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مقایسه لیگنین حاصل از مایع پخت سیاه فرآیندهای سولفیت قلیایی – آنتراکینون ،سودا-
آنتراکینون و کرافت بهعنوان فیلر-اکستندردر ساخت تخته الیه صنوبر

سحاب حجازي

چکیده
با توجه به اهمیت پرکننده رزی ن اوره فرمالدهی د در ص نتت تتههالی ه و ب ا ه د
جایگزینی یک پرکننده مناسب برای این نوع چسب با آرد گن د پپرکنن ده مه داو) ،
لیگنین حاصل از سه مایع پتت سیاه فرآیندهای سولفیت قلیایی-آنهراکینون ،س ودا-
آنهراکینون و کرافت بهعنوان فیلر-اکسهندر رزین اوره فرمالدهید در ساخت تتههالی ه
موردبررسی قرار گرفت .برای این منظور از هر یک از انواع لیگنینها ،در چهار سطح
 20 ،10 ،0و  30درصد بر اساس وزن خش ک رزی ن اس هفاده د د .س خو خ وا
فیزیکی و مکانیکی نمونههای آزم ونی د امل واکش یدگی ض تامت بت د از  2و 24
ساعت غوطهوری در آب ،مقاومت خمشی و م دو) االسهیس یهه م وازی و عم ود ب ر
الیا الیه سطحی و مقاومت بردی اندازهگیری د د .نه ایج حاص ل از ای ن بررس ی
نشان دادند که به ترتیب با افزایش مصر لیگن ین س ولفیت قلی ایی-آنهراکین ون و
لیگنین کرافت ،مقاومت خمشی و مدو) االسهیسیهه موازی ب ا الی ا الی ه س طحی
افزایش یافت .همچنین مقاومت بردی در سطح اتصا) نمونهها در صورت اسهفاده از
هر سه نوع لیگنین نیز افزایش نشان داد .از س وی دیگ ر اس هفاده از ای ن س ه ن وع
لیگنین ،باعث بهبود پایداری ابتادی تتههها دد .نهایج حاکی از برتری لیگنین حاصل
از فرآین د س ولفیت قلی ائی -آنهراکین ون در مقایس ه ب ا س ایر لیگنینه ا در بهب ود
ویژگیهای مکانیکی تتهه الیه میبادد.
واژگان کلیدي :لیگنین  ،سولفیت قلیایی-آنهراکین ون ،س ودا-آنهراکینون،کراف ت،
فیلر -اکسهندر.

مقدمه
در فرآيند ساخت فرآوردههاي اليهاي چوب ،بـراي
اتصـال اليهها از مخلوط رزين با موادي به نام به
پركننـده 1يا بسط دهنده 2استفاده میشود .ايـن مـواد
كـه منشأ آلی يا معدنی دارند ،ارزانتر از چسب هسـتند و
1

Filler
Extender

2

*1

هدیه حاجی پور
علی عبدالخانی
یحیی همزه

2

3

4

لعیا جمالی راد

5

 1دانشیار گروه علو و صنایع چوب و کاغذ ،دانشکده منابع
طبیتی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 2کاردناس اردد گروه علو و صنایع چوب و کاغذ،
دانشکده منابع طبیتی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 3دانشیار گروه علو و صنایع چوب و کاغذ ،دانشکده منابع
طبیتی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 4اسهاد گروه علو و صنایع چوب و کاغذ ،دانشکده منابع
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تاریخ دریافت1395/12/18 :
تاریخ پذیرش1397/03/09 :

