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تأثیر پیشتیمار آنزیمی با آمیالز و پاالیش بر ویژگیهای آبگیری و فیزیکی خمیرکاغذ کارتن
کنگرهای کهنه

چکیده
در این پژوهش ،اصالح آنزیمی خمیرکاغذ کارتن کنگرهای کهنه ( )OCCبها آنهزی
آمیالز استخراج شده از  Bacillus sp.مورد ارزیهابی رهرار فر.هآن آنهزی آمهیالز در
سطوح مختله 0/2 ،0/1 ،0/05و  0/3درصهد (بهر اسها وزن خشه خمیرکاغهذ
بازیا.تی) تحآ شرایط ثابآ درصد خشكی  10درصد ،درج حرارت  ،50°Cمدت زمان
1ساعآ و محدوده  pH 6/9-7ب خمیرکاغذ  OCCا.زوده شهدن بهرای خنییسهازی
آنزی باریمانده از  0/05درصد پروکسید هیدروژن (براسا وزن خش خمیرکاغهذ)
استفاده شدن پاالیش خمیرکاغذ  OCCپیشتیمار شده با سهطوح مختله آمهیالز در
دور ثابههآ 2000انجهها ش هدن ویژفیهههای آبفیههری و .یزیكههی خمیرکاغ هذ OCC
پیشتیمار شده در دو شرایط پاالیش شده و پاالیش نشده در مقایسه بها خمیرکاغهذ
شاهد (خمیرکاغذ تیمار نشده با آنزی ) ارزیابی شدندن نتایج ب دسآ آمده نشان داد ک
پیشتیمار آنزیمی با آمیالز موجب بهبود درجۀ روانهی خمیرکاغهذ به میهزان 11-22
درصد نسبآ ب خمیرکاغذ شاهد شدن بیشترین درجۀ روانی با اسهتفاده از  0/2درصهد
آمیالز ( )600 ml, CSFب دسآ آمده اسآن پاالیش خمیرکاغذهای پیشتیمار شده با
آمیالز و نمون شاهد موجب کاهش درجۀ روانی خمیرکاغذ شد اما با ا.زایش مصهر
آمیالز ،رابلیآ آبفیری خمیرکاغذ ا.زایش یا.آن استفاده از آنزی آمیالز کاغذهای با
ضخامآ نسبی بیشتر ،حجی تر اما با مقاومآ ب عبور هوای مشاب نسبآ به نمونه
شاهد نتیج دادن ا.زایش مصهر آمهیالز از  0/05درصهد به  0/3درصهد همهراه بها
پاالیش ،موجب کاهش ضخامآ و حجیمی و ا.زایش مقاومآ کاغذ ب عبور هوا شدن
همچنین نتایج ارزیابی زمانهای مختل تیمهار آنزیمهی خمیرکاغهذ  OCCپهاالیش
نشده (در غلظآ ثابآ 0/1درصد) بر مقادیر ضخامآ ،حجیمهی و مقاومهآ کاغهذ به
عبور هوا بیانگر آن اسآ ک مهدتزمان  90دریقه به عنوان زمهان بهینه میباشهدن
ب طورکلی تیمار ترکیبی آمیالز ( 0/05-0/1درصد) و پهاالیش( PFIدور ثابهآ)2000
خمیرکاغذهای باکیفیآ بهتری را ب لحاظ ویژفیهای آبفیری و .یزیكی نسبآ به
خمیرکاغذ OCCنشان دادن
واژگان کلیددي :خمیرکاغهذ  ،OCCآنهزی آمهیالز ،پهاالیش خمیرکاغهذ ،رابلیهآ
آبفیری ،ویژفیهای .یزیكین
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مقدمه
كارتنهای كنگرهای كهنه1يکی از مناابع مما ه فی ای
مورداساات اده در كاغذسااازی بااوده و ا ود 40درص ا از
كاغذهای بازيافتی را شامل میشاود [ .]1در قیقا ايان
كاغذ جايگزين بسیار مافی برای مواد چاوبی میباشا زيارا
بهطور فراوان ،گسترده و بهآسانی در دسترس اس  .ماالوه
باار اياان مصاار خمیركاغااذ  OCCمزايااای اصتصااادی و
زيسااا محیطی نیاااز دارد؛ اماااا از طرفااای اسااات اده از
خمیركاغذهای بازيافتی همانن  OCCباه دفیال تیییارا
مم ه در كی ی اتصال بین افیا  ،كااهش طاول افیاا و
درنتیجه كاهش صابلتوجه سرم آبگیری موجب كااهش
كی ی محصول نهايی در فرآين توفیا میشاود .فاذا الز
اس افیا بازيافتی را اصالح و صابلی توفی كاغاذ از آن را
در سیستم كاغذسازی افزايش دهیم [ 2و  .]3در طی چن
دهه اخیر است اده از آنزيمها در صنع خمیركاغاذ باهطور
چشمگیری افزايش يافته و توفی فرآوردههای ج ي از آنها
در التوسعه میباشا [ .]4اسات اده از آنزيمهاای آمایالز
برای اصالح ان ود نشاسته و زايالناز بارای كااهش مصار
مواد شایمیايی رنا بری [ 4و  ]5از كاربردهاای مهام در
زمینه تیمارهای آنزيمی بودن  .همچناین آنزيمهاای فیپااز
برای كنترل صیر ،استرازها برای كنتارل ماواد چساکنا و
آمیالزها و سلوالزها بارای بهکاود مركاب زدايای و اصاالح
ويژگیهااای افیااا بااهمنوان مواماال شاایمیايی مم ا ه در
بساایاری از وا اا های صاانع خمیاار و كاغااذ اساات اده
میشااون [ 5و  .]6اممااال تیمارهااای آنزيماای باار روی
خمیركاغذهای بازيافتی میتوان موجب اصالح ويژگیهاای
آبگیری و خواص فیزيکی آنها شود [ .]5آنزيمها میتوانن
با ذ انتخابی نرمههای افیا (باه دفیال داشاتن ساط
ويژه بیشتر نسک باه افیاا و همچناین بهکاود فیکريلاه
ش ن افیا خمیركاغذهای بازيافتی ،موجب بهکود صابلیا
آبگیری خمیركاغذ ،افزايش سرم توفی ماشین كاغاذ و
بهکود ويژگیهای مقااومتی كاغاذ اصال شاون [ 4و .]7
است اده از آنزيمها نیازمنا بهینهساازی شاراي فرآينا ی
اس و اين شراي بستگی به نوع خمیركاغذ مورداسات اده
دارد [ 5و  .]8بااهمنوانمثال تیمااار آنزيماای مالياام بااا
آنزيمهای سالوالز میتوانا باا هیا روفیز انتخاابی نرماهها
)Old Corrugated Container (OCC
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موجب بهکود صابلی آبگیاری خمیركاغاذ و بعاااح تای
ظ و يا بهکود ويژگیهای مقاومتی كاغذ شود [ 4و .]9
نتايج تأثیر تیمار سالوالز بار روی خمیركاغاذ كرافا
سوزنیبرگ خشک نش ه صکل و بع از پاااليش باا سالوالز
Trichoderma reesei cellulose
اصاااال از
) (CelluclastTMنشااان داد كااه تیمااار خمیركاغااذ كراف ا
رن بری و پااليش ش ه با سلوالز میتوان موجاب افازايش
صابلی آبگیری خمیركاغذ شود و پیشتیماار خمیركاغاذ
پااليش نش ه با سلوالز هم میتوان صابلیا پااليشپاذيری
را بهکااود بخش ا  .همچنااین بااا ت کیااکسااازی و ارزيااابی
كارآماا ی تیمارهااای آنزيماای در تعیااین درجاا رواناای
خمیركاغذ ،ان وگلوكاناز نوع دو ( EG IIنقش كلیا ی در
صابلی آبگیاری و تیییارا صابلیا پاااليش خمیركاغاذ
دارد .در مقابل ،سالوبیوهی روالز ناوع CBH I( 1باهمنوان
يااک پااروتسین ساالوالز مهاام ،تااأثیری باار میاازان صابلی ا
آبگیری يا پااليش خمیركاغذ نشاان نا اد [ .]10شاواه
بهدس آم ه از تیمار آنزيمی خمیركاغذ كراف بازيافتی با
آنزيمهای سالوالز و همایسالوالز خااف ساازی شا ه از
 Trichoderma reeseiو ارزيابی تیییرا ويژگیهای افیا
اكی از آن اس كه ان وگلوكاناز ناوع اول و دو ( EG Iو
 EG IIبهطور معنیداری درج روانی خمیركاغذ را ( تی
با میزان مصر كم آنزيم بهکود میبخش و اثار EG IIدر
يک مق ار مشخ از انحاالل كربوهیا را  ،ماتثرتر باوده
اس  .ويژگیهای آبگیری خمیركاغذ درمجموع با است اده
از آنزيمهای انتخابی میتوان بهکود ياب اما ظرفی جاذب
آب افیا اساتخوانی و خشکشا ه2نمیتوانا باا برخای از
اين آنزيمها بازيابی شود [ .]11نتايج است اده از آنزيمهاای
تجاری مختلف در ارتقاء كی ی افیا بازيافتی OCCنشان
میده ا كااه اممااال تیمارهااای آنزيم ای مختلااف (مانن ا
آنزيمهااای ساالوالز ،همیساالوالز و الكاااز موجااب بهکااود
صابلی آبگیری خمیركاغذ (به دفیل ذ انتخابی نرمهها
و فیگنین خمیركاغذ میشود .در اغلب موارد بهکود صابلی
آبگیری همراه با اف مقاوم كاغذ همراه بوده اس [.]6
اساات اده از اتصااالدهن ههای ساالوفزی3افاازايش هاامزمااان
صابلی آبگیری و مقاوما خمیركاغاذ را نتیجاه داد [.]2
Dried hornified fibers
Cellulose-binding domains

