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مزکبسداییشده
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رضا پوربابا ،1سهیال ایشدیار ،2یحیی همشه ،*3علیزضا عشوری

 .1کارشناس ارشد صنایع خمیز و کاغذ ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهزان ،کزج
 .2استادیار ،گزوه علوم و صنایع چوب و کاغذ ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهزان ،کزج
 .3استاد ،گزوه علوم و صنایع چوب و کاغذ ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهزان ،کزج
 .4استاد ،پژوهشکدۀ فناوریهای شیمیایی ،ساسمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایزان ،تهزان
(تبریخ دریبفت ، 7397/95/99 :تبریخ پذیزش)7397/98/29 :

چکیده
هذف این پظوهؾ ،تهثود ویظگیهای خمیشکاغز تاصیافتی مشکةصداییؿذه تا اػتفاده اص کاستشد همضماا نانوفیثشهاای ػاووزضی و
نشمههای حاكل اص پاالیؾ خمیشکاغز تاصیافتی مشکةصداییؿذه تههمشاه یک مادة کاتیونی ؿامل نـاػتۀ کااتیونی (گاشوه ازا )،
پویآزومینیومکوشیذ (گشوه ب) و پویآکشیلآمیذ کاتیونی (گشوه ج) تود .اص نشمافضاس طشاحی آصمایؾ تشای تهیۀ طشح آصماایؾهاا و
تحویل نتایج اػتفاده ؿذ .خواف مماومتی کاغز دػتػاص ؿامل ؿاخقهای مماومت کــای و تشکیاذگی و خاواف فیضییای
خمیشکاغز ؿامل میضا نگهذاسی آب ازیاف و صما آتگیشی اص خمیشکاغز اسصیاتی ؿذ .نتایج نـا داد که افضایؾ نشماه تاه میاضا
 16دسكذ و نانوفیثشػووزضی ته میضا  7دسكذ تههمشاه نـاػتۀ کاتیونی (گشوه از ) ،ػثة افضایؾ ؿاخقهای مماومت کــای
و مماومت تشکیذگی کاغز و میضا نگهذاسی آب ازیاف تهتشتیة تا  53 ،44و  35دسكذ ؿذ .افضایؾ این مماادیش تاشای گاشوه ب
(پویآزومینیومکوشیذ) تهتشتیة  48 ،41و  22دسكذ و تشای گشوه ج (پویاکشیلآمیذ کاتیونی) تهتشتیة  42 ،40و  27دسكاذ ؿاذ.
این تیماسها ػثة افضایؾ صما آتگیشی اص خمیش کاغز ؿذ که تیـتشین افضایؾ صما آتگیشی ته ممذاس  46دسكذ دس اثش اػاتفاده اص
 16دسكذ نشمه و  7دسكذ نانوفیثش ػووزضی تههمشاه نـاػتۀ کاتیونی تهدػت آمذ .افضایؾ صما آتگیشی تشای تیماسهای گاشوه ب
(پویآزومینیومکوشیذ) و تیماسهای گشوه ج (پویآکشیلآمیذ کاتیونی) تهتشتیة  41و  30دسكذ تود .تا توجه تاه اثشهاای مطواوب و
نامطووب ،کاستشد همضما نشمههای کاغزػاصی و تا نانوازیاف ػووزضی همشاه تا مادة کاتیونی پوایاکشیالآمیاذ کااتیونی مایتواناذ
تهػنوا تیماس مناػة تشای افضایؾ خواف میانییی کاغزهای تاصیافتی دس نظش گشفته ؿود.
واژههایکلیدی :مادة کاتیونی ،نانوفیثش ػووزضی ،نشمههای ػووزضی ،ویظگیهای خمیش و کاغز.




مقدمه 

همچنین انواع نانورسا ػووزضی تشای تهثاود خاواف ممااومتی

اػتفاده اص افضودنیهای مناػة و ممشو تهكشفه ،اص مناػةتاشین

انواع کاغز مطشح و تشسػی ؿذهانذ [ .]2 ،1تهتااصگی اػاتفاده اص
1

سوؽهای تهثاود خاواف خمیشکاغاز و محلاوال کاغازی

نانوفیثشهای ػووزضی تا ػاط ویاظه و آبدوػاتی صیااد تاشای

اػت .تشکیثا مختوفای مانناذ پویمشهاای طثیؼای و ػانتضی و

تهثود کیفیت کاغزهای تاصیافتی تا توجاه صیاادی سوتاهسو ؿاذه
اػت []3 ،2؛ اما کاستشد این مواد همواسه تاا چاازؾهاایی مانناذ

 *وًیسىدۀ مسئًل ،تلفه92632223944 :
E-mail: hamzeh@ut.ac.ir

)1. Cellulose nanofibers (CNFs
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مانذگاسی کم ،کاهؾ ػاشػت آتگیاشی اص خمیشکاغاز و هضیناۀ

