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مدلسازی و تعیین شرایط بهینه تولید میکرو کریستال سلولز از باگاس با استفاده از روش سطح
پاسخ

چکیده
یکی از ویژگیهای مهم میکرو کریستال سلولز درجه پلیمرازیسیون است که طبق
استانداردهای بینالمللی باید مساوی یا کمتر از  350باشد .در این پژوهش با استفاده
از روش سطح پاسخ ،درصد اسید ،زمان و دمای واکنش بهعنوان ورودی و متغیرهای
اصلی تأثیرگذار بر روی درجه پلیمرازیسیون تعریفشده است .گستره مقدار اسید
نسبت به ماده خشک بین  3تا  7درصد ،دما بین  100تا  140درجه سانتیگراد و
زمان بین  120تا  150دقیقه قرار گرفت .بعد از انجام محاسبات آماری و استخراج
یک مدل ریاضی غیرخطی با ضریب تعیین  ،0/9هدف این تحقیق دسترسی به عدد
بهینه  350برای درجه پلیمرازیسیون در نظر گرفته شد .پسازآنجام فرآیند
بهینهسازی ،مقادیر اسید ،دما و زمان در نقطه بهینه درجه پلیمرازیسیون به ترتیب
 127 ، 3/34و  116به دست آمد .برای اعتبارسنجی مدل و اعداد شرایط بهینه3 ،
آزمایش و هیدرولیز دیگر با مقادیر موردنظر جهت بهینهسازی صورت گرفت و سپس
میانگین خواص فیزیکی -مکانیکی و حرارتی میکرو کریستال سلولز تولیدشده با
نمونه وارداتی مقایسه شد .درجه پلیمرازیسیون نمونه تولیدشده با شرایط بهینه348 ،
اندازهگیری شد که باالتر از نمونه و ارادتی بوده و نتایج سایر خواص فیزیکی و
مکانیکی بهجز خاکستر مطابق با استاندارد مواد دارویی آمریکا به دست آمد .نقطه
شروع تخریب میکرو کریستال سلولز تولیدشده  212درجه سانتیگراد و نمونه وارداتی
 226درجه سانتیگراد به دست آمد.
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مقدمه
سلولز1

كه اغلب به آن
میکرو كريستالین
میگويند ،پودر خالص سلولزی است كه در يک محیط
كنترلشده تولید میشود .اين ماده پودر سفیدرنگی است
كه هیچ طعم و بويی نداشته در طی هضم تخريب نشده و
در بدن جذب نمیشود MCC .يک ماده بیاثر است ،به
MCC

