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چىیذُ
دس ایي تحمیك ثِ اسائِ ٍ ثشسسی سٍضی ثشای تَلیذ آلفب-سلَلض ثب دسجِ پلیوشیضاسیَى ثبال ٍ ویفیت ثْتش ثشای استفبدُ
دس غٌبیغ تَلیذ الیبف هبًٌذ ٍیسىَص سیَى پشداختِ هیضَد .ثشای ثشسسی اثش ضشایظ پخت هَاد لیگٌَسلَلضی ثش
ٍیژگیّبی ًْبیی آلفب-سلَلض ،دسجِ پلیوشیضاسیَى ،دسجِ صسدی ٍ هیضاى وبّص ٍصى اًذاصُگیشی ضذ .پخت دس
دهبی  ٍ 100-130oCثب غلظتّبی سذین ّیذسٍوسیذ  10-30g/Lاًجبم ضذ .دس هشحلِ ثؼذ اثش هبدُ احیب وٌٌذُ
سذین دی تیًَیت ثب غلظتّبی  10-30g/Lثشسسی ضذ .دس ًْبیت ثب ثشسسیّبی آهبسی  ANOVAهطخع ضذ وِ
دهب ٍ غلظت سذین ّیذسٍوسیذ اثش هؼٌبداس ثش ٍیژگی ّبی ًْبیی لیف خَاّذ داضت ٍ افضایص هبدُ احیب وٌٌذُ ثِ
هحلَل پخت ثبػث وبّص صسدی ٍ افضایص دسجِ پلیوشیضاسیَى آلفب-سلَلض ضذُ است .دس ًْبیت ثب ثشسسی ًتبیج
پخت ،ػولیبت دس دهبی  110oCثِ هذت  2سبػت دس هحلَلی ثب غلظتّبی دی تیًَیت سذین ٍ ّیذسٍوسیذ
سذین  10g/Lثِ ػٌَاى ضشایظ ثْیٌِ اًتخبة ضذ.
ولوبت ولیذی :دسجِ پلیوشیضاسیَى ،آلفب سلَلض ،ضبیؼبت پٌجِ ،پخت
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همذهِ
سلَلض هبدُای ثسیبس هْن هیثبضذ وِ تَسظ هحممبى صیبدی هَسد هغبلؼِ ٍ ثشسسی لشاس گشفتِ است .هغبلؼبت دس هَسد ًحَُ تطىیل،
ایضٍلِ وشدى ٍ خبلع سبصی ،خَاظٍ ،یژگیّب ٍ ٍاوٌص پزیشی فیضیىی ٍ ضیویبیی اًجبم ضذُ وِ دلیل ػوذُ ایي تحمیمبت هٌطب
عجیؼی سلَلض هیثبضذ ( .)Ott, Spurlin, & Graffline, 1954اٍلیي هغبلؼِ دس هَسد پٌجِ دس سبل  1938تَسظ پبیي 1اًجبم ضذ ٍ ایي
هبدُ سا سلَلض ًبهیذ ( .)Shore, 1995پبیي دس آصهبیطبت خَد دیذ وِ دیَاسُّبی سلَلی ایي هَاد اص ٍاحذّبی یىسبًی تطىیل ضذُ
است ثِ ّویي دلیل ایي هبدُ سا سلَلض ًبم گزاسی وشد ( ٍ .)Nevell & Zeronian, 1987دس سبل  1930ایي ایذُ وِ سلَلض هَلىَلی
پلیوشی ثب ٍاحذّبی اًیذسٍگلَوض است اسائِ ضذ ( .)Shore, 1995دٍ هٌجغ اغلی ثشای سلَلض ٍجَد داسد ،چَة ٍ پٌجِ .سلَلض ثِ
دست آهذُ اص چَة گیبّبى اص لحبػ تجبسی اّویت ثبالیی داسًذ ٍلی ثِ ػلت ٍجَد ًبخبلػیّبیی هبًٌذ لیگٌیي ٍ ّویسلَلض ،ثبیذ
عی چٌذ هشحلِ ضیویبیی اص سلَلض جذا ضًَذ (ٍ )Klemm, Philipp, Heinze, Heinze, & Wagenknecht, 1998لی پٌجِ ثِ ػلت
داسا ثَدى ًبخبلػی ووتش اص اّویت ثیطتشی ثشخَسداس است ٍ هشحلِ خبلع سبصی آى ثِ هشاتت سبدُتش اص خبلع سبصی چَة
خَاّذ ثَد ( .)Nevell & Zeronian, 1987اص سَی دیگش هیضاى خلَظ ٍ عَل صًجیش سلَلضی تَسظ پبساهتشّبیی عی هشاحل
خبلع سبصی ٍ سفیذگشی وٌتشل هیضَد ٍ هیضاى ایي پبساهتشّب ثستِ ثِ وبسثشد ًْبیی تغییش خَاّذ وشد (.)Klemm et al., 1998
سلَلض ثِ ػٌَاى یه هبدُ پلیوشی خبم ،ثِ ػلت داسا ثَدى دٍ ٍیژگی هَسد استفبدُ لشاس هیگیشد )1 :ثِ ػٌَاى یه هبدُ پلیوشی لیفی،
هبًٌذ پٌجِ ،فلىس ٍ  ) 2 ...لبثلیت ٍاوٌص پزیشی ثبال وِ اص ایي ٍیژگی ثشای تَلیذ هَاد هػٌَػی ثش پبیِ سلَلض استفبدُ وشد .وِ
هیتَاى ثِ اتشیفیىبسیَى ،استشیفیىبسیَى ،اوسیذاسیَى ٍ ّوچٌیي ٍاوٌصّبی ایجبد پیًَذ ػشضی ٍ 2وبّص عَل صًجیش پلیوشی
عی هىبًیسنّبی هختلف اضبسُ وشد .ضوبی ولی اص تجذیل سلَلض ثِ هطتمبت آى دس ضىل ً 2طبى دادُ ضذُ است:
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ضىل  .1ضوبی ولی چشخِ سلَلض ٍ وبسثشدّبی آى ()Ott et al., 1954

