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 راوذمان کارخاوٍ َای کاغذساسیبز بُبًد  مًاد فعال سطحیثیزات استفادٌ اس أت

 
 3ي جًاد صالح شاٌ وشیه 2ي معزاج شزری 1امیذ غفارسادٌ مالباشی

 ػضَ ّیبت ػلوی گشٍُ ػلَم ٍ صٌبیغ چَة ٍ کبغز داًطگبُ هحمك اسدثیلی -2ٍ  1

 طگبُ هحمك اسدثیلیداًطدَی کبسضٌبسی سضتِ ػلَم ٍ صٌبیغ چَة ٍ کبغز داً -3
 

 Omid_Ghaffarzadeh@Yahoo.com ًَیسٌذُ هسئَل:

 

 

 خالصٍ

کبسثشد سَسفبکتبًت دس صٌبیغ خویش ٍکبغز، اثتکبسی است کِ دس عَل چٌذ دِّ اخیش ثشای ایي 

دستِ اص هَاد تؼشیف ضذُ است. اًگیضُ اصلی استفبدُ اص ایي هَاد سا ثبیذ ثِ تبثیش ایي دستِ اص هَاد ضیویبیی 

س افضایص هیضاى ًفَر ٍ پخص)ػولکشد( هبیغ پخت هَسد استفبدُ دس هشحلِ تَلیذ خویش کبغز اضبسُ کشد. دس د

دس فشایٌذ تْیِ خویش اص هخلَط ثِ لیکَس خویشسبصی سَدا خبًَادُ هختلف  4سَسفبکتبًتْبیی اص ایي ثشسسی، 

پیبهذّبی هتفبٍتی ثش ی هزکَس هبدُ فؼبل سغحپٌح اضبفِ ضذًذ. ًتبیح ًطبى داد کِ کبسثشد پْي ثشگبى 

دس ٍالغ .ثِ ّوشاُ داضتِ است هیضاى ثبصدُ تَلیذ خویش کبغز )دس ػذد کبپبی ثشاثش( ٍ هیضاى ٍاصدُ غشثبلتغییش 

سَسفبکتبًت .... ٍ ... هَخت افضایص ثبصدُ ٍ سَسفبکتبًت .... ٍ  .... هَخت کبّص ثبصدُ ضذًذ ٍ دس ػیي حبل 

افضایص ثبصدُ، دٍ پیبهذ هثجت ثِ گیشی ثش ثبصدُ ًذاضتِ است. ثذیْی است سَسفبکتبًت .... تبثیشی چطو

است کِ ًبضی اص کبّص همذاس افت هیضاى ثبس پسبة تخلیِ ضذُ ثِ هحیظ صیست ؛ اٍلی ّوشاُ خَاّذ داضت

حضَس لیگٌیي دس پسبة است کِ ثِ ػٌَاى یک هبدُ ًبسبصگبس ثب هحیظ صیست تلمی هی گشدد. پیبهذ هثجت 

است کِ ثِ دًجبل افضایص ثبصدُ دس ًتیدِ افضٍدى  فضایص سَد التصبدی ٍاحذّبی کبغزسبصیادیگش، 

 ّب ایدبد هی ضَد.  سَسفبکتبًت

 

 ، هضایبی صیست هحیغیّبی التصبدی خٌجِ، ساًذهبى فشایٌذ کبغزسبصی، سَسفبکتبًت کلمات کلیذی:

 

 

 مقذمٍ

دسصذ خویشکبغزّبی ضیویبیی ٍ  89یبلتِ است ٍ دس حذٍد  خویشسبصی کشافت ثِ ػٌَاى فشایٌذ پخت اصلی ٍ غبلت تَسؼِ

دسصذ تَلیذ خویشکبغز ضیویبیی خْبى ثِ ٍسیلِ فشایٌذ  3/5گیشد. تٌْب دسصذ کلیِ هَاد فیجشی سا دس ثشهی 62ثیص اص 

ی آیذ. فشایٌذ سَدا ثب ثِ کبس گیشی هحلَل ّیذسٍکسیذ سذین ثِ ػٌَاى هبیغ پخت، اصَالً ثشاسَلفیت ثِ دست هی

دسصذ ثش اسبس ٍصى خطک چَة(  05/0خویشسبصی گیبّبى یکسبلِ ٍ غیشچَثی ٍ دس تشکیت ثب همبدیش کوی اص آًتشاکیٌَى )

(. هبدُ ضیویبیی اصلی فشایٌذ سَدا، ّیذسٍکسیذ سذین 2006ضَد )سیکستب، ثشگبى ّن استفبدُ هی ثشای خویشسبصی پْي

