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  :چكيده
تعيين بهترين شرايط ساخت براي  و كاسيا ساليسيناه آهدف از انجام اين تحقيق بررسي امكان توليد تخته خرده چوب از گون

نظر مد درجه حرارت پرس و زمان پرس ،   بدين منظور سه عامل متغير توليد شامل درصد مصرف جسب. ده استاين گونه بو
درجه سانتيگراد وزمان پرس در  175و 165درجه حرارت در دو سطح د ، درص 11و 9مصرف چسب در دو سطح . قرار گرفت
. بلوكهاي كامال تصادفي انتخاب گرديد سه عامله اكتوريلفآزمون  ،ماري مورد استفادهآ روش.دقيقه تعيين شد 7 ، 6، 5سه سطح
   تخته ساخته شد 36جمعا  تيمارتكرار براي هر  3كه با احتساب  ته شدنظر  گرف درشرايط ساخت  12بنابراين 

چسبندگي داخلي و »  اثر معني دار روي مقاومت خمشي نتايج تجزيه واريانس نشان داد كه اثر مستقل مصرف چسب
را چسبندگي داخلي مگاپاسكال، 7/18به 4/16را از  مقاومت خمشيدرصد  11به  9افزايش مصرف از ( دضخامت دار واكشيدگي

در آب  پس از غوطه وري  ساعت 24و  2 ت را درواكشيدگي ضخامه دهد ضمن انك مگاپاسكال افزايش مي 46/1به  24/1از 
حرارت پرس اثر مستقل معني دار روي مدول همچنين . كاهش ميدهد درصد 4/15به  22 ودرصد  7به  8/13 از بترتيب 

. مگاپاسكال كاهش ميدهد 1731به 1951از  ه اين ويژگي رادرج 175به  165با افزايش حرارت از  د بطوريكهدار االستيسيته تخته
به  17ه اين ويژگي از دقيق 6به  5دارد بطوريكه با افزايش زمان از  ته اثر مستقل معني دارروي مقاومت خمشي تخ نيز زمان پرس

اثر متقابل مصرف چسب و زمان .  ابدي مگاپاسكال كاهش مي 7/16دقيقه به  7مگاپاسكال افزايش سپس با افزايش زمان به 19
متقابل معني  نكه حرارت وزمان پرس نيز اثرآ پرس را ميتوان روي مقاومت خمشي و مدول االستيسيته تخته مشاهده نمود ضمن

متقابل معني دار روي  درجه حرارت و زمان پرس داراي اثر،  سه عامل مصرف چسب. ستيسيته تخته دارددار روي مدول اال
تخته خرده چوب از اين گونه با خواص الزم وجود  مكان توليدا ست كهرآن ايند نتايج حاصل بيانگرآب.واكشيدگي ضخامت دارد

  .دهد دقيقه زمان پرس بهترين شرايط ساخت را ارائه مي 6 درجه حرارت و 165 ،درصد مصرف  11ين ميان   در ا دارد كه
  

ويژگيهاي فيزيكي و  —زمان پرس–حرارت پرس  -مصرف چسب -كاسيا ساليسيناآ-تخته خرده چوب : واژه هاي كليدي
 مكانيكي

  
 مقدمه 

با افزايش رشد جمعيت نيازهاي جامعه به محصوالت 
. تهاي چوبي در حال فزوني اس مختلف از جمله فرآورده

ريزي و تدوين الگوي  به جهت تامين اين نيازها برنامه

مناسب استفاده از مواد اوليه امري ضروري به نظر 
  .رسد مي

كشور عزيز ما ايران با كمبود شديد منابع جنگلي 
روبروست كه اين منابع اندك نيز در معرض خطر انقراض 
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و اين در حالي است كه به لحاظ تنوع زيستي  قراردارد
  .گردد ابع نادر ژنتيك جهان گياهي محسوب ميجزء من

اتكاء صنايع چوب كشور ) راهبرد(از اينرو استراتژي 
به منابع جايگزين نظير ضايعات ليگنو سلولزي محصوالت 
كشاورزي، منابع سريع الرشد، منابع سلولزي غيرچوبي و 

هايي  با گونه ي غير درختي و چوب حاصل از جنگلكار
اري آنها را سازگار با شرايط آب است كه آزمايشات سازگ

 ياز گونه ها يكي  است  و هوايي و اقليم ايران نشان داده
با  ياليبا رابتخاستگاه ان ق يشگاهيط رويكه شرا يواردات

