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عملکرد سامانه بیوپلیمری نانو الیاف سلولز و کیتوزان بر ویژگیهای خمیرکاغذ و کاغذ بازیافتی از
کارتنهای کنگره ای کهنه ()OCC

چکیده
استفاده از مواد افزودنی مقاومی خشی راهکیار پاییاار در بهبیود ویژگی هیا
کاغذها بازیافت محسوب شاه و کاربرد مواد مبتن بیر زیسی تیوده از جنبی هیا
مختلف فن و زیس محیط در این زمین رو ب گسترش و حیازز برتیر اسی  .در
راستا بهبود ویژگ ها مواد ،سلولز و کیتوزان ب عنوان فراوانتیرین بیوپلیمرهیا
واجا پتانسیل مزبور ،ب صورت طبیع و فراور شاه موردتوج روزافزون پیژوه هیا
قراردادنا .نتایج بررس تأثیر منفرد و توام بیوپلیمرها کیتوزان و نانو الیاف سیلولز
بر ویژگ ها خمیرکاغذ و کاغذ بازیافت نشیانداد کی بهبیود تمیام ویژگی هیا
مقاومت و دانسیت کاغذ ،آبگیر و ماناگار خمیرکاغذ بی هنگیام شیکلگییر و
کاه اتالف مواد در مقایس با تیمار شاها قابل دستیاب اس  .کاربرد منفرد کیتوزان
بهبود معن دار تمام ویژگ ها مقاومت و دانسیت کاغذ ،ماناگار خمیرکاغیذ بی
هنگام شکلگیر و کاه اتالف مواد را ایجاد نمود .آبگیر از دوغیاب خمیرکاغیذ
نیز با حضور کیتوزان بهبود چشمگیر و معن دار یافت ک البت با افزای کیاربرد ،از
میزان بهبود حاصل کاست شا .بهبودها ایجادشیاه بی ماهیی پلیمیر  ،شیباه
ساختار و قابلی باال پیونایاب کیتوزان با الیاف سلولز تعمیم م یابا .نانو الیاف
سلولز نیز ب صورت کاربرد منفرد منجر ب افزای ماناگار خمیرکاغیذ ،دانسییت ،
شاخصها کش و ترکیان کاغذ؛ کاه درج روان و اتالف مواد از خمیرکاغذ و
نیز اف شاخص پارگ گردیا .ماهیی آنییون  ،سیط وییژه بیاال و واجیا پتانسییل
پیوناها هیاروژن سبب این نتایج گزارش گردیا .کاربرد نانو الیاف سلولز پس از
کیتوزان ب خمیرکاغذ ب عنوان سامان مرکب در پایان تر کاغذسیاز  ،نی تنهیا تیأثیر
افزایش در شاخصها مقاومت و دانسیت (ب استثنا  )NFC % 0/51کاغذ بازیافت
نااشت  ،کاه مقاوم ها را نیز در برخ موارد سبب گردیاه اس  .در حال مرکیب،
ویژگ ها خمیرکاغذ در مقایس با کاربرد منفرد کیتوزان دچار نوسیان بیوده ،لییکن
نسب ب کاربرد منفرد نانو الیاف سلولز حازز برتر بوده اس .
واژگان کلیدي :کیتوزان ،نیانو الییاف سیلولز  ،ویژگی هیا خمیرکاغیذ و کاغیذ
بازیافت .
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مقدمه
بازيافت كاغذذ رويکذردی پايذاار و بذا اهمیذت بسذیار بذا در
راستای كاهش نیاز به الیاف بکر و در پی آن كاهش مصرف انرژی
و منابع جنگلی و نیز كاهش آ يناههای زيستمحیطذی ناشذی از
دفن كاغذ است .نکته كلیذای در تولیذا كاغذذ بذهويذژه از الیذاف
بازيافتی ،توسعه روشهايی بهمنظور بهبذود اتصذال بذین الیذاف و
افزايش ويژگیهذای ماذاومتی فذراورده تولیذای اسذت؛ بنذابراين،
علیذذرغم مزايذذای ادتصذذادی و زيسذذتمحیطذذی كذذاربرد كاغذذذهای
بازيافتی ،بايستی توجه داشت كذه ايذن نذول الیذاف ،ويژگذیهذای
كذذذموبذذذیش متفذذذاوتی نسذذذبت بذذذه الیذذذاف بکذذذر را دارا
میباشنا .بازيافت كارتنهای كنگرهای كهنه) )OCC5جهت تولیا
كاغذ ينر و كنگرهای مورداستفاده در كارتنسازی ،بخذش اعظذم
بازار بازيافت مواد را در دنیا شذام مذیگذردد و بذیش از بازيافذت
ساير انوال درجات كاغذ نیذز در ايذران و جهذان رواج دارد [ .]5در
ايا تمتحاه آمريکا سذا نه  07میلیذون تذن انذوال كاغذذ و ماذوا
مصرف میشود .نرخ كذاربرد الیذاف باهلذه  OCCدر سذال 5399
حاود  %27و در سال  2775حاود  %90بوده كه در سذال 2755
به با ی  %35افزايشيافته است [ .]2لیکن نگرانی اصذلی در ايذن
رويکرد ،مااومتهای مکانیکی پايینتر كاغذذ بازيذافتی بذهواسذطه
ماهیت الیاف بهكاررفته در تولیاشذان اسذت .چراكذه خمیركاغذذ
مزبور متشک از هباهای از الیاف است كه بههور میانگین حااد
دو بار فرايناهای تولیا را پشذت سذر گذذاردهانذا .درنتیجذه و در
ماايسه با الیاف بکر؛ ضعیفتر ،كوتاهتر و واجا ديوارهای نذاز تذر
بوده و در برابر پا يش نیز دچار تخريب با ئی میشونا؛ بنذابراين
پیونايابی بین الیذافی بذا كیفیذت موصذوف ،بذههذور چشذمگیری
ضعیفتر است و ويژگیهای بسیار پذائینی را بذهصذورت مااومذت
تركیان ،كشش و پارگی برجای میگذارنذا .ازجملذه راهکارهذای
پیشنهادی برای ارتاای پیونايابی ،میتذوان بذه پذا يش ،افذزودن
الیاف بکر ،تشايا شرايط پرس ،تیمارهای دلیايی و آبی – حرارتی
و نیز استفاده از مواد افزودنی مااومذت خشذ  2اشذاره نمذود .بذا
عنايت به محذاوديتهذای ذاتذی مورداشذاره در الیذاف بازيذافتی،
افزودن مواد شیمیايی مناسبترين راهکار جهت بهبود پیونذايابی
ارزيابی میشود و در حذال حاضذر صذنعت كاغذسذازی از عوامذ
مااومت خش تجذاری موجذود نظیذر نشاسذته كذاتیونی و پلذی
آكريالمیا برای غلبه بر ناصان مااومتی استفاده مذینمايذا .البتذه
زم به ذكر اسذت كذه خمیركاغذذ  OCCسرشذار از آشذلالهذای
آنیونی نیز است كه منجر بذه كذاهش كارآمذای عوامذ مااومذت
خش میگردد .بااينحال ،رويکردهای جايا و غیرمتااولی نظیر
استفاده از نانو مواد نیز برای بهبود مااومتهای كاغذ مطرح است.
Old Corrugated Containerboard
Dry Strength Additive or agent

