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بررسی خواص میکروکریستالین سلولز به دست آمده از ساقه پنبه و پوست کنف

چکیده
از جمله موادی كه در سال های اخير از آن بهه ننهوان پهر كننه ه و ت ويه
كنن ه زيس تخريب پذير برای تهيه چن سهازه اسهتداده مهو شهود سهلو ز،
ميکرو سلو ز و نانو سهلو ز هسهتن  .در ايه تق يهم ميکروكريسهتا ي سهلو ز
( )MCCاز پوسه سههاگه هيهاه پن ههه و كنهی بهها هيه رو يز اسههي ی توسه
هي روكلريک اسي  2Nدر نس های مختلی اسي به خمير تهيه ش  .تهايير
شراي هي رو يز برروی خواصهو ماننه ميهزان بلهورين و و انه ازه بلورههای
ميکروكريستا ي سلو ز با دست اههای طيیسنجو مهادونگرمهز ت ه ي فوريهه
( ،)FT-IRپههراا اشههیه ايکهه ( )XRDو ميکروسههکوا ا کترونههو روب ههو
( )SEMبررسو ش ن  .نتايج ن ان داد كه با افزايش ميهزان اسهي در ههر دو
نمونه ميزان بلورين و افزايش يافته و و ان ازه بلور تغييهر نمهوكنه  .ميهزان
بلورين و  MCCساگه پن ه بي تر از پوس كنی بود .همچني نتهايج SEM
ن ان داد كه ان ازه ا ياف ساگه پن هه و پوسه كنهی په از تيمهار اسهي ی
ميکرونو موباش .
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واژگان کلیدی :ميکروكريستا ي سلو ز( ،)MCCميزان بلورين و ،ان ازه بلور،
كنی و پن ه ،هي رو يز اسي ی

مقدمه
سههلو ز م ههت ات فراوانههو دارد كههه يکههو از آنههها
ميکروكريستا ي سلو ز ( )MCCاسه  .ميکروكريسهتا ي -
سلو ز با انمال فرآين های مختلی فيزيکهو ومکهانيکو بهر
روی سلو ز بهدس موآي  .پودر ميکروكريسهتا ي سهلو ز
در پايان دهه  2311در آمريکا به ننوان نخستي پركنن ه
خنثو در مواد دارويو به ويژه انهوا گهر هها و نهانههای
رژيمو به نام تجاری آويس (ميکروكريسهتا ي سهلو ز) بهه
بازار نرضه ش  .ميکروكريستا ي سلو ز يکهو از مهه تهري
فهههرآوردههههها در صهههنابع دارواهههو ،غهههذايو ،آراي هههو،
پالستيکسازی و دي هر صهنايع مهوباشه [ .]2از فهرم ژل

ميکروكريستا ي سلو ز به ننوان تنظهي كننه ه هرانهروی،
نام ه سوسنانسههيون و يههک مههاده امو سههيون كنن ه ه در
چسههبههها و كههرمههها و ...اسههتداده مههوشههود [ .]2ژل
2
(ميکروكريستا ي سلو ز) نامقلول با خوا تيکسوتروپيک
و ش ه پالستيک اس كه برای كاربرد در طيی هستردهای
از صنايع غذايو به ننوان جاي زي چربو مناسب موباش .
از سوی دي هر ميکروكريسهتا ي سهلو ز دارای پايهه ا يهاف
خوراكو اس و به ننوان نام غنوكنن ه يدو مهوتوانه
در ت اوم سالم و پي يری از بيمهاریهها در تو يه غهذا
مورد استداده گرار هيهرد .ميکروكريسهتا ي سهلو ز ضهم
Thixotropic

