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چكيده

این تحقیق با هدف بررسي و مقایسه اثرات رنگبری بدون گازکلر( )ECFو بدون ترکیبات کلردار( )TCFبر ویژگيهای نوری و

مقاومتي کاغذ حاصل از خمیرکاغذ سودای باگاس انجام شد .به همین منظور مقداری خمیرکاغذ رنگبری نشده سودای باگاس
بهصورت تصادفي از کارخانه پارس خوزستان انتخاب شد .سپس این خمیرکاغذها با تواليهای یک ،دو و سه مرحلهای ،PO ،P
 EHP ،P)Ep(O ،POOو  P)Ep(Hبا استفاده از اکسیژن( ،)Oپروکسید هیدروژن( ،)Pاستخراج قلیایي با پروکسید هیدروژن (،)Ep
هیپوکلریت سدیم ( )Hو دیتیونیت سدیم ( )Yرنگبری گردید .از خمیرکاغذهای مذکور کاغذهای دستساز با وزن پایه 70 gr/m2
تهیه و خواص نوری و مقاومتي آنها طبق آزمونهای استاندارد  TAPPIاندازهگیری و مقایسه شد .نتایج نشان داد که در اثر رنگبری
بدون ترکیبات کلردار ( )TCFو بدون گازکلر ( )ECFروشني ،سبزرنگي ،مقاومت به پارگي (بهجز توالي ،) EHPکششي ،ترکیدن ،طول
پارگي و تاشدن افزایش و ماتي و فاکتور* aکاغذهای حاصل کاهش را نشان ميدهد .همچنین تأثیر تواليهای  TCFدر بهبود
ویژگيهای خمیرکاغذهای رنگبری شده باگاس محسوستر از تواليهای ECFبود .بهطورکلي ،نقش تواليهای رنگبری سه مرحلهای
 OPYو  O(Ep)Hو همچنین توالي رنگبری دومرحلهای  OPدر سفیدسازی و بهبود روشني و مقاومتهای کاغذ حاصل مؤثرتر از
توالي دومرحلهای ( EHشاهد) و خمیرکاغذ رنگبری نشده سودای باگاس کارخانه بوده است.
واژههای كليدی :خمیر سودا ،باگاس ،توالي رنگبری ،ECF ،TCF ،ویژگي نوری و مقاومتي.

مقدمه
امروزه با افزایش جمعیت و محدودیت مواد اولیه ،استفاده از
منابع لیگنوسلولزی غیرچوبي به یک ضرورت تبدیل شده است.
بعضي از این منابع لیگنوسلولزی مانند باگاس ،لینترپنبهه و پنبهه
در صنایع فیبری ایران استفاده ميشود .در حال حاضر و سالیانه
مقادیر زیادی کاغذ چاپ و تحریر از باگاس در کارخانه پهارس
هفتتپه -اهواز تولیهد مهيگهردد .در خمیرکاغهذهای رنگبهری
نشده حضور لیگنین و اجزای جداشهده از آن در طهي پخهت و

همچنین وجود ناخالصيها و اجزای شیمیایي مواد آلي و معدني
موجود در خمیرکاغذ ميتوانند از عوامل مهم کهاهش کیفیهت و
ویژگيهای کاغذ تولیدی در کوتاهمهدت ،زرد شهدن و شهکننده
شدن آنها را به وجود آورده و یا تخریب نهوری آنهها را تسهریع
نمایند .به همین منظهور در ایهن کارخانهه خمیرکاغهذ سهودای
باگاس قبالً با تهوالي  CEHو در حهال حاضهر بها تهوالي EH
(اسههتخراج قلیههایي ( )Eو هیپوکلریههت سههدیم ( ))Hرنگبههری
ميشود .اما در مرحله کلرزني( ،)Cدرصد خشکي خمیر حهدود
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 3درصد است و مقادیر زیادی پساب تولید ميشود ،کهه ازنظهر
زیستمحیطي بسیار مهم ميباشد .عالوه بر مزایای کلر ،به علت
تولید ترکیبات کلرینهه شهده لیگنهین ( ،)AOXامهروزه در ایهن
کارخانه و در سیستمهای متداول جههاني ،مرحلهه کلرزنهي()C
حههذف مههيگههردد و بهههجههای آن از اسههتخراج قلیههایي (،)E
هیپوکلریت سدیم ( ،)Hدیاکسید کلهر ( ،)Dاکسهیژن ( )O2و یها
ترکیبي از آنها استفاده ميگردد ،که این سیستم را رنگبری بهدون
گاز کلر ( )ECFمينامند .عالوه بر آن در اثهر رنگبهری و ادامهه
لیگنینزدایي از خمیرکاغذ به همراه شستشهو ،عوامهل بهدرنگي
کاغذ بخصوص کروموفورهای جاذب نهور و کینهونههای جهدا
شده از لیگنین ،مواد عصارهای ناشي از باگاس و یونهای فلزی
موجود در خمیر حذف یا بهه مقهدار قابهلمالحظههای کهاهش
ميیابد ( .)Vaysi, 2015درصورتيکه عالوه بر مرحله کلرزنهي
( ،)Cمراحل رنگبری با هیپوکلریهت ( )Hو دیاکسهید کلهر ()D
نیههز حههذف گههردد و بهههجههای آن از اکسههیژن( ،)O2ازن(،)O3
پروکسید هیدروژن ( ،)H2O2دی تیونیت سدیم( ،)Yپلي سهولفید
( )PSیا ترکیبي از آنها استفاده ميگردد ،در این شرایط ،بهه ایهن
سیستم ،رنگبری با روش بدون ترکیبهات کلهردار ( )TCFگفتهه
ميشود .درنتیجه خمیرکاغذ حاصل بهصورت سفید شهده تیییهر
رنگ داده و ویژگيهای نوری و مقاومتي کاغذ حاصل بهبهود و
یا تیییرات محسوسي را از خود نشان خواههد داد .از ایهنرو در
این تحقیق سعي بر آن است تها بها اسهتفاده از رنگبهری بهدون
ترکیبات کلردار ( )TCFو بدون گاز کلر ( )ECFبر ویژگيههای
نوری و مقاومتي کاغذ حاصهل از خمیرکاغهذ سهودای باگهاس
بررسي و مناسبترین نتایج نیز گزارش گردد.
در این ارتباط  )2015( Vaysiبها بررسهي تهأثیر رنگبهری
بدون کلر ( )ECFبر ویژگيهای نهوری و مقهاومتي خمیرکاغهذ
سودای باگاس گزارش کرد که در طي رنگبری بها تهواليههای
مذکور ،عدد کاپا و مقدار لیگنین بهاقيمانهده در خمیهر کهاهش
داشته است .در اثر رنگبری روشهني ،سهبزرنگي و نسهبت K/S
کاغذ حاصل از خمیر سودای باگاس افزایش را نشان مهيدههد.
بهطورکلي ،در بیشتر ویژگيهای اندازهگیری شهده ،ابتهدا تهوالي
رنگبری  OD(EP)Pو پهسازآن تهوالي  OD(EP)Dنسهبت بهه
توالي رنگبری  EHکارخانه (شاهد) بهتر شناخته شد.

