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چکیده

با رشد و توسعه جوامع پيشرفته و نيل به سمت صنعتي شدن كشورها ،استفاده از آب يکي از دغدغههای بزرگ محسوب ميشود.

مصرف مطلوب و بهينه از منابع آبي ،از جايگاه ويژه و قابلتوجهي برخوردار است كه نتيجه آن اهميت استفاده از آب باران بهعنوان
منبعي قابلاطمينان برای تأمين آب مصرفي ميباشد .ازاينرو هدف از اين پژوهش استفاده از آب باران در تركيب چسب اورهفرمالدئيد
بهمنظور تنظيم غلظت نهايي چسب بوده است .بدينمنظور برای جلوگيری از آسيب رسيدن به تجهيزات آب باران از طريق كانالهای
احداث شده در كارخانه آرينسينا به سيستم تصفيهخانه انتقال داده شد .سپس بهوسيله تجهيزات موجود در كارخانه مذكور تصفيه
گرديد .نتايج حاصل از طيفهای  FT_IRبهدستآمده از نمونههای چسب تركيبشده با آب باران و آب معمولي نشان داد كه آب
باران باعث افزايش تعداد پيوندهای هيدروژني در چسب ميشود؛ اما بر اساس آزمون  ،tاختالف بين ويژگيهای چسب و
مقاومتهای مکانيکي و خواص فيزيکي استفاده از آب باران نسبت به آب معمولي معنيدار نبوده است .بهطوریكه چسب تركيبشده
با آب باران هيچگونه اثر منفي بر روی ويژگيهای چسب نگذاشت .ازاينرو پس از انجام تحقيقات ،كارخانه آرينسينا با توجه به
محدوديتها و كمبود منابع اوليه كشور با استفاده از آب باران روزانه  14000ليتر در مصرف آب صرفهجويي داشته است.
واژههای کلیدی :چسب اورهفرمالدئيد ،آب باران ،طيف  ،FT-IRچسبندگي داخلي.

مقدمه
همگام با رشد جمعيت و شهرنشيني و محددوديت مندابع
آب ،جستجو برای راههای ندوين بدرای بازتوليدد آب ادامده
دارد .متأسفانه در اغلب شهرهای ما از آب بهدرستي استفاده
نميشود و عمده آن هدررفته يا برای مصدارف غيرضدروری
استفاده ميشود .در اين ميان يکي از روشهايي كه از ديرباز
موردتوجه بشر بوده و با رشد شهرنشيني و برهم زدن تعدادل
طبيعي چرخه آب ،در سالهای اخير نيز دوبداره موردتوجده

قرارگرفته است ،استحصدال مسدتقيم آب بداران يدا روانداب
حاصل از آن است .متوسد بارنددگي شدش مداه اول سدال
زراعي  94-95حدود  490ميليمتر بوده كه در امتدداد ايدن
روند واردكردن حجم نسبتاً زياد آب باران در صنعت همواره
مورد سؤال بوده است .اهميت موضوع استحصدال آب بداران
سبب شده است كه در بسياری از كشدورها ازجملده ژاپدن و
فرانسه تأسيساتي مدرن در اين زمينه فراهم شود .در آلمدان
برای سداخت مادازن آب بداران يارانده دولتدي در اختيدار

