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تأثیر تیمار قلیايي کاه گندم بر خصوصیات تخته خرده چوب ساختهشده از اختالط کاه گندم و خرده
چوب صنعتي
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بهمنظور بررسی استفاده از کاه گندم در ساخت تخته خرده چوب ،ذرات کاه گندم با
هیدروکسید سدیم  5درصد به مدت  120دقیقه تیمار شد و با استفاده از رزین اوره
فرمآلدهید به میزان  12درصد وزن خشک مادهی اولیه و کلرید آمونیوم ،به میزان 2
درصد وزن خشک رزین ،ذرات کاه گندم تیمار شده و تیمار نشده با خرده چوب
صنعتی در پنج سطح  50:50 ،40:60 ،30:70 ،0 :100و  ،60:40ترکیب و تخته خرده
چوب همسان ساخته شد .آزمونهای فیزیکی و مکانیکی تختههای ساختهشده بر
اساس استاندارد  EN326-1انجام شد .خواص فیزیکی و مکانیکی تختههای
ساختهشده از کاه گندم تیمار شده بهطور معنیداری بهتر از نمونههای ساختهشده از
کاه گندم تیمار نشده است و استفاده از  %40ذرات کاه گندم تیمار شده بهترین نتایج
را نشان داد.
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تاریخ دریافت1399/03/16 :
تاریخ پذیرش1399/06/24 :

مقدمه
كمبود جدی منابع چوبی در كشورهای درحالتوسعه،
ازجمله ايران ،اهمیت تولید تخته خرده چوب از مواد
لیگنوسلولزی مانند گونههای چوبی كمكاربرد ،گونههای
چوبی سريعالرشد و پسماندهای كشاورزی و باغی را
بهعنوان يک جايگزين برای مواد چوبی افزايش داده است
[]1افزايش پژوهشهای انجامشده جهت بررسی امکان
جايگزينی منابع چوبی جنگلی مورداستفاده در صنايع
چوب و كاغذ با چوبهای كمارزش ،پسماندهای چوبی و
مواد لیگنوسلولزی حاصل از پسماندهای كشاورزی و باغی،

