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با استفاده از با استفاده از   ییخرده چوب صنعتخرده چوب صنعت  --شده از بامبوشده از بامبوتخته خرده ساختهتخته خرده ساخته  ییککییو مکانو مکان  ییککییززییبهبود خواص فبهبود خواص ف

  لنلنییپروپپروپییپودر پلپودر پل

 

  

 چکیده

یرچوبی یغرچوبیغزی با توجه به کمبود چوب در کشور استفاده از سایر منابع لیگنوسلول
لزی وگنوسلی دارد. منابع لیدبخشینوهای تند رشد بامبو دورنمای مانند گونه

اغلب  وشته یغیرچوبی ترکیبات شیمیایی و ساختار آناتومیکی متفاوتی دارچوبیغ
-می هایی تختهنهای چوبی باعث کاهش کیفیت در ساخت چندسازه هاآناستفاده از 

در  هتفادمورداسشود. در این تحقیق سعی شده است مقداری از خرده چوب صنعتی 
( جایگزین شود. درصد 30و  20، 10امبو )ریزهای بساخت اوراق فشرده چوبی با خرده

یز در پیلن نپرو از طرفی جهت کاهش اثرات منفی حاصل از افزودن بامبو از پودر پلی
فرم  با چسب اوره پس از اختالط شدهگفتهدرصد استفاده شد. مواد  10و  5دو سطح 

 وی فیزیکی های شدند. برای انجام آزمونسازفشردهآلدهید در زیر پرس گرم 
 داد استفادهشان استفاده شد. نتایج ن ENمجموعه مکانیکی از استانداردهای اروپایی 

ت خمشی و مدول درصد بامبو منجر به بیشترین مقاوم 20و پروپیلن پلی درصد 10از 
ای فوق کاهش ه( مقاومتدرصد 30اما با افزایش درصد بامبو )؛ شوداالستیسیته می

عت سا 24و  2ها بعد از خامت تختهیافت. میزان جذب آب و واکشیدگی ض
 لنیپروپیپلروند افزایشی و با افزایش میزان وری در آب با افزایش میزان بامبو غوطه

 ستفادهقابلیت ا های این تحقیقدرصد روند کاهشی داشت. بر اساس یافته 10به  5از 
ای رصد برد 10تا سطح  لنیپروپیپلدرصد و  20ریزهای بامبو تا سطح از خرده

 د.یط خشک وجود داراستفاده در شرا منظوربهی نجاری هاخرده چوب ساخت تخته

 .لنیپروپیتند رشد، بامبو، پل ،یرچوبیغ یگنوسلولزیمنابع ل: يکلید واژگان

 1یکاشان يمحمدحسن مسگرها

 *2يریوز دیوح

 3یفرج دیفرش

 4راد یجمال ایلع

 

 ،یبچندسازه چو هایارشد فرآورده یکارشناس یدانشجو 1
           رانیدانشگاه گنبدکاووس، ا

اه چوب و کاغذ، دانشگ عیگروه علوم و صنا اریاستاد 2
           رانیگنبدکاووس، ا

اه چوب و کاغذ، دانشگ عیگروه علوم و صنا اریاستاد 3
           رانیگنبدکاووس، ا

اه چوب و کاغذ، دانشگ عیگروه علوم و صنا اریاستاد 4
           رانیگنبدکاووس، ا

 مسئول مکاتبات:
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 30/05/1396تاریخ دریافت: 
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 مقدمه
های چوبی تأمین ماده اولیه الزم در ساخت چندسازه

 با [.1است ] و كاغذيکی از مسائل مهم در صنعت چوب 

توجه به محدوديت برداشت از منابع جنگلی، مواد 

از پسماندهای كشاورزی و  آمدهدستبهی لیگنوسلولز

يکی از مواد  عنوانبهتواند یغیرچوبی میرچوبیغگیاهان 

های سلولزی جايگزين منابع جنگلی در ساخت فرآورده

اما اين مواد ؛ [2تخته خرده چوب استفاده شود ] ژهيوبه

مشکالتی از قبیل ناپايداری و تغییر ابعاد ناشی از جذب 
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مت و تخريب توسط عوامل مخرب رطوبت، كاهش مقاو