ّذف اص ایي هغبلؼِ ثشسسی پبساهتشّبی هختلف پخت الیبف سلَلضی ثش خَاظ ًْبیی آلفب سلَلض تَلیذ ضذُ ًظیش دسجِ
پلیوشیضاسیَى ،هیضاى وبّص ٍصًی ٍ صسدی الیبف هیثبضذ .اص آى جبیی وِ سلَلض اص لحبػ ضیویبیی توبیل ثِ ٍاوٌص دس هحیظ للیبیی
داسد ،دسجِ پلیوشیضاسیَى آى عی ػولیبت پخت وبّص خَاّذ یبفت .لزا ،دس هشحلِ اٍل اثش سذین ّیذسٍوسیذ ثش خَاظ سلَلض
ثشسسی ضذ ٍ دس هشحلِ ثؼذ سؼی ضذ ثب استفبدُ اص سذین دی تیًَیت وِ هبدُای احیب وٌٌذُ هیثبضذ ،اص اوسیذ ضذى سلَلض دس هحیظ
للیبیی جلَگیشی وشدُ تب دسجِ پلیوشیضاسیَى سلَلض پخت ضذُ افضایص یبثذ.
هَاد ٍ سٍشّب
هَاد :ضبیؼبت لیٌتش پٌجِ اص وبسخبًِ پٌجِ پبنوٌی ٍشدضت گٌجذوبٍٍس تْیِ ضذّ .یذسٍوسیذ سذین ،دیتیًَیت سذین ،سَلفیذ
سذین ،سیلیىبت سذین آصهبیطگبّی ( ٍ )Merckآة اوسیژًِ  %35غٌؼتی استفبدُ ضذ .اص دستگبُ سًگشصی  HTسبخت ضشوت
 ،Hanauاسپىتشٍفَتَهتش اًؼىبسی هذل  ،GretagMacbeth-Color Eye-7000Aدستگبُ حالجی  ،Sherlyتشاصٍی سِ سلن اػطبس
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هذل ٍ ،OHAUS-Explorerیسىَهتش لَلِ هَییي (ّ ٍ )0/8mmیتش هذل  Heidolph-MR3001Kدس آصهبیطْب ٍ اًذاصُگیشیْب استفبدُ
ضذ.
سٍش ّب
پخت لیٌتش پٌجِ
پخت لیٌتش دس ضشایظ هختلف عجك جذٍل  1دس دهبّبی  100الی  130دسجِ سلسیَس ثِ هذت  2سبػت اًجبم ضذ 7 .گشم ًوًَِ
پس اص حالجی ٍ جذاسبصی ًبخبلػیّبی جبهذ ٍ ّوگي ضذى الیبف ،ثب اًتخبة ًسجت هحلَل ثِ ٍصى وبال ( )L:Rثشاثش ثب
 20:1پخت ضذ .هیضاى وبّص ٍصًی الیبف ثؼذ اص ػولیبت تش ثب ٍصى وشدى الیبف لیٌتش ،لجل ٍ ثؼذ اص ػولیبت ،ثب استفبدُ اص ساثغِ 1
هحبسجِ ضذ.
w i w f
 100
wi

