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کاربرد الياف معدني پشم سنگ بر ویژگيهای مقاومتي و
ماندگاری خمير کاغذ NSSC
 حسین جاللی ترشیزی؛ استادیار ،گروه فناوری سلولز و کاغذ ،دانشکدۀ مهندسی فناوریهای نوین ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 فریبا خلیلی نفتچالی؛ کارشناس ارشد ،گروه فناوری سلولز و کاغذ ،دانشکدۀ مهندسی فناوریهای نوین ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران
 حسین کرمانیان؛ استادیار ،گروه فناوری سلولز و کاغذ ،دانشکدۀ مهندسی فناوریهای نوین ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران

چکیده
رشد مصرف کاغذ و کمبود منابع لیفی ،راهکارهای متنوعی را برای تأمین ملزومات ضررورت بشیریدا ا؛ر

و کراربرد الیراف

معدنی در این زمینه ،روشی نوین و رو به رشد ا؛  .بنابراین در این پژوهش و با هدف کاهش نیاز به الیاف گیراهی ،کراربرد ن
در ؛امانه کاغذ؛ازی برر؛ی گردید .کاربرد الیاف معدنی پیم ؛نگ در ؛طوح صفر 20 ،10 ،و  30درصرد برههمرراا  1درصرد
نیا؛تۀ کاتیونی در خمیر کاغذ  NSSCبر مقاوم های کاغذ د؛ ؛از نزماییگاهی (  60گرم بر مترر مربرع  ،مانردگاری الیراف
معدنی و ماندگاری کل دوغاب نیا داد که جایگزینی و افزایش ؛هم الیاف پیم ؛نگ بهعل

قابلی

ایجاد اتصاالت ضعیفترر

در مقایسه با پیوندهای بین لیفی الیاف لیگنو؛لولزی ،موجب کاهش شاخصهای مقاومتی وابسته به پیوند ،نظیر کیش و ترکید
میشود در باالترین ؛طح افزود  ،بییترین کاهش مقاومتی میاهدا شد .الیاف پیم ؛نگ بهعل
حدی ؛بب افزایش شاخص مقاوم
بر افزایش ناشی از مقاوم

طول و مقاوم

ذاتی بییتر ،تا

به پارگی شد ،اما در ؛طح جایگزینی  30درصد و به؛بب برتری کاهش مقاوم

پیونردی

ذاتی الیاف معدنی ،کاهش شاخص پارگی کاغذ را در پی داش  .ایجاد شبکۀ درهمرفتۀ الیراف نلری-

معدنی در حین شکلگیری کاغذ ،ماندگاری الیاف پیم ؛نگ و ماندگاری کل را افزایش داد ،اما تفاوت نمراری معنریداری برین
؛طوح  20و  30درصد الیاف پیم؛نگ میاهدا نید .بنابراین و با توجه به اف

شدید مقاوم هرا ،؛رطح بهینرۀ جرایگزینی 20

درصد الیاف پیم ؛نگ در خمیر کاغذ  ،NSSCشایا گزارش ا؛  .افزایش ماندگاری عالوابر مزایای فنی و اقتصادی ،بهطرور
غیرمستقیم از جنبههای زیس محیطی همچو کاهش مواد جامد نلی معلق در نبهای فرایندی ،؛رهول
کاربرد کمتر منابع الیاف گیاهی و جنگلها ،نیز حائز اهمی

فراینردهای تصرفیه و

ا؛ .

واژگان کلیدی :الیاف معدنی ،خمیر کاغذ  ، NSSCماندگاری ،ویژگیهای مقاومتی کاغذ.
 نویسنده مسئول ،تلفن ،09128917627 :دورنگار01142455003 :

Email: H_Jalali@sbu.ac.ir
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حتی میتوانند موجب بهبود مقاوم ها بره میرزا میرابه

مقدمه
و ویژگری کاغرذهای

کاربرد  CPAM1شوند .افزایش کاربرد الیاف مزبور تا 50

تأثیر ؛ه فاکتور مراد خرام لیگنو؛رلولزی،

درصد ،عالوابر تأمین ویژگیهای مطلوب ،در مقایسه برا

نحو فراوری و کاربرد افزودنیهرا قررار دارد .برهمنظرور

و نیز نهارپرذیری

کاغذ ،فراورداای چند؛ازاای ا؛
متداول تح

کربنات کلسیم و تالک ،؛بب مقاوم

کاغذ و فرایند تولیرد ،اجرزای کاغرذ؛رازی

بییتر ،و البته مانردگاری کمترر ویسرکرها در مقایسره برا

نیازمنررد تیمررارهررای مکررانیکی و شریمیایی در پایانررۀ تررر

پرکننررداهررای شررد [ .]2نتررای

نزماییررگاهی و صررنعتی

کاغذ؛ازیاند تا برای ار؛ال به ماشین کاغذ نمادا شروند.

