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پیش استخراج کاه جو با آب داغ و تاثیر آن بر روی
ویژگیهای خمیرکاغذهای سودا و مونواتانول آمین
 نسیبه محمدی ینقاق؛ دانش آموخته کارشناسی ارشد ،گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ ،دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 سحاب حجازی؛ دانشیار ،گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ ،دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 علی عبدالخانی؛ دانشیار ،گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ ،دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 یحیی همزه؛ استاد ،گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ ،دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج ،ایران

چکیده
در این تحقیق پیش استخراج کاه جو با آب داغ و سپس خمیرکاغذ سازی سودا و مونواتانول آمین مورد مطالعه قرار گرفت.
پیش استخراج با میزان همی سلولزهای استخراج شده  28درصد و بازده پیش استخراج  72/7درصد به عنوان شترای بیینته
انتخاب گردید نتایج خمیرکاغذسازی نشان می دهند که در میان خمیرکاغذهای حاصل از کاه جو شاهد و پتیش استتخراج
شده ،خمیرکاغذ مونواتانول آمین بیشترین بازده را داراس .اف .بازده چشمگیری در خمیرکاغذهای حاصل از کاه جو پتیش
استخراج شده با آب مشاهده می گردد عدد کاپای خمیر کاغذ حاصله از کاه جو پیش استخراج شده در مقایسه بتا کتاه جتو
شاهد تح .شرای مشابه پخ .با فرآیند خمیرکاغذسازی سودا بیشترکاهش می یابد اما این تاثیر با فرآینتد خمیرکاغذستازی
مونواتانول آمین مشاهده نمی شود پیش استخراج کاه جو و سپس خمیرکاغذسازی سودا منجر به خمیرکاغذهائی با شاخص
های کشش ،ترکیدن و پارگی بیشتری در مقایسه با نمونه شاهد می شود در مورد خمیرکاغذ مونواتتانول آمتین بته استت نای
شاخص کشش روند مشابه ای می تواند مشاهده شود درجه روشنی خمیرکاغذهای حاصل از کاه جو پیش استتخراج شتده
کاهش می یابد در حالی که پیش استخراج تأثیر چندانی بر میزان ماتی خمیرکاغذها ندارد
واژگان کلیدی :پیش استخراج آب داغ ،کاه جو ،خمیرکاغذ سودا ،خمیرکاغذ مونواتانول آمین ،ویژگی های مکانیکی ،ویژگی
های نوری
 نویسنده مسئول ،فکس02632249311 :

Email: shedjazi@ut.ac.ir
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متیشتود ،در حتالی کته

مقدمه

خمیرکاغذسازی ،کمتر تخری

اقتصاد کنونی جیان به طتور عمتده بته منتابگ گونتاگون

اک تتتر همتتتیستتتلولزها و لیگنتتتین در متتتایگ پختتت.

انرژی فسیلی از قبیل نف ،.زغتال ستنو و گتاز طبیعتی

خمیرکاغتتذستتازی حتتل متتیشتتوند و بتتا متتایگ پختت.

وابسته است .کته بترای مصتار مختلفتی ماننتد تولیتد

مصر شده در فرآیند بازیابی مواد شیمیایی بترای تولیتد

سوخ ،.الکتریسیته و مواد استتفاده متیشتوند مصتر

انرژی سوزانده میشوند از طر

زیاد منابگ فسیلی به ویژه در شتیرهای بتزر منجتر بته

حاضر با تبدیلشدن به فرآوردههای خمیرکاغذ و کاغتذ

تولید سطوح باالی آلودگی طی چند دهته گذشتته شتده

ارزش تجاری باالتری نسب .بته محصتوالت حاصتل از

اس .و سطح گازهتای گلخانتهای در اتمستفر زمتین بته

فرایندهای زیس.پاالیشی دارا میباشد امتا درمقایسته بتا

صورت شدیدی افزایش یافته اس .که عواقت

آن گتر

سلولز ،همیسلولزها تخری

دیگر ستلولز در حتال

گستتردهتتری داشتته و بته

شدن کره زمین و بروز تغییرات شدید اقلیمی متیباشتد

عل .ارزش گرمایی پتایینتتر (حتدود  18/6مگتا ژول /

از سوی دیگر منابگ انترژی فستیلی جیتان رو بته پایتان

کیلوگر ) نسب .به لیگنتین ( 25مگتا ژول  /کیلتوگر )،

میباشند در این حال ،.جیان به دنبال یافتن راهبردهائی

ستتوزاندن آنهتتا ارزش چنتتدانی نتتدارد لتتذا توجتته بتته

به جی .برون رف .از ایتن معضتتت متیباشتد منتابگ

همتتیستتلولزها جیتت .بیتترهگیتتری در فراینتتدهای

تجدیدپذیر ماننتد بتاد ،آب ،خورشتید و زمتین گرمتائی

زیس.پاالیشی امری منطقی به نظر میرستد بستیاری از

میتوانند در آینده به عنوان منابگ تولیدکننده انترژیهتای

میکروارگانیسم ها قادر به تخمیر قندهای همتیستلولزی

نو ،امنی .انرژی جیان را تامین نمایند اما ایتن منتابگ بته

به فرآوردههایی م ل اتانول زیستتی ،بوتتانول زیستتی یتا

طور حتم قادر به تامین جریان پایدار مواد و ستوخ .در

اسیدالکتیک هستند که متی تواننتد درآمتدهای اقتصتادی

جیتتان بعتتد از نفتت .نیستتتند در ایتتن میتتان استتتفاده از

باالتری از فرآیند سوختن کنونی بدس .بیاورند []3

زیست.تتوده متیتوانتتد بته عنتوان راهکاریجیت .تتتأمین

با ورود یک مرحله پیش تیمار پتیش از بترج پخت.

