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روزنامه باطله  یرکاغذخم یبر رنگجايگزين هیدروکسید سديم در  عنوان بههیدروکسید منیزيم  استفاده از

 زدايي شدهمرکب

 

 3و محمدهادی آریائی منفرد 2، احمدرضا سرائیان2، علی قاسمیان1*حیدر نبوی مهر

 طبیعی گرگاندانشجوی کارشناسی ارشد صنایع خمیر و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع  .1

 . دانشیار گروه صنایع خمیر و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان2

 . استادیار گروه صنایع خمیر و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان3

 

 

 چکیده

ای نوری هاست. اما اغلب ویژگی کاغذچاپ از خمیر باطله خارج کردن مرکب یرکاغذخمزدایی هدف از مرکب

روزنامه باطله  یرکاغذخمعلت اینکه بری دارد. بهنیاز به رنگو مطلوب نیست  کامالًزدایی شده مرکب کاغذخمیر

بری با پراکسید . رنگشودپراکسید هیدروژن استفاده می برعامل رنگ از متداول طوراست بهحاوی لیگنین 

پراکسید هیدروژن، سدیم هیدروکسید است؛  یبر رنگهیدروژن به یک منبع قلیایی نیاز دارد. منبع قلیای متداول در 

حل شدن مواد آلی شده و بازده  یجهدرنتو  pHسبب افزایش  ،بریدر رنگ هیدروکسید سدیمقلیائیت زیاد اما 

و را افزایش داده  اکسیژن خواهی شیمیاییبار الکتریکی مایع پساب و  عالوه بر این؛ دهدمیرا کاهش  کاغذخمیر

 ئیتقلیابرای  حل راهیک شود. . همچنین قلیائیت زیاد باعث تیرگی قلیایی میکندایجاد می محیطی یستزمشکالت 

در موارد جزئی  ،جایگزینیاین است.  هیدروکسید منیزیمهیدروکسید سدیم توسط جزئی تا کامل کمتر جایگزینی 

ی با کاغذخمیراما در جایگزینی کامل  ؛کندتولید میتر تر و عدد تغییر رنگ کمبیشی با درجه روشنی کاغذخمیر

های ، ویژگیجایگزینی جزئی تا کامل ،های مکانیکیویژگی کند.در رابطه با کمی کمتر تولید میدرجه روشنی 

ی با کاغذتواند خمیراما می .دهددست میتر بهوارد حتی بیشو در بعضی میا فقط کمی کمتر  مشابه ومقاومتی 

تر تولید کند که منافع اقتصادی و پراکسید بیش مانده یباقتر و مقدار تر، بازده بیشاکسیژن خواهی شیمیایی کم

 به همراه دارد.   یتوجه قابل محیطی یستز

اکسیژن خواهی شیمیایی،  هیدروکسید منیزیم، پراکسید هیدروژن، هیدروکسید سدیم،بری رنگهای کلیدی: واژه

  درجه روشنی

 

                                                           
*

 nabavimehr.heidar@yahoo.com  مسول مکاتبه
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 مقدمه

مصرف کاغذ و محصوالت کاغذی  روزافزونهای دنیا و تخریب شدید آن از یک طرف و افزایش محدود بودن سطح جنگل

همگام با ازدیاد جمعیت و پیشرفت تکنولوژی از طرف دیگر، اهمیت بازیافت کاغذ در صنایع کاغذسازی را ضروری ساخته است 

باعث (. تولید کاغذ از الیاف بازیافتی 1331و زیاد زاده و همکاران،  1331کبیری و همکاران ،  ،1331)قاسمیان و اکبرپور، 

-می محیطی یستز های یآلودگکند و باعث کاهش همچنین از منابع طبیعی حفاظت می و آب شده،انرژی مصرف  در ییجو صرفه

ها ها و بازیافت با حذف آالیندههای بازیافت کاغذ به دو روش بازیافت بدون حذف آالیندهروش(. 1331شود )قاسمیان و خلیلی، 

ها چاپ، انواع چسب های موجود در کاغذهای باطله شامل مرکبها، آالیندهیندهشود. در روش بازیافت بدون حذف آالتقسیم می

