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بررسی اثر افزودنیهای مختلف بر ویژگیهای کاغذ تهیهشده از آخال سفید

چکیده
بهمنظور مقایسه اثرهای مستقل و ترکیبی  4نوع افزودنی شامل نانوالیاف سلولزی،
پلیاکریلآمید کاتیونی ،نشاسته کاتیونی و الیاف بلند وارداتی در ساخت کاغذ
تهیهشده از آخال سفید این بررسی انجام شد .تیمارهای مستقل شامل افزودن 15
درصد خمیرکاغذ الیاف بلند 3 ،درصد نانوالیاف سلولز 0/75 ،درصد نشاسته کاتیونی و
 0/07درصد پلیاکریلآمید کاتیونی بودند .تیمارهای ترکیبی شامل افزودن ابتدا 0/75
درصد نشاسته و  3درصد نانوالیاف سلولزی و نیز  0/07درصد پلیاکریلآمید کاتیونی
و  3درصد نانوالیاف سلولزی بودند .کاغذهای دستساز  60گرمی از  7ترکیب
خمیرکاغذ ساخته شد و در نهایت خواص فیزیکی ،مکانیکی و ساختار میکروسکوپی
ک اغذها بررسی شد .نتایج نشان داد با افزودن الیاف بلند وارداتی ،نشاسته کاتیونی،
پلیآکریل-آمید و نانوالیاف سلولزی دانسیته کاغذهای دستساز نسبت به شاهد کمی
کاهشیافته است .بیشترین صافی سطح مربوط به تیمارهای ترکیبی نانوالیاف
سلولزی است که میتواند موجب بهبود چاپ پذیری سطح کاغذ شود ،اما افزایش
مقاومت به عبور هوا و نیز کاهش قابلیت آبگیری ورقه کاغذ با افزودن نانوالیاف
سلولزی ،می تواند باعث بروز مشکالتی در ماشین چاپ و ماشین کاغذ شود .میانگین
شاخص مقاومت کششی ،ترکیدن و پاره شدن کاغذهای دستساز با افزودن 15
درصد خمیر الیاف بلند بیشترین افزایش را داشته و پسازآن ،استفاده از  0/75درصد
نشاسته کاتیونی بهصورت مستقل موجب بهبود هر سه مقاومت مذکور نسبت به سایر
تیمارها شده است .عکسهای میکروسکوپ الکترونی حاکی از کاهش نسبی خلل و
فرج در کاغذهای دستساز تهیهشده از تیمارهای ترکیبی نانوالیاف سلولزی است که
میتواند بر قابلیت آبگیری خمیرکاغذ تهیهشده از آخال سفید اثر منفی داشته باشد.
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کاتیونی ،خواص کاغذ.

مقدمه
متداولترين ماده اولیه قابل بازيافت در كشورهای
پیشرفته كاغذهای باطله است [ .]1در سالهای اخیر با
توجه به كاهش روزافزون منابع جنگلی ،بازيافت كاغذهای
باطله بهعنوان يکی از روشهای تأمین مواد اولیه سلولزی
مناسب برای صنايع كاغذسازی بهطورجدی موردتوجه