فصلنامه تحقيقات علوم چوب و كاغذ ايران ،جلد  ،33شماره 2

صنعتگران و خانوارها قرار ميگيدرد .در رابطده اسدتفاده از
آب باران در چسدب اورهفرمالدئيدد در فرايندد توليدد اورا
فشرده تحقيقي انجام نشده است ،ولدي در زمينده اسدتفاده از
آب باران و آبهای سطحي سوابقي وجود دارد كه به برخي
از اين تحقيقات اشاره ميگردد،)1999( Niemczynowicz .
مديريت و اسدتفاده بهينده از روانداب شدهری بدهعندوان آب
آبياری را در سوئد بررسي كرد .او از روشهدای مبتندي بدر
سيستم اطالعات جغرافيايي برای استفاده از رواناب به عنوان
آب آبياری در داخل شهرها و تغذيده آبادوانهدای حوضده
شددهرها اسددتفاده كددرد،)2004( Villarreal and Dixon .
مديريت سيستم جمعآوری آب باران در يک منطقه مسکوني
را در سوئد بررسدي كردندد .آندان حسدگرهايي در سيسدتم
جمعآوری آب آن منطقه نصب كردند و بر اساس مددلهدای
رايانددهای ،حجددم مناسددب يددک ماددزن خيددرهای آب را
موردبررسي قراردادند ،)2012( Dastorani .امکان اسدتفاده
از جادهها و بزرگراهها بهعنوان سطوح عايق برای جمعآوری
آب را بررسي كرد و به اين نتيجه رسيد كه ميتوان با هدايت
آب جمعآوریشده از سطح بزرگراهها به مزارع اطراف ،برای
ايجاد درختكاری و فضای سبز ،به مقدار زيادی در استفاده
از آب صرفه جويي كرد moazami .و همکداران ( )2015در
تحقيقي تحت عنوان استفاده از آب واحدد ريفداينر كارخانده
آرينسينا در چسدب اوره فرمالدئيدد ،اعدالم كردندد چسدب
تركيبشده با آب خروجي دارای  pHكمتدر و زمدان سدات
شدن بيشتر و مقاومت چسبندگي باالتری نسبت بده چسدب
تركيب چسب با آب معمولي بوده اسدت Song .و همکداران
( ،)2008در مورد جمعآوری آب بهعنوان يک گزينه پايددار
بددرای تددأمين آب كشددور اندددونزی بدده مطالعدده پرداختنددد.
 Abdullaو  )2009( Al-Shareefقابليت خيدره آب بداران
را برای مصرف شرب در مناطق مسکوني  12اسدتان كشدور
اردن مورد ارزيابي قراردادند Silva .و همکاران ( )2015بده
بررسي روشهای مناسب در طراحي سيستمهای جمعآوری
آب باران در مقياس خدانگي بدرای دو ناحيده بدا الگوهدای
متفاوت بارندگي در كشور پرتغال پرداختند و نتيجه گرفتندد
با وجود تفاوت در متوس بارندگي ساالنه برای يک مادزن
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بهينه جمدعآوری آب بداران ،قابليدت خيدره آب دو ناحيده
مشابه يکديگر است .در حال حاضر چسب اوره فرمالدئيد به
دليل ارزان بودن ،انحاللپذيری خوب در آب ،بيرنگ بودن،
ساتي زياد ،دمای انعقداد كدم و خدواص حرارتدي مناسدب
پرمصرفترين چسب در صنايع چوب است ،بهطوریكه بيش
از  90درصد چسب استفاده شده در صنعت چدوب ايدران از
ندوع اورهفرمالدئيدد اسدت ( .)Fathy et al., 2010يکدي از
روشهايي كه ضمن كداهش هزينده چسدب ،موجدب بهبدود
خواص چسب و چندسدازه حاصدل مديشدود ،ويسدکوزيته
چسب ميباشد .ويسکوزيته مناسب سبب توزيع يکنواختتر
رزين بدر روی اليداف خواهدد شدد .بدرای بدهدسدت آوردن
ويسکوزيته مناسب معموالً غلظت چسب اوره فرمالدئيد را تا
 50درصد ميرسانند.
استحصال آب باران روشي مناسب برای افدزايش ميدزان
آب قابل دسترس است كه ضمن اثدرات ندامطلوب خشدکي،
منجر به استفاده بهينده از روانداب ناشدي از بارنددگي بدرای
مصارف ماتلف خواهد شد .امروزه به طور سنتي و ندوين از
اين نوع سامانه (استحصال آب باران) برای تأمين آب بدرای
كشت گياهان و ايجاد باغها ،آب موردنياز مصرف خدانگي و
غيره استفاده ميشود .ازاينرو ،اين بررسي تأثير آب باران بر
روی ويژگيهای چسب اورهفرمالدئيد به منظور تنظيم غلظت
نهايي چسب و درنهايت تدأثير آن بدر روی محصدول نهدايي
(تاته فيبر با دانسيته متوس ) ميباشدد؛ بندابراين بدهمنظدور
شناخت عملکرد چسب ميکس شده با آب باران و بهوجدود
آوردن اتصال بين الياف و مشاص كدردن كيفيدت و قددرت
اتصال بين الياف ،اندازهگيدری و تجزيدهوتحليدل چسدبندگي
داخلي ( )IBاجتنابناپذير است .ازاينرو عمده اهدداف ايدن
پددژوهش تفدداوت مقاومددت مکددانيکي و خددواص فيزيکددي
تاتههای ساختهشده با چسب تركيبشده با آب باران با آب
معمولي در مقياس صنعتي بوده است.

