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بررسی پاالیش پذیری خمیرکاغذهای سودا و مونواتانول آمین کاه گندم
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چکیده

حسین یوسفی

در این تحقیق به مقایسه پاالیش پذیری خمیرکاغذهای سودا و مونواتاانو مماین کاا
گندم پرداخته شد است .جهت انجام پاالیش خمیرکاغاذها ا پاالیگا ر نیماهصانتت
مد  LR 40شرکت  Voithاستفاد گردید .نتایج نگان داد که خمیرکاغاذ مونواتاانو
ممین با صرف  07 kwh/tانرژی در پاالیگ ر نیمهصنتت  ،مقاومات در برابار کگاش و
مقاومت در برابر ترکیدن من به حداکثر میزان خود م رسند و افازایش انارژی بایش ا
این مقدار بر این مقاومتها اثر نامطلوب دارد .در ماورد خمیرکاغاذ ساودا ا کاا گنادم
افزایش مصرف انرژی تا  077 kwh/tرابطه خط با مقاومت در برابر کگش و مقاومت
در براباار ترکیاادن دارد .در مقایسااه بااا خمیرکاغااذ مونواتااانو مم این ،پ ااالیشپااذیری
خمیرکاغذ سودا بسیار دشوارتر بود و نیا مند مصرف انرژی بیگاتری اسات .اساتفاد ا
خمیرکاغذ مونواتانو ممین موجب صرفهجوی در مصرف انارژی باه میازان  07تاا 07
درصد جهت رسیدن به میزان متتارف و بهینه شاخصهای مقاومت است.

 1استادیار ،گرو علوم و صنایع چوب و کاغذ،دانگکد

واژگان کلیدي :کا گندم ،خمیرکاغذ ،مونواتانو ممین ،سودا ،پاالیش پذیری.

کگاور ی و منابع طبیت  ،دانگ ا محقق اردبیل
 2دانگیار ،گرو علوم و صنایع چوب و کاغذ ،دانگکد منابع
طبیت دانگ ا تهران ،کرچ ،ایران
 3استاد بخش شیم و فناوری شیمیائ چوب دانگ ا
هامبورگ ملمان
 4استاد خمیرکاغذ انستیتو تحقیقات چوب و کاغذ مرکز
یوهان هاینریش فون تونن ملمان
 0استادیار ،دانگکد مهندس چوب و کاغذ ،دانگ ا علوم
کگاور ی و منابع طبیت گرگان ،گرگان ،ایران
مسئو مکاتبات:
mohamad@ut.ac.ir

تاریخ دریافت44/77/70 :
تاریخ پذیرش44/73/27 :

مقدمه
امررررو ه فرآينررر سرررو ا ،فرآينررر غالررر جهررر
خمیركاغذسا ی ا منابع لیگنوسلولزی غیرچوبی اس ؛ امرا
متأسفانه اين روش ا مح و ي های فنی و يس محیطی
بسیاری رنج میبر  ،بهطوریكه مرايع پخر قلیرايی قروی
اين فراين به میرزان يرا ی كربوهیر را هرا را ا طرير
واكنشهای تخري ت ريجی و هیر رولیز قلیرايی ر خرو

