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بررسی تأثیر پیش استخراج قلیایی کاه جو بر ویژگیهای خمیرکاغذهای سودا و مونواتانول آمین

نسیبه محمدي

چکیده
در این تحقیق پیش استخراج قلیایی و خمیرکاغذ سازی سودا و مونواتانول آمین بر
روی کاه جو موردمطالعه قرار گرفته است .مرحله پیش استخراج با میزان همی سلولز
استخراجشده  34درصد به دلیل بازده زیاد بهعنوان تیمار بهینه انتخاب گردید .نتایج
خمیرکاغذ سازی نشان میدهد که مرحله پیش استخراج سبب افت بازده در هر دو
فرآیند خمیرکاغذسازی شده است درحالیکه عدد کاپا فقط در فرآیند پخت سودا
تحت تأثیر مرحله پیش استخراج قرار گرفته است .به علت پیش استخراج قلیایی
شاخص مقاومت به کشش و شاخص مقاومت به ترکیدن خمیرکاغذهای حاصله افت
مینماید .برخالف این دو شاخص ،شاخص مقاومت به پارگی خمیرکاغذهای پیش
استخراجشده حاصل از فرآیند سودا افزایش پیدا کرده است .درجه روشنی
خمیرکاغذهای سودا حاصله از کاه جو پیش استخراج قلیایی شده بهطور چشمگیری
افزایش یافت درحالیکه در مورد فرآیند مونواتانول آمین فرآیند پیش استخراج اثر
قابلتوجهی روی درجه روشنی نداشت .ماتی خمیرکاغذها بعد از مرحله پیش
استخراج قلیائی بدون تغییر باقی ماند.
واژگاا کلیاادي :پ یش اس تخراج قلی ایی ،ک اه ج و ،خمیرکاغذس ازی س ودا،
خمیرکاغذسازی مونواتانول آمین.

