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تولید کربوکسی متیل سلولز ( )CMCاز خمیرکاغذهای رنگبریشده باگاس و جوهرزدائیشده
کاغذهای باطله مخلوط اداری :شناسائی و مقایسه ویژگیها

چکیده
خمیر رنگبریشده سودای باگاس بهعنوان الیاف غیرچوبی و خمیر جوهرزدائیشده
کاغذهای باطله مخلوط اداری ( )DIPبهعنوان الیاف بازیافتی ،در محیط قلیایی و با
استفاده از مونوکلرو استیک اسید ( )MCAبهعنوان عامل اتریساز و تحت شرایط
مشخصی؛ کربوکسی متیلدار شدند .ترکیب شیمیایی خمیرها مشتمل بر میزان
آلفاسلولز ،همیسلولز ،لیگنین ،مواد استخراجی و خاکستر ،ظرفیت نگهداری آب،
گرانروی ذاتی ،میزان گروههای کربوکسیل و  pHتعیین گردید .میزان آلفاسلولز به-
عنوان مهمترین ویژگی مشتقسازی در خمیر  84/66% DIPو در خمیر باگاس
 71/33%و ترکیبات غیرپلیساکاریدی (شامل لیگنین ،مواد استخراجی و خاکستر) در
خمیر  5/92% DIPو در خمیر باگاس  2/36%اندازهگیری شد .کربوکسی متیلدار
کردن سلولز انجام و درجه جایگزینی ( ،)DSگرانروی ،خلوص pH ،و بازده CMC
تولیدی نیز تعیین و وابسته به منشا خمیر سلولزی تشخیص دادهشد .ویسکوزیته و
خلوص  CMCتولیدی از خمیر ( DIPبه ترتیب 981سانتیپوآز و  )%93بیشتر از
 CMCتولیدی از خمیر باگاس (به ترتیب 680سانتیپوآز و  )87/33%اندازهگیری شد
که به میزان باالتر آلفاسلولز آن نسبت دادهشد .در حالیکه بازده و  DSدر CMC
تولیدی از خمیر باگاس (به ترتیب  168/8%و  )0/57در مقایسه با  CMCتولیدی از
خمیر ( DIPبه ترتیب 155%و  )0/45باالتر ارزیابی گردید ،که از درجه کریستالیته و
جرم مولکولی پائینتر ترکیبات باگاس نشات میگیرد و منجر به ورود و جایگزین-
شدن بیشتر گروههای کربوکسیلی میگردد .در مجموع ،منابع خمیرهای سلولزی
بومی میتوانند بهعنوان گزینههای ممکن و در دسترس برای تولید مشتقات سلولزی
مدنظر قرارگرفته و منجر به حل مشکالت ناشی از کمبود منابع الیاف گردد.
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مقدمه
سلولز فراوان ترين پلیمر زيستی طبیعی و همچنین
تركیب اصلی الیاف گیاهی ( 40-50درصد) است كه در
انواع گیاهان از جمله پنبه ،درختان و پسماندهای
كشاورزی وجود دارد .سلولز از زنجیرههای بلند و متشکل

از واحدهای انیدرو -D-گلوكوپیرانوزی ( )AGU1تشکیل
شده كه به ازای هر واحد  AGUسه گروه عاملی
هیدروكسیلی يا ( OHبه استثنای واحدهای دو انتهای

1

Anhydro-β-D-Glucopyranose Unit

312

تولید كربوكسی متیل سلولز ( )CMCاز خمیركاغذهای رنگبریشده و كاغذهای باطله

زنجیره سلولزی) وجود دارد .درشت مولکول سلولز غیرقابل
انحالل در آب و حاللهای رايج است و حاللیت كم سلولز
در درجه اول به پیوندهای درون ملکولی قوی آن و سپس
به پیوندهای هیدروژنی بین ملکولی زنجیرههای سلولزی
مربوط میشود .با توجه به فراوانی بسیار زياد سلولز و
پتانسیل كاربردهای متنوع آن ،در عین حالیکه انحالل
ناپذيری آن در بسیاری از موارد مزيت است ،ولی برای
تولید مشتقات سلولزی و بکارگیری آن در موارد مشخص و
انحاللپذير كردن آن در بسیاری از حاللهای تجاری ،نیاز
است كه با انواع روشهای مشتقسازی ،2ساختار سلولز
اصالح شود .بنحويکه ديگر گروههای عاملی بطور جزئی يا
حتی كامل ،جايگزين گروههای هیدروكسیل سلولز شوند؛
كه نتیجه آن افزايش دامنه كاربردهای سلولز و نیز بهبود
حاللیت سلولز در حاللهای متداول است .اين فرآيندها
منجر به تولید مشتقات سلولزی میگردد كه گستره
كاربردی وسیعتری را فراهم میسازند [ .]1بطور كلی
مشتقات سلولزی از استری يا اتریكردن گروههای
هیدروكسیل زنجیره سلولزی بدست میآيند .مشتقات
سلولزی فراوردههايی مقاوم ،تجديدپذير ،قابل بازيابی،
سازگار با محیط زيست و قابل استفاده در كاربردهای
مختلف هستند و با تولید مشتقات سلولزی ،گستره
كاربردی وسیعی به روی فرصتها و كاربردهای جديد
گشوده میشود [ .]2متیل سلولز ،هیدروكسی متیل سلولز
و كربوكسی متیل سلولز ،فراوردههای اتری سلولز هستند
كه كاربردهای گستردهای در صنايع غذايی و بهداشتی
دارند [ .]1مواد اولیه سلولزی مورد استفاده در تولید
مشتقات سلولزی ،عمدتا مبتنی بر چوب و پنبه است،
لیکن تولید و بهرهبرداری از دو منبع ماده اولیه مزبور با
چالشها و محدوديتهايی همچون تخريب جنگلها و الزام
به كاهش میزان برداشت چوب و نیز كاهش سطح
زيركشت پنبه بواسطه عوامل اقلیمی و اقتصادی مواجه
است .در نتیجه امروزه يکی از مهمترين راهکارهای
جلوگیری از تخريب جنگلها و رفع مشکل كمبود منابع
الیاف لیگنوسلولزی ،اعمال استراتژی بازيافت الیاف و نیز
كاربرد منابع لیفی غیرچوبی و پسماندهای كشاورزی است.
باگاس از جمله متداولترين منابع تامین الیاف غیرچوبی
Derivatization

