنیونی حاوی عامل استايرن اكريالت نیاز كارخانه
بهمنظور آهاردهی تأمین میكرد ولیکن با توجه به استفاده
از حرارتهای باال در خشکكن تمايل به استفاده از
غلظتهای باالتر نشاسته آنیونی ايجاد شد كه با توجه به
مسائل اقتصادی غلظتهای  3تا  10درصد پیشنهاد شد.

مواد و روشها
مواد
در اين پژوهش ،كاغذ دستساز با گرماژ ( 100گرم بر
مترمربع) از خمیركاغذ مصرفی در كارخانهی صنايع خمیر و
كاغذ اترک ،واقع در شهرک صنعتی فوالد اصفهان ساخته
شد .اين خمیركاغذ كه برای تولید مقوای دوپلکس استفاده
میشود؛ حاوی  50درصد كاغذهای باطلهی مخلوط اداری،
 10درصد روزنامههای باطله و  40درصد كارتن باطله و با
درجه كندی  56بود .محلول نشاستهی آنیونی مورداستفاده
در آهاردهی سطحی ،تولیدی شركت  Emox TSCبوده كه
حاوی عامل هیدروفوب آهاردهی استايرن اكريالت است.
پخت نشاستههای مصرفی بهصورت حرارتدهی با بخارآب و
تا دمای  90-95درجه سانتیگراد و به مدت  20دقیقه
صورت گرفت .نشاسته آنیونی بهصورت جامد و پودری
سفیدرنگ به محیط كارخانه وارد و به كمک تجهیزات موجود
به محلول نشاسته آنیونی با غلظت  3درصد و امولسیون شده
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تشابه با فرايند تولید كارخانه اترک ،نیز با مشخصات زير
بهصورت آماده و محلول با غلظت  2درصد از موجودی خط
تولید تهیه گرديد:

با استايرن اكريالت تبديل شد .در اين پژوهش از محلول
آمادهشده با غلظت  3درصد از موجودی خط تولید كارخانه
اترک استفاده شد .نشاستهی كاتیونی نیز (با منشأ ذرت از
شركت گلوكزان) بهمنظور بهبود مقاومت كاغذ تولیدی و در

جدول  -1مشخصات نشاستهی کاتیونی
درجهی استخالف

درصد خاکستر ()%

حاللیت کامل در آب ()%

 pHمحلول %2

رطوبت ()%

0/026 – 0/035

≥0/5

≥ 95

5-7

10-13

درجهی كندی خمیركاغذ بر اساس استاندارد
 C 19/M3 – BS 6035/1اندازهگیری شد .برای دستیابی به
گرماژ مدنظر ،بر اساس مساحت دستگاه ورق سااز ،درصاد
خشکی خمیركاغذ و ماندگاری الیااف خمیاركاغاذ ،مقادار
خمیركاغذ موردنیااز محاسابه و سااخت كاغاذ دستسااز
مطاابق اسااتاندارد  TAPPI T205 sp-02و بااا اسااتفاده از
دستگاه ورقساز اتوماتیک مدل  INDIAMARTانجام شد.
نشاسته كااتیونی پختهشاده در ساطح ثابات كااربرد ياک
درصد بر اساس وزن خشک خمیركاغاذ باه سوسپانسایون
افزوده شد .خشک كردن كاغذهای مقیدشده توسط صفحه
فلزی و حلقه در دمای  85درجه سانتیگراد صورت گرفته
و سپس نشاستهی آنیونی با روش پوشش دهی ساطحی و
SCAN

در غلظتهای مختلف و به میازان  5میلیلیتار باه كماک
سرنگ در چند نقطاه بهصاورت متاوازن تزرياق و ساپس
سريعا با غلتک پخش گرديد كه با توجه باه نفاوذ آهساته
محلول نشاسته ،میزان  5میلیلیتر باه ساهولت بار ساطح
كاغذ گسترانیده شد .درنهايت نمونههای مقیدشده توساط
صفحات فلزی و حلقههای متداول آزمايشاگاهی ،در دماای
 110درجه ساانتیگراد آون خشاک گردياد .انادازهگیاری
ويژگیهای ماوردنظر و مهام در فاراورده تولیادی توساط
استانداردهای آئیننامه  TAPPIصورت پذيرفته و دادههای
حاصل نیز با نرمافزار  SPSSتجزيهوتحلیل شده و بر اساس
آزمون دانکن گروهبندی گرديد.

