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تأثیر همیسلولز در کارایی فیبریله شدن آنزیمی و مکانیکی
الیاف سودای باگاس
 سید رحمان جعفری پطرودی؛ استادیار گروه فناوری تولید سلولز و کاغذ ،دانشکدۀ مهندسی انرژی و فناوریهای نوین ،پرردی
علمی و تحقیقاتی دانشگاه شهید بهشتی ،سوادکوه ،مازندران ،ایران

چکیده
پلیساکاریدموجوددرموادلیگنوسلولزیشاملالیافگیاهانچوبیوغیرچوبیهستند.
بهلحاظفراوانیدومین 
همیسلولزها 

شدهوخمیرحلشوندۀسودایباگاسباا


ازدونوعخمیرشاملخمیررنگبری
دراینتحقیق،برایتولیدنانوالیافسلولزی،
ازفرایندهمگنسازبافشاربرشیزیاداساتفادهشاد.همچناینپای تیماارننزیمای

مقادیرمتفاوتهمیسلولزبابهرهگیری
کارگرفتهشد.بهمنظور

اندوگلوکانازبرایجلوگیریازکلوخهشدنالیافونیزکاه مصرفانرژیدربخ همگنساز 
به
اندازهگیریمقدارفیبریلهشدنالیافشاملضخامتنانوالیافسلولزیوناهمواریسطح،ازدستگاهپروفیالسان لیازریو
میکروسکوپالکترونیروبشیاستفادهشد.نتای نشاندادکهنانوالیافسودایباگاسدارایضخامتکمتاراز40ناانومتر
مستقیمیبینمقدارهمیسلولزوفیبریلهشدنالیاافدیاوارۀسالولیخمیارباگااسوجاوددارد.همچناین

بودهاندورابطۀ
حلشوندهبودهاست.
ونانوالیافسلولزینازکتریازخمیر 

یسلولزبیشتر،دارایناهمواریسطحکمتر
نانوکاغذحاویهم 
سلولزبهعنوانتساهیلکننادۀ

ناهمواریسطح،ویژگیبسیارمهمیبرایبررسیمیزانفیبریلهشدناست؛درنتیجهتأثیر 
همی
فیبریلهشدنالیافدراینتحقیقثابتشد.

ساز،همیسلولز .


شونده،میکروسکوپالکترونیروبشی،همگن
کلیدی:باگاس،پروفیلسن لیزری،خمیرحل

واژگان

 تلفن09111289554 :

Email: sr_jafari@sbu.ac.ir
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مقدمه

