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حاصل از اختالط خمیر سودای باگاس و حاصل از اختالط خمیر سودای باگاس و   نگنگییکاغذ فلوتکاغذ فلوت  ییمقاومتمقاومت  ییهاهاییژگژگییبر وبر و  ییونونییاثر نشاسته کاتاثر نشاسته کات

 ((OOCCCC))  کهنهکهنه  ییااکنگرهکنگره  ییمقوامقوا

 

  

 چکیده

مکانیکی کاغذ فلوتینگ حاصل از فیزیکی و بهبود خواص  منظوربهدر این پژوهش 
 و با کاتیونینشاسته  از ،سودای باگاس رکاغذیخمای کهنه و مقوای کنگرهمخلوط 

کیلوگرم به ازای هر  ۱۵و  ۵ ،۱۰در سه سطح  ،شدهانجام یهاآزمون شیپبهتوجه 
با نمونه شاهد یعنی کاغذ فاقد نشاسته کاتیونی مورد مقایسه تن کاغذ استفاده شد و 

وزن  روی بر مختلف تیمارهای درنشاسته کاتیونی  اثر نتایج نشان داد که قرار گرفت.
مقاومت  یهاشاخصبر روی  و نبودهدار عنیم ، شاخص مقاومت در برابر کششپایه

. باشددار میمعنی یاکنگرهن الیه و مقاومت به خرد شد پاره شدن ،ترکیدندر برابر 
برای  تواندمی کیلوگرم به ازای هر تن کاغذ ۵تا سطح  کاتیونی و نشاستهاستفاده از 

مانند کاهش تخلخل و  فلوتینگکاغذ ی و مکانیکی فیزیکخواص برخی بهبود 
باعث بهبود  تنهانهمصرف بیشتر آن  لیوبوده  مؤثرافزایش مقاومت به ترکیدگی 

و  ی مقاومتیهاویژگی برخیافت سبب  شود بلکهنمیهای مقاومتی کاغذ ویژگی
مصرف بیشتر  در ضمن .شودیم یاکنگرهن الیه خرد شدمقاومت به  بخصوص
و افزایش قیمت نهائی محصول های اضافی باعث تحمیل هزینه کاتیونینشاسته 

 ...خواهد شد

ه، کهنذ یاکنگذره یمقذوا نذگ،یخمیر سودای باگاس، کاغذذ فلوت: يکلید واژگان

 .یکیو مکان یکیزیخواص ف ،یونینشاسته کات

 *1قاسم اسدپور
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 3زاده حیذب دیمج دیس
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ع چوب و کاغذ، دانشکده مناب یگروه مهندس ار،یدانش ۱
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 مقدمه

وابستگی صنايع تولید كاغذ كشور به درختان جنگلیی 

أمین ماده اولیه، كمبود منابع جنگلی منبع اصلی ت عنوانبه

اينیده بیه كاغیذ از زو نییاز ف سیوکي و فقر سرانه جنگل از

سويی ديگر، لزوم معرفی منابع جديید و اابیل اتءیار بیرا  

تأمین بخشی از مواد اولییه مریرفی صینايع كاغذسیاز  از 

در حیال  [.1] را دوچنیدان كیرده اسی  یجنگل ریغمنابع 

در  اسیتاادهاابللییه لیگنوسیلولز  مواد او نيترمهمحاضر 

صینعتی و   هیاجنگل: ازصنايع سیلولز  كشیور عبارتنید

دسی  كاشی ،   هیاجنگلتجار  شمال، زراع  چیوب و 

بازياف  كاغذ و پسیماندها  كشیاورز  كیه در ايین مییان 

و خمیرهیا  الییا  را داشته منابع جنگلی بیشترين سهم 

و سیس  ( باگاس)بلند وارداتی و پسماند كشاورز  نیشءر 

نتیجیه  [.۲] رنیدیگیها  بعد  ارار میتبهساير منابع در ر

از پسیماندها  مهیم زراعیی در  بررسی پتانسییل اسیتااده

هیا  تءنیءیی پسیماندها  يژگییساز  با توجه به وكاغذ

، تركیب شیمیايی، ابعاد یشناساهیگكشاورز  مثل ارزيابی 

ه باگیاس مويد اين مطلب اسی  كی ركاغذیخمفیبر و بازده 
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 [.۳] باشیداين پسماندها میدارا  بهترين وضعی  در بین 

