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چکيده
در اين تحقيق تأثير پارافين و شرايط پرس بر خواص کاربردي و هم چنين زبري سطح تخته خرده چوب مورد بررسی قرار
گرفت .عوامل متغير شامل ،پارافين در سه سطح صفر ،يک و دو درصد ،دماي پرس در دو سطح  171و  131درجه سانتی گراد و
زمان پرس در دو سطح  4و  5دقيقه انتخاب شدند .خواص کاربردي تخته خرده چوب شامل ،مدول گسيختگی ،مدول
االستيسيته ،مقاومت برشی ،جذب آب و واکشيدگی ضخامت پس از  2و  24ساعت غوطه وري در آب و هم چنين زبري سطح
مورد بررسی قرار گرفتند.
نتايج نشان میدهند که استفاده از پارافين تأثير معنیداري بر مدول گسيختگی و مدول االستيسيته تخته هاي مورد مطالعه
نداشته است اما افزايش آن باعث کاهش مقاومت برشی اين تختهها شده است .در مورد تأثير استفاده از پارافين بر خواص
فيزيکی نيز مشخص شده است که افزايش مصرف پارافين باعث کاهش جذب آب و واکشيدگی ضخامت تخته خرده چوب می
شود .به عالوه استفاده از پارافين باعث کاهش زبري و بهبود کيفيت سطح تختهها شده است .دماي پرس تأثير معنیداري بر
ويژگیهاي کاربردي تختهها نداشته اما باعث افزايش زبري سطح تختهها شده است .افزايش زمان پرس نيز باعث افزايش مدول
گسيختگی تخته خرده چوب شده اما اثر معنی داري بر ساير خواص اين فرآورده نداشته است.
واژههای كليدی :تخته خرده چوب ،پارافين ،دماي پرس ،زمان پرس ،خواص فيزيکی ،خواص مکانيکی و زبري سطح.

مقدمه

رطوبتگير (آبدوست) هستند ،بنابراين در شرايط مختلف

تخته خرده چوب از فرآوردههايی است که از مازاد

کاربرد امکان جذب رطوبت و بروز تغييراتی در خواص

بهرهبرداري جنگل و پسماندهاي توليد کارخانه هاي صنايع

آنها وجود دارد .رطوبت تأثير منفی بر مقاومت اتصاالت

چوب ساخته میشود .با توجه به اينکه در ساخت اين

بين خرده چوبها داشته و موجب تغيير ضخامت و افت

فرآوردها غالبا از چسب اوره فرمآلدهيد (به علت سهولت

کيفيت سطح تخته و نيز کاهش مقاومتهاي تخته خرده

کاربرد ،قيمت مناسب و زمان واکنش سريع در پرس گرم)

چوب میگردد (دوست حسينی .)1331 ،بنابراين مطالعات

استفاده میشود و اين چسب نسبت به رطوبت مقاومت

زيادي جهت بر طرف کردن اثر منفی رطوبت و يا کاهش

چندانی ندارد و از طرف ديگر ،چون مواد چوبی يا

آن صورت گرفته است که اين مطالعات ،کاربرد مواد

ليگنوسلولزي بکار رفته در ساخت اين فرآوردهها

افزودنی مناسب را مانند مواد هيدروکربنی که آهار ناميده
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میشود توصيه میکند .اچ سو1و همکاران( )1991در

دماي پرس از  111به  191درجه سانتی گراد و افزايش

تحقيقات خود به اين نتيجه رسيدند که استفاده از پارافين،

زمان پرس از  1به  3دقيقه مقاومت خمشی و چسبندگی

واکشيدگی ضخامت تخته ويفر را کاهش میدهد.

داخلی تختهها بهبود میيابد .همچنين نملی و همکاران

وينيستوفر 2و همکاران ( )1992در بررسی اثر پارافين بر
روي تخته تراشه ،دريافتند که استفاده از پارافين ،باعث
کاهش جذب آب ،واکشيدگی ضخامت و واکشيدگی

5

( ) 2117اثر زمان پرس را بر زبري سطح تخته خرده چوب

مورد بررسی قرار دادند .آنها 1 Raو 7Rzرا به عنوان

ويژگی هاي سطح آزمايش کرده و بيان کردند که افزايش

خطی تختهها می شود .آمتور3و بوچر )1934( 4در بررسی

زمان پرس باعث بهبود کيفيت سطح تخته میگردد .در

تأثير ضد آب کردن بر خصوصيات سطح تخته خرده چوب

واقع ،در خط توليد فرآورده هاي مرکب چوبی ،پرس گرم

در تماس کوتاه مدت با آب ،بيان کردند که اضافه کردن

به عنوان مهم ترين گلوگاه خط توليد بشمار میرود و

پارافين باعث ضد آب شدن اليههاي سطحی شده و زبري

همواره سعی بر اين بوده که تا حد امکان با کاهش هزينه

سطح که ناشی از واکشيده شدن خرده چوبها میباشد،

هاي مربوط به آن ،توليد محصولی در حد استاندارد از نظر

کاهش میيابد .در اين تحقيق عالوه بر مقاومت

کيفيت و از نظر کاربرد و مقاومت هاي مکانيکی که از

فرآوردههاي مرکب چوبی به نفوذ رطوبت ،شرايط پرس

شاخصهاي مهم فرآورده هاي مرکب چوبی میباشد،

نيز مورد بررسی قرار گرفت .کاشانی زاده( )1317در

صورت گيرد.

