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چکیده
بهبود ویژگیهای مقاومتی کاغذهای تهیهشده از الیاف بازیافتی از اهداف مهم صنایع کاغذسازی است .تحقیقات اخیر نشان داد که
ماندگاری بیشتر افزودنیهای مقاومتدهنده از طریق جذب پیدرپی پلیمرهای با بار مخالف یکی از رویکردهاای امیدوارکنناده بارای
دستیابی بدین هدف است .در این پژوهش ،تیمار الیاف حاصل از کاغذهای برگشتی نیمهشیمیایی سولفیت خنثی با دو پلیمار نشاساته
کاتیونی و کربوکسی متیل سلولز آنیونی در شرایط  pH~10 ،pH~7و سوسپانسیون نمکی دارای  0/001موالر کلرید سدیم انجام شاد.
سپس شاخص نگهداری آب ( )WRVو پتانسیل زتای الیاف اندازهگیری شد .از نمونههای خمیرکاغذ تیمارنشده و تیمارشده کاغذهای
استاندارد دستساز با وزن پایه  60±3گرم بر مترمربع تهیه شد .نتایج نشان داد که با جذب این دو پلیمر آبدوست ،شاخص نگهداری
آب الیاف بهطور معنیداری افزایش یافت .تغییرات متناوب پتانسیل زتا تأییدکننده معکوسشدن بار سطح الیاف و جذب متوالی جفت
پلیمر میباشد .میکروگرافهای الکترونی  SEMتهیهشده از نمونههای کاغذهای تیمارنشده و تیمارشده ،تغییرات جدید ایجادشده را در
میزان سطح پیوند الیاف بر اثر جذب بیشتر این دو پلیمر مقاومتدهنده نشان داد .همچنین ،توسعه قابلمالحظه مقاومتهاای مکاانیکی
کاغذ (شاخصهای کششی ،ترکیدن و پاره شدن) موفقیت میزان جذب باالی بیوپلیمرهای استفادهشده را تأیید میکند.
واژههای كليدی :الیاف برگشتی ،نشاسته ،خمیر نیمهشیمیایی سولفیت خنثی ،الیههای خودسامان ،خواص کاغذ.

در کارخانه های مختلف خمیر و کاغذسازی بخشی از
ماده اولیه سلولز ی برای تهیه خمیار و کاغاذ ،کاغاذهای
برگشتی 1از خط تولید 2و یا واحدهای تبادیل مای باشاد
(شکل  .)1این نوع کاغذها همیشاه در فرایناد سااخت و
تبدیل کاغذ به وجود میآیند .هدف اصلی سیستم خمیر و

کاغذسازی ،برگشت دادن الیاف آن به فرایند ساخت بدون
اختالل در یکنواختی تولید و افت کیفیت خمیار و کاغاذ
حاصل میباشاد ( .)Ropponen et al., 2011کاغاذهای
برگشتی را میتوان به دو گروه کلی  -1کاغذهای بارو
تر3؛ برگشتی از قسمتهای ماشین شکلدهی ورقه کاغذ و
پاارس تاار و  -2کاغااذ باارو خشااک4؛ برگشااتی از

1- Recovered (broke) (scrap) papers
2- On-site mill broke

3- Wet broke
4-Dry broke

مقدمه
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خشک کن  ،اتوزنی ،پیچانندهها و واحدهای عملیاتی پایانی

و تبدیلی تقسیمبندی کرد.

شکل  -1طرحوارهای از سيستم خميركاغذ برگشتي 1در ماشين كاغذ

سهم و میزان استفاده از آن با توجه به اینکه از چاه بخشای از
خط تولید باشد ،متفاوت است .بهکارگیری کاغاذهای بارو تار
بسیار مقرون بهصرفهتر است؛ زیرا الیاف خشاکنشاده ایان ناوع
کاغذها بهراحتی در مخزن کوچ 2از همدیگر جداسازی میشاوند.
بهعبارت دیگر ،هر میزان که الیاف بارو از بخاشهاای پایاناه
خشک 3باشند ،بهعلت پدیاده اساتخوانیشادن 4سااختار الیااف
( )Wistara & Young, 1999و کاهش جذب پلیمرهای کاتیونی
) (Hubbe et al., 2006پیوندیابی الیااف کمتار شاده ،در نتیجاه
امکان استفاده از آن در ترکیب نهایی خمیر کاهش مییابد .طبیعای
است که استفاده بیشتر از این الیاف ممکن است اختالالتای را باه
وجود آورد .درنتیجه احتمال پاارگیهاای ناگهاانی 5بارای ورقاه
کاغذ حاصل از خمیرکاغذ جدید (منظور خمیرکاغذی اسات کاه
خمیر برو با آن مخلوط شده است) بیشتر اسات ( Ropponen
 .)et al., 2011افت کیفیت در این نوع از الیاف سبب میشود کاه
سهم استفاده از این خمیرها نسبت به خمیرهای بکار در مخلاوط
فرنیش نهایی کم و حداکثر  10درصد باشد .بهعباارت دیگار ،باا
افااااازایش ساااااهم الیااااااف برگشاااااتی در خمیااااار
____________________
1- Broke system
2- Couch pit
3- Dry end
4- Hornification
5- Web breaks

