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 و مقایسه آن با استاندارد جهانی ساخته شده در کارخانه کاسپین فیبرتخته انتشار فرمالدهید 

 2، سعید کاظمی نجفی1مهدی انصاری چهارسوقی

 دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی واحد نور ،ارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرسدانشجوی ک1
 بیت مدرسدانشگاه تر منابع طبیعی و علوم دریاییاستاد، گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشکده  2

 Mahdi.ansari87@yahoo.comنویسنده مسئول: 

 

  :چکیده

های . در محیطباشندگذارند مورد توجه مییل اثرات مضری که بر سالمت انسان میطور کلی مواد آلدهیدی به دله ب

جهت بهبود  ،باشد. بنابراینداخلی بیشترین میزان آلودگی هوا در اثر انتشار گاز فرم آلدهید از مواد مرکب چوبی می

منابع تولید و انتشار  . یکی از بزرگترینوکنترل گردند شده کیفیت هوای محیط داخل منابع انتشار فرمالدهید باید شناخته

هدف از انجام این شود. می ساختهسب اوره فرمالدهید که اغلب با چ های مرکب چوبی استفرآورده هیدگاز فرمالد

 ،با استفاده از روش دسیکاتورکارخانه کاسپین با چسب اوره فرمالدهید ساخته شده  MDFهای نمونه بررسی پژوهش،

گرم فرمالدهید در لیتر میلیسب از هر نمونه برح میزان انتشار فرمالدهید، ISO 12421-4  هطبق استاندارد به شمار

 یابد.گذشت زمان میزان انتشار کاهش مینشان داد که با مقادیر انتشار فرمالدهید از نتایج بدست آمده  محاسبه گردید.

چسب زنی، شرایط تولید انتشار فرمالدهید به دما، رطوبت نسبی و میزان تبادل هوا و همچنین نوع چوب، سطح و نوع 

مطابقت خوبی از خود  ISOتشار مشخص شده در استاندارد مقدار انکارخانه کاسپین خزر با  های . نمونهبستگی دارد

 نشان داد.

 ، دسیکاتورMDF ،ISO، فرمالدهیدانتشار  :گان کلیدیواژ
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 :مقدمه

و  کیم؛ 2112و همکاران، آشوری )سراسر جهان افزایش یافته استانواع مواد مرکب چوبی در های اخیر تقاضا برای در سال

تخته خرده چوب، تخته فیبر با دانسیته متوسط و تخته فیبر دانسیته زیاد، مورد توجه  های چوبی مانندپانل .(2112همکاران، 

یك ماده    MDF .(2112و همکاران،  سالم)شودقرار گرفته و در ساخت مبلمان، کابینت و محصوالت دیگر استفاده می

مختلفی تهیه شود. در از مواد   کیلوگرم بر متر مکعب محسوب می شود که 211تا   011مرکب چوبی با جرم حجمی بین 

چوب و رزین  MDFبیشتر از چوبهای نرم مثل درخت کاج استفاده می گردد. اساس ترکیب  MDFجهان جهت تولید 

 ناپذیری خواص بهتری نسبت کام، مقاومت در برابر آتش و نفوذاست که تحت فشار و حرارت قرار گرفته و با افزایش استح

  

در  1922تولید و مصرف مواد مرکب چوبی رو به رشد است، به طوری که در سال  . در ایران نیزنرم خوا هد داشت به چوب

متر مکعب تخته فیبر با دانسیته متوسط در ایران تولید شده است)انجمن صنفی کارفرمایان صنایع چوب ایران،  422921حدود 

ترین این رزین مهم .ددرگسب استفاده میآلدهید به عنوان چبه نام اوره فرمای های چوبی از مادهدر ساخت فرآورده. (1929

سهولت استفاده در انواع شرایط پخت، باشد و دارای مزایای بسیاری مانند هزینه کم، های داخلی میچسب چوب برای کاربرد

م، مقاومت به سایش، مقاومت در برابر کتیمار در درجه حرارت ، حاللیت در آب، ترین زمان واکنش در پرس گرمسریع

