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اثر نشاسته کاتیونی بر ویژگیهای مقاومتی کاغذ فلوتینگ حاصل از اختالط خمیر سودای باگاس و
مقوای کنگرهای کهنه ()OCC

چکیده

قاسم اسدپور

در این پژوهش بهمنظور بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی کاغذ فلوتینگ حاصل از
مخلوط مقوای کنگرهای کهنه و خمیرکاغذ سودای باگاس ،از نشاسته کاتیونی و با
توجه بهپیش آزمونهای انجامشده ،در سه سطح  ۵ ،۱۰و  ۱۵کیلوگرم به ازای هر
تن کاغذ استفاده شد و با نمونه شاهد یعنی کاغذ فاقد نشاسته کاتیونی مورد مقایسه
قرار گرفت .نتایج نشان داد که اثر نشاسته کاتیونی در تیمارهای مختلف بر روی وزن
پایه ،شاخص مقاومت در برابر کشش معنیدار نبوده و بر روی شاخصهای مقاومت
در برابر ترکیدن ،پاره شدن و مقاومت به خرد شدن الیه کنگرهای معنیدار میباشد.
استفاده از نشاسته کاتیونی و تا سطح  ۵کیلوگرم به ازای هر تن کاغذ میتواند برای
بهبود برخی خواص فیزیکی و مکانیکی کاغذ فلوتینگ مانند کاهش تخلخل و
افزایش مقاومت به ترکیدگی مؤثر بوده ولی مصرف بیشتر آن نهتنها باعث بهبود
ویژگیهای مقاومتی کاغذ نمیشود بلکه سبب افت برخی ویژگیهای مقاومتی و
بخصوص مقاومت به خرد شدن الیه کنگرهای میشود .در ضمن مصرف بیشتر
نشاسته کاتیونی باعث تحمیل هزینههای اضافی و افزایش قیمت نهائی محصول
خواهد شد...
واژگان کلیدي :خمیر سودای باگاس ،کاغذذ فلوتینذگ ،مقذوای کنگذرهای کهنذه،
نشاسته کاتیونی ،خواص فیزیکی و مکانیکی.

مقدمه
وابستگی صنايع تولید كاغذ كشور به درختان جنگلیی
بهعنوان منبع اصلی تأمین ماده اولیه ،كمبود منابع جنگلی
و فقر سرانه جنگل از يکسیو و نییاز فزاينیده بیه كاغیذ از
سويی ديگر ،لزوم معرفی منابع جديید و اابیل اتءیار بیرا
تأمین بخشی از مواد اولییه مریرفی صینايع كاغذسیاز از
منابع غیر جنگلی را دوچنیدان كیرده اسی [ .]1در حیال
حاضر مهمترين مواد اولییه لیگنوسیلولز اابلاسیتااده در
صنايع سیلولز كشیور عبارتنیداز :جنگلهیا صینعتی و
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تاریخ دریافت۱399/۰3/24 :
تاریخ پذیرش۱399/۱۱/۰۵ :