 [.3دارند ]و ... را  زنده

توانند مواد لیگنوسلولزی غیرچوبی در صورتی می

د يک جايگزين مناسب برای چوب محسوب شون عنوانبه

ساختارهای فیزيکی و شیمیايی به چوب نزديک  ازنظركه 

لز، سلومیزان تركیبات شیمیايی مانند سلولز، همی. باشند

ت مستقیم بر خواص كامپوزي صورتبهستر لیگنین، خاك

نابع مهم ميکی از  عنوانبه بامبو [.4است ] مؤثر دشدهیتول

 لیگنوسلولزی در كشورهای چین، ژاپن، آمريکا و تايلند

ر دويژه بوده است. شرايط آب و هوايی ايران به موردتوجه

 اب [.5] استی شمالی كشور مناسب زراعت بامبو هااستان

 به دستهای بامبو، سالیانه ب نهالستانمديريت مناس

است  ريپذامکانتن در هر هکتار  10-20آوردن محصول 

[5.] 

Verma و Chariar (2012 )تحقیقی كه بر روی  در

 عاتگونه بامبو انجام دادند به اين نتیجه رسیدند كه ضاي

تواند يک ماده مناسب برای جايگزين چوب در بامبو می

ا زير؛ استفاده از پرس گرم باشد ساخت تخته خرده چوب با

الیاف بامبو به دلیل كشش طولی زياد و مقاومت فشاری 

 دشدهیتولخوب منجر به كیفیت خوب تخته خرده چوب 

 [.6شود ]می

-ی گذشته به سبب ويژگیموادی كه طی دهه ازجمله

 اندقرارگرفته موردتوجهو متنوع  فردمنحصربههای 

تمامی صنايع كاربرد  پلیمرهای گرمانرم هستند كه در

اين فرآورده محدوده وسیعی  در ساخت. اندداكردهیپزيادی 

مواد  و ديكلرااز پلیمرها مانند پل پروپیلن، پلی وينیل 

لیگنوسلولزی مانند  مواد چوب، افیو ال آرد رینظسلولزی 

-و...مورداستفاده قرار می و كلش كاه ،بامبو ،كنف كتان،

 نيشتریب مریپلسازمان  در آمار منتشرشده طبق گیرد.

بوده  لنیپروپیپلو  لنیاتیپلپلیمرهای مصرفی از نوع 

درصد از  95درمجموع  2010در سال  كهیطوربه است.

[. تاكنون تحقیقات 7اند ]پلیمرهای مصرفی را شامل شده

پلیمرهای گرمانرم  زيادی برای بررسی امکان استفاده از

های مركب ردهجايگزين چسب مصرفی در فرآو عنوانبه

چوبی انجام شده است. با ذوب شدن پلیمرهای گرمانرم در 

طی پرس گرم، اين پلیمرها مانند يک ماده چسبنده باعث 

تواند تأثیر به سزايی در اتصال بهتر بین ذرات شده و می

، 8ها داشته باشند ]ها و پايداری ابعاد تختهبهبود مقاومت

9.] 

