
اثر زمان پرس و مقدار مصرف چسب برتخته خرده چوب ساخته شده از مخلوط 

 منابع ليگنوسلولزي جنوب ايران

 

 1ابوالفضل كارگرفردو  1امير نوربخش

 :چكيده

گز و  , كهور پاكستاني   ,  خرده چوب از ضايعات نخل        در اين بررسي شرايط بهينه ساخت تخته      

 جنوبي ايران با هدف تعيين ويژگيهاي فيزيكي  و اكاليپتوس كاملدولنسيس موجود در قسمتهاي

براسـاس  ( درصـد    11 و   10،  9 مصرف چسـب  . قرار گرفته است  مطالعه  ها مورد     مكانيكي تخته 

 . عنوان عوامل متغير درنظر گرفته شدند  دقيقه به7 و 6، 5، زمان پرس )وزن خشك خرده چوب

نوع رزين   ل در جنوب كشور،   ماده چوبي بكار رفته شامل ضايعات هرس چهار گونه متداو         

 درصد وزن   2كلرور آمونيوم بر مبناي     ) (كننده  سخت(، نوع و درصد هاردنر      ) فرم آلدئيد  -اوره(

 گـرم بـر     7/0(، دانسـيته تختـه      ) ميليمتـر بـر ثانيـه      5/4(، زمان بسته شدن پرس      )خشك چسب 

 160(پـرس   و درجـه حـرارت      )  كيلوگرم بر سانتيمتر مربـع     30( فشار پرس     ،)سانتيمتر مكعب 

 هـاي سـاخته شـده مطـابق بـا اسـتاندارد            تختـه . طور ثابت فرض گرديدنـد      به) درجه سانتيگراد 

 DIN-68763            نتـايج  .  جهت تعيين ويژگيهاي فيزيكي و مكانيكي مورد بررسي قـرار گرفتنـد

 :بدست آمده نشان داده است كه

ستيسـيته و    درصـد مقاومـت خمشـي، مـدول اال         11 بـه    9با افزايش ميزان درصد چسـب از         -

وري در     سـاعت غوطـه    24 و   2چسبندگي داخلي افزايش يافته و واكشيدگي ضخامتي پـس از           

 دقيقه ويژگيهـاي فيزيكـي و مكـانيكي در شـرايط            6همچنين درزمان پرس    .اند  آب كاهش يافته  

 .مطلوب قرار داشته است 

 

 -اوره ، گز،اكاليپتوستخته خرده چوب، ضايعات نخل، كهور پاكستاني،  :هاي كليدي واژه

 . درصد چسب، زمان پرس آلدئيد، فرم

 :مقدمه
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هاي    توسعه اقتصادي نياز به استفاده از مصالحي همچون چوب و فرآورده           عرصةدر  

استفاده از منابع اوليه تجديد شونده خارج از شمال كشور در توليـد             . باشد  مركب آن مي  

اي نـه چنـدان دور        ينـده تخته خرده چوب، تخته فيبر و ساير اوراق فشـرده چـوبي در آ             

 توسعه روشها و فرآينـدهاي توليـد تختـه خـرده            بنابراين. رسد  نظر مي   امري ضروري به  

اسـتفاده از   . ن قـرار گيـرد     اوليه بايد مورد توجه مسئوال     هچوب با در نظر گرفتن نوع ماد      

 ضـايعات درختـان نخـل و كهـور پاكسـتاني در اسـتانهاي جنـوبي كشـور                   مانندمنابعي  

پژوهشـگران و   . ا حدودي جوابگوي كمبود مـواد اوليـه ليگنوسـلولزي باشـد           تواند ت   مي

هـاي    هاي جنگلكاري شده از گونه      اندركاران بر اين باور هستند كه توده        محققان و دست  

بايستي به منظور رشد بهتر ساالنه هـرس        ... نخل، اكاليپتوس، گز، كهور پاكستاني، تاغ و        

عنوان بخشي از ماده اوليـه مـورد          د به نتوان  صل مي در نتيجه مواد ليگنوسلولزي حا    . شوند

 . هاي صنايع چوب مورد استفاده قرار گيرند نياز در كارخانه

هدف اين بررسي تعيين ويژگيهاي فيزيكي و مكانيكي تختـه خـرده چـوب سـاخته                

و كهور پاكستاني با تغيير عوامـل كـاربردي نظيـر            گز   ،اكاليپتوس ،شده از ضايعات نخل   

