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 چکیده
باا اساتدادا ا     (LCNFs) لیگنوسالولزی  یهاا  لنانوفیبری و (LCNCs) لیگنوسلولزی یها لنانوکریستاتولید  ،پژوهشاین در 

تیماار   بررسای داد   باگاا    (MEA) آماین  اتانولمونو خمیرکاغذ بر قلیایی تیمار پیش عنوان به( CCEسرد ) قلیاییاستخراج 

 و ایی تولیاد کاار  تواناد  مای  سالولزها و همنناین تاورل الیاا      همای سا ی سلولز، اساتخراج   خالصبا  سرد قلیاییاستخراج 

 باا اساتدادا ا    سارد  قلیاایی اساتخراج   نۀتیمار بهی را بهبود بخشد  LCNFsو  LCNCsرفولوژیکی وحرارتی و م های ویژگی

باا   LCNCs تولیاد   گرفتانجال  خمیرکاغذروی  ساعت 1 مان و  گراد سانتیدرجۀ  20دمای  ،درصد 10سدیم  هیدروکسید

 LCNFsولید تو  گراد سانتی ۀ درج 45دمای  ،دقیقه 45ن  ما ،درصد 64سیدسولدوریک با استدادا ا  ا اسیدی هیدرولیزفرایند 

و چهاار  ، دو ماد   باه  ترتیب بهمیکرومتر  200و  100، 50 قطرهایتیغه با ا  سه  با عبور سا  میکروسیالبا استدادا ا  دستگاا 

نانومتر به  91/66را ا   LCNCsانگین قطر ، میسرد قلیاییاستخراج تیمار  ،SEM تصاویربراسا    گرفت انجالساعت دش 

 نشاان داد کاه    XRDگیاری  نتاای  انادا ا   همننین  دادکاهش  35/17به  13/27را ا    LCNFsنانومتر و میانگین قطر 63/34

افازایش   47/83به  68/81ا   را LCNFs بلورینگی و 84/93به  31/87را ا   LCNCs بلورینگی ،سرد قلیاییاستخراج تیمار 

را  نانولیگنوسالولزها  پایداری حرارتی ،سرد قلیاییاستخراج نیز  DTGو   TGAآنالیز گرماسنجی حرارتینتای  براسا   .داد

 سارد  قلیاایی و لیگنین را ا  سطح الیاا  در ارار اساتخراج     سلولزها همیکاهش مقدار  FTIRهمننین نتای    دهد افزایش می

  است و سریع سادا تیمار پیشبا استدادا ا   نانولیگنوسلولزها و اصالح خواص بهبود ۀدهند نشان  در کل نتای  نندک می تأیید

، نانوفیبریال لیگنوسالولزی   (MEA) آماین  مونواتاانول (، باگاا ، خمیرکاغاذ   CCE) سارد  قلیاییاستخراج  کلیدی:هایهواژ

(LCNF ،)نانوکریستال لیگنوسلولزی (LCNC)  


مقدمه

 ،محیطی  یست های هیهای اخیر، افزایش آگا در طول دهه

هاا را باه کااهش     هاا، نهادهاا و دارکت    بسیاری ا  دولات 

ترغیاب کاردا   فسیلی  حاصل ا  منابع های فرآوردامصر  

                                                            
  09125650194نویسنده مسئول، تلفن 

Email: shedjazi@gau.ac.ir 

، فسایلی    دالیل اساسی کااهش وابساتگی باه مناابع    است

، ای گلخانهگا های  ، انتشارردپای کربن مانند هایی موضوع

 ایان  ریناپاذی  تجدیاد و  ، تغییرا  اقلیمای گرمایش جهانی

جاو بارای اساتدادا ا  ماواد     و هموارا جسات   [1]اند  منابع

ماواد   جاایگزینی بارای   عنوان به پذیر تجدیدا  منابع  پایدار

در حاال رداد باودا     ناپذیر تجدیدا  منابع  تولیدددا رای 

mailto:shedjazi@gau.ac.ir
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 پذیر تخریب  یستدلیل  بهنانوسلولز  در حال حاضر  است

 دانسیتۀمله ا  ج العادا فوقو خواص  غیرسمی بودن ،بودن

به ماادۀ   آسان دسترسی و بودن ار ان ،سا گاری  یست ،کم

اصاالح دایمیایی و    قابلیات  و تجدیدپذیری ماهیت ،اولیه

 نانو مورد توجه قرار گرفتاه اسات  اندا ۀ  نادی ا  مکانیکی

 نانوسلولز ا  ذرا  سلولز در مقیا  نانومتری تشکیل  [2]

