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  1چکیده
در ساخت ) Acacia salicina(  با هدف بررسی امکان استفاده از چوب گونه آکاسیااین پژوهش

دست آمده از چوب گونه  هین منظور از الیاف به اب.  صورت گرفت)MDF( فیبر با دانسیته متوسط تخته
) گراد سانتی  درجه185 و 175( ، دو دماي پرس) درصد12 و 10( تحت دو میزان مصرف چسبآکاسیا 

 تخته ساخته 36 در مجموعو  تیمار 12هاي آزمونی در قالب  تخته)  دقیقه5 و 4، 3( و سه زمان پرس
نتایج  . فاکتوریل تجزیه و تحلیل شدند آماري کامالً تصادفی تحت آزمایشالب طرحنتایج نیز در قه و شد

 مدول االستیسیته، مقاومت خمشیروي بر  تجزیه واریانس نشان داد که اثر مستقل مصرف چسبآزمون 
 یاد هاي ویژگی بوده و با افزایش میزان مصرف چسب دار معنی ساعت 24 و 2و واکشیدگی ضخامت 

 97/18به  87/16را از  مقاومت خمشی درصد 12 به 10 از  چسبافزایش مصرف .یابند یم بهبود شده
    پس ازتواکشیدگی ضخامو  مگاپاسکال افزایش 1912به  1705را از  مدول االستیسیته  ومگاپاسکال

  درصد49/16به  96/20 و درصد 76/10 به 87/15 ازترتیب  هبرا در آب  وري غوطه  ساعت24 و 2
 ها تختهچسبندگی داخلی روي مقاومت ي بر دار معنیداراي اثر مستقل   نیززمان پرس .دادکاهش 

مگاپاسکال  63/0 به 49/0 دقیقه این ویژگی از 4 به 3از  پرس که با افزایش زمان طوري هب، باشد می
 همچنین نتایج .یابد می مگاپاسکال کاهش 52/0 دقیقه به 5به پرس سپس با افزایش زمان و افزایش 

                                                
  reza.hajihassani@gmail.com: مسئول مکاتبه* 
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واکشیدگی  و مقاومت خمشیروي بر پرس دماي متقابل مصرف چسب و ثیر أجزیه واریانس بیانگر تت
مقاومت ثیر متقابل دماي پرس و زمان پرس نیز بر روي أ ت.باشد می ها تخته ساعت 24 و 2ضخامت 

ان گراد و زم  درجه سانتی185 در دماي پرس مقاومت خمشی ترین بیشکه  طوري  بوده بهدار معنی خمشی
 ست کهآن ا ر بیانگدست آمده بهنتایج . باشد می مگاپاسکال 97/18 و برابر با دست آمده  دقیقه به3پرس 

  .با خواص الزم وجود دارداز گونه چوب آکاسیا سالیسینا  MDF مکان تولیدا
  

  امتخض واکشیدگی ،، چسبندگی داخلیمدول االستیسیته، مقاومت خمشی، کاسیا سالیسیناآ : کلیديهاي هواژ
  

  مقدمه
ر کشورهاي در حال توسعه، ت پیشرفت تکنولوژي صنایع چوب در بیشهاي اخیر به دنبال  در سال

 رویکرد ،با توجه به محدودیت منابع جنگلی در ایران. تقاضا براي مواد اولیه رو به افزایش گذاشته است
غیرچوبی و یگنوسلولزي رشد، منابع لتندهاي   گونهمانندمنابع جایگزین بخش صنعت به استفاده از 

 با فیبر تخته ماده اولیه چوبی یکی از عوامل مهم در تولید .رسد نظر می  امري بدیهی بهکشاورزيضایعات 
ماده اولیه . اندازي واحدهاي صنعتی نقش مهمی را به عهده دارد باشد که در ساختار راه دانسیته متوسط می

ی و تکنولوژیکی مناسب براي تولید محصول و صرفه داراي خصوصیات آناتومیکچوبی باید در دسترس، 
بومی ي چوبی غیرها گونهیکی از . که امکان استفاده مستمر از آن فراهم باشد تر این اقتصادي بوده و مهم