2

است كه امروزه بهعنوان پسماندی صنعتی و منبعی با
قابلیتهای كاربردی بسیار زياد شناخته میشود .همچنین،
الیاف حاصل از بازيافت كاغذهای باطله نیز بطور گسترده-
ای در كانون توجهات صنعتی قرار داشته و كاربرد آن در
تولید فراوردههايی با ارزش افزوده باالتر پیوسته مدنظر
است .الزم به ذكراست كه حدود  80درصد كاغذهای
بازيافتی از سه منبع كارتن ،روزنامه و كاغذهای اداری
بدست میآيند [.]3
كربوكسی متیل سلولز ) ،(CMC3پس از ويسکوز و
استات سلولز مهمترين مشتق صنعتی سلولز با تولید
جهانی بیش از  300هزار تن در سال است [ .]4در فرآيند
تهیه آن ،ابتدا با خیساندن الیاف در محلول غلیظ
هیدروكسید سديم ) ،(NaOHقلیا سلولز تهیه شده و
سپس با مونوكلرو استات سديم وارد واكنش شده كه
محصول آن ،نمک سديم كربوكسی متیل سلولز است و در
مراحل بعدی ،از ناخالصی سديم كلريد عاری میشود.
اگرچه كربوكسی متیل سلولز بطور معمول با درجه
استخالف  0/4-0/8تهیه میشود ،لیکن درجه استخالف
آن تا حدود  1/5نیز قابل افزايش است .اما فراوانترين
نمونههای تجاری آن ،درجه استخالف حدود  0/7را دارند.
مقدار درجه پلیمريزاسیون سلولز برای نمونه های تجاری
بین  200-1000متغییر است [ .]5نمونههای با درجه
استخالف  0/6-0/8در آب بهخوبی حل شده و محلولهايی
ال بیرنگ و شفاف ايجاد میكنند .بهعلت
ويسکوز و كام ً
دارابودن گروه كربوكسیالت سديم ،كربوكسی متیل سلولز
پلی الکترولیتی است كه بسته به مقدار درجه استخالف،
اسیديته آن متغیر است ،بنابراين خواص محلولی و
گرانروی آن بر حسب  pHتغییر میكند [ .]6مصارف
 CMCبهدلیل غیرسمی بودن و حساسیت زا نبودن بسیار
گسترده است و كه از اين میان میتوان به انواع شويندهها،
فرآوردههای غذايی (بهعنوان كلوئید محافظ و به منظور
ايجاد ظرفیت جذب آب ،پايداركننده ،كاهش جذب چربی
و بیات شدگی ،پوشش خوراكی میوهها و غیره) ،پوشش و
اندود كاغذ ،رنگهای امولسیونی و محلول در آب ،گل
حفاری ،صنايع داروسازی و آرايشی -بهداشتی (بهعنوان
روانكننده پايداركننده ،حجمدهنده و تشکیلدهنده اليه
)Carboxymethyl Cellulose (CMC
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نازک) اشاره نمود .سلولز بهعلت ساختار شیمیايی خاص
خود ،نیمه كريستالی و نامحلول است؛ لیکن كربوكسی
متیل سلولز محلول در آب بوده و بهتنهايی فیلمهای
انعطافپذير و مستحکمی را تشکیل میدهد [ .]7در زمینه
استفاده از منابع لیگنوسلولزی برای تهیه كربوكسی متیل
سلولز تحقیقات متعددی انجام شده است .آنالیز
پسماندهای سلولزی درخت نخل نشانداد كه حاوی حدود
 %65سلولز بوده كه پس از اعمال شرايط كربوكسی