نهایی عمدتاً کاغذهای با کیفیت دلخواه مصرف کنندگان از آن
تولید نمیشود .اصالح ساختار سطح الیاف و بهباود قابلیات
پیوندیابی آنها ازجمله گزارشهاای جاذاب و امیدوارکنناده
برای فائق آمدن بر این مشکل میباشد .استفاده از روشهای
جذب بیشتر افزودنیهاای مقاوماتدهناده همانناد تکنیاک
6
الیهنشانی پلیمرهای با بار مخالف با تکنیک الیاه باه الیاه
بهعنوان یک روش نوین مورداستفاده در علاوم نانوفنااوری
امیاادواری زیااادی را باارای اصااالح سااطح الیاااف و بهبااود
مقاومتهای آن نشان داده است ;(Wagberg et al., 2002
Lingstrom & Wagberg, 2008; Agarwal et al.,

) .2009خمیرسازی ،شیمی پایانه تر ،پوشاشدهای کاغاذ و
بازیافت کاغذ چهار بخش مهم در صنعت کاغذسازی هستند
که میتوانند از این تکنیک بهره ببرند ;(Youn et al., 2007
) .Eriksson et al., 2005; Lu et al., 2006این تکنیک در
حوزه خمیر و کاغذسازی ،برای افزایش مقاومتهای الیااف
بکر ) (Wagberg et al., 2002و الیاف بازیافتی (Rudi et
) al., 2012مورد استفاده قرار گرفته است .از اینرو با فرض
اینکه فرایند جذب پلیماری و پیوندپاذیری الیااف برگشاتی
خمیرکاغذ نیمهشیمیایی ساولفیت خنثای 7باا چندالیاههاای
___________________
6- Layer-by-Layer (LbL) technique
)7- Neutral sulfite semi-chemical (NSSC
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پلیمااری نشاسااته کاتیونی/کربوکساای متیاال ساالولز آنیااونی
افزایش مییابد؛ در این تحقیق اثر چند الیاهنشاانی نشاساته
کاتیونی و کربوکسی متیل سالولز آنیاونی بار ویاژگایهاای
خمیرکاغذ برو  NSSCو خواص پیوندپذیری الیااف آن و
در نهایت تأثیر آن بر خواص مقاومتی کاغذ حاصل بررسای
شد.

مواد و روشها
خميركاغذ
خمیرکاغااذ مااورد نیاااز در ایاان تحقیااق از مخاازن
خمیرکاغذهای برگشتی NSSC 1از شرکت صانایع چاوب و
کاغذ مازندران تهیهشد .سوسپانسیون خمیرکاغذ آبگیری و به
ورقههای کاغذ تبدیل شده و به آزمایشگاه انتقال داده شدند.
سپس کاغذها با دست به قطعات کوچک تبدیلشده ،در آب
شهری خیسانده و پراکندهسازی الیاف آن تاا درجاه روانای
 350±10میلاایلیتاار ( 2)CSFباار اساااس دسااتورالعمل
استاندارد TAPPI T200 sp-01با استفاده از دستگاه Beater
 L&W Valleyانجامشد .آبگیری از این خمیرکاغذ بر روی
غربال  400مش انجامشد .خمیرکاغذ جمعآوری شاده پاس
از اندازهگیری میزان رطوبت در کیسههای پالستیکی زیپدار
تا ادامه آزماایشهاا در یخچاال و در دماای حادود 5˚C
نگهداری شد.
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نیمدرصدی بر روی اجاق الکتریکی در حماام آب گارم باه
آرامی گرم شد تا به دمای حدود  90درجه سانتیگراد برسد
و پسازآن به مدت  30دقیقه در همین دما حرارت دادهشاد.
پسازآن ،نشاسته به تدریج و در دمای اتاق خنکشده و تاا
مدت  24ساعت استفادهشد .برای جلوگیری از تغییر غلظت
نشاسته در اثر تبخیر آب در خالل پخت ،دهانه بالن محتوای
محلول نشاسته تا زمان خنکشدن با فویل آلومینیومی کامالً
مسدود نگه داشتهشد .در هار الیاه باه انادازه یاک درصاد
نشاسته کاتیونی براساس وزن خشاک الیااف اساتفاده شاده
است.
كربوكسي متيل سلولز
کربوکسی متیل سلولز از مشتقات سلولز است که محلول
در آب بااوده و در سااطح وساایعی در صاانعت خمیاار و
کاغذسازی مورد استفاده قرار میگیرد ( Watanabe et al.,
 .)2004ایاان ماااده از واکاانشهااای اسااتخالفی گااروههااای
کربوکسی متیل ( )-COOH2CH-با گروههاای هیدروکسایل
( )OH-بهدست می آید .کربوکسی متیل سلولز مورداساتفاده
پااودر ساافیدرن بااا خلااوص  87/8درصااد ،دارای درجااه
استخالفی حدود  0/5درصد میباشد .با تهیاه محلاول نایم
درصاادی آن (ناایم گاارم کربوکساای متیاال خشااک در 100
میلیلیتر آب مقطر) ،در هر الیه به انادازه یاک درصاد وزن
خشک الیاف استفاده شده است.
4

