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تولید خمیر حل شونده از صنوبر دلتوئیدس با استفاده از پیشاستخراج قلیایی و فرآیند سودا-
آنتراکینون
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چکیده
خمیر حلشونده بهعنوان ماده اولیه در تولید مشتقات سلولزی فراوانی نظیر کربوکسی
متیل سلولز ،نیتروسلولز ،ویسکوز و  ...استفاده میشود .در این تحقیق ،قابلیت تولید
خمیر حلشونده از صنوبر دلتوئیدس با استفاده از پیشاستخراج قلیایی و فرآیند
سودا-آنتراکینون موردبررسی قرار گرفت .با کنترل پارامترهای فرآیندی امکان دست-
یابی به افت بازده حدود  %15در پیشاستخراج و کاهش  40درصدی عدد کاپا توسط
لیگنینزدایی با اکسیژن فراهم شد .نتایج نشان داد که پیشاستخراج قلیایی سبب
بهبود نرخ لیگنینزدایی الیاف میشود .با استفاده از کاتالیزور قلیایی در مایع پیش-
استخراج ،مقدار آلفا-سلولز خمیر حلشونده افزایش و درجه روشنی آن کاهش یافت.
افزایش فاکتور کاپای مصرفی در رنگبری با توالی رنگبری  D0ED1سبب ارتقای
سطح آلفا-سلولز و درجه روشنی خمیر حلشونده حاصل شد .لذا در این تحقیق،
خمیر حلشوندهای حاصل از بهکارگیری فاکتور کاپای  0/45در مرحله  D0به علت
آلفا-سلولز ،درجه روشنی و خلوص باالتر دارای مطلوبیت بیشتری بوده است.
واژگان کلیدي :خمیر حلشونده ،پیشاستخراج شدده بدا کاتدالیزور قلیدایی ،خمیدر
سودا-آنتراکینون ،صنوبر ،لیگنینزدایی با اکسیژن.
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مقدمه
صنوبركاری به دلیل وجود شرايط اكولوژيکی مناسب
در شمال كشور با استقبال زيادی روبرو شده است .تولید
ساالنه صنوبر در حدود دو میلیون مترمکعب است كه اين

مقدار معادل  ٤٠درصد كل چوب مصرفی در كشور است
[ .]1عالوه بر اين ،ساالنه بیش از يکمیلیون مترمکعب
واردات چوب در كشور صورت میپذيرد؛ بنابراين با توسعه
كشت صنوبر در كشور ،نهتنها میتوان كشور را از واردات
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چوب بینیاز كرد بلکه حتی میتوان به صادرات چوب آن

نیز پرداخت.
سوزاندن همیسلولزها همراه با ساير تركیبات آلی
حلشده در كوره بازيابی 1دارای توجیه اقتصادی چندانی
نیست؛ زيرا ارزش حرارتی آنها ( )13/6 MJ/Kgفقط
نصف ارزش حرارتی لیگنین ( )27MJ/Kgاست [.]2
پااليشگاه زيستی 2شامل طیف گستردهای از فنآوریهای
پايداری میگردد كه قادر به جدا كردن منابع زيستتوده3
به اجزای ساختمانی سازنده آنها به شکلی باشد كه
قابلتبديل به محصوالت با ارزشافزوده قابلفروش مانند
سوختهای زيستی و مواد شیمیايی زيستی باشند [.]3
ازاينرو پااليشگاه زيستی با فراهمسازی امکان تولید مواد
شیمیايی باارزش و سوختهای زيستی تجديدپذير ،توسعه
فنآوریهای جديد و نفوذ به بازارهای جديد فرصتی را
برای احیاء و توسعه پايدار صنعت كاغذسازی فراهم می-
سازد .با تولید مايع پیشاستخراج غنی از تركیبات قندی
قابلتبديل به مواد شیمیايی مختلف نظیر فورفورال ،اتانول
و  ...میتوان در كنار تولید كاغذ به ارزشافزوده بیشتری از
مواد اولیه لیگنوسلولزی دست يافت [.]٤
فرآيند كرافت با يک مرحله پیشهیدرولیز و فرآيند
سولفیت اسیدی رايجترين فرآيندهای مورداستفاده در
مقیاس جهانی برای تولید خمیر حلشونده میباشند.
خمیر حلشونده خمیری است كه دارای مقدار قابلتوجهی
آلفا-سلولز (بیش از  ،)%9٠مقدار از كمی همیسلولزها
(كمتر از  )%٤و همچنین محتوی مقادير بسیار كمی
لیگنین ،مواد استخراجی و مواد معدنی باشد [ .]5از اين
نوع خمیر بهعنوان ماده اولیه در تولید مشتقات سلولزی
مختلف نظیر استرها و اترهای سلولزی استفاده میشود
[ .]7 ،6در هنگام تولید خمیر حلشونده ،تمامی تركیبات
شیمیايی تشکیلدهنده چوب بهاستثنای سلولز بهعنوان
ناخالصی محسوب شده و با استفاده از تکنیکهای مختلف
از ساختار ماده اولیه چوبی حذف میشوند .اگرچه همی-
سلولزها را میتوان به دلیل ساختار شاخهای و درجه
پلیمريزاسیون كمترشان نسبت به سلولز به مقدار زيادی با
انجام عمل پیشاستخراج از ساختار چوب حذف نمود اما
1

