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اثر نانوالیاف سلولز بر کارایی نشاسته کاتیونی در خمیرکاغذ و کاغذ بازیافتی از کاغذهای باطله
بستهبندی

چکیده
کاربرد افزودنیهای شیمیایی نگرشی کارآمد در بهبود ویژگیهای فرایندی و
فراوردهای کاغذهای بازیافتی بوده که معرفی مواد جدید همیشه مورد چالش و
پرسمان است .نانوالیاف سلولزی ،بهعنوان نانوزیست مادهای با خاستگاه الیاف گیاهی
اخیراً مورد اقبال کاربردهایی متنوع نظیر کاغذسازی بوده که لزوم ارزیابی عملکرد آن
با توجه به تفاوت شرایط دوغابهای خمیرکاغذ را گوشزد میکند .با این هدف ،تأثیر
نانوالیاف سلولز ( 0/15 ،0/1و  0/2درصد خمیرکاغذ خشک) بر عملکرد شناختهشده
نشاسته کاتیونی ( 0/75 ،0/5و  1درصد خمیرکاغذ خشک) ،بهعنوان پرکاربردترین
پلیمر مصرفی در خمیرکاغذ بازیافتی از کاغذهای باطله قهوهای بستهبندی
موردپژوهش قرارگرفت .نتایج نشانداد ،افزودن نانوالیاف سلولز پس از نشاسته
کاتیونی نهتنها منجر به بهبود ماندگاری نشد ،بلکه توانائی نشاسته در بهبود ماندگاری
را نیز پیوسته و متناسب با افزایش کاربرد ،کاهش داده است .نتایج آبگیری دینامیکی
نیز در تائید ماندگاری بوده و کمترین اتالف مواد در کمترین میزان کاربرد نانوالیاف
سلولز بروز یافت .کاربرد منفرد نانو الیاف سلولز درجه روانی را کاهش و افزودن آن
پس از نشاسته نیز بهبود چشمگیر آن را به همراه نداشته و غالباً آن را تنزل داد.
افزودن نانوالیاف سلولز به دوغاب حاوی نشاسته هیچگونه بهبود قابلتوجهی در
مقاومتهای کششی و ترکیدن کاغذ بازیافتی نداشته و مقاومت به پارگی را نیز
کاهش داد .بهطورکلی ،برخالف سامانههای متداول ماندگاری –آبگیری پلیمر
کاتیونی/نانوذرات ،کاربرد نشاسته کاتیونی –نانوالیاف سلولزی از تأثیرگذاری مثبتی بر
ویژگیهای خمیرکاغذ و کاغذ حاصل از بازیافت کاغذهای قهوهای بستهبندی
برخوردار نبوده است.
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واژگان کلیدي :نانوالیاف سلولزی ،نشاسته کاتیونی ،خمیرکاغذ و کاغذ بازیافتی.

مقدمه
بازيافت كاغذهاي باطله بستهبندي ،رايجترين صنعت
بازيافت فراوردههاي سلولزي بهويژه در ايران بوده و كاهش
حجم ضايعات شهري ،ارائه مزاياي اقتصادي و اجتماعی
چشمگیر ،كاهش نیاز به الیاف بکر و درنتیجه بهرهبرداري