بررسي و مقایسه ویژگيهای خمیرکاغذ ...

 Forsskahlو همکاران ( )2000تأثیر کروموفورهای
مشتق شده از لیگنین را در طي زردی خمیرهای پربازده و
 TCFبررسي کردند .نتایج این تحقیق نشان داد که افزایش -5
هیدرو کسي متیل –-2فرم آلدئید ) (HMFبدرنگي خمیرکاغذ
را تقویت ميکند و  HMFبهعنوان یک واسطه در زردی
خمیرهای کاغذ عمل ميکند .اگرچه زردی اولیه در طول
موجهای حدود  50نانومتر در خمیرکاغذهای مکانیکي-
شیمیایي نیز اتفاق ميافتد.
 )2014( Hashemiبا بررسي رنگبری خمیرکاغذ سودا از
ساقه توتون با روش کامالً بدون کلر ( )TCFگزارش کرد که با
افزایش مقدار مصرف هیدروکسید سدیم و پروکسید هیدروژن،
روشني خمیرکاغذ حاصل افزایش و عدد کاپای آن کاهش
ميیابد .همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که مرحله کيلیت
سازی اولیه بهطور قابلمالحظهای بر روشني ،عدد کاپا و بازده
خمیرکاغذ رنگبری شده مؤثر است .درنهایت ،تیمار  3درصد
سود سوزآور به همراه  5درصد پروکسید هیدروژن با مرحله
کيلیت سازی اولیه که دارای بیشترین روشني ( 44/50درصد)
و کمترین بازده ( 83/20درصد ) بوده ،بهعنوان تیمار برتر
انتخاب شد.
 )2007( Hedjaziبا بررسي رنگبهری خمیرکاغهذ سهودا از
کاه گندم با روش کامالً بدون کلر ( )TCFگهزارش کهرد کهه بها
استفاده از فرایند رنگبری کامالً بدون کلر  O/Q/OPمهيتهوان از
یکسو روشني و ویژگيهای مقاومتي بیشتری را در مقایسهه بها
توالي  CEHبهدست آورد و از سوی دیگر ،مقدار  AOXرا بهه
صفر رساند ،که این حالت از لحاظ زیستمحیطي اهمیت زیادی
دارد.
 )2015( Vaysiبا استخراج ،شناسایي و حهذف یهونههای
فلههزی و رزیههنهههای موجههود در خمیرکاغههذ سههودای باگههاس
رنگبری شده با تواليهای  ECFگزارش کرد که دو ترکیب اوکتا
دکان و -9اوکتادکانوئیک اسهید در خمیرکاغهذ رنگبهری نشهده
وجههود دارد کههه در طههي تههواليهههای رنگبههری مههورد نظههر از
خمیرکاغذ حهذف شهده اسهت .همچنهین دو ترکیهب 2و-6دی
متیل -6-نیترو -2-هپتن -4-ان و دودکان در مرحله رنگبری
 EHدر خمیر موجود بوده ،ولي در طهي تهواليههای رنگبهری
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 OD(Ep)Pو  OD(Ep)Dاز خمیرکاغههذ باگههاس حههذف شههده
است.
 Luissو همکاران ( )2002با تهیهه خمیهر کرافهت از یهک
گونههه نههي مههرداب ( )Arundo donaxو رنگبههری  ECFسههه
مرحلهای با تهوالي رنگبهری  D(PO)Dبههروشهني حهدود 86
درصد رسیدند و گزارش کردند کهه نتهایج حاصهل از رنگبهری
خمیرکاغذ سودا و کرافت ایهن گیهاه غیرچهوبي تقریبهاً یکسهان
ميباشد.

