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استفاده از پلیآمیدوآمین اپیکلروهیدرین به همراه نانوالیاف سلولزی و کربوکسی متیل سلولز
برای بهبود مقاومت کششی تر لیوان کاغذی

چکیده
امروزه با معرف ی م اا افوو ی جدی د و ا اس اتااهاا حق ی ا ه زمین بهب ا
ویژگیاای کاغذ ب طاه گسار ه ه جریان اس ک ب ا ا دف ک اا اوین اا و
سایابی ب تااص مناسبحر ا جام میشا  .یکی از ماا ی ک برای بهبا م اوم حر
کاغذ اسافا ه میشا پلیآمیدوآمیناپیکل روای دهین ( )PAEاس ک اس افا ه از
م ا یر زیا آن عالوه بر اینک از ظر اقاصا ی ب صرف یس م یحاا د مش کالحی
سیسامی ظیر چسبندگی ها ایجا کند .ب امین منظاه جه ک اا مص رف ای ن
ما ه و بهبا م اوم حر کاغذ ساتا شده از باگاس ه ای ن حق ی ق از م اا کمک ی
ما ند ا االیاف س لالو ( )CNFو کرباکس ی مای ل س لالو ( )CMCاس افا ه ش ده و
بهارین حیماهاا ک بیشارین م اوم حر ها اشا ا د معرفیشدها د .ب رای ا دازهگیری
ه آب م ط ر  25هج
م اوم حر ابادا کاغذاای س س از ب م د  10قی
سا ایگرا غاط وه شد د و سپس آزم ان کش هوی ما اای کاغ ذ س س از
صاه گرف  .ه این حق یق با برهسی  30حیماه ب ا اف وو ن  CMC CNFو PAE
ب طاه مجوا و حرکیبی مشخص شد ک افوو ن این ماا ب صاه حکی ح ث یر بس یاه
کماری بر م اوم کششی حر میگذاه اما افوو ن  CNFو  CMCب ام راه PAE
باعث بهبا قابلحاجهی ه م اوم کششی حر کاغذ میشا  .یکی از بهارین حیماهاا
جه سارسی ب شاتص م اوم کششی حر باال حرکیب  3هصد  PAEو  2هصد
 CMCاس ک باعث حفظ  18هصدی م اوم حر کاغذ س ساز سب ب حال
تشک آن شده اس ضمن اینک چسبندگی اشی از  PAEبر هوی حاهی کاغذسازی
و جداهه مخون کاغذساز ه این سطح مشااده شده اس  .امچنین حرکیب  3هصد
 PAEو  1هصد  CMCسبب حفظ  16هصدی شاتص م اوم تشک ه حال حر
شده و امچنین سب ب افوو ن  2هصد  CMCسبب اف کمار هج هوا ی ش ده
اس بنابراین بهارین حیماه مناخب برای افوای م اوم کششی حر معرفی میشا .
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واژگان کلیدي CMC PAE CNF :کاغذسازی م اوم حر کاغذ.

مقدمه
تقویت مقاومت کششی تر کاغذ
كاغذ عامل اصلی تمدن بشر طی دو هزار سال گذشته
بوده است و ارتباط بسیار نزديک ما با اين ماده سبب شده

است تا آن را مادهای با پیچیدگی خاص ندانیم اما اين
تصور از حقیقت به دور است .گاهی در پايانه تر ،بعضی از
مواد افزودنی مانند بسپار طبیعی و مصنوعی به خمیركاغذ
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اضافه میشود تا خواص فیزيکی كاغذ را بهبود دهند.
افزودنیهای مؤثر بر مقاومت درونی كاغذ شامل بسپارهای
طبیعی (نشاسته تغییرنیافته ،نشاسته تغییريافته و صمغ-
ها) ،مشتقات سلولز (كربوكسی متیل سلولز ،همیسلولز) و
بسپارهای سنتزی (بسپارهای فنولی ،پلیآمینها ،پلی-
اكريلآمیدها ،رزين اوره فرمالدهید ،رزين مالمین-
فرمالدهید ،پلیآمیدها) است كه ازاينبین سه تركیب آخر
بسپارهای سنتزی عمدتاً برای حفظ مقاومت كاغذ تر به
كار میروند [ .]1تقويت كاغذ در حالت تر يک نیاز مهم در
صنعت كاغذ است ،زيرا عوامل مقاومت تر امکان ساخت
انواع درجات كاغذ و محصوالت آن را فراهم میسازند.
مهمترين سطح كاربرد آنها در تولید انواع كاغذهای
بهداشتی ازجمله ظروف يکبارمصرف ،دستمالكاغذی
دست و صورت ،حوله آشپزخانه و دستمالسفره و ساير
محصوالت است [ .]2حوزه مهم ديگر از كاربرد عوامل
مقاومت تر در بستهبندی مايعات خوراكی در كارتن
آبمیوه و شیر ،كیسههای حامل و ساکهای كاغذی،
جعبههای مقوايی حملونقل میوه ،گوشت و موارد ديگر
است .همچنین عوامل مقاومت تر در مصارف ويژه مانند
چای كیسهای ،فیلترهای آب و روغن و هوا ،برچسب

