
  و همکارانسعیده شریفی

 183

  
 هاي علوم و فناوري چوب و جنگل نشریه پژوهش

  1392، مچهار، شماره بیستمجلد 
http://jwfst.gau.ac.ir  

  

  تیمار شده با آب جوش و قلیا  باگاس پیشAPMPهاي خمیر  ژگی مقایسه وی
 

  3حسین رسالتی و 2احمدرضا سرائیان، 1سعیده شریفی*
  ، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان،غذدانشکده مهندسی چوب و کا ارشد دانشجوي کارشناسی1

  ، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان،دانشکده مهندسی چوب و کاغذاستادیار 2
   دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان،دانشکده مهندسی چوب و کاغذ استاد3

  1/2/92:  ؛ تاریخ پذیرش22/9/88: تاریخ دریافت
  1چکیده
 روش پیشرفته فرآیند مکانیکی) APMP(قلیایی  کاغذسازي با روش مکانیکی پراکسید میرخ

 باگاس، مانندویژه منابع غیرچوبی  تیمار بر روي ماده اولیه، به اعمال پیش. باشد می) RMP(مبنا پاالیشی 
 این پژوهش با هدف .گردد  از آن میدست آمده کاغذ به هاي خمیر منجر به تقویت برخی از ویژگی

  از فرآینددست آمده بههاي کاغذ  و ویژگی خمیر، جذب قلیابازده بر مقادیر تیمار  ثیر پیشأتبررسی 
. پارس تهیه شدباگاس مورد بررسی از کارخانه کاغذسازي  .انجام شد باگاس قلیایی مکانیکی پراکسید

تاپی   استانداردهاي نامه اساس آیین بر آنساز دست هايهاي کاغذ و ویژگیباگاس ترکیبات شیمیایی 
 درصد 1 سود سوزآور  با محلول،با آب جوش باگاس ابتدا کاغذها منظور تهیه خمیر به .گیري شد اندازه

 و در شرایط طور مجزا به هیدروژن  درصد پراکسید1همراه با  درصد 1سود سوزآور   با محلولو
 ،11حدود اسیدیته در  هیدروژن پراکسید  درصد2 اصلی با استفاده از تیمارسپس  .شد تیمار پیشمشابه 

 مدت زمان تیمار.  گرفت خشکی انجام درصد متفاوت  سطح3در  ،گراد  درجه سانتی60 درجه حرارت
 مقادیر جذب ترین بیشکه  نتایج نشان داد .اولیه تعیین گردید پراکسید درصد از 5اساس ابقاء اصلی بر

  سود سوزآور  باشده  تیمار وط به باگاس پیشمرب هاکاغذ خمیر مکانیکی هاي مقاومتو  قلیا، دانسیته
  خمیرترین مقادیر بازده بیش .بود 10 خشکی  درصددر هیدروژن  درصد پراکسید1همراه با  درصد 1

                                                 
  s.sharifi86@gmail.com: مسئول مکاتبه *
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تیمار شده با آب  ترین درجه روشنی کاغذ از باگاس پیش و ضخامت کاغذ از باگاس شاهد و بیش
 مقادیر جذب قلیا توسط باگاس، بازده  در کل، با افزایش. حاصل شد20جوش در درصد خشکی 

  .ها افزایش یافت هاي مکانیکی آن خمیر و درجه روشنی کاغذ کاهش و مقاومت
  

  ساز کاغذ دستهاي  ویژگی بازده، تیمار،  پیش،APMP ،باگاس :هاي کلیدي واژه
  
  قدمهم

و نقل و آوري، حمل  هاي مربوط به جمع و هزینه سطح کشور پراکندگی مواد اولیه غیرچوبی در
 ها، فصلی بودن و نیاز به وجود یک تشکل سازمانی براي اعمال مدیریت اصولی در سازي آن ذخیره

ترین ماده  دهد که باگاس، مناسب این مواد اولیه نشان می به حجم انبوهی از خصوص دسترسی مستمر
فرآیند  ).2001 حمصی،(مقیاس تولید انبوه خواهد بود  در اولیه براي تغذیه صنایع سلولزي کشور

است که از  بري بدون کلر یک روش خمیرسازي پربازده بدون گوگرد و رنگ 1قلیایی مکانیکی پراکسید
 پراکسید ).2004  شیخی،؛1999 ، و همکارانزو(محیطی از مطلوبیت خوبی برخوردار است  زیستنظر 

