Archive of SID
مجموعه مقاالت نخستین همايش ملّي چوب و فرآورده های لیگنوسلولزی
 71ارديبهشت ،7931 ،دانشگاه گنبد کاووس

تأثیر استفاده از تترا استیل اتیلن دیآمین ( )TAEDدر مرحله انتهايي رنگبری پراکسیدهیدروژن قلیايي بر ويژگيهای
خمیرکاغذ شیمیايي -مکانیکي پهنبرگان
فرهاد زینلی ،1حسین محمدی ،2علی کاظمی تبریزی 1و مصطفی سفیدروح
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 )1دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد کرج ،باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان ،کرج ،ایران.
 )2گروه چندسازههای چوبی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گرگان ،ایران.
*رایانامه نویسنده مسئولmohamadi.hoseine@gmail.com :
چکیده
از مشکالت رنگبری خمیرکاغذهای پربازده میتوان به برگشت رنگ خمیرکاغذ در مرحله انتهایی رنگبری و عدم مصرف
کامل پراکسید هیدروژن اشاره نمود .دراین پژوهش تأثیر استفاده از تترا استیل اتیلن دیآمین ( )TAEDدر فاز انتهایی
رنگبری جهت خنثیسازی قلیا و فعالسازی پراکسید باقیمانده ،بر ویژگیهای فرایندی و خصوصیات خمیرکاغذ بررسی
شده است .خمیرکاغذ شیمیایی-مکانیکی پهنبرگان (میانگین بازده  ،)%58با استفاده از فرایند پراکسید قلیایی ،در یک
مرحله رنگبری گردید .تیمارها شامل سه سطح متفاوت استفاده از پراکسید هیدروژن ( 2 ،1/8و  )%3و قلیا ( 1/8 ،1/12و
 ،)%2/28با و بدون استفاده از  TAEDدر فاز انتهایی رنگبری ( 11دقیقه آخر) بودند .با افزایش میزان مصرف مواد رنگ-
بر ،روشنی خمیرکاغذ و گزینندگی فرایند افزایش یافت ،اما مقدار این افزایش در هر مرحله کاهش یافت .افزایش میزان
مصرف مواد رنگبر سبب افزایش پراکسید باقیمانده و بار اکسیژنخواهی شیمیایی ( )CODدر پساب گردید .استفاده از
 TAEDضمن کاهش واکنشهای تیره شدن قلیایی ،سبب بهبود روشنی،گزینندگی فرایند ،کاهش بار CODشد .همچنین
در تیمارهای حاوی  TAEDمیزان پراکسید باقیمانده اندک بود (درحدود  2/8درصد).
کلمات کلیدی :تیره شدن قلیایی ،یون هیدروپراکسید ،روشنی ،بار آلودگی پساب ،رنگبری
مقدمه
یکی از متداولترین فرایندهای رنگبری برای خمیرکاغذهای پربازده ،فرایند پراکسید قلیایی میباشد .در این فرایند ،پراکسید هیدروژن در
محیطی قلیایی استفاده میشود ،که دلیل آن ایجاد یون هیدروپراکسید (‾ )HOOاست که در واقع عامل اصلی رنگزدا در فرایند پراکسید
قلیایی میباشد (معادله  .)1غلظت این یون با افزایش دما و بهویژه با افزایش قلیاییت زیاد میگردد .اگر محیط واکنش بیش از حد قلیایی
باشد ،بهویژه در درجه حرارتهای زیاد ،غلظت این یون در محیط واکنش بهشدت افزایش مییابد و یون هیدروپراکسید عالوه بر اکسید
کردن گروههای رنگساز لیگنین ،باعث تخریب پراکسیدهیدروژن میشود و درنتیجه مقداری از پراکسیدهیدروژن را مصرف میکند و سبب
کمبود این ماده در محیط واکنش میگردد (معادله ( )2زینلی و همکاران.)2112a ،
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_

_

H2O2 + OH  H2O + HOO

معادله ()1

_

_

HOO + HOOH  (energy) HO2• + HO• + OH

معادله ()2
_

ایجاد یک تعادل بهینه بین پراکسید و قلیای آزاد (  )OHدر بهبود عملکرد رنگبری اهمیت فراوان خواهد داشت .گرچه روشنی
خمیرکاغذ رنگبری شده با افزایش مصرف پراکسید زیاد میگردد ،اما این روند افزایشی تا نقطهای مشخص ادامه دارد که در این
هنگام ،دیگر افزایش مصرف پراکسید توجیهی نخواهد داشت .باتوجه به قیمت زیاد پراکسید هیدروژن ،مالحظات اقتصادی نیز در
مصرف این ماده جهت رنگبری خمیرکاغذ ،یک عامل بازدارنده است .بهطوریکه ،محدوده مصرف پراکسید بیشتر واحدهای تجاری
رنگبری بین  1-2درصد است که افزایش روشنی درحدود  11-18واحد بهدست میدهد (سینگ.)1221 ،
مایع رنگبری باید به میزان کافی قلیایی باشد تا غلظت مناسبی از یون هیدروپراکسید تأمین گردد ،اما نه به اندازهای که سبب تجزیه
بیش از اندازه پراکسید شود .از یکطرف اگر میزان قلیاییت کم باشد pH ،محیط افت میکند و ممکن است به نقطهای برسد که
واکنش رنگبری متوقف گردد .از طرف دیگر ،اگر غلظت قلیا خیلی زیاد باشد ،امکان رهاسازی اکسیژن از طریق تجزیه پراکسید
وجود دارد (معادله  ،)3که در محیط قلیایی با لیگنین واکنش میدهد و سبب تولید گروههای رنگساز جدید میشود (سینگ.)1221 ،
_

