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 چکیده

، شوندهحل يرخمميزان خلوص باال نياز دارد. برای توليد كه بهاست شونده یکی از كاربردهای متداول سلولز، توليد خمير حل
ع، و مشکالت مربوط به كشت و زر زمين كشاورزیزدایی و كمبود دليل جنگله ب اخيراً. شودمیمنابع سلولزی متفاوتی استفاده 

مورد سلولزی  وان یکی از منابععنبازیافتی، به است. درنتيجه الياف كاهش یافته )پنبه( غيرچوبیچوبی و  بع سلولزیااستفاده از من
كند و افزایش فاكتور كاپا در حذف مقادیر گزینشی عمل می كامالً بررنگ مادهعنوان كلر به اكسيددی. توجه قرار گرفته است

اكسيد بری با دیشونده حاصل از الياف بازیافتی طی پخت سودا و رنگبسيار كارآمد است. در این پژوهش، خمير حل ليگنين
)هولوسلولز  بر تركيبات شيميایی (2D) اكسيدكلربری با دیرنگدوم  حلهتغييرات در فاكتور كاپای مر تأثير. سپس آمددست كلر به

نتایج نشان گيرند. مورد بررسی قرار میپذیری )ماندگاری آب(، درجه بسپارش، آلفاسلولز و درجه روشنی دسترسو ليگنين(، 
ش و همچنين كاهش درجه بسپار منجر به آسيب سلولز و كاهش آلفاسلولز اكسيدكلردی تخریب هولوسلولز شدید نبوده و داد كه

اندگاری پذیری و معنوان بخش آبدوست، افزایش دسترسبه هاسلولزبخش آبگریز و باقی ماندن همی عنوانبه. حذف ليگنين نشد
 . را به همراه داشتروشنی  و كاهش درجهآب 

 
 .اكسيدكلر، خلوص، الياف بازیافتیفاكتور كاپا، دیشونده، خمير حل :های کلیدیواژه     

 

 مقدمه
ر و در پليمر طبيعی تجدیدپذی ،زیستی ماده ترینفراوانسلولز 

كاربردهای آن در  ترینمتداولدسترس در جهان هست كه 
دیگر از كاربردهای رایج سلولز، توليد  . یکیاست كاغذسازی
. این خمير  et al(Hinck(1985 ,. باشدشونده میخمير حل

( درصد 99تا 90دارای ميزان خلوص باال، مقدار آلفاسلولز زیاد )

ليگنين، مواد  ،(درصد 4 تا 2سلولزها )و مقادیر كمی از همی
. برای  )et alopcke K(2010 ,. استاستخراجی و معدنی 

-ن باقیليگنيباید روشنی، درجه  رسيدن به ميزان قابل قبولی از

آن را تا جایی  سازرنگ هایگروهمانده را از خمير خارج كرد یا 
شونده هدف مورد خميرهای حل در كه ممکن است از بين برد.

همیكردن ليگنين، خارج كردن بری عالوه بر خارج از رنگ
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 كاغذسازی خميرسلولزها نيز هست كه در واقع با هدف خالص
، شودانجام میخلوص باالتر  و توليد آلفاسلولز با درجه

 ازباید ، كاغذسازیدر خميرهای مورد استفاده برای  كهیدرحال
جلوگيری شود. برخی از  سلولزهاين رفتن همیو از ب انحالل
 هگذشت درشونده توليد خمير حلبرای بری كه رنگ هایتوالی

و  D-H-E-C :عبارت است از ،گرفتمورد استفاده قرار می
D-H-EO-C/D  استفاده  یسوبهبری رنگ ،زمان گذشت باولی

روی  P-D-EOP-D-Oو  D-D-EOP-Dمانند ی هایتوالیاز 
 یطوركلبه .)et allickinger F,. (2011آورده است 