انجام شده  يشات سازگاريزماآمناطق جنوب كشور دارد و
ا وتوسعه ياح يدهد جهت پروژه هاينشان م 1348ازسال 

 Acaciaناسب است گونه م كشور ما يمناطق جنگل

salicina  چوب مورد استفاده اين تحقيق از اراضي . است
مربوط به طرحهاي سازگاري در منطقه كازرون تهيه شد 

در . كه درختان مربوطه رشد و توليد چوب خوبي داشتند 
تعدادي از  بصورت تركيب با سالهاي گذشته از اين گونه 

در استانهاي گار با مناطق جنوب كشور گونه هاي ساز
اما  جنوبي ، جنگلكاريهاي موفقي صورت گرفته است

چون بصورت تك كشتي جنگلكاري نشده است آماري 
  .نميتوان در ارتباط با گونه موردبحث ارائه داد

هدف از انجام اين تحقيق تعيين ويژگيهاي مكانيكي و 
كاسيا آ فيزيكي تخته خرده چوب ساخته شده از چوب

ميزان مصرف  نظير عوامل كاربرديساليسينا با تغيير 
چوب اين گونه  چسب، زمان و حرارت پرس است تا از

 در ساخت تخته خرده چوب استفاده آن ضايعات بويژه
  .اقتصادي شود مناسب 

در بررسي استفاده از ) 1383(كارگرفرد و نوربخش 
ضايعات هرس درختان انگور در توليد تخته خرده چوب 

 4.درصد و سه زمان پرس 12و 10از بين دو سطح چسب 
   DINدقيقه حداكثر خواص بر اساس استاندارد 6و  5و 

دقيقه  6درصد چسب و زمان پرس  12آلمان را در ميزان 
  . بدست آورد

تركيب تاغ و كاه گندم ) 1381(كارگرفرد و همكاران 
را در ساخت تخته خرده چوب بررسي كردند و به اين 

كاه گندم بدليل حجيم نتيجه رسيدند كه هر چند افزايش 
را  MOR بودن، ضريب فشردگي را بهبود داده ، اندكي

 خرده جوب افزايش ارتفاع كيكا ب افزايش ميدهد اما
ماده مكمل  ميگردد بنابراينTSو افزايش  IBكاهش  باعث

  .نيست كه چوبي با جرم ويژه باالدارد خوبي براي تاغ
تركيب ضايعات نخل و ) 1380(نوربخش و همكاران 

سرشاخه هاي كهور در  ساخت تخته خرده چوب را 
و  9سه ميزان  oc160بررسي كردند و در درجه حرارت 

 6و 5درصد تيمار چسب و سه ميزان زمان پرس  11و  10
دقيقه را آزمايش كردند كه نتيجه بررسي نشان ميدهد  7و 

دقيقه  5درصد چسب و زمان  11با  MOE,MORحداكثر 
  .گردد حاصل مي IBحداكثر 

درصد  11نشان ميدهد ميزان ) 1379(حاجي حسني 
چسب حداكثر مقاومت خمشي، حداكثر چسبندگي داخلي 
و كمترين واكشيدگي ضخامتي را در اكاليپتوس 

 .كاملدونسيس ارائه ميدهد
در بررسي استفاده از ضايعات روكش ) 1377(حبيبي 

راش براي ساخت تخته خرده چوب به اين نتيجه رسيد 
درصد  oc160 ،11واص مكانيكي در حرارت كه بهترين خ

  .دقيقه بدست ميايد 6چسب و زمان پرس 
در بررسي شرايط بهينه ساخت  نشان 1374(حبيبي 

درصد چسب حداكثر مقاومت خمشي را  11ميدهد ميزان 
، در اينكه "مضافا) تيسيتههمينطور مدول االس(نشان ميدهد 

  .دقيقه باشند 6و زمان پرس  0C160تيمار
حداكثر خواص فيزيكي و ) 1379(خاني حسين 

مكانيكي را در تخته خرده چوب حاصل از باگاس و 
و  درصد چسب 10ضايعات برداشت اكاليپتوس در ميزان 

  .نتيجه گرفت دقيقه 5زمان پرس 
دهد اضافه نمودن چوب پالونيا  نشان مي)1385(طبرسا

به چوب  اكاليپتوس اثر بهبوددهندگي در مقاومت خمشي 
دارد  ده چوب حاصل دارد همچنين وي عنوان ميتخته خر
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درصد مصرف  1به دليل طبيعت اسيدي چوب اكاليپتوس 
  .درصد هاردنر است  2تر از مصرف  هاردنر مناسب

