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 1سيد جعفر اعلم پور

 

 ده چكي

اثر ساخت تخته خرده چوب از باگاس، نه يبهط ي به شرايابي به منظور دستيبررس ندر اي
هاردنر وزمان پرس بر زان مصرف ي م،دي از نوع اوره فرم آلدئبچسزان مصرف يمسه عامل 

 ساعت 24 و2 پس از ي ضخامتيجذب آب و واكشيدگ، يل داخي، چسبندگي خمشيويژگيها
 ساخته يشگاهي تخته آزما54لذا  قرار گرفت يمورد بررسساخته شده  يهاتخته خرده چوب

از طرح ج حاصل با استفاده ي نتا آنها،يكي و مكانيكيزي خواص فيريپس از اندازه گوشده 
  .ل قرار گرفتي تحله ويمورد تجز يفاكتوريل كامال تصادف

 ي چسبندگ،ي خمشي ويژگيهايافزايش مصرف چسب سبب بهبودج نشان داد كه ينتا
 يافزايش مصرف هاردنر جز در مورد چسبندگ. شده استها   تختهي ابعادي وپايداريداخل
ساخته شده هاي   خرده چوب تختهي ابعادي و پايداري خمشيويژگيها سبب بهبود يداخل
 .ديگرد

  وي داخلي چسبندگ،ي خمشي ويژگيهايقه سبب بهبود دقي5/5 به 5ن پرس از افزايش زما
 مشاهده ،قهي دق6 به 5/5 زمان پرس از افتني  با افزايشيشده است ولها   تختهي ابعاديپايدار

 . كاهش پيدا كرده استها   تختهيه خواص مكانيكيگرديد كه كل
خرده چوب ساخته  تخته يغير رو عوامل متريتاث  با توجه به نتايج حاصل ازيبطور كل

 ،ي داخلي، چسبندگي خمشيت ويژگيهاتوان عنوان كرد كه روند تغييرا يباگاس مشده از 
ساخته هاي   در آب تختهي غوطه ور ساعت24 و 2 ي ضخامتيزان جذب آب و واكشيدگمي

 5/5 درصد هاردنر و 2 ، درصد چسب11استفاده از توان شرايط   مي است كهيبه نحوشده 
 .  نموديگاس معرف خرده چوب از باساخت تخته يبرانه يبه قه زمان پرس را شرايطيقد
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 مقدمه

 يادي زيت اقتصادياهم از ر بازيمركب آن از دهاي   فرآوردهوچوب د ي تول

از  در استحصال چوباعمال شده هاي  تيتوجه به محدودبا . برخوردار بوده است

ش از گذشته ي بير چوبي غياهيضرورت استفاده از منابع گ ،رياخهاي   در سالجنگلها

 در حال يو در امر ساختمان سازي مصرف چوب ماسگرياز طرف د. گردد  مياحساس

چند هاي  خته، تيه اي اليهافرآورده.  استي مركب چوبيها ن شدن با فرآوردهيگزيجا

ب آنها از يبر، تخته تراشه و مواد ساخته شده از تركيف ه، تخته خرده چوب، تختهيال

 .دندو گرين چوب ماسيگزي هستند كه توانسته اند جاي مركب چوبيها جمله فرآورده

هاي  شرفتيل پي است كه به دليمركب چوبهاي  تخته خرده چوب از جمله فرآورده

ك ماده يوان ن برخوردار است و به عياديت زيب از اهم چويها  چسبدي در تولديجد

به روند رو به رشد  با توجه به .ش استي مصرف آن رو به افزاي و صنعتيساختمان

و ها   انباري، قفسه بنديق بندي، عاي ساز ساختماناز جملهمصرف تخته خرده چوب 

 سو و كي از ي و صنعتيچك وبزرگ حمل و نقل محصوالت كشاورزوكهاي  نريكانت

 ي كه كشورهاه استديگر سبب گردي دي از سوي و چوبينگلجمحدود بودن منابع 

ن به استفاده از ي آورده و هم چنيع الرشد رويسرهاي   به كاشت و برداشت گونهيصنعت

 .  مبذول دارندي توجه خاصير چوبي غيگنوسلولزيمواد ل

 خرده چوب تفاله اد در صنعت تختهي با كاربرد زير چوبي غياهي از منابع گيكي

د شكر يك پسماند پس از تولينكه به عنوان يل اين ماده به دلياباشد   ميا باگاسيشكر ين

 به صورت متمركز انباشته شده و امكان شكر،هاي   جوار كارخانهشود ودر  ميمحسوب

گنو يك ماده لير است يمت مناسب امكان پذي به آن در تمام طول سال با قيدسترس

لذا در اكثر مناطق دنيا در . باشديد تخته خرده چوب و كاغذ مي توليل براده آي ايسلولز

