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 دهیچک

 رد ديدهآلفرم انتشار زانيم و یکيمکان ،یکیزيف یهایژگیو بر ديآلدهفرم اوره چسب به ایسو آرد افزودن ريتأث ،قيتحق نیا در
 (فرم آلدهيد اوره چسب خشک وزن اساس بر) درصد 85 و 81، 5 سطح سه در ایسو آرد ابتدا منظور، نیا یبرا .شد یبررس هیالتخته

های توليد شده ازجمله های تختهویژگی گونه صنوبر ساخته شد. یهاهیال از ناهمسو هیالسه تخته و مخلوط ديآلدهفرم اوره چسب با
و جذب آب و واكشيدگی ضخامت بر اساس  EN-314 ، مقاومت برشی بر اساس استانداردEN-717-3آلدهيد مطابق استاندارد انتشار فرم
ميزان  یدرصد 43/29درصد سبب كاهش  85سطح تا  ایآرد سو شیافزا كه نشان داد جینتا .گيری شدنداندازه EN-317استاندارد 

 مقاومت زانيم درصد سبب افزایش 85آلدهيد تا سطح سطح آرد سویا به چسب اوره فرم شیافزاگردید. همچنين  ديآلدهفرم انتشار
امکان استفاده  از نظر) یقبول قابل جینتا ANSI/HPV-HP1مطابق استاندارد  هم شدن هیال به مقاومت آزمون عالوه،به. شد هانمونه یبرش
 نشان داد زين ساعت 23 و 2 ضخامت یدگيواكش و آب جذب آزمون جینتا. داد نشان (یساختمان برون و درون یهادر مکانورده افراز 
ربوط مآب بيشترین ميزان جذب  كه طوری به .گرددیم ضخامت یدگيو واكش آب جذب زانيم اندک شیسبب افزا ایآرد سو افزودنكه 

ها از نظر آماری در همه كه واكشيدگی ضخامت نمونهبوده است، درحالی 81آلدهيد در سطح به افزودن آرد سویا به چسب اوره فرم
 داری نداشتند.نمونه شاهد قرار گرفتند و با یکدیگر اختالف معنیسطوح آرد سویا در یک گروه نسبت به 

 
 شدن هیالهیال به مقاومت ،یبرش مقاومت ،هیالتخته د،يآلدهفرم اوره ا،یسو آرد :یدیکل یهاهواژ

 

 مقدمه
 بهبشر محدود  وسازهایساختها در استفاده از چسب

ن چسباند یبرااوليه هم  یهاانسان یحت ،اخير نيست هایقرن
پس نقش  كردند.یها از خاک و گل رس استفاده مسنگ

ه بشر مهم و پررنگ بود یاز ابتدا در زندگ یچسب و چسبندگ
 یاهاز چسب یچوب یهاتوليد چندسازه یبرا گذشته در است.

این  فعاما با توجه به ضكردند، یتفاده ماس یو حيوان یگياه
ستفاده از ا ،نهاآ ب و مقاومت كمآها در مقابل چسب عنو

-فرم هیپا یهاچسب شامل یفسيلها بر پایه منابع چسب

-مين فرماللدهيد و مآفرملدهيد، فنل آاوره فرم مانند یديآلده

 یافت هعشدت توسنيم قرن اخير به یها طلدهيد و ایزوسياناتآ
(., 2013et al, 2014 & Gui et al Zhang ).  توجه به با

https://dx.doi.org/10.22092/ijwpr.2019.125647.1536
mailto:ghofrani@srttu.edu


 تأثير افزودن آرد سویا به ...  488

ون ميلي كهطوریبه ،نآ ههش عرضاو ك یمحدودیت منابع نفت
چوبی توليدی جهان در راستای توسعه های فراورده مترمکعب
عنوان به ر مستقيم در محل زندگی و كار مردمطورفاهی به

و ميز كار مورد استفاده  درآوركابينت آشپزخانه، كمد لباس، 
ا هچسب عاز این نو استفاده در مورد ینگران و گيردقرار می

