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ارزیابی تاثیر پاالیش آنزیمی اندوگلوکاناز بر ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی
کاغذ تولیدی از خمیرکاغذ OCC

چکیده
در اين پژوهش تاثير پااليش آنزيمی با اندوگلوكاناز بر ويژگیهاا یيزيیای و
میانيیی كاغذ بهدسا آماده از خميركاغاذ  OCCبررسای شادخ خميركاغاذ
 OCCجمااعآور شااده بااا اسااتداده از دزهااا ملتلااز آناازيگ اناادوگلوكاناز
( 2u ،2uو  9uبه ازا وزن خشا خميركاغاذ در شاراي ثابا یرآيناد
پيش تيمار شده و پس از آن در دورها ملتلز پااليش شدندخ تاثير مقاادير
ملتلز آنزيگ اندوگلوكاناز و دورها ملتلاز پاااليش باه اور جداگاناه بار
ويژگاایهااا یيزيیاای و میااانيیی كاغااذ در مقايسااه بااا خميركاغااذ شاااهد
(خميركاغذ تيمار نشده با آنزيگ ارزيابی شدندخ نتايج بهدس آمده نشاان داد
كه در خميركاغذ پااليش نشده ،ایزودن آنزيگ تا  2uموجا بهباود معنایدار
(سطح اعتماد  %39ويژگایهاا یيزيیای و میاانيیی كاغاذ در مقايساه باا
خميركاغذ شاهد شاد ،اماا كااربرد بايش از  2uآنازيگ انادوگلوكاناز ،كااهش
معنیدار ويژگیها یيزيیی و میانيیی كاغذ را نتيجاه دادخ نتاايج باه دسا
آمده از تاثير مقادير ملتلز آنزيگ در سطوح ملتلز پااليش نشان داد كاه در
خميركاغذها پااليش شده ،ایزايش زياد آنزيگ موج حجيگتر شدن كاغذ و
كاهش ويژگیها میانيیی كاغذ شدخ به ور كلی در سطوح ملتلز پاااليش
اعمال شده ،بهترين ويژگیها یيزيیی و میانيیی با مصرف  2uانادوگلوكاناز
بهدس آمدخ
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واژگان کلیدی :خميركاغذ ،OCCآنازيگ انادوگلوكاناز ،پاااليش خميركاغاذ،
ويژگیها یيزيیی ،ويژگیها میانيییخ

بهبود ويژگیها خميرها بازيایتی مطرح شده و كااربرد
آنزيگها اهمي بيشتر يایته اس خ باه اور كاه انجاام
تيمارها آنزيمی می تواناد باا حاذف نرماههاا اليااف و
همچنين بهبود ليدچه ا (یيبريله شدن الياف خميرهاا
كاغذ بازيایتی ،موج بهبود قابلي آبگيار خميركاغاذ،
ایزايش سرع توليد ماشاين كاغاذ و بهباود ويژگایهاا