چوب از منابع جنگلیی  نیتأمدر زمینه  كه در شرايط فعلی

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 

با توجه به تولید فراوان باگاس در كشی  و . رخوردار اس ب

بهتییرين  تنهانییهگییاس هییا  نیشییءر خوزسییتان، باصیینع 

ها  شمال كشور برا  تولیید كاغیذ، بلءیه جايگزين جنگل

اً خمیرهییا  نیمییه عمومی [.۳] سیی ا هیاجنگلنیاجی ايیین 

بهتیرين  جیزرا  یايی برا  تهیه اليیه مییانی كنگیرهشیم

در برابر هم ساتی خوبی دارند و هم ون چ .خمیرها هستند

مشخریا  برخیی  ازنظیر اگرچهمقاوم هستند،  شدن خرد

 ا اليیه كنگیره .دارنیدنیز  یتوجهاابلها  مقاومتی ضعف

را بیه   سیازكارتنبیرا   ازییموردنساتی  میانی،( دارموج)

خواص اين نوع مقواها بايد ساتی و  نيترمهم دهد.میمقوا 

 از یءیي [.4] خرد شدن و شءستگی باشدمقاوم  در برابر 

 از اسیتااده كاغیذ مقاوم  نیتأم جه  مناسب  راهءارها

 كیه يیمرهیایپل باشید،یمی خشیک مقاومی  یافزودن مواد

 یدروژنییه ونیدیپ لیتشیء  یاابل و هستند بگ در محلول

 مقاومی  یافزودنی میاده عنوانبیه تواننیدیمی باشند داشته

 مواد از كاغذ و یركاغذخم صنع  در .شوند استااده خشک

 كاغیذ خشیک و تیر مقاوم  بهبود جه  گوناگون افزودنی

 پلیی ماننید سینتز  و طبیعی يیمرهایپل. شودمی استااده

 استا ، نیليو فرمالدهید، مالمین و فنل اوره، الءل، نیليو

 از تیوزانیك و كیاتیونی گمیید گكريل پلی كاتیونی، نشاسته

-شتقا  نشاسته از متداولم [.۵] باشندمی مواد دسته اين

ها  مقاوم  خشیک هسیتند كیه امیروزه در ترين افزودنی

 صیور بهو معمیوالً  [۶] روندمی به كارساز  كاغذصنع  

نشاسته در پايانه  یطوركلبهشود. مرر  می گمادهكاتیونی 

ايجییاد مانییدگار  الیییا  و یرا  ريییز،  منظوربییهمرطییوب 

 ندگی بین الییا افزايش مقاوم  خشک كاغذ، ايجاد چسب

-مییكاغذ اضافه پايدار  ابعاد  در كاغذ به خمیر ايجاد و

شیمیايی شبیه سلولز و پلیمر  از  ازنظرنشاسته  [.۷] شود

 درواایع .اسی  4بیه  1واحدها  گلوكوپیرانوز  بیا پیونید 

 دار اسی شیاخهها  خطیی و مولءولنشاسته مخلوطی از 

وژنی در جهی  اثر مهم نشاسته ايجاد پیوندها  هیدر [.۶]