Microcrystalline cellulose

1

اين معنی كه ازنظر شیمیايی غیرفعال است و با مواد ديگر
هیچ واكنشی ندارد .از  MCCعمدت ًا بهعنوان ماده حجیم
كننده ،اتصالدهنده ،جال دهنده ،پراكندهساز و عامل معلق
ساز استفاده میشود MCC .يکی از مهمترين افزودنیهای
مورداستفاده در صنايع غذايی و دارويی است .همچنین
 MCCماده بسیار خوبی برای تولید قرص و تولید كپسول
است [ .]1میکروكريستالین سلولز با نامهای تجاری
آويسیل يا  E460در بازار شناخته میشود و در درجه های
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مختلفی مانند ،PH 105 ،PH103 ،PH102 ،PH101
 PH301و  PH302مورداستفاده قرار میگیرد .تفاوت اين
درجه بندی در اندازه ذرات و میزان رطوبت آنها است .از
اين درجه بندی  PH 102 ،دارای بزرگترين ذره با قطر
متوسط  ۶2میکرومتر و  PH 105دارای كوچکترين ذره با
اندازه ذرات متوسط  2۵میکرومتر است .همچنین PH103
رطوبت كمتری دارد .تولید میکرو كريستال سلولز برای
اولین با به سال  19۵۵برمیگردد .زمانی كه نخ تاير از
جنس نايلون ،رقیب نخ رايون شدOrlando Battista .
شیمیدان آمريکايی و آزمايشگاه  Patricia Smithبه دنبال
راهحلی برای اصالح و افزايش مقاومت نخهای رايون بودند.
آنها تالش كردند با شکستن سلولز و تبديل به بلورهای ريز
تر و با رسوب دادن در محلول ويسکوز به ساختارهای
منظمتری دست يابند .در حین انجام آزمايش به خمیر
سفیدرنگ شبیه ژل دست يافتند كه ذرات كوچکتر سلولز
محلول در آب بودند .بعد از مدت كوتاهی خمیر سفیدرنگ
خواص جالبی از خود نشان داد .پايداری حرارتی ،خواص
ويسکوزيته غیرمعمول ،باوجود درصد باالی مواد جامد
تحتفشار زياد ،ويسکوزيته خود را از دست میدهد و
بهمحض برداشتن نیروی برشی ويسکوزيته برمیگردد [.]2
 Hosseinzadehو  )2021( Abdolkhaniاستفاده از باگاس
را بهعنوان يک ماده اولیه ارزان و قابلدسترس در كشور را
برای تولید میکرو كريستال سلولز موردبررسی قراردادند.
نتايج اين تحقیق نشان داد كه باگاس از قابلیت خوبی
برای تولید اين محصول مهم برخوردار است و در مقايسه با
نمونه وارداتی ،نمونه ساختهشده از باگاس تفاوت
معنیداری در ويژگیهای كاربردی از خود نشان نداد [.]3
Akhabueو  )2017( Osuborدر پژوهشی حداكثر بازده
تولید میکرو كريستال سلولز از ضايعات درخت پرتقال با
استفاده از روش سطح پاسخ را بررسی كردند .عواملی كه
برای به دست آوردن شرايط بهینه تولید موردبررسی
قراردادند عبارت بود از دما ( 90تا  110درجه سانتیگراد)
و زمان هیدرولیز ( 10تا  2۵دقیقه) .خروجی نرمافزار نشان
داد كه هر دو عامل دما و زمانبر بازده  MCCتأثیر
معنیداری داشتند .نتايج روش سطح پاسخ شرايط بهینه
برای هیدرولیز میکرو كريستال سلولز  100/۵3درجه
سانتیگراد و  1۶/28دقیقه به ترتیب برای دما و زمان
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مشخص كرد .آزمايشهای زاويه شیب طبیعی،pH ،
دانسیته حجمی ،درجه كريستالی ( )XRDو ريزساختار
( )SEMبرای نمونه تولیدشده در شرايط بهینه انجام
گرفت و با نمونه تجاری میکرو كريستال سلولز ( Avicel
 )PH101مورد مقايسه قرار گرفت .نتايج نشان داد
ويژگیهای میکرو كريستال سلولز تولیدشده از ضايعات
پرتقال مشابه نمونه تجاری است [ .]4با توجه به اينکه
درجه پلیمرازيسیون ( )DPيکی از مهمترين و
كاربردیترين ويژگی میکرو كريستال سلولز به شمار
میرود ،تعیین شرايط بهینه برای رسیدن به درجه
پلیمرازيسیون استاندارد میتواند كمک زيادی در
صرفهجويی انرژی و همچنین كاهش مصرف آب و مواد
شیمیايی و درنهايت كمتر شدن قیمت نهايی محصول
داشته باشد .درجه پلیمرازيسون استاندارد برای میکرو
كريستال سلولز تجاری مساوی يا كمتر از  3۵0است كه
هر چه قدر شرايط رسیدن به اين مقدار بهینه شود باعث
كاهش هزينههای تولید میشود .روش سطح پاسخ1
مجموعهای از روشهای آماری و رياضی است كه برای
مدل كردن و تجزيه و تحلیل مسائلی كه در آن متغیر
پاسخ تحت تأثیر چندين متغیر مستقل است بسیار مفید
بوده و هدف از آن بهینه كردن متغیرهای پاسخ میباشد.
در اين فرآيند پارامتر پاسخ در يک مقیاس ثابت مورد
ارزيابی قرار میگیرد .در بیشتر مسائل كاربردی بیش از
يک عامل در كیفیت و عملکرد يک محصول دخالت دارند
كه اين عوامل بايد موردبررسی قرار گیرند .در بهینهسازی
به روش سطح پاسخ ،متغیرهای ورودی بهعنوان متغیرهای
مستقل تعريفشده و تأثیر اين متغیرها بر متغیرهای
خروجی (وابسته) موردمطالعه قرار میگیرد .مزيت اصلی
RSMكاهش تعداد تکرارهای آزمايشها برای ارزيابی
پارامترهای چندگانه و روابط متقابل (در صورت وجود)
آنهاست [ .]۵در اين مطالعه متغیر پاسخ ،درجه
پلیمريزاسیون است كه يکی از ويژگیهای مهم و كاربردی
میکرو كريستال سلولز میباشد ،كه تحت تأثیر سه متغیر
ورودی يعنی دما ،زمان و درصد اسید قرار دارد .درمجموع
 19آزمايش مختلف برای تعیین معادله خروجی انجامشده
و پسازآن بهینهسازی متغیر خروجی باهدف دستیابی به
Response Surface Methodology - RSM

1
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درجه پلیمرازيسیون  3۵0و كمتر انجام خواهد شد .در
پايان ،نمونه تولیدشده به روش بهینه با يک نمونه وارداتی
مورد مقايسه و بررسی قرار خواهد گرفت.
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درصد ،زمان  120دقیقه و دمای  130درجه سانتیگراد،
فرآيند پخت انجام و خمیر باگاس تولید شد .نسبت مايع
پخت به باگاس  ۵به  1انتخاب و سپس طی دو مرحله ،با
استفاده از سديم پراكسید و هیپوكلريت ،خمیر باگاس
رنگبری شد (جدول  .)1بعد از رنگبری خمیر سفیدرنگ
با استفاده از روش سودای سرد تبديل به آلفا سلولز گرديد.
در اين روش خمیر سفید رنگبری شده به مدت 24
ساعت در دمای محیط و در سود  12درصد با نسبت يک
به ده ماده خشک به محلول انجام شد.

