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تأثیر پراکندهسازی و رنگبری خمیرکاغذ بازیافتی جوهرزداییشده
بر ویژگیهای نوری و مکانیکی آنها

چکیده
در این تحقیق اثر ر اندر سرز ی و رنر بر ی انازییرد در ار ایخ لف بر بر
ویژگدهزی نوری و لکزنیکد نزغذهزی بز یزف د جوه دایدا ب رسد ا  .به ایرن
لدظور ا خمی بز یزف د جوه دایدا ا نت لحصوالت نزغذی به اار د طییر
در چهررزر نرروت لف ب ر اس ر زد ا ر  .ررری ا ایمررزا تیمزرهررزی ل ررزوت اررزل
ر اند سز ی ر اند سز ی و رن ب ی انازیید هم لزن ر اند سز ی و رن ب ی
انازیید ج اگزنه نزغذ دستسز ا آنهز تهیه ا  .بع ا اسکن نزغذهز لق ار طکره
لوجود در آنهز بز اس زد ا ن مافراار  Digimizer Version 4.1.1.0تعیرین ار و
سپی خواص نوری و لکزنیکد آنهز ب رسرد و لقزیاره ار  .ن رزی نیرزن داد نره
ر اند سز ی سبب نزهش لیاان طکه روادد نزغذهز و افاایش ردی آنهز لداود.
ب رسد خواص لکزنیکد نیا نیرزن داد نره ر اندر سرز ی سربب افراایش ارزخ
لقزولت به نیش خیک ازخ لقزولرت بره نیرش تر ارزخ لقزولرت بره
ت نی ن لیاان لزن گزری آب اطیزف لیاان خزنا و نرزهش ارزخ لقزولرت بره
رزرگد لداود .ن زی این تحقیق نیزن داد نره ایمرزا ر اندر سرز ی هرم لرزن برز
رن ب ی در لقزیاه بز ایمزا ج اگزنه ر اند سز ی و رن ب ی سبب ایجرزد خرواص
به ی در خمی نزغذ لداود.
واژگان کلیدي :ر اند سز خمی جوه اید ا
ویژگدهزی نوری و لکزنیکد نزغذ.

نزغذهزی به اا د لیاان طکه

مقدمه
با توجه به كاهش روزافزوون منزابع جنللزد ر سز
نیا و افوايش فشارهای محزی زيسزتد ،اسزتفا ه از اایزا
بازيافتد به بخش ثابتد از ما ۀ اوایه برای تواید محصوالت
كاغذی تبديل شده است [ .]1از طرفزد اسزتفا ه از اایزا
بازيافتد با كاهش كیفیت محصول همراه است كه مستلوم
م ااعه بیشتر جهزت افزوايش كیفیزت و كمیزت محصزول
است .جوهرز ايد يک مرحله تکمیلد ر فنزاوری بازيافزت
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 1دانش آلوخ ه نزرادزسد ارا یبوم و صدزیع چوب و
نزغذ دانیک لدزبع طبیعد دانیگز ته ان ن ج ای ان.
 2اس زد گ و یبوم و صدزیع چوب و نزغذ دانیک لدزبع
طبیعد دانیگز ته ان ن ج ای ان.
 3اس زدیزر گ و فدزوری توطی سبوطا و نزغذ دانیک ان ژی
و فدزوریهزی نوین دانیگز اهی بهی د ی آب ای ان.
 4اس زدیزر گ و یبوم و صدزیع چوب و نزغذ دانیگز آ اد
اساللد واح ن ج ن ج ای ان.
لائوا لکزتبزت:
hamzeh@ut.ac.ir

تزریخ دریزفت33/12/12 :
تزریخ رذی ش34/33/13 :

