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تأثیر نحوه اختالط نانو الیاف لیگنوسلولزی با خمیرکاغذ بازیافتی در حضور سیستم میکرو ذره بر
ویژگیهای کاغذ نهایی

چکیده
بازیافت کاغذ ازجمله فرایندهای صنعتی متداول و ارزشمند در دنیا میباشد .اما در
حین این فرایند ،بعضی از انواع کاغذهای بازیافتی دچار افت برخی از ویژگیهای
مقاومتی میشوند .یکی از روشهای بهبود این ویژگیها ،استفاده از مواد افزودنی
همچون نانو الیاف لیگنوسلولزی میباشد .برخالف بسیاری از افزودنیها ،به نظر می-
رسد ساختار فیزیکی و شیمیایی منحصربهفرد این نانو الیاف در پراکنش آن در
خمیرکاغذ و عملکرد آن مؤثر باشد .برای بررسی این مسئله ،در این تحقیق دو روش
اختالط متداول (با همزن مکانیکی) و شدید (با پراکنده ساز) موردبررسی قرار گرفت.
نتایج نشان داد که افزایش شدت اختالط سبب پراکنش بهتر نانو الیاف لیگنوسلولزی
در سوسپانسیون الیاف میگردد و براثر آن شاخص مقاومت به کشش از حدود
 21 N.m/gدرروش اختالط متداول به  30 N.m/gدرروش اختالط شدید
افزایشیافته است .همچنین ازآنجاییکه اختالط نانو الیاف سبب کاهش آبگیری از
ورقه الیاف میشود؛ پس از تعیین روش مناسب اختالط ،تأثیر سیستم میکرو ذره
کایتوزان -بنتونیت برای بهبود آبگیری بررسی شد .نتایج نشان داد که سیستم مزبور
در این تحقیق توانسته عالوه بر حفظ یا بهبود ویژگیهای مقاومتی ،باعث افزایش
مناسب ویژگیهای آبگیری گردد؛ بهطوریکه آبگیری از حدود  132 ml CSFدر
خمیرکاغذ دارای نانوالیاف به  189 ml CSFدر خمیرکاغذ دارای نانوالیاف و سیستم
میکرو ذره رسید.
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مقدمه
بهكارگیری انواع كاغذ و مقوا در دنیا بهويژه كشورهای
توسعهيافته همچنان در حال گسترش است [ .]1به دلیل
گستردگی مصرف و به دنبال آن رشد جمعیت ،عوامل
زيستمحیطی و كمبود تأمین چوب ،استفاده از كاغذهای
باطله در تولید انواع محصوالت كاغذی و سلولزی رو به
افزايش است [ .]3 ،2دراينبین كاغذ كارتن مقوای

