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ارزیابی ویژگیهای خمیرکاغذ تولید شده از کلش برنج بوسیله فرآیندهای ترکیبی مونواتانولآمین
و سولفیت پتاسیم

چکیده
در این تحقیق از مونواتانولآمین با غلظت  15درصد به همراه افزودنی سولفیت-
پتاسیم در  4سطح و پخت سولفیتپتاسیم با قلیائیت  14درصد به همراه افزودنی
مونواتانولآمین در  4سطح به عنوان مایع پخت جهت خمیر کاغذسازی از کلش برنج
مورد استفاده قرار گرفته اند .سولفیتپتاسیم/هیدروکسیدپتاسیم و سولفیتسدیم/
هیدروکسیدسدیم در نسبتهای  50/50درصد و تیمار سولفیتسدیم در قلیاییت 14
درصد به عنوان تیمارهای شاهد انتخاب گردیدند .بر اساس نتایج بدست آمده
خمیرکاغذ تولیدشده با مونواتانولآمین ( 15درصد) دارای بیشترین بازده کل و
بیشترین عدد کاپا میباشد .با استفاده از سولفیت پتاسیم به عنوان عامل افزودنی در
پختهای مونواتانولآمین مقدار وازده ،بازده کل و عدد کاپا کاهش مییابد بهطوری-
که کمترین بازده و کمترین عدد کاپا مربوط به تیمار مونواتانولآمین ( 15درصد) در
ترکیب با سولفیتپتاسیم ( 40درصد) میباشد .در تیمار سولفیتپتاسیم ( 14درصد)
مشاهده شد که با افزایش غلظت مونواتانولآمین به عنوان عامل افزودنی میزان بازده
کل افزایش و میزان وازده و عدد کاپا کاهش مییابد .بیشترین شاخص کشش مربوط
به تیمار مونواتانولآمین ( 15درصد) در ترکیب با سولفیتپتاسیم ( 10درصد) و
بیشترین شاخص ترکیدن مربوط به تیمار سولفیتپتاسیم ( 14درصد) در ترکیب با
مونواتانولآمین ( 20درصد) میباشد .با توجه به نتایج ویژگیهای نوری مشخص شد
که بیشترین میزان درجهروشنی مربوط به سولفیتپتاسیم ( 14درصد) در ترکیب با
مونواتانول آمین ( 20درصد) و بیشترین میزان ماتی مربوط به مونواتانول آمین 15
درصد میباشد .نتایج این تحقیق نشان میدهد که فرآیند مونواتانولآمین در ترکیب
با سولفیتپتاسیم میتواند به صورت موفقیتآمیزی بر روی کلش برنج اجرا شود و
ویژگیهای خمیرکاعذهای تولیدی به ویژه از نظر مقاومتهای مکانیکی در حالت
ترکیبی برتر از فرآیند سودا و فرایند هیدروکسید پتاسیم به تنهایی میباشند .همچنین
کاربرد فرآیندهای ترکیبی برای خمیرکاغذسازی از کلش برنج می تواند امکان
استفاده از مایع پخت باقیمانده را به عنوان کود آلی فراهم آورد ،مایعی که بازیابی آن
چالش برانگیز به نظر میرسد.
واژگان کلیدي :خمیرکاغذ ،سولفیت پتاسیم ،عدد کاپا ،کلش برنج ،مونواتانولآمین.
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مقدمه
محدوديت سطح جنگلهای تجاری و وابستگی تولید
كاغذ و مواد چند سازه چوبی به منابع جنگلی ،باعث ايجاد
نگرانیهای جدی در زمینه تأمین چوب مورد نیاز صنايع
چوب و همچنین اثرات منفی زيست محیطی ناشی از
كاهش سطح جنگلها شده است [ .]1يکی از راهكارهای
جلوگیری از تخريب جنگلها و رفع كمبود منابع چوبی،
استفاده گسترده از منابع لیگنوسلولزی غیرچوبی نظیر
ضايعات كشاورزی و گیاهان غیرچوبی میباشد كه به مقدار
نسبتاً فراوان در كشور وجود دارند و هزينه تأمین آنها نیز
ناچیز است.
در صورت استفاده بهینه از پسماندهای لیگنوسلولزی
كشاورزی ،به عنوان منابعی تجديدشونده ،در صنعت چوب
و كاغذ میتوان مانع تخريب بیرويه جنگلها شد و از
طرف ديگر به دلیل كوتاه بودن دوره رشد اين منابع ،تا
حد زيادی میتوان نیازهای فیبری صنعت چوب و كاغذ را
تأمین كرد [ .]1كاه و كلش غالت قرنهاست كه بهعنوان
يک منبع فیبری در كاغذسازی بهكار میرود.
خمیركاغذهای رنگبری نشده كاه برای اليههای میانی
كنگرهای ،مقواها و مقاصد بستهبندی و خمیركاغذهای
رنگبری شده كاه برای تولید كاغذهای چاپ و تحرير
مصرف میشوند [.]2
از جمله مهمترين پسماندهای كشاورزی در ايران،
كلش برنج است .كلش برنج حاوی  25/4 – 35/5درصد
سلولز 32/3- 37/1 ،درصد همیسلولزها و 6/4 – 10/4
درصد لیگنین است .در كشور ما سالیانه حدود 2/5
میلیون تن شلتوک و حدود  3میلیون تن كلش برنج در
مزارع بر جای میماند كه به دلیل ارزش غذايی اندک برای
تغذيه دام چندان مورد توجه قرار نگرفته و برای دفع آن،
در حاشیه مزارع سوزانده و منجر به آلودگی های شديد
محیط زيستی و بیماريهای تنفسی جوامع انسانی مجاور
مناطق مورد كشت برنج میشود .اين در حالی است كه
كاربردهای متعدد صنعتی كلش برنج سبب شده كه به
عنوان ماده خام ارزشمندی تلقی شود؛ بنابراين اين ماده
میتواند به عنوان يک جايگزين قوی برای چوب در تولید
خمیر كاغذ مورد استفاده قرار گیرد [.]3

