فصلنامه علمي – پژوهشي تحقيقات علوم چوب و كاغذ ايران

شناسه ديجيتال

)10.22092/IJWPR.2016.107065 :(DOI

جلد  ،32شماره  ،4صفحه )1396( 463-472

قابلیت استفاده از پسماندهای ساقه پنبه در تولید تخته خرده چوب
ابوالفضل كارگرفرد
 دانشيار ،بخش تحقيقات علوم چوب و فراوردههای آن ،مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور ،سازمان تحقيقات ،آموزش و ترويج كشاورزی ،تهران ،ايرانپست الکترونيک:

a_kargarfard@yahoo.com

تاريخ دريافت :ارديبهشت 1396

تاريخ پذيرش :تير 1396

چكيده

هدف از اين تحقيق ،بررسی قابليت استفاده از پسماندهای ساقه پنبه در توليد تخته خرده چوب بوده است .از اينرو با استفاده از

 3گراديان مصرف چسب صفر 2 ،و  4درصد بين اليه سطحی و ميانی كيک خرده چوب ( %10مغز و  %10سطح %9 ،مغز و %11
سطح %8 ،مغز و  %12سطح) و  3زمان پرس  3 ،2و  5دقيقه اقدام به ساخت تخته خرده چوب گرديد و خواص فيزيکی و مکانيکی
آنها اندازهگيری و مورد تجزيهوتحليل قرار گرفت .نتايج نشان داد كه افزايش گراديان مصرف چسب در سطح معنیداری باعث بهبود
مقاومت خمشی ،مدولاالستيسيته و چسبندگی داخلی شده است و تختههای ساختهشده با گراديان مصرف چسب  2و  4درصد دارای
مقاومت خمشی ،مدولاالستيسيته و چسبندگی داخلی باالتری هستند .همچنين افزايش گراديان مصرف چسب باعث بهبود واكشيدگی
ضخامت  2و  24ساعت تختهها شد و عالوه بر اين ،زمان پرس نيز اثر معنیداری بر اين ويژگی تختهها داشت و حداقل واكشيدگی
ضخامت  2و  24ساعت در شرايط استفاده از زمان پرس  5دقيقه مشاهده گرديد .نتايج اين تحقيق نشان داد كه در صورت استفاده از
گراديان مصرف چسب در حد  2تا  4درصد بين اليه سطحی و ميانی كيک خرده چوب و زمان پرس  4و  5دقيقه ،تختههای
توليدشده از ساقه پنبه میتواند ويژگیهای مکانيکی باالتر از استاندارد  ENاروپا را كسب كند.
واژههای كليدی :تخته خردهچوب ،ساقه پنبه ،گراديان مصرف چسب ،مقاومتخمشی ،چسبندگی داخلی ،واكشيدگی ضخامت  2و  24ساعت.

مقدمه
محدود بودن منابع مواد اوليه بهويژه در بخش منابع طبيعی
از يکسو و حفظ منابع محدود جنگلی تأمينكننده چوب از
سوی ديگر باعث شده است كه تأمين ماده اوليه چوبی
موردنياز صنايع روبه گسترش چوب و كاغذ هر روز اهميت
بيشتری پيدا كند .در سالهای اخير راهکارهای متعددی برای
تأمين ماده اوليه واحدهای توليدی پيشنهاد و يا مورد آزمون
قرارگرفته است .توسعه زراعت چوب اعم از صنوبركاری و يا
كاشت درختان اكاليپتوس ،افزايش سطح زير كشت نيشکر،
واردات چوب به شکل خام و يا فراوری شده و درنهايت
استفاده از پسماندهای كشاورزی ازجمله اين راهکارهاست

