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به جاي آرد گندم گونه صنوبر و آرد چوب ) OCC( پسماند الياف كارتن كهنهقابليت جايگزينيبررسي 
   در صنعت تخته اليهعنوان پر كننده چسب اوره فرمالدهيد هب

  
  4عبداهللا الياسي  ،3لهام فرهيدا ،2*ميثم مهدي نيا ، 1كاظم دوست حسيني

  
  گاه تهرانعلوم و صنايع چوب و كاغذ دانشاستاد گروه  1

  كارشناسي ارشد علوم و صنايع چوب و كاغذ دانشگاه تهران 4و3و2
  

  چكيده
 در تركيب آنآرد گندم در كشور ضرورت جايگزيني نوع جديدي از پر كننده به جاي اي  تغذيهبا توجه به ارزش و اهميت 

و آرد  )old corrugated container(ن كهنه ن استفاده از الياف حاصل از كارتدر اين تحقيق امكا. چسب احساس مي شود
تخته اليه هاي . لدهيد مورد بررسي قرار گرفته استبه عنوان پر كننده در تركيب چسب اوره فرماگونه صنوبر چوب 
 استاندارد برابر) در اليه سطحي(و اليه هاي ممرز ) در قسمت مياني( در اين تحقيق از اليه هاي صنوبر)يهتخته سه ال(حاصل
نتايج  .ن مورد ارزيابي قرار گرفتو ويژگي هاي فيزيكي و مكانيكي آاستاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تهيه  موسسه 3210

فيزيكي   و مكانيكي هايد كه مقاومتدانشان  )LSD(تجزيه واريانس و كمترين اختالف معني دارحاصل از مقايسه آماري 
كننده آرد نمونه هاي ساخته شده با پر(  از نمونه هاي شاهدبيش  ريزOCCمربوط به نمونه هاي ساخته شده با پر كننده 

فيزيكي و خواص  موجب افزايش OCC از  درصد15تا  10مصرف نتايج نشان داد همچنين . بودو ديگر نمونه ها  )گندم
 .شود ميمكانيكي تخته ها

  
  ، الياف كارتن كهنهبرآرد چوب صنو،  تخته اليه، پر كننده، اوره فرمالدهيد، آرد گندم:واژه هاي كليدي
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  مقدمه
 هاي برترييه اي به علت ورده هاي الامروزه استفاده از فرآ

در مقايسه با چوب ماسيو دارند بسيار رايج ويژه اي كه 
 ها امتيازهاي ويژگي هاي ساختماني اين فراورده.است

 داده گسترشخاصي به آنها بخشيده و كاربرد آنها را 
ليد اين فراورده سبب شده است تا  توپيشينه .است

تغييرات زيادي در زمينه چسب مصرفي و همچنين 
 كاهش هزينه ها و افزايش برايفرآيند توليد آن در 

در حال حاضر در كارخانه هاي ايران  .كيفيت پديد آيد
جهت ساخت تخته اليه از رزين اوره فرمالدهيد و پر 

پر از . ودكننده آرد گندم در تركيب چسب استفاده مي ش
كننده ها با هدف افزايش گرانروي چسب و كاهش هزينه 
 .توليد در ازاي كاهش مصرف چسب استفاده مي شود

 شكسته گرماهمچنين ذرات آرد گندم بر اثر رطوبت و 
شده و در صورت تنظيم شرايط حالت كلوئيدي و ژالتيني 
ايجاد مي كند كه مي تواند نقش تقويت كننده نيز داشته 

   .)8(كيفيت چسبندگي را بهبود بخشدباشد و 
مصرف آرد وزني ميزان وردهاي انجام شده،  برآبر پايه

با . )1( مي باشد تن در سال2500گندم اين صنايع حدود 
 گندم، با در نظر گرفتن اين كه گندم وجود امتيازهاي

و استفاده از منبع اصلي غذايي مردم ايران است 
د در مي تواننيز وليه  صنايع به عنوان ماده اپسماندهاي

شايسته ورده موثر باشد، كاهش هزينه هاي توليد يك فرآ
 جديد و مواد  دستيابي به منابعبراي هايي بررسياست 

 فراواني هاي بررسي در اين راستا .جانشين انجام گيرد
زير به برخي از آنها اشاره انجام گرفته است كه در 

