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بررسی اثر آمیختن پسماند ساقه کلزا به خردههای چوب و آمیختگی چسب مالمین و
اوره فرم آلدهید بر ویژگیهای تخته خرده ساختهشده

چکیده
اين تحقيق با هدف بررسي امكان استفاده از ساقه كلزا بهصورت مخلوط با خرده چوو
صنعتي در توليد تختهخردهچو با دانسيته  ۰/۷گرم بر سوانتيمتور مكعو انجوامشود.
درصوود اخووتاط سوواقه كلووزا بووا خوورده چووو صوونعتي در وون سوو ،۰ -۰۰۰
 ۷۷ -۵۷ ،۷۰ -۷۰ ،۵۷ -۷۷و  ،۰۰۰ -۰درصد اختاط چس مامين با اوره فرمالدهيد
در سه س  ۰۷ -5۷ ،۰ -۰۰۰و  0۰ -۷۰و تخته ساختهشده به دو صوورت هگنون و
اليهاي بهعنوان عوامل متغير در نظر گرفته شدند .چس مصرفي به ميوزان  ۰۰درصود
بر مبناي وزن خشك خرده چو  ،كاتاليزور به ميزان  ۵درصود بور مبنواي وزن خشوك
چس  ،دما و زمان رس به ترتي  ۰۷۰درجه سانتيگوراد و  ۷دقيقوه ،فشوار ورس 0۰
كيلوگرم بر سانتيمترمربع و سرعت رس  4/۷ميليمتر بر دقيقه عوامول ثابوت تحقيوق
بودند .بدين ترتي تختههاي آزموني ساختهشده و خواص فيزيكي و مكانيكي تختوههوا
شامل مقاومت خگشي ،مدول االستيسيته ،چسبندگي داخلوي ،جوب آ و واكشويدگي
ضخامت بر طبق استاندارد  ENاندازهگيري شد .نتاي نشان داد كه بوا افوزايم ميوزان
ساقه كلزا در تختهها ،مقاوموت خگشوي ،مودول االستيسويته ،جوب آ و واكشويدگي
ضخامت افزايميافته ،درحاليكه چسبندگي داخلي نگونهها كواهم يودا كورده اسوت.
هگچنين استفاده از چس مامين اوره فرمالدهيد در سواخت تختوهخوردهچوو سوب
بهبود مقاومت مكانيكي و ايداري ابعاد نگونهها شد.
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فرمالدهيد ،ايداري ابعاد ،خواص مكانيكي.

مقدمه
در ميان صنايع توليدكننده فرآوردههای مركب چووب
كشور ،صنعت تخته خرده چوب از رشد نسبتاً قابو تووه
برخوردار بودهاست .بااين وهود در سالهوای اخيور ،برخو
كارخانههای توليد تخته خرده چوب بنا بر دالي مختلف كه

