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تأثیر افزودن خمیر سودای سرد جلبک سبزکالدوفورا به
خمیر  NSSCبر ویژگیهای کاغذ فلوتینگ
 مینا واحد؛ کارشناس ارشد ،دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،ساری ،ایران
 قاسم اسدپور اتوئی؛ استادیار ،گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ ،دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه علووم کشواورزی و منوابع طبیعوی
ساری ،ساری ،ایران
 نورالدین نظرنژاد؛ دانشیار ،گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ ،دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی سواری،
ساری ،ایران

چکیده
مادة اولیه سلولزی برای تولید کاغذ در صنعت کاغذ ساایی گیاهاا چاوب  ،گیاهاا غیرچاوب و کاغاذهای بایتاامی ما
است.کمبود مادة اولیة سلولزی واقعیی است که توسعة صناتع چوب و کاغذ کشور را با چالشهاای ددتادر روباهرو کاردر
است .در اتن تحقیق ،منبع جدتد و در دسیرس ای الیاف سلولزی و گوناهای جلبا
خمیرکاغذ معرم شدر است .ای جلب

سابز باه نااد کودوماورا بارای تولیاد

مذکور با روش سودای سرد ،خمیر کاغذ تهیه شد و در درصادهای  20 ،10و  30باا

خمیر  NSSCمخلوط و در نهاتت کاغذ دستسای بهدست آمد و وتژگا هاای سااخیاری و مقااومی آ باا خمیار خاال
( NSSCشاهد) حاصل ای چوب پهنبرگا بررس و مقاتسه شد .نیاتج نشا داد با توجه به وتژگ های مورمولوژتک جلب
کودومورا ،خمیر سودای سرد خال
خمیر جلب

حاصل ،در مقاتسه با خمیر  NSSCدارای مقاومت کمیری است و همچنین با امازود

سبز در هر سه سطح  20 ،10و  30درصد به خمیر  NSSCمقاومت کاغذ کاهش پیدا ما کناد ،بناابراتن بارای

تولید کاغذ ملوتینگ مناسب نیست .خمیرسودای سرد حاصل ای جلب

سبز کودومورا را م توا در درصدهای مصرف کا

با انواع خمیرها مخلوط و اسیفادر کرد.
واژگان کلیدی :جلب

سبز کودومورا ،خمیر کاغذ نیمه شیمیات ساولفیت خنیا  ،ساودای سارد ،وتژگا هاای سااخیاری،

وتژگ های مقاومی .

 نویسندة مسئول ،تلفن09115706387 :

Email: vahedmina1390@yahoo.com
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مقدمه

حضور جلب ها در آب جلب ها تهدتد تلق ما شاود،

در صنعت کاغذسایی مادة اولیاة سالولزی تولیاد کاغاذ

ول با توجه به وتژگ های رشیههای الیاف جلبا هاا و

گیاها چوب  ،گیاها غیرچوب  ،پسماندهای کشااوریی

دارا بود منابع کربوهیدرات سلولز و هم سالولز و نیاز

و کاغذهای بایتامی است که در اتان باین مناابع چاوب

انواع پروتئینهای قابل اسیفادر تقا ای گسایردرای بارای

منابع محدودند و صنعیگرا ناچارند چوب ماورد نیاای

اسیفادة صنعی ای لجن جلب هاا اتجااد شادر اسات .در

را وارد کنند .بیش ای 90درصد کاالهای بسیهبنادی شادر

اتن پژوهش به بررس ظرمیتهای مناساب و کااربردی

در جعبههاای سااخیه شادر ای مقاوای کنگاررای حمال

الیاااف جلب ا

ساابزکودومورا باارای کاااربرد در خمیاار

م شاوند ،ماننادگ گوشات ،پوشاا  ،دارو ،محصاوال

 NSSCپرداخیه شدر است.

کاغذی ،کاالهای سنگین و  ....اسیحکاد مقوای کنگاررای

جلب ها موجودات سادر و دارای کلرومیال هسایند.

