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بررسی تأثیر تیمارآنزیمی اندوگلوکاناز بر پاالیشپذیری و سرعت آبگیری خمیرکاغذ OCC

چکیده
در اين تحقیق تأثیر مقادير مختلف آنزيم اندووللوكانا و مدانهدای مختلدف
تیمار آنزيمی بر ويژلیهای پدایي پدذيری و سدر آ آبلیدری ممیركاغدذ
 OCCمورد بررسی قرار لرفآ .آنزيم انووللوكانا با مقادير مختلدف  2u ،1uو
( 3uبرپايه و ن مشد ممیركاغدذد در مدو مدانهدای 1/5 ،1 ،0/5 ،0و2
سا آ در شرايط ثابآ فرآينوی به ممیركاغذ  OCCدر دو حالآ پایي شوه
و پایي نشوه افزودهشو .ممیركاغذهای تیمار شدوه در شدرايط مختلدف بده
لحاظ ويژلیهای پایي پذيری و سر آ آبلیری در مقايسه بدا ممیركاغدذ
شاهو (ممیركاغذ OCCتیمارنشوه با آنزيمد ار يابی شونو .نتايج بهدسآ آموه
نشان داد كه افزودن آنزيم موجب بهبود معنیدار (سطح ا تماد %15د درجده
روانی ممیركاغذ  OCCدر مقايسه با نمونه شاهو شو ،اما بهبود درجدهرواندی
با افزاي غلظآ آنزيم مصرفی ،معنیدار نشوهاسدآ .نتدايج بدهدسدآآمدوه ا
تأثیر مقادير مختلف آنزيم در سطوح مختلف پدایي نشدان داد كده افدزودن
سطوح مختلف آندزيم در ممیركاغدذهای پدایي شدوه در دورهدای مختلدف
موجب بهبود معنیدار درجهروانی و سر آ آبلیری ممیركاغدذ شدو .تدأثیر
افزاي غلظآ آنزيم در بهبود درجهروانی و سر آ آبلیری با افزاي میزان
پایي ممیركاغذ (سطوح بایتر پایي د كمتر ديوه شوهاسآ .همچندین در
همه سطوح پایي به كار لرفتهشوه ،طوینیشدون مدان تیمدار آنزيمدی ا
 0/5به 1سا آ (با مصرف میدزان بهینده  1uآندزيمد تدأثیر معندیداری را در
افزاي درجهروانی ممیركاغذ نتیجه داد اما در مانهای بیشدتر ا 1سدا آ،
كاه درجه روانی معنیدار نبودهاسآ.
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مقدمه
با توجه به محوود بدودن سدطح جنگد هدای جهدان و
تخريب شويو آنها ا ي سو و افزاي رو افدزون مصدرف

