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رنگبري دو مرحلهاي خميركاغذ مركبزدايي شده با ديتيونيت سديم و پروكسيد هيدروژن
4

حمیدرضا مهری ایرائی ،1علی قاسمیان ،2حسین رسالتی* ،3محمدهادی آریائیمنفرد
2

و احمدرضا سرائیان

2

1دانشجوی مقطع دکتری صنایع خمیر و کاغذ ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،دانشیار گروه صنایع خمیر و
کاغذ ،دانشکده مهندسی چوب و کاغذ ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان3 ،استاد دانشکده منابع طبیعی،
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری4 ،استادیار گروه صنایع خمیر و کاغذ ،دانشکده مهندسی چوب و کاغذ،
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
تاریخ دریافت33/11/14 :؛ تاریخ پذیرش34/34/33 :

چكیده

2

سابقه و هدف :استفاده بهینه از کاغذهای باطله و بهبود کیفیت آنها همواره یکی از اهداف در صنایع
خمیر و کاغذ بوده است .این تحقیق با هدف بررسی کیفیت خمیر مخلوط کاغذهای روزنامه و مجله
بازیافتی مرکبزدایی شده ،پس از رنگبری دومرحلهای با دیتیونیت سدیم ( )Yو پروکسید هیدروژن
( )Pانجام گردید.
مواد و روشها :رنگبری مرحله اول با استفاده از  1درصد پروکسید هیدروژن و رنگبری مرحله دوم با
استفاده از  3/5و  3/55درصد دیتیونیت و پروکسید هیدروژن در زمانهای  33 ،03و  123دقیقه انجام
شد.
یافتهها :نتایج نشان داد که با افزایش درصد مصرف پروکسید هیدروژن در مرحله دوم توالی رنگبری
 ،PPمیزان کاهش حجیمی ،ماتی و افزایش میزان ویژگیهای مقاومتی معنیدار نبوده ولی افزایش در
میزان درجه روشنی و بار  CODپساب معنیدار میباشد .همچنین افزایش زمان رنگبری در مرحله
دوم توالی پراکسید هیدروژن -پراکسید هیدروژن ( )PPسبب کاهش معنیدار در حجیمی و ماتی و
*مسئول مکاتبهhadiaryaie@gmail.com :
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افزایش بار  CODپساب ،درجه روشنی و ویژگیهای مقاومتی شده است .با افزایش زمان رنگبری در
مرحله دوم توالی رنگبری پروکسید هیدروژن -دیتیونیت سدیم ( ،)PYمیزان کاهش حجیمی و ماتی
و افزایش میزان ویژگیهای مقاومتی و درجه روشنی معنیدار نبوده ،اما با افزایش درصد ماده رنگبر،
تنها افزایش میزان درجه روشنی معنیدار بوده است .همچنین با توجه به نتایج ،با افزایش درصد ماده
رنگبر در مرحله دوم توالی رنگبری پروکسید هیدروژن -دیتیونیت سدیم ( )PYمیزان افزایش بار
 CODپساب معنیدار نبوده ولی با افزایش زمان رنگبری در مرحله دوم این توالی ،میزان افزایش بار
 CODپساب معنیدار بوده است.
نتیجهگیری :با توجه به نتایج ،مقدار  CODپساب ،درجه روشنی و ویژگیهای مقاومتی توالیهای PP

بیشتر از  PYبوده در حالیکه میزان حجیمی و ماتی آن کمتر از توالی  PYمیباشد.
واژههای كلیدی :خمیرکاغذ مرکبزدایی شده ،رنگبری دو مرحلهای ،پروکسید هیدروژن ،دیتیونیت
سدیم ،اکسیژن خواهی شیمیایی
مقدمه
امروزه بهدلیل کاهش روزافزون منابع جنگلی در سطح دنیا و افزایش فشارهای زیستمحیطی،
استفاده از الیاف بازیافتی به بخش ثابتی از ماده اولیه برای تولید محصوالت تبدیل شده است ( 5و
 .)11کاغذ روزنامه و مجله باطله قسمت عمدهای از کاغذهای باطله کشور را تشکیل میدهد که
میتوان با بازیافت آن عالوهبر جلوگیری از ورود حجم قابل مالحظهای از ضایعات دفعی به
محیطزیست ،قسمت عمدهای از ماده اولیه موردنیاز برای تولید را تأمین نمود ( 15 ،3 ،2و  .)13درجه
روشنی خمیرکاغذ مرکبزدایی شده حاصل از این نوع کاغذها عموماً کمتر از درجه روشنی موردنیاز
برای کاغذ چاپ و تحریر بوده و نیاز به رنگبری دارند .ماده اولیه برای تولید کاغذ روزنامه و مجله
خمیرکاغذ مکانیکی و شیمیایی -مکانیکی بوده و برای رنگبری آنها از عوامل رنگبر با حفظ لیگنین

1

استفاده میشود .متداولترین عوامل رنگبر مورد استفاده برای رنگبری خمیرکاغذهای مکانیکی و
شیمیایی -مکانیکی پروکسید هیدروژن و دیتیونیت سدیم میباشد که با توجه به درجهروشنی مورد
نیاز ،در یك یا دو مرحله تحت رنگبری قرار میگیرند ( 3 ،0و  .)12یون فعال رنگبر در رنگبری
پروکسید هیدروژن و دیتیونیت سدیم بهترتیب یون پرهیدروکسیل ( ،)HOOو یونهای بیسولفیت
1- Lignin-preserving bleaching
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 و،) که بهترتیب با اکسایش و تخریب1 ) بوده (جدولSO2·−( ) و رادیکال دیاکسید گوگردHSO3(
 درجه،)1 کاهش و تغییر گروههای رنگبر موجود در ساختار لیگنین به گروههای بیرنگ (شکل
.)23  و14 ،12 ،0( روشنی خمیرکاغذ را افزایش میدهند
.)11  و6(  واكنشهای شیمیایي در رنگبری با پروكسید هیدروژن و دیتیونیت سدیم-1 جدول
Table 1. Chemical reactions in the Hydrogen Peroxide and sodium Dithionite bleaching (6 and 12).

