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 چکیده

 و ب ا ه د  هی الدر ص نتت تتهه دی اوره فرمالده نی پرکننده رز تیبا توجه به اهم
، مه داو(  نوع چسب با آرد گن د  پپرکنن ده نیا یپرکننده مناسب برا کی ینیگزیجا
-داس و نون،یهراکآن-ییایقل تیسولف یندهایفرآ اهیپتت س عیحاصل از سه ما نیگنیل

 هی الهدر ساخت تته دیرمالدهفاوره  نیرز دراکسهن-لریعنوان فو کرافت به نونیآنهراک
سطح  در چهار ،هانیگنیاز انواع ل کیمنظور از هر  نیا یقرار گرفت. برا یموردبررس

اس هفاده د د. س خو خ وا   نی درصد بر اساس وزن خش ک رز 30و  20، 10، 0
 24و  2ض تامت بت د از  یدگید امل واکش  یآزم ون یهانمونه یکیو مکان یکیزیف

د ب ر و عم و یم واز ههیس یو م دو( االسه یدر آب، مقاومت خمش یورهساعت غوط
 یبررس  نی حاص ل از ا جینه ا د د. یریگاندازه یو مقاومت برد یسطح هیال ا یال

 و ن ونینهراکآ-ییای قل تیس ولف نیگن یمصر  ل شیبا افزا بینشان دادند که به ترت
 یطحس  هی ال ا ی ب ا ال یمواز ههیسیو مدو( االسه یکرافت، مقاومت خمش نیگنیل

ز ها در صورت اسهفاده ادر سطح اتصا( نمونه یمقاومت برد نی. همچنافتی شیافزا
 س ه ن وع نی اس هفاده از ا گ رید ینشان داد. از س و شیافزا زین نیگنیهر سه نوع ل

حاصل  نیگنیل یاز برتر یکحا جیها دد. نهاتتهه یابتاد یداریباعث بهبود پا ن،یگنیل
در بهب  ود  ه  انیگنیل ریب  ا س  ا س  هیدر مقا ن  ونیآنهراک -یائی  قل تیس  ولف ن  دیاز فرآ

 .باددیم هیتتهه ال یکیمکان یهایژگیو

 اف ت،نون،کریآنهراک-س ودا  ن ون،یآنهراک-ییایقل تی، سولف نیگنیل :يکلید واژگان

 .اکسهندر -لریف

 *1سحاب حجازي

 2پور یحاج هیهد

 3یعبدالخان یعل

 4همزه ییحی

 5راد یجمال ایلع

ابع من چوب و کاغذ، دانشکده عیگروه علو  و صنا اریدانش 1
 رانیدانشگاه تهران، کرج، ا ،یتیطب

چوب و کاغذ،  عیو صنا کاردناس اردد گروه علو  2
 رانیدانشگاه تهران، کرج، ا ،یتیدانشکده منابع طب

ابع ه منچوب و کاغذ، دانشکد عیگروه علو  و صنا اریدانش 3
 رانیدانشگاه تهران، کرج، ا ،یتیطب

 نابعمچوب و کاغذ، دانشکده  عیاسهاد گروه علو  و صنا 4
 رانیدانشگاه تهران، کرج، ا ،یتیطب

ه چوب و کاغذ، دانشکد عیعلو  و صناگروه  اریاسهاد 5
 رانی، ادانشگاه گنبدکاووس، گنبد ،یتیو منابع طب یکشاورز

 مسئو( مکاتبات:

shedjazi@ut.ac.ir 

 18/12/1395تاریخ دریافت: 
 09/03/1397تاریخ پذیرش: 

 

 

 مقدمه
وب، بـراي اي چههاي اليوردهآساخت فر فرآينددر 

به  به نام ها از مخلوط رزين با موادياليه اتصـال

. ايـن مـواد شودیاستفاده م 2يا بسط دهنده 1پركننـده

تر از چسب هسـتند و منشأ آلی يا معدنی دارند، ارزان كـه

                                                           
1 Filler 
2 Extender 

كردن نفـوذ  مجويی در مصرف چسب و كصرفه يبـرا

داري آنها را جايگزين مق توانیها ميهداخل ال چسـب بـه

با توجه به ارزان بودن  سوکاز ي جهیدرنتاز چسب كرد. 

