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چکیده
در حال حاضر به دلیل کمبود منابع چوبی جنگلی و محدودیتهای زیست محیطی ،تالش برای استفاده از ضایعات کشاورزی بهعنوان
منابعی ارزان و در دسترس برای تأمین منابع سلولزی و تولید محصوالت سلولزی گسترش یافته است .در دور تازهای از تحقیقات
محققان از ضایعات کشاورزی مختلف مانند پوست قهوه ،پسماند درختچه چای ،باقیماندههای کاه سیر ،کاه گندم ،کاه سویا ،باگاس
و  ..برای تولید نانوسلولزهای با مورفولوژی و ابعاد متفاوت و با ویژگیهای خاص استفاده کردهاند .در این مطالعه ابتدا سه گونه درخت
نخل (روغن ،شکر و خرما) معرفی و ضایعات و آناتومی یک درخت نخل شرح داده شده است .سپس تحقیقات انجام شده در زمینه
تهیه نانوساختارهای سلولز از ضایعات و قسمتهای مختلف درخت نخل (مانند خوشه بدون میوه ،ساقهبرگ ،برگچههای برگ ،فیبر
الیه میانی میوه ،پوست هسته ،تنه و غالف) با روشها و پیشتیمارهای مختلف (اکسیداسیون  ،TEMPOآبکافت اسیدی ،آسیاب،
آنزیمی و آمونیومپرسولفات) مورد بررسی قرارگرفت .روشها و منابع سلولز متفاوت ،هنگام بهدست آوردن نانوسلولز تأثیر زیادی در
ویژگیهای نانوسلولز تولیدی دارد .ضایعات و قسمتهای مختلف نخل مانند سایر منابع سلولزی دارای درصدهای متفاوتی از لیگنین،
سلولز ،همیسلولز و مواد استخراجی میباشد .ازنظر آناتومی ،مورفولوژی و ترکیبات شیمیایی الیاف ،تفاوت معنیداری در قسمتهای
ال خوشه بدون میوه) در گونههای
مختلف (مانند خوشه بدون میوه و ساقه برگ) یک گونه درخت نخل و قسمتهای یکسان (مث ً
مختلف آن وجود دارد و در نتیجه ویژگیهای نانوسلولز تولیدی میتواند متأثر از این تفاوتها باشند .روشهای مختلف کوچکسازی
ابعاد سلولز از میکرو به نانو تمایز بیشتری (نسبت به منبع سلولز) در خواص نانوسلولزهای تولیدی ایجاد میکند .برای مثال ،در روش
هیدرولیز اسیدی نانوکریستالیهای با ضریب منظر پایین و درجه کریستالی باال تولید میشود در حالیکه در روش مکانیکی
نانوفیبریلهای دارای ساختار شبکهای و ضریب منظر باال و در روش تمپو فیبریلهای نخستین سلولزی با ضخامت کمتر از نانوفیبریل-
ها و سطح اکسید شده تهیه میشوند .وجود این تفاوتهای متأثر از نوع منبع سلولزی و روش تولید میتواند اثر معنیداری بر خواص
فرآورده نانوسلولزی نهایی داشته باشد.
واژگان کلیدی :ضایعات نخل ،نانوسلولز ،TEMPO ،الیاف.
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Abstract
At present, try to use of agricultural waste as a cheap source and available resources for the
preparation of cellulose sources and production of cellulose products has spread due to scarcity of
forest wood resources and environmental constraints. In the new research, researchers have used
various agricultural wastes, such as coffee husk, tea plant waste, garlic straw residues, wheat straw,
soybean straw, bagasse, etc. to produce different nanocellulose with different dimension,
morphology and properties. In this study, three palm tree species (oil, sugar and date) were
introduced and biomass and anatomy of a palm tree were described. Then, researches on cellulose
nanostructures from waste and different parts of palm tree (such as empty fruit bunch, rachis,
leaflet, kernel shell, mesocarp fiber, trunk, sheath) was investigated by different pretreatment and
methods (TEMPO oxidation, acid hydrolysis, grinding, enzymatic and ammonium persulfate).
Different methods and cellulose sources have a great influence on the nanocellulose properties
when obtaining nanocellulose.The palm tree and its different parts and wastes have different
percentages of lignin, cellulose, hemicellulose and extractives like other cellulose sources. In terms
of anatomy, morphology, and fibers chemical composition, there are significant differences in the
different parts (such as empty fruit bunch, rachis) of a species of palm tree and the identical parts
(such as empty fruit bunch) in different species., therefore the nanocellulose properties can be
significantly affected by such differences. Compared to cellulose source, different downsizing
methods of cellulose from micro to nanoscale have greater effect on nanocellulose properties. For
example, acid hydrolysis gives cellulose nanocrystals with low aspect ratio and high crystallinity.
Mechanical-based downsizing produces cellulose nanofibrils with network structure and high
aspect ratio and TEMPO-mediated oxidation results in cellulose elementary fibrils with lower
diameter (compared to nanofibrils) and oxidized surfaces. These differences originated from
different types of cellulose sources or the downsizing methods can have significant effect on the
properties of the final products of nanocellulose.
Keywords: Palm Waste, Nanocellulose, TEMPO, Fibers.
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ساختار ترتیبی سلولز از منبع اولیه مثل درختان و گیاهان

مقدمه
سلولز یک بسپار طبیعی نیمه بلوری ،تجدیدشونده ،شفاف،

غیرچوبی تا مولکول سلولز نشان داده شده است .امروزه برای

کمتراکم و حاوی نواحی بلوری و آمورف 1است ] .[1همچنین

کاهش قیمت مواد اولیه ،جلوگیری از اثرهای زیستمحیطی

سلولز یک هوموپلیساکارید خطی است که از واحدهای

منفی ،کاهش بهرهبرداری از منابع چوبی جنگلی و کاهش

گلوکوزیل پیوندی ( )1 → 4بتا تشکیل شده است که هرکدام

واردات کشورهای دارای کمبود چوب ،استفاده از منابع

یک هیدروکسی اولیه ( )C6-OHو دو گروه هیدروکسی ثانویه

غیرچوبی برای تأمین منبع سلولز در حال گسترش است.

