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بررسی خواص فیزیکی و چسبندگیداخلی تخته فیبر دانسیته باال حاصل از الیاف اکسیدشده

چکیده
تحقیق حاضررب ا ف ب بی ررا فیز کی شاا :رراب آ  ،و کوی گی رری ا
ضرااب،ی اگ ر ،کیبو گ بنرگی ا لی تا تافی کیگب ری ی ا فی :ه یگ
یلیاب ی نی  :ه گ بقالشب بافتف بنب ینجام  . :یبیظفی یصالح طفح یلیابی
یلیراب ا ی ررری نیفبشک  04لیصر ر تی ای :ر ر ن  .چس یگ بنررربگنا یلیاب ا
یگیهکبمکل فی ( 7گ  9لیصر ب ی راو گگخ ک یلیاب ی تافیفاو ا لیننیفی
 4/9بم ب رانفی فب باببی یگ یتی چبو بم لی لباو  571لی،ی انفا بیل
گ گباخ  0لقیقی رررا فی :ر ر ن  .نفاش یف ررریجای افر بگهفاو عابتا
فی یگ نری گ یک یشر بگه ب ف نری بفباقب یصالح ی نی و یی تائی ن فل.
نفاش کگبفخ غف یگیو فتاهب ت لی کو ن اخ لیل ی لی تافیفاو حاگو یلیاب
یصالح ی نی و گ  9لیص بنب یگیهکبمکل فی ی فبش  ،و کو گ گی ی ا
ضرااب ،ی تبتیب ا بیان ی  77/1گ  87/51لیصر ین یگه یبو :ر  .اگ ،
کیبو تافیفاو یصرالح:ر ه حاگو بنرب فبی نا:را یگ کگیل  :خ تیرفا گ
ننف ی فب یتصاالت فل ی ی افر ببیالیی بنگی ا لی تا بیفها . :
واژگان کلیدي :ی ری نیفبشکی یلیاب ی نی  :هی بنگی الی تای گی ی ا
ضااب،ی  ،و کو.

