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چکیده
استفاده از نانوالیاف سلولزی بهعنوان افزودنی مقاومتدهنده در بخش پایانه تر ماشین
کاغذ مقاومتهای کلی کاغذ را افزایش میدهد .امّا افزایش قابلمالحظه زمان
آبگیری از سوسپانسیون خمیرکاغذ و کاهش تخلخل و ماتی کاغذ ازجمله
محدودیتهای اساسی بهکارگیری از آن در این بخش کاغذسازی گزارششده است.
در این پژوهش ،تأثیر استفاده از نانوالیاف سلولزی در بخش شکلگیری کاغذ بر روی
ویژگیهای کاغذ سهالیه تهیهشده از الیاف بازیافتی موردبررسی قرار گرفت.
نمونههای الیاف بازیافتی از صنایع خمیر و کاغذ اترک تهیه شد .بدین منظور
خمیرکاغذ پاالیششده و پراکنده نشده به ترتیب برای تهیه کاغذ الیه رویی و دوالیه
دیگر استفاده شدند .از هر یک از خمیرکاغذهای بازیافتی کاغذهای دستساز
استاندارد با گراماژ  40±2گرم بر مترمربع تهیه شد .سپس پاشش نانوالیاف سلولز در
چهار سطح  4 ،2 ،1و  6درصد (بر اساس وزن خشک الیاف) بر روی یک سطح ورقه
تر و متعاقباً مکش مالیم آن با استفاده از دستگاه پاشش نانوالیاف سلولز که در
پردیس علمی تحقیقاتی زیراب طراحی و ساخته شد ،انجام گرفت .با استفاده از
کاغذهای تیمارشده ،کاغذ سهالیه با گراماژ حدود  120±5گرم بر مترمربع تهیه و
ویژگیهای آن مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج کلی نشان داد که پاشش نانوالیاف
سلولز بر روی ورقه در حال شکلگیری ،به ترتیب باعث افزایش شاخصهای کششی
و ترکیدن کاغذ به میزان  33/59و  26/29درصد شده است .این فرآیند بهویژه تأثیر
فراوانی در بهبود مقاومت بین الیههای کاغذ چندالیه دارد که در این نوع کاغذها
بسیار مهم است .بهطوریکه مقدار این مقاومت از حدود  116 J/m2به 217 J/m2
افزایش معنیداری یافته است .تصاویر  SEMتهیهشده از ضخامت کاغذ ،اتصال
بیشتر بین الیهها و فشردگی کاغذ چندالیه را تأیید میکند.
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واژگان کلیدي :الیاف بازیافتی ،کاغذ چندال ،نانوالیاف سلولز ،شکلگیری ،مقاومتت
بین الیهها.

مقدمه
امروزه رقابت زيادی برای بازيافت كاغذهای باطله و
استفاده از آن برای تولید انواع كاغذهای بستهبندی وجود
دارد .بهگونهای كه نرخ بازيافت كاغذ در برخی از