 تخته خرده چوب احداث توليد شكر از باگاس، كارخانجات توليدهاي  نزديكي كارخانه
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جاد ي ا،خرده چوبا ساخت تخته يها  ن كارخانهيعات ايضامصرف شده تا عالوه بر 

 . نديارزش افزوده نما

د شده باشند در ي تولير چوبي غياهي كه از مواد گيياه ساخت تخته خرده چوب

ن يكه به ابودند  يين كشورهاي نخستيي اروپايكشورهااست و آغاز شده 1940دهه 

 ير چوبي غياهياف گي، الين است كه بطور كلي از ايگزارشها حاك. مواد توجه نمودند

 درصد از 5و  شود  ميشاملها   را در ساخت تختهيبريف درصد از كل مواد خام 5/3

 قرار دارد كه بطور ير چوبي غياهياف گي بر اساس اليت تخته خرده چوب جهانيظرف

دو  نيز رانيدر ا. شود مي را شامل ياف كتان، باگاس، كنف و ساقه كنف هنديعمده ال

م يك طرح عظيفعال بوده و از باگاس  و تخته خرده چوب د كاغذيتول يواحد صنعت

 . باشد  مييز در شرف راه اندازيته متوسط از باگاس نيبا دانسبر يد كاغذ و تخته فيتول

 به يگنو سلولزين ماده ليط ساخت تخته خرده چوب از اي شرايستين حال بايبا ا

 در حد مطلوب بوده يدي محصول توليكي و مكانيكيزين گردد كه خواص فيي تعينحو

 را داشته ي چوبيولزنو سلگيو توان رقابت با تخته خرده چوب ساخته شده از مواد ل

دن به ي رسيط ساخت براي شرانيمناسبترن يي تعين بررسيلذا هدف از انجام ا. باشد

د تخته يند تولي فرآي واقتصاديكيتكنولوژهاي  ت ممكن با توجه به جنبهيفيحداكثر ك

 . خرده چوب بوده است

د يولاستفاده از باگاس گسترده بوده و در اغلب موارد هدف تنه ي زمقات دريتحق

 كه در يقاتيتحق ،ن بخشي، در ايل گستردگيلذا به دل. ن ماده بوده استيانواع كاغذ از ا

 بطور ،استانجام شده  يمركب چوبهاي  فرآوردهنه استفاده از باگاس در ساخت يزم

 . گردد  ميانيخالصه ب

Heller) 1980 ( اد وساخت تخته خرده چوب از م امكان يبر رو يك بررسيدر

ها، بامبو، ساقه  يكند كه استفاده از باگاس، ساقه كتان، آلفا، ني گزارش م،يچوبر يه غياول

ر بوده و يامكان پذخرده چوب د تخته ي درتوليگندم و برنج، پوست و زباله خانگ
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ن مشكالت را ي كه بتواند اييگر و روشهايك دي آن اتصال ذرات آنها به يمشكل اساس

 . بر طرف كند است

 ساخته شده از تخته خرده چوب) 1991(  و همكاران Valdes يگريق ديدر تحق

ه يق كلين تحقيدر اآنها  قرار داده اند يت و كاربرد مورد بررسيفيباگاس را از لحاظ ك

هاي  ساخته شده از باگاس را با تختههاي  تختهت يفي ك ويكي و مكانيكيزيخواص ف

 يديتولهاي  كيفيت عالي تخته سه قرار داده ويمورد مقا يه چوبيساخته شده از مواد اول

  . نموده انداثباترا باگاس از 

Maldas و Kokta) 1991(حاصل هاي   تختهي خواص و آماده سازي در مطالعه رو

 از نشده يين زدايگنيحاصل از باگاس لهاي  جه گرفتند كه تختهينت PVCاز باگاس و

و برخوردارند  شده يين زدايگنيحاصل از باگاس لهاي   نسبت به تختهيت باالتريفيك

 باشد ين ميگنيك بودن لين به خاطر ترموپالستيا

Herryman و Alfonso) 1990(  كردن باگاس ي صنعتي مشكل جهانيك بررسيدر 

 كه بر اساس ي بهره برداريجه گرفتند كه آمار جهانيرا مورد مطالعه قرار داده اند و نت

 درصد باگاس جهت 13دهد كه ي شده است نشان مي باگاس طبقه بنديكاربرد صنعت

 ي درصد برا12بر و ي تخته خرده چوب و تخته في درصد برا15ر و كاغذ و يخم

 درصد ارزش بالقوه 16فقط ن مقدار يكرده اند كه ا برآورد  ورود  ميفورفورال بكار

 . باشد يم كاربرد باگاس

Thole و Weiss ) 1992 (ن مواد ك ساله را به عنواياهان يت گي قابليقيدر تحق

اتصال دهنده آنها از .  قرار داده انديمورد بررس گچ - تخته خرده چوب ي برايافزون

باگاس، بامبو، ساقه  مانند يمواد اتصال ي براي و آلمانينيدرانه چي هي بتاهميگچ

 به روش مختلف، يهاتهي گچ با دانس- ساقه پنبه و برنج جهت ساخت تخته ،گندم

ج ينتا . استفاده كردند گوناگوني مختلف و روشهايندازهار ايمه خشك با تاخيند نيفرآ

 ي ساخته شده از ذرات صنوبر نروژي معمولي گچيها با تختهين بررسي از احاصله
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 و يكيزيد شده از نظر خواص فيتولهاي  ن تختهيد كه بهتري مشخص گردسه شد ويمقا