مقدمه
خميركاغذها بازيایتی به ويژه كاارتنهاا كنگارها
كهنه ( 2 OCCدارا قابلي زهكشای و سارع آبگيار
ضعيز و همچنين مقاوم كگ در مقايساه باا خميركاغاذ
دس اول میباشندخ در اين رابطه ،روشها ملتلدی برا
Old Corrugated Container
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مقاومتی كاغذ به دس آمده شود []2خ در صورتی كه آنزيگ
در شراي بهينه یرآيند استداده شود ،می تواناد در حا
مشیالت مربوط به كاربرد الياف بازيایتی ماثثر واقاع شاود
[]2خ به عنوان مثال تيمار آنزيمی پيش از پاااليش ،ميازان
نيازمند به انرژ ويژه و توليد نرمه را كاهش مایدهاد و
تيمار پس از پااليش قابلي زهكش خميركاغذ بازيابیشاده
را بهبود داده ،در نتيجه موج حرك پذير بهتر ماشين
كاغذ ،مصرف كمتر بلار در بلش خش كن ماشين كاغذ
و كاهش مشیالت مربوط به مواد چسبنده میشودخ آنزيگ-
ها میتوانند پااليش خميركاغذ را باا ماليما بيشاتر و در
عين حال با حدظ ميانگين ول اليااف تاأمين كننادخ لاذا
پااليش آنزيمی به عنوان ي یرآيند جديد میتواند به ور
كام جايگزين پااليش میانيیی شود و اين امار منجار باه
كاهش انرژ مصریی پااليش شاده و در توجياه اقتصااد
واحدها توليد دارا ارزش زياد اس [2و]2خ
نتااايج كاااربرد آناازيگهااا تجااار ملتلااز در ارتقااا
كيدياا الياااف بازيااایتی  OCCنشااان داد كااه همااه
تيمارها آنزيمی به كار گریته شده قادر به بهبود قابليا
زه كشی خميركاغذ بودندخ در بيشتر موارد اين بهباود باا
ای مقاوم كاغذ همراه بودخ به كارگير زنجيرها اتصال
دهنده سلولز 2ایزايش هگزمان قابلي زهكشای و مقاوما
خميركاغذ را نتيجه داد []9خ همچنين تاثير تيمار آنزيمای
و پااليش الياف دس دوم (تيمار اليااف باا آنازيگ سالوالز
تجار به تنهاايی و در تركيا باا مرحلاه پاااليش را بار
بهبود ويژگیها خمير كاغذ بازياایتی بارا تولياد كاغاذ
مقوا نشان داد كه سلوالز قابلي آب گير اليااف بازياایتی
را به ور مثثر بهبود میبلشد ،اما اين بهباود هماراه باا
اثرگذار جد بر مقاوما خميركاغاذ باوده اسا خ ايان
اثرگذار به عم آنزيگ بر رو سطح اليااف ،پوسا كنای
خارجی ليدچاههاا (یيبريا هاا سالولز آبدوسا ،
هيدروليز نرمهها و تغيير ويژگی ها سطحی الياف نساب
داده شده اس []4خ
نتايج بررسی تاثير دو نوع آنزيگ تجار Pergalase A40
(مللوط آنزيگ سلوالز و همیسلوالز به دس آمده از قاار
 Trichoderm reeseiو همچناااين Indiage Super L
(اناادوگلوكاناز خااال  IIIباار درجااهروان ای خميركاغااذ و
ويژگیها میانيیی كاغذها بازيایتی نشان داد كه آنزيگ
 Indiage Super Lدر بهباود درجاهروانای ماثثرتر اسا خ
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همچنين شاخ پارگی بر اثر تيمار آنزيمی با هار دو ناوع
آنزيگ كاهش يایته در حالی كه ندوذپذير هاوا و مقاوما
كششاای و تركياادگی كاغااذ بهبااود يایتنااد []9خ نتااايج
بررسی هاا آزمايشاگاهی مرباوط باه كااربرد آنازيگهاا
همایساالوالز تجااار در مللااوط خميركاغااذ پهاان باار
رنگبر شده صنعتی شام آكاسيا و مللاوط پهانبار
گرمسير نشان داد كه تيمار آنزيمی موج صریه جاويی
در مصرف انارژ ( 6-90درصاد و بهباود درجاهروانای و
ويژگیها مقاومتی خميركاغذ میشود []6خ
بررسی به عم آمده در مورد كاربرد آنزيگها سالوالز
و زايالناز برا بهباود قابليا زهكاش خميركاغاذ APMP
گونه صنوبر نشان داد كه سلوالز و زايالناز میتوانند به ور
مثثر موج بهبود قابلي زهكش و ويژگایهاا مقااومتی
خميركاغذ شوندخ مقدار نرمهها خميركاغذ پاس از تيماار
آنزيمی كاهش يایتاه ،مقادار اليااف بلناد باه اور نسابی
ایاازايش و زباار الياااف نيااز ایاازايش يایاا  ،در نتيجااه
ويژگیها یيزيیی كاغذ توليد بهباود يایتنادخ باه اور
كلی كارآمد تيمار آنزيمی سلوالز بهتار از زايالناار دياده
شدخ شراي بهينه تيمار سلوالز مصاریی  ،0/9 IU/gدرصاد
خشیی  ،pH=4/9 ، %2دما  ،49°Cزمان واكنش 60دقيقه
و شااراي بهينااه تيمااار زايالناااز شااام مصاارف ،2/9IU/g
درصد خشیی  ،pH=7 ،%0/9دما  49 °C :و زمان واكانش
 90دقيقه به دس آمد []7خ
نتايج تاثير مللوط آنزيگ سلوالز و همیسلوالز بر الياف
خميركاغذ  ، OCCالينار كرایا و درصاد كمای از كاغاذ
ادار سااديد نشااان داد كااه پ ايش تيمااار آنزيم ای الي ااف
بازيایتی درجاه روانای اولياه خميركاغاذ را بادون كااهش
مقاوم كششی ایزايش می دهدخ در بيشتر آزماايشهاا
انجام شده با تيمارها تركيبی (آنزيگ  +پااليش  ،شااخ
مقاوم كششی بيشتر ،بهبود معنایدار قابليا زهیاش و
حداق مصرف انرژ ويژه پااليش در مقايسه با خميركاغذ
2
شاهد ديده شد []8خ
ارزيابیها انجاام شاده در ماورد تااثير دو ناوع آنازيگ
تجااااار ®( Celluclast 1.5 Lمللااااوط ساااالوالز و
®( Viscozyme Lمللااوط آناازيگهااا تجزيااه كننااده
كربوهيدرات 2بر ويژگیهاا مقااومتی خميركاغاذ كرایا
Cellulose-binding domains
Carbohydrolases
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رنگبر شده گونه اكاليپتوس گلوبولوس با مصارف مقاادير
ملتلز آنزيگ و زماانهاا ملتلاز واكانش نشاان داد كاه
تيمار آنزيمی ويژگیها مقاومتی خميركاغذ را تحا تااثير
قرار نداده و كمی ایزايش اتصال درونی الياف ديده شاد []3خ
با توجه به اهمي روزایزون آنزيگهاا در بهباود ويژگایهاا
كاغذساز  ،در اين پژوهش تاثير مصرف آنازيگ انادوگلوكاناز
در سطوح ملتلز و همچنين زماانهاا ملتلاز واكانش
ارزيابی شده و با ويژگیها یيزيیی و مقااومتی خميركاغاذ
شاهد (خميركاغذ تيمار نشده با آنزيگ مقايسه شدندخ