  .شود مي
Mansouri & Pizzi )2007 (سي خود به اين  برردر

 ،زودن پودر ميكروسكوپي پلي اورتاننتيجه رسيدند كه اف
حاصل از پسماندهاي اين ماده، به چسب هاي اوره و 
فنول فرمالدهيد موجب افزايش و عملكرد كارايي تخته 

 نشان داد FTIRآزمون . اليه و تخته خرده چوب مي شود
ار  ذرات پلي اورتان و ذرات چسب برقرهمهكه اتصال بين 

ودن اين ماده به چسب  اما با اين وجود افز،نمي شود
 را افزايش آن به خصوص مقاومت به آب عملكرد تخته،

 .مي دهد

Emberhardt & Reed )2006 (وست كاج زرد جنوبي پ
خرد شده و طبقه بندي شده در كالسه هاي مختلف را به 
عنوان پر كننده چسب در تخته اليه مورد بررسي قرار 

ايج نشان داد كه پر كننده اي كه غني از بافت نت. دادند
شكست چوب، % 90پريدرم بود بهترين عملكرد را، با 

داشت كه ممكن است به علت خروج تركيبات غني از 
اين مواد موجب پايين آمدن ميزان (مواد استخراجي باشد

  ).و سرعت پلي مريزاسيون چسب مي شوند
Hashim & et.al )1999( در مورد نيز در تحقيق خود 

) فلس( ساقهپوسته بررسي تناسب استفاده از آرد 
 به  به عنوان پركننده چسب فنول فرمالدهيدروغني نخل

نخل روغني        هاي  اين نتيجه رسيدند كه آرد فلس
)Oil Palm (ماده اي مناسب به عنوان پركننده مي باشد .

 مقاومت برشي براي در مقايسه با چسب بدون پركننده،
 آب  برشي دردر مقامت.  افزايش يافتها ع اتصالهمه نو
 بيشترين نخل روغنيآرد فلس % 5/7 چسب با ،جوش

مقاومت برشي را داشت ولي در حالت عادي بيشترين 
آرد % 5مربوط به چسب با در آب جوش مقاومت برشي 

  .بود نخل روغنيفلس 
Oh & Sellers )1999 ( در تحقيق خود بر روي پوسته
نكگو به عنوان فيلر در صنعت تخته اليه گردو، كاج و ژي

به اين نتيجه رسيدند كه اين پسماندها موادي مناسب 
  . صنعت تخته اليه هستند اينجهت پركننده در

نيز اثبات كردند كه ) Oh & et.al )1997 همچنين
 پسماندهاي اسيدي آبكافتپسماندهاي حاصل از فرايند 

 در ساختار چاپخانه ها مواد مناسب به عنوان پركننده
 پسماندي استفاده از اين مواد برتري. چسب هستند

 اسيدي اين مواد و مواد آبكافتافزايش صرفه اقتصادي 
  .  چوبي موجود در زباله هاي شهري مي باشد

 كنندهپراز نوع يك  ،)OCC( پسماند الياف كارتن كهنه
 قابل ميزان داراي مورد استفاده در اين تحقيق، هاي

وتاه و مواد معدني است كه مناسب توجهي الياف ك
 .آيد به شمار مياستفاده براي كاغذ سازي نبوده و دور ريز 

كه در هاي كم قطر  از نظر فني، استفاده از چوبهمچنين
 زيادي وجود دارد، در صنايع چوب تأييد ميزانحجم و 

 لذا روز به روز شاهد افزايش .)16 و15 ،6(شده است



1390 117، بهار و تابستان 1ايران، سال دوم، شماره مجله صنايع چوب و كاغذ 

يكي از . ر صنعت چوب هستيمها داستفاده از اين گونه
، كه استفاده از آن باشدهاي كم قطر صنوبر مياين گونه

در صنعت چوب كشور روز به روز در حال افزايش 
نيز و مير و كاغذ  خهاي  اينكه كارخانهبا توجه به .)2(است

و  OCCساالنه مقادير زيادي  چوب بري، يهاكارخانه
 بردن اين مواد به  به كار،توليد مي كنندخاك اره صنوبر 

 به  ارزندهعنوان پركننده در تركيب چسب مي تواند گامي
 سازيهاي كاغذ پسماندهاي كارخانهسود استفاده بهينه از 

  . باشد پايدار صنعت تخته اليهگسترشو پيش برد و 
 كارتن بررسي عملكرد پسماند اليافتحقيق هدف اين لذا 