، انتشار اوره فرمالدهید چسب معایبترین بزرگدر حالی که باشد.ها، خواص حرارتی عالی و بی رنگ بودن میمیکروارگانیسم

 این محصوالت زمانی که در شرایط .(2112)مباریك و همکاران، باشدآب و رطوبت میفرمالدهید و گسستن پیوندها در اثر 

آلدهید از این محصوالت تاثیرات نامطلوبی انتشار گاز فرم .نمایندساطع میآلدهید فرم از خود گازقرار گیرند مرطوب  گرم و

ppm های باالیغلظت گذارد.انسان میبر محیط زیست و سالمتی 
1
آن باعث سوزش چشم، آسیب به غشای مخاطی،  1/1 

چنین فرمالدهید توسط هم .(2112و همکاران،  بوهم)شودسردرد و احساس سوزش در نای و نفس کشیدن به سختی می

آژانس بین المللی تحقیقات سرطان جزو گروه مواد سرطان زا طبقه بندی شده است. قرار گرفتن در معرض فرمالدهید خطر 

 (.1222و همکاران،  گرت)دهدمبتال شدن به آسم و آلرژی را در کودکان افزایش می

و  ISO ،EN، ASTM، JISت فرآورده مرکب چوبی شامل محصوالگیری انتشار فرمالدهید از مختلف اندازه استانداردهای

  باشد.گازی می آنالیز و پرفوریتور، فالسك دسیکاتور، ، های چنبرها شامل روشاستاندارد این .باشدایرانی می
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 :مواد و روش آزمون

مول بر  1/1 سدیم )غلظت، تیوسولفات مول بر لیتر( 10/1)غلظتاز مواد شیمیایی ید، ISO استاندارد روش دسیکاتوردر 

% جرمی( و فرمالدهید 1، نشاسته )مول بر لیتر( 1 ، اسید سولفوریك )غلظتمول بر لیتر( 1 (، هیدروکسید سدیم)غلظتلیتر

محلول آب به نالیز آ جهت ،نیز و اسید استیك استیل استون، آمونیوم استات استفاده شد.جهت انجام تیتراسیون  %( 41تا 90)

 مورد استفاده قرار گرفت. ،آزمون دسیکاتور از دست آمده

 ها:جذب فرمالدهید نمونه

روز در  7 و 2، 0ها متر تهیه گردید. تختهمیلی 12میلیمتر و ضخامت  01متر، عرض میلی101به طول  MDFهای نمونه 

یك دسیکاتور به حجم  سپس گراد(، نگهداری شد.سانتی 21 2% و درجه حرارت 20 0شرایط استاندارد)رطوبت نسبی 

 )حاوی فرمالدهید(کنندهبا دستمال عاری از هر گونه ماده ضد عفونی وشده  شستشو با آب مقطر قبل هر تست ،لیتر 11 2

برروی  در نگهدارنده فلزی %(20 0گراد و رطوبت سانتی 21 10/1)دمای  ساعت 24به مدت  نمونه ها  .دخشك گردی

 ارلیتر آب قرمیلی 911رف حاوی ظ در زیر توری دسیکاتور کف .قرار داده شدداخل دسیکاتور  توری از جنس استنلس استیل

  دادیم.

  

ورود نفوذ هوا به داخل دسیکاتور، لبه دسیکاتور و سرپوش آن با الیه نازکی از گریس خالء، آغشته جهت اطمینان از عدم 

 گراد بود.سانتیدرجه  21 0/1شد. دمای داخل و اطراف دسیکاتور  

 گیری فرمالدهیداندازه

های آمونیوم و استیل استون با یونمحلول در آب  در آن فرمالدهید وانجام گرفته (Hantzsch) گیری به روش هانچاندازه

ر جذب نانومتر دارای حداکث 412ر طول موج د DDLگردد. تولید می (DDL)کنش داده و دی استیل دی هیدرولوتیدینوا

 است.