معادله ()3

_

H2O2 + 2OH  2H2O + O2 + 2e

یکی از روشهای مقرون بهصرفه برای افزایش کارایی رنگبری پراکسید قلیایی ،اجرای یک توالی انتهایی با هیدروسولفیت است.
دراین سامانه ،تخریب پراکسید باقیمانده توسط واکنش کاهشی با دیاکسید گوگرد ،اجتناب ناپذیر میباشد (معادله  .)4تأثیرات رنگ-
بری در این روش ،با استفاده از این دو ماده ،گستردگی فراوانی دارد ،اما استفاده از هیدروسولفیت معموالً میزان شارژ پراکسید را
کاهش می دهد و از این لحاظ صرفه اقتصادی دارد .همچنین باید عنوان نمود که حالت معکوس توالیها ،یعنی استفاده از
هیدروسولفیت در ابتدای فرایند ،بیتأثیر میباشد (سینگ1221 ،؛ سواس.)2111 ،
معادله ()4

NaHSO3 + H2O2 NaHSO4 + H2O

روش دیگر برای افزایش روشنی خمیرکاغذ ،بهکارگیری فرایند پراکسید-پراستیک اسید میباشد .در این روش پس از یک دوره کوتاه
رنگبری با پراکسید ،انیدریک استیک به خمیرکاغذ اضافه میگردد ،که درنتیجه واکنش با پراکسید باقیمانده ،اسید پراستیک تولید می-
نماید .نتایج حاصل نشاندهنده افزایش روشنی بهمیزان دو درجه ( 1)G.E. Brightness, %با استفاده از این روش است (سینگ،
.)1221

1استاندارد  GEمقیاسی است که توسط شرکت جنرال الکتریک ( )General Electricبرای روشنی و رنگ کاغذ ارائه شده است
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اخیراً در برخی تحقیقات ،مادهای تحت عنوان تترااستیلاتیلندیآمین ( )TAEDجهت فعالسازی پراکسید هیدروژن در محیطهای
رنگبری ،معرفی شده است (شکل  .)1این ماده سنتزی درمحیط رنگبری با یون هیدروپراکسید و یون هیدروکسید (‾ )HOواکنش
میدهدو منجربه تولید پراستیک اسید ( )CH3COOOHو استیک اسید ( )CH3COOHمیشود (معادله  8تا  .)5این محصوالت
واکنش عالوه بر خاصیت اکسندگی قوی سبب تولید پروتون ( )H+در محیط واکنش میشوند و  pHمحیط را به سمت خنثی و
اسیدی کاهش میدهند (کوچاریر و همکاران .)2112 ،بهدلیل قدرت اکسیدکنندگی زیاد این عوامل در دماهای کم واکنش (-01ºC
 ،)01از این ماده بیشتر در رنگبری خمیرکاغذهای شیمیایی و بهمنظور مالیم نمودن شرایط رنگبری استفاده میگردد (خریستوا و
همکاران2112 ،؛ سواس .)2111 ،قلیاییت بهینه در رنگبری پراکسید فعالشده کمتر از قلیاییت مورد استفاده در رنگبری متداول
است .استفاده از  TAEDدر توالیهای رنگبری  ECFو  TCFبرای انواع متفاوتی از خمیرکاغذ قابل اجرا است (کرود و متیوس،
1220؛ تورنر و متیوس1225 ،؛ باجپای.)2118 ،

