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اثر اتوزنی بر خواص فیزیکی و مکانیکی کاغذهای پوشش داده شده

چکیده
هدف این تحقیق بهبود خواص کاغذهای پوشش شده در اثر اتوزنی بود .دو کاغذ
چاپ و تحریر  75و  125گرمی و پنج ترکیب پوششدهی (ترکیب اول با درصد
اتصال دهندههای  %22/9و مواد جامد  ،%50ترکیب دوم با درصد اتصال دهندههای
 %24/37و مواد جامد  ،%50ترکیب  3با درصد اتصال دهندههای  %22/9و مواد جامد
 ،%30ترکیب  4با درصد اتصال دهندههای  %24/37و مواد جامد  %30و
سوسپانسیون پنجم با درصد اتصال دهندههای  %42/3و مواد جامد )%50استفاده
گردید .پوششها شامل  ٪80خاک رس ٪20 ،کربنات کلسیم آسیابی ،پراکندهساز و
مقادیر متفاوت پلیوینیلاستات و الکتیک اسید بود .کاغذهای پایه و پوششدهیشده
پس از پوششدهی خشک شدند .تیمار اتوزنی با دمای  55درجه سانتیگراد و فشار
خطی  60کیلوگرم بر سانتیمتر بر روی نمونهها انجام گرفت .آزمونهای ضخامت،
جذب آب ،مقاومت به عبور هوا ،مقاومت به پارگی و مقاومت به ترکیدن در
نمونههای شاهد و اتوزنی شده اجرا شد .عملیات اتوزنی در کاهش ضخامت و افزایش
مقاومت به عبور هوا موثر بود .کاهش جذب آب فقط در نمونههای  75گرمی رخ داد.
در اثر اتوزنی مقاومتهای مکانیکی کمی بهبود یافت ،ولی در اغلب موارد شاخص
مقاومتها کاهش یافت.
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واژگان کلیدي :اتوزنی ،کاغذ ،پوششدهی ،خواص فیزیکی ،خواص مکانیکی.

مقدمه
در قرن هفدهم میالدی از چکشهايی برای صاف
كردن سطح كاغذ استفاده میشد ،سپس اين چکشها به
شکل استوانه ساخته شدند .احتماال در سال  1850اين
استوانههای اتوزنی 1در ماشین كاغذ نصب گرديد و يک
دهه بعد از چندين استوانه برای اتوزنی استفاده شد .به
طور كلی عملیات اتوزنی برای بهبود ويژگیهای سطحی
كاغذ يعنی كاهش زبری و افزايش براقیت انجام میشود.
اتوزنی با تاثیری كه روی خلل و فرج سطح دارد
Calendering

1

چاپپذيری كاغذ را نیز تحت تاثیر قرار میدهد .انواع
زيادی از كاغذها با هدف بهبود ويژگیهای سطح كاغذ
برای عملیات چاپ ،اتو میشوند [ .]1اتوزنی عبارت است
از عبور كاغذ از يک يا چند شکاف ايجاد شده به وسیله
چند استوانه (يک يا دو جفت پرس غلتکی) كه بهصورت
پیوسته در ماشین كاغذ اجرا میشود كه به اتوی درون
ماشینی معروف است [ ]2و گاهی عملیات اتوزنی بهصورت
ناپیوسته در يک ماشین جداگانه میتواند انجام شود.
تجهیزات دستگاههای اتوزنی متفاوت هستند ولی در
تمامی آنها ،استوانههايی با سطوح صاف وجود دارد ،اين
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استوانهها اغلب فلزی هستند و گاهی از بسپارهايی بر روی
اين غلتکها استفاده میشود كه اتوزنی نرم نامیده
میشوند (اولین استوانه اتوزنی نرم در سال  1994توسط
شركت ويت1طراحی شد) .معموال دو تا چهار بار در هر دو
سمت كاغذ اتوزنی انجام میشود و يا میتوان كاغذ را به
صورت آزمايشگاهی چند بار از شکاف بین غلتکهای يک
دستگاه اتوزنی عبور داد .مراحل اتوزنی برای تولید
كاغذهای بسیار صاف ،شامل دو مرحله اتوزنی مقدماتی و
اتوزنی تکمیلی2است كه به صورت جداگانه انجام میشود.
اتوزنی تکمیلی مانند اتوزنی مقدماتی است ولی میتوان از
گزينههای غلتکهای سخت ،نرم و داغ استفاده كرد [.]3
اغلب عملیات اتوزنی پس از پوششدهی كاغذ انجام
میشود و به كاغذ كیفیت بهتری میدهد ،بنابراين بايد به
عملیات پوششدهی نیز توجه شود .ماده اصلی متصل
كننده ذرات در عملیات پوششدهی استايرن بوتادين (به
عنوان التکس) است .متغیرهای مهم التکس كه
ويژگیهای اليه پوشش را تحت تاثیر قرار میدهند شامل
دمای گذار شیشهای 3،درجه تشکیل پیوند عرضی و سطح
كربوكسیالسیون است .مقدار  Tgزياد میزان براقیت و
سفتی سطح كاغذ را افزايش ولی میزان مقاومت به
تاخوری را كاهش خواهد داد .در التکس استايرن بوتادين
با افزايش نسبت استايرن نسبت به بوتادين میزان Tg
افزايش خواهد يافت .اندازه ذرات ريزتر برای مقاومت و
روانروی پوششدهندههای تیغهای مناسبتر است ،ولی با
ريزتر شدن ذرات میزان براقیت كم خواهد شد .پوشش
برروی كاغذ با مقدار  Tgكم التکس ،نرمتر است و عملیات
اتوزنی تاثیر بیشتری در تغییر شکل كاغذ دارد .در
پوششدهی از رنگدانههای مختلفی مانند :كربنات كلسیم،
خاک رس 4،دیاكسید تیتانیوم ،تالک و كائولن جهت
بهبود چاپ و ماتی و همچنین پر كردن فضای بین الیاف و
افزايش پیچ و خم مسیر مولکولهای گاز استفاده میشود
كه خواص ممانعتی را افزايش میدهد [ .]4در تحقیقاتی
نشان داده شده است كه اضافه كردن خاک رس و پلی
ونیل الکل به تركیب پوششدهی و اجرای پوششدهی و