بررسی اثر  4عامل مهم توليد بر کيفيت تخته خرده چوب

در نهايت ،با توجه به تحقيقات انجام شده ،قابل

ساخته شده از ضايعات صنايع روکش و تخته اليه بيان

يادآوري است که در ايران تأثير پارافين بر روي گونه هاي

کرد که با افزايش دماي پرس از  151به  171درجه

جنگلی مورد بررسی قرار نگرفته و تا کنون گزارشی در

سانتیگراد و همچنين افزايش زمان پرس از  1به  3دقيقه،

اين زمينه منتشر نشده است .بنابراين در اين مطالعه سعی

مقاومت خمشی ،مقاومت برشی ،جرم ويژه تختهها

شده ،اثر پارافين ،دما و زمان پرس بر خواص فيزيکی،

افزايش می يابند .طبرسا ( )1317تأثير رطوبت کيک خرده

مکانيکی و زبري سطح تخته خرده چوب مورد بررسی قرار

چوب ،دما و زمان پرس بر کيفيت تخته خرده چوب راش

گيرد.

و پليم ر شدن رزين اوره فرم آلدهيد را مورد بررسی قرار
داده و اظهار میکند دماي پرس تأثير مشخصی بر مقاومت

مواد و روشها

خمشی و مدول االستيسيته و خواص غوطهوري نمونهها

مواد اوليه مورد استفاده در اين تحقيق شامل ،خرده

نداشته ،اما تغييرات زمان پرس اثر قابل توجهی بر

چوب گونه هاي پهن برگ جنگلی ،چسب اوره فرم آلدهيد

ويژگیهاي مورد مطالعه داشته و افزايش زمان پرس،

و پارافين میباشد .خرده چوب به صورت چيپس از

باعث افزايش مقاومت خمشی ،مدول االستيسيته و

کارخانه فيبر بابلسر (مخلوط گونه هاي جنگلی) تهيه شد.

چسندگی داخلی میشود .دوست حسينی و روشنی

اين چيپسها به کمک خردکن آزمايشگاهی Pallmann 3

زرمهري ( )1375در بررسی استفاده از چوب تاغ و صنوبر

 PZبه اندازه مورد نظر خرد و تا رطوبت يک درصد

در ساخت تخته خرده چوب گزارش نمودند که با افزايش

خشک شدند .امولسيون پارافين نيز از کارخانه تخته

1-Hsu
2-Winnistofer
3-Amthor
4-Bottcher

5-Nemli
6-Average roughness
7-Maximum height of the profile

52

بررسي تأثير مقدار پارافين ،دما و زمان پرس بر خواص كاربردی تخته خرده چوب با تأكيد بر زبری سطح آن

فشرده شمال با  %25مواد جامد ،دماي ذوب 14تا 11

چسب ساز تهيه گرديد .مشخصات فنی اين چسب ،در

درجه سانتی گراد و باقيمانده روغن  4تا  1درصد تهيه

جدول  1ارائه شده است.

شد .چسب اوره فرم آلدهيد مورد نياز نيز از کارخانه
جدول  -1مشخصات فني چسب اوره فرم آلدهيد (شركت چسب ساز )1210
مشخصات

ويژگي

واحد

شکل ظاهری
مواد جامد
دانسيته
ويسکوزيته در35° C
 PHبدون كاتاليزور
فرم آلدهيد آزاد

مايع شيری رنگ
24±1
1/370±5/550
255-055
1± 5/ 0
حداكثر 5/2

----------درصد وزني
گرم بر ميلي ليتر
ميلي پاسکال * ثانيه
----------درصد وزني

زمان ژلهای شدن با كاتاليزور در 155° C

45-40

ثانيه

سطوح مختلف عوامل متغير و عالئم مربوط به آنها در

عوامل متغير اين تحقيق شامل :مقدار پارافين در سه

جدول  2آمده است.

سطح صفر ،يک و دو درصد ،دماي پرس  171و 131
درجه سانتی گراد و زمان پرس  4و  5دقيقه می باشد.

