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اثر پیش استخراج باگاس با روش اسید رقیق بر خمیرکاغذ حاصل از آن

چکیده
پیش استخراج همیسلولزها قبل از فرآيند تهیه خمیركاغذ امکان تولیدد همزمدان
خمیركاغددذ سددلولزم و مددواا شددیمیايی مبتنددی بددر همددیسددلولزها را ار صددنايع
خمیركاغذ امکانپذير میكند .به الیل اثر همدیسدلولزها بدر خدواخ خمیركاغدذ،
پیش استخراج آنها بايد ار شرايط كنترل باشد تدا كمتدريا اثدر طدام لوب را بدر
ويژگیهام خمیركاغذ تولیدم ااشته باشد .ار ايا تحقیق اثرات پدیش اسدتخراج
همیسلولزهام باگاس ار شرايط اسید رقیق بر خمیرسازم و خدواخ خمیركاغدذ
سواام باگاس بررسی شدهاست .پیش استخراج همیسدلولزها بدا روه هیددرولیز
اسیدم با اسید سولفوريک رقیق با غلظت  1و  2و  4ارصد ،طسبت مايع به جامدد
 ،5امام  121و  141و  161ارجه سلسیوس به مدت  5و  11و  15اقیقه اطجدا
شد .تهیه خمیركاغذ از باگاس پیشاستخراج شدده ار شدرايط منتخد و باگداس
تیمار طشده ار سه قلیائیت  14 ،11و  11ارصدد قلیائیدت فلدال بده روه سدواا
اطجا شد و خمیركاغذهام منتخ با روه  ECFرطگبرم شدطد .طتداي طشدان ااا
كده پدیشاسدتخراج بددا روه اسدید رقیددق بدا غلظددت  %1ار امدام  121ارجدده
سلسیوس به مدت  5و  15اقیقه شدرايط مناسد تدرم را از طظدر بدازاه و مقددار
كربوهیدراتهام باقیماطده ار باگاس به است میاهدد .طتداي تهیده خمیركاغدذ
سواا طیز طشان ااا كه قلیائیت  %11ار امام  165ارجه سلسیوس به مدت يدک
ساعت شرايط مناسبی برام تهیه خمیركاغذ قابل رطگبدرم از باگداس پدیشتیمدار
شده و پیشاستخراج طشده است .بهعالوه ،بازاه پد از غربدال ،بدازاه رطگبدرم و
مقاومت كششی و تركیدگی كاغذهام حاصل از باگاس پیشتیمار شده بده مقددار
قابلتوجهی كمتر از باگاس پیشاستخراج شده بوا كده علدت آن را مدیتدوان بده
حذف مقدار قابلتوجهی از همیسلولزها ار جريان پیشاستخراج طسبت ااا.
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واژگان کلیدی :باگاس ،هیدرولیز اسدیدم ،همدیسدلولزها ،پدیشاسدتخراج،
خمیركاغذ سواا

مقدمه
فرآيند هام تبديل زيسدتتدواه بدرام تولیدد سدوخت،
اطرژم و مواا شیمیايی را زيست پااليش و محدل اطجدا آن

را زيستپااليشگاه 1مدیطامندد .پدااليش زيسدتی مدیتواطدد
بهعنوان بخشی از فرآيند تولید خمیركاغذ محسدوب شدوا.
بدياصورت كه صنايع تولیدكننده خمیركاغذ شیمیايی ،بدا
Biorefinery