كاغذ و فرآوردههای كاغدذی همگدام بدا ا ديداد جمعیدآ و
پیشرفآ فن آوریها ا سوی ديگر ،اهمیآ با يافآ كاغدذ را
در صنايع كاغذسا ی بی ا پی بیشتر و ضروری سامته
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اسآ .با هر مرحله با يابی كاغذ ،كیفیدآ الیداف بده لحداظ
سامتاری تغییريافته در نتیجه شک لیری ورقههای كاغدذ،
اتصال بین الیاف و مقاومآ ورقههدای كاغدذ نهدايی تحدآ
تأثیر قرار میلیدرد .در حقیقدآ با يافدآ كاغدذ لدیرغدم
مزيآهای اقتصادی و يسآمحیطی موجدب كوتداه شدون
الیاف ممیركاغذ و ايجاد نرمهها و ريزه الیاف میشود و اين
امر منجر به كاه شويو كیفیآ و ويژلیهدای مقداومتی
ممیركاغذ و همچنین كاه سر آ آبلیری ممیركاغدذ
میشود [ 1و  .]2در ارتباط با ارتقاء ويژلیهای كاغذسا ی
ممیرهای كاغذ با يافتی ،شام قابلیآ هكشی و مقاومدآ
ورقههای كاغذ ،روشهای مختلفدی مطدرحشدوه و در بدین
ايددن روشهددا كدداربرد آنددزيمهددا در صددنايع ممیددر و كاغددذ
فرالیری بیشتری يافتدهاسدآ .ا تیمدار آنزيمدی مدیتدوان
به منظور حذف ريزه الیاف ا ممیرهدای كاغدذ با يدافتی و
بهبددود قابلیددآ آبلیددری ممیركاغددذ و درنهايدآ افددزاي
سر آ تولیو ماشین كاغذ استفاده كرد و اين امر به لحداظ
اقتصددادی بسددیار دارای اهمیددآ اسددآ [ .]3الددر تركیددب
آنزيمی مناسب در شرايط بهینه اسدتفاده شدود ،آندزيمهدا
قابلیآ يادی در ح مشدکت مربدوط بده كداربرد الیداف
با يافتی دارنو .هر آنزيم بايو در شدرايط فرآيندوی ماصدی
(میزان مشخص آنزيم ،محووده  pHو دمای تیمارد استفاده
شود تا بتوانو بیشترين تأثیر ممکن را داشته باشو .آنزيمها
به نوان تركیبا طبیعی مزيآ مهمی در فرآيندو دارندو و
به نوان تولیو سبز ،اثر يسآمحیطی كمی دارنو .چندوين
آ ماي صنعتی در مركب دايدی ،بهبدود قابلیدآ هكد ،
پایي ممیركاغذ و كنترل مواد چسبنوه كارآموی تیمدار
آنزيمی را در م آوری الیاف با يدافتی لدزارش كدردهاندو.
تیمار آنزيمی پی ا پایي میزان نیا مندوی بده اندر ی
ويژه و تولیو نرمه را كاه میدهو و تیمار پس ا پایي
قابلیددآ هك د ممیركاغددذ با يددافتی را بهبددود داده و در
نتیجه موجب حركآپذيری بهتر ماشدین كاغدذ و مصدرف
كمتر بخار در بخ مش كن ماشین كاغذ میشدود [ 3و
 .]4در فرآينو پایي  ،م لیفچهای شون الیداف صدور
لرفته و اين م با برش الیاف و كوتاه شون نسبی طدول
الیاف همراه اسآ كه در بیشتر موارد بهويژه در ارتبداط بدا
ممیركاغذ  OCCبسیار نامطلوب تلقی مدیشدود .لدذا ريدز
لیفچهای شون الیاف بوون انجدام پدایي هدای مکدانیکی
ياد ،اهمیآ قاب متحظهای دارد چرا كه بدا وجدود چندین
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ياد ،میزان ريزه الیاف
نقاط ضعفی ،الر تحآ تاثیر پایي
هم میلی ياد شود ،نتیجده مد تولیدو يد ممیركاغدذ
بسیار ضعیف و با ويژلیهدای آبلیدری ندامطلوب مواهدو
بود .ا اينرو برای كاه يا منثدی نمدودن تدأثیر پدایي
میتوان ا آنزيمها به نوان ي راهکار مؤثر استفاده نمدود
و در اين رابطده آندزيمهدا مدیتوانندو مد پدایي را بدا
متيمآ بیشتر و در ینحال با حفظ میانگین طدول الیداف
تأمین كننو .در نتیجه پایي آنزيمی میتواندو بده ندوان
بهترين جايگزين پایي مکانیکی بهكار بدرده شدود و ايدن
امر منجر به كاه انر ی مصرفی پایي میشدود كده در
توجیدده اقتصددادی واحددوهای تولیددوی دارای ار ش يددادی
مواهو بود [ .]3در ارتباط با استفاده ا آنزيمهای مختلف و
اثر آنها بر ويژلیهدای ممیروكاغدذ تحقیقدا يدادی در
مقیاس آ مايشگاهی و صنعتی انجدامشدوه كده در يدر بده
بخشی ا آنها اشاره شوهاسآ .نتايج تأثیر تیمار سلوی بر
روی ممیركاغذ كرافآ سو نیبرگ مشد نشدوه پدی و
پدددس ا كوبیدددون بدددا اسدددتفاده ا سدددلوی تولیدددوی ا
) Trichoderma reesei (CelluclastTMنشان داد كه تیمار
ممیركاغذ كرافدآ رند بدری و كوبیدوه شدوه بدا سدلوی
میتوانو موجب افزاي قابلیآ هك ممیركاغدذ شدود و
پی تیمار ممیركاغذ كوبیوه نشوه با سلوی هم میتواندو
قابلیآ كوبیون آن را بهبود بخشو .همچنین با جواسا ی و
ار يابی كارآموی تیمارهای آنزيمی در تعیین درجدهرواندی
ممیركاغذ ،انووللوكانا نوع دوم (EG IIد نقد كلیدوی
در قابلیآ هك و تغییدرا قابلیدآ كوبیدون ممیركاغدذ
دارد .در مقاب  ،سلوبیوهیوروی ندوعCBH I( 1د بده ندوان
ي پروتئین سلوی مهم ،تأثیری بر روی قابلیآ هكد يدا