( )C2-OHو ( )C3-OHدارند .این گروههای هیدروکسی ،آب-

همچنین تقاضای صنایع دوستدار محیط زیست برای تولید

دوستی مواد سلولزی را افزایش میدهند ] .[2در شکل 1

مواد با هزینه کم و دوستدار محیطزیست از پسماندهای
زیستی ،بیشتر شده است ].[4،3

شکل  -1طرح شماتیک ساختار ترتیبی سلولز از منبع اولیه تا مولکول سلولز ].[5

الیاف لیگنوسلولزی 2یکی از بزرگترین منابع تجدیدپذیر برای

 .[7نانوسلولز یک نانوماده طبیعی با محدوده قطر نانومتر و

تولید نانوسلولز 3است ] .[6هر ماده سلولزی مانند محصوالت

طول چند میکرومتر است که میتوان آن را از دیواره سلولی

زراعی ،بقایای محصوالت و پسماندهای زراعتی میتواند

گیاه استخراج کرد .این نانوماده دارای خواص ویژه ،مانند

بهعنوان یک منبع برای تولید نانوسلولز مورد توجه قرار گیرد ]

سفتی ،سطح ویژه باال ،زیستتخریبپذیری ،چگالی کم

1
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(حدود  1/6گرم بر مترمکعب) و ویژگیهای مقاومتی عالی

آبکافت اسیدسولفوریک برای تولید نانوبلور سلولز ] ،[14از

است که بهوسیلهی تجزیه الیاف سلولز و جداسازی مناطق

باگاس با پیشتیمار آنزیمی و روش همگنساز فشار باال برای

بلوری تشکیل میشود ] .[8نانوسلولز را میتوان در سه نوع

تولید نانوالیاف سلولز ] [15استفاده شده است.

اصلی طبقهبندی کرد :سلولز نانوبلور ( ،1)CNCنانوالیاف سلولز

در کشور ما ساالنه مقدار زیادی پسماند نخل خرما تولید

( 2) CNFو نانوسلولز باکتریایی ( . 3) BNCاگرچه ترکیب

میشود که بدون استفاده بهینه سوزانده و دفع میشود که

شیمیایی این سه نوع نانوسلولز مشابه است اما مورفولوژی،

منجر به آلودگیهای زیست محیطی میشود .استفاده از این

اندازه ذرات ،درجه بلوری و برخی خواص آنها به دلیل منشأ

پسماند کشاورزی ارزان و در دسترس در ساخت محصوالت

و روش استخراج متفاوت ،باهم فرق میکند ].[7

سلولزی و نانوسلولز ،میتواند باعث ایجاد ارزش افزوده برای

روشهای مکانیکی و شیمیایی متفاوتی برای تهیه نانوالیاف

نخل و کاهش استفاده از چوبهای جنگلی و نیز مزایای

سلولز وجود دارد اما مصرف زیاد انرژی در هنگام جداسازی

اقتصادی فراوان گردد .کشورهایی مانند مالزی سرمایه-

فیبرها از یکدیگر مهمترین مشکلی است که باید برطرف

گذاریهای زیادی در زمینهی ضایعات لیگنوسلولزی بر پایه

شود .روشهای شیمیایی مانند آبکافت اسیدی ،پیشتیمار

نخل انجام دادهاند اما در کشور ما تحقیقات چندانی صورت

اسید-قلیا و پیشتیمار اکسیداسیون قبل از فرآیندهای

نگرفته است .در این تحقیق به معرفی چند گونه نخل،

مکانیکی میتوانند باعث کاهش مصرف انرژی شود ].[6

قسمتها و پسماندهای مختلف آن و تولید نانوسلولز با روش-

پیشتیمار گامی مهم برای حذف اجزای غیرسلولزی از سلولز

های مختلف از آنها میپردازیم.

و افزایش بهرهوری فرآیند تولید نانوسلولز است ] .[2برای
تهیه نانوساختارهای سلولز از روشهای مختلفی از قبیل

پسماند و قسمتهای مختلف نخل

سوپرآسیاب دیسکی ،آبکافت اسیدی ،همگنسازی ،آبکافت

در دنیا گونههای نخل زیادی وجود دارد .در مراحل مختلف

آنزیمی ،اکسیداسیون  TEMPO4و جداسازی با کمک حالل

کاشت و برداشت میوه نخل ،پسماندهایی شامل ساقه برگ،

استفاده میشود .روشهای مکانیکی مانند همگنسازی و

برگچه برگ و خوشه بدون میوه ( 5)EFBو ..تولید میشود که

آسیابکردن دیسکی ،نانوالیاف سلولز تولید میکند ].[9

میتواند بهعنوان منابع لیگنوسلولزی مورد استفاده قرار بگیرد

در تحقیقات مختلف از ضایعات لیگنوسلولزی مختلف

] .[16همچنین در یک کارخانه آسیاب نخل روغن (تهیه

حاصل از پسماند کشاورزی ،بهعنوان مواد اولیه برای تولید

روغن از خوشههای تازه نخل روغن ) 6پسماندهایی مانند

نانوسلولز استفاده شده است برای مثال از پوست قهوه با روش

خوشه بدون میوه ،الیه میانی میوه ( ،7)PMFپوست هسته

آبکافت اسیدی برای تولید میکروبلور و نانوبلور ] ،[10از

( 8)PKSتولید میشود ] .[17یک هکتار از مزارع نخل روغنی

پسماند چایی با روش آبکافت اسید هیدروکلریک برای تولید

ساالنه حدود  55تن ماده خشک را بهصورت ضایعات فیبری

میکروبلور سلولز ] ،[11باقیماندههای کاه سیر با روش

تولید میکند ] .[18ترکیبات الیاف طبیعی موجود در بخش-

آبکافت اسیدسولفوریک برای تولید نانوبلور سلولز ] ، [12از

های مختلف نخل دارای درصد سلولز بیشتری نسبت به

کاه گندم با روش اکسیداسیون  TEMPOبرای تولید نانوالیاف

لیگنین است ] .[19هرس ساالنه درخت نخل خرما 9شامل

لیگنوسلولز ] ،[13از کاه سویا با روش آبکافت آنزیمی و

برش حدود  10تا  30برگ جدید است که منجر به تولید

همگنسازی مکانیکی برای تولید نانوالیاف سلولز و با روش
1

6

2
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میلیونها تن پسماند زیستی ( 35کیلوگرم پسماند در هر

 2012تقریباً  83میلیون تن ضایعات خشک نخل روغن

درخت) میشود که بدون استفاده باقی میماند .علیرغم

(مانند تنه ،3برگ 4و خوشه بدون میوه) را تولید کرده است و

کاربردهای سنتی از این پسماندهای زیستی ،بخش زیادی از

پیشبینی میشود تا سال  2020با افزایش تقاضای جهانی

این پسماندها سوزانده شده و یا در طبیعت رها میشود ].[20

برای روغن نخل ،تولید ساالنه به  85تا  110میلیون تن
افزایش یابد ] .[22در شکل  ،2سه نمونه از پسماند تولیدی
در کارخانه آسیاب نخل روغن (تهیه روغن از خوشههای تازه