مواد و روشها
تهيه نمونههای آزموني
برای انجام این تحقیق ،حدود  20کیلوگرم نمونه آزموني
بهصورت تصادفي از خمیرکاغذ باگاس تولیدی کارخانه پارس
هفت تپه-اهواز ،بعد از مرحله پخت انتخاب و بر اساس
آزمونهای استاندارد  TAPPIآمادهسازی شد.
رنگبری با اكسيژن
عملیات رنگبری بها اکسهیژن در دیهگ پخهت آزمایشهگاه
صنایع چوب و کاغذ دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس انجهام

شد .سیلندرهای این دایجستر توسط المنتهای برقي که محهیط
خارجي آن را احاطه کرده بود گرم ميشد ،ایهن سهیلندرها بهه
بازوی محرکهي متصهل بهود کهه  2سهیلندر موجهود را کهامالً
مهيچرخانیهد و بهر اسههاس ایههن چهرخش خمیههر موجههود در
سیلندرها کامالً با اکسهیژن داخهل آن ترکیهب شهده و واکهنش
شیمیایي الزم در خمیرکاغذ اتفاق افتاد .عمل تزریق اکسهیژن از
طریق یک کپسول اکسیژن که به یک مانومتر متصل بهود انجهام
شد .برای آماده سازی خمیرکاغذ برای رنگبری با اکسیژن ،ابتهدا
الزم است نمونه خمیرکاغذ هواخشهک سهودای باگهاس را بهه
درصههد خشههکي  %10رسههانده و بههرای جلههوگیری از تخریههب
کربوهیدراتها و سلولز در زمان واکنش شیمیایي بها اکسهیژن و
لیگنینزدایي (رنگبری) مناسبتر ،بهه خمیهر سهولفات منیزیهوم
اضافه شود (( (Mirshokraie, 2003جدول .)1
رنگبری خميركاغذ سودای باگاس
بعد از رنگبری با اکسیژن ،بخشي از خمیرکاغذهای سودای
باگاس با توجه به شرایط ایجاد شده در جدول  1و  2پس از
کيلیت کردن با DTPAرنگبری شد .رنگبری در داخل
کیسههای پالستیکي و در حمام آب گرم انجام شد .بخش

جدول  -1شرايط رنگبری با اكسيژن ( )Oو استخراج قليايي با كمک پروكسيد هيدروژن ( )EPبرای خميركاغذ سودای باگاس
شرايط

درصد

رنگبری

خشكي

)(OC

O

10

100

60

EP

10

85

60

دما

زمان

فشار

)(min

)(bar

6

-

-

3

دیگری از خمیرکاغذها نیز با هیدروکسید سهدیم و پروکسهید
هیدروژن ( ،)EPپروکسید هیدروژن ( ، )Pهیپوکلریت سهدیم
( )Hو دیتیونیت سهدیم( )Yبههصهورت جداگانهه رنگبهری
گردید و بعد خمیرکاغذهای سهودای باگهاس بها آب مقطهر
شستشو شد .بعد از پایان مراحل رنگبهری طهي تهواليههای
 EHP ،P)Ep(O ،PY ،POO ،POو  P)Ep(Hو پههههس

سولفات منيزيم

O2
)(%

نهاييpH

0/5

11

-

11

H2O2
)(%

NaOH
)(%

1/5

0/5

1/2

-

)(%

شستشوی آنها ،خمیرکاغذ رنگبری شده سهودای باگهاس بها
پاالیشگر آزمایشگاهي  PFI Millتا رسیدن به درجه روانهي
 320میلي لیتر ( )CSFپاالیش گردید .بهطهور کلهي ،بهرای
افههزایش گههزینشپههذیری تههواليهههای رنگبههری و بهبههود
ویژگهيهههای کاغههذ حاصهل ،خمیرکاغههذهای مههذکور ابتههدا
رنگبری و در نهایت پاالیش شد.

بررسي و مقایسه ویژگيهای خمیرکاغذ ...
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جدول  -2شرايط رنگبری در تواليهای رنگبری  EHP ،P)E (O ،PY ،POO ،POو  O (EP) Hبرای خميركاغذ سودای باگاس
P