كوبیون ممیركاغذ نشان نواد [ .]5شواهو بدهدسدآآمدوه ا
تیمار آنزيمی ممیركاغذ كرافآ با يافتی با آنزيمهای سلوی
و همددیسددلوی تخلددیص شددوه ا  Trichoderma reeseiو
ار يابی تغییرا ويژلدیهدای الیداف بیدانگر آن اسدآ كده
انددووللوكانا نددوع اول و دوم ( EG Iو EG IIد بددهطددور
معنیداری درجهروانی ممیركاغذ را (حتی با میزان مصرف
كم آنزيمد بهبود مدیبخشدو و تدأثیر EG IIدر يد میدزان
مشددخص ا انحددتل كربوهیددورا  ،مددؤثرتر بددوده اسددآ.
تیمارهای تركیبی ا همیسلوی با انووللوكانا تأثیر مثبآ
انووللوكانا را بر درجهروانی ممیركاغذ افزاي دادهاسدآ.
هرچنو كه ويژلیهدای هكد ممیركاغدذ درمجمدوع بدا
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استفاده ا آنزيمهای لزينندوه مدیتواندو بهبدود يابدو ،امدا
ظرفیآ جذب آب الیاف شامهای و مش شوه 1نمیتواندو
با بعضی ا اين آندزيمهدا با يدابی شدود [ .]6نتدايج كداربرد
آنزيمهای تجاری در ارتقداء كیفیدآ الیداف با يدافتیOCC
نشان داد كه همه تیمارهای آنزيمی قادر به بهبدود قابلیدآ
هك ممیركاغذ میباشنو .در بیشتر موارد ،اين بهبود بدا
افآ مقاومآ كاغذ همراه بوده اسآ همچنین تدأثیر تیمدار
آنزيمی و پایي الیاف دسآ دوم (تیمدار الیداف بدا آندزيم
سلوی تجاری بهتنهايی و در تركیب با مرحله پدایي د بدر
بهبود ويژلیهای ممیركاغذ با يافتی برای تولیو كاغذ مقوا
نشان داد كه سلوی  ،قابلیدآ آبلیدری الیداف با يدافتی را
بهطور مؤثر بهبود میبخشو ،اما اين بهبود همدراه بدا تدأثیر
جوی بر مقاومآ ممیركاغذ بودهاسآ .اين تأثیر بده مد
آنزيم بر روی سطح الیاف ،پوسآكنی بیروندی لیفچدههدای
سلولزی آبدوسآ ،هیورولیز نرمهها و تغییدر ويژلدیهدای
سطحی الیاف نسبآ داده شوهاسآ [ .]7نتايج بررسی تأثیر
دو ندوع آندزيم تجداری ( Pergalase A40مخلدوط آندزيم
سددددلوی و همددددیسددددلوی تولیوشددددوه ا قددددار
 Trichoderm reeseiو همچندددین Indiage super-L
(انددووللوكانا مددالص IIIد بددر درجددهروانددی ممیركاغددذ و
ويژلیهای مکانیکی كاغذهای با يافتی نشان داد كه آندزيم
 Indiage super-Lدر بهبددود درجددهروانددی مددؤثرتر اسددآ.
همچنین در اثر تیمار آنزيمی با هر دو نوع آنزيم ،شدامص
پارلی كاه يافته درحالی كه نفوذپدذيری هدوا و مقاومدآ
كششی و تركیولی كاغذ بهبود يافتنو [ .]1نتدايج بررسدی
آ مايشگاهی در مینه كاربرد آنزيمهای همیسلوی تجاری
در مخلوط ممیركاغذ پهنبدرگ رند بدری شدوه صدنعتی
شام آكاسیا و مخلوط پهنبرلان لرمسیری نشان داد كده
تیمار آنزيمی موجب صرفه جويی در مصرف اندر ی (6-30
درصددود و بهبددود درجددهروانددی و ويژلددیهددای مقدداومتی
ممیركاغذ میشدود [ .]1تدأثیر پدی تیمدار بدا سدلوی و
ايتنا را بر درجه روانی ،قابلیآ كوبیون و اندر ی پدایي
ممیركاغذ  APMPلونه تنو رشو صنوبر موردبررسی قدرار
لرفآ .در مقايسه با ممیركاغذ پی تیمدار نشدوه ،درجده
روانی ممیرهای كاغدذ تیمدار شدوه بدا آندزيم در محدووده
 25-55میلددیلیتددر افددزاي يافتدده و انددر ی پددایي ا
 22به  12/5درصو كاه يافآ .همچنین قابلیآ كوبیون
ممیركاغذ پی تیمار شوه با سلوی و ايتنا بهبود يافآ
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[ .]10نتايج بررسی امیدر در مینده تدأثیر تیمدار آنزيمدی
( Pergalase A40مخلوط آنزيم سلوی و همیسدلوی د1بدر
الیاف ممیركاغذ با يافتی ا  ،OCCیينر كرافدآ و درصدو
كمدی ا كاغددذ اداری سدفیو 2نشددان داد كده پددی تیمددار
آنزيمی الیاف با يافتی درجهروانی اولیه ممیركاغذ را بوون
كدداه مقاومددآ كششددی افددزاي مددیدهددو .در بیشددتر
آ ماي هدای انجدامشدوه بدا تیمارهدای تركیبدی (آندزيم
پایي د ،شامص مقاومآ كششی بیشتر ،بهبدود معندیدار
قابلیآ هك و كمترين میزان مصرف انر ی ويژه پدایي
در مقايسه با ممیركاغذ شداهو ديدوه شدوهاسدآ [ .]11بدا
توجه اين كه كیفیآ ممیركاغذ با يافتی ماننو ويژلیهدای
آب لیری و مقاومتی آنها در اثر با يابی افدآ مدیكندو ،ا
سوی ديگر بهكارلیری ا آنزيمها در بهبود پایي پذيری و
سر آ آبلیری ممیركاغدذ با يدافتی هدم پیشنهادشدوه-
اسآ ،لذا در اين تحقیق آنزيم سلوی در مقادير مختلدف و
همچنین مانهای مختلف ،تیمدار آنزيمدی در دو شدرايط
پایي نشوه و پایي شوه (در دورهای مختلفد اسدتفاده
و تأثیر آن بر ويژلیهای پایي پذيری و سر آ آبلیدری
ممیركاغذ  OCCار يابی مواهو شو.