) Acacia salicina( گونه آکاسیاکه سازگاري مناسبی با مناطق گرمسیر جنوب کشورمان ایران دارد 
هاي سازگار با مناطق جنوب  صورت ترکیب با سایر گونه هاز این گونه بهاي اخیر  در سال که باشد می

  .هاي موفقی صورت گرفته است کاري جنوبی جنگل هاي کشور، در استان
 با دانسیته متوسط ساخته شده از فیبر تختهاي که بر روي  ه در مطالع)1987(  و همکارانتامیمورا

آلدئید،  هاي اوره فرم با استفاده از چسب) Acacia mangium(  ساله گونه آکاسیا5 تا 4درختان 
ي ساخته شده از گونه چوبی آکاسیا ها تخته داشتند، عنوان کردند که آلدئید فرمایزوسیانات و اوره مالمین 

برگ  ي سوزنیها گونهي ساخته شده از ها تخته بهتري نسبت به مدول االستیسیته و مقاومت خمشی
ي ساخته شده با ایزوسیانات، در حد ها تختهجز در   بهها تختهخلی داشتند ولی مقاومت چسبندگی دا

 نشان داد که گونه چوبی آکاسیا یک ماده اولیه مناسب براي ساخت نتیجه این پژوهش. نبودندمطلوب 
  .باشد می 1تخته فیبر با دانسیته متوسط

                                                
1- Medium Density Fiber Board 
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دن خواص ا بوردلیل دا را به Acacia mangium از گونه چوب خرده تختهتولید  )2006( اویرخ
 ، مگاپاسکال30 را  آنمقاومت خمشیکه  طوري همطلوب مکانیکی و فیزیکی، مناسب ارزیابی نمود ب

 در آب وري غوطه ساعت پس از 24 و 2 مگاپاسکال، واکشیدگی ضخامت 54/0چسبندگی داخلی را 
  .ن کردمکعب تعییمتر  گرم بر سانتی76/0 وزن مخصوص تخته را  درصد و11و  5/2ترتیب  هبرا 

 ساخته شده از الیاف چـوب و   فیبر  تخته خود، خصوصیات    هاي  بررسی در   )1998(  و همکاران  کیو
ا مـورد   از ضایعات لیگنوسلولزي کشاورزي که با چسب سویا ساخته شده بودنـد ر  دست آمده   بهالیاف  

کـاهش الیـاف   نتایج نشان داد که با افزایش الیاف مواد لیگنوسـلولزي کـشاورزي و            . مطالعه قرار دادند  
تري را از     مکانیکی ضعیف  هاي  ویژگیي ساخته شده    ها  تختهچوب در ترکیب ماده اولیه مورد استفاده،        

 داراي مقاومت اتصال بهتري آلدئید فرمي ساخته شده با چسب اوره ها تختههمچنین . ندا هخود نشان داد
  .ندا هي ساخته شده با چسب سویا بودها تختهنسبت به 
چـوب را    خـرده  از تختـه  ثیر زمان و درجه حرارت پرس در آزادسازي فرمالدئیـد           أ ت )1967( پالس

هاي سطحی  تر آب الیه که افزایش دماي پرس باعث تبخیر سریعنتایج نشان داد   . مورد بررسی قرار داد   
هاي  تر و در نهایت افزایش مقاومت هاي میانی و تشکیل اتصاالت قوي    تر حرارت به الیه    و انتقال سریع  

  .گردد ها می نیکی تختهمکا
 آمده اسـت کـه افـزایش بخـار     )1993(  و همکارانالبوسکی هاي بررسی از دست آمده   بهدر نتایج   

که   در صورتیشته، و خصوصیات ابعادي آن نداMDFتوجهی بر مقاومت تخته      محفظه ریفاینر اثر قابل   
 مصرف چـسب اوره  که وريط به دارد  ها  تختهتوجهی بر کلیه خصوصیات      مقدار مصرف چسب اثر قابل    

ترتیب در مقاومـت چـسبندگی     درصدي به40 و 68، 174 درصد موجب افزایش 12 به  6 از   آلدئید  فرم
 60 و 113 کـاهش    سـبب  دیگـر    سـوي  و از    شده ها  تخته مدول االستیسیته  و   مقاومت خمشی داخلی،  