 كه عوامل متعـددي     ندتحقيقات نشان داده ا   . باشد  چسب و زمان پرس مي    ميزان مصرف   

دانسيته تخته، اسيديته و ظرفيت بـافر       . گذارند  بر خصوصيات تخته خرده چوب تأثير مي      

 درجه حرارت پرس، زمان پرس و پليمر شدن چسـب و            ،كنندگي، ميزان مصرف چسب   

ررسي به عواملي مانند ميزان مصـرف       در اين ب  . د اين ويژگيها را تغيير دهند     نتوان  غيره مي 

چسب و زمان پرس و اثر آنها بر سخت شدن چسب كـه از عوامـل اصـلي در سـاخت                     

 .شده استتخته خرده چوب هستند توجه 

باشد، باال بـردن ميـزان توليـد          زمان پرس از لحاظ اقتصادي داراي اهميت زيادي مي        

في كاهش زياد در زمان پـرس       از طر . تأثير زمان پرس قرار دارد      يك واحد توليدي تحت   

 زمان مطلوب مـورد نيـاز       بنابراين. ها خواهد شد    باعث كاهش كيفيت و ويژگيهاي تخته     

درصـد رزيـن مـورد اسـتفاده در         . طور كامل در فرآيند بررسي گردد       جهت پرس بايد به   
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مصـرف  . باشـند   ساخت تخته خرده چوب نيز يكي ديگر از عوامل اصلي در توليـد مـي              

 و كيفيـت آن افـزايش       بازدهريزي گردد تا      حد توليدي بايد طوري برنامه    رزين در يك وا   

در اين زمينه تحقيقات چندي در ايران و ديگر كشورها انجام شده است كه به ذكر                . يابد

 .گردد آنها پرداخته مي

Moslemi) 1974 (               در مورد اثر مقدار رزين بـر خـواص تختـه تحقيقـات متعـددي

دارد كه مقاومت خمشي با افزايش مصـرف رزيـن زيـاد              ميوي عنوان   . انجام داده است  

هـاي راش و پوشـال رنـده گونـه            هاي حاصل از تراشه     خواص كاربردي تخته  . گردد  مي

همچنـين  . ئيـد افـزايش يافتـه اسـت    دآل دوگالس با افزايش دو درصـد رزيـن اوره فـرم         

) چسـبندگي داخلـي   (مشخص گرديده است كه مقاومت كششي عمود بر سـطح تختـه             

طور خطي با افزايش ميزان رزين زيـاد          هاي مختلف به    هاي مورد مطالعه در دانسيته      تهتخ

 -هـا نيـز بـا افـزايش ميـزان مصـرف رزيـن اوره                واكشيدگي ضـخامتي تختـه    . گردد  مي

   .دهد ها شده و مقدار آن را كاهش مي در ضخامت تختهيشتر آلدئيد باعث ثبات ب فرم

Ezzat) 1974 (    ن كاربرد صنعتي ضايعات نخل را بـرآورد        در يك بررسي جهت تعيي

 ميليـون   5/1وي ميزان ساالنه آن را در شمال آفريقا و خاورميانه در حـدود              . كرده است 

همچنين در بررسي امكان توليد خمير كاغذ از ضايعات نخل          . كند  تن در سال برآورد مي    

و آسـپن   كند كه خواص و ويژگيهاي خمير كاغذ از سرشاخه نخل بـين نوئـل                 عنوان مي 

عنـوان منبـع خميـر كاغـذ بـا درجـه              توانـد بـه     گويد كه ساقه نخل مـي       قرار داشته و مي   

ـ توان  همچنين برگهـا مـي    . مرغوبيت و با قابليت رنگبري آسان باشد       د بـه خميـر كاغـذ       ن

 .هستندد كه براي ساخت كاغذ كرافت الينر و فلوتينگ مناسب ونكرافت تبديل ش

در بررسي ويژگيهاي تخته خرده چـوب سـاخته         ) 1375(جهان لتيباري و همكاران      

كننـد كـه بـه        آنان عنـوان مـي    . اند  توجهي دست يافته    شده از ضايعات نخل به نتايج قابل      