مواد و روشها
تهیه ماده اولیه
در ايدددن تحقیدددق ،كدددارتنهدددای كنگدددرهای كهنددده
با يافتی(كارتنهای بستهبنوی قهوهای فرآورده های چیتو
ا فروشگاههای مواد غذايید جمع آوریشوه و بده دانشدگاه
لددوم كشدداور ی و من دابع طبیعددی لرلددان منتق د شددو.
كارتنهای جمعآوریشوه تعیین رطوبآ شوه و بدهمنظدور
جلدددولیری ا تبدددادل رطوبدددآ بدددا محدددیط ،در درون
پتستی های پلیاتیلنی قرار داده شونو.
خمیرسازی مجدد کارتنهای باطله
كارتنهای كنگرهای كهنه تهیهشوه پدس ا میسدانون
در آب به مو  24سا آ ،در دام دستگاه پراكندوهسدا
( 2650دور در هددر دقیقددهد بدده مددو  5دقیقدده و درصددو
مشکی  5درصو دفیبدره شدونو .مدو مدان ممیرسدا ی
مجود با انجام چنوين آ ماي های متوالی اولیه تعیینشوه
Dried hornified fibers
White office paper

1
2
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اسآ .ممیركاغذ تولیوی پس ا آبلیری بر روی غربال بدا
م  ،200در تیمار آنزيمی بدا اندووللوكانا مورداسدتفاده
قرار لرفآ.
تهیه آنزیم و انجام پیش تیمار آنزیمی
برای انجام تیمارهای آنزيمی ا آنزيم سلوی تجاری(ا
نوع انووللوكانا د بهصور محلول استفاده شو .ايدن آندزيم
ا شدددركآ  Novozymesتهیددده شدددو .میکروارلانیسدددم
تولیوكننددوه ايددن آنددزيم ا قددار Trichoderma reesei
اسدتخرا شددوه و فعالیددآ آن  700EGU/mgاسددآ .پددی
تیمار آنزيمی بدا آندزيم اندووللوكانا در درون كیسدههدای
پتستیکی در حمام بخارآب انجام شو .آندزيم اندووللوكانا
در سه سطح  2u ،1uو ( 3uبرپايه و ن مش ممیركاغذد
در شرايط درصو مشدکی  5درصدو و محدووده  pH=5بده
ممیركاغذ افزوده شو .البته تنظیم  pHممیركاغذ پی ا
افزودن آنزيم با محلول اسیوسدولفوري يدا محلدول سدود
سو آور انجام شو .پی تیمارهای آنزيمی در دام حمدام
آب لرم با دمای  50درجه سلسیوس بده مدو  1سدا آ
انجام شو .در مرحله تیمار آنزيمی ،محتويا كیسه بهطدور
متناوب هم ده شو .پس ا پايان مو مان ی م برای پی
پایي  ،ا پروكسیو هیورو ن (به میزان  0/05درصو و ن
مش ممیركاغذ در مو مان10دقیقدهد بدرای غیرفعدال
نمودن آنزيم استفاده و سپس محتويا كیسده بده كمد
صافی بومنر آبلیدری شدو .ی م بده يدادآوری اسدآ كده
انتخاب غلظآ بهینه  1uبه اين دلی بدوده كده بده لحداظ
اقتصادی مقرونبهصرفه تر بوده و در ضمن اينكده مقدادير
بیشددتر آنددزيم تددأثیر تخريبددی بیشددتری روی الیدداف و
پایي پذيری ممیركاغذ داشته اسآ .با میزان بهینه آنزيم
(1uد ،ممیركاغددذ  OCCدر چهددار سددطح مددانی (،1 ،0/5
1/5و 2سا آد در شرايط ثابآ فرآينوی تیمار شوه و مان
بهینه تیمار آنزيمی (انتخاب مان بهینه برپايه ويژلیهدای
فیزيکی -مکانیکی ممیركاغذ صور لرفدآد تعیدین شدو.
پددس ا انجددام تیمارهددای مختلددف آنزيمددی ،نمونددههددای
ممیركاغذ (ممیركاغذ شاهو و ممیركاغدذهای تیمارشدوه
با آندزيمد تحدآ تدأثیر دورهدای مختلدف پدایي (،1000
 2000و  3000دورد قرارلرفتددددده و ويژلدددددیهدددددای
پایي پذيری و سر آ آبلیری آنها ار يابی شو.

