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  در صنایع خمیر وکاغذمواد نانو  يهاو کاربرد تاهمی
  

  2، محمدرضا پورپیله کش1، میترا غریب ورسنی* 1اصغرتاتاريعلی
مرکز  دانش آموخته کارشناسی صنایع چوب و کاغذ2،کارشناسی ارشد صنایع خمیر و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان اندانشجوی 1

  اعی ساعی گرگانآموزش عالی غیر انتف
  
  

  چکیده
 علمی هايو پیشرفت هاتکنولوژي از استفاده مسأله چوب، مختلف صنایع براي مورد نیاز  اولیه خام مواد مینأت کنار در

 از استفاده امروزه .باشداهمیت می داراي تولید سرعت و کیفیت افزایش و تولید سازي بهینه منظور به جدید
 از یکی .است داده اختصاص خود به را هااز پژوهش مهمی بخش کاغذ و خمیر ایعصن عرصه در جدید هاي پیشرفت

اي است کلی که به تمام تکنولوژي نانو واژه. باشدمی مبحث نانو تکنولوژي اخیر سالیان علمی هايپیشرفت جدیدترین
 از کاغذ و خمیر صنایع در .شودمی  یک تا صد نانو متر اطالقهاي پیشرفته در عرصه کار با مقیاس نانو یعنی تکنولوژي

. شودمی استفاده )آزمایشگاهی، پایلوت و در مواردي صنعتی(هاي مختلف تولید اي در مقیاسعمده بطور نانو تکنولوژي،
و کارخانجات  مواجه استمواداولیه و افزایش نرخ تولید  مین أهایی مثل تبا چالش کاغذخمیر و  صنایع ،در شرایط موجود

اگرچه صنعت خمیر . ها افزایش دهند، خواهند پذیرفتیشرفت را که کارآیی و کیفیت را در عین کاهش قیمتهر گونه پ
وکاغذ به دنبال نانوفناوري کم هزینه است، اما محققین نباید نسبت به این صنعت بی توجه باشند چون هزینه کم به 

هاي در چنین شرایطی نانو تکنولوژي، پتانسیل. اندازه کافی بواسطه حجم مصرفی موجود در صنعت جبران می گردد
این تکنولوژي . هاي جدید به صنعت کاغذ سازي را معرفی کرده استعظیمی براي بهبود محصوالت موجود و ایجاد زمینه

 بکار گرفته عامل پوشش دهنده سطحی، )هاي نوري و مکانیکیویژگی(بهبود کیفیت کاغذها، تواند در بخش پر کنندهمی
   .دهدتحقیق و پیشرفت در بخش نانو تکنولوژي به طور حتم نتایج بسیار مفیدي را ارائه می. شود

  
  مقیاس نانو ،هاها و چالشفرصت ،پرکننده ،صنایع خمیر و کاغذ ،نانو تکنولوژي :هاي کلیديواژه

  
  مقدمه -1

فضاي زیادي در سطوح پایین «عنوان تحت در یک سخنرانی  به وسیله ریچارد فاینمن 1959در سال ابتدا  نانو تکنولوژي
 مسـتقیماً تغییـر  را هـا   ها و اتـم  مولکولابعاد توانیم  اي نزدیک می وي این نظریه را ارائه داد که در آینده. مطرح شد» وجود دارد

ها استوار است بدین منظور که بتوان ساختاري پیچیده  ها و مولکول تک اتم تکو تغییر کاري  بر پایه دست ،ري نانوآو فن .یمده
 هـاي زمینه در که است جدید هايتکنولوژي از یکی نانو تکنولوژي). 1392، تاتاري و غفاري( را با خصوصیات اتمی تولید کرد

 هانوآوري ایجاد کلید و آینده صنعتی انقالب نانوتکنولوژي عامل که معتقدند بسیاري .است رشد حال در باال سرعتی گسترده با
 جلـب  خـود  به را جهانی توجه کاربردي نانوتکنولوژي مزایاي و هاقابلیت اخیر هايسال در .بود خواهد کاربردي جدید علوم و