  .ي ساخته شده گردیدها تخته آب بدرصدي در واکشیدگی ضخامت و جذ
با استفاده از الیـاف گونـه کـاج          MDFی اقدام به ساخت     طی پژوهش ) 2000(  همکاران  و الئوتریو

طـور   ي سـاخته شـده بـه      هـا   تختـه ها نشان دادند که کلیه خصوصیات فیزیکی و مکـانیکی            آن. نمودند
  .ي با میزان مصرف چسب رابطه مستقیم دارددار معنی

 چوب خرده تخته  کهور در ساختيها هترکیب ضایعات نخل و سرشاخ) 2001( نوربخش و همکاران
 درصد تیمار چسب 11 و 10 ،9سه میزان گراد  درجه سانتی 160 را بررسی کردند و در درجه حرارت
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 MOR1 حداکثر داد نتیجه بررسی نشان .دندنمو دقیقه را آزمایش 7 و 6، 5و سه میزان زمان پرس 
  .دشو  دقیقه حاصل می5 درصد چسب و زمان 11با  MOE 2و

بهبود اکالیپتوس باعث  اضافه نمودن چوب پالونیا به چوب  کهنددادنشان  )2006(  و فارسیطبرسا
دلیل طبیعت اسیدي چوب  رد بهک همچنین وي عنوان می. گردد می چوب خرده تخته مقاومت خمشیدر 

  . استکننده ماده سخت درصد 2تر از مصرف  مناسبکننده  ماده سخت درصد 1مصرف اکالیپتوس 
مورد بررسـی    چوب  خرده  تختهترکیب تاغ و کاه گندم را در ساخت         ) 2002(  و همکاران  کارگرفرد

دلیل حجیم بودن، ضریب فـشردگی را   هو به این نتیجه رسیدند که هر چند افزایش کاه گندم بقرار داده  
 IB3وب باعث کاهش چ  اما با افزایش ارتفاع کیک خرده ،دهد  را افزایش می   MOR  اندکی  و بهبود داده 
  .دارد نیستزیاد  ماده مکمل خوبی براي تاغ که چوبی با جرم ویژه بنابراین .شود می TS4و افزایش 

با توجه به فقر منابع جنگلی در کشور ایران، استفاده از ضایعات و مازاد چوب تبدیل شده آکاسـیا            
دف از انجام این  هرو ایناز .  گردد فشار بر منابع جنگلی میتر و همچنین کاهش   ارزش افزوده بیشسبب

فیبر با دانسیته متوسط ساخته شده از چوب آکاسـیا   هاي فیزیکی و مکانیکی تخته  تعیین ویژگی پژوهش
استفاده بهینه جهت  ،سالیسینا با تغییر عوامل کاربردي نظیر میزان مصرف چسب، زمان و حرارت پرس        

  .باشد میاقتصادي 
  

  ها مواد و روش
هـاي    از اراضـی مربـوط بـه طـرح    )Acacia salicina( پژوهش  چوبی مورد استفاده در اینگونه

 22 قطـر برابـر سـینه    متوسـط   داراي   ساله و    18 درختان مربوطه    .سازگاري در منطقه کازرون تهیه شد     
سپس با .  کنی آن شد  به آزمایشگاه، اقدام به پوستچوب گونه مورد بررسی انتقالپس از  .بودندمتر  سانتی

هـاي    چـوب ، PHT 120-430Pallmann X نـوع  طکـی آزمایـشگاهی از  استفاده از یک خـردکن غل 
نظر توسـط  مورد هاي چوب  هخرد. دندشتبدیل  الیاف  تهیه مناسب جهتچوب خردهکنی شده به    پوست

دقیقـه   5گراد و زمـان       درجه سانتی  180 بخارزنی با استفاده از دماي      یک دستگاه بخارزن آزمایشگاهی   
متر و با دور موتور   سانتی 25یک پاالیشگر آزمایشگاهی با قطر دیسک       وسیله   بهسپس  و  بخارزنی شده   

  . پاالیش و تبدیل به الیاف شدند از جریان آب استفاده و با مرتبه3 دور در دقیقه طی 1450
                                                
1- Modulus of Rapture  
2- Modulus of Elasticity  
3- Internal Bond Strength  
4- Thickness Swelling 