حل می كن و باعث كاهش با ه خمیركاغذ و مقاوم های
مکانیکی آن می شو  .ا سوی يگرر توانرايی هی روكسری
سر يم جهر انحرلل لیگنررین بره سرراختارهای لیگنینرری
مشخصی مح و می شو كه ايرن امرر بره معنرای تحمرل
میررزان لیگنررین بیشررتری ر خمیركاغررذ و شرروار ش ر ن
عملیررا رن ر بررری مرریشررو  .يکرری يگررر ا مهررمترررين
چالشهای تولی خمیركاغذ با اسرتفا ه ا فراينر سرو ا ا
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پسمان های كشاور ی ،ع م وجو سیستم با يابی مناسر
اس كه علوه بر ه ر رفتن موا شیمیايی و برو مشکل
يس محیطی ،امکان رقاب ايرن فراينر ها برا فراينر های
پیشرفته خمیركاغذسا ی ا چوب و همچنین پیشرف های
حاصله ر اين صنع ا نظر اقتصا ی و فنآوری را مشرکل
می سرا  .علر عر م وجرو سیسرتم با يرابی مناسر ر
كارخانه های خمیركاغذ بر مبنای پسمان كشاور ی ،وجرو
سیلیس يا ر اين موا خام اس  .يکی ا جايگزينهرای
ج ی فرآينر سرو ا ،فرآينر خمیركاغذسرا ی مونواترانول
آمین اس  .فرآين خمیركاغذسا ی با استفا ه ا مونواتانول
آمین ( ،)MEAبه عل ايرن كره ايرن مرا ه قابلیر حفر
كربوهی را ها و سریلیس را ر خمیركاغرذ ار  ،بره نظرر
میرس كه يکی ا راههای غلبه صرنايع تولیر خمیركاغرذ
بر پايه محصوال كشاور ی بر معضل فرو الرذكر باشر .
[ .]9-3ا سوی يگر يکی ا ويژگیهای منحصربهفر ايرن
ما ه ،لیگنین ايی يا ا تو ه لیگنوسلولزی با حف با ه
باال و بهعبار يگر گزينش پذيری يرا پخر مونواترانول
آمین اس  .مونواتانول آمین بهعنروان ير حرلل آلری برا
فرآين تقطیر سا ه قابل با يابی اس و برا اسرتفا ه ا ايرن
مرررا ه مشرررکل با يرررابی موجرررو ر كارخانرررههرررای
خمیركاغذسا ی بر پايره فرآينر سرو ا رفرع خواهر شر .
ا اين رو استفا ه ا مونو اترانول آمرین جهر تبر يل ترو ه
لیگنوسلولزی به خمیركاغذ ا م ها پیش مور نظر برو ه
اسرر ر و ترررراكنون تحقیقررررا مختلفرررری ر مینرررره
خمیركاغذسا ی برا اسرتفا ه ا مونواترانول آمرین برر روی
پسمان های مختلف كشاور ی و مقايسه آن با فراين سرو ا
صور گرفته اس  .]9-3[ .با توجه بره تحقیقرا مرذكور،
مونواتانول آمین قابلی خو را ا نظر مطلوبی فنی جهر
تولی خمیركاغذ به جای فرآين سو ا نشان ا ه اس ؛ امرا
علوه بر تولی خمیركاغذ ،صنع خمیركاغذ و كاغذ ارای
جوان فنی يگر نیز اس كه يکی ا مهمترين اين ويژگی
ها ،خاصی پااليش پذيری خمیركاغرذ و الیرا اسر  .برا
پااليش الیا می توان شکلپذيری ،انعطا پذيری و قابلی
پیون يابی بین الیا را بهبو بخشی  .رواقع پااليش يکی
ا مراحل ضروری ر فرآوری الیا خمیركاغرذ بره منظرور
ستیابی به سطح كیفری مرور نظر ر فرآينر كاغذسرا ی
اس و سب تغییرا ساختاری هم مان و مختلفری نظیرر
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رشتهای ش ن اخلی و خارجی الیا  ،ا بین رفتن يرواره
ی الیا  ،اليه اليه كر ن الیا  ،ايجرا نرمره ،واكشری گی و
راس تاری آنها می گر  .پااليش كاغذ ا ي طر باعرث
كاهش متوسط طول الیا ش ه و ا طر يگر منجرر بره
بهبو و توسعه اتصاال بین الیا میگرر كره رنتیجره
خواص فیزيکی و مقاوم های مکانیکی كاغذ ارتقا میيابر .
ر تحقیقا انجام گرفته مختلف مشخص ش ه اس كه برا
افررزايش پررااليش ا مقاومر ر برابررر پرراره شر ن كاسررته
می شو  ،ولی مقاوم بره كشرش ،مقاومر بره تركیر ن و
انسیته كاغذ افزايش می يابر [ .]5-4همچنرین محققران
ريافتن كه با انجام عملیا پااليش ،ضري پراكنش نرور،
مقاوم به پارگی ،حجیمی ،ماتی و تخلخل كاغرذ كراهش
میياب [ .]6-93ال م بره کكرر اسر كره فراينر پرااليش
به منظور ايجا چنین ويژگی هايی نیا منر مصرر مقر ار
فراوانی ا انرژی اس [ .]5ا آنجائی كه تاكنون مطالعرهای
ر خصرروص مصررر انرررژی و میررزان پررااليش پررذيری
خمیركاغذهای سرو ا و مونواترانول آمرین صرور نگرفتره
اس ر اين تحقی ر مقیاس نیمرهصرنعتی ،بره مقايسره
پااليش پذيری اين خمیركاغذ پر اخته ش ه اس .