بـراي صرفهجويی در مصرف چسب و كم كردن نفـوذ
چسـب بـه داخل اليهها میتوان آنها را جايگزين مقداري
از چسب كرد .درنتیجه از يکسو با توجه به ارزان بودن
پركنندهها در مقايسه با ساير رزينهاي شیمیايی ،فراوانی
و مصرف رزين اوره فرمالدهید در صنايع فرآوردههاي
مركب چوبی ازجمله تختهاليه براي مصارف داخلی و
همچنین دارا بودن معايبی مانند مقاومت كم در مقابل
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رطوبت و نیز انتشار گاز فرمالدهید از سوي ديگر ،مطالعه
پیرامون بهینهسازي شرايط استفاده از اين نوع چسب،
اهمیت بسیار زيادي دارد [ .]1همچنین تالشهاي زيادي
توسط محققین در جهت بهبود عملکرد و تقويت اتصاالت
چسب [ ]11-2انجام شده است .بهعنوانمثال افزودن
پركنندههاي فیبري به چسب مايع يک فرصت مناسب
براي كاهش مقدار مصرف و افزايش مقاومت آن میباشد
[ .]1در صنعت تختهاليه ،معموال از آرد گندم بهعنوان
پركننده رزين اوره فرمالدهید استفاده میشود .ولی با
توجه به اينكه گندم منبع اصلی غذاي مردم بوده ،لذا
جايگزين كردن مادهاي بهجاي آرد گندم بهعنوان پركننده،
ضروري و نويدبخش به نظر میرسد .در طی سالهاي
زيادي سعی و تالش فراوان براي به دست آوردن
چسبهايی بر پايه لیگنین و يا كاربرد لیگنین بهعنوان
فیلر‐اكستندر انجامشده و نتـــايج امیدواركننـــدهاي
نیـــز در پـــی داشـــته است .كاربرد لیگنین كرافت
بهعنوان پركننده و همچنین جايگزينی با چسب فنـل
فرمالدهید بـه مقـدار  15درصد در ساخت تخته اليه
تأيیدشده و تخته حاصل خواص فیزيکی و مقاومت اتصال
مناسبی داشته است [ .]12بر اساس تحقیقات Jamalirad
و همکاران ( )2007استفاده از  30درصد لیگنین كرافت با
كاتالیزور استات روي بهعنوان فیلرـاكستندر رزين اوره
فرمالدهید در ساخت تختهاليه ،باعث بهبود مقاومت
چسبندگی در سطح اتصال اليهها شده است [ .]13البته از
معايب عمده مصرف لیگنین رنگ تیره و واكنشپذيري كم
آن است؛ اما ازآنجايیكه اين ماده طبیعی و تجديدشونده و
دوست دار محیطزيست است و به مقدار زياد قابل تهیه و
در دسترس است و در مقايسه با چسبهايی مانند اوره
فرمالدهید ،مشکالت مربوط به انتشار فرمالدهید آزاد را
ندارد ،لذا با اين چسبها قابلرقابت میباشد و میتواند به
عنوان يک چسب مناسب در تهیه فرآوردههاي چوبی
مورداستفاده قرار گیرد .با توجه به رشد مصرف اين نوع
چسبهاي طبیعی ،محققان همواره به دنبال راهی براي
ايجاد تغییرات شیمیايی در ساختار آنها بوده تا بتوانند با
بهبود عملکرد اتصال ،با چسبهاي بر پايه نفتی مانند اوره
فرمالدهید و فنلفرمالدهید رقابت كنند [ .]11در همین
راستا بر اساس مطالعاتی كه بر روي بعضی چسبهاي
طبیعی و دوستدار محیطزيست مانند تانن [ ،]5پیله

