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تأثیر روش کاربرد افزودنیهای مقاومتِ تر بر خواص کاغذ
 یحیی همزه؛ استاد ،گروه علوم و ص؛ایع چوغ و کاغذ ،دانشکدة م؛ابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 رحیم یدالهی؛ کارش؛اس ارشد ،گروه علوم و ص؛ایع چوغ و کاغذ ،دانشکدة م؛ابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 حسین مهدوی؛ دانشیار ،گروه شیمی پلیمر ،دانشکدة شیمی دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 شادمان پورموسی؛ استادیار ،گروه علوم و ص؛ایع چوغ و کاغذ ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج ،کرج ،ایران

چکیده
بهمنظور بهبود مقاومتِ ترِ کاغذ همراه با بهبود مقاومتهای خشک آن و کاهش مشکالت زیستمحیطی اایی از کیاربرد
رزینهای مقاومتِ تر ،در این تحقیق اثر احوة کاربرد افزودا های مقاومتِ تر بر خواص کاغذ بررس ید .رزین مقاومیتِ
تر به چهار صورت یامل اسیرری لیی اکسیا بیر سیطا کاغیذِ تیر ،افیزودن ییی اکرییلآمیید آمییندار ،ییی اکرییلآمیید
لی اکسا داریده سنتزیده ( )GPAMو یی آمیدوآمین ای کیرو هیدرین ( )PAEبه تعییق خمیرکاغذ ،و اسرری لی اکسیا
روی کاغذهای حاوی یی اکریل آمید آمینداریده ( )PAaاستفاده ید .اتایج اشان داد که اسرری لی اکسا بهطور درخیور
توجه سبب افزایش مقاومتِ تر م یود و میزان افزایش تابع مقدار اسرری لی اکسا است .اما ،مقاومت خشک کاغیذها
بر اثر اسرری لی اکسا تغییر ام کند و مقدار جذب اارژی کشش کاغذ کاهش و سفت آن افزایش م یابد .افیزودن

PAa

به خمیرکاغذ سبب افزایش اادک در مقاومتِ تر کاغذ ید ،درحال که مقاومتهای خشک و میزان جذب اایرژی کششی
کاغذها افزایش یافت و میزان تغییرات تابع مقدار مصرف  PAaید .اسرری لی اکسا روی سیطا کاغیذِ تیر حیاوی

PAa

مطیوبترین روش بهبود خواص کاغذ تعیین ید؛ طوریکه این روش ضمن افزایش مقاومتهای تر و خشک کاغذ سیبب
افزایش سفت کاغذها ایز اشد .تیمار حاوی 0/4درصد  PAaهمراه با  1درصد لی اکسا بیه لحیام مقاومیتِ تیر افیزایش
درخور توجه اسبت به کاغذ یاهد ،و کاغذ تیماریده با  PAEو  GPAMدایت و مقاومتهیای خشیک اییز اسیبت بیه
یاهد افزایش یافت ،اما از  PAEو  GPAMمقاومت خشک کمتری ایجاد کرد.
واژگان کلیدی :اسرری ،یی آکریلآمید آمیندار ،یی آکریلآمید لی اکسا دار ،رزیین مقاومیتِ تیر ،لیی اکسیا  ،مقاومیت
خشک.

 نویس؛دة مسئول تلرن 026332223044

Email: hamzeh @ut.ac.ir
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مقدمه