منظور دستيابي به شرايط بهينه ساخت تخته خرده چوب از ضايعات نخل مناطق جنوبي            

، ميـزان   كشور با انتخاب سه متغير رطوبت ضايعات در زمان خرد كردن و پوشال كـردن              
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با در نظر گرفتن اثرات متقابل      . باشد   قابل ذكر مي   زيرمصرف هاردنر و زمان پرس نتايج       

ميان سه عامل مورد بررسي مشخص گرديد كه تخته خرده چوب توليد شده با تركيـب                

 6 درصد و زمان پـرس       3تر، ميزان مصرف هاردنر        پوشال كردن  -شرايط خردكن خشك  

تي و فيزيكي را داشته و ايـن ويژگيهـا در حـد اسـتاندارد               دقيقه بهترين ويژگيهاي مقاوم   

DIN ستنده آلمان. 

در بررسي امكان ساخت تخته خرده چـوب از منـابع           ) 1375(نوربخش و همكاران     

ليگنوسلولزي جنوب كشور با استفاده از هرس درختان گز اقدام به ساخت تخته خـرده               

 در ساخت تخته خـرده چـوب بـا           نتايج بدست آمده نشان داده است كه       .اند  كردهچوب  

طـور كامـل      مريزاسـيون و اتصـال چسـب و چـوب بـه           ياستفاده از گونه گز كه  عمل پل       

 دقيقه مطلـوب بـوده و       6 درصد و زمان پرس      11صورت گرفته باشد با چسب مصرفي       

هاي ساخته شـده در ايـن شـرايط داراي خـواص      تمام خواص فيزيكي و مكانيكي تخته  

 . دباشن مناسب كاربردي مي

Ryner) 1968 (             اثر زمان پرس را بر ويژگيهاي تخته خرده چوب به ضخامت نهـايي

صـورت     درجه حرارت پرس بـه     تحقيقدر اين   .  ميليمتر مورد بررسي قرار داده است      19

 45 ولي زمان پـرس بـا تنـاوب          ، درجه سانتيگراد انتخاب شده است     145ثابت و معادل    

دهد كـه بـا افـزايش زمـان           ايج اين تحقيق نشان مي    نت.  متغير بوده است   5/5 تا   4ثانيه از   

 درصـد كـاهش   13 به 16ها از  پرس در محدوده مورد مطالعه واكشيدگي ضخامتي تخته       

 .مربع افزايش داشته است  كيلوپوند بر سانتيمتر7 به 69/1يافته و چسبندگي داخلي از 

 

 :مواد و روشها

مل متغير در نظر گرفته شـدند        تعدادي از عوامل ساخت به عنوان عوا       تحقيقدر اين   

 .دنباش  ميزيرشرح  كه به
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 :عوامل متغير) الف

 درصـد بـر مبنـاي وزن خشـك          11 و   10،  9: درصد مصرف چسـب    -1

 خرده چوب

  دقيقه7 و 6، 5: زمان پرس -2

 ثابـت درنظـر گرفتـه شـدند         عوامـل عنوان    ساير عوامل ساخت در اين بررسي كه به       

 :شامل موارد زير بودند

 :عوامل ثابت) ب

 :گونه چوبي مورد مصرف -

 Phoenix dactylifera (Date palm)ضايعات هرس نخل 

 Prosopis juliflora (Mesquite) سرشاخه كهور پاكستاني 

ــيس ــاليپتوس كاملدولنس ــز  Eucalypt (Eucalyptuscamaldulensis (  اك ــت گ  درخ

Tamari)(، Tamarix    

 . رار گرفته است مورد نظر ق درصد براي هر گونه 25به نسبت وزني 

  گرم بر سانتيمتر مكعب7/0:  وزن مخصوص تخته-

 گـرم بـر سـانتيمتر    260/1با دانسيته (  فرم آلدئيد   -هراو: فير نوع چسب مص   -

 49 و ويسـكوزيته معـادل       42/8 معـادل    pH درصـد،    5/62مكعب، مواد جامد    

 )ثانيه

  (NH4Cl)كلرور آمونيوم :  نوع هاردنر-

  درصد بر مبناي وزن خشك چسب2:  ميزان مصرف هاردنر-

  ميليمتر بر ثانيه5/4:  سرعت بسته شدن پرس-

  كيلوگرم بر سانتيمتر مربع30:  فشار پرس-

  ميليمتر15:  ضخامت تخته-
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  درجه سلسيوس160:  درجه حرارت پرس-

