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رحیم یدالهی ،1محمدرضا دهقانی فیروزآبادی ،*2حسین مهدوی ،3حسین رسالتی ،4احمدرضا سرائیان
 .1دانشجوی دکتری صنایع خمیر و کاغذ ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 .2دانشیار گروه صنایع خمیر و کاغذ ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 .3استاد گروه شیمی پلیمر ،پردیس علوم ،دانشگاه تهران
 .4استاد گروه صنایع خمیر و کاغذ ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
تاریخ دریافت ، 6931/70/61 :تاریخ پذیرش6931/66/79 :

چکیده
در این پژوهش از لینتر پنبه بهعنوان مادة اولیه با هدف تولید استات سلولز با بازده زیاد و درجة استخالف  2تا  2/5استفاده شدد
در ابتدا خمیر حلشونده با خلوص بیشتر از  89درصد ،گرانروی ذاتی  212 ml/gو درجة روشنی  95درصد با استفاده از فرایند
سودا (دمای  161درجة سانتیگراد و بهمدت  3ساعت) و رنگبری  TCFتهیه شد یکی از عوامدل اصدلی در اسدتفاده از دمدا و
زمان زیاد پخت ،وجود لیگنین در پوستة سخت تخم لینتر پنبه بوده است که بخش اصلی ناخالصی آن را تشکیل میدهد خمیدر
حلشوندة حاصل ،در مرحلة استیالسیون با  9درصد (برمبنای وزن خشک خمیر) کاتالیزور ید ،نسبت وزنی اسدتیک انیدریدد بده
خمیر خشک برابر  ،11دمای واکنش  95درجة سانتیگراد و مدت زمان همزدن  21ساعت ،نتایج بهتری بهلحاظ بدازده و درجدة
استخالف نشان داد بازده (برمبنای افزایش وزن) و درجة استخالف استات سلولز تولیدشده بهترتیب  64/44درصد و  2/3بدود
با توجه به خلوص زیاد و گرانروی مناسب خمیر حلشونده و شرایط استیله کردن ،بازده بیشتری در تولید استات سدلولز نسدبت
به تحقیقات قبلی مشاهده شد با استفادة بیشتر از کاتالیزور ید در واکنش استیالسیون (مقدار  12درصد) عدد درجة استخالف تدا
 2/2افزایش یافت ،اما کاهش بازده بهمیزان حدود  5درصد نسبت به تیمار با  9درصد کاتالیزور مشاهده شد
واژههایکلیدی :استات سلولز ،استیالسیون ،خمیر حلشونده ،کاتالیزور ،گرانروی



