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 چكيده

درصد تركيب ساخت  مقدار .ه است مورد توجه قرار گرفتچوب خردهدر اين بررسي استفاده از چوب پالونيا در ساخت تخته 
 دقيقه بعنوان عوامل متغير در نظر 6 و 5، 4 پالونيا و سه سطح زمان پرس چوب خرده  درصد100 و 75 ، 50 ، 25 سطح 4در 

 خواص فيزيكي و چوب خردهپس از ساخت تخته .ساير عوامل ساخت بعنوان عوامل ثابت در نظر گرفته شدند. گرفته شدند
 كامال تصادفي نتايج مورد تجزيه و تحليل ) عامله2(توريل  سپس با استفاده از طرح فاك.ه است شدگيري اندازهمكانيكي آنها 

.  استفاده از ذرات بيشتر چوب پالونيا در تركيب سبب افزايش ويژگيهاي خمشي تخته هاي ساخته شده گرديد.آماري قرار گرفت
با مقادير بيشتر ذرات پالونيا  در زماني كه از تركيبات .با افزايش ميزان مصرف چوب پالونيا چسبندگي داخلي نيز بهبود يافته است

 اتصاالت مناسبتري بوجود آمده كه ميزان چوب خردهباالتر و فشردگي بيشتر كيك  ميگردد بدليل دانسيته حج استفاده مي
 با استفاده از چوب خردهشرايط مناسب جهت ساخت تخته  نتايج نشان داده كه ;واكشيدگي ضخامت را به حداقل رسانيده است

   .  آيد  دقيقه بدست مي5پرس  درصد چوب پالونيا و زمان 50 با تركيب بيش از  صنعتيچوب خردهلونيا و تركيب چوب پا
 

 .، زمان پرس، ويژگيهاي فيزيكي و مكانيكي چوبي، تركيبچوب خردهچوب پالونيا، تخته : هاي كليدي  واژه
 

 مقدمه
 كـشور از رشـد نـسبتاً قابـل          چوب  خردهصنعت تخته   

ل مختلـف كـه   يـ ولي بـه دال . بوده استتوجهي برخوردار   
 در سـالهاي    ،ترين آنها كمبود ماده اوليه چوبي اسـت         عمده
 احـداث   چـوب   خـرده هاي توليد تخته       كارخانه بيشتراخير  
. كنند  ميفعاليت  خود  ميسا با توليدي كمتر از ظرفيت       ،شده

اين در حاليست كه بـا افـزايش چـشمگير جمعيـت و در              
شـهرها،    ويـژه در كـالن     بـه سازي   نتيجه گسترش ساختمان  

ويـژه   هـاي ليگنوسـلولزي بـه       تقاضا براي مصرف فـرآورده    
بنابراين، بـه   . يابد   روز به روز افزايش مي     چوب  خردهتخته  

هاي   هاي توليدي در دوره     رسد كه استفاده از چوب      نظر مي 

جهت تأمين مـاده    ) زراعت چوب (مدت   برداري كوتاه   بهره
. باشـد  ناپـذير مـي    اجتناباوليه مورد نياز صنايع فوق امري  

الرشــد ماننــد صــنوبرها،  هــاي ســريع در ايــن راســتا گونــه
بـه لحـاظ نـشان دادن        و پالونيا    برگان  سوزني ،ها  اكاليپتوس

توان توليد حجم زياد چوب در واحـد سـطح در كمتـرين             
 نقاط جهان قرار    بيشترزمان ممكن مورد توجه محققان در       

 . گرفته است
ــه  ــلدر زمين ــابعوام ــه   انتخ ــنعت تخت ــه در ص  گون

نـسبتاً زيـادي در خـارج و داخـل          هاي   گزارش چوب  خرده
انتشار يافته است كه در اين مقاله فقط به ذكر چنـد مـورد              

به طور كلـي، تـأثير گونـه برخـواص كيفـي            . دشو اكتفا مي 
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 بـه جـرم ويـژه نـسبي چـوب و ميـزان              چـوب   خردهتخته  
 . فشردگي آن بستگي دارد

