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چکیده
امروزه اﻟﯿﺎف ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﯽ منبع ﻟﯿگنوسلوﻟزی مهمﯽ ﺑرای توﻟﯿد کﺎغذ محسوو
شﯿمﯿﺎﯾﯽ و نگﺑری ،اغل

موﯽشوو . .ﻓرآﯾنودهﺎی مرکو ز.اﯾوﯽ مﺘوداو

از هﯿد وکسﯿد سدﯾم ﺑهعنوان مﺎ.ۀ قلﯿﺎﯾﯽ ﻓعﺎ و از پراکسﯿد هﯿود ونن ﺑوهعنووان موﺎ.ۀ نوگﺑور

اسﺘفﺎ.ه مﯽشو . .اﯾن پژوهش ،کﺎغذهﺎی ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﯽ (ﺑﺎ نسبت اخﺘالط  . 70صد وزنﺎمه و  . 30صد مجلۀ ﺑﺎطله) ﺑوه و
مﺘداو خمﯿرسﺎزی مجد .شدند و  .ا.امه مرک ز.اﯾﯽ آنهﺎ ﺑه و

ترکﯿبوﯽ (شسوتوشوو  +شنﺎو سوﺎزی) انجوﺎگ فرﻓوت

خمﯿرکﺎغذهﺎی تهﯿه شده ﺑﺎ اسﺘفﺎ.ه از سﯿسﺘم نگﺑری مﺘداو ﺑﺎ اسوﺘفﺎ.ه از هﯿد وکسوﯿد کلسوﯿم ﺑوهعنووان موﺎ.ۀ یوﺎﯾگزﯾن
هﯿد وکسﯿد سدﯾم ( . )NaOHسطوح مخﺘلف  . 2صد ( . 4 ،)C1صد ( . 6 ،)C2صد ( . 8 ،)C3صد ( )C4و  . 10صود
( . )C5ﻓرآﯾند نگﺑری اسﺘفﺎ.ه شد و ضمن تعﯿﯿن مقدا ﺑهﯿنۀ مصرف ،عملکر .آن  .نگﺑری ﺑوﺎ پراکسوﯿد هﯿود ونن .
مقﺎﯾسه ﺑﺎ  NaOHا زﯾﺎﺑﯽ شد همچنﯿن نگﺑری مﺘداو ﺑﺎ پراکسﯿد هﯿد ونن  .حضو مﺎ.ۀ قلﯿﺎﯾﯽ ( NaOHنمونۀ شوﺎهد)
ﺑهطو یدافﺎنه انجﺎگ فرﻓت و وﯾژفﯽهﺎی نو ی و ﻓﯿزﯾکﯽ کﺎغذهﺎی .ستسﺎز اسﺘﺎندا  )60gm-2( .سﺎخﺘه شده ا زﯾﺎﺑﯽ شد
نﺘﺎﯾج اسﺘفﺎ.ه از هﯿد وکسﯿد کلسﯿم ﺑهیﺎی  . NaOHنگﺑری خمﯿرکﺎغذ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﯽ نشﺎن .ا .که ﺑﺎ اسﺘفﺎ.ه از اﯾن مﺎ.ه ،ضمن
ﺑهبو .عملکر .ﻓرآﯾند نگﺑری مﯽتوان کﺎغذ ﺑﺎ  .یۀ وشنﯽ و وﯾژفﯽهﺎی ﻓﯿزﯾکﯽ مطلو
مﺘداو

و مشوﺎﺑه  .مقﺎﯾسوه ﺑوﺎ سﯿسوﺘم

نگﺑری ﺑﺎ پراکسﯿد هﯿد ونن ( .حضو  )NaOHتوﻟﯿد کر .ﺑهطو کلوﯽ تﯿمﺎ هوﺎی آزمﺎﯾشوﯽ  C1و  C2ﺑﯿشوﺘرﯾن

 .یۀ وشنﯽ ،ضخﺎمت و حجﯿمﯽ ا نشﺎن .ا.ند ،امﺎ ﺑﺎ اﻓزاﯾش مصرف هﯿد وکسﯿد کلسﯿم ﺑه ﺑﯿش از  . 4صد ،کﺎغذهﺎی ﺑوﺎ
وﯾژفﯽهﺎی نو ی و ﻓﯿزﯾکﯽ ضعﯿفتر حﺎصل شد همچنﯿن ﺑﺎ اﻓزاﯾش مصرف هﯿد وکسﯿد کلسﯿم  .نگﺑری . ،یۀ وانوﯽ
خمﯿرکﺎغذ ﺑه  )ml, CSF( 490اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓت ﺑهطو کلﯽ سطح ﺑهﯿنۀ مصرف هﯿد وکسﯿد کلسﯿم  .نوگﺑوری ﺑوﺎ پراکسوﯿد
هﯿد ونن  .محدو.ه  . 2-4صد توصﯿه مﯽشو.
واژههایکلیدی:مرک ز.اﯾﯽ کﺎغذ ﺑﺎطله ،نگﺑری ﺑﺎ پراکسﯿد ،هﯿد وکسﯿد سدﯾم ،هﯿد وکسﯿد کلسﯿم ،وﯾژفﯽهوﺎی نوو ی،
وﯾژفﯽهﺎی ﻓﯿزﯾکﯽ
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مقدمه 

هﯿد وکسﯿد منﯿزﯾم واکنشهوﺎی تجزﯾوۀ پراکسوﯿد کمﺘوری

ﺑووﺎ تویووه ﺑووه کمبووو .منووﺎﺑع  .اﯾووران و یهووﺎن و اﻓووزاﯾش

.ا  .و ﺑووه .ﻟﯿوول انحووال پووذﯾری ﺑسووﯿﺎ آ اگ ،از ﺑرخووﯽ

یمعﯿت ﺑﺎﯾد اهکﺎ هﺎی منﺎسبﯽ ﺑرای حفو و صوﯿﺎنت از

واکنشهوﺎی تجزﯾوۀ ﯾوون پرهﯿد وکسوﯿل نﯿوز یلووفﯿری

منﺎﺑع طبﯿعﯽ صو ت فﯿر .ﯾکﯽ از و هوﺎی کوﺎ ﺑر.ی و

م وﯽکنوود [ . ]9نووگﺑووری خمﯿرکﺎغووذهﺎی مکووﺎنﯿکﯽ و
-

عملﯽ ﺑرای حف منﺎﺑع ،ﺑﺎزﯾﺎﻓت موا .اوﻟﯿوۀ ﻟﯿگنوسولوﻟزی

شﯿمﯿﺎﯾﯽ ،اسﺘفﺎ.ه از آنﯿون ﺑوﯽکرﺑنوﺎت (  )HCO3پراکسوﯿد

1

هﯿد ونن ا ﻓعﺎ کر.ه و آن ا ﺑه مﺎ.های مؤثر  .اﻓوزاﯾش

موﯽشوو ]2 ،1[ .مﯿوزان

 .یۀ وشنﯽ ﺑﺎ مصرف کوم  H2O2ﺑورای خمﯿرکﺎغوذهﺎی

.ﻓن سطحﯽ 2ضﺎﯾعﺎت کﺎغذی و مقوا از شﺎخصهﺎی مهوم

شﯿمﯿﺎﯾﯽ و مکﺎنﯿکﯽ  pH ~ 8/5 .تبدﯾل مﯽکند []13-10

 .تویه فسﺘر.ه ﺑه ﺑﺎزﯾﺎﻓت کﺎغذ  .مقﯿﺎس یهﺎنﯽ است

نﺘﺎﯾج اسﺘفﺎ.ه از هﯿد وکسﯿد منﯿزﯾم ﺑوهیوﺎی هﯿد وکسوﯿد

مﯿزان .ﻓن سطحﯽ ضوﺎﯾعﺎت کﺎغوذ طوﯽ .ه سوﺎ فذشوﺘه

سدﯾم  .ﻓرآﯾند نوگ ﺑوری خمﯿرکﺎغوذ نشوﺎن .ا .کوه ﺑوﺎ

است  .اﯾن زمﯿنوه اسوﺘفﺎ.ۀ مجود .از کﺎغوذهﺎی ﺑﺎطلوۀ
مصرﻓﯽ از مصﺎ.ﯾق مهم محسو

ﺑه طو چشمگﯿری از حدو 33 .مﯿلﯿون تن  .سوﺎ 2008

اﻓزاﯾش یﺎﯾگزﯾنﯽ آن ،مقﺎ.ﯾر مﺎتﯽ ،ضرﯾ

ﺑه حدو 21/5 .مﯿلﯿوون تون  .سوﺎ  2019کوﺎهش ﯾﺎﻓﺘوه

و ﺑﺎز.ه خمﯿرکﺎغوذ نوگﺑوری شودۀ حرا توﯽ -مکوﺎنﯿکﯽ

است اﯾن کﺎهش تﺎ حدی نﺎشﯽ از اﻓزاﯾش ﺑﺎزﯾﺎﻓوت کﺎغوذ

اﻓوووزاﯾش ﯾﺎﻓوووت و ضووومن کوووﺎهش کوووﺎتﯿونخوووواهﯽ و

است []3

اکسﯿژنخواهﯽ شﯿمﯿﺎﯾﯽ پسﺎ  ،وﯾژفﯽهﺎی نوو ی ﺑهﺘور و

اسﺘفﺎ.ه از اﻟﯿﺎف ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﯽ  .صنعت کﺎغذسﺎزی ﺑهیﺎی
خمﯿرکﺎغذ ﺑکر اهمﯿت زﯾﺎ.ی .ا  .مطﺎﺑق پﯿشﺑﯿنوﯽهوﺎ توﺎ
سووﺎ  ،2020ضوورﯾ