انواع نخل
گونههای نخل زیادی در دنیا وجود دارد ،اما در تحقیقات

نخل روغن) نشان داده شده است .خوشه بدون میوه در ماشین

انجام شده برای تهیه نانوسلولز ،چند گونه نخل بیشتر کاربرد

خرمنکوب ،جایی که میوهها از خوشه میوه خارج میشوند

داشته است مانند نخل شکر ،1نخل روغن و نخل خرما:

تولید میشود .فیبر الیه میانی میوه در جداکننده میوه-فیبر

نخل شکر :نخل شکر با نام دیگر آرنگاپیناتا

تولید میشود و پوست هسته نیز از جداکننده پوسته-هسته

( Arenga

تولید میشود ] .[17در شکل  3برخی از ضایعات نخل روغن

 )pinnataیک درخت محبوب چندمنظوره است که بهطور
عمده در مناطق گرمسیری یافت میشود .این درخت متعلق

شامل خوشه ،تنه و برگ بهعنوان منابع الیاف نشان داده شده

به خانواده  palmaeاست که  181جنس و  2600گونه

است.

شناخته شده دارد .میوه آن شیرین و خوراکی است و از
فیبرهای آن برای بافتن کاله و تشک ،ساخت طناب و جارو،
راهسازی ،استفاده در سقف و پناهگاه برای پرورش ماهی
استفاده میشود .از مغز تنهی آن برای تولید آرد ساگو 2و از
ریشهی آن بهعنوان دمنوش برای درمان سنگ کلیه ،برای
دفع حشرات ،ساخت تخته و آالت موسیقی استفاده میشود
] .[21نخل روغن :نخل روغن ( )Elaeis guineensisبیش-
ترین تولیدکننده روغن خوراکی جهان است .این درخت در
 43کشور در  11میلیون هکتار کشت میشود .یک هکتار از

شکل  -2خوشه بدون میوه ،فیبر الیه میانی (گوشته) میوه ،پوست هسته

مزارع نخل روغن ساالنه حدود  55تن ماده خشک را بهصورت

].[17

ضایعات فیبری تولید میکند ] .[18مالزی بهعنوان یک
تولیدکننده و صادرکننده بزرگ روغن نخل ،تنها در سال

Sugar Palm
Sago Flour
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شکل  -3ضایعات نخل روغن که منابع الیاف است ].[23

-

سانتیمتری است ] .[3،8هر درخت بهطور میانگین بین 18
نخل خرما

تا  50کیلوگرم خرما تولید میکند ] .[16مردم از قسمتهای

درخت نخل خرما ( )phoenix dactyliferaیک درخت

مختلف این درخت برای کاربردهای مختلف (مانند طناب،

گرمسیری و نیمه گرمسیری گسترشیافته در خاورمیانه است.

زنبیل و سبد) ،در زندگی روزمره استفاده میکنند ].[25

مصر یکی از کشورهایی است که بهعنوان بیشترین
تولیدکننده میوه نخل خرما در جهان شناخته شده است

-

آناتومی نخل

] .[24،8نخل خرما بهطور معمول در خاورمیانه ،آفریقای

آناتومی انواع نخل (مانند نخل خرما) شامل قسمتهای

شمالی ،جزایر قناری ،پاکستان ،هند و ایاالت متحده

مختلفی مانند تنه ،پایه برگ ، 1میانبرگ ، 2برگ ،برگچه، 3

(کالیفرنیا) یافت میشود .در جهان بیش از  100میلیون نخل

غالف ،4ساقههای میوه ،5هسته خرما ،6خوشه بدون میوه و

خرما وجود دارد و هر نخل میتواند بیش از  100سال رشد

غیره است .این قسمتهای مختلف نخل ،دارای درصدهای

کند ] .[25این درخت  4تا  5سال بعد از کاشت میوه می-

متفاوتی از همیسلولز ،سلولز ،لیگنین و مواد استخراجی است

دهد ،خوشههای میوه آن حدود  15تا  20کیلوگرم وزن دارند

و معموالً درصد مواد استخراجی آنها نسبت به سایر منابع

و شامل  1000تا  4000میوه بیضی شکل  3تا 5

Frond Base
Frond Midrib
Leaflets

چوبی بیشتر است ] .[26در ادامه بعضی از قسمتهای

1

4

2

5

Coir
Fruit Stem
6
Date Stone

3
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تشکیلدهنده درخت نخل توضیح داده شده است .تنه نخل:

ساقه برگ :میانبرگ 6یا ساقه برگ 7به شکل مثلثی است

تنه نخل خرما ،ساقه 1یا پایه 2نامیده میشود .مطابق با شکل

و در سطح مقطع دارای دو زاویه جانبی و یک زاویه پشتی

 4تنه بهصورت محوری عمودی ،استوانهای و ستونی است که

است .بعضی از قسمتهای ساقه برگ دارای خار است .در نوک

قطر آن در تمام طول آن یکسان است .این قسمت از نخل

ساقه برگ ممکن یک برگچه یا دو برگچه به شکل  Vباشد.

لیگنینی شده ،3بدون هیچگونه انشعاب و دارای رنگ قهوهای

غالف :8پایه یک برگ را غالف احاطه کرده است .این غالف از

است .زمانیکه تاج پوشش برگ بهطور کامل توسعه پیدا کند

بافت متصلکننده سفید تشکیل شده و با دستههای آوندی

قطر تنه دیگر افزایش نمییابد .متوسط محیط تنه حدود  1تا

منشعب شده است ].[27

 1.10متر است.

شکل  -4تصویر شماتیک از یک گونه نخل ( مقاالت تولید و حفاظت از
گیاهان (.[27] )FAO

شکل  -5تصویر شماتیک از برگ دو گونه متفاوت نخل ].[27

برگ نخل :برگهای یک نخل خرما بسته به نوع ،سن و

در این مطالعه چهار روش تولید نانوسلولز و سپس مرور

شرایط محیطی  3تا  6متر طول (متوسط  4متر) و طول عمر

منابع این روشها روی پسماند و قسمتهای مختلف نخل

معمول  3تا  7سال دارد .بزرگترین عرض میانی برگ 0/5

توضیح داده میشود.

متر است اما در قسمتهای دیگر برگ فقط نیمی از این اندازه
را دارد و بهسرعت از پایه به سمت باال باریک میشود .مطابق

 -1پیش تیمار  TEMPOبرای فرآیند مکانیکی

با شکل  4یک برگ کامل از برگچه ،ساقه ،پایه ساقه 4و خارها5

روش اکسیداسیون کاتالیزوری با استفاده از رادیکال

تشکیل شده است.