كشورهای توسعهيافته به حدود  70درصد رسیده است
[ .]1علیرغم تالشها ی گسترده برای استفاده از الیاف
بازيافتی برای تولید اين نوع كاغذها ،نیاز مصرفكننده و
بازار به برخی از ويژگیها در آنها هنوز برآورده نشده
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است [ .]2ازاينرو هنگامیكه هدف بهكارگیری الیاف
بازيافتی برای تهیه كاغذ باشد ،مهمترين دغدغه
مناسبسازی آن برای استفاده در صنعت كاغذسازی است
[ .]3عملیات مکانیکی پااليش و كوبش 1الیاف رايجترين
روش در صنعت كاغذسازی برای اين منظور است [.]4
پااليش و كوبش با تغییرات مثبت فیبريلگی داخلی و
خارجی2كه در ساختار ديواره الیاف ايجاد میكند ،باعث
افزايش انعطافپذيری و پیوندپذيری آن میشود [.]6 ،5
درنتیجه تأثیر قابلتوجهی در افزايش اكثر مقاومتهای
كلی كاغذ دارد [ .]7در مقابل ،اين تیمارهای مکانیکی
محدوديتهايی نیز ايجاد میكنند كه عبارتنداز :تخريب
ساختار الیاف و افزايش قابلمالحظه نرمههای الیاف [،]8
افزايش زمان آبگیری از سوسپانسیون خمیركاغذ [،]3
كاهش نرخ تولید كاغذ [ ،]9كاهش مقاومتهای وابسته به
طول الیاف به علت تخريب ساختار ديواره سلولی الیاف
[ ]10و كوتاه شدن آن [ ]11كه از مهمترين معايب آن
محسوب میشود.
استفاده از تیمارهای شیمیايی همانند افزودنیهای
مقاومت خشک در بخش پايانه تر ازجمله بهكارگیری
نشاسته كاتیونی؛ از ديگر روشهای رايج برای حل اين
مشکل است [ .]12نکته بسیار مهم و اساسی در استفاده از
اين مواد اين است كه اگر بتوان مقدار بیشتری از اين مواد
مقاومتدهنده را جذب سطح الیاف نمود ،پیوندپذيری
الیاف افزايشيافته و درنهايت مقاومتهای كاغذ حاصله
افزايش میيابد [ .]14 ،13امّا به دلیل استفاده
تکمرحلهای از آنها در روشهای متداول ،امکان جذب
مقدار بیشتری از اين پلیمرها بخصوص بر روی سطح الیاف
بازيافتی وجود ندارد .نانوالیاف سلولزی بهعنوان نانوماده
طبیعی معرفیشده در سال  ،]15[1983افزودنی جديدی
است كه در كاغذسازی ،بهعنوان يک مقاومتدهنده خشک
و تر در بخش پايانه تر و نیز بهعنوان يک پوشش در بهبود
ويژگیهای ممانعتی در كاغذ توجه زيادی را در صنعت
كاغذسازی به خود جلب كرده است [.]18 ،17 ،16
مهمترين مزيت استفاده از نانوالیاف سلولزی نسبت به
عملیات مکانیکی پااليش ،عدم تخريب ساختار الیاف است.
Beating
Internal and external fibrillation

1
2

اين موضوع به لحاظ حفظ خواص اولیه الیاف و افزايش
عمر مفید آن ازنقطهنظر بازيافت كاغذ بسیار حائز اهمیت
است.
بر اساس نتايج بهدستآمده توسط محققین ،يکی از
مهمترين چالشهای اساسی استفاده از نانوالیاف سلولزی
در پايانه تر ماشین كاغذ ،افزايش قابلمالحظه زمان
آبگیری از سوسپانسیون خمیركاغذ است [ .]19آبدوستی
فوقالعاده اين ماده و مسدود نمودن منافذ بین الیاف و
كاهش شديد نفوذپذيری شبکه كاغذ ،عمدهترين داليل
تأثیر نانوالیاف سلولز در كاهش نرخ آبگیری از خمیركاغذ
عنوان شده است []20 ،19؛ و با در نظر گرفتن نسبت
معکوس بین مقاومت آبگیری خمیركاغذ و مربع سطح
ويژه الیاف [ ،]21قابلانتظار است كه نرخ آبگیری با
افزايش مقدار نانوالیاف سلولز مصرفشده بشدت كاهش
يابد .يکی از روشهای جايگزين در بهكارگیری از افزودنی
مقاومتدهنده نانوالیاف سلولز ،استفاده از روش پاشش آن
بر روی ورقه تر كاغذ شکلگرفته است [ .]22نتايج بررسی
پاشش نانوالیاف سلولزی بر روی ورقه كاغذ تهیهشده از
الیاف كرافت پهنبرگ رنگبری شده حاكی از افزايش
مقاومتهای كاغذ است [ .]23درنتیجه با حذف اثر منفی
نانوالیاف سلولزی در افت نرخ آبگیری ،میتوان همزمان با
ماندگاری بیشتر ذرات نانوالیاف سلولزی در روش پاشش
آن ،مقاومتهای كاغذ نهايی را بهبود بخشید .ازاينرو در
اين پژوهش ،اثر استفاده از نانوالیاف سلولزی بهصورت
پاشش بر روی ورقههای تر بر روی ويژگیهای كاغذ
تركیبی سهاليه تهیهشده از الیاف بازيافتی موردبررسی قرار
گرفت.

