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شناسایی و ارزیابی ویژگیهای اجزاء لیگنین کرافت صنعتی سوزنیبرگان حاصل از جزءجزءسازی
تکمرحلهای

رضا ابراهیمی مجدر
علی قاسمیان

چکیده
کاربرد لیگنین کرافت صنعتی در تهیه محصوالت با ارزش افزوده ،بهدلیل ناهمگنی
ذاتی لیگنین که طی فرآیند پخت شیمیایی تشدید میشود ،با محدودیت روبرو است.
فرآیند جزءجزءسازی لیگنین با استفاده از حاللهای آلی برای دستیابی به لیگنین با
ویژگیهای مناسب برای تهیه محصوالت با ارزش افزوده بسیار مورد توجه است .در
این تحقیق ،دو نوع لیگنین کرافت صنعتی سوزنیبرگان با فرآیند جزءجزءسازی به
روش تکمرحلهای توسط استون به دو بخش محلول و نامحلول تفکیک شد.
ویژگیهای هر دو لیگنین اولیه و اجزاء محلول و نامحلول حاصل از آنها ،بهوسیله
آزمونهای کروماتوگرافی تراوش ژلی ( ،)GPCطیفسنجی مافوق قرمز تبدیل فوریه
( ،)FT-IRطیفسنجی  31P NMRو گرماسنجی روبشی تفاضلی ( )DSCمطالعه
شد .نتایج نشان داد بخشهای حاصل دارای وزن مولکولی ،گروههای هیدروکسیل
عاملی و دمای انتقال شیشهای متفاوت هستند .بخش محلول که دارای وزن
مولکولی و بسپاشیدگی کمتری بود ،گروههای هیدروکسیل آلیفاتیک کمتر،
هیدروکسیل فنولی بیشتر و دمای انتقال شیشهای کمتر را نسبت به بخش نامحلول
نشانداد .همچنین ،مشخص شد که بهوسیله استخراج تکمرحلهای با حالل ،به-
راحتی میتوان به اجزایی از لیگنین صنعتی با خصوصیات ویژه دست یافت که فهم
همبستگی بین ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی آنها میتواند ابزاری مناسب برای
شناسایی و معرفی لیگنین مناسب در کاربردهای بالقوه مختلف باشد.
واژگان کلیدي :لیگنین کرافت سوزنیبرگان ،جزءجزءسازی ،وزن مولکولی ،طیف-
سنجی  ، 31P NMRدمای انتقال شیشهای.
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مقدمه
بعد از سلولز ،لیگنین دومین بیوپلیمر طبیعی و
همچنین فراوانترين بیوپلیمر آروماتیک بر روی زمین

است .لیگنین به عنوان يک پلیمر آمورف با ساختار پلی-
فنولیک و بسیار پیچیده مطرح است .متخصصان برآورد
میكنند كه تا سال  2022میالدی ،صنايع تولید اتانول
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لیگنوسلولزی 62 ،میلیون تن لیگنین به عنوان محصول
جانبی تولید نمايند[ .]1عالوه بر اين ،صنايع خمیر و كاغذ
ساالنه بیش از  50میلیون تن لیگنین صنعتی تولید می-
كنند كه عمدتاً سوزانده شده و تنها كمتر از  2درصد آن
برای تولید محصوالت مختلف بهكار میرود [ .]2بهجای
مصرف به عنوان سوخت ارزانقیمت برای تولید
الکتريسیته و گرما در واحدهای صنعتی ،میتوان از اين
حجم بزرگ و ارزان قیمت لیگنین صنعتی بهعنوان ماده
اولیه برای تولید محصوالت باارزش افزوده نظیر مواد
شیمیايی كیفی(1مثل مشتقات فنل) ،ذرات ريزكره 2،فوم-
های پلیاورتان 3،الیاف كربن 4،سیستمهای دارورسانی5،
هیدروژلها و آئروژلها و غیره استفاده نمود.
علیرغم مزايای كاربرد لیگنین در تهیه محصوالت با
ارزش افزوده ،يک محدوديت اساسی در اين راه ،ناهمگنی6
لیگنین است .اين ناهمگنی طبیعی و ذاتی لیگنین طی
فرآيند خمیرسازی ،بهدلیل وقوع واكنشهای مختلف
شیمیايی تشديد میشود[ .]3بهعنوان مثال ،در فرآيند
خمیرسازی كرافت ،در اثر گسست اتصاالت آريلآلکیلاتر
نظیر  ،β-O-4مقدار قابل توجهی گروههای هیدروكسیل
فنولی آزاد میشود .در اثرحمله آنیونهای هیدروسولفید به
واحدهای فنیلكوماران و دیفنیلاتان ،ساختارهای پايدار
استیلبن ايجاد میشود .ساختارهای واسطهای كینون متايد
میتوانند اتصاالت كربن–كربن اضافی ايجادكنند[ .]4،3لذا
ديده میشود كه ناهمگنی طبیعی لیگنین كرافت ،سبب
محدوديت مصرف آن در محصوالتی كه نیازمند كیفیت
ثابت ماده اولیه است ،میشود.
در سالهای اخیر ،روش جزءجزءسازی 7لیگنین
صنعتی به منظور كاهش ناهمگنی آن ،مورد توجه بسیاری
از پژوهشگران قرار گرفتهاست .روشهای مختلفی همچون
اولترافیلتراسیون 8،تهنشینی گزينشی9در مقادير pH
كاهش يافته ،تهنشینی جزء به جزءو 10جزءجزءسازی
1
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0