، مرغ تخمشده و از این خمیر برای تولید محصوالتی مانند شانه  یرکاغذخمتبدیل به  مجدداًها و غیره و مواد افزودنی، پالستیک

تولیدی این روش در سطح پایین بوده و امکان بروز های های کیفی فرآوردهویژگیشود. های مقوایی و غیره استفاده میجعبه

شود با حذف مرکب زدایی نامیده میها که تحت عنوان مرکبدر روش بازیافت با حذف آالیندههای مختلف وجود دارد. آلودگی

قاسمیان و  و 1331قاسمیان و اکبرپور، ) آیندتمیز به دست می نسبتاً صورت بهموجود در آن الیاف سلولوزی های آالیندهو چاپ 

برای تولید کاغذ  یجهدرنتمطلوب نیست؛  کامالًزدایی غلب کیفیت رنگ خمیرکاغذ بعد از مراحل مرکبا اام (.1331خلیلی، 

اد، نژو رجبی  1331بری ضروری است )میرشکرایی، یک مرحله رنگ معموالًروزنامه، کاغذ بهداشتی، و کاغذ چاپ و تحریر 

1331.) 

 یبررنگ معرفی عامل

تواند محصوالت کاغذی با درجه بری شیمیایی، که می ، تقاضا را برای رنگاز خمیرکاغذ باطلهتر تولید کاغذ با درجه روشنی بیش

بری در رنگ (.2113، هیو  یانو  1333ی و همکاران، ئرایمهری اتولید کند، افزایش داده است ) اول دستروشنی معادل خمیر 

ساز است که برای های رنگبری بدون حذف لیگنین با از بین بردن گروهشود؛ یک روش رنگاز دو روش استفاده می یرکاغذخم

و این حالت در  شده خارجگیرد. در روش دیگر لیگنین از خمیر قرار می مورداستفادهخمیرهای کاغذ با بازده زیاد و محتوی لیگنین 

باطله را  شده چاپای از کاغذهای کاغذهای روزنامه باطله قسمت عمده(. 1332رشکرایی، خمیرهای کاغذ شیمیایی کاربرد دارد )می

و همکاران،  وانگ)خمیرکاغذ مکانیکی است ماده اولیه برای تولید این کاغذها . (1331قاسمیان و اکبرپور، ) دهندتشکیل می

-متداول .شودبر با حفظ لیگنین استفاده میعوامل رنگها از بری آنخمیرکاغذ دارای لیگنین است برای رنگاین  و چون (2111

بر عنوان یک عامل رنگ بیش از چند دهه است که به H2O2 ؛است (H2O2) پراکسید هیدروژنلیگنین  حفظبر با عامل رنگترین 

 لدوس و 2111، نیو  هی، 2113، ژانگو  هو)خمیرکاغذ مکانیکی   بریرنگبرای در صنعت خمیرسازی  زیست یطمح دوستدار

بری با رنگ(. 2111و همکاران،  هسیشود )بری خمیرکاغذ باطله استفاده می طور گسترده در رنگ و اکنون به( 2111و همکاران، 

H2O2 تجزیه شود؛ تحت شرایط قلیایی انجام میH2O2 و تشکیل آنیون پرهیدروکسیل (HOO
توان تحت شرایط قلیایی را می (-

 :(2113، هیو  یان، و 2111، وانگ)  صورت زیر نشان داد به
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(1                                                                                                        )H2O2 + OH
- 
 → HOO

- 
+ H2O  

، هانچتدرجه روشنی از طریق تغییر در ساختار لیگنین خمیر مکانیکی است ) افزایشبری خمیرکاغذ باطله  در رنگ  H2O2نقش 

 از عوامل های فلزییون یلهوس به  H2O2از تجزیه  برای جلوگیری(. 1331 ،آگنموو  گلرستدت و 2112و همکاران،  بهروز، 2111

1استیک اسید )ا تتر ینام یداتیلن  ساز مانند لیتکی
EDTA 2پنتا استیک اسید )( و دی اتیلن تری آمین