کاربرد الیاف معردنی در کاغرذهای بسرتهبنردی و تسر

بهبود کیفی

اگر در ؛اخ

کاغذ فقط از الیاف گیاهی ا؛رتفادا شرود،

از تأثیرپرررذیری چیرررمگیر

الینرررر کرافر ر  ،حکایر ر

مرینیرد.

مقاوم ها ،صافی ؛طح ،رنگ و ماتی کاغذ دارد حتی با

بنابراین تولیدکنندگا کاغذ بنا به نیاز و در هنگرام نمرادا-

کاهش بیش از  10درصد گرماژ ،پی نمایی نیرز ایجراد

؛ازی ،الیاف گیاهی را برا انروام مشتلفری از افزودنریهرا

نید [ .]3افرزود الیراف نلومینو؛ریلیکات برا قطرر 2-5

ترکیب میکنند .کاربرد پرکننداهای معدنی در کاغرذهای

میکرومتر به خمیر کاغذ و تأثیر ن برر مقاومر  ،مراتی و

که از لحاظ ریش شنا؛ری ،اغلرب

براقی کاغذ [ ]5 ،4و نیز تولیرد کاغرذ عرایق حرارتری در

پودریاند و ابعرادی بسریار ریزترر از الیراف دارنرد و در

کاغذ؛ازی متداول نیز برر؛ی شد [ .]6همچنرین معرفری

مقایسه با الیاف در حین کاغذ؛رازی ،مانردگاری کمترری

و

تنها دامنۀ محدودی از خواص کیفری برهد؛ر

مشتلف متداول ا؛

در فراورد درحال شکلگیرری دارنرد ،قابلیر

تیرکیل

پیوند با یکدیگر و با الیاف را ندارنرد و در نتیجره ؛ربب

و مقایسۀ کاربرد الیراف وال؛رتونای  ،گرچ ،برو؛ری
ا؛پیوالی

در کاغذ؛ازی بهمنظور جلوگیری از تشریرب

جنگلها و کاهش هزینههای تولید برر؛ری شردا ا؛ر

کاغرذ مریشروند .بریتردیرد اگرر مرواد

[ .]7نتررای برر؛رری تررأثیر الیرراف ویسررکرهای ؛ررولفات

غیرفیبری بهجای ؛اختار دانهای ،دارای ؛راختاری لیفری

کلسیم همراا با کربنات کلسیم ر؛روبی برر ویژگریهرای

درهمرفتگری برا الیراف کاغرذ را خواهنرد

کاغذ نیا داد که مقدار خاکستر ،ویژگریهرای نروری و

مقاومر هرا کمتررر خواهررد بررود .نتررای

مقاومر هررایی نظیررر کیرش ،پررارگی و ترکیررد بهبررود

کاهش مقاوم
باشند ،قابلی
داشر

و افر

پژوهشها و کاربردهای متعدد صنعتی برر برترری الیراف

مییابد[ .]8تأثیر میزا پاالیش ،درصرد الیراف ؛ریلیکات

معدنی در مقایسه با پرکننداهای معدنی اذعا دارد .مرلالا

نلومینیررروم و عامرررل پراکنررردا؛ررراز در خمیرررر کاغرررذ

کاربرد الیاف معدنی بهعنوا جایگزین الیراف گیراهی در

؛وزنیبرگا بر ویژگیهای پراکندا؛ازی و مقاوم های

چندین واحد کاغذ؛رازی نیرا داد کره الیراف معردنی
قابلی

جایگزینی همرراا برا ویژگری منا؛رب در کاغرذ،

[ .]9کراربرد وال؛رتونای

کاغذ نیز برر؛ری شردا ا؛ر

اصالحشدا در خمیر کاغذ جوهرزداییشدا بررای تولیرد
2

3

نلودگی زیس محیطی کمتر و هزینۀ کمتر مرواد اولیره را

کاغذ روزنامه ،؛بب کاهش  CODو  BODنب ؛رفید،

دارند [ .]1کاربرد الیاف ویسکر گچ در تولیرد کاغرذهای

کاهش کراربرد و اترالف الیراف و نیرز صررفهجرویی در

