
 

 

 (SEM)لیگنوسلولسی فرآوری شده به کمک میکروسکوپ الکترونی   ارزیابی مورفولوشی ساختاری پسماندهای

 2، هحوذ جَاد ضویزی*1عجبط رجبئی راد

 (Abas.raja6720@gmail.com:ًَیغٌذُ هغئَل)*داًؾجَی داًؾگبُ راهیي اَّاس   -1

 ؽیزاساعتبد داًؾگبُ  -2
 چکیذُ 

پذیزی آًْب در ًؾخَارکٌٌذگبى کِ ًبؽی اس تغییزاتی در ثبفت ٍ  فزآٍری پغوبًذّبی کؾبٍرسی، گبهی هْن ثزای افشایؼ گَارػ

ّبی هیکزٍعکَة  ّذف ایي پضٍّؼ ثزرعی اهکبى اعتفبدُ اس عکظ. عطح پغوبًذ اعت، هبًٌذ ایجبد حفزُ ٍ کبّؼ لیگٌیي اعت

 18گزم ثزگ خؾک خزهب ثب  60ثِ ایي هٌظَر، . پذیزی پغوبًذ ثزگ خزهب اعت یی افشایؼ گَارػثزای پیؾگَ( SEM)1الکتزًٍی

دقیقِ در یک راکتَر فزآٍری  240ٍ  160، 80سهبى  3ثبر ٍ  7درجِ،  فؾبر اکغیضى  100لیتز آة، دهبی ثبثت  هیلی 600گزم آّک، 

اس تکٌیک تَلیذ گبس اعتفبدُ ؽذ ٍ (4تیوبر)بهبًذُ  ٍ ثزگ خبم عپظ  ثزای ارسیبثی گَارػ پذیزی تفبلِ ثِ ج. کٌٌذُ، فزاٍری ؽذ

پذیزی ٍ کبّؼ هعٌی  داری درگَارػ افشایؼ سهبى فزاٍری هَجت افشایؼ هعٌی. تْیِ ؽذ SEMّبی،  تیوبر عکظ 4عپظ اس ّز 

ثِ طَری کِ ثزگ . ّوزاُ ثَدّب در ثبفت ًوًَِ  پذیزی، ثب افشایؼ تعذاد ٍ اًذاسُ حفزُ افشایؼ گَارػ. داری در غلظت لیگٌیي ؽذ

ّبی درؽت  ثب اًذاسُ  دقیقِ، عطحی پز اس حفزُ 240ؽذُ ثزای خبم عطحی صبف ٍ ثذٍى حفزُ داؽت ٍلی ثزگ خزهبی فزآٍری

پذیزی پغوبًذّبی  تَاًذ اثشارارسؽوٌذی ثزای پیؾگَیی افشایؼ گَارػ ّب ًؾبى داد کِ هیکزٍعکَة الکتزٍى هی یبفتِ. داؽت

 .ؽذُ، ثبؽذ کؾبٍرسی فزآٍری

 پذیزی، هیکزٍعکَة الکتزًٍی ثزگ خؾک خزهب، آّک، گَارػ :ٍاصُ ّبی کلیذی
 

 هقذهِ

پذیزی پغوبًذّبی کؾبٍرسی، ًیبس ثِ ًَعی فزآٍری دارد کِ ثبیذ ثتَاًذ ثیؾتزیي هقذار لیگٌیي را  در ثغیبری هَارد، افشایؼ گَارػ

حذف کٌذ ٍ اس عَیی،  عجت افشایؼ خلل ٍ فزج در ثبفت عللَلشی پغلوبًذُ ؽلَد کلِ اس ایلي راُ، جبیگلبُ هٌبعلت پیًَلذ ثلزا          

تغییزات عِ ثعذی ٍ ثبفت (. 2009ٌّذریغک ٍ سیوبى، )ِ عجت افشایؼ تجشیِ ایي پغوبًذّب ؽَد یبثذ ک ّب افشایؼ  هیکزٍارگبًیغن