كنگرهای ( 1)OCCبه دلیل كاربرد زياد ،جزو مهمترين
دسته كاغذهای باطله برای بازيافت میباشد [ .]4الیاف
كاغذ باطله بهويژه خمیركاغذهای شیمیايی ،زمانی كه وارد
چرخه بازيافت میشوند ،در اثر خشک و خیس شدنهای
متوالی و همچنین قرارگیری در معرض مراحل مختلف
بازيافت و به دنبال آن افزايش میزان نرمهها ،دچار كاهش
Old Corrugated Containers
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پتانسیل پیوند يابی میشوند ،كه اين پديده باعث افت
برخی از ويژگیهای مقاومتی در كاغذ تولیدی بهويژه در
دفعات اول بازيافت میگردد [ .]7 ،6 ،5برای حل اين
مشکالت راهكارهای مختلفی مورداستفاده قرار میگیرد كه
ازجمله آنها؛ افزايش پیوند يابی بین الیاف از طريق
پااليش الیاف و يا استفاده از افزودنیهای مقاومت خشک و
تر مانند نانو الیاف سلولزی ،نشاسته كاتیونی ،كايتوزان و ...
میباشند؛ كه دراينبین استفاده از نانو الیاف سلولزی به
دلیل سطح ويژه باالی نانو الیاف و امکان ايجاد پیوندهای
هیدروژنی در تحقیقات اخیر موردتوجه قرارگرفته است [،8
 . ]10 ،9نانو الیاف سلولزی/لیگنوسلولزی (1،)CNF/LCNF
الیافی هستند كه قطر آنها بین  1تا  100نانومتر می-
باشند و با روشهای مختلفی بهويژه روشهای مکانیکی،
تهیه میشوند [ .]11مطالعهای نشان داد كه در حضور
عوامل ماندگار كنندهای مانند نشاسته كاتیونی ،پلی دی-
آلیلدیمتیلآمونیوم كلرايد و پلیآكريلآمید كاتیونی،
افزودن  CNFبه دوغاب خمیركاغذ میزان آبگیری را
كاهش داده؛ ولی ويژگیهای مقاومتی كاغذ افزايش
چشمگیری داشته است [ .]12همچنین مطالعات  Bossuو
همکاران در سال  2019نشان داد كه  CNFبه دلیل
داشتن مقاومت مکانیکی ذاتی باال ،انعطافپذيری خوب و
پتانسیل باالی آن جهت برقراری پیوند هیدروژنی با الیاف
سلولزی سبب بهبود ويژگیهای مقاومتی كاغذها میگردد
[ .]13عالوه بر اين در تحقیق انجامشده بر روی افزودن
نانو الیاف لیگنوسلولزی به خمیركاغذ حاصل از كارتنهای
كنگرهای كهنه به همراه استفاده از سیستم نانوسیلیکای
آنیونی -نشاسته كاتیونی ،نتايج نشان داد كه نانو الیاف
مورداستفاده توانايی افزايش شاخصهای مقاومتی كششی
و خمشی كاغذها را دارند [.]14
در مقابل اثرات مثبتی كه در استفاده از  CNFبیان
شد؛ وضعیت پراكنش اين نانو الیاف و تأثیر آن بر ويژگی-
های كاغذ مسئله مهم و چالشبرانگیزی است .ازآنجايیكه
نانو الیاف سلولزی از طريق پیوند هیدروژنی میتوانند
سبب تجمع در يک نقطه از كاغذ شده و به دنبال آن برهم
خوردن وضعیت شکلگیری شوند؛ پراكندگی بهتر اين نانو
الیاف میتواند نتیجه مطلوبی در ويژگیهای كاغذ نهايی
Cellulosic Nanofiber/Lignocellulosic Nanofiber

1

داشته باشد [ .]15در راستای روش افزودن نانو الیاف
لیگنوسلولزی تحقیقاتی انجامگرفته است .در تحقیق
صورت گرفته در سال  2018توسط  Companoو
همکاران ،ابتدا 1/5( CNF/CNC2درصد وزنی 0/3 /درصد
وزنی) به مدت  5دقیقه در دور زياد داخل آب پراكنده
شدند ،سپس سوسپانسیون نانو الیاف به داخل پراكنده ساز
حاوی خمیركاغذ بازيافتی روزنامه و مجله اضافه گرديد و
به مدتزمانهای مشخص در آزمايش (مدتزمان خمیر
سازی  10دقیقه 60 ،دقیقه بدون پیش خیساندن و با
پیش خیساندن) پراكنده شد .سپس مواد كمک نگهدارنده
( CPAM3يا  )CH4به آن اضافه و به مدت  30ثانیه
مخلوط و كاغذهای  60گرمی ساخته شد .بهترين نتايج
مقاومت به كشش در زمان پراكندهسازی 60دقیقه با پیش
خیساندن به دست آمد [ .]15همچنین در پژوهشی ،ابتدا
نشاسته كاتیونی با  1درصد وزن خشک خمیر در آب
مقطر پراكنده و به مدت  30دقیقه در دمای  90درجه
سانتیگراد با دور همزن  200 rpmآمادهسازی شد و به
خمیر تهیهشده از باگاس اضافه گرديد تا به مدت  2دقیقه
در دور  300 rpmمخلوط گردد .سپس  CNFپراكندهشده
در التراسونیک ،به مخلوط اضافه و به مدت  1دقیقه هم-
زده شد و كاغذهای  60گرمی تهیه گرديد .نتايج حاصل
حاكی از افزايش مقاومت به كشش و مقاومت به تركیدن
كاغذها بود [ .]16در مطالعهای ديگر ،ابتدا  NFCدر
درجههای مختلفی پااليش گرديد و غلظت آن به 0/1
درصد در آب ديونیزه شده رسید .سپس با( PCC5بهعنوان
پركننده) به مدت  5دقیقه در دور  600 rpmتركیب شد.
پسازآن نشاسته كاتیونی بهكل مخلوط اضافه و در دور
 600 rpmبه مدت  5دقیقه مخلوط شد و درنهايت به
خمیركاغذ اضافه شد و كاغذهای  60گرمی تهیه گرديد.
همچنین درروش دوم همه مواد به ترتیب ذكرشده به
خمیركاغذ جداگانه اضافه شد .نتايج نشان داد كه افزودن
مواد بهصورت تركیبی ويژگی مقاومتی كششی مناسبتری
را حاصل میكند [ .]17در تعدادی از تحقیقات ،ابتدا به
مدت  24ساعت خمیر با  CNFخیسانده و در دور
2

