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چکیده :در این پژوهش هیدروژل نانوسلولز با انجام عملیات شیمیایی (آبکافت اسیدی) و مکانیکی (امواج فراصوت) بر روی پالپ پنبه تهیه شد.
عاملهای متفاوت شامل نوع و غلظت اسید ،زمان آبکافت و قدرت امواج فراصوت بررسی شد .همچنین ،تهیه آئروژل نانوسلولز به روش تعویض حالل
و سپس خشککن انجمادی انجام و تأثیر عاملهای متفاوت شامل غلظت هیدروژل ،نوع حالل و نسبت هیدروژل به حالل بررسی شد .ویژگیهای
نانوسلولز با دستگاههای  FT-IR ،XRD ،SEMو  TEMبررسی و پتانسیل زتا و درجه بسپارش آنها اندازهگیری شد .نتیجهها نشان میدهد که بازده
سلولز نانوبلور ( )NCCدر شرایط بهینه  %62/1بوده است .در تصویر  FE-SEMنانوسلولز ساختار شبکهای از الیاف آن دیده میشود .در تصویر TEM

آن ،بلورهای سلولزی میلهای شکل با عرض  25تا  50 nmو طول  100تا  400 nmوجود دارد .درجه بسپارش سلولز نانوبلور  81/54و از پایداری
باالیی برخوردار است .آئروژل نانوسلولز بهدست آمده در شرایط بهینه دارای سطح ویژه معادل  92/.m2/gاست .رسانایی حرارتی بسیار پایین آئروژل
نانوسلولز ،25 mW/m K ،نشان میدهد که میتوان از این ترکیب بهعنوان نانوعایق حرارتی با کارایی باال استفاده کرد.
واژههای کلیدی :سلولز نانوبلور ،آئروژل ،امواج فراصوت ،پالپ پنبه .نانوعایق حرارتی

مولکول سلوبیوز میشود .هر  5مولکول سلوبیوز با آرایش فضایی
مکعبیشکل ،بلور سلولز را به وجود میآورند و از مجموعه بلورهای
سلولز ،رشته ابتدایی یا میسل سلولز تشکیل میشود .از سوی
دیگر در مولکول سلولز امکان برقراری پیوندهای هیدروژنی نیز
وجود دارد .از مجموعه میسلها ،میکروفیبریل سلولزی تشکیل
میشود .در واقع زنجیرههای پلی-D-)4-1(–β-گلیکوسیل
با پیوند هیدروژنی بینمولکولی در کنار یکدیگر پایدار شده و
دسته طناب مانند میکروفیبریل را تشکیل میدهند که قطر آن
در حدود  25نانومتر است .میکروفیبریل سلولز جزء اصلی الیاف

مقدمه
سلولز که جزء اصلی ساختار گیاهان بهحساب میآید از
فراوانترین بسپارشهای طبیعی است و در چوب ،پنبه و سایر
فراوردههای گیاهی یافت میشود [ .]1سلولز یک پلیساکارید
خطی فضاویژه است که از واحدهای تکراری سلوبیوز تشکیل
شده است .با برقراری پیوند بین دو مولکول -βگلوکز از OH
متصل به کربن چهارم یک مولکول و  OHکربن شماره اول
مولکول بعدی ،یک مولکول آب جداشده و پل اکسیژنی برقرار
میشود .پیوستن دو مولکول -βگلوکز منجر به تشکیل یک
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تهیه هیدروژل و آئروژل بلور نانوسلولز از پالپ پنبه و بررسی ...

متخلخلی هستند که با خشککردن هیدروژل
بسیار سبک و
سلولز را تشکیل میدهد [ .]1از مجموع حدود  20میکروفیبریل،
ﺒﺮﯾﻞ ﺳﻠﻮﻟﺰ ﺟﺰء اﺻﻠﯽ اﻟﯿﺎف ﺳﻠﻮﻟﺰ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ] .[1از ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺪود  20ﻣﯿﮑﺮوﻓﯿﺒﺮﯾﻞ ،ﻣﺎﮐﺮوﻓﯿﺒﺮﯾﻞ ﺳﻠﻮﻟﺰي
نانوسلولز به روش خشککردن در شرایط فوق بحرانی حالل
ماکروفیبریل سلولزی تشکیل میشود.
د.
و یا به روش خشککردن انجمادی تهیه میشوند .آئروژلها به
دلیل ویژگیهای منحصربهفرد خود ،مانند دانسیته به نسبت پایین،
سطح ویژه باال و رسانایی حرارتی پایین در عایقهای صوتی و
حرارتی ،کاتالیستها ،مواد سرامیکی متخلخل ،ابر جاذبها،
باتریها ،مواد دیالکتریک و نیز بهعنوان قالب برای رسوبگیری
شکل  1ساختار شیمیایی سلولز (تکرار واحدهای سلوبیوز) []1
ﺷﮑﻞ  1ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺳﻠﻮﻟﺰ )ﺗﮑﺮار واﺣﺪﻫﺎي ﺳﻠﻮﺑﯿﻮز( ][1
نانوذرات معدنی استفاده میشوند [ .]8در سالهای اخیر
آئروژلهای سلولزی به دلیل استحکام ،تولید ارزانتر و مادهای
ساختار الیاف سلولز دارای دو بخش بلوری و بیشکل است.
تﯿﺪﻫﺎ
زیساﺳ
راﺣﺘﯽ ﺑﺎ
اسیدهای ﺑﻮده و ﺑﻪ
راحتیﻤﯿﺎباﯾﯽ ﺿﻌﯿﻒ
ﻧﻈﺮ ﺷﯿ
ضعیفﺷﮑﻞ
شیمیاییﺑﺨﺶ ﺑﯽ
ﺷﮑﻞ اﺳﺖ.
ﺑﻠﻮري و
تخریيبپذیر بیشتر مورد توجه قرار گرفتهاند [.]9
سبز و
بوده واز به
شکل ﺑازﯽنظر
ﺑﺨﺶبی
ﯿﺎف ﺳﻠﻮﻟﺰ داراي دوبخش
آئروژلها میتوانند برای عایق حرارتی سهم بزرگی از بازار جهانی
های بلوری آن از یکدیگر
بخش
شده و
ﺷﻮﻧﺪ.
نتیجه ﻣﯽ
ﯾﮑﺪﯾدرﮕﺮ ﺟﺪا
آبکافت آن از
معدنیي ﺑﻠﻮري
ﺷﺪه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎ
را به خود اختصاص دهند بهعنوان مثال ،در صنعت نفت و گاز،
جدا میشوند.
ﺳﻠﻮﻟﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻠﻮﻟﺰ ﻧﺎﻧﻮﻓﯿﺒﺮﯾﻞ ،ﻧﺎﻧﻮﺑﻠﻮر ،ﻣﯿﮑﺮوﻓﯿﺒﺮﯾﻞ و ﺳﻠﻮﻟﺰ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﻣﻮاد ارزﺷﻤﻨﺪي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي
صنعت ساختمانسازی با بهکارگیری آنها صرفهجویی خوبی در
ترکیبات نانوسلولز مانند سلولز نانوفیبریل ،نانوبلور ،میکروفیبریل
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ دارﻧﺪ .ﻧﺎﻧﻮﺳﻠﻮﻟﺰ ﺑﻪ روشﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ،ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﯾﺎ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ از آنﻫﺎ از اﻟﯿﺎف ﺳﻠﻮﻟﺰي ﺗﻬﯿﻪ
مصرف انرژی خواهد شد [.]8
و سلولز باکتریایی مواد ارزشمندی هستند که کاربردهای
ﯿﺮﯾﺪﯾﻦ -1
صنایع ﺗﺘﺮا
ایﺑﺎدر2،2،6،6
اﮐﺴﺎﯾﺶ
هایو روش
اﺳﯿﺪيی][4
،[3] (TEMPO
نانوسلولزها شامل ریختشناسی ،بلورینگی ،ابعاد و
متفاوت آﺑﮑﺎﻓﺖ ویژگ
اﮐﺴﯿﻞرو)شهای
نانوسلولز به
ﻣﺘﯿﻞ ﭘدارند.
مختلف
ﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺷﺎﻣﻞگسترده
ﺗﻮﻟﯿﺪبهطور عمده به منبع تولید و فرایند استخراج
ﻧﺎﻧﻮﺳﻠﻮﻟﺰنها
شیمی سطح آ
سلولزی
تلفیقیﻫﺎ ﺑﺎاز آنها
مکانیکیدرو یا
تهیهﺑﯿﻦرﺷﺘﻪاي،
ﻫﯿﺪروژﻧﯽ
الیافﭘﯿﻮﻧﺪ
ﺷﮑﺴﺘﻪازﺷﺪن
اﯾﻦ روش
شیمیایی [5]،اﺳﺖ.
ﻞ ﺧﺮد ﮐﺮدن ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ اﻟﯿﺎف
و روش تهیه آنها بستگی دارد .این ویژگیها کلیدی اهمیت
میشود .روشهای شیمیایی شامل اکسایش با  2،2،6،6تترامتیل
ر روش آﺑﮑﺎﻓﺖ اﺳﯿﺪي ،اﻓﺰون ﺑﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎي ﻫﯿﺪروژﻧﯽ ،ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﯽﺷﮑﻞ رﺷﺘﻪﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﺰي ﻧﯿﺰ آﺑﮑﺎﻓﺖ ﺷﺪه وﻟﯽ ﻧﻮاﺣﯽ
بسیاری در کاربرد نهایی نانوسلولز دارند .با توجه به کاربرد وسیع
پیریدین  -1اکسیل ( ،]3[ )TEMPOآبکافت اسیدی [ ]4و روش
ﻣﻘﺎوم ﺑﻮدن ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ .ﻓﺮاورده ﺗﻬﯿﻪﺷﺪه ﺑﻪ روش آﺑﮑﺎﻓﺖ اﺳﯿﺪي ﻣﯿﻠﻪاي ﺷﮑﻞ ﺑﻮده و ﺳﻠﻮﻟﺰ ﻧﺎﻧﻮﺑﻠﻮر
نانوسلولز ،ارایه روشی مقرونبهصرفه برای تولید نانوسلولز با
مکانیکی شامل خرد کردن مکانیکی الیاف [ ]5است .در این
ﻧﺎﻧﻮ
هایﺑﻪ ﻧﺎم
ﻧﺎﻧﻮﺳﻠﻮﻟﺰﻫﺎ
ای ،دﺳﺘﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ
ن ﺑﻪ
ﻣﻨﺠﺮ
ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ از آنﻫﺎ
اﮐﺴﺎﯾﺶ و
ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ،
شده و کیفیت باال هنوز بهعنوان چالشی در
کنترل
دﯾﮕﺮي از ویژگی
نانوسلولز
رشته
هیدروژنی بی
شدنﯾﺎ پیوند
روششکسته
ها با
ﺪ ] .[6روشﻫﺎي روش
پژوهشها باقیمانده است .تأثیر همزمان فرایندهای شیمیایی و
ﻫﺴﺘﻨﺪ.آبکافت اسیدی ،افزون بر پیوندهای
ﺷﮑﻞ وولیﺑﻠﻮردري روش
ﺑﯽشود.
ﺑﺨﺶمی
ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺎوي ﻫﺮ دوتولید
مکانیکی بر عاملهای مؤثر بر فرایند تولید نانوسلولز و ویژگیهای
هیدروژنی ،نواحی بیشکل رشتههای سلولزی نیز آبکافت شده
ﺼﻮﺻﯿﺎت وﯾﮋهاي دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻗﺪرت و اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺎﻻ ،ﭘﺎﯾﺪاري ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ،وزن ﮐﻢ ،زﯾﺴﺖﺗﺨﺮﯾﺐﭘﺬﯾﺮي و ﻗﯿﻤﺖ
فراورده نانوسلولز کمتر بررسی شده است.
ولی نواحی بلوری به دلیل مقاوم بودن بدون تغییر باقی میمانند.
ﺎره ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻻﯾﻞ در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ و از ﻟﺤﺎظ ﺗﺠﺎري ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ] .[3آﺋﺮوژلﻫﺎ ﻣﻮاد ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺒﮏ و
فراوردههای کشاورزی کشور است که حاوی بیش
پنبه یکی از
فراورده تهیهشده به روش آبکافت اسیدی میلهای شکل بوده و
ﺣﻼل%و ﯾﺎ
مکانیکی ،ﻓﻮق
هایدر ﺷﺮاﯾﻂ
ﮐﺮدن
ﻧﺎﻧﻮﺳﻠﻮﻟﺰیﺑﻪ
ﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﮏﮐﺮدن
روش سادگی و کم بودن زمان فرایند تولید پالپ از
سلولزﺑﻪ است.
روشﺑﺤﺮاﻧﯽ از 90
ﺧﺸﮏش
روش[ .]6رو
شوند
ﺪروژل نامیده م
سلولز ﻫﯿنانوبلور
منجروﯾﮋهبه کاهش هزینههای تولید میشود و همچنین،
پنبه خام
دیگری
ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪبهﻓﺮدتولید
ها منجر
ﯾﮋﮔﯽن
تلفیقیو از آ
اکسایش
ﭘﺎﯾﯿﻦ،کهﺳﻄﺢ
داﻧﺴﯿﺘﻪاز ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
دستهﻗﺒﯿﻞ
ﺧﻮد ،از
ﻫﺎي
آﺋﺮوژلوﻫﺎ یاﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﺠﻤﺎدي ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
مرغوبیت و بازده باالی فراورده ،از مزایای این منبع سلولزی است.
نانوسلولزها به نام نانو فیبریلها میشود که حاوی هر دو بخش
ﺣﺮارﺗﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ در ﻋﺎﯾﻖﻫﺎي ﺻﻮﺗﯽ و ﺣﺮارﺗﯽ ،ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎ ،ﻣﻮاد ﺳﺮاﻣﯿﮑﯽ ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ ،اﺑﺮ ﺟﺎذبﻫﺎ ،ﺑﺎﺗﺮيﻫﺎ ،ﻣﻮاد
از طرف دیگر در این پژوهش بهجای روش پرهزینه همگنسازی،
بیشکل و بلوری هستند.
ﺑﻪ
ﺳﻠﻮﻟﺰي
ﻫﺎي
آﺋﺮوژل
اﺧﯿﺮ
ي
ﻫﺎ
ﺳﺎل
در
[.
8
]
ﺷﻮﻧﺪ
ﯽ
ﻣ
اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﻌﺪﻧﯽ
ﮔﯿﺮي ﻧﺎﻧﻮذرات
ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮاي رﺳﻮب
از امواج فراصوت بهعنوان عملیات مکانیکی استفاده شد .هدف
خصوصیات ویژهای دارند که میتوان به قدرت و
نانوسلولزها
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ
ﮔﺮﻓﺘﻪباﻧﺪ ].[9
زیسﻗﺮار
ﺗﻮﺟﻪ
ﺗﺨﺮﯾﺐﭘﺬﯾﺮ
باال،زﯾﺴﺖ
ﺳﺒﺰ و
 ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ارزانﺗﺮ و ﻣﺎدهاي
ﻋﻨﻮانهسازی فرایند تولید نانوسلولز از پالپ پنبه به
پژوهش بهین
پذیری آﺋﺮوژلازﻫﺎاین
تتخری
ﻣﻮردکم،
ﺑﯿﺸﺘﺮوزن
شیمیایی،
پایداری
استحکام
روش تلفیقی آبکافت اسیدی و امواج فراصوت است .از اینرو،
و قیمت پایین آنها اشاره کرد و به همین دالیل در پژوهشها
3
عاملهای مؤثر بر فرایند تولید نانوسلولز شامل نوع و غلظت اسید،
و از لحاظ تجاری مورد توجه قرار میگیرند [ .]3آئروژلها مواد
نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC
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ﺷﺪ.ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد وﺳﯿﻊ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ .ﺑﺎ
ﻧﺎﻧﻮﺳﻠﻮﻟﺰ دارﻧﺪ
ﮐﺎرﺑﺮد
ﺑﺴﯿﺎري در
ﻧﻬﺎﯾﯽﻣﻌﺎدﻟﻪ 2
ذاﺗﯽ ﺑﺎ
ﮔﺮاﻧﺮوي
رد .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﮐﻠﯿﺪي اﻫﻤﯿﺖ ﺳﭙﺲ

ﺻﺮﻓﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﻧﻮﺳﻠﻮﻟﺰ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮلﺷﺪه و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﻫﻨﻮز ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭼﺎﻟﺸﯽ در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ

)[η ] = V / 0.0721 (2

وﯾﮋﮔﯽ
ﻧﺎﻧﻮﺳﻠﻮﻟﺰ و
ذاﺗﯽ وﺑﺮ Vﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
داﻧﺴﯿﺘﻪ ﻣﺆﺛﺮ
ﻋﺎﻣﻞﻫﺎي
ن ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽﮐﻪﺑﺮ درروي
ﻫﺎيدرﺟﻪ ﺑﺴﭙﺎرش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺎدﻟﻪ  3ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ.
ﻧﻬﺎﯾﺖ
اﺳﺖ .در
وﯾﺴﮑﻮزﯾﺘﻪ ﻧﺴﺒﯽ،
آن η
رهبر شمسکار و همکاران
ﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
)D.I . = [η ] / 0.42 (3

ﮐﺸﺎورزي ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎوي ﺑﯿﺶ از  %90ﺳﻠﻮﻟﺰ اﺳﺖ .ﺳﺎدﮔﯽ و ﮐﻢ ﺑﻮدن زﻣﺎن ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺎﻟﭗ

ﮐﻪ در آن
ذاﺗﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺴﭙﺎرش و
امواج درﺟﻪ
قدرتD.I .
گرفتن
داﻧﺴﯿﺘﻪقرار
تعداد ηدفعات
فراصوت و
زمان آبکافت،
شاخص بلورینگی ،1 Cr.I. ،نانوبلورهای سلولز با استفاده از معادله
ﺳﻠﻮﻟﺰي
ﻣﻨﺒﻊ
فراوردهاﯾﻦ
های ﻣﺰاﯾﺎي
اﺳﺘﻔﺎده ،ازاز
ﻓﺮاورده
ﺑﺎﻻ
XRDﺑﺎزده
ﺖو
ﻣﺮﻏﻮﺑﯿ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺷﻮد و
سلولز
شد.يﺑﺎویژگی
بررسی
فراصوت
معرض
ﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽدر
محاسبه شد.
4 PW
امواج،اﻟﮕﻮي
ﺗﺎﺑﺶ (CuKدر ﮔﺴﺘﺮه  2 =0 -80ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.
 Philipsﺑﺎ
1840
دﺳﺘﮕﺎه
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ
مشخص
اﻣﻮاج بهینه
ﺳﺎزي،درازشرایط
ﻫﻤﮕﻦشده
نانوبلور تهیه
Cr.I = [( I002 - Iam )] / I002 × 100
آئروژلاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ)4(.
نهایتﺎﻧﯿﮑﯽ
درﺎت ﻣﮑ
ﻋﻨﻮانشد.ﻋﻤﻠﯿ
ﻓﺮاﺻﻮت ﺑﻪ
ﮋوﻫﺶ ﺑﻪﺟﺎي روش ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪ
ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻠﻮرﯾﻨﮕﯽ ،Cr.I. 1 ،ﻧﺎﻧﻮﺑﻠﻮرﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺎدﻟﻪ  4ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ.
نانوسلولز به روش تعویض حالل و خشککردن انجمادی از فراورده
 I002هر دو مواد بلوری و بیشکل و  Iamتنها مواد بیشکل را
زي ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﻧﻮﺳﻠﻮﻟﺰ از ﭘﺎﻟﭗ ﭘﻨﺒﻪ ﺑﻪ روش ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ آﺑﮑﺎﻓﺖ اﺳﯿﺪي و اﻣﻮاج ﻓﺮاﺻﻮت اﺳﺖ .ﻟﺬا
بهینه نانوسلولز تهیه و شرایط بهینه فرایند تهیهﻣﻌﺎدﻟﻪ )4
آئروژل( تعیین
نشان میدهد [ .]10با مقایسه الگوهای پراش پرتو  Xنمونهها،
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در
عایقدﻓﻌﺎت
عنوانﺗﻌﺪاد
ﻓﺮاﺻﻮت و
آﺑﮑﺎﻓﺖ،
ﻏﻠﻈﺖبا اﺳﯿﺪ،
حرارتی،
اﻣﻮاجلها به
ﻗﺪرتآئروژ
گسترده
زﻣﺎنکاربرد
توجه به
ﻧﺎﻧﻮﺳﻠﻮﻟﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻮع و شد.
شاخص بلورینگی از ارتفاع بلندترین پیک در  2θبرابر  26°مربوط
 I002ﻫﺮ دو ﻣﻮاد ﺑﻠﻮري و ﺑﯽﺷﮑﻞ و  Iamﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮاد ﺑﯽﺷﮑﻞ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ] .[10ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮاش ﭘﺮﺗﻮ  Xﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ،ﺷﺎﺧﺺ
بررسی
منظور نیز
نانوسلولز
استفاده از
امکان
ﺮوژلصفحه  002و ارتفاع کوتاهترین پیک بین صفحات 101و 002
شد .ﻧﻬﺎﯾﺖ آﺋ به
ﺷﺪ .در
ﻣﺸﺨﺺ
بدینﺑﻬﯿﻨﻪ
ﺷﺮاﯾﻂ
آئروژلﺷﺪه در
ﺑﻠﻮر ﺗﻬﯿﻪ
ﺳﻠﻮﻟﺰ ﻧﺎﻧﻮ
ﺷﺪ .وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﻣﺤﺼﻮل

ﺑﻠﻮرﯾﻨﮕﯽ از ارﺗﻔﺎع ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﮏ در  2ﺑﺮاﺑﺮ  26ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ  002و ارﺗﻔﺎع ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﮏ ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺤﺎت ,101 002در ﮔﺴﺘﺮه
در گستره  21°تا  22°محاسبه شد.
ل و ﺧﺸﮏﮐﺮدن اﻧﺠﻤﺎدي از ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻧﺎﻧﻮﺳﻠﻮﻟﺰ ﺗﻬﯿﻪ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻬﯿﻪ آﺋﺮوژل ﺗﻌﯿﯿﻦ
ریخت نمونهها با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی مدل
تجربیﺗﺎ  22ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ.
بخش 21
ه آﺋﺮوژلﻫﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﺎﯾﻖ ﺣﺮارﺗﯽ ،اﻣﮑ
ﺎن دستگاه
شیمیایی و
مواد
اﺳﺘﻔﺎدههااز آﺋﺮوژل ﻧﺎﻧﻮﺳﻠﻮﻟﺰ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ FE-SEM Tescan Mira2 .و میکروسکوپ الکترونی عبوری
رﯾﺨﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ روﺑﺸﯽ ﻣﺪل  FE-SEM Tescan Mira2و ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ ﻋﺒﻮري ﻣﺪل
تمامی مواد شیمیایی مصرفی در این پژوهش ساخت شرکت
مدل  Zeiss EM 900و سطح ویژه نمونهها با استفاده از دستگاه
زﺗﺎ
هایﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ
دادههﻫﺎي
بررسیﺷﺪ.
Micromeriticsﺑﺮرﺳﯽ
MicromeriticsTristar
TristarIIII3020
دﺳﺘﮕﺎه 3020
اﺳﺘﻔﺎده از
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎ
خلوص Zeissو ﺳﻄﺢ
EM 900
مصرفی نیز
تجارتی
وﯾﮋه پنبه
آزمایشگاهی بود.
مرک و با درجه
پتانسیل زتا
شد .داد

