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چکیده :در این پژوهش ،با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی ( )GCمقدار اسیدهای چرب روغنهای سویا ،کلزا و آفتابگردان منطقه گلستان
تعیین شدند .اپوکسیددارکردن این روغنها با استفاده از هیدروژن پراکسید در نسبت مولی  ،)C=C:H2O2( 1 :1/7دو زمان  7و  10ساعت و سه دمای
متفاوت  50 ،25و  75درجه سانتیگراد و فشار اتمسفر در حین همزدن انجام شد .مقدار اپوکسیددارشدن روغنها با تعیین عدد اپوکسی به روش
تیترکردن و طیفسنجی  FT-IRموردبررسی قرار گرفتند .نتایج نشان داد که مقدار غیراشباعی ،زمان و دما عاملهای مؤثری در اپوکسیددارکردن
روغنهای گیاهی هستند .روغن آفتابگردان و کلزا به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار غیراشباعی را دارند .ازاینرو ،بیشترین و کمترین مقدار
اپوکسیددارشدن مربوط به آنهاست .زمان دادن بیشتر به واکنش اپوکسیددارکردن نیز ،بهره واکنش را باال میبرد .دما نیز عامل بسیار مهمی در
اپوکسیدارکردن روغنهای گیاهی بود؛ بهگونهای که دماهای باالتر یا پایینتر از  50درجه سانتیگراد باعث کاهش بهره اپوکسیددارشدن میشوند.
درنهایت ،بیشترین مقدار اپوکسی بهدست آمده از روغنهای آفتابگردان ،سویا و کلزا به ترتیب  %6/11 ،%6/25و  %4/53در زمان  10ساعت و دمای
 50°Cبودند.
واژههای کلیدی :روغن آفتابگردان ،روغن سویا ،روغن کلزا ،اپوکسیددارشدن ،خردهچوب

نسبت به دیگر منابع مثل سوختهای فسیلی ارزانتراند و بیشتر
دوستدار محیط زیست هستند .افزون بر آن ،با اتمام ذخایر
نفت هزینه مواد اولیه برای تهیه بسپارهای گرماسخت2بهطور
اجتنابناپذیری افزایش مییابد [ .]1بنابراین ،در سالهای اخیر
پژوهش برای جایگزین کردن مواد اولیهای که هزینه تهیه
رزینهای گرماسخت را کاهش دهد بسیار موردتوجه پژوهشگران
قرارگرفته است [ 2و  .]3رزینهای اپوکسی تجاری بهطور معمول

مقدمه
منابع طبیعی تجدید پذیر مثل روغنهای گیاهی و نشاستهها
به دلیل قیمت پایینشان ،ماهیت دوستدار محیطزیست بودن و
سهولت اپوکسیددارشدن ،توجه بسیاری از دانشمندان را بهمنظور
تهیه رزینهای اپوکسی بر پایه مواد زیستی به خود معطوف
کردهاند .در سالهای اخیر ،روغنهای گیاهی اپوکسیددارشده
( )EVO 1بهعنوان منابع جدید در نظر گرفته میشوند ،چراکه

*عهدهدار مکاتباتmiladkazemnejad@yahoo.com :

2. Thermoset
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1. Epoxidized vegetable oil
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 -3خشک نشدنی :با مقدارید مصرفی کمتر از .]9[ 90
روغن سویای اپوکسیددارشده (( )ESOشکل  )b-1یک
فراورده تجاری قابل دسترس است که بهعنوان یک جایگزین
بسیار قابل اعتماد برای بسپارهای برپایه نفت مطرح است [.]10
آمار نشان میدهد که بازار برای  ESOتا سال  2020به 300
میلیون دالر خواهد رسید [ ESO .]11در کاربردهای بسیار زیادی
مورد استفاده قرارگرفته است و بیشتر آنها بر روی این موضوع
متمرکز شدهاند که این ترکیب را با موادی مانند سخت کننده،2
روان کننده و رقیقکنندهها مخلوط کنند تا به خواص ویژهای
از بسپار حاصل دست پیدا کنند [ 12و  .]13اصالحات متفاوتی
برای بهبود ویژگیهای مکانیکی بسپارهای بر پایه  ESOصورت
گرفته است ،مانند بسپارش  ESOبا مالئات نیماستر و سپس باز
کردن حلقههای اپوکسید با مالئیکاسید [ ،]14تهیه بسپارهایی با
کمک پلیکاپروالکتام (یک بسپار زیستتخریبپذیر) [ ،]15تهیه
پوششهای ضد آب [ ]16و تهیه نانوچندسازه [.]17
در چند سال اخیر مطالعات زیادی بر روی بررسی اپوکسیددارشدن
روغن کلزا با کاتالیستهای متفاوت صورت گرفته است [ 18و ]19
(مانند  SnO2سولفاته شده [ .)]20تهیه بسپارهای زیستی با
ویژگیهای فیزیکی بهبودیافته [ ]21و تهیه بسپار گرماسخت با
ویژگیهای صنعتی گرانبها [ ]22ازجمله بسپارهای تهیهشده از
روغن کلزای اپوکسیددارشده است.
اپوکسیددارشدن روغن آفتابگردان هم به مقدار زیادی و با
اهداف متفاوت طی سالهای اخیر صورت گرفته است ولی همانند
روغن کلزا ،به گستردگی روغن سویا نیست .برای مثال ،میتوان
به اپوکسیددارشدن روغن آفتابگردان با کاتالیست تنگستن
[ ]19و امواج فراصوت [ ]23و آنزیم [ ]24اشاره کرد .یکی از
این موارد اپوکسیددارشدن روغن آفتابگردان در حضور روی
و کلسیم استئارات است که بهعنوان تثبیتکننده ثانویه PVA
مورداستفاده قرارگرفته و نشان داده است که مقدار مؤثر بودن
3
آن به مقدار اپوکسیددارشدن روغن وابسته است [ .]25وادهی
و همکارانش نشان دادند که روغن آفتابگردان اپوکسیددارشده