z باشد كه باعث تقوي  اتراال  الیا  بیه ساختار كاغذ می

بهترين استااده نشاسیته بیرا  كاغیذها  . شوديءديگر می

خمییر انواعی كه شامل  مخروصاً در)باشد یچاپ افس  م

در صیور   اند كهتحقیقا  نشان داده .(باشندمءانیءی می

ن برگیان پهی CMPاز خمیر باگاس در تركییب بیا استااده 

و  CMPخمییر  در مریر ، ابولاابیلضمن تولیید كاغیذ 

 ركاغیذیخممرر  پهن برگیان و نییز در مریر   جهیدرنت

 يیجوصییرفهبلنیید وارداتییی كییاهش و  شیییمیايی الیییا 

در  مشیاهده شید همچنین .[۳] شودايجاد می یتوجهاابل

بیا يءیديگر بءیر و خمییر بازيیافتی اثر اخیتال  دو خمییر 

بیر رو   مطالعا  [.۸] يابدفتی بهبود میخواص خمیر بازيا

تأثیر افزودن نشاسته كاتیونی به خمیر بازيافتی در خیواص 

حاصیل مشیخن نمیود كیه  سیازدس مقاومتی كاغذها  

افزودن نشاسته به الیا  بازيافتی منجیر بیه احییا  نقیا  

در سطح اين الیا  شده، ادر  اترال بین اين  رفتهازدس 

باعیث افیزايش   يیدرنهادهید و میینوع الیا  را افیزايش 

حاصییل تییا حیید  سییازدس خییواص مقییاومتی كاغییذها  

بیا بررسیی در پژوهشی ديگیر  .[۹] شودخمیرها  بءر می

كیه داده شید جذب نشاسته بر رو  الیا  سیلولز  نشیان 

نشاسیته  %۸۵اس  و  ريناپذبرگش جذب نشاسته كاتیونی 

ب داغ در معیر  گحتی با ارار گرفتن  شدهجذبكاتیونی 

ماند و تنها تیمیار بیا اسیید ایو  ممءین در الیا  باای می

اس  موجب جدا شدن نشاسیته كیاتیونی از سیطح الییا  

اثیر درصیدها  مختلیف  مشیاهدههمچنین با  .[10] گردد

ءیانیءی كاغیذ حاصیل از هیا  منشاسته كاتیونی بر ويژگی

كییه  مشییخن گرديید OCCو  NSSCهیا  اخیتال  خمیر

درصید  ۳درصید بیه  ۵/0شاسته از افزايش درصد مرر  ن

بیر مقاومی  كششیی، شیاخن پیارگی و   داریمعنی ریتأث

بیا افیزايش  یطوركلبیههید و دشاخن تركیدگی نشان می

 [.11] ابیديیمه مقاوم  مءیانیءی افیزايش مرر  نشاست

تولییید كاغییذ بازيییافتی در كشییور  هاكارخانییهدر  ازگنجاكییه

و از طرفیی  در حال افزايش بیوده OCCمرر  خمیركاغذ 

مانند خمیركاغذ باگیاس  اولدس نیاز به منابع خمیركاغذ 

ايین  باشد،كیای كاغذ تولید  می ها ويژگیجه  تامین 

مقدار بهینیه افیزودن تعیین  به یابيدس  منظوربهتحقیق 

 كاغیذهیا  مقیاومتی افیزايش ويژگیی نشاسته كیاتیونی و

  وامقی و باگیاس سودا  خمیر اختال  از حاصل نگیفلوت

 صور  گرف . گن لهیوسبه (OCC) كهنه ا كنگره
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 هاروشمواد و 
)كاغذ فااد نشاسته  در كنار نمونه شاهد در اين تحقیق

