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چکیده
هـاي  هاي مقـاومتی کاغـذ سـاخته شـده از کـارتن     نشاسته کاتیونی ذرت و تاپیوکا بر ویژگیتأثیرهدف از این تحقیق بررسی 

کـارگیري  گـذارد. بـه  منفی مـی تأثیرکاغذ آن افت کرده و بر کیفیت مورد نظرهاي در اثر بازیافت کاغذ ویژگیباشد. اي کهنه میکنگره
الیاف بازیـافتی، اسـتفاده از نشاسـته    بهبوددر مؤثرهاي واقع شود. از تیمارمؤثراین الیاف بهبود کیفیتتواند در تیمارهاي مختلف می

هـاي نمونـه استفاده و بـا  درصد5/1و 1، 5/0سطح 3در استه کاتیونی ذرت و تاپیوکا هریکدر این بررسی از نشباشد.میکاتیونی
-مقـاومتی آن انـدازه  هاي مربع ساخته و ویژگیگرم بر متر120ساز با جرم پایه کاغذ دست. (فاقد نشاسته کاتیونی) مقایسه شدشاهد

کـه  کـرد  اسید محاسبه گردید. نتایج مشخص -کاغذ با استفاده از روش فنولها بر روي خمیرمیزان جذب نشاستهگیري شد. همچنین 
بهینه را در افزایش مقاومت کاغذهاي حاصل داشـته اسـت.   تأثیردرصد ذرت در اغلب موارد 1درصد نشاسته تاپیوکا و 5/1مصرف 

همچنین در مقایسه دو نشاسته، تاپیوکا عملکرد بهتري داشته است. 

ذرت.، تاپیوکا،OCC،بازیافتنشاسته کاتیونی، کلیدي:هايواژه

مقدمه
مین أهاي تروش، کاهش روزافزون منابع جنگلیتوجه به با 

جديطوربهسازيمواد اولیه سلولزي مناسب براي صنایع کاغذ
م در تکه از نیمه قرن بیسطوريبه.استگرفتهمورد توجه قرار

مصرفازجملهاز کشورهاي دنیا به دالیل گوناگون يبسیار
ناشی از محیطیزیستهاي کاغذي، مشکالت وردهاروزافزون فر

و مقوا هاي زیاد مربوط به تولید کاغذها و هزینهبرداشت جنگل
استفاده از فناوري بازیافت ي،انرژاز مواد خام سلولزي و

یکی از انواع مهم .مورد توجه قرار گرفته استگستردهصورتبه
ضایعات "به هستند که ايهاي باطلهکاغذهاي بازیافتی، کاغذ
,Mirshokraie(معروف است"يبندبسته . میزان تولید و )2012

ویژه بهو بندي در بخش بستهمورداستفادههاي کارتنمصرف
OCC1با توجه به ،در جهاناي کهنه) هاي کنگره(کارتن
استیافتهافزایشسرعتبهپذیري مناسب آن، انعطاف

1-Old corrugated containers
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)Anonymous, هاي در اثر بازیافت مکرر کاغذ ویژگی). 2001
گذارد منفی میتأثیرکاغذ ن افت کرده و بر کیفیت مورد نظر آ

Szwaresztajan, 1996; Tschirner et al., 2007; Tarshizi et

al., ءتواند در ارتقاهاي مختلف میارکارگیري تیمبه). (2010
الیاف ءدر ارتقامؤثرهاي واقع شود. از تیمارمؤثراین الیاف 

هاي خمیر بازیافتی، استفاده از مواد افزودنی در بهبود ویژگی
حاصل از این الیاف است. این مواد که در انواع طبیعی و 

شوند، مصنوعی و با بارهاي مثبت، منفی و خنثی اضافه می
گاهی متضاد گوناگون وتأثیراتیند تولید، امتناسب با شرایط فر

طوربهدر این میان نشاسته کاتیونی د داشت.نبه همراه خواه
که گیرد قرار میمورداستفادهها تري نسبت به بقیه افزودنیگسترده

