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 ت يفي بهبود کمنظور  به(OCC) ۱مکان استفاده از کارتن کهنه ايبررس
 چوب خرده سطح تخته

 
 ۴پور نهي پوديعلمحمد  و۳*يمحالد چهاريمج، ۲ينيحس کاظم دوست

 ، ايران دانشگاه تهران،يعپ دانشکده منابع طب گروه علوم و صنايع چوب و کاغذ، استاد۲
 ، ايران دانشگاه تهراني،عي دانشکده منابع طبدکتري، يدانشجو ۳
 ، ايران دانشگاه تهران،يعي دانشکده منابع طب،دکتري ي دانشجو۴

 )۱۷/۷/۸۴: ، تاريخ تصويب  ۲۸/۶/۸۴: تاريخ دريافت(

 

 دهيچک

اهش ن محصول، کيت سطح ايفيمنظور بهبود ک چوب به  خرده   تختهي سطحيها هي در ال(OCC)، امکان استفاده از کارتن کهنه ين بررسيدر ا

 رطوبت ذرات کارتن ،نسبت کارتن کهنه.  مورد توجه قرار گرفته استيگنوسلولزينه از منابع ليز استفاده بهيد آن و نيمصرف چسب در تول

) g/cm3۷/۰ (ها هته تختي پرس، دانسي، دما، سرعت بسته شدن پرسيانيه ميدرصد چسب الر و ي از عوامل متغ، و زمان پرسي سطحيها هيال

 ار کارتن کهنه نسبت به دو شاخص نشان داد که مقدين بررسيج اينتا .ن پژوهش بودندياز عوامل ثابت در ا ،)mm۱۶( ها هتو ضخامت تخ

 ي و برشي مقاومت خمش، درصد۶۰ به ۴۰ش مقدار آن از يکه با افزا يطور ه دارد، بها ه تختيکي و مکانيکيزي بر خواص فيشترير بيگر تاثيد

 هاي ن مقاومتيهمچن. ابدي ميش ي افزاداري معنيطور   ساعت به۲۴ و۲ ضخامت بعد از يدگي و جذب آب و واکش کاهشها ه سطح نمونيمواز

مار شاهد ي ضخامت آنها از تيدگيجذب آب و واکش. مار شاهد بودي درصد کارتن کهنه در حد ت۴۰شده با   ساختهيها ه نموني و برشيخمش

 . شديابي شاهد ارزيها ه بهتر از نمونها هن تختي سطح اي و صافيفت ظاهري کي ولشتر بود،ي بداري معنيطور  هب

 
 . ضخامتيدگي واکش با سطح، جذب آب وي موازي، مقاومت برشيچوب، کارتن کهنه، مقاومت خمش خرده  تخته:يدي کليها هواژ
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 مقدمه

 از چند جزء شامل چوب و مواد  چوبي مركبها هوردافر
 هاي  با نسبت و مواد مكملها هدهند  اتصال،ليگنوسلولزي

ر ي آنها تحت تاثيو خواص کاربرد اند  تشكيل شدهمشخص
 .کند مير يي مرکب تغيها هط ساخت فرآوردين مواد و شرايا

ه ين مواد اولير در تامي اخهاي  که در ساليهاي تيمحدود
، پژوهشگران هجاد شدي مرکب چوب ايها هد فراورديع توليصنا

 يکي. ن تالش کننديگزيافتن مواد جاي يرا بر آن داشت تا برا
 مورد استفاده قرار ها هن فرآوردي که در ساخت اياز منابع

ع چوب، کارتن کهنه و ي صناهاي ر از پسمانديغرد، يگ مي
عات جامد ي از ضايا است که بخش عمده باطله هاي کاغذ
ها، شتر کاربرديد، از آنجا که در بده ميل ي را تشکيشهر
صورت رنگ  بر بهيچوب و تخته ف خرده  مانند تختهييها هفراورد

افت و يجه بازي درنت،رنديگ ميشده مورد استفاده قرار  ا روکشي
 يچوب  مرکبيها هد فراوردي باطله در تولياستفاده از کاغذها