DTPA )شود استفاده می

و  ،کندعامل بافر کننده عمل می عنوان به  H2O2بری سیلیکات سدیم در رنگ (.1331، و آگنمو گلرستدت و 2112، پورحسین)

 .(1331اکبرپور و همکاران، ) های فلزی نیز نقش داردر حذف یونهمچنین د

 H2O2با  بریدر رنگ تئیقلیانقش 

، وانگ) شود تولید H2O2 از (پرهیدروکسیل آنیون) یبر رنگ فعال عوامل تا است یازموردن قلیا منبع یک H2O2ا ب یبر رنگ در

 سدیم هیدروکسید ،H2O2  با یبر رنگ در مورداستفاده قلیای متداول، طور به .(2112و همکاران،  لیو، و 2113، هیو  یان، 2111

(NaOH  )است . NaOH زدایی شده )خمیر مرکب بریرنگ درآن  یادز تقلیائی اما ،یک قلیای کارآمد و ارزان استDIP
3) 

CMPشیمیایی مکانیکی ) کاغذخمیر(، 2111و همکاران،  لدوس ، و 2113، هیو  یان)
و همکاران،  زینالیبرگان )مخلوط پهن (2

PGWآسیاب سنگی تحت فشار ) کاغذخمیر(، 2112و همکاران  بهروز، 2113
TMPحرارتی مکانیکی ) کاغذخمیرو  (5

نوئل  (1

CTMPشمیایی حرارتی مکانیکی ) کاغذخمیر(، 2111و همکاران،  هی، و 2113و همکاران،  هایتانننروژی )
و  هیاکالیپتوس ) (1

 دیواره ترکیبات از بخشی حل شدن و هیدرولیز باعث (2113و همکاران،  کونگو صنوبر ) (2111، و همکاران هیو  2113 ، نی

دهد، بلکه  بار بازده را کاهش می تنها نه یرکاغذخمو در  گردد یم آنیونی زائد مواد تشکیل به منجر و شده (سلولزها همی اساساً)

COD)الکتریکی مایع پساب و اکسیژن خواهی شیمیایی 
. کندآسیب وارد می زیست یطمحبه  یتدرنهارا افزایش داده و  (3

-خمیر مکانیکی کاهش می H2O2بری با شود و درجه روشنی را در رنگباعث تیرگی قلیایی می NaOHهمچنین قلیائیت زیاد 

داری وجود دارد ابتدایی و نهایی تفاوت معنی pHمقدار  NaOHبری بر اساس در طی فرآیند رنگ(. 2112، و همکاران هی)دهد 

 (2113و همکاران،  زینالی)

 2115و همکاران،  لی) است شده یمعرف H2O2بری با یک منبع قلیایی مناسب در رنگ عنوان به  Mg(OH)2 منیزیمهیدروکسید 

 (.2112 همکاران، و جانسونکند )جلوگیری می  pHو مانند یک محلول بافر عمل کرده و از تغییرات سریع (2113، نیو هی  و 

 . (2113و همکاران،  زینالی) ثابت است یباًتقرابتدایی و نهایی  pHمقدار  Mg(OH)2بری بر اساس در طی فرآیند رنگ

                                                           
1
 Ethylene Diamine Tetraaceticacid 

2
 Diethylene Triamine Pentaaceticacid 

3
 DeInked Palp 

4
 ChemiMechanical Pulp 

5
 Pressurized Ground Wood 

6
 ThermoMechanical Pulp 

7
 ThermoChemiMechanical Pulp 

8
 Chemical Oxygen Demand 
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در  ؛ امایابدافزایش می کاغذخمیر جایگزین شود درجه روشنی Mg(OH)2تا یک اندازه توسط  NaOH که یهنگام DIPدر 

 در (.2113، هیو  یان)کمی کمتر شده است  DIPدرجه روشنی   Mg(OH)2توسط  NaOH%  111نسبت جایگزینی 

توسط  NaOHجایگزینی جزئی تا کامل  برگان یسوزنحرارتی مکانیکی کاغذ خمیر وآسیاب سنگی تحت فشار  کاغذخمیر