1
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اسددتخراج همددیسددلولزها قبددل از فرآينددد خمیرسددازم و
فراوره آنها برام تولید سوخت و مواا شدیمیايی موجد
افزايش سوااهی خوا خواهند شد [ .]1با توجه بده طقدش
همی سلولزها ار خمیرسازم و خواخ كاغذ ،استخراج آنها
از مدواا اولیده لیگنوسدلولزم و كداربرا آنهدا بدرام تولیدد
محصوالت جاطبی ،تأثیرات زياام بر تما جنبههام صنلت
خمیددر و كاغددذ مدداال خددواخ مددواا اولیدده از طظددر تولیددد
خمیركاغذسازم ،خواخ كاغذ تولیدم ،خدواخ كاغدذهام
بازيافتی ،ويژگی آب و پسداب و چرخده آب ار كاغذسدازم
خواهدددد ااشدددت [ 1و  Towers .]2و همکددداران ()2111
ملتقدطد كه صنايع خمیر و كاغذ زيرسداختهدام اساسدی
برام ايجاا ارزه افزواه بیشتر و تولید محصوالت متنوعتر
از منابع جنگلی را اارطد ،ولی برام رسیدن بده ايدا هددف
بايد به سواالت زياام ازجمله شرايط بهینه پیشاسدتخراج
و اثرات آن بر خواخ خمیركاغذ تولیدم پاسخ اااه شوا و
ار ايا راستا تحقیقات بیشتر و جامعتدرم الز اسدت [.]3
ار تحقیقددی كدده  Chiratو همکدداران ( )2111ار زمیندده
بهینهسازم فرآيند استخراج همیسلولزهام سدوزطیبرگدان
با هیدرولیز اسدیدم قبدل از فرآيندد پخدت كرافدت اطجدا
اااطد ،طتیجه گرفتند كه فرآيند هیدرولیز اسیدم منجر بده
تجزيه همی سلولزهام سوزطی برگان به موطومرهدام قنددم
میشوا كه می تواطند مستقیما وارا فرايند تخمیدر شدده و
به اتاطول تبدديل شدوطد [ .]4ار همدیا راسدتا ،ار تحقیدق
ايگرم تولید همزمان خمیركاغذ و سورفکتاطتهام الکیدل
پلی زيلوسید از اكالیپتوس بررسی شده است .ايدا م اللده
طشان ااا كه خراه چوبهام پیشاستخراج شده بده روه
خواهیدرولیز سريع تر و با قلیائیت كمترم به خمیركاغذم
تبديل میشوطد و هماطندد خمیركاغدذ تولیدشدده از خدراه
چوبهام تیمار طشده قابلیدت رطد بدرم خدوبی ار تدوالی
رط برم  OD(EP)Dاارطد .همچنیا آنها اعال كراطد كه
خارجسازم تما يا بخشی از لیگنیا حدلشدده ار فرآيندد
پیش استخراج ،برام تولید سورفکتاطت از موطومرهام قندم
حاصل از همی سلولزهام استخراجشده ضرورم اسدت [.]5
پیشاستخراج همی سلولزهام كاه گندد بدهمنظدور تولیدد
همزمان خمیركاغدذ و مدواا شدیمیايی بدا فرآيندد آب اا
طشان اااه است كه كاه پیشاسدتخراج شدده بدا فداكتور H
كمتدرم بدده خمیركاغدذ بددا عددا كاپددام مشدخل تبددديل
می شوا و خدواخ مقداومتی خمیركاغدذ (بدهجدز مقاومدت
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پارگی) حاصل از كداه پدیش اسدتخراج شدده و خمیركاغدذ
حاصل از كاه تیمار طشده قابل مقايسه اسدت [Mendes .]6
و همکددداران ( )2111بدددهمنظدددور اسدددتخراج بخشدددی از
همیسلولزهام چوب اكالیپتوس گلوبولوس 1قبل از مرحله
پخددت كرافددت از تیمددار پددیشهیدددرولیز بدده او روه
خواهیدرولیز و هیدرولیز اسیدم استفااه كراطد .سدپ از
منوساكاريد زايلوز استخراجشده جهت تولید اتاطول استفااه
شد .آنها با بررسی تأثیر هر او روه پدیش هیددرولیز بدر
روم فرآيند پخت كرافت و كیفیت خمیر حاصدل بده ايدا
طتیجه رسیدطد كه بدازاه كدل تهیده خمیركاغدذ حاصدل از
خراهچوب هام پیش استخراج شده به روه خواهیددرولیز
 11ارصد و روه هیددرولیز اسدیدم  15ارصدد كمتدر از
بازاه كل تهیه خمیركاغذ از خراه چوبهام پیشاستخراج
طشده بوا .ارحالیكه سرعت لیگنیازاايی خراهچوبهدام
پیش هیددرولیز شدده ار هدر او روه افدزايشيافتده و ار
مقايسه با خمیر شاهد ،فداكتور  Hبدرام رسدیدن بده عددا
كاپام ملیا كاهش يافتهاست .بهعالوه گراطروم خمیركاغذ
حاصل از روه خوا هیدرولیز بهبوا پیدا كرا [.]1
ار تحقیددق ايگددرم  Al-Dajaniو همکدداران ()2111
پیشاستخراج همیسلولزهام چوب را ار شدرايط اسدیدم و
خواهیدرولیز بررسی كراطد و بهتريا شرايط اسدتخراج كده
موج كمتريا مواا مزاحم تخمیر میشوا را تلییا كراطدد.
طتاي طشان ااا كه استفااه از اسید سولفوريک عامل مهمدی
ار تبديل زايلوز به فورفدورال اسدت .ار ااامده ايدا تحقیدق
خمیرسازم كرافت از مواا جامد باقیماطده اطجا شدده اسدت
[ .]8همچنیا طبدق بررسدیهدام  Lavarackaو همکداران
( )2112ار هیدرولیز اسیدم ،افزايش اما اليههدام محداف
لیگنیا اطراف الیاف همدیسدلولز را طدر مدیكندد و سدب
میشوا كه اسید همیسلولزها را به شکل پلدیسداكاريدها و
منوساكاريدها (عمدتا زايلوز و آرابینوز) هیدرولیز طمايدد [.]1
بنددابرايا ،بددرام تولیددد همزمددان خمیركاغددذ و سدداير مددواا
شیمیايی از مواا باگاس ،بايد ابتدا همیسلولزهام باگداس ار
شرايط كنترل شده از ساير تركیبات باگاس جدا شوطد و تواه
باقیماطده كه عمدتا شامل سلولز و لیگنیا است برام تولیدد
خمیركاغذ استفااه گراا .به الیل طقشی كده همدیسدلولزها
ار خواخ خمیركاغدذ و مقاومدتهدام آن اارطدد ،اسدتخراج
آنها سب كاهش مقاومتهام كاغذ میشدوا .ار م اللدات
Eucalyptus globulus
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قبلی ،عمدتا سلی بر ايا بواهاست كه تما يا مقددار زيداام
از همیسلولزهام مواا لیگنوسلولزم اسدتخراج شدوا و تبلدا
تواه لیگنوسلولزم باقی ماطده اارام خواخ طام لوبی از طظدر
كاغذسددازم بددوا .ايددا امکددان وجددوا اارا كدده اسددتخراج
همی سلولزها اارام يک حد بهینه باشد ،طورم كه استخراج
جزئی آنها سب تخري خواخ خمیركاغذ طشدوا .لدذا ،ار
ايا تحقیدق تدأثیرات اسدتخراج بخشدی از همدیسدلولزهام
باگاس بر خدواخ خمیرسدازم از باگداس بدهعندوان يکدی از
مهمتريا منابع لیگنوسلولزم ايران پرااخته میشوا .ار ايدا
راستا فرض بر ايا اسدت كده جددا كدران همدیسدلولزها از
باگداس ار شدرايط و بده مقددار م لدوب ،اثدرات مابتدی بدر
خمیرسدازم ،رطد بدرم و ويژگدیهدام خمیركاغذسددازم از
باگاس اارا و باعث كاهش بازاه و خواخ خمیركاغذ طهدايی
تولیدشده طمیگراا.