هاي مصرفي  نسبي چوب گونهدر مورد تأثير جرم ويژه 
 چوب خردهبر روي ويژگيهاي فيزيكي و مكانيكي تخته 

اغلب محققان . تحقيقات زيادي صورت گرفته است
تر بدليل تحمل ضريب فشار  معتقدند كه چوبهاي سبك

 . كنند هاي با كيفيت بهتر توليد مي  تخته بيشتر،
Lehmann و Heebink) 1977 ( گزارش نمودند كه

 مقاومت  هاي با جرم ويژه نسبي كمتر ز چوباستفاده ا
هاي با جرم ويژه  ها را در مقايسه با گونه خمشي تخته

بدين لحاظ آنها چوب . دهد نسبي بيشتر افزايش مي
هاي صنوبر را براي ساخت تخته ويفر پيشنهاد  گونه

 . نمودند
Moslemi) 1974 (ها  رابطه بين جرم ويژه نسبي گونه

هاي ساخته شده از آنها را مورد  و مقاومت خمشي تخته
مطالعه قرارداده و گزارش نموده است كه افزايش جرم 

ها  ويژه نسبي ماده اوليه سبب كاهش مقاومت خمشي تخته
او همچنين معتقد است كه چنانچه ذرات كوتاه و . شود مي

 استفاده شود، در چوب خردهضخيم براي ساخت تخته 
 شود، مقاومت برشي داشته كه ميزان چسب ثابت نگه حالي

 . كند تخته افزايش پيدا مي
Hse) 1975 ( را تا حدي چوب خردهفشردگي كيك 

كه دانسيته آن باالتر از ماده اوليه آن باشد موجب به وجود 
در نتيجه . داند ها ميچوب خردهآمدن سطوح تماس بهتر بين 

هاي آغشته شده به چسب زيادتر، به جاي تماس چوب خرده
هاي ديگر در چوب خردهي يا خلل و فرج، با با فضاهاي خال

گيرند، بنابراين، بين دانسيته تخته  تماس نزديك قرار مي
 و فشردگي كيك در زير پرس ارتباط مستقيم چوب خرده

 . وجود دارد
Heebink) 1974 ( وLehmann و Geimer)1974 ( در

اي   اليهچوب خردهاي ويژگيهاي تخته  يك بررسي مقايسه
 و صنوبر لرزان را (Acer insign) و گونه افراناهمسان از د

(P. teremula)گيري   مورد مطالعه قرار داده و نتيجه

هاي توليد شده در  اند كه استفاده از چوب گونه  كرده
برداري كوتاه مدت از لحاظ اقتصادي و  هاي بهره دوره

داشتن خواص مقاومتي قابل قبول بوده و بايد مورد توجه 
 . قرار گيرد

Hua yukunخـودررسيـدرب )1996(ارانـ وهمك  
 .deltoides Bartrف ــــتلــهاي مخ لنــ كچوب خرده

Populus ب چوبي ــهاي مرك را براي ساخت فرآورده
 ، تخته فيبر، تخته ويفر، تخته فليكچوب خردهتخته : شامل

آنان تأكيد نمودند كه در ساخت تخته . نمايند پيشنهاد مي
 فرم - درصد چسب اوره12اخت  از شرايط سچوب خرده

گراد، مقدار   درجه سانتي180آلدئيد، درجه حرارت پرس 
 77/0 دقيقه و جرم ويژه نسبي 5، زمان پرس %1پارافين 

نتايج تحقيقات آنها همچنين نشان داد كه . استفاده شود
هاي خمشي، مدول االستيسيته و چسبندگي  مقاومت

 پاسكال بوده  مگا71/0 و 2360، 4/22ترتيب  داخلي به
هاي مشابه ساخته شده از  است كه نسبت به تخته

هاي ديگر از افزايش مقاومت قابل توجهي برخوردار  گونه
 .باشد مي

Hulya نيز در بررسي خود ) 2005( و همكاران
 از گونه پالونيا را مورد توجه چوب خردهبرساخت تخته 