سوخ ،.مواد شیمیایی و مواد زیستی در جیتان آینتده و

می توان بخشتی از همتی ستلولزها را استتخراج نمتود

در مکانی تح .عنوان پاالیشگاه زیستی باشد [.]1

پیش استخراج با آب داغ قبل از فرآیند خمیرکاغذستازی،

کارخانتتههتتای تولیتتد خمیرکاغتتذ شتیمیایی در واقتتگ
نمونههایی از پاالیشگاههای زیستی شیمیایی/ترموشیمیایی
میباشند که فناوری توسعه یافتهای را در قرن اخیر بترای
جداسازی شیمیایی و تبدیل زیس.توده به فرآوردههتائی
شامل خمیرکاغذ ،مشتقات ستلولزی ،متواد استتخراجی،
لیگنین و همی سلولزها دارا هستند [ ]2در میان ترکیبات
لیگنوستتلولزی ،ستتلولز جیتت .استتتفاده در فراینتتدهای
زیس.پاالیشی ارجحی .کمتری دارد سلولز طی فرآینتد

یک فرآیند دوستدار محی زیس .اس .زیرا از هیچگونته
حتلی جز آب استفاده نمی شود همچنین در مقایسه بتا
دیگر فرآینتدهای پتیش استتخراج م تل پتیش هیتدرولیز
کاتالیز شده با اسید یا قلیا ،پیش استتخراج بتا آب هزینته
کمتری داشته و لذا فرآیندی مطلوب محسوب متیشتود
پتتیش استتتخراج بتتا آب داغ یتک فرآینتتد خودهیتدرولیز
اس .طی این فرآیند حل اجزای استیدی در آب باعت
میشود تا  pHمایگ هیتدرولیز کننتده کتاهش یابتد و بته
طور مؤثری پروتونهای اسیدی را برای کاتالیز استتخراج
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تولیتتد کنتتد در نتیجتته متتیتتتوان مقتتدار بیشتتتری از

خمیرکاغذ با افزایش دمای استخراج و در طی  90دقیقته

همیسلولزها و بخشی از لیگنین را حل نمتود همچنتین

اول افزایش یاف .بعد از  90دقیقه استتخراج ،گرانتروی

افتزایش

خمیر کاغذ با افزایش مدت زمان استخراج کاهش یافت.

در تخلخل سلولز باقیمانده گردد این اثرات ممکن اس.

نسب .آب به چوب تتأثیر انتدکی بتر روی کتل فرآینتد

به تسییل فرآیند خمیرکاغذسازی بعدی منجر شود []4

داش .بتا توجته بته زیست .تبتدیلی همتی ستلولزهای

سلولز کریستالی می تواند کاهش یابد؛ و باعت

لو و همکاران ( )2010در تحقیقتی استتخراج بتا آب

استخراج شده به سوخ .و مواد شیمیایی و خصوصیات

داغ و اثرات آن بر روی خمیرکاغذ سازی سودای خترده

خمیرکاغذهای حاصله ،استخراج آب داغ در  165درجته

چوبیای صنوبر را مورد مطالعه قرار دادند نسب .آب به

سانتی گراد به مدت  90دقیقه با نسب .آب به چتوب : 1

چوب از چیار تا شش تغییر کترده و استتخراج از  15تتا

 5برای خرده چوب های صنوبر ،بیینه می باشد []4

 210دقیقه به طول انجامیده اس .میتزان کتاهش وزنتی

لی و همکتاران ( )2010اثتر استتخراج آب داغ روی

خرده چوبیا  %4/74در دمای  160درجه سانتی گتراد بته

خمیر کاغذسازی قلیتایی باگتار را متورد مطالعته قترار

مدت  15دقیقه با نسب .آب به چوب  4به  1بود و ایتن

دادند استخراج در دمای  160درجه سانتی گراد به مدت

اف .جر با افزایش زمان استخراج و دما افتزایش یافت.

