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با روش الیه نشانی و بررسی تأثیر آن بر خواص کاغذ

چکیده
در این تحقیق ،اصالح الیاف وازده خمیرکاغذ نیمه شیمیایی سولفیت خنثی ( )NSSCباا
استفاده از روش الیه نشانی الیه به الیه و با تشکیل چندالیاه هاا پلیمار نشاساته
انجام گرفت .پس از جداساز الیاف و تهیه سوسپانسیون الیاف با درصاد خشاکی 0/5
درصد و ایجاد هدایت الکتریکی حدود  437 µs/cmبا افزودن محلول آبی یا میلای
مول کلرید سدیم ،آزمایشها تیمار الیاف برا تشکیل الیهها پلیمار (تاا  5الیاه
متوالی) انجام شد .در ادامه ،شاخص نگهدار آب ( )WRVدر نمونهها جهات ارزیاابی
تأثیر این روش بر میزان آبدوستی الیاف اندازهگیر شد .سپس از این الیاف کاغذها
دستساز استاندارد ( 60±3گرم بر مترمربا ) تهیاه و ویژگیهاا فیزیکای و مقااومتی
آنها بهعنوان تابعی از تعداد الیهها الیه نشانی شده بر رو الیاف مورد ارزیابی قارار
گرفت .نتایج نشان داد که با تیمار الیاف وازده خمیرکاغذ  NSSCبا روش الیه به الیاه،
به علت افزایش جذب الکترواستاتیکی نشاسته ،شااخص نگهادار آب الیااف افازایش
یافت .تغییرات متوالی بهصورت افزایش دانسیته ظاهر و کاهش ضااامت کاغاذ نیاز
تشکیل چندالیهها پلیمر نشاسته بر رو الیاف وازده را تأیید مایکناد .تشاکیل ایان
چندالیهها بر رو الیاف وازده سبب توسعه فراوان شاخصها مقاومت باه کشاش (از
 13/21 N.m/gبه  )30/65 N.m/gو مقاومات باه ترکیادن (از  )1/23 kPa.m2/gباه
 )2/36 kPa.m2/gشده است .تصاویر الکترونی تهیهشده نیز فشرده شدن بافت کاغاذ و
توسعه مقاومتها کاغذ را در اثر افزایش قابلیت پیوند یابی بین الیاف تأیید میکند.
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مقدمه
در كارخانههای مختلف كاغذسازی بهطورمعمول
بخشی از ماده اولیه فیبری برای تهیه كاغذ ،كاغذهای
وازده از خط تولید 1است .الیاف حاصل از خمیركاغذ اين
نوع كاغذها به دلیل اينكه به دست مصرفكننده نمی-
رسد ،2به الیاف بازيافتی بکر 3نیز معروف است .الیاف

بازيافت شده چه آنهايی كه حاصل از وازده خط تولید
هستند و چه آنهايی كه به دست مصرفكننده میرسند،4
نسبت به الیاف بکر ويژگیهای كیفی ضعیفتری دارند.
عملیات مختلف تولید كاغذ مانند فرآوری شیمیايی
(استفاده ازافزودنیهای شیمیايی در پايانه تر) ،تیمارهای
مختلف مکانیکی (پااليش و پرس) و يا فعالیتهايی نظیر
خشکكردن ،بهشدت رفتار كاغذ و الیاف حاصل از آن را

1

On-site mill broke
Pre-consumer
3
Genuinerecycledfibers
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Post-consumer
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در مراحل بازيافت و ساخت مجدد كاغذ تحت تأثیر قرار
میدهد ،بهطوریكه اغلب ويژگیهای فیزيکی و مکانیکی
كاغذ بازيافتی حاصله تغییرات نامطلوب فراوانی پیدا می-
كنند [ .]1افت كیفیت در اين نوع از الیاف سبب میشود
كه سهم استفاده از اين خمیركاغذها نسبت به خمیرهای
بکر در مخلوط خمیركاغذ نهايی برای تولید كاغذ كم
باشد؛ زيرا با افزايش سهم الیاف وازده در خمیركاغذ نهايی
عمدت ًا كاغذهايی با كیفیت مطلوب از آن تولید نمیشود.
لذا پژوهشگران در تالشاند تا با استفاده از فناوریها و
روشهای جديد علمی ،بهموازات كنترل و بهینهسازی
شاخصهای فرآيند تولید ،ويژگیهای مقاومتی كاغذ را نیز
بهبود بخشند .نانو فناوری اليه نشانی اليه به اليه ازجمله
اين روشها است.
نانو فناوری اليه نشانی اليه به اليه روشی آسان جهت
تشکیل اليههای نازک از مواد مختلف با ساختار و عاملیت
قابلكنترل ،است .تشکیل چنداليههای پلی الکترولیتی در