1

بررسو خوا
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داشت گابلي جذب سطقو مقلهولههای دارواهو ،پهرس
پذيری مناس و نيز دارد و يکو از مه تري اكسوپيانها و
پركنن ه ها در تهيههه سههامانههههای مههايع بههه جام ه اس ه .
ويژهوهای مربوط به شک و سطح ميکروكريستا ي سلو ز،
بهتري گابلي برای جاری شه ن را فهراه مهوآورد و بهه
همي د ي هزينه كام و بون صو برای مصرف بههننهوان
ض كلوخه كنن ه اس  .نم هتري موارد مصرف آن ن ارت
انه از انهوا پنيههر ،ادويهه ،سهواهههای آمهاده ،سه ههها ،و
همانطور كه اشاره ش بهه د يه گابليه پهرس شه ن در
فرآوردههای دارويو ماننه گهر هها و مهوارد دي هر ماننه
سوسنانسيونها كاربرد دارد [ Jue .]2و همکاران (،)2111
از ميکههرو كريسههتا ي سههلو ز بههرای ت ويه مههاده زمينههه
پليمههری بههرای تهيههه چن سههازه اسههتداده نمودنهه [.]9
ميکروكريسهتا ي سهلو ز را مههو تهوان از منهابع مختلههی از
جمله پن ه ،كنی ،ضهايیات و په مانه هههای مقصهو ت
ك اورزی و  ...كه بي تر آنها هياههان غيرچهوبو هسهتن ،
تهيه كرد .به ن ارت دي ر برای به دس آوردن آن نياز بهه
مواد او يه ههرانگيمه و هزينههههای بها نيسه [0و.]5
دراي تق يم از ساگه هياه پن ه و پوس كنی ،خمير تهيه
و با م ادير مختلی غلظ اسي  ،هيه رو يز شه تها ميکهرو
كريستا ي سلو ز تهيه شود .آن اه خوا آن با رواههای
طيی سنجو مادون گرمهز ،پهراا اشهیه  Xو ميکرسهکوا
ا کترونو روب و ) (SEMبررسو ش .

مواد و روشها
مواد و دستگاهها
هياه پن ه مورد استداده در اي تق يم در آبهان مهاه از
مزرنه تق ي اتو دان اه نلوم ك اورزی و منهابع ط يیهو
هرهان واگع در كيلومتر پنج جاده هرهان -ساری تهيه ش .
هياه كنی نيز در اسدن ماه در مركز تق ي هات ك هاورزی
ورامهي هههردآوری شه  .بیه از هههردآوری و جه ا كههردن
برگها و شاخهها ،پوس ساگه اي هياهان ج ا شه ه و بهه
گطیههای  2/5سانتيمتری بري ه و برای تهيه خمير آمهاده

ميکروكريستا ي سلو ز به دس آم ه از...

تهيه ميکروكريستا ي سلو ز؛ و مقلول س ي كلري  ،بهرای
رنگبری خمير استداده ش 2.تهيه خميهر توسه دسهت اه
دايجستر 6 2مقدظهای ،شرك  PTIاتريش انجهام شه كهه
توس حمام روغ  ،هرمای زم تأمي مهوشه  .بها دسهت اه
طيیسنجو مادونگرمز ت ي فوريه 9ساخ شرك پهركي
ا مر آ مان ال ال سهو 0طيهیههای مربهوط بهه نمونههههای
ميکروكريستا ي سلو ز تهيه ش ن  .شک شناسو نمونهههای
ميکروكريسههتا ي سههلو ز توسهه ميکروسههکوا ا کترونههو
روب و ( )JEOL , JSM – 5200 , 20KVبررسو ش .
تهیه خمیر
تهيه خمير از پوس هياه پن ه و كنی بهه روا سهودا
با گليااي فیال  21درصه ی بهر پايهه هي روكسهي سه ي
نس به وزن خ ک خرده چوب انجام ش  .در ايه روا
 251هرم از پوس ساگه پن ه و كنی بهه صهورت ج اهانهه
همراه با  01هرم سود كه در  2231ميلو يتهر آب م طهر
ح ش ه ،درون مقدظههای دست اه ديگ پخ گهرار داده
ش ن  .زمان پخ  215دگي ه برای پن ه و  01دگي ه بهرای
كنی و دمای پخ  231درجهه سيليسهوس بهرای ههر دو
هياه هزينش ش  .پ از اي مرحله ،خميهر پن هه بها نه د
كاپای  21/1و  =22/15يکور pHو خمير كنی با ن د كاپای
 22/52و  =22/52يکور pHبهدس آم ن  .ن د كاپای خمير
كاغذ برابر اسهتان ارد  TAPPI T236 om-98انه ازههيهری
ش .
رنگبری خمیر
در آغاز يک مقلول دارای 251ميلو يتر س ي كلري
 %3همراه با  251ميلو يتر مقلول بهافر اسهتات بها pH=0
تهيه ش  21 .هرم از نمونه خمير پن ه همراه با اي مقلول
به م ت  31دگي ه و در دمای  111Cرفالك ش  .په از
رفالك نمونهههها بها آب م طهر شست هو و سهن نمه
رنگبری يک بار دي ر تکرار ش  .همي رون و مراح برای
خمير كنی ه انجام ش .