 فرصزاد در هنگام توليد و مآ دلدهيآرمگاز ف شارانت دليلبه
 به دنبال را بر آن داشت تا نا، محققیچوب یهاچندسازه

وليد ت برای هعنوان ماده اولينفت به یبرا یبجایگزین مناس
et al Chen ,.) باشند هامختلف ازجمله چسب یهاوردهافر

 فشرده اوراق ساخت در استفاده مورد چسب نیترمهم .(2013
 . باشدیم ديلدهآفرم اورهچسب  ،یچوب

 عیسر یریپذواكنش و بودن ارزان ليدلبه ديدهلآفرم اوره
 اوراق عیصنا در چسب نیترپرمصرف گرم، پرس هنگام آن

از  یکی(. 2014Costa ,) باشدیم ايدن در یچوب فشرده
 یوندهايپ زيدروليه ،ديآلدهفرم اوره چسببزرگ  یرادهایا

از  ديلدهآفرمو انتشار  تخته ديتولدر هنگام  فيضع ییايميش
 زين ديآلدهفرم اورهشده  سخت چسب نيهمچن. باشدیآن م

 آزاد ديآلدهفرماتاق،  یدر دما یرطوبت و حت ريتأثتحت 
 از ديلدهآفرم انتشار یاساس عامل دو ،طوركلیبه. دینمایم

 موجود آزاد ديلدهآفرم زانيم توانیم را یچوب فشرده اوراق
 طیاشر تحت تخته در شده منعقد چسب زيدروليه و چسب در
 . (et al., Marutzky 1979) كرد ذكر یطيمح

 یجهان سازمان توسط شده منتشر اطالعات اساس بر
 در یحت ديلدهآفرم ،2113در سال  8سرطان یهاپژوهش
 در و است شده شناخته زاسرطان عوامل از كم یهاغلظت
 مضر و خطرناک اريبس ديلدهآفرم با انسان گرفتن قرار معرض

 ديلدهآفرم گاز استنشاق اثر( 2183)همکاران  و Li .باشدیم
 ديآلدهگاز فرم كه دیگردمشخص  و دادندقرار  یمورد بررس را

 یورو اضطراب  یكاهش وزن، افسردگ همانند یمخرب هایاثر
 هدف د،يلدهآخطرناک بودن فرم ليدلبه. داردموجودات 

رساندن مقدار انتشار  ،یچوب فشرده اوراق توليدكنندگان
 یبرا یادیز قاتيتحق .است ممکن مقداركمترین  به ديلدهآفرم

                                                           
 

 اوراق از شده ساخته محصوالت از ديلدهآفرم انتشار كاهش
دهه رد( بريف تختهو  چوب خرده تخته ژهیوبه) یچوب فشرده

 در توانیم را قاتيتحق نیا كه است انجام شده رياخ یها
وره به ا ديلدهآكردن نسبت فرم نهيبه مانند مختلف یهاهگرو

 موجود آزاد ديلدهآفرم)كاهش  چسب ساخت ندایفر یدر ط
 هاستفاد د،يلدهآمفر -اوره چسب تیتقو و اصالح(، چسب در
 ،یديلدهآفرم ريغ یسنتز و یعيطب نیگزیجا یهاچسب از

 ديولت ندایفر طیشرا اصالح د،يلدهآفرم جاذب مواد از استفاده
مود ن یبنددسته ديپس از تول یمارهايتخته و ت یسازآماده و
(1986 et al., Meyer.) انتشار  زانيبر م یهایمحدودیت راًياخ

 یهاسازمان سویاز  یاز محصوالت چوب ديلدهآگاز فرم
كاهش انتشار  یبرا منظور ينبه هموضع شده است.  ینظارت
آزمایش  یزیاد یهاروش گذشته یهادهه یدر ط د،يلدهآفرم
et  Moubarik) .شده است حاصل یزیاد یهاشرفتيو پ

,2013al.، 2013 et al., Costa، 2016 et al., Kord.) 
 ردهفش اوراق به نفوذ با كه است ییهاعامل از یکی رطوبت