شکل  -1فرمول شیمیایی تترااستیلاتیلندیآمین ()TAED
معادله ()8

‾TAED + HOO‾  TriAED + CH3COOO

معادله ()0

‾TriAED + HOO‾  DAED + CH3COOO

معادله ()0
معادله ()5

‾TAED + OH‾  TriAED + CH3COO
‾TriAED + OH‾  DAED + CH3COO

در این تحقیق باتوجه به اثر خنثیکنندگی محیط قلیایی توسط  ،TAEDاز این ماده برای اجرای تیمار انتهایی و سفیدسازی نهایی
خمیرکاغذ شیمیایی -مکانیکی پهنبرگان رنگبری شده تحت فرایند پراکسید قلیایی استفاده گردید .بدین ترتیب که ماده فعالساز
( )TAEDازطریق مصرف پراکسید باقیمانده ،در انتهای فرایند رنگبری پراکسید قلیایی ،سبب تولید اسید پراستیک شده که این ماده
عالوهبر خاصیت سفیدسازی سبب کاهش  pHمحیط میگردد که یک عامل بازدارنده در تشکیل مجدد گروههای رنگساز در خمیرکاغذ
میباشد .همچنین ماده فعالساز از طریق واکنش با یونهای هیدروکسیل محیط قلیایی ،تولید اسید استیک مینماید که این ماده نیز اثر
مشابه خواهد داشت .مقایسه فرایند های متفاوت رنگبری با استفاده از پراکسید و بررسی شرایط بهینه رنگبری و اینکه آیا تیمار انتهایی
TAEDبرای رنگبری این خمیرکاغذ کارآمد است ،نیز از اهداف این تحقیق میباشند.
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مواد و روشها
مواد
خمیرکاغذ شیمیایی -مکانیکی ( )CMPمورد استفاده در این پژوهش ،از کارخانه چوب و کاغذ مازندران تهیه گردید .خردهچوبهای سهه
گونه ممرز ،راش و صنوبر بهترتیب با نسبت درصدهای  21 ،01و 21توسط مایع پخت بیسولفیت سدیم ( )NaHSO3تا بازده  %58خمیر
تیمار شده و سپس توسط دفیبراتورهای کارخانه به خمیرکاغذ تبدیل شد .درجه روشنی خمیرکاغذ رنگبری نشده برابر  %41ایهزو انهدازه-
گیری شد ..خمیرکاغذ تهیه شده به مدت یک هفته هواخشک و درصد رطوبت آن محاسبه شد .برای جلهوگیری از تیییهر درصهد رطوبهت،
خمیرکاغذ هواخشکشده در داخل کیسههای پلیاتیلنی بستهبندی شد.برای اجرای تیمارههای رنهگبهری و انجهام آزمهونههای مربهوب بهه
پراکسید باقیمانده و  CODپساب از مواد شیمیایی با درجه خلوص باال (درجه آزمایشگاهی) استفاده گردید.
رنگبری
رنگبری خمیرکاغذ شامل دو مرحله بود:
مرحله کیلیتسازی اولیه :خمیرکاغذ با خشکی  3درصد ،در دمای  01درجه سانتیگراد و  pHکنترل شده  3تا  ،4برای مدت  31دقیقه
بهمنظور حذف یونهای فلزی سنگین توسط  1/3درصد عامل کیلیتساز ( DTPA1بر مبنای وزن خشک خمیرکاغذ) تیمار گردید.
مرحله رنگبری :دو نوع رنگبری برروی نمونههای خمیرکاغذ اعمال گردید :الف-رنگبری متداول یا رنگبری بدون تیمار انتهایی
TAEDب -رنگبری همراه با تیمار انتهایی .TAED
تیمارهای رنگبری در داخل کیسههای پلیاتیلنی آببندی شده که هرکدام حاوی  18گرم خمیرکاغذ با درصد خشکی  %11بود ،انجام شد.
برای اجرای فرایند رنگبری ،مقادیر  3درصد سیلیکات سدیم 1/8 ،درصد سولفات منیزیم ( )MgSO4و  1/2درصد  DTPAبهخمیر
کاغذ اضافه شد (برمبنای وزن خشک خمیرکاغذ) .خمیرکاغذ در دمای  01درجه سانتیگراد ،برای مدت  01دقیقه با یا بدون تیمار انتهایی
 TAEDتوسط مقادیر متفاوتی از پراکسید هیدروژن در سه سطح  2 ،1/8و  3درصد و هیدروکسید سدیم نیز در سه سطح  1/8 ،1/12و
 2/28درصد (برمبنای وزن خشک خمیرکاغذ) رنگبری گردید .میزان مصرف  TAEDبرابربا  1/3نسبت مولی TAEDبه پراکسید باقی-
مانده ( 2)TAED/Res.H2O2بود .باید متذکرشد که در تمامی تیمارها نسبت  NaOHبه  H2O2ثابت و برابر با  1/08بود (جدول.)1
جدول -1عوامل متییر در تیمارهای رنگبری مختلف
سیستم رنگبری
TAED

انتهایی

بدون تیمار

TAED

انتهایی

با تیمار

کد تیمار

میزان پراکسید ()%

میزان قلیا ()%

میزان )%( TAED

P1

1/8

1/12

1

P2

2

1/8

1

P3

3

2/28

1

PA1

1/8

1/12

1/84

PA2

2

1/8

1/51

PA3

3

2/28

1/42

*

* درصدهای بیان شده برمبنای وزن خشک خمیرکاغذ میباشد.
Diethylene Triamine Pentaacetic Acid
 :2Residual H2O2از میزان پراکسید باقیمانده که درصدی از میزان شارژ پراکسید اولیه است ،محاسبه میگردد
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برای اجرای فرایند رنگبری همراه با تیمار انتهایی  ،TAEDپس از گذشت زمان رنگبری بهمیزان  81دقیقه ،در  11دقیقه انتهایی فرایند،
محلول غلیظ  TAEDدر آب به خمیرکاغذ داخل کیسه اضافه گردید .حجم محلول اضافه شده در تمام تیمارها  8میلیلیتر بود ،اما میزان
غلظت محلول با توجه بهمیزان پراکسید باقیمانده در هر تیمار ،متفاوت بود.
با توجه به منابع ،میزان مصرف  TAEDبراساس میزان پراکسید باقیمانده در دقیقه  81پس از شروع رنگبری ،تعیین گردید .بهطوریکه
در منابع میزان مصرف این ماده بهصورت نسبت مولی  TAED/H2O2مطرح شده است و نسبت مولی معمول آن از  1/1-1/8میباشد
(خریستوا و همکاران2112 ،؛ ژائو و همکاران .)2111 ،براین اساس نسبت مولی  1/3برای تیمار انتهایی  TAEDاعمال گردید .میزان
مصرف ماده فعالساز (برابربا  1/3نسبت مولی  ،)TAED/Res.H2O2در تیمارهای متفاوت بهصورت زیر محاسبه گردید:

