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 پژوهشي تحقيقات علوم چوب و كاغذ ايران –دوفصلنامة علمي 

 )1388(، 244-253، صفحة  2، شمارة 24جلد 

 

 مخلوط از ته شده تخته خرده چوب ساخ يكيو مكان يكيزيف يها يژگيو يبررس

  هاي صنعتي و چوب درختان زردآلو سرشاخهخرده چوب 

 

  2و حميدرضا عدالت 2سي، مرضيه رئي*1علي اكبر عنايتي 

  aenayati@ut.ac.ir :دانشگاه تهران، پست الكترونيكدانشكده منابع طبيعي دانشيار گروه علوم و صنايع چوب و كاغذ  مسئول مكاتبات، - *1

  كارشناس ارشد، گروه علوم و صنايع چوب و كاغذ، دانشكده منابع طبيعي، دانشگاه تهران -2

  

 1388خرداد : تاريخ پذيرش                                 1387 دي : دريافت تاريخ

  

  ده يچك

از ميليمتـر   16گـرم بـر سـانتيمتر مكعـب و ضـخامت       6/0تخته خرده چوب يك اليه با جرم ويژه ن مطالعه، يانجام ا براي

در چهـار   زردآلـو خـرده چـوب   اخـتالط   رصدد :هايريمتغبا در نظر گرفتن  يو خرده چوب صنعت 1مخلوط خرده چوب زردآلو

 يهـا يژگيو يريـ گ ج حاصل از انـدازه ينتا .ساخته شدند) قهيدق 7و 5(در دو سطح  و زمان پرس) درصد 45و  30، 15، 0( سطح

) MOR(يو مقاومـت خمشـ  ) MOE(تهيسيش درصد اختالط خرده چوب زردآلو مدول االستيها نشان داد كه با افزا تخته يكيمكان

نشان داد كه هر  زينها  تخته )IB( يداخل يچسبندگ يريج بدست آمده از اندازه گينتا. مي يابند شيافزا يدار يطور معنها به  تخته

ـ   در همه تختـه   آن مقدار اما است هن مقاومت شديا نامحسوسش درصد خرده چوب زردآلو سبب كاهش يافزاچند  ش از يهـا ب

جـذب آب   دوام در برابر ،ش درصد خرده چوب زردآلويبا افزا. مي باشدها  ه تختهمربوط به اينگونشده در استاندارد  تعيينمقدار 

خـواص   تمـامي ر زمان پرس بـر  ياثر متغ. داري داشتند كاهش معني و واكشيدگي ضخامت آنهاش يساعت افزا 24ها بعد از  تخته

قـه شـناخته   يدق 5ده چوب زردآلو و زمان پرسخر% 45شده با  هاي ساخته تخته ،بهترين تيمارت يدر نها .ديدار نگرد يمعن ها تخته

 . ندشد

  

  دي، چسب اوره فرم آلدهيكيومكان يكيزيف يها يژگيتخته خرده چوب، سرشاخه زردآلو، و: يديكل هاي واژه

 

  مقدمه

كشور جهان از جمله كشور ما به لحاظ  71، 2000در سال 

 يها سطح كل جنگل]. 2[ ر شناخته شدنديفق يپوشش جنگل

ون هكتار يليم 9/1ون هكتار است، كه تنها يليم 12 كشور حدود

 يها جنگل يبردار سطح قابل بهره. است يتجار يها آن جنگل

با . شود مي ون هكتار برآورديليم 2/1ز در حدود يكشور ن يتجار

 يزميآالت ه زان برداشت مجاز چوبيتوجه به آمار موجود، م

نصف ر از كمتر به يدهه اخ يباشد كه ط مي متر مكعب 700000

زان تقاضا ين مدت ميكه در ا ي، درحال]4[ افتهيه كاهش يمقدار اول

ش يپ. ش داشته استيچوب حدود دو برابر افزا خرده تخته يبرا

د سازمان حفاظت يجد ياست هايشود كه با اعمال س مي ينيب

 يآت يست و سازمان جنگل ها و مراتع، درسالهايط زيمح

بعالوه ]. 3[ابد يباز هم كاهش  يتجار ياز جنگل ها يبردار بهره

 614000د تخته خرده چوب كشور، يتول 1385در سال 

د شده ينكه مقدار چوب توليبا توجه به ا ].5[بوده است مترمكعب 

ع تخته خرده چوب كشور ياز صناين يجوابگو ياز منابع جنگل

ه يمواد اولن كمبود استفاده از يباشد، جهت برطرف نمودن ا ينم

  پسماند گياهان مله جاز  نيگزيجا

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 2، شمارة 24مة تحقيقات علوم چوب و كاغذ ايران، جلد دوفصلنا

