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تأثیر استفاده از کاغذ روزنامه باطله بازیافتی در الیههای سطحی بر روی ویژگیهای فیزیکی و
مکانیکی تختهخردهچوب سه الیه

چکیده

مجید ساالري

در این تحقیق خواص فیزیکی و مکانیکی تخته خردهچوو سواخته شوهه از کاغو
روزنامه بازیافتی در الیههای سطحی مورد بررسی قرار گرفت .برای این منظور از خرده
چو صنعتی درشت و نرم ،همچنین کاغ روزنامه بازیافتی به ابعاد  4×0/5سوانتیمتور
مربع استفاده شه .نسبت وزنی کاغ روزنامه به خرده چو در پنج سوط ( 0بوه ، 100
 15به  30 ،85به  45 ،70به  60 ،55به  )40به عنوان متغیرهای مسوتق ایون مطالعوه
انتخا گردیه .از چسب اوره فرم آلههیه به میزان  10درصه وزن خشک خرده چوو و
کاغ روزنامه بازیافتی و از کلریه آمونیوم بوه عنووان هواردنر بوه میوزان  2درصوه وزن
خشک چسب استفاده شه .برای انجام آزمونهای فیزیکی و مکانیکی از اسوتانهارد EN
استفاده شه .نتایج نشان داد که مقاومت خمشی و مهول االستیسیته در سط  45درصه
استفاده از کاغ روزنامه ،بیشترین مقهار را داشته است .مقاوموت بوه کشو عموود بور
سط و مقاومت به نگههاری پیچ با افزای میزان کاغ روزنامه کواه یافتوه اسوت و
بیشترین مقهار آن مربوط به نمونوه شواهه مویباشوه .میوزان جو آ و واکشویهگی
ضخامت با افزای کاغ روزنامه رونه افزایشی نشان داد .ل ا با استفاده از نتوایج حاصو
از این تحقیق میتوان نتیجه گرفت که تختههای حواوی کاغو روزناموه توا سوط 30
درصه برای تختههای با اههاف عمومی (نجاری) و لووازم داخلوی (مبلموان) بوه منظوور
استفاده در شرایط خشک مورد استفاده قرار گیرنه.
واژگان کلیدي :تخته خرده چو  ،کاغو روزناموه بازیوافتی ،الیوههوای سوطحی،
آزمونهای فیزیکی و مکانیکی ،استانهارد

مقدمه
تختهخردهچوب فرآوردهای پانلي است كه تحتفشار و
با استفاده از ذرات چوب و يا ساير مواد فيبری
ليگنوسلولزی بهعنوانمثال ،خرده چوب ،خاکاره و پوشال
با افزودن چسب ساخته ميشود [ .]2 ،1افزايش تقاضا برای
اين نوع پانلهای چوبي منجر به تالشهای بيشتر برای
كشف منابع جديد بهعنوان يک جايگزين مناسب برای
چوب گشته است و پيشرفتهای قابلمالحظهای نيز به
دست آمده است .ازجمله اين موفقيتها ،ميتوان استفاده

وحید وزیري

1

*2

هدایت اهلل امینیان
لعیا جمالی راد
 1دان

3

4

آموخته کارشناسی ارشه گروه علوم و صنایع چو و

کاغ  ،دانشکهه کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه گنبه
کاووس ،گنبه ،ایران
 2استادیار گروه علوم و صنایع چو و کاغ  ،دانشکهه
کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه گنبه کاووس ،گنبه ،ایران
 3استادیار گروه علوم و صنایع چو و کاغ  ،دانشکهه
کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه گنبه کاووس ،گنبه ،ایران
 4استادیار گروه علوم و صنایع چو و کاغ  ،دانشکهه
کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه گنبه کاووس ،گنبه ،ایران
مسئول مکاتبات:
vahidvaziri@gmail.com

تاریخ دریافت94/11/14 :
تاریخ پ یرش95/03/09 :

