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ي پنبه و عیین خصوصیات مکانیکی و فیزیکی تخته خرده چوب ساخته شده از ساقهت
 ي درختان باغی و تاغ تحت شرایط دما و فشار پرس متفاوتسرشاخه

 
  3، وجیهه صادقی پناه2محمد شمسیاندکتر ، *1صدیقه کمالی مقدم

 دانشگاه زابل می گروه علوم و صنایع چوب و کاغذت علعضو هیئ2دانشگاه زابل  هاي مرکب چندسازه چوبد فرآوردهکارشناسی ارش 1
 دانشگاه زابل هاي مرکب چندسازه چوبکارشناسی ارشد فرآورده 3

 
  

  چکیده 
هاي درختان انار، پسته و ي پنبه و سرشاخهي بهینه از ضایعات کشاورزي شامل ساقهاستفاده ،هدف از انجام این تحقیق 

 و پیدا کردن دما و فشار پرس مناسب جهت ساخت هاي مکانیکی مناسببا مقاومت بتاغ براي ساخته تخته خرده چو
  Bي و تخته kg/cm2 35و فشار  C˚140در دماي  Aي که تخته Bو  Aها در دو نوع تخته. باشدمی چوبخردهاین تخته
خرده ي ساخت تختهبرا. بود g/cm3 75/0ي هر دو نوع تخته دانسیته. ساخته شدند kg/cm2 50و فشار  C˚200در دماي 

. دقیقه استفاده شد 5/7و زمان ) سولفاتآمونیوم (هاردنر % 1، )وزن خشک چوب% 10(چسب اوره فرمالدئید  چوب،
کی که مورد آزمایش قرار گرفتند شامل مقاومت خمشی، مدول االستیسته، چسبندگی یخصوصیات مکانیکی و فیز

 Aي خواص مکانیکی و فیزیکی تخته. وري در آب بودساعت غوطه 24و  2 داخلی، واکشیدگی ضخامت و جذب آب بعد از
هاي مکانیکی و افزایش خواص باعث کاهش مقاومت Bي افزایش دما و فشار در تخته. بهتر بود Bي در مقایسه با تخته

محیط خشک خرده چوب معمولی با کاربرد در تختهاز  Aي همچنین خصوصیات مکانیکی تخته .فیزیکی تخته شدند
هایی با توان تختههاي درختان انار، پسته و تاغ میي پنبه و سرشاخهمشخص شد که با استفاده از ساقه .دشتر بیش

  . هاي مکانیکی مناسب تولید نمودمقاومت
 
  فشار پرس ،دما ،پسماند لیگنوسلولزي ،چوبخردهتخته: هاي کلیدي واژه

  
 همقدم -1

هاي طبیعی کشور و گسترش ساختمان سازي ه نیاز چوبی کشور، محدودیت برداشت چوب از جنگلبا توجه به روند فزایند
بخصوص در کالن شهرها، تقاضا براي مصرف فرآورده هاي لیگنوسلولزي بویژه تخته خرده چوب روز به روز در حال افزایش 

در واقع سعی . باشدفشرده چوبی مطرح می امروزه به دالیل اقتصادي و زیست محیطی حداکثر استفاده از صفحات. باشدمی
گردد که با انجام مطالعه و پژوهش در زمینه باالتر بردن راندمان تولید تخته خرده چوب از پسماندهاي لیگنوسلولزي و می

ته سرشاخه هاي درختان باغی، گام مؤثري در برطرف نمودن نیازهاي لیگنوسلولزي کشورها با استفاده از ضایعات چوبی برداش
ترین موضوعات مرتبط در زمینه باال بردن راندمان تولید تخته خرده، بررسی میزان تأثیر هر یک از عوامل یکی از مهم.  شود

  . باشدمورد استفاده در ساخت تخته خرده چوب بر خصوصیات فیزیکی و مکانیکی تخته خرده چوب می
هاي مرکب چوبی، زمینه ي در صنایع خمیر و کاغذ و فرآوردههاي اخیر استفاده از پسماندهاي لیگنوسلزي کشاورزدر سال

با استفاده از ضایعات هرس ) 1375(لتیباري و همکاران . هاي تحقیقاتی متنوعی در نقاط مختلف جهان بوده استفعالیت
هایی با تخته درختان خرما اقدام به ساخت تخته خرده چوب کرده و نتیجه گرفتند که می توان با استفاده از ضایعات نخل،