كاغززذهای باطلززه چززاک اسززت كززه بززرای جداسززازی و
خارج سازی مركب چاک از كاغذهای باطلز چزاک بزه كزار
مد رو  .كارايد جداسازی جوهر از كاغزذ باطلزه ر فرنينزد
جوهرز ايد شیمیايد به روش و شراي چاک ،نزوع مركزب
چززاک و مززا ۀ زيززريب چززاک بسززتلد ار [ .]2معمززوالً
جوهرز ايد با استفا ه از روشهای شناورسازی و شستشزو
انجام مدگیر اما جوهرز ايد به روش شناورسازی امزروزه
متززداولتززر اسززت .ر مرحلززه جززوهرز ايد هززیچوقززت
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جوهرز ايد بهصزورت كامزل انجزام نمزدگیزر و همیشزه
مقداری از جوهر و اکه 1ر خمیركاغذ باقد مزدمانزد [.]3
يکد از راه حلهای كاهش میوان و محزو كزر ن اکزههزای
جززوهر ،اسززتفا ه از سیسززتم پراكنززدهسززازی 2ر كارخانززه
بازيافت خمیركاغذ جزوهرز ايد 3شزده ( )DIPاسزت .اگزر
ازنظر ظاهری نیاز به تواید كاغذهای مشابه كاغذ توایدشده
از خمیر بکر باشد ،ر ايب حاات مرحله پراكنزدهسزازی بزه
توایدكننده كمک مدكند تا انزدازه اکزههزا را بزهانزدازهای
كاهش هد كه بزا چشزم غیرمسزل يزده نشزوند .مقزدار
روشند 4و سفیدی 5نیو ر اثر پراكندهسازی اکهها و ذرات
جوهر كاهش پیدا مد كند ،زيرا ذرات ريوتر جوهر و اکههزا
س بورگتری را اشغال و نور بیشتری را جذب مدكننزد
و باعث كاهش روشند و سفیدی مد شوند .همچنیب ر اثر
پراكندهسازی عالوه بر كاهش اندازه ذرات اکه جوهر ،اندازه
ذرات موا چسزبنا ،،واكز هزا ،مزوا پوشزش هزد نیزو
كاهش پیدا مدكننزد [ .]7 ،6 ،5 ،4پراكنزدهسزازی سزبب
كاهش رجه روشند مدگر و اگر ر پراكنزدهسزازی ر
حضور موا رنگبر مثل پراكسید هیدروژن استفا ه گزر ،
روند كاهش رجه روشند كمتر خواهد بزو و اگزر بعزد از
پراكنده سزاز از شناورسزازی ثانويزه اسزتفا ه گزر رجزه
روشند به مقدار چشملیری افوايش پیزدا مزدكنزد [،1 ،8
 .]12 ،11 ،11ر بیشتر تحقیقات انجامشزده ر خصزو
اثر پراكندهسازی بر روی خوا خمیركاغذ ،صزرفاً خزوا
ظاهری كاغذ مور م ااعه قرار گرفته است و اثزر هزمزمزان
ايب فرنيند بر خوا مکانیکد بهطور قیق واضز نیسزت.
ر ايب تحقیق اثر پراكندهسازی ر شراي مختلز شزامل
پراكندهسزازی تنهزا ،پراكنزدهسزازی همزراه بزا رنزگبزری
اكسايشد (با استفا ه از پراكسید هیدروژن) ،پراكندهسازی
و سپ رنگبری اكسايشد خمیركاغذ جوهرز ايدشده بزر
روی خوا نوری و مکانیکد كاغذ حاصل از ننها بررسزد
شده است و اثر هر يک از ايب روشها بزر خزوا نزوری و
مکانیکد خمیركاغذ بررسد و با يکديلر مقايسه شده است.