طی سالهای گذشته و در سطح ملی و بینالمللی نشان
داده است ،صنعت تخته خرده چوب ،از پتانسیل مناسبی
برای جايگزينی مواد چوبی با پسماندهای كشاورزی جهت
تولید فراوردههايی با خواص كاربردی مطلوب برخوردار
است [ .]2توسعهی صنايع تولید فراوردههای مركب چوبی،
به دلیل استفاده از مواد چوبی كمارزش و پسماندهای
كشاورزی ،ضمن تأمین مواد اولیهی لیگنوسلولزی مناسب
و ارزانقیمت موردنیاز صنايع فراوردههای مركب چوبی ،با
كاهش میزان بهرهبرداری از سطح جنگلها و حفظ منابع
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طبیعی كشور ،از نگرانیهای زيستمحیطی مانند آلودگی
هوا ،فرسايش خاک و كاهش فعالیتهای بیولوژيک خاک
ناشی از سوزاندن پسماندهای كشاورزی جلوگیری میكند
[ .]3،4،5بااينحال ،علیرغم فراوانی و دسترسپذيری
پسماندهای كشاورزی ،اين تركیبات ،برخالف منابع چوبی،
فصلی و باقابلیت يک يا دو بار برداشت در سال هستند ،به
همین دلیل ،استفاده از آنها ،مشکالتی از قبیل افزايش
هزينهی انبارداری ،خطر آتشسوزی و تخمیر پسماند در
طول فرايند انبارداری را به همراه دارد [ .]6در حال حاضر،
ساالنه ،میلیونها دالر ارز جهت واردات محصوالتی
همچون فرآوردههای چندسازهی چوبی و خمیر و كاغذ از
كشور خارج میشود كه از همین پسماندهای
لیگنوسلولزی تهیهشدهاند كه با توجه بهسرعت افزايش
جمعیت كشور ،تقاضا برای تولید فرآوردههای
لیگنوسلولزی و به دنبال آن ،بحران كمبود منابع
لیگنوسلولزی نیز افزايش میيابد و اين در حالی است كه
حجم دورريز انواع مختلف پسماندهای كشاورزی در كشور
قابلتأمل است [ .]7همین امر ،صاحبان صنايع را به سمت
استفاده از مواد لیگنوسلولزی مناسب و ارزان سوق داده
است تا بهمنظور يافتن جايگزينی مطمئن برای مواد
اولیهی چوبی و پاسخگويی به نیازهای مهندسی و
مشکالت زيستمحیطی ،طیف گستردهای از منابع عظیم
لیگنوسلولزی را بررسی و با بهكارگیری مواد اولیهی
مناسب ،ضمن تولید چندسازههای لیگنوسلولزی ،خواص
مهندسی آنها را اصالح نمايند .بدين ترتیب ،توسعهی
فناوریهای كنونی ،وابسته به پیشرفتهايی است كه
درزمینهی استفاده از مواد اولیه حاصلشده و گسترش آتی
آن نیز درگرو يافتن مواد اولیهی قابلاستفادهی جديد است
و در اين میان ،تولید فراوردههای چندسازهی لیگنوسلولزی
حاصل از تركیب مواد مختلف لیگنوسلولزی ،مانند كاه
گندم ،كلش برنج ،باگاس ،كنف ،ساقه پنبه ،بامبو و ساقه
آفتابگردان نشانگر قدمهای بزرگی است كه در راه تکامل
تولید فراوردههای چندسازهی مهندسی برداشته شده است
[ .]8تحقیقات اخیر ،امکان ساخت كامپوزيتهای
لیگنوسلولزی را از كاه گندم [،]9،10،11،12،13،14
پوست بادامزمینی [ ،]6ساقهی گوجهفرنگی [ ،]3مخلوط
چهار نوع پسماند كشاورزی گندم ،ذرت ،برنج و سبوس
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برنج [ ،]15باگاس [ ،]16ساقهی كلزا [ ،]17ساقهی
گندمسیاه [ ،]18ساقهی كنف [ ،]19ساقهی ذرت
[ ،]20،21ساقهی توتون [ ]22با خرده چوب صنعتی نشان
میدهند .فشردگی و تماس كافی بین خرده چوبها و
درنتیجه افزايش پیوندهای قوی بین آنها ،دلیل عمدهی
اهمیت گونههای به نسبت سبک ،در ساخت تخته خرده
چوب است ،درحالیكه در صورت استفاده از گونههای
سنگین ،فشردگی كافی جهت دستيابی به كیفیت
موردنیاز حاصل نخواهد شد []23،24؛ بنابراين ،مخلوط
كردن چوبهای سنگین با موادلیگنوسلولزی سبک،
راهحلی اساسی برای كاربرد چوبهای پهنبرگ جنگلهای
شمال در ساخت تخته خرده چوب است تا بتوان ضمن
كاهش دانسیتهی متوسط مادهی اولیه ،میزان فشردگی
خرده چوبها و سطح تماس آنها را افزايش داد و خواص
كاربردی تختهها را بهبود بخشید [ .]24در اين میان،
امکان استفاده از كاه گندم ،بهعنوان مهمترين محصول
كشاورزی ،در تركیب با خرده چوب صنعتی از اهمیت
ويژهای برخوردار است .ساقهی توخالی گندم ،از عناصر
مختلفی همچون الیاف ،سلولهای پارانشیمی ،عناصر
آوندی و سلولهای اپیدرمی تشکیلشده است .سلولهای
اپیدرمی ،در بیرونیترين اليهی سلولی مقطع عرضی كاه
گندم ،با اليهی نازكی از موم حاوی ذرات سیلیس پوشیده
شدهاند كه میزان آن ،علیرغم تفاوت در گونههای مختلف
كاه گندم ،نسبت به چوب بیشتر است [ .]25اليهی مومی
سطحی در كاه گندم ،با كاهش جذب رطوبت چسبهای
محلول در آب مانند اوره فرمالدهید ،بهعنوان مانعی در
برابر چسبندگی كاه با چسب اوره فرمالدهید عمل میكند
[ .[26تحقیقات نشان داده است ،مقدار سیلیس كاه ،بسته
به محل رويش گندم ،بین  %4-6متغییر است []27و
 %62/2سیلیس كاه برنج []28و كاه گندم [[29پس از 2
ساعت تیمار با هیدروكسید سديم  %1در دمای 55
درجهی سانتیگراد خارج میشود .از سويی ديگر ،مقدار
همی سلولزهای كاه گندم كه نقش مادهای اتصالدهنده،
ضخیم كننده ،تثبیتكننده ،شکلدهنده و امولسیون
