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چکیده
) و یا رزینهایLFP(برخی صنایع کاغذسازی برای افزایش مقاومت کششی الیه تر کاغذ جهت جلوگیری از پارهشدن حین تولید از خمیرکاغذ الیاف بلند
) در مقایسهNFC( ( در صورت استفاده توام با نانوالیاف سلولزیPAE)  در این تحقیق نقش پلیآمیدوآمیناپیکلروهیدرین.مقاومت تر استفاده میکنند
 ابتدا. مکانیکی بررسی شد- گرم بر متر مربع از خمیرکاغذ شیمیایی130  در بهبود مقاومت کششی الیه تر و خشک کاغذ ساخته شده با گراماژLFP با
 درصد) و خمیرکاغذ الیاف بلند به سوسپانسیون خمیرکاغذ افزوده شد و سپس نمدهای دستساز ساخته1  و0/7( PAE  درصد) بههمراه4  و3( NFC
- و هوا75 ،55 ،35  مدت آبگیری هنگام ساخت نمدها اندازهگیری شد و در ادامه مقاومت کششی پس از رسیدن درصد خشکی الیه تر کاغذ به.شد
PAE  درصد0/7  باNFC  درصد3  تیمار، نمد55  و35  نتایج نشان داد در درصد خشکی. هنگام خشک کردن طی ساخت کاغذ اندازهگیری شد،خشک
 بهNFC  به طور کلی. مقاومت کششی بیشتر بهدست آمد75  درصد خمیرکاغذ الیاف بلند ایجاد کرد و در درصد خشکی20 مقاومت کششی در حد
 مکانیکی را تا حد خمیر کاغذ الیاف بلند یا بیشتر افزایش دهد اگر چه- میتواند مقاومت کششی الیه تر کاغذ از خمیر کاغذ شیمیاییPAE همراه
.سرعت زهکشی آب کاهش خواهد یافت
کلمات کلیدی
." "نانوالیاف سلولزی،" "مقاومت کششی الیه تر کاغذ،" "خمیرکاغذ الیاف بلند،")PAE( پلیآمیدوآمیناپیکلروهیدرین
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Abstract
Some paper industries use long fiber pulp (LFP) and or wet strength resins to increase resistance and
prevent web breakings during production. In this study, it was investigated the role of polyamidoamine
epichlorohydrin (PAE) in combination with cellulose nanofibers (CNF) compared to LFP in improving
wet and dry layer of paper tensile strength of chemi-mechanical pulp (CMP) by handsheet making with
grammage of 130 g/m2. First, cellulose nanofibers (3% and 4%) with PAE (0.7% and 1%) and long
fiber pulp (LFP) were added to the pulp suspension and then handsheet paper was made. The
dewatering period was measured when making handsheet. Then, the tensile strength was measured
after drying to 35, 55, 75 and air-dried dryness (%) during drying within handsheet making. Results
showed, wet layer of paper with dryness of 35 and 55% treated with 3% CNF and 7% PAE showed
tensile strength close to samples with 20% LFP and in 75% dryness showed higher tensile strength
than treatments with LFP. Generally, treatments with CNF and PAE had wet layer of paper tensile
strength values during production the same as or more than long fiber pulp, although the water drainage
rate will be decrease.
Keywords
“Polyamidoamine epichlorohydrin (PAE)”, “Long fiber pulp”, “Wet layer of paper tensile strength”,