پاالیش خمیرهای کاغذ
بهمنظور بررسی تأثیر پدایي و تعیدین سدطح بهینده
درجهروانی ،ممیركاغذ شاهو و همچندین ممیركاغدذهای
تیمارشوه با آندزيم (در مقدادير مختلدف آندزيم مصدرفی و
مانهدای مختلدف تیمدار آنزيمدید بدا دسدتگاه پایيشدگر
آ مايشدددگاهی  PFI millدر سدددطوح مختلدددف (تعدددواد
دورهای 2000 ،1000و2000د مطابق با استانوارد TAPPI
 T 247 om-85پایي شونو .پس ا پایي درجدهرواندی
ممیرهای كاغذ تیمارشوه و شاهو اندوا هلیدری شدونو .در
پايان برای يافتن تیمار بهینه ،تأثیر پایي بر ويژلیهدای
پددایي پددذيری و سددر آ آبلیددری ممیركاغددذ شدداهو و
همچنین ممیرهای كاغذ تیمدار شدوه بدا مقدادير مختلدف
آنزيم و مانهای مختلف تیمار آنزيمی ار يابی شو.
تعیین درجهروانی خمیرکاغذ
درجهروانی ممیركاغذ شامصدی ا مقاومدآ الیداف در
برابر بور آب اسآ .تعیین درجهروانی ممیركاغذ برمبنای
اسددتانوارد كانددادايی (میلددیلیتددرml, CSF ،د ،مطددابق بددا
استانوارد  TAPPI T 227 om-99انجام شو.

تجزیه و تحلیل آماری
در اين تحقیق ا طرح كامتً تصادفی بهمنظور مقايسده
دادههای بهدسآآموه ا انوا هلیری ويژلیهای فیزيکی در
سطوح مختلف آنزيم ،مان تیمدار و دور پدایي تیمارهدا
استفاده شو .همچنین با اسدتفاده ندرمافدزار آمداری SPSS
آ مددون تجزيدده واريددانس نمونددههددا بدده روش  ANOVAو
مقايسه میانگینها به كم آ مون دانکن در سطح ا تمداد
 %15انجام شو.

نتایج و بحث
تأثیر سطوح مختلف آنزیم و دور پاالیش بر درجه
روانی خمیرکاغذ
تأثیر مقادیر مختلف آنزیم

نتدايج بدهدسدآآمدوه ا تدأثیر مقدادير مختلدف آندزيم
انووللوكانا بر درجهروانی ممیركاغذ پایي نشدوه نشدان
داد كه در مقايسه بدا نمونده شداهو ،افدزودن آندزيم تدأثیر
معنددیداری را در سددطح ا تمدداد  %15در بهبددود افددزاي

مجله صنايع چوب و كاغذ ايران ،سال پنجم ،شماره  ،1بهار و تابستان 1313

درجهروانی ممیركاغدذ OCCدارد .آ مدون دانکدن مقدادير
درجه روانی را در  2لروه جوالانه قرار دادهاسآ (شک 1د.
با توجه بده شدک  ،1افدزاي غلظدآ آندزيم ا  1uبده 3u
موجب بهبود درجهروانی ممیركاغذ شوه اما اين بهبود بده
لحاظ آماری معنیدار نیسدآ .بیشدترين درجده رواندی بده
میزان 560میلی لیتر در تیمارهای شام  2uو  3uبدهطدور
مشابه ديوه شوه اسآ.
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مختلددف در ممیرهددای كاغددذ پددایي شددوه (در دورهددای
مختلددفد موجددب بهبددود معنددیدار درجددهروانددی و سددر آ
آبلیری ممیركاغذ شوه اسآ .بدا افدزاي میدزان پدایي
ممیركاغذ (در سطوح بایتر پایي د تدأثیر افدزاي غلظدآ
آنزيم در افزاي درجهروانی و بهبود سر آ آبلیری كمتدر
ديوهشوهاسآ (شک 3د .دلی اين امر را مدیتدوان ايدنطدور
بیان نمود كه با افزاي میدزان پدایي و تولیدو نرمدههدای
بیشتر ،سطوح مشخص آنزيم قادر به تودهسا ی يا هیدورولیز
نرمهها نبوده و درجهروانی به میزان كمی افدزاي مدیيابدو.
همانطور كه مشدخص اسدآ بدا افدزاي میدزان پدایي ،
درجهروانی ممیركاغذ كاه يافته اسآ .ا آنجايیكه میزان
آنزيم مصرفی در هر دور پایي ثابآ بوده سدرانه مصدرف
آنزيم برای واحو و ن نرمه كمتر شوه لذا ا كدارآيی آن در
حذف نرمه و بهبود آبلیری كاستهاسآ.