لیگنین بهوسیله حاللهای آلی  11،بر اين رويکرد استوار
هستند .اولترافیلتراسیون با بهكارگیری انواع غشاء با قدرت
جداسازی مناسب ،اجزايی از لیگنین با توزيع وزن مولکولی
مشخص و دقیق را جدا میكند [ .]7،6،5اين روش،
مستقیما بر روی مايع پخت خمیركاغذ اعمال میشود و
نیازی به تنظیم  pHيا دما ندارد .با وجود اين مزيت،
احتمال تجمع ذرات در غشاء از يک سو و نیاز به تجهیزات
گرانقیمت از سوی ديگر ،بهكارگیری اين روش را محدود
كردهاست Dos Santos .و همکاران ( )2014با بهكارگیری
اسیدسولفوريک و اسید هیدروكلريک در مقادير مختلف
 ،pHتهنشینی لیگنین كرافت از مايع پخت را انجام دادند و
به اجزاء لیگنین با خصوصیات مختلف دست يافتند[.]8
اما ،عدم خلوص اجزاء بهدست آمده و عدم تفکیک قطعات
لیگنین بر اساس وزن مولکولی ،همچنان برای اين روش
محدوديت ايجاد میكند .تهنشینی جزء به جزء لیگنین
اولین بار توسط  Cuiو همکاران ( )2014گزارش شد .آنها
يک سیستم حالل دوگانه استون و هگزان ،برای جزءجزء
سازی لیگنین ابداع كردند و اجزای مختلفی از لیگنین با
ويژگیهای متمايز را گزارش كردند[ Lange .]9و همکاران
( )2016با بهكارگیری همان روش ،موفق به جداسازی
اجزاء مختلف لیگنین ارگانوسالو ساقه گندم شدند[.]10
 Jääskeläinenو همکاران ( )2017با استفاده از حاللهای
اتانول ،استون ،پروپیلن گلیلول منومتیلاتر در تركیب با
آب موفق شدند اجزاء همگن و خالصی از لیگنین كرافت با
خصوصیات ويژه را جدا نمايند [ Sadeghifar .]11و
همکاران ( )2016با تركیب نسبتهای مختلف استون در
آب ،اجزاء مختلفی از لیگنین ارگانوسالو با وزن مولکولی-
های متفاوت را گزارش كردند[ .]12در همین زمینه
 Wangو همکاران ( )2018با بهكارگیری متانول بهعنوان
حالل كمکی در تركیبهای استون -متانول و -THF
متانول و همچنین هگزان بهعنوان ضد حالل ،موفق به
جداسازی اجزايی از لیگنین با ويژگیهای مطلوب و
همچنین وزن مولکولی همگن و ساختارهای شیمیايی
قابل تنظیم شدند[ .]13بههرحال ،اين پروتکل باوجود
توانايی آن در ايجاد اجزاء مناسب ،بهدلیل مصرف بسیار
زياد حاللهای مختلف در هر مرحله تهنشینی ،نیاز به
1

Solvent fractionation

1
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مخازن بزرگتر در هر مرحله ،مشکالت زيستمحیطی
استفاده از حاللهايی همچون هگزان ،هزينههای زياد
سانتريفوژ و فیلتر كردن حاللها در حجم زياد ،با چالش
جدی روبرو است.
جزءجزءسازی لیگنین بهوسیله حالل ،فرآيندی است
كه تفکیک اجزاء مختلف يک پلیمر بر اساس حاللیت
متفاوت آن اجزاء در يک حالل يا يک توالی از حاللها را
میسر میكند Morek .و همکاران ( )1986با استفاده از
توالی حاللهای مختلف كه براساس ترتیب افزايشی
پارامترهای حاللیت  Hildebrandانتخاب شدهبودند،
اجزايی از لیگنین كرافت سوزنیبرگان و پهنبرگان را
جداسازی كردند[ Thring .]14و همکاران ( )1996بر
اساس افزايش قابلیت پیوند هیدروژنی حاللها ،از لیگنین
كرافت آلسل 1پهنبرگان ،اجزاء مختلف بهدست
آوردند[ Arshanitsa .]15و همکاران ( )2013با استفاده از
دیكلرومتان ،اتانول و تركیب اين دو ،موفق به جداسازی
اجزايی از لیگنین ساقه گندم با ويژگی آنتیاكسیدان
شدند[ Li .]16و  )2014( McDonaldبا استفاده از متانول
از سه نوع لیگنین مختلف اجزايی با وزن مولکولی ،ساختار
شیمیايی و خصوصیات حرارتی مختلف جدا
كردند[ Saito .]17و همکاران ( )2014گزارش كردند كه
جزءجزءسازی مکرر لیگنین كرافت سوزنیبرگان با متانول،
منجر به حذف اجزاء با وزن مولکولی كم از لیگنین می-
شود[ Duval .]18و همکاران ( )2015چهار حالل مختلف
را در يک توالی ،براساس پارامترهای حاللیت هانسن2برای
جزءجزءسازی لیگنین كرافت صنعتی پیشنهادكردند[.]19
 Passoniو همکاران ( )2016تأثیر سه حالل مختلف با
ماهیت های شیمیايی متفاوت را بر روی لیگنین كرافت
سوزنیبرگان به منظور بهدستآوردن اجزاء مختلف با
خصوصیات مطلوب مطالعهكردند و روابط فیزيکی و
شیمیايی بین آنها را مورد بررسی قرار دادند[.]20
روش استخراج تکمرحلهای ،بهدلیل سادگی ،مصرف
كمتر حالل ،سهولت بکارگیری در مقیاس صنعتی و امکان
ارتقاء آن به صورت استخراج پیوسته مورد توجه است .از
طرفی در حال حاضر لیگنین كرافت بهعنوان فراوانترين
لیگنین صنعتی دردسترس ،توسط شركتهای مختلف به
Alcell
Hansan solubility parameters

