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بررسی تأثیر سطوح مختلف مصرف آلوم در آهاردهی آلوم
روزین بر ویژگیهای مقوای چندالیه شکوفه الیاسی؛ کارشناس ارشد ،گروه مهندسی فناوری سلولز و کاغذ ،دانشکدۀ مهندسی فناوریهای نوین ،دانشگاه شههدد ههشه،ی،
تهران ،ایران
 حسین جاللی ترشیزی؛ اس،ادیار ،گروه مهندسی فناوری سلولز و کاغذ ،دانشکدۀ مهندسهی فنهاوریههای نهوین ،دانشهگاه شههدد
ههش،ی ،تهران ،ایران
 حسین رسالتی؛ اس،اد ،گروه مهندسی چوب و کاغذ ،دانشگاه علوم کشاورزی و مناهع طبدعی ساری ،ساری ،ایران

چکیده
آهاردهی مقوا از اهمیت ویژهای در کاربرد آن بهعنوان ماده بستهبندی برخوردار است .بنابراین بهینهساازی آهااردهی توسا
آلوم-روزین در  pHخنثی برای تولید مقوای چهارالیه با گرماژ  330گرم بر متر مربع در این پژوهش ارزیابی شد .در ساح
مصرف ثابت  1درصد روزین کاتیونی پراکنده ،از آلوم بهعنوان مادۀ تثبیاتکننادۀ روزیان در پان ساح  3، 2 ، 1/5 ،1و 4
درصد (براساس وزن خشک خمیر کاغذ) بهمنظور یافتن نسبت بهینۀ آلوم به روزین استفاده شد .قابلیت جذب آب الیههاای
رویی و پشتی مقوا ،ویژگیهای مقاومتی و ظاهری مقوا اندازهگیری شد و نتای نشان داد که با افزایش مصرف آلوم ،عملکرد
آهاردهی روزین بهبود یافته و قابلیت جذب آب در الیههای رویی و پشتی مقوا کاهش مییابد .همچنین با افازایش مصارف
آلوم بهدلیل خواص منحصربهفرد آن در افزایش ماندگاری و پیوندیابی و خنثیسازی بار ،ویژگیهای مقاومتی مانند مقاومات
پیوندیابی درونی بین الیهها ،شاخص کشش و سفتی خمشی بهبود یافت .همچنین نتای نشان داد که بهترین نسبت بین آلاوم
و روزین در شرای خنثی  2به  1است و مقاومتهای مقوا بیش از اینکه تحت تأثیر نسبت آلوم به روزیان باشاند ،از مقادار
مصرف آلوم و روزین تأثیر میپذیرد.
واژگان کلیدی :آهاردهی آلوم  -روزین ،کاغذهای بازیافتی ،مقوای چهارالیه ،ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی.

نویسنده مسئول ،تلفن ،09128917627 :دورنگار01142455003 :

Email: H_Jalali@sbu.ac.ir
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مقدمه