كه موردتوجه قرارگرفتهاند ( .)Kargarfard et al. 2012از
آنجايی كه صنعت تختهخرده چوب قادر است طيف وسيعی از
مواد ليگنوسلولزی چوبی و غيرچوبی را مورد مصرف قرار
دهد ،تحقيقات وسيعی در اين صنعت برای جايگزينی مواد
ليگنوسلولزی حاصل از پسماندهای گياهان زراعی با مواد
چوبی جنگلی مورد مصرف اين صنعت قرار گرفته است .طبق
آمارهای منتشره از سوی وزارت جهاد كشاورزی ( ،)2015در
سال زراعی  ،1392-1393بيش از  84000هکتار از اراضی
كشاورزی زير كشت پنبه قرار دارد كه ساالنه مقادير متنابهی
پسماندهای ليگنوسلولزی حاصل از برداشت اين محصول بر
جای میماند .استانهای خراسان رضوی ،خراسان جنوبی،
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فارس ،گلستان و سمنان در رتبههای اول تا پنجم از نظر
سطح زير كشت پنبه در سال زراعی مزبور بودهاند .با توجه به
اينکه بيشتر استانهای يادشده از نظر منابع چوبی و جنگلی،
فقير محسوب میشوند استفاده از اين پسماندهای
ليگنوسلولزی كه هرساله پس از عمليات برداشت ،سوزانده و
يا شخم زده میشوند ،بهعنوان ماده اوليه برای توليد تخته
خرده چوب در اين مناطق از توجيه اقتصادی مناسبی
برخوردار هست ( Agricultural Statistics Year Book,
.)2015
نتايج حاصلل از بررسلیهلای  Kargarfardو همکلاران
( )2006بر روی امکان اسلتفاده از سلاقه پنبله در تركيلب بلا
چوب اكاليپتوس برای ساخت تخته خرده چوب نشان داد كله
با افزايش مقدار ساقه پنبه در تركيب چوبی بهطور معنلیداری
مقاومتخمشی و مدولاالستيسيته تختلههلا بهبلود ملیيابلد،
بهطوریكه بيشتر اين ويژگیها برای تختههای ساختهشلده در
شرايط استفاده از  75درصد سلاقه پنبله و  25درصلد خلرده
چوب اكاليپتوس بوده است .آنان در نتايج خود ،كاربرد سلاقه
پنبه را بهعنوان يک بهبوددهنده خواص مکانيکی ،در شلرايطی
كه استفاده از گونههای با جرم مخصوص باال مانند اكلاليپتوس
در ساخت تخته خرده چلوب اجتنلابناپلذير اسلت ،توصليه
كردند Akgul .و همکاران ( )2010در بررسی سلاخت تختله
فيبر از ساقههای ذرت بهصورت مخلوط با الياف چوب بلوط
به اين نتيجه رسيدند كله افلزودن اليلاف سلاقه ذرت كلاهش
معنیداری را در ويژگیهای فيزيکلی و مکلانيکی نشلان داده
است ،اگرچه ويژگی های فيزيکی و مکانيکی با افزودن اليلاف
ساقه ذرت كلاهش يافلت املا ويژگلیهلای موردنيلاز طبلق
استاندارد اروپايی را تأمين كرده اسلت .همچنلين  Jung Linو
همکاران ( ،)2008امکان استفاده از الياف نخل را در سلاخت
تخته خرده چوب موردبررسی قراردادنلد .آنلان دريافتنلد كله
میتوان از الياف نخل در ساخت تخته خرده چلوب بلاارزش
افزوده بدون هيچگونه اثر منفی بر روی خواص تختله حاصلل
اسللتفاده كللرد .همچنللين آنللان نتللايج مشللابهی را در آزمللون
چسبندگی داخلی با اين تحقيق بهدست آوردند.
 Rangavarو همکاران ( )2011بررسی امکان استفاده از
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پسمانده ساقه كلزا در  4سطح ،25:75 ،50:50 ،75:25
 0:100نسبت به چوب صنوبر و مقدار چسب مصرفی (اوره
فرمالدئيد) در سه سطح  10 ،8و  12درصد و زمان پرس در