- Recovery furnace
- Biorefinery
3
- Biomass
2

بهمنظور حفاظت از سلولز بايستی از انجام پیشاستخراج
در شرايط بسیار شديد پرهیز نمود [ .]9 ،8از متداولترين
روشهای تجاری پیشاستخراج میتوان به مواردی
همچون پیشاستخراج با آب داغ ،پیشاستخراج با مايع
رقیق اسیدی و پیشاستخراج با مايع رقیق قلیايی اشاره
كرد [.]11 ،1٠
 Resalatiو همکاران ( )2٠11در تحقیقی كاربرد
كاتالیزور اسیدی در پیشاستخراج با آب داغ بر تولید
خمیركاغذ سودا-آنتراكینون از ساقه كنف را بررسی
نمودند .خردههای كنف با هدف رسیدن به افت وزنهای از
پیش تعیینشده بهوسیله آب داغ و آب داغ كاتالیز شده با
اسید (اسیدسولفوريک) تحت پیشاستخراج قرار گرفتند و
سپس با استفاده از فرآيند سودا-آنتراكینون به خمیركاغذ
تبديل شدند .نتايج حاكی از آن بود كه افزودن اسید به
مايع پیشاستخراج سبب كاهش زمان موردنیاز در دست-
يابی به يک افت وزن معین میشود .در مرحله پخت
مشاهده شد كه با افزايش مقدار افت وزن كنف در مرحله
پیشاستخراج ،مقادير بازده و عددكاپای خمیركاغذ حاصل
كاهش يافته است .بین میانگین عدد كاپای خمیركاغذهای
حاصل از خردههای كنف پیشاستخراج شده با آب داغ و
كاتالیز شده با اسید اختالف اندكی مشاهده شد [.]11
 Zhangو همکاران ( )2٠11اثر پیش استخراج كاه
گندم با آب داغ بر پخت قلیايی را موردبررسی قرار دادند.
مقادير بازده ،عدد كاپا و ويسکوزيته الیاف حاصل تا اندازهی
زيادی تحت تأثیر فرايند پیشاستخراج قرار گرفت .با انجام
پیشاستخراج میزان مصرف مواد شیمیايی و زمان پخت در
حین فرايند خمیرسازی كاهش يافت .عالوه بر اين ،با عمل
پیشاستخراج قبل از خمیرسازی قلیايی ،مقدار بار
آاليندگی پساب نیز كمتر شده بود [.]12
 Liو همکاران ( )2٠15اثر پیشاستخراج با كاتالیزور
اسیدی و پیشاستخراج با آب خالص را بر تولید خمیر
حلشونده از بامبو موردبررسی قرار دادند .پیشاستخراج با
كاتالیزور اسیدی در مقايسه با پیشاستخراج با آب خالص
دارای نرخ تخريب همیسلولز بیشتری بوده است و
همچنین سبب بهبود انتشار مايع پخت در الیاف شده
است .خمیر حلشونده حاصل شامل  %37بازده نهايی،
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 %93آلفا-سلولز %9٠ ،درجه روشنی %5/23 ،زايلن و
 %٠/17خاكستر بوده است [.]13
 Hoseinkhaniو همکاران ( )2٠12اثر پیشاستخراج
قلیايی و استفاده مجدد مايع حاصل از آن را بر تولید
خمیركاغذ سودا-آنتراكینون كاه گندم موردبررسی قرار
دادند .مرحله پیشاستخراج قلیايی با  ٠/15گرم
هیدروكسید سديم (به ازای هر  1٠٠گرم ماده خشک) و
نسبت مايع به چوب  6:1به مدت  9٠دقیقه در دمای 1٤٠