مواد و روشها
خمیرکاغذ
جهت انجام اين پژوهش ،از خمیركاغذ شركت صنايع
خمیر و كاغذ اترک استفاده شد .خمیركاغذ پااليششده با
درجه روانی  240±20 ml.CSFو با میزان نرمههای الیاف
حدود  32±2درصد برای اليه رويی و خمیركاغذ پراكنده
نشده با درجه روانی  438±21 ml.CSFو با میزان نرمه-
های الیاف حدود  38±2درصد برای تهیه اليههای پشتی
مورداستفاده قرار گرفت .اين خمیركاغذها بدون هرگونه
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افزودنی و به ترتیب از مخزن ذخیره خمیركاغذ
پااليششده و مخزن خمیركاغذ جداسازی شده انتخاب و
پس از آبگیری از آنها به آزمايشگاه انتقال داده شد.
سپس جداسازی الیاف با استفاده از آب شهری با هدايت
الکتريکی حدود  380 μS/cmو در جداساز آزمايشگاهی1
انجام شد .نمونهها پس از تعیین دقیق درصد رطوبت،
درون كیسههای زيپكیپ و در شرايط با درجه حرارت
تقريبی  5˚Cنگهداری تا برای ادامه آزمايشها مورداستفاده
قرار گیرد.
نانوالیاف سلولزی
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شده 2و تهیهشده به روش مکانیکی آسیابكردن 3خمیر
الیاف بلند وارداتی كارخانه چوب و كاغذ مازندران ،از
شركت دانشبنیان نانونوين پلیمر (پارک علم و فناوری
مازندران) و بهصورت ژل سفیدرنگ با خشکی  3/3درصد،
متوسط قطر الیاف  28±11نانومتر ،درصد خلوص مشخص
(≥ 99درصد) خريداری و پس از رقیقسازی با خشکی
 0/15درصد و پراكنش با دستگاه فراصوت4و در سطوح ،1
 4 ،2و  6درصد بر مبنای وزن خشک الیاف مورداستفاده
قرار گرفت .شکل  1تصاوير مربوط به ريزنگارهای
میکروسکوپ نیروی اتمی نانوفیبرهای سلولزی
مورداستفاده در اين تحقیق را نشان میدهد.

نانوالیاف سلولزی از نوع نانوالیاف سلولز نانوفیبريله

شکل  -1ر یزنگار میکروسکوپ نیروی اتمی نانوفیبرهای سلولزی مورداستفاده در این بررسی

2

)Nanofibrillated cellulose (NFC
Grinding
4
Ultrasunic
3

1

Disintegrator
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طراحی و ساخت دستگاه آزمایشگاهی پاشش
نانوالیاف سلولزی
قبل از عملیات پاشش نانوالیاف سلولزی ،با استفاده از
دستگاه آزمايشگاهی و بر اساس استاندارد  TAPPIبه
شماره  T205 sp-02كاغذ دستساز با گراماژ حدود g/m2
 40±2تهیه شد .برای پاشش نانوالیاف سلولزی بر روی
ورقه تر كاغذ از دستگاه آزمايشگاهی پاشش نانوالیاف
سلولزی استفاده شد .اين دستگاه با هدف كاهش خطای
انسانی و پاشش يکنواخت نانوالیاف سلولزی بر روی ورقه
تر كاغذ ،در كارگاه فنی پارک علم و فناوری زيرآب طراحی
و ساخته شد (شکل )2؛ كه شامل يک سیستم فشار ()A
جهت اعمال فشار كنترلشده و انتقال فشار به مخزن
ذخیره سوسپانسیون نانوالیاف سلولزی ( )Bاست .فشار
اعمالشده همچنین جهت اختالط و يکنواختنمودن
سوسپانسیون نانوالیاف سلولزی ( )Cقبل از ورود به نازل