با افزودن نشاسته كاتیونی در سه سطح مختلف  كاتیونی(

اختال   بهكیلوگرم به ازا  هر تن كاغذ  1۵و  10، ۵

خواص ، كهنه  اكنگرهمقوا  خمیر سودا  باگاس و 

. ارار گرف  یموردبررسی و مءانیءی كاغذ فلوتینگ ءيزیف

فلوتینگ با استااده از اختال   سازدس كاغذها   ازگنجاكه

ساخته و خمیر سودا  باگاس  OCCخمیرها  بازيافتی 

 تهیه اين خمیرها اادام شد. ابتدا نسب  بهلذا شدند 

 تسهها نشده از كارخانه   بررنگخمیر سودا   رونيازا

 ركاغذیخم و تریلیلیم ۵۷0ان با درجه روانی خوزست

از كارخانه چوب و كاغذ مازندران با درجه  OCCبازيافتی 

نشاسته كاتیونی  تهیه شدند. تریلیلیم ۲۵0روانی 

 درصد ۳۵با درجه استخال   در اين تحقیق مورداستااده

. برا  و كاغذ ايران )چوكا( تهیه گرديد از شرك  چوب

بايد درجه روانی  موردنظر ازسدس ساخ  كاغذها  

باشد.  تریلیلیم ۳۵0تا  ۲۵0 حدود OCCخمیر باگاس و 

استااده  با 01sp-۲00 T مطابق با استانداردبه اين منظور 

درجه روانی خمیر  Valley beater گزمايشگاهی از كوبنده

طبق بررسی  .رسانده شد تریلیلیم ۳40به باگاس را 

خواص فیزيءی و  ازنظر بهترين نسب  اختال  شدهانجام

 درصد باگاس ۷0 و OCCدرصد خمیر  ۳0مءانیءی نسب  

به خمیر حاصل از اين  بنابراين [.1۲] تعیین گرديد

كیلوگرم به ازا   1۵ و 10،۵اختال ، نشاسته در سه سطح 

نحوه افزودن نشاسته به خمیر به  .اضافه شدهر تن خمیر 

یون نشاسته از سوسسانس موردنظراين صور  بود كه مقدار 

كاتیونی را برداشته و به بشر حاو  سوسسانسیون الیا  

دایقه در تماس با  ۵ زمانمد و سس  به  شدهاضافه

 هم زدنو در طی اين مرحله  ارارگرفتهسوسسانسیون 

طور هته به نشاسته كاتیونی بسوسسانسیون الیا  گغش

مرحله سوسسانسیون الیا  به  نيازاپ مداوم انجام شد. 

از  برا  ساخ  كاغذ انتقال پیدا كرد. كاغذ سازگاه دست

با  سازدس  كاغذ ۲0، تعداد  شدهمشخنتیمارها  

 sp- ۲0۵ 0۲ استانداردمطابق  مترمربعگرم بر  1۳0 گراماژ

T برا  بررسی وضعی  پیوند  .ساخته شد تاپی نامهنيیگ

الیا  پ  از تیمار با نشاسته كاتیونی، تراوير 

 ( تهیه شد.SEM) ینالءترومیءروسءوپ 

 

 یریگمورداندازه یهایژگیو

 اهمی  و فوق متغیر عوامل احتمالی اثرا  به توجه با

 رزي خروصیا  شدهساخته كاغذها  در هایژگيو از برخی

 :گرفتند ارار یموردبررس

 افزارنرمگمار  اين پژوهش از  وتحلیلتجزيهجه  

SPSS لب طرح در اا گمدهدس به ها دادهتااده شد اس

د مور استااده از تءنیک تجزيه واريان ترادفی و با  كامالً 

ها و مونهنگمار  ارار گرفتند. مقايسه بین  وتحلیلتجزيه

ها و به بند  میانگینتیمارها  مختلف بر اساس گروه

درصد صور   ۹۵روش گزمون دانءن در سطح اطمینان 

 پذيرف .

 

 نتایج و بحث
 بین میانگین سهمقای به مربوط واریانس تجزیه

 سازدست كاغذهای مختلف تیمارهای

 بین میانگین مقايسه به مربو  واريان  تجزيه

 نشان 1 جدول در سازدس  كاغذها  مختلف تیمارها 

 جزبه شودمی ديده جدول در كه طورهمان. اس  شدهداده

 ۵ سطح در موارد بقیه ،كشش برابر در مقاوم  شاخن

 .هستند اردمعنی دارا  اختال  درصد

 