Cellulose nanocrystal
Cationic Polyacrylamide
4 Chitosan
5 precipitated calcium carbonate
3

مجله صنايع چوب و كاغذ ايران ،سال سیزدهم ،شماره  ،1بهار 1401

109

 180000در داخل پراكنده ساز پراكنده و سپس مواد
كمک ماندگاری به آن افزوده شد [ .]19 ،18همچنین در
تحقیق انجامشده توسط  Petroudyو همکاران در سال
 2014ابتدا  1( MFCتا  5درصد) به خمیركاغذ اضافه و به
مدت  20دقیقه در دور  500 rpmمخلوط شد .سپس
پلیاكريلآمید كاتیونی اضافه و  20دقیقه ديگر اختالط در
همان دور صورت گرفت و كاغذهای  60گرمی تهیه
گرديد .نتايج نشان داد كه افزودن نانو الیاف سلولزی،
مقاومت كششی نمونهها را افزايش داده است [.]20
استفاده از سیستم كايتوزان – بنتونیت در خمیركاغذهای
متداول و اثرات مثبت آن بر ويژگیهای فرايندی تولید
(بهويژه آبگیری و ماندگاری) و همچنین ويژگیهای
محصول نهايی موردتوجه و بحث بوده است كه در اين
تحقیق حضور و عملکرد آن در كنار نانو الیاف موردتوجه
قرار خواهد گرفت [.]21
با توجه به آنچه گفته شد؛ در تحقیقات گذشته تأثیر
شدت اختالط نانو الیاف سلولزی /لیگنوسلولزی با
سوسپانسیون خمیركاغذ كمتر موردتوجه بوده است.
ازآنجايیكه به نظر میرسد اين مسئله بر پراكنش نانو
الیاف در كاغذ و ويژگیهای نهايی كاغذ تأثیرگذار باشد؛
لذا در اين تحقیق ،تأثیر شدت اختالط (روش متداول هم
زدن مکانیکی در مقايسه با اختالط شديد توسط پراكنده
ساز) بر عملکرد نانو الیاف لیگنوسلولزی در كاغذسازی از
خمیر بازيافتی حاصل از  OCCدر حضور سیستم میکرو
ذره (كايتوزان – بنتونیت) موردبررسی قرار خواهد گرفت.