  .باشد  ميگچ ساخته شده از باگاس- مربوط به تختهيكيمكان

Valdes د تختهيند تولي فرآي برروي مطالعه مقدمات،يقيدر تحق) 1988( و همكاران 

 باگاس از گچ - ساخت تخته يجه گرفتند كه تكنولوژي و نته باگاس انجام داد گچ از–

.  دارديادي كاربرد زيباشد كه درمصارف ساختمان ير مي اخي صنعتيتهاياز موفق

 ريشكر امكان پذي از باگاس ن گچ-  تخته امكان ساختدهد كه يشات نشان ميآزما

ا يكسال و يش از ي بيبصورت تازه انبار شده برا شده يريباگاس مغزگ آنها از .باشد مي

ز يك سال ني مدت كمتر از يه براپو باز بصورت تر ي خشك شده در انبارهايتا حدود

 يو برري مرطوب اثر كمي باگاسهايمواد استخراج ان كرده اند كهيكرده و باستفاده 

زان جذب آب و ضخامت و مقاومت به خمش يگذارد و م ي تخته مييرايزمان گ

 5 تا 2ك قسمت باگاس با ي كه ي هنگام،د شده از مخلوط باگاس و گچي توليها تخته

 تخته و مقاومت به ي در مقاومتهايا ش قابل مالحظهيند افزاوقسمت از گچ مخلوط ش

 يجه بهتري قسمت گچ نت5/3س با قسمت باگا 1كند و نسبت   ميجادي ايدگيواكش

 . دهد يم

Hesch )1993 (همگن ساخته شده يهان در تختهيته و درصد رزيان دانسيارتباط م 

 ديجه رسين نتيبه ا  كرد ويرا بررساز ذرات چوب  ساخته شده يها و تخته از باگاس

 با يد حتتوانن يبوده و م  را داراDIN ياز باگاس استانداردها  ساخته شدهيها  تختهكه

 كه امروزه بطور معمول از ييهان كمتر از تختهيزان درصد رزيا مي كمتر و يها تهيدانس

  . ساخته شوند،شوند يد ميچوب تول

  Turreda)1983 (ي پل،دياوره فرم الدئهاي  چسب يت چسبندگي قابليقيدر تحق 

 چوب و با و باگاسساخته شده از مخلوط هاي   را در تختهاناتيزوسيل استات و اينيو

 شده در يري باگاس مغز گجه گرفته است كه استفاده ازينتو ه  كرديبررسخالص گاس 

 يت چسبندگين قابليشتري بيد دارايچسب اوره فرم آلدئ چوب با  خرده تختهساخت
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از باگاس   ساخته شدهيها كه تختهاستجه گرفته ينت يو به عالوه .بوده است

دارا  دي و چسب فرم آلدئيمقاومت خمشورد  انجمن ژاپن را در مياستانداردها

 . شتا را خواهند دي مخلوط چوب و باگاس خواص بهتريها باشند اما تخته مي

 

  هاروشمواد و 

 :شامل شد كه   تغير در نظرگرفتهمدراين بررسي تعدادي از عوامل فرآيند ساخت، 

 11 و 10 ،9در اين مطالعه سه ميزان مصرف چسب  كه مقدار مصرف چسب -1

  . درنظر گرفته شد)نسبت به وزن خشك باگاس(د ياز نوع اوره فرم آلدئ درصد

ها   پرس تختهيبرا دقيقه 6 و 5/5 ،5  از سه زمانيبررس در اين  كه زمان پرس-2

  .استفاده شد

بر اساس ( درصد 2 و 1در سطح ) NH4Cl(هاردنر مصرف مقدار ن دو يهمچن -3

 . ورد استفاده قرار گرفتق مين تحقيدر ا) يوزن خشك چسب مصرف

 فشار ، گرم برسانتي متر مكعب7/0ها در حد  رم مخصوص تختهج ين بررسيدر ا

درجه و   درصد12رطوبت كيك تخته خرده چوب  ، كيلوگرم برسانتي مترمربع30پرس 

 .ام تيمارها استفاده شدم بطور ثابت براي ت درجه سانتيگراد160حرارت پرس در حد

متر در نظر گرفته شد كه با استفاده از يلي م15در حد ها  خته تين ضخامت اسميهمچن

 .ده استي كنترل گرديشابلون فلز

 مراحل ساخت تخته 

از كارخانه  شده يريبه صورت مغزگ ين بررسي مورد استفاده در اذرات باگاس

 پس از انتقال به آزمايشگاه بااستفاده از مورد نظرهاي   باگاس.نئوپان كارون تهيه گرديد