ش ن  .در اي تق يم از هي روكسي س ي (سود) ،شرك
مرک با خلهو  %31بهرای تهيهه خميهر بهه روا سهودا؛
استيکاسي يخو ،2شرك مرک برای تهيهه بهافر اسهتات؛
هي روكلريک اسي شهرك مهرک بها خلهو  %93بهرای
هي رو يز اسي ی؛ س ي كلري  ،%25شرك مرک ،بهرای

1
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)Fourier transform infrared spectroscopy(FT-IR
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تهیه میکروکریستالینسلولز
نمونههای خمير رنگبری ش ه پن ه و كنی برای تهيهه
ميکروكريسههتا ي سههلو ز در شههراي رفالك ه در مقههي
اسي ی هيه روكلريک اسهي هيه رو يز شه ن [ .]6نمه
هي رو يز در م ادير  %5 ،%2/5و  %21از اسي انجام ش ن .
نمونههای ميکروكريستا ي سلو ز تهيه ش ه از كنی و پن ه،
كه در غلظه ههای مختلهی از هيه روكلريک اسهي تهيهه
ش ن  ،با آب م طر تا  pHخنثهو شست هو داده شه و در
دمای اتاق خ ک ش ن  .نمونه ها پيش از ان ازههيهری بهه
م ه ت  20سههان در دمههای  31سيليسههوس در آون گههرار
هرفتن و سن با دست اه طيیسنجو ت ي فوريه بهرای
شناسههايو هههروههههای نههاملو و از دسههت اه پههراا اشههیه
ايک ) (XRDبهرای تیيهي ميهزان بلهورين و و ضهخام
انهه ازه بلههور رات و از ميکروسههکوا ا کترونههو روب ههو
( )SEMبرای شک شناسهو رات ميکروكريسهتا ي سهلو ز
استداده ش .

25

در ايه میاد ههه  Dابیههاد بلههور  ،طههول مههوج اشههیه،
 نرض پيک درنصی ارتدها   ،زاويهه پهراا و  Kبرابهر
 103اس .
طیف سنجی تبدیل فوریه – مادون قرمز)(FT-IR

م ار كمو از نمونه خ ک ش ه ،آسياب و از يک ا هک
 mesh 01ن ور داده شه  .آنههاه گهر ههای كهوچکو از
نمونهههه و  KBrتهيهههه و بههها اسهههتداده از طيهههی سهههنج
 PerkinElmer Spectrometer Spectrum RXIبههههها
ن اندهن ه هليسري سو دات ) (DTGSكهه طهول مهوجو
بي  011-0111cm -1را نمايش موده در گ رت تدکيکو
طيدو 4cm-1و  20scan/minمورد بررسو گرار هرف .
میکروسکوپ الکترونی پیمایشی )(SEM

برای بررسو ان ازه نمونه ها از ميکروسهکوا ا کترونهو
 JEOL , JSM – 5200استداده ش  .سطح نمونه ها با يه
نازكو از طال پوشش داده ش .

