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بررسی ویژگیهای ساختاری و پایداری حرارتی نانوکریستال سلولز تولید شده از کاغذ باطله

بیتا معزي پور

چکیده
در این تحقیق ،ویژگیهای ساختاری و پایداری حرارتی نانو کریستال سلولز تولیدشده
از کاغذ باطله موردبررسی قرار گرفت .بهمنظور تولید نانو کریستال سلولز از روش
هیدرولیز اسیدی استفادهشده .اندازهگیری ابعاد نانو ذرات با میکروسکوپ FE-SEM
انجام شد .برای بررسی ساختار شیمیایی و درجه بلورینگی نانو ذرات ،به ترتیب از
روش طیفسنجی با اشعه مادونقرمز ( )FT-IRو پراش اشعه ایکس ()XRD
استفاده شد .آنالیز توزین حرارتی ( )TGAبرای بررسی پایداری حرارتی نانو ذرات
انجامشده .قطر نانو ذرات حاصل از الیاف چوبی بکر ،الیاف بازیافت شده از  MDFو
کاغذ باطله به ترتیب  25/22 ، 18/94و  24/11نانومتر بود .نتایج نشاندهنده ساختار
مشابه نانو سلولز حاصل از الیاف مختلف بود ،اما کاهش جزئی در پایداری حرارتی
نانو سلولز حاصل از کاغذ باطله مشاهده میشود .با توجه به شباهت ساختار و ویژگی
های نانو سلولز حاصل از کاغذ باطله با نانو سلولز حاصل از سایر الیاف ،کاغذ باطله
میتواند بهعنوان ماده اولیه قابلدسترس و ارزشمند برای تولید نانو کریستال سلولز
مورداستفاده قرارگیری.
واژگان کلیدي :نانو کریستال سلولز ،کاغذ باطله ،پسماند  ،MDFهیدرولیز اسیدی،
پایداری حرارتی.