مقدمه
منبع انرژي اوليه جهان براي بخش حملونقل و توليد
مواد شيميايي نفت است .تقاضاي جهاني براي نفت تقريباً
 84ميليون بشكه در روز است و با افزايش در حدود 116
ميليون بشكه در روز تا سال  2030پيشبيني ميشود،
تقاضا فقط در بخش حملونقل تقريباً  %60افزايش يابد.
وابستگي شديد به سوختهاي فسيلي و مصرف شديد
مشتقات نفتي منجر به كاهش منابع نفتي ،معضالت
زيستمحيطي و نگرانيهاي سياسي ،اجتماعي و اقتصادي
در سطح جهاني شده است .انتشار گازهاي گلخانهاي از
قبيل دياكسيد كربن ،متان و اكسيد نيتروژن ناشي از
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 2دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ ،دانشکده منابع
طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 3دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ ،دانشکده منابع
طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
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احتراق سوختهاي فسيلي كه باعث افزايش دماي كره
زمين ،وقوع سيالبها ،خشکساليها ،شور شدن
درياچههاي آب شيرين و ...ميشود موجب نگرانيهاي
شديد بينالمللي است [.]1
در حال حاضر اتانول بهعنوان منبعي قابلاعتماد،
ميتواند جايگزين سوختهاي فسيلي رايج باشد .انتظار
ميرود كه در سطح جهان بيواتانول نسل دوم يا
بهعبارتديگر بيواتانول حاصل از منابع ليگنوسلولزي،
ضايعات محصوالت كشاورزي و جنگلي و ديگر ضايعات و
پسماندهاي طبيعي بهعنوان زيستتوده ،تأمينكننده
نيازهاي جهاني باشد.
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كارخانههاي خميركاغذ نمايانگر يک پايگاه عمده براي
استفاده مؤثرتر از يک زيستتوده و بهعبارتديگر يک
پااليشگاه زيستي هستند .تغيير كارخانههاي خميركاغذ
مدرن به پااليشگاههاي زيستي تلفيقي( )IBR1يک فرصت
عالي را براي توليد الياف سلولزي همراه با فرآوردههاي
سوختي مانند بيو اتانول ،گرما ،الكتريسيته و طيف
گستردهاي از مواد شيميائي مانند اتيلن ،فورفورال،
هيدروكسي متيل فورفورال و پلي الكتيک اسيد را ارائه
ميدهد كه خود ميتوانند ماده اوليه محصوالت زيادي
باشند [ .]2در اين راستا همي سلولزها آسانترين جزء
قابل جداسازي از زيستتوده ميباشند كه ميتوانند در
كاربردهاي مختلف با ارزشافزوده باال استفاده شوند و
احتماالً مواد اوليه آينده هستند.
نظر به اينكه همي سلولزها بهطور قابلتوجهي ارزش
گرمايي كمتري از ليگنين دارند ،سوزاندن مايع پخت سياه
حاصل كاربردي غيراقتصادي از منبع ماده اوليه را نشان
ميدهد؛ بنابراين در يک زيست پااليشگاه ليگنوسلولزي
تلفيقي پيش استخراج همي سلولزها و به دنبال آن توليد
فرآوردههاي با ارزشافزوده از قبيل اتانول ،پلياسترهاي
قندپايه يا ديگر مواد شيميايي فرصت شگرفي را ارائه
ميدهد و استفاده كاملتر از ماده اوليه و بنابراين كاهش
كل هزينه توليد و بهبود سود بخشي كل فراهم ميشود
[.]3
افزايش سود تخمين زده شده از اين طريق  3/3بيليون
دالر در سال است .توليد كل 1/9بيليون گالن اتانول
تخمين زده شده است و  600ميليون گالن استيک اسيد
ميتواند براي كاربرد در سطح صنعتي توليد شوند [.]4
در تحقيقي تيمار قليايي ماليم پيش از خميركاغذ
سازي كرافت براي استخراج همي سلولزها جهت استفاده
بهعنوان سوختهاي زيستي بر روي خرده چوبهاي
صنوبر موردبررسي واقع شده است [ .]5استخراج قليائي در
دماي بين  32-90درجه سانتي گراد ،نسبت چهار به يک
و به مدت چهار ساعت انجام شد .غلظت قليا 26/7 ،16/7
و  33/3درصد بود .شرايط پخت دماي  170درجه سانتي
گراد ،نسبت چهار به يک و زمان  35دقيقه در اين دما بود.
قليائيت مؤثر  15/1 ،21و  12و قلياي فعال  14/1 ،18/6و
Integrated Biorefinery
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 11/6به ترتيب براي نمونههاي شاهد و پيش استخراج
شده در دماي  50و پيش استخراج شده در دماي 90
درجه سانتي گراد استفاده گرديد .عدد كاپاي  23 ،23/1و
 23/3براي خميركاغذ شاهد و خميركاغذهاي پيش
استخراج شده در دماي  50و  90درجه سانتي گراد به
دست آمد .خميركاغذهاي كرافت بهدستآمده از خرده
چوبهاي پيش استخراجشده نسبت سلولز/همي سلولز
كمي باالتري را دارند و كاهش كمي را در شاخص كشش
(  ) %10نشان ميدهند ،اما مقدار وازده و درجه روشني
آنها بهبود مييابد.
استخراج قليايي همي سلولزها از ذرت علوفهاي
مغززدايي شده و اثرات آن روي خميركاغذ سازي سودا
آنتراكينون نيز موردبررسي واقعشده است [ .]6اجزاء
مايعات استخراجي با كروماتوگرافي يوني تعيين شدند.
عوامل تأثيرگذار بر روي استخراج همي سلولزها ( غلظت
قليا و دما) بهينهسازي شدند .جزء اصلي همي سلولز ذرت
علوفهاي زايالن بود كه براي ماده خام مغز زدايي شده
 %18/1به دست آمد .بيشتر از  %90زايالن ميتواند تحت
شرايط بهينه غلظت هيدروكسيد سديم  ،%10دماي 75
درجه سانتي گراد و زمان  2ساعت استخراج شود .اجزاء
جامد بعد از استخراج تحت خميركاغذ سازي سودا
آنتراكينون قرار گرفتند .در مقايسه با خميركاغذ شاهد
پيش استخراج قليايي ميتواند درجه روشني را بهبود
ببخشد و عدد كاپاي خميركاغذ را كاهش دهد ،پيش
استخراج قليايي سبب افت اندكي در بازده ،گرانروي،
دانسيته و مقاومت به تركيدگي ميشود اما بهبود آشكاري
در مقاومت به پارگي مشاهده ميگردد.
با توجه به اينكه مطالعات اندكي بر روي كاه جو
بهعنوان ماده اوليه توليد خميركاغذ صورت گرفته و با نظر
به توليد قريب به  3ميليون تن كاه جو در كشور هدف از
اين مطالعه بررسي اثر پيش استخراج قليايي پيش از
فرآيند پخت سودا و مونواتانول آمين بر روي كاه جو است.

