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بررسی خواص میکروکریستال سلولز ( ) MCCتولید شده از الیاف باگاس با استفاده از هیدروکلریک
اسید

چکیده
میکرو کریستال سلولز یکی از فراوردههای مهم سلولزی است که بهطور وسیعی در
صنایع دارویی ،غذایی ،آرایشی و بهداشتی و سایر صنایع مورداستفاده قرار میگیرد
که کل مقدار مورداستفاده از خارج وارد ایران میشود .در این پژوهش ابتدا باگاس با
استفاده از روش سودا تبدیل به خمیر و در ادامه با استفاده از عملیات رنگبری سفید و
برای تولید میکروکریستال سلولز باکیفیت ،خلوص باال و حذف ناخالصیهای
باقیمانده ،خمیر رنگبری شده با استفاده از روش سودای سرد تبدیل به آلفا
سلولزگردید .میکرو کریستال سلولز با استفاده از  5 ،3و  7درصد اسید هیدروکلریک
نسبت به مواد خشک تولید شد .تیمار هیدرولیز اسیدی در دمای  120درجه
سانتیگراد و زمان  150دقیقه صورت گرفت .جهت ارزیابی ویژگیهای میکرو
کریستال سلولز تولیدی آزمایشهای مختلف برای تعیین مشخصات فیزیکی
میکروکریستال سلولز ،آنالیز دستگاهی  TGA ،XRD ،FT-IRانجام و با نمونه شاهد
وارداتی مورد مقایسه قرار گرفت .نتایج حاصل نشان داد آلفا سلولز تولید شده از
باگاس از قابلیت باالیی برای تولید میکروکریستال سلولز برخوردار است .درصد
کریستالی میکرو کریستال سلولز برای نمونه شاهد  39و پس از تیمار هیدرولیز
اسیدی  5 ،3و  7به ترتیب  85 ،90و  86درصد به دست آمد .نتایج  TGAنشان داد
میکروکریستال سلولزهای تولید شده از باگاس تفاوت محسوسی با نمونه وارداتی
ندارند .با توجه به عدم وجود پیک در  1735و  1512مشخص شد میکروکریستال
سلولز تولید شده کامالً خالص و عاری از ترکیبات همی سلولز و لیگنین میباشد.
خواص فیزیکی نمونههای تولید شده با استاندارد  USPمطابقت داشت.
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مقدمه
میکروكريستال سلولز) ، (MCC1پودری سفیدرنگ،
بدون بو و مزه ،غیر سمی و تجديد پذير میباشد كه از
خمیر سلولز رنگبری شده و آلفا سلولز تولید میشود .انواع
خمیر سلولز بهدستآمده از درختان سوزنیبرگ و
Micro crystal cellulose

1

پهنبرگ و گیاهان غیرچوبی قابلیت تبديل به میکرو
كريستال سلولز را دارند . MCCبا استفاده از فرآيندهای
مختلف ازجمله اكسترودر ،به واسطه آنزيم ،انفجار بخار و
هیدرولیز اسیدی تولید میشود كه روش هیدرولیز اسیدی
مرسومترين روش برای تولید صنعتی  MCCمیباشد .البته
سلولز با استفاده از اسید ،قلیا ،آنزيم و هیدروترمال
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هیدرولیز میشود .با توجه به تحقیقات علمی صورت
گرفته بهصورت كلی میتوان مراحل تولید میکروكريستال