اساایدی اساات [ ]5-3چراکااه کاغذسااازی در شاارای

الیاف کاغذسازی بهصورت طبیعی بهدلیل تخلخال و دارا

اسیدی مشکالتی نظیر خاوردگی تجهیازات ،زرد و تارد

بودن گروههای آبدوست تمایل شدیدی به واکانش باا

شدن کاغاذ تولیادی و کام باودن مقاوماتهاای کاغاذ

آب و جذب آن دارند .این ویژگی در توساعۀ پیونادهای

تولیدی را در پای دارد [ .]1یکای از مساالل موجاود در

هیدروژنی قوی بین الیاف در جریاان کاغذساازی بسایار

سیستمهای کاغذسازی قلیایی ممکان نباودن اساتفاده از

مهم است و دلیل کاهش مقاوماتهاای کاغاذ باههنگاام

آهار روزین -آلوم برای آهاردهی کاغذ است .در واقاع در

تماس با آب نیز همین است که میتواند مصارف کاغاذ

 pHخنثی -قلیایی ،آلوم قادر به تولیاد ترکیباات کااتیونی

را در بسیاری از کاربردها با مشکالت و محدودیتهاایی

آلومینیم در سوسپانسیون خمیر کاغذ برای تثبیات روزیان

کاغاذ را

بر روی سح الیاف نیست .بناابراین آهااردهی کاغاذ در

آهاردهی میکنند .وظیفۀ اصلی عوامل آهاردهی ،افازایش

شرای خنثی و قلیایی با استفاده از ترکیبات سنتزی مانناد

مواجه کناد ازایانرو بارای مصاارف مختلا

1

2

مقاومت در برابر نفوذ آب یا مایعات دیگر به درون کاغذ

 ASAو  AKDانجام میگیارد [ .]1باا وجاود مزیات

یا مقوا بهصورت فیزیکی (کاهش یا حذف منافذ موجاود

عمدۀ این نوع آهارها از جملاه نیااز نداشاتن باه ماادهای

در کاغااذ) یااا شاایمیایی (جااایگزین کااردن گااروههااای

تثبیاتکنناده مانناد آلاوم ،ماواردی همچاون دشاواری

آبگریز بروی سح الیاف) است باهنحاوی کاه کاغاذ

آهااردهی درون ماشاینی ،لیاز باودن ساح کاغاذهای

برای چاپ و تحریر و اهداف دیگر مناسب شود .که ایان

آهاردهیشده با این مواد ،مشکالت ناپایداری و هیادرولیز

امر با اعمال مواد افزودنی در پایانۀ تر کاغذساازی یاا باا

این مواد و متعاقب آن تشکیل رسوبات و مواد چسبنده در

اعمال مواد شیمیایی مناسب بر سح کاغاذ سااختهشاده

ماشین کاغذ و قیمت زیاد آنها از جمله مشکالت اساتفاده

حاصال مایشاود .گااهی نیاز ترکیبای از ایان دو رو

از ایاان مااواد عنااوان شااده اساات [ .]6 ،3ازایاانرو در

استفاده میشود بنابراین بهطور کلی آبگریز کردن کاغذ

تحقیقات اخیر ،تال هاا در زمیناۀ بهیناهساازی شارای

باه دو صااورت شاناخته ماایشاود :آهاااردهی داخلاای و

آهاردهی با آلوم و روزین در شرای خنثای و قلیاایی در

آهاردهی سححی[ .]1بهدلیل مشکالت زیستمحیحای و

حال اجراست .پاژوهش حارار باا هادف بهیناهساازی

هزینههای آهاردهی سححی ،امروزه تمایل باه آهااردهی

آهاردهی آلوم و روزین در شرای خنثی بهمنظاور یاافتن

دروناای افاازایش یافتااه اساات [ .]3 ،2بااهطااور معمااول

بهینهترین نسبت آلوم به روزین انجاام گرفات و تاال

آهاردهی درونی کاغذ در سیستمهای کاغذسازی اسایدی

شد با تغییر درصد آلوم و همچنین تغییر نسبت آلاوم باه

با استفاده از روزین باهعناوان عامال آهاردهناده و آلاوم

روزین ،شارای آهااردهی آلاوم و روزیان در وراعیت

بهعنوان ماده تثبیتکنناده صاورت مایگرفات .یکای از

کاغذسازی خنثای کارخانۀ صنایع خمیار و کاغاذ اتار

تغییاارات عمااده در فرایناادهای کاغذسااازی ،تمایاال

بهینه شود.