اتو زنی در اين كاغذ ،باعث كاهش چشمگیر انتقال بخار
آب و كم شدن نفوذ پذيری نسبت به اكسیژن میشود ،به
طوری كه خواص ممانعتی آن نسبت به بسیاری از بسترها،
مناسبتر خواهد شد [ .]4انجام عمل پوشش ،حفرههای
سطح كاغذ را پر میكند و پس از خشک شدن و اتو كردن
كاغذ ،سطح همواری را برای چاپ فراهم میسازد در
نتیجه گالس 5كاغذ بهتر خواهد شد .اتو زنی اهمیت
چشمگیری در رفع مشکالت ناهمواری يا زبری كاغذ دارد
و ارزش افزودهای به محصول خواهد داد [ .]5به دلیل
خاصیت گرمانرمی بسپارهای اكريلیکی در پوشش كاغذ،
عملیات اتوزنی كاغذ اثر مطلوبی بر چاپ دارد و اتوزنی نرم
نسبت به اتوزنی سخت در بهبود كیفیت چاپ كاغذ
مفیدتر است و هدف اصلی پوششدهی و اتوزنی ايجاد
خواص چاپ پذيری مناسب در كاغذ است [ .]6متغیرهای
اصلی عملیات اتوزنی شامل دما ،فشار و تعداد شکاف است.
در نتیجه اعمال فشار ،اتوزنی در كاغذ پايه باعث
متراكمسازی الیاف شده و خواص ممانعتی نسبت به عبور
اكسیژن و بخار آب را بهبود میدهد .مقدار انتقال اكسیژن
و بخار آب از بافت كاغذ يکی از معیارهای افزايش خواص
ممانعت ی كاغذ است ،بنابراين انجام اتوزنی در برخی از
خواص ممانعتی كاغذ مطلوب است .البته اتوزنی تاثیر
منفی بر درجه روشنی ،ماتی و سفتی نیز دارد و با افزايش
فشار و درجه حرارت سیلندرهای اتوزنی اين تاثیر منفی
بیشتر میشود .به طور كلی فشار خطی اتوزنی نرم -10
 350نیوتن بر میلیمتر و بیشینه اين فشار در اتوزنی
تکمیلی  500-450نیوتن بر میلیمتر است و اغلب دمای
غلتک اتوزنی در حدود  90درجه سانتیگراد تنظیم
می شود .البته با توجه به كیفیت مورد نیاز در كاغذ نهايی،
مقدار فشار خطی و دما قابل تغییر است و دما اتوزنی تا
 200درجه نیز قابل افزايش میباشد [ .]6عملیات
پوششدهی میتواند با بهبود ماتی و درجه روشنی تاثیر
منفی اتوزنی را برطرف كند .كاهش ضخامت كاغذ از موارد
قابل پیش بینی اثرات اتوزنی است و در اين مقاله عواملی
مانند تخلخل ،مقاومت به عبور هوا (روش گرلی) 6،جذب
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آب 1،مقاومت به پارگی 2و مقاومت به تركیدن 3بررسی
شده است.
 Vernhesو همکاران ( ،)2009اثر اتوزنی را بر ساختار
میکروسکوپی سطح كاغذ بررسی كردند .اين محققین دو
نوع كاغذ را با كاربرد اداری انتخاب نمودند و سپس
تیمارهای اتوزنی ،با روشهای میکروسکوپی توپوگرافی
سطح نمونه را تهیه كردند .سپس نتايج را از طريق
محاسبات رياضی گالس و مقادير زبری سطح مقايسه
نمودند .آنها نتیجهگیری كردند كه شرايط تعداد مراحل،
دما و فشار اتوزنی موجب بهبود خواص سطحی كاغذ
میشود .آنها مشاهده كردند كه در اتوزنی بدون گرما،
ناصافی نمونه و طول الیاف خارج شده از سطح كاغذ بیشتر
بود .نتیجه اين بررسی در پیشبینی صافی و گالس كاغذ
خالصه میشود [ Luu .]7و همکاران ( ،)2011مقالهای را
در زمینه پوشش نانو الیاف سلولزی 4،التکس و پلی ونیل
الکل نوشتند كه حضور اين نانو الیاف سلولز موجب افزايش
مدول يانگ در فیلمهای مختلف شده است .تركیب آلکیل
كتن ديمر5و نانو الیاف سلولزی باعث افزايش چگالی چاپ
و كاهش مشکل پشت نمايی در هنگام چاپ كاغذ است.
توزيع و نفوذ جوهر از طريق اسکن میکروسکوپی لیزری
هم كانون 6در كاغذهای پوشش شده و پوشش نشده
مقايسه شد و نانو الیاف سلولزی تاثیر بسیار مناسبی در
پراكندگی يکنواخت جوهر در بستر كاغذ داشت .همچنین
چگالی چاپ در جوهرهای بر پايه رنگدانه و رنگ مقايسه
شده ،كه اتوزنی و افزودن نانو الیاف سلولزی موجب
افزايش چگالی چاپ يک رنگ خاص میشود [.]8
همچنین  Schlordtو همکاران ( ،)2014اثر اتوزنی
كاغذ را بر خواص مکانیکی بررسی كردند .آنها تیمار اتوزنی
كاغذ را در دماهای 100؛  150و  200درجه سانتیگراد و
نیز در سه سطح فشار انجام دادند .سپس مقادير زبری،
همكشیدگی ،دانسیته و مدول يانگ اندازه گیری شد.
همچنین تصاوير میکروسکوپی از نمونهها و محاسبات
1