سلولز را بهصورت شکل  1نشان داد كه شامل پنج
مرحلهی مهم میباشد [.]1

شکل  -1مراحل تولید میکروکریستال سلولز

سه مرحلهی اول شامل آمادهسازی مواد اولیه ،پخت
شیمیايی مواد اولیه برای تولید خمیركاغذ قهوهای و
رنگبری برای حذف لیگنین باقیمانده در خمیر تولید شده
در كارخانه خمیركاغذ انجام میگیرد .مرحلهی چهارم و
پنجم كه برای تولید میکروكريستال سلولز میباشد هم
میتواند در كنار كارخانه خمیركاغذ شیمیايی باشد كه از
انرژی كارخانه استفاده كندو هم میتواند بهصورت يک
واحد مستقل عمل كند .میکروكريستال سلولز ماده بسیار
خوبی برای تولید قرص و تولید كپسول است.
میکروكريستالین سلولز با نامهای تجاری آويسیل يا E460
در گريدهای مختلف در بازار شناخته میشود .اين ماده
پودری سفیدرنگ است كه در گريدهای مختلف شامل
گريدهای ،PH301 ،PH 105 ،PH103 ،PH102 ،PH101
 PH302مورداستفاده قرار میگیرد .تفاوت گريدهای
آويسل يا همان میکروكريستالین سلولز در اندازه ذرات و
میزان رطوبت آنها میباشد .از اين گريدها ،گريد PH 102
دارای بزرگترين ذرات با قطر ذرات متوسط  ۶۲میکرون
است؛ در حالی كه  PH 105كوچکترين ذره با اندازه ذرات
متوسط  ۲۵میکرون دارد .همچنین  PH103رطوبت
كمتری دارد .میکرو كريستالی سلولز متداولترين ماده
اتصالدهندهای است كه برای تولید غذاهای جامد و
دارويی استفاده میشود [ .]۲اين به دلیل سازگاری و
قدرت آن در هنگام استفاده از قرص است در حالی كه
هنگام هضم نیز بهراحتی حل میشود .اگر الزم باشد وزن
قرص خود را كمی بیشتر كنید MCC ،بهعنوان يک ماده
حجیم عمل میكند .میکرو كريستالین سلولز بهعنوان
پراكنده ساز در فرموالسیونها استفاده میشود و سرعت
تخريب قرص را افزايش میدهد تا دارو سريعتر عمل كند.
 MCCبهطور مستقیم قابل فشردگی است به اين معنی كه

میتوان آن را مستقیماً و بدون هیچ ماده ديگری به يک
قرص تبديل كرد و اين يک مزيت بزرگ است و الزم
نیست دانهبندی شود ،اين باعث میشود كه قرصها
سادهتر و كارآمدتر شوند .مصرف  MCCدر مقادير طبیعی
بیخطر است و در مقادير زياد اثر ملین دارد [ .]3تمامی
مواد لیگنوسلولزی ازجمله درختان پهنبرگ و سوزنیبرگ،
گیاهان غیرچوبی يک و دو ساله ،زيستتوده ،ضايعات
لیگنوسلولزی صنعتی و ضايعات درختان میوه كه دارای
سلولز كريستالی هستند قابلیت تولید میکروكريستال
سلولز را دارند .در سالهای اخیر تحقیقات گستردهای بر
روی گیاهان يکساله و غیرچوبی بهعنوان مادهی خام برای
تولید میکروكريستال سلولز انجامشده است كه اين امر
میتواند داليلی همچون قیمت ارزان اين مواد ،در دسترس
بودن همیشگی و ارزشافزودهی باالی محصول نهايی
باشد .اما يک چالش بزرگ برای تبديل گیاهان غیرچوبی
به میکروكريستال سلولز وجود دارد .اين گیاهان دارای
ساختار ناهمگن بوده و همچنین وجود مواد غیرآلی مانند
سیلیس در اين مواد باعث سختتر شدن فرايند تولید و
كاهش بازده میشود [.]4
 El-Sakhawyو  )۲007( Hassanدر پژوهشی تولید
میکروكريستال سلولز از خمیر رنگبری شده ضايعات
كشاورزی ازجمله باگاس و ساقه برنج مورد ارزيابی قرار
دادند .در اين پژوهش هیدرولیز اسیدی برای تهیه
میکروكريستال سلولز بهكاربرده شد و تأثیر نوع اسید
مورداستفاده (هیدروژن كلريد و سولفوريک اسید) بر روی
خواص  MCCازجمله درجه پلیمرازيسیون ( ،)DPدرصد
كريستالی ،اندازه ذرات ،خواص حرارتی ،دانسیته و
ريزساختار و مقاومتهای كششی تبلتهای ساختهشده
بررسی شد و با خواص میکروكريستال سلولز تجاری
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( )Avicel PH 101مقايسه شد .نتايج نشان داد
میکروكريستال سلولز ساختهشده از باگاس LODP
يکسانی با نوع تجاری دارد  LODP .317میکروكريستال
سلولز ساقه گندم  ۲37و  ۲44برای اسیدهای مختلف بود.
درصد كريستالی  MCCتجاری  0.78و برای باگاس و
ساقهی برنج به ترتیب  0.78 ،0.7۶درصد گزارش شد.
دانسیته حجمی برای  MCCتجاری  0.37و برای باگاس و
ساقهی برنج به ترتیب  0.3۶ ،0.3۲گرم بر سانتیمتر مربع
گزارش شد Zeni .]۵[ .و همکاران ( )۲01۶در پژوهشی با
روش هیدرولیز اسیدی تکمرحلهای از خمیر كرافت
اكالیپتوس ،میکروكريستال سلولز و نانو كريستال سلولز
تولید كردند .و در ادامه آنالیز شیمیايی و خواص
مرفولوژيکی را مورد ارزيابی قرار دادند .هیدرولیز با
اسیدسولفوريک  ۶4درصد و هیدروژن كلريد  37درصد
انجام شد [ Rasheed .]3و همکاران ( )۲0۲0در تحقیقی
امکان تولید میکروكريستال سلولز از گیاه خیزران (بامبو)
را موردبررسی قرار دادند [ .]۶هدف از انجام اين تحقیق،
معرفی باگاس بهعنوان يک منبع تجديد پذير بومی برای
تولید میکروكريستال سلولز با ارزشافزودهی باالتر
میباشد .كه با شرايط بهینه و مصرف كمتر اسید هیدرولیز
سلولز انجام میشود كه در مرحله خنثیسازی و
شستوشو به آب و انرژی كمتری نیاز میباشد.