ابريشم [ ]3و ژالتین چسب ماهی [ ]4انجامشده ،مشخص
گرديد كه استفاده از اين نوع چسبها در ساخت
فرآوردههاي مهندسیشده چوب موفقیتآمیز بوده و باعث
بهبود عملکرد اتصال شده است .لذا ازآنجايیكه لیگنین
حدود  25تا  30درصد چوبهاي مختلف را تشکیل
میدهد ،مالحظه میگردد كه ساالنه حجم قابلتوجهی
لیگنین بهصورت پسماند فرآيندهاي مختلف خمیر
كاغذسازي تولید میگردد كه قسمت اعظم آن در
كارخانههاي كاغذسازي سوزانده میشود؛ بنابراين كاربرد
صنعتی لیگنین هنوز بهصورت يک مشکل اساسی وجود
دارد .اين ماده بهعنوان فراوانترين پلیمر طبیعی دنیا پس
از سلولز ،ساختار پیچیدهاي دارد و هنوز بهطور كامل
موردبررسی و ارزيابی قرار نگرفته است .بهرغم مطالعات
صورت گرفته در مورد لیگنین حاصل از فرآيند كرافت
متأسفانه تاكنون مطالعهاي در خصوص لیگنین حاصل از
فرآيند سولفیت قلیائی – آنتراكینون صورت نگرفته است.
فرآيند سولفیت قلیائی –آنتراكینون امیدبخشترين
جايگزين فرآيند كرافت محسوب میشود كه میتواند
معايب فرآيند كرافت را پوشش داده و خمیركاغذي برتر از
فرايند كرافت تولید نمايد .تاكنون مهمترين چالش در
مسیر صنعتی شدن فرآيند سولفیت قلیائی – آنتراكینون
عدم وجود سیستم بازيابی كارآمد مانند فرآيند كرافت
میباشد  .الحاق فرآيند گازسازي مايع پخت سیاه در
راستاي تبديل كارخانههاي خمیر كاغذسازي كرافت به
يک پااليشگاه زيستی فرصت منحصربهفردي را براي تحقق
صنعتی فرآيند سولفیت قلیائی -آنتراكینون فراهم آورده
است .لذا مطالعه پیرامون ويژگیهاي مايع پخت سیاه به
ويژه لیگنین موجود در مايع پخت سیاه فرآيند سولفیت
قلیائی -آنتراكینون در آينده اهمیت زيادي خواهد يافت .از
اين رواين پژوهش با هدف استفاده و مقايسه سه نوع
لیگنین حاصل از مايع پخت سولفیت قلیايی-آنتراكینون،
سودا-آنتراكینون و كرافت بهعنوان پركننده و بسط دهنده
چسب اوره فرمالدهید و كاهش سهم آرد گندم (پركننده
متداول در ساخت تخته اليه با استفاده از چسب اوره
فرمالدهید) كه داراي ارزش غذايی میباشد و نیز مطالعه
خواص فیزيکی و مکانیکی تخته اليه ساختهشده از اين
نوع چسب انجام شد.
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فرآیند سودا-آنتراکینون :اين پخت با قلیائیت فعال

مواد و روشها

 22درصد و مقدار آنتراكینون  0/1درصد و نسبت
برابر با  ،4در دماي  165درجه سانتیگراد و به مدت 3
ساعت انجام شد.
L/W

مواد
الیههای چوبی :اليههاي مصرفی از كارخانه افرا
روكش آمل و از لولهبري گردهبینههاي صنوبر به ضخامت
حدود  2میلیمتر و ابعاد  50×50سانتیمتر تهیه و سپس
به آزمايشگاه فرآوردههاي مركب چوبی گروه علوم و صنايع
چوب وكاغذ دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران منتقل
گرديد .سپس اليهها ي اندازه بري شده تا رسیدن به
رطوبت حدود  ٪ 4-3توسط خشکكن آزمايشگاهی
خشک شدند .چسب اوره فرمالدهید مورد استفاده با مقدار
مواد جامد  59درصد و  7 pHو زمان ژلهاي شدن 56
ثانیه ،از شركت پارس شیراز تهیه و به مقدار  120گرم بر
متر مربع براي ساخت هر تخته استفاده شد.
جداسازی و تهیه پودر لیگنین :براي آمادهسازي
پودر لیگنین ابتدا مايع پخت سیاه خمیركاغذ از سه فرآيند
سولفیت قلیايیـآنتراكینون ،سوداـآنتراكینون و كرافت ،در
آزمايشگاه خمیركاغذ با شرايط ذيل تولید و بعد از
استخراج مايع پخت سیاه از سه فرآيند ذكرشده ،از اسید
سولفوريک استفاده شد و  pHمحلول را به حدود 2
رسانیده تا لیگنین رسوب كند .رسوب حاصل با سانتريفیوژ
از محلول جدا گرديد و با آب شستشو داده شد تا از حالت
اسیدي خارج شود .سپس لیگنین باقیمانده را خشک
كرده و پس از تهیه آن به صورت پودر از الک 212
میکرون1عبور داده شد .بدين ترتیب پودر نرمی آماده شد
كه به هنگام تهیه چسب به مقدار معین با آن مخلوط
گرديد.
فرآیند سولفیت قلیایی-آنتراکینون :اين پخت با
 70درصد هیدروكسیدسديم 2و  30درصد سولفیت
سديم 3،نسبت  L/Wبرابر با  4و مقدار  0/1درصد
آنتراكینون ،در دماي  165درجه سانتیگراد و به مدت 3
ساعت انجام شد.