مواد و روشها
مواد
نمونههاي ساقه جو مورد آزمايش از مزارع اطراف كرج
جمعآوري و جهت انجام آزمايشهاي پيش استخراج و
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انجام عمليات پخت به قطعاتي به طول پنجتا هفت
سانتيمتر توسط دستگاه برش تبديل و براي رسيدن به
رطوبت تعادل در محيط آزمايشگاه قرار داده شدند .نمونه
ها پس از رسيدن به رطوبت تعادل جهت جلوگيري از
تبادل رطوبتي و تغيير ميزان رطوبت داخل كيسههاي
پلياتيلني بستهبندي شدند.
روشها
پیش استخراج قلیایی
پيش استخراج قليايي در حمام آب داغ و در
كيسههاي پلياتيلني انجام شدند .ميزان هيدروكسيدسديم
در سه سطح  15 ،10و 18درصد ،دما در سه سطح ،60
 70و  80درجه سانتي گراد و زمان در سه سطح 45 ،30
و  60دقيقه بعد از انجام پيش آزمايشها بهعنوان عوامل
متغير در نظر گرفته شدند .نسبت وزني مايع به كاه  4به 1
در نظر گرفته شد .مقدار كاه جو مورداستفاده براي هر
آزمايش  50گرم بر مبناي وزن خشک بود.
بعد از تيمار ،پسماند كاه جو با آب داغ ( 60درجه
سانتي گراد) شسته و با اعمال نيروي مكانيكي براي گرفتن
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مايع همي سلولزي فشرده شد .سپس مايع از روي يک
الک  200مش براي حذف الياف سلولزي عبور داده شد و
مايع صاف همي سلولزي به دست آمد .پسماند كاه پس از
استخراج با آب جهت حذف قلياي باقيمانده شسته و هوا
خشک شد .مايع همي سلولزي پس از رسيدن به دماي
محيط توسط اسيدسولفوريک براي رسيدن به  pHبرابر با
 2اسيدي و در طول شب در يخچال نگهداري تا ليگنين
موجود در آن بهطور كامل رسوب نمايد .سپس به مقدار
 100ميليليتر از روي مايع برداشته شده و پس از
سانتريفيوژ اتانول  %96به نسبت  2به  1به آن اضافه
گشته و دوباره در طول شب در يخچال در دماي  4درجه
سانتي گراد نگهداري شده تا همي سلولزهاي آن رسوب
كند .همي سلولزهاي رسوبكرده توسط سانتريفيوژ (3
دقيقه ،با دور  7000در هر دقيقه) جمعآوري گشته ،با
اتانول شسته شده و دوباره سانتريفيوژ شدند [ .]7سپس
بخش همي سلولزي در دماي  40درجه سانتي گراد درون
آون خشک و توزين گرديد .بازده همي سلولز بازيابي
توسط روابط زير تعيين ميگردد:

رابطه :1

رابطه :2

مايعات همي سلولزي از يک تيمار در پيش آزمايشها
يکبار با اسيدسولفوريک براي رسيدن به  pHدو و يکبار
با اسيد استيک براي رسيدن به  pHپنج اسيدي شدند و
همي سلولزهاي بهدستآمده از هر دو روش جهت
شناسايي كربوهيدراتهاي موجود و ميزان خلوص در
دانشگاه هامبورگ مورد ارزيابي واقع شدند .روش
اسيدسولفوريک به دليل اينكه ليگنين را بهطور كامل
رسوب داده و همي سلولزهاي خالصتري را در اختيار
قرار ميدهد انتخاب گرديد .بعد از انجام همه تيمارها،
تيمار با شرايط بهينه جهت انجام فرايندهاي پخت انتخاب
گرديد.