نشاسته كاتيوني
نشاسته کاتیونی نوع چهارم استفادهشده در این تحقیق ،با
منبع گیاهی تاپیوکا و با نام تجاری  ،ExcelCat 27از شرکت
صیام 3در کشور تایلند تهیه شد .براساس دستورالعمل شرکت
عرضهکننده محصول ،این نشاسته دارای دمای ژالتینیشادن
 85تا  90درجه سانتیگراد میباشد .بهمنظاور آماادهساازی
نشاسته کاتیونی ،ابتدا پودر خشک آن با آب مقطر به محلول
نیمدرصدی (محلول یکنواخت نیم گارم نشاساته خشاک در
 100میلاایلیتاار آب مقطاار) تباادیل و بعااد ایاان محلااول

تيمار الياف خميركاغذ
شرایط افازودن جفات پلیمار کااتیونی و آنیاونی بارای
تشکیل الیههای خودسامان در جدول  1ارائاه شاده اسات.
برای هر مرحله الیهنشانی ،باه میازان یاک درصاد نشاساته
کاتیونی و کربوکسی متیل سلولز بهصاورت متاوالی باه 500
میلیلیتر سوسپانسیون خمیرکاغذ  NSSCاضافه شد .بهعلت
آنیونی بودن بار الکتریکی سطح الیاف ،اولین الیاهنشاانی باا

1- Broke chest
2- Canadian standard freeness
3- Siam Modified Starch LTD Co.

)4- Carboxyl methyl cellulose (CMC

روشها
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نشاسته کاتیونی انجام شد .پس از پایاان زماان اخاتالط 10
دقیقهای ،محتویات ظرف بر روی الاک ماش  400آبگیاری
شد .در مرحله بعدی الیهنشانی با کربوکسایل متیال سالولز

همانند مرحله اول انجام شد .این فرایند برای تشکیل  5الیاه
انجام گردید.

جدول  -1شرايط افزودن مواد شيميايي برای تشکيل اليههای خودسامان كاتيوني/آنيوني
شرايط

مقادير

درصد خشکی خمیرکاغذ

~0/5 %

میزان پلیمر مصرفی

 1درصد بر مبنای وزن خشک الیاف

درجه روانی خمیرکاغذ

 350±10میلیلیتر ()CSF

pH

 10و ~7

دور همزن هنگام افزودن نشاسته کاتیونی

 750دوربردقیقه

مدت زمان همزدن نشاسته کاتیونی

 10دقیقه

دور همزن هنگام افزودن کربوکسی متیل سلولز

 750دوربردقیقه

مدت زمان همزدن کربوکسی متیل سلولز

 10دقیقه

اندازهگيری ويژگيها
شاخص نگهداری آب 1و پتانسیل زتای الیاف خمیرکاغذ
برای بررسی تأثیر تشکیل الیههای کاتیونی/آنیونی بار روی
ساختار الیاف اندازهگیری شد .برای اندازهگیری قابلیت زتاا،
نمونهای از الیاف پس از هر بار تیمار با نشاساته کااتیونی و
کربوکسای متیاال ساالولز (هاار باار الیااهنشااانی) بااه ساالول
نمونه2منتقل و بر روی دساتگاه  Malvern Zetasizerقارار
گرفت .این دستگاه که ساخت کشاور فرانساه اسات ،زتاای
ذرات را براساس پراکندگی الکتروفورتیک نور انادازهگیاری

ماایکنااد .سااازوکار اناادازهگیااری تااا حاادودی شاابیه بااه
الکتروفورساایس ماایباشااد .سااپس کاغااذهای اسااتاندارد
دسااتساااز بااا وزن پایااه  60±3گاارم باار مترمربااع طبااق
استاندارد TAPPI T205 SP-95تهیاه شادند .نموناههاا بار
اساااس اسااتاندارد  SCAN P-2:75در اتاااق مخصااوص
آزمااونهااای کاغااذ در شاارایط اسااتاندارد رطوباات نساابی
( )RH ≈50±%2و دمایی ( )T≈23±1˚Cتا زمان آزماایش
نگهداری شدند .اندازهگیری ویژگیهاای کاغاذ دساتسااز
براساس اطالعات جدول  2انجام شد.