ر با حفظ لیگنین است و بر خمی ، یک رنگ)گراد  درجه سانتی60تا ( مالیم نسبت هیدروژن در شرایط به
. )2003 میرشکرایی، (بري کند تواند خمیرهاي پربازده را بدون افت قابل مالحظه بازده، رنگ می

 با سایر موادي هیدروژن پراکسید مانندبر  دهد که در فرآیند تولید خمیر، مواد رنگ  نشان میها پژوهش
دهد که این عمل باعث کاهش کارایی   واکنش می،گردند می  فرآیند تولید خمیر حذفکه در هنگام

بري صرف  مصرفی در رنگ پراکسیداز   درصد60حدود ین معنی که ه اب. شود میهیدروژن  پراکسید
آن صرف  درصد 1-4 صرف واکنش با لیگنین و درصد 40واکنش با ترکیبات هولوسلولز، حدود 

گونه با حذف این ). 1991 را،سینگ رود( شود استخراجی محلول در اتر و اتانول می واکنش با مواد
 انجام فرآیند از هنگاماز مواد اولیه که در ) استخراجی و بعضی از ترکیبات قندي موادمانند (ترکیبات 
 آب جوش تیمار با پیش .را افزایش دادپراکسید بري با  توان احتماالً کارایی رنگ  می،روند بین می

  بعضی از ترکیبات موجود در مواد اولیه خمیرتواند باعث حذف  می)گراد  درجه سانتی95حدود (
سلولزها، مقداري از اسیدهاي آلی، گلیکوزیدها، برخی از ترکیبات   نشاسته، همیمانندکاغذسازي 

 ).1967 براوینگ، (گردد ها و قندهاي ساده چوب هاي معدنی، تانن ، نمک خیلی از مواد فنلی،غیرآلی
                                                 
1- Alkaline Peroxide Mechanical Pulping 
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هاي با وزن  ل در آب و همچنین بخشی از خاکستر، کربوهیدراتبر مواد قابل ح تیمار قلیایی عالوه پیش
روگر و همکاران،  روئل( کند را نیز استخراج می) یافته سلولز و سلولز تخریب همی(مولکولی کم 

 شود، که به ماده اولیه و دیگر دیده می 5/9- 5/11 اسیدیتهدامنه  بري معموالً در ثرترین رنگؤم ).1997
خشکی از جمله شرایطی است که  درصد .خشکی بستگی دارد دما و درصد مانندشرایط فرآیند 

تر افزایش  خشکی بیش بري در درصد معموالً کارآیی رنگ. دهد ثیر قرار میأت بري را تحت واکنش رنگ
سی رخمیرسازي شیمیایی مکانیکی باگاس را بر) 1981(لونا و تورس . )1991سینگ رودرا،  (یابد  می

باگاس ) CMP(و خمیر شیمیایی مکانیکی ) RMP( یبین خمیر مکانیکی پاالیشاي  کردند و مقایسه
 را در مقایسه با مکانیکیتیمار شیمیایی، خواص   نشان داد که پیشدست آمده نتایج به. انجام دادند

RMPتري الیاف  اي به حفظ مقدار بیش تواند تا اندازه  میمکانیکی بهبود در خواص .دهد  افزایش می
در بررسی فرآیندهاي بازده زیاد از باگاس نتیجه گرفتند ) 1992(پنگ و همکاران .  داده شودبلند نسبت

که   مکانیکی کاغذ نسبت به زمانیهاي مقاومت، سدیم هیدروکسیدو  پراکسیدزمان از  که، با استفاده هم
کاغذ  خمیرمیزان بازده ) 2003(سرائیان . تنهایی مصرف شده بود، افزایش یافت به سدیم هیدروکسید

 دقیقه 20 و 10هاي  تیمار با آب جوش در زمان پیشرا براي قلیایی کاه گندم  مکانیکی پراکسید
 25/61 و 61/62ترتیب   به درصد1سود سوزآور تیمار با   درصد و براي پیش43/69و  20/70ترتیب  به

  تیمار  ي پیشبراکاغذ کاه گندم را   خمیر مقاومت به ترکیدنهمچنین شاخص. درصد گزارش نمود
  سود سوزآور تیمار با  پیشو براي کیلوگرم پاسکال در مترمربع بر گرم  195/1، 148/1با آب جوش 

