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-هدايت با مقوا در خطوط تولید نانوسیلیکا –کاتیوني  سیستم نشاستهقابلیت آبگیری  ارزيابي

 OCC خمیرکاغذ از نسبتا زيادالکتريکي 

 2مهدی رحماني نیا، ، امیر خسروان1امیرحسین مهرانفر

 مدرس تربیت شگاهدانشکده منابع طبیعی، دان کاغذ، و چوب صنایع و علوم گروه ارشد کارشناسی دانشجوی-1

 مدرس تربیت دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کاغذ، و چوب صنایع و علوم گروه استادیار -2

 

 khosravani@modares.ac.irنویسنده مسئول:   

 

 

 

 چکیده
سرعت باعث افزایش  آبگیریبهبود . باشدمقوا می وهای مهم در خطوط تولید کاغذ یکی از ویژگی خمیرکاغذ از آبگیری قابلیت

شود. یکی از موثرترین های تولید میها و در نهایت کاهش هزینهکنها و خشکماشین، افزایش تولید، کاهش مصرف انرژی در پرس

و  یبازیافت استفاده از الیاف کاغذسازی به جاتکارخان افزایش تمایلبا به عالوه، باشد. می نانوذره های کمک آبگیری، سیستمسیستم

ن هدایت الکتریکی در سیستم آب تیابد و باعث باال رفدر این سیستم افزایش میها یون غلظت، تازهکمتر از آب استفاده بخصوص 

مهمی نظیر آبگیری در  بسته بودن چرخه آب بر فاکتورشود. با توجه به این موضوع، در این تحقیق تالش شد تا اثر کارخانه می

بر اساس استاندارد درجه روانی لیتر میلی 033آبگیری از قابلیت  ین پژوهش،بر همین اساس در ابررسی شود.  OCCخمیرکاغذ 

میلی لیتر در  037و  (میکروزیمنس 033)لیتر در هدایت الکتریکی پایینمیلی 073( به حدود در خمیرکاغذ پایه)( CSF) ییکانادا

-مینانوسیلیکا،  –سیستم نشاسته کاتیونی  که ادنتایج این تحقیق نشان د رسید. میکروزیمنس( 0333)باالنسبتا الکتریکی هدایت

 .موفق عمل نمایدالکتریکی حتی در مقادیر نسبتا زیاد هدایتجات بازیافت کاغذ ندر کارخا تواند

 

   .، نانوسیلیکا، نانوذرات، هدایت الکتریکی، نشاسته کاتیونیآبگیری قابلیت کلمات کلیدی:
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 مقدمه

یون آبی رقیق از الیاف سلولزی کاغذ و ذرات کوچک، مانند ذرات ریز سلولزی و کاغذ از فیلترشدن سریع یک سوسپانس

 ماندگاری مقدار خمیرکاغذ، از آبگیری قابلیت، کاغذسازی صنعت در .(1910 ،و همکاران Gummow)شود ها ایجاد میپرکننده

فاکتورها اثر زیادی بر کیفیت کاغذ تولیدی دارد.  و این بوده اهمیت دارای کاغذ روی بر معدنی پرکننده و مواد الیاف هاینرمه

 از نگهدارنده بر قابلیت آبگیری کمک مواد زا و استفاده کاغذسازیشیمی پایانه تر  خمیرکاغذ، هایکاغذ، ویژگی ماشین طراحی

 یهنگهدارند کمک مواد از استفاده و مدرن هایکارگیری تکنولوژی به با تا در تالشند متخصصان و تأثیر بسزایی دارد خمیرکاغذ

. قابلیت باالی آبگیری (Svedberg، 2337 )نمایند  کاغذ همراه ماندگاری حفظ با آبگیری را حداکثر پایانه تر، بخش در مناسب

های ها و در نهایت کاهش هزینهکنها و خشکخمیرکاغذ باعث افزایش سرعت ماشین، افزایش تولید، کاهش مصرف انرژی در پرس

-شود. در کاغذهای با وزن پایه باال مانند کاغذهای الینر، قابلیت آبگیری از خمیر کاغذ یکی از ویژگیافزایش سودآوری میتولید و 

گیری ابتدا باید اثرات متغیر فرآیندی را درک کرد و (. برای کنترل شکل1093و همکاران، لتیباریجهانباشد )های تعیین کننده می

گیری، دلمه شدن الیاف گیری به عنوان تابعی از متغیر پرداخت. عامل موثر بر شکلبینی شکلپیشبعد به توسعه یک مدل برای 

ی نازک الیاف و بهبود خواص محصوالت نهایی از مواد مجتمع ساز پلیمری محلول در آب، است. همچنین برای حفظ ذرات در الیه

دنی پایانه تر کاغذسازی، نباید اختاللی در (. البته افزو2337و همکاران  Chi)شود به نام مواد افزودنی کمک ماندگاری استفاده می

پیوند هیدروژنی کاغذ و سلولز ایجاد نماید، همچنین بهتر است که زیست تخریب پذیر، غیر سمی و سازگار با محیط زیست باشد 

(Li 2332،و همکاران). 

