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تاثیر اختالط نانوالیاف لیگنوسلولزی حاصل از الیاف کارتن کنگرهای کهنه بر ویژگیهای مقوای
بازیافتی

سیدمهدي یوسفهاشمی

چکیده
در سالهای اخیر استفاده از نانو الیاف سلولز جهت بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی
کاغذ مورد توجه زیادی قرار گرفته است .اما در این تحقیق ،اثر کاربرد نانوالیاف
لیگنوسلولزی تهیه شده از ماده اولیه بازیافتی کارتنهای کنگرهای کهنه با استفاده از
روش مکانیکی سوپر آسیاب دیسکی بر برخی ویژگیهای مقاومتی و پارامترهای
فرآیندی تولید مقوا مورد بررسی قرار گرفت .تصاویر  TEMتهیه شده از نانوالیاف
نشان داد که ضخامت این نانوالیاف در محدوده  10-80نانومتر بودند .سپس ،مقادیر
مختلف نانوالیاف لیگنوسلولزی به روش اختالط به خمیرکاغذ اضافه شد .در نهایت،
ارزیابی مقاومت به کشش مقوای تولیدی نشان داد که افزودن نانوالیاف لیگنوسلولزی
به مقدار  5درصد باعث بیش از  50درصد افزایش شاخص مقاومت به کشش در
مقوای تولیدی گردید .اگرچه افزودن اختالطی مقادیر زیاد نانوالیاف منجر به کاهش
شاخص مقاومت به خمش (سفتی خمشی) ،شاخص مقاومت به پاره شدن و به ویژه
درجه روانی خمیرکاغذ گردید.
واژگان کلیدي :نانوالیاف لیگنوسلولزی ،مقوای کنگرهای کهنه ،مقاومت مقوا.

مقدمه
مطالعات بسیاری در زمینه استخراج و به كارگیری
نانوساختارهای سلولزی انجام شده است .نانوسلولزها از
پتانسیل زيادی برای كاربرد در زمینههای مختلف
برخوردارند ،چرا كه سلولز فراوانترين ماده آلی خام موجود
در طبیعت با خصوصیات فیزيكی و شیمیايی منحصربهفرد،
قابلیت دسترسی آسان ،تجديدپذيری و تجزيهپذيری و
دارای قابلیتهای بسیاری در مقیاسهای میكرو تا
نانومتری است [ .]2،1تولید سلولز میكروفیبريله شده
( 1)MFCيا سلولز نانوفیبريله شده ( 2)NFCبا استفاده از
)Microfibrillated cellulose (MFC
)Nanofibrillated cellulose (NFC
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روش همگنسازی فشار زياد 3،اولین بار در سال ،1983
گزارش شد [ .]3بر اساس تعريف ،سلولز نانوفیبريله شده،
دستهجات فیبريلهای سلولز با عرض  30-100 nmو
طول تخمینی چند میكرومتر است كه شامل هر دو بخش
كريستالی و آمورف میباشد و با استفاده از فرآيندهای
استخراج مكانیكی نظیر همگنسازی فشار باال و آسیاب
ديسكی و يا در تركیب روشهای مكانیكی با برخی پیش-
تیمارهای شیمیايی يا آنزيمی تهیه میگردند[ .]5،4عموما
به اين مدل نانوسلولز تولید شده كه معموال دارای نسبت