دارد كه نسبت  عنوان مي)  1383(طبرسا و موحدي 
باالتر سر شاخه بادام در مخلوط بادام وصنوبر بدليل جرم 

اهش مقاومت خمشي و درصد پوست باال باعث كويژه 
گردد و هرچند بهترين تيمار در اين خصوص نسبت  مي
 10درصد بوده اما با افزايش فشار پرس تا  85به  15

درجه سانتيگراد  160مگاپاسكال و درجه حرارت تا 
 30هاي حاصل با نسبت  مقاومت خمشي و خواص تخته

درصد اختالط چوب سرشاخه بادام و صنوبر  70به 
  اي يافت جهافزايش قابل تو
 Boxshell و  Jenkin  )2001 ( در خصوص جوب
با وزن مخصوص   آنرا چوبي نيمه ستگينآكاسيا ساليسينا 

گرم بر سانتيمتر مكعب معرفي نمود كه كار با آن  67/0
  .آسان است

Francis,John K  )2002 ( وزن مخصوص چوب
گرم بر سانتمتر مكعب  65/0 -69/0ا آكاسيا منگيوم ر

فت و آنرا مناسب براي توليد تخته خرده چوب اندازه گر
  .معرفي كرد
Xavier )2006 ( توليد تخته خرده چوب از گونه

Acacia mangium  را به دليل دارابودن خواص مطلوب
 مكانيكي و فيزيكي، مناسب ارزيابي نمود بطوريكه

چسبندگي  ،مگاپاسكال چسبندگي 30مقاومت خمشي آنرا 
و  2واكشيدگي ضخامت را  مگاپاسكال، 54/0داخلي را 

 11و  5/2ساعت پس از غوطه وري در آب بترتيب  24
گرم بر سانتيمتر  76/0وزن مخصوص تخته را   درصد و
      .تعيين كرد مكعب

 
  مواد وروشها 
مايشات مربوطه از يكسري عوامل ثابت و زدر انجام آ

  .متغير استفاده شد
 Acaciaگونه چوبي  :عوامل ثابت عبارتند از

Salicina 64/0با وزن مخصوص ميانگين  از قسمت تنه 

گرم بر سانتيمتر مكعب و در شرايط رويشگاهي منطقه 
ابعاد خرده چوبها با اندازه هاي  _كازرون استان فارس 

 75/0شده برابر  هاي ساخته تخته جرم حجمي _يكسان
  .گرم بر سانتيمتر مكعب 

 فرم مصرف چسب اوره :متغير نيز شامل  عوامل
حرارت پرس در دو  -درصد 11و  9سطح  2ئيد در دآل

زمان پرس در سه  -درجه سانتيگراد  175و  165سطح 
  دقيقه 7و 6، 5سطح 

  .هاي آزموني به شرح زير بود  مراحل تهيه نمونه
با ورد نياز ـال مـوشــوب و پـــرده چــتهيه خ )1

و  120PHT ×430  ×Pallmanخرد كن غلطكي از نوع 
   PZ8  ×Pallmannنوع  آسياب حلقوي از

 30خشك كردن خرده چوب و رساندن رطوبت از  )2
 3با سرعت  دواردرصد با خشك كن  3درصد به  45تا 

  دور در دقيقه 
فرم آلدئيد مايع با غلظت  چسب زني با چسب اوره) 3

  درصد 50
  شكل دادن خرده چوب و تشكيل كيك) 4 
پرس كيك خرده چوب در يك پرس گرم ) 5

 kp/cm2  30درفشار   Buerkle L100از نوع  آزمايشگاهي
  .  mm/s 5/4و سرعت بسته شدن 

روز پس از پرس كردن  25 نگهداري تخته ها) 6
هاي  و تهيه نمونه ها جهت رسيدن به تعادل محيط تخته

و مطابق با الگوي  E.Nبر اساس دستورالعمل  آزموني
  .مربوطه براي انجام آزمايشات  مكانيكي و فيزيكي 

  
  يج نتا

بوسيله تجربه واريانس ويژگيهاي مكانيكي و فيزيكي 
در هاي ساخته شده مورد بررسي قرار گرفت و  تخته
ها كه در نتيجه  دار بين ميانگين اختالف معنيكه  يموارد

تأثير مستقل و يا متقابل عوامل متغير بر اين ويژگيها 
مشاهده شد، نتايج مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت تا 

  . شرايط ساخت تعيين گرديدبهترين 
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  ويژگيهاي مكانيكي 