مواد و روشها
تهیه ماده اولیه و خمیرسازی مجدد
كارتنها كنگرها كهنه بازيایتی (كارتنها بساته-
بند قهوها یرآوردهها چیتاوز از یروشاگاههاا ماواد
غذايی جمع آور شده و باه دانشاگاه علاوم كشااورز و
منابع بيعی گرگان منتق شدندخ كاارتنهاا كنگارها
كهنه تهياه شاده پاس از خيسااندن در آب باه مادت 24
ساع  ،در دستگاه پراكندهساز به مدت  9دقيقاه باا تعاداد
دور 2690و درصااد خشاایی  9درصااد دیيبااره شاادندخ
خميركاغذ به دس آمده پس از آبگير بر رو غربال باا
مش  ،200با آنزيگ در شراي موردنظر در درون كيسهها
پالستيیی در حمام آب گرم تيمار شدندخ
تیمار آنزیمی اندوگلوکاناز
تيمارها آنزيمی خميركاغاذ  OCCباا آنازيگ سالوالز
تجار (از نوع اندوگلوكاناز انجام شدخ اين آنزيگ از شرك
 Novozymesتهيه شده و ميیروارگانيسگ توليد كنناده آن
از قار  Trichoderma reeseiو با یعاليا 700EGU/mg
بوده اسا خ هماه پايش تيمارهاا آنزيمای در ساطوح
ملتلز  2u ،2uو ( 9uبرپايه وزن خشا خميركاغاذ در
شراي درصد خشیی  9درصد و محدوده  pH=9در مادت
زمان  2ساع به خميركاغذ ایزوده شدخ الزم باه ياادآور
اس كه شاخ  uواحد بين المللی برا ارزياابی یعاليا
آناازيگ بااوده و  2uمعااادل مقاادار آناازيگ موردنياااز باارا
آزادساز ي ميیرومول قند احيا شده در زمان  2دقيقاه
در شراي مشل اس (برپايه استاندارد IUPACخ تنظيگ
 pHخميركاغذ پايش از ایازودن آنازيگ باا محلاول اسايد
سولدوري يا محلول ساود ساوزآور انجاام شادخ در پاياان
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تيمارها آنزيمی ،از پروكسيد هيدروژن (باه ميازان 0/09
درصد وزن خش خميركاغذ باه مادت زماان 20دقيقاه
باارا غيریعااال نمااودن آناازيگ باااقیمانااده در خميركاغااذ
استداده شدخ تاثير مقاادير ملتلاز آنازيگ انادوگلوكاناز بار
ويژگیها یيزيیای و میاانيیی خميركاغاذ OCCارزياابی
شدخ
پاالیش خمیرهای کاغذ تیمار شده با آنزیم
خميركاغذ شاهد و خميركاغذها تيمارشده باا آنازيگ
(زمانها ملتلاز تيماار آنزيمای باا دساتگاه پااليشاگر
آزمايشاااگاهی  PFI millدر ساااطوح ملتلاااز (تعاااداد
دورها  2000،2000و 9000بق استانداردT 247 om-
 85آئين نامه تااپی 2پاااليش شادند تاا تااثير پاااليش در
سطوح ملتلز تيمار آنزيمی ارزيابی شودخ
اندازهگیری ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی کاغذ
دست ساز
كاغااذها دساا ساااز اسااتاندارد  60گرماای بااق
آييننامه  TAPPI T 205 sp-02ساخته شاده و وزن پاياه
آنهاا باا آياين ناماه  TAPPI T 410 om-02انادازه گيار
شدندخ ويژگیها یيزيیی كاغذ شام ضلام و مقاوما
بق آيينناماههاا T 411
به عبور هوا كاغذ به ترتي
 TAPPI om-05و TAPPI T 536 om-02اناادازهگي ار
شدندخ همچنين حجگ ويژه كاغذها نياز باق روابا باين
ضاالام و وزن پاي اه كاغااذ محاساابه شاادخ ويژگ ایهااا
میانيیی كاغذ شام مقاوم كششی ،مقاوم به تركيادن
و مقاوم به پاره شدن كاغذ به ترتي بق آييننامههاا
 T 403 om-02، T 404 cm-92و  T 414 om-04آييننامه
تاپی اندازه گير شدندخ

تجزیه و تحلیل آماری
به منظور مقايسه دادهها به دس آمده از اندازهگير
ويژگیها یيزيیی و میانيیی در سطوح ملتلاز مصارف
آنزيگ و زمان تيمار از رح كاامالا تصاادیی اساتداده شادخ
آزمون تجزيه واريانس دادهها به روش  ANOVAباهكما
نرم ایزار آمار  SPSSانجام شده و مقايسه ميانگينها آنها
به كم آزمون دانین در سطح اعتماد  %39صورت گری خ
TAPPI

1
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میباشد (شی  2خ

نتایج و بحث
تاثیر دور پاالیش بر ویژگیهای فیزیکی کاغذ
نتايج بهدسا آماده از تااثير ایازايش دور پاااليش تاا
 9000دور بر حجگ ويژه كاغذها ساخته شاده نشاان داد
كه در مقايسه باا خميركاغاذ شااهد ،ساطوح ملتلاز دور
پااليش تاثير معنیدار را بر مقادير حجگ وياژه در ساطح
اعتماد %39نشاان داده اسا خ برپاياه آزماون دانیان ايان
مقادير در  9گروه قرار گریته و تنها بين مقادير حجگ ويژه
در تيمارها شاام  2000و  9000دور پاااليش اخاتالف
معنیدار آمار در سطح اعتماد  %39وجود نداردخ مقايساه
ميانگينها نشان مایدهاد كاه تيمارهاا شااهد و تيماار
شام  9000دور ،باه ترتيا بيشاترين و كمتارين مقادار
حجگ ويژه را دارند (شی  2خ