كمتر از جنگلها را موجب میشود [ .]1استفاده از پااليش
شديد ،روشی براي جبران افت مقاومتی كاغذ بازيافتی
براي كاربرد دوباره بستهبندي ،از ديرباز موردتوجه بوده كه
عالوه بر آسیب شديد و كاهش چرخه مصرف الیاف،
آبگیري و ديگر ويژگیهاي فرايندي تولید را با چالش
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مواجه میسازد [ .]3-1استفاده از مواد شیمیايی ،مناسب-
ترين راهکار براي بهبود پیونديابی الیاف و بازيابی ويژگیها
بوده و مواد تجاري متعددي نظیر نشاستهها (سومین ماده
اولیه مهم كاغذسازي) و پلی آكريالمید بهطور گستردهاي
استفاده میشوند [ .]5 ،4استفاده از نانومواد در تلفیق با
مواد كاتیونی مزبور در مفهوم مکانیسم مركب ماندگاري-
آبگیري؛ از عملکرد مناسبی برخوردار گشته و ويژگیهاي
مقاومتی ،شکلگیري ،قابلیت آبگیري و میزان ماندگاري را
بهبود و بهرهوري تولید را ارتقا میبخشد؛ تاجائیکه صنايع
كاغذسازي را در زمره پرمصرفترين نانومواد قرار داده
است [ .]7-4استفاده از نانومواد بهويژه نانوالیاف سلولز از
رويکردهاي جديد پژوهشی و نیز ادعايی براي بهبود
ويژگیهاي كاغذ بوده [ ]8كه البته در مقیاس تجاري با
چالشهاي روشنی همچون هزينه باال ،قابلیت پراكندگی و
ماندگاري پايین ،برهمکنشهاي نامطلوب احتمالی ،دانش
ناكافی در رابطه با استفاده مؤثر از آن و  ...نیز مواجه است
[ .]9افزودن نانوالیاف سلولز ( )NFCبه خمیركاغذهاي
رنگبريشده اكالیپتوس براي تولید كاغذ چاپ و تحرير،
حکايت از امکان كاهش پااليش بدون تأثیر منفی بر
ويژگی هاي مکانیکی كاغذ را داشته و بهترين نتايج در
خمیركاغذهاي اندكی پااليششده حاصل گرديده است
[ .]6در پژوهشی ديگر كاربرد نانوالیاف سلولز ( 1و
/)%2نشاسته كاتیونی ( )%1در تلفیقی از خمیركاغذهاي
سوزنیبرگ و پهنبرگ ،افزايش چشمگیر مقاومت كشش،
كاهش ناچیز ضريب پخش نور ،نفوذپذيري هوا ،نرخ
آبگیري و عدمتغییر ماندگاري را به همراه داشت [.]6
مقايسه عملکرد بیوپلیمرهاي نشاسته ،كايتوزان و
كربوكسی متیل سلولز ( )CMCدر ايجاد مقاومت در شبکه
لیفی خمیركاغذ رنگبريشده ،برتري كايتوزان در تمامی
دامنههاي خشکی ،نشاسته كاتیونی در خشکی باالتر از
 %80و  CMCنیز در خشکی باالتر از  %55ورقه كاغذ را
نشانداد [ .]8مقايسه نانوالیاف سلولز با نانوذرات گچ
نشاندهنده برتري نانوالیاف سلولز در خمیركاغذ مکانیکی
بوده و بهواسطه آبدوستی بیشتر نسبت به گچ ،بهبود
مقاومتها و كاهش تخلخل را سبب گرديده است [.]10
مقايسه عملکرد نانوالیاف سلولزي در خمیركاغذ بازيافتی
روزنامه و مجله چاپنشده ،كاهش زمان آبگیري و بهبود

ويژگیها را بسته به مکانیسم اعمالی به همراه داشته است
[ .]11در اين پژوهش و با عنايت به برتري بالمنازع كاربرد
صنعتی نشاسته كاتیونی در پايانه تر كاغذسازي ،سامانه
ماندگاري -آبگیري نانوالیاف سلولز در تلفیق با اين
بیوپلیمر كاتیونی بررسی شد تا عملکرد اين نانوماده آلی
نوين ارزيابی و مشخص گردد.

مواد و روشها
در اين پژوهش از الیاف خمیركاغذ  OCCحاصل از
بازيافت كاغذهاي باطله بستهبندي ،عاري از افزودنی و
واجد درجه روانی (،pH ~ 8 ،320-350 )mL( )CSF1
دماي  16 oCو تهیهشده از جعبه تغذيه ماشین كاغذ براي
ساخت كاغذهاي آزمايشگاهی استفاده گرديد .نانوسلولز
نوع لیفی ( )NFC2و واجد خشکی  ،3/5%میانگین قطر
الیاف  35نانومتر ،خلوص ≤  99 %و پتانسیل زتاي منفی
 ،15-20تولیدي بهروش مکانیکی از الیاف رنگبريشده
كرافت سوزنیبرگ و بهصورت ژل سفیدرنگ از شركت
دانشبنیان نانونوين پلیمر خريداري و پس از رقیقسازي
به خشکی  ،0/1%در سطوح صفر (شاهد) 0/15 ،0/1 ،و
 0/2درصد بر اساس جرم خشک خمیركاغذ بهصورت
منفرد و نیز به همراه بیوپلیمر نشاسته كاتیونی
مورداستفاده قرار گرفت .نشاسته كاتیونی بهصورت پودري
و با  ،pH=5-7درجه استخالف  ،0/035رطوبت ،12%
خاكستر  2%و ويسکوزيته  60-100 cPsاز موجودي
شركت چوب و كاغذ مازندران تهیه و با توجه به نامحلول
بودن در آب سرد ،بهمنظور انحالل بهصورت روزانه پخته و
در سطوح صفر (شاهد) 0/75 ،0/5 ،و  1درصد بر اساس
جرم خشک خمیركاغذ بهصورت منفرد و نیز به همراه نانو-
الیاف سلولز استفاده گرديد .نشاسته كاتیونی فراوريشده
به خمیركاغذ در حال تالطم ( 300-500دور بر دقیقه)
افزوده و پس از  5-10ثانیه ،شدت چرخش به -1000
 800افزايش و پس از كاهش به حدود  500دور بر دقیقه،
نانوالیاف سلولز اضافه گرديد .بالفاصله دوغاب مزبور به
كاغذساز آزمايشگاهی منتقل و مبتنی بر استاندارد sp -02
 TAPPI T205كاغذ تهیه شد .اندازهگیري ويژگیها
- Canadian Standard Freeness
- Nano Fibrillated Cellulose
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مشتمل بر درجه روانی  ،)T227 om -04( CSFشاخص
كشش ( ،)T494 om -01شاخص تركیدن (om -02
 ،)T403شاخص پارهشدن ( ،)T414 om -04گراماژ (-02
 )T410omو ضخامت كاغذ ( )T411 om -05همگی
منطبق بر استانداردهاي آئیننامه  TAPPIانجام گرفت.
ماندگاري در دستگاه DDJ1بر اساس استاندارد cm -00
 ،T261صورت گرفته با اين تفاوت كه جرم مواد عبور يافته
از توري دستگاه مزبور نسبت به جرم كل مواد ،بهعنوان
درصد اتالف مواد گزارش گرديد .دانسیته از تقسیم گراماژ
بر ضخامت كاغذ و ماندگاري كل در كاغذساز آزمايشگاهی
از نسبت جرم خشک كاغذ تولیدي به جرم خشک كل
مواد بهكاررفته در تولید آن (مواد لیفی و افزودنی) محاسبه
گرديد.

