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 چكيده
 -حقیق اثر هر یك از پارامترهای مؤثر بر آهاردهی کاغذ تست الینر در شرایط خنثی با استفاده از آهاردهی روزیندر این ت

در شرایط مختلف بررسی شد. نتایج نشان داد  سازی مخلوطپلی آلومینیم کلراید در دو توالی آهاردهی معکوس و آهاردهی پیش 
اثر مستقل مقدار  به عالوهه با روش آهاردهی معکوس کارایی بیشتری دارد. سازی در مقایس دهی به روش پیش مخلوط که آهار

و با خمیر در توالی  سازی مخلوطپلی آلومینیم کلراید، روزین و مدت زمان واکنش پلی آلومینیم کلراید با روزین در توالی پیش 
اردهی مؤثر است. اثر مقدار پلی آلومینیم کلراید پلی آلومینیم کلراید بر کارایی آه-آهاردهی معکوس و اثر متقابل مقادیر روزین

یکی از پارامترهای مؤثر بر آهاردهی است و با افزایش  سازی مخلوطمؤثرترین پارامتر مؤثر بر آهاردهی تعیین شد. اثر مدت زمان 
طرف دیگر، این موضوع  توان مقادیر مصرف پلی آلومینیم کلراید و روزین را برای رسیدن به یك آهار معین کاهش داد. از آن می

و آهاردهی معکوس  سازی مخلوطنشان دهنده وجود دو مکانیزم متفاوت تثبیت آهار روزین بر روی الیاف در آهاردهی پیش 
 است.

 
 سازی آلومینیم کلراید، کاغذسازی خنثی، آهاردهی معکوس، آهاردهی پیش مخلوط : تست الینر، روزین، پلیهای كليدی واژه

 

 مقدمه
های  شاخص سلولزها آبدوستی سلولز و همی به دلیل

یابد.  کاغذ در تماس با آب به شدت کاهش می مقاومتی
و افزایش  ها این شاخصبرای جلوگیری از کاهش 

انواع کاغذ  بیشتر آب، در برابر نفوذ کاغذمقاومت 
یند به دو صورت آهاردهی آاین فرشوند.  آهاردهی می
در آهاردهی  شود. انجام می درونیآهاردهی سطحی و 

گیرد، منافذ و  سطحی که در پرس آهاردهی صورت می
 از قبیلخلل و فرج سطح کاغذ با استفاده از موادی 

به شود.  نشاسته به صورت یك الیه نازک پوشانیده می
های آهاردهی  دلیل مشکالت زیست محیطی و هزینه

افزایش یافته  درونیسطحی، امروزه تمایل به آهاردهی 
. در آهاردهی داخلی مواد آبگریز به (Hubbe 2007) است

شوند و با  سوسپانسیون خمیر در پایانه تر اضافه می
تثبیت آنها بر روی الیاف،  ماندگار شدن این مواد و

و از  معمولبه طور شود.  خاصیت آهار در کاغذ ایجاد می
 سیستمهای کاغذسازی اسیدی با دیرباز، آهاردهی کاغذ در

عنوان ماده آبگریز و آلوم به عنوان روزین به  استفاده از
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گیرد. یکی از تغییرات عمده  صورت میماده تثبیت کننده 
تمایل هرچه بیشتر کاغذسازان  ،کاغذسازی هاییندآدر فر

قلیایی به دلیل مزیتهای  در شرایط به سمت کاغذسازی
و تبدیل  در مقایسه با سیستمهای اسیدی آنفراوان 

 است ه فرآیندهای قلیاییبسیاری از فرآیندهای موجود ب
(Zue et al. 2003, Katz et al. 2004) یکی از مسائل .

