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 سازی کاغذهای سنتی خمیرفرآیندجایگزینی برای ( SEWآب )-اتانول -دی اکسید گوگرد فرآیند

 

 4رحیم یدالهی، 3افرا، الیاس 2قاسمیان، علی 2، محمدرضا دهقانی فیروزآبادی*1مریم کریم کشته

 دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان1
 شیار گروه صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگاندان2
 استادیار گروه صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان3

 دانشجوی دکتری تخصصی صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان4

 

 

 چکیده

و  کاغاذ  الیت تحقیقاتی مراکز پژوهشی در سراسر جهاان در واوزه صانعتی خمیار    های اخیر عمده فعدر سال

هاایی  سازی نوین با عملکرد باال و همچنین یافتن روش کاغذ های خمیرفرآیندکاغذ بر روی طراوی و توسعه 

باشد کاه عملکارد   های نوظهور میفرآینداز جمله  SEWفرآیند برای بهبود مقاومت الیاف متمرکز بوده است.

، اتاانول  شاام   فرآیند.مواد شیمیایی این نسبتا زیادی را در جزء  جزءسازی مواد لیگنوسلولزی نشان داده است

اتانول نقش کاهش اسیدیته باشد. می ب برای و  لیگنین و خارج کردن ترکیبات شیمیایی آو دی اکسیدگوگرد

 نقاش  رده چوب و دی اکسید گوگردبه درون خ SO2در مایع پخت، جلوگیری از کندانس لیگنین، نفوذ سریع 

 فرآیناد ایان  های انجام شده بررسیدارد. طبق بر عهده هیدرولیز پلی ساکاریدها را  و سولفونه دارکردن لیگنین

-هایفرآیندنیاز به دما و زمان کمتری برای رسیدن به عدد کاپا کم و بازده باال نسبت به تولید خمیرکاغذ برای 

( زیسات تاوده شاام  الیااف سالولزی،      SEWسازی )جزء جزء فرآیندواص  از  تولیدات متداول دارد.سنتی 

 باشاد.  مای  (HMF) شده، لیگنین، اسید استیک، فورفورال و هیدروکسی متی  فورفاورال های و کربوهیدرات

 ،قابلیت رنگبری بهتر، درجه روشنی و هاکربوهیدراتآسیب دیدن کمتر از قبی   هاییبه دلی  مزیت این فرآیند

( و ن، ساوزنی برگاان و گیاهاان غیرچاوبی    ماده اولیه )پهان برگاا   پذیری، انعطافمقاومتی مطلوبهای ویژگی

 برتری دارد. سنتی هایفرآیندسان ماده شیمیایی نسبت به آبازیابی 

  فرآیندهای سنتی، لیگنینگوگرد، اتانول، سلولزی، ، کاغذخمیر های کلیدی:واژه

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
*
 Maryam.kareemkoshte@yahoo.com: مسئول مکاتبات 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 مجموعه مقاالت نخستین  همايش ملّي چوب و فرآورده های لیگنوسلولزی

، دانشگاه گنبد کاووس7931ارديبهشت،  71  

 

 

 

 مقدمه

های تحقیقاتی زیادی در واوزه تولیاد   هش دسترسی آسان به منابع نفتی و اهمیت تامین انرژی و تغییر اقلیم، تالشبه علت کا

پذیر انجام شده است. پیدا کردن تکنولوژی اقتصادی و سالم زیست محیطی برای تولید ساوخت راروری   های تجدیدسوخت

و همکااران،   هوبرمایع به جای منابع فسیلی شناخته شده است )های است. زیست توده به عنوان منبعی کاربردی برای سوخت

پذیر تحت توسعه هستند. این تغییارات از شایمیایی و   های تجدیدتوده به سوختهای زیادی برای تبدی  زیست(. روش2002

ی  شیمیایی ورارتای  هوازی، هیدرولیز اسیدی یا آنزیمی ترکیب شده با تخمیر( تا تبدزیست شیمیایی )به عنوان مثال هضم بی

)به عنوان مثال پیرولیز و تبدی  کردن به گاز( است. اثرات تکنولوژی تبدی  پتانسی  کاربردهای متفاوتی دارد. در واال وارار   

برتری قوی نسبت به استفاده از منابع اولیه غیرغذایی قاب  تحم  از قبی  منابع لیگنوسلولزی به جای نشاسته و روغان گیااهی   

در زیست توده لیگنوسلولزی، سلولز  ترکیب غالبی است و به عنوان مااده اولیاه بارای تولیاد گلاوکز باه وسایله        وجود دارد. 

