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عملکرد کایتوزان و پلیآمید اپیکلروهیدرین ( )PAEبر مقاومت تَر و جذب آب خمیرکاغذ
جوهرزداییشده
3

حسین جاللی ترشیزی ،*1الهه چیانی ،2حمیدرضا رودی ،1محمدرضا نبید
 .1استادیار ،مهندسی پاالیش زیستی ،دانشگاه شهید بهشتی
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد ،مهندسی پاالیش زیستی ،دانشگاه شهید بهشتی
 .3دانشیار ،شیمی کاربردی ،دانشگاه شهید بهشتی
تاریخ دریافت ، 6931/79/61 :تاریخ پذیرش6931/71/70 :

چکیده
کاربرد روزافزون کاغذهای بهداشتی و بازار رقابتی آن بهویژه از منظر جذب آب و مقاومت

َرترح ئتااز اه بت

افزودنیهای شب بایی م رد نباز بهویژه با منشأ زیستی برای َأمبن ویژگیها رو به گسترش است

بت ده و کتاربرد

کته هتدا ایتن هتژوهز نبتز

بهش ار میرود .مقایسة َأثبر زیس بسپار کایت زان با مادة متداول مصن عی هلیآمبد اهیکلروهبتدرین ( )PAEبتر مقاومت هتای
خشک و َرترح ستدبدیح براقبت

و جتذب آب کاغتذهای َ بتدی در ستو

افتزودن 0/5ح  0/55و  1درصتد بته خ برکاغتذ

ج هرزداییشده از کاغذهای باطلة مخل ط اداری ص رت گرف َ .صاویر SEMح نشس
کایت زان نسب

افزودنیها و برَری ئض ر رشتههتای

به  PAEرا َأیبد کرد .برَری مقاوم های کششی و َرکبدن خشک و کششی َررح کاهز مقدار و سرع

جتذب

آب در َب ارهای کایت زان مشخص شده که اغلب ناشی از اَصاالت عرضی بهوج دآمده ببن اجزا بههنگام خشک شتدن است
چراکه شباه

ساختاری زیاد کایت زان با سل ز و نبز گروههای عاملی آمبنی و هبدروکسبلی فراوان آنح سبب افزایز اَصاالت و

از طرفی کاهز م قعب های جذب آب میش د .ه چنبن درگبر شدن گستردة اجزا در هب ندیابیح سبب کاهز انعوااهذیری و
افزایز سدتی خ شی شده که ا بته در ک ترین مقدار کاربرد ( 0/5درصد)ح سدتی کایت زان از  PAEک تر بت د .علتیرغت ایاتاد
روند کاهشیح سدبدی ( 111درصد) و براقب

( 68درصد) کاغذ آزمایشگاهی در کاربرد کایت زانح َغببترات مل ستی نداشتتند.

بهط ر کلیح جایگزینی  0/5درصد کایت زان با  1درصد PAEح عالوهبر َأمبن ویژگیهای مقاومتی ببشترح از ک ترین کاهز مقدار
جذب آب (ئدود  10درصد) و ویژگیهای ن ری برخ ردار شد و انعوااهذیری ببشتری را نبز بترای کاغتذ بتهه تراه داشت .
بهب د مقاوم

َرر شبکة ا بااح م کن اس

سبب بهب د قابلب

گذر در ماشبن کاغذ ش د.

واژههایکلیدی :هلیآمبد اهیکلروهبدرینح جذب آبح کایت زانح مقاوم


َرر .



مقدمه 

جذابب های این زیس

عالوهبر کاربردهای ن شتاریح بستهبنتدی و نبتز مت ارد ویتژهای

بدون جایگزین کرده اس [ ]1راهانتدازی وائتدهای متعتدد و

ه چ ت ن کتتاربرد در استتناد بهتتادارح کاغتتذ بتتهط ت ر گستتترده و

رو به رشد َ بد کاغذهای بهداشتی در کش ر شاهدی بتر ایتن

روزافزونتتتی در مصتتتارا بهداشتتتتی استتتتداده متتتیشتت د و

جتذب آبح از مهت َترین

فراورده را دس ک از ئبث بهداشتتی

مدعاس  .عالوه بر مقدار و سرع

شاخصهای ارزیابی کاغتذهای بهداشتتیح مقاومت در ئا ت

* نویسندۀ مسئول ،تلفن73601360100 :
Email: H_Jalali@sbu.ac.ir

خبسشدگی برای ئدت ستاختار و جلت گبری از گستبختگی
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که با کتاربرد رزیتنهتای ستنتزی در خ برکاغتذ و