2
3
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همچنااین اساات اده از تیمارهااای آنزيماای بااا آنزيمهااای
تخريبكنناا ه كربوهیاا را (ساالوالز و هماای ساالوالز
بهتنهايی و يا صور اختالط ،ظرفی آبگیری خمیركاغذ
و درج روانی خمیركاغذ را بهکود میبخش [ 4و .]5
آنزيم آمیالز نقش مهمی را در صنايع مرتک با فراوری
نشاسته اي ا كارده و موجاب هیا روفیز نشاساته میشاود.
نشاسااته شااامل  10%-25آمیلااوز و  85-60%آمیلااوپکتین
اساا و اياان نسااک بسااتگی بااه منشااأ گیاااه دارد [.]9
بهطوركلی  3نوع آنزيم آمیالز وجود دارد :افف(-αآمیالز كه
اتصاال α-1و 4گلیکوزي ی را هی روفیز میكنا ؛ ب -β
آمیالز كه پیون  -4-α-1گلیکوزي ی نشاسته را از انتهاای
غیاار ا یااا شااون ه هیاا روفیز میكناا  .گ گلوكااوآمیالز
پیونااا های α-1و 4و α-1و 6گلوكوسااای از نشاساااته را
هی روفیز میكن -α .آمیالز در بین آنزيمهاای آمایالز ،باه
دفیل ثکا رارتای بیشاتر و محا وده بهیناه نزدياک باه
خنثی برای شراي خمیركاغذ بازيافتی مناسب اسا [.]9
نشاسته مصرفی در بخش آهاارزنی میتوانا در وا ا های
تیمار پساب افیا بازياافتی تجماع يابا و بار ويژگیهاای
آبگیری آن م اخله كن و موجب افزايش تخلیه پساب به
محی زيساا شااود .در اياان مااورد  -αآماایالز میتواناا
ويژگیهای درجا روانای خمیركاغاذ را هماراه باا كااهش
ويسکوزيته آب برگشاتی بهکاود بخشا  .نتاايج تیمارهاای
آمایالز نشاان میدها كاه صابلیا آبگیاری خمیركاغاذ
بازيافتی افزايش يافته و ايان باه افازايش سارم ماشاین
كاغااذ منجاار میشااود [ .]12آنزيمهااای آماایالز میتواننا
بااهطور مااتثر موجااب تخريااب آهااار نشاسااته شااون و بااه
ج اسازی ذرا مركب از سط افیا كمک كنن [.]5
نتايج است اده از اختالط آنزيمهای سلوالز و آمایالز در
مركب زدايی زيستی خمیركاغاذهای چاال فیازری نشاان
میده كه اين آنزيمها كارآيی مركب زدايی خوبی داشاته
و موجااب بهکااود درجااه روشاانی ( 76/93درصاا اياازو
میشون  .بر پايه همین گزارش ،با اممال تیمارهای مختلف
آنزيمی میتوان تی به درجه روشنی نزدياک خمیركاغاذ
چالنش ا ه ( 80/48درص ا اياازو نیااز دس ا ياف [.]13
همچنین تأثیر تیمار آنزيمی همی سلوالز و اختالط همای
سلوالز و -αآمیالز در نسک مشخ بر سرم آبگیری و
مقاوم ورصه خمیركاغذ بازيافتی اكی از آن اس كاه باا
افاازايش مصاار هماای ساالوالز ،ساارم آبگیااری و
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شاخ های كشش و فهی گی لقوی كااهش میيابا  .باا
كنترل مصر آمایالز در ساط ( 20IUباه ازای هار گار
خمیركاغذ خشک  ،سرم آبگیری و شاخ های كشش
و فهی گی لقوی میتوان با مقادير مختلاف آنازيم همای
سلوالز بهکود ياب [14و  .]15نتاايج تاأثیر مخلاوط آنازيم
سلوالز و همایسالوالز بار افیاا خمیركاغاذ ،OCCالينار
كراف و درص كمی از كاغاذ اداری سا ی نشاان داد كاه
پیشتیمااار آنزيماای افیااا بازيااافتی ،درج ا رواناای اوفیااه
خمیركاغااذ را باا ون كاااهش مقاوماا كششاای افاازايش
میدها  .در اغلااب آزمايشهااای انجا شا ه بااا تیمارهااای
تركیکی (آنزيم  +پااليش  ،شاخ مقاوم كششی بیشتر،
بهکود معنیدار صابلی آبگیری و ا اصل مصار انار ی
ويژه پااليش در مقايسه با خمیركاغذ شااه مشااه ه شا
[.]16
بهطوركلی فرآين بازياف كاغذ ملایرغام مزيا هاای
اصتصادی و زيسا محیطی ،باه دفیال كوتااه شا ن افیاا
خمیركاغذ و ايجااد نرماههاا ،موجاب افا كی یا كاغاذ
اصل ،ويژگیهای مقاومتی خمیركاغذ و همچنین كاهش
سرم آبگیری آن میشود .در اين راستا برای جايگزينی
پااليش يا كاهش ش آن میتوان از آنزيمها بهمنوان يک
راهکار متثر است اده نمود .آنزيمها میتوانن ممال پاااليش
را با ماليم بیشتر و كمک به ظ میانگین طوفی افیاا
تأمین كنن  .از طار ديگار در خمیركاغاذ  ،OCCچساب
نشاسته موجود در اتصاال اليهای يا آهارزنی سطحی و ياا
نشاسته مصرفی برای بهکود مقاوما كاغاذ میتوانا طای
هی روفیز با آنزيم آمیالز بهمنوان يک مامل بافقوه فرآين ی
در سیستم بازياف است اده شود .فاذا در ايان پاژوهش باا
توجه به اهمی آنزيمها در اصالح ويژگیهاای خمیركاغاذ
سازی ،آنزيم تجاری آمیالز در سطوح مصار و زمانهاای
مختلف به خمیركاغذ بازياافتی OCCافازوده شا و تاأثیر
افزودن آن همراه با پااليش و ب ون پااليش بار ويژگیهاای
آبگیری و فیزيکی خمیركاغذ اصل ارزيابی ش .