Cobb test
Internal tearing resistance of paper (Elmendorf-type
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3 Bursting strength of paper
)4 Nanofibrillated cellulose (NFC
)5 Alkylketene Dimer (AKD
)6 Confocal laser scanning microscope (CLSM
2
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رياضی برای خواص نوری ،هدايت حرارتی و ظرفیت
گرمايی انجام گرفت .آنها دريافتند كه زبری سطح و مدول
يانگ نمونههای اتوزنی شده ،به وسیله اتوزنی بهبود يافت و
خواص مکانیکی به كمک اتوزنی سخت و حتی با فشار
بیشتر با استوانه نرم ،اصالح شد [ Vähä-Nissi .]9و
همکاران ( )2016از كربنات كلسیم و دو نوع استايرن
بوتادين برای پوششدهی استفاده كردند .عامل متغیر در
اين تحقیق درجه حرارت اتوزنی و وزن پوشش بود ،به
طوری كه تیمار اتوزنی در چند دمای مختلف از  150تا
 220درجه سانتیگراد بر روی كاغذهايی با وزن
پوششهای مختلف انجام شد .سپس تصاوير میکروسکوپی
و نتايج آزمونهای مقاومت درونی و مومكنی را مقايسه
كردند .آنها مقدار مناسب اتصال دهنده را  10تا  20سهم
از رنگدانه تعیین كردند و نتیجه گرفتند كه مقدار گرمای
اتوزنی در اتصال رنگدانهها ،پیش گرم كردن كاغذ و
استفاده از دو استوانه گرم در اتوزنی در پیوند اليه پوشش
به كاغذ بسیار موثر است [ Singhal .]10و همکاران
( )2015از سولفات كلسیم در دوغابهای پوششدهی
كاغذ پايه  60گرمی استفاده كردند .سولفات كلسیم در 7
سطح (از صفر تا  50درصد) جايگزين خاک رس در
فرموالسیون پوششدهی شد .خواص نوری و شاخص رنگ
 L,a,bدر نمونهها تعیین گرديد .عملیات پوششدهی با
دستگاه پوشش دهنده میلهای و با وزن پوشش 14-13
گرم بر متر مربع انجام شد .اتوزنی در  50درجه سانتیگراد
و فشار  76بار در يک عبور صورت گرفت .با افزايش درصد
سولفات كلسیم ،مقدار حفظ آب و گالس كاغذ كاهش
يافت ولی درجه روشنی و سفیدی در نمونهها ارتقاء
داشت .در نتیجه سولفات كلسیم عامل بهبود خواص نوری
در كاغذ شد [ .]11در بررسی ديگری  Lavoineو همکاران
( ،)2016بسترهای زيستی را با هدف بستهبندی ساختند.
آنها ابتدا كاغذ پايه رنگبرینشده را اتوزنی كردند و سپس
به وسیله نانو الیاف سلولزی خمیر اكالیپتوس و دو نوع
ماده كافیین و كلرهگزيدن دیگلوكونات پوششدهی
نمودند .در اين تحقیق شش تركیب مختلف پوششدهی
تهیه شد و يک مدل رياضی در پراكنش مواد برای عملیات
پوششدهی بررسی گرديد .كافئین در پراكنش و ايجاد
شبکه نانو ذرات سلولز و نیز خواص ممانعتی مطلوب ذرات
نانو سلولز مناسب تشخیص داده شد [ .]12مقاومت به
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روغن در كاغذ حاصل از خمیرهای سولفیت و سولفات (با
درجه پااليش كم و زياد) بررسی شده است و اثر پوشش
كیتوزان و اتوزنی بر روی كاغذهای تهیه شده مورد ارزيابی
قرار گرفت .نتايج نشان داد كه افزايش مقدار پااليش و نیز
انجام عملیات پوششدهی ،موجب افزايش زمان مقاومت به
عبور هوا از بافت كاغذ و بهبود خواص ممانعتی شد.
كاغذهای اندود شده با كیتوزان ،جذب روغن و عبور
اكسیژن كمتری را نشان دادند .كاغذ حاوی خمیر سولفات
و پوشش كیتوزان كمترين زاويه تماس قطره آب را داشت
و نفوذ آب در آن نمونهها بر اساس خاصیت مويینگی بود.
يعنی قطره آب پس از  1/5ثانیه محو میشد .در نتیجه
اين نمونه ،دارای نفوذ و جذب آب بیشتری بود در حالی
كه در كاغذهای ساخته شده از خمیرهای سولفیت و
مخلوط سولفیت و سولفات ،قطره آب به مدت  20ثانیه بر
روی كاغذ میماند و پديده انتشار روش غالب جذب آب
بود .اين تحقیق نشان داد كه تركیب خمیر ،مقدار پااليش
و اتوزنی بر مقاومت به عبور هوا در كاغذ پوششدهی شده
تاثیرگذار است كه به دلیل تغییر اندازه سوراخهای كاغذ و
نسبت فضای خالی بین الیاف است [.]13
عملیات اتوزنی بهصورت پیوسته در ماشین كاغذ و
بهصورت ناپیوسته در يک ماشین جداگانه میتواند انجام
شود .تجهیزات دستگاههای اتوزنی متفاوتند ولی در تمامی
آنها ،استوانههايی با سطوح صاف وجود دارد .اتوزنی اغلب
برای افزايش صافی سطح در مراحل انتهايی تولید كاغذ
انجام میگیرد .البته اتوزنی مزايای ديگری هم دارد به طور
مثال برای بهبود ويژگیهای سطحی كاغذ يعنی كاهش
زبری و افزايش براقیت انجام میشود .اتوزنی و انواع ذرات
معدنی پوشش ،رابطه همافزايی با يکديگر دارند و باعث
بهبود خواص كاغذ خواهند شد .اتوزنی با تاثیری كه روی
خلل و فرج سطح دارد چاپپذيری كاغذ را نیز تحت تاثیر
قرار میدهد .طبیعت چندگانه سطح كاغذ در آهاردهی و
چاپپذيری بسیار مهم است و منشاء اين رفتار چندگانه
سطح كاغذ ناشناخته است .میتوان با استفاده از
الگوريتمهای عددی و مدلسازی تا حد زيادی اين سواالت
پاسخ داد [ .]7البته اتوزنی تاثیر منفی بر درجه روشنی،
ماتی و سفتی نیز دارد و با افزايش فشار و درجه حرارت
سیلندرهای اتوزنی اين تاثیر منفی بیشتر میشود .از
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آنجايی كه استوانههای اتوزنی در اغلب كارخانهها وجود
دارند و میتوان به كمک آنها به ارزش افزوده بیشتری
دست يافت ،اين تحقیق برای تعیین تغییرات ايجاد شده
در خواص فیزيکی و مکانیکی كاغذهای پوشش داده شده
انجام شده است .تحقیقاتی درباره پوششدهی بر روی
كاغذ انجام شده است ولی به ندرت مقالهای با انجام
عملیات پوششدهی و اتوزنی كاغذ ديده میشود .همچنین
عملیات اتوزنی ممکن است به كاهش يا عدم استفاده از
برخی از مواد شیمیايی پوششدهی و آهارزنی كمک كند.