يک از عمدهترين آنها كمبود ماده اوليه چووب اسوت ،بوا
توليدی كمتر از ظرفيت اسم خود فعاليت م كنند .ايون
در حال است كه با افزايش چشمگير همعيت و درنتيجوه
گسترش ساختمانسازی بوهويوهه در كوننشو رها ،تقاضوا
برای مصرف فرآوردههاي نظير تخته خرده چوب هورروز در
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حال افزايش است .بنابراين به نظر م رسد كوه اسوتفاده از
چوبهای توليدی در دورههوای ب ورهبورداری كوتواهمود
(زراعت چوب) ه ت توممين مواده اوليوه موردنيواز صونايع
ذیربط امری اهتناب ناپذير است [ .]2-9از طرف استفاده
از مواد ليگنوسلولزی غيرچوب به ه ت نقش تکميلو در
تممين مواد اوليه و نيز صيانت از هنگ ها م تواند بهعنوان
يووض ضوورور اساسوو در توسووعه صوونايع وابسووته بووه
فرآوردههای هنگل مدنظر قرار گيرد [.]3
گياه كلزا يک از منابع سولولزی غيرچووب اسوت كوه
سطح زيور كشوت آن در ايوران در سوالهوای اخيور رشود
چشمگير يافته تا هاي كه از آن بهعنوان انقونب زرد يواد
م شود .كشت اين گياه برای اولين بوار در سوال  9331بوا
حجم  222هکتار در اراض شومال كشوور آغواز شود و در
سال  9331كه از آن بهعنوان سال پايهای برای طرح ملو
كلزا نامبرده م شود ،به باالترين سطح خوود رسويد .طبو
آمار وزار ه اد كشاورزی پيشبينو مو شوود توا سوال
 9313سطح زير كشوت كلوزا بوه حودود  352222هکتوار
برسد [ .]3-9بر اساس شاخص برداشت ميزان پسماند اين
گيواه حودود  4 -3توون در هکتووار اسووت و طبو نظور
كارشناسان كشاورزی به دلي پايين بوودن ارزش غوذاي
برای تغذيه دام مناسب نيست و لذا حجم قابو تووه از
ساقه كلزا سواليانه بودون كواربرد خاصو از بوين مو رود.
ازاينرو م توان از آن بهعنوان هايگزين ماده اوليوه چووب
در صنايع مختلف چوب و كاغذ استفاده كرد [.]4
در سالهای اخير استفاده از پسماندهای كشواورزی در
ساخت تختوه خورده چووب موردتوهوه قورار گرفتوه اسوت.
بنابراين به دلي اهميت و نقش اقتصادی تختهخردهچووب
و گسووترش توليوود و مصوورف آن در نقوواد مختلووف دنيووا،
تحقيقا قاب توه در ارتقاء كيفيت اين محصول و تمثير
عوام مرتبط با ماده اوليوه بور آن و همينوين اسوتفاده از
منووابع غيرچوووب انجووام گرفتووه اسووت Karegarfard .و
همکاران ( )2223دريافتند كه استفاده از  25تا  52درصود
ساقه پنبه در اختند با خرده چوب صونوبر بوه هموراه 92
درصد چسب در دمای  932درهه سانت گراد ،ه ت توليد
تختهخردهچوب با خواص استاندارد ،قاب توصيه است [.]5
 Rangavarو همکاران ( )2299به بررس امکان استفاده از
ضايعا ساقه كلزا ،در ساخت تختهخردهچووب پرداختوه و

بيووان داشووتند كووه اسووتفاده از سوواقه كلووزا در سوواخت
تختهخردهچوب سبب افوزايش مقاوموت خمشو و مودول
االستيسيته نمونهها م گردد .بهطوریكه بيشترين مقودار
مقاومت خمش و مدول االستيسيته مربود به نمونوههوای
ساختهشده با  922درصد كلوزا بووده و در مقابو افوزايش
مقدار ساقه كلزا سبب كاهش چسبندگ داخل و افوزايش
واكشيدگ ضخامت م گردد .همينين مشخص شد كه بوا
استفاده از  25درصد ساقه كلزا 92 ،درصد چسوب و زموان
پرس  3دقيقه تختههای با ويهگ های فيزيک و مکوانيک
قاب قبول توليد م گردد كه م تواند برای مصارف داخلو
مناسب باشود [ Rassam .]4و همکواران ( )2292گوزارش
كردند كه استفاده از خردههای ساقه آفتابگردان در ساخت
تخته خرده چوب باعث افزايش واكشيدگ ضخامت ،ميراي
صوو  ،مقاومووت خمشو  ،موودول كشسووان و چسووبندگ
درون م شود [.]3
عام اتصالدهنده در ساخت تختهخوردهچووب عمودتاً
چسبهای گرماسخت (نظير اوره فرمالدهيد) اسوت كوه در
اثر پليمريزاسويون بوين ذرا خورده چووب پيونود ايجواد
م كنند .مقدار مصرف چسب ارتباد تنگاتنگ با ويهگو -
های تختههای ساختهشده دارد .از طرف با توهوه بوه بواال
بودن ميزان هذب رطوبت تخته خورده چوب ،درصورت كه
اين محصول در مجاور آب و يا در محويطهوای مرطووب
قرار گيرد دچار تورم (افزايش ضخامت) م شوود كوه ايون
مشک دامنه كاربرد تختهخردهچوب را محودود مو سوازد.
يک از راههوای برطورف نموودن ايون مشوک اسوتفاده از
چسبهای مقاوم در برابر رطوبت است ،اما استفاده از ايون
چسبها به علت قيمت باالی آنها مقرونبهصورفه نيسوت؛
بنووابراين توص ويه م و شووود از تركيووب اي ون چسووبهووا بووا
چسبهای ارزانقيمت و با مقاومت كمتر در مقاب رطوبت
استفاده شود .ازهمله اين مووارد مو تووان بوه اسوتفاده از
چسب ضود آب منموين فرمالدهيود ( )MFدر تركيوب بوا
چسووب اوره فرمالدهيوود ( )UFاشوواره كوورد [ Colak .]3و
همکاران ( )2223با مقايسه اثر دو چسوب اوره فرمالدهيود
( )UFو منمين اوره فرمالدهيود ( )MUFبور روی خوواص
تختهخردهچوب حاص از اكاليپتوس دريافتند كه مقاوموت
خمش و چسبندگ داخلو تختوههوای سواختهشوده بوا
چسووب  MUFبيشووتر از مقووادير حاصوو از تختووههووای
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ساخته شده با چسب  UFاست .همينين استفاده از چسب
 MUFتمثير بيشتری بر روی خواص فيزيک تختهها نشوان
داد [.]1
اين تحقي با هدف بررس اثر آميختن پسوماند سواقه
كلزا به خردههای چوب و آميختگ چسوب منموين و اوره
فرم آلدهيد بر ويهگ های فيزيک و مکانيک تخته خورده
ساختهشده انجامشد.
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ت ران چسوبسواز اسوتفاده شود .مشخصوا چسوبهوای
مورداستفاده در هدول  9ارائه شده است.
درصد اختند سواقه كلوزا و خورده چووب صونعت بوا
نسووووبتهووووای  35 -25 ،52 - 52،25 -35 ،2 -922و
 ،922 -2درصد اختند چسب منمين بوا اوره فرمالدهيود
با نسوبتهوای  95 -15 ،2 -922و  32 -32و نووع تختوه
ساخته شده به شک همگن و اليهای بهعنوان عوام متغير
تحقي در نظر گرفتوه شود .سواير عوامو شوام چسوب
مصرف به ميزان  92درصد بر مبنوای وزن خشوض خورده
چوب ،كلريد آمونيوم به عنوان كاتاليزور (هاردنر) به ميوزان
 2درصد بر مبنای وزن خشض چسوب ،دموای پورس 932
درهوووه سوووانت گوووراد ،فشوووار پووورس  32كيلوووگرم بووور
سانت مترمربع ،سرعت بسته شدن پرس  4/5ميل متور بور
دقيقه ،زمان پرس  3دقيقه و دانسيته تختوه  2/3گورم بور
سانت متر مکعب ،ثابت در نظر گرفته شد.