ثب ّیذسٍکسیذ سذین استفبدُ هی ضَد. هبدُ هزکَس ػلیشغن ثْجَد  ّوشاُ است. اهب دس فشایٌذ کشافت، اص سَلفیذ سذین

چطوگیش همبٍهت کبغز، ثبػث ثشخی هطکالت صیست هحیغی ًظیش آلذٍگی َّای اعشاف کبسخبًِ ٍ سویت پسبة کبسخبًِ 

َاًذ کبغزی دس اًذ کِ ثت گشدد. ثٌبثشایي سٍضْبی ًَیي تَلیذ خویش کبغز ّوَاسُ ثِ دًجبل یبفتي فشایٌذی خبیگضیي ثَدُ هی
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ی استبًذاسدّبی کبغز کشافت تَلیذ کٌذ ٍ ًیض هطکالت صیست هحیغی ًبضی اص هصشف سَلفیذ سذین سا ثِ حذالل  هحذٍدُ

ّبی پیطٌْبدی کِ دس چٌذ دِّ اخیش هَسد ثشسسی لشاس گشفتِ است استفبدُ اص هَاد فؼبل سغحی است.  ثشسبًذ. یکی اص سٍش

ش ٍکبغز، اثتکبسی است کِ دس عَل چٌذ دِّ اخیش ثشای ایي دستِ اص هَاد تؼشیف ضذُ کبسثشد سَسفبکتبًت دس صٌبیغ خوی

ثشهی گشدد. ثب  1975ّبی غیشیًَی ثِ ػٌَاى افضٍدًی دس صٌؼت خویشکبغز، ثِ سبل استفبدُ اص سَسفبکتبًت ًخستیياست. 

ي هغبلؼِ تالش ثش ایي ضذ تب اهکبى صدٍدى تَخِ ثِ کبسثشد فشاٍاى هَاد فؼبل سغحی ثِ ػٌَاى ضَیٌذُ دس سبیش صٌبیغ، دس ای

ّب هَسد ثشسسی لشاس  ّبی چَثی هَسد ثشسسی ثب استفبدُ اص ایي افضٍدًی هَاد استخشاخی ٍ ػوذتبً سصیٌی دس هدبسی دسٍى سلَل

 گیشد. 
خشیبى هٌبست هبیغ پخت ثِ دسٍى چَة، گبم اٍلیِ ضشٍسی دس فشایٌذّبی خویشسبصی است. خذاسبصی هٌبست 

ثشای آصادسبصی الیبف ًیبصهٌذ ًفَر ٍ پخص لیکَس ثِ دسٍى خشدُ چَة ٍ سپس تَصیغ یکٌَاخت آى دس سشتبسش  لیگٌیي

ثبضٌذ. ًفَر، خشیبى یبفتي  دٌّذ، ًفَر ٍ پخص هی چَة است. دٍ هکبًیسوی کِ هَاد ضیویبیی سا ثِ داخل چَة اًتمبل هی

بیی حل ضذُ ثش اسبس اختالف غلظت است )سیکستب، هبیغ پخت ثِ داخل هٌبفز چَة است. پخص، اًتمبل هَاد ضیوی

دّذ تب اص ّن خذاضًَذ. دس  ای است کِ ثِ الیبف چَة اخبصُ هیصدایی ٍاکٌص اٍلیِ (. دس فشایٌذ خویشسبصی، لیگٌیي2006

َاظ ّبی غشثبل افضایص یبفتِ، ثبصدُ ٍ لبثلیت سًگجشی کبّص یبفتِ ٍ ًیض خ صَست ػذم ًفَر هَثش دس خشیبى پخت، ٍاصدُ

داسًذ کِ اص یک عشف  ای ًگِ هی ّب هؼوَال ػذد کبپب سا دس هحذٍدُیبثذ. اص آًدب کِ دس کبسخبًِ همبٍهتی فشاٍسدُ ًْبیی افت هی

خَاظ همبٍهتی هَسد ًظش حبصل ضَد ٍ اص عشف دیگش ٍاصدُ غشثبل تب حذ صیبدی کبّص یبثذ، ًفَر ٍ پخص ثیطتش هوکي 

بّص ٍاصدُ غشثبل دس ػذد کبپبی ثبثت ضَد. خویشسبصی غیش یکٌَاخت هوکي است ثِ است هٌدش ثِ افضایص ثبصدُ ٍ ًیض ک