-6،6،2،2تترامتیلپیپریدین-1-اکسیل در شرایط آبی
1

5

2

6

Spines
Midrib
7
Petiole
8
SHeeth

Stem
Stipe
3
Lignified
4
Frond Midrib
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مالیم ،روشی مستقیم و کارآمد برای اکسیداسیون گزینش-

 N-Oxoammoniumتغییر میکند .اکسیداسیون به کمک

پذیر هیدروکسیل در سطح الیاف سلولزی و تبدیل آنها به

 TEMPOبهعنوان پیشتیمار برای تهیه نانوالیاف سلولز بهکار

کربوکسیالت سدیم است ] .[2گروههای کربوکسیل با ایجاد

میرود ] .[29این اکسیداسیون با استفاده از سدیمبرمید

بارهای منفی در دیوارهسلولی بین فیبریلهای نخستین

( )NaBrو هیپوکلریدسدیم ( )NaClOدر محیط آبی با

نیروهای دفعکننده ایجاد میکنند که موجب باز شدن

باال انجام میشود که با اضافه شدن  NaClOبه محلول آبی

پیوستگیهای جانبی فیبریلهای نخستین توسط پیوند

 TEMPOو  ،NaBrاین اکسیداسیون شروع میشود ].[30

هیدروژنی میشوند .درنتیجه تیمار اکسیداسیون باعث آبدار

برای تبدیل یک گروه هیدروکسیمتیل به یک گروه

شدن 1و تورم الیاف میشود ] .[28درواقع  TEMPOیک

کربوکسیل ازطریق یک آلدهید به دو مول از  NaClOدر هر

رادیکال نیتروکسیل پایدار و محلول در آب است که ساختار

مول هیدروکسیل نیاز است .سنتیک واکنش بهطور مستقیم

شیمیایی آن بهترتیب به ساختارهای هیدروکسیل آمین و

تابع افزودن یک محلول هیدروکسید سدیم آبی برای

کاتیون  N-Oxoammoniumتغییر میکند .نیتروکسیل پایدار

خنثیکردن عملکردهای اسیدکربوکسیلیک تولید شده با

و محلول در آب است که ساختار شیمیایی آن بهترتیب به

اکسیداسیون است ] .[2شکل  ،6تهیه نانوالیاف اکسید شده

ساختارهای هیدروکسیل آمین و کاتیون

با روش  TEMPOرا نشان میدهد.

شکل  -6تهیه نانوالیاف اکسید شده با روش  TEMPOاز سلولز چوب (خمیر رنگبری شده کرافت) ].[29

Hydration

1
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مطابق با دادههای شیمیایی و مورفولوژی سطح ،امکان ارائه و

اصالح سطح با پیشتیمار اکسیداسیون  TEMPOباعث

طرح یک مدل سینتیکی اکسیداسیون ناهمگن بهوجود آمد

کاهش مصرف انرژی در فرآیند تبدیل مکانیکی میشود و

].[2
روهایزو و وانرویسلی ( )2016نانوبلورسلولز بسیار پایدار و

میکند و همچنین به کمک تیمار مکانیکی همگن ،میتواند

با قابلیت پراکندگی باال را از میکروبلور سلولز خوشه بدون

نانوالیافهای سلولز تولید شده را برای تولید صنعتی مناسب
نانوالیاف سلولزی یکنواخت تولید کند ] .[6از پسماند

میوه نخل روغن و با بازده  93درصد ازطریق اکسیداسیون

TEMPO

 TEMPOبهکمک سونو (حمام آب اولتراسونیک) و فرآیند

استفاده شده است ،مانند استخراج نانوسلولز به روش

فراصوت ثانویه 33با موفقیت جدا کردند .میکروبلور سلولز

کشاورزی متنوعی برای تولید نانوسلولز از روش

 TEMPOاز ساقهی پنبه ] ،[31الیاف کلش برنج وابری شده

ازطریق خمیرسازی با روش سودا-آنتراکینون و رنگبری

با بخار ] ،[32غالف ذرت و پوسته جو ].[33

 TCF34با توالی اکسیژن ،اوزون و پراکسید (( )OZPکاپای

درمورد نخل ،بنهمو و همکاران ( )2014اندازه و ویژگی-

خمیر رنگبری شده  )1/4و سپس با آبکافت اسیدی با

HCl

های ویسکواالستیک نانوالیاف سلولز بهدست آمده از ساقه

 2/5موالر و آسیابکردن در یک آسیاب توپی از میکروبلور

برگ درخت نخل خرما را با تغییر زمان اکسیداسیون بررسی

خوشه بدون میوه نخل روغن بهدست آمد ،سوسپانسیون

کردند .آنها یافتند که درصد کربوکسیالت با زمان واکنش

میکروبلور با روش اکسیداسیون  TEMPOبهکمک سونو و

افزایش مییابد و مقدار بازده باال نشان داد که تقریباً تمام

سپس تیمار مکانیکی با دستگاههای سانتریفیوژ با استفاده از

سلولز سفید شده پس از  15دوره بدون درنظر گرفتن زمان

یک میلهی اولتراسونیک بهدست آمد .تیمارکردن با کمک

اکسیداسیون تجزیه میشود .همچنین نتایج نشان داد که

سونو اثر قابل توجهی در افزایش  100درصدی در ظرفیت

برای تجزیه نیازی به اکسیداسیون کامل سطح نیست و

کربوکسیالت و افزایش  39درصدی در بازده درمقایسه با

واکنش بهصورت یکنواخت در تمام فیبر رخ داده است .افزایش

فرآیند بدون کمک سونو داشت .ریختشناسی نانوبلور بهشکل

زمان اکسیداسیون ،روش استخراج را تسهیل میکند ،اما

بلور میلهای با طول متوسط و عرض  122و  6نانومتر بود

تخریب سلولز باعث کاهش نسبت ابعاد نانوالیاف سلولز می-

].[22

شود .آنها یافتند تعداد عبور ازطریق هموژنیزاسیون تأثیر
 -2آبکافت اسیدی

قابل مالحظهای بر درجه بلورینگی نانوالیاف سلولز دارد.
استخراج نانوالیاف سلولز از ساقه برگ درخت نخل خرما نسبت

نانوبلور سلولز ،نانومواد سلولزی سوزنمانند با عرض  5تا

به سایر گیاهان مورد مطالعه در مقاالت نسبت ًا آسان است

 10نانومتر و طول  100تا  500نانومتر است که از سلولز خام

].[34
در تحقیق دیگری صبیای و همکاران ()2011

و با شرایط آبکافت اسید کنترل شده سنتز میشود ] .[1یکی
از معمولترین فرآیندهای مورد استفاده در تولید نانوبلور

