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استفاده از نانو الیاف سلولزی بهجای خمیرکاغذ الیاف بلند در ساخت کاغذ از باگاس

چکیده
در این پژوهش ،استفاده از افزودنیهای نانو الیاف سلولزی و لیگنوسلولزی ،نشاستت
کاتیونی و پلیاکریلآمید کاتیونی ب خمیرکاغذ باگتا و تتاییر آنهتا بتر مقاومت هتای
مکانیکی کاغذ دس ساز با هدف جایگزینی آنها با خمیرکاغذ الیاف بلند ستوزنی بتر
وارداتی در کارخان کاغذ پار مورد بررسی قرار گرف  .ب این منظور ابتدا نمونت هتای
خمیرکاغذ باگا با افزودن  3درصد نانو الیتاف ستلولزی 3 ،درصتد نتانو الیتاف لیگنتو
سلولزی ،نشاست کاتیونی در س سطح  0/7 ،0/5و  ۱درصد و پلیاکریتلآمیتد کتاتیونی
نیز در س سطح  0/05 ،0/03و  0/۱درصد ب طور مجزا بررسی شتد .در مرحلت بعتد 3
درصد نانو الیاف سلولزی و  3درصد نانو الیاف لیگنوسلولزی همراه  0/5درصد نشاست و
یا  0/05درصد پلیاکریلآمید کاتیونی مخلوط شد .نتایج نشان داد ک افزودن نانو الیتاف
سلولزی ب همراه پلیاکریلآمید و نشاست کاتیونی باعث افزایش مقاوم ها ب صتور
معنیدار شد .بهترین تیمار مربوط ب افزودن  3درصد نتانو الیتاف لیگنوستلولزی همتراه
 0/5درصد نشاست کاتیونی بود ک مقاوم کششی و ترکیدن آن بیشتر و مقاوم بت
پارگی و تا خوردگی آن کمتر از تیمار حاوی  ۱2/5درصد خمیرکاغذ الیاف بلند بود .تیمار
مذکور در مقایس با کاغذ ساخت شده از خمیرکاغذ باگا خالص شاهد ،رشد شتاخص-
های مقاوم کششی ،مقاوم ب ترکیدن ،مقاوم ب پارگی و مقاوم ب تا ختوردگی
ب ترتیب  9/77 ، 8/47 ،۱6/57و  ۱68/85درصد را نشان داد.
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واژگان کلیدي :باگا  ،نانو الیتاف ستلولزی ،نتانو الیتاف لیگنوستلولزی ،نشاستت ،
کاغذسازی.

مقدمه
الیاف سلولزی مادهای طبیعی است كه از گیاهان
چوبی و غیرچوبی به دست میآيد .اين ماده دوستدار
محیطزيست و تجديد پذير در سطح وسیعی در صنايع
خمیر و كاغذ مورداستفاده قرار میگیرد .مصرف روزافزون
كاغذ در كشور ايران و در پی آن ،ايجاد فشار بیشازحد بر
جنگلها و محیطزيست لزوم توجه و اهتمام به صرفهجويی
و اصالح الگوی تولید و مصرف در اين بخش برای تعديل
روند استفاده افراطآمیز و برخالف اهداف توسعه پايدار را

ضروری كرده است .با توجه به كمبود ماده اولیه موردنیاز
صنعت كاغذسازی در جهان و ايران توجه خاصی به منابع
غیرچوبی مانند باگاس شده است .بررسیها نشان داده
است كه ويژگیهای مناسب باگاس ازلحاظ ابعاد فیبر و
میزان تركیبهاى شیمیايى ،در زمره مواد اولیه مناسب
براى استفاده در صنايع كاغذسازى قرار داشته و نسبت به
پهن برگان بومى و ساير گیاهان غیرچوبى كشور اولويت
دارد [ .]2،1از طرفی ديگر امروزه با معرفی مواد افزودنی
جديد و نانو ساختارها ،تحقیقات در زمینه بهبود