 

245

 ------------------- 

1. Prunus armeniaca 
بـه نظـر    يالزم و ضـرور  يامـر  )زراعـي و بـاغي  (كشاورزي 

در ارتباط با استفاده از پسماند گياهـان كشـاورزي در   . رسد يم

هاي اخير تحقيقات كم و بيش  چوب در سال خرده صنعت تخته

  .زيادي صورت گرفته است

Kalaycıogu  ساقه كنف را به عنوان ) 2006(ران و همكا

چوب با در نظر گرفتن عوامل  خرده ماده اوليه براي ساخت تخته

دماي پرس، زمان پـرس، فشـار، دانسـيته و    : يند شاملآمتغير فر

نتايج نشان دادند . نسبت پوست موجود مورد بررسي قرار دادند

كه عوامل متغير به غير از فشار اثر مثبتي بـر خـواص فيزيكـي    

. داشته )MOR ,IB(و خواص مكانيكي ) واكشيدگي ضخامت(

ـ    MOR ، IBبا افـزايش دانسـيته    ود يافـت و واكشـيدگي   بهب

  .ضخامت كم شد

طـي آزمايشـات   ) 1372(دوست حسيني و خادمي اسـالم  

خود در ساخت تخته خرده چوب همسان از مخلوط سرشاخه 

هـاي   هاي باغي و صنوبر دريافتند كه با افزايش ميزان سرشاخه

زيكي و مكانيكي افـت پيـدا   هاي في باغي در ماده اوليه، مقاومت

ها  علت اين موضوع را دانسيته نسبتاً باالي سرشاخه كنند كه مي

  .و درصد باالي پوست در اين مواد بيان كردند

Hse  )1975 (    در مورد اثر ضريب فشـردگي مناسـب بـر

خواص تخته خرده چوب دريافت كه چنانچه ايـن ضـريب از   

 هـا افـزايش   بيشتر شود، سـطح تمـاس خـرده چـوب     1قدار م

يابد و به همين دليل به جاي بوجود آمدن فضـاهاي خـالي،    مي

هاي ديگـر بـه    خرده چوب ها در تماس نزديك با خرده چوب

  .شوند چسب بيشتري آغشته مي

Heebink )1977 (  در يك بررسي جرم ويژه گونه چـوبي

جه رسيد كـه در يـك جـرم    توجه قرار داد و به اين نتي مورد را

خمشي  ويژه مشخص، استفاده از گونه هاي سبك تر، مقاومت

  .دهد افزايش مي تخته را

در تحقيـق خـود بـر روي    ) 1385(كارگر فرد و همكاران 

استفاده از ساقه پنبه به همراه چوب اكاليپتوس در ساخت تخته 

هـاي   خرده چوب دريافتند كه بـا افـزايش سـاقه پنبـه ويژگـي     

يابد به عالوه آنها نشان  هاي ساخته شده بهبود مي ي تختهمكانيك

 ن پرس باعث بهبـود چسـبندگي داخلـي،   دادند كه افزايش زما

  .شود مي ها  ي ضخامت و جذب آب تختهواكشيدگ

Nemli عات حاصل ياستفاده از ضا با) 2007(ن او همكار

و  سـاخته ه يـ وب سـه ال چـ  خـرده  تخته يوياز هرس درختان ك

در  يويكدرختان  يها كه استفاده از خرده چوب مشاهده كردند

 ها تخته يكيو مكان يكيزيات فيخصوصبر  ير منفيتاث يانيه ميال

ن امر را به وجود پوست و مغز در خرده يداشته است كه علت ا

  .دادند نسبت يويحاصل از درخت ك يها چوب

يكي از پسماندهاي گياهان كشاورزي كه در كشور ما فراوان 

توانـد بـراي    كـه مـي   استهاي درختان زردآلو رشاخهباشد س مي

بـر   .چوب مورد استفاده قرار گيـرد  خرده استفاده در صنعت تخته

اساس آمار وزارت جهاد كشـاورزي سـطح زيـر كشـت باغـات      

در بطـور عمـده   باشـد كـه    ر هكتار مياهز 50زردآلو در حدود 

. ]1[ انـد  متمركز شـده همجوار استانهاي شمالي كشور هاي  استان

 90بر اساس برآوردهاي موجود از اين باغـات سـاالنه حـدود    

بنـابراين كـاربرد   . باشـد  قابل استحصال مي يهزار تن ماده چوب

