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چکیده
در این تحقیق سینتیک واكنش لیگنینزدایی خمیر كاغذسازي سودا-اكسیژن الیاف كارتن كنگرهاي كهنه با استفاده از  16و 18
درصد هیدروكسید سدیم (مبناي وزن خشک الیاف) ،حرارت در سه سطح  175 ،165 ،145درجة سةایتیگةراد و زمةان در
توالی زمایی  15دقیقهاي بین صفر تا  150دقیقه بررسی شده است .خشکی خمیر كاغذ  10درصد و فشار اكسیژن  6بار ثابت
ایتخاب شد .در حین پخت و در توالیهاي زمایی مورد بررسی ،رویةد كاهشةی عةدد كاپةا بةراي محاسةب سةرعت واكةنش
لیگنینزدایی و ضرایب سینتیک تعیین شد .منحنی كاهش لیگنین داراي دو شیب مجزا بود كه یشاندهندة دو فاز لیگنینزدایی
است .فاز اول ،لیگنینزدایی تودهاي است كه شیب یزولی تندي دارد و فاز دوم كه بةا شةیبی مالیةمتةر اتفةا مةیافتةد ،فةاز
لیگنینزدایی باقیمایده است .شیب منحنی هر فاز ،بهصورت معادل خطی محاسبه شد و پس از حل دو معادل مربوط ،یقطة
تالقی آیها كه یشاندهندة تغییر فاز است مشخص شد .اثر لیگنینزدایی با اكسیژن ،در ابتداي واكنش شدید بود و بةا افةزایش
زمان رو به كاهش گذاشت .یتایج این بررسی یشان داد كه در  45دقیق ابتدایی فرایند ،تأثیر سه عامل مورد بررسةی بةر عةدد
كاپاي خمیر كاغذ در زیادترین حد بود و حداكثر لیگنینزدایی در این محدوده اتفا افتاد.
واژگان کلیدی :سودا -اكسیژن ،سینتیک ،عدد كاپا ،فاز باقیمایده ،فاز تودهاي ،لیگنینزدایی.
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مقدمه

الیاف خمیر كاغذهاي  OCCاروپایی را تشکیل میدهنةد؛

افزایش روزافزون جمعیت و زیةاد شةدن مصةرف مةواد

او همچنین عدد كاپا را حدود  70اعالم كرد [ .]2بیزیةر و

سلولزي بهویژه كاغذ ،ایجاب میكند كه از منابع موجةود

همکاران ( )1993در تحقیقی بر روي یمویةههةاي OCC

به طریقی استفاده شود كه كمترین آسیب به منابع طبیعةی

آمریکاي شمالی ،میزان الیاف سوزییبر را حدود  60تا

و زیستی وارد آید .با اینحةال ،سةانیه حجةم زیةادي از

 80درصد و مقدار الیاف پهنبةر را  20تةا  40درصةد

منابع چوبی (جنگلی و غیرجنگلی) به ایواع كاغذ و مقةوا

گزارش كرده و مقدار عدد كاپاي  OCCآمریکاي شةمالی

با كاربردهاي گویاگون تبدیل میشود .این كاغذهةا پةس

را  80تا  100اعالم كردید [ .]3بررسیها در زمینة تولیةد

از مصرف بهصورت كاغةذ باطلةه درمةیآیةد و بةهدلیةل

خمیةةر كاغةةذ بةةا ارزش افةةزودة زیةةادتر ،اغلةةب دربةةارة

ماهیت ویژة الیاف سةلولزي قابةل بازیافةت و تبةدیل بةه

لیگنینزدایی بوده است.