ن ي که اياز نداردش آنها نيز کردن و پاالي، تميبه رنگبر
 .شود مي ها هني و هزي کاهش مصرف انرژموجبموضوع 
د صفحات ي باطله در تولهاي افت کارتن و کاغذينه بازيدر زم

 از جمله.  انجام شده استياديقات زي تحق،يمرکب چوب
Yao) ۱۹۷۸(اف کاغذ يز الشده ا بر ساختهيف ، خواص تخته
ن ي ايمار روي تير نوع چسب و دمايز تاثي و نيافتيباز

ر ي نشان داد که مقاد ويقيتحقج ينتا. د كريمحصول را بررس
 و ي، مقاومت کششي، مقاومت خمشي داخليچسبندگ
شتر از يا بي شده برابر  ساختهيها ه ضخامت تختيدگيواکش

داد که  نشان )۱۰( هاي يبررس. است ي تجارهاي استاندارد
اف يسه با الي در مقا(OCC) کهنههاي اف کارتنياستفاده از ال

 ۴ را ي درصد و سفت۱۰ را يحاصل از چوب، مقاومت خمش
 خروج ي درصد۱۱۰ کاهش  بهي ول،دهد ميش يدرصد افزا
 . شود ميمنجر بر يک فيآب از ک
Huntرا از يچي ساندوهاي پانل) ۲۰۰۴(  و همکاران 

شگاه ي در آزما(OCC) ه و کارتن کهنيعات چوبيضا
 هاي د کردند که مقاومتيکا تولي آمري جنگليها هدرفراو
 مشابه داشتند و مقدار مواد خام هاي  از پانل بيشترييکيمکان

ن يا.  متداول بودهاي پانلدرصد  ۷۰ در آنها کمتر از يمصرف
 و يدر مواد مصرفدرصد  ۳۰ حدود ييجو مسئله موجب صرفه

 شد که استفاده آن را وزن محصول و يز کاهش مصرف انرژين
کننده  دواري اميبند ، مبلمان و بستهيساز در ساختمان

اف ياف چوب و اليامکان استفاده از ال) ۱۳۸۳( رسام. سازد مي
بر سخت يف  در ساخت تخته(OCC) از کارتن کهنهيافتيباز

ق نشان داد که ين تحقيج اينتا. د كريبررسبه روش تر را 
بر سخت يف ارتن کهنه در ساخت تختهاف کياستفاده از ال

ر ي تاثي ول،شود مي تخته يکي بهبود خواص مکانموجب
 . ضخامت آن دارديدگي بر جذب آب و واکشينامطلوب
اف ي و اليعاتي ضاهاي  استفاده از کاغذز در زمينهي نيقاتيتحق
ن يت سطح ايفي بهبود کچوب براي خرده  در سطح تختهيچوب

نشان داد ) ۱۳۷۵(يجمله، نجف از. محصول انجام شده است
چوب ضمن  خرده  تختهيسطح يها هيبر در اليکه استفاده از ف

 کاهش بخشد، موجب ميت سطح تخته را بهبود يفينکه کيا
 ضخامت يدگيش جذب و واکشي و افزايکي مکانهاي مقاومت

 داشتند و يج موفقيقات نتاين تحقي از ايبرخ. شود ميآن 
 MDFد که قابل رقابت با  شدنيمنجر به ساخت محصوالت

 .شوند ميد ي توليصورت صنعت هستند و در حال حاضر به
 آن يانيه مي که در الTriboard به نام يا براي مثال تخته

 آن از ي سطحيها هيرود و در ال ميکار  هدار ب  جهتيها هتراش
ق بخار در يسم تزري با مکاني در پرس،شود ميبر استفاده يف

چوب با  خرده  تختهيز نوعيدر کانادا ن. دشو ميد يزالندنو تول
 درصد ۸۵ن تخته شامل يا. ند تر ساخته شده استيفرا

  تختهينوعCladwood  .استبر ي درصد ف۱۵چوب و  خرده
ه ياف اليال. شود ميد ياالت متحده توليبر است که در ايف 
ن فراورده ي ايه سطحي الهاي بري آن به روش خشک و فيانيم