مواد و روش ها
با توجه به اهداف تعريف شده ،محدوده اين تحقیق در
زمینه تاثیر اتوزنی بر دو نوع كاغذ بود .در اين تحقیق ابتدا
نمونهها پوششدهی شد كه اين پوششها شامل خاک رس
و كربنات كلسیم آسیابی( 1محصول شركت اومیا پارس)
بههمراه چسبهای پلیوينیلاستات(2نمونه صنعتی چسب
و رزين شمال) ،الكتیک اسید( 3نوعی التکس
زيستتخريبپذير تهیه شده از نمونههای آزمايشگاهی
مرک آلمان) و پراكندهساز 4صنعتی (تولیدی شركت
 )Arkema Groupبا نام تجاری  Topsperse GX Nبود.
اين ماده پراكندهساز از تركیب سديم پلیآكريالت دارای
 42درصد مواد جامد ،اسیديته  ،7/5بهرنگ زرد نارنجی و
وزن مخصوص  1/31گرم بر سانتیمتر مکعب است ،كه
مخصوص تركیبهای پوششدهی كربنات كلسیم و خاک
رس در پوششدهی كاغذ میباشد .سه نوع تركیب با
درصدهای مختلف اتصالدهنده ،دو تركیب اول در دو
سطح درصد مواد جامد  30و  50درصد و تركیب سوم با
درصد مواد جامد  50درصد استفاده گرديد و سپس مقدار
 pHو گرانروی آنها تعیین گرديد (جدول  .)1دو نوع كاغذ
چاپ و تحرير با گراماژهای  125و  75گرم بر متر مربع از
حلقههای كاغذ موجود در انبار كارخانه چوب و كاغذ
مازندران انتخاب شد .اين نمونهها حاوی  85درصد خمیر
 CMPو  15درصد خمیر الیاف بلند وارداتی بههمراه
پركننده و  1/2درصد آلکیل كتن ديمر بود ،البته كاغذ
1

)Ground calcium carbonate (GCC
)Polyvinyl acetate (PVA
)3 Lactic acid (LA
4 Dispersant
2
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 125گرمی با فرنیش مشابه  75و با گراماژ  120گرم بر
متر مربع تولید شد و سپس در پرس آهارزنی با كربنات
كلسیم و نشاسته آنیونی در هر دو سمت آهارزنی گرديد.
به دلیل رايج بودن اين نمونهها در تولید و ساختار يکسان،
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از اين دو نوع كاغذ به عنوان كاغذ پايه استفاده شد .تعداد
 500برگ در ابعاد كاغذ  A4از هر حلقه بهكمک دستگاه
برش برقی نیمه اتوماتیک كارخانه برش داده شد كه
مشخصات اولیه آن در جدول  2آمده است.

