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 چکیده
 بررسی باگاس آنتراكينون-آمين مونواتانول خميركاغذهای هایویژگی روی برآب داغ و قليا  هایاستخراجپيش تأثير تحقيق، ایندر 
درصد  1/43 كلدقيقه با ميزان بازده  40ر مدت زمان د %80استخراج قليای پيش .شد مقایسه و نتایج با خميركاغذسازی سودا گردید

دقيقه با ميزان  34 زمان مدتدر  8به  80به باگاس  مایع با نسبت ،داغاستخراج آب درصد و پيش 6/18 برابر با هولوسلولزبازده و 
 و در خالص صورتبهمونواتانول آمين  .دیدنگرد انتخاب بهينه هایتيمار عنوانبه ،درصد 3/64هولوسلولز بازده درصد و  43 كل بازده

 40به  40و  24به  14، 0به  800نسبت  سهمونواتانول آمين به آب در  تنسب ،مل متغيرعامختلف همراه با آب استفاده شد.  هاینسبت
 %8/0و  C◦864دمای پخت ، دقيقه 60زمان پخت در دمای بيشينه ، 8به  6باگاس به  مایع پختنسبت  عوامل ثابت شامل بود و

 از) 24به  14به آب  مونواتانول آميننسبت توليد شده با  هایآمده، خميركاغذ دستبر اساس نتایج به .نددر نظر گرفته شدآنتراكينون 
 بهبود سبب استخراجپيش مرحله .بودند (4/84) ی قابل قبولو عدد كاپا( 4/68)دارای بيشترین بازده كل  ،(نشده استخراجپيش باگاس

 پارگی ولط و كشش به مقاومت شاخص ،استخراجپيش بعد از .شد آنتراكينون و سودا-مونواتانول آمين یندافر دو هر درخميركاغذ  بازده
 شده استخراجپيش حاصل از باگاس خميركاغذهای پارگی به مقاومت شاخص ،عامل دو این برخالف كرد. افت حاصل خميركاغذهای

مونواتانول استخراج شده و نشده در مقایسه با خميركاغذهای  باگاس درجه روشنی خميركاغذهای سودا حاصل از .كرد پيدا افزایش
 .بدون تغيير باقی ماند تقریباًاستخراج ماتی خميركاغذها بعد از مرحله پيش .بيشتر بود آمين

 
 مونواتانول آمين كاغذسازیقليا، باگاس، خمير ،آب داغ ،استخراجپيش های کلیدی:واژه

 

 مقدمه
ز ا تمایل روزافزونی به توليد خميركاغذ اخير، هایدههدر 

ه ب باگاس نيشکر مانندكشاورزی ليگنوسلولزی  پسماندهای
Andrade ;2004 .,al et Sun & ) آمده استوجود 

                                                           
 

Sulaimani & Brat Dwivedi, -Al; , 2014Colodette

پذیرترین ، یکی از دسترس8(SCBباگاس نيشکر ) .(2017
 اغذكوسيعی در صنایع خمير طوربهمواد ليگنوسلولزی است و 

در  .شودهای مختلف جهان استفاده میدر بخش كاغذسازیو 

1-Sugarcane bagasse 
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ميليون تن باگاس در استان خوزستان  2حال حاضر، بيش از 
هزار تن به  400شود كه بخش اندكی در حدود توليد می

آن بدون كمترین بازده اقتصادی بقيه رسد و مصرف صنعت می
 (.Chavooshi, 2012رود )یاز بين م

مهم است كه  یزیستمحيط اقتصادی ومنافع  علت به
نابع م تركيبات یاز تمامبتوانند  سازیكاغذخميرفرایندهای 

 هایروشبنابراین توسعه ؛ نمایند استفاده ليگنوسلولزی
شيميایی كه اجزای مواد ليگنوسلولزی را تا حد ممکن جدا و 

با ارزش افزوده بعدی قابل استفاده فرایندهای آنها را برای 
 رار گيردقآینده باید در نقطه تمركز و كانون تحقيقات  سازندمی

(, 2010et al.Schild ). سلولزها دومين بعد از سلولز، همی
در  انهمتأسف كه هستندلزی مواد ليگنوسلوجزء اصلی قندی در 
ی طدر  معموالً نشده واستفاده  یدرستبهصنعت خميركاغذ 

  Sefik Tunc) شوندمی سازی تخریبكاغذخميرفرایندهای 

2008 et al.,). 
ن ادامه همچناافزایش تقاضا برای خميركاغذ  كهدرحالی

سلولزها قبل از ستخراج همیا رسدمیبه نظر  دارد،
تبدیل آن به محصوالت با ارزش بعد سازی و كاغذخمير

ی روش ،پاالیشگاه زیستیمفهوم بخشی از  عنوانبهافزوده 
و پایداری بهتر اميدواركننده برای كسب درآمد بيشتر 

 et al.,Ragauskas  ;2006) خميركاغذ باشد یهاكارخانه

3201et al., Heiningen, 2006; Vena ). استخراج همی-

 تودهزیستسازی از كاغذخميرفرایندهای سلولزها قبل از 
 هایروشتعدادی از  وسيلهبهتواند می ،ليگنوسلولزی

 اسيد معدنیبا انفجار بخار، استخراج  مانند مؤثراستخراج 
(، تيمار آنزیمی و يدروليزخود هآب داغ )با رقيق، استخراج 

 et al.Sefik Tunc ;2008 ,) استخراج قليایی انجام شود

2012 et al.Vena ).  قبل از  استخراج يشپقرارگيری
لز ی با مقدار سلوكاغذتوليد خمير ،كاغذسازیخميرفرایندهای 

 Behin) كنداندک را تسهيل می هایسلولزباال و مقدار همی

2008 et al.,.) با توجه به كيفيت و بازده استخراج يشپ مقدار 
 رایباید ب استخراج يشپشود، بنابراین خميركاغذ محدود می

سلولزها با حداقل تأثير بر روی مقدار استخراج گزینشی همی
پيش  ،براینعالوه .( et al.,Vena 2012) بهينه شود ،سلولز

الياف  و بخشيدهزدایی را نيز بهبود تواند ليگنينمی استخراج
 ،كند آزادترسازی بعدی كاغذخميرفرایند طی سلولز را در 

خاكستر  در برخی موارد ميزان سلولزها ومقدار همی روینازا
 .( et al.,Behin 2008) یابدكاهش می یامالحظهقابل طوربه

 های آب داغاستخراجپيش ،استخراج يشپ هایروش بين در
ی ستزیمحيطبنابر مالحظات اقتصادی و  ،و قليا (يدروليزخود ه)

روشی جذاب و دوستدار  خود هيدروليز .اهميت بيشتری دارند
 است آن دهندهواكنشآب تنها  چون ،باشدمی زیستمحيط