1
2

از هرفی امروزه تماي گسترده بذه سذمت جذايگزينی و فراگیذری
مواد تجايا پذير و دوستاار محیطزيست معطوف بذوده و در ايذن
پژوهش نیز تمركز بر كذاربرد چسذب مااومذت خشذ و نذانوذره
تجايا پذير بجای مواد متااول معانی يا نفتی است [ .]5كیتوزان
پلیمری كربوهیاراتی و خطی ،غیر سمی ،زيست سازگار و با جرم
مولکولی با متشک از واحاهای ß(1→4)-linked 2-acetamido-
 2-deeoxy-ß-D-glucoseاسذذت كذذه از هیذذارولیز گذذروههذذای
– Nاستی بیوپلیمر كیتین به دست مذیآيذا (شذک  .)5كیتذین
پس از سلولز بهعنذوان دومذین بیذوپلیمر فذراوان شذناختهشذاه و
تركیب عماه ساختاری بسذیاری از سذختپوسذتان و حشذرات را
تشکی مذیدهذا .پسذماناهای خرچنذو و میگذو منذابع عمذاه
استحصال كیتین به شمار میآينا [ .]9از ديرباز گزارش شاه كذه
آمینذذوپلیسذذاكاريا كیتذذوزان پیونادهنذذاه بسذذیار خذذوبی بذذرای
سذاختارهای الیذذاف سذلولزی بذذوده و مذیتوانذذا تذا بذذیش از %07
كارآماتر از نشاسته عم نمايا [ ]0و عالوه بذر مااومذت خشذ
كاغذ ،مااومت تر را نیز بهبود میبخشا .شذباهت سذاختاری زيذاد
كیتوزان با سلولز ،واكنش و تماي آنها را با يکايگر تاويت نموده
اسذذت ،چراكذذه تفذذاوت بذذین ايذذن دو فذذراوانتذذرين بیذذوپلیمر ،در
جايگزينی گروه عاملی  NH2بجای گذروه هیاروكسذی در كذربن
شماره  2كیتوزان است كه به واكنشپذيری بیشذتر آن بذه الیذاف
سلولزی نیز كم میكنا (شک .)2
گروههای آمینی مزبور در كیتذوزان تحذت شذرايط اسذیای
آمذذادهسذذازی ،پروتذذوندار گشذذته و درنتیجذذه انحذذالل مذذیيابذذا.
كیتوزان پروتوندار نشاه تحت شرايط دلیذايی حذ نمذیشذود.
بههوركلی جذب كیتوزان بر سذلولز در شذرايط اسذیای توسذط
واكنشهای الکترواستاتیکی كنترل میشود و در شرايط دلیذايی
نیز پلیمر كیتوزان بر سطوح سلولزی رسوب مینماينا .درنتیجه
در  pHهای با تر میزان جذب افزايش میيابا [ .]1افزايش وزن
مولکولی پلیمر كیتوزان و نیز افزايش درجه اسذتی زدائذی از آن
منجر به ارتاای كارايی آن بهعنذوان افزودنذی مااومذت خشذ
میگردد .البته وزن مولکولی با  ،فال شاگی شايا و تخريذب
شک گیری را نیز به همراه دارد [.]9
در صنعت كاغذسازی عذالوه بذر ويژگذیهذای مااومذتهذا و
شک گیری كاغذ تولیای ،دابلیت آبگیری از خمیركاغذذ و میذزان
ماناگاری اجذزا نیذز از اهمیذت ويذژهای برخذوردار اسذت ،چراكذه
تعیینكنناه بهرهوری تولیا و نیز سالمت زيستمحیطذی فراينذا
تولیا میباشنا؛ بنابراين كنترل ماناگاری و آبگیری در پايانذه تذر
كاغذسازی ،بخذش حذائز اهمیذت روزافذزون شذیمی كاغذسذازی
محسوب میگردد [ 0و  .]8باين منظور از سذازوكارهای متنذوعی
بهره گرفته میشود كه مکانیسم مركب مبتنی بر نانوذرات آنیونی
امروزه از ادبال وسیعی برخوردار است .تاجائیکه صنايع كاغذسازی
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پلیمرهای كاتیونی ،كاربرد گستردهای پیاا نمودهانا.

شكل  -1نحوه تشكيل كايتوزان از كيتين

شكل  -7نحوه واكنش كيتوزان با الياف

در اين پژوهش برای ايجذاد سذامانه مانذاگاری-آبگیذری از
نانوذره غیرمعانی نذانو سذلولز ،در تلفیذ بذا بیذوپلیمركذاتیونی
كیتذوزان اسذذتفاده خواهذذا شذذا .بررسذذی تذ یر سذذامانه مركذذب
كیتوزان-نانوذرات نشاسته بر ويژگیهای كاغذذ  ،OCCافذزايش
حاود  %17مااومتهای كشذش و تركیذان و كذاهش مااومذت
پارگی را نشان داده است [ .]3افزودن نانو سلولز فیبريله ()NFC
به خمیركاغذهای رنگبریشاه اكالیپتوس برای تولیا كاغذ چاپ
و تحرير ،حکايت از امکان كاهش پا يش باون ت یر منفذی بذر
ويژگذذیهذذای مکذذانیکی كاغذذذ را داشذذته و بهتذذرين نتذذاي در
خمیركاغذهای اناكی پا يششاه حاص گرديذاه اسذت [.]57
ارزيابی سامانه مركب نانو سلولز ( 5و /)%2نشاسته كاتیونی ()%5
در تلفیای از خمیركاغذهای بکر سوزنیبرگ و پهنبرگ ،افزايش
چشمگیر مااومت كشش ،كذاهش نذاچیز ضذريب پخذش نذور و
نفوذپذيری كمتر هوا را به همراه داشت .همچنین نرخ آبگیذری
اناكی كاهش و ماناگاری بذاون تلییذر گذزارش گرديذا [.]55
ماايسه عملکرد بیوپلیمرهذای نشاسذته ،كیتذوزان و كربوكسذی
متیذذ سذذلولز ( )CMCدر ايجذذاد مااومذذت در شذذبکه لیفذذی
خمیركاغذ بکر رنگبریشاه ،برتری كیتوزان را در ايجاد مااومت
در تمامی دامنههای خشکی ورده كاغذ را نشان داد ،درحالیكذه
نشاسذذته كذذاتیونی در خشذذکی بذذا تر از  %87و  CMCنیذذز در