مواد و روشها
تهیه کاغذ باطله  OCCو خمیرسازی آنها
كارتنهاای كنگارهای كهناه تهیهشا ه باه ما 24
سام در آب مقطار خیساان ه شا ن و ساپر در داخال
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دستگاه پراكن ه ساز به م  3دصیقه باا تعا اد دور3000
(در هر دصیقه و درص خشاکی  5درصا دفیکاره شا ن .
خمیركاغذ اصال بار روی غرباال باامش  200آبگیاری
ش ه و سپر با است اده از آنزيم آمایالز در داخال كیساه-
های پالستیکی در ما آب گر تیمار آنزيمی ش ن .
پیشتیمار آنزیمی خمیرکاغذ  OCCبا آنزیم
آمیالز
پیشتیمار آنزيمی خمیركاغذ OCCبا است اده از آنازيم
آمیالز تجاری انجا ش  .آنزيم آمیالز (بهصور پاودری از
شرك  Novozymes Sigma Aldrichتهیه ش  .اين آنزيم
از بااكتری)Bacillus Stearothermophilus (Bacillus sp.
اساااتخراگ شااا ه و فعافیااا آنزيمااای آن 700EGU/mg
میباش  .آنزيم آمیالز در سطوح مختلف  0/2 ،0/1 ،0/05و
 0/3درص (بار اسااس وزن خشاک خمیركاغاذ OCCدر
م زمان ثاب  60دصیقاه ،درصا خشاکی  10درصا در
محاا وده  pH 6/9-7بااه خمیركاغااذ  OCCافاازوده شاا .
همچنین در شاراي ديگار موردمطافعاه ،خمیركاغاذها در
میزان مصر ثابا آنازيم آمایالز (میازان مصار بهیناه
تعیااین ش ا ه در زمانهااای مختلااف  90 ،60 ،30و 120
دصیقه بهطور ج اگانه تیماار شا ن  .در تماامی تیمارهاای
آنزيماای ،خمیركاغااذ بااهطور دسااتی بااهطور متناااوب (در
فواصاال  10دصیقااه هاامزده میشاا  .پاار از تیمارهااای
آنزيمی ،خنثیسازی خمیركاغذ بهمنظور غیرفعاال نماودن
آنزيم باصیمان ه با است اده از پروكسی هی رو ن به میازان
 0/05درص (بر اساس وزن خشک خمیركاغذ انجا شا .
از خمیركاغااذهای پیشتیمااار شا ه بااا آماایالز ،كاغااذهای
دس ساز آزمايشگاهی (120گرمی ساخته ش ويژگیهای
فیزيکی آنها همراه ويژگی آبگیری خمیركاغذ در مقايساه
با خمیركاغاذ شااه (خمیركاغاذ تیماار نشا ه باا آنازيم
مقايسه ش ن .
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كاغذ اصل ارزياابی شا  .پاااليش خمیركاغاذ مطااب باا
استان ارد  T 247 om-85آئیننامه تاپی1انجا ش .
اندددداز گیری ویژگیهدددای فیزیکدددی کاغدددذ
دستساز
كاغذهای دس سااز ( 120گار بار مترمرباع مطااب
شااماره اسااتان ارد  T 205 sp-02ساااخته و گرامااا آنهااا
مطاب با شماره استان ارد  T 410 om- 02آئیننامه تااپی
تعیین ش  .كاغذهای ساختهش ه برای جلاوگیری از تیییار
شکل و چینخوردگی به م  24ساام در دماای اتاا
(خشکكردن در هوای آزاد خشک ش ن و سپر به م
 24سام در اتا كلیما تح شاراي اساتان ارد رطوبا
نسکی  50±2درص و دمای  23±1درجه سانتیگراد صارار
گرفتناا  .ويژگیهااای فیزيکاای كاغااذ شااامل ااخام و
مقاوم به مکور هوا كاغذ و همچنین درج روانی (صابلیا
آبگیری خمیركاغذ به ترتیب مطاب با اساتان اردهای T
 T 536 om- 02 ،411 om- 05و T 277 om- 04
آئیننامااه تاااپی در آزمايشااگاه مهن ساای چااوب و كاغااذ
دانشگاه ملو كشاورزی و منابع طکیعی گرگان ان ازهگیری
خام كاغذ
ش ن  .جیمی كاغذها نیز با توجه به نسک
به گراما كاغذ ان ازهگیری ش .
تجزیه و تحلیل آماری
در اين تحقی از طارح كاامالح تصاادفی بارای مقايساه
دادههای اصل از ان ازهگیری ويژگیهای فیزيکی كاغاذ و
میزان آبگیاری خمیركاغاذ  OCCتیمارشا ه در ساطوح
مختلف مصر آنزيم آمیالز و م زمانهای تیمار آنزيمی
در دو اف پااليش شا ه و پاااليش نشا ه اسات اده شا .
آزمون تجزياه وارياانر دادههاا (آزماون Fباا اسات اده از
نر افزار آماری  SASانجاا گرفا و مقايساه میاانگینهاا
دادهها نیز به كمک آزمون چن دامنهای دانکان (DMRT
در سط اطمینان آماری  99درص صور گرف .