بطری ،كاغذ اسکناس ،كاغذديواری و پوستر استفاده
میشوند [ .]2ظروف يکبارمصرف بنا به موارد كاربرد
میتوانند بهعنوان محصول واسطهای يا مصرفی تلقی
گردند در مواردی كه اين ظروف برای بستهبندی مربا،
خامه ،سرشیر ،عسل ،ماست و .مصرف میشوند ،جنبه
محصول واسطهای را دارند كه در حمل بهداشتی و توزيع
اينگونه مواد غذايی دخیل میباشند و چنانچه از اين
ظروف بر روی میز غذا و يا اغذيهفروشی و رستورانها
بهعنوان وسیله توزيع غذا ،بستنی و نوشابه استفاده شود،
جنبه كاالی مصرفی را پیدا میكند .استفاده از ظروف
يکبارمصرف مانند لیوان كاغذی برای نگهداری و عرضه
مايعات ضروری است .يکی از موادی كه برای بهبود
مقاومت تر كاغذ استفاده میشود پلیآمیدوآمین
اپیكلروهیدرين (PAE)1است .بهمنظور ارائه مقاومتتر،
رزين  PAEبايد در سطح الیاف كاغذ حفظ شود .مکانیسم
اصلی اين ماندگاری جاذبه يونی بین گروههای كربوكسیل
آنیونی در سطح الیاف و گروههای كاتیونی آزتیدينیوم2از
رزين  PAEاست .پس از حفظ رزين  PAEبر روی الیاف و
تحکیم الیاف درون شبکه تر در بخش توری ماشین كاغذ،
رزينها مقاومت تر كاغذ را از طريق مکانیسم اتصال عرضی
همگن و يا اتصال عرضی دوتايی به وجود میآورند [.]2

شکل -1تیمار کاغذ با  PAEدر طی اتصال عرضی همگن و دوتایی []3

1-Polyamideamine epichlorohydrin
2-Azetidinium
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تحقیقات ديگر پژوهشگران نشان داده است كه
استفاده از كربوكسی متیل سلولز( )CMC1در كنارPAE
سبب تشکیل يک كمپلکس پلیالکترولیتی در
سوسپانسیون خمیركاغذ میشود كه عاملی برای افزايش
بیشتر مقاومت تر كاغذ نسبت به حالتی است كه از PAE
بهصورت تنهايی استفادهشده است [ .]4كربوكسی متیل
سلولز ابتدا در آلمان كشف شد و سپس در آمريکا و
پسازآن در ساير كشورهای غربی گسترش يافت .اين ماده
به دو صورت صنعتی و غذايی استفاده میشود [.]5
کربوکسی متیل سلولز
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در اين تحقیق تالش میشود با افزودن  CMCو
ماندگاری و واكنشپذيری الیاف با  PAEافزايش يابد كه
درنهايت موجب افزايش مقاومت تر كاغذ شود .درنهايت
مقادير بهینه هريک از اين مواد تعیین شده است .الزم به
ذكر است به دلیل مشکالتی كه استفاده بیشتر  PAEدر
ساخت كاغذ به وجود میآورد [ ]13،14در اين تحقیق
امکان استفاده از مواد كمکی مانند  CMCو  CNFبرای
افزايش بیشتر اين شاخص ضمن استفاده محدود  PAEنیز
موردبررسی قرار گرفته است.
CNF

