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تقویت مقوای بازیافتی با استفاده از تیمار سطحی و مواد افزودنی در بخش سایز پرس

غزل حسنپور

۱

چکیده

امیر خسروانی

در صنعت ،تیمار سطحی کاغذ و مقوا بهویژه در بخش سایز پرس سابقه طوالنی
دارد .انواع نشاسته و مواد افزودنی برای بهبود کیفیت سطح و آهاردهی سطحی کاغذ
مورداستفاده میباشد .اما کاربرد نشاسته و مواد افزودنی در سایز پرس بیشتر با هدف
بهبود خواص مقاومتی و بستهبندی مقوای الینر بازیافتی در حال افزایش است .لذا
بررسی ارتباط بین فرآیند تیمار سطحی مواد افزودنی و میزان اثرگذاری آن بر تقویت
برخی شاخصهای مقاومتی ضروری است .لذا در این تحقیق ،مقادیر مختلف نشاسته
( 1-8درصد) و همچنین پس از تقویت با پنج درصد لیگنوسلولز نانوفیبریله بر روی
سطح مقوای الینر بازیافتی صنعتی فاقد هرگونه افزودنی اعمال شد .همچنین
تغییرات گرانروی بهعنوان یکی از متغیرهای مهم ،بررسی شد .نتایج نشان داد که
نسبت به نمونه کاغذ پایه ،تیمار سطحی موجب تقویت همه ویژگیهای مقاومتی
بررسیشده گردید .اما اثر افزایش غلظت نشاسته و میزان نشاسته جذبشده در برخی
موارد معنیدار نبوده است.

مهدي تجویدي

واژگان کلیدي :تیمار سطحی ،سایز پرس ،مقوای بازیافتی ،بهبود مقاومت.

مقدمه
فرآيند آهاردهی كاغذ برحسب نیاز (ممانعت جذب
سطحی رطوبت و سیال ،بهبود برخی شاخصهای
مقاومتی ،افزايش كیفیت سطح و غیره) با مواد مختلفی
انجام میشود كه اين مواد شیمیايی را میتوان در درون
كاغذ قبل از فرآيند تشکیل ورق (بهعنوانمثال ،در بخش
پايانهتر) و يا بهصورت تیمار سطحی كاغذ استفاده كرد
[ .]1نشاسته و پلیمرهای مصنوعی ازجمله مواد شیمیايی
متداول بهعنوان افزودنی در آهاردهی درونی و سطحی
كاغذ هستند [ ]2كه بر خواص فیزيکی و شیمیايی عمده
كاغذ تأثیر دارند [ .]3-5برای آهاردهی كاغذ انواع مختلف
نشاسته خام ،اكسیدشده ،نشاسته عامل دار شده كاتیونی و
آنیونی و نشاسته آبگريز استفاده میشوند [ .]6نشاسته
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اكسیدشده يکی از متداولترين نوع نشاستهها برای
استفاده در آهاردهی سطحی میباشد .يکی از داليل اين
امر ،خواص خوب تشکیل فیلم میباشد [ .]6اما از سوی
ديگر ،استفاده از نشاسته كاتیونی نیز بهشدت در حال
افزايش است و از اهداف آن ،كاهش مشکالت
زيستمحیطی به سبب اثر نشاسته كاتیونی بر كاهش مواد
معلق و اكسیژن خواهی در پساب حاصل از كارخانهها
است .نشاسته كاتیونی از طريق برهمکنشهای
الکتروستاتیک با الیاف آنیونی و پركنندهها بهشدت به
شبکه الیاف متصل میشود و درنتیجه نشاسته آهاردهی
سطحی دارای بار مثبت هنگام استفاده روی الیاف معمولی
با بار منفی بهتر نگهداشته میشوند [ .]7ماندگاری بهتر
نشاسته كاتیونی حین خمیر سازی مجدد و گردش مجدد،
در مقايسه با ساير درجات نشاسته نیز ازنظر كاهش ،COD
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تیمار پساب را آسان میكند [ .]6از سوی ديگر
( )2009نتايج استفاده روزافزون نشاسته كاتیونی در
آهاردهی سطحی را رضايت بخش دانسته كه بهبود
مقاومت كاغذ ،افزايش شفافیت و كاهش مشکالت زيست-
محیطی (كاهش مواد معلق و اكسیژن خواهی در پساب
حاصل از كارخانهها) را به همراه داشته است [ .]6نتايج
تحقیقات انجامگرفته در زمینه اهمیت و افزايش كاربرد
آهاردهی سطحی در فرايند تولید تست الينر نشان داده-
است كه میزان نشاسته جذبشده در فرآيند آهاردهی
سطحی به مقدار ماده جامد آهار اعمال شده و تخلخل
كاغذ پايه بستگی دارد .همچنین ترشوندگی (قابلیت تر
شدن) و جذب نشاسته در كاغذ پايه بر قابلیت آهاردهی،
تأثیر میگذارد.
در همین ارتباط  Biricikو همکاران ( )2011به
اهمیت نشاسته در آهاردهی سطحی پرداختند و بیان
كردند كه آهاردهی سطحی با نشاسته سبب افزايش
ممانعت سطح در برابر آب ،روغن و حاللها ،بهبود برخی
ويژگیهای مکانیکی كاغذ گرديد [ Tutuş .]8و همکاران
( )2017به اثرات و كاربرد نشاسته در سايز پرس پرداختند
و به اين نتیجه رسیدند كه برخی خواص مقاومتی كاغذ
تست الينر تیمار شده مانند RCT 3،CMT2،CCT1و
تركیدگی بهبود پیداكرده است [ .]9اما همانطور كه
پیشازاين اشاره گرديد ،كاربرد نشاسته در آهاردهی
سطحی با هدف افزايش برخی شاخصهای مقاومتی بهويژه
برای تولید مقوای تست الينر حاصل از خمیركاغذ بازيافتی
در حال افزايش است و لذا پژوهش و بررسی ارتباط بین
فرآيند تیمار سطحی نشاسته و میزان تأثیر آن بر تقويت
برخی شاخصهای مقاومتی ضروری است .بهعبارتديگر،
شناخت نسبت به اين موضوع كه بهصورت عملی كداميک
از شاخصهای مقاومتی مقوا و به چه میزان از طريق تیمار
سطحی با مواد افزودنی قابلبهبود هستند بايد موردبررسی
قرار گیرد .از طرف ديگر ،استفاده موفقیتآمیز از فیلمهای
نشاسته به ويژگیهای مکانیکی و نفوذپذيری آنها بستگی
دارد .مشکل عمده نشاسته پالستیسايز شده بهصورت اليه
انعطافپذير ،افزايش نفوذپذيری آن در برابر بخارآب/
Maurer