 30دقیقه انجا شد کته  %13/2از جتر باگتار در متایگ

میتتزان کتتاهش جتتر بتته  %21/38در دمتتای  160درجتته

استخراج حل شد باگار تیمار نشده و باگار استخراج

ستتانتی گتتراد بتته متتدت  210دقیقتته رستتید کمتتتر از %6

شده با فرآینتدهای ستودا و ستودا آنتراکینتون در  %17و

لیگنین خرده چوبیای بکر در مایگ پخ .استتخراج حتل

( %15/5با  %0/1انتراکینتون) تزریتق قلیتا پخت .شتدند

شدند غلظتیای زایلوز ،استتیک استید ،فرمیتک استید و

دماهای پخ .به ترتی

 160درجه ستانتی گتراد و 155

فورفورال در مایگ استتخراجی توست  1H NMRانتدازه

درجه سانتی گراد بودند خمیر کاغتذ باگتار استتخراج

گیری شدند که این ترکیبات بتا افتزایش زمتان و دمتای

شده کاپای پایین تر و گرانتروی بتاالتری در مقایسته بتا

استخراج در مایعات هیدرولیزی یاف .می شوند میتزان

خمیر کاغذ باگار تیمار نشده داش .استتخراج آب داغ

فورفورال بعد از  150دقیقه پتس از استتخراج در دمتای

کاهش معنی داری را در مصر مواد شتیمیایی رنگبتری

 160درجه سانتی گراد به شدت افزایش می یابتد خترده

و تشتتکیل متتواد آلتتی کلتتر دار نشتتان داد ویژگتتی هتتای

چوب های باقیمانده در معرض خمیرکاغذ ستازی ستودا

مقاومتی خمیر مانند شاخص کشتش و ترکیتدگی مقتدار

در دمای  150درجه سانتی گراد بته متدت  3ستاع .بتا

کمتری را نشان دادند اما شاخص پارگی ،حجیمی ،متاتی

قلیائی .مؤثر  %20و نسب .مایگ پخ .به چتوب 1 :4/5

و درجه روانی خمیر کاغذ مقتدار بتاالتری را زمتانی کته

قتترار گرفتنتتد در مقایستته بتتا نمونتته شتتاهد ،بتتازده کتتل

استخراج با آب داغ انجا شد ،نشان دادند []5

خمیرکاغذ برای خرده چوب های استخراج شده انتدکی

ژانو و همکاران ( )2011ویژگتی هتای خمیرکاغتذ

کاهش یاف .در حالی کته وازده هتا بته شتدت کتاهش

سازی قلیایی کاه گند که همی سلولزهای آن بتا آب داغ

با افتزایش زمتان

پیش استخراج شده اند مورد بررسی قرار دادنتد فرآینتد

و دمای مرحلته استتخراج کتاهش متی یابتد گرانتروی

استخراج با آب داغ در دماهای مختلف ،زمان واکتنش و

یافتند عدد کاپای خمیرکاغذها متناس
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دیگر شرای انجا گردید کاه های پیش استتخراج شتده

با توجه به اهمی .کاه جتو بته عنتوان یتک پستماند

و شاهد با هیدروکستید ستدیم – آنتراکینتون در شترای

لیگنوسلولزی در جیان و ایران و نظر بته اینکته تتاکنون

مشابه به خمیرکاغذ تبتدیل شتدند نتتایج نشتان داد کته

مطالعه ای پیرامون استخراج همی سلولزهای کاه جتو بتا

بازده ،عدد کاپا و گرانتروی خمیرکاغتذ بته طتور معنتی

آب داغ و سپس ساخ .خمیر کاغذ از آن انجتا نگرفتته

داری تح .تأثیر فرآیند پتیش استتخراج همتی ستلولزها

اس ،.این تحقیق به بررسی تاثیر پیش استخراج بتا آب

قرار گرفتند میزان مصر مواد شتیمیایی کتاه استتخراج

داغ کاه جو بر روی ویژگی های خمیرکاغذستازی ستودا

شده در فرآیند خمیر کاغذسازی پایینتر و زمان پخت .آن

و مونواتانول آمین می پردازد

کوتاهتر می باشتد همچنتین حتداک ر دمتای خمیرکاغتذ
سازی کاهش می یابد این نتایج نشتان متی دهنتد کته

روش پژوهش

پیش استخراج بتا آب داغ قبتل از خمیتر کاغتذ ستازی

مواد

قلیایی قتادر بته کتاهش تخلیته پستاب و نیتاز بته متواد

نمونههای ساقه جو مورد آزمایش از مزارع کرج استان

شیمیایی برای فرآیند خمیرکاغذ سازی می باشد کته ایتن

البرز جمگآوری و جیت .انجتا آزمتایشهتای پتیش

امر می تواند منجر به صرفه جوئی در مصر انترژی و

استخراج و انجا عملیات پخ .به قطعتاتی بته طتول

هزینه کارخانه شود در این تحقیق ،شترای بیینته پتیش

پنج تا هف .سانتیمتر توست دستتگاه بترش تبتدیل و

استخراج با آب داغ دمتای بیشتینه  140درجته ستانتی

برای رسیدن به رطوب .تعتادل در محتی آزمایشتگاه

گراد ،زمان رسیدن به دمای بیشتینه  30دقیقته ،زمتان در

قرار داده شدند نمونهها پتس از رستیدن بته رطوبت.

دمای بیشینه  60دقیقه و نسب .آب به کتاه  10:1بودنتد

تعادل جی .جلوگیری از تبادل رطوبتی و تغییر میزان

شرای بیینه خمیرکاغذ سازی میتزان قلیتای  ،%12دمتای

رطوب .داخل کیسههای پلی اتیلنی بسته بندی شدند

بیشینه پخ 155 .درجه سانتی گتراد ،زمتان رستیدن بته
درجه حرارت پخ 90 .دقیقته و زمتان مانتد در دمتای
بیشینه  60دقیقه بودند []6
اصوال" پسماندهای لیگنوسلولزی کشتاورزی م تل
کاه برنج ،کاه گند  ،ساقه ذرت و باگتار متواد اولیته
مطلوبی برای استفاده در پاالیشگاه های زیستی بتدلیل
دسترر پذیری شان در کتل ستال هستتند همچنتین
فرص .خوبی برای استفاده از کاه جو به عنتوان متاده
اولیه برای تولیتد اتتانول زیستتی در برختی کشتورها
وجود دارد [ ]1بزر ترین کشورهای تولیدکننده جتو
روسیه ،فرانسته و آلمتان هستتند ایتران نیتز در مقتا
چیاردهم جیان قرار دارد []7

تجزیه و تحلیل ترکیبات شیمیایی
تییه آرد کتاه جتو طبتق استتاندارد ٬ T ۲۶۷ om ۸۵
انتدازهگیتری مقتدار خاکستتر براستار دستتورالعمل
شتماره  ٬T ۲۱۱ om ۹۳تعیتین متواد استتخراجی
محلتول در حتتل آلتی طبتق دستتورالعمل om ۹۳

 ، T ۲۰۷تییته آرد عتاری از متواد استتخراجی طبتق
دستورالعمل شماره  T ۲۶۴ om ۹۷و اندازه گیتری
مقدار لیگنتین مطتابق دستتورالعمل شتماره om ۹۷

 T ۲۲۲آیین نامه تاپی 1انجا شدند همچنین اندازه
گیری سلولز طبق روش اسید نیتریک صورت گرف.
1. TAPPI
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پیش استخراج آب داغ

فرآیند خمیرکاغذسازی

آزمایش های پیش استخراج در سیلندرهای دیتو پخت.

