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تأثیر استفاده از پودر مایع سیاه پخت سولفیت قلیایی  -آنتراکینون بهعنوان پرکننده رزین اوره
فرمالدهید بر ویژگیهای کاربردی تخته الیه

چکیده

عبداهلل کریمی

در این تحقیق استفاده از پودر مایع سیاه پخت فرآیند تولید خمیرکاغذ بهعنوان
پرکننده رزین اوره فرمالدهید و جایگزین آرد گندم در ساخت تختهالیه موردبررسی
قرار گرفت .از پودر مایع سیاه پخت سولفیت قلیایی -آنتراکینون در چهار سطح ،۵ ،۰
 ۱۰و  ۱۵درصد وزن خشک رزین بهعنوان پرکننده چسب برای ساخت تختهالیه
صنوبر استفاده شد .سپس خواص فیزیکی و مکانیکی نمونههای آزمونی شامل
واکشیدگی ضخامت بعد از  ۲و  ۲۴ساعت غوطهوری در آب ،مقاومت خمشی ،مدول
االستیسیته موازی و عمود بر الیاف الیه سطحی و مقاومت برشی اندازهگیری شد.
نتایج نشان داد که مقدار واکشیدگی ضخامت تختهها بعد از  ۲و  ۲۴ساعت غوطه-
وری در آب افزایش معنیداری ندارد و همه سطوح دارای واکشیدگی ضخامت
استاندارد بود .افزایش مصرف پودر مایع سیاه پخت تأثیر منفی معنیداری بر پایداری
ابعادی تختهها نداشت .مقاومت خمشی ،مقاومت برشی و مدول االستیسیته موازی و
عمود با الیاف الیه سطحی با افزایش استفاده از پودر مایع سیاه پخت بهبود یافت اما
اختالف معنیداری بین سطوح مختلف دیده نشد .با توجه به خواص فیزیکی و
مکانیکی ،میتوان استفاده از پودر مایع سیاه پخت حاصل از فرآیند پخت سولفیت
قلیایی -آنتراکینون را بهعنوان پرکننده چسب اوره فرمالدهید توصیه نمود.
واژگان کلیدي :مایع سیاه پخت ،فرآیند سولفیت قلی ایی-آنتراکین ون ،چس ب اوره
فرمالدهید ،پرکننده ،تختهالیه.