تجار شمال ،زراع چیوب و جنگلهیا دسی كاشی ،
بازياف كاغذ و پسیماندها كشیاورز كیه در ايین مییان
منابع جنگلی بیشترين سهم را داشته و خمیرهیا الییا
بلند وارداتی و پسماند كشاورز نیشءر (باگاس) و سیس
ساير منابع در رتبهها بعد ارار مییگیرنید [ .]۲نتیجیه
بررسی پتانسییل اسیتااده از پسیماندها مهیم زراعیی در
كاغذساز با توجه به ويژگییهیا تءنیءیی پسیماندها
كشاورز مثل ارزيابی گیاهشناسی ،تركیب شیمیايی ،ابعاد
فیبر و بازده خمیركاغذ مويد اين مطلب اسی كیه باگیاس
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دارا بهترين وضعی در بین اين پسماندها میباشید [.]۳
در شرايط فعلی كه در زمینه تأمین چوب از منابع جنگلیی
داخل كشور با محدودي شديد مواجه هستیم اسیتااده از
باگاس مازاد ،به لحیا عیدم سیوزاندن و ايجیاد گلیودگی و
همچنین جه حااظ از اطع درختان ،از مزيی نسیبی
برخوردار اس  .با توجه به تولید فراوان باگاس در كشی و
صیینع هییا نیشییءر خوزسییتان ،باگییاس نییهتنها بهتییرين
جايگزين جنگلها شمال كشور برا تولیید كاغیذ ،بلءیه
نیاجی ايیین جنگلهیا اسی [ .]۳عمومیاً خمیرهییا نیمییه
شیمیايی برا تهیه اليیه مییانی كنگیرها جیزر بهتیرين
خمیرها هستند .چون هم ساتی خوبی دارند و هم در برابر
خرد شدن مقاوم هستند ،اگرچه ازنظیر برخیی مشخریا
مقاومتی ضعفها اابلتوجهی نیز دارنید .اليیه كنگیرها
(موجدار) میانی ،ساتی موردنییاز بیرا كارتنسیاز را بیه
مقوا میدهد .مهمترين خواص اين نوع مقواها بايد ساتی و
مقاوم در برابر خرد شدن و شءستگی باشد [ .]4يءیی از
راهءارها مناسب جه تأمین مقاوم كاغیذ اسیتااده از
مواد افزودنی مقاومی خشیک مییباشید ،پلیمرهیايی كیه
محلول در گب هستند و اابلی تشیءیل پیونید هییدروژنی
داشته باشند مییتواننید بیهعنوان میاده افزودنیی مقاومی
خشک استااده شوند .در صنع خمیركاغذ و كاغذ از مواد
افزودنی گوناگون جه بهبود مقاوم تیر و خشیک كاغیذ
استااده میشود .پلیمرهايی طبیعی و سینتز ماننید پلیی
وينیل الءل ،اوره ،فنل و مالمین فرمالدهید ،وينیل استا ،
نشاسته كاتیونی ،پلی گكريل گمیید كیاتیونی و كیتیوزان از
اين دسته مواد میباشند [ .]۵مشتقا نشاسته از متداول-
ترين افزودنیها مقاوم خشیک هسیتند كیه امیروزه در
صنع كاغذساز به كار میروند [ ]۶و معمیوالً بهصیور
كاتیونی گماده مرر میشود .بهطوركلی نشاسته در پايانه
مرطییوب بییهمنظور ايجییاد مانییدگار الیییا و یرا ريییز،
افزايش مقاوم خشک كاغذ ،ايجاد چسبندگی بین الییا
و ايجاد پايدار ابعاد در كاغذ به خمیركاغذ اضافه میی-
شود [ .]۷نشاسته ازنظر شیمیايی شبیه سلولز و پلیمر از
واحدها گلوكوپیرانوز بیا پیونید  1بیه  4اسی  .درواایع
نشاسته مخلوطی از مولءولها خطیی و شیاخهدار اسی
[ .]۶اثر مهم نشاسته ايجاد پیوندها هیدروژنی در جهی
 zساختار كاغذ میباشد كه باعث تقوي اتراال الیا بیه
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يءديگر میشود .بهترين استااده نشاسیته بیرا كاغیذها
چاپ افس میباشد (مخروصاً در انواعی كه شامل خمییر
مءانیءی میباشند) .تحقیقا نشان دادهاند كه در صیور
استااده از خمیر باگاس در تركییب بیا  CMPپهین برگیان
ضمن تولیید كاغیذ اابیلابول ،در مریر خمییر  CMPو
درنتیجه مرر پهن برگیان و نییز در مریر خمیركاغیذ
شیییمیايی الیییا بلنیید وارداتییی كییاهش و صییرفهجويی
اابلتوجهی ايجاد میشود [ .]۳همچنین مشیاهده شید در
اثر اخیتال دو خمییر بءیر و خمییر بازيیافتی بیا يءیديگر
خواص خمیر بازيافتی بهبود میيابد [ .]۸مطالعا بیر رو
تأثیر افزودن نشاسته كاتیونی به خمیر بازيافتی در خیواص
مقاومتی كاغذها دس سیاز حاصیل مشیخن نمیود كیه
افزودن نشاسته به الیا بازيافتی منجیر بیه احییا نقیا
ازدس رفته در سطح اين الیا شده ،ادر اترال بین اين
نوع الیا را افیزايش مییدهید و درنهايی باعیث افیزايش
خییواص مقییاومتی كاغییذها دس سییاز حاصییل تییا حیید
