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 چكيده

تخته  صنعت و كم مصرف در )تاغ ( وزنگونه سنگين  و)باگاس (لوب از پسماند كشاورزيطم جهت استفادهقيق در اين تح
 خوزستان مورد استانمزارع نيشكر   استان كرمان و باگاس موجود در مناطق كويريامكان استفاده از چوب تاغ، خرده چوب

 در ساخت تخته خرده ثرؤمبا تغيير عوامل   درصد اختالط مختلف وشده با يادبراي اين منظور از مواد اوليه . قرار گرفتبررسي
صيات فيزيكي و هاي آزموني ساخته شد و سپس خصو نمونهو زمان پرس خرده چوب  از قبيل رطوبت كيك ، همسانچوب

 سبندگي داخليبراي ارزيابي مقاومتهاي مكانيكي مدول گسيختگي، مدول االستيسيته و چ. مكانيكي آنها مورد بررسي قرار گرفت
   .استفاده گرديد   -ASTM D 1037  از استانداردويژگي فيزيكي جذب آب و

 و مقادير هد را افزايش دااالستيسيته و مدول  خمشيمقاومت درصد 40تايج اين بررسي نشان داد كه افزايش مقدار تاغ تا ن
تخته ها را افزايش داده و  د مقادير چسبندگي داخلي درص60افزايش مقدار تاغ تا . گردد ميبيشتر آن سبب كاهش اين مقاومتها 

 درصد 40 همچنين  نتايج اين بررسي نشان داد كه با افزايش تاغ تا .بعد از اين مقدار روند كاهشي در اين مقاومت ديده مي شود
خته خرده چوب  تاالستيسيته، مدول مقاومت خمشي. يابد مي سپس افزايش  و ساعت كاهش يافته24 و 2مقادير جذب آب در 

همچنين چسبندگي داخلي تخته ها با  .يابد مي درصد افزايش و بعد از آن كاهش 12همسان حاصل با افزايش رطوبت كيك تا 
 . درصد در نظر گرفته شد12 ساعت، 24 و 2ي جذب آب در  حد بهينه رطوبت كيك برا. روند كاهشي دارد،افزايش رطوبت

 .باشد ميدقيقه   6 زمان پرس ،متهاي مورد مطالعه در اين بررسيمطلوبترين زمان پرس براي كليه مقاو
 

 ، حد بهينه تخته خرده چوب همسان، تاغ، باگاس، زمان پرس، رطوبت كيك:واژه هاي كليدي
 

 مقدمه
امروزه با توجـه بـه رشـد جمعيـت جهـان، پيـشرفت              

 از يك سـو     مصنوعات چوبي تكنولوژي و افزايش مصرف     
 بـه سـبب مـصرف زيـاد و          و محدوديت در برخي مـوارد     

 سـويي    از  كننده ماده اوليه سـلولزي آن      مينأتكاهش منابع   
ديگر كامال مغايرت داشته و از اين رو جهتي متضاد را طي       

در كشورهاي گوناگون، بويژه در كـشورهايي كـه         . كند  مي
ح ناچيزي از آنها پوشيده از جنگـل اسـت، چـوب بـه              طس

روري زنـدگي   عنوان يك ماده حياتي و يكـي از اقـالم ضـ           

 به همين سبب الزم اسـت كـه بـه           .باشد  ميهمواره مطرح   
اوليـه  مين مـاده    أتخته خرده چوب براي ت    طور كلي صنايع    

آينده خود و نيز جهت كاهش فشار مصرف چوب، منـابع           
چوبي را هر چه بيشتر مورد بررسـي قـرار داده و در ايـن               

 .]1[دنزمينه اولويت مصرف را تعيين كن
ليگنوسلولزي غير چـوبي     تفاده از مواد  در اين راستا اس   

 اوليه و نيز صيانت از      به جهت نقش تكميلي در تامين مواد      
تواند به عنوان يك ضرورت اساسي در توسعه         ها مي  جنگل
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 اي جنگلــي مــدنظر قــرارورده هــآصــنايع وابــسته بــه فــر
 .]8[گيرد

يكي از مواد ليگنوسـلولزي اسـت كـه تركيـب            باگاس
 مـي باشـد    ابه چـوب پهـن برگـان       تقريباً مـش    آن شيميايي

به طور عمده از سلولهاي فيبري و آونـدهاي   ).1993هش(
 درصـد،   4/53  آن ميزان سلولز . پارانشيم تشكيل شده است   

 محلـول در    درصد 6/1 مواد استخراجي    ، درصد 18ليگنين  
 جـرم ويـژه      ميليمتـر،  5/1 متوسط طول الياف     ، بنزن -الكل

  6[ مـي باشـد    6/5ن    آ  pHسانتيمتر مكعب و      گرم بر  39/0
  .]13و 

مـي  تاغ يكي از گونه هاي موجود در منـاطق كـويري            
 گــرم بــر 01/1  حــدودبــاالكــه داراي جــرم ويــژه  باشــد

، مواد استخراجي نسبتاً زياد و طول اليـاف         سانتيمتر مكعب 
مـشكالتي را در كـاربرد   ايـن عوامـل   كـه   كوتاه مي باشـد     

رده و   به وجود آو   خرده چوب   تخته   در صنعت  چوب تاغ 
  .]5[زمينه هاي مصرف آن را محدود نموده است

تحقيقات نشان داده است كه افزايش دانسيته ماده اوليه         
، مدول االستيـسيته و پايـداري ابعـاد آنـرا           مقاومت خمشي 
 از چند نوع ماده اوليـه        اگر در صورتي كه   .كاهش مي دهد  

كـل  ميانگين   ، مختلف استفاده شود    هاي مصرفي با دانسيته  
 مطلـوبي بـر كليـه    هايته ماده اوليه كاهش يافته و اثر    سيدان

بـدين ترتيـب الزم     . گـذارد  خواص تخته خرده چوب مي    
است جهت كاهش ميانگين دانسيته مـاده اوليـه از گياهـان            

همـراه  بـا چوبهـاي سـنگين اسـتفاده           غير چـوبي سـبك      
 .]5[شود

رت  چوب تاغ بـه صـو      بكارگيري ،ن تحقيق هدف از اي  
اگاس در ساخت تخته خـرده چـوب   خالص و مخلوط با ب    

ليـه فـوق بـه      براي اين منظور از دو نوع مـاده او        . مي باشد 
كيـك   نسبت هاي مختلف و در شرايط گوناگون رطوبـت        

خرده چوب و زمان پرس نمونـه هـاي آزمـوني سـاخته و        
 .كيفيت و خواص كاربردي آنها مورد مطالعه قـرار گرفـت          