(2008 ,et al.Sefik Tunc ).  ،پيش  هایروشاز سوی دیگر
 زئیج سدیم(، با انحالل با هيدروكسيد ویژهبه)قليایی  استخراج

 تندهسهمراه  سلولزهاهمی مالحظهقابلاستخراج همراه با  ،ليگنين
(2012 et al.,Vena ). براین تطابق هيدروكسيد سدیم با عالوه

های دارای كارخانهمواد شيميایی موجود در چرخه بازیابی 
 .باشدمیقليایی بسيار زیاد فرایندهای 

 پيش استخراج، در توسعه یک روش مناسب حالینباا
 هایسلولزباید بازده و تركيب همی تنهانه، هاسلولزهمی

ته ساخ كاغذخمير هایبلکه ویژگی ،شده مالحظه شوداستخراج
 شده هم باید در نظر گرفته شود. پيش استخراجشده از الياف 

و  ، مکانيکیهای فيزیکیاست كه ویژگی علت ینا بهاین امر 
ا تغيير سلولزهبا استخراج همی ،كاغذتعریف شده خمير شيميایی

برای  در ماتریکس الياف سلولزهاكنند و حضور همیمی
 .( 2012et al., Vena) استالزم  كاغذسازی تا حدودی

های آب داغ و قليای كاه استخراجاثر پيش در یک مطالعه،
 ارزیابی شد. آنتراكينون –برنج بر روی خميرسازی سودا 

نشان داد كه پيش استخراج قليا، بازده خميركاغذ و  هنتيج
های مقاومتی را در مقایسه با خميركاغذ توليد شده با ویژگی

 et al.,Jahan ) بهبود داده است آب داغ پيش استخراج

ر ب داغ آب پيش استخراج اثر نيز یگرید مطالعه در .(2012
كاه گندم آنتراكينون  -سودا خميركاغذ هایویژگی یرو

 ذيركاغخم یبررنگپاسخ داد كه  نشان یجنتا شد. یبررس
 ليگنين كندانس دليل هب ،داغ آب با شده پيش استخراج

دن بدتر ش يلدله آنها ب یمقاومت هایویژگی و بوده ترمشکل
از  كمتر ياف،ال یدرون پيوند قابليتو افت  اليافساختار 

. ( et al.,Rudi 2016) استاستخراج نشده  يركاغذخم
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Hasanjanzadeh ( در بررسی خود2083و همکاران )،  تأثير
-های خميركاغذ سوداقليایی را بر ویژگی پيش استخراج

آنان ایج نت ساقه برنج بررسی كردند. آنتراكينون تهيه شده از
دایی ززدایی و تسهيل ليگنيندهنده افزایش ميزان ليگنيننشان

هيچ كاهش آنان براین، با مرحله پيش استخراج است. عالوه
مشاهده های مکانيکی خميركاغذ چشمگيری در مقاومت

ای نيز در مطالعه (2084و همکاران ) Mohammadi .نکردند
ای هتأثير پيش استخراج قليایی كاه جو بر ویژگیبه بررسی 

بنابر  خميركاغذهای سودا و مونواتانول آمين پرداختند.
نتایج خميركاغذسازی نشان داد كه مرحله پيش ، آنانگزارش 
خميركاغذسازی فرایند سبب افت بازده در هر دو  ،استخراج

 پختفرایند عدد كاپا فقط در كاهش  كهیدرحال .شده است
البته  ،تحت تأثير مرحله پيش استخراج قرار گرفته است سودا
ت و اسنکرده مونواتانول آمين عدد كاپا یا تغييری فرایند در 

 ، به علت پيشآناندر گزارش  .یا اینکه افزایش یافته است
مقاومت به كشش و مقاومت به  هایشاخص ،استخراج قليایی

اخص تركيدن خميركاغذها افت پيدا كرده و در مقابل ش
 و  Seyednaseredin مقاومت به پارگی افزایش یافت.

به بررسی پيش استخراج كاه گندم با آب  (2084همکاران )
آنتراكينون و –خميركاغذسازی مونواتانول آمين بعد داغ و 
ن گزارش كردند كه بيشتری نآنتراكينون پرداختند. آنا–سودا 

 ز كاها آنتراكينون -بازده مربوط به خميركاغذ مونواتانول آمين
 ، شاخص مقاومتآنانپيش استخراج شده است. بنابر نتایج 

 پيش استخراجحاصل از كاه گندم به كشش در خميركاغذهای 
كه شاخص مقاومت به پيدا كرد، درحالی داریمعنیشده افت 

اه از ك آنتراكينون-ای مونواتانول آمينپارگی در خميركاغذه
 پيش استخراج شده افزایش یافت.گندم 

بدون انجام خميرسازی مونواتانول آمين فرایند در مورد 
كه  است انجام شدهمطالعات مختلفی  ،پيش استخراج ماده اوليه

و همکاران   Wallis (8410،)Hedjaziتوان به در بين آنها می
(2004 ،)Heidari (2080) ،Hedjazi ( 2088و همکاران ،)

Salehi  (،2083)و همکاران Alizadeh ( 2084و همکاران ،)
Shiralizadeh ( 2084و همکاران) ،Salehi  و همکاران

(2081 ،)Ahmadi ( اشاره نمود.2081و همکاران ) همچنين 

ز باگاس ني يرازغبهليگنوسلولزی  اوليه مواد سایر روی بر
مطالعاتی بر روی اثر پيش استخراج ماده اوليه بر روی 

كه  طورهمانمونواتانول آمين آنها  يركاغذهایخم هایویژگی
 يتبه اهم توجه بارو ازایناست.  انجام شده، شداشاره  باالدر 

ر به و نظ یراندر ا يگنوسلولزیپسماند ل یک عنوانبهباگاس 
 یر روبآن  و اثر پيش استخراج يرامونپ ایمطالعه تاكنون ینکها

 نهمچنينشده و  انجامباگاس  ينمونواتانول آم يركاغذسازیخم
 ،استخراج يشپ به آمينمونواتانول  ایندفررفتار  ینکهتوجه به ا با

 ؛است متفاوت ليگنوسلولزی مختلف پسماندهای مورد در
 پيش استخراجباگاس  يركاغذخمتهيه مطالعه این در  روینازا

پيش بررسی و اثر  AQ -MEAینداشده با آب داغ و قليا با فر
سلولزها بر بازده و كيفيت این خميركاغذ با همی استخراج

 مرجع مقایسه شده است. عنوانبهسودا  يركاغذخم
 

  مواد
 كاغذسازیشده از كارخانه  ییمغززداباگاس نيشکر 

باگاس  شد. آوریجمعهفت تپه خوزستان  واقع در پارس
و  C°24 ییدما و قبل از استفاده در شرایط شده هواخشک