خشکی با تر از  %11موف بذودهانذا [ Nicu .]52و همکذاران
( )2779ضذذمن ت كیذذا بذذر تمايذذ گسذذترده بذذر بذذهكذذارگیری
بیوپلیمرها بهعنوان گزينههای دوستاار محیط زيست جذايگزين
افزودنیهای سنتزی و معذانی معمذول در كاغذسذازی ،كذارايی
فال سازی اجزا توسط كیتوزانهايی با وزن مولکولی و چگذالی
بار متفاوت را در سامانههای ماناگاری-آبگیری با يکايگر و نیذز
با افزودنیهای متااول مربوهه ( PEIو  )PDADMACرا ماايسه
نمودنا [ .]59نتذاي برتذری تمذامی كیتذوزانهذا بذر دو پلیمذر
سنتزی مزبور را نشان داده و كارايی و تماي كیتوزان به الیذاف
سلولزی بسیار با تر گزارش گرديا .ارزيذابی كذاربرد كیتذوزان و
مشتاات آن در پايانه تر و خشذ كاغذذ حاصذ از خمیركاغذذ
رنگبرینشاه باگاس ،افزايش ويژگیهای مااومتی كاغذ را دب و
بعا از كهنهسازی نشانداد .هول پارگی و مااومت به پارگی بذه
ترتیب در پايانه تر و پايانه خش كاغذسذازی كارآمذاتر ظذاهر
گردياه است [ .]50بررسی كاربرد كیتوزان بهصذورت اسذپری و
نیز افزودن در پايانه تر در  pHهای  1و  ،57افذزايش مااومذت-
های كششی ،تركیان و اناكی پذارگی را البتذه بذا كذارايیهذای
مختلف در سه شرايط كاربری مزبور نشانداد .بیشترين كذارايی
در اين پژوهش به ترتیذب در روش اسذپری ،شذرايط اسذیای و
درنهايت دلیايی گذزارش گرديذا .همچنذین بیشذترين افذزايش
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مااومتها ،بهمحض افزودن كیتوزان بذروز نمذوده و پذسازآن از
شات بهبود مااومتها كاسته شا .ت یر افزودن  %57نانو سلولز
نیز بر مااومت خش و تر كاغذ ،افزايش چشمگیر مااومتهای
مزبور را موجب و بهعنوان جايگزين منفرد پا يش معرفی گرديا
[]51؛ بنابراين و با درنظرگرفتن رواج غالب و گسذترده بازيافذت
 ،OCCت یر بیوپلیمرهای كیتذوزان و نذانو سذلولز فیبريلذهشذاه
بهصورت منفرد و توأمان بر ويژگیهای خمیركاغذ و كاغذ OCC
موردبررسی و گزارش درار گرفت.

مواد و روشها
خمیركاغذ مورداستفاده در اين پذژوهش از نذول  OCCو از
كارخانه پارس كاغذ نکا (مازناران-شذهر صذنعتی نکذا) تهیذه
گرديا .خمیركاغذ مزبور از ناطه دبذ از جعبذه تلذيذه ماشذین
كاغذذذ و بذذاون هرگونذذه افزودنذذی جمذذعآوری و درجذذه روانذذی
استاناارد كانادايی ( pH ~ 8 ،927-917 )mL( )CSF5و دمذای
 59 oCبرای تهیذه كاغذذهای دسذتسذاز آزمايشذگاهی تنظذیم
گرديا .نانو سلولز از نول نانو سلولز فیبريلهشاه ( )2NFCو تهیه-
شاه به روش مکانیکی ،از شركت دانشبنیان نذانو نذوين پلیمذر
(پار علم و فناوری مازنذاران) و بذهصذورت ژل سذفیارنو بذا
درصا خشذکی  ،9/1متوسذط دطذر الیذاف  91نذانومتر ،درصذا
خلوص ≤  33%خريااری و پس از ردی سازی با درصا خشذکی
 7/5%مورداستفاده درار گرفت .كیتوزان مصذرفی نیذز از شذركت
 Sigma Aldrichو بذذا ظذذاهر پذذودری كذذرمرنذذو و شذذفاف ،وزن
مولکولی متوسط ( ،)537،777-957،777درجذه اسذتی زدائذی
 01-81درصا و درجه خلوص  577%خريااری گرديا .بهمنظور
آمادهسازی برای تزري محلول كیتوزان به دوغذاب خمیركاغذذ،
مااار موردنیاز كیتوزان در محیط اسیا استی  5%و به مات 2
ساعت در دمای اتاق توسط همزن ح شا .بهنگام ساخت كاغذ
دستساز آزمايشگاهی ،ابتاا پلیمر كیتذوزان بذه خمیركاغذذ در
حال تالهم با شات دورانی  977-177دور بر ددیاذه افذزوده و
پس از  1-57انیه ،بهشات دوران  877-5777رسانیاه و پذس
از كاهش به سطح حاود  177دور بر ددیاذه ،نذانوذره سذلولزی
اضافه گرديا .درنهايذت و بالفاصذله دوغذاب مزبذور بذه دسذتگاه
ساخت كاغذ دستساز منتا و كاغذذ آزمايشذگاهی بذر اسذاس
استاناارد  TAPPIبذه شذماره  T205 sp-02تهیذه شذا .در ايذن
پژوهش اناازهگیری تمامی ويژگیها منطبذ بذر اسذتانااردهای
آئیننامه  TAPPIو مشتم بر میزان ماناگاری در دستگاهDDJ9
( )T261 cm-00و درجه روانذی  ،)T227 om-04( CSFشذاخص
1
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مااومت در برابر كشذش ( ،)T494 om-01تركیذان (T403 om-

 ،)02پذذاره شذذان ( ،)T414 om-04گرمذذاژ ( )T410 om-02و
ضخامت كاغذ ( )T411 om-05انجام پذيرفته و از تاسیم گرمذاژ
بر ضخامت اناازهگیریشذاه كاغذذ ،دانسذیته محاسذبه گرديذا.
درصا ماناگاری ك در ماشذین كاغذسذاز آزمايشذگاهی نیذز از
نسبت بین جرم خش كاغذ تولیای به جرم خش كذ مذواد
بهكاررفته در تولیا كاغذ (مواد لیفی و افزودنی) محاسبه گرديا.
زم به ذكر است كه نانو الیاف سلولز در چهار سطح صفر،7/5 ،
 7/51و  7/2درصا بر اسذاس وزن خشذ خمیركاغذذ مصذرفی
بهصورت منفرد و نیز به همراه بیوپلیمر كیتوزان مذورد ارزيذابی
درار گرفت .كیتوزان نیز در چهذار سذطح صذفر 7/01 ،7/1 ،و 5
درصا بر اساس وزن خش خمیركاغذ بهصورت منفرد و نیز به
همراه نانو الیاف سلولز استفاده گرديا.