نسبت به وی آ یتاد است کاه دلات آ وتژگا هاای

دتوارة تاخیاهای در جلبکهاا باهطاور معماوح ای دوالتاه

کاغااذ و ساااخیار کنگااررای اساات [ .]1در حاااح حا اار

تشکیل شدر است التة بیرون ژالتینا اسات و ای ماواد

میوسط رشد ساالنة تقا اای جهاان بارای محصاوال

پکیین ساخیه شدر و در آب گارد حال ما شاود .التاة

کاغذ و مقاوا  2/2درصاد اسات و پایشبینا ما شاود

درون ای جنس سلولز اسات کاه در آب گارد ناامحلوح

تا سااح  2015مایودی باه 450

است .التههای داخل و خاارج دتوارةسالول ای نظار

مصرف اتن محصوال

میلیو تن برسد [ .]2امرویر بهدلیل تخرتب بیش ای حاد

ترکیب شیمیات ای پل ساکارتدهات نظیرسلولز ،وپگیین

جنگلها و مشارهای یتساتمحیطا موجاود ،اسایفادر ای

و موسیوژ تشکیل شادر اسات .ممکان اسات مقاادتری

الیاف ثانوته تا دستدود گسیرش بسیار یتادی پیدا کاردر

چرب و مواد پروتئین نیز در ساخیار دتوارر وجود داشیه

و در حدود  48درصد ای تولیاد خمیرکاغاذ را باه خاود

باشد .جلبکها ای نظر سالول باه ساه گارور پرسالول ،

اخیصاص دادر است [ .]2گیاها غیر چوب نیز در حااح

ت سلول وسیانو باکیری و نوع پرسلول به چهار گارور

حا ر حدود  10درصد ای تولید خمیرکاغاذ را باه خاود

سبز ،قهورای ،قرمز وسبزآب تقسی م شوند .ساه گارور

اخیصاص دادراند و رشد تولید خمیرکاغاذ ای اتان مناابع

ای گونة جلبا هاا باا توجاه باه اجازای تشاکیلدهنادة

در سالهای اخیر کاموً وا ح باودر اسات .اتان مو اوع

دتوارةسلول آنها طبقهبندی شدراند []3گ

رور

اسیفادر ای گیاها غیر چوب را باهدناوا ماادة

گرور اوحگ شامل جلبا هاای سابز اسات کاه جاز

ما کناد [.]2

اصاال دتااواررهااای ساالول در آنهااا ساالولز اساات و

تک ای گیاها غیر چاوب کاه قابلیات اسایفادر در اتان

بهطورمعموح بسیار کرتسیال است  .اتان جلبا هاا باه

صنعت را دارد الیاف جلبکهای آبهای شیرتن تاا شاور

گرور کودوماورا تعلاق دارناد .کودوماورا دارای درجاة

است .جلب ها با توجه باه تناوع و گسایردگ پاراکنش

کرتساایالییة باایش ای  95درصااد اساات [ .]3گ ارور دودگ

اولیة مناسب برای اتن صانعت مشاخ

تأثیر یتادی در محیط یتست و چرخههاای اکولاوژتک
دارند .بهدلیل برخ مشکو

یتساتمحیطا ناشا ای

میشااکل ای انااواع جلب ا

ساابزی اساات کااه ساالولز در

دتوارةسلول آنها درجة کرتسیالییةکمیری دارد و ینجیارة
آنها بهطور تصاادم جهاتدار اسات [ .]3گارور ساودگ
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اسات کاه سالولز بخاش بسایار

بیشیر ای  80درصد ،بایدر کاهش م تابد [ .]4ورورتس و

میشکل ای انواع جلب

کااوچک ای دتوارةساالول آنهااا ساات .ای جلباا هااای

همکااارا ( )2007نیااز دربارةیتسااتتااودة جلبک ا آب

معروف در اتن دسیه م توا اسپیروژتر را ناد برد [.]3

شیرتن ،تفالةلیمو و پرتقاح باهدناوا مکمال در مخلاوط

در یمینةاسیفادر ای جلب
اترا اطودا

سبز در کاغاذساایی در

خمیر کاغذ دسیماح کاغذی پژوهش هات انجااد دادناد.

چاپشادر ای در دسایرس نیسات .در

شد که هردو مادة آل  ،لیگنین ک ( 2درصد تاا

خارج ای کشور تعدادی ای دانشامندا درباارة امکاا
ساخت کاغذ ای جلب

نوع قرمز و گار نوع سبز آ در

اخیوط با برخ مواد آل تحقیقات انجاد دادراند.
بود سئو و همکارا ( )2010ای دو گونه جلب

مشخ

کمیر) دارند ،ول مقدارسلولز و هم سلولز آنها میفااو
است ،بهطوری که مقدار هم سلولز جلبا
سه برابر تفالة مرکبا

آب شایرتن

و مقدار سالولز آ کمیار ای تفالاة

قرماز

مرکبا اسات؛ ماورد بعادی اتنکاه هزتناه هاردو ماادر

حاوی رشیه های رتشاه مانناد ما باشاد تهیاةخمیرهای

(جلب

و تفالةمرکبا ) حدود  45درصادکمیر ای خمیار

رنگبریشدر اسیفادر کردند که م تاوا آنهاا را باهدناوا

مرسود اسات در نییجاه کاهشا باه انادایة  0/9تاا 4/5

مادةخاد برای کاغذسایی مصرف کرد .در اتن مطالعاه ای

درصد در قیمت کاغاذ نهاات حاصال ما شاود .نیااتج

قرمز خمیرهای رنگباریشادر تهیاه شاد.