خريداری و در اسید استیک  1درصد ،با غلظت 0/5
درصد ،به مدت  2ساعت حل شد.
در بخش اول آزمايشها ،مقايسه دو روش اصلی
افزودن نانو الیاف در تیمارهای حاوی فقط نانو الیاف
موردبررسی قرار گرفت .درروش اول افزودن (اختالط
متداول) ،خمیركاغذ با درصد خشکی  0/5درصد و نانو
الیاف به مقدار  3درصد وزن خشک خمیركاغذ به كمک
همزن مکانیکی متداول به مدت  15دقیقه با دور rpm
 1500با يکديگر مخلوط شدند .همچنین در اين روش
خمیركاغذ با درصد خشکی  0/5درصد و بدون نانو الیاف
بهصورت مشابهی آماده گرديد و شاهد  1نامیده شد.
درروش دوم افزودن (اختالط شديد) در شرايط مشابه
خمیركاغذ (درصد خشکی خمیركاغذ  0/5درصد و نانو
الیاف به مقدار  3درصد وزن خشک خمیركاغذ) به داخل
دستگاه پراكنده ساز 2منتقل و به مدت  15دقیقه با دور
 25000rpmمخلوط شدند .در اين روش نیز خمیركاغذ
شاهد با درصد خشکی  0/5درصد و بدون نانو الیاف
بهصورت مشابهی آماده گرديد و تیمار شاهد  2نامگذاری
گرديد.
پسازاين مرحله كاغذهايی با گراماژ  120گرم بر
مترمربع تهیه و ويژگیهای مقاومت به كشش ،مقاومت به
خمش و مقاومت به پاره شدن كاغذها به ترتیب طبق
استاندارد  SCAN-P 29:95 ،TAPPI T 494 om-01و
 TAPPI T 414 om-04اندازهگیری شدند و بر اساس
كلیت نتايج مقاومتی در بین دو روش افزودن نانو الیاف به
خمیركاغذ ،روش منتخب انتخاب گرديد.
در مرحله بعد تأثیر عملکرد سیستم میکرو ذره دارای
كايتوزان -بنتونیت بر ويژگیهای نهايی كاغذ تهیهشده از
افزودن نانو الیاف به روش منتخب بررسی گرديد .در اين
راستا ابتدا كايتوزان در سطح ثابت  1درصد (بر اساس وزن
خشک خمیركاغذ) با دور همزن مکانیکی  1000rpmبه
مدت  1دقیقه به خمیركاغذ دارای نانو الیاف افزوده شد و
در ادامه میکرو ذره بنتونیت با دور همزن  800rpmبه
مدت  45ثانیه به خمیركاغذ مزبور افزوده شد.
در پايان كاغذهايی با گراماژ  120گرم بر مترمربع تهیه
و ويژگیهای مقاومت به كشش ،مقاومت به خمش و

1

2

مواد و روشها
خمیر سازی از طريق جمعآوری كارتنهای بستهبندی
از سطح شهر و انجام فرايند طبق استاندارد TAPPI T
200 sp-01با استفاده از ولیبیتر1در  pHخنثی بهمنظور
دستيابی به درجه روانی  300±25انجام گرفت [.]22
بنتونیت با مش  400از شركت افرازند سمنان خريداری و
به مدت  2ساعت در آب مقطر (با غلظت  1درصد) در دور
همزن  1000rpmمخلوط و پراكنده شد .كايتوزان
بهصورت پودری به رنگ كرمی با وزن مولکولی متوسط
( 400تا  600كیلو دالتون) از شركت sigma-aldrich
Valley beater

Disintegrator
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مقاومت به پاره شدن كاغذها به ترتیب طبق استاندارد
 SCAN-P 29:95 ،TAPPI 494 om-01و TAPPI T 414
 om-04اندازهگیری شد .همچنین میزان آبگیری و درصد
ماندگاری نرمه نیز به ترتیب مطابق استانداردهای TAPPI
 T 227 om-99و  TAPPI T 261 cm-00انجام گرفتند
[ .]27 ،26 ،25 ،24 ،23در اين تحقیق از تعداد حداقل 4
تکرار برای هر تیمار بهره گرفتهشده است و انحراف از
معیارها درشکهها ارائهشده است.
T