مواد و روشها
آب حاصل از باران از طريق كانالهای احدداثشدده در
كارخانه آرينسينا به سيستم تصدفيه خانده انتقدال داده شدد.
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سپس به وسيله تجهيزات موجود در كارخانه مدذكور مطدابق
شکل يک تصفيه گرديد .يدازده نمونده  1000گرمدي از آب
واحددد تصددفيهخاندده شددركت آريددنسددينا ،توس د ددروف
نمونهبرداری جمعآوری شدد .بدرای همگدن كدردن نمونده و
برداشت آن ،سر روف نمونهگيری تا سه سدانتيمتدر خدالي
نگددهداشددته شددد .در ابتدددا پارامترهددای نمونددههددای آب
جمعآوریشده مطابق استاندارد ملي  2439اندازهگيری شدد.
سپس نمونه با نسبت وزني  %15آب باران تصفيهشده و %85
چسب اورهفرمالدئيد (با غلظت  62درصد) مالدو گرديدد
تا غلظت نهايي چسب به  %50برسد .درنهايت بعدد از انجدام
آزمايشهای يادشده آب تصفيهشده باران وارد پروسه توليدد
شد تا تأثير آب تصفيه شده باران بر روی چسبندگي داخلدي
تاته فيبر با دانسيته متوس بررسدي شدود .تعدداد  60عددد
تاتدده فيبددر توليدشددده در شددركت آريددن سددينا بددا چسددب
تركيبشده با آب معمولي و  60عدد تاته فيبدر بدا دانسديته
متوس با چسب تركيب شده با آب باران با زمان پرس ثابت
 230ثانيدده ،ميددزان مصددرف چسددب ثابددت  10درصددد وزن
خشک الياف ،رطوبت ثابت كيک با ميزان  7درصد ،اسدتفاده
از گونههای چوبي صنوبر ( 70درصد) و مالو چوبآالت
سنگين ( 30درصد) ،ميزان ثابت هداردنر ( 0/8درصدد وزن

خشک چسب) و عوامل ثابدت ديگدر تهيده شددند .پدس از
رسيدن به رطوبت تعادل ،سپس نموندههدای آزمدوني بدرای
مقاومتهای مکدانيکي و فيزيکدي شدامل مقاومدتخمشدي،
چسبندگي داخلي و واكشيدگي ضاامت بعدد از  24سداعت
غوطدهوری در آب مطدابق اسددتانداردهای EN- ،EN622-5
 EN-319 ،310و  EN 317مطددابق شددکل يددک بددرش داده
شددند .نمونددههدای بددرش دادهشدده بددا سدرعت بارگددذاری
 1/5 mm/minتوس دستگاه آزمون مکانيکي IMAL (IB
) 600آزمايشگاه مجتمع آرين سعيد تحدت بارگدذاری قدرار
گرفتند .پس از اتمام آزمايشها ،نتايج بهدستآمده بر اساس
آزمون  t-testبرای تعيين معنيداری اثر آب تصفيه شده باران
بر روی چسب و تاته نيز استفاده شد.
از دستگاه طيفسنج مادونقرمز ( )FT-IRتبدديل فوريده
بددرای آندداليز چسددب تركيددبشددده بددا آب بدداران و چسددب
تركيبشده با آب معمولي ،برای بررسي پيونددهای احتمدالي
بين الياف و رزين استفاده شد .بهمنظور آمادهسازی نمونههدا،
ابتدا مقدار كمي از تاتههای مذكور با انددكي برميدد پتاسديم
( )KBrمالو و آسياب گرديد و بعد به قرص نازكي تبديل
شد.