، جرم مولکولی باال و خاصیت دوستیآببه دلیل خاصیت 
ماند و با کاتیونی روي سطح الیاف سلولزي با بار منفی باقی می

,Hube(کندآن پیوند هیدروژنی برقرار می امروزه ).2006
براي تریانهپاافزودنیصورتبهصنعت کاغذسازي نشاسته در

ها، بهبود مقاومت خشک کاغذ، همچنین با ي الیاف و نرمهرنگهدا
بخشد. گیري کاغذ را بهبود میتوزیع خود در میان الیاف شکل

هاي دباشد و از واحاي گیاهی میات ذخیرهرکربوهید،نشاسته
در گیاهانبه مقدار زیاد نشاسته. ودشمتوالی گلوگز تشکیل می

ریشه و غدد ،)ذرت و گندم(شود و اغلب در دانه یافت می
شود دیده می) خرما(و گاهی در ساقه ) زمینیسیبتاپیوکا و (
)Hamzeh, 2009; Malton et al., 1998(.Ziaie)1998(ه ب

مواد افزودنی آلوم، رزین، ماده نگهدارنده و نشاسته تأثیربررسی 
بندي هاي بستههاي کاغذ بازیافتی از مخلوط کاغذبر ویژگی

OCC .بازیافتی خمیرکاغذدر این تحقیق کارخانه چوکا پرداخت
کرافت خمیرکاغذدرصد 85در ترکیب با درصد15به میزان 

توسکا و هاي راش، ممرز،تولید شده از مخلوط خرده چوب
ماده - مواد افزودنی شامل: آلومترکیب ازسهتأثیرصنوبر تحت 

- ماده نگه- رزین- دارنده و آلومماده نگه- دارنده، نشاستهنگه

ها نتایج حاصل از انجام آزمایش.قرار داده شدنشاسته- دارنده
نشان داد که حضور هریک از مواد آلوم، رزین و مواد نگهدارنده 

اما حضور ؛ شودمنجر به افت مقاومتی کاغذ میخمیرکاغذدر 
منجر به افزایش خواص مقاومتی کاغذ خمیرکاغذنشاسته در 
) با انجام مطالعات 2005همکاران (وLee.استهحاصل شد

هاي بازیافت با کاتیونی در سیستمآنالیز جذب نشاستهمنظوربه
چرخش آب بسته مشاهده کردند که با افزودن نشاسته مذکور به 

که حاوي ذرات فرایندالیاف بازیافتی پراکنده شده در آب 
شدت بهفرایند هاي آنیونی فراوان است، کدري آب آالینده

و عملکرد تأثیردر زمینه )٢٠٠٩(Jalali. استکاهش یافته
هاي بر ویژگی)CMC(تیل سلولز نشاسته کاتیونی و کربوکسی م

تحقیقاتی انجام داد. در OCCمقاومتی کاغذ فلوتینگ از بازیافت 
واد افزودنی مقاومت یافتن اثر ترکیبی ممنظوربهاین بررسی، 

هاي کاغذهاي تولید شده از صد در صد خشک بر ویژگی
سه نشاسته کاتیونی در ،OCCاي کهنه بازیافتیهاي کنگرهکارتن
5/1و 1، 5/0سطح سهنیز در CMCدرصد و 3و 2، 1سطح

به همراه نمونه شاهد ) خمیرکاغذ(بر اساس جرم خشک درصد
است. نتایج نشان داد که در اغلب موارد، مصرف شده استفاده 

هاي مقاومتی منجر به کاهش ویژگیCMCدرصد 5/1
ش سته کاتیونی در افزایکاغذهاي بازیافتی شده و از توانایی نشا

، CMCدر تمامی سطوح کاربرد اما ها کاسته است. این ویژگی
هاي مقاومتی ویژگیزایش مصرف نشاسته کاتیونی،در اثر اف

حداکثر البته یابند. بارزي افزایش میطوربهسازدستکاغذ 
در ترکیب یک درصددر کاغذ فلوتینگمؤثرهاي مقادیر ویژگی

CMC هدف از است.آمدهدستبهو سه درصد نشاسته کاتیونی
نشاسته کاتیونی ذرت و تاپیوکا بر تأثیربررسی ،این تحقیق