مواد و روشها
باگاس استفااهشده ار ايدا تحقیدق از باگداس من قده
خوزستان و با همکارم كارخاطه كاغذسازم پارس تهیه شد
و بدده كمددک غربددال م ددزههددا و طاخالصددیهددام آن (ماطنددد
سن ريزه و )...جدا و سدپ بدهمنظدور خشدک شددن ار
محوطدده آزمايشددگاه پهددا شددد و بلددد از يکنواخددتسددازم
رطوبت برام جلوگیرم از ت ییرات رطوبتی ار كیسدههدام
پالستیکی بستهبندم شدطد.
هیدرولیز اسیدی
فرآيند پیشاستخراج باگاس با توجه به شرايط منددرج
ار جدول  1و با اسدتفااه از اايجسدتر گدر شدوطده تهیده
خمیركاغذ ار روغا اطجا شد .هماطند فرآيندد پخدت ،هدر
يک از عوامل مت یدر ماطندد امدا و مددتزمدان ،بدر طتیجده
واكنش هیدرولیز مؤثر است .هماطندد فرآيندد پخدت كده از
فاكتور  Hبرام بررسی اثر اما و زمان پخت بر فرآيند تهیده
خمیركاغذ استفااه میشوا ،ار فرآيند پیشهیددرولیز طیدز
برام بررسی اثر همه مت یرها (اما ،زمان و  pHمحیط) بدر
طتاي هیدرولیز ،از ملیارم بده طدا فداكتور شددت واكدنش
استفااه می شوا .ار ايا تحقیق از فداكتور شددت واكدنش
تركیبی 1كه پارامترهام اما ،زمان و  pHمحیط را بدهطدور
همزمان ار طظر میگیرا ،استفااه شدد (ملاالده  )1كده ار
Combined severity factor
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آن اثر  pHبا توجه بده غلظدت اسدید ار محدیط محاسدبه
میشوا [ .]11ار ايا فرمول  tمدتزمان تیمار (اقیقه)T ،
امام واكنش (ارجه سلسیوس) و  14/15پارامترم تجربی
مرتبط با اطرژم فلالسازم و امام واكنش است.
ملااله -1