فراوانی هاي شیمیايی، ها در مقايسه با ساير رزينپركننده

هاي و مصرف رزين اوره فرمالدهید در صنايع فرآورده

و  اليه براي مصارف داخلیتخته ازجملهمركب چوبی 

مقاومت كم در مقابل همچنین دارا بودن معايبی مانند 

mailto:shedjazi@ut.ac.ir
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مطالعه ، وبت و نیز انتشار گاز فرمالدهید از سوي ديگررط

سازي شرايط استفاده از اين نوع چسب، پیرامون بهینه

هاي زيادي همچنین تالش .[1اهمیت بسیار زيادي دارد ]

توسط محققین در جهت بهبود عملکرد و تقويت اتصاالت 

افزودن  مثالعنوانبه [ انجام شده است.2-11چسب ]

فیبري به چسب مايع يک فرصت مناسب  هايپركننده

 باشدیمبراي كاهش مقدار مصرف و افزايش مقاومت آن 

 عنوانبهاليه، معموال از آرد گندم در صنعت تخته[. 1]

شود. ولی با پركننده رزين اوره فرمالدهید استفاده می

كه گندم منبع اصلی غذاي مردم بوده، لذا توجه به اين

پركننده،  عنوانبهي آرد گندم جاهباي جايگزين كردن ماده

ي هاسالرسد. در طی به نظر می دبخشينوضروري و 

به دست آوردن  يبرافراوان  سعی و تالشزيادي 

عنوان به لیگنینكاربرد يا پايه لیگنین و  هايی برچسب

اي شده و نتـــايج امیدواركننـــدهاكستندر انجام‐فیلر

 اربرد لیگنین كرافتك. نیـــز در پـــی داشـــته است

 فنـل چسببا و همچنین جايگزينی  پركنندهعنوان به

 درصد در ساخت تخته اليه 15فرمالدهید بـه مقـدار 

و تخته حاصل خواص فیزيکی و مقاومت اتصال  دشدهيیتأ

 Jamalirad. بر اساس تحقیقات [12است ]مناسبی داشته 

افت با درصد لیگنین كر 30( استفاده از 2007و همکاران )