فرآیند خمیرکاغذسازی
پخت هاي مقدماتي جهت تعيين شرايط بهينه پخت
بر روي نمونههاي شاهد و نمونههاي پيش استخراجشده با
قليا با استفاده از فرآيند سودا و مونو اتانول آمين انجام
شدند و با توجه به نتايج حاصله ،پخت هاي بهينه براي
پخت هاي اصلي انتخاب گرديدند .جهت پخت هاي اصلي
شرايط بهينه و مشابه خمير كاغذسازي بر روي نمونههاي
شاهد و پيش استخراج شده با قليا بكار برده شد (جدول
.)1

بررسي تأثير پيش استخراج قليايي كاه جو بر ويژگيهاي خميركاغذهاي سودا و مونواتانول آمين

488

جدول  -1شرایط پخت اصلی بر روی نمونههای شاهد و پیش استخراجشده
رديف

فرآيند خميركاغذ سازي

ميزان تزريق (درصد)

زمان (دقيقه)

دما (درجه سلسيوس)

نسبت مايع پخت به كاه

1
2
3

مونواتانول آمين
سودا
سودا

100
18
20

90
90
45

160
160
160

4/1
4/1
4/1

پاالیش ،اندازهگیری درجه روانی و تهیه کاغذ

نتایج و بحث

دستساز

پیش استخراج قلیایی

خميركاغذها ي حاصل تا رسيدن به درجه رواني
 300پااليش شدند .كاغذهاي دستساز طبق استاندارد
 T 220 sp-06تاپي ساخته شدند.
CSF

اندازهگیری ویژگیهای مکانیکی
ويژگيهاي مقاومتي شامل شاخصهاي كشش،
تركيدگي و پارگي كاغذهاي دستساز به ترتيب بر اساس
استانداردهاي  T403 om-02 ،ISO2-1924و -98
 T 414omآييننامه تاپي انجام گرديد.

نتايج مربوط به تجزيهوتحليل همي سلولز رسوب داده
شده توسط كروماتوگرافي مايع با كارايي باال ( )HPLCدر
جداول  6 ،5 ،4و  7نشان داده شده است .همي سلولز
يک ،همي سلولزي است كه مايع همي سلولزي با اسيد
استيک به  pHبرابر با پنج رسانده شده و سپس براي
رسوب آن اتانول با نسبت دوبهيک اضافه شده و همي
سلولز دو مربوط به همي سلولزي است كه مايع همي
سلولزي ابتدا با اسيدسولفوريک به  pHبرابر با دو رسانده
شده و سپس براي رسوب همي سلولز ،اتانول با نسبت
دوبهيک اضافه شده است.

اندازهگیری ویژگیهای نوری
ويژگيهاي نوري شامل درجه روشني و ماتي طبق
استانداردهاي  ISO2470و  T 425om-96انجام گرديد.
جدول -2ترکیب قندی همی سلولز یک
ليگنين ()%

رامنوز ()%

مانوز ()%

آرابينوز ()%

گاالكتوز ()%

زايلوز ()%

گلوكز ()%

-o-4متيل ()%

جمع ()%

اندازهگيري 1

10

0/4

0/13

9/18

2/01

50/21

5/52

0/84

68/29

اندازهگيري 2

10

0/4

0/13

9/43

1/97

50/71

5/58

0/78

69/01

ميانگين

10

0/4

0/14

9/31

1/99

50/46

5/55

0/81

68/65

جدول  -3آنالیز کلی نرمالسازی شده برای  %100ماده لیگنوسلولزی با احتساب باقی لیگنین پس از هیدرولیز اسیدی همی سلولز یک
ليگنين ()%

رامنوز ()%

مانوز ()%

آبينوز ()%

گاالكتوز ()%

زايلوز ()%

گلوكز ()%

-o-4متيل

جمع ()%

اندازهگيري 1

10

0/53

0/17

12/1

2/65

66/17

7/27

1/11

100

اندازهگيري 2

10

0/52

0/18

12/3

2/57

66/14

7/27

1/02

100

ميانگين

10

0/52

0/18

12/2

2/61

66/16

7/27

1/06

100
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جدول  -4ترکیب قندی همی سلولز دو
ليگنين ()%

رامنوز ()%

مانوز ()%

آرابينوز ()%

گاالكتوز ()%

زايلوز ()%

گلوكز ()%

-o-4متيل ()%

جمع ()%

اندازهگيري 1

0

0/3

0/04

6/94

1/21

45/23

1/37

0/86

55/95

اندازهگيري 2

0

0/3

0/06

6/95

1/20

44/29

1/38

0/88

55/06

ميانگين

0

0/3

0/05

6/95

1/21

44/76

1/37

0/87

55/50

جدول  -5آنالیز کلی نرمالسازی شده برای  %100ماده لیگنوسلولزی با احتساب لیگنین پس از هیدرولیز اسیدی همی سلولز دو
ليگنين ()%