مواد و روشها
در ايووون تحقيووو از سووواقه كلوووزا رقوووم هيووووال
( )Brassica napus L. cultivar Hayolaت يووهشووده از
كشتزارهای كلزا ش رستان گرگان واقع در استان گلستان،
خرده چوب صنعت (مخلوود گونوه هوای هنگلو شوام
توسکا ،اكاليپتوس ،صنوبر ،راش و افورا) از كارخانوه تختوه
فشرده ممتاز شمال و دو نوع چسب شام اوره فرمالدهيود
( )UFو منمووين فرمالدهيوود ( )MFت يوهشووده از كارخانووه

جدول  -7مشخصات چسبهاي مورداستفاده
نوع چسب

مواد هامد
()%

ويسکوزيته
(سانت پوآز)

زمان ژلهای شدن
(ثانيه)

دانسيته
(گرم بر سانت متر مکعب)

pH

اوره فرمالدهيد

41-52

94-93

55

9/22 -9/22

3-1

منمين فرمالدهيد

52-54

94-93

35

9/22 -9/22

1-1

ساقههای كلزا پس از انتقال به آزمايشگاه با اسوتفاده از
يض دستگاه خردكن حلقوی به خرده چوب تبودي شوده و
بنفاصله با استفاده از يض پوشال كون حلقووی بوه پوشوال
قاب استفاده در ساخته تختهخردهچوب تبدي شد ،سوپس
برای به دست آوردن خرده چووبهوای بوا ابعواد مناسوب،
خرده چوبهای خارجشده از پوشال كن حلقوی ،با عبور از
دو الض با منافذ درشت و ريز ،تفکيوض گرديود .بوهمنظوور

تعيين ابعاد ذرا الض شده ،مقدار دو گرم از هريض از مواد
بهطور هداگانه و بهصور تصادف برداشت و ابعواد آنهوا
بهوسيله ريزسنج با دقت يضصدم ميل متر انودازهگيوری و
سوپس ضووريب كشوويدگ آنهووا محاسوبه شوود .نتووايج
اندازهگيری ابعاد خردههای چوب و ساقه كلزا در هودول 2
آورده شده است.

