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عملکرد آنزیم آمیالز بر ویژگیهای خمیرکاغذ بازیافتی
 OCCپیشخیساندهشده در  pHمختلف
 مریم ابراهیمی؛ کارشناس ارشد ،دانشکدة مهندسی انرژی و فناوریهای نوی  ،دانشلا شهید بهشتی ،زیراب ،ایران
؛ استادیار گروه فناوری تولید سلولز و کاغذ ،دانشکدة مهندسی انرژی و فنااوریهاای ناوین ،دانشاگاه شاهید

بهشتی ،زیراب ،ایران
 مهدی رحمانینیا؛ استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ ،دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه تربیت مدرس ،نور ،ایران.
 حسین کرمانیان؛ استادیار گرو فناوری تولید سلولز و کاغذ ،دانشکدة مهندسی انرژی و فناوریهای نوی  ،دانش لا ش هید بهش تی،
زیراب ،ایران
 محمدامین عندلیبیان؛ کارشناس ارشد ،دانشکدة مهندسی انرژی و فناوریهای نوی  ،دانشلا شهید بهشتی ،زیراب ،ایران

چکیده
افزایش کیفیت کاغذهای بازیافتی دغدغۀ همیشگی صنعت بازیافت کاغذ بوده و در این زمینه تحقیقات زیادی انج ام ش ده
است .در این مقاله ،تأبیر استفاده از آنزیم آمیالز در مرحلۀ خمیرکاغذسازی کارتنهای کنگرهای باطله ط )OCCبررسی شد.
همچنین ،تأبیر pHهای اسیدی ،خنری و قلیایی در مرحلۀ پ یشخیس اندن  OCCطش امل پ یشخیس اندن اولی ه در درص د
خشكی  7درصد به مدت  1ساعت در pHهای مختلف و پیشخیساندن بانویه در دمای  12درجۀ سانتیگراد به م دت 18
ساعت با حفظ  )pHبر ویژگیهای فیزیكی و مكانیكی طمقاومت در برابر عبور هوا ،مقاومت به کشش ،مقاومت به ترکیدن،
مقاومت به پارهشدن ،و مقاومت به تاخوردن) کاغذ بازیافتی و تأبیر بر عملكرد آن زیم آم یالز در مرحل ۀ خمیرکاغذس ازی
مطالعه شد .پیشخیساندن بر بهبود تمامی ویژگیهای مقاومتی کاغذ تأبیر مربت داشت و در  pHقلیایی بیشترین ک ارایی را
در بهبود مقاومتها نتیجه داد .نتایج نشان داد که در تیمارهای بدون پیشخیساندن ،استفاده از آن زیم آم یالز س بب بهب ود
ویژگیهای مكانیكی طبهجز مقاومت به پارهشدن) شده ،اما ابر این آنزیم در تیمارهای پیشخیساندهشده ،در تمامی س طوح
 ،pHبر ویژگیهای مقاومتی از نظر آماری معنیدار نبوده است .نتایج نشان داد که آبار مستقل تیماره ای پ یشخیس اندن و
قلیایی بر ویژگیهای مقاومتی در مقایسه با تیمار آنزیمی شدیدتر است .از نظر آماری هیچکدام از تیمارها ب ر مقاوم ت در
برابر عبور هوا تأبیر معنیداری نداشتند.
واژگان کلیدی :آنزیم آمیالز ،پیشخیساندن ،کاغذ بازیافتی ،ویژگیهای فیزیكی ،ویژگیهای مقاومتی.

 نویسندة مسئول تلف همرا  ، 09321030139تلف ثابت 03110121303

Email: rahmaninia@modares.ac.ir
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هزینههای آن ،اصال نشاسته برای استفاده در صنع