خارجیسطحالیافداردوهرچهمقادارهمایسالولزها

ساختارشیمیاییالیافدیوارۀسلولیترکیبیازسهپلیمار

اعماززایالن،مانانوگالکتانبیشترباشد،فیبریلهشادن

مهمسلولز،همیسلولزهاولیگنیناست.وجودیانباود،

خارجیسطحالیافدرحینپالی ننهابیشاترخواهاد

وتغییردرمقداروساختارهریکازاینپلیمرهاا،تاأثیر

بود.ایواموتووهمکاران،درمطالعهایباهبررسایتاأثیر

بسیارمهمیدربررسیچگونگینانوفیبریلهشدنالیااف

همیسلولزهادرفیبریلهشدنخمیرکاغذهایمتفااوتاز
1

سلولزیدارد.ازگذشتهتاکنونبسایاریازمحققاانبار

چاوبنولالسایتکا ص)Picea sitchensis Carr.ونیاز

لهشدهراازلحااظ
اینعقیدهاندکهبهترینسلولزنانوفیبری 


گیهایشبکۀنانوالیافپرداختند.درایان
تأثیرننبرویژ 

صدددرداد

متفاااوتهااای

تحقیااقازخمیرکاغااذبااادرداادهای

نلفاسلولز)تهیهکرد[.]2،1مطالعاتبسیارکمیدرزمیناۀ

همیسلولزهااستفادهشدونتاای نشااندادکاهسالولز

تأثیرهمیسلولزهادرابعاادناانووتاأثیرایانپلیماردر

موجوددرخمیرهایبادرددهمیسلولزهایبیشتر،باه

فیبریلهشدنسلولزدراینابعادوجودداردوبرپایۀایان

میزانبیشتریفیبریلهمیشودونانوالیافباهپهناای-20

مطالعات،همیسلولزهایخمیرکاغذتاأثیربسایارمهمای

یدهااد.خمیرهااایبااادردااد
10نااانومترتشااکیلماا 

درفیبریلهشدنالیافسالولزیدارنادوچندساازههاای

همیسلولزهایکمتر،نسبتبهخمیرهاایدارایدرداد

بهتریاناد.زیارا
ساختهشدهدارایمقاومتهایمکانیکی 

یشاوندو
همیسالولزهایبیشاترباهساختیفیبریلاهما 

فرضبرایناستکاههمایسالولزهاچسابندگیباین

همچنینفیبریالسیونننهاایکنواخاتنیسات.همچناین

یهااتاا
یدهند[.]3براساسبررسا 
نانوالیافراافزای م 

ختهشاادهازساالولزنانوفیبریلااهشاادۀ
چندسااازههااایسااا 

کنونبهجزمواردمحدود،تحقیقگستردهایدرباارۀایان

خمیرهایدارایهمایسالولزهایبیشاتر،دارایانبساا 

موضااوعانجااا نگرفتااهاساات.دلیاالایاانموضااوعرا

حرارتیکمترومقاومتمکانیکیبیشتربودناد.ازایانرو

یتااوانبااهایااندااورتتشااریحکاارد.1:ساااختار
ما 

بااادرنظاارگاارفتناینکااهتاااکنااونمطالعااۀگسااتردهای

همااایسااالولزهادرخمیرکاغاااذهایچاااوبیاعاااماز

درخصوصتاأثیرهمایسالولزهایخمیرکاغاذگیاهاان

ساوزنیباار ،پهاانباار ونیاازخمیرکاغااذگونااههااای

غیرچوبیدرمقدارفیبریلهشدنالیافدرابعادنانوانجاا 

غیرچااوبیباااهاامکااامالًمتفاااوتاساات؛.2مطالعااۀ

نگرفتاهاساات.مهمتارینهاادفماوردبررساایدرایاان

همیسلولزهادرابعادنانونیازمناداساتفادهازتجهیازات

تحقیق،بررسینقا همایسالولزباهعناوانیکایاز

میکروسکوپیپیشرفتهاینظیارمیکروساکوپالکترونای

مهمتاارینترکیباااتشاایمیاییساااختارالیااافمااواد

روبشیاستکهدسترسیباهننباهراحتایامکاانپاذیر

لیگنوسلولزیدرعملکردفیبربلهشدنالیاافمایباشاد.

دریافتااهاناادکااه

نیساات.ازماادتهااالباالمحققااان

همچناایندرایاانمجااا ،ویژگاایهااایمختلفااینظیاار

بهعنوانبخا بسایارمهام
همیسلولزهادرابعادمیکرو 

ضخامتنانوالیاافونااهمواریساطحنانوکاغاذبارای

بااهدلیاالدارابااودنلاادرت
درساااختارخمیرکاغااذ ،

نشاندادنکاراییفیبریلهشدنالیافمعرفیخواهدشد .

