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  ده يچک

ر ي تـاث يائيميکه مـواد شـ   ناي هه ببا توج.  آن داردها ليف از دوباره گيری بهرهافت کاغذ روزنامه و ي در بازاي هکنند نيي نقش مهم و تع ييجوهرزدا

هان به عنـوان مـاده      ياز کاغذ روزنامه ک   . است   قرار گرفته  يابي و ارز  ير مورد بررس  ين تأث ي ا اين پژوهش ن در   ي در حذف جوهر دارند، بنابرا     يمهم

د يزان پراکس يو سه م  )  درصد ۳و   ۲،  ۱(م  يد سد يدروکسيزان ه ي از سه م   گيری بهره، با   يشي اکسا ي و رنگبر  يي و از روش جوهرزدا    يه سلولز ياول

 ثابـت در    يي مـوثر در جـوهرزدا     های املر ع يسا. است  ده  ش گيری بهره وزن خشک کاغذ روزنامه باطله       يبر مبنا )  درصد ۲ و   ۵/۱،  ۱(دروژن  يه

ج نـشان دادنـد کـه       يتا شد و ن   يريگ  ساز از کاغذ روزنامه اندازه       دست ي کاغذها ي و مات  ي، زرد ي شامل روشن  ي نور يها  يژگيو. شدند  نظر گرفته 

زان يـ ش ميدر اثـر افـزا  . اسـت   دسـت آمـده    درصد به۶۱زاني به مH2O2 درصد ۲و  NaOH درصد ۲ب ي از ترکگيری بهره با ين روشنيشتريب

زان يـ ن م يشتريـ  از ب  گيـری  بهـره درصد، در حالت    ۱۹ به مقدار    يزان زرد ين م يشتريافته و ب  يش  ي افزا يافتير کاغذ باز  ي خم ي، زرد NaOHمصرف

NaOH  زان  ين م ي و کمترH2O2  درصد، مربوط به نمونـه شـاهد بـوده         ۹۸زان  ي به م  يافتير کاغذ باز  ي خم ين مقدار مات  يباالتر. است  دهبدست آم

  .است 
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  مقدمه

 اطالعات يآور م که آن را عصر فنيکن ي مي زندگيدر زمان
 يا انهي رايافزارها با وجود رشد روزافزون کاربرد نرم. اند دهينام

 گيری بهرهر، ي اخيها  انتقال اطالعات در سالير ابزارهايو سا
شتر ينه تنها کمتر نشده بلکه مصرف آن به مراتب باز کاغذ 

دف با رشد تمدن و شتر از کاغذ متراي بگيری بهره. ده استش
ن توجه به ي است و بنابراي مختلف بشرهای هامعفرهنگ در ج

  . دارديا ت فوق العادهيد کاغذ اهميامر تول
زان مصرف ي، ميه چوبيل کمبود ماده اولي به دلامروزه
 ي کاغذسازهای هه کارخاني به عنوان مواد اول باطلهيکاغذها

ه از نظر يعنوان ماده اول هرا کاغذ باطله بيز. ش استيرو به افزا
 آن يطيست محي زي مقرون به صرفه بوده و آلودگياقتصاد

 های علت به .ر کاغذ بکر، کمتر استيد خميبه نسبت تول
 يفتاي بازهای ليفاد از يار زيت بسيفيد کاغذ با کيمختلف تول
 ييکاغذ روزنامه از جمله کاغذها. است ير اقتصاديمشکل و غ

از به يل نيت باال به دليفي با کييد کاغذهاياست که تول
 مهم يهاي از فرآوريکي.  مختلف از آن مشکل استيهايفرآور

ر ي و حذف ساييافت کاغذ روزنامه ، جوهرزدايدر مورد باز
  . آن استيها يناخالص

Carmichael) ۱۹۹۰ (دروژن يد هي از پراکسگيری هبهر
ن اي ه کرده و بي چاپ را بررسي کاغذهايي جوهرزدايبرا
د کردن ين ماده در حذف جوهر و سفاي هده است کيجه رسينت
). ۴(د ينما ي عمل مي به صورت موثريافتيرکاغذ بازيخم

تأثير كهنگي كاغذ روزنامه بر قابليت ) ۱۳۸۳(نيا  رحماني
رار داده و اعالم داشته است كه جوهرزدايي را مورد بررسي ق