()1

wr 

وِ دس ایي ساثغٍِ w i ،صى اٍلیِ الیبفٍ w f ،صى الیبف ثؼذ اص ػولیبت پخت ٍ  w rدسغذ وبّص ٍصى الیبف هیثبضذ.
جذٍل  .1تشویت هَاد حوبم پخت الیبف لیٌتش
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ثشای اًذاصُ گیشی دسجِ صسدی لیٌتشّب ،اثتذا الیبف دسٍى دستگبُ حالجی وبهال ثب ّن هخلَط ضذًذ تب ثِ غَست ّوگي دسآیٌذ.
سپس عیف اًؼىبسی الیبف تَسظ اسپىتشٍفَتَهتش اًؼىبسی اًذاصُگیشی ضذ .دسجِ صسدی یب سفیذی الیبف ثب استبًذاسد

3

ASTM

ضوبسُ  E313هحبسجِ ضذ.
اًذاصُگیشی دسجِ پلیوشی
دسجِ پلیوشی الیبف پٌجِ پخت ضذُ ٍ سفیذگشی ضذُ ثب ٍیسىَهتشی ته ًمغِای هحلَل پلیوشی  0/3 g/dLسلَلض دس هحلَل هس
آهًَیبوی دس حوبم  25oCثب استفبدُ اص ساثغِ ضَلض-ثالسخِ 4اًذاصُگیشی ضذ.
() 2

0

spe  t 1  t 0 t

() 3

[ ]  1.37  DP 0.72

() 4

sp c     0.29  sp

وِ دس ایي ساثغِّب t 1 ٍ t 0 ،صهبى ػجَس حالل ٍ هحلَل پلیوشی اص لَلِ هَییي [ ] ٍ  spe ،گشاًشٍی ٍیژُ ٍ راتی c ،غلظت
هحلَل پلیوشی ( DP ٍ )g/dLدسجِ پلیوشی هیثبضذ (.)Klemm et al., 1998
ًتبیج ٍ ثحث
پخت لیٌتش ثب سذین ّیذسٍوسیذ
پخت ثب سذین ّیذسٍوسیذ هغبثك جذٍل  2غَست گشفتِ ٍ دسجِ پلیوشیضاسیَى ،دسجِ صسدی الیبف ٍ هیضاى وبّص ٍصًی الیبف
تؼییي ضذ.

American Standard Testing Method
Schulz-Blaschke
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جذٍلً .2تبیج پخت لیٌتش ثب سذین ّیذسٍوسیذ دس ضشایظ هختلف