فرآیند کرافت :اين پخت با قلیائیت فعال  22درصد
و نسبت  L/Wبرابر با  ،4سولفیديته  25درصد ،در دماي
 165درجه سانتیگراد و به مدت  3ساعت انجام شد.
روش ها
فرآیند چسب زنی و ساخت تخته الیه :جهت
آمادهسازي چسب مورد نظر ،پودر لیگنین تهیهشده از سه
فرآيند مختلف در سطوح  20 ،10 ،0و  30درصد به رزين
اوره فرمالدهید اضافه شد .در ساخت تختههاي شاهد از 30
درصد آرد گندم (فاقد پودر لیگنین) به عنوان پركننده
رزين اوره فرمالدهید استفاده شد و در تیمارهاي مربوط به
 10و  20درصد پودر لیگنین ،اختالف مقدار پركننده آن تا
 30درصد از آرد گندم نیز استفاده شد .همچنین از نمک
كلريد آمونیوم پودري شکل به میزان  2درصد وزن خشک
چسب به عنوان سختكننده (هاردنر) استفاده گرديد.
سپس رزين آمادهسازي شده توسط كاردک بر روي تمام
نقاط اليه به صورت يکنواخت پخش شد .اليههاي مونتاژ
شده توسط دستگاه پرس آزمايشگاهی هیدرولیک Burkle
 – LA – 160با ابعاد  50×50سانتیمتر تحت دماي 160
درجه سانتی گراد و فشار  15كیلوگرم بر سانتی متر مربع به
مدت  5دقیقه پرس شدند .در نهايت تختههاي سهاليه به
مدت  15روز در شرايط مشروطسازي نگهداري شده تا به
رطوبت تعادل با محیط برسد .سپس عملیات برش و تهیه
نمونههاي آزمونی انجام گرفت .بعدازآن خواص فیزيکی و
مکانیکی شامل واكشیدگی ضخامت بعد از  2و  24ساعت
غوطه وري در آب ،مقاومت خمشی و مدول االستیسیته
موازي و عمود بر الیاف اليۀ سطحی و مقاومت برشی
براساس استاندارهاي  EN 310و  EN 314-2انجام گرفت.
تجزیهوتحلیل آماری :تجزيهوتحلیل نتايج با استفاده

1

ASTM- 70mesh
NaOH
3
Na2SO3
2

از تکنیک  One Way Annovaو گروهبندي میانگینها
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كاهشی داشته است؛ اما در بین انواع لیگنین ها ،به ترتیب
لیگنین حاصل از فرآيند سولفیت قلیايی-آنتراكینون،
لیگنین سودا-آنتراكینون و لیگنین كرافت بیشترين كاهش
را در مقدار واكشیدگی ضخامت بعد از  2و  24ساعت
داشته است .به نحوي كه تیمار مربوط به مصرف 30
درصد لیگنین سولفیت قلیايی-آنتراكینون داراي كمترين
مقدار واكشیدگی ضخامت بعد از  2و  24ساعت غوطه
وري در آب است؛ يعنی استفاده از انواع مختلف لیگنین در
تركیب با رزين اوره فرمالدهید در بهبود پايداري ابعادي
تختهها تاثیر مثبتی داشته است و نتايج به دست آمده با
نتايج تحقیقات  Gothwalو همکاران ( ]12[ )2010و
 Jamaliradو همکاران ( ]13[ )2007نیز مطابقت دارد.

براساس آزمون چند دامنهاي دانکن با استفاده از نرم افزار
 Spssانجام پذيرفت.