1
2

High pressure hemogenization

3
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منظر 1بیش از  100میباشند ،نانوالیاف سلولز 2گفته می-
شود.
برخی خواص منحصر بفرد فیزيكی ،مكانیكی و
رئولوژيک نانوالیاف سلولز ،آن را مادهای جالب برای بسیاری
از كاربردها میسازد .در همین رابطه ،در سالهای اخیر
نشان داده شده است كه نانوالیاف سلولز دارای سطح ويژه
بسیار زياد (بیشتر از  150مترمربع در گرم) با قابلیت
تشكیل پیوند هیدروژنی ،نسبت منظر باال (بیشتر از )100
و معموال با ساختار شبكهای میباشد .به اين داليل ،در
بسیاری از كاربردهای نانوالیاف سلولزی در صنايع كاغذ و
مقوا ،از نانوالیاف با هدف بهبود برخی ويژگیهای مقاومتی
كاغذ ،استفاده شده است [.]6-9
در زمینه بهرهگیری از نانوالیاف در صنعت كاغذ ،برخی
گزارشها بیان داشتهاند كه اختالط  CNFدر دوغاب
خمیركاغذ باعث افزايش مقاومت به كشش در كاغذ نهايی
شده است [ .]11،10در همین زمینه  Eriksenو همكاران
( )2008مشاهده كردند كه افزايش قابلمالحظهای در
شاخص مقاومت به كشش در نتیجه اضافه كردن تنها 4
درصد نانوالیاف به كاغذ ساختهشده از خمیر  TMPاتفاق -
افتاد [ .]7در خصوص ساير روشهای افزودن نانوالیاف
سلولز Ahola ،و همكاران ( )2008نیز گزارش كردند كه
بیشترين افزايش در شاخص مقاومت به كشش ،در هر دو
حالت خشک و تر زمانی به دست آمد كه نانوالیاف سلولز
بر روی سطح الیاف بهصورت يكنواخت پراكنده شده و با
استفاده از پلیمر كاتیونی با سطح الیاف اتصال برقرار كرده-
است [.]8
از سوی ديگر ،با توجه به اينكه دسترسی به مواد
سلولزی حاصل از جنگلهای طبیعی (ماده اولیه چوبی)
برای رفع نیازهای روزمره انسان با محدوديت شديدی
مواجه است و همچنین افزايش تنوع فرآوردههای كاغذی و
تقاضای فزاينده برای اين محصوالت افزايش يافته است،
سبب شده تا نگاهی جدی به مقوله بازيافت كاغذهای
باطله در سطح جامعه جهانی و بويژه در داخل كشور به
وجود آيد.

Aspect ratio
)Cellulose nanofiber (CNF

1
2

الیاف بازيافتی به دلیل اينكه فرايند تولید را حداقل
يک بار گذراندهاند ،ويژگیهايی متفاوت از الیاف بكر دارند
[ .]12به طور كلی ،عموما خواص مقاومتی الیاف بازيافتی
نسبت به الیاف بكر كمتر بوده و اين امر به عنوان يک
معضل مهم در صنعت بازيافت مطرح است .عوامل مختلفی
بر روی مقاومتهای كاغذ تأثیر میگذارد ازجمله اين
عوامل میتوان به نوع ماده اولیه استفادهشده ،فرآوریهای
صورت گرفته و مواد افزودنی به خمیركاغذ اشاره كرد
[ .]13اين عوامل هر كدام به طريقی بر مقاومت ذاتی
الیاف ،قابلیت پیوند يابی الیاف ،تعداد و قدرت پیوند و
توزيع مناسب الیاف تأثیر میگذارد .هرچند از افزودنیهای
مقاومت خشک نیز برای نائل شدن به اين منظور استفاده
میشود [ ،]14اما يكی از راهكارهای اصلی متداول در
افزايش تعداد پیوند و سطح پیونددار ،افزايش سطح ويژه
الیاف و فیبريله شدن الیاف ( افزايش مكانهای واكنشی يا
گروههای هیدروكسیل در دسترس برای برقراری پیوند) از
طريق پااليش و يا نانوفیبريله كردن مكانیكی می تواند
باشد [.]15
همانگونه كه در باال نیز اشاره شد ،مطالعاتی در
خصوص استفاده از نانوالیاف سلولزی (حاصل از الیاف بكر)
به عنوان مقاومت دهنده جهت بهبود خواص فیزيكی و
مكانیكی كاغذ انجام شده است ،اما در زمینه كاربرد
نانوالیاف لیگنوسلولز حاصل از الیاف بازيافتی كارتنهای
كنگرهای كهنه و امكان اثرگذاری آن در بهبود مقاومتهای
كاغذ ،گزارشی مشاهده نشده است .لذا در تحقیق حاضر
سعی شد تا مقادير مختلف نانوالیاف لیگنوسلولز حاصل از
الیاف بازيافتی كارتنهای كنگرهای كهنه مورد استفاده قرار
گیرد و سپس میزان اثر گذاری اينگونه نانوالیاف بر ويژگی-
های فیزيكی و مكانیكی كاغذ بررسی شده و تحلیل گردد.