Mg(OH)2  فرآیند کاغذ حاصل از و ماتی  یافته کاهشدرجه روشنی کمیMg(OH)2 در  .(2113، ژانگ وهو ) بیشتر است

درجه روشنی بیشتری نسبت   Mg(OH)2بر پایه  یبر رنگدر   برگانپهن مخلوط شیمیایی مکانیکی  کاغذخمیر مواردی نیز مانند 

تواند به دلیل  افزایش درجه روشنی تا حدی می(. 2113و همکاران،  زینالی)دست آمده است به NaOHبری بر پایه به رنگ

کاهش درجه  در مورد (.2111، نیو  یو و 1331باشد )قاسمیان و خلیلی،    H2O2بری  کاهش تیرگی قلیایی در فرآیند رنگ

HOOاندازه کافی یون  اگر قلیائیت خیلی کم باشد به اولیه کم باشد. pHتواند  دلیل آن می روشنی
تشکیل نشده و درجه روشنی   -

بری شده  بر درجه روشنی خمیر رنگ  Mg(OH)2%  111بری شده محدود است. از این جهت نسبت جایگزینی  در خمیر رنگ

با درصد  یبر رنگ. اما در (1333قاسمی و ربیع،  و 2113، نیو  هی، 2113و همکاران،  کانگ، 2113، هیو  یان ) تأثیر منفی دارد

   (.2112و همکاران  بهروزتواند درجه روشنی مشابه داشته باشد )می ،بیشتر H2O2 تر و یا در مصرف خشکی بیش

تواند لیگنین و یا  مانده در خمیر اشاره دارد. ساختار کرموفور می های کورموفوریک باقی عدد تغییر رنگ خمیر به حضور گروه

کنند باشد. ازآنجاکه این مواد هنوز در خمیر مرکب زدایی شده وجود دارند ارزیابی  دیگر مواد لیگنوسلولزی که نور را جذب می

شاخصی از این اجزای  تغییر رنگاص نوری را تحت تأثیر قرار دهد مهم است. در حقیقت عدد اینکه حضور این مواد چقدر خو

مانده است باقی بری شده  های کرموفوریک در خمیرکاغذ رنگتری از گروهسازنده است. نتایج نشان داده است که مقدار کم

کمتر  Mg(OH)2توسط   NaOHی جزئی تا کامل با جایگزین DIP(. عالوه بر این عدد تغییر رنگ 2112و همکاران،  بهروز)

 (.2113، هیو  یانشده است )

های هیدروکسیل شده و در باعث افزایش گروه H2O2بری خمیرکاغذ مکانیکی با طور کلی رنگبههای مقاومتی، در مورد ویژگی

خمیر شیمیایی بری شده  های مقاومتی برای خمیر مرکب زدایی رنگ مقادیر ویژگییابد. های مقاومتی افزایش مینتیجه ویژگی

و  قاسمی ،2112و همکاران،  بهروز)مشابه بود  NaOHبری بر پایه  رنگ با  Mg(OH)2بر پایه برگان مخلوط پهنمکانیکی 

 علت آن دست آمد کهکمتری بهکمی های با جایگزینی کامل مقاومت  DIPاما در  (.2115و همکاران،  لی و 2111همکاران، 

و همکاران،  لدوسشرح داده شد ) ،که تأثیر منفی دارد بر تورم فیبرها ،گیری کمتر کربوکسلیک اسید سطح قلیائیت کم و شکل

د نکن را کم می الیاف تورم و اتصال اند،های منیزیم که در سطح الیاف با گروه کربوکسلیک اسید متصل شده (. حضور یون2111

(He  ،با این حال در محدوده جایگزینی جزئی 2112و همکاران،  ژانگ. 2111و همکاران .)NaOH توسط Mg(OH)2  

کمی بیشتر بود. این افزایش ممکن است به کمک  NaOHاز فرآیند کامل بر پایه  بری شدهرنگ DIPهای مکانیکی  ویژگی

 (. 2113و همکاران،  هایتاننو  2113، هیو  یانکاتیونی است ) های الیاف زیاد باشد که بیشتر از تأثیر منیزیممحتوی نرمه