 T  100  
Combined Severity Factor  Log 10  t  exp 
  pH
 14.75  


(شدت واكنش)
جدول  -1شرایط پیش استخراج همی سلولزها از باگاس
شرايط استخراج

هیدرولیز اسیدم

محلول استفااهشده

H2SO4

اما (ارجه سلسیوس)

 141 ،121و 161

زمان (اقیقه)

 11 ،5و 15

غلظت وزطی اسید استفااهشده

 2 ،1و 4

تعیین مقدار هولوسلولز
ار ايا روه ابتدا  2/5گر باگاس آسیاب شده با اطددازه
ذرات بیا غربال با مش  41-61به همراه  81میلدیلیتدر آب
مق ر اا و  1/5میلی لیتر اسدید اسدتیک و  1گدر كلريدت
سديم ( 81ارصد) ار يک ظرف  251میلیلیترم قدرار اااه
شددد و ظددرف را ار حمددا بددا-مددارم بددا امددام  11ارجدده
سلسددیوس قددرار اااه شددد .سددپ هددر يددک سدداعت1/5 ،
میلیلیتر اسید استیک و  1گر كلريدت سدديم بده مخلدو
اضافه شد .ايا كار  6تا  8ساعت ااامه يافت .ار پايان پ از
يک شباطهروز طموطهها با آب مق ر شستشو اااه شدد و پد
از خشک شدن ار اتو (امام  61ارجه سلسیوس) وزن مواا
فیبرم باقیماطده تلییا و ارصد هولوسلولز محاسبه شد.
تولید خمیرکاغذ شیمیایی سودا
جهت تهیه خمیر از روه سواا با شرايط قلیائیت فلال
 14 ،11و  11ارصد بر مبنام وزن خشک باگاس ،به مدت
 61اقیقه و امام  165oCاستفااه شد و پ از شستشوم
خمیددر ،بددازاه پ د از غربددال و عدددا كاپددام خمیرهددام
تهیهشده م ابق با شدرايط اسدتاطدارا تلیدیا شدد .بلدد از
خمیرسازم ،رط بدرم خمیرهدام منتخد بدا روه ECF
طبددق شددرايط اطجددا شددده توسددط  Hamzehو همکدداران
( )2111اطجددا شددد [ .]11سدداخت كاغددذ اسددتسدداز
آزمايشگاهی و اطدازهگیرم خواخ آن با توجه به اسدتاطدارا
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 TAPPI-sp-205 T15اطجددا گرفددت .همچنددیا مقاومددت
كششدی بدر اسداس اسدتاطدارا  TAPPI-T494 -om -01و
مقاومت به تركیددن بدر اسداس اسدتاطدارا T 403 -om-02
اطدازهگیرم شدطد.