). a 1386، رسالتی و آریایی منفرد(است  داشته افزایش زمینه این در 1990دهه  اواسط از هاهاي دولتسرمایه گذاري و کرده
سال پیش باز گشته و در طی زمان این فرآیند به طور روبه رشدي تکامـل یافتـه    2000تاریخچه صنعت کاغذ سازي حدوداً به 

روزه هزاران تن کاغـذ   با توجه به مصرف زیاد درختان به عنوان یک منبع تأمین مواد سلولزي و همچنین امکان تولید هر. است
هـاي انجـام شـده مربـوط بـه      توان گفت که این صنعت به شـدت تحـت تـاثیر آزمـایش    در یک کارخانه مدرن کاغذسازي، می
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فیزیکـی،  (نانومتر بوده وداراي ویژگی هاي منحصربه فرد  1-200مواد با ساختار نانو داراي ابعاد . نانوتکنولوژي قرار گرفته است
دو مزیت عمده که براي افزودن ذرات نانو در فرآیند کاغذ . باشند که متفاوت از مواد اولیه استمی) و نوري شیمیایی، الکتریکی

تاثیر آب گیري بیشتر نگرانـی  . ها و آب گیري سریعترافزایش کارآیی در ماندگاري نرمه :سازي بسیار اشاره می شود عبارتند از
کنند به ویژه اگر خمیرکاغذ از نوع مکانیکی باشـد و از درجـه   اماژ باال تولید میاصلی سازندگان کاغذهایی است که مقواي با گر

هـاي مختلـف صـنعتی،    امروزه با توجه به کاربرد نانو تکنولوژي در عرصـه  ).1390،اکبرپور و غفاري(باشد  روانی کمی برخوردار
ها و کاربردهاي مربـوط  وز نیز شاهد گسترش نوآورياستفاده از نانو ذرات در صنعت کاغذسازي جایگاه ویژه اي یافته و روز به ر

ترین نانوذرات مورد استفاده در کاغذسازي، نانو ذرات سیلیکاي کلوئیدي بوده که بـا  در این زمینه یکی از مهم. باشیمبه آن می
آمید کاتیونی، به عنوان  توجه به اندازه ابعاد و خواص ویژه سطحی آن به همراه پلیمرهاي کاتیونی نظیر نشاسته و یا پلی آکریل

 ).Ramsden، 2006 ؛1387، خسروانی( دارنده کاربرد فراوانی داردماده کمک نگه
  
  سازينانو ذرات بالقوه مناسب جهت کاربرد در پایانه تر کاغذ -2
  نانو ذرات پرکننده  -2-1

 100تـا   1قل یـک بعـد در محـدوده    هایی با حـدا ها یعنی پرکنندهطور سنتی، تحقیق و توسعه در زمینه نانو پرکنندهه ب
-در حال حاضر، پیشرفت. نانومتر مورد توجه بسیاري از محققین قرار گرفته است 400تا  1نانومتر و یا حتی در دامنه وسیع تر 

-بـراي کـاربرد  ) هایی که هنوز در مرحله تحقیق و بررسی علمی استموارد تجاري شده و یا بخش(ها ها در زمینه نانو پرکننده
مثـل رنگدانـه   (موجود که به طور تجاري در دسترس هستند  1نانو مواد معدنی: تواند شاملاي پایانه تر کاغذ سازي عمدتا میه

-طور مستقیم به ترکیب خمیر کاغذ قبل از تشکیل نوار تر کاغـذ اضـافه مـی   ه هاي مطلوب ویژه ببا ویژگی) دي اکسید تیتانیم
اگرچـه نـانو   . کاغذ عالی مثل پراکنش نور مطلوب براي مـاتی و روشـنی کاغـذ اسـت    هاي شوند و هدف آن دستیابی به ویژگی