نتایج و بحث
در شکلهاي  ،7-1تأثیر كاربرد منفرد و توام
نشاسته كاتیونی و نانوالیاف سلولز بر ويژگیهاي
خمیركاغذ و كاغذ بازيافتی از كاغذهاي باطله بسته-
بندي ( )OCCارائه و تیمار شاهد در سطح صفر
نشاسته كاتیونی و خط روند صفر  NFCنمايان است.
ماندگاری کل خمیرکاغذ

ماندگاري كل ،معیاري از جرم مواد كاغذ مشتمل
بر الیاف ،نرمهها و مواد افزودنی نسبت به جرم مواد
اولیه بهكاررفته در تهیه كاغذ است كه تداعیساز
بهرهوري و نرخ تبديل فرايند تولید است [.]9 ،5
ماندگاري كل خمیركاغذ بر توري كاغذساز
آزمايشگاهی ،با افزايش كاربرد منفرد نشاستهكاتیونی
بهبود چشمگیري يافته و بیشترين جهش در
ماندگاري ،با كاربرد اولین سطح نشاسته ()0/5%
نسبت به عدم كاربرد آن بروز كرده و حدود  %7بهبود
ماندگاري و بهرهوري تولید را سبب گرديد (شکل .)1
نشاسته كاتیونی به دلیل جاذبه الکترواستاتیکی ،بر
سطوح آنیونی الیاف جذب و ضمن برقراري پیوند
هیدروژنی و الکترواستاتیک با گروههاي آنیونی الیاف و
- Dynamic Drainage Jar

1

189

نرمهها ،مانند پلی موجب اتصال و در كنار هم ماندن
اجزا و تشکیل دلمههايی بزرگتر از اجزاي منفرد و
حفظ در ساختار شبکه الیاف در حال آبگیري شده و
افزايش ماندگاري را سبب میگردد .كاربرد منفرد
نانوالیاف سلولز تا سطح  0/1درصد نیز افزايش
ماندگاري ،البته بسیار كمتر از نشاسته كاتیونی را دربر
داشته كه با درنظرگرفتن تفاوت در مقادير اعمالی
آنها ،قابلانتظار است .نانوالیاف سلولز با قرارگیري در
فضاي بین الیاف ،افزايش پیوندپذيري هیدروژنی و نیز
تراكم و ماندگاري الیاف و نرمهها را به وجود میآورد
[ .]12در تیمارهاي تلفیقی نشاسته/نانوالیاف سلولز،
نهتنها نانوالیاف بر ماندگاري اثر مشخص و بارزي
نداشته است ،بلکه كاهش ماندگاري نسبت به
تیمارهاي متناظر منفرد نشاسته را نیز موجب شد.
نکته جالبتوجه ،كاهش هرچه بیشتر كارايی
نگهدارندگی نشاسته ،با افزايش كاربرد نانوالیاف سلولز
است .كاهش مزبور در به دام انداختن و نگهداشتن
اجزاي قابلعبور از منافذ توري ماشین كاغذساز
آزمايشگاهی و تشديد آن با افزايش كاربرد نانوالیاف
سلولز ،احتما ًال ناشی از تشکیل كمپلکس
نشاسته/نانوالیاف باشد كه خنثیكننده بارهاي يکديگر
بوده و كارايی مورد انتظار را بهشدت كاهش میدهد.
همچنین سطح ويژه و بار آنیونی باالي نانوالیاف و در
پی آن افزايش بار آنیونی سوسپانسیون و دافعه ناشی
از آن بین اجزا ،كاهش ماندگاري بهواسطه افزايش
كاربرد نانوالیاف ،قابل تفسیر است.
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شکل  -1تأثیر استفاده از نانوالیاف سلولزی بر عملکرد نشاسته کاتیونی در ماندگاری کل خمیرکاغذ OCC