مواد و روشها
تولید آلفا سلولز از باگاس
برای تهیه آلفا سلولز از باگاس ابتدا باگاس (تهیهشده
از كارخانه كاغذسازی پارس) به قطعات كوچکتری تبديل
شد .در ادامه با استفاده از روش سودا با شرايط سود 1۶

جدول  -1شرایط رنگبری خمیر باگاس
ماده رنگبر

pH

دما ()C

زمان (دقیقه)

درصد مواد استفادهشده نسبت به ماده خشک

پراکسید هیدروژن

11

80

90

3

هیپوکلریت سدیم

2

80

100

10

تولید میکرو کریستال سلولز از آلفا سلولز
شرايط هیدرولیز آلفا سلولز و تولید میکرو كريستال
طبق جدول  2صورت گرفت .پس از اتمام زمان هیدرولیز
دوغاب تشکیلشده با استفاده از  ،NaOHخنثی و سپس ۵
ال تمیز شود .در
بار با آب مقطر شستشو داده شد تا كام ً

ادامه با استفاده از سانتريفیوژ آبگیری و به مدت  24ساعت
در آون تحت دمای  80درجه خشک شد .میکرو كريستال
سلولز خشکشده با استفاده از آسیاب برشی ،آسیاب و
پودر تشکیلشده با استفاده از الک مش  ۶0و 120
سايزبندی شد.

جدول  -2متغیرهای مؤثر بر تولید میکرو کریستال سلولز و مقادیر آزمایشی آنها
متغیر

نماد

واحد

زمان

A

دقیقه

اسید

B

درصد

دما

C

درجه سانتیگراد

اندازهگیری درجه پلیمرازیسیون
برای تعیین ويسکوزيته و درجه پلیمرازيسون میکرو
كريستال سلولز تولیدشده از استاندارد  SCANآيیننامهی
شمارهی  CM 15:88استفاده شد [.]۶
آنالیز حرارتی ()TGA
اندازهگیری آنالیز حرارتی با استفاده از آنالیز گر
حرارتی برای  ۵میلیگرم نمونه آزمونی در دامنه دمايی از
 ۵0تا  ۶00درجه سانتیگراد با نرخ گرمايی  10درجه
سانتیگراد بر دقیقه انجام شد .آنالیز حرارتی باكیفیت
خوب (  99/۵درصد نیتروژن ،و  0/۵درصد اكسیژن) در

کمینه ()-1
120
3
100

بیشینه ()+1
1۵0
7
140

شرايط اتمسفر يک با نرخ جريان  20میلیلیتر بر دقیقه
برای جلوگیری از جذب اكسیژن صورت گرفت .دستگاه
 TGAمورداستفاده در اين پژوهش ساخت شركت صناف
كشور ايران بود.
خواص فیزیکی  -مکانیکی
خاکستر
میزان خاكستر با استفاده از استاندارد
آيیننامهی  TAPPIو با سه بار تکرار انجام شد [.]7
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 pHو رسانایی الکتریکی
بررررای انررردازهگیری رسرررانايی الکتريکررری و ۵ ،pH
گرررم میکرررو كريسررتال سررلولز خشررک را داخررل 40
سیسرری آب مقطررر ريخترره و محلررول حاصررل برره مرردت
 20دقیقررره برررر رویهمرررزن مغناطیسررری قررررار داده
میشررود .سررپس برره مرردت  ۵دقیقرره يررا سرررعت 8000
دور در دقیقرره سررانتريفیوژ شررد و مررايع شررناور روی مررواد
جامررد برررای انجررام تسررت  pHو رسررانايی بررا اسررتفاده از
كاغررذ فیلتررر جداسررازی شررد .برررای انرردازهگیری  pHاز
 pHسررنج مرردل  ATCاسررتفاده و رسررانايی محلررول نیررز

از طريرررق دسرررتگاه  MIC-98721انررردازهگیری گرديرررد
[.]8
زاویه نشست ()Angle of Repose
برای اندازهگیری زاويه نشست ابتدا يک قیف را در
فاصله  10سانتیمتری از سطح قرار داده سپس پودر
میکرو كريستال سلولز ،داخل قیف ريخته شده روی سطح
به شکل يک مخروط نشست میكند .قطر مخروط ( )Dو
ارتفاع آن ( )hبا كولیس اندازهگیری شده درنهايت زاويه
نشست ( )Φبا رابطه  1محاسبه میشود [.]9

