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چکیده

با توجه به مفهوم زیست پاالیشگاه ،واحدهای تهیه خمیرکاغذ قابلیت تبدیل به یک زیست پاالیشگاه

تولیدکننده خمیر کاغذ و سایر محصوالت شیمیایی را با ارزش افزوده زیاد دارند .بنابراین ،در
پژوهش حاضر اثر استخراج همی سلولوزهای باگاس با آب داغ (دمای  135°Cبه مدت  )35 minبر

واژههای کلیدی
باگاس،
خمیرکاغذ سودا،
پلیمرهای مقاومت خشک،
نشاسته کاتیونی،
کیتوسان

خواص خمیر کاغذ رنگبری شده باگاس بررسی شد .در ادامه ،اثر مقادیر مختلف نشاسته کاتیونی و

کیتوسان به عنوان پلیمرهای مقاومت خشک برای جبران و بهبود خواص مقاومتی خمیر کاغذهای
تهیه شده آزمون شد .نتایج نشان داد ،استخراج حدود  50%از همیسلولوزهای باگاس سبب کاهش

بازده کلی خمیر کاغذ ،عدد کاپا ،افزایش قابلیت رنگبری و کاهش مقاومتهای کششی و ترکیدگی

کاغذ تولیدی در مقایسه با خمیر کاغذ تولید شده از باگاس پیشاستخراج نشده میشود .اثر تقویتی

پلیمرهای مقاومت خشک نشان داد ،در شرایط یکسان کاربرد ،افزایش مقاومت های کاغذهای

ساختهشده از باگاس استخراجشده بیشتر از باگاس عمل آوری نشده است .همچنین ،در حالت
استفاده از  1/5درصد نشاسته کاتیونی و  1درصد کیتوسان ،کاهش مقاومتهای کاغذ ناشی

از پیشاستخراج بخشی از همیسلولوزها جبرانشدنی است .بنابراین ،در حالت تبدیل واحدهای

تهیهکننده خمیر کاغذ شیمیایی از باگاس به یک واحد زیست پاالیشگاه ،ضعف مقاومت های کاغذ با

استفاده از مقادیر و نوع مناسب پلیمرهای مقاومت خشک جبرانشدنی است و مانعی بر این تغییر
فناوری نیست.
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مقدمه

اثر نشاسته کاتیونی و کیتوسان بر مقاومت خشک خمیرکاغذ رنگ بری شده حاصل از باگاس پیش ...