شکل  -1تغییرات درجهروانی خمیرکاغذ پاالیش نشده در
مقادیر مختلف آنزیم

تأثیر دور پاالیش بر درجهروانی خمیرکاغذ

نتايج بهدسآ آموه ا تأثیر سطوح مختلف دور پدایي
بر درجدهرواندی ممیركاغدذ  OCCنشدان داد كده افدزاي
میزان پایي تأثیر معنیداری را بر درجهروانی ممیركاغذ
در سطح ا تماد  %15دارد .آ مون دانکدن مقدادير درجده-
روانی ممیركاغدذ را در  4لدروه جوالانده قدرار دادهاسدآ.
بهطوریكه تیمار شاهو و تیمار شام  3000دور پدایي ،
به ترتیب بیشترين درجه روانی ( 520میلیلیترد و كمترين
میزان درجهروانی ( 210میلی لیترد را دارنو .همانطور كده
ديدوه مدیشدود بدا افدزاي میدزان پدایي  ،درجدهروانددی
كاه يافته اسآ (شک 2د .افزاي میدزان پدایي با د
لیفچه ای شون سطحی الیاف و كاه میانگین طول الیاف
میشود كه اين امر همراه با افزاي تولیدو نرمده و كداه
مرو آب دلی اصلی كاه درجهروانی ممیركاغذ اسدآ
[.]12

شکل  -2تغییرات درجهروانی خمیرکاغذ پاالیش شده در
دورهای مختلف پاالیش

تأثیر مقادیر مختلف آنزیم در سطوح مختلف پاالیش
بر درجهروانی خمیرکاغذ

نتايج بهدسدآآمدوه ا تدأثیر مقدادير مختلدف آندزيم در
سطوح مختلف پایي نشان داد كه افزودن آنزيم در سطوح

شکل  -3تغییرات درجهروانی خمیرکاغذ پاالیش شده در
سطوح مختلف پاالیش و میزان آنزیم
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تأثیر دور پاالیش بر درجهروانی خمیرکاغذ

تجزيه واريانس مقادير درجدهرواندی ممیركاغدذ نشدان
میدهدو كده تدأثیر دور پدایي بدر مقدادير درجدهرواندی
ممیركاغذ در سطح ا تماد  %15معنیدار اسدآ .البتده بدا
افزاي دور پدایي ا  500بده  1000دور و همچندین ا
 1500به  2000دور ،امتتف معندیدار آمداری در مقدادير
درجهروانی ممیركاغدذ ديدوه نشدوهاسدآ .آ مدون دانکدن
مقادير درجهروانی ممیركاغذ را در  3لدروه جوالانده قدرار
دادهاسآ .مطابق با اين آ مون بیشترين مقوار درجهرواندی
به ممیركاغذ شاهو امتصاص دارد .همانطور كه در شدک
 4ديددوه مددیشددود ،بددا افددزاي دور پددایي  ،درجددهروانددی
ممیركاغذ در مقايسه با ممیركاغذ شاهو روندوی كاهشدی
داشتهاسآ (شک 4د .با توجه بده آنچده در بخد پیشدین
بیان شو لآ اصلی میتوانو لیفچه ای شون بیرونی الیداف
و جوا شون نرمهها باشو [.]7

شکل -4تغییرات درجهروانی خمیرکاغذ پاالیش شده در
دورهای مختلف پاالیش

تأثیر زمان های مختلف تیمار آنزیمیی و سیطوح
پاالیش بر درجهروانی خمیرکاغذ
تأثیر زمان تیمار آنزیمیی بیر درجیهروانیی خمیرکاغیذ
پاالیش نشده

