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 چکیده
 صانای   در آن از اساتااده  ،آنای پیچیاده  بسایار  سااتتار  به دلیل .است سلولز از پس فراوان تجدیدپذیر طبیعی پلیمر دومین لیگنین

 یا   باه  تبادیل  لیگنین تولید زیاد بسیار حجم رواین از د؛شومی تولید کاغذسازی صنای  در جانبی محصول عنوانبه و بوده محدود بسیار
 در زیاادی  مطالعاا   .شاود مای  منجار  ارزشکم مواد تولید و سنتز به مستقیم، طوربه لیگنین از استااده .است شده محیطیزیست معضل
 .است شده انجام شدن، استری طریق از استی  انیدرید ماده روی ویژهبه آن شیمیایی اصالح با لیگنین از استااده افزوده ارزش زمینه
 افازای   هاد   باا  و استخراج فرآیند طول در. دارد وجود سولاا لیگنین زیادی مقادیرمازندران  کاغذسازیچوب و  کارتانه پسابدر 
 باازده تولیاد   ساازی بهیناه  پاژوه   ایان  در. شاد  اساتااده  مناسا   حاالل  ی  عنوانبه اتانول حالل از ،شدهاصالح سولاونا ینلیگن بازده
 تاا  اتاانول  میازان  افزای  با آمده، دست به نتایج اساس بر. شد انجام 1(RSM) پاسخ سطح روش از استااده با شدهاصالح سولاونا ینلیگن
باه   .باود  صااد   نیز استااده از اتانول زمان برای موضوع این و یافت افزای  شدهاصالح سولاونا لیگنین تولید میزان واکن ، محلول حجم

 میازان  ،(٪14/93) باازده  بیشاترین  باه  دساتیابی  جهت شدهاصالح سولاونا لیگنین تولید بهینه شرایط، سولاونا لیگنین ازای ی  گرم از
 .گردید تعیین( دقیقه 59/120) زمان و( لیترمیلی 74/41) برابر اتانول حالل

 

 سازیبهینهشده، سولاونا  اصالحلیگنینمحیطی، زیست معضللیگنین،  کلمات کلیدی:

 

  

 
1 Response Surface Method 
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 . مقدمه1
 باه  پسااب  ایان  ورود باا . باشندمی لیکورسیاه بنام صنعتی پساب تولید در صنای  ترینبزرگ از یکی کاغذسازی کارتانجا 

 عنوانبه آن از استااده پساب، این حذ  یا کاه  برای مناس  راهکار ی . شودمی تهدید شد به آبزیان زندگی جاری هایآب

 شایمیایی  سااتتارهای  باا  آلی ترکیبا  از ایپیچیده ربسیا مخلوط پساب این .[1] باشدمی مختلف ترکیبا  تهیه در اولیه ماده

 ترکیا   .باشاد مای  سالولزی  همای  و سلولزی ساکاریدهای پلی لیگنین، شدهتخری  هایفراورده شامل عمدتاً که است متااو 

 دارد وجاود  چاوبی  گیاهان مختلف هایگونه در که است «پروپان فنیل» واحدهای از متشکل پیچیده پلیمری لیگنین، شیمیایی

[2]. 

 2 این رقم معادل تنهاا که  شودمی دیتول ایدن کاغذسازی هایکارتانهدر  لیگنین و مشتقا  آنتن  ونیلیم 50 حدودساالنه 

 ساولاونا  در سراسار جهاان   ینلیگنا تولید ساالنه سهم  .[4, 3]شودیم لیارزش تبدبه مواد بااست که  اهیسکوریدرصد از کل ل

عناوان ساوتت ماورد    شده در کارتانجا  چوب و کاغاذ تللایو و باه   معموال لیکور سیاه تولید. [5] میلیون تن است 1,8 تقریباً

معماوال  کاه  یدالر است در حال 0،18به سوتت  اهیکورسیل لوگرمیهر ک لیتبد یتصادارزش اقگیرد. ها قرار میاستااده در کوره