()1

متوسط اندازهی ذرات میکرو کریستال سلولز

برای اندازهگیری متوسط سايز پودر میکرو كريستال
سلولز در ابتدا سه عدد الک مش  200 ،۶0و  32۵رویهم
قرار میدهیم بهطوری كه الک مش  80باال و الک مش
 200وسط و الک مش  400پايین قرار میگیرد و سپس ۵
و  2۵گرم میکرو كريستال سلولز خشک را بهطور جداگانه

وزن كرده و بر روی الک مش  80قرار میدهیم و در ادامه
الکها داخلی شیکر قرار داده و به مدت  ۵تا  7دقیقه پودر
تولیدشده غربال و درنهايت مقدار پودر باقیمانده بر روی
الکها با دقت جداسازی و توزين شده و با استفاده از
رابطه  2مقدار پودر باقی ماده بر روی الک مشخص شد.

()2
) =S(Rمقدار پودر باقیمانده بر روی الک به گرم =S(W) ،مقدار پودر اندازهگیری شده قبل از الک به گرم

روش سطح پاسخ
روش سطح پاسخ مجموعهای از تکنیکهای آماری و
رياضی برای تعیین و مشخص نمودن روابط بین متغیرهای
خروجی ورودی است .اين روش برای مدلسازی و آنالیز
كاربردهايی كه در آن خروجی از چندين فاكتور كمی
تأثیر میپذيرد مفید است .وقتیكه خروجی تابعی از k
متغیر ورودی است میتوان خروجی را برحسب  k+ 1بعد
از رويه يا سطح نمايش داد .اين رويه ،سطح پاسخ نامیده
میشود .تابعی كه خروجی را تخمین میزند میتوان
بهعنوان يک تابع خطی از متغیرهای مستقل همانند رابطه

 3يا يک تابع چندجملهای مثل تابع درجه دوم
(كوادراتیک يا سهمی) مدل نمود (رابطه .)4
برای برازش مدل سطح پاسرخ بره دادههرا ،از نرمافرزار
ديررزاين اكسررپرت  11اسررتفاده شررد .كمینرره ،میررانگین و
بیشینه مقادير هر متغیر بعد از نرمال شدن بره ترتیرب برا
اعداد  ،-1صفر و  +1كه اعداد كرد شرده معروفنرد نمرايش
داده میشود .رنرج متغیرهرای ورودی و مقرادير كرد شرده
آنها در جدول  2آورده شده است.
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()3

=y

()4
=y

نتایج و بحث
پارامترهای آماری مدل نهايی در جدول  3نشان
دادهشده است .همچنین شکل  1نمودار پاسخ
پیشبینیشده از مقادير تجربی در برابر مقادير واقعی
بهدستآمده از آزمايش را نشان میدهد .نزديک بودن
نقاط به خط يا مقدار ضريب تبیین  R2باال نشان میدهد

كه مدل پیشبینیشده بهخوبی برازش شده و كفايت مدل
آماری با توجه دادههای آماری موجود در جدول  3مورد
تائید است .الزم به ذكر هست با توجه به مقدار ضريب
تببین باالی  0/9و مقدار  pكمتر از يک درصد ،دلیل
ديگری برای تائید كفايت مدل آماری میباشد.

جدول  -3پارامترهای آماری مدل برازش شده
مقدار

p

<0/0001

درجه آزادی

ضريب تعیین تنظیمشده

ضريب تعیین

درصد تغییرات

میانگین

انحراف معیار

22

0/8844

0/9013

19/24

283/34

54/52

شکل -1مقادیر پیشبینیشده مدل نهایی در برابر مقادیر واقعی

در شکل ( 2پرشیدگی) 1میتوان تأثیر هر يک از
متغیرهای ورودی بر متغیر خروجی را مشاهده كرد .هر
يک از متغیرهای ورودی بهصورت كد شده ،بین  -1تا 1
تعريفشدهاند .با توجه به نمودار ،هراندازه متغیر ( Bدرصد
اسید) افزايش پیدا كند درجه پلیمرازيسیون كاهش
میيابد كه با توجه مطالعات گذشته و افزايش مقدار درصد

Perturbation

1

اسید ،كاهش درجه پلیمرازيسیون امری قابل پیشبینی
است [ Håkansson .]1و  )200۵( Ahlgrenدر مطالعهای
تأثیر مدتزمان هیدرولیز بر روی ويسکوزيته ذاتی خمیر
مخلوط پهن برگان را نشان دادند كه با افزايش مدتزمان
هیدرولیز ويسکوز ذاتی كاهش میيابد [ .]10نمودار رفتار
متغیر Bتقريباً خطی و متغیرهای  Aو  Cدارای
نمودارهای درجه دوم هستند به اين صورت كه متغیر A
دارای نقطه كمینه و متغیر  Cدارای نقطه بیشینه است.