 حسنی و ابوالفضل کارگرفرد رضا حاجی

 101

آزاد خـشک  در هـواي  ابتدا  الیاف جدا از هم بودند،  هاي الیاف و     که شامل توده   الیاف پاالیش شده  
گراد تا رسیدن به رطوبت  یسانت درجه 100 دماي تحتگردان  کن از یک خشکبا استفاده و سپس   هشد

هـاي پالسـتیکی مقـاوم بـه نفـوذ            سپس الیاف خشک شده در کیسه     .  درصد، خشک گردیدند   1حدود  
زن  ی الیاف از یک دسـتگاه چـسب  زن  چسببراي   .شدندآماده  بندي و براي ساخت تخته       رطوبت، بسته 

  بـا همـراه وزن خشک الیـاف      درصد   12 و   10 در دو سطح     لول چسب آزمایشگاهی استفاده شد و مح    
 تشکیل کیک الیاف یک قالب چوبی با براي.  کامالً مخلوط گردید   ،الیافوسیله یک نازل با      کاتالیزور به 

هـاي   صورت الیه بهسپس  وتوزین ابتدا زنی شده    شد و الیاف چسب    کار برده  هبمتر    سانتی 35×35ابعاد  
  .قالب پاشیده شدندیکنواخت در داخل 

اقدام به  100BURKLE L زمایشگاهی از نوعآپس از تشکیل کیک الیاف، با استفاده از یک پرس 
 185 و 175 با اسـتفاده از دو درجـه حـرارت     هاي آزمایشگاهی فیبر  تختهفشردن کیک الیاف و ساخت      

 گرم بر 75/0در حد  ها جرم مخصوص تخته.  گردید دقیقه5 و 4، 3گراد و سه زمان پرس  درجه سانتی
  درصد12حد  مربع، رطوبت کیک الیاف درمتر  سانتی کیلوگرم بر    30مکعب، فشار پرس برابر     متر سانتی

از چـسب اوره  همچنـین   . متر براي تمام تیمارها ثابـت در نظـر گرفتـه شـد              میلی 10 ضخامت تخته    و
اساس وزن خشک بر( رصد د1عنوان کاتالیزور با مصرف      به NH4CL درصد و    50 با غلظت    آلدئید  فرم

  .استفاده گردید) چسب
 3براي هر تیمار و  دست آمده به تیمار 12 ، متغیر در سطوح مختلف3از ترکیب در این بررسی 

بعد از پایان مرحله پرس، .  شد تخته آزمایشگاهی ساخته36  که در مجموعهتکرار در نظر گرفته شد
هاي داخلی،  سازي تنش ها و همچنین متعادل هسازي رطوبت تخت سازي و یکنواخت منظور مشروط به

 درصد و درجه 65±1رطوبت نسبی (  روز در شرایط آزمایشگاهی15مدت  هاي ساخته شده به تخته
  .دندشنگهداري ) گراد  درجه سانتی20±3حرارت 

 تهیه EN مطابق استانداردهاي آزمونی  نمونه ،ها  فیزیکی و مکانیکی تختههاي ویژگیبراي تعیین 
مقاومت چسبندگی داخلی ، 310EN اساس استانداردبر مدول االستیسیتهو  مقاومت خمشی .یدگرد

اساس بروري در آب   ساعت غوطه24 و 2و واکشیدگی ضخامت بعد از  319EN اساس استانداردبر
 هاي بعد از انجام آزمایش .)c ،b ،a1996کمیته استاندارد اروپا،  ( تعیین گردید317EN استاندارد
آماري کامالً طرح  در قالب دست آمده به، نتایج هاي تهیه شده انیکی بر روي نمونهمک و فیزیکی

 آزمون دانکن و به کمک تکنیک تجزیه واریانس مورد استفاده ازو با  فاکتوریلتصادفی تحت آزمایش 
مل با استفاده از این روش آماري تأثیر مستقل و متقابل هر یک از عوا. تجزیه و تحلیل قرار گرفت