( )Dمورداستفاده قرار گرفت .با تنظیم فاصله بین نازل و
توری ( )Eمستقر بر روی مخزن تفلونی ( )Eپاشش
نانوالیاف سلولزی بهدقت بر روی كل سطح ورقه كاغذ
انجام شد .از پمپ خأل ( )Gبهمنظور اعمال خأل ماليم
(مکش) جهت نگهداشت نانوالیاف سلولزی در سطح كاغذ
و انتقال جزئی آن به بافت شبکه كاغذ استفاده شد .سپس
سه ورقه تکاليه تیمارشده رویهم قرار گرفته و كاغذ
سهاليه آزمايشگاهی با وزن پايه حدود  120±5 g/m2تهیه
شد .پاشش نانوالیاف سلولزی در سطوح  1تا  6درصد
باعث افزايش گراماژ به مقدار  1-5 g/m2شده است و اين
افزايش در گراماژ نهايی كاغذ سهال تصحیحشده است.
كاغذ چندالی تهیهشده پس از پرس تر و خشکكن ،بر
اساس آيیننامه شماره  ،T205 om–88جهت مشروطسازی
تحت شرايط استاندارد ( )RH ≈50±2%و ()T≈23±1˚C
گرفت.

شکل  -2طرح دستگاه آزمایشگاهی ساختهشده جهت پاشش نانوالیاف سلولزی بر روی ورقه کاغذ

ارزیابی ویژگیهای خمیرکاغذ و کاغذ
خواص خمیركاغذ و كاغذ دستساز استاندارد تهیهشده
از هريک از تیمارها بر اساس روشهای مندرج در جدول 1
تعیین گرديد .باا اساتفاده از میکروساکپ الکترونای مادل
 Hitachi SU 3500ضخامت كاغذ تیمارنشده و تیمارشاده،
تصاوير الکترونی تهیهشده تا تغییرات در سااختار اااهری
شبکه كاغذ موردبررسی قرار گیرد .ايان پاژوهش در قالاب

طرح آماری كامالً تصاادفی باا ياک نموناه شااهد (نموناه
تیمارنشده) و مقايسه آن با تیمار حاصل از پاشش نانوالیاف
سلولزی در  4سطح و با  5تکارار بارای هار آزماون باوده،
بررسیهای آمااری آزماون تجزياه وارياانس1و گاروهبنادی
میانگینها با روش آزمون چند دامنهای دانکان2و در ساطح
1

)Analysis of variance (ANOVA
)Duncan multiple range test (DMRT

2
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معنیداری( 0/051سطح اطمینان 952درصاد) باا اساتفاده
از نرمافزار  SPSSانجام پذيرفت.

نتایج و بحث
شاخص کششی ،زبری سطح کاغذ
يکی از مهمترين خواص مقاومتی كاغذ ،مقاومت
كششی آن است كه تحت تأثیر عواملی از قبیل مقاومت
ذاتی الیاف ،مقاومت پیوند بین الیاف ،تعداد پیوند (سطح
پیونديافته) و توزيع الیاف (كیفیت شکلگیری كاغذ) است.
دو عامل مقاومت پیوند و سطح پیونديافته بهطور فراوانی
بهوسیله مواد افزودنی مقاومتدهنده قابلافزايش هستند
[ ]24و بهطوركلی ،هر عاملی كه بتواند باعث افزايش سطح
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نسبی پیونددار 3بین الیاف شود ،باعث بهبود مقاومت
كششی كاغذ میشود [ .]25گزارشهای مختلف بر اين
نکته تأكید دارند كه در اثر افزودن نانوالیاف سلولز،
مقاومت كششی فرآوردههای كاغذی افزايش میيابد .در
اثر جذب اين ماده سطح تماس بین الیاف در شبکه كاغذ
توسعه يافته و درنتیجه پیوند بیشتر و محکمتری بین
الیاف تشکیل میشود [ .]23, 26شکل  3تغییرات شاخص
مقاومت به كشش كاغذ را در اثر پاشش نانوالیاف سلولزی
بین اليههای آن را در مقايسه با كاغذ پايه (تیمارنشده)
نشان میدهد .مقاومت به كشش كاغذ از حدود N.m/g
 22/74 ±1/35در كاغذ بازيافتی سه اليه به حدود N.m/g
 30/38 ±1/54بهطور معنیداری ( )p≥0/05و به میزان
 33/59درصد افزايش يافته است.