mT / M T
mP / M P

معادله ()2

MR 

 :MRنسبت مولی
 :mTجرم TAED
 :MTجرم مولی TAED
 :mPجرم پراکسید
 :MPجرم مولی پراکسیدمیباشند.
دمای خمیرکاغذ ابتدا به دمای مورد نظر رنگبری ( 01درجه سانتیگراد) رسانده شد و سپس مایع رنگبری بهآن اضافه گردید .مایع رنگ-
بری بطور یکنواخت در کیسههای حاوی خمیرکاغذ ،پخش گردید و سپس کیسهها در داخل حمام آب گرم با دمای  01درجه سانتیگراد
قرار گرفتند .عمل ورز دادن کیسهها ،بهمنظور همگنسازی مایع رنگبری در تمام قسمتهای خمیرکاغذ ،هر  18دقیقه یکبار انجام گرفت.
مقادیر  pHرنگبری نیز در ابتدا و انتهای رنگبری اندازهگیری گردید .در پایان زمان رنگبری با استفاده از اسید سولفوریک رقیق (1
نرمال) pHخمیرکاغذ بهحدود  4رسانده شد (در تیمارهای بدون استفاده از .)TAEDپس از نمونهبرداری از مایع رنگبری جهت اندازه-
گیری پراکسید باقیمانده ،خمیرکاغذ توسط  1111میلی لیتر آب مقطر شستشو داده شد .مایع شستشوی جدا شده در زیر غربال بهمنظور
اندازهگیری مقدار  CODپساب (با استفاده از دیکرومات پتاسیم) ،جمعآوری گردید.
همچنین برای اندازهگیری پراکسید باقیمانده در زمان  81دقیقه فرایند رنگبری ،تیمارهای مورد نظر بهطور آزمایشی اجرا گردید و نمونه-
برداری از مایع رنگبری در زمان  81دقیقه صورت پذیرفت.
اندازهگیری ویژگیها
1

اندازهگیری پراکسید باقیمانده توسط روش عیارسنجی  ،براساس استاندارد  ،CPPA J. 16Pانجام گردید .میزان  CODپسآب رنگبری
با استفاده از ماده اکسیدکننده دیکرومات پتاسیم براساس استاندارد  ISO 6060اندازهگیری شد .خمیرکاغذ رنگبری شده ،هوا خشک
گردید و پس از اندازهگیری درصد رطوبت ،بازده رنگبری محاسبه شد .میزان روشنی خمیرکاغذهای رنگبری شده نیز براساس استاندارد
1

Titration
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تاپی  T482 om-25تعیین شد .میزان گزینندگی نیز براساس نسبت افزایش روشنی به کاهش بازده در فرایند رنگبری محاسبه گردید
(معادله ()11زینلی و همکاران .)2111 ،تمام اندازهگیریها حداقل در سه تکرار صورت گرفت.

B f  Bi

معادله ()11

100  Y

S

 :Sگزینندگی
 :Bfروشنی نهایی
 :Biروشنی اولیه؛
 :Yبازده رنگبری ( )%میباشند.
به منظور تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده در این پژوهش ،از آزمون تجزیه واریانس یکطرفه 1استفاده شده و سپس گروهبندی میانگینها
برای تأیید اختالف معنیدار بین میانگینها با کمک آزمون چند دامنهایی دانکن ( 2)DMRTصورت پذیرفت.
نتایج و بحث
میزان  pHاولیه و نهایی
از مهمترین عوامل تأثیرگذار در رنگبری پراکسید قلیایی ،میزان  pHابتدایی و انتهایی فرایند میباشد ،چون جهت یونیزه شدن ملکولهای
پراکسید هیدروژن و ایجاد عوامل اکسیداسیون ،که همان یون هیدروپراکسید است ،نیاز به محیطی قلیایی میباشد (معادله ( )1زینلی و
همکاران . )2112a ،بسته به شرایط فرایندی ،نوع خمیرکاغذ و نوع منبع قلیا ،میزان مصرف قلیا باید بهگونهای تنظیم گردد که فرایند رنگ-
بری بهترین عملکرد را داشته باشد .بدینمنظور ،مصرف قلیا باید به میزانی باشد که عالوهبر تأمین میزان  pHدر حد بهینه pH ،ابتدایی و
انتهایی واکنش نیز اختالف کمی داشته باشد .در بیشتر پژوهش ها اعالم شده است که هرچند ،قلیاییت در ابتدای فرایند باید بهقدری باشد
تا  pHحدود  11/8-11/1را در خمیرکاغذ تأمین کند ،اما  pHمحیط در پایان زمان رنگبری باید تا میزان  2/1-2/8افت پیدا کند .افت
 pHدر حین واکنش و در زمانهای انتهایی فرایند ،سبب متوقفشدن واکنش میشود و ادامه رنگبری بیاثر میباشد (سینگ1221 ،؛
باجپای .)2118 ،همچنین باید متذکر شد که قلیاییت بیشازحد چه در ابتدا و چه در انتهای رنگبری مضر است و کارایی رنگبری را
کاهش میدهد؛ بهطوریکه pH ،بهشدت زیاد در ابتدا و درحین رنگبری ،بهویژه در دماهای زیاد واکنش ،سبب افزایش شدید غلظت یون
هیدروپراکسید میشود و این یون در غلظتهای زیاد عالوهبر اکسیداسیون گروههای رنگساز موجود در خمیرکاغذ ،سبب تخریب
پراکسید هیدروژن نیز میگردد (معادله ( )2زینلی و همکاران .)2112a ،اگر غلظت قلیا بیش از اندازه باال باشد ،ممکن است بهدلیل تجزیه
پراکسید توسط قلیا ،در محیط واکنش اکسیژن آزاد گردد ،و این اکسیژن با لیگنین واکنش داده و گروههای رنگساز جدید تولید کند (معادله
( )3سینگ .)1221 ،مقادیر  pHابتدایی و انتهایی هر یک از تیمارهای رنگبری در جدول  2نشان داده شده است.