  . قرار گرفتبررسی درصد مورد 99 و 95  آماريمتغیر بر خواص مورد مطالعه در سطح اعتماد
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  نتایج
 هـاي  ویژگـی  پـرس بـر    و دماي ، زمان میزان چسب تأثیر مستقل و متقابل متغیرهاي ساخت شامل        

 تحلیل گیري و مورد تجزیه و اندازه آکاسیااز الیاف چوب هاي ساخته شده فیبر تختهفیزیکی و مکانیکی 
هاي ساخته شده نـشان    تختهمقاومت خمشیتجزیه واریانس آزمون   از   دست آمده   بهنتایج  . قرار گرفت 

  و اسـت دار معنـی  درصـد   99در سـطح اعتمـاد       مقاومت خمـشی  بر  میزان چسب   تقل  مسداد که تأثیر    
ـ  .دست آمـد  به MPa97/18  درصد برابر با 12میزان چسب  در مقاومت خمشیمقدار  ترین بیش ثیر أت

 95در سـطح اعتمـاد    نیـز هاي ساخته شده   تختهمقاومت خمشی دماي پرس بر    متقابل میزان چسب و     
 درجـه  185دمـاي پـرس    درصـد و  12میـزان چـسب   با ي ساخته شده ها تخته بوده و دار  معنیدرصد  
بنـدي دانکـن     جدول گـروه A که در گروه )1شکل (  بودهمقاومت خمشی  ترین بیشگراد داراي    سانتی

  در سـطح هـا  تخته مقاومت خمشیزمان پرس بر دماي پرس و  ثیر متقابل   أ ت همچنین .قرار گرفته است  
در شـرایط   ي ساخته شـده ها تخته مقاومت خمشیکه حداکثر  طوري ه، ب  بوده دار  معنی درصد   95 اعتماد

 درجـه  175دمـاي پـرس     در  آن    دقیقـه و حـداقل     3 پـرس    گراد و زمان    درجه سانتی  185 دماي پرس 
  ).2شکل (است دست آمده  به دقیقه 3گراد و زمان پرس  سانتی
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  .مقاومت خمشیثیر متقابل دماي پرس و زمان پرس بر أت -2شکل 

  
میزان تأثیر مستقل ي ساخته شده نشان داد که ها تخته یسیتهمدول االست دست آمده براي بهنتایج 

 مدول االستیسیته ،و با افزایش میزان چسب دار معنی درصد 99در سطح اعتماد بر این ویژگی چسب 
پاسکال و  مگا1912 برابر با مدول االستیسیته مقدار ترین بیشکه  طوري هب. یابد می نیز افزایش ها تخته

  .باشد می درصد 12با میزان چسب ساخته شده ي ها تختهمربوط به 
زمان ثیر مستقل أتنشان داد که  ها  از تجزیه واریانس چسبندگی داخلی تختهدست آمده بهنتایج 

طور  همان .است دار معنی درصد 99در سطح اعتماد هاي ساخته شده  بر چسبندگی داخلی تختهپرس 
 مگا پاسکال و مربوط به 63/0ی برابر با  حداکثر چسبندگی داخلشود می مالحظه 3 که در شکل

و بندي دانکن قرار دارد   جدول گروهA که در گروه دقیقه بوده 4پرس  زمان دري ساخته شده ها تخته
 3ي ساخته شده در زمان پرس ها تختهپاسکال و مربوط به  مگا49/0چسبندگی داخلی برابر با حداقل 

  .استانکن قرار گرفته بندي د  جدول گروهBدقیقه بوده که در گروه 
وري   ساعت غوطه24 و 2تجزیه واریانس واکشیدگی ضخامت بعد از آزمون  از دست آمده بهنتایج 

 در سطح اعتماد  بر این ویژگی اثر مستقل میزان مصرف چسب نشان داد کهي ساخته شده ها در آب تخته
 درصد میزان 12 به 10 از که با افزایش مقدار مصرف چسب طوري باشد، به دار می  درصد معنی99

 درصد 49/16 و 76/10 درصد به 96/20 و 87/15ترتیب از   ساعتی به24 و 2واکشیدگی ضخامت 
  ).4شکل (کاهش یافته است 
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  .ثیر مستقل زمان پرس بر مقاومت چسبندگی داخلیأ ت-3شکل 

  

