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  یدهچک
 قرار بررسی مورد باگاس از سلولز -آلفا یا شونده حل خمیر ارزیابی و تولید هدف با تحقیق این هدف: و سابقه

 قابلیت سلولز، به نسبت ها آن مزیت که کنند می استفاده سلولزي مشتقات تولید براي سلولز -آلفا از      ًمعموال  گرفت.
 زیاد، روشنی درجه و سلولز -آلفا داراي ،شونده حل ايخمیره است. تجاري رایج هاي حالل در ها آن انحالل

  .دارند یکنواخت مولکولی وزن توزیع و هستند کم استخراجی مواد و خاکستر سلولزها، همی
 در استیک، اسید از استفاده با ضعیف اسیدي شرایط تحت استخراج پیش مرحله در ها باگاس خرده ها:روش و مواد
 شدند. تیمار درصد 30 و 20 محدوده دو در هدف بازده افت به یابی دست جهت گراد، سانتی درجه 165 بیشینه دماي

 گراد سانتی درجه 165 بیشینه دماي در آنتراکینون - سودا فرآیند از استفاده با شده، استخراج پیش خمیر نوع دو هر از
 با بهینه شرایط در شده تولید ذخمیرکاغ هاي نمونه گردید. تولید 12 حدود کاپاي عدد با بري رنگ قابل خمیرکاغذ

 هايویژگی سپس شدند. بري رنگ 2AD0EpD1P توالی و )ECF1( عنصري کلر بدون بري رنگ سیستم از استفاده
 انجام آزمایشات نتایج آماري تحلیل و تجزیه براي نهایت در شدند. تعیین 3تاپی استاندارد نامه آئین اساس بر موردنظر

  گردید. استفاده نمونه دو t آزمون و SPSS افزار نرم از شده تولید شونده حل خمیرهاي روي شده
 استخراج پیش با ،شده زدایی مغز باگاس از زیاد سلولز -آلفا مقدار حاوي ،شونده حل خمیر پژوهش این در ها:یافته

 از اسیدي استخراج پیش مرحله در بازده افت میزان که هنگامی شد. تهیه آنتراکینون -سودا خمیرسازي فرآیند و اسیدي
 حل خمیر تولید در یافت. کاهش پلیمریزاسیون درجه اما افزایش تولیدي سلولز آلفا میزان یافت افزایش 30 به 20

 از بیشتر مواد این چه هر بنابراین شوند، می محسوب نامطلوب هاي ناخالصی نیز سلولزها همی ،لیگنین بر عالوه شونده
 پیش مرحله در سلولز همی تخریب میزان افزایش با اما ،یابد می افزایش ولزسل خلوص میزان گردند خارج خمیر

 پلیمریزاسیون درجه شدید افت با - سلولز -آلفا افزایش و دنببین آسیب نیز سلولزي هايزنجیره است ممکن ،استخراج
    باشد.می همراه

                                                
1- Elemental Chlorine Free 
2- Sulphuric acid- Chloride dioxide- (Hydrogen peroxide extraction)- Chloride dioxide- Hydrogen peroxide 
3- TAPPI (Technical Association of the Pulp and Paper Industries) 
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 درجه و درصد 92 حدود لولزس - آلفا مقدار با تحقیق این از حاصل باگاس شونده حل خمیر :گیري نتیجه
 و استات قبیل از شونده حل خمیر درجات کاربردهاي ،کم پلیمریزاسیون درجه دلیل به 870 حدود پلیمریزاسیون

 این با بود. خواهد سودمند سلولز متیل کربوکسی و رایون ویسکوز مشتقات تولید براي اما ،کند می محدود را نیترات
 سایر با آن مقایسه و پژوهش این نتایج به توجه با بود. بخش  رضایت شونده حل یرخم خاکستر و بازده میزان وجود

 در زیاد مقدار به باگاس که موضوع این گرفتن نظر در با نیز و شونده حل خمیر تولید زمینه در شده انجام تحقیقات
 در کاربرد با حداقل ،کشور نیاز مورد سلولز آلفا یا شونده حل خمیر از بخشی تأمین ،شود می تولید کشور جنوب
  نمود. ریزي برنامه باگاس اولیه ماده پایه بر توان می را رایون، ویسکوز ساخت

  
  پلیمریزاسیون درجه ،استخراج پیش سلولز، - آلفا آنتراکینون، -سودا باگاس، کلیدي: هايواژه

  
  مقدمه

 و سوئد در بار اولین براي شونده حل خمیر
 شد تولید دوم جهانی نگج طی 1930 سال در استرالیا

 زیاد سلولز مقدار با خمیري ،شونده حل خمیر .)12(
 که است اندك بسیار لیگنین و سلولز همی مقدار و

 و روشنی درجه زیاد سطح قبیل از اي ویژه خواص
 سلولز ).6( دارد یکنواخت مولکولی وزن توزیع

 پنبه لینتر از      ًمعموال  ،شونده حل خمیر یا شیمیایی
 از استفاده با چوب از و )19( سودا) (خمیرسازي

 اسیدي سولفیت یا هیدرولیز پیش کرافت فرآیندهاي
 تولید براي تواند می که )،21( شود می تولید