جدول  -3سطوح عوامل متغير مورد مطالعه و عالئم مربوط به آنها
عوامل متغير

عالمت اختصاری

تعداد سطوح

پارافين

P

3

دما

T

2

زمان

M

2

 ،Pپارافين()%

 ،Tدماي پرس (درجه سانتی گراد)

ساير عوامل به شرح زير ثابت در نظر گرفته شدند:
چسب مصرفی به مقدار 11درصد (بر مبناي وزن

نامگذاری سطوح
بدون پارافين

P0

با پارافين %1

P1

با پارافين %2

P2

 171درجه سانتی گراد

T1

 131درجه سانتی گراد

T2

 4دقيقه

M4

 5دقيقه

M5

 ،Mزمان پرس (دقيقه)

پس از ساخت تختهها در شرايط آزمايشگاهی و
رسيدن رطوبت آنها به رطوبت تعادل محيط (بعد از دو

خشک خرده چوب) همراه با  2درصد کلريد آمونيوم،

هفته) ،نمونههاي آزمونی با استفاده از استاندارد

رطوبت کيک خرده چوب در حد  12درصد ،فشار پرس

 DIN 13713تهيه شدند .پس از برش نمونه ها ،خواص

برابر  35کيلو گرم بر سانتی متر مربع ،دانسيته و ضخامت

فيزيکی و مکانيکی تختهها پس از سه هفته از زمان ساخت

تختهها نيز به ترتيب  1/75گرم بر سانتیمتر مکعب و 12

آنها اندازه گيري شد .مقاومت خمشی بر اساس استاندارد

ميلی متر.

 ،DIN 52312جذب آب و واکشيدگی ضخامت بر اساس
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استاندارد  ISO 11933و مقاومت برشی بر اساس

 DINدر دو راستاي سنباده خورده و عمود بر آن

استاندارد  STM D1137اندازهگيري شدند .نمونههاي

اندازهگيري شد .براي بررسی آماري نتايج ،از طرح کامالً

مورد استفاده براي انجام آزمون زبري سطح ،با سنباده

تصادفی و آزمون فاکتوريل و تجزيه واريانس استفاده شد

نواري شماره  ،31سنبادهزنی شدند .دستگاه زبري سنج

و براي مقايسه ميانگين ها ،آزمون دانکن بکار گرفته شد.

 Miyutoyo SJ 211Pبه منظور اندازهگيري زبري سطح

اثرات مستقل و متقابل هر يک از عوامل متغير بر خواص

تختهها مورد استفاده قرار گرفت .سرعت حرکت سوزن

مورد مطالعه در سطح يک و پنج درصد مورد تجزيه و

دستگاه  1/5 mm/sو طول اندازهگيري شده  12/5ميلی

تحليل قرار گرفت .براي هر تيمار  3تخته و در مجموع

متر در نظر گرفته شد .پارامترهاي مهم زبري سطح يعنی

 31تخته آزمايشگاهی ساخته شد.

 2Ry ، 1Rq ،Rz ،Raو  3Rpمطابق با استاندارد 4713

جدول  -2مشخصات تيمار های مختلف
شماره تيمار

شماره تيمار

عالمت اختصاری

عالمت اختصاری

P0T1M4
P0T1M5
P0T2M4
P0T2M5

شماره تيمار

عالمت اختصاری
P2T1M4
P2T1M5
P2T2M4
P2T2M5

P1T1M4
P1T1M5
P1T2M4
P1T2M5

آزمون  Anderson Darlingاستفاده شد که مقدارP>1/15

نتايج
نتايج به دست آمده از اندازه گيري ويژگی هاي مختلف

نشان داد که دادهها از توزيع نرمال پيروي میکنند .نتايج

تختههاي آزمونی توسط تجزيه واريانس و گروه بندي

تجزيه واريانس اثر مستقل و متقابل عوامل متغير بر

ميانگينها (آزمون دانکن) مورد تجزيه و تحليل قرار

ويژگیهاي مختلف ،در جدول  4ارائه شده است.

گرفتند.

بررسی

براي

نرمال

بودن

دادهها

از

جدول  -4مقادير  P-Valueنتايج جدول های تجزيه واريانس برای ويژگي های مختلف
MOR

P
T
M
PT
PM
TM
PTM

ns
ns
**
ns
ns
ns
ns

TS

MOE

ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
 ،nsبدون اثرمعنی دار

**
ns
ns
ns
**
ns
ns

**
ns
ns
ns
ns
ns
ns

TS

**
ns
ns
ns
ns
ns
ns

* معنیدار در سطح  5درصد

WA

**
ns
ns
**
ns
ns
**

WA

**
ns
ns
ns
ns
ns
ns

** ،معنی دار در سطح  1درصد
1-Root mean square roughness
2-Maximum two point height of the profile
3-Maximum profile peak height
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مستقل زمان بر  MORتختهها در سطح يک درصد

مدول گسيختگی و مدول االستيسيته
با توجه به جدول  4میتوان گفت که اثر مستقل

معنیدار بوده و بين تختههاي ساخته شده از اين لحاظ

پارافين و دما بر  MORتختهها معنیدار نبوده و بين مدول

تفاوت معنی داري وجود دارد .شکل  1اثر مستقل زمان را

گسيختگی آنها تفاوت معنی داري مشاهده نمیشود .اثر

بر مدول گسيختگی نشان میدهد.