مقدمه
در تولید تخته فیبر با فرايند خشک ،مصرف چسبهای
حاوی فرمآلدهید تا  22درصد از هزينههای تولید را شامل
میشود [ ]1كه انتشار گاز فرمآلدهید حین فرآيند تولید و
دوره استتتداده از اين فرآورده ،مايه نگرانی تولیدكنندگان و
مصتترفكنندگان شتتده استت [ .]3 ،2يکی از تکنیکهای
بالقوه در كاهش مصتتترف چستتتبهای حاوی فرمآلدهید،
استتداده از مواد شیمیايی اكسیدكننده مانند اسیدنیتريک،
كلريدروی ،پراكستتتتتتتتتیدهیدرو ن ،استتتتتتتتتیدكلريدريک،
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استتتتتتتتتیدپركلريک ،اسیدسولدوريک جه برقراری پیوند
بین الیاف چوبی است ت [ .]4پژوهش هايی در زمینه ايجاد
خودچسبندگی بین سطوح چوب و ساير مواد لیگنوسلولزی
به كمک فعال ستتازی ستتطوح و استتتداده از پلیمرهايی با
زنجیر خطی و كوتاه ،جه ايجاد اتصتال بین سطوح ررا
چوب نیز انجام شتتده استت [ .]5،6،7،8روشهای اتصتتال
بتدون چستتتب در فرآوردههای چوبی ،شتتتامل اتصتتتا
كووا نسی مستقیم بین سطوح چوب ،مونومرهای دوعاملی
يا پلیمرهای زنجیری شامل اتیلن دی آمین ،اتیلن گلیکول،
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انیدريدمالئیک و غیره میباشتند [ .]6بیشتر اين روشها بر
پايه فعالستازی ستطوح چوب بهوستیله اكسیدكنندههايی
همچون استتتیتدنیتريک ،كلريدروی ،پراكستتتیدهیدرو ن،
استیدكلريدريک ،استیدپركلريک ،استیدسولدوريک و غیره
استت [ .]7برای ستتاخ تخته ويدر با استتتداده از لیکور
مصترفشده سولدی ) 4 -5 ،(SSLدرصد ،محلول  SSLبه
همراه استتتیتدستتتولدوريتک يتک درصتتتد بهعنوان عامل
اكسیدكننده استداده شد .خواص فیزيکی شامل جذب آب
و واكشتتیدگی اتتخام تختهويدر ستتاختهشتتده با SSL
بیشازحتد انتظار بود .افزايش مقدار استتتید واكشتتتیدگی
تختهها را تشتديد نمود و مقدار بهینه اسیدسولدوريک بین
 2/8تا  1درصد گزارش شد [ .]1در ساخ چسب از SSL
با اكستتیدكننده  H2O2و كاتالیستت  SO2اظهار شتتد كه
واكنش  SSLو  H2O2منجر بتته تراكم لیگنین گرديتد .ب تا
افزايش مصتتترف پراكستتتید هیدرو ن ،مقدار چستتتبندگی
داخلی افزايش و واكشتتیدگی اتتخام كاهش ياف [.]12
در بررسی اثر نوع اكسیدكننده (اسیدنیتريک و دیكروما
پتاستیم ،،مقدار اكستیدكننده ( 4 ،2و  6درصتد ،و درصتد
چستتب اورهفرمآلدئید ( 5و  7درصتتد ،بر خواص فیزيکی و
مکانیکی ،گزارش شتد كه كمترين جذب آب و واكشیدگی
اتتخام در  6درصتتد استتیدنیتريک و  7درصتتد چستتب
اورهفرمآلدئید اندازهگیری شتتد .همچنین بیشتتترين مقادير
خواص خمشی در  7درصد چسب اورهفرمآلدئید و  4درصد
اسیدنیتريک مشاهده شد [.]8
مزايای استتتداده از اكستتیدكنندهها بهوستتیله محققین
بستتیاری گزارش شتتده استت [ .]5،6،7،8نتايج تحقیقا
گذشته نشان داد كه اكسیدكنندهها موجب بهبود آبگريزی
و پتايتداری اتتتختامت فرآوردههای مركب همچون تخته
خردهچوب و تختته فیبر میگردنتد [ .]8علیرغم اين مزايا،
كاهش چسبندگی داخلی تختههای حاوی الیاف اكسیدشده
در شتتتراي عدم استتتتداده از چستتتب را میتوان به افزايش
بتازگشتتت فنری تختتهها و ارتباطشتتتان با كاهش مقاوم
مکانیکی نستتب داد .بازگشت فنری ،واكشتتیدگی اتتخام
غیرقابلبرگشتت استت كه متعاقب مرطوبشتتدن فرآورده و
آزاد شتتدن تنش اعمالشتتده همراه با گستتستتتن برخی از
اتصتا چستب رخ میدهد [ .]11نتیجه گسستن پیوند در
تختهها ،اف مقاوم اس ت كه در معرض شتتراي مختلو و

به دلیل كاهش دانسیته تخته روی میدهد [.]12
استتتاا كار استتتتداده از اكستتتیدكنندههايی همچون
استتیدنیتريک ،فعالستتازی ستتطوح الیاف چوب میباشتتند.
درنتیجه اكستتید شتتدن ،گروههای هیدروكستتیل واحدهای
قنتدی و گروههتای انتهتای احیاكننده پلیستتتاكاريدها در
معرض حمله اكسايشی قرار میگیرند [ .]6گروههای عاملی
ايجادشتتده روی ستتطوح ررا مختلو چوب ،در شتتراي
خاص مانند نزديک شتتتدن گروههای عاملی تا حد شتتتعاع
اتمی و انر ی و تحرک زم برای ايجتتاد پیونتتد میتواننتتد
باهم ديگر اتصتتتال كووا نستتتی ايجاد نمايند .ازآنجايیكه
نزديتک كردن الیتاف چوب بتتهانتدازه كتافی در ستتتاخت
تختههای با دانستتتیته معمول ،ممکن نیست ت  ،برای ايجاد
اتصتتتال بین الیاف چوب از مواد شتتتیمیايی پلزننده مانند
چسب استداده میشود كه ممکن اس زنجیرههای پلیمری
دو يا چندعاملی باشند [.]6
با توجه به نگرانیهای زيست محیطی ناشتتی از مصرف
چسبهای حاوی فرمآلدئید ،تحقیق حاار با هدف بررسی
خواص فیزيکی و چستتتبندگی داخلی تخته فیبر ستتتنگین
( ،HDFحاصل از الیاف اكسیدشده و بررسی امکان كاهش
مصرف چسب اوره فرمالدئید متعاقب اصالح اكسیدی انجام
شد.