جدول  -2ميانگين ابعاد ذرات خرده چوبهاي مورداستفاده
نوع ماده ليگنوسلولزی

ضريب كشيدگ

طول (ميل متر)

عرض (ميل متر)

ضخامت (ميل متر)

خرده چوب صنعت

92/41

2/33

2/35

91/29

خردههای ساقه كلزا

93/31

2/55

2/41

33/39
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محاسبه و در هدول  3ارائه شده است.

دانسيته خرده چوبهای گونههوای موورد مصورف در
ساخت تخته و ضريب فشردگ تختهها در دانسيته يکسان

جدول  -3دانسيته ذرات و ضريب فشردگي تختهها
دانسيته (گرم بر سانت متر مکعب)

ضريب فشردگ تختهها

نوع ماده ليگنوسلولزی
خرده چوب صنعت

2/51

9/29

خردههای ساقه كلزا

2/23

2/51

خرده چوبها با استفاده از يض دستگاه خشوضكون بوا
دمای  12درهه سانت گراد به مد  24ساعت خشضشده
و رطوبت آنها به  3درصد رسيد .سپس خرده چووبهوای
خشضشده در كيسههای پنستيک مقاوم و غيرقاب نفووذ
بستهبندی شد .پس از تعيين درصد رطوبوت ذرا و بوا در
نظر گرفتن ميزان مواد اوليوه موردنيواز بورای سواخت هور
تخته ،خرده چوبها توزين شدند .پوس از اخوتند خورده
چوبها با نسبتهای تعيينشده ،ذرا در درون چسب زن
استوانهای شک ريخته شده و عم چسب پاش به هموراه
كاتاليزور بر روی خرده چوبها انجام گرفت .پوس از پايوان
چسبزن  ،مواد داخ استوانه چسب زن به مد  5دقيقه
به چرخش خود ادامه دادند تا عم مخلود شودن چسوب
با خرده چوبها بهطور تقريباً يکنواخت انجام شوود .بورای
شووک دادن كيووض خوورده چوووب از يووض قالووب بووه ابعوواد
 32×32×25سانت متر استفاده شد ،پس از تشوکي كيوض
خرده چوب با استفاده از يض پرس هيودروليک اقودام بوه
ساخت تختههای آزمايشگاه شد .پس از عمليا پورس و
بهمنظور بوه دسوت آوردن تختوهای بوا هورم ويوهه نسوبتاً
يکنواخت ،تمام تختههای آزمون به ميزان  2/5سوانت -
متر از هر چ ار طرف ،كناره بری شدند .برای انودازهگيوری
ويهگ های فيزيک و مکانيک تختهها بر اساس اسوتاندارد
برش خوردند ،سپس نمونههای برش خوورده بوه مود دو
هفته در اتاق مشرودسازی (كليماتيزه) با شورايط رطوبوت
نسب  35درصد و دمای  22±9درهه سانت گراد قرار داده
شدند تا به تعادل رطوبت با محيط اطراف برسند.
ويهگ هوای فيزيکو و مکوانيک نمونوههوای آزموون
شام واكشيدگ ضخامت تخته پس از  24ساعت غوطوه-
وری در آب مطووواب اسوووتاندارد  ،]1[ EN 393مقاوموووت
خمش و مدول االستيسويته مطواب اسوتاندارد EN 392

اسووتاندارد EN 391

[ ]92و چسووبندگ داخل و مطوواب
[ ]99با  5تکرار مورد ارزياب قرار گرفوت .درن ايوت نتوايج
بهدست آمده از آزمونهای فيزيک و مکانيک با استفاده از
نرمافزار آماری  SPSSدر قالب طرح كوامنً تصوادف تحوت
آزمون فاكتوري در سطح اطمينان  11و  15درصود موورد
تجزيووهوتحلي و قوورار گرفووت .در صووور وهووود اخووتنف
معن دار ،مقايسه و گروهبنودی ميوانگينهوا بوا اسوتفاده از
آزمون دانکن انجامشد.

