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 چکیده

رح می باشد. از کاندیدای مناسبی در صنایع چوب و کاغذ مط( Calotropis proceraبا توجه به محدودیت منابع چوبی، گیاه استبرق )

آیند مونو رف وآنتراکینون  -سودا آنتراکینون، -این رو، امکان تولید خمیر کاغذ از تنه اصلی گیاه بالغ استبرق با فرآیندهای کرافت، کرافت

تانول او مونو   1/0و% 0آنتراکینون در دو سطح  اتانول آمین به دو صورت خالص و در ترکیب با آنتراکینون مورد بررسی قرار گرفت.

 120مانی بکار گرفته شد. مدت پخت در دو محدوه ز نسبت به وزن خشک چوب  25و % 5/37، 50، 75، 100سطح  5( در MEAآمین)

 1به  4زمایشی آدرجه سانتی گراد و نسبت مایع پخت به ماده چوبی پس از پخت  160دقیقه، دمای پخت به صورت ثابت معادل  240و 

 یی شدند.تبرق شناسااغذ اسکدو عامل زمان و آنتراکینون، مهم ترین عوامل موثر در لیگنین زدائی خمیر  در نظر گرفته شد. بر اساس نتایج،

 270 زمان، 20، سولفیدیته %24ا قلیای فعال %آنتراکینون ب-با استفاده از فرآیند کرافت 73/37و بازده % 2/36خمیر بهینه دارای کاپای 

ینه در درجه روانی گرمی از خمیر به 120بدست آمد. مقوای دست ساز   1/0درجه سانتی گراد و آنتراکینون در حد % 170دقیقه، دمای 

CSF330 ن، جذب های مکانیکی شامل مقاومت کششی، طول پارگی، مقاومت به ترکیدن، مقاومت به پاره شدساخته شد. نتایج آزمون

 N.m/g 49/61  ،Km 27/6 ، g/2kpa.mدگی در حالت حلقه ای، مقاومت به لهیدگی در لبه و سفتی به ترتیب آب، مقاومت به لهی

91/1  ،g/2mN.m 55/6  ،2gr/m 88/134  ،KN/m 96/0 ،KN/m 49/2  وKN/m 85/754کل  بدست آمد. در شرایط بهینه، بازده

ر دقیقه( رسید. دور د 2000) CSF 310که پس از پاالیش به  CSF 680و درجه روانی قبل از پاالیش  58، عدد کاپا به  49/53به %

توان گراد مینتیسا درجه 160دقیقه زمان و دمای  240آنتراکینون،  MEA  ،%1/0  75نتایج خمیرکاغذسازی نشان داد که در شرایط %

 MEA 100 ت به %نسب    75پخت در تیمار %رسید. به دلیل کاهش ویسکوزیته مایع  1به  4به شرایط بهینه پخت در نسبت مایع پخت 

 دارای مقدار به چوب، که استبرق نسبتبا توجه به این، نفوذ بیشتری در چوب اتفاق افتاده و کاهش بیشتری در عدد کاپا مشاهده شد. 

یگر درختان پهن برگ از کل دبسیار عالی بوده و در حد بازده  49/53باشد، بنابراین، درصد بازده کل درحد زیادی از مواد استخراجی می

نو اتانول آمین، به نظر می در فرآیند مو MEAباشد. با در نظر گرفتن موضوع فوق و قابلیت بازیافت ماده قبیل صنوبر در فرآیند کرافت می

روز افزون  ها و نیازلنگج هشرسد که تولید خمیر کاغذ استبرق با این روش بسیار مقرون به صرفه باشد. بنابراین با توجه به روند رو به کا

عتی و دیدگاه صن نیز از شود، ضمن توسعه سطح زیر کشت این گیاه، تولید خمیر کاغذ آنکشور ایران به ماده اولیه خمیر کاغذ، توصیه می

 تولید انبوه مورد بررسی قرار گیرد.

 های مکانیکی.کلمات کلیدی: استبرق، خمیرکاغذسازی، کرافت، مونواتانول آمین، آنتراکینون.ویژگی
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 همیت ایش دارای پش از با پیشرفت تکنولوژی و افزایش میزان تولید توسط کارخانه ها، نیاز به بسته بندی کاال ها بی

رد رار می گیقفاده می شود. برای بسته بندی کاالها، مواد مختلفی از جمله چوب، مواد پالستیکی و مقوا مورد است

ئن انواع و مطم یکی از بهترین مواد شناخته شده برای بسته بندی آسان، سریع، کم هزینهکه در این میان مقوا 

ظ وانایی حفکه ت محصول تولید شده  در صنایع مختلف می باشد. مقوا نوعی کاغذ ضخیم با وزن پایه باال می باشد

 ه برای ساختباشد. ماده اولیهای مکانیکی باالتری هم می حالت آن بیشتر از کاغذ بوده و همچنین دارای مقاومت

سطح  اولیه در د موادها، بشر را با کمبوباشد. برداشت روز افزون از جنگلکاغذ و مقوا بطور معمول چوب درختان می

تر می دیبودن میزان پوشش جنگلی بسیار ججهان مواجه ساخته است. این مشکل در کشور ایران به دلیل کم 

نابع جدید تفاده از مها و منابع لیگنوسلولزی و تحقیق در رابطه با اسه بهینه از جنگلباشد. بنابراین توجه به استفاد

  امری اجتناب ناپذیر است.

 باشد. متخصصان های تند رشد مییه در صنعت چوب و کاغذ کاشت گونههای مقابله با کمبود مواد اولیکی از روش

های الرشد با دورههای سریعد به سمت تولید چوب از گونهداری نوین بایبر این باورند که در سطح جهانی، جنگل

از آنجایی که بیش از نیمی از مساحت کشور ایران در مناطق  (.Bosia ،1963) بهره برداری کوتاه جهت یابی نماید

ای هایی مناسب برباشد. بنابراین گونهها برای کشت، بسیار حائز اهمیت میباشد توجه به انتخاب گونهمیکویری 

های صنعت چوب و کاغذ، نیازهای زیستی باشند که عالوه بر رشد مناسب و تامین خواستهکشت در این مناطق می

های مختلف خشکی پسند نشان داده به آب و رطوبت کم داشته باشند. تحقیقات بر روی گونه پایینی از جمله نیاز

 است که 

وجود دارد که عالوه بر رشد مناسب، سازگاری  .Calotropis Spp ای با نام محلی استبرق )کرگ( و نام علمیگونه

بسیار مناسبی با شرایط خشک و دمای باالی جنوب ایران داشته و بصورت خودرو دراین مناطق، بدون نیاز به 

برگ، پراکنده آوند با نیازهای اکولوژیکی بسیار پایین و مقاوم به استبرق گیاهی دائمی، پهن کند.آبیاری رشد می

 %1/2لیگنین و  %25/24سلولز،همی %88/27سلولز،  %88/47خشکی و دمای باال است. چوب این گیاه دارای 

 حداقل  و mm 67/1اکثر باشد. همچنین این گیاه دارای الیاف نسبتا بلند با طولی بالغ بر حدمواد معدنی می

 mm 742/0 است (R.A. Nasser، 2012)رود که چوب استبرق برای . با توجه به خصوصیات ذکر شده انتظار می

اکنون پیش رو است، بررسی هرحال چالشی که همخمیر کاغذ بسیار مناسب باشد. ب استفاده در صنعت تولید

برای استفاده از این  و همچنین دی مناسب برای این گونه بودهفرآیندهای مختلف تولید خمیر کاغذ و یافتن فرآین
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ص فنی آن به گیاه در صنعت چوب و کاغذ الزم است ابتدا کلیه خواص فیزیکی، شیمیایی و آناتومیکی و سپس خوا