از دیگلیسیدیل اتر بیسفنل ای1و اپوکسیهای سیکلوآلیفاتیک
تهیه میشوند یا اترهای دیگلیسیدیل از رزینهای نووالک
هستند [ .]4بنابراین ،یافتن شرایط بهینه برای دستیابی به باالترین
مقدار اپوکسیددارشدن در این روغنها بسیار حائز اهمیت است [.]5
روغنهای تریگلیسرید یکی از مهمترین منابع زیستبسپارهاست.
روغنهای تریگلیسیرید استر هستند و از یک مولکول گلیسرول
به همراه سه مولکول اسید چرب تشکیل شدهاند (شکل .]6[ )a-1
این روغنها در آب نامحلولاند و از منابع حیوانی و یا گیاهی
بهدست میآیند .بیشتر روغنها از اسیدهای چربی تشکیل شدهاند
که تعداد کربنهای آنها بین  14تا  20کربن در طول به همراه
 0تا  3پیوند دوگانه به ازای هر اسید چرب است [ .]7زنجیرههای
طوالنی کربن و همچنین ،کربنهای پیوند دوگانه تریگلیسریدها
میتوانند از راه واکنشهای شیمیایی به گروههای عاملی تبدیل
شوند .از عوامل مهمی که بر ویژگیهای روغن و اسید چرب
اثرگذار است ،درجه سیرنشدگی (غیر اشباعی) است .از آنجا که
ویژگیهای فیزیکی تریگلیسریدها بسته به نوع اسید چرب آنها
متفاوت است ،انتخاب تریگلیسرید مناسب برای دستیابی به
بسپاری با ویژگیهای موردنظر حائز اهمیت است .تریگلیسرید
از گیاهانی مانند سویا ،کلزا ،نخل و آفتابگردان میتواند بهدست
آید [ .]8مقدار میانگین درجه غیراشباعی با مقدارید اندازهگیری
میشود ،به صورتی که از مقدارید (برحسب میلیگرم) واکنش
یافته با پیوندهای دوگانه در  100گرم نمونه ،تحت شرایط ویژه،
مقدار غیراشباعی را اندازهگیری میکنند .روغنهای تریگلیسیرید
مصرفی به  3گروه تقسیم میشوند:
بسته به مقدارید
خشک :با مقدارید مصرفی بیش از .151
مصرفی بیش از .130
خشک :با
نیمه -1
مقدارید.151
مصرفی بین  01تا
خشک :با مقدارید
خشک نشدنی :با مقدارید مصرفی کمتر از .]0[ 01
مقدارید مصرفی بین  90تا .130
 -2نیمهخشک :با

اصلی))ESO.
لینولئین (جزء
گلیسرید ( )aو
یک تری
شیمیایی
شکل 1ساختار
شکل 1
اپوکسید شده (b
یکاصلی )ESO
لینولئین (جزء
گلیسرید ( )aو یک
یک تری
ساختار شیمیایی
اپوکسید شده (.)b

روغن سویای اپوکسیددارشده (( )ESOشکل  )b-1یک فراورده تجاری قابل دسترس است که بهعنوان یک جایگزین بسیار قابل

3. M.M. Wadhi

اعتماد برای بسپارهای برپایه نفت مطرح است [ .]11آمار نشان میدهد که بازار برای  ESOتا سال  5151به  511میلیون دالر
خواهد رسید [ ESO .]11در کاربردهای بسیار زیادی مورد استفاده قرارگرفته است و بیشتر آنها بر روی این موضوع متمرکز

نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC

شدهاند که این ترکیب را با موادی مانند سخت کننده ،1روان کننده و رقیقکنندهها مخلوط کنند تا به خواص ویژهای از بسپار
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حاصل دست پیدا کنند [ 15و  .]15اصالحات متفاوتی برای بهبود ویژگیهای مکانیکی بسپارهای بر پایه  ESOصورت گرفته است،
مانند بسپارش  ESOبا مالئات نیماستر و سپس باز کردن حلقههای اپوکسید با مالئیکاسید [ ،]14تهیه بسپارهایی با کمک
پلیکاپروالکتام (یک بسپار زیستتخریبپذیر) [ ،]12تهیه پوششهای ضد آب [ ]16و تهیه نانوچندسازه [.]17

2. Hardener

)1. Bisphenol A diglycidyl ether (DGEBA
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کاظم نژادی و همکاران

رزین سویای اپوکسی آکریلیکی پیشازاین توسط شاکری و
دارای ویژگیهای روانکنندگی است [.]26
همکارانش گزارششده است [ .]34در این پژوهش نیز با روشی
در سالهای اخیر گزارشهای متعددی از تهیه رزین اپوکسی
مشابه روغنهای اپوکسی کلزا و آفتابگردان اپوکسیددارشده
با استفاده از روغنهای گیاهی اپوکسیددارشده ارائه شده است
و رزینهای اپوکسی از آنها تهیه شدند و کاربرد آنها در تهیه
که برای مثال ،میتوان به روغن پالم [ ،]27روغن جال [،]28
شاکری و 1همکارانش گزارششده است [ .]54در این پژوهش نیز با روشی مشابه روغنهای اپوکسی کلزا و آفتابگردا
تخته خردهچوب قابل رقابت با نمونههای خارجی ،موردبررسی
روغن کارانجا [ ،]29روغن برزک [ ]30اشاره کرد .بارونسینی و
اپوکسیددارشده و رزینهای اپوکسی از آنها تهیه شدند و کاربرد آنها در تهیه تخته خردهچوب قابل رقابت با نمونههای خارجی
قرار گرفت [ .]34صارمی و همکارانش امکان اپوکسیددارکردن
همکارانش نیز در یک مقاله مروری به بررسی آخرین پیشرفتها
موردبررسی قرار گرفت [ .]54صارمی و همکارانش امکان اپوکسیددارکردن و آکریلهکردن (شکل  )5روغن سویا را برای تهیه تخت
و آکریلهکردن (شکل  )2روغن سویا را برای تهیه تخته کاهگندم
در تهیه رزینهای اپوکسی از مواد زیستی پرداختهاند [.]31
کاهگندم موردبررسی قرار دادهاند [52
موردبررسی] .قرار دادهاند [.]35
یکی از مهمترین کاربردهای رزینهای اپوکسی آکریلیکی
آفتابگردان ،سویا و کلزا ،استفاده در تولید تخته خردهچوب
در جایگزینی با رزینهای آمینوپالستیک از قبیل رزین اوره
فرمالدهید است .رزینهای آمینوپالستیک در سالهای 1930
رشد و توسعهیافته و اندکی پس از آن در سراسر جهان کاربرد
گستردهای در تولید پانلهای چوبی بهویژه تخته خردهچوب پیدا
کردند .مهمترین عیب رزینهای آمینوپالستیک بهویژه اوره
فرمالدهید ،ضعیف شدن و از بین رفتن اتصاالت آنها در اثر
شکل  2اپوکسیدارشدن روغن سویای بهمنظور تهیه رزین اپوکسی آکریلیکی
رطوبت و تغییرات عوامل جوی است [ .]32در مورد عیب دیگر
شکل  2اپوکسیدارشدن روغن سویای بهمنظور تهیه رزین اپوکسی آکریلیکی
میتوان به نشر فرمالدهید و سمی بودن آن اشاره کرد .فرمالدهید
آنها نشان دادند تهیه تختهکاه بدینصورت مقاومت بیشتری نسبت به تختهکاه ساختهشده با چسب اوره فرمالدهید از خو
آنها نشان دادند تهیه تختهکاه بدینصورت مقاومت بیشتری
در دو مرحله آزاد میشود :اول ،هنگام تولید تخته در زیر پرس
نشان میدهد ؛ زیرا اوره فرمالدهید یک رزین قطبی محلول در آب است و یک الیه نازک مومی غیرقطبی در سلولهای اپیدرمی