مختلا  باا   فراینادهای  آن را باا   تاوان  مای  ددا است کاه 

دسات   به متداو  لیگنوسلولزی سلولزی و بعااستدادا ا  من

 یهااا لنانوکریسااتا انااد ا  عبااار ساالولز  نااانو انااواع آورد 

و  (2CNFs) یسالولز  یهاا  لینانوفیبر ،(1CNCs) یسلولز

3نانوسلولز باکتریایی )
BNCs )را  هاای متناوعی   ویژگی که

کنون تاا  دهناد   نشاان مای   و روش تولیاد  منشأ با توجه به

و  ی سالولزی هاا  لنانوکریستا تولیددربارۀ بیشتر تحقیقا  

های بادون لیگناین   کاغاذ ا  خمیر ی سالولزی ها لنانوفیبری

وجاود   رساد  مای نظار   به در صورتی که  استگرفته انجال 

د و بار  انجاما  مای جاالبی   به نتای  ماندا باقیاندکی لیگنین 

  خواهاد دادات  مثبتی  تأریر ها ویژگیو  ها مقاومتبرخی 

دیاوارۀ  دسترسای در  سادی بارای    شهای ویژگیلیگنین با 

داامل سادت باودن،     هاا  ویژگی  این کند میسلولی ایجاد 

بودن و مقااول باودن در    ناپذیرنامحلول بودن در آب، ندوذ

نادای ا  اکسیداسایون    های تنشبرابر حمال  میکروبی و 

همننین لیگنین ا  نظر حرارتی پایدارتر ا  سلولز یا   است

بهباود  موجب سلولز آن در نانو دو وجو ستهاسلولز همی

نانوکریسااتال  تولیااد [ 6، 3] دااود ماایپایااداری حرارتاای 

دامل سه بخش اصالی   لیگنوسلولزی منبع یک ا  سلولزی

، جداسااا ی لیگنوساالولزیمااادۀ تیمااار  پاایشاساات  

ساالولزهای نانوتیمار او پساا ی ساالولزیهااا لنانوکریسااتا

داامل   اغلاب یگنوسالولزی  لمادۀ  تیمار پیشهیدرولیزددا  

و تیماااار رنگباااری اسااات  جداساااا ی  قلیااااییتیماااار 

معمول داامل هیادرولیز   طور  بهی سلولزی ها لنانوکریستا

                                                            
1. Cellulose Nano Crystals 
2. Cellulose Nano Fibrils 
3. Bacterial Nano Cellulose 

دیگار داامل هیادرولیز آنزیمای،      های روشاسیدی است  

اکسیداساایون و اسااتدادا ا  مااایع یااونی باارای جداسااا ی 

تیماار سالولزهای    پا    اسات ی سالولزی  هاا  لنانوکریستا

 تولیاد   [3] اسات ددا دامل تصدیه و فراصاو    لیزهیدرو

بعد ا  یاک   مکانیکی آوری عمل دامل نانوفیبریل سلولزی

ا  طریق آسایاب   این پردا ش مکانیکی است که تیمار پیش

 ، ریدااینر، ای، دساتگاا ساونیکاتور   دیسکی، آسیاب گلولاه 

د تا نظم ساختار گیر انجال می سا  میکروسیالیا  هموژنایزر

 های سلولزی تولید کند که ا تخریب و نانوفیبریلسلولزی ر

نسبت ابعااد بسایار    ی سلولزیها لنانوکریستادر مقایسه با 

نانوکریستال  فرایند تولید و بلورینگی متوسط دارند بزرگ 

 سااالولزیلیگنو نانوفیبریااال و (4LCNC) لیگنوسااالولزی

(5LCNF) و  نانوکریساتال سالولزی  ترتیب دابیه تولیاد    به

با ایان تدااو  کاه باا انتخااب       ؛است سلولزی نانوفیبریل

 ،کاماال لیگنااین نکااردن هااای مالیاام و حااذ تیمار پاایش

انجاال   یسالولز لیگنو یال فیبر ناانو و  استخراج نانوکریستال

جدید و بسایار   LCNCs تولید  ها دربارۀ پژوهش  دگیر می

 و همکااران وانگ ها،  پژوهش این در یکی ا   استناچیز 

باطلاه   های رو نامها   تولیدددا LCNCs( عملکرد 2020)

وینیال الکال    پلای در هیادروژل   کننادا  تقویات  عنوان بهرا 

باا   و هیادرولیز اسایدی  باا روش   LCNCs  بررسی کردند

کاه   نشاان داد    نتاای  ددتولید  اسیدسولدوریک استدادا ا 

افاازایش موجااب  LCNCs در افاازایش محتااوای لیگنااین 

کاااهش  الحاا عااین درو  گریاازی آبپایااداری حرارتاای و 

ساای ربرنتااای  همننااین   دااود ماای LCNCsبلااورینگی 

ا   ااساتداد  نشان داد کاه  ددا ساختههیدروژل  های ویژگی

LCNCs افااازایش  سااابب کننااادا تقویااات عناااوان باااه

ویسکواالستیساایته، افاازایش مقاوماات فشاااری و بهبااود   

 انادا   چشام  که دود میپایداری حرارتی هیدروژل حاصل 

برای تولید هیادروژل   LCNCs جدیدی را برای استدادا ا 

                                                            
4. Lignocellulosic nanocrystal 
5. Lignocellulosic nanofibril 
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 و همکااران اوولوناو    [4] کناد  مای ارائاه   یااد  با کاارایی  

هااای  ا  ساااقه LCNFs تهیااۀخااود پااژوهش ( در 2019)

ای را  کمک فراصو  خدی  و آسیاب گلولاه  بهآفتابگردان 

درصاد در   3تاا   1 اسیدساولدوریک ا   آنهابررسی کردند  

 LCNFsتولید  و فراصو  برای ای گلولهترکیب با آسیاب 

 نشاان داد کاه   حرارتای  وتحلیال  تجزیاه   کردناد اساتدادا  

LCNFs  گاراد  ساانتی درجاۀ   251تا  225بین  توانند میها 

درصاد ا  و ن خاود را ا  دسات     5مقاومت کنند و تنهاا  

دافعاۀ  رغام نیاروی اتصاال لیگناین، نانوالیاا        علی  دهند

ر بدون گذ LCNFsنشان دادند  این  یادی الکترواستاتیک 

تصدیه سنتز ددند و مشاخص داد کاه     فرایند پیشا  هیچ 

آنها بهتر ا  نانومواد سالولزی معماولی    یگریز خواص آب

 حالی که خواص حرارتی آنها قابل مقایسه است در ،است

( تولیاد  2017همکااران )  و بیاان  ،دیگار  پژوهشی  در [5]

LCNC  وLCNF   حاااوی مقااداری لیگنااین بااا اسااتدادا ا

و  اسید قابال با یاابی را بررسای کردناد     لیککربوکسی دی

ساالولز را ا  استریدیکاساایون  ،کااه لیگنااین نتیجااه گرفتنااد

داد  هاایی   LCNFو  LCNC و سبب ایجادمحافظت کرد 

و  نانوکریسااتال ساالولزیدر مقایسااه بااا  ترتیااب بااه کااه

کمتر کربوکسیله ددا بود  ،بدون لیگنیننانوفیبریل سلولزی 

، لیگناین نسابت   حال این با  دادتو بنابراین دارژ کمتری 

و ا  نظار حرارتای پایادارتر     تر زگری آب ها کربوهیدرا به 

را بارای کاربردهاای    LCNFو  LCNC نااین محقق  است

  [6]پیشنهاد کردند  یکامپو یت

 عنااوان بااه (1CCE) ساارد قلیاااییاسااتخراج  در  مینااۀ

تااا کنااون  LCNFو  LCNCتولیااد  کمکاای تیمااار پاایش

باا   سارد  قلیاایی است  استخراج صور  نگرفته  پژوهشی

و همنناین   هاسالولز  همیسلولز و استخراج  سا ی خالص

حرارتاای و  هااای ویژگاای وسااهولت تولیااد تااورل الیااا  

 قلیاایی استخراج بخشد   میبهبود  را LCNCرفولوژیکی وم

باا خاروج لیگناین و     تواناد  مای نیز  سا  میکروسیالقبل ا  

                                                            
1. Cold Caustic Extraction 

تیماار مکاانیکی    و متورل کردن الیا  کارایی هاسلولز همی

مقادار   کاساتن ا  را افزایش دهد و باا   LCNFتولید برای 

انرژی مصارفی در فیبریالسایون مکاانیکی تولیاد ار ان و     

   [7]را میسر سا د  LCNFسریع 

2آمین ) اتانولمونو ا  خمیرکاغذپژوهش در این 
MEA )