شرايط رنگبری

پيش تيمار با DTPA

دیتيونيت سديم ()Y

پروكسيد هيدروژن ()P

هيپوكلريت سديم ()H

درصد خشکي

4

4

12

11

دما () C

25

65

75

50

زمان ()min

30

60

60

60

)%( DTPA

0/3

0/25

-

-

)%( H2O2

-

-

3

-

)%( NaOH

-

-

1/5

-

)%( Na2S2O4

-

3

-

-

 pHنهایي

5/1

4

9/1

10

نسبت وزني NaOH/H2O2

-

-

0/7

-

سیلیکات سدیم

-

-

3

-

)%( NaOCL

-

-

-

2

O

اندازهگيری ويژگيهای نوری و مقاومتي كاغذهای دستساز:
برای اندازه گیری خهواص نهوری و مقهاومتي کاغهذهای
رنگبری نشده و رنگبری شده طهي تهوالي ،PY ،POO ،PO
 P)EP(H ، EHP ،P)EP(Oو  EHکارخانهه (شهاهد) ،ابتهدا
طبق آزمهون شهماره  T 205 om -88اسهتاندارد ،TAPPI
کاغذهای دستساز با وزن پایه  70 gr/m2تهیه شهد .آنگهاه
برای اندازهگیهری خهواص نهوری کاغهذهای تهیهه شهده از
دستگاه اسپکتروفتومتری استفاده شد .این دستگاه در سیستم
 CIElabقههادر بههه تشههخی رنههگ فههراوردههههای کاغههذی
ميباشد .عملکرد این سیستم بر اساس خاصیت انعکاس نور
از سطح مورد مطالعه استوار است .بهطوریکه ویژگهيههای
نوری ،فاکتورهای * a* ،Lو * bبر این اسهاس تعیهین شهدند.
همچنین ویژگيهای ماتي و روشني بهترتیهب بها اسهتفاده از
آزمهون اسهتاندارد  T 425 om -96و اسهتاندارد om -98
 T 452تعیین شد .سپس ویژگهيههای مقهاومتي بخصهوص
مقاومت به پارگي ،ترکیدن ،کششي و طول پارگي کاغهذهای
حاصل بهترتیب با استفاده از آزمونههای ،T 414 om -98

 T 494 om -96و T 498 om -88

،T 403 om -02
استاندارد  TAPPIاندازهگیری و مقایسه شد.

تجزيهوتحليل آماری دادهها
تجزیهوتحلیل دادهها بها اسهتفاده از نهرمافهزار آمهاری
 SPSSانجههام شههد .بههرای بررسههي اثههر متقابههل متییرههها و
گروهبندی میانگینها از طرح کامالً تصادفي ،آزمهون تجزیهه
واریانس یکطرفه و گروهبندی میانگینهها از روش دانکهن
استفاده شد.

نتايج
مقايسه ميانگين مشخصههای كمي در سطح متغيرها
مقایسه میانگین ویژگهيههای نهوری و مقهاومتي کاغهذ
حاصل طي تواليهای رنگبری  ECFبراساس آزمون دانکهن
مورد بررسي قرار گرفت .نتایج نشان داد کهه بهین میهانگین
کلیه مشخصهها در سطح  %1اختالف معنيداری وجهود دارد
(جدول .)3
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جدول  -3تجزيه واريانس يکطرفه ويژگيهای خميركاغذ سودای باگاس رنگبری شده با تواليهای  ECFو
مشخصه
متغير

تیمارها

فاكتور *a

روشني

مقاومت كششي

مقاومت به پارگي

TCF

مقاومت به تركيدن

F

Sig

F

Sig

F

Sig

F

Sig

F

Sig

916/4

0/0001

46/7

/001

234/1

0/0001

824/2

0/0001

417/2

0/0001

نتايج حاصل از ويژگي كاغذ حاصل از خميركاغذهای
باگاس رنگبری شده با تواليهای  ECFو TCF
نتایج نشان داد که در طي رنگبری با تواليههای  ECFو
 TCFعدد کاپا و مقدار لیگنین باقي مانده در خمیهر کهاهش
یافته است .ویژگيههای خمیرکاغهذ حاصهل از رنگبهری در
مقایسه با نمونهه شهاهد افهزایش و مهاتي کهاهش را نشهان

مي دهد .مقایسه سبزرنگي (فهاکتور* )aنمونههههای آزمهوني
نشان داد که کاغذ رنگبری شده دارای ویژگي مطلهوبتهری
ميباشد .مقاومت به پهارگي و کششهي خمیرکاغهذ رنگبهری
شههده نیههز در مقایسههه بهها خمیرکاغههذ کارخانههه افههزایش
محسوستری را نشان ميدهد (جدول .)4

جدول  -4ويژگيهای خميركاغذ سودای باگاس رنگبری شده با تواليهای  (**)ECFو

TCF

تيمار رنگبری

رنگبری نشده

**EHP

**O(Ep)H

OP

OPY

O(Ep)P

درصد روشني

47/7

82/1

61/7

77/35

77/9

79/65

مقاومت به پارگي )(mN

344

139

434

522

506

435

مقاومت کششي ()Nm/g

28/3

29/8

32

42/6

38/5

34/2

طول پارگي ()km

2/88

3/04

3/26

4/35

3/93

3/49

مقايسه روشني خميركاغذهای رنگبرری شرده باگراس طري
تواليهای رنگبری  ECFو TCF
نتایج نشان داد که در اثهر رنگبهری روشهني خمیرکاغهذ
سودای باگاس افهزایش داشهته اسهت .در بهین تهواليههای
مختلف ،بیشترین روشني با تهوالي رنگبهری سهه مرحلههای
 )%82/1( EHPو کمتههرین آن طههي رنگبههری بهها پروکسههید
هیهدروژن )%39/3) Pمشهاهده شهد .همچنهین تهواليههای
رنگبری  TCFمهؤثر تهر از تهواليههای ECFشرناخته شرد
بهطوریكه توالي سه مرحلهای  ،)%77/9( OPYتوالي ههای
دو مرحلهای  OPو توالي سه مرحلهای  O(EP)Pنیهز باعه