درجه سانتیگراد انجام شد .در اين تحقیق pH ،اولیه مايع
پیش استخراج قلیايی برابر با  12بوده است.
خمیركاغذهای سودا-آنتراكینون تحت پیشاستخراج قرار
گرفته در مقايسه با خمیركاغذ شاهد (پیشاستخراج
نشده) دارای عکسالعمل ضعیفتری نسبت به پااليش
بودهاند .گرچه با پیش استخراج شاخصهای مقاومت به
كشش و تركیدن افت نمود اما بازگردانی مايع پیش
استخراج تأثیر چندانی بر اين مقاومتها نداشت [.]1٤
 Garmaroodyو همکاران ( )2٠15شرايط پخت لینتر
پنبه چهار كشور مختلف را برای تولید خمیر حلشونده
موردبررسی قرار دادند .لینترها بهصورت دومرحلهای با
زمان ثابت  ٤ساعت در هر مرحله تحت پخت قرار گرفتند.
پخت در دماهای  15٠ ،13٠و  16٠درجه سانتیگراد با
مقدار غلظت قلیای مختلف در مراحل اول و دوم صورت
پذيرفت .نتايج حاكی از آن بود كه شرايط بهینه پخت
برای هر  ٤لینتر پنبه برابر با  13٠درجه سانتیگراد بوده
است اما مقدار غلظت قلیای موردنیاز مراحل پخت برای
لینترهای پنبه كشورهای تركیه ،ازبکستان ،تركمنستان و
ايران به ترتیب برابر با غلظت قلیای ،%٤-%12 ،%8-%8
 %٤-%12و  %2-%1٤بوده است .لینترهای پنبه
موردبررسی به لحاظ شرايط پخت به سه درجه ( 1لینتر
تركیه) ،درجه ( 2لینترهای تركمنستان و ازبکستان) و
درجه ( 3لینتر ايران) طبقهبندی شدند [.]15
سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری مقدار مجاز
برداشت چوب در واحد سطح جنگل را به كمتر از 5٠٠
هزار مترمکعب در سال كاهش داده است .اين اقدام در
كنار مصوبه مجلس شورای اسالمی در قالب برنامه ششم
توسعه و محدوديتهای واردات چوب سبب ايجاد مشکالت
جدی در راستای تأمین چوب صنايع سلولزی كشور شده
است .خمیر حلشونده دارای ارزش اقتصادی بیشتری در
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مقايسه با خمیركاغذ بوده و در تولید مشتقات سلولزی
متعددی به كار میرود .در حال حاضر تولید خمیر حل-
شونده در كشور عمدت ًا بر مبنای لینتر پنبه وارداتی صورت
میپذيرد؛ بنابراين در صورت امکان تولید خمیر حلشونده
باكیفیت از منابع چوبی سريعالرشد غیرجنگلی نظیر صنوبر
و فروش مايع پیشاستخراج غنی از تركیبات قندی آن
میتوان ضمن جلوگیری از خروج ارز از كشور به
ارزشافزوده بیشتری از ماده خام لیگنوسلولزی در صنعت
كاغذسازی دست يافت؛ بنابراين ،در اين تحقیق ،قابلیت
تولید خمیر حلشونده از چوب صنوبر كه يکگونه سريع-
الرشد غیرجنگلی است با استفاده از پیشاستخراج قلیايی،
فرآيند سودا-آنتراكینون (يک فرآيند عاری از تركیبات
سولفوری) ،لیگنینزدايی با اكسیژن و رنگبری با توالی
 D0ED1موردبررسی قرار گرفته است.