 رو این از شود. استفاده سلولز پایه بر متنوع محصوالت
 متیل کربوکسی قبیل از محصوالتی ساخت براي

 ،3سوسیس پوست سلولز، فیلم ،2ویسکوز ،1سلولز
 و 4اتري محصوالت از هایی گونه منسوجات، اختس

 و است ضروري خمیر کیفیت تعیین ،5استري سلولز
 و چوب خام مواد خواص به بستگی کیفیت این

 به توجه با ).25 ،23 ،10 ،24 ،6( دارد خمیر فرآوري
 منابع از یکی عنوان به کشاورزي پسماندهاي اهمیت

                                                
1- Carboxymethyl- cellulose 
2- Viscose 
3- Sausage Skin 
4- Ether product 
5- Esther cellulose 

 توان می ،کشور در تجدیدشونده و لیگنوسلولزي مهم
 کمبود جبران جهت جدي بسیار صورت به منبع این از

 در حاضر حال در که آن حال .برد  بهره چوبی مواد
 پسماندها این از نیمی از بیش کشور مزارع اکثر

 مختلف پسماندهاي بین از ایران در .شوند می سوزانده
 ترین فراوان از یکی 6نیشکر تفاله یا باگاس کشاورزي،
 تولید براي اولیه ماده ترین مناسب که ستا پسماندها

 بر عالوه ،ماده این گردد. می محسوب خمیروکاغذ
 در زیاد بسیار مقدار به مطلوب، فنی خصوصیات

 خالص مغز مقدار ).18( شود می تولید کشور جنوب
 است شده گزارش درصد 35 تا 30 بین باگاس در

 و شده تشکیل پارانشیمی هاي سلول از      ًعمدتا  که )26( 
 لیف شبیه شیمیایی ساختار لحاظ از که این وجود با

 این .شود تبدیل مناسب خمیر به تواند نمی است
 و لیفیغیر فیزیکی طبیعت کوچک، ابعاد به موضوع

 در ).8( گردد برمی غبار و گرد با نزدیک (پیوند) تجمع
 تقریبا مغز به لیف نسبت نخورده) (دست سالم باگاس

 ،باگاس دهنده تشکیل مواد عمده .)9( است 1: 2-5/1
 این که باشد می لیگینن و سلولز همی سلولز، شامل

 متفاوتی هاي صورت به مختلف تحقیقات در ترکیبات
 شمیایی ترکیبات گیرياندازه نتایج .است شده گزارش

                                                
6- Sugarcane bagasse 
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 بوده زیر ترتیب به تحقیقات این از یکی در باگاس
 درصد، 69/21 لیگنین درصد، 42/52 سلولز است:
 و درصد 3/45 سلولز -آلفا درصد، 92/73 سلولزهولو

 در شده خشک وزن اساس بر درصد 73/2 خاکستر
-سودا فرآیند از حاضر تحقیق در ).17( باشدمی آون

 سولفور، نبود علت به که هیدرولیز پیش آنتراکینون
 فرآیند با مقایسه در کمتري محیطی زیست آلودگی
 است شده فادهاست کند، می تولید هیدرولیز پیش کرافت

 تحقیقی در )2004( همکاران و برزکی نجاتی ).15(
 چوبی ضایعات از سلولز -آلفا تهیه امکان بررسی به

 با سازگار هاي روش با خمیرسازي هاي کارخانه
 آنتراکینون -سودا پخت روش به زیست، محیط
 6/74 که، پرداختند ECF بري رنگ و دار آبکافت پیش

 آمد دست به خاکستر درصد64/0 و سلولز - آلفا درصد
 ندیفرآ با ذرت ساقه از )2008( همکاران و بهین .)14(

 -آلفا مقدار با يریخم شده، استخراج شیپ کرافت
 مقدار و ، 269 تهیسکوزیو ،درصد 7/94 سلولز

 و نیکخواه .)2( آوردند دست به درصد 1 خاکستر
 ساله 30 کاشتدست صنوبر از )2012( رسالتی

 تولید شونده حل خمیر آنتراکینون -سودا روش به
 روشنی درجه و سلولز -آلفا میزان بیشترین که کردند

 درصد 36/87 و 09/96 با برابر ترتیب به آمده دست به
 تولید براي )1996( همکاران و ابراهیم. )16( بود

 نظر به دادند. انجام تحقیقی باگاس از شونده حل خمیر
 باز سبب هیدرولیز پیش حلهمر از حاصل نتایج ها آن

 ویژه به سلولزها همی میزان کاهش و سلولز الیاف شدن
 همکاران و سرورجهان .)7( است شده پنتوزان

 تهیه از پیش آب، با هیدرولیز پیش روش از )2009(
 استفاده آنتراکینون، -سودا روش به باگاس از خمیر
 160 حدود سیاه، پخت مایع بازیابی با و کردند

 باگاس کل از تن هر ازاي به سلولز همی مکیلوگر
 آنتراکینون -سودا خمیر بازده که حالی در آمد، دست به

 استخراج پیش باگاس خمیر به نسبت درصد 3/4
 باگاس خمیر استخراج پیش همچنین بود. کمتر نشده،
 بهبود خمیر آبگیري نتیجه در کرد ایجاد کمتري نرمه