خمیرها بءر میشود [ .]۹در پژوهشی ديگیر بیا بررسیی
جذب نشاسته بر رو الیا سیلولز نشیان داده شید كیه
جذب نشاسته كاتیونی برگش ناپذير اس و  %۸۵نشاسیته
كاتیونی جذبشده حتی با ارار گرفتن در معیر گب داغ
در الیا باای میماند و تنها تیمیار بیا اسیید ایو ممءین
اس موجب جدا شدن نشاسیته كیاتیونی از سیطح الییا
گردد [ .]10همچنین با مشیاهده اثیر درصیدها مختلیف
نشاسته كاتیونی بر ويژگیهیا مءیانیءی كاغیذ حاصیل از
اخیتال خمیرهیا  NSSCو  OCCمشییخن گرديید كییه
افزايش درصد مرر نشاسته از  0/۵درصید بیه  ۳درصید
تأثیر معنییدار بیر مقاومی كششیی ،شیاخن پیارگی و
شاخن تركیدگی نشان میدهید و بیهطوركلی بیا افیزايش
مرر نشاسته مقاوم مءیانیءی افیزايش میيابید [.]11
ازگنجاكییه در كارخانییهها تولییید كاغییذ بازيییافتی در كشییور
مرر خمیركاغذ  OCCدر حال افزايش بیوده و از طرفیی
نیاز به منابع خمیركاغذ دس اول مانند خمیركاغذ باگیاس
جه تامین ويژگیها كیای كاغذ تولید میباشد ،ايین
تحقیق بهمنظور دس يابی به تعیین مقدار بهینیه افیزودن
نشاسته كیاتیونی و افیزايش ويژگییهیا مقیاومتی كاغیذ
فلوتینگ حاصل از اختال خمیر سودا باگیاس و مقیوا
كنگرها كهنه ( )OCCبهوسیله گن صور گرف .
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مواد و روشها
در اين تحقیق در كنار نمونه شاهد (كاغذ فااد نشاسته
كاتیونی) با افزودن نشاسته كاتیونی در سه سطح مختلف
 10 ،۵و  1۵كیلوگرم به ازا هر تن كاغذ به اختال
خمیر سودا باگاس و مقوا كنگرها كهنه ،خواص
فیزيءی و مءانیءی كاغذ فلوتینگ موردبررسی ارار گرف .
ازگنجاكه كاغذها دس ساز فلوتینگ با استااده از اختال
خمیرها بازيافتی  OCCو خمیر سودا باگاس ساخته
شدند لذا ابتدا نسب به تهیه اين خمیرها اادام شد.
ازاينرو خمیر سودا رنگبر نشده از كارخانه ها تسه
خوزستان با درجه روانی  ۵۷0میلیلیتر و خمیركاغذ
بازيافتی  OCCاز كارخانه چوب و كاغذ مازندران با درجه
روانی  ۲۵0میلیلیتر تهیه شدند .نشاسته كاتیونی
مورداستااده در اين تحقیق با درجه استخال  ۳۵درصد
از شرك چوب و كاغذ ايران (چوكا) تهیه گرديد .برا
ساخ كاغذها دس ساز موردنظر بايد درجه روانی
خمیر باگاس و  OCCحدود  ۲۵0تا  ۳۵0میلیلیتر باشد.
به اين منظور مطابق با استاندارد  T۲00sp-01با استااده
از كوبنده گزمايشگاهی  Valley beaterدرجه روانی خمیر
باگاس را به  ۳40میلیلیتر رسانده شد .طبق بررسی
انجامشده بهترين نسب اختال ازنظر خواص فیزيءی و
مءانیءی نسب  ۳0درصد خمیر  OCCو  ۷0درصد باگاس
تعیین گرديد [ .]1۲بنابراين به خمیر حاصل از اين
اختال  ،نشاسته در سه سطح  10،۵و  1۵كیلوگرم به ازا
هر تن خمیر اضافه شد .نحوه افزودن نشاسته به خمیر به
اين صور بود كه مقدار موردنظر از سوسسانسیون نشاسته
كاتیونی را برداشته و به بشر حاو سوسسانسیون الیا
اضافهشده و سس به مد زمان  ۵دایقه در تماس با
سوسسانسیون ارارگرفته و در طی اين مرحله هم زدن
سوسسانسیون الیا گغشته به نشاسته كاتیونی بهطور
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مداوم انجام شد .پ ازاين مرحله سوسسانسیون الیا به
دستگاه كاغذ ساز برا ساخ كاغذ انتقال پیدا كرد .از
تیمارها مشخنشده ،تعداد  ۲0كاغذ دس ساز با
گراماژ  1۳0گرم بر مترمربع مطابق استاندارد ۲0۵ sp- 0۲
 Tگيیننامه تاپی ساخته شد .برا بررسی وضعی پیوند
از تیمار با نشاسته كاتیونی ،تراوير
الیا پ
میءروسءوپ الءترونی ( )SEMتهیه شد.
ویژگیهای مورداندازهگیری
با توجه به اثرا احتمالی عوامل متغیر فوق و اهمی
برخی از ويژگیها در كاغذها ساختهشده خروصیا زير
موردبررسی ارار گرفتند:
جه تجزيهوتحلیل گمار اين پژوهش از نرمافزار
 SPSSاستااده شد دادهها بهدس گمده در االب طرح
ال ترادفی و با استااده از تءنیک تجزيه واريان مورد
كام ً
تجزيهوتحلیل گمار ارار گرفتند .مقايسه بین نمونهها و
تیمارها مختلف بر اساس گروهبند میانگینها و به
روش گزمون دانءن در سطح اطمینان  ۹۵درصد صور
پذيرف .