واکنشهای شیمیایی در رنگبری با دیتیونیت سدیم

واکنشهای شیمیایی در رنگبری با پروکسید هیدروژن

(Chemical reactions in the sodium Dithionite
bleaching)
S2O42− 2SO2·−
S2O42− + 2H2O  2HSO3 + 2H+ 2e−

(Chemical reactions in the Hydrogen Peroxide
bleaching)
H2O2 + OH HOO + H2O

SO22−2SO2·−

2+

H2O2 + HOO HO• + O2• + H2O
H2O2 + M+2 ↔ M +3 + OH- + OH
H2O2 + M+3 ↔ M+2 + H• + OOH•

SO
SO2 H2O + HSO3− + H+

OOH• ↔ O2 (g) + H•
OOH• + H2O ↔ O2−• + H3O+

 در رنگبری با پروكسید هیدروژن و، تخریب و تغییر گروههای رنگساز لیگنین به ساختارهای بيرنگ-1 شكل
.)12  و11 ،11 ،6( دیتیونیت سدیم
Figure 1. Change and degradation of lignin chromophore groups to unchromophore structure, in the
the Hydrogen Peroxide and Sodium Dithionite bleaching (6, 12, 14 and 20).
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خمیرکاغذهای مرکبزدایی شده دارای طیف وسیعی بوده و برای ساخت کاغذ روزنامه با درجات
پایین ،خمیرکاغذ مرکبزدایی شده را با یك مرحله و برای ساخت کاغذ روزنامه با درجات باال،
خمیرکاغذ مرکبزدایی شده را با استفاده از پروکسید هیدروژن و دیتیونیت سدیم در دو مرحله
رنگبری میکنند ( .)0مطالعات انجام شده نشان داده است که خواص نوری و مکانیکی مخلوط
کاغذهای باطله رنگبری شده با پروکسید هیدروژن در مقایسه با رنگبری جداگانه آنها بهتر بوده و
دلیلی برای دستهبندی و رنگبری جداگانه هر یك از انواع کاغذ باطله وجود ندارد ( 0و  .)23رنگبری
مخلوط خمیرکاغذ مرکبزدایی شده روزنامه و مجله با استفاده از رنگبری یكمرحلهای با فرمامیدین
سولفینیك اسید ( ،)FASدیتیونیت سدیم ( )Yو پروکسید هیدروژن ( ،)Pو رنگبری دو مرحلهای با
پروکسید هیدروژن و دیتیونیت سدیم ( )PYنشان داده است که خمیرکاغذهای حاصل از رنگبری با
 Pو  PYاز درجه روشنی بیشتری برخوردار هستند ،اما درجه روشنی خمیرکاغذهای حاصل از  Yو
 FASبرای تولید روزنامه مناسب گزارش شده است ( .)10رنگبری یك مرحلهای ( )Pو دو مرحلهای
( PPو  )PYخمیرکاغذ  1CTMPکاج بالزام 2با دیتیونیت سدیم ( )Yو پروکسید هیدروژن ( )Pنشان
داده است که درجه روشنی خمیرکاغذ رنگبری شده با فرآیند دو مرحلهای بیشتر از یك مرحلهای
بودهو درجه روشنی خمیرکاغذهای حاصل از  PYتقریباً معادل با  PPبوده است .تحقیقات انجام شده
همچنین بیانگر این موضوع بودهاند که هزینه رنگبری توسط رنگبری دومرحلهای با  PYکمتر از PP
3

میباشد ( .)8دانیالت و لِداك ( ،)1335تأثیررنگبری یك مرحلهای و دو مرحلهای خمیرکاغذ TMP

کاج بالزام با فرمامیدین سولفینیك اسید ( ،)FASبوروهیدرید سدیم ،دیتیونیت سدیم ( )Yو پروکسید
هیدروژن ( ) Pرا مورد بررسی قرار دادند .نتایج نشان داد که درجه روشنی خمیرکاغذ رنگبری شده با 1
درصد پروکسید هیدروژن و دیتیونیت سدیم در مقایسه با دیگر تیمارهای رنگبری یك مرحلهای ،از
درجه روشنی بیشتری برخوردار بودهاند .همچنین در بین رنگبریهای دو مرحلهای انجام شده ،درجه
روشنی خمیرکاغذهای حاصل از تیمارهایی که مرحله اول آن با پروکسید هیدروژن انجام شده است،
از تیمارهای دیگر بیشتر بوده و تقریباً معادل هم گزارش شده است (.)5

1- ChemithermomechanicalPulp
2- Abiesbalsamea
3- Daneault and Leduc
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هدف از انجام این تحقیق بررسی مقایسهای تأثیر سطوح مختلف مصرف پروکسید هیدروژن و
دیتیونیت سدیم و همچنین زمان رنگبری در مرحله دوم توالیهای رنگبری ،بر مشخصات فنی
خمیرکاغذهای مخلوط روزنامه و مجله مرکبزدایی شده (پس از شناورسازی) ،میزان پروکسید
باقیمانده و میزان بار اکسیژنخواهی شیمیایی ( )1CODپساب رنگبری میباشد.
مواد و روشها
تهیه كاغذ بازیافتي و تیمار شیمیایي :کاغذهای باطله مورد استفاده در این تحقیق ،کاغذهای روزنامه
و مجله باطله تازه چاپ شده بهترتیب با نسبت  33و  53درصد بود .خمیرکاغذ بازیافتی هر کدام
بهطور جداگانه با درصد خشکی  5درصد تهیه شده و به مدت یك ساعت داخل حمام آب گرم با
دمای  03درجه سانتیگراد قرار گرفتند ( .)4سپس نمونههای خمیرکاغذ به همراه  3/2درصد پلی
سوربات  83براساس وزن خشك خمیرکاغذ ( 3 ،2و  ،)4در داخل دستگاه پراکندهساز (ساخت شرکت
 PTIدر دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان) با  25333دور به خمیرکاغذ تبدیل شدند .با
تنظیم درصد خشکی خمیرکاغذ به  8درصد ،هر یك از نمونهها به حمام آب گرم با دمای  53درجه
سانتیگراد منتقل و طی  23دقیقه با مواد شیمیایی هیدروکسید سدیم ( 1درصد) ،پروکسید هیدروژن (1
درصد) ،سیلیکات سدیم ( 2درصد) و  3/3( 2DTPAدرصد) تیمار شیمیایی شدند ( 0 ،4 ،3 ،2و .)15
مركبزدایي با شناورسازی :مرکبزدایی خمیرکاغذهای بازیافتی با استفاده از روش سلول
شناورسازی و با استفاده از دستگاه مورد استفاده توسط آریائی منفرد و همکاران ( )2313انجام شد
( .)4شناورسازی خمیرکاغذها تحت شرایط درصدخشکی  3/5درصد ،دمای معمولی اتاق ،مدت زمان
 23دقیقه همراه با افزودن  3/33درصد کلرید کلسیم در دستگاه شناورسازی با ظرفیت  23لیتر و
سرعت جریان حدود  0لیتر هوا دردقیقه در محدوده  pH 8-3انجام شد (شکل .)2