اي هاي کنگرههاي مقاومتی کاغذ ساخته شده از کارتنویژگی
.باشدکهنه می

هامواد و روش
ساعت در 24) به مدت OCCکهنه (ايکنگرههاي کارتن

کوبنده الیاف آن با دستگاه بعد آب شهر خیسانده شدند و 
-T200 spتاپیالیاف مطابق با استاندارد جداسازي و 01

تاپیپاالیش شد تا درجه روانی خمیر بر اساس استاندارد
T227 om-04 ،بهCSF300نشاسته کاتیونی د. برسمیل لیتر

و مقدار % 17، مقدار آمیلوز 016/0با درجه استخالف تاپیوکا
و نشاسته کاتیونی 1شیامودي فیلداز شرکت% 83آمیلوپکتین 

1- Siammodified, LTD, starch co
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و مقدار % 28، مقدار آمیلوز 02/0با درجه استخالف ذرت
تهیه شد. سپس براي 1ماپروتوناز شرکت% 72آمیلوپکتین 

و 65ترتیب از دماهاي درصد به2/0پخت آنها در غلظت 
دقیقه در 30درجه سلسیوس استفاده شد. محلول به مدت 70

جداگانه طوربهبراي هر تیمار . این دما نگهداري شد
درصد 5/0با درصد خشکی خمیر و کاغذ سوسپانسیون

700دقیقه با دستگاه بازکننده الیاف با 6به مدت وکردهادهآم
کنندهجمععنوانبهآلومدور بر دقیقه هم زده شد. سپس 

وزن خمیرکاغذ درصد4/0میزانبهآنیونیهايآشغال
همهبهثابتصورتبهدرصد2/0غلظتباومصرفی
و 1، 5/0سطح 3نشاسته در بعدازآن. شداضافهتیمارها

)براي هر دو نوع نشاسته(به همراه نمونه شاهددرصد 5/1
دور 100ثانیه با قدرت 30و به مدت به سوسپانسیون اضافه 

در طول آزمایش در محلولpHبر دقیقه هم زده شد. 
. تنظیم شد6حدود pHکه در همه موارد بود7- 5همحدود

گرم بر مترمربع مطابق با استاندارد120ساز هاي دستکاغذ
گیري هساخته شد و در نهایت اندازT205 sp-02تاپی

نامه ساز طبق آیینهاي دستهاي مقاومتی کاغذویژگی
TAPPIشمارهاستاندارد کاغذپایهجرم . شدانجامT410

om-98 شمارهاستاندارد شدنپاره، مقاومت در برابرT414

om-98 شمارهاستاندارد کششبرابر، مقاومت درT404

om-98 استاندارد شمارهمقاومت در برابر ترکیدنوT403

om-97در این تحقیق از آزمون تجزیه گیري شداندازه .
و فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی طرفهیکواریانس 

با استفاده از آزمون چند ها بندي میانگیناستفاده شد و گروه
.شدانجامSPSSآماري افزارنرماي دانکن به کمک دامنه

کاتیونی نشاستهتعیین جذب 
براي تعیـین  فنول و روش آنزیمی- روش اسیدمانندهایی روش

اسـتفاده مـورد و کـاتیونی  شدهاصالحهاي میزان جذب نشاسته
,Khosravani(گیرندقرار می در ایـن تحقیـق از روش   .)2009

(آمیلـوز و  کـل اترفنول براي تعیین کربوهید- اسیدسولفوریک

2-Maproton

یـک گـرم خمیـر    برابـر منظـور  بـدین آمیلوپکتین) استفاده شد. 
زن برقـی بـا   با استفاده از هم2فاقد یونیتر آب خشک در یک ل

بـراي پخـت هـر دو    دور بر دقیقه از هم باز شـد.  200سرعت
درصــد، بـراي تاپیوکـا از دمــا   2/0نشاسـته در غلظـت ثابـت    

C°75 و براي ذرتC°90  30استفاده شد. محلول به مـدت
و 1، 5/0، 0داري شد و سپس در سـطوح  دقیقه در این دما نگه

