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مقایسة تأثیر نانوفناوری الیهبهالیه و پاالیش بر ویژگیهای
خمیر و کاغذ حاصل از الیاف بازیافتی
 حمیدرضا رودی*؛ استادیار گروه مهندسی فناوری تولید سلولز و کاغذ ،دانشکدة مهندسی انرژی و فناوریهای نوین ،دانشگااه هگهید
بهشتی ،زیراب ،ایران
 یحیی همزه؛ استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ ،دانشکدة منابع طبیعی ،دانشااه تهران ،کرج ،ایران
 اعظم برهانی؛ دانشآموختة کارهناسی ارهد ،گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ ،دانشکدة منابع طبیعی ،دانشااه تهران ،کرج ،ایران

چکیده
در این تحقیق ،بهمنظور تشکیل چندالیة پلیمری ( )PEMبا نانوفناوری الیهبهالیه ( ،)LbLالیاف بازیافتی ( )OCCباا الیاهنشاانی
یکدرمیان نشاستة کاتیونی ( )CSو نشاستة آنیونی ( )ASهر الیه بهمدت  10دقیقه در  pHخنثی تیمار شادند بارای مقای اه باا
تیمار مکانیکی پاالیش ،خمیر با کوبندۀ والی با  25دقیقه تا درجة روانی حدود  291میلیلیتر ( )CSFپاالیش شد از هار دو ناو
خمیر پاالیششده و تیمارشده کاغذهای دستی با وزن پایه ( )60 g/m2تهیه و ویژگیهای آنها مقای ه شد نتایج نشان داد کاه باا
تشکیل چندالیه ،بار سطح الیاف در پتان یل زتای مثبت و منفی بیشتری ن بت به پاالیش اتفاق میافتد و این امار امکاان جاذ
الکترواستاتیک ذراتی همچون نشاستة کاتیونی را افزایش میدهد با پاالیش خمیر  OCCتا درجة روانی  291میلایلیتار (،)CSF
دان یتة کاغذ  0/545گرم بر سانتیمتر مکعا ،،انادیم مقاومات باه کشاش آن  37/92 N.m/gو مقاومات خمشای 12/2 mN
اندازهگیری شد درحالی که در سی تمهای چندالیة  ،CS/ASمقاومتها بدون افزایش چشمگیر دان یته ،بیشتر شاد در سی اتم
چندالیة  CS/ASو در الیة هفتم ،دان یتة کاغذ  ،0/445 g/cm3مقاومت کششی  33/51 N.m/gو مقاومات خمشای 21/4 mN
اندازهگیری شد با افزودن نمک کلرید سدیم  0/001موالر (هدایت الکتریکی  )140 µS/cmبه سی اتم چندالیاة  ،CS/ASایان
مقادیر بهترتی 36/65 N.m/g ،0/472 g/cm3 ،و  25/6 mNاندازهگیری شد این نتایج نشان میدهد که سی تمهای چندالیاههاا
( )CS/AS PEMsبهلحاظ بهبود مقاومتها ،قابل مقای ه و رقابت با تیمار مکانیکی پاالیش است
واژگان کلیدی :الیاف بازیافتی ،پاالیش ،چندالیههای پلیمری ،مقاومت خمشی ،نشاستة کاتیونی و آنیونی
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مقدمه