شکل -2تغییرات حجم ویژه خمیرکاغذ پاالیش نشده در
مقادیر مختلف آنزیم

تاثیر مقدار آنزیم در سطوح مختلف پااالیش بار
حجم ویژه کاغذ
همان ور كه در شی  9مشل میباشد ،با ایازايش
ميزان پااليش ،تاثير ایزايش مقدار آنزيگ در ایزايش حجاگ
ويژه بيشتر به چشگ میخوردخ ایازايش حجاگ وياژه موياد
كاهش سطح پيوند شبیه الياف و توليد كاغاذ حجايگتار و
متللل تر میباشدخ با ایزايش پااليش ،ایزايش توليد نرمه،
ایزايش ليدچاها شادن (یيبريالسايون اليااف و كااهش
ميانگين ول الياف رخ می دهد كه برخی موج بهباود و
برخی موج كاهش مقاوم ها میشوند []20خ

شکل -1تغییرات حجم ویژه خمیرکاغذ پاالیش نشده در
دورهای مختلف پاالیش

با توجه به شی  ،2حجگ ويژه كاغذها دسا سااز باا
ایاازايش درجااه پااااليش كاااهش يایتااه اساا خ پااااليش
خميركاغذ به مقدار زياد ساطح اليااف را ایازايش داده و
موج قرار گریتن بيشتر الياف بار رو يیاديگر در نقااط
تماس و ايجاد ساختار با پيونادها بيشاتر و در نهايا
كاهش حجگ ويژه كاغذ میشودخ
تاثیر مقدار آنزیم بر حجم ویژه کاغذ
تجزيه واريانس حجگ ويژه كاغذها دسا سااز نشاان
میدهد كه تاثير مقدار آنزيگ بر حجگ ويژه معنیدار نيس خ
برپايه آزمون دانین مقادير حجگ ويژه در يا گاروه قارار
گریتندخ بيشترين مقدار حجگ ويژه مرباوط باه خميركاغاذ
شااهد و كمتارين آن مربااوط باه تيمااار شاام  2uآناازيگ

شکل -3تغییرات حجم ویژه خمیرکاغذ پاالیش نشده در
سطوح مختلف پاالیش و مقدار آنزیم

تاثیر دور پاالیش بر مقاومت به عبور هوای کاغذ
شواهد بهدس آمده از ارزيابی تااثير ساطوح ملتلاز
دور پااليش بر مقاوم به عبور هوا كاغاذها نشاان داد كاه
اين مقادير در سطح اعتماد  %39اختالف معنیدار دارندخ
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آزمون دانین مقادير مقاوم باه عباور هاوا را در  4گاروه
جداگانه قرار داده به اور كاه تيماار شاام  9000دور
پااليش دارا بيشترين مقدار مقاوم به عبور هوا میباشد
در حالی كه خميركاغذ شاهد كمترين مقادار مقاوما باه
عبور هوا را دارد (شی  4خ
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نتايج مقايسه ميانگينها نشان میدهد كاه باا ایازايش
مقدار آنزيگ ،مقاوم به عبور هوا كاغاذها در مقايساه باا
خميركاغذ شااهد ،در آغااز روناد ایزايشای و پاس از آن
كاهشی را به شی جزئی داشته اسا (شای  9خ باه نظار
میرسد تيمار آنزيمی بهواسطه هيدروليز گزينشی نرمههاا
و ريزه الياف موجود در خميركاغذ بازياایتی ،ميازان اليااف
بلند و ميانگين ول الياف را به ور نسبی ایزايش میدهدخ
الياف بلند برا مقاوم كاغاذ مناسا باوده و در قابليا
انعطافپاذير  ،نيارو اتصاال و مقاوما ساطحی كاغاذ
تاثيرگذار اس []7خ
تاثیر مقدار آنزیم در سطوح مختلف پااالیش بار
مقاومت به عبور هوای کاغذ

شکل -4تغییرات مقاومت به عبور هوای خمیرکاغذ پاالیش
نشده در دورهای مختلف پاالیش

تاثیر مقدار آنزیم بر مقاومت به عبور هوای کاغذ
نتايج بهدس آمده از آزماون تجزياه وارياانس مقاادير
مقاوم به عبور هوا نشان داد كاه ايان مقاادير در ساطح
اعتماد  %39اختالف معنیدار دارندخ مقادير مقاوما باه
عبور هوا باق آزماون دانیان در  2گاروه جداگاناه قارار
گریتهاندخ به ور كه با ایزايش آنزيگ در سطح  2uشااهد
ایزايش مقاوم به عبور هوا و با ایازايش مقادار آنازيگ در
سطوح  2uو  9uشاهد كاهش معنیدار اين مشلصه دياده
شد (شی  9خ

نتايج بهدس آمده از تغييرات مقاوم به عباور هاوا
خميركاغذ در سطوح ملتلز پااليش و مقدار آنزيگ نشاان
میدهد كه در خمير كاغذ پااليش نشده و حتی خميرها
با پااليش ماليگ ( 2000دور پااليش ایزودن آنزيگ موجا
بهبود نسبی مقاوم به عبور هوا گردياده كاه دليا آن را
میتوان به هيدروليز انتلابی نرماههاا و توساعه ليدچاه ا
ابتدايی الياف نسب داد (شی  6خ اماا در ساطوح پاااليش
بيشتر ( 2000و 9000دور پااليش با ایازايش تانشهاا
میانيیی در حين پااليش ،سااختار اليااف بيشاتر متااثر از
عملیرد آنزيگ شده و تيمار آنزيمی جا خود را به تلري
ساختار الياف باهواساطه عملیارد آنازيگ داده و در نهايا
موج ای شبیه پيوند الياف در ساختار كاغذ میشاودخ
نتايج یوق با نتايج بهدس آمده توس  Dienesو همیاران
( 2004و  Gilو همیاران ( 2003هملوانی دارد [9و]3خ