مواد و روش
ساخت تخته فیبر سنگین
الیتاف موردنیتاز از كتارختانته كیمیا چوب گرگان و از
مخلوط الیتتاف چوب درختتتان بتتاغی و گونتتههتتای جنگلی
(توسکا ،ممرز ،بلوط ،اكالیپتوا ،صنوبر ،بید و ،...تهیه و در
هوای آزاد و متعتتاقبتتا در آون بتتا دمتتای  123 2درجتته
ستانتیگراد به مد  24ساع خشک شدند .قبل از عمل
چسب زنی ،اسیدنیتريک  42درصد ،تولیدی شرك مرک،
به میزان  3درصد (بر اساا وزن خشک الیاف ،،روی الیاف
خشتتک استتپری و همزمان بهخوبی همزده شتتتدند .برای
چستبزنی الیاف شتاهد و اصتالح اكسیدی شده ،از چسب
اورهفرمآلدهید ستتاخ كارخانه چستتب ثامن مشتتهد در دو
سطح  7و  1درصد (بر اساا وزن خشک الیاف ،و كاتالیزر
كلريد آمونیوم به میزان  1درصتتد (بر استتاا وزن خشتتک
چستتب ،استتتداده گرديد .كیک الیاف با استتتداده از پرا
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آزمايشتتگاهی تح دمای  175درجه ستتانتیگراد ،زمان 4
دقیقه و فشتتار پرا  45كیلوگرم بر ستتانتی مترمربع برای
تولید تختهفیبری به اتخام  12میلیمتر و دانسیته 2/1
گرم بر سانتیمتر مکعب فشرده شدند .بعتتتتتتد از پايتتتتتتان
مرحلتتتته پتتتترا ،بهمنظور يکنواخت ستازی رطوبت و
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متعادلسازی تنشهای داخلی ،تختههتتتتای ساختهشده به
مد  15روز در شتتتتتتراي آزمايشتتگاهی (رطوب نستتبی
 65 ± 2درصتد و دمای محی  22 ± 3درجه سانتیگراد،
نگهداری شتدند .مشتخصا چسب مصرفشده در ساخ
تخته در جدول  1نشان داده شده اس .

جدول  -1مشخصات چسب تولیدی شرکت ثامن مشهد
نام چسب

وزن مخصوص (،g/cm3

مواد جامد (،%

pH

ويسکوزيته (،s

زمان سخ شدن هاردنر (،s

اوره فرمآلدئید

1/26

62

7/8

65

48

آزمون طیفسنجی FTIR1

برای ارزيابی ستتتاختار شتتتیمیايی نمونههای شتتتاهد و
تیمارشده بهوسیله طیوسنجی زيرقرمز تبديل فوريه ،پودر
چوب با اندازه كوچکتر از مش  82تهیه شتتتد .اندازهگیری
واتعی گروههای عاملی كربوكستیل و هیدروكسیل الیاف
شتتاهد و اصتتالحشتتده با استتیدنیتريک بهوستتیله دستتتگاه
طیوستتنجی موجود در آزمايشتتگاه مركزی دانشتتگاه علوم
كشتتاورزی و منابع طبیعی ستتاری مدل ،Cary 630 2017
ستتاخ كمپانی  Agilentاستتترالیا انجام شتتد و نتايج در
طولموج  522-4222cm-1ثب شد.
آزمون فیزیکی
جه ت تعیین خواص فیزيکی شتتتتامتتل جتتذب آب،
واكشتتیدگیاتتتخام و بازگشتت فنری ،نمونهها به ابعاد
 525212mm3بر استاا استاندارد ]13[ EN 317تهیه
شتدند .جرم اولیه توست ترازوی ديجیتالی با دق 2/221
گرم و اتتتخام اولیه با دستتتتگاه میکرومتر با دق 2/21
میلیمتر اندازهگیری شتدند .سپس نمونهها در آب با دمای
 22 ± 1درجه ستتانتیگراد قرار داده شتتدند .جذب آب و
واكشیدگی اخام آنها پس از  2و  24ساع غوطهوری
با استداده از رواب  1و  2محاسبه شد.
(رابطه ،1