 5قرار دادند آنها در بررسي خود از سه سطح زمان پرس 
نتايج آنان نشان داده است كه . دقيقه استفاده كردند7و 

 ساخته شده داراي حداقل چوب خردهويژگيهاي تخته 
 .باشد خواص استاندارد اروپا مي

Zsolt kovacs ضمن مطالعه بر ) 1996( و همكاران
روي صنوبرهاي كاشته شده در كشور مجارستان چوب 

 LVL را براي ساخت  Populus eur. I-.214گونه 
 .پيشنهاد نمودند

بر  ) 1974(  و همكاران  Rocha Vitalدر تحقيقي كه
 اند  از گونه پالونيا انجام دادهچوب خردهروي ساخت تخته 

د كه استفاده از اين چوب با توجه به ندار عنوان مي
. باشد دانسيته پايين داراي ويژگيهاي مناسب و كاربردي مي

ت ساخت تخته آنان عنوان داشتند كه شرايط مناسب جه
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 درصد چسب اوره 9 از گونه پالونيا در شرايط چوب خرده
 نتيگراد درجه سا162 درصد هاردنر و 5/1ييد فرم آلد

 .بدست آمده است
در بررسي امكان   )1375(دوست حسيني و زرمهري 

 عنوان چوب خردهاستفاده از چوب تاغ در صنايع تخته 
چوب  ه باال ودارند كه استفاده از چوب تاغ با دانسيت مي

صنوبر با دانسيته پايين با رعايت مسايل تكنولوژيكي 
در اين بررسي مشخص شده است كه . باشد پذير مي امكان

، دماي پرس و زمان پرس مكمل چوب خردهرطوبت كيك 
ها  يكديگر بوده و براي دستيابي به كيفيت مطلوب تخته

 بايد ،همگام با زياد شدن رطوبت كيك و درجه حرارت
همچنين آنان . ها افزايش يابد ن پرس نيز متناسب با آنزما

 درصد چوب 25به اين نتيجه رسيدند كه در تيماري كه از 
 درصد چوب صنوبر استفاده شده مقاومت 75تاغ و 

 .بخش است ها رضايت خمشي و چسبندگي داخلي تخته
 Ryner) 1968 ( اثر زمان پرس را بر ويژگيهاي تخته
 ميليمتر مورد بررسي 19ايي  به ضخامت نهچوب خرده

 درجه حرارت پرس تحقيقدر اين . قرار داده است
 درجه سانتيگراد انتخاب 145صورت ثابت و معادل  به

 5/5 تا 4 ثانيه از 45 ولي زمان پرس با تناوب ،شده است
دهد كه با  نتايج اين تحقيق نشان مي. متغير بوده است

واكشيدگي افزايش زمان پرس در محدوده مورد مطالعه 
 درصد كاهش يافته و 13 به 16ها از  ضخامتي تخته

 كيلوپوند بر سانتيمترمربع 7 به 69/1چسبندگي داخلي از 
در اين تحقيق هدف مقايسه  .افزايش داشته است

هاي ساخته  چوب خردهويژگيهاي فيزيكي و مكانيكي تخته 
 در  پالونياچوب  ذراتافزودن مقادير متفاوتشده با 
براي استفاده در  دقيقه 5 و 4، 3 مختلف س پرزمانهاي

 .  بوده استچوب خردهصنعت تخته 
Lehman در تحقيقي كه بر روي  ) 1972( و همكاران

دارند كه اگر درجه  زمان پرس انجام دادند عنوان مي
 درجه فارينهايت برسد 200حرارت اليه مياني تخته به 

  آلدئيد– دقيقه جهت سخت شدن رزين اوره فرم 25/0

سرعت انتقال حرارت به اليه . بهمراه كاتاليزور نياز است
مياني تحت كنترل زمان كلي پرس و رطوبت كيك 

 زمان ،حرارت باال باشدو اگر درجه   قرار داردچوب خرده
همچنين آنان دريافتند كه . يابد پرس نيز كاهش مي