كننده را بر عهدهدارند [ ،]30بهمراتب ،بیشتر از چوب
است و به دلیل تركیب قطبی و ويژگی جذب آب باال،
افزايش جذب آب و واكشیدگی ضخامت تختهكاه گندم
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نسبت به تخته خرده چوب دور از انتظار نخواهد بود [.]10
ساخت تخته خرده چوب از تركیب ذرات كاه گندم و خرده
چوب با استفاده از سه چسب متفاوت UF, pMDI,
 UF/pMDIنشان داد ،به دلیل عدم اتصال مناسب بین
ذرات كاه و خرده چوب با استفاده از رزين  ،UFمقاومت
خمشی و چسبندگی داخلی ،مقاديری كمتر و جذب آب و
واكشیدگی ضخامت ،مقاديری بیشتر نسبت به تختههای
ساختهشده از چوب خالص نشان میدهند ،درحالیكه
افزودن  pMDIدر تركیب با  ،UFباعث بهبود تمامی
خواص تختههای ساختهشده از تركیب ذرات كاه گندم با
خرده چوب تا نسبت  50:50میشود [ .]31اليهی نازک
مومی حاوی سیلیس در سطح سلولهای اپیدرمی كاه
گندم ،به دلیل كاهش سطح اتصال مناسب بین ذرات كاه
گندم []29و كاهش جذب رطوبت چسبهای محلول در
آب همچون اوره فرمالدهید ،موجب كاهش چسبندگی
داخلی تختهها میشود [ .]26،32ساخت تخته خرده چوب
از تركیب كاه گندم و خرده چوب صنعتی به نسبت 50:50
با چسب فنولی بر پايهی تانن نشان داد ،كاه گندم موجب
كاهش مقاومت تختههای ساختهشده و افزايش میزان تانن
در چسب فنل فرمالدهید ،موجب بهبود چسبندگی داخلی،
جذب آب و واكشیدگی ضخامت تختهها پس از  2و 24
ساعت غوطهوری در آب میشود [ .]33تركیب كاه گندم و
ساقهی ذرت ،جهت ساخت تخته خرده چوب دانسیته
پايین ،با استفاده از دو نوع رزين  MDIو  UFنشان داد،
علیرغم وجود سیلیس فراوان در هر دو مادهی اولیه،
استفاده از رزين  MDIمیتواند ويژگیهای مکانیکی
تختهها را سه تا ده برابر نسبت به تختههای ساختهشده از
رزين  UFبهبود بخشد [ .]34استفاده از چسبهای
ايزوسیانات و يا سويای اصالحشده [ ،]34چسب سويای
اپوكسیدار شده آكريلیکی [ ]10،35و يا تركیب جفت
كنندهی آمینوسیالن با چسب اوره فرمالدهید [ ]11تا
اندازهی قابلقبولی ،مشکالت مربوط به ساخت تخته خرده
از مواد لیگنوسلولزی همچون ساقهی گندم را مرتفع
میسازد .استفاده از  25تا  50درصد ساقهی ذرت در
تركیب با خرده چوب صنوبر و  10درصد چسب اوره
فرمالدهید [ 50 ،]21درصد ساقهی ذرت در تركیب با
خرده چوب صنعتی و  12درصد چسب اوره-مالمین
فرمالدهید []20و  40درصد مخلوط كاه گندم و ساقهی
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توتون در تركیب با  60درصد خرده چوب صنعتی و 14
درصد چسب اوره فرمالدهید [ ،]14بهترين ويژگیهای
فیزيکی و مکانیکی را نشان دادهاند .بااينحال ،استفاده از
كاه گندم در تركیب با خرده چوب تاغ نشان داد ،علیرغم
بهبود نسبی مقاومت خمشی به دلیل باال رفتن ضريب
فشردگی و بهبود نسبی كیفیت سطح تختهها ،مقاومت
خمشی و مدول االستیسیته تفاوت معنیداری نشان
نمیدهند ،ولی چسبندگی داخلی ،كاهش و جذب آب و
واكشیدگی ضخامت ،افزايش معنیداری نشان میدهند و
درمجموع ،تختههای ساختهشده با استفاده از  100درصد
تاغ نتايج بهتری نشان میدهد [ .]9بدين ترتیب ،با توجه
به مشکالتی از قبیل كاهش مقاومتهای مکانیکی ،كاهش
چسبندگی داخلی ،ناپايداری و تغییر ابعاد ناشی از جذب
رطوبت و تخريب بیولوژيک توسط عوامل مخرب زنده،
اسیدها ،بازها و نور فرابنفش ،تغییر در ساختار الیاف
طبیعی با استفاده از فناوریهای نوين اصالح چوب و مواد
لیگنوسلولزی ،موجب بهبود كیفیت فراوردههای نهايی
میشود [ .]36از بین رفتن گروههای هیدروكسیل و
آبدوست در همی سلولز و سلولز خردههای مغز ساقهی
كنف بهواسطهی تیمار حرارتی ،عامل كاهش جذب آب
تختهها []19و تخريب همی سلولزها و بخشی از مناطق
آمورف زنجیرههای سلولزی عامل كاهش مقاومتها اعالم
شد [ .]37تیمار شیمیايی سطحی الیاف طبیعی ،ازجمله
روشهای كمهزينهای است كه با حذف لیگنین آبگريز
موجود در سطح الیاف ،باعث بهبود چسبندگی بین الیاف و
رزين میشود [ .]38استفاده از تیمار قلیايی با مواد
مختلفی همچون هیدروكسیدسديم ،هیدروكسید پتاسیم،
هیدروكسید كلسیم ،محلول آمونیاک ،هیدروكسید آمونیوم
و هیدروكسید سديم در تركیب با پراكسیدهیدروژن و يا
مواد ديگر ،از رايجترين تیمارهای شیمیايی است [.]39
تیمار با محلول هیدروكسید سديم ،كه از رايجترين
تیمارهای حذف لیگنین مواد لیگنوسلولزی است ،در
مقايسه با ساير تیمارها ،به دما ،فشار و زمان كمتری نیاز
دارد []40و در تیمار كاه گندم نیز مورداستفاده قرارگرفته
است [ .]41تیمار قلیايی ،كربوهیدراتهای با وزن مولکولی
كم (همی سلولز و سلولز تخريبشده) را عالوه بر مواد
قابلحل در آب و بخشی از خاكستر استخراج میكند
[ .]42تیمار قلیايی ،موجب واكشیدگی مواد لیگنوسلولزی
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و افزايش مساحت سطوح داخلی ،كاهش درجهی
