
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hive

 of
 S

ID

 پژوهشي تحقيقات علوم چوب و كاغذ ايران –فصلنامة علمي 

 )1394(، 194- 206، صفحه 2، شماره 30جلد 

 
  چسب پلي وينيل استات و اوره فرمالدئيد  خلوطم و تزئيني هاي پوشش تأثير

  تخته خرده چوب مكانيكي و فيزيكي خواص بر
  

  3محمد حامدبزي و2، ابوالفضل كارگرفرد*1آور حسين رنگ

   گروه صنايع چوب، دانشكده عمران، دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران دانشيار،نويسنده مسئول،   - *1
  hrangavar@yahoo.com :پست الكترونيك       

 مراتع كشورتحقيقات جنگلها و مؤسسه آن، ي ها وردهافردانشيار پژوهشي، بخش تحقيقات علوم چوب و  -2

 كاغذ، دانشكده عمران، دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران كارشناس ارشد صنايع چوب و -3

  
   1393 شهريور :پذيرش تاريخ     1393 ارديبهشت :دريافت تاريخ    
 

  چكيده
 آن صفحاتخواص فيزيكي و مكانيكي بر  پوشش داده شده در روي تخته خرده چوب كشرونوع چسب و  تأثير پژوهش اين در

تركيب نوع  سه روكش طبيعي راش و روكش مصنوعي فرميكا و: در اين خصوص از دو نوع روكش شامل .مورد بررسي قرار گرفت
درصد  75و  استات وينيلدرصد پلي  25درصد اوره،  85و  استات وينيلدرصد پلي  15درصد اوره فرمالدئيد،  100: چسب شامل

 EN استانداردطبق  ها تختهو مكانيكي  خواص فيزيكي .بر روي تخته خرده چوب استفاده گرديد ها روكشچسباندن براي  اوره

 چسب اوره فرمالدئيدمخلوط با افزايش چسب پلي وينيل استات در  حاصل از اين تحقيق نشان داد كهنتايج  .شدندبررسي   ASTMو
روكش  روكش شده با يها تخته. شود مي ها تختهمكانيكي فيزيكي و خواص كليه ي طبيعي و مصنوعي سبب بهبود ها روكشدر پوشش 

روكش فرميكا بيشتر از راش ي روكش شده با ها تخته االستيسيته مدول و خمشي مقاومتاما  داشتنداز فرميكا  چسبندگي بيشتري راش
در يك  .ندروكش فرميكا كمتر از روكش راش بود ي باها تختهدر همچنين ميزان جذب آب و واكشيدگي ضخامت  .بوده است

 منظور بهغيره كتابخانه، كابينت و  هاي قفسهبيان نمود كه در ساخت بسياري از مصنوعات چوبي از قبيل  توان ميكلي  گيري نتيجه
دكوراتيو فرميكا  هاي شپوشبا رطوبت نسبي باال بهتر است از  هاي محيطپايداري بهتر طبقات در برابر خمش، سائيدگي و همچنين در 

  .درصد چسب اوره فرمالدئيد بر روي تخته خرده چوب استفاده نمود 75درصد چسب پلي وينيل استات و  25مخلوط و با استفاده از 
  
   مكانيكي و فيزيكي خواص ،استات وينيل پليچسب  ،فرمالدئيد اوره چسب ،تزئيني هاي پوشش :كليدي يها واژه

  
  مقدمه
ابسته به زمان تحت بـار جسـم   وهر جسمي  شكل ييرتغ

اصـلي   هـاي  مؤلفهو يكي از  شود ميخزش شناخته  عنوان به
تغييـر شـكل   . مركب چوبي اسـت  هاي فراوردهدر استفاده از 

خمـش و   فشـار،  ممكن است تحت نيروهاي مختلف كشش،

ولـي بـا توجـه بـه نـوع كـاربرد       ايجاد شود  محيط رطوبت
قـرار  اين مواد بيشتر تحت نيـروي خمشـي    چوبي، هاي پانل
ــدگ مــي  هــاي چندســازه از دهستفاا. ),Ebrahimi 2007( يرن
ــه چوبي ــوان ب ــل عن ــايي پان  فمصر نمبلما صنايع در كه ه
 و پژوهشــگران ستا شگستر در حــال نجها در شــود مــي
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 195                                                                                                                       2، شمارة 30، جلد فصلنامة تحقيقات علوم چوب و كاغذ ايران

و  سيربر به آنهـــا از دهستفاا نماز تمد يشافزا ايبر ديياز
ــا ــاين پانلا. ),Perkitny 1966( ختندداپر يشآزم  غلبا در ه

 تمد هكوتا در مختلف يهاربا تحمل ضمعر در نهايشادبرركا
 در ســاخت كه هنگامي لمثا عنــوان بــه .هستند بلندمــدت يا و

 ينا ،شـود  مي دهستفاا نهاآ از غيره و كابينت ،كمد طبقه ،ها قفسه
. )Nazerian & Dahmardeh 2010( يدد توان مي را ضعيتو

 هـا  پانـل  ينا مهندسي حياطر رسد مي نظر به وريضر ينابنابر
ــه ــوان ب ــود منجاا ريطو ربا تحت ايجزا عن  دهستفاا در كه ش