1
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بازار عرضه میشود ،كه احتماال هركدام ويژگیهای خاص
خود را دارا هستند .هدف از پژوهش حاضر ،انجام فرآيند
استخراج تک مرحله ای با استون بر روی لیگنین كرافت
صنعتی سوزنی برگان تهیه شده از دو شركت مختلف و
متعاقبا ارزيابی و مقايسه اجزاء محلول و نامحلول حاصل از
نظر خصوصیات فیزيکی ،شیمیايی و حرارتی و تعیین
همبستگی بین آنها به منظور معرفی اجزاء مناسب برای
كاربردهای با ارزش افزوده می باشد.

مواد و روشها
مواد
دو نوع لیگنین كرافت صنعتی سوزنیبرگان كه به-
وسیله فرآيند لیگنوبوست 3فرآوری و خالصسازی شده-
بودند از كمپانی ( Stora Enzoسوئد) و ( FCBAفرانسه)
تهیه شد .نوع گونه سوزنی برگان شركت استورا انزا شامل
كاج و نوئل و شركت  FCBAشامل مخلوط گونه های
سوزنی برگان بود .شکل ظاهری لیگنین ها به صورت پودر
قهوه ای بود .استون خالص برای فرآيند جزءجزءكردن با
درجه آنالیتیکال 4با خلوص  %99/8از شركت زيگما-
آلدريچ تهیه و به محض دريافت بدون خالص سازی مورد -
استفاده قرارگرفت.
فرآیند جزءجزءسازی لیگنین
برای جزءجزءسازی لیگنین از دستگاه سوكسله
استفاده شد10 .گرم لیگنین در دستگاه بارگذاری شد و
عملیات استخراج بهوسیله  125میلیلیتر استون ،كه درون
فالسک متصل به دستگاه در دمای حدود ( 66˚Cدر حمام
روغن) بهمدت  24ساعت در حال حرارتدهی بود ،انجام
شد .جزء نامحلول لیگنین از دستگاه جمعآوری شد و جزء
محلول لیگنین در تبخیركننده دوار بازيابی گرديد .هر دو
جزء حاصل ،در آون تحت خالء در دمای  40˚Cبهمدت 24
ساعت قرار گرفتند .با تقسیم وزن نمونههای هر جزء بر
وزن لیگنین اولیه ،بازده هر جزء محاسبه شد.

LignoBoost
Analytical grade

3
4
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کروماتوگرافی تراوش ژلی ()1GPC

طیفسنجی NMR

مقدار  2تا  3میلیگرم لیگنین در دیمتیل
سولفوكسید درجه ( HPLCزيگما-آلدريچ )Chromasolve،
كه دارای  0/1درصد (وزنی-حجمی) كلريد لیتیم بود ،حل
شد .نمونههای حاصل ابتدا با فیلتر  ، 0/45μmفیلتر شده و
سپس به دستگاه كروماتوگرافی تراوش ژلی Shimadzu
تزريق شد .دستگاه مجهز به سه ستون بهصورت سری
يعنی  1000A° ، Agilent PLgel 5μm-10000 A°و
 500A°و همچنین آشکارساز ضريب شکست ( 2)RIDو
آشکارساز آرايه فتوديود ( 3)PDAبود .فاز متحرک دی-
متیل سولفوكسید درجه  HPLCحاوی  0/1درصد كلريد
لیتیم بود كه با سرعت جريان  0/75میلیلیتر در دقیقه،
زمان  70دقیقه در دمای 70˚Cستون بهكارگرفته شد.
كالیبراسیون بهوسیله استانداردهای سولفونات استايرن (با
وزن مولکولی  -0/43 -2/6*106 g/molسیگما آلدريچ) و
در محدوده پايینتر بهوسیله لیگنین مدل مونومريک و
ديمريک انجام شد .كروماتوگرامها با استفاده از پاسخ
آشکارساز در سیگنال λ=280 nm UVتهیه شدند و نهايتا
وزن مولکولی متوسط عددی ( ،)4Mnوزن مولکولی
متوسط وزنی ( 5)Mwو شاخص بسپاشیدگی ( 6)PDIبرای
لیگنینهای اولیه و اجزای محلول و نامحلول هر لیگنین
براساس جذب صورتگرفته در محدوده زمانی مشخص
توسط نرمافزار محاسبه شد.
طیف سنجی مافوق قرمز تبدیل فوریه

(7)FT-IR

طیففففهفففای  FT-IRبفففهوسفففیله دسفففتگاه
 Elmer Spectrum-100بففهدسففت آمدنففد .آمففادهسففازی
نمونههفا بفا روش تهیفه قفرص برمیفد پتاسفیم انجفامشفد
كففه طففی آن پففويش نمونففههففا در شففرايط  32اسففکن در
محففدوده عففدد مففوجی  450تففا  4000cm-1بففا قففدرت
تفکیک  4cm-1صورت گرفت.
Perkin

