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 ( از ضایعات پنبهCMCسلولز و کربوکسی متیل سلولز )-تولید مواد آلفا

 2و افضل کریمی 1، مختار آرامی1* هژیر بهرامیسید ، 1چی احمد هیوه

 تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی نساجی -1

 یمیش یو نفت، گروه مهندس یمیش یدانشکده مهندس ز،یدانشگاه تبر ز،یتبر -2

 hiajirb@aut.ac.irنویسنده مسئول:  * 

 چکیده:

( که از لحاظ اقتصادی ارزش افزوده باالیی CMCسلولز و کربوکسی متیل سلولز )-در این مقاله به تولید مواد آلفا

سدیم  g/L03سلولز، ضایعات پنبه )لینتر( در محلول -دارند، از ضایعات پنبه پرداخته خواهد شد. برای تولید آلفا

oساعت در دمای  2هیدروکسید به مدت 
C003  وزنی/وزنی( برای سفیدگری 4پخت شد؛ سپس از آب اکسیژنه( %

% )وزنی/وزنی( 03سلولز تولید شده در محلول -الیاف استفاده شد. برای سنتز کربوکسی متیل سلولز، ابتدا آلفا

با نسبت مولی سلولز:سدیم سدیم هیدروکسید قرار داده شد و سپس با مونوکلرواستیک اسید 

oدقیقه در دمای  43به مدت  0:2:0هیدروکسید:مونوکلرواستیک اسید 
C03 داده شد. در نهایت برای بررسی  واکنش

های عاملی، پراش اشعه ایکس  ( برای بررسی گروهFTIRنهایی مواد تولید شده از طیف سنجی مادون قرمز )

(XRDبرای مقایسه تبلور مواد، آنالیز حرا )( رتیTGA برای تعیین رفتار حرارتی و میکروسکوپ روبشی )

 ( برای مشاهده مورفولوژی الیاف استفاده شد.SEMالکترونی )

 سلولز، کربوکسی متیل سلولز، پخت، سفیدگری-ضایعات پنبه، آلفاکلمات کلیدی: 

 

 مقدمه:

  دهنده لیقسمت تشک نیتر که سلولز عمده ییدر جهان است. از آنجا یعیطب مریماده پل نیتر و پراستفاده نیتر از فراوان یکیسلولز 

به  توان یهمراه سلولز م یها یاز جمله ناخالص .شوند یم دیفتوسنتز تول قیمواد از طر نیاز ا یادیاست، ساالنه مقدار ز اهانیگ

 ازیاستخراج سلولز ن یبرا یبه خالص ساز ،یمنابع سلولز لیدل نیاشاره کرد. به هم  نیو پروتئ یچرب سلولز، یهم ن،یپکت ن،یگنیل

 .(Ott, Spurlin, & Graffline, 1954)دارند 

 رانوزیگلوکوپ β-4,1-Dدهنده آن  لیدارد. گروه تشک یو سخت ریانعطاف ناپذ یاست که ساختار یبلند با زنجیر مولکول سلولز

 لیدروکسیگروه ه 0 یدارا دروگلوکزی. هر واحد انشوند یبه هم متصل م 4و  0کربن  نیب یگلوکود وندیپ لهیکه به وس باشد یم

از نوع دوم است. با توجه به حضور  0و  2متصل به کربن  لیدروکسیاز نوع اول و دو ه 6متصل به کربن  لیدروکسیکه ه باشد یم

 ون،یداسیاکس ون،یکاسیفیاتر ون،یکاسیفیاستر رینظ ،ییایمیش یها انجام واکنش یمستعد برا یسلولز مولکول ل،یدروکسیسه گروه ه

 یبر رو یادیمواد دانشمندان ز نیا یمنحصر به فرد سلولز و ارزش باال یها یژگیتوجه به و با .(Hsieh, 2007) تورم شده است
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کوتاه کتان  افی، ال(Zhang, Zhang, Deng, & Sun, 2011)ساقه پنبه  رینظ یمواد کشاورز عاتیماده از ضا نیاستخراج ا

(Kutsenko, Bochek, Vlasova, & Volchek, 2005)نخل  عاتی، ضا(Pushpamalar, Langford, Ahmad, & Lim, 2006) و 

 اند. مطالعه کرده (Adinugraha, Djagal W., & Haryadi;, 2005)ساقه درخت موز 

باشد. این ماده  )نزدیک قدرت اسیدی استیک اسید( می 4الکترولیت با ثابت اسیدی حدود  (، یک پلیCMCکربوکسی متیل سلولز )