a

b

20
10

مدول گسیختگی()MPa

30

0
5

4

24.61

22.96

مدول گسیختگی

زمان پرس (دقیقه)

شکل  -1اثرمستقل زمان بر مدول گسيختگي

با توجه به شکل ،میتوان گفت که با افزايش زمان تا

مقاومت برشی موازی با سطح

سطح  5دقيقه ،ميزان مدول گسيختگی (نسبت به زمان 4

در اين تحقيق براي تعيين مقاومت اتصال بين ذرات

دقيقه) 7 ،درصد افزايش يافته که به علت معنی دار بودن

در اليه ميانی تخته که از آزمون مقاومت برشی موازي با

تفاوت آنها ،در دو گروه  aو  bقرار میگيرند.

سطح استفاده شد .با توجه به جدول  ،4مشخص است که

همچنين جدول  4نشان می دهد که اثر مستقل و

اثر مستقل پارافين بر مقاومت برشی در سطح يک درصد

متقابل عوامل متغير بر  MOEتختهها معنیدار نبوده و بين

معنیدار بوده و بين تخته هاي ساخته شده از لحاظ

تخته هاي ساخته شده تفاوت معنی داري مشاهده نمیشود.

مقاومت برشی تفاوت معنی داري مشاهده میشود .شکل
 2اثر مستقل پارافين را بر مقاومت برشی نشان میدهد.

a
b

b

5

0
2

1

0

5.4

5.89

6.9

مقاومت برشی()MPa

10

مقاومت برشی

درصد پارافین

شکل  -3اثر مستقل پارافين بر مقاومت برشي
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با توجه به شکل ،میتوان نتيجه گرفت که با افزايش

با توجه به جدول  4میتوان بيان کرد که اثر مستقل دما

مقدار پارافين از ميزان اين مقاومت کاسته شده و بين

و زمان بر مقاومت برشی معنی دار نبوده و بين تخته هاي

ميانگين مقاومت برشی تخته هاي بدون پارافين و تخته

ساخته شده از لحاظ مقاومت برشی تفاوت معنیداري

هاي ساخته شده با  1و  2درصد پارافين تفاوت معنی

مشاهده نمی شود.

داري مشاهده میشود ،اما بين مقاومت برشی تختههاي

جدول  4نشان میدهد که اثر متقابل پارافين و زمان بر

ساخته شده با  1و  2درصد پارافين تفاوت معنیداري

مقاومت برشی در سطح يک درصد معنی دار بوده و بين

مشاهده نمی شود .بيشترين مقدار اين مقاومت مربوط به

تخته هاي ساخته شده از لحاظ مقاومت برشی تفاوت

تخته هاي ساخته شده بدون پارافين میباشد که نسبت به

معنیداري مشاهده میشود .شکل  3اثر متقابل پارافين و

تخته هاي ساخته شده با  2درصد پارافين 21 ،درصد

زمان را بر مقاومت برشی نشان میدهد.

مقاومت بيشتري نشان میدهد.

a

a

b
c

8

c
6

4

مقاومت برشی ()MPa

c

2

0

a

2

2

1

1

0

0

5

4

5

4

5

4

4.93

5.86

6.28

5.51

6.97

6.83

درصد پارافین

زمان پرس
مقاومت برشی

شکل  -2اثر متقابل پارافين و زمان بر مقاومت برشي

همانطور که مشاهده می شود ،بيشترين ميزان مقاومت

سطح يک درصد معنی دار بوده و بين تخته هاي ساخته

برشی مربوط به تخته هاي ساخته شده بدون پارافين و

شده از لحاظ جذب آب پس از  2و  24ساعت تفاوت

کمترين ميزان آن مربوط به تخته هاي ساخته شده با 2

معنی داري مشاهده میشود .شکل  4اثر مستقل پارافين بر

درصد پارافين و زمان پرس  5دقيقه میباشد

جذب آب پس از  2و  24ساعت را نشان می دهد.

جذب آب
با توجه به جدول  ،4مشخص است که اثر مستقل
پارافين بر جذب آب تختهها پس از  2و  24ساعت در

51
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80

b

a

a

جذب آّب()%

60
40

2ساعت

20

24ساعت

0
2

0

1
درصد پارافین

شکل  -4اثر مستقل پارافين بر جذب آب ،پس از  3و  34ساعت

همان گونه که مشاهده می شود با افزايش ميزان

جدول  4نشان میدهد که اثر مستقل دما و زمان بر

پارافين ،ميزان جذب آب تختهها کاهش يافته و بين

جذب آب پس از  2و  24ساعت معنیدار نبوده و بين

ميانگين جذب آب پس از  2و  24ساعت تخته هاي بدون

تخته هاي ساخته شده از لحاظ جذب آب تفاوت

پارافين و تخته هاي حاوي  1و  2درصد پارافين تفاوت

معنیداري مشاهده نمی شود.