  
  . ساعت24 و 2مستقل میزان مصرف چسب بر واکشیدگی ضخامت ثیر أت -4شکل 

  
 ساعت نیز در سطح 2یر متقابل میزان مصرف چسب و دماي پرس بر واکشیدگی ضخامت ثأت

برابر با  ساعت 2که حداکثر میزان واکشیدگی ضخامت  طوري به. باشد می دار معنی درصد 95اعتماد 
 که به باشد میگراد   درجه سانتی175 درصد و دماي پرس 10در شرایط میزان چسب  درصد و 25/16

 جدول Aگراد در گروه   درجه سانتی185 درصد و دماي پرس 10 میزان چسب همراه شرایط
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 12در شرایط میزان چسب  درصد و 28/10برابر با  حداقل این ویژگی .داردبندي دانکن قرار  گروه
 درصد و دماي 12 که به همراه شرایط میزان چسب استگراد   درجه سانتی175درصد و دماي پرس 

  .)1 جدول( بندي دانکن قرار دارد  جدول گروهBاد در گروه گر  درجه سانتی175پرس 
  

  . ساعت2 بر واکشیدگی ضخامت ثیر متقابل مصرف چسب و دماي پرسأ آزمون دانکن براي ت-1 جدول
  گراد  درجه سانتی185 دماي پرس  گراد  درجه سانتی175 دماي پرس  مقدار چسب

  25/16   درصد10
A 

50/15  
A 

  28/10   درصد12
B 

23/11  
B 

  
 سـاعت نیـز در    24 واکشیدگی ضخامت همچنین اثر متقابل میزان مصرف چسب و دماي پرس بر           

 درصد بـوده کـه در   57/21حداکثر میزان این ویژگی برابر با . باشد می دار معنی درصد 99سطح اعتماد  
 اسـت و بـه   دست آمده بهگراد   درجه سانتی  175 درصد و دماي پرس      10شرایط مقدار مصرف چسب     

 جـدول  Aگراد در گروه   درجه سانتی185 درصد و دماي پرس 10 شرایط مقدار مصرف چسب  ههمرا
 45/15نیـز برابـر بـا     ساعت 24 ضخامت   حداقل میزان واکشیدگی   .بندي دانکن قرار گرفته است     گروه

بندي دانکن قرار گرفته و مربوط به شرایط مقـدار مـصرف        جدول گروه  B که در گروه     باشد  میدرصد  
  .)5شکل ( باشد میگراد   درجه سانتی175درصد و دماي پرس  12چسب 

  

  
  . ساعت24ثیر متقابل میزان چسب و دماي پرس بر واکشیدگی ضخامت أت -5شکل 
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  بحث
ي سـاخته شـده از الیـاف    ها تخته فیزیکی و مکانیکی هاي ویژگی گیري اندازه از  دست آمده   بهنتایج  

 مدول االستیسیتهو  مقاومت خمشیش میزان مصرف چسب، با افزاینشان داد که آکاسیا سالیسینا چوب 
کـه  ) 2000(  و همکاران  الئوتریوتوسط   انجام شده    هاي  پژوهش. یابد  میافزایش  ي ساخته شده    ها  تخته

دهـد کـه کلیـه خـصوصیات      با استفاده از الیاف گونه کاج نمودند نیز نشان می         MDFاقدام به ساخت    
 .ي با میزان مصرف چسب رابطه مستقیم دارد  دار  معنیطور   ده به ي ساخته ش  ها  تختهفیزیکی و مکانیکی    

 بوده و در شـرایط  دار معنی ها تخته مقاومت خمشیثیر متقابل میزان چسب و دماي پرس بر أتهمچنین  
ي نـسبت  دار معنیطور  این ویژگی به گراد،  درجه سانتی185 درصد چسب و دماي پرس  12استفاده از   

 باال رفتن دماي پرس موجب پلیمریزاسیون بهتر چسب گردیـده و          .یافته است به سایر تیمارها افزایش     
 از دسـت آمـده   بـه  نیـز در نتـایج     )1967( پالس .ه است شدتري   باعث به وجود آمدن اتصاالت محکم     