مقدمه
مايع سیاه پخت محصول جانبی فرآيند كاغذسازی
است كه محلولی رقیق از باقیماندههای لیگنین ،پلی-
ساكاريدها و مواد شیمیايی مورداستفاده در فرآيند تولید
خمیركاغذ است [ .]1تقريباً نصف تركیبات تشکیلدهنده
چوب در مايع پخت حل میشوند [ .]۲ماده جامد مايع
پخت سیاه حاوی حدود  7۰درصد ماده آلی و  3۰درصد
ماده غیر آلی است [ .]3مواد آلی مايع پخت سیاه شامل
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لیگنین ،انواع قندها ،كربوكسیلیک اسیدها ،مواد
استخراجی چوب و غیره است و مواد غیر آلی با توجه به
فرآيند پخت شامل انواع مواد معدنی از قبیل نمکهای
سديم ،پتاسیم ،كلسیم ،منیزيم ،سیلیکون و نمکهای آهن
است [ ۴و  .]۵لیگنین كوپلیمری ناهمگن از واحدهای
فنیل پروپان است كه بهوسیله پیوندهای اتری و كربن–
كربن به يکديگر متصل شده است .اين ماده در كنار سلولز
به گیاه استحکام مکانیکی میدهد .همچنین ،سبب
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سهولت انتقال آب و مواد مغذی و حفاظت گیاه در برابر
ريز موجودات میشود [ .]۶لیگنین میتواند از منابع
مختلف از قبیل چوب ،گیاهان غیرچوبی و مايع سیاه پخت
و با روشهای مختلف تهیه شود .يکی از منابع مهم
لیگنین ،مايع سیاه پخت در كارخانههای كاغذسازی است
[ .]7ساالنه بالغبر  7۰میلیون تن لیگینن تولید میشود كه
از اين مقدار  9۵درصد آن سوزانده شده و تنها  ۵درصد
آن بهعنوان مواد افزودنی و غیره استفاده میشود [ .]۸از
سوی ديگر تولید جهانی مايع سیاه پخت در سال در حدود
 ۵۰۰میلیون تن است []9؛ بنابراين با توجه به حجم باالی
آن ،بازيافت آن هم ازنظر اقتصادی و هم ازنظر زيست-
محیطی اهمیت زيادی دارد ،اما در حال حاضر بخش اعظم
آن سوزانده میشود .امروزه پیدا نمودن كاربرد جديد و با
ارزشافزوده بیشتر برای مايع سیاه پخت كارخانههای
كاغذسازی توجه ب سیاری از محققان اين صنعت را به خود
جلب كرده است.
چسب اوره فرمالدهید به دلیل ارزانی ،انحاللپذيری
خوب در آب ،بیرنگی ،سختی باال ،دمای انعقاد پايین و
خواص حرارتی مناسب پرمصرفترين چسب مورداستفاده
در صنايع چوب است [ .]1۰چسب اوره فرمالدهید معايبی
نیز دارد كه از آن جمله میتوان به مقاومت كم در برابر
رطوبت و نیز انتشار گاز فرمالدهید اشاره كرد .ازاينرو
بهمنظور غلبه بر معايب اين چسب میتوان از انواع بسط
دهندهها يا اصالحكنندهها استفاده كرد .ذرات پركننده يا
بسط دهنده درواقع بدون در نظر گرفتن نقش آنها بر