قرارگرفته است [ .]2امروزه استفاده از چوب درختان در
صنايعی چون كاغذسازی به داليل زيستمحیطی توصیه
نمیشود ،و ضايعات سلولزی عمدتاً موردتوجه اين صنعت
هستند .فرآوردههای حاصل از اين الیاف بايد بتوانند در
سطح ملی و بینالمللی با فرآوردههای حاصل از الیاف
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خمیركاغذ بکر 1رقابت كنند .ازآنجايیكه  33درصد الیاف
مورداستفاده در جهان بازيافتی است [ ،]3رفع اين چالش
میتواند با موفقیت همراه باشد .تولید بعضی از فرآوردهها
مثل رويه سفید ورق كنگرهای ،2مقوای پشتسفید و
برخی از كاغذهای بهداشتی مبتنی بر كاغذهای باطله
سفید است .تولید اين نوع فرآوردهها از الیاف بازيافتی
اقتصادی و رضايتبخش است .استفاده از افزودنیهای
شیمیايی در پايانه تر كاغذسازی بهمنظور بهبود كیفیت
محصول يا فرايند تولید امری متداول است [ .]4اين
مسئله در الیاف بازيافتی به علت شرايط خاص آن از
اهمیت زيادی برخوردار است .بازيافت كاغذهای باطله
بهطورمعمول با افزايش مقدار نرمهها 3همراه است .وجود
مقادير زياد نرمه در منابع الیاف بازيافتی ازيکطرف مسئله
كاهش تولید (به علت قابلیت ماندگاری كم اين نرمهها) را
مطرح میكند و از طرف ديگر نهتنها سبب مشکالتی در
خواص كاغذ میشوند ،بلکه در ويژگیهايی مانند قابلیت
آبگیری بهخصوص در كاغذهايی با جرم پايه زياد اختالل
ايجاد میكنند .در پايانه تر كاغذسازی معموالً افزودنیهای
زيادی ازجمله پلیآكريل-آمید [ 5و  ]6و نشاسته [ 7و ]8
در قسمتهای مختلف مورداستفاده قرار میگیرند .نشاسته
به دلیل قیمت نسبتاً كم و قابلیت بهبود مقاومتهای
مکانیکی كاغذ بهطور سنتی در بخش تر كاغذسازی
استفاده میشود .اعتقاد بر اين است كه نشاسته در فرايند
بخش تر ،جذب الیاف سلولزی میشود و در نتیجه امکان
تشکیل پیوندهای هیدروژنی را تقويت میكند .پلیآكريل
آمید نیز به عنوان يکی از پلیمرهای محلول در آب با جرم
مولکولی باال در صنعت كاغذسازی بهعنوان رزين مقاومت
خشک و كمک نگهدارنده استفاده میشود .اين رزين در
بخش پايانه تر با تشکیل پیوندهای هیدروژنی بیشتر بین
الیاف ،باعث بهبود ماندگاری الیاف ،نرمهها ،پركنندهها،
ذرات ريز و در نتیجه بهبود خواص مقاومتی خمیركاغذ،
جلوگیری از هدر رفت مواد و كاهش هزينههای تولید می-
شود .اخیراً نانوالیاف سلولزی نیز بهعنوان يک افزودنی
دوستدار محیطزيست برای مصارف مختلف ازجمله صنايع
كاغذ و مقوا موردتوجه قرارگرفته است [ 9و  .]10نانوالیاف
1
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سلولزی بهواسطه طبیعت آنیونی و نیز سطح ويژه زياد،
تأثیر مثبتی را در تركیب با پلیمرهای زيستی مثل نشاسته
و نیز كايتوزان در سوسپانسیونهای الیافی نشان داده
است .نانوالیاف سلولزی به دلیل افزايش سطح ويژه ،امکان
ايجاد پیوند با سطوح الیاف معمولی را افزايش داده و در
ساخت كاغذ و مقوا ،معموالً بهعنوان تقويتكننده ويژگی-
های فیزيکی و مکانیکی كاغذ استفاده میشود [.]11
كمبود ماده اولیه سلولزی چالش مهمی برای صنايع
كاغذسازی است و اين مشکل در كشورهايی كه دارای
منابع جنگلی اندكی هستند ،بیشتر نمايان است .به اين
سبب صنايع خمیر و كاغذسازی بايد برای تأمین ماده اولیه
سلولزی مورد نیاز خود و نیز جهت كاهش فشار مصرف
چوب ،در جستجوی ساير منابع جايگزين باشند .در حال
حاضر ،استفاده از الیاف كاغذهای بازيافتی بهعنوان يک
منبع مهم جايگزين مطرح است .نگرانی اصلی در اين
رويکرد ،مقاومتهای كمتر كاغذهای بازيافتی بهواسطه
ماهیت الیاف آنها است كه چندين بار فرايندهای تولید را
پشت سر گذاردهاند كه در نتیجه در مقايسه با الیاف بکر،
ضعیفتر ،كوتاهتر و واجد ديوارهای نازکتری بوده و در اثر
پااليش دچار تخريب زيادی میشوند .با افزودن خمیر
الیاف بلند میتوان اثرهای منفی كوتاه شدن الیاف بازيافتی
را تا حدودی خنثی نمود اما مشکل اصلی اين راهکار،
تأمین ارز و واردات خمیركاغذ الیاف بلند به دلیل فقدان
جنگلهای سوزنیبرگ تجاری در ايران است .اين تحقیق
باهدف مقايسه اثرهای مستقل و تركیبی استفاده از
افزودنیهای مختلف شامل نانوالیاف سلولزی،
پلیاكريلآمید كاتیونی ،نشاسته كاتیونی و الیاف بلند
وارداتی در ساخت كاغذهای دستساز تهیهشده از
خمیركاغذ بازيافتی آخال سفید انجام شد.