1. Speck
2. Disperser
3. De-inked pulp
4. Brightness
5. Whiteness

مواد و روشها
مواد اولیه
ر ايززب تحقیززق از خمیززر بازيززافتد جززوهرز ايدشززده
( )DIPشركت محصوالت كاغذی بهداشتد ا ی ر چهار
تیمار استفا ه شد .تركیب ايب خمیزر مخلزوطد از پوشزال
چاپخانهها و مخلوط كاغزذهای باطلزه ا اری بزو و رصزد
اایا مکانیکد نن به صورت كیفد تنظزیم شزد .نمونزههزا
شامل چهار نوع خمیركاغذ به شرح زير است:
 -1نمونززززه شززززماره  :1خمیركاغززززذ بازيززززافتد
جوهرز ايدشده قبل از سیستم پراكندهسازی،
 -2نمونززززه شززززماره  :2خمیركاغززززذ بازيززززافتد
جوهرز ايدشده بعد از پراكندهساز (بدون رنگبری)،
 -3نمونه شماره  :3خمیركاغذ بازيزافتد جزوهرز ايد و
پراكندهسازی شدهای كه همزمان ر پراكندهساز رنگبزری
شده است،
 -4نمونه شماره  :4خمیركاغذ بازيزافتد جزوهرز ايد و
پراكندهسازی شدهای است كزه ر شزراي نزمايشزلاهد و
م ابق با شراي رنگبزری موجزو ر شزركت كاغذسزازی
ا ی رنگبری شد.
جدول  1شراي رنگبری كه ر شزركت ا یز اجزرا
مدشو و همیب شراي رنگبری ر شزراي نزمايشزلاهد
اجرا شد را نشان مد هد.
ساخت کاغذ دست ساز و ارزیاای ویگیا هاا
نور و مکانیک
پ از تهیه نمونه خمیركاغذها ،طبق اسزتاندار تزاپد
نيیبنامه شماره T205 om-88كاغذهای ستساز با گراماژ
 31گرم بر مترمربع از ننها تهیه شد .جهت تعییب میزوان
اکه كاغذهای ستساز اسکب شد و تصوير ننها تهیه شزد
و تصاوير بزا اسزتفا ه از نزرمافزوار تجويزهوتحلیزل تصزاوير
 Digimizer Version 4.1.1.0پر ازش شد .ايزب نزرمافزوار
برای اندازهگیری قیق اکههای موجو ر تصزاوير اسزکب-
شده كاغذها كاربر ار  .به كمک ايب نزرم افزوار مسزاحت
اکههای بورگتزر از  1/14میلزدمترمربزع نسزبت بزه يزک
س ز مشززخ از كاغززذهای سززتسززاز انززدازهگیززری و
محاسبه شد .رج روشند و زر ی كاغذهای ستساز بزر
اساس اسزتاندار  TAPPIو سزتورااعمل  T452 om-98و
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شاخ های * CIE L*a *bبر اسزاس سیسزتم  CIE-Labو
با اسزتفا ه از سزتلاه  Elerpho 2000موجزو ر شزركت
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ا ی اندازهگیری شد.

جدول  -1شرایط رنگیر در پراکندهساز شرکت و در خارج از پراکندهساز در شرایط آزمایشگاه
(درصد مواد یر اساس وزن خشک الیاف است)
عوامل
رنگبری

زمان
( قیقه)

ما
()oC

pH

NaOH

H2O2

Na2SiO3

نهايد

()%

()%

()%

مقدار

85

81

6/5

1/55

1/2

1/2

ويژگد های مکانیکد طبق نيزیب نامزه  TAPPIو طبزق
ستورااعملهای مربوطه اندازه گیری شدند :وزن پايه كاغذ
( ،)T410 om-88شززاخ مقاومززت بززه كشززش خشززک
( ،)T456 om-10شزززاخ مقاومزززت بزززه كشزززش تزززر
( ،)T494 om-10شزززاخ مقاومزززت بزززه تركیزززدن
( ،)T403 om-91شاخ مقاومت پزارگد (،)T414 om-04
تعیززیب مقززدار خاكسززتر ( ،)T211 om-93تعیززیب میززوان
ماندگاری نب اایا (.)UM-256( )WRV
سیستم پراكندهسازی كارخانزه ا یز سزاخت شزركت
 Andritzاست كه مجهو به پیچ نبلیری و پیچ حزرارت ا ن
و پراكندهساز است كه خمیركاغذ پ از نبلیزری تزا رصزد
خشکد  %31و افوو ن مزوا شزیمیايد رنزگبزری و سزپ
افوايش مای نن تا  85-11رجه سلسیوس به پراكندهسزاز
مدرسد و سپ رنگبری و پراكندهسازی مدگر .

تجزیهوتحلیل آمار
ر
برای انجام محاسبات نماری از نناایو تجويه واريان
غااب طرح كامالً تصا فد و جهت گروهبندی میانلیبهزا از
نزمون چند امنه انکب توس نزرمافزوار  SPSSر سز
معند ار  15رصد استفا ه شد.