پخ.های مقدماتی جی .تعیین شرای بیینته پخت .بتر

(دایجستر) انجا شد نسب .آب به کاه جو در سه ستطح

روی نمونههای شاهد و نمونههای پیش استتخراج شتده

 8:1 ،6:1و  ،10:1زمتتان در ستته ستتطح  60 ،30و 120

با آب داغ با استفاده از فرآیند سودا و مونو اتتانول آمتین

دقیقه به عنوان عوامل متغیر و دمتای  160درجته ستانتی

انجتتا شتتدند و بتتا توجتته بتته نتتتایج حاصتتله ،شتترای

گراد به عنوان عامل ثاب .در نظر گرفته شد آزمتایش هتا

پخ.های بیینه انتخاب گردیدند
شرای منتخ

در سه تکرار صورت گرف..

خمیترکاغذستازی بتر روی نمونته

بعد از تیمار ،متایگ پتیش استتخراجی حتاوی همتی

های شاهد و پیش استخراج شده بکار برده شد بدین

سلولز ،جمگ آوری شده و کاه جو باقیمانده با  600میلتی

ترتی

که دمای  160درجه سانتی گراد و نسب .متایگ

لیتر آب داغ ( 60درجه سانتی گراد) شستشو داده شتده و

پخ .به کاه  4بته  1بترای همته پختیتای خمیرکاغتذ

برای خروج هرچه بیشتر متایگ شستشتو ،کتاه جتو را بتا

ثاب .در نظر گرفته شد فرآینتد مونواتتانول آمتین بتا

دس .فشرده سپس با آب شسته و هتوا خشتک شتدند

شرای تزریق  100درصد مونواتانول آمتین ،زمتان 90

بعد از رسیدن دمای مایگ به دمای محتی  ،بترای رستیدن

دقیقه و فرآیند سودا با قلیتای  18درصتد و زمتان 90

به  pHحدود  2و رسوب لیگنین موجود در آن از استید

دقیقه و قلیای  20درصد و زمتان  45دقیقته بتر روی

سولفوریک استفاده و مخلتو بته متدت یتک شت

در

یخچال نگیداری گردید سپس مقتدار  100میلتیلیتتر از
روی مایگ مزبور برداشته و به نسب .دو بته یتک اتتانول
 %96به آن اضافه و به منظور رسوب همیسلولز به مدت
یک ش

در یخچال نگیداری شد همیستلولز رستوب

کتترده توستت ستتانتریفیوژ ( 3دقیقتته 7000،دور در هتتر
دقیقه) جمگ آوری  ،با اتانول شسته و دوباره ستانتریفیوژ
شد همیسلولز حاصل در دمای  40درجه ستانتی گتراد
درون آون خشک و توزین گردیتد بتازده همتی ستلولز
بازیابی توس رواب زیر تعیین می شود:

نمونه های شاهد و پیش استخراج شده انجا شدند
پاالیش خمیرکاغذها و ساخت کاغذهای دست ساز
عمل پاالیش برروی تیمارهای منتخ

به منظور دستیابی

بتته درجتته روانتتی ( 300 ± 25 ) ml,CSFانجتتا شتتد
ازخمیرکاغذهای پاالیش شده کاغتذهای دست.ستاز 60
گرمی تییه و خواص مکانیکی و نوری آنیا اندازه گیتری
شد کاغذهای دس.ساز بر استار دستتورالعمل شتماره
 T ۲۲۰ sp ۰۶آیین نامه تاپی ساخته و ستپس در دمتای
 23 °Cو رطوبت .نستبی  ٪50بته متدت  24ستاع.
براسار دستورالعمل شماره  T ۲۲۵ sp ۹۵آیتین نامته
تاپی کلیماتیزه شدند
اندازهگیری ویژگی های مکانیکی و نوری ورقههای
دست ساز

بعد از انجا همه تیمارها ،تیمتار بتا شترای بیینته
جی .انجا فرآیندهای پخ .انتخاب گردید

اندازه گیری ویژگی های مقاومتی شتامل شتاخص هتای
کشش ،ترکیتدگی و پتارگی کاغتذهای دست .ستاز بته
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بر استار استتانداردهای om-02 ، ISO 1924-2

متعتتار منتتابگ لیگنوستتلولزی غیرچتتوبی بتتوده و قابتتل

 T403و  T 414 om-98آیین نامته  TAPPIو ویژگتی

مقایستته بتتا صتتنوبر و باگتتار متتی باشتتد میتتزان متتواد

های نوری شتامل روشتنی و متاتی طبتق استتانداردهای

استخراجی محلول در استون کاه جو در حد کاه گنتد و

 ISO 2470و  T 425om-96انجتا گردیتد داده هتای

باگار و بیشتر از سایر منابگ لیگنوسلولزی غیر چتوبی و

گزارش شده برای هر ویژگی میانگین انتدازه گیتری بتر

چوبی می باشد همان گونه که جدول  1نشان می دهتد

روی  3نمونه می باشد.

میزان خاکستر کاه جو برابر با ساقه کلزا و نسب .به منتابگ
چوبی و سایر منابگ لیگنوسلولزی غیر چتوبی بیشتتر متی

نتایج و بحث

باشد خاکستر یکی از عوامل مشکل ساز در فرآینتدهای

اندازه گیری ترکیبات شیمیایی کاه جو

خمیرکاغذ ستازی قلیتائی از پستماندهای لیگنوستلولزی

میزان لیگنتین کتاه جتو  ، %19/8ستلولز  %45/6و میتزان

کشاورزی می باشد که معضتت فراوانتی را در بازیتابی

همی سلولزهای آن  %25/1متی باشتند همجنتین میتزان

مایگ پس از پخ .بته ویتژه در تبخیتر کننتده هتا ،بویتار

مواد استخراجی محلول در حتل آلتی ،آب داغ و مقتدار

بازیابی و سیستم سودسازی ایجاد می نماید و کتارآئی و

 %9 ،%7/53و  %8/4می باشتند میتزان

مولفته هتای اقتصتادی کارخاتته خمیرکاغذستازی را بته

خاکستر به ترتی

همی سلولز های کاه جتو بیشتتر از صتنوبر امتا کمتتر از

شدت تح .تاثیر قرار می دهد

سایر منابگ لیگنوسلولزی ذکرشده در جدول شماره  1می

مرحله پیش استخراج با آب داغ

باشد میزان سلولز کاه جو فقت بیشتتر از مقتدار ستلولز

جدول  2نتایج پیش استخراج با آب داغ از کاه جو را

ساقه سویا و کلزا اس .میزان لیگنتین کتاه جتو در حتد

نشان می دهد

جدول  .1تركیبات شیمیایی سایر منابع چوبی و لیگنوسلولزی غیرچوبی متداول در كاغذسازی
تركیبات