نتایج و بحث
تجزیه واریانس مربوط به مقایسه میانگین بین
تیمارهای مختلف كاغذهای دستساز
مربو به مقايسه میانگین بین
تجزيه واريان
تیمارها مختلف كاغذها دس ساز در جدول  1نشان
دادهشده اس  .همانطور كه در جدول ديده میشود بهجز
شاخن مقاوم در برابر كشش ،بقیه موارد در سطح ۵
درصد دارا اختال معنیدار هستند.

جدول  -1استانداردهای تعیین ویژگیهای كاغذ
شماره استاندارد

آزمون

T4۹4OM-01
T40۳ OM-0۲
T414 OM-04
T4۶0OM -۹۶
ISO – ۷۲۶۳

شاخن مقاوم در برابر كشش
شاخن مقاوم در برابر تركیدن
شاخن مقاوم در برابر پاره شدن
مقاوم به عبور هوا
مقاوم خرد شدن اليه كنگرها
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جدول -2تجزیه واریانس تیمارهای مختلف برای ویژگیهای مورداندازهگیری كاغذهای ساختهشده
ویژگیهای مورداندازهگیری

درجه آزادی

میانگین مربعات

 Fمحاسبهشده

سطح معنیداری

وزن پايه
مقاوم به عبور هوا )(S
شاخن مقاوم در برابر كشش

۳
۳
۳

۳۸/۳۵
۶۷۹
1۵/۶

1/۳۵1
۵/۳۳۹
۲/0۵۵

0/۳۲۵
0/0۲۶
0/1۸۵

شاخن مقاوم در برابر تركیدن

۳

0/۲۷۲

۸/۳۵0

0/00۸

)(g/m2

))Nm/g
)(KPam2/g

شاخن مقاوم در برابر پاره شدن

0/۹4۳

۳

0/001

1۸/۲۵۳

)(m.Nm2/ g

مقاوم خرد شدن اليه كنگرها

۳

()N

۹۲۸۳/41۷

0/000

۸1/1۹۶

معنیدار تااو میانگین دادهها در سطح اطمینان  ۹۵درصد

a

a

a

)(g/m2

a

شكل  -1اثر نشاسته كاتیونی در تیمارهای مختلف بر روی وزن پایه كاغذهای دستساز
اثر مقادیر مختلف نشاسته كاتیونی بر گراماژ كاغذ
همانطور كه در شءل  1مشاهده میشود اختال
تیمارها در اين پارامتر معنیدار نمیباشد.

بین

اثر مقادیر مختلف نشاسته كاتیونی بر مقاومت
به عبور هوا
با توجه به شءل  ۲بیشترين مقدار تخلخل به تیمار
شاهد بوده و با افزودن نشاسته كاتیونی و با توجه به
پرشدن فضا خالی بین الیا  ،مقاوم به عبور هوا در
كاغذ افزايش و تخلخل كاغذ كاهش میيابد .با افزايش

مرر نشاسته كاتیونی و به مقدار  1۵كیلوگرم به ازا هر
تن خمیركاغذ مقاوم به عبور هوا در كاغذ روند كاهشی
نشان میدهد .تجمع بیشازاندازه نشاسته و ايجاد لخته-
ها كوچک میتواند باعث ايجاد منافذ جديد و افزايش
تخلخل كاغذ شود.
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شكل  -2اثر نشاسته كاتیونی در تیمارهای مختلف بر روی مقاومت به عبور هوای كاغذهای دستساز

