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تأثیر مرکبزدایی آنزیمی با لیپاز بر ویژگیهای خمیر کاغذ روزنامه چاپ شده به روش افست
3

*محمدهادی آریائیمنفرد ،1علی قاسمیان 2و منیرهسادات نصیری

 1استادیار دانشکده مهندسی چوب و کاغذ ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،
 2دانشیار دانشکده مهندسی چوب و کاغذ ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،
3دانشآموخته کارشناسی ارشد ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
تاریخ دریافت1331/12/12 :؛ تاریخ پذیرش1331/93/11 :

چکیده
سابقه و هدف :تحقیقات انجام شده طی سالهای اخیر نشان داده است بهکارگیری روشهای بر پایه زیست فناوری،
بهویژه استفاده از آنزیمهای صنعتی بهمنظور فرآوری کاغذهای باطله موجب تقویت ویژگیهای نوری و مکانیکی
خمیر کاغذهای بازیافتی گردیده است .در این تحقیق مرکبزدایی کاغذ روزنامه باطله چاپ شده به روش افست با
استفاده از آنزیم لیپاز مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روشها :مرکبزدایی آنزیمی با استفاده از آنزیم لیپاز در سه سطح زمانی  129 ،19و  189دقیقه و سه سطح
مصرف آنزیم  1 ،3و  3واحد به ازاء هر گرم خمیر کاغذ خشک در  pHخنثی انجام شد .برای حذف ذرات مرکب از
روش شست و شو استفاده شد.
یافتهها :مقایسه ویژگیهای نوری ،فیزیکی و مکانیکی کاغذهای دستساز حاصل نشان داد خمیر کاغذهای
مرکب زدایی شده با لیپاز دارای درجه روشنی بیشتر و زردی کمتر نسبت به نمونه شاهد هستند .با این وجود ماتی
کاغذهای حاصل از تیمار آنزیمی با افزایش زمان و مقدار تیمار آنزیمی نسبت به نمونه شاهد کاهش نشان میدهد.
همچنین ،تیمار آنزیمی موجب افزایش ویژگیهای مکانیکی (مقاومت به پاره شدن و مقاومت به ترکیدن) کاغذهای
دست ساز نسبت به نمونه شاهد (بدون هرگونه تیمار شیمیایی یا آنزیمی) شد.
نتیجهگیری :بهطور کلی میتوان نتیجهگیری نمود که مرکبزدایی آنزیمی توسط لیپاز روش مناسبی برای بهبود
ویژگیهای نوری و مکانیکی کاغذهای روزنامه باطله چاپ شده به روش افست میباشد .بهنظر میرسد افزایش مقدار
تیمار آنزیمی در بیش از  3واحد آنزیم به ازاء هر گرم خمیر کاغذ خشک موجب کاهش معنیدار درجه ماتی خمیر
کاغذ خشک نسبت به نمونه شاهد گردیده است و افزایش زمان تیمار نیز در این کاهش مؤثر میباشد.
واژههای کلیدی :مرکبزدایی آنزیمی ،لیپاز ،ویژگیهای فیزیکی ،درجه روشنی ،ویژگیهای مکانیکی

*مسئول مکاتبهHadiaryaie@gmail.com :
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مقدمه
در سالهای اخیر برای پاسخگویی به مصرف

خمیرهای بازیافت شدهای است که کاغذ حاصل از آن
به میزان کافی سفید بوده و در آن هیچگونه ذره مرکب

داخلی کاغذ در کشور ،بهویژه کاغذهای روزنامه و

یا کثیفی موجود نباشد (.)11

مجله ،عالوهبر تولید داخلی ،این فرآوردهها عمدتا از

امروز بهکارگیری روشهای بر پایه زیست

طریق افزایش واردات تأمین شدهاند .بهدلیل ارز بری

فناوری ،بهویژه استفاده از آنزیمها بهمنظور فرآوری

واردات کاغذ ،تالش بر این است که تا حد امکان از

کاغذهای باطله موجب تقویت ویژگیهای نوری و

طریق افزایش تولید داخلی ،نسبت به تأمین کمبودها

مکانیکی خمیر کاغذهای بازیافتی گردیده است.