 بخشي از آنها    در اين زمينه تحقيقات زيادي انجام شده كه       
 .در زير آورده شده است

Stofko) 1982 ( 65 درصــد باگــاس و 35از مخلــوط 
 دركيك تـك اليـه اي تـشكيل داد و            درصد خرده چوب،  

 دقيقـه در زيـر      6 درجه سانتيگراد و زمان پرس       172دماي  
 دانسيته تخته ها در     و به اين نتيجه رسيد كه     د  اپرس قرار د  

 مقاومـت متـر مكعـب و       گرم بـر سـانتي       75/0 تا   7/0حد  
 24 مگا پاسـكال و پـس از         5/14 تا   10تخته ها از     خمشي

ــين    ــه وري در آب ب ــاعت غوط ــا 10س ــد 5/14 ت  درص
 .]10[باشد مي

Stegman  و Durst) 1965(رابطـه بـين   هـاي   آزمايش 
صفحات فشرده چوبي با جرم ويژه گونـه          خمشي مقاومت

رار هاي مورد استفاده در ساخت آنهـا را مـورد بررسـي قـ             
  خمـشي  مقاومت آنها نشان داد كه      هاينتايج آزمايش . دادند
 با دانسيته ثابت، با افزايش جرم ويژه مـاده اوليـه            هاي  تخته

در تحقيقـات  ) Malony  )1977 همچنـين  .يابد ميكاهش 
خود نشان داد كه در حالت اسـتفاده از چوبهـاي بـا جـرم               

 قاومتمي با دانسيته ثابت،     هاي  تختهويژه كم، براي ساختن     
 وي علت آن را فـشرده شـدن بهتـر           .يابد  ميبهبود   خمشي

ثر بودن تمـاس    ؤكيك و در نتيجه تماس داخلي بيشتر و م        
 .]8 و 7[كند ميميان ذرات خرده چوب عنوان 

Moslemi ) 1974 (   به بررسي دانسيته گونه چـوبي بـر
تختــه خــرده چــوب پرداخــت و   خمــشيمقاومــتروي 

 جـرم مخـصوص تختـه،       گزارش نمود كه در هر دامنـه از       
را به    خمشي مقاومتافزايش جرم ويژه ماده اوليه، كاهش       

دنبال دارد و دليل عمده اهميت گونه هاي نسبتا سـبك در            
ساخت تخته خرده چوب آن اسـت كـه در مرحلـه پـرس              
گرم فشردگي و تماس كافي بين خرده چوبها ايجاد شده و           

كـه   ، در صـورتي   يابـد   مـي پيوندهاي قوي بين آنها توسعه      
گونه هاي سنگين در پرس فـشردگي كـافي جهـت توليـد           

.  نيمه سـنگين و بـا كيفيـت را نخواهنـد داشـت             هاي  تخته
همچنين در ارائه نتايج خـود عنـوان كـرد كـه در سـاخت               

هاي چوبي، براي ايجاد اتصاالت چوبي مناسـب بـين           پانل
چوب الزم است ذرات چـوب بـه انـدازه كـافي در              خرده

  .]19[اكم گردندپرس گرم فشرده و متر
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 و روشهامواد 
 ) (Haloxylon persicumدر اين تحقيـق از گونـه تـاغ   

 اســتان كرمــان و باگــاس حاصــل از    منــاطق كــويري 
– 48 - 614(   گونه)Saccharum ossicinarum.l(نيشكر

CP ( بـراي  . خوزستان استفاده شد  استانمزارع موجود در
يل شده  ساخت تخته ها ابتدا چوب تاغ به خرده چوب تبد         

سپس داخل خشك كن خشك شدند تا به رطوبـت مـورد           
بر اسـاس دانـسيته و ضـخامت وزن         .  درصد برسند  4نظر  

خرده چوبها ساخته شده محاسبه گرديدنـد و وزن چـسب         
سـپس در داخـل     . دشبر اساس وزن خرده چوبها محاسبه       

چسب زن خرده چوبها با چسب مخلـوط و داخـل قالـب             
آنها اعمال گرديـد و در       روي   دريخته شده سپس پرس سر    

 شـده و پـرس گـرم         گـرم  مرحله بعدي وارد دستگاه پرس    
نه هاي آزمايشي وارد اطاق كليما      ونم. روي آنها اعمال شد   

در . تيزه شده تا به درصد رطوبت و دماي مورد نظر برسند          
پايان توسط دستگاه شنك مقاومتهاي مكانيكي مـورد نظـر          

لـوازم  . يـري شـد  پس از برش لبه هاي نمونه هـا انـدازه گ      
مورد نياز در اين تحقيق پرس، چسب زن، تـرازو، خـشك          
كن، اطاق كليمـا، الـك شـيكر، دسـتگاه شـنك، كـوليس،              

اندازه گيـري مقاومتهـاي مكـانيكي از        . بودند ....آسياب و   
االستيــسيته، چــسبندگي  مــدول قبيــل مــدول گــسيختگي،

 و  2ويژگي هاي فيزيكي از قبيـل جـذب آب در             و داخلي
 صـورت  -ASTM D 1037بر اساس استاندارد ت  ساع24

 . پذيرفت
 شامل نسبت اختالط تاغ و   ،عوامل متغير در اين تحقيق    

باگاس عنوان ماده اوليه، رطوبت كيك و زمـان پـرس مـي             
 . آمده است1باشد كه مقادير آنها در جدول شماره 

 
  سطوح عوامل متغير مورد مطالعه-1جدول 

 (%)گونه چوب
  باگاستاغ            

زمان پرس      
 )دقيقه( 

رطوبت كيك    
(%) 

0                100 
20                80 

4 9 

40                 60 
60                 40 

6 12 

80                 20 
100                0 

8 15 

 
 از قبيل ساير عوامل توليد در ساخت تخته خرده چوب

بـر  % 1كلـرو آمونيـوم   ( هـاردنر   مقـدار  مقدار و نوع رزيـن،    
 دمـاي   ،) Kg/cm225(، فـشار پـرس    ) اساس وزن خـشك   

 سرعت بسته شدن دهانـه      ) ) درجه سانتيگراد  170(( پرس
 16(، ضــخامت نهــايي تختــه) ميليمتــر بــر ثانيــه5(پــرس
 گرم بـر سـانتيمتر      7/0(، دانسيته تخته خرده چوب    )ميليمتر
 سـانتيمتر طـول،     2-4(  چوبها -و ابعاد خرده   فرم   ،)مكعب

 بـراي تـاغ و       ميليمتر ضـخامت   1-2 ميليمتر عرض و     5-3

 ثابـت در    ) مش در نظر گرفتـه شـد       40براي باگاس ذرات    
 .نظر گرفته شد
و  تحليل آماري نتايج بر اساس آزمون دانكن        تجزيه و 