Ayrilmis  ( با2012و همکاران )  بررسی بهبود

چسبندگی داخلی و ثبات ابعادی تخته خرده چوب با 

استفاده از پودر پلیمر در اليه مغزی نشان دادند كه 

 طوربهخرده چوب  واكشیدگی ضخامت و جذب آب تخته

 در اليه مغزی كاهش لنیاتیپلی با افزايش داریمعن

های مغزی تخته با اليه لنیاتیپليابد. تركیب پودر می

ه چوب، چسبندگی داخلی را تا حد زيادی بهبود داد. خرد

افزايش پودر پلیمر تا حدی تأثیر مثبت بر روی خواص 

خمشی تخته خرده چوب، مدول خمشی و مدول 

باعث  لنیاتیپلاالستیسیته داشت؛ اما افزايش بیشتر پودر 

ها شد. البته مقدار رزين اوره فرم آلدهید كاهش مقاومت

غزی تخته خرده چوب با افزايش پودر تواند در اليه ممی

 [.10كاهش يابد ] لنیاتیپل

Yahyavidizaj و Khazaeian (2014در )  تحقیقی

ده كاه بهبود خواص فیزيکی و مکانیکی تخته خر منظوربه

ا كه ب استفاده كردند. نتايج نشان داد لنیپروپیپلاز پودر 

و چسب اوره فرم آلدهید،  لنیپروپیپلافزايش درصد 

قاومت خمشی، مدول االستیسیته و چسبندگی داخلی م

افزايش يافت. همچنین جذب آب و واكشیدگی  هاتخته

-یمطابق نتايج اين تحقیق م .ها بهبود يافتضخامت تخته

با  لنیپروپیپلبا استفاده از پودر  توان بیان نمود كه

توان را می ازیموردنتر، مقدار چسب درصدهای پايین

كاهش استفاده از چسب اوره فرم  جهیدرنتكاهش داد، 

-ها میی فرم آلدهید از تختهآزادسازآلدهید باعث كاهش 

 [.7شود ]

 توان با توجه بهيکی از راهکارهايی كه امروزه می

د كمبود مواد لیگنوسلولزی چوبی انتخاب كرد، تغییر موا

اولیه لیگنوسلولزی چوبی مورد مصرف به مواد اولیه 

-ترديد میكه بی استمانند بامبو  یرچوبیغلیگنوسلولزی 

تواند فشار موجود بر منابع جنگلی را كاهش داده و 

خته يک ماده جايگزين مناسب چوب در صنعت ت عنوانبه

تحقیق با هدف  نيا قرار گیرد. مورداستفادهخرده چوب 

كاهش مواد اولیه چوبی با اضافه كردن بامبو و بهبود 

 لنیپروپیپل خواص فیزيکی و مکانیکی با افزودن

 ی قرار گرفت.موردبررس
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از شركت صنعت چوب شمال  ازیموردن خرده چوب

درصد  4برای رسیدن به رطوبت  هاخرده چوب تهیه شد.

 Phyllostachysبامبو ) قرار گرفت. ºc80 در آون با دمای

pubescensخردكن منطقه گرگان تهیه و با استفاده از  ( از

شد و سپس توسط های مناسب تبديل ی به خردهچکش

عبور داده  20يک دستگاه آسیاب به آرد تبديل و از مش 

شد كه استفاده  30شد و از ذرات باقیمانده بر روی مش 

درصد در دمای  4بعد از غربال كردن، اين ذرات تا رطوبت 

درجه سانتی گراد داخل آون خشک شدند. در اين  80

-و پلیدرصد(  30و  20، 10بامبو در سه سطح )تحقیق از 

درصد( و برای بقیه آن از  10و  5پروپیلن در دو سطح )