 كاغذ روزنامه بدون كهنگي و يزدايي در فرآور قابليت جوهر
 بوده ها املهيدروكسيد سديم، بهتر از ساير ع درصد ۵/۱

ن اظهار نموده است كه كهنگي، طول ياست؛ او همچن
دهد، اما  شدن و مقاومت در برابر تاخوردن را كاهش مي پاره

) ۱۹۹۳( Renders ).۲(شود  باعث افزايش جذب آب مي
 از پراكسيدهيدروژن و مواد شيميايي ديگر را در گيری بهره

نامبرده دريافت كه . فرآيند جوهرزدايي مورد بررسي قرار داد

شود ولي  ر مييشدن خم قليائيت زياد در خميرساز باعث تيره
توان اين مشکل را   از پراكسيد هيدروژن ميگيری بهرهبا 

نين او مشاهده كرد كه براي افزايش بازده چ هم. مرتفع كرد
شناورسازي، ذرات جوهر بايستي اندازه مناسب داشته باشند 
كه حضور سيليكات سديم در خميرساز اين كار را انجام 

نتيجه ديگر اين كه اگر پراكسيد هيدروژن به . دهد مي
خميرساز اضافه نشود و خمير پس از جوهرزدايي در يك 

 بيشتري به يراكسيد رنگبري شود، روشنمرحله جداگانه با پ
قابليت جوهرزدايي ) ۱۳۸۳(خلفي ). ۷(آيد  دست مي

نتايج .  قرار داده استبررسیكاغذهاي روزنامه باطله را مورد 
ن يشتريهاي ايران ب  نشان داده است كه روزنامهآمده بدست

هاي شرق آمريكا  و روزنامه) يروشن(قابليت جوهرزدايي 
را در بين ) Lab رنگي سامانه(ن قابليت جوهرزدايي يشتريب

چنين ميزان مؤثر جوهر  هم. هاي مختلف دارند نمونه
هاي ايران پس از جوهرزدايي در حدود  مانده در نمونه باقي
) ۱۹۹۹ (Kaul). ۱(هاي آمريكا بود   برابر روزنامه۵/۲

 که در آن حالل آلي به عنوان  Aquasolفرآيندي با نام 
 يي جوهرزداي شده است را براگيری بهرههرزدايي عامل جو

نامبرده دريافت كه با اين روش . کار برد کاغذ روزنامه باطله به
چنين اين فرآيند   بااليي دست يابد، هميتواند به روشن مي

باشند نيز  باطله كه محتوي مواد چسبنده ميهای  مجلهبراي 
سديم  اثر هيدروكسيد ) ۱۹۹۵ (Gurnagul). ۶(مفيد است 

افزودن .  قرار دادبررسی را مورد يافتي بازي کاغذهايبر رو
مانند (هيدروكسيدسديم در طي بازيافت خميرکاغذ مكانيكي 

TMP ( اما افزايش . شود  ميليف هاموجب واكشيدگي بيشتر
 خميرکاغذ کرافت ها ليفاين ماده تأثير چنداني بر واكشيدگي 

خميرکاغذ   درها ليفافزايش واكشيدگي . بازيافتي ندارد
هاي كاغذ توليدي از  مكانيكي اثر زيادي بر افزايش مقاومت

كه بين اين دو عامل در  اين خميرکاغذ دارد، در صورتي
فزايش خميرکاغذ كرافت يعني افزايش واكشيدگي و ا

 ). ۵( ندارد وجود داري معني رابطة ها مقاومت
Borchardt )۱۹۹۳ ( مختلفهای امل عاثرگذاریبه بررسي  
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د كه با شدر فرآيند جوهرزدايي پرداخته است و متوجه 
 يكاهش درصد خشكي در مرحلة شناورسازي، روشن

 اين كاغذها ياما روشن. يابد كاغذهاي ساخته شده افزايش مي
. شود با افزايش درصد خشكي در مرحله خميرسازي زياد نمي

 در pHچنين دريافت كه با وجود پراكسيد هيدروژن، اگر  هم
 ي افزايش يابد، در افزايش روشن۱۲ به ۹ خميرسازي از مرحله

اما در صورت عدم .  تأثير چنداني ندارد كاغذهاي ساخته شده
 در مرحله ۵/۵ به ۹ از pHوجود پراكسيد، كاهش 