كاغذ اولیه یا كاغذ ارتقایافتةه اسةت .یکةی از ایةن ایةواع

تحقیقاتی دربارة سینتیک لیگنینزدایةی فراینةدهاي

كاغذ باطله ،كارتن كنگرهاي كهنه و مقواهاي بسةتهبنةدي

تولید خمیر كاغذ با هدف شناخت بهتر عملکرد پخت

باطله است كه در اصطالح به آن  1OCCگفتةه مةیشةود

و تأثیر آیها بر واكنش لیگنینزدایی ایجام گرفته اسةت

كةةه مةةدیریت اسةةتفاده و تبةةدیل ایةةن منبةةع بةةزر بةةه

[ .]6-4در این زمینه علةم سةینتیک بةا بررسةی تةأثیر

محصونتی با ارزش افزودة بیشتر ضروري اسةت .روش

عوامل مختلف مؤثر بةر سةاخت خمیةر كاغةذ و یةوع

مرسوم و متداول بازیافت كارتن كنگةرهاي كهنةه ،تبةدیل

فراوريهةا و كیفیةت كاغةذهاي یاشةی از آن ،شةرایط

آن به كاغةذهاي بسةتهبنةدي قهةوهاي بةدون هةی گویةه

بهین خمیر كاغذسازي را بهدست خواهد داد [.]4

فراوري شیمیایی است .البته در این فرایند بازیافت بةراي

وایولت ( )2003در بررسی سینتیک لیگنةینزدایةی

فراوري شیمیایی مالیم بهمنظور ارتقاي كیفیت الیاف ییةز

شةمال

اكسیژن روي خمیر كاغذ كرافت سةوزییبةر

آمریکا یشان داد كه درج حرارت ،زمان ،میةزان

تالش شده است .بهعالوه تحقیقاتی ییز در زمین فراوري

شر

شیمیایی شدیدتر و پخت سودا یةا كرافةت تولیةد خمیةر

قلیایی بودن و پةیشفةراوري مؤثریةد .ایتخةابگةري

كاغذ قابل ریگبري از كارتن كنگرهاي كهنه ایجام گرفتةه

اكسةیژن در محةةیط قلیةةایی افةةزایش یافةةت ،ولةةی بةةا

است [.]3-1

افزایش دما از  90درجة سةایتیگةراد بةه  120درجة

2

آزادفر و همکاران ( )2011در زمین استفاده از الیةاف

سایتی گراد تغییرات در ایتخابگري اكسةیژن معنةیدار

دست دوم و ارتقاي ویژگیهاي كیفةی خمیركاغةذهةاي

یبود .تخریب و كوتاه شدن زیجیرة سلولز یةا حضةور

بازیافتی  OCCاز فرایند سودا – آیتراكینةون (سةازگار بةا

اكسیژن رابط مستقیم ولی منفی با آن دارد [.]5

محیط زیست) اسةتفاده كردیةد [ .]1دي رو و همکةاران

میرحسینی و همکةاران ( )2008در بررسةی سةینتیک

( )1986در بررسی خمیر كاغذهاي  OCCاروپایی عنوان

لیگنینزدایی فراینةد كرافةت بةر روي سةه گویة چةوبی

كرد كه سوزییبرگان  55درصد و پهنبرگةان  45درصةد

(ممرز ،ایجیلی ،صنوبر) یشان دادید كه افزایش ضةخامت
خردهچوب به افةزایش لیگنةین بةاقیمایةده مةیایجامةد.

1. Old Corrugated Container

2. Selectivity
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درصد لیگنین باقیمایده در یقط ایتقةال از لیگنةینزدایةی

ون هینیةةنگن و ویولةةت ( )2003لیگنةةینزدایةةی

تةودهاي بةه لیگنةینزدایةی بةاقیمایةدة چةوب ممةرز در

اكسیژن بر روي خمیةر كاغةذ كرافةت سةوزیی برگةان

كمترین مقدار آن ایدازه گیري شده است .یتةایج یشةان

مركز كایادا را در چند حالت كلی یشان دادید .در ایةن

داده است كه لیگنینزدایی چوب ممرز بهمراتب آسانتةر

تحقیق یک مرحله لیگنینزدایی با اكسیژن بةه مراحةل

از چوب صنوبر و ایجیلی بوده است [.]6

قبلةةی لیگنةةینزدایةةی افةةزوده شةةد و پةةس از خمیةةر

یامداریان و دهقایی فیروزآبادي ( )2010در بررسی

كاغذسازي ییز یک مرحله لیگنةینزدایةی بةا اكسةیژن

سینتیکی لیگنینزدایی فراینةد سةودا بةر روي پوسةت

اعمال شد .پس از آن یک توالی ریگبري ایجام گرفت.