 به کاغذهای ریخم نیب ای سهیمقا گیاه استبرق تیاهم به توجه با زین پژوهش نیا درگیرد. دقت مورد بررسی قرار 

 شد انجام تنه اصلی و بالغ استبرق بخش از آنتراکینون-کرافت وآنتراکینون -سوداکرافت،  ندیفرآ سه از آمده دست

 دیبا .افتی دستاستبرق  از کاغذ ریخم هیته جهت قبول قابل تیفیک به توان یم ندیفرآ کدام با که شودمشخص  تا

 به کاغذی محصول کی دیتول  برای ندیفرآ نیتر آل دهیا تا ستین الزم اوقات یگاه که داشت توجه هم نکته نیا به

  .دارد ازین خود  خاص های یژگیو و ها مقاومت به کاغذی محصول هر رایز رود، کار

 کلیات 2-1

 انواع مقوا 1-2-1

ی(، ای )جعبه کارتن انواع بسیار مختلفی از مقوا در بازار موجود است. مقواها به سه دسته تقسیم می شوند. مقوای

ده است. شنشان داده  1-1مقوای کنگره ای )کانتینری یا بشکه ای( و مقواهای مخصوص. این تقسیم بندی در شکل 

 ود دارندخصی وجد وجود ندارد. به هر حال، خواص مشهیچ گونه تعریف واضحی که تفاوت مقوا با کاغذ را بیان کن

 که در اکثر انواع مقواها مشترک است. 

است. البته استثناهایی نیز وجود دارد، مثل بسیاری از انواع مقوای  2gr/m150معموال وزن پایه انواع مقوا، بیشتر از 

داشته باشند. همچنین، اکثر انواع  2gr/m100که می توانند وزن پایه ی کمتر از  2و الیه ی میانی کنگره ای 1روکش

های تاخور) تاشو( و مقوای بسته بندی مایعات. الیه میانی ای هستند، نظیر مقوای جعبههایی چند الیهمقوا، فرآورده

 مقوای کنگره ای یک استثناء محسوب می شود، زیرا غالبا یک محصول تک الیه ای است.

 

 

 

 

                                                           
1 -Linerboard 
2-Corrugating Medium 

 انواع مقوا

 مقواهای مخصوص مقواهای کنگره ای مقواهای کارتنی ضخیم
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 دسته بندی انواع مقوا 1-1شکل 

 

  3از انواع مقوا غالبا به منظور بسته بندی استفاده می شود، اما در موارد استثنایی همچون مقوای پالستر یا گچی

)مقوای مورد استفاده در ساخت تخته های گچی(، مقوا ممکن است کاربرد دیگری داشته باشد. به دلیل کاربرد انواع 

های مقاومتی برای مقوا بسیار مهم هستند. مقواهای کارتنی )جعبه ای( عمدتا برای بسته مقوا در بسته بندی، ویژگی

تولید جهانی مقواهای کارتنی  1998اده می شوند. در سال بندی محصوالتی نظیر غذا، سیگار، شیر و داروها استف

 میلیون تن بوده است.  32

 های دهند. جعبهدر صنایع مقوا سازی، مقواهای کنگره ای )کانتینری(، بازار بزرگی را به خود اختصاص می

ها، عمدتا برای مغازه های دارای چاپ چند رنگ موجود درهای حمل و نقل ساده گرفته تا جعبهکنگره دار،  از جعبه

                                                           
3 -Plasterboard 

 مقوای مغزی

 مقوای کاغذ دیواری

 مقوای دیواری

 مقوای جلد کتاب

 مقوای چوب آسیاب شده

 سایر مقواها

 مقوای جعبه ای تاخور

 سفیدمقوای چند الیه با روکش 

 مقوای توپر سفید

 مقوای توپر سفید نشده

 
 مقوای بسته بندی مایعات

 مقوای روکش کنگره ای

 سفید نشده

 سفیدشده

 کنگره ای الیه میانی

 قهوه ای

 کرافت الیتنر

 بازیافتی

 تکه دار

 الیه سفید روئی 

 الیه سفید پوشش دار

 بازیافتی

 نیمه شیمیایی
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 ای در جهان که شامل ، مقدار کلی تولید محصوالت کنگره1996شوند. در سال مقاسد بسته بندی استفاده می

توزیع تولید  2-1میلیون تن بود. شکل  80های کنگره دار می شود، تقریبا همه انواع مقواهای ساخت جعبه

 هند.ای را در سراسر جهان نشان می دمحصوالت کنگره

 

 

 میلیون تن بوده است(. 5/79تولید کل برابر با  1996توزیع جغرافیایی محصوالت کنگره ای )در سال  2-1شکل 

 

کند. انواع متعدد مقوا برای مقاصد بسته بندی با کیفیت ها رقابت میمقوا با سایر مواد بسته بندی همچون پالستیک

ضمن بازیافت پذیر نیز هستند. در حال حاضر مقواهای کنگره دار  بسیار خوب و با دوام، قابل استفاده بوده و در

ای ، به مقدار زیادی به عنوان ماده خام اولیه به منظور تولید انواع مقوای روکش و الیه ی میانی مقوای کنگره4کهنه

نها را به رقیب شوند. این واقعیت که محصوالت مقوایی سازگار با محیط زیست و قابل بازیافت هستند، آاستفاده می

 سختی در برابر سایر مواد بسته بندی تبدیل کرده است.

 فرآیندهای تهیه خمیرکاغذ 3-1

 لیاف لیگنوسلولزی ساختار چوب های موجود بین ان پیوندآیندی است که بر اثر آخمیر کاغذ سازی فر

توان توسط اعمال انرژی مکانیکی یا شود. این کار را میولزی به یک توده الیافی تبدیل میشکند و ماده لیگنو سلمی

مکانیکی  خمیرکاغذ سازییند آمیایی و مکانیکی ( انجام داد. فرشیمیایی و نیمه شیمیایی ) تلفیقی از عملیات شی

                                                           
4- Old Corrugated Container (OCC) 

آمريکای التين
5%

ساير کشورها
2%

اروپا
22%

آمريکای شمالی
49%

آسيا
22%
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های جدید یک مرحله نرم سازی مقدماتی گرمایی یا گیرد که در کارخانهوسیله انرژی مکانیکی صورت میهب

های تولید خمیر کاغذ شیمیایی، فه شده است. هدف در فرآیندئی( نیز به آن اضاگرما –شیمیایی )یا شیمیایی

ماند، غالبا از سلولز و با نسبت میطوری که آنچه که بر جای خارج ساختن آن است به و گسست و انحالل لیگنین

 (. 1374رائی ، شود )میرشکت که به صورت الیاف سالم و نسبتا تغیر نیافته مشاهده میسلولز اسکمتر از همی

 شیمیایی سازیکاغذ خمیر فرآیندهای 1-3-1

 ی. ط شودیم پخته باال دمای در و فشار تحت شیمیایی، هایمحلول کمک به فیبری مادۀ ،خمیرسازی نوع این در

  حل پخت حلولم در سلولز همی از بخشی همراه به اولیه مادۀ در موجود لیگنین ازای هعمد بخش پخت فرآیند

 در لیگنین مقدار بیشترین که شود می تالش معموالً باشد سفید خمیر تولید نهایی هدف صورتیکه در .شود می

 انجام کمتری شدت با پخت عملیات باشد، ای قهوه خمیر تولید هدف صورتیکه در ولی شود حذف پخت عملیات

ین روش ، اهدف در  .هستند شیمیایی خمیرکاغذ سازی عمده تکنولوژی دو سودا، و کرافت خمیرسازی . شود می 

ولز همی سل وآنچه باقی می ماند سلولز  واست  از ماده لیگنو سلولزی تجزیه و حل لیگنین و خارج ساختن آن

ولی در عمل  گردد ، بصورت الیاف سالم و نسبتا تغییر نیافته است . در این روش قسمت عمده لیگنین خارج می

است  یکی کمترند مکانگردد . در نتیجه بازده این روش در مقایسه با فرای مقداری سلولز و همی سلولز نیز تجزیه می

 با  و فشار باالدر دمای باال ها  در این روش خرده چوب ب اولیه است .چو % نسبت به مقدار 50تا  40و در حدود 

ایی ( و افت )قلییند کریند مهم از این نوع عبارتند از فراناسب در محلول آبی پخته می شوند. دو فرآمواد شیمیایی م

 فرایند سولفیت 

را  یبرتر گاهجای،  غذکایی و استحکام مطلوب دلیل داشتن مزایایی در بازیابی موا دشیمیاه فرایند کرافت ب)اسیدی(. 