تاصیافتی ،ػثة توزیذ کاغزهایی تا ویظگی کاغازهای حاكال اص

تهنؼثت صیاد این مواد همشاه اػت [.]3 ،2

خمیشکاغاازهای تیااش م ایؿااود [ .]14ازثتااه هماننااذ نااانورسا

دس فشاینذ تاصیافات کاغاز ،نیشوهاای میاانییی و كاذما

ػووزضی ،نشمهها همواسه تایذ دس ؿشایط کنتشاؿذه اص نظش مماذاس

صیادی ته ازیاف واسد میآیذ کاه ػاثة توزیاذ و افاضایؾ مماذاس

ملشف و همشاه تا افضودنیهای دیگش اػاتفاده ؿاود تاا وامن

نشمهها 1دس خمیشکاغز تاصیافتی میؿاود [ .]4نشماههاا تاهػناوا

مانذگاسی ،آثاس نامطووب آنها ماننذ کاهؾ ػاشػت آتگیاشی تاه

ییاای اص اجااضای خمیشکاغااز ،نمااؾ مهماای اص نظااش التلااادی،

کمتشین حذ تشػذ [ .]14 ،13نـاػتۀ کااتیونی ،)CS( 2تشکیثاا

فشاینااذی و کیفیاات محلااوا نهااایی داسنااذ [ .]6 ،5نشمااههااای

آزومینیوم ماننذ پویآزومینیومکوشیذ )PAC( 3و پویمشهای کااتیونی

ایجادؿذه دس فشاینذهای تهیۀ خمیشکاغاز ؿایمیایی و میاانییی

ػنتضی تشپایۀ پویآکشیلآمیذ )CPAM( 4اص افضودنیهای پویماشی

داسای ػووزض کمتاش ،زیگناین و پوایػااکاسیذهای غیشػاووزضی،

هؼتنذ که تهطوس مؼموا تشای تهثود مانذگاسی نشماههاا و رسا

گشوههای کشتوکؼیل و یو های فوضی تیـتشی نؼثت تاه ازیااف

سیااض موجااود دس خمیشکاغااز و مماومااتهااای کاغااز اػااتفاده

هؼتنذ [ .]7 ،5ؿاسط ػطحی نشمههاا صیااد تاوده و ػاط آنهاا

میؿونذ [.]14 ،7

تهطوس مؼموا تا مواد اػتخشاجی پوؿیذه ؿاذه اػات .تاهدزیال

نتایج تحمیما

پیـین مـخق کشده اػت که آبدوػتی

اتؼاد کوچک ،نشمهها ػط ویاظة صیاادی دس ممایؼاه تاا ازیااف

نشمههای ػووزضی ،ته تشکیة ؿیمیایی آنها واتؼاته اػات و تاا

داسنذ و ته تا توجه ته جزب ػمذة افضودنیها تاش سوی ماواد تاا

افضایؾ زیگنین ،ممذاس آب دوػتی آنها کاهؾ می یاتذ .همچنین

ػط ویظة صیادتش ،ممذاس صیاادی اص افضودنایهاا تاهویاظه ماواد

ممایؼۀ ویظگیهای نشمه های کاغزػااصی تاه ػناوا محلاوا

کاتیونی سوی نشمههاا جازب مایؿاونذ و ایان موواوع تاثثیش

جانثی كنؼت خمیشکاغز تا مییشوفیثشیال ػاووزضی حااکی اص

نشمهها سا دس کاسایی افضودنایهاا و تهثاود کیفیات کاغاز نـاا

آ اػت کاه مایتاوا اص ایان نشماه هاا تاه ػناوا جاایگضین

میدهذ [ .]7همچنین ،نشمههاا تاهدزیال رشفیات نگهاذاسی آب

مییشوفیثشیاال ػااووزضی اػااتفاده کااشد [ .]9دس ایاان صمینااه،

تیـتش دس ممایؼه تا ازیاف ،تثثیش نامطووتی تاش ػاشػت آتگیاشی اص

 Joseleauو همیاااسا ( )2012تااثثیشا متماتاال نشمااههااای

خمیشکاغااز دس ماؿااین کاغااز داسنااذ [ ]8 ،7 ،5و تااهدزیاال ایاان

ػااووزضی مییشوفیثشیواای و ازیاااف تااش ییااذیگش و تااش کیفیاات

مـیال دس تشخی کاسخانههای کاغزػااصی ،نشماههاا ماوادی

خمیشکاغز و ویظگیهای وسق کاغز حاكال اص آ سا تشسػای

نااامطووب محؼااوب ؿااذه و اص فشاینااذ کاغزػاااصی حاازف

کشدنذ و نـا دادنذ که نشمههای نوع دوم که حاكال پااالیؾ

میؿونذ [ .]9اص طشف دیگش ،تشای جواوگیشی اص کااهؾ تااصده

خمیشکاغز دس پاالینذه هؼتنذ ،تهكوس گؼتشدهتش و ػمیكتاش

مواد اوزیۀ کاغزػاصی ،كنایغ تمایل صیادی ته اػتفاده اص نشماههاا

دس ؿثیۀ ازیاف نفور میکننذ و ػثة ایجااد پیوناذ تهتاش و دس

دس خمیشکاغز نهایی داسنذ و تشای کاهؾ آثاس نامطووب نشماههاا