كنف یشان دادید كه سرعت لیگنةینزدایةی بةا دریظةر

عدد كاپاي خمیر كاغذ از مقدار اولی  40به  25رسةید

گرفتن بازده لیگنین از یک واكنش مرتب یةک تبعیةت

و در اثر افزودن اكسیژن ،به  12/5كاهش یافت و پةس

میكند و با افزایش درج حرارت افزایش مییابةد .در

از مرحل ة ریگبةةري ( )DEOEDبةةه صةةفر رس ةید [.]9

یقاط تالقی ،درصد لیگنةین خمیةر كاغةذ ،بةا افةزایش

دوغان ( ،)2004تجزیهوتحلیل لیگنینزدایی با اكسیژن

درج حرارت پخةت ،كةاهش خواهةد یافةت .ایةریي

خمیر كاغذ كرافت چوبهاي جنگلی جنوب تركیه را

فعالسازي لیگنینزدایةی بةراي فةاز یهةایی در حةدود

بررسی كرد [.]10

 78/09كیلویول بر مول محاسبه شد [.]4
جی ( )2007در بررسةی سةینتیکی لیگنةینزدایةی

بةةا وجةةود مطالعةةات ایجةةامگرفتةةه دربةةارة سةینتیک
واكةةنش لیگنةةینزدایةةی ،هةةی گویةةه بررس ةی در زمین ة

فرایند سودا – اكیسژن بةر روي چةوب كةا جنةوبی

سینتیک لیگنینزدایی الیاف كارتن كنگرهاي كهنه ایجةام

یشان داده است كه با افزایش فشار اكسیژن ،عدد كاپةا

یگرفته است .ازاینرو هدف این تحقیق بهدسةت آوردن

كاهش مییابد .كةاهش عةدد كاپةا در پةنج دقیقة اول

مدلی براي مشخص كردن چگویگی تأثیر عوامةل مةؤثر

واكنش با اكسیژن با سرعت زیادي صةورت گرفةت و

بر واكنش پخت بر لیگنینزدایی و رسةیدن بةه حةداكثر

سپس به صورت مالیم ادامه یافت .او یشان داد كةه در

لیگنینزدایی توسط فراینةد سةودا – اكسةیژن از الیةاف

دیگ پخت ثابت با افزایش زمةان پخةت از  0تةا 180

كارتن كنگرهاي كهنه است .عوامل پخت از جمله زمان،

دقیقه ،عدد كاپةا و ویسةکوزیت ذاتةی و بةازده خمیةر

درج حرارت ،قلیایی و تغییرات عةدد كاپةا یةا لیگنةین

كاغذ لیگنینزداییشده كاهش یافت [.]7

باقیمایةده در خمیةر كاغةذ بةهعنةوان عوامةل مةؤثر در

ون ترن ( ) 2001در بررسی سینتیکی لیگنینزدایی
بةةا فراینةةد كرافةةت – اكسةیژن بةةر روي خمیةةر كاغةةذ
مخلوط پهنبر

یشان داد كةه در حةرارت  95درجة

تعقیب واكنش بررسی شدهاید .پس از آن یةک مةدل و
معادل سینتیکی براي این پختها محاسبه شده است.

سلسةةیوس و فشةةار اكسةةیژن  500كیلوپاسةةکال ،در

مواد و روشها

مرحل اول لیگنینزدایی توسةط اكسةیژن ،پةس از 55

نمونهبرداری و آمادهسازی OCC

دقیقه زمةان پخةت ،درجة بةانتري از لیگنةینزدایةی

در این بررسی بهمنظور جلوگیري از ورود آنیندههةا،

صورت گرفت [.]8

از آخةةال و ضةةایعات چةةا یشةةدة كارخایةةههةةاي
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كارتنسازي استفاده شده است .وجود یشاسةته كةه در