پاالیش خمیرکاغذ OCC

خمیركاغااذهای شاااه و پیشتیمااار شا ه بااا سااطوح
مختلااف آناازيم آماایالز ،بااا اساات اده از دسااتگاه پااليشااگر
آزمايشگاهی  PFI millدر دور ثاب  2000پاااليش شا ه و
تأثیر مملیا پااليش نیز بر ويژگیهای آبگیری و فیزيکی

TAPPI
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نتایج
تأثیر پاالیش و سطوح مختلف آنزیم آمیالز بر
ویژگیهای خمیرکاغذ OCC

میزان آبگیری خمیرکاغذ
نتايج تأثیر سطوح مختلف آنزيم آمیالز بار ويژگیهاای
آبگیری خمیركاغذ OCCنشاان داد كاه افازايش مصار
آماایالز از  0/05درصاا بااه  0/3درصاا در مقايسااه بااا
خمیركاغذ شاه موجب بهکود معنیدار سارم آبگیاری
خمیركاغذ میشود (شکل1؛ ج ول . 1درمجماوع اسات اده
از  0/2درص آمیالز با نرخ افزايش 21/7درصا  ،بیشاترين
درج روانی ( 600 ml, CSFرا نتیجه داده اسا ايان در
افی اس كه با مصار  0/3درصا آمایالز ،ايان مقا ار
باااهطور معنااایداری كااااهش يافااا (. 550 ml, CSF
بهطوركلی شواه اصل نشان داد كه با مصر درص های
مختلف آنزيم آمیالز ،درج روانی خمیركاغذ به میزان -11
 22درص در مقايسه با خمیركاغاذ شااه افازايش يافتاه
اس .
درج روانی خمیركاغذ پارامتر مهم در ارزيابی سارم
آبگیااری خمیركاغااذ میباشاا  .اياان ويژگاای در مااورد
خمیركاغذهای بازيافتی مثال  OCCكاه باا مشاکل زماان
آبگیاری مواجااه میباشان  ،از اهمیا زياادی برخااوردار
میباش [ .]17نتاايج اصال بیاانگر آن اسا كاه آنازيم
آمیالز با هی روفیز نشاسته موجاود در تركیاب خمیركاغاذ
 ،OCCصابلی آبدوساتی خمیركاغاذ را كااهش داده فاذا
انتظار میرود كه با كااهش جاذب آب خمیركاغاذ ،درجا
رواناای خمیركاغااذ بهکااود ياب ا [ 9و  .]10در درصاا های
بیشتر آمیالز مصرفی ( 0/3درص  ،باه نظار میرسا كاه
میزان هی روفیز تركیکا نشاساته افازايش يافتاه و تای
بخشی از آنها ممکن اسا مجا داح در تركیاب خمیركاغاذ
رسوب دهن فذا میتوان استنکاط نمود كه رساوب مجا د
ذرا نشاسته میتوان دفیل ا تمافی كاهش درجا روانای
در سط مصر  0/3درص آمیالز باش .
پااليش خمیركاغاذ  OCCپیشتیماار شا ه باا آمایالز
موجب كاهش ويژگی آبگیری خمیركاغذ (كااهش درجا
روانی خمیركاغذ ش ه اس  .ش كاهش درج روانی در
سطوح مصرفی بیشتر آمیالز بیشتر مشاه ه ش ه اس  .باا
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افزايش مصر آنازيم از  0/05درصا باه  0/2درصا (در
خمیركاغذ پااليش نش ه مقا ار درجا روانای باه میازان
 140-80وا افزايش ياف در افیكه اف درجا روانای
در اثر پااليش به میزان 90وا مشاه ه ش ه اسا  .افا
بیشتر درج روانی با افزايش مصر آمیالز نشاان میدها
كه ظاهراح آنزيم آمیالز بر روی هی روفیز نشاسته و ا تمااالح
افیا تأثیر گذاشته اس درنتیجاه طای پاااليش ،ساطوح
مصاارفی بیشااتر آماایالز اامن هیا روفیز بیشااتر باار روی
تركیکااا نشاسااته ،نرمااههای بیشااتری توفی شاا ه كااه
درمجموع باوجود نشاستههای هی روفیز شا ه و نرماههای
زياد منجر به كاهش درج روانای خمیركاغاذ شا ه اسا
(شکل1؛ ج ول. 1
تأثیر مدت زمان تیمار آنزیمی با آمیالز بر میزان
آبگیری خمیرکاغذ
نتايج ارزيابی زمانهای مختلف تیماار آنزيمای آمایالز
(در غلظ ثابا  0/1درصا بار درجا روانای (شااخ
میزان آبگیری خمیركاغذهای OCCپااليش نش ه نشاان
داد كه افزايش زمان تیمار از 30دصیقه به 120دصیقه منجر
به كاهش معنیدار آبگیری خمیركاغذ در سط اطمینان
آماری  99درص شا (جا ول ;1شاکل . 2مقاادير درجا
روانی (صابلی آبگیری خمیركاغذ طک گروهبن ی دانکن
در  4گروه مجزا صرارگرفتهان  ،بهطوریكاه ا اصل درجا
روانی در م زمان 30دصیقاه ( 580 ml, CSFو ا اكثر
درج روانی ( 490 ml, CSFنیز در زماان 120دصیقاه
مشاه ه شا ه اسا (جا ول  . 2هماانطور كاه مشااه ه
میشود ،درج روانی خمیركاغاذ در زمانهاای طاوالنیتر
(120دصیقه از خمیركاغذ شاه پااليش نشا ه باه میازان
 20وا بیشتر اس  .بهطوركلی اف درج روانی (صابلی
آبگیری خمیركاغذ در زمانهای طوالنیتر تیمار آنزيمی
آمیالز را میتوان به هی روفیز بیشاتر نشاساته موجاود در
اين نوع خمیركاغذ نسک داد .هی روفیز و تجزياه نشاساته
موجود در  OCCو تک يل آن باه صنا ها ازياک طار و از
طر ديگر ج اسازی بیشتر ذرا مركب چال طی خاروگ
ذرا نشاسااته میتوان ا تااا ا ی بااه افاازايش ا تمااافی
واكشی گی و افزايش مقاوم ها منجر شود [ 14و .]15
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شکل -2تاثیر زمانهای مختلف تیمار آنزیمی با آمیالز