جدول  -1مشخصات ترکیبهای مواد پوششدهی در پوششها
فرموالسیون
خاک

ترکیب شماره 1

ترکیب شماره 2

ترکیب شماره 3

ترکیب شماره 4

ترکیب شماره 5

رس Clay

 40گرم خشک

 40گرم خشک

 40گرم خشک

 40گرم خشک

 40گرم خشک

GCC

 10گرم خشک

 10گرم خشک

 10گرم خشک

 10گرم خشک

 10گرم خشک

PVA

 8/33گرم

 4/76گرم

 8/33گرم

 4/76گرم

 7/96گرم

LA

 3/95گرم

 7/9گرم

 3/95گرم

 7/9گرم

 14گرم

پراكندهساز

 0/3گرم

 0/3گرم

 0/3گرم

 0/3گرم

 0/3گرم

آب مقطر

 102/7گرم

 102/35گرم

 176گرم

 175/68گرم

 104گرم

مواد جامد

 50درصد

 50درصد

 30درصد

 30درصد

 50درصد

pH

6/31

6/11

6/21

6/12

6/32

گرانروی (سانتی پوآز)

15/3

12/2

5/7

5/3

24/2

درصد اتصالدهنده

22/9

24/37

22/9

24/37

42/3

جدول  -2مشخصات اولیه کاغذهای پایه
کاغذ  125گرمی

کاغذ  75گرمی

مشخصات

125±3

75±2

0/195±0/01

0/105±0/01

رطوبت

٪8/2

٪8

درجه روشنی

71/7

71/2

گراماژ

)(g/m2

ضخامت

)(mm

6/3

6/8

92

91/5

زردی
) Cobb60 (g/m2نهايی

40

72

زبری روی كاغذ

)(µm

8/7

5/8

زبری زير كاغذ

)(µm

9/1

6/4

M

N

ماتی

)(%

كدگذاری

مطابق مقاالت مطالعه شده و تحقیقات قبلی ،عملیات
پوششدهی از طريق تیمار پوششدهی میلهای در سمت
نمد(1روی) نمونههای با میله شماره  )RSD14( 14انجام
گرفت .بر روی هر نمونه كاغذ ،مقدار  2سیسی از تركیب
پوششدهی در مقابل میله دستگاه پوششدهی Auto Bar
 Coater GBC_A4 GIST Co.Ltdآزمايشگاه دانشگاه
منابع طبیعی گرگان ريخته شد .به علت پوشش يکنواخت
و جلوگیری از خروج سوسپانیون پوششدهی از روی
Felt side

1

كاغذ ،اين تیمار پوششدهی با يک بار حركت میله دستگاه
و با سرعت  ،50mm/sفشار ثابت و به طول 270mm
صورت گرفت [ .]14پس از كدگذاری در سمت نمد
نمونههای شاهد و پوششدهی شده ،كلیه نمونههای دو
نوع كاغذ در قاب چوبی با گیره مهار گرديدند و در دمای
اتاق بهمدت يک روز خشک شدند .شرايط دما و رطوبت
اتاق به منظور خشک كردن نمونهها 25 ،درجه سانتیگراد
و رطوبت نسبی  54درصد بود .عملیات اتوزنی برای
تعدادی از نمونههای پوششدهی شده و نشده بهوسیله
دستگاه اتوزن آزمايشگاهی  FIBRETECدانشکده فنی
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كاسیپن دانشگاه تهران (چوكا) با دمای  55درجه
سانتیگراد و فشار خطی ثابت  60كیلوگرم بر سانتیمتر
( 60نیوتن بر میلیمتر) انجام گرفت .اين دستگاه مخصوص
حلقه كاغذ میباشد و دارای سه غلتک است كه دو غلتک
آن فلزی و يک غلتک ديگر الستیکی (در وسط) است.
بهمنظور اتوزنی نمونههايی بهصورت ورق بايد نمونه از بین
دو غلتک عبور میكرد .اتوزنی در نیمی از نمونهها با  4بار
عبور از بین دو غلتک انجام شد ،بهطوری كه سمت نمد
كاغذ (پوششدهی شده و نشده) در تماس با غلتک فلزی
و سمت ديگر كاغذ (سمت توری) در تماس با غلتک
الستیکی بود .مقدار ضخامت نمونههای پوششدهی شده و
نشده با استفاده از استاندارد  T 411 om-05بهوسیله
میکرومتر  Sylvac/Swiss PTAاندازهگیری شد .از قسمت
پوشش شده نمونهها قطعاتی به ابعاد  A5بريده شد و با
قطعاتی بههمین اندازه از نمونههای شاهد و پوشش نشده
مقايسه گرديد .جرم كاغذهای شاهد و نمونههای تیمار
شده با ترازوی آزمايشگاهی با دقت  0/001گرم
اندازهگیری شد .از طريق تفاضل جرم نمونهها و نیز
محاسبه سطح ،مقدار وزن پوشش بر حسب گرم بر متر
مربع بهدست آمد .از اين نمونهها جهت آزمونهای جذب
آب (استاندارد  ،)Cobb60, T 441 om-04ضخامت،
مقاومت به عبور هوا (روش گرلی،)T 460 om-02 1
مقاومت بهپارگی در جهت  ،)T 414 om-04( CDمقاومت
بهتركیدن ( )T 403 om-02و شاخصهای مقاومت
مکانیکی استفاده گرديد و  3تکرار برای انجام آزمايشات
صورت گرفت .همچنین گروه بندی میانگین بر اساس
آزمون آماری دانکن و آنالیز واريانس يک طرفه به كمک
نرم افزار  SPSSانجام شد .سپس تهیه تصاوير میکروسکوپ
الکترونی2نمونهها در مركز تحقیقات متالورژی رازی انجام
شد.