“Cellulose nanofiber”.
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شده مربوط به ابتدای دهه  1990بوده است ( Siqueira et al.,
 .)2015رزینهای مقاومت تر عموماً توسط الیاف سلولزی از طریق
جاذبه الکترواستاتیکی بین گروههای عاملی با بار مثبت رزین و گروههای
با بار منفی کربوکسیل الیاف جذب میشوند ( Ankerfors et al.,
 .)2009گروههای کربوکسیل موجود در همیسلولز مثل گلوکرونیک
اسید ،گروههای عاملی اصلی در ایجاد نواحی باردار در الیاف در شرایط
معمول کاغذسازی محسوب میشوند (.)Bhardwaj et al., 2004
پلیآمیدوآمیناپیکلروهیدرین )PAE( 2بهعنوان یک رزین مقاومت تر
محلول در آب است که در اواخر دهه  1950گسترش یافت و تجاری شد
که بهدلیل خاصیت کاتیونی آن ،به واسطه داشتن گروههای آمینی در
شرایط اسیدی و گروههای آمونیومی کاتیونی ،ویژگیهای پلیالکترولیتی
دارد .این رزین بهدلیل عملکرد مناسب و ارزان قیمت بودن همچنان
بهعنوان پراستفادهترین افزودنی مقاومت تر دایمی برای کاغذ گزارش
شده است ( .)Su et al., 2014در فرآیند کاغذسازی PAE ،ممکن
است بهعنوان کمک نگهدارنده نیز استفاده شود ( Fukuda et al.,
 .)2005عالوه بر  PAEدر ایجاد مقاومت تر دائمی ،اخیراً عملآوری
کاغذ با پلیاکریل آمید گلیاکسالدار شده )GPAM( 3سنتزی نیز برای
ایجاد مقاومت تر موقت گزارش شده است که  16درصد مقاومت کششی
تر 10 ،درصد مقاومت کششی خشک 5 ،درصد مقاومت به ترکیدن و 23
درصد مقدار جذب انرژی کششی بیشتری در مقایسه با  PAEدر کاغذ
ایجاد کرده است ( .)Hamzeh et al., 2015کربوکسی متیل سلولز
نیز گزارش شده است که میتواند مقاومت تر کاغذ را در درصد خشکی
حدود  50به میزان  20تا  25درصد افزایش دهد (.)Myllytie, 2018
الیاف سلولزی بهعنوان منبع اصلی تولید محصوالت کاغذ محسوب می-
شود که در چند ده اخیر با گسترش تحقیقات در خصوص استفاده از مواد
در مقیاس نانو ،استفاده از الیاف سلولزی نیز در این ابعاد با نام عمومی
نانوالیاف سلولزی )CNF( 4همراه با مواد افزودنی متداول کاغذ مورد
توجه قرار گرفته است ( Salas et al., 2019, Lengowski et
 .)al., 2019, Hubbe, 2019نانوالیاف سلولزی را میتوان بهطریق
مختلفی از جمله مکانیکی ،شیمیایی ،آنزیمی ،و یا ترکیبی از آنها به
اجزایی در ابعاد نانو تبدیل کرد (.)de Campos et al., 2019
امروزه بهدلیل ایجاد ویژگیهای مقاومتی بهتر کاغذ عالقه فزآیندهای
برای استفاده از این ماده در صنعت کاغذسازی وجود دارد ( Ahola et
 .)al., 2008نانوالیاف سلولزی مانند الیاف سلولزی بهدلیل داشتن
گروههایی مثل کربوکسیل در سطح خود بار آنیونی دارند .معموال بار
سطحی آنیونی مواد بر ویژگیهای جذب سطحی پلی الکترولیتهای
کاتیونی تاثیر میگذارد .در فرآیند ساخت کاغذ از انواعی از پلی
الکترولیتهای کاتیونی برای جذب در سطح الیاف سلولزی میشود تا
کارایی فرآیند تولید و کیفیت نهایی محصول را افزایش یابدPAE .
بهعنوان یک پلی الکترولیت کاتیونی و ایجاد کننده مقاومت الیه تر در
فرآیند کاغذسازی با الیاف واکنش میدهد که این واکنش احتماالً از
طریق ایجاد پیوند بین گروه آزتیدینیوم PAE 5و کربوکسیل سلولز است