  دست آورده است .ه ب

  سولفات ای کرافت یساز کاغذریخم 1-3-1-1

باشد. در فنالند حدود ترین روش تولید خمیر کاغذ شیمیایی از چوب میترین و رایجفراوان روش کرافت یا سولفات،

شود و میزان تولید خمیر به این روش در دنیا حدود درصد از کل خمیر کاغذ شیمیایی به روش کرافت تولید می 90

برای نخستین بار در سال  به ثبت رسید و 1884در سال  . فرایند کرافت(Paavilainen, 1996درصد است ) 80

 در سوئد به مرحله تولید رسید. 1885
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 سدیم سولفید و سدیم هیدروکسید حاوی شیمیایی کمک محلولهای به اولیه مادۀ کرافت، فرآیند در 

) S2Na+NaoH ( گرچه  شود. می پخته باال دمای ودر فشار تحتNaOH  وS2Na های پخت هر دو در واکنش

ها سولفیدیته مایع سفید ر کارخانهعامل پیش برنده اصلی است. در بیشت NaOHتوان نشان داد که شرکت دارند، می

دارند. بیشتر متخصصین صاحب نظر معتقدند که در سولفیدیته ( نگاه میTTA)بر مبنای  %35-25را در گستره 

 تغیرهایم(. Smook ،1985) بیندیابد و کیفیت خمیر صدمه می% سرعت پخت کاهش زیادی می15کمتر از 

 فرآیند جرایا از حاصل خمیرباشند.  دیگری از قبیل دما و زمان پخت نیز در نتایج حاصل از این روش دخیل می

 از دلیل همین به و است برخوردار باالتری مکانیکیمقاومت  از سایر فرآیندها، از حاصل خمیر با مقایسه در کرافت

سیار تیره رنگ بخمیر رنگبری نشده  است. شده استفاده روش این برای محکم و قوی به معنای کرافت آلمانی کلمه

 ای گسترده یفط . شوند می پخته روش این با چوبی الیاف غیر حتی و سخت نرم، های چوب انواع )قهوه ای( است.

یگنین و تبدیل آن یب ملکول لقلیا سبب تخرنمود.  تولید روش این از توان را می متفاوت پخت درجات با خمیرها از

عملیات  گازهای حاصل از. شوند شود که بصورت نمک سدیم در مایع پخت حل می تر می های کوچک کولولبه م

 را پیش  بو هستند که این خود یک مسئله زیست محیطی مهم عمدتا سولفیدهای آلی و بسیار بد  پخت کرافت

فرایند  یند راآرفاز سولفات سدیم در بازیابی و بازسازی مایع پخت کرافت باعث شده که این آورد . استفاده  می

تر ین آن بیشلیگن)د شو بازده بیشتر تولید می تر با ببرند . خمیر رنگبری نشده بر اثر پخت کوتاه نام سولفات نیز

تری دارد و برای ری شده ، لیگنین کمخمیر رنگب . مناسب استبسیار است( و برای تولید کاغذ بسته بندی و مقوا 

 .تولید کاغذ تحریر مناسب است

 سودا سازی کاغذخمیر  1-3-1-2

 از. شود می پخته باال فشار و دما در (NaoH) سدیم هیدروکسید محلول کمک به سلولزیلیگنو ماده روش این در

 استفاده گیاهان فیبری های بازمانده سایر و سباگا مانند چوبی سلولزی غیرلیگنو  الیاف برای معموالً روش این

دن الیاف شاعث آزاد های لیگنین و سلولز را می شکند و ب لکولودر واقع این ماده شیمیایی پیوند میان م .شود می 

 روش با سهمقای در روش این از حاصل خمیر مقاومت و بازده معموالً .از ماتریس بین سلولی در چوب می شود

 .است کمتر کرافت
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 ضروریات فرآیندهای نوین خمیرکاغذ شیمیایی 1-3-2

-می ت جدیمی شود ولی دارای مشکال امروزه خمیر کاغذ سازی کرافت قلیایی یک فرآیند رایج شیمیایی محسوب

  تاید اشاره نمود. آلودگی هوا عمدهای هوا و آب و مخارج سنگین تولتوان به آلودگیباشد که می

 ز فرآیندب حاصل اآشود. دلیل اصلی آلودگی آب نیز، ذرات معلق ایجاد میاثر آزاد شدن ترکیبات سولفور آلی و رب

ا تواند بافت میکالت ذکر شده در فرآیند کرکرافت و ترکیبات آلی کلر دار از فرآیند رنگبری است. برخی از مش

 داقل خودحلر به کدی اکسید کلر به جای رنگبری با  استراتژی پخت پیوسته، لیگنین زدایی با اکسیژن و جایگزینی

ن با تواا میو تنه توان به طور کلی بر طرف نمودنا مطبوع کارخانجات کرافت را نمیبرسد، ولی مشکالت بوی 

ر طرف بشکالت را متیونات تا حدودی این های قلیایی و پلیسولفور و یا جذب آنها توسط محلولسوزاندن ترکیبات 

یند عرفی فرآر به مایگزینی فرآیند کرافت با فرآیند های جدید که خصوصیات مشابه آن را داشته باشند منجنمود. ج

 های جدیدی گردیده است که خصوصیات زیر را داشته باشند :

 عدم وجود ترکیبات بد بو در فرآیند به معنای عدم وجود سولفور -

 ند.ل نگردسلولز ها حز تخریب نشده و همیباشد که سلول ایایط خمیر کاغذ سازی باید به گونهشر -

ا هلولز سسلولز و از دست دادن متناسب همی فرآیند با قابلیت حل لیگنین با حذف بسیار پایین -

 برخوردار باشد. 

را افت را داو کر های باالتر در مقایسه با خمیر کاغذ سازی سولفیترآیند پیشنهادی نباید دما و فشارف -

 باشد.