قدرت و دوام اتصال ،بهمنظور افزايش حجم چسب
مصرفی ،ايجاد چسبندگی قبل از فرآيند پرس ،كنترل
رطوبت چسب قبل از فرآيند پلیمريزاسیون و همچنین
پركردن منافذ اليهها استفاده میشوند [ .]11در اين راستا
 Yahyavi Dizajو همکاران ( )۲۰1۶پژوهشی برای بررسی
استفاده از مايع سیاه پخت در تركیب با چسب اوره
فرمالدهید و تقويتشده با نانو لیف لیگنوسلولز جهت
بهبود خواص فیزيکی و مکانیکی تختهخرده چوب انجام
دادند .در اين تحقیق درصد اختالط لیکور سیاه با چسب
اوره فرمالدهید به ترتیب در چهار سطح ،9۰:1۰ ،1۰۰:۰
 ۵۰:۵۰ ،7۰:3۰در نظر گرفته شد و دمای پرس در دو
سطح  1۸۰و  ۲۰۰درجه سانتیگراد و درصد نانو لیف

لیگنوسلولز  ۰و  ۲درصد بر اساس وزن خشک چسب
بهعنوان عوامل متغیر انتخاب شدند .نتايج مطالعه ايشان
نشان داد كه ازنظر ويژگیهای فیزيکی و مکانیکی ،تخته-
خرده چوب ساختهشده با  1۰درصد تركیب لیکور سیاه با
چسب اوره فرمالدهید ۲ ،درصد نانولیف لیگنوسلولز و
دمای  ۲۰۰درجه سانتیگراد مقاومتهای بهتری دارد [.]3
در تحقیقی ديگر  Ozalpو همکاران ( )۲۰13خواص
تختهاليه ساختهشده از گونههای ( Tetraberlinia
 )bifoliolataو ) (Populus x eureamericanaبهوسیله
رزين اوره فرمالدهید را موردبررسی قرار دادند .جهت
اصالح خواص چسب اوره فرمالدهید ،آلومینیوم سولفات به
میزان  1۰ ،۵ ،۰و  ۲۰درصد بهعنوان پركننده به چسب
مذكور افزوده شد و به اين نتیجه رسیدند كه افزودن
آلومینیوم سولفات به مخلوط چسب سبب افزايش مقاومت
خمشی و مقاومت برشی تختهها شد و همچنین بهطور
قابلتوجهی انتشار فرمالدهید را كاهش داد [ Li .]1۲و
همکاران ( )۲۰1۴تأثیر افزودن روغن طبیعی استخراجشده
از چوب الريکس به چسب اوره فرمالدهید بر ويژگیهای
كاربردی تختهاليه ساختهشده از آن را موردبررسی قرار
دادند .روغن در چهار سطح  1۰ ،۵ ،۰و  1۵درصد وزن
خشک رزين استفاده شد .نتايج نشان داد كه افزودن اين
روغن به رزين اوره فرمالدهید میزان انتشار فرمالدهید را
كاهش و پايداری حرارتی چسب را بهبود میبخشد [.]13
هدف از اين پژوهش استفاده از پودر مايع سیاه پخت
سولفیت قلیايی -آنتراكینون بهعنوان پركننده چسب اوره
فرمالدهید و كاهش سهم آرد گندم (پركننده متداول در
ساخت تختهاليه با استفاده از چسب اوره فرمالدهید) كه
دارای ارزش غذايی است و مطالعه خواص فیزيکی و
مکانیکی تختهاليه ساختهشده از چوب گونه صنوبر تبريزی
با اين چسب است.