  ).۳(دهد   كاغذها را افزايش مييشناورسازي، روشن
م و يد سديدروکسي هييايمي اثر دو ماده شاين پژوهشدر 
 کاغذ روزنامه باطله ييت جوهرزدايوژن بر قابلدريد هيپراکس

  . قرار گرفته استيمورد بررس
  

  ها مواد و روش

 روزنامه كيهان که با روش چاپ افست چاپ شـده و داراي             ‐
شمارگان مناسب در كشور است،سن کاغـذها کمتـر از چهـار            

  .ماه بوده است
ــس‐ ــسيدروژن، هيدهي پراکـ ــديدروکـ ،  EDTAم،يد سـ
دروژن و  يـ د ه يجـز پراکـس     بون کـه بـه    م و صـا   يکات سد يليس
  .است ر مواد ثابت بودهيم، مقدار مصرف سايد سديدروکسيه

  
  ريعوامل متغ

 پايـه بـر   ( درصـد    ۳ و   ۲،  ۱هيدروكسيد سديم در سه سطح      
 ۱دروژن، در سه سطح     يد ه يو پراکس ) ر کاغذ يوزن خشک خم  

 بهـره مورد  ) ر کاغذ ي وزن خشک خم   پايهبر  ( درصد   ۲ و   ۵/۱و  

 و يرسـاز يط خميو شـرا هـای   امـل ر عي گرفته و سا  قرار گيری
، دما، زمان و درصـد      ي مصرف ييايمي اعم از مواد ش    ييجوهرزدا
  ).۱جدول (ر کاغذ ثابت در نظر گرفته شدند ي خميخشک

  
  ي آزمونيها ه نمونهيته

زان رطوبـت کاغـذ     يـ  م درآغـاز  ي آزمـون  يها  ه نمونه ي ته يبرا
ان کاغـذ خـشک    زيـ  آن، م  پايـه ن شد و سپس بر      ييروزنامه تع 

 باطله  يکاغذها. دشمحاسبه  ) آزمون( هر تکرار    ياز برا يمورد ن 
  .ل شدندي به ذرات کوچک تبديصورت دست به

  
  يرسازيخم

 آب  ي باطله به همراه مقدار کاف     ي از کاغذها  يهر نمونه آزمون  
رسـاز  ي بـه درون خم    ييايميدرصد و مواد ش   ۳يتا درصد خشک  

وس بـه   يدرجه سلـس   ۴۵ ي منتقل شده و در دما     يشگاهيآزما
ر کاغـذ   يـ ن مدت، خم  يبعد از ا  . زده شدند   قه هم ي دق ۲۵مدت  

  .ه شديکنواخت و بدون کلوخه تهي
  

 يرسازيط خمي و شراها امل ع‐١جدول 

 بهرهو شرايط مورد ها املع

   در خميرسازيگيری
  مقدار

  ١و٥/١و٢  *(%)كسيد هيدروژن اپر
  ٣  (%)سيليكات سديم 

  ١  (%)صابون 
EDTA(%)   ٥/٠  

  ١و٢و٣  (%)هيدروكسيد سديم 
  ٣  (%)درصد خشكي 
  ٤٥  )c°(درجه حرارت 

  ٢٥  )قهيدق(زمان 
  ١٥  )گرم(وزن خشك نمونه 

 . وزن خشك خمير كاغذ استپايه بريائيميدرصد تمام مواد ش *

  

  ييجوهرزدا

 يه شده از روش شناورسـاز     يرکاغذ ته ي خم يي جوهرزدا يبرا
ک يـ ، از   يورسـاز  از هـر مرحلـه شنا      پـس . ديـ  گرد گيری بهره

 گيـری  بهـره  مش   ۲۰۰ الک   ي بر رو  يلي تکم يمرحله شستشو 
  .دهد ي را نشان ميط شناورسازي شرا۲جدول . شده است
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   و شرايط شناورسازيها امل ع‐٢جدول 

  مقدار  و شرايط شناورسازيها املع

  ١  (%)خشكي 

  ٢٠‐٢٥  )°c(درجه حرارت 

  ١٥  )قهيدق(زمان 

  ١٥  )گرم(وزن خشك نمونه 
  

هاي  گيري ويژگي ساز و اندازه تهيه کاغذهاي دست

 نوري

ب يـ  ترک۱۰درکلط يب شراي ترک۹با احتساب نمونه شاهد و    
 بهـره  تکـرار    ۴ط از   يب شـرا  ي هرترک يو برا  دش نييط تع يشرا