 کستش باعث بريف تخته و چوب خرده تخته ليقب از یچوب
 و همکاران Roffael. شودیم ديآلدهفرم و اوره نيب یوندهايپ
 تخته در ديآلدهرطوبت بر انتشار فرم ريتأث یبه بررس (2185)

 ديلدهآفرم-ساخته شده با چسب اوره بريخرده چوب و تخته ف
 ديآلدهفرم مقدار نانآ. پرداختند( TF) تانن با شده اصالح

 دهش ساخته یهاتخته از ديآلدهفرم انتشار زانيم و ماندهیباق
 محفظه و فالسک ،یگاز زيآنال تور،یپرفور یهاروش با را

 رد رطوبت شیافزا كه كردند مشاهده آناننمودند.  یريگاندازه
 ديآلدهفرم مقدار كاهش باعث ،TFشده با  اصالح یهاتخته

 یاه)روش ديآلدهفرم انتشار و (توریپرفور)روش  هاتخته در
همکاران  و Liang. دیگردفالسک و اتاقک(  ز،يگاز آنال

 زانيم رب رگذاريتأث پارامتر نیمهمتر كه دادند نشان زين( 2183)
 با آن زانيم كه باشدیم رطوبت اف،یدام از ديآلدهفرم انتشار

 .ابدییم شیافزا رطوبت شیافزا
 ایوس آرد از استفاده تيقابل یابیارز قيتحقاین  از هدف

 یاراست در زیستمحيط داردوست و یعيطب ماده کی عنوانبه

1- International Agency for Research on Cancer 
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 شده استفاده یبيترك نیاز رز ديآلدهفرم انتشار زانيم كاهش
  .باشدیم هیالتخته ديتول ندایفر در
 

 هاروش و مواد
 مواد

 Populus) صنوبر گونه یچوب یهاهیال از قيتحق نیا در

deltoids) ديتول ،متریليم 8/2 ضخامت به بیحداقل معا با 
 استفادهدر كارخانه افرا روكش آمل  یبرلوله روشهبشده 

 23 مدتبه وبرش داده شده  ازيبه ابعاد مورد ن هاهیال. دیگرد
 9 رطوبت تا آون در لسيوسس درجه+ 51 یدما در ساعت
آمل  كارخانه از ديدهآلفرم-اوره چسب .شدند خشک درصد

 از شده است. هئارا 8جدول  در آن مشخصات و هيته نیرز
 ییايميبا فرمول ش( Ammonium chloride) وميآمون دیكلر
Cl4NH ( زوري)كاتال هاردنر عنوانبه و هيته درصد 4 محلول
 . دیاستفاده گرد هیالتخته ساخت ندیافر در

 

 دیآلدهفرم اوره چسب مشخصات -1 جدول

 یژگیو
 جامد ماده

 )درصد(

 تهیدانس

 (مکعب متریسانت بر)گرم 

 تهیسکوزیو

 پوآز( ی)سانت
 تهیدیاس

 ییرایگ زمان

 (هی)ثان

 53 35/3 9/234 4/8 38/32 دیآلدهفرم اوره چسب

 
-یج تهیوار ایسو از حاصل شده یريگیچرب ایسو كنجاله

اک( بهپ یاز كارخانه بهپاک بهشهر )شهرک صنعت کسیایت
به آرد  یشگاهیآزما ابيشد و با استفاده از آس یداریخر
 .دیگرد لیتبد

 محصول بيترتبه استات وميآمون و استون لياست از
 رمف انتشار زانيم یريگاندازه یبرا رانکم و مرک یهاشركت

 .شد استفادهساخته شده  یهاهیال تخته از ديآلده
 
 هاروش
 ایسو آرد سازیآماده

 اب ایسو یهاكنجاله ه،ياول یگرغربال مرحله کی از پس
 ستفادها با سپس .شدند ابيآس یشگاهیآزما ابيآس از استفاده

 811 مش یبنددانه به یشگاهیآزما دراستاندا یهاالک از
 در خچالی در یکيپالست یهابسته در و دندیگرد غربال