توجه به عوامل متغير موردنظر از طـرح فاكتوريـل دوعـاملي در قالـب                با :آماريطرح  

هـا بـه وسـيله آزمـون          بعد اختالف ميان ميانگين   .  تصادفي استفاده گرديد   بلوكهاي كامالً 

بدين جهت اثرات مستقل و متقابل هريـك  .  مورد بررسي قرار گرفتند (DMRT)دانكن 

 درصـد مـورد بررسـي قـرار         5 و   1از عوامل متغير بر خواص مورد مطالعـه در سـطوح            

 .گرفتند

هت آماده ساختن خرده چوب مـورد        ج :ها  سازي خرده چوبها و ساخت تخته       آماده

هاي مورد نظر ضايعات هـرس نخـل از اسـتان             نياز براي ساخت خرده چوب ابتدا گونه      

 اكـاليپتوس   ،)مينـاب ( گونـه كهـور پاكسـتاني از اسـتان هرمزگـان دشـت بـاعو                 ،بوشهر

كاملدولنسيس از دشت گريبايگان استان فارس و چوب گز از استان خوزسـتان حـوالي               

ها در محوطه آزمايشـگاه        نمونه بعد. گيري شدند   طور جداگانه قطع و نمونه     رود كرخه به  

. هـا بـه شـرايط رطـوبتي محـيط برسـند             قرار داده شدند تا جهت مراحل بعـدي نمونـه         

 Pallmann PHT* 430اي از نـوع   هاي استحصالي با استفاده از خردكن اسـتوانه  نمونه

 پس از تيمار ذرات خرده چوب       دبع تبديل شدند و     (Chips) به ذرات خرده چوب      120

 بـه پوشـال   Pallman-Ring Flakers PZBبه وسيله دستگاه پوشال كن حلقوي از نـوع  

(Flakes)    اي   پوشال تهيه شده در يك دستگاه خشك كن اسـتوانه         .   مناسب تبديل شدند

.  درجه سانتيگراد خشك گرديدند    140 درصد و با درجه حرارت       3مدور تا رطوبت زير     

ميـزان خـرده چـوب      . هاي پالستيكي قرار داده شدند       خشك شده درون كيسه    هاي  نمونه

چوب و چسب با مقـدار       مورد نياز براي هر تخته آزمايشي در دستگاه مخلوط كن خرده          

بـه جهـت فـرم دادن كيـك خـرده           . چسب مورد نياز و با حركت دوراني مخلوط شدند        

گيـري كيـك      پس از شـكل   . يد سانتيمتر استفاده گرد   40*40×25چوب از قالبي به ابعاد      

پــرس از نــوع . خــرده چــوب كيكهــا در داخــل پــرس آزمايشــگاهي قــرار داده شــدند



 53 1 شمارة 20مجلة پژوهشي تحقيقات علوم چوب و كاغذ ايران جلد 

 
 تن مورد استفاده قرار 100 و با  قدرت فشار پرس حداكثر Burekle  I-100هيدروليكي 

سرعت بسـته   .  كيلوگرم بر سانتيمتر مربع بوده است      30فشار پرس مورد استفاده     . گرفت

براي كنترل ضخامت تخته از شابلن      .  ميليمتر بر ثانيه تنظيم شده بود      5/4شدن اين پرس    

ها به منظور رسـيدن بـه رطوبـت تعـادل             پس از ساخته شدن تخته    . فلزي استفاده گرديد  

بنـدي و      آزمايشگاه دسـته   آب و هوايي خاص    روز در شرايط     15ها به مدت      محيط تخته 

 .انبار شدند

هـا در محوطـه آزمايشـگاه بـه رطوبـت             ه تخته  پس از اينك   :هاي آزموني   تهيه نمونه 

هـاي     آلمان بـه نمونـه     DIN-68763بري شده و مطابق با استاندارد         تعادل رسيدند، كناره  

گيري مقاومت خمشـي و مـدول االستيسـيته، چسـبندگي داخلـي و                آزموني براي اندازه  

