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چکیده

بهرهگیری از پلیمرهای طبیعی و مصنوعی ،میکروذرات و اخیراً نانو ذرات در شیمی پایانه تر کاغذسازی توسعه فراوانی یافته که بهرره-

برداری از مزایای آنها در راستای بهبود کیفیت کاغذهای بازیافتی و ویژگیهای فرایندی آن ،مورد توجره ویرژهایسرت .در حضرور پلیمرر
نشاسته کاتیونی بهعنوان عامل کاهنده بار آنیونی اجزای سوسپانسیون کاغذسازی ،تأثیر ترکیب پلیمر پلی اکریالمید کاتیونی برا نانوبنتونیرت
بر ویژگیهای کاغذ تولیدی از بازیافت کارتنهای کنگرهای کهنه ) (OCCو ماندگاری و آبگیرری آن مرورد ارزیرابی رررار گرفرت .نترای
نشانداد که کاربرد پلی اکریالمید کاتیونی بهتنهایی موجب افزایش شاخصهای مقاومتی ترکیدن ،کشرش و پرارگی کاغرذ شرده و حضرور
نانوذره نیز بهطور معنیداری همگی مقاومتهای مورد پژوهش را ارتقا بخشیده است .نتای میزان آبگیری سامانه مورد بررسی با دسرتگاه
آبگیرنده دینامیکی و ماشین کاغذسازی آزمایشگاهی ،کاهش زمان مورد نیاز را برای تشکیل کاغذ نشان داد .همچنین ،درصد تبدیل مرواد
اولیه به فراورده نهایی (ماندگاری اجزاء) نیز از  %39/7به  %39/7افزایش یافت .این نتای از این نظرر جالرب توجره مریباشرد کره پلری
اکریالمید کاتیونی بهعنوان پلیمری با زنجیره بلند بهتنهایی و بهویژه توأم با نانوذره آنیونی بنتونیت ،توانایی باالیی را در دلمهسرازی اجرزای
سوسپانسیون کاغذسازی ،بهویژه ریزه الیافها که در خمیرکاغذهای بازیافتی سهم باالیی را دارند ،از خرود نشران داد؛ بنرابراین مشرکالت
ناشی از عدم نگهداشت آنها و ورود به چرخه آبهای فرایندی و نهایتاً پساب کارخانه کاهش مییابد.
واژههای كليدی ،CPAM :نانوبنتونیت ،ویژگیهای کاغذ بازیافتی ،ماندگاری ،آبگیری.

مقدمه
کاربرد انواع پلیمرهای طبیعی و سنتزی در صنایع تولیرد
کاغذ و مقوا سابقهای طوالنی داشته و پژوهشهای گسرترده
و دنبالهداری برای بهبود کیفیت فرراورده و همچنرین فراینرد
تولیرد انجرام شرده اسرت ( Jalali Torshizi, et al.,2009,
.)Khorasani et al., 2013( )Rudi et al., 2012( )2010
ازآنجاییکه درصد رابل توجهی از مواد اولیره کارخانرههرای
سازنده کاغذهای بستهبندی در دنیا ،کرارتنهرای کنگررهای