فرآيند خمیركاغذسازی سودا كه فرآيند غالب برای
خمیركاغذسازی از پسماندهای لیگنوسلولزی كشاورزی
است ،با مشکالت جدی مواجه است [ .]3مايع پخت به
شدت قلیايی اين فرآيند ،كربوهیدراتها را به میزان زيادی
حل میكند كه به كاهش قابل مالحظه بازده خمیركاغذ و
ويژگیهای مقاومتی آن میگردد .هیدروكسید سديم
دارای توانائی واكنش با ساختارهای لیگنینی مشخصی
میباشد كه اين به معنای میزان لیگنین باقیمانده بیشتری
در خمیر كاغذ است .اكثر پسماندهای لیگنوسلولزی
كشاورزی دارای مقدار زيادی سیلیس هستند كه در مايع
پخت قوی قلیايی فرآيند سودا حل شده و در نتیجه
مشکالت جدی در تبخیركنندهها ،بويلرهای بازيابی و در
واحد سودسازی ايجاد میكند .به همین دلیل است كه
كارخانههای بر مبنای فرآيند سودا فاقد سیستم بازيابی
مواد شیمیايی میباشد [.]3
استفاده از فرآيندهای حالل آلی دارای مزيتهايی
چون ،كاهش هزينههای تولید ،مصرف كمتر آب ،انرژی و
مواد شیمیايی نسبت به فرآيندهای سنتی ،تولید
خمیركاغذهايی با ويژگیهای تقريبا هم سطح اما با بازده
زيادتر ،درجه روشنی بیشتر ،رنگبری و پااليش آسانتر،
قدرت آلودگی كمتر و سهولت فرآوری پساب حاصل از
رنگبری می باشد .تاكنون فرآيندهای حالل آلی متنوعی
نظیر آلسل ،استوسلو ،استوسل ،فرماسل ،استر ،ارگانوسل و
میلوكس بر روی گونههای چوبی و غیرچوبی مختلفی مورد
آزمايش قرار گرفتهاند .اما اغلب به علت دارا بودن شرايط
اسیدی موجب خورندگی شديد تجهیزات و همچنین
كیفیت غیر قابل رقابت خمیر كاغذ از نظر ويژگی های
مقاومتی با فرآيندهای سنتی قلیايی شده اند .حالل آلی
قلیايی مونواتانولآمین ( )MEA1میتواند به عنوان يکی از
مشتقات آمونیاک كه در آن اتم هیدروژن با يک گروه اتیل
الکل جايگزين شده است يا به صورت فرآورده افزايشی
آمونیاک به اكسید اتیلن در نظر گرفته شود .مونواتانول-
آمین به علت گروه آمینی بازی و گروه هیدروكسی كه
دارد هم به صورت آمین و هم به صورت الکل عمل می
نمايد .به علت دارا بودن گروه آمینی به صورت قلیا و باز
قوی ( pHبرابر با  )13/8و يک عامل كاهنده عمل میكند
1-Monoethanolamine
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[ .]3با توجه به تولید داخلی اين حالل در مجتمع های
پتروشیمی در مقايسه با تركیبات متداول قیمت تمام شده
كمتری دارد .جهت بهبود لیگنینزدايی ،مونواتانولآمین
( )MEAمیتواند به تنهايی ،به عنوان افزودنی به مايع
پخت يا به صورت يک مرحله جداگانه و به عنوان پیش