One-way ANOVA
Duncan Multiple Range Test
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جدول  -2میزان  pHابتدایی و انتهایی در هر یک از تیمارهای رنگبری
سیستم رنگبری
TAED

انتهایی

بدون تیمار

TAED

انتهایی

با تیمار

کد تیمار

 pHاولیه

 81 pHدقیقه

 pHنهایی

P1

11/1

-

2/8

P2

11/1

-

2/2

P3

11/2

-

11/1

PA1

11/1

11/1

0/0

PA2

11/1

11/1

0/8

PA3

11/2

11/2

0/2

همانطورکه در جدول  2نشان داده شدهاست ،با استفاده از  TAEDمیزان  pHمحیط در انتهای فرایند رنگبری بهزیر منطقهه خنثهی افهت
پیدا کردهاست .باتوجه بهاینکه در این روش پساز خنثیسازی قلیای محیط ،واکنش رنگبری متوقف نشده بلکه فقط سهامانه رنهگبهری از
حالت قلیایی بهحالت تقریباً خنثی (کمی اسیدی) تبدیل میشود و عوامل رنگبر حاصل از پراکسید بهشکل پراکسیاسید بهکار خهود ادامهه
میدهند (معادالت  8،0 ،4و ( )0کوچاریر و همکاران2112 ،؛ باجپهای ،)2118 ،بنهابراین در بخهش کوتهاه انتههایی ایهن فراینهد ( 11دقیقهه
انتهایی) ،عمل رنگبری خمیرکاغذ ادامه مییابد و پراکسید باقیمانده موجود در محیط ،طی این فاز انتهایی ،بهطور کهل مصهرف مهیگهردد
(جدول  .)3اما در سامانه رنگبری متداول ،میزان  pHمحیط واکنش در پایان رنگبری در محدوده قلیایی باقی میماند و فقط در حهدود 1
تا  1/8واحد افت پیدا کردهاست .در این حالت باتوجه به افت غلظت پراکسید در محهیط رنهگبهری ،واکهنشههای زرد شهدن قلیهایی 1در
خمیرکاغذ درحال انجام است (باجپای .)2118 ،همچنین نسبت ثابت قلیا به پراکسید ( )1/08سبب گردید که نوسانات  pHبا تیییهر مقهدار
مواد شیمیایی رنگبر ،در طول فعالیت رنگبری خمیرکاغذ حداقل باشد و میزان قلیاییهت محهیط تقریبهاً یکنواخهت بهاقی بمانهد (زینلهی و
همکاران.)2112b ،
میزان پراکسید باقیمانده
اگر میزان پراکسید باقیمانده کمتر از  %11پراکسید ابتدایی باشد ،واکنشهای زردشدن (تیرهشدن قلیایی) بر واکنشهای رنگبری چیره می-
شود .براساس منابع ،حضور  %21پراکسید باقیمانده برمبنای شارژ اولیه پراکسید مصرف شده ،نشاندهنهده تنظهیم مناسهب زمهان و دمها در
فرایند رنگبری میباشد (سینگ1221 ،؛ باجپای.)2118 ،
همانطورکه در جدول  3نشان داده شده است ،میزان پراکسید باقیمانده با افزایش مصرف مواد رنگبر افزایش یافت .علت را مهیتهوان بهه
نرخ مصرف پراکسید هیدرژن توسط گروههای رنهگسهاز موجهود در خمیرکاغهذ مهرتبط دانسهت ،بهدین صهورت کهه بها افهزایش مقهدار
پراکسیدهیدروژن بهازای مقدار مشخص و ثابت گروههای رنگساز موجود در خمیرکاغذ ،میزان پراکسید باقیمانده افزایش مییابد .اگرچهه
در میزان باالتر پراکسید میزان رنگبری خمیرکاغذ و اکسیداسیون گروههای رنگساز لیگنهین افهزایش یافتهه و درنتیجهه پراکسهیدهیدروژن
بیشتری مصرف میشود ،اما مصرف نسبی پراکسید (نسبت به مقدار افزوده شده) توسط خمیرکاغذ کاهش یافته و میزان پراکسید باقیمانده
افزایش مییابد.