اندایرگیری مقاومتهای گزارششدر حااک ای آ اسات

اسااااایخراج کربوهیااااادراتها در دماااااای  120و 140

که امزود یتستتودر جلب

به خمیر کاغذ مقاومتهای

درجةسااانی گااراد در حضااور  0/5درصااد اسااید اسااید

مکانیک ای جمله طوح پارر شد  ،مقاومت به ترکیاد و

سولفورت  ،و رنگباری خمیار حاصال طا دو مرحلاه

مقاومت در برابر پاارر شاد را تاا حاد یتاادی امازاتش

بهترتیب توسط دیاکسید کلر و پراکسید هیدروژ انجااد

م تابد ،اما درجةروشن خمیر حاصل بهطاور معکاوس

گرمت و در نهاتت کاغذ دستسای ای خمیر رنگبریشدة

تحت تأثیر کلرومیل کاهش م تابد .براسااس مشااهدا

دوگونه جلب

قرمااز و کاغااذ دسااتسااای  60گرماا بااا

دلت امزتش طوح پارر شد را م توا به وجود پروتئین

جلباا

نسبتهای 50 -50ای سوین برگ و پهانبارگ براسااس

نسبت داد که بیش ای 45درصد جلب

را به خود

اسیاندارد TAPPIتهیه شد ومقاتسة میزتک دو نوع خمیر

اخیصاص م دهد .همچناین کییاین جاز اتصااحدهنادة

تهیهشدر انجاد گرمت .ای نیاتج اتن مطالعاه ما تاوا باه

سبز است که امزاتش در مقاومتهاای

کاهش طوح پارگ برای خمیر جلبا

قرماز در مقاتساه

با خمیر چاوب ،امازاتش صاام  ،ماات و درجةروشان
کاغذهای حاصال و کااهش ساردت آبگیاری ای خمیار

معموح در جلب

خش

مکانیک م تواند بهدلت اتصاح پروتئین با کییاین باشاد.
در مجموع م توا گفت جلب هاا ماادة مکمال بهیاری
برای خمیر معمول هسیند و ای تاودة جلبا

در خمیار

جلب

قرمز بهدلیل سطح وتژةباالتر و طوح کوتارتر الیاف

کاغااذ ،اغلااب باارای اماازاتش قاادر مکااانیک اساایفادر

جلب

اشارر کرد .نیز مشاهدر شدر که بایدر خمیر جلب

م شود .تنها مشکل ،کاهش درجةروشان اسات کاه باا

قرمز تحت تأثیر دمای اسیخراج و تعداد مراحل هیدروژ

راهباارد مناسااب بااایار و تبلیاااا ای محصااوح نهااات و

پراکسید است ،بهطوری که با امزاتش دما تا امزاتش تعداد

معرم محصوح جدتاد تحات دناوا دسایماح کاغاذی

مراحل هیدروژ پراکسید برای دسییاب به درجةروشان

طبیع تا یتستمحیط قابل حل است [.]5
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مهرانیااا ( )2010مطالعااات دربااارة وتژگاا هااای