متیالسیون ،درجه جايگزينی  ،0/67بازده تولید  %165و
گرانروی  66/6سانتی پوآز بدست میآيد [ .]8صمغ ترشح-
شده از درخت  Cashewكه سرشار از پلی ساكاريد است
نیز بوسیله مونوكلرو استیک اسید ( )MCAمشتقسازی
شده و درجه جايگزينی تا  2/21حاصل شد [ Tugrol .]9و
 )2004( Arsalanپس از استخراج سلولز چغندر قند،
جهت تعین شرايط بهینه تولید  ،CMCاز متغییرهای
دمايی ،حالل ،میزان سود و سديم كلرواستات مختلف بهره
برده و  CMCبا درجه جايگزينی  ،0/66خلوص  % 64/2و
ويسکوزيته  4/14سانتی پواز تولید نمودند [ Barba .]10و
همکاران ( )2002ويژگیهای  CMCتولیدی از
خمیركاغذهای غیرچوبی رنگبریشده آباكا ،4جوت،5
میسکانتوس ،6سیسال 7و كتان را پس از تعیین تركیب
شیمیايی (میزان لیگنین ،سلولز و همی سلولز) ،مورد
بررسی قرار داده و بسته به نوع منشا الیاف ،به درجه
جايگزينی ،گرانروی و حاللیت متفاوتی دست يافتند [.]11
 Varshneyو همکاران ( )2006كربوكسی متیلداركردن
آلفاسلولز خالصشده از علف هرز و مزاحم Lantana
 Camaraرا بهعنوان راهکاری برای مديريت اين زيست
توده ،مورد بررسی و پیشنهاد قرار داده و درجه جايگزينی
( )1/22و ويسکوزيته  600سانتی پوآز را از طريق بهینه-
سازی غلظت  NaOHدر مرحله متورمسازی سلولز بدست
آوردند [ Mario .]12و همکاران ( )2005سنتز و شناسايی
 CMCتهیهشده از ساقۀ موز كاونديش -8بهعنوان پسماند
كشاورزی دورريختنی -در تیمارهای مختلف دمايی ،زمانی
و مواد شیمیايی  MCAو  NaOHرا انجام و به درجه
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جايگزينی  ،0/75 -0/3ويسکوزيته  500تا  4088سانتی
پواز و خلوص  % 98/63 - % 82دست يافتند[.]13
 Pushpamalarو همکاران ( )2006بهینهسازی شرايط
تولید ( CMCدما ،زمان و غلظت) از ضايعات نخل ساگو9
را مورد بررسی قرار داده و اين منبع سلولزی غیرچوبی را
بهعنوان منبعی مناسب جهت تولید  CMCبا درجه
جايگزينی  0/8معرفی نمودند [ .]14در ايران با توجه به
محدوديت روزافزون دسترسی به منابع الیاف چوب و پنبه،
يافتن منابع جايگزين در اولويت صنايع قرار دارد .بنابراين
در اين پژوهش ارزيابی تولید  CMCصنعتی ،بهعنوان ماده
اولیه بسیاری از ديگر صنايع كه در حال حاضر بخش اعظم
نیاز كشور به آن از طريق واردات تامین میگردد ،از منابع
در دسترس و ارزانتر كانون توجه بوده و بدين منظور از
خمیرهای رنگبریشده سودای باگاس و نیز جوهرزدائی
شده كاغذهای باطله اداری؛ استفاده گرديد .بنابراين در
اين مقاله ،امکان تولید  CMCاز خمیرهای غیرمتعارف و
نیز مقايسه آنها مورد پژوهش قرارگرفت.