تیمار در فرآيندهای متداول خمیركاغذسازی و يا به
صورت مخلوط با مواد شیمیايی به غیر از مواد شیمیايی
متداول خمیركاغذسازی مورد استفاده قرار گیرد .در
فرآيندهای خمیركاغذسازی قلیايی كه در آنها مونواتانول-
آمین به عنوان ماده افزودنی بکار میرود ،لیگنینزدايی بر
مبنای اثر متقابل بین قلیا و مونواتانولآمین و چوب بهوقوع
میپیوندد .يکی از مهمترين ويژگیهای خمیركاغذسازی
مونواتانولآمین حفظ همیسلولزهاست كه منجر به بازده
باالی خمیركاغذ میشود [ .]4همچنین از ديگر مزيتهای
خمیركاغذسازی مونواتانولآمین از پسماندهای
لیگنوسلولزی كشاورزی بازيابی مونواتانولآمین به طور
مستقیم است .بعد از تقطیر مونواتانولآمین ،مواد آلی
باقیمانده میتوانند به عنوان ماده خام مواد شیمیايی يا به
عنوان كودهای آلی حاوی نیتروژن مورد استفاده قرار
گیرند [ .]5در فرآيند سودا با افزودن مونواتانول آمین
همزمان با لیگنینزدايی ،گزينشپذيری نیز افزايش می-
يابد .افزودن مونواتانولآمین موجب كاهش میزان قلیای
مصرفی و همینطور اعمال شرايط پخت ماليم میشود.
خمیركاغذهای سودا-آمین بازده و گرانرویهای بیشتری
را دارا میباشند .در مقايسه با خمیركاغذ كرافت،
خمیركاغذهای سودا-آمین ،مقاومت به پارگی بیشتر ولی
مقاومت به تركیدگی و مقاومت به كشش كمتری دارد
[.]5
به نظر میآيد كه استفاده از مونواتانول آمین به همراه
تركیبات شیمیايی حاوی پتاسیم مانند هیدروكسید
پتاسیم ( )KOHو/يا سولفیت پتاسیم ( )K2SO3در قالب
فرآيندهای  MEA/KOHو  MEA/K2SO3جهت لیگنین
زدايی از پسماندهای لیگنوسلولزی كشاورزی اين امکان را
فراهم آورد كه بدون نیاز به بازيابی مايع پخت باقیمانده
بتوان مايع پخت را به پودر تبديل نموده و به عنوان كود
آلی حاوی نیتروژن ،پتاسیم و گوگرد در بخش كشاورزی
مورد استفاده قرار داد .با توجه به اينکه در بین پسماندهای
لیگنوسلولزی كشاورزی كلش برنج بیشترين میزان
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خاكستر و سیلیس را دارا می باشد [ ]3به نحوی كه تولید
خمیر كاغذ با فرآيندهای رايج خمیركاغذسازی از كلش
برنج عمال در مقیاس صنعتی را غیر اقتصادی نموده است،
لذا در اين تحقیق سعی بر اين است كه با معرفی
فرآيندهای تركیبی ضمن تولید خمیر كاغذ با كیفیت
ازكلش برنج با نیاز حداقلی به سیستم بازيابی و يا بدون
نیاز به سیستم بازيابی ،امکان استفاده بهینه از اين پسماند
لیگنوسلولزی كشاورزی مهم و مايع پخت آن به شکل كود
آلی را فراهم نمود.