  چوبو آرددر دو اندازه ريز و درشت  )OCC(كهنه
در مقايسه با آرد گندم  به  40 و 100با مش هاي  صنوبر

عنوان پر كننده در تركيب چسب اوره فرمالدهيد براي 
  .ساخت تخته اليه مي باشد

  
 مواد و روشها

 از عوامل متغير در نظر گرفته شده شماريدر اين بررسي 
 :ند از ااست، كه عبارت

ونه صنوبر و كننده، كه در اين تحقيق از آرد گنوع پر -1
OCCو از آرد گندم به د مورد بررسي  به عنوان موا

  عنوان تيمار شاهد استفاده شد
براي آرد چوب از دو سطح كننده، كه اندازه ذرات پر -2

از دو سطح  OCC مش استفاده شد و براي 100 و 40
 منظور از الياف كارتن كهنه( ريز و درشت استفاده شد

و  ميلي متر 3/0سياب اليافي است كه از مش آ، ريز
الياف كارتن كهنه درشت اليافي است كه از مش منظور از 

 .)عبور داده شده اند ميلي متر 1آسياب 
 كيلوگرم 15ديگر عوامل ساخت شامل فشار پرس برابر 

درجه 160پرس در سطح  دماي،  بر سانتي متر مربع
 دقيقه 5، زمان پرس گرم و پرس سرد در سطح سلسيوس

 درصد براي الياف كارتن 10- 15(كننده ه پرو ميزان ماد
 تيمارها ثابت در همهبراي  ) درصد آرد چوب40كهنه و 

،  درصد10پايين تر از  در غلظت هاي .ر گرفته شدنظ
كلوخه  چسب درصد15 رقيق و در مقادير باالي بچس

 10- 15به همين علت بهترين درصد اختالط . مي شد
  سب اوره بررسي از چ در اين. شدگزينشدرصد 

 و pH (34/7( و اسيديته 65%فرمالدهيد مايع با غلظت 
بر ( درصد 1به عنوان كاتاليزور با مصرف كلريد آمونيوم 

مورد  ميزان و استفاده گرديد)  وزن خشك چسبپايه
خط چسب يك (گرم 150استفاده براي هر متر مربع اليه 

  .در نظر گرفته شد) طرفه
با يك حرف التين در اين بررسي هر يك از تيمارها 

  :انددر جدول زير تشريح شدهاند كه معرفي شده
  

  ها و عالمت اختصاري آنهامعرفي تيمار -1جدول
  عالمت اختصاري  تيمار

 A   مش100آرد چوب 

  B   مش40آرد چوب 
OCCدرشت   C  

OCCريز   D  
  

ساخت نمونه ها در كارگاه فراورده هاي مركب دانشكده 
دانشگاه تهران به كمك  دانشكده منابع طبيعيچوب 

و ) اليه مركزي( بري صنوبراليههاي حاصل از  اليه
 40 ميليمتر و ابعاد2با ضخامت اسمي) اليه سطحي(ممرز

در ابتدا اليه ها به علت رطوبت .  سانتيمتر انجام شد40 ×
 درصد 8 به هاباال در كوره خشك شدند تا كه رطوبت آن

اطع بر  متقبه صورت اليه ها ،زنيچسب  از پس .رسيد
تخته هاي سپس . دو پرس شدنگرفتند روي يكديگر قرار 

 رسيدن به شرايط محيط به مدت يك برايساخته شده 
 65رطوبت نسبي (  اتاق كليما قرار گرفتنددرونهفته 

 از گذشت اين پسو  )سلسيوسدرجه 20درصد و دماي 
   . مربوطه بر روي آنها انجام گرفتيمدت آزمايش ها
 آزموني و آزمون هاي فيزيكي و مكانيكي برش نمونه هاي
 استاندارد هاي موسسه استاندارد و پايهنمونه ها بر 

 .و به ترتيب زير صورت گرفتتحقيقات صنعتي ايران 
مقاومت برشي در ، 3210 استاندارد برابرمقاومت خمشي 

 در صد جذب ،2335 استاندارد برابر محل اتصال چسب
ضخامت صد واكشيدگي در  و 2488 استاندارد برابر آب
  . انجام شد2489 استاندارد برابر

  
  مكانيكي فيزيكي و خواص 
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  جذب آب و واكشيدگي  -خواص فيزيكي
هاي استاندارد برابر براي محاسبه جذب آب  و واكشيدگي