کهنه ( 1)OCCبوده و در کشورهایی نظیر ایران که بره دلیرل
کمبود ماده اولیه لیفی ،ترأمین منرابع برومی از اولویرتهرای
باالی این صنعت محسوب میگردد؛ بنابراین در صورتی کره
بتوان کیفیت محصول تولیدی را به میزان رابل ربولی رسراند،
تقاضرای روزافررزون یکری از مهمترررین کاالهرای راهبررردی
صنعتی پاسرخ داده خواهرد شرد .از مهمتررین راهکارهرای
پیشنهادی برای این منظور ،استفاده از افزودنیهای شریمیایی
1- Old Corrugated Container
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در پایانرره تررر کاغذسررازی اسررت ( Jalali Torshizi, et
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 ،)al.,2009, 2010بهطوریکه کاربرد پلیمرهرای طبیعری از
جنبههای گوناگون ،با گرایش روزافزونی روبروست .افزودن
نشاسته کاتیونی به خمیرکاغذ بازیافتی و بررسی اتصال برین
لیفی مشخص نمود که متصل شدن نشاسته به الیاف بازیافتی
به احیای نقاط اتصال از دست رفته سرح الیراف انجامیرده،
بنابراین ردرت اتصال بین لیفی را افزایش و درنتیجه خواص
مقاومتی کاغذها را تا حد خمیرکاغذ بکر ارتقراء داده اسرت
( .)Howard and Jowsay, 1998همچنین مشاهده شده کره
نشاسته کاتیونی به دلیل دارا بودن گروههای عاملی کراتیونی،
مؤثرتر و رویتر از سایر افزودنیها عمرل کررده و عرالوه برر
نقش تکمیلی در نگهداری مواد دوغاب ،آبگیری را نیز بهبود
میبخشرد ( .)Web, 1998نترای حاصرل از کراربرد پلری-
ساکاریدهای بومی ایران (حاصل از گیاه باریجره) برهعنروان
پلیمر افزاینده مقاومتهای کاغذ بازیافتی از  OCCنیز نشان
داد که اثر کاربرد این بیوپلیمر در بهبرود تمرام ویژگریهرای
مقراومتی معنریدار بروده اسرت ( Jalali Torshizi, et al.,
 .)2010همچنین با کراربرد روش الیرهگرذاری ،اثرر درجره
استخالف در تشکیل چند الیههای پلیمری نشاسته کراتیونی
و آنیونی بر پیوندپرذیری الیراف بازیرافتی  OCCبررسری و
نتای نشان داد که خواص پیوندپذیری برین الیراف ازجملره
استحکام کششی و شاخص مقاومت پیونرد داخلری برهطرور
چشمگیری افزایش یافته است ( .)Rudi et al., 2012نترای
بررسرری مقررادیر مختل ر بیوپلیمرهررای نشاسررته کرراتیونی و
کیتوسان بهعنوان پلیمرهای مقاومت دهنده نیز نشران داد کره
بررا اسررتفاده از  1/4درصررد نشاسررته کرراتیونی و  1درصررد
کیتوسان ،کاهش مقاومتهای کاغذ بر اثرر پریش اسرتخرا
بخشی از پلیمرهای همیسلولزی اولیه الیراف رابرل جبرران
است ( .)Khorasani et al., 2013بهطورکلی امروزه استفاده
از سامانه منفرد پلیمری نشاسته در شیمی پایانه تر ،به آرامی
جای خود را به سیستمهای ترکیبری افزودنریهرا مریدهرد
(.)Web, 1998, Marton, 1996
از طرفی پلیمر پلی آکریالمید کاربرد وسریعی در صرنعت
کاغذسازی بهعنوان مراده کمرک آبگیرنرده 1دارد .برهعنروان
سیستم پلیمری منفررد ،نقرش سرنتی آن بهبرود آبگیرری برا
استفاده از سازوکار پلزنی اسرت ( .)Juntai, 1995مقایسره

بین سیسرتم پلری آکریالمیرد سراده و سیسرتم مرکرب پلری
آکریالمید/بنتونیت در خمیرکاغذ بکرر نشران داد کره مقردار
پلیمر مورد نیاز برای رسیدن به میزان آبگیری مشرخص ،در
حالت مرکب تقریباً نص اسرت (.)Wagberg, et al., 1990
بهمنظور کاهش هدر رفت مواد اولیه فیبری (بهصورت ریرزه
الیاف خردشده) و نیز افزودنیهای غیر فیبری افزودهشده بره
سوسپانسیون کاغذسازی که نهایتاً منجر به کاهش ورود ایرن
مواد آلی به آبهای فرایندی ،کاهش هزینه مواد اولیه فیبری
و غیرفیبری ،کاهش مشکالت آالیندگی پساب و نیز با هدف
کمک به آبگیری بیشتر و سرریعترر از نمرد کاغرذ در حرال
شکلگیری و در نتیجه افزایش سرعت تولید میشود ،کاربرد
سیستمهای پلیمری (یگانه و دوگانه) و نیرز میکررو یرا نرانو
ذرات برررای نگهررداری اجررزای سوسپانسرریون کاغذسررازی
متداول شده است؛ بنابراین با پژوهش پیرامرون ترأثیر ذرات
نانو بههمرراه سرایر پلیمرهرایی نظیرر نشاسرته کراتیونی یرا
پلرریآکریررلامیررد کرراتیونی ) )CPAM2در سررامانههررای
خمیرکاغذی مختل و رصد عملکرد و بهینهسرازی کراربرد
این مواد ،می توان راهکارهرای مناسربی در جهرت افرزایش
مقرردار تولیررد ،بهبررود کیفیررت فررراورده و کرراهش مشررکالت
زیستمحیحی ناشی از پسابهای واجرد آالینردگی زیراد را
ارائه نمود.
فراوانی ،طبیعت تجدیدپذیری و دوستدار محری زیسرت
بودن و ویژگیهای متمایز مکانیکی فراوردههای سلولزی برر
پایرره نررانو ،توجرره زیررادی را برره اسررتفاده از نررانو مررواد در
خمیرکاغذ و کاغذسرازی و دیگرر صرنایع مررتب معحروف
داشته است .البته ،در رابحه با استفاده از مواد و ذرات نانو در
مقیاس تجراری ،چرالش هرایی هماننرد هزینره زیراد ،نبرود
سازگاری بین مواد ،رابلیرت پراکنردگی و مانردگاری پرایین،
تأثیرات منفی احتمالی بر ویژگیها ،بررهمکرنشهرای مضرر
احتمالی بین نانو مواد با سایر افزودنیها و محردودیتهرای
صنعتی و نیز دانش ناکافی در رابحه با استفاده مرؤثر از آنهرا
وجود دارد .باوجوداین ،در طروالنی مردت رحعراً تحقیر و
توسعه در حوزهی نانو مواد نتای مفیدی را به دنبال خواهرد
داشرت ( Shen et al., 2010, Vipul and Chakrabarti
 .)2011امروزه استفاده از ذرات نانو در پایانه تر کاغذسازی
گسترش بسیاری یافته و بیشترین استفاده مربروط بره بهرره-