تفرق اشعه ایکس )(XRD

برای تیيي ميزان بلورين و نمونه ها با آزمون ،XRD
بهها اسههتداده از دسههت اه  X-Ray Diffractionم ه ل D8
 Advanceساخ شرك  Brukerآ مان با تهابش پرتهو بها
طول موج  ،2/50 Åو تاژ شهتاب دهنه ه  01 Kvو جريهان
 91 mAاستداده ش  .طيی پراا در  2θبهي  5-51°بها
هام  1012درجه ،شتاب  105درجه بر دگي ه بود.
م ار بلورين و ا ياف و نمونههای ميکروكريستا ي بها
استداده رابطه ( )2به دس آم [:]3

رابطه -2
در ايه رابطههه  I112شه ت پيههک در ناحيههه 2ө=22/6
شه ت پيهک در ناحيهه
مربوط به ناحيهه بلهوری و
 2ө=21كه مربوط به ناحيه بو شک موباش  .ابیاد بخهش
های بلوری ا يهاف كنهی با استهداده از طيهی پهراا پرتهو
ايک و با استداده از میاد ه شرر (رابطه  )2مقاسه ه شه
[.]1
رابطه -2

D

نتایج و بحث
پراش اشعه ایکس
شهک  ،2طيهیههای پهراا اشهیه ايکه نمونههههای
ميکروكريسهههتا ي سهههلو ز كنهههی هيه ه رو يز شه ه ه بههها
هي روكلريک اسي  %21 ، %5 ، %2/5و شک  ،2طيیهای
پراا اشهیه ايکه نمونههههای ميکروكريسهتا ي سهلو ز
پن هی هي رو يز ش ه با هيه روكلريک اسهي ، %5 ، %2/5
 %21را نمايش موده  .همانطهوریكهه در اشهکال  2و 2
م خص اس با افزايش م ار اسي از  2/5بهه  21درصه
ش ت طيیها (ارتدا ) افهزايش و پهنهای پيهکهها كهاهش
ن ان موده  .بها اسهتداده از پهراا اشهیه ايکه ميهزان
بلورين و و ان ازه رات نمونههای ميکروكريسهتا ي سهلو ز
پوس ساگه هياه پن ه و كنی را كه با درصه های حجمهو
 %2/5و  %5و  %21از هي روكلريک اسي تهيه شه  ،انه ازه
هيری ش ن  .نمونههای خمير سدي ن ه و سهدي شه ه و
ميکروكريسههتا ي سههلو زهای كنههی  %2/5و  %5و  %21بههه
ترتيههب دارای ميههزان بلههورين و  %60و  %32و  %30/13و
 %36/21و  %33/29و ان ازه رات برای همهه نمونهه ههای
ميکروكريسههتا ي سههلو ز 0/33 ،نههانومتر بههود .همچنههي
نمونههههههههای خميهههر سهههدي ن ههه ه و سهههدي شههه ه و

بررسو خوا
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ميکروكريسهههتا ي سهههلو زهای پن هههه  %2/5و  %5و %21
بهههترتيههب دارای ميههزان بلههورين و %63و  %39و  %35/2و

ميکروكريستا ي سلو ز به دس آم ه از...

 %33/6و  %11/62و انههه ازه رات بهههرای نمونههههههههای
ميکروكريستا ي سلو ز پن ه ه  0/29نانومتر بود.

شکل  -1طیفهای  XRDنمونههای میکروکریستالینسلولز کنف؛ %2/5 MCC )c ،%5 MCC )b ،%11 MCC )a

شکل  -2طیفهای  XRDنمونههای میکروکریستالینسلولز پنبه %2/5 MCC )c ،%5 MCC )b ،%11 MCC )a

همههان طههور كههه در ج ه ول  2م ههاه ه مههوشههود ميههزان
بلورين و در ميکروكريستا ي سهلو ز در پن هه و كنهی بها
افزايش درص حجمو هي روكلريک اسي افزايش مويابه .
همانطوریكه در ج ول  2دي ه مو شود ميزان بلورين و
نمونههای ميکروكريستا ي سلو ز به دس آم ه ساگه هيهاه
پن ه از هياه كنی بي تر اس ؛ هر چنه كهه ايه اخهتالف
خيلو زياد نيس  .افزايش ميهزان بلهورين و ا يهاف بيهان ر
خارج شه ن همهوسهلو ز و ي نهي در ايهر تيمهار كهردن