برای کاغتذ بتهه تراه دارد [ .]5در ایتن هتژوهز و ه ست بتا

کاغذ اس

انعقاد در خشککن یا زمان انبارداری کاغذ بهوج د میآیتد [.]2

درخ اس صنع ح از کایت زان بهعنت ان افزودنتی مقاومت َتر

م ن عب انتشار فرما دهبد به ه راه گرایز شتدید کاغذستازی

استداده شده و ض ن بررسی َأثبر آن بر کاغذ َ بتدی از ا بتاا

و بهویژه فرایندهای کاغذ بهداشتی به pHهای خنثتی و قلبتاییح

ج هرزداییشدة بازیافتی از کاغذهای باطلتة مخلت ط اداریح بتا

کاربرد رزینهای اورهفرما دهبد و مالمبنفرما دهبتدح بتهعنت ان

افزودنتتی مصتترفی ( )PAEدر کارخانتتة َ بتتد فتتراوردههتتای

َرر سامانههای استبدی

مقایسته شتد .کتاربرد زیست بستپار کتایت زان

هرمصراَرین رزینهای هبشبن مقاوم
را محتتدود و ئتتتی م ن ت

بهداشتی وبت

کتترده و ستتبب جتتایگزینی رزیتتن

بتتهعنت ان هست اند صتتنایع آبزیتتانح روا فزاینتتدهای در صتتنایع

هلیآمبد اهیکلروهبدرین ( )PAEشده است [ .]3بتا ایتنئتالح

مختل

یافته اس و دسترسهذیری و رقابتی ب دن آن بتا مت اد

رزیتتتن مزبتتت ر نبتتتز م تتتد َرکببتتتات آ تتتی هتتتا ندار

شب بایی سنتزی نبز شایان َ جه اس .

جذبشدنی )AOX(1نظبر دیکلروهروهان ل و م ن کلروهروهتان
دی ل در هساب اس

که برای محبط زیس

و انسان خورنتا

اس [ .]4بتهطت ر کلتیح ببشتتر بستپارهای ستنتزی بتا وجت د
ویژگیهای ع لکردی مول بح نهَنها َازیههتذیر و ستازگار بتا
محبط زیس نبستندح بلکه بتهواستوة َبعبت از شترایط متغبتر
اقتصادی و سباسی بازارهای ندت ح ضتریب اط بنتان و ئاشتبة
س د وائدهای َ بدی استدادهکننتده را نبتز َحت شتعا قترار
میدهند [ ]5بنتابراین جست وجت بتهمنظت ر یتافتن بستپاری
جایگزین با کارایی بسپارهای مرس م و نبز عتاری از مشتکالت
آنهاح ه بشه مدنظر محققان و صنعتگران ب ده و زیست مت ادی
ه چتت ن هلتتیوینبتت آمتتبنح بستتپارهای ئتتاوی آ دهبتتد و
هلیکرب کسبلبکهاح مشتقات نشاستهح کایت زانح کرب کستیمتبت
سل ز و هروَئبنها بهعن ان افزودنیهای مقاوم َرر ستازگار بتا
محبط زیست

در کتان ن هتژوهزهتا قترار داشتته است [.]8

کایت زان زیس بسپاری غبرس یح آنتیباکتریال و بهدست آمتده
از استب زدایی کبتبن (فراوانَرین زیس بستپار بعتد از ستل ز)
اس

که َنهتا َدتاوت من مرهتای گلت کزآمبنی آن (وائتدهای

گل کزی واجد گروه عاملی آمبن) با من مرهای ستازندة ستل زح
وج د گروههای آمبنی ( )NH2در ئلقة گل کز اس

کته عامت

ویژگیهای منحصربهفرد کایت زان بتهویتژه در َعامت بتا ا بتاا
سل زی اس

چراکه در واقع بتهعنت ان چستب شتبکة ا بتاا

سل زی در هر دو ئا

خشک و خبسح استحکام بتا ق های را
)1. Absorbable Organic Halide (AOX

روشها 
موادو 
ا باا استدادهشده در این هژوهزِ از قب جعبة َغذیتة ماشتبن
کاغذ کارخانتة وبت