 مهادا دخو ركا به نقص و عيب ونبد هـــا ســـازه ينا ت،بلندمد
 به منجر ربا تحت يها پانل ازهندا از بيش شكل تغيير زيرا ،هندد

البتــــــه  .),Ebrahimi 2007( شد هداخو آنهــــــا شكست
 خواص فيزيكي و مكـانيكي  يابيارز براي ديياز هاي پژوهش

 محيطي و طوبتير يطاشر و ربا تأثير و چوبي يها پانل و بچو
ــده  آن بر ــام ش ــاران  Song-Yung wang .ستا انج و همك
ــر )2007( ــبت اث ــوط نس ــب مخل ــل دي چس ــان فني  دي مت

 چـوب  خـرده  تخته ساخت در را فرمالدئيد فنل و ايزوسيانات
 افـزايش  بـا  كـه  داد نشـان  آنان نتايج. دادند قرار بررسي مورد
 فرمالدئيـد  فنـل  به ايزوسيانات دي متان فنيل دي چسب نسبت

 قـدرت  ،االستيسـيته  مـدول  ،چسبندگي داخلي ،خمشي مقاومت
از طرف ديگـر   و يافت افزايش ها تخته سختي و ميخ نگهداري

كاهش ) واكشيدگي ضخامت و جذب آب(آنها خواص فيزيكي 
 هاي پانل يكيو مكان يكيزيف خواص )Ayrilmis  )2008.يافت
ـ و  ييغـذا حمل مـواد   هاي كارتن از شده ساخته  بـا  اتـيلن  يپل
 با قيتحق نيا در. داد قرار يبررس مورد را راش روكش پوشش
ـ  چسب نوع چهار از استفاده ـ فرمالدئ فنـل  اورتـان،  يپل  اوره د،ي
 ها پانل يرو بر را راش هاي روكش ديفرمالدئ نيمالم و ديئلدفرما

 بـا  راش روكـش  بـا  كـه  يهاي پانل داد نشاناو  جينتا. چسباندند
 در مقاومت و يكيمكان خواص از شدند پرس اورتان يپل چسب

  Zhou.بودند برخوردار گريد يها نمونه به نسبت يبهتر برابر آب
 دو خمشي خزش رفتار بر چسب نوع تأثير )2001(و همكاران 

 در متوسـط  چگالي فيبر تخته نوع چهار و چوب خرده تخته نوع
 درجـه  20 دمـاي  و نسـبي  رطوبـت  درصـد  95 تـا  65 شرايط

 بررسـي  مـورد  را خمشي بيشينه بار درصد 10 تحت سلسيوس،

 داراي يهـا  در تختـه  نسـبي  خزش كه دريافتند آنان. دادند قرار

 .اسـت  اوره چسـب  داراي يها تخته از كمتر فنل و مالمين چسب
Nemli   كاغذ كرافت آغشته شـده بـا    يرتأث) 2005(و همكاران

 هـاي  ويژگيچسب مالمين فرمالدئيد و انواع روكش طبيعي را بر 
آنـان در  . مكانيكي و فيزيكي تخته خرده چوب بررسـي كردنـد  

زين براي آغشته سـازي  تحقيق خود دريافتند كه ميزان مصرف ر
كاغذ كرافت و نوع روكش چوبي بر خواص فيزيكي و مكانيكي 

ضخامت روكش چـوبي   است اما وزن كاغذ مالمينه و تأثيرگذار
و همكـاران   Najafi.چنداني بـر خـواص مكـانيكي نـدارد     تأثير

پژوهشي مقاومت تخته خرده چوب بدون روكش و  در) 2012(
المينه بـا ضـخامت   و م 6/0با روكش طبيعي راش با ضخامت 

نتايج اين پـژوهش  . را مورد بررسي قرار دادند متر ميلي 12/0
ي داراي ها تخته خمشي مقاومتو  االستيسيته مدولنشان داد كه 

  .بوده است ها تختهروكش راش بيشتر از ديگر 
Mansouri  در بررسي بهبود خـواص  ) 2013(و همكاران

بـه چسـب   polyfox PF-151 تخته خرده چوب با افـزودن  
 درصـد  1/0مالمين اوره فرمالدئيد نتيجه گرفتند كه افـزودن  
سبب بهبـود   از پليمر مذكور به چسب مالمين اوره فرمالدئيد

با توجـه بـه   . خواهد شد ها تختهخواص فيزيكي و مكانيكي 
نـوع   تـأثير مطالب ذكر شده هـدف از ايـن تحقيـق بررسـي     
مكـانيكي   روكش و نوع چسب مصرفي بر خواص فيزيكي و

  .ستتخته خرده چوب روكش شده با آنها
  

  ها مواد و روش
بـا ضـخامت    تخته خرده چوب از پژوهشبراي انجام اين     

از كارخانـه   متـر  سانتي 366×183 و ابعاد متر ميلي 12اسمي 
 0 /5 اسـمي  ضخامت روكش راش و فرميكا با ،نئوپان ساري