نتایج و یحث
نتایج میزان لکه کاغذ دستساز
با توجه به نتايج به ستنمده از تجويه تحلیزل نمزاری،
تفاوت معند اری بیب تیمارهای قبل و بعد از پراكندهسزاز
و تیمار رنگبری شده ر س  %5ازنظر میوان اکه وجزو
ار و بیشتريب میوان اکه  16/33رصد مربوط به خمیزر

رج رواند
خمیركاغذ
))SR

رصد خشکد
خمیركاغذ
()%

تركیب
كیلیتكننده
()%

سختد
نب
()ppm

35

31

1

551

بازيافتد  DIPرنلبریشده نزمايشلاهد است و میوان اکزه
بعززد از پراكنززدهسززاز كمتززر از قبززل پراكنززدهسززاز اسززت
(شکل  .)1ر شکل  2تصاوير مربوط به میوان اکهها اسزت
كززه بززا اسززتفا ه نززرمافززوار Digimizer Version 4.1.1.0
پر ازش شده است .ايزب نتزايج نشزان هنزده نقزش مهزم
پراكنده ساز ر كاهش اندازه اکهها است و افزوايش میزوان
اکهها ر خمیركاغذهای پراكندهسزازی و رنزگبزری شزده
مدتواند به اثر جمع كنندگد ذرات جوهر توس سزیلیکات
سديم نسبت ا ه شو [.]13 ،4
اساساً پراكندهسازی بهمنظور بهبو وضعیت ظاهری ،از
طريق محو كر ن ناليندهها است؛ زيرا حتد با شزديدتريب
غربالگری و تمیو سازی خمیركاغذ ،نمدتزوان تمزام مزوا
ناليندههای خمیركاغذ را حذ كر و ايب موا بزهصزورت
قابل رؤيت ر ورقه كاغذ باقد مدمانند .اگر ازنظزر ظزاهری
نیاز به تواید كاغذهای مشابه كاغذ توایدشده از خمیر بکزر
باشد ،ر ايب حاات پراكندهسزازی بزه توایدكننزده كمزک
مدكند تا اندازه اکهها را بهانزدازهای كزاهش هزد كزه بزا
چشم غیرمسل يده نشوند [.]7 ،13
نتایج اثر پراکندهساز رو خواص نور
نتايج حاصل از تجويهوتحلیل نماری ا ههزا نشزان ا
كه بیب تیمارها ازاحاظ رجه روشند و شاخ * CIE Lو
همچنیب بیب تیمارهزای قبزل و بعزد از پراكنزدهسزازی از
احاظ رجه زر ی تفاوت معند ار ر س  %5وجو ار
واد ازاحاظ شاخ * CIE aو * CIE bتفاوت معنزد اری
وجزو نزدار ( .)P>0.05بززا توجزه بززه شزکل  3و مقايسززه
میانلیبها با نزمون انکب ،بیشتريب میوان رجه روشزند
 82/14رصزد CIE L*11/62 ،و  CIE a*2/35اسزت كزه
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مربوط به خمیركاغذ بازيافتد جوهرز ايد است كه بهطزور
هم زمان ر شركت پراكندهسازی و رنگبزری شزده اسزت.
همچنززیب ،میززوان رجززه روشززند ر خمیركاغززذ قبززل از
پراكنده ساز از تیمزار بعزد از پراكنزدهسزاز بیشزتر اسزت و

بیشتريب میوان زر ی  -11/27و  CIE b* - 7/14بزو ه و
مربوط به خمیركاغذی كه به طور هم زمزان ر كاغذسزازی
ا ی يافتد پراكندهسازی و رنگبری شده است.

شکل  -1نمودار میزان لکه در کاغذها دستساز

اا  :قبل از پراكندهساز

ب :بعد از پراكندهساز (بدون رنگبری)