1

Alkaline yellowing
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جدول  -3میزان پراکسید باقیمانده و  CODپساب در هر یک از تیمارهای رنگبری
سیستم رنگبری

کد تیمار

پراکسید باقیمانده در زمان  81دقیقه ()%

پراکسید باقیمانده ()%
c

TAED

انتهایی

بدون تیمار

TAED

انتهایی

با تیمار

P1

-

P2

-

b

P3

-

a

2/50

12/21

10/10

)COD (mg/l
d

442

b

405

a

421

PA1

15/12c

-

428e

PA2

21/18b

2/84d

401c

PA3

a

d

b

24/02

2/01

400

* حروف مشابه در هر ستون نشان دهنده عدم اختالف معنیدار بر مبنای آزمون دانکن در سطح  1درصد است.

اثر تیمار انتهایی  TAEDبرروی میزان پراکسید باقیمانده معنیدار بود و با اجرای این تیمار تمام پراکسهید موجهود در خمیرکاغهذ تحهت
تأثیر  ،TAEDبهعوامل رنگزدای اسیدی (اسید استیک و اسید پراستیک) تبدیل شده اسهت (معهادالت  4و  .)8بنهابراین همهانطورکهه در
جدول  3مشخص است ،میزان پراکسید باقیمانده در این تیمارها شدیداً کاهش داشت و درحدود  2/8درصد بود .اما در این تیمارها بهدلیل
تیییر فاز واکنش از قلیایی به اسیدی ،دیگر واکنشهای زرد شدن قلیایی با توجه به کاهش  pHمحیط ،روی نمیدهد .جدا از خنثهیسهازی
قلیا توسط پروتون آزاد شده از اسیدهای حاصله ،کاهش  pHمحیط از طریق واکنش  TAEDبها یهون ‾( OHمعهادالت  0و  )0نیهز روی
میدهد.
بهطور مشابه ،هر دو عامل رنهگبهری (هیدروپراکسهید و پراکسهیاسهیدها) کینهونهها (سهاختارهای کینهونی) را تولیهد مهیکننهد .کینهون
{ }CO(CHCH)2COترکیب بلوری زردی است با بوی سوزشآور ،1دمای ذوب  110درجه سانتیگراد و قابل حل در الکهل ،قلیاهها و
اتر (مکگرا-هیل .)2113 ،از متوکسیهیدروکینون و وانیلین ترکیباتی نظیر اسید وانیلیک و اسید همووانیلیک مشتق میگردد .اسید پراستیک
مقادیر خیلی بیشتری از اسید وانیلیک نسبت به متوکسیهیدروکوینون تولید میکند و برای پراکسید بهرعکس ایهن موضهوع صهادت اسهت
(هسیه و همکاران .)2110 ،این تفاوت از این جهت اهمیت دارد که ،متوکسیهیدروکوینون میتواند دستخوش یک واکنش ثانویه قرار گیرد
و گروههای رنگساز لیگنینی تولید کند (پن و همکاران .)2111 ،بنابراین ،از آنجاییکه پراکسید در مقایسه با اسید پراستیک ،مقهادیر بهیش-
تری از متوکسیهیدروکینون تولید میکند ،انتظار میرود میزان برگشت رنگ در رنگبری بدون تیمارانتهایی  TAEDبیشتر باشد.
میزان  CODپساب حاصل از رنگبری
میزان اکسیژن خواهی شیمیایی ( )CODپسآب حاصل از رنگبری خمیرکاغذ شاخصی است از مقدار مواد آلی حل شده در پساب و این
میزان با افت بازده خمیرکاغذ نسبت مستقیم دارد (زینلی و همکاران .)2112a ،چنانچه در جدول  3نشان داده شده است ،مقدار COD
پساب حاصل از رنگبری با افزایش مصرف مواد رنگزدا افزایش مییابد .در واقع افزایش مصرف مواد شیمیایی رنگزدا سبب شدیدتر
شدن فرایند شده و در نتیجه ،انحالل مواد آلی حاصل از خمیرکاغذ بیشتر میگردد.

1

Irritating aroma
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اجرای تیمار انتهایی با استفاده  TAEDبار  CODپساب را اندکی کاهش داد (جدول  .)3علت این کاهش در بار آلودگی را میتوان به دو
عامل مربوب دانست :اول کاهش  pHمحیط رنگبری ،که درنتیجه آن انحالل مواد آلی در مایع رنگبری کاهش مییابد و دوم اجرای فاز
انتهایی رنگبری تحت شرایط تقریباً خنثی (جدول  ،)2که در این شرایط تخریب و انحالل مواد آلی کمتر صورت میگیرد.
میزان بازده خمیرکاغذ در فرایند رنگبری
شکل  2مقادیر بازده فرایند رنگبری را در تیمارهای مختلف نشان میدهد .همانطورکه در این شهکل نشهان داده شهدهاسهت ،بها افهزایش
مصرف مواد شیمیایی ،میزان بازده فرایند کاهش مییابد .علت افزایش تخریب مواد آلی در شرایط سختتر رنگبری (میهزان مصهرف زیهاد
مواد رنگبر) میباشد .همچنین در فرایندهای رنگبری همراه با تیمار انتهایی با استفاده  TAEDمیزان بهازده کمهی افهزایش یافهت .علهت
کاهش  pHمحیط و تخریب و انحالل کمتر مواد آلی موجود در خمیرکاغذ ،در حین اجرای فرایند رنگبری میباشد.
رنگبری بدون تیمار انتهایی TAED
رنگبری با تیمار انتهایی TAED