تختـه  تواند بخشـي از نيـاز صـنعت     اين ماده ليگنوسلولزي مي

  .مرتفع سازدرا كشور وب چخرده 
  

  مواد و روشها

ـ ا ياز بـرا يمورد ن يها خرده چوب از مخلـوط   ين بررسـ ي

 40درصـد چوبهـاي جنگلـي و     60( يصـنعت  يها چوب هخرد

ه يـ و خـرده چـوب ته  ) درصد چوب درختان مركبات و صنوبر

 يهـا  خـرده چـوب  . ديزردآلو فراهم گرد يها شده از سرشاخه

ـ ته )قـائم شـهر  (از كارخانه تخته فشرده شمال  يصنعت ه و در ي

  .ندشدشگاه منتقل يسر بسته به آزما يكيپالست يها سهيك

كه از منطقـه   حاصل از هرس درختان زردآلو يها سرشاخه

له يشگاه منتقل و به وسيشده بودند به آزما يشاهرود جمع آور

خـورده و تـا    متـر بـرش   يسـانت  5به طـول   ياره گرد به قطعات

ـ به حـداقل رطوبـت مـورد ن    يابيدست در آب  )درصـد  50(از ي
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246 ...بررسي ويژگي هاي فيزيكي و مكانيكي تخته خرده چوب

از  يله خـردكن حلقـو  ين قطعات به وسيسپس ا.ورشدند غوطه

ل يبا اندازه مورد نظر تبـد  هاييچوب يها به خرده Pallmanنوع 

دن يگراد تا رسيدرجه سانت 103 يها در دما چوب خرده. شدند

 يآزمون يها درصد خشك و تا زمان ساخت تخته 3به رطوبت 

  .شدند يسر بسته نگهدار يكيپالست يها سهيدر ك

از نوع  يآزمون يها ساخت تخته يچسب مورد استفاده برا

. ه شديته) يسار(د بودكه از شركت چسب ساز يلدهاوره فرم آ

آورده  1ن چسب در جدول يا ييايميو ش يكيزيات فيخصوص

 .شده است

 

  خصوصيات فيزيكي و شيميايي  -1جدول

  آلدهيد فرم چسب اوره

  مقدار  ويژگي

  64 ±1   (%)مواد جامد

  Cps  (  500-300(ميزان گرانروي

  275/1  ) متر مكعب گرم بر سانتي(دانسيته

  3/0  )  %(د آزاد حداكثر فرمالدهي

  8 ±5/0  اسيديته  

  40-45  ) ثانيه(زمان انعقاد

  
   ها  خرده چوب ابعاد يريگ اندازه

ـ ابعاد خـرده چـوب بـه و    و  )L/T( يدگيب كشـ يژه ضـر ي

ـ ز در صد ريو ن) L/W(يب ظاهريضر آنهـا از   يو درشـت  يزي

 خـرده چـوب   رگـذار بـر خـواص تختـه    يمهم و تاث يها يژگيو

  .باشد مي

ها از هر دو گروه خرده  ابعاد خرده چوب  يريگ اندازه يبرا

ــنعت (چــوب  ــرده چــوب ص ــرده چــوب حاصــل از   يخ و خ

خرده چـوب بـه صـورت    عدد  50تعداد) زردآلو يها سرشاخه

له يطول، عـرض و ضـخامت آنهـا بـه وسـ      انتخاب و يتصادف

  . شد يريمتر اندازه گيليم 02/0س با دقت يكول

ــرا ــيتع يب ــراكنشي ــدر صــد ر ن پ خــرده  يو درشــت يزي

گرم  100زردآلو، مقدار  يو خرده چوب ها يصنعت يها چوب

مـورد   هـاي  چوب از مجموع خرده يخرده چوب بطور تصادف

در  12رطوبت آنها تا حد  يانتخاب وپس از متعادل سازاشاره 

 . ديانجام گرد Bisonطبق روش  يريگ ن اندازهيصد، ا

  

اهري و ضريب كشيدگي ميانگين ابعاد، ضريب ظ –2جدول

  ها خرده چوب

خرده چوب 

 صنعتي
 ويژگي خرده چوب زرد آلو

 )ميليمتر( طول 2/16 12

 )ميليمتر( عرض 9/1 8/2

 )ميليمتر(ضخامت 51/0 4/1

 ضريب الغري 76/31 11

 ضريب ظاهري 52/8 4/5

 
  ها درصد وزني پراكنش اندازه خرده چوب -3جدول 

  درصد وزني ذرات

 )ميليمتر(اندازه الك خرده چوب زرد آلو عتيخرده چوب صن

5/0 5/2 3/0< 

5 5/23 3/0 > 

27 39 1> 

66 29 2> 

2/1 6 4> 

  