ج :پراكندهسازی و رنگبری همزمان ر كاغذسازی

 :پراكندهسازی و رنگبری جداگانه ر نزمايشلاه

شکل  -2تصاویر پردازششده از سطح کاغذ دستساز یا استفاده از نرمافزار Digmizer
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شکل  -3خواص نور کاغذ دستساز قبل و یعد از پراکندهساز ،
الف) نمودار درجه روشن  ،ب) نمودار درجه زرد  ،ج) نمودار * ،CIE Lد) نمودار * CIE aها) نمودار *CIE b
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ايززب نتززايج نشززان مززد هززد كززه خززوا نززوری بعززد
پراكنززدهسززازی انززدكد كززاهش پیززداكر ه كززه حززاكد از
پراكنززده شززدن مززرثر ذرات جززوهر اسززتMcKinney .
( )1115كززاهش حززدو سززه رجززهای روشززند ر اثززر
پراكنزدهسزازی را گززوارش ا هانزد و علززت را بزه پراكنززده
شززدن مززرثر ذرات جززوهر نسززبت ا هانززد ،زيززرا ذرات
ريوتززر جززوهر س ز بززورگتززری را اشززغال كززر ه و نززور
بیشززتری را جززذب مززدكننززد و باعززث كززاهش روشززند
مد شوند .بزه همزیب ایزل اگزر بعزد از پراكنزدهسزازی از
فرنينززد شناورسززازی ثانويززه اسززتفا ه شززو  ،افززوايش
رجززه روشززند و كززاهش مززرثر میززوان اکززههززا حاصززل
مززدشززو كززه علززت نن كززارايد بیشززتر شناورسززازی ر
حززذ ذرات ريوتززر جززوهر حاصززل از پراكنززدهسززازی
اسزززت [ .]13همچنزززیب ،نتزززايج ايزززب تحقیزززق نشزززان
مد هد كه پراكندهسزازی هزمزمزان بزا رنزگبزری رجزه
روشزززند بیشزززتری ر مقايسزززه بزززا پراكنزززدهسزززازی و
رنزززگبزززری جداگانزززه ( ر شزززراي نزمايشزززلاهد) بزززه
خمیركاغززذ مززد هززد .ايززب نتززايج مشززابه نظززر  Ortnerو
 )1111( Fischerاسززززت كززززه اعززززالم كززززر هانززززد
پراكنده سازی همراه بزا رنزگبزری بزا پراكسزید هیزدروژن
رجززه روشززند را تززا حززد  2/7واحززد افززوايش مززد هززد،
واززد پراكنززدهسززازی بززدون رنززگبززری بززا پراكسززید
هیدروژن مزدتوانزد رجزه روشزند را  4/2واحزد كزاهش
هد [.]11
نتایج اثر پراکندهساز رو خواص مکانیک
با توجه به نتايج به ست نمده از تجويه تحلیزل نمزاری
مشخ مدشو كه تفاوت معند اری بیب تیمارهای قبزل
و بعد از پراكنزدهسزازی ازنظزر شزاخ مقاومزت كششزد
خشک ،شاخ مقاومت كششد تر ،شزاخ مقاومزت بزه
تركیدن ،شاخ مقاومت به پارگد و میوان مانزدگاری نب
اایززا ر س ز  %5وجززو ار  ،واززد ر میززوان رصززد

تأثیر پراكندهسازی و رنگبری خمیركاغذ بازيافتد جوهرز ايدشده بر ...

خاكستر ننها تفاوت معند اری وجو ندار ( .)P>0.05بزا
توجه به شکل  ،4بیشتريب مقا ير شاخ مقاومت كششد
خشززک ( ،21/61 )Nm/gشززاخ مقاومززت كششززد تززر
( ،1/11 )Nm/gشاخ مقاومت بزه تركیزدن ()KPa.m2/g
 ،1/51میوان ماندگاری نب اایا ( 1/782 )g/gاسزت كزه
مربززوط بززه خمیركاغززذ بازيززافتد پراكنززدهشززده همززراه بززا
رنگبری ر كاغذسزازی ا یز اسزت و بیشزتريب رصزد
خاكستر  1/66است و كه مربوط به خمیركاغذی است كزه
پ از پراكندهسازی ر نزمايشلاه رنزگبزری شزده اسزت.
همچنزززیب ،بیشزززتريب شزززاخ مقاومزززت بزززه پزززارگد
( 5/25 )mN.m2/gمربوط به خمیركاغذ جزوهرز ايدشزده
قبل از پراكندهساز است .ايب نتايج بیانلر افزوايش شزاخ
مقاومت كششزد خشزک ،شزاخ مقاومزت كششزد تزر،
شاخ مقاومت به تركیدن ،میوان مانزدگاری نب اایزا و
كاهش شاخ مقاومت به پارگد و رصد خاكسزتر ر اثزر
پراكندهسازی است .ر واقع پراكندهسازی ر غلظزت زيزا
به علت اص کا ،بیب اایا و پیچخزور گد ننهزا ،سزبب
كاهش طول اایا و افوايش سز پیونزدهای بزیب اایزا
مززدشززوند )1115( McKinney .بیززان مززدكنززد كززه
ستلاههای پراكنزدهسزازی و مزااش هزد خمیركاغزذ ر
سرعت زيا مدتوانند جزايلويب پزااليش خمیركاغزذ شزو
زيززرا ننهززا مززدتواننززد سززبب بهبززو خززوا مقززاومتد
خمیركاغذ شزوند [ .]13همچنزیب Kankaanpaa ،و Soini
( )2111اثر پراكندهسازی را مشابه اثزر پااليشزلر توصزی
كر ند و بیان اشزتند كزه پراكنزدهسزازی باعزث افزوايش
مقاومززت كششززد مززدگززر  .نتززايج نشززان مززد هززد كززه
پراكنده سازی همراه با رنگبزری عزالوه بزر خزوا نزوری
بهتر ،خوا مقاومتد بهتری نسزبت بزه پراكنزدهسزازی و
رنگبری ر خارج از پراكندهساز ( ر شراي نزمايشزلاهد)
ر خمیركاغذ ايجا مدكند.