نتایج و بحث
بررسی تغییرات جذب آب
تغییرات مقادير جذب آب در نمونههای شاهد و تیمار
شده هر دو نوع كاغذ در شکل  1ديده میشود .به دلیل
)Air resistance of paper (Gurley method
)Field emission scanning electron microscopy (FESEM

1
2

ماهیت آبدوستی پوشش كربنات كلسیم ،وجود تخلخل در
بافت پوشش و نیز عدم وجود اتصال دهنده آبگريز،
عملیات پوششدهی مقدار جذب آب را در اغلب نمونهها
افزايش داد .ولی به علت فشرده شدن ساختار پوشش به
وسیله اتوزنی ،دادههای جذب آب در نمونههای  75گرمی
پوششدهی شده به كمک اتوزنی بهبود يافت .همچنین
مطابق ساير تحقیقات ،افزايش مقدار اتصال دهنده در
سوسپانسیون پوششدهی موجب بهبود خواص ممانعتی
كاغذ میشود [ .]3بنابراين با افزايش اتصالدهنده در
تركیب  5بر روی كاغذ  75گرمی نسبت به نمونه پوشش
داده نشده مقدار جذب آب كاهش داشت كه بهدلیل كم
كردن خاصیت آبدوستی نمونه است (شکل  .)1از نظر
جذب آب پس از اتوزنی ،نتیجه تركیبهای  4و  5در
نمونههای  75گرمی بهتر از ساير تیمارها بود .به دلیل
استفاده از مواد زيستتخريبپذير ،مقدار بهبود جذب آب
ناچیز بود و در صورت استفاده از مواد رايجی مثل استايرن
بوتادين بهعنوان اتصال دهنده ،اين خاصیت ممانعتی بهبود
میيافت [ .]15عملیات پوششدهی و اتوزنی در نمونههای
 125گرمی تاثیر نامطلوبی بر جذب آب داشت .همان طور
كه گفته شد ،اين نمونه كاغذ آهار دهی شده بود و احتمال
ايجاد شکافهای ريز در بافت آهار بهعلت فشار اتوزنی
وجود دارد.
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شکل  -1میانگین مقادیر جذب آب در نمونهها با اتوزنی و بدون اتوزنی

بررسی تغییرات ضخامت
در كلیه نمونهها عملیات پوششدهی مقدار ضخامت را
افزايش داد ،ولی میانگین اين نتايج نشان دهنده تاثیر
اتوزنی بر ضخامت نمونهها میباشد و كاهش ضخامت
نمونههای پوششدهی شده ،در اثر اتوزنی قابل پیشبینی

بود .شکل  2تغییرات ضخامت در نمونههای كاغذ 75
گرمی را ارايه میدهد و نمونههای  125گرمی نیز شرايط
مشابهی را نشان دادند .بر اساس سوابق تحقیق ،مقدار
ضخامت تحت تاثیر فشار دستگاه اتوزنی است و عملیات
اتوزنی باعث كاهش ضخامت میشود [.]6

شکل  -2میانگین مقادیر ضخامت در نمونههای کاغذ  75گرمی با اتوزنی و بدون اتوزنی
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بررسی تصاویر میکروسکوپی نمونهها
تصاوير میکروسکوپ الکترونی از سطح نمونههای
پوششدهی شده و اتوزنی شده در شکل  3ديده میشود.
ذرات صفحهای و مسطح خاک رس ،رنگدانه غالب است كه
نسبت  30تا  35درصد اين رنگدانه در ابعاد  2تا 10
میکرومتر و  55تا  60درصد آنها كمتر از  2میکرومتر بود
و با شاخص اندازه تصوير مطابقت دارد .ذرات كربنات
كلسیم آسیابی استوانهای شکل نیز در بافت پوشش ديده
میشوند كه مطابق روش ساخت تركیب  1به مقدار 20
درصد كل رنگدانه مصرفی بود .بخشهای تیره فضای خالی
و نقاط درخشان يا روشن اتصالدهندهها هستند كه
پراكندگی يکنواخت اتصالدهندهها در بافت پوشش
مشاهده میشود .كاهش جذب آب در اثر عملیات اتوزنی
در نمونههای  75گرمی ،به دلیل فشردگی و كاهش قطر

اين فضاها بود .ذرات درخشان درشت مربوط به  PVAو
ذرات درخشان ريز به الكتیک اسید نسبت داده میشود.
در تصاوير میکروسکوپی ذرات خاک رس GCC ،و وجوه
صاف شده آنها ديده میشود كه صاف شدن سطح ذرات
بهدلیل شرايط فشار و دما اتوزنی است .تركیب  5دارای
درصد مواد اتصال دهنده بیشتری نسبت به تركیبهای 1
و  2بود ( 42/3درصد) .بنابراين در تصاوير میکروسکوپ
الکترونی مربوط به تركیب  5پوششدهی نقاط درخشان
بیشتری مشاهده میشود (شکل  .)3از آنجايی كه تركیب
 1و  3و همچنین  2و  4مشابه هستند و فقط درصد مواد
جامد آنها متفاوت است و پس از تبخیر آب در اليه
پوششی ،ساختاری مشابهی را در تصاوير میکروسکوپی
نشان میدهند ،فقط تصاوير سوسپانسیونهای  2 ،1و 5
آورده شده است.