مواد و روشها
مواد
نمونههای برنج مورد آزمايش از مزارع استان گیالن
تهیه شد .كلش برنج جهت انجام آزمايشها و عملیات
پخت به قطعاتی به طول پنج تا هفت سانتیمتر تبديل
شدند .قطعات برش داده شده و برای رسیدن به رطوبت
تعادل در محیط آزمايشگاه قرار داده شدند .نمونهها پس از
رسیدن به رطوبت تعادل جهت جلوگیری از تبادل رطوبتی
و تغییر میزان رطوبت داخل كیسههای پالستیکی بسته-
بندی شدند .درصد رطوبت نمونههای داخل كیسهها
تعیین و برای پختها اعمال شد .مونواتانولآمین از شركت
پتروشیمی شازند اراک و در ظروف در بسته و تیره رنگ
در حدود  50لیتر تهیه گرديد و تحت شرايط ايزوله به
آزمايشگاه منتقل گرديد.
روشها
آمادهسازی خمیرکاغذ
در اين تحقیق پخت مونواتانولآمین ( )MEAبا غلظت
 15درصد به همراه افزودنی سولفیتپتاسیم در  4نسبت
 30 ،20 ،10 ،5و  40درصد و پخت سولفیتپتاسیم با
قلیائیت  14درصد به همراه افزودنی مونواتانولآمین در 4
غلظت  30 ،20 ،10و  40درصد نسبت به وزن خشک
كلش برنج به عنوان مايع پخت جهت خمیر كاغذسازی
استفاده شده است .همچنین در تیمارهای جداگانهای
تركیب سولفیت پتاسیم/هیدروكسید پتاسیم و
سولفیتسديم /هیدروكسیدسديم در نسبتهای 50/50
درصد و همچنین تیمار سولفیتسديم در قلیايیت 14
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درصد به عنوان تیمار شاهد جهت پخت استفاده گرديدند.
در اين تحقیق برای تمام تیمارها زمان پخت ثابت 90
دقیقه و دمای ثابت  160درجه سانتی گراد در نظر گرفته
شد .مقدار كلش برنج برای هر پخت  50گرم بر مبنای
وزن خشک بوده است و نسبت وزنی مايع پخت به وزن
ساقه برنج ( 4/1 )L/Sانتخاب شده است .برای پخت كلش
برنج از ديگ پخت (دايجستر) آزمايشگاهی آزمايشگاه
خمیركاغذ دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران كه مجهز
به ترموستات جهت تنظیم دما میباشد استفاده شد .كلش
برنج در داخل محفظه پخت به مدت  30دقیقه تحت
آغشتگی كامل با مايع پخت قرار گرفت ،پس از آن ،درب
محفظه محکم بسته شد و پس از تنظیم دمای  160درجه
سانتیگراد و زمان پخت مورد نظر ،پس از رسیدن دمای
داخل محفظهها به دمای پخت ،عمل پخت انجام شد.
پس از پخت ،برای خارج كردن مايع پخت سیاه از
خمیركاغذ عمل شستشو صورت گرفت .جهت جداسازی
دستجات الیاف ،استفاده از دفیبراتور آزمايشگاهی ضروری
است .سپس الیاف روی الک با مش  18كه روی الک با
مش  200قرار داده شده بود ريخته شده و جداسازی وازده
انجام گرديد.
اندازهگیری میزان بازده و عدد کاپا
برای تعیین بازده خمیركاغذ ،خمیركاغذهای شسته
شده از روی الک جمعآوری و پس از هوا خشک كردن
بازده كل ،بازده پس از غربال و میزان وازده اندازهگیری
شدند .برای اندازه گیری عدد كاپا از استاندارد شماره -96
 T 236omآئیننامه تاپی استفاده شد .با مقايسه مقادير
بازده كل ،بازده بعد از الک و عدد كاپای خمیركاغذهای
مختلف ،تعدادی از تیمارها بعنوان خمیركاغذهای بهینه
انتخاب شد.
ساخت کاغذ
در اين تحقیق بدون پااليش نهايی خمیر كاغذ از
خمیر كاغذهای منتخب ،كاغذ تولید گرديد .ساخت كاغذ-
دستساز طبق آيیننامه شماره  88ـ T 205 om
استاندارد تاپی انجام شد .در اين تحقیق ساخت كاغذ 60
گرمی مد نظر بوده است.