مواد و روشها
خمیرکاغذ
خمیركاغذ سفید از كارخانه كاغذسازی اترک به مقدار
 10كیلوگرم و خمیركاغذ الیاف بلند شیمیايی كرافت
وارداتی از كشور روسیه نیز تهیه شد .درجه روانی
خمیركاغذ الیاف بلند توسط كوبنده آزمايشگاهی  PFIبه
حدود  400میلیلیتر استاندارد كانادا رسانده شد .پس از

مجله صنايع چوب و كاغذ ايران ،سال سیزدهم ،شماره  ،2تابستان 1401

اندازهگیری دقیق رطوبت خمیركاغذ ،درون كیسههای
پالستیکی قرار داده شد و تا زمان مصرف در داخل يخچال
نگهداری شد.
نانوالیاف سلولزی
نانوالیاف سلولزی از شركت تعاونی دانشبنیان نانو
نوين پلیمر تهیه شد [ .]5نانوالیاف سلولز اين شركت به
روش سوپر آسیاب از آلفا سلولز سوزنیبرگان تولید گرديد.
میانگین قطر و طول آن توسط تولیدكننده به ترتیب
 35±10نانومتر و  10میکرومتر گزارششده است.
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يک بالن  200میلیلیتر آب مقطر ريخته شد و به مدت 3
ساعت با شدت دوران  500دور در دقیقه با يک هم زدن
مخلوط شد .محتويات بالن به مدت  24ساعت داخل
يخچال قرار داده شد .سپس محلول با غلظت  0/07درصد
مجدداً به مدت  20دقیقه هم زده شد .برای استفاده از اين
محلول ،مدت نگهداری در يخچال حداكثر تا مدت 24
ساعت بود .بعد از آمادهسازی اولیه خمیركاغذ سفید ،الیاف
بلند و مواد افزودنی به شرح فوق ،كاغذهای دستساز از 7
تیمار به شرح جدول 1-ساخته شدند.
تهیه کاغذهای دستساز

نشاسته کاتیونی
نشاسته كاتیونی مورداستفاده در اين تحقیق ،نشاسته
حاصل از گیاه تاپیوكا 1با درجه استخالف 0/035mol/mol
و دارای  pHحدود  6با نام تجاری Excelcatكشور تايلند
بود .بهمنظور آمادهسازی ،ابتدا نشاسته پودری با آب مقطر
به غلظت  %1داخل يک بالن ژوژه رسانده شد .در حین هم
زدن محلول بر روی يک اجاق الکتريکی به مدت 30
دقیقه ،دمای محلول با يک دماسنج كنترل شد تا به دمای
 90درجه سانتیگراد برسد .پس از پخت كامل نشاسته،
اجازه داده شد تا بهتدريج و در دمای اتاق خنک شده و
محلول آمادهشده طی همان روز ،پس از رقیقسازی تا
غلظت  0/75درصد برای آزمونهای مربوطه استفاده شد.
پلیآکریل آمید کاتیونی
ماده كمک نگهدارنده پلیاكريلآمید كاتیونی با نام
تجاری Farinret K325تولیدی شركت دگوسا 2و مورد
مصرف در كارخانه صنايع چوب و كاغذ مازندران بود .ابتدا
پلیآكريل آمید كاتیونی با آب مقطر به غلظت %14
رسانده شد و سپس يک میلیلیتر از اين محلول به داخل

از هر تیمار تعداد  10كاغذ دستساز  60گرمی بر
اساس آئیننامه استاندارد شماره  SCAN C-26:67و با
استفاده از دستگاه ورق ساز نوع  3KCLساخته شد.
اندازهگیری خواص کاغذ
خواص فیزيکی و مکانیکی موردبررسی كاغذهای
دستساز در جدول  2طبق استانداردهای Tappi
اندازهگیری شد .برای اندازهگیری جرم پايه كاغذ از يک
ترازوی آزمايشگاهی بادقت  0/01گرم و ضخامت كاغذ از
يک میکرومتر استفاده شد .برای اندازهگیری مقاومت به
عبور هوا (روش گرلی )4و صافی سطح (روش بک )5ساخت
شركت  Frank-PTIاستفاده شد .برای اندازهگیری مقاومت
كششی و پاره شدن كاغذ از دستگاههای ساخت شركت
 L&Wسوئد و برای اندازهگیری مقاومت به تركیدن كاغذ
از دستگاه ساخت شركت  Drickچین استفاده شد.
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جدول  -1شرح تیمارها
ردیف