سه سطح  6 ،5و  8دقيقه را در ساخت تخته خرده چوب
مورد بررسی قرار دادند .آنان دريافتند كه بيشترين مقدار
مقاومتخمشی و مدولاالستيسيته مربوط به نمونههای
ساختهشده با  100درصد كلزا بوده ،همچنين افزايش مقدار
چسب و زمان پرس باعث بهبود خواص فيزيکی و مکانيکی
نمونهها شده است.
 Rassamو همکاران ( )2012گزارش كردند كه استفاده از
خردههای ساقه آفتابگردان در ساخت تخته خرده چوب
باعث افزايش واكشيدگی ضخامت ،ميرايی صوت ،مقاومت
خمشی ،مدول كشسانی و چسبندگی درونی میشود .در
تحقيقاتی كه توسط  Athanasiosو همکاران ( )2001بر روی
استفاده از ساقه گياه كرچک در ساخت تخته خرده چوب
انجام شد ،مشخص گرديد كه با افزايش ذرات ساقه كرچک
در تركيب چوبی مورد استفاده ،ويژگیهای مکانيکی و
فيزيکی تختههای ساخته شده با افت معنیداری روبرو
میشوند .بااينحال تختههای ساخته شده با خردههای ساقه
كرچک از حداقل استاندارد اروپا و امريکا بهاستثنای مقاومت
به نگهداری ميخ و پيچ برخوردار بودند.
 Nemliو همکاران ( ) 2003قابليت استفاده از
سرشاخه های هرس درختان كيوی را در توليد تخته خرده
چوب بررسی كردند .آنان در اين تحقيق سرشاخه های
كيوی را با درصدهای مختلف تركيب چوبی مورد استفاده
در كارخانه های توليد تخته خرده چوب ،مخلوط و در
اليه ميانی مورد استفاده قرار دادند و مشاهده كردند كه
خواص فيزيکی و مکانيکی تخته ها كاهش می يابد.
بااين حال نتايج نشان داد كه حتی با اضافه كردن 50
درصد سرشاخه كيوی در اليه ميانی تخته ،مقاومتهای
مکانيکی بيش از حداقل ذكرشده در استانداردهای
اروپايی بوده است .همچنين چسبندگی داخلی همه
تخته های توليدشده با سرشاخه های كيوی باالتر از حد
موردنياز بوده ولی مقادير واكشيدگی ضخامت و جذب
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آب خيلی باال بوده است .در همين زمينه  Khedarو
همکاران ( ) 2004با استفاده از الياف پوسته خارجی
نارگيل و پوست نوعی درخت استوايی اقدام به ساخت
تخته خرده چوب عايق حرارت كردند .در اين بررسی
آنها بهترين تيمار را استفاده از تركيب چوبی  90درصد
الياف نارگيل و  10درصد پوست درخت و وزن
مخصوص تخته ها در حد  856 Kg/m3عنوان كردند و
نتيجه گرفتند كه تخته های ساخته شده با تركيب چوبی
فوق به استثناء مدول االستيسيته كه كاهش داشته است ،از
خواص بهتری نس بت به بقيه تيمارها برخوردار بوده است.
بعالوه اين تخته ها دارای قابليت هدايت حرارتی پائين تری
بوده و مناسب استفاده در ديواره های ساختمان به منظور
حفظ انرژی می باشند .آنان همچنين بيان كرده اند كه
تخته های مذكور می توانند برای توليد مبلمان نيز مورد
استفاده قرار گيرند .با توجه به اهميت استفاده از منابع
چوبی غير جنگلی در توليد فراوردههای مركب چوبی در
كشور و تحقيقات انجام شده در اين زمينه ،اين تحقيق با
هدف امکان بهبود خواص تخته خرده چوب به ويژه
تخته های ساخته شده با پسماندهای كشاورزی با ايجاد
گراديان مصرف چسب بين اليه های سطحی و ميانی كيک
خرده چوب و همچنين ارائه بهترين شرايط ساخت برای
توليد تخته خرده چوب دارای خواص فيزيکی و مکانيکی
مطلوب و در حد استاندارد ،انجام شده است.