تادشدر محاسبه شد .ای خمیر حاصل ،کاغذ دستسای باا

کودومورا و پیانسیلهای اسیفادر

گراماژ  120 2گرد بر میار مرباع باا اسایفادر ای دسایگار

مناوری بهساردت

کاغذسااای براساااس اساایاندارد  TAPPIT205 sp-02و

ساخیاری سلولز جلب

ای آ انجاد داد .در ساحهای اخیر ت

روبه رشادی گسایرش تامیاه کاه امکاا تهیاة ساوخت
بیودتزح را ای جلبا

همچنین مقدار مشخصا خمیار  NSSCباا مشخصاا

سابز ماراه ما آورد و همچناین

معلود ای کارخانه چوب و کاغذ ماینادرا تهیاه شاد .ای

مصارف دتگر ای جملاه باهدناوا غاذای مااه  ،الیااف

خمیر حاصل ،کاغذ دستسای با گراماژ  120 2گرد بار

تقوتتکنندر در مواد ساختوسای و حامال داروای دتگار

میر مربع با اسیفادر ای دسیگار کاغذساایتهیه شاد .انادایر

ماورد بررسا در

انجااد گرمات و

کاربردهای آ است .ای دتگر مباحا

گیری خواص آناتومی

30رشیه جلب

اتن پژوهش م توا به ارتباط خاواص کششا جلبا

تصاوتر با میکروسکوپ نوری باا بزرگنماات  40xتهیاه

با مصل برداشت آ اشارر کرد ،بهطوری که دتوارةسلول

شد .بر روی کاغذهای دستسای تهیاهشادر آیماو هاای

در اواتل و اواخر مصل ممکن است بهطور کامل توساعه

مقاومی ای جملاه مقاوماتهاای کششا  ،مقاومات باه

جمعآوریشدر در اتان دورر

ترکید  ،مقاومت در برابر پارر شاد  ،مقاومات در برابار

ممکن است مقاومت بهنسبت کم داشیه باشد .بیشایرتن

دبور هوا انجاد گرمت و خامت کاغذهای تهیهشدر باه

خااواص کششاا انیظااار ماا رود در جلباا هااای

ترتیاب براسااس اسایاندارد T403 om- ،T494 om-06

جمعآوریشدر در اواسط مصل باشد [.]6

 T414 om-04،02ومقاومت به لهیدگ کنگررای براساس

نیامیه باشد؛ ایاتنرو جلب

اسیاندارد  T809 om-99و مقاومت در برابار دباور هاوا،

مواد و روشها

ااخامت و دانسااییه بنابراساایانداردهای T460 om-06و
سبز کودومورا،

T411 om-05آیماتش شد [ .]7برای تجزتهوتحلیل نیاتج،

بهمنظور تهیةخمیر سودای سرد ای جلب

ای کانااح آب مجااور آیماتشاگار

جدوح تجزتة وارتانس اتجااد شاد .گاروربنادی دانکان

صناتع چوب وکاغذ دانشاگار دلاود کشااوریی و مناابع

بهمنظورتأتید تفااو معنا دار باین گارورهاا در ساطح

طبیع ساری جمعآوری و پس ای حذف ناخالصا هاا و

اطمینا  95درصد انجاد گرمت.

مقداری ای اتن جلبا

شستوشو ،در محیط طبیع هوا خشا

شاد .در اداماه

برای کوتارتار شاد رشایههاای بسایار بلناد جلبا  ،ای

نتایج و بحث

دسیگار آسیاب اسیفادر و رشیههای خش شدر باه ررا

جدوح  1میانگین ابعاد و راتب کاغذسایی رشایه و

رتزتر تبدتل شد؛ ساپس مقاداری ای آنهاا براسااس وی

سلوح جلب

سبز کودومورا و همچنین وتژگا هاای

هواخش ا شاادر در ظاارف محیااوی محلااوح  3درصااد

میزتک ای جمله خامت ،دانسییه و گرامااژ کاغاذ را

ساادت خیسااندر و

نشا م دهد .براساس جادوح  1دتادر ما شاود کاه

آبکش شد و در نهاتت بهمنظوررنگبری بهمد در دقیقه

خامت دتوارةسلول جلبا

کا اسات و همچناین

(تا یما حذف رناگ سابز جلبا ) در ظارف محیاوی

رتب دره رمیگ در دو حالت رشیه و سلوح بسیار

هیدروکسید سادت باهماد

تا

هیپوکلرتت سدت قرار گرمت و سپس باایدر خمیرکاغاذ

میفاو

است.
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جدول  .1میانگین ابعاد و ضرایب کاغذسازی رشته و سلول جلبک سبز کالدوفورا
تیمار
رشته جلبک
کالدوفورا
سلول جلبک
کالدوفورا

طول

تعداد

قطر حفره

ضخامت دیواره

ضریب

ضریب

ضریب

)(mm

سلول

()µ

()µ

انعطافپذیری

درهمرفتگی

رانکل

1/934

38

20/28

3/51

74/28

70/84

34/61

0/0537

-

20/28

3/51

74/28

0/196

34/61

جدول .2مقایسه ویژگیهای فیزیکی کاغذ  NSSCو جلبک کالدوفورا
تیمار
NSSC

جلبک کالدوفورا
بازده کلی خمیر جلبک کالدوفورا

3

3

ضخامت )(µm

گراماژ ()g/m2

دانسیته ( )g/ cm

بالک ()cm /g

249/3
246/3

117
113

0/469
0/458

2/13
2/18

%51/51

شکل .1رشتههای جلبک سبز کالدوفورا با میکروسکوپ نوری بابزرگنماییx40

بلند محسوب م شوند [ .]8موحظاه ما شاودکه طاوح

ویژگیهای مورفولوژیکی
اندایرگیاری خاواص آناتومیا

روی  30رشایه جلبا

الیاف رشیههای جلب

در دسیة دود (طاوح  0/9تاا 1/9

انجاد گرمت که نیاتج آ در جدوح  1آوردر شدر اسات.