پراکنش ) در مقایسه با دي اکسید تیتانیم(کربنات کلسیم تحت شرایط مشخص به دلیل ضریب شکست نور بسیار کم کلسیت 
، اکبر پـور و مشـکور  (ی، عملی است مصرف و شرایط عملیاتنور ضعیفی دارد، اما استفاده از نانو کربنات کلسیم تجاري به لحاظ 

سـازي مثـل مـواد افزودنـی     هاي نـانو در کاغـذ  ها، با  دیگر حوزهپرکنندهآینده توسعه تحقیقات و توسعه در حوزه نانو ). 1391
دهی  هاي ماندگاري نانو، نانو عوامل آهاردهی، نانو الیاف براي پوششبراي پوشش، سیستم) هارنگدانه(ها پلیمري، نانو پیگمنت

هـاي پایانـه تـر    براي کاربرد هاپرکنندهآینده کار و تحقیقات در مورد نانو . تواند انتظار رودهاي هوشمند بر پایه نانو، میو کاغذ
ـ . گان کاغذ شناخت و طراحی بهتر در سطوح نانو امکان پذیر اسـت سازي با کمک تولید کنندکاغذ طـور قطـع، تحقیقـات و    ه ب

 و همکـاران  Shenمکانـات و محصـوالت جدیـد خواهـد شـد      مفیدي ارائه خواهد داد و باعث ایجـاد ا  تالش در این حوزه نتایج
)2010.(  

  
  هاهاي نانو پرکنندهچالش -2-2
  ؛هزینه باال و محدودیت صنعتی شدن -
  ؛هامشکل بودن کنترل ساختار و عملکرد نانو پرکننده -
  ؛قابلیت پراکنده شدن -
  ؛ماندگاري بسیار کم -
  ؛هاي کاغذرات منفی احتمالی بر مقاومتتاثی -
  ).1390، محرابی و همکاران(هاي پایانه تر برخی از افزودنیها با هاي مضر بالقوه بین نانو پرکنندهکنشبر هم -
  

                                                        
1 Nano Mineral Materials (NMM) 
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  نانو ذرات زئولیت -2-3
خانواده  از هاییتیونکا است که هیدراته سیلیکات آلومینیوم هاياز کریستال ترکیبی با معدنی از مواد گروهی هازئولیت

 مولکولی، غربال عنوان به هازئولیت حاضر حال در. دارد نامحدودي بعدي ساختمان شش و بوده قلیایی خاکی و قلیایی فلزات
کمک  نانوذرات و میکرو پرکننده، عنوان به کاغذ صنعت در همچنین .گیردمی قرار استفاده مورد کاتالیزور و جاذب یون، مبدل

 را هایشویژگی از بسیاري آن متخلخل ساختار که است غیرمعمول محصول یک زئولیت .گیردمی قرار استفاده وردم نگهدارنده
 توانمی شود،می کاغذ و خمیر صنایع در هانانو زئولیت استفاده موجب که مثبتی هايویژگی جمله از .دهدمی قرار تاثیر تحت

  :کرد اشاره زیر موارد به
 ؛آن روشنی درجه افزایش و کاغذ نوري خواص بهبود) 1
 ؛چاپ هايویژگی و حجیمی بهبود )2
 ؛آنها منفذدار ساختار توجه به با فتوکاتالیتیکی و کردن لک ضد گاز، تصفیه قبیل از کاربردهایی )3
 ؛کپی ماشین به تغذیه سیستم در اصطکاك کاهش به کمک )4
  ). 1391، تقی پور رستاقی و جاللی ترشیزي(یون  تبادل در واناییت علت پرکننده به رسوبات و قیر مانند مشکالتی کاهش )5
  
  نانو سلولز -2-4

 جدیدي در رشته پذیر، تخریب زیست پلیمري هايدر سیستم کننده تقویت عنوان به سلولزي هاينانو رشتهاستفاده از 
 سـطح  و ناحیـه  مطلـوب  مکـانیکی  هـاي ویژگی پذیري، تجدید دلیل سلولز به هاينانو رشته .شودمی محسوب نانو تکنولوژي