1 - Drainage aids

2- Cationic Polyacrylamide
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گیری از ذرات نانو سیلیکا و مونت موریلونیت( 1بنتونیرت)2
در پایانه تر کاغذسازی گزارش میگرردد (.)Hubbe, 2005
در این میان ،سامانه ترکیبی نشاسته کاتیونی -سریلیکا روا
گسررتردهای در صررنعت کاغذسررازی دارد ( Rahmaninia,
 .)2011کاربرد میکروبنتونیرت برههمرراه پلری اکریالمیرد در
کاغذسازی از الیاف بکر نیز نشرانداد کره عرالوه برر بهبرود
ماندگاری و آبگیری ،کیفیت شکلگیری ورره کاغذ نیز حفظ
شده است ( Au et al., 1999, Norel et al., 2000, Scott,
 .)1996با عنایت به گستره باالی دسترسی بره منرابع ذرات
معدنی برومی و لرزوم توجره و پرژوهش در زمینره کراربرد
فناوریهای نوین در راستای پاسخگویی به نیازهای صنعت،
محالعه نحوه عملکرد نانو ذرات بنتونیت در ترکیب با پلیمرها
بر بازیافت کاغذهای بستهبندی رهوهای ،هدف ایرن بررسری
میباشد.

مواد و روشها
خميركاغذ
از خمیرکاغررذ تهیررهشررده از کاغررذهای بازیررافتی OCC
کارخانه مهر در استان یزد ،بهعنوان منبع لیفی استفاده و پس
از انرردازهگیررری درجرره روانرری کانررادایی ( )CSF3براسرراس
اسررتاندارد  T227 om35آیرریننامرره  )323 ~( TAPPIو
همچنین  ،)7 ~( pHبرای ساخت کاغذ دستسراز برابرر برا
استاندارد  TAPPI T234 sp-34مورد استفاده ررار گرفت.
نشاسته كاتيوني
نشاسته کاتیونی مورد اسرتفاده در ایرن تحقیر برا منبرع
گیاهی گندم از شررکت بویرا سراز و برا درجره اسرتخالف
( ،3/33 )D.S5رطوبت  7/9درصد ،دمای ژالتینیشردن °C
 pH=9/4 ،94-33و درصد خاکسرتر  3/324درصرد بروده
است .در این پژوهش ،نشاسته کاتیونی بهعنوان ماده تنظریم-
کننده اولیه بار یونی سیستم و به عبارتی بهحردارل رسرانیدن
بار آنیونی اجزای دوغاب ،در مقدار ثابت  1درصد براسراس
وزن خشک خمیرکاغذ استفاده شرد .براسراس دسرتورالعمل
شرکت عرضهکننده محلول نشاسته پس از پخرت محلرول در
1 - Montmorillonite
2 - Bentonite
3- Canadian Standard Freeness
4 - Degree of substitution

آب است؛ بنابراین به منظور آماده سازی آن ،محلول  1درصد
آن را بر روی اجاق الکتریکی به مدت  33دریقه بره آرامری
حرارت داده تا به دمای  33درجه سانتیگراد برسرد .سرپس
در این دما به مدت  33دریقه حرارت داده و درنهایت پس از
خنک شدن تا دمای محی در همان روز مورد استفاده رررار
میگرفت .الزم به ذکر است ،برهمنظرور اجتنراب از تخریرب
ساختار پلیمری نشاسته پختهشده برا گذشرت زمران ،4تهیره
محلول مزبور بهصورت روزانه انجام شد ( Jalali Torshizi,
.)Rudi et al., 2012( )et al.,2009, 2010
3