اساتدادا   برای تولید نانولیگنوسلولزها باگا  ۀنشد رنگبری

علت  بهآمین  اتانولیند خمیرکاغذسا ی مونواددا است  فر

و و سایلی  در خمیرکاغاذ    هاا  کربوهیدرا قابلیت حدظ 

 هاای  راایکای ا   آمین ا  طریاق تقطیار    اتانول با یابی مونو

پسااماندهای  ۀرفاات صاانعت خمیرکاغااذ برپایاا    باارون

لیگنوسلولزی کشاور ی ا  معضالتی چون سیستم با یاابی  

محایط   ایی، برو  مشاکال  ، هدررفت مواد دیمینامناسب

  ا  سوی دیگار یکای ا    استسلی   یاد وجود  یستی و 

 دایای  یااد ا     لیگنیناین فرایند،  فرد منحصربه های ویژگی

  علات اصالی   است یاد لیگنوسلولزی با حدظ با دا تودۀ 

سااالولزها در خمیرکاغاااذ  همااای، حداااظ  یاااادباااا دا 

 ذکاغاااسااتدادا ا  خمیر [ 8] آمااین اساات  مونواتااانول

دلیل خروج کمتار ماواد    بهاولیه مادۀ عنوان  نشدا به رنگبری

دایمیایی   موادنکردن و مصر   ها کربوهیدرا سلولزی و 

 ناۀ و هزیبیشتر با با دا  LCNFو  LCNCتواند  می یرنگبر

  آن تولیاد کناد   ۀداد  رنگباری  ناۀ کمتر در مقایساه باا نمو  

 ۀنشاااد رنگباااریهمنناااین اساااتدادا ا  خمیرکاغاااذ   

 تواناد  مای سالولزهای  یااد    مقدار همای آمین با  مونواتانول

بار   سارد  قلیاایی استخراج مستقیم  تأریرموجب درک بهتر 

 دود LCNFو  LCNCتولید 

هاروشموادو

مواداولیه

پاار    کاغذساا ی  ناۀ کارخاا   خرددداخشک و  باگا 

 و بارای  اساتان خو ساتان تهیاه    در( دیاگ پخات  )قبل ا  

تبادیل و   تری کوتااعا  و عملیا  پخت به قط ها آ مایش

                                                            
2. Monoethanolamine 
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برای رسیدن به رطوبت تعادل در آ مایشگاا قرار دادا دد  

و داد   گیری اندا ارطوبت باگا  پ  ا  رسیدن به تعادل 

در  ،جلااوگیری ا  تبااادل رطااوبتیمنظااور  هااا بااه باگااا 

آماین باا    مونواتاانول  پالستیکی قرار دادا دادند   های کیسه

 خریاداری  راکدرصاد ا  مجتماع پترودایمی ا    99غلظت 

سدیم، هیدروکسید پتاسیم، اسید استیک، دد  هیدروکسید 

 ا  درکت مرک آلماان و سولدوریک اسید و  سدیم کلریت

کیساۀ    ندا  مجتمع صنایع دیمیایی دکتر مجللی تهیه داد 

  دالتونی نیز ا  درکت سیگما تهیه دد کیلو 12دیالیز 

(MEA)آمینمونواتانولتولیدخمیرکاغذ

ل باگاااا  باااه خمیرکاغاااذ ا  فرایناااد   بااارای تبااادی  

اساتدادا داد     آماین  مونواتانولذسا ی حالل آلی کاغ خمیر

 صور  بهدرایط متغیر و رابت فرایندهای تولید خمیرکاغذ 

قارار   مادنظر قبلای  هاای   پاژوهش استاندارد و با توجه به 

 آماین  مونواتاانول  های نسبت صور  که به این، [8] گرفت

هماۀ   مان در  اب ددند  دما وانتخ 75 25 و 50 50آب به 

 120و  گاراد  ساانتی درجاۀ   165ترتیاب   بهها رابت و  پخت

هماۀ  )ماایع پخات باه باگاا ( در      L/Bدقیقه بود  نسبت 

  بود 1به  8 ها رابت و پخت

سردقلیاییاستخراج

 آب حمال در آمین مونواتانول سرد خمیرکاغذ قلیاییاستخراج 

مقادار   و گراد سانتیجۀ در 60و  20ماری( و در دو دمای  بن)

