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چکیده

بازسازی سلولز بهروش انحالل مستقيم در حالل ،اساساً شامل پيشتيمار سلولز با یک حالل است كه زنجيرهای سلولز را واكشيده

میكند و منجر به سستسازی مولکولهای سلولز میشود .محلولهای آبی بر پایه سدیم هيدروكسيد ( )NaOHیک حالل سلولزی
ارزان ،غير فرار ،غير سمی و دوستدار محيطزیست با قدرت انحالل سریع در دمای پایين است .سازوكار انحالل سلولز در این حالل
هنوز كامالً مشخص نيست ،زیرا پارامترهایی مانند دما ،تبلور و درجه پليمریزاسيون سلولز وجود دارد كه بر حالليت سلولز در سيستم
 / NaOHاوره تأثير میگذارد .ازاینرو ،این پژوهش به بررسی تأثير تغييرات فاكتور كاپا در رنگبری با دیاكسيد كلر بر انحالل
خميركاغذ حاصل از الياف بازیافتی كارتن كنگرهای كهنه ( ،)OCCمطالعه تركيبات شيميایی (ليگنين و همیسلولز) و درجه بسپارش
سلولز پرداخت .نتایج نشان داد با كاهش هرچه بيشتر ليگنين ميزان انحالل كاهش مییابد و این كاهش انحالل در ميزان ليگنين زیر 3
درصد شدیدتر است (كاهش از  %44به حدود  %37انحالل) .بنابراین به نظر میرسد كه طی فرایند رنگبری و حذف قسمتی از ليگنين
و همیسلولز ،بخشی از سلولز با درجه بسپارش كم نيز خارج میشود و ميانگين بسپارش سلولز باقیمانده افزایش مییابد كه در برابر
پدیده انحالل خميركاغذ مقاومت بيشتری دارد .با افزایش فاكتور كاپا (به  0/2و  ،)0/3در مقادیر درصد انحالل و همیسلولز تغيير
چندانی مشاهده نشد .بهطوركلی به نظر میرسد ليگنين و درجه بسپارش تنها عوامل مؤثر بر ميزان انحالل خميركاغذ  OCCو سلولز
نيستند و ميزان همیسلولز نيز میتواند تأثيرگذار باشد.
واژههای کلیدی :فاكتور كاپا ،رنگبری ،انحالل ،سدیم هيدروكسيد/اوره ،الياف بازیافتی ،درجه بسپارش

مقدمه
سلولز فراوانترین پليمر زیستی و ماده اصلی تشکيلدهنده
گياهان ( 40-50درصد) و همچنين تركيب اصلی انواع الياف
طبيعی است كه در انواع گياهان ازجمله پنبه ،درختان و