نتایج و بحث
مقایسه دو روش اختالط نانو الیاف
شکل  1نتايج حاصل از شاخصهای مقاومت به
كشش ،مقاومت به خمش و مقاومت به پاره شدن،
كاغذهای بازيافتی  120گرم بر مترمربع تهیهشده از الیاف
بازيافتی  OCCرا نشان میدهد .شاخص مقاومت به كشش
يکی از مهمترين ويژگیهای كاغذ میباشد كه بهشدت
تحت تأثیر وضعیت پیوندی ورقه الیاف است [.]29 ،5 ،2
شاخص مقاومت به كشش در نمونه كاغذهای شاهد 1
(اختالط متداول با همزن مکانیکی) برابر با N.m/g 18/57
و در شاهد ( 2اختالط شديد با پراكنده ساز) برابر با
 N.m/g 27/36بوده است .همانطور كه مشاهده میشود
حتی در خمیركاغذهای شاهد نیز كه بدون نانو الیاف
هستند ،ايجاد يک اختالط شديد بین الیاف موجود در
سوسپانسیون خمیركاغذ بر كیفیت پیوند يابی مؤثر بوده
است .به نظر میرسد پراكندگی بهتر ايجادشده در دستگاه
پراكنده ساز و باز شدن ساختار خمیركاغذ و جداسازی
بهتر الیاف از هم با پیوندهای هیدروژنی بهتر بر مقاومت
كششی كاغذ نهايی تأثیرگذار بوده است [ .]5همچنین
بررسی نتايج مقاومت به كشش در مورد نمونههای حاوی
نانو الیاف نیز روند مشابهی با نمونههای شاهد نشان می-

دهد .احتمال میرود افزايش شدت اختالط به كمک
دستگاه پراكنده ساز عالوه بر داليل فوق ،با كمک به
اختالط بهتر و يکنواختتر نانو الیاف در خمیركاغذ بر
توسعه پیوندی در شبکه الیاف و بهبود هرچه بیشتر
مقاومت به كشش تأثیرگذار است .در بررسی شاخص
مقاومت به پاره شدن طول الیاف ،مقاومت ذاتی تکتک
الیاف و درنهايت تعداد اتصاالت و پیوندهای بین اجزاء
لیفی از عوامل تأثیرگذار بر ويژگی كاغذ نهايی میباشند؛
كه در اين میان طول الیاف از اهمیت بیشتری برخوردار
است [ .]29 ،5 ،2نتايج اين ويژگی در نمونههای شاهد ،1
شاهد  ،2اختالط نانو الیاف با همزن و اختالط نانو الیاف با
پراكندهساز به ترتیب اعداد  7/11 ،5/84 ،6/70و 6/97
 mN.m2/gمیباشد كه با مقايسه نتايج میتوان پی برد كه
اين شاخص مقاومتی تغییر چندانی نکرده است .همانطور
كه اشاره شد مقاومت به پاره شدن در وهله اول وابسته به
طول الیاف میباشد كه به نظر میرسد در تیمارهای
اعمالشده بهويژه در داخل دستگاه پراكنده ساز هیچگونه
كوتاه شدن الیاف رخ نداده است .همچنین نتايج شاخص
مقاومت به خمش در تیمارهای شاهد  ،1شاهد  ،2اختالط
نانو الیاف با همزن و اختالط نانو الیاف با پراكنده ساز به
ترتیب اعداد  1/22 ،1/13 ،1/46و mN.m2/g 1/35
میباشد كه تفاوت چندانی را نشان نمیدهد .با توجه به
نتايج كلی مقاومتهای موردبررسی بهويژه شاخص مقاومت
به كشش ،میتوان نتیجه گرفت كه روش اختالط بر
پراكنده شدن الیاف و نانو سلولز در سوسپانسیون بوده و
روش اختالط شديد با پراكنده ساز با بهبود اين مسئله
بهاحتمالزياد توانسته باعث توسعه پیوندی و اتصاالت بهتر
د ر ورقه الیاف نهايی شود .لذا روش اختالط شديد با
پراكنده ساز برای ادامه آزمايشها برگزيده شد.
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(الف)