موجود در سیستمهای کاغذسازی قلیایی عدم امکان 
در هاردهی کاغذ است. آبرای  آلوم-استفاده از آهار روزین

 قادر به تولید ترکیباتآلوم قلیایی  -خنثی pHواقع در 
تثبیت روزین  برای در سوسپانسیون خمیر کاتیونی آلومینیم
شرایط  بنابراین آهاردهی کاغذ در باشد. نمیبر روی الیاف 

AKDقلیایی با استفاده از ترکیبات سنتزی مانند 
ASAو  1

2 
از  مزیت عمده این نوع آهارها با وجود. شود انجام می

 آلوم، عدم مانندعدم نیاز به یك ماده تثبیت کننده  جمله
یز بودن سطح کاغذهای آهاردهی درون ماشینی، ل امکان

ایداری و هیدرولیز پآهاردهی شده با این مواد، مشکالت نا
این مواد و متعاقب آن تشکیل رسوبات و مواد چسبنده در 

از مشکالت استفاده  آنها ودن قیمتب زیادماشین کاغذ و 
تمایل زیادی  این. بنابر(Ito et al. 1999 ) از این مواد است

در شرایط قلیایی ایجاد شده  به استفاده از آهار روزین
در این زمینه یکی از موضوعات اصلی است و تحقیقات 

استفاده از روزین  شیمی پایانه تر است. در تحقیقات
استفاده از امکان  و (Liu et al. 2004) استری شده

ترکیبات ترکیبات تثبیت کننده روزین بر روی الیاف مانند 
از جمله تالشهای  ،(Hartong and Deng 2004) آمین پلی

گرچه این مواد در آزمونهای انجام شده است. 
اند ولی هنوز  آزمایشگاهی نتایج خوبی را موجب شده

 از( PAC) آلومینیم کلراید پلیاند.  کاربرد صنعتی نداشته
است که در شرایط خنثی و قلیایی قادر به  یترکیبات جمله

اند به تو می باشد و میآلومینیم کاتیونی  ترکیباتتولید 

                                                 

 دیمر آلکیل کتن -1

 آلکنیل سوکسینیك انیدرید -2

 عنوان تثبیت کننده آهار روزین روی الیاف بکار رود
(Chen et al. 2001, Isolati 1989) . ،از طرف دیگر

تحقیقات اخیر نشان داده است که پیش مخلوط سازی 
حاصل به  مخلوطبا روزین و افزودن  PACو آلوم 

سوسپانسیون خمیر موجب آهاردهی خوبی در کاغذ 
تواند به  ین روش آهاردهی میرسد ا شود و به نظر می می

 Zue et al. 2003 ،Katz et) خوبی در صنعت بکار رود

al. 2004) بجز نتایج مطالعات اولیه، هیچ اطالعاتی درباره .
در این فرآیند و مکانیزم آن وجود ندارد.  مؤثرپارامترهای 

الینر حاصل  تستکاغذ در این تحقیق آهاردهی بنابراین، 
پلی با پیش مخلوط سازی روزین و  از کاغذهای بازیافتی

جهت تعیین  ،در شرایط مختلف آلومینیم کلراید
م آهاردهی با زبر آهاردهی و تعیین مکانی مؤثرپارامترهای 

 شود. این روش بررسی می
 

 مواد و روشها
ای کهنه استفاده  در این تحقیق از کاغذ کارتن کنگره

کا کارخانه چو OCCشد. کارتنهای مورد نیاز از بخش 
ای  ابتدا به مقدار الزم کارتنهای تمیز قهوه .تأمین گردید

به  جداسازی مواد زائد و خیساندن،از پس  و تهیه شد
. خمیرسازی مجدد انجام شد ،ختامنظور تهیه خمیر یکنو

پس از آبگیری به صورت خمیر تر در  بدست آمدهخمیر 
. خمیر مورد نیاز برای انجام تمام شدیخچال نگهداری 

تا  TAPPIاستاندارد  T248 SP-00نامه  ها طبق آیینتیمار
پاالیش شد و خمیر تر پاالیش  CSF353  درجه روانی

 شده برای مراحل بعدی در یخچال نگهداری شد.
اسیدی روزین روزین مورد استفاده در این تحقیق، 

از شرکت سوبرا  کهبود ( fortified rosin) تقویت شده
به  مورد استفاده ینیم کلرایدپلی آلوم تهیه گردید.)ایران( 

