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 اهمیت موضوع

باشد. مکانیکی می -ها خمیر شیمیاییازجمله آن شوند کهبسته به نوع کاربرد از خمیرهای مختلفی تهیه میکاغذها 

 مزایای وجود با .تر استهزینهتر و کمها آسانبیشتری دارند و تهیه آن بازده این خمیرها نسبت به خمیرهای شیمیایی

 از استفاده شامل مشکالت این عمده که دارند وجود صنعت این در ی نیزمشکالت پربازده، خمیرهای از استفاده در متعدد

 پربازده، خمیرهای کمتر مقاومت مکانیکی، انرژی زیاد مصرف ،(الیاف ساختار لحاظ به) معین برگانپهن و برگانسوزنی

. با توجه به اینکه باشدمی شده رنگبری شیمیایی خمیرهای با مقایسه در هاآن کم روشنی و شده تولید خمیر بودن تیره

های مکانیکی باال نیاز باشد و همواره به کاغذهایی با مقاومتمی های اخیر کاهش مصرف انرژی بسیار مورد توجهدر سال

 شود.های مقاومتی کاغذ بسیار احساس میهزینه برای بهبود ویژگیاستفاده از روشی مناسب و کم باشد،می

 مقدمه )شرح مساله(

عوامل فیبری و غیرفیبری مختلفی استفاده  منظور ایجاد خواص مختلف در کاغذ نهایی ازدر فرآیند کاغذسازی به

عنوان یک عامل تقویتی در بهبود خصوصیات ( بهMCCاز میکروکریستال سلولز ) استفاده های اخیردر سالشود. می

توجه به  بوده و با ل انعطافقابغیرخاطر ساختار کریستالی هاما این ذرات ب مورد توجه بوده استها مکانیکی کامپوزیت

رود که با کاهش ابعاد اتصال مناسب با الیاف را ندارند. انتظار می دسترس خود قابلیت های عاملی درن گروهبودکم

MCC تر با الیاف افزایش یابد.ها در پایانهتا سطح نانومتری پیوندیابی آن 

 هاترین یافتهمهم

 شودهای فیزیکی و مکانیکی کاغذها میحضور میکروکریستال سلولز در کاغذ موجب کاهش ویژگی. 

 اعمال تیمار فراصوتی در میکروکریستال سلولزی (MCC) ذرات آن و تولید  اندازه تواند روشی مؤثر برای کاهشمی

 .باشد (NFC) شدهسلولز نانوفیبریله 

 ترکیب MCC  وNFC های کاغذ نهایی نداردای بر ویژگیتوجهتاثیر قابل. 

  استفاده ازNFC ها در خلل و فرج کاغذ و همچنین خاطر سطح ویژه زیاد این ذرات و قرارگیری آنهدر کاغذسازی ب

 شود.هبود خواص کاغذ نهایی میها ازطریق پلی اکریل آمید به الیاف سبب تقویت اتصال بین الیاف و باتصال آن

  ،درصد مواد جامدpH که زبری و جذب آب حالی ، دردارندبر دانسیته چاپ  ایتوجهقابلتأثیر  مرکب و قطر ذرات

 .نداردداری بر دانسیته چاپ کاغذها تأثیر معنی
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 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

 شود درهای مقاومتی میپرکننده به کاغذ موجب افت ویژگیعنوان به MCCنتایج نشان دادند که افزودن 

با جدا . شونداز هم فروپاشیده و ذرات در ابعاد نانومتری تولید می MCCکه با اعمال تیمار فراصوتی ساختار حالی

شد  ها به ساختار فیبری کاغذ مشاهدهطریق سانتریفیوژ و افزودن مجزا آن از MCCکردن ذرات نانومتری سلولز از 

خاطر ه( کاغذها نسبت به نمونه شاهد افزایش یافت که این ب2شکل ) فیزیکی( و 6شکل )مکانیکی که خصوصیات 

و قرار  MCCدر مقایسه با  NFCکننده در واکنش پیوندیابی های هیدورکسیل شرکتافزایش سطح ویژه و گروه

پذیری کاغذها مشاهده شد که بررسی چاپ گرفتن بیشتر این ذرات در خلل و فرج نسبت به میان الیاف بود. در

 و  22-43و قطر ذرات چهار نوع مرکب )مشکی، زرد، قرمز و آبی( با دو نوع ویسکوزیته  pHدرصد مواد جامد، 

داری بر دانسیته که زبری و جذب آب کاغذها تأثیر معنیحالی داری بر دانسیته چاپ داشت، درتأثیر معنی 22-23

  چاپ نداشت.

 