524

استفاده از نانو الیاف سلولزی بهجای خمیركاغذ الیاف بلند در ساخت كاغذ از باگاس

ويژگیهای كاغذ بهطور گسترده و مستمر در جريان بوده و
اين كار با هدف كاهش هزينهها و دستیابی به خواص
مناسبتر انجام میشود [ .]4،3لذا تولید بهصرفه كاغذ با
روشهای نوين و افزودن نانو ساختارها برای كاهش يا
حذف استفاده از خمیركاغذ الیاف بلند وارداتی از
كشورهای مختلف جهت رقابت با شركتهای بزرگ
تولیدی ،در كارخانه كاغذسازی مانند صنايع كاغذ پارس
امری ضروری است .امروزه اين صنايع برای بهبود برخی از
مقاومتهای مکانیکی كاغذ تولیدی از نشاسته كاتیونی
استفاده میكنند كه به دلیل مشکالت فرآيندی امکان
استفاده زياد آن محدود است .در اين راستا سعی در
استفاده تركیبی از نشاسته و خمیركاغذ الیاف بلند وارداتی
است .همچنین گزارشهای تحقیقات اخیر داللت بر نقش
برجسته نانو الیاف سلولزی در بهبود مقاومتهای كاغذ
دارد [ .]7 ،6 ،5 ،4اين تحقیقات نشان داده است كه
استفاده از نانو الیاف سلولزی میتواند در تولید كاغذ باعث
افزايش مقاومت كششی و اتصال بین فیبرها شود اما بعض ًا
باعث كاهش مقاومت به پارگی كاغذ و افزايش مقاومت به
زهکشی نیز میشود [.]8
افزودن نانو الیاف سلولزی موجب كاهش قابلیت
آبگیری خمیركاغذ میشود اما افزودن بسپار كاتیونی تا
حدی اين كاهش را جبران میكند .جبران افت زياد درجه
روانی ناشی از افزايش نانو الیاف از طريق دلمه سازی الیاف
و نرمههای سوسپانسیون توسط بسپارهای كانتیونی می-
تواند صورت گیرد [ .]9از ديگر اثرات افزودن نانو الیاف
سلولزی میتوان به كاهش تخلخل و افزايش اتصال داخلی
و مقاومت در مقابل عبور هوا اشاره نمود [ .]11،10،5در
اكثر تحقیقات كاربرد نانو الیاف سلولزی برای كاغذسازی،
يک بسپار كاتیونی بهعنوان كمک نگهدارنده استفاده می-
شود [ .]13 ،12 ،11در اين تحقیقات ،از نانو الیاف
سلولزی همراه پلیاكريلآمید كاتیونی برای تقويت كاغذ
استفاده شده است اما استفاده تركیبی از نانو الیاف
سلولزی به همراه نشاسته كاتیونی و نیز در مورد تقدم
افزودن اين مواد به سوسپانسیون خمیركاغذ هنوز
تحقیقات چندانی منتشر نشده است .بااينوجود بهعنوان
يک قاعده عمومی كاربرد بسپار كاتیونی قبل از نانوذره
واجد بار منفی مانند نانو الیاف سلولزی به سوسپانسیون

خمیركاغذ ،تأثیر مثبت بیشتری بر خواص مقاومتی
مکانیکی كاغذ حاصل میتواند داشته باشد [.]14
بااينوجود در صورت افزودن بسپار كاتیونی بعد از نانوذره
با بار منفی تأثیر مثبت بیشتری در ماندگاری نانوذره
آنیونی و نیز كاهش افت میزان زهکشی به دلیل عمل
دلمه سازی ،قابلانتظار است [ .]15پیشبینی میشود با
ماندگاری حداكثری نانو الیاف سلولزی در ساختار كاغذ
بتوان به خواص مقاومتی مکانیکی مناسبتری در كاغذ
دست يافت .يکی از دغدغههای ديگر كاربرد نانو الیاف
سلولزی ،هزينه تولید است كه در رابطه با امکان اقتصادی
نمودن كاربرد نانو الیاف سلولزی در صنايع كاغذسازی ،با
توجه به تحقیقات اسپنس 1و همکاران ( )2011هزينه
مواد و انرژی مصرفی برای تولید نانو الیاف سلولزی از
منابع مختلف به روشهای مختلف از  115تا  1960دالر
در هر تن نانو الیاف محاسبه شده است [ .]16همچنین
انکرفورس ( )2012با استفاده از پیش تیمار كربوكسیل
متیل الیاف سلولزی ،برق مصرفی برای تولید يکتن نانو
الیاف سلولزی را به  500كیلووات ساعت كاهش داد []17؛
بنابراين پس از سرمايهگذاری اولیه برای تجهیزات میتوان
انتظار تولید نانو الیاف سلولزی با قیمت صنعتی مناسب
برای مصرف محدود آن در نظر گرفت .مضافاً اينکه درصد
استفاده از نانو الیاف سلولزی در تحقیقات گذشته به مقدار
 10 ،20 ،40و  6درصد گزارش شده است []13 ،12 ،11
كه در شرايط تحقیق حاضر به  3درصد كاهش يافته است.
در رابطه با كاربرد صنعتی نانو الیاف سلولزی در قیاس با
ديگر افزودنیهای متداول ،مقاالت فراوان مروری تاكنون
منتشر شده است كه در موضوع بحث اين مقاله قرار ندارد.
فقط به اين نکته بسنده میشود كه تحقیقات دنبال راه-
هايی برای تولید صنعتی نانو الیاف سلولزی از خمیركاغذ و
استفاده از آن برای بهبود ويژگیهای كاغذ تولیدی از
همان خمیركاغذ است و مراحل نیمهصنعتی آن مدتی
است شروع شده است بهطوریكه در سال  2015میالدی
حدود  10شركت در اين حوزه مشغول فعالیت بودهاند
[.]18
در تحقیق حاضر سعی شده است به بررسی تركیبی
افزودنیهای نانو الیاف سلولزی همراه با نشاسته و پلی
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اكريل آمید كاتیونی بهمنظور جايگزينی آنها با خمیركاغذ
الیاف بلند وارداتی پرداخته شود .لذا اين تحقیق با هدف
افزودن و تعیین سطح بهینه از افزودنیهای نانو الیاف
سلولزی و لیگنوسلولزی همراه نشاسته و پلیاكريلآمید
كاتیونی به خمیركاغذ باگاس تولیدی از كارخانه كاغذ
پارس برای امکانسنجی جايگزينی آن با خمیركاغذ الیاف
بلند در مقیاس آزمايشگاهی انجام شد .همچنین استراتژی
پايانه تر در افزايش ماندگاری نانو الیاف سلولزی و در پايانه
خشک بهبود ويژگیهای مکانیکی كاغذ ضمن اجتناب از
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اثرات منفی كاربرد اين افزودنیها بر خواص فرآيندی تولید
و فیزيک كاغذ نهايی در نظر گرفته شد.