اين روش با اليه گذاری متوالی مواد كاتیونی و آنیونی بر
روی يک زيراليه كه دارای بار الکتريکی است (پتانسیل زتا
در مورد الیاف سلولزی) انجام میشود (شکل  .)1درواقع،
جاذبه الکترواستاتیکی بین ذرات يونی و سطح يونیزه
زيراليه ،علت اصلی در جذب پلی الکترولیت است [،3 ،2
 .]4اين تکنیک در حوزه خمیركاغذ و كاغذ ،برای افزايش
مقاومتهای كاغذ تهیهشده از الیاف بکر [ ]2و الیاف
بازيافتی  ]5[ OCCمورداستفاده قرار گرفته است .در
برخی از تحقیقات نیز امکان ساخت كاغذهايی با
كاربردهای ويژه ازجمله كاغذ هادی الکتريسیته [ ]6با
استفاده از آن موردبررسی قرار گرفته است .بهطوركلی ،با
تیمار  ،LbLخصوصیات الکتروشیمیايی سطح الیاف بهبود
میيابد [ .]7درنتیجه با جذب بیشتر مولکولهای پلیمر
مقاومت دهنده ،پیوند بین الیاف توسعه يافته و مقاومت-
های آن افزايش میيابد.

پلیمر كاتیونی

پلیمر آنیونی

اليه نشانی ماده آنیونی

اليه نشانی ماده كاتیونی

الیاف سلولزی

شکل -1طرح کلی فرآیند الیه به الیه با الیه نشانی یک دوالیه پلیمری کاتیونی-آنیونی

اين روش نهتنها برای افزايش ويژگیهای مقاومتی
كاغذ بلکه برای تهیه كاغذهايی با كاربردهای ويژه همانند
كاغذهای هوشمند ،5كاغذهای مغناطیس ،6كاغذهای فوق
آبگريز 7و ساخت نانو حسگرهای كاغذی 8كه در طی آن٬
ذرات با تکنیک  LbLبر روی سطوح الیاف سلولزی