از كاغذ و كارتن در طراحي فرآوردههای مركب اليهای
جهت كاربردهای گوناگون و در اليههای سطحي و مياني
اين تختهها اشاره كرد [ .]3در تحقيقي از پودر كارتن كهنه
بهعنوان ماده پركننده در توليد تخته فيبر با دانسيته
متوسط از باگاس و ضايعات  MDFاستفاده نمودند .نتايج
نشان داد كه پودر كارتن كهنه و ضايعات  MDFتأثير
معنيداری بر مقاومت خمشي و مدول االستيسيته داشت.
با افزايش كارتن كهنه ،چسبندگي داخلي بهبود يافت
درصورتيكه با افزايش ضايعات  ،MDFچسبندگي داخلي
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تاثير استفاده از كاغذ روزنامه باطله بازيافتي بر ويژگيهای تختهخردهچوب سه اليه

كاهش يافت [Serano ]4؛ و همکاران ( )2013از پلي
پروپيلن و الياف كارتن كهنه بهمنظور ساخت كامپوزيت
پليمری استفاده كردند .آنها گزارش كردند كه مقاومت-
های مکانيکي با افزايش  30درصد كارتن كهنه افزايش
پيدا كرده و پسازآن الياف كارتن كهنه با الياف پليمر
برهمكنش خوبي نداشته و درنتيجه باعث كاهش مقاومت-
های كامپوزيت شده است [ Doosthoseini .]5و
 )2009(Abdolzadehطي تحقيقي از الياف چوب و كارتن
كهنه در اليه سطحي تخته خرده چوب به اين نتيجه
رسيدند كه استفاده از الياف چوب در اليههای سطحي
نسبت به الياف كارتن كهنه باعث بهبود مقاومت خمشي
ميشود [ Suchsland .]6و همکاران ( )1998با بررسي به
كاربردن كاغذ روزنامه بازيافتي در ساخت فرآوردههای
مركب چوبي ،به حجم باالی الياف چوبي كه روزانه دورريز
ميشود پرداخته و عنوان ميكند كه از الياف يادشده در
صورت اختالط با الياف دستاول ،ميتوان در توليد
فرآوردههای مركب چوبي مانند تخته فيبر با تراكم متوسط
و سنگين بهرهگيری كرد [.]7
در فرآيند توليد تختهخردهچوب ،برای بهبود كيفيت
سطوح تخته ،ميتوان الياف يا خرده چوبهايي با كيفيت
مناسب را در اليههای سطحي تخته به كار برد كه ضمن
توليد تختههايي با سطوح كامالً صاف و متراكم و
قابلمقايسه با تخته فيبر با دانسيته متوسط بتواند قسمتي
از مشکالت مربوط به تأمين مواد اوليه برای توليد
فرآوردههای مركب را نيز تأمين كند [.]9 ،8
به علت حجم عمده پالستيک و كاغذ در ضايعات
شهری ،بازيافت اين مواد موردتوجه است .بعد از مواد زائد
فسادپذير و قابل كمپوست ،كاغذ دومين جزء با ارزش و
قابل بازيافت است []10؛ زيرا بازيافت اين ماده ارزشمند و
استفاده مجدد از آن در برخي مصارف خاص نهتنها از قطع
درختان ،هزينه تبديل الياف گياهي به كاغذ و ساير هزينه
های توليد ميكاهد بلکه ازنظر اقتصادی نيز به دليل
سودآوری و توليد اشتغال از اهميت خاصي برخوردار است.
از مزايای عمده اين الياف بهعنوان پركننده و تقويتكننده
مي توان به مواردی از قبيل دانسيته كم ،عدم سايش
ماشينآالت ،سهولت فراورش ،ارزان بودن و قابليت تخريب
بيولوژيکي اشاره نمود [.]12 ،11