میل میر) قرار گرمیه است .قطرالیاف درمورد الیاف کاغاذ

الیاف ای نظرطول در سه ساطح طبقاهبنادی ما شاوندگ

بیااا کنناادةانعطافپااذتری الیاااف درمراتنااد پاااالتش

دسیةاوح الیاف کوتاار باا طاوح کمیار ای  0/9میلا میار،

خمیرکاغذ است .در اتنجا مشااهدر ما شاود کاه الیااف

دسیةدود الیاف میوسط با طاوح  0/9تاا  1/9میلا میار و

جلب

ای قطر بهنسبت خوب برخوردارند ،اماا اخامت

دسیةسود الیاف با طوح بیشیر ای  1/9میلا میرکاه الیااف

دتوارةرشیههای آنها بسیار ک است .خی بود دتاوارة
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سلول سبب امزاتش دانسییة میبر م شود که اتن وتژگا
تأثیرمسیقی درخواص مقاومی الیاف ای جملاه مقاومات

رتب انعطافپذتریگ ای نظر رتب انعطافپاذتری
چهارگرور الیاف وجود دارند []9گ

به پارگ دارد .هرچه دتوارة الیاف خی تر باشد ،الیااف
در برابر نیروهای مکاانیک واردشادر ای خاود مقاومات

.1الیاف بسیار االسیی

با ارتب انعطااف پاذتری

بیشیر ای 75؛

بیشیری نشا م دهند و در برابر تاییر شکل نیز مقاومت

.2الیاف االسیی

ما کننااد .بااا اماازاتش ااخامت دتوارةساالول  ،قابلیاات

.3الیاف صلب با رتب انعطافپذتری 30-50؛

انعطافپذتری و مچاله شد الیاف ک ما شاود [ .]8اماا

.4الیاف بسیار صلب با رتب انعطافپذتری کمیر

در مورد الیاف جلب

مشااهدر ما شاود کاه اخامت

با رتب انعطافپذتری 50-75؛

ای .30

دتوارر در مقاتسه با ساتر گونهها بسیار ک است .بنابراتن

میانگین ارتب انعطاافپاذتری تعیاینشادر بارای

اتن مو وع م تواند در کمیر شد مقاومتهاای خمیار

کودومااورا74/27 ،

وکاغذ تهیهشدر ای جلب

سبز مؤثر باشد.

رتب دره رمیگا گ هرچاه مقادار آ بیشیرباشاد،
بیانگر بلندتر و الغرتر باود الیااف اسات .باه طاورکل ،

نمونااههااای مااورد آیماااتش جلبا

درصد محاسبه شاد .هرچاه اتان ارتب بیشایر باشاد،
مقاومت کاغذ دربرابرگسیخیه شد  ،ترکید و تااخورد
بیشیر م شود [.]9

رتب دره رمیگ الیاف مورد قبوح در کاغذسایی باتد
بیشیر ای  33باشد .هنگاد تشکیل ورقة کاغذ روی تاوری

رتب رانکلگ میانگین رتب رانکال بارای تا
رشیه جلب

کودومورا  34/61تعیین شد .هرچاه اتان

ماشین های کاغذسایی ،الیاف بلنادتر ،بهیار روی تاوری

رتب بزرگتر باشد ،مقاومات کاغاذ در برابار پاارر

قرار م گیرند .اتن دامال سابب امازاتش کیفیات کاغاذ

شد بیشیر خواهد بود [ .]8البیه اتن مطلب بیشایر در

ساخیهشدر م شود [ .]8باتوجه به رتب درها رمیگا

مورد الیاف چاوب صاحت داشایه و در ماورد رشایه

جلب

( )70/84انیظار م رود کیفیت کاغاذهای حاصال

جلب

کودومورا با توجه به ساخیار رشیه های جلب

در حااد میوسااط باشااد ،امااا بااا توجااه بااه ساااخیار

کودوماورا و اخامت کا دتاوارر مطاابق شااکل ،1

که در شکل  1نشاا دادر

صادق نیست .بدتن ترتیب م توا انیظاار داشات کاه

شدر ،هر رشیه ای اتصاح چندتن سلوح تشکیل شادر کاه

ساابز بااهدلاات

منحصربهمرد رشیههای جلب
برای محاسبة مقدار واقع

رتب دره رمیگ  ،طوح هر

سلوح باتد محاسبه شود .باا توجاه باه جادوح  ،1مقادار
رتب دره رمیگ محاسابهشادر بارای رشایه جلبا
کودومورا برابر با  70/84و برای هر سلوح  0/196اسات.
هما طور که مشاهدر ما شاود اتان ارتب بارای هار
سلوح بسیار کمیر ای هر رشیه است ،بنابراتن م تواناد در
کاهش مقاومتها مؤثر باشد.