اكسیژن و كم بودن مقاومت آن است [ .]10اما در مقايسه،
برای برخی از فیلمهای مبتنی بر نانو سلولز ،عملکرد بسیار
مناسب مقاومت در برابر نفوذ اكسیژن گزارششده است
[ ]11-13و در بین نانو مواد سلولزی ،اخیراً پژوهشهای
زيادی به تولید و برخی كاربردهای لیگنوسلولز نانوفیبريله
(نانو الیاف لیگنوسلولزی) پرداختهاند [.]14-16
در اين تحقیق ،اثر تیمار سطحی مقوای بازيافتی با
غلظتهای مختلف نشاسته كاتیونی با هدف تقويت مقوا از
طريق تیمار سطحی در سايز پرس 4با مواد افزودنی
موردبررسی قرار گرفت تا كیفیت و میزان تأثیر آنها بر
ويژگیهای مختلف بهويژه شاخصهای مقاومتی مقوای
حاصل از بازيافت كارتنهای كنگرهای كهنه ارزيابی گردد.
همچنین ،بهمنظور بررسی امکان بهبود اثر تیمار سطحی با
نشاسته ،اختالط نشاسته با مقدار جزئی از لیگنوسلولز
نانوفیبريله حاصل از الينر بازيافتی (كه نسبت به ساير انواع
نانو الیاف مقرونبهصرفه تر میباشد) نیز مورد ارزيابی اولیه
قرار گرفت.