مواد و روشها
مواد
در اين تحقیق از اليههای چوب صنوبر تبريزی
( )populus nigraبه ابعاد  ۴۵۰×۴۵۰×۲میلیمتر و از سه
اليه در هر تخته استفاده شد .چسب اوره فرمالدهید
مورداستفاده با مقدار مواد جامد  ۶3/۴درصد و  pHبرابر با
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 ،7/۵ويسکوزيته در دمای  ۲۰درجه سانتی گراد 3۲۰
سانتیپواز و زمان ژلهای شدن  ۵۶ثانیه ،از شركت سامد
مشهد تهیه و پس از انتقال به آزمايشگاه ،ويژگیهای آن
موردبررسی قرار گرفت .میزان چسب مورداستفاده 1۲۰
گرم برای هر مترمربع اليه (يکطرفه) در نظر گرفته شد.
همچنین در ساخت تختههای شاهد (بدون استفاده از پودر
لیکور) ،از  3۰درصد آرد گندم بهعنوان پركننده چسب
اوره فرمالدهید استفاده شد .از نمک كلريد آمونیوم
بهعنوان سختكننده (هاردنر) چسب اوره فرمالدهید
ساخت شركت مرک آلمان و به مقدار  ۲درصد وزن خشک
چسب استفاده شد.
تهیه پودر مایع سیاه پخت سولفیت قلیایی-
آنتراکینون
خرده چوبهای مورداستفاده در اين تحقیق از گونه
پلت بود .برای تهیه مايع پخت از هیدروكسید سديم و
سولفیت سديم استفاده شد .نسبت مايع پخت به ماده
اولیه ( ،۴:1 )L/Wدمای پخت  1۶۵درجه سانتیگراد،
نسبت سديم هیدروكسید به سولفیت سديم ،۸۰:۲۰
 ،۲۰:۸۰ ،3۰:7۰ ،۴۰:۶۰ ،۵۰:۵۰ ،۶۰:۴۰ ،7۰:3۰قلیائیت
 ۲۴ ،۲3و  ۲۶درصد و زمان پخت  1۸۰و  ۲۴۰دقیقه در
نظر گرفته شد .پس از انجام پختهای فوقالذكر ،پخت با
میزان قلیائیت  ۲۴درصد و نسبت سولفیت سديم/
هیدروكسید سديم برابر با  ،۴۰/۶۰درجه حرارت  1۶۵˚cو
زمان  1۸۰دقیقه بهعنوان پخت بهینه انتخاب گرديد و
مايع پخت آن پس از شستشو جهت تهیه پودر آن
جمعآوری گرديد .بهمنظور تهیه پودر مايع سیاه پخت از
دستگاه اسپری دراير ساخت شركت درسا تک استفاده
گرديد .در ابتدای كار به مدت  1۵دقیقه دستگاه در مرحله
 warm-upقرار گرفت .سپس مايع پخت سیاه از داخل
ارلن با نرخ سرعت  1۶درصد به محفظه پاشیده شد .درجه
حرارت ورودی ( 17۰˚c )Set up Tempو درجه حرارت
خروجی ( 1۰۰˚c)Sensor Tempبود .مايع به درون
محفظه پاشیده و با فشار هوای  ۵بار به داخل سیکلون
منتقل شد .با هر پنج ثانیه پاشش 1 ،ثانیه توقف صورت
گرفت .پس از خشک شدن ،مايع پخت بهصورت پودر در
قسمت پذيرنده دستگاه جمعآوری شد.
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روش کار
ساخت تختههای آزمایشگاهی
در ابتدا اليهها به علت رطوبت باال در خشکكن
آزمايشگاهی و در دمای  1۰3درجه سانتیگراد تا رطوبت
حدود  ۴درصد خشک شدند .پس از آمادهسازی چسب
موردنظر برای هر تركیب ،چسب زنی اليهها با استفاده از
كاردک انجام گرديد .میزان چسب مصرفی برای اليهها
 1۲۰گرم در هر مترمربع (خط چسب يکطرفه) در نظر
گرفته شد .از آرد گندم بهعنوان پركننده تختههای شاهد و
به میزان  3۰درصد وزن خشک چسب و از پودر مايع
پخت سیاه در سطوح (۰نمونه شاهد با مصرف  3۰درصد
آرد گندم بهعنوان پركننده چسب) 1۰ ،۵ ،و  1۵درصد
وزن خشک چسب (اختالف آن تا سطح  3۰درصد از آرد
گندم استفاده گرديد) استفاده شد .كلريد آمونیوم بهصورت
پودری و به میزان  ۲درصد وزن خشک چسب به مخلوط
رزين اضافه گرديد .پس از هم زدن و تهیه سوسپانسیون
يکنواخت ،چسب زنی و مونتاژ اليهها انجام گرفت.
بدينصورت كه تعداد  3اليه بهصورت متقاطع بر روی
يکديگر مونتاژ و سپس تحت پرس گرم آزمايشگاهی
 RANGBARمدل ( S.W.P. 100با فشار  1۵كیلوگرم بر
سانتیمتر مربع با دمای  1۶۰درجه سانتیگراد به مدت ۵
دقیقه) قرار گرفتند .تختههای سهال ساختهشده پس از
پرس به مدت يک هفته در اتاق كلیما با رطوبت نسبی ۶۵
درصد و دمای  ۲1درجه سانتیگراد قرار گرفتند تا رطوبت
تختهها با رطوبت محیط به تعادل برسد .سپس تختهها
كنارهبری شده و مطابق استاندارد نمونههای موردنیاز برای
انجام آزمايشهای موردنظر بريده شدند.
اندازهگیری خواص فیزیکی و مکانیکی
اندازهگیری خواص فیزيکی و مکانیکی شامل
واكشیدگی ضخامت بعد از  ۲و  ۲۴ساعت ،مقاومت
خمشی و مدول االستیسیته موازی و عمود بر الیاف اليه
سطحی و مقاومت برشی در سطح اتصال مطابق
استانداردهای  EN 310 ،ISOو  EN 314-2انجام شد.
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تجزیهوتحلیل آماری
تجزيهوتحلیل نتايج بهدستآمده با استفاده از آزمون
تجزيه واريانس يکطرفه و در سطح اطمینان  9۵درصد
انجام شد .درنهايت مقايسه و گروهبندی میانگینها با
استفاده از آزمون دانکن صورت گرفت.