تهیهﺑﺎ شد.
از تأمینکنندوههای
Nano
دستگاه ZS
استفاده
Malvernنیز با
Zetasizerاندازه ذرات
و
داخلی ﻧﯿﺰ
اﻧﺪازه ذرات
Malvernﺑﺎ
 Zetasizerﻧﺎﻧﻮﺳﻠﻮﻟﺰ
ﺣﺮارﺗﯽ آﺋﺮوژل
رﺳﺎﻧﺎﯾﯽ
ﮔﯿﺮياز ﺷﺪ.
اﻧﺪازه
اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه Nano ZS
در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮك و ﺑﺎ درﺟﻪ ﺧﻠﻮص آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻮده ﭘﻨﺒﻪ ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻧﯿﺰ از
درجه بسپارش نمونهها ،مطابق روشهای استاندارد
اندازهگیری شد .رسانایی حرارتی آئروژل نانوسلولز با دستگاه KD2 Pro
دﺳﺘﮕﺎه  KD2 Proﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﮐﺖ  Decagon Devicesﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ.
ﺷﺪ.
 TAPPI T230 om-04و  ASTM D 795-96با اندازهگیری
ساخت شرکت  Decagon Devicesمشخص شد.
ﺑﺎزده ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﻧﻮﺳﻠﻮﻟﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﺎدﻟﻪ  5ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ.
اﻧﺪازه شد.
 ASTMﺑﺎتعیین
 Dمس II
آمین
اتیلن دی
پالپ در
محلول
گرانروی
ﮔﯿﺮي ﮔﺮاﻧﺮويبازده تولید نانوسلولز بر اساس معادله  5محاسبه شد.
ﻣﻄﺎﺑﻖ روشﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد
795-96
TAPPIو
T230
om-04
برده
نام
استانداردهای
اساس
بر
بسپارش
درجه
محاسبه
برای
()5
=
ﻣﻌﺎدﻟﻪ )Y WN / WC × 100 (5
ﻦ ﻣﺲ  IIﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ .ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ درﺟﻪ ﺑﺴﭙﺎرش ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ ،اﺑﺘﺪا ﮔﺮاﻧﺮوي
شده ،نخست گرانروی محلول پالپ در اتیلن دیآمین مس  IIبا
اﺳﺖ WN.وزن فراورده نانوسلولز و
نانوسلولز،
که در آن  Yبازده تولید
ﮐﻪ در آن  Yﺑﺎزده ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﻧﻮﺳﻠﻮﻟﺰ WN ،وزن ﻓﺮاورده ﻧﺎﻧﻮﺳﻠﻮﻟﺰ و  WCوزن ﻣﺎده اوﻟﯿﻪ ﭘﻨﺒﻪ ﺗﺠﺎرﺗﯽ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
اندازهﻣﻌﺎدﻟﻪ
ﮔﯿﺮي و ﺑﺎ
ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻦ ﻣﺲ  IIﺑﺎ ﮔﺮاﻧﺮوي ﺳﻨﺞ
ﺷﺪ:محاسبه شد:
معادله 1
گیری1و با
اﻧﺪازهمناسب
سنج
گرانروی
 Wوزن ماده اولیه پنبه تجارتی است.
C

ﺗﻬﯿﻪ ﻫﯿﺪروژل ﻧﺎﻧﻮﺳﻠﻮﻟﺰ
()1
)V = C * t * d (1
که در آن  Vگرانروی نسبی C ،ضریب تصحیح گرانرویt ،
تهیه هیدروژل نانوسلولز
اﺳﺖ .ﻫﻤﺰن ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ 50 ml .ﺳﻮﻟﻔﻮرﯾﮏ اﺳﯿﺪ  6/5Mﺑﻪ
ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ
واﮐﻨﺸﮕﺎه ﺷﯿﺸﻪ
ﻧﺸﺎﻧﻪ ﯾﮏ
ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﺑﻪ
ﻋﺒﻮر 5ﭘﺎﻟﭗ
ﯽ C ،ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮔﺮاﻧﺮوي t ،زﻣﺎن g
داﻧﺴﯿﺘﻪايﭘﺎﻟﭗ
ﭘﻨﺒﻪدو ﺧﻂ
ﻣﺤﻠﻮل از
ﮔﺮاﻧﺮوي و d
زمان عبور محلول از دو خط نشانه گرانروی و  dدانسیته پالپ
 5گرم پالپ پنبه تجارتی به یک واکنشگاه شیشهای مجهز به
ﭘﺎﻟﭗ اﻓﺰوده ﺷﺪ .ﻣﺨﻠﻮط ﭘﺎﻟﭗ و اﺳﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت  5ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي  50oCﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  800rpmﻫﻢ زده ﺷﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻗﻒ
است.
همزن مکانیکی منتقل شد 50 ml .سولفوریک اسید  6/5 Mبه پالپ
4
 2ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ.
سپس و
ﻓﺮاﺻﻮت50ﺑﺎ
ﻣﻌﺮضدراﻣﻮاج
اسید20بهدﻗﯿﻘﻪ
ﻣﺪت
ﺷﺪه ﺑﻪ
آﺑﮑﺎﻓﺖ
ﻣﺨﻠﻮط
معادله 2ﺳﺮد ﺑﻪ
ذاتی با 500آب
اﮐﻨﺶml ،
محاسبه
گرانروی
دمای °C
مدت 5در ساعت
پالپ و
مخلوط
اﻟﯿﺎفشد.
شد .واﮐﻨﺶ اﻓﺰوده ﺷﺪ .ﺳﭙﺲافزوده
ﺒﻪ ﺷﺪ.
()2
با سرعت  800 rpmهم زده شد .سپس بهمنظور توقف واکنش،
)[η ] = V / 0.0721 (2
1
)[η ] = V / 0.0721 (2
Crystallinity index
)0.0721 (2که /در= Vآن] [ηدانسیته ذاتی و  Vگرانروی نسبی ،است .در نهایت
 500 mlآب سرد به مخلوط واکنش افزوده شد .سپس الیاف
 Vوﯾﺴﮑﻮزﯾﺘﻪ ﻧﺴﺒﯽ ،اﺳﺖ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ درﺟﻪ ﺑﺴﭙﺎرش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺎدﻟﻪ  3ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ.
5
شد.ﺷﺪ.
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﻣﻌﺎدﻟﻪ 3
اﺳﺘﻔﺎده از
ﺑﺴﭙﺎرش ﺑﺎ
درجهدرﺟﻪ
زﯾﺘﻪ ﻧﺴﺒﯽ ،اﺳﺖ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ
محاسبه
معادله 3
استفاده از
بسپارش با
آبکافت شده به مدت  20دقیقه در معرض امواج فراصوت با قدرت
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺎدﻟﻪ  3ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ.
)D.I . = [η ] / 0.42 (3
()3
 400 Wقرار گرفت .بخش سلولزی با سانتریفوژ (3500 rpm
)D.I . = [η ] / 0.42 (3
)D.I . = [η ] / 0.42 (3
ش و  ηداﻧﺴﯿﺘﻪ
بسپارش=و] [ηدانسیته ذاتی است.
 D.I.درجه
و  )15 minجدا شد .حالل دورریز و الیاف سلولزی با 200 ml
V / 0.0721
اﺳﺖ.ذاﺗﯽ اﺳﺖ.که در آن )(2
ﻧﺴﯿﺘﻪ ذاﺗﯽ
PW
1840
دستگاه
از
استفاده
با
ها
ه
نمون
XRD
الگوی
اﺳﺖ .یونزدایی شده مخلوط و با همزن مکانیکی به مدت 20.دقیقه
Philipsآﻣﺪه آب
در .ﮔﺴﺘﺮه  2 =0 -80ﺑﻪدﺳﺖ
 Philipsﺑﺎ
1840ﺑﺎ PW
دﺳﺘﮕﺎه
دراﺳﺘﻔﺎده
ﺗﺎﺑﺶ (
CuKﺷﺪ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﻣﻌﺎدﻟﻪ 3
اﺳﺘﻔﺎده از
ﺑﺴﭙﺎرش
ﻧﻬﺎﯾﺖ ازدرﺟﻪ
از دﺳﺘﮕﺎه  Philips PW 1840ﺑﺎ ﺗﺎﺑﺶ (CuKدر ﮔﺴﺘﺮه  2 =0 -80ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.
گستره  2θ =0° - 80°بهدست آمده است.
در
CuKα
تابش
با
هم زده شد .فرایند امواج فراصوت /سانتریفوژ  4بار تکرار شد .در
CuKدر ﮔﺴﺘﺮه  2 =0 -80ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺷﺪD.I . = [η ] / 0.42 .
ﻮﺑﻠﻮرﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺎدﻟﻪ  4ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ )(3
ﺳﻠﻮﻟﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺎدﻟﻪ  4ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ.
1. Crystallinity index
ﻣﻌﺎدﻟﻪ )(4
ﻣﻌﺎدﻟﻪ )(4
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اﺳﺖ.
دﺳﺖ آﻣﺪه
 .[10ﺑﺎ 2ﺑﻪ
دﻫﺪ=0 ] -
ﮔﺴﺘﺮهﯽ 80
Philips
ﺷﺎﺧﺺ
ﭘﺮاش ﭘﺮﺗﻮ  Xﻧﻤﻮﻧﻪ
اﻟﮕﻮﻫﺎي
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
CuKرادرﻧﺸﺎن ﻣ
ﺗﺎﺑﺶﺑﯽ(ﺷﮑﻞ
ﺗﻨﻬﺎﺑﺎﻣﻮاد
 PWو Iam
ﮑﻞ
ﻫﺎ41،
 Iﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮاد ﺑﯽﺷﮑﻞ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ] .[10ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮاش ﭘﺮﺗﻮ  Xﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ،ﺷﺎﺧﺺ
ﭘﺮاش ﭘﺮﺗﻮ  Xﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ،ﺷﺎﺧﺺ
ﺴﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎ
ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾ
ي26ﺷﺪ.
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﻣﻌﺎدﻟﻪ  24ﺑﺮاﺑﺮ
ﯿﮏ در
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ  002و ارﺗﻔﺎع ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﮏ ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺤﺎت ,101 002در ﮔﺴﺘﺮه
 2ﺑﺮاﺑﺮ  26ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ  002و ارﺗﻔﺎع ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﮏ ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺤﺎت ,101 002در ﮔﺴﺘﺮه
ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﮏ ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺤﺎت ,101 002در ﮔﺴﺘﺮه

تهیه هیدروژل و آئروژل بلور نانوسلولز از پالپ پنبه و بررسی ...