پلیمريزاسیون و كريستالیتهی سلولز و همی سلولز ،تخريب
ساختار لیگنین و جداسازی اتصاالت ساختاری بین لیگنین
و كربوهیدراتها میشود و دسترسپذيری كربوهیدراتها
را در هتروماتريکس و واكنشپذيری پلیساكاريدهای
باقیمانده از حذف لیگنین را افزايش میدهد [.]39 ،43
تیمار قلیايی با هیدروكسید سديم ،از طريق شکستن
پیوندهای استری بین همیسلولزهای زايالن با ساير
تركیبات ،تخلخل مادهی تیمار شده را افزايش میدهد و
شکست پیوندهای استری و اتری بین همی سلولزها و
لیگنین موجود در ديوارههای سلولی بهوسیلهی
هیدروكسید سديم ،موجب افزايش انحاللپذيری همی
سلولز و لیگنین میشود [ .]43تیمار قلیايی كاه گندم،
مواد قابلحل در هیدروكسید سديم  %1را 42 – 44
درصد و میزان همین مواد را در چوب  10 – 20درصد
نشان داده است [ .]44همی سلولز كاه گندم از نوع زايالن
با گروههای دی-گلوكوپیرانوسیل اورونیک اسید ،ال-
آرابینوفورانوسیل و دی-زايلوپیرانوسیل [ ]45و حدود 80
درصد لیگنین كاه گندم از نوع فرولیک اسید و پی-
كوماريک اسید میباشد كه حدود  90درصد پی-كوماريک
اسید ،پیوند استری و  60درصد فرولیک اسید ،پیوند اتری
نشان میدهند و مقدار لیگنین گوياسیل در كاه گندم
تیمار نشده به مقداری جزئی از كاه گندم تیمار شده
بیشتر بوده است [ .]46بررسی طیفسنجی تبديل فوريه
مادونقرمز نیز نشان داد ،تیمار قلیايی كاه گندم موجب
كاهش مقدار لیگنین و از بین رفتن ناحیهی جذب مربوط
به حلقههای استری میشود [ .]47تیمار قلیايی الیاف
كتان در غلظتهای  10تا  25درصد و زمانهای 1 – 30
دقیقه نشان داد ،استفاده از هیدروكسید سديم تا غلظت
 16درصد ،خواص الیاف را بهبود میدهد ،ولی استفاده از
غلظتهای بیشتر هیدروكسید سديم ،منجر به تخريب
ساختمان كريستالی و تبديل جزئی سلولز نوع  Iبه سلولز
نوع  IIمیشود [ .]48تیمار قلیايی آرد بامبو با سود 5
درصد نیز به دلیل بهبود چسبندگی ذرات بامبو از طريق
كاهش مقدار لیگنین ،موجب بهبود مقاومت خمشی
تختهها میشود و با انجام تیمار قلیايی میتوان نسبت
بامبو به خرده چوب را تا سطح  %30افزايش داد [.]49
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همچنین ،بررسی اثر تیمارهای مختلف ازجمله تیمار
قلیايی با هیدروكسید سديم بر كاه برنج و ساقه و كاه
گندم بهمنظور ساخت كامپوزيت سیمانی نشان داد ،تیمار
قلیايی بهويژه تیمار قلیايی داغ در دمای  60درجهی
سانتیگراد ،به دلیل هیدرولیز مولکولهای كوچک مانند
همی سلولزهای پنتوزان به مونو ساكاريدها و افزايش
هیدرولیز همیسلولز با افزايش دما ،به میزان معنیداری،
منجر به خروج سلولز ،همیسلولز ،لیگنین و خاكستر
می شود و تغییر تركیبات كاه گندم در مقايسه با دو مادهی
ديگر مشهودتر و كاهش مقدار همیسلولز در بین ساير
تركیبات شیمیايی بیشترين بود [ .]50لذا ،با توجه به
تأثیر تیمار قلیايی در بهبود چسبندگی ذرات لیگنوسلولزی
[ ،]36 ،48اثر تیمار قلیايی كاه گندم بر خصوصیات
فیزيکی و مکانیکی تخته خرده چوب ساختهشده از تركیب
خرده چوب صنعتی و كاه گندم موردبررسی قرار گرفت.
مواد و روشها
كاه گندم (رقم زاگرس) از منطقه گنبدكاووس و
رامیان در استان گلستان تهیه و پس از تبديل به خرده
كاه و عبور از غربال بامش  ،20ذرات باقیمانده بر روی مش
 30جمعآوری شدند و همراه با خرده چوب صنعتی
باضخامت  0/6 -0/8میلیمتر ،تهیهشده از شركت صنعت
چوب شمال (نئوپان گنبد) ،در آون با دمای  70درجه
سانتیگراد تا رطوبت  4درصد خشک شدند .جهت بررسی
اثر تیمار قلیايی ،كاه گندم تحت تیمار قلیايی با سود 5
درصد قرار گرفت .نسبت كاه گندم به محلول سود10 ،
درصد وزنی در نظر گرفته شد كه بعد از هم زدن مخلوط
در دمای اتاق به مدت  120دقیقه ،كاه گندم از محلول
خارج و برای خروج هیدروكسید سديم اضافی ،ابتدا با آب
مقطر و سپس با آب محتوی  1درصد اسید استیک
شستشو داده شد .ذرات كاه تیمار شده ،پس از يک هفته
ماندن در فضای آزمايشگاه ،در آون با دمای  70درجه
سانتیگراد تا رطوبت  4درصد خشک شدند .برای ساخت
تخته خرده چوب ،ابتدا خرده چوب و كاه گندم (با و بدون
تیمار قلیايی) در پنج سطح متفاوت ،30:70 ،0 :100
 50:50 ،40:60و  60:40تركیب و سپس ،با استفاده از
چسبزن آزمايشگاهی و رزين اوره فرمآلدهید تهیه شده از
شركت سامد مشهد (جدول  ،)1با نسبت وزنی  12درصد
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شد .بهمنظور رسیدن به تعادل با رطوبت محیط ،تختههای
ساختهشده ،برای مدت  15روز ،در محیط آزمايشگاه با
دمای متوسط  23درجهی سانتیگراد و رطوبت نسبی
متوسط  50درصد نگهداری شدند .جهت اندازهگیری
خواص فیزيکی و مکانیکی تختههای ساختهشده ،پس از
كدگذاری تختهها (جدول  ،)2از هر تخته در هر تیمار ،سه
نمونه برای هر آزمون تهیه شد.