   يآزمون يها تخته ساخت

ـ از در ايمورد ن يآزمون يها تخته بـا اسـتفاده از    ين بررسـ ي

سرشاخه ه شده از يته يو خرده چوبها يصنعت يها خرده چوب

درصد اخـتالط خـرده    :متغيرمل با در نظر گرفتن عوا و زردآلو

: يدرخت زردآلوو و خـرده چـوب صـنعت    يها چوب سرشاخه

ــار ســطح  و  ،)درصــد 45/55، 30/70، 15/85، 0/100(چه

ته يدانسـ  :عوامـل ثابـت  و دقيقـه   7و 5دو سـطح  : پـرس زمان 

 15(ها  ضخامت تخته، )مترمكعب يگرم بر سانت 65/0(ها  تخته

ـ فشـار و ، )گرادينتدرجـه سـا   180(پرس  يدما، )متر يليم ژه ي

اوره فرم ( نوع چسب، )متر مربع يلو گرم بر سانتيك 35(پرس 

درصد بر اساس وزن كامال خشـك  10( مقدار چسب، )ديآلده
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زان يوم به ميد آمونيكلر(زور يمقدار كاتال نوع و، )چوب ها خرده

  .)درصد براساس وزن خشك چسب 2

ـ مـورد ن  يهـا  چـوب  ن مقـدار خـرده  يپس از توز  ياز بـرا ي

ـ  يهر ت يها تخته له چسـب زن  يآنهـا بـه وسـ    يمار، چسـب زن

ـ ك. قـه صـورت گرفـت   يدق 4به مدت  يشگاهيآزما ك خـرده  ي

بـه ابعـاد    يو با استفاده از قالـب چـوب   يچوب به صورت دست

فشرده  يشگاهيله پرس آزمايل و به وسيمتر تشكيسانت 45×45

ساعت كنـاره   24ساخته شده پس از گذشت  يها تخته. ديگرد

گراد و يدرجــه ســانت 20 يروز در دمــا 14و بــه مــدت  يبــر

  . مشروط شدند 65± 5 يرطوبت نسب

مار بوجود آمد كه يت 8ر يعامل متغ 2ب ياز ترك ين بررسيدر ا

  .ساخته شد يتخته آزمون 24تكرار و در مجموع  3مار يهر ت يبرا

 

   يآزمون يتخته ها يها يژگيو يريگ اندازه

مدول گسيختگي و (انيكي براي اندازه گيري ويژگيهاي مك

جذب آب و (و خواص فيزيكي ) مقاومت چسبندگي داخلي

تخته ها، نمونه هاي ) ساعت 24و  2واكشيگي ضخامت 

، تهيه و بشرح زير EN326-1 آزموني مورد نياز  طبق استاندارد

  . انجام گرديد

  