× 100

w2 −w1
w1

= WA

 =WAجذب آب ( =W1 ،،%وزن اولیه پیش از غوطهوری
( =W2 ،،gوزن ثانويه بعد از غوطهوری (،g
Fourier transform infrared

1

(رابطه ،2

× 100

tw −t1
t1

= T

 =Tواكشیدگی اخام ( =t1 ،،%اخام اولیه پیش از
غوطهوری ( =tw ،،mmاتتتخام ثانويه پس از غوطهوری
( .،mmهمچنین ،نمونتتههتتا بتتا ابعتتاد  525212mm3از
تختهها بريده شتدند و اخامتشان در سهنقطه برای تعیین
بازگش فنری تختهها طبق رابطه  3اندازهگیری شد.
(رابطه ،3

× 100

t2 −t1
t1

=𝑆

 =Sبازگشتتت فنری ( =t1 ،،%اتتتخام اولیه پیش از
متعتادلستتتازی ( =t2 ،،mmاتتتختتامت ثتتانويتته پس از
متعادلسازی (،mm
آزمون چسبندگی داخلی
انتدازهگیری و تجزيتهوتحلیل چستتتبندگی داخلی برای
شتناخ عملکرد چسب در به وجود آوردن اتصال بین الیاف
و مشتخ كردن كیدی و قدر اتصال بین چسب و الیاف
بتهويژه در يتههتای میتانی تختته ،اجتنتابناپذير استتت .
چستتبندگی داخلی ،در نمونههای به ابعاد 525212mm3
بر استتاا استتتاندارد  ]14[ ASTM D1037با استتتداده از
دستگاه آزمايش  SANTAM- STM- 20و شتاب بارگذاری
 12mm/minبه كمک رابطه زير محاسبه شد.
(رابطه ،4

𝒙𝒂𝒎𝑭
𝒃 𝒂.

= 

 =چستتتبنتتدگی داخلی ( =Fmax ،،N/mm2میزان
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بارگذاری در مرحله شتتکستت
 =bعرض نمونه (،mm

( =a ،،Nطول نمونه (،،mm

تجزیهوتحلیل دادهها
برای تجزيتهوتحلیل دادهها از نرمافزار ) SPSS (16.0و
آزمون آنالیز واريانس فاكتوريل در قالب طرح كامال تصادفی
استتتداده شتتد .همچنین گروهبندی میانگینها نیز با آزمون
چند دامنهای دانکن انجام شد.

نتایج و بحث
طیفسنجی FTIR

در شتتکل  1طیو مادونقرمز نمونههای اكستتیدشتتده و

اكستید نشتده آورده شده اس  .همانطور كه در شکل ديده
میشود در پیک مربوط به گروه هیدروكسیل (،3332 cm-1
و پیک مربوط به گروه كربوكستتتیل ( ،1733 cm-1تغییراتی
ديده میشتود ،بهطوریكه نمونههای اكستیدشتده نسب به
اكستتید نشتتده دارای پیک گروه كربوكستتیل بزرگتر و پیک
گروه هیتدروكستتتیتل كوچتکتر استتت  .افزايش گروههای
كربوكستتتیتل منجر به بهبود چستتتبندگی داخلی و كاهش
گروههتای هیتدروكستتتیل باعش كاهش جذبآب تختههای
میشود .با توجه به اينکه اتصا گروه كربوكسیل در ناحیه
 1722-1742 cm-1ارتعاش كشتتتشتتتی قوی ايجاد میكند،
پیک گروه كربوكستیل الیاف اكستیدشتتده با  N2O4در ناحیه
 1734 -1738 cm-1اس [.]7