-می لوگرمیهر ک به ازای دالر  1،08تر و در حدود مرات  بی بهتر لیکور سیاه به لیگنین و مواد با ارزش لیتبد یارزش اقتصاد

 .[6]باشد

 در شایمیایی  ماواد  بازیاابی  یا انرژی تولید ،و تللیو لیکور سیاه بازیابی بخ  در گذاریسرمایه هایهزینه بودن باال دلیل به

 سااتتارهای  را لیکورسایاه  عمده بخ [. 8, 7]گرددمی تخلیه زیستمحیط به عمدتاً لیکورسیاه و نداشته وجود عمالً هاکارتانه

 .مانناد مای  بااقی  محلاول  در ساب   هایمولکول و داده رسوب اسید، افزودن با که دهدمی تشکیل باال مولکولی وزن با لیگنینی

 پلیماری  لیگناین  همچناین . اناد شاده  متصل هم به کربنی و اتری اتصاال  با که شده تشکیل پروپان فنیل واحدهای از لیگنین

 هاای گاروه  آلااتیا ،  هیدروکسایل  هایگروه شامل عاملی هایگروه ملکول، اندازه نظر از زیادی تنوع دارای زیرا است؛ ناهمگن

 کاه  آنجاا  از[. 9]اسات  چاوبی  مختلاف  هاای گونه در اتصاال  نوع و تعداد شیمیایی، ترکی  کربوکسیلی ، هایگروه و فنولی 

 زیااد  بسایار  حجام از ایان رو   .[10]باشدمی محدود بسیار صنای  در آن از استااده ؛ بنابرایناست بسیار پیچیده لیگنین ساتتار

 .[11]است شده محیطیزیست معضل ی  به لیگنین تبدیل تولید

باشد. تولید محصوال  متنوع و با کاربردهای وسی  از ماده اولیه لیگنین و مشتقا  آن یکی از اهدا  مهم در این صنعت می

 پایدارکننادگی ساازی، چسابانندگی، کماسلکس دهنادگی و     دلیل برتورداری از تواصای نظیار پراکناده   های لیگنین بهفراورده

عامال پراکناده سااز کماسلکس کنناده در       عناوان باه تاوان  هاا مای  از این فراورده .ها کاربردهای صنعتی وسیعی دارندامولسیون

ت شدن کامل سیمان و بتون، عامل منبسط کنناده در  کننده و کاهنده آب الزم برای سخصنعتی، عامل پراکنده هایکنندهپاک

هاای  ویساکوزیته بارای گال    کنندهتعدیلو کف کننده در تابلوهای دیواری گچی و  ساز پراکندههای اسیدی سربی، عامل باتری

 .[16-12]استااده کرد هاک ها، تولید آفتها و رنگهکربن سیاه، رنگدان سازیپراکندهحااری چاه نات و همچنین در 

هاا، فیبرهاا و   هاای مقواهاا، روکا    چس  ها،رنگ مواد اولیه در عنوانبهتوان های قلیایی میها و لیگنیناز لیگنوسولاونا  

هاای  ، حالات دهناده  گاری ریختههای ها، آجرها و دیرگدازها )نسوزها(، ماسههای توراک دام و طیور، سرامی فایبرگالس، پلت

ها و همچناین  ینتئ، ترسی  دهنده پرونشانیآت های ها، پایداری کفمنظور استحکام بخشیدن به الستی تاک و همچنین به

 .[21-17]شوندهای شیره قند )مالس( و دباغی چرم استااده میر ترکی  حالت دهندهد

کارتانجاا    هاای پسااب به زعم این پژوهشگران، با توجه به کاربردهای متنوع لیگناین در صانای  مختلاف، بازیاابی آن از     

 .مورد توجه قرار گیرد اقتصادی تواند به عنوان ی  زمینه کاری مطمئنمی سازیکاغذ

 لیگنوساولاونا ،  شاامل؛  لیگنین هاینمونه. شودمی منجر ارزشکم مواد تولید و سنتز به مستقیم، طوربه لیگنین از استااده