نتايج و بحث
در شذذک هذذای  9تذذا  ،3نتذذاي كذذاربرد منفذذرد هذذر ي ذ از
بیوپلیمرهذذای كیتذذوزان و نذذانو الیذذاف سذذلولزی در سذذطوح
موردمطالعه و نیز كاربرد توأم آن هذا در خمیركاغذذ بازيذافتی از
كاغذهای كنگرهای كهنه ( )OCCارائهشاه اسذت .تیمذار شذاها
نیز در سطح صفر كیتوزان و خط رونا  NFCصفر درصا نمايان
گشذذته اسذذت .بررسذذی رونذذا تلییذذرات بوجودآمذذاه ،حذذاكی از
تا یرپذيرفتن ويژگیهای خمیركاغذ و كاغذ بازيذافتی از كذاربرد
بیوپلیمرهذذای موردمطالعذذه در هذذر دو حالذذت افذذزودن منفذذرد و
توأمان است.

مقاومت به كشش
مااومت به كشش از مهمترين ويژگیهذای كذاربردی انذوال
درجات كاغذ و ماواست كه تحت ت یر عواملی ازجمله مااومذت
ذاتی الیاف ،مااومذت پیونذا بذین الیذاف ،تعذااد پیونذا (سذطح
پیونايافته) و كیفیت توزيع اجزا و شذک گیذری كاغذذ اسذت .از
بین عوام فوق ،نول و میزان افزودنیهای پايانه تذر كاغذسذازی
بر نحوه توزيع اجزای دوغاب خمیركاغذ و درپی آن شک گیذری
كاغذ ،تعااد و مااومت پیوناها ت یرگذار است كه بهواسطه ناش
اين مواد در تشکی دلمهها ،آبگیری و پیونايابی شذناخته مذی-
شود .افزودن كیتوزان و افزايش درصا كاربرد آن در خمیركاغذذ
بازيافتی به هور پیوسته و چشمگیری منجر بذه ارتاذای ويژگذی
مااومت به كشش كاغذ بازيافتی (تا بیش از  17درصذا) گشذته
است (شک  Li .)9و همکاران ( )2770نشان دارنا كه كیتذوزان
بر روی سطوح الیاف سلولزی و نیز نرمهها و كربوهیذاراتهذای
كلوئیای ،توسط پیوناهای هیذاروژنی و نیروهذای واناروالسذی

مجله صنايع چوب و كاغذ ايران ،سال هفتم ،شماره  ،2تابستان 5931
جذب میگردنا [ .]59ازآنجذايی كذه مااومذت كششذی ازجملذه
ويژگیهای وابسته به پیونايابی الیاف سلولزی شناخته میشود؛
كیتوزان بذهعنذوان مذاده افزاينذاه مااومذت خشذ كذه دارای
ساختاری شبیه بذه رشذتههذای سذلولزی اسذت ،بذا اسذتفاده از
پیوناهای مزبور سبب بهبود اتصا ت شذبکه الیذاف شذاه و بذه
دنبال آن بهبود مااومت كششی را موجب میگردد .همانگونذه
كه در شک  9مشاهاه میشود ،افذزودن سذطوح مختلذف نذانو
سلولز ،بسته به سطح كاربرد كیتذوزان تذ یرات متفذاوتی را بذر
شاخص مااومت به كشش داشته است .همچنذین زم بذه ذكذر
است كه كاربرد منفرد نانو سلولز در سطح  7/2درصا نیز حاود
 %57افزايش ماذاومتی را بذه همذراه داشذته اسذت .نذانو الیذاف
سلولزی به دلی سطح ويژه بذا و ايجذاد درگیذری فیزيکذی بذا
الیاف خمیركاغذ ،سبب افزايش تعااد پیونا هیاروژنی و افزايش
سطح پیونا بین الیاف و درنتیجه استحکام با تر شذبکه الیذاف
میگردد Hassan .و همکذاران ( )2755نیذز بذا كذاربرد سذلولز
میکروفیبريله در خمیركاغذ باگاس ،بهبود مااومت خش و تذر
كششذذی و كذذاهش مااومذذت پذذارگی را گذذزارش نمودنذذا [.]50
 Hadilamو همکذذاران ( )5932نیذذز بذذا افذذزودن  27درصذذا
نانوسلولز به خمیركاغذ باگاس ،شاها افزايش مااومذت كششذی
بودهانا [ .]58در ساير سطوح پائین تر افزودن منفرد نانو الیاف،
ت یر ملموسی بر شاخص كشش مشاهاه نشذا ،لذیکن افذزودن
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توأمان نانو سلولز و كیتوزان فاط در سذطح  7/2%نذانو الیذاف و
 7/1%و  7/01%كیتوزان برتری معنیداری را نسبت بذه كذاربرد
منفرد كیتذوزان نشذان داده و در سذاير تیمارهذايی كذه پذس از
كیتوزان ،نانو الیاف سلولزی به دوغاب خمیركاغذ اضافه گشذته،
نهتنها بهبذود معنذیداری در مااومذت كششذی كاغذذ مشذاهاه
نگرديا ،در برخی موارد كاهش شاخص كششی كاغذ بازيافتی را
در ماايسه با كاربرد منفرد كیتوزان نیز ردم زد .بهعبارتیديگر و
در ماايسه بذا نمونذه شذاها فادذا هرگونذه افزودنذی ،تلفیذ دو
بیوپلیمر منجر به افزايش چشمگیر و معنیدار شذاخص كشذش
گردياه است ،لیکن عماتاً بهبود ايجادشذاه معطذوف بذه ناذش
كیتوزان بوده است .میتوان چنین استا ل نمود كه نانو سذلولز
همچنان كه بهواسطه سطح ويژه با  ،امکان پیونايابی بیشذتر را
فراهم میسازد؛ بار و پتانسی زتای آنیونی سیستم را نیز تاويت
نموده كه در تعام با كیتوزان كاتیونی میتوانا كذاهش كذارايی
آن را در پی داشته باشا .از هرف ديگری بهبودهای ايجادشذاه
نیز ناشی از ايجذاد سذامانه مركبذی از نذانوذره آنیذونی و پلیمذر
كاتیونی در آن سطوح مصذرفی مشذخص بذوده كذه بذا تشذکی
فال های ريز و مستحکمتر؛ توزيع شبکه الیافی بهتر و دویتر را
موجب گردياه است .ويژگیهای ماناگاری و آبگیری ارائهشذاه
در ادامه نیز در سازگاری با اين بخش است.

