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بررسی تأثیر کاتیونیکردن الیاف سوزنیبرگ توسط
 EPTMACو اختالط آن با خمیرکاغذ CMP
 ایمان رشیدی جویباری؛ دانوجوی دکالری روه عبوص و اسای چو و کاغذ ،دانوکدة مساب طبیعی ،دانوگاه تهران ،کرو ،ایران
 محمد آزادفالح؛ اسالادیار روه عبوص و اسای چو و کاغذ ،دانوکدة مساب طبیعی ،دانوگاه تهران ،کرو ،ایران
 حسین رسالتی؛ اسالاد روه عبوص و اسای چو و کاغذ ،دانوگاه عبوص کواورزی و مساب طبیعی ساری ،ساری ،ایران
 یحیی همزه؛ اسالاد روه عبوص و اسای چو و کاغذ ،دانوکدة مساب طبیعی ،دانوگاه تهران ،کرو ،ایران

چکیده
استفاده از خمیرکاغذ شیمیایی الیاف بلند ،به منزلة رویکةرد متةداوب بةرا ایةزایا خةقاو میةاومتی خمیرکاغةذ ا
مکانیکی و شیمیاییة مکانیکی ،مقاره مقرد تقجه کاغذسازان بقده است .در این مطالعه ،به منظقر کا ا مصرف این مادة
اولیه ،الیاف بلند سقزنیبرگ با استفاده از عامل کاتیقنی  EPTMACاصالح شد .سپس ،الیاف کاتیقنیشةده بةا نبة ت ةا
معین با خمیرکاغذ  CMPمخلقط و از آن ا کاغذ ا دستساز ساخته شد .برا ارزیةابی تةأثیر کةاتیقنیکةردن بةر میةزان
مصرف الیاف بلند ،آزمقن ا میاومت به ترکیدن ،میاومت به کشا ،و میاومت به پارگی کاغةذ ا دسةتسةاز انجةا و
میزان ماندگار نرمه ا اندازهگیر شد .نتایج نشان داد اخةتالط الیةاف بلنةد کةاتیقنیشةده بةا خمیرکاغةذ  CMPخةقاو
میاومتی و ماندگار نرمه ا را ایزایا مید د .با این حاب ،سطقح زیاد کاتیقنی ،بهویژه در اندازه ةا زیةاد اخةتالط ،بةر
میاومت به پارگی کاغذ ا دستساز اندکی تأثیر منفی دارد .در سطح مصرف عامل کاتیقنیکنندة  5درصد (نب ت به وزن
خشک الیاف) ویژگی ا خمیرکاغذ به قد قابل تقجهی نشان داد .به طقر کلةی ،بةا اصةالح کةاتیقنی الیةاف بلنةد تقسة
 EPTMACمیتقان مصرف این نقع الیاف را در اختالط با خمیرکاغذ  CMPکم کرد و در عین حاب بةه میةزان مناسة ی از
میاومت ا کاغذ دست یایت.
واژگان کلیدی :الیاف بلند ،کاتیقنیکردن ،ماندگار نرمه ،میاومت.EPTMAC ،CMP ،

 نویسسدة مسئول تبفن ،02632249311 :فاکس02632249311 :

Email: adfallah@ut.ac.ir
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مقدمه

تغییر بار سطوی الیاف و به ع ارتی کا ا بار سطوی

خمیرکاغةةذ ا مکةةانیکی و شةةیمیاییة مکةةانیکی در

آنیقنی الیاف میشةقد کةه مةیتقانةد مشةکالب دیةع

میایبه با خمیرکاغذ ا شةیمیایی ،بةه دلیةل داشةتن

بار ا

ویژگی ا میاومتی کم و مانةدگار کةم نرمةه ةا و

ایةةزایا نیةةرو جا(بةةه (نیرو ةةا پیقنةةد ) میةةان

پرکننده ا ،در ساخت کاغذ ا باکیفیت از مطلقبیةت

ترکی

منةا را برطةرف کنةد و در نتیجةه مقجة
ا مقرد استفاده در کاغذساز شقد [3ة .]6

کمی برخقردارند .از این رو ،بیشترین زمین استفاده از

عمدة پیقند ا مقجةقد در شة ک الیةاف کاغةذ

این نقع خمیرکاغذ ا بةه سةاخت موصةق تی ةقن

پیقند ا واندروالبی (انةری پیقنةد در حةدود 8ةة

میقا ،کاغذ ا روزنامه و سایر انةقاع موصةق ب بةا

 KJ/mol 2برا بر مکةنا ةا دوقط ةی الیةایی) و
پیقند ا

درج کیفی کم معطقف شده است.