. رديگ مي به روش تر شکل ، کهنه استياه هکه از روزنام
ت با ي تخته کامپوزيبر و تراشه نوعيکا از في در آمراي کارخانه
 يگريکارخانه د. کند يد مي مختلف توليها ضخامتته و يدانس

اب ي آسيها ه از پوشال، تراشيد خود مخلوطيدر خط تول
 ييها د پانلي تول فشار را برايبراتور تحتياف دفي و اليا حلقه
 ،ينيدوست حس( رساند ي به مصرف مت مطلوبيفيبا ک
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، چسب مورد استفاده در ساخت ياز طرف). ۱۳۸۰
، عالوه استد ي از نوع اوره فرمالدهچوب که اغلب خرده تخته
دنبال دارد که  ز بهي را نيا زياد مشکالت عديدهنه يبر هز
 ي جديديد است که تهدي آنها انتشار گاز فرمالدهترين مهم
کنندگان محصوالت  ن چسب و مصرفيکنندگان ا رف مصيبرا
ن کاهش مصرف يبنابرا. شود محسوب ميشده با آن  ديتول

ز کاهش انتشار گاز يد و ني توليها هني کاهش هزموجبچسب 
 .شود ميد يفرمالده
ق استفاده از کارتن کهنه در سطح ين تحقيدر ا
 بهبود ‐۱ :کند ميچوب سه هدف عمده را دنبال  خرده هتخت
 کاهش ‐۳ افت کارتن کهنه،ي باز‐۲ ،ها هت سطح تختيفيک

ست يط زي محي کاهش آلودگمصرف چسب، که در مجموع به
 .شود ميمنجر ز ين

 

 ها مواد و روش
 مورد نظر با توجه يها همنظور ساخت نمون  به،ين بررسيدر ا
 از ي تعداد،کي متقابل هر هاير عوامل متعدد و اثريبه تاث
 عوامل .ر در نظر گرفته شدنديز متغي ني ثابت و تعدادعوامل
  مقدار کارتن و رطوبت، شامل زمان پرسين بررسير در ايمتغ
 ۱ک در جدول ي که سطوح هر  بودکهنه کارتن يها هخرد
 . شده استآورده
نوع و , ها چوب ر عوامل ساخت مانند فرم و ابعاد خردهيسا

درجه ,  سرعت بسته شدن پرس،نيزور و رزيمقدار کاتال
 ها هته تختي، دانس)mm۱۶( ها هتخت، ضخامت ارت پرسحر

)۳g/cm۷/۰ ( ها ه تختيانيه مي الهاي چوب رطوبت خردهو 
 .ثابت در نظر گرفته شدند

  آنهاهاي ر و نشانهي سطوح عوامل متغ‐۱جدول 

 (%) ي كارتنها هرطوبت خرد )min( زمان پرس (%) مقدار كارتن

 عالمت سطح عالمت سطح عالمت سطح
۴۰ P1 ۵ T1 ۳۰ M1 
۶۰ P2 ۶ T2 ۵۰ M2 

 
 استفاده از مار شاهد، بدوني تيها هقابل ذکر است که تخت
 يها ه گون ازيمخلوطچوب خالص که  کارتن کهنه، از خرده

 . بود، ساخته شدند ي و جنگليباغ

  کهنههاي کارتنمورد استفاده از خرد کردن  ذرات کارتن
 در کارتن کهنهوب و  چيها هخردتجزيه و تحليل  .ه شدنديته

 .ه شده استد آور۲جداول 
 

 چوب و کارتن  ذرات خردهيژگي و‐۲جدول 

 ن پهنايانگيم يدگيب کشيضر
mm 

 ن طوليانگيم
mm 

 ن ضخامتيانگيم
mm 

 نوع مواد

 چوب خرده ۵۸/۱ ۷۲/۱۸ ۶۲/۳ ۸۴/۱۱
 ذرات کارتن ۸۲/۰ ۲۲ ۱۴ ۲۶,۸۲

 
ه يز در ال  ين شاهد و    يها  هن مورد استفاده در ساخت نمون     يرز
ن اوره يــ رزي اصــلهــاي مــاري مربــوط بــه تيهــا ه تختــيانيــم