 از نيز آمين مونواتانول .گردید نگهداری %44رطوبت نسبی 
 دردیگ تهيه رنگ تيره و دربسته روفظ در و اراک گاهپاالیش

 .شد منتقل آزمایشگاه به ایزوله شرایط در و

 

 هاروش
 باگاس استخراج نشده شیمیایی  گیری ترکیباتاندازه

 om -44) شمارهبر اساس دستورالعمل  خاكستتر  مقدار

288T )،  ارهشمبر استاس دستورالعمل   كالزون ليگنينمقدار 
(11-om 222T) استون در محلول استتخراجی  مواد و مقدار 

استتتاندارد  (cm 203T-01) شتتمارهبر استتاس دستتتورالعمل 
 از ادهاستف با نيز هولوسلولز استتخراج  .شتد  گيریاندازهتاپی 
 مدت به استيک اسيد ml 4/0 و ستدیم  هيپوكلریت گرم یک

 ماده فيلتراستتيون، از بعد. شتتد انجام C10° در ستتاعت 6-1
 کی در و شسته ،شده زدایییون آب با كامالً ماندهباقی جامد
 شتتد خشتتک ستتاعت 23 مدت به C804°با دمای  آون

 (Browning, 1967.) 
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 ی باگاسیقلیا استخراجپیش
 هایغلظت با C10° با دمای آب حمام در استخراج پيش
 وزن خشک بر مبنای %84 و 80 شامل (NaOH) قليا مختلف
 80 باگاس به مایع نسبت با دقيقه 34 و 40 یهازمان وباگاس 

 داج هيدروليز مایعات تيمارها،پيش اتمام از بعد .شد انجام 8به 
 Deشدند ) شسته شده استخراج پيش باگاس هاینمونه و شده

1996 et al.,Lopez ) .ها،نمونه كردنخشکهوا از بعد یتدرنها 
 مقدار آناليز .شد تعيين سنجیوزن طریق از جامد مواد بازده

 تخراجاس پيش هاینمونه هولوسلولز و خاكستر كالزون، ليگنين
 ایطشر. شد انجام ذكرشده در باال یهادستورالعملاساس بر شده

 .است شده ارائه 2 جدول در هيدروليزپيش اختصاصی

 

  (خود هیدرولیز) باگاس با آب داغ استخراجپیش
های پيش استخراج در سيلندرهای دیگ پخت آزمایش

سلولزها با آب داغ با استفاده از زمان همی)دایجستر( انجام شد. 
 استخراج شدند. C810° یدر بيشينه دمادقيقه  34استخراج 

در نظر  8به  80و  1، 6 در سه سطح به باگاس آبنسبت وزنی 
-پيش استخراج حاوی همی مایعات تيمار، از بعد گرفته شد.

 شستشو داده شد و برای باقيمانده باگاس و آوریجمع ،هاسلولز
د ش ، باگاس با دست فشردهخروج هر چه بيشتر مایع شستشو

 دنكر هواخشک از بعد یتدرنها. دگردی شوبا آب شستبعد  و
 زآنالي .شد تعيين سنجیوزن طریق از جامد مواد بازده ها،نمونه
 شپي هاینمونه هولوسلولز و خاكستر كالزون، ليگنين مقدار

 امانج ذكرشده در باال هایدستورالعملبراساس  شده استخراج
نجام ابرای بعد از انجام همه تيمارها، تيمار با شرایط بهينه  .شد

ا آب ب پيش استخراج شرایطپخت انتخاب گردید. فرایندهای 
 .است شده ارائه 2 جدول درداغ نيز 

 

 اسود وآنتراکینون  -های مونواتانول آمینخمیرکاغذتهیه 

تخراج اسپيش پخت باگاس پيش استخراج شده و  عمليات
MEA- كاغذسازی خمير شرایط نشده در دایجستر انجام شد.

AQ :مونواتانول آمين به آب در سه  نسبت عبارت بودند از

                                                           
 

به  مایع پخت نسبت ،40به  40و  24به  14، 0به  800 نسبت
 دقيقه 60( maxTزمان پخت در دمای بيشينه ) ،8 به 6 باگاس

درصد وزنی  8/0آنتراكينون به ميزان  .C◦864دمای پخت  و
  باگاس خشک اضافه شد.
( با استفاده از شرایط زیر انجام شد: Sخميركاغذسازی سودا )

، زمان C◦864 حداكثر دما، 8به  6نسبت مایع پخت به باگاس 
 .%20و  81يت ئدقيقه و ميزان قليا 60پخت در دمای بيشينه 

بعد  و شسته شدند حاصل خميركاغذهای بعد از پخت،
شد و پس از  گيرینمونه از خميركاغذها هواخشک گردیدند.

ميزان بازده  سنجیبر اساس وزن در آون هانمونهخشک كردن 
 درمجموع بازده كل تعيين شدند.بعد از غربال، وازده الک و 

 (.4)جدول مورد بررسی قرار گرفت  پانزده پخت مختلف
 

 خمیرکاغذهاآنالیز 
و  AQ-MEA خميركاغذهای وتحليلتجزیهزیر برای  هایروش

 . استفاده شدند سودا

 مطابق (، عدد كاپاISO 2470) بر اساس دستورالعمل درجه روشنی

(C 1:00-SCANگرانروی ،) بر اساس (CM 15:99-SCANو ) 
مقدار  (.TAPPI 211 om-93) بر اساس دستورالعمل خاكستر

NREL/TP-كل ليگنين و مونوساكاریدهای خميركاغذ طبق 

 Dionex ICS3000با استفاده از یک سيستم  42618-510

PAD-HPAEC سپس تركيب كربوهيدرات با ندتعيين شد .
توزیع  .(197Janson ,0) محاسبه شداستفاده از فرمول یانسون 

خميركاغذها با استفاده از كروماتوگرافی نفوذ ژلی  8جرم مولی
(GPC )آمده  بورگا و همکارانتحقيق  آنچه كه در صورتبه

 .(2013et al Borrega ,.) تعيين شد ،است
 

 سازساخت کاغذ دستو  خمیرکاغذهاپاالیش 
 خميركاغذها پاالیش ،سازكاغذهای دست قبل از ساخت

 های خميركاغذنمونه انجام شد. PFI mill دستگاه با استفاده از
و درجه شدند كوبيده  PFI millدر دورهای مختلف درون 

 استاندارد TAPPIنامه آیين طبق CSF(ml) صورتبهروانی 

1-The molar mass distribution (MMD) 
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 سازكاغذهای دست .گردیدگيری دازهان sp 231 T-01 شماره
 استاندارد  TAPPIنامهآیين طبق 2g/m 60حدود  با گراماژ

 ساخته شدند.   om 220T-11 شماره
 12مدت ه ساز قبل از آزمایش بتمامی كاغذهای دست

مشروط  C24°دمای  و %44رطوبت نسبی شرایط ساعت در 

ساز طبق های مقاومتی پنچ كاغذ دستویژگی شدند. سازی
مقاومت  هایشاخص .گردیدندارزیابی  SCANاستاندارد 