کاغذسازان به کاغذسازی در شرای خنثای و قلیاایی باه
دلیل مزیتهاای فاراوان آن در مقایساه باا سیساتمهاای
1. Alkenyl succinic anhydride
2. Alkyl ketene dimer
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مواد و روشها

صنایع کاغذ اتر

در این پژوهش مقوای چهارالیه با گرماژ  330گرم بار

براساس جرم خشک خمیر کاغذ باهکاار رفات .آلاوم

متر مربع در مقیاس آزمایشگاهی تولید شاد .گرمااژ و

استفادهشده ،پاودری سافید باا وزن مولکاولی 594/4

ترکیب هر یک از الیهها مشاابه مقاوای تولیدشاده در

گرم بر مول بود که در پن سح مصرف ، 2 ، 1/5 ،1

کارخانۀ صنایع خمیر و کاغذ اتر بود و کلیاۀ خمیار

 3و  4درصد براساس جرم خشک خمیر کاغذ باهکاار

کاغذهای به کاررفته در این مقاوا از خمیار کاغاذهای

رفت .از نشاساتۀ کااتیونی نیاز باهعناوان بهبوددهنادۀ

مصرفی در خ تولید کارخاناۀ صانایع کاغاذ اتار ،

مقاومت پیوندیابی درونی مقوای چندالیاه و باا منشاأ

واقااع در شااهر صاانعتی فااوالد اصاافهان تهیااه شااد.

ذرت (تولید شرکت گلوگزان) از کارخانۀ صنایع کاغذ

چهارالیۀ مقوای ساختهشده عبارتاند از:

اتر تهیه و در سح ثابت  1درصد استفاده شد.

 .1الیۀ باالیی یا رویی 1با گرماژ  50گارم بار متار
مربع ،مخلاوطی از  5درصاد خمیار کاغاذ 30 ،CMP
درصد خمیر کاغذ بکار ساوزنیبرگاان 2و  65درصاد
خمیر کاغذ حاصل از کاغذهاای کناارهباری سافید و
تمیز چاپخانهای ( 3)PWCکه دوغااب ،درجاۀ کنادی
 59را نشان داد
 .2الیۀ زیری4با گرمااژ  50گارم بار متار مرباع و
درجۀ کندی خمیر کاغذ  ،62مخلاوطی از  50درصاد
خمیر کاغذهای باطلۀ مخلوط 10 ،درصد خمیر کاغاذ
روزنامههای باطله و  40درصد خمیر کاغذ کارتنهای
باطله
 .3الیۀ پرکننده 5با ترکیبی مشابه الیاۀ زیاری ،اماا
واجد گرماژ  180گرم بر متر مربع و درجۀ کندی 46
 .4الیۀ پشتی 6با ترکیب وگراماژ مشابه الیۀ زیاری
و درجۀ کندی خمیر کاغذ 56
روزیاان اسااتفادهشااده در ایاان پااژوهش ،روزیاان
کاتیونی ( )pH≈3پراکندۀ ماورد اساتفاده در کارخاناۀ
1. Top layer
2. Virgin pulp
3. Pulp white cutter or White Paper Cutting -Waste
4. Under layer
5. Filler layer
6. Back layer

بود و در ساح مصارف  1درصاد

درجۀ کندی خمیر کاغذ براساس اساتاندارد SCAN

C19/M3 – BS 6035/1و  pHهاار الیااه نیااز براساااس
استاندارد  T252 om-02TAPPIاندازهگیری شد .گرمااژ
مقوای تولیدی  330گرم بر متر مرباع باود کاه براسااس
مشابهسازی با مقوای تولیدی در کارخانۀ اتر تهیه شاد.
برای دستیابی باه گرمااژ مادنظر در هار الیاه ،براسااس
7

مساحت دستگاه ورقساز  ،درصد خشکی خمیر کاغذها
و ماندگاری اجزای دوغاب خمیار کاغاذهای الیاههاای
مختل  ،مقدار خمیر کاغذ الزم محاسبه شد .خمیر کاغاذ
بههمراه مقداری آب که هماان آب مصارفی در کارخاناۀ
8

اتر بود ،به داخل دساتگاه جداکننادۀ الیااف منتقال و
پس از جداسازی الیاف بهمدت  3دقیقه ،درصد خشاکی
خمیر کاغذ برای انتقال به دساتگاه ورقسااز ،باه حادود
 0/1درصد رسانده شد .سپس براساس نوع تیماار ،ماادۀ
شیمیایی مورد نظر در ساحو مختلا