میزان بازده و ) 2008(کامرانی . تعیین کرد کیلوگرم پاسکال در مترمربع بر گرم 221/3 ،169/3  درصد1
 درصد 183/28 و 5/73ترتیب  هقلیایی کاه گندم شاهد را ب کاغذ مکانیکی پراکسید درجه روشنی خمیر

پن .  تعیین کرددرصد 26/22و  8/63ترتیب  را به  درصد1سود سوزآور شده با  تیمار و کاه گندم پیش
سازي   کاه گندم نتیجه گرفتند که آمادهقلیایی مکانیکی پراکسید  فرآینددر بررسی) 2000 (همکارانو 

 مصرف ،با افزایش مقدار قلیا. بخشد می را بهبود دپراکسی کارایی گرممواد فیبري از طریق شستن با آب 
 اسفرازا و همکاران .یابد کاهش می افزایش و بازده خمیر ، کاغذ حاصلمکانیکی هاي مقاومتو  پراکسید

 خمیر کاهش جزئی بازده باعثتیمار  در پیش هیدروژن پراکسیدمقدار زیاد که  ندنتیجه گرفت )1991(
 .دهد می افزایشرا حاصل   کاغذ مکانیکیهاي مقاومت سدیم، سیدهیدروکتیمار با  پیششود و  می

اکسیژن آنتراکینون  -قلیایی خمیر سودا بري پراکسید در بررسی خود بر روي رنگ) 2004(توتوس 
 افزایش ،هاي مکانیکی  روشنی و مقاومت،سدیم ساقه برنج نتیجه گرفت که با افزایش میزان هیدروکسید
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بري، قلیاییت در  رنگ هاينتیجه گرفت که از میان پارامتر) 2003(پان . یابد یبري کاهش م  و بازده رنگ
 خروج - الف: تواند به دو علت باشد ها می ات در بازده و مقاومتتغییر. باشد ثرتر میؤکاهش بازده م

  .هاي کربوکسیل بر روي الیاف  تشکیل گروه-استخراجی، ب گریز خمیر مثل لیگنین و مواد ترکیبات آب
بري باعث حذف بخشی از مواد قابل حل موجود در ماده  در رنگ تیمار که اعمال پیش توجه به اینبا 

گذارد، در این  ثیر میأ قلیایی و پراکسید تماننداین اقدام بر روي عملکرد مواد شیمیایی  شود و اولیه می
هاي  و ویژگی قلیا خمیر، جذببازده تیمارهاي آب جوش و قلیایی بر روي   اثر استفاده از پیشپژوهش

  .است مورد بررسی قرار گرفته باگاس قلیایی  مکانیکی پراکسید از فرآینددست آمده بهکاغذ 
  

  ها روش و مواد
ترکیبات شیمیایی  منظور تعیین  به.کارخانه کاغذسازي پارس تهیه شد باگاس مورد بررسی از

، om211T-02نامه شماره   آیینخاکستر طبق ،02cm-257Tنامه شماره  تهیه پودر طبق آیین ،باگاس
مواد قابل حل در آب گرم ، om212T-02نامه شماره   درصد طبق آیین1 محلول در سود سوزآور مواد

، cm264T-97نامه شماره  پودر عاري از مواد استخراجی طبق آیین ،cm207T-99نامه شماره  طبق آیین
 در نامحلول( و لیگنین cm204T-97ره نامه شما استن طبق آیین - مواد استخراجی قابل حل در الکل

اساس برنیز  سلولز میزان. گیري شدند  اندازه1استاندارد تاپی om222T-02نامه شماره  طبق آیین) اسید
  .تعیین شد روش اسید نیتریک

ین منظور قبل از تیمار اصلی ه اب. سه شرایط متفاوت انجام گرفت تحت تیمار عمل پیش :تیمار پیش
 و )گراد  درجه سانتی70( درصد 1سود سوزآور  محلولبا  ،)گراد  درجه سانتی90  (باگاس با آب جوش

 طور  به)گراد  درجه سانتی70(هیدروژن   درصد پراکسید1همراه با  درصد 1سود سوزآور محلول با 
 دقیقه 30 و زمان 1 به 10ماده اولیه وزن مایع خمیرسازي به حجم ثابت نسبت  تحت شرایط ،مجزا
جدا تیمار  پیشاز مایع ) 300با مش (وسیله الک  تیمار شده به باگاس پیش  در پایان،. شدتیمار پیش