 .  تجزيه واريانس صورت گرفت آناليزبا استفاده از تكنيك
 

 نتايج 
ه و تحليل آماري اثر عوامـل متغيـر         صه نتايج تجزي  خال

ــسيته،    ــدول االستي ــسيختگي، م ــدول گ ــاي م ــر مقاومته ب
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 آورده  2-4 جـذب آب در جـدولهاي         و چسبندگي داخلي 
 . شده است

 نـوع مـاده مـصرفي و درصـد          ثيرأتـ  2جدول شماره     
اختالط آنها را بر خصوصيات فيزيكـي و مكـانيكي تختـه            

  .دهد ان ميطالعه نشهاي مورد م
 

 اثر مقادير تاغ و باگاس در ماده اوليه بر خصوصيات فيزيكي و مكانيكي تخته خرده چوب - 2جدول 
 (%)ماده اوليه

 تاغ        باگاس
 )MPa( مشي خمقاومت

MOR 
 )MPa( ستيسيتهاالمدول 

MOE 
 )MPa( داخلي چسبندگي

IB 
 (%)جذب آب

 ساعت24 ساعت     2
  0       100 976/7 484/782 368/0 75/19     773/23 

20         80 229/8 55/833 397/0 584/18     528/23 
40         60 3000/9 981/954 427/0 590/17   574/21 
60         40 690/8 446/894 429/0 281/18    270/22 
80         20 404/8 38/837 390/0 647/18     540/22 

100         0 820/7 56/801 359/0 187/20    266/24 
 

 بر خواص فيزيكي و مكانيكي تخته خرده چوب كيك خرده چوب اثر رطوبت -3جدول 
 درصد  رطوبت

  كيك
 )MPa(خمشي مقاومت

MOR 
 )MPa(االستيسيتهمدول 

MOE 
 )MPa(داخلي چسبندگي

IB 
 (%)جذب آب

 ساعت24ساعت     2
9 933/6 133/734 49/0 609/22  711/24 
12 310/9 469/923 442/0 523/16    430/21 
15 963/8 442/894 253/0 389/17    337/22 

 
  اثر زمان پرس بر خواص فيزيكي و مكانيكي تخته خرده چوب-4جدول 

 زمان پرس
 )دقيقه(

 )MPa( خمشي مقاومت
MOR 

 )MPa( ستيسيتهاالمدول 
MOE 

 )MPa( اخليد چسبندگي
IB 

 (%)جذب آب
 ساعت24ساعت     2

4 598/6 500/712 324/0 533/21   348/24 
6 339/9 115/930 430/0 470/17   054/22 
8 269/9 434/909 431/0 519/17  075/22 

 
 مــاده اوليــه و درصــد اخــتالط بــر روي  نــوعثيرأتــ -1

 اي مورد مطالعهه مقاومت
  مقاومت خمشي  -

نتايج حاصل از آزمون تجزيه واريانس نشان داد كه اثر          
 باگـاس بـر     نوع ماده اوليـه و درصـدهاي اخـتالط تـاغ و           

 % 1  اطمينـان  ورده هـا در سـطح     آمقاومت گـسيختگي فـر    

 40گي تخته هـايي كـه از        تمدول گسيخ . باشد  ميدار   معني
 در حـد    شـدند  درصـد باگـاس سـاخته        60درصد تـاغ و     

 درصـد   صـد  بوده و تختـه هـاي سـاخته شـده از             حداكثر
 پايين تـري نـسبت بـه حالـت           باگاس و تاغ داراي مقادير    

 . دنباش ميمخلوط 
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هـا را    ثير ماده اوليه بر مقاومت خمشي تختـه       أ ت 1شكل  
 عدد به ترتيب از چپ به راست      xدر محور   ( دهد نشان مي 

 . )باشد مي مربوط به باگاس دوم متعلق به تاغ و عدد اول
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 در اثر تغييرات نسبت تاغ و باگاس  خمشيمقاومتمقادير  -1شكل 

 
 مدول االستيسته -

زيه واريانس نشان داد كه اثر      نتايج حاصل از آزمون تج    
نوع ماده اوليـه و درصـدهاي اخـتالط تـاغ و باگـاس بـر                

دار  معنـي  % 1  اطمينان ورده در سطح  آ فر االستيسيته -مدول
 درصد باگـاس    60 درصد تاغ و     40هايي كه از     تخته. است

 را دارا االستيــسيتهشــدند بيــشترين مقــدار مــدول ســاخته 
 درصـد باگـاس و      صدز   تخته هاي ساخته شده ا     .باشند مي

 نـسبت بـه حالـت مخلـوط          مقـدار  نتاغ داراي پايين تـري    
مـدول االستيـسيته     مـاده اوليـه بـر        ثيرأتـ  2 شكل   .باشد  مي

 . دهد ها را نشان مي تخته
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  در اثر تغييرات نسبت تاغ و باگاساالستيسيته مقادير مدول -2شكل 
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 چسبندگي داخلي -
 بـه عنـوان مـاده       تغييرات درصد اختالط تاغ و باگـاس      

هـا   اي بـر مقـاوت چـسبندگي تختـه         اوليه اثر قابل مالحظه   
 چـسبندگي داخلـي    ميـزان دارند و در تيمارهـاي مختلـف   

. باشـد  مي% 1  اطمينان داراي اختالف معني داري در سطح     
هـاي   تختـه حداكثر ميزان چـسبندگي داخلـي مربـوط بـه           

 . باشد  باگاس مي40 درصد تاغ و 60 از حاصل
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 مقادير چسبندگي داخلي در اثر تغييرات نسبت تاغ و باگاس - 3شكل 
 

  (WA)جذب آب -
باگـاس بـه عنـوان مـاده         تغييرات درصد اختالط تاغ و    

اوليه اثر قابل مالحظه اي بر صـفت جـذب آب در سـطح              
اخــتالف % 1بــه طــوري كــه در ســطح . دارد% 1اطمينــان 

ه كـه    همان گون  .داري بين مقادير مختلف وجود دارد      معني
هـاي    ميزان جذب آب نمونه    ،دهد  نشان مي  5 و   4هاي  شكل

غوطـه وري در آب در       سـاعت    24 و   2آزموني در مـدت     
رصد باگاس استفاده  د60 درصد تاغ و 40ارهايي كه از   ميت

