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 کارتن در ساخت تخته خرده چوب استفاده از ضایعات کاغذ و  مروري بر

  
  3مجید اولیایی ،2لعیا جمالی راد، 2هدایت اله امینیان ،2وحید وزیري،*1 مجید ساالري

کارشناسی  دانشجوي3،  دانشگاه گنبد کاووسگروه صنایع چوب استادیار 2کارشناسی ارشد چندسازه هاي چوبی دانشگاه گنبد کاووس ،  دانشجوي 1
  ارشد چندسازه هاي چوبی دانشگاه گنبد کاووس

 
  

  چکیده
بررسی  .قرار گرفت مطالعهکارتن کهنه در ساخت تخته خرده چوب مورد  کاغذ واین تحقیق امکان استفاده از  در

کارتن د درص 25هاي خمشی و درصد خرده چوب براي کاربرد 50و  کارتن کهنه درصد 50 نسبتنشان داد که  مطالعات
کارتن کهنه در  درضمن. باشدمناسب میو واکشیدگی ضخامت کششی هاي براي کاربرد درصد خرده چوب 75 کهنه و

ا سایر کاغذ روزنامه در مقایسه ب .شود یفیت صافی سطح و کاهش سختی آن میسطح تخته خرده چوب باعث افزایش ک
  .دارددر بهبود خواص مکانیکی تخته خرده چوب حاصله کاغذها بیشترین تاثیر را 

  
  مقاومت مکانیکی، چسب ،کارتن ،کاغذ ،تخته خرده چوب :کلیدي هاي واژه

  
  مقدمه - 1

 عنـوان  لیگنوسلولزي به فیبري مواد سایر یا و چوب ذرات از با استفاده و فشار تحت که است پانلی ماده خرده چوبتخته 
تالش به منجر چوبی نوع پانلهاي این براي تقاضا افزایش. شودمی ساخته چسب با افزودن پوشال و اره خاك چوب، خرده مثال،
 نیز ايمالحظه قابل هايپیشرفت کشف منابع جدید به عنوان یک جایگزین مناسب براي چوب گشته است و براي بیشتر هاي

الیه و در گوناگون کاربردهاي جهت ايالیه مرکب هايوردهآطراحی فر به توانمی ها،موفقیت این جمله از. است دست آمده به
 الیاف توانمی سطوح تخته، کیفیت بهبود براي چوب،خردهتخته تولید فراینددر  .کرد اشاره ها تخته این میانی و سطحی هاي

 و صـاف  کامالً سطوح با هاییتولید تخته ضمن که برد به کار تخته سطحی هايالیه در مناسب را کیفیت با هاییچوبخرده یا
فراورده  تولید براي اولیه مواد تأمین به مربوطمشکالت  از قسمتی بتواند متوسط دانسیته با فیبر با تخته مقایسه قابل و متراکم

   .کند تأمین نیز مرکب را هاي
، بازیافت این به علت تولید روزافزون مواد پلیمري زیست تخریب ناپذیر و حجم عمده پالستیک و کاغذ در ضایعات شهري  

زیرا بازیافت . با ارزش و قابل بازیافت است بعد از مواد زائد فسادپذیر و قابل کمپوست، کاغذ دومین جزء. مواد مورد توجه است
این ماده ارزشمند و استفاده مجدد از آن در برخی مصارف خاص نه تنها از قطع درختان، هزینه تبدیل الیاف گیاهی به کاغذ و 

از . کاهد بلکه از نظر اقتصادي نیز به دلیل سودآوري و تولید اشتغال از اهمیت خاصی برخوردار استسایر هزینه هاي تولید می
مزایاي عمده این الیاف به عنوان پرکننده و تقویت کننده می توان به مواردي از قبیل چگالی کم، عدم سایش ماشین آالت، 

در این تحقیق سعی شده است که به دلیل ضرورت . نمود ، ارزان بودن و قابلیت تخریب بیولوژیکی اشارهسهولت فراورش
  .اهمیت بازیافت، مروري بر مطالعات انجام شده در زمینه استفاده از کاغذهاي باطله در صنایع تخته خرده چوب شود

  