 ای داشته باشد.شیمیایی سادهایست موثر بوده و سیستم بازیابی باین فرآیند می -

 این فرآیند نباید مشکالت زیست محیطی داشته باشد. -

 بایست کوچکتر باشد.که در مقایسه با فرآیند کرافت میابعاد بهینه فرآیند  -

 برای طیف وسیعی از منابع لیگنوسلولزی مناسب باشد. -

 قابلیت بازیابی داشته باشند.های جانبی با ارزش آن فرآورده -

 کیفیت خمیر کاغذ حداقل با خمیر کاغذ کرافت قابل مقایسه باشد. -



22 
 

 خمیر کاغذ استحصالی بدون نیاز به رنگبری با کلر رنگبری شود. -

 بازده خمیر کاغذ بدست آمده باال باشد. -

 انرژی مصرفی برای فرآیند پایین باشد. -

 یست ممکن باشد.باچرخه مواد شیمیایی در فرآیند می بستن -

ماید رآورده نده را بهایی که در باال ذکر شکاغذ سازی که بتوان نیازهای خمیرجو برای فرآیندهای اخیر جستدر سال

در خانه ک کاریبه صورت  سوق داده است که برخی از آنها های حالل آلی یا ارگانوسلورا به سمت فرآیند محققان

 -تیکاسید اس ) آب(، استوسل -فرآیند السل ) اتانول ها شاملند. این فرآینداهمورد اجرا در آمد مقیاس نیمه صنعتی

کی لیایی خالزات قفآب(، میالکسی ) پراکسی اسید فرمیک و اسید فرمیک(، نائم ) متانول/ آب به همراه کاتالیزور 

ل، خصوصیات ل( بودند. در کومتان-)سولفیت قلیایی آنتراکینون ASAMمتانول( و  -ارگانوسل )سودا خنثی(،

 ، هر چندتر استکاغذهای کرافت پایینهای ارگانوسلو در مقایسه با خمیر کی خمیر کاغذهای مکانیمقاومت

 د.ی بهبود داهای آلهای غیر آلی و محلولهای آبی نمکتوان با تیمار محلولها را میخصوصیات مکانیکی آن

-می ایفایند حله شستشو نقش بسیار مهمی در کل فرآدهد که مرنشان می حالل آلیهای مطالعات بر روی فرآیند

ر باال مای بسیادها به دن قیمت آن است که در اکثر فرآینها بازیابی مواد حالل گراگونه فرآیندکند. یک معضل در این

در این  ستخراجیاد اها و موحل لیگنین است، به هر صورت صابونها شرایط ز دارد. مشکل دیگر در این فرآیندنیا

 آورند.وجود میهها بکمتری در مقایسه با سایر فرآیند ها مشکالت بسیاررآیندف

 فرآیندهای تولید خمیرکاغذ به روش حالل آلی 1-3-3

سلولزی به خمیر کاغذ ها، اسیدهای آلی و پراکسیدهای آلی برای تجزیه مواد لیگنودر این نوع فرآیندها غالبا از الکل

یی چون مناسب هایتزشود. استفاده از فرآیندهای حالل آلی دارای ماستفاده میها و ترکیبات تشکیل دهنده آن

 های تولید به مقدار اندک تا متوسط نسبت به فرآیندهای چوبی و غیر چوبی، کاهش هزینهبودن برای همه گونه

ایی نسبت به ی و مواد شیمیهای فرعی، مصرف کمتر آب، انرژها و فرآوردهکرافت، تسهیل بازیافت موثر حالل

سطح خمیر کاغذ کرافت اما با بازده باالتر، محتوی لیگنین کمتر، های همفرآیندهای سنتی، تولید خمیرهای با ویژگی

حاصل از  پسابتر بودن سم زدایی از تر، قدرت آلودگی کمتر و ساده، رنگبری و پاالیش آساندرجه روشنی بیشتر
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باشد، لذا به توضیح دیگر ر ارتباط با مونو اتانول آمین میبا توجه به اینکه موضوع این تحقیق د باشد.ی میرنگبر

 گیرد. های آمینی مورد بحث قرار میها نپرداخته و فقط حاللهای مرتبط با آنهای آلی و فرآیندحالل

 اکسیدهای آمین -1-3-4

ده رد استفااند موتووکسید سدیم برای لیگنین زدایی میدرمحلول اتیلن دی آمین، به صورت خالص و یا به همراه هی

ت. بازده خمیر بوده اس 5/24تا  8/17های صنوبر و کاج عدد کاپای قابل دسترس در حدود قرار گیرد. برای گونه

میر کاغذ های خدرصد گزارش گردیده است. خصوصیات مقاومتی برای  2/47و  56کاغذ های فوق به ترتیب برابر با 

 (. 1979حاصل فوق برابر با مقاومت های حاصل از خمیر کاغذ های کرافت می باشد )ژولین و سان،

تری نسبت به % اتیل دی آمین باشد با سرعت بیش 40پهن برگان و سوزنی برگان در مایع پخت سودایی که حاوی 

 های حاصل از کرافت، خمیر گردند. در مقایسه با خمیر کاغذییگنین زدایی مفرآیند کرافت ل

ر ت در برابین دارای بازده پس از رنگبری پایین، مقاوماتیلن دی آم -های سوزنی برگ حاصل از فرآیند سوداکاغذ

 پارگی باالتر و مصرف مواد شیمیایی کمتر در فرآیند رنگبری و همکشیدگی کمتر پس از رنگبری 

شاهده مر پارگی گونه پیشرفتی از نظر مقاومت در برابهای حاصل از پهن برگان، هیچخمیر کاغذ باشند. براییم

 (. 1978نگردید )کوبس و همکاران، 

یری حذف ن دی آمین و مونو اتانول آمین به مایع پخت فرآیند سودا باعث افزایش گزینش پذلافزودن متانول، اتی

نیز افزایش ردد و هر چه میزان این مواد آلی افزایش یابد، مقدار حذف لیگنین گلیگنین از ماده اولیه می

گی باالتری را های پایین آمین هستند مقاومت به پاردهد. خمیر کاغذهای که حاوی درصدچشمگیرتری را نشان می

-اهش مییایی نیز کدهند. در مقادیر باالتر آمین نیاز به محیط قلنسبت به خمیر کاغذهای کرافت از خود نشان می

 (.1982شکند )گرین و سانیر، های آن نیز درهم میامر، گرانروی خمیر کاغذ و مقاومتزمان با این یابد ولی هم

باشند. افزودن سولفید رگان تا مقادیر پایین لیگنین نمیها به تنهای قادر به لیگنین زدایی سوزنی بالکل آمین

 یابی به نتایج دلخواه در این زمینه باعث بهبود لیگنین زدایی و دستاتیلن دی آمین  آمونیوم به اتانول و

یات مکانیکی و مقاومتی خمیر گردد. این ترکیبات گزینش پذیری بسیار باالیی نسبت به لیگنین دارند. خصوصمی

و خوردار بوده ز مقادیر باالتری براتانول ا-لن دی آمین در مقایسه با سولفیداتی -های حاصل از فرآیند سولفیدکاغذ

گونه تاثیر معنا دست آمده و هیچهب C ° 180باشد. بهترین دمای پخت غذ حاصله کیفیت بهتری را دارا میخمیر کا
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مشاهده نگردید.  62/1به  1به  10به  1داری بر روی گزینش پذیری پس از کاهش نسبت مایع پخت به چوب از 

 (. 1983موالر گزارش گردیده است ) آپریل و همکاران،  3/0 مقدار بهینه مصرفی سولفید آمونیوم در مایع پخت

 هاناتانول آمی 1-3-4-2

( و تری DEAن )(، دی اتانول آمیMEAخانواده اتانول آمین ها شامل سه نوع مختلف می شود: مونو اتانول آمین )

-ارا میدو آمین را  دو گروه الکل ها ترکیبی از خصوصیاتکه خانواده اتانول آمین(. به دلیل آنTEAاتانول آمین )

 های دو گروه را شامل هستند که واکنش فردیهباشند، این گروه مواد دارای خصوصیات منحصر ب

 ابونی صها نمک تولید نموده و قلیایی هستند و در واکنش با اسیدعنوان آمین، تا حدودی شوند. بهمی

تواند به عنوان می MEAتوانند اسپری شوند. دوستی دارند و میصیت آبو از طرف دیگر به عنوان الکل خا شوندمی

رآورده فصورت  یکی از مشتقات آمونیاک که در آن اتم هیدروژن با یک گروه اتیل الکل جایگزین شده است یا به

د وکسی که دارروه هیدرگبه علت گروه آمینی بازی و  MEAافزایشی آمونیاک به اکسید اتیلن در نظر گرفته شود. 