دسجِ صسدی

)NaOH (g/L

هیضاى وبّص ٍصى ()%

دسجِ پلیوشیضاسیَى

100oC 110oC 130oC 100oC 110oC 130oC 100oC 110oC 130oC

10

24/87

26/86

25/72

5178

5738

6379

11/13

10/20

8/18

20

27/26

28/22

26/82

4947

5408

5861

11/34

10/05

8/65

30

30/25

32/00

27/45

4303

4925

5856

13/79

10/31

9/36

ثشای ثشسسی اثش دهب ٍ تغییشات غلظت سذین ّیذسٍوسیذ ثش هطخػبت لیٌتش پخت ضذُ ،تحلیل ٍاسیبًس دٍ عشفِ 5اًجبم ٍ هطبّذُ
ضذ وِ غلظت سذین ّیذسٍوسیذ حوبم پخت اثش هؼٌبداسی ثش دسجِ پلیوشیضاسیَى ٍ صسدی داضتِ ٍلی ثش وبّص ٍصى الیبف اثش لبثل
تَجْی ًذاسد .اص سَی دیگش دهبی پخت اثش هؼٌبداس ثش هیضاى وبّص ٍصى ٍ دسجِ پلیوشیضاسیَى داضتِ اهب سٍی صسدی اثش لبثل
تَجْی ًذاضتِ است.
6500

5000
4500
135

125

115

105

دهبی پخت ( )
oC

95

دسجِ پلیوشیضاسیَى

5500

35

25

15

دسجِ پلیوشیضاسیَى

6000

6000
5800
5600
5400
5200
5000
4800
5

غلظت سَد سَصآٍس ()g/L

Two way ANOVA
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11
10
9
8
135

125

105

115

دهبی پخت ( )
oC

95

35

25

15

دسجِ صسدی

12

هیضاى وبّص ٍصًی ()%

13

31
30
29
28
27
26
25
5

غلظت سَد سَصآٍس ( )
oC

ضىل  .2اثش ضشایظ پخت لیٌتش ثب سذین ّیذسٍوسیذ ثش خَاظ آلفب سلَلض استخشاج ضذُ

ثِ دلیل افضایص سشػت ضىستِ ضذى صًجیشّبی سلَلضی ( ،)Nevell & Zeronian, 1987دسجِ پلیوشیضاسیَى ثب افضایص دهب ٍ
غلظت سذین ّیذسٍوسیذ ،وبّص هییبثذ (ضىل  .)3وبّص دسجِ پلیوشیضاسیَى دس هحیظ للیبیی دس دهبی صیش  170oCثب دٍ
هىبًیضم غَست هیگیشد .یب دس اثش تطىیل اوسی سلَلض ٍ ضىستِ ضذى پیًَذ دس اثش یَىّبی ّیذسٍوسیل (ضىل )4

( Yan,

 ٍ )Villarreal, & Xu, 2013یب دس اثش هىبًیضم ًف-ایسجل ،6گلَوضّبی اًتْبیی دس اثش ّیذسٍوسیل هَجَد دس حوبم پخت غَست
هیگیشد (ضىل  .)Knill & Kennedy, 2003( )5ثب تَجِ ثِ هىبًیضمّبی اسائِ ضذُ وبّص دسجِ پلیوشیضاسیَى دس اثش افضایص دهب ٍ
غلظت سذین ّیذسٍوسیذ هؼٌی داس ثِ ًظش هیسسذ .دس اثش تجذیل ضذى ًبخبلػیّب ثِ هَاد هحلَل دس آة ،خبسج ضذى
ًبخبلػیّبی لیٌتش ثب افضایص دهب ثیطتش ضذُ ٍ هیضاى وبّص ٍصًی افضایص خَاّذ یبفت وِ دس ضىل ً 6طبى دادُ ضذُ است
( .)Subhedar & Gogate, 2014افضایص دسجِ صسدی دس اثش افضایص غلظت سذین ّیذسٍوسیذ ثِ ػلت خبسج ضذى ثیطتش
ًبخبلػیّب سًگی ثَدُ است .ثِ ػجبست دیگش ،دسجِ پلیوشی آلفب سلَلض استخشاج ضذُ تَسظ ّش دٍ ػبهل دهب ٍ غلظت سذین
ّیذسٍوسیذ تؼییي هیضَد .دسجِ صسدی هحػَل ًْبیی ثِ غلظت سَد هػشفی ٍاثستِ ثَدُ ٍ دهبی پخت ًیض هیضاى وبّص ٍصى سا
تؼییي هیوٌذ .هٌظَس اص ضشایظ ثْیٌِ پخت ،تَلیذ آلفب سلَلض ثب دسجِ پلیوشی ثبال ٍ صسدی ووتش ثب هیضاى وبّص ٍصى حذالل است.
ثٌبثشایي دس ضشایظ آصهبیص ضذُ ،پخت ثْیٌِ الیبف دس دهبی  ٍ 100 oCغلظت سَد  10g/Lهیثبضذ.