8 31P

برای آنالیز گروههای هیدروكسیل عاملی نمونهها از
طیفسنجی  31P NMRبراساس پروتکل  Granataو
همکاران ( )1995و  Jiengو همکاران ( )1995استفاده
شد[ .]22،21مقدار  400میکرولیتر مخلوط حالل شامل
تركیب حجمی /حجمی  1/6:1از پريدين و كلروفرمدوتره
به حدود  30میلیگرم از نمونه لیگنین كه به صورت دقیق
وزن شدهبود ،اضافه شد .در ادامه  100میکرولیتر از
محلول استاندارد داخلی كه شامل كلسترول9با غلظت 0/1
مول بود ،به مخلوط حالل نمونه كه در باال اشاره شد،
اضافه گرديد .سپس مقدار  50میلیگرم استونات استیل
كرم )III(10و متعاقبا  100میکرولیتر -2كلرو-5،5،4،4-
تترامیل -2،3،1دیاكسافسفوالن ( 11)Cl-TMDPبه عنوان
واكنشگر برای فسفردار كردن نمونه لینگین و انجام طیف
سنجی  NMRفسفر به كل مجموعه اضافه شد .اين تركیب
به داخل لولههای  NMRمنتقل شد و طیفهای مربوطه
توسط دستگاه  Bouker300MHzكه با نرمافزار Top Spin
كنترل میشد ،با مقدار اسکن  256و در دمای  ، 20˚Cبه-
دست آمدند .پردازش دادههای  NMRتوسط نرمافزار
 Mestronovaانجام شد.
گرماسنجی روبشی تفاضلی

(12)DSC

 13آزمون
بهمنظور تعیین دمای انتقال شیشه (،)Tg
 DSCنمونهها توسط دستگاه Mettler Toledo DSC820
 Calorimetryانجام شد 2-4 .میلیگرم از نمونه در ظرف
آلومینیومی مخصوص 40μLقرار داده شدند و توسط
درپوشی كه در وسط آن يک سوراخ ايجاد شدهبود ،بسته -
شدند .ظرف آلومینیومی خالی بهعنوان مرجع استفاده شد.
نمونهها در اتمسفر نیتروژن (با سرعت جريان ml/min
 )50در گستره دمايی  25تا  450درجه سانتیگراد و
همچنین میزان حرارتدهی  10˚C/Minپويش شدند.

1

Gel permeation chromatography
Refractive index detector
3 Photodiode array detector
4 Number average molecular weight
5 Weight average molecular weight
6
Polydispersity index
7 Fourier Transform Infrared Spectroscopy
2

8

Phosphorus-31 nuclear magnetic resonance
9 Cholesterol
1 Cr(III) acetyl acetonate
0
1 2-chloro-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxa-phospholane
1
1
2
Differential scanning calorimetry
1 Glass transition temperature
3
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آزمون GPC

نتایج و بحث
فرآیند جزءجزءسازی لیگنین توسط حالل
دو نففوع لیگنففین كرافففت سففوزنیبرگففان صففنعتی
شففففركت  (1S-PKL) Stora Ensoو شففففركت FCBA
( 2)F-PKLبفففهصفففورت جداگانفففه و بفففهوسفففیله اسفففتون
خففالص و بففا روش اسففتخراج تففکمرحلففهای ،بففه دو جففزء
لیگنففین كرافففت محلففول در اسففتون (3S-ASKLيففا F-
 4)ASKLو لیگنفففین كراففففت نفففامحلول در اسفففتون (S-
5AIKLيففا  6)F-AIKLجداسففازی شففدند .مقففادير بففازده
 S-ASKLو  S-AIKLبفففهترتیفففب  %12و  %85و بفففرای
 F-ASKLو  F-AIKLبففهترتیففب  %13و  %87بففهدسففت
آمد .اين اعفداد نشفان مفیدهنفد كفه حفدود  12الفی 13
درصد از هر كفدام از لیگنفینهفای اولیفه بفهصفورت جفزء
محلفففول در اسفففتون درمفففیآيفففد و مفففابقی بفففهصفففورت
نامحلول باقی میمانند.

در اين مطالعه بهجای سیستم  THFاز سیستم دی-
متیل سولفوكسید كه دارای مزايای فراوان است ،استفاده-
شد [ .]23در سیتم  THFبه منظور افزايش انحالل پذيری
نیاز به مشتق سازی لیگنین است كه عالوه بر زمانبر بودن،
امکان ايجاد تغییر در ساختار نمونه مورد بررسی نیز وجود
دارد .حال آنکه سیستم  DMSOبه دلیل دارا بودن پارامتر
انحالل پذيری و پارامتر پیونديابی قويتر ،پیوندهای
هیدروژنی بیشتری با گروههای هیدروكسیل لیگنین
تشکیل می دهد در نتیجه نیاز به مرحله مشتق سازی
نمونه ها نیست بدين صورت زمان آنالیز به يکدهم كاهش
يافته و احتمال تغییرات در ساختار لیگنین نیز به حداقل
می رسد .نتايج حاصل از كروماتوگرافی تراوش ژلی
لیگنینهای اولیه و اجزاء محلول و نامحلول بهدست آمده
از آنها در شکل  1و جدول  1نشان داده شدهاست.