papers

1 Smart papers
2 Magnetic papers
3 Super hydrophobic
4 Paper nanosensors

پوششدهی میشوند ،ازجمله اين موارد است [،10 ،9 ،8
 .]11با توجه به اينکه گزارشی در مورد كارايی روش اليه
نشانی اليه به اليه بر روی الیاف خمیركاغذ وازده در سوابق
تحقیق يافت نشده است .در اين پژوهش ،اصالح الیاف
وازده خمیركاغذ  NSSCبا استفاده از روش اليه نشانی اليه
به اليه جفت پلیمر نشاستههای كاتیونی و آنیونی و تأثیر
آن بر خواص مقاومتی كاغذهای تهیهشده مورد ارزيابی
قرار گرفته است.
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مواد و روشها
خمیرکاغذ
نمونههای كاغذ وازده  NSSCاز شركت صنايع چوب و
كاغذ مازندران تهیه شد .سپس بر اساس آيیننامه SCAN
 ،–C 25:76خرده كاغذها در آب شهری حداقل به مدت 4
ساعت خیسانده و سپس با استفاده از دستگاه آزمايشگاهی
 Valley Beater L&Wجداسازی الیاف 9انجام گرفت.
درنهايت ،پس از شستشوی الیاف بر روی الک  400مش
خمیركاغذ وازده  NSSCبا درجه روانی حدود 460±10
میلیلیتر (CSF) 10تهیه گرديد .خمیركاغذ حاصله پس از
اندازهگیری میزان رطوبت تا زمان استفاده برای انجام ساير
آزمايشهای الزم ،در داخل زيپ كیپ در يخچال تحت
دمای حدود  5 ˚Cنگهداری شد.
مواد شیمیایی
نشاسته كاتیونی مورداستفاده ) (DS=0.27%نوع
كوارترنری( 11چهار جزئی) تهیهشده از گیاه تاپیوكا 12و
بانام تجاری  ExcelCat 27است .نشاسته آنیونی با درجه
استخالف  0/145درصد تهیهشده از اين گیاه بانام تجاری
 ExcelSize IA1101مورد استفاده قرار گرفت .اين
نشاستهها از شركت Siam Modified Starch Co. LTD
كشور تايلند تهیه شدند .بر اساس دستورالعمل شركت
عرضهكننده ،نشاسته كاتیونی پس از پخت محلول در آب
بوده و بهمنظور آمادهسازی ،محلول  1درصد آن را (محلول
يکنواخت  1گرم نشاسته در  100میلیلیتر آب خالص) ،بر
روی اجاق الکتريکی بهآرامی حرارت داده تا به دمای 95
درجه سانتیگراد برسد .سپس در اين دما به مدت 30
دقیقه ديگر نگهداری شده و درنهايت پس از خنک شدن
تا دمای محیط ،بالفاصله مورداستفاده قرار گرفت .نشاسته
آنیونی قابلحل در آب سرد است .از محلول آبی يک میلی
مول كلريد سديم برای افزايش مقدار اندک هدايت
الکتريکی سوسپانسیون خمیركاغذ ()≈µ438S/cm
استفاده شده است .چون پژوهشها نشان میدهد كه
9

Slushing
Canadian standard freeness
11
Quaternary
12
Tapioca
10
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محیط نمکی ماليم جذب نشاسته را افزايش میدهد [،12
 .]5اندازهگیری و تنظیم میزان الکترولیت سوسپانسیون
الیاف با كمک دستگاه  Conductometerو با واحد µS/cm
صورت گرفت.
تکنیک الیه به الیه
جهت تیمار اليه به اليه 500 ،میلیلیتر سوسپانسیون
خمیر الیاف وازده با درصد خشکی حدود  0/5و با اضافه
كردن نمک كلريد سديم ( 0/058 ،1mMگرم نمک در
يک لیتر آب) تهیه شد .از دستگاه همزن آزمايشگاهی
جهت اختالط خمیركاغذ و محلولهای نشاسته كاتیونی و
آنیونی استفاده شد .سوسپانسیون تهیهشده در يک بشر
يک لیتری ريخته و توسط دستگاه همزن ( 750دور در
دقیقه) به مدت  10دقیقه [ ،]5با محلولهای نشاسته
تهیهشده به هم زده شد .بدين منظور برای اولین اليه
نشانی ،چون الیاف دارای پتانسیل زتای منفی میباشند،
نشاسته كاتیونی به مقدار  %1برمبنای خمیر خشک به
سوسپانسیون اضافه شد .پس از پايان زمان اختالط،
محتويات بشر بر روی كاغذ صافی آبگیری و مجدداً،
خمیركاغذ با آب رقیقسازی شد .سپس در مرحله بعدی
اليه نشانی با نشاسته آنیونی همانند مرحله اول صورت
گرفت .برای تشکیل اليههای بیشتر كه در اين پژوهش در
پنج اليه انجام گرفت ،مراحل فوق عین ًا تکرار شد .سپس
شاخص نگهداری آب الیاف با استفاده از روش استاندارد
 TAPPI UM-256با انجام سانتريفیوژ نمونه خمیر تر
الیاف ( 0/8گرم وزن خشک) در دمای حدود  25درجه
سانتیگراد با دور  3000دور در دقیقه و به مدت 30
دقیقه مورد ارزيابی قرار گرفت [.]13
اندازهگیری ویژگیهای کاغذ دستساز
كاغذهای دستساز با وزن پايه  60±3گرم بر مترمربع
طبق استاندارد  TAPPI T205 SP-95تهیه شدند .سپس
نمونهها بر اساس استاندارد  SCAN P-2:75در اتاق
مخصوص آزمونهای كاغذ در شرايط استاندارد رطوبت
نسبی ( )RH≈50±2%و دمايی ( )T≈23±1˚Cتا زمان
انجام آزمايش نگهداری شدند .اندازهگیری ضخامت
نمونهها طبق استاندارد  SCAN P-7انجام شد .شاخص
مقاومت به كشش كاغذ و بر اساس دستورالعمل SCAN
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 ،P-67:93شاخص مقاومت به تركیدن طبق دستورالعمل
 ،TAPPI T403 om 91شاخص مقاومت به پاره شدن بر
اساس استاندارد  TAPPI T414 om-04اندازهگیری شد.
همچنین با استفاده از تصاوير الکترونی تهیهشده بهوسیله
میکروسکوپ الکترونی  Hitachi SU 3500از سطح كاغذ
تیمار نشده و تیمارشده ،تغییرات در ويژگیهای سطحی
الیاف و شبکه كاغذ موردبررسی قرار گرفت.