مواد و روشها
ساقه پنبه مورد استفاده در اين بررسی از ايستگاه
تحقيقات پنبه هاشمآباد در حومه شهر گرگان در استان
گلستان تهيه شد .ساقههای پنبه پس از انتقال به آزمايشگاه
با استفاده از يک خردكن غلطکی از نلللوع Pallmann X
 430-120PHTبه قطعات كوچکتر تبديل و بعد با استفاده
از يک آسياب حلقوی ) (Ring Flakerآزمايشگاهی از نوع
 Pallamnn PZ8به خردههای چوب قابلاستفاده در ساخت
تخته خرده چوب تبديل شدند .پس از حذف خردههای
چوب بسيار ريز و بسيار درشت كه مناسب ساخت تخته

465

خرده چوب نبودند ،رطوبت خرده چوبها بهوسيله يک
خشکكن آزمايشگاهی تا رسيدن به سطح  1درصد ،كاهش
داده شد و در كيسههای پالستيکی مقاوم به نفوذ رطوبت،
بستهبندی و برای ساخت تختههای آزمايشگاهی نگهداری
شدند .در اين بررسی با توجه به اينکه يکی از عاملهای
متغير؛ گراديان مصرف چسب بين اليههای سطحی و ميانی
تختهها بود ،از اينرو خرده چوبهای اليه سطحی و ميانی
بهطور جداگانه چسبزنی گرديدند.
پس از تشکيل كيک خرده چوب ،با اسلتفاده از يلک
پرس آزمايشگاهی از نلوع  BURKLE L100اقلدام بله
فشللردن كيللک خللرده چللوب و سللاخت تختلله هللای
آزمايشگاهی گرديد .در اين تحقيق ،با توجه بله در نظلر
گرفتن دو عامل متغير شامل گراديان مصرف چسب در 3
سطح صفر 2 ،و  4درصد (مصرف چسب  10و  11 ،10و
 12 ،9و  8درصد به ترتيب در اليه سطحی و ميانی كيلک
خرده چوب) و  3زمان پرس  4 ،3و  5دقيقله و در نظلر
گرفتن  3تکلرار بلرای هلر تيملار درمجملوع  27تختله
آزمايشللگاهی بللا اسللتفاده از دمللای پللرس  175درجلله
سانتی گراد  ،جرم مخصوص  0/7گرم بر سانتی متر مکعب،
ضللخامت  15ميل لی متللر ،فشللار پللرس  30كيلللوگرم بللر
سانتی متر مربع و مصلرف  1درصلد  NH 4Clبله عنلوان
كاتاليزور (بر اساس وزن خشلک چسلب) سلاخته شلده
است .بعد از پايان مرحله پرس ،به منظور مشروط سازی و
يکنواخت سازی رطوبت تخته ها و همچنين متعادل سازی
تنش های داخلی ،تخته های ساخته شده به ملدت  15روز
در شرايط آزمايشگاهی (رطوبت نسبی  65  1درصلد و
درجه حرارت  20  3درجه سانتی گراد) نگهداری شدند.
تهيه نمونه های آزمونی برای تعيين ويژگی های فيزيکی
و مکانيکی تخته ها با اسلتفاده از يلک دسلتگاه اره گلرد
انجام شده است .تخته ها ابتدا كناره بری شده و بعد مطابق
استاندارد  EN326-1برش نمونه ها انجام شلده اسلت .در
ايلللن تحقيلللق تعيلللين مقاوملللت خمشلللی ) (MORو
مدول االستيسيته ) ،)MOEبر اساس استاندارد  EN310و
مقاومت چسلبندگی داخللی ) (IBبلر اسلاس اسلتاندارد
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 EN319و توسلللط دسلللتگاه آزمايشلللگر مکلللانيکی
 INSTRON 1186انجام شد .تعيين واكشليدگی ضلخامت
بعد از  2و  24ساعت غوطه وری در آب ( T.S2و )T.S24
نيز بر اساس استاندارد  EN317انجام شد .بعلد از انجلام
آزمايش های مکلانيکی و فيزيکلی بلر روی نمونله هلای
تهيه شده  ،نتايج حاصل در قالب طرح كامل تصادفی تحت
آزمايش های فاكتوريل با دو متغيلر و بله كملک تکنيلک
تجزيه واريانس ملورد تجزيله وتحليلل قلرار گرفلت .بلا
استفاده از اين روش آماری تأثير مستقل و متقابل هريک
از عوامل متغير بر خواص موردمطالعه در سطح اعتماد 99
و  95درصد مورد تجزيه وتحليل قرار گرفت و در صورت
وجود اختالف معنی دار ،ميانگين ها با اسلتفاده از آزملون
دانکن ) (DMRTگروه بندی شدند.