معنی داري ديده میشود ،اما بين تخته هاي ساخته شده با

جدول  4نشان می دهد که اثر متقابل پارافين و دما بر

 1و  2درصد پارافين تفاوت معنی داري وجود ندارد.

جذب آب پس از  2ساعت در سطح يک درصد معنی دار

کمترين ميزان جذب آب پس از  2و  24ساعت مربوط به

بوده و بين تخته هاي ساخته شده از لحاظ جذب آب پس

تختههاي ساخته شده با  2درصد پارافين بوده که نسبت

از  2ساعت تفاوت معنی داري مشاهده میشود .شکل 5

به نمونههاي شاهد ،پس از  2ساعت  53درصد و پس از

اثر متقابل پارافين و دما را بر جذب آب پس از  2ساعت

 24ساعت  51درصد جذب آب کمتري را نشان میدهند.

نشان میدهد.
b

b

30

a

a
a

10

جذب آب ()%

a

20

0
180

170

180

2
11.36

170

180

1
13.85

15.61

170

درصد پارافین

0
14.03

31.25

دمای پرس (درجه سانتی گراد)

29.05

جذب آب

شکل  -0اثر متقابل پارافين و دما بر جذب آب ،پس از  3ساعت
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همانگونه که مشاهده می شود ،کمترين ميزان جذب

با توجه به جدول  ،4میتوان گفت که اثر متقابل

آب مربوط به تخته هاي ساخته شده با  2درصد پارافين و

پارافين ،دما و زمان بر جذب آب پس از  2ساعت در

 131درجه سانتی گراد و بيشترين ميزان آن مربوط به تخته

سطح يک درصد معنی دار بوده و بين تخته هاي ساخته

هايی است که بدون استفاده از پارافين و 131درجه سانتی

شده تفاوت معنیداري مشاهده میشود .شکل  1اثر متقابل

گراد ساخته شده اند.

پارافين ،دما و زمان را بر جذب آب پس از  2ساعت
نشان میدهد.

c

c

35

c
c

30
25

ab
ab

ab

ab

ab

15

ab
a

جذب آب ()%

b

20

10
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180
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زمان پرس
دمای پرس
درصد پارافین

2
11.95

10.77

1
11.86

15.84

12.88

18.35

0
13.69

14.37

30.72

31.78

30.76

 27.34جذب آب

شکل  -2اثر متقابل پارافين ،دما و زمان بر جذب آب ،پس از  3ساعت

با توجه به شکل ،میتوان گفت که کمترين ميزان

سطح يک درصد معنی دار بوده و بين تخته هاي ساخته

جذب آب مربوط به تخته هايی است که با  2درصد

شده از لحاظ واکشيدگی ضخامت تفاوت معنی داري

پارافين و دماي پرس  131درجه سانتیگراد و  4دقيقه

مشاهده میشود .شکل  7اثر مستقل پارافين را بر

زمان پرس ساخته شده اند.

واکشيدگی ضخامت پس از  2و 24ساعت نشان میدهد.

واكشيدگي ضخامت
با توجه به جدول  4میتوان بيان نمود که اثر مستقل
پارافين بر واکشيدگی ضخامت پس از  2و 24ساعت در

53
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واکشیدگی ضخامت()%

b

30
20

a

a
2ساعت

10

24ساعت
0
2

0

1

درصد پارافین

شکل  -7اثر مستقل پارافين بر واكشيدگي ضخامت ،پس از  3و  34ساعت

با توجه به شکل ،بايد گفت که با افزايش ميزان
پارافين ،ميزان واکشيدگی ضخامت کاهش يافته و بين

پس از  24ساعت  44درصد واکشيدگی ضخامت کمتري
را نشان میدهند.

تخته هاي ساخته شده بدون پارافين و تختههاي ساخته

با توجه به جدول  ،4میتوان نتيجه گيري کرد که اثر

شده با  1و  2درصد پارافين تفاوت معنی داري مشاهده

مستقل دما و زمان بر واکشيدگی ضخامت پس از  2و 24

میشود اما بين تخته هاي ساخته شده با  1و  2درصد

ساعت معنی دار نبوده و بين تختههاي ساخته شده از

پارافين تفاوت معنی داري مشاهده نمی شود .کمترين ميزان

لحاظ واکشيدگی ضخامت تفاوت معنی داري مشاهده

واکشيدگی پس از  2و 24ساعت ضخامت مربوط به

نمیشود.