مدلسازی و تعیین شرايط بهینه تولید میکرو كريستال سلولز ...
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شکل -2پرشیدگی

در شکل  3نمودار سهبعدی درجه پلیمرازيسیون
برحسب متغیرهای اسید و زمان نشان دادهشده هست .با
توجه به شکل با افزايش درصد اسید ،مقدار  DPبهصورت
خطی كاهش پیدا میكند؛ كه نشاندهنده تأثیر اسید بر
هیدرولیز میباشد كه با افزايش درصد اسید سرعت

واكنش هیدرولیز بیشتر شده و مقداری بیشتری از
قسمتهای بیشکل سلولز مورد واكنش اسیدی قرار
میگیرند و اين امر باعث كاهش درجه پلیمرازيسیون
میشود.

شکل  -3نمودار سهبعدی درجه پلیمرازیسیون برحسب متغیرهای اسید و زمان

در شکل  4درجه پلیمرازيسیون برحسب متغیرهای
دما و زمان و در نقطه میانی درصد اسید نشان دادهشده

كه با توجه به نمودار سهبعدی بیشترين درجه
پلیمرازيسیون در دمای  100درجه سانتیگراد و زمان
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 1۵0دقیقه است .با افزايش دما و زمان ،درجه
پلیمرازيسیون كاهش پیدا میكند ،با توجه به اينکه در
مدتزمان بیشتر ،واكنش هیدرولیز بیشتری انجام میشود
تائید كنندهی اين موضوع میباشد .الیاف سلولز در دمای
 140درجه و در زمان  138دقیقه به كمترين مقدارDP
میرسد .كاهش  DPبا افزايش دما و زمان بهصورت
غیرخطی است يعنی شیب كاهش  DPبهصورت ضريب
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ثابت نمیباشد و سرعت هیدرولیز الیاف سلولز در طول
فرايند يکسان نمیباشد و الیاف سلولز تا دمای  140درجه
سانتیگراد با سرعت بیشتری هیدرولیز میشوند .علت اين
امر میتواند وجود مقدار زيادی از بخش آمورف و
قابلدسترس سلولز در ابتدای واكنش هیدرولیز باشد و
رفتهرفته بخش كريستال سلولز بیشتر میشود و سرعت
هیدرولیز كاهش میيابد.

شکل  -4نمودار سهبعدی درجه پلیمرازیسیون برحسب متغیرهای دما و زمان

در شکل  ۵كه در آن درجه پلیمرازيسیون برحسب
متغیرهای اسید و دما در نقطه میانی زمان نشان دادهشده،
درصد اسید و دما تأثیر بیشتری بر روی درجه
پلیمرازيسیون دارند .با افزايش درصد اسید به  7درصد و
مقدار دما به  140درجه سانتگیراد مقدار  DPبه كمترين
مقدار خود يعنی  180رسیده است ،بیشترين مقدار DP
در دمای  100درجه و اسید  3درصد است .همزمان با
افزايش دما ،افزايش مقدار اسید درجه پلیمرازيسیون در
كمترين حالت خود قرار میگیرد كه ناشی از افزايش

سرعت هیدرولیز در دمای باال و مقدار درصد اسید بیشتر
است )19۵0( Battista .در تحقیقی گزارش كرد هرچند
افزايش دما ،زمان و درصد اسید باعث افزايش سرعت
هیدرولیز و كوچکتر شدن اندازه  MCCمیشود همزمان
بازده نیز كاهش میيابد [ .]11اين حالت در دمای 140
درجه سانتیگراد و مقدار اسید  7درصد اتفاق میافتد .در
شکل  ۶نیز نمونهای از محصول میکروكريستالین سلولز
تولیدشده نشان دادهشده است.

مدلسازی و تعیین شرايط بهینه تولید میکرو كريستال سلولز ...

232

شکل  -5نمودار سهبعدی درجه پلیمرازیسیون برحسب متغیرهای اسید و دما

شکل -6نمونه میکرو کریستال سلولز تولیدشده

بهینهسازی
با توجه با اين نکته كه حداكثر مقدار مجاز برای درجه
پلیمرازيسیون طبق استاندارد  3۵0 ،USP1است برای
بهینهسازی تابع هدف ،مقدار  3۵0برای درجه
پلیمرازيسیون انتخاب شد .چون با كاهش مقدار درجه
پلیمرازيسیون ،میزان مصرف انرژی و زمان افزايش پیدا
میكند متغیرهای ورودی در اين تحقیق طبق دامنههای
تعريفشده در نرمافزار بوده و بهعنوان توابع هدف فرعی در
نظر گرفته نشدند .پس از انجام فرآيند بهینهسازی ،مقادير