درصد اتالف مواد در آزمونگر DDJ

با توجه به بغرنجی تعیین درصد مواد عبوريافته از
توري كاغذساز آزمايشگاهی براي تحکیم استداللهاي
نتايج ماندگاري ،از شبیهسازي فرايند در دستگاه آبگیري
دينامیکی ( )DDJاستفاده شد .كاربرد منفرد نشاسته
بهطور چشمگیر و بارزي ،میزان اتالف مواد را كاهش داده
(شکل  )2كه در سازگاري كامل و قابلتعمیم با استدالل-
هاي نتايج ماندگاري است .كاربرد منفرد نانوالیاف نیز از
درصد اتالف مواد كاسته و كاربرد آن پس از نشاسته در
غالب موارد روند مشابه ماندگاري كاغذساز آزمايشگاهی را
رقمزده كه بهصورت كاهش اتالف مواد قابلگزارش است.
نکته جالبتوجه ،برتري سطح  0/1%نانوالیاف در مقايسه با
كاربردهاي باالتر آن و در غالب مقادير نشاسته است كه
همانند مقیاس بزرگتر (كاغذساز) (شکل  ،)1منجر به
حفظ بیشتر مواد در شبکه لیفی ،عبور و اتالف كمتر از
منافذ توري دستگاه است .اين تغییرات همانند و مؤيد
نتايج ماندگاري بوده و كاهش كارايی نشاسته در سطوح
باالي كاربرد نانوالیاف سلولز را نشان میدهد .به عبارتی با
افزايش مصرف نانوالیاف سلولز ،اتالف مواد بیشتر شده كه
ناشی از عدم تعادل بار الکترواستاتیکی دوغاب و بروز
پديدههاي محتمل در پیش گفتهشده است.

درجه روانی خمیرکاغذ
عالوه بر كیفیت سطح الیاف از منظر پذيرش و
نگهداشت آب ،آبگیري در ماشین كاغذ به میزان زيادي
تحت تأثیر شدت و ساختار دلمه 1هاي شکليافته بین
اجزاي سوسپانسیون و نیز سیستم ماندگاري است [.]13
بهبود توان آبگیري خمیركاغذ ،مزاياي بسیاري براي
صنعت كاغذسازي داشته كه میتوان به امکان افزايش
سرعت ماشین ،افزايش تولید ،كاهش مصرف انرژي در
جعبههاي مکشی ،پرسها و خشکكنها و بهطوركلی
كاهش هزينههاي تولید و افزايش بهرهوري اشاره نمود.
كیفیت آبگیري از خمیركاغذ حاوي بیوپلیمرهاي
موردمطالعه در شکل  3آمده كه جهت ارائه بهینه و واضح
نتايج و با توجه به دامنه گسترده تأثیرات ايجادشده ،به
تیمارهاي شاهد و حاوي نانوالیاف منفرد در شکل مزبور
پرداخته نشد .كاربرد منفرد نشاسته كاتیونی افزايش درجه
روانی خمیركاغذ نمونه شاهد ( 350میلیلیتر) تا بیش از
 %40در باالترين سطح كاربرد آن ( 495( )1%میلیلیتر) را
سبب گرديده كه پديدهاي تأيیدشده توسط نتايج پژوهش-
هاي ديگر است [.]13

1

- Floc
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شکل  -2تأثیر استفاده از نانوالیاف سلولزی بر عملکرد نشاستهکاتیونی در میزان اتالف خمیرکاغذ  OCCدر آزمونگر DDJ