مقدمه 

اتری و استری سلولز ،به خمیر حلشدونده بدا مقددار آلفاسدلولز

سلولز بهعنوان نوعی مادة زیستی و سازگار بدا محدیط زیسدت

بیشدتر از  81درصدد و درجدة بسداار

در حدود  1/5 × 1112تن از کل تولید زیستتودة سدالیانه را در

مقدار ترکیبات معدنی و آلی غیرسلولزی (همدیسدلولزها ،مدواد

بر میگیرد [ ]1سلولز نوعی پلیمر خطی متشدکل از واحددهای

پروتئینی و ) نیاز است [ ]2ترکیبات شیمیایی تشدکیلدهنددة

 4-1بتا-دی-گلوکوپیرانوزی غیرشاخهای اسدت کده عدالوه بدر

یک مادة لیگنوسدلولزی ،مهدمتدرین عامدل دسدتیابی بده خمیدر

گروههای انتهایی دارای سه گروه هیدروکسدیل اسدت کده آن را

حلشونده با درجة خلوص زیاد است عاملهدای مهدم دیگدر،

به مادهای آبدوست تبدیل میکند [ ]1بهمنظدور تولیدد الیداف

شرایط و نو پخت و تیمارهای مورد استفادهاندد پدیشتیمارهدا

بازسازیشده (برای ساخت پارچده و فدیلم) و اندوا محصدو

برای کاهش بیشتر مقدار همیسدلولز در خمیدر حدلشدونده ،از

*نویسندۀ مسئول ،تلفن73611744170 :
Email: m_r_dehghani@mail.ru

یکنواخدت و کمتدرین

جملده اسدتخراق قلیدایی دار بدرای خمیدر سدولفیت اسددیدی و
استخراق قلیایی سرد بدرای هدر دو خمیدر سدولفیت اسدیدی و
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پیشهیدرولیز خمیر کرافت در افدزایش چشدمگیر هزیندههدای

به دست میآید [ ]2گروههای هیدروکسیل در کربن شمارة

تولید مؤثرند [ ]2افزایش خلوص خمیر حلشدوندة حاصدل از

 3 ،2و  6به گروههای استیل تبدیل میشوند (شکل )1

چوب (چه در مرحلة پخت و چه در مرحلة رنگبدری) سدبب
افت گرانروی و بازده میشود لینتر پنبه از جمله منابع سدلولزی
است که از خلوص و درجة پلیمریزاسیون بیشدتری برخدوردار
است این ماده را میتوان منبع بسیار مهمی بدرای تولیدد خمیدر
حلشونده با خلوص و درجة پلدیمریزاسدیون زیداد محسدوب

شکل  .1تریاستات سلولز

کددرد ناخالصدیهددای لینتددر پنبدده شددامل لیگنددین ،پکتددین ،مددواد
پروتئینی ،واکسها ،خاکستر و مقدار کمدی از پلدیسداکاریدهای