 .شدند یدارنگه لسيوسس درجه 5-8یدما
 

 هیالسه تخته ساخت
 یاهچسب با نسبت یبيترك یهامحلول ،منظور نیا یبرا

چسب  خشک وزن یمبنا بر) ایآرد سو درصد 85و  81 ،5، 1

-به هاردنر با همراه ديآلدهبا چسب اوره فرم (ديآلدهاوره فرم

 و بيترك( اوره چسب خشک وزن هیپا بردرصد ) کی زانيم
 زانيوسط به م هیال نیریو ز نیيسطوح رو سپس. دیگرد هيته

 تهتخ ساخت ندیافر در .شد یزنچسب مترمربع ردگرم  411
 قهيدق 5پرس  زمان ،لسيوسسدرجه  841پرس  یدما هیالسه
در نظر  قهيدق 5مگاپاسکال و زمان پرس  5/8پرس  فشارو 

 یازسمشروط منظوربعد از پایان مرحله پرس، به گرفته شد.
 یسازمتعادل نيها و همچنرطوبت تخته یسازو یکنواخت

 طیساخته شده در شرا یهاتخته ،یداخل یهاتنش
 ± 4و حرارت  درصد 35 ± 8 ینسب رطوبت) یشگاهیآزما
  .گرفت قرار( گرادیدرجه سانت 21

 

 قیتحق یمارهایت یکدبند -2 جدول
 *هاردنر درصد *ایسو آرد درصد کد

A 1 8 

8 

8 

8 

B 5 

C 81 

D 85 
 چسب خشک وزن یمبنا بر :*      
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 قیتحق یمارهایت 
 داده نشان 2در جدول  قيتحق یمارهايت یكدبند نحوه

 .است شده

 
 دیآلدهفرم انتشار زانیم یریگاندازه
 روشبه هاهیال تخته از افتهی انتشار ديآلدهفرم زانيم

 یريگاندازه .شد انجام EN-717-3 استاندارد مطابق فالسک
 (Hantzsch) هنزش واكنش اساس بر ديآلدهفرم جذب زانيم

 . است بوده
 و متریليم 25×25×3با ابعاد  ییهانمونه استاندارد مطابق

 هتخت از شده هيته یهانمونه .است ازين گرم 21 مجموع وزنبه
 31 فاصله در فالسک درب به شدن زانیآو از پس هاهیال
 قرار فالسک كف در موجود مقطرآب سطح از یمتریليم

 درجه 31 یدما در قهيدق 881 مدت به فالسک سپس. گرفتند
 دهآم دستبه محلول آن از پس. گرفت قرار آون رد لسيوسس

-ید لياستید لي)تشک هنزش واكنش طبق فالسک، كف از
PG- سنجفيو با استفاده از دستگاه ط (DDL) نیديدرولوتيه

T60،  نانومتر ) 382در طول موجDDL حداكثر جذب  یدارا
 .گرفت قرار یسنجفيط مورد( باشدینانومتر م 382موج در 

 

𝑓×50×10×(100+𝐻)×(𝐴𝑠−𝐴𝑏)      : 8 رابطه

𝑚
=  vF 

 

 (𝐴𝑠 − 𝐴𝑏) :اشعه جذب اختالف UV داخل محلول نيب 
 b(A( مقطرآب با A)s( فالسک

𝑓 :ونيبراسيكال یمنحن بيش (mg/ml) 

𝐻: آزمون هنگام در هانمونه رطوبت زانيم (%) 

𝑚 :آزمون هنگام در فالسک داخل یهانمونه وزن (g) 
 

 یکیمکان و یکیزیف یهایژگیو یابیارز
 یکیزيف یهایژگیو یابیارز یبرا یآزمون یهانمونه نييتع

 .شد انجام 4 جدول مطابق هانمونه یکيمکان و
 

 شده دیتول یهاهیالتخته یکیمکان و یکیزیف یهایژگیو یابیارز به مربوط یهاآزمون -3 جدول
 استاندارد (متریلی)م هانمونه ابعاد ماریت هر در آزمون تعداد آزمون نوع

 EN-314 25×881 81 یبرش مقاومت

 HP1-ANSI/HPV 51×821 21 شدن الیهیهال به مقاومت

 EN-317 51×51 8 آب جذب

 EN-317 51×51 8 ضخامت یدگیواکش

   