Nef-Isbell
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ضىل  .3تطىیل اوسی سلَلض ٍ ضىستِ ضذى پیًَذ ()Yan et al., 2013

ضىل  .4هىبًیضم ٍاوٌص ًف-ایسجل ()Knill & Kennedy, 2003

ضىل ّ . 5یذسٍلیض ٍ اوسیذاسیَى لیگٌیي دس ضشایظ للیبیی ٍ دس حضَس اوسیژى هحیظ
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پخت ثب سذین ّیذسٍوسیذ  /دیتیًَیت سذین
پخت ثب سذین ّیذسٍوسیذ ٍ دیتیًَیت سذین عجك ضشایظ جذٍل  4اًجبم ضذ ٍ دسجِ صسدی ،پلیوشی ٍ هیضاى وبّص ٍصًی
هحبسجِ ٍ ًتبیج آى دس جذٍل  3گضاسش ضذُ است.
جذٍل .3پخت الیبف ثِ سٍش سذین ّیذسٍوسیذ  /دیتیًَیت سذین دس ضشایظ هختلف

دسجِ صسدی

دسجِ پلیوشیضاسیَى

Na2S2O4
)(g/L

NaOH
)(g/L

o

o

o

10

20

25/93

27/66

22/91

5152

20

20

24/75

25/48

24/70

5290

5805

30

20

21/03

21/73

23/65

5370

6034

100 C 110 C 130 C

o

130 C

هیضاى وبّص ٍصى ()%

o

o

o

o

o

5502

6164

10/63

10/17

7/13

6226

10/60

10/05

7/07

6254

8/76

9/28

6/87

100 C 110 C 130 C 100 C 110 C

تحلیل ٍاسیبًس دٍ عشفِ ثِ هٌظَس ثشسسی اثش ضشایظ هختلف سٍی سِ فبوتَس اًذاصُگیشی ضذُ غَست گشفت .ثش ایي اسبس،
غلظت دیتیًَیت سذین اثش لبثل تَجْی سٍ ی خَاظ آلفب سلَلض تَلیذی ًذاضتِ اهب دهب اثش هؼٌبداس ثش هیضاى وبّص ٍصى ٍ دسجِ
پلیوشیضاسیَى داضتِ است (ضىل .)7
11