. وري در آب بــرش داده شــدند  ســاعت غوطــه24 و 2واكشــيدگي ضــخامتي پــس از 

گيري مقاومت خمشـي     ها بعد از اندازه     هاي جرم مخصوص و درصد رطوبت تخته        نمونه

 .هاي شكسته شده تهيه شدند از نمونه

 

 :نتايج

آلدئيـد بـر ويژگيهـاي         فـرم  –مريزاسـيون چسـب اوره      يجهت بررسي اثر شـرايط پل     

فيزيكي و مكانيكي تخته خرده چوب ساخته شده از منابع ليگنوسلولزي جنوب كشـور              

در  اتصال ميان ذرات چوب و چسب با تغييرات درصد چسب و زمان پـرس               و مقاومت 

 تختـه سـاخته     3عامل متغير بوجود آمده و از هر تركيب         دو تركيب شرايط از     9مجموع  

تجزيـه  . شدند و ميانگين ويژگيهاي هر تركيب مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفتند            

ريل و بلوكهاي كامالً تصادفي بررسي      و تحليل آماري نتايج در قالب طرح آزمايش فاكتو        

اثرات مستقل و متقابل عوامل متغيـر بـر ويژگيهـاي تختـه خـرده چـوب تعيـين                   . شدند

ها به روش دانكن انجام و مورد تجزيه و تحليل قرار             بندي ميانگين   س گروه پند، س يدگرد

 .گرفت
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تقابل  اثرات مستقل و م    1 با توجه به جدول تجزيه واريانس شماره         :مقاومت خمشي 

عوامـل مـورد    . درصد چسب و زمان پرس در سطوح مختلف مورد بررسي قرار گرفتند           

با در نظر گـرفتن ميـزان مصـرف         . باشند   درصد مي  45/7بررسي داراي ضريب تغييرات     

همچنين . باشند  داري نمي   عنوان اثر مستقل مشاهده شد كه داراي اختالف معني          چسب به 

هـاي سـاخته شـده در          مقاومت خمشـي تختـه     رانس اثر مستقل زمان پرس ب     تجزيه واري 

 دقيقه داراي حـداكثر ميـزان مقاومـت         6زمان پرس   . دار بوده است     درصد معني  1سطح  

 درصد افـزايش نشـان      23/17 دقيقه به مقدار     7باشد كه نسبت به زمان پرس         خمشي مي 

 كـه زمـان     گرديددانكن مالحظه   ها به روش      با مشاهده ميانگين   ترتيب   همينبه  . دهد  مي

ترتيـب در      دقيقـه بـه    7 و   6گيـرد و زمانهـاي         قرار مـي   (A) دقيقه در گروه برتر      6پرس  

مالحظـه شـده    ) 1(با در نظر گرفتن جدول شماره       . اند   قرار گرفته  (C) و   (B)گروههاي  

 . داري وجود ندارد ين گونه چوبي و زمان پرس اختالف معنيباست كه در اثر متقابل 

 



 

  اثرات مستقل و متقابل ميان عوامل متغير ساخت تخته خرده چوب – 1جدول 

 

 مقاومت خمشي عامل متغير عالئم

(MOR) 

 مدول االستيسيته

(MOE) 

 چسبندگي داخلي

(IB) 

واكشيدگي 

 ضخامتي

  ساعتي2

(T.S2) 

 واكشيدگي ضخامتي

 ساعتي 24

(T.S24) 

A اثر مستقل درصد چسب (n.s.)
 

*
 

*
 

**
 

**
 

B زمان پرس قلمستاثر ** **
 

 (n.s.)
 

(n.s.) (n.s.) 
AB و زمان پرس درصد چسباثر متقابل  (n.s.)

 

*
 

(n.s.)
 

(n.s.)
 

(n.s.)
 