ای پیدا کرده است، فناوری نانو و استفاده از نانوذرات های نوظهور که در صنایع کاغذسازی جایگاه ویژهاز سوی دیگر، یکی از فناوری

ات های کاغذ، افزایش تالطم و نیروهای برشی موجود در جعبه تغذیه، استفاده از ذرباشد. امروزه به دلیل افزایش سرعت ماشینمی

هایی که مقاوم به نیروی برشی گیری خمیرکاغذ متداول گردیده است. این ذرات به دلیل ایجاد لختهنانو برای بهبود ماندگاری و آب

داری زیاد مواد پرکننده با های اولیه دارند، موجب نگهباشند و توانایی ایجاد لخته مجدد کوچکتر را در صورت پخش شدن لختهمی

 شوند. به عبارت دیگر، نانوذرات باعث بهبود ماندگاری، افزایش مقاومت خشک کاغذ به دلیل کانیکی در کاغذ میهای محفظ مقاومت
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کاهش زمان توقف، افزایش یکنواختی پراکنش الیاف و  افزایش ماندگاری و کارآیی نشاسته کاتیونی، افزایش سرعت ماشین کاغذ،

BODکاهش 
 (.1019کاران،شوند )خسروانی و همپساب کارخانه می 1

های کاتیونی و نانوذرات الکترولیتماندگاری با استفاده از نانوذرات، معموال بر اساس اختالط پلی آبگیری و های رایجسیستم

شوند که باعث های کاتیونی اضافه میسازی خمیرکاغذ، پلیمرها معموال در ابتدای مرحله آمادهگونه سیستمباشند. در اینآنیونی می

در  شوند وها طی مراحل فرآیند شکسته میها و یا غربالها در نتیجه نیروی برشی پمپگردند. این دلمههای درشت مید دلمهایجا

 (.Hubbe ،2330شوند )های ریز میمراحل انتهایی، ذرات نانو در مجاورت هدباکس به خمیرکاغذ اضافه شده که باعث ایجاد دلمه

ید توجه داشت که در پی کاهش مصرف آب تازه در کارخانجات، با افزایش هدایت الکتریکی اما به عنوان یک مسئله مهم با

های مثبت سدیم، کلسیم و منیزیم موجود در آب که عامل یابد. زیرا یونها کاهش میالکترولیتسوسپانسیون خمیرکاغذ، جذب پلی

الکترولیت باشند، در جذب شدن بر روی سطح الیاف با پلیاصلی ایجاد سختی و باال رفتن میزان هدایت الکتریکی خمیر کاغذ می

زدن گردد و از این جهت کارایی آن برای پلالکترولیت جذب شده میکنند. از سوی دیگر، مانع گسترده شدن پلیکاتیونی رقابت می

الکترولیت بر روی سطح الیاف یدهد، در واقع افزایش غلظت نمک با تغییر در خواص آب تاثیر زیادی بر میزان جذب پلرا کاهش می

گردد و از طرف دیگر با دارد. زیرا از یک طرف باعث کاهش درجه یونیزاسیون سطح الیاف و به دنبال آن کاهش بار سطحی الیاف می

شود الکترولیت از طریق کاهش شعاع هیدرودینامیکی و کاهش قطر آن موجب کاهش جذب آنها میبندی زنجیره پلیتغییر پیکره

(Ryu،2339.) 

      Steeg( بر روی تاثیر نمک 1919و همکاران ،)NaCl های کاتیونی تحقیقاتی را انجام دادند. در این الکترولیتدر جذب پلی

انجام گردید. نتایج  NaClتحقیق از خمیر بکر، آمیلوز کاتیونی و آمیلوپکتین کاتیونی استفاده شد، و  آزمایش  در غلظت باالی نمک 

 است. که جذب آمیلوپکتین کاتیونی نسبت به آمیلوز کاتیونی در غلظت باالی نمک بیشتر بودهنشان داد 

(، انجام داد، بیان 1919) Brouwerالکترولیت که در پژوهشی در رابطه با تاثیر هدایت الکتریکی بر نشاسته کاتیونی بعنوان پلی

شود و در نتیجه این عمل منجر به ماندگاری پایین الکترولیت مینمود که هدایت الکتریکی باال باعث کم شدن قطر مولکولی پلی

 نشاسته شده و بر روی دلمه شدن تاثیر منفی دارد.
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-آکریالمید کاتیونی بر ویژگی( گزارش داد که استفاده ازنانوسیلیکا همراه با نشاسته کاتیونی و پلی2332) Carدر یک مطالعه، 

عملکرد ذرات نانوسیلیکای آنیونی در (، به بررسی 2313و همکاران ) Khosravaniتباط در همین ارهای کاغذ اثر مثبت دارد. 