(  8/13ر با براب pHنماید. در حالت آمین به صورت قلیا و باز قوی )ت آمین و هم به صورت الکل عمل میهم به صور

 -، فرانهورن و همکاران 1979 -کند )لودمنو یک عامل کاهنده عمل می

 2002 .) 

 ساختار شیمیایی اتانول آمین ها به صورت زیر می باشد:

 

OH2CH2NCH2 H               MEA 

2OH)2CH2DEA              HN(CH 

3OH)2CH2TEA              N(CH 

 

 ها های گاز که از آنن کنندهتوان به شیریمختلف هستند که می ها دارای دامنه وسیعی از مصارفاتانول آمین

ها و فرموالسیون این در پاک کنندهنمود. عالوه بر شود، اشاره وان ساز و تمیز کننده استفاده میعنوان عوامل ربه

 نمایند. را بازی می pHهای آمین و کنترل استفاده هستند که نقش ساختن نمک های خاص موردپاک کننده

تی، مواد شیمیایی کشاورزی، چنین در ساختار بتن، به عنوان کاتالیست فوم اورتان، داروسازی، محصوالت بهداشهم

 رد دارند.های عکاسی و غیره کاربمحلول
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 MEAهای شیمیایی در خمیرکاغذسازی واکنش 1-3-5

چوب و  ل دهندههای شیمیایی که در جریان فرآیند خمیر کاغذسازی با مونو اتانول آمین بین عناصر تشکیواکنش

MEA جود وژن مورنگردیده است. مطالعات صورت گرفته پیرامون میزان نیت تعییندهد تاکنون بطور دقیق رخ می

با  ت گرفته از آناند که مونو اتانول آمین و ترکیبات نشانشان داده MEAهای حاصله از خمیر کاغذ و لیگنیندر 

 –، رید و همکاران  1941-دهند ) فیشر و باور ای انجام میهای بسیار گستردهعناصر تشکیل دهنده چوب واکنش

 –انیر ، گرین و س1980و  1978 –والیس  ،1974 –، وچویکو و همکاران 1949 –، انکویست و مویالنن 1941

،  ºC 170)در درجه حرارت  MEAخمیر کاغذسازی با ساعت  25/1های اوکالیپتوس بعد از (. خمیر کاغذ 1982

های کاج اغذاند. خمیر کدرصد نیتروژن داشته 17/0ساعت پخت  4درصد و بعد از  21/0(در حدود  57عدد کاپا 

لی که حداکثر دهند؛ در حادرصد را ارائه می 24/0و میزان نیتروژن  67عدد کاپای  MEAساعت پخت با  5بعد از 

 (. 1978 –تواند از چوب نشات بگیرد ) والیس درصد نیتروژن می 7

ویکو و چدهد، یاجزاء تشکیل دهنده چوب واکنش م یک ازت بررسی این نکته که مونو اتانول آمین با کدامهبه ج

ن و چوب لیگنی ون جدا شده از چوب بدون تیمارز( میزان نیتروژن لیگنین کالa 1978والیس )( و a 1974همکاران )

جدا  MEAیگنین ل( میزان نیتروژن a 1978اند. در مطالعات والیس )را مورد مطالعه قرا داده MEAزدایی شده با 

ان این مطلب بی بود. MEAبرابر بیشتر از لیگنین چوب بدون تیمار  11و برابر چوب کاج  6شده از چوب اکالیپتوس 

انده ماد باقینالیز موشود. آمانده متصل میدارد که مونو اتانول آمین در جریان خمیر کاغذسازی به لیگنین باقیمی

-اند. این دادهژن بودهرو% نیت 11-12بعد از تقطیر مونو اتانول آمین از مایع سیاه پخت نشان داده که این مواد دارای 

د و همکاران ( و تحقیق ری1941( پیرامون چوب نوئل و فیشر و باور ) a,b 1974ها تحقیقات چویکو و همکاران )

 ونو اتانولمحال این نکته نیز مشخص شده که کند. در هرکاه گندم را تایید می MEA( در خصوص لیگنین 1942)

واکنش شیمیایی  (1975نماید. پاریزون و همکاران )کوواالنسی ایجاد میآمین با پلی ساکاریدهای چوب پیوندهای 

د. دهنش میها واکسلولزر درجه اول پیریدین با همیبین آمین پیریدین و هولوسلولز را توصیف نمودند که در آن د

 داند.ساکاریدهای چوب را محتمل میابهی بین مونو اتانول آمین و پلی( واکنش مشb1978والیس )
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ژن هم به لیگنین و % نیتروژن یافتند که این نیترو 1/0-2/0( در خمیر کاغذ سودا آمین حدود 1982گرین و سانیر )

ر سطح یر بر باجب تاثهم به گروه های انتهایی کاهنده کربوهیدرات ها پیوند یافته بود. این گروه ها می توانند مو

 د.الیاف و در نهایت تاثیر بر روی ویژگی های کاغذ شون

ید ن و چوب را تایو اتانول آمیهای گسترده بین مونوقوع پیوستن واکنشه( ب2003تحقیقات جدید هومر و همکاران )

 ق ها یک واکنش رودوکس اتفا( در خمیر کاغذسازی با آمین2001نمایند. بر طبق مطالعات جان )می

گنین نسه شدن لیهای کنداسوی دیگر واکنش شوند و ازها پایدار میکه در طی آن از یک سو کربوهیدراتافتد می

 نجام زمان انحالل لیگنین اشود و بطور همهای آزاد متوقف میهای تبادلی با رادیکالسط واکنشتو

 شود.می

کاهش دهند و لی را آهای معدنی و ترکیباتی توانند نمکها می( اتانول آمین1935ق نظر ملسنر و همکاران )ببر ط 

قطه جوش در ن MEA( در حضور چوب تجزیه b1978ها تجزیه شوند. بر طبق تحقیق والیس )آلدئیدبه آمونیاک و 

شکیل تر حضور آب دتیلن گلیکول طور اافتد. در این حالت استالدئید و آمونیاک و همیناتفاق می ºC 170آن یعنی 

 شوند و یتوانند مجددا با یکدیگر ترکیب مدر پایان استالدئید و آمونیاک میشوند. می

یاه پخت کمک آنالیز کروماتوگرافی گازی از مایع سوجود بیاورند که بههآمونیاک( را ب -اتانول )استالدئیدآمینو -1

MEA  شناسایی شده است. از بعد اقتصادی فرآیندMEA  از دست رفتن (MEAاین واکنش تجزیه در ک ) نار

 توانند اهمیت داشته باشند.دهنده چوب میآمین با اجزا تشکیل های دیگر مونو اتانول واکنش

 

 OH2CH2CH2NH   CHO3CH+  3NH            OH2CHNH3CHمونیاک -استالدئید
 
 ا

 تجزیه مونو اتانول آمین در نقطه جوش آن

 

 ای مونواتانول آمین با لیگنینهواکنش 1-3-5-1

 ( :1978-ود )والیس توان توصیف نملیگنین میهای اصلی واکنش متفاوت را بین مونواتانول آمین و گروه 5در اصل، 

 های دپلیمریزه شدن : گسست پیوندβ- آریل اتر در ساختار لیگنین واجد گروه کربونیل در اتم کربن آلفا 
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 روماتیک )گسست اتری( با تشکیل گروه فنولی آزادآتیله شدن : جدا شدن گروه متوکسی دی م ، 