 -1مقدمه
تمایل گستردهای همواره در صنایع کاغذسازی برای کاهش گراماژ و
افزایش سرعت ماشین کاغذ برای تولید بیشتر با حفظ انرژی و منابع
وجود دارد .مثال در صنایع تولید کاغذ بستهبندی توجهات به تولید کاغذ
از گراماژ  70تا  90گرم بر متر مربع به جای  110تا  130گرم بر متر
مربع ضمن افزایش سرعت ماشین کاغذ تا 1900متر بر دقیقه می-
باشد( .)Müller, 2010بیشتر کاغذها مثال در صنایع چوب و کاغذ
ایران مثل صنایع چوب و کاغذ چوکا گیالن ،چوب و کاغذ مازندران،
صنایع کاغذ پارس با ماشین کاغذهایی با نواحی بدون حمایت 1در انتهای
بخش شکلگیری و پرس و بین خشککنها تولید میشوند .معموال در
نواحی بدون حمایت هنگام تولید ،مقاومت الیه تر کاغذ یک عامل مهم
در تنظیم کشش است .زیرا در این نواحی نمد کاغذ بدون هیچ حمایتگری
مثل پارچههای پرس و یا خشککن عموما تحت تنش کششی قرار دارد
و معموال از مهمترین نواحی پارگی الیه تر کاغذ در ماشین کاغذ محسوب
میشود( .)Lindqvist et al., 2012مقاومت الیه تر الیه کاغذ
حین تولید در ماشین کاغذ معموال وابسته با عواملی چون درصد خشکی،
طول و قطر الیاف (در درصد خشکی مورد بررسی) ،میزان پاالیش
خمیرکاغذ ،میزان فشردگی الیه تر در پرس (تنظیمات پرس ماشین
کاغذ) ،سطح تماس الیاف با یکدیگر ،دمای آب ،تاثیر مواد فعال سطحی
استفاده شده برای تقویت اتصال بین الیاف (نوع افزودنیها) ،زبری ،صافی
سطح الیاف ،انعطاف پذیری و درهمآمیختگی بین الیاف ،و نیروهای
مویرگی و والدروالس در شبکه نمد کاغذ ،شرایط شکلگیری روی توری
ماشین کاغذ است ( Belle and Odermatt, 2016, Hubbe,
2006, Wågberg and R. Grenz., 2010, Belle et al.,
 .)2014معموال برای بهبود مقاومت الیه تر کاغذ میتوان از رزینهای
مقاومت تر استفاده نمود که بیشتر در تولید محصوالتی مانند کاغذهای
بهداشتی ،حولههای کاغذی ،پاکت شیر ،کاغذ عکاسی ،پوشش مواد
خوراکی ،اسناد ،پوششهای ضد آب و غیره استفاده میشوند
( .)Obokata et al., 2005عموماً کاغذ تیمار شده با رزینهای
مقاومت تر ،حداقل  15درصد از مقاومت خشک خود را هنگام تر شدن
با آب حفظ میکند .الزم به ذکر است که استفاده از این بسپارها بعضا
میتواند کاغذ را در برابر خمیر شدن مجدد نیز مقاوم کند مگر اینکه
ترکیب صحیحی از مواد شیمیایی و انرژی مکانیکی بر آن اعمال شود
( .)Siqueira et al., 2013افزودنیهای مقاومت تر شامل
افزودنیهای ویژه به خمیرکاغذ بکر ،بازیافتی ،یا مخلوط است که از
طریق تیمارهای ایجاد کننده مقاومت الیه تر کاغذ قبل از شکلگیری
نمد فیبری اعمال میشنود .این مواد افزودنی اکثراً پایه رزینهای کاتیونی
دارند که بهعنوان رزینهای مقاومت تر از طریق نیروهای الکترواستاتیکی
و والدروالس جذب الیاف میشوند و در طی خشک شدن کاغذ ،با ایجاد
شبکه سهبعدی از طریق برقراری اتصال عرضی ،مقاومت الیه تر کاغذ
را افزایش میدهند ( .)Israelachvili, 2011با این وجود عملکرد
دقیق این افزودنیها هنوز کامالً مشخص نیست و تنها مکانیسم پیشنهاد
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( .)Au and Thorn, 2013با این وجود ،بهدالیل زیست محیطی
تمایل به استفاده از مقادیر کمتر  PAEدر صنایع کاغذ روبه گسترش
است که سبب تمایل به استفاده مرکب از  PAEبا مواد دیگر شده است
که مثل افزودنیهای آنیونی سبب بهبود عملکرد  PAEشده و مصرف
آنرا کم میکنند .گزارش شده است با استفاده ترکیبی از  PAEو
 1CMCبه خمیرکاغذ ،امکان دستیابی به مقاومت الیه تر و خشک
بیشتر در کاغذهای بهداشتی فراهم میشود ( Behzadi et al.,
2
 .)2013همچنین گزارش شده است با افزودن کمک نگهدارندهها
( )RTNو  CMCبه خمیرکاغذ حاوی تنها  1درصد  PAEمقاومت
تر کاغذ بهداشتی  124درصد افزایش یافته است ( Pourmousa
 .)and Yadollahi, 2013افزودن نانوالیاف سلولزی در ترکیب با
 PAEنیز گزارش شده است که میتواند موجب افزایش مقاومت الیه
خشک و تر کاغذ شود و در نتیجه برای دستیابی به مقدار مقاومت معین،
مصرف  PAEرا کاهش داد ( .)Ahola et al., 2008افزایش
مقاومت تر توسط بسپار  PAEو ترکیبات آنیونی مثل نانوالیاف سلولزی
بهدلیل وجود جاذبه یونی بین گروههای کربوکسیل آنیونی در سطح الیاف
و گروههای آزتیدینیوم کاتیونی از رزین  PAEمیباشد ( Au and
 .)Thorn, 2013پس از جذب رزین  PAEبر روی الیاف و تحکیم
الیاف درون شبکه تر در بخش توری ماشین کاغذ PAE ،مقاومت الیه
تر کاغذ را از طریق مکانیزم اتصال عرضی همگن و یا اتصال عرضی
دوتایی تقویت میکند ( .)Au and Thorn, 2013با توجه به نتایج
پیشین ،نانوالیاف سلولزی به همراه  PAEقابلیت بهبود ویژگیهای
مقاومت کششی الیه تر را دارد ( Su et al., 2014, Ghofran et
 .)al., 2017, Onur et al., 2019بر اساس نتایج بهدست آمده
در تحقیق قبلی نویسندگان این مقاله سطوح بهینه استفاده از نانوالیاف
سلولزی و  PAEبرای دستیابی به مقاومت کششی مناسب کاغذ هرگز
خشک نشده در خشکی  35درصد مشخص شد .هدف از این تحقیق
مطالعه مقاومت کششی کاغذ دستساز هنگام ساخت در حین خشک
شدن با درصد خشکی  75 ،55 ،35و هوا -خشک ،با افزودن نانوالیاف
سلولزی و  PAEبه خمیرکاغذ شیمیایی -مکانیکی )CMP(3است تا
نقش درصد خشکی کاغذ در عملکرد  PAEمرود مطالعه قرار گیرد و
در نهایت با مقاومت کششی کاغذ دستساز حاصل از افزودن خمیرکاغذ
الیاف بلند مقایسه شود.

