
 

 
 

خودیسازی خودبهسولفونات به روش امولسیونتهیه نانولیگنین  

 

 گیتی بهبودی
 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه محقق اردبیلی

Gitybh@gmail.com 

 کیوان شایسته
 استادیار گروه مهندسی شیمی، دانشگاه محقق اردبیلی

K.Shayesteh@uma.ac.ir 

 

 

 چکیده
دهیی  باشد از طریق روش رسوبسولفونات از لیکور سیاه که پساب خروجی از کارخانه چوب و کاغذ مازندران میمطالعه لیگنیندر این 

 .بوده است سولفوناتلیگنینبا عامل کلسیم هیدروکسید استخراج گردید. هدف اصلی این تحقیق ارائه یک روش جدید برای تهیه نانوذرات 
 بیرای انجیاا ایین کیار     خودی در محیط روغن در آب سنتز شیدند. سازی خودبهسولفونات به روش امولسیوندر این روش نانوذرات لیگنین

 هموژن گردیده است ،زدنهمتحت شرایط  هحالت محلول در آب ک به 80 تویین ی از روغنو محلول استون حل گردیدسولفونات در لیگنین
شد و محلول حاصله  به داخل محلول سورفکتانت اضافه قطرهقطره صورتسولفونات بهلیگنیناستفاده گردید. در ادامه  سورفکتانت عنوانبه

های شیمیایی، مورفولوژی گیری نانوذرات لیگنین گردید. بررسی گروهگراد قرار گرفت که این امر موجب شکلدرجه سانتی 70تحت دمای 
سایز میانگین  DLSصورت پذیرفته است. آنالیز  NMR و FTIR ،FESEM، DLSبا استفاده از آنالیزهای  ارو شناسایی ساخت سایز ذرات ،سطح

 ارائه داده است. را نانومتر 73/22سایز میانگین  FESEMنانومتر و آنالیز  71/67نانوذرات سنتز شده را 

  

 .سورفکتانت ،امولسیون، نانوذرات لیگنین، سولفوناتلیگنین کلمات کلیدی:
 

 

  



 

2 

 

   . مقدمه1
کیربن و  -های ساختاری فنیل پروپان با اتصاالت کربنکه شامل گروه بعد از سلولز، لیگنین دومین پلیمر طبیعی فراوان است

. لیگنین یک ترکییب  [1]است قرارگرفتهموردبررسی کامل محققان  حالنیبااپیچیده دارد،  کامالًاتری است. ساختاری آمورف و 

اسیت. مقیدار    متمرکزشیده در ناحیه مییانی المیال    عمدتاًکه  ;باشدشیمیایی پیچیده و تنها پلیمر آروماتیک موجود در چوب می

. در میاتریک  لیگنوسیلولزی فییای بیین     [4]باشدهای مختلف چوب میسته به گونهدرصد  ب 20-35لیگنین در چوب خشک 

ماتریک  لیگنوسلولزی ییک   سلولز متصل است.  به همی یکوواالنس، که با پیوند شودیمسلولز و همی سلولز توسط لیگنین پر 

ی از همی سیلولز و  کسیماتراست و در یک  شدهاحاطهسلولز همی ای ازالیهساختار پیچیده است که در آن سلولز توسط یک تک

کنید. سیاختار بسییار    خاص یک حصار بیرای حملیه آنزیمیی ایجیاد میی      طوربهاست. عالوه بر این لیگنین  شدهیجاسازلیگنین 

. ساختار چوب [10]کنندسلولز و لیگنین یک الیه محافظ پیرامون سلول ایجاد میهمی ریستالی سلولز در آب نامحلول است وک

 آورده شده است. 1و موقعیت لیگنین در شگل 

 

 
 .[4]ساختار چوب و موقعیت لیگنین -1شکل 

واسطه هیدرولیز قلیایی و گسستن پیوندهای اتر در لیگنین موجود در لیکور سیاه حاصل از فرایند خمیرسازی سودا و کرفت، به

لی و وهیدروکسیل فنهای های عاملی فعال، مانند گروهزدایی وزن مولکولی کمتر و مقادیر بیشتری از گروهجریان لیگنین