پسماندهای كشاورزی وجود دارد .اخيراً به دليل جنگلزدایی
و كمبود زمين كشاورزی و مشکالت مربوط به كشت و زرع،
استفاده از این منابع سلولزی رو به كاهش است و از سوی
دیگر وجود آفات در مزارع پنبه موجب افت شدید بازده توليد
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ایـن محصـول شـده اسـت .درنتـيجه ،ایـن منـابع نيـز
بایـد بـا انـواع دیگـر اليـاف طبـيعی جـایگزین شـوند
) .(Hammerle et al., 2011الياف بازیافتی ،بهعنوان یکی از
منابع سلولزی كه امروزه مورد توجه قرار گرفته است ،تفاوت
های مختلفی با خميركاغذ بکر دارد .از لحاظ انرژی ،فراوری
الياف بازیافتی مصرف انرژی كمتری نسبت به الياف بکر دارد،
ازاینرو كاهش مصرف انرژی نيز به نوبه خود میتواند به
كاهش آلودگی محيطزیست نسبت داده شود؛ بنابراین به
روشنی دیده میشود كه در آینده نقش الياف بازیافتی بهعنوان
مهمترین ماده اوليه برای صنایع مصرفكننده الياف مانند
كاغذسازی ،فراوردههای بهداشتی و نيز مشتقات سلـولزی،
نسـبت بـه امـروز بسيـار مهـمتر خـواهد بود
) .(Faezipour et al., 2006یکی از مواد فيبری قابل دسترس
بهصورت كاغذهای مصرفشده ،كارتنهای مورد استفاده در
بخشهای بستهبندی هستند كه ميزان توليد و مصرف این نوع
مقوا در جهان با توجه به انعطافپذیری مناسب آن در
كاربردهای روزمره مانند ساخت جعبههای حمل مواد غذایی
بهسرعت افزایش یافته است .البته هر یک از بخشهای كارتن
كنگرهای كهنه ( )OCCاز نظر فيزیکی و شيميایی با یکدیگر
متفاوت هستند و بههمين دليل ویژگی مخلوط این نوع الياف
در خميركاغذهای بازیافتی نسبت به ویژگی جداگانه آنها
كامالً متفاوت است .خميركاغذ بازیافتی بهویژه كاغذهای
شيميایی ممکن است انعطافپذیری كمتر ،تمایل كمتر به جذب
آب و درنتيجه واكشيدگی كمتر و از ثبات ابعادی باالتری
برخوردار باشند .بهطور معمول كاغذهای حاصل ازاین
گـونه اليـاف بـازیـافتی مقــاومت مطلــوبی نـدارنـد
) .(Hubbe et al., 2007همچنين در این الياف بازیافتی با
افزایش تعداد دفعات بازیافت ،نرمه الياف زیادی تشکيل
خواهد شد .مقادیر بسيار زیاد نرمه الياف از یکسو با كاهش
درهمرفتگی شبکههای كاغذ ،تأثير منفی بر ساختار فيزیکی
كاغذ میگذارد و از سوی دیگر در صورت راهيابی به پساب
كارخانه باعث افزایش مقدار مواد جامد معلق در پساب می
شود ( .)Min et al., 2015بهطوركلی به دليل كوتاه شدن
تدریجی الياف و از دست دادن ویژگی پيوندیابی ،تعداد
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چرخههای متوالی بازیافت برای توليد كاغذ با كيفيت محدود
میباشد .الياف بسيار كوتاه نمیتوانند دوباره در توليد كاغذ
مورد استفاده قرار بگيرند .در مقابل ،توليد الياف بازیابی شده
و مشتقات سلولزی نسبت به طول الياف خميركاغذ كاغذ
اصلی حساس نيست و تنها به درجه بسپارش بستگی دارد،
بهطوریكه مقدار آن در كاغذهای باطله هنوز بيشتر از مقدار
واقعی مورد نياز است.
حل كردن سلولز به دليل پيوندهای هيدروژنی قوی دشوار
است و بهعنوان محدودیت در انحالل عمل میكند .این بدین
معنی است كه باوجود فراوانی بسيار زیاد سلولز و قابليت
كاربردهای متنوع آن ،سلولز در بسياری از حاللهای تجاری
قابل حل نيست ) .(Appaw, 2004ازاینرو فرایندهای انحالل
و بازسازی مختلف توسعهیافته است .بهطوركلی ،دو فرایند
بازسازی وجود دارد :فرایند مشتقسازی و فرایند انحالل
مستقيم (غيرمشتق) كه در حالت اول ،سلولز قبل از انحالل
اصالح شده است( .)Sayyed et al., 2019یعنی گروههای
عاملی مناسب ،بهطور جزئی یا حتی كامل جایگزین گروههای
هيدروكسيل موجود در ساختار سلولز میگردد كه نتيجه آن
بهبـود حالليـت سلـولز در حــاللهای متــداول است
) .(Appaw, 2004درحالیكه برای بازسازی الياف حل شده
سلولز بدون مشتقسازی ،بهطور مستقيم در حالل بدون
اصالح قرار میگيرد .در واقع فرایند انحالل سلولز اساساً
شامل پيشتيمار سلولز با یک حالل است كه زنجيرهای سلولز
را واكشيده میكند و منجر به سستسازی مولکولهای سلولز
میشود (.)Sayyed et al., 2019
انحالل مستقيم در حاللهایی مانند كيوكسام ،كوپراتيلن-
دیامين ،كادوكسن ،آمين تيوسيانات و اسيد فسفریک انجام
میشود ( .)Hummel et al., 2015چندین سيستم حالل
سلولزی برای انحالل سلولز كشف شده است .برخی از
حاللهای سلولز مانند  ،NaOH / CS2پارا فرمالدئيد  /دی
متيل سولفوكسيد ) -N ،(PF / DMSOمتيل مورفولين-N-
اكسيد ( )NMMOو محلولهای آبی  / NaOHاوره هستند
( .)Zhu et al., 2018همچنين مایعات یونی كه حاللهایی با
یک كاتيون آلی و آنيون معدنی مانندBmim (1-butyl-3-:

تأثير تغييرات فاكتور كاپا در رنگبری ...
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)chloride
)acetate

،methylimidazolium
methylimidazolium

(1-ethyl-3Emim

) Amim (1-allul-3-methylimidazolium chlorideو
).DBNH (1-5-diazabicyclo-non-5-enium acetate
( .)Budtova et al., 2015به دليل انحاللپذیری عالی ،سميت
كم ،پایداری حرارتی نزدیک به نوسانهای صفر و بازیافت
دوباره مورد توجه بيشتری قرار گرفتهاند (.)Zhu et al., 2018
امـا ایـن حـاللها عمـدتاً در دمـای باال استفاده میشوند
( )Wei et al., 2020كه این مسئله در كنار مسائلی مانند قيمت
حالل ،مشکالت بازیافت و شرایط واكنش شدیدتر پردازش
محلول سلولز در حاللهای یونی ،ورود الياف مشتق شده از
ایـن حـاللها را بـه صنعـتی شـدن محـدود میكــند
( .)Yang et al., 2017در ميـان حـاللهای یـادشـده،
محلولهای آبی بر پایه  NaOHیک حالل سلولزی ارزان،
غير فرار ،غير سمی و دوستدار محيطزیست با قدرت انحالل
سریع در دمای پایين بهعنوان نقطه عطف در تاریخ تکنولوژی
و پردازش سلولز شناخته شده است .با استفاده از این سيستم
حالل ،مواد سلولزی بازیابی شده ،فيلمها ،ائروژلها ،هيدروژل
ها و  ...تهيه شدهاند ( .)Jiang et al., 2014در گذشته استفاده
از حاللهای بیخطر مانند محلولهای آبی هيدروكسيد سدیم
( )%9-%7بـرای انحـالل سلـولز متـداول بـوده اســت
( .)Sescousse and Budtova, 2009در سالهای اخير،
محلول آبی  / NaOHاوره بهعنوان یک سيستم حالل كارآمد
در نظر گرفتهشده است ،زیرا میتواند سلولز را بهراحتی و
بهسرعت حل كند و محلولهای پایدار سلولز را توليد كند
( .)Wei et al., 2020در این سيستم حالل NaOH ،با گروه
های هيدروكسيل سلولز ارتباط برقرار میكند؛ یعنیOH-
پيوندهـای هيــدروژنی را میشکــند و  Na+گروههای
هيدروكسيل آبدوست را تثبيت میكند .در این بين ،اوره می
تواند حالليت و ثبات سلولز را در محلول آبی قليایی بهبود
بخشد؛ اما هيچ تعامل مستقيم و قوی با سلولز و  NaOHندارد.
اوره نقش خود را از طریق نيروی واندروالسی ایفا میكند ،به
طوریكه در ناحيه آبگریز سلولز تجمع مییابد تا از جمع شدن
دوباره مولکولهای سلولز حل نشده جلوگيری كند .به بيانی