نتايج ار يابی تأثیر مان هدای مختلدف تیمدار آنزيمدی
(در غلظآ ثابآ  1uآنزيمد بر درجهروانی ممیركاغذ OCC
نشان داد كه افزودن مان تیمار ا  0/5به  2سدا آ تدأثیر
معنیداری بر درجهروانی داشدته اسدآ .مقايسده میدانگین
درجهروانی ممیركاغذ نیز نشان میدهدو كده بدین درجده
روانددی ممیركاغددذ تیمددار شددوه در مددان  0/5سددا آ و
همچنین ممیركاغذ تیمار شوه در مان  1سا آ امدتتف
معنیداری به لحاظ آماری وجود دارد (شک 5د .بیشدترين
درجه روانی ( 550میلدیلیتدرد مربدوط بده مدان تیمدار 1
سا آ و كمترين آن ( 510میلدیلیتدرد مربدوط بده مدان
تیمار  0/5سا آ اسآ .نتايج مقايسه میانگینها بیانلر آن
اسآ كه ا مال تیمار آنزيمی در لام نخسآ ( 0/5سدا آد
موجب كاه درجهروانی ممیركاغذ شوهاسآ .همچندین
مان تیمار آنزيمی ،درجدهرواندی ممیرهدا ابتدوا
با افزاي
رونوی افزايشدی و سدپس كاهشدی داشدتهاسدآ .بده نظدر
میرسو كه در تیمار  0/5سا آ آنزيمدی بدهواسدطه تدأثیر
آنزيم بر روی سطح الیاف ( م لیفچه ای شدوند و تولیدو
نرمددههددای بیشددتر در ممیركاغددذ ،قابلیددآ جددذب آب
افزاي يافته و در نتیجه موجب كاه درجدهرواندی شدوه
اسآ؛ اما با طوینی شون مان تیمار آنزيمدی ا  0/5بده 2
سا آ میتوان استنباط نمود كه به دلی تدأثیر آندزيم بدر
هیورولیز یيه بیروندی الیداف و دودن نرمده ،درجدهرواندی
ممیركاغذ افزاي يافتهاسآ.
تأثیر زمان تیمار آنزیمی در سطوح مختلف پاالیش بر
درجهروانی خمیرکاغذ

شکل -5تغییرات درجهروانی خمیرکاغذ پاالیش نشده در
زمانهای مختلف تیمار

ار يابی تأثیر مان تیمدار آنزيمدی بدر درجدهرواندی دو
ممیركاغذ پایي نشوه و پایي شدوه در شدک  6نشدان
دادهشددوهاسددآ .نتددايج بیددانگر آناسددآ كدده درجددهروانددی
ممیرهددای تیمددارشددوه بدده مددو  0/5سددا آ در سددطوح
مختلددف دور پددایي در مقايسدده بددا ممیركاغددذ شدداهو
كاه يافتهاسآ .اين شدامص بیشدتر بدا لیفچدهای شدون
بیرونی الیاف و نرمهها تحآ تأثیر قدرار مدیلیدرد .افدزاي
لیفچهایشون بیرونی بهاحتمال ياد مربوط بده آندزيمهدای
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انووللوكانا موجود در مخلوط سلوی اسآ كه نجیرهدای
سلولزی سطح الیداف را بدوون آ ادسدا ی آنهدا ا سدطح،
برش میدهو [ .]13در همه سطوح پایي  ،طوینی شدون
مان تیمار آنزيمی ا  0/ 5به  2سا آ تأثیر معندیداری را
در افزاي درجهروانی ممیركاغذ ايجادكدردهاسدآ (شدک
6د .همانطور كه در شک  6ديوه میشود با افزاي میزان
پایي ممیركاغذ (در سطوح بایتر پایي د تأثیر افدزاي
مان تیمار آنزيمی در افزاي درجهروانی و بهبود سدر آ
آبلیری كمتر ديوهشوهاسآ.
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های بیشتر آنزيم ،تدوده شدون اهمیدآ كمتدری داشدته و
هیورولیز نرمههدا غالدب اسدآ [ .]4در نتیجده اسدتفاده ا
آنزيم چده در سدطح مقدادير كمتدر (1uد و چده در سدطح
مقددادير بیشددتر (3uد موجددب بهبددود سددر آ آبلیددری و
افزاي درجهروانی ممیركاغذ شوهاسدآ .همچندین نتدايج
بهدسآآموه ا تأثیر غلظآهای مختلف آنزيم اندووللوكانا
بر درجهروانی دو ممیركاغذ پایي نشدوه و پدایي شدوه
(در سطوح مختلدفد نشدان داد كده در مقايسده بدا نمونده
شدداهو ،افددزودن آنددزيم تددأثیر معنددیداری را بددر بهبددود
درجه رواندی و سدر آ آبلیدری ممیركاغدذ دارد ،امدا بدا
افددزاي میددزان پددایي ممیركاغددذ (در سددطوح بیشددتر
پایي د تأثیر افزاي غلظآ آنزيم در افزاي درجهرواندی
و بهبود سر آ آبلیدری كمتدر اسدآ .دلید ايدن امدر را
میتوان اينطور بیان نمود كه با افزاي میدزان پدایي و
تولیو نرمههای بیشتر ،سطوح مشخص آنزيم قادر به توده-
سا ی يا هیدورولیز نرمدههدا نبدوده و درجده رواندی كمدی
افزاي میيابو.
تأثیر سطوح مختلف زمان تیمار آنزیمی و دور پاالیش

شکل  -6تغییرات درجهروانی خمیرکاغذ پاالیش شده در
سطوح مختلف پاالیش و زمان تیمار آنزیمی