 بااالترین  وزنای،  درصاد ( 13/2 ،91/2 ،94/3 ،50/4) باا  ترتیا   باه  آنتراکینون-سودا لیگنین کرافت، لیگنین آلی، حالل لیگنین

 واکان   طریاق  از کربونیال  هاای گاروه  جملاه  از فعال هایگروه تعداد لیگنین، اصالح با[. 22] است دارا را کربونیل گروه مقدار
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 ماواد  در آن بهتار  پخ  موج  پذیری،واکن  افزای  بر عالوه لیگنین، شیمیایی اصالح همچنین. یابندمی افزای  شدناستری

 کناد، مای  ایجاد افزوده ارزش که موادی ساتت در آن از استااده و لیگنین اصالح رو، این از. شودمی نیز لیگنین پایه بر پلیمری

 و است گرفته انجام استی  انیدرید به کم  لیگنین شیمیایی اصالح زمینه در مطالعا  اکثر[. 23] است گرفته قرار توجه مورد

جهات انجاام فرایناد استیالسایون لیگناین      [. 27, 24]اسات  شاده  باازار  وارد مااده  ایان  با شدهاصالح تجاری محصوال  امروزه

عنوان کاتالیست جهت انجام واکان  ماورد اساتااده    گر و پیریدین بهعنوان ماده واکن استی  بهسولاونا ، استااده از انیدرید 

باا انیدریاد    شایمیایی  اصاالح  از بعاد ها حذ  گردد تا  گیرد. بعد از انجام فعل و اناعال شیمیایی، الزم است تا ناتالصیقرار می

شاده  شده از مواد اولیه باقیمانده و محصوال  نامطلوب تولیدن اصالحلیگنی تا انجام گیرد استی ، معموال الزم است تا جداسازی

-تاال   بارای  مناسا   حالل ی  از استخراج فرآیندبه کم   باقیمانده، شیمیایی مواد کامل حذ  از اطمینان برای جدا گردد.

اولیاه باه عناوان حاالل     هاا و ماواد   ناتالصای اتانول بدلیل قابلیت انحالل تمام [. 28] شودمی استااده شدهاصالح لیگنین سازی

 میازان لیتر از اسید استی  انیدرید و پیریدین )حجم یا  باه یا (    میلی 20به ازای ی  گرم از لیگنین و  مناس  انتخاب شد.

 بارای  اتانول مقدار این مصر  ؛[33, 29] است شده گزارش واکن  محلول حجم برابر 5/7 لیتر یعنیمیلی 300تا اتانول مصر 

 تولیاد  بارای  تار اقتصاادی  شارایط  یاافتن  و بخا   این مطالعه به جدی نیاز و داشت نخواهد اقتصادی صرفه صنعت در استااده

 باا  شاده اصاالح  ساولاونا  لیگنو تولید بازده بررسی پژوه ، این از هد  لذا ؛شودمی احساس کامال شدهاصالح سولاونا لیگنو

ابتدا در این تحقیق بعد از فرایند استیالسیون، زمان اساتخراج و   .باشدمی( RSM) پاسخ سطح روش به اتانول حالل از استااده

 هاای آزمای نتایج گردد. روش طراحی مرک  مرکزی مطالعه و بررسی میافزار دیزاین اکسسر ، بهمقدار حالل اتانول توسط نرم

-استخراج و مقدار حالل اتانول، در سطوح مختلف ماورد مطلعاه قارار مای    برای دو متلیر زمان روش سطح پاسخ به شدهطراحی

 شود.افزار دیزاین اکسسر ، بهترین شرایط استخراج تعیین میساز نرمگیرد. در نهایت با استااده از ابزار بهینه

 

 . مواد و روش ها2

 مازنادران  کاغاذ  چاوب و  کارتاناه  شده ازتهیه سولاونا لیگنین حاوی مواد مورد استااده در این پژوه  شامل، لیکورسیاه

درصاد( و مااده اکسیدکلسایم     96) ، اتاانول  )پارس شایمی(  استی  انیدرید (،مرک) غلیواسیدسولاوری   های، حالل(چوکام)