بستهبندی صنعتی فاقد پرکنندا نیا داد ویسکرهای گرچ

1. Cationic Poly Acrylamide
2. Chemical Oxygen Demand
3. Biological Oxygen Demand

کاربرد الیاف معدنی پشم سنگ بر ویژگیهای مقاومتی و ماندگاری خمیر کاغذ

هزینهها و در عینحال کاهش مقاومر هرای کاغرذ شرد
[ .]10پژوهشهای کاربردی در زمینرۀ ا؛رتفادا از الیراف
معدنی برهحردی گسرترش یافتره کره از الیراف م رر و
خطر؛ازی نظیر پیم شییه ا؛تفادا و راهکارهایی بررای
رفع ویژگیهای نرامطلوب ن گرزارش شردا کره تیمرار
حرارتی الیاف شییه ،پاالیش الیاف گیاهی و کاربرد مرواد
خیک برای بهبود چیرمگیر مقاومر هرا از ن

مقاوم
جمله ا؛
پرر

[ .]11در این میا  ،الیاف معدنی پیرم ؛رنگ

از ذوب ؛رررنگ بازالرر

؛انتیگراد و ؛پ
بهد؛

(دمرررای  1400درجرررۀ

تبدیل به الیافی برا قطرر  8میکررو ،

مرینینرد .نقطرۀ ذوب ایرن الیراف  1000درجرۀ
و در نتیجه کاربرد عایق حرارتی دارنرد.

؛انتیگراد ا؛

مقایسۀ عایقهای تولیدی از مواد مشتلف از منظر محریط
انسا نیرا داد کره برهلحراظ امکرا

زیستی و ؛الم

ایجاد خطر برای ؛الم  ،پیم ؛نگ کمترین مشراطرات
را دارد [ .]12ا؛تفادا از الیاف معدنی در کاغذ ،عرالوابرر
صرفهجویی در مصررف منرابع الیراف گیراهی ،برهعلر
؛اختار لیفی و میرابه الیراف گیراهی ،افرزو برر کراهش
مقاومتی کمتر ،بهعل

طول زیاد ،؛بب بهبود مقاوم

بره

پارگی میشود [ ]2 ،1و از طرفی نیز کاغذ عایق حرارتری
با قابلی

ا؛تفادا در بسرتهبنردی مرواد غرذایی (برهویرژا

غذاهای گرم و نیز صرنع
دکوراتیو را بهد؛
محریط زیسر

؛راختما برهعنروا کاغرذ

میدهد .همچنرین الیراف معردنی برا

؛رازگارند و از نظررر ممانعر

حرارترری،

صوتی و بیولوژیک نیز بسیار منا؛باند .بنابراین در ایرن
پژوهش جرایگزینی بشیری از الیراف گیراهی برا الیراف
معدنی ،که بهوفور و با قیمر

منا؛رب در ایررا وجرود

دارد و راهی جدید در برابرر صرنایع کاغذ؛رازی کیرور
خواهد گیود ،بر مانردگاری و نبگیرری و ویژگریهرای
کاغذ برر؛ی شد.
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مواد و روشها
آمادهسازی مادۀ اولیه
خمیرکاغرذ ؛رولفی

1

خنلری نیمرهشریمیایی ( NSSC

تهیهشدا از کارخانه چوب و کاغذ مازندرا (بازدا 78
درصد و  pHتقریبی  ، 6/5تا ر؛ید به درجۀ روانری
 300 25 ml CSF2بررا ا؛ررتفادا از کوبنررد

Valley

 Beaterپاالیش و برا الرک مرش  400نبگیرری شرد.
الیاف معدنی تولیدی شرک

پیم ؛نگ ایررا (شرکل

 ، 1دارای رنگ قهواای و از نظر شیمیایی خنلی ا؛
و تعلیق نبی حاصرل از شسر وشروی الیراف ن نیرز
خنلری ترا کمری ا؛ریدی ا؛ر  .الیراف مررذکور دارای
میررانگین طررول و قطررر الیرراف بررهترتیررب  3000و 8
میکرو بودا و دانسیتۀ ن نیرز در محردود (Kg/m3