شكل  -0شاخص مقاومت به كشش كاغذ بازيافتی OCC

مقاومت به تركيدن
شاخص مااومت به تركیان نیز از عواملی هماننذا مااومذت
كششی كاغذ پیروی میكنا .كیتوزان بذا دارا بذودن گذروههذای
آمینی و نیز فراوانی گروههای هیاروكسذیلی ،از توانذايی ايجذاد

اتصال هیاروژنی ،يونی و كووا نسی با سذطوح الیذاف سذلولزی
برخوردار است .ازآنجايیكه كیتوزان ساختاری بسذیار شذبیه بذه
سلولز دارد ،سازگاری و تماي خذوب و بذا ئی بذا سذطح الیذاف
سلولزی داشته؛ درنتیجه بردراری اتصا ت كووا نسذی آمیذای،
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عملکرد سامانه بیوپلیمری نانو الیاف سلولز و كیتوزان بر ويژگیهای خمیركاغذ و...

يونی و هیاروژنی تسهی مذیگذردد [ .]53همذان گونذه كذه در
شک  0مشاهاه میشود ،شاخص مااومت به تركیان با حضذور
كیتوزان به هور معنیدار و چشمگیری افزايش میيابا و ارتاايی
در حاود  %17را تجربه مذینمايذا .هماننذا مااومذت كششذی،
بیشترين میزان بهبود در شاخص تركیان كاغذ بازيذافتی ،بذین
سطح صفر و  7/1%مصرف كیتوزان مشذاهاه گرديذا و سذطوح
 7/01%و  5%كذذاربرد كیتذذوزان در هذذر دو شذذاخص كشذذش و
تركیان ،علیرغم افزايش معنذیدار از شذیب بهبذود ماليذمتذری
برخذذوردار گشذذتهانذذا Nada .و همکذذاران ( )2771نیذذز نتذذاي
مشابهی را گذزارش و اعذالم نمودنذا كذه بیشذترين افذزايش در
شاخصهای مااومتی كاغذ ،به محذض كذاربرد كیتذوزان محاذ
مذذیگذذردد [ Ashori .]53و همکذذاران ( )2779نیذذز گذذزارش
نمودنا كه پلیمر كاتیونی كیتوزان به واسطه چگالی بذار مثبذت،
به راحتی میتواننا با الیاف سلولزی پیونذا ايجذاد كذرده ،سذبب
افزايش ماناگاری نرمهها شاه كه درنتیجه به بهبود ويژگیهای
مااومتی كم نمايا [ .]27هماننا رونا شاخص كششی كاغذذ
بازيافتی ،افزودن منفرد نانو الیاف سلولز بهبود شاخص تركیذان
را سبب گردياه و در سطح كاربرد  ،7/2%بذیش از  %57ارتاذای

شذذاخص كشذذش را بذذه همذذراه داشذذته اسذذت .كذذاربرد تذذوأم
بیوپلیمرهای كیتوزان و نانو الیاف سلولزی در هیچي از سطوح
و تیمارهای موردمطالعه ،نهتنها تفوق و برتری نسبت به كذاربرد
منفرد كیتوزان به همراه نااشته است ،بلکه در غالب موارد منجر
به كاهش معنیدار ت یر بهبوددهنذاگی كیتذوزان كذاتیونی نیذز
گشته است .كذاهش مشذاهاهشذاه در مااومذت تركیذان برا ذر
افزودن سطوح نانو سلولز به خمیركاغذ حاوی كیتذوزان ،بنذا بذر
اسذذتا ل دبلذذی ،داب ذ در اسذذت .نکتذذه جالذذبتوجذذه ،بهبذذود
مااومتهای تركیان و كششی با افذزايش سذهم نذانو الیذاف در
حضور كیتوزان است؛ درعین حالی كه نهايتاً به مااديری متناظر
با كاربرد منفرد كیتوزان دسذت يابنذا .بذااينحذال ايذن تلفیذ ،
همانگونه كه در ادامه خواها آما ،ت یر مثبتی بر ويژگذیهذای
خمیركاغذ برجای گذاشته است .به نظر میرسا رسوب كیتوزان
بر سطح الیاف و همراه شان با سطح مناسب مصرف نانو سذلولز
آنیونی سبب تشکی فال هايی مناسب و شک گیذری بهینذه و
درنتیجذذه بهبذذود مانذذاگاری شذذاه باشذذا .بهبذذود مانذذاگاری و
شک گیری برا ر افزايش حضور نانو الیاف نیز ارتاای پیونايابی و
مااومتها را در هر ي از سطوح كاربرد كیتوزان ردمزده است.

شكل  -4شاخص مقاومت به تركيدن كاغذ بازيافتی OCC

مقاومت به پاره شدن
اين ويژگی ازجمله پارامترهای مورد ارزيابی كیفذی كاغذذ و
ماوا ،بهويذژه در كاربردهذای بسذتهبنذای اسذت .عوامذ اصذلی
ت یرگذار در اين مااومت كاغذ شام میانگین هول و دطر الیاف
و نیز مااومت ذاتی الیاف بهكاررفتذه در تولیذا كاغذذ اسذت كذه
البته میزان پیونايابی اجزا و نیز جهت يافتگی آنها در سذاختار