شکل -5تغییرات مقاومت به عبور هوای خمیرکاغذ پاالیش

شکل -6تغییرات مقاومت به عبور هوای خمیرکاغذ پاالیش

نشده در مقادیر مختلف آنزیم

نشده در سطوح مختلف پاالیش و مقدار آنزیم
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تاثیر دور پاالیش بر ویژگیهای مکاانیکی کاغاذ
شاخص کشش
نتاايج تجزياه وارياانس شااخ كشااش كاغااذ نشااان
میدهد كه تاثير دور پااليش بر شاخ كشاش در ساطح
اعتماد  %39معنیدار اس خ نتايج بهدس آماده از مقايساه
ميانگين مقادير شاخ كشش كاغذ با آزمون دانین نشان
داد كه اين مقادير در  9گروه جداگانه قرار دارنادخ پاااليش
با  9000دور در مقايسه باا ديگار تيمارهاا انجاام شاده،
شاخ كشش بيشتر را نشان داد (شی  7خ

شی  8نشان میدهد كه خميركاغذها تيماار شاده
با آنزيگ شاخ كشش بيشتر نسب به خميركاغذ شاهد
دارند و اين بيانگر آن اس كاه در بلاش تيماار آنزيمای،
بلش عمده ذرات نرمه خارج شده و ليدچه ا شدن جزئی
الياف رخ داده اس خ در مقاوم باه كشاش هاگ مقاوما
اتصال بين الياف و خود الياف تح كشش قرار میگيرنادخ
لذا ول بلندتر الياف و اتصال ها قو تار باين اليااف باه
بهبود اين مقاوم كم میكند []22خ البته همان ور كه
در اين شی ديده میشود ،مصرف  2uآنزيگ تااثير مثبتای
بر رو شاخ كشش داشته اس  ،اما در غلظ بيشتر از
 2uاين مقادير به ور معنیدار كاهش يایتندخ دلي ايان
امر احتماالا میتواند ای گرانارو (ويسایوزيته و درجاه
پليمريزاس ايون خميركاغااذ و همچن اين شیس ا زنجي اره
سلولز باشد [2و]22خ
تاثیر مقدار آنزیم در سطوح مختلف پااالیش بار

شکل -7تغییرات شاخص کشش خمیرکاغذ پاالیش نشده در
دورهای مختلف پاالیش

تاثیر مقدار آنزیم بر شاخص کشش کاغذ
تجزيه واريانس مقادير شاخ كشاش باهدسا آماده از
خميرها بازيایتی باا غلظا هاا ملتلاز از آنازيگ سالوالز
نشان داد كه ایزودن مقدار مصرف آنازيگ تااثير معنایدار را
در سطح اعتماد  %39بر شاخ كشاش داردخ آزماون دانیان
مقادير شاخ كشش كاغذها را در  9گروه جداگانه قارار داده
كه در بين تيمارها انجاام شاده ،بيشاترين مقادار شااخ
كشش به مصرف  2uآنزيگ و كمترين مقادار شااخ كشاش
به خميركاغذ شااهد اختصاا داردخ ايان مقاادير باه ترتيا
 26/922و  7/924نيوتن متر بر گرم میباشند (شی  8خ

شکل -8تغییرات شاخص کشش خمیرکاغذ پاالیش نشده در
مقادیر مختلف آنزیم

شاخص کشش کاغذ
شواهد به دس آمده از تاثير ایزودن آنازيگ در ساطوح
ملتلز بر شاخ كشش كاغذ در خميرها كاغذ پااليش
نشده و پااليش شاده در شای  3نشاان داده شاده اسا خ
نتايج بيانگر اين اس كه به كارگير آنازيگ در خميركاغاذ
پااليش نشده در بهبود شااخ كشاش كاغاذ ماوثر باوده
اس خ دلي عمده میتواند به هيدروليز گزينشی نرماههاا و
توسعه ليدچه ا شدن آغازين الياف نسب داده شود اما در
سطوح پااليش بيشتر باا ایازايش تانشهاا میاانيیی در
حين پااليش ،ساختار الياف بيشتر متاثر از عملیارد آنازيگ
شده اس []9خ

شکل -9تغییرات شاخص کشش خمیرکاغذ پاالیش نشده در
سطوح مختلف پاالیش و مقدار آنزیم
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تاثیر دور پاالیش بر شاخص ترکیدگی کاغذ
مقادير شاخ تركيدن باهدسا آماده از خميركاغاذ
 OCCدر سطوح ملتلز پااليش اختالف معنایدار را در
سااطح اعتماااد  %39نشااان دادناادخ آزمااون دانیاان مقااادير
شاخ تركيدگی كاغاذ را در  4گاروه جداگاناه قارار داده
اس خ بيشترين شاخ تركيدگی مربوط باه تيماار شاام
 9000دور پااليش اس كه مقدار آن برابر با  2/220كيلاو
پاسیال متر مربع بر گرم میباشدخ در حاالی كاه كمتارين
شاخ تركيدگی به خميركاغذ شاهد اختصاا دارد كاه
مقدار آن برابر با  0/327كيلو پاسیال متار مرباع بار گارم
اس (شی  20خ
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معنیدار ديده نشده اس (شی  22خ