 . رسد ميزان خود مي ترينشده است به كم

  ساعت2جذب آب در -
 تاثير درصد اختالط تاغ و باگاس را در مقادير          4شكل  

 .دهد  ساعت نشان مي2ب آب در مدت زمان جذ
  ساعت24 جذب آب در -

 تأثير درصد اختالط تاغ و باگاس را در مقادير          5شكل  
 .دهد  ساعت نشان مي24جذب آب در مدت زمان 
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  ساعت در اثر تغييرات نسبت تاغ و باگاس2 مقادير جذب آب در -4شكل 

 

23.773

22.528

21.574
22.27 22.54

24.266

20

21

22

23

24

25

0     100 20     80 40     60 60     40 80     20 100     0

درصد اختالط ( تاغ/ باگاس)

(%)
ت 

ساع
 24

در 
ب 

ب آ
جذ

 
 تغييرات نسبت تاغ و باگاس ساعت در اثر 24مقادير جذب آب در  - 5شكل 

 
 ثير رطوبت كيك بر روي مقاومت هاي مورد مطالعه تأ
 مقاومت خمشي -

اثر رطوبت كيك خرده چوب در تيمارهاي مختلف بر          
در . باشد دار مي  معني% 1  اطمينان  در سطح  خمشيمقاومت  

 درصد باعث   12 به   9اين بررسي افزايش رطوبت كيك از       
اما افزايش رطوبت تا سطح      ،بهبود مقاومت خمشي گرديد   

ـ  6شـكل    .شد درصد باعث افت آن      15 بـر  رطوبـت   ثير  أ ت
 . دهد تخته ها را نشان مي مقاومت خمشي
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 در اثر تغييرات درصد رطوبت  خمشيمقاومتمقادير  -6 شكل

 
  مدول االستسيته-

اثر رطوبت كيك خرده چوب در تيمارهاي مختلف بر          
در . باشد دار مي  معني% 1اطمينان در سطح    مدول االستيسيته 

 درصد باعث   12 به   9اين بررسي افزايش رطوبت كيك از       

اما افزايش رطوبت تا سطح     ،  گرديدمدول االستيسيته   بهبود  
 اثـر رطوبـت كيـك       7شكل  . شد درصد باعث افت آن      15

 .دهد  را نشان مياالستيسيتهخرده چوب بر مدول 
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 يرات درصد رطوبت در اثر تغياالستيسيتهمقادير مدول  -7شكل 

 
  چسبندگي داخلي-

 بـر   منفـي  ثيررطوبت كيـك خـرده چـوب تـأ        افزايش  
بـه طـوري كـه در      . مقاومت چسبندگي داخلي داشته است    

در تيمارهــاي مختلــف ايــن اخــتالف % 1  اطمينــانســطح
افزايش رطوبـت كيـك سـبب تـضعيف         . باشد دار مي  معني

افزايش رطوبت كيك   . مقاومت چسبندگي داخلي مي شود    

 50  به انـدازه    درصد چسبندگي داخلي را تقريباً     15 به   9 زا
دليل اين امر تجمع زياد بخار در       . درصد كاهش داده است   

اليه مياني تخته ها در سطوح باالي رطوبـت كيـك خـرده             
 ايجاد و   اچو به  كه مانع از فشردگي خرده       ،چوب مي باشد  

 اثر رطوبـت    8شكل   .اتصاالت مناسب بين آنها شده است     
 .دهد  را نشان ميچسبندگي داخليرده چوب بر كيك خ
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 مقادير چسبندگي داخلي در اثر تغييرات درصد رطوبت - 8شكل 

 
 (WA) جذب آب-

 24 و   2جذب آب تخته هاي مـورد مطالعـه در          مقادير  
% 1ســاعت غوطــه وري در تيمارهــاي مختلــف در ســطح

  افزايش رطوبت كيك باعث بهبود اين      .دار بوده است   معني
 افـزايش رطوبـت كيـك        بـا  به طوري كه   ،مي شود  ويژگي

 درصـد جـذب آب نمونـه هـاي          12 بـه    9خرده چوب از    
 بـا    ولـي  ،دهـد  مـي كاهش   523/16 به   609/22از  آزموني    

 جذب آب نمونه ، درصد15افزايش رطوبت كيك تا سطح   
 اثر رطوبت كيك    9 شكل. ها روند افزايشي كم شيبي دارد     

 .دهد  را نشان ميجذب آبخرده چوب بر 
 
  ساعت2جذب آب در  -

ثير درصد رطوبت را در مقـادير جـذب آب          أ ت 9شكل  
 .دهد  ساعت نشان مي2در مدت زمان 
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  اثر تغييرات درصد رطوبت ساعت در2 مقادير جذب آب در  -9شكل 

 
 
 
 

  ساعت24 جذب آب در -
ثير درصد رطوبت را در مقادير جذب آب أ ت10شكل 

 .دهد ميساعت نشان  24 در مدت زمان
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  ساعت در اثر تغييرات درصد رطوبت24مقادير جذب آب در   -10شكل 

 
 ثير زمان پرس بر روي مقاومتهاي مورد مطالعهأ ت
 مقاومت خمشي  -

نـوان يكـي از عوامـل متغيـر در          ثير زمان پرس بـه ع     أت
. باشـد  دار مي  معني% 1تيمارهاي مختلف در سطح اطمينان      

 دقيقـه   6 دقيقه بـه     4 پرس از    به طوري كه با افزايش زمان     

ــا   ــه ه ــه 598/6از مــدول گــسيختگي نمون  مگــا 339/9 ب
 8 بـه    6 افزايش زمـان پـرس از         با افزايش يافته اما  پاسكال  

 تغييـرات   11شـكل . يابـد   مـي كـاهش   تـا انـدازه اي      دقيقه  
اثــر تغييــرات زمــان پــرس نــشان  را در  خمــشيمقاومــت

  .دهد مي
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 ر اثر تغييرات زمان پرسد  خمشيمقاومت مقادير - 11شكل 

 
  مدول االستسيته-

 زمـان   ثيرأتـ نتايج آزمون تجزيه واريانس نشان داد كـه         
پرس به عنوان يكي از عوامل متغير در تيمارهاي مختلـف           

بـه طـوري كـه بـا        . باشد دار مي  معني% 1در سطح اطمينان    
 االستيسيته دقيقه مدول    6 دقيقه به    4افزايش زمان پرس از     

 اما  ،يابد ميافزايش   مگا پاسكال    39/217 اندازه   بهنمونه ها   
 دقيقـه ويژگـي مـورد نظـر         8 بـه    6  زمان پـرس از    افزايش
 را در االستيـسيته  تغييرات مـدول     12شكل  . يابد  مي كاهش

  .دهد اثر تغييرات زمان پرس نشان مي
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  در اثر تغييرات زمان پرساالستيسيتهمدول  مقادير - 12شكل 