 صاور   دقیقاه  60 ماد   باه درصاد   10 سدیم هیدروکسید

 استخراج، ا  بعد درصد بود  5  درصد خشکی محلول گرفت

 در سااعت  24 ماد   باه  و دسته آب با خمیرکاغذ های نمونه

 دوباارا  سپ  و ددند ور غوطه درصد 3 استیک اسید محلول

  ددند  نو او عدد کاپ با دا تعیین برای و ددا دسته

 ترکیباتشیمیاییگیریاندازه

، مااواد اسااتخراجی، مقاادار خاکسااتر، لیگنااین گیااری اناادا ا

 T211 اسا  استانداردهای برترتیب  به سلولز آلداهولوسلولز و 

om-93 ،T222 om-98، T204 cm-97 ،T9m-54  وT203 

cm-99  اساتخراج  تیمار و با تیمار برای خمیرکاغذهای بدون

سلولزها ا  تدااو  باین    همی  مقدار جال گرفتانسرد  قلیایی

 دست آمد  بهمقدار هولوسلولز و محتوای آلداسلولز 

خمیرکاغذهایویژگیگیریاندازه

 T236 om-99 عدد کاپاا براساا  اساتاندارد     گیری اندا ا

 قلیاییاستخراج و با تیمار بدون تیمار  خمیرکاغذهایبرای 

پا  ا  عملیاا     خمیرکاغاذها   باا دا  انجال گرفات سرد 

سرد با اساتدادا   قلیاییخمیرکاغذسا ی و پ  ا  استخراج 

  گیری دد اندا اسنجی  و نا  روش 

(LCNC)نانوکریستاللیگنوسلولزیتولید

ماین  آ مونواتاانول روی خمیرکاغاذ  یند هیدرولیز اسایدی  افر

باا اساتدادا ا     سارد  قلیاایی و با تیمار استخراج تیمار بدون 

 گاراد  ساانتی درجۀ  45درصد در دمای  64وریک دسولاسید 

و باا   1 باه  5/17با نسبت اسید باه سالولز   دقیقه  45مد   به

درحاالی  و پیوسته  صور  به استدادا ا  همزن مکانیکی قوی

  انجال گرفتدت که ظر  محلول در حمامی ا  یخ قرار دا

برابر مقدار محلول  پن ) یند با اضافه کردن آب مقطر سردافر

سپ  محلول حاصل سه  ددا( متوق  دد  یاسیدهیدرولیز 

دور در دقیقااه  8000 ساارعت دقیقااه و 12مااد   بااهبااار 

سوسپانسایون   سانتریدیوژ دد تا اسید اضاافی حاذ  داود    

 7تاا   6محلول به  pH کهمد  یک هدته تا  مانی  بهحاصل 

پراکندگی بهتار  منظور  بهپ  ا  این مرحله  برسد دیالیز دد 

با LCNC  و سپ گرفت  انجال اولتراسونیک، LCNCذرا  

 دد خشک  1انجمادی کن خشکاستدادا ا  

(LCNF)یسلولزلیگنویلتولیدنانوفیبر

تاا   داد  خمیرکاغذ در یک لیتر آب خیساندا گرل 16ابتدا  

جداکنندۀ  خمیرکاغذ با استدادا ا  سپ   نرل دود آن الیا 

بعاد ا  ایان    داد  باا    (Lorentzen&Wettre )مدل 2الیا 

 هاای  محدظاه دقیقاه در   35ماد    باه ه خمیرکاغذها مرحل

                                                            
1. Freez dryer 

2. Disintegrator 
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 150با سارعت   1یوکرومیل پاالیشگر آ مایشگاهی دستگاا

روانای مطلاوب   درجاۀ  تاا باه    پاالیش داد دور در دقیقه 

 2اک در اولتراتاور  دادا  پااالیش  خمیرکاغاذ  نۀد  نمونبرس

ورود باه  آماادۀ  تاا  دادا داد  ماد  یاک سااعت قارار      به

در  هاا  نموناه   داود  (M-110EH )مادل  3ساا   میکروسیال

و  100، 50 قطرهاای سه تیغه باا  با  سا  میکروسیالدستگاا 

ساعت عبور دادا  6و  4، 2مد    ترتیب به بهمیکرومتر  200

  دد تهیه LCNFدد و 

4میکروسکوپالکترونیروبشی)
SEM)

حاصاال بااا اسااتدادا ا   LCNFو  LCNC دناساای ریخاات

هماۀ  ی دد  ( بررسSEM)میکروسکوپ الکترونی روبشی 

 5 ۀدهناد  داتاب ا  طال تحت ولتااژ   ینا ک ۀبا الی ها نمونه

 پودااندا دادند تاا    پاساکال  4تاا   55/2و فشار  کیلوولت

 رسانایی کافی فراهم دود 

(5XRD)پراشپرتوایکس

و  LCNC بلاورینگی برای تعیاین دااخص    XRDآ مون 

LCNF درباا اساتدادا ا  پاراش پرتاو ایکا        تولیدددا 

جریاان  و  کیلوولت 40ولتاژ  ،گراد سانتیجۀ در 25دمای 

محدودۀ  اویۀ در  Cu-Kبا استدادا ا  تابش  آمپر میلی 50

گاراد در   انتیدرجاۀ سا   5با سارعت   (2θ) درجه 69 تا 5

ا  روش با استدادا  بلورینگیداخص   انجال گرفتدقیقه 

  یار  ۀمطاابق رابطا   ساگال  ۀارتداع پیک و براسا  معادل

  دد گیری اندا ا

(1)  200 200/ 100AmCI I  I I   
CI  بلااورینگیداااخص ،I200   بیشااترین دااد  با تااابش

کمتارین داد  با تاابش     IAmو ، 2θ=6/22֯نزدیک  اویه 

  2θ=3/18֯نزدیک  اویه 

                                                            
1. Jokro mill 
2. Ultra turrax 

3. Microfluidizer 

4. Scanning Electron Microscope 
5. X-ray Diffraction 

(6TGA)آنالیزگرماسنجیحرارتی

ها  خاصیت پایداری حرارتی و رفتار تخریب حرارتی نمونه

ماادل ( TGAارتاای )بااا اسااتدادا ا  آنااالیز گرماساانجی حر

NETZSCH STA 449F5  گرل ا  هار   میلی 6دد  ار یابی

گاراد باا    انتیدرجۀ سا  900تا  30دمایی محدودۀ نمونه در 

حارار    بر دقیقاه  گراد سانتیدرجۀ  10نرخ حرار  رابت 

تاابعی ا  دماا    عناوان  باه  هاا  نموناه تا کاهش و ن  دادا دد

 محاسبه دود 

FTIR)تبدیلفوریهفروسرخسنجیطیف
7)