                                                        
*  Majidsalari68@gmail.com  
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  در تخته خرده چوبکهنه کارتن از تاثیر استفاده   -2
 خواص فیزیکی بر تاثیر زیادي کهنه کارتن مقدار که داد نشان ) 1390( امیر اشراقی و همکاران دست آمده توسطبه  نتایج

 نمونه ها سطح برشی موازي و مقاومت خمشی درصد، 60 به 40 از آن افزایش مقدار با که دارد، به طوري هاتخته مکانیکی و
 ١OCC درصد  50 صنوبر و درصد 50 ساخت ترکیب در و مدول االستیسیته خمشی مقاومت میزان یشترینب .یابدکاهش می

االستیسیته  مدول خمشی و میزان مقاومت کمترین. است کهنه کارتن کاغذ باالي ضریب کشیدگی دلیل به می شود که دیده
  .است که مربوط به استحکام کمتر کاغذ کهنه به خرده چوب است OCC  درصد 75 صنوبر و  درصد 25 ترکیب به مربوط

Lee و Lison )1994 (این به ندداد انجام چوب خرده و پسماند الیاف ترکیب از تخته ساخت زمینه در تحقیقی که در 
 شد مشخص این بررسی در .دارند کمتري بیشتر، مدول االستیسیته پسماند الیاف با شده ساخته هايکه تخته ندرسید نتیجه
 درصد الیاف بازیافتی، 50از  اما در مصرف بیشتر .کندنمی ایجاد مدول االستیسیته در کاهشی ،OCC درصد 50 سطح که تا

 در را داخلی چسبندگی میزان یشترینبهمچنین  .باشد می الیاف این دلیل سستی به که اهش می یابدک مدول االستیسیته
پس می  .شد داخلی چسبندگی درصد 80 افزایش باعث که گزارش کردند OCCصد رد 25درصد صنوبر و75ساخت  ترکیب

 ایشافز و این شود می داخلی چسبندگی در چشمگیري افزایش چوب باعث خرده افزایش که کرد گیري نتیجه این گونه توان
 همگن بافت خرده چوب ها قادرند اینکه و است همدیگر همپوشانی در بیشتر خرده چوبها قابلیت دلیل به داخلی چسبندگی در

 افزایش با ها تخته داخلی چسبندگی کاهش علت است ممکن .روند فرو درهم بیشتر و کنند ایجادOCC  به نسبت تري
 کارتن کاغذ مقاومت بودن کم و چوب صنوبر خرده با کهنه کارتن وکاغذ  بین اتصال بودن به دلیل ضعیف بودن OCCمقدار
اتصال  و پوشش براي بیشتري رزین صنوبر، با خرده چوب مقایسه در کهنه کارتن کاغذ زیاد ویژه سطح ضمن اینکه .باشد کهنه

  .دارد تر نیازمناسب 
خواص  در سریعتر تخریب باشد، بیشتر تخته ها تغییرات ضخامت هرچهبیان نمودند که ) 1390( امیر اشراقی و همکاران

 درصد 25 صنوبر و درصد 75 ساخت ترکیب در ضخامت میزان واکشیدگی کمترین. آیدمی به وجود هاتخته نماي و مکانیکی
OCC شود می ها تخته واکشیدگی ضخامت میزان کاهش باعث صنوبر میزان خرده چوب افزایش زیرا. شودمی دیده .  

کهنه  کارتن از بازیافتی تخته فیبرسخت ساخت در OCC  فالیا و چوب الیاف از استفادهگزارش داد که  (1383) رسام
   .دارد آن ضخامت واکشیدگی و آب جذب بر تاثیر نامطلوبی ولی شودمی تخته خواص مکانیکی بهبود موجب

 افزایش که نتایج نشان داد. پرداختچوب  خرده تخته هايویژگی بر شرایط ساخت تاثیر بررسیبه  ( 1377)  حبیبی
   .گرددمی تخته مکانیکی هايمقاومت افزایش باعث چوبخرده ساخت تخته در چسب مصرف