نتايج و بحث
خواص مكانيكي
نتايج آماری حاص از تجزيه واريانس نشان داد كه اثر
مستق و متقاب عوام متغير درصد اختند ساقه كلوزا و
خرده چوب صنعت  ،درصد اختند چسب منموين بوا اوره
فرمالدهيوود و نوووع تختووه (همگوون و اليووهای) بوور مقاومووت
خمش  ،مدول االستيسيته و چسبندگ داخل تختههوای
آزمون معن دار است (هدول .)4
نتايج نشان داد كه استفاده از سواقه كلوزا در سواخت
تختهخردهچوب سبب افوزايش مقاوموت خمشو و مودول
االستيسيته نمونهها م گردد ،بهنحویكه بيشترين مقودار
مقاومت خمش و مدول االستيسيته مربود به نمونههوای
ساختهشده با  922درصد كلزا اسوت (شوک هوای  9و .)2
دلي اين مسولله را مو تووان بوه دانسويته كوم و ضوريب
كشيدگ زياد خردههای ساقه كلزا و همينوين بواال بوودن
ضريب فشردگ تختههوا نسوبت داد كوه ضومن برقوراری
پيوستگ بيشتر بين ذرا باعث افزايش مقاومت خمش و
مدول االستيسيته تختهها م گردد [ .]92در پهوهشهوای
ديگووری بووه توومثير م بووت گونووههووای سووبض در سوواخت
تختووهخووردهچوووب و افووزايش ضووريب فشووردگ و بووه
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تبع آن افزايش مقاومتهای مکوانيک تختوه تمكيود شوده

717
است [ 3 -2و .]93-93

جدول  -4نتايج تجزيه واريانس تأثير مستقل و متقابل متغيرها بر ويژگيهاي مكانيكي تختههاي آزموني
مقاومت خمش

منبع تغييرا
درصد اختند ساقه كلزا
درصد اختند چسب منمين فرمالدهيد
نوع تخته
درصد اختند كلزا × درصد اختند چسب
درصد اختند كلزا × نوع تخته
درصد اختند چسب × نوع تخته
درصد اختند كلزا × درصد اختند چسب × نوع تخته

**

23/933
**42/942
**22/932
*2/233
**2/234
**2/335
*2/912

مدول االستيسيته
**

32/135
**33/424
**93/552
**2/331
*9/393
*2/351
**2/231

چسبندگ داخل
**

921/312
**22/232
**45/941
*2/133
**5/293
*9/232
**2/343

** معن دار در سطح  11درصد * ،معن دار در سطح  15درصد.

همينين مشاهده شود كوه بوا افوزايش مقودار چسوب
منمين فرمالدهيد مقاومتهای مکانيک تختهخوردهچووب
افزايش م يابد ،بوهنحوویكوه بيشوترين مقودار مقاوموت
خمش و مدول االستيسيته مربود به نمونوههوای حواوی
 32درصد چسب منمين فرمالدهيد و كمتورين مقودار آن
مربود به نمونههای ساخته شده بدون اسوتفاده از منموين
فرمالدهيد بود (شوک هوای  9و  .)2دليو ايون مسولله را

م توان اينگونه بيوان كورد كوه افوزايش درصود اخوتند
چسب منمين فرمالدهيد ،منجر به افزايش ميزان تركيبا
اتصالدهندهای نظير متيلول و اتيلوول در چسوب منموين
اوره فرمالدهيد شده است كه باعث افوزايش اتصواال بوين
ذرا و درنتيجووه ب بووود مقاومووت خمشوو و موودول
االستيسيته تختهها م شود [ 91 ،9و .]91

شكل  -7اثر متقابل درصد اختالط ساقه کلزا و خرده چوب صنعتي ،درصد اختالط چسب مالمين با اوره فرمالدهيد و نوع تخته
بر مقاومت خمشي تختهخردهچوب
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شكل  -2اثر متقابل درصد اختالط ساقه کلزا و خرده چوب صنعتي ،درصد اختالط چسب مالمين با اوره فرمالدهيد و نوع تخته
بر مدول االستيسيته تختهخردهچوب

بر اساس نتايج بهدستآمده ،مقاومت خمش و مودول
االستيسيته مربود به تختهخوردهچووب سوهاليوه بواالتر از
مقدار آن مربود به تختهخردهچوب همسان بود (شک های
 9و  .)2قاب ذكر است كوه اليوههوای سوطح تختوههوای
سهاليه از ذرا خرده چووب ريزتور بوا ضوريب كشويدگ
باالتر تشکي شده ،كه اين امر منجر به توراكم و فشوردگ
بيشتر و درنتيجه دانسيته باالتر در اليههوای سوطح ايون
تختهها م شود .اين امر بوهنوبوه خوود منجور بوه افوزايش
مقاومت خمش و مدول االستيسيته در تختههای سهاليوه
نسبت به تختههای همسان شده است [ 5و .]22
مطاب اسوتاندارد  ]29[ EN 392-2حوداق مقاوموت
خمش و مدول االستيسيته موردنياز برای تختهخردهچوب
برای مصارف عمووم بوه ترتيوب  93و  9322مگاپاسوگال
تعيين شده است .نتايج نشان داد كوه مقاوموت خمشو و
مدول االستيسيته در تموام تيمارهوا بويشتور از مقوادير
تعيينشده در استاندارد ياد شده است .تختهخردهچوب سه
اليووه دارای  922درصوود سوواقه كلووزا و  32درصوود چسووب
منمووين اوره فرمالدهيوود ،دارای بوواالترين مقوودار مقاومووت
خمش و مدول االستيسيته به ترتيب  91/13و 2131/51