وزن خشک ماده اولیه ،چسبزنی شدند .از پودر كلريد
آمونیوم ،به مقدار دو درصد وزن خشک رزين ،به عنوان
سختكنندهی رزين اوره فرمآلدهید استفاده شد .تركیب
خرده چوب و خردهكار چسبخورده ،در قالب چوبی به
ابعاد  45×45سانتیمتر ،فرم دهی و تحت دمای 160
درجهی سانتیگراد و فشار  12/38مگا پاسکال برای مدت
 5دقیقه پرس شدند .از هر تیمار ،سه تخته به ضخامت 16
میلیمتر و دانسیته  0/7گرم بر سانتیمترمکعب ساخته

جدول  -1مشخصات رزین اوره فرمآلدهید مصرفی
نوع رزین

شرکت سازنده

مواد جامد ()%

pH

اوره فرم آلدهید مايع

سامد مشهد

62

7

زمان ژلهای شدن

ویسکوزیته در دمای oc20

وزن مخصوص

(ثانیه)

(سانتی پوآز)

(گرمبرسانتیمترمکعب)

56

320

1/274

جدول  -2ترکیب نمونههای آزمونی
درصد اختالط خردهچوب به کاه گندم
وضعیت تیمار

100 :0

70 :30

60 :40

50 :50

40 :60

بدون تیمارقلیايی
با تیمارقلیايی

SH

A

B

C

D

E

F

G

H

بهمنظور اندازهگیری مقاومت خمشی و مدول
االستیسیته از استاندارد  ،EN 310جذب آب و واكشیدگی
ضخامت از استاندارد  EN317و چسبندگی داخلی از
استاندارد  EN319و برای تجزيهوتحلیل نتايج از آزمون
تجزيه واريانس و برای مقايسهی میانگینها از آزموندانکن
در سطح اطمینان  95درصد و برای مقايسه با مقادير مجاز
از استاندارد  EN312استفاده شد.

نتایج و بحث
نتايج حاصل از آزمون تجزيه واريانس نشان داد ،با افزودن
مقدار كاه گندم (تیمار شده و تیمار نشده) به تركیب تخته
خرده چوب ،تمامی ويژگیهای فیزيکی و مکانیکی
اندازهگیری شده ،تفاوت معنیداری در سطح اطمینان
 %95نشان میدهند (جدول .)3

جدول  -3نتایج آزمون تجزیه واریانس ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی تختههای ساختهشده در سطح اطمینان %95
جذب آب
مقدار

F

واکشیدگی ضخامت

 2ساعت

 24ساعت

 2ساعت

 24ساعت

123/67

132/47

59/66

61/21

چسبندگی داخلی

مقاومت خمشی

مدول االستیسیته

45/02

86/84

106/68
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آزمون طیفسنجی تبديل فوريه مادونقرمز از
كامپوزيت ساختهشده با استفاده از كاه گندم با و بدون
تیمار قلیايی ،نوارهای ضعیف مزدوج در نواحی CM - 1
 2700 -2900مربوط به گروههای آلدئیدی ( C-Hچسب
اوره فرمالدئید) را نشان داد (شکل  .)1پیک قوی ناحیهی
 1780 CM-1در نمونهی تیمار نشده ،مربوط به گروه
كربونیل  ،C=Oدر همراهی با پیک پهن قوی در ناحیهی
 ،3200 – 3650 CM-1مربوط به پیوند ( O-Hاز
پیچیدهترين نواحی پیوندهای شیمیايی ديوارهی سلولی
چوب) ،نشانگر وجود گروههای كربوكسیلیک اسید در
مولکولهای سلولز و همی سلولز (اسید گلوكورونیک زنجیر

زايالن در كاه گندم) است كه به دلیل تخريب بخشی از
اين پیوندها و به دنبال آن ،كاهش گروههای اسیدی در اثر
تیمار قلیايی ،در نمونههای ساختهشده از كاه گندم تیمار
شده ديده نشد (شکل  .)1كاهش پیکهای ناحیه  1000تا
 1300مربوط به پیوند  C-Oدر نمونه تیمارشده نیز
تأيیدی بر كاهش پیوندهای استری و جدا شدن اتصال
گروههای گلوكورونیک اسید از زنجیر زايالن در اثر تیمار
قلیايی میباشد (شکل  .)1در كل ،نتايج آزمون طیف
سنجی و مقايسهی نقاط مورنظر ،تأثیر تیمار قلیايی و
خروج لیگنین و گروههای همی سلولز و درنتیجه كاهش
گروههای هیدروكسیل را تأيید میكند.

شکل  -1آزمون طیفسنجی تبدیل فوریه مادونقرمز ( )FTIRنمونههای ساختهشده از کاه گندم با و بدون تیمار قلیایی

مقاومت خمشی و مدول االستیسیته
با توجه به شکل  2و  ،3مقاومت خمشی و مدول
االستیسیتهی تختههای ساختهشده از كاه گندم تیمار
نشده ( ،)A - Dكاه گندم تیمار شده ( )E - Hو نمونههای
شاهد (فاقد كاه گندم) تفاوت معنیداری را در سطح
اطمینان  %95نشان میدهند .افزايش مقدار كاه گندم
تیمار نشده تا سطح  %60در تركیب با خرده چوب ،موجب
كاهش مقاومت خمشی به میزان ( %25شکل  )2و كاهش
مدول االستیسیته به میزان ( %23شکل  )3نسبت به