نتیجه ػااختاس فـاشدهتاشی دس کاغاز مایؿاونذ و همچناین

سوؽهای مختوفی ماننذ کاتیونی کشد نشمهها و کاستشد آنهاا تاا

اػتفاده اص حذ تهینهای اص نشماههاای ناوع دوم موجاة تهثاود

پویآکشیلآمیذ کاتیونی [ ،]10کاتیونی کشد نشمهها و افاضود آ

مؼنیداس ویظگیهای وسق نهایی میؿود [.]4

ته خمیشکاغز [ ،]12 ،11کاستشد همضما نشمه ها تا افضودنایهاای

نشمه های کاغزػاصی تاشخالف نانوفیثشهاای ػاووزضی،

دیگش و تنظیم ممذاس هش یک اص آنهاا دس خمیشکاغاز نهاایی []13

گشا لیمت نیؼتنذ و تمایل راتی صیادی ته تجماغ و ایجااد

اسائه ؿذه اػت .همچناین مـاخق ؿاذه اػات کاه افاضود

دزمه نذاسنذ و تناتشاین اػتفاده اص آنها میتوانذ ػثة تهثاود

نشمههاای حاكال اص خمیشکاغازهای تیاش تاه خمیشکاغازهای
1. Fines

)2. Cationic starch (CS
)3. Poly aluminum chloride (PAC
)4. Cationic polyacrylamide (CPAM
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کاغزػاصی و تهثود ؿیلگیشی کاغز ؿاود.

نشمههای ػووزضی (كافش و  20دسكاذ تشمثناای وص خـاک

تا توجاه تاه اینیاه تؼایاسی اص ویظگایهاا و کاسکشدهاای

خمیشکاغااز) ( )13 ،7و نانوفیثشػااووزضی (كاافش و  9دسكااذ

نشمههای کاغزػاصی تهویظه نشماههاای حاكال اص پااالیؾ

تشمثناای وص خـاک خمیشکاغاز) تاه ناشمافاضاس داده ؿاذ و

خمیشکاغز ؿثیه نانوفیثشهای ػاووزضی اػات [ ،]9دس ایان

نشمافضاس تهتشتیاة مماادیش  15/95 ،10 ،4/05دسكاذ سا تاشای

تحمیك اػتفاده اص نشمه های کاغزػاصی اسصا لیمت ته همشاه

نشمهها و ممادیش  7/18 ،4/5 ،1/82دسكذ سا تشای نانوفیثشهاای

نانوفیثشهای ػاووزضی و یاک ماادة کااتیونی تاشای تهثاود

ػووزضی تؼیین کشد و آصمو ها تاا ایان مماذاس اص ماواد انجاام

خواف مماومتی کاغز تشسػی ؿذ تا مناػةتاشین تشکیاة

گشفت .تا اػتفاده اص سوؽ ػط پاػ و طشح مشکة مشکاضی

این مواد تشای تهثاود خاواف ممااومتی کاغاز حاكال اص

( ،3)CCDتؼذاد آصمایؾها دس حازت فاکتوسیل کامل تشای هاش

ازیاف تاصیافتی مشکةصداییؿذه مـخق ؿود.

گشوه اص آصمو ها کاهؾ ماییاتاذ .دس هاش تیمااس مماذاس ماادة
کاااتیونی ؿااامل  PAC ،CSیااا  CPAMتااهكااوس مجااضا و

روشها 
موادو 
تااشای توزیااذ نشمااههااای اػااتفادهؿااذه دس ایاان تحمیااك ،اتتااذا
خمیشکاغز مشکةصداییؿذه و سنگتشیؿاذة کاسخاناه زطیا
ؿؼتوؿو داده ؿذ و ػپغ تا اػتفاده اص سیفاینش آصمایـگاهی
پاالیؾ ؿذ .خمیشکاغز پاالیؾ ؿذه غشتااا ؿاذ و تخـای اص
خمیشکاغز که اص غشتااا تاا منافاز  150مییاشو ( 100ماؾ)
ػثوس کشده تود تهػنوا نشمه تهکااس گشفتاه ؿاذ .دس تحمیماا
دیگش نیض اص غشتااهایی تا منافز تضسگتاش اص غشتااا  200ماؾ
تشای جذاػاصی نشمهها اص خمیشکاغز اػاتفاده ؿاذه اػات [،5
 ]8 ،6و تا توجه ته انذاصة غشتاا موسد اػتفاده دس ایان تحمیاك،
لطش نشمههای تشسػیؿذه کمتش اص  0/2میویمتاش اػات [ .]8دس
این پظوهؾ اص ػه مادة کاتیونی ؿامل نـاػاتۀ کااتیونی ()CS
رس

تا دسجۀ اػتخالف  0/03دسكذ و پوایآزومینیاومکوشیاذ

( )PACتاااا دسجا اۀ خواااوف  30دسكاااذ اػاااتفاده ؿاااذ.
پویاکشیلآمیذ کاتیونی ( )CPAMاص ؿاشکت مهنذػای فشایناذ
ػااثض (نماینااذة ؿااشکت  BASFدس ایااشا ) تااا دانؼاایتۀ ؿاااسط
کاتیونی متوػط و وص موزیوزی صیااد ،و ناانوفیثش ػاووزضی اص
ؿشکت نانو نوین پویمش تهیه ؿذ که مـخلا

