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تولید خمیرکاغذ با فرایند مونواتانول آمین از کاه جو و رنگبری  ECFخمیرکاغذهای حاصل
سحاب حجازی ،1جمالالدین محمدی شیرکالیی ،2محمد احمدی

*3

 .1دانشیار ،گروه صنایع چوب و کاغذ ،دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه تهران
 .2دانشآموختة کارشناسی ارشد ،رشتة صنایع چوب و کاغذ ،دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه تهران
 .3استادیار ،گروه صنایع چوب و کاغذ ،دانشکدة کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل
تاریخ دریافت ، 6931/76/61 :تاریخ پذیرش6931/74/96 :

چکیده
در سالهای اخیر استفاده از منابع غیرچوبی مختلف برای تولید فراوردههای مختلف کاغذی با توجه زیادی مواجه شده است  .از
اینرو در این تحقیق به بررسی ویژگیهای خمیرکاغذ حاصل از کاه جو با فرایند مونواتانول آمین پرداخته شد .مونواتانول آمتین
مونواتانول آمین به آب

بهصورت خالص ،در نسب های مختلف همراه با آب و آنتراکینون استفاده شد .عوامل متغیر شامل نسب

در پنج سطح ( 32 ،25 ،73/2 ،52و  055درصد) و آنتراکینون در دو سطح ( 5و  5/0درصتد) انتختاب شتدند .از فراینتد ستودا
بهعنوان پخ

مرجع استفاده شد .براساس نتایج بهدس آمده ،خمیرکاغذ تولیدشده با استفاده از نسب

مونواتتانول آمتین بته آب

 ،52/32دارای بیشترین بازده کل ( 37/5درصد) بود و کمترین عدد کاپا ( )01/9نیز در خمیرکاغذ تولیدشده با استتفاده از نستب
مونواتانول آمین به آب  32/52بهدس

آمد .شاخصهای مقاوم های کشش ،پارگی و ترکیدن در خمیرکاغذ تولیدشده با فراینتد
2

2

مونواتانول آمین بهترتیب  3/56 mN.m /g، 36/03 N.m/gو  7/03 kPa.m /gبهدس

آمد .بهطور کلی فرایند خمیرکاغذستازی

به روش ترکیبی مونواتاتول آمین/آب این امکان را فراهم میکند که با مصرف کم مونواتانول آمتین در ترکیتب بتا آب بتتوان بته
خمیرکاغذ شیمیایی با عدد کاپای مطلوب (کمتر از  )55و بازده و قابلی

رنگبری مناسب دس

یاف .

واژههایکلیدی :خمیرکاغذسازی سودا ،کاه جو ،مونواتانول آمین ،ویژگیهای مکانیکی و نوری .


مقدمه 

گزارش سازمان خواربار کشاورزی 0سهم تولید خمیرکاغتذ از

الیتتاف لیونوستتلولزی غیرچتتوبی همتتواره بتتهعنتتوان یکتتی از

منابع لیونوسلولزی غیرچوبی در جهتان در ستال  5506برابتر

مهمترین مواد اولیة اصلی برای تولید کاغذ استتفاده شتدهانتد.