مايع اوره فرم آلدهید  از چسباستفاده شد. خرده چوب 

 به آن هایويژگی. ساخت شركت سامد مشهد استفاده شد

 است. 1جدول  شرح

تولیدات شركت  از Z30Sپروپیلن بانام تجاری از پلی

 2جدول پتروشیمی اراک با مشخصات ذكرشده در 

 شد.عنوان ماده پلیمری استفاده به

مشخصات چسب اوره فرم آلدهید مصرفی -1جدول 

شرکت  نوع رزین

 سازنده

 ای شدنزمان ژله pH مواد جامد )%(

 )ثانیه(

ویسکوزیته در 

 دمای
c°20  سانتی(

 پوآز(

وزن مخصوص )گرم بر 

 متر مکعب(سانتی

 274/1 320 54 5/7 5/63 سامد مشهد اوره فرم آلدهید مايع

 
 پروپیلنمشخصات پلی -2جدول 

)هاردنر(  كنندهسخت عنوانبهاز نمک كلريد آمونیوم 

وره فرم آلدهید ساخت شركت مرک آلمان استفاده چسب ا

، 2Kg/cm30شد. ساير عوامل ساخت شامل: فشار پرس 

دقیقه،  5گراد، زمان پرس درجه سانتی 170دمای پرس 

 2درصد و كلريد آمونیوم  10مقدار چسب اوره فرم آلدهید 

-میلی 16هايی با ضخامت درصد بود. در اين شرايط تخته

ساخته شد. برای  3g/cm 7/0تخته متر و دانسیته اسمی

و بامبو با درصد اختالط  خرده چوب ها،ساخت تخته

زن آزمايشگاهی شده و عملیات مشخص وارد مخزن چسب

 لنیپروپیپل سپس زنی با كمک پیستوله انجام شد.چسب

درصد اضافه شد. در پايان مرحله  10و  5های با نسبت

-تخته د.وارد پرس ش خرده چوبزنی كیک تخته چسب

 23)دمای روز در اتاق كلیما  15به مدت  شدهساختههای 

 نگهداریدرصد(  65گراد و رطوبت نسبی درجه سانتی

                                                           
1 Glass transition temperature 

2 Melt flow index 

 

شده تا به رطوبت تعادل با محیط برسند. سپس برش 

 های آزمونی انجام گرفت.ها جهت تهیه نمونهتخته

 گیری خواص فیزیکی و مکانیکیاندازه

گی ضخامت از ی تعیین جذب آب و واكشیدبرا

مقاومت خمشی و مدول برای ،EN 317استاندارد

چسبندگی داخلی از  و EN 310االستیسیته از استاندارد 

حاصل از  جينتا (.3شد )جدول  استفاده EN 319 استاندارد

هايی با اهداف )تخته 1های تیپ اين تحقیق با تخته

استفاده در شرايط خشک با مقاومت  منظوربهنجاری 

 24/0مگاپاسکال و چسبندگی داخلی  5/11خمشی 

مورد مقايسه قرار  EN 312( طبق استاندارد مگاپاسکال

گرفت.

 2شاخص جريان مذاب پلیمر ساختار     1ایدمای انتقال شیشه نقطه ذوب دانسیته      گريد تجاری

Z30S 3gr/cm9/0  c°171- 165 c°8- هومو پلیمر نیمه بلورين min10gr/16 
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 های آزمونیخصوصیات نمونه -3جدول 

 تعداد نمونه (mm×mmابعاد ) نوع آزمون

 9 370×50 مقاومت خمشی

 9 370×50 مدول االستیسیته

 9 50×50 چسبندگی داخلی

 9 50×50 جذب آب

 9 50×50 امتواكشیدگی ضخ

 

 آماری لیوتحلهیتجز

ر قالب د ليآزمون فاكتورنتايج از  لیوتحلهيتجز یبرا

با ها، داده نیانگیم شد.استفاده  تصادفی كامالا طرح 

مورد درصد  5 طمیناندر سطح ااستفاده از آزمون دانکن 

افزار نرمها از داده لیوتحلهيتجزجهت  .مقايسه قرار گرفت

SPSS استفاده شد. 

 