اقدام شود .در این راستا اقدام به تاسیس و راهاندازی

استفاده از آنزیمها بهدلیل سهولت استفاده در فرآیند

کارخانههای تولید کاغذهای چاپ و تحریر در کشور

بازیافت ،بازدهی باال و مقرون به صرفه بودن نسبت به

شده است که از آن جمله میتوان به صنایع چوب و

روش متداول مرکبزدایی شیمیایی بهعنوان یک

کاغذ مازندران اشاره نمود .از طرفی تأمین مواد اولیه

جایگزین مهم در سطح صنایع مطرح میباشد .سلوالز

سلولزی مناسب بهعنوان یک مشکل عمده در صنایع

و لیپاز از مؤثرترین آنزیمهایی هستند که در این بخش

چوب و کاغذ مازندران محسوب میشود .بهدلیل

مورد استفاده قرار میگیرند .آنزیم سلوالز با آبکافت

محدودیت سطح جنگلهای شمال کشور و افزایش

میکروفیبریلهای متصل به فیبر اصلی ،سبب آزادسازی

روند تخریبی آنها طی سالهای اخیر ،تأمین تمامی

ذرات مرکب از سطوح فیبر و افزایش شدت آبگیری

مواد اولیه موردنیاز از این جنگلها امکانپذیر نیست و

در ماشین کاغذ میشود .آنزیم لیپاز با آبکافت

لذا ضرورت دارد راهحلهای مختلفی برای جبران این

گروههای استری موجود در مرکبهای بر پایه

کمبود پیشنهاد شود و در صورتیکه از نظر فنی و

روغنهای طبیعی سبب شکسته شدن مرکب چاپ به

اقتصادی مناسب باشند ،مورد استفاده قرار گیرند (.)1

ذرات کوچکتر میشود و کمک مینماید این ذرات

یکی از روشهای تأمین مواد اولیه سلولزی

از سطح فیبر جدا گردند ( .)11 ،2پس از جداشدن

مناسب برای صنایع کاغذسازی که طی سالهای اخیر

الیاف کاغذ باطله به کمک مواد شیمیایی یا آنزیمها و

در سطح جهانی مورد توجه جدی قرار گرفته،

جدا شدن ذرات مرکب از الیاف سلولز ،با تکیه بر

بازیافت کاغذهای باطله میباشد .بازیافت کاغذ بهدلیل

تفاوتهای فیزیکی و شیمیایی آالینده و الیاف میتوان

مصرف کمتر آب تازه و درختان و همچنین تولید

آنها را از هم جدا کرد .بخش عمده ذرات مرکب طی

آلودگی کمتر نسبت به تولید کاغذ از الیاف دست اول

فرآیند شستشو و شناورسازی از خمیر کاغذ خارج

مناسبتر است ( .)1 ،4وجود برخی آلودگیهای

میگردد (.)1 ،3

فیزیکی و شیمیایی نظیر مرکبهای چاپ ،مواد

سیکس و همکاران ( )1331نشان دادند که حذف

چسبناک استفاده از کاغذهای بازیافتی را محدود

ذرات مرکب و مواد چسبناک با استفاده از آنزیم

نموده است ( .)4مرکبزدایی اصطالحی است که

سلوالز و لیپاز یا در ترکیب با هم در  pHخنثی

برای توصیف فرآیند جداسازی و حذف مرکبهای

افزایش مییابد .همچنین نتایج نشان داد که آنزیمها

چاپ از الیاف بازیافتی جهت بهبود خواص نوری

جایگزین مناسبی برای برخی از مواد شیمیایی مرسوم

خمیر و کاغذ از کاغذهای چاپ شده باطله استفاده

مورد استفاده در فرآیندهای خمیرسازی ،رنگبری و

میشود ( .)1 ،4هدف اصلی مرکب زدایی ،تهیه

مرکبزدایی هستند (.)11
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ویژگیهای نوری و مکانیکی کاغذهای دستساز تهیه

پاال و همکاران ( )2991مرکبزدایی از مخلوط

شده نسبت به نمونه شاهد شد (.)8

کاغذ باطله اداری را تحت تیمار آنزیمی و تیمار
شیمیایی مورد مطالعه قرار دادند تا میزان اثر آنزیم را