 .اصلی قرار گرفت ثیر تیمارأت سپس تحت  ولیتر آب مقطر شستشو داده شد  میلی200 با ،گردید
تیمار با آب جوش  در پیش. تیمار میزان قلیاي جذب شده تعیین گردید همچنین در پایان مرحله پیش

فشرده شده در داخل یک ،  گرمی باگاس10لیتر آب مقطر در حال جوش بر روي نمونه   میلی100
آب  شیشه محتوي باگاس و. درب شیشه بسته شد  ریخته و،لیتري میلی 500باریک  شیشه بلند و

                                                 
1- TAPPI (Technical Association of the Pulp and Paper Industries) 



  و همکارانسعیده شریفی

 187

  مدت  شده روي اجاق برقی به لیتري محتوي آب جوش مستقر  میلی1000داخل بشر در جوش 
سود لیتر محلول   میلی100 درصد، 1سود سوزآور تیمار با محلول  پیشدر . ت دقیقه قرار گرف30

دار ریخته  روي باگاس داخل کیسه پالستیکی زیپ ،گراد  درجه سانتی70 با حرارت  درصد 1سوزآور 
به باگاس  ،هیدروژن  درصد پراکسید1همراه با  درصد 1سود سوزآور تیمار با محلول  در پیش. شد

 درصد پراکسید 1، گراد  درجه سانتی70با حرارت   سود سوزآوربر یکی عالوهداخل کیسه پالست
 آب حمامدر  سپس درب کیسه پالستیکی بسته شد و. نیز افزوده گردید) اساس وزن خشک باگاسبر(

 وخمیر  در مواردي که هدف تعیین بازده . دقیقه قرار گرفت30مدت  به گراد درجه سانتی 70 با دماي 
 گرمی و در مواردي که هدف تهیه کاغذ 10هاي باگاس  ، از نمونهشیمیایی بود ف موادمصرتیتراسیون 

  . گرمی استفاده شد100هاي باگاس  هاي مربوطه بود، از نمونه و انجام آزمون
 اسیدیتهدر ) اساس وزن خشک باگاسبر(پراکسید   درصد2با استفاده از این مرحله  :اصلی تیمار

 20 و 15، 10خشکی   سطح متفاوت درصد3در و  گراد جه سانتی در60درجه حرارت  ،11حدود 
محلول  ،تیمار شده با آب جوش براي باگاس شاهد و باگاس پیش اصلی در مرحله تیمار. گرفتانجام 

  اسیدیتهچون ،شده با قلیا تیمار  براي باگاس پیشلیو پراکسید  درصد2+ آب مقطر +  سود سوزآور
اضافه هاي  محلول مقادیرحال  هر    ه ب.اضافه گردیدپراکسید   درصد2+ آب مقطر  بود، 11اولیه حدود 

دار  سپس کیسه پالستیکی زیپ.  حاصل شود20 و 15، 10هاي  خشکی درصد شده در حدي بود که
 درصد 5اساس ابقاء و مدت زمانی که قبالً بر گراد درجه سانتی 60 با دماي آب حماممحتوي نمونه در 

 هاکاغذ سازي خمیر خنثی براياصلی   مرحله تیمارپس از. یین شده بود، قرار گرفتاولیه تع پراکسیداز 
 هاي باگاس  نمونه.شداستفاده ، 6 تا 4 اسیدیته رسیدن به محدوده تا ، نرمالیک اسید سولفوریک از

دست  کاغذهاي به درجه روانی خمیر . محاسبه شدها آنو بازده شو گردید  شستو دفیبره شده تیمار
 این خمیر ساز کاهش یافت و کاغذ دست) CSF(لیتر   میلی300توسط پاالیشگر ثانویه تا حدود آمده 

نامه  طبق آیین کاغذ  پاالیش خمیر،ساز کاغذهاي دستهاي   ویژگیمنظور تعیین به .کاغذها تهیه شد
 طبق ساز  کاغذ دستتهیه ،om227T-04نامه شماره   طبق آیین، درجه روانیom248T-85شماره 

، om414T-04نامه شماره  طبق آیین پاره شدن بهشاخص مقاومت  ،sp205T-02نامه شماره  نآیی
 نامه شماره طبق آیین روشنیدرجه ، om403T-02نامه شماره  طبق آیین ترکیدن بهشاخص مقاومت 