 نتایج و بحث

مقاومت خمشی و بر  لنیپروپیپلاثر متقابل بامبو و 

 مدول االستیسیته

نتايج تجزيه واريانس نشان داد كه اثرات مستقل و 

نان داری را در سطح اطمیمتقابل عوامل متغیر تأثیر معنی

مقاومت خمشی و مدول االستیسیته داشته  درصد بر 5

 (.4است )جدول 

و مدول االستیسیته  مت خمشیبیشترين مقدار مقاو

 20و  لنیپروپیپلدرصد  10های دارای مربوط به نمونه

و  لنیپروپیپلزيرا با افزودن  ؛(1درصد بامبو بود )شکل 

يک ماده  عنوانبهذوب شدن آن در طی مراحل پرس گرم 

 جهیدرنت وچسبنده باعث اتصال بهتر بین ذرات شده است 

 البته [.7] شدزياد  مقاومت خمشی و مدول االستیسیته

 30های دارای بین مقاومت خمشی نمونه شاهد و نمونه

 د.داری مشاهده نشآماری اختالف معنی ازنظردرصد بامبو 

 ی مصارف با اهداف نجاریبرا EN 312اساس استاندارد  بر

مشی استفاده در شرايط خشک حداقل مقاومت خ منظوربه

خمشی تختهاست؛ بنابراين مقاومت  مگا پاسکال 5/11

تاندارد درصد بامبو باالتر از حد اس 20تا  شدهساختههای 

 هستند.

 
 

 مقاومت خمشی و مدول االستیسیته بر ریمتغمستقل و متقابل عوامل  اثر انسیوارآنالیز  -4جدول 

 F Sig میانگین مربعات  درجه آزادی  منبع تغییرات ویژگی

 

 مقاومت خمشی

 011/0* 523/235 557/0 2 بامبو

 001/0* 507/30 072/0 1 لنیپروپیپل

 024/0* 120/2 005/0 2 لنیپروپیپلبامبو * 

   002/0 14 خطا

    19 كل

 

 

 مدول االستیسیته

 003/0* 755/619 07/81074 2 بامبو

 024/0* 04/1226 601/160385 1 لنیپروپیپل

 019/0* 361/5 354/701 2 لنیپروپیپلبامبو * 

   816/130 14 خطا

    19 كل

درصد 5داری در سطح اطمینان * معنی                
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 اثر تیمارهای مختلف بر مقاومت خمشی -1شکل 

 

 
 اثر تیمارهای مختلف بر مدول االستیسیته -2شکل 

  چسبندگی داخلی

نتايج تجزيه واريانس نشان داد كه اثرات مستقل و 

داری را در سطح اطمینان متقابل عوامل متغیر تأثیر معنی

با  (.5چسبندگی داخلی داشته است )جدول  درصد بر 5

 10) لنیپروپدرصد و پلی 20افزايش درصد بامبو تا 

ی افزايش توجهقابلدرصد( چسبندگی داخلی به میزان 

ترين مقدار چسبندگی بیش كهیطوربه(. 3يابد )شکل می

رصد بامبو د 10و  لنیپروپیپلدرصد  10داخلی مربوط به 

-درصد پلی 5درصد بامبو و  30و كمترين آن مربوط به 

ها با افزايش . كاهش چسبندگی داخلی تختهپروپیلن بود

تواند به اين دلیل باشد كه میدرصد(  30بامبو )

كافی نیست تا  قدرآنچسبندگی الیاف با ماده زمینه 

 شوديی انتقال دادن تنش از ماده زمینه به الیاف انجام كارا

طرفی سطح ويژه الیاف بامبو بیشتر از الیاف چوب  از [.8]
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كه با افزايش سطح ويژه در واحد سطح ذرات، مقدار  است