شکل -1تاثیر درصدهای مختلف آنزیم آمیالز بر میزان

بر میزان آبگیری خمیرکاغذ  OCCپاالیش نشد .

آبگیری خمیرکاغذ .OCC

جدول  -1نتایج تجزیه واریانس غلظتهای مختلف آنزیم آمیالز و پاالیش بر ویژگیهای خمیر و کاغذ
منبع تغییرات

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

 Fمحاسبهشد

سطح معنیداری

ویژگیها  /متغیرها
خام كاغذ

تیمار
خطا
كل

4028/3
2001/8
6030/1

9
20
29

1024/65
89/511

9/52

0/0001

جیمی كاغذ

تیمار
خطا
كل

9/258
3/194
12/452

9
20
29

0/0957
0/006

مقاوم كاغذ به مکور هوا

تیمار
خطا
كل

16/321
7/001
23/322

9
20
29

1/8145
0/4127

درج روانی خمیركاغذ

تیمار
خطا
كل

21893
11254
33147

9
20
29

6240
3

13/08

6/01

7406

0/0002

0/0052

0/0001
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جدول -2نتایج تجزیه واریانس زمانهای مختلف تیمار آنزیمی با آمیالز بر ویژگیهای خمیر و کاغذ
ویژگیها  /متغیرها

منبع تغییرات

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

 Fمحاسبهشد

سطح معنیداری

خام كاغذ

تیمار
خطا
كل

399/6
187/6
587/2

3
8
11

133/2
11/725

11/36

0/0003

جیمی كاغذ

تیمار
خطا
كل

0/0278
0/013
0/0409

3
8
11

0/0092
0/0008

مقاوم كاغذ به مکور هوا

تیمار
خطا
كل

2/8932
2/0941
4/9874

3
8
11

0/9644
0/2617

درج روانی خمیركاغذ

تیمار
خطا
كل

16200/8
8
16208

3
8
11

5400
1

ضخامت و حجیمی کاغذ
بهطوركلی افزايش مصر آنزيم آمیالز از  0/05درصا
به  0/3درص اختال معنیدار خام و جیمی كاغذ را
نشان ن اد هرچن است اده از  0/1درصا آمایالز كمتارين
ااخام ( 246/6میکاارون و كمتاارين جیماای (cm3/g
 2/055را در بین تیمارهاای آنزيمای نتیجاه داده اسا .
همچنین در مقايسه با خمیركاغذ شاه  ،است اده از آمایالز
تا سط مصر  0/1درص تأثیر معنیداری را ازنظر آماری
بر خام و جیمی كاغذ ن اشته اما در درص های بایش
از  0/1درصاا  ،بااین مقااادير ااخام و جیماای كاغااذ
اختال معنیداری در سط اطمیناان آمااری  99درصا
وجود دارد (ج ول  . 1درمجموع است اده از آنازيم آمایالز
منجر به افزايش خام كاغذ ش ه اماا ازنظار آمااری ،باا
است اده از 0 /1درص آمایالز (در شاراي پاااليش نشا ه
میتوان كاغذ باا اخام و جیمای معاادل خمیركاغاذ

11/36

3/68

5400

0/0003

0/0623

0/0001

شاه (در شراي پااليش نشا ه رسای  .همچناین نتاايج
بهدس آم ه نشان داد كه پااليش خمیرهای كاغاذ OCC
پیشتیمار ش ه با آمیالز موجب كاهش صابلتوجه خام
(شکل  3aو كاهش جیمی كاغذ (شکل  3bاصل شا .
با افزايش مصر آمیالز نقش پااليش در كااهش اخام
كاغذ ج یتر بوده و در سطوح مصرفی بیشتر میتاوان باه
كاغذهای بهمراتب با اخام و جیمای كمتار تای در
مقايسه با خمیركاغذ شاه رسی  .همچنین ش كااهش
خام و جیمی كاغاذ باا اسات اده از ساطوح مختلاف
آمیالز در مقايسه با خمیركاغذ شاه بیشتر بوده اس  .بار
اساس شواه بهدس آم ه استنکاط میشود كه پیشتیمار
خمیركاغذ  OCCبا سطوح مختلف آنازيم آمایالز میتوانا
پااليشپذيری آن را افزايش درنتیجه كاغذهای با اخام
و جیمی كمتر (درنتیجاه مقاوم هاای بهتار را نتیجاه
ده .
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شکل -3تأثیر درصدهای مختلف آنزیم آمیالز بر ضخامت ( )aو حجیمی ( )bخمیرکاغذ .OCC