مواد و روشها
تعیین ويژگیهای ماده اولیه :از آنجايیکه الیاف
خمیرهای رنگبریشده سودای باگاس (تهیهشده از
كارخانه كاغذ پارس ،استان خوزستان) و جوهرزدايی شده
كاغذهای باطله اداری (تهیهشده از كارخانه لطیف ،استان
البرز) از تركیب شیمیايی نايکسانی برخوردار میباشند ،در
ابتدا ويژگیهای شیمیايی خمیرهای مزبور و براساس
استانداردهای جدول ( )1تعیین و سپس تولید كربوكسی
متیل سلولز آزمايشگاهی صورت پذيرفت .الزم به ذكرست
كه مواد شیمیايی مورد استفاده در اين پژوهش نظیر
هیدروكسید سديم ،اسید سولفوريک ،مونوكلرو استیک
اسید ،ايزوپروپیل الکل ،متانول ،اسید نیتريک ،كلريت
سديم و غیره همگی با كیفیت آزمايشگاهی و از شركت
 Merckتهیه گرديد.

4

Abaca
Jute
6
Miscanthus sinensis
7
Agave
8
Cavandish banana
5

9

Sago waste
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جدول  -1جدول استانداردهای مورد استفاده جهت تعیین خصوصیات خمیرهای مورد مطالعه
رطوبت

TAPPI T412 OM-09

پودر عاری از مواد استخراجی

TAPPI T264 cm-07

لیگنین

TAPPI T222 OM-02

مواد استخراجی (الکل-استون)

TAPPI T204 OM-88

ويسکوزيته

SCAN CM-15:88

pH

TAPPI T252 OM-02

خاكستر

TAPPI T 211 cm-02

آلفا سلولز

ASTM D1103-60

WRV

SCAN-C 62:00

سلولز

Hoffer-Kurschner

هولو سلولز

DIN- 2403

گروهای كربوكسیل

ASTM D 1926-00

تعیین میزان گروههای کربوکسیل
تعیین میزان گروههای كربوكسیل الیاف بر اساس
استاندارد  ASTM D-1926-00انجام گرفت .در ابتدا 2/5
گرم نمونه بر اساس وزن خشک در آب مقطر از هم باز
شده و سپس الیاف آزادشده بر روی قیف بوخنر مجهز به
كاغذ صافی و پمپ خالء صاف شد .الیاف از روی كاغذ
صافی به ارلن  250میلیلیتری انتقال و به آن  100میلی-
لیتر محلول هیدروكلريک اسید  1درصد اضافه و درب ارلن
بسته و بر روی همزن قرارگرفت .پس از گذشت  2ساعت
فیلتر شده و با آب مقطر حاوی گاز دی اكسید كربن
شستشو داده شد .شستشو تا جايی ادامه يافت كه محلول
زير صافی با دو قطره محلول نشانگر متیلن قرمز و
هیدروكسید سديم 1درصد واكنش نشان ندهد .در مرحله
بعد ،نمونه توزين شده تا آب موجود در الیاف بدست آيد.
وزن آب موجود در نمونه معرف  Vدر رابطه ( )1است.
سپس نمونه به ارلن  250میلیلیتری انتقال و به آن 50
میلیلیتر محلول كلريد سديم-بیكربنات سديم افزوده و
به مدت  1ساعت بر روی دستگاه تکاندهنده مکانیکی
قرارگرفت .پس از آن نمونه فیلتر و صاف گشته و از محلول
زير صافی  25سیسی برداشته و به بشر  250منتقل و با
محلول هیدروكلريک اسید  0/01نرمال تیتر گرديد .در
حین تیتر چند قطره معرف متیلن قرمز 10به نمونه اضافه
شده و با اولین تغییر رنگ به مدت يک دقیقه جهت خروج
گاز دی اكسید كربن جوشانیده و سپس تیتركردن ادامه
میيابد تا رنگ نمونه ثابت مانده و تغییر رنگی ايجاد نشود.
عدد تیتر همان  Aدر فرمول زير است .برای بدستآوردن
Methylene red

1

عدد شاهد  25 ،Bمیلیلیتر از محلول كلريد سديم-بی
كربنات سديم به بشر  250انتقال و با محلول
هیدروكلريک اسید  0/01نرمال تیتر گرديد .در حین تیتر
چند قطره معرف متیلن قرمز به نمونه اضافه و با اولین
تغییر رنگ به مدت  1دقیقه ،جهت خروج گاز دی اكسید
كربن جوشانیده و سپس تیتر ادامه يافته تا رنگ نمونه
ثابت و تغییر رنگ ندهد .عدد تیتر همان  Bدر رابطه ()1
است [:]15
(میلی اكی واالن بر  100گرم ) C= meq/100 G
 =Bمیلی لیتر محلول هیدروكلريک اسید  0/01نرمال
جهت تیتر شاهد
 =Aمیلی لیتر محلول هیدروكلريک اسید  0/01نرمال
جهت تیتر نمونه
 =Gوزن خشک نمونه
()1

تولید کربوکسی متیل سلولز
به  2گرم خمیر (براساس وزن خشک) 100 ،میلی-
لیتر ايزوپروپیل الکل  99%افزوده و پس از همزدن
مکانیکی در واكنشگاه 20 ،میلیلیتر هیدروكسید سديم
 40%نیز اضافه شد .همزدن در واكنشگاه به مدت 90
دقیقه ادامه يافته و پس از جداسازی فاز مايع ،بدون
هرگونه شستشو قلیاسلولز تولید و برجای میماند .سپس 3
گرم مونوكلرو استیک اسید ( )MCAبه تدريج و در مدت
زمان  30دقیقه و دمای  55درجه سانتیگراد به واكنشگاه،
اضافه و چرخش مکانیکی به مدت  210دقیقه و با حفظ
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دمای  55درجه سانتیگراد ادامه يافت .در ادامه متانول
 70%به راكتور اضافه و با اسید استیک  90%خنثیسازی
 pHانجام گرفت .سوسپانسیون حاصل پس از فیلتراسیون،
با اتانول  70%در طی  6مرحله و در نهايت با متانول

شکل -1نمونه کربوکسی متیل سلولز تولید شده ازخمیر رنگبری-
شده سودای باگاس قبل از آسیاب

شکل -2نمونه کربوکسی متیل سلولز تولیدشده از خمیر DIP

کاغذهای باطله اداری قبل از آسیاب
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خالص شستشو و تبديل به كیک خمیری (شکلهای  1و
 )2گشته و در دمای  60درجه سانتیگراد خشکانده و در
نهايت آسیاب و به پودر كربوكسی متیل سلولز تبديل شد
(شکلهای  3و .]16[ )4