جدول  -1استانداردها و دستگاههای تعیین ویژگیها
ويژگی

آيیننامه

دستگاه

برش نمونههای آزمونی

T220 om-60

MARACO PAPER CUTTER

گراماژ

T410 om-02

-

درجه روانی خمیركاغذ

T227 om-04

Mitchell Robert Freeness Tester

میزان نرمه

SCAN cm 66:05

)Dynamic Drainage Jar (DDJ

شاخص كششی

T494 om-06

GOTECH Tensile Strength Tester

زبری سطح

T538 om-16

PPS Roughness Tester

مقاومت بین اليهها

T569 om-14

Frank Internal Bonding Tester

شاخص تركیدن

T403 om-02

DRK 109 Bursting Tester

شکل  -3تأثیر پوششدهی شده نانوالیاف سلولزی بر روی ورقه کاغذ بر شاخص کششی کاغذ .میله خطا روی ستونها نشاندهنده
میزان انحراف استاندارد است .حروف التین متفاوت روی ستونها بیانگر معنیداری تفاوت بین میانگینها است.
Significance level
Confidence level

3
4

)Relative bonded area (RBA

5
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همانطور كه مالحظه میشود با افزايش میزان پاشش
نانوالیاف سلولز ،شاخص كششی كاغذ بهطور خطی افزايش
يافته است .به نظر میرسد شکلگیری يک فیلم نانوالیاف
سلولزی با پیوستگی بیشتر با تشکیل تعداد بیشتر
پیوندهای بین لیفی میتواند منجر به توسعه شاخص
كششی میشود [ .]23همچنین با قرارگیری نانوالیاف
سلولز در خلل و فرج و ناهمواریهای سطح ورقه كاغذ،
اتصال مکانیکی آن با الیاف افزايش میيابد [ .]27در تأيید
اين فرضیه ،ويژگی زبری سطح ورقه كاغذ تیمارنشده و

ورقه كاغذ پوششدهی شده با سطوح مختلف نانوالیاف
سلولز اندازهگیری شد .همانطور كه در شکل  4مالحظه
میگردد با افزايش سطح پاشش نانوالیاف سلولز ،زبری
سطح كاغذ بهطور معنیداری از  10/1±1/55 µmبه 1/46
 7/68 ±µmكاهش يافته است كه بیانگر نفوذ ذرات
نانوالیاف سلولز در بافت متخلخل سطح كاغذ و كاهش
زبری آن شده است .كاهش متوسط طول الیاف نیز می-
تواند علت ديگری بر كاهش زبری سطح كاغذ باشد [.]28

شکل  -4تأثیر پوششدهی شده نانوالیاف سلولزی بر روی ورقه کاغذ بر زبری سطح کاغذ .میله خطا روی ستونها نشاندهنده میزان
انحراف استاندارد است .حروف التین متفاوت روی ستونها بیانگر معنیداری تفاوت بین میانگینها است.

شاخص ترکیدن
آزمون ارزيابی مقاومت به تركیدن كاغذ (آزمون
مولن) 1قديمیترين روش آزمايش مقاومت كاغذ است و
معموالً بین دو مقاومت كششی و تركیدن كاغذ همبستگی
خوبی وجود دارد .در سطح برابر مقاومت كششی ،كاغذی
كه طويلشدگی2و كرنش در نقطه شکست3بیشتری دارد،
شاخص مقاومت به تركیدن آن بیشتر خواهد بود [.]29
بدين علت با اضافهشدن نانوالیاف سلولز آستانه شکست
شبکه كاغذ در مقابل فشار اعمالشده برای تركیدن آن
افزايش میيابد [ .]23ازاينرو با استفاده از نتايج اين
آزمون میتوان میزان و قدرت اتصال بین الیاف با يکديگر