نتایج و بحث
واکشیدگی ضخامت بعد از  2و  24ساعت غوطه
وری در آب
نتايج حاصل از تجزيه واريانس نشان داد كه بین انواع
مختلف و مقادير مختلف مصرف لیگنین مصرفی بر میزان
واكشیدگی ضخامت بعد از  2و  24ساعت غوطه وري در
آب ،اختالف معنیداري وجود دارد .همانطور كه در
شکلهاي  1و  2مشاهده میشود تقريبا در همه انواع
لیگنین ها با افزايش مقدار مصرف آنها ،مقدار واكشیدگی
ضخامت بعد از  2و  24ساعت غوطه وري در آب روند
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کل  -1تأثیر نو و مقدار مصرف لیگنین بر واکشیدگی ضخامت تخته الیه پس از  2ساعت غوطه وری در آب
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کل  -2تأثیر نو و مقدار مصرف لیگنین بر واکشیدگی ضخامت تخته الیه پس از  24ساعت غوطه وری در آب

مقاومت خمشی و مدول االستیسیته
نتايج تجزيه واريانس نشان داد كه تأثیر انواع مختلف
لیگنین و مقادير مختلف آن بر مقاومت خمشی و مدول
االستیسیته موازي و عمود بر الیاف اليه سطحی معنیدار
است .همانطور كه در شکلهاي  3تا  6مشاهده میشود در
بین انواع مختلف لیگنین ،در صورت استفاده از لیگنین
سولفیت قلیايی-آنتراكینون و با افزايش مقدار مصرف آن،
مقاومت خمشی و مدول االستیسیته موازي و عمود بر
الیاف اليه سطحی افزايشيافته است .با توجه به اين
شکلها مشخص میگردد كه تیمار مربوط به استفاده از
 30درصد لیگنین سولفیت قلیايی_آنتراكینون بعد از
نمونه شاهد داراي بشترين مقدار مقاومت خمشی و مدول
االستیسیته موازي و عمود بر الیاف اليه سطحی است.

همانطور كه در شکلهاي  3و  4ديده می شود ،با افزايش
استفاده از لیگنین كرافت تا سطح  30درصد ،مقاومت
خمشی و مدول االستیسیته موازي با الیاف اليه سطحی
نیز افزايشيافته است .اما مقاومت خمشی و مدول
االستیسیته عمود بر الیاف اليه سطحی با افزايش مصرف
لیگنین كرافت اگرچه روندي افزايشی داشته است اما در
مقايسه با نمونه شاهد و لیگنین سولفیت قلیايی-
آنتراكینون نیز كاهش نشان می دهد (شکل هاي  5و .)6
بر اين اساس دلیل اين افزايش مقاومتهاي مکانیکی در
اثر استفاده از لیگنین را میتوان اينطور بیان نمود كه
وجود لیگنین باعث تقويت رزين اوره فرمالدهید و انتقال
بهتر تنش میشود.
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کل  -4تأثیر نو و مقدار مصرف لیگنین بر مدول االستیسیته موازی با الیاف الیه سطحی تخته الیه
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کل  -5تأثیر نو و مقدار مصرف لیگنین بر مقاومت خمشی عمود بر الیاف الیه سطحی تخته الیه
12000
اهد

لیگنین سی در د

لیگنین د در د

لیگنین بیست در د

10000

6000

A

G F

E D H

C

I

J

B

4000
2000

مدول االستیسیته عمود بر الیاف MPa

8000

0
اهد

کرافت

سودا  -آنتراکینون

نو فرآیند

سولفیت قلیایی -
آنتراکینون

کل  -6تأثیر نو و مقدار مصرف لیگنین بر مدول االستیسیته عمود بر الیاف الیه سطحی تخته الیه

مقاومت بر ی
نتايج تجزيه واريانس نشان میدهند كه تأثیر انواع
مختلف لیگنین و مقادير مختلف مصرف آن بر مقاومت
برشی ،معنیدار است .همانطور كه در شکل  7مشاهده
میشود در انواع مختلف لیگنین ،با افزايش مقدار مصرف
آن مقاومت برشی در سطح اتصال تختهها افزايشيافته
است .بدين معنی كه همه تیمارها داراي مقاومت برشی
باالتر از نمونه شاهد و باالتر از حد استاندارد  1مگاپاسکال

 ENاروپا هستند و نمونه شاهد (با پركننده آرد گندم)
داراي كمترين مقدار مقاومت برشی است كه البته حد
استاندارد را دارا میباشد .میزان مقاومت برشی تخته اليه
ساختهشده با لیگنین فرآيند سولفیت قلیائی -آنتراكینون
بیش از دو برابر مقاومت برشی تخته اليه شاهد میباشد.
لذا میتوان نتیجه گرفت كه در صورت استفاده از پودر
لیگنین بهعنوان پركننده رزين اوره فرمالدهید میتوان
تخته اليهاي ساخت كه مقاومت چسبندگی در سطح

مقايسه لیگنین حاصل از مايع پخت سیاه فرآيندهاي سولفیت قلیايی – آنتراكینون ...