مقدمه
بازیاف

3

پوشرر دهرری کاغررا  ،جلرروگیری از تجمررع مررواد

کاغاهای باطله از ررشهای تأمی مواد ارلیۀ

سلولزی مناس

برای صنایع کاغاسازی اس

سالهای اخیر به دالیل مختل

2

چسبناا  ،تسهیل حاف آالیندهها ،کنترل مواد مزاحم

که طی

1

آنیونی  ،مرک زدایی ،شس رشو ر پی تیمار آنزیمی

از جملره محردردی

تجهیزات جرمگرفته ر لج  ،افزای

منابع ارلیۀ سلولزی ،مصرف ررزافزرن فررآرردههرای

خمیرکاغا ،اصرال سرطح الیراف ر افرزای

کاغررای ،مشررکالت زیس ر محیط ری ،هزین رۀ زیرراد ر

سرررمایهگررااری ،کرراه

هزینۀ زیادی انر ی ،ر غیرره ،در سرطح جهران مرورد

زمرران ر انررر ی پرراالی  ،ر

همچنی بهطور غیرمستقیم برای حف محیطزیسر ،

[ .]3شرکل  3رضرعی

بسرریار مررورد توجرره برروده اسر

رشد تولید کاغا ر مقوا ر بازیابی کاغاهای باطلره در

[ .]4 ،1البترره نبایررد

فراموش کرد که معیار تعیی کننده در رابطه با توسرعۀ

جهان را نشان میدهد [.]2

استفاده از آنزیمها ،میزان کرارایی آنهاسر  .مزایرای

در ای میان ،بهرهگیری از فنارریهای زیسرتی در
صنع

قردرت

پیوندیابی الیاف بازیافتی ،صرفهجویی در هزینرههرای

ررزافزرن تولید کاغا ر مقوا از مرواد خرام سرلولزی،
توجه جدی قرار گرفته اس

نرو آبگیری از

استفاده از آنزیمها باید توجیهکنند ت ییرات ایجادشده

کاغاسازی مرسوم بوده اس  .برهطرور مثرال،

در فرایند ر فنارری تولید باشد [.]1

استفاده از آنزیمها بررای بهبرود رنرگبرری ر کراه
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شکل  .3وضعیت رشد تولید کاغذ و مقوا و بازیابی کاغذهای باطله در جهان (2223ـ]2[ )2233
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1. Coating
2. Stickies
3. Anionic Trash
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خواص مقارمتی از ریژگیهای مهم کاغرا اسر

قندهای موجود بهعنوان یک مراد افزاینرد مقارمر

مییابد [ .]1 ،5مقارم

نمایررد [ .]4 ،1در ایر

که در جریان بازیاف

کاه

کاغررا بازیررافتی ،ایفررای نقر

بسیار

پژره  ،اثر مت یرهای پی خیساندن ،pH ،ر اسرتفاده

زیادی دارد .تاکنون ررشهای مختلفری بررای بهبرود

از آنزیم آمیالز بر ریژگیهای مقارمتی کاغا بازیرافتی

خواص مقارمتی کاغاهای بازیافتی (تیمرار الیراف برا

حاصل از بازیاف

کارت های کنگرهای باطله ()OCC

هیدررکسررید سرردیم ،اسررتفاده از نشاسررتۀ کرراتیونی،

بررسی شده اس .

مکانیکی مناس

پاالی

در کاغاهای بستهبندی اهمی

الیاف بازیافتی ،اختالط الیاف بازیافتی با الیاف

بکر ،ر جزءجزءسازی الیاف بازیافتی) مطر شده کره
در ای میان ،استفاده از تیمرار پری خیسراندن الیراف
بهریژه با هیدررکسید سدیم از متدارلتری آنهاسر
[5ر.]9
ترراکنون تحقیقررات زیررادی در زمینررۀ اسررتفاده از
آنزیمها در صنع

بازیاف

کاغا انجام شده اس

[،1

 .]34 ،31 ،32 ،33 ،31 ،4بر اسراس نترایج برخری از
تحقیقات انجامشده ،فنارریهای آنزیمری قادرنرد بره
بهبود ریژگیهای مقارمتی کمک کننرد [ .]1در راقرع،
نظر بر ای اس

که آنزیم آمریالز مریتوانرد نشاسرتۀ
نشاسرتۀ

موجود در کاغاهای بازیافتی ،یعنری چسر

مصرفی در اتصاالت الیرهای یرا نشاسرتۀ موجرود در
آهارزنی سرطحی یرا نشاسرتۀ مصررفی در پایانرۀ ترر
کاغاسازی برای ایجاد مقارم

مواد و روشها
مواد اولیه
ماد ارلیۀ مورد استفاده در ای تحقیق ،مقوای  1الیرۀ
چاپنشد کارخانۀ کارت سازی پرنرد قا مشرهر برود.
ایر مقرروا از الیرههررای مقروای کرافر

الینررر سررفید

2

( 327g/mمحصول کارخانۀ سفید پارس) ،فلوتینگ

2

( 327g/mمحصول چروب ر کاغرا مازنردران ،نروع

چی  ،)Aر مقوای الینر زیری

2

( 341 g/mمحصرول

کارخانۀ چوکا) تشکیل شده برود .الیرههرای مقروا برا
استفاده از چس
چس ر

بررا ترکی ر

نشاسته به هم چسبیدهانرد کره ایر
نشاسررته ،آب ،برروراک ،،ر سررود

ساخته شده اس  .مشخصات آنزیم آلفا آمریالز مرورد
استفاده در ای تحقیق در جدرل  3ارا ه شده اس .