ایجاد مقاومتِ تر کاغذ ،امواههای کاغذی ساختهیده

از آاجا که در کارخااههای کاغذسازی ،بهخصوص در

در این مواد غوطهور یده و بعد از خشکیدن میورد

کارخاایییههیییای تولیدکننیییدة کاغیییذهای بهداییییت ،

آزمییون لییرار لرفتییهاایید [3؛  .]5در اییین اییوع تیمییار،

سیستمهای کاغذسازی با  pHخنثی و لیییای بیشیتر

واکنش بین لروههای آلدئیدی این مواد و لیروههیای

توسعه یافتهااد ،کیاربرد رزیینهیای مقاومیت تیر در

هیدروکسیل سیطا الییاف سیبب تشیکیل ییوایدهای

یرایط لییای بسیار توسعه یافته است و کاربرد سیایر

هم استا و استا م یود .میزان تشیکیل ییوایدهای

رزینهای مقاومتِ تر بر یایة مالمیین و اوره بیهعییت

استا در لیوتارآلدئید بیشتر بیوده و بیه مقاومیتِ تیر

محتوای فرمالدئید آنها و خطرهیای زیسیت محیطی

دائم منجر م یود ،اما لی اکسا مقاومتِ تر مولت

ااییی از آن رو بییه کیییاهش اسییت .رزییینهیییای

ایجاد م کند [3؛  .]5کیاربرد منفیرد ایین دو آلدئیید،

یی آمیدوآمین ای کیرو هیدرین ( )PAEتحت ییرایط

سبب افزایش مقاومتهای تر و خشک کاغذ م یود،

خنث عمیکرد خوب دارد و برای تولید کاغذهای بیا

ام یا مقاومییت بییه تییاخییوردل آن را م ی کاهیید [.]3

مقاومتِ تر زییاد در ییرایط خنثی و لیییای بیهکیار

مشیی ش یییده اسییت کییه مولکییو هییای کوچییک
1

م رواد [ .]1با توجیه بیه یییم تشیکیل ییوایدهای

لیوتارآلدئید و لی اکسا سبب ییکنندل کاغیذ و

عرض در ای کیرو هیدرین ،کاربرد این اوع رزینهیا

کاهش استقامت به تایدن آن م یواد و در صیورت

موجب ااتشار ترکیبات آل کیردار ( )AOXمی ییود

استفاده از یی وایل الکل بهمنزلة همواکنشگر ،ایهتنهیا

که از جمیة آنها م توان به مواومرهای کیردار ،مااند

مقاومییت تییر ،بیکییه مقاومییت خشییک و تحمییل بییه

دیکیرویرویااو و مواوکیرویرویاادیو  ،اییاره کیرد

تاخوردل کاغذ را افیزایش می دهید [ .]3ازایینرو،

که بهمنزلة مواد خطرااک وارد یسیاب می ییواد [.]1

آلدئیدهای مااند لیوتارآلدئید و لی اکسا روی یک

تحقیقیات اخییر اشیان داده اسیت کیه بیا اسییتفاده از

یییمر خط و کاتیوا لرار داده می ییواد تیا ضیمن

آلدئیدها و دیآلدئیدها مثل فرمآلدئید ،لیوتارآلدئید و

افزایش مییزان ماایدلاری آلدئییدهای مصیرفییده،

لی اکسا  ،که سبب ایجاد اتصاالت عرض در کاغیذ

تأثیرات اامطیوب آنها ،ماانید افیزایش ییکنندل و

م یواد ،م توان مقاومتِ تر کاغذ را بهبیود داد [.]2

کاهش مقاومت به تاخوردل کاغذ ،کیاهش یابید .از

لی اکسا و لیوتارآلدئید از آلدئیدهای دوعیامی ااید

رزییینهییای مقاومییت تییر رایییج کاغذسییازی رزییین
2

که با لروههای هیدروکسییل سیطا الییاف اتصیاالت

یی اکریل آمید لی اکسا داریده ( )GPAMاست که

عرض از اوع هم استا تشکیل م دهند و بیهمنزلیة

حاصل واکنش آلدئید لی اکسا با یییمر اکرییلآمیید

یک عامل مقاومیتِ تیر عمیل می کننید [ .]3ایین دو

آمینداریده ( )PAaکیاتیوا اسیت .یکی از معاییب

آلدئید فالد مکاایزم برای ماایدلاری در روی الییاف

اصی  ،GPAMکه کاربرد آن را محدود کیرده اسیت،

در تعییق خمیرکاغذاد [ .]4به همین دلییل ،در بیشیتر

عمر کوتاه آن اسیت کیه اایی از تشیکیل اتصیاالت

تحقیقات ااجامیده در مورد کارای این میواد ،بیرای
1. paper embrittlement
2. Glyoxylated Polyacrylamide
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عرض ی درون مولکییول از اییوع هم ی آمیییدا بییین

خمیر بازیافت جیوهرزدای ییده بیا  pHخنثی و

لروههای آلدئیدی و آمیدی اسیت کیه سیبب ااعقیاد

راگبرییده با یروکسید هیدروژن و ییاالیشییده تیا

رزیییین و کیییاهش ییییدید ااحیییال آن در جرییییان

درجییة رواایی  35-30یییویرریگیر از خییط تولییید

کاغذسازی م یود [.]6

کاغذسازی لطی

(لبل از اضافهیدن هرلواه افزودا )