مواد و روشها
مواد
كارتنهای كنگرهای كهنه (كارتن سهاليه قهوهای
بستهبندی) به صورت كامال تصادفی نمونهبرداری شد و
جداسازی الیاف با استفاده از دستگاه كوبنده آزمايشگاهی
( )Valley Beaterو براساس استاندارد TAPPI T200 sp-
 01انجام گرفت [ .]16همچنین تولید نانوالیاف مورد نیاز
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از الیاف جداسازی شده فوق ،توسط شركت دانش بنیان
نانو نوين پلیمر با سه بار عبور سوسپانسیون يک درصد
الیاف از دستگاه سوپر آسیاب ديسكی ( ;MKCA6-2
 )Masuko Co., Japanبا سرعت  1800دور در دقیقه
انجام شد.
روشها
مطالعه با میکروسکوپ الکترونی عبوری
به منظور بررسی شكل و ابعاد نانوالیاف تولیدی ،از
میكروسكوپ الكترونی عبوری ()TEM, ZEISS EM10C
استفاده شد .بدين منظور پس از پراكندهسازی نمونه رقیق
شده توسط دستگاه اولتراسونیک ،يک قطره از آن بر روی
توری مسی ،مش 300قرار داده شده و در دمای محیط
خشک گرديد .سپس ،نمونهها با ولتاژ  80كیلو ولت و در
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دستگاه میكرومتر با حداقل اندازهگیری در  5نقطه برای
هر نمونه محاسبه گرديد [.]19
اندازهگیری شاخص مقاومت به کشش کاغذ
اندازهگیری شاخص مقاومت به كشش كاغذ بر اساس
استاندارد  TAPPI T494 om-01با استفاده از دستگاه
تست كشش يونیورسال ( ،STM-1شركت سنتام ،ايران)
انجام گرفت [.]20
اندازهگیری شاخص مقاومت به پاره شدن کاغذ
شاخص مقاومت به پاره شدن با استفاده از دستگاه
 Electronic Tearing Testerساخت كشور چین ،طبق
استاندارد  TAPPI T414 om-04اندازهگیری شد و شاخص
مقاومت به پاره شدن طبق رابطه 2محاسبه گرديد [.]21

بزرگنمايیهای مختلف تصوير برداری شدند.
اندازهگیری سفتی خمشی کاغذ
افزودن مواد شیمیایی و نانوالیاف
بر اساس نوع تیمار و میزان نانوالیاف مورد استفاده
برای هر كدام ،ابتدا خمیركاغذ توسط همزن مكانیكی با
سرعت چرخش  800دور در دقیقه به مدت  15دقیقه هم
زده شد و سپس نانوالیاف به میزان تعیین شده به آن
اضافه گرديد و متعاقب سپری شدن  10دقیقه،
سوسپانسیون حاصل برای تولید كاغذ دست ساز با وزن
پايه (گرماژ)  120گرم بر متر مربع به دستگاه ساخت كاغذ
دستساز منتقل و آماده سازی آن طبق استاندارد TAPPI
 T205 sp-02انجام شد [ .]17همچنین ارزيابی درجه
روانی استاندارد كانادايی خمیركاغذ ( )CSFبر اساس روش
آزمونی  TAPPI T227 om-00و نیز اندازهگیری میزان
ماندگاری نرمهها و ذرات ريز در خمیركاغذ با استفاده از
ظرف آبگیری دينامیكی ( )DDJبر اساس استاندارد
 TAPPI T261 cm-00انجام گرديد.
تعیین وزن پایه و ضخامت ورقه کاغذ
وزن پايه كاغذ بر اساس استاندارد
 02تعیین شد [ .]18همچنین ،میانگین ضخامت ورقه
كاغذ بر اساس استاندارد  TAPPI T411 om-97توسط
TAPPI T410 om-

سفتی ،يک خاصیت بسیار مهم در بسیاری از كاربرد-
های كاغذ برای تعیین كاركرد مصرفی كاغذها به حساب
میآيد .بر همین اساس ،اندازهگیری سفتی خمشی بصورت
شاخص مقاومت به خمش با دستگاه آزمونگر سفتی تیبر
( )Teledyne Taberبراساس استاندارد SCAN-P 29:95
صورت گرفت [.]22