(ب)

(ج)

شکل  -1تأثیر روش اختالط با همزن متداول و پراکنده ساز بر شاخصهای مقاومت به کشش در کاغذهای ساختهشده نهایی
(الف) مقاومت به کشش( ،ب) مقاومت به پاره شدن( ،ج) مقاومت به خمش

بررسی تأثیر سیستم میکرو ذره کایتوزان
بنتونیت
ویژگیهای مقاومتی
پس از تعیین نحوه اختالط نانو الیاف در مرحله قبل،
در اين بخش تأثیر سیستم میکرو ذره كايتوزان  -بنتونیت
در عملکرد نانو الیاف اختالط يافته با خمیركاغذ بازيافتی
بررسی شد .در بخش اول به بررسی سه ويژگی مقاومت به
كشش ،پاره شدن و خمش پرداخته شد .شکل  2نشان-
دهنده ويژگیهای مقاومتی كاغذهای تهیهشده از روش
منتخب در تیمارهای مختلف میباشد .همانطور كه در
قبل اشاره شد شاخص مقاومت به كشش كاغذها بهشدت
وابسته به وضعیت پیوند يابی بین الیاف است .شاخص
مقاومت به كشش در نمونه كاغذهای شاهد  27/36نیوتن
متر بر گرم بوده است كه در بین تمامی تیمارها ،كمترين
مقدار را به خود اختصاص میدهد .با افزودن نانو الیاف اين
شاخص حدود  12درصد افزايش يافت كه اين افزايش
حاكی از تشکیل پیوندهای جديد توسط نانو سلولز (به

دلیل سطح ويژه باالی نانو سلولز و امکان ايجاد پیوندها
هیدروژنی بهتر و بیشتر) میباشد .مطالعات مختلفی در
اين زمینه انجامگرفته است كه اين نتايج را تأيید میكند
[ 16 ،15 ،12و  .]18افزودن سیستم میکرو ذره دارای
كايتوزان -بنتونیت به خمیر حاوی نانو الیاف سلولزی،
سبب افزايش مقاومت به كشش نسبت به نمونه شاهد در
حدود  9درصد شده است .همچنین اين تیمار شیمیايی در
مقايسه با تیمار حاوی نانو الیاف ،جز اندكی افزايش عددی،
تفاوت قابلمالحظهای در شاخص مقاومت به كشش ايجاد
نکرده است .ازآنجاكه افزودنیهای كمک آبگیری و كمک -
نگهدارنده ،در بسیاری از مواقع با بر هم زدن وضعیت
شکلگیری ممکن است باعث كاهش مقاومتهای حساس
به شکلگیری شوند ،استفاده از آنها با نگرانیهايی مواجه
است؛ اما خوشبختانه سیستم كايتوزان -بنتونیت در حضور
نانو الیاف بهخوبی عمل كرده و اين نگرانی را برطرف نموده
است كه با توجه به نتايج مثبت ويژگیهای فرايندی كه در
ادامه ارائه میشود باعث امیدواری در استفاده از آنها
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همراه با نانو الیاف میشود .در بررسی ويژگی مقاومت به
پاره شدن الیاف ،همانطور كه اشاره شد افزودن نانو الیاف
بهتنهايی تأثیری بر اين ويژگی نداشت؛ اما افزودن سیستم
كايتوزان -بنتونیت به سوسپانسیون خمیركاغذ سبب
گرديد كه اين ويژگی از حدود  5/48 mN.m2/gو
 6/97 mN.m2/gبه ترتیب در تیمارهای شاهد و تیمار
دارای نانوذره به حدود  8/07 mN.m2/gدر تیمار حاوی
سیستم میکرو ذره برسد .به نظر میرسد اين افزايش در
شاخص مقاومت به پاره شدن به دلیل بهبود پیوند يابی در