 100گزارش گردیردا ا؛ر  .ننرالیز شریمیایی و مرواد
تیکیلدهند پیم ؛نگ مزبور عبارتند از46 SiO2( :
درصد 14 Al2O3( ،درصرد 1/5 TiO2( ،درصرد ،

 7/5 Fe2O3+FeOتا  8درصرد 18 CaO ،درصرد و
 10 MgOدرصد .الیاف پیم ؛نگ تمیرز و عراری از
ناخالصی بهمدت  24؛راع
؛پ

در نب خیسراندا شرد و

در همز ( 1500دور در دقیقه در طی  5دقیقه

پراکندا و در چهار ؛طح  20 ،10 ،0و  30درصرد بره
خمیر کاغذ اضرافه شرد .کنتررل ابعراد الیراف پر
همزد نیز صورت گرف
؛پ

از

که حاکی از نبود تغییر بود.

نلوم (کاهند بار ننیونی بهمقدار  0/4درصرد و

در نهای ر

مرراد مقاوم ر

خیررک نیا؛ررتۀ کرراتیونی،

پشتررهشرردا در دمررای  85-90درجررۀ ؛لسرریو

کرره

بهصورت روزانه نمادا میشد ،به میزا  1درصد و برا
فاصلۀ زمانی  1دقیقه به دوغاب در حال تالطم افزودا
1. Neutral Sulfite Semi Chemical
2. Canadian Standard Freeness
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ا؛تاندارد  TAPPI T205 SP-02کاغرذهای

اندازهگیری ویژگیهاا :انردازاگیرری و محا؛ربۀ

د؛ ؛از با وز پایرۀ  60گررم برر مترر مربرع در 10

ویژگیها مطابق با جدول  1و روابرط  1و  2صرورت

کره تیمرار

گرفته و در محا؛بۀ درصد مانردگاری الیراف معردنی،

شاهد فاقد هر گونه افزودنی بود و تیمار ؛رطح صرفر

میزا خاکستر اولیرۀ الیراف خمیرر کاغرذ  NSSCنیرز

درصد نیز فقط نلوم و نیا؛رتۀ کراتیونی (فاقرد الیراف

لحاظ شدا ا؛ .

تکرار تهیه شد (شکل  . 2شرایا ذکر؛ر

معدنی داش .

شکل  .2کاغذ دستساز حاوی الیاف معدنی

شکل  .1الیاف پشم سنگ تهیهشده پیش از تمیزسازی

جدول  .1اندازهگیری ویژگیهای خمیر کاغذ و کاغذ و استانداردهای مربوط
پاالیش خمیر کاغذ
شاخص ترکیدن

درجة روانی
شاخص کشش

T200 sp-01
T403 om- 97

()1

T227 om-99
T494 om- 01

گرماژ کاغذ
شاخص پارگی

T410 om-02
T414 om- 98

× 100
()2

× 100

بررای تحلیرل نمراری از نررمافرزار  SPSSو بررای

خمیر کاغرذ  NSSCبرا جرایگزینی الیراف معردنی پیرم

مقایسۀ میانگینها و گروابندی ننهرا از نزمرو دانکرن

پیونردیابی برین لیفری،

ا؛تفادا شد.

؛نگ و برهدلیرل کراهش قابلیر
مقاوم

کییی کاهش مییابد و با افزایش ؛رهم الیراف

معدنی ،کاهش معنیدار پیو؛تهای را در مقاوم

کییری

نتایج و بحث

کاغذ د؛ ؛راز پدیرد مرینورد .جرایگزینی  10درصرد

شاخص مقاومت کششی

الیاف گیاهی با الیاف معدنی در ح ور نیا؛رتۀ کراتیونی

مقاوم

کییی بره مسراح

؛رطح پیونرد و مقاومر

پیوندی بین اجزای دوغاب خمیر کاغذ بسرتگی دارد .در

و نلوم نسب
مقاوم

به تیمار شراهد ،؛ربب بهبرود غیرمعنریدار

کییی شدا ،امرا مقرادیر بییرتر کراربرد الیراف

کاربرد الیاف معدنی پشم سنگ بر ویژگیهای مقاومتی و ماندگاری خمیر کاغذ
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معدنی کاهش شاخص کیش را به ؛طوحی پرایینترر از