شکل -3نمونه كربوكسی متیل سلولز آسیاب شده تولیدی از خمیر
رنگبری شده سودای باگاس

شکل -4نمونه كربوكسی متیل سلولز آسیاب شده تولیدی از خمیر
 DIPكاغذهای باطله اداری

بررسی خصوصیات CMC

بررسی ويژگیهای كربوكسی متیل سلولز تولیدی با
سه تکرار انجام پذيرفت.
میزان رطوبت 3 :گرم نمونه در دمای  105درجه
سانتیگراد به مدت  2ساعت قرار گرفته تا رطوبت نمونهها
از آن خارج شود .سپس به دسیکاتور منتقل و در نهايت
توزين شده و با استفاده از رابطه ( )2درصد رطوبت تعیین
گرديد [:]17
()2
بازده تولید  :CMCتعیین بازده كربوكسی متیل سلولز
تولیدی بر مبنای رابطه ( )3انجام گرفت [.]9

()3
تعیین درجه استخالف  :CMCنمونه  5گرمی
(بر مبنای وزن خشک) به مدت  15-20دقیقه در دمای
 700درجه سانتیگراد حرارت يافته و سپس خاكستر نمونه
در ديسکاتور به دمای اتاق رسید .سپس  6میلی لیتر آب
جوش ديونیزه به آن افزوده تا كامالً حل شود .محلول
حاصل با اسید سولفوريک  0/1نرمال تیتر شده تا pH
محلول به  4/4برسد .در نهايت با استفاده از رابطه ()4
(رابطه  Hongو همکاران  )1978درجه استخالف CMC
محاسبه میشود [. ]19 ،18
CMC
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 =Bمیزان اسید مورد نیاز برای تیتراسیون (میلیلیتر)
 =Gمیزان  CMCاستفادهشده (گرم)
()4

تعیین درصد خلوص  :CMCبرابر استاندارد
 3 ،D1439-03گرم  CMCبه يک بشر  400میلیلیتر
منتقل و پس از افزودن  150میلیلیتر اتانول با دمای - 65
 60درجه سانتیگراد ،در حمام بخار آب همدما با اتانول ،با
يک همزن به مدت  10دقیقه همزده شد .پس از توقف
همزدن ،به منظور دو فازیشدن و جدايش بخش
غیرمحلول از مايع روئی ،بشر در حمام بخار در حالت
سکون باقی ماند .سپس  150میلیلیتر اتانول  80درصد
همدما به بشر افزوده و مرحله قبل تکرار شد .پس از ته-
نشینی مواد غیرمحلول ،به ظرفی دربدار منتقل و به آن
 250میلیلیتر اتانول  80درصد همدما افزوده و تحت خأل
(حدود  360میلیمتر جیوه) قرار گرفت .سپس با 50
میلیلیتر اتانول  95درصد شستشو و مواد باقیمانده در
دمای اتاق قرارگرفته تا الکل آن تبخیر شود .در نهايت در
دمای  105درجه سانتیگراد و به مدت يک ساعت خشک
گرديد .از رابطه ( )5درصد كربوكسی متیل سلولز در نمونه
های تولید شده محاسبه شد [:]17
درصد رطوبت نمونه= C
وزن نمونه استفادهشده=B
وزن باقیمانده خشکشده = A
(A
= CMC %
()5
ASTM

ويسکوزيته ظاهری  :CMCتوسط ويسکومتر
 Brookfieldساخت كشور آمريکا در درصد خشکی  2%و
براساس روش ( خوالر و همکاران  ) 2004اندازه گیری
گرديد [.]20
تعیین  pHكربوكسی متیل سلولز :براساس استاندارد
 GB/T 1904-2005صورت گرفت .بدين منظور ،ابتدا
محلول  CMCبا درصد خشکی  2%تهیه و پس از حل-
شدن كامل  ،CMCبا استفاده از  pHمتر pH ،محلول
اندازهگیری شد [.]21