نتایج و بحث

درون ديواره الیاف بهوسیله فشار اسمزی باشند .بديهی
است كه اين امر آبدوستی و میزان آب نگهداری شده
توسط الیاف را بیشتر كرده است .ازاينرو ،برخالف تیمار
مکانیکی پااليش ،اين مکانیسم نوعی آبداركردن شیمیايی
الیاف نامیده میشود .همچنین گزارش شده است كه الیاف
با  WRVبیشتر انعطافپذيری بیشتری ،داشته لذا ويژگی-
های مقاومتی بیشتری در كاغذهای تهیهشده قابل
پیشبینی است [.]16
ضخامت و دانسیته ظاهری کاغذ

شاخص نگهداری آب ()WRV
نسبت وزن آب به وزن خشک الیاف پس از سانتريفوژ
روی يک نمونه خمیر تر به مدتی مشخص و با اعمال
نیرويی مشخص (معموالّ به مدت  30دقیقه و با گرانش
 3000دور در دقیقه) شاخص نگهداری آب نامیده میشود
[ .]13شاخص نگهداری آب را بهعنوان نشانهای از اينکه
آب آزاد با چه استحکامی به ساختار الیاف پیوسته است در
نظر میگیرند .الیاف دارای مقدار آب باقیمانده بیشتر،
انعطافپذيری بیشتری داشته و درنتیجه سطح پیوند الیاف
بیشتر شده و با افزايش میزان قابلیت شکلپذيری،13
درنهايت اكثر مقاومتهای كاغذ افزايش میيابد [.]14
در شکل  2تغییرات قابلیت نگهداری آب باتشکیل
چنداليههای نشاستةكاتیونی /آنیونی بر روی الیاف وازده
ارائه شده است ،همانطور كه مالحظه میشود WRV
الیاف در اليه اول نسبت به حالت پايه (الیاف تیمار نشده)
افزايش يافته و با افزايش تعداد اليههای كاتیونی ،میزان
 WRVالیاف توسعه بیشتری نشان داده است .مقدار
نگهداری آب در حالت تیمار نشده  0/82±0/01گرم
اندازهگیری شد .با تیمار الیاف ،مقدار  WRVالیاف در اليه
پنجم به  0/93±0/01افزايش يافته است .لَو 14و همکاران
( )1996اعالم داشتند كه شاخص نگهداری آب از
فاكتورهای غیر ساختاری مثل يونهای مثبت (كاتیون-
های) حاضر در ديواره الیاف نیز تأثیر میپذيرد [ .]15لذا با
افزايش جذب نشاسته كاتیونی يونهای آزاد سطح و داخل
ديواره سلولی الیاف افزايش میيابد .اين يونهای آزاد در
ديواره سلولی میتواند علت ورود و تثبیت آب مضاعف به
Conformability
Law