مواد و روشها
مواد اولیه و شیمیایی
الیاف باگاس از كارخانه كاغذسازی پارس تهیه شد.
سديم هیدروكسید  99درصد ،هیپوكلريت سديم ،پراكسید
هیدروژن برای رنگبری و هیدروكلريک اسید برای
هیدرولیز از شركت مجللی كشور ايران تهیه شد .نمونه
شاهد وارداتی  Avicell PH 102از شركت پتريوس هند
تهیه گرديد.
تولید آلفا سلولز از باگاس
برای تهیه آلفا سلولز از باگاس ابتدا باگاس به قطعات
كوچکتری تبديل شد در ادامه با استفاده از روش سودا با
شرايط سود  1۶درصد ،زمان  1۲0دقیقه و دمای 130
درجه پخت انجام و خمیر باگاس تولید شد .نسبت مايع
پخت به باگاس  ۵به  1انتخاب شد .سپس طی دو مرحله
رنگبری با استفاده از سديم پراكسید و هیپوكلريت سديم
خمیر باگاس رنگبری شد شرايط رنگبری طبق جدول 1
انجام گرفت .بعد از رنگبری خمیر سفیدرنگ با استفاده از
روش سودای سرد تبديل به آلفا سلولز گرديد .در اين
روش خمیر سفید رنگبری شده به مدت  ۲4ساعت در
دمای محیط و در سود  1۲درصد با نسبت يک به ده
مادهی خشک به محلول انجام شد.

جدول  -1شرایط رنگبری خمیر باگاس استفادهشده در تحقیق
ماده رنگبر

pH

دما ()C

زمان (دقیقه)

درصد مواد استفادهشده نسبت به ماده خشک

پراکسید هیدروژن

11

80

90

30

هیپوکلریت سدیم

2

80

100

30

تمیز شود .در ادامه با استفاده از سانتريفیوژ آبگیری شد و
به مدت  ۲4ساعت در آون تحت دمای  80درجه خشک
شد .میکرو كريستال سلولز خشکشده با استفاده از
آسیاب برشی ،آسیاب شد و پودر تشکیلشده با استفاده از
الک مش  ۶0و  1۲0سايزبندی شد.

تولید میکروکریستال سلولز از آلفا سلولز
شرايط هیدرولیز آلفا سلولز و تولید میکروكريستال
طبق جدول  ۲صورت گرفت .پس از اتمام زمان هیدرولیز
دوغاب تشکیلشده با استفاده از  NaOHخنثی شد و
سپس  ۵بار با آب مقطر شستشو داده شد تا كامالً خنثی و

جدول  -2شرایط هیدرولیز آلفا سلولز مورداستفاده در این تحقیق
دما (درجه سانتیگراد)

زمان (دقیقه)

1۲0

1۵0

درصد HCl

3
۵
7
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متوسط اندازهی ذرات میکروکریستال سلولز

اندازهگیری درجه پلیمرازیسیون
برای تعیین ويسکوزيته و درجه پلیمرازيسون
میکروكريستال سلولز تولید شده از استاندارد SCAN
آيیننامهی شمارهی  CM 15:88استفاده شد [.]7
خاکستر
میزان خاكستر با استفاده از استاندارد
آيیننامهی  TAPPIو با سه بار تکرار انجام شد [.]8