شکل -11تغییرات شاخص ترکیدگی خمیرکاغذ پاالیش نشده
در مقادیر مختلف آنزیم

تاثیر مقدار آنزیم در سطوح مختلف پااالیش بار
شاخص ترکیدگی کاغذ
تغيي ارات شاااخ تركي ادگی خميركاغااذ در سااطوح
ملتلز پااليش و مقدار آنزيگ در شی  22نشان داده شاده
اس همان ور كاه دياده مایشاود اساتداده از آنازيگ در
خميركاغذ پااليش نشده ،به لحا بهبود شاخ تركيدگی
دارا عملیرد بهتر و موثرتر میباشدخ
شکل -11تغییرات شاخص ترکیدگی خمیرکاغذ پاالیش نشده
در دورهای مختلف پاالیش

همان ور كه در شی  20مشل مای باشاد ،در اثار
پااليش خميركاغذ  ،OCCبهبود قاب توجاه و معنایدار
در شاخ تركيدگيیاغذها صورت گریته اس زيرا سطوح
الياااف در جريااان پااااليش خميركاغااذ  OCCدر نتيجااه
ليدچه ا شدن درونی و بيرونی گسترش میيابدخ با ایزايش
سطح ويژه ك قابا دساترس بارا پيوناديابی ،ميا باه
اتصال ها بالقوه ليدی نيز بيشتر شاده و در نهايا باعا
بهبود اين ويژگی مقاومتی كاغذ دس ساز میشود []4خ
تاثیر مقدار آنزیم بر شاخص ترکیدگی کاغذ
تاثير مقادير ملتلز آنزيگ بر شاخ تركيدگی توسا
آزمون تجزيه واريانس بررسی شدخ نتايج نشان داد كه باين
مقااادير بااهدس ا آمااده در سااطح اعتماااد  %39اخااتالف
معنیدار وجود داردخ برپايه آزمون دانین ايان مقاادير در
 9گروه قرار گریتندخ بين تيمارها  2uو  2uو هاگچناين
تيمارها  2uو  9uبه لحاا شااخ تركيادگی اخاتالف

شکل -12تغییرات شاخص ترکیدگی خمیرکاغذ پاالیش نشده
در سطوح مختلف پاالیش و مقدار آنزیم

تاثیر دور پاالیش بر شاخص پارگی کاغذ
تاثير سطوح ملتلز دور پاااليش بار شااخ پاارگی
خميركاغذ  OCCتوس آزمون تجزيه واريانس بررسی شدخ
نتايج نشان داد كه اختالف معنایدار آماار باين مقاادير
بهدس آمده در سطح اعتمااد  %39وجاود داردخ البتاه باا
ایاازايش دور پااااليش از  2000بااه  2000دور در مقااادير
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شاخ پارگی اختالف معنیدار آمار ديده نشاده اسا خ
آزمون دانین مقادير شاخ پارگی كاغذها ساخته شاده
را در  9گروه جداگاناه قارار داده اسا خ حاداكثر شااخ
پارگی بق آزمون دانین به خميركاغاذ شااهد اختصاا
دارد (شی  29خ

در دوغاب خميركاغذ بيشتر شده و اين موج میشود تاا
آنزيگ به آسانی با الياف تماس داشته و در نتيجه نرمههاا را
به ور مستقيگ هيدروليز كندخ هنگامیكه مصرف آنازيگ از
مقدار مشل خود بيشتر شود ،آنزيگ بلشی از الياف بلند
را نيز تلري میكند []7خ

شکل -13تغییرات شاخص پارگی خمیرکاغذ پاالیش نشده در

شکل -14تغییرات شاخص پارگی خمیرکاغذ پاالیش نشده در

دورهای مختلف پاالیش

مقادیر مختلف آنزیم

ور كه ديده میشود ،پااليش خميركاغذ OCC

همان
در مقايسه با خميركاغذ شاهد منجار باه كااهش شااخ
پارگی كاغذها نهايی شدخ زيرا در جريان پاااليش بار اثار
عما برش ای برآماادگیهااا و شايارها ديس ا پاالينااده،
هميشه تا حدود شیستن و كوتاه شدن اليااف رخ مای-
دهدخ شیسته شدن الياف به ور معمول پدياده نامناسابی
بهشمار میآيد ،چون سب كاهش استحیام الياف به وياژه
مقاوم به پارگی كاغذ میشود [29و]24خ
تاثیر مقدار آنزیم بر شاخص پارگی کاغذ
شواهد بهدس آمده از ارزيابی تااثير مقادار آنازيگ بار
شاخ پارگی كاغاذها سااخته شاده نشاان داد كاه در
مقايسه با خمير شاهد ،ایزودن آنزيگ تاثير معنیدار را در
سطح اعتماد  %39در شاخ پاارگی ايجااد كارده اسا خ
به ور كلی خميركاغاذها تيماار شاده باا آنازيگ مقادار
شاخ پارگی بيشتر را در مقايسه با خميركاغاذ شااهد
نشان دادندخ نتايج به دس آمده از مقايسه ميانگين مقاادير
شاخ پارگی با آزمون دانین نشان داد كه اين مقادير در
 9گروه جداگانه قرار دارندخ بيشترين مقدار شاخ پاارگی
مربوط به غلظ  2uو كمترين مقادار پاس از خميركاغاذ
شاهد مربوط به خميركاغذها تيماار شاده باا  9uآنازيگ
میباشد (شی  24خ با ایزايش مصرف آنزيگ ،غلظا آنازيگ

تاثیر مقدار آنزیم در سطوح مختلف پااالیش بار
شاخص پارگی کاغذ
نتااايج بااهدساا آمااده از تغيياارات شاااخ پااارگی
خميركاغذ در سطوح ملتلاز پاااليش و مقادار آنازيگ در
شی  29نشان داده شده اس خ همان اور كاه در بلاش
پيشين گدته شد ،ایزايش ول الياف و بهبود قدرت اتصال
منجر به ایزايش شاخ پارگی خميركاغذ پاااليش نشاده
در مقادير ملتلز آنزيگ شده اس خ اماا باا ایازايش مقادار
آنزيگ در خميركاغذ پاااليش شاده ،شااخ پاارگی روناد
كاهشی داشته اس خ