امروزه استفاده از مواد لیگنوسلولوزی به عنوان یکی از مهمترین
منابع زیستتوده در جهان و پتانسیلی عظیم و دردسترس برای
تولید محصوالت با ارزش افزوده زیاد مانند سوختهای زیستی،
مواد شیمیایی زیستی متنوع و زیستپالستیک ها به عنوان راه حل
دوستدار محیط زیست و جایگزین نفت و سایر منابع فسیلی
بهطور جدی مطرح است و پژوهشهای زیادی در این زمینه ها در
حال انجام است [ .]1،2با توجه به وجود زیرساختهای اساسی،
صنایع خمیرکاغذ میتوانند به عنوان زیست پاالیشگاه محسوب
شوند .بدین شکل که بخشی از همیسلولوزهای مواد لیگنوسلولوزی
پیش از فرایند تهیه خمیرکاغذ از مواد لیگنوسلولوزی جدا شده و
به عنوان ماده اولیه صنایع شیمیایی یا تهیه سوخت زیستی مصرف
شوند و سلولوز و لیگنین باقیمانده در مواد لیگنوسلولوزی برای تهیه
خمیرکاغذ استفاده شوند [.]3
از سوی دیگر ،با توجه به نقش همیسلولوزها در افزایش
آبدوستی الیاف ،انعطافپذیری و پیوندهای هیدروژنی بین الیاف،
استخراج همیسلولوزها از مواد اولیه لیگنوسلولوزی و استفاده از آنها
برای تولید محصوالت جانبی ،آثار زیادی بر تمام جنبههای صنعت
خمیرکاغذ نظیر خواص مواد اولیه ،فرایند تولید خمیرکاغذسازی و
خواص کاغذ تولیدی دارد [.]4،5
مشخص شده است ،پیشاستخراج همیسلولوزها سبب کاهش
مقاومتهای مکانیکی کاغذهای حاصل از مواد اولیه پیشاستخراج
شده در مقایسه با کاغذهای حاصل از مواد اولیه بدون پیشعمل آوری
میشود [ .]6،7به عبارت دیگر ،مقاومتهای کاغذ بهویژه مقاومت
پارگی آن بهطور مستقیم به مقدار همیسلولوزهای موجود در الیاف
بستگی دارد [.]8
برای افزایش مقاومت کاغذ ،پلیمرهایی مانند نشاسته و پلی آکریل آمید
که آب دوست هستند و قابلیت تشکیل پیوند هیدروژنی را به خوبی
دارند به تعلیق خمیر کاغذ اضافه می شوند که با عنوان پلیمرهای
مقاومت خشک شناخته می شوند.
استفاده از همیسلولوزهای استخراج شده و ترکیبات مشابه آنها
به عنوان پلیمر مقاومت خشک کاغذ بر مقاومتهای کاغذ بررسی
شده است .نتایج نشاندهنده اثر زیاد و مثبت این مواد بر مقاومتهای
کاغذ است [ .]9،10همچنین در پژوهشهای اخیر ،کاربرد پلیالکتیک
اسید به عنوان یکی از محصوالت زیست پاالیشگاه به همراه نشاسته
کاتیونی برای افزایش مقاومتهای کاغذ تهیه شده در فرایند پاالیشگاه
زیستی (همراه با پیشاستخراج همیسلولوزها) و کاغذ تهیهشده از
مواد اولیه بدون عمل آوری بررسی شده است .نتایج نشاندهنده

افزایش مقاومتهای کاغذ تهیهشده در سامانه زیست پاالیشگاه در
حد کاغذهای حاصل از مواد اولیه بدون پیشعمل آوری است [.]11
با توجه به اهمیت تولید کاغذ با ویژگیها و خواص مقاومتی
مناسب از مواد اولیهلیگنوسلولوزی که بخشی از همیسلولوزهای آن
خارج شده است ،در این پژوهش ،ابتدا اثر پیشاستخراج بخشی از
همیسلولوزهای باگاس بر خواص خمیرکاغذ رنگبری شده بررسی
شده است و در ادامه رفتار پلیمرهای مقاومت خشک برای بهبود
خواص مقاومتهای خمیرکاغذهای حاصل از باگاس پیشاستخراج
شده و باگاس پیشاستخراج نشده بررسی و مقایسه شده است.
انتخاب نشاسته کاتیونی به علت رایجبودن کاربرد آن به عنوان پلیمر
مقاومت خشک و کیتوسان به علت جذبشدن آن بر سطح الیاف
لیگنوسلولوزی حتی در شرایط بدون جاذبه الکتروستاتیکی ناشی از
حذف همیسلولوزها بود [.]12

تجربی
مواد

باگاس استفاده شده در این پژوهش از منطقه خوزستان و با
همکاری کارخانه کاغذسازی پارس تهیه شد که پس از شستوشو
و جداسازی مغز باگاس و سایر ناخالصیها (مانند سنگ ریزه و)...
به وسیله غربال در هوای آزاد خشک و سپس مقدار رطوبت آن
اندازهگیری شد.
روشها
استخراج همیسلولوزها

از روش خودآبکافت در آب داغ به دلیل بازده زیاد ،کارایی مناسب و
سهولت اجرای صنعتی آن استفاده شد [ .]5فرایند پیشاستخراج باگاس
با توجه به نتایج پیشعمل آوری انجام شده ،در دمای  135°Cبه مدت
 ،30 minمقدار خشکی  10درصد و با استفاده از دستگاه پخت خمیر
کاغذ در گلیسیرین انجام شد .مقدار هولوسلولوز باقیمانده در مواد
لیگنوسلولوزی با استفاده از انحالل لیگنین در محلول بافر سدیم
کلریت ـ استیک اسید در  pHبرابر  4معین شد [.]7
تولید خمیرکاغذ ،ساخت کاغذ دست ساز و اندازهگیری خواص آنها