 درصد وزن خشـک     ۱۰بود که به مقدار     ) ۳جدول  (ديفرمالده



 ) ...OCC(                                                         بررسي امکان استفاده از کارتن کهنه  ١٠٠٤

 

 .شد درصد وزن خشک چسب مصرف ۱مقدار وم بود کـه بـه      يد آمون يزور مورد استفاده کلر   يچوب بود و کاتال   
 

  مشخصات چسب مصرف شده‐۳جدول 

 نوع چسب
 تهيدانس

)g/cm3( 
 يگرانرو

)CP( 
 مواد جامد

)٪( 
 زمان انعقاد

)s(زريبا کاتال
pH 

UF ۳/۱ ۱۵۰ ۳۳/۵۸ ۶۵ ۵/۷ 
 

 يه سطحيذرات کارتن بدون مخلوط شدن با چسب در ال
 مورد نظر با کنترل يها هتخت. تخته مورد استفاده قرار گرفتند

.  ساخته و آماده شدنديشگاهيط آزمايعوامل ساخت در شرا
 و يکيزي خواص فيريگ براي اندازه يزمون آيها هه نمونيته
انجام D1037  نامه نييآ ASTMاستاندارد  مطابق يکيمکان
 .شد

ل ين پژوهش در قالب آزمون فاکتوريج ايل نتايه و تحليتجز
ها به روش  نيانگي ميبند انجام شد و گروه ريبا سه عامل متغ

متقابل  اثر مستقل و ين بررسي در ا.دانکن صورت گرفت
 درصد ۵و۱مورد نظر در سطوح  يها يژگيور بر يمتغعوامل 
 . ندل شديتحل
 

 نتايج و بحث

متغير و اثر متقابل  خالصه نتايج و تحليل آماري اثر عوامل
جذب آب و پايداري ابعاد , بر مقاومت خمشي و برشي هر يك
 ارائه ۶ تا۱ي ها شكل و ۴شده در جدول  ي ساختهها هتخت

  .شده است
 ،)T(  زمان پرسهاي ريکه هر يك از متغج نشان دادند ينتا

 و مقدار رطوبت ذرات كارتن کهنه) P( همقدار كارتن کهن
)M(  د شدن با زيا.  بر مقاومت خمشي دارندداري معنياثر

 مقاومت خمشي ، درصد۶۰ به ۴۰مقدار كارتن کهنه از 
قابل ذکر است که در ). ۴جدول ( ابدي مي كاهش ها هنمون
 از ذرات كارتن بررسي فقط مورد يها هي سطحي تختها هالي

  بهن آنها را ي و اتصاالت ب استبدون چسب استفاده شده
 ي واندروالسيها ه جاذب هيدروژني و اغلبهاي پيونداحتمال 

 ي از پيوندهايدروژني ههاي وندياز آنجا که پ. اند وجود آورده هب
چسب اوره فرمالدهيد  االنسي كه در نتيجه استفاده ازوكو
كارتن  ين با افزايش مقداراترند، بنابر آيند ضعيف ميود وج هب

 .ابدي مي مقاومت خمشي آنها كاهش ها هدر ساخت تخت
 ۶ به ۵با افزايش زمان پرس از  دهد که مي نشان ۴جدول 
 مسئله شايدن يل ايدل. ابدي مي مقاومت خمشي افزايش ،دقيقه

 يها هين ذرات کارتن اليشتر بي بيدروژني ههاي ونديجاد پيا
 .است تخته يانيه مين در اليمر شدن بهتر رزي و پليسطح
 ۵۰ به ۳۰ کارتن کهنه از يها هش درصد رطوبت خرديبا افزا
). ۴جدول ( ابدي ميش ي افزاها ه تختيز مقاومت خمشيدرصد ن

 ي و فشردگيريپذ رتن انعطافشتر ذرات کايبا رطوبت ب
 .ابدي ميش يزان آنها افي بيدروژني ههاي ونديافته و پي يشتريب
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  مورد بررسيهاي ماري تيکي و مکانيکيزي مختلف بر خواص فعوامل اثر ‐۴جدول 