  ته يسيو مدول االست يمقاومت خمش

MOE  وMOR طبق استاندارد يآزمون يتخته ها EN310 

ـ انـدازه گ  يبـرا ( Instron 4486 ن ياز ماشـ و با اسـتفاده    يري

 هـاي مربوطـه  رابطه  يريو با بكارگ) يختگيگس يرويحداكثر ن

  .  گرديدمحاسبه 
  

   يداخل يچسبندگ

 50× 50بـا ابعـاد    ي،نمونه هـا يژگين وين اييتع به منظور

ـ   (Hot melt)گرمانرمچسب  متر با يليم  ين دو ورقـه فلـز  يب

آنگاه طبق اسـتاندارد  . متر چسبانده شدند يليم 70× 50د ابعا هب

EN319    دسـتگاه  و بـا اسـتفاده ازInstron 4486    نسـبت بـه

ش كشش عمود به سطح يدر آزما يختگيگس يروين يريگ اندازه

ها محاسبه  نمونه  IBمربوطه استفاده از رابطهو با نمونه ها اقدام 

   .شدند
  

  ساعت  24و  2ضخامت در  يدگيواكشو جذب آب 

طبـق اسـتاندارد    يآزمـون  يها تخته يژگين وين اييتع يبرا

EN317   24و  2مت نمونـه هـا قبـل و بعـد از     اضخجرم و 

كرومتر با دقت يمترازو و توسط  آب در آنها يور ساعت غوطه

  .شد يريگ متر اندازهيليم 01/0

ـ گ ج بدست آمده از اندازهينتا و  يكـ يزيف يهـا  يژگـ يو يري

و آزمـون   يبا استفاده از طـرح كـامال تصـادف    ها تخته يكيمكان

اثر مستقل و .ديگرد يانس بررسيه واريك تجزيل و تكنيفاكتور

هـا در دو سـطح    يژگين وير بر ايك از عوامل متغيمتقابل هر 

ـ يه و تحليدرصد تجز 5و1 دار بـودن بـا    يل و در صورت معن

  .شدند يگروه بند) DMRT(استفاده از آزمون دانكن 
  

  ج ينتا

  يكيمكان يهايگژيو

 يهـا  يژگـ يوواريـانس ميـانگين    تجزيـه  نتـايج  -4جدول 

 .دهد مي نشانهاي تيمارهاي متلف را  ي تختهكيمكان

  هاي آزموني هاي مكانيكي تخته تجزيه واريانس ويژگي -4جدول 

  درجه آزادي  )F( چسبندگي داخلي  )F( مقاومت خمشي  )F( مدول االستيسيته  منبع تغييرات

  3  230/5**  433/6**  867/3*  رده چوب زردآلودرصد اختالط خ

 ns094/0 ns002/0  ns  زمان پرس
549/0  1  

  ns304/0  ns940/0  ns885/0  3  زمان پرس× درصد اختالط 

  معني دار نيست:    ns               درصد  5معني دار در سطح :     *درصد                  1معني دار درسطح : **

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

248 ...بررسي ويژگي هاي فيزيكي و مكانيكي تخته خرده چوب

  )MOE(تهيسيمدول االست

درصد اختالط  اثر شود مي  ديده 4كه در جدول   همانطوري

 5در سـطح  هـا   بر روي اين ويژگي تختـه خرده چوب زردآلو 

 هـا  تختـه  MOEبـر روي  اثر زمان پـرس  لي ودار  يمعندرصد 

با افزايش مقـدار   شود مي دهيد 1در شكل  .نبوده استدار  يمعن

 يارهـا ميتهـاي   تختـه  تهيسـ ياالستمـدول   خرده چوب زردآلـو 

اما مقدار ايـن افـزايش در درصـدهاي    .يابد  مي شيافزامختلف 

اسـت ضـمن اينكـه    درصـد حـداكثر بـوده     45و  30اختالط 

بـه  هاي چـوب زردآلـو    هاي حاوي خرده تخته MOEميانگين 

  .اند در يك گروه قرار گرفتهمقدارهاي مورد اشاره 
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   )MOE(تهيسيمدول االست ختالط خرده چوب زرد آلو و زمان پرس براثر درصد ا - 1شكل

  

شود كه روند اين تغييـرات   مشاهده مي 1با توجه به شكل 

اما مقـدار  . دقيقه يكسان بوده است 7و  5هاي پرس  براي زمان

MOE دقيقـه و اخـتالط    5هاي تهيه شده در زمان پـرس   تخته

  .بيشتراست درصد 45و  30خرده چوب زردآلو به ميزان 
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  )MOR(ياثر درصد اختالط خرده چوب زرد آلو و زمان پرس بر مقاومت خمش -2شكل  

  

  )MOR(مقاومت خمشي

دهد كه اثر درصد اختالط خرده چـوب   مي نشان 4جدول 

بـه  . دار بـوده اسـت   هـا معنـي   زردآلو بر روي اين ويژگي تخته

زردآلـو در مخلـوط     چـوب  ايش مقـدار خـرده  كه با افـز  طوري

اسـت   هـا افـزايش يافتـه    ها، مقاومت خمشـي تختـه   چوب خرده

شود مقاومـت   همانگونه كه در اين شكل مشاهده مي) 2شكل(

 اختالطميزان 
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چـوب زردآلـو    درصد خرده 40و 30هاي حاوي  خمشي تخته

بيشترين مقدار را به خود اختصاص داده و در يك گـروه قـرار   

 MORداري بـر روي   رس هر چنـد اثـر معنـي   زمان پ. اند  گرفته

 2ولي همانطوريكه در شـكل  ) 4جدول (ها نداشته است  تخته

 MORدقيقـه،   7بـه   5شود با افـزايش ايـن زمـان از     ديده مي

ها كاهش يافته است و اين كاهش در اختالط خرده چوب  تخته

 .باشد درصد بيشتر محسوس مي 45و  30زردآلو به ميزان 

  