برای تهیه خمیرکاغذ به روش سودا از سودای با قلیاییت فعال  15درصد
بر مبنای وزن خشک باگاس ،به مدت  60 minو دماي  165°Cاستفاده
شد .پس از شستوشوی خمیر ،بازده و عدد کاپای خمیرهای تهیهشده
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جدول  -1مشخصات نشاسته کاتیونی و کیتوسان استفاده شده در این پژوهش.
نام تجاری

شرکت عرضهکننده

منشا

درصد استخالف

نوع گروه عاملی

نشاسته کاتیونی
کیتوسان

Lyckeby Amylex

نشاسته سیبزمینی
پوسته میگو

0/065
-

آمونیوم نوع 4

Sigma Aldrich

مطابق با شرایط استاندارد معین شد .پس از خمیرسازی ،رنگبری
خمیرهای منتخب به روش (ECF (elementary chlorine free
براساس شرایط ارائه شده توسط همزه و همکاران انجام شد [.]13
ساخت کاغذ دستساز و اندازهگیری خواص آن با توجه به آییننامه
 T 205 sp-95استاندارد  TAPPIانجام شد .همچنین ،مقاومت کششی
بر اساس استاندارد  ISO 1924-2و مقاومت به ترکیدن بر اساس
آییننامه  T403 om-02استاندارد  TAPPIاندازهگیری شدند .پس از
رنگبری ،روشنی کاغذها بر اساس آییننامه  T452 om-98استاندارد
 TAPPIو زردی آنها بر اساس سامانه  CIE-Labاندازهگیری شد.
آمادهسازی و کاربرد پلیمرهای مقاومت خشک

مشخصات نشاسته کاتیونی و کیتوسان استفاده شده در این پژوهش
در جدول  1ارائه شده است .مقدار نشاسته کاتیونی در چهار سطح
 1 ،0/5 ،0و  1/5درصد و مقدار کیتوسان در  5سطح ،0/25 ،0
 0/75 ،0/5و  1درصد بر مبنای وزن خشک خمیر استفاده شد .برای
آماده سازی نشاسته کاتیونی ،محلول  1درصد آن روی اجاق الکتریکی
به مدت  30 minبه آرامی گرما داده شد تا به دمای  95°Cبرسد.
سپس ،در این دما به مدت  30 minدیگر نگهداری شده و در نهایت
پس از خنکشدن تا دمای محیط ،در طول مدت همان روز استفاده
شد .شایان ذکر است در تمام مدت ،محلول مدنظر با کاربرد یک
همزن مغناطیسی بهطور دائم هم زده شد تا مانع از تهنشینی نشاسته
کاتیونی شود.
برای تهیه محلول کیتوسان استفاده شده که تا بیش از  95درصد
استیلزدایی شده بود ،مقدار  ۱ gاز پودر کیتوسان در  100 mLاسید
استیک  0/1موالر ریخته شد و سپس به کمک دستگاه تکان دهنده
انکوباتور به مدت  8 hدر دمای  22°Cبا سرعت  180 rpmبه
هم خورد تا تمام کیتوسان حل شده و محلول گرانرو ،شفاف و
طالیی رنگ کیتوسان بهدست آید .با توجه به غلظت مواد موجود
در محلول های تهیهشده ،مقدار مناسب و مورد نیاز برای هر کاغذ
دست ساز با روش حجمسنجی معین و به حالت محلول به تعلیق
خمیرکاغذ با مقدار خشکی  4درصد اضافه شد .پس از افزودن
محلول پلیمرها به تعلیق خمیرکاغذ و سپریشدن زمان  ،5 minتعلیق
386

NH2

خمیرکاغذ به داخل کاغذساز دستی اضافه شد و پس از همزدن و
اختالط به مدت  ،30 sآب گیری و ساخت کاغذ دستساز انجام
شد .پس از خشکشدن در شرایط دما و رطوبت استاندارد ،خواص
کاغذها اندازهگیری شد.
روش تجزیه و تحلیل آماری