 های كاغذتعیین ویژگی هایاستاندارد -1 جدول

 آزمون شماره استاندارد

01OM-4۹4T  برابر كشششاخن مقاوم  در 

0۲ OM-40۳T تركیدن مقاوم  در برابر شاخن 

04OM- 414T شدن پاره در برابر مقاوم  شاخن 

T4۶0OM -۹۶ مقاوم  به عبور هوا 

۷۲۶۳ – ISO   اكنگره  هيال خرد شدنمقاوم  
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 شدهساخته كاغذهای یریگمورداندازه هایتجزیه واریانس تیمارهای مختلف برای ویژگی-2جدول 

 یداریمعنسطح  شدهمحاسبه F میانگین مربعات درجه آزادی یریگمورداندازه هایویژگی

 2g/m( ۳ ۳۵/۳۸ ۳۵1/1 ۳۲۵/0( وزن پايه

 ۳ ۶۷۹ ۳۳۹/۵ 0۲۶/0 (S) عبور هوامقاوم  به 

 كششاخن مقاوم  در برابر ش
Nm/g)) 

۳ ۶/1۵ 0۵۵/۲ 1۸۵/0 

 تركیدنشاخن مقاوم  در برابر 
)/g2KPam( 

۳ ۲۷۲/0 ۳۵0/۸ 00۸/0 

 شدنشاخن مقاوم  در برابر پاره 

)/ g2m.Nm( 

۳ ۹4۳/0 ۲۵۳/1۸ 001/0 

 ۳ 41۷/۹۲۸۳ 1۹۶/۸1 000/0 (N)  اكنگره  هيال شدن خردمقاوم  

درصد ۹۵ اطمینان سطح در هادادهنگین تااو  میا  داریمعن 
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 سازكاغذهای دست وزن پایهمختلف بر روی  یمارهایتدر  نشاسته كاتیونی اثر -1شكل 

 
 گراماژ كاغذبر  كاتیونی اثر مقادیر مختلف نشاسته

ال  بین تاخشود مشاهده می 1كه در شءل  طورهمان

 .باشدینم داریمعنتیمارها در اين پارامتر 

 

مقاومت بر  كاتیونی دیر مختلف نشاستهاثر مقا

 به عبور هوا

به تیمار  تخلخلترين مقدار بیش ۲با توجه به شءل 

و با توجه به  یونینشاسته كات با افزودن شاهد بوده و

پرشدن فضا  خالی بین الیا ، مقاوم  به عبور هوا در 

يابد. با افزايش تخلخل كاغذ كاهش می كاغذ افزايش و

كیلوگرم به ازا  هر  1۵اتیونی و به مقدار مرر  نشاسته ك

تن خمیركاغذ مقاوم  به عبور هوا در كاغذ روند كاهشی 

-نشاسته و ايجاد لخته ازاندازهشیبتجمع  .دهدیمنشان 

تواند باعث ايجاد منافذ جديد و افزايش ها  كوچک می

 .تخلخل كاغذ شود
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 سازكاغذهای دست مقاومت به عبور هوایروی مختلف بر  یمارهایتدر  نشاسته كاتیونی اثر -2شكل 

 

لف نشاسته بر شاخص مقاومت به اثر مقادیر مخت

 كشش

در   داریمعنگمار  تااو   ازنظر ۳با توجه به شءل 

مقادير شاخن مقاوم  به كشش تیمارها مشاهده نشد 

موجود با افزايش مرر  نشاسته   هادادهولی با توجه به 

م  روند صعود  داشته و با اين مقاو ابتدا دركاتیونی 

افزايش مرر  نشاسته كاتیونی، مقاوم  روند نزولی 

در كاغذها  تركیبی حاصل از اختال  داشته اس . 