جدول  -2استانداردهای مورد استناد در پژوهش
قابلیت جذب آب (آزمون کاب)

T441 om-04

شاخص کشش

T494 om-01

ضخامت کاغذ

T411 om-05

سفتی خمشی

T556 om-04

درخشش سطح مقوا

T480 om-05

شاخص تركیدن

T403 om-02

زبری سطح مقوا

T555 om-04

شاخص پاره شدن

T414 om-04

نتايج و بحث
تاثیرغلظتهای مختلف (از  3تاا  10درصاد) نشاساته
آنیونی بر ويژگیهای مقوای بستهبندی بازيافتی در شاکل-
های  1- 8آمده است .در شکلهای مزبور نمونههای شاهد
كه فاقد تیمار سطحی هستند ،با رنگ قرمز مشخص شاده
است.
ضخامت
بررسی تغییرات ضخامت كاغذ دستساز آزمايشاگاهی
حکايت از افزايش ماليم و بهطوركلی معنیدار اين ويژگای

با باالتر رفتن غلظت محلول آهاردهی نشاسته آنیونی دارد.
تفاوت معنیدار بروز يافته در ضخامت ،در باین تیمارهاای
عدم كاربرد و غلظتهای  3و  4درصادی عامال آهااردهی
ايجاد گرديده كه بیشترين میزان افزايش محسوب شاده و
پسازآن و بهويژه در سطوح باالتر غلظت ،اختالف ضخامت
ايجادشده بین تیمارها بهتدريج كمتر میشود .باا دقات در
تغییرات غلظت نشاسته آنیونی كاه در محاور افقای نشاان
داده شده است ،مشخص مایگاردد كاه افازايش ضاخامت
ايجادشده بین تیمارهای با غلظت صفر و سه درصد ،كمتار
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از تیمارهای  3و  4درصدی است؛ در عین حالی كه تفاوت
غلظتهای دو تیمار متوالی ،نايکساان اسات .باا توجاه باه
اينکه كاغذ بهعنوان ساختاری متخلخل و با سطحی ناصاف
و با توپوگرافی ناهمگن شناخته مایشاود ،در غلظاتهاای
پائین تیمار سطحی و اعمال مواد ،بخشی از مواد باه درون
سااااختار متخلخااال آن نفاااوذ و در فضااااهای ناصااااف و
برجساتگیهاای ساطح جااگیر شاده و بهصاورت افاازايش
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چشمگیر ضخامت بروز نمیيابد ،درحالیكه پس از غلظات
مشخصی (بسته به نوع دوغاب خمیركاغاذ) كاه منجار باه
يکدست و صاف شدن سطح و اشغال فضاهای خالی درونی
و سطحی میگردد ،اعمال غلطات بیشاتر ماواد منجار باه
افزايش ضخامت كاغذ میگاردد .نتاايج حاصال از بررسای
زبری سطح در سازگاری و انطباق با اين استدالل است.

شکل  -1ضخامت كاغذ در غلظتهای مختلف اعمال سطحی نشاسته آنیونی
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شکل  -2جذب آب كاغذ در غلظتهای مختلف اعمال سطحی نشاستهی آنیونی

)(g/m2جذب آب

c

e

250

تأثیر غلظت محلول آهاردهی سطحی كاغذ بر ويژگیهای كاغذ بازيافتی
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بر اساس نتايج ،میزان جذب آب كاغذ با افزايش غلظت
محلول آهاردهی سطحی نشاسته آنیونی كاهش میيابد كه
اين كاهش جذب آب با اعماال آن و تاا ساطوح غلظات 6
درصد شديد و معنیدار است .با جذب نشاستهی آنیونی بر
سطح كاغذ و برقراری پیوند باین نشاساته و الیااف كاغاذ،
عالوه بر محصور و منفعال نماودن گاروههاای آبدوسات
سطح كاغذ ،نشاسته به درون منافذ كاغذ نیز نفوذ كارده و
افزايش حضاور ايان پلیمار در درون كاغاذ باعا بساته و
مسدودشدن تمام خلل و فارج كاغاذ و كااهش جاذب آب
میشود .از سويی ديگر نشاستهی جذبشاده ساطحی ،در
طی فرايند خشکكردن بهصاورت فایلم بار ساطح الیااف
قرارگرفته و الیاف را باه جاذب آب مقااوم سااخته كاه باا
افزايش غلظت نشاسته ،فیلم تشکیل يافته ضخیمتار مای-
شود تا جايی كه در غلظتهای باالی نشاسته آنیونی ،كاغذ
كامال شکننده میشود كه بهصورت تأثیرات ناامطلوب و ياا
بیاثر بر ويژگیهای مقاومتی در ادامه مشخص مایگاردد.