T211 om-02

 pHو رسانایی الکتریکی
بررررای انررردازهگیری رسرررانايی الکتريکررری و ۵ ،pH
گررررم میکروكريسرررتال سرررلولز خشرررک را داخرررل 40
سیسرری آب مقطررر ريخترره و محلررول حاصررل برره مرردت
 ۲0دقیقه برر روی همرزن ماناطیسری هرم زده میشرود.
و سررپس برره مرردت  ۵دقیقرره يررا سرررعت )rpm( 8000
سررانتريفیوژ شررده ،مررايع شررناور روی مررواد جامررد برررای
انجررام تسررت  pHو رسررانايی بررا اسررتفاده از كاغررذ فیلتررر
جداسرررازی شرررد .بررررای انررردازهگیری  pHاز  pHسرررنج
مرردل  ATCاسررتفاده شررد و رسررانايی محلررول نیررز از
طريق دستگاه  MIC-98721اندازهگیری گرديد [.]9
زاویه ی شیب طبیعی یا زاویه ی بحرانی سکون
()Angle of Repose
برررای انرردازهگیری زاوي ره نشسررت ابترردا ي رک قی رف را
در فاصررله  10سررانتیمتری از سررطق قرررار داده سررپس
پررودر میکروكريسررتال سررلولز ،داخررل قی رف ريخترره شررده
روی سررطق برره شررکل يررک مخرررون نشسررت میكنررد.
قطرررر مخررررون ( )Dو ارتفررراع آن ( )hبرررا خرررط كرررش
انرردازهگیری شررده درنهاي رت زاوي ره نشسررت ( )θبررا رابطرره
 1محاسبه میشود [.]10
()1

])cos[D/(l1 + l2

برای اندازهگیری متوسط سايز پودر میکروكريستال سلولز
در ابتدا سه عدد الک مش  ۲00 ،۶0و  3۲۵روی هم قرار
میدهیم بهطوریكه الک مش  80باال و الک مش ۲00
وسط و الک مش  400پايین قرار میگیرد و سپس  ۵و
 ۲۵گرم میکروكريستال سلولز خشک را بهطور جداگانه
وزن كرده و بر روی الک مش  80قرار میدهیم و در ادامه
مشها داخلی شیکر قرار داده و به مدت  ۵تا  7دقیقه پودر
تولید شده غربال و درنهايت مقدار پودر باقیمانده بر روی
الکها با دقت جداسازی و توزين شده و با استفاده از رابطه
 ۲مقدار پودر باقی ماده بر روی الک مشخص شد.
()۲
) =S(Rمقدار پودر باقیمانده بر روی الک به گرم
) =S(Wمقدار پودر اندازهگیری شده قبل از الک به گرم
طیف بینی FT-IR

بهمنظور بررسی گروههای عاملی میکروكريستال
سلولز از طیفسنجی مادونقرمز استفاده شد .بدين منظور
 3گرم میکروكريستال سلولز خشک با  300گرم KBr
خشک تركیب شد و با استفاده از پرس تبديل به قرص
شد .در ادامه طیف  FT-IRمیکروكريستال سلولز در
محدودهی عدد موج  4000- 1۵00cm-1با دستگاه
) Bruker (USAمدل  - Equinox 55اندازهگیری شد.
آنالیز پراش پرتوایکس ()XRD
برای بررسی ساختار بلورينگی و نیز درجه بلورينگی
میکرو كريستال سلولز با دستگاه پراشسنج اشعهی ايکس
 Rigakuمدل  Ultima IVانجام گرفت .اسکن حاصله از
دستگاه در محدودهی  ۲θاز  ۵تا  ۵0درجه ثبتشده برای
تعیین درصد بلورينگی میکروكريستال سلولز از رابطه 3
ارائهشده توسط  Segalو همکاران ( )19۵9استفاده شد
[.]11
()3