 از شهرك صنعتي كمرد مترمربعگرم بر  720گراماژ و  متر يليم
چسب اوره فرمالدئيد از كارخانه ايران  .واقع در تهران تهيه شد

چسـب پلـي وينيـل     چوب واقع در شهرك صنعتي قـزوين و 
 فراهم گرديداستات توليد كارخانه شركت پرزان رزين اصفهان 

  .آورده شده استآنها مشخصات  1كه در جدول 
الدئيـد  مخلوط چسب پلـي وينيـل اسـتات بـا اوره فرم    

تواند در بهبود كيفيت خاصيت چسبندگي مؤثر باشد، زيرا  مي
 )كلريد آمـونيم (حرارت و كاتاليزور  اثر برپلي وينيل استات 
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حاصـل از   بـا دي اوره  شود كه ميبه پلي وينيل الكل تبديل 
از نوع  پيوندهايي داده وچسب اوره فرمالدئيد واكنش نشان 

 .آورد يم به وجوداتري 

 
  مورد استفاده يها چسب هاي ويژگي -1جدول 

   جامددرصد ماده   نوع چسب
)0/0(  

  ويسكوزيته 
)cp(  

  چگالي 
)(g/cm3  

 C020در  يا ژلهزمان 
  )دقيقه(

PH 

  5/7  15-20  62/1 200-240 60  اوره فرمالدئيد
  5  20-30  2/1 40000- 30000 35±1  پلي وينيل استات

  

  
  

در برابر  ييتنها بهاز طرف ديگر چسب پلي وينيل استات 
و چسب اوره فرمالدئيد در برابر اثر  باشد ينمحرارت پايدار 

مخلـوط ايـن    ينبنابرا ،زمان حرارت و رطوبت مقاوم نيست
. بهتري را از خود نشان دهد هاي مشخصه تواند ميدو چسب 

بـه نسـبت    رفتار چسب اوره پلي وينيل استات بسـتگي البته 
 .(Nazerian & Dahmardeh, 2010) داردآنها كمي 
در مخلـوط  چسب پلي وينيل استات  مقداربدين ترتيب  

 25 و 15، )شاهد(چسب اوره فرمالدئيد در سه سطح صفر با 
روكـش راش و   شـامل  روكـش در دو سـطح   درصد و نـوع 

از تركيـب  . در نظر گرفته شدندمتغير  عوامل عنوان به فرميكا
كه بـراي هـر   تيمار حاصل شد  6عوامل متغير و سطوح آنها 

تختـه روكـش شـده در     18مجمـوع   و درتيمار سه تكـرار  
شـرايط شـامل درجـه     ساير .ط آزمايشگاهي آماده شديشرا

 ،دقيقـه  5گراد، زمان پـرس   درجه سانتي 120حرارت پرس 
درصد  1) كلريد آمونيم(بار و مقدار هارد نر  15فشار پرس 

عوامـل ثابـت در نظـر گرفتـه      عنـوان  به وزن خشك چسب
 ها تخته بر روي روكش چسباندن براي انجام عمليات. ندشد

ـ  چسب دو مقدارابتدا  اسـاس ميـزان درصدشـان در هـر      رب
مـدل   يسـ يمغناط  همـزن  دسـتگاه  با يك و شدهوزن  مخلوط

)heidolph - MR3001( ًسـپس چسـب    .مخلوط شدند كامال
گرم براي  180و به مقدار  دار دندانهكاردك  يلهوس بهآماده شده 

 .چوب پخش گرديد تخته خردهطرف يك بر روي  مترمربعهر 
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و توسـط   شـده   قرار دادهآنگاه روكش مورد نظر بر روي تخته 
 .فشرده گرديد) BURKL ELA160(زمايشگاهي مدل آپرس 

شامل مورد بررسي در اين تحقيق خواص مكانيكي و فيزيكي 
ــطح  ــر س ــود ب ــبندگي عم ــش چس ــت، روك ــي مقاوم  ،خمش

و  2جذب آب و واكشيدگي ضخامت بعد از  االستيسيته، مدول
آزمـوني بـراي    يهـا  نمونـه  .بوده است يور غوطهساعت  24

جـذب آب و واكشـيدگي    شـامل فيزيكـي   هـاي  ويژگيتعيين 
و چسـبندگي عمـود بـر     EN317ضخامت بر اساس استاندارد 

 ،D897 -ASTMاســـتاندارد بـــر اســـاس  روكـــش ســـطح
   EN310داستانداربر اساس  خمشي مقاومتو  االستيسيته مدول

در اين بررسي از آزمون فاكتوريل در قالب طرح  .تهيه گرديدند
بـا اسـتفاده از    ها داده وتحليل يهتجز. تصادفي استفاده شد كامالً
بـا   هـا  دادهميـانگين   يسـه و مقا  SAS )1/9( آمـاري  افزار نرم

درصد  95 استفاده از آزمون چند دامنه دانكن در سطح اطمينان
   .انجام شد

  
   نتايج

آماري و اثرات مسـتقل و   وتحليل يهتجزنتايج حاصل از 
روكش  خرده چوبتخته  هاي ويژگيمتقابل عوامل متغير بر 