تیمار

کد تیمار

1

خمیركاغذ سفید بهعنوان شاهد

Control

2

تیمار  %15خمیركاغذ الیاف بلند پااليششده

15% LF

3

تیمار  %3نانوالیاف سلولزی

3%NC
3%NC+0.75%CS

4

تیمار  0/75درصد نشاسته كاتیونی و سپس  %3نانوالیاف سلولزی

5

تیمار  0/75درصد نشاسته كاتیونی

0.75% CS

6

تیمار  0/07درصد پلیآكريل آمید كاتیونی و سپس  %3درصد نانوالیاف سلولزی

3%NC+0.07%CPAM

7

تیمار  0/15درصد پلیآكريل آمید كاتیونی

0.07%CPAM

جدول  -2خواص کاغذهای دستساز مورد آزمون
رديف

خواص مورد آزمون

شماره استاندارد

1

دانسیته

T410 om-02

2

صافی سطح (روش بک)

T 479 cm-21

3

مقاومت به عبور هوا (گرلی)

T 460 om-02

4

شاخص مقاومت به كشش

T494 om-96

5

شاخص مقاومت به تركیدن

T403 om-98

6

شاخص مقاومت به پاره شدن

T414 om-98

محاسبات آماری

نتایج و بحث

در اين پژوهش ،طرح آزمايشی مورداستفاده از نوع
كامالً تصادفی بود كه بهمنظور تجزيهوتحلیل دادهها از
تجزيه واريانس يکطرفه استفاده شد .در صورت معنیدار
بودن اختالف بین میانگین دادهها ،برای گروهبندی آنها از
آزمون چند دامنهای دانکن در سطح اعتماد  95درصد
توسط نرمافزار  SPSSاستفاده شد.

سطح معنیداری اختالف بین خواص موردبررسی
كاغذهای دستساز در جدول تجزيه واريانس نشان
دادهشده است (جدول  .)3اثر مواد افزودنی بر دانسیته،
شاخص مقاومت به كشش ،تركیدن و پاره شدن ،و مقاومت
به عبور هوا بهجز صافی سطح در سطح اعتماد  95درصد
معنیدار است.

جدول  -3تجزیه واریانس (مقدار  Fو سطح معنیداری) اثر تیمارها بر خواص کاغذهای دستساز
خواص كاغذ
مقدار

دانسیته

شاخص كشش

شاخص پاره شدن

شاخص تركیدن

صافی سطح ()Bekk

مقاومت به عبور هوا (گرلی)

*43/3

*49/9

*8/3

*35/4

*2/8

*7/9

F

*اختالف در سطح اعتماد  95درصد معنیدار است nsعدم اعتماد در سطح اعتماد %95

دانسیته کاغذ
دانسیته بر روی اكثر خواص كاغذ عمدتاً تأثیر می-
گذارد [ .]12دانسیته از مهمترين ويژگیهای فیزيکی كاغذ
است كه در بررسی ساختار فیزيکی و میزان فشردگی
كاغذ مورداستفاده بوده و بر انتقال بهینه و مطلوب حرارت

در خشکكن اثرگذار است [ .]13در كاغذهای بستهبندی
افزايش دانسیته موجب كاهش سفتی خمشی شده و به
هنگام خیس شدن در فرايند كنگرهسازی منجر به پارگی
كاغذ میشود [ .]14طبق جدول  2اختالف معنیداری
بین میانگینهای دانسیته كاغذهای ساخته شده از 7
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تركیب خمیركاغذ وجود دارد و گروهبندی دانکن میانگین-
ها را در  4گروه قرار داده است (شکل  .)1مقادير دانسیته
كاغذها از  0/48تا  0/54گرم بر سانتیمتر مکعب در
كاغذهای دستساز متغیر است .دانسیته كاغذهای ساخته
شده با افزودن  %1/5نشاسته كاتیونی بهطور مستقل،
بیشینه است .ايجاد شبکه مناسب و ماندگاری بیشتر نرمه-
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ها در اثر افزودن نشاسته كاتیونی میتواند منجر به افزايش
دانسیته شود [ .]15افزودن خمیركاغذ الیاف بلند به دلیل
زبری بیشتر اين الیاف ،موجب افزايش حجیمی و در نتیجه
كاهش دانسیته شده است كه طبق گروهبندی دانکن در
گروه آماری  abقرار میگیرد.