آ پیـتش تیاا

ؿذه اػت [ .]15تیماسها و ممذاس ملشف ماواد دس هاش تیمااس
تا اػتفاده اص نشمافضاس طشاحی آصمایؾ 1و سوؽ ػاط پاػا

2

تؼیین ؿاذ .تاذین منظاوس ،اتتاذا کمتاشین و تیـاتشین مماذاس
1. Design Expert
)2. Response surface methodology (RSM

تهتشتیة  1دسكذ 0/75 ،دسكذ و  0/07دسكاذ تشمثناای وص
خـک خمیشکاغز اػتفاده ؿذ .تاا توجاه تاه ناوع خمیشکاغاز
تحت مطازؼه ،ممذاس هش یک اص مواد کاتیونی تا پیؾآصماایؾ و
تا توجه ته نتایج گضاسؽؿاذه دس منااتغ ػومای دس خلاوف
ممذاس مناػة این مواد تؼیین ؿذ .تشای تهیۀ کاغز دػاتػااص
اص خمیشکاغااز فشاینااذی ؿااشکت کاغزػاااصی زطی ا

تؼااذ اص

مشحوۀ مشکةصدایی و سنگتشی اػتفاده ؿذ .ازیاف خمیشکاغاز
فالفؿذه تا اػتفاده اص پشاکنذهػاص تهمذ  30ثانیه اص هام تااص
ؿذه و ته ػوػپانؼیو خمیشکاغز تا دسكذ خـیی  1دسكاذ
تثذیل ؿذ .ػپغ ػوػپانؼیو نشمهها (تاا دسكاذ خـایی 1
دسكذ) و محووا مادة کاتیونی (که تا نؼثتهاای تؼیاینؿاذه
دس تـشهای مجضا تهیه ؿذه تود) تا ییذیگش مخواو ؿاذنذ و
نانوفیثشهای ػووزضی (تا دسكذ خـیی  0/05دسكذ) تاه ایان
مخوو اوافه ؿذ و مخوو نهایی حاكال تاه ػوػپانؼایو
خمیشکاغز افضوده ؿذ .ػشػت هم صد مواد دس حین اخاتال
 300دوس دس دلیمه و فاكوۀ صمانی افضود مواد ته ییاذیگش 30
ثانیه تود تا مواد فشكت کافی تاشای جازب داؿاته تاؿانذ .تاا
اػتفاده اص دػتگاه وسقػاص ػاخت ؿاشکت  Frankتاشای هاش
تیماس ،پنج ػذد کاغز دػتػاص تا وص پایاۀ  60گاشم تاش متاش
مشتااغ تشاػاااع اػااتانذاسد  TAPPIآیاایننام اۀ T-205 sp-02

ػاخته ؿذ .کاغز دػتػاص ػاختهؿذه دس پشع ػشد تا فـااس
)3. Central composite design (CCD
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 5تاس پشع ؿذ و ػپغ تهمذ  24ػاػت دس اتااق کویماا دس

تود (از  :نـاػاته  1دسكاذ ،ب :پوایآزومینیاومکوشیاذ 0/75

ؿشایط اػتانذاسد نگهذاسی و خـک ؿاذ .ؿااخق مماومات

دسكذ و ج :پویآکشیلآمیذ کاتیونی  0/07دسكذ) .تا توجه تاه

کــی تشاػاع اػتانذاسد  ،T-494 om-01ؿااخق مماومات

فشموا ها و اؿیاا حاكل ؿذه ،سونذ کوی تغییشا نـا دهنذة

تشکیذگی تشاػاع اػتانذاسد  ،T-403 om-02مماذاس نگهاذاسی

افضایؾ ؿاخق مماومت کــی تا افضایؾ مماذاس نشماههاا و

آب ازیاااف 1تشاػاااع اػااتانذاسد  T-UM-256و مااذ صمااا

نانوفیثش همشاه تا هش ػه مادة کاتیونی اػتفادهؿذه تاوده اػات.

آتگیشی 2تشاػاع اػتانذاسد  T-221 cm-99انذاصهگیاشی ؿاذ.

همچنین هنگام اػتفاده اص هش ػه نوع مادة کاتیونی ،اثش مؼتمل

تشای نتایج ته دػتآمذه ،آناازیض تجضیاۀ واسیاانغ ()ANOVA

نانوفیثش تش افاضایؾ ؿااخق مماومات کــای تیـاتش اص اثاش

انجام گشفات و تشاػااع نتاایج آ  ،فماط اثشهاای مؼاتمل و

مؼاتمل نشمااههاػات کااه ایان اخااتالف دس صماا اػااتفاده اص

متماتل مؼنیداس دس فشمواهای اػتخشاجؿذة نهایی اسائه ؿذ.