بهرهگيری از الياف كاغذ روزنامه بدون هيچگونه عمل-
آوری ويژهای ميتواند بخشي از كمبود چوب كارخانه
صنعت چوب شمال را جبران كند .لذا بهمنظور بررسي
بهرهگيری بهينه از كاغذ روزنامه كهنه و صرف جويي در
كاربری چوب و به دليل ضرورت اهميت بازيافت ،در اين
پژوهش از كاغذ روزنامه باطله در اليههای سطحي تخته
خرده چوب بهرهگيری شده است .اين پژوهش درواقع بر
اين فرضيه استوار است كه به كاربردن كاغذ روزنامه باطله
در سطح تخته ،مقاومتهای مکانيکي آن را نسبت به
نمونه شاهد بهبود ميبخشد .در اين تحقيق سعي شد تا
ويژگيهای كاربردی تخته خرده چوب سه اليه ساختهشده
با استفاده از كاغذ روزنامه باطله و خرده چوب صنعتي با
مقادير متفاوت در اليههای سطحي ،مورد ارزيابي قرار
بگيرند.

مواد و روشها
خرده چوب :خرده چوب موردنياز از شركت صنعت
چوب شمال تهيه شد .در اين تحقيق از ذرات درشت خرده
چوب برای اليهمياني و از ذرات ريز برای اليه سطحي
استفاده شد .درصد استفادهشده خرده چوب درشت و نرم
در ساخت تخته خرده چوب بهصورت  60درصد خرده
چوب درشت در اليه مياني (با ابعاد  0/8-1/5ميليمتر) و
 40درصد خرده چوب نرم در اليه سطحي (با ابعاد -0/6
 0/2ميليمتر) بود .خرده چوبهای نرم و درشت برای
رسيدن به رطوبت  4درصد در آون با دمای 103 ±2 ºc
قرار گرفت و پس از خروج از آون جهت جلوگيری از تبادل
رطوبتي با هوای محيط ،بالفاصله در كيسههای نايلوني
غيرقابل نفوذ قرار گرفتند.
کاغذ روزنامه باطله بازیافتی :ضايعات كاغذ روزنامه
بازيافتي از دكه روزنامهفروشي تهيه شد .نسبت وزني كاغذ
روزنامه به خرده چوب در پنج سطح ( 0به  15 ،100به
 30 ،85به  45 ،70به  60 ،55به  )40بهعنوان متغيرهای
مستقل اين مطالعه انتخاب گرديد .كاغذ روزنامه بازيافتي
به ابعاد  0/5 ×4سانتيمتر مربع تبديل شدند .برای رساندن
رطوبت كاغذ تهيهشده به ميزان موردنياز ( 4درصد) ،در
آون در دمای  103 ±2ºcقرار گرفت و پس از خروج از
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آون ،جهت جلوگيری از تبادل رطوبتي با هوای محيط،
بالفاصله در كيسههای نايلوني غيرقابل نفوذ ،بستهبندی
شدند.
چسب اوره فرم آلدهید :چسب اوره فرم آلدهيد
مورداستفاده ،از شركت سامد مشهد تهيهشده و پس از
انتقال به آزمايشگاه صنايع چوب دانشگاه گنبدكاووس،
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ويژگيهای آن موردبررسي قرار گرفت .ويژگيهای چسب
موردنظر در جدول  1آورده شده است .مقدار چسب اوره
فرم آلدهيد مورداستفاده برای ساخت هر تخته بهطور
ميانگين  10درصد وزن خشک خرده چوب و كاغذ روزنامه
بازيافتي در نظر گرفته شد .الزم به ذكر است كه ميزان
مصرف چسب در اليه مياني  8درصد و در اليههای
سطحي  12درصد بود.