کاغااذهای ساااخیهشاادر ای جلباا
دتوارةسلول بسیار نای

دارای مقاومات کمیاری باه

پارر شد باشند.
ویژگیهای فیزیکی
دانسییهگ در جدوح  2مشاهدر م شود که ه
و ه گراماژکاغذ حاصل ای خمیر جلبا

خامت
کودوماورا

کمیر ای  NSSCاست؛ بنابراتن دانساییة کاغاذ حاصال
نیز کمیر خواهد بود .در واقع جلب

کودومورا کاغاذ
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حجی تاری تولیاد ما کناد .دلات اتان امار سااخیار
رشیههای جلب

است .رشیههاای جلبا

کودوماورا

نمونة  NSSCدر میزا مقاومت باه دباور هاوا اتجااد
کند .با توجه به پاژوهشهاای باود سائو و همکاارا

دارای ساخیاری است که هر سالوح باه دلیال داشاین

( )2010دربارة خمیرهای شیمیات حاصل ای دو گوناه

حفرةیتااد حالاات بااالک دارد ،بنااابراتن تولیااد کاغااذ

جلباا

قرمااز و آنچااه در تصااوتر میکروسااکوپ ای

بالک م کند.

کاغذهای حاصل در شکل  2نشا دادر شدر ،م تاوا

مقاومت به دباور هاواگ مقاادتر مقاومات در برابار

بهخوب نییجه گرمت که نای

دبااور هااوای کاغااذهای ساااخیهشاادر توسااط آیمااو

جلب

تجزتةوارتانس بررس شد .نیااتج نشاا داد کاه باین

صفحةکاغذی با همپوشاان بسایار یتااد و در نییجاه

مقااادتر بااهدسااتآماادر در سااطح ادیماااد  95درصااد

مسدود کرد منامذ کاغذ و در پ آ امزاتش مقاومت

اخاایوف معناا داری وجااود دارد .بیشاایرتن مقاادار

باا خمیار

شاخ

مقاومت در برابر دبور هوا براساس شاکل ،5

مربوط به تیماار خمیار خاال

جلبا

و یتادبود

باود دتاوارة سالول

رتب انعطافپذتری ،سبب اتجاد

به دبور هوا م شود .وقیا خمیار جلبا

به نسبت میخلخل  NSSCمخلوط ما شاود ،باای ها

کودوماورا و

بهدلیل ساخیار میراک کاغذ جلب  ،مقاومت باه دباور

و

هوا امزاتش م تابد .هنگام کاه خمیار اصال بارای

 70درصد خمیر  NSSCاست .با توجه به اتن نمودار،

ساخت کاغذهای دستسای مقط خمیر  NSSCباشاد،

کودومورا و خمیار

بااا وجااود کمیاار بااود درجاةروان خمیاار ،باهدلیاال

کمیرتن آ مربوط به تیمار  30درصد خمیر جلبا
درصدهای  20و  30خمیر جلب
خال

 NSSCهرسه در گارور  aقارار دارناد ،تعنا

امزود خمیر جلبا

کودوماورا باا مقاادتر  20و 30

درصااد نماا توانااد تاییاار چشاامگیری نساابت بااه

وتژگ ا هااای مورمولااوژتک الیاااف و ااخی بااود
دتوارر های سلول  ،مناماذ کاغاذ امازاتش و در نییجاه
مقاومت به دبور هوا کاهش م تابد.

شکل  .2الیاف چوبی در کاغذ دستساز  60گرمی (شکل سمت راست) و الیاف جلبک قرمز در کاغذ دستساز  60گرمی(شکل سمت چپ) []4
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شکل  .3آزمون و گروهبندی دانکن مقاومت به عبور هوا

کاهش پیوندتاب الیاف و در نییجه کاهش مقاوماتهاای

ویژگیهای مقاومتی

کاغاااذ مااا شاااود .دلااات دتگااار کمیااار باااود

شاخص کششی
کشش کاغاذهای سااخیهشادر بررسا

مقادتر شاخ

شد .نیاتج نشا داد که بین مقادتر بهدستآمدر در ساطح
ادیماااد  95درصااد اخاایوف معناا داری وجااود دارد.
بیشیرتن مقدار مربوط به خمیر  NSSCوکمیارتن مقادار
مربوط به تیمار خمیر خال

جلبا

کودوماورا اسات.