  ضخامت يدگيواکش
     (%) ساعت ۲
 (%)ساعت ۲۴

 جذب آب 
     (%) ساعت ۲
 (%) ساعت ۲۴

مقاومت 
 يبرش

Mpa)( 

مقاومت 
 يخمش

(Mpa) 

 ري متغعوامل

۱۰/۶۴ ۸۹/۵۵ ۶۲/۱۰۵ ۰۸/۹۳ ۵/۳ ۲۰/۱۷ ۴۰ 

۶۵/۷۷ ۵۲/۶۵ ۱۵/۱۳۶ ۳۱/۱۲۶ ۸۹/۱ ۲۷/۱۳ ۶۰ 

مقدار 
 کارتن

)٪(  

۱۰/۷۶ ۳۰/۶۶ ۰۰/۱۲۸ ۵۶/۱۱۶ ۵۲/۲ ۴۶/۱۴ ۳۰ 

۶۵/۶۵ ۱۱/۵۵ ۷۷/۱۱۳ ۸۳/۱۰۲ ۸۷/۲ ۰۰/۱۶ 
 
۵۰ 
 

رطوبت 
ذرات 
 کارتن

)٪(  

۷۵/۷۰ ۵۶/۶۰ ۹۴/۱۲۱ ۶۷/۱۰۹ ۶۷/۲ ۴۵/۱۴ ۵ 

۰۱/۷۱ ۸۵/۶۰ ۸۳/۱۱۹ ۷۲/۱۰۹ ۷۲/۲ ۰۲/۱۶ 6 

زمان 
 پرس
(min)

 
 

 
 ير بر مقاومت خمشير متقابل عوامل متغيتاث ‐١شكل 
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 ير بر مقاومت خمشير متقابل عوامل متغي تاث،۱شکل 
عوامل ک از يدهد، که با اثر مستقل هر  مي را نشان ها هتخت

 بوده و هماهنگ ينيش بي قابل پيژگين وي بر امورد بررسي
 هاي ماري تيدهند که مقاومت خمش ميج نشان ين نتايا.است
٪ ۱در سطح ) ۸،۷،۶،۵(  درصد کارتن۴۰شده با   ساخته

ه ي بق۵مار يز بجز تي با هم ندارند و نداري معنياختالف 
 هاي ماريتمام ت. مار شاهد ندارندي با تداري معنياختالف 
مار ي با تداري معني درصد کارتن اختالف ۶۰شده با  ساخته

مار شاهد کمتر ي آنها از تي مقاومت خمششاهد دارند و مقدار
-T1 (۱مار ي مربوط به تين مقدار مقاومت خمشيکمتر. است

M2-P2 ( است.   
قه ي دق۶ به ۵ش زمان پرس از يج نشان داد که افزاينتا

ن ي اي ول،شود مي ها ه نمونيش مقاومت برشي افزاموجب

يست دار ن ي درصد معن۵ در سطح يش از نظر آماريافزا
 ۵ در سطح يرطوبت كارتن کهنه بر مقاومت برش). ۴جدول (

ش رطوبت ذرات ي با افزايعني  دارد،داري معنيدرصد اثر 
ش ي افزاي مقدار مقاومت برش، درصد۵۰ به ۳۰کارتن از 

شتر حرارت صفحات يل آن انتقال بيکه دل) ۴جدول (ابدي مي
شتر بخار و بهبود ي بر اثر حجم بها ه تختيانيه ميپرس به ال

 .استه ين اليد در ايال چسب اوره فرمالدهاتص
 در ها ه بر مقاومت برشي نمونداري معنيمقدار كارتن اثر 

 به ۴۰ به اين ترتيب كه با افزايش آن از ، درصد دارد۱سطح 
 مورد يها هسطح تخت  باي موازي مقاومت برش، درصد۶۰

 ).۴جدول (دباي ميكاهش  بررسي

 