ساقه سویا

سلولز (درصد)
همی سلولزها (درصد)
لیگنین (درصد)
خاکستر (درصد)
مواد استخراجی محلول در استون (درصد)

41
32/09
19
3/05
4/86

[ ]8

كلزا

[]9

كاه گندم

44
26
17/3
8/2
2/5

[]10

كلش برنج

47/5
27
15/3
6
7/8

51/45
31/39
19
17/3
4/2

[]11

باگاس

49/4
27/6
17/8
1/8
8

[]12

صنوبر

52
23
18/1
0/54
2/5

[]13

نوئل

46/9
25/3
27/1
0/36
2/1

جدول  .2تركیب عوامل متغیر ونتایج مرحله پیش استخراج با اب داغ از كاه جو
تیمار

زمان (دقیقه)

نسبت آب به كاه جو

میزان همی سلولزهای خارج شده (درصد)

بازده پیش استخراج (درصد)

لیگنین زدایی (درصد)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

30
30
30
60
60
60
120
120
120

6:1
8:1
10:1
6:1
8:1
10:1
6:1
8:1
10:1

25/7
23/63
27/75
27/6
30/09
31/98
30/06
33/55
32/77

71/56
72/2
72/69
61/13
63/86
65/19
55/66
55/68
56/33

37/67
41/46
57/47
27/12
30/20
36/31
16/16
19/34
16/16
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بازده بعد از پتیش استتخراج یکتی از عوامتل میمتی

شکل  2اثر نسب .آب به کاه جو بتر روی بتازده ،

متوثر متیباشتد٬

خروج همی سلولزها و لیگنتین زدائتی را نشتان متی

چراکیکاه پیش استخراج شده در ادامه به مرحلته پخت.

دهد همانطور که مشاهده می شود با افتزایش نستب.

وارد شده و لذا باید ضمن حصول حتداک ر میتزان همتی

آب به کاه جو میزان بازده و همی ستلولزهای ختارج

ستتلولز خروجتتی از افتت .بتتازده زیتتاد در مرحلتته پتتیش

شده تغییر چندان محسوسی نمی نمایند به طوری کته

استخراج اجتناب شود همچنین میزان همی سلولز هتای

با افزایش نسب .آب به کاه جو از  6به  1به  10بته 1

استخراج شده از خمیرکاغذ نیز می توانتد در مقاومتیتای

میزان بازده حدود  2درصد افزایش متی یابد بته طتور

کاغذ تولیدی از آن مؤثر باشد شکل  1اثر زمان بر روی

همزمان میزان خروج همی سلولزها  3درصد افتزایش

بازده  ،خروج همی سلولزها و لیگنین زدائی را نشان متی

می یابد به عل .وجود محتی آبتی بیشتتر و انحتتل

دهد با افزایش زمان از میزان بتازده کاستته متی شتود بته

بیشتر میزان لیگنین زدائی با افزایش نسب .آب به کتاه

صورتی که با افزایش زمتان از  30دقیقته بته  120دقیقته

جو افزایش نشان می دهد

اس .که در انتخاب پیش تیمار منتخ

بازده از  72/1درصد به  55/9در صد یعنی معتادل 16/2

لی و همکاران ( )2010بیان می دارند کته استتخراج

درصد اف .می نماید و بته طتور همزمتان میتزان همتی

باگار با آب داغ در دمای  160درجته ستانتی گتراد بته

سلولز های خارج شده تقریبتا  6/5درصتد افتزایش متی

مدت  30دقیقه منجر به ختروج  %13/2از جتر باگتار

یابد که با توجه به اف .بازده زیاد افزایش زمان دستتاورد

می شود [ ]5نتایج مطالعته جیتان و همکتاران در ستال

چشم گیری را در اختیار قرار نمی دهد همچنتین شتکل

 2009نشان داد که پیشهیتدرولیز در دمتای  150درجت

 1نشان می دهد که با افزایش زمان میزان لیگنتین زدایتی

سانتیگراد به مدت  1ساع .موج

تولید  160کیلتوگر

کاهش یافته اس .کته ایتن امتر متی توانتد مربتو بته

همیسلولز بر تن باگار و یا به عبارت دیگر ختروج 16

رسوب مجدد لیگنین روی کاه جو باشد

درصد از همی سلولزهای باگار می شود []14

شکل  .1اثر زمان بر میزان بازده  ،همی سلولزها و لیگنین زدایی در مرحله پیش استخراج با آب داغ
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شکل  .2اثر نسبت آب به كاه جو بر میزان بازده ،همی سلولزها و لیگنین زدایی در مرحله پیش استخراج با آب داغ