درصد به خمیرکاغذ اضافه گردید. سوسپانسیون حاصل از 5/1
قیف بوخنر، با استفاده از پمپ خـأل عبـور داده شـد. آب زیـر     

دور بـر دقیقـه در   5000دقیقه با دور 10مدت صافی جدا و به 
هاي آن جدا گـردد.  قرار داده شد تا ناخالصیدستگاه سانتریفوژ

ه برداشـته و بـا   لیتر از سوسپانسیون سانترفیوژ شدمیلی2سپس 
نـول  میکرولیتـر ف 125مقدار بردار آزمایشگاهیاستفاده از نمونه

سیدسـولفوریک الیتر میلی5درصد به آن اضافه شد. سپس80
دقیقـه در دمـاي   10درصد هم به آن اضافه شد و به مـدت  95
سلسـیوس قـرار گرفـت. محلـول حاصـل بـه سـل        درجه30

نانومتر خوانـده شـد.   490اسپکتروفتومتر منتقل و جذب آن در
جذب آب زیر صافی قبل از اضافه شدن نشاسته بـراي  همچنین 

Shirazi(تعیین بالنک نیز انجام شد  et al., براي رسـم  ).2003
T419منحنی تنظیم (کالیبراسیون) جذب نشاسته طبق استاندارد 

om-04مقــدار بــاهــایی محلــول)1997(مــوئر کیمــیروشو
و بـا  هسـاخته شـد  گرم در یک لیتـر 02/0تا 001/0ته نشاس
جذب آن خوانده د و در نهایت مقدارانجام شتیمار فنول - اسید
شد.

نتایج
انواع نشاسته در ماندگاري و جذب نشاستهتأثیر

-نتایج حاصل از جذب نشاسته که به روش اسید
ترین پاییندرصد5/0نشان داد که در سطح شدفنول انجام 

باالترین جذب را براي هر دو درصد 5/1در سطح وجذب 
شود دیده می1که در شکل طورهمان.داشته استشاسته ن

هر سه مقدار مصرف جذب باالتري نسبت نشاسته تاپیوکا در 
به نشاسته ذرت داشته است.

1- Deionized
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بر خمیرکاغذذرت و تاپیوکا جذب نشاسته مقدار -1شکل

هاي تیمار شده با انواع نشاستهتغییرات شاخص مقاومت به کشش و نتایج آزمون دانکن کاغذ-2شکل

نتایج بررسی خواص مقاومتی کاغذها
مقاومت در برابر کشششاخص 

نتایج حاصل از آزمون تجزیه واریانس شاخص مقاومت 
دهد که بین این مقادیر در سطح به کشش تیمارها نشان می

دو بیندرصد، هم در سطوح مختلف مصرف و هم5خطاي
دار آماري وجود دارد. اختالف معنینشاستهنوع

سطوح دهد که در تمامی بندي نیز نشان مینتایج گروه
ههاي باالتر قرار گرفتمورد مطالعه، نشاسته تاپیوکا در گروه

نشان داده شده است بیشترین 2که در شکل طورهماناست. 

مقدار مقاومت به کشش مربوط به نشاسته تاپیوکا با مقدار 
درصد و کمترین مقدار مربوط به نمونه کنترل 5/1مصرف 

.باشدمی

طول پاره شدن
زمون تجزیه واریانس طول پـارگی  نتایج حاصل از آ

دهـد کـه بـین ایـن مقـادیر در سـطح       تیمارها نشان می
دار آماري وجود درصد اختالف معنی5خطاي آزمایش 

دارد.  
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کاغذهاي تیمار شده با انواع نشاستههايتغییرات طول پارگی و مقایسه میانگین-3شکل

ها با آزمون دانکن نشان داد نتایج حاصل از مقایسه میانگین
که در شـکل  طورهمانکه این مقادیر در گروه مجزا قرار دارند. 