براي بهدستآوردن نمونه مناسب با سطوح مختلف نشاسته و کیتوسان،
از روش نمونهگيري كام ً
ال تصادفي استفاده شد .برای این کار ،پس از
نرمالكردن دادهها ،به كمك آزمونهاي فاكتوريل بررسيهاي آماري
انجام شد .بررسي و تحليل عوامل اثرگذار با استفاده از نرم افزار
 Minitab 14از راه رگرسيون چندگانه انجام شد .با استفاده از معادالت
رگرسيوني بهدست آمده ،آثار مستقل و متقابل عوامل مستقل روي
پاسخ هاي بهدست آمده (مقادير متغيرهاي وابسته اندازه گيري شده
خمير و كاغذ) بررسي شد .در ادامه با توجه به نتایج حاصل از هر
نوع خمیر ،معادالت رگرسیونی معینکننده آثار مستقل و متقابل برای
خواص اندازه گیری شده هریک از خمیرهای مطالعه شده مشخص
شد .نمونه ای از مدل رگرسیونی در زیر ارائه شده است:
				
()1

z=a+bx1+cx2+dx1x2

 Zمشخصكننده نوع متغيرهاي وابسته خمير كاغذ (مقاومت کششی،
مقاومت به ترکیدن یا درصد کششپذیری پیش از پارگی) X1 ،مقدار
نرمالشده نشاسته کاتیونی X2 ،مقدار نرمالشده کیتوسان و حروف
 c ،b ،aو  dمقادير بهدست آمده در مدل فرضياند.
جدول  -2نتایج حاصل از پیش استخراج همیسلولوزها به روش
خودآبکافت (دما  ،135°Cزمان  30 minو مقدار خشکی  10درصد).
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تکرار

بازده استخراج ()%

هولوسلولوز ()%

1
2
3

86/69
88/21
86/14

66/8
67/4
66/3

میانگین

87/01

66/83
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جدول  -3نتایج حاصل از خمیرسازی باگاس استخراجنشده و پیشاستخراجشده در شرایط مختلف.
نوع ماده اولیه
باگاس استخراج نشده
باگاس استخراج شده

قلیاییت بازده غربال
()%
فعال ()%
*15
**15

53/83
55/99
***()48/72

عدد
کاپا

شاخص مقاومت
بازده خواص نوری پس از توالی DEDشاخص مقاومت
2
( )%روشنی ( )ISO%زردشدگی کششی ( )N.m/gترکیدگی ()kPa.m /g
83/65
85/31

0/83 21/53
0/58 19/68

1/49
1/16

2/87
2/63

49/28
42/46

* میانگین  2تکرار ** ،میانگین  3تکرار و *** بازده نسبت به باگاس اولیه استخراجنشده است.

نتایج و بحث

سریعتر میکند که نتیجه آن تخریب کمتر کربوهیدراتها و بازده
بیشتر است [ .]5بازده کلی (محاسبه شده بر مبنای باگاس اولیه -
اعداد بازده داخل پرانتز) حاصل از باگاس استخراجشده کمتر از
بازده تـهیه خمیرکاغذ از باگاس استخراج نشده است .این بدان معنی
است ،استخراج همیسلولوزها سبب کاهش مقدار تولید خمیرکاغذ
از یک مقدار مشخص باگاس میشود .از سوی دیگر ،روشنی خمیر
کاغذ رنگبری شده حاصل از باگاس استخراج شده بیشتر است .ولی،
شاخص زردی خمیرهای رنگبری شده حاصل از باگاس استخراج
شده کمتر است که میتواند به علت لیگنین کمتر در خمیر قهوهای و
رنگبری کارآمدتر خمیرکاغذ اولیه باشد .مقاومت کششی و ترکیدگی
کاغذهای حاصل از باگاس استخراجشده کمتر از کاغذهای حاصل
از باگاس استخراجنشده است .اختالف مقاومتها در حد 10-15
درصد است که علت آن حذف بخشی از همیسلولوزها در جریان
استخراج است که اثر نامطلوبی بر مقاومتهای کاغذ حاصل داشته
است .نتایج مشابهی که نشاندهنده کاهش مقاومتهای کاغذ در اثر
استخراج همیسلولوزها در حد  10-15درصد در سایر مطالعات
روی باگاس [ ،]4،14چوب صنوبر [ ]5و کاه گندم [ ]7نیز گزارش
شده است.