آیلذ  کلِ دارای قلذرت     ثزرعی کزد کِ در آى، تصبٍیزی اس علطح ًوًَلِ ثلِ دعلت هلی      SEMدرًٍی ًوًَِ را هی تَاى ثب رٍػ 

کین ٍ للی،  )ّبی جبهذ اعت لیش عبختوبًی ًوًَِّبی آًبتزیي رٍػهیکزٍعکَح الکتزًٍی اس هْن. آًگغتزٍم اعت 200جذاعبسی 

کٌٌلذ ٍ ثلذیي   ثعذی ایجبد هی 3ّبی ثبًَیِ اًتؾبر یبفتِ اس عطح ًوًَِ تصَیز در ایي ًَع هیکزٍعکَح الکتزًٍی، الکتزٍى(. 2005

عبختبر ثزگ ّذف ایي پضٍّؼ ثزرعی ّوجغتگی ثیي افشایؼ خلل ٍ فزج . تَاى تغییز در عبختبر عطح را هؾخص کزدتزتیت هی

 .پذیزی ثَد خؾک خزهبی فزآٍری ؽذُ ثب افشایؼ گَارػ
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Scanning Electron Microscopy

 
 



 

 

 ّب  هَاد ٍ رٍػ

تیوبرثب ؽزایط سیز ثِ راکتلَر دٍ جلذارُ فلزآٍری     4گزم آّک در  30لیتز آة ٍ  هیلی 600گزم  ثزگ خؾک خزهب ثب  60ًشدیک ثِ 

درجلِ،   100دهلبی  : 2دقیقلِ   80ثبر ٍ سهبى  7درجِ، فؾبر اکغیضى  100دهبی : 1تیوبر. اًتقبل دادُ ؽذ 74432کٌٌذُ ثب ؽوبرُ ثجت 

پلظ  . ثزگ خبم ثذٍى فزاٍری: 4دقیقِ  240ثبر ٍ سهبى  7درجِ، فؾبر اکغیضى  100دهبی : 3دقیقِ  160ثبر ٍ سهبى  7فؾبر اکغیضى 

ّب صبف ؽذًذ ٍ تفبلِ رٍی ظلزف فلَیلی ٍ در آٍى    رعبًذُ ؽذ، ًوًَِ 7ٍرعَة کلغین ثِ  CO2ثب دهیذى  pHاس اتوبم فزآٍری 

ثلزای  (. 1988گلبط،   هٌلک ٍاعلتبیي  )یذ گبس اعتفبدُ ؽلذ  پذیزی، رٍػ تَل ثزای ارسیبثی گَارػ. گزاد خؾک ؽذ درجِ عبًتی 45

ّب را ثب گبس آرگَى  ثعذی اس عبختبر ًوًَِ، هیکزٍعکَة الکتزًٍی ثِ کبر ثزدُ ؽذ، کِ ثزای ایي هٌظَر اثتذا ًوًَِ 3تصَیز ثزداری 

 SEMّلبی  ّب تبثیذُ ٍ عکظ ًَِای اس الکتزٍى ثِ ًو دّی طال کزدین در هزحلِ ثعذ در دعتگبُ ثبریکٍِ در دعتگبُ کَتیٌگ پَؽؼ

-هیلی 12تب  8ثزاثز، فبصلِ پزٍة دٍرثیي تب ًوًَِ ثیي  1000تب  300ًوبیی ٍ فزآٍری ؽذُ ثب ثشرگ( کٌتزل)فزآٍری ًؾذُ  اس ًوًَِ

 .گزفتِ ؽذًذ( آؽکبرکٌٌذُ الکتزٍى ثبًَیِ)کیلَ ٍلت ٍ ثب تکٌیک الکتزٍى ثبًَیِ  20هتز، ٍلتبص ؽتبثی

 