*100
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كه در آن  Xcrدرجهی بلورينگی I200 ،شدت پراش ،مرتبط
با سطق نواحی كريستالین سلولز با شاخصهای میلر ۲00
است كه در ناحیهی  ۲θ=22.6ثبت میشود Iam .شدت
پراش مربون به نواحی آمورف سلولز با شاخصهای میلر
 110است كه در ناحیه  ۲θ=18.7ثبت میشود .برای
بررسی ضخامت ذرات میکروكريستالین سلولز از رابطه 4
معروف به رابطه شرر استفاده شد [.]1۲
()4
كه در آن  Dhklاندازه كريستال در جهت عمود بر
سطق شبکه بلورين K ،ثابت ضريب بلورين ( ،)0/94الندا
طولموج اشعهی ايکس ( )0.1۵4۲نانومتر Bhkl ،پهنای
پیک پراش (برحسب گراديان) و تتا زاويه براگ (راديان)
در پیک حداكثر است.
آنالیز حرارتی ()TGA
اندازهگیری آنالیز حرارتی با استفاده از آنالیزگر
حرارتی برای  ۵میلیگرم نمونه آزمونی در دامنه دمايی از
 ۵0تا  ۶00درجه سلسیوس با نرخ گرمايی  10درجه
سلسیوس بر دقیقه انجام شد .آنالیز حرارتی باكیفیت خوب
( 99/۵درصد نیتروژن و  0/۵درصد اكسیژن) در شرايط
اتمسفر يک با نرخ جريان  ۲0میلیلیتر بر دقیقه برای
جلوگیری از جذب اكسیژن صورت گرفت .دستگاه TGA
مورداستفاده در اين پژوهش ساخت شركت صناف كشور
ايران میباشد.

نتایج و بحث
 pHو بازده تولید میکروکریستال سلولز
نتايج  pHو بازده نمونههای تولید شده در جدول 3
نشان دادهشده است .با توجه به تولید اين ماده در شرايط
كامالً اسید الزم است پس از انجام واكنش دوغاب
حاصلشده بهصورت كامل شستوشو شده و خنثی شود و
طبق استاندارد  pHمحصول بین  ۶تا  7/۵برسد كه نتايج
نشان میدهد شستوشو بهصورت كامل انجامشده است.
بازده تولید محصول در هر سه تا تیمار باالی  90درصد
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میباشد كه با تحقیقات انجامشده در اين زمینه مطابقت
دارد [.]13
متوسط اندازه ذرات
با توجه به آزمايشهای انجامشده با الک برای تعیین
متوسط اندازه ذرات پودر تولید شده مشخص شد  ۵درصد
از پودر تولید شده روی مش  80باقی میماند كه اين امر
نشاندهندهی اين هست كه  ۵درصد از پودر تولید شده
دارای اندازه ی باالی  180میکرون میباشند و بهطور
متوسط  80درصد نمونههای تولید شده بین الک مش
 ۲00و  37۵باقی ماند كه نشاندهنده اندازه  4۵تا 7۵
میکرون برای سايز پودر تولید شده میباشد .و درنهايت
 1۵درصد از نمونهی تولید شده از الک مش  37۵عبور
كرد و در ظرف تعبیهشده زير الک جمعآوری شد كه
اندازه اين مقدار كمتر از  4۵میکرون میباشد كه صورت
ال پودر شده و نرمه میباشند Tomar .و همکاران
كام ً
( )۲019در مطالعهای كه برای تعیین مشخصات فیزيکی
مکانیکی میکرو كريستال سلولز انجام دادند به نتايج
مشابهی رسیدند [ .]14شايانذكر هست نمونهی وارداتی
نیز نتايج مشابهی نشان داد.
خاکستر
با توجه به نتايج بهدستآمده از اندازهگیری نمونهها
(جدول  )3مقدار خاكستر موجود در نمونههای تولید شده
از باگاس بیشتر از نمونهی وارداتی میباشد كه به خاطر
مقدار سیلیس و ديگر مواد معدنی موجود در باگاس
میباشد .مقدار خاكستر موجود در میکرو كريستال
سلولزهای تولید شده از باگاس از حد استاندارد نیز بیشتر
میباشند كه يکی از مشکالت موجود برای تولید اين
محصول از باگاس میباشد [.]9
رسانایی الکتریکی
قابلیت رسانايی میکروكريستال سلولزهای تولید شده
در جدول  3مشاهده میشود .با توجه به كاربرد اين ماده
در صنايع دارويی و غذايی و همچنین شرايط تولید اين
ماده يکی از استانداردهای اين ماده خالص بودن اين ماده
میباشد كه اين امر مستلزم خنثیسازی و شستوشوی
كامل در حین تولید میباشد كه با اين كار همهی مواد
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شیمیايی مورداستفاده در حین تولید از بین میرود
بهطوریكه هنگام مخلون كردن اين ماده با آب نبايد
محلول الکترولیت تشکیل شود و قابلیت رسانايی آن
منطبق با استاندارد  USPو ديگر استانداردهای دارويی
باشد [.]9
زاویه ی شیب طبیعی
جريرران پررذيری و زاويرره سررکون يکرری از ويژگیهررای
مهررم میکروكريسررتال سررلولز برررای اسررتفاده در صررنايع
داروسررررازی و تبلتینررررگ میباشررررد .برررررای تولیررررد
میکروكريسررتال سررلولز بررا جريرران پررذيری خرروب بايررد
هیدرولیز بهصرورت كامرل انجرام شرود و سرلولز از حالرت
فیبررری كررامالً تبررديل برره حالررت كريسررتالی شررود و
چسرربندگی و جاذبرره بررین الیرراف برره حررداقل برسررد و بررا
غلبه بر نیرروی اصرطاج جريران پرذيری بره نحرو احسرن
انجام شود .با توجره بره نترايج بهدسرتآمده در جردول 3
جريرران پررذيری نمونررههای تولیررد شررده طبررق اسررتاندارد

