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  در صنایع خمیر و کاغذها سلولزهاي استخراج و کاربرد همیروش
  

  2، محمدرضا دهقانی فیروزآبادي*1علی اصغر تاتاري
دانشگاه علوم  دانشیار گروه صنایع خمیر و کاغذ2 دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان،ارشناسی ارشد صنایع خمیر و کاغذ دانشجوي ک  1

  ی گرگانکشاورزي و منابع طبیع
  
  

  چکیده
ها و کشاورزي به عنوان مـاده  از زیست توده جنگل موثر استفاده به عنوان یک فناوري نوین براي امروزه پاالیش زیستی

صنعت خمیر  .و نتایج بسیاري در این مورد گزارش شده است است مطرح شده هاي مایعها و سوختاولیه براي تولید گاز
 تولید خمیرکاغذ هم و زیاد افزوده ارزش با شیمیایی مواد هم که باشدمی زیستی هايشگاهپاالی به تبدیل حال درو کاغذ 

روشهایی  .است لیگنوسلولزي مواد از خمیرسازي از قبل سلولزهاهمی استخراج پیش مبناي بر عمدتا روش این .کنندمی
ترین این ها گزارش شده است که مهماختار آنتغییر در سها با بازده باال بدون سلولزمتعدد و موثري براي استخراج همی

 که روش استخراج با آب داغاست بوده  هاي مالیم و روش استخراج آب داغاستخراج با مواد شیمیایی تحت تیمار ،هاروش
به  .است قرار گرفتههاي آلی، در دسترس بودن، ارزان بودن و غیر سمی بودن آب مورد توجه به دلیل عدم نیاز به حالل

هـاي  سـلولز از همـی  .کنـد اسـتخراج شـده را تعیـین مـی     سلولزهايهاي عملکردي همیطور کلی روش استخراج ویژگی
، )عامـل شـیرین کننـده   (، زایلیتـول  )قند دیابتی(هایی با ارزش باال مثل سوربیتول توان در تولید فرآوردهاستخراجی می

افزایش مقاومـت کاغـذ    برايقابلیت را دارد که به عنوان افزودنی سلولز این همچنین همی. و فورفورال تولید کرد ،اتانول
هاي مخصوص اصالح مثل کاتیویی کردن تبدیل به افزودنی استفاده شود، بدین صورت که پس از استخراج، توسط تیمار

-ن کاربرد همیترین روشهاي استخراج و همچنیبررسی مهم ،هدف از این مقاله. شودکاغذ با پتانسیل باالي پیوندیابی می
  .باشدسلولز در صنایع خمیر و کاغذ می

  
  آب داغ ،مواد شیمیایی ،صنعت خمیر و کاغذ، سلولزهمی :هاي کلیديواژه

  
  مقدمه - 1

           گازهـاي  و تمرکـز  فسـیلی  هـاي سـوخت  مصـرف  از ناشی هوایی و آب تغییرات و محیطی زیست مسائل کنونی در جهان
 هـاي انـرژي  از وسـیع  استفاده در هاي تحولزمینه دیگر سوي از هاسوخت این بودن محدود و انیگر و طرف یک از ايگلخانه 

 زیسـت  انـرژي  ،شده است آن به زیادي توجه تازگی به که تجدیدپذیر هايانرژي این از یکی .است نموده فرآهم را تجدیدپذیر
جهـان اسـت کـه     در تـوده  زیست ترین منابعمهم از یکی يلیگنوسلولز مواد امروزه ). 1390،رسالتی و همکاران(باشد توده می

 زیستی شیمیایی زیستی، مواد هايسوخت مثل( زیاد افزوده ارزش با محصوالت براي تولید و در دسترس عظیم پتانسیلی داراي
 منابع سایر و نفت جایگزینی مناسب براي و در نتیجه )زیست محیط دارمحصوالت دوست عنوان به هاپالستیک زیست و متنوع