 پیش از آمده تدس به آنتراکینون -سودا خمیر یافت.
 پیش باگاس خمیر با مقایسه در باگاس خمیر استخراج
 مقاومت و تربیش پارگی به مقاومت نشده استخراج

 پیش فرآیند ادامه، در داشت. کمتري کشش به
 از یکسانی درجه به کمتري قلیاي میزان با استخراج

 همکاران و سرورجهان .)22( رسید زدایی لیگنین
 کرافت فرآیندهاي از استفاده با ترما گونه از )2008(

 )EDA( آمین دي اتیلن -سودا و شده استخراج پیش
 پیش کرافت فرآیند کردند. تولید شونده حل خمیر

 منجر گراد سانتی درجه 170 تا 150 دماي در هیدرولیز
 اما نشد، سلولز -آلفا زیاد محتواي با خمیري تولید به

 پیش ایعم به اسیدسولفوریک درصد 25/0 کردن اضافه
 عوض در و خمیر خلوص افزایش باعث هیدرولیز

 اتیلن درصد افزایش شد. ویسکوزیته و بازده کاهش
 در پذیري گزینش سودا، پخت مایع در آمین دي

 کاهش داد. افزایش را سلولز - آلفا مقدار و خمیرسازي
R( سلولز  ،R،( آمین دي اتیلن -سودا خمیر در 
 خمیر بري رنگ قابلیت اما دبو کرافت خمیر از کمتر
 در کرافت خمیر با مقایسه در آمین دي اتیلن - سودا
 خمیرهاي خصوصیات بود. کمتر D0ED1 بري رنگ
 استخراج پیش کرافت فرآیندهاي با نوئل از شده تهیه
 از: اند عبارت ترتیب به آمین دي اتیلن -سودا و شده
R درصد، 2/93 و درصد 9/92 سلولز: -آلفا  ،R: 
 .)21( درصد 6/79 و 1/48 روشنی: درجه ،19 و 38

 بررسی به تحقیقی در )2008( همکاران و سرورجهان
 ساقه از پرداختند. 1ژوت از شونده حل خمیر تولید

 آن دورریز بخش و ژوت ساقه تحتانی بخش ژوت،
 -آلفا درصد)، 59-49( زیاد بازده اولیه، ماده عنوان به

                                                
1- Jute 
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 آمد دست به زیاد سکوزیتهوی و درصد، 98-93 سلولز
 87-81( خوبی روشنی درجه داراي همچنین و

 بخش و بهترین داراي ژوت ساقه که بوده درصد)
 حل خمیر تولید در ییآ کار کمترین داراي آن دورریز
 سلولز مقدار و بود اسیدفرمیک فرآیند با شونده

 سنتی شونده حل خمیر از بیشتر خیلی شده تخریب
 شیپ ریثأت یبررس به )2010( کارانهم و لی .)21( بود

 باگاس از ییایقل يرسازیخم بر داغ آب با استخراج
 160 دماي در استخراج پیش بررسی این در .پرداختند

 وزن کاهش سبب دقیقه، 30 مدت به گراد سانتی درجه
 نتیجه در شد. درصد 2/13 میزان به باگاس خرده
 یرخم با مقایسه در شده استخراج پیش باگاس خمیر
 ویسکوزیته و کمتر کاپاي عدد نشده استخراج پیش

 داغ آب با استخراج پیش همچنین داد. نشان بیشتري
 شیمیایی مواد مصرف در توجه قابل کاهش سبب
 .)13( گردید شده کلري و آلی مواد تشکیل و بري رنگ

 تجاري هاي تراشه )2012( همکاران و باتالها ریباس
 شونده حل خمیر تولید رايب خام ماده عنوان به را بامبو

 )ISO درصد 4/92( روشنی درجه که کردند، ارزیابی
 مقادیر و آمد دستبه درصد) 9/94( سلولز -آلفا و

 سطوح در خاکستر و استخراجی مواد سلولز، همی
 )2014( کلودت و آندرد .)19( بود قبولی قابل

 درجات تولید براي شده زدایی مغز باگاس پتانسیل
 سودا، هیدرولیز پیش فرآیند با را هشوند حل خمیر
 آن دنبال به و داغ آب با باگاس تیمار شامل

 پیش فرآیند که کردند بررسی سودا خمیرسازي
 بازده اما بخشید بهبود را زایالن حذف سودا هیدرولیز

 توالی با خمیرها بررسی دراین داد. کاهش را خمیر
1O-D-(EP)-D-P گلوکان و شدند بري رنگ 

 سیلیکا )،~ %4/0( خاکستر )،~ %5( ایالنز )،~95%(

                                                
1- Oxygen- Chloride dioxide- (Hydrogen 
peroxide extraction)- Chloride dioxide- 
Hydrogen peroxide 

 آمد دست به )~%92( سلولز - آلفا مقدار و )~ 15/0%(
)1(.  