نسبت به تختهکاه ساختهشده با چسب اوره فرمالدهید از خود نشان
براثر واکنشهای ناشی از بسپارش رزین و دوم ،در محل
استشود [.]56
فرمالدهید می
قطبیو رزین
رزینذرات کاه
ضعیف بین
عث چسبندگی
کاه ،با
سلولیهای
این خارجی
سرویس که در دراز مدت بهتدریج از تخته آزادشده و(بشره)
اورهدر آب
محلول
فرمالدهید یک
اوره
سطحزیرا
دهد؛
فرایندترین م
(بشره)اسیدها [ ،]57که بهطو
پرکربوکسیلیک
(الف)دراپوکسی
وجود دارد:
نازکینها
الیهها از الف
یکاپوکسی
فناوری برای وتولید
دارشدن بااپیدرمی
سلودلهای
غیرقطبی
مومی
چهار علت
در محیطهای گرم و مرطوب افزایش مییابد [ .]33به
بین (ب) اپوکسیددارشدن
ضعیف[]58؛
کاتالیز شود
ها و اسیدها
کاه،با آنزیم
سطحتواند
گیرد و می
قرارلمی
مصرفی در صنعت
بسیار گستردها
چسبندگی
باعث
های
مورداستفادهسلو
خارجیترین
مشکالت ناشی از انتشار فرمالدهید در جریان تولید و
[.]36محیطهای قلیایی و نیتریل است []50؛ (ج
کسید در
هیدروژنیپرا
اورهدارشدن
اپوکسید
برایآلی و معدنی
کسیدهای
شود
فرمالدهید م
شاملرزین
ذراتکهکاه و
رزین و همچنین پس از ساخت تخته ،امروزه تالش پرازیادی
1
تولیداسیدها (
هیپوهالوژن
چهار با استفاده
دارشدن با هالوهیدرنها
کاهش نسبت فرمالدهید در تولید رزینهای اوره اپوکسید
معرف برای اپوکسیدارشد
مربوط به
HOX
وجودعنواندارد:
ها) وازنمکالفیهاینها
اپوکسی
فناوریاز برای
فرمالدهید به
(الف) اپوکسیددارشدن با پرکربوکسیلیک اسیدها [ ،]37که بهطور
عمل میآید .چسبهایی اپوکسی آکریلیکی گیاهی مانند چسب
بسیار گستردهای در صنعت مورداستفاده قرار میگیرد و میتواند
تولیدشده از روغن آفتابگردان و کلزای اپوکسیددارشده بهترین
جایگزین برای چسبهای اوره فرمالدهید هستند که افزون بر
با آنزیمها و اسیدها کاتالیز شود []38؛ (ب) اپوکسیددارشدن با Hypohalogen acids
پراکسیدهای آلی و معدنی که شامل اپوکسیددارشدن هیدروژن
باال بردن کیفیت این تختهها مشکالت آزادسازی فرمالدهید
پراکسید در محیطهای قلیایی و نیتریل است []39؛ (ج)
و مشکالت زیستمحیطی و مضر سالمتی این چسبها را
اپوکسیددارشدن با هالوهیدرنها با استفاده از هیپوهالوژن اسیدها
نیز ندارند .همچنین ،این چسبها دوستدار محیطزیست و
( ) HOX2و نمکهای مربوط بهعنوان معرف برای اپوکسیدارشدن
تخریب پذیر نیز هستند [ .]33تهیه تخته خرده با استفاده از
2. Hypohalogen acids
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همزن مکانیکی ریخته و به حمام آب گرم منتقل شد .دمای
حمام آب گرم در  50 ± 2درجه سانتیگراد در حین همزدن
کنترل شد .برای شروع اپوکسیددار شدن ،هیدروژن پراکسید
بهتدریج در طی نیمه اول زمانی واکنش به محلول افزوده شد.
مقدار هیدروژن پراکسید بر اساس نسبت مولی C=C:( 1 :1/7
 )H2O2تعیین شد .پس از افزودن تمام هیدروژن پراکسید به
داخل مخلوط ،واکنش طی نیمه دوم زمانی باهم زدن و کنترل
دما در  50 ± 2درجه سانتیگراد ادامه یافت .پس از آن مخلوط
سرد شد و چند بار با آب شسته شد تا مقداری از  pHاسیدی
مخلوط کاسته شود و به  pHخنثی نزدیک شود .دیاتیل اتر
برای جداسازی فراورده روغنی از فاز آب مورداستفاده قرار
گرفت .فراورده نهایی با دمای کمتر از  50درجه سانتیگراد در
خنثی نزدیک شود .دیاتیل اتر برای جداساز
داخل آون خشک شد.
درجه سانتیگراد در داخل آون خشک شد.

