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چکیده
در این پژوهش تأثیر رنگبری با هیپوکلریت سدیم بهعنوان یکی از مهمترین متغیرهای دستیابی به خمیر آلفاسلولز مطلوب بر
خمیر کاغذ حاصل از لینتر پنبه بررسی شد .بدین منظور خمیر حاصل از لینتر پنبه بهصورت رنگبرینشده از صنایع شییمیایی
پارچین تهیه و با توالی  ،HEAدر pHهای  11 ،9و  13رنگبری شد و سپس بهلحیا ویژیییهیای سیاختاری نظییر مقیدار
آلفاسلولز ،درجۀ پلیمریزاسیون ،یروههیای کربنییل ،ییروههیای کربوکسییل ،میکروکاپیا ،خاکسیتر ،میواد نیامحلوا در اسیید
سولفوریک و درجۀ روشنی ارزیابی یردید .نتایج نشان داد که در  pH=9کمترین مقدار لیگنین و بیشترین مقیدار ییروههیای
کربنیل و کربوکسیل دیده میشود .در این تیمار مقدار آلفاسیلولز کمتیرین و مقیدار میواد نیامحلوا در اسیید سیولفوریک و
خاکستر بیشترین مقدار را داشتند .با افزایش  pHتا  11بیشترین مقدار آلفاسلولز ،کمترین مقدار خاکسیتر ،و بیشیترین درجیۀ
روشنی حاصل شد .در  pH =13لیگنینزدایی به میزان کمتری صورت یرفت و کمترین میزان یروههای کربوکسیل نیز متعلق
به این تیمار بود .با توجه به نتایج حاصل ،بهنظر میرسد که  pH=11را میتوان بهعنیوان یزینیۀ مناسی

بیرای تهییۀ خمییر

آلفاسلولز در صنعت توصیه کرد.
واژگان کلیدی :آلفاسلولز ،رنگبری ،عدد مس ،،لینتر پنبه ،هیپوکلریت سدیم.pH ،
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مقدمه

است .فرایند مذکور تحوالت و پیشیرفتهیای متعیددی

پنبه مهمترین لیف بافتنی طبیعی اسیت کیه بیرای تولیید

داشیته اسییت کییه از آن جملییه مییتییوان بییه فراینییدهای
1

2

لباس ،پوشش و تولییدات صینعتی اسیتفاده مییشیود و

رنگبییری نییوین در دو یییروه  ]4[ TCFو ،]5[ ECF

بهمنظور استفاده از الیاف آن کشت میشیود؛ ولیی

مانند رنگبری با اکسییژن [ ،]6ازن و پراکسیید هییدرو ن

عالوهبر این ،از لینتر آن محصوالت غیذایی نظییر روغین

[ ]7اشاره کرد؛ با وجود این ،هنوز مصیرف کلیر و سیایر

مایع بهدست میآید و نییز در حالجیی و تولیید سیلولز

ترکیبات کلردار در رنگبری ادامه دارد و روشهای نیوین

شیمیایی استفاده میشود [ .]1لینتیر پنبیه حیاوی 80-90

هنوز نتوانستهاند جایگزین روشهیای رنگبیری متیداوا

درصد سلولز است .خالصسازی با استفاده از ترکیبیی از

کنونی شوند.

اغل

جداسازیهای مکانیکی برای حذف ناخالصیهیایی نظییر

هیپوکلریت سدیم یکی از این میواد اسیت کیه در

برگ و نظایر آن ،و نیز تیمیار قلییایی مالییم در دماهیای

ساا  1946برای رنگبری پارچه و خمیر کاغذ حاصیل

زیاد برای خروج پروتئینها ،چربیها ،مومها و در نهایت

از چوب معرفی شد .هیپوکلریت نوعی رنگبیر واقعیی

حذف دیگیر میواد میزاحم بیا فراینید رنگبیری پیگییری

است .این ترکی

ترجیحاً بعضی از یروههای رنگساز

میشود [.]2

لیگنین را از بین میبیرد و در میوارد معیدودی ،بیرای

آلفاسلولز یکی از سه شکل سلولز است که از خمییر

رنگبری خمیر پربازده ،یعنی مواردی که در آنها حفی

پنبییه یییا چییوب حاصییل میییشییود ،بیشییترین درجییۀ

بازده خمیر اهمیت زیادی دارد ،بهکار رفته است .یون

پلیمریزاسیون را دارد و ماده تشکیلدهنیدۀ اصیلی خمییر

هیپوکلریییت ،پییس از یییک واکیینش مقییدماتی سییریع،

کاغییذ و ب یهویییژه خمیییر شیییمیایی حییلشییونده اسییت.