 هایتوالیبری شده موجود در بازار با رنگ يركاغذهایخم
 شدند.بری كلر رنگ اكسيددیپوكلریت و كلر، هي ازجملهمختلف 

بری با هيپوكلریت، پس از یک واكنش مقدماتی سریع، در رنگ
ه ميزان ببا توجه كند. متأسفانه، بر روی ليگنين اثر می شدتبه

دسترسی به ليگنين، سلولز نيز تا حدی مورد حمله این عامل 
ماده  کیكلر  اكسيددی كهدرحالی. گيردقرار می بررنگ

 یدان معنب نی. ادارد الکترون رندهيگ کیاست و  یقو اكسيدكننده
رون الکت کیمداوم  یكلر در جستجو اكسيددیاست كه مولکول 

روشنی  كلر درجه اكسيددیبری با . از مزایای رنگاست یاضاف
بری گزینشی همچنين رنگ ،ی استلک و آلودگ برنده از بينباال، 

 مدتاًعاكسيد كلر زیرا دی ،گرددمنجر به تخریب كمتر خمير می آن
هيدروكسيل آزاد حمله می هایگروهآروماتيکی با  هایحلقهبه 

 كند كه در ليگنين فراوان است. 
شونده، منابع سلولزی متفاوتی حل برای توليد خمير

از حجم كلی این مواد،  درصد 85. حدود شودمیاستفاده 
 از لينتر آن، درصد 15حدود  وسلولز حاصل از منابع چوبی 

-جنگل بدليل اخيراًاما  ؛)ixta,S (2006 آیدپنبه به دست می

ت مربوط به كشت و مشکال زمين كشاورزیكمبود  زدایی و
 به ور)چوبی و پنبه(  یدو منبع سلولز نیاستفاده از ا زرع،و 

آفات در مزارع پنبه وجود و از سوی دیگر  است كاهش
. است موجب افت شدید بازده توليد این محصول شده

باید با انواع دیگر الياف طبيعی  نيز این منابع ، يجهدرنت
بازیافتی،  الياف. et al (Hammerle(2007., جایگزین شود

عنوان یکی از منابع سلولزی كه امروزه مورد توجه قرار به
 یراورف دارد. بکر خمير با مختلفی هایتفاوت گرفته است،

بکر  فايمصرف انرژی كمتری به نسبت ال بازیافتی، افيال
به نوبه خود، به  زيكاهش مصرف انرژی ن روازاین ،داشته

 نرایبناب؛ خواهدشد داده نسبت زیستيطمح گیكاهش آالیند
ی بازیافت افالي نقش آینده، در كه شودبه روشنی دیده می

 افيال كنندهمصرف عصنای برای اوليه ماده ینمهمتر عنوانبه
مشتقات  زيو ن یبهداشت هایكاغذسازی، فراورده مانند

خواهد بود  مهمترنسبت به امروز بسيار  ی،سلولز
2006) .,et al pour(Faezi.  قابلیکی از مواد فيبری 

های مورد ، كارتنشدهمصرفكاغذهای  صورتبه دسترس
ای كهنه هعبارتی كارتنبندی یا بههای بستهاستفاده در بخش

 اهستند كه ميزان توليد و مصرف این نوع مقوا در جهان ب
پذیری مناسب آن در كاربردهای روزمره توجه به انعطاف

 یشافزا سرعتبههای حمل مواد غذایی مانند ساخت جعبه
 ای كهنههای مقوای كنگرههر یک از بخش است. یافته

(OCC )هستند  متفاوت یکدیگربا فيزیکی و شيميایی  نظر از
در خميرهای  نوع اليافهمين دليل ویژگی مخلوط این و به

 طور مجزاهای هریک از آنها بهبازیافتی نسبت به ویژگی
و  رتسخت است ممکن بازیافتی . خميراستمتفاوت  كامالً

 ابعادی از ثبات و آب به واكشيدگی به یكمتر تمایلاز 
 خميرهای از حاصل كاغذالبته  .باالتری برخوردار باشد