مواد و روشها
مواد اولیه
ال
خرده چوبهای صنوبر دلتوئیدس به روش كام ً
تصادفی از يارد كارخانه چوب و كاغذ مازندران تهیه شدند
و مقدار رطوبت آنها طبق روش  T258 om-11استاندارد
تاپی1تعیین شد.
پیشاستخراج قلیایی
برای انجام پیشاستخراج قلیايی صنوبر از دايجستر
الکتريکی ساخت كشور اتريش ،دارای شش محفظه 2/5
لیتری و با سرعت چرخش  1٠دور در دقیقه موجود در
دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی گرگان استفاده
شد .پیشاستخراج با مايع قلیايی محتوی  ٠/12گرم
هیدروكسید سديم (به ازای هر  1٠٠گرم خرده چوب)،
نسبت مايع به چوب  1:6و به مدت  2٠ ،1٠و  3٠دقیقه
در دمای بیشینه  17٠درجه سانتیگراد انجام شدpH .
اولیه و نهايی مايع پیش استخراج به ترتیب برابر با  12و
 3/82بوده است.

- TAPPI
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پخت سودا-آنتراکینون
برای پخت خرده چوبهای پیشاستخراج شده از
فرآيند سودا-آنتراكینون در دمای  17٠درجه سانتیگراد،
نسبت مايع به چوب  %٠/1 ،1:6آنتراكینون%2٠ ،
هیدروكسید سديم (بر مبنای وزن كامالً خشک) و زمان-
های پخت  9٠ ،6٠و  12٠دقیقه استفاده شد .اين مرحله
در همان دايجستر مورداستفاده در بخش پیشاستخراج
صورت پذيرفت .از دستگاه سومرويل 1برای جداسازی
الیاف بههمچسبیده از الیاف پذيرفتهشده و از روش 99
 T236omاستاندارد تاپی برای تعیین عدد كاپای الیافاستفاده شد.
لیگنینزدایی با اکسیژن
بهمنظور كاهش مقدار لیگنین ،نمونههای خمیر پیش-
استخراج شده تحت تأثیر لیگنینزدايی يک مرحلهای با
اكسیژن قرار گرفتند .شرايط مورداستفاده در اين مرحله
عبارت بود از :زمان واكنش  ٤5دقیقه ،دمای واكنش ºC
 ،1٠٠فشار اكسیژن  ٤بار ،مقدار قلیای  %٠/75و مقدار
سولفات منیزيم  .%٠/6در پايان مرحله لیگنینزدايی با
ال شستشو داده شدند و عدد
اكسیژن ،الیاف با آب كام ً
كاپای آنها طبق استاندارد تاپی ( )T236 om-99اندازه-
گیری شد.
رنگبری
از توالی رنگبری  D0ED1در تهیه خمیرهای حل-
ال رنگبری شده صنوبر استفاده شد .دیاكسید
شونده كام ً
كلر ( )Dبر اساس استاندارد  TMIV-A13موسسه
تحقیقات خمیر و كاغذ مركزی هند ) (CPPRIتهیه شد.
مرحله  D0با استفاده از سه فاكتور كاپای مختلف ،٠/3٠
 ٠/٤٠و  ٠/٤5انجام شد .اين مرحله در درصد خشکی
 ،%1٠زمان واكنش  6٠دقیقه و دمای واكنش  7٠درجه
سانتیگراد انجام شد .مرحله  D1نیز در درصد خشکی
 %1٠و دمای  7٠درجه سانتیگراد به مدت  12٠دقیقه
صورت پذيرفت .مقدار دیاكسید كلر مصرفی در مرحله D1
برابر با  %5٠مصرف آن در مرحله  D0بود .الیاف رنگبری
شده با توالی  D0ED1با هدف خروج اجزای كلرينهشده

- Somerville

1

لیگنین و همیسلولزهای تخريبشده در معرض استخراج-
های قلیايی گرم و سرد قرار گرفتند .از دمای  1٠٠ºCو
مقدار قلیای  %8برای استخراج قلیايی گرم و دمای 3٠ºC
و مقدار قلیای  %1٠برای استخراج قلیايی سرد استفاده
شد.
ارزیابی خمیرهای حل شونده
از استاندارد تاپی برای ارزيابی خمیرهای حلشونده از
قبیل درجه روشنی ،T٤52 om-٠2 :آلفا-سلولزcm-99 :
 ،T2٠3ويسکوزيته ،T23٠ om-٠٤ :مواد استخراجی97 :
 R10 ،T2٠٤cmو  T235 cm-٠٠ :R18و خاكستر٠2 : T211omاستفاده شد .برای بررسی آماری نتايج حاصلاز اين تحقیق از شیوه نمونهبرداری تصادفی و آزمون
تجزيه واريانس استفاده شد.