بهشدت بر لیگنین اثر میکند .متأسفانه ،بسته به مییزان

آلفاسلولز ،سلولزی است بسیار خیالصشیده و نیامحلوا

دسترسی به لیگنین ،سلولز نییز تیا حیدی در معیر

که قندها ،پکتین و دیگر مواد محلوا از آن جدا شیدهانید

حملۀ این عامیل رنگبیر واقیع مییشیود [ .]8کیاهش

و بهعنوان سلولز شییمیایی شیناخته مییشیود .از میوارد

ویسکوزیته و آلفاسلولز ،نشاندهنیدۀ رنگبیری بیشیتر

کاربرد آلفاسلولز میتوان به تولید استرهای سلولز از قبیل

است .به طور معموا  ،pHمهم ترین متغیر در رنگبیری

نیترات سلولز ،سولفات سلولز ،استات سلولز ،پروپیونیات

خمیر آلفاسلولز با هیپوکلریت است و با هدف کنتیرا

اسییتات و بییوتیرات اسییتات و اترهییای سییلولز از قبیییل

فرایند ،به طور معموا باالی  10نگه داشیته مییشیود؛

اتیلسلولز ،متیلسلولز ،هیدروکسی اتیلسلولز ،کربوکسیی

زیرا واکنشهای فروپاشی ساختار میادۀ اولییه کیه بیه

متیییلسییلولز و میکروکریسییتاا سییلولز اشییاره کییرد [.]3

کاهش ویسکوزیته منجر مییشیوند ،در pHهیای کیم

بهمنظور دستیابی به آلفاسلولز ،فراوریهای مختلفی بایید

سریعتر انجام می شوند و قابلیت کنتیرا آنهیا کیاهش

روی لینتر خام صورت پذیرد که مهمترین آنهیا پخیت و

مییابد .در  pHزیاد ،سیرعت رنگبیری کنتیراپیذیرتر

رنگبری است .یکیی از قسیمتهیای اصیلی فراینید کیه

میشود [.]8

کنتراکنندۀ ویژییهای خمیر آلفاسیلولز اسیت ،رنگبیری
1. Total Chlorine Free
2. Elemental Chlorine Free
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هايخميرحلشوندۀلينترپنبه

دررنگبريباهيپوکلریتسدیمبرویژگی

اثرpH

ازآنجا که تشکیل یروههای کربونیل در طی رنگبیری
با هیپوکلریت در  pHبیشتر از  ،10کم است و با کیاهش