باعث كاهش  جهیدرنتاست  قرارگرفتهچسب كمتری 

ی طوركلبهاما ؛ [10است ]ها شده چسبندگی داخلی تخته

ی باالتر داخل یچسبندگ ازنظر شدهساختههای تمامی تخته

 .بودند EN 312تاندارد از حد اس
 

 چسبندگی داخلی بر ریمتغمستقل و متقابل عوامل  اثر انسیوارآنالیز  -5جدول 

 F Sig میانگین مربعات درجه آزادی منبع تغییرات

 032/0* 938/57 015/0 2 بامبو

 014/0* 187/180 048/0 1 لنیپروپیپل

 041/0* 063/0 667/1 2 لنیپروپیپلبامبو * 

   00026/0 14 خطا

    19 كل

 درصد 5داری در سطح اطمینان * معنی              

 
 اثر تیمارهای مختلف بر چسبندگی داخلی -3شکل 

 24و  2جذب آب و واکشیدگی ضخامت بعد از 

 ی در آبورغوطهساعت 

نتايج تجزيه واريانس نشان داد كه اثرات مستقل و 

نان ا در سطح اطمیداری رمتقابل عوامل متغیر تأثیر معنی

 24و  2آب و واكشیدگی ضخامت بعد از  درصد برجذب 5

 (.6جدول ی در آب داشته است )ورغوطهساعت 

و واكشیدگی ، جذب آب الیاف بامبوبا افزايش میزان 

و جذب آب  ترينشیب .يافت ها افزايشضخامت تخته

درصد بامبو و  30های دارای واكشیدگی ضخامت در تخته

با  رايز .(5و  4های ديده شد )شکلپروپیلن درصد پلی 5

ها كاسته شده و افزودن بامبو از چسبندگی داخلی تخته

میزان تخلخل در تخته افزايش يافته است. اين  جهیدرنت

[. با 10شود ]ها میعمل باعث افزايش جذب آب تخته

درصد، میزان جذب  10به  5از  لنیپروپیپلافزايش میزان 

زيرا سطح ؛ ها كاهش يافتامت تختهآب و واكشیدگی ضخ

-پلی نیهمچن های قطبی است.پروپیلن عاری از گروهپلی

 جهیدرنتكند، پروپیلن منافذ ريز موجود در چوب را پر می

[. 7يابد ]جذب آب و واكشیدگی ضخامت كاهش می

 لنیپروپیپلدرصد  10درصد بامبو و  10های دارای تخته

گی ضخامت را داشتند كمترين میزان جذب آب و واگشید
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 داشت.كه با نتايج حاصله از بخش چسبندگی داخلی مطابقت 
 ی در آبورغوطهساعت  24و  2ت بعد از آب و واکشیدگی ضخام برجذب ریمتغمستقل و متقابل عوامل  اثر انسیوارآنالیز  -6جدول 

 ويژگی منبع تغییرات درجه آزادی میانگین مربعات F یداریمعن

  بامبو 2 338/48 893/83 031/0*

 

 ساعت 2جذب آب بعد از 
 لنیپروپیپل 1 864/101 789/176 016/0*
 لنیپروپیپلبامبو *  2 985/0 709/1 027/0*

 خطا 14 576/0  

 كل 19   
  بامبو 2 748/10 529/44 000/0*

 

 ساعت 24جذب آب بعد از 
 لنیپروپیپل 1 493/16 327/68 004/0*
 لنیپروپیپلبامبو *  2 710/0 941/2 022/0*

 خطا 14 241/0  

 كل 19   
  بامبو 2 018/12 644/197 000/0*

 

 

 ساعت 2واكشیدگی ضخامت بعد از 

 لنیپروپیپل 1 045/11 647/181 002/0*
 لنیپروپیپلبامبو *  2 726/0 942/11 001/0*

 خطا 14 061/0  

 كل 19   
  بوبام 2 279/13 289/53 000/0*

 

 ساعت 24واكشیدگی ضخامت بعد از 
 لنیپروپیپل 1 168/35 129/141 001/0*
 لنیپروپیپلبامبو *  2 214/0 857/0 037/0*

 خطا 14 249/0  

 كل 19   

 درصد   5اطمینان  سطح درداری * معنی
 

 

 
 ی در آبورهغوطساعت  24و  2آب بعد از  برجذباثر تیمارهای مختلف  -4شکل 
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 ی در آبورغوطهساعت  24و  2اثر تیمارهای مختلف بر واکشیدگی ضخامت بعد از  -5شکل 