تختههايی است که با  2درصد پارافين ساخته شدهاند که

زبری سطح

نسبت به تخته هاي شاهد ،پس از  2ساعت  41درصد و

نتايج تجزيه واريانس پارامترهاي زبري سطح تختهها
در راستاي سنباده ،در جدول  5ارائه شده است

جدول  -0مقادير  P-Valueنتايج جدول های تجزيه واريانس برای ويژگي های مختلف در راستای سنباده
Ra

Rz

Ry

Rp

Rq

**1/111

**1/12

**1/14

1/13ns

1/11ns

1/79ns

1/37ns

1/41ns

1/31ns

1/35ns
1/53ns

P

**1/112

**1/114

T

**1/112

**1/114

M

1/77ns

1/73ns

PT

1/77ns

1/32ns

1/99ns

PM

1/22ns

1/27ns

1/31ns

1/11ns

TM

1/44ns

1/92ns

1/39ns

1/79ns

1/27ns

PTM

1/19ns

1/11ns

1/12ns

1/11ns

1/47ns

 ،nsبدون اثرمعنی دار

**1/14

* معنیدار در سطح  5درصد

** ،معنی دار در سطح  1درصد
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با توجه به جدول  5میتوان گفت که اثر مستقل تاثير

مقدار پارافين ،دما و زمان پرس تفاوت معنی داري در

پارافين بر خواص زبري سطح ،در سطح يک درصد

مقدار مدول االستيسيته تختهها بوجود نياورده است که

معنیدار بوده و بين تخته هاي ساخته شده از لحاظ زبري

نشان دهنده عدم حساسيت مدول االستيسيته تختهها در

سطح تفاوت معنی داري مشاهده میشود.

مقابل عوامل مورد بررسی است.

جدول  ،5نشان میدهد که تاثير مستقل دما بر Ra

نتايج مربوط به مقاومت برشی تختهها نشان میدهند

ميانگين زبري Rz ،حداکثر ارتفاع پروفيل زبري و Rq

که با افزايش ميزان پارافين ،مقدار مقاومت برشی تختهها

زبري موثر ،در سطح يک درصد معنی دار بوده و از لحاظ

کاهش میيابد .دليل اين امر ،اين است که احتماال مقداري

زبري سطح ،بين تخته هاي ساخته شده تفاوت معنیداري

پارافين همراه با بخار آب از سطح به اليه ميانی تخته نفوذ

مشاهده میشود .همچنين جدول  ،5نشان میدهد که اثر

کرده و مقدار پارافين در مغز تخته بيشتر شده و در نتيجه

مستقل زمان و اثرات متقابل عوامل متغير در راستاي

پارافين بر کيفيت اتصال بين خرده چوبها و چسب تاثير

سنباده تفاوت معنی داري نداشته اند.

منفی گذاشته و مانع چسبندگی کامل رزين با ذرات خرده

همچنين نتايج نشاان داد کاه هايي ياک از عوامال متغيار بار

چوب شده است .دما و زمان پرس اثر قابل مالحظهاي بر

خواص زبري سطح در جهت عمود بر سنباده ،اثر معنیداري از

مقاومت برشی اين تختهها نداشته اند.

خود نشان نمیدهند.

در مورد اثر پارافين بر جذب آب ،بايد گفت که با
افزايش مقدار پارافين ،جذب آب کاهش میيابد .کمترين

بحث
نتايج حاصل از اندازه گيري مدول گسيختگی نشان
میدهند که استفاده از پارافين تأثير قابل توجهی بر اين
مقاومت نداشته و موجب کاهش آن نشده است ،ضمن
اينکه سطوح دماي پرس بر اين مقاومت اثر معنی داري
نداشته است و مقادير اندازه گيري شده در يک گروه قرار
میگيرند .زيرا احتماال تأثير عوامل ديگر اثر تعيين کننده
داشته و تأثير اين عامل را محو کرده است .اما زمان پرس
بر مدول گسيختگی تختهها اثر معنی داري داشته است به
طوري که زمان  5دقيقه اين ويژگی را بهبود بخشيده و
تخته هاي حاصل از نظر مدول گسيختگی در وضعيت
مطلوبتري قرار میگيرند که نشان می دهد با افزايش زمان
پرس ،اثر دما بيشتر شده و تراکم و فشردگی ذرات در
اليههاي سطحی افزايش يافته و با پليمر شدن بهتر رزين و
بهبود کيفيت اتصاالت بين خرده چوبها مقاومت خمشی
تختهها نيز افزايش می يابند.
نتايج حاصل از اندازهگيري مدول االستيسيته تختهها
نشان میدهند که سطوح مختلف فاکتورهاي متغير يعنی

مقدار جذب آب بعد از  2و  24ساعت غوطه وري ،مربوط
به تخته هاي حاوي دو درصد پارافين میباشد .دوست
حسينی ( ،)1331وينيستوفر و همکاران ( )1992در
تحقيقات خود اين مطلب را تأييد میکنند .علت آن ،اين
است که پارافين در مرحله پرس کردن تبخير شده و در
تخلل تخته انتشار يافته ،سپس ميعان بخار پارافين موجب
آغشته شدن سطح خرده چوبها با اين ماده میگردد،
بنابراين پارافين سبب میشود تا خلل و فرج بين ذرات
خرده چوب قابليت مرطوب شدن کمتري داشته و آب
کمتر در آنها نفوذ کند .همچنين هرچه سطح وسيعتري از
خرده چوبها با اليه نازکی از پارافين پوشيده شوند ،آهار
موثرتري بوجود میآيد .ميزان جذب آب در حالت
استفاده از دو درصد پارافين ،کمتر از يک درصد و به تبع
آن زمانی است که در ساخت تختهها از پارافين استفاده
نشده است .دما و زمان پرس تأثيري بر جذب آب تخته
هاي مورد مطالعه بعد از  2و  24ساعت غوطهوري در آب
نداشته اند.
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نتايج حاصل از ميزان واکشيدگی ضخامت پس از  2و
 24ساعت غوطه وري در آب نشان میدهند که با افزايش