  .آورده شده است 2در جدول  شده
  

  چوب تجزيه واريانس اثر مستقل و متقابل عوامل متغير بر خواص فيزيكي و مكانيكي تخته خرده -2جدول 

چسبندگي عمود   منابع تغيير
  بر سطح روكش

  خمشي مقاومت
MOR 

  االستيسيته مدول
MOE 

  واكشيدگي ضخامت بعد از            جذب آب  بعد از
 ساعت 24 ساعت 2 ساعت 24 ساعت 2

 0/ 0001* 0/ 0001* 0001/0* 0/ 0001* 0001/0* 0001/0*  0/ 0001* نوع روكش
 0001/0* 0001/0* 0001/0* 0001/0* 0001/0* 0001/0*  0001/0* چسب

* روكش 
 چسب

ns1352 /0  *0001/0 *0005/0 *0001/0 *0001/ ns 6135/0 *0005/0 

ns :  درصد 95در سطح اطمينان  يدار يمعن*: ندارد                                يدار يمعناختالف  
  

 بر عمود چسبندگي مقاومت عوامل متغير بر تأثيربررسي 
اسـتفاده از   اثـر  نشان داد كهروكش تخته خرده چوب سطح 

اوره فرمالدئيد بر اين  بادر مخلوط چسب پلي وينيل استات 
اثر مستقل مقدار چسـب   1 شكل .است بوده دار يمعنويژگي 

پلي وينيل استات را بر مقاومت چسبندگي عمـود بـر سـطح    
افـزايش   شود ميكه مالحظه  طور همان .دهد يم روكش نشان

در درصـد   25مقدار چسب پلي وينيل اسـتات از صـفر تـا    
با چسـب اوره فرمالدئيـد سـبب افـزايش مقاومـت       مخلوط

بـر روي   چسبندگي عمود بر سطح روكش پوشش داده شده
بـه روش   هـا  يـانگين ممقايسـه   .شـود  ميتخته خرده چوب 

درصد چسب پلي  25 آزمون دانكن تيمار مربوط به مخلوط
درصــد چســب اوره فرمالدئيــد را بــا  75وينيــل اســتات و 

مگـا پاسـكال    32/1 مقاومت چسـبندگي عمـود بـر سـطح    

در  و قـرار داده اسـت   Aبهتـرين تيمـار در گـروه     عنـوان  به
) چسـب اوره فرمالدئيـد   درصد 100(مقايسه با تيمار شاهد 

  .دهد يمنشان درصد افزايش  10
نشان داد كـه اثـر مسـتقل نـوع      جدول آناليز واريانس

روكش بر مقاومـت چسـبندگي عمـود بـر سـطح روكـش       
يده شده بر سطح تختـه خـرده   چسب) مقاومت خط چسب(

درصـد   95در سطح اطمينان ) مقاومت خط چسب(چوب 
اثر مستقل نـوع روكـش را بـر     2شكل . باشد دار مي معني

نشـان  ) مقاومـت خـط چسـب   (سطح چسبندگي عمود بر 
شود مقاومت چسبندگي  كه مالحظه مي طور همان. دهد يم

 و درعمود بر سطح روكش راش از فرميكـا بيشـتر اسـت    
  .قرار گرفته است Aي دانكن در گروه برتر بند گروه
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با چسب اوره در مخلوط  استات لينيو يپل مقداراثر مستقل  -1شكل 
  روكش سطح بر عمود يچسبندگمقاومت  بر فرمالدئيد

  

    

 روكش سطح بر عمود يچسبندگبر  نوع روكشاثر مستقل  -2شكل 
  )مقاومت خط چسب(

 كـه  داد نشـان  يخمش بر مقاومت متغير عوامل تأثير بررسي
 اوره بـا در مخلـوط   اسـتات  وينيـل  پلي چسب از استفاده اثر

 مستقل اثر 3 شكل. است بوده دار معني ويژگي اين بر فرمالدئيد
 نشـان  خمشـي  مقاومـت  بـر  را استات وينيل پلي چسب مقدار

 چسـب  مقـدار  افـزايش  شود مي مالحظه كه طور همان .دهد يم
 چسـب  بـا  در مخلوط درصد 25 تا صفر از استات وينيل پلي
 آزمون. شده است خمشي مقاومت افزايش سبب فرمالدئيد اوره

 وينيـل  پلـي  چسب درصد 25 مخلوط به مربوط تيمار ،دانكن
 خمشي مقاومت با را فرمالدئيد اوره چسب درصد 75 و استات

 داده قرار A گروه در تيمار بهترين عنوان به مگاپاسكال 15/32
ــا مقايســه در كــه  اوره چســب درصــد 100( شــاهد تيمــار ب

  .است داده افزايش درصد 42/17 را خمشي مقاومت) فرمالدئيد
 روكـش  نوع مستقل اثركه  داد نشان واريانس آناليز جدول

 در سـطح  روكـش شـده   تخته خرده چـوب  خمشي مقاومت بر

 نـوع  مسـتقل  اثـر  4 شـكل . است دار معني درصد 95 اطمينان
 روكـش شـده   تخته خرده چـوب  خمشي مقاومت بر را روكش
 شده با فرميكـا  روكشي ها تخته خمشي مقاومت .دهد يم نشان
 A برتر گروه در دانكن يبند گروه و دراز نوع راش بوده  بيشتر
  .است گرفته قرار