اثر مقادیر مختلف نشاسته بر شاخص مقاومت به
كشش
با توجه به شءل  ۳ازنظر گمار تااو معنیدار در
مقادير شاخن مقاوم به كشش تیمارها مشاهده نشد
ولی با توجه به دادهها موجود با افزايش مرر نشاسته
كاتیونی در ابتدا اين مقاوم روند صعود داشته و با
افزايش مرر نشاسته كاتیونی ،مقاوم روند نزولی
داشته اس  .در كاغذها تركیبی حاصل از اختال
 ۳0/۷0با مرر نشاسته تا سطح  ۵درصد ،شاخن
مقاوم به كشش افزايش میيابد .دروااع در اين نوع كاغذ
تركیبی ،نشاسته ادر اترال بین الیا را افزايش داده و
بهعنوان ماده چسبنده عمل میكند .نشاسته با الیا
موجود در ساختمان كاغذ پیوند برارار كرده و درنهاي
باعث بهبود اين ويژگی میشود []1۳؛ اما در سطح  10و

 1۵درصد نشاسته اين شاخن اف میكند كه عل می-
تواند ضخام زيادتر اليه نشاسته باشد كه كلیه مقاوم ها
از حال وابسته به الیا خارجشده و به حال وابسته به
ضخام نشاسته میرسند .چون مقاوم اليه نشاسته
موجود بین الیا كمتر از مقاوم اتراال نشاسته با
الیا اس لذا افزايش مرر نشاسته سبب اف اين
ويژگی میشود [.]14
اثر مقادیر مختلف نشاسته بر شاخص مقاومت به
تركیدن
نتايج جدول واريان نشان داد كه بین مقادير شاخن
مقاوم به تركیدن در سطح خطا گزمايش  ۵درصد
اختال معنیدار گمار وجود دارد.

اثر نشاسته كاتیونی بر ويژگیها مقاومتی كاغذ فلوتینگ ...
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شكل  -3اثر نشاسته كاتیونی در تیمارهای مختلف بر روی شاخص مقاومت به كشش كاغذهای دستساز
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شكل  -4اثر نشاسته كاتیونی در تیمارهای مختلف بر روی شاخص مقاومت در برابر تركیدن كاغذهای دستساز

نتايج نشان میدهد كه در سطح  ۵درصد مرر
نشاسته ،مقدار مقاوم به تركیدن افزايش میيابد كه
دروااع افزودن نشاسته به الیا بازيافتی منجر به احیا
نقا ازدس رفته در سطح اين الیا گرديده و ادر
اترال بین اين نوع الیا را افزايش میدهد و درنهاي
باعث افزايش اين ويژگی مقاومتی كاغذ دس ساز میگردد.
در شءل  ،۵تراوير میءروسءوپ الءترونی اتراال الیا و
پ از اضافه نمودن نشاسته كاتیونی نشان دادهشده اس ،
الزم به یكر اس در تراوير نشان دادهشده ،اثر ظاهر
نشاسته كاتیونی مشاهده نشده و فقط اترال بین الیا

مشخنشده اس  .همچنین افزودن نشاسته كاتیونی باعث
افزايش ثابتی در سطح نسبی پیوند میگردد [ ..]1۷در
اختال  ۳0/۷0اين افزايش در مقدار مقاوم به تركیدن
در سطح  ۵درصد اتااق میافتد و در سطح نشاسته  1۵و
 10درصد اف میكند كه همانطور كه در شاخن
مقاوم به كشش بیانشده میتواند به دلیل ضخام زياد
اليه نشاسته باشد كه كلیه مقاوم ها از حال وابسته به
الیا خارجشده كه اين امر سبب اف اين ويژگی میگردد
[.]۹
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شكل  -5تصاویر میكروسكوپ الكترونی ( )SEMكاغذهای دستساز اختالط خمیركاغذ باگاس با OCC

اثر مقادیر مختلف نشاسته بر شاخص مقاومت به
پاره شدن
با افزايش مقدار مرر نشاسته در میزان مقاوم به
پاره شدن اختال زياد صور نمیگیرد .در مورد
مقاوم به پاره شدن اولوي تأثیرگذار با طول الیا و
مقاوم خود الیا میباشد؛ اما درصورتیكه اين دو فاكتور

شرايط ثابتی داشته باشند ،وضعی پیوندها بین لیای
میتواند برافزايش اين ويژگی تأثیر مثبتی داشته باشد
[ .]1۵همانطور كه در شءل  ۶نشان دادهشده اس
مرر نشاسته كاتیونی سبب كاهش مقاوم پارگی
تیمارها شده اس  .در بین تیمارها نیز ،افزايش مرر
نشاسته تأثیر در اين مقاوم نداشته اس [.]1۶
a

b

b

b
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شكل  -6اثر نشاسته كاتیونی در تیمارهای مختلف بر روی شاخص مقاومت به پاره شدن كاغذهای دستساز