مواد و روشها
مواد
نمونررههررای كرراه گن ر م مررور آ مررايش ا مررزار ايال ر
هامبورگ ر شمال كشور آلمان تهیه ،جه آما هسا ی بررای
انجررام عملیررا پخ ر  ،توسررط سررتگاه برررش 9برره قطعررا
كوتاهتری تب يل و برای رسی ن به رطوبر تعرا ل ر محریط
آ مايشگاه قرار ا ه ش ن  .نمونهها پس ا رسی ن بره رطوبر
تعررا ل جهر جلرروگیری ا تبررا ل رطرروبتی و تغییررر میررزان
رطوب اخل كیسههای پلستیکی بستهبن ی شر ن  .سر س
مق ار رطوب نمونههای تمرامی كیسرههرا انر ا هگیرری شر .
مونواتانول آمین آ مايشگاهی نیز ا شررك  BASF2آلمران و
ر ظرو ربسته و تیرهرن به مق ار  911لیتر تهیه گر ير
و تح شرايط ايزولره جهر انجرام آ مرايشهرا بره موسسره
شیمی چوب و فنّاوری چوب انشگاه هامبورگ منتقل گر ي .
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روشها
تهیه خمیرکاغذ
ر اين تحقی ا و فراينر سرو ا و مونواترانول آمرین
( )MEAجه پخ كاه گن م استفا ه ش  .رروش سو ا،
میزان قلیايی  ،%96مان پخ  31قیقره ،مرای پخر
 961رجه سانتی گرا و نسب مايع پخ به كاه گنر م 3
به  9ر نظر گرفته ش ر فراين  ،MEAمران پخر 45
قیقه ،مای پخ  941رجه سانتیگررا و نسرب مرايع
پخ به كاه گن م  4به  9تعیین ش  .جه انجام پخر ا
ي پخ پان يا  01لیتری بخش شیمی و فرنآوریهرای
شیمیائی چوب انشگاه هامبورگ استفا ه گر ي  .برای هر
پخر ا  2511گرررم مررا ه اولیرره بررر مبنررای و ن خشر
استفا ه ش .
آنالیز خمیرکاغذ
بع ا هر پخ  ،خمیركاغذ خارج شر ه ا ير پخر
شسررته شرر ه و ر يرر خمیركاغررذ سررا آ مايشررگاهی
ج اسا ی الیا انجام گرفته و رنهاي توسط ير غربرال
آ مايشگاهی با ان ا ه الر  1/95میلری مترر ،خمیركاغرذ و
الیا قابل قبول ا تراشهها و وا ههای ال ج ا گر ي نر .
بع ا اين مرحله ،خمیركاغذ آبگیری ش ه و پس ا محاسبه
رطوب خمیركاغذ ،میزان برا ه كرل ،برا ه قابرلقبرول و
میزان وا ه آن ان ا هگیری گر ير  .انر ا هگیرری تركیر
كربوهی را ها و قن های سا ه بع ا ي هی رولیز كامرل
توسط اسی سرولفوري  ،22%برا سرتگاه  HPLCصرور
گرف  .برای انر ا هگیرری عر كاپرا ا اسرتان ار شرماره
 T236 om -16آئیننامه  TAPPIاستفا ه ش .
پاالیش خمیرکاغذ
جهرر انجررام پررااليش خمیركاغررذها ا پااليشررگر
نیمهصنعتی م ل  LR 40شررك  Voithاسرتفا ه گر ير .
اين پااليشگر شامل ي قاب مقراوم سراختهشر ه ا فروال
ض ن اس كه محفظهای يک ارچه بررای اضرافه كرر ن
نمونه خمیركاغذ رون آن تعبیهش ه اس  .همچنین اخل
ستگاه تیغههای پااليش با اويه خاص كره هرم مریتوانر
صفحهای باش و هم مخروطی ،طراحی ش ه ان  .جه انجام
پااليش مق ار  9511گرم خمیركاغذ بر مبنای و ن خش
به پااليشگر اضافه میگر  .میزان مصر انرژی مرور نظر
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را برای هر مرحله ا پااليش مشرخص شر ه كره ر رايانره
متصل به ستگاه ثب میشرو  .ر ايرن تحقیر  0سرطح
انرژی ( )511،251،921،931،11،21،51،31 kwh/tبررای
پااليش هر و خمیركاغذ مونواتانول آمین و سرو ا ر نظرر
گرفته شر  .خمیركاغرذ ر اخرل پااليشرگر برا آب رقیر
میگر تا به غلظ ا پیش تعیرین شر ه برسر  .قبرل ا
شرو مرحله اصلی پااليش ،نمونه ب ون اينکه بار و انررژی
به آنها وار شو  ،رون مخرزن پااليشرگر چرخانر ه مری
شون تا گرم ش ه و به مای مور نیا جه انجام پرااليش
برسن  .ر پايران هرر مرحلره ،پرس ا اينکره خمیركاغرذ برا
مصر میزان انرژی مور نظر پرااليش گر ير  ،نمونرهای ا
خمیركاغذ بهطور خو كار ا سرتگاه خرارجشر ه و اخرل
سطل مخصوص آن مرحله جمعآوری میگر .
اندازهگیری درجه روانی
رجه روانی تمام خمیركاغذهای پرااليششر ه توسرط
پااليشگر نیمهصنعتی بر مبنای  SRطب استان ار
 DIN EN ISO5262-9ان ا هگیری گر ي .
ساخت کاغذ
تهیه كاغذ س سا با گراماژ  01گررم برر مترمربرع طبر

استان ار  ISO 5269- 2انجام ش .
اندازهگیری ویژگیهای کاغذ دستساز
 ویژگیهای مکانیکیان ا هگیری شاخص مقاوم به كشش طب اسرتان ار
شررماره  ،T 494-om 96ان ر ا هگیررری مقاوم ر ر برابررر
تركی ن طب استان ار شماره  T403-om 01و ان ا هگیری
شاخص مقاوم ر برابر پاره ش ن طب استان ار شرماره
 T414-0m 98آيیننامه  TAPPIانجام گر ي .
 ویژگیهای فیزیکیان ا هگیری حجیمی كاغذ طبر اسرتان ار ،ISO 534
انرر ا هگیررری ضررخام كاغررذ طبرر اسررتان ار شررماره
 ،T411-om 97ان ر ا هگیررری بررری سررطح كاغررذ طب ر
استان ار شماره  T538-om 01و ان ا هگیری مقاومر بره
عبور هوا طب استان ار شرماره  T460-om 02آيریننامره
 TAPPIانجام ش .
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 ویژگیهای نوریانر ا هگیررری رجره روشررنی طبر اسررتان ار شررماره
 T452-om 02و ان ا هگیری رجه مراتی طبر اسرتان ار
شماره  T 425-om 01آيیننامه  TAPPIانجام گر ي .