مقدمه
تجمع مواد آالينده و غیرقابل تجزيه در محیطزيست و
مشکالت ناشی از آن ،توجه محققان را به سمت استفاده از
مواد دوستدار محیطزيست و زيستتخريبپذير جلب
نموده است .يکی از پیشروترين مواد در اين زمینه نانو
سلولز است .سلولز پلیمر طبیعی ،زيستتخريبپذير،
تجديد پذير و زيست سازگار است [ ]1و با تولید بیش از
 1011تن در سال ،فراوانترين پلیمر در زمین محسوب می
شود [ .]2نانو سلولز ،ويژگیهای منحصربهفرد و فراتر از
سلولز ازجمله سطح ويژه باالتر ،مدول و مقاومت كششی،
سختی ،واكنشپذيری سطحی ،مقاومت حرارتی و شفافیت
و ضريب ظاهری باال دارد [ .]1نانو سلولز از جايگاه ويژهای
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در میان نانو مواد برخوردار است و ويژگیهای فیزيکی،
شیمیايی و بیولوژيکی آن را به مادهای جذاب و مناسب
برای كاربردهای مختلف تبديل كرده است [ .]1نانو سلولز
در زمینهها و صنايع مختلف ازجمله كاغذسازی،
كامپوزيت ،مواد ساختمانی ،رنگ ،بستهبندی ،اتومبیل-
سازی ،الکترونیک ،انرژی ،سالمتی ،صنايع غذايی ،تولیدات
بهداشتی ،آرايشی ،پزشکی و زيستمحیطی بهكاربرده می-
شود [ .]1يکی از مهمترين مسائل در تولید نانو سلولز،
دستیابی به منبع ماده اولیه مناسب و ارزانقیمت میباشد.
تاكنون عالوه بر چوب از مواد اولیه مختلفی نظیر پنبه،
كتان ،كنف ،باگاس ،رامی ،كاه گندم ،كلش برنج و...برای
تهیه نانو سلولز استفادهشده است [ .]1عالوه بر اينها
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پسماند صنايع چوب و كاغذ ازجمله پسماند  MDFو كاغذ
باطله با داشتن حجم فراوانی از سلولز میتوانند برای تولید
نانو سلولز مورداستفاده قرار گیرند .در حال حاضر جهان با
مشکل شديد عدم تعادل فرايندهای طبیعی و دفع پسماند
مواجه شده است .نبود روشهای پربازده مديريت پسماند
منجر به تجمع مواد غیرقابل تجزيه و سمی در طبیعت
شده است .از طرفی ،آگاهی از مسائل زيستمحیطی و
كمبود منابع ،توجه محققان را به سمت استفاده مجدد از
پسماند جلب نموده است .تبديل ضايعات صنعتی به
فراوردههای ارزشمند يکی از رويههای تحقیقاتی بسیار
مهم در دنیای امروز است [ .]3به دلیل مصرف زياد كاغذ،
ساالنه حجم زيادی از پسماند آن تولید میشود (بیش از
 400میلیون تن در سال) .از دهه  1970عالقه به بازيافت
كاغذ باهدف كاهش مشکالت زيستمحیطی جهان ازجمله
گازهای گلخانهای ،مصرف انرژی و استفاده بیرويه از مواد
شیمیايی و همچنین جلوگیری از جنگلزدايی و تخريب
منابع طبیعی باعث شد كه بازيافت كاغذ موردتوجه قرار
گیرد .بهنحویكه در سال  31 ،1970میلیون تن كاغذ
بازيافت میشد و اين رقم در سال  2010به  210میلیون
تن رسید .نرخ بازيافت جهانی كاغذ  57/9درصد
گزارششده است [ .]4كاغذ باطله يکی از قابل بازيافت
ترين منابع سلولزی است و معموالً  3تا  4مرتبه امکان
بازيافت دارد (بهصورت تئوری  6تا 7مرتبه) .اگرچه
عملیات بازيافت كاغذ از بسیاری جهات مفید است ،اما
محدوديتهای خاص خود را دارد .هر سیکل بازيافت كاغذ
مقاومت الیاف را به دلیل تأثیر منفی بر مورفولوژی الیاف،
كاهش میدهد .تركیب شیمیايی و شرايط سطح و قدرت
اتصال الیاف ،درجه پلیمری شدن و قدرت نگهداری آب نیز
تغییر میكند [ .]1به دلیل محدوديتهای خاص تولید
كاغذ از كاغذ باطله ،الزم است روشهای جايگزينی برای
بازيافت كاغذ باطله ابداع شوند تا آن را به شکل
محصوالتی با ارزشافزوده باالتر ازجمله نانو سلولز ،اتانول،
اسیدهای آلی و ...تبديل كند .كاغذ باطله با توجه به
فراوانی و دسترسپذيری خوب و تركیب شیمیايی مناسب
( همیسلولز كم  10تا  ،%20لیگنین  5تا  %10و سلولز
زياد 60تا  )%70پتانسیل بااليی برای تولید نانو سلولز دارد.
بازدهی تولید نانو سلولز از كاغذ باطله از  1/5تا %64
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گزارششده است [ .]1ويژگیهای ساختاری نانو سلولز
تحت تأثیر عوامل مختلفی ازجمله نوع الیاف ،شرايط
اكولوژيکی ماده اولیه ،روش تولید و هرگونه تغییر در سطح
الیاف ،قرار میگیرد [ .]5از طرفی با توجه به ويژگیهای
منحصربهفرد نانو سلولز ،استفاده از آن بهعنوان تقويت
كننده در ساخت كامپوزيتهای ترموپالستیک پیشرفته
بسیار موردتوجه قرارگرفته است .در فرايند ساخت اين
كامپوزيتها ،مواد در معرض دمای باالی  200درجه
سانتیگراد قرار میگیرند كه بسیاری از تقويتكنندههای با
منشأ طبیعی در اثر چنین دمايی دچار تخريب و تجزيه
حرارتی میشوند .سینتیک پیرولیز نانو سلولز بسیار كم
موردبررسی قرارگرفته و الزم است روی پايداری حرارتی
اين مواد ،مطالعات بیشتری صورت گیرد [ .]6بنابراين
مطالعه ويژگیهای ساختاری و پايداری حرارتی نانو سلولز
حاصل از كاغذ باطله و مقايسه آن با نانو سلولز حاصل از
ساير منابع مرسوم سلولز بهمنظور بررسی كارايی آن در
كاربردهای مختلف بسیار مهم است .امکان ساخت نانو
سلولز فیبريلهشده و نانو كريستال سلولز از كاغذ باطله
توسط محققین مختلف موردبررسی قرارگرفته است كه
اكثراً همراه با مراحل پیچیده رنگبری و جوهر زدايی بوده
است [ .]10-7جداسازی ناخالصیها ،مواد اضافی ،جوهر،
چسب و  ...نیازمند تیمارهای شیمیايی و مکانیکی است و
استفاده از اين روشها باعث كاهش بازدهی فرايند ،مصرف
انرژی زياد و بار آاليندگی در آبوخاک میشود [.]1
بهتازگی تحقیقاتی در جهت كاهش يا حذف مراحل
آمادهسازی كاغذ باطله برای تولید نانو سلولز انجامشده
است Sun .و همکاران ( )2016از پسماند كاغذديواری
برای تولید نانو سلولز استفادهشده و تنها پیش تیماری كه
انجام دادند با استفاده از هیدروكسید سديم بود و پسازآن
از روش هیدرولیز اسیدی با استفاده از تركیب اسید
هیدروكلريک و اسید فرمیک استفاده كردند [ Lie .]11و
همکاران ( )2018از كاغذ باطله اداری بدون رنگبری و
تیمار قلیايی برای ساخت نانو سلولز استفاده كردند [.]12
 Zhangو همکاران ( )2019از روش  Thiurea/NaOHكه
روشی پربازده ،كمهزينه و غیر سمی است برای تولید نانو
سلولز از كاغذ باطله استفاده كردند .درجه بلورينگی نانو
سلولز حاصل از خمیركاغذ بدون رنگبری  %48/85و با
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رنگبری  %64/42به دست آمد [ Jiang .]3و همکاران
( ، )2020از دو روش اكسیداسیون يک مرحلهای با پر
سولفات آمونیوم و هیدرولیز اسیدی برای تولید نانو
كريستال سلولز استفادهشده .بازدهی و درجه بلورينگی نانو
سلولز حاصل از روش هیدرولیز اسیدی از وضعیت مطلوب-
تری برخوردار بود [ .]13با توجه به اهمیت كاهش مراحل
آمادهسازی مواد اولیه مورداستفاده در ساخت نانو سلولز،
در اين مطالعه امکان تولید نانو كريستال سلولز از كاغذ
باطله اداری به روش هیدرولیز اسیدی بدون مراحل جوهر
زدايی و رنگبری موردبررسی قرار گرفت .همچنین
ويژگیهای ساختاری و پايداری حرارتی نانو كريستال
سلولز حاصل از كاغذ باطله موردبررسی قرار گرفت و با
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ويژگیهای نانو كريستال سلولز حاصل از الیاف بکر چوبی
و الیاف بازيافت شده از پسماند  MDFمقايسه شد.
مواد و روشها
بهمنظور انجام اين تحقیق ،از كاغذ باطله اداری
استفادهشده .همچنین بهمنظور بررسی اثر نوع الیاف بر
ويژگیهای نانو سلولز ،از الیاف چوبی بکر بهدستآمده از
مخلوط پهن برگان و همچنین الیاف بازيافتشده از
پسماند ، MDFنیز برای ساخت نانو كريستال سلولز
استفادهشده .در جدول  1كد مربوط به تیمارها ارائهشده
است.