ازجمله . [5]دباشمیگری زیادی بنابراین دارای پتانسیل واکنش؛ دی لیگنوسلولزی داری اولیهآلیفاتیک، نسبت به ماده

ساز در دیوارهای گچی، عامل عنوان پراکندهها و چسب، بهدر تولید بیوکامپوزیت توان به استفاده از آنمی لیگنینکاربردهای 

، سورفکتانت رایج در صنعت حفاری و گل بازیابی روغن و گل حفاریکش، کننده، عامل فعال در سطح برای آفتامولسیون

های ر واکنشاهای اپوکسی، مهفرمالدهید تولید رزین-های فنولسب برای فنول در سنتز رزینحفاری، جایگزین منا

-کی از مشتقات لیگنین است. لیگنینسولفونات یا لیگنوسولفونات ینلیگنی .[14]اشاره نمود اکسیداسیونی، رهش کند مواد

آید. در می به دستای( از خمیر چوب سولفیت)لیکور قهوهالکترولیتی آنیونی محلول در آب است که سولفونات، پلیمر پلی

ساکاریدها سولفوریک برای شکستن پیوندهای پلیاکسید گوگرد و نمک اسیدفرایند خمیرسازی، یک محلول آبی حاوی دی

آمونیوا و های مختلف مثل کلسیم، سدیم، منیزیم در فرایند خمیرسازی، لیگنوسولفونات pHشود. بسته به مقدار استفاده می

های مختلفی ازجمله رسوب در الکل، دیالیز، الکترودیالیز، توان به روشها را میتواند تشکیل شود. درنهایت، لیگنوسولفوناتمی

سولفونات از فرایند خمیرسازی لیگنین. [14]استخراج کرد ،ها از لیکورهایحذف یون، اولترافیلتراسیون و استخراج با آمین

 6سولفیت در مخزن واکنش طی شود. چیپ  چوب با استفاده از محلول کلسیم بیسولفیت در کارخانه کاغذسازی تولید می

-دهد و لیگنینشود. یون سولفیت با پلیمر لیگنین واکنش میگراد پخته و هیم میدرجه سانتی 130ساعت و دمای  10الی 

-به ، بعد از تغلیظ،بدون بازیابی لیکور %95ریز لیکور، عدا دور صورتدنیا در در حال حاضر در  .[12]شودسولفونات تهیه می

بخشی از  شود.فرآوری و به لیگنین تبدیل می، صنایع چوب از لیکور سیاه تولیدی %5شود و تنها عنوان سوخت سوزانده می

 [16]شودی تبدیل میتر دیگرگیرد و بخشی دیگر به مواد مهمقرار می استفاده موردطور مستقیم تولیدی به لیگنین
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رود با ارزش و کارایی پلیمر باشد. انتظار می باال بردنتواند راهی برای پلیمر میفاده از نانوذرات در پلیمرها و یا تولید نانواست

. [5]های جدیدی نیز مشاهده شود تا کارایی پلیمر افزایش یابدورود به مبحث نانو، عالوه بر بهبود خواص فعلی، ویژگی

توانند خواص مکانیکی از قبیل سفتی، استحکاا، چسبندگی، پایداری حرارتی و خواص بازدارندگی را بهبود ها مینانولیگنین

. نانوذرات [8]سطح ویژه باالی آن، نقش بهتری ایفا کنند به دلیلتوانند در مقایسه با مواد با سایز باالتر بخشند. این نانومواد می

پذیری را دارند مورداستفاده قرار گریز که قابلیت تجزیهاکسیدان، جاذب نور ماورابنفش و مواد آبعنوان آنتیتوانند بهلیگنین می

 گهای دیگر، سورفکتانت در پیکرینعنوان کو پلیمر در الستیک و کامپوزیتتوانند بهگیرند. نانوذرات لیگنین همچنین می

 . [6]عنوان حامل برای رساندن دارو استفاده شوندامولسیون و به

شود و سپ  لیگنین سولفونات از لیکور سیاه که ضایعات کارخانه چوب و کاغذ است استخراج می ابتدا مطالعه حاضردر 