یتوانازسلولزکامالًخاال
مورفولوژیم 

نبدوستیبسیارزیاد،تأثیربسیارمهمیدرفیبریلهشادن

1. Sitka Spruce

617

تأثیر همیسلولز در کارایی فیبریله شدن آنزیمی و مکانیکی الیاف سودای باگاس

مواد و روشها

بااستفادهازاساتانداردشامارۀ)SCAN-C 62:00(2000

رنگبریشدۀساودایباگااسماوردنیااز

خمیرکاغذ 
نیمه

انجا شد.موادلز برایپی تیمارننزیمیصباافرننازیم

بارایایاانتحقیااق،ازکارخاناۀکاغااذپااارسدراسااتان

اندوگلوکاناز)شاملمحلو 2/5لیتریازفسفاتپتاسایم

خوزستانتهیاهشاد.خمیرکاغاذتهیاهشادهدارایعادد

میلااایماااولروفسااافاتسااادیم

ص11)KH2PO4

کاپایحدود8ومقدارلیگنین1/32درددباود.ساس 

یمولردرPHبین6/8تا]6[7/2از
ص9)NaH2PO4میل 

خمیااررنگبااریشاادۀDEDسااودایباگاااسپاا از


شرکتسیگمانلادری تهیاهشاد.همچناینبارایایان

مرحلااهایازخمیاار

رنگبااری1ECFوباااتااوالی 
سااه

تحقیقازننزیماندوگلوکانازکهدروالا ناوعیسالولز

یشدهتهیهشد.عددکاپایاینخمیار،حادود
نیمهرنگبر 


استاستفادهشد[.]6ایانننازیمازشارکتناوونزایمز

2ومقدارلیگناینننحادود0/35دردادتعیاینشاد.

دانمارکبانا تجاریسلوکالستتهیهشد .

ضمناازهیدروکسایدسادیموهیدروکسایدپتاسایمباا

نانوفیبریلااهشاادهوبررساای

باارایتهیااۀساالولز

غلظتهایمختلفاز4-8درددبرمبناایوزنخشاک

یهایننشاملضاخامتنانوالیاافسالولزیو
ویژگ 

خمیاروزمااانهااایمتفاااوتاز30تااا90دلیقااهباارای

ناهمواریسطحنانوکاغذازرو جعفریپطرودیو

استخراجللیاییهمیسلولزهاوتهیۀخمیرحلشوندهیاا

همکاراناستفادهشد[ .]6

نلفاسلولزکامالًخال


استفادهشد.موادشیمیاییلز از

شرکتمرکنلمانتهیهشد .
باارایاناادازهگیااریترکیباااتشاایمیاییوگرانااروی
خمیرکاغذسودایباگاسوخمیرکاغذحلشوندۀباگاس

نتایج و بحث
ترکیبات شییییای مییرکاذیس دیودا و حی شیوند
باگاس

باهترتیا ازرو  NREL/TP-51042618واساتاندارد

یهایشیمیاییخمیرکاغذسوداوخمیرحلشوندۀ
ویژگ 

بهشمارۀص5351-2010)Eاساتفادهشاد[.]4درجاۀ
ایزو 

بهعنوانموادادالیبارایتولیادسالولز
سودایباگاس 

بساسار ووزنمولکااولینیازبراساااسرو مااارک-

نانوفیبریلهشدهدرجادو 1نوردهشادهاسات.درایان


هویناااک-سااااکوراداوفرماااو ]DPv0.905=0.75[η

بخ ،بررسیتاأثیرهمایسالولزهادرتولیادوکیفیات

اناادازهگیااریمیاازاننگهاادارینب

محاساابهشااد[.]5

تهیهشدهازخمیرکاغذحالشاونده
نانوفیبریلهشدۀ 

سلولز

خمیرکاغذسودایباگاسوخمیرکاغذحلشوندۀباگاس

مدنظربودکهبهشرحجدو 1ارزیابیشد .


جدول  .1ویژگیهای شیمیایی خمیرحلشوندۀ سودای باگاس در مقایسه با خمیرکاغذ سودای باگاس
ویژگیها
سلولز
زایلوز
آرابینوز
گاالکتوز
خاکستر

مقدار (درصد)
حلشونده

سودای باگاس

95/25
4/14
0/16
0
کمتر از 0/5

73/3
25/3
0/8
0/1
کمتر از 0/5
)1. Elemental chlorine Free (ECF
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یشود،مقدارسلولز
همانطورکهدرجدو دیدهم 


حلشوندۀباگاس،بیشترازخمیرکاغاذساودایباگااس

خمیرحلشونده بسایاربیشاترازخمیرکاغاذساودای

یکیازمهمتریندلیالکااه ایان

یرسد
بود.بهنظرم 


باگاااسوباارعک مقاادارهماایساالولزننکمتااراز

یهااادرخمیرکاغااذسااودایباگاااسوجااود
ویژگاا 

یتاوان
خمیرکاغذسودایباگااساسات؛بناابراین ما 

همااایسلولزهاساااتکاااهدرمجماااوعگراناااروی


گفتاستخراجللیاییباهیدروکسیدسدیمبرایحال

اندازهگیریشدهراکاه داد .