های هیدرولیز گوناگون، وابسپارش آنزیمی اخیرا اقتصادی ترین روش جالب تارجی   شود.در میان تکنیکهیدرولیز استفاده می

توسط تیم تحقیقاتی پاالیش زیساتی دانشاگاه آلتاو فالناد      SEWیند (. اخیرا فرآ2002داده شده است )هاملینک و همکاران، 

-تولیدات متداول واص  از فرآیند جازء جازء  مطالعه و به عنوان یک فرآیند برتر برای مواد شیمیایی زیستی معرفی شد است. 

ال و هیدروکسای  شده، لیگنین، اسید استیک، فورفاور های و ( زیست توده شام  الیاف سلولزی، کربوهیدراتSEWسازی )

ها و مواد شیمیایی با ارزش افزوده باال مورد اساتفاده  پالستیکطور جامع برای تولید زیستباشد. این مواد بهمتی  فورفورال می

بارای تولیاد خمیارو    سولفیت و بی  های متداول از قبی  کرافتفرآیندطبق مطالعات انجام شده (. 2011،یاکولوگیرند )قرار می

، بازیاابی  هاسالولز کرافت به دلی  تخریاب همای   هایی مث فرآیندباشند. در واقع های مناسب معایبی را دارا مییکاغذ با ویژگ

باه دلیا  زماان     اسیدیسولفیت  فرآیندهمچنین و عدم استفاده از گیاهان یک ساله و  زیادمواد شیمیایی مشک  به علت قیمت 

-دشدن بعضی از مونومرهای قنادی همای  طاف پذیری ماده اولیه کم و اکسیموثر، انعالنی و بازیابی مواد شیمیایی غیرپخت طو

خمیرسازی اسایدی کاه شاام  مقاداری      به ویژهد. در تولید خمیرو کاغذ به روش متداول نمشکالتی را به همراه دار هاسلولز

شاود  تی محسوب میصنع های باشد که در صنعت کاغذ یکی از بیشترین آلودگیباشد برای محیط زیست مضر میسولفور می

(Sixta ،2006 اخیرا .)فرآیندSEW  فرآیناد دانشگاه آلتو فالند مطالعه و باه عناوان یاک     پاالیش زیستیتوسط تیم تحقیقاتی 

( زیسات تاوده   SEWساازی ) جزء جازء  فرآیندتولیدات متداول واص  از برتر برای مواد شیمیایی زیستی معرفی شد است. 

باشاد. ایان   شده، لیگنین، اسید استیک، فورفورال و هیدروکسی متی  فورفورال مای های و شام  الیاف سلولزی، کربوهیدرات

گیرناد  هاا و ماواد شایمیایی باا ارزش افازوده بااال ماورد اساتفاده قارار مای          پالساتیک طور جامع برای تولیاد زیسات  مواد به

 (.  2011،یاکولو)
 

 SEWفرآیند جزء به جزءسازی نوین به روش 

جایگزین فرآیندهای متداول خمیرسازی شده است. این فرآیند به دلی  نیاز به دماا و زماان پخات     SEWنوین امروزه فرآیند 

های مطلوب ارائه شده و یک فرآیند جزء جزء سازی مواد لیگنوسلولزی به ترکیباات شایمیایی از   کوتاه برای رسیدن به ویژگی

شود. و اب جهت خارج ساختن ترکیبات شیمیایی استفاده می SO2و قبی  سلولز، همی سلولز و لیگنین می باشد که از اتانول 

باشاد.  های مشابه با فرآیند سولفیت اسیدی دارد که قاب  مقایسه با فرآیناد کرافات مای   مزیت SEW(. فرآیند 2011)یاکولو ، 

باشاد. اتاانول در   مزیت های این روش میها و دمای پایین، درجه روشنی باال و قابلیت رنگبری بهتر از بازده باال کربوهیدرات
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مایع پخت برای انتقال سریع عوام  پخت به داخ  چوب و کاهش دوره پخت و همچنین اتانول به عنوان بهترین والل بارای  

(. استفاده از مخلوطی از زیسات تاوده جنگا     2011یاکولو و همکاران، )باشد لیگنین و سولفونه دارکردن آن نسبت به آب می

برگان و الیاف بازیافتی با هدف توسعه فرآیند اقتصادی برای تولید کاال مواد شیمیایی از ایان فرآیناد   برگان و پهنسوزنیشام  

سالولزها و هیادرولیز   مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از این بررسی انحالل لیگنین و تولید مونومرهاای قنادی از همای   