شکل  -1کروماتوگرام توزیع وزن مولکولی لیگنینهای اولیه و اجزاء محلول و نامحلول

1

Stora Enso-Parent Kraft Lignin
FCBA-Parent Kraft Lignin
3 Stora Enso-Acetone Soluble Kraft Lignin
4 FCBA-Acetone Soluble Kraft Lignin
5
Stora Enso-Acetone Insoluble Kraft Lignin
6 FCBA-Acetone Insoluble Kraft Lignin
2
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جدول  -1نتایج  GPCلیگنین های اولیه و اجزاء محلول و نامحلول
لیگنین

]Mn [Da

]Mw [Da

]PDI [Mw/Mn

S-PKL

2527
2082
2678
2958
2232
3269

7568
4162
8322
27477
13218
51507

3
2
3/11
9/29
5/9
15/7

S-ASKL
S-AIKL
F-PKL
F-ASKL
F-AIKL

نتايج حاصل از كروماتوگرامهای  GPCنشان میدهد
كه بهطوركلی تفاوت چشمگیری در مقادير متوسط وزنی
وزن مولکولی ( )Mwدو لیگنین اولیه وجود دارد حال آن-
كه متوسط عددی وزن مولکولی آنها ( )Mnتفاوت كمتری
با هم دارند .درنتیجه اين مسئله در شاخص بسپاشیدگی
( )PDIآنها منعکس شدهاست .لذا میتوان گفت بهطور
كلی لیگنین اولیه شركت  Stora Ensoو اجزاء محلول و
نامحلول آن دارای توزيع وزن مولکولی باريکتری نسبت
به لیگنین شركت  FCBAهستند .همچنین در S-ASKL
وزن مولکولی متوسط و شاخص بسپاشیدگی كمتر از S-
 PKLو  S-AIKLاست .اين موضوع در مورد  F-ASKLدر

مقايسه با  F-PKLو  F-AIKLنیز صادق است .اين بدان
معنیاست كه در اثر فرآيند جزءجزءسازی هر دو لیگنین،
اجزاء محلولی با وزن مولکولی و بسپاشیدگی كمتر نسبت
به لیگنین اولیه بهدست میآيد .لذا بهدلیل استخراج اين
جزء از لیگنینهای اولیه ،اجزاء نامحلول باقیمانده دارای
وزن مولکولی و بسپاشیدگی بیشتر و توزيع وزن مولکولی
پهنتر هستند.
طیفسنجی مادون قرمز تبدیل فوریه ()FT-IR
شکل 2طیفهای مادون قرمز تبديل فوريه لیگنینهای
اولیه و اجزاء محلول و نامحلول آنها را نشان میدهد.

شکل  -2طیفهای  FT-IRلیگنینهای اولیه و اجزاء محلول و نامحلول آنها
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پیک جذب شده در عدد موجی  3400cm-1مربوط به
ارتعاشات كششی گروههای هیدروكسیل آلیفاتیک و
فنولیک است ،حال آنكه ارتعاشات كششی  C-Hدر پیک-
های 2936cm-1 ،3003cm-1و  2847cm-1قابلرويت است.
همه نمونهها دارای پیک قوی در عدد موجی 1701cm-1
هستند كه مربوط به گروههای  C=0غیرمزدوج است ،البته
در لیگنین كرافت اولیه  ،F-PKLاين پیک به عدد موجی
 1690cm-1منتقل شده است .وجود پیک ضعیف در عدد
موجی 1653cm-1كه به وجود ساختارهای انول اتری
مربوط است در لیگنین  S-PKLو  S-AIKLو بهخصوص
در جزء محلول  S-ASKLقابل رويت است ،حال آنكه اين
پیک در لیگنین اولیه  F-PKLو اجزاء محلول و نامحلول
متناظر آن ديده نمیشود .پیک قوی در عدد موجی cm-
 15991و 1513 cm-1در تمامی نمونهها ،مربوط به
ارتعاشات اسکلتی آروماتیک لیگنین است .پیکهای جذب
شده در عدد موجی  1464cm-1و  1428cm-1بهترتیب
مربوط به دفرمهشدن  C-Hو ارتعاشات كششی حلقه
آروماتیک هستند كه در تمامی نمونهها رويت میشود.
ارتعاشات گروههای  O-Hفنولی به همراه ارتعاشات -
كششی C-Hآلیفاتیک درعدد موجی 1368cm-1و
همچنین ارتعاشات خمشی O-Hلیگنین در عدد موجی
 1330cm-1بهوضوح در همه نمونهها مشخصاست .در
ناحیه  1200cm-1تا  ،1300cm-1دو پیک شاخصcm-
 12681و  1219cm-1در همه نمونهها ديده میشود كه
بهترتیب مربوط به ارتعاشات كششی  C-Oحلقه آروماتیک
گواياسیل ( )Gو ارتعاشات كششی  C-O ،C-Cو C=O
واحدهای  Gاست .وجود پیک ضعیف در عددموجی cm-
 11521در اجزاء محلول يعنی S-ASKLو  F-ASKLبه
دلیل دفرمهشدن  C=Oدر گروههای استری مزدوج
لیگنینهای  S ،Gو  Hقابل تشخیص است كه در لیگنین
های اولیه و اجزاء نامحلول متناظر ديده نمیشود .از طرف
ديگر ،در عدد موجی ،1142cm-1در لیگنینهای اولیه و
اجزاء نامحلول آنها پیک ظاهر شدهاست كه به دلیل
دفرمهشدن صفحهای  C-Hآروماتیک در واحدهای G
است .وجود پیک در عدد موجی 1125 cm-1در اجزاء
محلول بهدلیل دفرمهشدن صفحهای  C-Hدر واحدهای S
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است .اين موضوع در تحقیق  Passoniو همکاران ()2016
نیز گزارش شدهاست[ .]20دفرمهشدن  C-Oدر الکلهای
اولیه و ثانويه به ترتیب در عددهای موجی  1032cm-1و
 ،1058cm-1همچنین دفرمهشدن بیرون صفحهای C-H
در واحدهای  Gدر عددهای موجی  820cm-1و 855cm-1
در كلیه نمونهها به وضوح قابلرويت است .بهطوركلی می-
توانگفت بهدلیل تشابه در طیفهای لیگنینهای اولیه و
اجزای محلول و نامحلول متناظر آنها (بهجز دو ناحیه كه
در باال به تفضیل اشاره شد) ،روش طیفسنجی مادون
قرمز تبديل فوريه اطالعات بیشتری در رابطه با فرآيند
جزءجزءسازی لیگنینهای صنعتی ارائه نمیدهد.
آنالیز گروههای عاملی با طیفسنجی P NMR