نتایج حاصل از تکرارهای مختلف استخراج همیسلولوزهای باگاس
در شرایط استفاده شده در جدول  2آمده است .نتایج استخراج نشان
میدهد ،تکرارپذیری فرایند استخراج مطلوب است و نتایج مشابهی
در تکرارهای مختلف حاصل شده است .با توجه به بازده استخراج و
مقدار همیسلولوزهای باگاس اولیه که حدود  30درصد وزنی
باگاس را تشکیل میدهد [ ،]4میتوان گفت که حدود  40-50%از
همیسلولوزهای باگاس با این عمل آوری استخراج شدهاند.
نتایج تهیه خمیرکاغذسازی

برای تعیین شرایط بهینه در مرحله تولید خمیرکاغذ ،تهیه خمیرکاغذ
با قلیاییت  15درصد انجام شد که نتایج تهیه خمیرکاغذسازی در
جدول  3آمده است .نتایج نشان میدهد ،پیشاستخراج همیسلولوزها
سبب تولید خمیرکاغذی با عدد کاپای کمتر و بازده بیشتری میشود.
بازده بیشتر و عدد کاپای کمتر به دلیل حذف بخشی از لیگنین و
همیسلولوزها در فرایند پیشاستخراج است که سبب تغییراتی در
واکنشپذیری و تخلخل باگاس شده و لیگنینزدایی را آسانتر و
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شکل  -2اثر نشاسته کاتیونی و کیتوسان بر شاخص مقاومت ترکیدگی کاغذ حاصل از باگاس( :الف) پیشاستخراج شده و (ب) عمل آوری نشده.
اثر پلیمر های مقاومت خشک بر مقاومت های کاغذ

روند تغییرات مقاومتها در کاغذهای حاصل از باگاس پیشاستخراج
شده و باگاس پیشاستخراج نشده متفاوت است .در خمیرکاغذهای
حاصل از باگاس پیشاستخراج شده ،مقاومت اولیه به دلیل حذف
همیسلولوزها کمتر است و روند افزایش مقاومت کششی در اثر
افزایش مقدار نشاسته کاتیونی و کیتوسان شدیدتر از خمیرکاغذهای
حاصل از باگاس پیشاستخراج نشده است و با کاربرد بیشتر پلیمر
مقاومت خشک ،مقاومت کششی یکسانی در هر دو نوع کاغذ بهدست
میآید .به عبارت دیگر ،در اثر افزودن پلمیرهای مقاومت خشک،
کاهش مقاومت ناشی از استخراج همیسلولوزها جبران شده و
کاغذهای حاصل تفاوت معنیداری در مقاومت کششی ندارند.
مطالعات پیشین نشان دادهاند ،حذف همیسلولوزها اثر معنیداری بر
شارژ سطحی (پتانیسل زتا) الیاف خمیرکاغذ حاصل ندارد [.]16،17
این موضوع میتواند به این دلیل باشد که غلظت همیسلولوزها در