مقایسه با کربنات کلسیم ،؛بب کاهش روشنایی ،افزایش

(شرکل  . 3شرایا ذکرر

ماندگاری و افرزایش چیرمگیر شراخصهرای کییری،

که جایگزینی  30درصد الیاف خمیر کاغرذ NSSC

پارگی و ترکیرد کاغرذ مریشرود [ .]13بنرابراین الیراف

با الیاف معدنی ،به کاهش کمتر از  20درصدی شراخص

معدنی برای کاربردهای نیازمند روشنی ،منا؛ب گرزارش

کیش در ح ور نیا؛ته و نلوم منجر شدا ا؛  .مررور

نید .همچنین کاغذ تولیدی از مشلوط الیاف پهرنبرگرا

نمونۀ شاهد در بر داشرته ا؛ر
ا؛

دیگررر پررژوهشهررا و مقایسررۀ ویژگرریهررای کاغررذهای
؛اختهشدا از وال؛تونای
کرره بررا عنایر
وال؛تونای

برره ماهیر

و الیاف معدنی وال؛تونای

نسب

یا ا؛پیوالی

به کاغرذ

و کربنات کلسریم ،نیرا دادا

واجد درصد میابهی از پرکننداهرای کربنرات کلسریم و

لیفرری و طررول بییررتر الیرراف

تالک ،دارای ویژگیهای بهتری ا؛ر  ،ترا جرایی کره در

در برابر کربنات کلسیم ن؛یابی ،الیاف مزبرور

راح تر برا الیراف کاغرذ درگیرر مریشرود و ؛راختاری
مرکب از الیاف گیاهی و معدنی را پدید مرینورد کره در

نسب

 1:1الیاف پهنبرگ :ا؛پیوالی

پارگی و وال؛تونای
بودا ا؛

در بهبود مقاومر

در بهبرود مقاومر

کییری مرثثر

[.]14

شکل .3تأثیر الیاف پشم سنگ بر شاخص مقاومت کششی کاغذ NSSC

درصد ،در حدود  30درصد کراهش شراخص کیرش

شاخص مقاومت به ترکیدن
ایررن مقاوم ر

نیررز ماننررد مقاوم ر

کییرری متررأثر از

دیدا شرد .کسرب بییرترین میرزا شراخص ترکیرد

و بررا افررزایش

همانند شاخص کیش در ؛طح کاربرد صرفر درصرد

جایگزینی الیاف پیم ؛نگ ،کاهش مییابد .جایگزینی

الیاف معدنی ،مرهو تأثیر نلوم و نیا؛تۀ کراتیونی در

 10درصد الیاف معردنی در ح رور نیا؛رته و نلروم،

بهبود پیوندیابی و در نتیجه ،مقاوم های مزبور ا؛ر

؛رربب افررزایش معنرریدار شرراخص ترکیررد شررد ،امررا

که کاربرد  10درصد الیراف معردنی ،از شردت بهبرود

مقاومرر

پیونرردی بررین الیرراف ا؛رر

؛طوح باالتر جایگزینی ن اف
تیمار شاهد در پی داش

مقاومتی را نسب

بره

(شکل  4بهطروری کره در

؛ررطح جررایگزینی  20درصررد ،در حرردود  3درصررد
کرراهش شرراخص کیررش و در ؛ررطح جررایگزینی 30

پدیدنمدا نسب

به نمونۀ شاهد میکاهد .امرا همچنرا

برتری معنیدار نماری را در شاخص ترکیرد نسرب
به تیمار شاهد نیا میدهد.
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شکل .4تأثیر الیاف پشم سنگ بر شاخص مقاومت به ترکیدن کاغذ NSSC

در مقایسه با تیمرار شراهد فاقرد هرر گونره افزودنری،

شاخص مقاومت به پارگی
ذاتری

به طور متمایزی از برتری مقراومتی برخروردار ا؛ر .

الیاف همراا با پیوند بین الیاف ا؛  .شاخص پرارگی

هما گونه که پییرتر نیرز اشرارا شرد ،الیراف معردنی

کاغذهای نزماییگاهی در ؛طح جایگزینی  10درصد

لیفی ذاتاا مقاومتر ،افزایش

مقاوم

پارگی متأثر از طرول الیراف ،مقاومر

الیاف معردنی ،بره طرور معنریداری افرزایش یافر

و

بهدلیل طول بییتر و ماهی
مقاوم

به پارگی را ؛بب میشوند که ایرن تغییرر ترا

دوبرابر کرد جایگزینی الیاف نیز تأثیر معنریداری برر

؛طح جایگزینی  20درصد الیاف معدنی میاهدا شرد.