 
   چسبندگي داخلي-

اثر زمان پرس در چسبندگي داخلي در سطح اطمينـان          
  بـه طـوري كـه بيـشترين مقـدار در           ،باشد ميدار   معني% 1

 شـكل .  دقيقه زمان پرس بدست آمده است      6تيمارهايي با   
تغييرات چسبندگي داخلـي را در اثـر تغييـرات زمـان             13

  .دهد مي پرس نشان 
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  پرس رات زمانمقادير چسبندگي داخلي در اثر تغيي - 13شكل 

 
  جذب آب-

 و  2ثير زمان پرس بر صفت جذب آب تختـه هـا در             أت
ــان    24 ــطح اطمين ــه وري در آب در س ــاعت غوط % 1 س

ـ  14همان طور كه در شكل      . ار بوده است  د  معني شان داده   ن

  6شده است كمترين ميزان جذب در تختـه هـايي كـه بـا               
 . ه شده است، مي باشددقيقه زمان پرس ساخت

  ساعت2 در  جذب آب-
ثير درصد رطوبت را در مقادير جـذب آب         أ ت 14شكل  

 .دهد  ساعت نشان مي2در مدت زمان 
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  ساعت  در اثر تغييرات زمان پرس2مقادير جذب آب در - 14شكل 

 

  ساعت24 جذب آب در -
 .دهد مي ساعت نشان 24ثير درصد رطوبت را در مقادير جذب آب در مدت زمان  تأ15شكل 
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  ساعت  در اثر تغييرات زمان پرس24مقادير جذب آب در  - 15شكل 

 

 بحث و نتيجه گيري
 (MOR) مقاومت خمشي-

 مقاومـت حداكثر ميزان تحمل بار در ناحيه شكست را         
  خمـشي  مقاومـت در تخته خرده چوب     . گويند  مي خمشي

 بـه   ،هـاي سـطحي مربـوط مـي شـود          بيشتر به كيفيت اليه   
ه هـاي سـطحي يـك       طوري كه اگر اتصال بين ذرات اليـ       

  خمشيمقاومتتخته بيشتر شده و اين اليه متراكمتر گردد     
دهد كـه   نتايج تجزيه واريانس نشان مي  . يابد آن افزايش مي  

 مقاومـت اثر مستقل درصد اختالط تاغ و باگاس بـر روي           
. داري دارد  تفـاوت معنـي   % 1تختـه هـا در سـطح         خمشي

 ميـانگين   مقايسه ميانگينها با آزمـون دانكـن نـشان داد كـه           
 ساخته شده از خـرده چوبهـاي        هاي  تخته  خمشي مقاومت
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ــروه   ــزان و در گ ــرين مي ــاغ كمت ــشترين Eخــالص ت  و بي
 40 سـاخته شـده بـا        هـاي   تختهمت خمشي مربوط به     ومقا

 مـي  قـرار  A در گـروه    كـه  درصد باگاس    60درصد تاغ و    
كه دليل اين امر مربوط به فشردگي بيـشتر كيـك در            . گيرد

جاد اتصاالت قوي تـر در اليـه سـطحي،          مرحله پرس و اي   
 . باشد ميحجم و دانسيته مناسب كيك قبل از پرس 

امكـان اسـتفاده از     ) 1372(دوست حـسيني و روشـني       
چوب سنگين تاغ به صورت مخلوط با گونه صـنوبر را در       

 هـاي   تختهثير آن بر خواص     أتخته خرده چوب و ت     ساخت
 بررسي نـشان  نتايج اين. حاصل را مورد بررسي قرار دادند    

داد كه با افزايش ميزان چوب تـاغ در تركيـب بـا صـنوبر               
 حاصل كاهش يافت كـه علـت        هاي  تخته  خمشي مقاومت

افـزايش تـاغ     اآن را مي توان در كاهش ضريب فشردگي ب        
در مخلوط عنوان كرد و نيـز در شـرايطي كـه از دو گونـه                

چوب سبك  % 75چوب سنگين تاغ و     % 25فوق به نسبت    
صنوبر استفاده شـود بـسياري از خـواص تختـه از جملـه              

ثير رطوبت كيك به طـور      أت. يابد  ميبهبود    خمشي مقاومت
% 1تختـه هـا در سـطح          خمـشي  مقاومتمستقل بر روي    

مقايسه ميانگينها با آزمون دانكن نـشان داد        . استدار    معني
سـاخته شـده بـا       هـاي   تختـه   خمـشي  مقاومتكه ميانگين   

 قرار  A درصد بيشترين ميزان و در گروه        12رطوبت كيك   
 درصـد رطوبـت     9 سـاخته شـده بـا        هاي  تختهمي گيرد و    

بـا افـزايش   .  قرار مـي گيـرد  C كمترين مقدار و در گروه 
 درصد به علت نرم شدن و تراكم        12 به   9 از   كيكرطوبت  

بيشتر خرده چوبها در اثر رطوبت و حرارت بخصوص در          
ت هاي سطحي و انتقال بهتر حرارت به قسمت هـاي           قسم

 اما با افـزايش     ،يابد  ميافزايش    خمشي مقاومتمياني كيك   
 در  ، درصـد در مرحلـه پـرس       15 درصد به    12رطوبت از   

 وجود آمده كه  بناپذيري   ساختار نفوذ  قسمت هاي سطحي  
 ايـن مـسئله     ،جايي رطوبت در كيك مي شود      مانع از جابه  

ار در بعضي از قسمت هاي تخته و        باعث افزايش فشار بخ   
گسيختگي اتصال بين خرده چوبها در نزديكي سطح تخته          
و معايبي مانند تبله يا تاول را در سـطح تختـه بـه وجـود                

ـ    ) Kollman)1957نتايج بررسـي    . آورد مي ثير Ĥدر مـورد ت
نشان داد كه     خمشي مقاومترطوبت كيك خرده چوب بر      

يه سطحي شده و حرارت باعث نرم شدن خرده چوبهاي ال     
افزايش رطوبت كيـك اليـه هـاي سـطحي بـه آن شـدت               

هـاي   در اثر نرم شدن ذرات تراكم آنهـا در اليـه          . بخشد مي
نتايج . سطحي افزايش يافته و به بهبود مقاومتها مي انجامد        

افـزون بـر    . مويد ادعاي اخير است   ) Plathe)1967بررسي  
ايش نيز در بررسي خـود بـا افـز        ) Malloney) 1968 ،اين

 درصـد توانـست     11 به   5/8رطوبت كيك خرده چوب از      
ـ .  درصد افزايش دهد   12 را تا   خمشي مقاومت ثير زمـان   Ĥت