شکل  -1پکیج تصفیه آبهای سطحی
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شکل  -2روش نمونهبرداری از تختهها

با توجده بده آزمدايشهدا و تجزيده واريدانس خصوصديات
مکانيکي و فيزيکي انجام شده ،مشاص گرديد كه آب بداران
هيچگونه اثر منفي بر روی مقاومتهای مکانيکي و خدواص
فيزيکي نميگذارد (شکل سه).
همانطور كه در شکل  4مالحظه مديشدود ،تركيدب آب
باران با چسب باعث تغييرات در زمدان سدات شددن و pH
چسب نميشود.

نتایج
ميددانگين و تجزيدده واريددانس خصوصدديات مکددانيکي و
فيزيکي تاتههای ساخته شده با چسب تركيدب شدده بدا آب
معمولي و آب باران بر اسداس آزمدون  ،tدارای اخدتالف در
سطح  95درصد اطمينان آماری (برای مقاومت خمشي مقدار
 tبرابر  ،17برای مددولاالستيسديته مقددار  tبرابدر  ،9بدرای
چسددبندگي داخلددي مقدددار  tبرابددر  18و بددرای واكشدديدگي
ضاامت مقدار  tبرابر  )7معنادار نبوده است (جددول يدک).

جدول  -1میانگین و تجزیه واریانس خصوصیات مکانیکی و فیزیکی تختههای ساختهشده با چسب ترکیبشده
با آب معمولی با آب باران
تفاوت زوجی
تخته تولیدشده با چسب ترکیبشده
با آب باران و آب معمولی

میانگین

انحراف

خطای
میانگین

فاصله اطمینان از تفاوت

درجه

()%95

آزادی

پایینی

باالیی

t

)Sig.

دوطرفه)

مقاومتخمشي

9

3

0

8

10

59

17

0/07

مدولاالستيسيته

484

290

46

390

579

59

9

0/21

چسبندگي داخلي

0

0

0/01384

0

0

59

18

0/31

واكشيدگي ضاامت بعد از 24

76

56

6

62

9/01088

59

7

0/41

ساعت غوطهوری در آب
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شکل  - 3میانگین ویژگیهای مکانیکی و خواص فیزیکی تختههای تولیدی با چسب ترکیبشده با آب معمولی و آب باران

شکل  -4اثر آب باران بر روی ویژگیهای چسب اورهفرمالدئید

با توجه به نتايج ،پارامترهای اندازهگيدری شدده آب
باران تصفيه شده در حد رنج استاندارد بوده است (جددول
 .)2بر اين اساس استفاده از آب باران به منظدور رسداندن

غلظت نهايي چسب به  % 50مشکلي برای تجهيزات ايجاد
ناواهد كرد.
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جدول  -2پارامترهای اندازهگیری شده آب باران
میزان اندازهگیری شده