اثر متقابل مقدار چسب پلي وينيل استات و نوع روكش بـر  
درصـد   95خمشي تخته خرده چوب در سطح اطمينان  مقاومت
نتـايج حاصـل از اثـر متقابـل     ). 2جـدول  (دار بوده است  معني

نشـان داده شـده    5خمشـي در شـكل    عوامل متغير بر مقاومت
هـاي   خمشـي مربـوط بـه تختـه     بيشترين مقدار مقاومت. است

درصـد چسـب    25شده با فرميكا و استفاده از مخلوط  روكش
و در  استدرصد چسب اوره فرمالدئيد  75پلي وينيل استات با 

  .اند گرفته قرار Aي دانكن در گروه برتر بند گروه
  

  چسب با مخلوط در استات وينيل پلي مقدار مستقل اثر - 3شكل  
  خمشي مقاومت بر فرمالدئيد اوره 

    
  خمشي مقاومتاثر مستقل نوع روكش بر  -4 شكل
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 داد االستيسيته نشـان  مدول بر متغير عوامل تأثير بررسي
 اوره در مخلوط با استات وينيل پلي چسب از استفاده اثر كه

نتايج حاصل از . است بوده دار معني ويژگي اين بر فرمالدئيد
االستيسـيته در   مدول بر استات وينيل پلي مقدار چسبتأثير 
 شود مي مالحظه كهطور  همان. داده شده است نشان 6شكل 
 درصد 25 تا صفر از استات وينيل پلي چسب مقدار افزايش
بنــدي  االستيســيته شــده و در گــروه مــدول افــزايش ســبب

 درصـد  25 مخلـوط ( ايـن تيمـار   ها به روش دانكن ميانگين
 )فرمالدئيد اوره چسب درصد 75 و استات وينيل پلي چسب

 بهتـرين  عنوان به مگاپاسكال  33/3896االستيسيته  مدول با
 مقايسه در تيمار اينالبته . است گرفته قرار A گروه در تيمار
ــا ــار ب ــاهد تيم ــد  100( ش ــبدرص ــد اوره چس ) فرمالدئي

  .است داده افزايش درصد 19/21  االستيسيته را مدول

  

   با مخلوط در استات وينيل پلي مقدار چسب و روكش نوع متقابل اثر -5 شكل  
   خمشي مقاومت بر فرمالدئيد اوره

  

  االستيسيته مدول بر فرمالدئيد اوره چسب با مخلوط در استات وينيل پلي مقدار مستقل اثر -6 شكل 
 درصـد  95 اطمينان در سطحروكش شده  چوب خرده تخته االستيسيته مدول بر روكش نوع مستقل اثركه  داد نشان واريانس آناليز جدول
 مالحظـه  كـه  طور همان .دهد يم نشان روكش شده چوب خرده تخته االستيسيته مدول رب را روكش نوع مستقل اثر 7 شكل. است دار معني
 گرفتـه  قرار  A برتر گروه در دانكن يبند گروه در و است راش از بيشتر فرميكا با شده روكش چوب خرده تخته االستيسيته مدول شود مي
  .است
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  تهيسياالست مدول بر روكش نوع مستقل اثر -7 شكل  
 درصـد  95 اطمينـان  سـطح  در روكش شـده  چوب خرده تخته يسيتهاالست بر مدول روكش نوع و استات وينيل پلي چسب مقدار متقابل اثر

 كـه  طور همان .است شده داده نشان 8 شكل در االستيسيته مدول بر متغير عوامل متقابل اثر از حاصل نتايج .)2 جدول( است بوده دار معني
 پلـي  چسـب  درصـد  25 مخلوط از استفاده و فرميكا با شده روكش يها تخته به مربوط االستيسيته مدول مقدار بيشترين شود مي مالحظه
  .گرفتند قرار A برتر گروه در دانكن يبند گروه در ها تخته ينا .است فرمالدئيد اوره چسب درصد 75 با استات وينيل

  
 

    
   در استات وينيل پلي چسب مقدار و روكش نوع متقابل اثر -8 شكل

  تهيسياالست مدول برفرمالدئيد  اوره با مخلوط
و  2ي روكش شده در ها تختهآب  جذب بر فرمالدئيد اوره بادر مخلوط  استات وينيل پلي چسب از استفاده اثر نتايج تجزيه واريانس

ي روكش ها تختهآب  جذب بر را استات وينيل پلي چسب مقدار مستقل اثر 9 شكل. )2جدول (است  بوده دار معني يور غوطهساعت  24
 25 تا صفر از استات وينيل پلي چسب مقدار افزايش شود مي مالحظه كه طور همان .دهد يم نشان يور غوطهساعت  24و  2شده در 
. است شده يور غوطه ساعت 24و  2در  شده روكش يها تخته آب جذب كاهش سبب فرمالدئيد اوره چسب با مخلوط در درصد