اكستندر رزين اوره فیلرـ عنوانبهكاتالیزور استات روي 

اليه، باعث بهبود مقاومت فرمالدهید در ساخت تخته

از . البته [13است ]شده  هاهيالچسبندگی در سطح اتصال 

ي كم ريپذواكنشمعايب عمده مصرف لیگنین رنگ تیره و 

و  ندهدشويتجداين ماده طبیعی و  كهيیازآنجااما ؛ آن است

است و به مقدار زياد قابل تهیه و  ستيزطیمحدوست دار 

يی مانند اوره هاچسبدر دسترس است و در مقايسه با 

فرمالدهید، مشکالت مربوط به انتشار فرمالدهید آزاد را 

به  تواندیمو  باشدیم رقابتقابلها ندارد، لذا با اين چسب

بی ي چوهافرآوردهعنوان يک چسب مناسب در تهیه 

قرار گیرد. با توجه به رشد مصرف اين نوع  مورداستفاده

هاي طبیعی، محققان همواره به دنبال راهی براي چسب

بوده تا بتوانند با  هاآنايجاد تغییرات شیمیايی در ساختار 

ي بر پايه نفتی مانند اوره هاچسببهبود عملکرد اتصال، با 

در همین  .[11]فرمالدهید رقابت كنند فرمالدهید و فنل

ي هاچسبراستا بر اساس مطالعاتی كه بر روي بعضی 

پیله  ،[5] مانند تانن ستيزطیمحطبیعی و دوستدار 

مشخص  ،شدهانجام [4]و ژالتین چسب ماهی  [3]ابريشم 

ها در ساخت گرديد كه استفاده از اين نوع چسب

آمیز بوده و باعث چوب موفقیت شدهیمهندسي هافرآورده

لیگنین  كهيیازآنجالذا  د اتصال شده است.بهبود عملکر

ي مختلف را تشکیل هاچوبدرصد  30تا  25حدود 

ی توجهقابلكه ساالنه حجم  گرددیم، مالحظه دهدیم

پسماند فرآيندهاي مختلف خمیر  صورتبهلیگنین 

كه قسمت اعظم آن در  گرددیمكاغذسازي تولید 

كاربرد  نيبرا؛ بناشودیمسازي سوزانده ي كاغذهاكارخانه

يک مشکل اساسی وجود  صورتبهصنعتی لیگنین هنوز 

ترين پلیمر طبیعی دنیا پس عنوان فراوانبه دارد. اين ماده

طور كامل دارد و هنوز به يادهیچیاز سلولز، ساختار پ

مطالعات  رغمبه .و ارزيابی قرار نگرفته است یموردبررس

د كرافت صورت گرفته در مورد لیگنین حاصل از فرآين

اي در خصوص لیگنین حاصل از تاكنون مطالعه متأسفانه

آنتراكینون صورت نگرفته است.  –فرآيند سولفیت قلیائی 

 نيتردبخشیامآنتراكینون –فرآيند سولفیت قلیائی 

 تواندیمكه  شودیمجايگزين فرآيند كرافت محسوب 

ي برتر از ركاغذیخممعايب فرآيند كرافت را پوشش داده و 

چالش در  نيترمهمند كرافت تولید نمايد. تاكنون فراي

آنتراكینون  –مسیر صنعتی شدن فرآيند سولفیت قلیائی 

عدم وجود سیستم بازيابی كارآمد مانند فرآيند كرافت 

. الحاق فرآيند گازسازي مايع پخت سیاه در باشدیم

ي خمیر كاغذسازي كرافت به هاكارخانهراستاي تبديل 

ي را براي تحقق فردمنحصربهی فرصت يک پااليشگاه زيست

آنتراكینون فراهم آورده  -صنعتی فرآيند سولفیت قلیائی

هاي مايع پخت سیاه به گیاست. لذا مطالعه پیرامون ويژ

ويژه لیگنین موجود در مايع پخت سیاه فرآيند سولفیت 

از  آنتراكینون در آينده اهمیت زيادي خواهد يافت. -قلیائی

با هدف استفاده و مقايسه سه نوع  اين رواين پژوهش

آنتراكینون، -لیگنین حاصل از مايع پخت سولفیت قلیايی

پركننده و بسط دهنده  عنوانبهآنتراكینون و كرافت -سودا

پركننده گندم )چسب اوره فرمالدهید و كاهش سهم آرد 

متداول در ساخت تخته اليه با استفاده از چسب اوره 

و نیز مطالعه  باشدذايی میكه داراي ارزش غ فرمالدهید(

شده از اين خواص فیزيکی و مکانیکی تخته اليه ساخته

 نوع چسب انجام شد.
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 هامواد و روش

 مواد

از كارخانه افرا هاي مصرفی اليههای چوبی: الیه

هاي صنوبر به ضخامت بینهبري گردهلولهاز روكش آمل و 

و سپس متر تهیه سانتی 50×50متر و ابعاد میلی 2حدود 

هاي مركب چوبی گروه علوم و صنايع به آزمايشگاه فرآورده

وكاغذ دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران منتقل چوب 

ي اندازه بري شده تا رسیدن به هاگرديد. سپس اليه

آزمايشگاهی  كنخشکتوسط  ٪ 4-3رطوبت حدود 

چسب اوره فرمالدهید مورد استفاده با مقدار  خشک شدند.