شوود  . 3صوود  .مووو  .مصوورف

پراکندفﯽ نوو

مکﺎنﯿکﯽ مشﺎﺑه ﺑﺎ هﯿد وکسﯿد سدﯾم حﺎصل شد []14
هﯿد وکسﯿد کلسوﯿم ( )Ca(OH)2نووعﯽ ترکﯿو
است که ﺑه.ﻟﯿل .اشوﺘن ضورﯾ

معودنﯽ

انحوال پوذﯾری کوم از نظور

کﺎغووذهﺎی ﺑﺎزﯾووﺎﻓﺘﯽ مطوورح شووده کووه نشووﺎن موﯽ.هوود .

شﯿمﯿﺎﯾﯽ تقرﯾبﺎً  .آ

سﺎ هﺎی آتﯽ اﯾن صونعت ﺑﺎﯾود ﺑخوش عمودۀ مووا .اوﻟﯿوۀ

پرکننده  .سﺎخت کﺎغذ .ستسوﺎز از سوﺎقۀ مووز  .مقوﺎ.ﯾر

سﺎخت کﺎغذ ا از ﺑﺎزﯾﺎﻓت کﺎغذهﺎی ﺑﺎطله ﺑوه.سوت آو .

مخﺘلف ﺑه خمﯿرکﺎغذ مکﺎنﯿکﯽ سﺎقۀ مووز اضوﺎﻓه شود نﺘوﺎﯾج

[ ]5 ،4نگﺑری ﺑﺎ پراکسﯿد هﯿد ونن ﺑه ﻟحﺎظ نظری ﺑرای

نشﺎن .ا .که اﻓزاﯾش مصرف هﯿد وکسوﯿد کلسوﯿم (ﺑوهعنووان

نگ ﺑری خمﯿرکﺎغذهﺎی ﻟﯿگنﯿن.ا ( 3خمﯿرکﺎغذ مکﺎنﯿکﯽ)

اﻓزاﯾش شﺎخص مقﺎومت کششوﯽ کﺎغوذ

عﺎمل پرکننده) سب

نﺎمحلو است اﯾن مﺎ.ه ﺑهعنوان عﺎمول

(ﺑﺎ موﻓقﯿت) ﺑهمنظو ﺑهبوو . .یوۀ

و کﺎهش شﺎخص مقﺎومت ﺑه پﺎ فﯽ و یوذ آ کﺎغوذهﺎی

4

.ستسﺎز شود [ . ]15تحقﯿقوﯽ .ﯾگور ﺑور وی خمﯿرکﺎغوذ

(شﯿمﯿﺎﯾﯽ) و همچنﯿن خمﯿرکﺎغذ مرک ز.اﯾﯽشده اسوﺘفﺎ.ه

کراﻓت نگﺑوریشوده ﺑوﺎ اکسوﯿژن نﯿوز هﯿد وکسوﯿد کلسوﯿم

شده است [ ]8-6نﺘﺎﯾج اسﺘفﺎ.ه از ﻓرآﯾند نگﺑوری مبﺘنوﯽ

یﺎﯾگزﯾن هﯿد وکسﯿد سدﯾم شد و نﺘوﺎﯾج ﺑﯿوﺎنگر آن ﺑوو .کوه

ﺑوور هﯿد وکسووﯿد منﯿووزﯾم نشووﺎن .ا .کووه مقوودا پراکسووﯿد

مطلو ترﯾن مﯿزان مصرف ﺑرای نگﺑری خمﯿرکﺎغذ کراﻓوت

ﺑﺎقﯽمﺎنده ﺑهطوو چشومگﯿری ﺑﯿشوﺘر از ﻓرآﯾنود مبﺘنوﯽ ﺑور

 .سطوح مصرف  2و  . 3صد است و اسﺘفﺎ.ۀ ﺑوﯿش از اﯾون

هﯿد وکسﯿد سدﯾم است اﯾون مسوهله نشوﺎن موﯽ.هود کوه

مقدا تأثﯿر منفوﯽ  .نوگﺑوری خمﯿرکﺎغوذ کراﻓوت خواهود

کﺎ امد است ،امﺎ اغل

وشوونﯽ خمﯿرکﺎغووذ مرک و ز.اﯾووﯽشوودۀ ﺑوودون ﻟﯿگنووﯿن

.اشووت [ ]17-16نﺘووﺎﯾج یووﺎﯾگزﯾنﯽ هﯿد وکسووﯿد سوودﯾم ﺑووﺎ
1. Waste paper
2. Landfill
3. Wood containing pulp
4. Wood-free deinked pulp

هﯿد وکسووﯿد کلسووﯿم  .نووگﺑووری ﺑووﺎ پراکسووﯿد  .مووو .
خمﯿرکﺎغووذ کراﻓووت ﺑﯿووﺎنگر آن اسووت کووه مقوودا مصوورف
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هﯿد وکسﯿد کلسﯿم ﺑوهعنووان عﺎمول قلﯿﺎﯾﯿوت از هﯿد وکسوﯿد

ﺑراسﺎس اسﺘﺎندا  T412om-02 .آﯾﯿننﺎمۀ تﺎپﯽ ( 1اﺑطوۀ )1

سدﯾم کمﺘور اسوت؛ ﺑوهطوو یکوه ﺑوﺎ مصورف  . 0/25صود

اندازهفﯿری شد

هﯿد وکسووﯿد کلسووﯿم مشووﺎﺑه ﺑووﺎ مصوورف  . 1صوود مصوورف
هﯿد وکسﯿد سدﯾم مﯽتوان ﺑه اﻓزاﯾش  .یۀ وشنﯽ و کوﺎهش
ز .ی مشﺎﺑه .ست ﯾﺎﻓت همچنﯿن مقدا مصرف هﯿد وکسﯿد
کلسﯿم نسبت ﺑه هﯿد وکسﯿد سدﯾم موی

صرﻓهیوﯾﯽ  80تﺎ

𝑊2 − 𝑊1

()1

𝑊1

= درصد رطوبت

 W2وزن ترِ نمونوه (فورگ) و  W1وزن خشو

نمونوه

(فرگ) است

 . 85صدی  .مصرف عﺎمول قلﯿﺎﯾﯿوت  .نوگﺑوری شوده

موا .شﯿمﯿﺎﯾﯽ مصرﻓﯽ  .تﯿمﺎ شﯿمﯿﺎﯾﯽ کﺎغذ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﯽ

هﯿد وکسوﯿد سودﯾم و

شﺎمل هﯿد وکسﯿد سدﯾم ،پراکسﯿد هﯿد ونن ،عﺎمل کﯽﻟﯿت

هﯿد وکسﯿد کلسﯿم  .سﯿسﺘم نگﺑری اکسﯿژن و توأثﯿر آن از

کنندۀ  ،DTPAسﯿلﯿکﺎت سدﯾم و عﺎمل ﻓعﺎ سوﺎز سوطحﯽ

نظر غلظت ،زمﺎن واکنش و .مﺎ  .موو  .خمﯿرکﺎغوذ کراﻓوت

پلﯽسو ﺑﺎت ( ،)Tween 80و  .سلو شنﺎو سﺎزی شوﺎمل

کﺎج ز  .نشﺎن .ا .که  .سطوح مصورف  2و  3هﯿد وکسوﯿد

کلرﯾد کلسوﯿم و  Tween 80ﺑوو .و  .ﺑخوش نوگﺑوری

کلسﯿم ،حداکثر کﺎ اﯾﯽ نگﺑری ﺑه.ست آمد و اﻓزاﯾش مودت

خمﯿرکﺎغووذ مرکوو ز.اﯾووﯽشووده نﯿووز از موووا .شووﯿمﯿﺎﯾﯽ

زمﺎن. ،مﺎ و تعدا .تواﻟﯽهﺎی نگﺑری و غلظوت هﯿد وکسوﯿد

هﯿد وکسﯿد سدﯾم ،پراکسﯿد هﯿد ونن ،عﺎمل کﯽﻟﯿتکننودۀ

ﺑﺎ هﯿد وکسﯿد کلسﯿم تأثﯿر مثبت ﺑور کوﺎ اﯾﯽ

 ،DTPAسﯿلﯿکﺎت سدﯾم ،سوﻟفﺎت منﯿوزﯾم و هﯿد وکسوﯿد

است [ ]16نﺘوﺎﯾج اسوﺘفﺎ.ه از ترکﯿو

سدﯾم  .ترکﯿ

کلسﯿم (ﺑهیﺎی هﯿد وکسﯿد سدﯾم) ﺑهره فرﻓﺘه شد []1-2

نگﺑری نشﺎن .ا]17[ .
ویووو .هﯿد وکسووﯿد سوودﯾم  .ﻓرآﯾنوودهﺎی مﺘووداو
شﯿمﯿﺎﯾﯽ مرک ز.اﯾﯽ و نگﺑری سب
پسﺎ

سازیمجددومرکبزداییکاغذهایباطله 


خمیرکاغذ

اﻓزاﯾش ﺑﺎ آﻟوو.فﯽ

کﺎغذهﺎی ﺑﺎطلۀ تهﯿهشده پس از  24سﺎعت خﯿسوﺎندن  .آ ،

سﯿسﺘم مﯽشو .از اﯾن و ﺑﺎﯾود از ﻓرآﯾنودهﺎ ﯾوﺎ مووا.

. .اخل .سﺘگﺎه پراکندهسﺎز ﺑهمدت . 20قﯿقه ﺑﺎ .و  2500و

یﺎﯾگزﯾن ﺑرای کﺎهش تأثﯿرات منفﯽ مذکو ﺑهره فرﻓوت .
اﯾن پژوهش از هﯿد وکسوﯿد کلسوﯿم ﺑوهیوﺎی هﯿد وکسوﯿد

 .صد خشکﯽ  . 2صد .ﻓﯿبره شدند خمﯿرکﺎغوذ حﺎصول ﺑور
وی اﻟ

ﺑﺎ مش  200آﺑگﯿری شده و  .ا.اموه ﺑورای مراحول

سدﯾم ﺑهعنوان عﺎمول قلﯿوﺎﯾﯽ  .نوگﺑوری خمﯿرکﺎغوذهﺎی

مخﺘلووف ﻓووراو ی شووﺎمل تﯿمووﺎ شووﯿمﯿﺎﯾﯽ (مرکو ز.اﯾووﯽ) و

ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﯽ اسﺘفﺎ.ه و عملکر .کلوﯽ آن ﺑوهﻟحوﺎظ مﯿوزان ﺑهبوو.

نگﺑری آمﺎ.ه شود تﯿموﺎ شوﯿمﯿﺎﯾﯽ خمﯿرکﺎغوذ ﺑﺎزﯾوﺎﻓﺘﯽ ﺑوﺎ

وﯾژفﯽهﺎی نو ی و مقوﺎومﺘﯽ کﺎغوذ  .مقﺎﯾسوه ﺑوﺎ سﯿسوﺘم

اسﺘفﺎ.ه از موا .شﯿمﯿﺎﯾﯽ شﺎمل  . 1صد پراکسﯿد هﯿود ونن1 ،

نگﺑری (عﺎمل قلﯿﺎی هﯿد وکسﯿد سودﯾم) ا زﯾوﺎﺑﯽ

 .صد هﯿد وکسﯿد سودﯾم . 2 ،صود سوﯿلﯿکﺎت سودﯾم0/3 ،

مﺘداو
شد

 .صوود عﺎموول ک وﯽﻟﯿ وتکننوودۀ  DTPAو  . 0/2صوود عﺎموول

موادوروشها 


ﻓعووﺎ سووﺎز سووطحﯽ ( Tween 80ﺑراسووﺎس وزن خشوو

کاغذباطلهوموادشیمیاییاستفادهشده 

تهیۀ

خمﯿرکﺎغذ) تحت شراﯾط ثﺎﺑت و خشوکﯽ  . 10صود . ،یوۀ

کﺎغذهﺎی وزنﺎموۀ اﯾوران و مجلوۀ ﺑﺎطلوۀ خوﺎنوا.ه سوبز از
مراکز ﻓرو

کﺎغذ ﺑﺎطله  .شوهر فرفوﺎن خرﯾودا ی و .

.اخول کﯿسوههووﺎی پالسوﺘﯿکﯽ یدافﺎنووه قورا .ا.ه شوودند
کﺎغذهﺎی ﺑﺎطلوۀ وزنﺎموه و مجلوه (ﺑوه ترتﯿو

ﺑوﺎ  .صود

اخﺘالط  70و  . 30صد) خر .شدند و  .صد طوﺑت آنهﺎ

حرا ت  . 50یوۀ سوﺎنﺘﯽفورا .و مودت زموﺎن . 20قﯿقوه .
کﯿسههﺎی پلﯽاتﯿلنﯽ ﺑهطوو مجوزا . .اخول حموﺎگ آ فورگ
انجﺎگ فرﻓت خمﯿرکﺎغذهﺎی مرک ز.اﯾﯽشوده ﺑورای خوروج
ذ ات مرک

و سﺎﯾر نگدانههﺎ و  .سﯿسﺘم مرکو ز.اﯾوﯽ
1. TAPPI

جنگل و فرآوردههای چوب ،مجلۀ منابع طبیعی ایران ،دورۀ  ،75شمارۀ  ،1بهار 1401

76

ترکﯿبﯽ شﺎمل ﻓرآﯾندهﺎی شستوشوو و شنﺎو سوﺎزی

خمﯿرکﺎغووذ  .اثوور قلﯿووﺎی ﺑووﺎقﯽمﺎنووده یلوووفﯿری شووو.

ﺑه و

ﺑوﺎ موش 200

[ . ]20-18پﺎﯾووﺎن از خمﯿرکﺎغووذهﺎی حﺎصوول ،کﺎغووذ

قرا .ا.ه شده و ﺑهمدت . 10قﯿقه تحت ﻓشﺎ آ ﯾکنواخوت

.ستسﺎز اسﺘﺎندا  .آزمﺎﯾشگﺎهﯽ (مطﺎﺑق اسﺘﺎندا  .شومﺎ ۀ

 .زﯾوور شووﯿر آ شسووتوشووو شوودند  .ا.امووه ﻓرآﯾنوود

 T205 sp-95آﯾووﯿننﺎمووۀ تووﺎپﯽ سووﺎخﺘه شوود کﺎغووذهﺎی

شنﺎو سﺎزی آنهﺎ . .اخل سلو شنﺎو سﺎزی آزمﺎﯾشوگﺎهﯽ .

سﺎخﺘهشده ﺑرای یلوفﯿری از تغﯿﯿر شکل و چﯿنخوو .فﯽ

قرا .ا.ه شدند  .اﺑﺘدا خمﯿرکﺎغذهﺎ وی اﻟ

مدت زمﺎن . 20قﯿقه ،خشکﯽ  . 0/8صود هموراه ﺑوﺎ اﻓوزو.ن

ﺑه مدت  24سﺎعت . .مﺎی اتﺎق خشو

 . 0/33صوود کلرﯾوود کلسووﯿم و  . 0/2صوود مووﺎ.ۀ ﻓعووﺎ سووﺎز

ﺑهمدت  24سﺎعت  .اتﺎق کلﯿمﺎ (تحت شوراﯾط اسوﺘﺎندا .

خمﯿرکﺎغوذ)

طوﺑووت نسووبﯽ  . 50±2صوود و .مووﺎی  . 23±1یووۀ

 .محدو.ۀ  pH 8-8/5انجﺎگ فرﻓت سورعت هموزن  .اﯾون

سﺎنﺘﯽفرا ).قرا فرﻓﺘند و وﯾژفﯽهﺎی نو ی و ﻓﯿزﯾکﯽ آنهﺎ

.سﺘگﺎه . 1300و . .قﯿقه و سرعت یرﯾﺎن هووا  10ﻟﯿﺘور .