در حوضة فناوری نانو است که میتوان با کمک آن مقادار

امروزه بازیافت کاغذهای باطلاه راهکااری مناسا ،بارای

بیشاتری از پلیمرهاا را باار روی ساطح الیااف نشاااند []7
3

مصرف ضایعات کاغذی و بهعنوان یک منبا غنای الیااف

هدف اصلی روش الیهبهالیه ،تشکیل چندالیاة پلیماری ،

سلولزی در جهات کااهش فشاار بار جنگالهاا ،توساعة

اصالح ویژگیهاای ساطح الیااف ،افازایش جاذ ذرات

فراوانی پیدا کرده اسات رقابات زیاادی بارای اساتفاده از

پلیمری و توسعة پیوناد باین الیااف اسات ازایانرو ایان

الیاف بازیافتی برای تولیاد کاغاذهای ب اتهبنادی 1وجاود

تحقیق با هدف بررسی تأثیر تیمار الیاف بازیاافتی باا روش

دارد علیرغم تالشهاای گ اترده باهمنظاور اساتفاده از

الیهبهالیه با استفاده از جفت زی ت پلیمر نشاستة کااتیونی

الیاف بازیافتی برای تولیاد اناوا کاغاذ ب اتهبنادی ،نیااز

و نشاستة آنیونی بر ویژگیهای خمیار و کاغاذ و مقای اة

مصرفکننده و بازار به برخای از ویژگایهاا در ایان ناو

آن با عملیات مکانیکی پاالیش انجام گرفت

کاغذها هنوز برآورده نشده است [ ]1ازایانرو زماانی کاه
صحبت از الیاف بازیافتی به میان میآید ،اولین و مهمتارین
چااالش ،مناساا،سااازی آن باارای اسااتفاده در صاانعت
کاغذسازی است [ ]2عملیات مکانیکی پااالیش و کاوبش
الیاف ،رایجترین روش در صنعت کاغذساازی بارای ایان
منظور است خواص مقاومتی الیاف بازیافتی با کاوبش یاا
پاالیش تا حدی بازیابی میشود ،ولی محدودیتهای ایان
تیمارهای مکاانیکی شاامل افازایش چشامگیر نرماههاای
الیاف ،افزایش زماان آبگیاری ،کااهش نارل تولیاد [ ]3و
کاهش مقاومتهای واب ته به طول الیاف بهعلت تخریا،
سااختار دیاوارۀ ساالولی الیااف [ ]4و کوتااه شااده آن []5
است ازاینرو اصالح ،مناس،سازی و بازیابی مقاومتهاا
در الیاف بازیافتی ،ضروری باهنظار مایرساد اساتفاده از
تیمارهایهاای شایمیایی همانناد افزودنایهاای مقاومات
خشک در بخش پایانة تار از جملاه باهکاارگیری نشاساتة
کاتیونی ،از دیگر روشهای رایج بارای حال ایان مشاکل
است []6 ،2؛ اما باه دلیال اساتفادۀ تاکمرحلاهای ،امکاان
جذ مقدار بیشتری از این پلیمرهاا وجاود نادارد روش
نانوفناوری الیهبهالیه ،2رویکارد جالا ،و امیدوارکننادهای
1. Packaging papers
2. Layer-by-Layer nanotechnology

مواد و روشها
4

در این تحقیق از کارتنهاای کنگارهای کهناه یاا OCC

استفاده شد ابتدا ق متهاای زایاد جادا شاد و ساسم
کاغااذها بااا دساات در اناادازههااای تقریباای 2/5×2/5
سانتیمتری خرد شد سسم براساس آیینناماة -C 25:76

 ،SCANخی اندن آن در آ شهری 5دستکم باهمادت
 24ساعت باا میاانگین هادایت الکتریکای ،225 μS/cm
جداسازی الیاف با کوبندۀ والی ،6غربال کردن آن با الاک
م طح 7بهمنظور حاذف ضاایعات موجاود در خمیار و
دستهبندی الیاف با دساتگاه کالساهبنادی الیااف 8انجاام
گرفت الیااف پشات غرباال  200ماش( 9خمیار بادون
نرمههای الیاف) برای ادامة آزمایشها بهکار گرفته شد از
دستگاه کوبندۀ والی نیز بارای پااالیش خمیار باهمنظاور
رسیدن به درجة روانی حدود  291میلیلیتر ( 10)CSFدر
مدت زمان  25دقیقه استفاده شد مقدار نرمههاای الیااف
در این خمیر  15/05درصد اندازهگیری شد
)3. Polyelectrolytes multilayering (PEM
4. Old Corrugated Container
5. Tap water
6. Valley Beater
7. Flat Screen
8. Bauer McNett
)9. Decrilled pulp (Fines free pulp
10. Canadian standard freeness
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از پلیمرهای نشاستة کااتیونی کاواترنری 1و نشاساتة