لیگنین نسبت به لیگنین با توجه به بهبود کارایی نانو د.گردخودی تولید میبهسازی خودنانوذرات لیگنین به روش امولسیون

پذیری باالتری برخوردار است. جهت از امکاناین پلیمر زیستی در مقیاس نانو  مواد با ارزش افزوده بیشتر از سولفونات، تولید

با استفاده از سورفکتانت  نتا روشی کم هزینه انتخاب گردد؛ لذا از روش امولسیو استلیگنین سولفونات سعی بر آن تولید نانو

ای دیگر تولید تولید نانولیگنین ماده لیگنین سولفونات ) ممکن است در فرایندمناسب استفاده شد. جهت اطمینان از تولید نانو

استفاده  FESEMو  DLSشود. همچنین جهت تولید نانو ذره از استفاده می H-NMR)و  NMR  (C-NMRو  FTIRگردد.( از 

 شود.می
 

 

 مواد و روش -2

 هاو دستگاه. مواد 2-1

 موردماده اصلی در این کار  عنوانبهسولفونات از کارخانه چوب و کاغذ مازندران )چوکاا(، لیکور سولفیت حاوی لیگنین

مجتمع  مرک، استون 80 نییتوروغن  غلیظ )صنعتی(، کیدسولفوریاس)مرک آلمان(،  دیدروکسیهقرار گرفت. کلسیم  استفاده

 مورد استفاده در این تحقیق،اصلی های بودند. همچنین دستگاهمواد مورد نیاز جهت انجاا تحقیق  میایی مجللیصنایع شی

الکترونی روبشی از نوع گسیل میدانی شرکت ، میکروسکوپ 1المرقرمز تبدیل فوریه شرکت پرکین اسپکتروسکوپی مادون

 بودند.4بوروکر آوان  شرکت سنجی تشدید مغناطیسی هستهطیفو  3جوبین-پراکندگی نور دینامیکی شرکت هوریبا ،2تسکان

 

 ها . روش2-2

 سولفونات. جداسازی لیگنین2-2-1

گیرا   500 بیه  عامل کلسیم هیدروکسید استفاده شد.دهی با سولفونات از لیکور سیاه از روش رسوبای جداسازی لیگنینبر 

سیولفونات همیراه بیا کلسییم     هیدروکسید اضافه شد. سپ ، لیگنیین گرا کلسیم  65گراد درجه سانتی 85سیاه در دمای  لیکور

رسیوب  تا  شد دور در دقیقه قرار داده 3000شوی رسوب با آب مقطر، در سانتریفیوژ در وبعد از شست هیدروکسید رسوب کرد.

اسیدسیولفوریک غلییظ،    لهیوسی بیه  4به  13از  pHکاهش پ  از آن با  و گردیدحاصل شود. آب مقطر به رسوب حاصله افزوده 

 گیراد یسانتدرجه  40سولفونات درون آون در دمای جدا گردید. لیگنین توسط سانتریفیوز سولفوناتلیگنین رنگیاقهوهمحلول 

 شده است.لیکور سیاه نشان داده سولفونات ازفرایند استخراج لیگنین 2در شکل  .[11]دیگردساعت خشک  24در طی 

 
1 PerkinElmer 
2 Tescan 
3 Horiba-Joubin 
4 Bruker Avance 
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 [7]سولفونات از لیکور سیاه-لیگنینفرایند استخراج  -2 شکل

 

 سازی نانوذرات لیگنین سولفونات . آماده2-2-2

اجازه داده شد تا به میدت   ، ی آبسیس 100 عنوان سورفکتانت و  انحالل آن در به  80تویین با انتخاب مقادیر متفاوتی از 

استون حیل   مقادیر متفاوتسولفونات را در هموژن گردد. سپ  لیگنینه، دور بر دقیق 4000دقیقه بر روی استیرر با سرعت  30

شدن اضافه شد و سپ  محلول حاصله تحیت دمیای   سورفکتانت در حال استیرر  به محلول یآرامبه قطرهقطرهصورت کرده و به