واحد

پارامترهای اندازهگیری

10

mg/1

اكسيژن موردنياز شيميايي ()COD

4

mg/1

اكسيژن موردنياز شيميايي ()BOD5

8

mg/1

كلرايد ()Cl

9/5

NTU

كدورت ()Turbidity
پ_هاش (حدود) pH

7/1
165

mg/l as CaCO3

ساتي كل

16

mg/1

منيزيم ()Mg

45

mg/1

كلسيم ()Ca

11

mg/1

نيترات ()NO3

4

mg/1

فسفات ()PO43-

25

mg/1

سولفات ()SO42-

29

mg/1

كل مواد معلق ()TSS

0/5

mg/1

آمونيوم ()NH4+

0/2

mg/1

كلر آزاد

بحث

ارتعاش كششي متقاطع  OHدر مولکول سلولز است ( Zhou

برای شناسايي تركيبات چسب تركيب شده با آب باران و
آب معمولي و پيوندهای به وجود آمده بدا چسدب ،از طيدف
 FT-IRبين طولموج  600 cm-1تا  4000 cm-1استفاده شد
(شکل  5و  .)6بهوسيله طيف سنجي  FT_IRمشاص گرديد
كه بين چسب تركيبشده با آب باران و آب معمول ،تغييرات
شدت پيک و برهمكنش گروه  OHچسب دارای تفاوتهای
قابلتوجده بدا يکدديگر هسدتند .آب بداران و آب معمدولي،
تغييرات شدت پيک و بدرهمكدنش گدروه  OHرزيدن دارای
تفاوتهای اندكي با يکديگر بودهاند .تفاوت بين دو نمونه در
طول مدوج هدای cm- ،1632cm-1 ،2959cm-1 ،3415cm-1
999 cm-1 ،1126cm-1 ،1238cm-1 ،1381 cm-1،15311
و  773cm-1ديده ميشود .همانگونه كه در شکلهای  5و 6
مالحظه ميشدود ،طدول مدوج در  3372 cm-1نشداندهندده

 .)et al, 2005بهعبارتيديگر پيوندهای هيددروژني  N-Hاز
 _NH2بدده علددت واكددنش متيلينيزاسدديون كدده در جريددان
اتصاالت عرضي فنل اتفا افتاده تشکيلشدهاندد و همچندين
نشان دهنده اسيد كربوكسيليک با چند گدروه عداملي كده در
چسب تركيب شدده بدا آب بداران مالحظده شدد ،مديباشدد
( .)Edoga, 2006يک تغييدر در قلده طيدف  2959 cm-1در
چسب تركيب شده با آب باران به وجود آمدده اسدت .طيدف
 2959 cm-1نشدداندهنددده اسدديد كربوكسدديليک در چسددب
تركيب شده با آب بداران مديباشدد .طدولمدوج 1632cm-1
مربو به كشش  C=Oدر گروه كربوكسيل اسدت ( Colom,
 )et al., 2003و نشان ميدهد كه چسب تركيبشدده بدا آب
باران ،گروههای استيلدار كمتر نسبت به چسب تركيبشده با
آب معمولي دارد .اين كاهش آبگريزی ،ميتواند منجدر بده
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افزايش اتصاالت شيميايي بين پليمرهای رزين با گدروه OH

هميسلولز بشود .يک تغيير مهم در قلده طيدف 1538 cm-1
در چسب تركيب شده با آب باران به وجود آمده است .طيف
 1531 cm-1زنجيرهای جانبي آليفاتيک در ليگنين و تشکيل
پيوندهای عرضي با واكنشهدای كندانسده ليگندين را نشدان
ميدهد .اين اتصاالت عرضي در شبکه ليگنين باعث افزايش
چسبندگي داخلدي مديشدود ( Nazerian and Moazami,
 )2015كه در آب باران مديباشدد .طدول مدوج 1381 cm-1

مشاصدده كشددش  C-Oليگنددين و زايددالن موجددود در آب
خروجي ريفاينر مديباشدد  ]17و يدا معدرف تغييدر شدکل
ارتعدداش كششددي  CH,-OHو  C-O-Cسددلولز مدديباشددد.
طول موج  1126 cm-1در چسب تركيب شدده بدا آب بداران
مربو به گروههای عاملي  CHمربو ميشدود ( Bodirlau
 .)and Teaca, 2009بهطوریكه به وجود آمدن طدولمدوج
 999 cm-1در چسب تركيبشده با آب باران مربو به پيوند
 Si-ORميشود.