 56اي شدن و زمان ژله pH 7درصد و  59مد مواد جا

گرم بر  120از شركت پارس شیراز تهیه و به مقدار ثانیه، 

 .استفاده شدمتر مربع براي ساخت هر تخته 

 

سازي براي آماده جداسازی و تهیه پودر لیگنین:

پودر لیگنین ابتدا مايع پخت سیاه خمیركاغذ از سه فرآيند 

آنتراكینون و كرافت، در ـن، سودانتراكینوآـسولفیت قلیايی

آزمايشگاه خمیركاغذ با شرايط ذيل تولید و بعد از 

، از اسید ذكرشدهاستخراج مايع پخت سیاه از سه فرآيند 

 2محلول را به حدود  pHسولفوريک استفاده شد و 

رسانیده تا لیگنین رسوب كند. رسوب حاصل با سانتريفیوژ 

تشو داده شد تا از حالت از محلول جدا گرديد و با آب شس

مانده را خشک اسیدي خارج شود. سپس لیگنین باقی

 212كرده و پس از تهیه آن به صورت پودر از الک 

عبور داده شد. بدين ترتیب پودر نرمی آماده شد  1میکرون

كه به هنگام تهیه چسب به مقدار معین با آن مخلوط 

 گرديد.

 

پخت با  اين آنتراکینون:-فرآیند سولفیت قلیایی

درصد سولفیت  30و  2درصد هیدروكسیدسديم 70

درصد  1/0و مقدار  4برابر با  L/W، نسبت 3سديم

 3و به مدت  گرادیدرجه سانت 165آنتراكینون، در دماي 

 ساعت انجام شد.

                                                           
1 ASTM- 70mesh 
2 NaOH 
3 Na2SO3 

فعال  تیائیقلاين پخت با  آنتراکینون:-فرآیند سودا

 L/W درصد و نسبت  1/0درصد و مقدار آنتراكینون  22

 3و به مدت  گرادیدرجه سانت 165، در دماي 4ابر با بر

 ساعت انجام شد.

 

درصد  22فعال  تیائیقلاين پخت با  فرآیند کرافت:

 درصد، در دماي 25، سولفیديته 4برابر با  L/Wنسبت  و

 شد. ساعت انجام 3و به مدت  گرادیدرجه سانت 165

 

 روش ها

جهت  فرآیند چسب زنی و ساخت تخته الیه:

از سه  شدههیتهي چسب مورد نظر، پودر لیگنین سازدهآما

درصد به رزين  30و  20، 10، 0فرآيند مختلف در سطوح 

 30ي شاهد از هاتختهدر ساخت اوره فرمالدهید اضافه شد. 

گندم )فاقد پودر لیگنین( به عنوان پركننده  درصد آرد

رزين اوره فرمالدهید استفاده شد و در تیمارهاي مربوط به 

درصد پودر لیگنین، اختالف مقدار پركننده آن تا  20و  10

از نمک همچنین  درصد از آرد گندم نیز استفاده شد. 30

درصد وزن خشک  2كلريد آمونیوم پودري شکل به میزان 

)هاردنر( استفاده گرديد.  كنندهسختچسب به عنوان 

توسط كاردک بر روي تمام ي شده سازآمادهسپس رزين 

هاي مونتاژ هيال صورت يکنواخت پخش شد. نقاط اليه به

 Burkleهیدرولیک شده توسط دستگاه پرس آزمايشگاهی 

– LA – 160  160دماي  تحت متریسانت 50×50با ابعاد 

به  كیلوگرم بر سانتی متر مربع 15درجه سانتی گراد و فشار 

اليه به ي سههاتخته دقیقه پرس شدند. در نهايت 5مدت 

ي شده تا به دارنگهسازي رايط مشروطروز در ش 15مدت 

سپس عملیات برش و تهیه  رطوبت تعادل با محیط برسد.