31

در بففهكففارگیری لیگنففین بففهعنففوان پففیشمففاده در
كاربردهفففای بفففا ارزش اففففزوده (نظیفففر الیفففاف كفففربن)،
اطالعففات كمففی دربففاره مقففدار گففروههففای هیدروكسففیل
در لیگنین اولیفه بفههمفراه تفأثیر فرآينفد جزءجفزءسفازی
لیگنین در تغییفر توزيفع ايفن گفروههفا در اجفزاء محلفول
و نففامحلول متنففاظر ،ضففروری اسففت .چففون مقففدار گففروه-
های هیدروكسفیل عفاملی بفر خصوصفیات لیگنفین نظیفر
میففزان فعالیففت لیگنففین و حاللیففت آن در مراحففل بعففدی
31
تففأثیر دارد[ .]3در ايففن راسففتا طیفففسففنجی P NMR
بر روی لیگنفین اولیفه و اجفزاء محلفول و نفامحلول انجفام
شففد و نتففايج در شففکل 3و جففدول 2نشففان داده شففده-
است.
مقدار هر يک از گروه های عاملی را بفر اسفاس سفط
زير پیک ( )integrationطیف  NMRمحاسبه شفده اسفت.
محدوده پیک های هركدام از گروه هفای عفاملی بفه شفرح
ذيل می باشد :محدوده  149-146ppmبفرای گفروه هفای
هیدروكسیل آلیفاتیک ،محفدوده 144/27-140/27 ppm
بففرای گففروه هففای هیدروكسففیل كنففدانس ،محففدوده
 140/24-138/8ppmبففرای گففروه هففای هیدروكسففیل
گوايیاسیل ،محدوده  144/27-137/4ppmبرای گروه های
هیدروكسیل پاراهیدروكسفی ،محفدوده 135/5-134ppm
برای گروه های هیدروكسیل اسیدی.
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شکل  -3طیفهای  31P NMRلیگنینهای اولیه و اجزاء محلول و نامحلول
جدول  -2مقادیر گروههای عاملی لیگنینهای اولیه و اجزاء محلول و نامحلول
لیگنین

هیدروکسیل

هیدروکسیل

آلیفاتیک

کندانس

گواییاسیل

][mmol/g

][mmol/g

][mmol/g

2/07
1/59
1/72
1/95
1/10
1/70

1/86
2/07
1/68
1/58
1/54
1/47

2/09
2/64
1/77
1/87
2/40
1/84

مجموع گروههای

مجموع گروه-
های

هیدروکسیل

هیدروکسیل

هیدروکسیل

پارا-

اسیدی

هیدروکسیل

هیدروکسی

][mmol/g

فنولی ][mmol/g

0/44
0/58
0/38
0/39
0/48
0/36

4/19
5/04
3/69
3/74
4/22
3/59

][mmol/g
S-PKL
S-ASKL
S-AIKL
F-PKL
F-ASKL
F-AIKL

نتايج مندرج در شکل 3و جدول 2نشان میدهد كه در
هر دو لیگنین صنعتی ،در اجزاء محلول ( S-ASKLو F-
 ،)ASKLمقدار هیدروكسیل آلیفاتیک ،كمترين مقدار را
در مقايسه با اجزاء نامحلول و لیگنین های اولیه مربوطه
بهخود اختصاص دادهاست .البته اين مقدار ،در S-ASKL
بیشتر از  F-ASKLاست .مجموع گروههای هیدروكسیل
فنولی در هر دو لیگنین در اجزاء محلول ( S-ASKLو F-
 )ASKLبیشتر از اجزاء نامحلول و لیگنینهای اولیه
مربوطه است.
مجموع گروههای هیدروكسیل فنولی در هر دو لیگنین
در اجزاء محلول ( S-ASKLو  )F-ASKLبیشتر از اجزاء
نامحلول و لیگنینهای اولیه مربوطه است .كمترين مقدار
مجموع گروههای هیدروكسیل فنولی به اجزاء نامحلول
اختصاص دارد ،درحالیكه مقدار گروههای هیدروكسیل