سوسپانسیون قبل از مخلوط شدن با  CMPبه صورت تصادفی
نمونهبرداری انجام گرفت .نانوالیاف سلولزی ،از خمیرکاغذ سودای باگاس
رنگبری شده تولیدی در صنایع کاغذ پارس ،به روش مکانیکی با استفاده
از فرآیند هموژنایزر در شرکت صنعتی توسعه بسپارش نانوسلولز کاسپین
تهیه شد .همچنین بسپار  PAEبا خلوص  12درصد از شرکت
کالرینت 4آلمان خریداری شد .جدول شماره  2انواع تیمارهای بهکار رفته
در این تحقیق و سطوح مواد افزودنی به خمیر کاغذ  CMPرا نشان
میدهد.
جدول  -1ویژگیهای خمیر و کاغذ الیاف بلند

جدول  -2انواع تیمارها و سطوح مواد افزودنی

درصد خشکی
نمد کاغذ حین
ساخت
35
35
35
35
35
35
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
هوا -خشک
هوا -خشک
هوا -خشک
هوا -خشک
هوا -خشک
هوا -خشک

 -2مواد و روشها

 مواد
در این تحقیق از خمیرکاغذ شیمیایی -مکانیکی کارخانه چوب و کاغذ
مازندران حاصل از گونههای بومی ممرز ،راش و صنوبر با راندمان پخت
 81درصد و درجه روانی حدود  250میلی لیتر  CSFاستفاده شد ،که
قبل از مخلوط شدن این خمیرکاغذ با خمیرکاغذ برگشتی و خمیرکاغذ
الیاف بلند کرافت رنگبری نشده گونه نراد وارداتی از کشور روسیه (با
ویژگیهای جدول  )1در مخزن مخلوطسازی ،از آن بهطور تصادفی
نمونهبرداری شد .همچنین از خمیرکاغذ الیاف بلند نیز به صورت