نتایج حاصل از کاربرد نشاسته کاتیونی بر مقاومت کششی کاغذهای
حاصل از باگاس استخراجنشده و باگاس استخراجشده در شکل1
نشان داده شده است .مشاهده میشود ،با افزایش مقدار کاربرد نشاسته
کاتیونی ،مقاومت کششی بیشتر میشود و مقدار افزایش در مقادیر
کمتر نشاسته کاتیونی بیشتر است .با توجه به اینکه بهبود مقاومتهای
کاغذ در اثر پلیمرهای مقاومت خشک با مقدار پلیمر جذب شده
متناسب است [ ،]15افزایش شدیدتر مقاومت کاغذ در مقادیر کمتر
به این دلیل است که در مقادیر کمتر نشاسته ،تمام یا بخش زیادی
از نشاسته افزوده شده جذب سطح الیاف میشود .ولی ،با افزایش
مقدار نشاسته ،به علت اشباعشدن سطح الیاف ،نسبت کمتری از پلیمر
استفاده شده جذب الیاف میشود .همچنین ،روند مشابهی با افزایش
کاربرد مقدار کیتوسان دیده میشود .همانطور که مشاهده میشود،
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جدول  -4معادالت رگرسیونی اثر مقدار نشاسته کاتیونی و کیتوسان بر مقاومتهای کاغذ ( Zپارامتر شاخص X ،درصد نشاسته و  Yدرصد
کیتوسان).
خمیرکاغذ

ویژگی بررسی شده
شاخص مقاومت کششی
شاخص مقاومت ترکیدگی
درصد کششپذیری

پیشاستخراج شده

پیشاستخراج نشده

Z = 48.1 + 3.07X + 6.19Y

Z = 52.0 + 2.53X + 3.41Y

Z = 2.66 + 0.127X + 0.131Y

Z = 2.86 + 0.0377X + 0.0857Y

Z = 1.62 + 0.385X + 0.144Y

Z = 1.79 + 0.155X + 0.251Y

سطح الیاف کم است و بخش زیادی از همیسلولوز استخراج شده
از توده داخلی الیاف خارج میشود .بنابراین شارژ سطحی الیاف
استخراج شده و در نتیجه قابلیت جذب الکتروستاتیکی آنها همانند
شارژ و جذب سطحی الیاف استخراجنشده خواهد بود .حذف کلی یا
جزئی همیسلولوزها از مواد لیگنوسلولوزی نیز سبب میشود که الیاف
خمیرکاغذ حاصل از مواد اولیه پیشاستخراج شده تخلخل بیشتری
داشته باشند .بنابراین ،پلیمرهای مقاومت خشک مانند نشاسته کاتیونی
میتوانند به مقدار بیشتری در خلل و فرج این الیاف نفوذ کنند و
ماندگار شوند [ .]18اتصال و ماندگاری بیشتر پلیمرهای مقاومت
خشک سبب افزایش بیشتر مقاومت کششی کاغذ در حد کاغذهای
حاوی همیسلولوزها میشود .روند مشابهی درباره مقاومت ترکیدگی
کاغذهای حاصل دیده میشود (شکل.)2
درصد کششپذیری که معیاری از مقدار کشش کاغذ پیش از
گسیختگی است ،برای کاغذهای ساختهشده در ماشین کاغذ ،به
مقدار زیادی به مهار کاغذ در جریان خشکشدن بستگی دارد.
به طوری که کاغذهایی که بدون مهار خشک میشوند ،کششپذیری