پس از پایان هر پخت محتویةات مخةزن بةر روي

ساخت مقواي كنگرهاي استفاده میشود اجتنابیاپةذیر

غربال با ایدازة سةوراخهةاي  200مةش تخلیةه شةد و

بوده است .عمل پراكنده كةردن كةارتنهةا ( )OCCدر

سپس توسط آب جوش (براي جلةوگیري از كنةدایس

آب توسط همزن آزمایشگاهی و با خشةکی  5درصةد

شدن لیگنین) شست وشو داده شد و آبگیري از خمیةر

ایجام گرفت .سپس محتویات ظةرف همةزن بةر روي

كاغذ ایجام گرفت .خمیر كاغذ به صورت مرطةوب در

غربال با ایدازة سوراخهاي  200مش تخلیه شد و پس

كیسههاي پالستیکی بستهبندي شد و براي جلةوگیري

از آبگیري اولیه ،مادة باقیمایده بر روي غربةال بةا آب

از تخریب در یخچةال یگهةداري شةد تةا در مراحةل

شستشو داده شد؛ بدین طریق سعی شد تا حد امکان

بعدي ،آزمایشها بر روي آیها صورت گیرد.

آنیندهها جدا شوید.

اندازهگیری ویژگیهای خمیر کاغذ

تهیة خمیر کاغذ

پس از شست وشو و آبگیةري از خمیةر كاغةذ ،بةازده

در هر پخت از  100گرم( OCCبر مبناي وزن خشةک

محاسبهشده و عدد كاپاي آن با استفاده از دستورالعمل

اولیه) استفاده شده اسةت كةه بعةد از شسةت وشةو و

شمارة  T236om–06آیینیامةه ایةدازهگیةري TAPPI

آبگیري به دیگ پخت افزوده شةده و سةپس محلةول

شده است [.]11

پخت با قلیاییت  18درصد به آن اضافه شد .محفظة
پخت تحت فشار از فوند ضد زیةگ اسةت و درجة
حرارت توسط دماسنج و ترموستات كنترل مةیشةود.
محفظه حركت دورایی دارد و بدین طریةق محتویةات
آن پیوسته همزده میشود .بهمنظور تزریق اكسیژن بةه

محاسبة ثابتهای سرعت لیگنینزدایی
براي محاسب ثابتهاي سرعت لیگنینزدایی از معادلة
آرینوس (معادل  )1استفاده شد:
()1
در این معادله:

داخل دیگ پخت از یک كپسول اكسیژن تحةت فشةار
استفاده شد كه با اتصةال آن بةه شةیر خروجةی دیةگ
پخت ،عمل تزریق اكسیژن صةورت مةیگیةرد .فشةار
خروجی كپسول اكسةیژن  6بةار در یظةر گرفتةه شةد.

 =Kثابت سرعت لیگنینزدایی؛ =Aضةریب ثابةت؛
 =Eaایریي فعالسازي؛  =Rثابت عمومی گازهةا (JK-
-1

اولیه) 10/1 (L/Wو قلیاییت كةل ) (NaOHبرمبنةاي
وزن خشةک  OCCمعةادل  16و  18درصةد ایتخةاب
شد .درج حرارت پخةت در 165 ،145و  175درجة
سایتی گراد و زمانهاي پخت در ده سطح ،45 ،30 ،15
 135 ،120 ،105 ،90 ،75 ،60و  ،150تنظیم شد.

1

)8/3144 mol؛ و
 =Tدماي مطلق ( )ºKاست.

براي تهی مایع پخت از هیدروكسید سدیم با خلةوص
آزمایشگاهی استفاده شد .یسبت مایع پخةت بةه مةادة

)k=Aexp(- Ea / RT

واكنش لیگنینزدایی تودهاي ،یةک واكةنش مرتبة
یک تلقی میشةود؛ بنةابراین مةیتةوان ثابةت سةرعت
واكنش را با معادل  2محاسبه كرد:
()2

1 L
k  ln 0
t
L

كه در معادل :2
()3

ln[ L]=kt+c
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 =L0درصد لیگنةین اولیةه (براسةاس وزن خشةک