با  00/2درصد اس  .با توجه به کمبود شدید چوب در ایران،

اولین کارخانة تولید خمیرکاغتذ در آمریکتای شتمالی نیتز بتا

ساخ

خمیرکاغذ از پسماندهای کشاورزی میتواند از جمله

استفاده از ساقة گندم شروع به تولید کرد [ .]0البته این شترای

بهترین گزینههای قابل قبول برای تولید حجم زیادی از کاغتذ

و خیلتی زود الیتاف چتوبی جتایوزین

محسوب شود .روند رو به رشد استفاده از این منتابع بتهدلیتل

الیاف غیرچوبی شدند ،اما بیشتر کشورهای جهان مقادیر کافی

عواملی مانند کمبود چتوب ،افتزایش ستریع تقا تای چتوب

و مناسب چوب برای تأمین نیاز خود ندارند [ .]7-0براستاس

برای محصوالت چوبی (تختته ،متواد ستاختمانی و مبلمتان)،

دوام چندانی نداشت

* نویسندۀ مسئول ،تلفن74396373607 :
Email: m.ahmadi@uma.ac.ir

1. FAO
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افزایش قیم

چوب در بازارهای جهان ،نبود جنوتل و منتابع

مهمترین چالشهای تولید خمیرکاغذ با استفاده از فراینتدهای

کته ایتن

رایج از پسماندهای کشاورزی ،نبود سیستتم بازیتابی مناستب

[ .]6براستاس

که عًوهبر هدر رفتن مواد شیمیایی و ایجتاد مشتکًت

چوبی در دسترس برای ستاخ

خمیرکاغتذ است

عوامل در کشور ایران نیز کتامً مشتهود است

گتتزارشهتتای  ،FAOجتتو یکتتی از مهتتمتتترین محصتتوالت
کشاورزی اس
کش
مقاوم

و در جهان بعد از گندم ،از نظتر ستطح زیتر

در رتبة دوم قرار دارد که عل

آن هتم نیتاز آبتی کتم،

بسیار ختوب در سترما و مقاومت

اس

زیس محیطی ،امکان رقاب

این فرایندها با فرایندهای متدرن

خمیرکاغذسازی از چتوب و پیشترف هتای حاصتل در ایتن
را از نظر اقتصادی و فناوری دشوار کرده اس  .علت

صنع

در برابتر شتوری

اصلی نبود سیستم بازیابی مناسب در کارخانههای خمیرکاغتذ

اس  .این محصول پس از گندم بیشترین ارا ی کشاورزی را

برمبنای پسماندهای کشاورزی ،وجتود ستیلیس زیتاد در ایتن

در جهان به خود اختصاص داده اس  .براساس آخترین آمتار

مواد خام اس  .بنابراین بهنظتر متیرستد یکتی از روشهتای

جتو

خمیرکاغذ (برپایة پستماندهای کشتاورزی)

وزارت جهاد کشاورزی در سال  ،0796سطح زیر کش

در سال زراعی  0795-97حدود  0/11میلیون هکتار بتود کته
این رقم نشان میدهد که این ماده نیز مانند باگتاس متیتوانتد

برونرف

صنع

از ایتتن معضتتل ،استتتفاده از فراینتتد خمیرکاغذستتازی برپایتتة
مونواتانول

آمین ( )MEAباشد [.]05-3

جایوزین مناسبی برای چوب باشد .در حال حا ر بیشتر کتاه

در ایتتن تحقیتتق بتته بررستتی فراینتتد خمیرکاغذستتازی

جو را در ایران میسوزانند که سبب آلتودگی زیست محیطتی

مونواتانول آمین ( )MEAاز کاه جو و مقایسة آن با فراینتد

میشود و از اینرو تنهتا بتهعنتوان ختورا دام کتاربرد دارد.

سودا به عنوان پخ

مرجع پرداخته میشود .تعیین شترای

تولید محصوالتی مانند خمیرکاغذ از کاه جو متیتوانتد بستیار

بهینة پخت

مقرونبهصرفه باشد .با توجه به کمبود منابع چتوبی در ایتران،

مناسب برای تولید کاغذ چاپ و تحریر نیز یکتی دیوتر از

استتفاده از کتاه جتتو بته احیتای ارا تتی جنولتی و همچنتتین

اهتتداف مهتتم ایتتن تحقیتتق بتتهشتتمار متتیرود .همچنتتین

جلوگیری از خروج ارز بترای تولیتد کاغتذ و خمیرکاغتذ در

خمیرکاغذهای بهینه با استفاده از تتوالی دیاکستید کلتر و

و

پراکسید هیدروژن رنگبری شده و در ادامه ارزیابی شدند.

کشور کمت
کراف

متیکنتد [ .]2از فراینتدهای ستودا ،ستولفی

میتوان برای تولید خمیرکاغذ از منتابع لیونوستلولزی

غیرچتتوبی استتتفاده کتترد .بتترخًف چتتوب ،خمیرکاغ تذهای
تولیدشده از منابع لیونوسلولزی غیرچوبی توس فرایند ستودا
و کراف

از نظر خواص بستیار بته هتم شتبیهانتد و اختتًف

معنیداری بین آنها وجتود نتدارد .بنتابراین بستیاری از منتابع
لیونوستتلولزی غیرچتتوبی را متتیتتتوان بتتا فراینتتد ستتودا بتته
خمیرکاغذ تبدیل کرد و با توجه به کیفی

و بازده خمیرکاغتذ

تولیدی و همچنین آلودگیهای محی زیست

و هزینتههتای

زیاد فرایند کراف  ،تهیة خمیرکاغذ به روش سودا ،برای منتابع
لیونوستتلولزی غیرچتتوبی تتترجیح داده متتیشتتود [ .]05-3در