 بود. ( مرک آلمان ) و پیریدین( ایران شیمی  شرکت)

 

 سولفوناتلیگنین استیل کردنو  جداسازی. 2-1

با دو مرحله ابتدا  سولاونا  لیگنینتهیه و سسس  حاوی لیگنین سولاونا  از کارتانه چوکام اهیلیکورسابتدا در این پژوه  

 استی  از سولاونا ینلیگن شیمیایی اصالحبرای  استخراج شد. pHکاه  بوسیله اکسید کلسیم و بعد با  روش ترسی ،از 

( در حجم ی  به ی لیتر )میلی 20با  تش  شده سولاونا استااده شد. ی  گرم لیگنین کاتالیزور عنوانبه پیریدین وانیدرید 

-استیله سولاونا لیگنین. شد واکن  داده ساعت در شرایط و محیط رفالکس 72تا  24به مد   گراددرجه سانتی 90 دمای

 آون درونپس از تش  کردن و در نهایت  شد جداکردن  سانتریاوژو  محلول به الزم میزان به اتانول شده پس از اضافه کردن

واکن  شیمیایی استری شدن لیگنین با اسید استی  انیدرید در حضور پیریدین را نشان  1شکل  [.34] شد جم  آوری

 .دهدمی
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 [31]پیریدیننمایی از واکن  شیمیایی استری شدن لیگنین با اسید استی  انیدرید در حضور  -1 شکل

 

 

 اصالح شیمیایی  از سولفونات بعدلیگنین (WPG) 2زنتعیین درصد افزایش و .2-3

درصد  عنوان به شیمیایی از طریق استری شدن )استیله شدن( واکن  علت به وزن افزای  ،لیگنین در اصالح معموالً

 :[30]شود می محاسبه 1رابطه  صور به که شودمی گزارشوزن  افزای 

 (1) WPG (%) = [(Mm −Mu)/Mu]*100                                            

از روی  .است شدهاصالح غیر ماده تش  لیگنین جرم Mu و شدهاصالح ماده تش  لیگنین گر جرمنشان Mm، 1در معادله 

شده را از اصالح لیگنین توان بازده محصول نهاییشده در شرایط تئوری و شرایط واقعی میجرم ماده تش  لیگنین اصالح

 دست آورد: به 2رابطه 

                                 (2)                                                                 100]*2mM/1mM[ =(%)  Yield                                          

در  شده اصالح ماده تش  لیگنین جرم 2mM ودر شرایط واقعی  شدهاصالح ماده تش  لیگنین جرم 1mM، 2در معادله 

 شرایط تئوری است.

 

  آماری وتحلیلتجزیه ها وطراحی آزمایش .2-4

 کندمی یکدیگر برآورد موازا به عوامل تمام ارزش تلییر با عوامل از ترکیبی هر برای را هاپاسخ ارزش برآورد پاسخمدل سطح 

روش طراحی مرک  مرکزی نیز ی  روش فاکتوریل  .کند درک را غیرتطی اشکال با چندبعدی سطح ی  تواندمی که

در این  توبی مشخ  شود.است تا رفتار انحنا در مدل به شدهاضافهاست که به آن نقاط محوری و مرکزی به آن  دوسطحی

روش به ،افزار دیزاین اکسسر تحقیق قرار است تا بعد از فرایند استیالسیون، زمان استخراج و مقدار حالل اتانول توسط نرم

،  2 جدولمطابق روش سطح پاسخ به شدهطراحی هایآزمای نتایج (. 1بررسی گردد )جدول  مطالعه و طراحی مرک  مرکزی

وزن ، ستون 2مطابق جدول  شده است.برای دو متلیر زمان استخراج در سه سطح و مقدار حالل اتانول در چهار سطح ارائه 

درصد بازده محصول، بعد از انجام کلیه آزمایشا  سولاونا  و شده، درصد افزای  وزن لیگنینسولاونا  اصالحتش  لیگنین

  تعیین شد.