02-om452T 05نامه شماره  طبق آیین  کاغذضخامت و-om411Tگیري شدند  استاندارد تاپی اندازه. 
بندي  گروه  با استفاده از طرح کامالً تصادفی وساز دست هايکاغذهاي  ویژگی تحلیل تجزیه و
  . دانکن انجام شدها با استفاده از آزمون آماري هاي آن میانگین
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 نتایج
 قلیاي جذب  و میزانکاغذ  میانگین بازده خمیرگیري ترکیبات شیمیایی باگاس، نتایج حاصل از اندازه

تجزیه  از دست آمده نتایج به همچنین.  است نشان داده شده3 و 2، 1 ايه ولر جدترتیب د  بهشده
 از تیمارهاي مختلف و مقایسه میانگین اثر تیمارهاي دست آمده هاي بهواریانس شاخص ترکیدن کاغذ

  . است نشان داده شده5 و 4 هاي ولرتیب در جدت گیري شده نیز به مختلف بر فاکتورهاي اندازه
  

  .)درصد (یمیایی باگاس ترکیبات ش-1جدول 

  لیگنین  سلولز
 مواد استخراجی

  استن - محلول در الکل
  مواد قابل حل
  در آب جوش

  مواد قابل حل
   درصد1آور در سود سوز

  خاکستر

57/55  55/20  54/1  44/3  18/33  69/1  
  

  .گاس باAPMPتیمارهاي قلیایی و آب جوش بر زمان تیمار و بازده خمیر  ثیر درصد خشکی، پیشأ ت-2 جدول
  مرحله تیمار اصلی

  تیمار عامل پیش
بازده مرحله 

 تیمار پیش
  )درصد(

  درصد
  خشکی

  زمان
  )دقیقه(

بازده قبل از 
  )درصد( پاالیش

بازده پس از 
  )درصد( پاالیش

انحالل پس از 
  )درصد( پاالیش

20  10 43/91 94/80 06/19 

 - شاهد  41/20  59/79  94/89 30 15

10  50 87/88  27/78  73/21  
20 10  37/90  1/80  9/19  
 9/97 آب جوش  18/21  82/78  12/89  30 15

10  50  56/88  41/77  59/22  
20  80  36/80  11/70  89/29  
15 110 67/78  34/68  66/31  

  آورسود سوز
  درصد1

2/87 

10  140 73/77  52/66  48/33  
20  170  7/74  17/64  83/35  
15 230 64/72  26/62  74/37  

  آور سود سوز
  درصد1  + درصد1

 هیدروژن پراکسید

73/85 

10  290 41/70  19/60  81/39  
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  ).درصد (باگاس APMP  مقادیر قلیایی اولیه و جذب شده خمیر-3جدول 

  تیمار پیش
   درقلیاي تزریق شده

  تیمار مرحله پیش
  +1قلیاي جذب شده

  2مانده  باقیقلیاي
  خشکی درصد

 اصلی مرحله تیمار

 هقلیاي تزریق شد

 مرحله تیمار اصلی

کل قلیاي 
 3جذب شده

-  -  20 3 31/2 

  شاهد 44/2 3 15  -  -
-  -  10 3 63/2 

-  -  20 3 36/2 

 آب جوش 51/2 3 15  -  -

-  -  10 3 74/2 

10  06/7 20 - 29/6 

10 06/7 15 - 45/6 
  آورسود سوز

  درصد1
10 06/7 10 - 68/6 

10 61/7 20 - 14/7 

10 61/7 15 - 37/7 

  آورسود سوز
   + درصد1
 59/7 - 10 61/7 10 پراکسید  درصد1

  ،تیمار قلیاي جذب شده در پایان مرحله پیش - 1
  ،مانده در باگاس لیتر مایع باقی  میلی30مانده در  قلیاي باقی - 2
  .اساس مقدار باگاس اولیهتیمار و تیمار اصلی بر امل قلیاي جذب شده در مرحله پیشش - 3
  

دست  به  کاغذهاي ویژگیجذب قلیا و   خمیر، از تجزیه واریانس میزان بازدهدست آمده بهنتایج 
  .دار شد  درصد معنی1 از تیمارهاي مختلف در سطح احتمال آمده
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  .باگاس APMP  از تیمارهاي مختلفدست آمده  بههايکاغذ شاخص ترکیدنتجزیه واریانس  -4جدول 
  Fمقدار   میانگین مربعات  مجموع مربعات  درجه آزادي  منابع تغییرات  تیمار نوع پیش

