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 :چکیده
در ایي تحمیك اس چَب صٌَتز دلتَئیذط کِ حجن تَلیذ هٌاعثی دارد، تزای تَلیذ خویز عَلفیت خٌثی ًیوِ ؽیویایی اعتفادُ ؽذ. 

، 60پخت درعِ عغح     عذین اس چَب صٌَتز دلتَئیذط صَرت گزفت. سهاى% کزتٌات2تِ ّوزاُ  عذین% عَلفیت12خویزعاسی تا اعتفادُ اس 
هایغ پخت تِ خزدُ چَب تَدًذ. پظ اس اتوام ػولیات  1:5ٍ ًغثت  c°170دلیمِ در ًظز گزفتِ ؽذ ٍ ػَاهل ثاتت ؽاهل دهای پخت  90ٍ  75

کارتزد ّز دٍ هادُ فؼال عغحی هَرد  گزفت. ًتایج ًؾاى دادّا هَرد ارسیاتی لزار ّای فیشیکی ٍ هماٍهتی آىهزتَط تِ پخت خویزّا، ٍیضگی
اعتفادُ هٌجز تِ افت هیشاى هماٍهت تِ پارگی ٍ ًیش عَل پارگی ؽذُ اعت. ػلت ایي اهز را هی تَاى تِ کوتز تَدى هیشاى کزتَّیذرات ّای 

هَل  7کارتزد لَریل الکل اتَکغیالت  ّوچٌیي هؾاّذُ ؽذخویزّای تیوار ؽذُ تا هَاد فؼال عغحی در لیاط تا ًوًَِ خویز ؽاّذ ًغثت داد. 
ای خویز کاغذ ؽذُ اعت کِ ػلت ایي اهز را هی تَاى تِ کوتز تَدى هیشاى  ٍ ًیش هماٍهت حالت کٌگزُ ای هٌجز تِ تْثَد هماٍهت خزدؽذگی حلمِ

ػوال هَاد فؼال عغحی تز پاراهتزّای فیشیکی ًؾاى داد کِ تاثیز اتزرعی لیگٌیي تالی هاًذُ در خویز کاغذ در همایؾِ تا خویز ؽاّذ اؽارُ کزد. 
کاغذّای دعت عاس  ٍ کاّؼ هماٍهت تِ ػثَر َّای افشایؼ هیشاى ضخاهت، فؼال عغحی هٌجز تِ افشایؼ هیشاى حجیوی ُهاد کارتزد ّز دٍ

 حاصل ؽذُ اعت. 

 ّای فیشیکیٍیضگی ،هماٍهتیّای ٍیضگی ،عَلفیت خٌثی ًیوِ ؽیویاییخویز  ،صٌَتز دلتَئیذط کلمات کلیدی:

 

 

 و هدف: مقدمه
( 2003کالعٌیا ٍ ّوکاراى، (، دارای الیافی تا کیفیت تاال اعت )2008صٌَتز دلتَئیذط ػالٍُ تز رؽذ هٌاعة )لؾکزتلَکی ٍ ّوکاراى، 

خویز عَلفیت خٌثی (. 2007تَاى اس خویز آى تِ صَرت خالص اعتفادُ کزد )افزا ٍ ّوکاراى، الزؽذ، هی ّای عزیغ تزخالف تغیاری اس گًَِ ٍ
( ٍ 1987فزدی داؽتِ تاؽذ ٍ کاغذ حاصل اس آى، ٍیضگی ّای هماٍهتی ٍ تاسدُ لاتل لثَلی دارد )ٍاًگ،  ّای هٌحصز تِتَاًذ ٍیضگیصٌَتز هی

تَاًذ راُ حل هٌاعثی تزای تأهیي هادُ اٍلیِ (، هی2001لتَئیذط )آریا ٍ ّوکاراى، درصذی خویز عَلفیت خٌثی حاصل اس صٌَتز د 90تاسدُ 
( ٍ ایي 1974کوتز  اس فزآیٌذّای ؽیویایی اعت )تَتلیتش، عَلفیت خٌثی ٍ سهاى پخت در فزآیٌذ  کاغذعاسی تاؽذ. همذار هادُ ؽیویایی هصزفی

در پخت (. 1997ٍ الًذری،  2003)هیزؽکزایی،  ای همَا هٌاعة اعت ِ هیاًی کٌگزُدرصذ، عفتی خاصی دارد ٍ تزای الی 75خویز تا تاسدُ حذٍد 
ؽَد ٍ تزای خٌثی کزدى اعیذّای آلی آساد ؽذُ اس چَب ، تا کزتٌات  اعتفادُ هیهادُ ؽیویایی اصلی عَلفیت عذین تِ ػٌَاى  عَلفیت خٌثی اس