مگاپاسوگال بوود كوه در مقايسوه بوا مقوادير ارائوهشووده در
استاندارد  EN 392-2به ترتيوب حودود  52درصود و 13
درصد بيشتر است.
همانطور كه در شک  3مشاهده م شود اسوتفاده از
سواقه كلوزا در سواخت تختوهخوردهچووب سوبب كواهش
چسبندگ داخل نمونهها شد ،بهنحویكه بيشترين مقدار
چسبندگ داخل مربود به نمونههای ساختهشده با 922
درصوود خوورده چوووب صوونعت بووود .كوواهش مقاومووت بووه
چسبندگ داخل تختههای ساختهشده بوا سواقه كلوزا در
مقايسه با نمونههای شواهد ( 922درصود خورده چووب) را
م توان به ضريب كشيدگ باال و نيز پايين بودن دانسويته
كلزا نسبت داد .با توهه به مصرف ثابت مقدار چسب در هر
تيمار ،دانسيته كمتر خردههای ساقه كلزا نسبت بوه خورده
چوب صنعت باعث افزايش سطح ويهه چسب خوری شوده
و درنتيجووه چسووبندگ داخلوو كوواهش موو يابوود [.]4
بهعبار ديگر سطح ويهه ذرا كلزا بوهمراتوب بوزر تور از
ذرا خرده چوب اسوت كوه باعوث هوذب زيوادتر چسوب
گرديده كه درنتيجه آن پوشوش خوردههوای كلوزا توسوط
چسب كمتر خواهد بود .از طرف ديگر سطح سواقه كلوزا و

مجله صنايع چوب و كاغذ ايران ،سال هفتم ،شماره  ،2تابستان 9315

بهتبع آن خردههای كلزا پوشيده از اليهای از موواد معودن
است كه قادر به تر شدن و هوذب چسوب اوره فرمالدهيود
نخواهد بود .درنتيجوه چسوبندگ بوين ذرا كوم شوده و
چسبندگ داخل تختهها كاهش پيدا م كند [.]22
نتايج همينين نشان داد كه با افوزايش مقودار چسوب
منمين فرمالدهيد چسوبندگ داخلو تختوهخوردهچووب
افزايشيافته ،بهنحویكه بيشترين مقدار چسبندگ داخل
مربود به نمونوههوای حواوی  32درصود چسوب منموين
فرمالدهيوود و كمتوورين مقوودار آن مربووود بووه نمونووههووای
ساختهشده بدون استفاده از منمين فرمالدهيد بود (شوک
 .)3اين امر را م توان به باالتر بودن تركيبا اتصالدهنده
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موهود در رزين منموين اوره فرمالدهيود و ب بوود شورايط
اتصال چسب بوا ذرا خورده چووب نسوبت داد [ 93 ،9و
.]91
بوور اسوواس نتووايج بووهدسووتآمووده ،بيشووترين مقوودار
چسبندگ داخل مربود به تخته خورده چووب سوهاليوه و
كمترين مقدار آن مربود به تخته خرده چوب همسان است
(شک  .)3علوت ايون امور را مو تووان توراكم و فشوردگ
مناسب ذرا خرده چوب در اليوههوای سوطح و انتقوال
يکنواخت تنش فشاری به اليه مغزی و درنتيجوه عملکورد
مطلوبتر چسب در اليوه تختوههوای سوهاليوه نسوبت بوه
تختههای همسان نسبت داد [ 93 ،4و .]91

شكل  -3اثر متقابل درصد اختالط ساقه کلزا و خرده چوب صنعتي ،درصد اختالط چسب مالمين با اوره فرمالدهيد و نوع تخته
بر چسبندگي داخلي تختهخردهچوب