- Carboxy methyl cellulose
- Retention aids

1

سطوح مواد افزودنی به خمیرکاغذ CMP
(درصد)
NF
C
0
0
3
3
4
4
0
0
3
3
4
4
0
0
3
3
4
4
0
0
3
3
4
4

PAE

LFP

کربنات کلسیم

0
0
0/7
1
0/7
1
0
0
0/7
1
0/7
1
0
0
0/7
1
0/7
1
0
0
0/7
1
0/7
1

0
20
0
0
0
0
0
20
0
0
0
0
0
20
0
0
0
0
0
20
0
0
0
0

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

- Chemi-Mechanical Pulp
4 - Clarinet
3

2
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 تهیه سوسپانسیون خمیرکاغذ
با توجه به این که در اغلب کارخانههای مصرف کننده خمیرکاغذ
شیمیایی -مکانیکی ،از حدود  20درصد پرکننده کربنات کلسیم برای
بهبود خواص فیزیکی کاغذ استفاده میشود در کلیه تیمارهای این تحقیق
سوسپانسیون خمیرکاغذ با افزودن این مقدار پرکننده تهیه شد .برای
ساخت کاغذهای ترکیبی ابتدا  CNFو سپس ( PAEاین ماده عالوه
بر ایجاد مقاومت الیه ترکاغذ ،با داشتن بار کاتیونی کمک نگهدارنده نیز
دارد ( )Fukuda et al., 2005به سوسپانسیون اضافه شد .به این
منظور ،ابتدا سوسپانسیون خمیرکاغذ واجد  20درصد پرکننده کربنات
کلسیم با  0/3درصد خشکی با دستگاه همزن با  2000دور در دقیقه به
مدت  60ثانیه هم زده شد .سپس سوسپانسیون نانوالیاف با همان درصد
خشکی ( 0/3درصد) که از قبل آماده شده بود ،به مقدار الزم به
سوسپانسیون خمیرکاغذ اضافه شد و به مدت  60ثانیه دیگر سوسپانسیون
حاصل (با همان دور) هم زده شد .در ادامه  PAEبا غلظت 12درصد به
سوسپانسیون اضافه و به مدت  60ثانیه دیگر با همان دور هم زده شد و
سپس مخلوط حاصل در داخل محفظه سیستم ساخت کاغذ دستساز
ریخته شد تا کاغذهای  130 gr/m2ساخته شوند.
 تهیه الیه تر کاغذ هرگز خشک نشده و کاغذ هوا-

درصد خشکی ،تیمار حاوی  3درصد  CNFو  0/7درصد  PAEبا تیمار
حاوی  20درصد  LFPاز نظر آماری در یک گروه قرار گرفتهاند .بنابراین
این تیمار توانسته مقاومت کششی الزم را برای جایگزینی با تیمار حاوی
 LFPایجاد کند .همچنین تیمار حاوی  4درصد  CNFو  1درصد
 PAEبیشترین مقاومت کششی را ایجاد کرده و در گروه مجزایی قرار
گرفته است بهطوریکه نسبت به تیمار  CMPخالص و تیمار حاوی
 ،LFPبه ترتیب  46و  24درصد افزایش داشته است .افزودن CNF
به همراه  PAEباعث بهبود در شاخص مقاومت کششی الیه تر کاغذ
میشود( )Su et al., 2014که دلیل آن میتواند بیشتر بودن سطح
الیاف در ابعاد نانو و در نتیجه گروههای کربوکسیل آنیونی نسبت به الیاف
در مقیاس میکرو باشد .این گروههای کربوکسیل آنیونی نه تنها قابلیت
پیوند به الیاف را افزایش میدهند بلکه موجب افزایش جذب  PAEو
در نهایت بهبود بیشتر مقاومت کششی الیه تر کاغذ میشود( Xhanari
.)et al., 2011