. چوب تبديل شدند  قابل استفاده در ساخت تخته خردهذرات ك آسياب حلقوي به ي

خرده چوب نبودند، رطوبت   مناسب ساخت تختهكهبسيار ريز ذرات پس از حذف 
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سپس . شد  درصد كاهش داده1 سطح تابوسيله يك خشك كن آزمايشگاهي ذرات 

بندي وبراي   بسته،طوبتپالستيكي مقاوم به نفوذ رهاي  خشك شده در كيسههاي  باگاس

 .آزمايشگاهي نگهداري شدند هاي  ساخت تخته

از يك دستگاه چسب زن آزمايشگاهي استفاده شد و ذرات باگاس براي چسب زني 

به وسيله يك نازل و با استفاده از هواي فشرده برروي  محلول چسب همراه با كاتاليزور

شده    پاشيده،قرارداشتندپاش درحال چرخش  كه در داخل محفظه چسبذرات باگاس 

چوب از يك قالب چوبي به  منظور تشكيل كيك خرده  به .گرديد و باآنها كامال مخلوط

زني شده كه بوسيله ترازوي  چوبهاي چسب  سانتي متر استفاده شد و خرده40×40ابعاد 

 .شدند  هاي يكنواخت در داخل قالب پاشيده بود بصورت اليه آزمايشگاهي توزين شده 

 ز تشكيل كيك خرده چوب بااستفاده از يك پرس آزمايشگاهي از نوعپس ا

100- BURKLE Lهاي آزمايشگاهي  چوب و ساخت تخته اقدام به فشردن كيك خرده

تيمار حاصل شد كه  18 متغير در سطوح مختلف 3دراين بررسي از تركيب . گرديد

 زمايشگاهي ساخته تخته آ54شد كه درمجموع    تكرار در نظر گرفته3براي هر تيمار 

ها و همچنين  سازي رطوبت تخته منظور يكنواخت پايان مرحله پرس، به بعداز. شد 

 روز در شرايط 15شده به مدت  هاي ساخته ، تخته هاي داخلي سازي تنش متعادل

 .آزمايشگاهي نگهداري گرديدند

استفاده از ها با هاي آزموني براي تعيين ويژگيهاي فيزيكي و مكانيكي تخته تهيه نمونه

ها ابتدا كناره بري شده وسپس مطابق  تخته. است يك دستگاه اره گرد انجام گرفته

و مدول ) MOR(هاي تعيين مقاومت خمشي  برش نمونه  DIN-68763استاندارد

  ساعت24 و 2 جذب آب بعد از ،)IB(، مقاومت چسبندگي داخلي)MOE(االستيسيته 

 24و 2بعداز  واكشيدگي ضخامتو ) W.A24  وW.A2( ها وري در آب تخته غوطه

بعداز انجام . است  انجام گرفته) T.S24  وT.S2(ها  وري در آب تخته ساعت غوطه

شده، نتايج حاصله در قالب طرح   هاي تهيه آزمايشات فيزيكي ومكانيكي برروي نمونه



244 بررسي تاثير شرايط ساخت بر بهبود كيفيت تخته خرده چوب ساخته شده از باگاس

  متغير مورد تجزيه و تحليل قرارگرفت و3كامل تصادفي تحت آزمايشات فاكتوريل با 

ها با استفاده از آزمون  دار بين تيمارها، ميانگين  صورت وجود اختالف معنيرد

طبقه بندي و تاثير مستقل و متقابل هريك از عوامل متغير بر خواص ) DMRT(دانكن

 . درصد مورد بحث قرارگرفت95 و 99مورد مطالعه در سطح اعتماد 

 

 ج ينتا

زان مصرف يم مورد بررسي شامل نتايج حاصل از تجزيه واريانس تاثير عوامل متغير

هاي  برويژگيهاي فيزيكي و مكانيكي تختهزان مصرف هاردنر ي زمان پرس و م،چسب

ر يتاثزان مصرف چسب يم، ير مورد بررسيان عوامل متغي از مشده نشان داد كه  ساخته

كه  يطوره باست  داشته مقاومت خمشي  يروبر درصد 99  اعتماددر سطح يدار يمعن

 درصد 11چسب مصرف ساخته شده با هاي  تخته مربوط به يختگيدول گسن ميشتريب

 باشدي درصد م9 مصرف چسب ساخته شده باهاي   تختهن آن مربوط بهيبوده و كمتر

 . )1نمودار (
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  يختگي مدول گسيرو بر  چسبزان مصرفي م اثر مستقل– 1نمودار 
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نشان ها  ته تختهيسي مدول االستيرينتايج حاصل ازاندازه گ ليه و تحليتجزن يهمچن