 USPبرروده و برره معنررای هیرردرولیز كامررل بخررش آمررورف
سلولز میباشد.
درجه پلیمریزاسون و ویسکوزیته
جدول  3ويسکوزيته ،وزن مولکولی و درجه
پلیمرازيسیون نمونهها را نشان میدهد .درجه
پلیمرازيسیون ( )DPنمونهی وارداتی كمتر از نمونههای
تولید شده از باگاس میباشد كه نشاندهنده هیدرولیز
بیشتر میباشد .بهطوركلی درجه پلیمرازيسیون به زمان
هیدرولیز و آلفا سلولز اولیه بستگی دارد .طبق استاندارد
دارويی كشور آمريکا درجه پلیمرازيسیون برای
میکروكريستال سلولز بايد زير  3۵0واحد باشد [ .]9با
توجه .با توجه به نتايج بهدستآمده در اين پژوهش تیمار
 7درصد كه درجه پلیمرازيسیون  34۲دارد و طبق
استاندارد  USPزير  3۵0میباشد بهینهترين تیمار برای
ساخت میکروكريستال سلولز میباشد و قابلمقايسه با
نمونه وارداتی باشد.

جدول  -3ویژگیهای مختلف انواع میکروکریستالین سلولز وارداتی و تولید شده
ردیف

پارامتر

نمونه شاهد (وارداتی)

تیمار  3درصد

تیمار  5درصد

تیمار  7درصد

1

بازده

-

93

93

90

2

pH

۶/۵

۶/8

۶/8

۶/8

3

خاکستر

0/08

0/1۵

0/1۵

0/1۵

4

رسانایی الکتریکی

3۵

3۲

30

30

5

زاویه ی شیب طبیعی

39

40

38

38

6

ویسکوزیته ()ml/g

۲8۲/۲

314/7

30۶/8

300

7

وزن مولکولی

37۶

419/۵

408/8

40۲

8

درجه پلیمرازیسیون

3۲۶

3۶7

3۵3

34۲

طیف بینی FT-IR

نتايج  FT-IRدر شکل  ۲مشاهده میشود .همچنین
ساختار مورداستفاده برای ارزيابی در شکل  3نشان
دادهشده است .ارزيابی طیفهای مادونقرمز نمونههای
میکروكريستالین سلولز در جدول  4بیانشده است .پیک
جذبشده در  333۲برای نمونههای تولید شده از باگاس و
پیک  3۲87برای نمونهی شاهد مربون به ارتعاش كششی
گروههای هیدروكسیل آزاد سلولز و پیک cm-1 ۲900
مربون به كشش گروههای آلیفاتیک  C-Hموجود در سلولز