درصد، شاخن  ۵ با مرر  نشاسته تا سطح ۷0/۳0

در اين نوع كاغذ  دروااع. ابديیممقاوم  به كشش افزايش 

تركیبی، نشاسته ادر  اترال بین الیا  را افزايش داده و 

. نشاسته با الیا  كندیمماده چسبنده عمل  عنوانبه

  يدرنهاموجود در ساختمان كاغذ پیوند برارار كرده و 

 و 10اما در سطح  ؛[1۳] شودباعث بهبود اين ويژگی می

-عل  می كه كندیمدرصد نشاسته اين شاخن اف   1۵

ها تواند ضخام  زيادتر اليه نشاسته باشد كه كلیه مقاوم 

و به حال  وابسته به  شدهخارجاز حال  وابسته به الیا  

رسند. چون مقاوم  اليه نشاسته ضخام  نشاسته می

موجود بین الیا  كمتر از مقاوم  اتراال  نشاسته با 

الیا  اس  لذا افزايش مرر  نشاسته سبب اف  اين 

 [.14]شود ژگی میوي

 

اثر مقادیر مختلف نشاسته بر شاخص مقاومت به 

 تركیدن

كه بین مقادير شاخن نتايج جدول واريان  نشان داد 

 درصد ۵مقاوم  به تركیدن در سطح خطا  گزمايش 

 گمار  وجود دارد. داریمعناختال  
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 سازكاغذهای دست به كشش مقاومت شاخص مختلف بر روی یمارهایتدر  نشاسته كاتیونیاثر  -3شكل 
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 سازكاغذهای دست مقاومت در برابر تركیدن شاخص مختلف بر روی یمارهایتدر  نشاسته كاتیونیاثر  -4شكل 

 

درصد مرر   ۵كه در سطح  دهدیمنتايج نشان 

يابد كه نشاسته، مقدار مقاوم  به تركیدن افزايش می

یا  افزودن نشاسته به الیا  بازيافتی منجر به اح دروااع

در سطح اين الیا  گرديده و ادر   رفتهازدس نقا  

  يدرنهادهد و اترال بین اين نوع الیا  را افزايش می

 .گرددمی سازدس باعث افزايش اين ويژگی مقاومتی كاغذ 

، تراوير میءروسءوپ الءترونی اتراال  الیا  و ۵در شءل 

 ، اس شدهدادهپ  از اضافه نمودن نشاسته كاتیونی نشان 

، اثر ظاهر  شدهدادهالزم به یكر اس  در تراوير نشان 

نشاسته كاتیونی مشاهده نشده و فقط اترال بین الیا  

همچنین افزودن نشاسته كاتیونی باعث  اس . شدهمشخن

. در [.1۷]گردد افزايش ثابتی در سطح نسبی پیوند می

اين افزايش در مقدار مقاوم  به تركیدن  ۷0/۳0اختال  

 و 1۵افتد و در سطح نشاسته درصد اتااق می ۵ در سطح

كه در شاخن  طورهمانكند كه اف  می درصد 10

به دلیل ضخام  زياد  تواندیم شدهانیبمقاوم  به كشش 

ها از حال  وابسته به اليه نشاسته باشد كه كلیه مقاوم 

 گرددكه اين امر سبب اف  اين ويژگی می شدهخارجالیا  

[۹.] 
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 OCCاختالط خمیركاغذ باگاس با  سازدست( كاغذهای SEM) یالكترونمیكروسكوپ  ریتصاو -5شكل 

 

اثر مقادیر مختلف نشاسته بر شاخص مقاومت به 

 پاره شدن
مقاوم  به با افزايش مقدار مرر  نشاسته در میزان 

 مورد در گیرد.اختال  زياد  صور  نمی پاره شدن

 و ا یال طول با  رگذاریتأث  ياولو شدن پاره به مقاوم 

 فاكتور دو نيا كهیدرصورت اما ؛باشدیم ا یال خود مقاوم 

 یایل نیب  وندهایپ  یوضع باشند، داشته یثابت طيشرا

 باشد داشته یمثبت ریتأث یژگيو نيا شيبرافزا تواندیم

اس   شدهدادهنشان  ۶كه در شءل  طورهمان [.1۵]

ی مرر  نشاسته كاتیونی سبب كاهش مقاوم  پارگ

تیمارها نیز، افزايش مرر   نیب درتیمارها شده اس . 