،  et al(Hubbe(2007 ,. ندارد مطلوبی مقاومت بازیافتی
 یوجهت قابلدرصد  افت،یتعداد دفعات باز شیبا افزا روازاین
 اريبس ریمقاد نیا خواهند داد. ليتشک هانرمهرا  ركاغذياز خم

، كاغذ یهاشبکه یرفتگدرهمبا كاهش  یکسونرمه از  ادیز
 یوو از س دنگذاریمكاغذ  یکیزيبر ساختار ف یمنف تأثير

 شیبه پساب كارخانه باعث افزا يابیراهصورت  در گرید
 et al(Min ,. شوندیملق در پساب جامد معمقدار مواد 

ز الياف و ا تدریجی شدن كوتاه يلبه دل یطوركلبه. (2015
های متوالی تعداد چرخه دست دادن ویژگی پيوندیابی،

 الياف .باشدكيفيت محدود می توليد كاغذ بابرای بازیافت 
 فادهاست مورد كاغذ توليد در دوباره تواندنمی كوتاه بسيار
 بازیابی شده و مشتقات الياف توليد مقابل، در .بگيرد قرار

 يستن حساس اصلی يركاغذخم الياف طول به نسبت سلولزی
مقدار آن در  دارد كه بستگی بسپارش درجه به تنها و
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د برای تولي نياز مورد مقدار از بيشتر كاغذهای باطله هنوز
مکان ا بنابراین عالوه بر توليد كاغذ بازیافتی، ؛محصول است

 لهكاغذهای باط از افزوده بيشتر با ارزش محصوالتی توليد
ن نياز ای ،ان توجهنکته شای .وجود داردپایين  كيفيت با

ه تر نسبت بآلفا و درجه بسپارش پایين محصول به خمير
-به .)et alajforush K,. (2015است دیگر مواد سلولزی 

ر تامکان توليد آنها از منابع كم كيفيت و كم ارزش دليلهمين
ا تغيير فاكتور كاپ تأثير در این پژوهشرو، ازاین وجود دارد.

ونده شهای خمير حلكلر بر ویژگی اكسيددیبری با در رنگ
  .شدبررسی  OCCاز الياف بازیافتی 

 
 مواد و روش

 شوندهخمیر حل سازیآماده
 سازی الیاف پراکنده

ابتدا قطعات مقوا  ،ایكنگره یمقوا افيال یجداسازبرای 

 یشگاهیكوبنده آزما وسيلهبه بعدشد و  سيدر آب خ
(vallybeater طبق استاندارد )01-T 200 SP نامهآیين 

TAPPI گردیدانجام  یعمل جداساز. 
 

 خمیر حاصل از الیاف بازیافتی سازیهمگن
 طبق مطالعات ريخم یسازهمگن برای زدایینيگنيعمل ل

 120، زمان پخت %12سود  مصرف پيشين، پخت سودا با 
انتخاب  گرادسانتیدرجه  150پخت  یو دما قهيدق

 .)et al hahramaniG,. (2018 شد
 

 سازی خمیر حاصل از الیاف بازیافتیخالص
كلر و استخراج قليایی با سدیم  اكسيددیبری با رنگ

ر اساس ب مورد استفاده یتوالهيدروكسيد در نظر گرفته شد و 
با تغيير در مقادیر  2012گزارش رسالتی و همکاران در سال 

 . )et alajforush K(2016 ,. فاكتور كاپا انتخاب شد
 

 کلر اکسیددیشرایط رنگبری با -1جدول

with chlorine dioxide bleachingConditions for  .Table 1 

 شرایط

Conditions  
1D E 2D 

 فاكتور كاپا

Kappa factor 
0.4 0.6 0.3 0.2 0.1 

 زمان)ساعت(

Time (hour) 
1 1 2 

 دما)سانتی گراد(

C)ºTempetue ( 
70 70 70 

 