آلفاسلولز ،درجۀ پلیمریزاسیون و روشنی آن بهترتیی
 98درصد 918 ،و  98درصد بود [.]12

 pHبییه  ،7افییزایش زیییادی مییییابیید ،نییرو و میییزان

هرمان ( ،)1997اکسیداسیون سیلولز حاصیل از لینتیر

کهنهشدیی خمیر بهشیدت بیه  pHمرحلیۀ هیپوکلرییت

پنبه توسط کلیر ،هییدرو ن و پراکسیید هییدرو ن را بیا

وابسته است [.]9

توجه به نقش  pHو طبیعت اکسیدکنندیی ایین میواد در

مهدوی ( ،)2003در تحقیقیی بیر روی لینتیر پنبیۀ

شکلییری یروههای کربوکسیل و کتوسیلولزها بررسیی

خام ،پخت به روش سودا ،لینتر به لیکور بیا نسیبت 1

کرد .با رابطۀ بین یروههیای عیاملی و تخریی

و تثبییت

به  10و حداکثر دمای  120درجۀ سانتیییراد و زمیان

سلولز ،میتوان میزان کهنیهشیدیی 1و رفتیار ایین پلیمیر

ماند  2ساعت در توالی  CECرا انتخاب کرد .در ایین

حین ذخیرهسازی را پیشبینی کرده و ییزارش کیرد کیه

تحقیق مقیادیر آلفاسیلولز  32/95درصید ،بتیا سیلولز

یییروههییای کربنیییل مسییئوا واکیینش پوسییتکنییی 2و

 34/2درصد ،یاما سلولز  34/2درصید ،روشینی 80/8

شکلییری یروههای رنگی زرد در محلواهای قلیایی و

درصد و خاکستر  1171 ppmبهدست آمد [.]10

همچنین بریشت رنگ در اثر کهنهشدن هستند [.]13

بهییین و همکییاران ( )2006قابلیییت تولییید خمیییر

مانیت و نوی ( )1992بامبو را مادۀ خام مناسبی بیرای

حلشدنی (آلفاسلولز) از ساقۀ ذرت را بررسی کردنید.

تولید الیاف رایون دانستند .عدد کاپای خمیر پس از پخت

رنگبری خمیرهای حاصیل طیی تیوالی هیای  HEHو

 ،9/2لیگنین  1/21درصید ،درجیۀ پلیمریزاسییون  815و

 HEHPهمراه با شست وشوی بینمرحلیه ای صیورت

بازده قبیل و پیس از پخیت بیهترتیی

 36/61و 32/44

یرفت .در هر کدام از خمیرهای رنگبریشده ،درصید

درصد بود .رنگبیری بیهصیورت دو تیوالی  CHEHAو

آلفاسیلولز ،لیگنیین ،درجیۀ پلیمریزاسییون و خاکسیتر

 CEHEHAانجام یرفیت .درجیۀ پلیمریزاسییون خمییر

تعیین و بهترین شرایط رنگبری بهلحیا ویژیییهیای

حاصیل از تیوالی پینجمرحلیهای  ،542آلفاسییلولز 94/87

خمیر حلشیدنی رنگبیریشیده بیرای سیاقۀ ذرت در

درصد ،خاکستر  5/17درصد و لیگنیین  0/187درصید و

توالی  HEHPبا مقادیر ( 6درصید)  3/5( ،H1درصید)

درجۀ پلیمریزاسیون خمیر حاصل از تیوالی  6مرحلیهای

 4( ،Eدرصیید)  2( ،H2درصیید)  ،Pبییود کییه درصیید

 ،524آلفاسلولز  96/87درصد ،خاکستر  0/0968درصد و

آلفاسلولز خمیر حاصل  92درصد حاصل شد [.]11

لیگنین  0/175درصد بود [.]14

در تحقیق کو و همکاران ( )2002برای تهیه سلولز

راپسون ( )1977بیان کرد که در طی رنگبیری خمییر

شیمیایی از الیاف سلولزی احیاشده و بررسی خیواص

کاغذ با هیپوکلریت سدیم ،سفیدی قابل قبولی بیهدسیت

آن با استفاده از پوشش اسیدی با فرایند اصیال شیده،

میآید ،ولیی بیر اثیر واکینشهیای اکسایشیی رنگبیری،

از پیش هیدرولیز با محلوا آبی اسیید سیولفوریک ،و

ترکیباتی تشکیل میشیوند کیه پاییداری روشینی خمییر

سپس پخت با محلوا قلییایی سیود  /سیولفید سیدیم

کاغذ را در اثر شرایط محیطی کاهش میدهد [.]15

کمک یرفته شد .رنگبری با محلوا هیپوکلریت سدیم
و شستوشو نیز با اسیتن /آب انجیام یرفیت .مقیدار

1. Aging
2. Peeling
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کارخانییۀ صیینایع شیییمیایی پییارچین ،بییزرگتییرین