مواد و روشها

اصلیترين واكنش شیمیايی در تولید محصول
كربوكسی متیل سلولز واكنش قلیايی نمودن سلولز با قلیا
برای تولید سلولز قلیايی ،سپس واكنش اتری نمودن سلولز
قلیايی با منو كلرو استیک اسید است[.]5
استفاده از كربوكسی متیل سلولز در ساخت كاغذ
سبب میشود پیوندهای ضعیف بین فیبريلهای به هم
متصل شده شکسته شود و پايداری الکترواستاتیکی در
فیبريلها ايجاد گردد .درواقع اين مکانیسم سبب
پراكندهتر شدن فیبريلها در سطح الیاف شده درنتیجه
سبب افزايش سطح اتصال بین الیاف میشود[ .]6از طرفی
استفاده از كربوكسی متیل سلولز سبب يکنواختی
سوسپانسیون خمیركاغذ و بهبود عملکرد  PAEمیشود.
علت آن نیز میتواند تشکیل كمپلکس بین پلیمرهای
آنیونیCMCو كاتیونی  PAEموجود در سوسپانسیون و
افزايش جذب و ماندگاری مواد افزودهشده در سطح الیاف
باشد[ .]7،8در اين تحقیق امکان استفاده از مواد ديگر
مانند نانوالیاف سلولزی( ،)CNF2برای افزايش شاخص
مقاومت تر ضمن استفاده محدود  PAEو همچنین
مقايسهای بین عملکرد اين دو ماده در كنار استفاده از
 PAEنیز موردبررسی قرار گرفته است .افزودن  CNFو
 CMCهمراه  PAEباعث بهبود در شاخص مقاومت
كششیتر كاغذ میشود كه دلیل آن میتواند افزايش
پیوندهای بین الیاف باشد بهطوریكه  CNFمشابه CMC
موجب افزايش جذب  PAEو درنهايت بهبود بیشتر
مقاومت كششی تر كاغذ میشود[.]9،10

در اين بررسی  PAEبهعنوان عامل مقاومت تر و
 CMCو  CNFبهعنوان يکنواخت كننده سوسپانسیون،
افزاينده اتصاالت بین لیفی و بهبود مقاومت تر كاغذ
استفاده شد .در اين تحقیق ،خمیركاغذ رنگبری شده
باگاس از كارخانه كاغذ پارس تهیه گرديد .درجه روانی
خمیركاغذ مذكور  440میلیلیتر بود .نانوالیاف سلولزی
تهیهشده بهروش سوپر آسیاب3از آلفاسلولز سوزنیبرگان از
شركت تعاونی دانشبنیان نانو نوين بسپار تهیه شد.
همچنین بسپار PAEبا غلظت  12/5درصد از شركت
محصوالت كاغذی لطیف واقع در كرج تهیه شدCMC .
مورداستفاده در اين تحقیق از شركت كرهای بانام تجاری
دوكسان4تهیه شد .سوسپانسیون  CNFو  CMCبه ترتیب
با غلظت  0/3و  0/5درصد از ماده اولیه كه به ترتیب
بهصورت ژل و پودر سفیدرنگ بودند ضمن رقیقسازی با
آب مقطر ساخته شد و در طول زمان استفاده با كمک
مگنت در حال چرخش بهصورت ماليم بود.
برای تهیه كاغذهای تركیبی با افزودنیهای مختلف
ابتدا بسپار  ،PAEسپس  CMCو درنهايت  CNFبه
سوسپانسیون اضافه شد .بسیار متداول است كه ابتدا پلی
الکترولیت با جرم باال به خمیركاغذ رقیق اضافه شود و
پس از اتصال به سطوح الیاف و تشکیل حلقهها و دمهای
انتهايی مورد برش هیدرودينامیکی قرار گیرد سپس ذرات
آنیونی ريز به سیستم افزوده شود [ .]15به اين منظور،
ابتدا  PAEبا خلوص  12/5درصد به سوسپانسیون اضافه و

3-Carboxymethyl cellulose
4-Cellulosic nanofibers

5- Super Grinder
6- DUKSAN
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به مدت  4دقیقه با دستگاه همزن با  2000دور در دقیقه
هم زده شد .سپس سوسپانسیون تهیهشده از ( CMCبا
غلظت  0/5درصد) به سوسپانسیون اضافه شد و به مدت 3
دقیقه با همان دور قبلی هم زده شد .درنهايت
سوسپانسیون ( CNFبا درصد خشکی  )0/3كه از قبل
آماده شده بود ،به مقدار الزم به سوسپانسیون خمیركاغذ
اضافه شد و به مدت  3دقیقه ديگر سوسپانسیون حاصل
)با همان دور( هم زده شد .در ادامه مخلوط در داخل
محفظه سیستم ساخت كاغذ دستساز ريخته شد تا
كاغذهای  120gr/m2ساخته شوند.
كلیهی آزمايشها طبق استانداردهای زير از
آيیننامهی  Tappiانجام شد.
ساخت كاغذهای دستساز طبق استاندارد T 205 sp-
02
درجه روانی خمیركاغذ طبق استاندارد T 227 om-04