خمیرکاغذ سازی
بازده
همانطور که در شکل  3مشاهده می شود بازده خمیتر
کاغذ مونواتانول آمین بیشتر از خمیر کاغذ ستودا متی
باشد این امر به عل .گزینش پذیری بیتتر مونواتتانول
امین نسب .به هیدروکسید سدیم و حفظ بیتتر همتی
سلولزها در حین پخ .می باشد حجازی و همکاران
( )2009نیتتز نتتتایج مشتتابیی را در متتورد کتتاه گنتتد
گتتزارش نمودنتتد آنهتتا مقتتدار بتتازده خمیتتر کاغتتذ
مونواتانول آمتین  %100بترای کتاه گنتد را  %54/3و
میتتزان بتتازده خمیتتر کاغتتذ ستتودا را  % 42/6گتتزارش
کردهاند []15
همچنین در شکل  3به وضوح مشتخص است .کته
بازده خمیرکاغذهای حاصله از کاه جتو پتیش استتخراج
شده کمتر از خمیرکاغذهای تییه شده از کاه جتو شتاهد
اس .که این کاهش بازده تقریبتا بتین  10تتا  11درصتد
می باشد در پژوهشتی مشتابه ،لتو و همکتاران ()2010
روی استخراج آب داغ و اثرات آن بتر روی خمیرکاغتذ

سازی سودای خرده چوبیای صتنوبر تحقیتق نمودنتد و
نشان دادند که در مقایسته بتا نمونته شتاهد ،بتازده کتل
خمیرکاغذ برای خرده چوب های استخراج شده انتدکی
کاهش یاف .در حالی کته وازده هتا بته شتدت کتاهش
یافتند [ ]4همچنین در مطالعه جیان و همکاران ()2009
روی اثر پیشهیدرولیز به روش خودهیدرولیزی بر میزان
استخراج همیسلولزهتای باگتار و خمیرستازی-ستودا
آنتراکینون مواد جامد باقیمانده نشان داده شتد کته بتازده
خمیرکاغذ پیش استخراج شده با فرآیند سودا آنتراکینتون
 %4/3کمتر از خمیر باگار استخراج نشده اس]14[ .
منتتدر و همکتتاران ( )2009در یتتک بررستتی بتته
تعیتتین ارزش همتتی ستتلولزها در چتتوب اکتتالیپتور
( )Eucalyptus globulusقبل از فرآیند خمیتر کاغتذ
سازی کراف .با استتفاده از اصتول زیست .پاالیشتگاه
تلفیقی پرداختند این محققین کتاهش کلتی در بتازده
خمیرکاغذ پس از تیمار خرده چوب هتای اکتالیپتور
با آب داغ را  10درصد گزارش کردند []16
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شکل  .3بازده خمیركاغذهای تولیدی از كاه جو پیش استخراج نشده و پیش استخراج شده

عدد کاپا

خمیر کاغذ آسان تر شده و هزینه مواد شتیمیائی مرحلته

آنچنتتان کتته در شتتکل  4دیتتده متتی شتتود فرآینتتد پتتیش

رنگبری کاهش می یابد

استتتخراج اثتتر قابتتل تتتوجیی بتتر روی اعتتداد کاپتتای

حجازی و همکاران ( )2009مقدار عتدد کاپتا خمیتر

خمیرکاغذهای حاصل از فرآیند سودا داشتته و آن را بته

کاغذ مونواتانول آمین  %100بترای کتاه گنتد را  18/7و

میزان  33تا  37درصد کاهش داده است .ولتی در متورد

میزان عدد کاپای خمیر کاغذ سودا را  14/6گزارش کرده

فرآیند مونواتانول آمین فرآیند پیش استتخراج روی کاپتا

انتتد [ ]15لتتو و همکتتاران ( )2010در تحقیقتتی روی

تأثیری نداشته اس .اثر م ب .پیش استتخراج بتا آب داغ

استخراج آب داغ و اثرات آن بر روی خمیرکاغذ ستازی

بر روی عدد کاپای خمیرکاغذ حاصل از پخ .سودا متی

سودای خرده چوبیای صتنوبر اهیتار داشتتند کته عتدد

تواند م ب .ارزیابی شود زیرا با کاهش عدد کاپا رنگبتری

بتا افتزایش زمتان و دمتای

کاپای خمیرکاغذها متناست

مرحله استخراج کاهش می یابد []4

شکل  .4عدد كاپای خمیركاغذهای تهیه شده از كاه جو پیش استخراج نشده و پیش استخراج شده
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خمیر کاغذ به طور چشمگیری اف .می کند زمان بتاالتر

ویژگی های مکانیکی

از  90دقیقتته و دمتتای بتتاالتر  180درجتته ستتانتی گتتراد

شاخص مقاومت به کشش
میمترین عوامل مؤثر بتر شتاخص مقاومت .بته کشتش
اتصاالت بین الیا

و مقاوم .تک تک آنیتا متی باشتد

خمیرکاغذ حاصل از کاه جو شاهد با فرآینتد مونواتتانول
آمین به عل .عدد کاپای پایین تر و لیگنین زدایی بیشتتر
مقدار مقاوم .کشش بتاالتری را در مقایسته بتا خمیتر
کاغذهای سودا به دلیل پیوندیابی بیشتر نشتان متی دهتد
حجازی و همکاران ( )2009میانگین شتاخص مقاومت.
به کشش برای خمیر کاغذ حاصل از فرآیند مونواتتانول
آمین  %100در مورد کاه گند را  62نیوتون متر بتر گتر
گزارش کرده اند [ ]15بتا توجته بته نتتایج ایتن تحقیتق
مقادیر شتاخص مقاومت .بته کشتش بتاالتری در متورد
خمیرکاغذهای حاصل از کاه جو نسب .به کتاه گنتد بتا
فرآیندهای خمیرکاغذسازی مشابه مشاهده می شود
پتتیش استتتخراج آب داغ در خمیرکاغتتذ حاصتتل از
فرآیند مونواتانول آمین اثر کاهنتده در شتاخص مقاومت.
به کشش داشته اس .اما در مورد خمیرکاغذهای حاصتل
از فرآیند سودا نه تنیا اثر کاهنده نداشته حتتی بته مقتادیر
بیشتر از نمونه های شاهد رسیده است .پتس از فرآینتد
پیش استخراج آب داغ ،بیشتتر همتی ستلولزهای کوتتاه
زنجیر ،در مایگ حاصل حتل متی شتوند ،هستتند بنابراین
افزایش نسب .سلولز بلند زنجیر در خمیر کاغذ گرانروی
خمیر کاغذ را افزایش خواهد داد با اف .همی سلولز هتا
به میزان بیشتر گرانروی باالتری اتنظار می رود کته بترای
شرای استخراج متیم مشاهده متی شتود بته هتر حتال
شرای شدیدتر ممکتن است .باعت

تخریت

ستلولز و

افزایش کربوهیدرات کوتاه زنجیر شود با توجه به اینکته
اگر گرانروی خمیر کاغتذ خیلتی پتایین باشتد مقاومت.