نهایت  pHسوسپانسیون تهیه شده با استفاده از محلول سود تا
نتیجهها و بحث
رسیدن به  pHبرابر  6/5تا  ،7خنثی شد.
برای بهینهسازی تولید هیدروژل نانوسلولز از پالپ پنبه تجارتی
عاملهای متفاوت شامل نوع و غلظت اسید برای آبکافت ،زمان
تهیه آئروژل نانوسلولز
آبکافت ،قدرت امواج مافوق صوت و تعداد دفعات قرارگرفتن
هیدروژل نانوسلولز به روش تعویض آب با ترشری بوتیل الکل به
در معرض امواج فراصوت مورد بررسی قرار گرفتند .شرایط
الکوژل تبدیل شد .سپس با استفاده از خشککن انجمادی ،حالل
واکنشهای بهینهسازی در جدول  1آورده شده است.
خارج و فراورده آئروژل به دست آمد .بدین منظور  10 mlهیدروژل
چگونگی تأثیر عاملهای متفاوت بر فراورده آبکافت شده ،بر
نانوسلولز  %1همراه با  20 mlترشری بوتیل الکل( ،به نسبت )1:2
اساس زمان پایداری تعلیقههای 1بهدست آمده از آبکافت اسیدی
مخلوط شد .سپس سوسپانسیون بهدست آمده به مدت 5 .دقیقه
در دوره زمانی  6ساعت بررسی شدند .زمان پایداری بیشتر یک
سانتریفوژ شد .به نانوسلولز جداشده  10 mlالکل افزوده و با همزن
فراورده تعلیقه ،بهعنوان معیاری از تأثیر مثبت آن عامل بر آبکافت
مکانیکی با سرعت  600 rpmبه مدت  15دقیقه هم زده شد .در
اسیدی سلولز در نظر گرفته شد و برعکس .زمان پایداری تعلیقههای
نهایت به مدت  16ساعت در خشککن انجمادی خشک شد.
بهدست آمده از آبکافت اسیدی پالپ پنبه با اسیدهای گوناگون
ﺟﺪول  1ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺠﺎم واﮐﻨﺶﻫﺎي ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي ﺗﻬﯿﻪ ﺑﻠﻮر ﻧﺎﻧﻮﺳﻠﻮﻟﺰ
جدول  1شرایط انجام واکنشهای بهینهسازی تهیه بلور نانوسلولز

ﻧﺎم آزﻣﺎﯾﺶ

ﻧﻮع اﺳﯿﺪ

ﻏﻠﻈﺖ اﺳﯿﺪ
()M

زﻣﺎن آﺑﮑﺎﻓﺖ
()h

ﻗﺪرت اﻣﻮاج ﻓﺮاﺻﻮت
()W

ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت

اﻣﻮاج ﻓﺮاﺻﻮت

NCU-22

H2SO4

6/5

5

200

4

NCU-23

HCl

4

5

200

4

NCU-25

HCl:H2SO4

4 :6/5

5

200

4

NCU-26

H2SO4

4

1

1000

4

NCU-27

H2SO4

4

1

400

1

NCU-28

H2SO4

6/5

5

400

4

NCU-29

H2SO4

4

1

400

4

NCU-30

H2SO4

6/5

5

1000

1

NCU-31

H2SO4

6/5

1

1000

4

NCU-32

H2SO4

6/5

5

1000

4

NCU-33

H2SO4

4

5

400

1

NCU-34

H2SO4

4

5

1000

4

NCU-35

H2SO4

6/5

5

400

1

NCU-36

H2SO4

6/5

1

400

4

NCU-37

H2SO4

4

5

1000

1

NCU-38

H2SO4

6/5

1

1000

1

NCU-39

H2SO4

4

5

400

4

NCU-40

H2SO4

4

1

1000

1

NCU-41

H2SO4

6/5

1

400

1
1. Suspension
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 42آﻣﺪه از آﺑﮑﺎﻓﺖ ﺑﺎ اﺳﯿﺪﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت
ﺟﺪول  2وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﻧﺎﻧﻮ ﺳﻠﻮﻟﺰ ﺑﻪدﺳﺖ

ﻧﺎم

ﻋﺎﻣﻞ

ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻠﻮرﯾﻨﮕﯽ

درﺟﻪ ﺑﺴﭙﺎرش

وزن ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ

ﺑﺎزده

رهبر شمسکار و همکاران

در سطح سلولز میشوند و در نتیجه بلوریشدن افزایش مییابد .با
به ترتیب  NC-22 > NC-25 > NC-23بودند .در طی واکنش
استفاده از الگوی ( XRDشکل  ،)2شاخص بلورینگی فراوردهها،
آبکافت اسیدی سلولز ،پیوندهای گلیکوسیدیک شکسته و در نتیجه
محاسبه شد (جدول  .)2نتیجههای مندرج در جدول  ،2نشان میدهد
طول و قطر الیاف سلولزی کوتاه و کوتاهتر میشد .بنابراین ،در طی
که با تغییر نوع اسید ،میزان تغییرات در شاخص بلوریشدن ناچیز
فرایند آبکافت اسیدی ،درجه بسپارش سلولز نیز کاهش مییافت
ﺑﻠﻮر ﻧﺎﻧﻮﺳﻠﻮﻟﺰ
ﺗﻬﯿﻪ
ﺳﺎزي
آبکافتﺷﺮاﯾﻂ
ﺟﺪول 1
نیست.
توجه
ﺑﻬﯿﻨﻪ قابل
واﮐﻨﺶﻫﺎي بوده و
اﻧﺠﺎم میشد.
اسیدی دیده
و این کاهش در تمامی واکنشهای
همانطور که در جدول  2مشاهده میشود نوع اسید بهطور عمده
ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت
ﻗﺪرت اﻣﻮاج ﻓﺮاﺻﻮت
زﻣﺎن آﺑﮑﺎﻓﺖ
ﻏﻠﻈﺖ اﺳﯿﺪ
ﻧﻮع اﺳﯿﺪ
ﻧﺎم آزﻣﺎﯾﺶ
اﻣﻮاج ﻓﺮاﺻﻮت
()W
گذاشته است)h( .
بر درجه بسپارش و همچنین بر بازده فراورده تأثیر()M
2SOبه
منجر
4
200
بلورهایی با درجه 5
 Hتشکیل 6/5
آبکافت در حضور NCU-22
سولفوریک اسید 4
4
200
HClماهیت اسیدی 4،سولفوریک 5
NCU-23
است .از دیدگاه
بسپارش پایینتر شده
4
200
5
4 :6/5
NCU-25
2SO4
باعث ایجاد
HClاین مسأله
است :Hکه
هیدروکلریک اسید
اسید قویتر از
4
1000
1
4
H2SO4
NCU-26
شرایط شدیدتر آبکافت ،ازهمگسیختگی بیشتر سلولز و همچنین
1
400
1
4
H2SO4
NCU-27
سولفات
یون
دیگر
طرف
از
است.
شده
بسپارش
کاهش بیشتر درجه
4
400
5
6/5
H2SO4
NCU-28
میتواند بهعنوان کاتالیست
4
400
آبکافت اسیدی 1
کردهH2و واکنش 4
 NCU-29عمل SO4
1
1000
دیگری برای 5
تواند توجیه 6/5
NCU-30کند که  4م
الیاف سلولزی را تسریع
یH2
SO
4
1000
استفاده از اسید 1
آبکافتH2اسیدی با 6/5
SO4
NCU-31
فراورده
کاهش درجه بسپارش
آﺑﮑﺎﻓﺖازﺑﺎآبکافت با
دست آمده
نانو ﺑﻪسلولز
پراش پرتو
الگوهای
2
شکل
اﺳﯿﺪﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت
دﺳﺖب4هآﻣﺪه از
ایکسﺳﻠﻮﻟﺰ
اﯾﮑﺲ ﻧﺎﻧﻮ
ﭘﺮﺗﻮ
ﭘﺮاش
اﻟﮕﻮﻫﺎي
5
ﺷﮑﻞ
1000
5
NCU-32
4
/5
بلورهای 6تهیه شده
2SOمHیرود
انتظار
طور که
مذکور باشد [ .]11همان
 400اسیدهای متفاوت
1
5
4
H2SO4
NCU-33
در ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻓﺮاورده ،ﯾﻮن ﮐﻠﺮﯾﺪ ﺑﻪراﺣﺘﯽ از اﻟﯿﺎف ﻧﺎﻧﻮ ﺳﻠﻮﻟﺰ ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻧﯿﺮوي اﻟﮑﺘﺮواﺳﺘﺎﺗﯿﮏ ذر
از مخلوط سولفوریک و هیدروکلریک اسید ،رفتار حد وسطی را از
4
1000
5
4
H2SO4
NCU-34
ﻫﯿﺪروﮐﻠﺮﯾﮏ اﺳﯿﺪ ﺗﺠﻤﻊ
فراورده ،ﺑﻪ
وشوی در ﺗﻌﻠﯿﻘﻪ
در ﻧﺘﯿﺠﻪ
مراحلﺷﻮد.
ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ
داﻓﻌﻪ
ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد
بلورهایﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
خود نشان میدهند و درجه بسپارش آنها از ﺣﺪي
آﺑﮑﺎﻓﺖازﺑﺎالیاف
آﻣﺪهبهازراحتی
دﺳﺖکلرید
یون
ت
شس
طی
در
NC-22
1
400
5
6/5
H2SO4
NCU-35
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎﯾﺪاري را دارد
ﺳﻮﻟﻔﻮرﯾﮏ اﺳﯿﺪ
آﺑﮑﺎﻓﺖ ﺑﺎ
از
آﻣﺪه
دﺳﺖ
ﺑﻪ
ﺗﻌﻠﯿﻘﻪ
آﯾﺪ.
ﻧﻤﯽ
دﺳﺖ
ﻪ
ﺑ
ﭘﺎﯾﺪاري
ﺗﻌﻠﯿﻘﻪ
و
اﻓﺘﺪ
ﻣﯽ
اﺗﻔﺎق
ذرات به
الکترواستاتیک
نیروی
بنابراین،
شود.
ی
م
جدا
سلولز
نانو
آبکافت
فرایند
طی
در
است.
بیشتر
NC-23
4
400
1
6/5
H2SO4
کمتر و از بلورهایNCU-36
نیستي که 1000
ﻫﺎي 5
علت قدرت دﻟﯿﻞ4
سولفوریک اسید4 ،بهH2SO
اسیدی در حضور NCU-37
اﺳﺖ .در
ﺳﻠﻮﻟﺰشود.
ﺳﻄﺢ1نها
رويبین آ
دافعه
ﻫﯿﺪروﮐﺴﯿﻞایجاد
باعث
بیشترﯾﻮنآن،
نتیجه ﺑﺎدرﺷﺴﺘﺸﻮي ﺑﺎ آب ﺑﻪراﺣ
اﯾﻦ ﯾﻮنﻫﺎ
ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ
حدیﮔﺮوهﻫﺎ
ﺳﻮﻟﻔﺎت ﺑﻪ
اسیدیﺟﺬب
1
1000
به6گلوکز را از 1
H2SO
شکستهشدن /5
تجمع وذرات
ﺗﺠﻤﻊاسید
هیدروکلریک
آبکافت با
ﯾﺠﺎدﺷﺪهآمده
داﻓﻌﻪب اهدست
تعلیقه
NCU-38بیشتری 4به
مولکولهای سلولز تمایل
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺪاري ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗ
ذرات ﺷﺪه
ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺎﻧﻊ از
ﺑﯿﻦ ازﯾﻮنﻫﺎي
ﺷﻮﻧﺪ .ﻧﯿﺮوي
ﺳﻠﻮﻟﺰ ﺟﺪا ﻧﻤﯽ
4
400
5
4
4
اﺳﯿﺪﻫﺎ،آمده
ﻣﺨﻠﻮطهدست
آید .ازتعلیقه ب
ﯾﺪاريتعلیقه پایداری به دست نمی
افتد و
اتفاقﻣﯽمی
بازده با
2SOبه Hکاهش
منجر
NCU-39مسأله
خود نشان میدهند که این
ﺣﺪواﺳﻂ ﭘﺎﯾﺪاري ﺗﻌﻠﯿﻘ
اﺳﺘﻔﺎده
رود ﭘﺎ
استفادهﻃﻮراز ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر
ﺷﻮد .ﻫﻤﺎن
ﺗﻌﻠﯿﻘﻪ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ 1
1000
1
ﻣﯽ 4
H2SO4
NCU-40
از آبکافت با سولفوریک اسید بیشترین پایداری را دارد که به دلیل
مخلوط دو اسید و کاهش بیشتر آن در آبکافت در حضور سولفوریک
ﺳﻄﺤﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺎﯾﺪاري ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻌﻠﯿﻘﻪ و ﮐ
ﻣﺨﻠﻮط دو اﺳﯿﺪ داراي ﺑﺎر 1
ﻧﺎﻧﻮﺑﻠﻮرﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه ﺑﺎ 400
اﻟﺬﮐﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ1 .
ﻓﻮق6/5
H2SO4
NCU-41
جذب یونهای سولفات به گروههای هیدروکسیل موجود بر روی
اسید شده است .با آبکافت اسیدی الیاف پالپ پنبه و خروج اجزاء
ﺗﺠﻤﻊ ذرات ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻘﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻫﯿﺪروﮐﻠﺮﯾﮏ اﺳﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻓﻮق ﺳﻮﻟﻔﻮرﯾﮏ اﺳﯿﺪ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آﺑﮑﺎﻓ
سطح سلولز است .این یونها با شستوشوی با آب بهراحتی از
آمورف ،تعداد گروههای هیدروکسیل روی زنجیره سلولز به مقدار
ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
سلولز جدا نمیشوند .نیروی دافعه ایجادشده بین یونهای سولفات
قابلتوجهی افزایش مییابد و سبب ایجاد پیوندهای هیدروژنی جدید