بترای رستیدن بته بتازده و ختواص مقتاومتی

روشها 
موادو 
نمونههتای آزمایشتی کتاه جتو از مزرعتة مؤسستة تحقیقتات
اصًح بذر و نهال کرج تهیته و بترای اجترای آزمتایشهتا و
عملیات پخ

به قطعاتی به طول  2تتا  3ستانتیمتتر (توست

دستواه برش )0تبدیل شدند .مونواتانول آمین نیز از پاالیشتواه
ارا و در ظروف دربسته و تیره بهمقدار 25لیتر تهیه و تحت
شرای ایزوله به آزمایشواه منتقل شتد.در فراینتد مونواتتانول
آمین ،متغیرهای پخ

شامل  MEAدر ترکیب بتا آب در پتنج

ستتتتطح اختتتتتً ( 32 ،25 ،73/2 ،52و  055درصتتتتد) و

فرایندهای سنتی تولید خمیرکاغذ از پستماندهای کشتاورزی،
محتتدودی

فنتتی و زیستت محیطتتی وجتتود دارد .یکتتی از

1. Cutter
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آنتراکینون در دو سطح ( 5و  5/0درصد) بود که این نسب هتا

 HandSheet Makerانجتام پتذیرف  .انتدازهگیتری شتاخص

براستتاس آزمتتایشهتتای مقتتدماتی در آزمایشتتواه و ستتایر

به کشش براساس استتاندارد شتمارة ،T 494-om 13

پژوهشها انجام گرفت

[ .]05-3دو زمتان پخت

دقیقه درنظر گرفته شد .از پخ

سودا بهعنتوان پخت

استفاده شد؛ در این فرایند ،قلیاییت

مرجتع

انتدازهگیتری مقاومت

در برابتر ترکیتدن براستاس استتاندارد

شمارة  T403-om 15و اندازهگیری شاخص مقاوم

در برابتر

در سته ستطح  03 ،06و

پاره شدن براساس استاندارد شتمارة  T414-om 12آیتیننامتة

در دو ستطح  35و  95دقیقته و دمتای

 TAPPIانجام گرف  .آزمون ماتی براساس استتاندارد شتمارة

 025درجتة ستانتیگتراد در نظتر گرفتته شتد .در ایتن

 T425 om-16و آزمون درجة روشنی نیز براستاس استتاندارد

 55درصد ،زمان پخ
پخ

 95و 055

مقاوم

آزمایشها نسب

وزنی مایع پخ

بتته  0انتختتاب شتتد .بتترای پخ ت

به وزن کتاه جتو (6 )L/W
کتتاه جتتو از دیتتگ پخ ت

 T 452 om-08آییننامه  TAPPIانجام پذیرف .

(دایجستتتر) آزمایشتتواه خمیرکاغتتذ دانشتتکدة منتتابع طبیعتتی

نتایجوبحث 

دانشواه تهران استفاده شد .برای جدا کردن دستههای الیتاف و

یژگیهایخمیرکاغذ 
و 

جداکننتدة

جدول  0نتایج ویژگیهای خمیرکاغذ حاصتل از پخت هتای

الیتاف آزمایشتتواهی استتفاده شتتد .پتس از اتمتتام جداستتازی

مونواتتتانول آمتتین را بتتهصتتورت ختتالص و در ترکیتتب بتتا

دستههای الیاف و شس وشوی خمیرکاغذ و همچنین پتس از

نسب های مختلف آب نشان میدهد .همانطتور کته در ایتن

کردن آنها (در هوای آزاد) ،بتازده کتل بعتد از پخت ،

جدول مشاهده میشود ،فرایند مونواتانول آمین ختالص دارای

بازده بعتد از غربتال و میتزان وازده انتدازهگیتری شتد .بترای

 MEAو افزایش مقتدار

تبدیل کاه جو پختهشده به الیاف جدا از هم ،از ی

خش

کمترین بازده اس

و با کاهش نسب

T 236 om-13

آب ،بازده خمیرکاغذ افزایش مییابد ،بهطوری که خمیرکاغتذ

آییننامة  TAPPاستفاده شد.تمام ویژگتیهتا در سته تکترار

حاصل از ترکیب  52درصتد  MEAبتا  32درصتد آب دارای

ندازهگیری شدند.رنگبری خمیرکاغذهای حاصل با استتفاده

از  95دقیقته بته 055

انتدازهگیتری عتدد کاپتا از استتاندارد شتمارة

از توالی  DEPDانجام پذیرف  .در ایتن تتوالی ،از دیاکستید
کلر بهعنوان مادة رنگبر اصلی و ی