کارخانه فالیزان تصفیه  ازبود که  یرنگ صورت پودر زرد
و  درصد 22آن  3O2Alمقدار و  تهیه گردید)ایران( 
خمیر  pHتنظیم  به منظوربود.  درصد 55آن  1قلیائیت
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، از اسید خنثی pHدر حد  آماده شده قبل از افزودن مواد
 استفاده شد.نرمال  1و سود نرمال  4سولفوریك 

 تعیین سختی آب مصرفی در فرآیند کاغذسازی طبق

اتیلن دی آمین تترا اسید تیتراسیون روش استاندارد 
2+ هایو مقدار یونانجام شد  2استیك

Ca  2+و
Mg 

که نشان دهنده سختی  یونهاگیری شد. مجموع این  اندازه
بر حسب کربنات کلسیم  p.p.m 113باشد به مقدار  کل می

  تعیین شد.
از سه سطح  ،در آهاردهی مؤثربرای تعیین پارامترهای 

و چهار سطح  پلی آلومینیم کلرایددرصد  4/3و  3/3، 2/3
درصد روزین بر مبنای وزن  4/3و  2/3، 1/3، 35/3

 خشك خمیر استفاده شد. 
در این تحقیق از دو روش آهاردهی شامل آهاردهی 

س روزین )ابتدا ترکیبات آلومینیم و سپ با توالی معکوس
شود( و آهاردهی با توالی  به سوسپانسیون خمیر اضافه می

مخلوط سازی )مخلوط کردن اولیه روزین و ترکیبات  پیش
آلومینبم و افزودن مخلوط حاصل به خمیر( استفاده شد. 
اصوال در شرایطی که سختی آب مصرفی باال باشد از 

 در به همین دلیل. شود استفاده میتوالی آهاردهی معکوس 
توالی آهاردهی معکوس به عنوان توالی شاهد  این تحقیق

پلی آلومینیم فاصله زمانی بین افزودن در نظر گرفته شد. 
به خمیر در توالی آهاردهی و سپس روزین  کلراید

روزین و پلی سازی  معکوس و مدت زمان پیش مخلوط
، 13ترتیب در توالی پیش مخلوط سازی بآلومینیم کلراید 

با توجه  ثانیه در نظر گرفته شد. 3133و  1333، 233، 13
 تیمار بررسی گردید. 123به متغیرها در مجموع 

پس از افزودن مواد شیمیایی طبق توالیها و متغیرهای 
گرم  123با وزن پایه ساز  در نظر گرفته شده، کاغذ دست

 T 205نامه  از سوسپانسیون خمیر مطابق آیینبر متر مربع 

sp-95  استانداردTAPPI گیری میزان  تهیه شد. اندازه
پس از خشك شدن آنها در جذب آب کاغذهای تهیه شده 

بر مینای روش آزمون کاب ساعت  24هوای آزاد به مدت 
 TAPPIاستاندارد  T441 om-98نامه شماره  بر اساس آیین

ب آدر این روش با کاهش میزان جذب  انجام گرفت.
کاهش  (Cobb size ) کاب آزمونعددی کاغذ مقدار 

 .یابد می
بررسی و ، +1تا  -1ها در دامنه  سازی داده پس از نرمال

با استفاده از 5بر آهاردهی کاغذ تحلیل عوامل تأثیرگذار 
از طریق رگرسیون چندگانه انجام شد.  Minitabافزار  نرم

 مستقل، اثرات (1) معادله رگرسیونی  هبا استفاده از معادل
 ردهی تعیین گردید.آهابر  مؤثرو متقابل فاکتورهای 

( : 1معادله )

TRPTRTPRPTRP XXhXXgXXfXXeXdXCXbXaZ 

 

مشخص کننده متغیر وابسته کاغذ  Zدر این معادله، 
 و XP ،XR ( وCobb آزمونآهاردهی بر حسب مقادیر )

XT روزین پلی آلومینیم کلرایدشدۀ مقادیر نرمال  بترتیب ،
، a ،b ،c ،d حروف. باشند میافزودن مواد ی زمانفاصله  و
e، f ،g  وh باشند. مقادیر به دست آمده در مدل می 