میباشند [ .]1۵پیک جذبشده در  13۲0 ،1۶40و
 1030به ترتیب مربون به ارتعاش خمشی ناشی از جذب
آب ،پیوند  C-Hنامتقارن و حلقههای  C-OH ،C-Hو C-C
و همچنین ارتعاشات گروه جانبی میباشد .جذب نزديک
 11۶0و  ۶۵0مربون به عملکرد گروههای اتری ناشی از
كشش نامتقارن  C-O-Cو  C-O-Cكششی در پیوندهای
( β)1-4گلیکوزيدی میباشد .همچنین جذب  1430كه
به يک ارتعاش خمشی متقارن  CH2نسبت داده میشود و
بهعنوان باند كريستالی شناخته میشود ،نشاندهنده وجود
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مقدار بیشتری از بخش كريستالی در نمونههای تولید شده
میباشد [ .]1۶مطالعهی تحقیقات گذشته و مقايسه آنالیز
 FT-IRنمونههای استاندارد با نتايج آزمون  FT-IRاين
مطالعه نشان داد كه میکروكريستال سلولز تولید شده از
خلوص قابل قبولی برخوردار و نزديک به نمونه استاندارد
میباشد .عدم وجود پیک جذبشده در  173۵كه مربون
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به پیوندهای كششی ( C=Oپیوندهای كششی گروه
كربونیل) كه نشاندهندهی وجود آلدهید ،كتون و
كربوكسیلیک اسید ناشی از وجود همی سلولز و همچنین
پیک  1۵1۲كه مطابقت دارد با پیوند  C=Cموجود در
حلقهی آروماتیک لیگنین ثلبت كننده اين ادعا میباشد
كه میکروكريستال سلولز تولید شده خالص میباشد.

شکل  -2طیفهای  FTIRانواع نمونه های میکروکریستالین سلولز مورداستفاده در تحقیق

OH
12

OH
OH

16

19

18

17

20

O

HO

O

14

15

22

OH

O 13
8

1

2

3

21

11

HO
10

5

4

6

OH
7

23
شکل  3ساختار شیمیایی و گروههای عاملی میکروکریستال سلولز تولید شده

HO
9
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جدول  4ارزیابی طیفهای مادونقرمز نمونههای میکروکریستالین سلولز .ساختار ارزیابیشده در شکل  2نشان دادهشده است.
ردیف

شماره پیوند

عدد موج ()cm-1

درصد گذر نور ()%T

ارزیابی ساختار-پیوند

1

[]۶/9

۶19/04

7۲/۲۵1

CH2O

2

[]۲۲

900/۵9

9۲/۲7۶

CH2

3

[]4/8

10۲7/87

۶0/91۲

CHO

4

[]1۶/۲0

10۵1/01

۶۲/30۵

CH2O

5

[]1/۶

1317/14

91/0۵9

C2H2

6

[]1۲

14۲7/07

94/۶83

HO

7

[]۲۲

۲89۶/۵۶

91/793

CH2

8

[ ]9

333۲/39

84/۶91

HO

آنالیز پراش پرتوایکس ()XRD
شکل  4و جدول  ،۵الگوی پراش و دادههای تحلیلی
بهدستآمده از آنالیز پراش اشعه ايکس ازجمله درصد
كريستالی و اندازه كريستال میکروكريستال سلولزهای
تولید شده را نشان میدهد .در الگوی پراش پرتو ايکس
پیکهای مربون به  2θ=22/7و  2θ=22/6ديده میشوند
كه مربون به سلولز  Iو خالص میباشند [ .]17نتايج نشان
داد ،درصد كريستالی نمونه وارداتی  39درصد میباشد كه
در مقايسه با درصد كريستالی نمونههای ساختهشده از

باگاس كمتر میباشد .علت اين امر هیدرولیز ضعیفتر
نمونههای ساختهشده از باگاس میباشد كه نتايج درجه
پلیمريزاسیون نیز تايیده كنندهی اين امر میباشد .بین
تیمارهای صورت گرفته تیمار  3درصد دارای درصد
كريستالی بیشتر میباشد كه نشاندهندهی هیدرولیز
ضعیفتری میباشد .بین تیمارهای  ۵و  7درصد تفاوت
محسوسی در درصد كريستالی مشاهده نشد .و شدت پیک
در هر سه تیمار در يک محدوده قرار داشت.

شکل  4آنالیز پراش پرتو ایکس میکروکریستال سلولز تولید شده
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جدول  5دادههای تحلیلی بهدستآمده از آنالیز پراش اشعه ایکس ( )XRDنمونههای میکروکریستالین سلولز
FWHM