بیشتری دارند .در کاغذهایی که در شرایط مشابه خشک میشوند
(مانند کاغذ دستساز آزمایشگاهی) ،کششپذیری به مقاومت ذاتی
الیاف و مقاومت اتصال بین آنها بستگی دارد .هرچه اتصال بهتری
ایجاد شود ،امکان بهرهمندی از مقاومت ذاتی الیاف که بیشتر از
کششپذیری کاغذ است ،بیشتر میشود [ .]19بهطور کلی ،عواملی
مانند بهبود اتصال الیاف ناشی از کاربرد الیاف بلند و الیاف بکر،
پرس تر و پلیمرهای مقاومت خشک سبب بهبود مقاومت کششی و
کششپذیری کاغذ میشوند.
در شکل  ،3اثر پلیمرهای مقاومت خشک مطالعه شده بر
کششپذیری کاغذهای تهیهشده نشان داده شده است .مالحظه
میشود ،کششپذیری کاغذهای تهیه شده در اثر استفاده از این
پلیمرها افزایش یافته است و با کششپذیری کاغذهای تهیه شده از
باگاس عمل آوری نشده برابر شده است .این موضوع ناشی از بهبود
اتصاالت در اثر پلیمرهای مقاومت خشک است.
معادالت رگرسیونی اثر مقدار نشاسته کاتیونی و کیتوسان
بر مقاومتهای کاغذ در جدول  4آمده است .با توجه به این
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شکل  -5اثر متقابل نشاسته کاتیونی و کیتوسان بر شاخص مقاومت ترکیدگی حاصل از باگاس( :الف) پیشاستخراج شده و (ب) عمل آوری نشده.
معادالت مشاهده میشود ،مقاومت کششی کاغذ حاصل از باگاس
پیشاستخراجشده کمتر از کاغذ حاصل از باگاس عمل آوری نشده
است (عدد ثابت معادله) .همچنین ،اثر کیتوسان بر افزایش مقاومت
کاغذها بیشتر از نشاسته کاتیونی است که این موضوع میتواند به دلیل
ماندگاری بیشتر کیتوسان باشد ،چرا که کیتوسان در شرایط استفاده
شده ( pHحدود  )6/5-7کاتیونی بوده و جاذبه الکتروستاتیکی زیادی
برای ماندگاری در سطح الیاف دارد .درصد افزایش مقاومت کششی
ناشی از کاربرد هر دو پلیمر مقاومت خشک نیز در کاغذهای حاصل
از باگاس استخراجشده بیشتر است .نتایج مشابهی برای مقاومت
ترکیدگی و کششپذیری هم مشاهده میشود .اثر متقابل نشاسته
کاتیونی و کیتوسان بر خواص مقاومتی مورد مطالعه در شکلهای 4تا 6
نشان داده شده است.

درباره مقاومت کششی (شکل  )4مالحظه می شود ،در مقداری
مشخص از کاربرد پلیمرها ،مقاومت کششی کاغذهای حاصل از
باگاس عمل آوری نشده بیشتر است که به دلیل بیشتربودن مقدار
اولیه مقاومت کششی در این کاغذهاست .برای رسیدن به سطح
یکسان مقاومت کششی در هر دو کاغذ ،باید مقدار پلیمر مقاومت
خشک بیشتری در کاغذهای حاصل از باگاس پیشاستخراجشده
استفاده شود .این بدان معنی است که جبران کاهش مقاومت
کششی کاغذهای ساختهشده در سامانه زیست پاالیشگاه با استفاده
از مقدار بیشتری افزودنی های مقاومت خشک امکانپذیر است .این
موضوع مانعی برای تبدیل واحدهای تولیدکننده خمیرکاغذ به یک
واحد زیست پاالیشگاه نیست .درباره مقاومت ترکیدگی (شکل )5
نیز مشاهده میشود ،برای رسیدن به مقاومت ترکیدگی برابر ،باید
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 اثر پلیمرهای مقاومت خشک.از باگاس پیشاستخراج نشده میشود
 درصد، در مقادیر یکسان کاربرد،نشاسته کاتیونی و کیتوسان نشان داد
افزایش مقاومتهای کاغذهای ساختهشده از باگاس استخراجشده
 این موضوع سبب میشود تا.بیشتر از باگاس عمل آوری نشده است
 کاهش،در حالت استفاده از مقادیر مناسب نشاسته کاتیونی و کیتوسان
.مقاومتهای کاغذ ناشی از استخراج همیسلولوزها جبران شود
 درصورت تبدیل واحدهای تهیهکننده خمیرکاغذ شیمیایی،بنابراین
 کاهش مقاومت های کاغذ،از باگاس به یک واحد زیست پاالیشگاه
 با استفاده از مقادیر و نوع،ناشی از پیشاستخراج همیسلولوزها
مناسب پلیمرهای مقاومت خشک جبران شدنی است و مانعی بر این
.تغییر فناوری نیست
قدردانی

از صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران کشور که شرایط انجام
 فراهم89000873 این پژوهش را در قالب طرح با قرارداد به شماره
.کردند قدردانی میشود

مراجع

0/25  طوری که حداقل کاربرد،از سطوح بیشتر پلیمر استفاده کرد
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