اندازهفﯿری شد

پلﯽسو ﺑﺎت ( Tween 80ﺑراسوﺎس وزن خشو

.قﯿقه ﺑو .خمﯿرکﺎغذهﺎی شنﺎو شوده پوس از آ فﯿوری وی
اﻟ

ﺑﺎ مش . . 200اخل کﯿسههﺎی پلﯽاتﯿلنﯽ قرا .ا.ه شوده

و ﺑرای مرحلۀ نگﺑری آمﺎ.ه شدند

شودند و سو س

گیریویژگیهاینوریکاغذ 


اندازه
اندازهفﯿری  .یۀ وشنﯽ و ز .ی کﺎغذ مطﺎﺑق ﺑﺎ اسﺘﺎندا .
 T 452om-02آﯾﯿننﺎمۀ تﺎپﯽ انجﺎگ فرﻓت مﺎتﯽ کﺎغذ نﯿوز

رنگگ بگگریخمیرکاغگگذهایمرکگگبزدایگگیشگگدهبگگا

مطﺎﺑق اسﺘﺎندا  T 425om -02 .آﯾﯿن نﺎمۀ تﺎپﯽ اندازهفﯿری
شد شﺎﯾﺎن ﯾﺎ.آو ی اسوت کوه انودازهفﯿوری وﯾژفوﯽهوﺎی

هیدروکسیدکلسیم 
خمﯿرکﺎغذهﺎی مرک ز.اﯾﯽشده ﺑﺎ موا .شﯿمﯿﺎﯾﯽ  .مرحله

نو ی کﺎغذ ﺑﺎ اسﺘفﺎ.ه از .سﺘگﺎه اندازهفﯿری سنجش نو ی

نووگﺑووری ﺑووﺎ موووا .شووﯿمﯿﺎﯾﯽ شووﺎمل  . 2صوود پراکسووﯿد

مد  ZB-A Colorimeterانجﺎگ فرﻓت

هﯿد ونن . 2 ،صد هﯿد وکسﯿد سدﯾم . 2 ،صد سﯿلﯿکﺎت

گیریویژگیهایفیزیکیکاغذ 


اندازه

سدﯾم . 0/2 ،صود کوﯽﻟﯿوتکننودۀ  DTPAو  . 0/1صود

ضخﺎمت کﺎغذ مطﺎﺑق اسﺘﺎندا  T411om-05 .آﯾﯿننﺎمۀ توﺎپﯽ ﺑوﺎ

سوﻟفﺎت منﯿزﯾم (ﺑهعنوان نمونۀ شﺎهد) . .اخل کﯿسه هﺎی

اسووﺘفﺎ.ه از .سووﺘگﺎه ضووخﺎمتسوونج انوودازهفﯿووری شوود مقووﺎ.ﯾر

 .شوراﯾط ثﺎﺑوت

حجﯿمﯽ کﺎغذهﺎی سﺎخﺘهشده نﯿز ﺑﺎ تویه ﺑوه نسوبت ضوخﺎمت

ﻓرآﯾنوودی شووﺎمل خشووکﯽ  . 10صوود و .مووﺎی  . 70یووۀ

کﺎغذهﺎی سﺎخﺘهشده ﺑه فرامﺎن کﺎغذ محﺎسبه شد  .یۀ وانوﯽ

سﺎنﺘﯽفرا .ﺑهمدت . 120قﯿقوه نوگﺑوری شودند  .اﯾون

خمﯿرکﺎغذ شﺎخص مهمﯽ از سرعت خروج آ از خمﯿرکﺎغوذ

پژوهش از هﯿد وکسﯿد کلسﯿم ﺑهعنووان عﺎمول قلﯿﺎﯾﯿوت و

است و ﺑﺎ تأثﯿر ﺑر ظرﻓﯿت یذ و نگهدا ی آ توسوط اﻟﯿوﺎف

یﺎﯾگزﯾن هﯿد وکسﯿد سودﯾم  .پونج سوطح مخﺘلوف2( :

خمﯿرکﺎغذ مﯽتواند اثر مهمﯽ ﺑر مقدا توﻟﯿود خمﯿرکﺎغوذ .اشوﺘه

 .صد (تﯿمﺎ  . 4 ،)C1صد (تﯿمﺎ  . 6 ،)C2صود (تﯿموﺎ

ﺑﺎشوود [ . ]1یووۀ وانووﯽ ﺑووﺎ اسووﺘفﺎ.ه از .سووﺘگﺎه انوودازهفﯿووری

پالسﺘﯿکﯽ مجوزا و  .حموﺎگ ﺑخوﺎ آ

 . 8 ،)C3صد (تﯿمﺎ  )C4و  . 10صد (تﯿمﺎ  )C5اسوﺘفﺎ.ه

اسووﺘﺎندا  .کﺎنووﺎ.اﯾﯽ ( )CSFمطووﺎﺑق ﺑووﺎ اسووﺘﺎندا

شوود و  .انﺘهووﺎ مقوودا مصوورف ﺑهﯿنووۀ اسووﺘفﺎ.ه از آن .

آﯾﯿننﺎمۀ تﺎپﯽ تعﯿﯿن شد  .نهﺎﯾت وﯾژفﯽهﺎی نو ی و ﻓﯿزﯾکوﯽ

نگﺑری خمﯿرکﺎغذ وزنﺎمه و مجلۀ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﯽ ا زﯾﺎﺑﯽ شود

کﺎغذهﺎی سﺎخﺘهشده  .سطوح مخﺘلوف هﯿد وکسوﯿد کلسوﯿم

ﺑوﺎ موش 200

مصرﻓﯽ (ﺑهیﺎی هﯿد وکسﯿد سدﯾم)  .مقﺎﯾسوه ﺑوﺎ نوگﺑوری

تصفﯿه شستوشو .ا.ه شود توﺎ

مﺘداو ﺑﺎ پراکسﯿد هﯿود ونن ( .حضوو هﯿد وکسوﯿد سودﯾم

پس از نگﺑری ،خمﯿرکﺎغوذ ﺑور وی اﻟو
آﺑگﯿری و ﺑﺎ اسﺘفﺎ.ه از آ

ضوومن توقووف واکوونش نووگﺑووری ،از اثوور ز .شوودفﯽ

T227om-04 .

ﺑهعنوان عﺎمل اصلﯽ قلﯿﺎﯾﯿت) مقﺎﯾسه و ا زﯾﺎﺑﯽ شد

تأثیر جایگزینی هیدروکسید سدیم با هیدروکسید کلسیم بر ویژگیهای نوری و فیزیکی ...
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حﺎئز اهمﯿت است [ ]7هﯿد وکسﯿد سدﯾم ﺑهعنووان عﺎمول

تجزیهوتحلیلآماری 

روش
طرح کﺎمالً تصﺎ.ﻓﯽ انجﺎگ فرﻓوت و ﺑوﺎ

قلﯿﺎﯾﯿت  .مقﺎﯾسه ﺑوﺎ هﯿد وکسوﯿد کلسوﯿم .

نوگﺑوری

اسووﺘفﺎ.ه از نوورگاﻓووزا آمووﺎ ی  ،SASتووأثﯿر نووگﺑووری ﺑووه

خمﯿرکﺎغذ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﯽ از حالﻟﯿت ﺑﯿشوﺘری  .آ

ﺑرخوو .ا

اﯾن طرح  .قﺎﻟ

آزمون تجزﯾۀ وا ﯾﺎنس (آزمون

است و محدو.ۀ  pHزﯾﺎ.ی نسبت ﺑه هﯿد وکسوﯿد کلسوﯿم

 . )Fسووطح اطمﯿنووﺎن آمووﺎ ی  . 99صوود ا زﯾووﺎﺑﯽ شوود

.ا  .از طوورف .ﯾگوور ﺑوورای تخرﯾوو

ﻟﯿگنووﯿن و اﯾجووﺎ.