 %CV. 65/28 02/23 25/22 98/6 45/7  ضريب تغييرات 

 *=  درصد5 معني دار طح                               **=  درصد 1                        معني دار در سطح =(.n.s)بدون اختالف معني دار
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.  درجه سلسيوس مورد نظر قرار گرفته اسـت        160در اين بررسي استفاده از حرارت       

افـزايش سـرعت   با در نظر گرفتن اينكه درجه حرارت پرس در كـاهش زمـان پـرس و               

 .انتقال حرارت به طرف مغز كيك خرده چوب مؤثر بوده است

در بررسـي ويژگيهـاي تختـه خـرده چـوب           نيـز   ) 1375(جهان لتيباري و همكاران     

كنند كـه بـه منظـور دسـتيابي بـه شـرايط بهينـه                 ساخته شده از ضايعات نخل عنوان مي      

 در نظـر گـرفتن       و بـا  ساخت تخته خرده چوب از ضايعات نخل مناطق جنوبي كشـور          

اثرات متقابل ميان سه عامل مورد بررسي مشخص گرديد كه تخته خـرده چـوب توليـد                 

 درصد و   3تر، ميزان مصرف هاردنر        پوشال كردن  -شده با تركيب شرايط خردكن خشك     

 دقيقه بهترين ويژگيهاي مقاومتي و فيزيكي را داشته و اين ويژگيها در حد              6زمان پرس   

 .ستنده  آلمانDINاستاندارد 

قـرار   توجـه     درجـه سلسـيوس مـورد      160 دقيقه و حرارت     6استفاده از زمان پرس     

گرفته است، با در نظر گرفتن اينكه اثر درجه حرارت پـرس در كـاهش زمـان پـرس و                    

M
O

R
 (

M
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) 
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افزايش سرعت انتقال حرارت به طرف مغز كيك خرده چوب مؤثر بوده است، اسـتفاده               

هـا   س باعث افزايش مقاومت خمشي تخته درجه سلسيو 160 دقيقه و حرارت     6از زمان   

افزايش زمان پرس تا حد معيني باعث بوجود آمدن اتصال مناسب و خروج              .شده است 

ايـن فرآينـد بـه كـاهش        . هـا شـده اسـت       هاي مياني تختـه     بخار آب متراكم شده از اليه     

بـين  هاي داخلي چوب و عدم تخريب اتصاالت انجاميده و باعث تحكيم اتصاالت               تنش

 . چوب گرديده استچسب و

 

 اثـرات مسـتقل و متقابـل        1 ة با توجه به جدول تجزيه واريانس شمار       :مدول االستيسيته 

عوامـل مـورد    . درصد چسب و زمان پرس در سطوح مختلف مـورد بررسـي قـرار گرفتنـد               

 ميـزان مصـرف چسـب       توجـه بـه   با  . باشند   درصد مي  98/6بررسي داراي ضريب تغييرات     

 درصـد   5داري در سـطح       گردد كـه داراي اخـتالف معنـي         ده مي صورت اثر مستقل مشاه     به

 درصـد ميـزان مـدول االستيسـيته بـه مقـدار             11 به   9با افزايش مصرف چسب از      . باشند  مي

گـردد    ها به روش دانكن مالحظه مـي        نبا مشاهده ميانگي  .  درصد افزايش داشته است    22/10

 .قرار گرفته است (A) درصد مشتركاً در گروه 11 و 10كه ميزان مصرف چسب 

 باعـث افـزايش ميـزان مـدول االستيسـيته           يشـتر استفاده از درصد چسـب ب     ين  ابنابر

هـاي سـطحي اثـر        با توجه به اينكـه خـواص اليـه        . ستا  هاي ساخته شده گرديده     تخته

 باعـث افـزايش ايـن       يشـتر  استفاده از درصـد چسـب ب       رندزيادي بر مدول االستيسيته دا    

 .ويژگي شده است

ـ            همچنين تجز  مـدول االستيسـيته خمشـي       ريه واريانس اثـر مسـتقل زمـان پـرس ب

 دقيقـه داراي    6زمان پرس   . دار بوده است     درصد معني  1هاي ساخته شده در سطح        تخته

  دقيقـه بـه مقـدار      5باشد كـه نسـبت بـه زمـان پـرس            حداكثر ميزان مقاومت خمشي مي    

هـا بـه روش    يـانگين با مشاهده م ترتيب  همينبه  . دهد   درصد افزايش نشان مي    39/117 
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گيرد و زمانهاي      قرار مي  (A) دقيقه در گروه برتر      6 كه زمان پرس     گرديددانكن مالحظه   

اثـر متقابـل ميـان ميـزان        . انـد    قرار گرفته  (C) و   (B)ترتيب در گروههاي       دقيقه به  7 و   5