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي  2489 و 2488
 تخته اليه ها با در آغازبدين صورت كه . ايران عمل شد

 و براي شدهازو با دقت يك هزارم گرم وزن يك تر
در محاسبه ميزان واكشيدگي نيز ابعاد اوليه تخته اليه ها 

با يك ريز سنج با دقت يك صدم ميليمتراستفاده  نقطه 4
 در آغاز جذب آب و واكشيدگي  براي محاسبه ميزان.شد

ب آ درون ساعت 24 به مدت يسانتيمتر 55 يها نمونه
 مقادير مربوطههاي  با استفاده از رابطهسپس ، رفتندقرار گ

  .آنها محاسبه شد
  

  خواص مكانيكي 
  خمش 

هاي مهم آن  ويژگيمقاومت خمشي تخته اليه يكي از 
براي اندازه گيري اين مقاومت نمونه هاي مورد . باشد مي

موسسه تحقيقات  3210شماره نياز با توجه به استاندارد 
ه از دستگاه تست مكانيكي صنعتي تهيه و با استفاد

Instronمقاومت ،در اين آزمون.  مورد آزمون قرار گرفتند 
 خمشي در دو حالت موازي و عمود بر الياف اليه سطحي

در  ميلي متر بر دقيقه 10 سرعت بارگذاري .انجام گرفت
در نهايت مقادير اين مقاومت با استفاده از . نظر گرفته شد

   .رابطه هاي مربوطه محاسبه شد
  آزمون خط چسب 

 .مهم ترين آزمون تخته اليه آزمو ن خط چسب مي باشد
شماره  استاندارد برابريي  نمونه هادر آغازبراي اين آزمون 

 دستگاه با استفاده ازپس نمونه ها س. شدتهيه  2335
 2 بار كششي با سرعت تحت Instron آزمايشگاهي

تا زمان اين اعمال نيرو كه  قرار گرفتميليمتر بر دقيقه 
  .شتشكست نمونه ادامه دا

 تنش كششي را كه همان كشش  نيروي ثبت شده پايهبر 
مي توان با استفاده از فرمول زير خط چسب مي باشد 

  .محاسبه نمود

 
 به ترتيب تنش كششي بيشينه و نيروي  و كه 

نيز مساحت قسمتي از نمونه مي  A. بيشينه مي باشند

متر  0004/0شود كه برابر باشد كه به آن نيرو وارد مي 
  .مي باشدمربع 

  
  تجزيه و تحليل آماري

ر اين دهاي مختلف از تيمارهاي ساخته شده كيفيت تخته
 )LSD (ردابررسي به كمك روش كمترين اختالف معني

 هنگامي از اين روش .مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت
دار  جدول تجزيه واريانس معنيFشود كه استفاده مي

و همچنين يك شاهد يا كنترل در آزمايش وجود شود 
ها را با آن مقايسه  تيمارهمهداشته باشد و بخواهيم 

شود و  ثابت محاسبه ميميزاندر اين روش يك . كنيم
هاي بين ميانگين تيمارها با آن مقايسه اختالفتمامي 

  .شودمي
  

  نتايج
 در مقايسه با  و آرد چوب صنوبرOCCنتايج مربوط به اثر 

 فيزيكي و مكانيكي تخته هاي ويژگيرد گندم بر روي آ
 نشان داده شده 5 تا1 هاينموداراليه توليد شده در 

   .است
 صنوبر چوب آرد و OCCكه اثر  2و  1 نموداربا توجه به 

پس و ميزان جذب آب واكشيدگي ضخامت درصد بر روي 
 نشان مي دهد، را ساعت غوطه وري در آب 24از 

 جذب آب و واكشيدگي يانگينممشخص مي شود كه 
كمتر از تيمار شاهد و  Dتيمار  ساعت 24ضخامت پس از 
 است كه جذب آب تخته يادآوريقابل  .ديگر تيمارهاست

ه  با استفاد داخليهاي هاي تجاري توليد شده در كارخانه
از رزين اوره فرمالدهيد و پر كننده آرد گندم ساخته 

گي هاي تخته اليه يژ باالتر از حد استاندارد و،شوند مي
  .)3( است
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مقادير مقاومت هاي مكانيكي نيز  5 تا 3 هاينموداردر 
ميانگين مقادير اين مقاومت ها براي . آورده شده است