N-  متیل اتانول آمین وN,N-  اتانول آمیندی متیل 

  ( تحت  ی عمل هیدروکسیهای دی هیدروکسی بنزولن ) جایگزینساختار: بر روی  1واکنش های تراکمی

 آریل مونو اتانول آمین -Nهای تشکیل گروه

 ل ونی ( و تشکیدئید و یا کتهای آلهای کربونیلی در دسترس ) گروه: بر روی گروه 2های تراکمی واکنش

 هاها و اکساسولیدینایمین

 شکیل تها و احتماال با ای پارا هیدروکسی بنزیل الکل: بر روی ساختار ه 3های تراکمی واکنش 

N- هابنزیل مونو اتانول آمین 

دارد.  یب اثر لیگنین زداییتشود و بدین ترمنجر به تخریب مولکول لیگنین می آریل اتر -βهای فقط گسست پیوند

جر به های تراکمی منروی مولکول لیگنین از طریق واکنشبر  MEAشود که پیوند در هرصورت حدس زده می

سازی میر کاغذخهای نماید. در فرآینددایی را تسهیل میزشود و لیگنین ود حاللیت لیگنین در مایع پخت میبهب

ل بین قلیا متقاب ثرابر مبنای  رود، لیگنین زداییکار میهعنوان ماده افزودنی بها مونو اتانول آمین بهقلیایی که در آن

(. مطالعه سه عضو خانواده اتانول آمین ها 1978-پیوندد )کوبس و همکاران وقوع میهمین و چوب بآو مونو اتانول 

(MEA – DEA – TEAنشان می )هایتمایل به شکست پیوند دهد که 

β- آریل اتری لیگنین به( ترتیب از مونو اتانول آمینMEAبه دی اتان )( ول آمینDEA ) و تری اتانول آمین

(TEAکاهش می ) عبارت دیگر ا بهی(. این توالی، قلیائیت و 1942 –، بلوم و همکاران 1941 –یابد ) بلوم و جان

ونو اتانول آمین ( تمایل مa 1978جهت والیس )ن (. به ای1941 –دهد ) فیشر و باور ها را نشان میآن pkaمیزان 

-یمن مربوط وفیلی آپذیری نوکلئعبارت دیگر به واکنش در درجه اول به قلیائیت آن و به به لیگنین زدایی زیاد را

 داند. احتماال میزان تمایل به لیگنین زدایی تحت تاثیر وزن مولکولی آمین ها نیز 

 .رو شودهمانعت روبمتواند از نظر فضایی با های دیگر میمولکولی زیاد واکنش اتانول آمین باشد. در اثر وزنمی

 گسست پیوندهای اتری 1-3-5-2

%(. با کمک ماده الگو  50ای در آمده است )تقریبًا توسط پیوندهای اتری به صورت شبکه پلیمر لیگنین اصوال

-آریل اتری اتفاق می -βهای مونو اتانول آمین گسست این پیوندمشخص شده است که در جریان لیگنین زدایی با 
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واتر( موجود باشد. در مقابل هنگامی که بر روی اتم تیک گروه کربونیل ) ک αافتد، البته هنگامی که بر روی اتم کربن 

 ها پایدار هستند.وجود داشته باشد این پیوند OHکربن بنزیلی یک گروه 

 آریل اتر را -βی هاد، شکست پیونαاما در یک تفاوت آشکار با این مورد، وجود گروه هیدروکسیل بر روی اتم کربن 

ریل اتر بر طبق نظز والیس آ -βهای ین رفتار متفاوت در برابر پیوندکند. ادر حضور هیدروکسید سدیم تسهیل می

ی وجود دارد ی بنزیل الکلهاو گروه MEAتر هیدروکسید سدیم و ممانعت فضایی که بین ( از قلیائیت قوی1976)

 دارای  آریل اتری -βهای موجود آنجایی که در لیگنین اغلب پیوند گیرد. ازنشات می

رآیند ین در فهای بنزیل الکلی هستند، بر طبق نظر والیس لیگنین زدایی کمتر به دپلیمریزه شدن لیگنویژگی

MEA ین لیگن نهای کندانسه شدحاصل از واکنش بلکه بیشتر به انحالل خوب مشتقات تشکیل شده بستگی داشته

 گردد.مربوط می MEAمایع پخت  در

 

 آنتراکینون 1-3-6

ل هن در سااخ و فیب شود.استفاده  از آنتراکینون باعث افزایش بازده و همچنین کاهش معنی داری در عدد کاپا می

یایی خریب قلتهای محلول در آب سولفونات آنتراکینون در پایداری سلولز نسبت به عنوان کردند که نمک 1972

د بو 1978 ن در سالهای کینونی شد در واقع تحقیقات هولتوهستند. عاملی که باعث شروع استفاده از افزودنیموثر 

رد که ی بیان کوواقع  که استفاده از آنتراکینون را به عنوان یک افزودنی در خمیر کاغذ سازی قلیایی مطرح کرد. در

دای رآیند سوتر از فو همچنین بازده، به خمیرکاغذ سازی فرآیند سودای تغییر یافته توسط آنتراکینون از نظر سرعت

 ده شدن واکنش کنوا از طریق ها رمایع پخت قلیایی قوی مورد استفاده در فرآیند کرافت کربوهیدراتمعمولی است. 

به برخی  لیگنین کردن. توانایی هیدروکسید سدیم جهت حل کندمیطور واکنش هیدرولیز قلیایی تخریب همین

تری در مانده بیششود و این بدین معنا است که مقدار لیگنین باقیهای لیگنینی مشخص محدود میساختار

مسئله   که این شودهای تراکمی میخمیرکاغذ را باید قبول کرد. تحت شرایط قوی قلیایی، لیگنین دستخوش واکنش

 دهد.هش میبری خمیرکاغذ کامانده را در جریان فرآیند رنگواکنش پذیری لیگنین باقی
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ن اکینون در ای( نظر محققان صنعت خمیرکاغذ را به خود جلب کرده است. نقش آنترAQدر دهه اخیر، آنتراکینون )

یم کیلو کینون )نآنترا با افزودن مقدار بسیار کم ترکیب آلی است. فرآیندها به صورت کاتالیزور است. آنتراکینون یک

 شود.می مشاهده یابد و در بازده خمیرکاغذ افزایشبه ازای هر تن مایع پخت(، سرعت فرآیند افزایش شدیدی  می

 نون در. آنتراکیسازدمی ساکاریدها را در مقابل تخریب قلیایی پایدارزدایی را تسریع کرده و پلیآنتراکینون لیگنین

حیا شده و ( اAHQ) ساکاریدها به آنتراهیدروکینونهای انتهایی )آلدئیدی( پلیدرجه حرارت مالیم به وسیله گروه

حیا های اروهشوند. گیهای اسید آلدونیک )مقاوم به قلیایی( اکسید مساکاریدها نیز به گروههای انتهایی پلیگروه

(، این AQ)به  ریل اتر در لیگنین بوده و ضمن اکسید شدنآ -β( عامل مؤثری در گسستن پیوند AHQشده جدید )

شود و تخریب می لیگنین نسبتا تیجه،ندر  (1-1)شکل  شکندگونه پیوندها را در واحدهای فنیل پروپان فنولی می

کسایش، ا-شده، که در اثر این چرخه کاهشدر حرارت زیاد توسط هیدروکسید سدیم به میزان بیشتری تخریب 

 (.1386یابد )میرشکرایی، ایی بهبود میزدلیگنین

 