 

 نتايج
با تجزیه و تحلیل آماری نتایج به دست آمده در هر 
یك از توالیها، یك مدل ریاضی برای جذب آب در هر 
یك از توالیها به دست آمد که اثر مستقل و متقابل هر یك 

 دهد. از پارامترها بر کاهش جذب آب را نشان می
ونی توالی آهاردهی معکوس و پیش رگرسی تمعادال

عدم  ترتیب به صورت زیرحاصل شد.سازی ب مخلوط
دار شدن هر یك از اثرات مستقل و متقابل منتج به  معنی

شود. به  می تمعادالاین عدم وارد شدن این اثرات در 
در هیچ یك از معادالت زیر اثر متقابل  ،عنوان مثال

نابراین در دار نشده و ب ( معنیXRXTزمان ) -روزین
 شود. معادالت حاصل دیده نمی

 
                                                              

1- Ethylen Diamin Tetra Acetic acid
 

2- Cobb Test 
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 XPXR1/2 - XT45/1 - XR5/12 -22XP - 3/33=Cobb Test)توالی آهاردهی معکوس( : 

 XPXR2/5 -XT 3 - XR1/13 - XP5/22 - 2/31=Cobb Test : ( سازی مخلوط پیش )توالی آهاردهی 

 ،پلی آلومینیم کلرایدمستقل  اتاثر توالیدر هر دو 
دار شده است و افزایش آنها  و فاصله زمانی معنی روزین

عالوه، این ه شود. ب باعث کاهش جذب آب کاغذ می
در کاهش  مؤثردهند مهمترین فاکتور  معادالت نشان می

 است.  پلی آلومینیم کلرایدار مقد ،جذب آب

کارایی آهاردهی به روش پیش دهد که  نتایج نشان می
در هر بیشتر از آهاردهی معکوس است و  سازی مخلوط

 35/3از  پلی آلومینیم کلرایدافزایش مقدار اثر دو توالی 
افزایش مقدار اثر درصد بیشتر از  2/3درصد به 

درصد است  4/3درصد به  2/3از  آلومینیم کلراید پلی
 (.1)شکل

 

 الينر تستكاغذ بر آهاردهي  پلي آلومينيم كلرايداثر مستقل مقدار  - 1شكل
 

پلی آلومینیم افزایش مقدار با که  شود مشاهده می
تقریبا به طور مقدار جذب آب درصد  2/3تا حد  کلراید

م شناخته شده آهاردهی با زمکانی. یابد میخطی کاهش 
روزین و ذرات اندگاری جداگانه روزین پراکنده شامل م

کمپلکسهای کاتیونی آلومینیم بر روی الیاف و سپس تثبیت 
روزین بر روی الیاف در اثر واکنشهای ترکیبات آلومینیم و 

 آهار و سطح الیاف است های مولکولبین  لیگاندتشکیل 
(Marton 1989 .) ترکیبات کاتیونی آلومینیم در صورت

 شوند  یاف میتشکیل به سرعت جذب سطح ال
(Kitaoka et al., 1995 ،از طرف دیگر .) یکی از عوامل

تعیین کننده میزان جذب ترکیبات آلومینیم و در مهم 
دهای تثبیت کننده ذرات روزین بر ننهایت تشکیل لیگا

  ، مقدار کربوکسیل سطحی الیاف استسطح الیاف
(Parks and Hebert, 1972) دهد که با  نشان می 1. شکل

 2/3تا حدود  پلی آلومینیم کلرایدش تدریجی مقدار افزای
درصد، گروههای کربوکسیل روی الیاف در اثر جذب 
ترکیبات کاتیونی به تدریج خنثی شده و مقدار جذب 

یابد و  ترکیبات کاتیونی آلومینیم بر سطح الیاف کاهش می
پلی آلومینیم در نتیجه مقدار آهاردهی با افزایش مقدار 

 یابد.  یادی نمیتغییر ز کلراید
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در هر دو  اثر مستقل مقدار روزینکه  دادنتایج نشان 
دار است و با افزایش مقدار روزین، جذب آب  توالی معنی