The United States Pharmacopeia

1

بهینه متغیرها طبق جدول  4و شکل  7به دست آمد .برای
اعتبارسنجی نقطه بهینه نرمافزار با شرايط ذكرشده برای
درجه پلیمرازيسیون  ،3۵0هیدرولیز الیاف سلولز باگاس
انجام شد و خواص فیزيک  -مکانیکی و حرارتی میکرو
كريستال سلولز تولیدشده و با مقادير استاندارد USP
موردبررسی و مقايسه قرار گرفت .نتايج بهدستآمده نشان
داد خواص فیزيکی  -مکانیکی میکرو كريستال سلولز
تولیدشده در شرايط بهینه مطابق با استانداردهای USP
است و ساير خواص فیزيکی شیمیايی میکرو كريستال
سلولز تولیدشده بهجز خاكستر با استانداردهای USP
همخوانی دارد .دلیل اين عدم همخوانی میتواند باال بودن
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مقدار مواد معدنی ازجمله سیلیس در الیاف باگاس باشد.
درنهايت میکرو كريستال سلولز تولیدشده با نمونه وارداتی
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مورد مقايسه فیزيکی ،مکانیکی و حرارتی قرار گرفت.

جدول -4مقادیر بهینه متغیرها
متغیر

درصد اسید

دما (درجه سانتیگراد)

زمان (دقیقه)

مقدار

3/34

11۶

127

شکل -7مقادیر بهینه متغیرها

خواص فیزیکی -مکانیکی
خواص فیزيکی و شیمیايی میکرو كريستال سلولز از
خواص بسیار مهم و كاربردی اين محصول برای استفاده
در صنايع مختلف است .مقادير اين ويژگیهای مهم در
جدول ۵نشان دادهشده است كه بايد طبق استانداردهای
بینالمللی ازجمله BP1 ،USP ،و  EP2باشند .بازده تولید
میکرو كريستال سلولز از الیاف باگاس پس از تبديل به آلفا
سلولز و هیدرولیز  37درصد اندازهگیری شد كه با توجه به
مقدار سلولز موجود در الیاف باگاس از بازده قابل قبولی
برخوردار است .با توجه به مطالعات صورت گرفته رطوبت
میکرو كريستال سلولز بر روی تراكمپذيری ،خواص
كششی ويسکواالستیک میکرو كريستال سلولز تأثیر
میگذارد [12و  .]13رطوبت موجود در منافذ MCC
میتواند باعث كاهش اصطکاک بین ذرهها شود و بهعنوان
British Pharmacopeia
European Pharmacopeia

1
2

يک روان كننده داخلی عمل كند [ .]14يکی ديگر از
نقشهای مهم رطوبت در  MCCجريان پذيری است.
اصطکاک و بارهای اكترواستاتیکی بین ذرات  MCCبا
افزايش رطوبت كاهشيافته و با ايجاد پلهای مايع بین
ذرات سلولزی ،باعث افزايش چسبندگی بین ذرات
میگردد كه اين امر باعث كاهش جريان پذيری پودر
هنگام ساخت دارو میشود []1۵؛ بنابراين درصد رطوبت
 MCCبسیار مهم است و طبق استاندارد  USPدرصد
رطوبت بايد زير  7درصد باشد كه در اين تحقیق رطوبت
پودر  MCCتولیدشده  ۶درصد بود pH .محصول تولیدشده
طبق استاندارد  USPبايد بین  ۶تا  7/۵باشد تا ضمن
اينکه مشخص شود شست و شوی محصول پس از مرحله
هیدرولیز بهصورت كامل انجامگرفته است در فرموالسیون
دارويی نیز اين فاكتور مهم است .از ديگر ويژگیهای
 MCCبرای مصارف مختلف ،اندازه ذرات میباشد كه
تعیینكننده بسیاری از خواص  MCCمیباشد .زمانی كه
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 MCCبا ساير مواد دارويی و اتصالدهنده تركیب نشده
باشد اندازه ذرات بهتنهايی تأثیر كمی بر روی  MCCدارد
[ .]1۶در تحقیقات گذشته گزارششده است كه پودر
 MCCبا ذرات درشتتر كه سطح كمی را پوشش میدهد
نسبت به  MCCبا ذرات ريز تر خاصیت روانپذيری بهتری
دارد .كاهش اندازه ذرات باعث چسبندگی بیشتر ذرات به
هم میشوند و تأثیر منفی بر روی جريانپذيری پودر
میگذارند17[.و  )2013(Kushner .]18گزارش كردند
اندازه ذرات  MCCبر ويژگیهای قرص ازجمله سختی،
شکنندگی ،تجزيه شدن و يکنواختی قرص تأثیر دارند
[]19؛ بنابراين اندازه ذرات بسیار مهم بوده و طبق
استاندارد  USPبايد كمتر از  200میکرومتر باشند كه در
نمونه تولیدشده توزيع اندازه ذرات بین  20تا 80
میکرومتر و قابلمقايسه با نمونه وارداتی بود .امروزه بیشتر
مواد پودری كه در صنعت دارو استفاده میشوند با استفاده
از دستگاه اسپریدراير خشک میشوند بنابراين پودری با
تخلخل باال تولیدشده كه اين امر باعث كاهش چگالی
حجمی میشود .افزايش تخلخل (كاهش چگالی) باعث
افزايش تراكمپذيری پودر  MCCو قابلیت شکلگیری
خوب قرص میشوند [ .]20استاندارد  USPبرای دانسیته
حجمی بین  0/28تا 0/38است كه نتايج نشان داد هم
نمونه وارداتی هم نمونه تولیدشده با شرايط بهینه مطابق
استاندارد هستند .نتايج اندازهگیری خاكستر نشان داد كه
مقدار خاكستر موجود در نمونه تولیدشده بیشتر از حد
استاندارد و نمونه وارداتی است بنابراين تحقیقات بیشتری
برای كاهش خاكستر در حین فرايند تولید  MCCاز الیاف
باگاس الزم است .جريان پذيری و زاويه نشست يکی ديگر
از ويژگیهای مهم میکرو كريستال سلولز برای استفاده در
صنايع داروسازی و است .برای تولید میکرو كريستال
سلولز با جريان پذيری خوب بايد هیدرولیز بهصورت كامل
ال به حالت كريستالی
انجام و سلولز از حالت فیبری ،كام ً
تبديل و چسبندگی و جاذبه بین الیاف به حداقل برسد و
با غلبه بر نیروی اصطکاک جريان پذيری به نحو احسن
انجام شود .با توجه به نتايج بهدستآمده در جدول۶
جريان پذيری نمونههای تولیدشده طبق استاندارد USP
بوده و به معنای هیدرولیز كامل بخش آمورف سلولز است.