رنگبری مؤثرتر و افزایش روشني خمیرکاغذ سودای باگاس
در مقایسه با توالي رنگبهری ( EHشهاهد) کارخانهه پهارس
شدهاند .با توجه به اینکهه در طهي پخهت لیگنهین در الیهاف
خمیرکاغذ سودای باگاس تخریب یا انحالل شده و ميتوانهد
در دسترسي بهتری قرار بگیرد ،ظاهرا نقش همزمان اکسهیژن
و پروکسید هیدروژن بهعنوان عوامل رنگبهری اکسایشهي در
کاهش و یا حذف کروموفورها و اجزای جداشده از لیگنهین
مؤثرتر ميباشد .همچنین دیتیونیت سدیم نیز بهعنوان احیها
کننده ،به همراه اکسیژن و پروکسید هیدروژن تأثیر مثبتهي در
کاهش عوامل تیرگي خمیرکاغذ و در نتیجهه بهبهود روشهني
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سفیدتر شده است ( .)Bajpai, 1998همچنین نتایج نشان داد
که رنگبری با توالي یک مرحلهای  Pبه تنهایي تأثیر مطلوبي
در افههزایش روشههني خمیرکاغههذ حاصههل نداشههته اسههت.
تجزیهوتحلیل آمهاری دادههها نشهان داد کهه بهین میهانگین
روشني تیمارها در سطح  %1تفاوت معنهيداری وجهود دارد
(شکل .)1

خمیرکاغذ سودای باگاس از خهود نشهان داده اسهت .نتهایج
سههایر تحقیقههات نشههان داد کههه در طههي تههوالي رنگبههری
 OD(EP)Pوجود یک ماده رنگبهر قهوی هماننهد پروکسهید
هیدروژن باع شده تا در مراحهل پایهاني تهوالي رنگبهری،
لیگنین باقي مانده در خمیر حذف یا کاهش و یا بههصهورت
اکسایشي تیییر رنگ داشهته ،در نتیجهه خمیرکاغهذ حاصهل

100
e

d

d

d
cd

c

b
a

روشنی()%

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

O(Ep)P

OPY

P

OP

O(Ep)H

EH

EHP

رنگبری
نشده

توالی رنگبری

شكل  -1مقايسه روشني خميركاغذهای رنگبری شده باگاس طي تواليهای ( ECFتيره) و ( TCFروشن)
e

e
d
c

OPY

OP

80
70

b
a

60
50
40

ماتی%

c

c

100
90

30
20
10
0
O(Ep)P

P

EHP O(Ep)H

EH

رنگبری
نشده

توالی رنگبری

شكل  -2مقايسه ماتي خميركاغذهای رنگبری شده باگاس طي تواليهای ( ECFتيره) و ( TCFروشن)
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مقايسه ماتي كاغذهای رنگبری شده باگاس طي تواليهای
رنگبری  ECFو TCF
نتایج نشان داد که در بین توالي های مختلف ،بیشترین
ماتي ( )% 97/9مربوط بهه خمیر کاغهذ رنگبهری نشهده و
همچنین در کاغذ حاصل از توالي رنگبری یک مرحلهه ای
 )%94/2( Oو کمترین آن ( )% 60/53مربوط به توالي سه
مرحلههه ای  EHPبههوده اسههت .در اثههر رنگبههری مههاتي
خمیرکاغذ سودای باگاس کاهش داشته است ،ایهن رونهد
کاهشي در توالي های  TCFمحسوس تر از توالي هایECF
مي باشد .به طوری که توالي های سه مرحله ای O(EP)Pو
 OPYو همچنین توالي دو مرحلهه ای  OPدر مقایسهه بها
توالي دو مرحلهه ای ( EHشهاهد) کارخانهه دارای مهاتي
بیشتری بهوده انهد .بها توجهه بهه اینکهه در اثهر رنگبهری
گروه های رنگساز موجود در خمیرکاغذ حذف یا کهاهش
مي یابد  ،درنتیجه عبور نور از کاغذ حاصهل بیشترشهده و
ماتي کاغذ سفید شده نسبت به سایر نمونه ههای آزمهوني
کاهش محسوسي را نشان مي دهد .تجزیه وتحلیل آمهاری
داده ها نشان داد که بین میانگین ماتي تیما رهها در سهطح
 %1تفاوت معني داری وجود دارد (شکل .)2

مقايسه فاكتور* aخميركاغذهای رنگبری شده باگاس طي
تواليهای رنگبری  ECFو TCF
فاکتور* aنشاندهنده طیف رنگي سهبز تها قرمهز در کاغهذ
ميباشد .نتایج نشان داد که در اثر رنگبری فهاکتور* aکهاهش و
سههبزرنگي کاغههذ رنگبههری شههده افههزایش را نشههان مههيدهههد.
بهطوریکه کمترین فهاکتور* aو بیشهترین سهبزرنگي در کاغهذ
حاصل از توالي رنگبری  Oکارخانه ( )-0/67و همچنین تهوالي
رنگبری )-0/6( EHPمشاهده شد .همچنین بیشهترین فهاکتور
*aو کمترین سبزرنگي در کاغذ حاصل از خمیرکاغذ رنگبهری
نشده ( )1/47مشاهده شد .روند کاهش فهاکتور* aو در نتیجهه
افههزایش سههبزرنگي در ایههن خمیرکاغههذهای سههفید شههده ب ها
تواليهای  ECFبسیار مناسبتر و قابل توجهتر از تواليههای
 TCFميباشد .با توجه به اینکه کروموفورها و کینونهای جهدا
شده از لیگنین که جاذب نور هستند در طي رنگبهری حهذف و
یا کاهش ميیابد ،درنتیجه قرمزرنگي در کاغذهای سهفید شهده
کاهش و سبزرنگي که مناسب کاغذهای چاپ و تحریهر اسهت
افزایش را نشان ميدهد ( .)Xu , 2002تجزیههوتحلیهل آمهاری
دادهها نشان داد که بین میانگین فاکتور* aتیمارها در سهطح %1
تفاوت معنيداری وجود دارد (شکل .)3