13
14

بهطوركلی با افزايش آبدوستی ،تورم و انعطافپذيری
الیاف كه در اثر پااليش يا جذب پلی الکترولیتهای آب-
دوست (همچون نشاسته كاتیونی) روی میدهد ،ضخامت
كاغذ كاهش و دانسیته آن در گراماژ ثابت افزايش میيابد
[ .]3همانطور كه در شکل  3مالحظه میشود با تیمار
الیاف وازده خمیركاغذ  NSSCبا روش اليه نشانی اليه به
اليه ،ضخامت كاغذ با اليه نشانی نشاسته كاتیونی (اليه-
های فرد) كاهش و با اليه نشانی نشاسته آنیونی (اليههای
زوج) افزايش يافته است .اين امر بیانگر تشکیل اليههای
متوالی كاتیونی-آنیونی نشاسته بر روی الیاف وازده است؛
زيرا دو عامل مقاومت پیوند و سطح پیونديافته بین الیاف
بهطور فراوانی بهوسیله مواد افزودنی مقاومت خشک ،نظیر
نشاسته كاتیونی بهبود میيابند [ ،]17درنتیجه كاغذ
متراكمتر شده و ضخامت آن كاهش میيابد .با جذب
نشاسته كاتیونی در اليههای متوالی ،سطح الیاف ژالتینیتر
شده و انعطافپذيری الیاف افزايش میيابد ،اين امر باعث
افزايش سطح تماس و تشکیل پیوند بیشتر و محکمتری
بین الیاف شده [ .]19 ،18لذا ضخامت كاغذ مجدداً
كاهش میيابد .از طرف ديگر ،نشاسته آنیونی به دلیل
اثرات معکوس سبب كاهش پیوند بین الیاف شده ،ضخامت
كاغذها افزايش و دانسیته آن كاهش يافته است .زمانی كه
آخرين اليه آنیونی است ،چنداليههای پلیمری از صلبیت
بیشتری برخوردارند [ .]20لذا با صلبیت بیشتر اليه
انتهايی ،واكنشپذيری بین الیاف كاهش يافته ،ضخامت
بیشتر و دانسیته كمتری نسبت به اليه قبلی حاصل شده
است.
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تیمارنشده

اليه اول
نو تیمار

شکل  -2ابلیت نگهداری آب در الیاف تیمارشده با الیه نشانی متوالی نشاستههای کاتیونی-آنیونی
/
ضخامت

چگالی اهری
/
گالی ظاهری g/ cm3

ضخامت میکرو

/

/
/
/

اليه پنجم

اليه چهارم

اليه سوم

اليه دوم

اليه اول

تیمارنشده

تیمارها

.
شکل  -3تغییرات گالی ظاهری و ضخامت کاغذ با الیه نشانی متوالی نشاستههای کاتیونی-آنیونی

شاخص مقاومت به کشش کاغذ
مقاومت كششی ازجمله خواص مهم مقاومتی كاغذ
است كه تحت تأثیر عواملی از قبیل مقاومت ذاتی الیاف،
مقاومت پیوند بین الیاف ،تعداد پیوند (سطح پیونديافته) و
توزيع الیاف (كیفیت شکلگیری كاغذ) است .استفاده از
پلیمرهای مقاومت دهنده از طريق افزايش قدرت و سطح
پیوند بین الیاف ،مقاومت كششی كاغذ را توسعه میدهد
[ .]17گزارش  Ryuو همکاران نیز حاكی از آن است كه
در شرايط هدايت الکتريکی اندک ،به علت پیکربندی بهتر