  ) IB( يداخل يچسبندگ

گيري ايـن ويژگـي    از اندازه به دست آمده جينتاتجزيه واريانس 

آلـو بـر   د كه اثر درصد اختالط خرده چوب زردنده ينشان م ها تخته

  سـطح  در ،هـاي تيمارهـاي مختلـف    تختـه  يداخلـ  يچسبندگ يرو

ـ  بر روي اين ويژگياثر زمان پرس و  ليو دار يمعن درصد 1 دار  يمعن

 بـا شـود   ديـده مـي   3نطور كه در شكل هما .)4جدول ( نشده است

 يچسـبندگ  ،هاي چوب به مخلوط خرده خرده چوب زردآلو افزودن

 يچسـبندگ بـين مقـدار   و  ابـد ي يمـ ن تغيير محسوسي ها تخته يداخل

 درصد خـرده چـوب زردآلـو    45و 15،30حاوي  يها تخته يداخل

ـ آنها در  يهمگ و  شود داري ديده نمي تفاوت معني ك گـروه قـرار   ي

شـود افـزايش زمـان     همانگونه كه در اين شكل ديـده مـي   .رندگي مي

است مقـدار چسـبندگي داخلـي    دقيقه تنها توانسته  7پرس تا ميزان 

ـ ا امـا مقـدار   .ها را به طور نسبي افـزايش دهـد    تخته ش در ين افـزا ي

. تر اسـت  درصد خرده چوب زردآلو محسوس 40 يحاو يها تخته

سـاخته   يهمه تخته هـا  يلداخ يچسبندگاست كه  يادآوريالزم به 

 در )نيـوتن بـر ميلـي مترمربـع     35/0(شـده ن ييتع حد باالتر ازشده 

 . ] 10[ باشد مي ن تخته هايمربوط به ااستاندارد 
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  )IB(يداخل ياثر درصد اختالط خرده چوب زرد آلو و زمان پرس بر چسبندگ -3شكل 

 

  يكيزيف يهايژگيو

  هاي آزموني هاي فيزيكي تخته تجزيه واريانس ويژگي -5دولج
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250 ...بررسي ويژگي هاي فيزيكي و مكانيكي تخته خرده چوب

  جذب آب

دهـد اثـر اخـتالط خـرده      نشان مي 5ه جدول ك همانطوري

ساعت  2ها بعد از  چوب زردآلو بر روي ميزان جذب آب تخته

دار نبوده است اما اثر اين عامل بر روي ميزان جـذب آب   معني

دار شـده   درصد معنـي  5ساعت و در سطح  24ها بعد از   تخته

  با افزايش مقدار خرده چوب زردآلـو در مخلـوط خـرده   . است

وري،  ساعت غوطـه  24در صد و بعد از  30ا و تا حد ه چوب

ها كاهش و سپس با افزايش مقدار خرده  مقدار جذب آب تخته

امـا ميـانگين    .اسـت چوب زردآلو به مقدار كمي افزايش يافته 

خـرده چـوب    درصـد  40و 30حـاوي   يهـا  جذب آب تخته

هـر  شايان ذكـر اسـت كـه    . گيرند دآلو در يك گروه قرار ميرز

 دار هـا معنـي   زمان پرس بر روي ميزان جذب آب تختهاثر چند 

دقيقه ميـزان جـذب    7اما با افزايش زمان پرس به  ،نبوده است

 .)4شكل ( دهند ها كاهش بيشتري نشان مي آب تخته
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  ساعت 24اثر درصد اختالط خرده چوب زرد آلو و زمان پرس بر جذب آب  بعد از  -4شكل 

  

  واكشيدگي ضخامت

ــخامت    ــيدگي ض ــانگين واكش ــانس مي ــه واري ــايج تجزي نت

درصـد اخـتالط خـرده    اثـر  دهد كه  هاي آزموني نشان مي تخته

 .)5 جدول(باشد مين دار يمعن درصد 5در سطح چوب زردآلو 

هد با افزايش درصـد اخـتالط    نشان مي 5كه شكل  همانطوري

ها  قدار واكشيدگي آنها، م خرده چوب زردآلو در ساختار تخته

. رسـد  درصد به حداقل خود مي 45يابد و در ميزان  كاهش مي

ها بايد گفـت   در مورد اثر زمان پرس بر روي اين ويژگي تخته

دقيقه كاهش بيشتري در ميزان  7به  5كه با افزايش اين زمان از 

دهـد  كـه ايـن كـاهش      رخ مـي  هـا  واكشيدگي ضخامت تخته

محسـوس   درصـد   45 زانيبه م وخرده چوب زردآل دراختالط

  .)5 شكل( است

  