 ( وLCNCs) لیگنوسالولزی  یها لنانوکریستا FTIRطی  

 سان   طی  ( توسطLCNFs) لیگنوسلولزی یها لنانوفیبری

-1دامنۀ در  FTIR-Spektrometer Tensor27 مدل
cm 400 

-1اسکن در هر ماورد باا وضاوح و دقات      32با  4000تا 

cm 4  دد  گیری اندا اربت و 

نتایجوبحث

و(MEA)آمذذینتذذانولامونوخمیرکاغذذذحذذللآلذذی

سردقلیاییاستخراج

 ناۀ تیماار بهی  و آمین مونواتانول نۀبهی خمیرکاغذ های ویژگی

نشان دادا ددا است  ا   1در جدول  سرد قلیاییاستخراج 

پخت باا نسابت    ،مینآ مونواتانولحالل آلی  یاه پختبین 

درجااۀ  165، دمااای 25بااه  75مااین بااه آب آ مونواتااانول

 62و باا دا   94/7ساعت، عدد کاپای دو ان ،  مگراد سانتی

بارای  تاالش   خات بهیناه انتخااب داد     پ عناوان  به درصد

یناد دایمیایی   افرهر هد  اصلی  خمیرکاغذافزایش با دا 

خمیرکاغذسا ی است،  یارا امکاان افازایش تاوان تولیاد      

لیگنوسلولزی اولیۀ کارخانه و کاهش مصر  چوب و مواد 

ر، رویکردهاای اصالی ماورد    این منظوبه   کند میرا فراهم 

انااداختن یااا اجتناااب ا   تااأخیرا  بااه  انااد توجااه عبااار 

و افازایش سارعت    هاا  کربوهیادرا  تخریاب   های واکنش

                                                            
6. Thermo Gravimetric Analysis 
7. Fourier Transform Infrared Spectroscopy 
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ایان نکاا ، در باین     نظار گارفتن  با در   [9] دایی  لیگنین

بیشتر ، پخت با با دا گرفته انجال آمین مونواتانولهای  پخت

 ه انتخااب داد   پخات بهینا   عناوان  باه و عدد کاپای کمتار  

 گاراد  سانتیدرجۀ  20دمای  با درایط سرد قلیاییاستخراج 

انتخاب دد که دارای  تیمار بهینه عنوان به دقیقه 60و  مان 

  است 07/70و با دا  96/6عدد کاپای 

گیریترکیباتشیمیاییاندازه

 نتاااای  ترکیباااا  دااایمیایی باگاااا  و خمیرکاغاااذ    

 سرد قلیاییاستخراج  تیمار و با تیمار بدون آمین مونواتانول

 نشان دادا ددا است  2در جدول 

  سرد قلیاییاستخراج و  مینآ مونواتانولنتایج خمیرکاغذسازی حالل آلی  و بهینه شرایط .1جدول 

نسبت  نمونه
L/B 

درجۀ ) دما

 (گراد سانتی
 عدد کاپا )دقیقه( زمان

 بازده

 )درصد(
 62 94/7 120 165 1/8 آمین اتانولمونو خمیرکاغذ

 07/70 96/6 60 20 1/20 مینآ مونواتانول خمیرکاغذ روی سرد قلیاییاستخراج 

 

  سرد قلیاییاستخراج تیمار  بدونو تیمار با  آمین مونواتانول خمیرکاغذ و ترکیبات شیمیایی باگاس. 2 جدول

 نمونه
 هولوسلولز
 )درصد(

 سلولز
 درصد()

همی 
 هاسلولز

 درصد()

 لیگنین
 )درصد(

 خاکستر
 ()درصد

 عدد کاپا
 بازده

 )درصد(

 100 - 33/3 05/20 46/21 54/52 74 خام باگاس
 62 94/7 6/7 31/1 84/27 96/64 8/92 آمین مونواتانولخمیرکاغذ 

 62  71/4 81/0 26/17 27/40 53/57 خام باگاسبر مبنای  آمین مونواتانولخمیرکاغذ 
 07/70 96/6 6/1 15/1 38/4 35/92 65/97 سرد قلیاییپس از استخراج  آمین مونواتانول خمیرکاغذ

 سرد برمبنای قلیاییپس از استخراج  آمین مونواتانولخمیرکاغذ 
 باگاس خام

41/42 11/40 9/1 49/0 69/0  44/43 

 

در اراار پخاات  دااود ماایطااور کااه مشاااهدا   همااان

گزینشی و با حداظ   صور  به دایی  لیگنین آمین مونواتانول

مقادار   صاورتی کاه   باه ، استگرفته انجال  ها کربوهیدرا 

و ایان   ادرصاد رساید   81/0باه   05/20لیگنین باگاا  ا   

 اداد سبب  ها کربوهیدرا حذ  گزینشی لیگنین با حدظ 

 ترکیااب داایمیایی  درساالولزها  هماایدرصااد ساالولز و  

اساتخراج   تیماردر  بیشتر دود  مینآ مونواتانولخمیرکاغذ 

کام  اسیون پلیمریزدرجۀ دلیل  بهسلولزها  همی ،سرد قلیایی

بیشتر مستعد هیادرولیز   ،، نسبت به سلولزور حالت آمو 

ا    یااادیهسااتند کااه بااه ا  دساات دادن بخااش   قلیااایی

 ،[10] دانجاما  مای  سارد  قلیاایی استخراج در  هاسلولز همی

 9/1درصاد باه    84/27ا   هاسلولز همیمقدار  که  نحوی به

حاذ  گزینشای    دهاد  مای نشاان  کاه   ا استدرصد رسید

اساتخراج  ) سارد  قلیاایی استخراج مرحلۀ  در هاسلولز همی

سالولز بعاد ا    بدون افت محساو  مقادار    ،(سرد قلیایی

 افتد میاتداق  سرد تیمار قلیایی

(SEMمیکروسکوپالکترونیروبشی)

 LCNFو  LCNCا   SEMتصاویر میکروسکوپی  1 دکلدر 

  دادا ددا استنشان   سرد قلیاییاستخراج بعد ا   وقبل 
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 سلولزیلیگنو یلنانوفیبر ب( ؛سرد قلیاییبدون استخراج  آمین مونواتانولاز خمیرکاغذ  تولیدشده نانوکریستال لیگنوسلولزیالف(  .1شکل 

 با آمین مونواتانولاز خمیرکاغذ  تولیدشده نانوکریستال لیگنوسلولزی (ج ؛سرد قلیاییبدون استخراج  آمین مونواتانولخمیرکاغذ  از تولیدشده

 .سرد قلیاییاستخراج  پیش با آمین مونواتانولاز خمیرکاغذ  تولیدشده سلولزیلیگنو یل( نانوفیبرد ؛سرد قلیاییج استخرا پیش