پلي اكريالميد كاتيوني
پلی اکریالمید کاتیونی بهصورت محلول در آب با میرزان
مواد جامد  24درصد از موجرودی شررکت چروب و کاغرذ
مازندران تهیه و در دو سح کاربرد صفر و  3/2درصد وزن
خشک خمیرکاغذ مورد بررسی ررار گرفت.
نانو بنتونيت
نانو بنتونیت بهصورت پودری شکل بوده و با ابعاد ذرات
عبوری از مش  1433از شرکت فرزان پرودر تهیره شرد .برا
توجه به اینکه ذرات بنتونیرت خاصریت جرذب آب براالیی
داشته و همچنین بهمنظور دالمینهشردن سراختار و عملکررد
بهتر آن و براساس گزارش منابع (،)Mokhtari Gorji, 2012
سوسپانسیون  13گرم بر لیتر آن به مدت  25ساعت بهشدت
هم زده شد .سپس افزودن بنتونیت از سوسپانسیون آمادهشده
و در حال تالطم انجام شد.
نحوه و ترتيب اختالط مواد شيميايي
براساس نوع تیمار و مواد افزودنی مورد مصرف برای هر
تیمار ،ابتدا نشاسته کاتیونی اضافه شد .در گرام بعردی پلری
آکریالمیررد کرراتیونی و در نهایررت نررانو ذره بنتونیررت برره
سوسپانسیون الیاف افزوده شد .اخرتالط نشاسرته کراتیونی و
پلی اکریل آمید در شرای تالطم سوسپانسیون الیاف توسر
همزن دیجیتال و با شدت دور  1333 rpmو با فاصله زمانی
یک دریقه انجام گردید .در آخرین مرحله ،با کاهش سررعت
همزن به  ،933 rpmنانو ذره بنتونیت را به مقدار مرورد نظرر

5 - Retrogradation
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افزوده و پس از گذشت  33ثانیه کاغذهای دستساز حدارل
در  13تکرار ساخته شد.
اندازهگيری ويژگيها
اندازهگیری ویژگیهای کاغذ ،طب استانداردهای آیرین-
نامه  TAPPI1انجام شده است:
گرماژ کاغذ:

T410 om- 98

شاخص کششT494 om- 01 :

شاخص پارگیT414 om- 98 :

شاخص ترکیدن:

T403 om- 97

اندازهگیری ویژگیهای فرایند تولید نیز برابر روشهرای
زیر انجام شد:
زمان آبگیریT221 cm- 99 :
حجم آبگیری برا دسرتگاه  DDJبراسراس دسرتورالعمل
دستگاه

ماندگاری کل

577

نتایج
نتای حاصل از اندازهگیری ویژگیهای فراورده تولیردی
و ویژگیهای مهم فرایندی مورد محالعه در شکلهای  1تا 9
آمده است.
شاخص مقاومت به كشش كاغذهای آزمايشگاهي
شرراخص کششرری کاغررذهای تولیدشررده از بازیافررت
کاغذهای کنگره ای کهنه ،با کاربرد نانوبنتونیرت -نشاسرته
کاتیونی روند افزایشی مالیمی را تجربه نموده؛ به طوری که
فق بین عردم کراربرد و کراربرد  % 3/3نرانوذره ،تفراوت
آماری معنیداری مشاهده شد (شکل  .)1اما حضور پلیمر
 CPAMبرره طررور بررارزی و در تمررامی س رحوح کرراربرد
نانوبنتونیت موجب افزایش مقاومت در برابر کشش کاغرذ
تولیدی گردیده ،به طوری که با توجه به نمودار  1تا بریش
از  % 33موجب افزایش میزان شاخص مقاومت به کشرش
شده است.

وزن شیت نهائی با لحاظ کردن رطوبت
وزن کل مواد اولیه

×133

شکل  -3تأثير سامانه نانوبنتونيت/نشاسته كاتيوني CPAM/بر شاخص كشش كاغذ
____________________________________________

1 - Technical Association of Pulp and Paper Industry

شاخص مقاومت به تركيدن كاغذهای آزمايشگاهي
شاخص ترکیدن کاغذهای بازیافتی که بهعنروان مارال
در کاغذهای کیسه سیمان بسیار حائز اهمیت است ،به طور
معنیداری متأثر از سامانه نشاسته کاتیونی CPAM/وارع
شده و افزایش تحمل نیروی وارده ،پیش از ترکیدن را بره

نمایش گذاشته است (شرکل  .)2امرا کراربرد  CPAMدر

تأثير سامانه پليآكريالميد كاتيوني ...
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تمامی سحوح کاربرد نانوبنتونیرت جهرش چشرمگیری در
مقاومت کاغذ به وجود آورده است؛ بنابراین فراهمسرازی
نقش خنای سازی بارهای آنیونی برای پلیمر کوتاه زنجیرر
نشاسته و وانهادن وظیفه دلمه سازی بر عهده پلیمرر بلنرد

زنجیر  ،CPAMبه جای ایفای هر دو نقش توس نشاسرته
کاتیونی ،به طرور رابرل تروجهی موجرب بهبرود شراخص
ترکیدن شده است.