(شکل  . ،5با اینحال افزایش

کاهش شاخص پارگی در ؛طح جایگزینی  30درصرد

شاخص پارگی نداش

جایگزینی به ؛طح  30درصد ،؛بب کراهش مقاومر

در مقایسه با  20درصد ،بهدلیل غالبشد اثر کاهیی

به پرارگی و کراهش معنریدار در مقایسره برا ؛رطوح

پیوند بین لیفی ا؛ .

جایگزینی پایینتر الیاف معدنی شد با وجرود ایرن و

شکل  .5تأثیر الیاف پشم سنگ بر شاخص مقاومت به پارگی کاغذ NSSC
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NSSC

ماندگاری پشم سنگ

درصد افزایش یاف  .این ویژگی برجستۀ الیاف معردنی

بهطورکلی ماندگاری اجزای تیرکیلدهنرد کاغرذ روی

در مقایسه با پرکننداهای دانهای متداول معدنی ،افزایش

توری شکلگیرری ،برر ویژگریهرای کاغرذ ،کرارایی و

نگهداش

ننها روی توری کاغذ؛ازی همراا با افرزایش

هزینرررههرررای عملیرررات کاغذ؛رررازی و جنبرررههرررای

درصد کاربرد ننها؛

زیس محیطی اثر بحرانی و مهمری دارد .کراربرد الیراف

معنیداری را نیز بهوجود نوردا ا؛  .بهنظرر مریر؛رد

معرردنی در خمیررر کاغررذ  NSSCاز مانرردگاری بسرریار

ماهی

درهمتنیردگی

زیادی (بیش از  90درصد برخوردار بود (شرکل  6و

الیاف معدنی با الیاف کاغذ؛ازی ،ماندگاری بییرتری را

با افرزایش ؛رهم الیراف پیرم ؛رنگ در کاغرذ نهرایی،

؛بب شدا ا؛  .نگهداش

حداکلری مواد معدنی لیفی

برخالف پرکننداهای معدنی متداول کاغذ؛ازی ،نهتنهرا

در کاغذ در حال شکلگیری ،از جنبههای مشتلف فنی،

ماندگاری ایرن افزودنری معردنی کراهش نیافر  ،بلکره

اقتصادی و زیس محیطی حایز اهمی

و موجرب

پیو؛ته ؛بب افزایش ماندگاری الیاف معدنی نیز شد تا

ارتقای چیمگیر بهراوری تولید و مصررف بهینرۀ مرواد

جایی که مانردگاری الیراف پیرم ؛رنگ در حردود 5

اولیه در فرایند کاغذ؛ازی میشود.

کره گراهی گرروابنردی نمراری

لیفی ،طول بهنسب

زیاد و قابلی

ا؛

شکل  .6تأثیر الیاف پشم سنگ بر ماندگاری آن در کاغذ NSSC

ماندگاری کل

بریش از  99درصرد در تیمرار حراوی  30درصرد الیرراف

جایگزینی و افزایش ؛رهم جرایگزینی الیراف معردنی در

معدنی ر؛ید که مصداق افزایش بهرراوری تولیرد ا؛ر .

دوغرراب نهررایی کاغذ؛ررازی ،؛رربب افررزایش پیو؛ررتۀ

نتای شکلهای  6و  7نیا میدهد که الیاف پیم ؛نگ

مررواد بررر روی ترروری ماشررین کاغذ؛رراز

عالوا بر ماندگاری زیاد در نمرد لیفری در حرال تیرکیل

نزماییگاهی شد و مانردگاری کرل را ارتقرا بشیرید ،ترا

کاغررذ ،؛رربب افررزایش مانرردگاری کررل اجررزای دوغرراب

بلنرد پیرم ؛رنگ و در

کاغذ؛ازی نیز میشود .چنین ا؛تدالل میشود که الیراف

ح ور نلوم و نیا؛تۀ کاتیونی ،ماندگاری کل بریش از 6

درهمرفتگی ،د؛ کرم

نگهداشرر

جایی که بهکمک الیاف بهنسب

معدنی بهدلیل طول زیاد و قابلی

و از حدود  94درصد تیمرار شراهد

بهصورت مکانیکی با خود و الیراف کاغذ؛رازی ،شربکه

و  96درصد تیمار حاوی فقط نلوم و نیا؛تۀ کاتیونی ،به

درهررمتنیرداای از الیراف گیرراهی و معرردنی را برهوجررود

درصد افزایش یاف
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مررینورد کرره موجررب افررزایش مانرردگاری کررل اجررزای