بری در پساب رنگ H2O2 مانده یباق ،خمیرهای دارای لیگنین H2O2 یبر رنگدر  Mg(OH)2توسط  NaOHبا جایگزینی 

 پساب مانده یباق H2O2همچنین  .( 2111و همکاران،  لدوس و2115و همکاران،  لی، 2112و همکاران،  بهروزیابد )افزایش می
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(. 2113، ژانگ و هوو  2113، هیو  یان) یابدمی یافته یشافزا Mg(OH)2توسط  NaOHهای مختلف جایگزینی در نسبت

مانده برای بهبود درجه  باقی   H2O2بر شود.  های مواد شیمیایی رنگ جویی در هزینه تواند باعث صرفه بازیافت شود می   H2O2اگر

مانده  باقی   H2O2(؛ همچنین 2113، تامپراست ) شده استفادهوسیله آب در گردش  بری به روشنی از طریق یک مرحله پیش رنگ

 (.2113و همکاران،  هایتاننکند )ها جلوگیری میعنوان زیست کش از رشد گل و لجن در آب در چرخش کارخانه به

های مختلف نسبت و Mg(OH)2 یهبر پا H2O2و خمیرهای مکانیکی با  DIP بریفرآیند رنگپساب یی اکسیژن خواهی شیمیا

اکسیژن که بار  استاعتقاد بر این  .است NaOH بر پایه یبر رنگ کمتر از پساب فرآیند Mg(OH)2توسط  NaOHجایگزینی 

تر  قلیائیت و حاللیت پایینو آید  بری می لی در پساب رنگلیگنین، استیک اسید و دیگر مواد آ از محلولخواهی شیمیایی 

Mg(OH)2  لدوس، 2113و همکاران،  زینالی)است  شده گرفتهدر نظر اکسیژن خواهی شیمیایی گیری کمتر  عنوان علت شکل به 

های  هزینهخواهی شیمیایی اکسیژن (. بنابراین با توجه به کاهش قابل توجه در بار  2113و همکاران،  هایتاننو  2111و همکاران، 

بینی با نتایج به دست آمده در یک  . این پیشیابدمیکاهش   Mg(OH)2با فرآیند  یا مالحظه قابلطور  مربوط به تصفیه پساب به

%  Mg(OH)2  25بر پایه    H2O2بری  های تصفیه پساب پس از اجرای فرآیند رنگ که هزینه ؛ارخانه کاغذسازی کانادا تأیید شدک

 (.2115و همکاران،  لی) یافت کاهش%  21تا 

 NaOHاز فرآیند رنگبری   Mg(OH)2بری بازده خمیر در فرآیند رنگ NaOHتر رنگبری در فرآیند به علت شرایط سخت

 کندمنفعت اقتصادی قابل توجهی ایجاد می Mg(OH)2بری بیشتر است. این افزایش بازده برای استفاده کنندگان از فرآیند رنگ

  (.2113، نیو هی  و 2113و همکاران،  زینالی)

 گیری یجهنت

، اکسیژن خواهی شیمیاییآثار نامطلوبی همچون افزایش به علت قلیائیت زیاد  NaOHبر پایه  H2O2بری با با توجه به اینکه رنگ

کرد. جایگزین  Mg(OH)2( را توسط NaOH) یا قسمتی از  NaOHتوان کاهش بازده خمیر، تیرگی قلیایی را به همراه دارد می

کند که دارای تولید می NaOHخمیری با درجه روشنی کمی کمتر و در مواردی حتی بیشتر از فرآیند  Mg(OH)2 یندفرآ

اکسیژن خواهی شیمیایی تواند خمیری با می Mg(OH)2فرآیند  وجود ینبااهای مکانیکی برابر یا فقط کمی کمتر است. ویژگی

پس  به همراه دارد. یتوجه قابلادی و زیست محیطی صپراکسید بیشتر تولید کند که منافع اقت مانده یباقو مقدار  بیشترکمتر، بازده 

  استفاده کرد.  Mg(OH)2کاغذ روزنامه از منبع قلیای  DIPتوان در خمیرهای مکانیکی و می
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