مواد و روشها
در اين تحقیق از خمیركاغذ سودای باگاس ،نانو الیاف
لیگنوسلولزی ( ،)NLHنانو الیاف سلولزی باگاس )،(NCB
نشاسته كاتیونی و همچنین بسپار پلی اكريل آمید
كاتیونی به ترتیب با مشخصات جدول  1و  2استفاده شد.

جدول  -1مواد اولیه و مشخصات آنها
الیاف سلولزی

منشأ

روش تولید

شرکت تولیدکننده

خمیركاغذ

باگاس

سودا

كارخانه كاغذ پارس

نانو الیاف لیگنوسلولزی

خمیركاغذ شیمیايی-مکانیکی رنگبری

سوپر آسیاب

شركت تعاونی دانشبنیان نانو

)(NLH

نشده تولیدی صنايع چوب و كاغذ مازندران

مکانیکی

نوين پلیمر

نانو الیاف سلولزی باگاس

خمیركاغذ رنگبری شده باگاس از كارخانه

هوموژنايزر

شركت صنعتی توسعه بسپارش

)(NCB

كاغذ پارس

نشاسته كاتیونی

ذرت

نانو سلولزی كاسپین
صنعتی

شركت گلوكوزان
.

جدول  -2مشخصات بسپار پلیاکریلآمید
بسپار

نام تجاری

وزن مولکولی

چگالی بار

ویژگیها

پلیاكريلآمیدكاتیونی ()cPAM

PL 15 20

 7میلیون گرم بر مول

 20درصد

جزء بسپارهای با وزن مولکولی
زياد و چگالی بار الکتريکی كم

روش آمادهسازی نشاسته کاتیونی
نشاسته كاتیونی مورداستتفاده در ايتن پتژوهش دارای
 pHحتتدود  ،6درجتتهاستتتخالف ( 2)D.S.حتتدود mol/mol
 ،0/035میزان پروتئین  1/5درصد ،نیتروژن  0/25درصد و
رطوبت نیز  10درصد بر استاس وزن مرطتوب بتود .بترای
تهیه محلول نشاسته با غلظت  0/5gr/cدرصتد (يعنتی 0/5
گتترم نشاستتته ختتال در  100سیستتی محلتتول آب و
نشاسته) ،مقدار نشاسته ناخال موردنیاز با در نظر گرفتن
درصد رطوبت تعیین شد .مقدار ناخال تعیینشده در يک
ارلن ريخته و حجم آن با آب مقطر به  100رسید .در حین
هم زدن دما درون ارلن با يک دماسنج كنترل و روی درب
ارلن نیز يک ورقه فويل برای جلوگیری از تبخیتر آب قترار
1- Degree of substitution

داده شد .با قرار دادن ارلن روی هیتر در متدت  30دقیقته
دما بهآرامی به  90درجه ستانتیگراد رستیده و ستپس بته
متتدت  30دقیقتته در ايتتن دمتتا نگهتتداری گرديتتد .محلتتول
نشاسته حاصل هرروز بهصورت تازه آماده و متورد مصترف
قرار گرفت تتا از تغییترات ويستکوزيته و غلظتت ناشتی از
اثرات محیطی جلوگیری شود.
روش آمادهسازی پلیاکریلآمیدکاتیونی)(cPAM

بسپار پلیاكريلآمید كاتیونی به روش چرانتی ()2013
آمادهسازی شد [ .]10به ايتن منظتور ابتتدا  0/01گترم از
پلیاكريلآمید ،درون يک بتالن  100میلتیلیتتری ريختته
شد .سپس  1/5میلیلیتر اتانول بته آن اضتافه و پتس از 2
دقیقه 50 ،میلیلیتر آب مقطر به داخل بتالن اضتافه و بته
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مدت  2دقیقه با دست تکان داده شتد .محتويتات بتالن بتا
كمک يک مگنت بته متدت  3ستاعت هتم زده شتد .بتالن
حاوی بسپار حدود  24ستاعت در يخچتال نگتهداری شتد.
سپس هنگام استفاده محتويات بالن با آب مقطر بته حجتم
 100میلیلیتر رسانده و به مدت  10دقیقته هتم زده شتد.
محلول بسپار ساختهشتده كته دارای غلظتت  0/01درصتد
بود ،برای ماندگاری نانو الیاف در سوسپانسیون خمیركاغتذ
جهت ساخت كاغذ دستساز مورداستفاده قرار گرفت.
ترتیب افزودن مواد
در مورد ترتیب افزودن آنیون و كاتیون بته خمیركاغتذ
تحقیقات زيادی صورت گرفته است كه هر يتک بستته بته
شرايط میتواند مزايايی داشته باشد [ .]15در پروژه حاضتر
نانو الیاف ستلولزی بتهعنوان آنیتون و نشاستته كتاتیونی و
پلیاكريلآمیتد كتاتیونی بتهعنوان كتاتیون بته خمیركاغتذ
اضافه شدند .در صورت اضافه كردن بسپار كاتیونی در ابتدا
مسلماً بخشی از الیاف توسط بسپار به هم متصل میشوند؛
بنابراين بخشی از بار كاتیونی بستپار صترف اتصتال الیتاف
خواهد شد .در اين صورت بتا اضتافه كتردن نتانو الیتاف در
مرحله دوم بخشی از نانو الیاف به قسمتهای باردار بستپار
چسبیده و بخشی نیز بهصتورت محلتول در سیستتم بتاقی
خواهد ماند كه با زهکشی خارج خواهد شد .به نظتر متی-
رسد كه در صورت اضافه كردن نانو الیاف در ابتتدا ،مقتدار
زيادی از نانو الیاف در سوسپانسیون بهصورت غیتر اتصتالی
به الیاف در محلتول بتاقی بمانتد و پتس از افتزودن بستپار
كاتیونی ،نانو الیاف بهشتدت میتل بته جتذب بته بستپار را
خواهد داشت و بنتابراين میتزان كمتتری از نتانو الیتاف بتا
زهکشی نهايی از سوسپانسیون خمیر خارج میشود .لذا در
اين تحقیق برای حفظ حداكثر نانو الیتاف در كاغتذ ،ابتتدا
اين ماده اضافه شد.
تهیه سوسپانسیون خمیرکاغذ
برای تهیه كاغذهای تركیبی بتا افتزودن نتانو الیتاف و
نشاسته كتاتیونی ،ابتتدا سوسپانستیون خمیركاغتذ بتا 0/3
درصد خشکی با دستگاه همزن با  2200دور در دقیقه بته
مدت  60ثانیه هم زده شد .سپس سوسپانسیون نانو الیتاف
با همان درصد خشکی ( 0/3درصد) كه از قبل آماده شتده