را به قند تبدیل کند ر
جدول  .3مشخصات آنزیم آلفا آمیالز

کد آنزیم

KE 100 – 120.000

میکروارگانیسم تولیدکننده

قارچ Aspergillus niger

مشخصات آنزیم

آلفا آمیالز با میزان فعالیت 120.000 3SKB min

شکل آنزیم

پودر

 SKB min .3واحدی اختصاصی برای میزان فعالیت آنزیم آمیالز و عبارت است از مدت زمان الزم برای دستیابی به یک مقدار اساتاندارد از هیادرولیز
نشاسته.
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تیمررار آنزیم ری بعررد از  41دقیقرره خمیرکاغاسررازی،

آمادهسازی مواد اولیه
برررای آمررادهسررازی مرراد ارلیرره ،از یررک مرحلررۀ
پی خیسراندن ابتردایی  OCCبرا درصرد خشرکی 1
درصد به مدت  1ساع
سطح  pHمختل

به همراه تنظریم  pHدر سره

اسیدی ( ،)pH=5خنثری (،)pH=7

ر قلیرررایی ( ))pH=31اسرررتفاده شرررد .در ادامررره،
پی خیساندن ثانویۀ  OCCدر حمام آب گرم با دمای
 11درجۀ سانتیگراد به مدت  38سراع

ر برا حفر

 pHانجام شد.
 pHارلیۀ خمیرکاغا حدرد  8/1بود که با کمرک
اسید سولفوریک ر هیدررکسرید سردیم (هرر در 1/3
نرمال) تا محدردههای مورد نیراز  pHتنظریم شرد .از
هی گونه اختالط یا نیرری مکرانیکی در طری فراینرد
پی خیساندن استفاده نشد .بعد از مرحلرۀ خیسراندن،
نمونهها با آب مقطرر شسر رشرو داده ر مجردداً بره
درصد خشکی  1درصد رسرانده شرد .بهینرۀ مصررف
آنزیم با استفاده از ررش اصال شد استاندارد T419

 TAPPI om-04معادل  1/4درصرد برر مبنرای رزن
خشک خمیرکاغا مصرفی تعیی شد( .ای اسرتاندارد
به تعیی میزان نشاسته در خمیرکاغا مربروط اسر ).
خمیرکاغاسازی با درصد خشکی  1درصد ر به مدت
 41دقیقه در خمیرکاغاساز انجام گرفر  .خمیرکاغراِ
حاصررل برره در بخ ر

تقسرریم ر قسررم

ارل برررای

تیمارهای بدرن اعمال تیمار آنزیمی انتخاب ر برا آب
مقطر شسته شد .اما برای آمادهسازی نمونههای دارای

نمونهها به مدت  11دقیقه در دمای  51°cبرا مصررف
 1/4درصررد آنررزیم آمرریالز بررر مبنررای رزن خشررک
خمیرکاغا با همزدن مالیرم تیمرار شرد ر در نهایر
برای غیرفعالسازی آنزیم ،دمای کمی بیشرتر از 71°c
برره مرردت ن ریم سرراع

اعمررال ر سررس ،خمیرکاغررا

شسرر رشررو داده شررد .برررای تهیررۀ نمونررۀ شرراهد،
خمیرکاغاسازی بدرن پی خیساندن (در  pHخنثری)
در درصد خشکی  1درصد به مدت  41دقیقه اعمرال
شررد .در نهایرر  ،کاغررا دسرر سرراز بررر اسرراس
استاندارد  TAPPI T205 sp-02ساخته شد.
برای اندازهگیری ریژگیهای مقارمتی کاغا ،ابتدا
نمونههای مورد نیاز هر آزمون طبق آیی نامرۀ شرمار
 T220 sp-01استاندارد  TAPPIتهیه شرد ر سرس،
مقارم