ّبی چَثی  ّبی پبساًطیوی ٍ حفشُ سلَلی لشاس داسد. سلَل ػلت دخبلت سصیي ًیض ایدبد ضَد. دس چَة، سصیي ػوذتبً دس سلَل

تَاًذ  ّبی ثش پبیِ سَسفبکتبًت هی افضٍدًی کٌٌذ. کبسثشد سبلن، هؼوَالً سصیي سا اص ثشخَسد ثب هَاد ضیویبیی پخت هحبفظت هی

تش سغح چَة ٍ ثِ دًجبل آى تسْیل ًفَر سشیغ کبهل 1کطص سغحی ثیي هبیغ پخت ٍ چَة سا کبّص دادُ ٍ خیس ضذى

ّب ًیض دس هؼشض هَاد ضیویبیی  ی ًفَر ٍ پخص ثْتش هبیغ پخت، سصیيهبیغ پخت ثِ هبتشیکس چَة سا ثبػث ضَد. دس ًتیدِ

 (.1994، 2يچضَد )شًذ؛ ایي اهش دس ًْبیت هٌدش ثِ ثْجَد سصیي صدایی اص خویش هیگی لشاس هی

ّبی ثش پبیِ هَاد فؼبل سغحی هضایبی صیبدی داسًذ کِ اص آى خولِ هی تَاى ثِ کبّص ػذد کبپب، کبّص  افضٍدًی

ِ هَاد استخشاخی ثش سٍی ٍاصدُ غشثبل، کبّص هصشف للیب، افضایص ثبصدُ ضستطَ، خلَگیشی اص سسَة هَاد حبصل اص تدضی

 الیبف، سصیي صدایی ثْتش خویش ٍ ... اضبسُ کشد.

(اثش افضٍدى ّفذُ ًَع هَاد فؼبل سغحی اص چْبس خبًَادُ هختلف سا ثش سٍی خویشسبصی 2004ٍ ّوکبساى) 3ثبپتیستب

ش سا دس هیبى چْبس ٍ سًگجشی کبج پیٌبستش ثشسسی کشدًذ ٍ هطبّذُ کشدًذ کِ هَاد فؼبل سغحی غیش یًَی ثیطتشیي تبثی

خبًَادُ ی فَق الزکش داسًذ. دس ًتیدِ افضٍدى تشکیجبت فؼبل سغحی ثِ هبیغ پخت، ػذد کبپب ٍ دسصذ ٍاصدُ خویشّبی 

حبصل کبّص یبفت؛ سٍضٌی خویشّبی سًگجشی ًطذُ ًیض افضایص یبفت. اهب تبثیشی ثش سٍی لبثلیت سًگجشی خویشّبی 

 ص هصشف هَاد ضیویبیی سًگجشی ضذ.سًگجشی ضذُ ًذاضت؛ ثلکِ فمظ ثبػث کبّ

(ًطبى دادًذ کِ کبسثشد یک هبدُ فؼبل سغحی اص ًَع هطتمبت الکل دس خویشسبصی 2007ٍ ّوکبساى) 4سبًتیبگَ

ضَد، ٍلی کشافت اکبلیپتَس، هَخت افضایص ٍیسکَصیتِ خویش دس یک کبپبی هؼیي دس همبیسِ ثب خویش کشافت هؼوَلی هی

 شی ثش ثبصدُ خویش ًذاسد.افضٍدى هبدُ فؼبل سغحی تبثی
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 مًاد ي ريش َا

 ذ.گشدیتْیِ کبسخبًِ چَة ٍ کبغز ایشاى )چَکب( اص  هبدُ ثشای خویشسبصیِ ّبی پْي ثشگبى ثصَست چیپس ّبی آًوًَ

سپس ثب استغبدُ اص سٍش استبًذاسد ثشای یکٌَاخت ضذى سعَثت دس یک کیسِ ًبیلَى دس ثستِ ًگِ داسی ٍ ی هزکَسّب ًوًَِ

 ّب تؼییي ضذ.دسصذ سعَثت آى، TAPPIدس آییي ًبهِ 

ی چشخبى هَخَد دس آصهبیطگبُ صٌبیغ چَة ٍ کبغز داًطگبُ هحمك پخت خویشکبغز دس دیگ پخت ًبپیَستِ

َاصی پیص ثیٌی ضذ. فشایٌذ ثشای ثشآٍسد اثش سَسفبکتبًت، سِ فشایٌذ هلیتشی است، اًدبم ضذ.  4هخضى  2اسدثیلی  کِ داسای 

 ،ّب چیپسٍصى ّشسِ فشایٌذ هزکَس ضبهل  ػَاهل ثبثتسَدا، کشافت ٍ سَدای اصالح ضذُ ثب افضٍدى هَاد فؼبل سغحی. 