همچنﯿن ﺑرای مقﺎﯾسۀ مﯿﺎنگﯿن وﯾژفﯽهﺎی کﯿفﯽ کﺎغوذهﺎی

فروههﺎی عﺎملﯽ یدﯾد مﺎنند کرﺑوکسﯿلﯿ

و هﺎی مخﺘلف ﺑه کم

اسﯿد و ﻓنولهوﺎ

اﻓزاﯾش انحوال ﻟﯿگنوﯿن  .ﻓرآﯾنود نوگﺑوری

سووﺎخﺘهشووده  .تﯿمﺎ هووﺎی مخﺘلووف آزمﺎﯾشووﯽ از آزمووون

که موی

چند.امنهای .انکن ( )DMRTاسﺘفﺎ.ه شد

مﯽشوند ،ﺑه  pHقلﯿﺎﯾﯽ قوی نﯿﺎز است هﯿد وکسﯿد کلسﯿم
ﺑهعنوان عﺎمل قلﯿﺎی خﺎکﯽ .ا ای قلﯿﺎﯾﯿوت ﺑوهنسوبت زﯾوﺎ.

نتایجوبحث 

است و همﺎنند هﯿد وکسﯿد سدﯾم .

تگگی یراسگگتفادهازهیدروکسگگیدکلسگگیمدررنگ بگگری

ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﯽ مؤثر است و عﺎمل واکشﯿدفﯽ منﺎسبﯽ ﺑرای اﻟﯿوﺎف

خمیرکاغذبازیافتی 

محسو

نگﺑری خمﯿرکﺎغوذ

موﯽشوو ،.اموﺎ حالﻟﯿوت هﯿد وکسوﯿد کلسوﯿم از

بررسیویژگیهاینوریکاغذ 

هﯿد وکسﯿد سدﯾم کمﺘر است که موی

درجۀروشنیوزردی 

نسوووبت ﺑوووه هﯿد وکسوووﯿد سووودﯾم  .ﻟﯿگنوووﯿنز.اﯾوووﯽ

مﯽشو .اﯾن موﺎ.ه

نﺘﺎﯾج نشﺎن .ا .که اخﺘالف آمﺎ ی معنوﯽ.ا ی ﺑوﯿن مقوﺎ.ﯾر

خمﯿرکﺎغذهﺎی ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﯽ اثر ﺑهمرات

 .یۀ وشونﯽ و ز .ی کﺎغوذهﺎی سوﺎخﺘهشوده  .سوطح

[ ]16ﺑووﺎ تویووه ﺑووه قﺎﺑلﯿووت ﻟﯿگنووﯿنز.اﯾووﯽ و نووگﺑووری

اطمﯿنووﺎن آمووﺎ ی  . 99صوود ویووو. .ا  .نﺘووﺎﯾج تجزﯾووۀ

ضعﯿفتر هﯿد وکسﯿد کلسوﯿم  .مقﺎﯾسوه ﺑوﺎ هﯿد وکسوﯿد

وا ﯾووﺎنس  . .صوودهﺎی مخﺘلووف مصوورف هﯿد وکسووﯿد

سدﯾم ،کﺎغذهﺎی ﺑوﺎ  .یوۀ وشونﯽ کمﺘور و ز .ی نسوبﯽ

کلسﯿم ﺑﯿﺎنگر آن است که تأثﯿر اﯾن مﺎ.ه ﺑر  .یۀ وشنﯽ و

ﺑﯿشﺘر حﺎصول شود و ﺑوﺎ اﻓوزاﯾش مصورف آن نﯿوز شودت

ز .ی کﺎغذ مﺘفوﺎوت اسوت؛ ﺑوهطوو ی کوه ﺑوﺎ مصورف 2

ز .شدفﯽ خمﯿرکﺎغذ ﺑهمرات

ﺑﯿش از نگز.اﯾﯽ و ﺑهبو.

 .صوود ،ﺑﯿشووﺘرﯾن  .یووۀ وشوونﯽ ( . 63/11صوود اﯾووزو)

 .یۀ وشنﯽ کﺎغذ ﺑو .ﺑه همﯿن .ﻟﯿول  .مصوﺎ ف زﯾوﺎ.

ﺑه.ست آمد و کمﺘرﯾن  .یۀ وشنﯽ ( . 58/59صد اﯾوزو)

هﯿد وکسﯿد کلسﯿم (ﺑه وﯾژه  . 10صد) ،کﺎغذهﺎی ﺑﺎ  .یۀ

نﯿز  .ﺑﯿشﺘرﯾن نسوبت مصورف هﯿد وکسوﯿد کلسوﯿم (10

وشنﯽ ﺑسﯿﺎ کمﺘر و ز .ی ﺑه مرات

کمﺘوری .اشوﺘه ﺑﺎشود

ﺑﯿشﺘر مشﺎهده شد

 .صد) مشﺎهده شد (شکل 1؛ یدو  )1ﺑﯿشوﺘرﯾن مﯿوزان

ﺑهطو کلﯽ کﺎهش  .یۀ وشنﯽ و اﻓوزاﯾش ز .ی کﺎغوذ

ز .ی کﺎغذ ( . 9/8صد اﯾزو) و کمﺘرﯾن ز .ی ﺑﺎ اسوﺘفﺎ.ه

ا مﯽتوان ﺑه .و علت .انست :نخست اﯾنکه اﻓوزاﯾش مصورف

از حداقل مصرف هﯿد وکسﯿد کلسﯿم ( . 2صد) ﺑوه.سوت

اﯾجﺎ .پدﯾدۀ ز .شدفﯽ مﯽشوو .کوه

آمد که مقودا آن ﺑراﺑور  . 4/98صود اﯾوزو ﺑوو .اﻓوزاﯾش
مقووﺎ.ﯾر ز .ی نشووﺎن از غﺎﻟ و

ﺑووو.ن پدﯾوودۀ ز .شوودفﯽ

هﯿد وکسﯿد کلسﯿم سب
اﯾن پدﯾده اغل

 .پﺎﯾﺎن مرحلۀ نگﺑری  .صوو ت ویوو.

قلﯿﺎی ﺑﺎقﯽمﺎندۀ زﯾﺎ .ﺑهطو معموو

خ موﯽ.هود؛ .وگ اﯾنکوه

خمﯿرکﺎغذ و مرک ز.اﯾﯽ نوﺎموﻓق  .اﯾون سوطح مصورﻓﯽ

اﻓزاﯾش مصرف هﯿد وکسﯿد کلسﯿم اﻓزونﺑر نقش قلﯿﺎﯾﯿوت .

است آزموون .انکون مﯿوﺎنگﯿن مقوﺎ.ﯾر ز .ی کﺎغوذ ا .

محﯿط واکنش نگﺑوری ،اثور .ﯾگوری ﺑوهعنووان پرکننوده .

چهﺎ فوروه مجوزا قورا .ا.ه اسوت (شوکل ،2یودو )1

کﺎغووذهﺎی سووﺎخﺘه شووده .ا  .و پرکننوودههووﺎ مووﯽتواننوود ﺑوور

ویو .محﯿط قلﯿﺎﯾﯽ ﺑرای نوگﺑوری خمﯿرکﺎغوذ ﺑﺎزﯾوﺎﻓﺘﯽ

وﯾژفﯽهﺎی ظﺎهری کﺎغذ تأثﯿرفذا ﺑﺎشند []20
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جدول  .1تجزیۀ واریانس ویژگیهای نوری خمیرکاغذهای رنگبریشده با درصدهای مختلف هیدروکسید کلسیم
منابع تغیر

مجموع مربعات

درجۀ آزادی

میانگین مربعات

S.O.V

S.S

d.f

M.S

تیمار
خطا
کل

95/0243
0/781
95/8054

تیمار
خطا
کل
تیمار
خطا
کل
تیمار

40/4262
0/88
41/3063
21/7423
0/979
22/7216

درجۀ روشنی
5
12
17
زردی
5
12
17
ماتی
5
12
17

 Fمحاسبه شده

سطح معنیداری

23/756
0/0781

304/12

0/001

10/1065
0/088

114/84

0/001

5/4355
0/0979

55/51

0/001

شکل  .1تأثیر هیدروکسید کلسیم بر درجۀ روشنی خمیرکاغذ بازیافتی رنگبریشده

شکل  .2تأثیر هیدروکسید کلسیم بر زردی خمیرکاغذ بازیافتی رنگبریشده

ازآنجﺎﯾﯽ کوه  .هموۀ تﯿمﺎ هوﺎ از هﯿد وکسوﯿد کلسوﯿم

تجمع زﯾﺎ .اﯾن ذ ات و  .یۀ .ﻟمهشدفﯽ احﺘمﺎﻟﯽ زﯾﺎ .آنهوﺎ

اسﺘفﺎ.ه شده ،ﯾکﯽ از .الﯾل محﺘمل  .کﺎهش  .یۀ وشنﯽ

 .شبکۀ کﺎغذ است هرچه  .یۀ .ﻟمهشدفﯽ ﺑﯿشوﺘر شوو،.