مرحله استخراج قلیتایی

توس هیدروکسید سدیم همراه با پراکسید هیدروژن استتفاده
شد .بهمنظور دستیابی به ی

توالی معتین از فتاکتور کاپتا 5/7

استفاده شد .زمان و دما برای هر توالی رنگبری بهترتیب ی
ساع

و  35درجة سانتیگتراد در نظتر گرفتته شتد .پتاالیش

خمیرکاغذهای منتخب طبتق آیتیننامتة شتمارة T 248 sp-15

استاندارد  TAPPIو توس دستواه پاالیشور  PFIتا محتدودة
درجة روانی  755±25 ml, CSFانجام پذیرف  .درجة روانتی
خمیرکاغتتذهای پتتاالیششتتده براستتاس استتتاندارد TAPPI

آییننامة شمارة  T 227 om-09اندازهگیری شد .ساخ

کاغذ

دس ساز ( 35گرمی) براستاس استتاندارد  TAPPIآیتیننامتة
شتتمارة  12ـ  T 205 spو بتتا استتتفاده از دستتتواه

Labtech

بیشترین بازده اس  .افزایش زمان پخ
دقیقه موجب کاهش بازده در نسب

یکسان اختً  MEAبتا

آب شتتد ،امتتا افتتزودن آنتراکینتتون بتته فراینتتدهای مونواتتتانول
آمین/آب تأثیری بر افزایش بازده نداش  .همچنین نتایج نشان
میدهد که با کاهش نسب

 MEAو افزایش نسب

کاپا افزایش یاف  .افزایش زمتان پخت

آب ،عتدد

از  95دقیقته بته 055

دقیقه تأثیر چندانی بر لیونینزدایی بیشتر و کتاهش عتدد کاپتا
نداش ؛ اما افزودن آنتراکینون ستبب تستهیل لیونتینزدایتی و
کاهش عدد کاپا شد ،بهطتوریکته کمتترین میتزان عتدد کاپتا
مربو به فراینتد مونواتتانول آمتین ختالص/آنتراکینون است .
افزودن آنتراکینون به مایع پخ

فرایند مونواتانول آمین ،بتازده

و کارایی لیونینزدایی را تا حد بسیار زیادی افزایش متیدهتد
[ .]07-00 ،6آنتراکینتتون از طریتتق پایدارستتازی گتتروههتتای
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انتهایی کاهندة کربوهیتدرات هتا بته آنتراهیتدروکینون اکستید
میشود و قادر به واکنش با لیونین اس

شدن اند سلولز و همیسلولزها در حضور مونواتانول آمتین

[.]02 ، 06

پایدارستازی ایتن ترکیبتات توست  MEAدر برابتر

بهعلت

ارزیابی خمیرکاغذهای مونواتانول آمین نشان داد که یکتی

واکتتنشهتتای تخریتتب تتتدریجی است  .براستتاس نظتتر ایتتن

از مشخصههای فرایند خمیرکاغذسازی بتا مونواتتانول آمتین،

محققان MEA ،بهصورت ی

عامل کاهنده عمتل متیکنتد و

حفظ همیسلولزهای مادة لیونوسلولزی در جریان این فراینتد

گروه تی دیوتتر نیتتز بتتر ایتتن باورنتتد کتته مونواتتتانول آم تین،

که سبب افزایش بتازده خمیرکاغتذ تولیتدی متیشتود.

پلیساکاریدها را از طریق واکنش تراکمی با گروههای انتهتایی

[ .]05-3سازوکار

آلدئیدی و تشکیل ایمتینهتا پایتدار متیکنتد و پایدارستازی

پایدارسازی کربوهیدرات ها توس مونواتتانول آمتین بته طتور

کربوهیتتدراتهتتا را بتته کتتاهش رادیکتتالی در حضتتور MEA

اس

یافتههای محققان دیور نیز اثبات شده اس
کامل مشخص نیس

نسب

و در منابع مختلف دیدگاههای متفتاوتی

میدهند [.]03-00

وجود دارد .گروهی از محققان اعتقاد دارنتد کته دیپلیمریتزه
جدول  .1ویژگیهای خمیرکاغذ حاصل از پخت های مونواتانول آمین و مونواتانول آمین/آب
خمیر کاغذ
6
2
9
4
3
1
0
1
3
67