شود، بیشترین مقـدار طـول پـاره شـدن مربـوط بـه       دیده می3
باشد.  نشاسته تاپیوکا و کمترین آن مربوط به نشاسته ذرت می

شاخص مقاومت در برابر ترکیدن
نتـایج حاصــل از آزمــون تجزیـه واریــانس شــاخص   

مقاومت به ترکیدن تیمارها نشان داد که بین این مقادیر در 
دار آمـاري  درصد اختالف معنـی 5سطح خطاي آزمایش 

- بندي دانکن نیز نشان میوجود دارد. همچنین نتایج گروه

هـاي متفـاوتی   گروهدهد که مقادیر تیمارهاي مختلف در 
اند.قرار گرفته

دانکن کاغذهاي تیمار شده با انواع نشاستهبنديگروهتغییرات شاخص مقاومت به ترکیدن و -4شکل
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بیشـتر مقاومـت بـه    شودمیدیده 4همانطورکه در شکل 
و 1ترکیدن مربوط به نمونه نشاسته تاپیوکا با مقدار مصـرف  

باشد.درصد و کمترین مقدار مربوط به نمونه شاهد می5/1

شاخص مقاومت در برابر پاره شدن
نتـایج حاصــل از آزمــون تجزیـه واریــانس شــاخص   

دهد کـه بـین ایـن    به پاره شده تیمارها نشان میمقاومت
دار درصد اختالف معنی5سطح خطاي آزمایش مقادیر در 

بندي دانکن نیـز  آماري وجود دارد. همچنین بر طبق گروه
هـاي متفـاوتی قـرار    مقادیر تیمارهاي مختلـف در گـروه  

اند.گرفته

دانکنها با آزمون میانگینو مقایسهتغییرات شاخص مقاومت به پاره شدن -5شکل 

ترین مقدار شود بیشدیده می5که در شکل طورهمان
در سطح به پاره شدن مربوط به نشاسته تاپیوکا مقاومت 

و کمترین مقدار این مقاومت مربوط به نمونه درصد 5/1
باشد.کنترل می

بحث
بر ترجیحاًهاي با وزن مولکولی زیادپلیمر،طورکلیبه

در هاي سلولزي و از فیبریلعمدتاًهاي الیاف که سطح نرمه
جذب ،اندطق فیبریله شده الیاف تشکیل شدهامننتیجه از 

آنها بر روي سطح فقط بخشی از زنجیرهکهنحويبه.شوندمی
هاي برآمده رشتهصورتبههاي دیگر گیرد و قسمتقرار می

لق هستند و باعث ایجاد از روي سطح، در سوسپانسیون مع
سازد ها شده و یا آنها را به الیاف متصل میهایی بین نرمهپل

البته پس از .گردندهایی درشت میکه باعث تشکیل دلمه
شوند هاي درشت پراکنده میهاي برشی، دلمهاعمال نیرو

)Khosravani, بار پتانسیل. از طرفی با تنظیم )2009
نقطه تعادل به کمک ماده سیستم و رسانده شدن آن به

زیادي در تأثیرکاتیونی آلوم پیش از افزودن نشاسته، 
افزایش میزان جذب نشاسته خواهد داشت. در واقع نقشی که 

ها و کاهش تماس آنها با دوغاب سازي نرمهآلوم دارد، دلمه
کنندهجذباست. بدیهی است که با کاهش سطح خمیرکاغذ

کنند، سهم اجزایی که کمک چندانی به افزایش مقاومت نمی
بیشتري از نشاسته به الیاف رسیده و مقاومت باالتري را در 

,Jalali(د داشت نکاغذ ساخته شده خواه با توجه .)2009
هاي این تحقیق در مورد ماندگاري و جذب نشاسته، به یافته

دهد نشان میتاپیوکا میزان جذب بیشتري را افزودن نشاسته
ها در کاغذهاي که این افزایش جذب با افزایش مقاومت

اما در مورد ؛مطابقت داردتیمار شده از این نوع نشاسته
درصد جذبی مشابه با نشاسته 5/1در سطح ،نشاسته ذرت

نداشته است.تأثیريتاپیوکا داشته ولی در افزایش مقاومت 
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بخش نتایج آورده شده با افزودن هر دو همانطورکه در
نوع نشاسته مقاومت به کشش نسبت به نمونه شاهد 