تهیة سوسسان یون الیاف و ش توشوی خمیر تیمارشاده،

آنیونی برای الیهنشانی اساتفاده شاد آماادهساازی ماواد

از آ یونزداییشدۀ تهیهشده با روش اسامزی معکاوس

شیمیایی استفادهشده در این تحقیق براساس دستورالعمل

( )≈14/5 µS/cmاسااتفاده شااد در تیمااار چندالیااه در

شرکت های عرضهکنندۀ محصول انجام گرفات نشاساتة

شرایط نمکی ،همة مراحل واکنش و ش توشو با افزودن

کاتیونی کواترنری کاتیونیشده با گروههاای آماین ناو

نمااک کلریااد ساادیم  0/001مااوالر (هاادایت الکتریکاای

چهارم و نشاستة آنیونیشده باا اک یداسایون گاروههاای

 )140 µS/cmانجام گرفت بعد از الیهنشاانیهاا ،پتان ایل

هیدروک یل به گروههای کربوک یل ،منب هر دو مااده از

زتا یا بار الکتریکی سطح الیاف و تغییارات آن (کااتیونی و

گیااه  ،Tapiocaتولیاد شارکت Siam Modified LTD

آنیونی شدن سطح الیاف پم از هار مرحلاه الیاهنشاانی)