سه توالی  در جدول نشان داده شده است،كه  طورهمان
 2/0، 1/0آخر به  كلر مرحله اكسيددیور كاپا برای فاكت با
 DE75Dو  DE25D ،DE50Dكه با نام اختصاری  3/0و 

های مشخص شده در نام اعداد ،نشان داده خواهد شد
اختصاری، مقدار كلر مصرف شده )براساس فاكتور كاپا( 

ای بر ،باشداكسيدكلر میآخر دی برحسب درصد در مرحله
در كلر  درصد 75در واقع مصرف  3/0فاكتور كاپای نمونه 
 كلرزنی نسبت به مقدار كلر مصرفی در مرحله آخر مرحله

 اول است.
 
شونده حاصل از الیاف عیین خواص خمیر حلت

 بازیافتی
 تعیین ترکیبات شیمیایی
 تعیین مقادیر هولوسلولز

و  هاسلولز یهمنسبی  ریمقاد يریگاندازه برایآزمون  نیا
ر روش كار آن ب .گيردمیقرار  یمورد بررسبه هولوسلولز سلولز 



 31         1، شماره 37فصلنامه تحقيقات علوم چوب و كاغذ ایران، جلد 

 

 .انجام شد NREL TP-42619 510اساس استاندارد 
 
 عیین مقدار لیگنینت

 ISO استاندارد ليگنين ازمقدار برای تعيين عدد كاپا و 

302:2012(E) .استفاده شد 
 

 تعیین خواص ساختاری
 درجه بسپارش گیریاندازه
در  TAPPI T230 om- 08آزمون بر اساس استاندارد نیا

انجام  گرادسانتی درجه 25 یبا دما تهیسکوزیحمام و کی
 سپارش، درجه بتهیسکوزیو ریبه مقاد یابي. پس از دستشودمی

 .شدحاسبه زیر م نيز از رابطه
 

DP0.925 = 0.75 * [η] 

 
 مقدار آلفاسلولز گیریاندازه

آلفاسلولز، از دستورالعمل شركت  زانيم گيریاندازه برای
مواد  یكه برگرفته از روش انجمن مل نيپارچ ییايميش عیصنا

 است، استفاده شد.( SNPEمنفجره فرانسه )
 تعیین درجه روشنی

TAPPI T 452 om- استانداردبر اساس  درجه روشنی

نانومتر  457)طول موج  یبازتاب نور آب زانيم با توجه به 02
 .شودمی نيينانومتر( تع 44و عرض 

 
 (WRVارزیابی ماندگاری آب )

بررسی توانایی الياف  برایارزیابی این آزمون 
 نای . درگيردمیدر جذب آب مورد استفاده قرار  شدهبازسازی
 .گرفت قرار استفاده مورد c 62-Scan آزمون روش پژوهش

 

 نتایج
 بررسی بازده خمیر

بری با فاكتور كاپاهای تغييرات بازده پس از رنگ 1شکل 
بری شده با خميرهای رنگ بازده .نشان داده استمختلف را 

و  60/86، 73/84ترتيب به 1/0و  2/0، 3/0فاكتور كاپای 
كه  دهدمیشده است. این نمودار نشان درصد  73/84
گزینشی حذف كرده و  صورتبهكلر ليگنين را  اكسيددی

ر با تغييكه نحویبه كم بوده است.هم ساكاریدها تخریب پلی
ده ندانی بر ميزان بازده اعمال نشدر مقادیر فاكتور كاپا تغيير چ

 است.