متعیدد،     DLSبیا انجیاا آزمایشیات و انجیاا آنیالیز      سپ   . زدن قرار گرفتتحت هم گراد به مدت زمان متغیرتیسان درجه 70

 مورد مطالعه قرار گرفت.سولفونات نانوذرات لیگنینمیزان موفقیت در تولید 

 

 نتایج -3
 سولفوناتسولفونات و نانوذرات لیگنین. شناسایی لیگنین3-1
 ((FTIR. اسپکتروسکوپی مادون قرمز تبدیل فوریه 3-1-1

هیای موجیود در   شده است. پیکنشان داده 3سولفونات در شکل از لیکور سیاه و نانولیگنین سولفونات جداشدهطیف لیگنین

مربیو    𝑐𝑚−1 2968های موجود درسولفونات هستند. پیکای عاملی موجود در ساختار لیگنینهطیف تا حدودی معرف گروه

هیای آروماتییک   لقیه   C=Cمربو  به ارتعاشیات کششیی    29/1625های متیلن است. فرکان  و گروه C-Hبه ارتعاشات کششی 

باشید. پییک   میی  3CHمربو  بیه ارتعاشیات خمشیی     1375و پیک  2CHمربو  به ارتعاشات خمشی  𝑐𝑚−11465 است. پیک 

 1403تا  1200های جذبی در فرکان باشد. های بنزنی گروه فنول میحلقه C=Cمربو  به ارتعاشات کششی  1500موجود در 

و  𝑐𝑚−11060 که الکیل نیوع اول در حیدود    طوریبه باشند،اتری می c -c الکلی، فنولی و  C-Oدهنده ارتعاشات کششی نشان

-هطیف مربو  به ارتعاشات کششیی گیرو   𝑐𝑚−1 3410   پیک پدهد.  ب را نشان می  𝑐𝑚−1  1124الکل نوع دوا در حدود

سولفونات نیز نسیبت بیه   باشد. ساختار نانوذرات لیگنیندوستی این ماده مییا ترکیبات فنولی است و همین عامل آب O-Hهای 

-. بیه [15, 13]هر دو حالت دارای پیک یکسان هسیتند های عاملی در حالت شاهد خود هیچ تغییری نکرده است و تمامی گروه
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لیگنین سولفونات، ساختار تغییر نکرده است و تنهیا سیایز لیگنیین    بیانگر آنست که در فرایند تولید نانو FTIRعبارتی نتایج آنالیز 

توان رسیدن به سایز مورد نظیر را متوجیه   نمی 3از روی شکل تذکر است که سولفونات کاهش و به حد نانو رسیده است. الزا به

 دهد.گیری شده را نشان میهای عاملی نمونه اندازهگراف تنها گروهشد و این 

 

 
 سولفوناتسولفونات و نانوذرات لیگنینلیگنین FTIRطیف  -3 شکل

 

  (FESEM) یالکترون. اسکن میکروسکوپی 3-1-2

و در دو مقییاس   4در شیکل   FESEMسولفونات بیا اسیتفاده از آنیالیز    ذرات لیگنینسولفونات و نانومورفولوژی و ابعاد لیگنین

نیانوذرات  ی مورفولیوژ های آ و پ مربو  بیه  ، شکل4شده در شکل ارائه اساس تصاویراست. بر  شدهمشخصنانومتر  500و  200

ذرات  باشیند. همچنیین  میمنظم و همگن  کامالً شدهلیگنین تولید(، ذرات نانو آ و پ ) 4اساس شکل است. بر سولفوناتلیگنین

تر نیانوم  73/22شیده،  ذرات مشیخص نانو و متوسط سایز استهم چسبیدگی بین ذرات کم  به میزان. هستندشکل کروی تقریبا 

مورفولیوژی ذرات  ) ب و ت(،  4) ب و ت(، تصاویر لیگنین سولفونات شاهد، ارائیه شیده اسیت. مطیابق شیکل       4در شکل است. 