نمونههای شاهد میشود .وجود اليهی نازک مومی حاوی
سیلیس در سطح سلولهای اپیدرمی كاه گندم [،]18
نفوذپذيری كاه گندم را در مقايسه با چوب ،در برابر چسب
اوره فرمالدهید كمتر میسازد []26كه با كاهش میزان
چسبندگی ذرات كاه گندم با يکديگر و با خردههای چوب،
مقاومت خمشی و مدول االستیسیته تختههای ساختهشده
از ذرات كاه تیمار نشده نسبت به نمونههای شاهد كاهش
میيابد [ ]5 ،36از سويی ديگر ،افزايش نسبت اختالط كاه
گندم در تركیب مادهی اولیه ،با افزايش سطح ويژهی ذرات
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كاه گندم نسبت به خردههای چوب ،موجب افزايش
مساحت سطحی از ذرات میشود كه بهخوبی چسب
نخوردهاند ،درنتیجه ،با افزايش مقدار ذراتی كه به يکديگر
متصل نشدهاند و يا اتصال مناسبی برقرار نکردهاند،
مقاومت خمشی و مدول االستیسیتهی تختهها كاهش
میيابد [ .]9 ،14 ،24 ،36تركیب ذرات كاه گندم با
خردهچوب صنعتی به نسبت  50:50جهت ساخت تخته
چندسازه با استفاده از چسبهای اوره فرمالدهید و فنل
فرمالدهید نیز نشان داده است ،مقاومت تختههای
ساختهشده ،به دلیل كاهش سطح اتصال مناسب بین
ذرات كاه و خردههای چوب ،كاهش میيابد ،هرچند،
افزودن  pMDIبه چسب اوره فرمالدهید و تانن به چسب
فنل فرمالدهید ،موجب بهبود خواص مکانیکی میشود
[ .]31 ،33استفاده از ذرات كاه گندم در تركیب با
خردهچوب تاغ نیز نشان داده است ،علیرغم بهبود نسبی
مقاومت خمشی و مدولاالستیسیتهی نمونهها ،به دلیل
باال رفتن ضريب فشردگی و بهبود كیفیت سطح تختهها،
تفاوت معنیداری بین آنها ديده نمیشود [ .]9افزايش
نسبت اختالط موادلیگنوسلولزی مثل ذرات بامبو [ ]49و
تركیب ذرات كاه گندم و ساقه توتون به خرده چوب
صنعتی [ ]14نیز نتايج مشابهی داشته است .تیمار قلیايی
ذرات كاه گندم با استفاده از هیدروكسید سديم ،موجب
بهبود مقاومت خمشی و مدول االستیسیتهی تختهها شد
(اشکال  3و  ،)2بهطوریكه ،افزودن ذرات كاه گندم تیمار
شده به خرده چوب صنعتی تا سطح  ،%40افزايش
معنیداری را در مقاومت خمشی و مدول االستیسیته
تختههای ساختهشده نسبت به نمونههای شاهد نشان داد،
هرچند ،بهترين مقاومت خمشی و مدول االستیسیته،
مربوط به تختههايی است كه از تركیب  %30ذرات كاه
گندم ساختهشدهاند .تیمار قلیايی مواد لیگنوسلولزی
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ازجمله كاه گندم با هیدروكسید سديم [ ،]41از رايجترين
تیمارهای حذف لیگنین مواد لیگنوسلولزی است [ ،]40كه
با كاهش مقدار لیگنین []25 ،36و حذف اليهی مومی
حاوی ذرات سیلیس موجود در بیرونیترين اليهی
سلولهای اپیدرمی ذرات كاه گندم [ ،[25موجب بهبود
خواص الیاف []48و با واكشیدگی مواد لیگنوسلولزی و
افزايش مساحت سطوح داخلی ،كاهش درجهی
پلیمريزاسیون و كريستالیتهی سلولز و همیسلولز و
تخريب ساختار لیگنین و جداسازی اتصاالت ساختاری بین
لیگنین و كربوهیدراتها ،موجب افزايش دسترسپذيری
كربوهیدراتها و واكنشپذيری پلیساكاريدهای باقیمانده
از حذف لیگنین [ ]39 ،43و درنتیجه ،موجب بهبود
چسبندگی ذرات لیگنوسلولزی [ ]36 ،38 ،48 ،50و
افزايش مقاومت خمشی و مدولاالستیسیته تختهها ،در
مقايسه با تختههای ساختهشده از كاه گندم تیمار نشده در
نسبت اختالط مشابه میشود (اشکال  3و  .)2بااينحال،
افزايش نسبت ذرات كاه گندم تیمار شده در تركیب
مادهی اولیه تا سطح  ،%60به دلیل افزايش سطح ويژهی
ذرات كاه گندم نسبت به خردهچوب و درنتیجه ،افزايش
اتصاالت نامناسب بین ذرات كاه گندم با يکديگر و با خرده
چوب [ ،]14مقاومت خمشی و مدول االستیسیته تختهها
را كاهش میدهد ،هرچند تختههای ساختهشده از تركیب
كاه گندم تیمار شده با خرده چوب به نسبت ،50:50
تفاوت معنیداری با نمونههای شاهد نشان ندادند كه با
نتايج بهدستآمده از ساخت تخته با همین نسبت تركیبی
و با استفاده از چسب اوره فرمالدهید [ ]31و چسب
فنلفرمالدهید [ ]33تفاوتی نداشته است .نتايج مشابهی ،با
افزايش ذرات بامبو تیمار شده با هیدروكسیدسديم در
اختالط با خرده چوب صنعتی بهدستآمده است [.]49
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شکل  -2مقاومت خمشی تختهها ( )MPaدر تیمارهای مختلف
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شکل  -3مدول االستیسیته تختهها ( )MPaدر تیمارهای مختلف