1- Chemical oxygen demand
2- Diethylenetriaminepentaacetic acid

141

نشریه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل جلد ( ،)19شماره (2931 )1

شكل  -1تصویر دستگاه شناورسازی برای جداسازی ذرات مركب.
Figure 2. Image flotation device for separating ink particles.

رنگبری خمیركاغذ مركبزدایي شده :پس از مرکبزدایی مخلوط خمیرکاغذهای روزنامه و مجله
باطله ،رنگبری مرحله اول با استفاده از  1درصد پروکسید هیدروژن بهمدت  33دقیقه و در ادامه
رنگبری مرحله دوم با استفاده از  3/5و  3/55درصد پروکسید هیدروژن و دیدتیونیت سدیم ،بهمدت
 33 ،03و  123دقیقه انجام شد ( 0و  .)23در پایان مراحل رنگبری پس از تنظیم  pHدر حدود 5-0
(به دلیل باال بودن  pHدر پایان مرحله رنگبری با پروکسید هیدروژن ،تنها  pHخمیرکاغذهای رنگبری
شده با پروکسید هیدروژن با استفاده از اسید سولفوریك  3/1نرمال به حدود  5-0رسانده شد)،
خمیرکاغذها بهوسیله آب مقطر شست و شو داده شده و طبق استاندارد  T248 sp -33آئیننامه تاپی
( )1TAPPIتا درجه روانی حدود  333 ml CSFپاالیش و از آنها کاغذ دستساز آزمایشگاهی (gm-

 )032ساخته شد .پساب حاصل از شستشو نیز بهمنظور اندازهگیری مقدار بار اکسیژنخواهی شیمیایی
پساب (پس از صاف نمودن روی الك با مش  ،)333در قوطی پالستیکی قرار داده شدند .عوامل و
شرایط ثابت و متغیر مورد استفاده برای رنگبری در جدول زیر آورده شده است.
اندازهگیری اكسیژن خواهي شیمیایي پساب رنگبری :بار  CODپساب بهعنوان یکی از شاخصهای
مهم پساب مطابق با دستورالعمل شماره  0303آئیننامه ایزو ( )2ISOاندازهگیری شد .در این مورد
اندازهگیری شاخص  CODبا استفاده از پساب حاصل از شستشو بعد از عبور از صافی انجام شد.
بهطوری که آب زیر صافی جمعآوری و در بطریهای پالستیکی قرار داده شدند ،سپس طبق استاندارد
اشاره شده ،نمونههای مشخص تهیه و میزان  CODآنها تعیین شد.

1- Technical Association of Pulp and Paper Industry
2- International Organization for Standardization
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جدول  -1مواد شیمیایي و شرایط مورد استفاده در مراحل مختلف رنگبری.
Table 2. Chemicals and conditions used in the various stages of bleaching.
رنگبری با دیتیونیت سدیم
رنگبری با پروکسید هیدرژن
رنگبری با پروکسید هیدرژن در
عوامل و شرایط

مرحله اول (شاهد)

در مرحله دوم

در مرحله دوم

)(Factors and conditions

(Bleaching with
Hydrogen Peroxide in the
))first stage (control

(Bleaching with
Hydrogen Peroxide in
)the second stage

(Bleaching with
sodium Dithionite in
)the second stage

0.37

0.23

-

0.5 and 0.75

-

سیلیکات سدیم

3

3

)(Sodium silicate
DTPA

-

0.3

0.3

0.3

-

-

0.5 and 0.75

-

-

8

8

4

70

70

70

90

60, 90 and 120

60, 90 and 120

-

-

6

9.8-10.5

9.8-10.5

-

هیدروکسید سدیم
)(sodium hydroxide

پراکسید هیدروژن

1

)(Hydrogen Peroxide

دیتیونیت سدیم
)(Sodiumdithionite

اسید سولفوریك
)(Sulfuricacid

درصد خشکی
)( (Consistencyدرصد)
درجه حرارت

°

)) C( (Temperature
زمان
)Minute( time
 pHاولیه
( )Initial pH
 pHنهایی
()pH final
وزن خشك نمونه
(Dry weight of the
))sample (g

30

30

به مقدار الزم
)(The needed amount

30

اندازهگیری پروكسید هیدروژن باقيمانده 1در پساب رنگبری :در پایان رنگبری پس از صاف نمودن
مایع رنگبری بر روی الك با مش  25 ،333میلیلیتر ،مایع صافی را توسط پیپت حبابدار در یك ارلن
 253میلیلیتری ریخته و ارلن بر روی همزن الکتریکی قرار داده شد .سپس بهترتیب  13میلیلیتر اسید

1- Residual peroxide
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سولفوریك  25درصد 5 ،میلیلیتر یدید پتاسیم  13درصد و سه قطره مولیبدات آمونیوم اشباع شده بر
روی آن ریخته و سپس آنقدر به مایع داخل ارلن تیوسولفات سدیم  3/1نرمال اضافه شد تا رنگ آن
زرد کم رنگ شود .در این مرحله  13میلیلیتر محلول نشاسته به مایع اضافه شد تا رنگ آبی ظاهر
شود .مجدداً افزودن تی وسولفات سدیم تا حذف رنگ آبی ادامه یافت .با استفاده از میزان تیوسولفات
سدیم مصرف شده ،میزان پروکسید هیدروژن باقیمانده در مایع رنگبری طبق رابطه زیر محاسبه شد
(.)15
معادله ()1