شکل  -3تصاویر پوشش کاغذ با ترکیبهای  2 ،1و 5

بررسی مقاومت به عبور هوا و چگالی کاغذ
عملیات پوششدهی و اتوزنی ،عامل افزايش زمان
مقاو مت به عبور هوا و برخی از خواص ممانعتی است به
طور كلی رنگدانهها و مواد اتصال دهنده فضاهای خالی
بین الیاف را در كاغذ پر میكنند و مقدار مقاومت به عبور
هوا افزايش میيابد [ .]16 ، 6بنابراين مقدار مقاومت به
عبور هوا در نمونههای بدون پوشش و پوشش داده شده
قبل و بعد از اتوزنی اندازهگیری شد .با توجه به شکل 4
كلیه تیمارهای پوششدهی موجب بهبود مقاومت به عبور
هوا شد .تركیبهای  3و  4به دلیل درصد مواد جامد
كمتر ،وزن پوشش كمتری را ايجاد كردند در نتیجه نسبت
به ساير تیمارها تاثیر كمتری داشتند و تفاوت معناداری با

يکديگر نداشتند .البته عملیات اتوزنی در بهبود مقاومت به
عبور هوا و نیز كاهش جذب آب موثر بود كه بهدلیل
قرارگیری مناسب ذرات و بسته شدن فضاهای خالی بین
رنگدانهها و الیاف ،زمان عبور هوا را زياد كرد .اختالف
معناداری در مقاومت به عبور هوا در تركیبهای  2 ،1و 5
با نمونه شاهد ديده شد و بیشترين مقدار آن مربوط به
كاغذ  125گرمی با تیمار  5بود.
مقاومت به عبور هوا معیاری از تخلخل بافت كاغذ
است .بنابراين مقدار چگالی در نمونههای شاهد و پوشش
شده پس از انجام عملیات اتوزنی محاسبه شد .بهعلت وزن
مخصوص بیشتر رنگدانههای معدنی انجام عملیات
پوششدهی باعث افزايش چگالی كاغذها شد .بنابراين
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چگالی نمونههای شاهد كمتر از نمونههای پوشش شده
بود و مقدار چگالی به میزان تركیب پوشش وابسته بود .در
بین اين پوششها ،تركیب  2در هر دو نوع كاغذ بیشترين
چگالی كاغذ نهايی را نشان میدهد .به دلیل درصد مواد
جامد  50درصد ،تركیبهای  2 ،1و  5بیشترين مقادير
وزن پوشش را فراهم كردند و اين افزايش وزن پوشش اثر
مستقیمی بر مقاومت به عبور هوا داشت .همچنین
كاغذهای حاوی پوششهای  2 ،1و  5به دلیل استفاده از
رنگدانه و وزن پوشش بیشتر ،چگالی بیشتری داشتند.
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چگالی  Clay ،PVA ،LAو  GCCبه ترتیب ،0/93 ،1/21
 2/6و  2/7تا  2/95گرم بر سانتیمتر مکعب میباشد كه
خود بیانگر بیشتر بودن چگالی كاغذهای  2 ،1و  5از ديگر
تیمارها است .با توجه به رابطه عکسی كه بین تخلخل و
چگالی وجود دارد ،نمونههايی با پوشش تركیب  2دارای
كمترين تخلخل و بیشترين چگالی بودند .دلیل بیشتر
بودن چگالی تیمار  2نسبت به تیمار  1نیز ،استفاده از
درصد بیشتر  LAبا چگالی بیشتر نسبت به  PVAمیباشد
(جدول .)1

شکل  -4میانگین مقادیر مقاومت به عبور هوا در نمونهها با اتوزنی و بدون اتوزنی

خواص مکانیکی کاغذ
شاخصهای مقاومت به تركیدن و مقاومت به پارگی
نمونههای  75گرمی ،قبل و بعد از اتوزنی در شکل  5آورده
شده است .نتايج مقاومت به تركیدن و مقاومت به پارگی و
شاخص آنها در نمونههای  125گرمی نیز مشابه نمونههای
 75بود .همانطوری كه در شکل ديده میشود ،نمونههای
شاهد دارای شاخص مقاومتی بیشتری هستند و انجام

اتوزنی تغییرات ناچیزی را در تیمارها نشان میدهد .البته
بدون در نظر گرفتن شاخص مقاومت ،اغلب تیمارها باعث
افزايش مقاومت به پارگی و مقاومت به تركیدن شده است
كه به دلیل كم شدن ضخامت ،مقادير شاخص مقاومت
محاسبه شده كمتر شد (افزايش مقاومت به تركیدن در
نمونههای  75گرمی در اثر تیمارهای  3 ،2 ،1و 4
همچنین در نمونههای  125گرمی با تیمارهای  2و 5
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مشاهده گرديد) .عدم تاثیر اتوزنی بر خواص مکانیکی كاغذ
نیز در منابع مشاهده شده است و طبق اين تحقیقات
تیمار اتوزنی موجب بهبود خواص ممانعتی در كاغذ بود
[ .]13از نظر خواص مکانیکی نتايج اين بررسی مشابه
مقاله  Schlordtو همکاران ( )2014است .آنها اثر اتوزنی
سخت را با چند دما بر خواص مکانیکی كاغذ بررسی

كردند و در مواردی كاهش اندكی در خواص مکانیکی
كاغذ مشاهده شد و مشابه اين تحقیق برخی از خواص
مکانیکی در نمونههای اتوزنی شده بهبود يافت .البته هدف
تحقیق آنها يافتن حد بهینه كاهش ضخامت و بیشترين
تراكم بود .به طور كلی عملیات اتوزنی در خواص مکانیکی
تاثیر بسیار اندكی دارد [.]9

شکل -5اثر اتوزنی در شاخصهای مقاومت به ترکیدن و مقاومت به پارگی در کاغذهای  75گرمی

نتیجه گیری
مطابق انتظار انجام پوششدهی مقدار ضخامت نمونه را
افزايش میدهد و عملیات اتوزنی از مقدار ضخامت نمونهها
میكاهد .همچنین استفاده از تركیبهای مختلف
پوششدهی و اتوزنی تفاوت معناداری را با گروه بندی
میانگین آزمون آماری دانکن در ضخامت كاغذ نشان
میدهد .به دلیل ساختار مواد در اين پوششها ،جذب آب
در اغلب تیمارهای پوششدهی افزايش داشت كه از نظر
خواص ممانعتی مطلوب نیست و اين نتیجه مشابه نتايج
برخی از منابع است [ .]17 ،5البته در كلیه نمونههای
كاغذ  75گرمی عمل اتوزنی به كاهش جذب آب كمک