درصد چسب  75درصد چسب پلي وينيل استات و  25 از مخلوط يي است كهها تختهبه كمترين ميزان جذب آب مربوط  كه يطور به
 24و  2بعد از جذب آب را ) فرمالدئيد اوره چسب درصد 100(شاهد نسبت به نمونه  ها تختهاين البته . اند شدهساخته اوره فرمالدئيد 

  .قرار گرفتند  A هگرو دانكن در يبند گروهدر  و ددادندرصد كاهش  81/6و  07/8ترتيب  به يور غوطهساعت 
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  چسب با مخلوط در استات وينيل پلي چسب مقدار مستقل اثر -9 شكل  
  يور غوطهساعت  24و  2 آب جذب بر فرمالدئيد اوره

  

 روكـش  نوع مستقل اثركه  داد نشان واريانس آناليز جدول
سـاعت   24و  2در  شـده  روكـش  يهـا  تختـه آب  جـذب  بر

نتـايج  . اسـت  دار معني درصد 95 اطمينان در سطح يور غوطه
 يهـا  تختـه  آب جـذب  بـر  روكـش  نوع مستقل اثر حاصل از

 نشـان  10شكل در  يور غوطه ساعت 24 و 2 در شده روكش
 روكـش  يها تخته آب جذبدر اين خصوص  .داده شده است

است  راش كمتر از يور غوطه ساعت 24 و 2 در فرميكا با شده
  .ندگرفت قرار B در گروه دانكن يبند گروه و در

  

  يور غوطه ساعت 24 و 2پس از  آب جذب بر روكش نوع مستقل اثر - 10 شكل  
  

 نـوع  و اسـتات  وينيـل  پلـي  چسـب  مقـدار  متقابل اثر
ساعت  24و  2در  آزموني يها نمونهآب  جذب بر روكش
بـود   دار معنـي  درصـد  95 اطمينـان  در سـطح  يور غوطه

 بـر  متغيـر  عوامـل  متقابل اثر از حاصل نتايج .)2 جدول(
 سـاعت  24 و 2 در ي روكـش شـده  هـا  تختـه  آب جذب
 .اسـت  شـده  داده نشـان ) 12و  11 شـكل ( در يور غوطه
 آب جـذب  مقـدار  كمتـرين  شود مي مالحظه كه طور همان

 يور غوطـه  سـاعت  24و  2در ي روكـش شـده   هـا  تخته
 از اسـتفاده  و فرميكـا  بـا  شده روكش يها تخته به مربوط
 درصـد  75 با استات وينيل پلي چسب درصد 25 مخلوط
مقايسـه   در هـا  تخته اينالبته  .است فرمالدئيد اوره چسب

چسـب اوره فرمالدئيـد و روكـش    % 100(شـاهد  با تيمار 
درصـد   10ساعت را بـيش از   24و  2جذب آب ) فرميكا
  .اند دادهكاهش 
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  يور غوطهساعت  2 آب جذب بر روكش و مخلوط چسب نوع متقابل اثر - 11 شكل  
  

  يور غوطهساعت  24 آب جذب بر روكش و مخلوط چسب نوع متقابل اثر - 12 شكل  
  
  

ضـخامت   واكشـيدگي  بـر  متغيـر  عوامـل  تـأثير  بررسي
 در آب يور غوطه ساعت 24 و 2 در ي روكش شدهها تخته
در  اسـتات  وينيـل  پلـي  چسـب  از اسـتفاده  اثر كه داد نشان

. اسـت  بوده دار معني ويژگي اين بر فرمالدئيد اورهمخلوط با 
 بـر  را اسـتات  وينيـل  پلي چسب مقدار مستقل اثر 13 شكل

 24و  2 دري روكـش شـده   هـا  تختـه  ضـخامت  واكشيدگي
 مالحظـه  كـه  طـور  همـان  .دهـد  يم نشان يور غوطه ساعت

 تـا  صـفر  از استات وينيل پلي چسب مقدار افزايش شود مي
 كـاهش  سبب فرمالدئيد اوره چسب با در مخلوط درصد 25

 سـاعت  24و  2در  آزمـوني  يها نمونه ضخامت واكشيدگي
را  ضـخامت  واكشيدگي ميزان كمترين كه يطور به. است شده
 وينيل پلي درصد 25تركيب چسب  با روكش شدهي ها تخته

 هـا  تختـه ايـن  . داشـتند  فرمالدئيـد  اوره درصد 75 و استات
) فرمالدئيـد  اوره چسـب  درصـد  100(شاهد  نمونه به نسبت
 از بعـد  و درصـد  6/11 در آب يور غوطـه  ساعت 2 از بعد
 واكشيدگي ضـخامت را  درصد 6/14 يور غوطه ساعت 24

قـرار   C گـروه  در دانكـن  يبنـد  گـروه در  و انـد  داده كاهش
  .گرفتند
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  واكشيدگي بر فرمالدئيد اوره به استات وينيل پلي چسب مخلوط نسبت مستقل اثر - 13 شكل
  در آب يور غوطهساعت  24و  2پس از  ضخامت 

  