1

Mullen
Elongation
3
Strain at break
2

را بهخوبی ارزيابی كرد [ .]30مقادير شاخص مقاومت به
تركیدن كاغذهای تولیدشده از نمونه تیمارنشده و
تیمارشده با پاشش نانوالیاف سلولزی در شکل  5ارائه
شدهاست .همانطور كه مالحظه میشود با پاشش
نانوالیاف سلولز در بین اليههای كاغذ ،شاخص تركیدن
كاغذهای چندال بهطور معنیداری افزايش يافته است
( .)p≥0/05شاخص تركیدن در نمونه كاغذ شاهد از حدود
 1/94 ±0/94kPa.m2/gبه  ،2/45 ±0/08 kPa.m2/gرشد
حدود  26درصدی داشته است.
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مقاومت بین الیهها
اين آزمون كه به آزمون پیوند اسکات 1معروف است،
به بررسی كیفیت پیوند بین الیاف در جهت 2 Zيا همان
پیوند داخلی 3بین الیاف در ضخامت ورقه كاغذ و يا
مقاومت بین اليههای كاغذ چنداليه 4میپردازد .از
ويژگیهای اين آزمون ،تأثیرپذيری زياد آن از افزودنیهای
مقاومتدهنده است [ .]31ضمن اينکه فیبريلگی خارجی5
و نرمههای سلولزی به علت میزان  RBAباال ،چسبندگی
داخلی را در شبکه الیاف توسعه میدهند [ .]32درنتیجه
باعث افزايش مقاومت پیوند داخلی كاغذ میشود .ازاينرو
تأثیر پاشش نانوالیاف سلولزی بین ورقههای تر بر اين
ويژگی را میتوان با توجه به تغییرات شاخصهای كششی
و تركیدن كاغذهای تهیهشده (شکلهای  3و  )5پیشبینی
كرد .آنالیز واريانس نتايج آزمون اسکات كاغذ بیانگر
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واقعیت است كه بین مقادير مقاومت بین اليههای
كاغذهای تهیهشده از ورقه كاغذ تیمارنشده و تیمارشده با
نانوالیاف سلولز ،اختالف معنیداری در سطح  95درصد
وجود دارد (حروف نايکسان در شکل  6نشاندهنده معنی-
داری در سطح اطمینان  95درصد است) .در بین مقاومت-
های موردبررسی در اين تحقیق ،مقاومت بین اليهها
باالترين نرخ افزايش (در حدود دو برابر) را به خود
اختصاص داده است كه حاكی از تشکیل پیوندهای
قویتری بین الیاف در جهت ضخامت و بین اليههای ورقه
چندال است .ذرات نانوالیاف سلولز در بین اليههای ورقه
كاغذ به علت سطح ويژه باال ،پیوندهای هیدروژنی بیشتری
بین الیاف تشکیل داده و درنتیجه انرژی اتصال بین اليهها
افزايش میيابد [.]33

شکل  -5تأثیر پوششدهی شده نانوالیاف سلولزی بر روی ورقه کاغذ بر شاخص ترکیدن کاغذ .میله خطا روی ستونها
نشاندهنده میزان انحراف استاندارد است .حروف التین متفاوت روی ستونها بیانگر معنیداری تفاوت بین میانگینها است.

1

Scott bond
Z-direction
3
)Internal bonding (IB
4
Plybond
5
External fibrillation
2
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شکل  -6تأثیر پوشش دهی شده نانوالیاف سلولزی بر روی ورقه کاغذ بر مقاومت بین الیههای کاغذ .میله خطا روی ستونها نشاندهنده
میزان انحراف استاندارد است .حروف التین متفاوت روی ستونها بیانگر معنیداری تفاوت بین میانگینها است.

شکل  7ريزنگارهای تهیهشده از ضخامت نمونههای
كاغذ تیمارنشده و كاغذ تیمارشده با پاشش نانوالیاف سلولز
را نشان میدهد .بر اساس اطالعات شکل  ،Aتصوير تهیه-
شده از كاغذ تیمار نشده بیانگر وجود سطوح پیوندنیافته
بین الیاف است .ازاينرو در شبکه الیاف ،فضای خالی و
خلل و فرج بهوضوح مشاهده میشود .درصورتیكه در
تصوير  ،Bبه علت ارفیت باالی پیونديابی ذرات نانوالیاف

سلولز ،توسعه سطح پیونديافته بین الیاف در شبکه كاغذ و
افزايش تراكم و فشردگی بافت آن مشاهده میشود .علت
اين موضوع را میتوان به نقش نانوالیاف سلولز نسبت داد
كه با الحاق به سطح الیاف شبیه فیبريلگی خارجی الیاف
عمل كرده كه میتواند در فضای خالی بین الیاف شبیه
ژل ،پل تقويتی بین الیاف-الیاف برقرار نمايد [.]34