گرفت .از دقیق  60تا  150سرعت كاهش بازده خمیر

خمیر كاغذ)؛  =Lدرصد لیگنین بةاقیمایةده در خمیةر

كاغذ ،شیب كمتري داشت .با افزایش درج حرارت و

كاغذ (براساس وزن خشک خمیةر كاغةذ)؛  =Kثابةت

زمان تخریب لیگنینزدایی ادامه یافةت و پةس از 150

سرعت لیگنینزدایی؛ و  =tزمان (دقیقه) است

دقیقه به حداكثر خود رسید كه در این زمةان كمتةرین

براي محاسب ضریبهاي معادلههاي لیگنینزدایةی
از یرمافزار اكسل  2010كه یک یةرمافةزار اختصاصةی
براي تعیین مدل و معادلةه اسةت اسةتفاده شةد .بةراي

بازده خمیر كاغذ دیده شد .یقط ایتقالی درحدود زمان
 45دقیقه اتفا افتاد.
یتایج لیگنینزدایی با اعمال شرایط مختلف درجة

تعیین رابط بین زمان لیگنینزدایی با مقدار لیگنةین از

حرارت ،زمان و قلیاییت در شکلهاي  3و  4خالصةه

معادل  3استفاده شد و دادهها پردازش شدید [.]12

شده است .یتایج یشان میدهد كه در اثر شدت یةافتن
شرایط لیگنینزدایی ،عدد كاپا كاهش یافتةه اسةت كةه

نتایج و بحث

بةةدیهی اسةةت .همةةانطةةور كةةه از شةةکلهةةاي  3و 4

لیگنینزدایی

مشةةخص اسةةت ،لیگنةةینزدایةةی  OCCدر دو مرحلةةه

در اثةةر شسةةتوشةةو و آمةةادهسةةازي  OCCو حةةذف

اتفا میافتد .ابتدا لیگنینزدایةی سةرعت زیةادي دارد

یاخالصةیهةةا 16 ،درصةةد از وزن اولیة  OCCكاسةةته

كه لیگنینزدایةی در فةاز تةودهاي را یشةان مةیدهةد.

میشود كه این مقدار دورریز ،بهدلیل وجود یشاسته و

همچنین بةا دریظةر گةرفتن زمةان رسةیدن بةه درجة

بعضی از یاخالصیها و حتی یرمههةایی كةه از غربةال

حرارت پخت (مرحل آغشتهسازي) مةیتةوان عنةوان

 200مش عبور میكنند ،است .بازده خمیر كاغذ سةودا

كرد كةه فةاز لیگنةینزدایةی تةودهاي اغلةب در زمةان

اكسیژن از كارتن كنگرهاي كهنه بةین  53/9تةا 58/80

آغشتهسازي اتفا میافتد و پس از آن كاهش لیگنةین

درصد (برمبنةاي وزن خشةک بعةد از شسةت وشةوي

با سرعت كمتري صورت میگیرد كه مربةوط بةه فةاز

الیاف كارتن كنگرهاي كهنه) متغیر بوده اسةت .هةر دو

لیگنینزدایی باقی مایده است.

عامل زمان و قلیاییت بر بازده خمیر كاغذ تأثیر داشت

درجةة حةةرارت بیشةةتر ،تةةأثیر مخةةربتةةري بةةر

و بیشترین میایگین بازده در قلیاییت فعةال  16درصةد

تركیبهاي شیمیایی  OCCدارد و آیها را تحةت تةأثیر

مشاهده شد .یمودارهةاي  1و  2رویةد كاهشةی بةازده

قرار میدهد .در درج حرارت  145درج سلسةیوس

خمیر كاغذ با افزایش زمان پخت و قلیاییةت فعةال را

تخریةب لیگنةةین اتفةةا افتةاد و عةةدد كاپةةا تةةا 12/62

یشان میدهد.

كاهش یافت كه یشاندهندة حةذف لیگنةین اسةت .در

كاهش بازده در قسمت ابتدایی یمودارها بةا شةیب

اثةةر افةةزایش درج ة حةةرارت ،سةةرعت واكةةنشهةةاي

بیشتري اتفا افتاد و پس از حدود  45دقیقه تقریباً بةه

شیمیایی و در یتیجه ،لیگنینزدایةی افةزایش مةییابةد.