 اساسـی، صـنایع   هـاي زیر ساخت وجود به توجه با. است انجام در حال زمینه این در زیادي هايپژوهش لذا،. باشدفسیلی می
لیگنوسـلولزي   مواد سلولزهايهمی از بخشی که صورت بدین .محسوب شوند پاالیشگاه زیست عنوان به توانندمی خمیر و کاغذ

 زیسـتی  سـوخت  تهیـه  یا شیمیایی صنایع اولیه ماده عنوان و به شده جدا لیگنوسلولزي مواد از ذخمیرکاغ تهیه فرایند از پیش
 مقاومـت  افـزایش  بـراي . شـوند  استفاده تهیه خمیرکاغذ براي لیگنوسلولزي مواد در مانده باقی لیگنین و سلولز و مصرف شوند

 ماننـد  پلیمرهایی هاي مقاومت خشک متداول مانند مشتقاتهاي مختلفی از جمله استفاده از انواع افزودنیتوان روشکاغذ می
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خمیرکاغذ،  صنایع در اساسی زیرساختارهاي به با توجه ).1391،خراسانی و همکاران(آمید استفاده نمود  آکریل پلی و نشاسته
 کاغـذ،  و خمیـر  صـنایع  در زیستی پاالیشگاه مبناي .شود می کاغذ محسوب و خمیر هاي کارخانه از بخشی زیستی، پاالیشگاه
 اسـیدي  هیدرولیز مانند سلولزهااستخراج همی براي متنوعی هايروش. است فرایند خمیرسازي از قبل سلولزهاهمی استخراج

پراکسـید   آهکـی،  تیمـار  قلیایی، تیمار زدایی، لیگنین خودهیدرولیز، اکسیداسیون تر، هیدروترمال، ،)غلیظ اسید رقیق و اسید(
              نقـش  بـه  توجـه  بـا  .دارنـد  ي مزایـاي  معایـب و  کـدام  هـر  که شده ی و انفجار الیاف آمونیاکی پیشنهادآمونیاک چرخۀ قلیایی،

بـراي   آن از اسـتفاده  و لیگنوسـلولزي  اولیۀ مواد از هااستخراج آن خمیر، از حاصل کاغذ خواص و در خمیرسازي سلولزهاهمی 
 خمیـر  تولیـد  نظـر  اولیـه از  مـواد  خـواص  مثالً کاغذ و خمیر صنعت هايجنبهتمام  بر زیادي تأثیرات جانبی، محصوالت تولید

داشـت   خواهـد  کاغذسـازي،  در آب و چرخـه  پسـاب  و آب ویژگی و ها،مقاومت کاهش تولیدي، مانند کاغذ خواص کاغذسازي،
دودي از مـواد  هـا پـیش از خمیرسـازي تـا حـ     سـلولز هـاي پـاالیش زیسـتی، همـی    در یکی از روش). 1392،و همکاران ابیض(

درصد . گردها در فرایند خمیرسازي بر میسلولزعلت این پیش استخراج به عملکرد همی. شوندلیگنوسلولزي پیش استخراج می
هـایی مثـل   هاي ساختاري به راحتی در فرایندبه علت ویژگی) درصد از وزن ماده لیگنوسلولزي 24-33(ها سلولزباالیی از همی

جا که جداسازي و خالص سازي آن از سایر مواد موجود در این مخلوط پیچیده اسـت، همـراه بـا     ز آنخمیرسازي حل شده و ا
هـا در مقایسـه بـا لیگنـین     سـلولز شود، لیکن به علت ارزش حرارتی پایین همیلیکور سیاه پخت براي تولید انرژي سوزانده می

)MJ/kg 6/13  در مقایسه باMJ/kg 27 (بهینه اقتصادي کردز آن استفاده توان انمی) تولید جامع  ). 1391،فیضمند و همکاران
هاي پیشرفته جداسـازي و تبـدیل کـه حـداقل     هاي زیستی و مواد شیمیایی زیستی از طریق فناوريهاي زیستی، سوختانرژي