)(A

)(B

شبکه متراكم و پیونديافته

بافت باز و پیوندنیافته

شکل  -7ریزنگارهای پویش الکترونی (بزرگنمایی  470برابر) تهیهشده از  :Aضخامت کاغذ (نمونه تیمارنشده) و  :Bضخامت کاغذ
پوششدهیشده با نانوالیاف سلولزی

نتیجهگیری
الیاف بازيافتی منبع عمده برای تأمین ماده اولیه
فیبری برای تولید انواع كاغذهای بستهبندی محسوب می-
شوند .با توجه به افت خواص مقاومتی اين نوع الیاف،

ارتقاء خواص مقاومتی كاغذ نهايی حائز اهمیت است.
توسعه مقاومتها در كاغذهای حاصل از الیاف بازيافتی با
استفاده از افزودن نانوالیاف سلولزی در پايانه تر ماشین
كاغذ همراه با محدوديت اساسی افزايش زمان آبگیری از
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كه پاشش دوغاب نانوالیاف سلولز بر روی اليه تر كاغذ
- به نظر می.باعث بهبود مقاومتهای كاغذ سهال میشود
رسد افزايش پاشش مقدار نانوالیاف سلولزی از طريق
تشکیل اليه نانوالیاف سلولزی با پیوستگی بیشتر منجر به
 اين روش میتواند.افزايش بیشتر مقاومتها میگردد
بهعنوان تکنیکی ساده و سريع برای بهبود مقاومت بین
اليهها كه در كاغذهای بستهبندی از اولويت و ضرورت
. مورداستفاده قرار گیرد،بسیار بااليی برخوردار است
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سوسپانسیون خمیركاغذ در بسیاری از پژوهشها گزارش
، در تحقیق حاضر با هدف حذف اين محدوديت.شده است
بررسی تأثیر پاشش نانوالیاف سلولزی بر روی ورقه تر كاغذ
بر ويژگیهای كاغذ سهاليه تهیهشده از الیاف بازيافتی
 در اثر1-5 g/m2  افزايش گراماژ بهاندازه.انجام گرفته است
 درصد نانوالیاف سلولزی بیانگر ماندگاری6  تا1 پاشش
زياد آن است و بهعنوان يک مزيت نسبت به افزودن آن در
 نتايج اين پژوهش همچنین نشان داد.پايانه تر مطرح است
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Effect of applying cellulose nanofibers on the properties of multiply paper made
from recycled fibers

Abstract
The use of cellulose nanofibers as strength-enhancing additive
in the wet end section of paper machine increases the general
strengths of paper. Nevertheless, considerable increase in
draining time from pulp suspension and decrease in paper
porosity and opacity has been reported as substantial
restriction of its application in this section of papermaking. In
this study, the effect of applying cellulose nanofibers in the
forming section of paper was examined on the properties of
three-ply paper made from recycled fibers. Samples of
recycled fibers were prepared from Atrak pulp and paper
industries. The refined and not dispersed pulps were,
respectively, used to form top layer and other two layers.
Standard sheets with 40±2 g/m2 basis weight were prepared
from each of the recycled pulps. Then, cellulose nanofibers
were sprayed in 1, 2, 4 and 6 levels (based on oven dry weight
of fibers) on one sheet surface and subsequently mild suction
was done applying cellulose nanofibers spraying machine
designed and fabricated in Zirab research campus. Finally,
three-ply paper with 120±5 g/m2 basis weight were prepared
using treated sheets and its properties were evaluated. The
overall results revealed that spraying cellulose nanofibers on
the forming sheet led to an increase in tensile and burst
indices of the paper about 33.59 and 26.29 percent,
respectively. This process particularly had a considerable
effect on the strength improvement between layers in multiply paper which is the most important in these kinds of
papers. Thereby, the value of this strength has been
significantly increased from roughly 116 J/m2 to 217 J/m2.
SEM micrographs prepared from paper thickness confirm
larger link between layers and multi-ply condensation.
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