شكل  -3مقايسه فاكتور* aخميركاغذهای رنگبری شده باگاس طي تواليهای ( ECFتيره) و ( TCFروشن)
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مقايسه مقاومت به پارگي خميركاغذهای رنگبری شده
باگاس طي تواليهای  ECFو TCF
نتایج نشان داد که در اثر رنگبری مقاومت بهه پهارگي
افزایش یافته است .به طوری که بیشترین مقاومت به پارگي
در خمیرکاغذ سفید شهده بها تهوالي رنگبهری mN( PO
 )521/7و کمتهههرین آن در کاغهههذ حاصهههل از تهههوالي
رنگبری  )139 mN( EHPمشاهده شد  .در اثر رنگبری و
کاهش تأثیر لیگنین در بلوکه کردن گروه های هیدروکسیل
سلولز و همي سلولز ،انعطاف پذیری الیاف افهزایش یافتهه،
در نتیجه سطح پیوند افزایش و مقاومت به پهارگي کاغهذ
حاصل از رنگبری افهزایش را نشهان مهي دههد ( Vaysi,
 .)2015البته تأثیر توالي ههای  TCFدر افهزایش و بهبهود

e

e

مقاومههت بههه پههارگي کاغههذهای رنگبههری شههده باگههاس
محسوس تر از توالي های  ECFمي باشد .با توجه به اینکه
اکسایش لیگنین و اجزای جدا شده از آن در اثر اکسیژن و
پروکسید هیدروژن در توالي های رنگبری OPو O(Ep)P
و همچنین کاهش کروموفورهای و گروه های رنگي بهاقي
مانده در خمیر سودای باگاس در اثر دی تیونیت سهدیم و
همچنین در توالي های رنگبری  PYمي تواند تأثیر بیشتری
در افزایش انعطاف پذیری الیاف داشهته و باعه افهزایش
مقاومت بهه پهارگي کاغهذ حاصهل نیهز گهردد .بنهابراین
تجزیه و تحلیل آماری داده ها نشان داد کهه بهین میهانگین
میزان مقاومت به پارگي نمونه ها تفاوت بسیار معنهي داری
در سطح  % 1وجود دارد (شکل .)4
600

e

d

500

d

300

b
a

200

مقاومت به پارگی()mN

c

400

100
0
O(Ep)P

OPY
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P

O(Ep)H

EHP
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رنگبری
نشده

توالی رنگبری

شكل  -4مقايسه مقاومت به پارگي خميركاغذهای رنگبری شده باگاس طي تواليهای ( ECFتيره) و ( TCFروشن)

مقايسه مقاومت به تركيدن خميركاغذهای رنگبری شده
باگاس طي تواليهای  ECFو TCF
نتایج نشهان داد در اثهر رنگبهری مقاومهت بهه ترکیهدن
کاغذهای حاصل از خمیرکاغذ سودای باگاس افزایش داشته
است .بهطوریکهه بیشهترین مقاومهت بهه ترکیهدن (lb / in2
 ) 264/7در کاغذ حاصل از تهوالي سهه مرحلههای  OPYو
کمترین آن ( )104/1 lb / in2در کاغذ حاصل از خمیرکاغذ
رنگبری نشده باگاس مشاهده شد .همچنین تأثیر تواليهای

 TCFدر افزایش و بهبود مقاومت به ترکیدن خمیرکاغهذهای
رنگبری شده باگاس محسوستر از تواليهای  ECFبود .بها
توجه به حذف و کاهش قابل مالحظه کروموفورها و عوامهل
تیرگي در خمیرکاغذ ،گهروهههای هیدروکسهیل بیشهتری در
الیاف خمیرکاغذ در دسترس قرار ميگیرند کهه خهود باعه
افزایش سطح و مقاومت پیوند شهده و مقاومهت بهه ترکیهدن
افزایش محسوسي را نشان داده است .در این ارتبهاط نقهش
استفاده از اکسیژن و پروکسید هیدروژن بههعنهوان رنگبهری
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تجزیهوتحلیل آماری دادهها نشان داد که بین میانگین میهزان
مقاومت به ترکیدن نمونهها تفاوت بسیار معنيداری در سطح
 %1وجود دارد (شکل .)5

اکسایشهي و در تههوالي دو مرحلهههای  OPو همچنههین نقههش
دیتیونیت سدیم در کاهش عوامهل تیرگهي بهاقي مانهده در
خمیر و در توالي سه مرحلهای  OPYمحسوستر و مهؤثرتر
از توالي دو مرحلهه ای ( EHشهاهد) کارخانهه بهوده اسهت.
f
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شكل  -5مقايسه مقاومت به تركيدن خميركاغذهای رنگبری شده باگاس طي تواليهای ( ECFتيره) و ( TCFروشن)
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شكل  -6مقايسه مقاومت كششي خميركاغذهای رنگبری شده باگاس طي تواليهای ( ECFتيره) و ( TCFروشن)