تعیین یروههای کربوکسیل موجود در خمیرهیا از روش

تولیدکنندۀ خمیر آلفاسلولز کشور اسیت کیه از لینترهیای

کلمن و همکاران ( )1998استفاده شید [ .]2سیپس طیی

استحصالی از منابع مختلف داخلی و خیارجی بیا فراینید

تیییوالی سیییهمرحلیییهای  ،HEA1رنگبیییری خمیرهیییای

پخت سودا برای تولید این خمیر اسیتفاده مییکنید .ایین

رنگبرینشده صورت یرفت .شایان ذکر است که مرحلیۀ

کارخانه در بخش رنگبیری بیا مشیکالتی از نظیر تنظییم

 Hبا استفاده از مادۀ هیپوکلریت سدیم ،مرحلیۀ اسیتخراج

رنگبری مواجه است ،بهطوری که ییاه بیا

با کمک سود و مرحلۀ  Aبا استفاده از اسیید سیولفوریک

صدمه دیدن لینتر ناشی از نبیود شیرایط بهینیۀ رنگبیری،

 98درصد انجیام یرفیت .بیرای ایین کیار ابتیدا مقیادیر

پارامترهییای کیفییی مطلییوبی بییرای محصییوا مییورد نظییر

مصیرف مییواد یادشییده براسییاس کلییر فعییاا موجییود در

بهدست نمیآید .ازایینرو در تحقییق حاریر بیهمنظیور

محلوا هیپوکلریت سدیم تعییین شیده و سیپس بیه هیر

بهینهسازی عملیات رنگبری در صنایع شیمیایی پیارچین،

مرحله ارافه شیدند .پیس از هیر مرحلیه نییز عملییات

با هدف دستیابی به مقادیر مطلوب آلفاسلولز ،عدد میس،

شستوشو بهنحو مطلوبی صورت پیذیرفت تیا حیداکثر

عدد کاپا ،درجۀ روشنی و  ،...شرایط عملیاتی مالیمتیر و

خییروج مییواد شیییمیایی رنگبییری انجییام ییییرد .سییپس

مصییرف کمتییر مییواد شیییمیایی ،بییه بررسییی اثییر  pHدر

آزمونهیای یادشیده در میورد خمیرهیای رنگبیریشیده

رنگبییری لینتییر فییراوریشییدۀ اسییتفادهشییده در کارخانیۀ

صییورت یرفییت .در اییین زمینییه ،خمیییر رنگبییریشییدۀ

یادشده با هیپوکلریت سدیم پرداخته است.

کارخانه ،نمونۀ شاهد در نظر یرفته شد.

شرایط مناس

مواد و روشها

به منظور اجرای عملییات رنگبیری ،مقیدار الزم از
خمیر براساس وزن خشیک تیوزین و پیس از اعمیاا

لینتر فراوریشدۀ پنبه به صورت رنگبرینشیده از صینایع

محاسبات مقدار کلر فعاا ،مقیدار مناسی

شیمیایی پارچین تهیه شد .شرایط پخت خمیر مورد نظیر

هیپوکلریت داخل کیسه های پلی پروپیلنیی بیه خمییر

در کارخانۀ مذکور بهشر زیر است :قلیاییت  16درصید

ارافه شد و سپس درون حمام آب یرم قرار یرفیت.

در دو مرحلییۀ پخییت  8درصییدی ،L/W =5:1 ،زمییان 4

شرایط عملیات رنگبری در جدوا  1نشیان داده شیده

ساعت و دما  150درجۀ سانتیگراد .پس از شستوشیوی

است.

از محلیوا

خمیر حاصل مشخصات اولیۀ خمیر کاغیذ شیامل مییزان

در این تحقیق بهمنظور مقایسۀ میانگینها از آزمون

آلفاسیلولز ،ویسیکوزیته DP ،و مییواد نیامحلوا در اسییید

دانکیین بییا درصیید اطمینییان  95درصیید اسییتفاده شیید.

سییولفوریک موجییود در خمیرهییا براسییاس اسییتاندارد

همچنین بیرای تجزییهوتحلییل دادههیا و نییز ترسییم

فرانسیوی  ،SNPEدرصید لیگنییین (آزمیون میکروکاپییا)،

نمودارها بهترتی

نرم افزارهای  SPSSو  Excelبهکار

عدد مس (یروههای کربنیل) ،درصید خاکسیتر و درجیۀ

یرفته شد.