بهمنظور حذف این محیدودیت و افیزایش کیاربرد

لرفته ید .خمیرکاغذ استفادهیده ترکیب از کاغیذهای

رزین  GPAMدر صینایع کاغذسیازی ،در ایین تحقییق

بازیافت اداری بهمیزان 50درصد و یویا لبهبیریییدة

کییاربرد منفییرد لیی اکسییا و سییرر کییاربرد جدالااییة
لی اکسا و یی اکریلآمید آمییندارییده بیرای ایجیاد
مقاومتِ تر در کاغیذ بررسی ییده اسیت .بیه منظیور
مقایسه ،در تعیدادی از تیمارهیا فقیط مقیادیر م تیی
لی اکسا یا یی اکریلآمیید آمییندارییده و سیرر در
تیمارهای بعدی ابتدا یی آکریلآمیید آمییندار بیهعنیوان
همواکنشگر لی اکسا به تعییق خمیر کاغذ اضافه یید
و یر از ماادلاری آن در کاغذ ،و لبل از خشک ییدن
کاغذ ،محیو لی اکسا روی آن اسیرری یید .جهیت
بررس کارای روش استفادهییده ،خیواص کاغیذهای
تیماریده با کاغذهای تیماریده با رزینهیای ییی آمیید
ای کیروهیدرین ( )PAEو یی آکریلآمید لی اکسیا دار
سنتزیده ( )GPAMبهعنوان مواد تجاری مقاومتِ تیر و

چاپخااهها به میزان  50درصد بود .جهت ثابیتبیودن
اوع خمیر ،کل خمیر مورد ایاز در ابتیدا از خیط تولیید
لرفته و یر از آبلیری تا درصد خشیک 16درصید
در ی چا اگهداری ید .برای تهیة تعیییق خمیرکاغیذ
بازیافت و ساخت کاغذ از همزن جارتست استفاده ید
که سبب برش در الیاف ام یود.

تیمار کاغذ
بییهمنظییور مااییدلارکردن لییی اکسییا روی الیییاف
کاغذسازی ،از روش اسرری اسیتفاده یید و محییو
آب 10درصد وزا لی اکسیا روی ور تیر کاغیذ
ساختهیده اسرری ید .کنتر مقدار کیاربرد میواد در
جریان اسرریکردن ،با توجه به تعییین وزن محییول

خشک مقایسه یده است.

که با هیر بیار اسیرری خیار می ییود (بیا تیرازوی

روششناسی

دیجیتال با دلت  0/001لرم مش ش یید) صیورت

مواد
لی اکسا (40درصد وزا ) از یرکت مرک آلمیان و
 PAEاز یرکت کالرینیت آلمیان (غیظیت 12درصید
وزا ) تهیه ید .یی آکریلآمید آمیندار ( )PAaبا وزن
مولکیییول  359188 g/molو  GPAMسنتزییییده در
آزمایشگاه (غیظت 6درصد وزای ) جهیت بررسی و
مقایسة کارای هریک از ترکیبات اسیتفادهییده بیرای
ایجاد خواص مطیوب در کاغذ استفاده ید.

لرفت و با کنتیر وزن محییو اسیرریییده مقیادیر
م تی

لی اکسیا بیهکیار بیرده یید .مطیابق روش

مذکور ،در جریان ساخت ور کاغذ دستساز و بعد
از مرحیییة آبلیییری از خمیرکاغییذ ،لی ی اکسییا در
مقییادیر مصییرف  2 ،1 ،0و 3درصیید بییر مبنییای وزن
خشک الیاف روی کاغیذ اسیرری یید و سیرر ور
تیماریده در خشککن مطابق استاادارد (ISO 5263-

 )2 : 2004خشک ید.
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شکل .1نمایی از روش اندازهگیری سفتی کاغذ براساس استاندارد ASTM-D6828