  بحث 

با توجه به نتايج بدسـت آمـده از انـدازه گيـري ويژگيهـاي      

توان گفت كه كه بـا زيـاد شـدن     مكانيكي تخته هاي آزموني مي

ها، مدول االستيسـيته   درصد اختالط خرده چوب زردآلو در تخته

. سـت داري افـزايش يافتـه ا   و مقاومت خمشي آنها به طور معني

بيشترين مقدار مدول گسيختگي و مدول االستيسـيته مربـوط بـه    

مقاومـت  (هاي چـوب زردآلـو    درصدخرده 45هاي حاوي  تخته

ــي  ــيته    88/13خمشـ ــدول االستيسـ ــكال، مـ  1688مگاپاسـ

باشـد   هـاي شـاهد مـي    و كمترين آن مربوط به تخته) مگاپاسكال

 1364مگاپاسكال، مـدول االستيسـيته    21/10مقاومت خمشي (

هـاي مكـانيكي    از جمله عوامـل مـوثر بـر ويژگـي    ). گاپاسكالم

 خــرده چــوب بخصــوص مقاومــت بــه خمــش و مــدول  تختــه

ب 
ب آ
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ــيته      االستيســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ساعت 24ضخامت يدگياثر درصد اختالط خرده چوب زرد آلو و زمان پرس بر  واكش -5شكل 