بااينحال ،تفاوت چشمگیری در جاذب آب تیمارهاايی باا
غلظت باالی  5درصد مشاهده نمیشود.
سفتی خمشی
آهاردهی سطحی كاغذ بازيافتی باا نشاساتهی آنیاونی
بهبود معنیدار مقاومت سفتی خمشی را به هماراه داشاته
كه افزايش غلظت نشاساته نیاز بهتادريج موجاب افازايش
سفتی خمشی گشته تاا جائیکاه بیشاترين میازان سافتی
كاغذ در باالترين سطح غلظت نشاسته پديدار شاده اسات.
بر اساس نتايج ارائاهشاده در شاکل  ،2ضاخامت مقاوا باا
افزايش غلظت نشاسته ارتقا میيابد و از آنجائی كه سافتی
خمشی متناسب با توان سوم ضخامت است ،انتظار افزايش
سفتی خمشی نیز متصور است .درعینحال ،بهباود پیوناد
يابی شبکه لیفی كاغاذ بهواساطه نفاوذ نشاساته باه درون
ساختار كاغذ نیز قابلذكر است.

شکل  -3سفتی خمشی در غلظتهای مختلف اعمال سطحی نشاستهی آنیونی

شاخص کشش
كاااربرد نشاسااته آهاااردهی سااطحی منجاار برافاازايش
چشمگیر و معنیدار شاخص كششی كاغذ (بایش از )%60
میشود كه اين افزايش تا سطح حدود دو برابار نیاز قابال
گزارش است .بااينحال در غلظاتهاای بااالتر از  5درصاد
محلول نشاسته ،تأثیر معنیداری در شاخص كششی كاغاذ
پديااد نیامااده اساات .بااا افاازايش غلظاات نشاسااته ،مقاادار

نشاستهی جذبشده توسط كاغذ افزايش میيابد و جذب و
نفوذ نشاسته به مقدار بیشتری صاورت گرفتاه و مقاومات
كششی نیز افزايش میيابد .البته جذب بیشازحد نشاساته
بروز حالت شکنندگی در كاغذ را موجب و مقاومت كششی
را كاااهش ماایدهااد .نتااايج پااژوهش  Fabioو همکاااران
( )2003نیز در سازگاری با نتايج حاضر است [.]8
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شکل  -4شاخص كشش در غلظتهای مختلف اعمال سطحی نشاستهی آنیونی

سطح غلظت نشاسته آنیونی حدود  13درصد است.
 Kassamو همکاران ( )2009جذب و نفوذ بیشازحد
نشاسته بر سطح الیاف و درنتیجه سخت و شکننده شدن
الیاف را دلیل كاهش شاخص پارگی كاغذ عنوان كرده كه
با يافتههای اين پژوهش نیز مطابقت دارد [.]9

شاخص پارگی
كاربرد آهار سطحی و افزايش غلظت آن و درنتیجه افزايش
جذب نشاسته بر سطح كاغذ ،شاخص پارگی را به دلیل
تشکیل فیلم شکننده نشاسته بر سطح كاهش میدهد.
بااينحال حداكثر میزان كاهش شاخص كشش در باالترين
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شکل  - 5شاخص مقاومت در برابر پارگی در غلظتهای مختلف اعمال سطحی نشاستهی آنیونی

شاخص ترکیدن
همانند شاخص كشاش ،اعماال آهاار ساطحی نشاساته
آنیونی افزايش چشمگیر و معنیدار ( 50درصادی) شااخص
تركیدن را باه هماراه داشاته و باا افازايش غلظات محلاول
نشاسااته مصاارفی ،شاااخص كشااش بااا شاایب ماليماای

افزايشيافته است .لایکن همانناد شااخص كشاش ،ساطوح
باالی غلظت محلول آهااردهی تاأثیر غالباا معنای¬داری در
بهبود اين شااخص كاغاذ نیاز نداشاته كاه باا يافتاه¬هاای
 kassamو همکاااااران ( )2009قابلتأيیااااد اساااات [.]9
همانطوركه پیشتر نیز ذكر شد با افازايش غلظات نشاساته،

تأثیر غلظت محلول آهاردهی سطحی كاغذ بر ويژگیهای كاغذ بازيافتی
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نفوذ نشاسته به منافذ كاغذ افزايش میيابد و اين امار باعا
بهبود اتصال الیاف میشود و شاخصهای متأثر از پیوند يابی
الیاف نظیر كشش و تركیدن را افزايش مایدهاد .همچناین
امکان و احتمال اتصال نشاسته آنیونی اعمالشده بر ساطح و

نیز نفوذ يافته به درون سااختار كاغاذ باا نشاساته كااتیونی
بهكاررفته در پايانهتر و حاضر در ورقه كاغذ نیز وجود داشاته
كه در بهبود ويژگیهای مقاومتی تأثیرگذار است.