پلیمرها مقدار جذب نشاسته افزايش میيابد .همچنین اين
موضوع نیز مطرح شده است كه هدايت الکتريکی اندک،
دافعه بارهای همنام در زنجیره ماكرو مولکولهايی نظیر
نشاسته را كاهش داده ،لذا با جمع شدن و پیکربندی
مناسبتر ساختار مولکول ،مقدار جذب آن بر روی سطح
الیاف افزايش میيابد [.]21
در مورد روش اليه به اليه و تشکیل چنداليههای
پلیمری ،گزارش شده كه مقاومت الیاف هیچ تغییری نمی
كند []4؛ لذا توسعه مقاومت كششی كاغذ میتواند
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شاخصی از قابلیت پیوند يابی بین الیاف باشد .واضح است
جذب بیشتر نشاسته كاتیونی قابلیت پیوندپذيری بین
الیاف و به دنبال آن مقاومت كششی كاغذ را افزايش
میدهد .اين موضوع در مورد الیاف وازده كه به علت پديده
استخوانی شدن و سخت شدن پلیساكاريدها غیرقابل
انعطاف شدهاند ]6[ ،بسیار مهم است .همانطوريکه در
شکل  4مالحظه میشود تشکیل چنداليههای پلیمر
نشاسته تأثیر بسیار خوبی بر روی قابلیت پیوندپذيری
الیاف وازده داشته است .شاخص مقاومت به كشش در
نمونههای تیمار نشده  13/21±0/63 N.m/gاندازهگیری
شد و با افزايش تعداد اليههای جذبشده مقاومت كششی
در اليه سوم  27/66±0/51 N.m/gو در اليه پنجم اين
ويژگی به میزان  30/65 ± 1/1 N.m/gبه دست آمد .در
الیاف تیمار نشده؛ در حین شکلگیری ،پرس و
خشکكردن كاغذ ،پیوند هیدروژنی بین الیاف سلولزی
مقاومت كاغذ را تأمین مینمايد .ولی با اليه نشانی،
.

احتمال تشکیل پیوند هیدروژنی در سطح تماس بین الیاف
كم میشود .بعالوه ،با افزايش جذب نشاسته كاتیونی كه
درروش اين اتفاق میافتد ،سطح الیاف با جذب نشاسته
ژلهایتر شده ،آبدوستی و انعطافپذيری الیاف افزايش
میيابد ،اين امر باعث افزايش سطح تماس و تشکیل پیوند
بیشتر و محکمتری بین الیاف خواهد شد [.]3
قابلذكر است كه با انجام اليه نشانی توسط نشاسته
آنیونی (در اليههای زوج) ،مقاومت كششی نمونههای كاغذ
كاهش يافته است .يکی از جالبترين نتايجی كه در
سیستمهای اليه به اليه مشاهده شده است ،تأثیر خارجی-
ترين اليه بر مقاومت كاغذها بوده است [ .]22 ،2با اليه
نشانی يکاليه (غالباً كاتیونی) مقاومتها افزايش و با اليه
نشانی بعدی (غالباً اليه آنیونی) مقاومتها كاهش میيابد.
معموالً باالترين سطح بهبود مقاومتها در چنداليهها
مربوط به زمانی اتفاق است كه پلیمرهای كاتیونی بیرونی-
ترين اليه را تشکیل میدهند [.]23 ،2

شکل  -4تغییرات شاخص مقاومت به کشش کاغذ با الیه نشانی متوالی نشاستههای کاتیونی-آنیونی

شاخص مقاومت به ترکید کاغذ
نوع الیاف ،مقاومت ذاتی الیاف ،تعدداد الیداف در واحدد
سطح كاغذ و درجه پیوندد بدین الیداف از عوامدل مدرثر در
بهبود مقاومت به تركیدن كاغذ میباشند [ .]24بهطوركلی
هرچه درجه پیوند بین الیاف با پااليش و يدا افزودندیهدای
مقاومت دهنده افزايش يابد ،مقاومتهايی همچون مقاومت