یدروینی (انری پیقنةد 32ةة )KJ/mol 8

در سةةاب ةةا اخیةةر مطالعةةاب متعةةدد دربةةارة

بتند .اما ،در نتیج کاتیقنیکردن از طریق پیقنةدزنی

اصالح ویژگی ا الیاف سلقلز و به قد آن صقرب

الیاف سلقلز بةر مکنشةی از نةقع الکترواسةتاتیکی
3

گریته است .به طقر کلی الیاف ،نرمه ا و پرکننده ا

(بر مکنا از نقع دوقط ی الیایی ة یةقن ) بةا انةری

معةةدنی مهةةمتةةرین مةةقاد مةةقرد اسةةتفاده در یراینةةد

پیقند 72ة  KJ/mol 65بین الیاف ایجاد میشقد که به

کاغذساز اند .این مقاد ،به علت داشتن بةار آنیةقنی،

طقر قابةل تةقجهی میاومةت ةا کاغةذ را ایةزایا

مدیگر را دیع میکنند که نتیجة آن ،نارسةایی ةایی
شامل ماندگار ضعیف نرمه ا ،پیقند ضعیف الیةاف،
خقاو میةاومتی کةم و مینةین مبةابل آبگیةر و
ایةةزایا حجةةم پبةةا

اسةةت [ 1و  .]2بةةرا ریةةع

مید د [.]7
در زمین اصالح کاتیقنی الیاف مطالعاب ببةیار
در ساب ا اخیر انجا شده است که به نتایج بعضةی
از آن ا به طقر خالصه اشاره میشقد.

نارسایی ا ناشی از بةار سةطوی الیةاف و نرمةه ةا،

وانگ و قیتق قابلیت کاتیقنیکردن الیةاف کتةان

سطح الیاف را میتقان به کمک روش ا اتر کردن،

تقس ترکی

آمین نقع هار را بررسی کردند و بةه

استر کردن ،اکبیدکردن ،یا با استفاده از تکنیک ةا

این نتیجه رسیدند که الیةاف سةلقلز کتةان کةاتیقنی

یةةهبةةه یةةه )LBL( 1و کةةاتیقنیکةةردن بةةه روش

میشقند و با برقرار پیقند از نقع کقوا نبی به طقر
کامل رو الیاف تث یت میشقند [.]8

پیقندزنی 2اصالح کرد.

4

کاتیقنیکردن از طریق ایزودن گروه ا آمینی به

مةقنتپلیزر و مکةةاران او کةةاتیقنیکةةردن الیةةاف

شةیمی

( )TMPو بهینهساز واکنا پیقنةدزنی و اثةر آن بةر

سطح الیاف و کاتیقنیکردن آن است که مةیتقانةد از

میاومت و ماندگار نرمه ا و پرکننةده ةا را بررسةی

طریق پیقندزنی یا رسق دادن پلیمر ا آمةیندار بةر

کردند .در این توییةق الیةاف  TMPسةقزنیبةرگ بةا

الیاف انجا شقد .در واقةع ،کةاتیقنیکةردن منجةر بةه

استفاده از آمین نقع هةار  ،بةه منظةقر ایةزایا بةار

الیاف یکی از روش ا متداوب تغییر ترکیة

1. Layer by layer
2. Graft cationization

3. Ion-induced dipole force
4. Thermo mechanical pulp

بررسی تأثیر کاتیونیکردن الیاف سوزنیبر توس  EPTMACو اخالط

کاتیقنی سطوی الیاف ،کاتیقنی شد و بهترین شةرای
برا کاتیقنیکردن انتخا

شد .نتایج تویییاب آن ةا

نشان داد میاومت ا کاغذ دستساز حاصل از الیاف
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مصرف عامل کاتیقنیکننده ظرییت ایجاد پیقند را بةه
دلیةةل حجةةم یضةةایی زیةةاد آن و ایجةةاد اخةةتالب در
پیقندیابی دیگر گروه ا کا ا مید د [.]11