جدول -1کد مربوط به تیمارهای حاصل از عوامل متغیر
کد تیمار

مشخصات

VN

نانو سلولز بهدستآمده از الیاف بکر چوبی

MN

نانو سلولز بهدستآمده از الیاف بازيافت شده از

PN

بازیافت و آمادهسازی کاغذ باطله
ابتدا كاغذ باطلههای جمعآوریشده ،خرد شدند و
سپس با آب شستشو دادهشده و پسازآن در داخل دستگاه
پالپر خمیر شدند .خمیر حاصله در دمای محیط خشک
شد .بهمنظور اطمینان از عدم وجود ناخالصی و باال بردن
درجه خلوص سلولز ،الیاف بهدستآمده به مدت  24ساعت
در دمای محیط تحت تیمار محلول  2 NaOHدرصد وزنی
قرار گرفتند .سپس الیاف از طريق صاف كردن از محلول
جدا شدند و با آب مقطر مورد شستشو قرار گرفتند تا
جايی كه  NaOHبهطور كامل شسته شود .پس از شستشو
و اطمینان از عدم وجود  NaOHاز طريق اندازهگیری ،pH
الیاف آبگیری شدند.
بازیافت و آمادهسازی الیاف موجود در پسماند
MDF

بهمنظور بازيافت به روش حرارت دهی در آب گرم،
قطعات خردشدهی پسماند  ، MDFدر دمای  105درجه
سانتیگراد و به مدت  40دقیقه در مخزن حاوی آب در
حال جوشیدن حرارت داده شدند و پسازآن توسط پالپر با