ماندگاری الیاف کاغذ؛ازی ،ا؛تفاد کمتر از منابع الیراف

خمیرکاغذ میشود .بنرابراین برا جرایگزینی الیراف پیرم

گیرراهی و جنگررلهررا بررهعنرروا منررابع مرراد اولیرره لیفرری

؛نگ ،بهدلیل ایجاد ؛اختار درهمتنیردا عمردتاا ناشری از

کاغذ؛ازی را موجب میشرود .از طرفری نیرز عرالوابرر

الیاف بلند پیم؛نگ ،مانردگاری کرل افرزایش مرییابرد.

تمامشد الیاف معدنی کمتر از الیاف گیراهی

اینکه قیم

[ ،]14 ،1مزایررای زیس ر محیطرری مررورد اشررارا

یافتههای محققا نیز این پدیردا را تأییرد مریکنرد [.]10

ا؛ ر

ازننجررا کرره الیراف معرردنی پیررم ؛ررنگ ؛رربب افررزایش

دربردارند مزی های اقتصادی نیز خواهد بود.

ماندگاری و تبدیل مواد اولیره در ؛یسرتم شرد ،برهطرور
غیرمستقیم عالوابر جنبههرای فنری و اقتصرادی از چنرد
جنبۀ زیس محیطی نیز اهمیر

و برترری دارد :نشسر

اینکه موجب کراهش مقردار مرواد جامرد نلری معلرق در
نبهای فرایندی در گردش و در نتیجه ؛رهول

تصرفیۀ

نبهای فرایندی مریشرود .همچنرین ا؛رتفادا از الیراف
معدنی بهعنوا جایگزین الیاف ؛رلولزی و نیرز افرزایش

درجۀ روانی
اندازاگیری درجۀ روانی خمیر کاغذ حاوی الیاف معردنی
نیا داد که برخالف انتظار ،با جرایگزینی الیراف معردنی
خروج نب کندتر میشود ،اما با افزایش ؛هم جرایگزینی
الیاف معدنی ،بهتدری بر درجرۀ روانری افرزودا شردا و
خروج نب بهطور معنیداری ن؛ا تر میشود.

شکل  .7تأثیر الیاف پشم سنگ بر ماندگاری کل کاغذ NSSC

شکل  .8تأثیر الیاف پشم سنگ بر درجۀ روانی خمیر کاغذ NSSC
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NSSC

میکلتر شد خروج نب در بدو جرایگزینی الیراف

کاغذ پیوند برقرار میکند .از طرفی در پرژوهش حاضرر،

معدنی را شاید بتوا به تیکیل شبکۀ درهرمتنیرد الیراف

ذاتری

معدنی-الیاف گیاهی نسب

داد کره مسرتند بره شرکل ،5

الیاف پیم ؛نگ برهعلر
بییتر ،شاخص مقاوم

طرول زیراد و مقاومر

بره پرارگی را در کاغرذ افرزایش

درصد ماندگاری کل نیز در این شرایط برا شریب تنردی

داد ،اما در ؛طح جایگزینی  30درصرد و بره؛ربب غلبرۀ

از مانردگاری بییرتر اجرزای

پیوندی کاغذ بر تأثیر تقویتی ذاتی الیراف

افزایش یاف

کره حکایر

دوغاب و در نتیجه کندتر شد خروج نب دارد .اما پر

معدنی ،شاخص پارگی کاغذ کاهش یاف  .ویژگریهرای

از ن و در عررین افررزایش روانرری ،مانرردگاری بررهطررور
معنرریداری افررزایش نیافرر