و

(فاقتد افزودنتی) و در هتی بازیافت

جتت هرزدایی کاغتتذهای باطلتتة مخلتت ط اداری (خاکستتتر 3
o

درصتتد) بتتا درجتتة روانتتی  22 SRو َ 5/8-8 pHهبتته شتتد.
کایت زان از شرک

 Sigma Aldrichبا وزن م ک ی مت ستط

(000ح000-310ح )100و مبزان استتب زدایتی  55-65درصتد
خریداری و بهمنظ ر کاربرد در کاغذسازیح در اسبد استبک 1
درصد بهمدت  1ساع

در دمای  80درجة ستانتیگتراد ئت

شد و بته مقتدار صتدرح 0/5ح  0/55و  1درصتد وزن خشتک
خ برکاغذ به دوغتاب در ئتال َالطت اضتافه شتد .کتاربرد
هلیآمبد اهیکلروهبدرین ( )PAEنبز بهعنت ان رزیتن مصترفی
کارخانتته بتتا نتتام َاتتاری  AK-PEK202محصت ل شتترک
 AKKIMو با غلظ

 12/5درصد در مقادیر مشابهی مقایسته

شدَ .هبة کاغذ آزمایشگاهی بتا گرمتا

(T205 sp-( 60 )g/m2

 )02و خشتتک کتتردن در دمتتای  50درجتتة ستتانتیگتتراد و
اندازهگبری ویژگیها براساس استانداردهای آیبننامة
بهشر زیر ص رت گرف  :مقاوم
 )03و مقاوم

TAPPI

کششی َرر (T 456 om-

کششی خشک ()T 494 om-01ح مقاومت

بته

َرکبتدن ()T 403 om-02ح ستدتی خ شتی ()T 556 om-05ح
2

ستتدبدی ( )T 560 om-05و براقبتت

3

(.)T 452 om-02
2. Whiteness
3. Brightness
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درصد جذب آب و زمان جذب کاغذ براساس استاندارد ملتی

تصاویر:SEMبررستی ریزنگتاره هتای ستو کاغتذ

مقتدار آب

و

ایران به ش ارة  )1304( 825و بهَرَبب از نستب

َ سط مبکروسک

جذبشده به جرم خشک کاغذ و نبز زمان الزم برای جتذب

ا کترونی روبشیح ئاکی از نشس

برقراری هب ند ببن افزودنیهای مقاوم

َرر با ا باا شتبکة

 80مبکرو بتتتر آب مقوتتر (َ )20±2 oCزریت شتتده بتتا زاویتتة

سل زی اس

ئدود  20درجه اندازهگبری شدَ .هبة ریزنگاره از ن نتههتای

نقاط اَصال ا باا با یکدیگرح در َأیبد روندهایی اس

ا کترونتی روبشتی ( )SEMمتدل

کاغذ َ سط مبکروستک

و

(شک  .)1وج د رشتههایی روی ستو

کته

در ادامه در ویژگتی هتای کاغتذ مشتاهده متیشت د .نبت د

 HITACHIص رت گرف .

رشتههای ه مانند مزب ر در َب ار شتاهد (ا ت ) و ههتن و
فراوان ب دن این رشته هتا در َب تار ئتاوی کتایت زان ( )

نتایجوبحث 

نسب

در شک های َ 2ا  0مقایسة َتأثبر کتاربرد کتایت زان و  PAEدر

َرر هستندح انتظار برَری ویژگیها را َداعی میکنتد کته در

سو ِ بررستیشتده و نبتز مقایسته بتا َتأثبر َب تار شتاهد بتر

ادامه َأیبد میش د.

ویژگیهای مقاومتیح ن ری و جذب آب کاغذ ارااه شده اس .

ج

به َب ار ئاوی ( PAEب) که ه ان چسب مقاوم

الف

ب

شکل  .1ریزنگارههای  SEMسطح کاغذها در بزرگنماییهای ( 1777تصاویر باال) و ( 1077تصاویر پایین) از الف) نمونة شاهد ،ب)
نمونة حاوی  PAEج) نمونة حاوی کایتوزان.