طالییپور و مایلی ( )2911تأثیر تیمار آنزیمی بر

بر ویژگیهای مکانیکی و نوری کاغذهای ساخته شده

ویژگیهای مکانیکی کاغذ ساخته شده از خمیرکاغذ

مورد بررسی قرار دهند .نتیجه نشان داد که افزودن

مرکبزدایی شده از کاغذ باطله مجله پوششدار مورد

آنزیم سلوالز به خمیرساز ،سبب افزایش مقاومت به

بررس قرار دادند .نتایج حاصل نشان داد تیمار آنزیمی

پارگی ،مقاومت به کشش و میزان مقاومت به ترکیدن

به غیر از مقاومت به پارگی ،سبب افزایش ویژگیهای

کاغذهای ساخته شده از خمیرکاغذ مرکبزدایی شده

مکانیکی کاغذ دستساز میشود .نتایج درجه روانی

میشود .همچنین نتایج بهدست آمده از آنالیز تصویری

خمیر کاغذها نشان داد که تیمار آنزیمی باعث کاهش

نمونهها نشان داد که تعداد لکه و سطح لکههای

مقدار درجه روانی خمیر کاغذ میشود .همچنین

حاصل از ذرات مرکب در کاغذهای بازیافتی ساخته

افزایش دما در تیمارهای آنزیمی منجر به کاهش

شده از خمیرکاغذ مرکبزدایی شده آنزیمی نسبت به

بیشتر مقدار درجه روانی خمیر شد ( .)11هدف از

نمونه شاهد و نمونه کاغذهای ساخته شده از

انجام این پژوهش بررسی اثر استفاده از آنزیم لیپاز بر

خمیرکاغذ مرکبزدایی شده بدون استفاده از آنزیم،

کارآیی مرکبزدایی از روزنامههای باطله و مقایسه آن

به مراتب کمتر بود (.)11

با خمیر حاصل از تیمار شاهد میباشد.

مرکباک و همکاران ( )1333عنوان کردند که آنزیم
لیپاز نقش قابل توجهی در حذف ذرات مرکب دارد.

مواد و روشها
در این پژوهش از کاغذ روزنامه همشهری استفاده

آنزیم لیپاز  1/1و بهترین دما نیز  19درجه سانتیگراد

شد .این روزنامه به روش افست سرد چاپ میشود.

میباشد (.)19

نمونهها در ابعاد  1تا  2سانتیمتر تهیه شدند .درصد

همچنین نتایج نشان داد که بهترین  pHبرای فعالیت

مایلی و طالییپور ( )2911تأثیر مرکبزدایی

رطوبت نمونهها پس از رسیدن به رطوبت تعادل در

آنزیمی بر روی ویژگیهای نوری و مکانیکی کاغذ

محیط آزمایشگاه تعیین شد .آنزیم مورد استفاده در

ساخته شده از خمیرکاغذ مرکبزدایی شده کاغذ

این تحقیق آنزیم لیپاز بهدست آمده از باکتری

روزنامه باطله با آنزیم سلوالز و لیپاز را مورد آزمایش

 Pseudomonas cepaciaبود .این آنزیم بهصورت

قرار دادند .نتایج نشان داد که مرکبزدایی آنزیمی

پودر سفید رنگ توسط شرکت سیگما آلداریچ تولید

بهویژه در دمای  19سانتیگراد ،سبب بهبود

شده ،خریداری گردید .طبق دستورالعمل شرکت
سازنده ،شرایط بهینه مصرف آنزیم لیپاز در جدول 1
ارائه شده است.
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جدول  -1مشخصات آنزیم لیپاز مورد استفاده برای مرکبزدایی.
Table 1. Lipase enzyme properties used for deinking.