تشکیل فالک بین اجزاي دوغاب و درنتیجه آن كاهش
مساحت تماس بین سطوح آبدوست اجزاي دوغاب الیاف
سلولزي كه ماندگاري باالتر ،بهبود شکلگیري و مقاومتها
را نیز سبب میگردد ،توسط رهايش آسانتر آب از
سوسپانسیون اجزاي آبدوست سلولزي و افزايش درجه
روانی قابل تائید و تعمیم است .واضح است كه حضور
پررنگتر عامل مولد و مروج دلمهسازي ،تأثیرگذارتر بوده
كه بهصورت افزايش پیوسته و محسوس درجه روانی
خمیركاغذ ناشی از افزايش كاربرد نشاسته كاتیونی بروز
يافت .فراوانی تشکیل فالکهاي ريز ،متراكم و متعدد و نیز
واجد میزان كمتر آب درگیرشده ،در سطوح باالتر كاربرد
اين بیوپلیمر قابل گزارش است كه پیشتر نیز در سامانه
مبتنی بر نشاسته كاتیونی گزارش گرديده است [ .]13در
نقطه مقابل ،كاربرد منفرد نانوالیاف بهطور معکوسی منجر
به كاهش درجه روانی خمیركاغذ به حدود  325میلیلیتر
شده و تفاوتی نیز بین سطوح نانوالیاف سلولز مشاهده نشد.
رفتار ژلهاي ،قابلیت جذب و نگهداري باالي آب ،باالبردن
ويسکوزيته سوسپانسیون و همچنین قرارگیري نانوالیاف
در حفرات شبکه الیاف سبب كاهش پیوستگی بین حفرات
و كاهش درجه روانی میشود .احتمال گرفتگی جزئی
منافذ توري براثر ماهیت ژلهاي و بسیار ريز نانوالیاف نیز
قابل گزارش است .ديگر نکته جالبتوجه ،پیروي سامانه
مركب از روند سامانه پلزنی نشاسته است كه البته میزان
افزودن نانوالیاف پس از نشاسته ،تأثیر ملموسی بر آبگیري

نداشته و نهتنها بهبود قابلتوجه سهولت جدايش آب را
برجاي نگذاشته ،بلکه غالب ًا تسهیل ايجادشده توسط
نشاسته را در خروج آسانتر آب از نمد در حال شکلگیري
كاغذ ،تحتالشعاع قرارداده و منجر به كاهش درجه روانی
گرديده است.
دانسیته ظاهری کاغذ
در مصارف بستهبندي ،دانسیته جزو مهمترين ويژگی-
هاي فیزيکی كاغذ است كه در تفسیر نتايج و بررسی
میزان فشردگی كاغذ و ساختار فیزيکی آن بسیار
مورداستفاده بوده و انتقال مطلوبتر و بهینه حرارت در
خشکكن را سبب میشود .البته دانسیته باال در كاغذهاي
بستهبندي نامطلوب است ،چراكه كاهش سفتی خمشی را
به همراه داشته و در فرايندهاي كنگرهسازي نیز منجر به
پارگی به هنگام خیسشدن كاغذ میگردد [ .]14دانسیته
كاغذ با پااليش و نیز مواد شیمیايی بهبوديافته كه از
جنبههاي مختلف ،مواد شیمیايی برتر هستند .البته
ماندگاري بیشتر اجزاي دوغاب بهويژه نرمهها موجب
افزايش دانسیته كاغذ میشوند [ .]14 ،9 ،5كاربرد منفرد
نشاسته كاتیونی بهعنوان افزودنی مقاومت خشک بهطور
چشمگیر و روشنی با ايجاد پیوند بین اجزا و تشکیل شبکه
متراكمتر ،دانسیته ظاهري را ارتقا (تا بیش از  )%14و
افزايش مصرف آن از  0/75%به  ،1%بیشترين تأثیر را بر
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شکل  -3تأثیر استفاده از نانوالیاف سلولزی بر عملکرد نشاستهکاتیونی در درجه روانی  CSFخمیرکاغذ OCC

اين ويژگی ساختاري كاغذ در تمامی سطوح منفرد و
يا توأم با نانوالیاف سلولز داشته است .كاربرد منفرد
نانوالیاف نیز بهبود دانسیته را موجب شده كه با دادههاي
ماندگاري سازگار است .چراكه در روند مشابه ،ماندگاري
كاغذهاي حاوي سطوح باالتر كاربرد منفرد نانوالیاف؛ از
میزان ماندگاري كمتري برخوردار گشته كه به مفهوم باقی
ماندن میزان كمتري از نرمه الیافهاي سلولزي در ساختار
كاغذ در حال شکلگیري است .كاربرد نانوالیاف سلولز پس
از نشاسته كاتیونی ،غالب ًا در سطح  0/75%و  1%نشاسته
كاتیونی ،افزايش تراكم و دانسیته كاغذ را به همراه داشته
كه عالوه بر تائید افزايش ماندگاري اجزا ،غلبه جاذبه بر