همیسلولزهابسیارمؤثربود .
کردنوخارجکردن 

میزان نگهداری آب

ابعاد الیاف

میاازاننگهاادارینبخمیاارحاالشااوندۀباگاااسو

شناختکاافیطاو وضاخامتالیاافبارایتولیاد

خمیرکاغذسودایباگاسدرجدو 4نشاندادهشده

نانوفیبریلهشدهاهمیاتبسازاییدارد؛براسااس

سلولز

است.میزاننگهادارینبعباارتاساتازتواناایی

یهایانجا گرفته،طاو وضاخامتالیااف
اندازهگیر 

الیافخمیرکاغذباگاسبراینگهداشاتننبکاهباه

خمیرحلشاوندۀباگااسکمایبیشاترازخمیرکاغاذ

میزانگروههایهیدروکسایلنزادموجاوددردیاوارۀ


سودایباگاسبود،ولیاینحادازطاو الیاافنیاز

الیافبستگیمساتقیمدارد.براسااساطالعااتایان

محدودیتیبرایعبورازهمگنسازدرحینتولیاداز

جدو ،میزاننگهدارینبخمیرحلشوندۀباگااس،

نانوفیبریلهشدهایجادنکرد .

سلولز

10درددکمترازخمیرکاغذسودایباگاسباودکاه
دلیلادلینن،تیمارللیاییسودایباگاساسات.در

گرانروی ،درجۀ بسپارش و وزن مولکول

طیاینفرایند،تغییراتساختارهولوسالوزدرالیااف

مقاادارگرانااروی،درجااۀبسااسار ووزنمولکااولی

خمیرحلشوندهاتفاقافتادکهموج کااه مقادار

خمیرکاغذحلشاوندۀباگااسدرجادو 3نشاانداده

هماایساالولزهایخمیاارنیاازشااد.پیشااترایواموتااوو

ینیاد،مقادار
شدهاست.همانطورکهازجادو بارما 


همکاراننیزچنیننتایجیراگزار کردهبودند[ .]3

گرانااروی،درجااۀبسااسار ووزنمولکااولیخمیاار

جدول  .2نتایج ویژگیهای الیاف خمیر حلشوندۀ باگاس مورد استفاده برای تولید نانوالیاف سلولزی
ویژگیهای الیاف

میانگین طول (میلیمتر)

میانگین ضخامت (میکرومتر)

خمیرکاغذ حلشوندۀ باگاس

0/695

23/1

جدول  .3گرانروی ،درجۀ بسپارش و وزن مولکولی خمیرحلشوندۀ باگاس در مقایسه با خمیرکاغذ سودای باگاس
ویژگیها
گرانروی (میلیلیتر بر گرم)
درجة بسپارش
وزن مولکولی (مول بر گرم)

مقدار
حلشونده

سودای باگاس

626
896
145,077

576
817
132,328
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جدول  .4مقدار نگهداری آب خمیر حلشوندۀ باگاس در مقایسه با خمیرکاغذ سودای باگاس
مقدار (گرم بر گرم)

ویژگی
میزان نگهداری آب

ویژگ های دلولز نانوفیبریلهشده
دلولز نانوفیبریلهشد تهیهشده از مییر ح شیوند
باگاس بدون هیچگونه پیشتییار

حلشونده

سودای باگاس

1/49

1/66

سازنیزبیشترمیشود.