ساز ساخته   عدد کاغذ دست۴ز ياز هر تکرار ن. است  شدهگيری
  .است شده
 Elerpho از دسـتگاه  ي نـور های ويژگی يري اندازه گيبرا

ها مطابق    يريگ   شده و اندازه   گيری بهرهف  ي، کارخانه لط  2000
  : است ر انجام گرفتهي زيها کاربا دستور
   T452om-98، دستورالعمل Tappiاستاندارد : يروشن
  CIE –Lab سامانه پايهبر : (Yellowness): يزرد
 T425om-96 کار، دستورTappiاستاندارد : يمات
  

  تجزيه و تحليل آماري

 از طرح گيری بهرهدست آمده با  ج بهيل نتايه و تحليتجز
 انجام شده و جدول ي تصادفيها ل در قالب بلوکيفاکتور
  .است ه شدهيانس تهيره وايتجز

  

  نتايج

 ي و زردي، ماتي شامل روشني نوريها يژگي به ويابي دست
 کاغذ يين جوهرزدايتر از در ساخت کاغذ از جمله مهميمورد ن

 کاغذ روزنامه ي نوريها يژگي وين بررسيدر ا. باطله است

 ۹ تا ۱ ي و در نمودارهايريگ  شده اندازهييباطله جوهرزدا
  .ارائه شده است

 خالصه شده ۳ جدول  دريل آماريه و تحليج تجزيانت
د يزان مصرف پراکسيم( ر،ي متغهای املعگذاری اثر. است شده
ر ي خمي نوريها يژگيبر و) ميد سديدروکسيدروژن و هيه

 نشان داده ۳ز در جدول يافت شده نيروزنامه باز کاغذ
  .است شده
  

  روشني

م ي سدديدروکسيدروژن و هيد هيزان مصرف پراکسير ميتاث
 نشان ۳ تا ۱ ي و نمودارها۳رکاغذ در جدول ي خميبر روشن
ر يدهد که تاث ين جدول نشان مياطالعات ا. است  شده داده
، در سطح يم بر روشنيدسديدروکسي مختلف ههای ميزان

ش يکه که با افزا يطور به. است دار شده يدرصد معن۹۹اعتماد 
ل ي به دلطورعمده به درصد،۳ به ۱ از NaOHمقدار 

 ي مرکب و حذف آنها که در اثر صابوني هايز چربيدروليه
 يول. افته استيش ي افزايد، روشنده ي مرخط يشدن مح

.  وجود ندارديدار يتفاوت معن NaOH  درصد۳ و ۲ن يب
 يدير مفي تاثNaOHدرصد ۲ش از ي از بگيری بهرهن يبنابرا

  .  نداردييرکاغذ نهاي خميبر روشن
 يير کاغذ نهاي خمي روشنيبر رو H2O2 ر مقدار مصرفيتاث
اطالعات . است  نشان داده شده۲ و نمودار ۳ز در جدول ين

دروژن يد هي مختلف پراکسهای يزانن ميدهد ب ينشان م
ش يدرصد وجود دارد و با افزا۹۹ در سطح يدار يتفاوت معن

ب مرکب يل تخري درصد،به دل۲ به ۱ از H2O2زان مصرف يم
مه ير کاغذ ني موجود در خمين رفتن کروموفورهايو از ب

کند و  يدا ميش پي افزاي کاغذ روزنامه، روشنييايميش
 ياست، ول دست آمده  درصد به۲ با مصرف ين روشنيشتريب
.  وجود ندارديدار ي درصد تفاوت معن۲ درصد و ۵/۱ن يب
 درصد ۲ ي بجاH2O2 درصد ۵/۱توان از  يگر ميعبارت د به

  .  کردگيری بهره
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رکاغذ ي خمي بر روشنNaOHو  H2O2 اثر توأم مصرف
ج نشان ينتا. است  آمده۳ و نمودار ۳ز در جدول ي، نيينها
ر تفاوت ين دو متغي مختلف ايها بين ترکيدهند که ب يم

سه يعالوه مقا به. درصد وجود دارد۹۹ در سطح يدار يمعن
دهد که مصرف  يز نشان مي با نمونه شاهد نييج جوهرزداينتا