11/7a
17/7b
21c
31d
40e

مونواتانول آمین ()%
677
03
37
90/3
23
677
03
37
90/3
23

11/4e
11d
13/88c
17/4b
12a

آب ()%
7
23
37
12/3
03
7
23
37
12/3
03

آنتراکینون ()%
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

زمان (دقیقه)
627
627
627
627
627
37
37
37
37
37

بازده کل ()%
41/3g
41f
43/1e
32d
31c
32/0d
31c
31/41c
31/1b
19/2a

عدد کاپا
61a
63/92b
22/41d
99/3e
43/90g
61/6a
61/3a
26c
93/3f
36/2h

01
01
01
01
01

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

1
21
11
12/1
71

111
71
11
37/1
21

11
12
13
14
11

با توجه به جتدول  0و بررستی شترای ویژگتیهتای
خمیرکاغذهای حاصل ،تیمارهای شمارة  3و  05بتهعنتوان
تیمتتار بهینتته بتترای رنتتگبتتری ،ستتاخ

کاغتتذ و ارزیتتابی

خصوصیات مکانیکی و نوری انتخاب شدند که بتهترتیتب

آزمایش شد و در پایان مشاهده شد که پخ

در زمتان 35

دقیقه و مقدار  55درصد هیدروکسید سدیم بر عدد کاپتا و
بازده اثر معنیداری داشته اس

و این پخ

بهعنوان پخ

مرجع برای اندازهگیری ویژگیهای مکتانیکی و نتوری در

در تیمارهتتای رنتتگبتترینشتتده بتتا عًئتتم  MEA/Uو

دو حال

 MEA/AQ/Uو در تیمارهتتای رنتتگبتتریشتتده بتتا عًئتتم

انتخاب شد .در تحقیق جهان لتیبتاری ( ،)5505بتازده کتل

 MEA/Bو  MEA/AQ/Bنامگذاری شدهاند.
برای دستیابی به پخ

مرجع مناسب از لحاظ بتازده و

عتتدد کاپتتا در ایتتن مرحلتته دو زمتتان  35و  95دقیقتته و
درصتتدهای مختلتتف هیدروکستتید ستتدیم ( 03 ،06و )55

پخ

رنگبترینشتده ( )SUو رنتگبتریشتده ()SB

ستودای کتاه گنتدم بتا قلیاییت

 03درصتد ،درجتة

حرارت  035درجة سانتیگتراد و زمتان پخت
 63/9درصد گزارش شد [.]03

 95دقیقته،

تولید خمیرکاغذ با فرایند مونواتانول آمین از کاه جو و رنگبری  ECFخمیرکاغذهای حاصل
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جدول  .6ویژگیهای خمیرکاغذ حاصل از پختهای سودا
خمیر کاغذ
61
60
61
63

زمان (دقیقه)
37
37
17
17

هیدروکسید سدیم ()%
64
61
61
27

عدد کاپا
43d
96c
99b
61/9a

بازده کل ()%
41/41a
44/11c
40/21b
46/31d



خالص بتهترتیتب  29 N.m/gو  31/0 N.m/gگتزارش شتده

یهایمکانیکی 
ویژگ 
بته کشتش را در

شکل  0نتایج مربو بته شتاخص مقاومت

اس

شکل  5نتایج مربو به شاخص مقاومت

خمیرکاغذهای بهینه انتخابی نشان میدهد .همانطور که نتایج
نشان میدهد ،بیشترین و کمترین مقاوم

به کشش بهترتیتب

[.]01 ، 3

نشان میدهد .همانطور که مشخص اس

بته ترکیتدن را

ایتن شتاخص ،در

مربو به فرایند ستودای رنتگبتریشتده ( )15/33 N.m/gو

بین تیمارهای خمیرکاغذسازی سودا و مونواتتانول آمتین/آب،

مونواتتتانول آمتتین رنتتگبتترینشتتده ( )36/03 N.m/gاس ت .