ضخامت طبق استاندارد
گراماژ طبق استاندارد T410 om-02

T411 om-05

همچنین برای اندازهگیری آزمون كشش تر به روش
اوبوكاتا و همکاران ( )2007ابتدا كاغذهای دستساز به
مدت  10دقیقه در آب مقطر  25درجه سانتیگراد
غوطهور شدند و سپس آزمون كشش روی نمونههای كاغذ
دستساز صورت گرفت [.]12
برای ارزيابی مقاومت تر در اين تحقیق پس از انجام
پیش تیمارهای اولیه از  PAEدر پنج سطح (0،1،2،3،4
درصد) CMC ،در سه سطح ( 0،1،2درصد) و  CNFدر دو
سطح ( 0،3درصد) (همگی بر مبنای وزن خشک الیاف)
هركدام در  6تکرار كاغذ در مقیاس آزمايشگاهی ساخته
شد (جدول  .)1توضیح اينکه با توجه به نتايج  Bragaو
همکاران ( ،)2009مصرف  PAEبرای كاغذهای مختلف
متفاوت است .مصرف حدود  1الی  1/5درصد ويژه كنترل
پارگیهای هنگام چاپ در اثر خیس شدن با جوهر و موارد
مشابه است و برای تأمین مقاومت تر نرمال رزين بین  2تا
 8درصد استفاده میشود.

جدول  -1تیمارهای برگزیده برای آزمون مقاومت تر
سطوح تیمار (درصد مواد افزودنی)
4

3

نوع ماده افزودنی

2

1

0

PAE

2

1

0

CMC

3

0

CNF

نتایج و بحث
شاخص مقاومت کششی تر کاغذهای دستساز
حاوی  CNF ،PAEو CMC

معمووالً شوواخص مقاومووت كششوی توور خمیركاغووذ بووا
افزودن  PAEبه خمیركاغذ افزايش پیدا مویكنود .در ايون
تحقیق بهمنظور افزايش شاخص مقاومت كششی تر كاغوذ
از  30تیموووار بوووا افزودنیهوووای  PAE ،CNFو  CMCدر
سطوح مختلف استفاده شد .برای بررسوی آمواری شواخص
مقاومووت كششووی توور كوول تیمارهووا در  5گووروه مجووزا
موردبررسی قرار گرفت .در گروه اول  5تیمار و نمونه شاهد
موردبررسی قرار گرفتند .با توجه بوه شوکل  ،2گروهبنودی
دانکوون میووانگینهووای تووأثیر افووزودن  CNFو  CMCرا
بهصورت جداگانه و تركیبی در سه گروه مجزا ) )a,b,cقرار
داده است كه داللت بور اخوتالف معنویدار تغییورات ايون

شاخص در تیمارهای موردبررسی دارد .بر طبق اين نتوايج،
استفاده از  3درصد  CNFنسوبت بوه كاغوذ شواهد حواوی
 100درصوود خمیوور شوویمیايی باگوواس ،شوواخص مقاومووت
كششی تر به میزان  28/5درصد افزايش يافته اسوت .ايون
میزان افزايش برای تیمارهای حواوی  1و  2درصود CMC
به ترتیب  21و  25درصد به دست آمد كه ناشوی از افوزايش
سطح ويژه و سطح پیوند نانو ذرات و افوزايش مقاوموت ورک كاغوذ
پس از خشک شدن باشد كه پس از تر شدن مجدد مقاومت خود
را نسبت به نمونه شاهد بیشتر حفظ كرده است ...درصورتیكه با
استفاده تركیبی از  CMCو  CNFنسبت بوه نمونوه شواهد
اختالف معنیداری مشاهده نشود كوه علوت آن مویتوانود
ناشی از افزايش زياد بار آنیوونی و كواهش سوهم الیواف در
خمیركاغذ باشد .بهطوركلی میتوان گفت با توجه به نتايج
بهدستآمده بهترين تیمار اين بخش نسبت به شاهد تنهوا

مجله صنايع چوب و كاغذ ايران ،سال نهم ،شماره  ،2تابستان 1397

 28/5درصد افزايش مقاومت كشش تر ايجواد كورده اسوت
كه تنها  2درصد از مقاوموت خشوک كاغوذ شواهد (مقودار
شاخص مقاومت كششی خشک  39/5نیوتن متور بور گورم
اندازهگیری شوده اسوت) را حفوظ كورده كوه قابولتوجهی
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نیست؛ بنوابراين اسوتفاده از  PAEدر كنوار  CMCو هوم-
چنین  CNFبهعنوان مواد كمکی ،شاخص مقاومت كششی
تر خمیركاغذ را نسبت به حالتی كوه از  PAEبوهتنهايی در
ساختار كاغذ استفادهشده باشد ،افزايش میدهد.