356

از لیکور فرآيند كرافت باعث بهبود مقاومت در سطح اتصال
تختهاليه شده است [.]12

اتصال مطلوبی دارد .در اين راستا تحقیقات  Gothwalو
همکاران ( )2010نشان داد كه استفاده از لیگنین حاصل
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کل  -7تأثیر نو و مقدار مصرف لیگنین بر مقاومت بر ی تخته الیه

نتیجهگیری
ازآنجايیكه لیگنین بهعنوان مادهاي طبیعـی و تجديـد
شونده كه داراي خاصیت خودچسبندگی است و به عنـوان
چسبهاي طبیعی مطرح میباشد ،در اين تحقیق اسـتفاده
از سه نوع مختلف و مقادير مختلف لیگنین حاصل از مـايع
پخت سـولفیت قلیـايی-آنتراكینـون ،سـودا-آنتراكینـون و
كرافت بهعنوان پركننده چسب اوره فرمالدهید در سـاخت
تختهاليه موردبررسـی قـرار گرفـت .نتـايج حاصـل از ايـن
بررسی نشان داد كه با افـزايش مصـرف لیگنـین سـولفیت
قلیايی-آنتراكینـون و بعـدازآن لیگنـین كرافـت ،مقاومـت
خمشی و مدول االستیسیته موازي با الیاف اليه سطحی به
طور معنیداري افزايشيافته است .همچنین مقاومت برشی
در سطح اتصال نمونهها در صورت استفاده از هر سـه نـوع
لیگنین نیز افزايش داشته است .از سوي ديگـر اسـتفاده از
اين سه نوع لیگنین ،باعث بهبود پايداري ابعـادي تختـهها
شده است .با توجه به آنکه در مرحله پرس كردن ،تختـهها

تحت تأثیر دماي زياد قرارگرفته و همچنین به دلیل حضور
فرمالدهید در تركیب رزين اوره فرمالدهید ،لیگنـین دچـار
واكنشهاي تراكمی شده و با مولکولهاي لیگنـین مجـاور
خود به كمک فرمالدهید پیوندهاي عرضـی ايجـاد كـرده و
شــبکهاي شــدن لیگنــین توســعهيافته كــه ســبب تقويــت
اتصاالت به وجود آمـده توسـط رزيـن و بهبـود مقاومتهـا
شده كه به دنبـال گسـتردگی و اتصـاالت عرضـی بیشـتر،
مقــدار گروههــاي هیدروكســیل در دســترس نیــز كــاهش
میيابد كه میتواند منجر به پايداري ابعادي تختهها گردد.
اين بدان معنی است كـه میتوانـد مصـرف ايـن سـه نـوع
لیگنین (پودر حاصل از لیکور فرآيند خمیركاغذ سازي كـه
به عنوان پسماند اين نوع كارخانجات مطـرح بـوده و داراي
بار آلودگی زيستمحیطی است) را با هدف اسـتفاده مفیـد
از لیکور كارخانجات خمیركاغذسازي بـه عنـوان پركننـده
رزين اوره فرمالدهید در ساخت تختهاليه نیز امیدواركننده
دانست.