 سطحی و انتقال هاي هتر آب الی  که افزایش دماي پرس باعث تبخیر سریعکند بیان می خود هاي پژوهش
هاي مکانیکی  تر و در نهایت افزایش مقاومت  میانی و تشکیل اتصاالت قويهاي ه الیتر حرارت به سریع
  .دشو می ها تخته

 باشـد  مـی  دار معنـی  نیـز  مقاومـت خمـشی  ثیر متقابل دماي پرس و زمان پرس بر     أ دیگر ت  سوياز  
 تـرین  بـیش گـراد    درجه سـانتی 185 دقیقه و دماي پرس 3که در شرایط استفاده از زمان پرس      طوري به

به افزایش زمان پرس  گراد،  درجه سانتی185در دماي پرس . دست آمده است  بهمقاومت خمشیمقدار 
. گـردد  مـی  مقاومت خمشیه و موجب کاهش شدباعث تخریب و سست شدن اتصاالت        دقیقه   5 و   4

و  گراد  درجه سانتی185 دماي پرس ، درصد12چسب شرایط میزان  بیانگر مناسب بودن    نتایج  بنابراین  
  .باشد می مقاومت خمشی مقدار ترین بیشبراي رسیدن به  دقیقه 3زمان پرس 

 حـداکثر   بـوده و دار معنی ها تختهثیر زمان پرس بر چسبندگی داخلی       أهمچنین نتایج نشان داد که ت     
دقیقه مشاهده  4 پرسدر زمان   از الیاف چوب گونه آکاسیا      ي ساخته شده    ها  تختهچسبندگی داخلی در    

و  دقیقه براي پلیمریزاسیون بهتر چسب و ایجاد اتصاالت قوي کافی نبوده 3 واقع زمان پرس در. شود می
 دقیقه نیز 5زمان پرس  دیگر سوياز . در این زمان پرس به حداقل رسیده استچسبندگی داخلی مقدار 

 هـا  ختهتو در نتیجه افت چسبندگی داخلی وجود آمده بین الیاف  هباعث تخریب اتصاالت ب   زیاد بوده و  
  .گردد می
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طور  به ها تخته ساعت 24 و 2نتایج این بررسی همچنین نشان داد که واکشیدگی ضخامت 
بهبود یافته مصرف چسب این ویژگی افزایش ثیر مقدار مصرف چسب بوده و با أت ي تحتدار معنی
ثر ي بر این ویژگی ادار معنیطور  ثیر متقابل مصرف چسب و دماي پرس نیز بهأهمچنین ت. است

گراد میزان   درجه سانتی175 درصد و دماي پرس 12که در شرایط میزان چسب  طوري گذاشته به
  . ساعت به حداقل مقدار خود رسیده است24 و 2 واکشیدگی ضخامت

 از آکاسیا، میزان مصرف MDFشرایط اپتیمم براي ساخت دست آمده   با توجه به نتایج بهبنابراین
دلیل کاهش مصرف انرژي زمان  گراد و همچنین به رجه سانتی د185 درصد، دماي پرس 12چسب 

  .گردد پیشنهاد می دقیقه 3پرس 
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Abstract1 

In this research the utilization of Acacia wood (Acacia salicina) in medium 
density fiber board production was investigated. Sample boards were made from 
Acacia fibers at two resin contents (10, 12%), two press temperatures (175, 185 ˚C) 
and three press times(3, 4, 5 min). The results were analyzed based on a complete 
randomized design (CRD) under a factorial experiment. Results revealed that 
increase of resin content had a positive effect on MOR and MOE and thickness 
swelling of MDF. At 12% resin content, MOR and MOE were respectively 
determined as 18.97 MPa and 1912 MPa. Also thickness swelling after soaking in 
water for 2 and 24 hours decreased from 15.87 and 20.96% to 10.76 and 16.49%, 
respectively. Internal bond strength (IB) was higher at 4 min. press time than 3 and 
5 min. The IB of the boards, which were made at 4 min press time, was determined 
as 0.63 MPa. In general, the results showed the possibility of using Acacia wood in 
MDF production with proper physical and mechanical properties. 
 
Keywords: Acacia salicina, Modulus of rapture (MOR), Modulus of elasticity (MOE), 
Internal bond strength (IB), Thickness swelling 
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