 (MOR)مقاومت خمشي -

نتايج حاصل از تجزيه واريانس نشان داد كه اثر مستقل 
چسب و زمان پرس و اثر متقابل مصرف  ،چسبمصرف 

داري بر مقاومت خمشي  پرس تأثير معني اثر مستقل زمان
 9تخته دارد بدين ترتيب كه با افزايش مصرف چسب از 

درصد  41/14درصد مقاومت خمشي تخته با  11 به
چنين  .مگا پاسكال ارتقاء يافت 8/18به  4/16افزايش از 

افزايش مصرف چسب با افزايش  توان نتيجه گرفت مي

سطح آغشتگي اتصاالت بيشتر و بهتري را سبب شده 
  .است 

مستقل زمان پرس، افزايش زمان پرس در خصوص اثر 
 17ومت خمشي را از دقيقه ويژگي مقا 6به  5از 

مگا پاسكال افزايش داده است اما با باال  19مگاپاسكال به 
 7/16دقيقه اين مقاومت به  7بردن زمان پرس به 

دقيقه زمان پرس نيز  5مگاپاسكال كاهش يافت كه حتي از 
  .كمتر است 

در رابطه با اثر متقابل مصرف چسب و زمان پرس 
دقيقه  6درصد مصرف چسب و  11مقاومت خمشي با 

  . زمان پرس باالترين ميانگين را نشان داد
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  تاثير متقابل مصرف چسب و زمان پرس بر -3 رنمودا        خمشي تاثير مستقل زمان پرس بر مقاومت -2نمودار
  شي                     مقاومت خم                         
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  (MOE)ويژگي مدول االستيسته 
ه واريانس داللت بر آن دارد كه عامل مستقل تجرب

چسب وزمان درجه حرارت پرس، عامل متقابل مصرف 
پرس و عامل متقابل درجه حرارت و زمان پرس تأثير 
معني داري بر مدول االستيسته تخته هاي ساخته شده 

  .دارد
از  را ارت پرس مدول االستيستهافزايش درجه حر

 1731به  165مگا پاسكال در درجه حرارت  1951
درجه سانتيگراد  175حرارت  درجه  مگاپاسكال در

  .است رسانده
سب و زمان ــدر خصوص تأثير متقابل مصرف چ

درصد مصرف  11پرس آزمون دانكن نشان مي دهد كه 

 MOEدرجه حرارت پرس باالترين  165چسب به همراه 
درصد مصرف چسب 11مگاپاسكال و 68/20زانيه مب

را نمايان مي   MOEن يگراد كمتريدرجه سانت175همراه با 
  سازد 

دررابطه با تأثير متقابل حرارت و زمان پرس درزمان 
افزايش زمان پرس از  ،درجه سانتيگراد 165اعمال حرارت 

دقيقه  7به  6دقيقه مدول االستيسته را افزايش و از  6به  5
كه در گروه بندي آزمون  طوريه ب. هش داده استكا

 6درجه حرارت و  165به شرايط MOEدانكن باالترين 
درجه كه  دقيقه زمان پرس اختصاص دارد ولي زماني

درجه سانتيگراد است افزايش درجه حرات  175حرارت 
 ميگردد    MOEدقيقه باعث كاهش 7و 6دقيقه به  5پرس از 
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  (IB)چسبندگي داخلي 
اين ويژگي از ويژگيهاي مهم مكانيكي كامپوزيتهاي 
چوبي است كه حتي بر ويژگيهاي فيزيكي مانند 
واكشيدگي ضخامت و تغيير ابعاد در تخته اثر مي گذارد 
چرا كه معرف استحكام اتصاالت ميان خرده چوبها 

بعبارت ديگر ميزان پايداري آنها را . بواسطه رزين است 
از جـمـله جذب آب نمايان  در مقابل عوامل مـخـتـلف

بطوريكه با افزايش آغشتگي خرده چوبها  به . مي سازد
  چسب اتصاالت قويتري فراهم آمده  است

مصرف  تجزيه واريانس نشان مي دهد كه افزايش
درصد اثر معني داري بر چسبندگي  11به  9چسب از

 11به  9داخلي دارد بطوريكه با افزايش مصرف چسب از 
درصد افزايش يافته  18داخلي حدود درصد چسبندگي 

ده يمگاپاسكال رس 46/1به  24/1كه از  يطوره باست 
  .است 
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  تاثير مستقل چسب بر چسبندگي داخلي تخته -7نمودار