الفینهای با پیوندهای دوگانه با کمبود الکترون [ .]37روش
(ب) که اپوکسیددارکردن با پراکسید اسیدها و پراکسیدهای آلی
معدنی است به دلیل تمیزی و کارآمد بودن بیشتر موردبررسی قرار
میگیرند.
در این پژوهش با استفاده از پراکسیدها (پراکسید هیدروژن)
اپوکسیددارکردن روغنهای گیاهی در نسبت مولی  1:1/7از
( )C=C:H2O2انجام شد و تأثیر متغیرهای اساسی از قبیل درجه
غیراشباعی ،زمان و دما در اپوکسیددارشدن روغنهای گیاهی
موردبررسی قرار گرفت.
بخش تجربی

مواد
روغن آفتابگردان ،سویا و کلزا از کارخانه سویابین گلستان
تهیه شدند .فرمیک اسید  %98و هیدروژن پراکسید  %30از شرکت
مرک برای واکنش اپوکسیددارشدن تهیه شدند .بلور ویولت
شرکت  AppliChemو استیک اسید گالسیال و هیدروبرومیک
اسید برای تعیین درصد اپوکسی به روش تیترکردن از شرکت
مرک خریداری شدند.
برای تعیین ترکیب اسیدهای چرب ،آمادهسازی روغن بهصورت
مشتق متیل استر بر اساس استاندارد  AOACبا شماره 969/33
و سپس از دستگاه گاز کروماتوگراف مدل Shimadzu14A
مجهز به آشکارساز شعلهای ( )FIDو با مشخصاتی که در ادامه
میآید استفاده شد .ستون مویین سه متری پرشده با دیاتیلن
گلیکول سوکسینات ( ،)DEGSحرارت محل تزریق  220درجه
سانتیگراد ،دمای ستون  160تا  200درجه سانتیگراد با سرعت
افزایش دمای دو درجه سانتیگراد بر دقیقه ،دمای آشکارساز 250
درجه سانتیگراد ،سرعت جریان گاز حامل نیتروژن  10میلیلیتر بر
دقیقه ،فشار  ،500 psiمقدار تزریق  0/5ماکرولیتر مطابق استاندارد
 AOCSبا شماره .CELE-91

اندازهگیری مقدار اپوکسی در روغنهای اپوکسی شده
اپوکسی در روغنهای اپوک
مقدارریخته و
یری ارلن
اندازهگداخل
 0/3تا  0/5گرم روغن اپوکسیددارشده
 10میلیلیتر کلروبنزن و  0/1میلیلیتر از محلول واکنشگر بلور
روغن اپوکسیددارشده
ویولت به آن افزوده شد ،عمل تیترکردن 5با 1/تا 1/2
گرماسید
هیدروبرومیک

 0/1Nکه با استیک اسید به حجم رسیده انجام شد تا محلول
ویولت به آن افزوده شد ،عمل تیترکردن با
به رنگ آبی-سبز (نقطه پایانی واکنش) تبدیل شود و سپس بر
(نقطه پایانی واکنش) تبدیل ش
محاسبهسبز
رنگ آبی-
شد [:]15
اساس معادله  1مقدار گروههای اپوکسی
()1

Wm

این N
کننده،
که در این معادله  Vحجم محلول تیتر
نرمالیته حجم محلول تیتر ک
معادله V
که در
محلول و  Wmوزن روغن اپوکسی مورد استفاده برحسب گرم
اساس معادله  1مقدار گروههای اپوکسی برح
است .بر اساس معادله  1مقدار گروههای اپوکسی برحسب درصد
وزنی بهدست میآید.
نتیجهها و بحث

نتیجهها و بحث
در جدول  1ترکیب اسید چرب روغنهای
در جدول  1ترکیب اسید چرب روغنهای گیاهی که با استفاده
از دستگاه  GCبهدست آمده ،نشان دادهشده است.
جدول  1ترکیب

اپوکسیدارشدن روغنهای گیاهی
ابتدا روغن خام و فرمیک اسید داخل ظرف واکنش مجهز به
نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC
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اسید چ

لنولنی

قدار گروههای اپوکسی برحسب درصد وزنی بهدست میآید.

دارند .بر اساس مقدار درصد پیوندهای دوگانه (جدول  ،)1حداکثر مقدار اپوکسیدارشدن بهطور نظری بر اساس محاسبات %7/62
برای روغن آفتابگردان %7/6 ،برای روغن سویا و  %6/6برای روغن کلزا بهدست میآید .اما با توجه به واکنشهای جانبی ،وجود
کاتالیست و احتمال برگشت واکنش و همچنین ناپایدار بودن حلقه اپوکسی و تبدیلشدن آن به گروههای  ،OHواکنش با بازده صد

رکیب اسید چرب روغنهای گیاهی که با استفاده از دستگاه  GCبهدست آمده ،نشان دادهشده است.

درصد انجام نمیشود .بنابراین ،مقدار نظری بهدست نمیآید .واکنش بین پیوند دوگانه و  H2O2در حضور فرمیک اسید در شکل 5

کاظم نژادی و همکاران

نمایش دادهشده است.