استخراج برای پتیش استتخراج بتا آب داغ توصتیه نمتی
شود [ ]4نتتایج تحقیتق جیتان و همکتاران ( )2009در
مورد اثر پتیشهیتدرولیز بته روش خودهیتدرولیزی بتر
میزان استخراج همیستلولزهتای باگتار و خمیرستازی
سودا آنتراکینون مواد جامتد باقیمانتده نیتز نشتان داد کته
خمیر کاغذ تولید شده از باگار استخراج شده مقاومت.
کششی کمتری از خمیر کاغذ شاهد دارد []14
دورت و همکاران ( )2011اثر پیش استخراج بتا آب
داغ را بتتر روی ویژگتتی هتتای الیتتا بدستت .آمتتده از
خمیرکاغذسازی کراف .خرده چوبیتای افترای قنتدی را
مورد بررسی قرار دادنتد افت .معنتی داری در شتاخص
مقاومتیتتای کشتتش و ترکیتتدگی کاغتتذهای دستت .ستتاز
ساخته شده با خمیر کاغتذ هتای پتیش استتخراج شتده
مشاهد شتد کته ممکتن است .بته عنتوان نتیجته ای از
افزایش پیچ ختوردگی و شتاخص خمیتدگی و کتاهش
توانایی پیوندیابی داخلی الیا

باشد []17

شاخص های مقاومت به ترکیدن و مقاومت
به پارگی
شکل  6شاخص های ترکیدگی و پارگی خمیرکاغتذهای
سودا و مونواتانول آمین حاصل از کاه جو شاهد و پتیش
استخراج شده را نشان متی دهتد در متورد خمیتر کاغتذ
های تولیدی از کاه جو پتیش استتخراج نشتده شتاخص
ترکیدن تقریبا مشابه ای به دس .آمده است .امتا از نظتر
شتتاخص پتتارگی بتتین خمیرکاغتتذهای شتتاهد تفتتاوت
مشتتاهده متتی شتتود پیش استتتخراج منجتتر بتته افتتزایش
شاخص ترکیدن و پارگی شده اس .به ویژه این افتزایش
در مورد شاخص پارگی بارز متی باشد شتاخص پتارگی
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عاملی اس .که مقدار آن به طور مستقیم به طتول الیتا
بستگی دارد پیش استخراج باع

حجتتازی و همکتتاران ( )2009میتتانگین شتتاخص

تستییل لیگنتین زدائتی

مقاوم .به ترکیدن را با فرآینتد مونواتتانول آمتین %100

در فرآیند پخ .بعد از آن شتده است .و لیگنتین زدائتی

برای کتاه گنتد  3/7 kpam2/gو شتاخص مقاومت .بته

بیشتر به معنای آزاد شدن الیا سالم تر و با طول بیشتتر

پارگی را  4/4 mN.m2/gگزارش کرده اند [ ]15حیتدری

می باشد خمیرکاغذ سودای  20درصد تولید شده از کتاه

( )1389میتتانگین شتتاخص مقاومتت .بتته ترکیتتدن کاغتتذ

جو پیش استخراج شده بیشترین شاخص های ترکیدن و

حاصل از فرآیند مونواتانول آمین  %100برای کاه بترنج را

پارگی را نشان می دهد

 3/4 kpam2/gو با فرآینتد ستودا  4/4 kpam2/gگتزارش
کرده اس.

شکل  .5شاخص مقاومت به كشش خمیر كاغذ های

حاصل از كاه جو پیش استخراج

نشده و پیش استخراج شده

شکل  .6شاخص مقاومت به تركیدن و پارگی خمیركاغذ های تولیدی از كاه جو پیش استخراج نشده و پیش استخراج شده
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با توجه به نتتایج مشتاهده متی شتود کته مقتادیر

بخشی از همی سلولزها انجا دادند بر خت

باقیمانتده

مقاوم .به ترکیدن کاغذ حاصل از کتاه جتو کمتتر از

پس از هیدرولیز بتا آب داغ ،باقیمانتده پتس ازاستتخراج

کاه گند و کاه برنج با فرآیندهای مشابه می باشد

قلیائی در خمیرکاغذ سازی بعتدی ویژگتی هتای خمیتر

نتتتایج بررستتی لتتی و همکتتاران ( )2010در متتورد
استخراج آب داغ روی خمیرسازی قلیایی باگار مقتادیر
مقاومتت .ترکیتتدگی کمتتتری را نشتتان داد [ ]5دورت و