نتایج و بحث
ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی
مقادير میانگین ويژگیهای فیزيکی و مکانیکی تختههای
ساختهشده در جدول  1آمده است .در صورت وجود اختالف
معنیدار بین میانگینها ،گروهبندی آنها توسط آزمون دانکن
انجام شد كه بهصورت حروف التین نمايش دادهشده است.
واکشیدگی ضخامت بعد از  ۲و  ۲4ساعت غوطه-
وری در آب
شکل  1تأثیر درصدهای مختلف پودر مايع سیاه پخت
استفادهشده را بر واكشیدگی ضخامت بعد از  ۲و ۲۴
ساعت غوطهوری در آب نشان میدهد .كمترين مقدار
واكشیدگی ضخامت بعد از  ۲ساعت مربوط به تیماری
است كه در آن از  ۵درصد پودر مايع سیاه استفادهشده كه
مقدار آن  ۲/۲۲درصد كمتر از شاهد است؛ و كمترين
واكشیدگی ضخامت بعد از  ۲۴ساعت مربوط به تیماری
است كه در آن از پودر مايع پخت سیاه به مقدار  ۵درصد
استفادهشده است كه واكشیدگی ضخامت آن  ۸/۶۵درصد

كمتر از تیمار شاهد است .تجزيه واريانس دادهها نشان
داد ،مقادير واكشیدگی ضخامت بهدستآمده از درصدهای
مختلف پودر مايع پخت سیاه ،اختالف معنیداری با
يکديگر ندارند .عواملی كه در واكشیدگی ضخامت تختهها
تأثیر دارند ،افزايش تعداد گروههای عاملی لیگنین ازجمله
گروههای هیدروكسیل در اثر فرآيند پخت و درنتیجه
افزايش آبدوستی لیگنین است [.]1۴
 )۲۰۰۲( Mirshokraieبیان میكند كه لیگنین
تخريب نشده نمپذير و محلول در آب نیست .باوجوداين،
در طی خمیرسازی بهطور فنی ،به دلیل تخريب جزئی و
تبديلشدن به گروههای سولفونیک اسیدی لیگنین محلول
در آب میشود و نقاط واكنشپذير آن افزايش میيابد.
درنتیجه مايع پخت سیاه كارخانههای كاغذسازی محلول
در آب بوده و به علت داشتن گروههای قطبی در ساختار
خود باعث افزايش جذب آب و واكشیدگی ضخامت می-
شود []1۵؛ اما همانطور كه شکل نشان میدهد با وجود
افزايش واكشیدگی ضخامت در اثر افزايش مقدار مصرف
پودر مايع سیاه پخت ،اختالف معنیداری بین آنها وجود
ندارد و همه تختههای ساختهشده دارای حد استاندارد
واكشیدگی ضخامت ( 3تا  ۶درصد) نیز میباشند و اين
موضوع میتواند نتیجه امیدبخشی در مصرف اين مواد
همراه با چسب اوره فرمالدهید باشد بدون آنکه تأثیر منفی
بر پايداری ابعادی تختهها داشته باشد.

جدول  -۱مقادیر میانگین ویژگیهای تختهالیه ساختهشده با چسب تقویتشده با پودر مایع سیاه پخت
مقدار مصرف
پودر مايع
پخت سیاه
(درصد)

مقاومت برشی
(مگا پاسکال)

واكشیدگی
ضخامت ۲
ساعته
(درصد)

واكشیدگی
ضخامت ۲۴
ساعته
(درصد)

مدول االستیسیته
موازی با الیاف
اليه سطحی
(مگاپاسکال)

مدول االستیسیته
عمود بر الیاف
اليه سطحی
(مگاپاسکال)

مقاومت خمشی
موازی با الیاف
اليه سطحی
(مگاپاسکال)

مقاومت خمشی
عمود بر الیاف
اليه سطحی
(مگاپاسکال)

۰
۵
1۰
1۵

1/13
1/39
1/1۵
1/۲7

۲/71
۲/۶۵
3/3۴
3/۰1

3/7۰۶
3/3۸3
۴/97۰
3/۸7۶

۲۲۴۸/۲
۲۰۸۶/۵
۲۶۰۵/۶
۲7۵۵

۴۰9/13
۴19/۸۸
۴۶۶/۶۲
۴۴۸

۵3/۲۰
۵۵/۲1
۵3/۲1
۵۶/۸۶

11/۲9
11/۵7
1۲/۵۴
1۲/۲۴
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a

۴

a

a

3
 ۲ساعت

۲

 ۲۴ساعت

غوطهوری در آب

a

a

a

a

۵

1

۰
1۰

1۵

۰

۵

واکشیدگی ضخامت بعد از  ۲و  ۲4ساعت

a

۶

مقدار م ر پودر لیکور
شکل  -۱تأثیر مقدار پودر مایع پخت سیاه سولفیت قلیایی -آنتراکینون بر میزان واکشیدگی ضخامت تختهالیه پس از  ۲و  ۲4ساعت
غوطهوری در آب

نمونه شاهد است .تجزيه واريانس دادهها نشان داد ،مقادير
مقاومت خمشی بهدستآمده از درصدهای مختلف پودر
مايع پخت سیاه ،اختالف معنیداری با يکديگر ندارند اما با
افزايش مصرف آنها مقاومت خمشی موازی با الیاف اليه
سطحی بهبود داشته است.

مقاومت خمشی موازی با الیا الیه سطحی
شکل  ۲تأثیر مقادير مختلف پودر مايع پخت سیاه
سولفیت قلیايی -آنتراكینون را بر مقاومت خمشی موازی با
الیاف اليه سطحی تختهها نشان میدهد .همانطور كه در
شکل مشاهده میشود بیشترين مقدار مقاومت خمشی
موازی با الیاف اليه سطحی مربوط به مصرف  1۵درصد
پودر مايع پخت سیاه ،با افزايش  ۶/۸7درصد نسبت به