های ظریف مقادیر مختلف نشاسته کاتیونی و رابطه آنها با پتانسیل زتا در قابلیت آبگیری و ماندگاری ذرات ریز در خمیرکاغذ

مقدار ناچیزی  ها بهها و پرکنندهماندگاری نرمه قابلیت آبگیری و. نتایج نشان داد در استفاده از نشاسته کاتیونی به تنهایی، پرداختند

بهبود پیدا کرد و مقادیر بیشتر آن حتی باعث کاهش آبگیری گردید. این در حالی بود که با افزودن نانوسیلیکا قابلیت آبگیری و 

کاتیونی و سیلیکای آنیونی را در محققین عملکرد سیستم نشاسته ماندگاری بطور چشمگیری بهبود یافت. همچنین یکسری از 

نانوسیلیکا بر ماندگاری و  -( عملکرد سیستم نشاسته کاتیونی 1019نیا و همکاران)رحمانیکاغذ بازیافتی مورد بررسی قرار دادند. 

د که سیستم نتایج نشان دا را مورد مطالعه قرار دادند.(OCC) ای های باطله کنگرهآبگیری از خمیرکاغذ حاصل از بازیافت کارتن

توند اثر بسیار چشمگیر و مثبتی های آبگیری و ماندگاری این نوع از خمیرکاغذ نیز مینانوسیلیکا بر ویژگی -جدید نشاسته کاتیونی

تواند شاخص خوبی برای عملکرد سیستم نشاسته باشد. همچنین بررسی پتانسیل زتا در خمیرکاغذ نشان داد این عامل نمیداشته

 نانوسیلیکا در پایانه تر باشد. -کاتیونی 

های کاتیونی مانند کلسیم بر عملکرد سیستم (، به بررسی تاثیر افزایش غلظت یون1990و همکاران )  Auاز سوی دیگر،

سیم در سیلیکای آنیونی در کاغذ بازیافتی پرداختند. نتایج این تحقیق نشان داد که با افزایش در غلظت یون کل - نشاسته کاتیونی

 ها تاثیر منفی بر روی آبگیری و ماندگاری خمیرکاغذ دارند.سیلیکای آنیونی، این یون -سیستم نشاسته کاتیونی 

کا در خطوط کاغذسازی دارای نانوسیلی - رسد استفاده از سیستم نشاستهبنابراین، با توجه به مطالعات فوق، به نظر می

در بسیاری از خطوط تولید کاغذ از اما با توجه به اینکه میزان مصرف آب تازه داشت.  هایی خواهدالکتریکی زیاد محدودیتهدایت

OCC سعی  در این تحقیق لذاالکتریکی آب چندان زیاد نیست. باشد، در نتیجه هدایتنسبتا زیاد بوده و چرخه آب کامال بسته نمی

 د مورد مطالعه قرار گیرد.نسبتا زیامتوسط و الکتریکی هدایت بر این است که میزان اثرگذاری

 

 هامواد و روش

 مواد

تا درجه روانی  TAPPI T200-SP01گیری قابلیت آبگیری خمیرکاغذ، از خمیر حاصل از کارتن کهنه طبق استاندارد برای اندازه

 مورد پاالیش قرار گرفته بود، استفاده شد. 2( که در دستگاه کوبندهCSFمیلی لیتر) 033

                                                           
2
 Valley beater 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


چوب و فراورده های لیگنوسلولزیهمايش ملّي   نخستینمجموعه مقاالت   

کاووس، دانشگاه گنبد 7314، اردیبهشت 71  

 
 

 

دقیقه گرم شدد   03درصد بر روی صفحه گرم کننده به مدت  0/3بصورت محلول  2( حاصل از تاپیوکاDS %1/1:) 0نشاسته کواترنری

دقیقه دیگر نگه داشته شد و سپس تا دمای محیط خنک گردیدد و در   03، در این دما به مدت گراد برسددرجه سانتی 93تا به دمای 

محصدول   ندانومتر  1-0بدا ابعداد   مورد استفاده نیز بصدورت ذرات سدیلیکا سدل     سیلیکایذرات نانو طول روز مورد استفاده قرار گرفت. 