دیگر NaOH ،در اطراف منطقه آبدوست سلولز توزیع خواهد
شد .درحالیكه مولکولهای اوره به دليل ماهيت
آمفيفيلی)( (Amphiphilicتركيباتی كه هم ماهيت آبدوستی
دارند و هم ماهيت آبگریزی) ،ممکن است در اطراف هر دو
منطقه آبدوست و آبگریز ماكرو مولکولهای سلولزی توزیع
شود .در واقع اوره با قسمتهای آبگریز سلولز ارتباط میگيرد
و از سوی دیگر با آب از بخش آبدوست خود پيوند هيدروژنی
تشکيل میدهد ،بهطوریكه بخشهای آبگریز سلولز بهخوبی
در آب پراكنده میشود و محلول پایدارتر شده ،درنتيجه ژل
شدن به تأخير میافتد (.)Xiong et al., 2014
این حالل كامالً شناخته شده است ،اگرچه سازوكار انحالل
سلولز هنوز كامالً مشخص نيست ،زیرا پارامترهایی مانند دما،
تبلور و درجه پليمریزاسيون سلولز وجود دارد كه بر حالليت
سلولز در سيستم  / NaOHاوره تأثير میگذارد ،باوجوداین،
فواید اصلی حالل  / NaOHاوره ،زیست سازگاری باال و
سميت محيطی پایين آن و همچنين قيمت پایين در مقایسه با
سایر حاللهای سلولز است (.)Hildebrandt et al ., 2017
ازاینرو ،این پژوهش به بررسی تأثير تغييرات فاكتور كاپا در
رنگبری با دیاكسيد كلر بر انحالل خميركاغذ از الياف
بازیافتی  OCCبا مطالعه بر تركيبات شيميایی (ليگنين و همی-
سلولز) و درجه بسپارش میپردازد.

مواد و روش
آمادهسازی خمیرکاغذ:
پراکندهسازی الیاف
برای جداسازی الياف كارتن كنگرهای ،ابتدا قطعات مقوا
در آب خيس و بعد بهوسيله كوبنده آزمایشگاهی طبق
استاندارد  T 200 SP-01آیيننامه  TAPPIعمل جداسازی
انجام شد.
همگنسازی خمیرکاغذ حاصل از الیاف بازیافتی
طبق مطالعات انجام شده ،پخت سودا با مصرف
هيدروكسيد سدیم  ،%12زمان پخت  120دقيقه و دمای پخت
 150درجه سلسيوس ،برای همگنسازی خمير استفاده شد
).(Ghahramani et al., 2018
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خالصسازی خمیرکاغذ حاصل از الیاف بازیافتی
رنگبری با دی اكسيد كلر و استخراج قليایی با سدیم
هيدروكسيد برای خالصسازی در نظر گرفته شد و توالی

مورد استفاده بر اساس گزارش رسالتی و همکاران در سال
 2012با تغيير در مقادیر فاكتور كاپا انتخاب و كدگذاری
شده است.

جدول  -1شرایط رنگبری با دیاکسید کلر
Table 1. Bleaching conditions with chlorine dioxide
E

D1

D2

0.6

0.4

2

1

1

70

70

70

شرایط
Conditions

0.1

0.2

0.3

فاكتور كاپا
Kappa factor

زمان (ساعت)
)Time (hour

دما (سانتیگراد)
)Temperature (ºC

همانطور كه در جدول نشان دادهشده است ،رنگبری با
دیاكسيد كلر انجام شد .بهطوریكه ابتدا كلرزنی با دیاكسيد
كلر ( )D1و بعد استخراج قليایی با هيدروكسيد سدیم ( )Eو
درنهایت مرحله دوم كلرزنی با دیاكسيد كلر ( (D2انجام
گردید .سه فاكتور كاپا برای دیاكسيد كلر مرحله آخر به ،0/1
 0/2و  0/3در نظر گرفتهشده است كه بهترتيب سه توالی با
نام اختصاری  DE50D ،DE25Dو  DE75Dكدگذاری
شدند.