کاتیقنیشده ایزایا مییابد .مینین استفاده از الیاف

خمیرکاغةةةذ شةةةیمیاییة مکةةةانیکی ( )CMPاز

کاتیقنیشده در صنایع خمیرکاغذ ببیار امیدوارکننةده

خمیرکاغذ ا تقلید داخلی است کةه عمقمةاج جهةت

است [ 1و .]2

ارتیا کیفیت موصةق ب حاصةل از آن از اخةتالط

و و مکاران او از الیاف کاتیقنیشده به منزلة

خمیرکاغذ ا الیاف بلند سقزنیبرگ وارداتی استفاده
و کاغةذ مازنةدران،

ایزودنی پایانهتر کاغذساز استفاده کردند .با اسةتفاده

میشقد .در کارخان صنایع ق

از استر کةاتیقنی قابةل تجزیة زیبةتی آمقنیةق نةقع

مطابق طراحی اولیه ،از اخةتالط تیری ةاج  17درصةد

هةةار  ،الیةةاف رنةةگبةةر شةةدة خمیرکاغةةذ کرایةةت

خمیرکاغذ شیمیایی الیاف بلند سقزنیبرگ وارداتی با

کةةاتیقنی شةةد و بةةا اسةةتفاده از  0/9درصةةد الیةةاف

خمیرکاغةةذ  CMPبةةرا سةةاخت کاغةةذ روزنامةةه و

کاتیقنیشده ،به منزلة ایزودنةی پایانةهتةر ،مانةدگار

اختالط  20درصد خمیرکاغذ شیمیایی الیةاف بلنةد

کربناب کلبةیم و مینةین خةقاو ییزیکةی کاغةذ

سقزنیبرگ برا ساخت کاغذ اپ و توریر استفاده

ایزایا یایت [.]9

میشقد .از این رو ،عالوه بر واببةتگی ،بخةا قابةل

مقنتپلیزر و مکاران او در مطالع خةقد در زمینة

تقجهی از زینةه ةا کارخانةه صةرف تهیةه و وارد

کاتیقنیکردن الیاف برا تعیین میةدار نیتةروین سةطح

کردن الیاف بلند سقزنیبرگ ،بهویژه از کشقر روسیه،

خمیرکاغذ  TMPاز روش طیفسنجی الکترونی اشةع

میشقد .این توییق با دف کاتیقنیکردن الیاف بلنةد

ایکس استفاده کردند .نتایج نشةان داد انةری پیقنةد و

سةةقزنیبةةرگ و تعیةةین درصةةد اخةةتالط بهینة آن بةةا

مینةةین کةةارآیی آمةةین نةةقع هةةار بیشةةتر از سةةایر

خمیرکاغذ  CMPبه منظقر یایتن را ی بةرا کةا ا

آمین است و آمین نقع هار رو سطح الیاف پیقنةد
زده میشقد و جذ

آن از نقع سطوی است [.]10

مةةةةا و مکةةةةاران او تةة ةأثیر اکبیداسةةةةیقن و

مصرف این مادة خا وارداتی صقرب گریت.

مواد و روشها

کاتیقنیکردن را بر خةقاو الیةاف خمیرکاغةذ TMP

مواد

مطالعه کردنةد .آن ةا الیةاف خمیرکاغةذ  TMPرا بةا

خمیرکاغذ  CMPرنگبر شده ،تهیهشةده از مخلةقط

استفاده از عامل کاتیقنیکننةدة  EPTMAC1کةاتیقنی

گقنه ا پهنبرگان و بدون یچگقنه مادة ایزودنی ،و

کردند .سپس تأثیر اختالط الیاف کاتیقنیشده و الیاف

خمیرکاغذ الیاف بلند سفید کرایت وارداتةی ،سةاخت

اکبیدشده با الیاف تیمارنشده را بر ویژگی ا کاغةذ
بررسی کردند .نتایج نشان داد کاتیقنیکةردن مقجة

2

شرکت یقایلیمبک کشقر روسیه ،ر دو ،از کارخان
ق

و کاغذ مازندران تهیه شدند.