لیپاز

نوع آنزیم
شرکت تولیدکننده

سیگما آلداریج

()Producer
میزان فعالیت

 39واحد بر میلیگرم ()U/mg

()Activity
منشاء آنزیم

Pseudomonas cepacia

()Enzyme Resource
مشخصات فیزیکی

پودر ،سفید رنگ ،فاقد بو

()Physical Properties
 pHبهینه فعالیت آنزیمی

1/1- 1/1

()Optimum pH of Enzyme Activity
دمای بهینه فعالیت آنزیمی

 19درجه سانتیگراد

()Optimum temperature of Enzyme activity

خمیرسازی :نمونههای آزمونی پس از توزین بههمراه

کاغذ) پراکسید هیدروژن به آن افزوده شد .در تیمار

حجم مشخصی آب برای ایجاد خمیرکاغذ با خشکی

شاهد نیز همه مراحل بدون حضور آنزیم انجام شد.

 1درصد به مدت  1ساعت درون حمام آب گرم با

مرکبزدایی نمونهها به روش شستشو با آب بر روی

دمای  19درجه سانتیگراد قرار گرفته تا الیاف کاغذ

الک با مش  299و بهمدت ده دقیقه انجام شد.
پس از تهیه کاغذهای دستساز  19گرمی ،طبق

کمی نرم شوند .بعد از این مدت کاغذهای خیس

1

استاندارد تاپی ویژگیهای مکانیکی و نوری کاغذ

خورده و آب همراه آنها بهمدت  19دقیقه در داخل

2

دستگاه الیاف بازکن با سرعت  1299دور در دقیقه

دستساز مانند :مقاومت به عبور هوا (419 om-92

قرار گرفتند .پس از آن از طریق آبگیری از خمیرکاغذ

 ،)Tمقامت به پاره شدن ( ،)T 414 om-94مقاومت

به کمک الک مش  299درصد خشکی خمیر کاغذ به

به ترکیدن ( )T 493 om-92و درجه روشنی

 8درصد رسانده شد .طی تیمار ،خمیر کاغذ شامل

( )T 412 om-92و زردی ( )T 1211 sp-93و ماتی

ذرات مرکب و الیاف در داخل حمام آب گرم با دمای

( )T 421 om-91اندازهگیری شد.

 19درجه سانتیگراد قرار گرفت .در تیمار آنزیمی نیز

روش تجزیه و تحلیل آماری :تجزیه و تحلیل دادهها

طبق آزمایشهای اولیه و اطالعات موجود در منابع

با استفاده از نرمافزار آماری  SPSSدر قالب طرح

( )19سه سطح  1 ،3و  3واحد آنزیم لیپاز به ازای هر

کامال تصادفی ( )CRDو آزمایش فاکتوریل و در

گرم خمیر کاغذ خشک ( ،)U/gبه خمیر اضافه شد.

نهایت مقایسه و گروهبندی میانگینها به کمک آزمون

سه سطح تیمار زمانی  129 ،19و  189دقیقه برای هر

دانکن در سطح اطمینان  31درصد ( )P>9/91انجام

یک از سطوح آنزیم مورد اشاره بررسی شدند .در

شد.

پایان تیمار آنزیمی برای غیرفعال نمودن آنزیم مقدار
کمی (حدود  9/11درصد بر اساس وزن خشک خمیر

1- TAPPI
)2- Air Resistance of Paper (Gurley Method
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نتایج و بحث
آنچنان که در شکل  1قابل مشاهده است ،در هر