شکل  -1مقایسه میانگین دانسیته کاغذهای دستساز و گروهبندی آنها
كاربرد مستقل نانوالیاف سلولزی سبب كاهش دانسیته
نسبت به نمونه شاهد شده است كه علت آن را میتوان
ماندگاری كمتر نرمه الیاف سلولزی ذكر نمود .ولی استفاده
تركیبی نانوالیاف سلولزی با نشاسته كاتیونی سبب افزايش
معنیدار دانسیته نسبت به استفاده مستقل نانوالیاف
سلولزی شده است .بهعبارتديگر پس از اتصال نرمهها به
الیاف توسط نشاسته كاتیونی ،كوچکی ابعاد ذرات نانوالیاف
سلولز امکان نفوذ به درون شبکه تشکیلشده توسط
نشاسته كاتیونی را فراهم نموده و چگالی بار زياد اين
ذرات منجر به تراكم بیشتر ساختار كاغذ شده است.
صافی سطح
صافی سطح كاغذ از ويژگیهای مهم ساختاری آن
است كه در بسیاری از كاربردها بخصوص برای چاپ
پذيری بهتر و كیفیت بیشتر چاپ از اهمیت
قابلمالحظهای برخوردار است [ .]16اثر مواد افزودنی بر
صافی سطح كاغذها نیز در سطح اعتماد  95درصد
معنیدار است (جدول  .)2كمترين صافی سطح مربوط به

 0/07درصد پلیآكريل آمید با میانگین  4/93ثانیه (گروه
 -aشکل  )2و بیشترين صافی سطح مربوط به تیمارهای
تركیبی حاوی  3درصد نانوالیاف سلولزی است (گروه -e
شکل  .)2اين ويژگی بسیار متأثر از میانگین طول الیاف
سلولزی و وجود نرمههای سلولزی و تثبیت آنها در شبکه
كاغذ و كیفیت شکلگیری آن است؛ ازاينرو در يک
تركیب مشخص بهنوعی عملکرد مواد افزودنی را در
سوسپانسیون خمیركاغذ مشخص میكند .برای مثال؛
دلمه شدن ذرات ريز الیاف سلولزی (مثل نانوالیاف
سلولزی) میتواند باعث بهبود صافی سطح كاغذ شود
[ .]17مشابهت نانوالیاف سلولزی و الیاف به يکديگر و
افزايش ماندگاری نرمهها از طريق بهبوددهندههای اتصال
آنها و قرار گرفتن در فضای خالی بین الیاف ،موجب
افزايش صافی سطح كاغذ میگردد كه میتواند ازنظر
كیفیت بهتر چاپ مطرح باشد .افزودن نشاسته كاتیونی و
نیز پلیاكريلآمید كاتیونی بهصورت مستقل ،موجب
كاهش صافی سطح كاغذها شده است كه میتواند ناشی از
پراكنش غیريکنواخت آنها در سطح باشد.
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شکل  -2مقایسه میانگین صافی سطح کاغذهای دستساز و گروهبندی آنها

مقاومت به عبور هوا
شکل  3میانگین تغییرات مقاومت به عبور هوا را برای
 7نوع كاغذ دستساز نشان میدهد .میانگینهای مقاومت
به عبور هوا توسط گروهبندی دانکن در  4گروه مستقل
قرارگرفته است .مقاومت به عبور هوا ساختار داخلی كاغذ
را بهطور غیرمستقیم نشان میدهد .چگونگی توزيع مواد
افزودنی و الیاف ،نرمههای الیاف و كیفیت شکلگیری
كاغذ میتوانند بر آن تأثیرگذار باشند [ .]18عموماً با
بهبود كیفیت شکلگیری ،مقاومت كاغذ به عبور هوا

كاهش میيابد .میانگینهای اين مقاومت در همه تیمارها
نسبت به شاهد افزايشيافته است كه بیشترين مقدار
مربوط به استفاده از  %3نانوالیاف سلولزی است و علت آن
میتواند به كاهش خلل و فرج كاغذ مربوط باشد كه
موجب كاهش عبور هوا در كاغذ میشود .در صورت
پراكنش مناسب ذرات نانوالیاف سلولزی ،نفوذپذيری در
برابر هوای كاغذ كاهش میيابد [ .]19افزايش زياد اين
مقاومت در كاغذ میتواند موجب اختالل در عملکرد
قسمتهای برداشت كاغذ در تغذيهكننده ماشین چاپ
میشود.