اختًف معنیداری با یکدیور داشتهانتد .بیشتترین و کمتترین

به کشش در فرایندهای سودا و مونواتانول آمتین/آب

به ترکیدن به ترتیب مربتو بته خمیرکاغتذ

مقاوم

شاخص مقاوم

بته

ستتودای رنتتگبتتریشتتده ( ) 6/37 kPa.m2/gو مونواتتتانول

کشتتش خمیرکاغتتذهای ستتودا بیشتتتر از خمیرکاغتتدهای

آمین/آب رنگبرینشده ( ) 7/03 kPa.m2/gاست  .قهرمتانی

مونواتانول آمین/آب اس  .نتایج تحقیق احمتدی و همکتاران

و همکاران ( )5506در تحقیقی شاخص مقاوم

بته ترکیتدن

( )5502نشان داد که طول الیاف خمیرکاغذ حاصتل از فراینتد

خمیرکاغذ کنف تولیدشتده از فراینتد  MEA/AQرا برابتر بتا

ستتودا از الیتتاف خمیرکاغتتذ حاصتتل از فراینتتد مونواتتتانول

 0/67 kPa.m2/gگزارش کرده و بیان کرد کته ایتن شتاخص

با یکدیور اختًف معنیداری دارند ،بهطوری که مقاومت

آمین/آب بیشتر اس

که ایتن مو توع ممکتن است

قابلیت

انعطافپذیری و درهم رفتن الیاف را افتزایش دهتد و همتراه

ممکن اس

تح

تأثیر عواملی نظیر میزان نرمههتا ،حجیمتی

کاغذ ،درجة روانی و میزان همیسلولزها قرار گیرد [.]05
شکل  7نتایج شاخص مقاوم

با افزایش تعداد و قتدرت پیونتد هیتدروژنی ،ستبب افتزایش

به پارگی را در فرایندهای

بته کشتش در خمیرکاغتذهای ستودا شتود

مختلف خمیرکاغذسازی نشان میدهتد .بتا توجته بته شتکل

[.]01نتایج بررسی خمیرکاغذهای ستودا و مونواتتانول آمتین

بته پتارگی در ستطح 99

شاخص مقاوم

کته تیمارهتای

درصد معنتیدارنتد و براستاس جتدول دانکتن در دو گتروه

به نوع رنتگبترینشتدة ختود شتاخص

جداگانته طبقتهبنتدی متیشتوند .بیشتترین شتاخص پتارگی

رنگبریشده و رنگبرینشده بیانور آن اس
رنگبریشده نسب
مقاوم

مشاهده میشود شتاخص مقاومت

به کشش بیشتری دارند .این امر ممکن است

تحت

 1/15 mN.m2/gاستت

کتته مربتتو بتته فراینتتد ستتودای

و کمتترین آن  3/56 mN.m2/gو مربتو

تأثیر ترکیبات شیمیایی خمیرکاغذ و ختروج لیونتین بیشتتر از

رنگبریشده اس

خمیرکاغذ در مرحلة رنگبری و افزایش احتمال اتصال بیشتر

به تیمار مونواتانول آمین/آب رنگبرینشده اس  .نتایج نشتان

بین الیاف باشد [ .]05از طرف دیور افتزودن آنتراکینتون تتأثیر

بته پتارگی بیشتتری

معنیداری بر تغییر مقاوم

بته کشتش در فراینتد مونواتتانول

آمین/آب رنگبتریشتده و رنتگبترینشتده نشتان نتداد .در
تحقیقتتات دیوتتر شتتاخص مقاومتت

بتته کشتتش بتترای

داد خمیرکاغذ ستودا شتاخص مقاومت
نسب

به فرایند مونواتانول آمین/آب در ترکیب بتا آنتراکینتون

و بدون آنتراکینون دارد و افزودن آنتراکینون تأثیری بر افتزایش
این مقاوم

ندارد .همچنین مشخص شد شتاخص مقاومت

خمیرکاغتتذهای حاصتتل از کتتاه گنتتدم بتتا فراینتتد ترکیبتتی

بتته پتتارگی خمیرکاغتتذهای رنتتگبتتریشتتده بیشتتتر از نتتوع

 25درصد و مونواتانول آمتین

رنتگبترینشتده است  .نتتایج تحقیتق احمتدی و همکتاران

مونواتانول آمین و آب به نسب
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292