  . بيش از نمونه شاهد و ديگر تيمارهاستDتيمار 
  

  
  
  

 
  
  
 

   
  
  

  بحث و نتيجه گيري
ايط توليد ربا توجه به اينكه هر تغييري در مواد اوليه و ش

 صنايع چوب از جمله استفاده از منابع جديد هاي كارخانه
 كاربردي هاي ويژگيپر كننده نبايد تأثير نا مطلوبي بر 

محصول داشته و كيفيت آن را كاهش دهد، لذا مقايسه 
 فيزيكي و مكانيكي تخته هاي ساخته شده در هاي ويژگي

 ارزيابي تيمارهاي مختلف با استانداردهاي مربوطه ما را در
 .نتايج حاصله ياري خواهد كرد

در مقايسه نتايج بدست آمده در بحث مقاومت خمشي، 
نشانگر  آنست كه نمونه هاي شاهد با  اين پژوهش

 اندازه گيري شده نمونه ها باالتر از حد مقاومت خمشي
حتي در بعضي .  استاندارد ملي ايران مي باشدبيشينه

نمونه ها بيش از حد موارد كمترين ميزان مقاومت براي 
  .استاندارد مي باشد
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ين اختالف نتايج مربوط به آزمون تجزيه واريانس و كمتر
بر روي مقاومت خمشي موازي الياف و ) LSD(معني دار 

 4 و 3 هاينمودار درصد در 5 و 1عمود بر الياف در سطح 
با توجه به نتايج حاصل از آزمون . نشان داده شده است

با توجه به معني دار بودن اختالف تجزيه واريانس و 
ميانگين بين گروه هاي مختلف، مي توان آزمون كمترين 

 نتايج حاصل از آزمون. اختالف معني دار را انجام داد

دهد كه در آزمون  كمترين اختالف معني دار نشان مي
 موازي الياف اختالف بين گروه شاهد و مقاومت خمشي

كه در آزمون  ديگر گروه ها معني دار است در صورتي
مقاومت خمشي عمود بر الياف اختالف بين گروه شاهد و 

  .معني دار است4 و 3گروه هاي 

  
  الياف تجزيه واريانس بررسي معني داري اختالف بين گروه هاي مختلف براي آزمون مقاومت خمشي موازي  -3جدول 

 Fمقدار   ميانگين مربعات  مجموع مربعات  درجه آزادي  منابع تغييرات

  503/24∗ 769/1187 186/4751  ۴  بين گروه هاي مختلف

   475/48 066/1842  ٣٨  درون هر گروه

     251/6593  ۴  مجموع

   %5معني داري در سطح : ∗
  
  

  مقاومت خمشي موازي اليافبراي آزمون ) LSD( نتايج آزمون كمترين اختالف معني دار -4جدول 
  %95فاصله اطمينان   منابع

  كران پايين  كران باال  انحراف استاندارد اختالف ميانگينها  ديگر تيمارها  تيمار شاهد
5  1  -003/25* 383/3 -15/18 -85/31 

  2  -096/18* 481/3 -05/11 -14/25 
  3  -847/26* 383/3 -00/20 -70/33 
  4  916/29* 383/3 -07/23 -76/36 

   %5معني داري در سطح : ∗
  
  

   تجزيه واريانس بررسي معني داري اختالف بين گروه هاي مختلف براي آزمون مقاومت خمشي عمود بر الياف -5جدول 
 Fمقدار   ميانگين مربعات مجموع مربعات  درجه آزادي  منابع تغييرات

  466/7∗ 837/69 346/279 4  بين گروه هاي مختلف
   354/9 453/355 38  درون هر گروه

     799/634 42  مجموع
  %5معني داري در سطح :  ∗

  
  



1390 121، بهار و تابستان 1ايران، سال دوم، شماره مجله صنايع چوب و كاغذ 

  براي آزمون مقاومت خمشي عمود بر الياف) LSD (آزمون كمترين اختالف معني دارنتايج -6جدول 
  %95فاصله اطمينان   منابع

  كران پايين  كران باال  انحراف استاندارد  اختالف ميانگينها  ديگر تيمارها  تيمار شاهد
5  1  -140/2ns 442/1 78/0 -06/5 

  2  210/1ns 442/1 13/4 -71/1 
  3  -367/3* 486/1 -36/0 -38/6 
  4  -117/6* 486/1 -11/3 -13/9 