تجزیهوتحلیل آماری
تجزيه وتحلیل ا ههرا برا اسرتفا ه ا نررمافرزار آمراری
 SPSSر قال طرح تحلیل واريانس ي طرفه انجام ش و
رنهاي مقايسه و گروهبن ی میانگینها به كمر آ مرون
انکن ر سطح اطمینان  %15انجام گرف .

نتایج و بحث
ویژگیهای خمیرکاغذ
ر شکل  9نتايج مربوط بره میرزان برا ه قابرلقبرول،
وا ه و ع كاپای و فرآين سو ا و مونواتانول آمین نشان

ا ه ش ه اس  .همانطور كره ر جر ول مشرخص اسر ،
خمیركاغذ  MEAارای با ه كل بیشرتری ( )61%نسرب
به خمیركاغذ سو ا ( )40%اس  .همچنین میرزان وا ه ر
خمیركاغذ  MEAنسب به خمیركاغذ سو ا كمتر اس .
يکی ا ويژگیهای بار مونواتانول آمرین ،حفر همری
سرررلولزهای مرررا ه لیگنوسرررلولزی ر جريررران فرآينررر
خمیركاغذسا ی اس كه اين امر منتج به افزايش رانر مان
خمیركاغذ تولی ی می گر  .ر تحقیقراتی كره بره منظرور
بررسی تولیر خمیركاغرذ ا كلرش بررنج و كراه گنر م برا
مونواتانولآمین ،صور گرفته بو  ،مق ار برا ه بره ترتیر
 62/50و  50/1گررزارش گر ي ر [ .]9ر تحقیقرری میررزان
با ه كل پخ سو ای كاه گنر م برا قلیايیر  96رصر ،
رجه حرار  961رجره سرانتیگررا و مران پخر 11
قیقه را  42/1رص گزارش ش [.]2

شکل  -9ويژگیهای خمیركاغذسا ی سو ا و مونواتانول آمین

ر اين تحقی سعی بر اين ش كه جه بررسی قی
پاسررب برره پررااليش میررزان لیگنررین ايرری ر هررر و نررو
خمیركاغررذ سررو ا و  MEAيکسرران باش ر تررا هررر و نررو
خمیركاغذ ،ع كاپای نز ي به هم اشته باشرن امرا ر
تحقیقا صور گرفته قبلی مشخص گر ي كه بره لیرل
افزايش گزينش پذيری پخر برا مونواترانولآمرین ،مقر ار
لیگنین ايی با اين ما ه بسیار باالس ]3،2،9[ .

ترکیبات قندی
شکل  2رص مونومرهای قن ی تشکیل هن ه بخرش
كربوهی راتی كاه گن م و خمیركاغذهای سو ا و مونواتانول
آمین را نشان می ه .
همان طور كه ر شرکل  2مشرخص اسر خمیركاغرذ
مونواتانول آمین كاه گنر م میرزان ايلرو بیشرتری ()90%
نسررب برره خمیركاغررذ سررو ا ( )%92/15ار  .رمجمررو
میزان كربوهی را ها ر خمیركاغذ مونواتانول آمین نسب
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به خمیركاغذ سرو ا حر و  %92بیشرتر اسر  .مکانیسرم
پاي ارسا ی كربوهی را ها توسط مونواتانول آمین بره طرور
كامل مشخص نیس  .ر منرابع مختلرف نظررا متفراوتی
وجو ار  .گروهی ا محققان اعتقا ارنر كره پلیمريرزه
ش ن ان ک سلولز و همری سرلولزها ر حضرور مونواترانول
آمین به عل پاي ارسا ی ايرن تركیبرا توسرط  MEAر
برابر واكنشهای تخري ت ريجی اس  .بر طب نظرر ايرن
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محققان MEA ،بهصور ي عامل كاهن ه عمل مینماي .
گروهی يگر نیز حر س مری ننر كره مونواترانول آمرین،
پلیساكاري ها را ا طري واكرنش تراكمری برا گرروههرای
انتهايی آل ئی ی و تشکیل ايمینها پاي ار مرینماير  .ايرن
ع ه پاي ارسا ی كربوهی را ها را به كراهش را يکرالی ر
حضور  MEAنسب می هن .]96 ،95 ،94[ .