رامنوز ()%

مانوز ()%

آرابينوز ()%

گاالكتوز ()%

زايلوز ()%

گلوكز ()%

-o-4متيل ()%

جمع ()%

اندازهگيري 1

0

0/54

0/07

12/40

2/16

80/84

2/45

1/54

100

اندازهگيري 2

0

0/54

0/11

12/62

2/18

80/44

2/51

1/60

100

ميانگين

0

0/54

0/09

12/51

2/17

80/64

2/48

1/57

100

همانطوركه مشاهده ميشود همي سلولز رسوب
دادهشده با روش اسيدسولفوريک شامل صفر درصد
ليگنين بوده است .ليگنين در  pHبرابر با دو رسوبكرده و
از مايع همي سلولزي جدا شده و لذا همي سلولز
خالصتري بهدستآمده است .لذا در اين تحقيق از اين
روش براي استخراج همي سلولز تيمارها استفاده گرديد.
در فرآيند پيش استخراج ،بازده يكي از عوامل مهمي
است كه در انتخاب شرايط بهينه پيش تيمار به دليل
اينكه كاه پيش استخراجشده وارد مرحله پخت ميشود
نقش دارد .در شكلهاي 1و  3با افزايش ميزان قليا و

زمان ،مقادير بازده كاهش يافته است .همچنين ميزان
همي سلولز استخراجشده نيز ميتواند در فرآيند پخت
بعدي و مقاومتهاي كاغذ مؤثر باشد .همانطور كه در
شكلهاي 1و  2مشاهده ميشود با افزايش ميزان قليا و
دما ميزان همي سلولز افزايش يافته است كه ميتواند به
علت حل كربوهيدراتهاي هميسلولزي در محيط قليايي
و با افزايش دما باشد .همي سلولز موجود در پهن برگان و
مواد ليگنوسلولزي از قبيل كاه جو از نوع زايالن است كه
در محيط قليايي تجزيه ميشوند.

شکل  -1اثر میزان قلیا (درصد) بر مقادیر بازده پیش استخراج ،همی سلولز و لیگنین زدایی

در اين تحقيق تيمار با شرايط پيش استخراج 70
درجه سانتي گراد ،زمان  30دقيقه و ميزان قلياي 10
درصد به دليل بازده باالي پيش استخراج  73درصدي و

ميزان همي سلولز استخراجشده  34درصد بهعنوان تيمار
بهينه انتخاب گرديد و فرآيندهاي پخت سودا و مونواتانول
آمين بر روي كاه جو انجام شد.

بررسي تأثير پيش استخراج قليايي كاه جو بر ويژگيهاي خميركاغذهاي سودا و مونواتانول آمين
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شکل  -2اثر دما (درجه سانتی گراد) بر مقادیر بازده پیش استخراج ،همی سلولز و لیگنین زدایی

شکل  -3اثر زمان (دقیقه) بر مقادیر بازده پیش استخراج ،همی سلولز و لیگنین زدایی

فرآیند خمیرکاغذسازی
همانطور كه در شكل مشاهده ميشود در ميان
خميركاغذهاي شاهد و پيش استخراج ،فرآيند مونواتانول
آمين بيشترين بازده را داراست .فرآيند مونواتانول آمين به
دليل اينكه از پروفيل قلياي ماليمتري برخوردار است و
ميزان واكنش تخريب تدريجي در محيط آن كمتر است،
كربوهيدراتها را در طي پخت حفظ كرده و بازده بيشتري

نسبت به فرآيند سودا دارد .بههرحال افت بازده در
خميركاغذهاي پيش استخراجشده مشاهده ميشود .بهطور
مشخص در مقايسه با نمونههاي شاهد ،نمونههاي پيش
استخراجشده در فرآيند سودا حدود  %4افت بازده داشتند
و در خميركاغذ مونواتانول آمين پيش استخراجشده افت
بازده  %2ديده ميشود.
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شکل  -4بازده خمیرکاغذهای شاهد و پیش استخراجشده

عدد كاپاي نمونههاي پيش استخراجشده در فرآيند
سودا كاهش پيدا كرده است .در مورد فرآيند مونواتانول

آمين ميتوان گفت كه فرآيند پيش استخراج تأثيري در
عدد كاپا ندارد.