شاخ

در برابر پارهشدن مطرابق آیری نامرۀ

شرمار  ،T414 om-04شراخ
کش

مقارمر

در برابرر

کاغا بر اساس آیری نامرۀ شرمار T494 om-

 ،01شاخ

مقارم

کاغا در برابرر ترکیردن مطرابق

آیی نامۀ  ،T403 om-02مقارمر

بره تاشردن طبرق

آیی نامۀ  ،T220 sp-01ر مقارم

به عبرور هروا برر

اساس آیی نامۀ T536 om-02استانداردهای TAPPI

تعیی شدند .تعداد تکرارها در تمامی تیمارها  1عردد
در نظر گرفته شد .برای انجام کارهای آماری از طرر
کررامالً تصررادفی ر آزمررون فاکتوریررل اسررتفاده شررد ر
مقایسۀ میانگی ها هم با آزمون دانک انجام شد.

خمیرسازی
 40دقیقه ،دما 60 oC

شستشو با آب مقطر

پیش خیساندن
ثانویه

پیش خیساندن
ابتدایی

اعمال آنزیم،
دما ، 50 oC
 30دقیقه

غیرفعال سازی
آنزیم
دما باالی 70 oC

شستشو با آب مقطر

تهیه کاغذ
دست ساز

شکل  .2طرحوارة مراحل انجام کار
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برردان معنرری اس ر

نتایج و بحث

پی خیساندن نتوانسته بر ای مقارم

مقاومت به پارهشدن
شکل  ،1تأثیر تیمارها بر مقارم

به پارهشدن را نشان

ریژگی نشان نداد .شاید برای تحلیل ای پدیده بتروان
به نظریۀ گررهی از محققان استناد کرد که تأثیر محیط

اعمال یا عدم اعمال آنزیم دیده نمیشود .ایر نترایج
منطقی بهنظر میرسرد ،زیررا مقارمر

قلیا در پری خیسراندن را بیشرتر برر الیرهبررداری از

بره پرارهشردن

لیگنی در سطح الیاف ر افرزای

که عمدتاً به طول الیاف رابسته اسر

ر آنزیم هی ت ییری در ای بخ

ترأثیری داشرته

باشد pH .محیط نیز تأثیر آماری معنریداری برر ایر

میدهد .در تمامی تیمارها از نظر آماری تفرارتی بری

ریژگیای اس

کرره توسررعۀ پیونرردی حاصررل از

سطحی میدانند ر افزای

ایجاد نمیکنرد .برا

قابلیر

پیونرددهی

انعطرافپرایری ر توسرعۀ

پیوندی را بسیار کمترر از آن در نظرر مریگیرنرد [.]9

مقایسررۀ نمونررههررای شرراهد (کرره در آنهررا فراینررد

البته ،در شرایط قلیایی نتایج عددی مناس تر بوده که

پی خیساندن صرورت نگرفتره ر  pHمحریط خنثری

عل

اس  ).برا تیمرار پری خیسراندهشرده در  pHخنثری،

آن تأثیر محیط قلیا بر انعطافپرایری ر توسرعۀ

پیوندی اس

مشاهده میشود که پی خیسراندن نیرز ترأثیر آمراری

[.]8 ،7 ،5

معنیداری با عدم پی خیسراندن نداشرته اسر  .ایر
ab

ab

a
ab

ab

a

5

ab

ص

3

ت

b

4

2
ن mNm2/g

1
0
pH =5

ن ز

ز

ن ز

pH =5

ز

pH =7

pH =7

ز

ن ز

pH =10

ن ز

pH =10

ز

شکل  .1تأثیر تیمار پیشخیساندن و آنزیم آلفا آمیالز بر مقاومت به پارهشدن کاغذ

نمیشود .شاید عل

مقاومت به تا خوردن
در شکل  ،4ت ییرات مقارم

به تاخوردن کاغا بررای

تمامی تیمارها ارا ه شده اس  .از نظر عملکرد آنرزیم
مشاهده میشود کره در بری در تیمرار شراهد (عردم
پی خیساندن) ،تیمار آنزیمی تأثیر معنریداری ایجراد
کررررده اسر ر ی در حرررالی کررره در تیمارهرررای برررا
پرری خیسرراندن ،هرری اخرتالف معنرریداری مالحظرره

اصلی ایر نترایج ،انجرام عمرل

شس رشو در خمیرکاغاهای پی خیساندهشده باشد
که مقادیر زیادی از نشاستۀ محلرول در سوسسانسریون
در حی خیساندن را به خارج از الیراف هردای