شکل  -3مقایسه میانگین مقاومت عبور هوا کاغذهای دستساز و گروهبندی آنها
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شاخص مقاومت کششی
مقاومت كششی كاغذ متأثر از دو فاكتور كلیدی شامل
مقاومت ذاتی الیاف و مقاومت پیوند بین الیاف و
انعطافپذيری الیاف است .اين مقاومت ازجمله مهمترين
ويژگیهای كاربردی انواع كاغذ و مقوا بوده كه متأثر از
مقاومت داتی الیاف ،تعداد و مقاومت اتصاالت بین لیفی و
شکلگیری كاغذ است [ .]20نوع و میزان افزودنیهای
پايانه تر كاغذسازی بر توزيع اجزای دوغاب و در پی آن
شکلگیری كاغذ ،تعداد و مقاومت پیوندها مؤثر بوده كه
بهواسطه نقش اين مواد در دلمه سازی ،آبگیری و پیوند
يابی است [ .]20بهطوركلی استفاده از نشاسته كاتیونی
موجب بهبود مقاومت كششی ،تركیدن و پاره شدن كاغذ
میشود ،لیکن مقدار استفاده از اين افزودنی و نیز نوع
خمیركاغذ در میزان اين بهبود نقش مهمی دارد [.]21
استفاده از نشاسته كاتیونی بهطور مستقل موجب افزايش
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اين شاخص نسبت به نمونه شاهد شده است و طبق گروه-
بندی دانکن میانگین آن در گروه مستقل  dقرار گرفت.
بیشترين میانگین شاخص مقاومت كششی مربوط به
استفاده از  %15خمیر الیاف بلند است (گروه  .)eالیاف
بلند به دلیل مقاومت كششی ذاتی زياد بهويژه وقتیكه
پااليش میشوند موجب بهبود اين مقاومت میشوند.
استفاده از نانوالیاف سلولزی بهصورت مستقل موجب
كاهش اين مقاومت شده است .به دلیل عدم وجود سیستم
جوهر زدايی در شركت اترک و وجود ذرات جوهر در
خمیركاغذ مورداستفاده ،احتماالً پیوند و استقرار ذرات
نانوالیاف با الیاف خمیركاغذ پايه مناسب نبوده است [.]21
در اين خصوص ،گزارشهايی مبنی برافزايش شاخص
مقاومت كششی كاغذهای باطله اداری و كاغذ فتوكپی با
جوهر زدايی خمیركاغذ آنها منتشرشده است [ 21و .]22

شکل  -4مقایسه میانگین شاخص مقاومت کششی کاغذهای دستساز و گروهبندی آنها

شاخص مقاومت به ترکیدن
مقاومت به تركیدن ازجمله مقاومتهايی است كه به
طول الیاف و میزان پیوند بین آنها بستگی دارد ولی
بیشتر تحت تأثیر اتصال بین الیاف است [ .]23شکل 5
میانگین تغییرات شاخص مقاومت به تركیدن برای  7نوع
كاغذ دستساز را نشان میدهد .گروهبندی دانکن
میانگینهای دادههای شاخص مقاومت به تركیدن را در 5
گروه مستقل قرار داده است .اين شاخص با افزودن
تركیبی نشاسته كاتیونی و نانوالیاف سلولزی بیشترين
افزايش را نسبت به نمونه شاهد نشان داده است .رضايتی

و همکاران ( )1397نیز اثر افزودن  %1نشاسته كاتیونی و
 %3نانوالیاف سلولزی را در توالیهای دوتايی بیشتر گزارش
نمودهاند [ .]24افزودن ابتدا بسپار كاتیونی موجب پل زدن
بیشتر بسپار بین الیاف میشود بهطوریكه با افزودن
نانوالیاف ،نانو ذرات آنیونی در میان شبکه بسپار  -الیاف
جای میگیرند .اگر ابتدا نانو ذرات آنیونی افزوده شود ،پس
از افزودن بسپار كاتیونی ،موقعیتهای كاتیونی موجود در
رشتههای بسپار بیشتر توسط نانو ذرات اشغال میشود تا
الیاف و سهم پلزنی بسپار بین الیاف كمتر میشود [.]25
احتماالً به همین دلیل افزودن كاتیون در ابتدا ،مقاومت به
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تركیدن كاغذ را بیشتر افزايش میدهد .ازآنجايیكه نشاسته
بهواسطه بار كاتیونی سازگاری و تمايل خوب و باالئی با
سطح آنیونی الیاف سلولزی دارد؛ برقراری پیوندهای
الکترواستاتیکی تسهیل میشود [ .]26درواقع سازگاری و