مصارف باهکاار

گرفته شد .ترتیب افزودن مواد شیمیایی به ایان صاورت
بود که در ابتدا نشاستۀ کاتیونی باه سوسپانسایون افازوده
شد و سپس آلوم و در نهایت روزین ارافه شاد .پاس از
آمادهسازی سوسپانسایون ،سااخت مقاوای چهارالیاه باا
7. Automatic sheet former
8. Disintegrator
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گرماژ 330گرم بر متار مرباع محاابس اساتاندارد TAPPI

ریناا هااا مقیااد شااده و در آون بااا دمااای  85درجااۀ

 T205 sp-02و باااا اساااتفاده از دساااتگاه ورقسااااز

سانتیگراد خشاک شادند .شاایان ذکار اسات باهدلیال

آزمایشگاهی انجام گرفت .برای ساخت الیۀ اول مقاوای

دسترسااای نداشاااتن باااه خشاااککااان سااایلندری در

تولیدی (الیه پشتی) استوانۀ دستگاه تا خ نشاانه از آب

آزمایشااگاههااای کارخان اۀ اتاار  ،باارای خشااک کااردن

پر شده و سپس سوسپانسیون مورد نظر باا درصاد ماواد

مقواهای تولیادی از آون اساتفاده شاد .در نموناۀ شااهد

افزودنی خاص به آن ارافه شد و سپس بهکمک حبااب

فق از نشاسته کاتیونی استفاده شد.

ایجادشده توس دستگاه ،سوسپانسیون یکنواخت شاد و

قابلیت جذب آب کاغذ آهاردهیشاده باا آزماون

در پایان با آبگیری ورق کاغذ تهیه شاد .پاس از تشاکیل

کااب و براسااس اساتاندارد  ،T441 om-04مقاومات

ورقۀ نمدی الیاف با قراردادن دو عدد کاغذ خشککان و

کشاش براسااس اساتاندارد  ،T494 om-01راخامت

یااک عاادد مقااوای آبگیاار و یااک صاافحۀ فلاازی و بااا

کاغذ بناابر اساتاندارد  ،T411 om-05سافتی خمشای

حرکتدادن بدون فشار وردنۀ دستی (کوچ آبگیاری) باه

بنابر اساتاندارد  ،T556 om-04شااخص مقاومات در

تعداد  6±1مرتبه روی پد تشاکیلشاده ،آب اراافی آن

براباار ترکیاادن براساااس اسااتاندارد ،T403 om-02

جدا شد .الیۀ دوم نیز به همین ترتیب ساخته شد ،با ایان

شاخص مقاومت در برابر پاره شدن برپایاۀ اساتاندارد

تفاوت که بهجای استفاده از کاغذ خشاککان جدیاد از

 ،T414 om-04درخشااش سااح مقااوا براساااس

کاغذ خشککن متصل به الیۀ سااختهشادۀ اول اساتفاده

اساتاندارد  ،T480 om-05و زباری ساح مقاوا بناابر

شد .بدین ترتیب الیاۀ اول روی الیاۀ دوم قارار گرفات.

استاندارد  T555 om-04و با فشاار 1960کیلوپاساکال

الیۀ سوم نیز بهوسیلۀ کاغذ خشککن که چسبیده به الیۀ

از آی ایننام اۀ  TAPPIاناادازهگیااری شااد .در نهایاات

اول و دوم بود جدا شاده و در نهایات نیاز الیاۀ چهاارم

دادههای بهدستآمده با نرمافزار  SPSSتجزیهوتحلیال

(الیۀ آخر) نیز بهوسیلۀ کاغذ خشککن متصال باه ساایر

و گروهبندی میانگینهاا نیاز براسااس آزماون دانکان

الیهها از توری جدا شد .مقوای چهاارالی تشاکیلشاده

صورت گرفت.