ﺑﺮاي ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي  NC-26ﺗﺎ  NC-41ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ آﺑﮑﺎﻓﺖ ﺑﺎ ﺳﻮﻟﻔﻮرﯾﮏ اﺳﯿﺪ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﺎﻣﻞﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت در آزﻣﺎﯾﺶ

ﺟﺪول  2وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﻧﺎﻧﻮ ﺳﻠﻮﻟﺰ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه از آﺑﮑﺎﻓﺖ ﺑﺎ اﺳﯿﺪﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت

متفاوت
اسیدهای
ﺳﺎزي،سلولز به
های نانو
ﻋﻨﻮان ﭘﺎﺳﺦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .درﺟﻪ ﺑﺴﭙﺎرش و ﺑﺎزده ﻓﺮاورده ﻧﻤﯽ
ي ﺑﻪ
آبکافتﻫﺎباي ﺳﻠﻮﻟﺰ
آمدهيازﺗﻌﻠﯿﻘﻪ
دستﯾﺪار
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﺎ
جدول  2ویژگیﺑﻬﯿﻨﻪ

آزﻣﺎﯾﺶ

آﺑﮑﺎﻓﺖ

NC-22

H2SO4

ﺑﺎزده
ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ
ﺑﺴﭙﺎرش ﮐﻪ وزن
ﺑﻠﻮرﯾﻨﮕﯽ
ﺑﻪ ﺷ
درﺟﻪ ﺑﺴﭙﺎرش ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﻓﺮاورده ا
ﮐﻪ ﺑﺎزده و
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
درﺟﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ
ﺣﺴﺎب آﯾﻨﺪ .ﺑﻪ
ﺎﺧﺺﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان
((%
((g/mol
((%
((%
اﻧﺪازه ذرات و ﭘﺎﯾﺪاري ﺗﻌﻠﯿﻘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻧﺪازه ذرات ﻧﺎﻧﻮﺳﻠﻮﻟﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳ

ﻧﺎم

ﻋﺎﻣﻞ

NC-23

HCl

ﺳﻠﻮﻟﺰ ﮐﺮوي ﻧﺒﻮده و ﺳﻮزﻧﯽ ﺷﮑﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ .دوم ﺑﺎ وﺟﻮد
/24اﺳﺖ.
85ﯿﺎر زﯾﺎد ﻫﻤﺮاه
 /52ﺑﺴ
77Nanosizerﺑﻪ دو دﻟﯿﻞ ﺑﺎ ﺧﻄﺎي
اول ذرات 77
13854
/1

NC-25

H2SO4/HCl

69
11605
ﻫﺎي77
/64
ﺗﻌﻠﯿﻘﻪ /7
ﻫﯿﺪروﮐﺴﯿﻞ ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ ﺳﻠﻮﻟﺰ ،اﯾﻦ ذرات ﺗﻤﺎﯾﻞ زﯾﺎدي ﺑﻪ ﺗ
/68ﮔﺮوهﻫﺎي
71ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد
ﻧﺎﻧﻮﺳﻠﻮﻟﺰ،
ﺑﺴﯿﺎر رﻗﯿﻖ از

نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC

62/07

79/6

10055/34

9
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ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﺎﻣﻞﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮ ﻓﺮاورده آﺑﮑﺎﻓﺖ ﺷﺪه ،ﺑﺮ اﺳﺎس زﻣﺎن ﭘﺎﯾﺪاري ﺗﻌﻠﯿﻘﻪ  1ﻫﺎي ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه از آﺑﮑﺎﻓﺖ اﺳﯿﺪي در

تهیه هیدروژل و آئروژل بلور نانوسلولز از پالپ پنبه و بررسی ...

مانع از تجمع ذرات شده و منجر به پایداری بیشتر تعلیقه میشود.
همانطور که انتظار میرود پایداری تعلیقه بهدست آمده با استفاده از
مخلوط اسیدها ،حدواسط پایداری تعلیقههای فوقالذکر بوده است.
نانوبلورهای تولیدشده با مخلوط دو اسید دارای بار سطحی بوده که
باعث پایداری بیشتر تعلیقه و کاهش تجمع ذرات ،نسبت به تعلیقه
تهیه شده با هیدروکلریک اسید میشود با توجه به نتیجههای فوق
سولفوریک اسید برای انجام آبکافت به کار گرفته شد.
برای سایر نمونههای  NC-26تا  NC-41تحت شرایط آبکافت
با سولفوریک اسید ،بررسی عاملهای متفاوت در آزمایشهای
بهینهسازی ،چگونگی پایداری تعلیقههای سلولزی بهعنوان پاسخ
در نظر گرفته شد .درجه بسپارش و بازده فراورده نمیتوانند بهعنوان
پاسخ بهحساب آیند .به این دلیل که ممکن است که بازده و درجه
بسپارش یک فراورده باال باشد ولی فراورده از نظر اندازه ذرات
و پایداری تعلیقه مناسب نباشد .از طرف دیگر تعیین اندازه ذرات
نانوسلولز با استفاده از دستگاه  Nanosizerبه دو دلیل با خطای
بسیار زیاد همراه است .اول ذرات سلولز کروی نبوده و سوزنی شکل
هستند .دوم با وجود تهیه تعلیقه های بسیار رقیق از نانوسلولز ،به
دلیل وجود گروههای هیدروکسیل بر روی سطح سلولز ،این ذرات
تمایل زیادی به تجمع پذیری دارند .بنابراین ،بررسی پایداری تعلیقه
سلولز در آب میتواند معیار و پاسخ مناسبی برای بررسی چگونگی
تأثیر عاملهای مورد بررسی بر فراورده سلولزی باشد .بدین منظور
تعلیقه های بهدست آمده از آزمایشهای بهینهسازی (جدول  ،)1در
استوانه مدرج ریخته شد و زمان جدایش فاز جامد از مایع بررسی شد.
همچنین ،بازده واکنش و درجه بسپارش فراورده سلولزی اندازهگیری
شد .نتیجههای بهدست آمده در جدول  3آورده شده است.
نتیجهها در جدول  3نشان میدهد که تمامی نمونههایی که با
سولفوریک اسید  4 Mو همچنین ،آنهایی که با زمان آبکافت 1 h
تهیه شدهاند تعلیقه ناپایداری را تشکیل میدهند .برای مثال،
با وجودی که برای تهیه نمونه  NCU-31از سولفوریک اسید
 6/5 Mاستفاده شد و  4بار در معرض امواج فراصوت با قدرت
 1000 Wقرار گرفت ،ولی تعلیقه پایداری به دست نیامد .سولفوریک
اسید  4 Mنیز قدرت موردنیاز برای آبکافت الیاف سلولز را نداشته و
نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC

افزایش زمان آبکافت به  5 hو استفاده از حداکثر قدرت امواج فراصوت
و تعداد دفعات آن ،شرایط تهیه نمونه  ،NCU-34کمکی به رفع نقص
موجود نمیکند .از اینرو ،این دو عامل ،غلظت اسید و زمان آبکافت،
در تشکیل نانوسلولز نقش بسیار مؤثرتری نسبت به دو عامل قدرت
امواج فراصوت و تعداد دفعات آن ،دارند .از طرف دیگر تعلیقه تمامی
نمونههایی که با اسید سولفوریک  6/5 Mو زمان آبکافت  5 hتهیه
شدهاند ولی قدرت امواج فراصوت آنها  400 Wو تعداد دفعاتی که
در معرض امواج فراصوت قرار گرفتهاند ،یکبار بوده ،نیز ناپایدار بوده
است .از اینرو ،پس از دو عامل غلظت اسید و زمان واکنش آبکافت
اسیدی ،قدرت امواج فراصوت و تعداد دفعات انجام آن ،بر فرایند
تهیه نانوسلولز مؤثر است .فراوردههای نانوسلولز NCU-30 ،NCU-
 28و  NCU-32سوسپانسیونهای پایداری را تشکیل دادهاند .البته
پایداری نمونه  NCU-30نسبت به دو نمونه  NCU-32و NCU-
 28کمتر است به این دلیل که نمونه  NCU-30با گذشت یک
هفته دو فاز شده ،درصورتیکه نمونههای  NCU-32و NCU-28
با گذشت ماهها نیز هنوز پایدار باقیماندهاند .همانطور که در جدول
 3مشاهده میشود ،درجه بسپارش ،بازده و اندازه ذرات سه نمونه
 NCU-30 ،NCU-28و  NCU-32تفاوت قابلتوجهی نداشتهاند.
از اینرو ،شرایط بهینه تهیه سلولز نانوبلور شرایط بهکاربرده شده
برای تهیه نمونه  NCU-28است که میتوان با به کار بردن
انرژی کمتر به فراورده با ویژگیهای مناسب دستیافت .در
حقیقت انرژی  400 Wبرای شکستن پیوند هیدروژنی بین الیاف
میکروفیبریل سلولز مناسب بوده و باعث جدا شدن آنها از یکدیگر
میشود .بازده فراورده نانوسلولز  NCU-28در حدود %61/2
است که قابلمقایسه با بازده  %60/5گزارش شده در منابع علمی
است [ .]12الگو  XRDفراورده نانوسلولز  NCU-28بهدست
آمده در شکل  6نشان داده شده است .بر طبق الگوی استاندارد
سلولز )JCPDS. No. 03-0226) Iو[ ]10 aسه پیک در زوایای
 19 ،17و  26درجه مشاهده میشود که به ترتیب با صفحات بلوری
( )101( ،)101و ( )002مطابقت دارند [ .]10 bاین نتیجهها نشان
میدهند که ساختار بلوری سلولز در طی فرایندهای آبکافت اسیدی
و استفاده از امواج فراصوت تغییر نکرده است (شکل .)3
44
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ﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﯾﺪاري ﺗﻌﻠﯿﻘﻪ ﺳﻠﻮﻟﺰ در آب ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﯿﺎر و ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﺎﻣﻞﻫﺎي
ﻣﺤﺼﻮل ﺳﻠﻮﻟﺰي ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻠﯿﻘﻪ ﻫﺎي ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه از آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎي ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي )ﺟﺪول  ،(1در اﺳﺘﻮاﻧﻪ