 ػَاهل دیگزی ًیش( 2011)هتزٍغلَ الواط،  ًَع هادُ اٍلیِ ٍ فزآیٌذ خویزعاسیػالٍُ تز (. 1991ٍ کغکیي،  2003)آکزَّلن،  ؽَد عذین تافز هی
افشایؼ حزارت، سهاى پخت ٍ همذار هادُ ؽیویایی عثة کاّؼ تاسدُ ٍ افشایؼ  .گزدًذّای فیشیکی ٍ هماٍهتی خویز هیعثة تغییز ٍیضگی

( تِ 2007ٍ ّوکاراى ) افزا(. 2001)آریا ٍ ّوکاراى،  َاهل خَاّذ تَدگزدًذ ٍ داًغیتِ کاغذ ًیش هتاثز اس ایي ػّای هکاًیکی خویز هیٍیضگی
ؽیویایی عَلفیت خٌثی پزداختٌذ. ًتایج  ّای صٌَتز دلتَئیذط ٍ پالًَیا تِ رٍػ ًیوِ ّای هتفاٍت گًَِ ّای کاغذ تَلیذی اس ًغثت تزرعی ٍیضگی

ّای  % آى هَجة کاّؼ چؾوگیز تزخی اس ٍیضگی20لَط کزد ٍلی افشٍدى تَاى تا خویز صٌَتز هخدرصذ خویز پالًَیا را هی 10ًؾاى داد کِ تا 
ؽَد. عَل پارگی ٍ ؽاخص پارگی خویز صٌَتز دلتَئیذط خالص  هماٍهتی هاًٌذ هماٍهت در تزاتز تزکیذى، عَل پارُ ؽذى ٍ هماٍهت کؾؾی هی
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 آًتزاکیٌَى افشٍدى تأثیز( تِ تزرعی 2012عتایی ٍ ّوکاراى )هیلی ًیَتي هتزهزتغ تز گزم تِ دعت آهذًذ. رٍ 758/7 کیلَهتز ٍ  642/7تِ تزتیة 

درصذ هادُ ؽیویایی  14درجِ عاًتیگزاد،  175دلتَئیذط پزداختٌذ. حزارت پخت  صٌَتز گًَِ اس خٌثی عَلفیت ًیوِ ؽیویایی خویزکاغذ تَلیذ در
، اس ػَاهل ثاتت پخت تَدًذ ٍ 1تِ  5ًغثت هایغ پخت تِ چَب درصذ آًتزاکیٌَى ٍ  1/0عذین، کزتٌاتعذین تِ تیعَلفیت 1تِ  4تا ًغثت ٍسًی 

 افشایؼ دلیمِ هتغیز تَد. ًتایج ًؾاى داد کِ افشایؼ سهاى پخت عثة کاّؼ ػذد کاپا ٍ تاسدُ خویز ٍ 75ٍ  60، 45سهاى پخت در عِ عغح 
 75ٍ  60هماٍهت تِ پارگی ٍ تزکیذى خویزّای ای ٍ ؽاخص کؾؼ ؽذًذ. اها تفاٍتی تیي ؽاخص  حالت کٌگزُ، ای خزدؽذگی حلمِ ّایهماٍهت

ٍ ؽاخص هماٍهت تِ کؾؼ ٍ پارگی خویز  2ای ٍ ًیش هماٍهت حالت کٌگزُ 1ای ّای خزدؽذگی حلمِای هؾاّذُ ًؾذ ٍ همادیز هماٍهتدلیمِ
ّای  ( تِ همایغِ ٍیضگی2008اى )ٍ ّوکار یًَغی تَدًذ. 3/7ٍ  8/52ًیَتي،  51ٍ  7/48تِ تزتیة  صٌَتز دلتَئیذطای دلیمِ 60عَلفیت خٌثی 

ّای چَتی پزداختٌذ ٍ هؾخص ؽذ کِ در ؽزایظ تیوار یکغاى، تاسدُ خویز کاغذ کزافت گًَِ صٌَتز  خویز ٍ کاغذ صٌَتز دلتَئیذط تا عایز گًَِ
دعت آهذُ اس صٌَتز  تزکیذى کاغذ تِ ّا، تا ٍجَد داؽتي ػذد کاپای کوتز، تیؾتز تَد. ٍ هماٍهت در تزاتز پارُ ؽذى ٍ دلتَئیذط ًغثت تِ عایز گًَِ

 کیلَهتز، در رتثِ دٍم لزار داؽت.  046/8ّا تیؾتز ٍ عَل پارُ ؽذى آى تؼذ اس گًَِ پیغِ آ تا  ًغثت تِ عایز گًَِ، 253/6ٍ  84/8تا همادیز 

 

 :ها مواد و روش
هٌاتغ عثیؼی گزگاى( تِ صَرت کاهالً تصادفی کالتِ )جٌگل اختصاصی داًؾگاُ ػلَم کؾاٍرسی ٍ  چَب صٌَتز دلتَئیذط اس جٌگل ؽصت