برای تولید استات سلولز به خمیر حلشدونده بدا کمتدرین

محلو است [ ]3الیاف و داندة پنبده از نظدر وزندی ،بدهترتیدب

مقدار زایالن (کمتر از  2درصد) ،مقددار سدلولز بیشدتر از 82

حدود یکسوم و دوسوم از قوزة پنبه را تشکیل مدیدهندد []4
بسته به مرحلة بر

 2یا  ،)3ناخالصدیهدای آن

[ ]2استات سلولز ،یکی از پلیمرهای زیسدتی و تجدیدپدذیر

یدک ،بدرای صدنایع نسداجی اسدتفاده

است که پتانسیل زیادی برای جایگزینی با پالسدتیکهدای بدا

دوم از

منبع پتروشیمی دارد این مداده ،ندوعی پالسدتیک گرمدانرم بدا

لینتر پنبه (بر

متفاوت است لینتر بر

درصد و گرانروی ذاتدی بدین  611 – 911 ml/gنیداز اسدت

میشود و از الیاف بلندی برخدوردار اسدت لینتدر بدر

روی تخم گرفته میشود که خلوص آن کمتر خواهد بود

شددفافیت زیدداد اسددت کدده در صددنایع بسددتهبندددی ،نسدداجی،

پخت سودا از رو های متداولی است که در صدنعت

پالستیک و ساختمان کاربرد دارد [ ]9استات سلولز بدا درجدة

تولید آلفاسلولز از لینتر پنبه کاربرد دارد  )2111( Nahedبا

استخالف  2/5بهعندوان ندوعی محصدو کداربردی و پایددار

استفاده از  1تا  4ساعت پیشتیمار اسدیدی در دمدای 111

خوب شناخته شده است که به الیداف ،فیلتدر ،غشداها و مدواد

درجة سانتیگراد و دو ساعت پخت لینتر پنبه با اسدتفاده از

ترموپالستیک تبدیل میشدود [ ]8و همچندین در حدال هدای

آنتراکینون ،دیوکسان و قلیا در همان دما ،بده آلفاسدلولز بدا

استون ،دیاکسان ،متیل استات و با درجة استخالف بیشدتر در

خلوص بیش از  89درصد ،بازده  82تا  89درصد و بیشینه

دیکلرومتان محلو اسدت [ Biswas ]2و همکداران ()2119

 1911دست یافت [ ]5در ساختار سدلولز،

در استیالسیون نشاسته ،مقدار مصرف ید را مهدمتدر از مقددار

وجود پیوندهای هیدروژنی درون مولکولی و بینمولکدولی

مصرف استیک انیدرید نسبت به نشاسته تشخیص دادند آندان

فراوان سبب شده است انحدال آن در محلدو هدای آبدی

اظهار داشتند بدون حضور ید ،واکنش استیالسیون بدهسدختی

بهسختی انجام گیرد این مسدئله ،کداربرد آن را در صدنایع

انجام میگیرد و اسدتات نشاسدته بدا درجدة اسدتخالف 1/13

مختلف دشوار کرده است [ ]3بهدلیل فرایندپذیری زیدادتر

حاصل میشود همچنین با افزایش ید عالوهبر افزایش درجدة

مشتقات سلولز نسبت به سلولز خالص ،مطالعات کاربردی

اسدتیله

درجة بساار

استخالف ،وزن مولکولی کاهش مدییابدد ایدن رو

جددالبی اسددت ،زیددرا از هددیح حاللددی اسددتفاده

بیشتر بر مشتقات سلولز متمرکدز شدده اسدت [ ]6اسدتات

کددردن رو

سلولز ،نوعی محصو صنعتی شناختهشده و از مهدمتدرین

نمدیشددود ،انددرژی مصددرفی بدهنسددبت کددم اسددت و سددمیت

استرهای سلولز است که با اسدتفاده از واکدنش سدلولز بدا

کاتالیست نیز اندک است [ cheng ]11و همکاران ( )2111به

استیک انیدرید و استیک اسید در حضور سولفوریک اسید

سدنتی تولیدد اسدتات سدلولز از

این نتیجه رسیدند کده رو

محصوالت جانبی پنبه ،بدون بازده یا خیلی کمبازده است ،امدا
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با استفاده از کاتالیزور ید ،میتوان بدازده را تدا  15-24درصدد