شکل -15تغییرات شاخص پارگی خمیرکاغذ پاالیش نشده در
سطوح مختلف پاالیش و مقدار آنزیم

مجله صنايع چوب و كاغذ ايران ،سال چهارم ،شماره  ،2پاييز و زمستان 2932

نتیجهگیری
تاثیر دور پاالیش و ساطوح مختلاف آنازیم بار
ویژگیهای فیزیکی خمیرکاغذ
پااليش مهگترين تيمار یيزيیای انجاام شاده بار رو
خميركاغااذ پاايش از كاغذساااز بااوده و از مهااگتاارين
اثرگذار آن بر ويژگیها سااختار كاغاذ مایتاوان باه
بهبود ويژگیها یيزيیی كاغذ اشاره كردخ ندوذپذير هاوا
به عناوان يا شااخ غيار مساتقيگ در تعياين درجاه
پااليش ،مقايسه الياف و نوع و مقدار پركنندهها مایباشادخ
در بيشتر كاغذها ندوذپذير هوا با ويژگایهاا مقااومتی
كاغذ مانناد مقاوما باه كشاش ،تركيادگی و تااخوردگی
رابطه معیوس و با ماتی رابطه مساتقيگ دارد []29خ دليا
عمده اختالف مقاادير مقاوما كاغاذ باه عباور هاوا را در
دورها ملتلز پااليش مایتاوان باه تااثير اصالی عما
پااليش يعنی ليدچها شدن درونی و بيرونی الياف و ايجاد
نرمه نسب دادخ از ریی ،نرمهها توليد شده از پااليش و
بيشتر ليدچهها آزاد شده از سطح الياف ،به دليا ساطح
ويژه بسيار باال در مقايسه با الياف پااليش نشده ،منجار باه
ایزايش پيوند بين الياف كاغاذ و در نتيجاه كااهش حجاگ
ويژه و ایزايش مقاوم به عبور هوا خمير كاغذ بازياایتی
شده اس []26خ استداده از آنازيگ در خميركاغاذ پاااليش
نشده ،در بهبود مقاوم به عبور هوا كاغاذ بسايار ماوثر
بوده و هنگامی كه مصرف آنازيگ از مقادار مشال خاود
بيشتر شود ( 2uو  9uموجا تلريا مقاوما اليااف و
كاهش ويژگای مقااومتی كاغاذ و مقاوما باه عباور هاوا
میشاود []27خ ایازايش مقادار آنازيگ در دورهاا بيشاتر
پااليش موج هيدروليز ليدچهها جدا شده از الياف و در
نهاي ای بيشتر شبیه پيوند ساختار كاغذ شده و حجگ
ويژه بيشتر كاغذ را نتيجه میدهدخ نتاايج ايان تحقياق باا
يایتهها اكسانن و همیاران  ]28[ 2337هملاوانی داردخ
به ور كلی آنازيگ در خميركاغاذ پاااليش نشاده و حتای
خميرها كاغاذ باا پاااليش مالياگ ( 2000دور پاااليش
موج بهبود نسبی مقاوم به عبور هوا شده كه دليا آن
را میتوان به هيدروليز گزينشی نرمهها و توسعه ليدچاه ا
شدن آغازين الياف نسب دادخ اما در سطوح پااليش بيشتر
( 2000و 9000دور پااليش با ایزايش تنشها میانيیی
ضمن پااليش ،ساختار الياف بيشتر متاثر از عملیرد آنازيگ
شده و اين موج ای شابیه پيوناد اليااف در سااختار
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كاغذ میشودخ نتايج یوق با نتايج دينز و همیااران (2004
و گي و همیاران ( 2003هملوانی داردخ
تاثیر دور پاالیش و ساطوح مختلاف آنازیم بار
ویژگیهای مکانیکی خمیرکاغذ
شاخ مقاوم كششی مشلصه ارزيابی مناس تار
برا پيوندها بين الياف بوده و در واقع تركيبای از ديگار
مقاوم ها اس []24خ پاااليش خميركاغاذ  OCCموجا
بهبود قاب توجه شاخ كشش و تركيدگی كاغاذ شاده و
عل اين بهبود به دلي بهبود ليدچاه ا شادن و ظریيا
واكشيدگی الياف در اثر نيروها كششی ،یشار  ،برشای و
خمشی پااليش و ایزايش انعطافپذير اليااف اسا []4خ
در تيمارها آنزيمی ،مصرف  2uآنزيگ تاثير مثب بر رو
شاخ مقاوم كششی و تركيدگی كاغذ داشته اس  ،اماا
در غلظا بيشاتر از  2uايان مقااادير باه اور معنایدار
كاهش يایته و دلي اين امر به احتمال زياد میتواناد ایا
گرانرو و درجه پليمريزاسايون خميركاغاذ و هاگچناين
شیس زنجياره سالولز باشاد []23خ در ساطوح بيشاتر
پااليش با ایزايش تنشهاا میاانيیی در حاين پاااليش،
ساختار الياف بيشتر متااثر از عملیارد آنازيگ شاده اسا خ
چون آنزيگ اندوگلوكاناز به ور تصادیی به مناا ق آماورف
ماده سلولز حمله میكند ،در نتيجه پيوند درونی زنجيره
سلولز را هيدروليز میكناد []9خ بادين ترتيا مقاوما
الياف میتواند آنقدر كگ باشد كه موج شود آنها مقاوم
به یشاار 2و نيروهاا برشای اعماال شاده باين صادحات
پااليشگر نباشند و اين امر منجر به شیس بيشتر اليااف و
در نهاي كاهش كشش كاغذ مایشاود [20و]22خ شاواهد
یوق با نتايج بهدس آمده توس  Palaو همیاران (2002
و  Oksanenو همیاران ( 2337هملوانی دارد [ 4و ]20خخ
مقاوم به تركيدن متناس اس با متوس ول الياف به
توان ي []22خ به همين دلي خميركاغذ تيماار شاده باا
 2uآنزيگ دارا بيشترين شاخ تركيادگی اسا اماا باا
ایزايش مصرف آنزيگ از  2uبه  9uبه دلي تلري مقاوم
الياف و كگ شدن قابلي برقرار اتصال باين اليااف [،]22
شاخ تركيدگی كاهش يای خ با ایزايش ميازان پاااليش،
تاثير ایزايش مقدار آنازيگ در ایا ايان ويژگای مقااومتی
بيشتر به چشگ میخوردخ اين نتيجه پيشنهاد میكناد كاه
Compression
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ایا شاااخ تركيادگی كاغااذ دسا ساااز بااا تيمارهااا
اندوگلوكاناز بيشتر به دلي هيدروليز یيبري ها جدا شده
از الياف و نيز كاهش مقاوما ذاتای اليااف اسا [،3-20
]22خ نتايج ايان تحقياق باا يایتاههاا  Clarcو همیااران
( 2337و  Oksanenو همیاااران ( 2337هملااوانی دارد
[20و]22خ
خميركاغذها تيمار شاده باا آنازيگ شااخ پاارگی
بيشتر را در مقايسه با خميركاغذ شاهد دارندخ عل ايان
امر آن اس كه آنزيگها سلوالز ترجيحاا باه نرماههاا كاه
سطح ويژه بيشتر دارند ،حمله میكننادخ در نتيجاه ايان
وضعي الياف بلند را از شراي هيدروليز شاديد محایظا
میكند []29خ لاذا خميركاغاذها تيماار شاده باه دليا
داشتن درصد الياف بلناد بيشاتر و اليااف قاو تار (دارا
قدرت اتصال بيشاتر  ،شااخ پاارگی بيشاتر را نشاان
میدهند ،ور كه خميركاغاذ تيماار شاده باا  2uآنازيگ
بيشترين شاخ مقاومتی را به خود اختصا داده اسا خ
اما ایزايش مقدار آنزيگ و تلري سااختار سالولز در جادار
الياف باع ضاعيز شادن تا تا اليااف و ایا شاديد