افزای دورهایعبورازهمگن
یتوانگفتمیزانفیبریله
امابامقایسۀایندوخمیرم 
شدنالیافدرخمیرکاغذحلشوندۀباگااسکمتاراز
خمیرکاغذسودایباگاسبودهاستکاهدلیالادالی

گرانروی ،درجۀ بسپارش و وزن مولکول

ننخلااوصودرداادبیشااترساالولزدرخمیرکاغااذ

گرانااروی،درجااۀبسااسار ووزنمولکااولیساالولز

حلشوندهاست .


نانوفیبریلهشادۀتهیاهشادهاز خمیرحالشاوندۀ ساودای

باگاسدرمقایسهباخمیرکاغذسودایباگاسدرجدو 
5نشاندادهشدهاست.هردوخمیرباگاسباسهوپن 
نانوفیبریلهشدهتبدیل

مرحلهعبورازهمگنسازبهسلولز
شدند.همچنینباافزای فیبریلهشادندرنتیجاۀتیماار
مکانیکی،مقدارپیونادهایهیادروژنیساطحنانوالیااف
بیشترخواهدشدولادرتتشاکیلپیونادنیازافازای 
بهدلیلمصرفزیاادانارژیدر
خواهدیافت.البتهامروزه 
حینعملیاتمکانیکیبااساتفادهازهمگانساازساعی
یشودبااستفادهازپی تیمارهایننزیمایوشایمیایی،
م
میزانفیبریلهشدنافزای یابد[ .]8،7
یشاودمیازانگرانارویو
همانطورکهمالحظهم 

بههمراهنندرجۀبسسار ووزنمولکولیباافازای 

عبورازهمگنساز،چهدرماوردخمیرکاغاذساودای
باگاسوچهدرموردخمیرحلشوندهکااه یافات.
هرچهعبورازهمگنسازبیشترشود،کاه بیشاتری
درگرانروی،درجۀبساسار ووزنمولکاولیاتفااق
میافتدواینهمانفیبریلاهشادنالیاافاساتوباا


ضخامت نانوالیاف
شدۀتهیهشادهازخمیارحالشاوندۀ


سلولزنانوفیبریله
باگاسهمانندخمیرکاغذساودایباگااس،ضاخامتی
کمتراز100نانومترداشتکاهدرشاکل1مقادارنن
درکیفیتهایمختلفسلولزنانوفیبریلاهشادهبااهام
مقایسهشدهاست.همانطورکهدرشاکل1مشاخ




است،باسهمرحلاهعباورازهمگانسااز،ضاخامت
شدۀتهیهشدهازخمیرکاغاذساودای


سلولزنانوفیبریله
باگاسص)SU3کمترازخمیرحلشاوندهص)DU3باود.
همینرونددرموردپن مرحلهعباورازهمگانسااز
نیزدادقاستصSU5درمقایسهبا.(DU5نکتۀشایان
توجهایناستکهضاخامتسالولزنانوفیبریلاهشادۀ
تهیاااهشااادههااامازخمیرکاغاااذساااوداوهاااماز
خمیرحاالشااوندهکمتااراز100نااانومتربااودکااهدر
محاادودۀضااخامتهااایساالولزنانوفیبریلااهشاادۀ
گزار شدهدرتحقیقاتمشابهگذشتهاست[ .]9،7
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جدول  .5گرانروی ،درجۀ بسپارش و وزن مولکولی سلولز نانوفیبریلهشده بدون پیشتیمار از خمیر سودا و حلشوندۀ باگاس
نوع خمیر

نانوالیاف سلولزی

سودا

U3

گرانروی (میلیلیتر بر گرم)

درجۀ بسپارش

وزن مولکولی (مول بر گرم )

498

696

112674

400

546

88443

598

851

137924

480

668

108183

U5

حلشونده

U3
U5

 :U3سلولز نانوفیبریلهشده با سه مرحله عبور

 :U5سلولز نانوفیبریلهشده با پنج مرحله عبور

شکل  .1مقایسۀ ضخامت سلولز نانوفیبریلهشدۀ تهیهشده از خمیرکاغذ سودا و خمیر حلشوندۀ باگاس در کیفیتهای مختلف