 حل خمیر تولید پژوهش این انجام از هدف
 خلوص درصد با باگاس از سلولز - آلفا یا شونده
  است. بوده درصد 90 از بیشتر
  

  ها روش و مواد
  طقهمن از استفاده مورد باگاس استفاده: مورد مواد

 پارس کاغذسازي کارخانه همکاري با و خوزستان
 آزمایشگاه محوطه در ها باگاس خرده شد. تهیه

 جداسازي جهت الک وسیله به سپس ،شده هواخشک
 غربال ریزه سنگ مانند دیگري هاي ناخالصی و مغز

 هاي نمونه محیط، با رطوبت تبادل عدم منظور به شدند.
 اسید گرفتند. ارقر پالستیکی هاي کیسه درون باگاس
 براي درصد 100 خلوص با )COOH3 CH( استیک
 ها، باگاس خرده استخراج پیش مرحله انجام

 و درصد 99 خلوص با )NaOH( سدیم هیدروکسید
 توسط شده (تولید درصد 98 خلوص با آنتراکینون

 -سودا خمیر تهیه براي آلمان) 2مرك شرکت
   گرفتند. قرار استفاده مورد آنتراکینون

 استخراج، پیش مرحله انجام منظور به استخراج: پیش
 درون خشک) مبناي بر گرم 100( ها باگاس خرده
 6 و گلیسیرین مخزن حاوي چرخان، ناپیوسته دیگ

 هاي آزمایش گرفتند. قرار لیتر 5/2 گنجایش با محفظه
 به یابی دست جهت استیک اسید با استخراج پیش
 حدود طحس دو در هدف بازده افت و انحالل میزان

 شرایط طبق و مذکور هاي محفظه در درصد، 30 و 20
  شد. انجام 1 جدول در مندرج

                                                
2- Merck 
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  .باگاس استخراج پیش شرایط -1 جدول
Table 1. Bagasse pre-extraction conditions. 

 برپایه (درصد استیک اسید
  باگاس) خشک وزن

Acetic acid (% bagasse 
od) 

 بازده افت میزان
  )درصد( هدف

Aim less yield 
rate (%)  

 خرده به مایع نسبت
 )gr/ml( باگاس

Liquor to bagasse 
chips ratio (ml/gr) 

 حداکثر دماي تا زمان
)min( 

Time to max 
temperature (min) 

 دماي در زمان
 )min( حداکثر

Time at max 
temperature (min) 

 حداکثر دماي
 )گراد سانتی درجه(

Max temprature 
(ºC) 

  30 و 20 دودح 0.1
About 20 and 30 

  متغیر  65 8:1
Variable  

165  

  
 منظور به استخراج پیش از مرحله هر انجام از پس
 خرده استخراج)، پیش مایع( 1لیکور کامل خروج
 و شستشو آب با 200 مش با الک روي ها باگاس

 خرده شدن هواخشک از پس شدند. هواخشک
 ها آن ترطوب درصد شده، استخراج پیش هاي باگاس

   شد. محاسبه
 پیش هاي باگاس خرده :آنتراکینون -سودا پخت

 وزن (برمبناي گرم 100 مقادیر در ،شده استخراج

 جهت پالستیکی هاي بسته در و توزین خشک)
 بهینه شرایط تعیین جهت شدند. نگهداري خمیرسازي
 پیش هاي باگاس خرده خمیرسازي خمیرسازي،

 در مندرج شرایط طبق استیک، اسید با شده استخراج
 پخت عملیات اتمام از پس گردید. انجام 2 جدول

 هاي باگاس خرده سیاه پخت مایع خروج منظور به
 200 مش با الک روي (مقطر) آب با شده پخته
 شدند. هواخشک آزاد هواي در و  شوشست

  
  .شده استخراج پیش هاي باگاس خرده آنتراکینون - سودا خمیرسازي شرایط -2 جدول

Table 2. Soda-AQ pulping conditions for per-extracted bagasses chips. 

 خرده به مایع نسبت

 )gr/ml( باگاس
Liquor to bagasse 
chips ratio (ml/gr) 

 دماي تا زمان
 )min( حداکثر

Time to max 
temperature 

(min) 

 حداکثر دماي در زمان
)min( 

Time at max 
temperature (min) 

  ثرحداک دماي
)℃( 

Max 
temperature 

)℃(  

 آنتراکینون مقدار
)%( 

Anthraquinone 
(%) 

 سود مقدار
 )%( سوزآور

NaOH (%) 

8:1 65 
 عدد به رسیدن تا متغیر

  هدف کاپاي
Variable until reaching 
the aim Kappa number  

165 0.2 24 

  
2کاپاي عدد تعیین

 عدد گیري اندازه :کاغذ خمیر 1
 شماره به تاپی استاندارد با مطابق کاغذ خمیر کاپاي

99- om 236 T گرفت صورت.  
 افزایش منظور به :خمیرکاغذ شیمیایی بري رنگ

 شیمیایی خمیرهاي از آمده دست به سلولز درصد
 بري رنگ فرآیند یک از آنتراکینون،-سودا ندفرآی برپایه

 مرحله در  شد. استفاده A D0Ep D1P اي مرحله پنج
                                                
1- Liquor 
2- Kappa number 

)A(، سولفوریک اسید از استفاده با اسیدي تیمار یک 
 درصد 44/4 از )D0( مرحله در شد. انجام درصد 98
 خشکی درصد با فعال) کلر مبناي (بر کلر اکسید دي
 در گراد، سانتی جهدر 70 دماي و دقیقه 60 زمان ،10