 نـوع  مسـتقل  اثـر كـه   داد نشـان  واريانس آناليز جدول
 24 و 2 در آزموني يها نمونهضخامت  واكشيدگي بر روكش
 دار معنـي  درصـد  95 اطمينـان  در سـطح  يور غوطه ساعت
ي روكش ها تخته آب جذب بر روكش نوع مستقل اثر. است
داده  نشـان  14در شكل  يور غوطه ساعت 24 و 2 در شده

ضـخامت   واكشيدگي مشخص است كه طور همان. شده است
ــا شــده روكــش يهــا تختــه  ســاعت 24 و 2 در فرميكــا ب
 راشي روكش شـده بـا روكـش    ها تخته كمتر از يور غوطه
  .اند گرفته قرار B گروه در دانكن يبند گروه در و است

  

  پس از واكشيدگي ضخامت بر روكش نوع مستقل اثر - 14 شكل  
  در آب يور غوطهساعت  24و  2 

 متقابـل  اثـر نشـان داد كـه   ) 2جدول (واريانس جدول آناليز 
 واكشـيدگي  بـر  روكـش  نـوع  و استات وينيل پلي چسب مقدار

 دار معنـي در آب  يور غوطه ساعت 24 پس از ها تختهضخامت 
 واكشـيدگي  بـر  متغيـر  عوامـل  متقابـل  اثـر  از حاصل نتايج .بود

 يور غوطـه  سـاعت  24 و 2 در ي روكش شدهها تختهضخامت 
 شود مي مالحظه كه طور همان .است شده داده نشان 15 شكل در

 پس از شده روكش يها تختهضخامت  واكشيدگي مقدار كمترين
 اسـتفاده  و فرميكا با شده روكش يها تخته به مربوط ساعت 24
 درصـد  75 بـا  اسـتات  وينيـل  پلي چسب درصد 25 مخلوط از

 در دانكـن  يبند گروه در ها تخته اين .است فرمالدئيد اوره چسب
  .اند گرفته قرار C گروه
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  واكشيدگي بر روكش و مخلوط چسب نوع متقابل اثر - 15 شكل

  در آب يور غوطه ساعت 24ضخامت پس از 
  بحث 

افـزايش چسـب    حاصل از اين تحقيق نشان داد كهنتايج 
در  چسـب اوره فرمالدئيـد  مخلوط بـا  پلي وينيل استات در 

ي طبيعي و مصنوعي سبب بهبـود خـواص   ها روكشپوشش 
 ،روكـش  چسـبندگي عمـود بـر سـطح    (هـا   تختـه مكانيكي 
در اين خصوص . شود مي )يسيتهاالست و مدول خمشي مقاومت
درصد  25از مخلوط ي روكش شده ها تختهكيفيت را بهترين 

ئيـد  لددرصد چسب اوره فرما 75چسب پلي وينيل استات و 
 يادار ييتنهـا  بـه  اسـتات  وينيـل  پلـي  يهـا  چسب .داشتند
 كـه  باشـند  يم برابر حرارت در ندگيشو نرم مانند ييها ضعف

ـ ن آسبب كـاهش پايـداري     در كـاربرد  قابليـت  و گـردد  يم
نيـز   فرمالدئيـد  اوره يها چسب .دارند را استاتيك بارگذاري

 و دندار باال رطوبت و حرارت زمان اثر برابر در كمي تحمل
 هاي ينرزمخلوط . است شكننده و تردآنها  چسب درز خط

پلي وينيل استات و اوره توان تشـكيل اتصـال سـريع پلـي     
شكنندگي  .شود ميباعث وينيل استات را با دوام زيادتر اوره 

شدن اتصال پلي وينيل استات شده  تر سفترزين اوره باعث 
باعـث افـزايش    و در نتيجـه  كنـد  يمخزش را كم  يجهو درنت

مود بر توان گيرايي و چسبندگي ع ،)يرپذ ضربه(اتصال چغرمه 
همچنين به دليل . شود مي )مقاومت خط چسب(روكش  سطح
 ،و اعمال حرارت دو چسبر اثر مخلوط اين دشدن  يا شبكه

و  آيـد  يم به وجودسختي زيادتري در اليه چسب جامد شده 

بدين ترتيب عملكـرد اتصـال   . كند يمكم را  ها مولكولتحرك 
كـه   ييها سازهدر  ها چسبمخلوط اين  بهبود يافته و استفاده از

بـا رطوبـت    هـاي  محـيط مقادير زيادتر تنش و يا در  تأثيرتحت 
 نـوع  يرتـأث بررسي در  .كند يم يرپذ امكاننسبي باال قرار دارند 

روكـش تختـه خـرده    روكش بر چسبندگي عمود بـر سـطح   
ي هـا  تختـه نتايج نشان داد كه  ،)مقاومت خط چسب(چوب 

از فرميكـا   چسـبندگي بيشـتري   روكش راش روكش شده با
 مراتـب  زبري سطح در روكـش راش بـه   كه ييازآنجا. داشتند

سـطح   تر يقوسبب اتصاالت  يجهدرنت ،استباالتر از فرميكا 
 در مقابـل  .چسب خورده با تخته خرده چـوب شـده اسـت   