باعث حذف شدن بیشتر ذرات مرکب میشود (.)11

سه تیمار در طول زمان درجه روشنی خمیرها در حال

همچنین آنزیم باعث جدا شدن ذرات مرکب از سطح

افزایش میباشد .نکته قابل توجه کم تر بودن میزان

الیاف شده و موجب میشود که ذرات مرکبهای

روشنی در مراحل ابتدایی تیمار  3واحد در مقایسه با

چاپ به اندازههای کوچکتری شکسته شوند که در

 2سطح دیگر تیمار آنزیمی میباشد بهنظر میرسد

نتیجه مرکبزدایی ،آسانتر حذف میشوند ( .)3نتایج

سطح باالی آنزیم لیپاز در محیط موجب افزایش ذرات

نشان میدهد تیمار آنزیمی سبب بهبود درجه روشنی

مرکب با اندازه بزرگ در محیط شده که البته افزایش

کاغذهای دستساز بهدست آمده از خمیر کاغذهای

تیمار آنزیمی به کاهش ابعاد و حذف مؤثر تر آنها از

تیمار شده نسبت به نمونه کاغذ دستساز بهدست

بافت خمیر گردیده است .در ادامه تیمار  3واحد آنزیم

آمده از خمیر شاهد شده است .اختالف تیمار شاهد

به ازاء هر گرم خمیر کاغذ خشک در زمان  189دقیقه

با سایر تیمارهای آنزیمی معنیدار است .ذرات مرکب

دارای بیشترین مقدار درجه روشنی بوده که اختالف

به وسیله اثر پوست کنی آنزیم از سطح الیاف جدا

آن نیز با سایر تیمارهای آنزیمی معنیدار است .با

میشوند ( )14 ،12و در نتیجه روشنی کاغذهای

افزایش زمان تیمار و افزایش مقدار آنزیم مقدار درجه

دستساز افزایش مییابد.

سست کردن اتصالهای بین ذرات مرکب و الیاف

روشنی کاغذ افزایش مییابد ،این افزایش شاید بهاین
دلیل باشد که آنزیم به سطح الیاف حمله کرده و با
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شکل  -1تغییرات درجه روشنی کاغذ روزنامه مرکبزدایی شده با آنزیم لیپاز.
Figure 1. Brightness variations of deinked newspaper pulps with lipase enzyme.

شکل  2مقادیر زردی کاغذ روزنامه مرکبزدایی

تیمار آنزیمی کمتر از نمونه شاهد است که این

شده با آنزیم لیپاز را به تصویر میکشد .هرچه زردی

اختالف معنیدار میباشد در تیمارهای آنزیمی افزایش

کمتر باشد بهتر است .نمودار نشان میدهد زردی

زمان تیمار و افزایش مقدار آنزیم سبب کاهش میزان
5
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زردی میشود .کمترین مقدار زردی مربوط به تیمار 3

بخش زیادی از ذرات چرب و آبگریز موجود در

واحد آنزیم به ازاء هر گرم خمیر کاغذ خشک در

خمیر کاغذ که موجب بهبود درجه روشنی میشود

زمان  189دقیقه است .حذف ذرات مرکب چاپ و

کاهش زردی خمیر را نیز سبب گردیده است (.)3
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شکل  -2تغییرات زردی کاغذ روزنامه مرکبزدایی شده با آنزیم لیپاز.
Figure 2. Yelowness variations of enzymatic newspaper pulps deinked with lipase enzyme.

همانطور که در شکل  3دیده میشود بیشترین

با مقدار  3واحد آنزیم به ازاء هر گرم خمیر کاغذ

مقدار ماتی مربوط به تیمار  3واحد به ازاء هر گرم

خشک نشان داد که افزایش زمان تیمار ،تأثیر

خمیر کاغذ خشک در زمان  189دقیقه بوده که

معنیداری را در درجه ماتی کاغذ داشته موجب

اختالف آن با سایر تیمارهای آنزیمی و نمونه شاهد

کاهش ماتی شده است .کاهش معنیدار درجه ماتی در

معنیدار است .اما کمترین مقدار ماتی مربوط به تیمار

تیمار  3واحد آنزیم به ازاء هر گرم خمیر کاغذ خشک

 3واحد به ازاء هر گرم خمیر کاغذ خشک در زمان

را میتوان به کاهش ذرات مرکب در کاغذ و کاهش

 189دقیقه بوده و اختالف آن با سایر تیمارهای

قابلیت جذب نور و همچنین حذف هر چه بیشتر مواد

آنزیمی و تیمار شاهد نیز معنیدار است .افزایش مقدار

افزودنی موجود در خمیر کاغذ نسبت داد (،19 ،1

آنزیم سبب کاهش میزان ماتی میشود .تأثیر زمان

.)13

تیمار آنزیمی بر درجه ماتی کاغذهای حاصل از تیمار
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شکل  -3تغییرات ماتی کاغذ روزنامه مرکبزدایی شده با آنزیم لیپاز.
Figure 3. Opacity variations of newspapers pulps deinked with lipase enzyme.