اکسیداسیون باال را تحت شرایط ویژه با کمک  TEMPOاز

سلولز آبکافت اسیدسولفوریک است ] .[35تیمار با روش

فیبرهای برگ درخت نخل خرما که هنوز حاوی اجزای اولیه

آبکافت اسیدی به شستوشوی مواد معدنی ریز و نشاسته

لیگنین و همیسلولز بودند انجام دادند .الیاف کربوکسیلی به

باقیمانده ،آبکافت مناطق بیشکل سلولز و تسهیل تولید

دست آمده هنوز حاوی مقادیر زیادی از لیگنین و همیسلولز

نانوالیاف ،کمک میکند ] .[36جداسازی مناطق بیشکل از

(به ترتیب  12و  34درصد وزنی) بود .کربوکسیلدار شدن
سطح الیاف لیگنوسلولزی نخل خرما ()DPLF

32

میکروالیاف سلولز به جداسازی نانوبلورهای سلولز با درجه

تأیید شد و

Date Palm Lignocellulosic Fibers
Subsequent Sonication

32
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33
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بلورگی باال کمک میکند ] .[37معموالً نانوبلور سلولز با

مطابق با شکل  7هیندی ( )2017نانوبلورهای سولفاته

استفاده از آبکافت اسیدی قوی استخراج میشود ].[38

سلولز را از الیاف خیسانده شده برگچه برگ نخل خرما با

تحقیقاتی زیادی در مورد تولید نانوبلور سلولز با روشهای

کمک آبکافت اسیدسولفوریک بهدست آورد .ابتدا برگچهها از

آبکافت اسیدی مختلف و منابع سلولزی متفاوت انجام گرفته

برگ درختهای  20ساله جداسازی و به قطعات  2سانتی-

است ،مانند استخراج نانوبلور سلولز از فیبر الیه کنگرهای

متری برش داده شد .سپس  50گرم از نمونهها با روش

کارتن کهنه با استفاده از اسیدفسفریک و آبکافت آنزیمی

فرانکلین (نمونهها در محلول شامل  35درصد پراکسید

] [35از تفاله نیشکر با تیمار قلیایی ،رنگبری و سپس تهیه

هیدروژن و اسیداستیک به نسبت  1به  1در آون با دمای 60

میکروبلور سلولز با آبکافت رقیق و درنهایت آبکافت میکروبلور

درجه به مدت  48ساعت یا تا زمانی که نمونهها ظاهر سفید

سلولز با اسیدسولفوریک و هیدروکلریکاسید غلیظ ] ،[39از

پیدا کنند نگهداری شد)

میکروبلور سلولز با استفاده از آبکافت اسیدسولفوریک بهکمک

شستوشو و هوا خشک گردید سپس با  64درصد وزنی

مایکروویو ،[40] 35از فیبر نارگیل 36با رنگبری و آبکافت

اسیدسولفوریک ،در دمای  70درجه و به مدت  30دقیقه

اسیدسولفوریک  50درصد ] .[41تحقیقاتی در مورد تولید

همراه با همزدن ،آبکافت شد تا نانوبلورهای سلولز جفت شده

نانوبلور سلولز از پسماند نخل با روش آبکافت اسیدی وجود

با گروههای سولفات ،تشکیل شود .پس از آبکافت ،فرآیند

دارد .آذرینا و همکاران ( )2017نانوبلور سلولز خمیر خوشه

تیمار فراصوت و سانتریفیوژ برای جداسازی نانوبلورها انجام

بدون میوه نخل روغن را به روش آبکافت اسید با کمک

شد .نانوبلور بهدست آمده درجه بلورگی باال ( )85.5و اندازه

فراصوت بهدست آوردند .خمیر خوشه بدون میوه با برشهای

متوسط  2/7نانومتر دارد .نتایج  FTIRخلوص باالی آنها

 3سانتیمتری از مواد اولیه ،انجام پیشآبکافت و فرآیند سودا

را مطابق سلولز 1نشان داد .در نتیجه برگچههای برگ ماده

بر روی نمونه ،آماده شد ،سپس خمیر با هیدروکسیدسدیم 4

جدید مناسبی برای تولید نانوبلور سلولز سولفاته هستند

درصد پیشتیمار شد .درنهایت خمیر با محلول

].[37

تجزیه38

شد .الیاف تجزیه شده،

39

اسیدسولفوریک  64درصد در حمام فراصوت و  2ساعت تیمار
فراصوت ، 37آبکافت شد .نتایج نشانداد مواد اولیه خوشه بدون
میوه حاوی  59/14درصد سلولز است و میتواند بهعنوان یکی
از مواد تولیدی بالقوه برای تولید نانوبلور سلولز باشد .فرآیند
خمیرسازی شامل پیشآبکافت و خمیرسازی سودا سبب
افزایش درصد سلولز باال حدود  87/7درصد شده است.
نانوبلور بهدست آمده کروی شکل است .همچنین نتایج نشان-
داد درجه بلورگی نانوبلور سلولز بیشتر از الیاف خوشه بدون
میوه اولیه و خمیر خوشه بدون میوه است .نانوبلور بهدست
آمده بهصورت قابل توجهی پایداری حرارتی باالیی نسبت به
الیاف خوشه بدون میوه اولیه و خمیر خوشه بدون میوه نشان
داد ].[38
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شد و سپس تیمار قلیایی با سدیمهیدروکسید  2درصد در
دمای  80درجه و به مدت  1ساعت انجام گرفت ،رنگبری با
 NaClO2در  4/8 pHو دمای  70درجه به مدت  1ساعت
انجام شد و در نهایت نانوبلور با آبکافت اسیدسولفوریک 65
درصد به مدت  45دقیقه بهدست آمد ].[43
چنگ و همکاران ( )2017از الیاف الیه میانی میوه درخت
نخل روغن ،نانوبلور سلولز تولید کردند .ابتدا الیاف الیه میانی
میوه نخل روغن ( 45)OPMFبا هیدروکسید سدیم  4درصد
در دمای  80درجه به مدت  3ساعت تیمار قلیایی شد .سپس
سه بار با مقادیر مساوی از بافر استات (محلول  2/7گرم
هیدروکسید سدیم و  7/5میلیلیتر اسیداستیک در 100

شکل  -7فرآیند جداسازی نانوبلورهای سولفاته سلولز از برگچه برگ
نخل خرما با روش آبکافت اسیدی با اسیدسولفوریک .تصویر )1 :نخل