نتایج و بحث
نتایج پیشاستخراج همیسلولزها
طتاي حاصل از پیشاستخراج همیسلولزها با تیمارهدام
مختلف ار جدول  2ارائهشده است و طتداي بدازاه تیمدار بدا
روه اسید رقیق ار اماهام مختلدف ار اشدکال  1تدا  3بدا
يکديگر مقايسه شده است .مالحظه میشوا كه افت مواا ار
تیمار اسیدم ماليم است و ار مقايسه با ساير تیمارها ماطندد
تیمار قلیايی ،خروج مواا و كداهش بدازاه كمتدر اسدت .ايدا
بدان ملنی است كه تیمار اسیدم تیمارم ماليدم اسدت كده
افت بازاه ار آن بیشتر به الیل تخري همیسلولزها است و
ار شرايط ماليم تیمار اسیدم سلولز و لیگنیا كمتر تخري
میشوطد [ .]12همچندیا مالحظده مدیشدوا كده ار امدا و
مدتزمان تیمار يکسان ،با افزايش غلظدت اسدید بدازاه كدل
استخراج كاهش میيابدد .روطدد كداهش ار اماهدام  121و
 141ارجدده سلسددیوس مشددابه بددواه ولددی ار  161ارجدده
سلسیوس شی كاهش بازاه ار اثدر افدزايش غلظدت اسدید
اطدكی شديدتر است .ار شرايط ثابت اما و مقددار اسدید ،بدا
افزايش مدتزمان تیمار ،بازاه استخراج كاهش مدیيابدد .ار
ايا خصوخ مشداهده مدیشدوا كده ار امدام  121ارجده
سلسیوس ،افزايش زمدان تیمدار از  5بده  11اقیقده ،سدب
كاهش بیشتر بازاه میشوا ،ارحالیكه طمواارهام  11و 15
اقیقه تا حد زياام بر يکديگر من بق گرايدهاطد.
ايا روطد ار امام  141و  161ارجه سلسیوس طیز بدا
شدددت كمتددرم ايددده مددیشددوا ،بددهطددورم كدده افددزايش
مدت زمان تیمار از  5اقیقه بده  11اقیقده سدب كداهش
بیشترم ار بازاه ار مقايسه با افزايش مدت زمان تیمدار از
 11اقیقه به  15اقیقه شدهاست .طتاي حاصدل از افدزايش
شدت تیمدار بدر بدازاه كدل ،مقددار هولوسدلولز و لیگندیا
باقی ماطده ار تواه باگاس به صورت تابلی از فداكتور شددت
تیمار ار شکل  4ارائه شدهاست .مالحظه مدیشدوا كده ار
مقااير كمتر شدت واكنش ،كاهش بازاه استخراج همراه با
افزايش ارصد هولوسدلولز اسدت (شدکل  .)4ايدا موضدوع
میتواطد به ايا الیل باشد كه ار مراحدل اولیده اسدتخراج،
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حذف مواا استخراجی و مدواا ملددطی موجدوا ار باگداس
سب افزايش ارصد هولوسلولز تواه باقیماطده میشوا؛ اما
با افزايش شدت واكنش ،ايدا روطدد ت ییريافتده و تخريد
شديد همیسلولزها و سلولز سب كاهش ارصد هولوسلولز
می شوا .روطد مشابهی ار تیمار اطفجارم باگاس بده منظدور
تولید فورفورال و آلفا سلولز از باگاس گزاره شدهاست كه
ار آن با افزايش شدت تیمار مقدار هولوسلولز باقیماطده ار
تواه لیگنوسلولزم ابتدا و سپ كاهش يافتهاست [.]13
طتاي طشان میاهد كه بازاه استخراج با افدزايش شددت
تیمار بهصورت خ ی كاهش میيابدد و بیشدتريا مقددار آن
ار ايا تحقیق ار شرايط تیمار ماليم برابدر بدا  15ارصدد و
كمتريا آن ار شديدتريا شرايط اسدتفااهشدده ار حدد 46
ارصد اسدت .از طدرف ايگدر ،مقددار لیگندیا باقیماطدده ار
باگاس تیمار شده ار شرايط تیمار با شدت كم تقريبا ار حد
مقدار اولیه باقیماطده و بهتدري با افزايش شدت تیمار مقدار
طسبی لیگنیا افزايش میيابد كه علت آن تخري و كداهش
همیسلولزها و مواا استخراجی باگاس تیمار شده و افدزايش
مقدار طسبی لیگنیا ار آن است .چون هدف از ايا تحقیدق
استخراج همی سلولزهام باگاس ار شرايط كنترلشده بدرام
تولید مواا شیمیايی بدا ارزه افدزواه زيداا و بددون آسدی
شديد به سلولز به الیل مصرف باگاس پیشاسدتخراج شدده
ار كاغذسددازم اسددت .بددرام تلیددیا شددرايط مناسد بددرام
رسیدن به ايا هدف بدا پدیشهیددرولیز باگداس ار شدرايط
اسدددیدم ذكدددر او طکتددده ضدددرورم اسدددت .اوال ،مقددددار
همیسلولزهام اولیه ار باگاس حدوا  23-26ارصد اسدت و
حدوا  5-6ارصد طیدز مدواا اسدتخراجی و مدواا ملددطی ار
باگاس وجوا اارا كه مجموع آنها ار حدوا  31ارصد وزن
خشک باگاس است [ .]14ثاطیا ،ار جريان هیدرولیز اسدیدم
ماليم مواا لیگنوسلولزم ،عمدتا همیسلولزها تخري شدده و
سددلولز و لیگنددیا اچددار تخري د و اسددتخراج بسددیار كمددی
میشوطد [ .]12بنابرايا ،محاسبه كلی بیانگدر ايدا موضدوع
است كه بازاه كل ،تا حدوا  11-15ارصد مدیتواطدد ملیدار
خوبی برام اطتخاب تیمارم باشد كه ار آن بخدش زيداام از
همی سلولزهام باگاس بده همدراه مدواا اسدتخراجی و مدواا
ملدطی از باگاس خارج شددهاطدد و تدواه بداقیماطدده عمددتا
شامل سلولز و لیگنیا است .ايدا طاحیده بدا يدک بیردی ار
شکل  4طشان اااهشده است كه با شددت تیمدار ار شدرايط
اسیدم رقیق ار حد  1اقیقه قابل حصول است.
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جدول  -2شرایط و نتایج حاصل از پیشاستخراج همیسلولزها با روش اسید رقیق
( :ndبه معنی عدم اندازه گیری است که در اغلب مواقع علت آن کاهش شدید بازده است که خارج از هدف این تحقیق است)
اما ()oC