پسماند MDF

نانو سلولز بهدستآمده از كاغذ باطله

شدت كم از طريق ايجاد تالطم ،الیاف جداسازی شدند.
الیاف بهدستآمده ،آبگیری شده و سپس در هوای آزاد
خشک شدند .برای رنگبری الیاف بکر چوبی و الیاف
بازيافت شده از پسماند  ،MDFاز كلرت سديم ( 2گرم به
ازای هر گرم الیاف) و اسید استیک ( 1/2میلیلیتر به ازای
هر گرم الیاف) استفادهشده .دما در حین رنگبری 70
درجه سانتیگراد در نظر گرفته شد و عملیات رنگبری به
مدت  6ساعت انجام شد.
تهیه و آمادهسازی الیاف بکر
برای تهیه الیاف از چیپسهای چوبی از روش خمیر
سازی ترمومکانیکی1با دمای  150درجه ،زمان  5دقیقه و
فشار 7بار استفاده شد .بعد از مرحله پخت چیپسها
توسط دستگاه دفیبراتور به الیاف تبديل شدند .الیاف
بهدستآمده آبگیری و خشک شدند.

Thermo mechanical pulping
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بررسی بلورینگی نانو سلولز

تولید نانو کریستال سلولز از الیاف
هیدرولیز اسیدی با نسبت  10به  1اسیدسولفوريک به
الیاف انجام شد .غلظت اسید  ،%60دمای هیدرولیز 45
درجه و مدتزمان واكنش  30دقیقه در نظرگرفته شد.
ظرف حاوی  1گرم الیاف آمادهشده در حمام يخ قرارداده
شد و اسید قطرهقطره به الیاف افزوده شد ،در همین حین،
الیاف تحت تالطم و همزنی توسط همزن مغناطیسی قرار
داشتند .واكنش درنهايت با افزودن يخ متوقف شد.
جداسازی محلول اسیدی از سلولز در دو مرحله سانتريفوژ
و ديالیز صورت گرفت .سانتريفوژ با سرعت  3500 rpmبه
مدت  10دقیقه انجام شد .عمل سانتريفوژ و شستشو 5
مرتبه تکرار شد .سپس ،برای اعمال نیروی برشی بهمنظور
جداسازی ذرات نانو از هموژنايزر اولتراسونیک به مدت 15
دقیقه در بازه  5دقیقهای استفاده شد.
بررسی ابعاد نانو ذرات
بهمنظور بررسی ابعاد نانو ذرات از تصاوير میکروسکوپ
الکترونی روبشی گسیل میدانی 1استفادهشده .برای تهیه
تصاوير میکروسکوپی از دستگاه MIR3TESCAN-XMU
 FE SEMمستقر در مركز پژوهش متالورژی رازی استفاده
شد .نمونهها قبل از عکسبرداری ،خشکشده و با طال
پوشش داده شدند .برای خشکكردن نمونهها از فريز دراير
(خشکكن انجمادی) استفاده شد .نمونهها به مدت 60
ساعت در دمای  50درجه سانتیگراد قراردادهشدند و
سپس با استفاده از خأل ،آب موجود در نمونهها خارج شد.
بررسی ساختار شیمیایی نانو ذرات به روش
طیفسنجی با اشعه مادونقرمز ()FTIR
برای بررسی ساختار شیمیايی و گروههای عاملی نانو
سلولز تولیدشده از منابع مختلف الیاف ،از آزمون طیف-
سنجی با مادونقرمز در محدوده طولموج -40001/cm
 400استفادهشده .به اين منظور از دستگاه طیفسنجی
تبديل فوريه مادونقرمز مدل  Spectrum RX Iساخت
شركت  PerkinElmerاستفاده شد .تهیه نمونهها به روش
قرص برمید پتاسیم انجام شد.

Field emission scanning electron microscopy

1

بهمنظور تعیین درصد بلورينگی از آزمون پراش اشعه
ايکس استفاده شد .به اين منظور از دستگاه  XRDكمپانی
 GNRمدل MPD3000استفاده شد .برای تهیه طیف
پراش اشعه ايکس ،نمونهها در جهت عمود با تابش اشعهX
قرار گرفتند .از دامنه زاويه پراش  5تا  40درجه استفاده
شد .ولتاژ به مقدار  30كیلوولت و شدتجريان در حد 30
میلیآمپر تنظیم شد.
بررسی پایداری حرارتی الیاف
برای بررسی رفتار حرارتی نانو سلولز حاصل از الیاف
بکر و بازيافتی از آنالیز توزين حرارتی 2استفادهشده.
بهمنظور انجام اين آزمون از دستگاه Linsies Analizer
) (STA PT 1000استفاده شد .اين آنالیز در محیط
نیتروژن با جريان  20میلیلیتر بر دقیقه ،در دامنه حرارتی
 21تا  600درجه سانتیگراد و میزان افزايش حرارت به
میزان  20درجه سانتیگراد در هر دقیقه انجام شد.