روشنی خمیرها براساس اسیتاندارد  TAPPIو بیهترتیی
مطییابق آییییننامییههییای -93 ،T430 cm-99 ،UM246
 T452om-92 ،T211omتعیییین شیید .همچنییین بییرای
1.Hypochlorite Extraction Acid
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اثرpH
جدول  .1شرایط رنگبری با هیپوکلریت سدیم
پارامتر

واحد

H

E

A

درجۀحرارت
درصدموادشيميایی

سانتیگراد
درصد
-

50
1کلرفعال
9-13

60
1
12/32-12/76

50
1/3کلرفعال
0/9-1/2

pH
خشکیخميردرکليۀمراحلرنگبري10:درصد؛زمانتيماردرکليۀمراحلرنگبري60:دقيقه 

نتایج و بحث

لیگنین باقیمانده در خمییر اسیت نییز در ایین pH=9

شییکل  A-1تییأثیر مقییادیر مختلییف  pHرا بییر مقییدار

نسبت به  pH=11بیشتر است .یون هیپوکلرییت ،پیس

آلفاسییلولز و درجییۀ پلیمریزاسیییون نشییان میییدهیید،

از یک واکنش مقدماتی سریع ،بهشدت بر لیگنیین اثیر

بهطوری که افزایش  ،pHتیأثیر معنییداری بیر مقیدار

میکند .متأسفانه ،با توجه به میزان دسترسی به لیگنین،

آلفاسلولز خمیر کاغذ نداشته است .همانطیور کیه در

سلولز نیز تا حدی مورد حملۀ این عامل رنگبیر واقیع

شکل  1مشخص شیده اسیت ،بیا افیزایش  pHتیا 11

میشود [ .]8به همیین دلییل مقیدار آلفاسیلولز در 11

مقدار آلفاسلولز افزایش و پس از آن کاهش میییابید؛

= pHبا وجود دارا بودن کمترین میزان لیگنین نسیبت

هرچند مقدار آلفاسلولز در  pH= 13همچنان بیشتر از

به دیگر شرایط کیاهش بیشیتری داشیته اسیت .نتیایج

 pH=9است .در عینحاا بیشیترین مقیدار آلفاسیلولز

تحقیق حارر نیز نشان میدهد که بیا هیدف کنتیرا و

( 94/99درصد) در  pH= 11بهدسیت آمید .همچنیین

دستیابی بیه آلفاسیلولز بیشیتر در کنیار لیگنیینزداییی

مطابق شیکل  ،5مقیدار عیدد کاپیا کیه معیرف مقیدار

مطلوبتر ،بهتر است کیه  pHبیاالی  9تنظییم شیود.

B

A

شکل  .1تغییرات میزان آلفاسلولز ( )Aو درجۀ پلیمریزاسیون ( )Bدر  pHهای مختلف

از نظییر آمییاری pHهییای مختلییف بییر میییزان درجییۀ

داشیت کییه حضیور یییروههیای کربوکسیییل ،پیونییدهای

بسییپارش خمیییر در سییط  95درصیید اطمینییان تییأثیر

یلیکوزیدی ناپایدار در قلییا را افیزایش مییدهید و ایین

معنیداری داشته اسیت .همیانطیور کیه در شیکل B-1

پیوندها بهراحتیی توسیط قلییا شکسیته شیده و موجی

مشاهده میشود پس از رنگبری بیشترین درجۀ بسیپارش

کاهش ویسیکوزیته مییشیوند [ .]16تطیابق نتیایج ایین

در  )2782/1( ،pH=13اسییت .کارلسییون ( )2005بیییان

تحقیق (شکلهای  2و  )3نیز نشان میدهد کیه در تیمیار
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 pH=9که میزان یروههیای کربنییل بیشیتر بیوده اسیت،

در طی رنگبیری بیا هیپوکلرییت در  pHبیاالی  ،10کیم

کمترین درجۀ بسپارش و ویسکوزیته در خمییر حاصیل

است و با کیاهش  pHبیه  ،7بیه مقیدار زییادی افیزایش

شده است .کاهش مییزان ییروههیای کربنییل در خمییر،

مییابد ،احتماالً نرو و میزان کهنهشدیی خمیر بیهشیدت

درجۀ بسپارش و ویسکوزیته را تا حید زییادی افیزایش

بییه  pHمرحل یۀ هیپوکلریییت وابسییته اسییت [ .]9تعییداد

داده است.