شيميايو ا ياف موباش  .افهزايش ميهزان بلهورين و سه ب
افزايش سدتو ا ياف سلو زی و افزايش استهقکام ا ياف مو
شود .نتهايهج به دس آم ه در ج ول  2ن هان مهودههه
كه تيمار كهردن ا يهاف با غلظ های مختلی اسي موجهب
تغييهر ان ازه بلور در امت اد نمود بر صدقهها (پيهک بلنه
 )XRDنموشود.
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جدول  -1میزان بلورینگی و اندازه بلور های میکروکریستالینسلولز به دست آمده از ساقه گیاه پنبه و کنف
MCC

كنی
%21

كنی %5

كنی
%2/5

كنی
سدي
ش ه

كنی
سدي
ن ه

MCC

MCC

MCC

پن ه 21
%

پن ه
%5

پن ه
%2/5

پن ه
سدي
ش ه

پن ه
سدي
ن ه

33/29
0/33

36/2
0/33

30/13
0/33

32
--

60
--

11/62
0/29

33/6
0/29

35/2
0/29

39
--

63
--

MCC
MCC

ميزان بلورين و
ان ازه بلور )(mm

f
e
d
c
b

a

شکل  -3طیفهای  FT-IRنمونههای میکروکریستالین سلولزکنف؛ )aالیاف کنف سفید نشده )b ،الیاف کنف سفید نشده MCC )c ،کنف
 MCC )d، %2/5کنف  MCC )e، %5کنف  )f % 11میکروکریستالین سلولز تجاری

طیفسنجی مادون قرمز تبدیلفوریه ()FT-IR
نمونههههههای خميههر سههدي ن هه ه و سههدي شهه ه و
ميکروكريستا ي سلو زهای تهيه ش ه از پوس ساگه هيهاه
پن ه و كنی بها درصه ههای حجمهو  %2/5و  %5و  %21از
هي روكلريک اسي توس طيیسنجو مادونگرمهز ت ه ي
فوريه بررسو ش ن  .پيک دي ه ش ه در ناحيهه 9911cm-1
تها  9511cm-1مربهوط بهه ارتیهاا ك هو ههروه نهاملو
هي روكسي و پيک جذب شه ه در ناحيهه  2311cm-1تها
 2351cm-1مربوط به ارتیهاا ك هو پيونه  C-Hاسه
[3و .]21شههک  9طيههیهههای مههادونگرمههز ت ه ي فوريههه

نمونههههههای خميههر سدي ن هه ه  ،خميههر سدي شهه ه،
ميکروكريستا ي سهلو ز  %5 ، %2/5و  %21كنهی را ن هان
موده و شهک  0طيهیههای مهادونگرمهز ت ه ي فوريهه
نمونههههههههای خميهههر سدي ن ه ه ه ،خميهههر سدي شه ه ه،
ميکروكريسههتا ي سههلو ز  %5 ، %2/5و  %21پن ههه را ن ههان
موده  .با توجه به شک های  9و  0پيک جهذب شه ه در
ناحيه  2321cm-1ا ياف كنی و پن ه تيمار ش ه ،مربوط بهه
هروهههای اسهتي و ههروهههای اسهتری اورانوايهک اسهي
هموسلو ز و يا پيون استری هروههای كربوكسيليک اسي
و پاراكوماريک اسي ي ني مهوباشه [ .]3ايه پيهک در
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ا ياف كنی تيمار ش ه آغاز به ناپ ي ش ن مهوكنه ؛ زيهرا
تيمار كردن ا ياف با كلري س ي منجهر بهه خهارج شه ن
هموسلو ز و ي يني موشود .همانطور كه دي ه موشود
ش ت اي پيک در ا ياف تيمار شه ه و هيه رو يز شه ه بها
هي روكلريک اسي  %21بسهيار كمتهر شه ه اسه  .پيهک
مربوط به ناحيه  2561cm-1در نمونه ها مربهوط بهه پيونه
ك و  C=Cحل هه آروماتيهک ي نهي مهوباشه [.]22
ش ت اي پيک در ا ياف كنی تيمار ش ه كاهش مهويابه
كه بيان ر خروج ي ني در ا ياف تيمار شه ه اسه  .پيهک

ميکروكريستا ي سلو ز به دس آم ه از...