شکل  -2تأثیر اختالط  CMCو  CNFبا خمیرکاغذ شیمیایی باگاس بر شاخص مقاومت کششی تر

در گروه دوم 6 ،تیمار همراه نمونه شواهد موردبررسوی
قوورار گرفتنوود .بووا توجووه بووه شووکل  ،3گروهبنوودی دانکوون
میانگینهوووای توووأثیر افوووزودن  CMC ،PAEو  CNFرا
بهصورت جداگانه و تركیبی در  5گوروه مجوزا ))a,b,c,d,e
قرار داده است ،كه داللت بر اختالف معنیدار تغییرات اين
شاخص در تیمارهای موردبررسی دارد .طبق اين نتايج ،بوه
نظر میرسد اسوتفاده از  1درصود  PAEنسوبت بوه كاغوذ
شاهد حاوی  100درصد خمیر شیمیايی باگواس ،شواخص
مقاومت كششی تر به میوزان  83/5درصود افوزايش يافتوه
است .بر اسواس نتوايج بهدسوتآمده اسوتفاده از  3درصود
 CNFو  1درصد  PAEبهصورت تركیبی نسبت بوه حوالتی

كووه  1درصوود  PAEبهصووورت مجووزا در سوواخت كاغووذ
استفادهشده  14/5درصد بیشتر رشد داشته است كوه ايون
رشد نسبت بوه نمونوه حواوی  100درصود خمیور باگواس
رشدی معادل  110درصد داشته است .ابوكاتوا و ايسووگای1
در سال  2007بهبود مقاومت كششیتر ورقههای كاغوذ از
الیاف سلولزی تیمار شوده در محلوول  PAEبوه مودت 10
ثانیه را به دلیل تشکیل پیوند كوواالنسی گروه ازتیودينیوم
از  PAEو گروه كربوكسیل از الیاف سلولزی گوزارش داده-
اند [ .]12بهطوركلی از ايون  6تیموار ،تیموار اسوتفاده از 1
درصد  PAEو  3درصد  CNFبیشترين مقاومت كششی تر
را داشت.

7- Obokata, isogai
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شکل  -3تأثیر  1درصد  1 ،PAEو  2درصد  CMCو  3درصد  CNFبر شاخص مقاومت کششی تر

در گووروه سوووم نیووز  6تیمووار بووه همووراه نمونووه شوواهد
موردبررسی قرار گرفتند ،با اين تفواوت كوه ايون بوار تنهوا
سطح  PAEبه  2درصد افزايش پیدا كرده است .با توجه به
شکل  ،4گروهبنودی دانکون میوانگینهوای توأثیر افوزودن
 CMC،PAEو  CNFرا بهصورت جداگانوه و تركیبوی در 5
گووروه مجووزا ) )a,b,c,d,eقوورار داده اسووت ،كووه داللووت بوور
اخووتالف معنوویدار تغییوورات ايوون شوواخص در تیمارهووای
موردبررسی دارد .بوا افوزايش  PAEبوه  2درصود شواخص
مقاومت كششی تر نسوبت بوه  1درصود  PAEرشودی 41
درصدی داشوته اسوت .هنگوام اسوتفاده از  3درصود CNF
همراه  2درصد  PAEشاخص مقاومت كششی تر نسبت به
حالتی كه  2درصد  PAEبوهتنهايی استفادهشوده افوزايش