 بر( هیدروکسید سدیم درصد 66/2 )Ep( مرحله
 پراکسید درصد 75/0 ،خمیر) خشک وزن اساس

 درصد 3 ،خمیر) خشک وزن اساس بر( هیدروژن
 3/0 ،خمیر) خشک وزن اساس بر( سدیم سیلیکات

 با ،خمیر) خشک وزن اساس بر( DTPA درصد
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 درجه 70 دماي و دقیقه 60 زمان ،10 خشکی درصد
 اکسید دي درصد D1( 85/1( مرحله در گراد، سانتی

 زمان ،10 خشکی درصد با فعال) کلر مبناي (بر کلر
 نهایت در و گراد سانتی درجه 70 دماي و دقیقه 120

 اساس بر( هیدروژن پراکسید درصد 2 از P مرحله در
 بر( سدیم سیلیکات درصد 3 ،خمیر) خشک وزن

 بر( DTPA درصد 3/0 ،خمیر) خشک وزن اساس
 زمان ،10 خشکی درصد با ،خمیر) خشک وزن اساس

 استفاده مورد گراد، سانتی درجه 90 دماي و دقیقه 90
  گرفت. قرار

 سلولز -آلفا درصد تعیین :شونده حل خمیر ارزیابی
 استاندارد طبق باگاس از تولیدي شونده حل خمیرهاي

 تعیین شد. انجام تاپی نامه آئین cm 203T-99 شماره
 طبق شونده حل خمیرهاي مریزاسیونپلی درجه

 انجام تاپی نامه آئین om230 T-04 شماره استاندارد
 بر تولیدي شونده حل خمیرهاي روشنی درجه شد.

 تاپی نامه آئین om 452T-02 شماره استاندارد اساس
 حل خمیرهاي خاکستر مقدار تعیین و شد گیري اندازه

 نامه آئین om 211T-02 شماره استاندارد طبق شونده
 گرفت. صورت تاپی

 تحلیل و تجزیه براي :آماري تحلیل و تجزیه روش
 خمیرهاي روي شده انجام آزمایشات نتایج آماري

 t آزمون و SPSS افزار نرم از شده تولید ي شونده حل
  شد. استفاده 1نمونه دو

 
  بحث و نتایج

 حذف طریق از استخراج، پیش مرحله :استخراج پیش
 مرحله از قبل چوب از اسلولزه همی از بخشی

 خلوص درجه افزایش در سزایی به نقش خمیرسازي،
 تبدیل کارایی دارد. تولیدي شونده حل خمیرهاي

 خمیر سلولزهاي همی میزان به ویژه، مشتقات به سلولز
 مرحله، این بنابراین ).4( دارد بستگی شونده حل

 اسید با سلولزها همی هیدرولیز در تسریع جهت
 تکرار دو با مختلف هاي زمان در صددر 1/0 استیک
  ).1 شکل( گردید انجام

  
  .ها باگاس خرده استخراج پیش مرحله در بازده افت و بازده نیانگیم -1 شکل

Figure 1. Yield and yield loss average in the bagasses chips per-extraction stage.1 

                                                
1- Two Independent samples T test 
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 اسیدي شرایط در تیمار پیش زمان افزایش با
 باگاس دهنده تشکیل مواد از برخی انحالل ضعیف،

 موجب سلولزها همی و استخراجی مواد      ًعمدتا  شامل
 بازده افت محدوده به توجه با .است شده بازده کاهش

 با استخراج پیش مرحله در درصد 30 و 20 موردنظر
 با دقیقه 60 و 30 تیمار پیش زمان مدت استیک، اسید

 2/31 و 9/21 دحدو ترتیب به ،بازده افت میانگین
 جهت استخراج پیش بهینه تیمارهاي عنوان به درصد
  گردید. انتخاب شونده حل کاغذخمیر تولید

 پخت زمان افزایش با :آنتراکینون-سودا خمیرسازي
 بازده رفت می انتظار که طور همان دقیقه، 75 به 15 از

 استخراج پیش تیمار دو هر در کاپا عدد و خمیرکاغذ
 در خمیرکاغذ بازده افت مقدار لیو است یافته کاهش
 درصد 20 بازده افت با شده استخراج پیش نمونه

)20A( 30 بازده افت با استخراج پیش تیمار از بیشتر 
 اعتقاد ).4 و 3 ،2 هاي (شکل است بوده )30A( درصد

 هاي واکنش و سلولزها همی بیشتر افت که است این بر
 :1یراکمت واکنش( باقیمانده لیگنین بیشتر تراکمی

 ای دو آن یط که هستند یآل يهاواکنش از يادسته
 با یعامل گروه چند ای و کوچکتر مولکول چند

 جادیا را بزرگتر مولکول کی و شده بیترک گریکدی
 هاياتصال داراي که لیگنین با ارتباط در .کندیم

 روش به خمیر تولید جریان در است، کربن -کربن
 موقعیت در تراکمی فرایندهاي اعظم قسمت قلیایی
 دهد)می روي لیگنین فنولی واحد -C 5 نشده اشغال

 پیش تیمار حالت در اسیدي، شرایط در الیاف در
 است شده موجب درصد، 30 بازده افت با استخراج

 مرحله در تیمار این در شده استخراج پیش خمیر تا
 انحالل شیمیایی هاي واکنش به پخت اصلی

 و دهد نشان بیشتري مقاومت لیگنین و ها کربوهیدرات
 مشاهده مذکور پارامترهاي در کمتري افت نتیجه در

  شود.