ISO 1924-استانداردهای بر اساسترتيب هكششی و پارگی ب

 95)-P77-2 (SCAN  1974وISO  گيری شدند.اندازه 

 
 آن با سایر منابع لیگنوسلولزی  سهیمقا و ترکیب شیمیایی باگاس استخراج نشده -1جدول 

 ترکیبات باگاس کلزا کاه گندم کلش برنج

84/4  1/1  4/2  83/8   )%( نومواد استخراجی محلول در است 

46/84  6 2/1  44/8   )%( خاكستر 

84 4/84  4/81   )%( ليگنين كالزون 20 

40/64  4/13  10 4/14   (%هولوسلولز ) 

 

 نتایج 
راج نشده استخ پيش باگاسگيری تركيبات شيميایی اندازه
تركيب شيميایی حاصل از باگاس این تحقيق و  8جدول 

مقایسه آن با تركيبات شيميایی سایر منابع ليگنوسلولزی ارائه 
-( را نشان می2084و همکاران ) Alizadehشده در گزارش 

  دهد.
 

 های باگاس پیش استخراج شدهو ویژگی شرایط استخراج -2جدول 

 شرایط پيش استخراج        

  قلیا استخراجپیش        

 هولوسلولز

)%( 

 ليگنين كالزون

)%( 

خاكستر 

)%( 

 بازده

)%( 

زمان 

 )دقيقه(

Tmax 
(°C) 

NaOH 
)%( 

L/B 
 

 تيمار

6/17 28 2 1/43 40 10 80 8/80 A 

1/66 24 2 14/44 40 10 84 8/80 B 

1/61 28 2 14/40 34 10 80 8/80 C 

5/66 84 2 26/40 34 10 84 8/80 D 

  آب داغ استخراجپیش        

4/66 4/28 661/0 62/44 34 810  8/6 E 

3/66 4/22 661/0 4/44 34 810  8/1 F 

3/64 28 114/0 43 34 810  8/80 G 

3/64 28 661/0 14/44 34 810  8/82 H 
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 هااستخراجپیش
 سیبرر منظوربه ،آناليز شيميایی باگاس استخراج شده

ليگنين و مقدار خاكستر مقدار ، مقدار هولوسلولز بازده، ميزان
مقدار سلولز  (.2انجام شد )جدول  هااستخراجپيش ناشی از 

یندهای بعدی اكمک به فر دليلبه موجود در خميركاغذ 
ول با توجه به جدسازی باید تا حد ممکن باال باشد. كاغذخمير

، در پيش استخراج قليایی، بيشترین بازده مربوط به تيمار 2
A  حد  در يزنبوده و مقدار هولوسلولز آن  %1/43با مقدار

باشد. در پيش استخراج آب داغ، می %6/18قابل قبول 
ه تيمار مربوط ب بعدازآنو  Hبيشترین بازده مربوط به تيمار 

G  بوده و بيشترین ميزان هولوسلولز مربوط به هر دوی این
ه ب مایعباگاس خود هيدروليز شده با نسبت تيمارهاست. 

شده با  پيش استخراج( و باگاس G تيمار) 8به  80باگاس 
سازی ( برای آمادهA تيمار)  NaOH%80و  يقهدق 40قليا در 

 انتخاب شدند. AQ-MEAخميركاغذهای سودا و 
 

 آنتراکینون-پخت خمیرکاغذهای سودا و مونواتانول آمین

سودا و های كار رفته برای پختهاختصاری بئم عال
 اند.فهرست شده 4در جدول آنتراكينون  –مونواتانول آمين 

 

 های مورد آزمایشکار رفته برای پختهاختصاری بعالئم  -3جدول 
S18 %81 پخت سودا با باز قليا 
S20 %20 پخت سودا با باز قليا 

S18-AP  پخت سودای 81% پيش هيدروليز شده با قليا 
S18-HWP پخت سودای 81% پيش هيدروليز شده با آب داغ 
S20-HWP پخت سودای 20% پيش هيدروليز شده با آب داغ 
S20-AP  پخت سودای 20% پيش هيدروليز شده با قليا 
MEA50 -پخت مونو اتانول آمين AQ با نسبت MEA/H2O40:40  
MEA75 -پخت مونو اتانول آمين AQ با نسبت MEA/H2O14:24  
MEA100 -پخت مونو اتانول آمين AQ با نسبت MEA/H2O800:0  

MEA50-AP  -پخت مونو اتانول آمين AQ با نسبت MEA/H2O 40:40 پيش هيدروليز شده با قليا  
MEA50-HWP -پخت مونو اتانول آمين AQ با نسبت MEA/H2O 40:40 پيش هيدروليز شده با آب داغ  
MEA75-AP -پخت مونو اتانول آمين AQ با نسبت MEA/H2O 14:24 پيش هيدروليز شده با قليا  

MEA75-HWP -پخت مونو اتانول آمين AQ با نسبت MEA/H2O 14:24 پيش هيدروليز شده با آب داغ  
MEA100-AP -پخت مونو اتانول آمين AQ با نسبت MEA/H2O 800:0 پيش هيدروليز شده با قليا  

MEA100-HWP -پخت مونو اتانول آمين AQ با نسبت MEA/H2O 800:0 پيش هيدروليز شده با آب داغ  

 

های ویژگی شيميایی، اتای تركيبمقادیر مقایسه
آمده از باگاس  دستبهو مقاومتی خميركاغذ  یماكرومولکول

 AQ-MEA استخراج شده و نشده بعد از خميرسازی سودا و

با توجه است.  شدهدادهترتيب نشان هب 4 و 3 یهاجدول در
، پيش استخراج باعث افزایش بازده در 4و  3 یهاجدولبه 

شده و این  AQ-MEAو سازی سودا كاغذخمير یندهایافر
استخراج قليایی بيشتر از پيش استخراج آب  افزایش در پيش

باعث كاهش  ، پيش استخراج همچنين3در جدول  داغ است.
 ،سودا شده استفرایند خميركاغذسازی  عدد كاپا در

فرایند  كمترین ميزان عددكاپا مربوط به كهیطوربه
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 درصد پيش استخراج شده با قليا 81خميركاغذسازی سودای 
(AP-S18) .فرایند  در( 4/82)يزان عدد كاپا كمترین م است

پيش  24به  14نسبت  با AQ-MEAخميركاغذسازی 
 است. مشاهده شده( AP-AQ75-MEA)استخراج شده با قليا 

  
 