شکل  -5طیف  FT-IRاز نمونه چسب اورهفرمالدئید با آب معمولی

شکل  -6طیف  FT-IRاز نمونه چسب اورهفرمالدئید با آب باران

فصلنامه تحقيقات علوم چوب و كاغذ ايران ،جلد  ،33شماره 2

نتیجهگیری
كمبود منابع آبي واقعيتي اسدت كده محدي زيسدت را بدا
چالشهای عديده روبهرو كدرده اسدت .ايدن محددوديتهدا
ايجاب ميكند تا استفاده از آب باران در صنعت تاتده فيبدر
دانسيته متوس اجتنابناپذير شود .با توجه به نتايج آمداری
بهدستآمده استفاده از آب باران برای تنظيم غلظدت چسدب
اوره فرمالدئيد سبب افزايش مقاومتهای مکدانيکي و بهبدود
خواص فيزيکي ميشود اما اين افزايش معندادار نمديباشدد.
رزين اوره فرمالدئيد پرمصرفترين چسب در صدنايع چدوب
است ،بهطوریكه بيش از  90درصد چسب اسدتفادهشدده در
صنعت چوب ايران از نوع اورهفرمالدئيد است .اين چسب در
جهان بيش از  1ميليون تن در سدال بده مصدرف مديرسدد
( .)Whitfield et al, 2007زمان سات شددن چسدب يدک
پارامتر مهم بر روی بازدهي خ توليد تاتهفيبدر مديباشدد
( .)Albritton and Short, 1979زمان سات شددن چسدب
اورهفرمالدئيد به عدواملي همانندد فرموالسديون رزيدن،pH ،
ويژگدديهددای چددوب و نددوع مددواد افزودنددي بسددتگي دارد
( .)Sithole, 2005با توجه به آزمايشهای انجدامشدده ،آب
باران اثر معناداری بر روی زمان سات شددن و  pHچسدب
نميگذارد.
با توجه به نتايج به دست آمده از طيف  FT_IRو تحليدل
آماری نتايج ،در ساخت تاتهفيبر با دانسيته متوس  ،استفاده
از آب بدداران بددهمنظددور تنظدديم غلظددت نهددايي چسددب
اوره فرمالدئيد اثر منفي بدر روی ويژگديهدای چسدب و در
راستای آن محصول نهايي نميگذارد .ازاين رو پس از انجدام
تحقيقات ،كارخانه آرينسينا بدا توجده بده محددوديتهدا و
كمبود منابع اوليده كشدور بدا اسدتفاده از آب بداران روزانده
 14000ليتر در مصرف آب صرفهجويي كرده است.
سپاسگزاری
نويسندگان اين مقالده بده ايدن وسديله از جنداب آقدای
مهندس سعيدی (رئيس هيئتمديره مجتمع آريدنسدعيد) كده
محيطي آرام همراه با امکاندات آموزشدي را فدراهم نمودندد،
قدددرداني مددينماينددد .همچنددين از كاركنددان محتددرم اداره
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مح دي زيسددت شهرسددتان سدداری و كاركنددان محتددرم اداره
محي زيسدت اسدتان مازنددران ،مددير توليدد و سرپرسدت
تأسيسات كارخانه آرين سينا آقايان خددادادی و معصدومي
كه در اين پژوهش همکاری كردند تشکر و قدرداني ميشود.

منابع مورداستفاده
-Abdulla, F.A. and Al-Shareef, A.W., 2009. Roof
rainwater harvesting systems for household water
supply in Jordan. Desalination, 243 (1-3): 195–207.
-Albritton, R.O. and Short, P.H., 1979. Effects of
Extractives from Pressure-Refined Hardwood Fiber
on the Gel Time of Urea-Formaldehyde Resin.
Forest Products Journal, 29: 40-41.
-Bodirlau, R. and Teaca, C.A., 2009. Fourier transform
infrared spectroscopy and thermal analyses of
lignocellulose fillers treated with organic
anhydrides. International Journal of Rom. Phys.
54(1–2): 93-104.
- Colom, X., Carrillo, F., Nogues, F. and Garriga, P.,
2003. Structural analysis of photo degraded wood by
means of FTIR spectroscopy. International Journal
of Polymer Degrade. Stab, 80: 543–549.
-Sithole, B., 2005. New Method of measuring the pH
of Wood Chips. 59th APPITA Annual Conference
and Exhibition: Incorporating the 13th ISWFPC,
Auckland, 16-19 May: 391-396.
-Zhou, D., Zhang, L. and Guo, S., 2005. Mechanisms of
lead bio sorption on cellulose/chitin beads. Journal
of Water Research, 39(16): 3755-3762.
-Edoga, M.O., 2006. Comparative study of synthesis
procedures for urea-formaldehyde resins (Part I).
Leonardo Electron International Journal of Pract
Techno, 72 (1):607-17.
- Dastorani, M., 2012. Evaluation of the possibility of
water harvesting from road surfaces for greenspace
development in arid and semi-arid areas. First
National Conference on Rainfall Rainfall System
Systems. 12-12.
-Fathy, L., Faezipour, M. and Bahmani, M., 2010.
Effect of UF and MUF resins on the practical
properties of particleboard produced from rice straw
and aspen particles. Iranian Journal of Wood and
Paper Science Research, 25 (2): 321-331.
-European Standard EN 317. 1993. Wood-based Panel.
Determination of Swelling in thickness after
immersion in water. CEN European Committee for
standardization.
- European Standard EN 310. 1996. “Wood based
panels, determination of modulus of elasticity in
bending and bending strength,” European