ارزيابی تأثير پااليش آنزيمی اندوگلوكاناز بر ويژگیها یيزيییخخخ

ويسیوزيته و درجاه پليمريزاسايون خميركاغاذ مایشاود
[23و]22خ در نتيجه كوتاه شادن اليااف بيشاتر رخ داده و
شاخ پارگی كاهش میيابدخ اين امار منجار باه كااهش
متوس ول الياف و در نهاي كاهش ويژگایهاا كاغاذ
میشودخ كاهش ول الياف به شدت باا ایا ويژگایهاا
مقاومتی كاغذها دس سااز سااخته شاده مارتب اسا
[]22خ نتايج یوق با نتايج بهدسا آماده توسا  Dienesو
همیاااران ( 2004و  Wuو همیاااران ( 2020هملااوانی
دارد [ 9و ]7خ مهگترين مسئله ديده شاده در ايان آزماون
مقايسه ،عدم ای شاخ پارگی خميركاغذ تيمار شده باا
آنزيگ در مقايسه باا خميركاغاذ پاااليش شاده در ساطوح
ملتلز اس كاه هار دو یرآيناد هادف واحاد را دنباال
میكنندخ چرا كه با ایزايش سطح پاااليش در كناار بهباود
مقاوم ها معماول ،شااخ پاارگی باه شادت كااهش
میيابد ،اما با تنظيگ مقادار بهيناه و زماان مناسا تيماار
آنزيمی ،همه مقاوم ها به ويژه شاخ پارگی نيز بهبود
میيابد و اين دستاورد بسيار مهمی به شمار میآيدخ
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Evaluation of the Effect of Endoglucanase Refining on the Physical and
Mechanical Properties of Paper Made from OCC Pulp

Abstract
In this study, the effect of enzymatic refining with
endoglucanase was investigated on the physical and
mechanical properties of OCC pulp. Collected OCC pulps
were pre-treated with different endoglucanse dosages (1u, 2u
and 3u on o.d. pulp) under constant conditions and then
refined at different levels. The effect of different enzyme
dosages and refining levels were evaluated separately on the
paper physical and mechanical of properties, as compared to
control pulp (non treated pulp with enzyme). In unrefined
pulps, the results have shown that adding enzyme up to 1u
caused to improve the physical and mechanical properties as
significant (confidence level of 95%), compared to control
pulp. However using more than 1u endoglucanase resulted in
a significant decrease in both physical and mechanical
properties. Achieved results from the effect of different
enzyme dosages and refining levels showed that in refined
pulps, increase of enzyme level caused to produce a bulky
paper and decrease of mechanical properties. In general, the
best physical and mechanical properties were obtained using
1u endoglucanase at different refining levels applied.
Key words: OCC pulp, Endoglucanase enzyme, Pulp refining,
Physical properties, Mechanical properties
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