 سودا سازیکاغذخمیر مقاومتی و یماکرومولکول هایویژگی شیمیایی، ترکیب -4 جدول

 خمیرسازییند افر 81 سودا    02 سودا   

 *باگاس آب داغ قليا 
 استخراجپیش  *باگاس آب داغ قليا 

 های خمیرکاغذویژگی        

 بازده )%( 14/42 41/46 44/44  13/40 84/43 28/41 

 عدد كاپا 4/81 4/82 1/80  84 4/88 3/88 

 (mLg−1گرانروی ) 106 421 124  180 424 141 

 اجزای خمیرکاغذ        

 (%سلولز ) 48/42 43/44 24/41  88/42 14/41 84/41 

 (%سلولزها )همی 33/86 43/84 21/81  44/83 03/83 14/84 

 ليگنين )%( 44/0 14/0 61/0  80/8 16/0 66/0 

 خاكستر )%( 36/2 42/8 10/4  04/4 62/8 61/4 

 یماکرومولکولهای ویژگی        

 41/181 1/160 4/180  4/111 42/13 40/144 Mw (kg/mol) 

 83/83 26/81 4/83  61/83 42/81 43/81 PDI 

 31/33 44/34 13/34  48/32 83/34 4/34 DP>2000(wt%) 

 سازهای مقاومتی کاغذ دستویژگی        

 (mlروانی )درجه 248 242 240  244 261 264 

 (Nm g-1شاخص كشش ) 84/36 38/33 43/38  44/32 4/33 88/34 

 (g2mmN/) یپارگشاخص  43/6 62/1 14/6  21/6 83/1 01/1 

 (km) پارگیطول  1/3 44/3 21/3  42/3 43/3 44/3 

 34/24        (   ISOدرجه روشنی ) 16/24 84/24   88/21 24/24 44/21 

 4/14ماتی )%(                           3/40 3/40   6/11 4/14 4/40 

 بدون پيش استخراج: *                           
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 AQ-MEA کاغذسازیو مقاومتی خمیر یماکرومولکولهای ترکیب شیمیایی، ویژگی -5جدول 
  AQ100-MEA    AQ 75-MEA    AQ 50-MEA خمیرسازییند افر 

 پیش هیدرولیز *باگاس آب داغ قليا  *باگاس آب داغ قليا  *باگاس آب داغ قليا

 های خمیرکاغذویژگی           

 بازده )%( 4/44 2/18 4/14  4/68 4/61 4/14  6/41 1/64 4/14

 عدد كاپا 86 4/41 4/83  4/84 4/84 4/82  8/84 6/24 22

 (mLg−1)گرانروی 142 4/162 110  421 421 113  442 8044 144

 اجزای خمیرکاغذ           

 (%سلولز ) 24/43 22/32 48/38  13/43 13/38 42/38  41/44 44/32 24/38

 )%( هاسلولزهمی 24/20 84/28 14/23  46/28 24/20 48/24  33/20 33/20 24/24

 ليگنين )%( 84/8 41/3 31/8  44/8 40/8 48/8  18/8 84/4 23/2

 خاكستر )%( 41/2 68/2 84/4  48/4 64/2 40/4  43/8 14/2 61/4

 یماکرومولکولهای ویژگی           

448 1/431 482  1/166 4/168 4/168  2/444 4/148 4/408 Mw (kg/mol) 

8/28 1/84 6/81  1/84 04/86 04/86  4/81 6/20 4/81 PDI 

8/33 6/34 33  1/34 1/33 1/33  1/33 4/33 13/33 DP>2000(wt%) 

 سازهای مقاومتی کاغذ دستویژگی           

 (mlدرجه روانی ) 434 414 436  324 444 416  414 434 344

شاخص كشش  3/42 2/38 6/32  2/42 8/38 4/31  2/42 4/38 34

(1-Nm g) 

 یشاخص پارگ 66/3 41/4 24/4  44/3 81/6 3/4  41/3 04/6 32/4

(/g2mmN) 

 (km) پارگیطول  43/4 2/3 43/3  44/4 84/3 13/3  42/4 28/3 44/3

 (ISO) یروشندرجه  24/20 14/84 11/20  44/84 42/81 64/20  61/84 18/88 88/83

 ماتی )%( 42 3/46 4/40  2/43 8/43 42  3/43 1/41 4/46

 بدون پيش استخراج: *    

 
تهيه  AQ-MEAتوزیع جرم مولی خميركاغذهای سودا و 

کل ترتيب در شاستخراج شده و نشده به پيش شده از باگاس
مشهود است  2و  8كه در شکل  گونههمان اند.آمده 2و  8

استخراج  شيپ بهپيش استخراج آب داغ تأثير بيشتری نسبت 
 سلولزها داشته است. با قليا در حذف همی
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 توزیع جرم مولی خمیرکاغذهای سودای پیش استخراج شده و نشده -1شکل 

 

 
 استخراج شده و نشده AQ-MEAتوزیع جرم مولی خمیرکاغذهای  -2شکل 

 

  نوری هایویژگی و مکانیکی هایمقاومت گیریاندازه
 و پارگی های شاخص كششی، شاخص پارگی، طولویژگی

 سازیكاغذساز توليد شده از خميركاغذهای دست روشنیدرجه 
پيش استخراج باگاس ( 4)جدول  AQ -MEA( و3سودا )جدول 

استخراج نشده باگاس با خميركاغذهای توليد شده از  ،شده

-های مقاومتی كاغذهای دستتوجه به ویژگی با مقایسه شدند.

 AQ-MEAخميركاغذهای پارگی ساز، شاخص كششی و طول 
ها باالتر و مقاومت به پارگی آن یتوجهقابل طوربهاستخراج نشده 

ا تا هاز سوی دیگر، پيش استخراج سوداست.خميركاغذ كمتر از 
پارگی طول  و مقاومت كششی حدودی باعث كاهش
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 .دادند افزایشرا خميركاغذها شده ولی مقاومت به پارگی آنها 
با پيش و سودا  AQ -MEAروشنی خميركاغذهای درجه

قليا در  پيش استخراجو با  یافتهكاهشاستخراج آب داغ 
 ،تغيير محسوسی مشاهده نشد AQ -MEAخميركاغذهای

  .در خميركاغذهای سودا افزایش اندكی مشاهده گردید كهیدرحال
 

 بحث
 استخراج نشده پیشآنالیز شیمیایی باگاس 
درصد  4/14، ميزان هولوسلولز باگاس 8با توجه به جدول 

استفاده در خميركاغذسازی شيميایی مناسب است. برای است كه 
ميزان ليگنين باگاس بيشتر از سایر منابع  با وجود اینکه

ولی همچنان در حد  است 8جدول مورد اشاره در ليگنوسلولزی 
ميزان مواد متعارف منابع ليگنوسلولزی غيرچوبی است. 