میلیلیتر تیوسولفات سدیم

3 1 3 15
25

) ( پروکسید هیدروژن باقیمانده در مایع رنگبری

 =3/1نرمالیته تیوسولفات سدیم
 =15اکیواالن پروکسید هیدروژن
 =25حجم نمونه تیتر شده (میلیلیتر)
پس از محاسبه میزان پروکسید هیدروژن موجود در مایع رنگبری بعد از رنگبری ،و با دانستن
میزان پروکسید هیدروژن موجود در مایع رنگبری قبل از رنگبری ،درصد پروکسید هیدروژن موجود
در مایع رنگبری بعد از رنگبری مطابق معادله زیر محاسبه شد:
معادله ()2
133

پروکسید هیدروژن باقیمانده در مایع رنگبری بعد از رنگبری ) (
پروکسید هیدروژن باقیمانده در مایع رنگبری قبل از رنگبری ) (

درصد پروکسید هیدوژن باقیمانده در مایع رنگبری

اندازهگیری ویژگيهای نوری ،فیزیكي و مكانیكي كاغذ :ویژگیهای کیفی کاغذ شامل ویژگیهای
نوری ،فیزیکی و مکانیکی طبق دستور العملهای آئیننامه تاپی (سال  )2330به ترتیب زیر اندازهگیری
شدند :درجه روشنی ( ،)T452om-32ماتی ( ،)T425om-31ضخامت ( ،)T411om-35مقاومتبه
کشش ( ،)T434om-32مقاومت به ترکیدن ( ،)T433om-32مقاومت به پاره شدن (.)T414om-34
مقادیر حجیمی کاغذها نیز با توجه به نسبت ضخامت کاغذ به وزن پایه کاغذ محاسبه شدند.
تجزیه و تحلیل آماری :طرح آماری مورد استفاده در این تحقیق از نوع کامالً تصادفی بوده و برای
مقایسه و تحلیل دادههای حاصل از اندازهگیری ویژگیهای نوری ،فیزیکی و مکانیکی کاغذهای ساخته
شده و همچنین پساب لیکور ،از آزمون تجزیه واریانس (با استفاده از روش  ANOVAنرمافزار آماری
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 )SPSSاستفاده شده است .مقایسه میانگینها دادهها نیز به کمك آزمون دانکن در سطح اطمینان آماری
 35انجام گرفت .عالیم اختصاری مورد استفاده برای معرفی تیمارهای مختلف آزمایش درجدول زیر
آورده شده است .الزم به یادآوری است که از هر تیمار سه تکرار انجام و ویژگیهای مربوط به آنها
اندازهگیری شد.
جدول  -3عالئم اختصاری مورد استفاده برای معرفي تیمارهای آزمایش.
Table 3. Abbreviations used as Treatments name.

عالئم اختصاری

توضیحات

)(Abbreviations
P

)(Description

پروکسید هیدروژن
)(Hydrogen Peroxide

Y

دیتیونیت سدیم
)(Sodium Dithionite

شاهد ()control

رنگبری یك مرحلهای با  1درصد پروکسید هیدروژن بهمدت  33دقیقه
(The single stage bleaching by 1 percent Hydrogen Peroxide
)for 90 minute

مثال ←PY :رنگبری مرحله اول با پروکسید هیدروژن و رنگبری مرحله دوم با دیتیونیتسدیم

Example: PY→The first stage bleaching with Hydrogen Peroxide and the second stage bleaching
with Sodium Dithionite

نتایج و بحث
ویژگيهای پساب رنگبری
تأثیر سطوح مختلف ماده رنگبر و زمان رنگبری بر بار  CODپساب رنگبری :نتایج آزمون تجزیه
واریانس نشان داد که بین بار  CODپساب حاصل از تیمارهای مختلف آزمایش در سطح اطمینان 35
درصد اختالف معنیداری وجود داشته و آزمون دانکن مقادیر  CODپساب را در  13گروه مجزا قرار
داده است (شکل  .)3بار  CODپساب به لیگنین ،کربوهیدرات و سایر ترکیبات آلی حل شده در
پساب بستگی داشته و با افزایش میزان انحالل این مواد در پسابمقدار آنافزایش مییابد ( 15 ،15و
 .)13با توجه به نتایج ،با افزایش زمان و درصد ماده رنگبر در مرحله دوم از تیمارهای مختلف
آزمایش ،میزان بار  CODپساب نسبت به رنگبری یكمرحلهای افزایش یافته که احتماالً دلیل آن
افزایش انحالل حرارتی ،قلیایی و واکنش ماده رنگبر با خمیرکاغذ در رنگبری با پروکسید هیدروژن
( ،)15و همچنین افزایش انحالل حرارتی و واکنش ماده رنگبر با خمیرکاغذ در رنگبری با دیتیونیت
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سدیم بوده است ( .)23همچنین میزان بار  CODپساب حاصل از توالیهای رنگبری که مرحله دوم
آنها با استفاده از پروکسید هیدروژن انجام شده در مقایسه با دیتیونیت سدیم بهطور معنیداری بیشتر
شده که احتماالً دلیل آن انحالل بیشتر لیگنین و دیگر ترکیبات خمیرکاغذ در نتیجه قلیایی بودن محیط
رنگبری با پروکسید هیدروژن میباشد (.)15
PY

120

90

60

120

90

60

0/75%

شاهد)(control

f

g

h

f

g

i

j

اكسیژنخواهي شیمیایي

a

c

e

e

Chemical oxygen demand
() ppm

PP
b

d

1400
1200
1000
800
600
400
200
0

0/5%
درصد ماده رنگبر و زمان رنگبری

bleaching agent percent and blaeaching time

شكل  -3بار اكسیژنخواهي شیمیایي پساب تیمارهای مختلف آزمایش.
Figure 3. Effluent chemical oxygen demand load of various treatmets.