اندازه گیری ویژگیهای مکانیکی و نوری
خمیرکاغذها
شاخص مقاومت به كشش ،طبق استاندارد تاپی و
آئیننامه شماره  T 494 om-96با استفاده از دستگاه
آزمون كشش كه قادر است بر روی يک نمونه كاغذ با
اندازه استاندارد (طول  15 cmو پهنا  )15 mmمقدار
مقاومت در برابر كشش را تعیین كند ،اندازهگیری شد.
اندازهگیری شاخص مقاومت به تركیدگی مطابق استاندارد
شماره  T403om -91آيیننامه تاپی انجام شد .جهت
اندازهگیری درجه روشنی و ماتی از دستگاه Micro TB-
 ICاستفاده شد .اين دستگاه يک سیستم نوری كروی
تلفیقی را به كار میبرد كه توسط استاندارد ISO 2469
تعريف شده است.

نتایج و بحث
ویژگیهای خمیرکاغذ حاصل از پخت های
مونواتانولآمین و سولفیتپتاسیم به عنوان عامل
افزودنی
همانطور كه در جدول  1مشاهده میشود خمیركاغذ
حاصل از مونواتانولآمین  15درصد بدون سولفیتپتاسیم
دارای بیشترين میزان بازده كل ،وازده و عدد كاپا میباشد
و بعد از آن خمیركاغذهای مونواتانولآمین حاوی ،10 ،5
 30 ،20و  40درصد سولفیتپتاسیم قرار دارند .بر اين
اساس با افزايش میزان سولفیتپتاسیم میزان بازده كل،
وازده و عدد كاپا كاهش میيابد .در نتیجه با توجه به حفظ
همیسلولزها توسط مونواتانولآمین ،بیشترين بازده
( 61/26درصد) مربوط به خمیركاغذ حاوی مونواتانولآمین
 15درصد و كمترين میزان ( 57/16درصد) مربوط به
مونواتانولآمین  15درصد و سولفیتپتاسیم  40درصد
میباشد .به دلیل افزايش گزينشپذيری با مونواتانولآمین
نسبت به لیگنین ،مقدار لیگنینزدايی با اين ماده بسیار
باالست و از طرفی افزودن سولفیتپتاسیم ،فرايند لیگنین-
زدايی را تسهیل داده و عدد كاپا كاهش میيابد .بیشترين
مقدار عدد كاپا ( )36/98در خمیر منتخب مونواتانولآمین
 15درصد و كمترين مقدار ( )8/75مربوط به تیمار
مونواتانولآمین  15درصد و سولفیتپتاسیم 40درصد می-
باشد .افزودن فقط  5درصد سولفیت پتاسیم به پخت
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مونواتانول آمین با كاهش بسیار اندكی در بازده موجب
كاهش  58درصدی عدد كاپا می شود Shiralizadeh .و
همکاران ( ،)2016در بررسی تولید خمیركاغذ از كلش
برنج بیان داشتند ،خمیر كاغذ حاصل از مونواتانولآمین
 15درصد بدون هیدروكسیدپتاسیم ،دارای بیشترين میزان
بازده كل ،وازده و عدد كاپاست .اضافه نمودن فقط 5
درصد هیدروكسیدپتاسیم منجر به كاهش بیش از 50
درصدی در عدد كاپا شده ،در حالی كه بازده خمیركاغذ
تولیدی به میزان اندكی كاهش میيابد كه امر داللت بر
گزينشپذيری خوب پخت داشته است و در مشابهت با
نتايج حاصل از تحقیق حاضر می باشد .در تحقیق
 Shiralizadehو همکاران با اضافه نمودن بیش از  5درصد
هیدروكسید پتاسیم ،عدد كاپا به میزان كمی تحت تأثیر
واقع شده و بهويژه با افزودن بیشتر از  20درصد
هیدروكسید پتاسیم ،بازده به شدت كاهش يافته است .در
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نتیجه بیشترين مقدار عدد كاپا )36/99( ،در خمیر
منتخب مونواتانولآمین  15درصد و كمترين مقدار
( )8/73مربوط به تیمار مونواتانولآمین  15درصد و
هیدروكسیدپتاسیم  40درصد ذكر شده است همچنین
كمترين میزان بازده ( 43/1درصد) ،مربوط به مونواتانول-
آمین  15درصد و هیدروكسید پتاسیم  40درصد بوده كه
قلیايئت قویتر ،تخريب لیگنین و همیسلولز بیشتر بوده و
بازده كاهش يافته است [ .]6چنین روندی مشابه افزودن
هیدروكسید پتاسیم در تحقیق حاضر مشاهده نمی شود،
به نحوی كه حتی با افزودن بیشتر از  20درصد سولفیت
پتاسیم كاهشی در میزان بازده مشاهده نمی شود در حالی
كه عدد كاپا هم به كاهش خود ادامه می دهد .اين امر
نشان می دهد كه گزينش پذيری پخت در هنگام استفاده
از سولفیت پتاسیم بیشتر از زمان استفاده از هیدروكسید
پتاسیم می باشد.

جدول  -1ویژگیهای خمیرکاغذ حاصله از پختهای مونواتانولآمین و سولفیتپتاسیم به عنوان عامل افزودنی
سولفیت پتاسیم

بازده بعد از الک

وازده

%

%

%

60/14a

1/12f

61/26a

58/29

e

0/92

59/21

e

57/55

d

58/17

12/46

57/82

9/54

کد تیمار

مونواتانول آمین %

1

15

-

2

15

5

3

15

10

c

cd

b

36/98f
15/4

b

0/61

c

0/45

d

d

4

15

20

5

15

30

57/14d

0/38b

57/52e

10/48b

6

15

40

56/81e

0/34a

57/16f

8/75a

ویژگیهای خمیرکاغذ حاصل از پختهای
سولفیتپتاسیم و مونواتانولآمین به عنوان عامل
افزودنی
همانطوركه در جدول  2مشاهده میشود كمترين
میزان بازده كل و بیشترين عدد كاپا ،مربوط به تیمار
سولفیتپتاسیم به تنهايی میباشد .اما اين نکته قابل ذكر
است كه اين تیمار نیز خمیر كاغذ شیمیايی با عدد كاپا و
بازده قابل قبول از كلش برنج تولید كرده است .در مقايسه
با تیمار هیدروكسید پتاسیم به تنهايی [ ،]6تیمار سولفیت
پتاسیم تنها ،خمیركاغذ با عدد كاپای مشابه اما با 10
درصد بازده بیشتر و  2درصد وازده كمتر تولید نموده
است .با استفاده از مونواتانولآمین به عنوان افزودنی به