ایزایا پیقند الیاف میشقد .از طرف دیگةر ،ایةزایا

مادة کاتیقنیکننةدة اسةتفادهشةده در ایةن توییةق

1. Epoxy propyl trimethyl ammonium chloride

2. U-ilimsk
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کمپلکس آمقنیق نقع هةار بةا نةا شةیمیایی -2،3

خمیةةر اسةةید شةةده بةةا آ

میطةةر رو صةةایی ،تةةا

زیر آن ،شبتوشق شد .از این الیةاف

اپقکبةةةی پروپیةةةل تةةةر متیةةةل آمقنیةةةق کلرایةةةد

خنثیشدن آ

( )EPTMACبقد که به صقرب مولقب  60درصد از

کاتیقنیشده برا ساخت کاغذ ا دستساز استفاده

شرکت سیگما آلدریچ تهیه شةد .سةدیم یدروکبةید

شد.

استفادهشده از نةقع آزمایشةگا ی و سةاخت شةرکت

جدول  .1شرایط کاتیونیکردن الیاف بلند خمیرکاغذ سوزنیبرگ
با  EPTMACبه روش پیوندزنی

مرک آلمان بقد.

عقامل ثابت و متغیر

میزان

روشها

وزن خمیرکاغذ ()g

30

ابتةةدا میةةدار مشخصةةی از خمیرکاغةةذ الیةةاف بلنةةد

زمان (دقییه)

90

سةةقزنیبةةرگ (درصةةد خشةةکی  )%10بةةرا عمةةل

دما ()ْoC

50

کاتیقنیکردن داخل کیبه ا پلیاتیلنی قرار داده شد.

قلیا ()NaOH

%10

سپس ،جهت یعابساز سةطح الیةاف خمیرکاغةذ و

(نب ت به وزن خشک خمیرکاغذ)

%20

آمةةادهسةةاز مةةادة کةةاتیقنی بةةرا پیقنةةدزنی ،سةةدیم

()EPTMAC

یدروکبید در دو سطح  10و  20درصد (نبة ت بةه

%5

(نب ت به وزن خشک خمیرکاغذ)

وزن خشک الیاف) در حالت مولقب بةه آن اضةایه و
موتقیاب داخل کیبه بةه مةدب  20دقییةه در دمةا
اتاق ( )23 ْ Cورز داده شد .طی این مدب الیاف برا
واکنا بةا مةادة کةاتیقنی آمةاده شةدند .آنگةاه مةادة
کاتیقنیکنندة  EPTMACبه میدار مقرد نیاز (جةدوب
 )1به موتقیاب درون کیبةه اضةایه شةد و کیبةه بةا
حرارب دوخته و موتقیةاب درون آن بةهخةقبی ورز
داده شد .در نهایت ،کیب حاو الیاف خمیرکاغةذ و
مقاد واکناد نده به درون بنمار با دما  50درج
سلبیقس منتیل شد و به مةدب  90دقییةه درون آ
گر قرار گریت .طی این مدب نیز ر  30دقییه کیبه
از بةةنمةةار خةةارو و ورز داده شةةد .بعةةد از اتمةةا
واکنا ،کیب حاو خمیرکاغذ از بنمةار خةارو و
به منظقر متققفکردن واکنا و خنثةیکةردن شةرای
قلیایی میةدار  4درصةد (وزن خشةک الیةاف) اسةید
استیک به موتقیاب درون کیبه اضةایه شةد .سةپس،

%10
%15

و  EPTMACباایای

آماااد سااا ی اایااا
واکنش

نیا قلیا در واکنا پیقندزنی  EPTMACبةه الیةاف
 CMPببیار مهم است .در واقع ،یرآور خمیرکاغةذ
مکانیکی با میدار مناس

قلیا ،توت شةرای مناسة

دمةةةا و زمةةةان از طریةةةق دو مکانیبةةةم ،مقجةةة
کةةاتیقنیشةةدن الیةةاف خمیرکاغةةذ مةةیشةةقد .ابتةةدا
یدروکبةةید سةةدیم باعةة