 Starch Co.کشاور تایلنااد ه اتند کااه در ایان تحقیااق

توسااط دسااتگاه  Mutek SZP06اناادازهگیااری شااد کااه

استفاده شدند به منظاور آمااده ساازی نشاساتة کااتیونی،

درصورتی که دارای باار الکتریکای مثبات بودناد ،مرحلاة

محلول  1درصد آن بر روی اجاق الکتریکی بهمادت 30

بعدی الیهنشاانی باا نشاساتة آنیاونی همانناد مرحلاة اول

دقیقه بهآرامی حرارت داده شاد تاا باه دماای  95درجاة

صورت گرفت در این تحقیق یک تا هشت مرحلاه بارای

سانتیگراد برسد؛ سسم در این دماا باهمادت  30دقیقاة

تشکیل یک تا هشت الیة متوالی کاتیونی -آنیونی بار روی

دیگر نگهداری شد و در نهایت پم از خناک شادن تاا

الیاف اعمال شد شکل  1طارح شاماتیک روش  LbLباا

دمای محیط ،در طول مدت همان روز از آن استفاده شد

الیهگذاری یک دوالیة کاتیونی -آنیونی را نشان میدهد

برای جلوگیری از تغییر غلظت نشاسته در اثر تبخیار آ

سسم با استفاده از دستگاه کاغذسااز دساتی فنالنادی

در طی پخت ،دهانة ارلن محتوی محلول نشاسته تا زمان

) (Model KCL TYPEاز خمیرهاااای تیمارنشاااده،

خنک شدن با فویل آلومینیومی کامالً م دود نگاه داشاته

پااااالیششاااده و تیمارشاااده ،کاغاااذهای دساااتسااااز

سرد است باهمنظاور

( )60±3g/m2براسااس  TAPPI T205 SP-95تهیاه شاد

شد نشاستة آنیونی محلول در آ

آمادهسازی نشاستة آنیونی ،ابتدا پاودر خشاک آن باا آ

سسم نموناههاا در شارایط اساتاندارد ( )RH ≈50±%2و

مقطر به محلول یکنواخات  1درصادی تبادیل و ساسم

( )T≈23±1˚Cنگهااداری شااد اناادازهگیااری ضااخامت

این محلول بر روی همزن مغناطی ی بهمدت نیم سااعت

کاغذهای دستساز با دستگاه میکرومتر شارکت  L&Wو

هم زده شد

براساس اساتاندارد  SCAN P-7انجاام گرفات شااخ

برای تشکیل چندالیة پلیمری ،مقاداری سوسسان ایون

مقاومت به کشش کاغذ ،با دستگاه آزمون کششی سااخت

الیاف با غلظت  0/6درصد در یک بشر ریختاه شاده و باا

شااارکت  MTSمااادل  Synergie 200و براسااااس

دساتگاه  DDJ 2باهمادت  10دقیقاه ،باا محلاول نشاساتة

دسااتورالعمل  ،SCAN-P 67:93و مقاوماات خمشاای بااا

کاتیونی ( 1درصد) به هم زده شد و سسم خمیر آبگیاری،

استفاده از دستگاه سنجش مقاومت خمشی شرکت L&W

ش توشو و دوباره آبگیری شد در همة مراحل آزمایش،

براساس  SCAN-C 36اندازهگیری شد دان ایتة ظااهری
کاغذ نیز با تق یم گراماژ ( )g/m2باه ضاخامت (میکارون)

1. Quaternary
2. Dynamic Drainage Jar

محاسبه شد
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شکل  .1طرح شماتیک تکنیک الیهبهالیة استفادهشده در این تحقیق

دامنة تغییر زیاد پتان یل زتا کاه از  -16/9 ± 4/45تاا

نتایج و بحث

 +17/2 ± 4/65میلی ولت با الیه نشانی های متوالی رل

پتانسیل زتا
پتان یل زتا یا بار منفی بیشاتر ساطح الیااف (باهطاور
غیرم تقیم) تأثیر زیادی بر مقاومت نهاایی کاغاذ دارد
[]8؛ زیرا مقدار جذ

ذرات پلیمر کاتیونی را افازایش

ماایدهااد ازایاانرو یکاای از اهااداف اصاالی روش
چندالیه های پلیمری ،اصالح ویژگای الکتروشایمیایی
سطح الیاف است []9
پتان یل زتای الیاف خمیر  OCCتیمارنشده ،منفای
و در حاادود  -16/9 ± 4/45و بااا پاااالیش خمیاار تااا
درجة روانی  291میلی لیتر ( ،)CSFدر حدود ± 4/05
 -19/5میلیولت اندازه گیری شد؛ اما همانطور که در
شااکل  2مالحظااه ماایشااود ،پتان اایل زتااای الیاااف
تیمارنشااده ( -16/9 ± 4/45میلاایولاات) ،پاام از
الیه نشانی الیة اول با نشاستة کاتیونی ،بهسمت ناحیاة
مثبت ( +17/2 ± 4/65میلیولات) تغییار یافات اوالً،
این تغییر پتان یل زتاا حااکی از تشاکیل اولاین الیاه
(کاتیونی) و نیز آمادگی سطح الیاف برای الیاه نشاانی
نشاستة آنیونی و جذ

میدهد ،حتای در پایاناة تار و در روشهاای معماول
تیمار مکانیکی پاالیش و با اضافه کردن افزودنایهاای
مقاومت خشک همچون نشاستة کااتیونی امکاانپاذیر
نی ت افزودن نمک نیز بهعلات پیکربنادی ماتثرتر و
کمترتوسعهیافتاة مولکاولهاای نشاساته [ ]10از یاک
طرف و اندازۀ متثر مولکولهاا [ ]11از طارف دیگار،
موج ،افزایش جذ