 يي توانايي جوهرزدايائيميف از مواد ش مختليها بيتمام ترک

سه يبا مقا. اند ر کاغذ روزنامه، را داشتهي خمي در روشنيبهبود
 درصد ۲ب يشود ترک يده مي مختلف ديها بين ترکيب

NaOH درصد ۲ و H2O2يشتري بيزان روشني مي، دارا 
ن يب مناسب از ايها بوده و به عنوان ترک بيه ترکينسبت به بق

  .شود ي کاغذ روزنامه شناخته ميزان روشنيدو ماده در مورد م

  
  

   اثر هيدروکسيد سديم بر روشني کاغذ روزنامه‐١شکل 

  
   اثر پراکسيد هيدروژن بر روشني کاغذ روزنامه‐٢شکل 

  
  

 اثر توأم متغيرهاي پراکسيد هيدروژن و هيدروکسيد ‐٣شکل 

  سديم بر روشني کاغذ روزنامه
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  زردي

 ي مورد بررسـ   های املر ع ي تاث يل آمار يه و تحل  ي تجز جينتا
ــر زرد ــه باز ي خميب ــذ روزنام ــرکاغ ــه  يافتي ــس از مرحل  پ
طورکـه از     همان.  است   خالصه شده  ۳ در جدول    ييجوهرزدا
 يدروژن بـر زرد   يـ د ه ير پراکس ي مشخص است، تاث   ۳جدول  
م و  يد سـد  يدروکـس ير ه ي تاث يدار نبوده، ول    يرکاغذ معن يخم

بـا  . دار شده اسـت     يدرصد معن ۹۹ده در سطح    اثر توأم دو ما   
ز يـ  درصد، زردي ن   ۳ تا   ۱ از   NaOHزان مصرف   يش م يافزا
  ). ۴نمودار(است   داشتهير صعوديس

 ، يافتيرکاغذ روزنامه بازي خمي بر زردH2O2در مورد اثر 
ر ين مقاديدهد که ب ي نشان م۵ و نمودار ۳اطالعات جدول 
.  وجود ندارديدار يدروژن تفاوت معنيد هيمختلف پراکس

دروژن، يدهيزان مصرف پراکسيش ميگر با افزايعبارت د به
 ي که اختالف معنيبا وجود.کند ي نمير چندانيي تغيزرد
ده ديدروژن يد هي مختلف پراکسهای يزانر مي در تاثيدار

دروژن يدهياد شدن مصرف پراکسي در اثر زيول،نشده است
 حذف تمالاح بهه  ثابت مانده کيزان زرديم % ۵/۱به % ۱از 

 در اثر يول. از کروموفورها را به همراه داشته استيمقدار
ش ي افزاي، زرد% ۲دروژن تا يدهياد شدن مقدار پراکسيز
 يها  از به وجود آمدن گروهاي ه تواند نشانيافته که مي

  .کروموفور باشد
ــوأم   ــر ت ــورد اث ــر زردNaOH و H2O2در م ــ ني ب ز، از ي

 مختلـف   يهـا   بير ترک يد که تاث  ش ديده ۶ و نمودار    ۳جدول  
 در سطح   يدار  يرکاغذ تفاوت معن  ي خم ين دو ماده بر زرد    يا

ر يج نمونه شاهد با سا    يسه نتا ين مقا يچن  هم. درصد دارد  ۹۹
زان يـ ن م يتـر   دهد که نمونـه شـاهدکم       يم  ز نشان   يها ن   نمونه
بهره ل آن عدم    ي را به خود اختصاص داده است که دل        يزرد

ب يـ  بـا ترک يزان زردين ميشتري ب . است NaOH از   نگرفتن
است که    دست آمده   د به يدرصد پراکس ۱ و   NaOHدرصد   ۳

 و  NaOHش  ي در اثر افـزا    يزان زرد يش م يدهندة افزا   نشان
را ي ز  باشد،  ين امر م  ي از ا  يريد در جلوگ  ين اثر پراکس  يهمچن
  .مار وجود داردين تيد در ايزان پراکسين ميکمتر

  

  
  بر زردي کاغذ روزنامه اثر هيدروکسيد سديم ‐٤شکل 

 

  
  

   اثر پراکسيدهيدروژن بر زردي کاغذ روزنامه‐٥شکل 

 