تعیین ترکیبات شیمیایی
تعیین مقادیر هولوسلولز
این آزمون برای اندازهگيری مقادیر هولوسلولز مورد
بررسی قرار میگيرد .روش كار آن بر اساس استاندارد
 NREL CAT Task LAP 002انجام شد .سپس پس از
تعيين مقدار سلولز ،با كسر مقدار سلولز از مقدار هولوسلولز
ميزان همیسلولز بهصورت غيرمستقيم قابل محاسبه خواهد
بود.

تعیین مقدار لیگنین
برای تعيين عدد كاپا و مقدار ليگنين از استاندارد ISO
) 302:2012(Eاستفاده شد.
اندازهگیری درجه بسپارش
این آزمون بر اساس استاندارد  TAPPI T230 om-08در
یک حمام ویسکوزیته با دمای  25درجه سانتیگراد انجام می
شود .پس از دستيابی به مقادیر ویسکوزیته ،درجه بسپارش
نيز از طریق رابطه زیر محاسبه شد.
]DP0.925 = 0.75 * [η

تعیین درصد انحالل خمیرکاغذ
فرایند انحالل خميركاغذ در حالل سدیم هيدروكسيد/اوره
بر اساس جدول  2انجام شد .سپس با روش zhang et al
 .,2002با سانتریفوژ در  7000دور در دقيقه به مدت 30
دقيقه بخش محلول و حل نشده از یکدیگر جدا شدند .ميزان
انحالل خميركاغذ بهوسيله رابطه زیر محاسبه میشود.

× 100

وزن خشک بخش حل نشده  −وزن خشک اوليه خميركاغذ
وزن خشک اوليه خميركاغذ

تأثير تغييرات فاكتور كاپا در رنگبری ...
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مورد استفاده) از روش محاسباتی ((Korhonen et al., 2019

در این پژوهش ،غلظت خميركاغذ مورد استفاده در انحالل
 2/5درصد ( 2/5گرم خميركاغذ به ازای هر  100ميلیليتر
حالل) است.
برای گزارش غلظت واقعی خميركاغذ حلشده (یعنی
مقدار خميركاغذ حلشده از غلظت  2/5درصد خميركاغذ

استفاده شد كه بهشرح زیر است.
ضمناً شرایط انحالل خميركاغذ بهصورت مختصر در
جدول  2ارائه شده است.

(وزن خشک حل نشده  ×)1-غلظت سلولز اوليه = غلظت واقعی سلولز حل شده
جدول  -2شرایط انحالل خمیرکاغذ در حالل
Table 2. Dissolving pulp conditions in solvent

دمای حالل

غلظت سدیم هيدروكسيد

غلظت اوره ()%

غلظت خميركاغذ در حالل

زمان فرایند انحالل

(سانتیگراد)

()%

Urea
concentration

()%

(دقيقه)

Solvent temperature
)(ºC

Sodium hydroxide

()%

Concentration of pulp in

Dissolution process
)time (minutes

7

12

2.5

5

-10

)%( concentration

)%( solvent

100.00
100

بازده ()%

DE75D

DE50D

DE25D

80

)Yield (%

84.73

86.60

85.36

60

40
OCC

شکل  -1تغییرات بازده پس از رنگبری با فاکتور کاپاهای مختلف
Figure 1. Yield changes after bleaching with different kappa factors

نتایج
شکل  1تغييرات بازده پس از رنگبری با فاكتور كاپاهای
مختلف را نشان داده است .بازدههای خميركاغذهای رنگبری
شده با فاكتور كاپای  0/2 ،0/3و  0/1بهترتيب ،84/73
 86/60و  84/73درصد شده است.