۴۵
۴۰

3۵
3۰
1۵

سطحی مگا پاسکال

۵۰

الیه

1۰

۵

۰

۵۵

مقاومت خمشی موازی با الیا

a
a

a

a

۶۰

مقدار م ر پودر لیکور
شکل  -۲تأثیر مقدار م ر پودر مایع پخت سیاه سولفیت قلیایی -آنتراکینون بر مقاومت خمشی موازی الیا الیه سطحی تختهالیه

مقاومت خمشی عمود بر الیا الیه سطحی
شکل  3تأثیر مقادير مختلف پودر مايع پخت سیاه
سولفیت قلیايی -آنتراكینون را بر مقاومت خمشی عمود بر
الیاف اليه سطحی نشان میدهد .همانطور كه در شکل
مشاهده میشود بیشترين مقدار مقاومت خمشی عمود بر

الیاف اليه سطحی مربوط به مصرف  1۰درصد پودر مايع
پخت سیاه ،با افزايش  11/۰7درصد نسبت به نمونه شاهد
و بعدازآن مربوط به استفاده از  1۵درصد پودر مايع پخت
سیاه است .تجزيه واريانس دادهها نشان داد ،مقادير
مقاومت خمشی عمود بر الیاف اليه سطحی بهدستآمده از

تأثیر استفاده از پودر مايع سیاه پخت سولفیت قلیايی  -آنتراكینون بهعنوان پركننده ...

34۲

درصدهای مختلف پودر لیکور ،اختالف معنیداری با
يکديگر دارند .نتايج تحقیقات  Rozmanو همکاران
( )۲۰۰۰نشان داد كه مواد مركب حاوی لیگنین كرافت
ويژگیهای خمشی بیشتری نسبت به نمونههای شاهد
دارند [ Toriz .]1۶و همکاران ( )۲۰۰۲نیز از لیگنین
همراه با پركنندههای معدنی در تولید مواد مركب استفاده

۵

۰

11
1۰
9
۸
7
۶

) مگا پاسکال(

b

1۲
سطحی

ab

13

مقاومت خمشی عمود بر الیا

1۵

1۰

1۴

الیه

ab

a

كردند .نتايج تحقیق آنها نشان داد كه كلیه ويژگیهای
خمشی اين مواد مركب با افزايش لیگنین نیز افزايش می-
يابد [ .]17مايع پخت باقیمانده از فرآيند سولفیت قلیايی-
آنتراكینون نیز دارای مقادير مختلفی از تركیبات شامل
همیسلولزها و لیگنین میباشند كه میتوانند در بهبود
مقاومت خمشی تختهها تأثیر مثبتی داشته باشد.

مقدار م ر پودر لیکور
شکل  -3تأثیر مقدار م ر پودر مایع پخت سیاه سولفیت قلیایی -آنتراکینون بر مقاومت خمشی عمود بر الیا الیه سطحی تختهالیه

مدول االستیسیته موازی با الیا الیه سطحی
شکل  ۴تأثیر مقادير مختلف پودر مايع پخت سیاه
سولفیت قلیايی -آنتراكینون را بر مدول االستیسیته موازی
با الیاف اليه سطحی نشان میدهد .همانطور كه در شکل
مشاهده میشود بیشترين مقدار مدول االستیسیته موازی
با الیاف مربوط به تیماری است كه در آن از  1۵درصد
پودر مايع پخت سیاه استفاده شد .سطوح مختلف استفاده

از پودر لیکور تأثیر معنیداری بر مدول االستیسیته تخته-
ها نداشته و آزمون دانکن با مقايسه میانگین دادهها،
سطوح مربوط به مقادير مختلف مصرف پودر مايع پخت
سیاه را در يک گروه مشترک قرار داده است .مدول
االستیسیته مواد مركب تحت تأثیر مواد تشکیلدهنده
آنها و پیوند بین اجزای تشکیلدهنده آن و دانسیته مواد
مركب است [.]7

شکل  -4تأثیر مقدار م ر پودر مایع پخت سیاه سولفیت قلیایی -آنتراکینون بر مدول االستیسیته موازی با الیا الیه سطحی تختهالیه
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مقايسه میانگینها مدول االستیسیته عمود بر الیاف اليه
سطحی ،سطوح مربوط به مقادير مختلف مصرف پودر مايع
پخت سیاه را در گروههای مختلف قرار داده است؛ يعنی با
افزايش مصرف  1۰و  1۵درصدی مايع پخت سیاه ،مقدار
مدول االستیسیته عمود بر الیاف تختهها بهطور معنیداری
افزايشيافته است.