لیتر محلول فرمالدهید بدست آمده از آزمون با پیپت به میلی 20محلول فرمالدهید در آزمون دسیکاتور، مقدار آنالیز به منظور 

آمونیوم استات به آن اضافه گردید. بالن با درپوش بسته شده و -لیتر محلول استیل استونمیلی 20لیتر ریخته ومیلی 111بالن 

0 دقیقه در حمام آب در دمای 11مدت به 
C 2  20 0دقیقه در دمای 21 0. سپس محلول را به مدت گرفتقرار

C 21  دور از

با استفاده از طیف سنج در مقابل آب مقطر صورت  نانومتر 412ج . تعیین جذب محلول در طول موشدنور نگهداری 

  محاسبه گردید.ها درون دسیکاتور همین گونه، بدون قرار دادن نمونه به فرمالدهید زمینه نیز. پذیرفت

 

 

 

1- Parts Per Million 

2- European Standard 

3- American Society for Testing and Materials  

4- Japanese Standards Association 
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 نتایج و بحث: 

.مقدار فرمالدهید دهد. های مختلف نشان میهای کارخانه کاسپین خزر را در زمان MDFمیزان انتشار فرمالدهید ،1شکل

 ( به دست آمد، به طوری که: 1طبق معادله ی ) ISO)میلی گرم در لیتر( در روش دسیکاتور 

G = f (Ad-Ab) 1800/S                                                            (1)              

G :برلیتر(گرم )میلی دسیکاتور غلظت فرمالدهید نمونه های داخل  

Ad :جذب محلول قرار گرفته در دسیکاتور  

Ab :جذب فرمالدهید زمینه  

 f : گرم برلیتر()میلیشیب خط بدست آمده از منحنی کالیبراسیون 

(متر مربع)سانتی آزمون مساحت قطعات :S 

 

گراد( قرار سانتی 21 2% و درجه حرارت 20 0در شرایط کلیما )رطوبت نسبی  MDFهای در روشی که استفاده شد نمونه

گیری انتشار فرمالدهید و نتایج آن داده شد و پس از  پنج، شش و هفت روز از شرایط کلیما خارج گردید و آزمون اندازه

به  یابد.به طور کلی میزان انتشار فرمالدهید کاهش می شود،مشاهده می 1 شکلدر طور که همان. مورد بررسی قرار گرفت

روز ششم بیشتر از روز هفتم بود. بیشتر از روز ششم وهفتم و دست آمده در روز پنجم انتشار فرمالدهید بمیزان  عبارت دیگر،

به دلیل شکست اتصاالت در روزهای اول  انتشار فرمالدهید کاهش یافت. ،در نتیجه با افزایش زمان کلیما وگذشت زمان

انتشار  ع آنبه تب شکست اتصاالت و زمان مرور به انتشار فرمالدهید زیاد است کهچوب  -چسب و اتصاالت چسب -چسب

 باشد.می محیطو دمای  یرطوبتشرایط به دلیل  نیز  یابد. شکست اتصاالتکاهش میفرمالدهید 
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 شرایط کلیما 7و 2و  0روز های کارخانه کاسپین خزر را در  MDFمیزان انتشار فرمالدهیدمقایسه  -1شکل 

 

 دهد.روز نشان می 7و  2، 0، برای ISO 12421-4استاندارد جهانی  اب سهر مقایدی میزان انتشار فرمالدهید مقایسه ،2شکل 

با کنترل  ای تست با سطح مشخص در دسیکاتورهانتشار فرمالدهید به وسیله قرار دادن نمونهISO 12421-4 استانداردطبق 

طور که در همان شود.گیری میساعت اندازه 24مشخص آب در در حجم مقدار انتشار فرمالدهید و  شوددما تعیین می

حداکثر غلظت فرمالدهید جذب شده  ،(****F)مشخص شده در این استاندارد  بندیبراساس طبقهنشان داده شده  1جدول

، و همکاران پیدرسنگرم برلیتر باشد)میلی 9/1ید زیر غلظت با گرم برلیتر و متوسطمیلی 4/1باید زیر  ،معین آب حجم در

 9/1متوسط استاندارد جهانی)است، میزان اختالف انتشار فرمالدهید نسبت به  طور که در شکل نشان داده شدههمان .(2119

بنابراین با گذشت  باشد.می -11722/1روز  7و برای  11191/1 روز 2برای و  10129/1 روز 0لیتر( برای گرم در میلیمیلی