نتایج و بحث
نتايج و مقايسه ويژگیهای شیمیايی خمیرهای مورد
مطالعه:
با توجه به نتايج اندازهگیری ويژگیهای شیمیايی
خمیركاغذهای باگاس و  DIPكاغذهای باطله اداری مورد
مطالعه (جدول  ،)2مشاهده گرديد كه میزان آلفاسلولز،
ويسکوزيته WRV ،و گروههای كربوكسیل كه از مهمترين
عوامل موثر در تولید مشتقات سلولزی هستند [ ،]22در
خمیر  DIPكاغذهای باطله اداری نسبت به باگاس حائز
برتری است .پائینتربودن میزان آلفا سلولز در خمیركاغذ
باگاس به فرايند ماليم خمیركاغذسازی و رنگبری سودا و
ماهیت ذاتی باگاس معطوف است كه منجر به باقیماندن
سهم باالتری از همیسلولزها و نیز انواع ناپايدارتر سلولز در
برابر تیمارهای شیمیايی و حرارتی (سلولز بتا و گاما) ،در
خمیركاغذ میشود .در نتیجه در واحد جرم ،درصد
آلفاسلولز آن كمتر از خمیركاغذهای چاپ و تحرير است
كه در تولید آنها از خمیركاغذهای الیاف بلند رنگبریشده
سوزنیبرگان نیز جهت تامین ويژگیهای مقاومتی ،بهره
برده میشود .همچنین پیشینه تیمارها و مراحل اعمال-
شده بر خمیركاغذهای بازيافتی منجر به انحالل و خروج
بخشی از همیسلولزها و نیز نواحی انحاللپذير و خردشده
سلولز میگردد كه نهايتا بصورت افزايش درصد آلفاسلولز
برجای مانده؛ نمايان میگردد .استداللهای ديگر اين
مدعا ،باالتربودن سهم هولوسلولز در خمیركاغذ باگاس در
عین كمتربودن چشمگیر (حدود  )%13آلفاسلولز و نیز
برتری میزان همیسلولز آن است؛ در عین حالیکه تفاوت
در میزان همیسلولزهای دو خمیر ( ،)1/5%به مراتب كمتر
از تفاوت در میزان آلفاسلولز دو خمیر است .در نتیجه
بتاسلولز و گاماسلولز سهم چشمگیری را در خمیر باگاس
ايفا مینمايند .باالتربودن گرانروی ذاتی در خمیر  DIPنیز
مويد سهم باالتر كربوهیدراتهای بلندزنجیره است.
همچنین فراوانی بیشتر حضور گروههای آنیونی
كربوكسیالتی در خمیرهای  DIPنیز نشانگر اكسايش باالتر
زنجیرههای پلیساكاريدی در فرايندهای پخت و رنگبری
است ،كه در شرايط پخت و رنگبری شديدتر حاصل می-
گردد .باالتربودن درصد مواد استخراجی و خاكستر ،به
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ترتیب بیش از  6و  2برابر ،در خمیر  DIPنسبت به خمیر
باگاس ،ناشی از باقیماندههای تركیبات جوهر و پركننده
در خمیر  DIPمیباشد pH .باالتر در خمیر  DIPمتاثر از
حضور افزونتر گروههای آنیونی كربوكسیالتی ()COO-
است ،كه بواسطه بار آنیونی خود منجر به جذب  H+از
محیط و برتری حضور يون  OH-و در نتیجه افزايش pH
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میگردد .باالتربودن  pHو در نتیجه واكشیدگی بیشتر
ديواره الیاف و نیز حضور گروههای عاملی آبدوستی نظیر
گروه كربوكسیل در ساختار ديواره منجر به جذب آب
بیشتر گشته كه بصورت بیشترشدن ظرفیت جذب و
نگهداشت آب ( )WRVپديدار میگردد.

(WRV )g/g

خاكستر ( )%

مواد استخراجی ( )%

مطالعه:

هولو سلولز ( )%

لیگنین ( )%

ویژگیهای  CMCتولیدی از خمیرهای مورد

همی سلولز ( )%

سلولز ( )%

pH

DIP

2/63

2/63

1/36

1/93

96/5

6/5

90

8/61

5/03

515/2

84/66

گروههای كربوكسیل

باگاس

5/2

1/14

0/22

1

98/5

8

90/5

8/12

4/9

507/3

71/33

نمونه

()meq/100g

گرانروی ذاتی ()ml/g

آلفا سلولز ( )%

جدول  -2ویژگیهای شیمیایی خمیر رنگبریشده باگاس و  DIPکاغذهای باطله مخلوط اداری

ويژگیهای كربوكسی متیل سلولز تولیدی بطور
خالصه در جدول شماره  3ارائه شدهاست.

جدول  -3ویژگیهای کربوکسی متیل سلولز تولیدی از خمیر رنگبریشده باگاس و  DIPکاغذهای باطله مخلوط اداری
نمونه

بازده ()g/g

باگاس

1/688

DIP

1/55

خلوص ()%

ويسکوزيته ()cP

درجه استخالف

pH

87/33

680

0/57

8/7

93

981

0/45

8/3

درصد خلوص كربوكسی متیل سلولز تولیدی از خمیر
 DIPكاغذهای مخلوط باطله اداری در مقايسه با باگاس
بیشتر بوده كه دلیل آن را میتوان به باالتربودن درصد
آلفاسلولز خمیر  DIPدر مقايسه با باگاس منتسب نمود.
براساس گزارش  )2014( Wustenbergدرصد باالتر
آلفاسلولز ،كه بهعنوان سلولز خالص شناخته میشود ،از
مهمترين عوامل موثر در تولید مشتقات سلولزی به شمار
میآيد [ ،]22كه در  DIPنسبت به باگاس بطور قابل
مالحظهای بیشتر است (جدول  .)2همچنین خلوص
پائینتر در  CMCتولیدی از خمیر باگاس میتواند ناشی از
حضور فراوردههای جانبی غیرآلفاسلولزی نظیر كلريد
سديم ( )NaClو گلیکوالت و پلیمرهای تخريبشده
فراوانی است كه بواسطه سهم باالتر الیگوپلی ساكاريدهای
خمیر باگاس ،قابل تعمیم است .نتايج بازده تولید نیز در