چسبندگی داخلی
نتايج حاصل از آزمون تجزيه واريانس چسبندگی
داخلی در سطح اطمینان  %95نشان داد ،با افزايش مقدار
ذرات كاه گندم در تركیب با خرده چوب صنعتی،
چسبندگی داخلی نمونههای ساختهشده از كاه گندم تیمار
نشده بهطور معنیداری كاهش میيابد ،هرچند،
چسبندگی داخلی تختههای ساختهشده از تركیب %30

كاه گندم با  %70خرده چوب صنعتی ،علیرغم كاهش،
تفاوت معنیداری را با نمونههای شاهد نشان ندادند (شکل
 .)4استفاده از چسبهای مختلف در ساخت تخته از
اختالط خرده چوب و كاه گندم [ ]31و خرده چوب با
مخلوط كاه گندم و ساقه توتون [ ]9نتايج مشابهی نشان
داده است .اليهی نازک مومی حاوی سیلیس موجود در
سطح سلولهای اپیدرمی الیاف كاه گندم ،با كاهش نفوذ
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چسب بهواسطهی كاهش جذب رطوبت چسب اوره
فرمالدهید و كاهش سطح ذرات [ ،]18 ،32موجب عدم
اتصال مناسب بین ذرات كاه گندم و خرده چوب صنعتی و
درنتیجه ،كاهش چسبندگی داخلی تختهها میشود [،32
 .]26از سويی ديگر ،افزايش مقدار كاه گندم در تركیب
ماده ی لیگنوسلولزی ،موجب افزايش ارتفاع كیک خرده
چوب و تأخیر در انتقال حرارت و افزايش زمان الزم برای
رسیدن به ضخامت نهايی میشود و ازآنجايیكه زمان
پرس در ساخت تختهها يکسان در نظر گرفته میشود،
تأخیر در انتقال حرارت از اليههای سطحی به اليهی
میانی ،موجب كاهش كیفیت اتصاالت ايجادشده در اليهی
میانی و درنتیجه ،كاهش چسبندگی داخلی میشود [.]9
تیمار قلیايی ،با بهبود خواص الیاف به دلیل حذف
اليهی مومی حاوی ذرات سیلیس موجود در بیرونیترين
اليهی سلولهای اپیدرمی ذرات كاه گندم [ ]25 ،48و
كاهش مقدار لیگنین [ ،]25 ،36حذف لیگنین از سطح
الیاف لیگنوسلولزی همراه با خروج بخشی از همی سلولزها
[ ،]14 ،38 ،49تخريب ساختار لیگنین و جداسازی
اتصاالت ساختاری بین لیگنین و كربوهیدراتها ،موجب
افزايش دسترسپذيری سلولز و همی سلولزهای باقیمانده
از حذف لیگنین [ ]39 ،43و بهبود چسبندگی ذرات
لیگنوسلولزی [ ]36 ،38 ،48 ،50و درنتیجه افزايش
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چسبندگی داخلی تختهها ،در مقايسه با تختههای
ساختهشده از كاه گندم تیمار نشده در نسبت اختالط
مشابه میشود (شکل  ،)4بهنحویكه ،چسبندگی داخلی
تختههای ساختهشده از اختالط  %30و  %40ذرات كاه
گندم تیمارشده ،افزايش معنیداری را نسبت به نمونههای
شاهد نشان داد (شکل  .)4بااينحال ،افزايش نسبت ذرات
كاه گندم تیمار شده در تركیب مادهی اولیه از  %30به
 ،%60به دلیل افزايش سطح ويژهی ذرات كاه گندم نسبت
به خرده چوب و درنتیجه ،افزايش اتصاالت نامناسب بین
ذرات كاه گندم با يکديگر و با خرده چوب [ ]9 ،14 ،49و
نیز كاهش كیفیت اتصاالت ايجادشده در اليهی میانی ،به
دلیل افزايش زمان انتقال حرارت از اليههای سطحی به
اليهی میانی درنتیجهی افزايش ارتفاع كیک بهواسطهی
افزايش ذرات كاه گندم [ ]9موجب كاهش چسبندگی
داخلی تختهها میشود ،هرچند ،تختههای ساختهشده از
تركیب  %50و  %60كاه گندم تیمار شده با خرده چوب،
كاهش معنیداری نسبت به نمونههای شاهد نشان ندادند
(شکل  .)4نتايج مشابهی در ساخت تخته خرده چوب از
تركیب خرده چوب تاغ با ذرات كاه گندم []9و تركیب
خرده چوب صنعتی با بامبو []49و اختالط كاه گندم و
ساقه توتون [ ]14گزارششده است.