شکل  -1طیفهای  FTIRنمونه شاهد و نمونه اکسیدشده با  3درصد اسید نیتریک

خواص فیزیکی
جذب آب
جذب آب تولیدا چوبی در فضتتتای آزاد بهعنوانمثال
كتاربردهتای ستتتاختمانی ،ثبا ابعاد و خواص مکانیکی را

تح تأثیر قرار میدهد .با توجه به نتايج گروهبندی دانکن
اثر چستتتب اورهفرمآلتدئید و استتتیدنیتريک بر جذب آب،
واكشتیدگی اتخام و بازگشت فنری تخته فیبر سنگین
در سطح اعتماد  15درصد معنیدار اس (جدول .،2

جدول  -2گروهبندی دانکن اثر اصالح اکسیدی و مقدار چسب بر جذب آب ،واکشیدگی ضخامت و بازگشت فنری تخته فیبر سنگین
نوع تیمار

جذب آب

شاهد  7درصد چسب

واكشیدگی اخام

بازگش فنری

A

A

A

شاهد  1درصد چسب

B

B

B

چسب  7درصد/اصالح اكسیدی

BC

C

B

چسب  1درصد/اصالح اكسیدی

C

C

C

مجله صنايع چوب و كاغذ ايران ،سال نهم ،شماره  ،1بهار 1317

مطابق نتايج بهدست آمده پس از  24ساع غوطهوری
در آب ،كمترين و بیشتتترين مقدار جذب آب به ترتیب در
نمونههای تیمارشتتده با استتیدنیتريک  1درصتتد چستتب
اورهفرمآلدئید با میانگین  78/5درصد و نمونههای شاهد با
 7درصتد چسب به مقدار  118/21درصد اندازهگیری شد.
نتايج جذب آب نشتتتان داد كه نمونههای اصتتتالحشتتتده با
استتیدنیتريک و چستتب اورهفرمآلدئید  1درصتتد نستتب به
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نمونههای شتاهد حاوی  7و  1درصد چسب ،به ترتیب 52
و  21درصد و نسب به نمونه  7درصد چسب اصالحشده با
اسیدنیتريک  13درصد بهبود يافته اس (شکل  .،2اصالح
پلیمرهای ديواره ستتتلولی ،فیبرها را آبگريز نمود كه اين
امر منتهی بته كتاهش تمتايتل تخته به هم كشتتتیدگی و
واكشیدگی گرديد [.]8

شکل -2جذب آب نمونههای شاهد و تیمار اسیدی شده در سطوح چسب  7و  9درصد

واکشیدگی ضخامت
نتايج واكشیدگی اخام نشاندار كه نمونههای تیمار
شتده با اسید نیتريک و  1درصد چسب اوره فرم آلدئید در
زمانهای مختلو غوطهوری نستتب به نمونه شتتاهد  7و 1
درصتد چسب به ترتیب  77و  66درصد و همچنین نسب
به نمونه اصتالح اكستیدی  7درصتد چستب 26/3 ،درصد
بهبود يافته است  .اصتتالح اكستیدی الیاف ممکن است به
دلیل افزايش دسترسی به گروههای عاملی و ناصافی سطح
الیتاف ،بته ندور خوب رزين اوره فرمالدئید و عملکرد بهتر
چستبندگی بیانجامد .همچنین حمله اكسايشی به لیگنین،
همیسلولز يا سلولز ممکن اس باعش بريدگی زنجیره شود
كته بتتا اين فراينتتد میتوانتتد موجتب افزايش جتتذب آب و
واكشتیدگی اخام فرآورده گردد [ .]8در تحقیق حاار،
متعاقب خودچستبندگی ناشتتی از اصتتالح اكسیدی ،جذب
آب كاهش و ثبا اخام تخته افزايش ياف .