  
  .درصد 30 و 20 بازده افت با شده استخراج پیش هاي نمونه از ،هیاول باگاس خرده به نسبت نهایی پخت بازده نیانگیم -2 شکل

Figure 2. Yield average of the final cooking than the original bagasse chip of the per-extracted samples by a yield loss 
of 20 and 30 %.1 

                                                
1- Condensation reaction 
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 .درصد 30 و 20 بازده افت با شده استخراج پیش هاي نمونه به نسبت نهایی پخت بازده نیانگیم -3 شکل

Figure 3. Yield average of the final cooking than the per-extracted samples by a yield loss of 20 and 30 %. 
   

  
  .درصد 30 و 20 بازده افت با شده استخراج پیش هاي نمونه از حاصل نهایی خمیرکاغذ در کاپا عدد میانگین -4 شکل

Figure 4. Average kappa number for final paper pulp from per-extracted samples with yield loss of 20 and 30 %. 
  

 بازده افت با شده استخراج پیش تیمار دو هر براي
 به نسبت نهایی پخت بازده نیانگیم ،درصد 30 و 20

 نهایی پخت بازده نیانگیم از بیشتر ،هیاول باگاس خرده
 است. بوده شده استخراج پیش هاينمونه به نسبت

 قبیل از باگاس دهنده تشکیل مواد از بخشی انحالل
 شپی مرحله در سلولزها همی و استخراجی مواد

 الزم باشد. اختالف این بروز دلیل تواند می استخراج

 پیش مرحله در بهینه تیمار دو هر در که است کیدأت به
 تولید براي دقیقه 30 و 15 پخت هاي زمان استخراج،
 نهایی کاپاي عدد لحاظ به بري رنگ قابل خمیرکاغذ

 در که این دلیل به ولی بودند مناسب 12 حدود
 هم به الیاف دستجات خمیرها، این بصري هاي ارزیابی
 30 پخت زمان از حاصل هاي نمونه در پیوسته
 30 پخت زمان لذا است، بوده کمتر مراتب به اي دقیقه
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 مرحله در بهینه تیمار عنوان به تیمار دو هر در دقیقه
 انتخاب بريرنگ تیمارهاي انجام جهت خمیرسازي

  گردید.
  
 

  شونده حل خمیر هاي ویژگی ارزیابی
 خمیرهاي ،شونده حل خمیرهاي :سلولز -آلفا

 درجه با خالص سلولز درصد 90 از بیش با شیمیایی
  .هستند سلولز) -(آلفا زیاد نسبتا پلیمریزاسیون

  
 .درصد 30 و 20 بازده افت با شده استخراج پیش هاي نمونه از حاصل نهایی خمیرکاغذ در سلولز -اآلف درصد میانگین -5 شکل

Figure 5. The average percentage of alpha-cellulose in the final pulp from pre-extracted samples with yield loss by 20 
and 30%. 

 
 - آلفا مقدار میانگین که دهد می نشان 5 شکل

 خمیر از بیشتر بازده افت درصد 30 با خمیر در سلولز
 است آن از حاکی که باشد می بازده افت درصد 20 با

 استخراج پیش مرحله در بیشتري سلولز همی ههرچ که
 افزایش نهایی سلولز خلوص درجه شود خارج

 ،مستقل t آزمون از آمده دست به نتایج طبق یابد. می
 افت میزان با خمیرهاي از حاصل سلولز - آلفا بین

 در استخراج پیش مرحله در درصد 30 و 20 بازده
 امر نای دارد. وجود دار معنی اختالف ،درصد 5 سطح
 خروج یا بازده افت میزان افزایش با دهد می نشان

 پیش مرحله در باگاس خرده از سلولزها همی      ًعمدتا 

 افزایش آمده دست به سلولز-آلفا میزان ،استخراج
 تنها نه شونده حل خمیر تولید در که آنجائی از یابد. می

 نامطلوب هاي ناخالصی نیز سلولزها همی بلکه لیگنین
 از بیشتر مواد این چه هر بنابراین د،شون می محسوب

 افزایش سلولز خلوص میزان گردند خارج خمیر
 )2014( کلودت و آندرد نتایج با امر این .یابد می

 کلودت و آندرد پژوهش با مطابق .)1( دارد مطابقت
 سلوفان رایون/ تولید براي سلولز -آلفا مقدار )2014(

 و درصد 97-95 استات سلولز درصد، 90-92
 بسته بنابراین .)1( باشد می درصد 98 نیتروسلولز

 تواند می شونده حل خمیر ،نهایی محصول نوع به
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 سلولز -آلفا مقدار باشد. متفاوت سلولز -آلفا داراي
 سایر با و بوده قبول قابل پژوهش این در تولیدي