نشاسته و پتان یل زتاای بیشاتر

سطح الیاف شد
در پاالیش و کوبش اصالح ویژگی الکتروشیمیایی
سطح الیاف از طریق الیهبارداری از ساطح الیااف 1یاا
الیهالیه شدن از الیة خارجی سطح 2انجام می گیرد که
سب ،ایجاد نرمه های الیاف نیز میشود []12؛ ولای در
روش چندالی اههااا ب اهعلاات افاازایش مقاادار جااذ
پلیالکترولیتها ،اصالح ویژگی الکتروشیمیایی ساطح
بدون تخری ،ساختار الیاف (با بازده بیشاتری) انجاام
میگیرد []13

ذرات پلیمر آنیونی است ثانیاً،
1. Peeling off
2. Outer surface delamination
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شکل  .2تغییرات پتانسیل زتا در سیستم چندالیة  CS/ASو  CS/ASهمراه با نمک (غلظت نمک محیط الیهنشانی  0/001موالر کلرید
سدیم -هدایت الکتریکی  140میکروزیمنس بر سانتیمتر -الیههای فرد کاتیونی و الیههای زوج آنیونی است)

دانسیتة کاغذ

چون الیاف بازیافتی بیشاتر بارای تهیاة کاغاذهای

دان یتة ظاهری کاغذ از خواص فیزیکی کاغذ اسات کاه

ب تهبندی استفاده میشود ،این موضو از این نظار در

دیگر خواص فیزیکی و مکانیکی آن را تحت تاأثیر قارار

مورد این نو کاغذها حائز اهمیت است کاه افازایش

میدهد دان یتة ظاهری کاغذ بهصورت ن بت وزن پایاه

زیاد دان یتة کاغذ ،اثر منفی بر برخی خصوصیات مهم

به ضخامت آن محاسبه میشود در ضخامت یک اان ،باا

آن از جملااه مقاوماات خمشاای دارد [ ]1بنااابراین

افزایش وزن پایه ،دان یتة ظاهری کاغذ افازایش ماییاباد

دان یتة کمتر (و ضخامت بیشتر) کاغذهای ب تهبنادی

(افزایش ماندگاری اجازای خمیرکاغاذ) یاا در وزن پایاة

برای دستیابی به برخی مقاومتهاا همچاون مقاومات

ثاباات ،ضااخامت نمونااههااا کاام ماایشااود (اسااتفاده از

خمشی و سفتی کاغذ ،برتاری خمیار تیماار چندالیاة

افزودنی های مقاومتدهنده یا پاالیش) همانطور کاه در

 CS/ASن بت به خمیر پاالیششده ارزیابی شد

شکل  3مالحظه میشود ،بین دادههای دان ایتة کاغاذ در

شاخص مقاومت به کشش

دو سی اااتم چندالیا اة  CS/ASو پااااالیش ،اخاااتالف
معنیداری وجود دارد با پاالیش خمیر  OCCتاا درجاة
روانی  291میلی لیتر ( ،)CSFدان یتة کاغذ از  0/409گرم
بر سانتیمتر مکع ،به  0/545گرم بر ساانتیمتار مکعا،
افزایش یافت؛ درحالی که در سی تم چندالیة  CS/ASباا
 0/001مااوالر غلظاات نمااک کلریااد ساادیم (هاادایت
الکتریکی 140میکروزیمانم بار ساانتیمتار) و باا پانج
مرحله الیهنشانی نشاستههاای یاونی ،دان ایتة کاغاذ باه
 0/472گرم بر سانتیمتر مکع ،افزایش پیدا کرد

نتایج شاخ

مقاومت به کشاش از یاک نظار ب ایار

چشمگیر است؛ زیرا مقدار آن در کاغاذ تهیاهشاده از
خمیر  OCCبا  25دقیقه پاالیش با درجاة روانای 291
میلی لیتر ( )CSFو با  15/05درصد نرماه هاای الیااف
تقریباً  37/92 N.m/gاندازهگیری شده اسات مقای اة
شاخ