نـاػتۀ کاتیونی ؿذ

کمتشی دس ممایؼه تاا  PACو CPAM

داؿته اػت .این موووع ممین اػت ته دزیل کم تاود ؿااسط

نتایجوبحث 

کاتیونی نـاػته دس ممایؼه تا  PACیا  CPAMتاؿذ که ػاثة

شاخصمقاومتکششیکاغذ 

جزب کمتش نانوفیثشها و نشمهها تش ػط ازیاف و تهثاود کمتاش

دس این تحمیك ؿاخق مماومت کــی کاغز ؿااهذ و تاذو

مماومت کــای مایؿاود .دس كاوس

افضود مواد افضودنی  23/1 N.m/gانذاصهگیشی ؿاذ .افشاتای و

نشمهها و نانوفیثشهاای ػاووزضی ،افاضایؾ ؿااخق مماومات

همیاسا ؿاخق مماومت کــی کاغز حاكل اص همین ناوع

کــی ؿذیذتش توده و تیـتشین مماومت کــی تا اػاتفاده اص

خمیشکاغااز دس ؿاااشایط تاااذو افضودنااای سا 27/57 N.m/g

تیـتشین ممذاس نشمهها و نانوفیثشهای ػووزضی همشاه تا نـاػاتۀ

گضاسؽ کشدهانذ [ .]16اثش مؼتمل و متماتال هاش یاک اص ماواد

کاتیونی و کمتشین آ همشاه تا کااستشد  CPAMحاكال ؿاذه

ملشفی تش ؿااخق مماومات کــای کاه دس ػاط اػتمااد

اػت .دس این تحمیك سونذ افاضود تشکیثاا طاوسی انتخااب

آماسی  95دسكذ مؼنیداس ؿذنذ ،دس فشمواهای اػتخشاجؿذه

ؿذ که اتتذا مادة کاتیونی سوی نشمههاا جازب ؿاذه و ػاپغ

توػط نشمافضاس دس صیش اسائه ؿذه اػت:

نانوفیثشهای ػووزضی آنیونی تاه ایان مخواو اواافه ؿاذ تاا

)Tensile index = 29.6 + (3.76×CS) + (-0.093× CNFs
)+ (0.047×fine) + (0.05×CNFs× fine) + (-1.12×CS2
)+ (0.06×CNFs2), (R2 =0.95
Tensile index = 23.6 + (0.21×PAC) + (1.4×CNFs) +
)(0.016×fine
+
)(0.137×PAC×fine
+
)(0.02×CNFs×fine), (R2=0.99
Tensile index = 21.7 + (6.17×CPAM) +
( (2.4×CNFs) + (0.27×fine) + (-0.02×CNFs×fine) +)0.08×CNFs2), (R2=0.99

اػاتفادة همضماا اص

جزب نشمههای کااتیونیؿاذه ؿاونذ .تاذین تشتیاة تشکیثای
حاكل میؿود که تا توجه ته وجود گشوههای ػاموی کااتیونی
و آنیونی ته ممذاس تیـتشی جزب ازیاف مایؿاود یاا تاهدزیال
انذاصة تضسگتش دس ممایؼه تا نشمههاا یاا نانوفیثشهاای ػاووزضی
تیـتش سوی توسی و دسو ػاختاس کاغاز ماناذگاس مایؿاود و
اثش تیـتشی تش افاضایؾ مماومات داسد .تحمیماا پیـاین نیاض
نـا دادهانذ که پیؾاختال

نشمههای کاغزػاصی تاا CPAM

سونااذ تغییااشا ؿاااخق مماوماات کــ ای کاغاازهای

و ػپغ اختال این مخواو تاا پشکنناذة کشتناا کوؼایم و

دس ؿایل  1اسائاه ؿاذه

افضود مخواو نهاایی آنهاا تاه خمیشکاغاز ،ػاثة افاضایؾ

اػت .دس این نموداسها ممذاس مادة کااتیونی دس تیماسهاا ثاتات

مانذگاسی نشمهها و پشکننذهها تذو اثش ناامطووب تاش ػاشػت

ػاختهؿذه تا مواد کااتیونی مختوا

آتگیشی اص خمیشکاغز ؿذه اػت [.]17
)1. Water retention value (WRV
2. Drainage time
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شکل  .1اثز کاربزد نانوفیبز و نزمههای کاغذساسی به همزاه سه نوع مادة کاتیونی (الف :نشاسته کاتیونی ،ب PAC :و ج )CPAM :بز
شاخص مقاومت کششی کاغذ حاصل اس الیاف باسیافتی

شاخصمقاومتتزکیدگیکاغذ 

تثثیش نانوفیثشها و نشمههای ػووزضی تش ؿااخق مماومات

دس این تحمیك ؿاخق مماومت تشکیاذگی کاغاز ؿااهذ و

تشکیذگی کاغزهای حاكال (ؿایل  )2مـااته تاثثیش آنهاا تاش

تذو افضود هش نوع ماادة افضودنای  1/8 KPa.m2/gتاود.

ؿاخق مماومت کــی آنهاػت .افاضایؾ ایان مماومات هاا

افشاتی و همیاسا ؿاخق مماومت تشکیذگی کاغز حاكل

ناؿی اص جزب نانوفیثشها و نشمههای ػووزضی تش ػاط ازیااف

اص همااین نااوع خمیشکاغااز دس ؿااشایط تااذو افضودناای سا

اػت که ػثة پش ؿذ منافز ػاختاسی ؿثیۀ ازیاف و افضایؾ

 1/48 KPa.m2/gگااضاسؽ کااشدهانااذ [ .]16اثااش مؼااتمل و

ػط اتلاا تین ازیاف میؿود که حاكال آ تهثاود لاتویات

متماتل مواد ملشفی تش ؿاخق تشکیذگی کاغزهای حاكل

پیونذیاتی تین ازیاف و افضایؾ مماومتهاای کاغاز اػات [،7

دس ػااط اػتماااد آماااسی  95دسكااذ دس فشمااواهااای

 .]18هما طوس که دس ؿایلهاای صیاش مـاخق اػات ،اثاش

اػتخشاجؿذه توػط نشمافشاص دس صیش اسائه ؿذه اػت.