57/37

بازده کل %

عدد کاپا

c

c

پخت سولفیتپتاسیم بازده نیز افزايش میيابد كه اين
نشاندهنده ويژگی مونواتانولآمین مبنی بر حفظ
كربوهیدراتها در خمیركاغذ میباشد .همچنین افزودن
مونواتانولآمین به پخت مرجع باعث كاهش میزان وازده و
عدد كاپای خمیركاغذ حاصله میشود .نتايج حاصل از
تحقیقات  Shiralizadehو همکاران ( ،)2016در بررسی
تولید خمیركاغذ از كلش برنج ،نشان دادند كه كمترين
میزان بازده كل مربوط به تیمار هیدروكسیدپتاسیم بوده
است .با اضافه شدن مونواتانولآمین به عنوان افزودنی به
پخت هیدروكسیدپتاسیم ،بازده افزايش و عدد كاپا كاهش
میيابد [ .]6روند موجود در تحقیق حاضر در اين بخش
مشابه روند تحقیق  Shiralizadehو همکاران است.
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جدول  -2ویژگیهای خمیرکاغذ حاصله از پختهای سولفیتپتاسیم و مونواتانولآمین بهعنوان عامل افزودنی
كد تیمار

مونواتانول آمین
%

سولفیت پتاسیم
%

بازده بعد از الک
%

وازده
%

بازده كل
%

عدد كاپا

1

_

14

58/39e

2e

60/39e

20/5d

2

10

14

60/05 d

1/53d

61/57 d

17/4c

3

20

14

c

60/83

1/48

c

62/31

12/63

4

30

14

b

61/12

1/2

b

62/32

5

40

14

61/54 a

انتخاب خمیرکاغذ برای ساخت کاغذ دستساز
با انجام پختهای متعدد و تعیین بازده و عدد كاپا
برای هر يک از تركیب شرايط پخت و با در نظر گرفتن
شرايط پخت 7 ،تركیب پخت به عنوان تیمارهای بهینه

c

b

1/15a

62/69 a

b
b

12/34
12/2a

انتخاب و برای تهیه كاغذ دستساز و انجام آزمايشات
فیزيکی و مکانیکی از آنها استفاده شد (جدول .)3

جدول -3کد تیمارهای بهینه انتخاب شده برای تولید کاغذ از ساقه برنج
كد تیمار
الف
ب
پ
ت

ماده شیمیايی()%
مونواتانول

آمین %15

مونواتانول

آمین %15

سولفیتپتاسیم %10
سولفیتسديم %14
سولفیتپتاسیم %14

مونواتانول

آمین %20

ث

هیدروكسید
سولفیت پتاسیم%50

ج

پتاسیم %14

شکل  1میزان بازده و عدد كاپای خمیركاغذ های
حاصل از تیمارهای جدول  3را نشان می دهد .در بین
تمامی تیمارها ،فرآيند مونواتانول آمین با افزودنی سولفیت
پتاسیم منجر كمترين عدد كاپا به همراه میزان بازده
مناسبی شده است (تیمار ب) .همچنین فرآيند
هیدروكسید پتاسیم و سولفیت پتاسیم نیز خمیركاغذ با
بازدهی برتر و عدد كاپای بسیار مطلوبی را تولید كرده
است (تیمار ث) .آنچنان كه دادههای شکل  1نشان می-
دهد در مقايسه با سولفیت سديم ،سولفیت پتاسیم در
خمیركاغذسازی از كلش برنج هم از نظر بازده و هم از نظر
عدد كاپا موفقتر عمل نموده است (تیمارهای پ و ج).
نتايج شکل  1نشان میدهد چنانچه تولید خمیركاغذ نیمه
شیمیائی مد نظر باشد ،تیمار الف با حداقل میزان استفاده
از مونواتانول آمین میتوان اين امکان را فراهم آورد.

پتاسیم %50

سولفیت

مقایسه پختهای بهینه از نظر مقاومتهای
مکانیکی و ویژگیهای نوری
شاخص مقاومت به ترکیدگی
همانطور كه از نتايج شکل  2مشخص است بیشترين
میزان شاخص مقاومت به تركیدگی ()3/96kpam2/g
مربوط به پختهای سولفیتپتاسیم  14درصد در تركیب
با مونواتانولآمین 20درصد و كمترين میزان آن مربوط به
پخت مونواتانول  15درصد میباشد كه اين امر از میزان
لیگنینزدايی كمتر و دسترسپذيری كمتر گروههای
هیدروكسیل در تیمار الف ناشی میشود .شاخص مقاومت
به تركیدگی تیمارهای ب ،ث و ج در يک گروه قرار می
گیرد Hedjazi .و همکاران ( ،)2011در بررسی كه بر روی
كلش برنج انجام دادند میزان شاخص مقاومت به تركیدگی
در خمیر كاغذ تولیدی با استفاده از مونواتانول آمین با
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نسبت مونواتانول آمین به آب برابر با  50به  50و  25به
 75را به ترتیب  3/36 kpam2/gو  3/32 kpam2/gبیان
نموده است [ .]3در بررسی ديگری توسط  Hedjaziو
همکاران ( ،)2018با استفاده از كاه جو و فرآيند مونواتانول
آمین با نسبت مونواتانول آمین به آب  75به  ،25میزان
اين شاخص  3/17 kpam2/gذكر شده است [ .]7در
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تحقیق  Shiralizadehو همکاران ( ،)2016كمترين
شاخص مقاومت به تركیدگی ( )3/16 kpam2/gرا در
خمیركاغذ مونواتانولآمین  15درصد و بیشترين میزان اين
شاخص را ( )3/77 kpam2/gتیمار هیدروكسید-
سديم/سولفیت سديم ( )50/50بیان كردهاند [.]6