 مقاومت یچوب یهاچندسازه مهم یهامشخصه از یکی
ه مقاومت ب یپژوهش بررس نیدر ا .باشدیم آب برابر در آنها

 HP1 -ANSI HPVبر اساس استاندراد  هایهالآب تخته 
در  یسه دوره متوال یط هانمونه منظور نیا یبرا .شد مانجا

 ساعت 3 مدت به لسيوسسدرجه  23 ± 2 یدماآب با 
ساعت با  89به مدت  یشگاهیدر آون آزما بعدو  ورغوطه

 اساس نیا بر .شدند خشک لسيوسس درجه 51±  2 یدما
 ختهيگس آزمون اول دور انجام از بعد هانمونه درصد 95 اگر

 یدرون یفضاها در استفاده یبرا مناسب هیالتخته نشوند
 چرخه سوم دور از بعد هانمونه درصد 85 اگر نيهمچن. هستند

 یهااستفاده در فضا یبرا مناسب هیالتخته نشوند، ختهيگس
  خواهد بود. یرونيب

 

  جینتا
  دیآلدهفرم انتشار

 ريتأث ایسو آرد مقدار دهدیم نشان 8 شکلكه  طورهمان
 با كهطوریبه. داشت هیالتخته ديآلدهفرم انتشار بر یفراوان

 هاهتخت ديآلدهفرم گاز انتشار زانيم ا،یسو آرد مقدار شیافزا
 با شده ساخته یهاتخته یآمار جینتا طبق. افتی كاهش
 گرمیليم 841) ديآلدهفرم انتشار مقدار نیباالتر اوره چسب
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 ایدرصد آرد سو 85ساخته شده با  یهاتخته و( لوگرميك بر
بر  گرمیليم 92) ديآلدهفرم انتشار مقدار نیترنیيپا( D)كد 

ه چسب ب ایمقدار آرد سو شیبا افزا گرچه( را داشتند. لوگرميك
 درصد، 85 به درصد صفر از هیالساخت تخته ندیافراوره در 

 بر اما ،افتیدرصد كاهش  43/29 زانيبه م ديآلدهفرم انتشار

 یهانسبت همه دانکن ها،داده نيانگيم سهیمقا آزمون اساس
-فرم اوره چسب با بيترك در ایسو آرد درصد 85 و 81، 5

با  یداریمعن اختالف وگروه قرار گرفتند  کیدر  ديآلده
 نیا شاهد یهابا نمونه سهیدر مقا یول، شتندندا گریکدی

 . بود داریمعن اختالف
 

 
 فالسک روش به دیآلدهفرماوره -ایسو آرد یبیترک چسب با شده منتشر دیآلدهفرم -1شکل 

 

 
 دیآلدهفرماوره -ایسو آرد یبیترک چسب با شده ساخته هیالتخته یمقاومت برش -2شکل 

 

 یکیمکان اتیخصوص
 هیالتخته یبرش مقاومت

 اوره چسب به ایسو آرد افزودن اثر یبررس جینتا
 شکلدر  هاآزمونه خشک یبرش مقاومت بر ديآلدهفرم

 ريتأث ایسو آرد افزودن اساس، نیا بر. داده شده است نشان 2
 كهطوریبه است، داشته یبرش مقاومت شیافزا بر یداریمعن
درصد،  85از صفر درصد به  ایسو آرد مقدار شیافزا با

 تهداش یتوجه قابل شیافزا زين هاهیالتخته یبرش مقاومت
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 ایسو یباال یهانسبتبا افزودن  انجام شده شیالبته افزا .است
 سهیمقا آزمون اساس بر درصد رخ داده است. 85و  81در 

 یشبر مقاومت سهیمقا از حاصل جینتا دانکن، ها،داده نيانگيم
اوره -ایسو آرد یبيترك چسب با شده ساخته یهاهیالتخته
 آرد درصد 85 و 81 از استفاده كه دهدیم نشان ديآلدهفرم
 یبرش در مقاومت شیافزا زانيم نیشتريسبب ب تواندیم ا،یسو