در تیمارهای بعدی ،برای بهبود خواص کاغیذ از

اادازهلیری م ییود .هرچیه کاغیذ سیفتتیر ()stiff

جمیه مقاومت خشک ،مقاومیت تیر و مقیدار جیذب

باید ،ایروی بیشتر برای خمکردن کاغیذ و راایدن آن

ااییرژی کششیی از  PAaبییهعنییوان هییمواکنشییگر

به یکاف بیشتر است .همچنین ،هرچیه کاغیذ زبیری

لی اکسا استفاده ید .در این حالیت ،ابتیدا  PAaدر

( )roughبیشییتری دایییته باییید ،لیرکییردن مکییاایک

سه مقدار 0/2 ،0درصد و 0/4درصد (بیر مبنیای وزن

کاغذ در لبهها بیشتر م ییود و اییروی بیشیتری الزم

خشک الیاف) به تعییق خمیرکاغذ اضافه ید و بعد از

است تا کاغیذ وارد ییکاف ییود .بنیابراین ،در ایین

 10دلیقییه هییم زدن ،بییا اسییتفاده از دسییتگاه کاغییذ

آزمون ،ترکیب از سفت و زبری اادازهلیری م ییود،

دستساز ور تر ساخته یید و لبیل از خشیککین

اما فاکتور غالب سفت کاغذ است.

لی اکسا در مقادیر  2 ،1و 3درصید بیر روی آنهیا

بهمنظور مقایسة اتایج تیمارهای یادییده بیا اتیایج

اسرری ید تا با  PAaموجیود در الییاف اییز واکینش

حاصییل از کییاربرد رزییینهییای مقاومییت تییر تجییاری،

دهد .در این یرایط ایز ساخت کاغذها ،با لرامیاژ 80

امواههای

ایز با استفاده از رزینهای مقاومت تر PAE

مطابق اسیتاادارد  ISO 5263-2 : 2004ااجیام یید و

تجاری و  G-PAMسنتزیده در آزمایشگاه بیا اسیتفاده

تستهای کاغذسازی ،از جمیه تست مقاومت کشش

از روش لزارشیده از سوی ییداله و همکیاران []7

تر و خشک ،مقاومت به ترکییدن و ارمی  ،بیهترتییب

تهیه ید .مقدار استفاده از این دو رزین 0/4درصد (بیر

مطییابق اسییتااداردهای ISO ،BS EN ISO 12625

مبنای وزن خشک الیاف) در اظر لرفته ید تیا کیارای

om-91 ،EN 1924-2:1994

T403

 Tappiو

 ASTM-D6828ااجیییام یییید .ب شی ی از دسیییتگاه
اادازهلیری سفت کاغیذ در ییکل 1اشیان داده ییده

مواد در مقدار کاربرد یکسان مقایسه یود.

نتایج و بحث

است .براساس روش آزمون اسیتاادارد اسیتفادهییده،

تأثیر اسپری گلیاکسال بر مقاومت کششیی

ایروی الزم برای ایجاد خمیدل در یک صفحة کاغذ

تر و خشک کاغذ

و رااییدن آن در یییک یییکاف باریییک بییا دسییتگاه

اتایج حاصل از تیمارهای م تیی

در جیدو  1ارائیه
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یده و در ادامه هر ب ش بهطیور مجیزا بحید ییده

لابل لیاس با لی اکسیا ایسیت .همیانطیور کیه در

است .اتایج بررس اثر مستقل اسرری لی اکسیا بیر

یکل 2مش ش است ،بیشترین اثر بر روی مقاومیت

مقاومت تر اشان داد که اسرری لی اکسا بیر سیطا

تر ،اای از اثر متقابل هیر دو میاده اسیت کیه سیبب

کاغذ بهطور درخور توجه سبب افزایش مقاومتِ تر

افزایش بسیار درخور توجه در مقاومتِ تر یدهااید؛

میی یییود (یییکل  .)2بییا افییزایش مقییدار اسییرری

طوریکه در کاغذهای که ابتیدا بیا  PAaتیمیار ییده

لی اکسا  ،مقاومتِ تر کاغذها بیشتر یده و بیشترین

بوداد و لبل از خشککن لی اکسا بیر سیطا آنهیا

مقاومت تر در مقدار لی اکسا  3درصد حاصل یده

اسرری ییده بیود ،افیزایش مقاومیتِ تیر اسیبت بیه

است .همچنین ،اثر مستقل  PAaاشیان داد کیه تیمیار

کاغذهای تیماریده با لی اکسا منفرد یا  PAaمنفرد

کاغذ با  PAaسبب افزایش مقاومت تر یده است ،اما

بسیار بیشتر بود.