  .باشد می مقایسه قابل نیز گذشته مطالعات
 انجمن تعریف طبق :)DP( پلیمریزاسیون درجه

 )،IUPAC( 1کاربردي و محض شیمی المللی بین

 تعداد عنوانبه      ًمعموال  ،DP یا پلیمریزاسیون درجه
 پلیمر یا مولکول درشت یک در مونومري واحدهاي

 از ویژگی این شود. می تعریف الیگومر مولکول یا
 درجه از شاخصی که خمیر ویسکوزیته تعیین طریق

  گردد. می محاسبه باشد، می پلیمریزاسیون

  
  .درصد 30 و 20 بازده افت با شده استخراج پیش هاي نمونه از حاصل نهایی خمیرکاغذ در پلیمریزاسیون درجه مقادیر میانگین -6 شکل

Figure 6. The average of - polymerization degree in the final pulp from pre-extracted samples with yield loss by 20 
and 30%. 

 
 میزان شود می مشاهده 6 شکل در که طور همان

 افت درصد 20 با خمیر براي پلیمریزاسیون درجه
 مرحله در بازده افت درصد 30 با خمیر از بیشتر بازده،
 که است امر این دهنده نشان که است استخراج پیش

 ممکن باشد بیشتر استخراج پیش مرحله شدت هرچه
 مقادیر بین یابد. کاهش پلیمریزاسیون درجه است
 20 بازده افت میزان با خمیرهاي پلیمریزاسیون درجه

 سطح در استخراج پیش مرحله در درصد 30 و
 دارد. وجود دار معنی اختالف ،درصد 95 اطمینان
 افت با سلولز -آلفا زیاد مقدار به یابی دست      ًمعموال 

 امر این که باشدمی همراه پلیمریزاسیون درجه زیاد
 مرحله در درصد 30 بازده افت نمیزا با خمیر براي

 بازده افت میزان با خمیر با مقایسه در استخراج پیش
 کرد استنباط توان می بنابراین .کند می صدق درصد 20
 در سلولزها همی سازي خارج و تخریب حین در که

 آسیب نیز سلولز زنجیره اسید، با استخراج پیش مرحله
 حل میرخ کم پلیمریزاسیون درجه ).3( است  دیده

 شونده حل خمیر درجات کاربردهاي باگاس،  شونده
 براي اما کند؛ می محدود را نیترات و استات قبیل از

 سلولز متیل کربوکسی و رایون ویسکوز مشتقات تولید
  1).1( بود خواهد سودمند

                                                
1- International Union of Pure and Applied 
Chemistry 
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 خمیر تولید در مهم يپارامترها از یکی :روشنی درجه
 رهايخمی      ًمعموال  است.  روشنی درجه ،شونده حل

 به نسبت زیادي روشنی درجه داراي شونده حل
 هستند. مقوا و کاغذ درجات

 
 .درصد 30 و 20 بازده افت با شده استخراج پیش هاي نمونه از حاصل نهایی خمیرکاغذ یروشن درجه ریمقاد نیانگیم -7 شکل

Figure 7. The average of brightness in the final pulp from pre-extracted samples with yield loss by 20 and 30%. 
  

 میزان با خمیرهاي روشنی درجه میانگین 7 شکل
 استخراج پیش مرحله در درصد، 30 و 20 بازده افت

 با چندانی تفاوت عددي لحاظ به که دهد می نشان را
 بین که داد نشان آمده دست به نتایج ندارند. یکدیگر
 30 و 20 افت نمیزا با خمیرهاي روشنی درجه مقادیر
 95 اطمینان سطح در استخراج پیش مرحله در درصد
 کیدأت به الزم دارد. وجود دار معنی اختالف درصد،

 اکسیدکلر دي مصرف درصد افزایش رغم علی که است
 و درصد 6 از بیش مجموعا فعال، کلر مبناي بر

 نهایی مرحله در هیدروژن پراکسید درصد 2 از استفاده
 باگاس شونده حل خمیرکاغذ شنیرو درجه بري، رنگ

 این که است نیافته افزایش انتظار حد در تحقیق این در
 از متأثر باگاس ذاتی هاي ویژگی بر عالوه تواند می امر

 ناپذیري برگشت و مورداستفاده باگاس بودن کهنه

 وجود و باگاس هوادیدگی از ناشی زردشدگی نسبی
  باشد. باگاس در مانده باقی مغز مقدار

 یکی نیز ،خمیر در موجود خاکستر مقدار :کسترخا
 شونده حل خمیر تولید در تأثیرگذار عوامل از دیگر
 زیاد زیرا باشد؛ کم آن مقدار باید      ًمعموال  که است
 ،خمیر درجات نوع این در خاکستر مقدار بودن

 حل خمیرهاي از حاصل مشتقات تولید در تواند می
 مشکل لهحاص محصول نهایی هاي مقاومت و شونده
 خاکستر گیري اندازه از حاصل مقادیر کند. ایجاد

 در ،اندك بسیار باگاس شونده حل خمیر در موجود
 95 اطمینان سطح در که طوري به بود درصد 1 حدود
 نوع هردو خاکستر بین داري معنی تفاوت ،درصد
 سلولز همی درصد 30 و 20 بازده افت میزان با خمیر