 .گردد خشک
 

 یکیزیف اتیصخصو
  هیالتخته به آب مقاومت

بر اساس استاندارد  هاهیالتختهبه آب  مقاومت

1-ANSI/HPVA HP .شماره جدول در جینتا نیا انجام شد 
 كه افتیدر توانیم جینتا مشاهده با. اندشده داده نشان 3

-فرماوره -ایسو آرد مختلف یهانسبت از حاصل یهاآزمونه

 یورغوطهبه آب الزم را در دوره اول تا سوم  مقاومت ديآلده
 با شده ساخته یهاهیالتخته اما؛ اندداشته كردنخشک و 

 گرچه ديآلدهفرماوره -ایسو آرد درصد 85 یبيترك چسب
در امکان استفاده در  یقابل قبول جهينت استاندارد مطابق
 یكمتر مقاومتاما  اند،داشته یدرون و برون ساختمان یفضاها

 گرینسبت به د هاهیال شدن جدا و یختگيگسازهم به نسبت را
 .دادند نشان خود از هابيترك

 

 دیآلدهفرم-اوره چسب با ایسو آرد اختالط انواع از شده ساخته یهاهیال تخته آب به مقاومت -4 جدول

 جهینت سوم دور اول دور اختالط نوع

 ديآلدهفرم اوره چسب
 قبول 2۰/1 2۰/1

 ایسو آرد درصد 5+اوره چسب
2۰/1 

 قبول 2۰/1

 ایسو آرد درصد 81+اوره چسب
 قبول 2۰/1 2۰/1

 ایسو آرد درصد 85+اوره چسب
2۰/1 

 قبول 2۰/2

 .باشدیم شیآزما مورد یهانمونه كل تعداد كسر مخرج عدد و ختهيگسازهم یهانمونه تعداد انگريب كسر صورت اعداد

 

 
 هاهیالبر جذب آب تخته ایمختلف آرد سو یدرصدها ریتأث -3شکل 
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 آب جذب

-هیالتخته آب جذب بر ایسو آرد مختلف یدرصدها ريتأث
 داده نشان 4 شکل در یورغوطه ساعت 23 و 2 از بعد ها

 سبب ایسو آرد شیافزاكه  دهدیم نشان جینتا. است شده
 قدارم نیشتريب كهطوریبه گردد،یم آب جذب زانيم شیافزا

 به مربوط( یورغوطه ساعت 2) مدتكوتاه در آب جذب
 81) ایسو آرد یبيترك چسب با شده ساخته یهانمونه

درصد  453/8با اختالف اندک  (C) ديآلدهفرماوره -(درصد
 دهش ساخته ديآلدهنسبت به نمونه شاهد كه با چسب اوره فرم

 نظر از اختالف نیا شودیم مالحظه كه طورهمان اما؛ باشدیم
 باگروه قرار دارند.  کینبوده و همه در  داریمعن یآمار
 آب جذب نیشتريب زين ساعت 23 تا یورغوطه زمان شیافزا

 ایوس آرد یبيترك چسب با شده ساخته یهانمونه به مربوط
درصد  388/3با اختالف  (C) ديآلدهفرماوره  (درصد 81)

 نظر از اختالف نیا. است بوده( Aنسبت به نمونه شاهد )
 .است داریمعن زين یآمار

 
 ضخامت یدگیواکش

 یهانمونه ضخامت یدگيواكش درصد به مربوط جینتا
 در ديآلدهفرماوره -ایسو ردآ یبيساخته شده با چسب ترك

 شودیم مالحظه كه طورهمان .است شده داده نشان 3 شکل
 یدگيواكش ،)C(درصد  81 زانيبه م ایبا استفاده از آرد سو

ساعت  23و  2نسبت به نمونه شاهد در  هانمونه ضخامت
 بااما ؛ است افتهی شیدرصد افزا 359/8و  339/8 بيترتبه

 مصرفمختلف  سطوحاختالف در  نیا یآمار جینتا هب توجه
 شاهد نمونه با سهیمقا در حال نيع در اما ،یمعنیب ایآرد سو

(Aاختالف معن )است داری.    