 به ميزان قابلاستخراجی محلول در استون و خاكستر باگاس 
 در كمتر از سایر منابع ليگنوسلولزی موجود است.توجهی 

خميركاغذسازی قليایی حاصل از منابع ليگنوسلولزی فرایندهای 
 ودشیممحسوب  سازمشکل، خاكستر یکی از عوامل يرچوبیغ

 كند.ایجاد میپخت  پس از مایع معضالت بسياری در بازیابی كه
ا سایر باگاس همچنين بآمده از  دستبهشيميایی  تركيبات نتایج

 al etVena ,.) مطابقت داشت یخوببهموجود  یهاگزارش

2012.)  
 

 هااستخراجپیش
 لياق ميزان افزایش بادر پيش استخراج قليایی ، 2در جدول 

این نتایج با نتایج . است یافتهكاهش بازده مقادیر زمان، و
Mohammadi ( 2084و همکاران)  كه  طورهمان .داردمطابقت

 ،شود با افزایش نسبت آب به باگاسمشاهده می 2در جدول 
 ،ندكو هولوسلولز تغيير چندان محسوسی نمیميزان بازده 

 ،8به  82به  8به  6با افزایش نسبت آب به باگاس از  كهیطوربه
 و Mohammadi یابد.درصد افزایش می 2ميزان بازده حدود 

كاه جو با آب  پيش استخراج( در مطالعه اثر 6208همکاران )
سودا و مونواتانول آمين بيان كردند كه  تهيه خميركاغذبعد داغ و 

درصد  2ميزان بازده با افزایش نسبت آب به كاه جو تنها حدود 

ت حاصل و در نظر گرفتن اف بر اساس نتایج است. یافتهیشافزا
مقدار هولوسلولز، باگاس خود هيدروليز شده با نسبت  بازده و

شده  استخراجپيش و باگاس  (G تيمار) 8 به 08 به باگاس مایع
سازی ( برای آماده A تيمار)  NaOH%80دقيقه و 40با قليا در 

 انتخاب شدند.  AQ-MEAخميركاغذهای سودا و 
 

 آنتراکینون -پخت خمیرکاغذهای سودا و مونواتانول آمین

د فراین ها باعث بهبود بازدهاستخراج پيش طبق نتایج،
ایند فر مزیت سودا،فرایند در مقایسه با  خميركاغذسازی شدند.

شده و  پيش استخراجاز باگاس  AQ–MEAسازی كاغذخمير
 نشده، بازده خيلی باالتر خميركاغذ است.  استخراج يشپ

Salehiسازی كاغذخميرفرایند  ( در بررسی2083همکاران ) و
AQ–MEA  سودا فرایندهای و مقایسه آن با چاودار كاه گندم و

سازی را مشاهده كردند. كاغذخمير باالتر ، بازدهAQ-و سودا
Salehi گزینشخود  مطالعه درهمچنين  (2081همکاران ) و-

را مشاهده كرده و  MEAخميركاغذسازی فرایند  پذیری باالی
ودا خيلی سفرایند در مقایسه با فرایند این  گزارش كردند كه بازده

و گرانروی  AQ –MEAفرایند های بيشتربازده باالتر است.
د فرایندر مقایسه با فرایند حاصل از این  باالی خميركاغذهای

 یسلولزهاهمی  AQ –MEAفرایندكند كه در سودا، تأیيد می
 (. 2009et alHedjazi ,.شود )كمتری حذف و استخراج می

Green و Sanyer (8412 گزارش كردند كه )MEA 
انتهایی كاهنده  یهاگروههای خميركاغذ را با كاهش كربوهيدرات

 .كندتدریجی تثبيت می تخریب هایمقابل واكنشدر 
 آب داغ و قليای باگاس هایاستخراجپيش نتایج، توجه به با

گرانروی ای در مالحظهتغيير قابل  سازیخميركاغذقبل از 
بر گرانروی در  خود هيدروليزاثر  .كنندایجاد نمیخميركاغذ 

آمده از باگاس استخراج شده با مقایسه با خميركاغذهای بدست
يش پاین بود، درنتيجه تخریب شدید سلولز با  مؤثرترقليا، 

گرانروی یک مقياس سریع و  شود.استخراج كمتر مشاهده می
غيرمستقيم تخریب الياف سلولز در پخت آزمایشگاهی است و به 

(. Vena et al., 2013شود )درجه پليمریزاسيون سلولز مربوط می
Aldajani ( به دليل پيش استخراج آب داغ، 2004و همکاران ) 
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دپليمریزاسيون  دهندهنشانكاهش گرانروی خميركاغذ را كه 
 يریگشکلدليل این یافته به  كربوهيدرات بود گزارش كردند.

انتهایی كاهنده زیاد با جرم  یهاگروههای دارای كربوهيدرات
تحت شرایط اسيدی آب داغ بيان شد كه نسبت به  ،ولی كمکمول

یی سازی قلياخميركاغذفرایند  واكنش تخریب تدریجی تحت
 شود. تر میبعدی حساس

پتذیری پختت با مونواتانول آمين،   بته دليتل افزایش گزینش  
دار عدد كمترین مقزدایی با این ماده بسيار باالست. مقدار ليگنين

استتتخراج ز باگاس پيش ا AQ–MEA( در پخت 8/84كتاپا ) 
و همکاران  Hedjaziاستتت.  0به  800نشتتده، مربوط به تيمار 

 با گندم كاه از توليد خميركاغذ خود بر روی ( در بررسی2004)
  .انديدهرستت 1/81 كاپای عدد به ،%800 آمين اتتانول مونو

shirkolaee adimMoham   یتک  در نيز ( 2082)و همکتاران
ل مونواتانواستتتفاده از توليد خميركاغذ كاه جو با بته  بررستتی 

دستتت  28بته عتدد كاپای   اقتدام كرده و  ( 40/40آمين/آب )
توان گفتت پيش  می AQ–MEAفراینتد  در مورد  .انتد یتافتته  

ر منفی نيز اث بعضاً استخراج تأثيری در كاهش عدد كاپا نداشته و
 دفراینحاصل از خميركاغذهای در  كهی صورتبه ،داشتته استت  

 كه از 40به  40و  0به  800 هاینستتبتمونواتتانول آمين بتا   
دند شتوليد  خود هيدروليزباگاس پيش استتخراج شده با روش  

عدد  ؛ امایافته استتتافزایش  ایمالحظهقابل طوربه كاپا عتدد 
ا ب شده پيش استتخراج  ی حاصتل از باگاس خميركاغذهاكاپای 

 Mohammadi. استستودا كاهش پيدا كرده  یند افردر  داغ آب
( نيز در بررستتی خود گزارش كردند كه عدد 2086و همکاران )

كاپای خميركاغذ حاصتل از كاه جو پيش استتخراج شده با آب   
تحت شتترایط مشابه پخت با  ،داغ در مقایسته با كاه جو شتتاهد 