 يگژين ويبر ا درصد 99اعتماد مصرف چسب در سطح زان يمر مستقل يكه تاثداد 

 ساخته يها ر مدول االستيسيته تختهي با توجه به آزمون دانكن، مقاد.است يدار يمعن

 .اند قرار گرفتهمجزا  درصد در سه گروه 11 و 10 ،9 مصرف چسب شده با استفاده از

هاي   تختهمربوط بهب ي به ترتمدول االستيسيتهن مقدار يو كمترن يشتريكه بيبطور

زان مصرف يزمان پرس و م). 2شكل(است  درصد چسب بوده 9 و 11 ساخته شده با

  . نبوده انديژگين وي بر اي دارير معني تاثيهاردنر دارا

هاردنر و زمان پرس بر مدول ميزان مصرف چسب، ميزان مصرف اثر متقابل 

مدول لذا ميانگين . بوده است درصد اختالف معني داري 95اعتماد الستيسيته در سطح ا

ميزان مصرف چسب، ميزان مصرف  االستيسيته كليه تيمارهاي حاصل از سطوح مختلف

بااستفاده از آزمون دانكن مورد بررسي قرار گرفت و مشخص شد  هاردنر و زمان پرس

 2 ، درصد چسب11  استفاده ازتيمار شرايطكه حداكثر مدول االستيسيته مربوط به 

 كمترين مقدار مدول در حاليكه. باشد  دقيقه زمان پرس مي5درصد هاردنر و 

 درصد 1 ، درصد چسب9 استفاده از مر بوط به تيمار تركيب شرايطها   تختهاالستيسيته

 . باشد  مي دقيقه زمان پرس5هاردنر و 
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 تهيسيچسب بر مدول االستصرف زان ميم اثر مستقل – 2نمودار شماره 
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نشان ساخته شده از باگاس هاي  تخته ي داخليچسبندگ يريج حاصل از اندازه گينتا

 99اعتماد در سطح ها   تختهي داخلي چسبندگزان مصرف چسب برير ميتاثداد كه 

ش ي درصد باعث افزا10ه ب9از زان مصرف چسب يمش ي افزاباشد و  مي داريدرصد معن

 مصرف چسب شيكه با افزايحالدر. ده استي درصد گرد8 به مقدار ي داخليچسبندگ

ش ي درصد افزا14 و به مقدار يشتري با شدت بي داخلي درصد، چسبندگ11 به 10از

  .)3شكل  (افته استي
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  چسبندگي داخليچسب بر ميزان مصرف  اثر مستقل – 3نمودار شماره  

 
كه يداشته است بطورها  تختهلي چسبندگي داخ بر ي دارير معنيز تاثيزمان پرس ن

در سطح ها   تختهي داخليقه، مقدار چسبندگي دق5/5 به 5ش زمان پرس از يدر اثر افزا

 5/5در زمان پرس  ي داخليچسبندگ ن مقداريافته است و باالتريش ي افزاي داريمعن

.  قرار گرفته استAز در در گروه ي دانكن نيقه حاصل شده است كه در گروه بنديدق
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كاسته شده ها   تختهي داخليچسبندگ قه از مقداري دق6 به 5/5ش زمان پرس از ي افزابا

 .  باشد  نمي داري معنين كاهش از نظر آماريهر چند ا. است

 نشان داد  آنيل آماريه و تحلي و تجزساخته شدههاي   جذب آب تختهيرياندازه گ

زان يو مها   تخته در آبي ساعت غوطه ور24 و 2ر جذب آب پس از ين مقاديبكه 

كه يبطور.  درصد وجود دارد99اعتماد  در سطح ي دارياختالف معنمصرف چسب 

 ها تختهزان جذب آب ي درصد سبب كاهش م11 و 10 به 9ش مصرف چسب از يافزا

زان ي مساخته شده باهاي   تختهمربوط به جذب آب ن مقداريتر كمكهيبطور.  استشده

ساخته شده با هاي  ر جذب آب مربوط به تختهو حداكثر مقدا درصد 11مصرف چسب 

 ). 4شكل ( درصد بوده است 9زان مصرف چسب يم
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  جذب آبچسب بر ميزان مصرف  اثر مستقل – 4نمودار شماره 

 