كرد و تركیب پنجم پوشش در كاغذ  75گرمی ،تاثیر
مناسبی بر كاهش جذب آب داشت و با عملیات اتوزنی اين
خاصیت ممانعتی بهتر شد .در سطح  95درصد بین
نمونههای شاهد و پوشش داده شده با تركیبهای پوششی
 3و  4در نمونههای  75گرمی تفاوت معناداری در مقدار
جذب آب ديده نشد .در حالی كه كلیه تیمارهای
پوششدهی و اتوزنی در كاغذهای 125گرمی چاپ و
تحرير افزايش جذب آب را به همراه داشت و در كلیه
تیمارهای مختلف با نمونه شاهد ،جذب آب تفاوت
معناداری در سطح  95درصد وجود داشت .اين موضوع به
اين دلیل بود كه كاغذ  125گرمی دارای آهار بود و اين
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كاغذ از ابتدا جذب آب كمی داشت و احتمال ايجاد
ترکهای مويین در آهار اين كاغذ در اثر فشار زياد اتوزنی
وجود دارد .ايجاد تغییرات در ساختار پوشش كاغذ در اثر
فشار پرس مشاهده شده است [ .]18كمترين مقادير
مقاومت به عبور هوا مربوط به دو نوع كاغذ پايه شاهد بود
چون عملیات پوششدهی و اتوزنی با پر كردن فضاهای
خالی ،در افزايش مقاومت به عبور هوا موثر است .مقاومت
به عبور هوا پس از اتوزنی ،تفاوت معنی داری را در مقايسه
با نمونههای شاهد نشان میدهد .مقدار مقاومت به عبور
هوا بهدلیل پوشش اعمال شده افزايش يافت كه مطابق
انتظار و نتايج اعالم شده در منابع بود [ .]13مشابه ساير
تحقیقات با انجام عملیات پوششدهی و اتوزنی در خواص
مکانیکی بهبود حاصل شد [ ]9ولی بهدلیل افزايش
ضخامت و گراماژ كاغذ ،در اغلب موارد شاخص مقاومتها
كاهش نشان داد .بنابراين تیمار پوششدهی با مواد مورد
استفاده در اين تحقیق ،نمیتواند بهعنوان ارتقاء دهنده
خواص مکانیکی كاغذ در نظر گرفته شود و بر اساس نتايج
عملیات پوششدهی موجب كاهش شاخصهای مقاومت و
اتوزنی باعث افزايش اغلب شاخصها شد .بجز تیمارهای 3
و  ،4كلیه نمونههای كاغذ  75گرمی تیمار شده با نمونه
شاهد اتوزنی شده ،تفاوت معناداری را در شاخص پارگی
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نشان می دهند ،كه البته اين شاخص كاهش يافته است كه
بهدلیل روش محاسبه شاخص مقاومت میباشد (شکل .)5
همچنین اختالف جزئی مقاومت به تركیدن كاغذهای
تیمار شده را با نمونه شاهد نشان میدهد كه هیچ كدام از
تیمارها معنادار نشد .همبستگی مقاومت به عبور هوا قبل
و بعد اتوزنی  ،0/820جذب آب قبل و بعد اتوزنی ،0/904
مقدار ضخامت قبل و بعد اتوزنی 0/901و مقاومت به
پارگی قبل و بعد اتوزنی 0/983تعیین گرديد .در شرايط
بدون اتوزنی ،همبستگی شاخص مقاومت به پارگی و
ضخامت  -0/833بود كه نشان دهنده تاثیر كاهش
ضخامت بر شاخص مقاومت است و پس از اتوزنی
همبستگی اين شاخص مکانیکی و ضخامت نمونه اتوزنی
شده به  -0/928رسید .با توجه به مقاومت در برابر عبور
هوا و كاهش جذب آب ،تیمار پوششدهی با تركیب پنجم
و عملیات اتوزنی بهترين شرايط را برای حفظ خواص
ممانعتی اين كاغذهای پايه فراهم میكند.
سپاسگزاری
الزم است كه نويسنده مسئول به دلیل تهیه نمونههای
كاغذ و برخی از مواد ،از آقای دكتر علی برزن قدردانی
كند.
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Effect of calendering on physical and mechanical properties of coated papers

Abstract
The purpose of this study was to improve the properties of the
coated papers by calendering. Two types of printing and
writing paper (75 and 125gsm) and five coating suspensions
(the first suspension with 22.9% binders and 50% solids
content, the second with 24.73% binders and 50% solids, the
third one with 22.9% binders and 30% solids, fourth
suspension with a 24.73% binders and 30% solids and the
fifth suspension with 42.3% binders and 50% solids content)
were used. The coatings were composed of 80% kaolin clay,
20% ground calcium carbonate, dispersant and different ratios
of polyvinyl acetate and lactic acid. The base and coated
papers were dried after coating. The calendering treatment
was carried out at a temperature of 55° C and 60 kg/cm linear
pressure. Air resistance, thickness, water absorption, tearing
resistance and bursting strength of papers were determined.
The calendering operation was effective in reducing the
thickness and increasing the air resistance. Water absorption
was decreased only in 75gsm samples. As a result of
calendaring, the mechanical properties were improved
slightly, but in most cases, this treatment had an adverse
effect on the mechanical indexes.
Keywords: calendering, paper, coating, physical properties,
mechanical properties.
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