ها و کشاورزي نگلاصطالح پاالیش زیستی، استفاده از زیست توده ج. نامندپاالیش زیستی می أثیر چرخه کربن را داشته باشدت
کلی از پاالیشگاه زیستی جامع در شـکل   طرح). 1،2013پايباج( هاي مایع استها و سوختبه عنوان ماده اولیه براي تولید گاز

اگر چه دالیل این  ،خمیر وکاغذ امري پذیرفته شده است هايبر ویژگیها سلولزاثرات مثبت همیهمچنین  .ارائه شده است) 1(
هـاي آن ارتبـاط مسـتقیمی    سـلولز براي مثال، مقاومت کششی کاغذ با میزان همی. شناخته شده نیست ور کاملط بههنوز امر 
و پاالیش روي سطوح الیاف جذب شده  خمیرسازيها در حین عملیات سلولزهمیرسد  طبق گزارشات موجود، به نظر می. دارد

ها، ممکن اسـت در افـزایش   سلولزدوست همی غیر بلوري و آب کنند همچنین، به دلیل طبیعتو به پیوند بین الیاف کمک می
تـر و  برگـان کوتـاه  الیاف پهـن . واکشیدگی و همچنین انعطاف پذیري الیاف در حین شکل پذیري ورق کاغذ نقش داشته باشند

برگان هستند اي سوزنیهسلولز نسبت به تراکئیدو داراي مقادیر بیشتري همی استبرگان تر از الیاف سوزنیضخیمها آندیواره 
  ).1381،میرشکرایی و صادقی فر(

                                                        
1 Bajpai 
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 )2013(جپاي ، باکلی از پاالیشگاه زیستی جامع طرح - 1شکل 

  
  ها  سلولزهاي استخراج همیروش -2

سـلولزهاي اسـتخراج   همـی  شـیمیایی  ساختار مهم براي تعیین یک عامل چوبی از زیست توده سلولزهمیروش استخراج 
اطالع ، زیست توده از کامل استفاده براي. کندتعیین می را شده استخراج سلولزهاهمی عملکردي خواصی ویژگ این .است شده

تهیـه شـده    تحلیلـی  اسـتانداردهاي  با استفاده از توانمی را زیست توده شیمیایی ترکیبات .ضروري است ترکیبات شیمیایی از
-سلولزهمی استخراج. گیري کرداندازه 2صنعت خمیر وکاغذ آمریکا فنی انجمن و 1هاي تجدید پذیرانرژي ملیآزمایشگاه  توسط

    کـه در   هاسـلولز هاي اسـتخراج همـی  برخی از روش. باشدو الکل می ،هاي متفاوت در اسید، قلیا، حالل آبها مطابق با انحالل
  :عبارتند از ،اندهاي اخیر توسعه یافتهسال

  ؛نرم و اسیدي استخراج قلیایی -
  ؛)وخمیرسازي ارگانوسال(ج توسط حالل رااستخ -
  ؛هاي بر پایه آب داغروش -
  ).2012، 3پوستما() مایع یونی(هاي یونی حالل -
 
  روش شیمیایی -2-1

دي متیـل   اسـتخراج شـوند، در ایـن راسـتا    چـوب، هولوسـلولز یـا خمیـر کاغـذ      این قابلیت را دارند کـه از  سلولزها همی
اگرچه با این روش فقط قسـمتی از  . زایالن از یک هولوسلولز، حالل مناسب و مفیدي است سولفوکسید، به ویژه براي استخراج

 هايبا استفاده از محلول. دهدآن در این است که هیچ گونه تغییر شیمیایی روي نمی مزیتتوان استخراج کرد، اما زایالن را می
افزودن بورات سدیم به محلول . توان استخراج کردیالن میمقدار بیشتري زا، )پتاسیم هیدروکسیدهیدروکسید سدیم یا ( قلیایی