بود ،به مقدار الزم به سوسپانسیون خمیركاغذ اضافه شد و
به مدت  60ثانیه ديگر سوسپانسیون حاصل )با همان دور(
هم زده شد .در ادامه نشاستته كتاتیونی بته سوسپانستیون
اضافه و به مدت  60ثانیه ديگر با همان دور هم زده شتد و
سپس در داخل محفظه سیستم ساخت كاغتذ دستتستاز
ريخته شد.
برای تهیه كاغذهای تركیبی با افزودن پلیاكريتلآمیتد
كاتیونی ،مانند باال عمل شد فقط بهجای نشاستته از پلتی-
اكريلآمید كاتیونی با درصد خشکی  0/05درصد استتفاده
و پس از اضافه كردن پلیاكريلآمید مخلتوط  4دقیقته بتا
دور  2200بر دقیقه به هم زده شد.
مطابق با استانداردهای آيیننامه  3TAPPIانتدازهگیری
درجه روانتی خمیركاغتذ ( ،)T 227 om-04ستاخت كاغتذ
دستساز ( ،)T 205sp-02پتااليش خمیركاغتذ بتا دستتگاه
 ،)T248 sp-08 (PFI Millضتتخامت(،)T 411 om-05
گراماژ( ،)T 410 om-02ويژگیهتای كششتی(T 404 cm-
 ،)92مقاومتت بته تركیتدن ( ،) T403 om-02مقاومتت بته
پتتتارگی ( )T 414om-98و مقاومتتتت بتتته تتتتاخوردگی
( )T511om-96انجام شد.

نتایج و بحث
مقاومتهااای کاغااذهای دستساااز حاااوی
خمیرکاغذ الیاف بلند
شکل  1تأثیر درصدهای مختلتف اختتالط خمیركاغتذ
الیاف بلند ( 15 ،12/5 ،10 ،0درصد) با خمیركاغذ باگتاس
بتتر مقاومتتتهتتای تركیتتدن ،پتتارگی ،كشتتش و تتتاخوردگی
كاغذهای دستساز را نشان میدهد .بتا توجته بته آزمتون
تجزيه واريتانس میتانگین شتاخ مقاومتت بته تركیتدن،
پارگی ،كشش و تاخوردگی از اختالف معنتیدار در ستطح
اطمینان  99درصد برخوردار بود .گروهبندی دانکتن نیتز 4
تیمار مختلف را در گروههتای مجتزا قترار داد .بتا افتزايش
خمیركاغذ الیاف بلند تغییرات میانگین كلیه مقاومتهتای
كاغذ افزايش يافته است .بتديهی استت خمیركاغتذ الیتاف
بلند ستوزنیبرگ بته علتت طتول زيتاد و افتزايش ضتريب
درهمرفتگی الیاف باعث افزايش پیوند شده و مقاومتهتا را
افزايش داده است.
3- Technical Association of Pulp and Paper Industry
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شکل  -1تأثیر درصدهای مختلف اختالط خمیركاغذ الیاف بلند با خمیركاغذ باگاس بر شاخ های مقاومت به تركیدن ،پارگی ،تاخوردگی و كششی
كاغذهای دستساز