 
 ها ه نمونير بر مقاومت برشير متقابل عوامل متغي تاث‐۲شكل 

 

 ها ه نمونير بر مقاومت برشير متقابل عوامل متغيتاث ۲شكل 
 ۲مار يشود، ت ميطور كه مشاهده  همان. دهد ميرا نشان 

)(T2-M1-P2 را دارد ولي يكمترين مقدار مقاومت برش 
 مشاهده ۱،۳،۴ي ها ه بين آن و نمونداري معنياختالف 

 مار شاهدي مربوط به تيقاومت برشبيشترين مقدار م. شود مين

 ۸،۷،۶ شماره هاي ماري با تداري معني ولي اختالف است ۹
 . ندارد
 که مقدار كارتن کهنه و درصد نشان داددست آمده  هج بينتا

زمان .  دارندها ه بر جذب آب نمونداري معنيرطوبت آنها اثر 
 ي ول، نداشتداري معني ساعت اثر ۲پرس بر جذب آب بعد از 
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 ۴جدول . دار بود ي ساعت معن۲۴ر آن بر جذب بعد از يثتا
 به ۳۰ کارتن از يها هش رطوبت خرديدهد که با افزا مينشان 
 ساعت کاهش ۲۴ و ۲ مقدار جذب آب بعد از ، درصد۵۰
ش مقدار کارتن کهنه درصد جذب آب در ي با افزايابد، ولي مي

 از  جذب آب کاغذ.ابدي ميش ي ساعت افزا۲۴ و ۲هر دو زمان 

ر کاغذ را ي سلولز که بخش عمده خمراي زشتر است،يچوب ب
 در ،ز استيگرنسبت آب ن بهيگني آبدوست و ل،دهد ميل يتشک
ش ي افزاها هش مقدار کارتن جذب آب نمونيجه با افزاينت
 .ابدي مي

  

 
  در آبيور  ساعت غوطه۲ر بر جذب آب بعد از ير متقابل عوامل متغيتاث ‐٣شكل 
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 ساعت ۲۴ و ۲ را بعد از ها ه جذب آب نمون۴ و ۳ هاي شكل
همانطور كه مالحظه . دهند مي در آب نشان يور غوطه
مار شاهد و پس از يشود، كمترين جذب آب مربوط به ت مي
 ۱ هاي ماريتبيشترين مقدار آن مربوط به   واست ۷مار يآن ت
 كه جذب آب گرفتتوان نتيجه  ميطور خالصه   به. است۲و

 از داري معنيطور  رتن کهنه به درصد کا۴۰ي داراي ها هنمون
 . درصد كارتن كمتر است۶۰ ي داراهاي ماريت

نتايج نشان دادند كه مقدار كارتن و رطوبت آنها بر روي 
 اثر يور  ساعت غوطه۲۴ و ۲ي ضخامت بعد از واكشيدگ
 بر روي اين داري معني دارند، ولي زمان پرس اثر داري معني

 با افزايش مقدار ،۴با توجه به نتايج جدول . ويژگي ندارد
 ساعت افزايش ۲۴ و۲كارتن واكشيدگي ضخامت بعد از 

دهد که با افزايش رطوبت  مي نشان ۴ ولي جدول ،ابدي مي

 و ها هشتر سطح تختيعلت تراکم ب ي كارتن کهنه بهها هخرد
 كاهش ها ه ضخامت نمون،ين ذرات واکشيدگيشتر بياتصاالت ب

 .يابد مي
 نتايج واكشيدگي ضخامت تيمارها را بعد از ۶ و ۵ي ها شكل

كمترين مقدار واكشيدگي . دنده مي ساعت نشان ۲۴و ۲
مار شاهد و بيشترين آن ي ساعت براي ت۲۴و ۲ضخامت بعد از 
الف بين ن اختيهمچن .است ۲و۱ هاي ماريمربوط به ت

  درصد کارتن کهنه در سطح۶۰ و ۴۰شده با   ساختههاي ماريت
 .دار است يدرصد معن۱
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 گيري تيجهن

ي سطحي ها هامكان استفاده از كارتن کهنه در الي
اثر سه . اليه محور اصلي اين تحقيق بود چوب سه خرده تخته