كاغذ نیز ت یرگذذار مذیباشذنا .بطوريکذه در خمیذركاغذذهايی
بادابلیذذت پذذائین پیونذذايابی و تحمذ پذذائین بذذه پذذا يش نظیذذر
خمیركاغذهای مکانیکی ،بهبود شاخص پارگی از هري توسعه و
افزايش پیوناها امکانپذير است .لذیکن در خمیذركاغذذهای بذا
میزان پیونايابی زياد ،ويژگیهای ذاتی الیاف عام تعیینكنناه
بوده و بنابراين میانگین بلناتر هول و ضذخامت بیشذتر الیذاف،
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مااومت به پاره شان مناسذبتذری را ارائذه مذیدهذا؛ بنذابراين
انتظار میرود كه حضور الیافی با میانگین هول و ضخامت كمتر
در دوغاب خمیركاغذ ،كاهش اين ويژگذی را بذه همذراه داشذته
باشا .همان گونه كه در شک  1مشذاهاه مذیشذود ،در تمذامی
سطوح مختلف كاربرد منفرد نانو الیاف سذلولز ،شذاخص پذارگی
كاغذ پائین تر از تیمذار شذاها فادذا هرگونذه افزودنذی گذزارش
میگردد .همچنین با درنظرگرفتن نتاي مانذاگاری خمیركاغذذ
(شذذک  ،)9مشذذخص مذذیگذذردد كذذه میذذزان مانذذاگاری نیذذز در
تیمارهای مورداشاره ارتاا يافته كه به مفهوم حفظ بیشتر نرمهها
در ساختار ورده كاغذ است؛ بنذابراين حضذور نذانو الیذاف و نیذز
نرمههای الیاف ،كاهش میانگین دطر و هول الیذاف را در كاغذذ
تولیای در پی داشته كه بهصورت تنزل شذاخص پذارگی كاغذذ
نمود میيابا .در حضور سطوح مختلف كیتوزان نیز غالباً حضور
نانو الیاف سلولزی در ماايسذه بذا عذام حضذور آنهذا ،شذاخص
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پارگی كمتری را موجب گردياه است .در حالت كذاربرد منفذرد
كیتوزان ،افزايش حاود  9درصای شاخص پارگی داب گذزارش
است .با مراجعه به نتاي ماناگاری خمیركاغذ ،افزايش معنیدار
ماناگاری در تیمارهای موصوف داب مشاهاه است كه در تصذور
اولیه و با عنايت به حفظ ماادير با تر نرمذه در سذاختار كاغذذ،
انتظار تنزل و يا تثبیت شاخص پارگی را تااعی مینمايا .لیکن
با درنظرگرفتن ماهیت خمیركاغذذهای بازيذافتی در پیونذايابی
ضعیف و نیز ماهیت ضعیفتر الیاف ،چنین اسذتا ل مذیگذردد
كه ناش پیونايابی بین لیفی در شذاخص پذارگی ،پررنذوتذر از
هول و دطر الیاف ظاهر گشته و توانسته بهبود شاخص پارگی را
به وجود آورد .همچنین هماننا شاخصهای كشذش و تركیذان
ارائهشاه ،بیشذترين افذزايش در اولذین سذطح اعمذال كیتذوزان
رخداده و سطوح با تر كاربرد ،ت یر معنیداری بر ايذن شذاخص
مااومتی نااشته است.

شكل  -5شاخص مقاومت به پاره شدن كاغذ بازيافتی OCC

ماندگاری كل خميركاغذ
برای اناازهگیری و رصا میزان حفظ الیاف و افزودنذیهذای
غیذذر لیفذذی در كاغذذذ و بذذهعبذذارتی بهذذرهوری تولیذذا ،از پذذارامتر
ماناگاری ك استفاده میشود؛ بنابراين ماناگاری ك  ،معیذاری
از میزان ك مواد جاما بادیماناه شام الیاف ،نرمههذا و مذواد
افزودنذذی در كاغذذذ نهذذايی نسذذبت بذذه وزن خش ذ مذذواد اولیذذه
مصرفشاه در ساخت كاغذ است .همذانگونذه كذه در شذک 9
مشاهاه میشود ،درصا ماناگاری ك با افزايش سذطح كذاربرد
منفرد كیتذوزان ارتاذا يافتذه و هماننذا ويژگذیهذای ماذاومتی،
بیشترين میزان افزايش ماناگاری با كاربرد اولین سطح كیتوزان
( )7/1%نسبت به عام كاربرد آن پايا آماه و حاود  %55بهبود

ماناگاری و بهرهوری تولیذا را سذبب گرديذاه اسذت .كیتذوزان
كاتیونی به دلی داشتن گروههای آمینوی با بذار مثبذت ،سذبب
بردراری پیونا يونی بذا گذروههذای آنیذونی الیذاف و نرمذههذای
سلولزی و حفظ آنها در ساختار كاغذ شذاه و درنتیجذه سذبب
افذذزايش مانذذاگاری خمیركاغذذذ در حذذین فراينذذا شذذک گیذذری
میگردد .كاربرد منفرد نانو الیاف سلولز نیز افزايش ماناگاری را
دربر داشته است .نانو فیبر سلولز بذا درارگیذری در فضذای بذین
شبکه الیاف ،افزايش اتصال و پیوناپذيری هیاروژنی و نیز تراكم
و ماناگاری الیاف و نرمهها را به وجذود مذیآورد .در تیمارهذای
تلفیای كیتوزان كاتیونی و نذانو الیذاف سذلولزی ،مانذاگاری در
سطح افزودن  7/1%نانو الیاف نهتنها از تذ یر مثبتذی برخذوردار
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نگشته ،بلکه كاهش ماناگاری را نسذبت بذه تیمارهذای متنذاظر
منفرد كیتوزان را نیز موجب گردياه است .كاهش كارايی پلیمر
در به دام انااختن و نگهداشتن اجزای داب عبور از منافذ تذوری
ماشین كاغذ ساز آزمايشگاهی و احتمذا ً ناكذافی بذودن میذزان
نانوذرات برای تشکی سامانه فال سازی مركب تنهذا اسذتا ل
داب ذكر برای اين نتیجه است .چراكه ،همانگونه كذه در بخذش
مواد و روشها اشاره گرديا ،پس از افزودن كیتوزان اعمال تنش
برشی (هم زدن دوغاب خمیركاغذ) منجر به شکستن فال های
تشکی يافته توسط زنجیره پلیمری كیتذوزان مذیگذردد .حذال
چنانچه نانو الیاف كافی برای پ زنی بین دطعات شکسذته شذاه
فال –كه حام پارههای زنجیذره پلیمذری كیتذوزان هسذتنا-
موجود نباشا ،اجزای از هم بازشاه و پراكناه از يکايگر؛ دابلیت
گذر از منافذ توری و تنزل نذرخ مانذاگاری را خواهنذا داشذت.

همچنین با ددت در سطوح با تر كاربرد نانو الیاف ،اين استا ل
داب توجیه است .از هرفی سذطح كذاربرد  7/2%نذانو الیذاف در
ماايسه با سطح كاربرد  7/51%آن و در تمذامی حذا ت حضذور
كیتوزان ،از كارايی كمتری در بهبود مانذاگاری برخذوردار بذوده
كه با درنظرگرفتن سطح ويژه و بار آنیونی با ی نانو الیذاف و در
پی آن افزايش بذار آنیذونی سوسپانسذیون ،دابذ تفسذیر اسذت.
بااينحال ،ايجاد سیستمی مركب از نانو الیذاف آنیذونی و پلیمذر
كاتیونی (مشذرو بذهكفايذت و همپوشذانی چگذالی بارهذای دو
افزودنی واجا بارهای متضاد) ،فال های ريزتر و متراكمتذری را
نسبت به كاربرد منفرد هر يذ از آن دو تشذکی داده و باعذ
افذذزايش میذذزان مانذذاگاری اجذذزای سوسپانسذذیون خمیركاغذذذ
میگردد.