... )استفاده از آبهای نامتعارف (باران

management and present and future Challenges.
Urban Water Journal, 1:1-14.
-Silva, C.M., Sousa, V. and Carvalho, N.V., 2015.
Evaluation of rainwater harvesting in Portugal:
Application to single-family residences. Resources,
Conservation and Recycling, 94: 21–34.
-Song, J., Han, M., Kim, T. and Song, J., 2008.
Rainwater harvesting as a sustainable water supply
option in Banda Aceh. Desalination, 248 (1-3): 233–
240.
-Whitfield, R.M., Brown, F.C. and Low, R., 2007.
Socio-Economic Benefits of Formaldehyde to the
European Union (EU25) and Norway. Global
Insight, Lexington.
-Villarreal, L.E. and Dixon, A., 2004. Analysis of a
rainwater collection system for domestic water
supply in Ringdansen, Norrko ping, Sweden.
Building and Environment Journal, 40:1174–1184.

278

Standardization Committee, Brussell.
- European Standard EN 319. 1996. Wood based panels,
determination of tensile strength perpendicular to
plane of the board. European Standardization
Committee, Brussell.
- European Standard EN 622-5., 1998. “FiberboardSpecifications-Part 5. Requirements for dry process
board (MDF), TES.” European Standardization
Committee, Brussell.
-Moazami, V., Taj, M.A., Dadashi, S., Dadashi, E. and
Bakouee, Kh., 2015. Use of water of Arian Sina
factory’s refiner unit in urea-formaldehyde adhesive.
Sixth Conference on Water, Wastewater and Waste.
1-12. December 17.
-Nazerian, M. and Moazami, V., 2015. Bending strength
of sandwich-type particleboard manufactured from
giant reed (Arundo donax). Forest Products Journal.
65. 5-6: 292-300.
-Niemczynowicz, J., 1999.Urban hydrology and water

279

Iranian Journal of Wood and Paper Science Research Vol. 33 No. (2)

Use of unconventional water (rain water) in the production of medium density
fiberboard using urea-formaldehyde adhesive (Case study:Arian Sina company)
V. Moazami1* and F. Afsooni2
1*-Corresponding Author, Master of wood composite products, responsible for research and development and Factory
Internal Affairs Arian Sina, Iran, Email: Moazami_vahid@yahoo.com
2-Master of Management, managing director Arian Sina, Iran
Received: Jan., 2018

Accepted: April, 2018

Abstract
With growth and development of the modern societies and achieve towards industrialization
of the countries, Use of the water, one of the major concerns is considered. Optimal usage of
water resources has special position and considerable, that its result is importance of the reuse of
rain's water as a reliable source for supply the consumption water. The purpose of this research
was, use of rain's water, in composition with urea formaldehyde adhesive, In order to adjust the
final concentration of the adhesive. To prevent damage against rain water equipment, the Lagan
system was transferred through the canals constructed at Arian sina factory. Then it was treated
with the package at the factory. The results of the FT_IR spectrum, obtained from composition
adhesive samples with rain's water and ordinary water, showed that the rain's water increased
the number of hydrogen bonds in the adhesive. But based on the t test, the difference between
Mechanical strength and physical properties of use of rain's water than to the ordinary water was
not significant. Qua that the glue combined with rain's water does not have any negative effect
on adhesive properties. Therefore, after research, Arian sina has been saving water consumption
by using 14000 liters of water per day, due to the country's limited resources and lack of
resources.

Keywords: Urea formaldehyde adhesive, rain's water, FT_IR spectrum, Internal bonding.