بازگشت فنری
پديده بازگش فنری معمو در فرآوردههای مركب چوبی
پس از ستتاخ تختهها رخ میدهد .همانطور كه در شتتکل 4
نشتان داده شتده اس  ،كمترين میزان بازگش فنری مربوط
به نمونههای با  1درصتد چستب اصتالح اكسیدی اندازهگیری
شتد كه در مقايسته با نمونههای شتاهد  7درصتد چسب76 ،
درصتتتد كتاهش ياف  .مطابق نتايج ،رطوب اثر معنیداری بر
تختهها و ايجاد بازگشت فنری ندارد .اگرچه اصتتالح اكسیدی
بر بازگشت فنری و چسبندگی داخلی تأثیرگذار بوده اس  .با
اصتتالح اكستتیدی ،علیرغم كاهش مصتترف چستتب ،بازگش ت
فنری كاهش ياف كه به افزايش چستتتبندگی داخلی انجامید.
بین جذب آب و واكشتتتیدگی اتتتخام دو ستتتطح اصتتتالح
اكستتتیتدی حتاوی  7و  1درصتتتد چستتتب ،اختالف آمتتاری
معنیداری مشتتاهده نشتتد ،ولیکن بازگش ت فنری بیشتتتر در
سطح اصالحشده حاوی  7درصد چسب به كاهش چسبندگی
داخلی در اين نمونهها انجامید.
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شکل  -3واکشیدگیضخامت نمونههای شاهد و تیمار اسیدی شده در سطوح چسب  7و  9درصد

شکل  -4بازگشت فنری نمونههای شاهد و تیمار اسیدی شده در سطوح چسب  7و  9درصد

بازگشت فنری در تختههای اصتالحشده حاوی چسب
كمتر ،ناشی از آزاد شدن تنشها و گسستن بیشتر اتصا
اس كه به كاهش معنیدار چسبندگی داخلی منتهی شده
است ت و ارتباطی با جذب رطوب فرآورده ندارد .احتما با
افزايش زمتتان پرا میتوان بتتازگشتت ت فنری را در اين
تختهها كه الیاف آبگريزتری دارند و انتقال حرار در آنها
كندتر انجام میگیرد را كاهش داد .نتايج اصتتالح شیمیايی
الیتاف نیز نشتتتان داد كته اصتتتالح بته كتاهش رطوب و
واكشیدگی اخام تخته فیبر انجامید و اف مقاوم های
مکانیکی به افزايش بازگش فنری فرآورده نسب دادهشده
[.]12

چسبندگی داخلی
آزمون مقتاوم در مقابل كشتتتش عمود بر ستتتطح يا
چستبندگی داخلی بهعنوان شتاخصتی از اتصال بین الیاف
است  .بهمنظور شناخ عملکرد چسب در به وجود آوردن
اتصتتتال بین الیتتاف بتته ويژه در يتتههتتای میتتانی تختتته،
اندازهگیری چستتبندگی داخلی اجتنابناپذير استت  .نتايج
تجزيه واريانس نشتتتان داد كه اثر چستتتب اورهفرمآلدئید و
استید نیتريک بر چسبندگی داخلی تخته فیبر سنگین ،در
سطح اعتماد  15درصد معنیدار اس .
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شکل  -5چسبندگی داخلی نمونههای شاهد و تیمار اسیدی شده در سطوح چسب  7و  9درصد