یهایآن 
تولیدآلفاسلولزازلینترپنبهوبررسیویژگ 

افزایش داد که بدین ترتیب حددود  51تدا  91درصدد سدلولز

ازآنجا که در مقیاس صنعتی برای تولیدد آلفاسدلولز از لینتدر

اولیه به استات سلولز تبدیل شده است (آنهدا بدهازای مصدرف

پنبه ،از رو

سودا استفاده میشدود ،در ایدن پدژوهش نیدز

 1/29گرم الیاف پنبه ،از  1/14 gو  1/19 gید استفاده کردندد

برای رسیدن به گرانروی ذاتدی  611 - 911 ml/gو درصدد

و با استفاده از  3/9گرم استیک انیدریک در دمدای  91درجدة

خلددوص بیشددتر از  82درصددد از ایددن رو

اسددتفاده شددد

سانتیگدراد ،بدازده اسدتات سدلولز  31و  51درصدد و درجدة

شرایط پخت از جمله دمای واکنش و نسبت لیکور بده لینتدر

استخالف  2/54و  2/65را بهترتیب بدرای دو مقددار مصدرف

پنبه بهترتیب  161درجة سانتیگراد و  2به  1در نظدر گرفتده

ید یادشده بهدست آوردند یعنی با افزایش ید ،بازده و درجدة

شد قلیای فعا  21درصد برمبنای وزن خشک لینتر پنبه در

استخالف افزایش یافت) آنها همچندین اعدالم کردندد کده در

مدت زمان های پخدت ( 211 )C3( ،191 )C2( ،161 )C1و

حضور کاتالیزور یدد ،کداهش مقددار اسدتیک انیدریدد سدبب

( 241 )C4دقیقدده اعمددا شددد در هددر دیددگ پخددت 221

کاهش بازده ،و افزایش دما نیدز سدبب افدت بدازده و افدزایش

میلیلیتری معاد  21گرم لینتر پنبة خشک قرار داده شدد بدا

درجة اسدتخالف مدیشدود [ Li ]11و همکداران ( )2118در

توجه به چرخش دیگها در داخل حمام روغن ،از رسدیدن

استیالسیون سلولز بدا اسدتفاده از مداکروویو و مقددار  9و 11

مایع پخت به مادة لیگنوسلولزی اطمینان وجود داشت بعدد

درصد مولی کاتالیزور ید ،بهترتیب بازده استیالسدیون را 32/4

از توقف پخت ،خمیرهای حاصل با آب گدرم شسدتوشدو

و  43/6درصد و درجة استخالف اسدتات سدلولز را  2و 2/3

داده شده و در محیط آزمایشگاه هواخشک شد

بهدست آوردند []12

در مرحلة رنگبری ،بهعلت خلوص بیشتر از  89درصد

با توجه به بازده کدم استیالسدیون بدا درجدة اسدتخالف

خمیر حاصل ،از رو

مقرونبهصرفة  TCF1با هدف بهبدود

مناسددب و کدداربردی  2 – 2/5در تحقیقددات قبلددی ،در ایددن

درجة روشنی استفاده شد بدین منظدور ،ابتددا یدک مرحلده

پژوهش سعی شد با خالصسازی لینتر پنبه و تغییدر شدرایط

استخراق قلیایی همراه با پراکسید ( )Epبرای خروق بخشدی

استیالسیون با استفاده از کاتالیزور ید ،استات سلولز با بدازده

از لیگنین محلو باقیمانده و افزایش اولیدة درجدة روشدنی

آسدانتدری تولیدد شدود؛ چراکده

انجام گرفت و بعد از یدک مرحلده کلیتیندگ ( )Qبدهمنظدور

تسهیل و مقرونبهصرفه بودن تولید صنعتی استات سدلولز از

حذف یون های فلزی ،رنگبدری بدا پراکسدید ( )Pصدورت

عالقهمندیها و ضرورتهای بخش صنعت است

پذیرفت (جددو  )1کلیدة مراحدل در داخدل ندایلونهدای

بهمراتب بیشتر و به رو

روشها 
موادو 
مادةاولیه 
لینتر پنبه بر

 2وارداتی از پاکستان ،از شرکت لینترپاک تهیده

شد با توجه به اینکه لینتر پنبه ناخالصیهای درشدتی از قبیدل
شنریزه نیز بههمراه داشت ،در این تحقیق لینتدر پنبده بعدد از
سیکلونهای هوایی جداکنندة ناخالصیها و بعد از یدک پدالار
همگنساز و دستگاه آبگیری تهیه شد خشکی لینتر پنبده 51
درصد بود که قبل از استفاده هواخشک شد

پلیاتیلنی و در حمام آب گرم انجام گرفت برای اطمینان از
اختالط خمیر با مادة شیمیایی ،در حین عملیدات رندگبدری
در هر  11دقیقه خمیر با دست ماساژ داده شد
براساس استانداردهای متداو  ،مادة اولیه و خمیرهدای
حاصل از پخت بهلحداظ بدازده و خاکسدتر (
 ،)510-42622لیگندین و کربوهیددرات

NREL2/TP

(NREL/TP 510-

 ،)42618مواد استخراجی محلو در اسدتون

(SCAN-CM

)1. Totally chlorine-free (TCF
)2. National Renewable Energy Laboratory (NREL

جنگل و فرآوردههای چوب ،مجلۀ منابع طبیعی ایران ،دورۀ  ،07شمارۀ  ،4زمستان 6931

276

جدول  .1شرایط رنگبری
Ep

*Q

P

درصد مواد شیمیایی (برمبنای وزن خشک خمیر)

H2O2: 0/2
NaOH: 1
MgSO4: 0/1

DTPA: 0/2

H2O2: 1/5
NaOH: 1
MgSO4: 0/1

درصد خشکی ()%
دما ()°C
مدت زمان ()min

10
65
60

3
65
60

10
00
100

*  pHسوسپانسیون خمیر با استفاده از سود برابر  6تنظیم شد.