شکل  -2ترکیبات قندی تشکیلدهنده کاه گندم و خمیرکاغذهای سودا و مونواتانول آمین

همررریسرررلولزها شرررامل گرررروههرررای نررراهمگن ا
پلیساكاري های شاخه ار میباشن  .پلیمرر همریسرلولز بره
گونه مشخص گیاهی و باف آن بستگی ار  .گلوكز ،ايلرو
و مررانو اغلرر ر سرراختار همرریسررلولزها وجررو ارنرر و
اصطلحاً ،گلوكان ،ايلن ،ايلوگلوكان و مانران نامیر ه مری
شون  .ايلنها فراوانترين پلیساكاري های غیر سرلولزی ر
اكثر پهن برگان هستن كره  21ترا  %31و ن خشر بافر
چوبی را تشکیل می هنر و غالبراً ا اجرزای يرواره ثانويره
هستن ؛ اما ر ت ل هایها ر يواره اولیه نیز ياف میشون
و  %21كررل يررواره ا يرروارههررای اولیرره و ثانويرره تشررکیل
می هن  .ر ول هایها همیسرلولزها  %21يرواره ثانويره را
تشکیل می هن اما همیسلولزها تنها  %5ا يرواره اولیره را
تشکیل می هن  .ايلنها نیز ر ت ل ه ایها و ول رهایهرا
مقا ير متفاوتی ارن  .ر سو نی برگان ،گاالكتوگلوكومانران و

گلوكومانان بیشترين مق ار همیسلولز را تشکیل مری هنر
كه ر اين میان ايرلنهرا مقر ار كمترری معرا ل  %0را ر
برمیگیرن [.]92،90
درجه روانی خمیرکاغذ
نتايج مربوط به میزان مصر انرژی پااليشرگر و ترأثیر
آن بر رجره روانری ر خمیركاغرذهای سرو ا و  MEAر
شکل  3نشان ا ه شر ه اسر  .همران طرور كره مشراه ه
میشو افزايش میزان مصر انرژی ترأثیر معنری اری برر
روی رجهی روانی هر و نو خمیركاغذ ار  .برا افرزايش
میزان مصر انرژی پااليشگر ،رجه روانی ( )SRر هر و
نو خمیركاغذ افرزايش مریيابر  .ايرن میرزان افرزايش ر
خمیركاغررذ  MEAبیشررتر اسر  ،بررهطرروریكرره ر سررطح
يکسان مصر انررژی ،خمیركاغرذ  MEAرجرهی روانری

بررسی پااليش پذيری خمیركاغذهای سو ا و مونواتانول آمین كاه گن م
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بیشتری نسب به خمیركاغذ سو ا ار كه اين میتوان به
لیل وجو همریسرلولزهای بیشرتر ر خمیركاغرذ MEA
باش  .ر اين تحقی مشاه ه ش كه بیشترين رجه روانی
ر خمیركاغررررذهای سررررو ا ( )03 SRو )05SR( MEA
مربوط به بیشترين سطح مصر انررژی توسرط پااليشرگر

اس  .پااليش ،الیا را فیبريله و پرر ار مریكنر و باعرث
میشو كه گرروههرای هی روكسریلی بیشرتری ر سرطح
الیا آ ا شون  .اين گروههای هی روكسیلی قا ر به جذب
آب بیشتری بو ه و به همین خراطر باعرث افرزايش رجره
روانی  SRمیشون [.]4

سو ا
مونواتانول آمین

شکل  -3تأثیر میزان مصرف انرژی در پاالیشگر بر درجه روانی خمیرکاغذ سودا و MEA

ویژگیهای مکانیکی
شاخص کشش
همانطور كه ر شکل  4مشاه ه میشو  ،خمیركاغرذ
مونواتانول آمین ب ون پرااليش ،شراخص كشرش بیشرتری
( )55Nm/gنسب به فرآين سو ای ب ون پرااليش (Nm/g
 )43ار  .ر خمیركاغررذ سررو ا بررا افررزايش میررزان انرررژی
پااليشگر ،شاخص كشش افرزايش مریيابر  .برهطروریكره

بیشترين میزان آن ( )20/9 Nm/gمربوط به تیماری اسر
كه مصر انرژی پااليشگر آن ح اكثر و  511 kwh/tاس .
نتايج اين تحقی نشان ا كه افزايش میزان مصر انرژی
ر پااليشگر باعث افزايش شاخص كشش كاغذ مریگرر ،
يرا قابلیر اتصرال برین لیفری افرزايش مریيابر و كاغرذ
مستحکمتری به س میآي  .اين نترايج ر بررسریهرای
صور گرفته مختلف تأيی گر ي ه اس [.]93 ،0 ،2