متةةقر شةةدن الیةةاف و

دسةةترسپذیرترشةةدن گةةروه ةةا

یدروکبةةیل و

یقنیزهشدن آن در سطح الیاف جهت واکنا با گةروه
اپقکبی میشقد .از طرف دیگر ،واکنا یدروکبةید
سدیم با کمةپلکس کةاتیقنیکننةده و بةازکردن حلیة
اپقکبی زمینه را بةرا واکةنا کةاتیقنیکةردن مهیةا
میسازد .عامل کةاتیقنیکننةدة  EPTMACدر حالةت

بررسی تأثیر کاتیونیکردن الیاف سوزنیبر توس  EPTMACو اخالط

عاد به شکل یک اپقکبید (شکل  )1اسةت .بعةد از
واکنا با قلیا ،گروه اپقکبی مقجقد در ساختار عامل
کاتیقنیکننده بةاز مةیشةقد و سةاختار کلرو یةدرین
(شکل  )2را ایجاد میکند [.]12 ،11 ،9 ،2 ،1
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اختالط اایا  ،ساخت کاغذهای دستساا ،
و آ مونها
مانطقر که گفتةه شةد ،یکةی از ا ةداف مهةم ایةن
توییةةق کةةا ا اسةةتفاده از الیةةاف بلنةةد وارداتةةی در
اخةةتالط بةةا خمیرکاغةةذ  CMPو کةةاربرد آن ،از بةةا
مثاب ،در ساخت کاغذ روزنامه است .بنابراین ،اختالط
الیاف بلند کاتیقنیشده در نبة ت ةا  5و  10و 15
درصد با خمیرکاغذ  CMPانجا شد .بةرا سةهقلت،

شکل  .1ساختار اپوکسید EPTMAC

این درصد ا اختالط در شکل ا با ع ةارب  CLSو
نب ت اختالط در جلق آن نمایا داده میشةقند .از
این ترکی

ا مطابق آییننام  T 205 sp-95استاندارد

تاپی 1کاغذ ا دستساز با وزن پای  g/m2 60ساخته
شکل  .2ساختار کلروهیدرین EPTMAC

شةد .گفتنةی اسةت بةرا ارزیةابی دقیةقتةر سةةاخت
نمقنه ا کنترب ،متناس

سپس ،حلی بازشدة اپقکبی کمةپلکس آمقنیةق

با درصد اختالط ،از میةزان

یکبان الیاف بلند کاتیقنینشده استفاده شد.

نقع هار با گروه ا عاملی سةطح الیةاف واکةنا

در نهایت از آزمقن ا میاومتی ،شامل میاومةت

مید د و پیقند قق کقا نبی از نقع اتر بةا الیةاف

به کشا و میاومت به ترکیدن و میاومت به پةارگی،

ایجاد میکند [ .]1بنةابراین ،کةاتیقنیکةردن الیةاف از

به ترتی  ،مطابق آییننامه ا

T 403 ،ISO-1924-2

طریق ایجاد مقاضع با بار مث ت در الیاف آن را جهت

 ،om-97و  T414 om-98و مینةةین آزمةةقن تعیةةین

واکنا با گروه ا با بار منفی (الیاف کاتیقنینشةده)

ماندگار نرمه ،ط ق آیةیننامة ،SCAN-CM 66:05

ببیار یعاب میکند.

برا بررسی تأثیر کاتیقنیکةردن در کةا ا مصةرف
الیاف سقزنیبرگ استفاده شد.

یافتهها و بحث
به منظقر بررسی تأثیر اختالط الیاف بلند سقزنیبةرگ
شکل  .3مکانیسم واکنش کاتیونیکردن الیاف سلولزی به روش
پیوندزنی توسط ]10[ EPTMAC

کاتیقنیشده بر میاومةت ةا کاغةذ  ،CMPخةقاو
میاومةةت بةةه کشةةا و ترکیةةدن و پةةارگی الیةةاف
کاتیقنیشده در دو سطح پیاتیمةار قلیةایی  10و 20
درصد تعیین شد.
1. TAPPI
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شکل  .4تأثیر کاتیونیکردن در سطح قلیای  10درصد و سطوح مختلف اختالط الیاف بلند کاتیونیشده

بر میزان شاخص مقاومت به کشش خمیرکاغذ CMP

شکل  .5تأثیر کاتیونیکردن در سطح قلیای  20درصد و سطوح مختلف اختالط الیاف بلند کاتیونیشده