LCNCs  الا ( و  -1با دکل کروی )دکل LCNFs  باا

 ناانومتر  100ب( با ابعااد کمتار ا    -1)دکل ای  ردتهدکل 

ترتیب ا  روش هیادرولیز   بهکه با موفقیت  دوند میمشاهدا 

تولیاد   ساا   میکروسایال  وسایله  باه تیمار مکانیکی  اسیدی و

را ا   LCNCsمیاانگین قطار    سارد  قلیایی  استخراج اند ددا

-1نانومتر )داکل   63/34به  ال (-1نانومتر )دکل  91/66

-1)داکل  نانومتر  13/27را ا   LCNFs ج( و میانگین قطر

 وانگ د( کاهش دادا است -1)دکل  نانومتر 35/17به  ب(

( در نتای  خود میانگین قطر نانوکریساتال  2020) و همکاران

و همکااااران  واوولونااا ،[4]ناااانومتر  11لیگنوسااالولزی را 

 تا 27/17را  LCNFs خود میانگین قطرپژوهش ( در 2019)

( در نتای  خود 2017و همکاران )بیان و  [5]نانومتر  56/23

 LCNFsنانومتر و میانگین قطر  25را  LCNCsمیانگین قطر 

و  LCNCs  کااهش ابعااد   [6]نانومتر گزارش کردند  6/9 را

در تولیاد   سرد قلیایی استخراجبودن  مؤرر LCNFsهمننین 

و  LCNC تار  همگان با ابعااد کمتار و همنناین     تر یکپارچه

LCNF  ساا ی  بهیناه بار   یاادی    تحقیقا  دهد میرا نشان 

متمرکاز دادا و    نانوکریساتال سالولزی   در تولید تیمار پیش

قبل ا  هیادرولیز   تیمار پیشت که تغییرا  مشخص ددا اس

تا حد  یادی بر ابعاد ذرا ، چگالی باار ساطحی و    تواند می

 تااأریر بگااذارد  بنااابراین نانوکریسااتال ساالولزیبااا دا کلاای 

باه کااهش    سارد  قلیاایی استخراج  انتظار دادت که توان می

، کااهش مصار  انارژی در تولیاد     LCNC  مان اساتخراج 

LCNF، و همننااین ،بعاااد در مقیااا  نااانوکاااهش بیشااتر ا 

و  LCNCکاهش مواد دیمیایی و هزیناه در طای اساتخراج    

LCNF  [ 12، 11] ددو میمنجر   

و  LCNF( نشاان دادناد کاه    2018) و همکااران هررا 

LCNC یااد  با محتوای لیگنین  های نمونها   ددا استخراج 

 اسات قطر بیشتری دارد که همسو با نتاای  ایان پاژوهش    

در این  LCNCمانند  برن کروی و  گاا، ای میلهدکل  .[13]

و  (2017) و همکاااران بیااانپااژوهش همسااو بااا تحقیااق 

هاا   LCNFمانناد   ردتهو دکل ( 2020) و همکاراننگ اهو

 همکااران و  بیاان هاای   یافتاه در این پاژوهش همساو باا    

 .[15 ،14 ،7] است( 2019) و همکاران ژانگ( و 2017)
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(XRDایکس)پراشپرتو

 تولیددادا   LCNFs و LCNCsپراش پرتو ایکا   الگوی 

دون پیش استخراج با و ب آمین مونواتانول خمیرکاغذهایا  

 براساا   نشاان دادا دادا اسات     2دکل سرد در  قلیایی

مقادار   (1رابطاۀ  ) سگالمعادلۀ  طبق ،هگرفت انجال محاسبا 

 مرحلاۀ خمیرکاغذ،  سا ی آمادا مراحل در کریستالیته درجۀ

ا  بعاد   ،سارد  قلیاایی استخراج لز توسط سلو سا ی خالص

و همننااین تیمااار  LCNC و تولیااد اساایدی هیاادرولیز

 روناد  LCNFو تولیاد   ساا   میکروسیال ۀوسیل بهمکانیکی 

 4/40حدود  خال باگا کریستالینیتۀ  است  دادته صعودی

پاا  ا  هیاادرولیز  و LCNCباارای تولیااد   اسااتدرصااد 

 بلاورینگی  ،اگا ب آمین اتانولمونواسیدی روی خمیرکاغذ 

دلیل  به  در هیدرولیز اسیدی یافتدرصد افزایش  31/87به 

 LCNCانحااالل جزئاای بخااش آمااور  ساالولز، تبلااور   

 سارد  یقلیای تیمار پیشآمدا بهبود پیدا کرد  پ  ا   دست به

درصاد   84/93باه   بلاورینگی  و ساپ  هیادرولیز اسایدی   

تجزیااۀ دلیاال انحااالل و  بااهافاازایش یافاات  ایاان پدیاادا 

سلولزهای آمور  و لیگنین آمور  بود که به افزایش  همی

 .[12] دود میمنجر  تیمار پیشمحتوای سلولز در بسترهای 

پاا  ا  تیمااار مکااانیکی توسااط  و  LCNFباارای تولیااد 

 ،باگاا   آماین  اتاانول مونوروی خمیرکاغذ  سا  میکروسیال

پا  ا    فازایش پیادا کارد    ادرصاد   68/81باه   بلاورینگی 

و ساپ  تیماار مکاانیکی توساط      دسار  قلیاایی استخراج 

  یابد میدرصد افزایش  47/83به  بلورینگی سا  میکروسیال

 09/57را  LCNFs بلاورینگی ( 2019و همکاران )اوولونو 

 2/76را  LCNC بلاورینگی ( 2017) و همکااران  بیان ،[5]

و چان   و [6]درصاد   6/66را  LCNF بلاورینگی درصد و 

 61-71محدودۀ ر را د LCNC بلورینگی( 2021همکاران )