کﺎغذهﺎی سﺎخﺘه شده اﻓزاﯾش مصرف هﯿد وکسوﯿد کلسوﯿم،

عملکر .خواص نو ی نگدانه کمﺘور موﯽشوو .کوه کوﺎهش

تأثیر جایگزینی هیدروکسید سدیم با هیدروکسید کلسیم بر ویژگیهای نوری و فیزیکی ...
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ویه مشﺘرک ذ ه ﺑﺎ هوا ا  .پﯽ .ا  .و  .نﺘﯿجه پخش نو

ویو .اخﺘالف آمﺎ ی معنﯽ .ا ﺑﯿن آنهﺎ  .سوطح اطمﯿنوﺎن

کﺎهش مﯽﯾﺎﺑد [ ]15ﺑﺎ اﻓزاﯾش مصرف هﯿد وکسوﯿد کلسوﯿم

آمﺎ ی  . 99صد ﺑو .و آزمون .انکن مقﺎ.ﯾر مﺎتﯽ کﺎغوذ ا

اثر تجمع و ﺑههمچسبندفﯽ پرکننده ﺑﯿشﺘر مﯽشو .ﺑراسوﺎس

 .چهﺎ فروه مجزا قورا .ا( .شوکل  )3ﺑراسوﺎس نﺘوﺎﯾج

ﺑر سﯽهﺎ وقﺘﯽ ﻓﺎصولۀ ﺑوﯿن سوطح .و ذ ه ﺑوه حودو0/05 .

ﺑﯿشﺘرﯾن مﺎتﯽ ( . 93/54صد اﯾزو) ﺑﺎ اسﺘفﺎ.ه از  . 10صد

مﯿکرون مﯽ سد ،آن .و ذ ه  .وضعﯿت تمﺎس نوو ی قورا

هﯿد وکسﯿد کلسﯿم حﺎصل شود و کمﺘورﯾن موﺎتﯽ (88/52

مﯽفﯿرند و پخش نو از .و سطح مشﺘرک آن .و ذ ۀ .ﯾگور

 .صد اﯾزو) نﯿز ﺑﺎ اسﺘفﺎ.ه از  . 2صد هﯿد وکسﯿد کلسوﯿم

امکﺎنپذﯾر نخواهد ﺑو]21[ .

تعﯿﯿن شد (شکل  ،3یدو  )1مهمترﯾن عﺎمول تأثﯿرفوذا
 .اﻓزاﯾش مﺎتﯽ کﺎغذهﺎﯾﯽ که  .آنهﺎ پرکننده ویوو. .ا ،.

ماتی
نﺘﺎﯾج تجزﯾۀ وا ﯾﺎنس مقﺎ.ﯾر مﺎتﯽ کﺎغذ  .سطوح مخﺘلف
نگ ﺑری خمﯿرکﺎغذ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﯿﺎنگر

هﯿد وکسﯿد کلسﯿم .

اندازۀ ذ ات پرکننده و توراکم آنهﺎسوت [ ]22کوه مویو
اﻓزاﯾش مﺎتﯽ مﯽشو.

شکل  .3تأثیر هیدروکسید کلسیم بر ماتی خمیرکاغذ بازیافتی رنگبریشده

ازآنجﺎﯾﯽ که  .اﯾن تحقﯿق از هﯿد وکسﯿد کلسﯿم ﺑﺎ نقوش

بررسیویژگیهایفیزیکیکاغذ 

پرکننده اسﺘفﺎ.ه شده و اندازۀ مﺘوسوط ذ ات  .هموۀ تﯿمﺎ هوﺎ

ضخامتوحجیمیکاغذ 

ﯾکسﺎن است ،اخﺘالف ﺑهویو.آموده  .مقوﺎ.ﯾر موﺎتﯽ ممکون

ضخﺎمت و حجﯿمﯽ کﺎغذ از وﯾژفﯽهﺎی ﻓﯿزﯾکﯽ مهومانود کوه

اسوت مرﺑووط ﺑوه مصوورف مﺘفوﺎوت هﯿد وکسوﯿد کلسووﯿم .

تأثﯿر چشمگﯿری ﺑر وﯾژفوﯽهوﺎی مقوﺎومﺘﯽ کﺎغوذ .ا نود []1

تﯿمﺎ هﺎی مخﺘلف و تجمع ذ ات ضومن .ﻟموهشودفﯽ ﺑﺎشود

همووﺎنطووو کووه  .یوودو  2و شووکلهووﺎی  4و  5مشووﺎهده

[ ]22ﺑﺎ اﻓزاﯾش تجموع . .ﻟموهشودفﯽ ،موﺎتﯽ نﯿوز اﻓوزاﯾش

مﯽشو ،.اﻓزاﯾش مصرف هﯿد وکسﯿد کلسﯿم توأثﯿر معنوﯽ.ا ی

و پخوش نوو موﯽانجﺎمود علوت

ﺑر مقﺎ.ﯾر ضخﺎمت و حجﯿمﯽ نشﺎن .ا.ه است آزموون .انکون

.ﯾگر اﻓزاﯾش نسبﯽ مﺎتﯽ کﺎغذ ا مﯽتوان ظرﻓﯿت تبﺎ .ﯾوونﯽ

اﯾن مقﺎ.ﯾر ا  .پنج فروه مجوزا قورا .ا ،.ﺑوهطوو ی کوه ﺑوﺎ

اﻟﯿﺎف سلوﻟزی ﺑﺎ هﯿد وکسﯿد کلسﯿم .انسوت کوه اﯾون تبوﺎ.

مصوورف  . 2صوود هﯿد وکسووﯿد کلسووﯿم ،حووداکثر ضووخﺎمت

کﺎهش واکشﯿدفﯽ اﻟﯿﺎف موﯽشوو .و .

( 144/132مﯿکرومﺘوور) و  .نﺘﯿجووه حووداکثر حجﯿمووﯽ کﺎغووذ

مﯽﯾﺎﺑد که ﺑه اﻓزاﯾش پرا

ﯾونﯽ تﺎ حدی موی

نهﺎﯾت مقﺎ.ﯾر مﺎتﯽ اﻓزاﯾش مﯽﯾﺎﺑد

( 2/22سﺎنﺘﯽمﺘر مکع

ﺑر فرگ) ﺑه.ست آمد
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کوﺎهش ضووخﺎمت کﺎغووذهﺎ (کووﺎهش حجﯿمووﯽ)  .اثوور

تویه ﺑه اﯾنکه .انسﯿﺘه ﺑر همۀ وﯾژفﯽهوﺎی کﺎغوذ توﻟﯿودی

اﻓزاﯾش مصرف هﯿد وکسﯿد کلسﯿم ا مﯽتوان ﺑوه اﻓوزاﯾش

مﯽتواند تأثﯿرفذا ﺑﺎشد ،ﺑﺎ اﻓوزاﯾش مصورف هﯿد وکسوﯿد

قلﯿﺎﯾﯿت محﯿط واکنش نگﺑری و تأثﯿر آن ﺑور واکشوﯿدفﯽ

کلسﯿم ،ضخﺎمت کﺎغذ و  .نﺘﯿجه حجﯿموﯽ کﺎغوذ کوﺎهش

نسبﯽ اﻟﯿﺎف و اﻓزاﯾش سوطح اتصوﺎ ﺑوﯿن اﻟﯿوﺎف (کوﺎهش

ﯾﺎﻓووت از اﯾوون و مووﯽتوووان انﺘظووﺎ .اشووت کووه کﺎغووذهﺎی

ﻓﺎصلۀ عموو.ی ﺑوﯿن .و سوطح کﺎغوذ و کوﺎهش حجﯿموﯽ

سﺎخﺘهشده از مقﺎ.ﯾر ﺑﯿشﺘر هﯿد وکسﯿد کلسﯿم مصورﻓﯽ .