پروكسید هیدروژن باقيمانده :نتایج آزمون تجزیه واریانس نشان داد که بین مقادیر پروکسید
هیدروژن باقیمانده در پساب تیمارهایی که در مرحله دوم با پروکسید هیدروژن رنگبری شدهاند ،در
سطح اطمینان  35درصد اختالف معنیداری وجود داشته و آزمون دانکن مقادیر اندازهگیری شده را در
 0گروه مجزا قرار داده است (شکل  .)3با توجه به نتایج بهدست آمده با افزایش درصد مصرف
پروکسید هیدروژن ،میزان پروکسید هیدروژن باقیمانده در لیکور رنگبری و با افزایش زمان رنگبری
مقدار پروکسید هیدروژن باقیمانده در پساب کاهش مییابد که احتماأل دلیل آن افزایش میزان تجزیه و
مصرف پروکسید هیدروژن طی رنگبری تحت شرایط قلیایی میباشد ( 0و .)23
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P1P0/5

P1P0/75

25
d

e

20
15

f
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5
0

120

90

60

120

0/75%

90

پروكسید هیدروژن بافيمانده

b

c

30

Residual Hydrogen Peroxide
()%

a

35

60

0/5%

درصد ماده رنگبر و زمان رنگبری
bleaching agent percent and blaeaching time

شكل  -1پروكسید هیدروژن باقيمانده در پساب رنگبری مرحله دوم رنگبری با پروكسید هیدروژن.
Figure 4. Residual Hydrogen peroxide in the effluent of second stage of bleaching with hydrogen
peroxide

ویژگيهای فیزیكي كاغذ
حجیمي :نتایج آزمون تجزیه واریانس نشان داد که بین حجیمی کاغذهای حاصل از تیمارهای مختلف
آزمایش در سطح اطمینان  35درصد اختالف معنیداری وجود دارد و آزمون دانکن مقادیر حجیمی
اندازهگیری شده را در  0گروه مجزا قرار داده است (شکل  .)5با توجه به نتایج حجیمی
خمیرکاغذهایی رنگبری شده با توالیهای  PPو  PYبهطور معنیداری کمتر از  Pشده است .در طی
رنگبری خمیرکاغذ با پروکسید هیدروژن و دیتیونیت سدیم بهترتیب گروههای آبدوست کربوکسیل و
سولفوندار در ساختار لیگنین موجود در دیواره الیاف به وجود آمده و همچنین در نتیجه انحالل
حرارتی و قلیایی لیگنین در رنگبری با پروکسید و انحالل حرارتی در رنگبری با دیتیونیت سدیم،
میزان آبدوستی و انعطافپذیری الیاف افزایش مییابد ( 11 ،0و  .)23بهنظر میرسد که استفاده از
مرحله دوم رنگبری با پروکسید هیدروژن و دیتیونیت سدیم سبب افزایش آبدوستی ،واکشیدگی و
انعطافپذیری الیاف شده که این پدیده سبب افزایش سطح پیوند بین الیاف و در نتیجه کاهش حجیمی
خمیرکاغذهای مذکور کاهش شده است ( 1و .)18
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در توال یهای رنگبری  ،PPافزایش درصد مصرف ماده رنگبرتأثیر معنیداری در کاهش حجیمی
نداشته ،در حالی که افزایش زمان رنگبری سبب کاهش معنیداری در حجیمی کاغذهای حاصل شده
است که احتماالً دلیل آن افزایش زمان واکنش مواد شیمیایی رنگبر با خمیرکاغذ و همچنین افزایش
انحالل قلیایی ترکیبات دیواره الیاف میباشد ( .)13در توالیهای رنگبری  ،PYافزایش زمان و درصد
ماده رنگبر تأثیر معنیداری بر کاهش حجیمی خمیرکاغذ نداشته است؛ بهنظر میرسد میزان تشکیل
گروههای آبدوست در ساختار لیگنین دیواره الیاف (در نتیجه افزایش غلظت و واکنش عامل فعال
رنگبر با خمیرکاغذ) ،و همچنین افزایش انحالل حرارتی لیگنین خمیرکاغذ در نتیجه افزایش زمان
واکنش رنگبری ،به اندازهای نبوده که سبب افزایش معنیداری در سطح اتصال بین الیاف و کاهش در
میزان حجیمی کاغذهای حاصل شود.
PY
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f
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60
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e
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شكل  -5حجیمي خمیركاغذهای حاصل از تیمارهای مختلف آزمایش.
Figure 5. Bulk of the pulp from various treatments.

ویژگيهای نوری كاغذ
الف) درجه روشني :نتایج آزمون تجزیه واریانس نشان داد که بین درجه روشنی خمیرکاغذهای
حاصل از تیمارهای مختلف آزمایش در سطح اطمینان  35درصد اختالف معنیداری وجود دارد و
آزمون دانکن مقادیر درجه روشنی اندازهگیری شده را در  5گروه قرار داده است (شکل  .)0با توجه
به نتایج درجه روشنی خمیرکاغذهایی که با دو مرحله رنگبری شدهاند بیشتر از خمیرکاغذی است که
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با استفاده از یك مرحله رنگبری شده است که احتماالً دلیل آن تغییر و تخریب بیشتر گروههای
رنگساز موجود در ساختار لیگنین به گروههای بیرنگ ،در طی دو مرحله رنگبری میباشد ( 1و .)0
در زمان رنگبری  03دقیقه درجه روشنی خمیرکاغذهای رنگبری شده با توالی  PYدر مقایسه با PP