جدول  .6شرایط واکنش تولید استات سلولز
تیمار

مدت زمان ()h

دما ()˚C

نسبت استیک
اسید به خمیر

CA6
CA1
CA9

17

51

67

درصد مقدار ید
(برمبنای وزن خشک خمیر)
4
5
61

) ،49:03درجة پلیمریزاسیون و گرانروی ذاتدی در حدال

میلی لیتر محلو اشبا شدة تیوسولفات سددیم بدرای تبددیل

کوپراتیلندیآمین ( )CED6, SCAN-CM 15:99و درجدة

یدین به یدید و تغییر رنگ مخلوط واکنش از قهدوهای تیدره

روشنایی خمیر ( )SCAN-C 11:75تعیین شدد از دسدتگاه

به بیرنگ استفاده شد برای رسدوب اسدتات سدلولز111 ،

VISCOTEK SEC-MALS 20

میلیلیتر اتانو به محیط واکنش اضافه شدد اسدتات سدلولز

برای تعیین مقدار کربوهیدرات استفاده شد مقدار لیگندین

حاصل با کاغذ صافی جدا و با آب گرم شسته شد تدا مدواد

محلو در اسید نیز با استفاده از دسدتگاه اسداکتروفوتومتر

شیمیایی مازاد حذف شود و پس از شستوشو و آبگیدری

مد  Shimadzu UV-2550در طو مدوق  215ندانومتر از

تحت خأل ،در داخل آون خأل با دمای  61درجة سانتیگدراد

محلو هیددرولیز اسدیدی حاصدل از لینتدر پنبده و خمیدر

قددرار داده شددد سدداس بددازده براسدداس رابطددة  1و درجددة

 DIONEX ICS 3000و

حاصل از آن ،مطابق استاندارد مذکور در باال انددازهگیدری
شد
یهایآن 
تولیداستاتسلولزوبررسیویژگ 
براساس رو

 chengو همکاران ( )2111از کاتالیزور یدد

برای رسیدن به درجة استخالف  2تا  2/5بههمراه اسدتیک
انیدریددد اسددتفاده شددد  2گددرم خمیددر و  21گددرم اسددتیک
انیدرید و مقادیر مشخص از ید (جدو  )2در داخل بدالن
 151میلیلیتری مخلوط شده و در حمام روغدن در دمدای
 95درجة سانتیگراد قرار داده شد
بعد از حدود  21ساعت واکنش ،بدالن از حمدام روغدن

2

استخالف ) (DSنمونههای استات سلولز بدا اسدتفاده از

1

H

 NMRدسددتگاه  Bruker 400 MHz Ultra Shieldو
نرمافزار  TopSpin 3.5تعیین شدد از دیمتیدلسولفوکسدید
( )DMSOاستاندارد نیز بهعنوان حال استات سدلولز بدرای
آمادهسازی نمونه  NMR3استفاده شد
Y   M2  M1  / M1

()1
در این رابطه:
 :Yبازده استات سلولز
 :M2وزن استات سلولز حاصل

 :M1وزن خمیر حلشونده است []11

خددارق و در محددیط آزمایشددگاه خنددک شددد سدداس از 2
)1. Copper Ethylene Diamine (CED

)2. Degree of substitution (DS
3. Nuclear magnetic resonance spectroscopy
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نتایجوبحث 