شکل  -5عددکاپای خمیرکاغذهای شاهد و پیش استخراجشده

ویژگیهای مکانیکی
در ميان خميركاغذهاي شاهد ،خميركاغذ حاصل از
فرآيند مونو اتانول آمين شاخص مقاومت به كشش باالتري
را نشان داد .همچنين افت معنيداري در شاخص مقاومت
به كشش خميركاغذهاي پيش استخراجشده مشاهده
گرديد .پيش استخراج قليايي باعث كاهش مقاومت به
كشش خميركاغذهاي حاصله از فرآيندهاي
خميركاغذسازي مونواتانول آمين و سودا شده است .داليل
كمتر بودن شاخص مقاومت به كشش را ميتوان به قابليت
پيونديابي داخلي كمتر خميركاغذهاي با مقادير همي

سلولز كمتر نسبت داد .درواقع زايالن خميركاغذ به دليل
گروهها ي هيدروكسيل اوليه در پيونديابي مؤثر است.
همچنين در فرآيند پيش استخراج قليايي تخريب تدريجي
باعث حل كربوهيدراتهاي كوتاه زنجيرشده و در فرآيند
پخت بعدي ادامه تخريب تدريجي باعث حل
كربوهيدراتها ي بلند زنجير شده و ويسكوزيته خمير
كاهش مييابد و درنتيجه مقاومت الياف كاهش مييابد.
اين نتايج با نتايج حاصله از تحقيقات ديگر مطابقت دارد
[ 5و .]6
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شکل  -6مقادیر شاخص مقاومت به کشش نمونههای شاهد و پیش استخراجشده

كاهش اندكي در شاخص مقاومت به تركيدن كاغذهاي
حاصل از خميركاغذهاي پيش استخراجشده مونواتانول
آمين مشاهده ميشود .شاخص مقاومت به تركيدن

كاغذهاي حاصل از خميركاغذهاي پيش استخراجشده
سودا در همان حد نمونههاي شاهد باقي مانده است.

شکل  -7مقادیر شاخص مقاومت به ترکیدن نمونههای شاهد و پیش استخراجشده

شاخص مقاومت به پارگي خميركاغذهاي پيش
استخراجشده حاصل از فرآيند سودا بهبود آشكاري نسبت
به خميركاغذهاي شاهد پيدا كرده است .مقاومت به پارگي
به سه ويژگي تعداد كل الياف شركتكننده در پاره شدن
ورقه ،طول الياف و تعداد و مقاومت پيوندهاي ليف به ليف
بستگي دارد .افزايش در مقاومت به پارگي ممكن است به
كاهش مقدار همي سلولز در خمير نسبت داده شود.

در مورد فرآيند مونواتانول آمين فرآيند پيش استخراج
تأثير قابلتوجهي در مورد اين شاخص نداشت .در اين
فرآيند به نظر ميآيد كه حفظ همي سلولزها تغيير
چنداني در شاخص مقاومت به پارگي ايجاد نكرده است.
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شکل  -8مقادیر شاخص مقاومت به پارگی نمونههای شاهد و پیش استخراجشده

ویژگیهای نوری
درجه روشني خميركاغذهاي سودا تحت تأثير فرآيند
پيش استخراج قرار گرفته و آن را بهطور چشمگيري
افزايش داده است .به نظر ميرسد كه در مرحله پيش
استخراج قليايي ليگنين تخريب شده و گروههاي كروموفور
رنگي از كاه پيش استخراجشده خارج شده و باعث افزايش

درجه روشني در مرحله خميرسازي شده است .در مورد
فرآيند مونواتانول آمين ،فرآيند پيش استخراج اثر
قابلتوجهي روي درجه روشني نداشته است .همچنين
ميتوان گفت كه فرآيند پيش استخراج تأثير چنداني بر
ميزان ماتي نيز نداشته است.