خشک
برای ساخت کاغذ  130 gr/mمراحل کار طبق استاندارد TAPPI
شماره  T 205 sp-02انجام شد .البته بهدلیل کم بودن مقاومت
کششی الیه تر کاغذ و کم بودن حساسیت دستگاههای متداول برای
اندازهگیری آن در این تحقیق امکان تحقیق بر کاغذ با گراماژ کمتر نشد.
برای تهیه الیه تر کاغذ با  35درصد خشکی ( 65درصد رطوبت) بهجای
دو مرحله پرس از یک مرحله پرس با فشار  psi 50استفاده شد (در این
مرحله رطوبت الیه تر کاغذ  65 – 70درصد بود) و پس از خروج کاغذها
از پرس تا رسیدن وزن مرطوب آنها به  6/8گرم (با توجه به سطح توری
کاغذ دستساز ،این وزن معادل کاغذ دارای  65درصد رطوبت است) چند
دقیقه صبر شد و بالفاصله در رطوبت مورد نظر تست کشش انجام شد.
همچنین برای تهیه الیه تر کاغذ با  55درصد خشکی مشابه باال عمل
شد فقط از دو مرحله پرس مطابق با استاندارد مربوطه استفاده گردید.
برای تهیه کاغذ با  75درصد خشکی نیز مانند کاغذ با  55درصد خشکی
عمل شد فقط در مرحله دوم پرس ،از دو عدد کاغذ خشککن در دو
طرف الیه تر کاغذ استفاده شد .تعیین خصوصیات خمیرکاغذ بهعنوان
ماده سلولزی اولیه و کاغذ دستساز ،درجه روانی خمیرکاغذ طبق
استاندارد  ،T 227 om-04گراماژ طبق استاندارد T 410 om-
 ،02شاخص مقاومت در برابر پاره شدن طبق استانداردT 414om-
 ،98و شاخص مقاومت کششی بر اساس استاندارد T 494 om-01
از آییننامهی  Tappiانجام شد.
 -3نتایج و بحث
2

شکل  -1شاخص مقاومت کششی تیمارهای الیه تر کاغذ با  35درصد
خشکی ( :CMPخمیرکاغذ شیمیایی-مکانیکی :LFP ،خمیرکاغذ الیاف
بلند :CNF ،نانوالیاف سلولزی :PAE ،پلیآمیداپیکلروهیدرین)

شکل  -2شاخص مقاومت کششی تیمارهای الیه تر کاغذ با  55درصد
خشکی ( :CMPخمیرکاغذ شیمیایی-مکانیکی :LFP ،خمیرکاغذ الیاف
بلند :CNF ،نانوالیاف سلولزی :PAE ،پلیآمیداپیکلروهیدرین)

شاخص مقاومت کششی تیمارها
با توجه به شکل ،1گروهبندی دانکن میانگینهای تاثیر افزودن ، LFP
 PAE ،CNFبه  CMPرا بر شاخص مقاومت کششی در چهار گروه
مجزا ) )a,b,c,dقرار داده است ،که داللت بر اختالف معنیدار تغییرات
این شاخص در تیمارهای مورد بررسی دارد .با توجه به شکل  ،1در 35

بر اساس شکل  ،2گروهبندی دانکن میانگینهای تاثیر افزودن ، LFP
 PAE ،CNFبه خمیرکاغذ شیمیایی -مکانیکی ( )CMPبر مقاومت
کششی در  55درصد خشکی را در چهار گروه مجزا ) )a,b,c,dقرار
داده است ،که داللت بر اختالف معنیدار تغییرات این شاخص در
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تیمارهای مورد بررسی دارد .با توجه به شکل ،2در  55درصد خشکی،
تیمار حاوی  3درصد  CNFو  0/7درصد  PAEبا تیمار حاوی 20
درصد خمیر کاغذ الیاف بلند از نظر آماری در یک گروه قرار گرفته است.
بنابراین این تیمار توانسته مقاومت کششی الزم در حد خمیر کاغذ الیاف
بلند ایجاد کند .همچنین تیمار حاوی  4درصد  CNFو  1درصد PAE
بیشترین مقاومت کششی را ایجاد کرده است بهطوریکه نسبت به تیمار
با  CMPخالص  30درصد افزایش و نسبت به تیمار حاوی خمیر کاغذ
الیاف بلند  10درصد افزایش داشته است .همچنین با توجه به این شکل
در  55درصد خشکی تیمارهای حاوی  1درصد  PAEدارای بیشترین
مقاومت کششی شدهاند.در شکل  3بر اساس گروهبندی دانکن میانگین-
های تاثیر افزودن  PAE ،CNF ،LFPبه  CMPبر مقاومت کششی
در  75درصد خشکی را مشابه کاغذ دارای  55درصد خشکی در چهار
گروه مجزا ) )a,b,c,dقرار گرفته است .با توجه به این شکل ،در 75
درصد خشکی ،تیمار حاوی  3درصد  CNFو  0/7درصد  PAEمقاومت
کششی بیشتری نسبت به تیمار حاوی  20درصد  LFPایجاد کرده و از
نظر آماری نیز در گروه مجزایی قرار گرفته است .بنابراین این تیمار به
خوبی مقاومت کششی الزم برای جایگزینی با تیمار حاوی  LFPرا دارد.
همچنین با توجه این شکل در  75درصد خشکی تیمارهای حاوی 1
درصد  PAEدارای بیشترین مقاومت کششی شده و در گروه  aقرار
گرفتهاند.