ي روكش شده بـا  ها تخته االستيسيته مدول و خمشي مقاومت
 فرميكـا  روكـش  .روكش فرميكا بيشتر از راش بـوده اسـت  

 فنوليـك  هـاي  ينرز به آغشته كرافت كاغذ اوراق از متشكل
 كاغـذ  از سطحي اليه در و بوده تحتاني و مياني هاي اليه در

 ماننـد  آمينوپالسـتيك  هـاي  يـن رز به آغشته) دكور(تزئيني 
كار  همين .شود مي توليد باال فشار تحتو  آلدئيد فرم مالمين
ي روكش شـده  ها تخته مكانيكي يها مقاومت افزايش باعث

 شـده  راش طبيعـي  روكش يها با نمونهدر مقايسه فرميكا با 
 Najafi)توسط  آمده دست بهنتايج فوق مغاير با نتايج . است

et al., 2011) خمشي مقاومتكه اعالم نمودند آنان . باشد يم 
تخته خرده چوب روكـش شـده بـا روكـش راش بيشـتر از      

انجام شده در اين تحقيـق نيـز    هاي يبررس. باشد يممالمينه 
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نشان داد كه افـزودن چسـب پلـي وينيـل اسـتات بـه اوره       
بـر  ي طبيعـي و مصـنوعي   هـا  روكشدر چسباندن فرمالدئيد 

و واكشـيدگي   آبجـذب  تخته خرده چوب باعـث كـاهش   
 .گردد يمدر آب  يور غوطهساعت  24و  2 پس ازضخامت 

 اثـر  در كـه بيان نمـود   صورت ينبد توان مي را كار اين علت
 از حاصـل  وينيـل  پلـي  الكـل  ،گرم پرس از حاصل حرارت
 از حاصـل  اوره متيلـي  تركيبات با استات وينيل پلي چسب
 بـا  اتـري  اتصـاالت  تشـكيل  طريق از فرمالدئيد اوره چسب
 تركيبـات  از حاصـل  محصوالت. يابد يم واكنش باال سرعت
و واكشـيدگي   آب جـذب  بـه  مقاومـت  رفتن باال باعث فوق

همچنين ميزان جـذب آب و واكشـيدگي    .شوند يمضخامت 
روكش فرميكا كمتر از روكش راش  ي باها تختهدر ضخامت 

از اوراق آغشـته بـه    با توجه به اينكه روكـش فرميكـا   .بود
آمينـو پالسـتيك سـاخته     هاي رزينفنوليك و يا  هاي رزين

چوب جذب آب را به داخل تخته خرده  رو ، از اينشده است
بنابراين باعث كاهش واكشيدگي ضـخامت   ،انداخته يرتأخبه 

  (فـوق بـا بررسـي    يجنتـا  .شده اسـت  ها تختهو جذب آب 
Nemli et al., 2005( كاغذ كرافت آغشـته   ثيرأت در خصوص

شده با چسـب مالمـين فرمالدئيـد و انـواع روكـش طبيعـي بـر        
. مطابقت داردمكانيكي و فيزيكي تخته خرده چوب  هاي ويژگي

كـه در   بيـان نمـود   توان ميكلي  گيري نتيجهدر يك بنابراين 
 هـاي  قفسـه ساخت بسياري از مصـنوعات چـوبي از قبيـل    

منظور پايداري بهتـر طبقـات در    به ،غيرهكتابخانه، كابينت و 
بـا رطوبـت    هاي محيطبرابر خمش، سائيدگي و همچنين در 

فرميكـا بـا    دكوراتيـو  هـاي  پوشـش نسبي باال بهتر است از 
 75درصد چسب پلي وينيل استات و  25مخلوط استفاده از 

درصد چسب اوره فرمالدئيـد بـر روي تختـه خـرده چـوب      
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Abstract 
In this study, the effect of adhesive types and veneer laminating on the physical and mechanical 

properties of particleboard was studied. Two types of veneer laminates, including beech natural veneer   
and artificial veneer (High Paper Laminates, HPL, called  formica) and three mixtures of adhesives 
including (100% UF), (15% PVA + 85% UF) and (25% PVA + 75% UF) were used to adhere the 
veneer laminates on particleboard. Physical and mechanical properties of the laminated boards were 
evaluated according to the EN and ASTM standards. The results of this study showed that increasing 
PVA resin in the mixture with UF adhesive to glue both natural and artificial veneers improved the 
physical and mechanical properties of the boards. Also, the results indicated that the bond strength of 
beech veneer on boards was stronger than formica. However, formica covered boards as compared 
with beech veneer covered boards showed higher bending strength and higher modulus of elasticity. It 
is evident that the water absorption and thickness swelling values in formica laminated boards were 
less than the beech veneer. Therefore, for the production of wooden furniture such as library shelves 
and cabinets, formica must be used to improve the bending strength. The formica decorative covering 
are more abrasion resistance and resistant in humid environment. To glue the formica decorative 
veneer on particleboards, the recommended adhesive mixture should be 25% PVA and 75% UF resin.  

 
Keywords: Decorative coatings, particleboard, urea-formaldehyde, polyvinyl acetate, physical, 
mechanical 
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