 نتایج و بحث

پذیزی ثزگ خؾک خزهب ٍ حجن گبس تَلیذی ٍ ّوشهبى کلبّؼ   داری در گَارػ ، ثب افشایؼ سهبى فزآٍری، افشایؼ هعٌی1جذٍل  

پلذیزی   افشایؼ گَارػ. پذیزی اعت کِ ایي خَد یکی اس عَاهل افشایؼ گَارػ (>05/0P)داری در درصذ لیگٌیي ایجبد ؽذ  هعٌی

علَلش دارد  کبّؼ لیگٌیي، کبّؼ ؽبخص کزیغتبلیٌیتی ٍ کبّؼ گزٍّبی اعتیل ّویپغوبًذّبی لیگٌَعلَلشی ٍاثغتگی سیبدی ثِ 

، علت آى ایجبد حفزُ در ثبفت ٍ ؽکغتگی علَلش اعت کِ عجت آثگیزی ٍ کلٌی عبسی هیکزٍثلی آًْلب   (2010ثبیٌَد ٍ ّوکبراى، ) 

ی ثلبییی ثلیي افلشایؼ اًلذاسُ ٍ ؽلوبر      ّبی هیکزٍعکَة الکتزًٍی ّوجغلتگ  عکظ(. 2010ثبلغب ٍ ّوکبراى، )ؽَد  در ؽکوجِ هی

عطح صبف ٍ ثذٍى حفزُ داؽت اهب ( 4ًگبرُ )ثزگ خزهبی ثذٍى فزآٍری. پذیزی ًؾبى داد ّبی ایجبد ؽذُ ٍ افشایؼ گَارػ حفزُ

سُ در ثیؾلتزیي تعلذاد ٍ اًلذا   ( 3ًگبرُ ) دقیقِ 240ّب افشایؼ یبفت ثِ طَری کِ پظ اس  ثب افشایؼ سهبى فزآٍری ؽوبر ٍاًذاسُ حفزُ

تَاى ًتیجِ گزفت کِ اعتفبدُ اس هیکزٍعلکَة الکتزًٍلی، اثلشاری ارسؽلوٌذ جْلت ثلزآٍرد غیلز         در هجوَع هی. ّب دیذُ ؽذ حفزُ

 .پذیزی پغوبًذّبی لیگٌَعلَلشی فزآٍری ؽذُ، اعت هغتقین افشایؼ گَارػ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.ثز حغت یک گزم هبدُ خؾک) ّبی گبس ٍ درصذ لیگٌیي اثز فزآٍری ثز فزاعٌجِ: 1جذٍل 

 ّبی گبس فزآعٌجِ   

   تیوبر
B IVOMD24 

(%) 
 (%)لیگٌیي

1   c20/68 60/48 C 9/10 b
 

2   7/96 b 20/59 b 8/4 c
 

3   a39/132 2/69 a 7/3 d
 

4   27.56d
 20/23 d 13/14 a

 

SEM   33/2 84/1 23/0 



 

 

 

b : حجن تَلیذ گبس اس ثخؼ ًبهحلَل؛IVOMD24 : عبعت 24پظ اس گَارػ پذیزی آسهبیؾگبّی هبدُ آلی 

 (.>05/0P)داری دارًذ  در ّز عتَى اعذاد دارای حزٍف غیز هؾبثِ اس ًظز آهبری اختالف هعٌی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ثزگ ( 3دقیقِ،  80گزاد ثِ هذت درجِ عبًتی 100دهبی ثزگ فزآٍری ؽذُ در ( 1: ّبی هیکزٍعکَح الکتزًٍی ًگبرُ عکظ

درجِ عبًتی گزاد ثِ هذت  100ثزگ فزآٍری ؽذُ در دهبی ( 3دقیقِ،  160گزاد ثِ هذت درجِ عبًتی 100فزآٍری ؽذُ در دهبی 

 ثزگ خبم فزآٍری ًؾذُ( 4دقیقِ 240
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