 

 طراحی آزمای  به روش طراحی مرک  مرکزی -1 جدول

+1 سطح واحد متلیر فاکتور -1سطح   -آلاا    آلاا + 

A 150 30 60 120 دقیقه زمان 

 
2 Weight percentage gain 
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B اتانول میزان لیترمیلی   40 20 10 50 
 

 توسط روش سطح پاسخ شدهطراحی یهانتایج آزمای  -2 جدول

شماره 

 آزمای 
)دقیقه( زمان  

 میزان اتانول

لیتر()میلی  

 وزن تش 

سولاونا  لیگنین

)گرم( شدهاصالح  

 درصد افزای  وزن

سولاونا لیگنین  
(WPG) 

 بازده محصول

 )درصد(

1 120 40 05/1 5+ 3/91 

2 60 20 91/0 9- 1/79 

3 90 10 80/0 20- 53/69 

4 90 30 94/0 6- 7/81 

5 90 50 96/0 4- 5/83 

6 60 40 93/0 7- 83/80 

7 90 30 91/0 9- 1/79 

8 150 30 92/0 8- 80 

9 30 30 81/0 19- 4/70 

10 90 30 93/0 7- 83/80 

11 90 30 92/0 8- 80 

12 120 20 02/1 2+ 66/88 

 نسبت به لیگنین اولیه است. شدهاصالحسولاونا  منزله کاه  لیگنینبه (WPG)* عالمت منای در درصد افزای  وزن 

 

 

 

 

 نتایج. 2-5

 استیله شدهسولفونات لیگنین شناسایی. 2-5-1

 به مربوط پی  است مشخ  ،انیدرید استی با  شدناستیله از بعد، 2مطابق شکل  سولاونا لیگنین طیف بررسی با

 .است یافته کاه  چشمگیر طوربه های هیدروکسیلگروه

 که است هااستیل 3CHمتیل  هایگروه H-C کششی ارتعاشا  دهندهنشان Cm-1 2928حدود  جذبی وجود فرکانس

در طیف  جذبی، فرکانس. است آمده وجودبه کردن، اثر استیله در و است ضعیف بسیار اصالح نشده، سولاونا لیگینن طیف در

 اثر در که هستند شده داراستیل هایگروه کربونیل استری C=Oکششی  ارتعاشا  دهندهنشان، Cm-1 1740حدود  5شکل 

حدود  در معموالً استری کربونیل کششی ارتعاش .شودنمی مشاهده اصلی نمونه در پی  این .اندآمده وجودبه استیله کردن

جذب  پی  رشد و 3200-3500 محدوده در گروه هیدروکسیل جذب پی  کاه  شدیدشود. می ظاهر Cm-1 1750تا  1735

 استی  با اصالح شده لیگنین طیف درکرد.  تأیید را پیشرفت واکن  است مربوط استا  C=Oگروه  به که 1740 محدوده در
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 است اسیدی و استری هایگروه مربوط O-C کششی ارتعاشا  دهندهنشان Cm-1 1390و  1230در  جذبی فرکانسانیدرید، 

حاللیت  است توانسته انیدرید استی  که است این نمایانگر هاطیف بنابراین، اند؛وجود آمدهبه شدناستیله اثر در که

 .کاه  دهد را سولاونا لیگنین

 
 ؛FT-IR طیفمقایسه  -2 شکل

 (......)ساعت واکن   48انیدرید در  استی  اسید با شده اصالحسولاونا  ب: لیگنین ؛(__) سولاونا الف: لیگنین

 

  شده استیلهسولفونات لیگنینبهینه استخراج و  شرایط بررسی. 2-5-2

 هایداده دهدمی نشان 3شکل  انجام شد. (RSM) پاسخ سطح روشبه شده اصالح سولاونا لیگنین تولید شرایط بهینه

 راست تط ی  روی نقاط اگر. دارند قبولی قابل توافق مدل توسط شدهبینیپی  هایداده با هاآزمای  انجام از آمده دستبه

 شدهبینیپی  پاسخ مقادیر نیز 4 شکل. است معتبر بنابراین. را پذیرفت هاداده نرمال توزی  فرض توانمی باشند، گرفته قرار