شکل  2تغييرات تركيبات شيميایی ليگنين و هولوسلولز
(مقادیر سلولز و همیسلولز نسبت به هولوسلولز) را پس از
رنگبری با فاكتور كاپاهای مختلف نشان میدهد .همانطور
كه مشاهده میشود مجموع ليگنين و هولوسلوز  10درصد
نشده است كه علت آن وجود ناخالصیهایی غير از این
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تركيبات در ساختار خميركاغذ بازیافتی میباشد .پس از رنگ
بری با فاكتور كاپای  ،0/1ميزان ليگنين حدود  74درصد (از
 12/95درصد به  3/38درصد) كاهش یافته است .با افزایش
فاكتور كاپا به  ،0/2مقدار ليگنين حدود  30درصد نسبت به
مقدار فاكتور كاپای  0/1كاهش یافت اما افزایش فاكتور كاپا
به  ،0/3منجر به حذف حدود  94درصد ليگنين شد .افت
بازده گزارش شده در شکل  1نشاندهنده حذف  74درصد
ليگنين است .با اعمال رنگبری تغييرات چندانی بر مقادیر
هولوسلولز مشاهده نمیشود كه نشاندهنده حمله گزینشی

دیاكسيد كلر به ليگنين و حذف آن است ،این عمل با حمله
به حلقههای آروماتيکی با گروههای هيدروكسيلی آزاد كه در
ليگنين به فراوانی یافت میشود ،رخ میدهد .با افزایش فاكتور
كاپا از  0/1به  0/2و  0/3تنها  18درصد همیسلولز نسبت
به فاكتور كاپای  0/1و حدود  40درصد همیسلولز نسبت به
همیسلولز اوليه خميركاغذ حذف شد .یادآوری میشود كه
مقادیر سلولز و همیسلولز در شکل  2مقادیر نسبی هستند و
با حذف ليگنين بهعنوان ناخالصی ،هولوسلولز در دسترس
قرار گرفته و مقادیر گزارش شده سير صعودی خواهند داشت.
90

75.00

75.00

73.00

80
70
58.00

60

سلولز

Cellulose

همی سلولز

Hemicellulose

40

()%

لیگنین

Lignin

50

30
15.00
9.00

11.00

9.00
0.78

12.95

2.37

20
10

3.38

0
DE75D

DE50D

DE25D

OCC

شکل  -2تغییرات ترکیبات شیمیایی خمیرکاغذ پس از رنگبری با فاکتور کاپاهای مختلف
Figure 2. Changes in the chemical composition of pulp after bleaching with different kappa factors

شکل  3تغييرات درصد انحالل خميركاغذ در كنار مقادیر
ليگنين و همیسلولز در فاكتور كاپاهای مختلف را نشان می
دهد .حدود  45درصد سلولز موجود در ( OCCبدون رنگ
بری) با وجود حضور  13درصد ليگنين و  15درصد همی-
سلولز ،حالل سدیم هيدروكسيد/اوره حل شده است كه این
ميزان انحالل ،همانطور كه در جدول  3نمایش داده شده
است ،بيانگر حل شدن  1/12درصد سلولز حلشده نسبت به
غلظت سلولز مورد استفاده برای انحالل میباشد (غلظت اوليه

سلولز  2/5درصد است) .یادآوری میشود كه گزارش انحالل
از نمونه  occفقط بهعنوان شاهد است و بهدليل وجود مقادیر
باالی ليگنين ،بخش زیادی از انحالل شامل ليگنين است.
شکل  4تغييرات درجه بسپارش پس از رنگبری با فاكتور
كاپاهای مختلف را نشان میدهد .درجه بسپارش ماده اوليه
 OCCبهعنوان نمونه شاهد است .در مقادیر درجه بسپارش تغيير
مشهودی مشاهده نمیشود .این موضوع بيانگر عدم آسيب و یا
آسيب اندک دیاكسيد كلر به زنجيرههای سلولز میباشد.