تر باشد درجه حرارت در مغز   پرس طوالنيدورههرچقدر 
يابد و رزين بطور كاملتري سخت  تخته افزايش مي

 . گردد مي
 

 مواد و روشها
  :هاي آزموني  ساخت تخته

عوامل مورد بررسي در اين بررسي شامل عوامل متغير 
 . و ثابت بوده است
 :عوامل متغير 

در تركيب   Paulownia tomentosa   پالونياچوب خرده -
  درصد  25 و 50 ، 75 ، 100: 

 دقيقه  6 و 5، 4 :زمان پرس -
 : عوامل ثابت 

  پالونيا چوب خرده -
  گرم بر سانتيمتر مكعب7/0: وزن مخصوص تخته -
 ساخت كارخانه سوبران رزين با :فيرنوع چسب مص -

 گرم بر 254/1با دانسيته (  فرم آلدئيد -هر اوشناسنامه،
 معادل pH درصد، 5/62سانتيمتر مكعب، مواد جامد 

 درجه 20يه در  ثان44 و ويسكوزيته معادل 12/8
 )سانتيگراد

  (NH4Cl)كلرور آمونيوم : نوع هاردنر -
 درصد بر مبناي وزن خشك 1: ميزان مصرف هاردنر -

 چسب
  ميليمتر بر ثانيه5/4: سرعت بسته شدن پرس -
  كيلوگرم بر سانتيمتر مربع30: فشار پرس -
  ميليمتر15: ضخامت تخته -
  درجه سلسيوس160: درجه حرارت پرس -
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  آماريروش
ها   فيزيكي و مكانيكي بر روي تختههايبعد از آزمايش

 فاكتوريل دو متغيره و با آزموندر قالب بدست آمده نتايج 
 و به كمك تكنيك (DMRT)استفاده از آزمون دانكن 

با . تجزيه واريانس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت
روي خواص   عوامل متغير بر،استفاده از اين روش آماري

 درصد مورد تجزيه و 5 و 1 مطالعه در سطح اعتماد مورد
 .تحليل قرار گرفت

 
 چوب خردهتهيه و آماده سازي 

هاي چوب پالونيا  سرشاخه از هاي مورد نيازچوب خرده
چوبهاي حاصل پس .  تهيه گرديدند صنعتيچوب خردهو 

از انتقال به آزمايشگاه با استفاده از يك خردكن غلطكي از 
 تبديل شده و بالفاصله با چوب خرده به Pallmannنوع 

 به (Ring Flaker)كن حلقوي  استفاده از يك پوشال
 تبديل چوب خردهپوشال قابل استفاده در ساخت تخته 

هاي چوبي در اين مرحله در حدود  رطوبت نمونه .شدند
هاي چوب خردهبراي بدست آوردن .  درصد بوده است95

خارج شده از هاي چوب خردهبا ابعاد مناسب الزم بود 
هاي چوب خردهبدين منظور . كن حلقوي، الك گردد پوشال

. مورد نظر از دو الك با منافد درشت و ريز گذرانده شدند
كن گردان با سرعت  سپس با استفاده از يك دستگاه خشك

 تا ميزان هاچوب خرده دور در دقيقه اقدام به خشك كردن 3
س سپ .شد  درجه سانتيگراد140 درصد با دماي 3

هاي پالستيكي مقاوم و   كيسه درخشك شدهي چوبها خرده
 . شدندبندي  غيرقابل نفوذ بسته

زن   چوبها از يك دستگاه چـسب       زني خرده   براي چسب 
ــشگاهي اســتفاده  ــه همــراه   .شــدآزماي ــول چــسب ب محل

كننده بوسيله يك نازل با استفاده از هـواي           كاتاليزور سخت 
د و بــا زن پاشــيده شــ فــشرده بــه داخــل محفظــة چــسب

دادن كيك   براي شكل . دش هاي داخل آن مخلوط     چوب  خرده
 40×40×20 از يـك قالــب چـوبي بـه ابعــاد    چـوب  خـرده 
 بـا   چوب  خردهپس از تشكيل كيك     ،  دشمتر استفاده     سانتي