 

 
 هاهیالضخامت تخته یدیبر واکش ایمختلف آرد سو یدرصدها ریتأث -4شکل 

 
 بحث

طور كه مشاهده شد با افزودن آرد سویا به چسب همان
انتشار یابد. آلدهيد كاهش میانتشار فرم ،آلدهيداوره فرم

 ديلدهآحضور فرم دليلبهدر محل سرویس  ديلدهآفرم

-اتصال یافته با رزین اوره فرم یهادر كامپوزیت ماندهیباق

 ،صورت گاز در ساختار آنها محبوس شدهاست كه به ديلدهآ
 در اثر جذب آب فيضع یوندهايپ زيدروليه دليلبه نيهمچن

 یاهاز گروه ديلدهآفرم فيضع ونديپ زيدروليه تخته است.
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N - یهاپل زيدروليو ه هااستالیها و هماستال لول،يمت 
 مقدار زياتر در موارد شدیدتر )دما و رطوبت باال( ن لنيمت

در مواجهه با  .دهدیانتشار را افزایش م قابل ديلدهآفرم
 زيدروليشده و ه زيدروليه یكم ديلدهآرزین اوره فرم رطوبت،

et  Aydin; , 1998Dunky) ابدییم شیباال افزا یدماها در

., 2006al .)داشتن علت به ایسو آرد كهییجاآناز 
 جذب سبب دوست،آب یهانيپروتئ و)قندها(  هادراتيكربوه

 ایسو آرد توسط ندیافر طيمح رسدیم نظربه گردد،یم رطوبت
 عامل كه رطوبت شدن كم نسبتبه و شده یريگرطوبت

 .ابدییم كاهش ديآلدهفرم انتشار زانيم است، يدروليزه
سااویا به چسااب اوره نتایج نشااان دادند كه افزودن آرد 

 مواد از یکی اورهشااود. موجب افزایش مقاومت برشاای می
 بچس یهایژگیو بهبود سابب  تواندیم كه اسات  ییايميشا 

 و سااوم یساااختارها كردن باز با تواندیم اوره. گردد ایسااو
Tanford ,) شااود آن ییرايگ بهبود ساابب نيپروتئ چهارم

 و باشاادیم دروژنيه و ژنياكساا یهااتم یدارا اوره (.1968
 هانيپروتئ ليدروكسيه یهاگروه با فعال صاورت به تواندیم

 را ینيپروتئ رهيزنج یدروژنيه یونادها يپ و دهاد  واكنش
 بسب تینها در هاواكنش نیا. كند باز هم از را آنها و گسسته

 کردعمل و شااوندیم نيپروتئ رهيزنج در ونديپ نقاط شیافزا
Sun ,) دهندیم ارتقاء را ایسااو مانند ینيپروتئ یهاچسااب

, 1986Tanford; 1999 &  Bian.) 
 در ایسو آرد از شده ساخته یهاچسب كم مقاومت ليدل
 یهانيپروتئ و)قنادهاا(    هاا دراتيا كربوه وجود آب، برابر
 ییهادراتيكربوه. باشدیم ایساو  آرد بيترك در دوسات آب

 یدوستآب ليدلبه نشاسته و نيپکت ،سلولزیهم سالولز،  مانند
 ای شاادن هیالهیال دهیپد و ایسااو چسااب بیتخر ساابب باال

همچنين  .شاااوندیم هیالتخته در هاهیال یختگيگساااازهم
دار در ميزان جاذب آب نيز مشاااابااه  اختالف آماااری معنی

 Bianو  Sun(؛ 8995همکاران ) و  Hettiarachchyگزارش
 .باشدمی( 2183) همکارانو  Zhu و (8999)
 

 گیرینتیجه
 در ایسو آرد زانيم شیافزا آمده، دستبه جینتا به توجه با

 بر یكاهش روند جادیا سبب ديآلدهفرم اوره چسب با بيترك
 هاهیالتخته در یبرش مقاومت شیافزا و ديآلدهفرم انتشار زانيم