نتتتايج نشتتتتان داد كتته بتتا افزايش مقتتدار چستتتتب
اورهفرمآلتدئیتد و اصتتتالح بتا استتتیتد نیتريتک مقتاوم
چستبندگیداخلی تخته فیبر بهبود يافته اس  ،بهطوریكه
در نمونتههای شتتتاهد با افزايش مقدار چستتتب از  7به 1
درصتتتد ،چستتتبنتدگی داخلی  24درصتتتد بهبود يتاف .
چستتبندگیداخلی نمونههای اصتتالح اكستتیدی/چستتتب
اورهفرمآلدئید  1درصد بیشترين مقاوم را نشان دادند كه
نستب به نمونههای اصتالح اكسیدی  7درصد چسب16 ،
درصتد بهبود يافته بود (شتتکل  .،5درنتیجه اكستتیدشتتدن،
گروههای هیدروكستتیل واحدهای قندی و گروههای انتهای
احیاكننده پلیستاكاريدها در معرض حمله اكستتايشی قرار
میگیرنتد .اين گروههتتا بته گروههتای آلتتدئیتدی ،كتونی و
كربوكستتیلی تبديل میشتتوند .گروههای عاملی ايجادشتتده
روی سطوح ررا مختلو چوب در شراي خاصی میتوانند
باهم ديگر اتصتتتال كووا نستتتی ايجاد نمايند ،ازجمله اين
شتتراي میتوان به فاصتتله مناستتب بین دو گروه عاملی و
انر ی زم برای ايجتاد پیونتد بین آنها اشتتتاره كرد []6؛
بنابراين در نمونههايی كه ستطح آنها اصالح شده به دلیل
افزايش گروههتای عتاملی فعال ،امکان تشتتتکیل پیوند در
شتراي مناسب افزايش میيابد .به همین دلیل چسبندگی

داخلی نمونههای اكستتیدشتتده بیشتتتر از نمونههای شتتاهد
اس .

نتیجهگیری
بر اساا نتايج طیوسنجی ،افزايش گروه كربوكسیل و
كاهش گروه هیدروكستتیل مؤيد اعمال اصتتالح اكستتیدی
الیاف اس ت  .جذب آب ،واكشتتیدگی اتتخام و بازگش ت
فنری تختههای حاوی الیاف اكسیدشده كمتر از نمونههای
شتتتاهتد بود ،ولیکن چستتتبنتدگی داخلی اين تختتههای
اصتتتالحشتتتده افزايش ياف كه عل را میتوان به افزايش
پیوند بین الیاف و ايجاد پیوندهای قویتری متعاقب اصالح
اكستیدی سطوح الیاف نسب داد .با مصرف يکسان چسب
اوره فرمالدئید ،تختههای حاوی الیاف اكس تیدشتتده خواص
بهمراتب بهتری از الیاف اكستتید نشتتده را ارائه نمودند .بر
استتتاا نتتايج ،در تختههای حائز اهمی به لحاظ خواص
فیزيکی ،مصتتترف چستتتب  7درصتتتد و در تختههايی كه
چسبندگی داخلی فرآورده مدنظر اس  ،مقدار  1درصد در
زمان اعمال اصالح اكسیدی  3درصد پیشنهاد میگردد.
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Investigation on the physical properties and internal bonding of
HDF made of oxidized fiber

Abstract
Current research was conducted to investigate the physical
properties and internal bonding of high-density fiberboard
(HDF) made from oxidized fibers and different amount of
glue. For surface modification, fibers were treated with 40%
nitric acid. After gluing fibers with urea-formaldehyde (7%
and 9% based on the dry weight of fibers), the boards with
a the density of 0.9 g/cm3 were made by hot pressing at
175°C in 4 minutes. The results of spectroscopy confirmed
the reduction of hydroxyl functional groups and the increase
of the carboxylic group due to oxidation. The results of
short term immersion test in water showed that in boards
containing oxide-modified fibers and 9% ureaformaldehyde glue, the minimum water absorption and
thickness swelling were obtained with the means of 78.5
and 28.65%, respectively. Spring back of modified boards
containing less glue was affected by the stresses release and
debonding of the wood elements that resulted in internal
bonding loss.
Key words: nitric acid, oxidized fiber, internal bonding,
thickness swelling, water absorption.

S. Shabanpour1*
N. Nazarnezhad2
M. Ghorbani3
1

M.Sc. graduate, Department of
wood and paper, natural resources
faculty, Sari agricultural sciences and
natural resources university, Sari, Iran
2

Associate Prof., Department of
wood and paper sciences and
technology, Sari university of
agricultural sciences and natural
resources, Sari, Iran
3

Associate Prof., Department of
wood and paper sciences and
technology, Sari university of
agricultural sciences and natural
resources, Sari, Iran
Corresponding author:
shabanpour_22@yahoo.com
Received: 2017/08/06
Accepted: 2017/11/13