ناهیواری دطح

افازای تعاادادمراحالعبااورازهمگانساااز،مقاادار

همانطورکهدربخ هایلبلیذکرشد،اینویژگای
 

فیبریلااهشاادنالیااافنیاازبیشااترشاادودرنتیجااه

مهمترینویژگیبارایبررسایمقادارفیبریلاهشادن


ناااهمواریسااطحکاااه یافاات.همچنااینساالولز

سلولزنانوفیبریلاهشادهاسات[]10؛بناابرایندرایان

نانوفیبریلهشدۀتهیهشدهازخمیرکاغذسودا،ناهمواری

نانوفیبریلهشادۀ

بخ نیزناهمواریسطحبرایسلولز

حلشاوندهداشاتصSU3
سطحکمترینسبتبهخمیر 

تهیهشدهبرایخمیرکاغذساوداوخمیارحالشاونده


درمقایسهبا .)DU3

مقایسهشدصشکل.)2براساساطالعااتموجاود،باا

شکل  .2مقایسۀ ناهمواری سطح سلولز نانوفیبریلهشدۀ تهیهشده از خمیرکاغذ سودا و خمیر حلشوندۀ باگاس در کیفیتهای مختلف
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بنابراینفیبریلهشدنبیشتریدرخمیرکاغذساودا

ازهمگنسازبهمقدار42/4دردادباود.

مرحلهعبور

نسبتبهخمیرحلشوندهاتفاقافتاد.ازننجاکهتفاوت

همینرونددرمورددرجۀبسسار ووزنمولکاولی

مقدارهمیسلولزها،تنهاتفاوتایندوخمیارچاهاز

نیزمشاهدهشد .

یتوان
لحاظساختاریوچهازلحاظفرایندیاست،م 
نتیجهگرفتکههمیسلولزهایموجوددرخمیرکاغذ
سب بهبودفرایندفیبریلهشدنالیافدرهنگا عباور
همگنسازشدند .

از

ضخامت دلولز نانوفیبریلهشده
ضخامتسلولزنانوفیبریلهشدهباانجا تیماارننزیمای

باهدلیالساهولتدرعملیااتفیبریلاهشادنکاااه 
مییابد.درشکل 3ضخامتسالولزنانوفیبریلاهشادۀ

دلولز نانوفیبریله شد تهیه شده از مییر ح شیوند

تهیاهشادهازخمیرکاغااذساوداوخمیاارحالشااوندۀ
باگاسمقایسهشدهاست.نتای بهدساتنمادهبسایار

باگاس با پیشتییار آنزیی

شایانتوجهبودهاست،بهطوریکهمتوسطضاخامت

گرانروی ،درجۀ بسپارش و وزن مولکول
نشاندهندۀگرانروی،درجۀبساسار ووزن
جدو  6
مولکولیسلولزنانوفیبریلاهشادۀتهیاهشاده ازخمیار
حلشوندۀباگاسدرمقایساهبااخمیرکاغاذساودای
باگااساساات.باهطااورکلایمقاادارگراناارویاولیااۀ
خمیرحلشونده بیشترازخمیرکاغاذساودایباگااس
بود.همچنینکاه چشامگیریدرمقادارگراناروی
لهشدۀتولیدشدهاتفاقافتاد .
سلولزنانوفیبری 
درموردتغییراتگرانرویبایداظهاارداشاتکاه
طاایسااهمرحلااهعبااورازهمگاانساااز،گرانااروی
خمیرکاغااذتیمارشاادهبااانناازیماناادوگلوکاناز20/9
درددکاه یافتوبهسلولزنانوفیبریلهشدهتبادیل
شد؛درحاالیکاهتغییاراتگرانارویدرماوردپان 

سلولزنانوفیبریلهشدۀتهیهشدهازخمیرکاغاذساودای
باگاسهمدرسهمرحلهوهمدرپن مرحلهعبوراز
همگنسازکمتارازخمیارحالشاوندۀباگااسباود.
ضخامتسلولزنانوفیبریلهشدۀتهیهشدهازخمیرکاغاذ
سودایباگاسباسهمرحلهعبورازهمگانسااز91،
درددکمترازخمیرحلشوندۀباگاسباودصSE3در
مقایسهبا.)DE3ضخامتسالولزنانوفیبریلاهشادهدر
پن مرحلهعبورازهمگنسازنیز92دردادکمتاراز
خمیرحلشوندۀباگاسبودصSE5درمقایسهبا.(DE5
یرسد دلیلادلیاینموضاوعفقاطتفااوت
بهنظرم 

ساختاریمادۀاولیه،یعنیمقادارهمایسالولزبیشاتر
است .