ﺪ و زﻣﺎن ﺟﺪاﯾﺶ ﻓﺎز ﺟﺎﻣﺪ از ﻣﺎﯾﻊ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎزده واﮐﻨﺶ و درﺟﻪ ﺑﺴﭙﺎرش ﻓﺮاورده ﺳﻠﻮﻟﺰي اﻧﺪازهﮔﯿﺮي

رهبر شمسکار و همکاران

ﺖ آﻣﺪه در ﺟﺪول  3آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
جدول  3ویژگیهای فراوردههای نانوسلولز بهدست آمده از آزمایشهای
پتانسیل زتای نمونه نانوسلولز  ،NCU-28در حدود -27/8 mV
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ زﺗﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺎﻧﻮﺳﻠﻮﻟﺰ  ،NCU-28در ﺣﺪود  -27/8mVﮔﺰارش ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﭘﺎﯾﺪاري ﺗﻌﻠﯿﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧ
ﺟﺪول  -3وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﻣﺤﺼﻮﻻت بهینه
سازیﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه از آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎي ﺑﻬﯿﻨﻪ
ﻧﺎﻧﻮﺳﻠﻮﻟﺰ
ﺳﺎزيشده که بیانگر پایداری تعلیقه نمونه نانوسلولز است زیرا مقدار
گزارش
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ زﺗﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺎﻧﻮﺳﻠﻮﻟﺰ  ،NCU-28در ﺣﺪود  -27/8mVﮔﺰارش ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﭘﺎﯾﺪاري ﺗﻌﻠﯿﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧ
 FE-SEM25ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺮ
اﺳﺖ ]
درﺗﺮ از
ﺑﺰرگ
پتانسیلﭘﺎﯾﺪار
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ زﺗﺎي آن در ﮔﺴﺘﺮه
درﺟﻪ اﻧﺪازه زﯾﺮا ﻣﻘﺪار
mV.[13
مطلق
 25قدر
mVتر از
ﻣﻄﻠﻖبزرگ
ﻗﺪرپایدار،
گستره
زتای ،آن
ﻧﺎم
ﺑﺎزده ﭘﺎﯾﺪاري
ذرات
الیاف FE-SEMﻧﻤﻮﻧﻪ
ای .ازﺗﺼﻮﯾﺮ
[13
]
اﺳﺖ
25
mV
ﻣﻄﻠﻖ
ﻗﺪر
از
ﺗﺮ
ﺑﺰرگ
،
ﭘﺎﯾﺪار
ﮔﺴﺘﺮه
در
آن
زﺗﺎي
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ
ﻣﻘﺪار
زﯾﺮا
ﺑﺴﭙﺎرش
ﻣﺤﺼﻮل
( (%ﺗﻌﻠﯿﻘﻪ
ساختار شبکه
بیانگر
 FE-SEMنمونه
[.]13
ﺗﻬﯿﻪ)است
ﻣﺠﺰاﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﯾﮑﻨﻮا
ﺑﻠﻮرﻫﺎي
ﻣﺘﺸﮑﻞ از
ﻧﺎﻧﻮﺳﻠﻮﻟﺰﻫﺎ
ﻧﺎﻧﻮﺳﻠﻮﻟﺰ .اﯾﻦ
ﺷﮑﻞ (7
ﻓﺮآﯾﻨﺪاﺳﺖ
ﻧﺎﻧﻮﺳﻠﻮﻟﺰ
اﻟﯿﺎف
ﺗﻌﺪادﺷﺒﮑﻪاي
تصویراﺳﺖ.
ﻣﺆﺛﺮ
آن ،ﺑﺮ
دﻓﻌﺎت ازاﻧﺠﺎم
ﺪ و زﻣﺎن واﮐﻨﺶ آﺑﮑﺎﻓﺖ اﺳﯿﺪي ،ﻗﺪرت اﻣﻮاج ﻓﺮاﺻﻮت و
((nm
نانوسلولز.(7استاﯾﻦ(شکل .)4
مجزاییﮐﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﯾﮑﻨﻮا
بلورهایﻫﺴﺘﻨﺪ
متشکل ازﻣﺠﺰاﯾﯽ
نانوسلولزها ﺑﻠﻮرﻫﺎي
این ﻣﺘﺸﮑﻞ از
ﻧﺎﻧﻮﺳﻠﻮﻟﺰﻫﺎ
ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﻧﺎﻧﻮﺳﻠﻮﻟﺰ اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ
ﺷﺒﮑﻪ85اي از اﻟﯿﺎف
124/64 NCU-26
/8
ﯿﻠﻪاي ﺷﮑﻞ ﺳﻠﻮﻟﺰ ﻧﺎﻧﻮﺑﻠﻮر در ﺗﺼﻮﯾﺮ  TEMدﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد )ﺷﮑﻞ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣ
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽ
ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺷﮑﻠﯽ را
ﯿﻠﻪاي
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣ
NCUدﻫﻨﺪ.ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﭘﺎﯾﺪاري
دادهاﻧﺪ.
ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﭘﺎﯾﺪاري را
ي ﻧﺎﻧﻮﺳﻠﻮﻟﺰ  NCU-30 ،NCU-28و  NCU-32ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮنﻫﺎي
 75/0ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار
120/46 NCU-27
هستند که پراکندگی یکنواختی داشته و ساختار میلهای شکلی را تشکیل
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﯿﻠﻪاي ﺷﮑﻠﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﯿﻠﻪاي ﺷﮑﻞ ﺳﻠﻮﻟﺰ ﻧﺎﻧﻮﺑﻠﻮر در ﺗﺼﻮﯾﺮ  TEMدﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد )ﺷﮑﻞ
ﺷﺪه،
ﻫﻔﺘﻪﭼﻨﺪدو
ﺑﺎﻋﺚ مﯾﮏ
ﺗﻮاﻧﺪﮔﺬﺷﺖ
ﯽ ﺑﺎ
NCU-30
ﻧﻤﻮﻧﻪ
دﻟﯿﻞ ﮐﻪ
ﺑﻪ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ  NCU-32و NCU-28
ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد[ .[14ﻧﺎﻧﻮﺑ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﯿﺰ
سلولزدادهﻫﺎي
شکلﮐﻪ ﺑﺎ
ایﺷﻮد
واﺣﺪ
زﯾﺮ
ﺗﺠﻤﻊ
ذرات ﻣ
روي ﭘﺎﯾﺪار
ﻣﻨﻔﯽ61
اﺳﺖ81ﺑﻪ اﯾﻦ140
NCU-28
/2
ﮐﻢﺗﺮ /54
 TEMدیده
ﺳﺎﯾﺮتصویر
نانوبلور در
ﻓﺎز میله
ساختار
دهند.
ی
112/09 NCU-29
ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد[ .[14ﻧﺎﻧﻮﺑ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﯿﺰ
ﺳﺎﯾﺮ
دادهﻫﺎي
منفیﺑﺎ
ﺷﻮد ﮐﻪ
(شکلزﯾﺮ.)5واﺣﺪ
شودﭼﻨﺪ
ﺗﺠﻤﻊ
ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﻨﻔﯽ80روي ذرات
/4
باعثﺑﺎتجمع
ذرات م
روی
nmبار
وجود
ﮐﻪمی
ﻣﺸﺎﻫﺪه
در
ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه
ﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي  NCU-32و  NCU-28ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺎهﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻨﻮز ﭘﺎﯾﺪار
ﻣﺸﺎﻫﺪات ﮔﺰارش ﺷﺪه
توانداﻧﺪ ﮐﻪ
ﺗﺸﮑﯿﻞیداده
 100را
-400
ﺟﺪول 325و ﻃﻮل
-50nm
ﻃﻮراﺑﻌﺎد
ﻫﻤﺎن ﺑﺎ
اﻧﺪ .ﺷﮑﻞ
ﻣﯿﻠﻪاي
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي
 64/4 116ﭘﺎﯾﺪار
80/91 NCU-30
مطابقتﮐﻪداردﺑﺎ [.]14
سایررامنابع
nmداده
ﻃﻮلکه با
واحد وشود
nmزیر
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻣﯿﻠﻪاي ﺷﮑﻞ ﺑﺎ اﺑﻌﺎدچند
ﻣﺸﺎﻫﺪات ﮔﺰارش ﺷﺪه
نیز دادهاﻧﺪ
ﺗﺸﮑﯿﻞ
های100
-400
25-50
ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار
اﺑﻌﺎدو82
- ،NCU-28
ﻧﻤﻮﻧﻪ 78/28
NCU-31
ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ.
NCU-32
رﺟﻪ ﺑﺴﭙﺎرش ،ﺑﺎزده و اﻧﺪازه ذرات ﺳﻪ
/0NCU-30
ﺷﺮاﯾﻂ.[15
ﻟﺬا دارد ]
ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ
ﺗﻮﺟﻬﯽﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ
ﻗﺎﺑﻞﺻﺪﻫﺎ
ﺗﻔﺎوتﻃﻮل
 15و
- 40 nm
نانوبلورهای سلولز ساختارهای میلهای شکل با ابعاد  25تا  50 nmو
ﭘﺎﯾﺪار
اﺑﻌﺎد63
231
77/31 NCU-32
/0
 15و ﻃﻮل ﺻﺪﻫﺎ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد ].[15
- 40 nm
ﺳﻠﻮﻟﺰ ﻧﺎﻧﻮﺑﻠﻮر ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪﮐﺎرﺑﺮده ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ  NCU-28اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن اﻧﺮژي ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﺮاورده
طول  100تا  400 nmرا تشکیل دادهاند که با مشاهدات گزارش شده در
 70/8ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار
70/51 NCU-33
ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار
64
1
84/400
74 WNCU-34
ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺮاي ﺷﮑﺴﺘﻦ ﭘﯿ /ﻮﻧﺪ ﻫﯿﺪروژﻧﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﯿﺎف ﻣﯿﮑﺮوﻓﯿﺒﺮﯾ
ي ﻣﻨﺎﺳﺐ دﺳﺖﯾﺎﻓﺖ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻧﺮژي
 40 nmو طول صدها نانومتر مطابقت دارد [.]15
ﺳﻠﻮﻟﺰ 15تا
مقاالتﻞبا ابعاد

 65/6ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار
71/33 NCU-35
ﺚ ﺟﺪا ﺷﺪن آنﻫﺎ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎزده ﻓﺮاورده ﻧﺎﻧﻮﺳﻠﻮﻟﺰ  NCU-28در ﺣﺪود  %61/2اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺎزده
 76/0ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار
83/26 NCU-36
ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار
93XRDﻓﺮاورده -ﻧﺎﻧﻮﺳﻠﻮﻟﺰ68/2
NCU-37
/68
ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه در ﺷﮑﻞ  6ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه
NCU-28
اﻟﮕﻮ
رش ﺷﺪه در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ ] . [12
 63/0ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار
87/62 NCU-38
ﺒﻖ اﻟﮕﻮي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﻠﻮﻟﺰ  .[10a] (JCPDS. No. 03-0226) Iﺳﻪ ﭘﯿﮏ در زواﯾﺎي  19 ،17و  26درﺟﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه
 73/2ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار
93/82 NCU-39
NCU-40
/2
ﻧﺎﭘﺎﯾﺪارﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻠﻮري
 .[10b85اﯾﻦ
دارﻧﺪ ]
ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ
(123
002/99
 (101و )
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﺻﻔﺤﺎت ﺑﻠﻮري )) ،(101
 83/4ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار
88/92 NCU-41
ﻃﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي آﺑﮑﺎﻓﺖ اﺳﯿﺪي و اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﻮاج ﻓﺮاﺻﻮت ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ .(6