ر در

نتیجه اثر آنزیم بر راکشیدگی الیاف توسط قندها را برا
کاه

مواجه میکنرد .مقایسرۀ تیمارهرای شراهد برا

تیمارهای بدرن پی خیساندن در محیط خنثری نشران
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از عملکرد مثب

ای تیمار برر ایر ریژگری دارد کره

احتماالً افزای

پیوندپایری ر انعطافپایری الیاف در

مقابل عردم راکشریدگی مناسر

صعودی آن را با افزای

 pHمشاهده کرد .هرچند که

ای ت ییرات از نظر آماری بی حال

اسیدی ر خنثری

ر رجرود دسرتجات

معنیدار نبوده اس  .تأثیر محیط قلیایی بر راکشیدگی

الیاف در تیمار شاهد دلیل اصرلی آن باشرد .در مرورد

هرچه بیشتر الیاف میتواند دلیلی بر ای مشاهده باشد

تأثیر ت ییررات  pHبرر ایر ریژگری مریتروان ررنرد

[.]8 ،7 ،5

شکل  .1تأثیر تیمار پیشخیساندن و آنزیم آلفا آمیالز بر مقاومت در برابر تاخوردن کاغذ

به عبور هوا رابسته به ساختار کاغا اس

مقاومت در برابر عبور هوا

اندازه ،شکل ،ر چگونگی توزیع خلل ر فرج بسرتگی

شکل  5نمایانگر تأثیر همۀ تیمارهای اعمرالشرده برر
ریژگی مقارم

دارد.

کاغا در برابر عبور هواس  .مقارم

4
a
3

ab

ab

ت

bc

bc

bc

c

c

2

عب
0

ز

ز

pH =5

pH =5

pH =7

ن ز

ز

ن ز

pH =7

ز

pH =10
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ن ز
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شکل  .1تأثیر تیمار پیشخیساندن و آنزیم آلفا آمیالز بر میزان مقاومت به عبور هوای کاغذ

ث

1

ن

که به تعداد،
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پی خیساندن مقارم به ترکیدن کاغا بیشتر از حال
پی خیساندهنشده اس ی هرچند فقط در حال بردرن
آنزیم ای تفارت از نظر آمراری معنریدار بروده اسر .
رجود دستجات الیاف برهسرب عردم پری خیسراندن
میتواند دلیلی برای ای امر باشد .از نظر ترأثیر  pHبرر
ای ریژگی مشاهده میشود که بی حال های اسریدی
ر خنثی از نظر آماری تفارتی رجود ندارد ،امرا حالر
قلیایی بیشتری مقادیر را به خود اختصاص داده ر ایر
تأثیر از نظر آماری نیز با حالر هرای خنثری ر اسریدی
تفارت معنیداری دارد .سایر محققان نیز به تأثیر مثبر
قلیا در بهبود ای ریژگی به کمک افرزای راکشریدگی
الیاف ر توسعۀ پیوندی اشراره کرردهانرد [ .]8 ،7 ،5در
ای میان ،گررهی از محققان نیز با تأکید بر تأثیر مثبر
پی خیساندن در محیط قلیا ،ای تأثیر را بیشتر از آنکره
حاصل افزای راکشیدگی بدانند ،بیشتر به اثرر قلیرا در
حاف الیههایی از لیگنی در سطح ر دسترسری بیشرتر
گررههای عاملی بهریژه گرررههرای کربوکسریلی بررای
اتصال ر افزای پیوندهای سرطحی مربروط مریداننرد
[ .]9بهنظرر مریرسرد در ،pH=31آنرزیم ر قلیرا ترأثیر
افزایشی بر هم داشته ر حضرور آنرزیم باعرث تشردید
راکشیدگی بهعل حضور قندها شده ر بیشتری مقدار
مقارم به ترکیدن را در کاغا نتیجه داده اس .

همان طور که نتایج نشان میدهد ،بیشتری مقارم
به عبور هوا در کاغرا پری خیسراندهشرده درpH=31
مشاهده مریشرود .در تمرامی تیمارهرا از نظرر آمراری
تفارتی بی حال با آنزیم با بدرن آنزیم رجرود نردارد.
در مقایسۀ بی تیمارهای شاهد (پی خیساندهنشرده در
محیط خنثی) با تیمارهای پی خیساندهشده در حالر
خنثی ،مشاهده میشود که تفارت آماری رجود نردارد.
در مورد تأثیر ت ییر  pHدیده میشود که ت ییررات pH
از حال خنثری بره اسریدی ر قلیرایی باعرث افرزای
مقارم بهریژه در حال قلیایی شده اس ی هرچند که
از نظر آماری اختالفها معنیدار نیس .