توان به صورت همزماان از ماواد لیگنوسالولزی پخات را     میSEW د جزء جزء سازی باشد. در فرآینسلولز در بازده زیاد می

باشد. در واقع این روش موثری است برای  جازء باه جازء ساازی اناوا        انجام داد که این روش از نظر اقتصادی به صرفه می

% 00-00ه در این روش تقریبا ها و پوست درختان می باشد به طوری کمواد زیست توده وتی پسماندهایی که شام  سرشاخه

ها باعا  افازایش باازده خمیار     شوند و تخریب کمتر کربوهیدراتکربوهیدرات ها در مایع پخت تحت شرایط مالیم و  می

؛ 2011برگان استفاده کند )یاماموتاا و همکااران،  برگان و پهنطور همزمان از مخلوط سوزنیتواند بهمی SEWشود. فرآیند می

 .(1111وستمورلند، 

 

 SEW یشرایط فرآیند

های پخات متاداول دارای باازده    دقیقه نسبت به روش 2-20سلسیوس و زمان  122-120با شرایط پخت دمای  SEWفرآیند

(. تاثیر زمان و دمای واکنش بار  2010، 2011، 2001)یاکولو و همکاران،  باشد( می7-50%( و عدد کاپای کم )01-25تر )بیش

شاود، باین   زدایی سریع تر انجاام مای  داری دارد؛ با افزایش دما لیگنینبرگان تاثیر معنیبرگان و سوزنینروی لیگنین زدایی په

تار و  برگان لیگناین زدایای ساریع   برگان نسبت به سوزنیمقدار لیگنین باقیمانده و عدد کاپا یک رابطه خطی بر قرار است، پهن

برگاان و همچناین باا افازایش زماان      شک  سلولز در پهنن به مناطق بیویسکوزیته کمتری دارند. به دلی  دسترس پذیری آسا

-برگان لیگنینباشد؛ در والی که در سوزنیبرگان معنی دارتر مییابد که این کاهش در پهنپخت ویسکوزیته سلولز کاهش می

باشاد )یااکولو و   برگاان مای  یابد به دلی  وجود مواد استخراجی و درصد لیگنین زیاد در زیست توده ساوزنی زدایی کاهش می

-مواد لیگنوسلولزی به دست آمده است، نشان مای  SEWنتایج محققین که از سینتیک لیگنین زدایی فرآیند (.2010همکاران، 

سلولزها همراه شود. در فاز ابتدایی همیسلولزها و هیدرولیز سلولز در طول این فرآیند در دو فاز انجام میدهد که وذف همی

کند و نسبت هیادرولیز سالولز وانحاالل    شود، در والی که لیگنین از ومله هیدرولیز به سلولز وفاظت میوذف میبا لیگنین 

یابد و هیدرولیز سلولز از یک واکنش مرتبه صفر پیاروی  افتد و درجه پلیمریزاسیون سلولز کاهش میسلولز بسیار کم اتفاق می

ای باا نسابت کام    شوند؛ در والی که زایالن و گلوکومانان در فااز تاوده  ته میسلولزها در فاز ابتدایی شکسکند. بیشتر همیمی

یک فرآیند جزء جزءسازی برای زیست توده جنگ  که توانایی واذف لیگناین و    SEW(فرآیند2011شوند)یاکولو، وذف می

 (.2011؛ یاکولو، 2001ن، باشد)یاکولو و همکاراسلولزها از انوا  زیست توده برای تولید مواد جامد واوی سلولز میهمی

 

 SEWشیمی فرآیند

مایع پخت و دما، دی اکسید گاوگرد باه عناوان     pHباشد. از نظراز نظر شیمی مشابه فرآیند سولفیت اسیدی می SEWفرآیند

و خواص مشابهی با فرآیند سولفیت اسیدی دارد)یااکولو   SEWگیرد، بنابراین خمیر عام  لیگنین زدایی مورد استفاده قرار می

(.در فرآیند سولفیت برای تولید خمیرو کاغذ درجه روشنی و قابلیت رنگبری بهتر نسابت باه فرآیناد کرافات     2007همکاران، 

باشد. همچنین قابلیات رنگباری بهتار باه دلیا  نباود       های رنگساز از قبی   کینون ها میدارد. دلیلدرجه روشنی باال عدم گروه

(.مزایای 2002باشد )بکا و همکاران، شوند، میها که در شرایط اسیدی هیدرولیز میکربوهیدرات -زنجیرهای کمپلکس لیگنین
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% 10-20باشاد. در فرآینادهای متاداول    نفوذ سریع به دلیا  نسابت نفاوذ بااال اتاانول باه دیاواره سالولی مای          SEWفرآیند