مطاب استاندارد  ]29[ EN 392-2حداق چسبندگ
داخل موردنياز برای تختهخردهچوب برای مصارف عموم
 2/35مگاپاسگال تعيين شده است .تختهخوردهچووب سوه
اليه حاص از  922درصد ساقه كلوزا و  32درصود چسوب
منمين اوره فرمالدهيد كوه بيشوترين مقاوموت خمشو و
مدول االستيسيته را بوه خوود اختصواص داده بوود ،دارای
مقاومت به چسبندگ در حدود  2/431مگاپاسگال بود كه

در مقايسه با مقادير تعيينشده در اسوتاندارد EN392-2

حدود  33درصد افزايش نشان داد.
خواص فيزيكي
نتايج آماری حاص از تجزيوه واريوانس عوامو متغيور
نشان م دهد كه اثر مستق و متقاب درصد اختند ساقه
كلزا و خرده چوب صنعت  ،درصد اختند چسب منمين با
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اوره فرمالدهيووود و نووووع تختوووه (همگووون و اليوووهای)
برهذببرهذب آب و واكشيدگ ضخامت نمونهها تختههای

آزمون معن دار است (هدول .)5

جدول  -5نتايج تجزيه واريانس تأثير مستقل و متقابل متغيرها بر ويژگيهاي فيزيكي تختههاي آزموني
هذب آب

منبع تغييرا
درصد اختند ساقه كلزا
درصد اختند چسب منمين فرمالدهيد
نوع تخته
درصد اختند كلزا × درصد اختند چسب
درصد اختند كلزا × نوع تخته
درصد اختند چسب × نوع تخته
درصد اختند كلزا × درصد اختند چسب × نوع تخته

**

313/251
**335/213
**1/139
**95/912
*2/343
**2/552
*2/421

واكشيدگ ضخامت
**

393/319
**249/319
*4/319
**1/311
*2/291
*9/932
**2/993

** معن دار در سطح  11درصد * ،معن دار در سطح  15درصد.

نتايج نشان داد كه اسوتفاده از سواقه كلوزا در سواخت
تختهخردهچووب سوبب افوزايش هوذب آب و واكشويدگ
ضخامت نمونهها گرديد (شک های  4و  ،)5بوهنحوویكوه
كمترين مقدار آن مربود به نمونههای ساختهشده بوا 922

درصد خرده چوب صنعت بود .افزايش درصد هوذب آب و
واكشيدگ ضخامت نمونهها براثر افوزايش اخوتند سواقه
كلزا را م توان به وهود مغز اسفنج و استفاده نکوردن از
پارافين در ساخت تختهها نسبت داد [ 2و .]3

شكل  -4اثر متقابل درصد اختالط ساقه کلزا و خرده چوب صنعتي ،درصد اختالط چسب مالمين با اوره فرمالدهيد و نوع تخته
برجذب آب تختهخردهچوب
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شكل  -5اثر متقابل درصد اختالط ساقه کلزا و خرده چوب صنعتي ،درصد اختالط چسب مالمين با اوره فرمالدهيد و نوع تخته
بر واکشيدگي ضخامت تختهخردهچوب

همينين مشاهده م شود كه با افزايش مقودار چسوب
منمووين فرمالدهيوود هووذب آب و واكشوويدگ ضووخامت
تخته خرده چوب كاهشيافته ،به نحویكوه كمتورين مقودار
هذب آب و واكشويدگ ضوخامت مربوود بوه نمونوههوای
حاوی  32درصود چسوب منموين فرمالدهيود و بيشوترين
مقدار آن مربود به نمونههای ساختهشده بدون اسوتفاده از
منمين فرمالدهيد بود (شک های  4و  .)5اين امر م تواند
ناش از آن باشد كه اتصاال و پيوندها در چسب منموين
اوره فرمالدهيد برخنف چسب اوره فرمالدهيود در شورايط
رطوبت باال ،كمتر تخريوبشوده و درنتيجوه نفووذ آب بوه
داخ تخته كمتر صور م گيرد .بهعبار ديگور قوویتور
بودن چسب منمين اوره فرمالدهيود در برابور رطوبوت بوه
ماده شيمياي منمين آن بستگ دارد ،زيورا ايون مواده بوا
ايجاد ارتباد متيلن قوي تر و حنليت كم ،از نفوذ آب بوه
داخ تخته م كاهد [ 91 ،9و .]91
بر اساس نتايج بهدستآمده ،كمترين مقدار هوذب آب
و واكشيدگ ضخامت مربود به تختهخردهچوب سهاليوه و
بيشترين مقدار آن مربود به تختهخردهچوب همسان بوود
(شک های  4و  .)5علت اين مسلله را مو تووان ايونگونوه