بههمراه کاغذ خشککن متصل به آن و یک مقوای آبگیر
و یک صفحۀ فلزی دایرهای که بر روی آن قارار دارد باه

نتایج و بحث

دستگاه پرس کاغذ منتقل شد .عمل پرس کردن براسااس

تأثیر استفاده از آلوم با سحو افازودن  3 ،2 ،1/5 ،1و 4

اساااتاندارد  TAPPIباااا اعماااال فشاااار (345 )50psig

درصد در حضور  1درصد آهار روزین بار ویژگایهاای

کیلوپاسکال طی دو مرحله با مجموع زمان  7دقیقه انجاام

مقوای چهارالیه بررسی شد کاه نتاای آن باهشار زیار

گرفت .مرحلۀ اول پرس با زمان  5دقیقه و با فشاار 345

است:

کیلوپاسکال و مرحلۀ دوم پرس نیز با اعمال همان مقادار

جذب آب

فشار به مدت  2دقیقاه صاورت گرفات .بعاد از مرحلاۀ

جذب آب الیۀ رویی تیمار شاهد در حدود  948گارم

پرس ،مقواها از پرس خارج و کاغذ خشاککان متصال

بر متر مربع بوده است که پس از اعمال تیماار آلاوم 1

به آن جدا شد و بهمنظور خشککاردن نهاایی در داخال

درصااد و در حضااور روزیاان ،جااذب آب بااهطااور

هررسی تأثدر سطوح مخ،لف مصرف آلوم در آهاردهی آلوم -روزین هر ویژگیهای مقوای چندالیه

379

معنیداری کاهش یافت ولی بین تیمار آلوم  1درصاد

هیدروکسید آلومینیوم در میآیاد ،باا افازایش درصاد

و تیمارهای  2 ،1/5و  3درصد تفااوت معنایداری در

آلوم مصرفی ،مقدار این رسوبات نیز بهشدت افازایش

سح اطمینان  95درصد مشاهده نشد .درحالی کاه باا

مییابد .این رسوبات میتوانند در فرایناد کاغذساازی

اعمال تیمار نسبت  4به  1آلوم و روزیان ،جاذب آب

مشکل ایجاد کنند که در نسبتهاای  3باه  1آلاوم باه

بهطور معنیداری کاهش یافت .شایان ذکار اسات کاه

روزین بهطور وار قابل رؤیت بودند .درمقایساه باا

در این سح کاربرد آلوم ،رسوب آلوم بر سح توری

نسبتهای آلوم به رزین  1/5به  2 ، 1باه  1و  3باه 1

دستگاه بهورو مشهود بوده است .ازآنجاا کاه آلاوم

که جاذب آب مشاابهی داشاتند ،در نسابت آلاوم باه

بهتنهایی نقش آهاردهندگی نادارد و باهعناوان عامال

روزین  1به  ،1جذب آب مشابهی با نسبتهای دیگار

کمک آهاردهی و بهعبارتی تثبیتکننادۀ آهاار روزیان

بروز یافته است .درحالی که از مقادار ماواد شایمیایی

بهکاار مایرود ،در ساح مصارف  1درصاد روزیان

کمتری استفاده شده و از نظر اقتصادی نیز مقارون باه

افزایش کاربرد آلوم از  1درصد به  2 ، 1/5و  3درصد

صاارفه اساات .ایاان نتااای بااا یافتااههااای یانا

زو و

تغییر معنیداری در کاهش جذب آب الیۀ رویی مقاوا

همکاااران ( )2004محابقاات دارد کااه براساااس آن،

نداشته است .بهنظر میرسد در افزایش آلوم از  1به 3

بهترین نسبت مصرف آلوم به روزین نسبت  1/5باه 1

درصد و با توجه به اینکه مقدار روزین مصرفی ثابات

معرفی شد ،ولی روزین مصرفی در پاژوهش ماذکور،

بوده است ،آلاوم اراافی صارف خنثایساازی بیشاتر

روزین پراکندۀ آنیونی بود ،درحالی که در این پژوهش

آشغالهای آنیونی و خنثیساازی بارهاا شاده و تاأثیر

از روزین پراکندۀ کاتیونی با  pHحدود  3استفاده شد.