دافعه الکترواستاتیکی ناشی از كاربرد بیشتر نشاسته
كاتیونی در شبکه شکليافته را نشان میدهد.
بهعبارتديگر پس از اتصال نرمهها به يکديگر و به الیاف
توسط نشاسته كاتیونی ،كوچکی ابعاد ذرات نانوالیاف سلولز
امکان نفوذ به درون ساختار تشکیلشده توسط نشاسته
كاتیونی را فراهم و چگالی بار زياد اين ذرات منجر به
همکشیدهشدن ساختار دلمه میگردد كه با تشکیل دلمه-
هاي اجزا و توزيع متناسب اجزاي ماندگارشده نیز قابل
استدالل است؛ چراكه نتايج تراكم اجزاي دوغاب و نیز
كاهش سطح تماس با آب ،نهتنها افزايش تراكم و دانسیته
كاغذ ،بلکه سهولت آبگیري را نیز فراهم میآورد.

شکل  -4تأثیر استفاده از نانوالیاف سلولزی بر عملکرد نشاسته کاتیونی در دانسیته کاغذ تولیدی از OCC
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مقاومت به کشش
از مهمترين ويژگیهاي كاربردي انواع كاغذ و مقوا بوده
كه متأثر از مقاومت ذاتی الیاف ،تعداد (مساحت پیوند) و
مقاومت پیوند ،كیفیت توزيع اجزا و شکلگیري كاغذ است
[ .]16نوع و میزان افزودنیهاي پايانه تر كاغذسازي بر
توزيع اجزاي دوغاب و در پی آن شکلگیري كاغذ ،تعداد و
مقاومت پیوندها موثربوده كه بهواسطه نقش اين مواد در
دلمهسازي 1،آبگیري و پیونديابی شناخته میشود [.]9
كاربرد نشاسته كاتیونی و افزايش درصد آن در خمیركاغذ
بازيافتی بهطور پیوسته و چشمگیري منجر به ارتقاي
شاخص كشش (تا بیش از  60درصد) گشته كه قابل
پیشبینی و گزارششده در پژوهشهاي پیشین است [.]1
نشاسته كاتیونی بهعنوان ماده افزاينده مقاومت خشک
واجد جرم مولکولی مناسب و خاصیت كاتیونی ،بر سطوح
آنیونی الیاف سلولزي جذب ،حفظ و با آن پیوندهاي
الکترواستاتیکی و هیدروژنی برقرار میكند .پیوندهاي
مزبور بهبود اتصاالت شبکه الیاف را پديدآورده و به دنبال
آن مقاومت كششی بهبود میيابد .كاربرد منفرد 0/2%
نانوالیاف سلولز نیز حدود  %10افزايش مقاومتی را سبب
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شده ،لیکن در سطوح پائینتر كاربرد منفرد آن ،تأثیر
ملموس شاخص كشش مشاهده نشد .نانوالیاف سلولزي به
دلیل سطح ويژه باال و ايجاد درگیري فیزيکی با الیاف
خمیركاغذ ،سبب افزايش پیونديابی هیدروژنی و افزايش
سطح پیوند بین الیاف و درنتیجه استحکام باالتر شبکه
الیاف میگردد .در يک پژوهش ،با كاربرد میکروالیاف
سلولزي در خمیركاغذ باگاس ،بهبود مقاومت خشک و تر
كششی و كاهش مقاومت پارگی گزارش گرديد [ .]15در
پژوهشی ديگر ،افزودن  20درصد نانوالیاف سلولز به
خمیركاغذ باگاس ،منجر به افزايش مقاومت كششی شد
[ .]12كاربرد سطوح مختلف نانوالیاف سلولز ،فقط در
پايینترين سطح نشاسته كاتیونی ( )0/5%تأثیرات متفاوتی
بر شاخص كششی داشته و در سطوح باالتر نشاسته،
كاربرد نانوالیاف سلولز پس از نشاسته ،از تأثیري مثبت بر
شاخص كشش برخوردار نبوده است؛ بنابراين در اين
ويژگی ،سامانه مركب نشاسته كاتیونی/نانوالیاف سلولز از
برتري بر سامانه رايج نشاسته برخوردار نبوده كه با بار
كاتیونی نشاسته در مقايسه با آنیونی نانوالیاف سلولز
تفسیر میشود.