ول  3ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻮﻟﻔﻮرﯾﮏ اﺳﯿﺪ  4Mو ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ زﻣﺎن آﺑﮑﺎﻓﺖ 1h

ﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاري را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ،ﺑﺎ وﺟﻮدي ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ  NCU-31از ﺳﻮﻟﻔﻮرﯾﮏ اﺳﯿﺪ
NCU
ﻧﺎﻧﻮﺳﻠﻮﻟﺰ-28
نمونه ﺑﻬﯿﻨﻪ
FE-SEMﻧﻤﻮﻧﻪ
تصویرSEM FE
شکل4 .7ﺗﺼﻮﯾﺮ -
ﺷﮑﻞ
NCU-28
بهینه نانوسلولز

ﺷﺪ و  4ﺑﺎر در ﻣﻌﺮض اﻣﻮاج ﻓﺮاﺻﻮت ﺑﺎ ﻗﺪرت  1000Wﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،وﻟﯽ ﺗﻌﻠﯿﻘﻪ ﭘﺎﯾﺪاري ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻣﺪ .ﺳﻮﻟﻔﻮرﯾﮏ

ﺷﮑﻞ  .7ﺗﺼﻮﯾﺮ SEM FE-ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻧﺎﻧﻮﺳﻠﻮﻟﺰNCU-28

ﺪرت ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺑﺮاي آﺑﮑﺎﻓﺖ اﻟﯿﺎف ﺳﻠﻮﻟﺰ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ و اﻓﺰاﯾﺶ زﻣﺎن آﺑﮑﺎﻓﺖ ﺑﻪ  5hو اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻗﺪرت اﻣﻮاج

د دﻓﻌﺎت آن ،ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ  ،NCU-34ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ رﻓﻊ ﻧﻘﺺ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﻟﺬا اﯾﻦ دو ﻋﺎﻣﻞ ،ﻏﻠﻈﺖ اﺳﯿﺪ و

ر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﺎﻧﻮﺳﻠﻮﻟﺰ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﻋﺎﻣﻞ ﻗﺪرت اﻣﻮاج ﻓﺮاﺻﻮت و ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت آن ،دارﻧﺪ .از ﻃﺮف

ﺎﻣﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻮﻟﻔﻮرﯾﮏ اﺳﯿﺪ  6/5Mو زﻣﺎن آﺑﮑﺎﻓﺖ  5hﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ وﻟﯽ ﻗﺪرت اﻣﻮاج ﻓﺮاﺻﻮت آنﻫﺎ

د دﻓﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض اﻣﻮاج ﻓﺮاﺻﻮت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﯾﮏﺑﺎر ﺑﻮده ،ﻧﯿﺰ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﺑﻮده اﺳﺖ .از اﯾﻦرو ،ﭘﺲ از دو ﻋﺎﻣﻞ

شکل 3

10

الگوی پراش پرتو ایکس نانوسلولز  NCU-28و الگوی استاندارد سلولز I

ﺷﮑﻞ  -6اﻟﮕﻮي ﭘﺮاش ﭘﺮﺗﻮ اﯾﮑﺲ ﻧﺎﻧﻮﺳﻠﻮﻟﺰ  NCU-28و اﻟﮕﻮي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﻠﻮﻟﺰ I
نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC

11

45

شکل 5

تصویر  TEMنمونه بهینه نانوسلولز NCU-28

12
12

سال یازدهم ،شماره  ،1بهار 96

تهیه هیدروژل و آئروژل بلور نانوسلولز از پالپ پنبه و بررسی ...

حفرات ریزش کرده و فراورده زیروژل نانوسلولز بهدست آمده
در ادامه این پژوهش ،از هیدروژل نانوسلولز ،NCU-28 ،که
است .تنها حاللی که منجر به تهیه آئروژل شده است ترشری بوتیل
در شرایط بهینه بهدست آمده ،آئروژل نانوسلولز تهیه شد .شرایط
الکل است که مقدار سطح ویژه آن 92 m2/g ،بوده و قابلمقایسه
انجام واکنشهای بهینهسازی تهیه آئروژل نانوسلولز و نتیجههای
با مقدار گزارش شده در منابع علمی  70 m2/gاست [ .]16ترشری
بهدست آمده از اندازهگیری سطح ویژه فراوردههای خشکشده
روشﺗﺼﻮﯾﺮ
ﺷﮑﻞ .8
درNCU
است-28.
ﻧﺎﻧﻮﺳﻠﻮﻟﺰ
ﻧﻤﻮﻧﻪ4ﺑﻬﯿﻨﻪ
بوتیل الکل به دلیل ماهیت خود دارای کشش سطحی پایینی است
آزمایش
درج شده
TEMجدول
 BETدر
نانوسلولز به
خشک شدن نقش بسیار مهمی را ایفا
که این
نانوسلولز
هیدروژل
تعویض با
 NCE-1بدون انجام
فرایند ﺷﺮاﯾﻂ
درﻪ ﺷﺪ.
مسألهﺗﻬﯿ
ﻧﺎﻧﻮﺳﻠﻮﻟﺰ
آﻣﺪه ،آﺋﺮوژل
دﺳﺖ
حالل،ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﻪ
ﺷﺮاﯾﻂ
مرحله ،ﮐﻪ در
ﮋوﻫﺶ ،از ﻫﯿﺪروژل ﻧﺎﻧﻮﺳﻠﻮﻟﺰNCU-28 ،
میکند .با کاهش کشش سطحی ،میزان تخریب دیواره حفرات
 %1در خشککن انجمادی ( 0/001 mbarو  )-53 °Cبه مدت 16
ﺷﺪه
خروجﻫﺎي
زمانﻓﺮاورده
متانول ﺳﻄﺢدروﯾﮋه
اﻧﺪازهﮔﯿﺮي
هایآﻣﺪه از
دﺳﺖ
ﻫﺎياز ﺑﻪ
تأثیرﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻧﺎﻧﻮﺳﻠﻮﻟﺰ و
یافته و منجر به تشکیل آئروژل با
ﺸﮏش
حاللﺧ کاه
متفاوت شامل
الکل
استفاده
آﺋﺮوژلخشک شد.
ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي ﺗﻬﯿﻪ ساعت
نتیجههای تجزیه نشان میدهد که
ﻫﯿﺪروژلیشود.
ویژه باالتر م
)NCE-4
الکل (
بوتیل
آزﻣﺎﯾﺶترشری
 )NCE-3و
ﺷﺪهاتانول (
،)NCE-2
ﻧﺎﻧﻮﺳﻠﻮﻟﺰ
سطحﺣﻼل،
ﻣﺮﺣﻠﻪبرﺗﻌﻮﯾﺾ ﺑﺎ
اﻧﺠﺎم
ﺑﺪون
NCE-1
اﺳﺖ .در
 BETدر ﺟﺪول ( 5درج
با کاهش نسبت ترشیو بوتیل الکل به هیدروژل نانوسلولز از 1:2
سطح ویژه فراورده ،بررسی شد .برای نمونه  ،NCE-5هیدروژل و
اﻧﺠﻤﺎدي ) 0/001mbarو  (-53oCﺑﻪ ﻣﺪت  16ﺳﺎﻋﺖ ﺧﺸﮏ ﺷﺪ .ﺗﺄﺛﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮑﻞﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺷﺎﻣﻞ
در  NCE-4به  1:1در  ،NCE-5سطح ویژه آئروژل از  92به
ترشری بوتیل الکل به نسبت  1:1با یکدیگر مخلوط و بقیه مراحل
،NCE-5در حقیقت با کاهش نسبت حالل
یافته است.
کاهش
m2/g
NCE-6
)(NCE-4برایﺑﺮ نمونه
اﻟﮑﻞانجام شد.
ﺑﻮﺗﯿﻞقبل
شهای
ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺷﺪ53.ﺑﺮاي
ابتدا ،ﺑﺮرﺳﯽ
ﻓﺮاورده
ﺳﻄﺢ وﯾﮋه
آزمایي
مشابه ﺗﺮﺷﺮ
 ،اﺗﺎﻧﻮل )) NCE-3و
ترشری بوتیل الکل ،تعویض آب با ترشری بوتیل الکل بهخوبی
تعویض حالل با اتانول و سپس تعویض حالل با ترشری بوتیل
ﺑﻮﺗﯿﻞ اﻟﮑﻞ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ  1:1ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺨﻠﻮط و ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎي ﻗﺒﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ NCE-
انجام نشده و همچنین افزایش تراکم جامد در الکوژل منجر به
الکل به روشی که در آزمایشهای قبل توضیح داده شد ،انجام و
نتیجهاﻧﺠﺎم
دادهدرﺷﺪ،
ﻗﺒﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﮐﻪ در
روﺷﯽ
خشکاﻟﮑﻞ
انجمادیﺑﻮﺗﯿﻞ
کنﺑﺎ ﺗﺮﺷﺮي
ﺣﻼل
ل ﺑﺎ اﺗﺎﻧﻮل و ﺳﭙﺲ
کاهش سطح ویژه فراورده آئروژل
تخلخل و
آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎيکاهش
NCE-7
نمونه
شد.ﺑﻪبرای
ﺗﻌﻮﯾﺾخشک
سپس در