نتایج و بحث
بررسی ابعاد نانو ذرات
بهمنظور اندازهگیری ابعاد نانو ذرات از روش
 SEMاستفادهشده .همانطور كه در شکل  1نشان داده
ال مشخص
شده است الیاف نواری تشکیلشده از سلولز كام ً
است و نانو ذرات حاصل ،سوزنی شکل هستند.
میانگین ابعاد نانو سلولز تولیدشده از الیاف مختلف،
اندازهگیریشده با میکروسکوپ الکترونی  FE-SEMدر
جدول  2ارائهشده است.
قطر نانو ذرات حاصل از الیاف چوبی بکر ،الیاف بازيافت
شده از  MDFو كاغذ باطله به ترتیب  18/94نانومتر،
 25/22نانومتر و  24/11نانومتر میباشد كه نشاندهنده
صحت تولید سلولز در مقايسه با تحقیقات پیشین با قطر
نانو ذرات كريستالی حاصل از چوب در حد  10تا 20
نانومتر میباشد .همچنین نانو كريستال سلولز حاصل از
منابع مختلف بهطور میانگین ،قطری بین  5تا  30نانومتر
دارد [.]16-14
FE -

Thermo Gravimetric Analyzis

2
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شکل  -1تصاویر میکروسکوپی نانو ذرات سلولز حاصل از الیاف مختلف تهیهشده به روش  (FE-SEMبزرگنمایی تصاویر سمت راست 300
و بزرگنمایی تصاویر سمت چپ  75میباشد) :VN ،نانو سلولز حاصل از الیاف بکر :MN ،نانو سلولز حاصل از الیاف بازیافت شده از پسماند
 :PN ،MDFنانو سلولز حاصل از کاغذ باطله
جدول -2میانگین ابعاد نانو ذرات حاصل از الیاف مختلف
نمونه

طول (نانومتر)

قطر (نانومتر)

VN

112/23±23

18/94±5

MN

371/61±56

25/22±5

PN

105/78±22

24/11±2

در اين تحقیق طول نانو ذرات بهدستآمده از الیاف
چوبی بکر ،الیاف بازيافتشده از پسماند  MDFو كاغذ
باطله نیز به ترتیب  371/61 ،112/23و 105/76
نانومتراست .در تحقیقات پیشین طول نانو ذرات حاصل از
كاغذ باطله بسته به شرايط هیدرولیز اسیدی بین  80تا
 700نانومتر گزارششده است [ .]9نتايج نشان میدهد كه
نانو سلولز حاصل از الیاف بازيافتی از كاغذ باطله و پسماند
 MDFازنظر قطر وضعیت مشابهی دارند و در هردو مورد
قطر نانو ذرات كمی بیشتر از نانو ذرات حاصل از الیاف بکر
چوبی است .عالوه بر اين طول نانو ذرات حاصل از پسماند
 MDFبیشتر از نانو ذرات حاصل از الیاف بکر و كاغذ باطله
است .درواقع ،نوع ماده اولیهای كه مورداستفاده قرارگرفته
روی ابعاد نانو سلولز اثر میگذارد [.]9
طول بیشتر نانو ذرات حاصل از الیاف بازيافت شده از
پسماند  MDFبه دلیل ناخالصیهای موجود روی الیاف
است [ .]1درواقع ،تغییر ساختار شیمیايی و وجود

باقیماندههای رزين اوره فرمالدهید روی الیاف از هیدرولیز
اسیدی كامل الیاف در طی فرايند تولید نانو كريستال
ممانعت میكند.
نانو سلولز تولیدشده از كاغذ باطله قابلمقايسه با نانو
سلولز حاصل از منابع مرسوم سلولزی است و میتواند برای
كاربردهای مختلف صنعتی مورداستفاده قرارگیری .میزان
روشنی و وجود مواد اضافه ،آاليندهها و ناخالصیها
قابلچشمپوشی است و تأثیری بر مورفولوژی نانو سلولز
ندارد [.]1
طیفسنجی با اشعه مادونقرمز
نمودارهای مربوط به  FT-IRنانو كريستالهای
سلولزی تهیهشده از الیاف مختلف در شکل  2نشان
دادهشده است.
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شکل - 2طیف  FT-IRنانو کریستال سلولز تهیهشده از الیاف مختلف