است اده از آنزيم آمایالز در خمیركاغاذ  OCCپاااليش
نش ه هماراه باا كااهش اخام موجاب كااهش نساکی
جیمی كاغذ ش ه اس هرچن كه اختال اين مقادير در
بعای تیمارهای آنزيمی (ماننا ا اصل و ا اكثر آنازيم
مصرفی از نظر آماری ،معنیدار نکوده اس  .باا اسات اده از
 0/1درص آمایالز (در باین تیمارهاای مختلاف آنزيمای
میتااوان كاغااذهای بااا ااخام و جیماای مشااابه بااا
خمیركاغذ شاه دس ياف  .آنزيمهاای آمایالز میتواننا
بااهطور مااتثر موجااب تخريااب آهااار نشاسااته شااون و بااه
ج اسازی ذرا مركب از سط افیا كمک كننا [ .]5در
اياان تحقیاا آناازيم آماایالز مصاارفی موجااب هیاا روفیز
چساابهای نشاسااته بااین اليااه فلوتین ا و اليناار ش ا ه
درنتیجه باا هیا روفیز ذرا نشاساته ،انتظاار مایرود كاه
میزان اتصااال باین افیاا نیاز دساتخوش تیییار شاود
بنابراين با كاهش صابلی اتصال و تع اد اتصال باین افیاا ،
كاهش خام كاغاذ و باهتکع آن جیمتار شا ن كاغاذ
توجیهپذير میباشا  .پاااليش خمیركاغاذهای پیشتیماار
ش ه با سطوح مختلاف آمایالز ،موجاب كااهش اخام
درنتیجه كاهش جیمی كاغذ ش  .در اثر پااليش ،بخشای
از افیا خمیركاغذ به نرمه تک يلش ه فذا وجود نرماههای
بیشتر در تركیب خمیركاغذ همراه با افازايش ساط وياژه
افیا  ،میزان اتصاال بین افیا و استحکا شککه كاغاذ را
افاازايش داده و ااخام كاغااذ كاااهش میياب ا  .افاازايش
مصر آمایالز در مر لاه پیشتیماار آنزيمای خمیركاغاذ
 OCCش تیییرا خام و مقاوما باه مکاور هاوای

كاغذ را در اثر پااليش افازايش داده و در ساطوح مصارفی
بیشتر آمیالز ،میتوان به كاغاذهای باا جیمای باهمراتب
كمتر رسی اين در افی اس كه میزان كااهش اخام
كاغذ و افزايش مقاوم به مکور هوای كاغذ در خمیركاغاذ
شاه بسیار كمتر مشاه ه شا ه اسا  .از نتاايج بهدسا
آم ه میتوان استنکاط نمود كه پیشتیمار آنزيمی با آمیالز
نقش متثری را در بهکود پااليشپذيری خمیركاغاذ داشاته
اس .
تأثیر مدتزمان تیمار آنزیمی با آمیالز بر
ضخامت و حجیمی کاغذ
نتايج بررسی تجزياه وارياانر اثار زمانهاای مختلاف
تیمار آنزيمی آمیالز در غلظ ثاب  0/1درص بار مقاادير
خام و جیمی كاغذ اصال از خمیركاغاذهای OCC
پااليش نش ه اكی از آن اس كاه افازايش زماان تیماار
از 30دصیقه باه 120دصیقاه تاأثیر معنایداری بار مقاادير
خام و جیمای كاغاذ در ساط اطمیناان آمااری99
درص داشته اس (جا ول ;1شاکلهای  . 4a,bمطااب باا
نتايج گروهبن ی دانکن ،مقادير اخام و جیمای كاغاذ
در  3گروه مجزا صرارگرفتهان  ،بهطوریكه اصل اخام
و جیمی در م زمان  90دصیقه (بهترتیب  241/2 µmو
 2 cm3/gو اكثر خام و جیمی (به ترتیب /2 µm
 253و  2/109 cm3/gدر زمان 120دصیقه مشااه ه شا ه
اس .
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a

شکل -4تأثیر زمانهای مختلف تیمار آنزیمی با آمیالز بر ضخامت ( )aو حجیمی ( )bخمیرکاغذ  OCCپاالیش
نشد
نتايج ارزيابی سطوح مختلف زمانی در تیمار آنزيمی
خمیركاغذ  OCCپااليش نش ه با آمیالز در غلظ ثاب
 0/1درص بر مقادير خام  ،جیمی و مقاوم كاغذ به
مکور هوا بیانگر آن اس كه م زمان  90دصیقه بهمنوان
زمان بهینه اس  .در زمانهای خیلی كوتاه (كمتر از90
دصیقه  ،كاغذهای خیمتر ،جیمتر و با مقاوم به مکور
هوای كمتر مشاه ه ش ه اس (ج ول . 2همچنین
افزايش م زمان تیمار آمیالز منجر به كاهش معنیدار
درج روانی خمیركاغذ ش ه و زمانهای كوتاهتر درج
روانی بیشتر درنتیجه صابلی آبگیری بهتری را نشان داد.
ذرا نشاسته موجود در افیا خمیركاغذ بازيافتی میتوان
آمیالز هی روفیز شود و درجه تک پاشی گی1
توس
میتوان افزايش ياب درنتیجه سرم آبگیری و مقاوم
ورصه كاغذ بهکود میياب [ .]15از طر ديگر نتايج
اخیر در رابطه با است اده از آنزيم آمیالز بر
مطافعا ان
ويژگی های خمیركاغذ نشان داد كه با است اده از آنزيم
تجاری آمیالز اصل از  Termamylهیچ تیییری در درج
روانی و تی مقاوم كاغذ مشاه ه نش ه اس [ .]2بر
اساس نتايج مطافعا منتشرش ه -α ،آمیالز نقش مثک
در مركب زدايی كاغذهای بازيافتی دارد اما مکانیسم دصی
آن مشخ نش ه كه آيا مکانیسم مشابهی با سلوالز دارد
يا نه [ .]10در زمانهای طوالنیتر به نظر میرس كه
1