مواد و روشها
مواد
در اين تحقیق از مقوای الينر حاصل از بازيافت كارتن-
های كنگرهای كهنه تولید كارخانه افرنگ نور (تا حد
ممکن مربوط به يک قسمت معین از رول كاغذ) استفاده
گرديد .در اين مقوا ،آهاردهی سطحی و داخلی ،اتو زنی و
هیچگونه ماده افزودنی استفادهنشده و مقوای مناسبی به-
عنوان كاغذ پايه بود .همچنین نشاسته كاتیونی
مورداستفاده ،نشاسته كاتیونی تاپیوكا حاوی گروه كاتیونی
آمین نوع چهارم با درجه استخالف ،)mol/mol( 0/018
تولید شركت  Modified Starch Siamتايلند بوده است.
همچنین برای مقايسه ،مقدار مشخصی لیگنوسلولز
نانوفیبريله تهیهشده به روش مکانیکی سوپر آسیاب
ديسکی (بدون پیش تیمار شیمیايی) از شركت دانشبنیان
نانو نوين پلیمر (پارک علم و فناوری مازندران) بهصورت
ژل تهیه و به مقدار معین (پنج درصد وزنی مواد جامد
موجود در محلول) مورداستفاده قرار گرفت.
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روش آمادهسازی مواد و کاربرد
بهمنظور تیمار سطحی مقوا با نشاسته و مواد افزودنی،
محلول نشاسته كاتیونی با درصد غلظتهای متفاوت 1-8
درصد به مدت  30دقیقه بر روی اجاق الکتريکی قرار داده
و تا رسیدن به دمای  90درجه سانتیگراد ،بهآرامی حرارت
داده شد؛ سپس به مدت  30دقیقه در اين دما نگهداری
گرديد .در انتها ،محلول را تا رسیدن به دمای محیط خنک
نموده و برای انجام آزمايشها از آن استفاده شد.
در يک تیمار ،با هدف آمادهسازی و اختالط نشاسته با
لیگنوسلولز نانوفیبريله ،سوسپانسیون با غلظت ( 4%درصد
وزنی مواد جامد نسبت به آب) ،تهیه شد كه مواد جامد آن
شامل نشاسته آمادهشده با درصد وزنی  95%با نانو الیاف با
درصد وزنی  5%بوده است .مخلوط حاصله پس از
آمادهسازی ،توسط دستگاه همگنساز1به مدت يک دقیقه
با دور معین همگن شد.
تمامی مواد آمادهسازی شده ،توسط كاردک سیلیکونی
بهطور يکنواخت بر روی سطح مقوا پخش شد و تحتفشار
ثابت بین دو سطح فلزی يکبار رول كاغذسازی با وزن 10
كیلوگرم روی مقوا اعمال گرديد .سپس مقوای مزبور
بهمنظور خشک شدن در داخل حلقه و صفحه فلزی
مخصوص خشکكردن كاغذ به مدت  24ساعت با دمای
 40درجه سانتیگراد قرار داده و تثبیت شد.
ویژگیها و پارامترهای موردبررسی
بهمنظور ارزيابی اثر تیمار سطحی ،پس از خشک شدن
كاغذهای تیمارشده ،ويژگیها و پارامترهای ذيل
موردبررسی قرار گرفت .الزم به ذكر است با توجه به اينکه
كاغذ مورداستفاده ،كاغذ صنعتی ساخت ماشین بوده و

Homogenizer

1
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خواص وابسته به راستا داشته است در ويژگیهای وابسته
به جهت ،جهت در راستای ماشین كاغذ مورداندازهگیری
قرار گرفت.
شاخص مقاومت به كشش كاغذهای پايه و تیمار شده
بر اساس روش آزمونی آيیننامه ( TAPPI T 494 om-01با
حداكثر طول نوار  159میلیمتر و فاصله  120میلیمتر
بین فکها) ،مقاومت به پاره شدن بر اساس دستورالعمل
آزمونی  ،TAPPI T 414 om-02مقاومت به خمش كاغذ بر
اساس دستورالعمل  ،SCAN-P 29:95شاخص مقاومت به
تركیدگی بر اساس آيیننامه ،TAPPI T 403 om-97
شاخص مقاومت لهیدگی حلقوی بر اساس دستورالعمل T
 TAPPI 822 om-02ارزيابی گرديد.
آنالیز آماری
انجام اين تحقیق و آنالیز واريانس دادههای
بهدستآمده در قالب طرح كامالً تصادفی متعادل در سطح
اعتماد آماری  95%به كمک نرمافزار  SPSSنسخه 16
انجام شد .برای مقايسه میانگینها از روش مقايسه
میانگینهای چند دامنه دانکن استفاده شد.