تأثیر

نانو

الیاف

سلولزی،

نشاسته

و

پلیاکریلآمید کاتیونی بر شاخص مقاومت کششی
گروهبندی دانکن میانگینهای شاخ مقاومت كششی
افزودنی های نانو الیاف سلولزی و لیگنوسلولزی ،نشاسته و
پلیاكريلآمید كاتیونی را به تفکیک در  7گروه مجزا قرار
داد (شکل  .)2بیشترين مقاومت كششی مربوط به
خمیركاغذ نانو لیگنوسلولزی به مقدار  52/63Nm/gبود كه
در گروه  aقرار گرفت .همچنین مقاومت كششی با افزايش
درصد نشاسته كاتیونی سیر صعودی داشته است ولی
افزودن پلی اكريل آمیدكاتیونی تا  0/05درصد افزايش
مقاومت و در  0/1درصد كاهش شاخ مقاومت كششی را
نشان داد .افزودن كم پلیاكريلآمیدكاتیونی به دلیل
نگهداشتن بیشتر نانو الیاف و نرمهها و افزايش پیوندهای
ممکن شاخ مقاومت كششی كاغذ را بهبود داده اما
افزودن مقادير بیشتر پلیاكريلآمید میتواند با به هم
زدن شکلگیری خمیركاغذ از طريق ايجاد دلمههای

بزرگ ،شاخ مقاومت كششی را كاهش دهد .همچنین
افزودن نانو الیاف لیگنوسلولزی پهن برگان در مقايسه با
نانو الیاف سلولزی باگاس افزايش بیشتری در شاخ
مقاومت كششی كاغذ ايجاد كرده است.
رضايتی و همکاران ،اقدام به استفاده از نانو الیاف
سلولزی در ساخت كاغذ نموده و گزارش دادند كه استفاده
از حدود  6درصد نانو الیاف سلولزی بهبود مقاومت كششی
معادل استفاده از  20درصد خمیركاغذ الیاف بلند در
ساخت كاغذ از خمیركاغذ كرافت پهن برگان فراهم می
سازد [ .]10همچنین  Sehaquiو همکاران ( )2013در
گزارشی مشخ نمودند كه باقی ماندن نرمهها و نانو
الیاف در فضای بین الیاف موجب كاهش تخلخل میگردد
كه درنتیجه آن اتصاالت فیبر-فیبر و مقاومت كششی
بهبود میيابد [ .]9در همین راستا ،جعفری پطرودی اعالم
نموده است كه با افزايش سطح اختالط نانو الیاف سلولزی
از  1تا  5درصد ويژگیهای فیزيکی و مکانیکی كاغذ بهبود
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يافته است .همچنین پلی اكريل آمید كاتیونی منجر به
بهبود ماندگاری نانو الیاف سلولزی در بافت كاغذ شده و
كاغذهای حاوی اين ماده دارای بیشترين ويژگیهای
مقاومتی بودند [ .]11مراديان و همکاران در تحقیقی
گزارش دادهاند برای تأمین مقاومت كششی مناسب كاغذ،
استفاده از  1درصد نشاسته كاتیونی قابلیت جايگزينی با

 15درصد خمیركاغذ الیاف بلند را دارد اما به دلیل
مشکالت فرآيندی ناشی از استفاده زياد نشاسته قابل
توصیه نیست .بااينوجود استفاده تركیبی از نشاسته كمتر
و نانو الیاف سلولزی داللت بر قابلیت كاربردی آن جهت
جايگزينی الیاف بلند وارداتی در تولید كاغذ از باگاس
داشته است [.]12

شکل  -2تأثیر افزودن نانو الیاف سلولزی باگاس ) ،(NCBنانو الیاف لیگنوسلولزی پهنبرگان) ،(NLHنشاسته و پلیاكريلآمیدكاتیونی ( )cPAMبر
شاخ مقاومت كششی كاغذ دستساز

تأثیر

نانو

الیاف

سلولزی،

نشاسته

و

پلیاکریلآمیدکاتیونی به تفکیک بر شاخص مقاومت
به ترکیدن کاغذ دستساز
گروهبندی دانکن میانگینهای دادههای شاخ
مقاومت به تركیدن تیمارهای فوق را در  3گروه مستقل
قرار داد (شکل  .)3افزودن نانو الیاف سلولزی به دلیل
افزايش سطح تماس و ايجاد پیوند بیشتر منجر به افزايش
مقاومت كششی و تركیدن كاغذ خواهد شد و همچنین
نشاسته كاتیونی پیوند بین الیاف را افزايش داده و مقاومت
به تركیدن را بیشتر نموده است .بهعالوه تیمارهای نانو

الیاف و نشاسته در يک گروه قرار گرفته و بیشترين
مقاومتها را نشان میدهند ولی تیمارهای پلیاكريلآمید
كاتیونی كمترين مقاومت را نشان داده است كه به نظر
میرسد دلیل آن به هم خوردگی جزئی شکلگیری كاغذ
باشد .همچنین افزودن نانو الیاف لیگنوسلولزی پهنبرگان
در مقايسه با نانو الیاف سلولزی باگاس افزايش بیشتری در
مقاومت به تركیدن كاغذ ايجاد كرده است.
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شکل  -3تأثیر افزودن نانو الیاف سلولزی باگاس ) ،(NCBنانو الیاف لیگنوسلولزی پهنبرگان) ،(NLHنشاسته و پلیاكريلآمید كاتیونی( )cPAMبر
شاخ مقاومت به تركیدن در كاغذ دستساز