Degree of homodisperse

ذرا نشاسته هی روفیز ش ه در تركیب خمیركاغذ مج داح
رسوب داده و در كاهش درج روانی خمیركاغذ متثر
بودهان  .الز به يادآوری اس كه تیمار آنزيمی در
م زمان  20دصیقه هم انجا ش ه و درج روانی كمتر از
 580ml, CSFمشاه ه ش ه اس .
مقاومت کاغذ به عبور هوا
نتايج اصل از تأثیر سطوح مختلف آنزيم آمیالز بر
مقاوم به مکور هوای كاغذ نشان داد كه افزايش مصر
آنزيم آمیالز از  0/05درص به  0/1درص اثر معنیداری بر
مقاوم به مکور هوا دارد اما در درص های بیشتر از 0/1
درص  ،هیچ اختال معنیداری ازنظر كاهش مقادير
مقاوم كاغذ به مکور هوا مشاه ه نش ه اس  .همچنین
در مقايسه با خمیركاغذ شاه  ،تنها است اده از 0/05
درص آمیالز منجر به افزايش معنیدار مقاوم كاغذ به
مکور هوا ش ه و است اده از درص های بیشتر ازنظر آماری
اختال معنیداری را با خمیركاغذ شاه نشان ن اد.
درمجموع نتايج نشان میده كه با تیمارهای آنزيمی با
آمیالز میتوان به مقادير مقاوم به مکور هوای مشابه و يا
تی بیشتر از خمیركاغذ شاه رسی  .بهطوركلی هرچه
كاغذ نسک به مکور هوا مقاوم بیشتری از خود نشان
كه ساختار كاغذ فشردهتر و دارای
ده میتوان گ
دانسیته كلی بیشتر میباش  .پااليش خمیركاغذهای OCC
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پیشتیمار ش ه با سطوح مختلف آمیالز موجب افزايش
مقاوم كاغذ به مکور هوا ش (شکل . 5با افزايش مصر
آمیالز تا  0/3درص  ،تأثیر پااليش در بهکود مقاوم كاغذ
به مکور هوا كاهشيافته و درص های كمتر آمیالز ( 0/05و
 0/1درص نتیجه بهتری (افزايش مقاوم به مکور هوا را
ازنظر مقادير مقاوم به مکور هوا نشان داد .بهطوركلی با
انجا پااليش 2000دور و اممال تیمار آنزيمی آمیالز در
سطوح كممصر آنزيم (سط مصر  0/05-0/2درص
میتوان كاغذهای بهمراتب مقاو تر به مکور هوا در مقايسه
با نمونه خمیركاغذ شاه توفی نمود.

تأثیر پیشتیمار آنزيمی با آمیالز و پااليش بر ويژگیهای آبگیری و ...

تأثیر مدتزمان تیمار آنزیمی با آمیالز بر مقاومت
کاغذ به عبور هوا
همانطور كه در ج ول  2و شکل 10مشاه ه میشود،
افزايش م زمان تیمار آنزيمی آمیالز در غلظ ثاب 0/1
درص تأثیر معنیداری را بر مقادير مقاوم كاغذ به مکور
هوا در خمیركاغذهای  OCCپااليش نش ه نشان ن اد
(ج ول ;1شکل  . 6بیشترين مقاوم به مکور هوا (5/976
ثانیه در م زمان  90دصیقه تیمار آنزيمی بهدس آم ه
اس .

شکل -6تاثیر زمانهای مختلف تیمار آنزیمی با آمیالز

شکل -5تاثیر درصدهای مختلف آنزیم آمیالز بر مقاومت به عبور

بر مقاومت به عبور هوای خمیرکاغذ  OCCپاالیش نشده.

هوای خمیرکاغذ .OCC

نتیجهگیری
در اين پژوهش ،اصالح خمیركاغذ  OCCبا اسات اده از
تیمار آنزيمی با آمیالز (استخراگ ش ه از  Bacillus sp.در
سطوح مختلف مصر آمایالز و زمانهاای مختلاف تیماار
آنزيمی همراه با پااليش خمیركاغذ انجا ش و تاأثیر آنهاا
باار ويژگیهااای آبگیااری و فیزيکاای خمیركاغااذ اصاال
ارزيابی ش  .اسات اده از آنازيم آمایالز در ساطوح مختلاف
موجب بهکود معنیدار صابلی آبگیاری خمیركاغاذ OCC
شا ه اسا بهطوریكاه بااا اسات اده از  0/2درصا آناازيم
میتوان با نرخ افزايش 21/7درص  ،به اكثر درج روانی
 600 ml, CSFدس ا ياف  .اياان در ااافی اس ا كااه در
درصا های بیشاتر آمایالز مصارفی (0/3درصا  ،افاازايش

صابلیا جااذب آب خمیركاغااذ و درنتیجاه كاااهش درجا
روانی خمیركاغذ مشااه ه شا ه اسا  .اسات اده از آنازيم
آمیالز در خمیركاغذ  OCCپااليش نش ه همراه باا كااهش
خام موجب افزايش جیمی كاغذ ش ه اسا هرچنا
كه اختال اين مقادير در برخی تیمارهای آنزيمای (ماننا
اصل و اكثر آنزيم مصارفی ازنظار آمااری ،معنایدار
نکااوده اس ا  .بااا اساات اده از  0/1درصا آماایالز (در بااین
تیمارهای مختلف آنزيمی میتوان به كاغذهای با خام
و جیمی مشابه باا خمیركاغاذ شااه دسا ياف  .نتاايج
ارزيابی سطوح مختلف زمانی در تیمار آنزيمای خمیركاغاذ
 OCCپااليش نش ه با آمیالز در غلظ ثاب  0/1درص بر
مقادير خام  ،جیمی و مقاوما كاغاذ باه مکاور هاوا