( 2011همکااران ) و  لای   همننین [11]درصد بیان کردند 

معمولی پراش کریستال سالولز در   های پیکبیان کردند که 

هستند کاه همساو باا     5/34و  5/22، 42/16 وایای پراش 

ایان پاژوهش    هاای  نمونه( XRD) نتای  پراش پرتو ایک 

کااه ( بیااان کردناد  2019و همکااران )  ژانااگ  [15] اسات 

درجاه،   22درجاه و   5/15کریساتالی در   هاای  قلاه دد  

نانوکریساتال   بلورینگیو  استمربوط به سلولز کریستالی 

نانوفیبریل سالولزی را   بلورینگیدرصد و  37/59سلولز را 

ساا ی مکاانیکی    همگندرصد بیان کردند  آسیاب و  1/60

گارا و    یارا بخاش   ،افزایش بلورینگی سالولز داد  سبب 

عملیاا  بردای باا     کاغذ باگا  پا  ا  خمیر ۀنخورد پیچ

تار الیاا  در    نانوسلولز و آرایش منظمتهیۀ در  یاد دد  

بار   ها پیکیابد  همننین وجود این  تبلور کاهش میناحیۀ 

پایداری ساختار بلوری سلولز پ  ا  تیمارهاای دایمیایی   

سرد، جداسا ی و هیدرولیز  قلیاییاستخراج  مانندمختل  

   [16]دارد  داللت اسیدی

 
با  نانوکریستال لیگنوسلولزی، سرد قلیاییاستخراج  بدون نانوکریستال لیگنوسلولزی های نمونه( XRD) الگوی پراش پرتو ایکس. 2شکل 

   سرد قلیاییاستخراج  با سلولزیلیگنو یلنانوفیبر ،سرد قلیاییاستخراج  بدون سلولزیلیگنو یلنانوفیبر ،سرد قلیاییاستخراج 
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 (TGA)آنالیزگرماسنجیحرارتی

تحلیل  و تجزیهبا  LCNCو  LCNFهای  پایداری حرارتی نمونه

 (DTAددا ) مشتقحرارتی  وتحلیل تجزیه( و TGAحرارتی )

نشاان دادا   4و  3 هاای  ترتیب در دکل به نتای  سنجیدا دد و

اولیاۀ  نظر ا  تیماار دایمیایی، کااهش و ن     صر  ددا است 

کاه   دهاد  مای  گراد رخ سانتیدرجۀ  100در دمای  یر  ها نمونه

کاهش و ن در  فیزیکی است  ۀدد جذبمربوط به تبخیر آب 

اتدااق   گاراد  ساانتی درجاۀ   350تاا   200دول در دمای  مرحلۀ

 LCNCبارای   گراد سانتی 6/259اولیۀ تجزیۀ افتد که دمای  می

بارای   گاراد  ساانتی درجاۀ   267، سارد  قلیاایی استخراج بدون 

LCNC  بارای   گاراد  سانتیدرجۀ  295، سرد قلیاییبا استخراج

LCNF گراد سانتیدرجۀ  3/315 و سرد قلیاییاستخراج  بدون 

 که دلیل دهد میسرد را نشان  قلیاییبا استخراج  LCNFبرای 

  افازایش  [17] سلولزها اسات  همیسلولز و ساختار تجزیۀ آن 

 قلیاییتخراج بدون اس های نمونهاولیه ا  تجزیۀ تدریجی دمای 

بااه حااذ   ساارد قلیاااییبااا اسااتخراج  هااای نمونااهساارد بااه 

سالولزها، پکتاین و ماول در طای      همای مانناد   هایی ناخالصی

آهساتۀ  تخریاب    [18] داود  مای نسبت دادا  قلیاییتیمارهای 

لیگناین  تجزیاۀ  باه   گاراد  سانتیدرجۀ  380بیشتر ا  بعدی در 

تجزیاۀ   حاداکثر دماای   DTG  در نماودار  دود مینسبت دادا 

(Tmaxاین نمونه )   دهاد   ها تداو  کمی دادت که نشاان مای

لیگنین تأریر مندی آدکاری بر پایداری سلولز ندادت  پایداری 

دلیال   باه  LCNFنسابت باه    LCNC های نمونهحرارتی کمتر 

کاه در فرایناد    اسات  LCNCsساولدا  در   های گرواوجود 

که  نددو میهیدروکسیل  های گرواهیدرولیز اسیدی جایگزین 

بارای تخریاب    سا ی فعالکاهش انرژی  ممکن است موجب

  نتای  آنالیز گرماسنجی و پایاداری حرارتای   [17] سلولز دود

(، 2019) و همکااران اوولوناو   های یافتهاین پژوهش همسو با 

 اسات ( 2021و همکااران )  چنو  (2020و همکاران ) بایالتو

 تااأریردن بااو آمیااز موفقیاات ۀدهنااد نشااان  نتااای  [17، 11، 5]

تیماار ساادا و ار ان در   ناوعی   عنوان به سرد قلیاییاستخراج 

 ایش پایااداری حرارتاایدر افااز ی دیگاارمقایسااه بااا تیمارهااا

LCNCs  وLCNFs  در مصاارفی  آنهاا امکان کااربرد   بیانگرو 

   که مقاومت به حرار  اهمیت دارد است

 
نانوکریستال لیگنوسلولزی با سرد،  قلیایینانوکریستال لیگنوسلولزی بدون استخراج  های نمونه (TGA) تیآنالیز گرماسنجی حرار. 3شکل 

 سرد  قلیایی، نانوفیبریل لیگنوسلولزی با استخراج سرد قلیایی، نانوفیبریل لیگنوسلولزی بدون استخراج سرد قلیاییاستخراج 
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نانوکریستال سرد،  قلیاییبدون استخراج  نانوکریستال لیگنوسلولزی های نمونه (DTG) توزین حرارتی مشتقآنالیز . 4شکل 

سلولزی با استخراج لیگنوسرد، نانوفیبریل  قلیاییسلولزی بدون استخراج لیگنوسرد، نانوفیبریل  قلیاییبا استخراج  لیگنوسلولزی