تأثیر

نانو

الیاف

سلولزی،

نشاسته

و

پلیاکریلآمیدکاتیونی بر شاخص مقاومت به پارگی
گروهبندی دانکن میانگینهای شاخ مقاومت به
پارگی تیمارهای حاوی افزودنیهای نانو الیاف سلولزی،
نانو الیاف لیگنوسلولزی ،نشاسته و پلیاكريلآمید كاتیونی
را به تفکیک در  3گروه مجزا قرار داد (شکل  .)4بیشترين
مقاومت به پارگی كه در گروه  aقرار دارد مربوط به
تیماری است كه با افزودن نانو الیاف لیگنوسلولزی ،نانو
الیاف سلولزی و  0/7و  1درصد نشاسته كاتیونی است.
همچنین  0/03و  0/1درصد پلیاكريلآمید كاتیونی
كمترين مقاومت به پارگی را ايجاد كرده است .با افزايش
درصد نشاسته كاتیونی شاخ مقاومت به پارگی سیر
صعودی داشته است ولی افزودن پلیاكريل آمید كاتیونی

تا  0/05درصد افزايش مقاومت و در  0/1درصد كاهش
شاخ مقاومت به پارگی را نشان میدهد .افزودن كم
پلیاكريل آمید كاتیونی به دلیل نگهداشتن بیشتر نرمهها
و نانو الیاف و افزايش پیوندهای ممکن شاخ مقاومت به
پارگی كاغذ را بهبود میدهد اما افزودن مقادير بیشتر پلی
اكريل آمید با به هم زدن شکلگیری خمیركاغذ به دلیل
كلوخه كردن آن شاخ مقاومت به پارگی را كاهش داده
است .هاديالم و همکاران گزارش دادهاند كه با افزودن نانو
الیاف سلولزی ،مقاومت به پارگی كاغذها كاهش میيابد؛
بهطوریكه كمترين مقاومت به پارگی در نانو كاغذ
مشاهده شد ،ولی بهرغم كاهش مقاومت به پارگی در
كاغذهای تركیبی با شرايط مذكور ،اين كاهش ازلحاظ
آماری چندان معنیدار نبود [.]6
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شکل  -4تأثیر افزودن نانو الیاف سلولزی باگاس ) ،(NCBنانو الیاف لیگنوسلولزی پهنبرگان) ،(NLHنشاسته و پلیاكريلآمیدكاتیونی( )cPAMبر
شاخ مقاومت به پارگی در كاغذ دستساز

تأثیر

نانو

الیاف

سلولزی،

نشاسته

و

پلیاکریلآمید کاتیونی به تفکیک بر مقاومت به
تاخوردگی کاغذ دستساز
گروهبندی دانکن میانگینهای مقاومت به تاخوردگی
را به  6گروه مستقل طبقهبندی كرده است (شکل .)5
كمترين مقاومت به تاخوردگی مربوط به خمیركاغذ باگاس
با میانگین  32/5جفت تا در گروه  fو بیشترين مقاومت

به تاخوردگی به يک درصد نشاسته با  133جفت تا در
گروه  aاست .افزودن نانو الیاف به خمیركاغذ باگاس به
دلیل افزايش سطح تماس و امکان پیوند بیشتر باعث
افزايش مقاومت به تاخوردگی شده است .همچنین افزودن
نانو الیاف لیگنوسلولزی پهنبرگان در مقايسه با نانو الیاف
سلولزی باگاس افزايش بیشتری در مقاومت به تاخوردگی
كاغذ ايجاد كرده است.

شکل  -5تأثیر افزودن نانو الیاف سلولزی باگاس ) ،(NCBنانو الیاف لیگنوسلولزی پهنبرگان) ،(NLHنشاسته و پلیاكريلآمیدكاتیونی ( )cPAMبر
مقاومت تاخوردگی در كاغذ دستساز
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تاثیرافزودن نانو الیاف سلولزی به همراه نشاسته
یا پلیاکریلآمید کاتیونی بر شاخص مقاومت کششی
کاغذ دستساز
گروهبندی دانکن میانگینهای تأثیر افزودن نانو الیتاف
بتته همتتراه نشاستتته يتتا پلیاكريلآمیتتدكاتیونی برشتتاخ
مقاومت كششی كاغذ دستستاز را در  4گتروه مجتزا قترار
داده است (شکل  .)6بیشترين مقاومت كششی مربوط بته
خمیركاغذ باگاس حاوی  15درصد خمیركاغذ الیتاف بلنتد
سوزنیبرگ به مقدار  62/42Nm/gبود كه در گروه  aقترار
گرفت .افزودن نانو الیاف همراه نشاسته يا پلیاكريتل آمیتد
باعث افزايش در شاخ مقاومت به كشش شد كته دلیتل
آن میتواند افتزايش پیونتدهتای بتین الیتاف باشتد Hii .و
همکاران ( )2012در تصاوير میکروسکوپ الکترونی نشتان
دادهاند كه نانو الیاف ستلولزی بته اتصتال بتین پركننتده و
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ذرات ريز الیاف كمتک كترده و باعتث كتاهش تخلختل در
كاغذ و همچنین افتزايش مقاومتت در مقابتل عبتور هتوا و
اتصال داخلی بهتر در ورق كاغذ میگردد [.]5
افزايش مقاومت كششی كاغذ با افزودن  10درصد نتانو
الیاف سلولزی به سوسپانسیون خمیركاغذ كاتیونی شده بتا
پلیاكريلآمید كاتیونی توسط حسن جان زاده نیز گتزارش
شده استت .در ايتن تحقیتق شتاخ مقاومتت كششتی و
تركیدن به ترتیب  18/66و  18/12درصد افتزايش داشتته
است .همچنین اين شاخ ها در خمیركاغذ كاتیونی شتده
با نشاسته كاتیونی ،در بیشترين سطح افزودن نتانو الیتاف
سلولزی ( 10درصتد) بته ترتیتب  19/35و  19/24درصتد
بهبود يافته است .نتايج اين تحقیتق حتاكی از موفقیتت در
بهكارگیری نانو الیاف سلولزی است [.]13