 34درصدی داشته است .با افزودن  CMCدر دو سطح  1و
 2درصد بهعنووان مواده كمکوی هموراه  ،PAEدر شواخص
مقاومت كششی تر بهبود معنیداری مشاهده نشوده اسوت.
با توجه به نتايج بهدستآمده به نظر میرسد در سوطوح 1
و  2درصد  CMC ،PAEبهعنوان يک ماده افزودنی كمکوی
كارايی الزم را نداشته است ،درحالیكه انتظار مویرفوت بوا
افزودن  CMCبه خمیركاغذ حاوی  PAEشاخص مقاوموت
كششی رشد قابلتوجهی داشته باشود .بوه ايون دلیول كوه
افزودن  CMCهمراه  PAEبه دلیل افزايش پیوندهای بوین
الیاف باعث بهبود در شواخص مقاوموت كششویتور كاغوذ
میشود [.]10،12

شکل  -4تأثیر  2درصد  1 ،PAEو  2درصد  CMCو  3درصد  CNFبر شاخص مقاومت کششی تر
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در گروه چهارم  6تیمار همراه نمونه شاهد موردبررسی
قرار گرفتند ،با اين تفاوت كه اين بار تنها سطح  PAEبه 3
درصد افزايش پیدا كرده است و همچنین شاخص مقاومت
كششی تر با شاخص مقاومت كششی خشوک كوه معوادل
 39/5نیوتن متر برگرم است مقايسه شده است .با توجه به
شکل  ،5گروهبنودی دانکون میوانگینهوای توأثیر افوزودن
 CMC،PAEو  CNFرا بهصورت جداگانوه و تركیبوی در 5
گروه مجزا ) )a,b,c,d,eقرار داده است كه داللت بر اختالف
معنیدار تغییرات اين شواخص در تیمارهوای موردبررسوی
دارد .همانطور كه مشاهده میشوود بوه نظور میرسود بوا
افزايش  PAEبه سطح  3درصد شاخص مقاوموت كششوی
تر نسبت به نمونه شاهد رشد چشمگیوری معوادل  5برابور
داشته است كه معادل  8/2درصد مقاومت كششوی حالوت
خشک است .درصورتیكه كاغذ شاهد ،تنهوا  1/7درصود از
مقاومت كششی در حالت خشک را حفظ میكند .افوزودن
بووه ترتیووب  1و  2درصوود  CMCسوسپانسوویون دارای 3
درصود  PAEبووه ترتیوب سووبب حفوظ  16و  18درصوود از
مقاومت آن در حالت خشک میشود .در صورت استفاده از
 3درصد  PAEو  3درصد  CNFشاخص مقاوموت كششوی
تر نسبت به حالتی كه  3درصود  PAEبوهتنهايی اسوتفاده
شده است رشد معنیداری معادل  40درصد داشوته اسوت
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كه اين رشد نسوبت بوه شواخص مقاوموت خشوک (39/5
نیوتن متر بر گرم) معادل  12درصد اسوت .بوه عبوارتی در
صورت استفاده از تركیب  3درصد  PAEو  3درصود CNF
كاغذ حاصل در حالت تر تنها قادر بوه حفوظ  12درصود از
مقاومت آن در حالت خشک است .با مقايسه بوین  CNFو
 CMCبه نظر میرسد كه  CMCماده كمکی مناسوبتوری
برای استفاده همراه  PAEبرای افزايش مقاومتتر كاغذ بوا
غلظتهای موجود است .نتايج نشان میدهود كوه افوزودن
 CNFهمووراه  PAEباعووث بهبووود در شوواخص مقاومووت
كششیتر كاغذ مویشوود كوه دلیول آن میتوانود افوزايش
پیوندهای بین الیاف باشد بهطوریكه  CNFمشوابه CMC
موجووب افووزايش جووذب  PAEو درنهاي وت بهبووود بیشووتر
مقاومت كششی تر كاغوذ میشوود [ .]10،12نتوايج نشوان
داده است استفاده از  CMCسبب يکنواختی سوسپانسیون
خمیركاغووذ و پراكنوودگی اجووزار (بوورعکس كلوخووه شوودن)
درنتیجه بهبود عملکرد  PAEمیشود .علت اين بهبود نیوز
میتواند تشکیل كمپلکس بین بسپارهای آنیوونی  CMCو
كاتیونی  PAEموجود در سوسپانسیون و درنتیجه افوزايش
جذب و ماندگاری مواد افزودهشده در سطح الیاف و نرمهها
در ورقه باشد [.]14

شکل  -5تأثیر  3درصد  1 ،PAEو  2درصد  CMCو  3درصد  CNFبر شاخص مقاومت کششی تر

در گووروه پوونجم نیووز  6تیمووار همووراه نمونووه شوواهد
موردبررسی قرار گرفتند ،با اين تفواوت كوه ايون بوار تنهوا