 رطوبت ذرات كارتن و زمان ،عامل متغير مقدار کارتن کهنه
نتايج نشان . بررسي شدچوب  خرده  تختههاي پرس بر ويژگي

جهي بر خواص يرات مقدارکارتن کهنه اثر قابل تويداد كه تغ
 درصد ۶۰ به ۴۰ و افزايش آن از ردي ساخته داها هتخت

 خمشي و برشي و افزايش جذب هاي  كاهش مقاومتموجب
 .شود مي ها هآب و واكشيدگي ضخامت تخت

شده  ي ساختهها ه نمونيبين مقاومت خمشي و مقاومت برش
ي شاهد اختالف ها ه درصد كارتن کهنه و نمون۴۰با 
 ولي جذب آب و ،)۵مار يبجز ت(نشد  مشاهده داري معني

 درصد کارتن از ۴۰ ي حاويها هواكشيدگي ضخامت تخت
دهد كه تاثير  مين موضوع نشان يا. نمونه شاهد بيشتر بود

 مورد هاي ماري ابعاد تيداريمقدار كارتن بر جذب آب و پا
ق ي با مصرف مواد عااحتمال به که است قابل توجه بررسي

 سطح يت ظاهريفيک. ر را کاهش دادين تاثيتوان ا ميرطوبت 

 ياز نظر صاف( درصد کارتن کهنه ۴۰شده با   ساختهيها هتخت
 .د شيابي شاهد ارزيها هبهتر از نمون) سطوح

 ۶ به ۵اين بررسي نشان داد که زياد شدن زمان پرس از 
 با ي موازي خمشي و برشهاي دقيقه موجب افزايش مقاومت

 . دش مختلف هاي ماريسطح تخته در ت
ن ي مهم اهاي ريي كارتن کهنه از متغها هرطوبت خرد

. بررسي شد درصد ۵۰ و ۳۰پژوهش است که در دو سطح 
 ۵۰ به ۳۰ق نشان داد كه با افزايش رطوبت از ين تحقينتايج ا
 مورد يها ه خمشي و برشي تختهاي  مقدار مقاومت،درصد
 ۲ي ضخامت بعد از  ولي جذب آب و واكشيدگ،افزايش بررسي

 .افتي در آب كاهش يور  ساعت غوطه۲۴و 
 درصد ۴۰توان اظهار داشت که مصرف  مي ي کلطور به

ج قابل يچوب نتا خرده  تختهي سطحيها هيکارتن کهنه در ال
 يکي حاصل خواص مکانيها ه و تخت است در بر داشتهيقبول
منظور   بهي ول شاهد داشتند،يها ه با نمونيبا مشابهيتقر
 با سطوح يگري دهاي بايد پژوهشتر  لج کامي به نتايابيدست

رد تا بتوان بر يتر مقدار کارتن و رطوبت آن انجام گ گسترده
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Abstract 
Possibility of using old corrugated container (OCC) in the surface layers of particleboard was 

investigated in order to improve surface properties of product, decrease adhesive consumption and 
facilitate the use of lignocellulosic resources. Percentages of OCC, humidity of OCC particles of middle 
layers, and press time were variables of this study, and the percentage of adhesive in the middle layer, the 
velocity of press closing, press temperature, density of the board (0.7 g/cm3) and the thickness of the 
boards (16 mm) were fixed parameters in this study. Results demonstrate that proportion of OCC had the 
most significant effect on the physical and mechanical properties of particleboards as compared to other 
factors so that by increasing OCC content from 40 to 60%, bending and shear strength of boards 
significantly decreased while water absorption and swelling were increased after 2 and 24 hours. 
Moreover, bending strength and swelling values of boards with 40% OCC were almost equal to those of 
control samples but their water absorption and swelling was significantly higher than these characteristics 
in the control samples. However, appearance and surface smoothness obtained was found to be better than 
those of the control samples.  
 
 
Keywords: particleboard, old corrugated container, surface quality, bending strength, internal bond, 

water uptake, thickness and swelling 
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