a

a

b
c

96/5
96
95/5

e

94/5

بازده% ،

d

95
94
93/5
93
2

3

1/5

میزان پراکسید% ،

شکل  -2میزان بازده خمیرکاغذهای رنگبری شده
میزان روشنی خمیرکاغذهای رنگبری شده
شکل  3میزان روشنی خمیرکاغذهای رنگبری شده در هریک از تیمارها را نشان میدهد .چنانچه مشاهده میگردد ،روشنی خمیرکاغهذ بها
افزایش مصرف مواد شیمیایی افزایش یافته است .بطوریکه با افزایش  1/8درصهد پراکسهید هیهدروژن (همهراه بها افهزایش قلیها) ،روشهنی
خمیرکاغذ بهمیزان  3/8واحد افزایش یافت .همینطور با افزایش  1درصد پراکسید ،میزان  8/0واحد افزایش روشنی حاصل شهد .بها توجهه
بهمیزان پراکسید باقیمانده در تیمارهای بدون تیمار انتهایی ( TAEDجدول  ،)3میتوان دریافت که افزایش پراکسید عهالوهبهر رنهگبهری
بیشتر خمیرکاغذ سبب جلوگیری از واکنشهای زرد شدن قلیایی در انتهای فرایند شده است .چون واکنشهای زرد شدن قلیایی در انتهای
فرایند و بهویژه هنگامی که غلظت پراکسید محیط کاهش یابد ،روی داده و سبب کاهش روشنی خمیرکاغذ میگردد (باجپای.)2118 ،
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رنگبری بدون تیمار انتهایی TAED
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شکل  -3میزان روشنی خمیرکاغذهای رنگبری شده
اثر اعمال تیمار انتهایی برروی روشنی خمیرکاغذ رنگ بری شده مثبت بوده و در تمامی تیمارهها روشهنی نسهبت بهه تیمهار مشهابه متهداول
افزایش یافته است .البته باید بیان نمود که میزان ارتقای روشنی با مصرف کمتر مواد شیمیایی بیشتر بود (شکل  .)3علت بهبهود روشهنی را
میتوان چنین بیان نمود که تیمار انتهایی  TAEDاز یک طرف از واکنشهای زرد شدن قلیایی که در انتهای زمان رنگبری شدیدتر اسهت،
جلوگیری میکند ،و از طرف دیگر باعث مصرف بهینه پراکسید و تبدیل آن به عوامل اسیدی رنگبر (پراکسی اسیدها) میشود .بنابراین ،در
بخش انتهایی رنگبری که واکنشهای سفیدسازی کمتر میباشند و واکنش های زرد شهدن قلیهایی در حهال چیهره شهدن هسهتند ،افهزودن
 TAEDتوسط تیییر فاز قلیایی به اسیدی سبب تولید عوامل رنگبر جدید میگردد که سفیدسازی خمیرکاغذ را با قدرت بیشتری انجهام
میدهند.
علت استفاده از این ماده در انتهای رنگبری این بود که در پژوهشی دیگر مشخص گردید استفاده از  TAEDدرابتدای رنگبری و به-
عنوان ماده فعالساز پراکسید هیدروژن ،کارایی فرایند رنگبری را کمتر مینماید و نسبت بهفرایند متداول افزایش روشنی کمتری حاصل
شد (زینلی و همکاران .)2112 ،علت کارایی پایینتر رنگبری فعال شده این است که توان رنگبری خمیرکاغذ توسط پراستات در
pHهای کم ،کمتر از فرایند پراکسید قلیایی بوده و درنتیجه قادر نخواهد بود تا بهمیزان روشنی مربوب به رنگبری پراکسید قلیایی ،دست-
یابد .درواقع ،تیییر در میزان  ،pHاندکی از تولید اسید پراستیک توسط  TAEDجلوگیری میکند که نتیجه آن میزان غلظت کمتر در pH
 5نسبت به  11 pHمیباشد (هسیه و همکاران .)2110 ،بنابراین ،در این بررسی ،استفاده از  TAEDدر فاز انتهایی رنگبری و در زمانی
صورت گرفت که  pHمحیط ،کم و رنگبری توسط یون هیدروپراکسید ضعیف بود؛ نتیجه حاصل نیز از هر جهت رضایتبخش بود.
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گزینندگی 1فرایند رنگبری
عامل گزینندگی در فرایندهای تولید و فرآوری خمیرکاغذ از جمله فرایند پخت یا خمیهر کاغذسهازی و فراینهد رنهگبهری بهرای محاسهبه
کارآیی فرایند و همچنین تعیین بازده نسبی تولید محاسبه میگردد .در فرایند پخت شیمیایی عامل گزینندگی براساس میهزان کهاهش نسهبی
عدد کاپا در مقابل مقدار کاهش بازده اندازهگیری میشود .این عامل در فرایند رنگبری خمیرکاغذهای شیمیایی برمبنای میزان کاهش نسبی
عدد کاپا در مقابل مقدار افت ویسکوزیته خمیرکاغذ محاسبه میشود .اما از آنجاییکه مقدار لیگنین در خمیرکاغذهای مکانیکی یها پربهازده
زیاد است و درواقع هم فرایند خمیرسازی و هم رنگبری با حفهظ لیگنهین در خمیرکاغهذ صهورت مهیگیرنهد ،میهزان عهدد کاپها در ایهن
خمیرکاغذها مفهومی ندارد و قابل اندازهگیری نیز نمیباشد .همچنین بهدلیل اینکه لیگنین بخشی از خمیرکاغذ را تشکیل مهیدههد ،مقهدار
لیگنین موجود درخمیرکاغذ نیز شاخص مناسبی برای محاسبه فاکتور گزینندگی نیست .با توجه به این موارد ،اندازهگیری فاکتور گزیننهدگی
در فرایند رنگبری خمیرکاغذهای پربازده براساس میزان تیییرات روشنی خمیرکاغذ طی فرایند رنگبری نسبت به کاهش بازده خمیرکاغهذ
صورت میگیرد (زینلی و همکاران.)2111 ،
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شکل  -4میزان گزینندگی فرایندهای رنگبری
همانطورکه در شکل  4نشان داده شده است ،میزان گزینندگی فرایند رنگبری در تمام تیمارها (بهجز تیمار  ،)PA3با افزایش مصرف
مواد ،افزایش مییابد .دلیل این امر نیز کاهش سریع بازده خمیرکاغذ در مراحل ابتدایی رنگبری است .بهطوریکه بازده در ابتدا سریعاً افت
نموده و پس از آن کاهش بازده کمتر صورت میگیرد .بنابراین در این حالت ،در ازای باال بردن هر واحد درجه روشنی ،انحالل مواد آلی و
درنتیجه کاهش بازده ،کمتر صورت میگیرد .همچنین در این شکل مشخص است که تیمار انتهایی  TAEDسبب افزایش گزینندگی
فرایند شدهاست و علت آن افزایش بیشتر روشنی و همچنین کاهش افت بازده رنگبری میباشد.