]Peak pos. [2θ

]B struct. [2θ

]Crystallite size [Å

]d-spacing [Å

)Crystallinity (%

نمونه شاهد

0/31۵

۲۲/7۲۵

0/31۵

۲۵7

3/910۶8

39

تیمار  3درصد

0/47۲

۲۲/770

0/47۲

17۲

3/90۲۲1

90

تیمار  5درصد

0/197

۲۲/۶9

0/197

411

3/91۵79

8۵

تیمار  7درصد

0/1۵7

۲۲/۶۵0

0/1۵7

۵1۶

3/9۲۲۲1

8۶

آنالیز حرارتی TGA

نمودارهای تحلیل وزن سنجی گرمايی نمونههای
میکروكريستال سلولز در جدول  ۶و شکل  ۵آورده شده
است .همانطوری كه مالحظه میشود تخريب نمونهها در
دو مرحله اتفاق میافتد در مرحله اول محدودهی دمای
 70تا  1۲0رطوبت باقیمانده در نمونهها بخار میشود
[ .]18در مرحلهی دوم محدودهی  1۵0تا  ۲80كاهش
وزن عمدهی نمونهها به دلیل آبگیری و دپیلمره شدن

زنجیرهی سلولزی ،دكربوكسیله شدن و درنهايت شکسته
شدن پیوندهای گلیکوزيدی اتفاق میافتد و نمونه بهطور
كامل تجزيه میشود .تحقیقات گذشته نشان میدهد با
توجه به افزايش ساختار بلوری در میکروكريستال سلولز،
پايدا ری حرارتی نسب به آلفاسلولز كه دارای بخش آمورف
میباشد بیشتر است .نتايج نشان داد پايداری حرارتی
میکروكريستالهای تولید شده از باگاس تفاوت چندانی با
محصول وارداتی ندارد [.]19

جدول  -6نقطه شروع و پایان تخریب میکروکریستال سلولزهای تولید شده در تیمارهای مختلف
نمونه شاهد (وارداتی)

تیمار  3درصد

تیمار  ۵درصد

تیمار  7درصد

نقطه شروع تخريب

۲۲۶/۶

۲۵3/3

۲4۲/1

۲34/1

نقطه پايان تخريب

3۲1/۲

31۶/1

317/1

344/4

درصد مواد باقیمانده

صفر درصد

صفر درصد

صفر درصد

صفر درصد

شکل  -5وزن سنجی گرمایی نمونههای میکروکریستالین سلولز

.. .) تولید شدهMCC( بررسی خواص میکروكريستال سلولز

 با توجه به نتايج بهدستآمده از اين پژوهش میتوان.است
باگاس را بهعنوان يک مواد اولیه فراوان و ارزان برای تولید
مادهی مهم و با ارزشافزودهی بسیار زياد میکروكريستال
سلولز معرفی كرد كه مصارف بسیار زيادی در صنايع
مختلف دارد كه كل نیاز اين صنايع از طريق واردات تأمین
میشود

450

نتیجهگیری
میکروكريستالین سلولز بهعنوان يک ماده با ارزش با
، ويژگیهای مختلف كاربردی.استفاده از باگاس تهیه شد
شیمیايی و حرارتی نمونههای تولید شده و نمونه واردتی
 نتايج نشان داده به.بهعنوان نمونه شاهد اندازهگیری شد
لحاظ كیفیت دارای ويژگیهای قابلرقابت با نمونه شاهد
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Evaluation of properties of microcrystalline cellulose produced from bagasse
fibers using hydrochloric acid.

Abstract
Microcrystalline cellulose is one of the important cellulose
products widely used in pharmaceutical, food, cosmetic, and
other industries. However, Iran imports the whole
microcrystalline cellulose needs of its industries. In this study,
bagasse was pulverized using the soda method, then bleached
and residual impurities were removed to produce high-quality
and pure cellulose microcrystals. The resulting bleached pulp
was converted to alpha-cellulose using the cold soda method.
Microcrystalline cellulose was produced using 3, 5, and 7%
hydrochloric acid concentrations relative to dry matter.
Hydrolysis was performed at 120 ° C for 150 minutes. Then,
various experiments were conducted to determine the physical
characteristics of cellulose microcrystals using FT-IR, XRD,
TGA device analysis and were compared with high-quality
control samples. The results showed that bagasse fibers are
not significantly different from imported high-quality
samples, and this method is quite promising to produce
cellulose microcrystals. The crystalline percentage of the
control was 39 while treatments 3, 5, and 7 were 90, 85, and
86, respectively. TGA results showed that the produced
MCCs from bagasse are not significantly different from the
control sample (imported products). Considering no picks at
1735 and 1512, the produced MCCs are pure with no
presence of hemicellulose or lignin. Additionally, the physical
properties of the produced MCCs comply with USP
standards.
Keywords: Microcrystalline cellulose, Acid hydrolysis,
physicochemical properties.
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