مجله صنايع چوب و كاغذ ايران ،سال هفتم ،شماره  ،1بهار 1315

شکل  -3نمودارها خواص مکانیک کاغذ دستساز قبل و یعد از پراکندهساز ،
الف) شاخص مقاومت کشش خشک ،ب) شاخص مقاومت کشش تر ،ج) شاخص مقاومت یه ترکیدن
د) میزان ماندیار آب الیاف ها) درصد خاکستر ،و) شاخص مقاومت یه پاری

33

... تأثیر پراكندهسازی و رنگبری خمیركاغذ بازيافتد جوهرز ايدشده بر

نشان ا كه پراكنده سازی سبب افوايش شاخ مقاومزت
 شزاخ، شاخ مقاومت به كشزش تزر،به كشش خشک
 میزوان مانزدگاری نب اایزا و میزوان،مقاومت به تركیدن
. خاكستر و كاهش شزاخ مقاومزت بزه پزارگد مزدشزو
، پراكندهسازی همراه بزا رنزگبزری خمیركاغزذ،بهطوركلد
يعند توريق موا شیمیايد رنگبری به رون پراكنزدهسزاز
نتايج بهتری نسبت به پراكندهسازی و رنزگبزری جداگانزه
ار و خوا نزوری و مقزاومتد بهتزری را ر خمیركاغزذ
.بازيافتد جوهرز ايد و رنلبریشده ايجا مدكند
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نتیجهییر
ايب تحقیق بزا هزد بررسزد تزأثیر پراكنزده سزازی و
رنگبری بر ويژگدهای نوری و مکانیکد كاغذهای بازيافتد
 نتايج به سزتنمزده نشزان ا.جوهرز ايد شده انجام شد
كه پراكندهساز سبب كاهش انزدازه ذرات جزوهر و اکزههزا
.مدشو به نحوی كه با چشم غیرمسل ذرات يزده نشزوند
كاهش اندازه ذرات جوهر و اکزههزا سزبب افزوايش سز
 سزفیدی،ذرات و افوايش جذب نور و كاهش رجه روشند
 بررسد خوا مکانیکد نیو. و افوايش رجه زر ی مدشو
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Effect of dispersion and bleaching on the mechanical and
optical properties of deinked recycled pulp

Abstract
In this study, the effect of oxidative bleaching and mechanical
dispersion on the optical and mechanical properties of
deinked recycled pulp was investigated in different
conditions. Industrial deinked pulp was treated in different
conditions, including dispersion, combined oxidative
bleaching during dispersion, separate dispersion, and
oxidative bleaching. Handsheet papers were made from
obtained pulps and were scanned. Spot content in taken
photos were then analyzed by Digimizer software, version
4.1.1.0. Optical and mechanical properties of obtained
handsheets were determined and compared. Results indicated
that mechanical dispersion decreased spot content and
brightness and increased yellowing of the handsheets.
Moreover, mechanical dispersion increased dry and wet
tensile and burst strengths, water retention value (WRV), ash
content and decreased tear strength of handsheet papers. This
study revealed that combined dispersing and oxidative
bleaching of deinked pulp provides superior results in
comparison to the separate dispersing and oxidative
bleaching.
Keywords: disperger, deinked Pulp, tissue paper, spot
content, optical and mechanical properties.
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