جدول  -1مشخصات چسب اوره فرم آلدهید مصرفی
نوع چسب

شرکت سازنده

اوره فرم آلدهيد مايع

سامد مشهد

مواد جامد

pH

() %
61

زمان ژلهای شدن
(ثانیه)

7

کلرید آمونیوم :از نمک كلريد آمونيوم بهعنوان
سختكننده (هاردنر) چسب اوره فرم آلدهيد ساخت
شركت مرک آلمان استفاده شد .كلريد آمونيوم بهصورت
پودری به ميزان  2درصد وزن خشک چسب مورداستفاده
قرار گرفت.
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ویسکوزیته در دمای
20°

c

(سانتی پوآز)

وزن مخصوص در
20°

320

c

دمای

1/27

خرده چوب وارد پرس شده تا عمليات پرس كردن انجام
شود .درنهايت با انجام  3تکرار از  5تيمار موردنظر15 ،
تخته خرده چوب ساخته شد .تختههای ساختهشده به
مدت  15روز در اتاق كليما نگهداری شده تا به رطوبت
تعادل با محيط برسند .سپس برش تختهها جهت تهيه
نمونههای آزموني انجام گرفت.

فرآیند ساخت تخته خرده چوب .:عاملهای ثابت
اين بررسي عبارتاند از :رطوبت كيک  10درصد ،فشار
پرس  ،30 Kg/cm2دمای پرس  170درجه سانتيگراد و
زمان پرس  5دقيقه ،مقدار چسب اوره فرم آلدهيد 10
درصد و كلريد آمونيوم  2درصد بود .در اين شرايط تخته-
هايي به ضخامت  16ميليمتر و دانسيته تخته g/cm3
 0/72ساخته شد .برای ساخت تخته ابتدا كاغذ باطله و
خرده چوب نرم با درصد اختالط مشخصشده را وارد
مخزن چسب زن آزمايشگاهي كرده و پسازآن چسب وزن
شده مربوط به هر اختالط ،وارد مخزن پيستوله قرار گرفت
و عمليات چسب زني با پيستوله صورت پذيرفت .سپس
خرده چوبهای نرم همراه كاغذ باطله را درون قالب ريخته
و پسازآن خرده چوبهای درشت ريخته شدند ،در
آخرخردهچوبهای نرم را روی خرده چوبهای درشت
ريخته تا كيکي با خرده چوبهای نرم در دو سطح و خرده
چوبهای درشت در اليه مياني تخته ساخته شود ،سپس
توسط يک صفحه نئوپان چوبي كه به اندازه سطح داخل
قالب تهيه شده بود روی كيک با وزنه ،فشار ايجاد گرديد
تا عمليات پيش پرس يا پرس سرد انجام شود .كيک تخته

اندازهگیری خواص فیزیکی و مکانیکی :برای
تعيين جذب آب و واكشيدگي ضخامت از استاندارد
 ،EN317مقاومت خمشي و مدول االستيسيته از استاندارد
 ،EN 310مقاومت به كشش عمود بر سطح از استاندارد
 EN319و برای مقاومت به نگهداری پيچ از استاندارد
 EN320استفاده شد .نتايج حاصل از اين تحقيق با تخته-
های تيپ ( 1تختههايي با اهداف عمومي بهمنظور استفاده
در شرايط خشک) و تيپ ( 2تختههايي برای لوازم داخلي
(مبلمان) بهمنظور استفاده در شرايط خشک) طبق
استاندارد  EN312مورد مقايسه قرار گرفت.
تجزیهوتحلیل

آماری:

تجزيهوتحليل

نتايج

بهدستآمده با استفاده از آزمون تجزيه واريانس در قالب
طرح كامالً تصادفي در سطح اطمينان  99درصد انجام
شد .درنهايت مقايسه و گروهبندی ميانگينها با استفاده از
آزمون دانکن صورت گرفت.
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شاهد افزودن كاغذ روزنامه تأثير معنيداری را در سطح
اطمينان آماری  %99در مقاومت خمشي داشته است
(جدول .)2

نتایج و بحث
مقاومت خمشی و مدول االستیسیته
نتايج تجزيه واريانس نشان داد كه در مقايسه با نمونه