مقاومت به تركیدن
شکل  1تأثیر تیمارهای مختل بر شاخ مقارم بره
ترکیدن کاغا را نشران مریدهرد .از نظرر ترأثیر آنرزیم،
مشاهدات حاکی از تأثیر مثب آنرزیم برر ایر ریژگری
اس  .ای تأثیر در تیمار شاهد ر تیمار با  pHبرابرر 31
از نظررر آمرراری نیررز معنرریدار اسر  .احتمرراالً افررزای
راکشیدگی خمیرکاغرا برر اثرر ترأثیر آنرزیم ر تشرکیل
قندهای بیشتر باعث بررز ای پدیده شده باشرد [.]4 ،1
از نظر مقایسه بی تیمارهای پی خیساندهنشده در pH
خنثی (تیمرار شراهد) برا تیمارهرای خیسراندهشرده در
حالرر خنثرری ،مشرراهده مرریشررود کرره در حالرر
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اس  ،زیرا ای در ریژگی بهطرور ذاتری تحر

مقاومت به كشش
شکل  7ررند مشابه مقارم

به کش

رضعی

را برا مقارمر

ترأثیر

پیونددهی بی الیافاند.

به ترکیدن کاغا نشان میدهد که ای نتیجهای منطقری
25
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شکل  .6تأثیر تیمار پیشخیساندن و آنزیم آلفا آمیالز بر شاخص مقاومت به کشش کاغذ

مقررارمتی کاغررا دسرر سرراز ،نتررایج نشرران داد کرره

نتیجهگیری
نتایج تحقیق نشان داد که در تیمارهای شراهد (بردرن
پی خیساندن) ،استفاده از آنزیم آمیالز باعرث بهبرود
مقارم ها (بهجز مقارم

بره پرارهشردن) مریشرود.

تجزیۀ نشاستۀ موجرود در  OCCر ایجراد قنردها بره
افررزای

راکشرریدگی ر افررزای

مقارمرر هررا منجررر

میشود .پی خیساندن به مدت زمران  24سراع

برر

بهبود ریژگیهای مقارمتی کاغا بازیافتی ماثر اس

ر

احتماالً رجود دسرتجات الیراف در تیمارهرای بردرن
پی خیساندن عل

اصلی بررز چنی نترایجی باشرد.

پی خیساندن در pHهای اسیدی ،خنثی ،ر قلیرایی ر
بهکارگیری آنزیم آلفا آمیالز ایر امکران را برهرجرود
آررد تا تأثیر  pHر آنزیم را بر خواص کاغا ارزیرابی
ر بهتری شرایط را برای بهبرود مقارمر هرای کاغرا
تعیی کنیم .از نظرر خرواص فیزیکری نترایج تحقیرق
نشاندهند کراه
مقارم

تخلخرل کاغرا ر بهبرود ریژگری

به عبور هوای کاغا اسر  .از نظرر خرواص

پی خیساندن در شرایط قلیایی ر تیمار با هیدررکسید
سدیم ،ریژگیهای مقارمتی کاغا را بهبود میبخشرد.
استفاده از آنزیم به همراه تیمار قلیایی به بهبود بیشرتر
مقارم

به ترکیدن ر مقارمر

بره عبرور هروا منجرر

مرریشررود .آمررادهسررازی خمیرکاغررا  OCCبررا تیمررار
هیدررکسررید سرردیم ر کاغاسررازی قلیررایی برره تولیررد
کاغای منجر میشود که مقارم های آن برای تولیرد
محصرروالتی ماننررد الینرهررای بازیررافتی ،کاغرراهای
کنگرررهای ،ر غیررره مقبررول اسرر  .تبرردیل سیسررتم
کاغاسازی به کاغاسازی قلیایی ،مقارم
را افزای

ررقۀ کاغرا

میدهد .احتماالً ایجاد حرداکثر راکشریدگی

الیاف ر افزای

پیوندهای سطحی بهعل

الیهبرداری

از لیگنی رری الیاف به کمرک قلیرا ،عامرل مراثر در
چنی نتایجی اس  .همچنی  ،نتایج آمراری ر عرددی
نشانگر آن بوده که شدت اثر تیمارهای پی خیساندن
ر تیمار قلیایی بر ریژگیهای مقارمتی کاغا بیشرتر از
اثر آنزیم آمیالز بوده اس .
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