با توجه به شکل  4مشاهدر م شود که با امزاتش درصاد
خمیاار جلباا

کودومااورا در خمیاار  NSSCشاااخ

کشش بهتدرتج کاهش پیدا م کند .هما طور کاه دتادر
م شود درصدهای اخیوط  10تا  90و  20تا  80درصاد
هردو در گرور  aقرار م گیرند،تعن در سطح ادیمااد 95
درصد بین اتن دو اخیوف معن داری وجود ندارد؛ اما باا
امزود  30درصدی خمیر جلب

سبز کاهش معنا داری

در شاخ

کشش اتفاق م امید .مه ترتن مااکیور ماؤثر

بر شاخ

کشش کاغذ ،تعاداد و کیفیات اتصااال باه

تکاادتگر اساات [ .]9در اتاان مااورد تکا ای مه ا تاارتن
دلااتهااای کاااهش مقاادار مقاوماات کششاا درجااة
کرتسیالییة یتاد جلب

کودومورا است که اتن امر سابب

دانسییةکاغذ،کمیربود

خامت دتوارةرشیههاای جلبا

در مقاتسه با الیااف چاوب اسات .کمیرباود

اخامت

دتوارةسلول  ،خود امکا اتصااح و پیوناد باین الیااف را
کاهش م دهد و در نییجه ،شاخ

کشش نیاز کااهش

ماا تابااد .تکاا دتگاار ای دالتاال کاااهش شاااخ
کشش ،برداشت جلب
کشش جلب

در اواخر مصال اسات .خاواص

با مصل برداشت آ ارتباط وتاژرای دارد،

به اتن صاور کاه دتوارةسالول در اوح مصال ممکان
است بهطور کامل توساعه نیامیاه باشاد ایاتانرو جلبا
جمااعآوریشاادر در اتاان دورر ممکاان اساات مقاوماات
بهنسبت کما داشایه جلبا هاا نیاز خاواص کششا
ااعیف دارنااد []6؛ بنااابراتن تکاا ای دالتاال کاااهش
شاخ

کشش را م توا به اتن مو وع باشد ،بهطاور

مشابه ،دتوارةسلول در رشیه های جلب

بهدستآمدر در

اواخر مصل ممکن اسات مسان باشاد و در نییجاه اتان
جلب ها نیز خواص کشش

عیف دارند []6؛ بناابراتن

تک ای دالتل کاهش شاخ

کشش را م توا باه اتان

مو وع نسبت داد.
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شکل  .4آزمون و گروهبندی دانکن شاخص کششی

خمیر  NSSCتا سطح  20درصد کاهش چشمگیری در

شاخص ترکیدن
شاخ
جلب

ترکید در درصدهای مخیلف اخایوط خمیار
کودومورا بررس شاد .اخایوف باین شااخ

میزا شاخ
گفیه شد ،شاخ

ترکید اتجاد نم کناد .هماا طاور کاه
ترکید میأثر ای طوح الیاف ،مقاومت

ترکید در تیمارهای مخیلف با ه در سطح ادیماد 95

الیاف و پیوند بین الیااف اسات و بیشایر باه اخامت

درصد معن دار بود .طباق شاکل  5بیشایرتن شااخ

دتوارةسلول و اتصااح الیااف دارد [ .]10باا توجاه باه

ترکید مربوط به خمیر NSSCو کمیرتن آ مربوط باه

ساااخیما رشاایههااای جلباا ،ک بااود

ااخامت

خمیر جلب

است وهمچنین با امزاتش نسابت درصاد

دتوارةسلول دلت اصل کاهش اتن شااخ

اسایونیز

خمیر جلب

سبز ،اتن شاخ

کاهش پیدا م کناد .در

مااورد تیمااار  NSSCخااال

 10 ،تااا  90و  20تااا 80

درصد اخیوف معن دار نبود و هرسه در گارور  aقارار
گرمیند ،به اتن معنا که امازود خمیار جلبا

سابز باه

بهدلیلطوح بسیار ک هر ت
اتصاال

سالوح و نیزسسات باود

بین هر سلوح نسبت به الیااف چاوب  ،امکاا

اتصاح و پیوندهای بین الیاف کاهش م تابد و بناابراتن
شاخ

ترکید نیز کاهش پیدا م کند.