کﺎغذ) و همچنﯿن ﺑه اثر پرکنندۀ هﯿد وکسﯿد کلسﯿم نسوبت
.ا .که نسبت .انسﯿﺘۀ پرکننده ﺑﯿش از اﻟﯿﺎف است [ ]15ﺑوﺎ

نگﺑری ﺑﺎ پراکسوﯿد هﯿود ونن از وﯾژفوﯽهوﺎی مقوﺎومﺘﯽ
خوﺑﯽ ﺑرخو .ا ﺑﺎشند 

جدول  .2تجزیۀ واریانس ضخامت و حجیمی خمیرکاغذهای رنگبری شده با درصدهای مختلف هیدروکسید کلسیم
منابع تغیر

مجموع مربعات

درجۀ آزادی

S.O.V

S.S

d.f

تیمار
خطا
کل

306/0835
0/6624
306/7459

تیمار
خطا
کل

0/0717
0/0018
0/7357

ضخامت
5
12
17
حجیمی
5
12
17

میانگین
مربعات

 Fمحاسبهشده

سطح معنیداری

M.S

76/5208
0/662

115/09

0/001

0/0179
0/0001

96/04

0/001

شکل  .4تأثیر هیدروکسید کلسیم بر ضخامت خمیرکاغذ بازیافتی رنگبریشده

شکل  .5تأثیر هیدروکسید کلسیم بر حجیمی خمیرکاغذ بازیافتی رنگبریشده

تأثیر جایگزینی هیدروکسید سدیم با هیدروکسید کلسیم بر ویژگیهای نوری و فیزیکی ...

خمﯿرکﺎغوذ ا مووﯽ توووان ﺑووه نقووش قلﯿﺎﯾﯿووت اﯾوون مووﺎ.ه و

درجۀروانیخمیرکاغذ 
 .یۀ وانﯽ خمﯿرکﺎغذ شﺎخصﯽ از ظرﻓﯿوت خوروج آ
از خمﯿرکﺎغذ و همچنﯿن یذ

و نگهودا ی آ

توسوط

اﻟﯿﺎف است و از نظور ﻓوراو ی و پوﺎالﯾشپوذﯾری اﻟﯿوﺎف
خمﯿرکﺎغذ وﯾژفﯽ مهمﯽ محسو

موﯽ شوو ]20[ .ﺑورای

سﯿدن ﺑه  .یۀ وانوﯽ مطلوو

کوه خمﯿرکﺎغوذ ﺑﺘوانود

یذ

و نگهدا ی آ
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مطلوﺑﯽ .اشﺘه ﺑﺎشد خمﯿرکﺎغوذ ا

پﺎالﯾش ﯾﺎ از موا .اﻓزو.نﯽ مخﺘلف اسﺘفﺎ.ه مﯽ کنند []20
نﺘﺎﯾج ا زﯾﺎﺑﯽ تأثﯿر سطوح مخﺘلف مصورف هﯿد وکسوﯿد
کلسﯿم  .سﯿسﺘم نگﺑری ﺑﺎ پراکسﯿد هﯿد ونن نشﺎن .ا.
که ﺑﺎ اﻓزاﯾش مصرف هﯿد وکسﯿد کلسوﯿم . ،یوۀ وانوﯽ
خمﯿرکﺎغذ نﯿز ﺑه طوو نسوبﯽ اﻓوزاﯾش ﯾﺎﻓوت (شوکل )6
اﻓووزاﯾش نسووبﯽ  .یووۀ وانووﯽ ﯾووﺎ کووﺎهش یووذ

آ

همچنﯿن خﺎصﯿت پرکنندف ﯽ آن نسبت .ا .زموﺎنﯽ کوه از
پرکننده  .سﺎخت کﺎغذ اسﺘفﺎ.ه شو ،.اندازۀ ذ ات آن .
یذ

آ

تأثﯿرفذا است و ازآنجﺎ که  .اﯾن تحقﯿق نوع

مﺎ.ه ثﺎﺑت ﺑو.ه اسوت ،تنهوﺎ تفوﺎوت  .مﯿوزان ﯾوﺎ تعودا.
.ﻟمه شدفﯽ پرکننده مﯽ توان چشمگﯿر ﺑﺎشد ،ﺑهطو ی کوه
ﺑﺎ اﻓزاﯾش مصرف هﯿد وکسﯿد کلسﯿم اﯾن .ﻟمهشدفﯽهوﺎ
آ

اﻓزاﯾش مﯽﯾﺎﺑد و .ﻟﯿول کوﺎهش یوذ

خمﯿرکﺎغوذ،

حﺎﻟت قرا فﯿوری اﯾون .ﻟموهشودفﯽهوﺎ  .سوطح کﺎغوذ
.ست سﺎز سﺎخﺘه شده است  .زمﺎن پرس کﺎغوذ ،ﺑخوش
عمدۀ ذ ات پرکننده (هﯿد وکسﯿد کلسﯿم)  .زﯾور کﺎغوذ
و قرا مﯽفﯿر .و

ته نشست شده و ﺑخشﯽ از آنهﺎ هم .
ﻓشر.ه مﯽشو.

شکل  .6تأثیر هیدروکسید کلسیم بر درجۀ روانی خمیرکاغذ بازیافتی رنگبریشده

تشکﯿل .ﻟمههﺎی پرکننده  .سوطح کﺎغوذ .سوتسوﺎز

ا تشکﯿل مﯽ.هند [ . ]15اﯾن پژوهش ﺑهنظر مﯽ سد که

تأثﯿر کمﯽ ﺑر اتصﺎ ﺑﯿن اﻟﯿﺎف .ا  .و از اﯾن و مقﺎومت ﺑوه

ﺑخش عمدۀ .ﻟمههﺎ ﻓضوﺎی خوﺎﻟﯽ ﺑوﯿن اﻟﯿوﺎف ا پوشوش

کشش کﺎغذ چندان تحت تأثﯿر آنهﺎ قورا نموﯽفﯿور]15[ .

.ا.ند و ﺑﺎ پوشش اﯾون ﻓضوﺎهﺎ یوذ

اﻟﯿوﺎف کوﺎهش

اﯾن ذ ات  .طﯽ پرس کﺎغوذ ﺑوهطوو مکور از منوﺎطق و

ﯾﺎﻓت  .مجموع مقﺎ.ﯾر ﺑﯿشﺘر هﯿد وکسﯿد کلسﯿم مصرﻓﯽ

منﺎﻓذ مخﺘلف کﺎغذ یﺎﺑهیﺎ شده و  .سوطوح ﺑوﯿن اﻟﯿوﺎف

( . 10صوود) ،حووداکثر مقوودا  .یووۀ وانووﯽ خمﯿرکﺎغووذ

وی سطح کﺎغذ .ستسﺎز ﺑه شکل .ﻟمه مسﺘقر مﯽشووند

( )490ml, CSFا نﺘﯿجه .ا .که  .مقﺎﯾسه ﺑﺎ نمونۀ شوﺎهد

ﺑﺎ اعمﺎ ﻓشﺎ  .ﺑخش پرس ،اﯾن .ﻟمه هوﺎ ﺑﯿشوﺘر ﻓشور.ه
شده و ﺑهصو ت تغﯿﯿر شکلﯾﺎﻓﺘه و هموا  1الﯾۀ ﯾکنوواخﺘﯽ

1. Flattened

آ

حدو . 15 .صد  .یۀ وانﯽ ﺑﯿشﺘری .ا .

نتیجهگیری 

اﯾن تحقﯿق ﺑﺎ هدف ﺑر سﯽ اسﺘفﺎ.ه از هﯿد وکسﯿد کلسوﯿم
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ﺑووهیووﺎی هﯿد وکسووﯿد سوودﯾم (مووﺎ.ۀ قلﯿووﺎﯾﯽ مﺘووداو .

کلسﯿم ،حجﯿمﯽ کﺎغذ نﯿز وند کﺎهشﯽ نشﺎن .ا.؛ ﺑهطو ی

نگ ﺑری ﺑﺎ پراکسﯿد هﯿود ونن) و تعﯿوﯿن مقودا مصورف

که کمﺘرﯾن مقدا مصرف هﯿد وکسﯿد کلسوﯿم ( . 2صود)

نگﺑری ﺑﺎ پراکسﯿد هﯿود ونن انجوﺎگ فرﻓوت

.ا ای ﺑﯿشووﺘرﯾن مﯿووزان حجﯿمووﯽ ﺑووو .و کمﺘوورﯾن مﯿووزان

نﺘﺎﯾج نشﺎن .ا .که هﯿد وکسﯿد کلسﯿم مﯽتوانود یوﺎﯾگزﯾن

حجﯿمﯽ نﯿز  .ﺑﯿشﺘرﯾن سطح مصرف هﯿد وکسﯿد کلسوﯿم

نوگﺑوری خمﯿرکﺎغوذ

( . 10صد) .ﯾده شد کﺎهش حجﯿمﯽ کﺎغذهﺎ ﺑوه .انسوﯿﺘۀ

ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﯽ (مخلوط خمﯿرکﺎغذ وزنﺎمه و مجله ﺑﺎطله) ﺑﺎشود

پرکننده ﺑﺎ تویه ﺑه نقش هﯿد وکسﯿد کلسﯿم مرﺑوط اسوت

ﺑهطو ی که ﺑﺎ مصرف  2تﺎ  . 4صد از اﯾن مﺎ.ه (تﯿمﺎ هﺎی

از طرف .ﯾگر نﺘﺎﯾج مقﺎﯾسۀ مقﺎ.ﯾر  .یۀ وانﯽ خمﯿرکﺎغذ

آزمﺎﯾشﯽ  C1و  )C2مﯽتوان ﺑه ﺑﯿشﺘرﯾن  .یوۀ وشونﯽ .