آفتابگردان
کلزابو
های
روغن
اسیداسیدچرب
گردان
سویا،و آفتا
سویا ،کلزا
های
چرب روغن
درصددرصد
ترکیب 1ترکیب
جدول  1جدول
اسید چرب
لنولنیک
اسید ()18/5
لنولئیک
اسید ()18/5

نوع

اسید

چرب

غیراشباعی

اولئیک اسید
()18/1

استئاریک
اسید ()18/1
پالمیتیک
اسید ()16/1

اشباعی

روغن

روغن

روغن

()%

()%

()%

کلزا

سویا

H2O2 + HCOOH

HCOOOH + H2O

آفتابگردان
1/61

8/81

7/87

17/10

47/16

64/57

54/48

1/57

5/77

5/51

5/01

11/41

6/51

شکل  3واکنش اپوکسی دار شدن یک تریگلیسرید.

شکل  3واکنش اپوکسی دار شدن یک تریگلیسرید.

همانطور که از شکل مشخص است از واکنش هیدروژن پراکسید با فرمیک اسید ،پرفرمیک اسید بهدست میآید که از واکنش

پرفرمیک اسید با پیوند دوگانهی تریگلیسرید ،حلقههای اپوکسی تشکیل میشوند و فرمیک اسید در نقش کاتالیست به محیط
این26
/01
OCHO

OH

واکنش بازگردانده میشود .این امکان وجود دارد که حلقههای اپوکسی تولیدشده به دلیل واکنشپذیری باال و همچنین وجود
HCOOH

56/21
کاتالیست در محیط واکنش براثر واکنشهای جانبی بازشده و تشکیل گروههای هیدروکسیل را دهند .این واکنشهای جانبی در
C

CH

R2

OH

OH

C

C

OOCHO

OH

C

C

شکل  4نشان دادهشده است.