شکل  -9تأثير سامانه نانوبنتونيت/نشاسته كاتيوني CPAM/بر شاخص تركيدن كاغذ

شاخص مقاومت به پارگي كاغذهای آزمايشگاهي
شاخص پارگی که معرف چغرمگی و سفتی کاغرذهای
بسته بندی و با اهمیت از منظر توانایی جذب تکانشهرا و
ضربات وارده در هنگام حمل و نقل کارتن است و عالوه
بر کیفیت و کمیت پیوندیابی بین الیاف تا حد زیادی ترابع
ویژگی های ذاتی الیاف نیز است  ،تغییرر محسوسری را در
عرردم حضررور  CPAMبررروز نررداده؛ امررا حضررور منفرررد
 CPAMتوانسته افزایش معنری داری را در ایرن شراخص
مقاومتی پدید آورد .بهبود سازوکار دلمه سازی با حضرور
نانو بنتونیت که منجر به توزیع و میرا نمودن تنش برشری
وارده در درون فالک های متراکم و محکرم تشرکیلشرده

میشود ،به طور ملمروس و معنری داری (ترا حردود )%12
شاخص پارگی را ارتقا بخشیده است؛ بنابراین و با وجود
اینکه معموالً کمتر انتظرار مری رود کره شریمی پایانره ترر
کاغذسازی بر این ویژگی مقاومتی ،به سبب تبعیت عمرده
از خصوصیات ذاتی الیاف ،ترأثیر خاصری داشرته باشرد،
بهبود دلمره سرازی خمیرکاغرذ؛ بره ویرژه خمیرکاغرذهای
بازیافتی که سرشار از ریزه الیاف هایی با رابلیت پیوندیابی
ضعی هستند؛ توانسته بر مقاومت به پارگی اثرگذار باشد.
البته موف تر بودن سامانه های دلمه سازی مبتنی بر میکرو
ذرات در مقایسه با سامانه های منفرد پلیمرهای رایر در
پژوهش های دیگر نیز تائید شده است.
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شکل  -3تأثير سامانه نانوبنتونيت/نشاسته كاتيوني و  CPAMبر شاخص پارگي كاغذ

زمان آبگيری در ماشين كاغذسازی آزمايشگاهي
در هنگام ساخت نمونههای کاغرذی ،مردت زمران الزم
آبگیری از خمیرکاغذ نشران مریدهرد کره سرامانه نشاسرته
کاتیونی /نانوبنتونیت هیچگونره ترأثیر معنریداری برر زمران
آبگیررری نداشررته ،امررا کرراربرد  CPAMبررهتنهررایی بررهطررور
معنیداری و در حدود  3درصد زمان مذکور را کراهش داده

و سحوح مختل مصرف نانوبنتونیت نیز روند کاهشی زمران
را تشدید نموده است تا جائیکه در زمران آبگیرری بریش از
 15درصد کاهش ر داده است (شکل  .)5اثر ایرن سرامانه
در بهبود آبگیری میتواند حاصل اجتماع نرمرههرا و الیراف،
کاهش سحوح جانبی آب دوست اجزا ،فشرده شدن دلمههای
تشکیل شده و کاهش رابلیت نگهداری آب آنها باشد.

شکل  -3تأثير سامانه نانوبنتونيت/نشاسته كاتيوني و  CPAMبر زمان آبگيری از خميركاغذ

حجم آبگيری در دستگاه آبگيری ديناميکي ()DDJ
مقایسه حجم آبگیری شده با دستگاه  DDJدر تیمارهای
مختل نیز نشان میدهد ،افزودن پلیمرر  CPAMبرهتنهرایی
حجم آبگیری را به طور بارزی افزایش داده و اضافه نمرودن
نانو بنتونیت نیز این افزایش را تشردید نمروده؛ امرا ارتقرای
سح کاربرد نانوذره مزبور تأثیر محسوسی بر ویژگی مرورد

بحث برجرای نگذاشرته اسرت .الزم بره ذکرر اسرت کره در
تیمارهای فارد  CPAMنیز ارتقرای سرح کراربرد نرانوذره
مزبور تأثیر محسوسی بر ویژگی مورد بحرث نداشرته اسرت
(شکل  .)4البته استداللهرای ارائرهشرده در ویژگری زمران
آبگیری در این مورد نیز رابل طرح است.

تأثير سامانه پليآكريالميد كاتيوني ...
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شکل  -5تأثير سامانه نانوبنتونيت/نشاسته كاتيوني و  CPAMبر حجم آبگيری از خميركاغذ
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شکل  -6تأثير سامانه نانوبنتونيت/نشاسته كاتيوني و  CPAMبر ماندگاری كل خميركاغذ

درصد ماندگاری اجزای سوسپانسيون
محرراب شررکل ( ،)9کرراربرد سررامانه نشاسررته کرراتیونی/
نانوبنتونیت افزایش در میزان ماندگاری کل سیستم را بههمرراه
داشته که حضور  CPAMمیزان افرزایش را شردت بخشریده،
بهطوریکه در باالترین سح کاربرد نرانوذره ،تفراوت آمراری
معنیداری را در میرزان مانردگاری پدیرد آورده؛ ترا جائیکره
حدود  2درصد بر میزان ماندگاری کل و بره عبرارتی کراهش
اتالف مواد افزوده است .افزایش انردک مانردگاری در فقردان
حضور  ،CPAMمرهون اثرر فرالککننردگی نرانوذره آنیرونی
بنتونیت و ررارگیری آن برهعنروان ذره حرد واسر و مجتمرع
سازنده دلمههای ریزتر تشکیلشده به کمک نشاسرته کراتیونی
از اجزای با بار آنیونی سوسپانسیون کاغذسازی است؛ بنابراین
با تشکیل فالکهای درشتتر که با حضرور  CPAMتشردید