نتایج و بحث
خالصه نتايج تحلیل آماری دادهها در جدول  1آورده
شده است .همانطور كه مشخص است ،در همه ويژگی-
های مقاومتی ذكرشده در جدول مذكور تفاوت معنیداری
آماری ( )95%بین تیمارها وجود داشته است .از سوی
ديگر ،نتايج مقايسه میانگین دانکن برای هر ويژگی
بهصورت جداگانه در شکل مربوطه ارائهشده است.
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جدول  .1خالصه نتایج تحلیل آماری ویژگیهای موردبررسی
درجه آزادی

مجموع مربعات

میانگین مربعات

()df
مقاومت به پاره شدن

بین گروه
درون گروه
كل

6
21
27

3/07
1/90
1/98

0/51
0/91

حداکثر خطای مجاز

سطح معنیداری

()F

()sig

5/63

0/00

مقاومت به خمش

بین گروه
درون گروه
كل

4
15
19

58/31
16/21
74/52

14/57
1/08

13/48

0/00

مقاومت به كشش

بین گروه
درون گروه
كل

6
21
27

1331/57
83/36
1414/94

221/92
3/97

55/90

0/00

لهیدگی حلقوی كاغذ

بین گروه
درون گروه
كل

4
15
19

17/19
6/13
23/33

4/29
0/40

10/51

0/00

شاخص مقاومت به کشش کاغذ
كاغذهای تیمار شده با درصددهای مختلدف نشاسدته و
مقدار ثابت لیگنوسلولز نانوفیبريله و نشاسته و كاغدذ خدام
تیمار نشده تحت عنوان كاغذ پايه برای مقايسه اثدر تیمدار
سطحی بر مقاومت به كشش ارزيابی گرديدند .با توجده بده
شکل 1در اثر تیمدار سدطحی مقدوا ،شداخص مقاومدت بده
كشش از عدد  29نیوتن متر برگرم در كاغدذ پايده پدس از
تیمار با نشاسته كاتیونی بدا غلظدت يدک درصدد بده 37/5

نیوتن متر بر گرم رسید كه اختالف معنیداری را نشان داد
(شکل  .)1شواهد مشابه نتايج بهدسدتآمده از Heermenn
و همکاران ( )2006و  Ekhteraو همکاران ( )2008نشدان
میدهد ،همانطور كه در شکل  1مشداهده مدیشدود ،اثدر
افزايش غلظت محلول نشاسته تا  2درصد (غلظتهای كدم
نشاسته) بر مقاومت بده كشدش ،معندیدار بدوده اسدت؛ در
حالیكه استفاده از غلظتهای بیشتر اثر معنیداری بر اين
ويژگی نداشتهاند [.]17،18

شکل  .1تأثیر تیمار سطحی مواد افزودنی بر شاخص مقاومت به کشش (محور افقی غلظت نشاسته در تیمار سطحی و تیمار نانو ،4%+
محلول نشاسته با غلظت  4%و حاوی لیگنوسلولز نانوفیبریله میباشد).
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همچنین در شکل  1تغییرات گراماژ كه نشاندهنده
میزان جذب ماده جامد در تیمار سطحی میباشد ،نشان
دادهشده است .اما بر اساس دادههای اولیه با ادامه روند
افزايش غلظت نشاسته ،میانگین مقاومت به كشش افزايش
معنیداری نداشته است ،كه با توجه به افزايش ويسکوزيته
محلول در اثر افزايش غلظت نشاسته ،احتماالً اين موضوع
را میتوان به كاهش امکان نفوذ محلول نشاسته در ساختار
كاغذ نسبت داد ،لذا تغییرات ويسکوزيته در ادامه
موردبررسی قرار گرفت (شکل .)2
همچنین ،مطابق شکل  1با اضافه نمودن %5
لیگنوسلولز نانوفیبريله ،شاخص مقاومت به كشش به 52/6
نیوتن متر بر گرم رسید كه افزايش قابلتوجهی نسبت به
كاغذ پايه و كاغذهايی كه بهتنهايی با نشاسته كاتیونی
تیمار شده بودند ،داشت .اين مشاهده را میتوان به اثر
تقويتكنندگی لیگنوسلولز نانوفیبريله در اليه نشاسته و
كمک به مقاومت كششی كاغذ نسبت داد.
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ویسکوزیته
در كنار ساير موارد ذكرشده ،ويسکوزيته و تغییرات آن
میتواند بر فرآيند جذب و نفوذ نشاسته در كاغذ حین
تیمار سطحی تأثیرگذار باشد ،لذا اين شاخص نیز مورد
ارزيابی و تحلیل قرار گرفت .معموالً بهطوركلی عقیده بر
اين است كه در مقادير ويسکوزيته كم نشاسته ،امکان نفوذ
در ساختار كاغذ بیشتر خواهد بود ،درحالیكه در مقادير
ويسکوزيته زيادتر امکان تشکیل فیلم نشاسته بر روی
ساختار كاغذ بیشتر میگردد .همانطور كه در شکل 2
مشاهده میشود ،با افزايش مقدار ماده جامد نشاسته،
ويسکوزيته با روندهای متفاوتی افزايش پیدا كرد .نکته
قابل ذكر اينکه با افزودن لیگنوسلولز نانوفیبريله به نشاسته،
ويسکوزيته نسبت به نشاسته  ،4%با افزايش  9برابری
مواجه گرديد.