8
7

هیضاى وبّص ٍصًی ()%

9

6200
6000
5800
5600
5400

6
135

125

115

دهبی پخت ()oC

105

95

5200
135

125

دهبی

115

105

پخت ()oC

ضىل ً .6وَداسّبی همبیسِای پخت ثب سذین ّیذسٍوسیذ  /دیتیًَیت سذین دس ضشایظ هختلف
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دسجِ پلیوشیضاسیَى
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ثِ دلیل ٍجَد سذین ّیذسٍوسیذ ،افضایص دهبی پخت ،اوسیذ ضذى صًجیشّبی سلَلضی سا تسشیغ ٍ دسجِ پلیوشی سا وبّص
هیدّذ؛ ّوچٌیي ًشخ تجذیل ًبخبلػیّب ثِ هَاد هحلَل سا افضایص ٍ ،وبّص ٍصى ثیطتشی سا ایجبد هیوٌذ .ثب دس ًظش گشفتي ایي
هَضَع ،پخت ثب سذین ّیذسٍوسیذ ٍ دیتیًَیت سذین ،دس دهبی جَش ًشهبل هٌبست ًخَاّذ ثَد ،ضىل ً 4طبى هیدّذ وِ
تفبٍت صیبدی دس وبّص ٍصى الیبف ثیي ٍ 130oC ٍ 110oCجَد ًذاسد ٍ ثب تَجِ ثِ وبّص دسجِ پلیوشی ثب صیبد ضذى دهب،
 110oCثشای پخت هٌبست هیثبضذ .افضایص غلظت دیتیًَیت سذین تفبٍت چٌذاًی سٍی خَاظ ًْبیی هحػَل ًذاسد ٍ پخت ثب
غلظت دی تیًَیت سذین  10g/Lهٌبست ثِ ًظش هیسسذ .ثب تَجِ ثِ ًتبیج جذٍل  4هیتَاى گفت وِ افضایص غلظت دی تیًَیت
سذین ثبػث افضایص دسجِ پلیوشیضاسیَى آلفب سلَلض ضذُ است .ایي پذیذُ ثِ ػلت هٌطب احیب وٌٌذُ دی تیًَیت سذین اتفبق هیافتذ.
دی تیًَیت سذین اص تطىیل اوسی سلَلض جلَگیشی وشدُ ٍ لزا ضىستِ ضذى پیًَذ سلَلض اًجبم ًویضَد ٍ ،دس ًْبیت هٌجش ثِ آلفب
سلَلض ثب دسجِ پلیوشیضاسیَى ثبال هیضَد .اص آى جبیی وِ دس سٍش پخت ثب سذین ّیذسٍوسیذ غلظت  10g/Lثِ ػٌَاى غلظت ثْیٌِ
اًتخبت ضذُ ثَد ،هیتَاى ثشای پخت دی تیَیت سذین ًیض اص ایي غلظت استفبدُ وشد .لزا هیتَاى گفت ضشایظ ثْیٌِ ثشای تَلیذ آلفب
سلَلض ثب دس جِ پلیوشیضاسیَى ثبال پخت دس دهبی  110oCدس حوبم ثب غلظت دی تیًَیت سذین ٍ سذین ّیذسٍوسیذ  10 g/Lثِ
هذت  2سبػت هٌبست خَاّذ ثَد.
ًتیجِ گیشی
دس ایي تحمیك اثتذا ثِ ثشسسی پخت آلفب سلَلض دس هحیظ للیبیی پشداختِ ضذً .تبیج ًطبى داد وِ دسجِ پلیوشیضاسیَى ،هیضاى وبّص
ٍصى ٍ دسجِ صسدی سلَلض ثب افضایص دهب ٍ غلظت ّیذسٍوسیذ سذین ثِ تشتیت وبّص ،افضایص ٍ وبّص هییبثٌذ .ثشای وبّص
دسجِ پلیوشیضاسیَى دٍ هىبًیشم ضىستِ ضذى اوسی سلَلض دس هحیظ للیبیی ٍ هىبًیضم ًف-ایسجل اسائِ ضذ .دس هشحلِ ثؼذ اص یه
احیب وٌٌذ ُ ثِ ًبم دی تیًَیت سذین ثشای جلَگیشی اص اوسیذ ضذى سلَلض استفبدُ ضذً .تبیج ًطبى داد استفبدُ اص ایي احیب وٌٌذُ
ثبػث افضایص دسجِ پلیوشیضاسیَى سلَلض تَلیذ ضذُ هیضَد .لزا هیتَاى ًتیجِ گشفت وِ دی تیًَیت سذین اص هىبًیضم تطىیل
اوسی سلَلض جلَگیشی وشدُ است.
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Abstract
In this research we have proposed a new approach for the production of alpha-cellulose with
higher degree of polymerisation (DP) and purity which has various applications in fiber
production industries such as viscose rayon. Degree of polymerisation, yellowness and weight
reduction studied to investigate the effect of curing parameters of lignocellulosic material on the
final properties of alpha-cellulose. Curing performed at 100-130oC temperature range using 1030g/L sodium hydroxide aqueous solution. Then we have studied the effect of 10-30g/L sodium
dithionite solution as a reductive agent on the final properties of the alfa cellulose. Finally
ANOVA statistical analysis stated that temperature and sodium hydroxide solution had
significant effect on final properties of alpha-cellulose, also ANOVA showed that reductive agent
has reduced yellowness and increased DP of alpha-cellulose. We have proposed curing of
lignocellulosic biomass at 110o C for 2 hours using 10g/L sodium hydroxide and 10g/L sodium
dithionite aqueous solution as an optimom condition for the production of high quality alphacellulose.
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