( )5502نشان داد که خمیرکاغذ کاه گندم تولیدشده بتا فراینتد
سودا نسب

به نوع تولیدشده با فراینتد  MEAاز طتول الیتاف
و مشخص شد که شاخص مقاومت

بیشتری برخوردار اس

همکاران ( )5502نیز بیشترین شتاخص مقاومت

بته پتارگی

برای خمیرکاغتذ تولیدشتده بتا فراینتد  MEAاز کلتش بترنج
 9/26 mN.m2/gگتتزارش شتتد [ .]09قهرمتتانی ( )5506بتتا

به پارگی رابطة مستقیم با طول الیتاف دارد ،بتهطتوری کته بتا

مقایسة ویژگتیهتای خمیرکاغتذهای تولیدشتده از کنتف بتا

بته پتاره شتدن کاغتذ نیتز کتاهش

کته

کوتاه شدن الیاف مقاوم

مییابد [ .]01در تحقیق حجازی و همکاران ( )5559مقاوم
به پارگی خمیرکاغذ تولیدشده از کتاه گنتدم بتا فراینتد MEA

برابر با  7 mN/m2/gگزارش شد[ .]1در تحقیق شتیرعلیزاده و

فرایندهای سودا و  MEAدر ترکیب با آنتراکینون پرداخ

در ایتتن تحقیتتق بیشتتترین شتتاخص پتتارگی بتته فراینتتد
سودا/آنتراکینون اختصاص داشت
بهدس

و برابتر بتا 3/5 mN.m2/g

آمد [.]05

شکل  .1مقایسة شاخص مقاومت به کشش خمیرکاغذهای حاصل از تیمارهای آزمایشی مختلف

شکل  .6مقایسة شاخص مقاومت به ترکیدن خمیرکاغذهای حاصل از تیمارهای آزمایشی مختلف

شکل  .6مقایسة شاخص مقاومت به پارگی خمیرکاغذهای حاصل از تیمارهای آزمایشی مختلف
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رنگبریشده و رنگبرینشتدة مونواتتانول آمتین و ستودا در