شکل  .2ویسکوزیته تیمارها

نتیجه جالبتوجه ديگر ،ارتباط غلظت نشاسته با میزان
جذب ماده تیمار سطحی بر روی ورقه مقوا بوده كه
برحسب گرم بر مترمربع در شکل 3نمايش دادهشده است.

همانطور كه مشاهده میگردد ،با افزايش غلظت نشاسته،
میزان جذب ماده تیمار سطحی افزايشيافته است.

تقويت مقوای بازيافتی با استفاده از تیمار سطحی و ...
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شکل .3میانگین میزان جذب ماده تیمار سطحی

شاخص مقاومت به پاره شدن
با توجه به شکل  ،4در اثر تیمار سطحی كاغذ با
نشاسته با غلظتهای  1%و  ،2%شاخص مقاومت به پاره
شدن افزايش معنیداری نسبت به مقوای پايه داشت.
نتیجه مشابهی توسط  Kassamو همکاران ()2009
گزارش گرديده است [ .]19اما در اين زمینه ،الیاسی
بختیاری و جاللی ترشیزی ( )1394تشکیل يک فیلم
سخت نشاسته بر سطح كاغذ را عامل اين نتیجه دانستهاند

[ .]20اما افزايش بیشتر (بیش از  )2%غلظت نشاسته،
باعث افزايش اين شاخص مقاومتی نشد .اين مشاهده را
میتوان به دلیل افزايش گراماژ (مطابق شکل  )1و در
مقابل بی تأثیری نشاسته برافزايش مقاومت به پاره شدن
دانست كه درنتیجه محاسبه شاخص مقاومتی كه حاصل
تقسیم مقاومت بر گراماژ بوده است ،روند كاهشی را نتیجه
داده است (شکل.)4

شکل  .4تأثیر تیمار سطحی مواد افزودنی بر شاخص مقاومت به پاره شدن
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شاخص مقاومت به خمش
يکی ديگر از مقاومتهای اندازهگیری شده مقاومت بده
خمش مقوا بود كده بده دلیدل اهمیدت در كاغدذ و مقدوای
بستهبندی ،تغییرات آن مدورد تحلیدل قدرار گرفدت [.]14
همانطور كه در شکل  5مشاهده میگدردد ،در اثدر تیمدار
سطحی مقوای پايه با نشاسته كاتیونی ،مقاومت به خمدش
افزايش معنیداری نشان داد؛ امدا بدین تیمدار سدطحی بدا
نشاسته در غلظتهای مختلف ،تفاوت معنیداری مشداهده
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نشد .از سوی ديگر ،هرچند اين افزايش شاخص مقاومت به
خمددش ،در اثددر افددزودن نشاسددته حدداوی لیگنوسددلولز
نانوفیبريله نیز در مقايسه با پايه مشاهده شدد ،امدا تفداوت
خاصدی در اثددر مقددار لیگنوسددلولز نانوفیبريلده اضافهشددده
بهجای نشاسته در مورد اين شاخص ديده نشدد و لدذا اثدر
مقادير بیشتر نانو الیاف در ايدن ويژگدی بايدد موردبررسدی
قرار گیرد.