خواص فیزيکی و  بعدازآن هاي آزمونی انجام گرفت.نمونه

ساعت  24و  2مکانیکی شامل واكشیدگی ضخامت بعد از 

غوطه وري در آب، مقاومت خمشی و مدول االستیسیته 

حی و مقاومت برشی موازي و عمود بر الیاف اليۀ سط

 انجام گرفت. EN 314-2و  EN 310براساس استاندارهاي 

 

نتايج با استفاده  لیوتحلهيتجزآماری:  لیوتحلهیتجز

 هانیانگیمي بندو گروه One Way Annovaاز تکنیک 
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با استفاده از نرم افزار ي دانکن اچند دامنهبراساس آزمون 

Spss پذيرفت. انجام 

 

 نتایج و بحث

ساعت غوطه  24و  2یدگی ضخامت بعد از واکش

 وری در آب

داد كه بین انواع  نتايج حاصل از تجزيه واريانس نشان

مختلف و مقادير مختلف مصرف لیگنین مصرفی بر میزان 

ساعت غوطه وري در  24و  2واكشیدگی ضخامت بعد از 

ي وجود دارد. همانطور كه در داریمعنآب، اختالف 

تقريبا در همه انواع  شودیممشاهده  2 و 1هاي شکل

، مقدار واكشیدگی هاآنلیگنین ها با افزايش مقدار مصرف 

ساعت غوطه وري در آب روند  24و  2ضخامت بعد از 

اما در بین انواع لیگنین ها، به ترتیب ؛ كاهشی داشته است

آنتراكینون، -از فرآيند سولفیت قلیايی حاصللیگنین 

ین كرافت بیشترين كاهش آنتراكینون و لیگن-لیگنین سودا

ساعت  24و  2را در مقدار واكشیدگی ضخامت بعد از 

 30داشته است. به نحوي كه تیمار مربوط به مصرف 

آنتراكینون داراي كمترين -درصد لیگنین سولفیت قلیايی

ساعت غوطه  24و  2مقدار واكشیدگی ضخامت بعد از 

ن در يعنی استفاده از انواع مختلف لیگنی؛ وري در آب است

تركیب با رزين اوره فرمالدهید در بهبود پايداري ابعادي 

آمده با  به دستنتايج تاثیر مثبتی داشته است و  هاتخته

و  [12]( 2010و همکاران ) Gothwalنتايج تحقیقات 

Jamalirad ( 2007و همکاران )[ن13 ]مطابقت دارد. زی 
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 غوطه وری در آب ساعت 24نو  و مقدار مصرف لیگنین بر واکشیدگی ضخامت تخته الیه پس از  تأثیر -2 کل 