جدول .1نتایج حاصل از تیمارهای مختلف کاغذ با رزینهای مختلف

ردی

مقدار

مقدار

یاخش مقاومت

یاخش مقاومت

لی اکسا

PAa

کشش خشک

کشش تر

()%

()%

کشش

()N.m/g

()N.m/g

)(J/m2

جذب اارژی

ﻣﻘﺎوﻣﺖ
به ترکیدن
()Kpa

سفت

کد

()mN

تیمار

1

0

0

11/8

0/09

14/36

151/37

414/71

0-0

2

0

0/2

12/14

0/23

15/49

171/3

-

0/2-0

3

0

0/4

12/8

0/29

17/82

191/4

-

0/4-0

4

1

0

11/88

1/79

13/74

159/52

-

0-1

5

1

0/2

13/30

3/23

13/95

163

414/47

0/2-1

6

1

0/4

14/11

3/75

17/17

172/97

413/98

0/4-1

7

2

0

11/89

2/96

10/34

153/8

-

0-2

8

2

0/2

13/24

4/12

11/82

165/92

414/96

0/2-2

9

2

0/4

14/27

4/46

13/84

175/3

414/47

0/4-2

10

3

0

11/92

3/71

11/36

153/57

-

0-3

11

3

0/2

13/46

4/24

11/88

167/3

416/43

0/2-3

12

3

0/4

14/43

4/8

12/38

190/17

414/59

0/4-3

13

()%0/4

0

14/04

0/5

23/1

192/7

419/62

PAE

0

14/36

0/6

24/4

195/6

418/76

GPAM

14

PAE

()%0/4
GPAM
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G PAM

PAE

-

-

-

-

-

-

9

0
-

10

1

-

11

2

-

12

3

-

13

4

-

14

5

-

15

6

شکل .2تأثیر اسپری گلیاکسال و افزودن  PAaبر روی مقاومت کششی تر و خشک کاغذ

همچنییین مشییاهده ییید کییه در مقییدار یکسییان

تیمار کاغذ با  PAEو  GPAMاست .از طرف دیگیر،

لی اکسا  ،با افزایش  PAaمقاومت تر افزایش یافتیه

اثر مستقل  PAaاشیان داد کیه در ییک مقیدار معیین

و بیشترین مقاومت تر در 0/4درصید  PAaهمیراه بیا

لی اکسا  ،با افیزایش مقیدار  PAaمقاومیت خشیک

3درصد لی اکسا حاصل یده است که بسیار بیشیتر

کاغذها بیشتر م ییود؛ طیوریکیه افیزایش مقاومیت

از مقاومت حاصل از تیمار کاغذ بیا  PAEو GPAM

خشک اای از افیزایش  PAaدر مقیدار لیی اکسیا

است .این اتایج دروالیع حاصیل تشیکیل ییوایدهای

صییفر درصیید معنییادار ایسییت ،ولیی در کاغییذهای

و واکنش لی اکسیا از ییک طیرف بیا PAa

تیماریده با لی اکسا  ،افیزایش مقاومیت در مقیادیر

موجود در کاغذ و از طرف دیگر با سیایر لیروههیای

م تی

لی اکسا تابع میزان مصیرف  PAaاسیت و

عامی موجود در سطا الیاف کاغذسیازی اسیت کیه

در مقادیر م تی

سبب تشکیل اتصاالت عرض از ایوع همی اسیتا و

مقاومتهای مشابه در مقادیر یکسیان  PAaحاصیل

ایمین و آمینا م یود کیه حاصیل آن افیزایش زییاد

یده است .حداکثر مقاومیت خشیک حاصیل از ایین

مقاومتِ تر کاغذ است [6؛ .]8

روش تقریباً با مقدار مقاومت خشک اای از کیاربرد

عرض

اثر تیمارهای م تی

بر مقاومت خشک کاغیذها

لیی اکسیا ( 2 ،1 ،0و 3درصید)

 PAEو  GPAMبرابر است .این موضوع م توااد بیه

هم اشان داد که اسرری لیی اکسیا منفیرد بیر روی

افزایش تعداد اتصیاالت در کاغیذ و افیزایش کیارای

کاغذها سبب افزایش مقاومت خشک کاغیذها اشیده

 PAaدر افزایش مقاومت خشک مرتبط باید.