  11/14**  03354444/0  06708889/0  2  خشکی درصد
  شاهد    00237778/0  01426667/0  6  خطا
      08135556/0  8  کل

  48/12**  03924444/0  07848889/0  2  خشکی درصد
  آب جوش    00314444/0  01886667/0  6  خطا
      09735556/0  8  کل

  23/18**  05470000/0  10940000/0  2  خشکی درصد
   درصد1آور ود سوزس    00300000/0  01800000/0  6  خطا
      12740000/0  8  کل

  19/14**  10687778/0  21375556/0  2  درصد خشکی
  + درصد1آور سود سوز    00753333/0  04520000/0  6  خطا

      25895556/0  8  کل  پراکسید  درصد1
  . درصد1اد آماري اعتم دار در سطح معنی** 
  

گیري شده در   بر فاکتورهاي اندازهتیمارهاي قلیایی و آب جوش ، پیشخشکی میانگین اثر درصد مقایسه -5جدول 
  .تیمارهاي مختلف

شاخص پاره 
متر در  (شدن

نیوتن مترمربع 
  )بر گرم

 شاخص ترکیدن
کیلوگرم (

پاسکال در 
  )مترمربع بر گرم

 دانسیته
گرم بر (

  متر سانتی
  )مکعب

  ضخامت
 )میکرون(

  روشنی
  )درصد(

جذب 
  قلیا

 )درصد(

  بازده
  )درصد(

  درصد
 خشکی

 تیمار

c83/2 b14/1 c208/0  a31/379  a14/35  c31/2 a94/80  20  
b97/2  ab22/1  b215/0  b75/370  b34  b44/2  b59/79  15  
a12/3  a35/1  a220/0  c31/363  c27/33  a63/2  c27/78  10  

 شاهد

c91/2  b18/1 c213/0  a21/375  a61/35  c36/2 a10/80  20  
b10/3  ab27/1  b221/0  b22/368  b30/34  b51/2  b82/78  15  
a29/3  a41/1  a230/0  c68/360  c42/33  a74/2  c41/77  10  

  آب جوش

c10/5 b87/2 c308/0 a02/275  a26/28  c29/6 a11/70  20  
b28/5  ab3  b320/0  b89/264  b39/27  b45/6  b34/68  15  
a43/5  a14/3  a336/0  c74/252  c44/26  a68/6  c52/66  10  

  آورسود سوز
   درصد1

c62/5 b33/3 c350/0 a54/242 a45/25 c14/7 a17/64 20  
b78/5  ab54/3  b368/0  b41/230  b44/24  b37/7  b26/62  15  
a96/5  a71/3  a391/0  c30/217  c36/23  a59/7  c19/60  10  

  سود سوزآور
   + درصد1
 پراکسید درصد 1
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  گیري و نتیجه بحث
روي نرم شدن ماده  تیمارهاي گرمایی یا شیمیایی بر ثیر پیشأ ت،هاي مکانیکی کلی در روش طور به

 دهد که خمیر نتایج حاصل نشان می ).1991سینگ رودرا، (سزایی برخوردار است  اولیه از اهمیت به
ر مقایسه با باگاس تیمار شده با آب جوش د  از باگاس پیشدست آمده بهکاغذ مکانیکی پراکسید قلیایی 

تري  هاي مکانیکی بیش مقاومتو ، درجه روشنی تر و مقادیر دانسیته و ضخامت کم  میزان بازده،شاهد
تیمار آب  زیرا در اثر پیش .مطابقت دارد) 2003( سرائیان هاي دست آمده از پژوهش ، که با نتایج بهدارد

حذف سلولزها  ترکیبات استخراجی و همی مانندمواد قابل حل باگاس جوش، احتماالً بخش ناچیزي از 
تیمار شده با آب  سدیم بر باگاس پیش ثیر هیدروکسیدأگردد و منجر به افزایش میزان نفوذ و ت می

تر  سست شدن بیشباعث  افزایش جذب هیدروکسید سدیم .شود جوش در مقایسه با باگاس شاهد می
یجه بازده خمیر و ضخامت در نت و  گردد  میرفتگی الیاف پذیري و درهم افزایش انعطافبافت باگاس، 