0/24
0/32
0/24
0/28
0/28
0/27

هیدروکسیل
][mmol/g

6/70
7/20
5/79
6/07
5/80
5/64

فنولی كندانس در بین  F-ASKL ،F-PKLو
تفاوت فاحشی باهم ندارند .اما بین  S-PKLو اجزاء محلول
و نامحلول آن تفاوت وجوددارد و بیشترين مقدار گروههای
هیدروكسیل كندانس به جزء محلول( )S-ASKLاختصاص
دارد .بیشک مهمترين اختالف مربوط به مقدار گروههای
هیدروكسیل فنولی گواياسیل است كه در اجزاء محلول
( S-ASKLو  )F-ASKLبیشترين مقدار از اين گروه در
مقايسه با اجزاء نامحلول و لیگنینهای اولیه مربوطه
مشاهده میشود .الزم بهذكر است اين مقدار در  F-PKLو
 F-AIKAتقريبا با هم برابرند اما در S-PKLبیشتر از S-
 AIKAاست .مقدار گروههای هیدروكسیل پارا-
هیدروكسی در تمامی نمونهها ناچیز بوده و اختالف
چندانی با هم ندارند .از آنجا كه لیگنینهای صنعتی بهكار
رفته در اين پژوهش ،لیگنین سوزنیبرگان بود ،لذا اين
F-AIKI
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مسئله منطقی بهنظر میرسد .میتوان گفت كه توزيع
گروههای هیدروكسیل فنولی در اجزاء نامحلول نزديکتر
به لیگنینهای اولیه مربوطه است .در مورد مقدار گروه
هیدروكسیل اسیدی هم بیشترين مقدار مربوط به اجزاء
محلول ( S-ASKLو  )F-ASKLاست .همچنین الزم به-
ذكر است بیشترين نسبت مجموع گروههای هیدروكسیل
فنولی به گروههای هیدروكسیل آلیفاتیک هم متعلق به
اجزاء محلول ( S-ASKLو )F-ASKLاست كه البته اين
نسبت در  F-ASKLبیشتراز  S-ASKLاست .باتوجه به
نتايج طیفسنجی  31P NMRو همچنین دادههای حاصل
از  GPCمیتوان نتیجه گرفت كه در اثر فرآيند جزءجزء-
سازی لیگنینهای صنعتی با استون ،اجزاء محلولی با وزن
مولکولی و بسپاشیدگی كم جدا شدند كه دارای كمترين
مقدار گروه هیدروكسیل آلیفاتیک و بیشترين مقدار
مجموع گروههای هیدروكسیل فنولی (بهخصوص گروه
هیدروكسیل فنولی گوايیاسیل) را بهخود اختصاص داده-
اند .بر اساس نتايج به دست آمده و با درنظرگرفتن شیمی
خمیرسازی می توان استدالل كرد كه در طی فرآيند
كرافت در اثر گسست اتصال بتا آريل اتر (بیشترين اتصال
بین واحدی لیگنین) به اجزايی با وزن مولکولی پايین،
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تشکیل گروه های هیدروكسیل فنولی جديد و حذف گروه
های آلیفاتیک تسهیل می شود و در طی فرآيند جزءجزء
كردن اين اجزاء در استون حل می شوند .بر اين اساس می
توان گفت كه اجزاء محلول در استون در اصل زنجیرهای
پلیمری كوتاه لیگنین هستند زيرا به مقدار زياد دارای
گروه های انتهايی فنولی هستند و وزن مولکولی آنها پايین
است .حال آنکه اجزاء نامحلول احتماال حاوی زنجیرهای
پلیمری بلند لیگنین با پیوندهای بتا آريل اتر هستند.
آزمون گرماسنجی روبشی تفاضلی ()DSC
دمای انتقال شیشهای( )Tgبهعنوان يک ويژگی
فیزيکی-شیمیايی ،در كاربرد لیگنین در محصوالت باارزش
افزوده بسیار مهم است .دما نگاشت آزمون  DSCو مقادير
 Tgدر شکل  4و جدول  3قابل مشاهده است .دمای انتقال
شیشهای اجزاء نامحلول كمترين مقادير (S-:118°C
 ASKLو  )F-ASKL:144°Cو دمای انتقال شیشهای
اجزاء نامحلول بیشترين مقادير ( S-AIKL:149°Cو
 )F-AIKL:171°Cرا بهخود اختصاص دادهاند .اين نتیجه
با روند تغییرات مشاهده شده در نتايج آزمونهای  GPCو
 31P NMRمطابقت دارد.

شکل  -4دمانگاشت آزمون  DSCلیگنینهای اولیه و اجزاء محلول و نامحلول
جدول  -3دمای انتقال شیشه لیگنینهای اولیه و اجزاء محلول و نامحلول
لیگنین
S-PKL
S-ASKL
S-AIKL
F-PKL
F-ASKL
F-AIKL

دمای انتقال شیشه )°C(Tg
138
118
149
162
144
171
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در اين راستا در شکل  5نمودار همبستگی  Tgبا وزن
مولکولی و  Tgبا مجموع گروههای هیدروكسیل فنولی و

همچنین  Tgبا نسبت گروههای فنولی به گروههای
آلیفاتیک ارائه شدهاست.