... تأثير تغييرات فاكتور كاپا در رنگبری
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44.83

45

44.83
40.67
37.33

40
35

Percentage of
dissolution

درصد انحالل

25

Hemicellulose

همی سلولز

20

Lignin

لیگنین

)%(

30

15

15

12.95

11
3.38

5

9

9

10

2.37

0.78

0
OCC

DE25D

DE50D

DE75D

 تغییرات درصد انحالل در کنار مقادیر لیگنین و همیسلولز در فاکتور کاپاهای مختلف-3 شکل

Figure 3. Changes in dissolution percentage with lignin and hemicellulose values in different kappa factors

اوره در فاکتور کاپاهای مختلف/ غلظت خمیرکاغذ حل شده در حالل هیدروکسید سدیم-3جدول
Table 3. Concentration of pulp dissolved in sodium hydroxide / urea solvent in different kappa factor
DE75D

DE50D

DE25D

خميركاغذ

OCC

Pulp


0.95

0.95

1.02

Degree of polymerization
درجه بسپارش

)غلظت خميركاغذ حلشده (درصد

Concentration of dissolved pulp
(percentage) *

. درصد میباشد2/5  غلظت خميركاغذ مصرفی پایه:

The concentration of basic pulp used is 2.5%

1400

1.12

1380

1347.1

1332.1

DE25D

DE50D

1350
1300

1249

1250
1200
1150
1100
1050
1000
OCC

DE75D

 تغییرات درجه بسپارش پس از رنگبری با فاکتور کاپاهای مختلف-4 شکل
Figure 4. Changes in the degree of polymerization after bleaching with different kappa factors

فصلنامه تحقيقات علوم چوب و كاغذ ایران ،جلد  ،37شماره 2

بحث
حالل سدیم هيدروكسيد/اوره بهعنوان یک حالل ارزان و در
دسترس كه در صنعت هم از نظر ایمنی و سادگی اميدواركننده است
و در انحالل خمير بسيار كارآمد میباشد .در این تحقيق الياف
بازیافتی  OCCبهعنوان منبع سلولز برای انحالل در حالل سدیم
هيدروكسيد/اوره بررسی شده است .رنگبری با دیاكسيد كلر به
علت ویژگی حذف گزینشی ليگنين ،آسيب كمی به ساختار سلولز
و همیسلولز وارد میكند كه با افزایش فاكتور كاپا و ميزان كلر
مصرفی تغيير اندكی در مقادیر هولوسلولز مشاهده شده است .در
رنگبری با فاكتور كاپای كمتر ( (0/1حذف قابل توجهی از مقادیر
ليگنين و همیسلولز انجام شد كه منجر به كاهش درصد انحالل و
غلظت سلولز حلشده نسبت به ( OCCبدون رنگبری ) گردید.
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پس از رنگبری با فاكتور كاپای  ،0/1درصد انحالل حدود
 9درصد كاهش یافته است ،درحالیكه پس از اعمال رنگبری
با فاكتور كاپای  0/1از مقدار ليگنين و همیسلولز بهترتيب
 3/38و  11كاسته شده است .با افزایش فاكتور كاپا ،درصد
انحالل كاهش یافته است و این درحالی است كه ليگنين در
فاكتور كاپای  0/2و  0/3بهترتيب به مقادیر  2/37و 0/78
درصد كاهش یافته است .این كاهش درصد انحالل میتواند
تحت تأثير حذف بيش از حد ليگنين و فروپاشی دیواره سلولی
و كاهش فاصله بين سلولی ،كاهش توانایی نفوذ حالل و افزایش
پيوند بين سلولزها باشد كه تعامل سلولز و حالل را مختل می
كند ( .)Shi et al ., 2014در شکل  5نمایی از كاهش بيش از
حد ليگنين در دیواره سلولی آورده شده است.

سلولز
ليگنين

شکل  -5نمایی از دیواره سلولز الیاف در لیگنینزدایی ،مرحله اول حذف ابتدایی لیگنین و
مرحله دوم حذف بیش از حد لیگنین ()Shi et al ., 2014
Figure 5. View of the cellulose fiber wall in de-lignification, the first stage of initial lignin removal and
)The second step is the removal of excess lignin (Shi et al., 2014