نتایج و بحث
پیشاستخراج قلیایی
بهمنظور مشاهده چگونگی روند افت وزنی صنوبر،
خرده چوبها در زمانهای مختلف تحت تأثیر پیش-
استخراج قلیايی قرار گرفتند (شکل  .)1نتايج پیش-
استخراج خرده چوبهای صنوبر تحت شرايط قلیايی
حاكی از آن بوده است كه با افزايش زمان پیشاستخراج
افت بازده افزايش يافته است .ارزيابی نتايج حاصل از اين
تحقیق با نتايج حاصل از تحقیق پیشین ما در رابطه با
پیشاستخراج اسیدی صنوبر نشان میدهد كه پیش-
استخراج قلیايی دارای نرخ حذف همیسلولز بیشتری در
مقايسه با پیشاستخراج اسیدی بوده است [ ]16و نیازمند
زمان بسیار كمتری برای دستيابی به يک مقدار افت بازده
ثابت بوده است؛ زيرا استفاده از كاتالیزور قلیايی در مايع
پیشاستخراج سبب واكشیدگی خرده چوبها و دسترسی
بیشتر مايع پیشاستخراج به ساختار درونی آنها میشود
كه نتیجه آن تخريب و سهولت استخراج همیسلولزها و
ساير تركیبات چوبی با درجه پلیمريزاسیون پايین از خرده
چوبهای صنوبر بوده است .بهطوریكه در اين تحقیق تنها
با انجام  1٠دقیقه پیشاستخراج با كاتالیزور قلیايی مقدار
افت بازده ( )%15حاصل شد .هیدرولیز تحت شرايط
قلیايی موجب شکست پیوندهای گلیکوزيدی همیسلولزها
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و همچنین تخريب پیوندهای استری بین لیگنین و همی-
سلولز میگردد [ ]19كه اين موضوع علت اصلی كاهش
وزن نسبتاً سريع خرده چوبهای صنوبر در مرحله پیش
استخراج قلیايی بوده است .اين نتیجه با نتايج Asadpour
 Attoeiiو همکاران ( )2٠16مطابقت داشت [.]18
بهگونهای كه در تحقیق مذكور نیز علت افت وزن نسبت ًا
سريع گونه ممرز در مرحله پیشاستخراج به واكشیدگی
ايجادشده در اثر وجود كاتالیزور قلیايی (هیدروكسید
سديم) ،سهولت نفوذ مايع به درون خرده چوبها و
تخريب همی سلولزها نسبت داده شده است .همچنین ،در
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تحقیق مذكور بیان شده است كه پیشاستخراج با
كاتالیزور قلیايی در مقايسه با پیشاستخراج با آب خالص
دارای پتانسیل بیشتری در استخراج تركیبات با درجه
پلیمريزاسیون نسبتاً كمنظیر همیسلولزها از ساختار چوب
ممرز بوده است .مهمترين واكنشهای رخ داده در اين
مرحله عبارتاند از كاهش درجه پلیمريزاسیون همی-
سلولزها [ ،]2٠ ،19رخ دادن تخريب بیشتر قندها و
تبديلشدن آنها به مونوساكاريدها و ساير تركیبات
تخريبی قندی [ ]21و تولید اسید استیک به علت جدا
شدن گروههای استیل از پلیساكاريدهای چوب [.]2٠

شکل  -1روند افت وزن صنوبر در مرحله پیشاستخراج قلیایی

پخت سودا-آنتراکینون
خرده چوبهای پیشاستخراج شده با استفاده از
فرآيند سودا-آنتراكینون تحت پخت قرار گرفتند (شکل
 .)2نتايج نشان داد كه با افزايش زمان پخت از  6٠به 12٠
دقیقه ،مقدار كاهش عدد كاپای حاصل (از  13/5به )13
در مقابل مقدار افت بازده حاصل (از  38به  )%36/٤بسیار
اندک بوده است كه اين موضوع حاكی از مقاومت لیگنین
باقیمانده در الیاف به تخريب و انحالل در مرحله پخت
بوده است (شکل )1؛ بنابراين با توجه به بازده پخت بیشتر
و عدد كاپای نسبت ًا مشابه ،خمیر حاصل از زمان پخت 6٠
دقیقه بهعنوان زمان پخت بهینه در اين تحقیق انتخاب
شد .در فرآيند سودا-آنتراكینون (فرآيند قلیايی) ،گروههای