مدول االستیسیته عمود بر الیا الیه سطحی
شکل  ۵تأثیر مقادير مختلف پودر مايع پخت سیاه
سولفیت قلیايی -آنتراكینون را بر مدول االستیسیته عمود
بر الیاف اليه سطحی نشان میدهد .همانطور كه در شکل
مشاهده میشود بیشترين مقدار مدول االستیسیته عمود
بر الیاف مربوط به تیماری است كه در آن از  1۰و 1۵
درصد پودر مايع پخت سیاه استفاده شد .آزمون دانکن با
a
b

b

3۰۰

۲۰۰
1۵

۵

1۰

مگا پاسکال

۴۰۰

مدول االستیسیته عمود بر الیا الیه سطحی

ab

۵۰۰

۰

مقدار م ر پودر لیکور

شکل  -۵تأثیر مقدار م ر پودر مایع پخت سیاه سولفیت قلیایی -آنتراکینون بر مدول االستیسیته عمود بر الیا الیه سطحی تخته-
الیه

مقاومت برشی در سطح ات ال
شکل  ۶تأثیر مقادير مختلف پودر مايع پخت سیاه
سولفیت قلیايی -آنتراكینون را بر مقاومت برشی نشان
میدهد .همانطور كه در شکل مشاهده میشود تجزيه
واريانس دادهها اختالف معنیداری بین سطوح مختلف
استفاده از پودر مايع پخت سیاه نشان نمیدهد و مقادير
مقاومت برشی بهدستآمده از درصدهای مختلف پودر مايع
پخت سیاه در گروه مشترک  aقرار دارند .مقاومت برشی از
مهمترين خصوصیات مکانیکی تختهاليه به شمار میآيد
كه تحت تأثیر عوامل مختلفی ازجمله ،كیفیت سطح اليه-
ها ،نوع گونه ،زمان پرس ،نوع چسب و دمای پرس است
[ .]1۸در ارتباط با تأثیر اين نوع پركنندهها Jamalirad ،و
همکاران ( )۲۰۰7با بررسی اثر استفاده از لیگنین كرافت با
كاتالیزور يونهای فلزی بهعنوان فیلر -اكستندر رزين اوره
فرمالدهید در ساخت تختهاليه اعالم كردند كه شرايط

استفاده از  3۰درصد لیگنین كرافت با كاتالیزور استات
روی بهعنوان بهترين تیمار جهت حفظ مقاومت برشی
تختهاليه در حد استاندارد  1مگاپاسکال است [ .]1۴آنان
همچنین اعالم كردند با افزايش مقدار لیگنین در تركیب
چسب بدون كاتالیزور مقاومت برشی كاهشيافته است .از
سوی ديگر  Gothwalو همکاران ( )۲۰1۰در تحقیقی بر
روی سنتز چسبهای با قیمت پايینتر و تهیهشده از
پسماندهای صنعت خمیركاغذ ،به اين نتیجه رسیدند با
استفاده از  1۵درصد لیگنین مايع پخت سیاه در رزين
فنول فرمالدهید ،مقاومت برشی تختهاليهها قابلمقايسه با
نمونههای كنترل است [ Alam Khan .]19و همکاران
( )۲۰۰۴گزارش كردند كه مقاومت برشی و استحکام
چسبهای فنول فرمالدهید با جايگزينی لیگنین باگاس
بهجای فنول تا  ۵۰درصد افزايش میيابد و اين موضوع به
دلیل افزايش اتصاالت عرضی همراه با افزايش میزان

تأثیر استفاده از پودر مايع سیاه پخت سولفیت قلیايی  -آنتراكینون بهعنوان پركننده ...
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لیگنین است كه باعث تقويت ساختار چسب میگردد
[Klasnja .]۲۰و )199۲( Kopitovicنیز اعالم كردهاند
كه مصرف لیگنین تا  ۵۰درصد بهجای فنول در چسب-
های فنل فرمالدهید مقاومت برشی قابل قبولی را در
تختهاليه به وجود آورده است [ .]۲1اين موضوع بدان
معنی است كه با افزايش مقدار لیگنین موجود در مايع
پخت سیاه حاصل از فرآيند پخت میتوان تأثیر بهتری در
بهبود مقاومتهای تخته نیز انتظار داشت؛ اما به نظر می-
رسد لیگنین موجود در لیکور در طی مراحل خمیرسازی
در اثر فرآيند اكسايشی تخريب شده و به فرآوردههای
كوچک تبديل و پیوندهای دوگانه جديدی از نوع استیرنی
و استیلنی پديدار میشود؛ بنابراين به دلیل آنکه در مايع