 MERCKمحصول شرکت  (CaCl2)کلرید کلسیم  .درصد استفاده شد 1/3به میزان  NP 882و با اسم تجاری  Eka Nobelشرکت 

 الکتریکی سوسپانسیون خمیرکاغذ مورد استفاده قرار گرفت.بعنوان تنظیم کننده هدایت

 ها روش

انجام   TAPPI T227 om-99 طبق استاندارد CSF Testerگیری قابلیت آبگیری از سوسپانسیون خمیرکاغذ، در دستگاه ندازها

و شده قرار داده  DDJدستگاه ، ظرف حاوی خمیرکاغذ در زیر الکتریکی سوسپانسیونه این صورت که پس از تنظیم هدایتب شد.

نشاسته کاتیونی به میزان الزم افزوده شد و نهایتا پس از کاهش سرعت  گردید.تنظیم  rpm1333سرعت همزن دستگاه بر روی 

 گیری مربوطه انجام شد.ثانیه اندازه 10نانوسیلیکا اضافه گردید و بعد از ،  rpm133همزن به 

 

 نتايج وبحث

نشان  1ت آبگیری خمیرکاغذ در شکل های مختلف بر قابلیالکتریکیکاتیونی و نانو سیلیکا در هدایت نتایج حاصل از افزودن نشاسته

نشاسته مقادیر مختلف درصد نانوسیلیکا به خمیرکاغذ حاوی  1/3افزودن میکروزیمنس،  033الکتریکی در هدایت داده شده است.

با درصد نشاسته کاتیونی گردید.  2در خمیر حاوی ( CSFلیتر)میلی 062تا حد )شاهد(  033از  کاتیونی، باعث افزایش آبگیری

درصد نشاسته کاتیونی کاهش یافته و به  2خمیر حاوی  میکروزیمنس، حداکثر میزان آبگیری در 0333تا الکتریکی هدایت افزایش

 0333میکروزیمنس با  2033بگیری در آ( رسید. نکته قابل توجه اینکه اختالف چندانی بین قابلیت CSFلیتر)میلی 037 میزان 

 شود.میکروزیمنس مشاهده نمی
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 های مختلفالکتریکینانو سیلیکا بر آبگیری در هدایت –اثر سیستم نشاسته کاتیونی  -1 شکل                    
 

عملکرد قابل قبولی از خود نشان داده است  الکتریکی نسبتا زیاد نیزدر هدایتنانوسیلیکا  –کاتیونی  از سوی دیگر، سیستم نشاسته

-میلی 133درصد نشاسته کاتیونی، قابلیت آبگیری در حدود  1/3وزیمنس، با افزودن تنها میکر 2033الکتریکی در هدایت چنانکه

مقادیر زیاد نشاسته  ،میکروزیمنس(0333)نسبتا زیادالکتریکی در هدایتشود، لیتر افزایش یافته است. همچنین مشاهده می

 جبران نماید.الکتریکی زیاد را منفی هدایتدرصد( تا حدی توانسته است اثر 2کاتیونی )

 

 نتیجه گیری

مثبت قابل اثر  OCCآبگیری خمیرکاغذ  قابلیت نانوسیلیکا بر ویژگی –نتایج این تحقیق نشان داد که سیستم نشاسته کاتیونی 

توان آنرا ناشی از تعامل توجهی داشته است. همچنین افزایش میزان نشاسته باعث افزایش قابلیت آبگیری گردیده است. که می

نسبتا زیاد  هایالکتریکیحتی در هدایتنانوذرات با نشاسته کاتیونی دانست. از سوی دیگر، این سیستم آبگیری و ماندگاری، بیشتر 

 0333الکتریکی لیتر در هدایتمیلی 037در خمیرکاغذ پایه تا حدود  CSFلیترمیلی 033افزایش آبگیری از حدود  نیز باعث

  میکروزیمنس گردید.
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Abstract 

Drainage is one of the important properties in paper and board production lines. Drainage 

improvement increases the speed of paper machine and its productivity, while reduces energy 

consumption in the presses, dryers and therefore can result in costs reduction. One of the most 

effective drainage aid systems is nanoparticle system. On the other hand, increasing interests to 

use recycled fiber, especially with less fresh water consumption, cause accumulation of ions and 

thus higher level of water electrical conductivity. In this due, this research has focused on the 

effect of closing water circulation on OCC pulp dewatering. In this respect, the drainability of 

OCC pulp in control sample with 300 ml Canadian standard freeness (CSF) increased up to about 

570 ml CSF at low electrical conductivity (500 µS), where as it was about 507 ml CSF in the 

high electrical conductivity (5000 µS). Therefore, the results showed that nanoparticle system 

can be effective even in paper recycling mills with moderately high electrical conductivity.     

Keywords: Drainability, Nanoparticles, Electrical Conductivity, Cationic Starch, Nanosilica 
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