تمايل خوب و باالی نشاسته كاتیونی با سطح الیاف
سلولزی باعث برقراری اتصاالت كوواالنسی امیدی ،يونی و
هیدروژنی تسهیل میشود و تأثیری بیش از افزودن %15
الیاف بلند را از خود بهجای میگذارد (گروه .)c

شکل  -5مقایسه میانگین شاخص مقاومت به ترکیدن کاغذهای دستساز و گروهبندی آنها

شاخص مقاومت به پارگی
اين ويژگی ازجمله پارامترهای مورد ارزيابی كیفی
كاغذ و مقوا ،بهويژه در كاربردهای بستهبندی است .عوامل
اصلی تأثیرگذار در اين مقاومت كاغذ شامل میانگین طول
و قطر الیاف و نیز مقاومت ذاتی الیاف بهكاررفته در تولید
كاغذ است كه البته میزان پیوند يابی اجزا و نیز جهت
يافتگی آنها در ساختار كاغذ نیز تأثیرگذار هستند [.]27
در مورد مقاومت به پاره شدن اولويت تأثیرگذاری با طول
الیاف و مقاومت خود الیاف است؛ اما درصورتیكه اين دو
عامل شرايط ثابتی داشته باشد ،وضعیت پیوندهای بین
لیفی برافزايش اين مقاومت نیز تأثیر مثبتی دارد [ .]8در
شکل  6میانگین تغییرات اين شاخص برای  7نوع كاغذ
دستساز ديده میشود كه توسط گروهبندی دانکن در 4
گروه مستقل قرارگرفتهاند .در تمام تیمارها بهغیراز كاربرد

مستقل و تركیبی پلیآكريل آمید كاتیونی ،شاخص پارگی
كاغذ دستساز بیشتر از تیمار شاهد است .وجود ذرات ريز
جوهر و نیز ذرات آنیونی 1در خمیركاغذ آخال سفید می-
تواند بر مقاومت به پاره شدن اثر منفی گذارد .بیشترين
شاخص پارگی همانند شاخص كششی با افزودن %15
الیاف بلند حاصلشده است .با افزودن نشاسته كاتیونی به-
صورت مستقل و تركیبی ،مقاومت به پاره شدن نیز
افزايشيافته كه دلیل آن میتواند احیای نقاط ازدسترفته
در سطح الیاف بازيافتی باشد .نشاسته كاتیونی توان اتصال
بین الیاف بازيافتی را افزايش میدهد كه در نهايت باعث
بهبود اين شاخص میشود [ .]28افزودن  0/75درصد
نشاسته كاتیونی بهصورت مستقل و نیز در تركیب با %3
نانوالیاف سلولزی توانسته است نقش مؤثر و قوی خود را
در افزايش اين شاخص ايفا نمايد.

Anionic trash

1
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شکل  -6مقایسه میانگین شاخص مقاومت به پاره شدن کاغذهای دستساز و گروهبندی آنها

میکرو گرافهای نشرمیدانی کاغذهای دستساز
()FE-SEM
میکرو گرافهای زير ،ساختار كاغذهای دستساز
ساخته شده از خمیركاغذ بدون افزودنی (الف) ،با افزودن
 15درصد الیاف بلند وارداتی (ب) ،با افزودن  %3نانوالیاف
سلولزی و  0/75درصد نشاسته كاتیونی (ج) و  %3نانوالیاف
سلولزی و  0/07درصد پلیآكريل آمید كاتیونی (د) را
نشان میدهد (شکل  .)7ظاهراً با افزودن نانو سلولز به
همراه نشاسته كاتیونی يا پلیآكريل آمید كاتیونی خلل و فرج
كاغذها كاهشيافته است .افزودن ذرات با ابعاد نانو باعث پر
شدن خلل و فرج بین الیاف كاغذ شده و در نتیجه باعث
كاهش قابلیت آبگیری از ورقه كاغذ میشود [ 24و ]29
كه اين موضوع میتواند بر سرعت ماشین كاغذ اثر منفی
گذارد.

