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 18-603-821 شماره:

 22/2/8611   تاریخ:

 های کیفی مخلوط خمیرکاغذهای روزنامه و مجله بازیافتی با اصالح شیمیایی، آنزیمی و فراصوتیبهبود ویژگی :نعنوا

  مدرضا سرائیانایمان اکبرپور، حسین رسالتی، اح، علی قاسمیان نویسندگان:

 
 18-603-821  شناسه شماره به تحقیقاتی طرح منبع یافته:

 
 زدایی فراصوتی، مواد افزودنی مقاومت خشکزدایی آنزیمی، مرکبازیافتی، مرکبخمیرکاغذ ب های کلیدی:واژه

 هاترین یافتهمهم

 های نوری کاغذذ  عنوان شاخصدرجه روشنی، سفیدی )بهتوان مقادیر تر فراصوت میهای طوالنیبا استفاده از زمان

را های مقذاومتی کاغذذ  ان شذاخصعنذو)بذهکاغذذ  یا تغییر طول ، سفتی و کششاومت به کششمق هایشاخصو 

زدایی شده به روش متداول شذیمیایی، در مقایسه با کاغذهای حاصل از خمیرکاغذهای مرکب .بیشتر بهبود بخشید

 حاصل شده است. های کیفی بهتر با ویژگیکاغذهای در مجموع زدایی فراصوت دقیقه مرکب 81استفاده از با 
 

 دقیقذه  1تر هذای کوتذاهزمان . درایجاد تغییذرات سذیحی الیذاد شذده اسذت استفاده از سیستم فراصوتی منجر به

افزودن مدت زمان  و مشاهده نشد توجهیقابل ، تقریباً سیح الیاد صاد بوده و فیبریله شدن خارجی 1Uفراصوت )

د وجذو ،در نتیجذه های خارجی بر روی سیح الیذاد شذد.فیبریل افزایش ظهورموجب   4Uدقیقه ) 20به  فراصوت

 افزایش تعداد اتصاالت بین الیاد شود. یاتواند منجر به تقویت های خارجی بیشتر میفیبریل
 

 قابلیت نگهداشت آب ) زدایی فراصوت منجر به بهبودمرکبWRV خمیرکاغذ بازیافتی شده و نسبت به خمیرکاغذ  

با افذزایش مذدت زمذان فراصذوت، به روش متداول شیمیایی، اثربخشی بسیار بهتری را نشان داد. شده زدایی مرکب

خمیرکاغذذ در اثذر تیمذار فراصذوتی،  WRV توجهبهبود قابلیافت. با توجه به  بهبودخمیرکاغذ نیز  WRV مقادیر

پذیری و واکشیدگی الیاد بهبود یافته در نتیجه با توسعه پیوندهای هیدروژنی و افزایش سذیح تمذاب بذین انعیاد

   .  .یابدی حاصل بهبود میهای مقاومتی کاغذهاالیاد، ویژگی
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 له(امقدمه )شرح مس

عنوان جانشذین خمیرکاغذذ ب ذر ایفذا کذرده و استفاده از الیاد بازیافتی در صنعت کاغذسازی نقش بسیار مهمی را بذه

 و کاغذهای بازیافتی %2، ضریب رشد استفاده از گیاهان غیرچوبی حدود 2020عمل آمده تا سال های بهبینیپیشبراساب 

صنعت خمیروکاغذ باید بخش عمده مواد اولیه سذاخت کاغذذ را از بازیافذت  ،های آتیلذا در سال یابد.افزایش می %6ود حد

میلیذون  010 به حدود 2081سازد. براساب گزارش منتشر شده، میزان تولید جهانی کاغذ در سال  تامینکاغذهای باطله 

این در حالی است که مصرد کاغذهای بازیذافتی تذا سذال  .میلیون تن خواهد رسید 100این مقدار به  2020تن و تا سال 

شود کذه میلیون تن خواهد رسید. لذا، به روشنی دیده می 100 به حدود 2020میلیون تن و تا سال  200حدود به  2081

ترین ماده اولیه برای صنعت کاغذسذازی نسذبت بذه امذروز بسذیار عنوان مهمبه در آینده نقش و اهمیت کاغذهای بازیافتی

 بیشتر خواهد بود.

 

 اهمیت موضوع

عنوان یک منبع سلولزی برای تولید کاغذ و مقذوا بسذیار محییی بهلحاظ اقتصادی و زیستاستفاده از الیاد بازیافتی به

. اسذت ت بذه خمیرکاغذذ ب ذر نسذبت داده شذدهمتذر آنهذا نسذبمیلوب است اما محدودیت عمده این منابع به مقاومذت ک

در  .شذودکذش و مقاومذت کاغذذ میاستفاده از خمیرکاغذهای بازیافتی در کاغذسازی منجر به کاهش قابلیت زهکلی طوربه

 اصذالحهای زیادی برای کاهش معایب استفاده از این منابع سلولزی بذرای تولیذد کاغذذ میذرح شذده کذه روشاین راستا، 

هذای کیفذی مناسذب بذرای ارتقذا ویژگیهذای روشعنذوان ی ذی از بهجزسازی  زدایی فراصوت و جزم انی ی شامل مرکب

های م انی ی موجب بهبود کارآیی عنوان ی ی از روشاستفاده از تیمار فراصوتی بهاست.  شده پیشنهادخمیرکاغذ بازیافتی 

اسذت.  یک ایده جدید معرفی شده و در بخش صنعتی هنوز پذیرفته نشده عنوانزدایی شده اما این فرآیند بهفرآیند مرکب

بررسی کارآیی ایذن سیسذتم در  ماا زدایی کاغذهای چاپ لیزری بسیار مؤثر واقع شدهسیستم فراصوت در مرکب استفاده از

انذرژی  رار گیذرد.میزان بهبود کیفیت کاغذ نهایی حاصل از سایر منابع کاغذهای باطلذه الز  اسذت بیشذتر مذورد توجذه قذ

که این انرژی کیفیت الیذاد را کذاهش نذداده و طوریفراصوتی اعمال شده بر روی سوسپانسیون الیاد مزیت زیادی دارد به

 شود.منجر به افزایش مقاومت کاغذ می
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 ها و سایر مستندات(ها، جدولاطالعات تکمیلی )مشتمل بر شکل 

 

 
 

 . کاغذو شاخص مقاومت به کشش راصوت بر درجه روشنی تاثیر مدت زمان ف -8 شکل

 

 
 

زدایی شده بهه های مختلف( در مقایسه با خمیرکاغذ مرکبزدایی شده با فراصوت )در زماناز خمیرکاغذهای مرکب FESEMتصاویر  -2 شکل

 (. Cروش متداول شیمیایی )

 

 
 

( و 1Cهای مختلف( در مقایسه با خمیرکاغذهای تیمهار ششهده ))در زمانزدایی شده با فراصوت خمیرکاغذهای مرکب WRVمقایسه  -6 شکل

 (. 2Cزدایی شده به روش متداول شیمیایی )مرکب