هايبر روي استفاده از برگ) Aydin )2007و  Nemliدر تحقیقی که توسط . ویژگیهاي فیزکی و مکانیکی استاندارد تولید نمود
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ها و مقدار سوزنی برگ کاج پیناستر در ساخت تخته خرده چوب سه الیه متمرکز شده بود، آنان تاثیر زمان جمع آوري برگ 
ها نشان داد که خواص نتایج تحقیق آن. اي ساخته شده از چوب اکالیپتوس را مورد بررسی قرار دادندهها در تختهمصرف آن

-ها به طور معنیها به ترکیب ماده چوبی کاهش یافته است، ولی واکشیدگی ضخامت آنها با افزوده شدن برگمکانیکی تخته
  . داري بهبود یافت

 Kalayciogluو Nemli )2006(  پارامترهاي مؤثر در تولید و . ي کنف را بررسی کردندخرده چوب از ساقهتولید تخته
نتایج به دست آمده نشان داد به جز فشار پرس . ساخت تخته خرده از کنف، حرارت، زمان، فشار پرس و نسبت پوست بودند

   .تندنداش) مدول گسیختگی و مقاومت چسبندگی داخلی(سایر پارامترها تأثیري بر روي خواص مکانیکی 
Garay تخته خرده چوب ساخته شده با ضایعات کشاورزي مخلوط با چوب کاج جنگلی  به بررسی )2009( همکاران و

ها به کار برده ي گندم، ذرت، ساقه برنج و سبوس برنج در ساخت این تختهساقه: چهار نوع ضایعات ساقه شامل. پرداختند
یج آن ها نشان داد همه تخته هایی که در ساخت آن ها از شایعات کشاورزي نتا. شدند و دانسیته ها با یکدیگر مقایسه شدند

تر با یکدیگر ترکیب شدند، داراي خواص استفاده شده بود، با این که ساقه گندم و ذرت نتایج نسبتاً بهتري داشتند و راحت
  .مناسب جهت استفاده هستند

Nemli هرس درختان کیوي در تولید تخته خرده چوب را بررسی قابلیت استفاده از سرشاخه هاي  )2003( و همکاران
در این تحقیق سرشاخه هاي کیوي با درصدهاي مختلف از خرده چوب هاي مورد استفاده در کارخانه هاي تولید تخته . کردند

درصدي از  نتایج نشان داد که حتی با اضافه کردن. خرده چوب مخلوط شده و در الیه هاي میانی مورد استفاده قرار گرفتند
همچنین . سرشاخه کیوي در الیه میانی تخته، مقاومت هاي مکانیکی بیش از حداقل استانداردهاي اروپایی بوده است

هاي کیوي باالتر از حدود مورد نیاز بوده ولی مقادیر واکشیدگی ضخامت و چسبندگی داخلی تخته هاي تولید شده با سرشاخه
  .. باشدجذب آب خیلی باال می

در تحقیق خود بر روي دماي پرس نتیجه گرفتند که دماي پرس به خاطر تأثیر گذاشتن بر  )1384(و همکاران  نوربخش
  .روي سطح تماس و ارتباط مؤثر بر خصوصیات فیزیکی مکانیکی تخته خرده چوب است

و   Rowell: چوندر زمینه ساخت تخته خرده چوب از منابع لیگنوسلولزي تحقیقات زیادي توسط پژوهشگرانی 
Norimoto  ) ،1995ضایعات کشاورزي( ،Xu  ) ،1990ساقه آفتابگردان ( وAjiwe  و همکاران) ،انجام ) 1998پوسته برنج

توان به صورت مخلوط با ذرات خرده چوب در ها مشخص شد که از ضایعات کشاورزي میگرفته است که در تمامی این پژوهش
 .ساخت تخته خرده چوب بهره برد

هاي درختان باغی و کمبود منابع جنگلی هدف این تحقیق استفاده بهینه از ضایعات لیگنوسلولزي و سرشاخه با توجه به
اثر فشار و دماي پرس بر روي تخته خرده . باشدي تاغ به همراه چسب اوره فرمالدئید براي ساخت تخته خرده چوب میگونه

 .ه استد بررسی قرار گرفتها نیز مورهاي ساخته شده از این ضایعات و سرشاخهچوب
  

  هامواد و روش -2
  مواد. 2- 1

هاي پنبه در شهرستان گناباد تهیه هاي درختان پسته، انار و تاغ و ساقهها از ضایعات لیگنوسلولزي شامل شاخهچوبخرده
مالدئید ساخت چسب مورد استفاده اوره فر. درصد برآورد شد 4/8ها براساس وزن خشک آون، حدود چوبرطوبت خرده. شدند

. هاي درختان مذکور با چیپر نئوپان در مشهد به خرده چوب تبدیل شدندساقه پنبه و سرشاخه. شرکت سامد مشهد بوده است
  .نشان داده شده است 1درصد اختالط مواد چوبی با یکدیگر در جدول 