بر میزان شاخص مقاومت به کشش خمیرکاغذ CMP

میایب نتایج شةکل ةا  4و  5نشةان مةید ةد

در سطح  20درصد برا دسترسپذیرکردن گروه ا

کاتیقنیکردن الیاف با پیاتیمار قلیایی  20درصد بهتر

یدروکبیلی الیاف نب ت به پیاتیمار در سةطح 10

از پةةیاتیمةةار قلیةةایی  10درصةةد اسةةت و در ایةةن

درصد است .شکل  4نشان مةید ةد ةر ةه میةدار

پیاتیمار قلیایی کاتیقنیکردن الیاف در سطح مصریی

مصرف عامل کاتیقنیکننده بیشةتر شةقد میاومةت بةه

 5 EPTMACدرصد به بیشترین میاومت بةه کشةا

کشا روند ایزایشی از خقد نشان مید د .اما ،بةرا

میانجامد.

کاتیقنیکردن الیاف قلیاییشةده در سةطح  20درصةد

این مقضقع بیانگر تقانایی بیشتر پیاتیمار قلیایی

تأثیر ایزایا میاومت ا تقسة عامةل کةاتیقنیکننةده

بررسی تأثیر کاتیونیکردن الیاف سوزنیبر توس  EPTMACو اخالط
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متفاوب بقد .بیشةترین میةدار شةاخق میاومةت بةه

دستساز حاصل از اختالط الیاف بلنةد سةقزنیبةرگ

کشا بهدستآمده در سطح اختالط  15درصد الیاف

کةةاتیقنیشةةده بةةا خمیرکاغةةذ  CMPدر شةةکل  6و 7

بلند سقزنیبرگ کاتیقنیشده با خمیرکاغةذ  CMPبةه

میآید .نتایج آزمةقن میاومةت بةه ترکیةدن بةا نتةایج

دسةت آمةةد .در سةطح اخةةتالط  15درصةد شةةاخق

بهدستآمده از میاومت بةه کشةا مطابیةت دارد .در

میاومت بةه کشةا تیمةار شةا د  Nm/g 39/39بةقد.

این آزمقن نیةز بیشةترین میاومةت بةهدسةتآمةده در

استفاده از الیاف کاتیقنیشده در سطح  5درصد عامل

پیاتیمةار قلیةایی  20درصةد بةقد .در سةطح عامةل

کةةاتیقنی شةةاخق میاومةةت بةةه کشةةا کاغةةذ ا

کةةةاتیقنی مصةةةریی  5درصةةةد و اخةةةتالط الیةةةاف

دستسةاز را بةه  Nm/g 51/01ایةزایا داد .بةه بیةان

کاتیقنیشده به نب ت  15درصد بیشترین میاومت بةه

دیگر ،بهرة میاومتی بهدستآمةده از تیمةار الیةاف در

دست آمد .بهرة میاومتی بهدستآمةده در ایةن تیمةار

این حالت  30درصد بقده است.

نب ت به تیمار شا د  29درصد بقد.

مانطقر کةه شةکل  5نشةان مةید ةد ،ایةزایا

در کار مشابهی که و و مکةاران او [ ]9انجةا

مصرف عامل کاتیقنیکننده در سطقح  10و  15درصةد

دادند ،با اضایه کردن  1درصد الیاف بلند کاتیقنیشدة

کا ا شاخق میاومت به کشا مةیشةقد کةه

سقزنیبرگ (عامل کاتیقنیکننده در سطح  %4نبة ت

میتقاند به دلیل مصةرف بةیا از حةد 1میةدار عامةل

به وزن خشک الیاف) به خمیرکاغذ الیاف بلنةد TMP

کاتیقنیکنندة  EPTMACیا مبابل مربقط به ممانعةت

شاخق میاومت به کشا از  30/09به Nm/g 34/36

یضایی ناشی از پیقندزنی باشد [.]11

و شةةاخق میاومةةت بةةه ترکیةةدن از  2/37بةةه 2/63

س

نتایج اندازهگیر میاومت بةه ترکیةدن کاغةذ ا

kPa.m2/gایزایا یایت.