ورقه الیاف باشد؛ چراكه بر اساس آنچه در قبل گفته شد؛
اين مقاومت در درجه اول وابسته به طول الیاف و مقاومت
ذاتی الیاف میباشد كه اين دو فاكتور با تیمارهای
انجامشده تغییری نمیكنند .پس به نظر میرسد كه
تقويت عامل پیونددهی با تیمار اعمالشده در اين تغییر
مشاهد شده مؤثر باشد [ .]30 ،29همچنین نتايج حاصل
از مقاومت به خمش كاغذها نشان میدهد كه تفاوت
عددی چندانی بین تیمارها مشاهده نمیشود.
(ب)

(الف)

(ج)

شکل  -2تأثیر عملکرد سیستم میکرو ذره بر ویژگیهای مقاومتی درروش اختالط شدید
(الف) مقاومت به کشش( ،ب) مقاومت به پاره شدن( ،ج) مقاومت به خمش

ویژگیهای فرایندی
آبگیری از خمیركاغذ يکی از ويژگیهای مهم فرايندی
در كاغذسازی میباشد كه نقش مستقیمی بر قابلیت گذر
ورقه كاغذ ،سرعت ماشین كاغذ و هزينههای تولید دارد

[ .]2شکل  3نشان میدهد كه افزوده شدن نانو الیاف
لیگنوسلولزی به سوسپانسیون خمیركاغذ ،باعث كاهش
شديد آبگیری از خمیركاغذ در حدود  35درصد نسبت به
تیمار شاهد شده است كه اين نتیجه با نتايج ساير
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محققین همخوانی دارد [ .]30 ،29 ،20 ،18 ،9به نظر
میرسد كاربرد نانو الیاف سلولزی در بخش تر كاغذسازی،
از طريق بستن منافذ و كاهش نفوذپذيری ،سبب افت
ويژگی آبگیری از خمیركاغذ نهايی میشود [ .]28 ،9اما
در مقابل انجام تیمار دارای سیستم میکرو ذره كايتوزان-
بنتونیت باعث بهبود و افزايش آبگیری حتی بیشتر از تیمار
شاهد شده است كه نشان از قابلیت اين سیستم در اصالح
مشکل كاهش آبگیری توسط نانو الیاف دارد .به نظر می-
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رسد سیستم مزبور اين توانايی را دارد كه با تشکیل فالک-
های ريز پايدار و ايجاد پراكنش مناسب در الیاف با
برهمكنش جزء كاتیونی (كايتوزان) و جزء آنیونی
(بنتونیت) عالوه بر بهبود آبگیری ،چندان شکلگیری
نهايی در كاغذ و درنتیجه ويژگیهای مقاومتی مانند
مقاومت به پاره شدن و خمش را تحت تأثیر قرار ندهد و
حتی بعضی از آنها مانند مقاومت به كشش را ارتقاء دهد
[.]30 ،29 ،2

شکل  -3تأثیر عملکرد سیستم میکرو ذره بر آبگیری درروش اختالط شدید

همچنین ،يکی ديگر از مباحث مهم در صنعت
كاغذسازی ،میزان ماندگاری نرمههای موجود در
خمیركاغذ بازيافتی میباشد .اين ويژگی عالوه بر
تأثیرگذاری مستقیم بر وضعیت آب در گردش كارخانه و
پساب ،میتواند بر فاكتورهايی مانند میزان تولید كارخانه و
ويژگیهای مختلف كاغذ تأثیرگذار باشد [.]30 ،9
همانطور كه در شکل  4مشاهده میشود ،خمیركاغذ
دارای نانو الیاف در مقايسه با خمیركاغذ شاهد ماندگاری
بیشتری از خود نشان داده است و درواقع افزودن نانو
الیاف باعث ارتقاء حدود  14درصدی اين ويژگی شده است
كه در تطابق با يافتههای پیشین میباشد [ .]28به نظر
میرسد افزودن نانو سلولز میتواند باعث بسته شدن منافذ
ورقه الیاف روی توری و جلوگیری از خروج نرمهها در
داخل ورقه كاغذ گردد .همچنین امکان بسته شدن سريع