ساختارهای کربنیل و پیوندهای دویانۀ مزدوج در لیگنین

از نظر آماری pHهای مختلف بیر مقیدار عیدد میس

طبیعی کم است ،اما در جریان اکسیداسیون حیین پخیت

خمیرهای رنگبریشده در سط  95درصد اطمینان تیأثیر

و رنگبیییری بیشیییتر مییییشیییوند .ییییون هیپوکلرییییت

معنیداری داشته است .عدد مس در خمیر رنگبرینشیده

اکسیدکنندهای قوی است و حتی پیوندهای کربن-کیربن

بیشترین مقدار ( )0/356را داراست که این مقدار پیس از

را میییشییکند [ .]3همچنییین در  pH=9بیشییترین مقییدار

اعماا توالیهای رنگبیری بیهطیور چشیمگیری کیاهش

یروههای کربوکسییل و کربنییل (شیکل  )2نییز در طیی

مییابد (شیکل  .)A-2افیزایش  pHرنگبیری بیهسیمت

عملیات رنگبیری مشیاهده مییشیود و بیا افیزایش pH

کییاهش عییدد مییس و بییهتبییع آن کییاهش

بییهسییمت قلیییایی ،یییروههییای کربوکسیییل کییاهش

یییروههییای کربنیییل شیید و بهتییرین نتیجییه در pH=11

مییابند(شکل )B-2؛ هرچند در مورد یروههای کربنییل

( )0/01بهدست آمد .ازآنجا که تشکیل یروههای کربنییل

در  pH=11افزایش ناچیزی دیده میشود.

قلیییایی سییب

B

A

شکل  .2تغییرات میزان عدد مس و گروههای کربوکسیل در  pHهای مختلف

از نظر آماری افیزایش  pHبیر مقیدار ییروههیای

از یروههیای اسییدی کربوکسییل اسیت کیه در طیی

کربوکسیییل موجییود در خمیرهییای رنگبییریشییده ،در

عملیات پخت و رنگبری حیل مییشیوند؛ در نتیجیه،

سط  95درصد اطمینان نییز تیأثیر معنییداری داشیته

سفیدی خمیر تیا حید زییادی افیزایش میییابید [.]3

اسییت (شییکل  .)B-2بیشییترین مقییدار یییروههییای

همچنین کارلسون ( )2005بیان داشت که ییروههیای

کربوکسییییل پیییس از عملییییات رنگبیییری درpH=9

کربوکسیل ممکن اسیت در طیی رنگبیری سیلولز بیا

( )0/0457بهدسیت آمید و بیا افیزایش  pHبیهسیمت

عوامل اکسییدکننده تشیکیل شیوند [ .]16ییروههیای

قلیایی میزان آن کاهش یافت .ساختارهای لیگنین غنی

کربوکسیل برخالف کربنیل ،نسبت به شیرایط تجزییۀ
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اثرpH

قلیایی حساسیت زییادی نشیان نمییدهنید ،ولیی بیر

سلولز نیز بیشتر شیده و مقیدار آلفاسیلولز کیاهش یافتیه

پایداری روشنی در خمیر تأثیریذارند .نتایج هم حاکی

است .همچنین براسیاس شیکل  2در  pH=9ییروههیای

از اییین اسییت کییه بنییابر شییکل  7در  pH=11میییزان

کربوکسیل زیادی روی خمیر دیده میشود کیه اخیتالف

یییروههییای کربوکسیییل و همچنییین عییدد مییس کییه

معنیداری با مقدار این ویژیی در  pHهیای بیاالتر دارد.

نشاندهندۀ میزان یروههای کربنیل است ،بیشتر است.

با کنار هم دیدن شکلهای  1و  2میتیوان افیت درصید

از نظر آماری افیزایش  pHبیر مقیدار عیدد کاپیا کیه

آلفاسلولز را به میزان یروههای اسیدی جدیید کیه منشیأ

معرف مقدار لیگنین موجود در خمیر است ،در سط 95

ایجاد یروههای کربوکسیل هسیتند نسیبت داد کیه حیین

درصد اطمینان تأثیر معنیداری داشته اسیت .همیانطیور

واکیینش اکسیداسیییون در رنگبییری اثییر تخریبییی مییواد

کییه در شییکل  A-3مشییخص اسییت ،پییس از رنگبییری،

کربوهیدرات سوق میدهند.