نتايج
نتايج حاصل از تجزيه واريانس اثر عوامل متغير بر
ويژگیهای مکانيکی و فيزيکی تختههای ساخته شده از
خردههای ساقه پنبه در جدول شماره  1آورده شده است.
همانطور كه در اين جدول مشاهده میگردد اثر گراديان
مصرف چسب بين اليه سطحی و ميانی بر مقاومتخمشی و
مدولاالستيسيته تختههای ساخته شده از نظر آماری
معنیدار بوده است و حداقل مقاومت خمشی و
مدولاالستيسيته بهترتيب با  11/78و  2066مگاپاسکال در
تختههای ساخته شده بدون گراديان مصرف چسب و حداكثر
مقاومت خمشی و مدولاالستيسيته بهترتيب با  18/38و
 2535مگاپاسکال در تختههای ساخته شده با  4درصد
گراديان مصرف چسب حاصل شده است (شکل .)1

جدول  -1نتايج تجزيه واريانس ويژگيهای مكانيكي و فيزيكي تختههای آزموني
درجه

مقاومت خمشي

مدولاالستيسيته

چسبندگي داخلي

واكشيدگي ضخامت

واكشيدگي ضخامت

آزادی

()F

()F

()F

 2ساعت ()F

 24ساعت ()F

گراديان مصرف چسب

2

**164/99

**19/667

**7/472

**6/997

**7/683

زمان پرس

2

1/003 n.s

0/118 n.s

0/758 n.s

**18/546

***33/462

4

**5/017

*3/429

0/688n.s

**4/272

2/087n.s

منبع تغييرات

گراديان مصرف چسب *
زمان پرس

** :معنیدار در سطح  1درصد * :معنیدار در سطح  5درصد  :n.sمعنیدار نيست

با توجه به معنی دار بودن اثر گراديان مصرف چسب بر
ويژگی های خمشی تخته های سلاخته شلده ،گلروه بنلدی
ميانگين ها با استفاده از آزمون دانکن انجلام شلد كله در
شکل شماره  1بر روی ستون های هيستوگرام آورده شده
است و همان طور كه مشاهده می شود بين مقاومت خمشلی
و مدول االستيسيته تخته هلای سلاخته شلده بلا گراديلان
مصللرف چسللب  2و  4درصللد از نظللر آمللاری اخللتالف
معنی داری وجود ندارد و همگلی در يلک گلروه جلدول
دانکن قرارگرفته اند.
همچنين اثر متقابل گراديلان مصلرف چسلب و زملان

پرس نيز بر مقاومت خمشی و مدول االستيسيته تخته ها در
سطح اعتماد  95درصد معنلی دار بلوده اسلت ،از ايلن رو
گروه بندی ميانگين ها به روش آزمون دانکن انجام گرديد،
به طوری كه باالترين مقاومت خمشی تخته هلا بلا 19/43
مگاپاسکال در شرايط استفاده از گراديان مصرف چسب 2
درصللد و زمللان پللرس  4دقيقلله و همچنللين بللاالترين
مدول االستيسيته با  2685مگاپاسکال در شرايط اسلتفاده
از گراديان مصرف چسب  4درصد و زمان پرس  3دقيقله
به دست آمده است كه در گروه بندی جدول دانکن در گروه
 Aقرارگرفته اند (شکل .)2
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شكل  -1اثر گراديان مصرف چسب بر مقاومت خمشي و مدولاالستيسيته تخته خرده چوب ساقه پنبه

شكل  -2اثر متقابل گراديان مصرف چسب و زمان پرس بر مقاومتخمشي و مدولاالستيسيته

بااينحال همانطور كه در شکل شماره  2ديده میشود،
حداقل مقاومتخمشی و مدولاالستيسيته تختههای ساخته شده
در شرايط استفاده از گراديان مصرف چسب صفر درصد و
زمانهای مختلف پرس حاصل شده است كه همه آنها در گروه C
در گروهبندی جدول آزمون دانکن قرارگرفتهاند .نتايج حاصل از
جدول تجزيه واريانس نشان داد كه اثر مستقل زمان پرس بر
روی مقاومتخمشی و مدولاالستيسيته تختههای ساخته شده از
خردههای ساقه پنبه از نظر آماری معنیدار نبوده است.
نتايج اين تحقيق نشان داد كه با افزايش گراديان مصرف
چسب ،بهطور معنیداری چسبندگی داخلی تختهها
بهبوديافته است .بهطوریكه با افزايش گراديان مصرف