قابليت مرطوب شدن کمتري داشته و آب کمتر در آنها
نفوذ کند( .دوست حسينی .)1331

ميزان پارافين واکشيدگی ضخامت تختهها کاهش میيابد.

نکته ديگري که می توان به آن اشاره کرد ،رابطه ميان

اچ سو و همکاران ( )1991در تحقيقات خود اين مطلب

جذب آب و واکشيدگی ضخامت تخته خرده چوب می

را مورد تائيد قرار میدهند .نتايج حاصل از اين آزمايش،

باشد .همان طور که نتايج نشان می دهند رابطه مستقيمی

مشابه نتايج جذب آب میباشد .کمترين مقدار واکشيدگی

ميان جذب آب و واکشيدگی ضخامت ديده می شود .به

ضخامت پس از  2و 24ساعت مربوط به تخته هايی است

عبارت ديگر ،هرچه ميزان جذب آب تخته افزايش يابد،

که با دو درصد پارافين ساخته شدهاند .افزايش دما و زمان

ميزان واکشيدگی ضخامت آن نيز افزايش می يابد .دليل آن

پرس تأثير معنی داري بر ميزان واکشيدگی ضخامت

اين است که هرچه مولکول هاي آب بيشتر به داخل تخته

تختهها نداشته است.

و به عبارتی به فضاي ميان ذرات چوب يا الياف و در

با توجه به مقادير بدست آمده از تأثير پارافين بر

نهايت فضاي سلولی آنها وارد شوند ،باعث متورم شدن

جذب آب و واکشيدگی ضخامت تخته خرده چوب پس از

بيشتر و در نهايت منجر به افزايش ميزان واکشيدگی

 2و  24ساعت غوطه وري در آب ،بايد گفت که استفاده

ضخامت در تختهها می شود.

از پارافين و افزايش مصرف آن ،باعث کاهش اين

مسئله ديگري که بايستی مورد توجه قرار گيرد،

ويژگیها شده است .با افزايش پارافين از صفر به دو

مقاومت پارافين در برابر رطوبت در مدت زمان طوالنیتر

درصد ،جذب آب و واکشيدگی ضخامت اين محصول

میباشد .به طوري که نتايج اين تحقيق نشان می دهند با

کاهش معنی داري يافته است به طوري که ميزان جذب آب

افزايش زمان غوطه وري از  2به  24ساعت ميزان جذب

تخته هاي ساخته شده با  2درصد پارافين ،پس از  2ساعت

آب و واکشيدگی ضخامت تخته خرده چوب افزايش يافته

 53درصد و پس از  24ساعت  51درصد و ميزان

است .اين نتايج نشان میدهند که مصرف پارافين تأثير

واکشيدگی ضخامت پس از  2ساعت  41درصد و پس از

کمتري بر جذب آب و پايداري ابعاد تخته هايی که در

 24ساعت  44درصد نسبت به نمونه هاي شاهد کمتر

مدت بيشتر در معرض آب يا رطوبتهاي باالي محيط

میباشد .با توجه به تئوري آهارزنی ،مقاومت پانل هاي

قرار می گيرند ،دارد .دوست حسينی ( ،)1331سوزوکی 1و

چوبی در برابر رطوبت با کاهش جريان موئينگی آنها

همکاران ( )1971اين مطلب را در تحقيقات خود مورد

ارتباط دارد .با توجه به دو نوع لوله موئين موجود در اين

تأييد قرار می دهند .دليل اين امر ،اينست که مولکول هاي

فرآوردهها که اولی مربوط به خلل و فرج موجود در بافت

کوچک آب ،در دراز مدت قادر به نفوذ به روزنه هاي ريز

چوب و ديگري به فضاهاي خالی بين ذرات مربوط

سلولی يا خلل و فرج موجود در بافت چوب می باشند در

میشود ،نفوذ اوليه مايعات به داخل تخته از طريق خلل و

حالی که پارافين با مولکول هاي بزرگ خود قادر به نفوذ

فرج بين ذرات چوب يا الياف که مانند لوله هاي موئين

به اين خلل و فرج بسيار ريز سلولی نبوده و عمل آن به

نامنظمی میباشند ،صورت میگيرد .بر اساس قوانين

فضاي خالی بين ذرات محدود می گردد و بدين ترتيب،

موئينگی ،زاويه تماس مايعاتی که ويژگی تر کنندگی

مصرف پارافين تأ ثير چندانی بر جذب آب و پايداري ابعاد

ندارند مانند موم (پارافين) ،بيشتر از  91درجه بوده و آنها
قادر به صعود در لوله هاي موئين نيستند .بنابراين پارافين
سبب میشود تا خلل و فرج بين ذرات چوب يا الياف،

1-Suzuki
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تخته هايی که در دراز مدت در معرض آب يا رطوبت

پرس  171درجه سانتی گراد و زمان پرس  5دقيقه پيشنهاد

باالي محيط قرار می گيرند ،ندارد.