 درصد بر مقدار 99 در سطح اعنماد ي دارير معني تاثين زمان پرس دارايهمچن

ش ي كه در اثر افزايحوبه ن. ساخته شده داشته استهاي   تختهي ساعت24جذب آب 
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 ي ساعت24 از مقدار جذب آب ي داريقه در سطح معني دق5/5 به 5زمان پرس از 

ساخته هاي  ساخته شده كاسته شده است و حداقل مقدار جذب آب در تختههاي  تخته

 6ش زمان پرس به يكه با افزايدر حال. گردد  ميقه مشاهدهي دق5/5شده با زمان پرس 

 ي معنيش از نظر آمارين افزايهرچند كه ا. افته استيش يافزاها  جذب آب تخته ،قهيدق

هاي   تختهي ساعت24ر جذب آب ي آزمون دانكن مقاديدار نبوده است و طبق گروه بند

با توجه به . ك گروه قرار گرفته انديقه در ي دق6 و 5/5 پرس يساخته شده در زمانها

دارد، ها   تختهي داخليدار چسبندگ با مقيرابطه معكوسها  زان جذب آب تختهي منكهيا

 ياز هماهنگها   تختهي داخليرات جذب آب و چسبندگييگردد كه روند تغ  ميمالحظه

 ي حداكثر چسبندگيداراها  قه كه تختهي دق5/5 برخوردار بوده ودر زمان پرس يخاص

   .گردد  مي هستند، حداقل مقدار جذب آب در آنها مشاهدهيداخل

  جذب آبمقداربرچسب و زمان پرس زان مصرف يمتقابل ر مياثت گرياز طرف د

 با حاصل يمارهاي و تبوده ي داريمعندر آب  ي ساعت غوطه ور24پس از ها  تخته

 قرار گرفت و مشخص شده كه يها به روش دانكن مورد بررسنيانگيسه ميآزمون مقا

ان قه زمي دق5  درصد چسب و9ط يب شرايحداكثر مقدار درصد جذب مربوط به ترك

 درصد 11كمترين مقدار درصد جذب آب مربوط به تيمار تركيب شرايط  بوده وپرس 

 .باشد  دقيقه زمان پرس مي5/5چسب و 

ساعت غوطه  24و  2 پس از ي ضخامتيدگيواكشل يه و تحليج حاصل از تجزينتا

 99اد مزان مصرف چسب در سطح اعتير مستقل مينشان داد كه تاثها   تخته در آبيور

 درصد 11 به 9 از  چسبش مصرفيو افزاباشد   مي داري معنيژگين وي ادرصد بر

زان ين مقدار مربوط به ميو كمتر. ده استي گردي ضخامتيدگي واكشكاهشباعث 

  . )5شكل  ( درصد بوده است11مصرف چسب 
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 واكشيدگي ضخامتي چسب بر ميزان مصرف  اثر مستقل – 5نمودار شماره 

 

 24 ي ضخامتيدگيزان واكشيدنر برمرچسب و هاان مصرف زيمدو عامل متقابل ر يتاث

 آزمون ي بوده و طبق گروه بنددار ي معنيآمارساخته شده از نظر هاي  تختهساعت 

 9زان مصرف ي ساخته شده با ميها  تخته واكشيدگي ضخامتيدانكن حداكثر مقدار 

ر  قراAشود كه در گروه   مي درصد هاردنر مشاهده2 و 1درصد چسب و مصرف 

ساخته شده با هاي   ضخامت در تختهيدگيكه حداقل مقدار واكشيدر حال. گرفته اند

شود كه در گروه   ميدهي درصد هاردنر د2 درصد چسب و مصرف 11زان مصرف يم

  . قرار گرفته استD دانكن در گروه يبند

 

 يريجه گي و نتبحث

از اخته شده سهاي   تختهيكي و مكانيكيزي خواص فيريج حاصل از اندازه گينتا

و زان مصرف چسب، هاردنر و زمان پرس يط مختلف استفاده از ميباگاس تحت شرا

 يخمش يهايژگيبر ومصرف چسب زان يمافزايش آنها نشان داد كه ل يه و تحليتجز

 به 9ش مقدار مصرف چسب از ي داشته و با افزايدار ير معني ساخته شده تاثيها  تخته
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 ي داريدر سطح معنها  ته تختهيسيمدول االست و ي درصد، مقاومت خمش11 و 10