یك مقدار  ،به طور کلی .(2 )شکل یابد کاهش می کاغذ
حداقلی از روزین برای ایجاد خاصیت آهار در کاغذ مورد 

ین است درصد روز 35/3نیاز است. این مقدار در حدود 
 از گروههای درصد 53دهی حدود  که برای پوشش

کافی  لهیدروکسیسطح الیاف مانند گروههای  آبدوست
 (. Davison, 1992است )

 

 

 الينر تستمستقل مقدار روزين بر آهاردهي كاغذ  اثر _3شكل

 

 4/3دهد که حتی با مصرف  نتایج این تحقیق نشان می
شود. این  درصد روزین هنوز آهاردهی کاملی ایجاد نمی

موضوع به این دلیل است که در شرایط عملی کل آهار 
 ،شود. به هر حال مصرف شده بر روی الیاف ماندگار نمی

نتیجه  با افزایش مقدار مصرف روزین، ماندگاری آن و در
توجه در این  شود. نکته جالب آهاردهی بهتری حاصل می

شکل این است که در یك میزان یکسان مصرف روزین، 
بهتر از توالی  سازی مخلوطکارایی آهاردهی توالی پیش 

روزین در شرایط به دلیل ماندگاری بهتر  که معکوس است
دهد که  است. این نتایج نشان می سازی مخلوطتوالی پیش 

م ماندگاری جداگانه ذرات روزین و زعالوه بر مکانی
م دیگری زترکیبات کاتیونی آلومینیم بر روی الیاف، مکانی

م زاست. این مکانی مؤثر سازی مخلوط در آهاردهی پیش 
واکنش متقابل بین ذرات روزین و ترکیبات کاتیونی 
آلومینیم است که به دلیل غلیظ بودن و عدم وجود الیاف 

روی  بیشتریبه مقدار  ،سازی مخلوطدر شرایط پیش 
بار سطحی آنها در اثر واکنش با  ی کهروزین دهد. ذرات می

یابد به سرعت جذب  ترکیبات کاتیونی آلومینیم افزایش می
شوند و موجب آهاردهی بهتری  الیاف شده و ماندگار می

 .شوند می
پلی آلومینیم بررسی اثر فاصله زمانی بین افزودن 

و روزین در توالی آهاردهی معکوس و مدت زمان  کلراید
 سازی مخلوط در توالی آهاردهی پیش  سازی مخلوط پیش

 نشان داده شده است.  3در شکل 
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با الياف در توالي  پلي آلومينيم كلرايد و سازی مخلوط در توالي پيش  ،با روزين پلي آلومينيم كلرايداثرمستقل مدت زمان واكنش  - 2شكل 
 (باشد مي 47در نقطه زمان صفر مقدار آهاردهي )معكوس 

 

و توالی، افزایش مدت زمان باعث بهبود در هر د
شود. این نتایج نشان  آهاردهی و کاهش جذب آب می

با  پلی آلومینیم کلرایددهند که افزایش زمان تماس  می
شود که نتیجه  الیاف و با روزین منجر به واکنشهایی می

این واکنشها شامل واکنش آنها بهبود آهاردهی است. 
ا گروههای کربوکسیل سطح آلومینیم ب تیونیترکیبات کا

 گروههای کربوکسیل هاردهی معکوس و آالیاف در توالی 
 در توالی پیش پراکنده شده  روزینموجود در سطح ذره 

. این موضوع بدان معنا است که است سازی مخلوط
دهای اولیه بین ترکیبات کاتیونی آلومینیم و نتشکیل لیگا

ای وابسته  گروههای کربوکسیل در روزین و الیاف پدیده
د بین نچنین وضعیتی در مورد تشکیل لیگا به زمان است.