نانوفیثشهای ػووزضی تش خواف ممااومتی کاغاز تیـاتش اص اثاش

Burst Index= 2.18 + (-0.5×CS) + (-0.05×CNFs) +
(0.04×fine) + (0.44× CS2) + (0.026×CNFs2),
)(R2=0.96

نشمه هاػت ،اما اثش هم افضایی نانوفیثشهای ػاووزضی و نشماه هاا

)Burst Index= 1.94 + (-0.008×CNFs) + (0.021×fine
)+ (0.025×CNFs2), (R2=0.95
)Burst Index= 1.91 + (-1.28×CPAM) + (-0.04×CNFs
+ (0.022×fine) + (0.76× CPAM×CNFs) +
)(0.016×CNFs2), (R2=0.98

ػثة افضایؾ ؿذیذ مماومتهای کاغز ؿاذه اػاتLuukko .

و  )1999( Paulapuroنـااا دادنااذ کااه نشمااههااای حاااوی
فیثشیل های ػووزضی ػثة افاضایؾ صیااد مماومات کــای و
دانؼیتۀ کاغز میؿونذ [ .]19نشمه های فیثشیل داس ػثة افضایؾ
مماومت کاغز دس تمام جها
وخامت کاغز میؿونذ [.]7

کاغز ؿاامل ػشوای ،طاوزی و
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شکل  .4اثز کاربزد نانوفیبز و نزمههای کاغذساسی بههمزاه سه نوع مادة کاتیونی (الف :نشاسته کاتیونی ،ب PAC :و ج )CPAM :بز
شاخص مقاومت تزکیدگی کاغذ حاصل اس الیاف باسیافتی

مقدارنگهداریآب( )WRV
ممذاس نگهذاسی آب خمیشکاغز ؿاهذ و تذو افاضود هاش
نوع مادة افضودنی  9/75 g/gتود .اثش مؼاتمل و متماتال هاش
یک اص مواد ملشفی تش ممذاس نگهاذاسی آب کاه دس ػاط
اػتماد آماسی  95دسكذ مؼنیداس ؿذنذ ،دس فشمواهای صیش
و دس نموداسهای  -3از  ،ب و ج اسائه ؿذه اػت.

( WRV= 1.01 + (-0.055×CS) + (-0.015× CNFs) +)0.001×fine
+
)(0.02×CS×CNFs
+
2
)(0.0017×CNFs×fine), (R =0.94
WRV= 0.75 + (0.044×PAC) + (0.026×CNFs) +
(0.0002× fine) + (-0.037×PAC2) + (0.001×CNFs2) +
)(0.0002×fine2), (R2=0.97
WRV= 0.84 + (0.67× CPAM) + (0.006×CNFs) +
(0.004×fine) + (-2.98×CPAM2) + (0.001×CNFs2),
)(R2=0.96

شکل  .3اثز کاربزد نانوفیبز و نزمههای کاغذساسی به همزاه سه نوع مادة کاتیونی (الف :نشاسته کاتیونی ،ب PAC :و ج )CPAM :بز مقدار
نگهداری آب ( )WRVتوسط الیاف باسیافتی
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تا توجه ته ؿیل  ،3مـاهذه میؿود که کاستشد نشمههاا