زمان (اقیقه)

غلظت اسید (ارصد)

شدت واكنش (اقیقه)

بازاه استخراج (ارصد)

هولوسلولز (ارصد)

1

1/518

88/12

66/4

2

1/811

82/48

81/2

4

1/21

15/1

88

1

1/811

18/15

14/8

2

1/21

14/23

13/6

4

1/511

61/52

14/8

1

1/115

11/33

61/6

2

1/361

14/8

14

4

1/611

61/45

11/2

1

1/181

12/84

11/2

2

1/488

61/14

11

4

1/181

63/13

nd

1

1/488

61/21

68/8

2

1/181

63/61

nd

4

2/11

51/16

nd

5

121

11

15

5

141

11

15

5

161

11

15

1

1/664

65/18

nd

2

1/165

62/65

68/4

4

2/266

58/41

nd

1

1/115

62/24

nd

2

2/116

51/61

nd

4

2/311

53/58

nd

1

2/116

62/14

nd

2

2/311

53/15

nd

4

2/618

51/21

nd

1

2/253

51/15

nd

2

2/554

51/16

nd

4

2/855

45/14

nd

100

120 oC

90

70
مدت زمان تیمار  5دقیقه
مدت زمان تیمار  10دقیقه
مدت زمان تیمار  15دقیقه

بازده کل (درصد)

80

60
50

5

4

3

2

1

0

درصد اسید سولفوریک (بر مبنای وزن خشک باگاس)

شکل  -1بازده حاصل از استخراج به روش اسید رقیق در دمای  121درجه سلسیوس
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75
140 oC

70
بازده کل (درصد)

65
60
مدت زمان تیمار  5دقیقه
مدت زمان تیمار  10دقیقه
مدت زمان تیمار  15دقیقه

55
50

4

5

2

3

0

1

درصد اسید سولفوریک (بر مبنای وزن خشک باگاس)

شکل  -2بازده حاصل از استخراج به روش اسید رقیق در دمای  101درجه سلسیوس

65

o

160 C

60

بازده کل (درصد)

55
50
مدت زمان تیمار  5دقیقه
مدت زمان تیمار  10دقیقه
مدت زمان تیمار  15دقیقه

5

3

4

1

2

45
40
0

درصد اسید سولفوریک (بر مبنای وزن خشک باگاس)

شکل  -3بازده حاصل از استخراج به روش اسید رقیق در دمای  161درجه سلسیوس

درصد هولوسلولز

بازده کل (درصد)

درصد لیگنین

100
80

40
y = -17/95x + 97/01

درصد

60

20

R2 = 0/9758

0
3

2/5

2

1/5

1

0/5

0

شدت واکنش ترکیبی (دقیقه)

شکل  -0تغییرات بازده استخراج ،هولوسلولز و مقدار لیگنین باقیمانده در باگاس تیمار شده در شرایط مختلف تیمار با اسید رقیق
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م ابقت اارا .لدذا ،طتداي منددرج ار جددول  3بدهعندوان
شددرايط م لدوب پدیشاسددتخراج بددا اسددید رقیددق توصددیه
می گراا كه ار آن بخش زياام از همی سلولزهام باگداس
استخراج میشوطد.