357

1397  پايیز،3  شماره، سال نهم،مجله صنايع چوب و كاغذ ايران

منابع
[1] Veigel, S., Müller, U., Keekes, J., Oberstriebnig, M. and Gindl-Altmutter, W., 2011. Cellulose nanofibrils as
filler for adhesives: effect on specific fracture energy of solid wood-adhesive bonds. Cellulose, 18:12271237.
[2] Barzali, S., Jamalirad, L., Faraji, F.and Hedjazi, S., 2015. Using cellulose nanofiber as filler and reinforcing
agent of urea formaldehyde resin in plywood manufacture. Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 6
(2): 227-237. (In Persian).
[3] Barzali, S., Jamalirad, L., Faraji, F.and Hedjazi, S., 2016. Urea-formaldehyde resin reinforced silk coccon.
Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 31 (3): 500-5009. (In Persian).
[4] Nasri Nobandegani, M., Jamalirad, L., Faraji, F. and Yousefi, H., 2017. Using hybrid of fish glue-phenol
formaldehyde in plywood manufacturing. Forest and Wood Products, 69 (4): 809-819. (In Persian).
[5] Kim, S., 2009. Environment-friendly adhesives for surface bonding of wood-based flooring using natural
tannin to reduce formaldehyde and TVOC emission. Bioresource Technology, 100: 744-748.
[6] Ahmad, Z., Ansell, M.P. and Smedley, D., 2010. Epoxy adhesives modified with nano- and micro particles
for in situ timberbonding: effect of microstructure on bond integrity. International Journal of Mechanical
and Material Engineering, 5(1):59–67.
[7] May, M., Wang, H.M. andAkid, R., 2010. Effects of the addition of inorganic nanoparticles on the adhesive
strength of ahybrid solgel epoxy system. International Journal of Adhesion and Adhesives, 30(6):505–512.
[8] Khoee, S. and Hassani, N., 2010. Adhesion strength improvement of epoxy resin reinforced with
nanoelastomeric copolymer. Material Science and Engineering A: Structural Materials, 527(24–25):6562–
6567.
[9] Prolongo, S.G., Gude, M.R. and Urena, A., 2010. Rheological behavior of nanoreinforced epoxy adhesives of
low electricalresistivity for joining carbon fiber/epoxy laminates. Journal of Adhesion Science and
Technology, 24(6):1097–1112.
[10] Yoon, S.H., Kim, B.C., Lee, K.H. and Lee, D.G., 2010. Improvement of the adhesive fracture toughness of
bonded aluminum joints using e-glass fibers at cryogenic temperature. Journal of Adhesion Science and
Technology, 24(2):429–444.
[11] Muttil, N., Ravichandra, G.h., W. Bigger, S., R. Thorpe, G., Shailaja, D. and Kumar Singh, S., 2014.
Comparative Study of Bond Strength of Formaldehyde and Soya based Adhesive in Wood Fibre Plywood.
Procedia Materials Science, 6: 2-9.
[12] Gothwal, R. K., Mohan, M. K. and Ghosh, P., 2010. Synthesis of low cost adhesives from pulp & paper
industry waste. Journal of Scientific & Industrial Research, 69: 390-395.
[13] Jamalirad, L., Doosthoseini, K. and Mirshokraie, S. A., 2007. Using kraft lignin with metal ions catalyst as
filler-extender of urea formaldehyde in plywood manufacture. Forest and Wood Products, 60 (3): 981-988.
(In Persian).

Iranian Journal of Wood and Paper Industries, Vol. 9, No. 3, Autumn 2018

358

Comparing lignin derived from black liquors of alkaline sulfite-AQ, soda-AQ and
kraft processes as a filler-extender in the poplar plywood

Abstract
According to the importance of urea formaldehyde resin in
plywood industry and to replace a suitable filler for this resin
with wheat flour (common filler), lignin derived from three
black liquors including alkaline sulfite-AQ, soda-AQ and
Kraft was evaluated as filler-extender for urea formaldehyde
resin in the plywood manufacture. For this reason any of the
four types of lignins were used at 0, 10, 20 and 30% dry
weight of resin. After that, the physical and mechanical
properties of samples including thickness swelling after 2 and
24 hours immersion in water, flexural strength and modulus
of elasticity parallel and perpendicular to the surface layer and
shear strength were measured. The results of this study
showed that increasing the lignin of alkali sulfiteanthraquinone and then kraft lignin, respectively increased the
flexural strength and modulus of elasticity parallel to the
surface layer. Also, the bonding shear strength of the samples
using three types of lignins increased. On the other hand, the
use of these three types of lignin, improved the dimensional
stability of the boards. The results show the superiority of
lignin from alkaline sulfite anthraquinone process compared
to other lignins to improve the mechanical properties of
plywood.
Keywords: lignin, alkali sulfite-AQ, soda-AQ, Kraft, fillerextender.
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