جدول  -2تجزیه واریانس اثر سطوح مختلف کاغذ روزنامه بازیافتی بر مقاومت خمشی و مدول االستیسیته
فاکتورهای اندازهگیری

درجه آزادی

میانگین مربعات

F

Sig

مقاومت خمشي

4

6/178

50/260

*0/000

مدول االستيسيته

4

184357/284

79318

*0/000

*معنيداری در سطح اطمينان  99درصد

همانطور كه در شکلهای  1و  ،2مشاهده ميشود با
افزايش كاغذ روزنامه تا سطح  45درصد مقاومت خمشي و
مدول االستيسيته افزايش پيدا كرده است كه ميتواند
احتماالً به علت ضريب كشيدگي بيشتر كاغذ روزنامه

نسبت به الياف خرده چوب باشد ،اما در مقادير بيشتر به
علت استحکام كمتر كاغذ روزنامه نسبت به خرده چوب،
مقاومت خمشي و مدول االستيسيته كاهش يافته است
[.]12

شکل  -1تأثير سطوح مختلف كاغذ روزنامه بازيافتي بر مقاومت خمشي
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شکل  -2تأثير سطوح مختلف كاغذ روزنامه بازيافتي بر مدول االستيسيته

مقاومت به کشش عمود بر سطح
نتايج تجزيه واريانس نشان داد كه در مقايسه با نمونه
شاهد افزودن كاغذ روزنامه تأثير معنيداری را در سطح

اطمينان آماری  %99در مقاومت به كشش عمود بر سطح
داشته است (جدول .)3

جدول  -3تجزیه واریانس اثر سطوح مختلف کاغذ روزنامه بازیافتی بر مقاومت به کشش عمود بر سطح
فاکتور اندازهگیری

درجه آزادی

میانگین مربعات

F

Sig

مقاومت به كشش عمود بر سطح

4

0/150

934/343

*0/000

*معنيداری در سطح اطمينان  99درصد

همانطور كه در شکل  3مشاهده ميشود با افزايش
درصد كاغذ روزنامه بازيافتي در اليه سطحي ،مقاومت به
كشش عمود بر سطح كاهش مييابد؛ اما تا سطح 30
درصد كاغذ روزنامه ،مقاومت به كشش عمود بر سطح
نسبت به تختههای استاندارد تيپ  1و تيپ  2بيشتر بوده
است؛ زيرا زماني كه از كاغذ روزنامه در اليه سطحي
استفاده شد شکست عمود بر سطح در اليه سطحي اتفاق
افتاد؛ زيرا الياف كاغذ روزنامه نسبت به خرده چوب از
مقاومت كمتری برخوردار است كه علت آن احتماالً به
ميزان شکسته شدن الياف و آسيب وارده به آنها در طي
فرآيند بازيافت و خشکكردن كاغذ روزنامه نسبت به الياف

چوبي مربوط است و همچنين سطح ويژه الياف كاغذ
روزنامه به دليل كاهش وزني ناشي از خمير سازی
شيميايي بسيار بيشتر از الياف چوب است و در يک نسبت
وزني از رزين با فرض اينکه رزين به درون ديواره سلولي
نفوذ نکند ،آن بخش از سطح الياف كاغذ روزنامه كه با
رزين آغشته شده ،كمتر از الياف چوب است كه اين خود
اثر نامطلوبي بر اتصالهای بين الياف و ويژگيهای
مقاومتي بر جای ميگذارد [.]13
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شکل  -3تأثير سطوح مختلف كاغذ روزنامه بازيافتي بر مقاومت به كشش عمود بر سطح

مقاومت به نگهداری پیچ
نتايج تجزيه واريانس نشان داد كه در مقايسه با نمونه
شاهد افزودن كاغذ روزنامه تأثير معنيداری را در سطح