شکل  -6تأثیر افزودن  3درصد نانو الیاف سلولزی باگاس )(NCBيا نانو الیاف لیگنوسلولزی پهنبرگان) (NLHبه همراه  0/5درصد نشاسته يا 0/05
درصد پلیاكريلآمید كاتیونی()cPAMبر شاخ مقاومت كششی كاغذ دستساز

تأثیر افزودن نانو الیاف سلولزی همراه نشاسته یا
پلیاکریلآمید کاتیونی بر شاخص مقاومت به
ترکیدن کاغذ
گروهبندی دانکن میانگینهای دادههای شاخ
مقاومت به تركیدن تیمارهای نانو الیاف با نشاسته يا
پلیاكريلآمیدكاتیونی را در  4گروه مستقل قرار داد (شکل
 .)7افزودن نانو الیاف سلولزی به دلیل افزايش سطح تماس

و ايجاد پیوند بیشتر منجر به افزايش مقاومت به تركیدن
كاغذ خواهد شد و همچنین نشاسته كاتیونی پیوند بین
الیاف را افزايش داده و مقاومت را بیشتر نموده است.
تیمارهای نانو الیاف و نشاسته در دو گروه  c, bقرار گرفته
كه بیشترين مقاومتها بعد از خمیركاغذ باگاس حاوی
 15درصد خمیركاغذ الیاف بلند را نشان میدهند
درحالیكه تیمارهای پلیاكريلآمید كاتیونی با خمیركاغذ
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باگاس كمترين مقاومت را نشان داده است .همچنین
افزودن نانو الیاف لیگنوسلولزی پهنبرگان به همراه
نشاسته كاتیونی در مقايسه با نانو الیاف سلولزی باگاس

افزايش بیشتری در مقاومت به تركیدن كاغذ ايجاد كرده
است.

شکل  -7تأثیر افزودن  3درصد نانو الیاف سلولزی باگاس )(NCBيا نانو الیاف لیگنوسلولزی پهنبرگان) (NLHهمراه  0/5درصد نشاسته يا  0/05درصد
پلیاكريلآمید كاتیونی( )cPAMبر شاخ مقاومت به تركیدن كاغذ دستساز

تأثیر افزودن نانو الیاف سلولزی به همراه نشاسته
یا پلیاکریلآمید کاتیونی بر شاخص مقاومت به
پارگی کاغذ دستساز
مقاومت به
گروهبندی دانکن میانگینهای شاخ
پارگی نانو الیاف به همراه نشاسته يا پلیاكريلآمیدكاتیونی
را در  4گروه مجزا قرار داد (شکل  .)8تیمارهای نانو الیاف
و نشاسته در دو گروه  c, bقرار گرفته كه بیشترين
مقاومتها بعد از خمیركاغذ باگاس حاوی  15درصد
خمیركاغذ الیاف بلند را نشان میدهند ولی تیمارهای
حاوی پلیاكريلآمیدكاتیونی با خمیركاغذ باگاس كمترين

مقاومت را نشان داده است .همچنین افزودن نانو الیاف
لیگنوسلولزی پهنبرگان به همراه نشاسته كاتیونی در
مقايسه با نانو الیاف سلولزی باگاس افزايش بیشتری در
مقاومت به پارگی كاغذ ايجاد كرده است .تحقیقات
 Lindströmو همکاران ( )2014نشانگر اين است كه
اضافه كردن نانو الیاف سلولزی با الیاف سلولزی و محلول
الکترولیت با وزن مولکولی باال باعث كاهش تالطم
سوسپانسیون و شکلگیری بهتر كاغذ ،افزايش مقاومت
كاغذ با بهبود اتصال بین الیاف و تركیبات ديگر در دوغاب
خمیركاغذ میشود [.]14
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شکل  -8تأثیر افزودن  3درصد نانو الیاف سلولزی باگاس )(NCBيا نانو الیاف لیگنوسلولزی پهنبرگان) (NLHبه همراه  0/5درصد نشاسته يا 0/05
درصد پلیاكريلآمید كاتیونی( )cPAMبر شاخ مقاومت به پارگی كاغذ دستساز

تأثیر افزودن نانو الیاف سلولزی به همراه نشاسته
یا پلیاکریلآمید کاتیونی بر مقاومت به تاخوردگی
کاغذ دستساز
گروهبندی دانکن میانگینهای مقاومت به تاخوردگی را
بتته  3گتتروه مستتتقل طبقهبنتتدی كتترده استتت (شتتکل .)9
كمترين مقاومت به تاخوردگی مربوط به خمیركاغذ باگاس
بتتا  32/5جفتتت تتتا در گتتروه  cو بیشتتترين مقاومتتت بتته

تاخوردگی خمیركاغذ باگاس حاوی  15درصد خمیركاغتذ
الیاف بلند  252جفت تا در گروه  aاست .تیمارهای حتاوی
نتتانو الیتتاف ستتلولزی بتتا نشاستتته يتتا پلتتیاكريتتلآمیتتد بتته
خمیركاغذ باگاس به دلیل افزايش ستطح تمتاس و امکتان
پیوند بیشتر باعث افزايش مقاومتت بته تتاخوردگی شتده
است ولی به خمیركاغذ باگاس حاوی  15درصد خمیركاغذ
الیاف بلند نرسیده است.