چسب از صفر به  4درصد ،مقدار چسبندگی داخلی تختهها
از  0/856به  0/985مگاپاسکال افزايش يافته است (شکل
 .)3بااينحال گروهبندی آزمون دانکن نشان میدهد كه
باوجود اثر بهبوددهندگی ايجاد گراديان مصرف چسب بر
روی چسبندگی داخلی ،اختالف معنیداری بين مقادير
حاصل برای چسبندگی داخلی تختههای ساخته شده با
گراديانهای مصرف چسب  2و  4درصد وجود نداشته و در
گروهبندی جدول دانکن ،همگی در گروه  Aقرارگرفتهاند
(شکل شماره  .)3البته اثر مستقل زمان پرس و همچنين اثر
متقابل گراديان مصرف چسب و زمان پرس بر چسبندگی
داخلی تختههای ساخته شده از ساقه پنبه معنیدار نبود.

قابليت استفاده از پسماندهای ...
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شكل  -3اثر گراديان مصرف چسب بر مقاومت چسبندگي داخلي

تجزيه واريانس نتايج حاصل از اثر عوامل متغير بر
واكشيدگی ضخامت تختههای ساخته شده بعد از  2و  24ساعت
غوطهوری در آب نشان داد كه اثر گراديان مصرف چسب بر اين

ويژگیها در سطح اعتماد  99درصد معنیدار بوده است و
حداكثر واكشيدگی ضخامت  2و  24ساعت در تختههای ساخته
شده بدون گراديان مصرف چسب حاصل شده است و ايجاد
گراديان مصرف چسب به مقدار  2و  4درصد موجب كاهش
معنیدار اين ويژگیها شده است (شکل  .)4همچنين نتايج نشان
داد كه اثر زمان پرس بر واكشيدگی ضخامت تختهها معنیدار
بوده است و همانطور كه در شکل شماره  5مشاهده میشود با
افزايش زمان پرس از  3دقيقه به  4و  5دقيقه در سطح
معنیداری از واكشيدگی ضخامت  2و  24ساعت كاسته شده
است .هرچند كه بين مقادير واكشيدگی ضخامت  2و  24ساعت
تختههای ساخته شده با گراديان مصرف چسب  2و  4درصد از
نظر آماری اختالف معنیداری ديده نمیشود.

شكل  -4اثر گراديان مصرف چسب بر واكشيدگي ضخامت  2و  24ساعت تخته خرده چوب ساقه پنبه

شكل  -5اثر زمان پرس بر واكشيدگي ضخامت  2و  24ساعت تخته خرده چوب ساقه پنبه
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نتايج تحقيق و تجزيه وتحليل آماری نشان داد كه اثر
متقابل گراديان مصرف چسب و زمان پرس بر واكشيدگی
ضخامت  2ساعت تخته ها در سطح اعتماد  95درصد
معنی دار بوده است و همان طور كه در شکل شماره  6ديده
می شود ،حداقل واكشيدگی ضخامت  2و  24ساعت در
شرايط گراديان مصرف چسب  4درصد و زمان پرس
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 5دقيقه مشاهده می شود .درحالیكه حداكثر اين ويژگی ها
در تمام گراديان ها ی مصرف چسب در زمان پرس 3
دقيقه به دست آمده است كه نشان می دهد افزايش زمان
پرس و ايجاد گراديان مصرف چسب در بهبود واكشيدگی
ضخامت تخته ها از نظر آماری اثر معنی داری دارد.

شكل  -6اثر متقابل گراديان مصرف چسب و زمان پرس بر واكشيدگي ضخامت  2و  24ساعت

بحث
در اين بررسی از ساقه پنبه با استفاده از  3گراديان
مصرف چسب و  3زمان پرس اقدام به ساخت تخته خرده
چوب شد .نتايج نشان داد كه با افزايش گراديان مصرف
چسب ،مقاومت خمشی و مدولاالستيسيته تختهها بهبوديافته
است و تختههای ساخته شده با مصرف چسب  12درصد در
اليه سطحی و  8درصد در اليه ميانی دارای باالترين
مقاومت خمشی و مدولاالستيسيته بودهاند .بديهی است با
افزايش مقدار چسب در اليه سطحی ،ذرات چسب
قرارگرفته بر روی سطوح خرده چوبها افزايش و با
زيادشدن نقاط اتصال بين ذرات خرده چوب در اليه
سطحی ،مقاومت اتصال افزايش و ضمن بهبود مقاومت
خمشی و مدولاالستيسيته ،باعث ايجاد يک سطح صاف و
يکنواختتر میگردد .از سوی ديگر با افزايش مقدار مصرف
چسب در اليه سطحی ،مقدار رطوبت كيک خرده چوب در
اين اليه افزايش میيابد كه بهنوبه خود باعث نرم شدن خرده