مصرف چسـب و زمـان پـرس بـر مقـدار مـدول االستيسـيته خمشـي داراي اخـتالف                     

بهترين شرايط ساخت مربوط به ميـزان مصـرف         .  درصد مي باشد   5داري در سطح     معني

نتـايج تاكيـد بـر افـزايش ميـزان          .  دقيقه بدست آمده اسـت     6 درصد و زمان     11چسب  

.  دقيقه داشته است كه منجر به افـزايش ويژگيهـا شـده اسـت              6مصرف چسب در زمان     

ـ     كننـده    اسـت كـه نقـش بسـيار تعيـين          عوامليزمان پرس از جمله      ين كيفيـت   اي در تعي

به جهت پليمريزاسيون كامل چسـب در ضـخامتهاي تختـه           . هاي ساخته شده دارد     تخته

خرده چوب و در آخر اليه مياني آن و توليد اتصال قوي به مقدار زمان مناسب نياز بوده          

طـور كامـل انجـام        تا مكانيسم انتقال حرارت از سطوح كيك به قسمتهاي داخلي آن بـه            

ها همراه باشد اثـري       ان پرس با تخريب اتصاالت بينابيني تخته      ولي اگر افزايش زم   . شود

 . منفي برجا خواهد گذاشت
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كند كـه بـا افـزايش زمـان           انجام داده است عنوان مي    ) Ryner) 1968در تحقيقي كه    

 69/1ها را از       دقيقه توانسته است ميزان چسبندگي داخلي تخته       45/4 دقيقه به    4پرس از   

 . كيلوپوند بر سانتيمتر مربع افزايش دهد7به 

 چسبندگي داخلي يا كشش عمود بر سطح تخته خرده چـوب از             :چسبندگي داخلي 

ندگي باشد كه در واقـع قـدرت چسـب          ها مي   گيري خواص تخته    ويژگيهاي مهم در اندازه   

هـا را نشـان       ايجاد شده توسط چسب بين خرده چوبها در قسـمت ميـاني و مغـز تختـه                

 . دهد مي

 مشخص شده است كـه ميـزان مصـرف          1با توجه به جدول تجزيه واريانس شماره        

 چسـب   . درصد مـي باشـد     5داري در سطح     داراي اثر معني  صورت اثر مستقل      چسب به 

 54/29 داراي افزايشـي درحـدود        درصـد  9 درصد نسبت به چسب مصرفي       11مصرفي  

با مالحظه اثر مستقل زمان پرس بـر مقاومـت بـه            . باشد  درصد در چسبندگي داخلي مي    

چسبندگي داخلي تخته خرده چوبهاي ساخته شده مشخص شده است كـه در ميـانگين               

 .داري وجود ندارد مقادير مربوط اختالف معني
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در بررسي امكان ساخت تخته خرده چـوب از منـابع           ) 1377(نوربخش و همكاران     

كـه در    عنـوان مـي كننـد        ليگنوسلولزي جنوب كشور با استفاده از هـرس درختـان گـز           

مريزاسيون و اتصال چسـب     يساخت تخته خرده چوب با استفاده از گونه گز كه عمل پل           

 6 درصد و زمـان پـرس        11 كامل صورت گرفته باشد با چسب مصرفي         طور  و چوب به  

هـاي سـاخته شـده در ايـن           دقيقه مطلوب بوده و تمام خواص فيزيكي و مكانيكي تخته         

 . باشند شرايط داراي خواص مناسب كاربردي مي

 يكي از ويژگيهاي مهـم تختـه خـرده          : ساعت 24 و   2واكشيدگي ضخامتي پس از     

باشد كه جهت برآورد كيفيت اين محصول مورد آزمـون            يچوب واكشيدگي ضخامتي م   

وري در آب      ساعت غوطه  24 و   2در اين بررسي اين ويژگي در دو حالت         . گيرد  قرار مي 

پس از تجزيه و تحليل آماري بـه صـورت           نتايج حاصل . مورد آزمايش قرار گرفته است    

 .اثرات مستقل و متقابل مورد مطالعه قرار گرفت

 مشخص شده است كه با مشاهده ميزان        1 تجزيه واريانس شماره     با توجه به جدول    

ها به روش دانكن مشخص شـده         صورت اثر مستقل و مقايسه ميانگين       مصرف چسب به  