 
 اثر توأم پراکسيد هيدروژن و هيدروکسيد سديم بر ‐٦شکل 

  زردي کاغذ روزنامه
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  ماتي

. رکاغـذ روزنامـه اسـت     يک عامل مهم در مـورد خم      ي يمات
دروژن يـ د ه ي اثر دو ماده پراکس    يل آمار يه و تحل  يج تجز ينتا

اثـر  . است   نشان داده شده   ۳م در جدول    يد سد يدروکسيو ه 
جـدول  ( کاغذ روزنامـه     ي بر مات  NaOH مختلف   های ميزان

ن يـ  مصرف ا  های يزانن م يدهند که ب    ينشان م ) ۷ ونمودار ۳
درصــد وجــود دارد ۹۹ در ســطح يدار ياده تفــاوت معنــمــ
ن کاغـذها   يـ  ا ي، مـات  NaOHش مصرف   يکه با افزا    يطور  به

  . افته استيکاهش 
 ۳جـدول   (رکاغذ روزنامه   ي خم ي بر مات  H2O2در مورد اثر    

ن يـ  مختلـف ا   هـای  يزانن م يشود که ب    يده م دي) ۸و نمودار   
ت يساسن امر ح  يعلت ا .  وجود ندارد  يدار  يعامل تفاوت معن  

  .باشد ي مH2O2 از گيری بهره به يکمتر مات
) ۹ و نمودار۳جدول (، ي ماتير بر روين دو متغياثر توأم ا

ن دو ماده ي مختلف ايها بين ترکيدهد که ب يز نشان مين
ن يانگيسه مي مقاي وجود ندارد وليدار يتفاوت معن

 شده با نمونه يي جوهرزدايها  نمونهي ماتيها يريگ اندازه
ن اي هبا توجه ب. ن آنها استيدهنده تفاوت ب  نشانشاهد،

 يزان ماتين ميشتري که نمونه شاهد ب شود ديده مینمودار 
  .را دارد

  
  

  اثر هيدروکسيد سديم بر ماتي کاغذ روزنامه ‐٧شکل 

 
  

  اثر پراکسيدهيدروژن بر ماتي کاغذ روزنامه= ٨شکل 

  

      
سيد سديم بر  اثر توأم پراکسيد هيدروژن و هيدروک‐٩شکل 

  ماتي کاغذ روزنامه

  

  بحث

د يـ  و تول  يي در جوهرزدا  ي خاص يژگيکاغذ روزنامه باطله و   
 يلـ ي خ ميزانوجود  .  شده دارد  ي رنگبر يافتير کاغذ باز  يخم
‐ير کاغـذ حرارتـ    ي خم ي و حت  يابير کاغذ آس  ي از خم  ياديز

  .کند ي آن را مشکل ميي در کاغذ روزنامه، جوهرزدايکيمکان
ر کاغـذ  ي خمي بر روشنطورجدا و باهمه به ر هر دو ماد  يتاث
اد يـ در اثر ز  . دار بوده است    يدرصد معن ۹۹ در سطح    يافتيباز
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افته يش  ي افزا يدروژن درجه روشن  يد ه يشدن مصرف پراکس  
 مـشاهده   H2O2درصد  ۲درصد و   ۵/۱ن اثر   ي ب ي اختالف يول

 بـا   همـراه م  يد سـد  يدروکسيکه ه   ناي  هبا توجه ب  . نشده است 
 ها ليف يجوهر از رو    ذرات ييدن و جابجا  ش صابون باعث شل  

 هـوا بـه    يهـا    حبـاب  يريـ گ   شکل راهن ذرات از    يشوند، ا   يم
 و يحالــت محلــول در آب درآمــده و در مرحلــه شناورســاز

اد يـ ن در اثـر ز    يچنـ   هم. شوند  ي آن جدا م   پس از  يشستشو
ز يـ م ن يد سـد  يدروکـس يدروژن و  ه   يرهيشدن مصرف پراکس  