 ساخت براي میانی الیه در خرده چوب و باطله اسکناس از کاغذ استفاده امکان بررسی به (1386) حسینایی و عنایتی
 هايالیه به الیه میانی وزنی نسبت. بود میانی الیه وزنی درصد 0،20،10،30صورت  به اختالط .پرداختند خرده چوبتخته
ه ب مکانیکی و هايمقاومت میانی، الیه در اسکناس کاغذ افزایش مقدار که  داد نشان آمده دست به نتایج. بود 30 به 70 سطح
 اعالم از مقدار تیمارها کلیه در هامقاومت این مقدار اما دهدمی شاهد کاهش نمونه به نسبت را نمونه ها چسبندگی داخلی ویژه
 کاهش موجب باطله کاغذ اسکناس مقدار افزایش فیزیکی، خواص مورد در . بود بیشتر تخته ها این مربوط به استاندارد در شده

 از استفاده که گفتمی توان به طورکلی .دگردی آب در غوطه وري ساعت 24 از بعد تخته ها واکشیدگی ضخامت و آب جذب
 مصارف براي مناسب تخته هائی است و چوب امکان پذیر خرده تخته میانی الیه درصد در 30 مقدار به اسکناس باطله کاغذ

    .آیدمی دست به داخلی
  leeو lison )1994( کاغذسازي را پسماند الیاف از شده ساخته آتش تخته خرده چوبمقاومت به  خواص مکانیکی و 
 استفاده مورد) 100به0( ،)90به10( ،)80به 20(،)70به30( سطح درچهار چوب خرده و پسماند الیاف .دادند قرار مطالعه مورد
 هاي تخته داخلیچسبندگی  و مدول االستیسیته خمشی، مقاومت مانند مکانیکی خواص که داد نشان نتایج .دگرفتن قرار

                                                        
 -Old Corrugated Container  ١   
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 پسماند الیاف با شده ساخته تخته هايبه طوري که . کندمی پیدا شاهد کاهش با نمونه مقایسه در پسماند الیاف با شده ساخته
  . شتنددا کمتري بیشتر، مدول االستیسیته

 .چوب پرداختند سی استفاده از الیاف کارتن در سطح تخته خردهردر تحقیقی به بر) 1388( حسینی و عبدل زادهدوست
تخته خرده  سطحی الیه هاي در کار رفتهه ب ماده نوع و چسب درصد کیک، رطوبت مقدار شامل بررسی، این متغیر سه عامل

 کهنه کارتن الیاف و چوب فیبر کاربرد که داد نشان نتایج .شد بررسی ها تخته سطح زبري و سختی بر آنها تأثیر بودند که چوب
 هاي الیه رزین و رطوبت افزایش .شود می آنها سختی کاهش و ها تخته سطح کیفیت بهبود باعث تخته هاي سطحی در الیه
 سطح کهنه در کارتن الیاف و الیاف چوبی بردن کاره ب با. بخشد می بهبود را ها تخته سطح کیفیت و کیک، سختی سطحی

تخته  سطحی هايالیه در فیبر مصرف . یابدمی کاهش سطح سختی صافتر، سطح ایجاد وجود با ،آن کردن دار الیه جهت تخته
 تخته سطح زبري ، کیک سطحی هاي الیه افزایش رطوبت باکه شود  می متراکم و صاف سطوحی باعث ایجاد چوب خرده

کاهش  را ها الیه این هايچوب خرده فشار برابر در کیک، مقاومت سطحی الیه زیاد رطوبت .یابد می افزایش آن سختی و کاهش
شدن  تر متراکمدر نتیجه  .شود می آنها حد از بیش تراکم و فشردگی موجب فشار، افزایش و پرس شدن بسته هنگام و داده

  . شودمی سطح سختی افزایش باعث رطوبت اثر در سطح
     Nesse نتایج  .قرار دادندبررسی را مورد گذار بر زبري سطح چوب یزیکی تاثیربرخی از فاکتورهاي ف )2004( و همکاران

 .یابدزبري سطح آن افزایش می ،خرده چوب با افزایش رطوبت تخته نشان داد که 

 Aydin      که آنجایی از .یابدمی بهبود آن زبري سطح بري لوله طی گردبینه دماي افزایش با دریافتند که) 2006(و همکاران 
زبري  گیري اندازه و سطح کیفیت مطالعه بنابراین دهد،میقرار  تأثیر تحت را آنها نهایی کیفیت مرکب، هايوردهآسطح فر زبري