شکل  .5تأثیر تیمار سطحی مواد افزودنی بر شاخص مقاومت به خمش

مقاومت به لهیدگی حلقهای مقوا
با توجه به شکل  6تیمدار سدطحی نشاسدته تدا مقددار
سطح بهینه منجر به افزايش مقاومت به لهیددگی حلقدهای
شده است .كاغذ تیمار شده با لیگنوسدلولز نانوفیبريلده ،بده

نسبت كاغذ پايه افزايش  2/5برابری داشت اما بايد در نظر
داشت اين مقدار با نمونه تیمار شده با  4%نشاسته كاتیونی
اختالف چندانی ندارد.

شکل  .6تأثیر تیمار سطحی مواد افزودنی بر مقاومت به لهیدگی حلقهای مقوا

... تقويت مقوای بازيافتی با استفاده از تیمار سطحی و

غلظت نشاسته و میزان نشاسته جذبشده در همده مدوارد
 جدذب و.موجب افزايش معنیدار مقاومتهدا نشدده اسدت
نفددوذ نشاسددته در سدداختار كاغددذ باعددث افددزايش شدداخص
مقاومددت بدده كشددش گرديددد كدده ويسددکوزيته نشاسددته
 افزودن مقددار.دراينارتباط مهم و تأثیرگذار میتواند باشد
 در افددزايش شدداخص،)5%( كمددی لیگنوسددلولز نانوفیبريلدده
 اما.مقاومت به كشش مقوای الينر بازيافتی مؤثر بوده است
برای تکمیدل ايدن تحقیدق و كداربردی شددن آن نیداز بده
.تحقیقات بیشتر میباشد

سپاسگزاری
 شدركت ندانو ندوين،از شركت تولید كاغذ افرندگ ندور
پلیمر و شركت كاغذ كاوه به دلیل تدأمین مدواد مصدرفی و
.نیز پشتیبانی از اين تحقیق قدردانی به عمل میآيد

104

نتیجهگیری
 اسددتفاده از نشاسددته و لیگنوسددلولز،در ايددن تحقیددق
 اغلدب بدا هددف بهبدود خدواص،نانوفیبريله در سايز پرس
مقاومتی مقوای الينر بازيافتی و بررسی ارتباط بین فرآيندد
تیمار سطحی نشاسته و میزان تأثیر آن بدر تقويدت برخدی
 برای اين منظور مقادير.شاخصهای مقاومتی انجام گرديد
 درصد) و همچنین محلدول نشاسدته1-8( مختلف نشاسته
 لیگنوسدلولز نانوفیبريلده بدر5% آهاردهی پس از تقويت بدا
روی سطح مقدوای اليندر بازيدافتی صدنعتی فاقدد هرگونده
 نتايج بهدستآمده از اين پژوهش نشان.افزودنی اعمال شد
داد كه هرگونه تیمدار سدطحی مقدوا بدا نشاسدته كداتیونی
موجب تقويت همه ويژگیهای مقداومتی ازجملده شداخص
 شداخص، شاخص مقاومت به پاره شدن،مقاومت به كشش
 امدا افدزايش.مقاومت به خمش و لهیدگی حلقهای گرديدد
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Enhancement of recycled board strength by surface treatment and additives on
size-press

Abstract
Surface treatment of paper and paperboard especially in size
press has long history in the industry. Various starches and
additives are used to improve the surface quality and surface
sizing of the paper. But, application of starch and additives in
size press is increasing with the purpose of improving the
strength and packaging properties of recycled liner board.
Therefore, it is necessary to study the relationship between
surface treatment process with additives and its impact rate on
enhancement of certain resistance indices. So, in this research,
starch with various concentrations (1-8%) and also following
reinforcement with 5% nano-fibrillated lignocellulose were
applied on the surface of industrially produced recycled liner
board containing no additive. Also, viscosity variation was
studied as one of the important variables. The results showed
the surface treatment enhanced all investigated strength
properties in comparison to base paper sample. But the effect
of increase in starch concentration and the amount of
absorbed starch were not significant in some cases.
Keywords: Surface treatment, Size-press, Recycled board,
Strength enhancement.
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