شکل  -9مقادیر درجه روشنی و ماتی نمونههای شاهد و پیش استخراجشده

نتیجهگیری
شرايط بهينه پيش استخراج قليايي با در نظر گرفتن
بازده ،شرايط با قلياي 10درصد ،زمان  30دقيقه ،دماي
 70درجه سانتي گراد و بازده  73درصد انتخاب شد .در
اين شرايط همي سلولز استخراجشده  34درصد است.
واضح است كه پيش استخراج قليايي به دليل تغيير
تركيب يا درواقع كم شدن همي سلولزهاي آن اثرات

مهمي بر روي خميركاغذسازي ميگذارد .اين تغيير
تركيب ميتواند مسئول تغييرات در ويژگيهاي مكانيكي
خميركاغذ باشد .بههرحال افت بازده در مورد
خميركاغذهاي پيش استخراجشده مشاهده شد كه اين
كاهش در مورد خميركاغذ حاصل از فرآيند مونواتانول
آمين كمتر بود .عدد كاپاي خميركاغذهاي پيش استخراج
شده سودا كاهش يافت .همچنين در مورد خميركاغذ

بررسي تأثير پيش استخراج قليايي كاه جو بر ويژگيهاي خميركاغذهاي سودا و مونواتانول آمين

 فرآيند پيش استخراج اثر.خميركاغذ مشاهده نشد
قابلتوجهي روي ماتي در هر دو فرايند خمير كاغذسازي
.نداشت
در كل نتايج حاكي از موفقيت كاربرد مرحله پيش
استخراج قليايي قبل از فرآيند خميركاغذسازي مونو اتانول
.آمين و سوداي كاه جو است
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فرايند سودا كاهش معنيداري در شاخص مقاومت به
كشش و بهبود آشكاري در مورد شاخص مقاومت به پارگي
و درجه روشني در خميركاغذهاي پيش استخراجشده
 همچنين افت قابلتوجهي در شاخص.مشاهده گرديد
مقاومت به كشش و كاهش اندكي در شاخص مقاومت به
 در مورد.تركيدن خميركاغذهاي مونواتانول آمين ديده شد
شاخص مقاومت به پارگي و روشني تغيير چنداني در اين

منابع
[1] Cherubini, F., 2010. Using biomass instead of oil for producing energy. Energy conversion and Management,
51, 1412-1421.
[2] Huang, H., Ramaswamy, S., Al-Dajani, WW. and Tschirner, U., 2010. Process modeling and analysis of
pulp mill-based integrated biorefinery with hemicelluloses pre-extraction for ethanol production: A
comparative study. Bioresource Technology, 101: 624-631.
[3] Huang, H., Ramsawamy, S., Tschirner, U. and Ramarao, B., 2008. A review of separation technologies in
current and future biorefineries. Separation and purification technology, 62: 1-21.
[4] Amidon, T.E., 2006. The biorefinery in New York: woody biomass into commercial ethanol, 107(6): 47-50.
[5] Al-Dajani, W. W. and Tschirner, U. W., 2008. Pre-extraction of hemicelluloses and subsequent kraft pulping
Part I: Alkaline extraction. Tappi Journal, 7(6): 3-8.
[6] Helmeris, J., Walter, J., Rova, U., Breglund, K. A. and Hodge, D. B., 2010. Impact of hemicelluloses preextraction for bioconversion on birch Kraft pulp properties. Bioresource Technology, 101(15): 5996-6005.
[7] Cheng, H., Zhan, H., Fu, S. and Lucian A. Lucia., 2010. Alkali extraction of hemicellulose from depithed
corn stover and effects on soda-AQ pulping. Bioresources , 11(1):196-206…
[8] De Lopez, S. Tissot, M. and Delmas, M.,1996. Integrated cereal straw valorization by an alkaline preextraction of hemicellulose prior to soda-anthraquinone pulping. Case study of barley straw. Biomass and
Bioenergy, 10 (4): 201-211.

Iranian Journal of Wood and Paper Industries, Vol. 9, No.4, Winter 2019

495

Investigation on the influence of alkaline pre-extraction of barley straw on soda
and monoethanolamine pulps properties

Abstract
In this study, the alkaline pre-extraction followed with soda
and monoethanolamine pulping of barley straw was
investigated. The pre-extraction stage with removal of 34
percent hemicelluloses due to highest yield was selected as
the optimum treatment. The results of pulping showed that
pre-extraction stage resulted in a decrease of yield in both
pulping processes meanwhile only in soda process, the kappa
number was influenced with pre-extraction stage. Tensile and
burst indices of pulps dropped because of pre-extraction
stage. Unlike these indices, the tear index of soda pulp from
pre-extracted barley straw was increased. The brightness of
soda pulp from pre-extracted barley straw was increased
while the pre-extraction stage had no significant effect on
brightness of monoethanolamine pulps. The opacity of pulps
remains unchanged after pre-extraction.
Keywords: biorefinery, alkaline pre-extraction, barley straw,
soda pulping, monoethanolamine pulping.
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