میگردد و به دام افتادن اجزای ریز سوسپانسریون نظیرر ریرزه
الیاف که در خمیرکاغذهای بازیافتی بهفراوانری یافرت شرده و
بهراحتی از منافذ توری ماشین کاغذ عبور کررده و مشرکالت
متعددی را پدید میآورند؛ نر تبدیل مواد اولیره بره فرراورده
نهایی کاغذی باالتر میرود.

بحث
با عنایت به نیاز کشور به انواع درجات کاغذ و همچنرین
کمبود منابع لیفی ،تالش در راستای کاربرد و مدیریت بهینره
منابع موجود با روشهای مختل نظیر بهبود کیفیت فرراورده
تولیدی و بهسازی فرایند در راستای ارتقای بهرهوری تولید،
باید هدف پژوهشهرای تقاضرامحور رررار گیررد؛ بنرابراین
نتیجهگیری این پژوهش که در این راستا طراحی گردیده ،به-
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صورت زیر ارائه میگردد.
الف) تأثير سامانه پليمری بر ويژگيهای كاغذ بازيافتي
مقاومتهای کاغذ مهمترین شاخص ارزیابی در کاغرذهای
بستهبندی محسوب میگرردد .در حالرت کراربرد نرانوذره برا
نشاسررته کرراتیونی و برردون حضررور پلرریاکریالمیررد کرراتیونی،
شاخصهای مقاومتی کشش و ترکیدن کاغرذ کره کرامالً ترابع
نحوه شکلگیری و پیوندیابی شبکه الیاف است؛ بهطور برارز و
معنیداری افزایش مییابد؛ بنابراین و با توجه به گستره کاربرد
پلیمر طبیعی نشاسته کاتیونی در صنایع کاغذسرازی ،برهویرژه
بازیافت کاغذ بهعنوان پلیمر مقاومت خشک کاغذ از طرفری و
بومی ،ارزان و در دسترس بودن ماده معدنی بنتونیت از طرفری
دیگر ،میتوانرد برهعنروان سرامانهای مناسرب بررای ارتقرای
ویژگیهای کاغذهای بستهبندی تولید داخل مورد استفاده ررار
گیرد .همچنین ،حضور همزمان کوپلیمر بلند زنجیره اکریالمیرد
کاتیونی برا سرامانه نانوبنتونیرت -نشاسرته کراتیونی ،ارتقرای
معنیدار و چشمگیری را در تمامی سحوح کاربرد نرانوذره بره
وجود میآورد .بهحدارل رسانیدن بار منفی موجود بر سرحوح
اجررزای سوسپانسرریون کاغذسررازی ،مررورد تأییررد و تأکیررد
پژوهشهای بسیاری بروده کره از ایرن رهگرذر و برهواسرحه
فراهمسازی شرای عمل ،کارایی پلیمرهای افزودهشده پیآیند
را بهطور بارزی ارتقا میبخشرند .بردینصرورت کره CPAM
افزودهشده بجای خنایسازی بارهای آنیونی که پیشتر توسر
پلیمر شاخهدار نشاسرته کراتیونی انجرام شرده اسرت؛ صررف
دلمهسازی و پلزنی بین الیاف ،نرمهها و دیگر مرواد کلوئیردی
معل (بهویژه در سیستمهای کاغذسازی واجد سرحوح براالی
نرمه نظیر بازیافت  )OCCدر سوسپانسیون شده و شکلگیری
مناسب و پیوندیابی بهتر الیراف را موجرب مریشروند .سرپس
نانوبنتونیت پیآیند موجب نزدیکی و تراکم فالکهای تشرکیل
و تقویتشده با پلیمر بلنرد زنجیرره  CPAMشرده و افرزایش
چشمگیر بروز یافته در مقاومتها را سبب میگرردد .کراربرد
سامانه میکروبنتونیت CPAM/در خمیرکاغذ رنگبریشده کراه
گندم ،بهبود ویژگیهای مقاومتی توأم با آبگیری و مانردگاری
بهتر را نشان داده است (.)Jin et al., 2003
ب) تأثير سامانه پليمری بر ويژگيهای فرايند توليد
بهرهوری تولید تابع سرعت و میزان تولیرد اسرت کره در
ماشین کاغذ ،میزان آبگیرری از سوسپانسریون خمیرکاغرذ و
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درصد تبدیل ماده اولیه ورودی به فراورده کاغذی خروجری
از فرایند ،مهمترین فاکتورهای تعیینکننرده میرزان ارتصرادی
بودن واحد تولیدی بهشمار میآیند ،که در سیستمهای مبتنی
بر کاربرد زیسرتتروده و همچنرین مرواد شریمیایی ،مسرائل
زیست محیحی نیز حائز اهمیت هستند .سامانه نانوبنتونیرت-
نشاسته کاتیونی در همگی سحوح مورد محالعره ترأثیری برر
مدت زمان الزم برای آبگیری از سوسپانسیون خمیرکاغذ در
شرای آزمایشگاهی نداشرته ،امرا حضرور  CPAMحردارل
حدود  %3زمان آبگیری را کاهش و با افزایش سح کراربرد
نانوبنتونیت ،به طور پیوسته زمان آبگیرری کراهش مرییابرد.
رصد حجم آبگیری بهوسیله دستگاه آبگیری دینرامیکی نیرز
مؤید سرعت باالتر خرو آب با کاربرد سرامانه پیشرنهادی
است که مزیت برجستهای در رابلیت افزایش سررعت تولیرد
ماشین کاغذ است .افزایش (حدود  )%4در سررعت آبگیرری
از خمیرکاغذهای الیراف کراه گنردم برا اسرتفاده از سرامانه
سیلیکا CPAM/و میکروبنتونیت CPAM/نیز مشاهده شده
که در مقایسه با خمیرکاغذهای الیاف چروبی کمترر گرزارش
گردیده است (.)Vishtal et al., 2011
با افزایش میزان آبگیری ،ثابت مانردن سرح مانردگاری
اجزای ورودی به ماشین در کیک کاغذ نهایی و حتی ارتقای
آن ،بسیار ارزشمند است که نتای پرژوهش حاضرر افرزایش
ماندگاری و در نتیجه خرو کمتر مواد اولیه آلی و آلرودگی
پائینتر پساب و محی زیست را نیز دربرر دارد ( Li-zheng,
 .)and Hui-feng, 2010افررزایش در مانرردگاری کررل و
ماندگاری پرکنندهها در حضور  CPAMدر کاغذهای چرا
و تحریر نیز گزارش گردیده اسرت (.)Vishtal et al., 2011
بهطوریکه تشکیل فالکهای بیشتر و متراکمترر ،عرالوه برر
فراهمسازی فضای بازتر برای خرو آب و همچنرین کمترر
شدن سرح ویرژه تمراس ( )Jin et al.,2003اجرزا برا آب
به واسحه متراکمشدن ذرات با یکدیگر ،انسرداد کمترر منافرذ
توریهای ماشین را نیز درپی داشرته ،در نتیجره عرالوه برر
سهولت و سرعت باالتر آبگیری ،نیاز کمتر بره تمیزسرازی و
تعمیر و نگهداری توریها را نیز نوید میدهد.