كششی و مقاومت به تركیدن كاغذ افدزايش میيابدد [.]25
شاخص مقاومت به تركیدن كاغذ تهیهشده از خمیر الیداف
وازده هنگامیكه الیاف با روش اليه به اليه تیمار میشوند،
در شکل  5ارائه شده است .شاخص مقاومدت بده تركیددن
كاغذ تهیهشده از الیاف وازده تیمار نشده حددودkPa.m2/g
 1/24±0/06اندازهگیری شد .خمیركاغذهای دارای الیداف
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سفتتر (همچون الیاف وازده) قابلیت كمدی جهدت تولیدد
كاغذهايی با مقاومتهای مکانیکی مناسب دارند [ .]26اين
مقاومت كم عمدتاً به پديده استخوانی شدن الیداف نسدبت
دادهشده كه با افت پیوندپذيری الیداف ،دانسدیته ،مقاومدت
كششی و مقاومت به تركیدن كاغذ كاهش میيابد [ .]26با
تیمار الیاف با اليده نشدانی پدنج اليده نشاسدتههای يدونی،
شاخص مقاومت به تركیددن كاغدذ تهیدهشدده kPa.m2/g
 2/36±0/04اندازهگیری شدده اسدت .ايدن نتدايج بدر ايدن
موضوع تأكید دارد كه ويژگی مقاومدت بده تركیددن كاغدذ
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تهیهشده از خمیر الیاف وازده هنگامیكه الیاف بدا تکنیدک
اليه به اليه ،تیمار میشدوند؛ بدهطدور فراواندی (حددود 91
درصد) بهبود يافته است .علدت اصدلی آن افدزايش جدذب
نشاسته با روش اليه نشانی [ ]27و توسعه پیونددهای بدین
فیبری [ ]17و نیز جدايگزينی پیونددهای بدا اندرژی پیوندد
قویتر همچون پیوندهای الکترواسدتاتیک (-30 kcal/mol
 )10با پیوندهای هیدروژنی ( )4-6 kcal/molاسدت [ 28,
.]29

/
/
/

/

kPa.m2 /g

/

شاخص مقاومت به ترکید

/

/
اليه پنجم

اليه چهارم

اليه دوم

اليه سوم

اليه اول

تیمارنشده

تیمارها

شکل  -5تغییرات شاخص مقاومت به ترکید کاغذ با الیه نشانی متوالی نشاستههای کاتیونی-آنیونی

تصاویر SEM
میکروگرافهای الکترونی  SEMمیتواند بهعنوان
ابزاری كیفی از تشکیل چنداليههای پلیمری بر روی سطح
الیاف و چگونگی تعامل بین الیاف در شبکه كاغذ
مورداستفاده قرار گیرد .لذا جهت بررسی تأثیر روش اليه
نشانی و تشکیل چنداليه از ذرات كاتیونی و آنیونی پلیمر
نشاسته بر روی ساختار سطح الیاف وازده و نیز بررسی
تأثیر آن بر روی قابلیت پیوندپذيری بین الیاف در شبکه
كاغذ ،ريزنگارهای الکترونی از سطح كاغذهای تیمار نشده
(خمیركاغذ پايه) و تیمارشده تهیه و مورد تجزيهوتحلیل
قرار گرفت .بدين منظور از هر يک از اين خمیركاغذها
كاغذهای دستساز با وزن پايه  60±3گرم بر مترمربع تهیه
و ريزنگارهای الکترونی از سطح آنها گرفته شد.

همانطور كه در شکل  6مالحظه میشود سطح الیاف
وازده تیمار نشده دارای ساختاری كامالً متفاوت نسبت به
الیاف اليه نشانی شده با نشاسته كاتیونی و نشاسته آنیونی
میباشند .شکل بااليی ريز نگار نمونه كنترل كه بدون اليه
نشانی است را نشان میدهد و شکل پايینی ريز نگار
تهیهشده از نمونه كاغذ با پنج اليه نشانی نشاسته است.
ناهمواریهای بیشتر سطح الیاف تیمارشده ،ژالتینی شدن
و چسبناک شدن سطوح مجاور هم الیاف ،در اثر جذب و
آغشتگی بیشتر نشاسته كه بهوضوح با الیاف و شبکه كاغذ
تیمار نشده تفاوت دارد .كاهش خلل و فرج شبکه كاغذ و
متراكم شدن كاغذ تهیهشده از الیاف تیمار شده در مقايسه
با كاغذ حاصل از خمیركاغذ تیمار نشده از ديگر تفاوتهای
قابل اشاره است كه حاكی از افزايش سطح تماس [ ]17و
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افزايش قابلیت پیوندپذيری بین الیاف [ ]20به علت جذب
بیشتر نشاسته كاتیونی است .كاهش ضخامت كاغذ از 176
میکرون در كاغذ تهیهشده از الیاف تیمار نشده به 164
میکرون در كاغذ تهیهشده از الیاف تیمارشده (با پنج اليه

نشاسته) و افزايش متنا ر دانسیته كاغذ از  0/34به 0/39
گرم بر سانتی مترمکعب ،ناشی از همین افزايش سطح
تماس بین الیاف و فشردهتر شدن شبکه كاغذ است (شکل
.)3