دسخِ سلسیَس، هذت صهبى هبًذ دس دهبی ثیطیٌِ ثشای توبم پخت ّب،  170اسبس ٍصى خطک( دهبی ثیطیٌِ، گشم )ثش 100

 ٍ کشافت ثب (NaOH)ثش هجٌبی  دسصذ 25فؼبل للیبئیت، َداسختشای پثَدًذ. پ 1ثِ  5 ،سبػت ٍ ًسجت هبیغ ثِ چَة 2

فَق، فطبس هَخَد دس هخبصى  پس اص اتوبم صهبى.دس ًظش گشفتِ ضذ( NaOH)ثش هجٌبی  دسصذ 30سَلفیذیتِ  ٍ 25للیبئیت

ی دس هشحلِگ پخت تخلیِ ضذًذ. ٍ خویشّب اص دی اص عشیك ثبص کشدى ضیش تخلیِ، خبسج ضذُ ٍ سپس دسة هخبصى ثبص ضذ

هص سیختِ ضذُ ٍ تب خشٍج کبهل هبیؼبت پخت سیبُ هَخَد دس آى، تَسظ آة ضیش  200ثؼذ، هحتَیبت هخبصى ثش سٍی الک 

ضستطَ دادُ ضذًذ. هبیغ خشٍخی، هخلَعی ضبهل ثخص حل ضذُ لیگٌیي ٍ پلی سبکبسیذّب، هَاد استخشاخی، ثشخی 

 ثبضذ. اًذ، هیٍ ًیض هَادی ضیویبیی خذیذی کِ دس عَل فشایٌذ خویشسبصی تطکیل ضذُتشکیجبت ضیویبیی ٍاکٌص ًکشدُ 

، دٍدسیل سَلفبت 1100، پلی پشٍپیلي اکسیذ 6000ٍ 1000، 400هَاد فؼبل سغحی هَسد ًظش ضبهل پلی اتیلي گالیکَل 

ثِ هبیغ پخت اٍلیِ اضبفِ  ،چیپس ّبدسصذ ثش اسبس ٍصى خطک 4ٍ  1غلظت دٍایي هَاد دس  .ًذثَدٍ استئبسات کلسین 

، هحبسجِ ثبصدُ، ٍاصدُ ٍ ػذد کبپب ثشای توبم TAPPIثب استفبدُ اص سٍش هشثَط دس آییي ًبهِ ضذًذ. پس اص اًدبم پخت، 

 14خویشکبغزّب اػن اص سَدا )ضبّذ( ، ضبّذ )کشافت( ٍ سَدای اصالح ضذُ ثب ضص افضٍدًی فَق اًدبم گشفت. دس هدوَع 

 اًذ.  خالصِ ضذُ 1ضوبسُ سِ تکشاس تَلیذ ٍ هَسد اسصیبثی لشاس گشفتٌذ کِ دس خذٍل  ًوًَِ خویش کبغز ثب
 
 

 وتایج ي بحث

 آٍسدُ ضذُ است: 1گبًِ دس خذٍل  14ّبی  ًتبیح پخت

 
 سًرفکتاوت ي کزافت-َای سًدا، سًدا وتایج پخت -1جذيل 

کذ 

 تیمار

عذد  دس افشيدوی )%( وام تیمار

 کاپا

 باسدٌ )%(

 ٍاصدُ َللبثل لج

 5/0 7/35 9/13 صفش سَدا )ضبّذ( 1

 6/3 9/34 20 صفش کشافت )ضبّذ( 2

 PEG 1500 1 18 8/42 1/3سَدا +  3

 

ّبی کن، ثسیبس هَثش ّستٌذ. غلظت هَسد استفبدُ هَاد فؼبل سغحی ًَػی اص هَاد ضیویبیی ّستٌذ کِ دس غلظت

 ّبی پخت داسد.بلجبً ظشفیت تدْیضات کبسخبًِ ثشای فشاٍسی ٍاصدُثِ هیضاى لیگٌیي صدایی، ػذد کبپبی هغلَة ٍ هتؼ تگیثس

لبثل هطبّذُ است استفبدُ اص هبدُ فؼبل سغحی هَسد ًظش دس پخت سَدای کبُ فَق ّوبى عَسی کِ دس خذٍل 