سو ا
مونواتانول آمین

شکل  -4تأثیر میزان مصرف انرژی در پاالیشگر بر شاخص کشش
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ر مور خمیركاغذ  MEAمشاه ه میشو كه ابت ا برا
افزايش میزان مصر انرژی شاخص كشش افزايش میياب
به طوریكه برا مصرر انررژی معرا ل  21 kwh/tشراخص
كشش به ح اكثر مق ار خرو ( )24/6Nm/gمریرسر امرا
پس ا آن با افزايش بیشتر مصر انررژی ،شراخص كشرش
كاهش میياب ؛ بنابراين ر خمیركاغذ مونواتانول آمرین برا
مصر  21 kwh/tانرژی ر پااليشگر مق ار بهینه شراخص
كشش به س میآي اما ر مور خمیركاغذ سرو ا بررای
رسی ن به اين میرزان ا شراخص كشرش ،مصرر kwh/t
 251انرژی ر پااليشگر نیا من اس  .اين نشان مری هر
كه خمیركاغذ مونواتانول آمین برای رسری ن بره شراخص
كشش بهینه قابلی صرفه جويی ر مصر انرژی پااليشگر
تا ح و  21%را نسب به خمیركاغذ سو ا ار .
شاخص ترکیدن
نتايج به س آم ه ر شکل  5نشان می ه كه افرزايش
میزان مصر انرژی ر پااليشگر تأثیر معنی اری بر شاخص
تركی ن خمیركاغذهای سو ا و  MEAن ار  .كمترين میرزان
شاخص تركی ن ر هر و نو خمیركاغذ سو ا و مونواترانول
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آمین مربوط به تیمارهای ب ون پااليش اس كه بره ترتیر
معررا ل  3/5kpam2/gو  2/3مرریباشررن  .بیشررترين میررزان
شاخص تركیر ن بررای خمیركاغرذهای سرو ا و مونواترانول
آمین برابر  4/4 kpam2/gاس كه ر خمیركاغذ سو ا بررای
رسی ن به اين میزان شاخص ،مصر  511 kwh/tانرژی ر
پااليشررگر نیا منرر اسرر  .رصررورتیكرره ر خمیركاغررذ
مونواتررانول آمررین فقررط بررا مصررر  31 kwh/tانرررژی ر
پااليشگر اين مق ار شاخص به س آم ه اسر كره ايرن بره
معنی صرفهجويی  14رص ی ر مصر انرژی ر پااليشگر
اس  .با افزايش مصر انرژی ر خمیركاغذ سرو ا ،شراخص
تركی ن كاغذ افزايش میياب كه اين امرر بره لیرل افرزايش
انعطا پذيری الیا و ايجا اتصراال هیر روژنی بیشرتر ر
برین الیرا اسر  .ر مرور خمیركاغررذ  ،MEAبرا ا امررهی
افزايش مصر انرژی به باالتر ا سرطح  ،31 kwh/tشراخص
تركی ن كاغذ به لیل پااليش بیشا حر و شکسر الیرا
كاهش می ياب  .تحقیقا صور گرفته ،نتايج اين تحقیر را
تأيی كر هان [.]1 ،0

شکل  -1تأثیر میزان مصرف انرژی در پاالیشگر بر شاخص ترکیدن

شاخص پارگی
همان طور كه شکل  6نشان می ه  ،بیشرترين میرزان
شاخص پارگی كاغذ ر فرآين های سو ا و مونواتانول آمین
مربوط به تیمارهای ب ون پااليش ( )4/0 mNm2/gاس  .با

افزايش میزان مصر انرژی ر پااليشرگر ،شراخص پرارگی
ر هر و نو خمیركاغذ كاهشيافته اسر كره ايرن افر
شاخص ر خمیركاغذ مونواتانول آمین ش ي تر اس .

بررسی پااليش پذيری خمیركاغذهای سو ا و مونواتانول آمین كاه گن م
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سو ا
مونواتانول آمین

شکل  -1تأثیر مصرف انرژی در پاالیشگر بر شاخص پاره شدن

كاغذهای سر سرا سراخته شر ه ا خمیركاغرذ سرو ا و
 MEAمعنی ار اس اما تأثیر آن بر انسیتهی اين كاغذها
معنی ار نیس  .با افزايش میزان مصر انررژی ،ضرخام ،
بری و تخلخل كاغذ كاهشيافته اس  .ال م به کكرر اسر
كه ر خمیركاغذ  MEAپس ا افزايش مصرر انررژی بره
سطح  ،931 kwh/tمیزان بری و تخلخل كاغذ بره حر ی
كاهش می ياب كره يگرر امکران انر ا هگیرری آن توسرط
ستگاه بری سنج و تخلخلسنج كاغرذ میسرر نیسر  .ر
مور خمیركاغذ سو ا ايرن مرور ر سرطح انررژی kwh/t
 251مشاه ه میشو .

ا آنجاكه مقاوم به پاره ش ن كاغذ رابطرهی مسرتقیم
با طول الیا خمیركاغذ ار بنرابراين برا افرزايش مصرر
انرژی پااليش و كوتاه ش ن الیا  ،مقاوم بره پراره شر ن
كاغذ به س آم ه كاهش میياب  .نتايج تحقیقرا مختلرف
ر تأيی نتايج اين تحقی اس .]1،0 ،2[ .
ویژگیهای فیزیکی کاغذ دستساز
ر ج ول  ،9خصوصیا فیزيکی كاغذهای ساختهش ه
ا خمیركاغررذ سررو ا و  MEAنشرران ا ه شرر ه اسرر .
همان طور كه ر ج ول مشخص اس تأثیر میزان مصرر
انرررژی توسررط پااليشررگر بررر ضررخام  ،بررری و تخلخررل