شکل  -5همبستگی  Tgبا وزن مولکولی بر اساس معادله  ، )a( Flory-Foxهمبستگی  Tgبا وزن مولکولی بر اساس معادله Fox- Ogawa

 ، )b( Floryهمبستگی  Tgبا مجموع گروههای هیدروکسیل فنولی ( ، )cهمبستگی  Tgبا نسبت مجموع گروههای هیدروکسیل فنولی بهگروههای هیدروکسیل آلیفاتیک ( . )dنقاط قرمز :لیگنین شرکت  Store Ensoنقاط آبی :لیگنین شرکت .FCBA

معادله  Flory-Foxبه ارتباط بین  Tgو وزن مولکولی
متوسط عددی برای پلیمرهای بزرگ و كمتر بسپاشیده با
توزيع وزن مولکولی باريک میپردازد ،حال آنكه معادله
 Flory-Fox-Ogawaبرای پلیمرهای بسپاشیده معتبر
است[ .]25،24لذا همبستگی  Tgلیگنینهای اولیه و اجزاء
محلول و نامحلول مربوطه با وزن مولکولی بر اساس معادله
( Flory-Fox-Ogawaبا ضريب تعیین  )R2=0/9645در
شکل  )b( 5قابلتوجه است .همچنین همبستگی Tg
نمونهها با مجموع گروههای هیدروكسیل فنولی و نسبت
مجموع گروههای هیدروكسیل فنولی به گروههای
هیدروكسیل آلیفاتیک در شکل  )c( 5و ( )dبهوضوح
مشخص است .لذا میتوان نتیجه گرفت كه فرآيند
جزءجزءسازی بهوسیله حالل ،لیگنین صنعتی را به اجزاء
محلول و نامحلول تقسیم میكند كه هر كدام دارای
خصوصیات شیمیايی و فیزيکی منحصربهفردی هستند و از
اين نظر میتوانند بهعنوان ماده اولیه مناسب در
كاربردهای مختلف بهكار گرفته شوند .مثال لیگنینی كه
دارای وزن مولکولی بیشتر و در عین حال گروههای
هیدروكسیل فنولی و اسیدی كمتر است را میتوان به-

عنوان تقويتكننده در مواد مركب بهكار برد .لیگنینی كه
دارای وزن مولکولی كمتر و در عین حال گروههای
هیدروكسیل فنولی بیشتر است میتواند در نرمكنندههای
زيستی و يا آنتیاكسیدانها كاربرد داشتهباشد .در رزين-
های فنل-فرمائید ،لیگنینی كه دارای  Tgكم و گروههای
هیدروكسیل فنولی زياد است ،مطلوب است .در تهیه الیاف
كربن از لیگنین ،بسته به روش ريسیدن ،پیشماده لیگنین
میتواند وزن مولکولی كم يا زياد و يا  Tgكم يا زياد داشته
باشد.

نتیجهگیری
در اين پژوهش تأثیر فرآيند جزءجزءسازی روی دو
نوع لیگنین كرافت صنعتی سوزنیبرگان بهروش استخراج
تکمرحلهای با استون مورد بررسی قرارگرفت و
خصوصیات لیگنینهای اولیه و اجزاء محلول و نامحلول
آنها بهمنظور دستيابی به لیگنین مناسب برای كاربردهای
مختلف با آزمونهای  31P NMR ،FT-IR ،GPCو DSC
تعیین شدند .نتايج نشان داد كه اجزاء محلول ،وزن
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هیدروكسیلی فنولی در لیگنینهای اولیه و اجزاء محلول و
 بنابراين با توجه به.نامحلول حاصل مشاهده شد
-خصوصیات ويژه لیگنینهای حاصل از فرآيند جزءجزء
 میتوان آنها را در محصوالت،سازی بهوسیله حالل
.مختلف بهكار گرفت

1398  تابستان،2  شماره، سال دهم،مجله صنايع چوب و كاغذ ايران

مولکولی و شاخص بسپاشیدگی كمتر و توزيع وزن
، گروههای هیدروكسیل آلیفاتیک كمتر،مولکولی باريکتر
Tg مجموع گروههای هیدروكسیل فنولی بیشتر و نهايتا
.كمتر در مقايسه با اجزاء نامحلول و لیگنین اولیه دارند
 و وزن مولکولی براساس معادلهTg وجود همبستگی بین
 با مقدار گروههایTg  و همچنین بینFlory-Fox-Ogawa
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Identification and evaluation of characteristics of fractions of industrial softwood
kraft lignin separated by single step fractionation

R. Ebrahimi Majdar1
A. Ghasemian2*
H. Ressalati3
A.R. Saraeian4
H. Lange5
C. Crestini5

Abstract
1

The inherent heterogeneity features of lignin when increased
during kraft pulp process, restricts the technical lignin
utilization in value added applications. Organic solvent
fractionation of lignin is notable as an efficient way to obtain
lignin fractions with well-defined characteristics. In the
present study, two industrial kraft lignin were separated to the
soluble and insoluble fractions by single step extraction
process using acetone as organic solvent. The parent kraft
lignin and the soluble and insoluble fractions thereof,
characterized by using various techniques including GPC, FTIR, 31P NMR and DSC. The results showed different
molecular weights, functional hydroxyl groups and also glass
transition temperature (Tg) for the lignin fractions. The
soluble fractions exhibited lower molecular weight and
polydispersity, less aliphatic and more total phenolic hydroxyl
groups and lower Tg than the soluble fractions. The results
indicated that solvent assisted single step extraction can easily
provide access to the industrial lignin fractions with different
properties. Understanding correlations between physicalchemical properties of lignin fractions can be used as a tool
for selection of tailored lignin fractions for the potential of
value added applications.
Keywords: softwood kraft lignin, fractionation, molecular
weight, 31P NMR, glass transition temperature.
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