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• Λιγνίνη (lignum = ξύλο)

• Φαινολική ένυζη 

• Μονάδερ θαινςλοπποπανίος

• Μονηέλα λιγνίνηρ

• Θεπμοκπαζία μαλάκυζηρ

«Λέξειρ – κλειδιά»



• Τν ζπνπδαηόηεξν θαη πην άθζνλν (κεηά ηελ θπηηαξίλε)
ζπζηαηηθό ηεο θπηηθήο βηνκάδαο. 

• ΛΙΓΝΙΝΗ: «Πολςμεπέρ ηεπάζηιος βαθμού πολςμεπιζμού  
- ςδπόθοβο & ανθεκηικό σημικά και θεπμικά - πος 
αποηελεί ηη βασική σσγκολλητική οσσία ηος ξύλος».

• Η παξνπζία ηεο ζηε θύζε είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε 
ηελ θπηηαξίλε. Δελ βξίζθεηαη όκσο ζ’ όια ηα θπηηθά είδε
(π.ρ. βξύα, ιεηρήλεο, θύθε).

• Αλ θαη απνηειεί ζεκαληηθό ππόιεηκκα ζε βηνκεραληθέο 
δηεξγαζίεο (π.ρ. παξαγσγή ραξηνπνιηνύ), ε αμηνπνίεζε 
ηεο ιηγλίλεο είλαη πνιύ πεξηνξηζκέλε θαη ε εμεύξεζε 
νηθνλνκηθώλ κεζόδσλ απνηειεί κεγάιε πξόθιεζε γηα ηελ 
Ε&Α.

Γενικά για ηη ΛΙΓΝΙΝΗ



• Τν πνζνζηό ηεο ζηα είδε μύινπ πνηθίιιεη
(17-35%), σζηόζν, ζε μύιν θσλνθόξσλ 
ππάξρεη θαηά θαλόλα πεξίπνπ 20-30%
πεξηζζόηεξε ιηγλίλε απ’ όηη ζε μύιν 
πιαηπθύιισλ.

• Φαηλνιηθό πνιπκεξέο πνπ απαληάηαη ζε 
πνζνζηό 65-70% ζηε κεζνθπηηάξηα ζηξώζε.

• Είλαη άκνξθε, έρεη πνιύ πςειό βαζκό 
πνιπκεξηζκνύ (100.000-200.000) θαη είλαη 
έληνλα πδξόθνβε νπζία.

Γενικά για ηη ΛΙΓΝΙΝΗ



• Είλαη πνιύπινθν πνιπκεξέο ζπζηαηηθό -

ηξηζδηάζηαην – κε βαζηθή δνκηθή κνλάδα       

ην θαινςλοπποπάνιο.

• Υπάξρνπλ ζηε ιηγλίλε ηπία (3) δηαθνξεηηθά 

θαηλπινπξνπάληα θη απηό θάλεη ηε ρεκηθή 

δηαθνξά κεηαμύ θσλνθόξσλ & πιαηπθύιισλ.

Φημικά σαπακηηπιζηικά ηηρ ΛΙΓΝΙΝΗΣ



Τα ηπία (3) θαινςλοπποπάνια ηηρ λιγνίνηρ



Μέπη ηηρ λιγνίνηρ



• Η ιηγλίλε ζην μύιν θσλνθόξσλ έρεη 3 έυρ 5
θνξέο κεγαιύηεξν βαζκό πνιπκεξηζκνύ
απ’ όηη ζε μύιν πιαηπθύιισλ εηδώλ.

• Οη δεζκνί ζηε ιηγλίλε είλαη:

 αηζεξηθνί δεζκνί

 δεζκνί άλζξαθα

• Η ιηγλίλε ελώλεηαη κε σημικούρ δεζμούρ και
κε ηηο εκηθπηηαξίλεο και κε ηελ θπηηαξίλε.

Φημικά σαπακηηπιζηικά ηηρ ΛΙΓΝΙΝΗΣ



Μονηέλο λιγνίνηρ



• Έρεη πνιύ ιηγόηεξα ειεύζεξα πδξνμύιηα.

• Η απνκόλσζή ηεο από ην μύιν είλαη εμαηξεηηθά 
δύζθνιε έσο αδύλαηε (δελ έρεη επηηεπρζεί 
απνκόλσζε ηεο πρωτολιγνίνης όπσο είλαη 
πξαγκαηηθά ζην μύιν).

• Η δηόγθσζή ηεο είλαη ρακειή.

• Υδπολύεηαι δύζκολα θπξίσο κε αιθαιηθά 
δηαιύκαηα ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο            
(150-180νC).

Φεκηθή δξαζηηθόηεηα ηεο λιγνίνηρ



Πποφόνηα λιγνίνηρ



• «Η ιηγλίλε δξα θπξίσο σο ζπγθνιιεηηθή νπζία

θαη ζπγθξαηεί ηα κηθξντλίδηα ηεο θπηηαξίλεο. Τν 

ζύκπινθν «κςηηαπίνη-ημικςηηαπίνερ-λιγνίνη»

ζα κπνξνύζε λα ζπζρεηηζζεί κε ηα ζύλζεηα 

εληζρπκέλα πιηθά πνπ παξαζθεπάδεη ν 

ζύγρξνλνο άλζξσπνο, όπνπ ηα κηθξντλίδηα ηεο 

θπηηαξίλεο είλαη εκβπζηζκέλα ζην άμοπθο πιηθό

ιηγλίλε-εκηθπηηαξίλεο» (Rowell, 2005).

• Η ιηγλίλε πξνζδίδεη πςειή αληνρή ζε θάκςε, 

ζιίςε θαη θξνύζε. 

Γενικό ζςμπέπαζμα



• Ελδπλακώλεη ηε ζςνεκηικόηηηα ηνπ μύινπ.

• Επεξεάδεη ηελ ελαζηικόηηηα ηνπ μύινπ.

• Πξνζδίδεη ζην μύιν ςτηλή ανθεκηικόηηηα   

ζηη θεπμόηηηα θαη αληίζηαζε ζηνπο ρεκηθνύο  

θαη βηνινγηθνύο «εσθπούρ» ηνπ.

Τι ιδιόηηηερ επηπεάζει η λιγνίνη;



• Θεξκνθξαζία καιάθσζεο: 140-170οC

• Επηπεάζεηαι από ςγπαζία-πίεζη-θεπμοκπαζία

• Η ιηγλίλε απνθηά πιαζηηθέο ηδηόηεηεο

• Η ζεξκνθξαζία καιάθσζεο ηεο ιηγλίλεο έρεη 

μεγάλη ππακηική ζημαζία ζηελ: α) παξαγσγή 

ηλνπιαθώλ (MDF, hardboard), β) εθηύιημε 

μπινθύιισλ, γ) θακπύισζε ζπκπαγνύο μύινπ,    

δ) κεραληθή/ζεξκνκεραληθή απνΐλσζε, ε) ρεκηθή ή 

εκηρεκηθή πνιηνπνίεζε

Θεπμοκπαζία μαλάκυζηρ ηηρ λιγνίνηρ