 باعـث كـاهش ميـزان واكشـيدگي ضـخامتي           يشـتر است كه استفاده از درصد چسـب ب       

 درصـد ميـزان     11 بـه    9شود، بـدين لحـاظ بـا افـزايش درصـد مصـرف چسـب از                   مي

  درصد 55 و 39ترتيب  وري در آب به  ساعت غوطه24 و 2شيدگي ضخامتي پس از واك

اند    درصد ساخته شده   9 و   10تيمارهايي كه با استفاده از چسب       . كاهش داشته است  

 .اند  قرار گرفته(B) و (AB)ترتيب در گروههاي بعدي  به
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 واكشيدگي ضخامت بر درصد چسب  اثر مستقل -4شكل شماره     

  تخته خرده چوب ساعت غوطه وري در آب در2س از پ
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 واكشيدگي ضخامت بر درصد چسب  اثر مستقل -5شكل شماره     

  تخته خرده چوب ساعت غوطه وري در آب در24پس از
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Moslemi) 1974(    تحقيقي درباره اثر مقدار رزين بر خـواص تختـه عنـوان             نيز در

خـواص كـاربردي    . گـردد   اومت خمشي با افزايش مصرف رزين زياد مـي        كند كه مق    مي

هاي راش و پوشال رنده گونه دوگالس با افزايش دو درصـد              هاي حاصل از تراشه     تخته

همچنين مشخص گرديده است كـه مقاومـت        . ئيد افزايش يافته است   دآل   فرم -رزين اوره 

هـاي    مطالعه در دانسيته  هاي مورد     تخته) چسبندگي داخلي (كششي عمود بر سطح تخته      

هـا    واكشيدگي ضخامتي تخته  . گردد  طور خطي با افزايش ميزان رزين زياد مي         مختلف به 

در ضـخامت  يشـتر  آلدئيـد باعـث ثبـات ب     فـرم  -نيز با افزايش ميزان مصرف رزيـن اوره       

 .دهد ها شده و مقدار آن را كاهش مي تخته

 

 :بحث

زمان پرس تخته خرده چوب بر       عامل درصد مصرف چسب و       دودر اين بررسي اثر     

 .آلدئيد مورد بررسي قرار گرفته است پليمريزاسيون رزين فرم

، چسـبندگي داخلـي و       خمشـي  اثر درصـد مصـرف چسـب بـر مـدول االستيسـيته            

بوده داري    وري در آب داراي اثر معني        ساعت غوطه  24 و   2واكشيدگي ضخامتي پس از     

 .استبدست آمده  درصد 11ب مصرفي باالترين ميزان مدول االستيسيته در چس. است

 درصـد   11بـا اسـتفاده از درصـد مصـرف چسـب            كـه   همچنين مشاهده شده است     

تأثير درصـد   . داشته است اي    ها  افزايش قابل مالحظه      مقاومت به چسبندگي داخلي تخته    

وري در آب نشـان        ساعت غوطـه   24 و   2مصرف چسب بر واكشيدگي ضخامي پس از        

 درصـد ميـزان واكشـيدگي       11 بـه    9رصـد مصـرف چسـب از        داده است كه با تغييـر د      

 و مـدول    بـاالترين ميـزان مقاومـت خمشـي       . ضخامتي كاهش قابل توجهي يافته اسـت      

  دقيقه بدست آمده است 6در زمان پرساالستيسيته خمشي 
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وري در آب      سـاعت غوطـه    24 و   2تأثير زمان پرس بر واكشيدگي ضخامتي پـس از          

مخلـوط  بنابراين جهت ساخت تخته خـرده چـوب از          . ستداري نبوده ا    داراي اثر معني  

با توجه به ميزان مصرف      اكاليپتوس كاملدولنسيس و گز      ،كهور پاكستاني ،  هاي نخل   گونه

توان چنين اسـتنباط كـرد كـه          چسب و زمان پرس با استنتاج از مباحث بدست آمده مي          

و زمـان    درصـد    11ها با شرايط مصـرف چسـب          ساخت تخته خرده چوب از اين گونه      

ترين حالت در ساخت تخته خرده چوب بوده و ويژگيهاي فيزيكي            آرماني دقيقه   6پرس  

 .و مكانيكي بدست آمده در شرايط مطلوبي هستند
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