آزمايـشگاهي از نـوع هيــدروليكي    پــرس اسـتفاده از يـك  
Burkle L-100    و چـوب  خـرده اقدام به فـشردن كيـك 

 پس از طي شدن زمان      .دشيشگاهي  هاي آزما  ساخت تخته 
پـس از    . خروج تخته بوسيلة دسـت انجـام گرفـت          پرس،

شـرايط   بـراي رسـيدن بـه         هاي آزمايشگاهي،   ساخت تخته 
قــرار داده و ســپس ثابـت در محــيط كليمــاتيزه اسـتاندارد   

سـپس بـر روي     . برش داده شـدند    ENبراساس استاندارد   
ــه ــشي،   نمونـ ــايش مقاومـــت خمـ ــوني آزمـ ــاي آزمـ هـ

داخلـي و واكـشيدگي      چـسبندگي   االستيسيته خمشي،  لمدو
وري در آب به عمل     ساعت غوطه  24 و   2ضخامت پس از    

 متغير در سطوح مختلـف      2در اين بررسي از تركيب       .آمد
 تكرار در نظـر گرفتـه       3 تيمار حاصل و براي هر تيمار        12

 . ند تخته آزمايشگاهي ساخته شد36شد كه در مجموع 
 

 نتايج
 مورد بررسي بر  واريانس اثر عوامل متغيرنتايج تجزيه

هاي  چوب خرده تخته ويژگيهاي فيزيكي و مكانيكي 
 نشان داده شده 1در جدول   از چوب پالونياساخته شده

  .است
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 چوب خردهساخت تخته  در نتايج تجزيه واريانس اثر عوامل متغير - 1 جدول
 تركيب ساخت ويژگي

(A) 
 زمان پرس

(B) 
مان ز* تركيب ساخت 
 پرس

(A*B)  

 ضريب تغييرات
(C.V.%) 

 n.s. 47/6 * ** (MPa)مقاومت خمشي 
 n.s. n.s. 13/8 ** (MPa)مدول خمشي 

 n.s. n.s. 20/14 ** (MPa)چسبندگي داخلي 
 41/8 ** ** ** (%) ساعتي 2واكشيدگي ضخامت 
 n.s. 47/5 ** ** (%) ساعتي 24واكشيدگي ضخامت 

  اختالف معني دار وجود ندارد-ns% 1 اختالف معني دار در سطح -% **5طح  اختالف معني دار در س-*
 

 ):  صنعتيچوب خردهپالونيا و ( اثر تركيب مواد چوبي 
اثر مستقل شود  كه در اين جدول مشاهده مي  طوري  هب

درصد مصرف گونه پالونيا بر مقاومت خمشي در سطح 
 چوب ميزان كاهش با .دار شده است  درصد معني99

  درصد مقاومت 25  به 100 از  در تركيب چوبيپالونيا
همچنين با  .خمشي تخته هاي ساخته شده كم شده است

در نظرگرفتن اثر مستقل درصد چوب پالونيا مشخص شده 
 درصد چوب پالونيا 100 است كه در زمان استفاده از

 ساخته شده افزايش چوب خردهمقاومت خمشي تخته 

بندي   همچنين در گروه.دهد قابل توجهي از خود نشان مي
 كه از هاييميانگينها به روش دانكن مشخص شده كه تركيب

ميزان چوب پالونياي باالتري استفاده شده است در 
 . گيرند گروههاي برتر قرار مي

افزايش مقاومت خمشي با زياد شدن درصد چوب 
گونه و افزايش ضريب  بكي اينتواند به س پالونيا مي

تر تحت  فشرده شدن مناسب .فشردگي نسبت داده شود
ها باعث اين چوب خردهشرايط پرس و تماس كافي ميان 

 . (Moslemi 1974)   ده استشافزايش 
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ايش مصرف نتايج نشان داده است كه با افزهمچنين 
 مدول چوبي مورد استفاده ذرات چوب پالونيا در تركيب 

. دهد خمشي افزايش قابل توجهي از خود نشان مي
 بنابراين استفاده از ذرات بيشتر چوب پالونيا در تركيب