 2در محیدوده  شیده  مشخصاند و میانگین سایز ذرات دیگر چسبیده هم بهسولفونات نامنظم است و ذرات با نیروی قوی لیگنین

  باشد.میکرومتر می

0

20

40

60

80

100

120

40080012001600200024002800320036004000

%
T

cm-1

LSN LS



 

6 

 

  
 

          
  nm500 و nm200دو مقیاس  در سولفوناتو نانو لیگنین سولفوناتلیگنین FESEMتصاویر  -4 شکل

(A  وC مربو  به نانو ) (لیگنین سولفونات وB و Dمربو  به لیگنین سولفونات ) 
 

 (DLS). پراکندگی نور دینامیکی 3-1-3

-درصد نانوذرات لیگنین 7/94دهد. را نشان می DLSسولفونات با استفاده از آنالیز توزیع اندازه نانوذرات لیگنین 5 در شکل

سایز این نانومتر هستند و میانگین  761/9درصد از ذرات دارای سایز  3/5نانومتر و  67/73سولفونات تهیه شده دارای سایز 

 .باشدمینانومتر  71/67ذرات 

C D 

B A 
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 سولفوناتتوزیع اندازه نانوذرات لیگنین -5 شکل

 

 H-NMR)و  C-NMRمغناطیسی هسته ) سنجی تشدیدطیف. 3-1-4

هیای هیدروکسییل   مربو  به پروتن ppm 5/8-8ی سولفونات آورده شده است. محدودهلیگنین H-NMRطیف  6در شکل 

پییک  نسیبی هسیتند لیذا سیطح زییر       NMRهای پیک کهازآنجاییباشد. سولفونات است، میلیگنین دوستیآبفنولی که عامل 

 41/7ی باشد. محدودههای ساختار ضعیف میمربو  به این گروه عاملی با توجه به کم بودن نسبت پروتن فنولی به سایر پروتن

و  2H ،5Hمربیو  بیه    03/7باشد. پییک  می C=Oی با پیوند دوگانه C-6و  C-2های آروماتیک در مکان مربو  به پروتن 75/7-

6H  2ی دهندهنشان 35/6-89/6ی باشد. محدودهمی1های گواسیلواحددرH  6وH 8/5باشید. پییک   میی  2های سرینگیلدر واحد 

دهیید. نشییان میی  β-5را در زیرسیاختارهای َ  βHو  αH 35/5باشید. پیییک  مییی β-1و َ O-β-4از سیاختارهای    αHی دهنییدهنشیان 

-66/3ی باشید. محیدوده  می O/DMSO2Dمربو  به  75/3و پیک  O-β-4در ساختارهای َ αHمربو  به  43/4-06/5ی محدوده

-83/2ی دهد. محیدوده میرا نشیان   β-βدر ساختارهای َ βH 11/3-27/3ی باشد. محدودهدر متوکسیالت می Hمربو  به  36/3

 باشد.می Hی نیز مربو  به بخش آلیفاتیک زنجیره 85/0

 
1 Guayacil 
2 Sryngyl 



 

 
 

 

 
 سولفوناتلیگنین NMR-Hطیف  -6 شکل

و  اسیید کیلیهیای کربوکسی  مربو  به گروه 87/181پیک  سولفونات آورده شده است.لیگنین C-NMRنیز طیف  7در شکل 

 هیای پییک باشید.  میی  O-4-βَ واحیدهای از  Bی گواسییل اتیری شیده و حلقیه     واحدهایدر  C-3/C-5مربو  به  05/152پیک 

 واحیدهای در  C-4 یدهنیده نشیان  92/144پییک   و O-G-4گواسییل در   واحیدهای در  C-4 یدهندهنشان 67/147و  38/147

 واحیدهای در را  C-2،97/126پییک   وگواسیل و سرینگل  واحدهایدر را  C-1،98/133باشد. پیک کومارین میگواسیل در فنیل

را در  C-6و  53/122C-1پیییک و  باشید میی  گواسییل  واحیدهای در  C-1مربییو  بیه   34/126. پییک  دهید نشیان میی  گواسییل  

در واحیدهای   C-6مربو  بیه  ترتیب به 42/82و  67/101، 93/106، 5/115های پیکدهد. نشان می ∅- C(O=O)C-Cواحدهای