مقاومت به کشش در این تیمار باا مقادار آن

در سی تم چندالیة  CS/ASشایان تأمل باوده و خاود
گویای افازایش چشامگیر قابلیات پیوندپاذیری باین
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شکل  .3مقایسة تغییرات دانسیتة کاغذ در سیستم چندالیة  CS/ASو  CS/ASدر حضور نمک با تیمار پاالیش تا درجة روانی 291
میلیلیتر ( CSFغلظت نمک محیط الیهنشانی؛  0/001موالر کلرید سدیم  -هدایت الکتریکی  140میکروزیمنس بر سانتیمتر-
الیههای فرد کاتیونی و الیههای زوج آنیونی است)

الیاف  OCCدر سی تم چندالیة استفادهشده است کاه

نیروهای جاذباة الکترواساتاتیکی ،عامال اصالی توساعة

قابل مقای ه و رقابت با تیمار مکانیکی پاالیش است

مقاومتها در سی تم الیهبهالیه بیان شده است []16

همانطور که در جدول  1ارائه شده اسات ،شااخ

بنابراین با توجه به اطالعات جدول  1ثابات شاده

مقاومت به کشش در نمونههای تیمارنشاده (خمیرکاغاذ

است که الیاف بازیافتی در این تحقیاق باه ساطحی از

پایه)  15/62 N.m/gاندازه گیری شد و با افازایش تعاداد

قابلیت پیوندپذیری رسیدند که میتوانند باا پااالیش و

الیههای نشاستة جذ شده ،ایان ویژگای در الیاة هفاتم

کوبش رقابت کنند (سی تم چندالیاة  )***CS/ASاز

سی تم  CS/ASتقریباً به  ،33/51 N.m/gو در الیة پنجم

نکات ظریف این رقابت ایان اسات کاه چاون تیماار

سی تم چندالیة  ***CS/ASبه  36/65 N.m/gرسیده کاه

پاالیش و کوبش ،افزایش شدید نرمههای الیااف را در

نشان میدهد مقاومات کششای کاغاذ بایش از دوبرابار

پی دارد ،هر فرایندی که بتواند برای تولید الیاف خمیر

افزایش یافته است نتیجاة جالا،تار اینکاه ایان مقاادیر

با سطوح مناس ،پیوندپذیری ،نرمههای کمتری ایجااد

افزایش مقاومت کششای در چندالیاههاا بادون افازایش

کند ،بیگمان دفعات استفادۀ مجدد از الیااف بازیاافتی

چشمگیر دان یتة کاغذ بهدست آمده است (شاکل  )2در

را نیز افزایش خواهد داد []3

گزارشهاایی ثابات شاده اسات کاه مقاومات خشاک

مطابق باا نتیجاة یادشاده ،گازارش شاده اسات کاه

کاغذهای حاصل از روش الیهبهالیه (البتاه باا اساتفاده از

تکنیک الیهبهالیاه شارایطی را بارای بهباود مقاوماتهاا

پلیمرهای مصنوعی) با افازایش تعاداد الیاههاا افازایش

فااراهم ماایسااازد کااه قاباال مقای ااه بااا سااطحی از

زیادی داشته است [ ]15 ،14 ،7گ تردگی سطح تمااس

مقاومتهایی اسات کاه باهطاور معماول باا روشهاای

مولکولی و افزایش تعداد متثر تماسها بین الیاف در اثار

افزایش مقاومتها با استفاده از روشهای رایج مکاانیکی
(پاالیش و کوبش الیاف) قابل دستیابی است
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جدول  .1مقایسة اثر سیستم چندالیة پلیمری  CS/ASبا پاالیش بر شاخص مقاومت به کشش
تیمار
*

خمیر  OCCپاالیشنشده
خمیر  OCCپاالیشهده
**
خمیر چندالیه CS/AS
***
خمیر چندالیه CS/AS
***
خمیر چندالیه CS/AS

پاالیش

درجة روانی

تعداد

دانسیتة کاغذ

شاخص مقاومت به کشش

(دقیقه)