شکل  4نشان دهنده مقادیر مقاومت به عبور هوا

هر گرم خمیر کاغذ خشک در زمان  129دقیقه

نمونه شاهد و کاغذروزنامه مرکبزدایی شده با آنزیم

میباشد .با توجه به نمودار افزایش مقدار آنزیم لیپاز

لیپاز میباشد .با توجه به نتیجههای بهدست آمده،

منجر به افزایش مقاومت به عبور هوا شده است .آنزیم

مقاومت به عبور هوای کاغذهای دستساز بهدست

لیپاز نقش مهمی در حذف ذرات غیر فیبری آالینده

آمده از خمیرهای تیمار شده نسبت به نمونه شاهد

موجود در خمیرهای بازیافتی دارد ( .)4بنابراین با

افزایش نشان میدهد و اختالف آنها در سطح 1

افزایش غلظت آنزیم ،مقدار حذف این مواد که خود

درصد معنیدار است.

ایجاد کننده فواصلی در بین الیاف هستند نیز افزایش

با توجه به نمودار تیمار شاهد دارای مقاومت به

یافته و به همین دلیل نیز اتصالهای بین الیاف بیشتر

عبور هوای کمتری نسبت به سایر تیمارهای آنزیمی

شده و مقاومت به عبور هوا افزایش یافته است .بهنظر

میباشد .نتایج نشان میدهد تیمار آنزیمی سبب

میرسد ،افزایش زمان تیمار تا  189دقیقه نقش قابل

افزایش مقاومت به عبور هوا شده است .افزایش

توجهی در تأثیر آنزیم در حذف ذرات آالینده بهویژه

مقاومت به عبور هوا در اثر تیمار آنزیمی را میتوان

مرکبهای چاپ نداشته است ،ولی عمل هم زدن

به افزایش قابلیت اتصال بین الیاف و فیبریله شدن

مکانیکی خمیر حین تیمار آنزیمی به افزایش نرمهها و

الیاف و همچنین افزایش قابلیت لهیدگی الیاف در اثر

در نتیجه کاهش مقاومت به عبور هوا منتهی شده

تیمار آنزیمی نسبت داد که پیش از این نیز توسط

است .بهنظر میرسد با توجه به نوع الیاف که از نوع

محققین مورد توجه قرار گرفته است ( .)11بدین

بازیافتی میباشند با افزایش زمان تیمار آنزیمی بهدلیل

ترتیب مرکبزدایی کاغذ روزنامه باطله به روش

عمل مکانیکی در طول زمان تیمار افزایش نرمههای

آنزیمی منجر به افزایش مقاومت به عبور هوا شده

موجود در خمیر باعث کاهش مقاومت به عبور هوا و

است .آنزیم بر فیبریالسیون الیاف خمیر کاغذ اثر

همچنین کاهش سطح اتصال بین الیاف که افت بخشی

گذاشته و باعث بهبود پیوندهای بین فیبری شده است

از مقاومتهای خمیر گردیده است که تا حد زیادی

( .)11در بین تیمارهای آنزیمی بیشترین مقدار

اثرات مثبت تیمار آنزیمی را خنثی نموده است.

مقاومت به عبور هوا مربوط به تیمار  3واحد به ازاء
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Figure 4. Air permeability resistance variations of newspapers deinked with lipase enzyme.

همانگونه که در شکل  1قابل مشاهده است تیمار

بهنظر میرسد با وجود اینکه آنزیم لیپاز بهدلیل

آنزیمی سبب افزایش شاخص مقاومت به پاره شدن

حذف ذرات مرکب پیوند بین الیاف را تقویت کرده

کاغذ دستساز نسبت به تیمار شاهد شده ،که اختالف

است ،مقاومت تک تک الیاف کاهش یافته است،

تیمار شاهد با سایر تیمارهای آنزیمی معنیدار است.