جدول  -5ویژگیهای فیزیکی کاغذ دستساز پاالیششده توسط پاالیشگر
میزان انرژی

1

Kwh/t

ضخام
سودا

926

991

c

914

11
c

914

cd

912

d

919

e

f

g

13

20

23

انسیته g/cm3

1/62 g

1/29 f

1/22ef

1/22ef

1/23e

1/20d

1/04c

1/09 b

1/11 a

ml/min

3326a

3194b

2125c

2159d

2662e

2645f

9040g

-

-

تخلخل

ml/min

521a

920b

02c

51d

32e

95f

0/1g

-

-

ضخام

µm

915a

10c

911b

13d

03e

01f

26g

60b

26g

بری

MEA

µm

a

31
b

11

51

531

511

211

111

انسیته
بری

3

g/cm

1/62f

1/23 e

1/25d

1/22c

1/20c

1/09 b

1/19a

1/09b

1/19 a

ml/min

3553a

3443c

3461b

3355d

3255e

-

-

-

-

11a

43b

29c

94d

91e

-

-

-

-

تخلخلml/min
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پااليش الیا باعث انعطا پذيری بیشتر آنها میشو ،
علوه بر آن ر اثر پااليش طول الیا كاهشيافتره و کرا
ريز لیفی (نرمه) بیشتری ايجا میگرر  .ر ايرن شررايط،
امکان تولی كاغذ متراكمتر و فشر هترر فرراهم مریشرو و
رنتیجه ضخام كاغرذ كراهش مریيابر  .ا طرر يگرر
همین عوامل باعث میشون تا بری سرطح كاغرذ كراهش
ياب و كاغذی با سطح صا تر و همچنین تخلخل كمترری
حاصل گر  .ر تحقیقی كه به بررسری ترأثیر پرااليش برر
خواص فیزيکی و مکانیکی خمیركاغذ پر اختره شر ه برو ،
نتايج مشابهی به س آم  .به طروریكره كمتررين میرزان
ضخام  ،ر ش ي ترين مرحله پااليش و بیشرترين میرزان
بررری ،ر كمترررين شرر پررااليش گررزارش شرر [.]93
همچنین ر تحقیقری يگرر مشرخص شر كره برا اعمرال
پااليش بر روی خمیركاغذ ،میزان انسیته كاغذ ترا حر و
 99رص افزايش خواه اش  .اين امر رنتیجه فیبريلره
ش ن الیا و افزايش قابلی پیون بین الیا اس [.]0
ویژگیهای نوری
درجه روشنی
همانطرور كره ر شرکل  2مشراه ه مریشرو رجره
روشنی خمیركاغذ سو ا بیشتر ا خمیركاغذ  MEAاسر .
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افزايش میزان مصر انرژی ر پااليشگر ترأثیر معنری اری
بر رجه روشرنی هرر و نرو خمیركاغرذ ار  .بیشرترين
میزان رجه روشنی ر خمیركاغذهای سرو ا و مونواترانول
آمین مربوط به تیمار پااليش نش ه میباشن كه به ترتیر
عبررار ان ر ا  3663 ISO%و  2469و بررا شرررو پررااليش و
افررزايش مصررر انرررژی ر پااليشررگر ،رجرره روشررنی
خمیركاغذها كاهش می ياب  .اين كاهش رجه روشرنی ترا
سطح مصر انرژی  11kwh/tمليمتر اس اما برا افرزايش
مصر انرژی به بیشتر ا  931kwh/tافر رجره روشرنی
محسوستر میشو بهطوریكه ايرن اتفرا ر خمیركاغرذ
مونواتانول آمین مشهو تر اس  .همرانطرور كره ر شرکل
مشاه ه می شو میزان رجه روشنی ر ح نهايی پااليش
برای خمیركاغذ مونواتانول آمین تا  %55نسرب بره تیمرار
ب ون پااليش كاهش اشته اس  .رصرورتیكره ر سرطح
نهايی پااليش خمیركاغذ سو ا  %44كاهش رجه روشرنی
اشته اس  .اين امر به اين لیل اس كره براثرر پرااليش،
انسیته خمیركاغذ افزايش می ياب و رنتیجه تخلخرل آن
كاهش می ياب  .اين كاهش تخلخل كاغذ منجر بره كراهش
ضري پخش نور مریشرو و رنتیجره برا افرزايش شر
پااليش رجه روشنی خمیركاغذ كاهش میياب .

شکل  -1تأثیر میزان مصرف انرژی در پاالیشگر بر میزان درجه روشنی

درجه ماتی
با توجه به شکل  0مشاه ه مری شرو كره برا افرزايش
ش پااليش ،ماتی كاغذ كراهش مریيابر  ،برهطروریكره

بیشترين میزان ماتی مربوط به تیمارهای بر ون پرااليش و
كمترين میزان آن مربوط به تیمار با ح اكثر ش پااليش
اس .