جههذب ش ه ه در  2911cm-1مربههوط بههه ارتیههاا ك ههو
نامت ارن پيون  C-Hو پيک های دي ه ش ه در ناحيه بهي
 311cm-1تا  2211cm-1مربوط به ارتیاا ك هو پيونه
اتری  C-Oموباش  .پيک دي ه ش ه در 131cm-1در ا ياف
تيمههار شه ه و تيمههار ن ه ه كنههی و پن ههه بيههان ر ح ههور
پيون های هليکوزيه ی بهي منوسهاكاري ها مهوباشه كهه
ش ت اي پيک برای ا ياف رنهگبهری شه ه بي هتر شه ه
اس [.]1

f
e
d
c
b
a

شکل  -4طیفهای  FT-IRنمونههای میکروکریستالین سلولزپنبه ) a،الیاف پنبه سفید نشده  )aالیاف پنبه سفید شده
 MCC )cپنبه  MCC )d ،%2/5پنبه  MCC )e ،%5پنبه  )f %11میکروکریستالین سلولز تجاری

طيیسنجو مادونگرمز ت ي فوريه يکو از رواههای
بهينه و با ارزا برای به دس آوردن دگيم اطالنات نسه و
در مورد سهاختار سهلو ز ماننه ماهيه پيونه هيه روژنو و
ميزان بلورين و و ميزان رطوبه ( )MIمهوباشه [ .]22بها
تیيي نس پيک جذبو 2601 cm-2به  2319 cm-2ميزان
رطوب ( )MIهر يک از نمونه ها را موتهوان بههدسه آورد
[ .]21ج ول  2ميزان رطوب ) (MIجذب ش ه نمونههههای
ا ياف رنگبری ن ه ،رنگبری ش ه ،ميکروكريستا ي سلو ز
 %2/5و  %5و  %21كنی و پن ه را ن ان موده  .با توجه بهه
م ادير ج ول  2دي ه موشود كهه ميهزان رطوبه ( )MIدر

ا ياف تيمار ش ه كنی و پن هه از ا يهاف تيمهار ن ه ه كمتهر
اس و اي ميهزان در ميکروكريسهتا ي سهلو ز بها افهزايش
غلظ اسي نيز كمتر موشهود؛ زيهرا جهذب آب ناحيهه بهو
شک سلو ز به نل گاب ندهو پهذيری و در دسهترس پهذير
بودن هروههای هي روكسي جذب آب بي هتری نسه بهه
ناحيه بلوری دارد.
میکروسکوپ الکترونی روبشی ()SEM
ريخ شناسو ميکروكريسهتا ي سهلو ز تهيهه شه ه از
پوس ه سههاگه هيههاه كنههی و پن ههه ،توس ه ميکروسههکوا
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ا کترونو روب و بررسو ش  .تصهاويری كهه از نمونههههای
ميکروكريستا ي سلو ز هرفته ش ه اس در شک  5ن ان
داده ش ه هان ه  .شههک  ،5تصههاوير ميکروسههکوا ا کترونههو

23

روب و هرفته ش ه از نمونههههای ميکروكريسهتا ي سهلو ز
كنی و پن ه را ن ان موده .

جدول  -2میزان رطوبت ( ) MIاندازه گیری شده با طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه میکروکریستالین سلولز گیاه کنف و پنبه