 
 تغییرات بازده پس از رنگبری با فاکتور کاپاهای مختلف-1شکل

Figure 1. Yield changes after bleaching with different kappa factors 
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 ررسی مقادیر ترکیب شیمیاییب
بری با تغييرات مقادیر ليگنين را پس از رنگ 2شکل 
بری با دهد. پس از رنگهای مختلف نشان میافاكتور كاپ

 95/12از ) درصد 74حدود ، ميزان ليگنين 1/0فاكتور كاپای 
ا افزایش فاكتور كاپ. كاهش یافته استدرصد(  38/3درصد به 

نسبت به مقدار  درصد 30حدود را ، مقدار ليگنين 2/0به 
افزایش فاكتور كاپا كه درحالی داد،كاهش  1/0تور كاپای فاك
 .شده استليگنين  درصد 94 ، منجر به حذف حدود3/0به 

 درصد 74با حذف  1درنتيجه افت بازده گزارش شده در شکل 
 ليگنين طبيعی است.

 

 
 کاپاهای مختلفتغییرات مقادیر لیگنین در رنگبری با فاکتور -2شکل

Figure 2. Changes in lignin content in bleaching with different kappa factors 
 

 

 تغییرات هولوسلولز در رنگبری با فاکتور کاپاهای مختلف-3شکل

Figure 3. Changes in holocellulose in bleaching with different kappa factor 
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 ،ندككلر را توجيه میاكسيددیبری گزینشی رنگ 3 شکل
بری تغييرات چندانی بر مقادیر هولوسلولز زیرا با اعمال رنگ

 1/0فاكتور كاپا از  شیبا افزا كه یطوربه ،شودمشاهده نمی
البته  اند،یافتهكاهش  هاسلولزیدرصد هم 18حدود  3/0به 

 .استدرصد  40كاهش حدود  نیا هياول رينسبت به خم
 3 سلولزها در شکلكه مقادیر سلولز و همی شودیادآوری می

 سلولز به هولوسلولز(نسبی )نسبت سلولز و همی صورتبه
عنوان ناخالصی، هولوسلولز در هستند و با حذف ليگنين به

شده سير صعودی خواهند دیر گزارشدسترس قرار گرفته و مقا
 داشت.

 
 بررسی مقادیر درجه بسپارش

بری با پس از رنگرا تغييرات درجه بسپارش  4 شکل
بسپارش ماده  دهد. درجهفاكتور كاپاهای مختلف نشان می

  است. آورده شده شاهد نمونه عنوانتنها به OCCاوليه 

 

 
 

 بری با فاکتورکاپاهای مختلفتغییرات درجه بسپارش پس از رنگ -4 شکل

Figure 4. Changes in the degree of polymerization after decolorization with different kappa factors 

 

تغيير مشهودی  شودمیمشاهده  4 كه در شکل طورهمان
 موضوع. این دشونمیدر مقادیر درجه بسپارش مشاهده 

يرهكلر به زنج اكسيددیو یا آسيب اندک بيانگر عدم آسيب 
 باشد.میهای سلولز 

 
 بررسی مقادیر آلفاسلولز

 ،تغييرات مقادیر آلفاسلولز گزارش شده است 5 در شکل

نسبت سلولز به كه شواهد موجود در بررسی  طورهمان
نشان  4 و 3ترتيب در شکل و درجه بسپارش به هولوسلولز

كلر به سلولز آسيب چندانی وارد نکرده است  اكسيددیدهد می
با فاكتور كاپاهای  بریمقادیر آلفاسلولز پس از رنگ در و

ودن پایين بكه طوریبه است. انجام نشدهتغييراتی  مختلف
می (الياف بازیافتیدليل نوع ماده اوليه )مقادیر آلفاسلولز به
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 تغییرات آلفاسلولز پس از رنگبری با فاکتورکاپاهای مختلف-5شکل

Figure 5. Changes in alphacellulose after bleaching with different kappa factors 
 

 
 مختلفتغییرات درجه روشنی پس از رنگبری با فاکتور کاپاهای -6شکل

Figure 6. Changes in the brightness degree after bleaching with different kappa factors 
 

كه مقادیر آلفاسلولز گزارش شده در  شودیادآوری می
-نسبت آلفاسلولز موجود به كل خمير )سلولز+ همی ،5شکل 