است و مقاومت حاصل کمتیر از مقاومیت حاصیل از
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اکتة دیگری که مشاهده م ییود ایین اسیت کیه

اتییایج اشییان داد کییه در یییک مقییدار معینی از ،PAa

بیشتر کاغذهای تیماریده با اسرری لی اکسا مقیدار

افزایش مقدار اسرری لی اکسا سبب کیاهش مقیدار

زیادی از مقاومت کشش خشک را بعد از تریدن بیا

جذب اارژی کشش م یود .اما در یک مقدار معین

آب حفظ کردهااد ( 15تا  33درصد) که اشیاندهنیدة

از لی اکسیا  ،افیزایش کیاربرد  PAaسیبب افیزایش

کارآمد بودن این روش بیرای ایجیاد مقاومیتِ تیر در

مقدار جذب اارژی کشش م یود کیه اایی از اثیر

کاغذ است (یکل .)2بهعبارت دیگر ،الرچه مقاومیت

 PAaدر افزایش ااعطافیذیری کاغذ است.

خشییک کاغییذهای تیماریییده بییا  GPAM ،PAEو

بهعبارت دیگر ،اثر  PAaو لی اکسا بیر مقیدار

ترکیب ی از  PAaو لی ی اکسییا یکسییان بییود ،افییت

جذب اارژی کشش متضاد هم بوده و اثر یکدیگر را

مقاومت بعد از تیرییدن در کاغیذهای تیمارییده بیا

خنث کردهااد .در حالت اسرری لی اکسیا  ،کمتیرین

 PAEو  GPAMخیی بیشتر از کاغذهای تیمیارییده

میزان جذب اارژی کشش در مقیادیر مصیرف  2و 3

با ترکیب  PAaو لی اکسا است.

درصد لی اکسا و بدون کاربرد  PAaحاصیل ییده
است و بیشترین مقدار آن در صفر و  1درصد اسرری

تأثیر اسپری گلیاکسال بر روی مقاومت بیه

لی اکسا بیه همیراه 0/4درصید  PAaحاصیل ییده

ترکیدن کاغذ و مقدار جذب انرژی کششی

است .دروالع ،مولکو های کوچک لی اکسا سیبب

با توجه به یکل 3مش ش م یود که اثر تیمارهیای

یکنندل کاغذ و کاهش جذب اارژی کشش کاغیذ

م تی

بر مقاومت ترکیدن یبیه اثر ایین تیمارهیا بیر

یده است [.]3

مقاومت خشک کاغذهاست .درخصوص مقدار جذب
اارژی کشش که تابع از ااعطافیذیری کاغذهاست،
به

دا جذب ان ژی

دن

جذب ان ژی

به

2

( )J/m

دن ()KPa

G P AM

P AE

0/4-3

0/2-3

0-3

0/4-2

0/2-2

0-2

0/4-1

0

0

0/2-1

5

50

0-1

10

100

0/4-0

15

150

0/2-0

20

200

0-0

25

250

شکل .3تأثیر اسپری گلیاکسال بر روی مقدار جذب انرژی کششی و مقاومت به ترکیدن کاغذهای خشکشده
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در حضور یی آکریلآمید آمیندارییده ،دو لیروه

بهخصوص دستما کاغذی ،است که تحتتأثیر عوامیل

آلدئید موجود در مولکو های لی اکسا از یکسو با

م تیف از جمیه اوع مواد اولیة لیفی و غیرلیفی میورد

 PAaو از سوی دیگر بیا الییاف واکینش می دهنید و

1

استفاده و سایر فاکتورهای عمییات ماانید زیرکنگیرهای

 PAaایز به عیت دایتن لروههای آمین و آمییدی بیا

کیییردن در خشیییککییین اسیییت .همچنیییین ،عوامیییل

سطا الیاف ییواد هیدروژا و ایمین تشکیل م دهید

غیراتصا دهنده از جمیه ترکیبات آموایوم یا سورفکتاات

[6؛  .]8به عیت زیاد بودن طو یییمر و منعط بیودن

غیریوا که به خمیرکاغذ اضافه م یواد تا سفت کاغذ

آن ،این اوع تیمار سبب یکنندل کاغذ امی ییود و

حاصل از آن را کاهش دهند اما بهطور همزمیان مقیدار

مقدار جذب اارژی کشش کاغذها کیاهش امی یابید.

جذب و مقاومتهای کاغذ را کاهش م دهند که اای

مقدار جذب اارژی کشش در کیییة تیمارهیای کیه از

از ضعی یدن اتصاالت بین الیاف در کاغیذ اسیت [9؛

اسرری لی اکسا اسیتفاده ییده اسیت در مقایسیه بیا

 .]10با توجه به اتیایج حاصیل از اایدازهلییری سیفت

کاغذهای تیماریده با  PAEو  GPAMافزایش کمتری

کاغذها (یکل ،)4م توان اتیجه لرفت که هر دو رزین

دایته است ،اما مقاومت کشش تر آنها بهطور درخور

 PAEو  G-PAMباعد افزایش سفت اسبت بیه کاغیذ

تییوجه بیشییتر یییده اسییت کییه اای ی از ییواییدهای

یییاهد یییدهاایید .امییا کییاربرد ترکیب ی  PAaو اسییرری

هم استا تشکیلیده به واسطة لی اکسا است.