، ذرات يقت با افزوده شدن به مقدار چسب مصرفيدر حق. ابدي  ميش و بهبوديافزا

ن خرده يگردد اتصال ب  مي در سطح خرده چوبها قرار گرفته و باعثيشتريچسب ب

ش ين مسئله باعث افزايگر اياز طرف د.  برخوردار گردديشتريچوبها از استحكام ب

لذا . باشد  ميي خمشيهايژگي در بهبود ويشود كه عامل مهم ها مي ت سطح تختهيفيك

 به ي داريده است كه به طور معنيافزوده شدن به مقدار مصرف چسب، باعث گرد

  .افزوده گرددها  ته تختهيسي و مدول االستير مقاومت خمشيمقاد

گي داخلي باافزايش مصرف چسب، چسبند كه ه استن نشان داديج همچنينتا

ساخته هاي   در تختهي داخلين مقدار چسبندگيكه باالتريبطور. افته استيبهبود ها  تخته

 ي از چسب بر رويشتري قرارگرفتن ذرات ب.گردد  مي درصد چسب مالحظه11شده با 

گردد   مي تخته باعثيانيه ميژه در اليش مصرف چسب به وي افزادر اثرذرات باگاس 

 يده و بهبودي برخوردار گرديلوبه از استحكام مطين ناحير اجاد شده ديتا اتصاالت ا

 Lehman قاتيج تحقيكه نتايبطور .را به دنبال داشته باشدها   تختهي داخليچسبندگ

 درصد افزايش يابد، 8 به 4اگر مقدار رزين مصرفي از   نشان داده است كه)1970(

ي بهبود يافته ولي مدول گسيختگي و مدول االستيسيته و واكشيدگي ضخامتي اندك

اثر ) Rijo )1988 ني همچن.چسبندگي داخلي افزايش قابل توجهي خواهد داشت

يك هاي  درصد رزين و جرم ويژه را بر خصوصيات مكانيكي تخته خرده چوب افزايش

هاي  افزايش ميزان مصرف رزين در دانسيتهدارد كه   مياني باليه بررسي كرده است و

 .گردد ها مي  تخته داخلي سبب بهبود چسبندگيمختلف 

و   ميزان جذب آب، چسبندگي داخلي، اثر زمان پرس برويژگيهاي خمشييبا بررس

ساخته شده از هاي   ساعت غوطه وري در آب تخته24 و 2س از پواكشيدگي ضخامتي 

 دقيقه باعث بهبود ويژگيهاي 5/5 به 5 مشاهده گرديد كه افزايش زمان پرس از باگاس

 ن پرسزمادهد كه در   مينتغييرات  نشان يا. تسگرديده اها  ي تختهفيزيكي و مكانيك
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 دقيقه، چسب بطور كامل پليمر شده و اتصاالت ايجاد شده استحكام مناسب پيدا 5/5

ولي با . ابندي  ميبهبوداند و به دليل سخت شدن كامل چسب ويژگيهاي فوق كرده

 ذرات باگاس توسط وچسب  ت علت تخريب اتصاالبهافزايش بيشتر زمان پرس 

كي و مكانيكي يويژگيهاي فيز تخته، ياني و ميسطحهاي  هيالت يفيحرارت و كاهش ك

  .شود  مي روبروي داريآن با افت معن

  موثري داخلير زمان پرس بر چسبندگي كه در تاثيگرين عامل مهم ديهمچن

 دقيقه به دليل 5/5 به 5ذا با افزايش زمان پرس از ل. ده انتقال حرارت استي پد،باشد مي

اينكه حرارت فرصت بيشتري داشته است تابه اليه مياني كيك خرده چوب انتقال پيدا 

هاي مياني ايجاد شده و چسبندگي داخلي افزايش يافته  تري در اليه هاي قوي تصالاكند 

 دقيقه باعث تخريب حرارتي اتصال ايجاد شده در 6 به 5/5افزايش زمان پرس از . است

هاي مياني كيك خرده چوب گرديده و چسبندگي داخلي كاهش  طحي و اليهسهاي  اليه

 . يافته است

ساخته شده نشان هاي   تختهي ابعاديداري پايژگيل ويه وتحليج حاصل از تجزينتا

ها   تختهي ضخامتيدگي و واكشچسب، مقدار جذب آبمصرف افزايش  باداد كه 

 ي داخلي و بهبود چسبندگش مصرف چسبي است با افزايهي بد.كاهش يافته است

ج ينتا. ابدي  ميافته و بهبوديز كاهش ينها   تختهيدگيزان جذب آب و واكشي مها، تخته

مصرف ميزان ش يافزا با ز نشان داده است كهي ن)1963(  و همكاران Kimoto قاتيتحق

 درصد 15 تا 10بين ) بر مبناي وزن خشك خرده چوب(درصد  10  به 8از چسب 

 . يابد  ميدي تخته خرده چوب بهبودپايداري ابعا

 يدار ير معنيز تاثينها   تختهپايداري ابعادي  برزي ن عامل زمان پرسين بررسيدر ا

 بوده يتر   دقيقه زمان پرس مناسب5/5 زمانحاصل  يدر كليه تيمارهاداشته است و 

 يدگيزان جذب آب و واكشي حداقل م دقيقه5/5زمان پرس درو در واقع است 

 دقيقه 6 دقيقه به 5/5زيرا با افزايش زمان پرس از . گردد  ميمشاهدهها  در تخته يضخامت
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در زمان ها   تختهي داخليو با افت مقدار چسبندگافته يشدت تخريب اتصاالت چسب 