مقدار همیسلولز نيز با افزایش فاكتور كاپا از  0/1به 0/2
كاهش و از  0/2به  0/3در مقدار  9درصد ثابت بوده است.
همچنين با تغيير فاكتور كاپا از  0/2به  0/3نيز تغييری در
مقادیر درصد سلولز ایجاد نشده است .در حالی كه با تغيير
(افزایش) در فاكتور كاپا ،مقدار ليگنين حدود  67درصد
كاهش یافته است؛ بنابراین كاهش ليگنين باعث كاهش درصد
انحالل شده ولی كاهش بيش از حد ليگنين (مقدار ليگنين كمتر
از  3درصد) درصد انحالل را افزایش میدهد؛ یعنی كاهش
ليگنين بهتنهایی بر ميزان درصد انحالل اثربخش نيست بلکه
همانطور كه نتایج نشان میدهد با كاهش همیسلولز درصد
انحالل كاهش و با عدم كاهش آن از فاكتور كاپای  0/2به
 0/3درصد انحالل افزایش یافته است .درنتيجه همیسلولز
بهعنوان بخش دیگری از تركيبات بر ميزان انحالل مؤثر است.

در واقع ،به نظر میرسد در انحالل خميركاغذ بازیافتی رنگ
بری شده مورد مطالعه ،بخش سلولزی در محلول هيدروكسيد
سدیم/اوره بهصورت بسيار جزئی حل میشود و بيشتر انحالل
انجام شده مربوط به جزء همیسلولز میباشد (شکل Shi ( )6
.)et al., 2014
مطالعات نشان داده است كه در الياف چوبی كوتاه با
افزایش درجه بسپارش (باالی  )1100منجر به كاهش
درصـد انحـالل و غلـظت سلـولز حـلشـده مـیگـردد
( .)Korhonen et al., 2019بهطوریكه الياف بازیافتی نيز
بهعنوان الياف كوتاه از این قاعده مستثنا نيست؛ اما با توجه به
تغييرات تركيبات شيميایی بهویژه همیسلولز ،به نظر میرسد
درجه بسپارش و ليگنين تنها عوامل مؤثر بر تغييرات درصد
انحالل خميركاغذ  OCCنيستند و ميزان همیسلولز نيز بر این
فرایند مؤثر است.

... تأثير تغييرات فاكتور كاپا در رنگبری
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اوره پس از لیگنینزدایی/ انحالل همیسلولز در حالل هیدروکسید سدیم-6 شکل
)Shi et al., 2014( چوب با سدیمکلریت
Figure 6 - Dissolution of hemicellulose in sodium hydroxide / urea solvent after wood delignification
with sodium chlorite (Shi et al., 2014)
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Abstract
Regeneration of cellulose by direct solvent dissolution essentially involves the pretreatment of
cellulose with a solvent for swelling the cellulose chains and weakening the cellulose molecules
bonds. Aqueous solutions based on sodium hydroxide (NaOH) are low cost, non-volatile, nontoxic, environmentally friendly cellulosic solvent with fast dissolution power at low temperatures.
The mechanism of cellulose dissolution in this solvent is not yet fully understood because there
are parameters such as temperature, crystallization and degree of cellulose polymerization that
affect the solubility of cellulose in the NaOH / urea system. Therefore, this study investigated the
effect of kappa factor changes in chlorine dioxide bleaching on the dissolution of OCC recycled
pulp on chemical compounds (lignin and hemicellulose) and the degree of polymerization. The
results showed that with further reduction of lignin, the dissolution of pulp decreases and this
reduction in dissolution is more severe in lignin levels below 3% (reduction from 44% to about
37% dissolution). It seems that during the bleaching process and part of lignin and hemicellulose
removal, a part of cellulose with low degree of polymerization is also removed and the average
polymerization of the remaining cellulose increases which is more resistant to the phenomenon
of pulp dissolution. With increasing kappa factor (to 0.2 and 0.3), there was no significant change
in dissolution and hemicellulose. In general, it seems that lignin and the degree of polymerization
are not only the effective factors in OCC pulp dissolving and hemicellulose content also can be
effective.
Keywords: Solution, kappa factor, bleaching, recycled fiber, degree of polymerization.