میلیلیتر آب مقطر) ،کلرید آبی ( 1/7درصد وزنی) و آب

خرما  )2یک برگ هوا خشک شده  )3جداسازی برگچهها  )4خرد

مقطر ،رنگبری شد .درنهایت با استفاده از اسید سولفوریک

کردن برگچهها  )5خیساندن به روش فرانکلین و خشککردن فیبرهای

 65درصد در دمای  45درجه به مدت  45دقیقه آبکافت

سلولزی خیسانده شده با آون  )6فرآیند آبکافت با اسیدسولفوریک )7

اسیدی انجام گرفت .آنالیزهای ترکیبات شیمیایی،FTIR ،

فرآیند تیمار فراصوت  )8انجام سانتریفیوژ برای جداسازی نانوبلورهای

 SEM ،TGA ،XRDو  TEMانجام گرفت .نتایج ثابت کرد که

سلولزی ].[37

آبکافت اسیدی میتواند بلورگی  OPMFسفید شده را افزایش

در تحقیق دیگری هاستوتی و همکاران ( )2018نانوبلور-

و سلولز را به مقیاس نانو کاهش دهد .پس از آبکافت اسیدی

های سلولز را با استفاده از آبکافت اسیدی خمیرکاغذ کرافت

قطر و اندازه کاهش قابل توجهی داشت .نتایج نشان داد

رنگبری شده با اسیدهیدروکلریک و همگنسازی با فراصوت

 OPMFقابلیت تبدیل شدن به یک منبع الیاف برای تولید

از خوشههای بدون میوه نخل روغن با موفقیت جدا کردند،

نانوبلور سلولز را دارد که میتواند بهعنوان پرکنندههای

آنالیزهای  TEM43 ،SEM42 ،TGA41 ،XRD40 ،FTIRانجام

تقویتکننده ،در صنایع مختلف استفاده شود ].[44

شد .نتایج آنها نشان داد که سوسپانسیونهای نانوبلور سلولز
تهیه شده بعد از  6ماه بدون هیچگونه تهنشینی ،پایدار می-

 -3روش آسیاب دیسکی

ماند و شکست دوگانه صاف 44و پراکندگی نانو باال است.

روش سوپرآسیاب دیسکی ،روشی سریع ،ساده ،یک

همچنین ضریب درصد نانوبلور سلولز مشتق شده از خوشه-

مرحلهای و بازده باالی تولید نانوالیاف سلولزی است .در این

های بدون میوه نخل روغن و پایداری حرارتی آنها ،بیشتراز

فرآیند الیاف سلولز در مقیاس میکرو ازطریق یک شکاف بین

نانوبلورهای سلولز چوب است ].[42

دیسکهای سنگی ،چرخشی عبور داده میشوند .فشارهای

بنداهو و همکاران ( )2009از ساقهی برگ درخت نخل

چرخهای مکرر و تنشهای برشی منجر به تولید نانوالیاف

خرما نانو بلور تهیه کردند و بهعنوان تقویتکننده نانو در

سلولز میشود ] .[9اگر چه تحقیقات زیادی در زمینهی

التکس رزین طبیعی استفاده کردند .ابتدا خالصسازی با

استفادهی نانوالیاف سلولز تهیه شده به روش آسیاب در

اتانول و تولوئن (به نسبت  )62:38به مدت  24ساعت انجام
X-Ray Diffraction
Thermogravimetric Analysis
Scanning Elecron Microscope

40

43

41

44

Transmission Electron Microscopy
Clear Birefringence
45
Oil Palm Mesocarp Fiber

42
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ساخت نانوکامپوزیتها انجام شده ،اما در زمینهی خواص

و مواد شیمیایی در طول فرآیند جداسازی ،مورد بررسی

نانوالیاف سلولز پسماند کشاورزی مخصوصاً نخل تحقیقات

قرارگرفته است ] .[16تولید آنزیمی نانوبلورهای سلولز یک

زیادی صورت نگرفته است ].[45

روش جایگزین و ارزانتر از روش شیمیایی است که نیاز به

تحقیقی با هدف مقایسه ویژگیهای نانوالیافهای بهدست

مواد شیمیایی سخت را برطرف میکند و انرژی کمتری برای

آمده از قسمتهای مختلف نخل روغن توسط اوکاشیا و

گرمایش و فیبریالسیون مکانیکی نیاز دارد .عالوهبر این،

همکاران ( )2018صورت گرفت .تحقیقات بر روی چهار نوع

آنزیمهایی که بهطور انتخابی باعث کاهش نواحی بیشکل از

از پسماند مهم نخل روغن شامل خوشه بدون میوه ،فیبر الیه-

الیاف سلولز میشوند بدون تجزیه قابل توجه مناطق بلوری،

ی میانی در میوه ،پوست هسته و تنه صورت گرفت و خواص

منجر به حفظ شیمی سطح گروه هیدروکسیل نانوبلورهای

ریختشناسی ،حرارتی و مکانیکی آنها مقایسه شد .کمترین

سلولز تولید شده میشود .حفظ گروههای هیدروکسیل امکان

مقدار همیسلولز مربوط به  PMFو بیشترین میزان لیگنین

بهکارگیری مواد شیمیایی راحتتر را فراهم میکند .درنتیجه

مربوط به  PKSبود .نانوالیاف ازطریق استخراج با نسبت  2به

پتانسیل تجاریسازی را گسترش میدهد ].[47

 1تولوئن /متانول ،رنگبری با کلریت سدیم ،تیمار با  5درصد

در مقالهای تحت عنوان جداسازی نانوالیاف سلولز از ساقه-

وزنی هیدروکسید پتاسیم برای شستوشوی همیسلولز و

های میوه نخل خرما به کمک آنزیم ،حسن و همکاران

درنهایت آسیاب با آسیاب سنگی با  1500دور در دقیقه تهیه

( )2014نانوالیاف سلولز را از خمیرکاغذ ساقههای میوه نخل

شد .علیرغم تفاوتهای عمده در ترکیبات شیمیایی دیواره

خرما با پیشتیمار آنزیم زایالناز و آسیابکردن با نیروی

سلولی در مواد اولیه ،نانوالیاف سلولز از تمام قسمتهای نخل

سایشی فوقالعاده زیاد 46بهدست آوردند .در این تحقیق خرما

روغن بهدست آمد .ریختشناسی و خواص مکانیکی فیلم

از ساقهها جدا و به طول  3-2سانتیمتر بریده و خشک

نانوالیاف سلولز بهدست آمده از تنه مزیتهای بیشتری نسبت

گردید .خمیرکاغذ آن با تیمار قلیایی سدیم هیدروکسید به-

به فیلمهای بهدست آمده از دیگر پسماندها داشت اما در

دست آمد .رنگبری خمیر با کمک کلرید سدیم و اسیداستیک

خواص تخریب حرارتی هیچ تأثیری نداشت .پایینترین درجه

انجام گرفت .سپس  20گرم خمیر رنگبری شده در غلظتهای

بلورگی ( 69/1و  71/1درصد) را فیلم نانوالیاف  PKSو

متفاوت آنزیم زایالناز ( 0/02 ،0/01و  0/04نسبت به وزن

بیشترین درجه بلورگی ( 77درصد) را فیلم تنه نشان داد.