پخت سیاه ،لیگنین تخريب شده است؛ اما برای تقويت و
حفظ خواص مکانیکی بايد لیگنین متراكم شده و اتصاالت
عرضی در آن شکل گیرد كه اين موضوع نیازمند حرارت
باالی پرس است [ ۲3 ،۲۲و  .]۲۴در اين راستا Gothwal
و همکاران ( )۲۰1۰گزارش كردند كه شايد با افزايش
میزان فشار اعمالشده در پرس بتوان مقدار خواص
مکانیکی تختههای ساختهشده با اين نوع چسبها را بهبود
داد [ .]19البته همانطور كه شکل  ۶نشان میدهد
مقاومت برشی همه تختهها باالتر از حد استاندارد است و
گاهی ساير تیمارهای مورداستفاده دارای مقاومت برشی
بیشتر از نمونه شاهد هستند.

شکل  -۶تأثیر مقدار م ر پودر مایع پخت سیاه سولفیت قلیایی -آنتراکینون بر مقاومت برشی در سطح ات ال

نتیجهگیری
با توجه به آنکه ساالنه در سطح جهانی حجم زيادی
مايع پخت سیاه در كارخانههای خمیركاغذ سازی تولید
میشود كه اين نوع پسماندها مصرف مشخصی نداشته و
دورريز میشوند ،لذا با هدف استفاده مفید از اين مواد،
خواص فیزيکی و مکانیکی تختهاليه ساختهشده از چوب
صنوبر تبريزی با چسب اوره فرمالدهید همراه با پودر مايع
پخت سیاه سولفیت قلیايی -آنتراكینون موردبررسی قرار
گرفت .نتايج اين تحقیق نشان داد كه بهطوركلی استفاده
از پودر مايع پخت سیاه در تركیب با چسب اوره فرمالدهید

میتواند ويژگیهای فیزيکی و مکانیکی آن را بهبود دهد.
بدان معنی كه پايداری ابعادی تختهها در حد استاندارد
بوده و خواص مقاومتی بهويژه مقاومت برشی تختهها باالتر
از حد استاندارد بود؛ بنابراين میتوان استفاده از مايع پخت
سیاه حاصل از فرآيند پخت سولفیت قلیايی -آنتراكینون تا
سطح  1۰درصد با خواص فیزيکی و مکانیکی مطلوب و
بعدازآن  1۵درصد با پايداری ابعادی و مقاومت برشی
مناسب را بهعنوان جايگزين مناسبی برای بخشی از آرد
گندم (پركننده متداول فرآيند ساخت تختهاليه) بهعنوان
پركننده رزين اوره فرمالدهید نیز پیشنهاد داد.
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The effect of using alkali sulfit-anthraquinone (AS-AQ) black liquor powder as
filler of urea formaldehyde resin on functional properties of plywood

Abstract
In this research, the use of alkali sulfite - anthraquinone
liqueur (AS-AQ) powder as filler of urea formaldehyde resin
(UF) and replacing it with wheat flour in the production of
plywood was considered. The AS-AQ liquor powder was
used as filler of UF resin in plywood manufacture at four
levels of 0, 5, 10 and 15% based on oven dry weight of UF
resin. Then, the physical and mechanical properties of the
samples, including thickness swelling after 2 and 24 hours
immersion in water, bending strength and modulus of
elasticity (parallel and perpendicular to surface grain) and
bonding shear strength were measured. The results showed
that the amount of thickness swelling of the boards after 2 and
24 hours of immersion in water did not increase significantly,
and all the levels had a thickness swelling at the standard
level. Increasing the consumption of liqueur powder did not
have a negative significant effect on the dimensional stability
of the boards. Bending strength and modulus of elasticity
parallel and perpendicular to the surface layer was improved
by an increase in the use of liquor powder, but there was no
significant difference between the levels. Therefore,
considering the physical and mechanical properties of the
boards, it is appropriate to use alkali sulfite - anthraquinone
liqueur powder as filler of urea formaldehyde resin.
Keywords: black liquor, alkali sulfite – anthraquinone
process, urea formaldehyde resin, filler, plywood.
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