شکل  -4شاخص مقاومت کششی کاغذهای هوا-خشک (:CMP
خمیرکاغذ شیمیایی-مکانیکی :LFP ،خمیرکاغذ الیاف بلند:CNF ،
نانوالیاف سلولزی :PAE ،پلیآمیداپیکلروهیدرین)

شکل  -5تاثیر افزودن  ،PAE ،CNFو  LFPبر درجه روانی
خمیرکاغذ( :CMPخمیرکاغذ شیمیایی-مکانیکی :LFP ،خمیرکاغذ
الیاف بلند :CNF ،نانوالیاف سلولزی :PAE ،پلیآمیداپیکلروهیدرین)

 درجه روانی تیمارها
شکل  5درجه روانی تیمارهای مختلف را نشان میدهد .با توجه به شکل
بیشترین درجه روانی مربوط به تیمار حاوی  20درصد  LFPو کمترین
آن مربوط به تیمار حاوی  4درصد  CNFو  1درصد  PAEاست.
همانطور که مشاهده میشود هیچ کدام از تیمارها درجه روانی به اندازه
تیمار حاوی  LFPایجاد نکرده است .توضیح اینکه طبق جدول 1درجه
روانی 490 LFPبود .این شاخص که معموال به شدت به ابعاد ذرات
وابسته است در صورت استفاده از  ،CNFبه دلیل ابعاد بسیار ریز آنها،
به شدت کاهش مییابد با این وجود استفاده از  PAEبخشی از این
افت را جبران میکند بهطوری که مطابق شکل  5در محدوده درجه
روانی خمیرکاغذ  CMPقرار گرفته است بهعبارتی میتوان انتظار
شرایط آبگیری مشابه ساخت کاغذ از  CMPرا برای استفاده مشترک
از  CNFو  PAEرا داشت.
 شاخص مقاومت در برابر پارگی کاغذهای هوا-

شکل  -3شاخص مقاومت کششی تیمارهای الیه تر کاغذ با  75درصد
خشکی ( :CMPخمیرکاغذ شیمیایی -مکانیکی :LFP ،خمیرکاغذ الیاف
بلند :CNF ،نانوالیاف سلولزی :PAE ،پلیآمیداپیکلروهیدرین)

با توجه به شکل  ،4گروهبندی دانکن میانگینهای تاثیر افزودن LFP
 PAE ، CNF ،به CMPبر مقاومت کششی کاغذ هوا -خشک را
مشابه کاغذ دارای  75و  55درصد خشکی در چهار گروه مجزا
) )a,b,c,dقرار داده است .تیمار حاوی  3درصد  CNFو  0/7درصد
 PAEدر کاغذ هوا -خشک برخالف کاغذ با  75درصد خشکی ،مقاومت
کششی الزم برای جایگزینی با تیمار حاوی  20درصد  LFPرا ایجاد
نداشت .اما تیمار حاوی  3درصد  CNFو  1درصد  PAEبا تیمار حاوی
 LFPدر یک گروه قرار گرفتهاند .توضیح اینکه طبق جدول  1مقدار
شاخص مقاومت به کشش کاغذ حاصل از  LFPخالص  93/9نیوتن
متر بر گرم بود .همچنین تیمار حاوی  4درصد  CNFو  1درصد PAE
بیشترین مقاومت کششی را ایجاد کرده و در گروه مجزایی قرار گرفته
است بهطوریکه نسبت به تیمار  CMPخالص 18 ،درصد افزایش و
نسبت به تیمار حاوی  5 ،LFPدرصد افزایش داشته است.