خمیر) در  500میلیلیتر بافر سیترات ( )pH 5/3در درصد

بیشترین مقدار مقاومت کششی و مدول یانگ ویژه در فیلم

خشکی  10درصد به مدت  4ساعت در دمای  50درجه

PKS

پیشتیمار گردید .با افزایش دما تا  90درجه آنزیمها غیرفعال

بود .این نتایج با قدرت نشان داد که میتوان از تمام قسمت-

و تیمار پایان یافت .در نهایت خمیر رنگبری شده پیشتیمار

های مختلف نخل روغن ،نانوالیاف سلولز بهدست آورد ،هرچند

شده با آنزیم با درصد خشکی  2درصد در آسیاب با قدرت

خواص آنها ممکن است متفاوت باشد ].[46

سایشی فوقالعاده زیاد 60 ،بار عبور داده شد تا میکروفیبریل

نانوالیاف سلولز تنه و کمترین خواص مکانیکی در فیلم

سلولز بهدست آید .آنها بهاین نتیجه رسیدند که پیشتیمار
با آنزیم زایالناز در مقایسه با عدم پیشتیمار با آن ،باعث)1 :

 -4روش آنزیمی
روش آنزیم یک پیشتیمار پاک و سازگار با محیط زیست

کاهش مقدار بسپارش الیاف  )2افزایش درجه بسپارش الیاف

است که قبل از جداسازی میکروفیبریل سلولز انجام میشود.

 )3تسهیل جداسازی نانوالیاف سلولز  )4عرض نانوالیاف بیش-

روش آنزیم در مقاالت مختلفی با هدف کاهش مصرف انرژی

تر  )5بار سطحی پایینتر  )6چگالی و مقاومت کششی بیشتر

Ultrahigh Friction Grinding

46

67

شیمی سبز و فناوریهای پایدار -شماره  2پاییز و زمستان  1398صفحات  56الی 75
فیلم  )7جذب آب و نفوذپذیری به هوای کمتر فیلم میشود

سپس الیاف با استفاده از دستگاه آسیاب دارای قدرت سایشی

].[16

فوقالعاده زیاد یا به اصطالح سوپرماسکولویدر 50پاالیش شد.
عبور از دستگاه برای الیاف پیشتیمار شده با آنزیم 60 ،بار و
برای خمیر اکسید شده با  20 TEMPOبار انجام گرفت.
نانوالیاف سلولز و نانوالیاف سلولز اکسید شده با
(TMFC

)51

TEMPO

به نسبت  2/5تا  25درصد برای بهبود

ویژگیهای مقاومتی ورقههای کاغذ ساخته شده از خمیر
سوزنیبرگ و باگاس مورد استفاده قرار گرفت .نتایج نشان
داد که  MFCو  TMFCباعث افزایش دانسیته ،مقاومتهای
کششی تر و خشک ،مقاومت به پارگی و باعث کاهش
نفوذپذیری به هوا در ورقههای کاغذ خمیر سوزنیبرگ کوبیده
نشده و باگاس میشود .در هر صورت کوبیدن معمول الیاف
خمیر سوزنیبرگ در مقایسه با افزودن  MFCتأثیر بیشتری

شکل - 8تصاویر  AFMاز میکروفیبریل سلولز پس از  60بار عبور از

در بهبود خواص مقاومتی ورقههای کاغذ حاصل از خمیرکاغذ

آسیاب دارای نیروی سایشی زیاد ].[16

چوب سوزنیبرگ دارد .اما بهبود ویژگیهای مقاومتی ورقه-

در شکل  8اثر پیشتیمار با درصدهای مختلف آنزیم قابل

های کاغذ باگاس با اضافهکردن  MFCو  TMFCبهطور

مالحظه است .این تصویر اثر پیشتیمار آنزیمی را بر عرض

عمومی باالتر از زمانی است که خمیر باگاس کوبیده میشود.

میکروفیبریل سلولز برجسته کرده است .عرض میکروفیبریل-

استفاده از  TMFCبا خمیر باگاس یا سوزنیبرگ نتایج بهتری

سلولز جدا شده از الیاف پیشتیمار نشده  21±9نانومتر

در بهبود ویژگیهای مقاومت کششی (تر و خشک) نسبت به

درحالیکه برای الیاف پیشتیمار شده  23±61 ،81±25و

استفاده از  MFCداشت ].[49

 20±60نانومتر به ترتیب برای  0/02 ،0/01و  0/04درصد
آنزیم ،بهدست آمد ].[16
حسن و همکاران در سال ( )2015مقالهی دیگری را تحت
عنوان نانوالیاف سلولز ( 47)MFCو نانوالیاف سلولز اکسید شده
ساقههای میوه نخل خرما برای بهبود ویژگیهای ورقههای

شکل - 9تصویر  SEMاز سطح ورقههای کاغذ ساخته از :الف) مخلوط

کاغذ ساخته شده از خمیرهای باگاس و سوزنیبرگ کوبیده

خمیر سوزنیبرگ و  20درصد  TMFCساقههای میوه نخل خرما ب)

نشده 48ارائه کردند .خمیرسازی ،رنگبری و پیشتیمار آنزیمی

مخلوط خمیر سوزنیبرگ و  20درصد  MFCساقههای میوه نخل خرما

ساقههای میوه نخل خرما با همان روش حسن و همکاران در

ج) خمیر سوزنیبرگ ].[49

سال ( [16] )2014انجام گرفت و با روش سایتو و همکاران

شکل  9شکلگیری نانوالیاف سلولزی را در سطح در سطح

در سال ( [48] )2007اکسیداسیون  TEMPOرا انجامدادند.

و بین الیاف سوزنیبرگ را در فیلمهای  MFCبه وضوح نشان

سوسپانسیون خمیر ابتدا با یک مخلوطکن با قدرت برشی

میدهد MFC .بهعنوان پرکننده عمل میکند و بعضی

باال 49با سرعت پایین و با خشکی  2درصد از هم باز شد.
Microfibrillated Cellulose
Unbeaten
High-SHear Mixer

47

Supermasscolloider
TEMPO Microfibrillated Cellulose

48
49
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فضاهای خالی بین الیاف ورقههای کاغذ را پر میکند و امکان

است که خطر کمتری نسبت به روش آبکافت اسیدی دارد و

برقراری اتصاالت بیشتر بین الیاف را فراهم میسازد .همین

قابلیت حذف مقداری از لیگنین ،همیسلولز ،پکتین و سایر

مشاهدات در مورد ورقههای کاغذ ساخته شده از الیاف باگاس

محتویات موجود در گیاه را دارد و طی فرآیند یک مرحلهای

و سلولز میکروفیبریل شده نیز مشاهده شد ].[49

آن را به نانوبلور سلولز ( )CNCتبدیل میکند .همچنین

 -5تیمار با آمونیومپرسولفات :استخراج نانوسلولزهای

عالوهبر توانایی تولید نانوبلورها از مواد سلولزی ،گروههای

اکسید شده از الیاف نخل خرما با استفاده از تیمار

هیدروکسیل  C6را برای تبدیل به گروههای کربوکسیل

آمونیومپرسولفات

نانوبلورهای سلولز ،اکسید میکند.