نتایج و بحث
میکروسکوپ الکترونی عبوری ()TEM
به منظور بررسی مرفولوژی و ابعاد نانوالیاف حاصل از
الیاف بازيافتی كارتنهای كنگره ای كهنه از تصوير
میكروسكوپ الكترونی عبوری استفاده شدكه تصاوير آن
در شكل  1آمده است .بررسی ابعاد الیاف با استفاده از نرم
افزار  ،Digimizerابعاد عرضی نانوالیاف حاصل از كارتن-
های كنگرهای كهنه را در محدوده  80-10 nmبا متوسط
 14±50 nmنشان داد .الزم به ذكر است كه نانوالیاف
ساختار شبكهای داشته و ابعاد طولی آنها در محدوده
میكرومتری برآورد گرديد.

578

تاثیر اختالط نانوالیاف لیگنوسلولزی حاصل از الیاف كارتن كنگرهای كهنه بر ويژگیهای مقوای بازيافتی

شکل  -1تصویر  TEMاز نانوالیاف لیگنوسلولز حاصل از کارتنهای کنگرهای کهنه

تاثیر نانوالیاف لیگنوسلولز بر شاخص مقاومت به
کشش
شاخص مقاومت به كشش يكی از شاخصهای متداول
در ارزيابی مقاومتهای كاغذ میباشد .شكل  2اثر افزودن
نانوالیاف حاصل از كارتنهای كنگرهای كهنه و مقادير
مختلف آن بر شاخص مقاومت به كشش را نشان میدهد.
همانطور كه در شكل  2مشاهده میشود ،با افزايش مصرف
نانوالیاف لیگنوسلولز بعنوان عامل مقاومت دهنده ،در
سطح كاربرد  5درصد ،شاخص مقاومت به كشش به میزان

بیش از  50درصد نسبت به نمونه شاهد (فاقد نانوالیاف)
افزايش داشته است .نانوالیاف به دلیل دارا بودن سطح ويژه
و نسبت منظر زياد با قابلیت تشكیل پیوند هیدروژنی،
سبب افزايش سطح پیوند شدند كه همین امر به نوبه خود
سبب افزايش شاخص مقاومت به كشش گرديده است.
قابل توجه است كه بر اساس نتايج ،مشاهده گرديد كه
بازاء هر يک درصد مصرف نانوالیاف لیگنوسلولز تولیدی،
شاخص مقاومت به كشش  8-10درصد افزايش يافت.

شکل  -2اثر افزودن نانوالیاف بر شاخص مقاومت به کشش

اثر نانوالیاف لیگنوسلولز بر شاخص مقاومت به
پاره شدن
همچنین شاخص مقاومت به پاره شدن از ويژگیهای
مهم و رايج در ارزيابیهای كاغذ است .اين شاخص عموما

تحت تاثیر عوامل متعددی از قبیل میانگین طول الیاف،
مقاومت ذاتی الیاف ،میزان پیوند بین الیاف و میزان جهت
يافتگی الیاف میباشد [.]23
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شكل  3اثر افزودن مقادير مختلف نانوالیاف لیگنوسلولز
را بر شاخص مقاومت به پاره شدن كاغذ نشان میدهد .در
اين شكل مشاهده میگردد كه با افزودن  %1نانوالیاف به
خمیركاغذ ،شاخص مقاومت به پاره شدن افزايش قابل
توجهی داشته است كه دلیل اين امر را همانطور كه در
خصوص مقاومت به كشش بیان گرديد ،میتوان به قابلیت
نانوالیاف در افزايش سطح پیوند دار و در نتیجه بهبود
پیونديابی نسبت داد .اما با افزايش كاربرد نانوالیاف تا سطح
 %5مشاهده میشود كه شاخص مقاومت به پاره شدن
كاغذ تقلیل يافته است .بنظر میرسد اين نتیجه را میتوان
به كاهش میانگین طول الیاف در اثر افزودن نانوالیاف و
افزايش ماندگاری هرچه بیشتر نرمهها و ذرات ريز در
ساختار (درون) كاغذ مرتبط دانست .در همین ارتباط ،اثر
افزودن نانوالیاف بر درصد ماندگاری نرمه ها و ذرات ريز در
شكل  3نشان داده شده است .همانگونه كه در اين شكل
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مشاهده میشود ،با افزودن نانوالیاف به خمیركاغذ تا سطح
 ،% 5ماندگاری ذرات ريز و نرمهها به میزان  %39افزايش
يافت (نمودار خطی) .دلیل اين روند افزايشی را میتوان به
قابلیت ايجاد شبكه توسط نانوالیاف در درون سوسپانسیون
و ايجاد مانع فیزيكی در برابر خروج ذرات ريز نسبت داد.
به عبارت ديگر ،انتظار نمی رود كه با توجه به بار آنیونی
نانوالیاف ،برهمكنشهای شیمیايی باعث افزايش ماندگاری
در اثر افزودن نانوالیاف باشد .اما اين پديده را میتوان به
شكل و ساختار نانو الیاف نسبت داد كه نانوالیاف دارای
ساختار شبكه مانندی است كه ضخامت رشتهها در حد
نانومتری و طول آنها میكرومتری بوده است .لذا افزايش
ماندگاری در اثر افزودن آنها میتواند از طريق فرآيند فیلتر
شدن و به تله انداختن فیزيكی ذرات و تشكیل مجموعه-
های درشت باشد.