منابع مورد استفاده
-Au, C. O., Johansson, K., Thorn, I., 1999. Applications
of Wet End Paper Chemistry, Chapter 2, The Use of

... تأثير سامانه پليآكريالميد كاتيوني

-Mokhtari Gorji, M., 2012. The effects of Bentonite
Nanoparticle on CMP pulp properties, M.Sc. Thesis,
Shahid Beheshti University.
-Norell, M., Johansson, K., Persson, M., 2000.
Papermaking Science and Technology, Book 4,
Papermaking Chemistry, Chapter 3, Retention and
Drainage , Finland, Fapet Oy.
-Rahmaninia, M., Mirshokraei, S. A., Ebrahimi, Gh.and
Mohammad Nazhad, M., 2011. Effect of Cationic
Starch-Nanosilica System on Retention and
Drainage of Washed OCC Pulp. Journal of Forest
and Wood Products (JFWP), Iranian Journal of
Natural Resources, Vol. 64, No. 1, pp.15-22.
-Rudi, H.R., Ebrahimi, G., Hamzeh, Y., Behrooz, R.,
and Mohamad nazhad, M., 2012. The Effect of
Degree of Substitution of Cationic Starch on Multilayer Formation of Ionic Starches in Recycled
Fibers. J. Polym. Sci. Technol, Vol. 25, No. 1, 1118.
-Scott, W., E., 1996. Principles of Wet End Chemistry,
Chapter 15, Colloidal Aspects of Retention and
Drainage, Tappi Press, 111-134.
-Shen, J., Song, Zh., Qian, X., Yang, F., and Kong, F.,
2010. Nano fillers for Papermaking Wet End
Applications, BioResources 5(3), 1328-1331.
-Vipul, S. C., and Chakrabarti, S. K., 2011. Use of
Nanotechnology for High Performance Cellulosic
and Papermaking Products, Cellulose Chemistry and
Technology Journal.
-Vishtal, A., Rousu, P., Hultholm, T., Turku, K.,
Paananen, P., and Käyhkö, J., 2011. Drainage and
retention enhancement of a wheat straw-containing
pulp furnish using microparticle retention aids.
BioResources 6(1), 791-806.
-Wagberg, L., Zhao, X., Fineman, I., 1990. “Effects of
retention aids on retention and dewatering of wheatstraw pulp” TAPPI Journal 73(4), 177-182.
-Web J. L., 1998. Comparision of dry strength additives
on paper parameters. TAPPI Journal, Vol. 84(10).