سطح پیوندنیافتهبین الیاف

خلل و فرج

A

خلل و فرج

سطح الیاف تیمارنشده
خلل و فرج

سطح پیوندنیافته بین الیاف

B
پیوند بین الیاف

ژله ايی شدن سطح الیاف

ژله ايی شدن سطح الیاف
پیوند بین الیاف
پیوند بین الیاف

شکل  -6تصاویر میکروسکوپ الکترونی با بزرگنمایی  470در نمونههای کاغذ ) (60 g/m2تهیهشده از :الیاف وازده خمیرکاغذ NSSC
تیمار نشده (تصویر  )Aالیاف وازده خمیرکاغذ  NSSCتیمارشده با الیه نشانی متوالی نشاستههای کاتیونی-آنیونی (تصویر )B
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نتیجهگیری
و نشاسته آنیونی و تشکیل چنداليههای پلیمری نشاسته
.بر روی الیاف وازده است
 اليه نشانی يکدرمیان نشاسته كاتیونی و-3
نشاسته آنیونی زمینه افزايش جذب الکترواستاتیکی اين
 اين امر.ذرات يونی را بر روی الیاف وازده فراهم میآورد
بدون تخريب ساختار الیاف باعث توسعه فراوان ويژگیهای
.مقاومتی كاغذ شده است
 نتايج بررسی ريزنگارهای الکترونی بر تفاوت بین-4
الیاف تیمارنشده و الیاف تیمارشده كه ناشی از افزايش
تعامل بین الیاف و افزايش تراكم كاغذ در اثر اليه نشانی
...يکدرمیان نشاسته كاتیونی و آنیونی است تأكید میكند

 اصالح الیاف وازده خمیركاغذ،در اين پژوهش
 با استفاده از تکنیک اليه به اليه برای اليه نشانیNSSC
نشاستههای كاتیونی و آنیونی و تأثیر آن بر خواص
 نتايج.مقاومتی كاغذهای حاصل موردبررسی قرار گرفت
:اين بررسی عبارتنداز
 جذب بیشتر ذرات نشاسته كاتیونی درروش اليه-1
به اليه سبب افزايش ذرات كاتیونی در ديواره الیاف
سلولزی شده و اين امر باعث افزايش آبدوستی ساختار
.الیاف و شاخص نگهداری آب الیاف شده است
 تغییرات متوالی ضخامت و، در روش اليه به اليه-2
دانسیته اهری كاغذ بیانگر جذب متوالی نشاسته كاتیونی
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Modification of NSSC pulp broke fibers using layering method and investigating
its effect on prepared paper properties
Abstract
In the current study, modification of NSSC pulp broke fibers
was done by forming starch polymeric multilayers, using
layer-by-layer (LbL) layering method. After fiber slushing
and preparation of pulp suspension with 0.5% consistency and
conductivity formation of about 437 µS/cm; the experiments
of fibers treatment were conducted by adding 1 mM water
solution of NaCl to build the polymeric layers (up to 5
consecutive layers). Afterwards, water retention value (WRV)
of fibers was calculated in samples to evaluate the influence
of this method on fibers hydrophilicity. The fibers were then
used to prepare standard handsheets (60±3g/m2) and the
physical and strength properties of sheets were evaluated as a
function of the number of layers deposited on the fibers. The
results showed that the WRV index of the fibers was
improved by the LbL treatment of NSSC broke pulp fibers,
due to an increase in starch electrostatic absorption.
Successive variation in paper in the form of an increase in
apparent density and a decrease in paper thickness confirmed
the construction of starch multilayers on the surface of broke
fibers. Formation of such multilayers on broke fibers has led
to a considerable improvement in tensile index (from 13.21
N.m/g to 30.65 N.m/g) and burst index (from 1.23 kPa.m2/g
to 2.36 kPa.m2/g). Moreover, the prepared scanning electron
micrographs approved the compaction of sheet web and
improvement of paper mechanical properties as a result of an
increase in inter-fiber bonding.
Keywords: broke fibers, starch,
modification, paper properties.
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