شده است .در آزمایش دیگری تعویض حالل آب با حاللهای
بهمنظور تهیه آئروژل ،از هیدروژل نانوسلولز  %0/5و حالل ترشری
ﺗﻬﯿﻪ آﺋﺮوژل ،از ﻫﯿﺪروژل ﻧﺎﻧﻮﺳﻠﻮﻟﺰ  %0/5و ﺣﻼل ﺗﺮﺷﺮي
ﮐﻦ اﻧﺠﻤﺎدي ﺧﺸﮏ ﺷﺪ .ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ  NCE-7ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر
اتانول و ترشری بوتیل الکل در دو مرحله انجام شد .در مرحله اول
بوتیل الکل به نسبت  1:2استفاده شد.
ﺖ  1:2اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.
تعویض حالل آب با اتانول و در مرحله دوم تعویض حالل اتانول
بوتیل الکل انجام شد .سطح ویژه فراورده ،NCE-6
ترشری
برای ﺗﻬﯿﻪ با
جدول  4شرایط انجام واکنشهای بهینهسازی با حالل
ﻧﺎﻧﻮﺳﻠﻮﻟﺰ
آﺋﺮوژل
متفاوتﺑﺮاي
هایﺘﻔﺎوت
ﻫﺎي ﻣ
ﺟﺪول  -4ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺠﺎم واﮐﻨﺶﻫﺎي ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي ﺑﺎ ﺣﻼل
تهیه آئروژل نانوسلولز
معادل  ،78 m2/gدر مقایسه با نمونه  NCE-4و با در نظر گرفتن
ﻏﻠﻈﺖ
 %10خطای اندازهگیری ،تفاوت معناداری نداشته است .البته با
ﺳﻄﺢ
ﻫﯿﺪروژل
ﺣﻼل ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
ﻧﻤﻮﻧﻪ
وﯾﮋه
توجه به تجزیه سطح فراورده ( NCE-3تعویض حالل با اتانول) و
ﻧﺎﻧﻮﺳﻠﻮﻟﺰ
2
()m /g
)(%
( NCE-1بدون تعویض حالل) ،نتیجه بهدست آمده دور از انتظار
<0/5
1
NCE-1
نیست .کاهش غلظت هیدروژل نانوسلولز از  %1به  ،%0/5منجر به
<0/5
1
ﻣﺘﺎﻧﻮل
NCE-2
کاهش سطح ویژه فراورده آئروژل  NCE-7به حدود 40 m2/g
<0/5
1
اﺗﺎﻧﻮل
NCE-3
شد .با کاهش غلظت هیدروژل میزان جامد در تعلیقه کاهشیافته
92±10
1
ﺗﺮﺷﺮي ﺑﻮﺗﯿﻞ اﻟﮑﻞ )(1:2
NCE-4
و در نتیجه در زمان خشک شدن فراورده ،مقدار مناسب جامد برای
53±10
1
ﺗﺮﺷﺮي ﺑﻮﺗﯿﻞ اﻟﮑﻞ )(1:1
NCE-5
اﺗﺎﻧﻮل و ﺗﺮﺷﺮي ﺑﻮﺗﯿﻞ اﻟﮑﻞ در
تشکیل ساختار آئروژل وجود ندارد.
78±10
1
NCE-6
دو ﻣﺮﺣﻠﻪ
برای بررسی کاربرد آئروژل نانوسلولز بلور بهعنوان نانوعایق
40±10
0/5
ﺗﺮﺷﺮي ﺑﻮﺗﯿﻞ اﻟﮑﻞ
NCE-7
حرارتی ،رسانایی حرارتی نمونه در دمای  25 °Cاندازهگیری شد
و نتیجه آن در مقایسه با آئروژل سیلیکا در جدول  5آورده شده
نتیجهها نشان میدهند با خروج حاللهای آب ،متانول و اتانول
ﯽ ﺣﻼلﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر دﯾﻮاره
ﺸﺶ ﺳﻄﺤ
مذکورﯿﺮ ﮐ
ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛ
ﻧﺎﻧﻮﺳﻠﻮﻟﺰ
کششاﺗﺎﻧﻮل از
ﻣﺘﺎﻧﻮل و
ﺧﺮوج ﺣﻼلﻫﺎ
است.
دیواره
های
سطحی حالل
آب ،تأثیر
نانوسلولزيتحت
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﺎ از

ه و ﻓﺮاورده زﯾﺮوژل  1ﻧﺎﻧﻮﺳﻠﻮﻟﺰ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ﺣﻼﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ آﺋﺮوژل ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺮﺷﺮي ﺑﻮﺗﯿﻞ
نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC

ار ﺳﻄﺢ وﯾﮋه آن 92m2/g ،ﺑﻮده و ﻗﺎﺑﻞﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﮔﺰارش ﺷﺪه در ﻣﻨﺎﺑﻊ46ﻋﻠﻤﯽ ) (70 m /gاﺳﺖ ]. [16
2

ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺧﻮد داراي ﮐﺸﺶ ﺳﻄﺤﯽ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ
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ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﻓﺮاورده ،ﻣﻘﺪار ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﺎﻣﺪ ﺑﺮاي ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر آﺋﺮوژل وﺟﻮد ﻧﺪارد.

ﯽ ﮐﺎرﺑﺮد آﺋﺮوژل ﻧﺎﻧﻮﺳﻠﻮﻟﺰ ﺑﻠﻮر ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﺎﻧﻮﻋﺎﯾﻖ ﺣﺮارﺗﯽ ،رﺳﺎﻧﺎﯾﯽ ﺣﺮارﺗﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ در دﻣﺎي  25 °Cاﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﺷﺪ و
رهبر شمسکار و همکاران

ﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ آﺋﺮوژل ﺳﯿﻠﯿﮑﺎ در ﺟﺪول  5آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.

آﺋﺮوژل ﺳﯿﻠﯿﮑﺎ
ﺟﺪول  - 6رﺳﺎﻧﺎﯾﯽ ﺣﺮارﺗﯽ آﺋﺮوژل ﻧﺎﻧﻮ ﺳﻠﻮﻟﺰ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
جدول  5رسانایی حرارتی آئروژل نانو سلولز در مقایسه با آئروژل سیلیکا
عملکرد سولفوریک اسید در واکنش آبکافت الیاف سلولزی بهتر
آﺋﺮوژل
آﺋﺮوژل
بوده است که به نقش کاتالیستی آن و همچنین ایجاد نیروی دافعه
ﻧﺎم ﻣﺎده
ﺳﯿﻠﯿﮑﺎ
ﻧﺎﻧﻮﺳﻠﻮﻟﺰ
الکترواستاتیک بین ذرات نانوسلولز بر میشود .عاملهای مؤثر بر
رﺳﺎﻧﺎﯾﯽ ﺣﺮارﺗﯽ )23 ± 1 25 ± 1 (mW/m K
فرایند تهیه نانوسلولز از پالپ پنبه شامل غلظت اسید ،زمان واکنش
امواجﯿﻦفراصوت و تعداد دفعات انجام آن
آبکافت
قدرتﻫﻤﭽﻨ
اسیدی،ﯿﮑﺎ و
آﺋﺮوژل ﺳﯿﻠ
ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﺪول ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد رﺳﺎﻧﺎﯾﯽ ﺣﺮارﺗﯽ آﺋﺮوژل ﻧﺎﻧﻮﺳﻠﻮﻟﺰ ﺑﻠﻮر ﻗﺎﺑﻞﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
همانگونه که در این جدول مشاهده میشود رسانایی حرارتی
است .در شرایط بهینه با آبکافت اسیدی پالپ پنبه با سولفوریک
رش ﺷﺪه در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﯽ ) (30 ± 1 mW/m Kاﺳﺖ ] .[17ﻫﺪاﯾﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﺋﺮوژلﻫﺎ از ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ آنﻫﺎ
آئروژل نانوسلولز بلور قابلمقایسه با آئروژل سیلیکا و همچنین
اسید  6/5 Mو در مدتزمان  5 hو با استفاده از امواج فراصوت
mW/mي ± 1
منابع علمی (
شدهﻪ در
گزارش
ﯿﺮد ﮐﻪ از ﻫﻮا ﭘﺮ ﺷﺪهنتیجه
سلولز بیشکل موجود در الیاف پالپ
یتوان
 400م
انرژی
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ،
ﺷﻮد.
ﺗﺠﺰﯾWﻪ ﻣﯽ
)30از  oCبا180
ﺑﯿﺶﺗﺮ
ﻧﺎﻧﻮﺳﻠﻮﻟﺰKدر دﻣﺎﻫﺎ
آﺋﺮوژل
ﺟﺎﯾﯽ ﮐ
هایاز آن
اﺳﺖ.
است [ .]17رسانایی پایین آئروژلها از بافت متخلخل آنها
پنبه را آبکافت نموده و پیوند هیدروژنی بین میکروفیبریلهای
ﺘﺮ دﻣﺎي ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯽﺗﻮان از اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﺎﯾﻖ ﺣﺮارﺗﯽ ﺑﺎ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .آﺋﺮوژل ﻧﺎﻧﻮﺳﻠﻮﻟﺰ ﺑﺮﺧﻼف
سرچشمه میگیرد که از هوا پر شده است .از آنجایی که آئروژل
سلولزی را شکسته و از هم جدا کرد و به فراورده نانوسلولز با بازده
استفاده ازﺑﺮاي
یافت.ﺧﺎﺻﯿﺖ
ت اﯾﻦ
دس و
%61ﺑﻮده
ﺑﺮﺧﻮردار
ﯽ
شود .ﻣﻨﺎﺳﺒ
ﭘﺬﯾﺮي
دماهایﺎر بیﺷﮑ
ﻦ و ﺑﺴﯿ
ﮐﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ آن ﭘﺎ
بنابراین،
اﻧﻌﻄﺎفمی
اﺳﺖ180،از تجزیه
ﻨﻨﺪه °C
شتر از
نانوسلولزﯾﯿدر
امواج فراصوت هزینه تولید نانوسلولز
/2

در دماهای کمتر دمای مذکور میتوان از این ماده بهعنوان عایق
ﻧﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺰﯾﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
حرارتی با کارایی بسیار باال استفاده کرد .آئروژل نانوسلولز برخالف
آئروژل سیلیکا ،که مقاومت مکانیکی آن پایین و بسیار شکننده
است ،از انعطافپذیری مناسبی برخوردار بوده و این خاصیت برای
این ماده میتواند بهعنوان یک مزیت در نظر گرفته شود.

را به میزان قابلتوجهی کاهش میدهد .تصاویر  SEMساختار
شبکهای بلور نانو سلولز و  TEMساختار میلهای با ابعاد زیر nm
 100را تأیید میکنند .آئروژل نانوسلولز با استفاده از فن تعویض
حالل و به دنبال آن انجماد در نیتروژن مایع و خشککردن
انجمادی تهیه شد .حالل مناسب برای تهیه آئروژل ،ترشری
بوتیل الکل بوده که منجر به تشکیل آئروژل نانوسلولز با سطح
ویژه  92 m2/gشد .رسانایی حرارتی پایین این ماده نشان میدهد
که میتوان از این ماده بهعنوان نانوعایق حرارتی در دماهای کمتر
از  180 °Cاستفاده کرد.

14

نتیجهگیری
در این پژوهش هیدروژل و آئروژل نانوسلولز تهیه شده و
عاملهای مؤثر مورد ارزیابی قرار گرفت .نتیجهها نشان میدهد
که نوع اسید بر پایداری تعلیقه ،درجه بسپارش و بازده واکنش
تأثیرگذار است .استفاده از سولفوریک اسید برای آبکافت اسیدی

سپاسگزاری
نویسندگان مقاله از پژوهشگاه صنعت نفت و ستاد فناوری نانو
صمیمانه تشکر میکنند.

منجر به ایجاد سلولز نانوبلورهای با اندازه کوچکتر ،درجه
بسپارش و جرم مولکولی بیشتر میشود .با وجود بازده پایینتر،
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Abstract: In this study nanocellulose hydrogel was prepared by chemical (acid hydrolysis)
and mechanical treatment (ultrasonic waves) of cotton pulp. Different parameters incluging type
and concentration of acid, hydrolysis time, and power of ultrasonic treatment were investigated.
Nanocellulose aerogel was prepared using solvent exchange method followed freeze drying
process. The effects of parameters including hydrogel concentration, solvent type, and solvent to
hydrogel ratio were studied. Spectral properties of nanocellulose were characterized using FT-IR,
XRD, SEM and TEM. Their zeta potential and degree of polymerization were analyzed. The
results showed that the process yield at optimum condition was 62.1%. In FE- SEM micrograph,
network structure of nanocellulose fibers can be observed. In TEM micrograph, there is rodshaped nanocrystalline cellulose with a diameter of 25-50 nm and a length of 100-400 nm. Its
degree of polymerization was 81.54 and it had good thermal stability. Specific surface area of
nanocellulose aerogel prepared in optimum condition was 92.0 m2/g. The low thermal conductivity
of nanocellulose aerogel, 25 mW/m K, showed that it could be used as high efficient thermal
nanoinsulator.
Keywords: Nanocrystallin cellulose, Aerogel, Ultrasonic waves, Cotton pulp, thermal nanoinsulation
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