یون کلسیم و ذرات روزین در توالی آهاردهی معمولی 
)اول روزین و سپس آلوم( در شرایط باال بودن سختی آب 

 ،1222) کارخانه کاغذسازی نیز مشاهده شده است

(Subrahmanyam et al.. ای به معنی امکان  چنین نتیجه
یا روزین برای رسیدن  پلی آلومینیم کلرایدمصرف کاهش 

طوری  همان به یك آهاردهی معین با افزایش زمان است.
دهند، اثر زمان در توالی  که معادالت رگرسیونی نشان می

بیشتر از توالی آهاردهی معکوس  سازی مخلوط پیش 
گر در  است که به دلیل باال بودن غلظت ترکیبات واکنش

در مقایسه با توالی معکوس  سازی طمخلو پیش توالی 
و روزین در حد  پلی آلومینیم کلرایداست که در آن 

 اند. درصد رقیق شده 5/3خشکی خمیر 
و روزین در توالی  پلی آلومینیم کلرایدمقدار اثر متقابل 

نشان داده شده است. در  4در شکل  سازی مخلوط پیش 
 مشاهدهتوالی معکوس نیز همین روند مشاهده شد. 

، افزایش کم پلی آلومینیم کلرایددر مقادیر شود که  می
دلیل این  شود. مقدار روزین موجب بهبود آهاردهی نمی

این است که حتی در صورت ماندگار شدن ذرات  ،پدیده
روزین بر روی الیاف، عدم وجود مقدار کافی ترکیبات 
کاتیونی آلومینیم در سطح الیاف تثبیت روزین در سطح 

گیرد و خاصیت آهار در کاغذ ظاهر  نمیالیاف صورت 
، افزایش پلی آلومینیم کلرایددر مقادیر باالتر  شود. نمی
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ه شود. این اثر ب مقدار روزین موجب افزایش آهاردهی می
بیشتر است. در  پلی آلومینیم کلرایدویژه در مقادیر باالتر 

پلی آلومینیم یك مقدار روزین یکسان، با افزایش مقدار 
شود. در تمام سطوح  هاردهی کاغذ بیشتر می، آکلراید

در  پلی آلومینیم کلرایدمقدار روزین، اثر افزایش مقدار

پلی بیشتر است که تائید کننده اثر مستقل مقدار  کممقادیر 
پلی آلومینیم . بنابراین، وجود باشد می آلومینیم کلراید

ندگار شده بر روی الیاف مابرای تثبیت روزین  کلراید
 اد خاصیت آهار در کاغذ ضروری است.برای ایج
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 ثانيه(  1144با فاصله زماني  سازی مخلوطتوالي پيش بر روی آهاردهي كاغذ ) پلي آلومينيم كلرايداثر متقابل مقدار روزين و  - 9شكل

 

و روزین با  پلی آلومینیم کلرایدتعیین مقدار بهینه 
 ینحنیهاپذیر است. م امکان ،توجه به منحنیهای اثر متقابل

مربوط به بترتیب  1و شکل  5نشان داده شده در شکل 
تغییرات کارایی آهاردهی در مقادیر مختلف روزین و پلی 

و توالی معکوس آهاردهی توالی آلومینیم کلراید در 
 ثانیه 1333با فاصله زمانی  سازی پیش مخلوط آهاردهی

  باشد. می
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 مينيم كلرايد و روزين در توالي آهاردهي معكوسمنحني اثرات متقابل مقدار پلي آلو – 4شكل 

 

 سازی منحني اثرات متقابل مقدار پلي آلومينيم كلرايد و روزين در توالي آهاردهي پيش مخلوط – 4شكل 

 

که برای رسیدن به آهاردهی  دهد نتایج نشان می
به روزین در توالی  پلی آلومینیم کلرایدمطلوب، نسبت 

ترتیب در صورت ب ،15/1تا  1/3بین  سازی مخلوط یش پ
درصد روزین است. در توالی  3/3درصد و  4/3 ،کاربرد
 بترتیب ،33/1تا  55/3، این مقادیر بین سازی مخلوط پیش 

درصد روزین است.  22/3درصد و  4/3در صورت کاربرد 
به روزین در  پلی آلومینیم کلرایددامنه نسبت بهینه ابراین نب