شکل  .5نتایج آزمون و گروهبندی دانکن شاخص ترکیدن
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پارگ  ،طوح الیاف است .امزاتش نسبت الیاف بلند باه

شاخص پارگی
پاارگ مرباوط

مشاهدر م شود که بیشیرتن شااخ

به خمیر  NSSCو کمیارتن مقادار مرباوط باه خمیار
بودر اسات .باا امازاتش درصاد خمیار

خال

جلب

جلب

سبز مقدار اتن شاخ

نیز کااهش پیادا کارد.

الیاف کوتار سبب امزاتش اتن مقاومت م شود.

در یمینةشاااخ

پااارگ در درج اةاوح ااخامت

الیاف بسیار حائز اهمیت است و در درجةدود قادر
اتصاح بین الیاف .خمیر جلب

سبز بهدلیال سااخیما

آیمو دانکن نشا داد که بین اتان مقاادتر در ساطح

وتژة رشیه های جلب

خطای آیماتش  95درصاد اخایوف معنا دار آمااری

رشیه میشکل ای چندتن سلوح) و اتصااال

وجود دارد .طبق شکل  6خمیر  NSSCو اخایوط 10

ه بین هار تا سالوح باا سالوح مجااور و ها در

گارور

شبکةکاغذ بهدلیل خامت کمیر دتوارر ،تاأثیر یتاادی

درصدی خمیر جلب

با خمیر  NSSCدر تا

( )aو اخیوط  20و  30درصدی ه در ت

گرور ()b

در کاهش اتن شاخ

و نداشین ساخیما واحد (هار
اعیف،

دارد.

قرار گرمیند .تک ای پارامیرهای تأثیر گذار بر شاخ

شکل  .6نتایج آزمون و گروهبندی دانکن شاخص پارگی

است .ایآنجا که اتن آیمو مقاومت نمونة نواری ای التاه

مقاومت به لهیدگی کنگرهای
شاخ

مقاومت به لهیدگ کنگررای در سطوح مخیلف

اخیوط خمیر جلب

کودوماورا بررسا شاد .اخایوف

مواج را اندایرگیری م کند و به نود جهت ادماح نیارو
دمود بر طاوح الیااف اسات،وجود الیااف بلناد جلبا

مقاومت به لهیدگ کنگاررای در تیمارهاای

کودومورا که دتوارةسلول نایک دارناد و در اثار مشاار

مخیلف در سطح ادیماد  95درصد معنا دار باودراسات.

واردر له م شوند ،سبب کاهش اتن مقاومت م شود؛ باه

سابز باا خمیار

همین دلیل اتن مقاومت در کاغذهای دارای درصد یتااد

 NSSCدر سااه سااطح  20 ،10و  30درصااد اخاایوف

سابز ،باهطاورمعن داری نسابت باه کاغاذ

بین شاخ

براساس شکل  7اخیوط خمیار جلبا
معن داری ندارند ،اما مشخ
خمیر جلب

است که با امازاتش ساه

سابز ای مقادار اتان مقاومات کاسایه شادر

خمیر جلب

ملوتینگ کاهش تامت.
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تأثیر افزودن خمیر سودای سرد جلبک سبزکالدوفورا به خمیر  NSSCبر ویژگیهای کاغذ فلوتینگ

شکل  .7نتایج آزمون و گروهبندی دانکن مقاومت به لهیدگی کنگرهای

نتیجهگیری

وتژگا هااای مورمولوژتا

در اتاان تحقیااق منبااع جدتاادی ای الیاااف ساالولزی ای

کودومورا و بهخصوص کمیر بود

گونه ای جلب

سابز باه نااد کودوماورا بارای تولیاد

رشاایههااای جلبا

رشیه ها،کاغذی با وتژگ های مقاومی

ساابز

اخامت دتاوارة
عیفتر تولید

خمیرکاغذ معرم شدر است .نیاتج نشا داد با مراتناد

م شود .همچنین باا امازاتش نسابت درصاد ترکیاب

سابز

سبز به خمیر  NSSCمقاومتهای کاغاذ

تولید خمیار ساودای سارد ما تاوا ای جلبا

کودومورا خمیر کاغذ تهیاه کارد ،ولا باا توجاه باه

خمیر جلب

کاهش پیدا کرد.

1395  تابستان،2  شمارة،69  دورة، مجلة منابع طبیعی ایران،جنگل و فرآوردههای چوب
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