 
 (T. S)ويژگي واكشيدگي ضخامت  

س نشان مي دهد اثر مستقل مصرف تجزيه واريان 
زمان  وحرارت ، و تأثير متقابل مصرف چسب  چسب
خامت پس از داري بر واكشيدگي ض صورت معنيه بپرس 

در رابطه . گذارد ساعت غوطه وري در آب اثر مي 24و  2
 9با اثر مستقل مصرف چسب، افزايش مصرف چسب از 

درصد  47را  TS24 ودرصد  97را  TS2درصد  11به 
ه ب اي است كاهش داده است كه كاهش قابل مالحظه

واز  TS2درصد در 7درصد به  8/13از ه ك يطور
 .ديرسTS24 درصد در  4/15درصد به 22

 ،چسبدر خصوص تأثير متقابل سه عامل مصرف 
در شرايط  TS2ميزان حرارت و زمان پرس كمترين 

درجه سانتيگراد  165درصد مصرف چسب  11ساخت 

درصد  3/5برابر با ( دقيقه زمان پرس 6حرارت پرس و 
 175درصد مصرف چسب  11ط ساخت ياست كه با شرا

 يدگيقه زمان پرس با واكشيدق  5رجه حرارت پرس  ود
در  TS2بيشترين و ) رديگيك گروه قرار ميدرصد در  8/6
 6درجه حرارت پرس و  165 ،درصد مصرف چسب 9

حاصل گرديده )درصد 16/ 4برابر با (  زمان پرس دقيقه
كمترين مقدار ويژگي مورد   TS24كه در ارتباط با . است
درصد  11در شرايط ساخت  درصد 12برابر با  بحث

دقيقه زمان  6درجه حرارت پرس و  165، مصرف چسب
درصد مصرف  9 دردرصد  7/23ن برابر آ پرس و بيشترين

دقيقه زمان پرس  7درجه حرارت پرس و  175چسب، 
  . بدست آمده است 



  175   2، شمارة 23دوفصلنامة تحقيقات علوم چوب و كاغذ ايران، جلد 

.

0

5

10

15

20

25

30

9 11

مقدار چسب ( درصد )

وري 
ــه 

غوطـ
داز 

عـــ
عت ب

ســـا
24

مت  
ــخا

ضــ
گي 

ــيد
اكشـ

و

                  

0

5

10

15

20

25

30

9 11
مقدار چسب ( درصد )

ري   
ه و

وطـ
ز غ

عـدا
ت ب

ـاع
2س

ت  4
خام

ضــ
گي 

ــيد
اكش

و

  
  تاثير مستقل مصرف چسب برواكشيدگي -9ودارواكشيدگي               نمتاثير مستقل مصرف چسب بر -8 نمودار

  ساعت پس از غوطه وري در آب  24ساعت پس از غوطه وري در آب                      ضخامت  2ضخامت 
  :بحث

در رابطه با افزايش مقاومت خمشي، چسبندگي داخلي 
كاهش واكشيدگي ضخامت بر اثر افزايش مقدار رزين  و

ت چوب به ماده رزيني ميتوان گفت ميزان آغشتگي ذرا
بنابراين اتصاالت بيشتر وقويتري ايجاد  شدهبيشتر 
ن مقاومت باالتر و پايداري باالتر آد كه نتيجه نميگرد

در رابطه با اثر متقابل  .درمقابل از هم پاشيدگي است
درصد  11مصرف چسب و زمان پرس مقاومت خمشي با 

را دقيقه زمان پرس باالترين ميانگين  6مصرف چسب و 
توان چنين استنتاج كرد كه  در اين ارتباط مي. نشان داد

 ،دقيقه با انتقال بيشتر حرارت 6افزايش زمان پرس تا 
پليمريزاسيون چسب را براي ايجاد اتصاالت ميان خرده 

بدين ترتيب زمان . چوبها بواسطه رزين كامل نموده است
ه ك  اما در صورتي. گردد دقيقه گزينه بهتر تلقي مي 6پرس 
ات اقتصادي را در نظر بگيريم و اين موضوع كه مالحظ

دقيقه مقاومت خمشي در حد ميزان  5زمان پرس 
  بنابراين دارد عرضه مي )مگاپاسكال  17حدود (  استاندارد

  مناسب اي  گزينهتواند   مي  نيز دقيقه 5زمان پرس 
  .محسوب گردد

در خصوص تأثير متقابل مصرف چــسب و زمان 
درصد مصرف  11دانكن نشان مي دهد كه آزمون  پرس

 MOEدرجه حرارت پرس باالترين  165چسب به همراه 
درجه 175همراه با به درصد مصرف چسب 11و 