قندی به ترتیب توسط واكنش تخريب تدريجی1از انتهای
زنجیرههای سلولزی حذف میشوند [ .]22حذف هر
مونوساكاريد با ايجاد يک گروه احیاء شونده همراه است؛
اما درنهايت  ،گروه پايانی احیاء شده با رخ دادن واكنشی به
نام واكنش متوقفكننده به اسید كربوكسیلیک تغییر شکل
میدهد و گروه انتهايی اخیر ديگر دستخوش واكنش
تخريب تدريجی نخواهد شد .تحقیقات نشان میدهد كه
پیش استخراج بر مرحله پخت بعدی اثرگذار بوده و سبب
بهبود نرخ لیگنینزدايی در مرحله پخت میگردد.
بهگونهای كه در تحقیق حاضر ،استفاده از پیشاستخراج
- Peeling reaction

1

تولید خمیر حل شونده از صنوبر دلتوئیدس با استفاده از پیشاستخراج قلیايی و فرآيند سودا-آنتراكینون
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قلیايی منجر به تولید خمیر سودا-آنتراكینونی با مقدار
عدد كاپای كمتری در مقايسه با خمیر سودا-آنتراكینون
حاصل از استعمال پیشاستخراج اسیدی در تحقیق قبلی
ما شده است []16؛ زيرا استفاده از پیشاستخراج قلیايی به

علت پتانسیل حذف همیسلولز بیشتر آن در مقايسه با
پیشاستخراج اسیدی سبب افزايش دسترسپذيری مواد
شیمیايی مرحله پخت به الیاف خرده چوبهای پیش-
استخراج قلیايی شده میگردد.

شکل  -2مقایسه بازده و عدد کاپای خمیرهای سودا-آنتراکینون پیشاستخراج شده با کاتالیزور قلیایی

لیگنینزدایی با اکسیژن
ازآنجايیكه سطح مناسب لیگنینزدايی با اكسیژن
برای گونههای چوبی پهنبرگ  ٤٠-5٠درصد است [،2٤
 ،]26 ،25با كنترل پارامترهای فرآيندی در مرحله
لیگنینزدايی با اكسیژن بهگونهای عمل شد تا مقدار افت
عدد كاپای حدود  ٤٠درصد حاصل شود .عالوه بر اين ،با
استفاده از فرآيند لیگنینزدايی با اكسیژن و دستيابی به
مقدار لیگنینزدايی حدود  ٤٠درصدی پیش از مرحله
رنگبری پايانی به علت نیاز به مقدار مواد شیمیايی كمتر
و انتشار آاليندههای كمتر در پساب حاصل ،با مشکالت
زيستمحیطی كمتری در فرايند تولید خمیر حلشونده
روبرو خواهیم بود .لیگنینزدايی شديد (بیش از  )%5٠با
اكسیژن اثر نامطلوبی روی گزينشپذيری لیگنینزدايی به
همراه دارد و سبب وارد شدن صدمه جدی به زنجیرههای
سلولزی میشود .بهطوریكه  Azadfarو همکاران ()2٠11
گزارش نمودند كه با كاهش مقدار لیگنین در ديواره