تؼیاس آب دوػت آ حاكال ؿاذه اػات .افاضایؾ مماذاس

و نانوفیثشهای ػووزضی ػثة افضایؾ نگهذاسی آب توػاط

نگهذاسی آب تشای خمیشکاغز مشکة صداییؿذة سوصناماه و

ازیاااف تاصیااافتی ؿااذه اػاات .ممااذاس نگهااذاسی آب مااواد

مجال

دس اثش پاالیؾ تؼیاس کمتش اص خمیشکاغازهای تیاش

زیگنوػووزضی ؿاخلای تاشای تاوسم آنهاا دس حراوس آب

گضاسؽ ؿذه و اثش افضود  1/5دسكذ نانوفیثشهای ػووزضی

اػت [ .]8ازیاف تاصیافتی ته ػوت پذیاذة اػاتخوانی ؿاذ

(تا ممذاس نگهذاسی آب  )17 g/gتش مماذاس نگهاذاسی آب

ناؿی اص تـییل پیونذهای هیذسوطنی تشگـتناپازیش دسو

مؼادا  1500دوس پاالیؾ این نوع خمیشکاغاز دس پاالیناذة

ػاااختاسی دس ازیاااف ػااووزضی ،نگهااذاسی آب ()WRV

آصمایـگاهی توده اػت [.]22

کمتشی دس ممایؼه تا ازیاف تیش داسنذ [ .]20تهدزیال ػاط
ویظة صیادتش و توانایی تـییل پیونذهای هیذسوطنی تیـتش تا
آب ،رشفیت جزب و نگهذاسی آب نانوفیثشهاای ػاووزضی
[ ]18و نشمه ها [ ]21تیـتش اص ازیاف زیگنوػووزضی و ته ویظه
ازیاف تاصیافتی اػت و هشچه ممذاس این مواد دس خمیشکاغز
تیـتش ؿاود ،خمیشکاغاز رشفیات نگهاذاسی آب تیـاتشی
خواهذ داؿت .ته همین دزیل ،همافضایی هش دو ماده ػاثة
افضایؾ ؿذیذتش مماذاس نگهاذاسی آب خمیشکاغاز ؿاذه و
تیـتشین مماذاس آ دس تیماسهاای حااوی تیـاتشین مماذاس
نانوفیثشهای ػووزضی و نشمههای زیگنوػووزضی حاكل ؿذه
اػت .ازثته این سونذ تا توجه ته نوع مادة کاتیونی ملاشفی،
متفااااو

اػااات و تیـاااتشین مماااذاس نگهاااذاسی آب دس

خمیشکاغزهای تیماسؿذه تا نـاػتۀ کاتیونی تهدزیل ماهیات

سمانآبگیزی 
صما آتگیشی اص خمیشکاغز ؿاهذ و تذو افضود هاش ناوع
مادة افضودنی  4/1ثانیه تود .اثش مؼتمل و متماتل هش یاک اص
مواد ملشفی تش صما آتگیشی اص خمیشکاغاز کاه دس ػاط
اػتماد آماسی  95دسكذ مؼنیداس ؿذنذ ،دس فشمواهای صیش
اسائه ؿذه اػت.
)Drainage time = 4.76 + (-0.008×CS) + (0.11× CNFs
( + (0.06×fine) + (-0.038×CS×CNFs) +)0.054×CS×fine
+
)(0.007×CNFs×fine
+
2
2
) (0.047×CNFs ) + (0.001×fine
( Drainage time = 5.08 + (-1.17×PAC) +)0.0067×CNFs) + (0.064×fine) + (0.051×CNFs2
Drainage time = 4.92 + (-23.03×CPAM) +
(0.2×CNFs) + (0.068×fine) + (-1.67×CPAM×CNFs) +
)(101.6×CPAM2) + (0.028× CNFs2

شکل  .2اثز کاربزد نانوفیبز و نزمههای کاغذساسی بههمزاه سه نوع مادة کاتیونی (الف :نشاسته کاتیونی ،ب PAC :و ج )CPAM :بز سمان
آبگیزی اس خمیزکاغذ الیاف باسیافتی
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تا توجه ته فشمواهای تهدػتآماذه و ؿایل  ،4اثاش ناوع

محیط کاغزػاصی و هیذسودینامییی نیض تاش کااتیونی ؿاذ و

مادة کاتیونی ملشفی تاش ػاشػت آتگیاشی نیاض ؿاایا توجاه

دزمه ؿذ نشمهها مرثش اػت و تشای دػتیاتی ته تهتشین نتیجه،

اػت؛ هما طوس که مـاهذه مایؿاود ،ماواد کااتیونی ػاثة

تایذ ممذاس و نحوة اختال این مواد کنتاشا ؿاود [ .]25تاشای

کاهؾ صما آتگیاشی اص خمیاش ؿاذهاناذ و تیـاتشین کااهؾ

کاهؾ آثاس نامطووب نانوفیثشهای ػاووزضی تاش آتگیاشی ،تایاذ

مشتو ته  CPAMاػت که این موووع ممین اػت ته ػوات

ممذاس ملشف این مواد سا دس حذ کنتاشاؿاذهای تنظایم کاشد

ماهیت دزمه ػاصی و طوا تیـتش صنجیشة پویمشی آکشیلآمیاذ و

[ .]1تا توجه ته اینیه لیمت  CPAMحذود  10تشاتاش نـاػاتۀ

همچنین تاهدزیال ملاشف کام ایان مااده ( 0/07دسكاذ) دس

کاتیونی اػت و تا دس نظش گشفتن ممادیش ملشف تشسػایؿاذه

ممایؼه تا نـاػتۀ کاتیونی ( 1دسكاذ) تاؿاذ؛ اماا نانوفیثشهاا و

دس این تحمیك (ممذاس ملشف نـاػتۀ کاتیونی حذود  15تشاتاش

نشمه های ػووزضی ػثة افضایؾ صما آتگیشی ؿذه انذ .ییی اص

 ،)CPAMتهنظش میسػذ کاستشد نشمههای کاغزػاصی تههماشاه

مـیال فشاینذی اػتفاده اص ناانوفیثش و نشماههاای ػاووزضی،

نانوفیثشهااای ػاااووزضی و  CPAMاص نظاااش التلاااادی نیاااض

کاهؾ ػشػت آتگیشی اص خمیشکاغز اػت که ػوات آ صیااد

توجیهپزیش تاؿذ.