هاا در ماایع پخات    ز کربوهیادرات ا SEWشوند. در والی که در فرآیندمونوساکاریدها و  و به اسیدهای الدونیک اکسید می

باشاد)یاکولوو هنیانگن،   کند.غلظت وزن مولکولی پایین والل به عنوان ماده اولیه برای تیمارهای بیوشیمیایی مای محافظت می

ها، کنده درخت و ریشه( پتانسی  ایان روش  آب پسماند جنگ  )سرشاخه و شاخه -اتانول -SO2(.جزء به جزء سازی 2001

سلولزها ستی بررسی و اثبات شده است. ک  موازنه جرم جزء به جزء سازی نشان داده است که لیگنین و همیبرای پاالیش زی

شود، دروالی که سلولز بطور کام  در ماده جامد بااقی ماناده در کا     به سرعت در لیکور رعیف جزء به جزء سازی و  می

 (.2010شود)یاماموتا وهمکاران، تیمار جزء به جزء سازی وفظ می

 

 نسبت به سایر فرآیندهای تولید خمیر کاغذ SEWمزایای فرآیند 

برگاان و گیاهاان غیرچاوبی(، بازیاابی آساان ماواد       برگان، پهنانعطاف پذیری ماده اولیه )سوزنی از قبی  این فرآیند هایمزیت

 zسلولزها، ویژگی مقاومتی خوب خمیرکاغذ واصله مث  مقاومت به کشش و مقاومت در جهات  شیمیایی، عدم تخریب همی

باشد؛ اما این روش به دلی  عدم وضور هگزارونیک اسید می بهترخوب، درجه روشنی زیاد قب  از رنگبری و قابلیت رنگبری 

. این موارد به عنوان عام  محدود کننده در تولیاد  باشدتر میگیری آهستهها و معایبی مث  دانسیته زیاد و آبدارای محدودیت

تولیاد   فرآیناد پخات در   مایعسیستم بازیابی  (.2010و همکاران، یاکولو ) شوندانوا  کاغذ در صنایع کاغذسازی محسوب نمی

به علت عدم وضور ( American Value Added Pulping: AVAPخمیر به روش خمیرسازی با ارزش افزوده آمریکایی )

باا   جاانبی امکان تولید محصوالت همچنین و هم اتانول قاب  بازیابی است.  SO2تر بوده و با روش تبخیر هم گاز یم سادهسد

         را فاراهم  ارزش افزوده بیشتر )اتانول زیستی و گازهای سانتزی(، مصارف انارژی کمتار و امکاان ایجااد یاک سیساتم بساته         

طاوری کاه در    ،یابدمینسبت لیگنین زدایی افزایش SO2 با افزایش غلظت  (.2010، 2011، 2001)یاکولو و همکاران،  کندمی

شاود.  باا کااهش غلظات     ا و درصد لیگنین باقیماناده مای  شود و افزایش عدد کاپباع  افزایش کندانس لیگنین می% 2غلظت 

SO2 با افازایش نسابت   یابدیمافزایش هاسلولزف همینسبت هیدرولیز سلولز و وذ ،L/W  واذف لیگناین افازایش    نسابت        

 دهد.را نشان می SEWچرخه بازیابی فرآیند  1. شک  (2010)یاکولو وهمکاران،  یابدمی

 
 (2002رتسینا و پیلکانن، ( SEWچرخه بازیابی مواد شیمیایی در فرآیند  -1شکل 
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 SEWفرآیندآینده پاالیش زیستی با استفاده از 

سلولز و لیگنین به وسایله تیماار در   برگ  به الیاف سلولزی، قندهای همیبرگ و پهنسوزنیدر این فرآیند هر دو زیست توده 

شود. الیاف سلولزی آزاد هیدرولیز آنزیمی شده می ( جداسازیSEWآب ) -اتانول -SO2ورارت، فشار هوای داخ  محلول 

( قارار داده شاد تاا مخلاوطی از ماواد      ABEاتانول )-بوتانول-سلولز و سلولز در معرض تخمیر استونو جریان قندهای همی

 SEWتکنولوژی جزء به جزءساازی  (. 2013a؛ اسکالونوس، 2011شیمیایی سوختی سازگار تولید شود )یاکولو و همکاران، 

شاود.  به عنوان یک تکنولوژی مناسب برای پخت متداول سنتی از قبی  خمیرسازی کرافت و سولفیت اسیدی به کار گرفته می