سلولی الیاف بر مقدار گزينشپذيری فرآيند لیگنینزدايی
با اكسیژن كاسته میشود [.]25
رنگبری
نتايج حاصل از بخش رنگبری نشان داده است كه با
استفاده از فاكتور كاپای  ٠/3٠در مرحله  D0از توالی رنگ-
بری  D0ED1امکان دستيابی به سطح درجه روشنی
قابلقبول (بیش از  )%85وجود ندارد .ازاينرو بهمنظور
افزايش سطح درجه روشنی خمیر حلشونده صنوبر ،مقدار
فاكتور كاپای مصرفی در مرحله  D0از توالی رنگبری
 D0ED1از  ٠/3٠تا  ٠/٤5افزايش داده شد (جدول .)1
نتايج نشان داد كه با افزايش فاكتور كاپا ،بازده خمیر حل-
شونده حاصل اندكی افت نموده است اما درجه روشنی آن
از  %81/1به  %86/1ارتقاء يافته است .زيرا با استفاده از
مقدار فاكتور كاپای بیشتر در رنگبری خمیر حلشونده
صنوبر به علت رخ دادن لیگنینزدايی و خالصسازی بیشتر
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از بازده آن كاسته و بر مقدار درجه روشنی آن افزوده می-
گردد .مقدار لیگنین باقیمانده در خمیر حلشونده نهايی
صنوبر بسیار ناچیز و غیرقابلاندازهگیری بهوسیله آزمون
عدد كاپا بود .عالوه بر اين نتايج نشان داده است كه با
افزايش فاكتور كاپا از  ٠/3٠به ٠/٤5در مرحله  ،D0مقدار
آلفا-سلولز خمیر حلشونده حاصل در اثر خالصسازی
بیشتر افزايش يافته است ولی در مقادير مواد استخراجی
غیرقابلحل در دی كلرو متان ) (DCMو خاكستر آن
تغییری ايجاد نشده است (جدول  .)1خمیر حلشونده
صنوبر حاصل از تحقیق حاضر دارای مقدار مواد استخراجی
و خاكستر بسیار كمتر و مطلوبتری در مقايسه با خمیر
حلشونده ساقه ذرت در تحقیق  Behinو همکاران
( )2٠٠8بوده است [ .]19زيرا در تحقیق حاضر در تمامی
توالیهای مرحله رنگبری از آب مقطر برای شستشوی
خمیر حلشونده استفاده شده است كه اين موضوع در
خروج مواد استخراجی ،يونهای فلزی و كاهش خاكستر
خمیر حلشونده حاصل بسیار مؤثر است .طبق دادههای
حاصل ،با افزايش مقدار فاكتور كاپای مصرفی از  ٠/3٠به
 ٠/٤5به علت افزايش درجه خلوص خمیر حلشونده
حاصل مقدار درجه پلیمريزاسیون آن از  129٠به 168٠
افزايش يافته است .سطح آلفا-سلولز ( )%98/6و درجه
روشنی ( )%86/1خمیر حلشونده حاصل از فرايند سودا-
آنتراكینون در تحقیق حاضر در مقايسه با مقدار آلفا-سلولز
و درجه روشنی خمیرهای حلشوندهی حاصل از روش
كرافت پیشاستخراج شده در تحقیق  Bouiriو همکاران
( )2٠٠9به مقدار قابلتوجهی بیشتر بوده است و در
سطحی مطلوب قرار داشت كه علت آن را میتوان به
متفاوت بودن گونه چوبی و فرآيندهای مورداستفاده مرتبط
دانست [ .]26زيرا مواد لیگنوسلولزی مختلف دارای الیافی
با ساختار مرفولوژی ،تركیب شیمیايی و دانسیته متفاوت
میباشند كه اين موضوع بر قابلیت نفوذ مواد شیمیايی و
نرخ انحالل مواد شیمیايی آنها اثرگذار است .ازاينرو ،از
مواد اولیه مختلف با استفاده از فرايندهای مختلف میتوان
به خمیرهای حل شوندهای با درجه خلوص و سطح آلفا-
سلولز متفاوت دست يافت .بهعنوانمثال ،در تحقیق
 Sarwar Jahanو همکاران با استفاده از يک مرحله پیش-
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استخراج قبل از فرايندهای كرافت و سودا-اتیلن دی آمین
از يکگونه خاص (نالیتا ،)1خمیرهای حلشوندهای با
سطوح آلفا-سلولز و درجه روشنی متفاوتی حاصل شده
است [ .]27مقايسه مشاهدات حاصل از اين تحقیق با
نتايج تحقیق سابق ما در رابطه با استفاده از پیشاستخراج
با آب داغ در تولید آلفا-سلولز از صنوبر نشان میدهد كه
اگرچه پیشاستخراج قلیايی در مقايسه با پیشاستخراج با
آب داغ دارای پتانسیل بیشتری در ارتقای سطح آلفا-
سلولز خمیر حلشونده حاصل از صنوبر بوده است اما
درجه روشنی خمیر حلشونده حاصل از آن در سطح
پايینتری قرار داشته است [ .]28اين موضوع ناشی از رخ
دادن پديدهی تیرهشدگی قلیايی حاصل از بهكارگیری
مرحله پیشاستخراج قلیايی (با  pHاولیه  )12در فرآيند
تولید خمیر حلشونده بوده است .محدوده بازده نهايی
خمیرهای حلشونده صنوبر در تحقیق حاضر حدود -31
 3٠درصد بوده است .بهطوركلی ،بازده تولید خمیر حل-
شونده از گونههای چوبی حدود  3٠-35درصد است.
 Kirclو  )2٠٠2( Akgulنیز با استفاده از فرآيندهای
كرافت با يک مرحله پیشهیدرولیز و اتانول-آب 2از گونه
صنوبر به خمیرهای حلشوندهای با مقدار بازده نسبتاً
مشابه ( 29/5-31/5درصد) دست يافتند [ .]29زيرا صنوبر
به سبب دانسیته پايین و بافت نسبتاً متخلخل خود از
قابلیت نفوذ مواد شیمیايی و نرخ انحالل تركیبات چوبی
بیشتری نسبت به گونههای دانسیته باال در فرآيند تولید
خمیر حلشونده برخوردار است.