شکل  -4چسبندگی داخلی تختهها ( )MPaدر تیمارهای مختلف
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جذب آب و واکشیدگی ضخامت بعد از  2و 24
ساعت غوطهوری در آب
همانگونه كه در شکل  5و  6مشاهده میشود ،مقدار
جذب آب و واكشیدگی ضخامت تختههای ساختهشده از
كاه گندم تیمار نشده ( ،)A-Dكاه گندم تیمار شده ( E -
 )Hو نمونههای شاهد (فاقد كاه گندم) تفاوت معنیداری
را در سطح اطمینان  %95نشان میدهند .افزايش مقدار
كاه گندم تیمار نشده تا سطح  %60در تركیب با خرده
چوب (نمونهی  ،)Dموجب افزايش میزان جذب آب پس از
 2و  24ساعت غوطهوری در آب ،به ترتیب ،به میزان %59
و ( %57شکل  )5و افزايش میزان واكشیدگی ضخامت پس
از  2و  24ساعت ،به ترتیب ،به میزان  %84و  %100نسبت
به نمونههای شاهد میشود (شکل  .)6كاهش نفوذپذيری
كاه گندم در برابر چسب اوره فرمالدهید ،در مقايسه با
چوب [ ]26و كاهش سطح ذرات چسبخورده []18 ،32
به دلیل وجود اليهی مومی حاوی سیلیس در سطح
سلولهای اپیدرمی كاه گندم [ ]25و درنتیجه عدم اتصال
مناسب بین ذرات كاه گندم و خرده چوب صنعتی [32
 ،]26،افزايش اتصاالت نامناسب به دلیل افزايش سطح
ويژهی ذرات كاه گندم نسبت به خردههای چوب [،49

]9 ،14و كاهش كیفیت اتصاالت ايجادشده در اليهی
میانی به دلیل افزايش زمان انتقال حرارت از اليههای
سطحی به اليهی میانی ناشی از افزايش ارتفاع كیک []9
ازجمله داليل كاهش چسبندگی داخلی تختهها میباشند،
كه با افزايش امکان نفوذ رطوبت به داخل تختههای
ساختهشده ،مقدار جذب آب و واكشیدگی ضخامت
نمونههای ساختهشده با استفاده از كاه گندم ( )A-Dرا در
مقايسه با نمونههای شاهد (فاقد كاه گندم) افزايش
میدهند [ .]5 ،9 ،14 ،26 ،31 ،32ضمن آنكه ،مقدار
همی سلولز كاه گندم نیز بهمراتب بیشتر از چوب میباشد
و به دلیل تركیب قطبی همی سلولز و ويژگی جذب آب
باالی آن ،افزايش جذب آب و واكشیدگی ضخامت
تختههای ساختهشده از تركیب كاه گندم ( ،)A-Dنسبت
به تختههای شاهد (فاقد كاه گندم) دور از انتظار نخواهد
بود [ .]10ساخت تخته از تركیب خرده چوب تاغ با ذرات
كاه گندم [ ،]9تركیب خرده چوب صنعتی با بامبو []49و
مخلوط ذرات كاه گندم و ساقه توتون [ ]14نیز نشان داده
است ،افزايش نسبت موادلیگنوسلولزی در اختالط با خرده
چوب ،موجب افزايش جذب آب و واكشیدگی ضخامت
تختهها میشود.

شکل  -5میزان جذب آب تختهها ( )%پس از  2و  24ساعت غوطهوری در آب در تیمارهای مختلف
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 ساعت غوطهوری در آب در تیمارهای مختلف24  و2 ) پس از%(  میزان واکشیدگی ضخامت تختهها-6 شکل

ذرات كاه گندم با خرده چوب صنعتی میشود تا آنجا كه
 برایEN312 با توجه به مقادير اعالمشده در استاندارد
 (تختههايی باهدف استفاده در شرايط1 تختههای تیپ
 مگا پاسکال و11/5 خشک با مقادير مقاومت خمشی
40  مگا پاسکال) میتوان تا سطح0/24 چسبندگی داخلی
درصد از ذرات كاه گندم تیمار شده در تركیب با خرده
 درصد50  هرچند استفاده از،چوب صنعتی استفاده كرد
 كاهش معنیداری نسبت به،ذرات كاه گندم تیمار شده
.نمونههای شاهد نشان نداد

نتیجه گیری
نتايج بهدستآمده از اندازهگیری ويژگیهای فیزيکی و
 استفاده از كاه،مکانیکی تختههای ساختهشده نشان داد
،گندم تیمار نشده در تركیب با خرده چوب صنعتی
 مدولاالستیسیته و چسبندگی داخلی،مقاومت خمشی
تختهها را كاهش و جذب آب و واكشیدگی ضخامت آنها
 افزودن ذرات كاهگندم تیمار، بااينحال.را افزايش میدهد
 كاهش، درصد به خرده چوب صنعتی30 نشده تا سطح
 از.معنیداری نسبت به نمونههای شاهد نشان نمیدهد
 موجب بهبود اتصال، تیمار قلیايی كاه گندم،سويی ديگر
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The effect of alkali treatment of wheat straw on properties of particleboard made
of mixing wheat straw and industrial wood chips

S. Behravan1
H. Aminian2*
L. Jamalirad3
V. Vaziri4

Abstract
In order to investigating the usage of wheat straw on
particleboard, wheat straw powder was treated with 5%
hydroxide sodium for 120 minutes; then, untreated and treated
wheat straw powder were mixed with industrial wood chips in
five levels of 0:100, 30:70, 40:60, 50:50, 60:40, 10%, and
12% urea formaldehyde resin based on dry weight of raw
materials, and 2% ammonium chloride based on dry weight of
adhesive to make single layer particleboard. Physical and
mechanical properties of produced panels were tested
according to EN 326-1 standard. The physical and mechanical
properties of panels made from treated wheat straw were
significantly better than untreated one, and use of 40% wheat
straw powder with alkali treatment ratio to industrial wood
chips was shown the best results.
Keywords: Particleboard, Wheat straw, Alkali treatment,
Hydroxide sodium.
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