مت خمشي تخته هـا در      وپرس به طور مستقل بر روي مقا      
ها با آزمون دانكن     مقايسه ميانگين . استدار    معني% 1سطح  

 ساخته شـده بـا      هاي  تختهنشان داد كه ميانگين مقاومتهاي      
 هـاي  تختـه  و   A دقيقه بيشترين مقـدار و در گـروه          6زمان  

و در   دقيقـه زمـان پـرس كمتـرين ميـزان            4ساخته شده با    
 6 بـه    4بـا افـزايش زمـان پـرس از          . گيرد  قرار مي  Cگروه  

هـاي ميـاني كيـك خـرده         دقيقه انتقال حرارت به قـسمت     
دن كامل رزين بهتـر انجـام گرفتـه و بـه            شچوب و پليمر    

در قــسمت هــاي ميــاني تختــه و ايجــاد اتــصاالت قــويتر 
همچنين تـراكم و فـشردگي ذرات در سـطح تختـه منجـر         

 دقيقـه   8 بـه    6 ولـي بـا افـزايش زمـان پـرس از             ،گردد  مي
 كـه علـت آن تخريـب        يابـد   مـي كـاهش    اومت خمشي قم

حرارتي اتصاالت به وجود آمده در قسمت هـاي سـطحي           
در تحقيق خود بـه بررسـي       ) 1366( طبرسا. باشد  ميتخته  

. ر درجه حرارت، رطوبت كيك و زمان پرس پرداخـت         ثيأت
 4از  نتايج اين بررسي نشان داد كه با افزايش زمـان پـرس             

يش يافـت و بـا افـزايش    افـزا   خمـشي مقاومت دقيقه 6به  
 از ميزان ايـن مقاومـت كاسـته         ه دقيق 8 به   6زمان پرس از    

 .شد
 

 )MOE(مدول االستيسيته
م خـرده   مدول االستيـسيته بـه كيفيـت اتـصال و تـراك           

نتــايج تجزيــه . هــاي ســطحي بــستگي دارد چوبهــاي اليــه



 باگاس   ذراتبررسي ساخت تخته خرده چوب با استفاده از چوب تاغ و 112

ثير مستقل درصد اختالط تـاغ      أدهد كه ت   واريانس نشان مي  
و باگاس بـر روي مـدول االستيـسيته تختـه هـا در سـطح          

با مقايسه ميانگينهـا بـا آزمـون        . استدار    معني% 1اطمينان  
 هـاي   تختـه دانكن نشان داد كه ميانگين مـدول االستيـسيته          

خته شده از تاغ به صورت خالص داراي كمترين مقدار          سا
 40 ساخته شده بـا      هاي  تختهرد و   يگ  قرار مي  Eو در گروه    

 مقاومـت  درصـد باگـاس داراي بيـشترين         60درصد تاغ و  
همان طـور كـه قـبالً    . گيرد  قرار ميA و در گروه  خمشي

اشاره شد دليل اين امر به كيفيـت اتـصال و تـراكم بيـشتر               
اي سـطحي در زمـان      هـ   ه خصوص قـسمت   بخرده چوبها   

) Kelly)1976نتايج بررسي   . گردد  ميمحدود پرس مربوط    
نشان داد كه استفاده از گونه هاي چوبي سـبك بـه همـراه              

هاي سنگين باعث بهبود كيفيت خصوصيات مكانيكي        گونه
 كــه علــت آن را ضــريب گــردد مــيتختــه خــرده چــوب 

ن نمود كه در    فشردگي و تراكم پذيري باالي تخته ها عنوا       
طبرسـا و   . گـردد   مـي  باعث بهبود مـدول االستيـسيته        پايان

 به نتـايج مـشابه      ،در تحقيق مشترك خود   ) 1382(صالحي  
 .دست يافتند

 دهد كه تاثير مـستقل در    ايج تجزيه واريانس نشان مي    تن
رطوبت كيك بر روي مدول االستيسيته تخته ها در سـطح           

بـا آزمـون دانكـن      مقايسه ميـانگين هـا      . استدار    معني% 1
 سـاخته   هـاي   تختـه نشان داد كه ميانگين مدول االستيسيته       

 بيشترين مقدار و در گروه      ددرص 12شده با رطوبت كيك     
A   درصـد   9 سـاخته شـده بـا رطوبـت كيـك            هاي  تخته و 

 . گيرد  قرار ميCكمترين مقدار و در گروه 
ثير مـستقل  Ĥ كـه تـ  دهـد  مينتايج تجزيه واريانس نشان  

% 1 روي مدول االستيسيته تخته ها در سطح         زمان پرس بر  
مقايسه ميانگينها با آزمون دانكن نـشان داد        . استدار    معني

 6 سـاخته شـده بـا        هاي  تختهكه ميانگين مدول االستيسيته     
ــروه     ــدار و در گ ــشترين مق ــرس  بي ــان پ ــه زم  و Aدقيق

دقيقه زمان پرس كمترين مقدار      4 ساخته شده با     هاي  تخته
 . گيرد ر مي قراCو در گروه 

مدول االستيسيته بـه كيفيـت اتـصال و تـراكم خـرده              
ها در قسمت هاي سطحي بستگي دارد و بـا وجـود             چوب

رطوبت در سطح ضمن انتقـال حـرارت مـانع پليمرشـدن            
ــدول    ــزايش م ــن در ســطح شــده و باعــث اف ســريع رزي

ته رابطـه   همچنـين مـدول االستيـسي     . گـردد   مـي  االستيسيته
 مـوادي كـه    ود و تـراكم آنهـا دارد     امستقيمي با دانسيته مو   

ــاالتر مــي ــراكم ب االستيــسيته   داراي مــدول،باشــند داراي ت
اثر عامل رطوبت كيك و زمان پـرس      . باشند باالتري نيز مي  

 االستيسيته تقريباً مشابه    -و مدول   خمشي مقاومتبر روي   
، )1366(طبرسـا  ،)1365(دوست حسيني    كه با نتايج     است

كـه  ) 1967 (Suchsland )1375(و روشني  حسيني دوست
 . باشد مي منطبق ،در باال به آنها اشاره شده است

 
 (IB)چسبندگي داخلي

يكي از ويژگيهاي اساسي تخته خرده چـوب مقاومـت          
چسبندگي داخلي بوده است كه معـرف كيفيـت اتـصاالت           

. باشـد   ميموجود در قسمت هاي مياني تخته خرده چوب         
 ذرات و گيرايـي     اين مقاومت در صورت فشردگي مناسب     

كامل رزين در قسمت هـاي داخلـي كيـك خـرده چـوب              
به منظور شناخت عملكرد چسب و ارزيابي       . يابد  ميبهبود  