- Nalita
Ethanol-Water Process

1

2-

آنتراكینون-تولید خمیر حل شونده از صنوبر دلتوئیدس با استفاده از پیشاستخراج قلیايی و فرآيند سودا
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D0ED1  خصوصیات خمیرهای حلشونده رنگبری شده با استفاده از توالی رنگبری-1 جدول
R18
(%)

R10
(%)

خاكستر
)%(

98/9

98/3

٠/٠3

٠/1٠

98/8

98

٠/٠3

98/7

97/7

٠/٠3

مواد استخراجی
)%(

درجه روشنی
)%(

بازده نهايی
)%(

درجه
پلیمريزاسیون

سلولز-آلفا
)%(

فاكتور كاپا

81/1

31/1

129٠

98/٤

٠/3٠

٠/1٠

8٤

3٠/٤

158٠

98/5

٠/٤٠

٠/1٠

86/1

3٠

168٠

98/6

٠/٤5

آنتراكینون پیشاستخراج قلیايی-استفاده فرآيند سودا
،D0ED1  لیگنینزدايی با اكسیژن و رنگبری با توالی،شده
میتوان به خمیر حلشوندهای با درجه خلوص باال از گونه
، بار٤  همچنین تیمار اكسیژن با فشار.صنوبر دست يافت
 دقیقه دارای٤5  و زمان واكنش%٠/75 مقدار قلیای
ظرفیت خوبی برای كاهش عدد كاپای الیاف تا سطح
 بوده است و میتواند نقش مهمی در كاهش%٤٠ حدود
مقدار مواد شیمیايی مصرفی در حین رنگبری و نیز
.كاهش مشکالت زيستمحیطی داشته باشد

نتیجهگیری
نتايج نشان داد كه پیشاستخراج قلیايی دارای قابلیت
 بهطوریكه.خوبی در راستای حذف همیسلولزها است
 امکان دسترسی به، دقیقه پیشاستخراج1٠ تنها با انجام
 با افزايش. از چوب صنوبر وجود دارد%15 مقدار افت بازده
D0  در مرحله٠/٤5  به٠/3 مقدار فاكتور كاپای مصرفی از
%81/1  مقادير درجه روشنی از،D0ED1 از توالی رنگبری
- و آلفا168٠  به129٠  درجه پلیمريزاسیون از،%86/1 به
 با، ازاينرو. افزايش يافت%98/6  به%98/٤ سلولز از
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Abstract
Dissolving pulp is used as a raw material to produce
numerous cellulosic derivatives like carboxymethyl cellulose,
nitrocellulose, viscose, etc. The potential of dissolving pulp
production from populus deltoides using alkaline preextraction followed by soda-AQ pulping process was
investigated across this research. The yield loss of about 15%
was achieved in pre-extraction stage through controlling the
process parameters, and kappa number of the pulp has been
reduced to about 40% with oxygen delignification. The results
showed that the alkaline pre-hydrolysis has been affected on
increasing the lignin removal rate of fibers. Using alkali
catalyst in pre-hydrolysis liquor led to increasing a-cellulose
and decreasing brightness level of the dissolving pulp. The acellulose and brightness level of dissolving pulp have been
upgraded by utilizing higher levels of kappa factor in D0ED1
bleaching. Therefore, the produced dissolving pulp employing
0.45 kappa factor in D0 stage due to its higher a-cellulose,
brightness and purity has been more favorable in this research
work.
Keywords: dissolving pulp, alkali-catalyzed pre-hydrolysis,
soda-AQ pulp, Poplar, oxygen delignification.
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