      ماناده تواند از شکستن سالولز واصا  شاود. زیسات تاوده سالولزی بااقی       شونده میا کیفیت خوب و خمیر و کاغذسازی ب

اکساید  ها به گلوکز هیدرولیز شود. عالوه بر این بازیابی نسبتا ساده مواد شیمیایی به وسایله تبخیار دی  تواند به وسیله آنزیممی

ثبات   فرآیناد به مونومرهای قندی بخشای از   SEWمایع چوب محلول در گوگرد و اتانول یک مزیت روشن آن است. تبدی  

هادف تولیاد   باا   SEWفرآیناد   (.2011رتسینا و پیلکانن، ( آمریکایی است فرآیندبه وسیله  AVAPمنصوب به  اخترا  شده

کوچاک و نااز    هاای  ها، شااخه سوخت زیستی از پسماند جنگلی با کیفیت پایین و ارزان از قبی  کنده درخت، ریشه، شاخه

سلولزها و لیگنین در لیکور محلول شده و سلولز در ماده شود. جزء به جزء سازی مروله اول فرآیندی است که همیانجام می

به وسیله تبخیر ساده و ساخت محلاول   SO2شود. لیکور رعیف آزاد شده به منظور بازیابی اتانول و مانده وفظ میجامد باقی

یاباد و منجار باه واکانش     سلولزی مونومریک افزایش مای دست آمده است. همزمان قندهای همیبهغلیظ مناسب برای تخمیر 

(. مزایاای ایان پااالیش    2013bاساکالونوس،  ؛ 2011شود )اساکالونوس،  هیدرولیز اسیدی در طول بازیابی لیکور رعیف می

سالولزها باا   وداق  اتالف قند، هیدرولیز همای سلولزها در مدت زمانی نسبتا کوتاه، زیستی شام  تجزیه کارآمد لیگنین و همی

 SEW(. در فرآیند 2011باشد )اسکالونوس، ها یا اسید ارافی و وداق  غلظت ترکیبات ممانعت کننده تشکی  شده میآنزیم

یک اساید  اسید، الکتبرگان از قبی  نوئ  و کاج مونومرهای قندی به الک  )اتانول، بوتانول و ...( و اسیدهای )سوسینیک سوزنی

(. یکای  1120از نظر کیفیتی مشابه فرآیند سولفیت اسیدی میباشد.)الیاش برگ و همکاران، SEW شود. فرآیند میو...( تخمیر 

از موانع اصلی برای پاالیش زیستی ترکیبات لیگنوسلولزی بازدارندگی ایجاد شده به وسیله ترکیبات فنولیک، اسیدهای رعیف 

 (. 2010رولیز آنزیمی و تخمیر است )کیم و همکاران، و مشتقات فوران در هردو هید

 

 گیرینتیجه

امروزه استفاده کام  از بخش لیگنوسلولزی با توجه به محدودیت منابع این مواد امری اجتناب ناپذیر در صنعت خمیر و کاغذ 

ندهای نوظهور شاده اسات. از   های فعلی تولید باع  طراوی و توسعه فرآیشود. از این رو توجه به ارتقاء سیستممحسوب می

سالولزها و  خارج کردن ترکیبات اصلی چوب شام  سالولز، همای   یک فرآیند با عملکرد زیاد برای SEWتکنولوژی  این رو

باشد که خالص بودن این مواد تعیین کننده بازده نهایی و عملکرد کیفیات محصاول را   لیگنین از زیست توده لیگنوسلولزی می

نسابت باه    زیااد فرآیند برای خمیرسازی  نیاز به دما و زمان کمتری برای رسیدن به عدد کاپاا کام و باازده    کند. این تعیین می

برگاان و گیاهاان   برگاان، پهان  های سنتی انعطاف پذیری ماده اولیه )ساوزنی فرآیندهای دیگر دارد. این فرآیند نسبت به فرآیند
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درچناین  باشاد.  سلولزها، ویژگای مقااومتی خاوب خمیرکاغاذ مای     یغیرچوبی(، بازیابی آسان مواد شیمیایی، عدم تخریب هم

 سیساتم  کلای  کااهش هزیناه   در مهم استراتژیک یک به عنوان شیمیایی، مواد بازیابی بخش با تولید فرآیند پیوستگی فرآیندی

 و ورارت توانمی محصوالت، کاهش بازده بدون و داده رخ خمیرسازی با همراه آوری اتانولعم  به طوری که بوده تولیدی

 .نمود بازیابی هم را ورودی شیمیایی مواد
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