بیشتر شده ولی با افزایش زمان رنگبری از  03به  33و  123میزان درجه روشنی خمیرکاغذ حاصل از
توالی  PPبیشتر از  PYشده است .در توالیهای رنگبری  ،PPدرجه روشنی با افزایش درصد ماده
رنگبری و زمان رنگبری افزایش یافته است که احتماالً دلیل آن افزایش زمان ،غلظت و میزان واکنش
عامل فعال رنگبر ( )HOOبا گروههای رنگساز موجود در ساختار لیگنین خمیرکاغذ و تبدیل آنها به
گروههای بیرنگمیباشد ( .)23در رنگبری مرحله دوم رنگبری با  3/5درصد پروکسید با افزایش
زمانرنگبری از  33به  123دقیقه میزان درجه روشنی افزایش معنیداری نکرده است؛ بهنظر میرسد
میزان پروکسید باقیمانده در پایان رنگبری تنها در حدی بوده که از تیرگی قلیایی و حرارتی خمیرکاغذ
جلوگیری به عمل آورد ( 12و .)18
در توالیهای رنگبری  PYافزایش درصد ماده رنگبر سبب افزایش در درجه روشنی کاغذ شده که
احتماالً دلیل آن افزایش غلظت و میزان واکنش یونهای فعال رنگبر ( )SO2·− ،HSO3رنگساز موجود
در ساختار لیگنین خمیرکاغذ و تبدیل آنها به گروههای بیرنگ میباشد .همچنین در توالیهای  PYبا
افزایش زمان رنگبری میزان درجه روشنی افزایش نیافته بهطوری که با افزایش زمان رنگبری از  03به
 33دقیقه تغییر معنیداری در درجه روشنی مشاهده نشده و با افزایش زمان رنگبری از  33به 123
دقیقه درجه روشنی کاهش یافته است .بهنظر میرسد که در زمان  33دقیقه ،میزان ماده رنگبر (یون
فعال دیتیونیت) موجود در محیط واکنش تنها در حدی بوده که از تیرگی حرارتی خمیرکاغذ
جلوگیری نماید و با افزایش زمان رنگبری از  33به  123دقیقه احتماأل میزان یونهای فعال رنگبری
موجود در محیط واکنش در حدی نبوده که از تیرگی حرارتی خمیرکاغذ جلوگیری نماید (.)0
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شكل  -6درجه روشني خمیركاغذهای حاصل از تیمارهای مختلف آزمایش.
Figure 6. Brightness of the pulp from various treatments.

ماتي :نتایج حاصل از آزمون تجزیه واریانس نشان داد که بین ماتی خمیرکاغذهای رنگبری شده در
سطح اطمینان  35درصد اختالف معنیداری وجود دارد و آزمون دانکن مقادیر ماتی اندازهگیری شده
را در  0گروه قرار داده است (شکل  .)5ماتی معیاری از میزان نور عبوری از خمیرکاغذ بوده و تحت
تأثیر عوامل مختلفی چون حجیمی ،میزان پرس و غیره بستگی دارد .با افزایش سطح اتصال بین الیاف
میزان ماتی کاهش مییابد زیرا با افزایش سطح اتصال بین الیاف فضای خالی بین الیاف کاهش یافته و
نور بدون عبور از هوا و شکسته شدن ،از فیبری به فیبر دیگر انتقال یافته و از کاغذ عبور میکند ( .)1با
توجه به نتایج ماتی خمیرکاغذهایی که با دو مرحله رنگبری شدهاند ،کمتر از خمیرکاغذی است که با
استفاده از یك مرحله رنگبری شده است .بهنظر میرسد که استفاده از مرحله دوم رنگبری با پروکسید
هیدروژن و دیتیونیت سدیم با افزایش آبدوستی ،واکشیدگی و انعطافپذیری الیاف و افزایش سطح
پیوند بین الیاف سبب کاهش حجیمی و همچنین فضای خالی بین الیاف شده و در نتیجه این پدیده،
میزان ماتی کاغذ به دلیل کاهش شکست و بازتاب نور تابیده شده بر خمیرکاغذ ،کاهش پیدا نموده
است ( .)0 ،1همانطور که در شکل زیر مشاهده می شود میزان ماتی خمیرکاغذهایی که در مرحله دوم
با استفاده از پروکسید هیدروژن رنگبری شدهاند در مقایسه با دیتیونیت سدیم کمتر شده است که
احتماأل دلیل آن کمتر بودنمیزان شکست و بازتاب موج تابیده شده به سطح الیاف رنگبری شده با
توالی  PPدر مقایسه با  ،PYبه دلیل کمتر بودن میزان حجیمی خمیرکاغذهای حاصل از توالی  PPدر
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مقایسه با  PYمیباشد ( .)5 ،1در توالیهای رنگبری  ،PYافزایش زمان و درصد ماده رنگبرتأثیر
معنیداری بر کاهش ماتی خمیرکاغذ نداشته است .همانطور که ذکر شده است با کاهش میزان
حجیمی ،ماتی بهدلیل کاهش فضای خالی بین الیاف و کاهش شکست نور تابیده شده به خمیرکاغذ
کاهش می یابد .با توجه به نتایج ارائه شده در بخش مربوط به ویژگی حجیمی خمیرکاغذهای حاصل
از تیمارهای مختلف آزمایش ،افزایش درصد ماده رنگبر و زمان رنگبری در مرحله دوم  ،PYتأثیر
معنیداری بر حجیمی خمیرکاغذهای حاصل نداشته است .بهنظر میرسد بهدلیل اینکه افزایش درصد
و زمان رنگبری تأثیری معنیداری بر حجیمی خمیرکاغذهای حاصل نداشته ،تأثیر این متغییرها بر روی
میزان کاهش شکست نور تابیده شده و تغییرات ماتی نیز معنیدار نبوده است ( .)1در توالیهای
رنگبری  ،PPافزایش درصد مصرف ماده رنگبرتأثیر معنیداری در کاهش ماتی نداشته ،در حالیکه
افزایش زمان رنگبری سبب کاهش معنیداری در ماتی کاغذهای حاصل شده است .بهنظر میرسد که
افزایش زمان رنگبری با افزایش میزان انحالل قلیایی لیگینین خمیرکاغذ سبب افزایش آبدوستی،
واکشیدگی و سطح اتصال بین الیاف شده و این پدیده با کاهش در میزان حجیمی خمیرکاغذهای
حاصل ،سبب کاهش در میزان شکست نور و انعکاس نور تابیده شده به الیاف شده و در نتیجه ماتی
کاهش یافته است ( 12 ،1و .)18
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شكل  -7ماتي خمیركاغذهای حاصل از تیمارهای مختلف آزمایش.
Figure 7. Opacity of the pulp from various treatments.
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ویژگيهای مقاومتي كاغذ
شاخص مقاومت به كشش :نتایج حاصل از آزمون تجزیه واریانس نشان داد که بین شاخص مقاومت
به کشش خمیرکاغذهای رنگبری شده در سطح اطمینان  35درصد اختالف معنیداری وجود دارد و
آزمون دانکن مقادیر شاخص مقاومت به کشش اندازهگیری شده را در  0گروه قرار داده است (شکل
 .)8مقاومت به کشش تحت تأثیر سطح اتصال و پیوند بین الیاف بوده و با افزایش سطح اتصال بین
بین الیاف مقدار آن افزایش مییابد ( 18 ،15 ،1و  .)23با توجه به نتایج بهدست آمده ،میزان شاخص
مقاومت به کشش خمیرکاغذهای حاصل از توالیهای  PPو  PYبیشتر از  Pشده است .بهنظر میرسد
که استفاده از رنگبری با پروکسید هیدروژن و دیتیونیت سدیم در مرحله دوم رنگبری با انحالل
قلیایی وحرارتی لیگنین خمیرکاغذ و ایجاد گروههای آبدوست در ساختار لیگنین موجود در
خمیرکاغذ سبب افزایش آبدوستی ،واکشیدگی و انعطافپذیری الیاف شده است که این پدیده سبب
افزایش سطح اتصال و پیوند بین الیاف شده و در نتیجه شاخص مقاومت به کشش خمیرکاغذهای
مذکور افزایش پیدا نموده است ( 0 ،1و  .)15با توجه به نتایج میزان شاخص مقاومت به کشش
خمیرکاغذهایی که در مرحله دوم با استفاده از پروکسید هیدروژن رنگبری شدهاند در مقایسه با
دیتیونیت بیشتر شده است که احتماأل دلیل آن آبدوستی ،انعطافپذیری و سطح اتصال بیشتر بین
الیاف رنگبری شده با پروکسید هیدروژن در نتیجه انحالل بیشتر لیگنین خمیرکاغذ در محیط قلیایی
مورد استفاده در این سیستم رنگبری میباشد ( 1و  .)0در توالیهای رنگبری  ،PPافزایش درصد ماده
رنگبر در مرحله دوم رنگبری تأثیر معنیداری بر افزایش شاخص مقاومت به کشش نداشته در حالی که
با افزایش زمان رنگبری میزان شاخص مقاومت به کشش بهطور معنیداری افزایش یافته است .بهنظر
میرسد که با افزایش زمان رنگبری میزان آبدوستی ،انعطافپذیری و سطح اتصال بین الیاف در نتیجه
افزایش در میزان انحالل قلیایی لیگنین افزایش یافته و این پدیده سبب افزایش در میزان شاخص
مقاومت به کشش شده است ( .)12در توالیهایرنگبری  ،PYافزایش درصد و زمان رنگبری در مرحله
دوم رنگبری تأثیر معنیداری در افزایش شاخص مقاومت به کشش نداشته است .بهنظر میرسد میزان
تشکیل گروههای آبدوست در ساختار لیگنین دیواره الیاف در نتیجه افزایش غلظت و واکنش عامل
فعال رنگبر با خمیرکاغذ ،و همچنین افزایش انحالل حرارتی لیگنین خمیرکاغذ در نتیجه افزایش زمان
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واکنش رنگبری ،به اندازهای نبوده که سبب افزایش معنیداری در سطح اتصال بین الیاف و شاخص
مقاومت به کشش کاغذهای حاصل شود.
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شكل  -8شاخص مقاومت به كشش خمیركاغذهای حاصل از تیمارهای مختلف آزمایش.
Figure 8. Tensile index of the pulp from various treatment.