و  66/73، 42/82 هیای پیک. باشدمیکوماران در فنیل CO-α، C-αدر واحدهای گواسیل با  -6C-2/C ،(OR–و  a-OA)گواسیل 

 22/72پییک  د. نباشنوع گواسیل می 1β-در واحدهای  C-α ،نوع گواسیل )اریترو( O-4-βدر واحدهای  C-βدهنده نشان 64/73

-نوع گواسییل )اریتیرو( میی    β-O-4واحدهای  در C-α مربو  به 57/64پیک ، نوع گواسیل β-O-4در واحدهای  C-αمربو  به 

در  C-𝛾 63پییک  دهید.  نوع گواسییل نشیان میی    β-βدر را  C-𝛾نوع گواسیل و  β-O-4را در واحدهای  C-α 25/64باشد. پیک 

 C-𝛾 ترتییب بیه  94/25 و 37/48، 44/56، 03/56، 9/59، 26/61پیک  دهد.نشان می C=O-αنوع گواسیل با  β-O-4واحدهای 

 و OCH مربیو  بیه   44/56و  03/56دهید. پییک   نوع گواسیل نشان می β-O-4در واحدهای  β،C-𝛾-1و  β-5واحدهای در  را

ترتییب  نییز بیه   5/13و  4/23هیای  پیک باشد.در زنجیر بخش آلیفاتیک می 2CH و C=O-CH به مربو  94/25و  48 /37 پیک

 .[9, 3, 2]دهدپروپیل نشان می-را در زنجیره بخش ان 3CH–γ و شده زنجیره بخش اشباعرا  2CHیا  3CHهای گروه
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 سولفوناتلیگنین C-NMRطیف -7 شکل

 گیرینتیجه -4
اکسیید و سیپ    دهی توسط عامل کلسییم مرحله ابتدا از روش رسوبسولفونات از لیکور سیاه طی دو لیگنینین مطالعه در ا

سیولفونات  تولیید نیانوذرات لیگنیین    و کم هزینیه، جهیت  یک روش موثر و پایدار  در ادامه از استخراج گردید. pHتوسط کاهش 

تولیید گردیید.    80تویین روغن از  استفادهو با خودی بهسازی خودسولفونات به روش امولسیوننانوذرات لیگنین استفاده گردید.

. گیردد  تهییه گردد که فاز آبی غالب شود و امولسیون روغن در آب محلول در آب است و به این علت باعث می ،سورفکتانت این

افیزایش درجیه حیرارت    رسید کیه   نظیر میی  بیه  کیرد. ایفا  سولفوناتلیگنین ایجاد پایداری نانوذرات در موثری  نقش ،80تویین 

عبیارتی در دمیای بیاالتر، شکسیتن پیونید      لیگنین سولفونات، نقش موثری داشته باشد؛ بهامولسیون نیز درجهت سنتز نانوذرات 

 تر است.پذیرپیچیده لیگنین سوفونات امکان
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Abstract  

 

In this study, lignin sulfonate was extracted from black liquor which is 

the water of Mazandaran wood and paper mill by calcium hydroxide 

deposition method. The main objective of this study was to develop a 

novel method for the preparation of lignin sulfonate nanoparticles. In 

this method, lignin sulfonate nanoparticles were synthesized by self 

assemble emulsification method in aqueous medium. To do this work, 

lignin sulfonate was dissolved in acetone and a solution of 80% Tween 

oil as a surfactant dissolved in water under homogeneous stirring.  

Subsequently, lignin sulfonate was added dropwise into the surfactant 

solution and the resulted solution was heated to 70 ° C, which led to 

the formation of lignin nanoparticles. Chemical groups, surface 

morphology, particle size and structure identification were 

investigated using FTIR, FESEM, DLS and NMR analyzes. DLS analysis 

showed the average size of the synthesized nanoparticles 67.71 nm 

and the FESEM analysis had an average size of 22.73 nm. 

                  Keywords: Lignin Sulfonate, Lignin Nanoparticles, Emulsions, Surfactants. 