 T 412 om-94ّا عثك اعتاًذارد تْیِ ؽذ ٍ تِ آسهایؾگاُ خویز ٍ کاغذ داًؾگاُ اًتمال دادُ ٍ تِ چیپظ تثذیل گزدیذ. عپظ رعَتت آى
TAPPI  ،زایظ عَلفیت خٌثی ًیوِ گزم هادُ خؾک تزای ّز یک اس تیوارّا تَسیي ؽذ. خویزعاسی در ؽ 150تِ دعت آهذ ٍ هتٌاعة تا آى

-هخشًِ کِ هخاسى آى در داخل دیگ حاٍی گلیغزیي حَل یک هحَر هی 6عذین تَعظ دیگ پخت ؽیویایی در حضَر عَلفیت عذین ٍ کزتٌات

 2ٍ عذین درصذ عَلفیت 12درجِ عاًتیگزاد، همذار هصزف هادُ ؽیویایی ؽاهل  170چزخیذًذ، اًجام پذیزفت. ػَاهل ثاتت ؽاهل درجِ حزارت 
دلیمِ تَدًذ. ػاهل هتغیز اٍل، سهاى پخت  90ٍ سهاى رعیذى تِ دهای تیؾیٌِ پخت،  1تِ  5عذین، ًغثت هایغ پخت تِ خزدُ چَب درصذ کزتٌات

دلیمِ پظ اس رعیذى تِ دهای تیؾیٌِ تزای ّز دٍ ؽزایظ تَد. ػاهل هتغیز دیگز، اعتفادُ اس هَاد فؼال عغحی  90ٍ  75، 60تَد کِ در عِ عغح 
هَل تَدًذ کِ در دٍ غلظت ًین ٍ یک درصذ تز هثٌای ٍسى خؾک هادُ  20ٍ لَریل الکل اتَکغیالت  1500تَد کِ ؽاهل پلی اتیلي گالیکَل 

 اٍلیِ اػوال ؽذًذ.
اًجام  3یؾگزتا دعتگاُ پاال در اعتاًذارد کاًادایی 400±25پظ اس پایاى سهاى پخت ٍ پظ اس دفیثزُ کزدى الیاف، پاالیؼ خویز تا درجِ رٍاًی 

-T 411 omعاختِ ؽذًذ. ضخاهت کاغذّا عثك اعتاًذارد  T 205 sp-02 TAPPIعثك اعتاًذارد  60عاس تا گزهاص ؽذ ٍ کاغذّای دعت

97 TAPPI ّا عثك اعتاًذارد هتز ٍ ٍسى پایِ آى هیلی 001/0عٌج تا دلت  تا اعتفادُ اس دعتگاُ ضخاهتT 410 om-98 TAPPI 
 تِ صَرت سیز هحاعثِ ؽذ. T 500 cm-98 TAPPIهحاعثِ گزدیذًذ ٍ داًغیتِ کاغذ عثك اعتاًذارد 

ّای هماٍهت تِ پارُ ؽذى، کؾؼ، عَل پارگی، هماٍهت جْت تزرعی ًمؼ ٍ اثز هَاد فؼال عغحی افشٍدُ ؽذُ تِ هایغ پخت، آسهَى
تا گزهاص یکغاى اًجام ٍ تا یکذیگز همایغِ ؽذًذ. تزای اًجام ػولیات آهاری ای تز رٍی کاغذّای  ٍ ًیش هماٍهت حالت کٌگزُ ای خزدؽذگی حلمِ

ّا اس آسهَى تجشیِ ٍاریاًظ در لالة عزح کاهالً تصادفی اعتفادُ ؽذ. اعتفادُ ؽذ ٍ تزای تجشیِ ٍ تحلیل دادُ SPSSافشار در ایي تحمیك اس ًزم
 اعتفادُ گزدیذ. ّا اس آسهَى چٌذ داهٌِ داًکيّوچٌیي تزای همایغِ هیاًگیي
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 :نتایج

 تاثیز مواد فعال سطحی
ًتایج افشٍدى عَرفاکتاًتْا تِ هایغ پخت خویزکاغذ عَلفیت خٌثی ًیوِ ؽیویایی حاصل اس گًَِ چَتی صٌَتز دلتَئیذط تز ٍیضگیْای هماٍهتی 

 خویز کاغذ در جذٍل ؽوارُ یک آٍردُ ؽذُ اعت:

 
 ویژگیهای مقاومتی خمیز کاغذ. نتایج اعمال مواد فعال سطحی بز 1جدول

 ای هماٍهت خزدؽذگی حلمِ ای هماٍهت حالت کٌگزُ هماٍهت تِ پارگی عَل پارگی کذ خویز

 61 57 71 74/4 ؽاّذ

 7/57 52 6/66 9/2 1500پلی اتیلي گالیکَل 

 66 7/59 8/66 8/3 هَل 7 -لَریل الکل اتَکغیالت

 