()mL.CSF

الیه

()g/cm3

()N.m/g

25
-

≈ 655
≈ 291
≈ 588
≈ 615
≈ 588

7
3
5

0/409
0/545
0/445
0/481
0/472

σ=0/73
σ=2/73
σ=1/57
σ=1/05
σ=1/35

؛ 15/62
؛ 37/92
؛ 33/52
؛ 34/94
؛ 36/65

* خمیرکاغذ پایه
** نشاستة کاتیونی با  ،DS≈%0/027نشاستة آنیونی با چگالی بار ( -940µeq./gمیکرو اکیواالن بر گرم)
*** نشاستة کاتیونی با  0/001 ،DS≈%0/027موالر غلظت نمک کلرید سدیم با هدایت الکتریکی (140 µS/cmمیکروزیمنس بر سانتیمتر)
**** انحراف معیار اندازهگیریها با نماد سیگما "  " σنمایش داده شده است

شکل  .4مقایسة مقاومت خمشی در سیستم چندالیة  CS/ASو  CS/ASبا تیمار پاالیش ()291 mL.CSF
* غلظت نمک محیط الیهنشانی؛  0/001موالر کلرید سدیم (هدایت الکتریکی 140میکرو زیمنس بر سانتیمتر)

مقاومت خمشی

ضخامت و مدول االستی یتة کاغذ ب یار واب ته اسات

بهطور کلی ،در اکثر کاربردهاای ب اتهبنادی ،ویژگای

[ ]1شکل  4نشان میدهاد کاه در مقای اه باا تیماار

استحکام خمشی کاغذ باهعناوان مهامتارین مقاومات

مکانیکی پااالیش ،در سی اتمهاای چندالیاة پلیماری

مکانیکی باید از مقادیر زیاادی برخاوردار باشاد ایان

 CS/ASو  *CS/ASو در الیه نشانی هفاتم ،مقاومات

ویژگی باهخصاوص در تبادیل کاارتن ،محافظات از

خمشی به طور معنیداری افزایش یافته است احتمااالً

محتوای ب تهبندیشده و مقاومت به هنگاام روی هام

در سی تم  ،CS/ASکاهش دان یته و افزایش ضخامت

چیده شدن ب یار مهم است [ ]17رفتار خمشی کاغاذ

کاغذ ن بت به پاالیش؛ و در سی تم  ،*CS/ASکاهش

ازجملااه مقاوماات خمشاای 1و ساافتی خمشاای 2بااه

ن بی دان یته و افازایش مادول االستی ایته (ناشای از
افزایش مقاومت کششی کاغذ) علت افزایش مقاومات

1. Bending resistance
2. Bending stiffness

خمشی است
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نتیجهگیری

الیاف  OCCمی شود ازاینرو ،شااخ

نتایج کلی این پژوهش نشان داد که روش الیهبهالیاه،

کشش در این سی تم قابل مقای ه باا پااالیش اسات؛

فرایند متثری برای اصالح پتان ل زتای ساطح الیااف

زیرا بین مقاادیر آن در سی اتم چندالیاة ( CS/ASباا

است با تشکیل چندالیه ،پتان یل زتای مثبت و منفای

دان یتة ظاهری کمتر) و کاغذ تهیهشده از خمیر OCC

بیشتری ن بت به پاالیش اندازهگیاریشاده اسات کاه

پاالیششده (با دان یتة ظاهری بیشتر) تفاوت واضحی

الکترواستاتیک ذرات کاتیونی نشاساته را

مشاهده نشده است ضمن اینکه این خمیرها استحکام

افزایش میدهد تیمار  ،LbLبادون تخریا ،سااختار

خمشی بیشتری ن بت به خمیر پاالیششاده از خاود

الیاف ،در دان یتة کمتر موج ،افازایش واکانش باین

نشان میدهند

امکان جذ

مقاومات باه
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