نتیجهگیری
تأثیر سطوح مختلف آنزیم و دور پاالیش
درجهروانی ،شامصی ا ظرفیآ جذب و نگهدواری آب
توسط الیاف اسآ .ا سوی ديگر درجهروانی شامصی مهدم
در پایي و سر آ آبلیری ممیركاغذ اسدآ و در مدورد
ممیركاغددذهای  OCCكدده دارای مقددادير نرمدده بیشددتر و
همچنین مشک مان آب لیری میباشدنو ،دارای اهمیدآ
بیشتری اسآ [14و  .]15با افزاي میزان مصدرف آندزيم،
مقادير درجهروانی ممیركاغذهای  OCCبهبوديافته اسدآ.
هنگامی كه میزان آنزيم كمتری مصرف شود آنزيمها بیشتر
به تودهشون كم میكننو .در اين مورد نرمدههدا و ذرا
ريز الیاف با يکويگر و يا با الیاف بزرگتر كلومه 1میشونو.
در نتیجه میزان ذرا ريز ممیركاغذ كاه يافته و قابلیآ
هك ممیركاغذ بهبود میيابو .ا سوی ديگر در غلظدآ-
Aggregate

1

نتايج تأثیر مان های مختلف تیمار آنزيمی بدر درجده-
روانی دو ممیركاغذ پایي نشوه و پایي شوه نشدان داد
كه درجه روانی ممیركاغذهای تیمدار شدوه بده مدو 0/5
سددا آ در سددطوح مختلددف دور پددایي در مقايسدده بددا
ممیركاغذ شاهو كمتر اسآ ،امدا بدا طدوینی شدون مدان
تیمار آنزيمدی ا  0/ 5بده  2سدا آ تدأثیر معندیداری در
افزاي درجهروانی ممیركاغدذ ديدوه شدوهاسدآ .شدامص
درجه بیشتر با لیفچه ای شون بیرونی الیاف و نرمهها تحآ
تأثیر قرار میلیرد .افزاي لیفچهای شون بیرونی احتمدال
مربوط به آنزيمهای انووللوكانا موجود در مخلوط سدلوی
اسآ كه نجیرهای سلولزی سطح الیاف را بوون آ ادسا ی
آنهددا ا سددطح ،بددرش مددیدهددو [ .]13دلید مددوه ايددن
امتتف حمله آنزيمی با مکانیسدم یيدهبدرداری اسدآ كده
نرمهها و لیفچهها را جوا نموده ،در نتیجه بخ باقیماندوه
الیاف آبلريزتر بوده و آسانتر هك مدیشدونو .افدزاي
ه ك ممکن اسآ بده شکسدته شدون سدلولزهای سدطح
نرمهها مربوط باشو .با افزاي میدزان پدایي ممیركاغدذ
مان تیمار آنزيمی
(در سطوح بایتر پایي د تأثیر افزاي
در افزاي درجهروانی و بهبدود سدر آ آبلیدری كدمتدر

...بررسی تاثیر تیمارآنزيمی انووللوكانا بر پایي پذيری و سر آ آبلیری

شون الیاف و شک لیری نرمهها و درنهايآ كاه سدر آ
 اين نتايج با يافتههدای.]17[ آبلیری ممیركاغذ می شود
 وWu د و2001(  و همکدارانGil بهدسآآمدوه ا تحقیدق
.]16  و15[ د همخوانی دارد2010( همکاران
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 دلی اين امر را میتوان اينطور بیدان نمدود كده بدا.اسآ
، ادامه رونو پی تیمار آنزيمدی در سدطوح بدایتر پدایي
لرانروی و درجه پلیمريزاسیون ممیركاغذ كاه میيابدو
 كوتداه، اين امر منجر به كاه مقاومدآ ذاتدی الیداف.]2[
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Investigation of the Effect of Endoglucanase Treatment on Beatability
and Drainage Rate of OCC Pulps

Abstract
This research was performed to investigate of different
endoglucanase levels and enzymatic treatment times on the
beatability and drainage rate of OCC pulp. Endoglucanase
enzyme with different dosages including 1u, 2u and 3u (on
oven dry based pulp) at different times of 0.5, 1, 1.5 and 2
hours under constant process conditions added to OCC pulp in
two states namely refined and unrefined. Treated pulps under
different conditions were evaluated at the point of beatability
and drainage rates. The results showed that addition of enzyme
caused to improve (confidence level of 95%) freeness and
drainage rate, compared to control sample but improvement of
freeness with increasing of endoglucanase dosages was not
observed significantly. The results of the effect of different
enzyme levels at different refining levels was shown that
addition of different enzyme dosages to pulps refined at
different levels, caused to improve freeness and drainage rate.
With increasing the degree of pulps refining (higher levels of
refining), the effect of enzyme concentration was observed a
little to improve freeness and drainage rate. Also in total
refining levels, longer treatment by enzyme from up to 1 hours
(using optimum dosage 1u) was led a significant effect on
increasing the freeness while there was not a significant
decrease of freeness at longer times than 1 hour.
Key words: OCC pulp, Endoglucanase enzyme, Beatability,
Drainage rate.
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