تخریب الیاف سلولزی در اثر طوالنی شدن زمان

با افزایش زمان تیمار آنزیم مقاومت به پاره شدن تا

تماس این الیاف با آنزیم لیپاز موجب کاهش مقاومت

زمان  19دقیقه افزایش نشان داده و پس از آن روند

به پارگی شده است .افزایش مقدار آنزیم در زمان

کاهشی قابل مشاهده است .به نظر میرسد تیمار

ثابت تیمار ابتدا موجب افزایش و سپس کاهش

آنزیمی سبب بهبود پیوندهای بین فیبری در

مقاومت به پاره شدن شده است .این افزایش مقاومت

خمیرکاغذ شده همین امر سبب بخشی از افزایش

را میتوان به عملکرد آنزیم در افزایش پیوند و اتصال

شاخص مقاومت به پاره شدن در نمونه کاغذهای

بین الیاف مرتبط دانست ( .)13در بین تیمارهای

دستساز بهدست آمده از خمیرکاغذهای تیمار شده

آنزیمی بیشترین مقدار مقاومت به پاره شدن مربوط

آنزیمی بوده است ( .)13شاخص مقاومت به پاره

به تیمار  3واحد آنزیم به ازاء هر گرم خمیر کاغذ

شدن به مقاومت خود الیاف و پیوند بین الیاف بستگی

خشک و در زمان  19دقیقه بوده و اختالف آن با سایر

دارد ( .)1آنزیم لیپاز میتواند بهعنوان عاملی در حذف

تیمارهای آنزیمی معنیدار است .کمترین مقدار

عوامل آبگریز (مرکب بر پایه روغن و مواد معدنی

مقاومت به پاره شدن در بین تیمارهای آنزیمی مربوط

موجود در خمیر کاغذ) در خمیر کاغذ عمل نموده

به تیمار در سطح  3واحد آنزیم به ازاء هر گرم خمیر

باشد و در نتیجه انتظار میرود با حذف عوامل

خشک در مدت  189دقیقه بوده که اختالف آن به جز

آبگریز ،امکان اتصال الیاف با یکدیگر بیشتر شده

با تیمار در سطح  U/g 3خمیر خشک در همان مدت

باشد ( )12 ،8و همین امر سبب افزایش مقاومت به

زمانی با سایر تیمارها معنیدار است.

پاره شدن در نمونه کاغذهای دستساز بهدست آمده
از خمیرهای آنزیمی شده است.
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شکل  -5تغییرات شاخص مقاومت به پاره شدن کاغذ روزنامه مرکبزدایی شده با آنزیم لیپاز.
Figure 5. Tearing resistance index variations of deinked newspaper with lipase enzyme.

با توجه به نتایج بهدست آمده ،شاخص مقاومت

به ترکیدن کاغذ مرکبزدایی شد که این افزایش را

به ترکیدن کاغذهای دستساز بهدست آمده از

میتوان به فیبریله شدن بهتر الیاف و همچنین حذف

خمیرکاغذهای تیمار شده با آنزیم لیپاز نسبت به نمونه

بیشتر ذرات مرکب و متعاقب آن اتصال بهتر بین الیاف

شاهد افزایش یافته و اختالف آنها در سطح  1درصد

نسبت داد .افزایش زمان تیمار در مقدار ثابت آنزیم

معنیدار است که با نتایج طالییپور و مایلی ()2911

ابتدا موجب افزایش و سپس کاهش مقاومت به

و موهندس و راجوکومار ( )2992مطابقت دارد (شکل

ترکیدن شده است .آنزیم لیپاز میتواند بهعنوان عاملی

 .)11 ،3( )1در بین تیمارهای آنزیمی بیشترین مقدار

در حذف عوامل آبگریز (مرکب با پایه روغن و

مقاومت به ترکیدن مربوط به تیمار  3واحد آنزیم به

خاکستر) در خمیر کاغذ عمل نموده باشد و در نتیجه

ازاء هر گرم خمیر خشک در زمان  129دقیقه بوده و

انتظار میرود با حذف عوامل آبگریز ،امکان اتصال

اختالف آن با سایر تیمارهای آنزیمی معنیدار است.