حالت ثابت درآمد .از زمان صفر تا  45دقیقه بةهدلیةل

كةةةاهش زیةةةادتر عةةةدد كاپةةةا در مرحلة ة ابتةةةدایی

حضةور قلیةایی و اكسةیژن ،تخریةب لیگنةین و حتةةی

لیگنینزدایی ،در اثر واكنش مستقیم اكسةیژن و فراینةد

كربوهیدراتها با شدت و سةرعت زیةادتري صةورت

لیگنینزدایی با اكسیژن است.
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در بررسی سینتیکی لیگنةینزدایةی توسةط فراینةد

همچنین در  5دقیق اول ،واكنش با اكسیژن زیاد بود و

سودا – اكسیژن بر روي چوب كا جنةوبی و فراینةد

كاهش عدد كاپا با سرعت بیشتري صةورت گرفةت و

كرافت چةوب سةوزییبرگةان یشةان داده شةد كةه بةا

سةةپس بةةهصةةورت مالیةةم ادامةةه یافةةت [.]10 ،9 ،7

افزایش فشةار اكسةیژن ،عةدد كاپةا كةاهش مةییابةد.

شکل  .1تأثیر دو عامل زمان و درجة حرارت واکنش بر بازده خمیر کاغذ (قلیاییت  16درصد)

شکل  .2تأثیر دو عامل زمان و درجة حرارت واکنش بر بازده خمیر کاغذ (قلیاییت  18درصد)

شکل  .3تأثیر دو عامل زمان و درجة حرارت واکنش بر کاهش عدد کاپا (قلیاییت  16درصد)
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شکل  .4تأثیر دو عامل زمان و درجة حرارت واکنش بر کاهش عدد کاپا (قلیاییت  18درصد)

دوغان ( )2004لیگنینزدایی با اكسةیژن خمیةر كاغةذ

كاهش عدد كاپا با دو سرعت متفاوت اتفا افتةاد .در

كرافت چوبهاي جنگلی جنوب تركیه را بررسی كرد و

مرحل ة اول( ،تةةا دقیق ة  )45لیگنةةینزدایةةی بةةا سةةرعت

اظهار داشت كه تجزی كربوهیدرات و لیگنةینزدایةی در

بیشتري ایجام گرفت كه یمایایگر فاز تةودهاي اسةت .اثةر

طول مرحل لیگنینزدایی با اكسةیژن ،بةا افةزایش مقةدار

مستقیم اكسیژن و استفاده از قلیایی ،به افت شةدید عةدد

قلیایی ،فشار اكسیژن و درج حرارت افزایش مییابد .در

كاپا و كاهش لیگنین ایجامید .از این یقطه بةه بعةد ،تغییةر

مرحل پایایی بررسی شبیهسازي لیگنینزدایی بةا اكسةیژن

سرعت رخ میدهد و در اصطالح فاز لیگنینزدایی تغییةر

ایجام گرفت و تأثیر لیگنینزدایی اكسیژن بر كاهش بةازده

میكند و به فاز لیگنینزدایی باقیمایده تبدیل میشود .در

كل یاشی از رآكتورهاي سفیدسازي بررسی شد [.]10

این فاز (از  45تا  150دقیقةه) ،عمةل لیگنةینزدایةی ،بةا

فازهای لیگنینزدایی
لیگنینزدایی در دو فاز و با دو سرعت متفاوت اتفةا
افتاد (شةکل هةاي  3و  .)4در فةاز اول كةه تقریبةاً در
یکسوم اول زمان پختها اتفا افتاد ،لیگنینزدایی بةا
شدت و سرعت بیشتر ایجام گرفت (فاز لیگنینزدایةی
تودهاي) .فاز لیگنینزدایی باقیمایده پس از رسیدن بةه
درج حرارت حداكثر پخت شةروع شةد كةه دوسةوم
زمان فرایند لیگنینزدایی را شةامل مةیشةود .ایحةالل
لیگنین بهصورت آرام و با سرعت كمتةري یسةبت بةه
فاز تودهاي اتفا میافتد .در این مرحله بهدلیةل آیکةه
مقدار زیةادي از لیگنةین در فةاز اول جةدا مةیشةود،
جداسازي لیگنین باقیمایده در خمیر كاغةذ ،دشةوارتر
خواهد بود [.]8 ،7