برای اولین بار در  CMCآن حاللیت ناچیزی در آب خواهد داشت. شود و حالت اسیدی  معموال به صورت نمکی سنتز و تهیه می

تولید  های زیادی برای بهینه کردن شرایط آن صورت گرفته است. تولید و ثبت اختراع شده است و تا کنون تالش 0101سال 

و واکنش سلولز قلیایی با کربوکسی متیل سلولز دارای دو مرحله، تبدیل سلولز به سلولز قلیایی در محیط غلیظ سدیم هیدروکسید 

 . (Nevell & Zeronian, 1987) باشد های الکلی نظیر ایزوپروپیل الکل، متانول، اتانول و ... می کلرواستیک اسید در محیط

باشد. برای این منظور ابتدا  ارزش ضایعات پنبه به محصوالتی ارزشمند و ارزش افزوده بیشتر می هدف از این تحقیق تبدیل ماده بی

ای کربوکسی متیل سلولز از آلفا سلولز  سلولزی خالص تهیه شده که در ادامه با روش سنتز دو مرحله-با پخت ضایعات پنبه، آلفا

 یه خواهد شد که کاربردهای زیادی در صنایع نساجی، نفت، داروسازی و ... دارد. ته

 

 ها مواد و روش -2

 ها مواد و دستگاه -2-1

ضایعات پنبه استفاده شده در این تحقیق لینتر پنبه )الیاف کوتاه( بوده که از شرکت وش دشت گنبد کاووس تهیه شد. از 

شرکت مرک، سدیم هیدروکسید  pH( و کاغذ C2H6O(، اتانول )ClCH2CO2Hسید )(، کلرواستیک اH2SO4سولفوریک اسید )

(NaOH شرکت آلدریچ و آب اکسیژنه صنعتی برای انجام آزمایشات استفاده شد. دستگاه )HT (High Temperature شرکت )

Hanau ترازوی سه رقم اعشار شرکت ،OHAUS هیتر استیرر شرکت ،Heidolph  و الیاف باز کن شرکتSherly  از جمله

 تجهیزات استفاده شده در این تحقیق هستند.

 

 تولید آلفا سلولز -2-2

های بزرگ و جامد نظیر ساقه و  شوند تا ناخالصی برای استخراج آلفا سلولز ابتدا الیاف در دستگاه الیاف بازکن شرلی قرار داده می

گرم از الیاف حالجی شده را توسط ترازو وزن شده و درون  7قوزه پنبه از الیاف جدا شوند. برای خالص سازی الیاف، ابتدا 

ml043 د محلول سدیم هیدروکسیg/L 03 های دستگاه  شود. برای انجام عملیات پخت، محلول و الیاف را به سلول قرار داده می

HT (High Temperatureقرار داده می ) شود که دمای درون سلول پخت به  ای تنظیم می شوند. دستگاه به گونهo
C003  .برسد

شوند. برای از بین  پساب پخت و الیاف از هم جدا می ساعت درون دستگاه پخت شده و پس از پایان عملیات، 2الیاف به مدت 

 شود؛ از نسخه زیر برای سفیدگری الیاف استفاده شد: بردن رنگ الیاف پخت شده از آب اکسیژنه برای سفیدگری استفاده می
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x% (OWF) 

0.3-0.8% 

2-3% 

0.5% 

90 min 

9 

H2O2 

NaOH 

Sodium Silicate 

Magnesium Sulphate (Epsom’s salt) 

Time 

pH 

oسفیدگری در دمای 
C13  دقیقه انجام شد. 13به مدت 

 

 

 (CMCسنتز کربوکسی متیل سلولز ) -2-3

به مواد اضافه شده و طبق طراحی  23وزنی( %-سدیم هیدروکسید )وزنی ml03گرم سلولز وزن کرده و  CMC ،4برای سنتز 

دقیقه  2شود. پس از کامل شدن این مرحله سلولزهای قلیایی شده به مدت  آزمایش، مواد در معرض امواج فراصوت قرار داده می

اتانول حل کرده و به  ml43کلرواستیک اسید در  gr01/2شود. سپس  توسط دستگاه سانتریفیوژ آبگیری می rpm0333در 

oدقیقه در دمای  43و واکنش به مدت قرار داده و  بر روی هیترشود. مواد را   اضافه می سانتریفیوژ شده،سلولزهای 
C03  انجام

 گیرد. های مناسب روی آن صورت می . پس از کامل شدن سنتز، تحلیلشود می

 