 مقاومت خمشی و مدول االستیسیته

داد كه تأثیر انواع مختلف  نتايج تجزيه واريانس نشان

آن بر مقاومت خمشی و مدول  لیگنین و مقادير مختلف

 داریمعناالستیسیته موازي و عمود بر الیاف اليه سطحی 

در  شودیممشاهده  6تا  3هاي است. همانطور كه در شکل

بین انواع مختلف لیگنین، در صورت استفاده از لیگنین 

آنتراكینون و با افزايش مقدار مصرف آن، -سولفیت قلیايی

سیته موازي و عمود بر مقاومت خمشی و مدول االستی

است. با توجه به اين  افتهيشيافزاالیاف اليه سطحی 

كه تیمار مربوط به استفاده از  گرددیمها مشخص شکل

آنتراكینون بعد از _درصد لیگنین سولفیت قلیايی 30

نمونه شاهد داراي بشترين مقدار مقاومت خمشی و مدول 

ی است. االستیسیته موازي و عمود بر الیاف اليه سطح

ديده می شود، با افزايش  4و  3هاي همانطور كه در شکل

درصد، مقاومت  30استفاده از لیگنین كرافت تا سطح 

خمشی و مدول االستیسیته موازي با الیاف اليه سطحی 

اما مقاومت خمشی و مدول  است. افتهيشيافزانیز 

االستیسیته عمود بر الیاف اليه سطحی با افزايش مصرف 

رافت اگرچه روندي افزايشی داشته است اما در لیگنین ك

-مقايسه با نمونه شاهد و لیگنین سولفیت قلیايی

(. 6و  5آنتراكینون نیز كاهش نشان می دهد )شکل هاي 

ي مکانیکی در هامقاومتبر اين اساس دلیل اين افزايش 

اينطور بیان نمود كه  توانیماثر استفاده از لیگنین را 

قويت رزين اوره فرمالدهید و انتقال وجود لیگنین باعث ت

 شود.بهتر تنش می
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 تأثیر نو  و مقدار مصرف لیگنین بر مقاومت خمشی موازی با الیاف الیه سطحی تخته الیه -3 کل 
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 تأثیر نو  و مقدار مصرف لیگنین بر مدول االستیسیته موازی با الیاف الیه سطحی تخته الیه -4 کل 



  1397 پايیز، 3، شماره نهممجله صنايع چوب و كاغذ ايران، سال 

 
355 

0

30

60

90

120

  -سولفیت قلیایی 

آنتراکینون

کرافت آنتراکینون -سودا   اهد

ف  
یا
ر ال

د ب
مو

 ع
ی
ش
خم

ت 
وم
قا
م

 
M
P
a

 

نو  فرآیند

لیگنین د  در د لیگنین بیست در د لیگنین سی در د  اهد

J

C

B

I

G

F

E
D

H A

 مقدار مصرف لیگنین بر مقاومت خمشی عمود بر الیاف الیه سطحی تخته الیه تأثیر نو  و -5 کل 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

  -سولفیت قلیایی 

آنتراکینون

کرافت آنتراکینون -سودا   اهد

ف 
یا
ر ال

د ب
مو

 ع
ته

سی
تی
س
اال
ل 

دو
م

 
M
P
a

 

نو  فرآیند

لیگنین د  در د لیگنین بیست در د لیگنین سی در د  اهد

J C

B

I G F E D H A

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

 مقاومت بر ی

دهند كه تأثیر انواع نتايج تجزيه واريانس نشان می 

آن بر مقاومت  مختلف لیگنین و مقادير مختلف مصرف

مشاهده  7است. همانطور كه در شکل  داریمعنبرشی، 

در انواع مختلف لیگنین، با افزايش مقدار مصرف  شودیم

 افتهيشيافزا هاتختهآن مقاومت برشی در سطح اتصال 

است. بدين معنی كه همه تیمارها داراي مقاومت برشی 

مگاپاسکال  1باالتر از نمونه شاهد و باالتر از حد استاندارد 

EN كننده آرد گندم( اروپا هستند و نمونه شاهد )با پر

داراي كمترين مقدار مقاومت برشی است كه البته حد 

. میزان مقاومت برشی تخته اليه باشدیماستاندارد را دارا 

آنتراكینون  -با لیگنین فرآيند سولفیت قلیائی شدهساخته

. باشدیماهد بیش از دو برابر مقاومت برشی تخته اليه ش

نتیجه گرفت كه در صورت استفاده از پودر  توانیملذا 

 توانیمپركننده رزين اوره فرمالدهید  عنوانبهلیگنین 

اي ساخت كه مقاومت چسبندگی در سطح تخته اليه
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و  Gothwal اتصال مطلوبی دارد. در اين راستا تحقیقات