سازگاری با اين استدالل است .باالتربودن درجه استخالف
در  CMCتولیدی از خمیر باگاس ناشی از باالتربودن سهم
موادی با نظم بلورين كمتر و فراوانی دسترسی گروههای
عاملی جهت میزبانی گروه كربوكسی متیل ،كه واجد حجم
فضائی باالتری هستند ،میباشد؛ كمااينکه میزان آلفاسلولز
خمیر باگاس بطور بارزی كمتر از آلفاسلولز خمیر DIP
میباشد .همچنین با استناد به میزان باالتر گروههای
كربوكسیل در خمیر اولیه ( DIPجدول  ،)2میتوان انتظار
داشت كه سايتهای پیونديابی كمتری برای گروه عاملی
كربوكسی متیل بر سطح زنجیره پلیساكاريدی باقی مانده
و در نتیجه  D.Sكمتری را در مقايسه با خمیر باگاس رقم
بزند .بازدهی بیشتر تولید نیز تائیدكننده درجه استخالف
بیشتر در خمیر باگاس میباشد .البته الزم به ذكرست كه
زمان و دمای واكنش قلیاسلولز تولیدی با مونوكلرو استیک
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اسید و نیز میزان مصرف  MCAدر مرحله بعد ،همگی در
درجه استخالف و درصد خلوص مشتق سلولزی تولیدی
تاثیر گذارند .لیکن از آنجائیکه در اين پژوهش ،عوامل
مزبور ثابت درنظر گرفته شدهاند؛ ماهیت و ويژگیهای ماده
اولیه منجر به تفاوت درصد خلوص و درجه استخالف
گشته و تفاوت در ويژگیهای مزبور در  CMCتولیدی ،از
تفاوت در ويژگیهای ذاتی دو نوع خمیر نشأت میگیرد
[ 23و .]11
بازده تولید کربوکسی متیل سلولز
نتايج مشاهدات نشانداد كه بازدهی تولید  CMCاز
باگاس در مقايسه با  DIPكاغذهای باطله مخلوط اداری
بیشتر است .طبق گزارش  Hutomoو همکاران ()2012
پیرامون ارتباط درجه استخالف با بازده تولید ،با افزايش
درجه استخالف  CMCتولیدی ،بازده آن نیز افزايش
يافتهاست .ايشان دلیل اين پديده را اينگونه بیان داشتند
كه؛ با افزايش درجه استخالف از آنجائیکه بطور متوسط هر
واحد انیدروگلوكزی میزان بیشتری گروه عاملی كربوكسی
متیل را میزبانی نموده و بیشترشدن گروههای كربوكسی
متیل در زنجیره نیز سبب افزايش وزنی  CMCتولیدی
میگردد؛ در نتیجه افزايش بازدهی تولید رقم میخورد.
همچنین بر اساس محاسبه رگرسیون ثابت كردند كه با
افزايش هر  0/1واحد درجه استخالف ،بازده  CMCدر
حدود  % 8افزايش میيابد ،كه نتايج پژوهش حاضر نیز در
تائید است [ .]24همچنین انحالل و خروج مواد
استخراجی و خاكستر در حین فرايند و توالیهای شستشو،
كه در خمیر  DIPسهم باالتری را نسبت به باگاس
داراست ،منجر به برتری بازدهی  CMCتولیدی از خمیر
باگاس میگردد.
ویسکوزیته بروکفیلد (دینامیکی)
ويسکوزيته ظاهری  CMCاز مهمترين ويژگیهای آن
است كه تعیینكننده كیفیت و كاربرد صنعتی آن میباشد.
ويسکوزيته ظاهری كربوكسی متیل سلولز تولیدی از خمیر
جوهرزدايیشده كاغذهای باطله مخلوط اداری در مقايسه
با خمیر رنگبریشده باگاس بیشتر بوده كه بنا بر نتايج
پژوهش  Khullarو همکاران ( )2004ويسکوزيته میتواند
متاثر از شرايط كربوكسی متیالسیون و تخريب مولکول