 یابد.زمان انتشار فرمالدهید کاهش می

 

 ISO 12460-4بندی مشخص شده در این استاندارد طبقه -1جدول

 

 

 

 مقدار حداکثر مقدار متوسط ISO 12460استاندارد 

F**** 4/1 9/1 لیترگرم برمیلیمیلی 
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 دسیکاتورمیزان انتشار فرمالدهید از آنالیز محلول بدست آمده  -2جدول

 

 

 

 روز 7)ج(و 2)ب(، 0، برای )الف(ISO 12421-4استاندارد جهانی با  در مقایسهی میزان انتشار فرمالدهید مقایسه -2شکل

 

 

 

 

 

 

 هفتم ششم پنجم )روز( شرایط کلیما زمان

 222910/1 91191/1 91012/1 میزان انتشار فرمالدهید
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  نتیجه گیری:

گیری اندازه در شرایط کلیما های مختلفتهیه شده از کارخانه کاسپین خزر برای زمانهای میزان انتشار فرمالدهید نمونه   

تطابق مناسبی با های مورد بررسی، فرمالدهید نمونه شود که میزان انتشارمشخص می 2و  1 به نتایج و شکل با توجه شد.

به طور کلی میزان انتشار  دارد. در استاندارد()زمان آزمون ذکر شده میزان متوسط استاندارد جهانی به خصوص برای هفت روز

انتشار فرمالدهید به دما، رطوبت  یابد.کاهش می ،در نتیجه افزایش زمان کلیما وگذشت زمانهای مورد آزمون نمونه فرمالدهید

در  (.2112، دارد)روفائل شرایط تولید بستگی و میزان تبادل هوا و همچنین نوع چوب، سطح و نوع چسب زنینسبی و 

انتشار فرمالدهید زیاد است که با گذشت  ،چوب -چسب و اتصاالت چسب -روزهای اول به دلیل شکست اتصاالت چسب

یابد. شکست اتصاالت نیز  به دلیل شرایط رطوبتی و دمای زمان شکست اتصاالت و به تبع آن انتشار فرمالدهید کاهش می

را   12421ISO-4، روش استفاده شده، استاندارد دراین پژوهش لیل موردنظربنابراین، براساس تجزیه و تح باشد.محیط می

 نمایدتایید می

 : مراجع

، 1921و مقایسه آن با سال  1922، آمار تولید اوراق فشرده چوبی در سال 1929 انجمن کارفرمایان صنایع چوب ایران. 1

www.iranwoodind.ir 

2. Ashori, A., Nourbakhsh, A. (2008). Effect of press cycle time and resin content on 

physical and mechanical properties of particleboard panels made from the underutilized 

low-quality raw materials, Industrial crops and products, 28(2): 225-230. 

3. Kim, S. (2009). The reduction of indoor air pollutant from wood-based composite by 

addingpozzolan for building material, Construction and Building Materials, 23(6): 2319-

2323. 

4.Moubarik, A., Pizzi, A., Charrier, F., Allal, A., Badia, M., Mansouri, H.R and Charrier, 

B. (2012). Mechanical  characterization  of  industrial  particleboaed  panels  glued  with  

cornstarch-mimosa tannin-urea formaldehyde resins. Journal of adhesion science and 

Technoligy, 

5. Salem M. Z., Böhm M., Srba J., Berankova J. (2012). Evaluation of formaldehyde 
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Abstract: 

In general, aldehydes are of particularly interest due to their potential human health hazard. 

Formaldehyde is one of the most abundant indoor pollutants. To improve indoor air quality, 

identifying and removing the major emission sources of formaldehyde would be desirable. 

The purpose of this study is determination of formaldehyde emission of MDF specimens 

manufactured in Caspian factory using the desiccators (ISO 12460-4) test methods; expressed 

in milligram per litre.  

The results indicated that the MDF specimens formaldehyde emissions quantity had a 

conformity with ISO standard and over time, formaldehyde emission decreased.    

Keywords: formaldehyde emission, MDF, ISO, desiccator  
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