منافذ توری نیز وجود دارد .كاهش سرعت خروج آب از
سوسپانسیون خمیركاغذ ريخته شده درون دستگاه كاغذ
دستساز و همچنین كاهش آبگیری از تبعات اين مسئله
است .همچنین تأثیر تیمار میکرو ذره در حضور نانو الیاف،
هرچند نسبت به تیمار شاهد افزايش ماندگاری را نشان
میدهد؛ اما میزان تغییرات ماندگاری نرمه نسبت به
تیماری كه فقط دارای نانو الیاف است چندان قابلتوجه
نمیباشد .نکته مثبت در اين تیمار حفظ ماندگاری نرمه
در عین حل مشکل آبگیری از ورقه الیاف است .همانطور
كه ذكر شد ،به نظر میرسد استفاده از سیستم میکرو
ذرات سبب ايجاد فالکهای ريز و باثباتی میباشد كه به
دنبال آن باعث حفظ نرمهها و ذرات ريز میگردد و در
همان حال آبگیری را هم ارتقاء داده است.
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شکل  :4تأثیر عملکرد سیستم میکرو ذره بر ماندگاری نرمه درروش اختالط شدید

نتیجهگیری
با توجه به آنچه بیان شد ،شدت اختالط نانو الیاف با
سوسپانسیون خمیركاغذ فاكتور بسیار مهمی است كه در
تحقیقات آينده و مصارف صنعتی بايد مدنظر قرار گیرد.
درواقع نانو الیاف لیگنوسلولزی به علت ساختار خاص خود
و دارا بودن سطح ويژه و ضريب الغری زياد ،تمايل به
تجمع و ايجاد فالکهای نامناسب در ورقه كاغذ تولیدی
دارند كه اين مسئله باعث ضعف شکلگیری و درنتیجه
تضعیف مقاومت كاغذ نهايی میشود .اما افزايش شدت
اختالط باعث پراكنش بهتر نانو الیاف در سوسپانسیون
خمیركاغذ ،شکلگیری يکنواختتر و بهبود هرچه بیشتر

ويژگیهای مقاومتی بهويژه مقاومت به كشش میشود.
همچنین نتايج استفاده از كايتوزان -بنتونیت نشان داد كه
اين سیستم میکرو ذره عملکرد موفقی در حضور نانو الیاف
در خمیركاغذ بازيافتی داشته است .اين سیستم میکرو ذره
در عین تأثیر مثبت بر ويژگیهای فرايندی بهويژه آبگیری،
توانسته ويژگیهای مقاومتی را حفظ يا حتی ارتقاء بخشد.
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The Influence of Mixing Method of lignocellulosic Nanofibers with Recycled Pulp
in the Presence of Microparticle System on the Final Paper Propertie

Abstract
Paper recycling is one of the valuable conventional processes
in the worlds. But in this process, some of recycled paper
faces reduction in some of mechanical properties. Using
different additives such as lignocellulosic nanofibers (LCNF)
is one of the main solutions for improving these mechanical
properties. In contrast with some other additives, the special
physical and chemical structure of LCNF seems to be
effective in its distribution in pulp suspension and also its
performance. For this purpose, in this study, two mixing
methods, conventional mixing (with mechanical stirrer) and
intense mixing (with disintegrator) were considered. The
results showed that increasing the mixing intensity of this
mixture caused better dispersion of LCNF and the tensile
index increased from 21 N.m/g in conventional mixing to 30
N.m/g in intensive mixing. Also, as application of LCNF in
pulp suspension would decrease the pulp drainage, so after
determination of proper mixing method, the effect of using
bentonite-chitosan microparticle system on the drainage of
pulp containing LCNF was considered. The results showed
that the mentioned system, in addition to maintaining or
improving the mechanical properties, caused a suitable
increment in drainage from about 132 ml CSF in the pulp
containing only LCNF to 189 ml CSF in the pulp containing
LCNF and microparticle system.
Keywords: Lignocellulosic Nanofiber, Mixing method,
Chitosan, Microparticles, Mechanical properties.
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