مدلسازی و تعیین شرايط بهینه تولید میکرو كريستال سلولز ...

درجه پلیمریزاسیون ()DP
درجه پلیمريزاسیون درواقع تعداد واحدهای گلوگز
( )C6H10O5در زنجیره سلولزی را نشان میدهد؛ كه هنگام
هیدرولیز و تبديل به  MCCتحت شرايط واكنش يعنی،
اسید ،دما و زمان بهصورت تصاعدی كاهش میيابد .اين
كاهش تا زمانی ادامه میبايد كه درجه پلیمريزاسیون
زنجیره سلولز به يک عدد ثابت برسد كه به اين سطح
 LODP1نیز میگويند .اين عدد برای زنجیرههای سلولز با
منابع مختلف متفاوت است و برای خمیركاغذ سوزنیبرگان
بین  180تا  210و برای خمیر پهن برگان  210تا 2۵0
میباشد [ 21 ،1۵و  .]22با توجه به مرور منابع انجامشده،
تاكنون پژوهشی در مورد تعیین ارتباط بین  DPو قابلیت
 MCCصورت نگرفته و درجه پلیمريزاسیون بیشتر
بهعنوان يک تست هويتی برای  MCCاست كه برای
استانداردهای دارويی بايد مساوی يا كمتر از  3۵0واحد
باشد )1997( Dybowski .در تحقیقی گزارش كرد كه
منشأ مواد اولیه برای تولید  MCCو روشهای تولید بیشتر
از  DPبر روی خواص فیزيکی  MCCتأثیر میگذارند
[ .]23مقدار  DPمیتواند معیاری برای تولیدكننده MCC
از واكنش هیدرولیز و مالكی برای تمییز بین  MCCگريد
دارويی و ساير پودرهای سلولزی باشد .در اين تحقیق
سعی شد با استفاده از نرمافزار ،كمترين مقدار انرژی
موردنیاز برای رسیدن به  DPاستاندارد با استفاده از
تیمارهای مختلف ،استخراج و مقدار بهینه متغیریها
مشخص شود؛ كه در ادامه با هیدرولیز آلفا سلولز باگاس با
شرايط بهینه پیشبینیشده و  3بار تکرار ،میانگین DP
برای  MCCتولیدشده  348اندازهگیری شد كه مطابق با
استانداردهای دارويی و قابلمقايسه و رقابت با نمونه
تجاری در دنیا بوده و شرايط بهینه ذكرشده در اين تحقیق
باعث مصرف كمترين مقدار انرژی خواهد شد.

Level of degree polymerization

1
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جدول -5خواص فیزیکی و شیمیایی میکرو کریستال سلولز
ردیف

پارامتر

نمونه شاهد (وارداتی)