هاي ساخته شده   سبب افزايش مدول خمشي تختهچوبي
در نيز  ) 1375( دوست حسيني و زرمهري.گرديده است
 25ه اين نتيجه رسيدند كه در تيماري كه از ببررسي خود 

 درصد چوب صنوبر استفاده شده 75درصد چوب تاغ و 
بخش  ها رضايت مقاومت خمشي و چسبندگي داخلي تخته

) Heebink) 1977 و Lehmannهمچنين . بوده است
گزارش نمودند كه استفاده از چوبهاي با جرم ويژه نسبي 

 در جرم ويژه نسبي بيشترهاي با   در مقايسه با گونه كمتر
مقاومت خمشي افزايش  باعث چوب خردهساخت تخته 

 در اين بررسي نيز مشخص شده در بنابراين .دشو مي
  چوبيحالتي كه از مقادير بيشتر چوب پالونيا در تركيب

استفاده شده است مقاومت و مدول خمشي افزايش قابل 
 هاي هنگام مصرف گونه .دهند توجهي از خود نشان مي

ها طوري بايد  چوبي سبك و سنگين نسبت مخلوط گونه

د تا دانسيته متوسط ماده اوليه در حد نسبتا پاييني شوتنظيم 
هاي توليد شده و  كنترل شود و خواص كاربردي تخته

 مقاومت .كيفيت سطح آنها نيز در حد مطلوب باشد
ها با دانسيته ثابت با افزايش جرم ويژه ماده  خمشي تخته

 .ش يافته استاوليه كاه
چسبندگي داخلي يا كشش عمود بر سطح تخته 

 خواص گيري اندازه يكي از ويژگيهاي مهم در چوب خرده
باشد كه قدرت چسبندگي چسب در قسمت  ها مي تخته

ثير مستقل ميزان أت. دهد ها را نشان مي مياني و مغز تخته
مصرف چوب پالونيا بر مقاومت به چسبندگي داخلي در 

 با افزايش ميزان .دار شده است معني درصد 1سطح 
تركيب چوبي پالونيا افزايش چسبندگي داخلي مشاهده 

 .شود مي
 با كيفيت باال بايد تماس چوب خردهدر توليد تخته 

 همچنين انتقال .ها وجود داشته باشدچوب خردهكافي بين 
حرارت بايد در تمام نقاط تخته در زمان پرس جهت پليمر 

 زيرا در شرايطي كه درجه . باشدشدن چسب وجود داشته
حرارت اليه هاي داخل كيك به حد مورد انتظار نرسد 

چوب دول خمشي تخته خردهچوب پالونيا بر م اثر مقدار خرده-2شكل
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عمل پليمر شدن بصورت ناقص انجام شده و اتصال 
ها موجب كم شدن چسبندگي چوب خردهضعيف بين 

گردد كه  مي  مالحظه 3با توجه به شكل گردد ميداخلي 
 با با افزايش ميزان مصرف چوب پالونيا  چسبندگي داخلي

از طرف ديگر .  درصد  بهبود يافته است50/50نسبت 
 درصد در تركيب 75 تا صنعتيافزايش ذرات فليك چوب 

 . استهدشها  سبب كاهش چسبندگي داخلي تخته
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چوب خرده پالونيا بر چسبندگي داخلي تخته چوبخردهمقدار اثر-3شكل 
 

چوب  ساعتي تخته خرده٢يدگي ضخامت چوب پالونيا بر واكش اثر مقدار خرده‐ ٤شكل   
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ي ساخته ها نتايج مربوط به واكشيدگي ضخامت تخته
 اثر .شده در سطوح مختلف مورد بررسي قرار گرفت

 درصد براي واكشيدگي 1مستقل تركيب ساخت در سطح 
 ساعت غوطه وري در آب 24 و 2ضخامت پس از 

نتايج نشان داده است كه با افزايش . باشد مي دار معني
 در تركيب واكشيدگي ضخامت صنعتيميزان ذرات چوب 
 نشان دهنده اين مطلب ها همشاهد. افزايش يافته است