شیمیایی را بهسمت تخری

بیشییترین لیگنییین در  )0/98( pH=11و کمتییرینِ آن در

با توجه به شکل  ،A-3افیزایش حالیت قلییایی از 9

 )0/77( pH=9حاصل شده است .بهطور اییدهآا ،هیدف

= pHتیییا  ، pH=13موجییی

افیییزایش عیییدد کاپیییا

از لیگنینزدایی ،خارج کردن انتخابی لیگنیین ،حیداقل از

(لیگنییینزدایییی کمتییر) شییده اسییت .بییا در نظییر یییرفتن

الیۀ بینسلولی است .اما در عمل نمیتیوان از حملیه بیه

جنبههای کلی رنگبری بیا هیدف رسییدن بیه آلفاسیلولز

پلیییسییاکاریدها جلییوییری کییرد .اییین حملییه سییب

مناس  pH=11 ،هرچند دارای لیگنیین بیشیتری نسیبت

وابسپارش پلیساکاریدها و افت و کاهش مقیدار آنهیا از

به  pH=9است ،بهدلیل مییزان آلفاسیلولز بیشیتر در ایین

جمله سلولز میشود [ .]3شکل  A-1هم نشان مییدهید

تیمار از مطلوبیت بیشتری برخوردار است.

که در  ،pH=9با وجود لیگنینزداییی بیشیتر ،آسیی

بیه

A

B
شکل  .3تغییرات عدد میکروکاپا و خاکستر در  pHهای مختلف

شکل  B-3تأثیر  pHبر درصید خاکسیتر موجیود در

کمتییرین آن در  )0/01( pH=11بییهدسییت آمیید .از نظییر

خمیر را نیز نشان میدهد .قبیل از رنگبیری مقیدار میواد

آماری افزایش  pHبر مقدار خاکسیتر موجیود در خمییر،

معدنی موجود در خمیر  0/41بود .مطابق شکل بیشیترین

در سط  95درصد اطمینان تأثیر معنیداری داشته اسیت.

خاکستر پیس از عملییات رنگبیری در  )0/02( pH=9و

همانطور که شکل مذکور نشان میدهید pH=11 ،دارای
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کمتییرین مقییدار خاکسییتر (معییرف میییزان مییواد معییدنی

حدود  )0/031( 11است .اسید سیولفوریک رقییقشیده

بیاقیمانییده در خمیییر) اسییت و مقییدار خاکسییتر ارتبییا

بهطور مناس  ،سیلولز را بیدون تبیدیل آن بیه زغیاا در

مستقیمی بیا مقیدار آلفاسیلولز موجیود در خمییر نشیان

خود حل میکند ،ولی سیایر میواد فیزیکیی در آن بیاقی

میدهد .مادان و تاندان [ ]17و پراتیوی و همکیاران []18

میماند .هدف از این آزمایش اندازهییری میواد فیزیکیی

نیز مقدار خاکستر را در تحقیقات خود و پس از رسییدن

است که در اسید سولفوریک رقیقشده حیل نمییشیود.

به آلفاسلولز مطلوب ،کم و یاه ناچیز یزارش دادند.

محلوا سلولز بیهدسیتآمیده اییر در آب ریختیه شیود

از نظییر آمییاری pHهییای مختلییف بییر مقییدار مییواد

(بهشرطی که سلولز خالص باشد) مایعی شفاف و بیدون

نییامحلوا موجییود در اسییید سییولفوریک در سییط 95

مواد معلق تولید میکند (اسیتاندارد  .)SNPEنتیایج ایین

درصد اطمینان تأثیر معنیداری داشته اسیت .همیانطیور

تحقیق (شکل  )A-4نیز حاکی از وجود رابطه بیین میواد

که در شیکل  A-4مشیاهده مییشیود پیس از رنگبیری

نامحلوا در اسید سولفوریک با مقیدار آلفاسیلولز اسیت؛

بیشییترین مقییدار مییواد نییامحلوا در  )0/036( pH=9و

بهطوری که با افزایش مقدار آلفاسلولز ،مواد نیامحلوا در

کمترین مقدار آن مربو بیه شیرایطی اسیت کیه  pHدر

اسید سولفوریک کمتر میشود.