مقايسه مقاومت كششي خميركاغذهای رنگبری شده باگاس
طي تواليهای  ECFو TCF
نتایج نشهان داد کهه در اثهر رنگبهری مقاومهت کششهي

نمونههای آزموني افزایش یافته اسهت .در بهین نمونههههای
رنگبههری شههده ،کاغههذ حاصههل از تههوالي دو مرحلهههای OP
بیشترین مقاومت به کشش ( )42/64 Nm/gو کاغذ حاصهل
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( 79عدد) در کاغذ حاصل از توالي رنگبری  Pو کمتهرین
آن ( 4عدد) مربوط به کاغذ حاصل از خمیرکاغذ رنگبهری
نشده باگاس بوده است .در اثر رنگبری مقاومت به تاشهدن
افزایش یافته اسهت .همچنهین تهأثیر تهواليههای  TCFدر
افزایش و بهبود مقاومت به تاشدن کاغذهای رنگبری شهده
باگاس محسوستر از تواليهای  ECFميباشد ،به طوریکه
نقههش تههوالي دو مرحلهههای  OPو بخصههوص تههوالي سههه
مرحله ای  OPYدر افزایش مقاومت به تاشدن محسوستهر
مي باشد .با توجه به نقش اکسیژن ( ،)Oپروکسید هیهدروژن
( )Pو همچنین دیتیونیت سدیم ( )Yدر رنگبری خمیرکاغذ
و کاهش مقهدار و اجهزای جداشهده از لیگنهین ،سهطح و
مقاومت اتصال افزایش یافته و مقاومت به تاشدن کاغذ نیز
در بین کلیه تیمارهای رنگبری شده افهزایش یافتهه اسهت.
تجزیه وتحلیل آماری داده هها نشهان داد کهه بهین میهانگین
مقاومت به تاشدن نمونهها تفاوت معني داری در سهطح %1
وجود دارد (شکل .)7

از خمیر رنگبهری نشهده کمتهرین مقاومهت کششهي (Nm/g

 )28/3را داشتهاند .تواليهای رنگبری  OPYو  Pدر مقایسه
با توالي رنگبری ( EHشاهد) مقاومت کششي مطلهوبي را از
خود نشهان دادهانهد .همچنهین تهأثیر تهواليههای  TCFدر
افزایش و بهبود مقاومت کششهي کاغهذهای رنگبهری شهده
باگاس مناسبتر از تواليهای  ECFميباشد .در اثر رنگبری
و کههاهش مقههدار و ت هأثیر لیگنههین بههر الیههاف ،گههروههههای
هیدروکسیل بیشتری در دسترس بوده ،سطح اتصال و سهطح
پیوند افزایش یافته و مقاومت کششي کاغهذهای حاصهل از
خمیر رنگبری شهده افهزایش مناسهبي را نشهان داده اسهت.
تجزیهوتحلیل آمهاری دادههها نشهان داد کهه بهین میهانگین
مقاومت کششي نمونهههها تفهاوت معنهيداری در سهطح %1
وجود دارد (شکل .)6
مقايسه تاشدن خميركاغذهای رنگبری شده باگاس طي
تواليهای  ECFو TCF
نتههایج نشههان داد کههه بیشههترین مقاومههت بههه تاشههدن

90

e

e

80
70

d
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c

40

b
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b

تاه شدن(تعداد)

60
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a

a

10
0

O(Ep)P

OPY

OP

P

O(Ep)H

توالی رنگبری

EHP

EH
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نشده

شكل  -7مقايسه مقاومت به تاشدن خميركاغذهای رنگبری شده باگاس طي تواليهای ( ECFتيره) و ( TCFروشن)

مقايسه طول پارگي خميركاغذهای رنگبری شده باگاس
طي تواليهای  ECFو TCF
نتایج نشان داد که در اثر رنگبری طول پارگي کاغهذهای

حاصل افزایش یافته است .بهطوریکه بیشترین طول پهارگي
( ) 4/35 kmدر کاغذ حاصل از توالي دو مرحلههای  OPو
کمتههرین آن ( )2/88 kmمربههوط بههه کاغههذ حاصههل از

483

فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران ،جلد  ،32شماره 4

خمیرکاغذ رنگبری نشده باگاس بوده است .همچنهین تهأثیر
تواليهای  TCFدر افزایش و بهبود طول پهارگي کاغهذهای
رنگبری شده باگاس محسوستر از تواليهای ECFميباشد.
کاغذ حاصل از تواليهای رنگبهری سهه مرحلههای  OPYو
توالي تک مرحلههای  Pدر مقایسهه بها تهوالي ( EHشهاهد)

کارخانه طول پارگي مناسبتری را از خهود نشهان دادهانهد.
تجزیهوتحلیل آماری دادهها نشان داد که بین میهانگین طهول
پارگي نمونههای آزموني تفاوت بسیار معنهيداری در سهطح
 %1وجود دارد (شکل .)8

شكل  -8مقايسه طول پارگي خميركاغذهای رنگبری شده باگاس طي تواليهای ( ECFتيره) و ( TCFروشن)