اطمينان آماری  %99در مقاومت به كشش عمود بر سطح
داشته است (جدول .)4

جدول  -4تجزیه واریانس اثر سطوح مختلف کاغذ روزنامه بازیافتی بر مقاومت به نگهداری پیچ
فاکتور اندازهگیری

درجه آزادی

میانگین مربعات

F

Sig

مقاومت به نگهداری پيچ

4

46448/657

188/516

*0/000

*معنيداری در سطح اطمينان  99درصد

همانطور كه در شکل  4مشاهده ميشود ازآنجاييكه
الياف كاغذ استحکام كمتری نسبت به الياف چوب دارد
درنتيجه با افزايش نسبت اختالط كاغذ به خرده چوب در
اليه سطحي ،مقاومت به نگهداری پيچ كاهش يافته است.
 )1961( Postدر تحقيقات خود عنوان كرد كه كاغذ تأثير

منفي بر مقاومت چسبندگي داخلي و مقامت به نگهداری
پيچ در پنلهای چوبي دارد و دليل آن را اينگونه اعالم
كرد كه به دليل حجم زياد مواد معدني در كاغذ،
چسبندگي خوبي در بين الياف ايجاد نميشود و درنتيجه
مقاومت به نگهداری پيچ كاهش پيدا ميكند [.]9
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شکل  -4تأثير سطوح مختلف كاغذ روزنامه بازيافتي بر مقاومت به نگهداری پيچ

اطمينان آماری  %99در دانسيته نداشته است (جدول  )5و
دانسيته تختهها در محدوده  0/72 ±1 g/cm3قرار داشت و
تمامي تيمارها در گروه  aقرار گرفتند (شکل .)5

دانسیته
نتايج تجزيه واريانس نشان داد كه در مقايسه با نمونه
شاهد افزودن كاغذ روزنامه تأثير معنيداری را در سطح
جدول

 -5تجزیه واریانس اثر سطوح مختلف کاغذ روزنامه بازیافتی بر دانسیته

فاکتور اندازهگیری

درجه آزادی

میانگین مربعات

F

Sig

دانسيته

4

1/33

0/444

0/774ns

 nsعدم معنيداری در سطح اطمينان  99درصد

شکل  -5تأثير سطوح مختلف كاغذ روزنامه بازيافتي بر دانسيته
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جذب آب و واکشیدگی ضخامت بعد از  2و 24
ساعت غوطهوری در آب
نتايج تجزيه واريانس نشان داد كه در مقايسه با نمونه
شاهد افزودن كاغذ روزنامه تأثير معنيداری را در سطح

اطمينان آماری  %99در جذب آب و واكشيدگي ضخامت
بعد از  2و  24ساعت غوطهوری در آب داشته است
(جدول .)6

جدول  -6تجزیه واریانس اثر سطوح مختلف کاغذ روزنامه بازیافتی برجذب آب و واکشیدگی ضخامت بعد از  2و  24ساعت غوطهوری در آب
فاکتورهای اندازهگیری

درجه آزادی

میانگین مربعات

F

Sig

جذب آب پس از  2ساعت

4

300/360

3/487

*0/000

جذب آب پس از  24ساعت

4

360/590

4/018

*0/000

واكشيدگي ضخامت پس از  2ساعت

4

47/422

44/647

*0/000

واكشيدگي ضخامت پس از  24ساعت

4

97/283

54/708

*0/000

*معنيداری در سطح اطمينان  99درصد

همانطور كه در شکل  6و  7مشاهده ميشود
بيشترين جذب آب و واكشيدگي ضخامت در  60درصد
استفاده از كاغذ روزنامه بوده است .جذب آب به عواملي از
قبيل سطح ويژه ،مقدار فضای خالي و آبدوستي تركيبات
بستگي دارد و ازآنجاييكه الياف كاغذ روزنامه آبدوست

هستند در اثر چسبيدن هيدروژن مولکولهای آب به
گروههای هيدروكسيل آزاد موجود در سلولز كاغذ روزنامه،
جذب آب و واكشيگي ضخامت با افزودن الياف كاغذ
روزنامه افزايش يافته است [.]12