 [.1۶] در اين مقاوم  نداشته اس   ریتأثنشاسته 
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 سازكاغذهای دست مقاومت به پاره شدن شاخص مختلف بر روی یمارهایتدر  نشاسته كاتیونیاثر  -6شكل 

 

 خرد شدنف نشاسته بر آزمون اثر مقادیر مختل

 ایكنگره الیه

كه با مرر  نشاسته در  (۷شءل ) دهدیمنتايج نشان 

يابد و كاهش می ا كنگره هيال شدن خردمقاوم   تیمارها،

 نشاسیته كیاتیونی، ايین كیاهش بیشیتر با افزايش مریر 

عامل شیقی و سیاتی الییا  نقیش  ازگنجاكهمشهود اس . 

ا  در در بهبود خواص مقاومی  كاغیذ كنگیره كنندهنییتع

شاسییته كییاتیونی باعییث برابییر خردشییدگی دارد، مرییر  ن

 سیاتی گن شیده والییا  و كیاهش   ريپذانعطا افزايش 

كاغیذ   اكنگیرهاليه  شدن خردمقدار مقاوم  به  جهیدرنت

 .[۲0] و [1۹] ،[1۸] يابد.كاهش می
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 سازكاغذهای دست یاكنگره یخردشدگمقاومت مختلف بر روی  یمارهایتدر  نشاسته كاتیونیاثر  -7شكل 

 

 گیرینتیجه
خواص مقاومتی گن  ،ها  اساسی كاغذی از ويژگیيء

بايد از مقاوم   دشدهیتولكاغذها   كه طوربه ;باشدمی

 طوربها گن ر ،كافی برخوردار باشند تا پ  از تولید

 ازاستااده از مواد افزودنی،  به مرر  رسانید. بخش يرضا

ها  و خشک يءی از راه تر مقاوم   هابهبوددهنده لیاب

دارا  انشاسته كاتیونی ب اشد.بمقاوم  كاغذ می افزايش

در فزودنی اد امو نيترمهم ربودن پلیمرها  كاتیونی، جز

و عالوه بر نقش تءمیلی در شود كاغذساز  محسوب می

-، گبگیر  را نیز بهبود میسوسسانسیوننگهدار  مواد 

اثر افزودن نشاسته  یبررسبا  حاضر در پژوهش .بخشد

كهنه  ا لوتینگ حاصل از مقوا  گنگرهفبه خمیر كاتیونی 

بهینه(  اختال  با نسب )سودا  باگاس  ركاغذیخمو 

 تیمارها  درنشاسته كاتیونی  اثرمشخن گرديد كه 

 ، شاخن مقاوم  در برابر كششوزن پايه رو  بر مختلف

مقاوم  در برابر   هاشاخنبر رو   و نبودهدار معنی

  اكنگرهشدن اليه و مقاوم  به خرد  پاره شدن تركیدن،

 ۵نشاسته كاتیونی و تا سطح استااده از . باشددار میمعنی

برخی  برا  بهبود تواندیمكیلوگرم به ازا  هر تن كاغذ 

فیزيءی و مءانیءی كاغذ فلوتینگ مانند كاهش خواص 

 بوده ولی مؤثرتخلخل و افزايش مقاوم  به تركیدگی 

ها  مقاومتی باعث بهبود ويژگی تنهانهمرر  بیشتر گن 

ها  مقاومتی سبب اف  برخی ويژگی شود بلءهكاغذ نمی

از . شودیم  اكنگرهمقاوم  به خرد شدن اليه  و بخروص

و بدون رر  بیشتر نشاسته كاتیونی جنبه ااتراد  نیز م

 مطلوب كاغذ، توجیه ندارد.  هایژگيویابی به تدس
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TThhee  eeffffeecctt  ooff  ccaattiioonniicc  ssttaarrcchh  oonn  tthhee  mmeecchhaanniiccaall  pprrooppeerrttiieess  ooff  ppaappeerr  FFlluuttiinngg  mmiixxiinngg  

ssooddaa  bbaaggaassssee  ppuullpp  aanndd  OOCCCC  

  

  

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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