یر كه مقاددرحالی ،ها( استسلولز+ ليگنين+ سایر ناخالصی
 ، نسبت سلولز به هولوسلولز3 شده در شکلسلولز گزارش
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 بررسی مقادیر درجه روشنی

بری ، اعمال رنگشودمیمشاهده  6 كه در شکل طورهمان
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 2/0فاكتور كاپا به  افزایش داد و با افزایش درصد 50حدود 
نسبت به قبل  درصد 60و  درصد 55 ترتيب حدودبه 3/0و 

 بری افزایش درجه روشنی داشت. از رنگ
 

 بررسی میزان ماندگاری آب 
بری در خمير پس از رنگرا ميزان ماندگاری آب  7شکل 

. ستاپذیری خمير دهد كه تعریفی بر ميزان دسترسینشان می
، جذب آب الياف بازیافتی پس شودمیكه مشاهده  طورهمان

بری با پس از رنگ كهطوریبه ،یابدبری افزایش میاز رنگ
 47ميزان ماندگاری آب حدود  درصد 1/0فاكتور كاپای 

 3/0و  2/0افزایش یافت و با افزایش فاكتور كاپا به  درصد
 افزایش یافت.  درصد 55و  62 ترتيب حدودبه

 

 
 تغییرات ماندگاری آب پس از رنگبری با فاکتور کاپاهای مختلف-7شکل

Figure 7. Changes in water retention after bleaching with different kappa factors 
 

 بحث
 و شونده از منابع سلولزی چوبیتوليد خمير حل مورددر 

 زاما استفاده ا آمده استعملبهای غيرچوبی مطالعات گسترده
OCC كمتر  شونده،الياف بازیافتی در توليد خمير حلعنوان به

-یکی از این مطالعات، اثر مثبت ليگنيندر  .است شدهبررسی 

در  شده است. گزارش OCCزدایی با فرميک اسيد بر روی 
و پس از  داشتهكاهش  18به  4/41از  كاپا عدد این مطالعه

درجه  2EpD1EpD0Dبری استخراج قليایی و توالی رنگ
 7/94و  درصد 85به ترتيب روشنی و محتوای آلفاسلولز به

و  اسيدفرميک ماريپس از ت ريخم یبازده كل رسيد و درصد
زدایی با درواقع ليگنين .درسي درصد 48به  ییاياستخراج قل

را  نيگنيسلولز و لیهم شتريب ییاياستخراج قلفرميک اسيد و 
 .)et al ahanJ., 2016( حل كردند

 (2018)و همکاران  Ghahramaniتوسط  تر تحقيقاتیپيش 
بری شونده از الياف بازیافتی با رنگتوليد خمير حلمورد در 

 بررنگ مادهعنوان كلر به اكسيددی است.هيپوكلریت انجام شده
كند و افزایش فاكتور كاپا در حذف مقادیر گزینشی عمل می كامالً

دید ریب مقادیر هولوسلولز شبوده است. تخليگنين بسيار كارآمد 
منجر به آسيب سلولز و كاهش مقادیر آلفاسلولز و نبوده و 
در حالی این  .استنشدهكاهش مقادیر درجه بسپارش همچنين 

سلولز و درجه همیكه با استفاده از هيپوكلریت، مقدار  است
  .استشدت كاهش یافتهبسپارش به

-بخش آبگریز و باقی ماندن همی عنوانبهحذف ليگنين 

و  پذیریعنوان بخش آبدوست، افزایش دسترسیسلولز به
 ندگاری آب را به همراه دارد.ما

كلر اكسيددیبری با افزایش درجه روشنی پس از رنگ
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 بریرنگ ريدر خم كمتر ماندهيباق ليگنينمقدار  دهندهنشان
جذب نور و  یرنگ هایگروهكاهش  منجر به كهشده است 