توهيه كرد كوه قورار گورفتن ذرا ريوز در اليوه سوطح
تختههای سه اليه به دلي داشتن ضريب كشويدگ بواالتر
موهب فشردگ و اتصال ب تر ذرا به يکوديگر شوده و بوا
پر كردن شکافها و فضاهای خال منجر به كاهش هوذب
آب در تخته م شود [ .]23ازاين رو تختههای سه اليوه در
مقايسه با تختههوای همسوان آب كمتوری هوذب كورده و
كمتر واكشيده م شوند.
بووور اسووواس اسوووتاندارد  ]29[ EN392-2حوووداق
واكشيدگ ضوخامت تختوهخوردهچووب پوس از  2سواعت
غوطهوری در آب ،برای مصارف عمووم  1درصود تعيوين
شووده اسووت .در ايوون تحقيوو عليوورغم گووزارش مقووادير
واكشيدگ ضخامت تيمارها پس از  24سواعت غوطوهوری
در آب ،نتايج حاص از  2ساعت غوطهوری نيز بيانگر باالتر
بودن مقدار واكشيدگ ضوخامت از مقودار تعيوينشوده در
استاندارد ياد شده است .درواقوع بوا افوزايش درصود سواقه
كلزا ،ميوزان واكشويدگ ضوخامت تختوه پوس از  2و 24
ساعت غوطهوری در آب ،افوزايش نشوان داد .ميوزان موواد
استخراه  ،سلولز و هم سلولز در تركيب موواد چووب از
عوام تمثيرگذار برهوذب رطوبوت و واكشويدگ ضوخامت

... بررس اثر آميختن پسماند ساقه كلزا به خردههای چوب و آميختگ چسب منمين و
 مقاوموت، با افزايش ميزان ساقه كلوزا در تختوههوا-9
 هووذب آب و واكشوويدگ، موودول االستيسوويته، خمشوو
 درحووال كووه چسووبندگ داخلو،ضووخامت افووزايشيافتووه
.نمونهها كاهش پيدا كرده است
 اسوتفاده از چسووب منموين اوره فرمالدهيوود در-2
ساخت تختهخردهچوب سبب ب بوود مقاوموت مکوانيک و
.پايداری ابعاد نمونهها شد
 تخته خرده چوب اليهای در مقايسه با تخته همسان-3
 مودول االستيسويته و چسوبندگ، دارای مقاومت خمش
داخل بواالتر و ميوزان هوذب آب و واكشويدگ ضوخامت
.پايينتری بود
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 بوه دليو پوايينتور بوودن،تخته به شمار م آيد؛ بنابراين
ميزان ليگنين و همينين كمتور بوودن ضوخامت ديوواره و
بزر تر بودن قطر حفره سلول در گياهان غيرچوب نظيور
 ميزان هذب آب و واكشيدگ ضخامت در تختههوای،كلزا
.حاص از اين ذرا بيشتر است
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Investigation on the effect of mixed rapeseed stalk residues with wood particles,
and mixing of melamine and urea formaldehyde resin on properties of
manufactured particleboard

Abstract
In this study, the possibility of using the rapeseed stalk mixed
with industrial wood particles for manufacturing particleboard
with target density of 0.7 gr/cm3 was considered. Variable
factors such as mixing ratios of rapeseed stalk with industrial
wood particles at five mixing levels of 0-100, 25-75, 50-50,
75-25 and 100-0 percent, mixing ratios of melamine resin to
urea formaldehyde at three levels of 0-100, 15-85 and 30-70
percent, and kind of board (homogenate and layered) were
considered. 10 percent resin based on oven dried weight of
particles, 2 percent catalyzer based on oven dried weight of
resin, press temperature and time with 170 OC and 7 minute,
press pressure and rate with 30 Kg/cm3 and 4.5 mm/min
were fixed. Then, the boards were manufactured and the
physical and mechanical properties including modulus of
rupture, modulus of elasticity, internal bonding, water
absorption, and thickness swelling were measured according
to EN standards. Results indicated that the modulus of
rupture, modulus of elasticity, water absorption and thickness
swelling of boards increased with an increase in rapeseed
stalk loading; however, the internal bonding decreased. Also,
the use of melamine urea formaldehyde resin improved the
mechanical strength and dimensional stability of the samples.
Key words: particleboard, rapeseed stalk, industrial wood
particles, melamine formaldehyde, dimensional stability,
mechanical properties.
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