شکل  -6شاخص مقاومت در برابر تركیدن در غلظتهای مختلف اعمال سطحی نشاستهی آنیونی

بالک

شکل  -7بالک كاغذ در غلظتهای اعمال سطحی نشاستهی آنیونی

با افزايش غلظت نشاسته آهاردهی ،بالک يا حجم وياژه
كاغذ كاهشيافته است .همانطوركاه پیشتار ذكار شاد باا
افزايش غلظت نشاسته ،حضور و نفوذ مولکولهای نشاساته

در سطح و منافذ كاغذ افزايش مایياباد و ايان امار باعا
بهبود اتصال الیاف مایشاود كاه بهنوباهی خاود ايان امار
موجب افزايش دانسیتهی كاغذ شده و بالاک كاه معکاوس
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دانسیته است؛ كاهش میيابد .نتايج ويژگیهای مقاومتی و
زبری سطح مؤيد اين استدالل است .بااينحال تشکیل اليه
ضخیم فیلم نشاسته بر كاهش ضاخامت ناشای از افازايش
دانسیته و فشردگی سااختار شابکه لیفای برتاری يافتاه و
درمجموع بهصورت افزايش ضخامت ظاهر میشود .در نگاه
اول و با مدنظر قرار دادن نتايج ضاخامت و نحاوه محاسابه
بالک (حجم تقسیمبر جرم) ،انتظار افزايش بالک كاغذ بروز
میيابد كه نتايج اين پژوهش نقطه مقابل آن را نشان مای-
دهد .لیکن چنین تفسیر میگردد كه در فرمول بالک ،جرم
ورقه تیمارشده از نرخ افزايش باالتری در مقايسه باا حجام
(به عبارتی ضخامت كاغذ) برخوردار گشته و درنهايت و در
عین افزايش حجم ناشی از ضخامت ،بالک كاغاذ بهواساطه
افزايش جارم؛ كااهش مایياياد .همچناین از آنجاائی كاه
ضخامت و سفتی خمشی (كه وابساته باه ضاخامت كاغاذ
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است) هر دو افزايش يافته است ،میتوان استنباط و تائیاد
نمود كه كاهش حجیمی ورقه كاغذ بهواسطه افازايش وزن
ورقه باوده و نگرانای از بابات تاأثیر منفای كااهش آن بار
استحکام خمشی كاغذ وجود نخواهد داشت.
زبری
اعمال نشاسته آنیونی باهعناوان آهاار ساطحی كاغاذ،
كاهش معنیدار ناصافی و زبری سطح را در پی داشته كاه
افزايش غلظت نشاسته ،منجار باه كااهش پیوساته زباری
سطح كاغذ شده است .بهبود اتصال الیاف در سطح كاغذ و
كاهش منافذ و ناصافیهای سطح كاغذ باه هماراه تشاکیل
اليه فیلم نشاسته بر ساطح الیااف و كاغاذ ،كااهش زباری
سطح كاغذ را رقم میزند.
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شکل  -8زبری سطح در غلظتهای مختلف اعمال سطحی نشاسته آنیونی

نتیجهگیری
بااهطوركلی افاازايش غلظاات محلااول نشاسااته آهاااردهی
سطحی عالوه بر ساهولت كنتارل ،ناهتنها موجاب كااهش
چشمگیر انرژی موردنیاز برای تبخیر حالل آبی در خشک-
كنهای پس از پرس انادود دهای مایشاود ،بلکاه خایس
شدگی كمتر شبکه الیاف در حین آهاردهی با محلولهاای
غلیظتر ،میزان توقف خط تولید بهواسطه پاره شدن شابکه
خیس كاغذ را نیز كاهش میدهد .عاالوه بار ايان تاداخل
آهاردهی سطحی با نقش و كارايی آهاردهی درونای و نیاز
میزان رطوبت كاغذ كاهش میياباد .درنتیجاه و باهمنظور