 درجه .دکنمی تعیین آن را زبري میزان و سطح کیفیت ،تخته سطح هايشکل ناهمواري و پهنا ارتفاع،. باشدمی اهمیت حائز آن
 از چوب مرکب هايوردهآفر زبري سطح گیري اندازه براي. است ساخت یندآفر عوامل و ماده اولیه هايویژگی تابع سطح زبري
  .ه می شوداستفاد سوزنی و لیزري نوري، پراکنش پنوماتیک، اکوستیک، هاي روش

  
  تاثیر ضایعات کاغذ در ساخت تخته خرده چوب -3

Grigoriu  )2003 (ع کاغذ مجله، کاغذ این ضایعات کاغذ از نو. یعات کاغذ پرداختخرده چوب با ضاسی ساخت تختهره برب
به 20(،)100به  0(سطح  4ترکیب خرده چوب با ضایعات کاغذ در  .این کاغذها بود مخلوطهمچنین  دفتر و روزنامه، کاغذ

با افزایش نتایج نشان داد که  .بود ١PMDI رزیننوع از و درصد  8و 5مقدار چسب مورد استفاده  .بود) 50به50(،)85به15(،)80
میزان دانسیته بیشتر شده است، این میزان افزایش وقتی مقدار استفاده چوب، نسبت به خردهکیبات ضایعات کاغذ میزان تر
به  چسب،صد در 5قاومت خمشی در سطح م مقدارو کمترین بیشترین . درصد رسید بیشتر شده است 8درصد به  5چسب از

درصد  5هنگامی که مقدار چسب مصرفی از  .بود درصد 75به 15 و 0به 100ذرات خرده چوب به کاغذ هاي  ترتیب در نسبت
در  .ها به نسبت بهبود یافتندمقاومتاما درصد بیشتر شد  50ا مقدار تمیزان استفاده ضایعات کاغذ  اگر چه ،درصد رسید 8به 

  .به خود اختصاص داد) 50به 50(بیشترین مقاومت خمشی را نمونه با نسبت ، این سطح چسب
Grigoriu )2003 (د ترکیب ضایعات کاغذ روزنامه، مجله، ودفتر را در سطح تحقیق خودر)به طور جداگانه مورد )  75به 25

 ،داشتهزیکی و مکانیکی یبود را در خواص فنمونه ساخته شده با کاغذ روزنامه بیشترین به نتایج نشان داد که .قرار داد بررسی
  .است گردیدهوتنها باعث کاهش در مقاومت به نگهداري پیچ و ثبات ابعادي تخته خرده چوب 

  
  ينتیجه گیر -4

یک رهیافت براي استفاده بهینه از کاغذ باطله عالوه بر تهیه خمیر کاغذ جهت تولید مجدد کاغذ، استفاده از این ماده به      
در سال هاي اخیر به دلیل کمبود منابع طبیعی و جلوگیري از . چوب است عنوان الیاف تقویت کننده در صنایع تخته خرده

                                                        
1-Polymeric Methylene Diphenyl Diisocyanate  
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با افزایش درصد ضایعات کارتن در . اثرات تخریب محیط زیست، بازیافت کاغذ از کاغذهاي باطله مورد توجه قرار گرفته است
مقاومت هاي تخته  نیز بردر ضمن مقدار چسب مورد استفاده  .می یابدتخته خرده چوب میزان واکشیدگی ضخامت افزایش 

را  تاثیربیشترین  مروري بر مطالعات انجام شده نشان داد که کاغذ روزنامه در مقایسه با سایر کاغذها. بسیار تاثیرگذار می باشد
ا اکثر خواص مقاومتی تخته خرده چوب ساخته شده ب البته. در بهبود خواص مکانیکی تخته خرده چوب حاصله داشته است

 چوب کاهش یافته، ولی با این وجود بازهمدرصد خرده 100چوب ساخته شده از تخته خرده کهنه در مقایسه بان کاغذ وکارت
  .دارداز استانداردهاي تعین شده قرار  بیشتر
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