یهاینوری 
ویژگ 
شتتکل  6مقتتادیر متتاتی را در خمیرکاغتتذهای مختلتتف نشتتان

سطح اعتماد آمتاری  99درصتد معنتیدار است

میدهتد .همتانطتور کته در ایتن شتکل مشتاهده متیشتود،

آزمون دانکن در دو گروه مجزا طبقهبندی شده اس  .کمترین

خمیرکاغذهای رنگبریشده ماتی کمتتری از خمیرکاغتذهای

و بیشترین مقادیر درجة روشنی خمیر کاغذ بهترتیتب مربتو

نوع رنگبرینشتدة ختود دارنتد .بیشتترین متاتی مربتو بته

به خمیرکاغذ مونواتانول/آمین رنگبتریشتده ( 56درصتد) و

خمیرکاغذ سودای رنگبرینشتده بته میتزان  93/7درصتد و

خمیرکاغذ سودای رنگبریشده ( 15/33درصد) اس  .درجة

کمترین آن مربو بته تیمتار مونواتتانول آمین/آب/آنتراکینتون

روشنی اساسا میزان فقدان زردی خمیرکاغتذ است

کته ایتن

رنگبتریشتده بته مقتدار  36/33درصتد است  .احمتدی و

زردی محصول حضور لیونین و سایر ناخالصیهتا در نتیجتة

همکتتاران ( )5502در تحقیقتتی میتتزان متتاتی خمیرکاغتتذهای

رنتتگبتتری نتتاقص خمیرکاغتتذ است

[ .]3بتتهعبتتارت دیوتتر

تولیتتد شتتده از کتتاه گنتتدم بتتا فراینتتدهای ستتودا و  MEAرا

خمیرکاغذ رنگبترینشتده ،خمیرکاغتذ زردرنتگ بتا درجتة

بهترتیب  91/3و  99درصد ایزو بیان کردنتد و اشتاره داشتتند

خلوص کم اس  .همسو با این پتژوهش ،حجتازی (،)5559

نور تابیده به

درجتتة روشتتنی خمیرکاغتتذ کتتاه گنتتدم رنتتگبتترینشتتده و

ستبب کتاهش

رنتتگبتتریشتتده بتتا فراینتتدهای  ECFو  TCFمونواتتتانول

متتاتی شتتود .در تحقیتتق دیوتتری از شتتیرعلیزاده و همکتتاران

آمین/آب/آنتراکینون را بهترتیب  15 ،06/2و  15/2درصد ایزو

( ،)5506ماتی خمیر کاغذ تولیدشده از کلش بترنج بتا فراینتد

گزارش داد [ .]3همچنین شیرعلیزاده ( )0792درجتة روشتنی

مونواتانول آمین  93درصد ایزو گزارش شد [.]09

خمیرکاغذ رنگبرینشدة تولیدشده از کلتش بترنج بتا فراینتد

که ماتی کاغذ رابطة مستقیم با چوونوی شکس
کاغذ دارد و کاهش تخلخل کاغذ ممکن اس

بتا توجتته بته شتتکل  2درجتتة روشتنی خمیتتر کاغتتذهای

و مطتابق بتا

ترکیبی مونواتانول آمین/آب را  55/39گزارش کرد [.]09

شکل  .6مقایسة ماتی خمیرکاغذهای حاصل از تیمارهای آزمایشی مختلف

شکل .6مقایسة درجة روشنی خمیرکاغذهای حاصل از تیمارهای آزمایشی مختلف
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MEA  افزودن آنتراکینون به فراینتد.مونواتانول آمین نیز باشد

 نتیجهگیری


تأثیر معنیداری بر افزایش بازده و ویژگیهای مکانیکی کاغتذ

نتایج این تحقیتق نشتان داد کته فراینتد مونواتتانول آمتین در

نشان نداد و تنها سبب تسریع لیونینزدایی و کاهش عدد کاپتا

در مورد کاه جو عملیتاتی

 نتتتایج مقایستتة ویژگتتیهتتای مکتتانیکی و نتتوری.شتتد

 مقایسة تیمارهای بهینتة فراینتدهای ستودا و مونواتتانول.کرد

خمیرکاغذهای بهینه انتخابشده در این تحقیق در مقایسته بتا

 بهدلیل حفتظMEA آب نشان میدهد که فرایند ترکیبی/آمین

دیور تحقیقات نشان میدهد که فرایندهای مونواتتانول آمتین

 دارای مقتادیر،کربوهیدراتها و لیونتینزدایتی گتزینشپتذیر

در ترکیب با آب و هیدروکستید ستدیم دارای شتاخصهتای

 بتا استتفاده از فراینتد. بازده بیشتر و عدد کاپای کمتری است

 هرچند فراینتد ستودا، مناسبی اس

،آب/خمیرکاغذستتازی بتته روش ترکیبتتی مونواتتتاتول آمتتین

مقاومتی و نوری بهنسب

 خمیرکاغذهای با خواص مقاومتی و نتوریMEA به

ترکیب با آب را میتوان با موفقی

نسب

میتوان با مصرف کم مونواتانول آمتین در ترکیتب بتا آب بته

 همچنتتتین خمیرکاغتتتذهای. بهتتتتری را نتیجتتته داده است ت

) و بتتازده55 خمیرکاغتتذ بتتا عتتدد کاپتتای مطلتتوب (کمتتتر از

 ویژگیهای مکانیکی بهتتری ازMEA رنگبریشدة سودا و

مناسب برای تولید خمیرکاغذ شیمیایی قابل رنگبتری دست

.خمیرکاغذهای نوع رنگبریشدة خود داشتند

یاف ؛ این امر ختود متیتوانتد تستهیلکننتدة فراینتد بازیتابی
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ABSTRACT
In recent years, utilization of non-wood lignocellulose resources has been great concern for production
of different cellulose products. Therefore, the properties of pulp from barely straw via
monoethanolamine (MEA) process were investigated in this study. Pure monoethanolamine was used
in different proportions with water and anthraquinone. Variables including proportion of
monoethanolamine to water at five levels (100, 75, 50, 37.5, and 25 %) and anthraquinon at two levels
(0 and 0.1%) were selected. Soda pulping process was used as a reference cooking sample. According
to obtained results, the produced pulp by MEA/water ratio of 25/75 had the highest yield (63.2%) and
the lowest kappa number (18.9) was observed in the pulp produced from MEA/water ratio of 75/25.
Burst, tensile and tear indices of the pulp produced from monoethanolamone method were obtained
64.17N.m/g, 6.04 mN.m2/g and 3.17 kpa.m2/g, respectively. In general, pulping process via combined
method of monoethanolamine/water makes it possible to obtain a chemical pulp with suitable kappa
number (less than 20), efficient yield and proper bleaching ability, using a little amount of
monoethanolamine in combination with water.
Keywords: Soda pulping, Barely straw, Monoethanolamine (MEA), Mechanical and optical
properties.
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