خرده چوبها در قـسمت هـاي داخلـي           بين   لقدرت اتصا 
.  ساخته شده چسبندگي داخلي آنها تعيين گرديد       هاي  تخته

تجزيه و تحليل آمـاري داده هـاي مربـوط بـه چـسبندگي              
شان داد كه اثر مستقل درصد اختالط تاغ و باگاس  داخلي ن 

مقايـسه  . اسـت دار    معني% 1بر چسبندگي داخلي در سطح      
 كه ميانگين مقاومت    دهد  ميميانگينها با آزمون دانكن نشان      

 از تاغ به صـورت خـالص كمتـرين           ساخته شده  هاي  تخته
 ساخته شده   هاي  تخته قرار مي گيرد و      Dميزان و در گروه     

 درصد باگاس داراي بيشترين مقدار      40 تاغ و     درصد 60با  
 امـا از    ، قرار مي گيـرد    Aو در گروه بندي دانكن در گروه        

 هاي  تختهها و    داري بين اين تخته    نظر آماري اختالف معني   
 درصد تاغ مـشاهده     40 درصد باگاس و     60ساخته شده با    

كه دليل اين    گيرند مي ك گروه قرار  ي شود و هر دو در     نمي
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هـاي   گي بيشتر كيـك خـرده چـوب در قـسمت          امر فشرد 
 . باشد ميها  سطحي و تراكم بيشتر خرده چوب در اين اليه

رطوبت كيك خـرده چـوب بـر مقاومـت چـسبندگي            
ثير منفي داشته و افزايش آن سبب ضعيف شـدن          أداخلي ت 

امـا مقايـسه    . مقاومت چـسبندگي داخلـي تختـه هـا شـد          
 ميـانگين    كـه  دهـد   مـي ها به آزمون دانكـن نـشان         ميانگين

 درصـد رطوبـت داراي   9 ساخته شده با هاي  تختهمقاومت  
 ساخته شـده  بـا       هاي  تخته و   Aبيشترين مقدار و در گروه      

 قـرار   Cدرصد رطوبت داراي كمترين مقدار و در گروه         15
دليل اين امر مربوط به تجمع زيـاد بخـار آب در            . گيرد مي

ي تخته در سطوح بـاالي رطوبـت كيـك          قسمت هاي ميان  
 كه مانع از فشردگي خرده چوبها و ايجاد اتصاالت    باشد مي

 .مناسب بين آنها شده است
در تحقيق خود نشان    ) 1375(دوست حسيني و روشني   

درصـد   16 بـه    12دادند كه با افـزايش رطوبـت كيـك از           
 كــاهش رصــد د40مقاومــت چــسبندگي داخلــي بــيش از 

ي ب در اليـه ميـان     آيابد كه دليل آن را تجمع زياد بخار          مي
در بررسـي خـود     ) Mallony )1977. تخته اعالم نمودنـد   

كيك را مورد مطالعـه قـرار داد و           تغييرات رطوبت  اثرهاي
 كيـك   طوبـت پرسهاي گرم نقش مهـم ر      اظهار نمود كه در   

انتقال حرارت از سطوح بااليي كيـك بـه لبـه هـاي كيـك             
ختـه خـرده چـوب      ت از آن جايي كه در سـاخت         .باشد  مي

 ،استفاده مي شـود   ) ترموست( گرماگير عموماً از رزين هاي   
 وجود رطوبت زياد و تجمع بيش از حد بخـار           در صورت 

هايي در مركز تخته بوجود آمده و در اثـر ايـن تـنش               تنش
اتصاالت هنگام خروج بخار تخته ضـعيف شـده و باعـث            

 حتي در بعـضي مـوارد       ،كاهش چسبندگي داخلي مي شود    
وده و بــقــدرت ايــن تــنش بــيش از اتــصاالت بــين ذرات 

 .شود ها پس از خروج از پرس از وسط باز مي تخته
بــا افــزيش زمــان پــرس مقاومــت چــسبندگي داخلــي 

مقايسه ميانگينها بـا آزمـون دانكـن نـشان          . يابد  ميافزايش  
 هـاي   تختـه  كه ميانگين مقاومت چسبندگي داخلي       دهد  مي

 دقيقه زمان پرس داراي بيشترين مقـدار و         8ساخته شده با    

 4 سـاخته شـه بـا        هـاي   تختـه ار مي گيرد و      قر Aدر گروه   
 قــرار C دقيقــه زمــان پــرس كمتــرين ميــزان و در گــروه 

حـرارت   يش زمان پرس به دليل انتقال بهتر      ابا افز . رديگ مي
به قسمت هاي مياني عمل پليمر شـدن رزيـن در قـسمت             
هاي مياني به صورت كامل انجام گرفته و اتصاالت محكم          

 . گردد ميدگي داخلي تر شده و باعث افزايش چسبن
Grasset )1962 ( اعالم نمود زمان كوتاه پرس، كاهش

چسبندگي داخلي را به علت گيرا شدن ناقص رزين و 
تراكم كمتر خرده چوب ها در قسمت مغز كيك به همراه 

 .دارد
در تحقيق خود بيان كرد كه با افـزايش         ) 1366(طبرسا  

دن زمـان   طـوالني بـو    دقيقه به دليـل      8 به   4زمان پرس از    
پرس شانس رسيدن حرارت صفحات پرس بـه قـسمتهاي          
داخلي بيشتر شده، در نتيجـه رزيـن بـه طـور كامـل گيـرا                

دوسـت حـسيني و     . يابـد  تـصاالت بهبـود مـي     اشود و    مي
به بررسـي خـواص كـاربردي تختـه خـرده           ) 1377(پايدار

نتـايج  . چوب ساخته شده از اكاليپتوس و باگاس پرداختند       
 دقيقـه   7 به   5 با افزايش زمان پرس از       بررسي نشان داد كه   

 . يابد ميمقاومت چسبندگي داخلي افزايش 
 

  ساعت24 و 2جذب آب 
يكي ديگر از خواص مهم در تخته خرده چوب جذب 

 اين خاصيت كه به قدرت اتصالهاي داخلي .باشد ميآب 
موجود در تخته و پيوندهاي تشكيل شده در مقابل نفوذ 

 آب جذب شده تخته خرده آب مربوط است معرف ميزان
 .باشد ميچوب در مقابل تغييرات رطوبت محيط 

 كـه اثـر مـستقل       دهـد   مـي نتايج تجزيه واريانس نشان     
 ها در  درصد اختالط تاغ و باگاس بر روي جذب آب تخته         

ــطح  24 و 2 ــاعت در س ــي% 1 س ــتدار  معن ــسه . اس مقاي
ها با آزمون دانكن نشان داد كه ميانگين جذب آب           نيميانگ
 ساخته شده از خرده چوبهاي      هاي  تخته ساعت   24 و   2در  