شاخص مقاومت به تركیدن :نتایج حاصل از آزمون تجزیه واریانس نشان داد که بین شاخص مقاومت
به ترکیدن خمیرکاغذهای رنگبری شده در سطح اطمینان  35درصد اختالف معنیداری وجود دارد و
آزمون دانکن مقادیر شاخص مقاومت به ترکیدن اندازهگیری شده را در  0گروه قرار داده است (شکل
 .)8با توجه به اینکه بین ویژگیهای مقاومت به ترکیدن و مقاومت به کشش کاغذ همواره رابطه نسبتاً
مستقیم وجود دارد و این دو پارامتر عمومأ متأثر از سطح اتصال بین الیاف قرار میگیرد ( .)1لذا روند
تغییرات مقادیر شاخص مقاومت به ترکیدن کاغذ در سطوح مختلف ماده رنگبر و زمانهای مختلف
رنگبری در مرحله دوم ،مشابه با تغییرات شاخص مقاومت به کشش بوده است.
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شكل  -9شاخص مقاومت به تركیدن خمیركاغذهای حاصل از تیمارهای مختلف آزمایش.
Figure 9. Burst index of the pulp from various treatments.

شاخص مقاومت به پاره شدن :نتایج حاصل از آزمون تجزیه واریانس نشان داد که بین شاخص
مقاومت به پاره شدن خمیرکاغذهای رنگبری شده در سطح اطمینان  35درصد اختالف معنیداری
وجود دارد و آزمون دانکن مقادیر شاخص مقاومت به پاره شدناندازهگیری شده را در  3گروه قرار داده
است (شکل  .)13مقاومت به پاره شدن خمیرکاغذ تحت تأثیر طول الیاف ،تعداد الیافی که در پاره
شدن دخالت دارند ،تعداد اتصاالت بین الیاف و مقاومت اتصاالت بستگی دارد ( .)1با توجه به نتایج
شاخص مقاومت به پاره شدن خمیرکاغذهایی که با استفاده از دو مرحله رنگبری شدهاند بیشتر از
خمیرکاغذ رنگبری شده با استفاده از یك مرحله میباشد که احتماالً دلیل آن افزایش آبدوستی،
انعطافپذیری و سطح اتصال بین الیاف در نتیجه انحالل لیگنین و تشکیل گروههای آبدوست در
ساختار لیگنین موجود در خمیرکاغذ میباشد ( 15 ،12 ،1و  .)18همانطور که در شکل زیر مشاهده
می شود میزان شاخص مقاومت به پاره شدن خمیرکاغذهایی که در مرحله دوم با استفاده از پروکسید
هیدروژن رنگبری شدهاند در مقایسه با دیتیونیت بیشتر شده است که احتماالً دلیل آن آبدوستی،
انعطافپذیری و سطح اتصال بیشتر بین الیاف رنگبری شده با پروکسیدهیدروژن در نتیجه انحالل
بیشتر لیگنین خمیرکاغذ در محیط قلیایی مورد استفاده در این سیستم رنگبری میباشد ( 1و  .)12در
توالیهای  ،PPافزایش درصد ماده رنگبر تأثیر معنیداری بر شاخص مقاومت به پاره شدن نداشته ولی
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با افزایش زمان رنگبری میزان این ویژگی بهطور معنیداری افزایش پیدا نموده است .بهنظر میرسد که
با افزایش زمان رنگبری میزان آبدوستی ،انعطافپذیری و سطح اتصال بین الیاف در نتیجه افزایش
انحالل لیگنین افزایش یافته و این پدیده سبب افزایش میزان شاخص مقاومت به پاره شدن خمیرکاغذ
شده است ( .)12در توالیهای  ،PYافزایش درصد ماده رنگبر و همچنین افزایش زمان واکنش از 03
به  33و همچنین از  33به  ،123تأثیر معنیداری در شاخص مقاومت به پاره شدن نداشته است .در
توالیهای  PYافزایش زمان رنگبری از  03به  123دقیقه تأثیر معنیداری در افزایش شاخص مقاومت
به پاره شدن گذاشته است در حالی که نتایج آماری برای ویژگیهای شاخص مقاومت به کشش و
ترکیدن اینگونه نمیباشد .بهنظر میرسد که افزایش سطح اتصال بین الیاف در نتیجه افزایش انحالل
حرارتی لیگنین ،تنها به اندازهای بوده است که سبب افزایش در مقدار شاخص مقاومت به پاره شدن
شده است.
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شكل  -12شاخص مقاومت به پاره شدن خمیركاغذهای حاصل از تیمارهای مختلف آزمایش.
Figure 10. Tear index of the pulp from various treatments.