B

A

شکل  .4تغییرات مقدار مواد نامحلول در اسید سولفوریک و درجه روشنی خمیرهای آلفاسلولز در pHهای مختلف

شییکل  B-4درجییۀ روشیینی خمیییر آلفاسییلولز در

دارد .کارلسییون ( )2005بیییان داشییت کییه یییروههییای

pHهای مختلف را نییز نشیان مییدهید .از نظیر آمیاری

کربوکسیل ممکن است در طی رنگبری سلولز با عوامیل

افیزایش  pHبیر روشینایی خمییر حاصیل در سییط 95

اکسیییدکننده تشییکیل شییوند [ .]16ایرچییه یییروههییای

درصد اطمینان تأثیر معنییداری داشیته اسیت .همچنیین

کربوکسیل برخالف کربنییل ،بیه شیرایط تجزییۀ قلییایی

مطابق شکل مذکور بیشترین درجیۀ روشینی در pH=11

حساسیت زیادی نشان نمیدهند ،بر پایداری روشینی در

( 99/06درصد) و کمترین درجۀ روشنی پس از رنگبری

خمیییر تأثیریذارنیید .در  pH=13بییا وجییود یییروههییای

و در  89/22( pH=9درصیید) بییهدسییت آمییده اسییت.

کربوکسیل کمتر ( )0/0453نسبت به  pH=11بیا کیاهش

همانطور که در شکل  4بیان شد ،میزان روشینی ارتبیا

میزان روشنی میواجهیم .بیهنظیر مییرسید ایین کیاهش

نزدیکی با میزان یروههایکربوکسیل تولیدشده در خمییر

روشینی در  pH=9را مییتیوان بیه وجیود سیاختارهای
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دویانۀ بیشیتر از جملیه ییروههیای کربنییل ( )0/014در
مقایسه با  )0/01( pH=9نسبت داد.

بوده است ،ولی متناس
در معر

با تخری

لیگنین ،سلولز نییز

حملۀ ییون هیپوکلرییت قیرار میییییرد و

میزان درجیۀ پلیمریزاسییون آن نییز کیاهش میییابید.

نتیجهگیری

همچنین یکی دیگر از ویژییهایی کیه میی توانید در

تحقیق حارر با هدف بهبود ویژییهای خمیر حاصل

کیفیت ظاهری خمیر آلفاسلولز اثرییذار باشید درجیه

از لینتییر پنبییه بییا اسییتفاده از تییوالی  HEAصییورت

روشنی خمیر است که می تواند از یروههیای کربنییل

پذیرفت .بدین منظور با اعمیاا pHهیای مختلیف بیه

و کربوکسیل بیا سیاختار میزدوج ایجادشیده در طیی

عنوان یک متغیر مهیم در فراینید رنگبیری و ارزییابی

عملیات رنگبری نشأت یرفتیه و باعی

زردی خمییر

ویژییهای شیمیایی الیاف پس از رنگبری نتیایج زییر

شوند که از ایین نظیر نییز خمیرهیای تیمیار pH=11

به دست آمد .از آنجائیکیه در تولیید خمییر آلفاسیلولز

دارای کیفیت بهتری بوده اند و میتوانند در تأمین نظر

کلیه مراحل فراوری بهمنظیور خیالص سیازی خمییر

مشتری اثر محسوس خود را نشان دهند .بنیابراین ،بیا

لینتر پنبه از سایر ناخالصیهاسیت لیذا در ارزییابی هیر

توجه به نتایج حاصل ،بهنظر می رسید کیه  pH=11را

مرحله تخلیص ،مالک اصلی میزان آلفا سلولز موجیود

می توان بیهعنیوان یزینیۀ مناسی

بیرای تهییۀ خمییر

در خمیر میباشد .از این منظر نتایج این تحقیق نشیان

آلفاسلولز در کارخانۀ پارچین توصیه کرد.

می دهد که تقریباً در همه ویژییهیای بررسیی شیده،
اثر  pH=11در مقایسه با سایر pHها بیشترین تیأثیر را
بجای یذاشته است .در برخی از ویژییها ،نظیر میزان
عدد میکروکاپا که معرف مقدار لیگنین بیاقیمانیده در
خمیر است ،هر چند دارای مقیادیر کمتیری در pH=9

سپاسگزاری
نویسندیان مقاله از مدیریت کارخانۀ صنایع شییمیایی
پارچین که عالوهبر همکاریهای نزدیک ،منیابع میالی
این تحقیق را تأمین کردند قدردانی میکنند.
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