شكل  -6درصد ماندگاری كل خميركاغذ بازيافتی OCC

درصد اتالف مواد در آزمونگر DDJ
با عنايت به اينکه پیگیری درصا مواد عبذور يافتذه (درصذا
اتالف مواد) از توری ماشین كاغذذ آزمايشذگاهی بذرای تحکذیم
استا لهای ارائهشاه در بخش نتاي ماناگاری بهراحتی میسذر
نیست ،از شبیهسذازی فراينذا در دسذتگاه تحلیذ گذر آبگیذری
دينامیکی ( )DDJبهرهگیری شذا .همذانگونذه كذه در شذک 0
مشاهاه میشود ،كاربرد منفرد پلیمر كاتیونی كیتوزان بذه هذور
چشمگیر و معنیداری ،میزان مواد عبور يافته از تذوری  DDJرا
كاهش داده كه در سازگاری كام بذا نتذاي مانذاگاری اسذت و
استا لهای ارائهشاه در آن بخش نیز داب تعمیم است .كاربرد

منفرد نانو الیاف نیز از درصا عبور و اتالف مواد كاسته و كاربرد
توأمان دو بیوپلیمر موردمطالعه در غالب موارد رونای را هماننا
ويژگی ماناگاری رصاشاه در ماشین كاغذذ سذاز آزمايشذگاهی
ردمزده كه در دالب كاهش اتالف مواد داب گزارش است .نکتذه
جالبتوجه برتری سطح كاربرد  7/51%نانو الیاف در ماايسذه بذا
سطح  7/5%آن است كه هماننا رونا مشاهاهشاه (شک  )9در
مایاس بزرگتر (كاغذ سذاز) ،منجذر بذه حفذظ بیشذتر مذواد در
شبکه لیفی و عبور و اتالف كمتر از منافذ توری دسذتگاه اسذت.
رونا پاياههای داب گزارش نیز هماننا و در انطبذاق بذا بخذش
ماناگاری است.
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درجه روانی خميركاغذ
آبگیری در ماشین كاغذ سوای از ماهیت الیذاف ،بذه میذزان
زيادی تحت ت یر شات و ساختار دلمههای تشذکی شذاه بذین
اجزای سوسپانسیون و نیذز سیسذتم مانذاگاری اسذت .افذزايش
توانايی آبگیری از خمیركاغذذ ،مزايذای بسذیاری بذرای صذنعت
كاغذسازی به همراه دارد؛ چراكه امکان افزايش سرعت ماشذین،
افزايش تولیا ،كاهش مصرف انرژی در جعبههای مکشی ،پرس-
ها و خش كنها و بههوركلی كاهش هزينههای تولیا و افزايش
بهذذرهوری را فذذراهم مذذیآورد .تذذ یرات اعمذذال سذذامانههذذای
موردمطالعه بر كیفیت آبگیری از خمیركاغذ ،در شذک  8آمذاه
كه جهت ارائه بهینه و واضح نتاي و با توجه به دامنذه گسذترده
ت یرات ايجادشاه ،به تیمارهای شاها و حاوی نانو الیاف منفرد
در شک مزبور پرداخته نشا .كذاربرد منفذرد كیتذوزان افذزايش
درجه روانی خمیركاغذ از  917میلیلیتر در نمونه شاها و فادذا
هرگونه افزودنی به  900میلیلیتر در پايینترين سذطح كذاربرد
آن ( )7/1%را سبب گردياه است .تفسذیر تشذکی فذال بذین
اجزای دوغاب و كاهش مساحت تماس بین سذطوح آبدوسذت
اجزا كه ماناگاری با تر ،بهبود شک گیری و مااومتهذا را نیذز
سبب گردياه بود ،توسط جاايش آسانتر آب از سوسپانسیون و
افزايش درجه روانی داب تائیا و تعمیم است .بااينحال افذزايش

درصا كاربرد كیتوزان نهتنها منجر به سهولت بیشتر رهايش آب
نگرديا كه محبوسشان بیشتر آب و افزايش كنای خمیركاغذ
را نیز به همراه داشته و بههور پیوسته و معنیداری افت درجذه
روانی خمیركاغذ بذه سذطح  107میلذیلیتذر را ردذمزده اسذت.
تشکی فال هايی درشت و حجیم و واجا میذزان بذا تری آب
درگیرشاه ،در سطوح با ی كاربرد پلیمرها نیز گزارش گرديذاه
است [ .]25كاربرد منفرد نانو الیاف نیز منجر به كذاهش درجذه
روانی خمیركاغذ به سطح حاودی  921میلیلیتر شاه و تفاوتی
نیز بین سطوح مختلف كاربرد نانو الیاف مشاهاه نگرديا .رفتذار
ژله ای ،دابلیت جذب و نگهااری با ی آب ،با بردن ويسکوزيته
سوسپانسیون و همچنین درارگیری نانو الیاف در حفرات شذبکه
الیاف سبب كاهش پیوستگی بین حفرات و كاهش درجه روانذی
میشود .همچنین احتمال گرفتگی كلی يا جزئذی منافذذ تذوری
نیز داب گزارش است .افزودن  7/5%نانو الیاف پذس از كیتذوزان
به سوسپانسیون خمیركاغذ ،منجر به بهبود غیر معنیدار درجذه
روانی و آبگیری گشذته كذه تشذکی فذال هذايی متذراكمتذر و
كوچ تر با دابلیت نگهااشت كمتر آب نسبت به حالت پلیمری
منفرد ،در تفسیر آن داب استناد است .بااينحال افزايش كاربرد
نانو الیاف از ت یر معنیداری بر درجه روانی برخذوردار نبذوده و
غالباً آبگیری را اناكی كناتر و سختتر نموده است.
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شكل  -2درجه روانی  CSFخميركاغذ بازيافتی OCC

دانسيته ظاهری كاغذ
دانسیته كاغذ ازجمله مهمترين ويژگیهای كاغذذ بذهويذژه در
كاربردهای بستهبنذای محسذوب مذیگذردد .دانسذیته كاغذذ بذر
ويژگیهای ماول ا ستیسیته ،مااومت كششذی و فشذاری كاغذذ
ت یرگذار بذوده و در شذبکه متذراكم و بذا دانسذیته بذا ی كاغذذ،
پیچخوردگی و تابیاگی الیاف كمتر بروز يافته و مااومذت كاغذذ را
در برابر تنشهذای خمشذی نیذز ارتاذا مذیدهذا .البتذه در مذورد
كاغذهای بستهبنای ،دانسیته بسیار با نامناسب تلای میگذردد،
چراكه منجر به كذاهش سذفتی خمشذی گشذته و در فراينذاهای
تبايلی كنگرهسازی نیز منجر به پذارگی در هنگذام خذیسشذان

میگذردد [ .]22دانسذیته كاغذذ بذا پذا يش و نیذز افذزودن مذواد
شیمیايی افزايش يافته كه از جنبههای مختلف ،مواد شذیمیايی از
برتری و رجحان برخوردار میباشنا .همچنین افذزايش مانذاگاری
اجزای دوغاب ،بهويژه نرمههای الیاف منجر بذه افذزايش دانسذیته
كاغذ تولیای میگردد [ .]2زم به ذكر است كه افزايش دانسذیته
در ورده در حال شک گیری كاغذ ،به انتاذال مطلذوبتذر و بهینذه
حرارت در خش كن نیز كم مینمايا [ .]22همانگونه كذه در
شک  3مشاهاه میشود ،كاربرد منفرد افزودنی كیتوزان بذههذور
چشمگیر و معنیداری دانسذیته ظذاهری را ارتاذا داده و افذزايش
مصرف آن ت یری بر اين ويژگی ساختاری كاغذ نااشته است.