تر بوده که امکان  ردهگست سازی مخلوطتوالی پیش 
با توجه به شرایط کاغذساز انتخاب بیشتری را برای 

کارخانه و قیمت نسبی هر یك از این مواد فراهم 
 سازی مخلوطپیش کاغذ به روش نماید. در آهاردهی  می

نسبت بهینه  ،آلوم -روزین استفاده از با در شرایط قلیایی
(. Zou et al., 2004گزارش شده است ) 1آلوم به روزین 

برای رسیدن به یك دهد که  نشان مینتایج این تخقیق 
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به  آلومینیم کلراید پلی آهار مناسب، امکان تغییر نسبت
بنابراین و  است بیشتر به روزین در مقایسه با آلومروزین 

 نماید. فراهم میبرای کاغذساز بیشتری را انتخاب دامنه 
 

 بحث
هاردهی کاغذ بر آ مؤثردر این تحقیق اثر پارامترهای 

الینر در شرایط خنثی با استفاده از آهاردهی  تست
و مشخص که شد. بررسی  پلی آلومینیم کلراید -روزین

، روزین و مدت پلی آلومینیم کلرایدمستقل مقدار  اتاثر
 با روزین در توالی پیش  پلی آلومینیم کلرایدزمان واکنش 

اثر و با خمیر در توالی آهاردهی معکوس و  سازی مخلوط
بر کارایی  پلی آلومینیم کلراید-متقابل مقادیر روزین

 پلی آلومینیم کلرایدمقدار مصرف است. دار  معنیآهاردهی 
ردهی است که تحت تاثیر امهمترین پارامتر تعیین کننده آه

مقدار گروههای آنیونی  ،الیاف از جملهخواص سطحی 
یکی  .می باشدجذب کننده کمپلکسهای کاتیونی آلومینیم 

ای مهم این تحقیق این است که افزایش زمان ه از یافته
با روزین یا  پلی آلومینیم کلرایدواکنش ترکیبات حاصل از 

هاردهی موجب افزایش کارایی آ ،سوسپانسیون خمیر
پلی توان مقادیر مصرف  می آنو با استفاده از شود  می

و روزین را برای رسیدن به یك آهار معین  آلومینیم کلراید
این موضوع نشان دهنده وجود  ،از طرف دیگر. داد کاهش

در دو مکانیزم متفاوت تثبیت آهار روزین بر روی الیاف 
ه است. بشرایط معکوس  و سازی شرایط پیش مخلوط

بر روزین  پلی آلومینیم کلرایدعالوه، مقادیر بهینه نسبتهای 
 در شرایط مختلف تعیین شد.

 

 سپاسگزاری
تهران که این تحقیق با  از معاونت پژوهشی دانشگاه

حمایت مالی آن معاونت محترم انجام شد سپاسگزاری 
گردد. همچنین از مسئولین و کارشناسان محترم  می

کارخانه چوب و کاغذ ایران )چوکا( که امکان انجام این 

گردد. از مسئولین و  تحقیق را فراهم کردند قدردانی می
یل تهیه کارشناسان محترم شرکت سوبرا )ایران( به دل

روزین مورد نیاز این تحقیق و شرکت فالیزان تصفیه به 
دلیل تهیه پلی آلومینیم کلراید مورد استفاده تشکر و 
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Abstract 

 
     In this study the effects of several parameters on the sizing efficiency of test liner using poly 

aluminum chloride and rosin under neutral condition in reverse and premixing sizing processes were 

investigated. The results indicated that the individual effects of poly aluminum chloride amount, rosin 

amount, interval time as well as interaction effect of poly aluminum chloride -rosin amounts in both 

sizing processes affect significantly sizing performance. The most important variable was the poly 

aluminum chloride amount. The effect of poly aluminum chloride amount on the sizing efficiency 

depended on the properties of fiber surfaces. This study showed that the interval time on the sizing 

efficiency is significant. To obtain an identical degree of sizing, it is possible decrease the amount of poly 

aluminum chloride and rosin amounts by increasing the interval time. In addition, the results confirmed 

two different mechanisms involved in the premixing sizing process. 
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