ار تحقیق مشابهی بهمنظدور تهیده سدلولز ،باگداس بدا
اسددید سددولفوريک رقیددق تیمددار شدددهاسددت كدده ار بددازاه
اسددتخراج  ،%11مقدددار همددیسددلولزهام باگدداس از 21/2
ارصد (ار باگاس اولیه) به  1/2ارصد ار تواه بداقیماطدده
كاهشيافته است [ ]12كه با طتاي ارائهشده ار ايا تحقیق

جدول  -3نمونههای انتخابشده مرحله پیش هیدرولیز برای مراحل خمیرکاغذسازی
شماره تیمار
1
2

شرايط تیمار

طوع تیمار

بازاه كل (ارصد)

o

 5اقیقه121 C ،

اسید رقیق ( ٪1اسید)

مقدار هولوسلولز (ارصد)

88/12

o

 15اقیقه121 C ،

66/4
61/6

11/33

شده و خمیركاغذ قابل رط برم ار قلیائیت  %11به الیدل
كاپام كمتر (ار حدوا  )21قابدل حصدول اسدت .از طدرف
ايگر ،افزايش مقدار قلیا ضدما كداهش عددا كاپدا ،سدب
افددزايش بددازاه پ د از غربددال شددده اسددت كدده علددت آن
يکنواخت تر شدن خمیرسازم و كاهش وازاه است (جدول
 .)4همچنیا ،بازاه پ از غربال خمیركاغذ قابل رط برم
(با كاربرا قلیائیدت  )٪11حاصدل باگداس اسدتخراجطشدده
بیشتر از باگداسهدام اسدتخراجشدده ار شدرايط منتخد
پیشتیمار اسیدم اطجا شده ار ايا تحقیق است .با توجده
به طتاي خمیرسازم ،خمیرهام تولیدشده بدا قلیائیدت 11
ارصد به الیل كاپام كمتر و ار طتیجه كمتر بوان مصدرف
مواا شیمیايی رط بر ،برام رط بدرم اطتخداب شددطد كده
طتاي آن و خواخ مقاومتی كاغدذهام رطد بدرم شدده ار
شرايط پااليش طشده ار جدول  5ارائهشده است.

نتایج تهیه خمیرکاغذسازی
ار مرحله تولید خمیركاغذ ،برام تلیدیا حدد بهینده و
شرايط مناس  ،تولید خمیركاغذ با قلیائیدت  14 ،11و 11
ارصد اطجا شد كه طتاي تهیه خمیركاغذسازم ار جددول
 4آوراه شده است .طتاي طشان مدیاهدد كده قلیائیدت 11
ارصد برام تولید خمیركاغذ قابل رط برم مناس طیسدت
و عدا كاپام خمیركاغذ تولیدشده زيداا اسدت .بدا افدزايش
قلیائیت تا  14ارصد ،بازاه پ از غربدال افدزايش و عددا
كاپا كاهش می يابد ،ولی خمیركاغذ تولیدشده به الیل زياا
بوان عدا كاپا برام رط برم  ECFمناس طیست .لدذا بده
الیل كاپام كمتر ،خمیركاغذ حاصل از قلیائیت  11ارصدد
برام تهیه خمیركاغذ قابل رط برم از باگاس استخراجشده
و استخراجطشده قابل توصیه است .بهطدوركلی ،بدا افدزايش
مقدار مصرف قلیا ،عدا كاپام خمیركاغذهام حاصل كمتدر

جدول  -0نتایج بازده ،وازده و عدد کاپای مرحله خمیرکاغذسازی تیمارهای مختلف
شماره تیمار