جدول  -2اندازهگيری ويژگيهای خميركاغذ و كاغذ ،استانداردها و دستگاههای مربوطه
ويژگي

استاندارد

دستگاه

شاخص نگهداری آب

TAPPI UM- 256

Hermle Z 366 Centrifuge

قابلیت زتا

-

Malvern ZetaSizer

ضخامت

SCAN P-6

DRK 107 thickness tester

دانسیته ظاهری

SCAN p-7

-

شاخص کششی

SCAN P67:93

GOTECH Tensile strength Tester

شاخص ترکیدن

TAPPI T-833 pm-98

DRK 109 Bursting Tester

شاخص پارگی

TAPPI T-414 om-04

DRK 108E Tearing Tester
)1- Water retention value (WRV
)2- Cuvette (Sample cell type
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همچنین با استفاده از تصاویر الکترونی تهیهشده بهوسایله
میکروسکپ الکترونای  Hitachi SU 3500از ساطح کاغاذ
تیمارنشده و تیمارشده ،تغییرات در ساختار ظاهری الیااف و
شبکه کاغذ بررسی شد.

نتایج
تأثير نانو پوششدهي اليهای بر پتانسيل زتا
همانطور که در شکل  2مالحظه میشود پتانسیل زتاای
الیاف تیمارنشده (خمیرکاغذ پایه) در  pHخنثی ،منفای و در
حدود  -14/7میلیولت اندازهگیری شد .پس از الیهنشاانی

29

الیه اول با نشاسته کاتیونی ،پتانسیل زتا به سمت ناحیه مثبت
و تا زتای  +15/1معکوس شده است .این تغییر پتانسیل زتا
حکایت از تشکیل اولین الیه (کاتیونی) و نیز آمادگی ساطح
الیاف برای الیهنشانی کربوکسی متیل سلولز آنیونی و جاذب
ذرات پلیمر آنیونی دارد .با افزودن کربوکسای متیال سالولز
پتانسیل زتا دوباره به سمت ناحیه منفی ( )-37/5تغییر کرده
است که تشکیل الیهای از ذرات پلیمر آنیونی بر روی ساطح
الیاف را تأیید میکند .باا اداماه الیاهنشاانی جفات پلیمار،
پتانسیل زتا بهصورت متناوب تغییر کرده است.

شکل  -2تغييرات پتانسيل زتای سطح الياف با تشکيل اليههای متوالي نشاسته كاتيوني و كربوكسيل متيل سلولز

تأثير نانو پوششدهي اليهای بر شاخص نگهداری آب
مقدار نگهداری آب شاخص مهمای بارای انادازهگیاری
میزان واکشیدگی الیااف در فرایناد خمیرساازی اسات و در
صنعت بازیافت نیز از اهمیت خاصی برخوردار اسات؛ زیارا
مقدار ماندگاری آب ظرفیت تورم درونی الیاف و نگهداشات
مولکولهای آب را در ساختار دیواره الیاف نشان مایدهاد
( .)Mosbye et al., 2001همانطور که در شکل  3مالحظه
میشود در  pHخنثی WRVالیاف در الیاه اول نسابت باه
حالت پایه (الیاف تیمارنشده) افزایش یافته است و با افزایش

تعداد الیههای کاتیونی ،میزان  WRVالیاف توسعه بیشاتری
نشان میدهد .مقدار نگهداری آب در حالات تیمارنشاده در
 pHخنثی حدود  0/816±0/01گرم بر گارم انادازهگیاری
شد؛ و با تیمار بیشتر الیااف ،مقادار  WRVالیااف در الیاه
پاانجم بااه  0/91±0/01گاارم باار گاارم اناادازهگیااری شااد.
مقاادار  WRVدر شاارایط  pH~10در الیااه پاانجم بااه
 0/93±0/01گرم بر گرم و در شرایط نمکی  0/001موالر
 NaClبه شاخص نگهداری آب حدود  0/96±0/01گرم بر
گرم رسیده است.