لی اکسا همزمان با افزایش مقاومتهای کاغیذ سیبب
افزایش سفت کاغذها اشده است و بهترین اتیجه از این

تأثیر تیمارهای انجامشده در کاغذ بیر روی

اظر در تیمار حاوی  0/4درصد  PAaهمراه با  1درصید

سفتی هریک از کاغذها

لی اکسا حاصل یده است.

سفت یک از فاکتورهای مهیم در کاغیذهای بهداییت ،
422
420
418

414

سفت ()mN

416

412
410

P AE

G P AM

0/4-3

0/2-3

0/4-2

0/2-2

0/4-1

0/2-1

0-0

408

شکل .4تأثیر گلیاکسالدار کردن سطح کاغذ بر روی سفتی کاغذ نسبت به  PAEو G-PAM

1

1. Creping
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در تیمییار  0/4درصیید  PAaهمییراه بییا 3درصیید

م یود ،یارامترهای مااند میزان جذب اارژی کشش

اسرری لی اکسا فقط مقدار جیذب اایرژی کششی

و ارم (معکوس سفت ) کاغیذ را کیاهش می دهید.

افت ییدا کرده است و بقیة مقاومتها افزایش درخور

بنییابراین ،کییاربرد هییمزمییان  PAaهمییراه بییا اسییرری

توجه اسبت به کاغذ یاهد دایتهااد.

لی اکسا اتایج بهتری را در مقایسه با کاربرد منفیرد

بهطورکی  ،اتایج اشان داد که از بیین روشهیای

هریک از این مواد اشان داد .همچنین ،با بهینیهسیازی

بررس یدة اسرری لی اکسا روی سیطا کاغیذ تیر

مقدار مصرف هریک از این مواد می تیوان بیه تیمیار

حاوی  PAaمطیوبترین روش بهبود خیواص کاغیذ

بهینه دست یافت .در تیمار  0/4درصد از  PAaهمراه

است؛ طوریکه این روش ضمن افزایش مقاومتهای

با  3درصد اسرری لی اکسیا مقاومیت تیر بیهطیور

تر و خشک کاغذ سبب کاهش سفت کاغذها ایز یده

درخور توجه افزایش دایته و مقاومتهای خشیک،

است .بهترین اتیجه با این روش در تیمار حیاوی 0/4

به جز مقدار جذب اارژی کششی  ،افیزایش درخیور

درصد  PAaهمراه با 1درصد لی اکسا حاصل یید

توجه دایتهااد .اما در مقدار مصرف 0/4درصید PAa

که به لحام بهبود مقاومتهای تر و خشیک و ارمی

همراه با 1درصد اسیرری لیی اکسیا کیییة خیواص

کاغذ اسبت به کاغذ یاهد افزایش درخور توجه دارد

بررسیی یییدة کاغییذ از جمیییه مقاومییت تییر ،ارمیی

و در حالت بهینه است.

(معکوس سفت ) ،مقاومیت خشیک و جیذب اایرژی

نتیجهگیری
با توجه به اینکه لی اکسا مکاایزم برای ماادلاری

کشش اسبت به کاغیذ ییاهد (کاغیذ بیدون تیمیار)
افزایش دارد و در حالت بهینه هستند.

بر روی الیاف کاغذسازی ادارد ،از روش اسرری برای

سپاسگزاری

ماادلاری آن بیر روی الییاف اسیتفاده یید و مقیادیر

از خییدمات و حمایییتهییای فییراوان و کارکنییان و

م تیف لی اکسا بر سیطا کاغیذهای تیمارییده و

مسئوالن محترم یرکت صنایع کاغذسازی لطی

برای

تیماراشده با  PAaلبل از یرس و خشکیدن اسیرری

اجرای این تحقیق کما تشیکر و لیدرداا بیه عمیل

ید .اتایج اشیان داد کیه کیاربرد منفیرد لیی اکسیا

م آید.

الرچه سبب بهبود خواص مقاومت تر و خشک کاغذ
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