سرعت كمتري رخ داد .كاهش عدد كاپا در این فةاز ،بةه
گویهاي بود كه در فاز لیگنینزدایی باقیمایده ،عةدد كاپةا
از  24/4به  9/54در پایان زمان پخت رسید.
منحنةی كةةاهش عةةدد كاپةا ،داراي یقطة شکسةةت
(همان یقط تالقةی دو فةاز لیگنةینزدایةی تةودهاي و
باقیمایده) است.
واكنش لیگنینزدایی تودهاي یک واكنش مرتبه یک
تلقی میشود و معادل آن خطی است و از این معادلةه
براي محاسبات سینتیکی استفاده میشود .ضریبهةاي
معادلةةههةةاي لیگنةةینزدایةةی مربةةوط بةةه دو مرحلةة
لیگنینزدایی تودهاي و باقیمایدة خمیر كاغذهاي مورد
آزمایش در هر یک از درج حرارتهةاي 165 ،145و
 175درج سلسیوس و قلیایی  18درصد طبق معادلة
 3محاسبه و در جدول  1خالصه شده است.
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یمودار (معادلههاي فاز تودهاي و فةاز بةاقیمایةده) بةراي

در معادل  3بهجاي ( )L0عدد كاپاي اولیةه قةرار داده

لیگنینزدایی  OCCمحاسبه شده است (جدول .)1

شده )L( ،عدد كاپاي ثایویه و  =tزمان بةر حسةب دقیقةه
است .بر این اساس ،دو معادل خطةی بةهدسةتآمةده در

جدول  .1ضرایب معادلههای خطوط لیگنینزدایی تودهای و باقیمانده برای  OCCطبق معادلة y=kx+t

شرایط پخت
قلیایی ()%
16

18

فاز باقیمانده

فاز تودهای
2

2

درجة حرارت ()ºC

K

( tدقیقه)

R

K

( tدقیقه)

R

145
165
175
145
165
175

-0/635
-0/704
-0/820
-0/5117
-0/6986
-0/7117

61/8
60/8
62
56/824
57/051
58/824

0/93
0/88
0/92
0/95
0/95
0/94

-0/197
-0/177
-0/153
-0/223
-0/159
-0/131

40/1
34/6
31/7
43/105
32/844
28/419

0/96
0/90
0/97
0/97
0/93
0/95

كاهش در اثر افزایش درج حرارت است.

در بخش لیگنینزدایةی تةودهاي ،بةا افةزایش درجة
حةةرارت ضةةریب  Kكةةاهش یافةةت و از  -0/5117در

انرژی فعالسازی

حرارت  145درج سایتیگراد بةه  -0/7117در حةرارت

با استفاده از معادل  4و اطالعات حاصل از پخةتهةا،

 175درج سایتیگراد رسید؛ ولی در بخش لیگنینزدایةی

ایریي فعالسازي در سه سطح درج حةرارت بیشةینه

باقیمایده با افزایش درجة حةرارت ضةریب  Kافةزایش

 165 ،145و  175درج ة سةةایتیگةةراد محاسةةبه شةةده

یافت و از  -0/223در حرارت  145درجة سةایتی گةراد

است.

به  -0/1312در حرارت  175درج سایتیگراد رسید.

t 1 Ea  1
1 
ln 
 
t 2 R T 1 T 2 

()4

مختصات یقاط ایتقال فاز لیگنینزدایی تةودهاي بةه
باقیمایده و همچنین عدد كاپا بةا افةزایش حةرارت از

در معادل 4؛  = t1زمان اولیه (دقیقه) - t2 :زمان ثایویةه

 145درج سةایتی گةراد بةه  175درجة سةایتی گةراد

(دقیقه) - Ea :ایریي فعالسازي -R :ثابت عمومی گازها

كاهش یافت و عدد كاپةا از  30/36بةه  24/76رسةید.