شکل  -5تأثیر استفاده از نانوالیاف سلولزی بر عملکرد نشاسته کاتیونی در شاخص مقاومت به کشش کاغذ تولیدی از OCC

- Flocculation
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مقاومت به ترکیدن
مقاومت به تركیدن كاغذ از عوامل مشابهی با مقاومت
كششی پیروي میكند .شاخص تركیدن براثر نشاسته
كاتیونی بهطور چشمگیري ( )43%افزايش و همانند
شاخص كشش ،بیشترين ارتقا ،بین سطح صفر و 0/5%
مصرف نشاسته كاتیونی مشاهده گرديد و سطوح  0/75%و
 1%در هر دو شاخص كشش و تركیدن ،علیرغم افزايش
چشمگیر از شیب بهبود ماليمتري برخوردار گشتهاند
(شکل  .)6مشابه شاخص كششی ،افزودن منفرد نانوالیاف
سلولز بهبود شاخص تركیدن را موجب شد و در سطح
كاربرد  ،0/2%بیش از  %13ارتقاي شاخص تركیدن را به

همراه داشته است .كاربرد نانوالیاف سلولز تنها در سطح
 0/2درصد پس از نشاسته موجب بهبود غیرملموس
شاخص تركیدن نسبت به كاربرد منفرد نشاسته گشته و
در غالب موارد ديگر تأثیري نداشته است؛ بنابراين و نکته
قابلتوجه ،عدم بهبود بارز شاخص تركیدن كاغذ بازيافتی
از كارتنهاي كنگرهاي كهنه با افزايش سهم نانوالیاف در
حضور نشاسته كاتیونی است؛ كه مشابه روند و تغییرات
بروزيافته در شاخص كشش است .بهعبارتیديگر ،سطوح
موردمطالعه نانوالیاف سلولز نتوانسته ارتقاي چشمگیر
پیونديابی را در حضور نشاسته و در مقايسه با كاربرد
منفرد نشاسته به وجود آورد.

شکل  -6تأثیر استفاده از نانوالیاف سلولزی بر عملکرد نشاسته کاتیونی در شاخص مقاومت به ترکیدن کاغذ تولیدی از OCC

مقاومت به پارهشدن
ازجمله ويژگیهاي كاغذ بهويژه در كاربردهاي بسته-
بندي ،مقاومت به پاره شدن آن بوده و عوامل اصلی مؤثر
نیز شامل میانگین طول ،قطر و مقاومت ذاتی الیاف است
كه میزان پیونديابی اجزا و نیز جهتيافتگی آنها در
ساختار كاغذ نیز تأثیرگذار هستند [ .]1بطوريکه در
خمیركاغذهايی (بازيافتی و مکانیکی) با قابلیت پائین
پیونديابی و تحمل پائین به پااليش ،بهبود شاخص پارگی
از طريق توسعه و افزايش پیوندها امکانپذير است؛ بنابراين
حضور الیافی با میانگین طول و ضخامت كمتر ،كاهش اين
ويژگی را سبب میگردد .در تمامی سطوح مختلف كاربرد

منفرد نانوالیاف سلولز ،شاخص پارگی كاغذ پايینتر از
تیمار شاهد فاقد افزودنی گزارش میگردد (شکل .)7
همچنین با درنظرگرفتن نتايج ماندگاري (شکل ،)1
مشخص میشود كه میزان ماندگاري نیز در تیمارهاي
مورداشاره ارتقاءيافته كه به مفهوم حفظ بیشتر نرمهها در
ساختار كاغذ است؛ بنابراين حضور نانوالیاف و تأثیر آن بر
ماندگارشدن بیشتر نرمههاي الیاف كه در سازگاري با
افزايش ماندگاري كل و نیز كاهش اتالف مواد است،
كاهش میانگین قطر و طول الیاف كاغذ تولیدي را در پی
داشته كه بهصورت تنزل شاخص پارگی كاغذ نمود میيابد.
كاربرد منفرد نشاسته كاتیونی و افزايش میزان كاربرد آن

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

تأثیر قابلتوجهی بر شاخص پارگی نداشته است .با عنايت
به حفظ مقادير بیشتر نرمه در كاغذ ،تنزل و يا تثبیت
شاخص پارگی مورد انتظار است ،لیکن با درنظرگرفتن
پیونديابی ضعیف خمیركاغذهاي بازيافتی ،ماهیت ضعیف
الیاف و ماندگارشدن میزان بیشتر نرمههاي الیاف ،چنین
استدالل میگردد كه نقش پیونديابی بین لیفی در شاخص
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پارگی ،پررنگتر از طول و قطر الیاف بوده و توانسته
حداقل بر كاهش شاخص پارگی ناشی از پايینترآمدن
میانگین طول و قطر الیاف فائق آمده ،در عین حالیکه
نتوانسته بهبود شاخص پارگی را رقم بزند .بهكارگیري
نانوالیاف سلولز پس از نشاسته كاتیونی نیز عمدت ًا تأثیر
بارزي را بر شاخص پارگی كاغذ بازيافتی نداشته است.