تأثیر الیههای خودسامان نشاسته ...
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شکل  -3تغييرات قابليت نگهداری آب در الياف تيمارشده با اليهنشاني متوالي نشاسته
كاتيوني-كربوكسي متيل سلولزآنيوني

تأثير نانو پوششدهي اليهای بر ضخامت و چگالي
(دانسيته) ظاهری كاغذ
شکل  4تغییرات ضخامت و دانسیته ظاهری کاغذهای
ساختهشاده از نموناه شااهد (تیمارنشاده) و نموناههاای
تیمارشده با نانو پوشش دهی الیهای را در شرایط pH~10
نشان می دهد .ضمن اینکاه در نماودار تغییارات ایان دو
ویژگی در شرایط دیگر نیز روند مشاابهی مالحظاه شاده
است .به طورکلی با افزایش تعاداد الیاههاای CS/CMC
تشکیلشده و در نهایت باا تشاکیل پانجالیاه ،ضاخامت

کاهش یافته است .در نتیجه کاهش ضاخامت در گرامااژ
ثابت ،دانسیته ظاهری افزایش یافته است .ضخامت کاغاذ
در کاغذ تهیه شده از الیاف بازیافتی  NSSCتیمارنشده از
مقدار  176میکرون به ضخامت حدود  147میکارون در
کاغذ تیمار شده با پنج الیه کاهش معنی دار داشاته اسات.
بااهعااالوه ،دانساایته ظاااهری از حاادود  0/340گاارم باار
سانتی متر مکعب در نمونه کاغذ شاهد باه حادود 0/385
گرم بر سانتیمترمکعب در کاغذ تیمارشده افزایش یافتاه
است.

شکل  -4تغييرات چگالي ظاهری و ضخامت كاغذ با اليهنشاني متوالي نشاسته
كاتيوني-كربوكسي متيل سلولزآنيوني ()pH~10
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تأثير نانو پوششدهي اليهای بر شاخص مقاومت كششي
مقادیر شاخص مقاومت کششی کاغاذهای تولیدشاده از
برگشت به تولید کاغذ  NSSCنمونه تیمارنشده و تیمارشاده
تااا پاانج الیااه  CS/CMCدر شااکل  5ارائااه شااده اساات.
همان طور که مالحظه میشود به طورکلی در هر شرایط مورد
بررسی در این تحقیاق ( pH~10 ،pH~7و سوسپانسایون باا
هدایت الکتریکی  0/001ماوالر کلریدسادیم) ،باا افازایش
تعداد الیههای  CS/CMCبهبود مقاومت کششی چشمگیری
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در نمونههای کاغذ تیمارشده مالحظه شده است .بهطوریکاه
در حالت  pH~7بیشترین میازان شااخص کششای در الیاه
پنجم حدود  N.m/g 29/35میباشد که نسبت به حالت پایه
یعنی شااخص کششای تقریبااً  N.m/g13/12حادود 124
درصد افزایش داشته است .بیشترین مقدار ایان مقاومات در
شرایط  pH ~10و در الیاه پانجم حاداکثر N.m/g 39/01
اندازهگیری شد.

شکل  -5تغييرات شاخص مقاومت به كشش كاغذ با اليهنشاني متوالي نشاسته
كاتيوني-كربوكسي متيل سلولزآنيوني

تأثير نانو پوششدهي اليهای بر شاخص تركيدن
به طورکلی از آزماون ترکیادن فاراوردههاای کاغاذی
به عنوان شاخصی کلی و ساده از میزا ن مقاومات و سافتی
آن استفاده می شود .مقاومت به کشاش و ترکیادن رابطاه
تنگاتنگی با یکدیگر دارند .در هار دوی ایان آزماونهاا
می توان میزان و قدرت اتصال بین الیااف را باا یکادیگر
به خوبی ارزیابی کرد ( .)McKee, 1971همان طور کاه در
شکل  6مالحظاه مایشاود تشاکیل الیاه هاای نشاساته
کاتیونی-کربوکسی متیل سلولز ،شاخص ترکیدن کاغذهای
برگشااتی  NSSCرا بااه شاادت افاازایش داده اساات .ایاان
افزایش در شرایط تیمار  pH ~7حالت خطی بوده اسات؛
اما توسعه این مقاومت در کاغذهای تیمارشده در شارایط
 pH~10و محیط نمکی دارای  0/001موالر کلرید سدیم