چوبها و فشردگی آسانتر آنها میشود؛ كه در افزايش و
بهبود ويژگیهای خمشی تخته مؤثر هست .در اين زمينه،
تحقيقات انجامشده نشان داده است كه هنگام عمل پرس
وجود دو عامل گرما و رطوبت در ذرات خرده چوب ،باعث
افزايش خاصيت پالستيکی آنها و درنتيجه در برابر فشار
پرس مقاومت كمتری نشان داده و بهراحتی فشرده میشوند
( .)Moslemi, 1974همچنين در تحقيق ديگری كه توسط
 )2001( Vaziriبر روی عوامل مؤثر بر انتقال حرارت در
كيک خرده چوب انجام گرديد ،مشخص شد كه بهترين تخته
خرده چوب دارای شرايط بهينه انتقال حرارت و
مقاومتهای مطلوب در شرايط استفاده از گراديان رطوبت 2
درصد ،درجه حرارت  180درجه سانتیگراد و زمان پرس
 6دقيقه ساخته شده بود.
نتايج نشان داد كه با افزايش گراديان مصرف چسب از
صفر به  2و  4درصد بهطور معنیداری به چسبندگی داخلی
تختهها افزودهشده است .بهطوریكه با افزايش گراديان
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مصرف چسب از صفر به  4درصد ،مقدار آن از  0/856به
 0/985مگاپاسکال افزايش يافته است .با وجود كاهش
مصرف چسب در اليه ميانی با افزايش گراديان مصرف آن و
كاهش نقاط اتصال بين ذرات در اين اليه نسبت به دليل
افزايش رطوبت كيک خرده چوب در اليه سطحی به علت
مصرف  12درصد چسب در اين اليه ،باعث میگردد كه
سرعت انتقال حرارت از سطح به مغز كيک افزايش يافته و
همين امر موجب سخت شدن مطلوب چسب و ايجاد
اتصاالت كارآمد شده و در پی آن چسبندگی داخلی تختهها
افزايش میيابد .نتيجه تحقيقات انجام شده توسط Casey
( ،)1987نشان داده كه در صورت استفاده از كاغذهای
مرطوب در سطوح كيک خرده چوب ،سرعت افزايش درجه
حرارت مغز  4بار سريعتر از حالتی است كه از يک رطوبت
يکنواخت در كيک خرده چوب استفاده میگردد.
نتايج نشان داد كه اثر گراديان مصرف چسب بر واكشيدگی
ضخامتی  2و  24ساعت تختههای ساخته شده معنیدار بوده و
با افزايش گراديان مصرف چسب از صفر به  2درصد بين
اليههای سطحی و ميانی واكشيدگی ضخامتی  2و  24ساعت
تختهها در سطح معنیداری بهبوديافته است كه با تغييرات
چسبندگی داخلی تختهها در اين شرايط هماهنگی دارد .زيرا با
افزايش چسبندگی داخلی تختهها و وجود اتصاالت كارآمد بين
خرده چوبها بهويژه در اليه ميانی ،واكشيدگی ضخامتی
تختهها نيز كاهش و هماهنگ با چسبندگی داخلی تختهها بهبود
میيابد .همچنين اثر مستقل زمان پرس نيز بر واكشيدگی
ضخامت تختهها معنیدار بوده است و با افزايش زمان پرس اين
ويژگیهای بهبوديافتهاند .نتايج حاصل از چندين بررسی نشان
داده است كه حرارتدهی چوب در دامنه گرمايی 140-260
درجه سانتیگراد سبب كاهش جذب رطوبت توسط چوب
میگردد(& Obataya, 2004; González-Peña, et al., 2002
.)Tomita
از سوی ديگر اثر متقابل گراديان مصرف چسب و زمان
پرس بر واكشيدگی ضخامتی  2و  24ساعت تختهها معنیدار
بوده است و در گراديانهای مختلف مصرف چسب با افزايش
زمان پرس ،واكشيدگی ضخامت تختهها كاهش و در زمان

قابليت استفاده از پسماندهای ...