 با مقادير بيشتر ذرات هايياست كه در زماني كه از تركيب
باالتر و مي بدليل دانسيته حجشود ميپالونيا استفاده 

 اتصاالت مناسب تري چوب خردهفشردگي بيشتر كيك 
بوجود آمده كه ميزان واكشيدگي ضخامت را به حداقل 

متوسط ماده  دانسيته صنعتيافزايش چوب . رسانيده است
اوليه را زياد كرده و سبب افزايش واكشيدگي ضخامت 

 .ها شده است تخته
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 چوب خرده ساعتي تخته 24 پالونيا بر واكشيدگي ضخامت چوب خرده مقدار اثر -5شكل 
 

 اثر زمان پرس 
 چوب خردهدر فرآيند توليد تخته ميزمان پرس عامل مه

باشد تا دما در اليه مياني كيك جهت عمل  مي
مناسب سبب عدم تخريب و پليمريزاسيون به اندازه كافي 

زمان پرس از  .هاي سطحي شود اتصاالت رزين در اليه
باشد، باال بردن  لحاظ اقتصادي داراي اهميت زيادي مي

تأثير زمان پرس قرار  ميزان توليد يك واحد توليدي تحت
 كاهش زياد در زمان پرس باعث كاهش ،ياز طرف. دارد

 زمان بنابراين. ها خواهد شد كيفيت و ويژگيهاي تخته
طور كامل در فرآيند  مطلوب مورد نياز جهت پرس بايد به

 دقيقه در 6 و 5، 4در اين بررسي زمان پرس  شودبررسي 
 . درجه سانتيگراد مورد توجه قرار گرفته است160دماي 

ي دار معنيده است كه زمان پرس اثر نتايج بررسيها نشان دا

 چوب خرده درصد بر مقاومت خمشي تخته 5در سطح 
 نتايج نشان داده است كه در زمان .ساخته شده داشته است

  . دقيقه مقاومت خمشي حداكثر شده است5پرس 

Hulya نيز در بررسي خود برساخت  ) 2005(و همكاران
 .جه قرار دادند از گونه پالونيا را مورد توچوب خردهتخته 

 چوب خردهنتايج آنان نشان داده است كه ويژگيهاي تخته 
گونه كه مشاهده  همان.مطابق با استاندارد اروپا بوده است

 دقيقه ويژگي مقاومت خمشي 5شود در زمان پرس  مي
 دقيقه افت 6حداكثر شده است با استفاده از زمان پرس 

اخته  سچوب خردهقابل توجهي در مقاومت خمشي تخته 
افزايش بيشتر زمان پرس سبب .شده بوجود آمده است

 شده است كه به چوب خرده چسب و هايتخريب اتصال
 زمان پرس باال .كاهش مقاومت خمشي منجر شده است
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شود و باعث  ميها  سبب كاهش رطوبت نهايي تخته
همچنين نتايج . گردد ميكاهش بازگشت ضخامت تخته ها 

 دقيقه عمل 4رس نشان داده است كه در زمان پ

پليمريزاسيون بخوبي اعمال نشده در نتيجه عدم پليمر 
شدن چسب در زمان كمتر باعث كاهش مقاومت خمشي 

 . ساخته شده گرديده استچوب خردهتخته 
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 چوب خرده اثر زمان پرس برمقاومت خمشي تخته - 6شكل 
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ساعتي  2واكشيدگي ضخامت  ساعتي24واكشيدگي ضخامت

 
 چوب خرده ساعتي  تخته 24  و2 ثر زمان پرس برواكشيدگي ضخامت ا- 7شكل 

 
 مشخص شده است كه زمان 7با توجه به شكل شماره 

 24 و 2ي بر واكشيدگي ضخامت پس از دار معنيپرس اثر 
 دقيقه 5در زمان پرس . وري داشته است ساعت غوطه

هاي ساخته  حداقل ميزان واكشيدگي ضخامت در تخته
در ) 1974( و همكاران Lehman. شود ميشده مشاهده 