با توجه به اثرشان ترپایانههاي افزودنیاست.یافتهافزایش
تأثیرگیري توانند بر شکلها، میبر آبگیري و تشکیل دلمه

نیز پیوندیافتهدو عامل مقاومت پیوند و سطح البته بگذارند. 
نشاسته کاتیونی قابل افزایش وسیلهبهايمالحظهقابلطوربه

,Khosravani(است  . با افزایش مصرف هر دو نوع )2009
یابد. این مقاومت افزایش میدرصد5/1از صفر به نشاسته

ها قدرت اتصال بین الیاف را ها، نشاستهدر واقع در این تیمار
د. نشاسته نکنماده چسبنده عمل میعنوانبهافزایش داده و 

با الیاف موجود در ساختار کاغذ پیوند برقرار کرده و در 
شود. شواهد فوق با نتایج نهایت باعث بهبود این ویژگی می

Jalali)2009 ،(Hubbe)2006(،Ekhtera و همکاران
مطابقت دارد. )2009(Khosravani) و 2006(

در تیمار با نشاسته ذرت افزایش شاخص مقاومت به 
اتفاق افتاده است اما در سطوح درصد5/0تا سطح کشش

کند. شاخص مقاومت به کشش افت میباالتر این نشاسته،
تواند ضخامت زیادتر الیه نشاسته باشد علت این اتفاق می

ها از حالت وابسته به الیاف خارج شده و به که مقاومت
رسند. چون مقاومت حالت وابسته به ضخامت نشاسته می

استه موجود بین الیاف کمتر از مقاومت اتصاالت در الیه نش
افزایش مصرف نشاسته سبب رواز این،خود نشاسته است
شود.افت این ویژگی می

طول پارگی ارتباط نزدیکی با مقاومت به کشش دارد 
که در واقع طول الیاف و اتصال بین الیاف بر این ویژگی 

مطلب است که با نتایج گویاي این باشد.تأثیرگذار می
درصد، طول 5/1تاپیوکا از صفر به افزایش درصد نشاسته

دهی نشاسته به الیاف پارگی نیز به علت خاصیت پیوند
هاي تیمار شده با نشاسته ذرت یابد. در کاغذافزایش می

رخ درصد5/0افزایش طول پارگی تنها در سطح مصرف 
اهد درصد نشاسته ذرت ش5/1و1دهد و در مصرف می

افت این ویژگی هستیم. علت، ضخامت زیاد نشاسته است 
هاي هیدروکسیل خود که به جاي پیوند با الیاف، با گروه

پیوند برقرار کرده و چون مقاومت الیه نشاسته موجود بین 

الیاف کمتر از مقاومت اتصاالت نشاسته با الیاف است، 
شود. افزایش مصرف این نشاسته سبب افت این ویژگی می

مربوط به مقاومت به ترکیدن نشان هايآزمایشنتایج 
دهد که با افزایش سطح مصرف نشاسته این مقاومت می

یابد. در واقع افزودن نشاسته به الیاف بازیافتی افزایش می
در سطح این الیاف شده و رفتهازدستمنجر به احیاي نقاط 

در قدرت اتصال بین این نوع الیاف را افزایش داده است که
ساز نهایت باعث افزایش این ویژگی مقاومتی در کاغذ دست

. همچنین افزودن نشاسته کاتیونی باعث افزایش در گرددمی
شواهد فوق با نتایج بنابراین گردد. سطح نسبی پیوند می

Ekhtera) وJalali)2009 ،(Hube)2006توسط آمدهدستبه

مطابقت دارد.)2006(و همکاران 
هر دو نوع نشاسته افزودنبا نپاره شدمقاومت به

یک ماده عنوانبهدر واقع، نشاسته است. یافتهافزایش
هاي موجود دراتصال عمل کرده که بین بخشکنندهتقویت

کند. در این سطح مصرف، ساختار کاغذ پیوند برقرار می
ضخامت نشاسته در حدي است که مقاومت وابسته به الیافی 