گرديده  ي ضخامتيدگيو واكش بتر نهايتا باعث افزايش ميزان جذب اّ پرس طوالني

در اثر ها   و جذب آب تختهي ضخامتيدگيكشش وايزان افزايقابل ذكر است كه م. است

  . دار نبوده استي معنيقه از نظر آماري دق6 به 5/5ش زمان پرس از يافزا

 يكي و مكانيكيزي فويژگيهاي يرياندازه گبطور كلي با توجه به نتايج حاصل از

 درصد 11 تركيب  استفاده ازتوان عنوان كرد كه ميساخته شده از باگاس هاي  تخته

 بهترين  ساخت تخته ها،ي برا دقيقه زمان پرس5/5 درصد هاردنر و 2 ،چسبمصرف 

ه ينسبت به بقها  كي و مكانيكي تختهي شرايط ويژگيهاي فيزنيا زيرا درباشد  ميماريت

   بوده استيترحد مطلوبدر مارها يت

 

 : منابع مورد استفاده 

شارات دانشگاه مركب آن انتهاي   مكانيك چوب و فرآورده1368 ق ف ، ابراهيمي )1

 تهران 

  انتشارت دانشگاه تهران –  طرحهاي آماري در علوم كشاورزي 1368 ع، ،بصيري )2

   انتشارات دانشگاه تهران- تكنولوژي چوب 1363 پارسا پژوه، د،  )3

 بررسي سه عامل ابعاد و جهت – پايان نامه كارشناسي ارشد 1372 ، ج، تورعي )4

ه چوبي بر كيفيت تخته خرده  گون– درجه حرارت پرس –ذرات خرده چوب 

 چوب ساخته شده از ضايعات روكش چوبي ايران 

 بررسي تاثير شرايط ساخت بر – پايان نامه كارشناسي ارشد 1373 م، ، حبيبي )5

 مقاومت مركب تخته خرده چوب 

 بررسي تاثير عوامل مهم – پايان نامه كارشناسي ارشد 1370 ، سالمي، حي خادم )6

درختان ميوه هاي  تخته خرده چوب حاصل از سرشاخهتوليد بر خواص كاربردي 

 و چوب صنوبر 
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  بررسي مقدماتي امكان استفاده از چوب گز در ساخت 1365 ك، ،دوست حسيني )7

 تخته خرده چوب 

 – جزوه درسي دوره كارشناسي ارشد -1 صنايع چوب 1371 ك، ، دوست حسيني )8

 دانشكده منابع طبيعي كرج 

يع سلولزي ايران نشريات در رابطه با استفاده از  شركت تحقيقاتي منابع و صنا )9

 گياهان غير چوبي براي توليد تخته فشرده 

 بررسي امكان كاربرد پرليت در –   پايان نامه كارشناسي ارشد 1372ر، ، عليزاده )10

 ساخت تخته خرده چوب 

 جزوه درسي دانشكده منابع –صنايع تخته خرده چوب . 1368 ، علي اكبر، عنايتي )11

 . مجتمع دانشگاهي و علوم كشاورزي گرگان طبيعي 

 نشريات شركت كشت و صنعت نيشكر هفت تپه . 1374 ، وزارت كشاورزي )12
13) Heller- W, Holz –als-Roh- und – werkstoff – 1980. The manufacture of 

particleboard from unconventional raw materials. 
14) Kolejak-M; Rajkovic E- 1961 Particle boards from bagasse and 

Bamboo.  
15) Valdes- JL; Rodriguez – ME; sosa – P-1991. Baggas Particle boards . 

Aspects of Quality and use .  
16) Maldas- D; Kokta, -BV- 1991. Studies on the preparation and properties 

of particle boards made from bagasse and PVC. 
17) Herryman – M; Alfonso- G- 1990. International problem of bagasse 

industrialization. 
18) Thole- V; weiss- D-1992. Suitability of annual plants as additives for 

gypsum – bonded, particle boards. 
19)  Valdes- JL;puig – J; Rodriguez – ME; 1988. Particle boards with 

gypsum binder.  
20) Hesch- r- 1993. Correlations among density, resin content and puality 

criteria in homogeneous boards made of bagasse.  
21) Terreda-L-D-1983. Bagasse, wood, andwood- bagasse particle boards 

bonded with urea- formaldehyde and polyrinyl acetate/isocyante 
adhesives.  

22) Valdes- JL;puig – J; Torres, -A;  Rodriguez – ME; prodo, - R- 1989. 
Bagasse gypsum boards . preliminary study of the process. 
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23) DIN, standard No, 65763. 1990. Flat pressed particle boards for use in 
building construction .  