آمونیومپرسولفات ( ،52)APSیک ماده اکسیدکننده ارزان

همانطور که در شکل 10بهصورت شماتیک نشان داده

قیمت با حاللیت زیاد در آب و سمیت کم است که برای تولید

شده است ،مکانیسم اصلی روش  APSبرای جداسازی و
اکسیداسیون نانوسلولز به تشکیل رادیکالهای آزاد (،)SO4• −

نانوبلورهای سلولز اکسید شده مورد استفاده قرار گرفته است.

−

پراکسید ( )H2O2و  HSO4در حین گرم شدن بستگی دارد

فیبریالسیون نانوبلور سلولز مبتنی بر  ،APSفرآیندی پایدار

].[50

شکل  -10تصویر شماتیک اکسیداسیون نانوسلولز با روش آمونیومپرسولفات ].[50

Ammonium Persulfate
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در تحقیقی ،نانوبلورهای سلولز تولید شده از لینتر پنبه
ازطریق تیمار پرسولفات آمونیوم چگالی بار بیشتر (به دلیل

بحث و نتیجهگیری

وجود گروههای کربوکسیلیک تشکیل شده در طی فرایند)،

عالوهبر منابع چوبی و جنگلی ،سلولز و نانوسلولز را میتوان

روشنی محلول و درجه بلورگی بیشتر را نسبت به تیمار

از پسماندهای کشاورزی که ارزان و در دسترس هستند به-

آبکافت اسیدسولفوریک نشان میدهد .پرسولفات آمونیوم به-

دست آورد .درخت نخل ساالنه مقدار زیادی پسماند تولید

دلیل حاللیت باالتر ،pH ،چگالی و گرانروی کمتر نسبت به

میکند که معموالً توسط کشاورزان سوزانده میشود .یک

پرسولفات پتاسیم و سدیم ،ترجیح داده میشود ] .[51در

درخت نخل دارای قسمتهای مختلفی (خوشه بدون میوه،

تحقیقی که توسط ابیر و همکاران ( )2018انجام گرفت

برگ ،تنه ،غالف و  )..است که نانوسلولزهای تولیدی از هر

نانوسلولزهای اکسید شده از الیاف غالفهای نخل خرما

قسمت بهدلیل تفاوت در آناتومی ،ریختشناسی و ترکیبات

( ، 53) DPSبا استفاده از تیمار آمونیومپرسولفات از خمیر

شیمیایی الیاف ،با سایر قسمتهای نخل و دیگر منابع

رنگبری نشده و الیاف غالف نخل مرسریزه شده استخراج

سلولزی ،متفاوت و دارای ویژگیهای خاص خود است.

شدند .تأثیر پارامترهای واکنش (بهعنوان مثال غلظت

ال خوشه
همچنین تفاوت زیادی در قسمتهای یکسان (مث ً

آمونیومپرسولفات بین 0/5و  1/5موالر ،به مدت  8الی20

بدون میوه) در نخلهای مختلف وجود دارد .بیشترین

ساعت و دمای  50الی 80درجه سانتیگراد) مورد بررسیل

تحقیقات انجام شده بر روی پسماند نخل روغن و خوشه بدون

قرار گرفت .کاهش قابل توجه اندازه ذرات ،کاهش بار سطحی

میوه آن صورت گرفته است .روشهای تولید نانوسلولز در

دانسیته و افزایش پایداری حرارتی بهعنوان نتیجه آبکافت

وِیژگیهای نانوسلولز نهایی مؤثر است بههمین دلیل محققان

آمونیومپرسولفات ارائه شد ].[8

روشهای زیادی ازجمله روش آبکافت اسیدی ،اکسیداسیون

در تحقیق دیگری تحت عنوان جداسازی نانوالیاف سلولزی

 ،TEMPOمکانیکی ،آنزیمی و تیمار آمونیومپرسولفات را برای

از خوشههای بدون میوه نخل روغن ،برخی از خواص نانوالیاف

تولید نانوسلولز از قسمتهای مختلف گونههای متفاوت نخل

سلولزی تهیه شده توسط اکسیداسیون  APSمورد بررسی

مورد استفاده قرار دادهاند تا نانوسلولزهایی با ویژگیهای

قرار گرفت و با نانوالیاف سلولزی استخراج شده ازطریق

متفاوت و با مصرف انرژی کمتر و تبدیل راحتتر بهدست

آبکافت اسیدی (اسیدسولفوریک) مقایسه شد .همچنین

آورند .بیشترین روش مورد استفاده روش آبکافت اسیدی با

امکانسنجی و عملی بودن این دو روش متفاوت برای

اسیدسولفوریک برای تولید نانو بلور سلولز بوده است .نخل

جداسازی نانوالیاف سلولزی از خوشههای بدون میوه نخل

رایج در کشور ما نخل خرما است که مزارع آن در جنوب کشور

روغن مورد بررسی قرارگرفت .مشاهده نتایج آزمون مادون

بهوفور یافت میشود .انجام تحقیقات به منظور محصوالت با

قرمز تبدیل فوریه با عدم نمایش پیک مشخصه همیسلولز و

ارزش از جمله نانو سلولز از ضایعات این گونه نخل به عنوان

لیگنین بهترتیب در طیف  1735و  ،1508حذف مؤثر همه

یک منبع تجدید شونده لیگنو سلولزی و در دسترس میتواند

همیسلولز و لیگنین را پس از آبکافت اسید سولفوریک ،نشان

باعث ایجاد ارزشافزوده و کمک به معیشت کشاورزان و در

داد .اما در طیف نانوالیاف سلولزی اکسید شده با  APSیک

نهایت اقتصاد کشور شود.

پیک در  1735مشاهده شد .پراش پرتو اشعه  Xاز نانوالیاف
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سلولزی ،کاهش درجه بلورگی پس از آبکافت اسیدسولفوریک
و اکسیداسیون پرسولفات را نشان داد ].[52
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