شکل  -3اثر افزودن نانوالیاف لیگنوسلولز بر شاخص مقاومت پاره شدن و ماندگاری نرمه

اثر نانوالیاف لیگنوسلولز بر شاخص مقاومت به
خمش
ويژگییی مقاومییت خمشییی (سییفتی خمشییی) بییه
عنوان يكی از شاخصیههیای مهیم مقیاومتی بیرای برخیی
از انیواع كاغیذ و مقییوا ،نظییر انیواع كاغییذ و مقیوای بسییته
بنییدی و چییاپ و تحريییر میییباشیید .شییكل  4اثییر افییزودن
مقییادير مختلییف نانوالیییاف لیگنوسییلولزی را بییر شییاخص
مقاومییت بییه خمییش كاغییذ نشییان میییدهیید .در شییكل
مزبور مشاهده میشیود كیه بیا افیزايش مصیرف نانوالییاف

لیگنوسییلولزی بییه صییورت اختالطییی ،شییاخص مقاومییت
به خمش كاغذ كاهش يافتیه اسیت كیه دلییل ايین امیر را
میتوان بیه اثیر نانوالییاف بیر افیزايش قابلییت پیونیددهی
و كییاهش ضییخامت مییرتبط دانسییت .بییه بیییان ديگییر،
افزودن نانوالییاف ،اثیری مشیابه اثیر پیااليش بیر ضیخامت
ورقییه كاغییذ داشییته اسییت .بییدين معنییی كییه بییا بهبییود
پیونییديابی بییین فیبريییلهییا و نانوفیبريییلهییا ،ضییخامت
كاغیییذ كیییاهش يافتیییه اسیییت .در همیییین راسیییتا ،اثیییر
نانوالیاف بر تغیییرات ضیخامت ورقیه كاغیذ نییز در شیكل
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 4نمییايش داده شییده اسییت (نمییودار خطییی) .از آنجییايی
كه شاخص مقاومیت بیه خمیش بیا تیوان سیوم ضیخامت
ورقییه رابطییه مسییتقیم دارد [ ،]23لییذا كییاهش نسییبی

ضییخامت منجییر بییه كییاهش ايیین شییاخص گرديییده اسییت
(شكل.)4

شکل -4اثر افزودن نانوالیاف لیگنوسلولزی بر ضخامت ورقه کاغذ و شاخص مقاومت به خمش

اثر نانوالیاف لیگنوسلولزی بر آبگیری از
خمیرکاغذ
قابلیت آبگیری از خمیركاغذ يكی از پارامترهای
تاثیرگذار در فرآيند تولید كاغذ است كه افزايش اين
قابلیت در صنعت كاغذسازی میتواند بر سرعت تولید،
كاهش مصرف انرژی و فاكتورهای متعدد ديگری
تاثیرگذار باشد .شكل  5اثر افزودن مقادير مختلف
نانوالیاف لیگنوسلولزی بر درجه روانی كاغذ را نشان می-
دهد .در شكل  5مشاهده میشود كه با افزودن نانوالیاف به
خمیرشاهد ،كاهش قابل توجه درجه روانی رخ داده است.
به عنوان توضیح اين مشاهده میتوان اينگونه بیان كرد كه
افزودن نانوالیاف با سطح ويژه بسیار زياد پوشیده از گروه-