  عدم معني داري :  ns و % 5معني داري در سطح : ∗
  
  

  مقاومت برشي
بندي ميانگين هاي مربوط به مقاومت برشي در در گروه

 نسبت به Bگروه سطح اتصال اليه ها، مشخص شد كه 
گروه شاهد و ديگر گروه ها از مقاومت باالتري برخوردار 

 مشخص مي شود كه اختالف 5 نموداربا توجه به . است

ميانگين بين گروه هاي مختلف معني دار مي باشد، لذا 
 اشكال بدونانجام آزمون كمترين اختالف معني دار 

 نتايج حاصل از آزمون كمترين اختالف معني دار. است
 2گروه  اختالف بين گروه شاهد و تنهانشان مي دهد كه 
  .معني دار نمي باشد

  
  

  تجزيه واريانس بررسي معني داري اختالف بين گروه هاي مختلف براي آزمون مقاومت برشي -7جدول
 Fمقدار   ميانگين مربعات مجموع مربعات  درجه آزادي  منابع تغييرات

  ∗153/9 469/2 876/9 4  بين گروه هاي مختلف

   270/0 297/14 53  درون هر گروه
     173/24 57  مجموع

   %5معني داري در سطح  : ∗
  
  

  براي آزمون مقاومت برشي) LSD( آزمون كمترين اختالف معني دار  نتايج-8جدول
  %95فاصله اطمينان   منابع

  نكران پايي  كران باال  انحراف استاندارد  اختالف ميانگينها  ديگر تيمارها  تيمار شاهد
5  1  -463/0* 222/0 -02/0 -91/0 

  2  078/0ns 222/0 52/0 -37/0 
  3  -774/0* 222/0 -33/0 -22/1 
  4  -917/0* 222/0 -52/0 -42/1 

  عدم معني داري : nsو % 5معني داري در سطح  : ∗
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  جذب آب و واكشيدگي ضخامت
 و OCC كه اثر مقدار مصرف 2و 1هاي نموداربا توجه به 

و درصد واكشيدگي ضخامت وبر بر روي آرد چوب صن
  راوري در آب غوطه ساعت24پس از مقدار جذب آب 

نشان مي دهد، مشخص مي شود كه بين تيمار شاهد و 

ولي با اين . ديگر تيمارها اختالف معني داري وجود ندارد
 ساعت را 24حال كمترين جذب آب و واكشيدگي پس از 

 است كه در اين دآورييا البته قابل . دارا مي باشدBگروه 
   .بررسي از مواد ضد رطوبت مانند موم استفاده نشده است

  
  

  تجزيه واريانس بررسي معني داري اختالف بين گروه هاي مختلف براي آزمون جذب آب -9جدول 
 Fمقدار   ميانگين مربعات مجموع مربعات  درجه آزادي  منابع تغييرات

  393/1ns 816/75 265/303 4  بين گروه هاي مختلف

   413/54 112/2122 39  درون هر گروه
     377/2425 43  مجموع

n.s :   5معني داري در سطح عدم%   
 

  تجزيه واريانس بررسي معني داري اختالف بين گروه هاي مختلف درآزمون واكشيدگي ضخامت -10جدول 
 Fمقدار   ميانگين مربعات مجموع مربعات  درجه آزادي  منابع تغييرات

  87/0ns 922/112 688/451 4  اي مختلفبين گروه ه

   776/129 256/5064 39  درون هر گروه
     944/5512 43  مجموع

n.s :  5معني داري در سطح عدم%   
  

 هاي مكانيكي و فيزيكي تخته علت افزايش مقاومت
كننده  عنوان پربه از الياف كارتن كهنه اي كه در آناليه

فيزيكي و  هاي گيويژاستفاده شده است را مي توان به 
فرآيند اين الياف حاصل . مكانيكي اين الياف ربط داد

واژه كرافت يك واژه آلماني و سوئدي . كرافت مي باشند
فرآيند كرافت به صورت  .)10(به معناي محكم است

توان به كه علت اين امر را مي كند مي عملگزينشي
 زدايي نسبت دادپذيري مناسب در فرايند ليگنينگزينش

  از درصد سلولز بيشتر وه الياف حاصل كرافتفراينددر كه 
 الياف حاصله  در نتيجه.ارنددبرخورتري كم  ليگنيندرصد