شکل  .6تأثیر کاتیونیکردن در سطح قلیای  10درصد و سطوح مختلف اختالط الیاف بلند کاتیونیشده

بر میزان شاخص مقاومت به ترکیدن خمیرکاغذ CMP

1

1. Over dose
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کنترل
کاتیونی ٪5
کاتیونی ٪10
کاتیونی ٪15
CLS 15

CLS 5

CLS 10

شاخص مقاومت به ترکیدن kPa.m2/g

3
2.7
2.4
2.1
1.8
1.5
1.2
0.9
0.6
0.3
0

سطح اختالط
شکل  .7تأثیر کاتیونیکردن در سطح قلیای  20درصد و سطوح مختلف اختالط الیاف بلند کاتیونیشده

بر میزان شاخص مقاومت به ترکیدن خمیرکاغذ CMP

شکل  .8تأثیر کاتیونیکردن در سطح قلیای  20درصد و سطوح مختلف اختالط الیاف بلند کاتیونیشده

بر میزان شاخص مقاومت به پارگی خمیرکاغذ CMP

با تقجه به نتةایج بةهدسةتآمةده از آزمةقن ةا

اختالط الیاف بلند سقزنیبةرگ بةا خمیرکاغةذ CMP

میاومت به کشا و ترکیدن ،از الیاف کاتیقنیشده در

است .ر ه میدار مصرف عامل کاتیقنیکننده بیشتر

میزان قلیا  20درصد برا بررسی خقاو میاومةت

میشقد تقانایی آن در ایزایا میاومت به پةارگی نیةز

به پارگی کاغةذ ا دسةتسةاز اسةتفاده شةد .نتةایج

تیری اج به مان ترتی

ایت پیدا میکند؛ ر ند کا ا

اندازهگیر میاومت به پارگی در شکل  8میآید .ایةن

میاومت ناشی از آن جزبی است .ایةن کةا ا انةدک

نتایج بیانگر تأثیر نب تاج نامقیق کاتیقنیکردن بر ارتیا

ممکن است در نتیجة تةأثیر منفةی تیمةار قلیةایی بةر

شاخق میاومت به پارگی کاغةذ ا سةاختهشةده از

میاومت (اتی الیاف باشد.

بررسی تأثیر کاتیونیکردن الیاف سوزنیبر توس  EPTMACو اخالط
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شکل  .9تأثیر اختالط الیاف بلند سوزنیبرگ کاتیونیشده بر مقدار ماندگاری نرمهها

نتایج تأثیر اختالط الیاف کاتیقنیشدة سقزنیبرگ
در نب ت ا  ،10 ،5و  15درصد با الیاف خمیرکاغذ
 CMPبر میدار ماندگار نرمه ا در شکل  9می آیةد.
این نتایج نشان مید نةد بةا ایةزایا سةطح اخةتالط
الیاف کاتیقنیشدة سقزنیبةرگ بةا خمیرکاغةذ CMP

میةدار مانةةدگار نرمةه ةةا ایةزایا مةةییابةد .میةةدار
ماندگار نرمه ا در سطح کاتیقنی  5درصد بیشةتر از
سایر تیمار ا کاتیقنی به دست آمد .در این حالةت،
بهرة ماندگار نرمه ا نبة ت بةه تیمةار کنتةرب 70/1
درصد است.
نتایج بةهدسةتآمةده از انةدازهگیةر مانةدگار
نرمه ا با نتایج بهدسةتآمةده از آزمةقن میاومةت بةه
کشا و ترکیدن مطابیةت دارد .مینةین ایةن نتةایج
نشان مید د کاتیقنیکردن نیشی مةؤثر در مانةدگار
نرمه ةا دارد؛ طةقر کةه ایةن امةر در کنةار ایةزایا
بر مکنا الکترواستاتیکی از نقع دوقط ی الیاییة یقن
بین اجزا خمیرکاغذ [ ]7به به قد میاومت ا کاغذ
بیشتر کمک میکند.