بررسی پااليش پذيری خمیركاغذهای سو ا و مونواتانول آمین كاه گن م
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سو ا
مونواتانول آمین

شکل  -1تأثیر میزان مصرف انرژی در پاالیشگر بر میزان درجه ماتی

ر سطح صر انررژی  511 kwh/tتوسرط پااليشرگر،
میزان مراتی ر خمیركاغرذ سرو ا ترا  00و ر خمیركاغرذ
 MEAتا  15/0كاهش میياب  .ا آنجاكه ماتی كاغرذ رابطره
ی مستقیم با چگونگی شکس نرور تابیر ه بره كاغرذ ار
میتوان نتیجه گرف كه با افزايش پااليش میزان شکسر
نور كاهش يافته اسر  .علر ايرن پ ير ه كراهش میرزان
تخلخررل كاغررذ و رنتیجرره افررزايش انس ریتهی آن اس ر ؛
بنابراين كاهش تخلخل كاغذ باعث كراهش مراتی گر ير ه
اس  .نتايج ساير محققان ر تأيی تأثیر پااليش بر كراهش
ماتی كاغذ اس [.]93

نتیجهگیری
پااليش فرآين ی اسر كره بررای تغییرر ويژگریهرای
فیزيکرری و مکررانیکی خمیركاغررذ ا هررر و نررو نیررروی
مکانیکی و هی رولیکی اسرتفا ه مریكنر  .ر اثرر پرااليش
يواره اولیه الیا تا ح ی فشر ه و رنتیجه يواره ثانويره
ر تماس مستقیم با آب قرارگرفته و آب را بهراحتی جذب
میكن و واكشی ه میشو كه اين امر انعطا پذيری الیا
را بهبو میبخش  .ا طر يگر ا امه فراين پااليش منجر
به پ ي ار ش ن میکروفیبريلها ر سطح الیرا مری شرو .
اين پ ي ه موج افزايش سطح كل الیا پااليش گر ير ه
كه رنتیجه پیون ها بین الیا افزايشيافته و شکلپرذيری
ورقه كاغذ و استحکام آن افزايش میياب ؛ اما ر كنار اثرا
مثب ممکن اس اثرا نامناس نیرز بره وسریله پرااليش

ايجا شو كه ا آن جمله شکسرته شر ن و كوتراه شر ن
الیا ر اثر نیروی برشی اس  .ر اثر اين فعرلوانفعراال ،
انسیته ،شاخص كشش و شاخص تركی ن كاغرذ افرزايش
می ياب و ا طر يگر بری ،تخلخرل ،ضرخام  ،مراتی و
شاخص پاره ش ن كاغذ كاهش میياب .
نترررايج ايرررن تحقیررر نشررران ا كررره ر فرآينررر
خمیركاغذسا ی  MEAا كاه گنر م برا صرر 21 kwh/t
انرژی ر پااليشگر نیمه صنعتی ،مقاوم ر برابر كشرش و
مقاوم ر برابر تركی ن به ح اكثر میزان خو می رسن و
افزايش انرژی بیش ا اين مق ار نهتنها باعث افرزايش ايرن
مقاوم ها نمیشو بلکه باعث كاهش اين مقاومر هرا نیرز
مرریگررر ؛ امررا ر خمیركاغذسررا ی سررو ا ا كرراه گن ر م
مشاه ه گر ي كه افزايش مصرر انررژی ترا 511 kwh/t
رابطه مستقیمی با مقاوم ر برابرر كشرش و مقاومر ر
برابر تركی ن ار .
نتررايج مقايسرره و فرآينرر خمیركاغذسررا ی سررو ا و
 MEAنشان می ه كه فرآين خمیركاغذسا ی برا ،MEA
ر سطح لیگنین ايی يکسان ،ارای با ه باالتری نسرب
به خمیركاغرذ سرو ا اسر  .ا طرر يگرر ،نترايج نشران
مری هر كرره فرآينر خمیركاغذسررا ی  MEAنسررب برره
فرآين سو ا پااليشپذيرتر اس و می تروان برا اسرتفا ه ا
فرآين خمیركاغذسرا ی  MEAا كراه گنر م ،برا مصرر
انرژی كمتر ر پااليشگر به مقام هرای مکرانیکی بهترری
نسب به فرآين خمیركاغذسا ی سو ا رسی .
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The beatability of wheat straw soda and monoethanolamine pulps

M. Ahmadi1
S. Hedjazi2*
B. Saake3
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H. Yousefi5

Abstract
In this study, the beatability of soda and monoethanolamine
pulps was compared. The refining of pulps was done in pilot
scale Voith refiner Model LR 40. The results showed that the
maximum tensile and burst indices of monothanolamine pulp
can be reached with consumption of 70 kWh energy in pilot
scale Voith refiner and the increasing of energy more than this
level has the adverse effect on these indices. In the case of
soda pulp, increasing the energy up to 500 kWh has the linear
relationship with tensile and burst indices. In comparison to
the monoethanolamine pulp, the refining of soda pulp is more
difficult and needs more energy. Using monoethanolamine
pulp resulted in saving of energy by 70-80 % to reach the
optimum strength indices.
Key words: wheat straw, pulping, monoethanolamine, soda,
refining.
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