میگردد.

با توجه به نتايج جدول هاي تجزيه واريانس ،مشخص
است که در محدوده اين بررسی ،پارافين بر کيفيت سطح

منابع مورد استفاده

تخته خرده چوب در راستاي سنباده زنی آن اثر معنیدار

دوست حسينی ،کاظم  . 1331،فناوري توليد و کاربرد صفحات

داشته است .يعنی با افزايش مصرف پارافين ،تخته خرده

فشرده چوبی ،انتشارات دانشگاه تهران.

چوب سطح صاف تري پيدا کرده است ،به طوري که

دوست حسينی ،کاظم و روشانی زرمهاري ،علای اکبار.1374 ،

تخته هاي ساخته شده با دو درصد پارافين داراي مقادير

بررسی امکان استفاده از چوب تاغ در صنايع تخته خارده
چوب ،مجله منابع طبيعی ايران ،شماره .41

 %15 ،Ry ، %13 ،Rz ، %11 ، Rq ،%17 Raو %14 Rp
کمتر از نمونه هاي شاهد می باشند.
دليل آن ،اين است که پارافين و رطوبت بر خرده
چوب هاي اليه سطحی تأثير مثبت داشته و باعث نرم
شدن و تراکم بيشتر آنها میگردند ،که نتيجه آن باعث
بهبود کيفيت سطح تخته هاي داراي پارافين می باشد.
عالوه بر پارافين ،دما نيز بر  Rq ،Raو  Rzتخته
خرده چوب در راستاي سنباده زنی اثر گذاشته و با افزايش
دما ،مقادير اين پارامترها افزايش يافته است ،در نتيجه
تختهها داراي سطح زبرتري شده اند .اين احتمال وجود
دارد که با افزايش دما ،رطوبت اليه هاي سطحی تخته
تبخير شده و حرکت پارافين همراه با رطوبت به صورت
بخار از اليه هاي سطحی به اليه هاي ميانی تخته افزايش
يافته وبنابراين از ميزان رطوبت سطح تخته کاسته شده و
در نتيجه نرمی و فشردگی خرده چوبها نيز کمتر شده و در
دماي  131درجه سانتی گراد سطح زبرتري حاصل شده
است.
در نهايت ،با توجه به نتايج آماري بدست آمده،
مناسب ترين شرايط ساخت تخته خرده چوب از نظر
خواص فيزيکی و زبري سطح ،مقدار پارافين دو درصد،
دماي پرس  171درجه سانتی گراد و زمان پرس  4دقيقه و
از نظر خواص مکانيکی ساخت تخته بدون پارافين ،دماي

طبرسا ،تقی ،1317 ،بررسی تاثير رطوبت کياک خارده چاوب،
درجه حرارت و زمان پرس بر کيفيت تخته خارده چاوب
راش و پليمر شدن رزيان اوره فارم آلدهياد ،پاياان ناماه
کارشناسی ارشد ،دانشکده منابع طبيعی ،دانشگاه تهران.
کاشانی زاده ،محسن .1317 ،بررسی اثر  4عامل مهم تولياد بار
کيفيت تخته خرده چوب ساخته شده از ضاايعات صانايع
روکش و تخته اليه (گونه راش) ،پاياان ناماه کارشناسای
ارشد ،دانشکده منابع طبيعی ،دانشگاه تهران.
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Abstract
In this investigation, the effect of paraffin content and press time and temperature on practical properties
especially surface roughness of particleboard is studied. The variables such as paraffin content at 0, 1& 2
percent, press temperature at 170° and 180° C and press time of 4 and 5 minutes were investigated.
Modulus of rupture, modulus of elasticity, shear strength, water absorption and thickness swelling after
2& 24 hours soaking in water & surface roughness were measured.
The results indicate that there is no significant difference on the influence of paraffin content on either
MOR & MOE of the particleboard. But increasing paraffin content decreased shear strength of panels.
However, addition of paraffin reduced water absorption and thickness swelling.
Press temperature had no significant influence on measured properties, but this variables increased
surface roughness. Increasing press time, improved MOE, but showed no significant influence on other
properties.
Key words: Particleboard, Paraffin, Press Temperature, Press Time, Physical Properties, Mechanical
Properties and surface roughness.
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