در شکل  ،2در مورد نانو كريستالهای سلولز تهیهشده
از الیاف بکر چوبی ،كاغذ باطله و الیاف بازيافتشده از
پسماند  ،MDFپیکهای  3000تا  3700 cm-1نشان-
دهنده ارتعاش كششی گروههای هیدروكسیل
كربوهیدراتها در نانو سلولز است [ .]15جذب درcm-1
 1636نشاندهنده كشش در  C-Cو تركیب با آب
جذبشده است .پیک 1372 cm-1مربوط به ارتعاش
خمشی پیوندهای  C-Hحلقه پلی ساكاريد سلولز است
[ 13و .]17
 895مربوط به كشش پیوندهای
پیکcm-1
گلیکوزيدی است [ 15و  .]18پیکهای 1060 cm-1وcm-
 896 1نشاندهنده خلوص پیوند كريستالی سلولز است
(ارتعاش كششی .]15[ )C-O
با مقايسه طیف  FT-IRنانو سلولز تولیدشده از الیاف
بکر چوبی ،كاغذ باطله و الیاف بازيافت شده از پسماند
 MDFمیتوان گفت كه ساختار نانو سلولزهای
بهدستآمده ،مشابه يکديگر است كه علت آن عدمتغییر در
ساختار سلولز است.
نوسانات مربوط به تبديل سلولز از ماكرو به نانو از
طريق تغییرات نواحی هیدروكسیل و كربوكسیل كنترل
میشود .پیکهای 3340 cm-1و  2918 cm-1به ترتیب
مربوط به هیدروكسیل و ارتعاشات كششی  C-Hهستند
[ .]2پیکهای  1237cm-1و 818 cm-1به ترتیب ارتعاش
كششی  C-O-Sو  S=Oرا نشان میدهند كه نشاندهنده
وجود گروههای سولفات اسیدی است كه روی سطح نانو
ذرات كريستالی سلولز وجود دارند .علت آن استری شدن
گروههای هیدروكسیل و وجود مقادير كمی از

اسیدسولفوريک مورداستفاده در هیدرولیز اسیدی است
[.]13
بررسی درجه بلورینگی نانو سلولزهای تولیدشده
از الیاف بکر و بازیافتی با استفاده از :XRD
در شکل  ،3طیفهای  XRDنانو سلولزهای تولیدشده
از الیاف مختلف نشان دادهشده است .بر اساس فرمول
سگال ،بلورينگی نانو كريستال سلولز تولیدشده از الیاف
بکر ،الیاف بازيافتشده از پسماند  MDFو كاغذ باطله به
ترتیب  %64/61 ،%78/86و  %74/60میباشد.
بلورينگی نانو سلولز حاصل از كاغذ باطله به نانو سلولز
حاصل از الیاف بکر چوبی نزديکتر است كه علت آن می-
تواند ناخالصیهای موجود در الیاف بازيافت شده از MDF
و وجود بقايای رزين باشد .همچنین با توجه به نتايج
 SEMو ابعاد بزرگتر نانو ذرات حاصل از الیاف بازيافت-
شده از پسماند  MDFدر مقايسه با ساير نانو ذرات میتوان
علت بلورينگی كمتر آن را مربوط به باقیمانده بخش
آمورف در اين الیاف دانست و شايد الزم باشد در مورد
الیاف بازيافت شده از پسماند  MDFاز هیدرولیز اسیدی با
شدت بیشتر استفادهكرد .تخريب اتصاالت هیدروژنی بین
ماكرو مولکولهای سلولز نیز باعث كاهش درجه بلورينگی
میشود [ .]3در موقعیت پیکها بین الیاف بکر و بازيافتی
هیچ تغییری رخ نداده كه نشاندهنده اين است كه
ساختار سلولز حین تیمارهای شیمیايی بدون تغییر باقی
میماند.
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شکل -3درجه بلورینگی نانو کریستال سلولز تولیدشده از الیاف مختلف

درجهههه بلهههورينگی نهههانو سهههلولز حاصهههل از كاغهههذ
باطلههههه پههههیشازاين  %73/92گزارششههههده اسههههت
[ .]9بهها توجههه بههه بلههورينگی نههانو كريسههتال سههلولز
تولیهههدشهههده از الیهههاف بکهههر و بازيهههافتی مهههیتهههوان
گفههت ،سههاختار ايههن نههانو كريسههتالها بههاهم تفههاوتی
نههدارد و ايههن نشههان مههیدهههد كههه الیههاف بازيافههت
شههههده از پسههههماند MDFو كاغههههذ باطلههههه پتانسههههیل
خههوبی بههرای اسههتفاده بهههعنههوان مههاده اولیههه بههرای
تولید نانو كريستال سلولز دارند.