لیگنین ،از مقدار بازده کم شده است ،در صدورتی کده قبدل از

آنالیزمادةاولیه 

رسیدن به زمان  161دقیقه ،کلیة همیسلولزها حدذف شددند

مقددادیر درصددد زایلددوز ،مددانوز ،گدداالکتوز ،آرابینددوز و رامنددوز

بهنظر میرسد بخش زیادی از لیگنین بداقیماندده مربدوط بده

مندرق در جدو  3حاکی از مقادیر کم همیسلولز لینتدر پنبده

ذرات ریز و درشت پوستة سخت تخدم لینتدر پنبده اسدت بدا

است مقدار زیاد گلدوکز ( 99/5درصدد) بیدانگر مقددار زیداد

اینکه در ایدن پدژوهش بدرخالف تحقیدق  )2111( Nahedاز

سلولز آن است بخش زیادی از ناخالصدیهدای لینتدر پنبده را

هیح نو پیشتیماری استفاده نشد ،گرانروی و درجة خلدوص

لیگنین کالسون و خاکستر تشکیل میدهد مقدار لیگندین کدل

مورد نظر (گراندروی  611 - 911 ml/gو خلدوص بدیش از

لینتر پنبه حدود  9درصد بود مجمو دیگدر ترکیبداتی کده در

 82درصد) حاصل شد نتدایج بدازده خمیدر پدژوهش حاضدر

این پژوهش بهعلت مقادیر ناچیز انددازهگیدری نشدد ،پکتدین،

کمتددر از نتددایج بددازده خمیددر تحقیددق  )2111( Nahedاسددت

موم و پروتئین است پوسدت تخدم لینتدر پنبده بخدش اصدلی

(آنهم به دلیل استفاده از دمای بدهمراتدب بیشدتر پخدت) ،امدا

ناخالصیهای آن است بهنظر مدیرسدد مقددار شدایان توجده

بیشینة درجة بساار

مناسبتدری ( )1811در ایدن پدژوهش

لیگنین و همچنین مواد معدنی و استخراجی مندرق در جدو

بهدست آمد احتماالً استفاده نکردن از تیمار پیشهیددرولیز در
این تحقیق ،سبب درجة بساار

 ،3مربوط به این ناخالصیهاست

بیشتر شده است با توجه به

گرانروی ،بازده و مقدار لیگنین باقیماندة خمیرهدای حاصدل،

پخت 

تیمار  C2برای رنگبری و تولید استات سلولز در مرحلة بعدد

از جدو  4و شکل  2میتوان دریافت کده بدا افدزایش زمدان

انتخاب و استفاده شد

پخت از  161بده  221دقیقده ،بدیش از هشدت برابدر حدذف

جدول  .6ترکیبات شیمیایی لینتر پنبه
ترکیبات

مقادیر ( %بر مبنای وزن خشک لینتر پنبه)

آرابینوز
رامنوز
گاالکتوز
گلوکز
زایلوز
مانوز
لیگنین کالزون
لیگنین محلول در اسید ()ASL
مواد استخراجی محلول در استون
مواد معدنی (خاکستر)

7/99
7
7/10
55/10
7/9
7
0/15
7/06
7/11
6/50

جدول  .6ترکیبات شیمیایی خمیر حلشوندۀ تولیدشده
کد

دما

مدت زمان

درجة بسپارش

()°C

)(min

()DP

617
657
177
117

6371
6046
6159
6403

C6
C1
C9
C4

617

لیگنین کالزون ()%
7/31
7/11
7/14
7/41

ASL

لیگنین کل

گلوکز

مانوز

زایلوز

()%

()%

()%

()%

()%

7/93
7/93
7/93
7/93

6/94
6/71
7/39
7/51

35/93
35/16
35/17
35/36

7
7
7
7

7
7
7
7
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شکل  .6بازده و گرانروی خمیر لینتر پنبه با افزایش مدت زمان پخت