 گیرینتیجه
های پروپیلن پايداری ابعاد تختهبا افزايش پودر پلی

كاهش يافته  هاآنجذب آب  جهیدرنتتولیدی افزايش و 

زيرا حضور پلیمر در بین ذرات مانع از دريافت و ؛ است

میزان جذب آب و واكشیدگی شود. یجذب آب در تخته م

وری در آب با ساعت غوطه 24و  2ها بعد از ضخامت تخته

روند افزايشی داشت. افزايش میزان افزايش مقدار بامبو 

درصد میزان جذب آب و واكشیدگی  10به  5از  لنیپروپیپل

ضخامت را كاهش داد. كمترين میزان جذب آب و واكشیدگی 

 پروپیلندرصد پلی 10صد بامبو و در 10 ضخامت مربوط به

درصد  5درصد بامبو و  30ترين مقدار آن مربوط به و بیش

درواقع پلیمرها به علت غیر قطبی بودن، پروپیلن بود. پلی

داد اين تحقیق نشان  جينتا گريز هستند.موادی آب

درصد  20پروپیلن و پلی درصد 10با  شدهساختهی هاتخته

خمشی و مدول االستیسیته را  ترين مقاومتبامبو بیش

درصد( مقاومت  30بامبو )اما با افزايش درصد ؛ دارند

تواند يابد كه میخمشی و مدول االستیسیته كاهش می

مربوط به توزيع نامناسب ذرات بامبو در درون ماده 

پلیمری باشد كه شانس قرار گرفتن ذرات بامبو در كنار 

 هاآنسبندگی بین چ جهیدرنتدهد و يکديگر را افزايش می

كاهش يافته و باعث افت مقدار مقاومت خمشی و مدول 

 10پروپیلن و درصد پلی 10شود. تیمار االستیسیته می

ترين چسبندگی داخلی را داشت، اما با درصد بامبو بیش

درصد( چسبندگی داخلی كاهش  30افزايش درصد بامبو )

به . بر اساس نتايج اين تحقیق و با توجه يافته است

با بامبو تا سطح  شدهساختههای ، تخته EN 312استاندارد

درصد برای مصارف  10تا سطح  لنیپروپیپلدرصد و  20

عمومی )نجاری( و استفاده در شرايط خشک مناسب 

 هستند.
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IImmpprroovviinngg  tthhee  mmeecchhaanniiccaall  aanndd  pphhyyssiiccaall  pprrooppeerrttiieess  ooff  ppaarrttiicclleebbooaarrdd  pprroodduucceedd  

ffrroomm  bbaammbboooo--  iinndduussttrriiaall  wwoooodd  uussiinngg  ppoollyypprrooppyylleennee  ppoowwddeerr  

  

  
Abstract 

    Decreasing of wooden raw material for industries has led to 

the development of non-wooden lignocellulosic resources 

such as fast-growing bamboo. In comparison with wooden 

species these non-wooden species are different, anatomically 

and chemically and their application mainly causes low 

quality composites. In this research different amount of 

industrial wood particles are replaced with bamboo particles 

(10, 20 and 30 percent). In order to improve the negative 

effects of presence of bamboo particles in the composites the 

polypropylene powder were used in two levels (5 and 10 

percent). Different combinations of the aforementioned raw 

materials were manufactured in a hot press after being 

sprayed with UF resin. The physical and mechanical 

properties were evaluated according to European standards set 

of EN. Results showed that the maximum of MOR and MOE 

were found in the combination of 10 percent polypropylene 

and 20 percent bamboo. In addition,the increasein the amount 

of bamboo (30 percent) resulted in decrease in MOR and 

MOE. Increasing of bamboo has a negative effect on water 

absorption and thickness swelling after 2 and 24 hours but 

increasing of polypropylene from 5 to 10 percent had a 

positive effect on these factors. According to the results the 

composites manufactured of 20 percent of bamboo and 10 

percent of polypropylene can meet the requirement of 

particleboards for carpentry to be used in dry conditions.                              

Keywords: non-wood lignocellulosic resources, fast-growing, 

bamboo, polypropylene. 
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