عدم نیاز به تغییر ظرفیت خشکكنهاای ماشاین كاغاذ و
درعینحال افزودن ويژگای و قاابلیتی جدياد باه فاراورده
تولیدی ،افزايش غلظت محلول آهاردهی سطحی و كااهش
آب ورودی بااه ساااختار كاغااذ در خااط تولیااد كاغااذ نیااز
قابلبررسی و اعمال است .افزايش غلظت محلاول نشاساته
منجر به بر سطح ماندن بیشاتر آن و عادم نفاوذ باه درون
ساختار كاغذ (در راستای  )Zمیگاردد؛ درنتیجاه ماهیات
آبگريزی بیشتر و بهتری را برای كاغذ فاراهم مایساازد.
بنابراين در اين پژوهش اثر تغییر غلظات نشاساته آنیاونی
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بهعنوان عامل آهاردهی سطحی بر ويژگیهاای فیزيکای و
مقاومتی كاغذ بازيافتی بررسی و نتايج جذب آب نشان داد
كه تیمار سطحی مزبور كاهش معنیداری در میزان جذب
آب كاغذ پدياد آورده و تغییار غلظات نشاساته از  4باه 5
درصد باع افت شديد جاذب آب كاغاذ مایشاود .لایکن
افزايش غلظت نشاسته بیش از  5درصاد از تاأثیر كاهناده
بسیار كمتاری برجاذب آب در مقايساه باا ساطوح كمتار
غلظت برخوردار است .همچناین نتاايج نشاان داد كاه باا
افزايش غلظت نشاسته به دلیل افزايش نشاساتهی جاذب-
شده بر سطح و نفوذ يافته به درون ساختار كاغذ ،ويژگای-
های مقاومتی سفتی خمشای ،شااخص مقاومات در برابار
كشش و شاخص مقاومت در برابر تركیدن روندی افزايشی
را طی میكنند .امکاان و احتماال نفاوذ ماؤثر مقاداری از

نشاسته در منافذ كاغذ بهويژه در غلظتهای پائین محلاول
آهاردهی وجود داشته كاه باا افازايش غلظات و درنتیجاه
ويسکوزيتهی محلاول نشاساته و گراناولهاای آن ،از ايان
امکان و احتمال كاسته شده كه در ويژگایهاای مقااومتی
مزباور بهصااورت تغییاارات ناااچیز و عماادتا غیاار معناایدار
ظاهرشده اسات؛ اماا در ايان میاان روناد نزولای شااخص
مقاومت در برابار پاارگی باا افازايش غلظات نشاساته ،باه
شکننده شدن و تشکیل فیلم نشاسته منساوب مایگاردد.
صافی سطح كاغذ به دلیل حضور و نفوذ بیشتر نشاسته باه
درون خلل و فرج و ناصافیهای سطح كاغاذ ،بهبوديافتاه و
با افزايش غلظت نشاسته از میزان زبری سطح كاسته مای-
شود.
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The effect of concentration of anionic starch solution in paper surface sizing on
physical and strength properties of recycled paper
Abstract
Surface sizing of paper by anionic starch was carried out to
study its concentration effect on physical and strength
properties of recycled paper. For this, hand sheets (100 GSM)
of mixed recycled pulp containing 1% cationic starch were
prepared and treated by the sizing agent on the sheet surface
at various concentrations (0, 3-10%). Application and
concentration increment of the starch solution resulted in a
higher retention on the surface and lesser penetration into the
paper structure (Z direction), contributing to a better
hydrophobicity of sized paper and a significant reduction in
water absorption of the paper; with the highest reduction in
the Cobb test up to the solution concentration of 5%. Also, the
results revealed that strength properties of bending stiffness,
burst and tensile indices increased due to the anionic starch
treatment, its consequent absorption and penetration into the
paper thickness. The improvement rate was more predominant
using up to the 5% concentration. Penetration of a part of
sizing agent into the porous structure of paper and resulted
improvement in fiber bonding are possible and probable.
However, higher concentration and viscosity of the starch
solution contributed to the lesser penetration and bonding
formation with higher retention on the paper surface which
resulted in continuous improvement in paper smoothness.
With the sizing solution thickening, tear index decreased due
to starch film formation on the paper surface with brittle
character. In general, increasing of the anionic starch solution
up to the 5% could be reported as an optimum level.
Keywords: surface sizing, anionic starch, water absorption,
physical and strength properties.
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