پایداری حرارتی
همانطور كه در شکل  4مشاهده میشود ،تجزيه
حرارتی در نانو سلولزهای حاصل از الیاف مختلف ،در سه
مرحله اتفاق میافتد.
ال واضح است كه روند تجزيه حرارتی در اين
كام ً
نمونهها ،تقريب ًا يکسان بوده و تفاوت چندانی در رفتار
حرارتی نانو سلولزهای حاصل از الیاف بکر و بازيافتی
مشاهده نمیشود .در جدول  ،3خالصهای از نتايج مربوط
به  TGAارائهشده است.

شکل  -4ترموگرام نانو ذرات کریستالی سلولز حاصل از الیاف مختلف
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جدول  -3ویژگیهای حرارتی نانو ذرات سلولز حاصل از الیاف مختلف
نمونهها

Ti -Tf

Tm

)(˚C

)(˚C

W Ti
)(%

Wmax
)(second region

WTf
)(%

باقیمانده
()%

)(%
VN

601/1 -145/7

349

2/39

63/77

12/07

7/7

MN

601/9-156/1

344/6

3/56

52/3

34/29

3/8

PN

600/2-153/9

352/5

2/22

65/21

25/51

1/2

اولین مرحله تجزيه حرارتی در حدود  100درجه به
دلیل تبخیر آب و ماهیت آبدوستی نانو ذرات اتفاق می-
افتد [ .]2در فاز دوم ،شکست اتصاالت گلیکوزيدی اتفاق
میافتد كه از فرايندهای دپلیمريزاسیون ،دهیدراسیون و
تجزيه واحدهای گلیکوزيل منتج میشود [.]6
بر اساس اطالعات حاصل از تجزيه تحلیل نمودارها،
بیشترين كاهش وزن در فاز دوم كه فاز اصلی تجزيه
حرارتی است در مورد نانو سلولز حاصل از كاغذ باطله
مشاهده میشود و كمترين مقدار كاهش وزن در نانو سلولز
حاصل از الیاف بازيافتشده از پسماند  MDFديده میشود
كه علت آن میتواند ابعاد بزرگتر نانو ذرات سلولز الیاف
بازيافتشده از پسماند  MDFباشد .هرچقدر ابعاد نانو
ذرات بزرگتر باشد در فاز دوم دچار تجزيه حرارتی
كمتری میشوند [ .]6در فاز  3شدت كاهش وزن كم می-
شود .در اين فاز اكسیداسیون و شکسته شدن بقايای زغال
به شکل فراوردههای گازی با وزن مولکولی كمتر رخ می-
دهد [ .]6فاز  3دپلیمر شدن سلولز را نشان میدهد اگر
اين فاز شدت تخريب زيادی داشته باشد ،نشاندهنده
ايجاد فراوردههای ديگر در حین هیدرولیز است .چون
هیدرولیز اسیدی قسمت آمورف و بخشی از قسمت
كريستالی سلولز را از بین برده است [.]13
مقدار كاهش وزن نانو سلولز حاصل از الیاف بازيافت
شده از پسماند  MDFدر فاز سوم به شکل قابلمالحظهای
بیشتر از كاهش وزن دو نمونه ديگر در اين فاز میباشد و
كمترين كاهش وزن در فاز سوم در نانو سلولز حاصل از
الیاف بکر ديده میشود .نتايج نشان داد كه رفتار تجزيه
حرارتی در سه فاز مختلف در مورد نانو سلولز حاصل از
الیاف بازيافت شده از پسماند  MDFمتفاوت با دو نمونه
ديگر میباشد و در فاز دوم كاهش وزن اين نمونه كمتر از
دو نمونه ديگر و در فاز سوم بیشتر از دو نمونه ديگر است.
علت اين امر میتواند وجود بقايای رزين اوره باشد كه

تجزيه حرارتی نانو سلولز را تحتالشعاع قرارداده است.
همچنین كمترين مقدار مواد باقیمانده مربوط به نانو سلولز
حاصل از كاغذ باطله است كه خود يکی از عواملی است كه
اثبات میكند پايداری حرارتی در اين نانو سلولزها كمتر از
نانو سلولز حاصل از الیاف بکر و الیاف بازيافت شده از
پسماند  MDFاست .وجود جوهر و هیدروكسید سديم
دلیل كاهش جزئی در پايداری حرارتی نانو سلولز حاصل از
كاغذ باطله در مقايسه با سلولز حاصل از ساير منابع است.
كاهش در مقدار مواد باقیمانده به دلیل افزايش شکست در
اتصاالت هیدروژنی در نانو سلولز حاصل از كاغذ باطله
است [ .]1در ضمن هر چه گروههای هیدروكسیل بیشتر
در دسترس باشند ،دپلیمرشدن ،دهیدراسیون و تجزيه
واحدهای گلیکوزيل راحتتر اتفاق میافتد [ .]3رفتار
تجزيه حرارتی نانو سلولز حاصل از كاغذ باطله با نتايج
ساير محققین تطابق دارد [.]3