ل ( نشان داد كه استفاده از لیگنین حاص2010)همکاران 

از لیکور فرآيند كرافت باعث بهبود مقاومت در سطح اتصال 

 [.12است ]اليه شده تخته

0

1

2

3

  -سولفیت قلیایی 

آنتراکینون

کرافت آنتراکینون -سودا   اهد

ب  
س
 چ

ال
ص
 ات
 
سط

ر 
 د
ی
 
بر
ت 

وم
قا
م

 
M
P
a

 

نو  فرآیند

لیگنین د  در د لیگنین بیست در د لیگنین سی در د  اهد

J

C

B

I

G

F

E
D

H A

 
 أثیر نو  و مقدار مصرف لیگنین بر مقاومت بر ی تخته الیهت -7 کل 

 

 گیرینتیجه
اي طبیعـی و تجديـد ماده عنوانبهلیگنین  كهيیازآنجا

شونده كه داراي خاصیت خودچسبندگی است و به عنـوان 

، در اين تحقیق اسـتفاده باشدیمهاي طبیعی مطرح بچس

از سه نوع مختلف و مقادير مختلف لیگنین حاصل از مـايع 

آنتراكینـون و -آنتراكینـون، سـودا-پخت سـولفیت قلیـايی

پركننده چسب اوره فرمالدهید در سـاخت  عنوانبهكرافت 

ی قـرار گرفـت. نتـايج حاصـل از ايـن موردبررسـاليه تخته

داد كه با افـزايش مصـرف لیگنـین سـولفیت بررسی نشان 

لیگنـین كرافـت، مقاومـت  بعـدازآنآنتراكینـون و -قلیايی

خمشی و مدول االستیسیته موازي با الیاف اليه سطحی به 

است. همچنین مقاومت برشی  افتهيشيافزاداري طور معنی

ها در صورت استفاده از هر سـه نـوع در سطح اتصال نمونه

داشته است. از سوي ديگـر اسـتفاده از لیگنین نیز افزايش 

ها اين سه نوع لیگنین، باعث بهبود پايداري ابعـادي تختـه

ها با توجه به آنکه در مرحله پرس كردن، تختـهشده است. 

و همچنین به دلیل حضور  قرارگرفتهتحت تأثیر دماي زياد 

فرمالدهید در تركیب رزين اوره فرمالدهید، لیگنـین دچـار 

هاي لیگنـین مجـاور كمی شده و با مولکولهاي تراواكنش

خود به كمک فرمالدهید پیوندهاي عرضـی ايجـاد كـرده و 

كــه ســبب تقويــت  افتهيتوســعهاي شــدن لیگنــین شــبکه

 هـامقاومتاتصاالت به وجود آمـده توسـط رزيـن و بهبـود 

شده كه به دنبـال گسـتردگی و اتصـاالت عرضـی بیشـتر، 

س نیــز كــاهش هــاي هیدروكســیل در دســترمقــدار گروه

گردد.  هاتختهمنجر به پايداري ابعادي  تواندیمكه  ابديیم

توانـد مصـرف ايـن سـه نـوع اين بدان معنی است كـه می

لیگنین )پودر حاصل از لیکور فرآيند خمیركاغذ سازي كـه 

به عنوان پسماند اين نوع كارخانجات مطـرح بـوده و داراي 

تفاده مفیـد محیطی است( را با هدف اسـبار آلودگی زيست

از لیکور كارخانجات خمیركاغذسازي بـه عنـوان پركننـده 

اليه نیز امیدواركننده رزين اوره فرمالدهید در ساخت تخته

 دانست.
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CCoommppaarriinngg  lliiggnniinn  ddeerriivveedd  ffrroomm  bbllaacckk  lliiqquuoorrss  ooff  aallkkaalliinnee  ssuullffiittee--AAQQ,,  ssooddaa--AAQQ  aanndd  

kkrraafftt  pprroocceesssseess  aass  aa  ffiilllleerr--eexxtteennddeerr  iinn  tthhee  ppooppllaarr  ppllyywwoooodd  

  

  

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 sulfite-

anthraquinone 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, filler-

extender. 
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