بهصورت افزایشای-کاهشای باوده اسات .در نهایات در
باالترین مقدار ،شاخص ترکیدن در نمون ه کاغاذ شااهد از
حدود  kPa.m2/g1/34به ( kPa.m2/g2/50در شارایط
 ،)pH~10رشد حدود  73درصدی داشته است.
تأثير نانو پوششدهي اليهای بر شاخص مقاومت به پاره شدن
همان طور که در شکل  7مالحظه می شود باا افازودن
متوالی محلول جفت پلیمر نشاسته کااتیونی و  CMCباه
سوسپانسیون الیاف برگشتی  ، NSSCشاخص مقاومت باه
پاره شدن افزایش یافته است و این تغییر تا حدود زیادی
متاأثر از شاارایط جاذب پلیمرهااا باوده اساات .شاااخص
مقاومت به پاره شدن در نموناه کاغاذ تیمارنشاده 7/37
 mN.m2/gاناادازه گیااری شااده اساات ،در شاارایطی کااه

تأثیر الیههای خودسامان نشاسته ...
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سوسپانسیون خمیرکاغذ نمک ی بوده است ( 0/001موالر
کلرید سدیم) و تشاکیل الیاههاای  ،CS/CMCشااخص

پارگی کاغذ را تا مقدار  mN.m2/g 11/01افازایش داده
است.

شکل  -6تغييرات شاخص مقاومت به تركيدن كاغذ با اليهنشاني متوالي نشاسته
كاتيوني-كربوكسي متيل سلولزآنيوني

شکل  -7تغييرات شاخص مقاومت به پاره شدن كاغذ با اليهنشاني متوالي نشاسته
كاتيوني-كربوكسي متيل سلولزآنيوني
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بنابراین میتوان انتظار داشت که باا تشاکیل الیاههاای
 ،CS/CMCساختار سطح الیاف و بافت شبکه کاغاذ در دو
حالت تیمارنشده و تیمارشده با همدیگر تفاوتهاایی داشاته
باشند .همان طور که در شکل  8ارائاه شاده اسات تصااویر
تهیهشده از سطح الیاف برگشتی تیمارنشده و تیمارشده و نیز
ساختار شبکه کاغذ حکایت از وجود تفاوتهای باارز باین
آنها دارد .ژالتینای و نااهمواریهاای بیشاتر ساطح الیااف

پیوندیابی بیشتر بین الیاف
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تیمارشده ،چسبنا شدن سطوح مجااور هام الیااف در اثار
جذب بیشتر نشاسته کاتیونی بیانگر این است که این الیاف با
الیاف و شبکه کاغاذ تیمارنشاده سااختاری کاامالً متفااوت
دارند .نمونههای کاغذ تیمارشده بهعلت پیونادیابی بیشاتر و
بافت متراکمتر ،خلل و فار کمتاری داشاته کاه منجار باه
کاغذهایی با مقاومتهای باالتری شده است.

تخلل بیشتر در شبکه کاغذ

سطح هموار و پیوندنیافته

سطح ژالتینی و پیوندیافته

شکل  -8تصاوير ميکروسکوپ الکتروني با بزرگنمايي  120و  1500در نمونههای كاغذ ) (60±3 g/m2تهيهشده از:
الياف برگشتي خميركاغذ  NSSCتيمارنشده ( ،)A & Cالياف برگشتي خميركاغذ  NSSCتيمارشده با اليهنشاني متوالي
نشاستههای كاتيوني-كربوكسي متيل سلولز ()B & D

تأثیر الیههای خودسامان نشاسته ...
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اصوالً یکی از اهداف تکنیک نانو پوششدهای الیاهای،
اصالح ویژگی الکتروشیمیایی سطح الیاف است ( Ryu et al.,
)2007; Decher & Schlenoff, 2003؛ زیارا باار ساطح
الیاف )بهطور غیرمستقیم( تأثیر زیادی بر روی مقاومت نهایی
کاغذ دارد ( .)Blomstedt, 2007اندازهگیری پتانسایل زتاا
عالوه بر اینکه برای شناسایی بار سطح الیااف مورداساتفاده
قرار میگیرد؛ در سیستم الیهنشانی ،میتواند باهعناوان یاک
ابزار مهم برای حصول اطمینان از تشکیل الیاه کااتیونی یاا
آنیونی بهکار رود .هنگامیکه ذرات کاتیونی یا آنیاونی یاک
پلیمر جذب سطح میشود در صورتی مقدار جذب آن به حد
نقطه خنثیسازی یا اشباع بار سطح برسد ،سبب معکوسشدن
بار الکتریکی سطح میشود ) .(Steeg et al., 1992تحقیقات
اولیه در مورد سازوکار تشکیل چندالیهها ،معکوسشدن بار
الکتریکی سطح را شرط الزم برای تشاکیل الیاههاا عناوان
نمودند .برخی دیگر معکوسشدن بار در هر مرحله را اساس
تشکیل چندالیهها میدانناد ( .)Xing et al., 2007در ایان
تحقیق با اندازهگیری پتانسیل زتاا و ارزیاابی تغییارات باار
الکتریکی سطح الیاف در اثر الیه نشانیهای متوالی ،جذب و
تشکیل الیههای متوالی نشاسته کااتیونی و کربوکسای متیال
سلولز به اثبات رسیده است .باهعاالوه ،پاژوهشهاا نشاان
میدهند که جذب الیه اول بهصورت جزیرهای 1میباشد و با
الیه نشانیهای بعدی بهعلت پلزدن بین جزیرههاا و پدیاده
خود اصالحی 2فرایناد الیاهنشاانی ،جاذب ذرات پلیماری
افزایش مییابد ( .)Decher, 1997از اینرو عنوان شده است
که با استفاده از روش الیهنشانی ،امکان جذب پلیمر (مانناد
نشاسته کاتیونی) بهمراتب بیشتر از افزودن یک مرحلهای آن
وجاود دارد ( Wagberg et al., 2002; Eriksson et al.,
.)2005
با افزایش جذب نشاسته کاتیونی در سیستم الیهنشاانی،
یونهای آزاد سطح و بهمقدار کمتر در داخل دیاواره سالولی
الیاف افزایش مییابد .این یونهاای آزاد در دیاواره سالولی