  سرد قلیایی

 (FTIR)فروسرخفوریۀتبدیلسنجیطیف

در  تولیددادا  LCNFsو  LCNCs مربوط باه  FTIR  طی

هاای   هاا پیاک   نموناه هماۀ   نشان دادا ددا است  5دکل 

متار )ارتعااش    ساانتی  3300تا  3200ای ا  جمله  مشخصه

متاار  سااانتی OH ،)2900- مولکااولی درونکششاای پیونااد 

متر )ارتعاش خمشای   سانتی 1423(، C-H)ارتعاش کششی 

-CH2 ،)1069 کشااااش  سااااانتی( متاااارC-O-C و )891 

کاه بیاانگر    را نشان دادند (β)پیوند گلیکو یدی  متر سانتی

و پیوناادهای گلیکو یاادی بااین مونوساااکاریدها برقااراری 

 قلیاایی اساتخراج  نشاان داد  که  استطی  ساختار سلولز 

 بر ساختار دیمیایی سلولز تاأریری  یو هیدرولیز اسید سرد

د نتاای   خوپژوهش ( نیز در 2017) و همکاراندای   دندار

متار در   ساانتی  1630پیک   [19] مشابهی را گزارش کردند

را مانعک    OH-هاایی کاه ارتعااش خمشای      تمال نموناه 

تاا   3200داد  پیاک در حادود     کردند مشاهدا داد   می

همااۀ باارای  890و  متاار سااانتی 1161و  متاار سااانتی 3300

هاای   تار ا  نموناه   قاوی  سرد قلیاییبا استخراج های  نمونه

دهاد حاذ     بود که نشان مای  سرد قلیاییج بدون استخرا

 در معار  موجب  مواد غیرسلولزیدیگر و  هاسلولز همی

هاای پیوناد    هیدروکسایل و بارهمکنش   قرار گرفتن بیشتر

 1069پیاک  داد  بیشاتر    داود   تار مای   هیدروژنی قاوی 

نیاز حااکی ا     سرد قلیاییبا استخراج  های نمونه متر سانتی

 1296همننین پیاک    محتوای بیشتر اجزای سلولزی است

لیگنین و  C-Oسیرنجیل و پیوند حلقۀ مربوط به  متر سانتی

داد    کاهش سرد قلیاییاستخراج  ایالن است که در ارر 

و مقدار آن و همننین وجود لیگنین و بخاش کاوچکی ا    

 کناد  میرا تأیید  سرد قلیاییاستخراج پ  ا   هاسلولز همی

 [ 20] ستوهمس( 2020) و همکاراندوا که با نتای  
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با  لیگنوسلولزی  نانوکریستال سرد، قلیاییبدون استخراج  نانوکریستال لیگنوسلولزی های نمونه(: FTIR) فروسرخفوریۀ تبدیل  سنجی طیف .5شکل 

 سرد قلیاییلزی با استخراج سلولیگنو سرد، نانوفیبریل قلیاییسلولزی بدون استخراج لیگنو سرد، نانوفیبریل قلیاییاستخراج 

گیرینتیجه

LCNC  وLCNF آمین مونواتانول با موفقیت ا  خمیرکاغذ 

ترتیب با استدادا ا   به سرد قلیاییهمراا استخراج  بهباگا  

( تولیاد  سا  میکروسیال) هیدرولیز اسیدی و تیمار مکانیکی

 میکروسااکوپ الکتروناای روبشاای   هایداادند  تصااویر 

(SEM)،  تولیاادLCNC ماننااد و  باارن روی و کااLCNF 

نشان داد   وضوح بهنانومتر را  100با ابعاد کمتر ا   ای ردته

 درجۀ( نشان داد که XRD) نتای  الگوی پراش پرتو ایک 

و  LCNCتولیاد  بارای   اسیدی هیدرولیزبعد ا   کریستالیته

  LCNFبارای تهیاۀ   ساا   میکروسیالبعد ا  تیمار مکانیکی 

سالولز توساط   لیگنو ساا ی  خاالص  مرحلاۀ   افزایش یافت

را افازایش   LCNFو  LCNC بلورینگی ،سرد قلیاییتیمار 

 ۀدهناد  نشاان  (TGA) آنالیز گرماسنجی حرارتای نتای  داد  

 افازایش در  سارد  قلیاایی استخراج  تأریربودن  آمیز موفقیت

 آنهاا مطلاوب باودن    و LCNFو  LCNCپایداری حرارتی 

 دهاد  میشان نپژوهش این   استبرای کاربردهای مختل  

ا  نظاار خااوب بااا خااواص بساایار  LCNFو  LCNCکااه 

 باا اساتدادا ا    تاوان  مای را و پایاداری حرارتای    بلورینگی

 ماد   ماان کمتار،    و باا سارد   قلیاییاستخراج  تیمار پیش

کمتر، انارژی کمتار، مصار  ماواد دایمیایی کمتار        نۀهزی

باا اساتدادا ا  باگاا      های رای تیمار پیشدیگر نسبت به 

پذیر، ار ان و فاراوان باا    تخریب  یستمنبعی  عنوان بهخال 

 تولید کرد  محیط  یستی کمتر هایارر
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ABSTRACT 
In this study, the production of lignocellulosic nanocrystal (LCNC) and lignocellulosic nanofibril  

(LCNF) was investigated using cold caustic extraction (CCE) as an alkaline pre-treatment on 

monoethanolamine (MEA) pulp of bagasse. Cold caustic extraction (CCE) treatment can improve the 

production efficiency, and thermal and morphological properties of LCNCs and LCNFs with cellulose 

purification, hemicelluloses extraction as well as fiber swelling. The optimum cold caustic extraction 

treatment on the pulp was obtained using 10 % sodium hydroxide at 20 ° C for 1 hour. LCNCs were 

produced by acid hydrolysis method using 64 % sulfuric acid, a retention time of 45 min. at 45 ° C. 

LCNFs were prepared by a microfluidizer passing through three chambers with diameters of 50, 100, 

and 200 μm for 2, 4, and 6 hours, respectively. SEM images showed that cold caustic extraction 

reduced the average diameters of LCNCs from 66.91 nm to 34.63 nm and the average diameter of 

LCNFs from 27.13 to 17.35 nm. The results of XRD also showed that after cold caustic extraction 

treatment, the crystallinity index of LCNCs and LCNFs increased from 87.31 to 93.84 % and from 

81.68 to 83.47 %, respectively. The results obtained from TGA and DTG thermal analyses show that 

cold caustic extraction treatment increases the thermal stability of the nanolignocelluloses. FTIR 

results confirmed that the amount of hemicelluloses and lignin was reduced from the fiber surface 

after cold caustic extraction treatment. Generally, the results show the improvement and modification 

of the properties of nanolignocelluloses using a simple and fast pretreatment method. 
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