 
هـاي چـوب    درشتي خـرده ريزي و  توان ژئومتري و پراكنش آن مي

دهند عوامل ذكـر    نشان مي 3و  2هاي  همانطور كه جدول. دانست

هاي چوب زردآلو از موقعيت مطلـوبي برخـوردار    شده براي خرده

هاي صنعتي كه به طور  باشند اين درحالي است كه خرده چوب مي

ماننـد ممـرز،   (انـد   هاي جنگلي سنگين تهيـه شـده   عمده از چوب

، فاقد اين ويژگي  ه دليل داشتن جرم مخصوص زيادب...) انجيلي و 

نيز در بررسي خـود بـر   ) 1385(كارگر فرد و همكاران . باشند مي

ساقه پنبه در ساخت تخته خرده چـوب بـه     روي استفاده از چوب

  .نتيجه مشابهي دست يافتند

كه تاثير زمـان پـرس بـر ايـن     دهند مي به عالوه نتايج نشان

بلكه با افزايش  )4جدول (ار نبوده است د ويژگيها نه تنها معني

هـا   هاي خمشي تختـه  دقيقه باعث كاهش ويژگي 7آن تا سطح 

ـ ين كاهش بخاطر تخريل ايدل) 2و  1هاي  شكل(شده است   يب

ـ ه رويـ ال يها ن خرده چوبيب چسب است كه در اتصاالت ي ي

رخ داده است كـه در نتـايج تحقيـق كـارگر فـرد و همكـاران       

  .اره شده استنيز بدان اش) 1385(

هاي  تخته) IB(گيري چسبندگي داخلي نتايج حاصل از اندازه

خـرده  درصد  30كه با افزايش  دادندنشان  نيز تيمارهاي مختلف

هـاي مـورد اسـتفاده در     به مخلـوط خـرده چـوب   چوب زردآلو 

تغييـر نامحسوسـي داشـته    مقدار ايـن مقاومـت    ،ها ساخت تخته

مقدار  ،درصد 45ها تا  چوب اما با افزايش ميزان اين خرده. است

دقيقـه سـاخته    7زمـان پـرس    هائي كه در اين ويژگي براي تخته

افـزايش زمـان   ). 3شكل(دهد  جزئي را نشان ميش يافزا اند شده

گردد تا دماي اليه مياني كيـك خـرده چـوب بـه      پرس باعث مي

تر شـدن فرآينـد سـخت شـدن      رسيده و با كامل ازيمقدار مورد ن

ت بـين ذرات خـرده چـوب افـزايش و در     چسب كيفيت اتصاال

  .ها شود نتيجه منجر به بهبود چسبندگي داخلي تخته

ـ با در نظر گـرفتن   ايج مربـوط بـه جـذب آب و واكشـيدگي     نت

هاي تيمارهاي مختلف مشـخص اسـت كـه افـزايش      ضخامت تخته

هاي مورد استفاده  چوب  مقدار خرده چوب زردآلو در مخلوط خرده

شـده   هـا  عث كاهش قابل توجه ايـن ويژگـي  ها با براي ساخت تخته

به طوريكـه كمتـرين مقـدار جـذب آب و     ) 6و 5هاي  شكل(است 

درصـد خـرده    45هاي حـاوي   واكشيدگي ضخامت مربوط به تخته

  انـد  دقيقـه سـاخته شـده    7ن پـرس  چوب زردآلو است كـه در زمـا  

%) 20/78 WA=،  %2/19 Ts= (  هـا   و بيشترين مقدار ايـن ويژگـي

چـوب زردآلـو و زمـان     درصد خرده 15هاي حاوي  همربوط به تخت

ــرس  ــي 5پ ــه م ــد دقيق ــه ) =WA=86/9، %23/6 Ts(% باش الزم ب

يادآوري است كه هرچند بين مقدار واكشيدگي ضـخامت و جـذب   

انـد   دقيقه ساخته شـده  7و  5هاي  زمان در هاي آزموني كه آب تخته

ه امــا بــا مراجعــه بــ) 5 جــدول(داري وجــود نــدارد  معنــي  تفــاوت

بخصوص  دقيقه 7شود كه زمان پرس  مشاهده مي 6و  5 هاي شكل

 45و  30هاي زردآلو به ميزان  ميزان اختالط خرده چوب كه هنگامي

ت 
خام

ض
ي 

دگ
شي
واك

 
(%
)

 

 اختالطميزان 
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واكشيدگي ضـخامت و جـذب   رسد، باعث كاهش بيشتر  درصد مي

  تـوان بـه حضـور خـرده     را مي شن كاهيل ايشود دل مي ها آب تخته

مورد استفاده براي ساخت هاي  چوب هزردآلو در مخلوط خرد چوب

ـتن   ست زيرا اين خرده چوبمربوط دان ها تخته ضـخامت   ها بـا داش

 جـدول (و درصد كم ذرات درشت در تركيب خود ) 2 جدول(كم 

باعث فشردگي بيشتر كيك خـرده چـوب در پـرس شـده و در     ) 3

جـذب آب را بـه دنبـال     نهايت كاهش ميزان واكشيدگي ضخامت و

در بررسي خود، بـه اثـر مثبـت ضـريب     ) Hse)1975  .داشته باشد

فشردگي مناسب  بر خواص تخته خرده چوب نيز به همـين نتيجـه   

نمايــد كــه در چنــين شــرايطي ســطح تمــاس  رســيده و اشــاره مــي

هـا كمتـر و در نتيجـه     ها افزايش و فضاي خالي بـين آن  چوب خرده

  .يابد خواص تخته خرده چوب بهبود مي

خـرده چـوب   حضـور  ه توان بيان نمود كـ  به طور كلي مي

 آنهـا  خـواص باعـث بهبود هاي آزموني  زردآلو در ساختار تخته

هاي فيزيكي و مكـانيكي   با توجه به ميانگين ويژگي .استشده 

ها مربوط  ها مشخص است كه بهترين شرايط ساخت تخته تخته

درصد خرده چوب زردآلو در مخلوط  45به حالتي است كه از 

زمان پرس افزايش عالوه چون به . استفاده شودهاچوب   خرده

ها نداشته اسـت،   دقيقه تاثير چنداني بر خواص تخته 7به  5از 

زمـان  ، ينـه انـرژ  يو مصرف به ديراندمان توللذا براي افزايش 

  .باشد مناسب ميقه يدق 5پرس 
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Abstract 
For this study, the pruning of Apricot tree and industrial wood particles were used. The 

combination percent of Apricot wood particles (0, 15, 30 and 45) and press time (5 and 7 

minute) were the variables of experiment. Results showed that with increasing the percent of 

Apricot wood particles, the amount of MOE and MOR of panels enhance significantly. Despite 

the internal bonding (IB) strength of panels decreased with this enhancement, the strength of 

panels had higher amount than its standard amount. The water absorption resistance and the 

thickness swelling of panels for 24 hours were improved significantly with increasing the 

Apricot wood particles percent. In all cases, the effect of press time was not significant. Finally, 

the combination of 45% Apricot pruning and the shorter press time (5 min) was identified as the 

best treatment. 

 

Keywords: particleboard, Apricot pruning, industrial wood particle, physical and mechanical 

properties 
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