بخشهای گوناگون دیواره فیبری با یکدیگر بیشتر

کمترین مقدار مقاومت به ترکیدن در بین تیمارهای

شده باشد ( .)8تیمار با آنزیم لیپاز به بهبود پیوندهای

آنزیمی مربوط به تیمار  3واحد در زمان  189دقیقه

بین فیبری در خمیرهای تیمار شده کمک نموده و از

بوده که اختالف آن به جز با تیمار  3واحد آنزیم به

تخریب اتصاالت بین الیاف جلوگیری میکند(،12

ازاء هر گرم خمیر خشک در زمان  189دقیقه با سایر

 .)18همین امر سبب افزایش مقاومت به ترکیدن در

تیمارهای آنزیمی معنیدار است .افزایش مقدار آنزیم

نمونه کاغذهای دستساز بهدست آمده از خمیرهای

در زمان ثابت واکنش آنزیمی موجب افزایش مقاومت

آنزیمی شده است.
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شکل  -6تغییرات مقاومت به ترکیدن کاغذ روزنامه مرکبزدایی شده با آنزیم لیپاز.
Figure 6. Burst strength properties variations of deinked newspapers with lipase enzyme.

نتيجهگيری
تیمار آنزیمی سبب بهبود ویژگیهای نوری خمیر

کمبود منابع بکر چوبی و کمک این روش برای بهبود

کاغذ نظیر درجه روشنی ،زردی و ماتی خمیر

سطح فناوری بازیافت در کشور میتوان توانایی

مرکبزدایی گردیده است .البته بهنظر میرسد افزایش

مرکبزدایی آنزیمی را بهعنوان یک جایگزین مناسبی

مقدار تیمار آنزیمی در بیش از  3واحد آنزیم به ازاء

روش متداول شیمیایی مورد توجه قرار داد .همچنین

هر گرم خمیر کاغذ خشک موجب کاهش معنیدار

مرکبزدایی آنزیمی بهدلیل کاهش حجم پساب،

درجه ماتی خمیر کاغذ خشک نسبت به نمونه شاهد

کاهش مصرف انرژی و مواد شیمیایی مضر جزء

گردیده است و افزایش زمان تیمار نیز در این کاهش

فرآیندهای دوستدار محیط زیست محسوب شده و

مؤثر میباشد ( .)19در مورد ویژگیهای فیزیکی و

میتوان در صنعت بازیافت کشور بهکار گرفته شود.

شاهد ،مزیتهای زیست محیطی ،سهولت بهکارگیری،

مکانیکی مورد ارزیابی شامل نفوذپذیری هوا ،شاخص
مقاومت به ترکیدن و شاخص مقاومت به پاره شدن

تقدیر و تشکر

نیز در مجموع نسبت به نمونه شاهد بهبود مشاهده

بدین وسیله نویسندگان تشکر صمیمانه خود را

شد که پیش از این نیز توسط محققین دیگر گزارش

بابت پشتیبانیهای مادی و معنوی صندوق حمایت از

گردیده است ( .)18 ،13 ،3بهطور کلی با توجه به

پژوهشگران و فناوران کشور در قالب طرح شماره:
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Abstract
Background and objectives: Presented researches during recent years, showed that using
biotechnological base methods, specially using industrial enzymes for processing of waste
papers is considered as a suitable approach to improve optical and mechanical properties of
recycled papers. In this research deinking of offset printed waste newspapers using lipase
enzyme was studied.
Materials and methods: In this research enzymatic deinking of the recycled newspapers was
investigated using lipase at three-time level as 60, 120 and 180 min, and three level of enzyme
use as 3, 6 and 9 U/g O.D pulp at neutral pH value. Washing method was used to remove ink
particles.
Results: Comparison of the optical, physical and strength properties of the made hand sheets
showed that enzymatically deinking could enforce the strength properties (tear and burst
strengths) in the related hand sheets compared to those of the control sample. In addition, lipasedeinked pulps showed higher brightness and lower yellowness than the control sample.
However, opacity of enzymatic treated pulps decreased with prolongation of treatment time
compared to the control sample.
Conclusion: It can be generally concluded that enzymatic deinking using lipase is an
appropriate method to improve the optical and strength properties of offset printed waste
newsprints. It seems that increasing the amount of enzyme treatment in more than 9 units of
enzyme per gram of dry pulp had a significant reduction in the opacity content of dry pulp
compared to the control sample and Increasing the treatment time will also be effective in this
reduction.
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