 توزی  دارای نقاط که پذیرفت توانمی شکل به توجه با. دهدمی نشان ماندهباقی مقابل در را مدل توسط آزمای  هر برای

 گردد.می تایید هاواریانس برابری و فرض هستند تصادفی
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 های آزمای بینی شده مدل و دادههای پی داده نمودار توزی  -3شکل 

 

 
 تصادفی نمودار توزی  -4شکل
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 5طور که در شکل دهد. همانلیگنین سولاونا  استیله شده را نشان می تولیداثر میزان اتانول مصرفی بر بازده  5شکل  

یابد. که دلیل این امر ناشی از اونا  استیله شده افزای  میلیگنین سول تولیدشود با افزای  غلظت اتانول، میزان مشاهده می

 باشد.تواص شیمیایی اتانول می

 
 سولاونا  استیله شدهبر بازده تولید لیگنین اثر میزان اتانول -5شکل 

 

تواند ی  مولکول بسیار قطبی است و میاتانول ( آن است. OHتواص شیمیایی اتانول، ناشی از گروه عاملی هیدروکسیل )

کند. به دلیل غیر قطبی را جذب می های قطبی و یونیها برقرار کند. بنابراین اتانول مولکولپیوند هیدروژنی با سایر مولکول

و ماده قطبی و تواند هر دبنابراین، اتانول میکند. جذب نیز های غیر قطبی را ند مولکولتوایاتانول م ،(5H2C) بودن گروه اتیل

کردن و تشکیل دار ای متااوتی مانند آبگیری، هالوژنهتواند واکن روی گروه هیدروکسیل می. حل کنددر تود غیر قطبی را 

استر انجام شود. با توجه به اصل لوشاتلیه، افزای  غلظت الکل در حالت تعادل، واکن  را در جهت تشکیل استر جابجا 

شدن اتانول را واکن  استری 6شکل . کندمیکه این موضوع به تثبیت گروههای استری واکن  استیالسیون کم  کند.می

 دهد.نشان می
 

 

 اتانولواکن  استری شدن  -6 شکل
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نین دارد. لیگنین سولاونا  حاللیت لیگنین در حالل اتانول بستگی به وزن مولکولی و تعداد هیدروکسیل آلیااتی  لیگ

شود. همچنین اتانول بسیار در اتانول کم محلول است. به همین دلیل افزای  اتانول موج  افزای  بازده فرایند میشده استیله

 شود.می تولیدهای پایین، درصد کمی از آن صر  و در غلظت فرار بوده

 7طور که در شکل شده ارائه شده است. همانلیگنین سولاونا  استیله تولیدزدن بر بازده اثر مد  زمان هم 7در شکل 

تثبیت زمان باعث یابد. این افزای  سولاونا  استیله شده افزای  میلیگنین تولیدمشخ  است با افزای  زمان هم زدن، بازده 

 و در نتیجه افزای  بازده را به همراه دارد.بهبود رسوب محصول نهایی های استری بوسیله اتانول شده و گروه

 سولاونا  استیله شدهلیگنین تولیداثر زمان به هم زدن بر بازده  -7شکل 

 

دهد. شده را نشان میسولاونا  اصالحاثر متقابل زمان و نسبت میزان اتانول بر بازده محصول نهایی لیگنین 8 شکل

شده افزای  سولاونا  اصالحلیگنین تولیدمشخ  است با افزای  زمان و نسبت میزان اتانول بازده  8 شکلطور که در همان

تری برای حاصل شدن ی  درصد مشخ  های باالتر اتانول، زمان کمدر غلظت دهد کهتاثیر متقابل پارامترها نشان می یابد.می

را افزای   تولیدهای پایین اتانول افزای  زمان، بازده مورد نیاز است. همچنین در غلظت شدهاصالحسولاونا  لیگنین تولیداز 

دقیقه در  120و زمان  لیتر(میلی 40بر محلول )میزان حالل اتانول برا شرایطی است که به مربوط تولید بیشترین بازده دهد.می

 نظر گرفته شد.