 آنالیز دستگاهی -2-4

o( استفاده شد. آنالیز از دمای محیط )TGAولز و ضایعات پنبه از آنالیز حرارتی )سل-برای بررسی رفتار حرارتی آلفا
C20 تا )

o
C033  با شیب حرارتیo

C/min03 ( همراه با دمش گاز نیتروژنN2 صورت گرفت. دستگاه استفاده شده ساخت شرکت )Perkin 

Elmer  آمریکا، مدلPyris Diamond باشد. می 

( FTIRها از ضایعات پنبه و کربوکسی متیل سلولز تولید شده از طیف سنجی مادون قرمز ) ناخالصیبه منظور بررسی خروج 

مخلوط شده و تحت فشار قرص حاصل از آن ایجاد شد. از دستگاه مدل  KBrاستفاده شد. برای بررسی طیف، پودر نمونه با نمک 

Nexus 670  ساخت شرکتThermonicolet یف مادون قرمز استفاده شد.گیری ط آمریکا برای اندازه 

ثبت شد. از این آنالیز برای تحلیل  PANalytical X’Pert Pro MPD( توسط دستگاه دیفراکتومتر مدل XRDپراش اشعه ایکس )

با سرعت  o03-0گیری در محدوده  شود. اندازه تبلور الیاف سلولزی قبل و بعد از سنتز کربوکسی متیل سلولز استفاده می
o
/min20/3 1.54ا آشکارساز مس )و بA  انجام و از نرم افزار )X’Pert Highscore  برای تحلیل نتایج استفاده شد. درصد

 :(Segal, 2004)تبلور از رابطه 
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002

002

100amI I
CrI

I


   

 که:

002 2 22.6crI I I     

2 18amI I    

 :(French & Cintron, 2013)ی بلورها از رابطه شرر  گیری اندازه و برای اندازه 

 

 باشد. برابر زاویه براگ می عرض پیک در نیمه ارتفاع و  طول موج اشعه ایکس،  برابر اندازه بلور،  که در این رابطه 

. ( استفاده شدSEMاز میکروسکوپ روبشی الکترونی ) CMCسلولز و -در نهایت برای بررسی موفولوژی نهایی ماده خام، آلفا

 صورت گرفت. Philips XL30عکسبرداری با میکروسکوپ الکترونی 

 

 نتایج و بحث -3

 تولید آلفا سلولز -3-1

توان از آنالیز  در مرحله اول به بحث در مورد صحت خالص شدن سلولز پرداخته خواهد شد. برای بررسی این موضوع می

( استفاده کرد. همانگونه که در مقدمه اشاره شد، سلولز در طبیعت عموما به FTIR( و طیف سنجی مادون قرمز )TGAحرارتی )

شود. لیگنین مولکولی آمورف با ساختاری آروماتیک و وزن مولکولی  صورت ناخالص و به همراه لیگنین و همی سلولز یافت می

ن مولکولی پایین داشته و از لحاظ ساختمانی باشد که وز ها می ای از کربوهیدرات نسبتا پایین است. همی سلولز نیز پلیمری شاخه

باشد. این تفاوت در ساختار باعث تفاوت در رفتار  رود. سلولز پلیمری خطی با وزن مولکولی باال می مولکولی بی نظم به شمار می

نشان داده  0( نمونه آلفا سلولز و ماده خام در شکل TGA. نمودار آنالیز حرارتی )(Carrier et al., 2011)حرارتی مواد خواهد شد 

 شده است.

0.9

cos( )
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 ( ماده خام و آلفا سلولزTGAنمودار آنالیز حرارتی ) -0شکل 

شود، تخریب ماده خام و آلفا سلولز از دو مرحله تشکیل شده است. مرحله اول شامل کاهش  مشاهده می 0همانگونه که در شکل 

oن در دمای حدود وز
C10 باشد  به دلیل خروج آب جذب شده توسط الیاف می(Liu et al., 2014) و مرحله دوم کاهش وزن در ،

oمحدوده 
C433-233 افتد. تخریب ماده خام از دمای حدود  به علت تخریب مواد لیگنوسلولزی اتفاق میo