سطح  PAEبه  4درصد افزايش پیودا كورده اسوت و هوم-
چنین شاخص مقاوموت كششوی تور بوا شواخص مقاوموت
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كششی خشک كه معادل  39/5نیوتن متر بور گورم اسوت
مقايسه شده است .با توجه به شوکل  ،6گروهبنودی دانکون
میانگینهای تأثیر افزودن  CMC،PAEو  CNFرا بهصورت
جداگانه و تركیبی در  6گروه مجزا ) )a,b,c,d,e,gقرار داده
است ،كه داللت بر اختالف معنیدار تغییرات اين شواخص
در تیمارهای موردبررسی دارد .همانطور كه مشاهده می-
شود به نظر میرسد با افوزايش  PAEبوه سوطح  4درصود
شاخص مقاومت كششی تر نسوبت بوه نمونوه شواهد (0/7
نیوتن متر بر گرم) رشد چشمگیری معادل  6/7برابر داشته
است كه معادل  11/5درصد مقاومت كششی حالت خشک
است .درصورتیكه كاغذ حاصل دارای هیچ مواده افزودنوی
مقاومتتری نباشد تنها  1/7درصد از مقاومت آن در حالت
خشک را حفظ میكند .افوزودن بوه ترتیوب  1و  2درصود
 CMCسوسپانسیون دارای  4درصد  PAEبه ترتیب سوبب
حفظ  18و  22درصد از مقاومت آن در حالت خشک می-
شود كوه يوک تركیوب ايوده آل جهوت بواالبردن مقاوموت

كششی تور اسوت ولوی اسوتفاده از مقوادير زيواد 4( PAE
درصد) چسبندگی ايجاد كرد؛ بنابراين میتوان بوا اسوتفاده
از مواد كمکی نظیر  CMCو  CNFضمن كواهش اسوتفاده
از  PAEمشووکالت سیسووتمی نظیوور چسووبندگی ناشووی از
مصرف مقادير زياد  PAEرا كاهش داد .در صورت اسوتفاده
از  4درصوود  PAEو  3درصوود  CNFشوواخص مقاوموووت
كششی تر نسبت به حالتی كوه  4درصود  PAEبوهتنهايی
استفاده شوده اسوت رشود معنویداری معوادل  18درصود
داشته است كه اين رشد نسبت به شاخص مقاومت خشک
معادل  13درصد است .بوه عبوارتی در صوورت اسوتفاده از
تركیب  4درصد  PAEو  3درصود  CNFكاغوذ حاصول در
حالت تر تنها قادر به حفوظ  13درصود از مقاوموت آن در
حالت خشک است .با مقايسه بین  CNFو  CMCبوه نظور
میرسد كه  CMCماده كمکی مناسبتری جهت كاربرد با
 PAEدر غلظتهای موردنظر است ،بهعوالوه  CNFاموروزه
ماده گرانتری نسبت به  CMCاست.

شکل  -6تأثیر  4درصد  1 ،PAEو  2درصد  CMCو  3درصد  CNFبر شاخص مقاومت کششی تر

اثر  CNF ،PAEو  CMCبر درجه روانی کاغذ
با افزودن  CMCو  CNFبوه خمیركاغوذ زهکشوی كوم
میشود و درجه روانی نیز كاهش میيابد .ذرات ريوز CNF
و  CMCزهکشی را سختتر كردند درنتیجه درجوه روانوی
كاهش يافت PAE .ذرات را به هم میچسباند سبب ايجواد
كلوخه میشود درنتیجه زهکشی آسانتر میشود و درجوه

روانی افزايش میيابد .ازآنجاكه صنعت بوه دنبوال افوزايش
سرعت تولید با افوزايش سورعت آبگیوری از سوسپانسویون
خمیركاغذ بر روی توری كاغذسازی است لذا پیشنهاد می-
شود از تركیب يوک درصود  CMCو سوه درصود  PAEدر
ساخت كاغذ استفاده شود چراكه عالوه بر افت اندک درجه
روانی نسبت به نمونه شاهد ،مقاومتتر مطلوبی نیوز ايجواد
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كرده است .استفاده از مقوادير زيواد  PAEهموراه  CMCو
 CNFسبب افت شديد درجه روانی میشوود .از طرفوی بوا
توجه به نتايج بهدسوتآمده (شوکل  )7مشوخص شود كوه
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 CNFدر مقايسه با  CMCموجب افت بیشتر درجه روانوی
شده است.