کاهش مقاوم

الیاف معدنی نظیر طول زیاد و قابلیر

ایجراد اتصرال برا

کرره نبررود تغییررر معنرریدار

الیاف کاغذ ،شبکۀ درهمرفتهای از الیاف نلری -معردنی را

کلری

ایجاد میکند که در حرین شرکلگیرری کاغرذ ،بره؛ربب

نب و در نتیجرره

ماندگاری بسیار زیاد این افزودنی معردنی در کاغرذ ،هرم

؛هلتر شد جدایی و خروج نب از نمرد تیرکیلشردا

ماندگاری الیراف پیرم ؛رنگ و هرم مانردگاری کرل را

تا جایی که در براالترین ؛رطح جرایگزینی الیراف

افزایش میدهرد .برا توجره بره اینکره در ایرن پرژوهش

معدنی ،روانی بهطور معنیداری افرزایش مرییابرد و بره

شاخص همرۀ مقاومر هرای مرورد پرژوهش در ؛رطح

؛طحی باالتر از تیمرار شراهد فاقرد هرر گونره افزودنری

جایگزینی  30درصد الیاف معدنی ،شیب کاهیری بسریار

ماندگاری ،احتماالا ناشری از کمترر شرد ررفیر
دوغرراب کاغذ؛ررازی در نگهداشرر
ا؛

تندتری را نسب

میر؛د.

به دو ؛طح کاربرد کمتر ،نیا داد و از

طرفی نیز با وجود برتری ،تفاوت نمراری معنریداری در

نتیجهگیری

مانرردگاری کررل و مانرردگاری مررواد معرردنی از ؛ررطح
نیا؛رتۀ

جایگزینی  20درصرد بره  30درصرد الیراف پیرم؛رنگ

در کاغذهای  NSSCو در ح ور مقرادیر ثابر

کاتیونی ( 1درصد و ؛رولفات نلومینیروم ( 0/4درصرد ،

میاهدا نید ،؛طح بهینۀ جرایگزینی  20درصرد الیراف

ایجرراد

پیم ؛رنگ در دوغراب خمیرر کاغرذ  NSSCرا بررای

جررایگزینی الیرراف پیررم ؛ررنگ بررهعلر

قابلیر

اتصاالت ضعیفتر در مقایسره برا پیونردهای برین لیفری

کاربردهای کاغذ بستهبندی میتوا گزارش کررد .شرایا

کاغذ ،موجب کاهش شاخص مقاومر هرای وابسرته بره

توجه ا؛

پیوند کییری و ترکیرد مریشرود کره افرزایش ؛رطح

معدنی در تولید کاغذهای بسرتهبنردی ،الیراف معردنی را

جایگزینی الیاف معدنی نیز ،بهطور پیو؛رته و معنریداری

میتوا بهعنوا ماد اولیۀ بومی در د؛رتر

و ارزا ترر،

نقصا مقاومتی را دنبال میکند بهطروری کره در هرر دو

جایگزین منا؛ربی بررای بشیری از منرابع لیفری گیراهی

که با وجود رای نبود کاربرد مواد غیرلیفری

شاخص کییی و ترکید  ،در باالترین ؛طح جرایگزینی

صنع

مطالعررهشرردا ( 30درصررد  ،بییررترین کرراهش مقرراومتی

بهد؛ نمردا و شرباه

میاهدا شد .البته این کاهش در مقایسه برا پرکننرداهرای

الیاف گیاهی تو؛ط الیاف پیم ؛رنگ ،برهعنروا گزینرۀ

و

فراروی صنایع کاغذ ،در نیندا امکا پذیر ا؛  .با توجره

نیا میدهد که الیاف پیم ؛نگ تا حردودی برا الیراف

به اینکه ایرن پرژوهش ،اولرین گرام در کیرور در زمینرۀ

رای مورد ا؛تفادا در صنایع کاغذ؛رازی کمترر ا؛ر

بستهبندی دانس  .بنابراین و با عنایر

بره نترای

رراهری ،جرایگزینی بشیری از
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و منابع ؛رشرار

معدنی در زمینۀ حفر و بهبرود ویژگریهرای کاغرذهای

بومی برای تولید الیاف معدنی نیرز در ایررا در د؛رتر

حرراوی ایررن الیرراف ،اصررالح الیرراف معرردنی یررا دیگررر

ا؛  ،تمرکرز برر کراربرد مقرادیر بییرتر مرواد مقاومر

روشهای جبرا نقیصههای حاصرل از جرایگزینی ایرن
و مطالعات نویسندا مسئول در ایرن

خیک بهمنظور جبرا نقصا مقراومتی ناشری از کراربرد

الیاف ضروری ا؛

انوام الیاف معدنی ،برر؛ی پریشتیمارهرایی روی الیراف

زمینه در جریا ا؛ .
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