سـلولز  است که همی آناما عیب روش استخراج قلیایی . کندها را تسهیل میها و گلوکومانانقلیایی، انحالل گاالکتوگلوکومانان
ر مقایسـه بـا محلـول پتاسـیم     ها دگلوکومانان .دهدها روي میشوند و تغییرات شیمیایی در آناستیل زدایی می بطور کاملها 

قلیـایی   اسـتخراج ). 1381،میر شـکرایی (شوند هیدروکسید، به میزان بیشتر و موثرتري توسط هیدروکسید سدیم استخراج می
  .ارائه شده است) 2(ها به وسیله تیمار چند گانه در شکل سلولزهمی

                                                        
1 National Renewable Energy Laboratory (NREL) 
2 Technical Association of the Pulp and Paper Industry (TAPPI) 
3 Postma 
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  )2012(و همکاران1 ایگسها به وسیله تیمار چند گانه سلولزقلیایی همی استخراج -2شکل 

  
Qiabi    چـوب  هاي متنوع لیگنوسلولزي شـامل کـاه گنـدم   پسماند سلولز، دو فرآیند هیدرولیز همی)1994(و همکاران ،

بعد استخراج قلیایی نرم و هیدرولیز مستقیم اسیدي  را با یکدیگر مقایسه کردند که شامل فتابگردانآگل اي، ذرت، ذرت خوشه
نتـایج نشـان داد   . مطالعـه کردنـد  هاي لیگنوسلولزي پسماندها زایلوز را به عنوان یک قند اصلی در آن .ي بوداز هیدرولیز اسید

سـلولز بعـد از   اسـتخراج قلیـایی نـرم همـی    . استهاي لیگنوسلولزي پسماندچوب ذرت حاوي بیشترین قند در مقایسه با دیگر 
بدین ترتیب در . ازده به دست آمده توسط هیدورلیز مستقیم اسیدي شدهیدرولیز اسیدي منجر به بهترین بازده در مقایسه با ب

  .مطابق با نخستین ماده خشک به دست آمده است% 27مورد چوب ذرت بازده زایلوز 
  
  )Precipitated( روش رسوب با اتانول -2-2

         در ایـن مرحلـه بیشـتر    . باشـد هاي حل شـونده بـر پایـه کرافـت مـی     هیدرولیز یک مرحله بحرانی در فرآیند تولید خمیر
         محتـوي ) PHL(نتـایج پـیش هیـدرولیز لیکـور     . شـود ها و قسمتی از لیگنـین  از چیـپس چـوب جـدا و حـل مـی      سلولزهمی
. استفاده شود هاي زیستیان بخشی از پاالیشگاهتواند در تولیدات متنوع محصوالت با ارزش افزوده زیاد به عنوها میسلولزهمی
ها نیز رسوب کند که سلولزها مثل لیگنین، همراه با همیها با اتانول، ممکن است برخی ناخالصیسلولزایند استخراج همیدر فر

کند و باعث کاهش در جه روشنی و همچنین هاي رسوب دهی شده را در تولید کاغذ محدود میسلولزهاي همیاین امر کاربرد
شود، بدین استفاده می سیاه از این روش براي رسوب زایالن در لیکورمعموال  ). 2011،و همکاران 2لیو (شودرسوب کمتر آن می

گیـري  محلول انـدازه  PHلیتر اضافه و میلی 500لیتر اسید استیک به آرامی به حجم خاصی از لیکور مثال میلی 500صورت که 
ساعت در یخچـال نگهـداري    40تا  35به مدت  وه لیتر اتانول اضافمیلی 3000لیکور به  –سپس محلول اسید استیک . شودمی
      شـود و مـایع رویـی برداشـته و زایـالن دوبـار بـا محلـول         پس از نگهداري محلول در یخچال، زایالن رسوب داده مـی . شودمی