أثير اما این ت ،یابدخميركاغذستازی سودا بيشتر كاهش می فرایند 
 شتتود.ونواتانول آمين مشتتاهده نمیخميركاغذستتازی مفرایند با 

زدایی بخشتتی مربوط به ليگنينفرایند اصتتوالً این ستتهولت در  
بخش دیگر هم  استت.  پيش استتخراج خروج ليگنين در مرحله 

سلولزهای متصل به ليگنين در ماده ليگنوسلولزی مربوط به همی
بخشتتی از ليگنين خارج  ،ستتلولزهاخروج همی اثر براستتت كه 

در مرحله  ،ليگنين -سلولزیهم شتکستت اتصتال   شتود و با  می
 گرددیمعوامل شيميایی پخت تخریب  ليگنين بهتر توستط  پخت

(2014 ,et al Hasanjanzadeh). 
حاصل از تركيب شيميایی خميركاغذهای سودای آناليز  

MEA-ی و خميركاغذهابا آب داغ شده  پيش استخراجباگاس 

AQ  مقدار سلولز بيشتر و  شده، خود هيدروليزحاصل از باگاس
 حاصل از باگاسسلولز كمتری در مقایسه با خميركاغذهای همی

 استخراج نشده نشان داد. 
توليد  AQ -MEAتوزیع جرم مولی خميركاغذهای ستتودا و

ترتيب در هبكه استتتخراج شتتده و نشتتده  پيش شتتده از باگاس 
هر جزء  یهامولارائه شتتده، رابطه بين تعداد  2و  8های شتتکل

 كنتد. خميركتاغذهای  پليمر و جرم مولی آن اجزاء را تعریف می
 MMD یهااستتتخراج شتتده ویژگی  پيش باگاس از حاصتتل

پيک در ناحيه با جرم مولی كم، مربوط  .كردندمشتتابهی را ارائه 
حاصتتل از باگاس  برای خميركتاغذهای  ،ستتلولزهتا بته همی 

كه انتظار  طورهمان اماشتتده مشتتهود بود  و نشتتده استتتخراج
ل دليه شده ب استخراجحاصل از باگاس  رفت خميركاغذهایمی

ستتلولزها ارتفاع كمتری از جزء با وزن مولکولی كم حذف همی
سلولزها در ناحيه با جرم مولکولی كم پيک همی را نشتان دادند. 

دستت آمده از تركيب شيميایی خميركاغذها مطابقت  با مقادیر به
آمده سلولزهای بدستیر ستلولز و همی با توجه به مقاد داشتتند. 

فرایند ستتلولزها در ، كمترین ميزان همی4و  3 یهاجتدول در 
MEA75- هایمربوط به پخت AQ-MEA يركاغذستتازیخم

HWP  وMEA50 سلولزها بوده و در مقابل كمترین ميزان همی
دهد نشتتان می كهاستتت   HWP-S20در پخت ستودا مربوط به  

زها سلولنقش بيشتری در حذف همیپيش استتخراج با آب داغ  
 و حفظ سلولز داشته است.

 

 سازکاغذ دستمکانیکی و نوری های ویژگی
نقاط اتصال الياف  بهشدت بهشاخص كشش و  طول پارگی

 مقاومت پارگی به مقاومت كهیدرحال ،بستگی دارند با یکدیگر
ف و تعداد الياف نمونه مورد آزمایش مربوط لياذاتی الياف، طول ا

 . است
گونه تأثيری بر روی مقادیر هيچ MEAمختلف  یهانسبت
 حاصل از باگاس خميركاغذ پارگی كشش و طولشاخص 

به  MEAنسبت با كاهش  كهیدرحال ،استخراج نشده نداشتند
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 در هر دو .افزایش یافتخميركاغذها این روشنی درجه  ،آب
ا، خود هيدروليز و قلي هایاستخراجپيشسازی، كاغذخميرفرایند 

 هكدرحالی ،نشان دادندپارگی كاهشی در شاخص كشش و طول 
 حاصل از باگاس پارگی در مقایسه با خميركاغذهایشاخص 
ا سلولزهاهميت حفظ همی ،ازاینيشپ زیاد شد. نشده استخراج

 يجهرنتدپيوند هيدروژنی بيشتر بين الياف و قابليت برای ایجاد 
ار انتظ روینازاهای مقاومتی گزارش شده است. افزایش ویژگی

 های مقاومتیسلولزها بر ویژگیهمی پيش استخراجرود كه می
 ساز حاصل از این خميركاغذها اثر بگذاردكاغذهای دست

(Vena et al, 2012).  
ا آب داغ ی پيش استخراجاعمال در اثر پيشين،  در مطالعات

ج، بر باگاس یا كاه برن سودا سازیكاغذخميرفرایند  قليا قبل از
ساز مثل شاخص كشش و های مقاومتی كاغذ دستویژگی

Jahan & lLei et a ;2010 ,;) شاخص تركيدگی كم شدند

Rahman, 2012) .كشش به مقاومت شاخص بودن دالیل كمتر 
 با خميركاغذهای كمتر داخلی پيوندیابی قابليت به توانیم را

 غذخميركا نالزای درواقع. داد نسبت كمترهای سلولزهمی مقادیر
 ست.ا مؤثر پيوندیابی در اوليه هيدروكسيل یهاگروه دليل به

Hasanjanzadeh ( نيز كاهش شاخص 2083و همکاران )
پيش استخراج را در مطالعه خود گزارش  اثر بركشش و تركيدن 

  كردند.
كه بيان شد پيش استخراج منجر به افزایش  طورهمان 

شاخص پارگی شده است. شاخص پارگی عاملی است كه مقدار 
مستقيم به طول الياف بستگی دارد. پيش استخراج  طوربهآن 

 ،خميركاغذسازی شدهفرایند زدایی در موجب تسهيل ليگنين
 ودشتر و با طول بيشتر میباعث آزاد شدن الياف سالم يجهدرنت

(hammadi et. al., 2016Mo).  درصد  81خميركاغذ سودای
( HWP-S18حاصل از باگاس پيش استخراج شده با آب داغ )

و همکاران   Jahanدهد.بيشترین شاخص پارگی را نشان می
ای به بررسی اثر پيش هيدروليز آب داغ بر ( در مطالعه2004)

 خميركاغذسازیفرایند  سلولزهای باگاس وميزان استخراج همی
ی گزارش كردند كه مقاومت پارگآنان پرداختند.  آنتراكينون-سودا

بيشتر از  ،خميركاغذ حاصل از باگاس پيش استخراج شده
در نيز ( 2080همکاران ) و  Chengخميركاغذ شاهد است. 