کمی در کاهش جذب آب داشته است .از سوی دیگر

پر وار است که روزین کاتیونی نسابت باه روزیان

و ازآنجا که آهاردهی در ایان پاژوهش در  pHخنثای

آنیونی به مصرف آلوم کمتری احتیاج دارد (شکل.)1

صااورت گرفاات و در ایاان  pHآلااوم بااهصااورت

شکل  .1جذب آب الیۀ رویی مقوا در سطح کاربرد  1درصد روزین
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مقادار جاذب آب الیاۀ پشاتی مقاوا در درصاادهای

درصد آلوم با  1/5و  2درصد آلاوم اخاتالف معنایداری

آلوم نیز اندازهگیری شد کاه در نموناۀ شااهد در

ندارد ،ولی با افزایش درصد آلوم به  3درصاد ،رساوبات

حدود  867گرم بر متار مرباع باود کاه انادکی کمتار از

آلومینیوم مشاهده شد .بهعالوه ،خمیر کاغاذ الیاۀ رویای

جذب آب در الیۀ رویی مقوای شاهد است .جاذب آب

حاااوی مااواد پرکنناادۀ کربنااات کلساایم اساات ،چراکااه

بیشااتر در الی اۀرویاای مربااوط بااه ماهیاات مااواد اولی اۀ

متشکل از  65درصد خمیر کاغاذ حاصال از کاغاذهاای

تشکیلدهندۀ خمیر کاغذ آن است .خمیر کاغذ الیۀرویی

کنارهبری سفید و تمیز چاپخانهای ( )PWCاست .وارا

از خمیر کاغذ سفید و رنگبریشده تهیه شده که باهدلیال

است که پرکنندههاا رقیاب نرماههاا و الیااف در جاذب

داشتن لیگنین کمتار ،خاصایت آبدوساتی بیشاتر و در

روزین هستند و کارایی آهااردهی را کااهش مایدهناد

نتیجه جذب آب بیشتری دارد درحالی کاه الیاۀ پشاتی

ازاینرو نسبت  1به  1آلوم به روزین برای آهاردهی الیاۀ

مقوا از خمیر کاغذ رنگبرینشده و دارای لیگناین بیشاتر

پشتی توصیه میشود که در این نسبت باا مصارف ماواد

است و ازآنجا که لیگنین در مقایسه باا کربوهیادراتهاا،

شیمیایی کمتر ،جذب آب محلوب نیز حاصال مایشاود

خاصیت غیرآبدوست دارد ،الیۀ پشتی مقوا دارای جاذب

(شکل.)2

مختل

آب کمتااری نساابت بااه الیااۀ رویاای در نمونااه شاااهد
بودهاست .از سویی دیگر ،در خمیر کاغاذ رنگباریشاده
بهدلیل وجود گروههای عااملی  OHدر دساترس بیشاتر،
قابلیاات پیوناادیابی افاازایش مااییابااد .در نتیجااه الیاااف
عملکرد پیوندی بهتری با عوامل آهاردهنده دارند و پاس
از فرایند آهاردهی ،افت جاذب آب در خمیار رنگباری
شده الیۀ رویی بیشتر است .همچنین از لحاظ عملکردی
نتای نشاان داد کاه ،جاذب آب در ساحو مصارف 1

ضخامت و بالک
با اعماال ساامانۀ آلاوم-روزیان و همچناین افازایش
مصرف آلوم ،بهدلیل تثبیات روزیان و افازایش میازان
تثبیت آن با کاربرد بیشتر آلوم و با عنایت باه ماهیات
آبگریزی روزین و خاصیت تداخلی آن باا پیونادیابی
الیاف ،راخامت مقاوا و در نتیجاه بالاک آن افازایش
یافت (شکلهای  3و .)4