نتیجهگییی
 اسةتفاده از الیةاف کةاتیقنیشةدة سةقزنیبةرگ در
میایبةةه بةةا الیةةاف کةةاتیقنینشةةدة خمیرکاغةةذ
سقزنیبرگ اثر مث ةت و شةمگیر در ایةزایا
میاومت ا اصلی کاغذ دارد.
 پیاتیمار قلیایی الیاف خمیرکاغذ اثر واضح در
مکانیبةةم کةةاتیقنیکةةردن دارد .کةةاتیقنیکةةردن در
سةةطح قلیةةایی  20درصةةد تقانةةایی بیشةةتر در
دسترسپذیرکردن گروه ا

یدروکبیل سةطوی

الیاف و مینطقر یعاب شدن  EPTMACدارد.
 مصرف بیا از حد عامل کاتیقنیکننده به ایزایا
بیا از حد بةار کةاتیقنی سیبةتم مةیانجامةد .در
نتیجةةه ،شةةاخق میاومةةت بةةه کشةةا و ترکیةةدن
کا ا مییابد.
 کاتیقنیکردن الیاف بلنةد سةقزنیبةرگ در سةطح
مصریی عامةل کةاتیقنیکننةدة  5درصةد و سةطح
اختالط  15درصد الیاف سقزنیبرگ کاتیقنیشةده
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با خمیرکاغذ  CMPبیشترین شاخق ا میاومتی

پیقندزنی  EPTMACمیتقاند مصةرف ایةن نةقع

را در کاغذ ا دستساز ایجاد میکند.

الیاف را در ساخت کاغذ روزنامه کم کند؛ طةقر

 استفاده از الیاف کاتیقنیشةده در سةطح  5درصةد

که برا رسیدن به میدار قابل ق ةقب میاومةت ةا

تقانایی بهتةر در ایةزایا مانةدگار نرمةه ةا

میتقان از میدار کمتةر الیةاف بلنةد اصةالحشةده

خمیرکاغذ دارد.

استفاده کرد.

 اصالح کاتیقنی الیاف بلند سةقزنیبةرگ بةا روش

245

CMP نن با خمیرکاغذ

 و اخالطEPTMAC بررسی تأثیر کاتیونیکردن الیاف سوزنیبر توس

References
[1]. Montplaisir, D., Daneault, C., and Chabot, B. (2006). Cationisation of thermomechanical pulp
fibres: part 1: Grafting reaction optimization. Pulp & Paper Canada, 107(10): 29-32.
[2]. Montplaisir, D., Daneault, C., and Chabot, B. (2006). Cationisation of thermomechanical pulp
fibres: part 2: Influence on strength and retention. Pulp & Paper Canada, 107(11): 39-42.
[3]. Schemp, W., Kaufer, M., and Krause, T. (1983). Cationization of pulp: reactions and kinetics. In:
Proceedings of International Dissolving and Specialty Pulps Conference, Hyatt Regency
Cambridge, Boston, MA, April 5-8, 171-175.
[4]. Seong, H. S. and Ko, S. W. (1998). Synthesis, application and evaluation of cationising agents for
cellulosics fibres. Journal of the Society of Dyers and Colourists, 114(4): 124-129.
[5]. Gess, J. M., Harding, M. J., and Gaines, R. C. (1989). Cationic cellulose product and method for
its preparation. Canadian Patent 1,249,585. Issued Jan. 31.
[6]. Gruber, E., Granzow, C., and OTT, T. (1996). New ways for cationizing cellulose. Papier, 50(12):
729-734.
[7]. Niskanen, K. (1998). Papermaking Science and Technology: Paper Physics. TAPPI Press, 324.
[8]. Wang, H. and Lewis, D. M. (2002). Chemical modification of cotton to improve fiber dyeability.
Coloration Technology, 118(4): 159-168.
[9]. Wei, X., Hai-li, F., and Xue-ren, Q. (2008). Preparation and application of cationized pulp fiber as
a papermaking wet-end additive. Journal of Forestry Research, 19(3): 235-238.
[10]. Montplaisir, D., Daneault, C., and Chabot, B. (2008). Surface composition of grafted
thermomechanical pulp through XPS measurement. BioResources, 3(4): 1118-1129.
[11]. Ma, P., Law, K., Daneault, C., and Zhai, H. (2011). Influence of oxidation and cationization on
properties of TMP fibers. Cellulose Chemistry and Technology, 45 (5-6): 389-395.
[12]. Cezar, N. and Xiao, H. (2005). Novel retention system based on (2, 3-Epoxy Propyl) trimethyl
ammonium chloride modified silica nanoparticles and anionic polymer. Industrial & Engineering
Chemistry Research, 44 (3):539-545.