خشک
شکل  6شاخص مقاومت در برابر پاره شدن کاغذهای هوا -خشک را
نشان میدهد .با توجه به شکل هیچیک از تیمارها مقاومت مقاومت به
پارگی در حد تیمار حاوی  LFPرا ندارد؛ توضیح اینکه طبق جدول ،1
شاخص مقاومت به پارگی کاغذ با  LFPخالص  10/9میلی نیوتن بر
متر مربع بود .اما با توجه به اینکه مقاومت به پارگی در مقایسه با مقاومت
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کششی کاغذ روزنامه ویژگی تعیین کننده نیست و تیمارهای حاوی
 CNFو  PAEتوانستهاند مقاومت به پارگی در حد تیمار CMP
خالص ایجاد کند ،بنابراین میزان شاخص مقاومت به پارگی تیمارهای
حاوی  CNFو  PAEقابل قبول و در حد نرمال است.

10میکرومتر ،و  500نانومتر به ترتیب مربوط به بخشهای ،b ،a
 ،cو  dاز کاغذ حاوی افزودنیهای کربنات کلسیم رسوبیCNF ،

و  PAEرا نشان میدهد .پراکنش دانههای سفید رنگ کربنات
کلسیم رسوبی در همه بخشها روی دیواره الیاف و فضای بین
آنها به خوبی قابل دیدن است اما  PAEبه صورت ماده چسبناک
بیرنگ میباشد که در تصویر قابل رویت نیست .همچنین در
بخش  dچند رشته  CNFمشاهده میشود که یکی از آنها به قطر
 23نانومتر در شکل مشخص شده است و رشتهای دیگر (در قسمت
دایرهای) از یک سمت در ذره کربنات کلسیم رسوبی فرو رفته
است .به نظر میرسد  PAEبه صورت چسب شفاف از طریق
گروههای آزتیدینیوم کاتیونی و جود جاذبه بین آن با گروههای
کربوکسیل آنیونی فراوان در سطح  CNFاز طریق ایجاد پل بین
الیاف با مکانیزم اتصال عرضی همگن و یا اتصال عرضی دوتایی
استحکام کاغذ را افزایش داده است ( Au and Thorn,

شکل  -6تاثیر افزودن  ،PAE ،CNFو  LFPبر شاخص مقاومت در
برابر پاره شدن کاغذ دستساز هوا -خشک( :CMPخمیرکاغذ
شیمیایی-مکانیکی :LFP ،خمیرکاغذ الیاف بلند :CNF ،نانوالیاف
سلولزی :PAE ،پلیآمیداپیکلروهیدرین)



Ghofran ،Su et al., 2014 ،Au and Thorn, 2013 ،2013
.)Onur et al., 2019 ،et al., 2017

عکسهای میکروسکوپی کاغذها-عملکرد  PAEو
CNF

شکل  7عکسهای میکروسکوپی  FESEMبا مقیاس ،20،100
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 امکان جایگزینی با خمیرکاغذ الیاف بلند و جبران مقاومتPAE همراه
کششی الیه تر کاغذ در حین خشک شدن را می تواند داشته باشد و بعد
.از صنعتی شدن تولید نانوالیاف سلولزی قابل استفاده خواهد بود
سپاسگزاری
این تحقیق با حمایت مالی دانشگاه صنعتی خاتم االنبیاء بهبهان انجام
شده و بدین وسیله از آن و همچنین صنایع چوب و کاغذ مازندران برای
.در اختیار قرار دادن مواد سپاسگزاری میشود

 نتیجهگیری-4
 قابلیت بهبودPAE با توجه به اینکه نانوالیاف سلولزی به همراه
،مقاومت کششی الیه تر کاغذ مشابه خمیرکاغذ الیاف بلند وارداتی را دارد
این تحقیق با هدف مطالعه مقاومت کششی کاغذ در حین خشک شدن
 با افزودنیهای فوق به،خشک- درصد خشکی و هوا75 ،55 ،35 با
 مکانیکی صنایع چوب و کاغذ مازندران و بررسی-خمیرکاغذ شیمیایی
 با توجه به نتایج.امکان جایگزینی با خمیرکاغذ الیاف بلند انجام شد
بهدست آمده میتوان نتیجه گرفت افزودنیهای نانوالیاف سلولزی به
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