شکل  .2جذب آب الیۀ پشتی مقوا در سطح کاربرد  1درصد روزین
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شکل  .3ضخامت مقوا در سطح کاربرد  1درصد روزین

شکل  .4بالک مقوا در سطح کاربرد  1درصد روزین

زبری سطح

به هم نزدیک شوند و دلمه تشکیل دهند [ .]3با افازایش

با افزایش مصرف آلاوم زباری ساح کااهش ماییاباد،

ماندگاری و باهویاژه مانادگاری نرماههاا (جادول  )1و

چراکه ماهیت مادۀ آلوم باهنحاوی اسات کاه باا کااهش

جاگیری در البهالی الیاف و همچنین منافذ سح  ،صافی

پتانسیل زتای منفی ذرات ،همانند یک افزایندۀ مانادگاری

سح تا حدودی بهبود و زبری سح که معکوس صافی

عمل میکند و موجب میشود نرمهها و ذرات کلوییادی

است کاهش مییابد (شکل .)5

شکل  .5زبری سطح رویی مقوا در سطح کاربرد  1درصد روزین
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جدول  .1ماندگاری خمیر کاغذ در طی ساخت مقوا

درخشش

درصد ماندگاری در

درصد ماندگاری در سطوح مصرف

درصد ماندگاری در سطوح

نوع خمیر کاغذ

نمونه شاهد

 1تا  2درصد الوم

مصرف  3و  4درصد آلوم

الیة رویی

78

80

83

الیة زیری

78

80

81

الیة پرکننده

85

92

95

الیة پش،ی

80

85

86/1

1

است ،در واقاع باار کااتیونی خاود را تاا 8/5-9 pH

درخشش سح مقوا قبل و بعد از تیمارهاای مختلا

بااهدلیاال جااذب آلااوم کاااتیونی هیدرولیزشااده حف ا

آلوم ،اختالف آماری معنی داری ندارند .باهطاور کلای

میکند[ ]3و با خنثیسازی بار و ایجاد کلوخاه ،سابب

ثابت شده که درخشش سح تحت تأثیر پخاش ناور

افزایش پیوندیابی الیاف و مقاومتهای کاغذ میشاود.

آینهای از سح است و بارای دساتیابی باه درخشاش

باار ایاان اساااس مقاوماات کششاای ه ام کااه یکاای از

زیاد ،باید نواحی مسح به نواحی مسح نوری تبدیل

مقاومتهای متأثر از پیوندیابی بین لیفی کاغاذ اسات،

شوند .این بدان معناستکه بینظمایهاای موجاود در

با افزایش مصرف آلوم ،بهطور پیوسته ارتقا مییابد که

سح منکعسکنندۀ نور نبایاد از یاکشاانزدهم طاول

در برخی موارد میزان بهبود آن در ساح اطمیناان 95

موج نور تابیدهشده تجاوز کند .چنین سححی تنهاا باا

درصد معنیدار شده است (شکل .)7

خشککردن یک کاغذ پوششدار توسا یاک ساح

مقاومت پیوند درونی بین الیهها

صاف و صیقلی با فرایند غلتکزنی به دست می آیاد و

مقاومت پیوند درونی بین الیهها یکی از ویژگایهاای

پخش نور آینه ای سح  ،تحت تأثیر فرایندهای اتوزنی

مهم مقواسات .باا افازایش نسابت آلاوم باه روزیان،

و پوششدهی سححی قرار میگیارد .بناابراین باهنظار

مقاومت پیوند بین الیههای مقاوا افازایش یافات و در

میرسد ،فرایند آهاردهی و تغییر درصد آلوم مصارفی

همۀ تیمارهای آلوم ،افزایش آن نسبت به تیمار شااهد

تأثیری در صافی نوری سح ندارد (شکل.)6

مشاهده شد .همانطور که گفته شد ،افازایش مصارف

شاخص کشش

آلوم سابب افازایش مانادگاری نرماههاا و در نتیجاه

شاخص کشش نمونۀ شاهد با سایر تیمارهاا اخاتالف

افزایش پیوندیابی بین الیههای مختل

معنیدار داشت و با افزایش مصرف آلوم ارتقا یافت.