شاخصمقاومتکششیتَر:بسباری از فراورده هتای

ستتبب از دست رفتتتن مقاومت

کاغتتذ در برابتتر نبروهتتای

کاغذی با قرار گرفتن در معرض آبح متالشی میش ند که

اع ا ی میش د .بر این اساس و نبز ازآناا که ستل ز قتادر

د ب آن قرارگبری م ک ل های آب در ئتد فاصت نقتاط

به برقراری هب ندهای مقتاوم در برابتر آب نبست ح َنهتا از

هب ند ا بتاا بتا یکتدیگر و َبتدی هب نتدهای هبتدرو نی

طری آن دسته از افزودنیهای واجتد برقتراری هب نتدهای

کته

غبربازش نده بر اثر آب (هب ندهای ک واالنستی)ح متیَت ان

ا باا-ا باا به هب ندهای هبدرو نی ا باا-آب است
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کرد .کایت زان و  PAEهتر دو

این شرایط را ایااد و َح

افتتزایز بتتبز از  8درصتتدی مقاوم ت

شتتد و در َ تتامی

واجتتد برقتتراری اَصتتاالت عرضتتی بتتبن اجتتزای دوغتتاب

مقدارهای کاربرد ببشتر نبزح نسب

خ برکاغذ هستند .با اینئتال فراوانتی ببشتتر گتروههتای

َا جایی که ک ترین مقدار کتاربرد کتایت زان ( 0/5درصتد)

کاَب نی آمبنی در کایت زانح امکان ببشتری را برای برقراری

بهط ر َقریبی ردة مقتاومتی مشتابهی ( )41/4 N.M/gبتا 1

جاذبه های ا کترواستاَبکی و هب ندهای ق ی َر ی نی فراه

درصتتد کتتاربرد  )42/2 N.M/g( PAEداشتت  .افتتزایز

آورده که در ما

برَری مقاومت

واجد کایت زان م جتب شتده است
شتتباه

َرتر را در َب ارهتای
[ .]6از طترا دیگترح

زیتتاد ستتاختاری ستتل ز و کتتایت زانح بتتازآرایی

چش گبر مقاوم
م جد بهب د مقاوم

کایت زان برای سازگاری و نزدیکی هرچه ببشتتر بتا ا بتاا
سل زی را فتراه آورده کته بته هب نتدهای ک واالنستی و

میش د.

ی نی ببشتر میاناامد .امکان وق

با افزودن کایت زان به خ برکاغتذ باطلتة

قه های نبز گزارش شده است  .بتدیهی است
نبز ارَقا داده اس

واکنزهای َراک ی ببن

به  PAEکارامدَر بت د

َرر کاغذح مقاوم

کته ع امت

کششتی خشتک را

که از بررسی شک های  2و  3دریافت

شاخصمقاومکتبکهترکیکداکا ک :مقاومت

بته

گتتروههتتای کرب نبتت انتهتتای کاهنتتدة زنابتترههتتای

َرکبدن َرر در کاغذهای بهداشتی از نظر َح ت بته مچا ته

هلیساکاریدی ا بتاا بتا گتروههتای آمبنتی کتایت زان نبتز

شتتدن در ئتتبن جتتذب مایعتتات و در عتتبنئتتال عتتدم

[ .]0نکتتة

کته در روش استتاندارد

گزارش و َ سط طب سنای َأیبد شتده است

اض حالل آن مت رد َ جته است

جا ب َ جته ایتن است

کته بتا افتزایز درصتد کتاربرد

( )TAPPI T 570 pm 00بهک ک مبلة بازرسی 1فرورونتده

مقاوم

خشتک

در مرکز کاغذ خبسح رصد میش د اما بتهد بت دسترستی

کایت زانح نسب

َر (شک  )2به مقاوم

و از  3/3درصد در سو

(شک  )3ورقة کاغذ بهب د یاف

افزودن  0/5درصد به  4/1درصد در مقدار کاربرد  1درصد
ارَقا یاف  .با اینئال مبزان بهب د نسب