C003-233  اتفاق

oباشد. آلفا سلولز تولید شده تخریب خود را از دمای  % می21افتد و وزن باقی مانده نهایی در دمای حدود  می
C033  شروع کرده و

oای در دم
C013 باشد. در تحقیقات دیگر گزارش شده که همی سلولز در  % می02رسد و وزن باقی مانده نهایی حدود  به اتمام می

oمحدوده دمای 
C033-233  خواهد بود، لیگنین به علت ساختار آروماتیک خود در 23تخریب و وزن باقی مانده آن حدود %

o محدوده وسیعتری تخریب شده و تخریب آن در بازه
C133-033 40گیرد و وزن باقی مانده نهایی آن حدود  صورت می %

oگزارش شده است. سلولز نیز در دمای حدود 
C433-003  خواهد داشت 6تخریب و وزن باقی مانده حدود %(Yang, Yan, 

Chen, Lee, & Zheng, 2007)توان نتیجه گرفت هر چه وزن باقی مانده نهایی کمتر باشد، مقدار لیگنین ماده لیگنوسلولزی  . لذا می

باشد. با  ساختار ماده لیگنوسلولزی می کمتر خواهد بود. از سوی دیگر دمای تخریب باالتر، نشان دهنده حذف همی سلولز از

توجه به نتایج، به دلیل افزایش دمای شروع تخریب، آلفا سلولز تولید شده فاقد همی سلولز بوده، همچنین به دلیل کم شدن وزن 

 اند. ف شدههای موجود در ساختار ماده لیگنوسلولزی تا حدود زیادی از ماده حذ توان نتیجه گرفت لیگنین مانده نهایی می باقی

نشان  2سلولز و لیگنین از ساختار ماده لیگنوسلولزی از طیف سنجی مادون قرمز استفاده شد که در شکل  برای تایید حذف همی

 داده شده است.
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 ( آلفا سولز و ماده خامFTIRطیف سنجی مادون قرمز ) -2شکل 

 2133 (C-H sp3(، O-H stretch) 0003عددهای موجی شود، وجود پیک در  همانگونه که در طیف مادون قرمز مشاهده می

stretch ،)0421 (CH scissoring bending ،)0063 (C-O ether stretch ،)0003 (C-O stretch 2
o
 alcohol ،)0363 (C-O 

stretch 1
o
 alcohol 133( و (Linkage  of  celluloseنشان دهنده )  به  0643ی حضور سلولز است. پیک مشاهده شده در حدود

لیگنین به علت ساختار . (Abidi, Cabrales, & Haigler, 2014) باشد دلیل هیدروکسیل خمشی آب جذب شده توسط الیاف می

باشد، از  دهد که مربوط به پیوند دوگانه کششی مزدوج آروماتیک می نشان می 0033-0633هایی در محدوده  آروماتیک خود پیک

. (Luzi et al., 2014) دهد نشان می 0733-0703هایی در محدوده  طرفی همی سلولز نیز به علت پیک کربونیل استری کششی پیک

تداخل کرده و یاف خام پیک مربوط به همی سلولز و لیگنین با پیک آب جذب شده توان دید که در نمونه ال می 2با توجه به شکل 

ها در الیاف پخت شده حذف  این پیک ها را به صورت شانه در طیف مشاهده کرد. توان این پیک باعث تشدید این پیک شده و می

 کند. حرارتی را تایید میباشد که نتایج مربوط به آنالیز  های الیاف می ناخالصی خروجشده که نشان دهنده 

 (CMCسنتز کربوکسی متیل سلولز ) -3-2

کربوکسی متیل سلولز از آلفا سلولز استخراج شده طبق روش ارائه شده سنتز شد و برای تایید انجام واکنش از طیف سنجی مادون 

با گروه هیدورکسیل جایگزین شده شود، گروه کربوکسی متیل  قرمز و پراش اشعه ایکس استفاده شد. هنگامی که واکنش انجام می

رود شاهد ایجاد پیک  شود، لذا در طیف سنجی مادون قرمز انتظار می و گروه کربونیلی اسیدی در ساختار سلولز تشکیل می

های  شود. لذا یکی از روش کربونیل باشیم. از سوی دیگر اتصال مونوکلرو استیک اسید به سلولز باعث تغییر در ساختار بلور می

نشان  0و  4های  باشد. طیف مادون قرمز و پراش اشعه ایکس به ترتیب در شکل سی انجام واکنش، طیف پراش اشعه ایکس میبرر

 اند. داده شده
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 (CMCطیف سنجی مادون قرمز کربوکسی متیل سلولز ) -4شکل 

cmهای  پیک
توان  کنند. لذا می تایید میکششی کربوکسیلیک اسید را  C-Oو  C=Oبه ترتیب وجود پیوندهای  0221و  10707-

 نتیجه گرفت پیوند بین مونو کلرواستیک اسید و سلولز با موفقیت صورت گرفته است.