نتیجهگیری
نتايج اين تحقیق نشان داد كه استفاده از  4نوع
افزودنی بهصورت مستقل و تركیبی میتواند اثرات متفاوتی
بر خواص خمیركاغذ تهیهشده از آخال سفید بگذارد.
دانسیته ظاهری يکی از شاخصهای پیشبینی مقاومت-
های كاغذ است كه با بهبود اتصاالت بین الیاف ،افزايش
میيابد [ .]30با افزودن نشاسته كاتیونی بهصورت مستقل
و تركیبی ،دانسیته كاغذهای دستساز افزايشيافته است
كه به دلیل افزايش سطح تماس و پیوندهای بین لیفی و

در نتیجه تقويت شبکه بین الیاف سلولزی است [.]31-32
بیشترين صافی سطح مربوط به تیمارهای تركیبی
نانوالیاف سلولزی است كه میتواند موجب بهبود چاپ
پذيری سطح كاغذ و كاهش نیاز به اندود زنی شود ،اما
افزايش مقاومت به عبور هوا و نیز كاهش قابلیت آبگیری
ورقه كاغذ با افزودن نانوالیاف سلولزی ،میتواند باعث بروز
مشکالتی در ماشین چاپ و ماشین كاغذ شود .بیشترين
شاخص مقاومت كششی ،تركیدن و پاره شدن كاغذهای
دستساز با افزودن  %15خمیر الیاف بلند حاصلشده
است .پسازآن ،استفاده از  0/75درصد نشاسته كاتیونی
نیز بهصورت مستقل موجب بهبود هر سه مقاومت مذكور
نسبت به ساير تیمارها شده است .استفاده از خمیركاغذ
الیاف بلند و نیز نشاسته كاتیونی بهصورت مستقل برای
بهبود خواص مختلف كاغذهای بازيافتی تهیهشده از آخال
سفید میتواند ضمن ايجاد ارزشافزوده ،مزايای مختلفی را
نیز به شرح فوق به همراه داشته باشد .با توجه به اينكه
آخال مصرفی در كارخانه اترک به دلیل عدم وجود
سیستم جوهر زدايی ،همواره دارای مقاديری از ذرات ريز
جوهر است ،شايد عدم ايجاد تأثیر مثبت پلیاكريلآمید
كاتیونی بر خواص كاغذهای دستساز را بتوان بهاينعلت
دانست .میکرو گرافهای ساختار كاغذ در تیمارهای
مختلف در مقايسه با نمونه شاهد ،حاكی از كاهش خلل و
فرج كاغذهای دستساز با افزودن نانوالیاف سلولزی است
كه میتوانند اثر منفی بر سرعت ماشین كاغذ بگذارد.
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 درصد الیاف بلند وارداتی15  میکرو گرافهای ساختار کاغذهای دستساز (الف) بدون افزودنی (ب) با-7 شکل
 درصد0/07  درصد نانوالیاف سلولزی و3  درصد نشاسته کاتیونی (د) با0/75  درصد نانوالیاف سلولزی و3 (ج) با
پلیآکریل آمید کاتیونی
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The effect of different additives on the properties of handsheet prepared from
office waste paper

Abstract
This study was performed in order to compare the
independent and combined effects of four types of additives
including cellulose nanofibers, cationic polyacrylamide,
cationic starch, and imported long fiber pulp in the handsheet
prepared from office waste paper. Independent treatments
included the addition of 15% long fiber pulp, 3% cellulose
nanofibers, 0.75% cationic starch and 0.07% cationic
polyacrylamide. Combination treatments included firstly
addition of 0.75% starch and then 3% cellulose nanofibers,
and also 0.07% cationic polyacrylamide and 3% cellulose
nanofibers. Handsheets with grammage of 60 g/m2 were
made from seven furnishes and finally the physical,
mechanical and microscopic structures of the handsheet were
investigated. The results showed that addition of long fiber
pulp, cationic starch, cationic polyacrylamide and cellulose
nanofibers slightly reduced the density of handsheets
compared with the control. The highest surface smoothness
was achieved using combined treatments of cellulose
nanofibers, which could improve the printability of the paper,
but decreasing the air permeability and reducing the water
drainage of the sheet by adding cellulose nanofibers could
cause problems on paper and printing machines. Tensile, burst
and tear indices of handsheets had the highest increase by the
addition of 15% long fiber pulp, and then using 0.75%
cationic starch improved the strength compared with other
treatments. Electron microscopy images showed a relative
reduction of porosity in the handsheets made from cellulose
nanofibers, which could have negative effects on water
drainage of recycled pulp.
Keywords: Office waste paper, cellulose nanofibers, cationic
starch, cationic polyacrylamide, paper strength.
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