کاغذ سازی نتایج مطلوب تری را نشان می دهد []19

ویژگی های نوری

همکاران ( )2011اثتر پتیش استتخراج بتا آب داغ را بتر

درجه روشنی و ماتی

روی ویژگی های الیا بدس .آمده از خمیرکاغذستازی

شکل  7نشان می دهد که در میان خمیرکاغذ های شتاهد

کراف .خرده چوبیای افرای قندی را مورد بررستی قترار

کمتتترین میتتزان درجتته روشتتنی مربتتو بتته خمیرکاغتتذ

دادنتتد افتت .معنتتی داری در مقاومتت .بتته ترکیتتدگی

مونواتانول آمین می باشتد کته ایتن امتر در مطابقت .بتا

کاغذهای دس .ساز ساخته شده بتا خمیتر کاغتذ هتای

تحقیق حجازی و همکاران می باشد که ضتمن گتزارش

پیش استخراج شده مشاهد شد که ممکن اس .به عنتوان

درجه روشنی خمیرکاغذ کاه گند با فرآینتد مونواتتانول

نتیجه ای از افزایش پیچ خوردگی و شتاخص خمیتدگی

آمین  %100معادل  15 /5درصد ایزو ،این مقدار را کمتتر

و کاهش توانتایی پیونتدیابی داخلتی الیتا باشتد []17

از درجه روشنی خمیرکاغذهای ستودای تولیتدی از کتاه

جیتان و همکتتاران ( )2009در تحقیقتی بتتا بررستی اثتتر

گند گزارش می نمایند [ ]15انجا پتیش استتخراج بتا

پتتتیشهیتتتدرولیز آب داغ را بتتتر میتتتزان استتتتخراج

آب داغ منجر به اف .درجه روشنی خمیرکاغذ هتا شتده

همیسلولز های باگار و خمیرستازی ستودا آنتراکینتون

اس .به نظر متی رستد کته پتیش استتخراج بتا آب داغ

مواد جامد باقیمانده نتایج نشتان دادنتد کته خمیتر تولیتد

منجر به تشکیل گروه های رنگساز و ساختارهای لیگنین

شده از باگار استخراج شده مقتدار نرمته هتای کمتتری

تخری

شده خارج نشده در خمیرکاغذها شده اس.

دارد و مقاومتت .پتتارگی آن بیشتتتر خمیتتر شتتاهد بتتود

بتا توجته بته شتکل تغییتر چنتدانی در میتزان متتاتی

[ ]14نتتتایج تحقیتتق چنتتو و همکتتارن ( )2010کتته ب ته

خمیرکاغذ های حاصله از کاه جوپیش استخراج نشتده و

بررسی استخراج قلیایی همی ستلولز از ذرت علوفته ای

پیش استخراج شده مشاهده نمتی شتود البتته در متورد

مغززدایی شده و اثرات آن روی خمیرکاغذ سازی ستودا

خمیرکاغذهای شاهد تفاوت در میزان ماتی مشتیود متی

آنتراکینون را پرداختند ،نشان داد کته بیبتود آشتکاری در

باشد که بیشترین درجه ماتی بته خمیرکاغتذ مونواتتانول

مقاوم .به پارگی مشاهده می گتردد [ ]18ال دجتانی و

آمین تعلق دارد و عل .ان را می تتوان بته وجتود همتی

همکاران ( )2010در تحقیقی استخراج آب داغ و قلیتایی

سلولزهای بیشتر در این خمیرکاغذ مربو دانس.

را روی خرده چوب های صنعتی صنوبر برای استتخراج
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شکل  .7درجه روشنی و ماتی خمیركاغذ های تهیه شده از كاه جو پیش استخراج نشده و پیش استخراج شده

نتیجه گیری

انعکار یابد در این تحقیق با کاهش انتدکی در بتازده ،

پیش استخراج با آب داغ به عنوان یک روش دوس .دار

پیش استخراج منجر به بیبود لیگنین زدائی گردید که می

محی زیس .در تطبیق آتی کارخانه هتای خمیتر کاغتذ

تواند تتاثیر میمتی در خت تولیتد خمیرکاغتذ بته ویتژه

با مفیو پاالیشکاه زیستی نقتش میمتی را ایفتا خواهتد

رنگبری ان داشته باشد در متورد خمیرکاغتذ حاصتل از

نمود همچنین به عل .کمبود منابگ لیگنوسلولزی چتوبی

فرآیند سودا شاخص مقاوم .به کشش نته تنیتا کتاهش

استفاده از پسماند های لیگنوسلولزی کشاورزی در آینتده

بلکه به میزان بیشتر از نمونه های شاهد رستید همچنتین

به شدت مطرح خواهد بود در این تحقیق تلفیتق ایتن دو

افزایش چشمگیر در مورد شاخص مقاوم .به پتارگی و

جنبه بسیار بتا اهمیت .در صتنع .خمیرکاغذستازی در

بیبود اندکی در شاخص مقاوم .به ترکیدن در مورد هتر

خصوص کاه جو مورد بررسی واقگ شد شرای منتخت

دو خمیرکاغذ سودا و مونواتانول آمین تولیدی از کاه جو

پیش استخراج با آب داغ با در نظر گرفتن بازده ،نستب.

پیش استخراج شده مشتاهده گردیتد درجته روشتنی در

آب به کاه جو  10به  1و زمتان  30دقیقته انتختاب کته

خمیر کاغذهای تییه شده از کاه جو پیش استخراج شتده

منجر به بازده پس از استتخراج  72/7درصتد گردیتد در

کاهش یاف .فرآیند پتیش استتخراج اثتر قابتل تتوجیی

این شرای میتزان همتی ستلولزهای استتخراج شتده 28

روی ماتی در هر دو فرآینتد خمیتر ستازی نداشت .بتا

درصد تعیین شد پتیش استتخراج بتا آب داغ بته دلیتل

توجه به نتایج به دس .آمده می توان پیش استتخراج بتا

کاه جو و یا به عبارت دیگر با کاهش میتزان

بته کارخانجتات

تغییر ترکی

همی سلولز ها اثرات میمتی بتر روی خمیرکاغذستازی
دارد ای تن تغیی تر ترکی ت

م تی توانتتد در ویژگ تی هتتای

خمیرکاغذ تولیدی و ویژگی های مکتانیکی و نتوری آن

آب داغ را به عنوان یک گزینه مناست

استفاده کننده از منابگ لیگنوسلولزی غیتر چتوبی پیشتنیاد
نمود

1395  پاییز،3  شمارة،69  دورة، مجلة منابع طبیعی ایران،جنگل و فرآوردههای چوب
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