قلیائیت فلال  11ارصد

قلیائیت فلال  11ارصد

قلیائیت فلال  14ارصد

بازاه خمیر پ
از غربال ()%

وازاه
()%

عدا كاپا

بازاه خمیر پ
از غربال ()%

وازاه
()%

عدا كاپا

بازاه خمیر پ
از غربال ()%

وازاه
()%

عدا كاپا

باگاس تیمار طشده

45/13

11/51

41

46/21

2/46

28/4

51/1

1

11/21

1

41/36
*()41/13

11/11

61

51/26
()45/11

1/23

26/1

55/15
()48/51

1

21/15

2

52/11
()45/18

6/54

54

56/31
()48/81

1/11

26/6

56/11
()41/33

1

18/56

* بازاه ارائهشده ار ااخل پراطتز طشاناهنده بازاه خمیرسازم بر اساس وزن خشک مااه اولیه (باگاس پیشاستخراج طشده) است.
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طتاي جدول  5طشان میاهد كه بازاه بلد از رطگبرم و
همچنیا مقاومت هام حاصدل از خمیرهدام تهیدهشدده از
باگاس پیش استخراج شده ،كمتر از خمیر شاهد تهیهشدده
از باگاس بدون پیشاستخراج است .ايا موضدوع بده الیدل

خروج همی سلولزهام حاوم گروههام فلال و ار اسدترس
برام ايجاا مقاومتها اسدت .طتداي مشدابهی توسدط سداير
محققددان طیددز گددزاره شددده اسددت و علددت آن بدده خددروج
همیسلولزها طسبت اااه شده است [.]15

جدول  -5خواص مقاومتی و نتایج مقایسهای رنگبری خمیرکاغذهای تولیدشده
با استفاده از باگاس استخراجنشده و استخراجشده در شرایط اسیدی
طوع خمیر

عدا كاپا
()DE

بازاه رط برم بلد از توالی
(ارصد)

DE

شاخل مقاومت به كشش
()Nm/g

شاخل مقاومت به تركیدن
()KPa.m2/g

حاصل از باگاس تیمار طشده

5/68

15

65/43

3/31

 5اقیقه121 oC ،

1/6

12/4

31/33

2/44

نتیجهگیری
ار ايا تحقیق اثر پیشاستخراج همیسلولزهام باگاس
به روه هیدرولیزاسیدم بدا اسدتفااه از اسدید سدولفوريک
رقیق به منظور تولید همزمان خمیركاغدذ و همدیسدلولزها
بددرام تولیددد محصددوالت شددیمیايی جدداطبی و اثددر آن بددر
خمیرسازم از باگداس بررسدی شدد .طتداي طشدان ااا كده
پددیشاسددتخراج همددیسددلولزها ار امددام  121ارجدده
سلسیوس %1 ،اسید و مدت زمان  5اقیقه ،شرايط مناسبی
را از طظددر اسددتخراج همددیسددلولزها بددرام تولیددد همزمددان

خمیركاغذ و محصدوالت جداطبی حاصدل از همدیسدلولزها
فددراهم مددیآورا .همچنددیا طتدداي حاصددل از مرحلدده
خمیرسددازم طشددان ااا كدده بددازاه پد از غربددال و بددازاه
رطگبرم خمیركاغذهام حاصل باگاس پیش استخراج شدده
كمتر از خمیركاغذهام حاصل از باگاس تیمار طشده اسدت.
اطدازهگیرم مقاومتهام كاغذ طیز مقدار مقاومت به كشدش
و مقاومت به تركیدن كمترم را برام طموطههام تیمار شده
طسبت به طموطه تیمار طشده طشان ااا.
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Abstract
Pre-extraction of hemicelluloses prior to pulping allows coproduction of pulp and different hemicellulose-based chemicals
in the chemical pulp mills. Due to important impact of
hemicelluloses on pulp properties, their pre-extraction would
be carried out in controlled conditions to minimize adverse
effects on pulp properties. In this study, we focused on the
effect of dilute acid pre-extraction on soda pulping and paper
properties of bagasse to determine the optimum conditions for
hemicelluloses extraction. The pre-extracted with dilute
sulfuric acid was performed with 1, 2 and 4% of sulfuric acid
concentration (w/v), liquid-to- solid ratio of 5, at 120, and 140
and 160 °C for 5, 10 and 15 minutes. Then, untreated and
treated bagasse at selected condition were used to produce soda
pulp with 11, 14 and 17% active alkali and then the selected
pulps were bleached in ECF sequence. The pre-extraction
results showed that dilute acid pre-extraction by 1% H2SO4, at
120 oC for 60 minute provided the best results regarding to
extraction yield and residual holocellulose. However, screen
yield, bleaching yield, tensile and burst strengths of obtained
pulp from extracted bagasse were significantly lower than that
obtained from unextracted bagasse, presumably due to
considerable extraction of hemicelluloses.
Keywords: Bagasse, Acid hydrolysis, Hemicelluloses,
Pre-extraction, Soda pulping
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