 .شد
 ردآ مختلف یهانسبت با شدهساخته یهاتخته ،سویی از

-غوطه یهادوره در آب به مقاومت یبررس ندیافر یط ایسو

 ساخته یهاتخته همانند ،دوره انیپا در ،كردن خشک و یور
 یختگيگسدچار ازهم ديآلدهفرم اوره چسب با شده

(Delamination) یولقب قابل جینتا استاندارد مطابق اما شدند 
  .كردند ارائه

 دهش ساخته یهاهیالتخته آب جذب یبررس یآمار جینتا
 دادند نشااان پژوهش نیا در نظر مورد یبيترك یهاچسااب با
 ،گرددیم آب جذب زانيم شیافزا سبب ایسو آرد افزودن كه
 ساااعت 23 و 2 در آب جذب مقدار نیشااتريب كهطوریبه

 81) ایسو آرد چسب با شده سااخته  یهاهیالتخته به مربوط
 .باشدیم ديآلدهفرماوره -(درصد

 آرد افزودن زين ضااخامت یدگيواكشاا زانيم یبررساا در
 زانيم شیافزا سااابب ديآلدهفرم اوره چساااب به ایساااو
 اینآمده از دسااتبه جینتا. بنابر شااد ضااخامت یدگيواكشاا

اوره -ایسااو آرد درصااد 81 اختالط نساابت توانیم ق،يتحق
 .ردك یمعرف و انتخاب نهيبه نسبت عنوانرا به (C) ديآلدهفرم

و عدم  كم متيق ،یوانافر ليدل به ایساااو آرد طوركلیبه
 چسااب با بيترك در تواندیم یطيمحسااتیمخرب ز هایاثر

 اوره چسااب مصاارف زانيم كاهش هدف با ديآلدهفرم اوره
مورد اسااتفاده  یچوب یهاوردهافر ديتول صاانعت در ديآلدهفرم

ماده  نیا ،مطالعهاین  جیبا توجه به نتا گرید سوی. از رديقرار گ
 یهایژگیو و بهبود ديآلدهفرم انتشاااار زانيم كاهشامکاان  

 ورها چسب به ایسو آرد افزودن با .دارد را هیال تخته یکيمکان
 و سبز یچوب یهاوردهافر ساخت سامت  به توانیم ديآلدهفرم

 اب شده ساخته یهاوردهافر با ساه یمقا در كه كرد حركت مقاوم
 یعيطب همانند یشااتريب یهاتیمز از ديآلدهفرم اوره چسااب

و  یکيمکان مقاومت شیافزا ،ديآلدهفرم انتشاااار عدم بودن،
 گفت توانیم نيهمچن .باشااند برخوردار كاهش هزینه چسااب

 یچوب یهاوردهافر ساخت متفاوت یندایفر طیشرا در چساب 
 یبرا كه اساات یضاارور و دهدیم نشااان یمتفاوت عملکرد
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 یهاريمتغ ،یچوب یهاوردهافر مطلوب یهایژگیو به یابيدساات
 متناسااب باهم چسااب یهایژگیو و هاتخته ساااخت یندایفر

 .باشند
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Abstract 

    In this research, the effect of soy flour addition to urea-formaldehyde resin on physical, 

mechanical properties of plywood and formaldehyde emission was investigated. Soy flour was 

mixed with urea-formaldehyde adhesive in three levels of 5, 10 and 15% (based on dry weight of 

urea-formaldehyde adhesive) and three-layer plywood was manufacture from the resultant 

adhesive and poplar veneer. Properties of manufactured plywood including formaldehyde 

emission according to EN-717-3 standard, shear strength according to EN-314 standard and water 

absorption and thickness swelling according to EN-317 standard were measured. The results 

indicated that addition of soy flour up to 15% decreased formaldehyde emission up to 29.34% 

and increased shear strength of panels. Moreover, delamination test (According to ANSI/HPV-

HPV1 Standard) presented acceptable results. The results obtained from water absorption and 

thickness swelling after 2h and 24h immersion in water showed that addition of soy flour 

increased the value of water absorption and thickness swelling.  
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