       تهشسـ  اسـتون  بـا  سـه بـار   بـراي  و ٪3/96 اتـانول  بار با محلول به مدت سه ،سپس. شودشسته می 1:2آب به نسبت  -اتانول
   سـانتریفوژ   دقیقـه  20بـه مـدت    دور در دقیقـه  4000 در سـانتریفیوژ  با استفاده از محلول شستشو، هر مرحله پس از .شودمی
بـراي   زایالن به دست آمده پس از هر مرحله شستشو خشک و استون آن به وسیله نگهداري در دسیکاتور تحت خالء. شودمی

                                                        
1 Egues 
2 Liu 
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ها از لیکور سیاه بازده خیلی کم آن سلولزترین عیب استخراج همیمهم .)2012، 1منصور احمد (شودساعت حذف می 18تا  16
هاي متنوع، هاي زیستی که بسته به کاربردشیمیایی موجود در لیکور سیاه براي پاالیشگاهاست، از این جهت آگاهی از ترکیبات 
به ایـن نکتـه اشـاره     در رساله دکتري خود) 2008( 2جینی .کنند، حائز اهمیت استمی  محصوالت با ارزش افزوده زیاد تولید 

هاي پساب کارخانجات مختلف خمیر و کاغذ وابسته به عوامـل زیـادي از جملـه نـوع خمیرسـازي، سیسـتم       کند که ویژگیمی
ایی ترکیبـات شـیمی   وي. باشـد مـی ) برگـان سوزنی برگان یا پهـن (رنگبري مورد استفاده و همچنین نوع ماده سلولزي مصرفی 

     ترکیبـات شـیمیایی سـه نـوع     ) 2011(و همکـاران   لیو .است گزارش کرده) 1(جدول  به شرح را موجود در لیکور سیاه کرافت
  .گزارش کردند) 2(سلولز استخراج شده از لیکور را به شرح جدول همی

  
  )2008(، جینی ترکیبات شیمیایی متنوع در لیکور سیاه کرافت - 1جدول 

  درصد بر اساس وزن  نوع ترکیب
  30-45  لیگنین

  1  هاها و قندسلولزهمی
  25-35  هاي هیدروکسیاسید

  3- 5  مواد استخراجی
  2- 5  اسید استیک
  3- 5  اسید فرمیک

  1  متانول
  3- 5  سولفور
  17-20  سدیم

  
  )2011(، لیو و همکاران سلولز استخراج شدهترکیبات شیمیایی سه نوع همی - 2جدول 

سلولز رسوب داده همی  شناسه ترکیبات
  )PHL-EH(شده با اتانول 

سلولز زایالن تجاري همی
)BWX(  

سلولز رسوب داده شده همی
  )PHL-AH(اتانول / با اسید

  8  1/6  6/5  (%)مقدار خاکستر 
  4/0  7/2  7/5  مقدار لیگنین

  7/1  9/0  9/1  (%)آرابینوز 
  6  9/0  9/3  (%)گاالکتوز 
  1/21  9/1  7/11  (%)گلوکز 

  7/46  3/81  9/54  (%)وز زایل
  7/10  -  04/9  (%)مانوز 
  2/86  85  4/81  (%)ها کل قند

  
  )خود هیدرولیز( آب داغ  -2-3

هاي معمول استخراج روش. شوندهاي استخراج یک یا چند جزء از یک فاز به فاز دیگري منتقل میدر تمامی انواع فرآیند
هاي آلی زیان آور همراه هستند و در معموال با مصرف مقادیر زیادي از حالل مایع و یا استخراج سوکسله –مانند استخراج مایع 

هاي آلی یا نیاز به مقدار بسیار کمی حـالل  عدم نیاز به حالل. کندایجاد می دبسیاري موارد بکارگیري این مواد، مواد مضر و زائ
بودن، ارزان بودن و غیر سمی بـودن آب بـه عنـوان    در دسترس . رودترین ویژگی استخراج با آب فوق داغ به شمار میآلی مهم