رنگبری 

لیگنین و بهبود اولیة درجة روشنی انجام گرفت در مرحلة

رنگبری الیاف سلولزی بدا مدواد شدیمیایی بدرای افدزایش

بعد حذف یونهای فلزی با استفاده از یک مرحله کلیتینگ

درجة روشنی ممکن است با حذف لیگنین ،تغییر سداختار

( )Qانجام پذیرفت تا درجة روشنی نهایی خمیر با استفاده

لیگنین و یا هر دو انجام گیرد در این پدژوهش بدهمنظدور

از هیدروژن پراکسید در مرحلة سوم افدزایش یابدد مقددار

و رعایدت مسدالل زیسدتمحیطدی و

لیگنین بهواسطة استخراق قلیایی همراه با پراکسدید حددود

اقتصادی ،برای بهبود درجة روشنی از توالی  TCFاسدتفاده

 25درصد کاهش یافت و تغییر زیادی در گرانروی بعدد از

شد مرحلدة او رندگبدری (اسدتخراق قلیدایی همدراه بدا

رنگبری مشاهده نشد درجة روشنی نیز  42واحد افزایش

هیدروژن پراکسید )Ep :بیشتر با هدف حدذف بخشدی از

داشت (جدو )5

حفظ درجة بساار

جدول  .5ویژگیهای خمیر رنگبریشده و رنگبرینشده
نوع خمیر
رنگبرینشده
رنگبریشده ()Ep-Q-P

بازده
()%
51/61
56/5

گرانروی
()ml/g
096/60
061/11

درجة روشنی

لیگنین

گلوکز

زایلوز

مانوز

()%

()%

()%

()%

()%

95
51

6/71
7/5

35/16
35/15

7
7

7
7

استاتسلولز 

افزایش و ساس کاهش پیدا کرد ایدن افدت بدازده ممکدن

نتددایج حاصددل از  NMRو بددازده اسددتات سددلولز حاصددل

است بهعلت تخریدب سدلولز باشدد  Biswasو همکداران

Cheng

( )2119نیز دلیل کاهش وزن مولکولی نشاسدته در مرحلدة

(جدو  ،6شکل  )3نشان داد که نسبت به نتدایج

و همکاران ( )2111با خدالصسدازی مدادة اولیده و تغییدر

استیله کردن آن را افزایش مصرف ید ذکر کردند []11

شددرایط واکددنش استیالسددیون (اسددتفاده از مقدددار کمتددر

بنابراین بهنظر میرسد افت بازده در تیمار  CA3در اثر

کاتدالیزور یدد و اسدتیک انیدریدد و  5درجدة سدانتیگدراد

تخریب ساختارهای سلولزی با وزن مولکولی کدم توسدط

افزایش دما) ،درجة استخالف و بازده استات سلولز بیشدتر

کاتالیزور است که در مرحلة شستوشو حدذف شددهاندد

شد افزایش مقدار ید از  4به  12درصد وزنی (نسدبت بده

همچنین براساس نتدایج حاصدل از  NMRدر جددو  6و

وزن خشددک خمیددر حددلشددونده) نشددان داد کدده درجددة

شکل  ،3کربن  6بیشتر استیله شده است که ممکدن اسدت

استخالف بهطور پیوسدته افدزایش یافدت ،امدا بدازده ابتددا

بهعلت ممانعت فضایی کمتر این کربن نسبت به کربن  2و
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 3باشد کربن  6فاصلة بیشتری نسبت به حلقة گلوکز دارد

در درجة استخالف هر سه گروه هیدروکسیل را مدیتدوان

و احتماالً بههمین دلیل سبب افزایش واکنش آن با اسدتیک

دید به نظر میرسد شکسته شددن زنجیرهدای سدلولزی از

انیدرید شده است بده دلیدل واکدنش پدذیری بیشدتر گدروه

نددواحی کریسددتالین و آمددورف بددهواسددطة افددزایش مقدددار

هیدروکسیل کربن  ،6اختالف درجة استخالف ایدن کدربن

کاتالیزور و ایجاد فرصت بیشتر برای استیالسیون کدربن ،6

با کربن  2و  3در مقادیر کم و زیداد یدد ( 4و  12درصدد)