تود ػط ویظة نشمه ها و نانوفیثشهای ػووزضی و آبدوػاتی
تیـتش این مواد نؼثت ته ازیاف زیگنوػووزضی اػت .این مواد تا
لشاسگیشی دس ػط توسی و تین کانااهای ؿثیۀ ازیاف ،ػاثة
کاهؾ ػشػت آتگیاشی و دس نهایات کااهؾ ػاشػت توزیاذ
میؿونذ [ .]24 ،23 ،7تا توجاه تاه ؿایل  ،4افاضایؾ مماذاس
نشمهها ػثة تغییشا

صیادی دس ػشػت آتگیشی نـذه اػت و

ته همین دزیل میتوا گفت تا اػمااا ساهثاشد پایؾاخاتال ،
مانذگاسی نشمهها اص طشیك اتلاا آنها ته ازیاف افاضایؾ و آثااس
نامطووب نشمهها تش کاهؾ ػشػت آتگیشی کاهؾ یافته اػت؛
اما تا افضایؾ ممذاس نانوفیثشهای ػووزضی صما آتگیشی افاضایؾ
ؿذیذی داؿته اػت که این موووع سا میتوا ته آبدوػاتی
و رشفیت جزب آب تؼیاس صیاد نانوفیثشهای ػاووزضی نؼاثت
داد .تثثیشا مـاتهی دس خلوف اثاش ناامطووب نانوفیثشهاای
ػووزضی تش صما آتگیشی دس مطازؼا پیـین نیض گضاسؽ ؿاذه
اػت [ Taipale .]23 ،13 ،2و همیااسا ( )2011اثاش ناوع و
ممذاس  CPAMسا تش دزمهػاصی چناذ ناوع نشماۀ کاغزػااصی
تشسسػاای کشدنااذ و مهاامتااشین ػواماال ماارثش تااش جاازب
پویازیتشوزیات  CPAMتاش ػاط نشماه هاای کاغزػااصی و
کاتیونی کشد آنها سا وص موزیوزی و

دانؼایتۀ ؿااسط CPAM

و مهمتشین ویظگی نشمهها دس ایان صمیناه سا ؿااسط ػاطحی و
سیضػاختاس نشمهها گضاسؽ کشدنذ [ .]25ازثته ؿاشایط ؿایمیایی

جهگیزی 
نتی 
نتایج این تحمیك نـا داد که اػتفادة همضماا نشماه هاا و
نانوفیثشػووزضی تههماشاه ماادة کااتیونی دس مماادیش تهیناه،
ػثة افضایؾ مؼنیداس خواف ممااومتی اص لثیال ؿااخق
مماومت کـؾ ( 44دسكذ) و ؿاخق مماومت تشکیاذگی
( 53دسكذ) و همچناین تهثاود مماذاس نگهاذاسی آب (35
دسكذ) خمیشکاغز تاصیافتی ؿذه اػت .افضایؾ مماومت هاا
ته دزیل تهثود ػط اتلاا تین ازیاف اػت .تا توجه ته آثاس
مطوااوب (تهثااود مماومااتهااا و ممااذاس نگهااذاسی آب) و
نامطووب (افضایؾ صما آتگیاشی) نشماههاا و نانوفیثشهاای
ػووزضی تش تشخی اص خواف خمیشکاغز ،مناػةتشین تیماس
تااشای تهثااود خااواف مماااومتی و رشفیاات نگهااذاسی آب
مشتو ته تیماس ازیاف تاصیاافتی تاا نشماههاا و نانوفیثشهاای
ػووزضی ته همشاه نـاػتۀ کاتیونی تود و کمتاشین افاضایؾ
صما آتگیشی دس نمونه های تیماسؿذه تاا  CPAMمـااهذه
ؿذ .تا توجه ته این نتایج میتوا گفت که اػتفادة همضما
اص نشمه ها و نانوفیثشهای ػووزضی تههمشاه یک مادة کاتیونی
ممااشو تااهكااشفه ،گضینااۀ مناػااثی تااشای تهثااود مماوماات
کاغزهای حاكل اص ازیاف تاصیافتی اػت.
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ABSTRACT
The aim of this study was to enhance the physical and mechanical properties of deinked recycled
paper by using the cellulose nanofibers (CNFs) and obtained fine fibers from pulp refining. The
process was conducted in the presence of a cationic additive including cationic starch (group A), poly
aluminum chloride (group B), or cationic polyacrylamide (group C). The Design Expert software was
used to prepare the experimental design and analyzed the results. The results showed that by using fine
fraction up to 16 wt% and cellulose nanofibers up to 7 wt%) with cationic starch (group A) the tensile
strength was increased almost 44%, burst strength 53%, and water retention value of pulp (WRV)
35%. These values for treated pulp with group B were 41%, 48%, and 22% while, , for treated pulp
with group C were 40%, 42% and 27%, respectively. However, those treatments increased the
dewatering time from pulp and the highest increase in dewatering time was 47% when 16 wt% fine
and 7 wt% cellulose nanofibers were used along with cationic starch. In addition, increasing of
dewatering time for treated pulp with group B and group C were 41% and 30%, respectively. The
evaluation and comparison between different treatments indicated that the treatment of deinked
recycled pulp with group C would be a suitable treatment, due to minimum adverse effect on pulp
drainage time and considerable improvement of dry strengths.
Keywords: Cationic polyelectrolyte, Cellulose nanofibers, Cellulosic fines, Pulp and paper properties.
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