                                                        
1 Ahmad Mansoor 
2 Jani 
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در مـوارد بسـیاري   . هـاي ایـن روش اسـت   هاي مرطوب از دیگر ویژگـی حالل اصلی و همچنین عدم نیاز به خشک کردن نمونه
ر و باشـد عبـدالهی گـوا   تر میتر و سریعتر، پاكهاي معمول استخراج، روشی ارزاناستخراج با آب فوق داغ نسبت به سایر روش

در این روش ماده لیگنوسلولزي اولیه به قطعات کوچک تبدیل و براي زدودن گرد وغبار خـرده کـاه، بـا آب    ). 1387، گودرزنیا(
به منظور جلوگیري از حل شدن مواد استخراجی ماده لیگنوسلولزي، شستشوي آنهـا بایـد در   . شوندشسته و در هوا خشک می

   هـدف از  . شـود انجـام مـی  ) دیـگ پخـت  (در دایجسـتر   بطـور معمـول،  و خمیرسازي پیش استخراج . کمترین زمان انجام شود
دمـاي پـیش   . باشد که بسته به هدف و کاربرد نهایی متغیر اسـت هاي پیش استخراج کاهش وزن ماده لیگنوسلولزي میفرایند

رسـالتی و  (شـود  قیقـه انجـام مـی   د 60تا  10اي هدرجه به باال و در زمان 130استخراج در این روش معموال در درجه حرارت 
 ممکـن کـه   اسـت  آن خودهیدرولیز عیب ترینمهم). 1390،؛ اسداله زاده و همکاران1391،؛ فیضمند و همکاران1390،همکاران

 محصـوالت  بـه  تبـدیل  براي کمی بازدة که شوند استخراج محلول مونوساکاریدهاي صورت به سلولزهاهمی از زیادي درصد است
 واکنش محصوالت وارد و شده تخریب واکنش زیاد دماي در لیگنین و سلولز از زیادي مقدار که است ممکن چنینهم .دارند جانبی
 طـور  لیگنین به انحالل عدم همچنین و کاتالیزور به نداشتن احتیاج سلولزها، همی از باالیی مقدار استخراج دیگر، طرف از .شوند
 به وجـود  استیک اسید از هیدرونیوم یون هیرولیز، خود روش به هیدرولیز آیندفر در. است روش این مزایاي جمله از دار معنی

گرم از مواد  5/2براي محاسبه هولوسلولز ابتدا . شودمی واکنش سینتیک بهبود سبب و کندمی عمل کاتالیز عنوان به که آیدمی
گرم کلریت سدیم در یـک   1یتر اسید استیک و لمیلی 5/0لیتر آب مقطر داغ و میلی 80لیگنوسلولزي هیدرولیز شده به همراه 

سپس باید هر یـک  . شودگراد قرار داده میدرجه سانتی 70لیتري قرار داده و ظرف در حمام بن ماري با دماي میلی 250ظرف 
در پایـان  یابد و ساعت ادامه می 8تا  6این کار . گرم کلریت سدیم به مخلوط اضافه شود 1لیتر اسید استیک و میلی 5/0ساعت 

شوند و سپس نمونه با آب مقطر شستشو داده شده و براي خشک شدن شب در حمام بن ماري نگهداري می 1ها به مدت نمونه
هـا  شود و پس از اتمام کار نمونه خشک شـده را وزن کـرده و درصـد مقـدار هولوسـلولز     ساعت در اتو قرار داده می 24به مدت 

 ).1390،ابیض( شودمی سلولز محاسبهولز، لیگنین و مواد استخراجی مقدار همیو پس از کسر مقدار سل گیرياندازه
  [(Ex+El) – 100] =(%)مقدار هولوسلولز 

Ex= گیري شدهمواد استخراجی اندازه  
El=  2012(و همکاران  1النگوي گیري شدهاندازهلیگنین.(  
  