شکل  -7تأثیر اختالط  3درصد  1 ،PAEو  2درصد CMCو  3درصد  CNFبا خمیرکاغذ شیمیایی باگاس بربر درجه روانی خمیرکاغذ

نتیجهگیری
نتايج نشان داد كه اسوتفاده بیشوتر از  1/5درصود ( PAEبور
مبنای وزن خشک الیاف) میتواند موجب چسوبندگی و يوا عودم
جذب مناسب به سطح الیاف سلولزی شود .در اين صوورت بورای
جذب بیشتر آن میتوان از افزودنیهوای آنیوونی بهوره گرفوت .در
تحقیق حاضر با استفاده از  CMCو  CNFمشاهده شد كه قابلیوت
جذب  PAEدر خمیركاغذ باگاس رنگبری شده كارخانه پارس توا
 3%امکانپذير بووده و موجوب افوزايش مقاوموت بوه كشوش تور
قابوولتوجهی میشووود ولوی در  4درصوود بووا بووروز چسووبندگی بووا
مشکالت جدی مواجه گرديد .بهطوركلی در اين تحقیوق بوا
توجه به مقادير بهدسوتآمده ،تركیوب  4درصود  PAEو 2
درصد  CMCبیشوترين درصود افوزايش شواخص مقاوموت
كششی تر را داشته است ولی به دلیل چسبندگی ناشوی از
مقدار زياد  PAEاين تركیب توصیه نمویشوود .تركیوب 3
درصد  PAEو  2درصود  CMCباعوث حفوظ  18درصودی
مقاومتتر نسبت به حالت خشک آن ( 39/5نیوتن متر بور
گرم) شده است ضمن اينکه چسبندگی ناشوی از  PAEبور

روی توری و داخل مخزن كاغذساز در اين سطح مشواهده
نشده است بنابراين میتواند مناسبترين تركیب برای ارائه
به صنعت باشد .بوا اينوجوود اسوتفاده از  1درصود CMC
بهجای  2درصد آن با توجه بوه اخوتالف جزئوی در حفوظ
مقاومت تر ( 16درصد بهجای  18درصد) میتواند تركیوب
منتخبی باشد ،چراكه افت كمتری از درجه روانی را نسبت
به حالت قبل ايجاد میكند (شوکل  .)7در مقايسوه اثورات
متقابل مثبت بین استفاده تركیبی  PAEبوا  CNFو CMC
نتايج گواه اين است كه اثرات متقابل مثبت بوین  PAEبوا
 CMCدر صورت استفاده از  PAEبوا درصودهای متفواوت،
همواره بیشتر از اثرات متقابل مثبت بین استفاده تركیبوی
 PAEبا  3درصد  CNFدر بهبود مقاومتتر كاغذ اسوت .بوا
توجه به مصرف خمیركاغذ باگاس رنگبری شوده و دسوتیابی بوه
مقاومت تر مطلوب میتوان برای استفاده در ساخت لیوان كاغوذی
توصیه كرد.
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Improving wet tensile strength of paper glass using PAE, CNF and CMC

Abstract
Today, with the introduction of new additives and
nanostructures, investigations have been widely focused on
improving paper properties while decreasing costs. One of the
paper wet strengths is Polyamideamine Epichlorohydrin
(PAE) that using high amounts of it is costly and may cause
some systemic problems such as adhesion. In order to reduce
the consumption of this material and improve bagasse paper
wet strength, cellulosic nanofibers (CNF) and carboxymethyl
cellulose (CMC) were used and the best treatments with the
highest wet strength introduced. To measure paper wet
strength, first, handsheets were immersed in 25ºC distillated
water for 10 minutes, then tensile tests done. In this study, 30
treatments were evaluated including separate and combined
addition of CNF, CMC and PAE. Results showed adding
these materials separately has lower influence on wet tensile
strength, while adding CNF and CMC together with PAE
significantly improved wet tensile strength of handsheets. One
of the best treatments with higher wet tensile index was the
combination of 3% PAE and 2% CMC, which kept 18% of
dry tensile index of paper in wet state, while no sign of
adhesion of materials on paper handsheet maker screen and
cylinder was observed. In addition, the combination of 3%
PAE and 1% CMC kept 16% of dry tensile index of paper in
wet state. This treatment decreased suspension freeness less
than the former one. Thus, it is introduced as the best
treatment which increases wet tensile strength.
Keywords: CMC, CNF, PAE, paper making, paper wet
strength.
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