شكل  -9دانسيته كاغذ بازيافتی OCC
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كاربرد منفرد نانو الیاف نیذز ارتاذای دانسذیته را بذه همذراه
داشته ،لیکن افذزايش مصذرف آن از میذزان دانسذیته كاسذته و
كاغذی حجیمتر را ارائه نموده كه با دادههای ماناگاری سذازگار
است .چراكه در رونا مشابه ،ماناگاری كاغذهای حاوی سذطوح
با تر كذاربرد منفذرد نذانو الیذاف؛ از میذزان مانذاگاری كمتذری
برخوردار گشتهانا .كاربرد هم زمان نانو الیذاف سذلولزی پذس از
كیتوزان ،غالباً افزايش تراكم و دانسیته كاغذ را به همراه داشذته
كه حکايت از افزايش ماناگاری اجزا در شبکه شک يافته اسذت
(شک  .)9در اين میان سطح كاربرد  7/51%نانو الیاف سذلولزی
پس از افزودن كیتوزان ،بیشترين دانسیته را درپذی داشذته كذه
میتوانا به ماناگاری با تر اجزای دوغاب تعمیم داده شود كه با
نتاي ماناگاری ك (شک  )9و اتذالف مذواد در آزمذونگر DDJ
(شک  )0در سازگاری است .همچنین تشکی دلمههای اجذزا و
توزيع متناسب اجزای ماناگار شاه نیز داب استا ل اسذت كذه
با نتاي درجه روانی خمیركاغذ (شک  )8نیز داب تعمیم و تائیا
است .چراكه نتاي درهمرفتگی و نزدي ترشان اجزای دوغاب و
نیز كاهش سطح تماس با آب ،نهتنها افزايش تذراكم و دانسذیته
كاغذ ،بلکه سهولت آبگیری را نیز فراهم میآورد.

نتيجهگيری
ضرورت بازيافت كاغذ از جنبههای مختلف زيست محیطذی،
ادتصادی و اجتماعی ازي هرف و الزام بذه تذ مین ويژگذیهذای
فراينا و فراورده تولیای از هرفی ديگر منجر به افزايش استفاده

032
از مو اد افزودنذی گرديذاه كذه تمايذ بذه سذمت افزودنذیهذای
بیوپلیمری شايان توجه بسیار است .استفاده از ذرات نانو هذم از
رويکردهای جايا در اين زمینه بوده كه البته در مایاس تجاری
بذذا چذذالشهذذايی همچذذون هزينذذه بذذا تر ،دابلیذذت پراكنذذاگی و
ماناگاری پذايین ،بذرهمکنشهذای نذامطلوب احتمذالی ،دانذش
ناكافی در رابطه با استفاده مؤ ر از آنها و  ...نیز مواجه است .در
جستجوی ت یر بیوپلیمرهذای كیتذوزان و نذانو الیذاف سذلولزی
بهصورت منفرد و توام با يکايگر بذر ويژگذیهذای خمیركاغذذ و
كاغذ بازيافتی ،نتاي نشان داد كه افزودن منفرد كیتوزان بهبذود
معنیدار تمامی ويژگیهای مااومتی و دانسیته كاغذ ،ماناگاری
خمیركاغذ بر روی توری شک گیذری و كذاهش اتذالف مذواد را
موجب میگردد .بهبود چشمگیر و معنیدار آبگیری نیز حاصذ
گردياه كه البته با افزايش درصذا افذزودن كیتذوزان ،از میذزان
بهبود حاصله كاسته میشود .كاربرد منفرد نانو الیذاف سذلولزی
نیز افذزايش در مانذاگاری خمیركاغذذ ،دانسذیته شذاخصهذای
كشش و تركیان كاغذ؛ كذاهش درجذه روانذی و اتذالف مذواد از
خمیركاغذ و نیز افت شاخص پارگی را سبب میگذردد .كذاربرد
نانو الیاف سلولزی پس از كیتوزان به خمیركاغذ ،نذهتنهذا تذ یر
افزايشی در شاخصهای مااومتی و دانسیته (بذهاسذتثنای NFC
 )7/51%كاغذ نااشته ،بلکه گاهی كاهش مااومتها را نیز سبب
گردياه است .ويژگی خمیركاغذ نیز نوساناتی را ،گاه افزايشذی و
گاه كاهشی نسبت به كاربرد منفرد ،در سطوح مختلذف كذاربرد
همزمان دو بیوپلیمر نشان داده است.
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Performance of nano fibrillated cellulose (NFC)
and chitosan bio-polymeric system on recycled pulp and paper properties of
old corrugated containers (OCC)

Abstract
Application of dry strength additives is regarded as a
sustainable strategy toward improvement of recycle paper
properties, and utilization of bio-based materials has been
enhanced in this aspect extensively, respecting to different
technological and environmental issues. In order to improve
products properties, researches have focused on natural and
processed forms of cellulose and chitosan as the most
abundant biopolymers with unique characteristics. Effects of
the biopolymers, chitosan and nano fibrillated cellulose
(NFC), individually and combined together, on recycled pulp
and paper properties showed that density and strength indices
of paper (tensile, burst and tear), pulp drainage and retention
during sheet formation were improved with a reduction in the
material loss compared to the blank. Chitosan addition caused
significant enhancement on all of the strengths, density and
pulp retention and also a reduction in material loss.
Dewatering of the pulp suspension (CSF) was significantly
improved by chitosan presence, with decline resulted from the
higher addition level. The resulted developments were
attributed to polymeric character, structural similarity and
high bonding ability of chitosan with cellulosic fibers.
Individual addition of NFC produced boost in the pulp
retention, paper density, tensile and burst indices and fall in
pulp freeness, material loss and tear index. Anionic nature,
high specific surface area and hydrogen bonding ability of
NFC were ascribed to these. Application of NFC just after
chitosan as a complex mechanism in papermaking wet end
not only had no effect in density and strength indices of
recycled paper (except NFC 0.15%), but also reduced the
strengths in some cases. In the complex, the pulp properties
were fluctuated compared to chitosan treatment, but were
prior compared to nano fibrillated cellulose.
Key words: chitosan, nano fibrillated cellulose, recycled pulp
& paper properties.
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