داراي گروه هاي هيدروكسيلي كننده ها نسبت به ديگر پر
نهايت بيشتري در سطح بوده و در قابل دسترسي 

 كه و چسب افزايش مي يابد كنندهپر بين هاي اتصال
تخته مقاومت هاي فيزيكي و مكانيكي موجب افزايش 

 نتايج حاصله با نتايج به دست آمده .اليه حاصله مي شود
 و )1999 (Vick و Hunt، )Nabi) 1999 و Jogتوسط 

 مختلف هاي فرآورده در توليد )2008(بخش و همكاراننور
نور بخش و همكاران .  داردهمخوانياز الياف كارتن كهنه 

 كه الياف كارتن جه رسيدندبه اين نتيدر بررسي خود 
دست كهنه به علت داشتن ليگنين كمتر نسبت به الياف 

 و Jog. شود موجب افزايش مقاومت خمشي مي)بكر(اول 
Nabi همچنين  وHunt و Vick پي  نيز در بررسي خود

نسبت ) OCC(كهنه هاي الياف كارتن بردند كه ويژگي
ه واسطه راحتي تواند بباشد كه ميبه الياف اوليه بهتر مي

 والياف - ايجاد سطح تماس بيشتر اليافجبوم ،فرآوري
 موجب در نهايتشود كه  اتصال براي ،قابليتافزايش 

 شودميهاي فيزيكي و مكانيكي بهبود مقاومت
ليگنين موجود   كرافت فرآيندهمچنين در. )12و7،11(

و ) ‐OH(هيدروكسيل خرده چوب بر اثر يون هاي در 
 و ها ع پخت، به قطعهموجود در ماي) ‐SH( سولفيدهيدرو

 در . مي شود و سولفونهمولكول هاي كوچك تري شكسته
نتيجه اين سولفونه شدن آبدوستي ليگنين باقي مانده در 
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 مي يابد، كه در نتيجه موجب آبدوستيافزايش الياف 
 اين خود نيز موجب افزايش كه. شودليگنين مي

مانده در چوب  سب و ليگنين باقيچ بين هاي اتصال
   .)10(شود مي
  

  نتيجه گيري
 در تيمار مربوط به با توجه به نتايج حاصل از اين تحقيق،

 100براي آرد چوب با مش چوب بهترين نتيجه آرد 
 در تيمار مربوط به الياف كارتن كهنه نيز .بدست آمد

بنابراين با . نوع ريز بدست آمدبهترين نتيجه براي 

به فت كه الياف كارتن كهنه گاطمينان كامل مي توان 
بسيار مناسبي براي آرد گندم  نوع ريز آن جايگزين ويژه

استفاده از الياف  مي توان دريافت كه همچنين. مي باشد
كارتن كهنه عالوه بر اينكه موجب كاهش مصرف آرد 

 به زنجيره غذايي مي شود، ميزانو بازگشت اين گندم 
 كه شود  مييپسماندبلكه موجب استفاده از يك ماده 

 زيست محيطي مثبتي به جاي مي هاي اين امر اثرگذاري
 را در سطح OCCاين بررسي مصرف  همچنين .گذارد

توصيه نموده و آن را در رديف آرد گندم و 15 % الي 10
  .در پاره اي از موارد برتر از آن مي داند
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Abstract 
Considering the value and importance of wheat flour in our country, replacement of a new type of 
filler instead of wheat flour in glue combination in plywood industry is necessary. In this study the 
possibility of using wood flour of poplar and OCC (old corrugated container) fiber as filler in the 
combination of urea formaldehyde glue has been studied. The plywood was manufactured from 
Poplar species (in core of plywood) and Hornbeam veneer (in back and face of plywood) on the 
basis of the standard 3210 of ISIRI (Institute of Standards and Industrial Researches of Iran) and the 
physical and mechanical properties of experimental plywood were measured. The results of 
statistical analysis of variance and Least Significant Difference (LSD) showed that Mechanical and 
physical properties of samples made with fine OCC were more than that of control samples (the 
Samples made with wheat flour filler). The results also showed physical and mechanical properties 
of plywood increase by adding 10 to 15 percent of OCC to adhesive. 
 
Keywords: plywood, urea formaldehyde, wheat flour, poplar wood flour, old corrugated container 
 
 

 
 
 
  

 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  

                                                            
* corresponding author:   Email:meysammehdinia@gmail.com  