بحث
این تحقیق با هدف بررسي و مقایسه تأثیر رنگبری کامال
بدون کلر ( )TCFو بدون کلر ( )ECFبر ویژگيهای نوری و
مقاومتي خمیرکاغذ سودای باگاس انجام شد .نتایج نشان داد
که در اثر رنگبهری کهامال بهدون کلهر ( )TCFو بهدون کلهر
( )ECFروشههني ،سههبزرنگي ،مقاومههت بههه پههارگي (بهههجههز
توالي ،)EHPکششي ،ترکیدن ،طول پارگي و تاشدن افهزایش
و ماتي و فاکتور* aخمیرکاغهذ سهودای باگهاس کهاهش را
نشان ميدهد .همچنهین تهأثیر تهواليههای  TCFدر بهبهود
ویژگيهای خمیرکاغذهای رنگبری شده باگاس محسوستهر
از تواليهای  ECFميباشد .تجزیهوتحلیهل آمهاری دادههها
نشان داد که بهین میهانگین ویژگهيههای نهوری و مقهاومتي
کاغذهای حاصل در بین تیمارها تفاوت معنيداری در سطح
 %1وجود دارد .با توجه به اینکه در طي پخت ،کروموفورهها

و اجزای لیگنین تخریب و یا انحالل ميشود و ميتواننهد در
دسترس بهتری نیز قرارگیرند ،ظاهرا نقش توالي رنگبری سه
مرحلهای  OPYو  O(Ep)Hو همچنهین تهوالي رنگبهری دو
مرحلهای  OPدر سفیدسازی خمیرکاغهذ سهودای باگهاس و
بهبود روشني و مقاومت های کاغذ حاصل مهؤثرتر از تهوالي
دومرحلهای ( EHشهاهد) و خمیهر رنگبهری نشهده سهودای
باگاس کارخانه بوده است .نتایج سایر پژوهشها نیهز نشهان
داد که حذف ترکیبات و گروههای آرومهاتیکي ،گهروهههای
رنگساز و گروههای جاذب نور در طي رنگبری اسهت کهه
باع باالرفتن مقاومتههای کاغهذ شهده اسهت ( Jeffries,
 .)1996نتایج سایر تحقیقات نشان داد که در توالي رنگبهری
 OD(EP)Pبا وجود یک ماده رنگبر قوی هماننهد پروکسهید
هیدروژن باع شده تا در مراحهل پایهاني تهوالي رنگبهری،
لیگنین باقي مانده در خمیهر حهذف یها کهاهش یافتهه و یها
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بصورت اکسایشي تیییر رنگ داشهته و خمیرکاغهذ حاصهل
 در این تحقیهق اسهتفاده.)Bajpai, 1998( سفیدتر شده است
از پروکسید هیدروژن بهعنوان یک رنگبر اکسایشي نیز نقش
 طهول، کششي، مقاومت به پارگي،مؤثری در بهبود سبزرنگي
پارگي و تاشدن داشته ولي تأثیر محسوسي در بهبود روشني
 نتهایج.کاغذ حاصل در مقایسه با نمونه شاهد نداشته اسهت
 سبزرنگي و،سایر تحقیقات نشان داد در اثر رنگبری روشني
 کاغذ حاصل از خمیر سهودای باگهاس افهزایشK/S نسبت
 ویژگهيههای، در بین تیمارهای رنگبری مختلف.یافته است
 مقاومهت بهه، مقاومت کششهي، ضریب جذب، ماتي،روشني
OD(EP)P پارگي و مقاومت به ترکیدن در دو توالي رنگبری
 کارخانه (شهاهد) افهزایشEH  نسبت به تواليOD(EP)D و
 نتهایج سهایر.)Vaysi, 2015( محسوسي را نشان مهيدههد
تحقیقات نشان داد که تیره بودن رنگ کاغذ به علهت وجهود
اجزاء و گروههای جدا شده لیگنین (کینونها) است که خهود
ميتواند باع جذب نور بیشتر در کاغذ حاصل از این توالي
.(Buchert et al., 1994)شود
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Abstract
The objective of this research was to investigate the effects of total chlorine free (TCF) and
elemental chlorine free (ECF) bleaching on optical and mechanical properties of bleached
bagasse soda pulp. For this purpose, some unbleached bagasse soda pulp was randomly selected
from Pars Paper industry. Then pulp was bleached with one, two or three stage sequences
applying P, OP, OPY, O(Ep)P, EHP and O(Ep)H bleaching stages denoting oxygen(O),
hydrogen peroxide(P), alkali extraction with hydrogen peroxide(Ep), sodium hypochlorite(H)
and sodium dithionite(Y). The hand sheets with 70 gr/m2 were prepared from the abovementioned bleached pulps, and then the optical and mechanical properties were measured using
TAPPI standard test methods and compared. The results showed that brightness, greenness, tear
(except EHP stages), tensile, burst, breaking length strengths and folds were increased and
opacity and a* factor were decreased by ECF and TCF bleaching sequences. The effects of TCF
bleaching sequence were more sensible than ECF bleaching sequence in improving bagasse
soda pulp properties. In general, role of three stage OPY and O(Ep)H and two stage OP
bleaching were better than EH(control) and unbleached bagasse soda pulps mill in improving
brightness and paper strengths.
Keywords: Soda pulp, bagasse, bleaching stage, ECF, TCF, optical, mechanical properties.