مقاوم

کششتی

َرر به خشک ناشی از کاربرد کایت زانح ببز از ئد متعارا
افزودنیهای مقاوم

َرر ( 15درصد) اس

[.]10

شاخصمقاومتکششیخشک ::مقاومت

نداشتن آن در کش ر و نبز َأثبرگذاری َأیبدشتدة مقاومت
َرر بر مقاوم

خشک [6ح ]12ح مقاوم

بررسی شد .ه انند مقاوم
بهب د مقاوم

به َرکبدن خشتک

کششی خشتک و َترح مبتزان

َرکبدن در َ امی مقتادیر کتاربرد کتایت زان

بهط ر هب ستهای برَر از  PAEبت د کته دالیت آن ه اننتد
خشتک

م ت ارد هبشتتبن ذکرشتتده اس ت

(شتتک  .)4ارَقتتا نبتتافتن

کاغذ اغلب َ سط هب ندهای ببن بدی َأمبن متیشت د کته

مقاوم های خشک کششی و َرکبدن و نبز کششی َرتر در

کتاربرد

به  0/55درصتد افزودنتی  PAEدر

این ویژگی در کاغذهای بهداشتی از ئبث سه
و نبز فرایندهای َبدیلی آن ئتااز اه بت

است  .شتباه

کاربرد  1درصد نسب

َأیبد عدم بازآرایی مناسب این افزودنی سنتزی و ائت تاالا

نزدیک کایت زان به سل ز و نبز وج د گتروه هتای فتراوان

ناشتتی از ستتاختار درشتت

واکنزهذیر آمبن کاَب نی ( )NH2درکایت زانح سبب َشدید

کاَب نی بت دن آن شتایان ذکتر است

و َق ی

جذب آن بر سو

سل زی و در نتباه افزایز

هب ندهذیری اجزای شبکة بدی می ش د [ .]11با َ جته بته
شک 3ح برخالا افزودنی مقاوم

و َناستتب نداشتتتن درجتتة
کته متانع قرارگبتری

مناسب ببن اجزا و ایااد نقز مؤثر در مقاوم های مت رد
اشاره میش د.

َرر سنتزی که ک تترین

مقدار کاربرد آن هبچ َغببری در شاخص مقاوم

خشتک

کششی ایااد نکردح کایت زان در ه ان مقدار کاربردح سبب
1. Probe

عملکرد کایتوزان و پلیآمید اپیکلروهیدرین ( )PAEبر مقاومت تَر و جذب آب خمیرکاغذ جوهرزداییشده
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شکل  .7تأثیر افزودنیهای کایتوزان و  PAEبر شاخص مقاومت کششی تَر کاغذ بازیافتی

شکل  .7تأثیر افزودنیهای کایتوزان و  PAEبر شاخص مقاومت کششی خشک کاغذ بازیافتی

شکل  .۴تأثیر افزودنیهای کایتوزان و  PAEبر شاخص مقاومت به ترکیدن کاغذ بازیافتی

در

هر دو افزودنی طببعی و سنتزی را نشان میدهتد و اغلتب

کاغذهای بهداشتیح انعواا هذیری زیاد و بهعبارَی ستدتی

ه انند روند دیگر مقاوم های مکانبکی افتزایز هب ستته

که ائستاس نرمتی

بته

سفتیخمشی:از ج له ویژگی های ئتااز اه بت
ک در برابر خ ز و مچا ه شدن اس
را نبز َداعی میکند .بدیهی اس

که با افتزایز هب نتدیابی

َ أم با ببشتر ب دن مقادیر در کتاربرد کتایت زان نستب

 PAEرا سبب شتد (شتک  )5امتا ک تترین مقتدار شتقی

ه ة فتراورده هتای ستل زیح آزادی اجتزا بترای منعوت

مشاهدهشده با کاربرد افزودنیهتای م صت اح در افتزودن

ماندنح محدود میش د که برخالا کاغذهای بهداشتیح در

 0/5درصد کایت زان ب د که افزایز سدتی بهمراَب ک تری

بستتباری از فتتراوردههتتای کاغتتذی مولت ب است  .نتتتای

( 4درصد) را در مقایسه با سو متناظر  32( PAEدرصد)

ارزیتتابی ستتدتی خ شتتی کاغتتذ آزمایشتتگاهی بازیتتافتی از
خ برکاغذ ج هرزداییشده نبز افزایز سدتی بر اثر کاربرد

و نبز دیگر سو

بررسیشده م جب شد.