Design-Expert® Software

R1

X1 = A: t

Actual Factor
B: cet = 30.00

30.00 60.00 90.00 120.00 150.00

61
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 استیله شدهسولاونا  اثر متقابل زمان و نسبت میزان اتانول بر بازده محصول نهایی لیگنین -8 شکل

تحقیق، هد   این دهد. دراستیله شده با استااده از حالل اتانول را نشان می سولاونا ینلیگن تولید بهینه شرایط 9 شکل

 تولید بهینه شرایط اساس این بر .محصول و محاسبه درصد افزای  وزن آن بود بازده رساندن مقدار حداکثر به سازیبهینه از

لیتر( و زمان میلی 74/41ان اتانول برابر )پاسخ با اعمال میز سطح تجربی مدلاستیله شده با استااده از  سولاونا ینلیگن

، [27] 3گویستتعیین شد. لن %14/93استیله شده  سولاونا ینلیگن تولیددقیقه انجام شد که بیشترین بازده  59/120

اند که در این رابر حجم محلول واکن  گزارش کردهب 5/7، میزان اتانول را [37]و همکاران  5، تابئی[9]و همکاران  4راگوسکاس

 مناسبی حاصل شد. تولیدپژوه  با میزان اتانول برابر حجم محلول واکن ، درصد 

 

 
 با استااده از اتانول استیله شده سولاونا ینلیگن تولید بهینه شرایط -9 شکل

 گیرینتیجه -3

 
3 Lundquist 
4 Ragauskas, A.J., et al 
5 Tabei, A., et al 
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 پاسخ سطح روش از استااده با شدهاصالح سولاونا لیگنین بازده تولید سازیبهینهبرای  اتانولحالل از  پژوه  این در

(RSM ) تولید میزان واکن ، محلول حجم تا اتانول میزان افزای  با ،آمدهدستبه نتایج اساس بر. شداستااده 

م محلول دالیل این امر در ک .بود صاد  نیز استااده از اتانول زمان برای موضوع این و یافت افزای  شدهاصالح سولاونا لیگنین

محصول  بهبود رسوب بود که باعثتوسط اتانول استری  هایگروهو نیز تثبیت در اتانول شده اصالح سولاونا لیگنینبودن 

 تولید بهینه شرایطسولاونا ، لیگنین ازبه ازای ی  گرم  شده انجام هایآزمای  براساس شد.بازده افزای   درنتیجهو نهایی 

و زمان  (لیترمیلی 74/41برابر )میزان حالل اتانول ، (٪14/93جهت دستیابی به بیشترین بازده ) شدهاصالح سولاونا ینلیگن

 .است فراوان اهمیت اقتصادی حائز صرفه و بازده افزای  جهتاستااده از اتانول راستا  این درلذا دقیقه تعیین گردید.  59/120
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Abstract  
 

Lignin is the second most abundant renewable natural polymer after cellulose. Due to its very 

complex structure, its use in the industries is very limited and is produced as a by-product in 

the paper industry, thus the large volume of lignin production has become an environmental 

problem. The use of lignin directly leads to the synthesis and production of low-value 

materials. Many studies have been done on the added value of using lignin by its chemical 

modification, especially on acetic anhydride by esterification. 

There is a large amount of lignin sulfate in the wastewater of the Mazandaran Wood and 

Paper Factory. Ethanol solvent was used as a suitable solvent during the extraction process to 

increase the yield of modified lignin sulfonate. In this study, optimization of modified lignin 

sulfonate production efficiency was performed using response surface methodology (RSM). 

Based on the results, the amount of modified lignin sulfonate increased with increasing 

ethanol content to the reaction volume, and this was true for ethanol use. For one gram of 

lignin sulfonate, the optimum conditions for modified lignin sulfonate production were 

determined to achieve maximum yield (93.14%), ethanol solvent content (41.74 ml) and time 

(120/59 min).  
Keywords: Lignin, Environmental Dilemma, Modified Lignin Sulfonate, ptimization 
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