مجله صنايع چوب و كاغذ ايران ،سال دوازدهم ،شماره  ،4زمستان 1400

بیانگر آن اس كه م زمان 90دصیقه بهمنوان زمان بهینه
اس  .در زمانهای كمتر از 90دصیقه ،كاغذهای اخیمتر،
جیمتر و با مقاوم به مکاور هاوای كمتار نتیحاه شا ه
اس  .همچنین افزايش م زمان تیمار آمایالز منجار باه
كاهش معنیدار درج روانی خمیركاغذ شا ه و زمانهاای
كوتاهتر ،درج روانی بیشتر و درنتیجاه صابلیا آبگیاری
بهتااری را نشااان داد .ذرا نشاسااته موجااود در افیااا
خمیركاغذ بازيافتی میتوان توس آمیالز هی روفیز شود و
درنتیجه سرم آبگیری و مقاوم ورصاه كاغاذ میتوانا
بهکود ياب  .در زمانهای طوالنیتر به نظر میرس كه ذرا
نشاسته هی روفیز ش ه در تركیب خمیركاغذ مج داح رسوب
داده و همین مورد در كاهش درج روانی خمیركاغذ ماتثر
بوده اس .
با افزايش مصر آنزيم آمیالز از  0/05به  0/3درصا ،
اثار پاااليش در كاااهش درجا رواناای جا یتر بااوده و در
درص های بیشتر آمیالز ،اف درج روانی ناشی از پاااليش
بیشتر بوده اس  .با توجه به نتاايج بهدسا آما ه از ايان
تحقی ا میتااوان پیشبیناای كاارد كااه میاازان نرمااههای
ايجادش ه در اثار تیماار مکاانیکی پاااليش بايا بیشاتر از
میزان هی روفیز ذرا نشاساته در اثار آمایالز باوده باشا
درنتیجااه انتظااار ماایرود كااه نسااک اف ا درج ا رواناای
خمیركاغذ در اثر پاااليش بایش از ساطوح مصارفی زيااد
آمیالز در اثر هیا روفیز تركیکاا نشاساته باشا  .پاااليش
خمیركاغذهای پیشتیمار ش ه با ساطوح مختلاف آمایالز،
موجب كاهش خام درنتیجه كاهش جیمی كاغذ ش .
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در اثاار پااااليش ،بخشاای از افیااا خمیركاغااذ بااه نرمااه
تک يلش ه فذا وجود نرمههای بیشتر در تركیب خمیركاغذ
همراه با افزايش سط وياژه افیاا  ،میازان اتصااال باین
افیا و استحکا شاککه كاغاذ را افازايش داده و اخام
كاغذ كااهش میيابا  .افازايش مصار آمایالز در مر لاه
پیشتیمااار آنزيماای خمیركاغااذ OCCشاا تیییاارا
خام و مقاوم به مکور هوای كاغاذ را در اثار پاااليش
افزايش داده و در سطوح مصرفی بیشتر آمیالز ،میتوان به
كاغذهای با جیمای باهمراتب كمتار دسا ياف ايان در
افی اس كاه میازان كااهش اخام كاغاذ و افازايش
مقاوم به مکور هوای كاغاذ در خمیركاغاذ شااه بسایار
كمتر مشاه ه ش ه اس  .از نتايج بهدسا آما ه میتاوان
استنکاط نمود كه پیشتیمار آنزيمی با آمیالز نقش متثری
را در بهکااود پااليشپااذيری خمیركاغااذ داشااته اساا .
بهطوركلی نتايج اين پژوهش نشان داد كه است اده از آنزيم
آمیالز پتانسیل مناسکی را در اصالح خمیركاغاذ بازياافتی
 OCCدارد بهطوریكه با انجا پیشتیماار تیماار آنزيمای
همراه با ظ ويژگیهاای فیزيکای كاغاذ نهاايی ،صابلیا
آبگیااری خمیركاغااذ درنتیجااه ساارم ماشااین كاغااذ را
میتوان افزايش داد .از طر ديگر پااليش خمیركاغذOCC
بع از ياک مر لاه پیشتیماار آنزيمای باا آمایالز (يعنای
تركیب تیمار آنزيمی و پااليش بهمراتب خمیركاغذهای باا
مشخصا فیزيکی و صابلیا آبگیاری مطلاوبتری را در
مقايساااه باااا خمیركاغاااذ شااااه نتیجاااه خواهااا داد.
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The effect of enzymatic pre-treatment with amylase and refining on the physical
and dewatering properties of OCC pulp

Abstract
In the current research, enzymatic modification of OCC pulp
with Bacillus sp. amylase was evaluated. Amylase was added
at different levels of 0.5, 0.1, 0.2 and 0.3% (based on ovendried weight of recycled paper) to OCC pulp under constant
conditions included consistency of 10%, temperature of 50°C,
time duration of 1 hour, and at a pH range of 6.9-7. To
neutralize the residual enzyme, hydrogen peroxide 0.05%
(based on oven-dried weight of pulp) was applied. The
refining of pre-treated OCC pulp with different levels of
amylase was done at the constant revolution of 2000. The
dewatering and physical properties of amylase pre-treated
OCC pulps as compared to control pulp (non-treated pulp
with enzyme) for two refined and unrefined conditions were
evaluated. Obtained results showed that amylase pretreatment improved pulp freeness by 11-22% compared with
the control sample. The highest freeness (600 ml, CSF) was
achieved with 0.2% amylase. Refining of both amylase pretreated OCC pulp and the control sample reduced the pulp
freeness, but dewatering capability increased with an increase
in amylase usage. The use of Amylase resulted in a paper with
slightly higher caliper, higher bulk, but similar air resistance,
compared with control run. An increase in amylase usage
from 0.5% to 0.3% along with refining decreased caliper and
bulk and increased air resistance of paper. Also, the results of
the evaluation of different times of amylase treatment of
unrefined OCC pulp (at a constant concentration of 0.1%) on
a caliper, bulk as well as air resistance indicated that the
duration of 90 minutes was the optimal time. In general, the
combined treatment of amylase (0.05-0.1%) and PFI refining
(at the constant revolution of 2000) indicated the pulps with
better quality in terms of dewatering and physical
characteristics in comparison with control OCC pulp.
Keywords: OCC pulp, Amylase, Pulp refining, Dewatering
capability, Physical properties.
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