خالص تاغ بيشترين ميزان بوده و در گروه بندي دانكن در           
 ساخته شـده    هاي  تختهرد و جذب آب     يگ  قرار مي  Aگروه  



 باگاس   ذراتبررسي ساخت تخته خرده چوب با استفاده از چوب تاغ و 114

درصـد باگـاس كمتـرين ميـزان          60 درصـد تـاغ و       40با  
 .ردگيـ   قرار مي  E  و در گروه بندي دانكن در گروه       باشد  مي

توان در جـرم ويـژه مناسـب كيـك           ه را مي  علت اين پديد  
هـاي   شـود ضـريب فـشردگي اليـه         مـي   دانست كه باعث  

بـا بـاال بـودن      . رودسطحي كيك هنگام پرس بـسيار بـاال         
ضريب فشردگي خلل و فرج موجود در قسمتهاي مختلف         

 كم خواهد شـد و  باشد ميتخته كه عامل اصلي جذب آب   
 به مقـدار     شده يادهاي   شود ذرات اليه   همين امر باعث مي   

اي را بـه وجـود       زياد درهم فرورفته و يـك سيـستم بـسته         
دوسـت  . گـردد   مـي  به طوري كه مانع جـذب آب و          ،آورد

در بررسي خود نشان دادند كـه       ) 1375(حسيني و روشني    
 - درصـد بـه تختـه خـرده        50تاغ تـا حـد       با افزايش گونه  

. رسـد  چوب صنوبر جذب آب به كمترين ميزان خود مـي         
در تحقيق خود نشان دادنـد كـه        ) 1377(وحديطبرسا و م  

با افزايش ميزان بادام به تخته خرده چوب صـنوبر جـذب            
 ايـن امـر را عـدم فـشردگي          ت علـ  ه ك يابد  مي آب افزايش 

كامل خرده چوبها و توسعه فضاهاي خالي بعد از باز شدن          
 در واقع زمينه افزايش جذب آب و به تبـع        مي دانند،  پرس

 . ا به دنبال داشته است تخته ها رآن افزايش 
 كـه اثـر مـستقل       دهـد   مـي نتايج تجزيه واريانس نشان     

 و  2درصد رطوبت كيك بر روي جذب آب تختـه هـا در             
مقايسه ميانگينها با   . استدار    معني% 1 ساعت در سطح     24

 24 و   2آزمون دانكن نشان داد كه ميانگين جـذب آب در           
  درصـد 9 ساخته شده بـا رطوبـت كيـك         هاي  تختهساعت  

 Aبيشترين ميزان بوده و در گروه بنـدي دانكـن در گـروه              
 سـاخته شـده بـا       هـاي   تختـه قرار مي گيـرد و جـذب آب         

 و در باشـد  مـي  درصـد كمتـرين ميـزان    12وبت كيـك    طر
 علت ايـن امـر      .گيرد  قرار مي  Cبندي دانكن در گروه      گروه

 باشـد   ميبه فشردگي بهتر كيك و كمتر بودن خالل و فرج           
. گـردد   مـي  مـورد نظـر      هاي  تختهآب در   كه مانع از جذب     

 . در تحقيق خود به نتايج مشابه دست يافت) 1366(طبرسا
قل زمان  ت كه اثر مس   دهد  مينتايج تجزيه واريانس نشان     

 سـاعت در    24 و   2پرس بر روي جذب آب تختـه هـا در           

ها با آزمون دانكن     نيمقايسه ميانگ . استدار    معني% 1سطح  
ــذب    ــانگين ج ــه مي ــشان داد ك ــاعت 24 و 2آب در ن  س

 دقيقه زمان پرس بيشترين ميزان      4 ساخته شده با     هاي  تخته
رد و  يـ گ  قرار مـي   Aبوده و در گروه بندي دانكن در گروه         

 دقيقـه زمـان پـرس    8 ساخته شده بـا    هاي  تختهجذب آب   
 C  و در گروه بندي دانكن در گروه       باشد  ميكمترين ميزان   

و فشردگي بيشتر كيك دليل اين امر به تراكم      . گيرد قرار مي 
خرده چوب و كاهش تخلل و فضاهاي موجـود در تختـه            

. گـردد   مـي هـا    ايـن تختـه     كه مانع جذب آب    بستگي دارد 
در بررسي خود با عنـوان       )1377(دوست حسيني و پايدار   
تخته خرده چوب ساخته شده از       بررسي خواص كاربردي  

اكاليپتوس و باگاس اعالم نمودند كه كمترين ميزان جذب          
 درصد باگاس و    50 ساخته شده با     هاي  تختهب مربوط به    آ

گي بهتـر كيـك     دن امر را فـشر    يدليل ا . باشد  مياكاليپتوس  
 .  فرج نسبت دادند-خرده چوب و كاهش خلل و

 
 سپاسگزاري

بر خود واجب مي دانيم از تمـام كـساني كـه مـا را در      
انجام اين تحقيق ياري رساندند خصوصاً مسئولين محتـرم         

وم كشاورزي و ه صنايع چوب و كاغذ دانشگاه علشگاآزماي
 . تشكر و قدرداني نماييممنابع طبيعي گرگان
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Abstract 

In this study, for optimum using of agriculture residual and high density spices with a little 
consumption in the particleboard, the possibility of Haloxylon sp. use of the desert regions’ of Kerman 
and Bagasse available in the sugar came fields of Khuzestan province  was investigated. For this purpose 
of above mentioned raw materials with differente mixture percentage and with change effective agents in 
uniform particleboard such as particle moisture and press time, samples were made, and then were 
investigated mechanical and physical properties. For assessing the physical properties such as water 
absorption and mechanical properties such as rupture modulus, elasticity modulus and internal bonding 
were used according to the ASTM D-1037 standard. Results of this study showed that with increase 
amounts of Haloxylon sp. to 40%, rupture modulus and elasticity modulus increased and a great amount 
cause these strengths decreased. Also with increasing Haloxylon sp. amount to 60%, internal bonding 
values of boards increased and after this amount internal bonding decreased. With increased Haloxylon to 
40%, water absorption in 2 & 24 hours decreased and then increased. Uniform particleboard rupture and 
elasticity modulus with increasing particle moisture to12% increased and then decreased. The Internal 
bonding with increasing moisture decreased. Optimum amount of moisture for absorption in 2 & 24 hours 
was 12%. The best press time for total strength in this study was 6 minutes. 
 
Key words: Haloxylon, Bagasse, press time, particle moisture, uniform particleboard, optimum amount               