تحقيقي كه بر روي زمان پرس انجام دادند بيان داشتند كه 
سرعت انتقال حرارت به اليه مياني تحت كنترل زمان كلي 

و اگر درجه حرارت باال باشد زمان پرس باشد  ميپرس 
 همچنين آنان دريافتند كه هرچقدر .يابد مينيز كاهش 

 درجه حرارت در مغز تخته  پرس طوالني تر باشددوره
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 كه شود ميتري سخت  طور كامل هيابد و رزين ب ميافزايش 
 .شود ميها  سبب كاهش واكشيدگي ضخامت تخته

 
 گيري نتيجه

مقايسه ويژگيهاي فيزيكي و مكانيكي بررسي به اين 
افزودن مقادير هاي ساخته شده با  چوب خردهتخته 
 5 و 4، 3تلف  پالونيا در زمانهاي مخچوب  ذراتمتفاوت

 چوب خردهبراي استفاده در صنعت تخته دقيقه پرس  
 نتايج نشان داده است كه با افزايش مصرف .استپرداخته 

 چوب خردهذرات چوب پالونيا در تركيب ساخت تخته 
مقاومت و مدول خمشي افزايش قابل توجهي از خود 

 بنابراين استفاده از ذرات بيشتر چوب پالونيا .دهد مينشان 
هاي  ر تركيب سبب افزايش ويژگيهاي خمشي تختهد

با افزايش ميزان مصرف چوب . ساخته شده گرديده است
افزايش ذرات . پالونيا چسبندگي داخلي بهبود يافته است

 در تركيب سبب كاهش چسبندگي صنعتيفليك چوب 
 با افزايش ميزان ذرات چوب .ده استشها  داخلي تخته

. مت افزايش يافته استدر تركيب واكشيدگي ضخاصنعتي 
 نشان دهنده اين مطلب است در زماني كه از ها همشاهد

 شود ميتركيبات با مقادير بيشتر ذرات پالونيا استفاده 
باالتر و فشردگي بيشتر كيك  ميبدليل دانسيته حج

تري بوجود آمده كه ميزان   مناسبهاي  اتصالچوب خرده
افزايش . واكشيدگي ضخامت را به حداقل رسانيده است

 دانسيته متوسط ماده اوليه را زياد كرده و صنعتيچوب 
 .ها شده است سبب افزايش واكشيدگي ضخامت تخته
 دقيقه مقاومت 5نتايج نشان داده است كه در زمان پرس 

حداقل ميزان واكشيدگي ضخامت در خمشي حداكثر و
بطور كلي شرايط . شود ميهاي ساخته شده مشاهده  تخته

 با استفاده از چوب خرده تخته مناسب جهت ساخت
با تركيب بيش  صنعتي چوب خردهتركيب چوب پالونيا و 

 دقيقه بدست آمده 5 درصد چوب پالونيا و زمان 50از 
 .  است

 منابع مورد استفاده
 .1375دوست حسيني ، كاظم و علـي اكبـر روشـني زرمهـري              

بررســي امكــان اســتفاده از چــوب تــاغ در صــنايع تختــه 
 96-87 ) 39( له منابع طبيعي ايران شماره مج.چوب خرده

European Standard EN 310.1993,Wood Based Panel. 
Determination of modulus of elasticity in bending 
and of bending strength.CEN European Committee 
for  Standardization. 

European Standard EN 317.1993, Particleboard and 
fiberboards. Determination of  swelling in 
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Abstract  

 
     In this investigation feasibility of Paulownia tomentosa wood in particleboards production were 
prepared at four different Combination of 100%,75%,50%,and 25%(base of  paulownia) , three different 
press time of 4,5,and 6 minutes.  
 Based on the EN standards physical and mechanical properties including MOR, MOE, IB, and thickness 
swelling (after 2 and 24 immersion in water) were tested. 
Based on the factorial experimental design at completely random tests were analyses. The results showed 
that utilization of paulownia wood in particleboard production in 5 minutes and up to 50% paulownia 
wood particles were optimized.   
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