جدول  .6گرانروی ،درجۀ بسپارش و وزن مولکولی سلولز نانوفیبریلهشده با تیمارآنزیمی از خمیرکاغذ سودا و خمیر حلشوندۀ باگاس
نوع خمیر

نانوالیاف سلولزی

سودا

E3
E5

حلشونده

E3
E5

 :U3سلولز نانوفیبریلهشده با سه مرحله عبور

گرانروی
(میلیلیتر بر گرم)

درجۀ بسپارش

وزن مولکولی
(مول بر گرم )

410

561

90890

320

427

69117

467

648

104950

340

456

73905

 :U5سلولز نانوفیبریلهشده با پنج مرحله عبور
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شکل  .3مقایسۀ ضخامت سلولز نانوفیبریلهشدۀ تهیهشده از خمیرکاغذ سودا و خمیر حلشوندۀ باگاس در کیفیتهای مختلف

ناهیواری دطح

فیبریلهشدنبیشتریدرهنگاا عباورازهمگانسااز

شااکل4ناااهمواریسااطحساالولزنانوفیبریلااهشاادۀ

اتفاقافتاد .

تهیهشدهازخمیرحلشوندۀپی تیمارشادهبااننازیم

درموردخمیرحلشوندهنیزنااهمواریساطحباا


اناادوگلوکانازرادرمقایسااهباااخمیرکاغااذسااودای

افزای عبورازهمگنسازازسهمرحلهبهپن مرحله

یشاود،
همانطورکهمالحظهما 
یدهد .
باگاسنشانم 

کاه یافتواز2/26میکرومترباه1/39میکرومتار

خمیرکاغذسودایباگاسنسبتبهخمیرحالشاونده

رسید.بهطورمشابهاینتغییراتدرماوردخمیرکاغاذ

دارایناهمواریسطحکمتریبودکهنشاانمایدهاد

سودایباگاسنیز61درددبود .


شکل  .4مقایسۀ ناهمواری سطح سلولز نانوفیبریلهشدۀ تهیهشده از خمیرکاغذ سودا و خمیر حلشوندۀ باگاس در کیفیتهای مختلف
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نتیجهگیری

کمتریازخمیرحلشوندهبود.همچنیندراینتحقیق

دراینتحقیق،اثرهمیسلولزباگاسبرمقدارفیبریلاه

برایاولینبار،ناهمواریساطحباهعناوانمهمتارین

شدندیوارهالیافسلولزیننبررسیشد.بارایایان

ویژگیبرایبررسیمیزانفیبریلهشدندیاوارهالیااف

منظااور،دونااوعخمیااربااادرداادهایمتفاااوت

سلولزیمعرفیشده است.ضمناًثابتشدهاستکاه

همیسلولزبهکیفیتهایمختلافسالولزنانوفیبریلاه

ضخامتنانوالیافسلولزیتولیدشدهازخمیرحااوی

تبدیلشدند.نتای نشاندادکهرابطاۀمساتقیمیباین

همیسلولزبسیارکمترازخمیرهایحلشوندهباوده

مقدارهمیسلولزوفیبریلهشدندیوارۀسلولیوجاود

است.نتاای نااهمواریساطحوضاخامتنانوالیااف

دارد.همچنیننانوالیافسالولزیتهیاهشادهازخمیار

یلفرایندفیبریلهشادنالیااف
سلولزینشاندهندهتسه 

حاااویهماایساالولزبیشااتر،دارایناااهمواریسااطح

توسطهمیسلولزاست.
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