شکل  - 7تأثیر استفاده از نانوالیاف سلولزی بر عملکرد نشاسته کاتیونی در شاخص مقاومت به پارهشدن کاغذ تولیدی از OCC

نتیجهگیری
نقش بسزاي نشاسته كاتیونی در بهبود فرايند و
فراوردههاي بازيافتی كاغذي ،شناختهشده و مورد كاربرد
وسیع است؛ لیکن چگونگی و چرائی تأثیر نانوالیاف
سلولزي در كاربرد توأم با آن گزارش نگرديده كه در اين
پژوهش بررسی شد .كاربرد نانوالیاف سلولز پس از نشاسته
كاتیونی در خمیركاغذ بازيافتی ،نهتنها تأثیر افزايشی در
شاخصهاي مقاومتی و دانسیته (بهاستثناي نانوالیاف -
سلولز  )0/2%كاغذ را موجب نشد ،بلکه گاهی كاهش
مقاومتها را نیز سبب گرديد .ويژگیهاي خمیركاغذ نیز
نوسانات گاه افزايشی و گاه كاهشی نسبت به كاربرد منفرد
متداول نشاسته كاتیونی ،در سطوح مختلف كاربرد
همزمان دو بیوپلیمر نشانداد كه سطح بهینه تلفیق آنها،
بسته به ويژگی مدنظر متفاوت بود .بهطوركلی كاربرد
نانوالیاف سلولزي به همراه نشاسته كاتیونی ،نهتنها
برهمکنش مثبت چشمگیري همانند سامانههاي متداول

پلیمر كاتیونی/نانوذرات نداشته است ،بلکه عملکرد نشاسته
كاتیونی در بهبود ويژگیهاي خمیركاغذ و كاغذ را نیز
تضعیف مینمايد .مبتنی بر نتايج اين پژوهش ،بهواسطه
ماهیت بازيافتی و باالبودن میزان آشغالها و نرمههاي
آنیونی و كاتیونخواهی خمیركاغذ قهوهاي و نیز تشابه و
احتماالً تشديد آن با نانوذرات آنیونی سلولزي ،كاربرد
نانوالیاف سلولز نهتنها تأثیر قابلتوجهی بر ويژگیهاي
فرايند و فراورده ندارد؛ و از عملکرد اين افزودنی رايج در
بهبود ويژگیها نیز كاسته است .چراكه دانسیته بار عمدتاً
پائین نشاستههاي كاتیونی متداول ،تنها در میزان سطوح
كاربردي باالتر میتواند جبرانكننده نیاز كاتیونخواهی
باالي سوسپانسیونهاي غنی از مواد حلشده و كلوئیدي
آنیونی باشد.

اثر نانوالیاف سلولز بر كارايی نشاسته كاتیونی در خمیركاغذ و كاغذ بازيافتی از كاغذهاي باطله بستهبندي
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The effect of cellulose nanofibres on cationic starch efficiency in pulp and paper
recycled from packaging waste paper

Abstract
Application of chemical additives is an effective approach
to improve the properties of recycled paper products and
process, which new additives introduction are always under
challenge and question. Recently, Cellulosic Nano Fibers
(CNF) as a nano-bio-material originated from the plant fibers
received a great attention in different area such as
papermaking, which acquainted the performance assessments
regarding to the various conditions of the different furnishes.
With this respect, the effect of CNF (0.1, 0.15 & 0.2% OD
pulp) on the well-known performance of cationic starch (CS)
(0.5, 0.75 & 1% OD pulp), as the most famous polymer used
in papermaking, were studied in the pulp recycled from
packaging brown waste papers. The results showed that
addition of CNF after starch didn’t improve pulp retention,
but also declined starch performance in the recycled pulp
retention improvement, continuously and corresponding to
CNF usage increment. Also, the results obtained from
dynamic drainage jar approved retention data, and the least
pulp loss was occurred at the lowest CNF addition.
Individually addition of CNF decreased the pulp freeness
(CSF) and its addition after starch didn’t positively affect
CSF, significantly; and often decreased it. The CNF addition
to the starch contained pulp had no meaningfully effect on
tensile and burst strengths of the recycled paper and
diminished tear strength, too. Generally, unlike the traditional
retention-drainage
systems
comprising
cationic
polymer/nanoparticles,
the
application
of
cationic
starch/cellulose nanofibers revealed no positive effects on the
properties of pulp and paper recycled from packaging brown
papers.
Keywords: cationic starch, cellulose nanofibers, recycled
pulp and paper.
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