دلیل غیریکنواختی درجة استخالف در تیمار  CA3باشد

بیشتر است؛ اما در مقدار  9درصد کاتالیزور ید ،یکنواختی
جدول  .2ویژگیهای استات سلولز تولیدشده
کد

وزن آلفاسلولز
()g

CA6
CA1
CA9

1

وزن نمونه بعد از استیله کردن ()g
1/31
9/13
9/63

بازده استیالسیون
( %افزایش وزن)
11
14/1
13/1

 DSکل

DS6

DS2

DS3

6/33
1/9
1/0

7/31
7/51
6/10

7/16
7/06
7/00

7/11
7/01
7/11

شکل  .6گرافهای  NMRبرای تعیین درجة استخالف استاتسلولزهای تهیهشده

جهگیری 
نتی 

باشد بازده استات سلولز در مقدار  12درصد کاتالیزور ید

ساختار سخت پوستة تخم لینتر پنبه کده بدهصدورت ذرات

نسبت به  9درصد کاتالیزور ،در حددود  9درصدد کداهش

ریز و درشت ،بخش اصدلی ناخالصدیهدای مدادة اولیده را

داشت گراف های  NMRنیز نشدان داد کده مناسدب تدرین

تشکیل میداد ،دلیل اصلی اعما دمای  161و مدت زمدان

یکنواختی در درجدة اسدتخالف گدروه هدای هیدروکسدیل

پخت  3ساعت در این پژوهش بود دستیابی به آلفاسلولز

مربوط به تیمار  9درصد کاتالیزور است بنابراین با توجده

با گرانروی ذاتی  212 ml/gو خلوص بدیش از  89درصدد

به خلدوص آلفاسدلولز و گراندروی ذاتدی آن مدیتدوان بده

که در تولید استات سلولز مدنظر است ،به نتایج خدوبی در

بازدههای بیشتری در تولیدد اسدتات سدلولز بدا اسدتفاده از

مرحلة استیالسیون بهلحداظ بدازده و درجدة اسدتخالف بدا

انتخاب مقدار مناسب کاتالیزور ید دست یافت

مصرف  9درصد کاتالیزور ید منجر شد افزایش ید سدبب

سپاسگزاری 

افزایش درجة استخالف شد ،اما بازده استیالسیون در ابتدا

از پروفسددور هربددرت سیکسددتا و دیگددر اعضددای گددروه

افزایش و ساس کاهش یافت این افت بازده ممکن اسدت

زیستپاالیی دانشگاه آلتو فنالند و نیدز مددیریت کارخاندة

بهدلیل تخریب بخشهایی از سلولز بدا وزن مولکدولی کدم

لینترپاک بهشهر سااسگزاری میشود
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ABSTRACT
In this research, the cotton linter was used as raw material for high yield cellulose acetate production.
The degree of substitution (DS) was almost 2-2.5 in acetylation stage. The desired dissolving pulp
with purity higher than 98% and viscosity close to 712 ml/g was obtained through the soda pulping at
160 °C for 3 h. TCF bleaching was performed until 85% of ISO brightness was obtained. One of the
most important factors in using high temperature and time for pulping process was the lignin existence
in the dense seed bark of cotton which had most impurity in the linter. The final dissolved pulp
showed the best results in yield and DS by using the acetylation process at 85 ˚C, 8% of iodine (based
on OD pulp) as catalyst, and a weight ratio of acetic anhydride to the pulp (10:1) under stirring for 20
h. The results illustrated that the yield and DS of produced cellulose acetate were 64.44% and 2.3
respectively. The higher yield was achieved in acetylation stage compared to the previous studies due
to higher purity of dissolving pulp and more suitable viscosity. The more concentration of iodine up to
12% in acetylation process led to increase the DS to 2.7 while the used of 8% of iodine showed the 5%
decreasing in yield.

Keywords: Acetylation, Cellulose acetate, Dissolving pulp, Catalysis, Viscosity



Corresponding Author, Email: m_r_dehghani@mail.ru, Tel: +989122044207