شکل  - 1بازده کل و عدد کاپای خمیر کاغذ های حاصل از تیمار های بهینه

شکل  -2میزان شاخص مقاومت به ترکیدگی خمیر کاغذهای تولیدی در تیمارهای بهینه
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شاخص مقاومت به کشش
شاخص مقاومت به كشش مانند شاخص مقاومت به
تركیدگی متاثر از میزان اتصاالت و پیوند گروههای
هیدروكسیل الیاف موجود در خمیر كاغذ میباشد .با توجه
به شکل  3كمترين میزان اين شاخص مربوط به تیمار
مونواتانولآمین  15درصد و بیشترين مقدار اين شاخص
مربوط به تیمار مونواتانولآمین  15درصد  -سولفیت
پتاسیم  10درصد میباشد Hedjazi .و همکاران (،)2011
در تحقیقی كه بر روی كلش برنج انجام داده اند با استفاده
از مونواتانول آمین  50و  25درصد شاخص مقاومت به

كشش را به ترتیب  40/65 Nm/gو  39/84 Nm/gبه
دست آورده است [ Hedjazi .]3و همکاران ( )2018در
بررسی تولید خمیركاغذ از كاه جو با مونواتانولآمین/آب
( )25/75به شاخص مقاومت به كشش 64/17 Nm/g
رسیده اند [ Shirzlizadeh .]7و همکاران ( ،)2016در
تحقیقی كه بر روی كلش برنج انجام شده نتیجه گرفتهاند
كه كمترين میزان اين شاخص ( ،)53/69 Nm/gمربوط به
تیمار مونواتانولآمین  15درصد و بیشترين مقدار اين
شاخص ( ،)63/42 Nm/gمربوط به تیمار مونواتانولآمین
 15درصد – هیدروكسید پتاسیم  20درصد است [.]6

شکل  -3میزان شاخص مقاومت به کشش خمیر کاغذهای تولیدی در تیمارهای بهینه

درجه روشنی
درجه روشنی اساس ًا میزانی از فقدان زردی خمیركاغذ
است كه اين زردی محصول حضور لیگنین و ناخالصیهای
ديگر میباشد .به عبارت ديگر خمیركاغذ رنگبری نشده،
خمیر كاغذ زرد رنگ با درجه خلوص پايین میباشد .با
توجه به نتايج شکل  4كمترين میزان درجه روشنی مربوط
به تیمار مونواتانولآمین 15درصد ( )22/79و بیشترين
مقدار آن مربوط به تیمار سولفیتپتاسیم به همراه افزودن
مونواتانولآمین  20درصد ( )49/89میباشد .آنچنان كه
نتايج نشان میدهد تیمارهای دارای سولفیت پتاسیم
ب یشترين درجه روشنی خمیر كاغذ را در اختیار قرار داده-
اند كه اين امر به علت اثر رنگبری است كه يون سولفیت

اعمال مینمايد ،به صورتی كه درجه روشنی خمیر كاغذ از
تیمار الف تا تیمار ب به میزان بیش از دو برابر افزايش
يافته است Hedjazi .و همکاران ( )2011درجهروشنی
خمیركاغذ كلش برنج رنگبری نشده حاصل از فرآيند،
مونواتانولآمین/آنتراكینون  50درصد را  39/09گزارش
كرده اند [ .]3در تحقیق  Shiralizadehو همکاران
( )2016كمترين میزان درجه روشنی مربوط به تیمار
مونواتانولآمین  15درصد ،به میزان  22/79و بیشترين
مقدار آن مربوط به تیمار هیدروكسید پتانسیم  50درصد-
سولفیتپتاسیم  50درصد ،به میزان  49/89بوده است
[.]6

مجله صنايع چوب و كاغذ ايران ،سال دهم ،شماره  ،1بهار 1398

85

شکل  -4میزان درجه روشنی خمیر کاغذهای تولیدی در تیمارهای بهینه

درجه ماتی
مقايسه درجه ماتی تیمارها در شکل  5نشان میدهد
كه بیشترين میزان ماتی در خمیركاغذهای تولیدشده با
تیمار مونواتانولآمین  15درصد و كمترين آن به تیمار
سولفیتپتاسیم  14درصد مونواتانولآمین  20درصد تعلق

دارد .اصوال میزان ماتی در مورد خمیركاغذهای رنگبری
نشده عامل مقايسهای مهمی نبوده و پس از رنگبری خمیر
كاغذ میتواند به صورت يک عامل تاثیرگذار كیفی مطرح
گردد.