1

Selectivity
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نتیجهگیری
- سبب افزایش روشنی و بهبود گزینندگی فرایند می،نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که افزایش میزان مصرف مواد شیمیایی رنگبر
 درصد پراکسید3  چشمگیرتر میباشد؛ بهطوری که در تیمار، اما میزان افزایش گزینندگی فرایند در سطوح کمتر مصرف مواد رنگبر،گردد
 همچنین افزایش مصرف مواد رنگبر سبب افزایش مقدار پراکسید باقیمانده. میزان گزینندگی کاهش یافت،TAED همراه با تیمار انتهایی
.و بار آلودگی پساب گردید
 باعث شد میزان روشنی خمیر کاغذهای رنگبری شده و گزینندگی فرایند بهطور قابلتوجهی افزایشTAED استفاده از تیمار انتهایی
 میزان. همچنین اجرای این تیمار باعث کاهش افت بازده خمیر کاغذ در طول رنگبری و نتیجتاً کاهش بار آلودگی پساب گردید.یابد
. بهشدت کاهش یافت،TAED پراکسید باقیمانده در فرایند رنگبری همراه با تیمار انتهایی
در فرایند رنگبری پراکسید قلیایی میتواند بهطور کارآمدی در بهبود روشنی خمیر کاغذ وTAED درنهایت استفاده از تیمار انتهایی
. پساب حاصل از رنگبری گرددCOD جلوگیری از تیره شدن قلیایی آن مؤثر باشد و نیز تاحدودی سبب کاهش بار
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Effect of using Tetra Acetyl Ethylene Diamine (TAED) in final phase of alkali peroxide bleaching
on hardwoods Chemi-Mechanical Pulp (CMP) properties
Abstract
The pulp color reversion, at the end phase of bleaching, and non-totally consumption of peroxide are
two problems in high-yield pulp bleaching. In this study, the effect of TAED at the end phase of
bleaching, for alkali neutralizing and residual peroxide activation, on process parameters and pulp
properties was investigated. Hardwoods chemi-mechanical pulp (CMP) (85% yield), was bleached by
single-stage alkali peroxide process. Treatments including three different charges of peroxide (1.5, 2
and 3%) and alkali (sodium hydroxide) (1.12, 1.5 and 2.25) with and without using TAED at the end
phase of bleaching i.e. the last 10 minutes. The results indicated that the pulp brightness and bleaching
selectivity improved by increasing the chemical charge, but with decreasing trend in each stage. The
increase in chemical charge led to an increase in residual peroxide and filtrate COD load. TAED using
caused to reduction of alkaline darkening reaction, improve the brightness and selectivity and reduce
the COD load. Residual peroxide amounts of treatments, which have TAED treatment, were slight
(2.5%).
Keywords: alkaline darkening, hydroperoxide ion, brightness, effluent pollution load, bleaching
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