R2

R1

R1

H2O

H+

R2

OOH

R2

H

H

C

C

R1

O
R1

HCOOOH

OH

H2O2

همانطور که از جدول مشخص است روغن آفتابگردان
شکل  4واکنشهای جانبی حین اپوکسیددارشدن
بیشترین مقدار غیراشباعی و روغن کلزا کمترین مقدار غیراشباعی
شکل  4واکنشهای جانبی حین اپوکسیددارشدن
را دارند .بر اساس مقدار درصد پیوندهای دوگانه (جدول ،)1
روغنها در جدول  5آمده
ارشدن
اپوکسیدد
اپوکسی آنهاست.
مواد اپوکسی،
حداکثر مقدار اپوکسیدارشدن بهطور نظری بر اساس مهمترین
جانبی
های
آمده ازواکنش
دست این
نتایج بهدهند.
هیدروکسیل را
محتوایهای
تشکیل گروه
خاصیت و
محاسبات
است.مقدار درصد بیشتری اپوکسی نسبت به روغن سویا و روغن سویا
آفتابگردان
مشاهده4میشود
 %7 65برای روغن آفتابگردان %7 6 ،برای روغن است.
روغنهشده
نشان داد
جدول شکل
طور%که از در
همان6/6
سویا و
/
/
اشباعی یا بیشتربودن تعداد
غیر
درجه
مقدار
بیشتربودن
به
توان
ی
م
را
آن
دلیل
که
است
ده
کر
تولید
کلزا
به
نسبت
بیشتری
مقدار
مهمترین خاصیت مواد اپوکسی ،محتوای اپوکسی آنهاست.
برای روغن کلزا بهدست میآید .اما با توجه به واکنشهای جانبی،
جدول
روغننها
اپوکسیددارشدن روغ
دستد آمده
آمده به روغن کلزا دانست.
سویا2نسبت
سویا ودرروغن
روغن ازآفتابگردان نسبت به
نتایجتر بیهگلیسری
بودن در ساختار
ناپایدار دوگانه
وجود کاتالیست و احتمال برگشت واکنش و همچنینپیوندهای
گردان
روغن
شود
مشاهده م
ساعتجدول
طور11که از
همان
مشاهده میشوداست.
نشان میدهد که دلیل آن
آفتاازبخود
ساعت
مدت 7
ی به
نسبت
پیشرفت بهتری
مدت
واکنش در
حلقه اپوکسی و تبدیلشدن آن به گروههای  ،OHهم
چنین،با بازده
واکنش
پراکسیدسویا
هیدروژنروغن
روغنو سویا و
نسبت به
تعدادبیشتری
درصد
دادن زمانمقدار
اضافی موجود در مخلوط
گلیسریدها
اپوکسیبین تری
برخوردهای مؤثر
مناسب و
صد درصد انجام نمیشود .بنابراین ،مقدار نظری به را می
توانیبهآید.
دست نم
دلیل اینآن را
است که
کرده
کلزاگرادتولید
نسبت
بیشتری
واکنش بین پیوند دوگانه و  H2O2در حضور فرمیک اسید
موضوع است که در این دو
نشاندهنده
سه روغن
برای هر
بهسانتی
درجه
 52و 72
مقداردو دمای
شکلی اپوکسی در
دانست.دردرصدها
غیراشباعی یا
بیشتربودن52مقدار
دما حلقههای اپوکسی یا می
 3نمایش دادهشده است.
تعدادباال درحضور کاتالیست
بیشتربودن دمای
تشکیلشده براثر
درجهگراد) یا بعد از
درجه سانتی
بهشوند (دمای
تواننمی
تشکیل
نسبت
گردان
روغن آفتا
ساختار72تری
دوگانه در
پیوندهای
همانطور که از شکل مشخص است از واکنش
اپوکسی کاهش مییابد.
درصد
بمقدار
بنابراین،
گلیسریدگراد) و
درجه سانتی
دهند (دمای
روکسیل را می
هیدروژنگروههای هید
بازشده و تشکیل
به روغن سویا و روغن سویا نسبت به روغن کلزا دانست .همچنین،
پراکسید با فرمیک اسید ،پرفرمیک اسید بهدست میآید که از
مشاهده میشود واکنش در مدت  10ساعت پیشرفت بهتری نسبت
واکنش این پرفرمیک اسید با پیوند دوگانه تریگلیسرید ،حلقههای
به مدت  7ساعت از خود نشان میدهد که دلیل آن را میتوان به
اپوکسی تشکیل میشوند و فرمیک اسید در نقش کاتالیست
دادن زمان مناسب و تعداد برخوردهای مؤثر بین تریگلیسریدها
به محیط واکنش بازگردانده میشود .این امکان وجود دارد که
و هیدروژن پراکسید اضافی موجود در مخلوط دانست .درصدهای
حلقههای اپوکسی تولیدشده به دلیل واکنشپذیری باال و همچنین
اپوکسی در دو دمای  25و  75درجه سانتیگراد برای هر سه
وجود کاتالیست در محیط واکنش براثر واکنشهای جانبی بازشده
R2
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تشکیلشده براثر دمای باال درحضور کاتالیست بازشده و تشکیل
روغن نشاندهنده این موضوع است که در این دو دما حلقههای
گروههای هیدروکسیل را میدهند (دمای  75درجه سانتیگراد) و
اپوکسی یا تشکیل نمیشوند (دمای  25درجه سانتیگراد) یا بعد از
بنابراین ،مقدار درصد اپوکسی کاهش مییابد.
جدول  2نتایج بهدست آمده از اپوکسیددارشدن روغنهای سویا ،کلزا و
اپوکسیدارشدن روغنها با طیفسنجی فروسرخ نیز
جدول  2نتایج بهدست آمده از اپوکسیددارشدن روغنهای سویا ،کلزا و آفتابگردان
آفتابگردان
موردمطالعه قرارگرفتهاند .طیف  FT-IRاز روغنهای خام
مقدار
دما
مقدار
و روغنهای اپوکسیددار شده در شکلهای  5 ،4و  6نشان
اپوکسی در
(درجه
نوع روغن
اپوکسی در
دادهشده است .از مقایسه طیفهای فروسرخ روغن خام با روغن
 11ساعت
سانتیگراد)  7ساعت ()%
اپوکسیددارشده برای هر روغن (شکلهای  4تا  )6میتوان
()%
فهمید حضور پیک جدید در طیف  FT-IRهمه روغنهای
4/42
52
-1
آفتابگردان
6/52
2/0
21
اپوکسیددارشده در فاصله  820تا  850 cmنشاندهنده
4
51
72
/
گروههای اپوکسی است [ ]30که تأییدکننده نتیجه موفقیت
4/52
52
آمیزواکنش اپوکسیددارشدن روغنهای گیاهی است .برای
کلزا
4/25
4/56
21
همه روغنها یک پیک جدید در ناحیه  3459 cm-1مشاهده
4/11
72
میشود؛ حضور پیک در این ناحیه نشاندهنده گروههای
4/11
52
هیدروکسیل است و بیانگر این است که گروههای اپوکسی در
6/11
2/42
21
سویا
5/51
72
حین فرایند ممکن است بازشده باشند .طیفهای فروسرخ به
همراه مقدار اپوکسی محاسبهشده با معادله  ،1اپوکسیدارشدن
روغنهای گیاهی را تآیید میکنند.