درصـد  ۲ش از   ي ب گيری بهره يافته است، ول  يش  ي افزا يروشن
NaOH ش ي افـزا  يل اصل يدل.  ندارد ي بر روشن  يدير مف ي تاث
ل يدل  توان به   يم را م  يد سد يدروکسيش ه ي در اثر افزا   يروشن
 در مرحلـه    هـا  ليـف ن  يشتر ا ي ب يدگين ماده بر واکش   ير ا يتاث
 ها ليفجوهر از     بهتر ذرات  يجداسازرآن بر ي و تاث  يرسازيخم
 با مـصرف    يافتير کاغذ باز  ي خم يشنن رو يادتريز.  کرد يتلق
م يد سـد  يدروکـس يدرصـد ه  ۲دروژن و   يد ه يدرصد پراکس ۲

م بـر   يد سد يدروکسيدروژن و ه  يد ه ير پراکس يتاث. است  بوده
  .  متفاوت استيافتير کاغذ بازي خميزرد
 يافتيـ ر کاغـذ باز   يـ  خم يدروژن بـر زرد   يد ه ير پراکس يتاث
هـا   ليـف ن  ن مـاده از زرد شـد      يـ دار نبوده و افـزودن ا       يمعن
ر يم تـاث  يسد  د  يدروکسي اثر افزودن ه   يول. کند  ي م يريجلوگ
 دارد کـه    يافتيـ ر کاغـذ باز   يـ  خم ي بر زرد  يدار و منف    يمعن
بـا توجـه    . ر کاغـذ اسـت    يـ ره شـدن خم   يـ ده ت يل آن پد  يدل
ط ي محـ  NaOH  ،pHاد شـدن مـصرف    يـ که در اثـر ز      ناي  هب

 ن،يگنيل برگشت رنگ ل   يدل  ن به يشود، بنابرا   ياد م يواکنش ز 
  .افتيش خواهد ي افزايافتير کاغذ بازي خميزرد
ر يک عامل مهم در کاربرد خم     ي يافتير کاغذ باز  ي خم يمات

 NaOHادتر  يـ کاغذ روزنامه اسـت کـه در اثـر  مـصرف  ز             
ده يل  واکـش   يتوان به دل    يده را م  ين پد اي  هابد ک ي يکاهش م 

 يهـا   مربوط بـه نمونـه  ين مات يشتريب.  دانست ها ليفشدن    
 آنهـا انجـام     ي بـر رو   ييگونـه جـوهرزدا     چيه ه شاهد است ک  
  .نگرفته است

درصـد  ۲ نشان داده است که بـا مـصرف          ين بررس يج ا ينتا
تـوان از     يم م يد سد يدروکسيدرصد ه ۲دروژن و   يد ه يپراکس

 و  ي، زرد يرکاغـذ بـا درجـه روشـن       يکاغذ روزنامه باطله خم   
  .د کردي مناسب توليمات

  

 طرح پايه کامالً  جدول خالصه تجزيه واريانس در‐٣جدول 

  هاي نوري خمير کاغذ روزنامه بازيافتي تصادفي ويژگي

 صفت

  راتييمنبع تغ

 روشني

(%) 
 ماتيزردي

P  **  ns ns 
A  **  **  **  

AP **  **  ns 
     احتمال خطا % ١ تفاوت معني دار در سطح داشتن : **
ns  : تفاوت معني دارنداشتن   

P هيدروژن                  ماينده اثر مستقل متغير پراکسيد ن  
Aنماينده اثر مستقل متغير هيدروکسيد سديم   

APاثر متقابل دو متغير   
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Abstract 
Deinking is important and detrimental for newspaper recycling and utilization. Since chemicals 

applied in deinking influences the removal of ink attached to fibers, the influence of two chemicals is 
investigated. Keyhan newspaper was deinked by oxidative deinking and bleaching process using three 
levels (1, 2, 3% based on oven dry weight of the paper) of sodium hydroxide and three levels (1, 2, 3% 
based on oven dry weight of the paper) of hydrogen peroxide. Optical properties of deinked pulp 
including brightness, yellowness and opacity of handsheets were measured. Results show that applying 
2% NaOH and 2% H2O2 produces the highest brightness of deinked pulp at 61% ISO. Higher 
application of NaOH increases the yellowness of the deinked pulp. The highest yellowness was 
obtained at the highest dosage of NaOH and the lowest dosage of H2O2. However the opacity of the 
pulp produced from undeinked pulp was superior to deinked pulps. 
 
Keywords: Deinking, Floatation, Old newspaper, Brightness, Yellowness, Opacity, Sodium 

hydroxide, Hydrogen peroxide 
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