موجب معکوسشدن فشار اسمزی مایشاود .بادیهی اسات
اختالف فشار ایجادشده باعث کشیدن آب بیشاتر باه داخال
دیواره و افزایش تاورم الیااف و در نتیجاه افازایش قابلیات
پیوند میشود ( .)Ferhia et al., 2014گزارش شده است که
یکی از روشهای متداول برای تعیاین قابلیات تاورم الیااف
سلولزی ،استفاده از شاخص نگهداری آب میباشد ،در نتیجه
الیاف با  WRVبیشتر ،انعطاف پذیری بیشتری خواهند داشت
) .(Mosbye et al., 2001تورم دیواره سلولی تا زماانی کاه
نیروی مکشی آب باقیمانده در دیواره سلول ،اختالف فشاار
اسمزی را به تعادل برساند ،ادامه پیدا میکناد .چاون عامال
محر در فرایند الیه به الیه بارای اصاالح خاواص الیااف
سلولزی ،جاذبه الکترواستاتیکی بین ذرات کاتیونی /آنیاونی
پلیمر و سطح یونیزه الیاف مایباشاد (.)Xing et al., 2007
بنابراین افزایش یونیزه شدن گروههای عاملی سطح و دیواره
الیاااف در شاارایط قلیااایی و پیکربناادی ماارثرتر و کمتاار
توسعهیافتاه مولکاولهاای نشاساته ( Vermohlen et al.,
 )2000از یکسااو و اناادازه ماارثر مولکااولهااا از طریااق
جمعشدگی زنجیره پلیمری )Wang & Hubbe, 2002( 3در
شرایط نمکی از سوی دیگر ،شرایط را بارای جاذب بهباود
میدهاد ( Wang & Martin, 2002; Hubbe, 2002; Ryu
 .)et al., 2007از اینرو میزان  WRVدر این شرایط بیشاتر
اندازهگیری شده است .باه طاورکلی ،باا تشاکیل الیاههاای
 CS/CMCو جذب باالتر نشاسته کاتیونی شااخص WRV
الیاف افزایش یافته و این امر موجب توساعه قابلیات تاورم
دیواره الیاف و انعطافپذیری آن شده است .این امار باعاث
شکلپذیری بهتر آنها شده و سطح تماس را در الیاف افزایش
میدهد ،در نتیجه تشکیل تعداد بیشتر پیوندهای باین لیفای،
مقاومتهاای کاغاذ افازایش ماییاباد ( Wagberg et al.,
.)2002; Eriksson et al., 2005
چگالی ظاهری کاغذ ازجمله خاواص فیزیکای پایاهای
کاغذ است که سایر خواص فیزیکی و مکاانیکی آن را تحات
تأثیر قرار میدهد .چگالی ظاهری کاغذ بهصورت نسبت وزن