نمونه تولیدشده با شرایط بهینه

1

بازده

-

37

2

رطوبت

۶/۵

۶

3

pH

۶/۵

۶/9

4

توزیع اندازه ذرات

20-180

20-180

5

دانسیته حجمی ()Gr/cm3

0/33

0/3۵

6

خاکستر

0/08

0/1۵

7

رسانایی الکتریکی

34

3۵

8

زاویهی شیب طبیعی

3۶

42

9

ویسکوزیته ()ml/g

311/2

281/7

10

وزن مولکولی

398

391

11

درجه پلیمرازیسیون

340

348

خواص حرارتی
نمودارهای تحلیل وزن سنجی گرمايی نمونههای
میکرو كريستال سلولز وارداتی و تولیدشده در جدول  ۶و
شکل  8آورده شده است .همانگونه كه مالحظه میشود
تخريب نمونهها در دو مرحله انجام میشود .در مرحله اول
(محدوده دمايی  70تا  120درجه سانتیگراد) رطوبت
باقیمانده در نمونهها بخار میشود [ .]24در مرحلهی دوم
(محدوده دمايی  1۵0تا  280درجه سانتیگراد) كاهش
وزن عمده نمونهها به دلیل آبگیری و دپیلمره شدن
زنجیره 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 میکرو كريستال سلولز،

پايداری حرارتی نسب به آلفاسلولز كه دارای بخش آمورف
میباشد بیشتر است .نتايج اين تحقیق نشان داد پايداری
حرارتی میکرو كريستالهای تولیدشده از باگاس با شرايط
بهینه پیشبینیشده با نرمافزار ديزاين اكسپرت ،تفاوت
چندانی با محصول وارداتی ندارد و  12درجه سانتیگراد
زودتر شروع به تخريب میكند .اين شرايط بهینه با مصرف
انرژی كمتر ،محصول تولیدشده میتواند از مقاومت
حرارتی بااليی برخوردار باشد .خواص مقاومت حرارتی
میکرو كريستال سلولز ازآنجهت مهم هست كه شرايط
ساخت بسیاری از مواد دارويی و بهداشتی در راكتورهای
تحتفشار و تحت دما انجام میگیرد بنابراين پودر میکرو
كريستال سلولز مورداستفاده در فرموالسیون مواد دارويی
بايد خواص حرارتی بااليی داشته باشد.]2۵[ .

جدول -6وزن سنجی گرمایی
نمونه شاهد (وارداتی)

نمونه تولیدشده با شرایط بهینه

نقطه شروع تخریب

22۶/۶

212/3

نقطه پایان تخریب

321/2

31۶/1

درصد مواد باقیمانده

صفر درصد

صفر درصد

... مدلسازی و تعیین شرايط بهینه تولید میکرو كريستال سلولز
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انرژی زيادی همراه است بهینهسازی شرايط تولید برای
مصرف انرژی كمتر نکته بسیار مهم و ضروری است كه در
،اين تحقیق با استفاده از نرمافزار ديزاين اكسپرت
بهینهسازی درجه پلیمرازيسیون بهعنوان تابع هدف انجام
گرفت و نتايج نشان داد كه با استفاده از الیاف باگاس
میتوان با شرايط بهینه و مصرف انرژی كمتر میکرو
كريستال سلولز استاندارد و قابلمقايسه با نمونه وارداتی و
.با گريد دارويی تولید كرد

نتیجهگیری
با توجه به اينکه بخش زيادی از میکرو كريستال سلولز
تولیدشده در دنیا از آلفا سلولز تهیهشده از لینتر پنبه
تولیدشده و اين محصول در كشور ايران محدود و برای
 الیاف باگاس با توجه،مصارف مختلف نیاز به واردات است
به قیمت پايین و فراوانی زيادی میتواند جايگزين خوبی
.برای تولید آلفا سلولز و ساير مشتقات سلولزی باشد
ازآنجايیكه تولید میکرو كريستال سلولز با مصرف آب و
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Modeling and predicting the optimal conditions in microcrystal cellulose
production from bagasse using the Response Surface Methodology (RSM)

Abstract
Microcrystalline cellulose is an important agent and additive
in pharmaceutical, food, cosmetic and other industries. One of
the important characteristics of microcrystalline cellulose
powder is the degree of polymerization, which according to
international standards, should be equal to or less than 350. In
this research, using the Response Surface Methodology, the
percentage of acid, reaction time, and input temperature are
defined as the primary input variables affecting the degree of
polymerization. The range of acid content to dry matter was
set to be between 3 to 7%, temperature between 100 to 140 °
C and time between 120 to 150 minutes. Statistical analysis
and mathematical modeling were performed to extract a
nonlinear model (R2 =0.90) and then the optimum
polymerization degree targeted to be 350. The acid
percentage, temperature and time at the optimal degree of
polymerization point were 3.34 %, 127 ° C, and 116 minutes,
respectively. Using the optimal point data, the new
experiment was carried out three times to validate the model.
Then the average physical, mechanical and thermal properties
of the produced microcrystalline cellulose were compared
with the control sample. All physical and mechanical
properties except for “ash” were in accordance with United
States Pharmacopeia standards. The starting point of thermal
degradation of the produced microcrystalline cellulose was
212 ° C compared to 226 ° C of the control sample,
demonstrating improved thermal properties of the produced
sample with the optimum values determined by the Design
Expert software.
Keywords: Microcrystalline cellulose, Modeling, Response
Surface Methodology, Degree of Polymerization.
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