b

c

كنی

پن ه

نو خمير

2/135
2/163

2/133
2/160

خمير سدي ن ه
خمير سدي ش ه

2/160

2/155

ميکرو كريستا ي %2/5

2/153

2/192

ميکرو كريستا ي %5

2/103

1/311

ميکرو كريستا ي %21

a

d

شکل  -5تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از نمونه های میکروکریستالینسلولز  )aمیکروکریستالینسلولز کنف،
 )bمیکروکریستالینسلولزکنف)c ،میکروکریستالینسلولزپنبه )d ،میکروکریستالینسلولز پنبه
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تصاوير ميکروسکوا ا کترونو روب هو ا يهاف تيمهار شه ه
كنی و پن ه بيان ر اي اس كه در اير تيمار نمودن ا يهاف
با كلري س ي  ،مواد پکتينو ،هموسلو زی و ي نينو دور
ا يههاف سههلو زی خههارج ش ه هان ه  .بههه نل ه خههروج مههواد
غيرسلو زی موجود در يههای ميهانو ديهوارهههای ا يهاف
سلو زی ،گطر ا ياف تيمار ش ه ك ش ه اسه  .همهانطهور
كههه در شههک  5دي ه ه مههوشههود ،تصههاوير ميکروسههکوا
ا کترونو روب و كنی و پن ه ن هان مهو دهنه كهه گطهر
ا ياف بهدس آمه ه بهه طهور كامه در ناحيهه ميکرومتهر
موباشن  .در شک  )a( 5دي ه مهوشهود كهه گطهر ا يهاف
ميکروكريستا ي سلو ز كنی كمتر از  21ميکرومتهر اسه .
در شک  )b( 5ه همهانطهور كهه ديه ه مهوشهود گطهر
ميکروكريستا ي سلو ز كنی كمتر از  21ميکرومتهر اسه .
در شک  )c( 5كه مربوط به ميکروكريستا ي سلو ز ا يهاف
پن ه موباش دي ه موشود كه گطر ا يهاف بههدسه آمه ه
كمتر از  51ميکرومتر و در شک  )d( 5دي ه موشهود كهه
گطر ا ياف ميکروكريستا ي سلو ز بهدس آم ه از پن هه در
ح ود 21ميکرومتر اس .

ميکروكريستا ي سلو ز به دس آم ه از...

نتیجه گیری
ميکروكريسههتا ي سههلو ز از سههاگه پن ههه و هيههاه كنههی
بروا هيه رو يز اسهي ی در غلظه ههای مختلهی اسهي
كلردريک تهيه ش  .نتايج بررسو های پراا اشیه  Xن ان
داد كه ميزان درص بلورين و ميکرو بلورهای تهيه ش ه از
خمير ساگه پن ه بي تر از خمنهر كنهی بهود و بها افهزايش
ميزان غلظ اسي  ،ميزان بلورين و ميکرو بلورهها افهزايش
ياف ؛ به طوریكه در هر دو نمونه هياه كنی و هيهاه پن هه
بي تري ميزان بلورين و در ميکرو بلورهای تهيه شه ه بها
 %21اسي بود .ان ازه ضخام رات بلور نمونههای ميکهرو
كريستا ي كنی از پن ه بي هتر و بها تغييهر غلظه اسهي
تغيير ن اش  .نتايج طيی سنجو مادون گرمز ن ان داد كه
با كاهش گطر ا يهاف ،ميهزان مهواد اسهتخراجو و ي نهي
نمونهها كاهش و با افزايش ميزان بلورين و ميهزان جهذب
آب نمونه ها كاهش ن ان داد.
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Preparation and Characterization of Microcrystalline Cellulose (MCC)
from Kenaf and Cotton Stem

Abstract
Cellulose, microcrystalline cellulose (MCC) and nanofiber
cellulose are the ones of materials which are being used
recently as biodegradable filler and reinforcing agent for
making composites. In this research, microcrystalline
cellulose were prepared from kenaf and cotton bast by
hydrochloric acid hydrolysis. The effects of hydrolysis
condition on amount of crystallinity and crystal size of MCC
were investigated by infrared spectroscopy (FT-IR), X-ray
diffraction (XRD) and scanning electron microscopy (SEM).
Results have shown that in both samples increasing the acid
ratio increased the crystallinity; however, the size of crystals
did not change. SEM results have shown that after hydrolysis
the size of sample particles was micro.
Keyword: Microcrystalline cellulose, kenaf, Cotton,
Crystallinity size, Crystallinity amount, Acid hydrolyze
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