1- Island like adsorption
2- Self-healing

3- Coil up

بحث
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پایه به ضاخامت آن محاسابه مایشاود .در یاک ضاخامت
یکسان ،با افزایش وزن پایه ،چگالی ظاهری افزایش مییاباد
)افزایش ماندگاری اجزاء خمیرکاغذ( و یا در وزن پایه ثابت،
ضخامت نمونهها کام مایشاود (اساتفاده از افزودنایهاای
مقاومتدهنده) و یا اینکه افزایش وزن پایه و کاهش ضخامت
هر دو رخ دهد .بهطورکلی باا افازایش آبدوساتی ،تاورم و
انعطافپذیری الیااف کاه در اثار پااالیش یاا جاذب پلای
الکترولیتهای آبدوست )همچاون نشاساته کااتیونی( روی
میدهد ،ضخامت کاغاذ کااهش و چگاالی ظااهری آن در
گراماژ ثابت افزایش مییابد ).(Hubbe, 2007
در نهایت اینکه در تیمارهای شایمیایی همانناد سیساتم
الیهنشانی– بعکس تیمارهای مکانیکی مانناد پااالیش -دو
پااارامتر طااول الیاااف و مقاوماات ذاتاای آن تغییااری قاباال
مالحظهای ایجاد نمیکنند و توسعه پیوند باین الیااف بیشاتر
بهعلت اصالح شیمیایی سطح الیاف مایباشاد ( Ryu et al.,
 .)2007در نتیجااه باعااث افاازایش شاااخصهااای مقاااومتی
کشش ،ترکیدن و پاره شدن کاغذ میشود .نکتاه مهام دیگار
اینکه هرچه شرایط بارای اصاالح شایمیایی مارثرتر باشاد
بازدهی بهبود مقاومتها بیشاتر خواهاد باود .از ایان رو در
شرایط قلیایی ( ،)pH~10بهعلت توسعه فعالیات گاروههاای
عاملی از طریق یونیزهشدن و در نتیجه اصالح بیشاتر ساطح
الیاف در سیستم الیاهنشاانی ،میازان جاذب ذرات پلیماری
مقاومتدهنده افزایش یافته و مقاومتهای کششی و ترکیدن
بیشتری در کاغذ نهایی قابلدستیابی خواهد بود.
نتيجهگيری
در این تحقیق یک روش جدید برای اصالح سطح الیاف
برگشتی نیماهشایمیایی ساولفیت خنثای مورداساتفاده قارار
گرفت .بدینترتیب که الیاف بهصورت متوالی با محلولهاای
نشاسته کاتیونی و کربوکسی متیلسلولز تیمار شده تاا الیاه-
های پلیمری بر روی سطح الیاف تشکیل شوند .گازارشهاا
حکایت از آن دارد کاه باا ایان روش میازان جاذب ذرات
پلیمرها افزایش مییابد .بررسی امکاان تشاکیل الیاههاای
نشاسته کاتیونی و کربوکسی متیلسالولز روی ساطح الیااف
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برگشتی  NSSCبا اندازهگیری پتانسیل زتا به اثباات رساید.
تغییرات شاخص  WRVبه ویژه در شرایط قلیاایی و نمکای
جذب بیشتر ذرات پلیماری را تأییاد کارد .در ایان شارایط
گروههای مختلف در سااختار الیااف بیشاتر یاونیزه شاده و
مقاادار جااذب پلیمرهااا افاازایش مااییابااد .تصاااویر SEM
آغشتگی سطح الیاف و تراکم بیشتر شابکه فیباری الیااف را
نشان داد .به طورکلی ،ارزیابی نتایج ویژگایهاای مکاانیکی
کاغااذهای تهیااهشااده از الیاااف تیمارشااده بااا روش نااانو
پوششدهی الیهای با جفت پلیمر نشاسته کااتیونی و CMC
حکایت از آن دارد که میتوان کاغذهایی با خواص مقاومتی
باال از الیااف برگشاتی  NSSCسااخت و یاا درصاد ساهم
بهکارگیری از آن را در ترکیاب نهاایی خمیرکاغاذ کارخاناه
افزایش داد.
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Abstract
Improvement of the strength properties of papers made from recycled fibers is one of the
important aims in papermaking industries. Current research revealed that higher retention of
strength inducing additives through alternative absorption of polymers having opposite charge is
one of the promising approaches to obtain such purpose. In this study, treatment of fibers
prepared from neutral sulfite semi-chemical papers with cationic starch and anionic CMC was
conducted in pH~7, pH~10 and 0.001 M NaCl suspension. Then, water retention value (WRV)
and zeta potential of fiber suspension was measured. Standard hand sheets with 60±3 g/m2 basis
weight were made from untreated and treated pulps. The results have shown that WRV was
significantly increased by absorbing of these two water-absorbing polymers. Consecutive
changes of zeta potential confirmed charge reversion of fibers surface and sequential absorption
of couple polymers. Scanning electron micrographs prepared from the samples of untreated and
treated papers presented new changes in the degree of fibers bond area due to the larger
absorption of these two reinforcement polymers. Moreover, considerable development in paper
mechanical characteristics (tensile, burst and tear indices) proved the success of high absorption
of applied bio-polymers.

Keywords: Broke fibers, starch, neutral sulfite semi-chemical pulp, self-assembly layers,
paper properties.