592

Retention and Drainage Aids in Wet End, Blackie
Academic & Professional.
-Howard, R. C., and Jowsay, C. J., 1989. Effect of
cationic starch on the tensile strength of paper, J.
Pulp & Paper Science 15 (6): J225.
-Hubbe, M. A., 2005. Emerging technologies in wetEnd Chemistry, Chapter 2: Nanotechnology in the
Wet End, Pira International Ltd, 91 pp.
-Jalali Torshizi, H., Jahan- Latibari, A., Mirshokraei,
S.A., Faezipour, M.M., 2009. Investigation on the
performance of cationic starch and CMC addition on
strength properties of fluting paper produced from
OCC, Pajouhesh & Sazandegi No 81 pp: 69-76.
-Jalali Torshizi, H., Mirshokraie, S.A., Faezipour, M.,
Hamzeh, Y., Resalati, H., 2010. Application of
Galbanum Gum Polysaccharide as a Natural
Polymer to Improve Dry Strength Properties of
Recycled Papers Obtained from Old Corrugated
Cartons. J. Polym. Sci. Technol. Vol. 23, No. 4, 345353.
-Jin, W., Kefu, C., Chuanshan, Z., Fushan, C., 2003.
The Performance of Cationic Polyacrylamide/
Bentonite Microparticle System as Drainage and
Retention Aids. Paper Science & Technology
Journal, (6).
-Juntai, L.1995. Cationic polyacrylamide as a drainage
aid in mechanical pulp, Tappi J. 78(4): 149-154.
-Khorasani, Z., Hamzeh,Y., Ashori, A., and Azadfallah,
M., 2013. Effect of Cationic Starch and Chitosan on
Dry Strength of Bleached Pulps Made of PreExtracted and Non-Extracted Bagasse. J. Polym. Sci.
Technol. Vol. 25, No. 5, 383-392.
-Li-zheng, S., Hui-feng, Z., 2010. Study of
CPAM/Bentonite microparticle retention system on
reducing pollution load of papermaking white water.
2nd conference on environmental science and
information application technology, Hangzhou,
China.
-Marton, J., 1996. Dry strength additives in paper
chemistry (J.C. Roberts, Ed.) 2nd edn., Chapman &
Hall, London, p. 83.

483

Iranian Journal of Wood and Paper Science Research Vol. 29 No. (3), 2014

Effect of cationic poly acrylamide - nano bentonite system on retention,
drainage and properties of recycled paper from OCC
H. Jalali Torshizi1*, S. Zare Bidoki2, O. Ramezani3 and H. Rudi3
1*- Corresponding author, Assistant Professor, Department of Cellulose and Paper, Faculty of New Technologies
Engineering. Shahid Beheshti University, Tehran, Iran, Email: H_Jalali@sbu.ac.ir
2-M.Sc., Student, Department of Cellulose and Paper, Faculty of New Technologies Engineering. Shahid Beheshti
University. Tehran, Iran
3- Assistant Professor, Department of Cellulose and Paper, Faculty of New Technologies Engineering. Shahid
Beheshti University, Tehran, Iran
Received: Feb., 2013

Accepted: June, 2014

Abstract
Bio and synthetic polymers; micro and recently nano particles have been applied in wet end
section of papermaking industry. Very special attention is focused toward their advantages for
controlling the process variables and improving the product quality made from recycled papers.
In the presence of cationic starch polymer as an anionic trash reducer in the pulp slurry, the
effects of cationic polyacrylamide (CPAM)-bentonite nanoparticle complex on retention,
drainage and paper properties made from old corrugated container (OCC) was evaluated. The
results showed that addition of CPAM polymer individually enhanced burst, tensile and tear
strength indices. The application of nano bentonite following CPAM has significantly increased
all of mentioned pulp and paper properties. Dewatering rate analysis by Dynamic Drainage Jar
and laboratory handsheet maker revealed that the time for the paper manufacturing can be
reduced. Moreover, raw material to final product ratio (total retention) increased from 96.7%
up to 98.7%. Long chain cationic polyacrylamide shows high capability as the flocculation of
papermaking ingredients, individually and particularly in combination with nano bentonite,
especially for fines which is a high portion in the recycled pulps. Thus the problem resulting
from not retaining sufficient ingredients and the pollution load of the paper mill effluent will be
reduced.
Key words: CPAM, nano-bentonite, recycled paper properties, retention, drainage.