در نتیجه مقاومت پیوند درونی باین الیاههاا افازایش

آلااوم در  pHخنثاای بااهصااورت مااادۀ ژالتیناای
رسااوبشااونده و ترکیااب غالااب در ایاان  pHاساات.
اگرچه فرمول مولکولی آن بیان کنندۀ وراعیت خنثای

1. Gloss

مییابد (شکل .)8

مقوا میشود و
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شکل  .6درخشش سطح رویی مقوا در سطح کاربرد  1درصد روزین

شکل  .7شاخص کشش مقوا در سطح کاربرد  1درصد روزین

شکل  .8مقاومت پیوند درونی بین الیههای مقوا در سطح کاربرد  1درصد روزین
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استحکام (سفتی) خمشی

میشود .همچنین براساس شکل  3و با افزایش مصارف

با افزایش مصرف آلوم ،سفتی خمشی افزایش یافت .باا

آلوم ،رخامت مقوا باهطاور پیوساته در حاال افازایش

توجه به اینکه آلوم خنثیکنندۀ آشغالهای آنیونی اسات

است کاه در برخای ماوارد افازایش راخامت مقاوا از

و از طرفی دیگر با کاهش پتانسایل زتاای ذرات ،مانناد

لحاظ آماری در سح اطمینان  95معنی دار شده اسات.

یک افزایندۀ ماندگاری عمل میکند و موجب نزدیکای

عالوهبر افازایش مادول یانا  ،افازایش راخامت در

ذرات کلوییدی و تشکیل دلمه میشود (همازه،)2008 ،

افزایش سفتی خمشی بسیار تأثیرگذار است ،باهطاوری

افزایش ماندگاری ،به ویژه افازایش مانادگاری نرماههاا

که اساتحکام خمشای باا تاوان ساوم راخامت رابحاۀ

سبب بهبود پیوندیابی بین الیاف و افزایش مدول یانا

مستقیم دارد (شکل .)9

شکل  .9سفتی خمشی مقوا در سطح کاربرد  1درصد روزین

نتیجهگیری

نسبتهای  4به  1و  3باه  1آلاوم باه روزیان بارای pH

در این پژوهش ،اثار تغییارات مصارف آلاوم در ساامانۀ

خنثی توصیه نمیشود .بهترین نسبت پیشنهادی آلاوم باه

آهاردهی آلوم و روزین در شارای خنثای محالعاه شاد.

روزین ،به طوری که برایندی از محلاوبتارین شااخص

نشان داد با افزایش درصد آلوم و همچنین افزایش

کشش ،مقاومت پیوند درونی بین الیهها ،سافتی خمشای

نسبت آلوم به روزیان ،مقادار جاذب آب مقاوا کااهش

و صافی سح ایجاد شود ،نسبت  2به  1آلوم به روزیان

مییابد ،درصورتی که سفتی خمشای و مقاومات پیوناد

است.

درونی بین الیههای مقوا و شاخص کشش مقوا افازایش

تقدیر و تشکر

مییابد .بهترین نسبت باهدساتآماده در ایان پاژوهش،

نویسندگان از مساعدت و همکاری بیدریغ مادیریت

نسبت  4به  1و  3به  1آلوم به روزین بود اماا باا توجاه

و پرسانل گرانقادر و پاژوهشگارای شارکت صانایع

به اینکه در این نسبتها رسوبات آلومینیاوم روی تاوری

خمیر و کاغذ اتر

که امکان اجرای ایان پاژوهش را

دسااتگاه بااهدلیاال  pHخنثاای بااهشاادت مشااهود اساات،

فراهم آوردند نهایت سپاس را ابراز میدارند.

نتای
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