کارتزد ّز دٍ هادُ فؼال عغحی هَرد اعتفادُ هٌجز تِ افت هیشاى هماٍهت تِ پارگی ٍ ّواى گًَِ کِ در جذٍل فَق آٍردُ ؽذُ اعت 
ا ًیش عَل پارگی ؽذُ اعت. ػلت ایي اهز را هی تَاى تِ کوتز تَدى هیشاى کزتَّیذرات ّای خویزّای تیوار ؽذُ تا هَاد فؼال عغحی در لیاط ت

(، افت ًغثی هیشاى 1999فی هَاد فؼال عغحی در پیًَذیاتی الیاف )ؽفزد ٍ صیائَ، ًوًَِ خویز ؽاّذ ًغثت داد. تِ ػالٍُ تا تَجِ تِ ًمؼ هٌ
هَل هٌجز تِ تْثَد هماٍهت خزدؽذگی  7ّای خویزکاغذ لاتل تَجیِ اعت. ًتایج حاکی اس اى اعت کِ کارتزد لَریل الکل اتَکغیالت  هماٍهت

ایي اهز را هی تَاى تِ کوتز تَدى هیشاى لیگٌیي تالی هاًذُ در خویز کاغذ  ای خویز کاغذ ؽذُ اعت کِ ػلت ای ٍ ًیش هماٍهت حالت کٌگزُ حلمِ
ِ تا خویز ؽاّذ اؽارُ کزد. اس آًجا کِ در تحثْای هماٍهتی هزتَط تِ خویز کاغذ فلَتیٌگ، دٍ پاراهتز اخیز اس اّویت ًغثی تیؾتزی غدر همای

 ّای خویزکاغذ را هثثت ارسیاتی کزد. د هماٍهتتزخَردارًذ هی تَاى تاثیز اعتفادُ اس هَاد فؼال عغحی در تْثَ
(. ًتایج ًؾاى داد کِ کارتزد ّز 2در اداهِ تاثیز اػوال هَاد فؼال عغحی تز پاراهتزّای فیشیکی خویزکاغذ تزآٍردُ ؽذُ اعت )جذٍل 

ؽذُ اعت. تِ ػالٍُ افشایؼ ٍ ًیش افشایؼ هیشاى ضخاهت کاغذّای دعت عاس حاصل  4دٍ  هَاد فؼال عغحی هٌجز تِ افشایؼ هیشاى حجیوی
دّذ کِ هیشاى تخخل خویزکاغذّای حاصل افشایؼ یافتِ  ی اػوال هَاد فؼال عغحی ًؾاى هی عاس در ًتیجِ هیشاى ػثَر َّای کاغذّای  دعت

تا تخلخل ٍ عاس حاصل ّوخَاًی دارد. اگزچِ ثاتت ؽذُ اعت کِ  کِ تا ًتایج تا افشایؼ ضخاهت ٍ ًیش افشایؼ هیشاى حجیوی کاغذّای دعت
(، اها هی تَاى ًتیجِ گزفت کِ اثز هٌفی هَاد فؼال عغحی در هیشاى پیًَذیاتی 2005هماٍهت تِ ػثَر َّا هفَْم ٍاحذی را تیاى ًوی کٌٌذ )افزا، 

 عاس حاصل ؽذُ اعت. الیاف هٌجز تِ کاّؼ هماٍهت تِ ػثَر َّای کاغذّای دعت
 

 ساس ای دستهای فیشیکی کاغذه . نتایج ارسیابی مقاومت2جدول
 هماٍهت تِ ػثَر َّا حجیوی ضخاهت کذ خویز

 5/18 03/2 126 ؽاّذ

 3/60 07/2 136 1500پلی اتیلي گالیکَل 

 7/28 09/2 136 هَل 7 -لَریل الکل اتَکغیالت
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 کلی: گیزی نتیجه
تَاًذ ًاؽی اس افت هیشاى  لَریل الکل اتَکغیالت تاػث افت هؼٌادار هیشاى عَل پارگی ٍ هماٍهت تِ پارگی ؽذ کِ ایي اهز هی -1

 پیًَذیاتی الیاف تاؽذ. 

 ّوخَاًی دارد. CMT  ٍRCTهیشاى لیگٌیي تالیواًذُ تیؾتز در خویز تیوار ؽذُ تا لَریل الکل تا افشایؼ هیشاى پاراهتزّای  -2

 تاؽذ. آتذٍعتی ایي دٍ عَرفکتٌت هی -هتفاٍت دٍ هادُ فؼال عغحی تز ٍیضگیْای خویزکاغذ ًاؽی اس اختالف تَاسى آتگزیشیتاثیزات  -3
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