كه  حال آن  .سازد را نمايان مي  MOEسانتيگراد كمترين 
درصد است افزايش  9كه مصرف چسب در سطح  زماني

ر خور دقيقه باعث افزايش د 7دقيقه به  6زمان پرس از 
را در مقايسه با  كه آن طوريهب  شود تخته مي MOEتوجه 
درصد از گروه چهارم به گروه دوم آزمون  11سطح 

توان دليل انرا به بهبود  دهد كه مي دانـكن ارتــقاء مي
انعطاف پذيري  الياف و تأثيرات مربوط به آن در تخته 

 .كه ماده رزيني كمتر مصرف شده نسبت داد زماني
با تأثير متقابل حرارت و زمان پرس درزمان اعمال دررابطه 
به  5درجه سانتيگراد، افزايش زمان پرس از  165حرارت 

دقيقه  7به  6دقيقه مدول االستيسته را افزايش و از  6
كه در گروه بندي آزمون  طوريه ب. كاهش داده است

 6درجه حرارت و  165 به شرايط MOEدانكن باالترين 
كه درجه  تصاص دارد ولي زمانيدقيقه زمان پرس اخ

درجه سانتيگراد است افزايش درجه حرات  175حرارت 
 MOEدقيقه باعث كاهش  7و 6دقيقه به  5پرس از 

  . گردد مي
درخصوص تاثير متقابل گردد  طور كه مالحظه مي همان

 و TS2بيشترين واكشيدگي در هر دو حالت  هرسه عامل
TS24  قيقه زمان د 7درصد مصرف چسب و  9مربوط به

درصد مصرف  9توان نتيجه گرفت  بنابراين مي  پرس است
چسب براي ايحاد اتصاالت الزم كفايت ندارد واعمال مدت 

به تضعيف استحكام  نيزدقيقه به باال 6زمان پرس از 
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كه  TS24كه در رابطه با  نآ ضمنشود  اتصاالت منجر مي
ب غوطه ور بوده و از هم پاشيدگي آمدت بيشتري در 

 175صاالت را بيشتر نشان ميدهد اعمال درجه حرارت ات
درجه اثر شديدي برتضعيف اتصاالت دارد بنابراين مصرف 

دقيقه زمان  6درجه حرارت و  165بهينه انرژي حرارتي با 
  TSبنابراين نتايج مربوطه به ويژگي  .گردد پرس  نتيجه مي

  .مشابه ويژگيهاي مكانيكي است
  

  نتيجه گيري
 درصد ويژگيهاي 11به  9رف چسب از با افزايش مص

اثر مستقل آن  كه طوريه ب فيزيكي و مكانيكي ارتقاء يافته 
اثرمعني دار بر كليه ويژگيهاي مورد  MOEباستثناي 

بررسي داشته است  و در خصوص اعمال حرارت، 
 6درجه سانتيگراد  حرارت و  165حداكثر خواص در 

كه اثر  طوريه مده است بآحاصل  دقيقه زمان پرس
تخته، اثر مستقل زمان  MOEدر  مستقل حرارت پرس

تخته، اثر متقابل  مصرف چسب و زمان  MORپرس در 
و زمان  حرارت تخته، اثر متقابل MOEو MORپرس در 

تخته  و اثر متقابل مصرف چسب   MOEپرس در 
تخته نمايانگر اين نكته  TSحرارت و زمان پرس در 

 11ايط بهينه ساخت در طور كلي شره بنابر اين ب. است
دقيقه  6درجه حرارت پرس و  165درصد مصرف چسب، 
  .آيد  زمان پرس بدست مي
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Abstract  
 
In order to survey of possibility of particle board production with «Acacia salicina » the effectiveness of 
three factor (treatment) included adhesive percentage (in two surface: %9 and %11) temperature degree ( 
in two surface 1650c and 1750c) pressing time (in three surface: 5/6 and 7 minutes) on mechanical (MOR, 
MOE, IB) and physical (TS2, TS24) properties were experimented with E.N standard. Therefore 36 boards 
were prepared for mechanical and physical tests. Data were analyzed with appropriated statistical method. 
Results indicate %11 adhesive, 1650c temperature degrees and 6 minutes press time is best condition for 
production. However the results showed more than standard IB (1/24 Mpa ) probably due to its wood 
chemistry. Therefore this species could be a suitable source to produce particle board 
 
Key words: particle board- Mechanical and physical properties- Acacia salicina- Possibility- Statistical 
method. 

  