 آن افزودن و بوده گیگاپاسکال پاسکال 5/167سلولز  هاينانو رشته االستیک مدول .قرار دارند زیادي توجه مورد باال مخصوص
 حتـی  و گازهـا  بـه  نسبت بازدارندگی هاي مکانیکی،ویژگی(ها نانوکامپوزیت هايویژگی در قابل توجهی بهبود باعث پلیمر به

 سلولز فیبرهاي .شودمی هاماکروکامپوزیت و میکرو یا و پلیمر خالص به نسبت )هانانوکامپوزیت پذیري تخریب افزایش زیست
 پیونـدهاي  توسـط  صـورت طـولی   بـه  سـلولز  هايمولکول آن در که بوده )هاي ابتداییفیبریل( هامیکروفیبریل از هاییدسته

 به که بوده سلولز کریستالی تک نواحی ها شاملمیکروفیبریل .اندشده وصل هم به هاي هیدروکسیلشانگروه    بین هیدروژنی
 در .میکرومتـر دارد  چندین تا نانومتر صد چند حدود در نانو متر قطر و طولی 5-10فیبریل  هر .اندشده متصل نواحی آمورف

 به .شوندمی آزاد هایا رشته کریستالی لولزس و شده آمورف نواحی در متحمل شکستگی هامیکروفیبریل اسیدي، هیدرولیز حین
-مـی  قـرار  استفاده مورد کننده تقویت مواد به عنوان و داشته باالیی مدول سلولز هايرشته آرایش کریستالی، بودن دارا دلیل

  .ارائه شده است) 1(هاي مختلف در جدول ابعاد نانو سلولز).  1390،نوشیروانی و همکاران(گیرند 
  

  اد نانو سلولزابع - 1جدول 
  نسبت طول به قطر  )نانو متر(قطر   )نانو متر(طول   ساختار سلولز
  <1000  2-10  <١٠٠٠٠  میکروفیبریل

MFC 1000>  40-10  150 -100  
  10- 100  2-20  100-600  ویسکر سلولز

MCC 1000>  1000>  1 ~  
  )chakrabarti ،2011 و chauhan: (منبع                        

  ات نانو مزایاي ذر -3
  کند؛تري را ایجاد میغیر سمی بوده و سطوح صاف و محکم هاي بر پایه آب کهاستفاده از اندودکننده -
  سطح  و امکان چاپ پذیري بهترکاغذ؛بهبود صافی  -
  افزودن نانو ذراتی مانند سیلیکا؛ با) هاي نوري و مکانیکیویژگی(بهبود کیفیت کاغذ  -
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   هاي زیست تخریب پذیر؛یابی همزمان به فرآوردهتر و دستلیه ارزاناز ماده اوده امکان استفا -
  فیلتراسیون؛ امکان بسته شدن سیستم آب با نانو تکنولوژي -
مـثالً بـا   (کاغـذ   بهبود کارآیی ماندگاري مواد در ماشین کاغذ در نتیجه افزایش سرعت آبگیري و بهبـود شـکل گیـري ورقـه     -

  ).Jons ،2007 ؛b 1386 ،یی منفردرسالتی و آریا() سیلیس کلوئیدي
  ؛ود وج ز م ری  ذرات اول ذر  در گ  اري دگ ان دار م ق و م ) ی روان  ه درج(  ري ی گ آب  ت ی ل اب ر ق ادی ق ود م ب ه ب -
  ).1389، توئیاسدپور ا( ذ اغ ک  طوح س  ري وا و زب ور ه ب ع  ه ب  ت اوم ق ، م ري ی گ ل ک ش  ت ی ف ی ک بهبود -