 – T1:8/314درج حرارت اولیةه (درجة كلةوین)-T2 :

همچنین كمترین عدد كاپا در مختصات یقطة ایتقةالی

درج حرارت ثایویه (درج كلوین) است .بةا اسةتفاده از

حرارت 175درج سایتی گراد مشاهده مةیشةود .ایةن

معادل  1یتایج جدول  2بهدست آمده است.

جدول  .2انرژی فعالسازی در درجة حرارتهای بیشینة لیگنینزدایی
درجة حرارت پخت
(درجة حرارت بیشینه) )(ºC

145
165
175

زمان رسیدن به درجة حرارت پخت (دقیقه)

انرژی فعالسازی ()kj/mol

35
40
45

32/505
30/067
28/771

بررسی سینتیک واكنش لیگنینزدایی فرایند خمیر كاغذسازی سودا -اكسیژن الیاف كارتن كنگرهای كهنه

طبق یتایج جةدول  ،2اخةتالف زیةادي در ایةریي

223

دقیقه به فاز باقیمایده ایتقال یافت و عةدد كاپةا در ایةن

فعالسازي واكةنش لیگنةینزدایةی سةودا-اكسةیژن در

یقطةةه معةةادل  25/67در درجةة حةةرارت  165درجةة

درج حرارت بیشین  145تا  175درجة سةایتیگةراد

سلسةةیوس بةةهدسةةت آمةةد .در حةةرارت  175درجةة

مشاهده یمةیشةود و اخةتالفهةا فقةط در حةدود 2

سلسیوس بیشین زمان فاز تودهاي در  52/38دقیقةه رخ

كیلویول بر مول است.

داد و به فاز باقیمایده ایتقال یافت .در ایةن زمةان عةدد
كاپا  21/54است .با افةزایش درجة حةرارت ،افةزایش

نتیجهگیری

سةةرعت واكةةنشهةةا ،و بةةهتبةةع آن افةةزایش سةةرعت

با ایتخاب عوامل پخةت شةامل درجة حةرارت ،مقةدار

لیگنینزدایی مشاهده شد .بهویژه در فةاز لیگنةینزدایةی

قلیایی و زمان پخت ،لیگنینزدایی الیاف كارتن كنگةرهاي

تودهاي ،با افزایش درج حرارت ،شیب منحنی كةاهش

كهنه ایجام گرفت .بعد از هر پخت ،عدد كاپا ایدازهگیةري

و عدد كاپا افزایش یافت.

و ضرایب لیگنینزدایی تودهاي و باقیمایده محاسبه شةد.

اطالعةةات حاصةةل از واكةةنشهةةا یشةةان داد كةةه

با تغییر زمان پخت در  10سةطح  15دقیقةهاي ،تغییةرات

سرعتهاي واكنش در دو سطح حةرارت  165و 175

معنیداري در میزان لیگنینزدایی و عدد كاپا ایجاد شةد و

درج سایتیگراد به یکدیگر یزدیکایةد .بةا توجةه بةه

كاهش عدد كاپا اتفا افتاد ،بةهطةوري كةه عةدد كاپةاي

ضرایب سرعت ،افزایش سرعت لیگنینزدایةی در فةاز

خمیر كاغذ از مقدار اولی  58/66قبةل از لیگنةینزدایةی،

باقیمایده ،بهآرامی صورت می پذیرد و در اثر تغییرات

پس از زمان  150دقیقه 6 ،بار فشار اكسیژن ،قلیاییةت 16

درج حرارت و قلیاییت بهكندي تغییر میكند .در 45

و  18درصد به  12/62كاهش پیدا كرد.

دقیق ابتدایی تمام پختها ،بیشترین ثابتهاي سرعت

در فاز لیگنینزدایةی تةودهاي لیگنةین بةا سةرعت و
شةةدت بیشةةتري یسةةبت بةةه فةةاز دوم (لیگنةةینزدایةةی
باقیمایده) حذف شد .فاز تودهاي در زمةان حةدود 45

لیگنینزدایی فاز تودهاي محاسبه شده است.
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