 ساکاریدها در محیط قلیایی به وسیله آنتراکینونآریل اتر و تثبیت پلی-گسسته شدن پیوندهای 1-1شکل 

 فاده از آنتراکینون در خمیرکاغذ سازیمزایای است 1-3-6-1

در بازده سازی بهره برده اند افزایش کاغذو کاغذ که از آنتراکینون در خمیر کاغذسازی های خمیرمعموال کارخانه

وسیله گونه چوبی و شرایط ه اند. اما این مقدار در افزایش بازده به طور قابل توجهی بخمیرکاغذ را گزارش کرده

درصد برای خمیر پهن برگان  1در حدود  خمیرکاغذ سازیخمیرسازی قابل تغییر است. معموال  افزایش بازده 
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افزایش سرعت  باعث که آنتراکینون رای خمیر کرافت سوزنی برگان می باشد. از آنجائیدرصد ب 5/2رنگبری شده و 

درصد کاهش می یابد. کاهش در مصرف مایع  10تا  8خمیرسازی می گردد، نیاز به مایع سفید معموال در حدود 

مواد شیمیایی سفید موجب کاهش جابه جائی مایع سیاه، افزایش راندمان شستشوی خمیر قهوه ای و کاهش مصرف 

 اولیه برای ساخت مایع سفید 

چه کارخانه ای مشکل انتشار گوگرد کاهیده شده را داشته باشد با مصرف آنتراکینون در خمیرسازی نمی گردد. چنا

با افزایش سرعت لیگنین زدایی و کاهش واکنش کنده شدن می تواند مقدار سولفید سدیم مورد نیاز برای رسیدن به 

را کاهش دهد که این عمل موجب کاهش انتشار گوگرد کاهیده شده می گردد. همچنین کاهش  عدد کاپای مشخص

وسیله آنتراکینون باعث کاهش مصرف مواد شیمیایی رنگبر، کاهش مسائل و آلودگی های مربوط به ه عدد کاپا ب

ه گونه چوبی استفاده واحدهای رنگبری و تولید مواد شیمیایی رنگبر می گردد. مقدار مصرف آنتراکینون بستگی ب

شده در خمیرسازی دارد. برای پهن برگان که دارای مقدار کمتری لیگنین هستند مقدار آنتراکینون مصرفی در 

 درصد  1-05/0که در مورد سوزنی برگان به دلیل مقدار بیشتر لیگنین  درصد می باشد در حالی 05/0-03/0حدود 

درصد و میزان مصرف  30-25افت سوزنی برگان با سولفیدیته کر خمیرکاغذ سازیبه طور مثال در  می باشد.

واحد مورد  6تا  4درصد )بر پایه وزن خشک چوب( کاهش عدد کاپایی در حدود  08/0-06/0آنتراکینون در حدود 

 (.Bach, 1972انتظار است )

 نگرانی های مرتبط با مصرف آنتراکینون 1-3-6-2

کینون ات آنترادازه ذرتبخیرکننده ها و اکونومایزرها می باشد که اغلب مربوط به انمشکل اصلی رسوب آنتراکینون در 

ون در تراکینمی باشد و علت آن حل نشدن کامل ذرات آنتراکینون در مایع سفید می باشد. مشکل فرعی وجود آن

ر و ی خمیه هایند خالص سازی روغن تال شده که برای کارخانآروغن تال می باشد این مشکل موجب افزایش فر

نین ل و همچهایی برای کاهش مقدار آنتراکینون در روغن تا کاغذ مقرون به صرفه نمی باشد. هم اکنون تالش

 (.Nomura, 1974های دقیق به منظور سنجش نتایج مصرف آنتراکینون در حال انجام است ) توسعه روش
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 عوامل موثر در پخت 1-3-7

 دما 1-3-7-1

ه روانی و وازد خمیر کاهش پیدا می کند. زیرا با افزایش دما، نفوذ و سرعت واکنش های بین در اثر افزایش دما، درج

 مایع پخت و الیاف خمیر افزایش می یابد و در نتیجه الیاف سریع تر آزاد شده و به تدریج خمیر کاغذ روان تر 

ش دما بازده و خاکستر سیر نزولی می گردد و میزان مواد لیگنوسلولزی پخته نشده بسیار کاهش می یابد. با افزای

داشته و مواد جامد پخت سیاه سیر صعودی نشان می دهد زیرا با افزایش دما واکنش های بین مایع پخت و ماده 

سلولزی بهتر و سریع تر صورت گرفته و ترکیبات حاصل از تجزیه ماده و انحالل لیگنین و مقدار کمی همی سلولز و 

از خمیر کاغذ جدا شده و وارد مایع پخت سیاه می گردند؛ بنابراین با افزایش دما بازده و  سلولز و نیز ترکیبات معدنی

 50خاکستر خمیر کاغذ کاهش یافته و میزان مواد جامد مایع سیاه حاصل از پخت افزایش می یابد. با افزایش دما از 

ر ناچیزی کاهش می یابند ولی از دمای عدد کاپا و در نتیجه لیگنین باقی مانده در خمیر کاغد به مقدا c °140تا 

c°140  به باال این موارد به شدت سیر نزولی نشان می دهند زیرا در دماهای نسبتا پائین تنها کربوهیدرات های

سبک مورد حمله مایع پخت قرار می گیرند و مایع پخت بیشتری به درون ماده لیگنوسلولزی نفوذ می کند. مکانیسم 

یعات از خالل حفرات میان سلولی، منفذهای سلولی، کانال های رزینی و آوندها )در پهن نفوذ حرکت موئینه ما

برگان( به درون شکاف های طولی است. دومین مکانیسم، نفوذ از طریق دیواره سلولی است، مایعات غیر متورم 

تر از جهت عرضی نفوذ برابر سریع  200تا  50کننده یا کمتر متورم کننده در جهت طولی ) با حرکت موئینه ای( 

می کنند ولی در اینجا با استفاده از هیدروکسید سدیم که یک عامل متورم کننده است سرعت نفوذ در جهت طولی 

 برابر 6تنها 

فاز مورد بررسی قرار داد. اولین فاز، لیگنین زدائی در  3بزرگ تر می باشد. به طور کلی انحالل لیگنین را می توان در 

سرعت لیگنین  c°140روی می دهد و تحت کنترل نفوذ مایع پخت می باشد. در دمای باالتر از  c°140دماهای زیر 

زدائی به وسیله واکنش های شیمیایی کنترل می شود و در اثر افزایش دما به طور مداوم و یکنواخت بیشتر می 

ن در حد باال باقی می ماند تا آنجا گردد. در این فاز که آن را لیگنین زدایی توده ای می نامند سرعت انحالل لیگنی

% لیگنین خارج می شود. فاز سوم، فاز نهایی است که فاز حذف لیگنین باقی مانده است. دمای باالتر تا 90که 

c°180  تا  180، تنها سبب افزایش سرعت واکنش می شود و اثر مهم دیگری بر نتایج پخت ندارد. بینc°190  در
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به علت تاثیر قلیایی بر سلولز، بازده و مقاومت های خمیر  c°190بازده کاهش مختصری روی می دهد و در باالتر از 

 کاغذ آسیب 

می بیند. با افزایش دما و بهبود پخت، مقاومت های فیزیکی کاغذ نیز بهبود می یابند زیرا با پخت بهتر دیواره های 

یاف در کنار هم قرار می گیرند، بر اثر جاذبه های قطبی مولکول های آب نسبت به اولیه الیاف جدا می شوند و ال

یکدیگر و نسبت به هیدروکسیل های سلولزی تشکیل پیوند تشدید می شود و در پایان پس از تبخیر آب اتصال بین 