شکل  -9تأثیر افزودن  3درصد نانو الیاف سلولزی به همراه  0/5درصد نشاسته يا  0/05درصد پلیاكريلآمید كاتیونی بر مقاومت به تاخوردگی كاغذ
دستساز
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نتیجهگیری
اين تحقیق با هدف بررسی جايگزينی خمیركاغتذ نتانو
الیاف سلولزی و لیگنوسلولزی با نشاسته و يتا پلتیاكريتل-
آمیدكاتیونی بهجای خمیركاغذ الیتاف بلنتد ستوزنی بترگ
وارداتی و امکان حذف آن از فرآيند تولیتد كارخانته كاغتذ
پارس انجام شد.
بهطورمعمول افزودن خمیركاغذ الیتاف بلنتد وارداتتی،
نانو الیاف ستلولزی ،نشاستته كتاتیونی و پلتی اكريتلآمیتد
كاتیونی بته خمیركاغتذ باگتاس متیتوانتد موجتب بهبتود
ويژگتتیهتتای كاغتتذ تولیتتدی شتتود؛ امتتا هتتر يتتک از آنهتتا
محدوديتهايی را در سیستم تولید دارند .ايتن تحقیتق بتا
هتتدف ارزيتتابی استتتفاده از نتتانو الیتتاف ستتلولزی ،نشاستتته
كتتاتیونی و پلتتی اكريلآمیتتد كتتاتیونی بتترای جتتايگزينی
خمیركاغذ الیاف بلند در تولید كاغذ از خمیركاغتذ باگتاس
انجام گرفت .استفاده از  1درصد نشاسته كتاتیونی قابلیتت
جايگزينی با  12/5درصد خمیركاغذ الیاف بلند را دارد امتا
به دلیل مشکالت فرآيندی قابل توصتیه نیستت .در تیمتار
مربوط به افتزودن  3درصتد نتانو الیتاف لیگنوستلولزی بته
همراه  0/5درصتد نشاستته كتاتیونی ،مقاومتت كششتی و

تركیدن بیشتر و مقاومت به پارگی و تتاخوردگی كمتتر از
تیمار حاوی  12/5درصد خمیركاغتذ الیتاف بلنتد ستوزنی
برگ بود .بهعالوه تیمار مذكور ،بیشتترين مقاومتت كاغتذ
دستستتاز را ايجتتاد كتترد .همچنتتین افتتزودن نتتانو الیتتاف
لیگنوستتلولزی بتتهتنهايی يتتا بتته همتتراه نشاستتته يتتا
پلیاكريلآمید كاتیونی در مقايسه بتا نتانو الیتاف ستلولزی
باگاس افزايش بیشتری در مقاومتهای كاغذ ايجتاد كترده
است .درمجموع ،استفاده تركیبی از نشاستته و نتانو الیتاف
سلولزی داللت بر قابلیت كاربردی آن جهت جتايگزينی بتا
خمیركاغذ الیاف بلند وارداتی در تولید كاغتذ از باگتاس را
داشت.

تقدیر و تشکر
اين تحقیق با حمايت مالی دانشگاه صنعتی خاتم
االنبیاء بهبهان انجام شده و بدينوسیله از آن و همچنین
گروه صنايع كاغذ پارس به دلیل در اختیار قرار دادن
خمیركاغذ باگاس و انجام آزمايشهای مقاومت مکانیکی
در آن واحد تولیدی سپاسگزاری میشود.
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Application of cellulose nanofibers to be replaced with the imported long- fiber
pulps in papers made from bagasse

Abstract
In this research, different additives including cellulose
nanofibers, cationic starch, and polyacrylamide were added to
bagasse pulp as their impact on the handsheet strengths were
investigated aiming to replace them with imported long-fiber
softwood pulp in Pars paper factory. For this purpose, 3%
bleached bagasse cellulose nanofibers, 3% unbleached nanolignocellulose fibers, 0.5, 0.7 and 1% cationic starch, and
0.03, 0.05 and 0.1% cationic polyacrylamide were added
separately to bagasse pulp. In the next stage, 3% bleached
bagasse cellulose nanofibers and 3% unbleached nanolignocellulose fibers along with 0.5% cationic starch or 0.05%
cationic polyacrylamide were used. The results showed that
adding cellulose nanofibers along with cationic
polyacrylamide or starch increases handsheet strengths,
significantly. Yet, the best treatment was the addition of 3%
nano-lignocellulose along with 0.5% cationic starch which
resulted in the higher tensile and burst strengths and lower
tear and fold strengths than that of adding 12.5% long fibers
to bagasse pulp. The paper made by this process showed an
increase of 16.57% in tensile index, 8.47% in burst index,
9.77% in tear index, and 168.85% in folding strength,
compared with the paper made from pure bagasse pulp.
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