-فهسلولزهای ذرت علوتحقيقی به بررسی استخراج قليایی همی

-وی خميركاغذسازی سوداای مغززدایی شده و تأثير آن بر ر
اومت به در مقرا بهبود آشکاری آنان پرداختند. نتایج آنتراكينون 

  پارگی نشان داد.
ميزان درجه روشنی مربوط به  4و  3 یهاجدولطبق 

 خميركاغذهای مونواتانول آمين كمتر از خميركاغذهای سودا بود
مطابقت  (2086و همکاران ) Mohammadiبا تحقيق این امر كه 

( درجه روشنی خميركاغذ 2080و همکاران ) Hedjazi. دارد
را كمتر از خميركاغذهای سودای  MEA 800% فرایندحاصل از 

 ISO، درجه روشنی عالوهبه كاه گندم گزارش كردند.
استخراج شده و نشده در باگاس خميركاغذهای سودا حاصل از 

، اینوجودبابيشتر بود.  AQ-MEAمقایسه با خميركاغذهای 
به  ،سازی سودا با استخراج قليایی باگاسخميركاغذفرایند 

خميركاغذ حاصل از تر در مقایسه با خميركاغذهایی روشن
 اجدیگر استخرسوی از  ،شدمنجر استخراج نشده باگاس پيش 

تر حاصل آب داغ روشنی را كاهش داد. خميركاغذهای تيره با
نين ه كندانس بيشتر ليگممکن است به دليل درج خود هيدروليزاز 

( نيز در تحقيق 2086و همکاران ) Mohammadi باگاس باشد.
با آب داغ منجر به افت  پيش استخراجخود گزارش كردند كه 

بيان كردند كه پيش آنان درجه روشنی خميركاغذها شد. 
و  سازرنگ یهاگروهاستخراج با آب داغ منجر به تشکيل 

-خارج نشده در خميركاغذ می شدهیبتخرساختارهای ليگنين 

، تغيير چندانی در ميزان ماتی 4و  3 یهاجدولبا توجه به  .شود
خميركاغذهای حاصل از باگاس استخراج نشده و پيش استخراج 

شود. البته در مورد خميركاغذهای شاهد شده مشاهده نمی
AQ-MEA  و سودا تفاوت در ميزان ماتی اندكی مشهودتر است

ماتی به خميركاغذهای مونواتانول آمين تعلق  كه بيشترین درجه
سلولزهای بيشتر در توان وجود همیدارد و علت آن را می

 .( et. al.,Mohammadi 2016) خميركاغذ دانست
 

 گیرینتیجه
دار مق استخراج براساس مقادیر بازده،شرایط بهينه پيش

  قتصادی انتخاب شد.با در نظر گرفتن صرفه اهولوسلولز و 
ر مهمی باثرهای آب داغ و قليا نشان دادند كه  هایاستخراجپيش
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این تغيير دارند.  های حاصلخميركاغذتركيب و بازده روی 
-های خميركاغذهای توليدی و ویژگیتواند در ویژگیتركيب می

 ،در این تحقيق های مکانيکی و نوری آنها انعکاس یابد.
يركاغذهای در خم جزبه -فرایندها در هر دو استخراجپيش
AQ-MEA منجر به بهبود  -استخراج آب داغحاصل از پيش

خط  تواند تأثير مهمی درمی این موضوع زدایی گردیدند كهليگنين
 سوییرنگبری آن داشته باشد. از  ویژهبهتوليد خميركاغذ 

، بازده زیاد پخت مونواتانول آمين در نتایجبراساس 
اج استخراستخراج نشده و خميركاغذهای حاصل از باگاس پيش

در این پخت نسبت به پخت  هايدراتكربوهكه  دهدیمنشان شده 
در ایند فرپذیری این اند و گزینشسودا كمتر تخریب یا حل شده

رسازی خميفرایند  سودا بسيار بيشتر است.فرایند مقایسه با 
سودا ند فرایمونواتانول آمين دارای عددكاپای بيشتری نسبت به 

حضور مقادیر بيشتر ليگنين در این  دهندهنشان این خود بود كه
MEA-فرایند در مورد خميركاغذ حاصل از  خميركاغذهاست.

AQهای شاهد سودا ، شاخص مقاومت به كشش نسبت به نمونه
بب سفرایند استخراج در هر دو و پيش گردیدبيشتر مشاهده 

در مورد سویی، از  .شدكاهش شاخص مقاومت به كشش 
شاخص مقاومت به پارگی بهبود اندكی در مورد هر دو خميركاغذ 

استخراج شده حاصل از باگاس پيش AQ-MEAسودا و 
 AQ-MEAروشنی در خميركاغذهای  درجه مشاهده گردید.

ر درجه استخراج سبب كاهش بيشتنسبت به سودا كمتر بود و پيش
قابل  استخراج اثريشپالبته فرایند  .فرایند شددو  روشنی در هر

ه مقایس خميركاغذسازی نداشت.فرایند توجهی روی ماتی هر دو 
موجود در این  های مکانيکی و نوری خميركاغذهایویژگی

فرایند  كه خميركاغذهای حاصل از هرچنددهد تحقيق نشان می
AQ-MEA  مناسبی  نسبتاًمقاومتی و نوری  هایشاخصدارای

ذهای با خواص مقاومتی و سودا خميركاغفرایند  هستند ولی
 است.آمده  دستبهفرایند در مقایسه با آن  نوری بهتری
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Abstract 
In this research, the effect of hot water and alkaline pre-extractions on properties of bagasse 

monoethanolamine-AQ pulps was investigated and the results were compared with that of soda 

pulping.The pre-extraction with alkaline charge of 10%, time of 30 min. resulted in total yield 

and holocellulose of 94.7% and 71.6%, respectively. The hot water pre-extraction with L/W of 

10/1 and time of 45min. led to total yield and hollocellulose of 94% and 69.4%, respectively. 

These trails were selected as the optimum conditions. Monoethanolamine was used as pure and 

also in different proportions with water for cooking unextracted and pre-extracted bagasse. 

Variables in monoethanoleamine pulpng were the ratio of monoethanolamine to water at three 

levels (100/0, 75/25, and 50/50%) and the ratio of the liquor to bagasse of 6 to 1, cooking time of 

60 min, the temperature of 165°C and AQ charge of 0.1% were considered as constant. According 

to the results, the MEA-AQ pulps produced with MEA/H2O ratio of 75/25 (from unextracted 

bagasse) have the highest total yield (61.9 %) and the acceptable kappa number (19.5). Pre-

extraction resulted in improving the yield in both MEA-AQ and soda pulping processes. After 

pre-extraction, the tensile index and breaking length of pulps dropped. In contrast, the tear index 

of pulps produced from pre-extracted bagasse in both pulping processes was increased. The 

brightness of soda pulps from un-extracted and pre-extracted bagasse was more than that of MEA-

AQ pulps.  After pre-extraction, the opacity of pulps remains almost unchanged. 
 

Keywords: Pre-extractions, hot water, alkaline, bagasse, monoethanolamine pulping. 
 