کاغذ که به هیدروکسیل سطوح سلولزی به صورت پیوند های هیدروژنی باقی می ماند و پارامترهای مقاومتی 

 (.1386پیوندهای بین الیاف وابسته است افزایش می یابد)سپیده دم، 

 زمان 1-3-7-2

ت، مایع زمان پخ افزایش زمان پخت درجه روانی و وازد، عدد کاپا و بازده سیر نزولی نشان می دهند زیرا بابا افزایش 

 ول الیافطلیات، ا براین با انجام این عمپخت برای نفوذ در الیاف و انجام واکنش فرصت کافی خواهد داشت و بن

شده و ناف پخته ان الیکوتاه تر شده و پیوند بین آنها افزایش می یابد، درجه روانی خمیر کاغذ افزایش یافته و میز

 میر کاغذخنی از درشت کاهش می یابد و با جدا شدن لیگنین و مقدار کمی همی سلولز و سلولز و نیز ترکیبات معد

خت، به ش زمان پافزای یافته و به همان نسبت میزان مواد جامد موجود در مایع سیاه افزایش می یابد. با بازده کاهش

اکستر یزان خعلت واکنش کامل مایع پخت با الیاف، میزان قلیایی باقی مانده روی خمیر کاغذ بیشتر شده و م

 افزایش 

ایش ا با افزند زیرکاغذ به شدت افزایش نشان می ده می یابد. به عالوه با افزایش زمان پخت مقاومت های مکانیکی

یبری بین ف زمان پخت واکنش های بین مایع پخت و ماده لیگنوسلولزی کامل شده و افزایش استحکام پیوندهای

ور پخش ن وسبب بهبود مقاومت های مکانیکی کاغذ می گردند. خواص نوری نظیر روشنی و ماتی بستگی به جذب 

 ب افزایشکه سب . این خواص به وسیله حذف مواد رنگی و لیگنین در طول پخت و سایر عملیاتیاز سطح کاغذ دارند

های ام پیونداستحک سطح الیاف و پیوند میان آنها می گردند، افزایش می یابند. منافذ و قدرت جذب نیز با افزایش

  ری صورتباال با شدت کمتبین فیبری کاهش می یابند. افزایش مقاومت های خمیر کاغذ از زمان معینی به 

 باشد.  ندک میمی گیرد زیرا مقدار زیادی از مایع پخت مصرف شده و میزان قلیایی موجود برای انجام واکنش ا
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دن ر پاره شر برابددر زمان های پائین پخت، به علت بلند بودن طول الیاف و درگیری فیزیکی بیشتر، مقاومت کاغذ 

 یرابق ساخت و خرد شدن الیاف، تغییرات مقاومت در برابر پاره شدن مطبیشتر است ولی با افزایش زمان پ

سرعت  یاه بهسمقاومت های مکانیکی صورت می گیرد. با افزایش زمان پخت، قلیائیت فعال باقی مانده در مایع 

و  داده جامکنش انکاهش می یابد زیرا مایع پخت فرصت کافی برای نفوذ در الیاف لیگنوسلولزی را پیدا کرده و وا

ی ده و برااسته شکسبب جدا شدن الیاف از یکدیگر می شود بنابراین مقدار زیادی از قلیایی فعال موجود در محیط 

هرچه  ذارند.جداسازی لیگنین مصرف می گردد. درجه حرارت و زمان دو عاملی هستند که بر یکدیگر تاثیر می گ

امتیاز مشخصی  هیچ گونه c°170هرا درجه حرارت کمتر از درجه حرارت زیادتر باشد زمان کوتاه تر خواهد بود ظا

ولز اتفاق می ( تخریب سلc°200)مخصوصا در  c°180در زمینه بازده و کیفیت نخواهد داشت در حرارت زیادتر از 

ه را با کمک خواهد بود. این حد بهین c°180تا  170افتد. بنابراین درجه حرارت متداول عملیات تجاری بین 

 دت کاهش می یابد.تخریب سلولز افزایش یافته و گرانروی به ش c°180ی توان یافت زیرا در دمای باالی گرانروی م

 دن تحتشدر فرآیند سودا مقدار زیادی از ترکیبات تشکیل دهنده چوب در مایع پخت حل می شود. سرعت حل 

نتی گراد به درجه درجه سا 10ش هر تاثیر درجه حرارت قرار دارد و در محدوده درجه حرارت متداول به ازای افزای

و فقط  داشته حرارت پخت سرعت لیگنین زدایی تقریبا دو برابر می شود. درجه حرارت اثر کمی بر مقاومت خمیر

و الزم  ن بودهبازده آن را کاهش می دهد. در حرارت زیاد سرعت تجزیه و حل شدن کربوهیدرات ها بیش از لیگنی

ی تدریج واب شود. در فرآیند پخت کرافت که درجه حرارت آن به طور آهسته است از درجه حرارت زیاد اجتن

پخت  حرارت افزایش می یابد خمیر قوی تری تولید خواهد شد. زمان پخت بر اساس غلظت مواد شیمیایی و درجه

 انتخاب 
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Evaluation of fiberboard produced from milkweed by different pulping process 

Abstract 

Due to a shortage of wood, Milkweed (Calotropis procera), has been proposed as a 

suitable candidate in the wood and paper industry. Therefore, possibility of pulp production 

from the main trunk of the mature plant milkweed by Kraft, Kraft- AQ, Soda-AQ and Mono 

Ethanol Amine (MEA )processes, either pure or in combination with anthraquinone was 

investigated. AQ on two levels of 0 and 1.0% and MEA on five levels of 5 100, 75, 50, 5/37 

and 25% by weight of dry wood was used. Cooking time on two levels, 120 and 240 minutes, 

constant cooking temperature, equivalent to 160 ° C and after initial cooking, 4: 1 of liquor to 

woody material was considered. According to the results, both time and AQ, as the most 

important factors were identified in delignification of milkweed pulp. Optimal pulp has a 

kappa 36.2 and yielding 37.73% using kraft - AQ process with a time of 270 minutes, 24% of 

Active Alkali, 20% Sulfidity at 170 ° C and 0.1% AQ was obtained. Handmade paperboard 

weighing 120 g was made of the optimal pulp with freeness of 330 CSF. Results of 

mechanical tests, including tensile strength, breaking length, burst strength, tear strength, 

water absorption, resistance to crushing in the ring, crushing strength at the edge and stiffness 

was 61.49 N.m/g, 6.27 Km, 1.91kpa.m2/g, 6.55 mN.m2/g, 134.88 gr/m2, 0.96 KN/m, 2.49 

KN/m and 754.85 KN/m respectively. Pulping results showed that in 75% of MEA, 0.1% AQ 

and 240 minutes at temperature of 160°C can be optimized conditions in liquor ratio of 4: 1. 

In these conditions, the total yield reached to 53.49%, Kappa was 58 and freeness of 680 CSF 

before refining reduced to 310 CSF after refining (200rpm). Due to reducing viscosity of 

cooking liquor in the treatment of 75% compared to 100% of MEA, higher levels of 

penetration was occurred in the wood and kappa number more reduced. Cause of more 

extractives in milkweed compared to normal woods, achieving the total yield of 53.49 is 

excellent in this respect. This is almost equivalent total yields of common hardwoods such as 

poplar. Considering above issues and the possibility of recycling MEA in Mono Ethanol 

Amine process, it seems that the production of paper by milkweed with this method is very 

cost-effective. Therefore, due to the declining of forests and increasing need for raw materials 

of pulp and paper industries in Iran, it is recommended that, in addition to the development of 

cultivation of this plant, pulp production will also be examined from the perspective of 

industrial mass production. 
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