های هیدروكسیل و كربوكسیل آبدوست میتواند باعث
افزايش قابلیت نگهداری آب در خمیر كاغذ گردد .از سوی
ديگر ،نانوالیاف قابلیت تشكیل شبكه نانويی در درون
سوسپانسیون الیاف را دارند و پس از تشكیل اليه الیاف بر
روی توری ،سبب بسته شدن منافذ و روزنههای باز باقی
مانده بین الیاف (مسیر خروج آب) میگردند و در نتیجه
آبگیری كندتر شده است .تشكیل شبكه نانوالیاف سبب
ايجاد نیروی موئینگی در اين شبكه نیز شده كه خود سبب
جذب بیشتر آب و كندی در خروج آب میگردد .در نتیجه
در كاربرد مقادير زياد نانوالیاف سلولز ،عموما استفاده از
مواد كمک آبگیری و يا استفاده از روش اسپری كردن
نانوالیاف پیشنهاد گرديده است [.]11
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شکل  -5اثر افزودن نانوالیاف لیگنوسلولزی بر درجه روانی خمیرکاغذ

نتیجهگیری
بررسی ابعاد نانوالیاف حاصل از كارتنهای كنگرهای
كهنه با استفاده از تصاوير میكروسكوپ الكترونی عبوری
نشان داد كه اين نانوالیاف بصورت رشتههای در هم
پیچیده كالف مانند با ضخامت حدود  80-10نانومتر و با
طولی در حدود ابعاد میكرومتری بوده است .با توجه به
نتايج بدست آمده ،كاربرد نانوالیاف لیگنوسلولزی حاصل از
الیاف كارتنهای كنگرهای كهنه توانست علیرغم بازيافتی
بودن ماده اولیه و بعالوه وجود لیگنین و ناخالصیها در
نانوالیاف ،باعث افزايش قابل توجه مقاومت به كشش
مقوای تولیدی گردد .همچنین كاربرد نانوالیاف
لیگنوسلولزی (احتماال به سبب پديده فیلترشدن فیزيكی و

نه به دلیل جذب شیمیايی) سبب افزايش ماندگاری نرمه و
ذرات ريز خمیر شد ،در حالی كه شاخص مقاومت به پاره
شدن ابتدا افزايش و سپس با كاربرد مقادير بیشتر
نانوالیاف كاهش يافت .اما ،شاخص مقاومت به خمش و
آبگیری از خمیركاغذ با افزايش مقدار نانوالیاف ،كاهش
قابل توجهی نشان دادند .لذا ،علیرغم كارايی نانوالیاف
لیگنوسلولزی حاصل از كارتنهای كنگرهای كهنه
(بازيافتی حاوی ناخالصیهای غیرسلولزی) در افزايش
مقاومت به كشش ،اما مقادير مصرف زياد آن به روش
اختالط ،با توجه به كاهش درجه روانی و شاخص مقاومت
به خمش ،به همراه مواد موثر كمک آبگیری قابل توصیه
میباشد.
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The effect of addition of lignocellulosic nanofiber produced from old corrugated
container pulp on recycled paperboard properties

Abstract
In recent years, plenty of studies have focused on the
application of cellulose nanofiber to improve the mechanical
and physical properties of paper. But, in this research, the
effect of lignocellulosic nanofibers produced from recycled
old corrugated container as raw material using ultra-fine
grinder, was investigated on some mechanical properties and
production process parameters of paperboard. TEM images of
produced nanofibers indicated that the nanofiber width was in
the range of 10-80 nm. Then, various dosages of nanofiber
were applied by bulk addition method to the furnish.
Eventually, the evaluation of tensile strength revealed that the
application of 5% lignocellulosic nanofiber caused more than
50% increase in tensile strength of produced paperboard.
However, the bulk addition of high dosages of the nanofiber
resulted in a reduction of bending index (bending stiffness),
tear index and especially freeness of the furnish.
Keywords: lignocellulosic nanofiber,
container, paperboard strength.
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