 
  روش ساخت. 2- 2
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. زمایشگاه گروه صنایع چوب دانشگاه زابل ساخته شدندبا استفاده از پرس گرم در آ Bو  Aها در دو نوع چوبخردهتخته
زن آزمایشگاهی با ي دستگاه چسبها بوسیلهچوبخرده. نشان داده شده است 2در جدول  Bو  Aي شرایط متغیر دو نوع تخته

   خردهبراي تعیین ضخامت تخته .تشکیل شد cm 20×20سپس کیک در قالب چوبی . زنی شدند چسب اوره فرمالدئید چسب
  

  چوبها براي ساخت تخته خردهچوبدرصد اختالط خرده) 1(جدول 
  نوع ماده اولیه               درصد اختالط مواد اولیه

  هاوزن کل خرده چوب% 5هاي تاغ               سرشاخه

  چوبوزن کل خرده% 95  سرشاخه انار و پسته و
  ساقه پنبه                        

سرشاخه % 25
  انار

سرشاخه % 50
  پسته

  ساقه پنبه% 25
 
 

 )آمونیوم سولفات( زنی، درصد هاردنردرصد چسب. در دو طرف کیک استفاده شد cm 16شابلون فلزي به ضخامت چوب از دو  
 cm3ها ابعاد اسمی تخته. دقیقه بودند 5/7درصد وزن چسب و 1درصد وزن خشک مواد اولیه، 10و زمان پرس به ترتیب 

 g/cm3هاي ساخته شده دانسیته تخته. از هرکدام ساخته شد کراردر این  تحقیق دو نوع تخته و با سه ت. بود 20×20×6/1
  .باشدمی 75/0

  
  شرایط متغیر ساخت دو نوع تخته خرده چوب ساخته شده) 2(جدول

نوع تخته ساخته 
  شده

  )kg/cm2(فشار   )˚C( دما

A  140  35  
B  200  50  

  
  تعیین خصوصیات مکانیکی. 2- 3

 ASTM D 1037(محاسبه شد  ASTM D-1037ها بر طبق استاندارد مقاومت خمشی و مدول االستیسیته نمونه

(1999), 96a .( میلیمتر عمود بر سطح تخته براي تعیین مقاومت  170*76*16شش نمونه، از هر تخته یک نمونه، با ابعاد
 HOUNSي دستگاه تست مکانیکی هاي خمشی بوسیلهنمونه. زمون شدندآ) MOE(و مدول االستیسیته ) MOR(خمشی 

  . کیلونیوتن، آزمون شدند 25با ظرفیت بارگذاري  H25KSمدل 
-ASTM Dمیلیمتر بر طبق استاندارد  50*50*16نمونه از هر تخته به ابعاد  3نیز بر روي ) IB(آزمون چسبندگی داخلی 

  ).ASTM D 1037 (1999), 96a(انجام شد  1037
  
  تعیین خصوصیات فیزیکی. 2- 4

ساعت غوطه وري در آب، بر طبق استاندارد  24و  2ها شامل واکشیدگی ضخامت و جذب آب بعد از مقاومت به آب تخته
ASTM D-1037  ارزیابی شد)ASTM D 1037 (1999), 96a .(ي ساخته شده یک نمونه به ابعاد از  هر تخته

  .ساعت غوطه وري در آب استفاده شد 24و  2یین واکشیدگی ضخامت و جذب آب بعد از میلیمتر براي تع 100*100*16
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ها در بعد از آن نمونه. گیري شد و بعد از آن هر نمونه براي  آزمون جذب آب، وزن شدنقطه اندازه 4ضخامت هر نمونه در 
گیري شد و مجددا داخل آب غوطه ور شدند هساعت از آب خارج و ضخامت و وزن هر نمونه انداز 2آب غوطه ور شدند و بعد از 

  .گیري شدساعت دوباره ضخامت و وزن هر نمونه اندازه 22و بعد از 
  آزمون آماري . 2- 5

درصد براي وجود اختالف  95، در سطح معنی داري ANOVAآزمون مقایسات میانگین روش آنالیز واریانس یکطرفه، 
  .استفاده قرار گرفت داري بین دو نوع تخته ساخته شده موردمعنی

  
 نتایج -3

  خصوصیات مکانیکی. 1-3 
ي ساخته بین دو نوع تخته% 95داري در سطح اختالف معنی. نشان داده شده است 2و  1خصوصیات مکانیکی در شکل 

بین دو % 99داري در سطح براي مدول االستیسیته و چسبندگی داخلی اختالف معنی. شده براي مقاومت خمشی وجود دارد
و به ترتیب  Aي ترین مقاومت خمشی، مدول االستیسیته و چسبندگی داخلی مربوط به تختهبیش. وع تخته مشاهده شدن