وغنها با طیفسنجی فروسرخ نیز موردمطالعه قرارگرفتهاند .طیف  FT-IRاز روغنهای خام و روغنهای

شکلهای  2 ،4و  6نشان دادهشده است .از مقایسه طیفهای فروسرخ روغن خام با روغن اپوکسیددارشده برای

 4تا  )6میتوان فهمید حضور پیک جدید در طیف  FT-IRهمه روغنهای اپوکسیددارشده در فاصله  851تا

ده گروههای اپوکسی است [ ]51که تأییدکننده نتیجه موفقیت آمیزواکنش اپوکسیددارشدن روغنهای گیاهی

نها یک پیک جدید در ناحیه  5420 cm-1مشاهده میشود؛ حضور پیک در این ناحیه نشاندهنده گروههای

یانگر این است که گروههای اپوکسی در حین فرایند ممکن است بازشده باشند .طیفهای فروسرخ به همراه

هشده با معادله  ،1اپوکسیدارشدن روغنهای گیاهی را تآیید میکنند.
شکل  4طیفهای  FT-IRاز روغن خام سویا (باال) و روغن سویای اپوکسیددارشده (پایین)

شکل  4طیفهای  FT-IRاز روغن خام سویا (باال) و روغن سویای اپوکسیددارشده (پایین)

شکل  5طیفهای  FT-IRاز روغن خام کلزا (باال) و روغن کلزای اپوکسیددارشده (پایین).

شکل  4طیفهای  FT-IRاز روغن خام سویا (باال) و روغن سویای
اپوکسیددارشده (پایین)

نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC

شکل  5طیفهای  FT-IRاز روغن خام کلزا (باال) و روغن کلزای
اپوکسیددارشده (پایین).
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روغنهای گیاهی آفتابگردان ،سویا و کلزا با فرمیک اسید و
هیدروژن پراکسید ،اپوکسیددار شدند .مقدار گروههای اپوکسید با
استفاده از یک روش تجزیهای (تیترکردن) اندازهگیری شد .ترکیب
درصد اسید چرب روغنها با استفاده از دستگاه  GCتعیین شدند.
مقدار غیراشباعی ،زمان و دما عوامل مهم در تعیین درصد اپوکسی
روغنهای گیاهی هستند .روغنهای گیاهی با سه مقدار غیراشباعی
متفاوت ،دو زمان  7و  10ساعت و سه دمای  50 ،25و  75درجه
سانتیگراد با استفاده از هیدروژن پراکسید در نسبت مولی 1:1/7
( ،)C=C:H2O2اپوکسیددارشدن استفاده شدند که بیشترین مقدار
اپوکسی بهدست آمده برای روغنهای آفتابگردان ،سویا و کلزا به
ترتیب  %6/11 ،%6/25و  %4/53بهدست آمد .این مقادیر برای هر سه
روغن در زمان  10ساعت و دمای  50درجه سانتیگراد بهدست آمد.
بنابراین ،برای رسیدن به مقدار باالی اپوکسیددارشدن یک روغن
گیاهی بایستی ابتدا مقدار پیوندهای غیراشباعی آن با تجزیههای
دستگاهی اندازهگیری شود و همچنین دما و زمان مناسب بهکاربرده
شود تا بهره به باالترین مقدار خود برسد.

شکل  6طیفهای  FT-IRاز روغن خام آفتابگردان (الف) و روغن کلزای اپوکسیددارشده (ب).
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شکل  6طیفهای  FT-IRاز روغن خام آفتابگردان (الف) و روغن کلزای اپوکسیددارشده (ب).
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شکل  6طیفهای  FT-IRاز (الف) روغن خام آفتابگردان و (ب) روغن
کلزای اپوکسیددارشده
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Abstract: In this work, fatty acid content of soybean, canola, and sunflower oils in Golestan
zone were determined using gas chromatography (GC). Epoxidation of these oils were performed
using hydrogen peroxide in a molar ratio of 1.7 :1 of (H2O2:C=C), 7, and 10 hours and three
different temperatures of 25, 50, and 75 degrees Celsius and atmospheric pressure along with
stirring. Epoxidation efficiency of oils was investigated by determination of epoxide number via
titration method and FTIR spectroscopy. The results show that unsaturated amount, time, and
temperature were effective parameters in the epoxidation of vegetable oils. Sunflower and canola
oils have the highest and the lowest unsaturation amounts, respectively; therefore, formed the
highest and lowest of epoxidation respectively. Giving more time to epoxidation results in raising
of the reaction efficiency. Temperature was also a very important parameter in epoxidation of
vegetable oils. So that higher or lower temperature than 50 °C causes the reduction of epoxidation
efficiency. Finally, the maximum values of obtained epoxy for sunflower, soybean, and canola oils
in 10 hours at 50 °C were obtained 6.25 %, 6.11%, and 4.53%, respectively.
Keywords: Sunflower oil, Soybean oil, Canola oil, Epoxidation, Particleboard
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