یـري از ذرات نـانو سـیلیکا و سـدیم مونـت موریلونیـت       گسازي بیشترین استفاده از ذرات نـانو مربـوط بـه بهـره    ر کاغذد
اري را گیـري و مانـد  گاي قابلیـت بهبـود آب  ذرات نانو سیلیکا بصورت قابل مالحظـه . باشدسازي میدر پایانه تر کاغذ 1)بنتونیت(

  ).1387 ،رحمانی نیا ؛1387، خسروانی(کند در پایانه تر کاغذ فراهم میبیشتر را بخشد و امکان استفاده از پرکننده بهبود می
  
  سازي قلیایینانو تکنولوژي در کاغذ -4

ینـد، ماشـین   او افـزایش کـارآیی فر   بودنبراي ثابت . باشدي و سطح چاپ در این زمینه مهم میشیمی کاغذساز اهمیت
دهی کاغذ برا ساس اصول نانوتکنولوژي، داشته باشد که شامل چگونگی پوشش کاغذ باید به شیمی کاغذ قلیایی توجه بیشتري

در  آینـده   2"هـاي نـانوي خـود آرا   پوشش" .باشدر میوهاي دیجیتال مدرن و روتوگراوایجاد یک سطح بدون عیب براي مرکب
اي ذرات نـانو  هرخی از خود آراییب. کنندساختارهاي سنتی را ایجاد می راهی براي فراهم آوردن کاغذهاي پوشش دار بدون فرا

ینـد  اباشـد و طـی فر   3"خـود پوشـش  "تواند ود، بنابراین یک پوشش نانو میشها در پوسته صدف دیده میشیبه نانو کامپوزیت
هم متصـل شـده نیمـه    ه ساختارهاي نانوي خود ب در حال حاضر،. کاغذسازي بدون هر گونه فشار و اتوزنی گسترده ایجاد شود

بی "غذ و مقوايتواند محصوالت کامی هاي اطالعاتی مغناطیسی وجود دارند و نانو تکنولوژيرباي نانو و حافظه آهنهادي شبیه 
غفـاري و  (ند که تقاضاي آنها را بیشتر کنـد  هاي فعال آن تبدیل کند و به تکامل محصوالت کاراتر کمک کرا به نمونه "حرکت

 ).1387  ،همکاران
  
  نتیجه گیري  -5

باشـد، تحـت چنـین شـرایطی نـانو      به این که صنعت کاغذ به منظور افزایش نرخ تولید تحت فشـار زیـادي مـی   با توجه 
سـازي را  هاي تحقیقاتی جدید در صنعت کاغذ تکنولوژي پتانسیل هاي عظیمی را جهت بهبود محصوالت موجود و ایجاد زمینه

هـا و  ین بسـیاري از ترکیبـات افزودنـی ماننـد پرکننـده     الیاف سلولزي به عنوان ساختار اصلی کاغذ و همچن. موجب شده است
بنابراین استفاده از ذرات نانو یکی از زمینه هـاي  . توان از آنها نانوذرات تولید کردآهارها، جز ساختارهاي حقیقی هستند که می

عمـدتا بـه صـورت     و) پـایلوت (به صورت نیمـه تجـاري    اي از محصوالتهاي گستردهمستعد در صنعت کاغذ است که در دامنه
در صنایع خمیـر و کاغـذ بـه    به صورت تجاري ، اگرچه کاربرد فناوري نانو در حال حاضر. کاربرد دارد دهی بر روي کاغذپوشش

 در آینـده  و هزینه باالي این مواد محدود است، ولی آنچه از مزایاي این فنـاوري  تولید هاي فعلیدلیل عدم سازگاري با سیستم
استفاده از مقـادیر بیشـتر پرکننـده و     و از کاغذ ترها و آبگیري سریعتر افزایش کارایی در ماندگاري نرمه، قابل پیش بینی است

   .شودوري و بازده میعت باال است که باعث افزایش بهرههاي با سرنانوذرات کمک نگهدارنده براي ماشین
  
  

                                                        
1 Montmorillonite (Bentonite) 
2 Self-decorated nanocoating 
3 Self-Coating 
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