اثر مقادیر مختلف نشاسته بر آزمون خرد شدن
الیه كنگرهای
نتايج نشان میدهد (شءل  )۷كه با مرر نشاسته در
تیمارها ،مقاوم خرد شدن اليه كنگرها كاهش میيابد و
با افزايش مریر نشاسیته كیاتیونی ،ايین كیاهش بیشیتر
مشهود اس  .ازگنجاكه عامل شیقی و سیاتی الییا نقیش

تعیینكننده در بهبود خواص مقاومی كاغیذ كنگیرها در
برابییر خردشییدگی دارد ،مرییر نشاسییته كییاتیونی باعییث
افزايش انعطا پذير الییا و كیاهش سیاتی گن شیده و
درنتیجه مقدار مقاوم به خرد شدن اليه كنگیرها كاغیذ
كاهش میيابد ]1۹[ ،]1۸[ .و [.]۲0

اثر نشاسته كاتیونی بر ويژگیها مقاومتی كاغذ فلوتینگ ...
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شكل  -7اثر نشاسته كاتیونی در تیمارهای مختلف بر روی مقاومت خردشدگی كنگرهای كاغذهای دستساز

نتیجهگیری
يءی از ويژگیها اساسی كاغذ ،خواص مقاومتی گن
میباشد; بهطور كه كاغذها تولیدشده بايد از مقاوم
كافی برخوردار باشند تا پ از تولید ،گن را بهطور
رضاي بخش به مرر رسانید .استااده از مواد افزودنی ،از
ابیل بهبوددهندهها مقاوم تر و خشک يءی از راهها
افزايش مقاوم كاغذ میباشد .نشاسته كاتیونی با دارا
بودن پلیمرها كاتیونی ،جزر مهمترين مواد افزودنی در
كاغذساز محسوب میشود و عالوه بر نقش تءمیلی در
نگهدار مواد سوسسانسیون ،گبگیر را نیز بهبود می-
بخشد .در پژوهش حاضر با بررسی اثر افزودن نشاسته
كاتیونی به خمیر فلوتینگ حاصل از مقوا گنگرها كهنه
و خمیركاغذ سودا باگاس (با نسب اختال بهینه)

مشخن گرديد كه اثر نشاسته كاتیونی در تیمارها
مختلف بر رو وزن پايه ،شاخن مقاوم در برابر كشش
معنیدار نبوده و بر رو شاخنها مقاوم در برابر
تركیدن ،پاره شدن و مقاوم به خرد شدن اليه كنگرها
معنیدار میباشد .استااده از نشاسته كاتیونی و تا سطح ۵
كیلوگرم به ازا هر تن كاغذ میتواند برا بهبود برخی
خواص فیزيءی و مءانیءی كاغذ فلوتینگ مانند كاهش
تخلخل و افزايش مقاوم به تركیدگی مؤثر بوده ولی
مرر بیشتر گن نهتنها باعث بهبود ويژگیها مقاومتی
كاغذ نمیشود بلءه سبب اف برخی ويژگیها مقاومتی
و بخروص مقاوم به خرد شدن اليه كنگرها میشود .از
جنبه ااتراد نیز مرر بیشتر نشاسته كاتیونی و بدون
دستیابی به ويژگیها مطلوب كاغذ ،توجیه ندارد.
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The effect of cationic starch on the mechanical properties of paper Fluting mixing
soda bagasse pulp and OCC

Abstract
In this study, in order to improve the physical and mechanical
properties of fluting paper from a mixture of old corrugated
containerboard and bagasse soda pulp, cationic starch and
based on pretests, was used in three levels of 5,10 and 15 kg
per ton of paper and with a control sample, ie Paper without
cationic starch was compared. The results showed that the
effect of cationic starch in different treatments on grammage
and tensile index was not significant, and was significant on
burst and tear index and also CMT. Using cationic starch up
to 5 kg per ton of paper can be effective in improving some
physical and mechanical properties of fluting paper, such as
reducing porosity and increasing burst index, but consuming
more will not only not improve the paper's strength
properties, It also reduces some of the resistance properties,
especially the corrugated medium test. In addition, consuming
more cationic starch will incur additional costs and increase
the final price of the product
Keywords: soda bagasse pulp, fluting paper, old Corrugated
Cartons (OCC), cationic starch, physical and mechanical
properties.
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