 .سطوح مخﺘلف هﯿد وکسﯿد کلسﯿم ﺑﯿﺎنگر آن است کوه

مقﺎﯾسه ﺑﺎ .ﯾگر تﯿمﺎ هﺎ .ست ﯾﺎﻓت و  .یۀ وشنﯽ معﺎ.

و

ﺑهﯿنۀ آن .

منﺎسبﯽ ﺑرای هﯿد وکسﯿد سدﯾم .

ﺑﺎ اﻓزاﯾش مصورف هﯿد وکسوﯿد کلسوﯿم ،مقودا یوذ

خمﯿرکﺎغووذ کووﺎهش ﯾﺎﻓووت اﻓووزاﯾش نسووبﯽ

و مشﺎﺑه ﺑﺎ نمونوۀ شوﺎهد (سﯿسوﺘم نوگﺑوری مﺘوداو ﺑوﺎ

نگهوودا ی آ

پراکسﯿد هﯿد ونن  .حضو هﯿد وکسﯿد سودﯾم) حﺎصول

 .یۀ وانﯽ ﯾﺎ کﺎهش یذ

شد .ﺑﺎ اﻓزاﯾش مصرف هﯿد وکسﯿد کلسوﯿم ﺑوه ﺑوﯿش از 4

توأثﯿر قلﯿﺎﯾﯿوت هﯿد وکسوﯿد کلسوﯿم و همچنوﯿن خﺎصوﯿت

 .صد (ﺑهوﯾژه  . 10صد) . ،یۀ وشنﯽ کﺎغذهﺎی حﺎصل

پرکنندفﯽ آن نسبت .ا .ازآنجﺎ که  .اﯾن تحقﯿق نوع مﺎ.ه

کﺎهش ﯾﺎﻓوت همچنوﯿن  . .صودهﺎی مخﺘلوف مصورف

ثﺎﺑت ﺑو.ه است ،تنهﺎ تفﺎوت  .مقدا تجمع ذ ات پرکننده

هﯿد وکسﯿد کلسوﯿم ،توأثﯿر اﯾون موﺎ.ه ﺑور ضوخﺎمت کﺎغوذ

. .ﻟمه شدفﯽ مﯽتواند شﺎﯾﺎن مالحظه ﺑﺎشد ،ﺑه طو ی کوه

مﺘفﺎوت ﺑو.؛ ﺑهطو ی که ﺑﺎ مصرف  . 2صد هﯿد وکسوﯿد

ﺑﺎ اﻓزاﯾش مصورف هﯿد وکسوﯿد کلسوﯿم. ،ﻟموهشودفﯽهوﺎ

کلسﯿم ﯾﺎ تﯿمﺎ آزمﺎﯾشﯽ  C2ﺑﯿشﺘرﯾن ضخﺎمت و ﺑﺎ مصرف

اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓت و .ﻟﯿل کﺎهش یذ

خمﯿرکﺎغذ ،حﺎﻟوت

حداکثر سطح هﯿد وکسﯿد کلسوﯿم ( . 10صود) ﯾوﺎ تﯿموﺎ

قرا فﯿری اﯾن .ﻟمهشدفﯽهوﺎ  .سوطح کﺎغوذ .سوتسوﺎز

آزمﺎﯾشﯽ  C5کمﺘرﯾن ضخﺎمت ﺑه.سوت آمود علوت نﺘوﺎﯾج

سﺎخﺘه شوده ﺑوو . .مجمووع ﺑراسوﺎس نﺘوﺎﯾج کلوﯽ اﯾون

مﺘفووﺎوت حﺎصوول از مصوورف هﯿد وکسووﯿد کلسووﯿم .

پژوهش موﯽتووان ففوت اسوﺘفﺎ.ه از هﯿد وکسوﯿد کلسوﯿم

 .صدهﺎی مخﺘلف ا اﯾنفونه مﯽتوان ﺑﯿﺎن کور .کوه موﺎ.ۀ

ﺑهعنووان عﺎمول قلﯿوﺎﯾﯽ یوﺎﯾگزﯾن هﯿد وکسوﯿد سودﯾم .

آ

خمﯿرکﺎغذ ا مﯽتوان ﺑوه

آ

هﯿد وکسﯿد کلسﯿم اﻓزونﺑر عﺎمل قلﯿﺎﯾﯿوت اثور پرکننوده ا

نگﺑری ﺑﺎ پراکسﯿد هﯿد ونن مﯽتوانود نﺘوﺎﯾج مطلووﺑﯽ از

هم  .کﺎغذهﺎی سﺎخﺘهشده .ا  .ازآنجﺎ که .انسوﯿﺘۀ مووا.

نظر وﯾژفﯽهﺎی نو ی و ﻓﯿزﯾکﯽ کﺎغذ حﺎصل  .نگﺑری

پرکننووده ﺑﯿشووﺘر از اﻟﯿووﺎف اسووت ،ﺑووﺎ اﻓووزاﯾش مصوورف

خمﯿرکﺎغذهﺎی ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﯽ .اشﺘه ﺑﺎشد همچنﯿن ﺑهﺘرﯾن مقدا
نوگﺑوری خمﯿرکﺎغوذهﺎی

هﯿد وکسﯿد کلسﯿم ضخﺎمت کﺎهش ﯾﺎﻓت و .انسﯿﺘۀ کﺎغوذ

مصرف هﯿد وکسﯿد کلسﯿم .

ﺑه.ﻟﯿل اﯾجﺎ .نقوش پرکننودفﯽ اﯾون موﺎ.ه  .شوبکه کﺎغوذ

ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﯽ  .محدو.ۀ  . 2-4صد توصﯿه مﯽشو .و اسوﺘفﺎ.ۀ

اﻓزاﯾش پﯿدا کر .همچنﯿن ﺑﺎ اﻓزاﯾش مصورف هﯿد وکسوﯿد

ﺑﯿش از آن ﺑه اﻓت  .یۀ وشنﯽ کﺎغذ منجر خواهد شد
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ABSTRACT
Today, use of recycled fiber is currently an important lignocellulosic source for paper production. In
conventional (chemical) deinking and bleaching processes, sodium hydroxide (NaOH) and hydrogen
peroxide (H2O2) are commonly used as the active alkali and bleaching agent, respectively. In this
research, the recycled waste papers (70% ONP/30% OMG) were repulped by conventional method
and deinked by combined washing and flotation processes. The prepared pulps were bleached with a
conventional bleaching using calcium hydroxide (Ca(OH)2), as a substitute for NaOH, at different
levels of 2 (C1), 4 (C2), 6 (C3), 8 (C4), and 10% (C5). In addition to determining its optimal amount of
consumption, its performance in H2O2 bleaching compared to NaOH was evaluated. Conventional
bleaching with H2O2 was also performed separately in the presence of NaOH, as a basis agent (control
sample), and the optical and physical properties of standard handsheets (60 gm-2) were evaluated. The
results of using Ca(OH)2 in place of NaOH in recycled pulp bleaching showed that its usage was
desirable in terms of brightness value and similar physical properties, compared to those of
conventional H2O2 bleaching system, while improving the performance of the bleaching process in the
presence of NaOH. In general, experimental runs of C1 and C2 showed the highest degree of
brightness, thickness (caliper), and bulk, but with increasing the usage of Ca(OH) 2 to more than 4%,
the papers with weaker optical and physical properties achieved. Pulp freeness (drainage) value was
also enhanced to 490 (ml, CSF) with increasing Ca(OH)2 usage in H2O2 bleaching. Totally, optimal
level of Ca(OH)2 use in the range of 2-4% was recommended in H2O2 bleaching.
Keywords: Waste paper deinking, Peroxide bleaching, Sodium hydroxide, Calcium hydroxide,
Optical properties, Physical properties.
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