کاهش و مقادیر تیمار شده با آب جوش در مقایسه با باگاس شاهد  از باگاس پیش دست آمده کاغذ به
از طرفی دیگر، حذف بعضی از ترکیبات موجود در . یابد  افزایش میآنمکانیکی هاي  مقاومتو  دانسیته
هیدروژن کمک  ثرتر پراکسیدؤتواند احتماالً به عملکرد م تیمار با آب جوش می  در اثر پیش،باگاس

تیمار شده با آب جوش در مقایسه با باگاس  هیدروژن در باگاس پیش ین ترتیب پراکسیده اب. کند
منجر به  و یابد دهد و کارایی آن افزایش می تري واکنش می  کمنسبت ماده اولیه به شاهد، با مقدار

 با و یا بدون پراکسید(تیمار شده با قلیا  باگاس پیش در .شود می درجه روشنی کاغذ حاصلافزایش 
 درجه روشنی ، ضخامت وخمیر بازده ، مقادیرتیمار شده با آب جوش نسبت به باگاس پیش) هیدروژن

، که این موضوع یابد افزایش می آن مکانیکیهاي   مقاومت و مقادیر دانسیته و کاهشدست آمده بهکاغذ 
 در باگاس  موادمیزان انحالل ).2003  سرائیان،؛2003پان، ( مطابقت دارد وهشگران پژبا نتایج دیگر

تیمار قلیایی  پیش. باشد تر می تیمار شده با آب جوش بیش  به باگاس پیشقلیا نسبتتیمار شده با  پیش
  خاکستر،مانندتري از مواد قابل حل باگاس  مقدار بیشآب جوش باعث حذف  تیمار در مقایسه با پیش

روگر و همکاران،  روئل(شود  هاي با وزن مولکولی کم، ترکیبات استخراجی و معدنی می کربوهیدرات
باگاس   درصد1سود سوزآور مواد قابل حل در  تر بودن مقدار  به بیش توان  ، که علت آن را می)1997

میزان  نتیجه در . نسبت داد) درصد44/3( در مقایسه با مواد قابل حل در آب جوش آن ) درصد18/33(
شده با آب  تیمار تیمار شده با قلیا در مقایسه با باگاس پیش  در باگاس پیشسدیم هیدروکسیدجذب 
بافت باگاس، ایجاد الیاف تر  بیش  شدنیابد که این امر، باعث سست افزایش می) و شاهد(جوش 
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، نتیجه بازده خمیر در. گردد تر الیاف آن می رفتگی بیش پذیري و درهم  افزایش انعطاف،تر بلندتر و سالم
مکانیکی آن هاي  مقاومتو مقادیر دانسیته و   از آن کاهشدست آمده بهو درجه روشنی کاغذ  ضخامت

ترین مقادیر قلیاي جذب شده، دانسیته،  دهد که بیش  نشان میدست آمده بهنتایج  .یابد افزایش می
تیمار شده با   از باگاس پیشت آمدهدس بهکاغذ  شاخص ترکیدن و شاخص پاره شدن مربوط به خمیر

در . باشد  می10خشکی  هیدروژن در درصد  درصد پراکسید1 درصد همراه با 1 سود سوزآور
سدیم در  دلیل اثر هیدروکسید هیدروژن به  درصد پراکسید1همراه با  درصد 1تیمار سود سوزآور  پیش

در و (تیمار با لیگنین  مرحله پیشهیدروژن موجود در  حذف مواد قابل حل باگاس، واکنش پراکسید
 سدیم به و طوالنی بودن مدت زمان تیمار اصلی، میزان جذب هیدروکسید )تر شدن دیواره نرمنتیجه 

 در .شود تري از باگاس خارج می  و میزان مواد قابل حل بیشباشد تر از سایر تیمارها می مراتب بیش
 ترین  بیشو درجه روشنی و ، ضخامتمقادیر بازدهترین   از این تیمار، کمدست آمده بهنتیجه کاغذ 

همچنین نتایج حاصل . مقایسه با سایر تیمارها دارد کاغذ را درمکانیکی هاي  مقاومتدانسیته و مقادیر 
 ر پایان مرحله تیمار اصلی هماهنگمیزان انحالل با مجموع قلیاي جذب شده د دهند که  نشان می