شکل  -6تأثير سطوح مختلف كاغذ روزنامه بازيافتي برجذب آب بعد از  2و  24ساعت غوطهوری در آب
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شکل  -7اثر سطوح مختلف كاغذ روزنامه بازيافتي بر واكشيدگي ضخامت بعد از  2و  24ساعت غوطهوری در آب

نتیجهگیری
بر پايه نتايج بهدستآمده با افزايش نسبت ميزان
اختالط كاغذ روزنامه به خرده چوب ،واكشيدگي ضخامت
و جذب آب تختهها افزايش يافته است .كمترين مقدار
واكشيدگي ضخامت برای نمونه شاهد است .با افزايش
ميزان كاغذ روزنامه تا سطح  45درصد ،مقاومت خمشي و
مدول االستيسيته افزايش يافته است كه به دليل ضريب
كشيدگي و ضريب ظاهری (نسبت طول به پهنا) بيشتر
الياف كاغذ روزنامه است اما در مقادير بيشتر كاغذ روزنامه
( 60درصد) ،مقاومتهای فوق كاهش مييابد ،زيرا الياف
كاغذ روزنامه ضعيفتر از الياف خرده چوب بوده و احتما ًال
برهمكنش بين الياف خرده چوب و كاغذ روزنامه ضعيف
بوده و درنتيجه باعث كاهش مقاومتها شده است.
چسبندگي داخلي و مقاومت به نگهداری پيچ با افزايش

ميزان كاغذ روزنامه كاهش يافته است ،اين كاهش مقاومت
به اين دليل است كه در طي فرآيند بازيافت ،الياف با
كاهش طول مواجه شده و سطح ويژه الياف افزايشيافته و
از طرفي در واحد سطح ذرات ،مقدار چسب كمتری قرار
ميگيرد كه باعث كاهش چسبندگي داخلي تختهها مي-
شود .لذا با استفاده از نتايج حاصل از اين تحقيق و با توجه
به استاندارد  EN312كه مربوط به طبقهبندی تخته خرده
چوب بر اساس ويژگيهای مقاومتي است ميتوان نتيجه
گرفت كه تختههای حاوی مخلوط كاغذ روزنامه در اليه
سطحي تا سطح  30درصد ميتوانند برای تختههای
استاندارد با اهداف عمومي (نجاری) و لوازم داخلي
(مبلمان) بهمنظور استفاده در شرايط خشک مورداستفاده
قرار گيرند.
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The effect of using waste newspaper in surface layers on physical and mechanical
properties of three-layer particleboard
Abstract
In this study, physical and mechanical properties of
particleboards made from recycled newspapers in the surface
layers of 3-layers planes were investigated. Coarse and fine
wood chips and recycled newspapers with the dimensions of
0.5 × 4 cm2 were used. The variable in this research was the
ratio of recycled newspaper to wood chips (at five levels;
0:100, 15:85, 30:70, 45:55, and 60:40). Urea-formaldehyde
resin was used at 10% content on dry weight basis of the
wood particles and newspaper and ammonium chloride was
used as a catalyst to 2% of the dry weight of adhesive.
Physical and mechanical properties of panels were measured
according to EN Standards. The results showed that panels
containing recycled newspapers at the level of 45% had the
highest bending strength and modulus of elasticity. Internal
bonding and screw holding strength decreased with the
increasing of recycled newspaper and control sample had the
highest strength. Water absorption and thickness swelling
increased with increasing of recycled newspaper portion. On
the basis of results of this study, it can be concluded that the
particleboard containing recycled newspapers in the surface
layers up to the level of 30% can be used for general purpose
boards and interior fitments (including furniture) in dry
condition applications.
Keywords: particleboard, recycled newspaper, surface layers,
physical and mechanical tests, EN standard.
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