جنگل و فرآوردههای چوب ،مجلۀ منابع طبیعی ایران ،دورۀ  ،07شمارۀ  ،4زمستان 6931
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ظتاهری کاغتذها بتهویتژه

سدبدی ببشتر از  100درصتد (شتک  )5شتد امتا مبتزان

قرار میگبرنتد و در َ تاس

ناشی از کاربرد کایت زان ببشتر از

ویژگیهاینوری:کبدبت
م اردی که َح

فرایند چا

مستقب روزمرهاندح ئتااز اه بت
سدبدی زیاد و براقب

است  .بته ه تبن د بت

کاهز سدبدی و براقب
 PAEب د .ماهب

مای به زرد ک رنگ در ه در کایت زان و

مول بح ه بشه م رد انتظار است .

امکان َشکب هب ندهای دوگانة جاذب ن ر را متی َت ان از

َرتتر بررستتیشتتدهح َغببتتر

ویژگیهای ن ری کاغذهای آزمایشتگاهی ذکتر

کتتاربرد افزودن تیهتتای مقاوم ت
محس سی را در کبدب

ظاهری کاغتذهای َ بتدی ایاتاد

نکرد و ستبب براقبت

ببشتتر از  65درصتد (شتک  )8و

دالی اف
کرد.

شکل  .0تأثیر افزودنیهای کایتوزان و  PAEبر سفتی خمشی کاغذ بازیافتی

شکل  .6تأثیر افزودنیهای کایتوزان و  PAEبر براقیت کاغذ بازیافتی

شکل  .0تأثیر افزودنیهای کایتوزان و  PAEبر سفیدی کاغذ بازیافتی

عملکرد کایتوزان و پلیآمید اپیکلروهیدرین ( )PAEبر مقاومت تَر و جذب آب خمیرکاغذ جوهرزداییشده

زمککااودر ککدآکک

:ستته



و فراوانتتی
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عرضی) ب ده و فراوانی وق

آنها نبز زیتاد باشتدح شتدت

و

کاهز هتانسب جذب آب به ط ر چش گبری بارز خ اهتد

کته

ب ت د (شتتک هتتای  6و  .)0افتتزایز هب نتتدیابی بتتبن بدتتیح

فراوردههای بهداشتی دارد.

فضتتاهای ختتا ی شتتبکة ا بتتاا را کتته مستتتعد هرشتتدن بتتا

َ بدکنندگان ان ا درجات کاغذ و مقت اح ه ت اره در هتی

نبتز کتاهز متیدهتد .بنتابراین و

دسترسی به گروههتای آبدوست ح َعبتبنکننتدة سترع
مقدار جذب آب َ سط فراوردههتای ستل زی است
َأثبر بسزایی در ارزیابی کبدب

م ک ل های آب است

و مقتدار جتذب)

مستند به برَری مقاومتی کاغذهای َب ارشده بتا کتایت زان

و مقاوم های خشک کاغذ ب دهاند .درگبتر شتدن هرچته

بتته  PAEکتته ئتتاکی از اَصتتاالت شتتدیدَر بتتبن

یافتن نقوة بهبنه ببن جذب آب (سرع

نستتب

نظبتتر هبدروکستتب ح

اجزاس ح َ انایی جذب آب کاغذهای متناظر نبز بته طت ر

کرب کستتب و کرب نب ت م ج ت د در ا بتتاا بگن ستتل زی

َأثبر قرار میگبرد و کاهز َ انایی جتذب

ببشتتتر گتتروههتتای عتتاملی آبدوس ت

معک س َح

جاذبة ا کترواستتاَبکیح هبتدرو نیح

آب را بتتهویتتژه در مقتتادیر زیتتاد کتتاربرد کتتایت زان نشتتان

ی نی و ک واالنسیح ض ن اینکه مقاوم های ببشتر خشک

میدهد .با اینئال و علیرغ دوبرابر بت دن زمتان جتذب

و َرر کاغذ را در هی داردح َ انایی آنها در جتذب ستریع و

آب در َب ار کایت زان نسب

به َب ار PAEح از منظر مقدار

زیاد م ک لهای آب را کاهز میدهد .ئال اگر اَصاالت

آب جذبشدهح َداوت این دو افزودنی ک تر ب د و ئتدود

َ سط نبروهای متن

ببن اجزای بگن سل زی از ن

مقاوم بته آب (هب نتدهای

 10درصد مشاهده شد .