نتیجهگیری
نتايج تحقیق نشان داد كه نانو ذرات سلولز حاصل از
كاغذ باطله ابعاد مشابه با نانو سلولز حاصل از الیاف بازيافت
شده از پسماند  MDFداشته و همچنین تفاوت كمی با نانو
سلولز حاصل از الیاف بکر دارد كه خود نشاندهندهی
صحت تولید نانو سلولز از اين الیاف میباشد .بررسی
ساختار شیمیايی نانو كريستالهای سلولز نشاندهنده
وضعیت يکسان نانو سلولزهای تهیهشده از منابع مختلف
بود كه بهخوبی گواهی بر حفظ ساختار شیمیايی سلولز در
فرايند تولید كاغذ ،تولید  MDFو بازيافت آنها میباشد.
ازنظر درجه بلورينگی ،نانو سلولز حاصل از كاغذ باطله از
وضعیت مناسب و مشابه با نانو سلولز حاصل از الیاف بکر
برخوردار بود اما نانو سلولز حاصل از پسماند  MDFدرجه
بلورينگی كمتری نسبت به دو نمونه ديگر داشت .رفتار
حرارتی نانو سلولزها نیز بسیار نزديک به هم بود اما با
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بسیار باارزش و با كمترين محدوديت برای تولید نانو
 همچنین با توجه به.كريستال سلولز مورداستفاده قرارداد
نتايج حاصل میتوان گفت حذف مراحل جوهر زدايی و
رنگبری در تولید نانو سلولز از كاغذ باطله امکانپذير است
كه خود منجر به تسهیل فراوری و كاهش هزينهها میشود
البته با توجه بهاحتمال وجود ذرات جوهر يا ساير
ناخالصیها الزم است نانو سلولز بهدستآمده از اين روش
.را در كاربردهای مشخص مورداستفاده قرارداد

1401  بهار،1  شماره، سال سیزدهم،مجله صنايع چوب و كاغذ ايران

توجه به درصد مواد باقیمانده میتوان گفت كه پايداری
حرارتی نانو سلولز حاصل از كاغذ باطله كمی ضعیفتر از
 دركل میتوان نتیجه گرفت كه.دو نمونه ديگر بوده است
كاغذ باطله با حجم بسیار باالی سلولز میتواند يک گزينه
بسیار مناسب برای تولید نانو سلولز باشد مخصوص با توجه
به شباهت بسیار زياد ويژگیهای اين نانو ذرات با نانو
MDF ذرات حاصل از الیاف بکر و بازيافت شده از پسماند
و عدم نیاز به مراحل دشوار تهیه خمیركاغذ و يا بازيافت
 میتوان كاغذ باطله را بهعنوان يک منبعMDF پسماند
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Structural properties and thermal stability of nanocrystalline cellulose produced
from waste paper

Abstract
In this study, the structural properties and thermal stability of
cellulose nanocrystals produced from the waste paper were
investigated. The acid hydrolysis method was used to produce
cellulose nanocrystals. Dimensions of nanoparticles were
measured by an FE-SEM microscope. To study the chemical
structure and degree of crystallinity of nanoparticles, Fourier
infrared spectrometry (FT-IR) and X-ray diffraction (XRD)
were utilized, respectively. Thermogravimetric analysis
(TGA) was performed to evaluate the thermal stability of
nanoparticles. The diameter of nanoparticles obtained from
virgin wood fibers, recycled fibers from MDF waste, and
waste paper were 18.94, 25.22, and 24.11 nm, respectively.
The results showed a similar structure between nano cellulose
produced from different fibers, but a slight decrease in the
thermal stability of nano cellulose from the waste paper was
observed. Due to the similarity of the structure and properties
of nanocellulose obtained from waste paper as compared to
nano cellulose obtained from other fibers, waste paper can be
used as an available and valuable raw material for the
production of cellulose nanocrystals.
Keywords: Nanocrystalline cellulose, Waste paper, MDF
wastes, Acid hydrolysis, Thermal stability.
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