سلولز و در نتیجه افت جرم مولکولی بطور چشمگیری
كاهش يابد .همچنین گرانروی ذاتی و درصد آلفاسلولز
خمیر اولیه  DIPنیز بیش از خمیر باگاس بوده كه
درفراورده مشتقشده سلولزی نیز نمايان میگردد [.]20
همچنین  Khaledو  )2012( Abdelbakiنیز گزارش
نمودند كه حضور نمکها در سوسپانسیون كربوكسی متیل
سلولز بطور چشمگیری منجر به تنزل ويسکوزيته می-
گردند كه با توجه به ناخالصی باالتر  CMCتولیدی از
باگاس ،اين استدالل نیز قابل توجه و توجیه است [.]25
 pHكربوكسی متیل سلولز تولیدی
 pHكربوكسی متیل سلولز تولیدی از خمیر رنگبری-
شده باگاس اندكی قلیائیتر از خمیر  DIPكاغذهای باطله
اداری بدست آمد ،در عین حالیکه  pHخمیركاغذهای
اولیه برعکس بوده و خمیر  DIPقلیايیتر بودهاست .با
درنظرگرفتن درجه استخالف باالتر  CMCتولیدی از
باگاس كه به مفهوم حضور باالتر گروههای آنیونیشونده
كربوكسی متیل میباشد ،انتظار  pHباالتر سوسپانسیون
آن بديهی به نظر میرسد .از طرفی نیز احتمال مداخله
ناخالصیها در قلیايیتر شدن سوسپانسیون نیز وجود دارد؛
چراكه  Zhangو همکاران ( )2011در پژوهشی پیرامون
تولید  CMCاز آلفاسلولز پنبه pH ،مشتق سلولزی تولیدی
واجد درصد خلوص بیش از  %92را  7/8گزارش نمودند.
بهعبارتی با خالصترشدن نمونهها pH ،آنها نیز به سمت
خنثی ( )7نزديکتر میگردد ،كه در پژوهش حاضر،
خمیر باگاس با درصد ناخالصی بیشتر pH ،قلیايیتر و
باالتری ( )8/7را نسبت به خمیر  DIPكاغذهای باطله
اداری پديد میآورند [.]23

نتیجهگیری
در اين پژوهش ،قابلیت تولید كربوكسی متیل سلولز -
بهعنوان ماده اولیه واجد نیاز روزافزون در گستره وسیعی از
فراوردههای روزمره زندگی بشری -از منابع لیفی
دردسترس و ارزان بومی كشور مشتمل بر خمیر باگاس و
خمیر جوهرزدايی شده كاغذهای باطله مخلوط اداری ،با
فرايندی متداول؛ امکانپذير ارزيابی گرديد .بنابراين با
عنايت به محدوديتهای كنونی دسترسی و بهرهبرداری از
منابع الیاف متداول سلولزی بکر بکاررفته در تولید
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ماهیت ذاتی الیاف باگاس و نیز تعامل آن در واكنشگاه در
 چراكه.حین فرايند مشتقسازی مربوط میگردد
،باالتربودن سهم كربوهیدراتهای واجد نظم بلورين كمتر
سهولت دسترسی برای گروههای عاملی كربوكسی متیل را
 و در نتیجه آنD.S فراهم ساخته و منجر به ارتقای
 از. مشتق سلولزی تولیدی میگرددpH افزايش بازدهی و
 در مقايسه باDIP  درصد باالتر آلفاسلولز در خمیر،طرفی
 و درپیCMC  منجر به ويسکوزيته بیشتر،خمیر باگاس
.آن خلوص بیشتر میگردد

1395  پايیز،3  شماره، سال هفتم،مجله صنايع چوب و كاغذ ايران

- بهره،مشتقات سلولزی نظیر درختان جنگلی و لینتر پنبه
-برداری از دو نوع خمیر مطالعهشده در اين پژوهش امکان
 با اينحال و همانگونه كه.پذير بوده و پیشنهاد میگردد
 در فراوردههایCMC  گستره كاربردی وسیع،اشاره گرديد
 ويژگیهای بهینه متفاوتی را در كاربردهای،مختلف
 باالترpH  درجه استخالف و، بازدهی.مختلف میطلبد
 بهDIP  تولیدی از خمیر باگاس در مقايسه با خمیرCMC
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Carboxymethyl cellulose (CMC) preparation from mixed office wastepaper
deinked and bleached bagasse pulps: characterization and comparison
Abstract
Bagasse Soda bleached pulp as a non-wood fiber and
mixed office wastepaper deinked pulp as a recycled fiber
were carboxymethylated in aqueous alkaline medium using
mono- chloro acetic acid (MCA) as etherifying agent under
identical conditions. The chemical composition of the pulps
including α-cellulose, hemicellulose, lignin, extractives and
ash content, water retention value, intrinsic viscosity,
carboxyl group and pH were determined. α-cellulose content
as the most important character of the derivatization was
determined as 84.66% in DIP and 71.33% in bagasse pulp.
DIP non-polysaccharide compound (lignin, Ext. and ash) was
5.92% compared to 2.36% for bagasse pulp. Cellulose
carboxymethylated were done and the degree of substitution
(DS), viscosity, purity, pH and yield of the prepared CMC
was also determined and found to be dependent upon the
source of the cellulose pulp. Viscosity and purity were higher
in CMC produced from DIP (981 cPs and 93%, resp.)
compared to the bagasse pulp (680 cPs and 87.33% resp.),
which is attributed to its originally higher α-cellulose content.
Yield and D.S were higher in CMC prepared from bagasse
(168.8% and 0.57 resp.) compared to DIP (155% and 0.45
resp.), which are originated from lower crystallinity and
molecular mass compound in bagasse, resulted in higher
substitution of carboxymethyl groups. Generally, the local
cellulose pulp resources should be considered as feasible and
available alternatives for cellulose derivatives production,
contributing to solving industrial problems resulting from
fiber resources shortage.
Keywords: carboxymethylcellulose production, bagasse pulp,
office waste pulp.
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