مقادیر خواص مکانیکی شامل مقاومت خمشی، مدول االستیسیته و . باشدمگاپاسکال می 76/0و  25/1296، 62/11معادل با 
، EN 2-312(باشد تر میمعمولی با کاربرد در محیط خشک بیشخرده چوب از مقادیر تخته Aي چسبندگی داخلی تخته

1996(.  
اما سطوح حرارتی باال . درجه سانتیگراد برسد 200تواند تا چوب نیمه سنگین میدرجه حرارت براي ساخت تخته خرده

رجه حرارت د Bي در تخته). 1386دوست حسینی، (شوند ممکن است موجب تخریب گرمایی ذرات چوب و اتصاالت رزین 
با توجه . درجه سانتیگراد در نظر گرفته شده است 140دما  Aي که در تختهدرجه سانتیگراد بوده در حالی 200مورد استفاده 

با ثابت ماندن زمان پرس براي هر دونوع تخته واضح است که این دماي زیاد باعث  Bي به افزایش زیاد درجه حرارت در تخته
  . اندو اتصاالت رزین شده و در نتیجه خواص مکانیکی کاهش یافتهتخریب گرمایی ذرات چوب 

  

  
  دو نوع تخته ساخته شده )MOE(و مدول االستیسیته ) MOR(مدول گسیختگی ) 1(شکل   

  

  
  دو نوع تخته ساخته شده چسبندگی داخلی) 2(شکل 
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، ممکن است از مقاومت شکست چوب یابی به تماس مطلوب بین ذرات چوبگاهی سطح باالي فشار موردنیاز براي دست

بخشد، ولی ها را بهبود میها در کیک فشرده شده، سطح تماس آنچوبهرچند که شکست محدود و ناچیز خرده. تجاوز کند
بوده در  kg/cm3فشار پرس  Aدر تخته ). 1386دوست حسینی، (دهد هاي تخته را کاهش میشکستگی زیاد چوب، مقاومت

با توجه به مطالب ذکر شده مشخص است که فشار . در نظر گرفته شده بود kg/cm3 50 فشار پرس برابر Bکه در تخته حالی
  .هاي مکانیکی مشاهده شده استخیلی زیاد بوده و در نتیجه کاهش مقاومت Bپرس اعمال شده برروي تخته 

  .دارد Aي نسبت به تخته هاي مکانیکی کمتريبه علت فاکتور دماي باال و فشار زیاد پرس، مقاومت Bي تخته
  

  خصوصیات فیزیکی. 2-3
. نشان داده شده است 23وري در آب در شکل ساعت غوطه 24و  2نتایج مربوط به واکشیدگی ضخامت و جذب آب بعد از 

داراي واکشیدگی ضخامت و جذب  Bي تخته. ي ساخته شده مشاهده نشدبین دو نوع تخته% 95اختالف معنی داري در سطح 
بتوان  Bي شاید علت این افزایش خواص فیزیکی را در تخته. باشدمی Aي تري نسبت به تختهساعت بیش 24و  2عد از آب ب

-ها، اتصاالت رزین و همچنین شکستگی زیاد ذرات خردهچوببه دما و فشار باال نسبت داد که موجب تخریب گرمایی خرده
  .شودچوب می

  

  
  

  اي ساخته شدههخصوصیات فیزیکی تخته) 3(شکل 
  بحث. 4

ي تاغ و هاي درختان انار، پسته و گونههاي حاصل از سرشاخهچوبخرده چوب از خردهدر این تحقیق براي ساخت تخته
بهتر  Aي با توجه به نتایج بدست آمده مشخص شد که خصوصیات مکانیکی و فیزیکی تخته. ي پنبه استفاده شدهمچنین ساقه

خرده چوب ساخته شده با ضایعات ا افزایش درجه حرارت و فشار پرس خصوصیات مکانیکی تختهب. بوده است Bي از تخته
که خصوصیات با توجه به این. هاي درختان کاهش یافته و خواص فیزیکی آن افزایش یافته استلیگنوسلولزي و سرشاخه

توان می) EN ،1996 2-312(باشد یتر مخرده چوب معمولی با کاربرد در محیط خشک بیشاز تخته Aي مکانیکی تخته
توانند هاي درختان انار، پسته و تاغ میي پنبه به همراه سرشاخهگیري نمود که ضایعات لیگنوسلولزي مانند ساقهاینگونه نتیجه

  .چوب مورد استفاده قرار گیرندبه عنوان مواد اولیه مناسب با اعمال شرایط ساخت مناسب براي ساخت تخته خرده
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