 یگپراكند بیجذب نور كمتر و ضر بیداشتن ضر درنتيجه
اما این افزایش نسبت به  ؛ et al(Hu,. (2013دگردمی باالتر

به مقادیر كه بری با هيپوكلریت حاصل از رنگ هایگزارش
et al., , hahramani(Gاستكم  هرسيد هم باالی هفتاد درصد

سلولز همی درصد 11تا 9مقادیر  وجودعلت آن  .(2018 
مانند  سازرنگ هایگروه حامل هاسلولزیهم زیرا ،است
درجه  در خمير هستند كه وجود آنها دياس کيوروننهگز

  . et al(Hu (2013 ,.دهدروشنی را كاهش می

 حذف به علت احتماالًپذیری افزایش ابتدایی دسترس
حذف  ایشکستن زیرا  ،بگریز باشدآعنوان بخش ليگنين به

 منافذ و هاهحفربزرگ كردن  ایباز كردن  اف،يال هياول وارهید
 سترسدر دسطح  شیافزا برای افيكردن توده ال هیالهیال ن،یيمو
ه هستند ك یسلولز، عوامل فشرده و گسستن ساختار افيال

د نسلولز شو افيال یریپذدسترس شیسبب افزا دنتوانمی
(2013 .,et alan Ti).  اما با افزایش فاكتور كاپا و افزایش

 یوندهايپ .یابدپذیری اندكی كاهش میزدایی، دسترسليگنين
-یو هم نيگنيخروج ل ليدلبه ،یمولکول و درون نيب یدروژنيه

. سلولز ابدییم شیافزا یبررنگ و یرسازيخم در طول سلولز
 هك كندیم جادیرا ا یختار متراكماس معموالً ريدر خم ماندهيباق

در  هژیوبه یریپذدسترسو  یریذپواكنش تیبه محدود منجر
 (. et alopcke K,. 2010) شودمی یستالیبخش كر

 انندمبرای خميرهایی  كلر اكسيددیبری با استفاده از رنگ
برای  ،سلولز باالیی دارندكه مقادیر همی occالياف بازیافتی 

تيمار به مراحل پيش دستيابی به خلوص و درجه روشنی بيشتر
 يزانمتا به نياز دارد تيمار اسيدی یا قليایی ضعيف یا پس

 ) Nikkhahبرسند شوندهمطلوب در توليد خمير حل

2015) ,et al.Dafchahi, . افزایش فاكتور كاپا بر  طوركلیبه
دانی چن تأثيرميزان هولوسلولز، الفاسلولز و درجه بسپارش 

پذیری و درجه روشنی ارد اما ميزان حذف ليگنين، دسترسند
         دهد. را افزایش می
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Abstract 

One of the common applications of cellulosic fibers as dissolving pulp production requires 

high purity. Different cellulosic fiber sources are used to produce dissolving pulp. Due to 

deforestation and lack of agricultural land and problems with cultivation, the use of wood and 

non-wood sources of such fibers is declining. Another source of cellulose is recycled pulp. 

Chlorine dioxide acts as a completely selective bleaching chemical. Increasing kappa factors is 

very effective in removing lignin levels. In this research, dissolving pulp from recycled fibers is 

obtained using soda cooking and bleaching with chlorine dioxide. Then, the effect of changes in 

kappa factor of the second stage of chlorination on chemical composition (holocellulose and 

lignin), structural properties (degree of polymerization, alpha-cellulose and degree of brightness) 

and accessibility (water retention value) are investigated. The results showed that the degradation 

of holocellulose levels was not severe and did not cause cellulose damage and decreased alpha-

cellulose levels as well as the degree of polymerization. The removal of lignin as a hydrophobic 

component and the presence of hemicellulose as a hydrophilic component increase accessibility 

(water retention) and decrease brightness degree.  
 

Keywords: Dissolving pulp, Kappa factor, Chlorine dioxide, Purity, Recycled fibers. 

 

 

 

 

 