یعنی نشاسته باعث ؛استشدهتقویتاست که توسط نشاسته 
الیاف شده است.تکبهتکافزایش قطر و در نتیجه مقاومت 

)، Jalali)2009توسط آمدهدستبهشواهد فوق با نتایج 
Hube)2006 (وEkhtera و همکاران)مطابقت دارد. )2006

نشاسته -هاي لیفپیونددهیشکلنشاسته کاتیونی از طریق 
کنند با کاربرد این لیف در درون ناحیه پیوندیابی عمل می-

هاي معمولی هیدروژنی بین تر از پیوندها قويماده، پیوند
ها به ابعاد مولکولی نشاستهنین مچهالیاف ایجاد خواهد شد. 

کافی بزرگ است تا بتواند در امتداد ناحیه پیوندیابی اندازه
,Hube(کندزنی پل 2004 .(

گیرينتیجه
حالدرعینهاي کاتیونی استخراج شده از گیاهان نشاسته

که داراي ساختار و رفتار شیمیایی متفـاوتی نسـبت بـه هـم     
هـاي  همه آنهـا بهبـود خـواص کاغـذ    درمجموعهستند، اما 

را به همراه دارند. صنایع کاغذسـازي از دیربـاز از   تیمارشده
با ترین صنایع مرتبط با نشاسته کاتیونی بوده است. پرمصرف
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هاي کهنه و بازیافت توجه به اینکه در ایران استفاده از کارتن
بندي رو به رشد است، متناسب بـا  آن در صنایع بستهدوباره

کارتن، بـه سـطح   هاي وارده به بندي شده و نیروکاالي بسته
اینکـه  هاي مقاومتی نیاز است. با توجـه بـه   معینی از ویژگی

ترین ماده از لحاظ قیمـت در بخـش   نشاسته کاتیونی مناسب
انتخـاب  بنـابراین  باشد، میمقاومتبهبوددهندههاي افزودنی

ــا جــذب بیشــتر و  نشاســته ــه ب ــؤثرتراي ک ــاف، م روي الی
نشاسـته ریسـت.  را تولیـد کنـد، ضرو  تـري مقاومخمیرکاغذ 

نی وینشاسـته کـات  کاتیونی تاپیوکا عملکرد بهتري نسـبت بـه   
ذرت به دلیل درصـد بـاالتر آمیلـوز،    در نشاسته. داردذرت 

و افـزایش  یافتـه افـزایش اي شدن و دلمه شدن شاخص توده
بـه ها در مقایسه با نشاسته تاپیوکا کمتر خواهد بود.مقاومت

عنـوان بـه بیشـتر پکتینآمیلودارايهاينشاستهدلیلهمین
ــاده ــیم ــهدرافزودن ــرپایان ــرجیحت ــیدادهت ــوندم .ش

Chakravarty)٢٠٠۶(   ــوز و ــذب آمیل ــین ج ــا تعی ــز ب نی
ــر  ــر روي خمی ــوپکتین ب ــان دادآمیل ــذ نش ــذب کاغ ــه ج ک

آمیلوپکتین در مقایسه با آمیلوز بیشتر است.
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Abstract
The purpose of this study is evaluation of Tapioca and Corn cationic starch effects on the

mechanical characteristics of paper from old corrugated containers. The recycling decrease
waste paper properties and negative affect on the paper quality. The different treatments can
improve the fiber quality. Cationic starch is effect treatment for quality improvement of
recycled fibers. In this study, the cationic starch of Tapioca and Corn, each at three different
levels 0.5, 1 and 1.5 % and comparison with samples (without cationic stretch). Hand sheets
with a grammage of 120 g/m2 were made and their strength properties were measured. As well
as, the absorption rates of two kinds of starch on the pulp were calculated using the Acid-
Phenol method. The results indicated that the use of 1.5% of Tapioca starch and 1% Corn starch
had an optimum effect in increasing the strength of the produced paper. In comparison of kinds
two of starch, Tapioca starch had more effective than corn starch.

Key words: Cationic starch, OCC- recycling, tapioca – corn.