شکل  .۸تأثیر افزودنیهای کایتوزان و  PAEبر زمان جذب آب کاغذ بازیافتی

شکل  .9تأثیر افزودنیهای کایتوزان و  PAEبر زمان جذب آب کاغذ بازیافتی

6931  زمستان،4  شمارۀ،07  دورۀ، مجلۀ منابع طبیعی ایران،جنگل و فرآوردههای چوب
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ح که واجد نگرانیهتای زیست محبوتیPAE سنتزی سنتی
َر و خشتک
بته کاغتذ

بهط ری که مقاوم

اس ح را رق زده اس

ببشتر و نبز جتذب آب کاغتذ ک تتر آن نستب

 یجهگیری
 نت
فتتراوردههتتای کاغتتذی بتتهعنتت ان کتتامپ زیتی از متت اد و
ح بتتهطت ر گستتترده و

و گتتاه متنتتاق

ویژگتتیهتتای متنت

 در جست وجت ی.  گزارش شده استPAE َب ارشده با

 ق ت انبن و. روزافزونتتی نبازمنتتد در و بهبنتتهیتتابی اس ت

نقوة بهبنة ویژگی های واگرای متضاد مدنظر در کاغتذهای

ا زامتتات زیستت محبوتتی در محتتدود کتتردن کتتاربرد

َرتر و نبتز جتذب آب زیتاد)ح کتاربرد

بهداشتی (مقاومت

افزودنتتیهتتتای غبرزیستتتتی و َازیتتتهناهتتتذیرح گستتتترة

 درصتد)ح بته0/5( ک ترین مقتدار بررستی شتدة کتایت زان

زیس بسپارها را معرفتی کترده کته بایتد نحت ه و شتدت

برَری مقاومتی منار شد و نبز ک ترین کاهز جتذب آب

.اثرگذاری آنها در شرایط متغبر کاغذستازی بررستی شت د

.  را در هتی داشتPAE به کاغتذهای ئتاوی

کاغذ نسب

بتتهطت ر کلتتیح کتتایت زان بتتهعنت ان یکتتی از فتتراوانَتترین

ه چنبن در سو مزب رح ک ترین سدتی خ شتی در مبتان

زیس بستپارهاح از َأثبرگتذاری ببشتتری بتر ویژگتیهتای

َب ارهای م اد افزودنی بررسیشده مشتاهده شتد کته بته

خ برکاغتتذ بازیتتافتی بتتهکاررفتتته در کاغتتذهای بهداشتتتی

. مده م نرمی ببشتر کاغذ ئاوی کایت زان اس

به رزین

و دامنة َغببرات شدیدَری نسب
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ABSTRACT
Increasing the application of tissue papers and its competitive market, particularly in respect to the
water absorbency and wet strength, is important and utilization of necessary chemicals especially biobased ones, for required specification is extensive. Therefore, the aim of this is to focuses on the biobased chemical and its efficiency. Effects of the chitosan biopolymer compared to the common
synthetic polyamide epichlorohydrin (PAE) on the wet and dry strengths, whiteness, brightness and
water absorbency of handsheets prepared from deinked pulp of mixed office waste paper were carried
out at 0.5, 0.75 and 1% addition levels of the wet strengths agents. SEM images proved the
sedimentation of additives and higher advent of chitosan fibers than PAE. Higher dry tensile, burst and
wet tensile strengths, lower rate and content of water absorption of treatment with chitosan were
determined mainly caused due to creation of cross links among the paper ingredients during the
drying. Due to the high similarity between the cellulose and chitosan and also plenty of amine and
hydroxyl functional groups of the chitosan, the bonding increased while water uptake sites decreased.
Extensive bonding resulted in lower flexibility and higher bending stiffness, which was higher in PAE
than chitosan treatments at 0.5%. In spite of declining trend, variations in whiteness (111%) and
brightness (86%) of chitosan reinforced handsheets were insignificant. Generally, 0.5% of the chitosan
compared to 1% of PAE, provided higher strengths values and minimum reduction in water absorption
(~10%) and optical properties while higher flexibility donated to the paper. Also an improvement in
the wet strengths of the fibrous network could be resulted in better machine runnability.
Keywords: Wet strength, Water absorption, Chitosan, Polyamide epichlorohydrin.
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