  هاسلولزهاي همیکاربرد -3

حد خمیرسازي به اراضی و در نتیجه حفاظت از محـیط زیسـت و همچنـین جهـت     به منظور جلوگیري از تخلیه پساب وا
هـا تنهـا نصـف    سـلولز اما از آن جا که ارزش حرارتـی همـی  . شودبازیابی انرژي، مایع پخت سیاه ابتدا تغلیظ و بعد سوزانده می

ن سوزاندن آنها در کوره بازیابی مقرون به ، بنابرای)مگاژول بر کیلوگرم 27مگاژول بر کیلوگرم در مقابل  6/13(باشد می لیگنین
توانند به عنوان یک ماده اولیه مناسـب بـراي تولیـد    ها میسلولزبه عالوه، اینکه همی ).1390رسالتی و همکاران، (صرفه نیست 

ها سلولزستخراج همیدر نتیجه ا. ها و مواد شیمیایی به کار روندمحصوالتی با ارزش افزوده زیاد از قبیل اتانول و برخی از پلیمر
هاي با ارزش، منجر به افزایش سود دهی در صنایع خمیر و کاغـذ  قبل از خمیر سازي و استفاده از آنها به منظور تولید فرآورده

 یا هاهیدروژل پلیمرها، زیست قبیل جدیدي از صنعتی کاربردهاي براي پلیمري شکل به توانند مستقیماًمی سلولزهاهمی. شودمی
از قبیل فورفـورال و   ها جهت تولید مواد شیمیایی دیگرت ترموپالستیک زایالن استفاده شوند و یا به عنوان منبعی از قندمشتقا

در هـر   ).2008( 2دجانی و تسـچیرنر (طر کمتري دارد، بکار گرفته شوند وتانتریول که نسبت به نیتروگلیسیرین خب – 4و  1،2
قنـدهاي  . ها داردتري را به عنوان ماده خام قندي براي تولید مواد شیمیایی و سوختصورت همی سلولز قابلیت و پتانسیل بیش

                                                        
1 Longui 
2 Al-dajani and Tschirner 
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سلولز کـه  در پاالیش زیستی مناسب بخشی از همی. شودمیسلولز استخراج شده سبب ارزشمندتر شدن تولیدات کارخانه همی
  ).1389( قاسمیان و همکارانتفاده قرار گیرد زشمندتر مورد اسهاي جدید و ارتوانند براي تولید فراوردهشود میسوزانده می

  
  نتیجه گیري

ها، در حال حاضر روش اسـتخراج بـا آب داغ بـیش از سـایر     سلولزمطابق با تحقیقات انجام شده در زمینه استخراج همی
نیـاز بـه    روشهاي استخراج به دلیل در دسترس بودن، ارزان بودن و غیر سمی بودن آب به عنوان حالل اصلی و همچنین عـدم 

اسـتخراج بـا آب فـوق داغ     ،در مـوارد بسـیاري  . هاي مرطوب براي صنعت پاالیش زیستی قابل توصیه استخشک کردن نمونه
توانند به عنوان یک ماده ها میسلولزهمی. باشدتر میو سریع ،ترتر، پاكهاي معمول استخراج، روشی ارزاننسبت به سایر روش

 .هـا و مـواد شـیمیایی بـه کـار رونـد      والتی با ارزش افزوده زیاد از قبیل اتانول و برخـی از پلیمـر  اولیه مناسب براي تولید محص
ـ . هاي مقاومتی خواهد شـد ها در بافت کاغذ باعث افزایش ویژگیسلولزهمچنین تحقیقات نشان داده است حضور همی طـور  ه ب

بهبـود یابنـد و از ایـن طریـق      آنزیمـی  اصـالح  یـا و  کـی فیزی، شـیمیایی  هاي اصالحتوانند توسط روشمی هاسلولزهمی   کلی
سازي و استفاده از آنها به منظور تولیـد  ها قبل از خمیرسلولزدر نتیجه استخراج همی .هاي پیوندیابی آنان افزایش یابد تانسیلپ

  .شوددهی در صنایع خمیر و کاغذ مینجر به افزایش سودهاي با ارزش، م فرآورده
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