 

 طیف پراش اشعه ایکس آلفا سلولز و کربوکسی متیل سلولز -0شکل 

 0اختار بلوری نوع تغییر کرده بلکه س CMCشود، نه تنها درصد تبلور الیاف در اثر سنتز  مشاهده می 0همانگونه که در شکل 

باشد. برای  سلولز تبدیل شده است که نشان دهنده انجام واکنش و اتصال مونوکلرو استیک اسید به سلولز می 2سلولز به نوع 

 آورده شده است. 0مشخص شدن بهتر موضوع درصد تبلور و اندازه بلورها با استفاده از نرم افزار تحلیل و نتایج آن در جدول 

 ت بلورهای سلولز و کربوکسی متیل سلولزجزئیا -0جدول 
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oزاویه ) اندیس میلر نوع ساختار ماده
2θ) 

عرض پیک در 

 (oنصف ارتفاع )
d-spacing 

(Å) 
اندازه بلورها 

(Å) 

درصد تبلور 

)%( 

 0سلولز  آلفا سلولز

03-0 61/04 60/3 30/6 17/044 

20/66 003 04/06 60/3 43/0 00/040 

233 66/22 00/3 10/0 10/730 

کربوکسی 

 متیل سلولز
 2سلولز 

003 11/01 00/3 40/4 10/210 
01/01 

233 06/22 00/3 10/0 22/210 

 

توان نتیجه گرفت که تبلور الیاف سلولز پس از واکنش با مونوکلرواستیک اسید به شدت کاهش یافته است  با توجه به نتایج باال می

 باشد. میکه تاییدی دیگر بر انجام واکنش 

 

 

 

 بررسی مورفولوژی -3-3

( استفاده شد که SEMدر نهایت برای بررسی و مقایسه ماده خام، آلفا سلولز و کربوکسی متیل سلولز از میکروسکوپ الکترونی )

 نشان داده شده است. 6نتایج آن را در شکل 

 )الف(

 

 )ب(

 

 )ج(

 
 )الف( الیاف خام، )ب( آلفا سلولز و )ج( کربوکسی متیل سلولز SEMتصاویر  -6شکل 

توان نتیجه گرفت که روش استفاده شده برای پخت ضایعات پنبه مناسب بوده و به خوبی توانسته  می 6با توجه به شکل 

گونه ناخالصی )ب( هیچ  6ای که در شکل  شود، از بین ببرد به گونه )الف( مشاهده می 6های سطحی که در شکل  ناخالصی

باشد. پس از سنتز کربوکسی متیل سلولز، ذراتی بر  سطحی وجود ندارد. سطح مقطع الیاف پخت شده و خام به صورت روبانی می

 باشند: می 7های نمک حاصل از واکنش شکل  روی سطح ایجاد شدند که بلور
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 CMCواکنش سلولز قلیایی و مونوکلرواستیک اسید و تشکیل  -7شکل 

اند که به دلیل پیوند  شود که الیاف پس از واکنش کامال متورم شده و از حالت روبانی به دایره تبدیل شده مشاهده میهمچنین 

کواالنسی بین مونوکلرواستیک اسید و سلولز بوده که منجر به افزایش فاصله بین زنجیرهای پلیمری سلولز و در نهایت تورم الیاف 

 شده است.

 نتیجه گیری -4

oساعت در دمای  2به مدت  g/L03در این تحقیق آلفا سلولز از پخت ضایعات پنبه در محیط قلیایی 
C003  به دست آمد. برای

% خنثی شده و با ته نشینی از محلول جدا شد. کربوکسی متیل 03تولید هیومیک اسید، پساب تولید شده توسط اسید سولفوریک 

ها از  د. نتایج به دست آمده از آنالیز حرارتی و طیف سنجی مادون قرمز خروج ناخالصیای تولید ش سلولز نیز از سنتز دو مرحله

ضایعات پنبه را تایید کرد. هیومیک اسید استخراج شده نیز توسط طیف سنجی مادون قرمز بررسی شد و نتایج تایید کننده این 

را تایید  CMCوکلرو استیک اسید به سلولز و تشکیل اند. طیف سنجی مادون قرمز و پراش اشعه ایکس نیز اتصال مون ماده بوده

 را تایید کرد. CMCها و تشکیل  کردند. در نهایت تصاویر میکروسکوپ الکترونی نیز خروج ناخالصی
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