ترین مقدار جذب قلیایی  مربوط به بیش)  درصد 81/39( زان انحاللترین می که بیش نحوي ، به باشد می
خشکی  تیمار و درصد ثیر نوع پیشأت کاغذها تحت طورکلی درجه روشنی خمیر به .است) درصد 59/7(

ترین میزان درجه روشنی کاغذ مربوط به  دهد که بیش نتایج حاصل نشان می. است خمیر قرار گرفته
تیمار شده با قلیا در  باگاس پیش. باشد  می20خشکی  آب جوش در درصدتیمار شده با  باگاس پیش

با . تري برخوردار است از درجه روشنی کم) و شاهد(تیمار شده با آب جوش  مقایسه با باگاس پیش
تر حجم فاز  خشکی بیش زیرا در درصد .یابد خشکی درجه روشنی کاغذ افزایش می افزایش درصد

 هاي نتیجه واکنش در). 1991 سینگ رودرا،(باشد  تر می بري بیش یمیایی رنگتر و غلظت مواد ش مایع کم
تر قلیا بر باگاس و افزایش  ثیر کمأشود و منجر به ت انجام می) تر در زمان کم (تر  بري با سرعت بیش رنگ

 با افزایش زمان تیمار اصلی، مقادیر ،دست آمده بهطبق نتایج چنین مه .گردد درجه روشنی کاغذ می
هاي  مقاومت کاهش و مقادیر دانسیته و دست آمده به، ضخامت و درجه روشنی کاغذهاي  خمیربازده

تیمار بر  تر عوامل پیش ثیر طوالنیأتوان احتماالً به ت علت این امر را می. یابد مکانیکی آن افزایش می
ین عوامل نسبت حل موجود در باگاس توسط ا تري از مواد قابل نتیجه حذف مقادیر بیش باگاس و در

یابد و منجر به کاهش مقادیر بازده و درجه روشنی  در نتیجه میزان نفوذ و جذب قلیا افزایش می. داد
) 2007(کامرانی و  )2003( سرائیان .گردد مکانیکی آن میهاي  مقاومتکاغذهاي حاصل و افزایش 
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مکانیکی کاغذهاي حاصل  هاي مقاومت که با افزایش مقدار قلیاي جذب شده توسط کاهند نتیجه گرفت
دست  بهکاغذهاي باگاس  خمیر. دست آمده در این بررسی مطابقت دارد نتایج بهبا یابد، که  میافزایش 

عنوان  توانند به  مناسب مینسبت مکانیکی بههاي  مقاومتدلیل برخورداري از  این بررسی به  درآمده
ی از جمله روزنامه، کاتالوگ، نشریات، کاغذها براي ساخت کاغذهای مکمل یا ترکیب با سایر خمیر

  .اي استفاده شوند ساختمانی، حوله
  

  سپاسگزاري
از مسئوالن محترم آزمایشگاه صنایع چوب و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان 
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Abstract1 

Alkaline Peroxide Mechanical Pulping (APMP) is an advanced process of basic 
Refiner Mechanical Pulping (RMP). The use of pretreatment on the raw material 
(especially nonwoody resources like bagasse), result in improving most of the pulp 
properties. This study was aimed to investigate the effect of pretreatment on the 
value of pulp yield, alkali absorbtion and handsheet properties of bagasse APMP. 
This especial bagasse was provided from Pars Paper Mill. The chemical 
compositions of bagasse and the characteristics of it's handsheets were determined 
according to the TAPPI standard rules. Bagasse was pretreated with boiling water 
and with 1% NaOH and 1% NaOH + 1% H2O2 separately and in the same 
condition to provide pulp. Then the main treatment was done under this condition: 
2% H2O2 at pH around 11, temp. 60 C, in three diffrent consistency. The duration 
of the main treatment was determined in the retention of 5% of the preliminary 
H2O2. The results indicated that, the highest values of alkali absorbtion, density and 
strength mechanical of the handsheets were obtained in the sample pretreated with 
1% NaOH + 1% H2O2 in 10% consistency. The highest values of pulp yield and 
thickness of handsheets obtained from control sample bagasse and the highest 
value of brightness obtained in the sample pretreated bagasse with boiling water in 
20% consistency. In general, with increasing the value of alkali absorbtion by 
bagasse, the pulp yield and the brightness of the handsheet decreased and their 
strength mechanical increaced. 
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