ش، ثبصدُ دس ػذد کبپبی ًسیتبً ثشاث ؛ دس ٍالغثِ ّوشاُ داضتِ است: افضایص ثبصدُ دس ػذد کبپبی ثشاثش یپیبهذ هثجت، گٌذم
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ُ فؼبل سغحی ثِ عَس لبثل تَخْی افضایص یبفتِ ٍ هیضاى ٍاصدُ غشثبل ثِ عَس لبثل تَخْی دخویشّبی اصالح ضذُ ثب هب

تَاى گفت ضبیذ هَاد فؼبل سغحی ثِ ػٌَاى کوک  کبّص یبفتِ است. دس تحلیل ایي همبدیش هشثَط ثِ افضایص ثبصدُ هی

ّب ٍ ًیض سسَة لیگٌیي حل ضذُ ثش سٍی الیبف اص تدضیِ کشثَّیذسات ػول کشدُ ٍ ثب تغییش خَاظ هبیغ پخت،1حالل

 (.2006کٌٌذ )ثبپتیستب ٍ ّوکبساى،  هی

اًذ:  کشدُ دس فشایٌذ خویشسبصی سَدا اص کبُ گٌذم اػوبل  2ای ثِ عَس کلی ثبیذ گفت هَاد فؼبل سغحی تبثیش چٌذگبًِ

اًذ؛ اص عشف دیگش ثب  ْجَد گضیٌص پزیشی هبیغ پخت ضذُاص یک عشف ثب افضایص دادى هیضاى ًفَر ٍ پخص، هٌدش ثِ ث

اًذ. ثبثت  هبًذُ دس خویش ضذُ هوبًؼت اص ًطست هدذد لیگٌیي حل ضذُ ثش سٍی الیبف هبًغ اص افضایص هیضاى لیگٌیي ثبلی

یي هغلت هبًذى ًسجی ػذد کبپبی خویشّبی تیوبسضذُ ثب ّش دٍ هبدُ فؼبل سغحی دس همبیسِ ثب ًوًَِ خویش ضبّذ، گَاُ ا

داس ٍ  ای ًذاضتِ است اهب افضایص هؼٌی ضَد ػذد کبپب تغییش لبثل هالحظِ عَس کِ دس ّش دٍ خذٍل هالحظِ هی است. ّوبى

ی افضٍدى هَاد فؼبل سغحی ثِ ٍضَح لبثل هطبّذُ است. ایي همذاس افضایص ثبصدُ دس  ی همذاس ثبصدُ دس ًتیدِ لبثل هالحظِ

ای هطبثِ دس هَسد کبسثشد ًَػی اص هَاد  ًظش التصبدی ثسیبس همشٍى ثِ صشفِ است. دس هغبلؼِکٌبس ثبثت هبًذى هیضاى کبپب اص 

دسصذی همذاس ثبصدُ  3/2( هطبّذُ ضذ کِ افضایص 1994فؼبل سغحی غیشیًَی دس تَلیذ خویش کشافت صٌؼتی تَسظ ضي )

 تٌی هیضاى تَلیذ خویش ضذ. 3/52تي دس سٍص هَخت افضایص  1000دس ػذد کبپبی ثشاثش دس یک کبسخبًِ ثب ظشفیت 

 025/0( هغبثمت داسد. دس هغبلؼِ هزکَس، افضٍدى 2008) 4ٍ ًت3ًَتبیح حبصل اص ایي تحمیك ثب ًتبیح سبًتیبگَ

هٌدش ثِ تَلیذ خویشی ثب ٍیسکَصیتِ  5دسصذ اص ًَػی اص هطتمبت الکل ثِ هبیغ پخت کشافت اص گًَِ اکبلیپتَس گلَثَلَس

(، افضٍدى پلی 2006) 6ای دیگش تَسظ ثبپتیستبتبثیشی ثش همذاس ثبصدُ ٍ کبپب ًذاضت. دس هغبلؼًِسجی صیبدتش ضذ؛ ّشچٌذ 

هبًذُ ی لیگٌیي ثبلیی کبج هبسیتین، همذاس سبختبسّبی هتشاکن ضذُثِ هبیغ خویشسبصی کشافت گًَِ 1000اتیلي گالیکَل 

( 2009غ پخت سَدای ثبگبس تَسظ ّوضُ ٍ ّوکبساى )سا کبّص داد. افضٍدى سِ ًَع اص هَاد فؼبل سغحی غیشیًَی ثِ هبی

ّب ٍ هحبفظت اص کشثَّیذسات 7یضَد ایي افضایص ثبصدُ، ًبضی اص اثشات تطذیذکٌٌذُهَخت افضایص ثبصدُ ضذُ ثَد. تصَس هی

 ّبی تشاکوی لیگٌیي است.ٍ کبّص همذاس ٍاکٌص
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