شکل -5درجه ماتی خمیر کاغذهای تولیدی در تیمارهای بهینه

نتیجه گیری
نتايج اين تحقیق نشان میدهد كه فرآيند مونواتانول
در تركیب با سولفیتپتاسیم میتواند به صورت موفقیت-

آمیزی بر روی كلش برنج به مرحله عمل در آيد .با توجه
به اينکه كلش برنج در میان منابع لیگنوسلولزی غیرچوبی
دارای بیشترين درصد خاكستر و به ويژه بیشترين میزان

... ارزيابی ويژگیهای خمیركاغذ تولید شده از كلش برنج بوسیله فرآيندهای تركیبی

مقايسه شاخصهای مقاومتی تیمارهای بهینه اين
تحقیق با ساير تحقیقات مشخص نشان میدهد كه
خمیركاغذهای حاصله از فرآيندهای مختلف در اين
.تحقیق دارای مقاومتهای مکانیکی مناسبی میباشند
بطور كلی نتايج اين تحقیق بیانگر ويژگیهای قابل رقابت
 در تركیب با سولفیتپتاسیمMEA خمیركاغذ از فرآيند
در مقايسه با فرآيندهای سنتی بوده و رهگشای تحقیقات
و مطالعات نوين در راستای بکارگیری تركیب
 بر روی پسماندهای لیگنوسلولزی كشاورزیMEA/K2SO3
.میباشد
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 به ويژه در موردMEA  موفقیت فرآيند،سیلیس میباشد
.كلش برنج از اهمیت فوق العادهای برخوردار میباشد
همچنین وجود لیگنین بسیار كم كلش برنج در میان ساير
منابع لیگنوسلولزی غیرچوبی اين امکان ويژه را در اختیار
 در تركیب باMEA قرار داده است تا با مصرف كم
سولفیتپتاسیم بتوان به عدد كاپای مطلوب با میزان بازده
مناسب جهت تولید خمیركاغذ شیمیايی قابل رنگبری
-دست يافت كه اين امر تسهیلكننده بازيابی مونواتانول
 ضمن اينکه در صورت عدم تمايل به.آمین میباشد
 مايع پخت می تواند به صورت پودر درآمده و به،بازيابی
.عنوان كود آلی مورد استفاده قرار گیرد
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Evaluation of the pulp properties produced from rice straw by
monoethanolamine and potassium sulfite combined processes

Abstract
In this research, momoethanolamine in the charge of 15%
with potassium sulfite in four levels as additive and also
potassium sulfite in the charge of 14 % as NaOH with
addition of monoethanlolamine in four levels were used as
cooking liquor for pulping of rice straw. The combination of
potassium sulfite/potassium hydroxide and sodium
sulfite/sodium hydroxide in the ratio of 50/50 and sulfite
sodium treatment in the alkalinity of 14 % as NaOH were
selected as reference treatments. The results showed that the
pulp produced using pure monoethanolamine (15%) has the
highest yield and the highest kappa number. By using
potassium Sulfite as an additive in MEA pulping, the rejects,
yield and kappa number was decreased and the lowest yield
and the lowest kappa number was relevant to
monoethanolamine (15%) combined with potassium sulfite
(40%). In potassium sulfite (14%) pulping with increasing of
monoethanolamine concentration as additive, the amount of
total yield increased but the kappa number and reject contents
decreased. The highest tensile index was relevant to
monorthanolamine (15%) combined with potassium sulfite
(10%) and the highest burs index belongs to potassium sulfite
(14%) / monoethanolamine (20%) treatment. According to the
optical properties, it was found that the highest brightness was
achieved in potassium sulfite (14%) / monoethanolamine
(20%). The highest opacity was relevant to the
monoethanolamine 15% treatment. The results of this study
showed that monoethanolamine process combined with
potassium sulfite can be perform successfully on rice straw
and pulp properties; especially mechanical characteristics in
combination case are superior to soda and potassium
hydroxide processes. Furthermore, utilization of the combined
processes for the pulping of rice straw could be provided the
possibility of the use of cooking liquor as organic fertilizers,
which its recovery seems to be challenging.
Keywords: kappa number, monoethanolamine, potassium
sulfite, pulp, rice straw.
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