پرس  5دقيقه به حداقل رسيده است؛ كه اين كاهش در
گراديانهای  2و  4درصد محسوستر هستند .در اثر ايجاد
گراديان مصرف چسب به دليل ايجاد گراديان رطوبتی مناسب
در ضخامت كيک خرده چوب بهتبع افزايش مصرف چسب
در اليه سطحی ،باعث میگردد انتقال حرارت بهوسيله
بخارآب به اليه ميانی به نحو مطلوبی انجامشده و اتصاالت به
وجود آمده بين ذرات خرده چوب در اين اليه كارآمد بوده و
در زمان پرس  5دقيقه ،بخارآب موجود در اليه ميانی
بهتدريج از لبههای تخته خارج و بههمين دليل واكشيدگی
ضخامتی تختهها در اين شرايط بهبود میيابد .نتايج حاصل از
تحقيقات انجامشده توسط  Tabarsaو  )2001( Alaeiنيز
نشان داده است كه با افزايش درجه حرارت پرس ،انتقال
حرارت به مغز تخته بهتر انجام شده و افزايش چسبندگی
داخلی تختههای ساخته شده را بههمراه داشته است كه با
افزايش زمان پرس در اين تحقيق همخوانی دارد.
با مقايسه نتايج بهدستآمده از اين تحقيق و حداقل
ويژگیهای مکانيکی و فيزيکی موردنياز برای تخته خرده
چوب مورد مصرف در شرايط خشک بر اساس استاندارد
 EN-312كه مقاومتخمشی ،مدولاالستيسيته و چسبندگی
داخلی بهترتيب  1600 ،13و  0/35مگاپاسکال و واكشيدگی
ضخامت  24ساعت در حد  15درصد هست ،میتوان نتيجه
گرفت كه ويژگیهای مکانيکی تختههای ساخته شده با ساقه
پنبه بهويژه با گراديانهای مصرف چسب  2و  4درصد كه
مشابه شرايط توليد در واحدهای صنعتی میباشد ،نسبت به
سطوح استاندارد ذكرشده باالتر میباشد .هرچند كه
واكشيدگی ضخامت  24ساعت تختههای ساخته شده از ساقه
پنبه در سطح معنیداری باالتر از سطح استاندارد میباشد.
ولی ذكر اين نکته ضروری است كه در اين تحقيق از مصرف
پارافين بهمنظور بهبود اين ويژگی استفاده نشده است و در
صورت استفاده از اين ماده ،میتوان انتظار داشت كه
واكشيدگی ضخامت تختهها به سطح استاندارد نزديکتر شود.
از اينرو ساقه پنبه را میتوان بهعنوان يک ماده ليگنوسلولزی
دارای قابليت مناسب برای توليد تخته خرده چوب با
ويژگیهای استاندارد محسوب كرد.
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Abstract
In this study, the potential of cotton stalks residues for the production of particleboard was
investigated. Three resin dosage gradients of 0, 2 and 4% between surface and core layers (10%
core: 10% surface; 9% core:11% surface and 8% core:12% surface) and three press times (3, 4
and 5 minutes) were selected as the variables and laboratory boards were fabricated. Then, the
mechanical and physical properties of the boards were measured and statistically analyzed. The
results of modulus of rupture (MOR), modulus of elasticity (MOE) and internal bonding (IB)
measurements showed that as the resin dosage gradient increases, these properties increased and
the effect of this variable on these properties was statistically significant. The highest values
were reached when either 2 or 4% resin dosage gradients were applied. The effect of resin
dosage gradient on thickness swelling after 2 and 24 hour immersion in water was also
statistically significant and these properties were improved. The effect of press time on
thickness swelling was also statistically significant and the lowest thickness swelling was
observed at 5 minute press time. The results indicated that if either 2 or 4% resin dosage
gradients between surface and core layers and either 4 or 5 minute press time is applied for the
manufacturing of particleboards using cotton stalks residues, the specification of the boards
meet the EN specification.
Keywords: Particleboard, cotton stalks, resin dosage gradient, press time, strength, physical.
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