 وجود با نداشت. وجود استخراج پیش مرحله در
 از بیشتر مراتب به باگاس در اولیه خاکستر مقدار که این
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 حل خمیر در خاکستر درصد اما است، چوبی هاي گونه
 نوع به بسته و بوده قبول قابل حد در باگاس شونده

 مشتقات تولید در آن از توان می تولیدي محصول
 کرد. استفاده سلولزي

  
  کلی گیري نتیجه

 مقدار حاوي شونده حل یرخم پژوهش این در
 پیش با شده زدایی مغز باگاس از زیاد سلولز -آلفا

 -سودا خمیرسازي فرآیند و اسیدي استخراج
 در بازده افت میزان که هنگامی شد. تهیه آنتراکینون

 افزایش 30 به 20 از اسیدي استخراج پیش مرحله
 درجه میزان اما افزایش تولیدي سلولز آلفا میزان یافت
 گونه این توان می بنابراین یافت. کاهش یزاسیونپلیمر

 در سلولز همی تخریب میزان هرچه که کرد استنباط
 است ممکن ،یابد افزایش استخراج پیش مرحله
 سلولز -آلفا افزایش و ببیند آسیب نیز سلولزي زنجیره

 باشد.می همراه پلیمریزاسیون درجه شدید افت با
 با تحقیق این از حاصل شوندهحل خمیر از همچنین
 و درصد 92 حدود سلولز -آلفا حداکثر میانگین

 در توان نمی 870 حدود پلیمریزاسیون درجه میانگین
 اما کرد؛ استفاده سوخت عنوانبه منفجره مواد تولید

 تولید آمده، دستبه خلوص درصد به توجه با
 سلولز متیل کربوکسی و رایون ویسکوز مشتقات

 خاکستر و بازده میزان وجود این با بود. خواهد ممکن
 نتایج به توجه با بود. بخش  رضایت شونده حل خمیر

 شده انجام تحقیقات سایر با آن مقایسه و پژوهش این
 نظر در با نیز و شونده حل خمیر تولید زمینه در

 جنوب در زیاد مقدار به باگاس که موضوع این گرفتن
 حل خمیر از بخشی تأمین ،شود می تولید کشور

 کاربرد با حداقل ،کشور نیاز مورد سلولز آلفا یا ندهشو
 اولیه ماده پایه بر توان می را رایون ویسکوز ساخت در

  نمود. ریزي برنامه باگاس
  

  سپاسگزاري
 استان پارس کاغذ صنایع محترم مدیریت از

 پژوهش این اولیه ماده تأمین بابت خوزستان
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Abstract 1 
Background and objectives: This research was performed with the aim of producing 
dissolving pulp or alpha-cellulose from bagasse. Alpha-cellulose is usually used for making 
cellulose derivatives with advantage of being soluble in common solvents compared with the 
cellulose. Dissolving pulps have high alpha-cellulose and brightness, but very low 
hemicelluloses, ash, and extractives, with uniform molecular weight distribution.  
Materials and methods: Bagasse chips were pretreated under mild acidic condition using 
acetic acid at the maximum temperatures of 165 ºC, to achieve yield loss levels of 
approximately 20 and 30 percent in pre-extraction stage. Bleachable pulps at kappa number 
lower than 12 were produced from both the pre-extracted samples using soda-AQ pulping 
process at maximum cooking temperature of 165 ºC The pulp samples produced under optimum 
conditions were bleached by the chlorine-free bleaching system (ECF) with AD0EpD1P 
bleaching sequence. The properties were determined on the basis of TAPPI standard. Finally, 
SPSS software program and t-test two samples was used to analysis of the results of tests 
carried out on dissolving pulps.  
Results: In this study, dissolving pulp containing high alpha-cellulose was extracted from 
depithed Bagasse with acid pre-extraction and the soda-AQ pulping procedure. When the yield 
loss of acid pre-extraction increased from 20 to 30, the alpha cellulose production increased, but 
the degree of polymerization decreased. In addition to lignin, hemicellulose are undesirable 
impurities for dissolving pulp production, so cellulose purity was increased by leaving plenty of 
these materials. However, cellulose chains may also be damaged by increasing the destruction 
of the hemicellulose in pre-extraction stage and increase of alpha-cellulose is associated with a 
sharp drop in degree of polymerization. 
Conclusion: Bagasse dissolving pulp having an alpha-cellulose 92% and a DP of 870, can be 
limited its applications to make cellulose derivatives such as cellulose acetate and cellulose 
nitrates because of low degree of polymerization. However, it can be used to produce cellulose 
derivatives such as viscose rayon and carboxymethyl cellulose. Furthermore, the yield and ash 
of dissolving pulp were satisfactory. According to the results and compare these with other 
studies in the field of dissolving pulp and also considering that the bagasse is produced in large 
quantities in the south of the country, it can be planned for supplying of part of the dissolving 
pulp based on bagasse, as raw material, that is needed for our country.   
 
Keywords: Bagasse, Soda-anthraquinone, Alpha-cellulose, Pre-extraction, Degree of 
polymerization  
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