نتیجهگیری
طی این تحقیق بررسی مقایسهای تأثیر سطوح مختلف میزان مصرف پروکسید هیدروژن و
دیتیونیت سدیم ( 3/55 ،3/5درصد) و همچنین زمان رنگبری (زمانهای  33 ،03و  123دقیقه) در
مرحله دوم توالیهای رنگبری  PPو  ،PYبر مشخصات فنی خمیرکاغذهای مخلوط روزنامه و مجله
مرکبزدایی شده (پس از شناورسازی) ،میزان پروکسید باقیمانده و میزان بار  CODپساب رنگبری
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انجام شد .نتایج نشان داد که با افزایش درصد مصرف پروکسید هیدروژن در مرحله دوم توالیهای
 ،PPمیزان کاهش حجیمی و ماتی و افزایش میزان ویژگیهای مقاومتی معنیدار نشده ولی افزایش در
میزان درجه روشنی و بار  CODپساب معنیدار بوده است .همچنین افزایش زمان رنگبری در مرحله
دوم این توالی ( )PPسبب کاهش معنیدار در حجیمی و ماتی و افزایش بار  CODپساب ،درجه
روشنی و ویژگیهای مقاومتی شده است .با توجه به نتایج بهدست آمده با افزایش زمان رنگبری در
مرحله دوم توالی رنگبری پروکسید هیدروژن -دیتیونیت سدیم ( ،)PYمیزان کاهش حجیمی و ماتی
و افزایش میزان ویژگیهای مقاومتی و درجه روشنی معنیدار نبوده ،اما با افزایش درصد ماده رنگبر،
تنها میزان افزایش درجه روشنی معنیدار بوده است .همچنین نتایج نشان داد که افزایش درصد ماده
رنگبر در این توالی ( )PYسبب افزایش معنیدار بار  CODپساب نمیشود ولی با افزایش زمان
رنگبری میزان  CODپساب بهطور معنیداری افزایش مییابد .با توجه به نتایج ،بار  CODپساب،
درجه روشنی و ویژگیهای مقاومتی توالیهای  PPبیشتر از  PYبوده در حالی که میزان حجیمی و
ماتی آن کمتر از توالیهای  PYبوده است .این نشان میدهد که پساب حاصل از توالیهای رنگبری
 PYدر مقایسه با  PPبا محیط زیست سازگارتر بوده و احتماأل به تجهیزات کمتر و ارزانتری برای
تصفیه پساب آن احتیاج میباشد .همچنین در صورتی که بخواهیم رنگبری را در مدت زمان کمتر
انجام داده و کاغذی با ماتی بیشتر تولید نماییم ،توالیهای رنگبری  PYبه  PPبرتری دارد .اما در
صورتی که از تجهیزات الزم برای تصفیه پساب برخوردار بوده و بخواهیم خمیرکاغذی با درجه
روشنی و ویژگیهای مقاومتی بیشتر تولید نماییم ،توالی رنگبری  PPبر  PYترجیح داده میشود.
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Abstract
Background and objectives: Efficient use of waste papers and improve their
quality has always been one of the targets in the pulp and paper industries. This
study aimed to compare two stages bleaching of deinked pulp of newspaper and
Magazine recycled pulp mixture using Sodium Dithionite (Y) and hydrogen
peroxide (P).
Materials and methods: Firstly, the pulp was bleached using 1% hydrogen
peroxide and in the next stage bleaching was performed using 0.5 and 0.75 percent
dithionite and of hydrogen peroxide Respectively for 60, 90 and 120 minute.
Results: The results showed that with increase dosage of hydrogen peroxide in the
second stage of PP sequence, decrease in bulk, opacity and increase in strength
properties wasn't significant but increase in brightness and effluent COD showed
significant changes. Prolongation of bleaching time in the second stage of PP
sequence cause significant reduction in bulk, opacity and increase of effluent COD,
brightness and strength properties. with increase the time of bleaching reactions in
second stage of PY sequence, bulk and opacity reduction and increase in strength
properties and brightness wasn’t significant, but with chemical dosage increasing,
just brightness increasing was significant. Also, according to the results, with
increase of chemical dosage in second stage of PY sequence, increase in the
amount of Effluent COD load wasn’t significant, but with increasing of time of
1
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bleaching reactions in second stage of this sequence, increase in the amount COD
load was significant.
Conclusion: Regarding to the results, effluent’s COD, brightness level and
strength properties of PP sequence was higher than PY while bulk and opacity of
that was lower than PY ones.
Keywords: Deinked Pulp, Two stages Bleaching, Hydrogen Peroxide, Sodium
Dithionite, Chemical Oxygen Demand
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