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 هاي علوم و فناوري چوب و جنگل مجله پژوهش

  1391، دوم، شماره نوزدهمجلد 
http://jwsc.gau.ac.ir  

  

 چوب خرده اي كردن با گونه صنوبر بر ويژگي كيفيت سطح تخته بررسي اثر اليه
  

  3 و كامبيز پورطهماسي2حسيني ، كاظم دوست2اكبر عنايتي  علي،1مرضيه رئيسي*
  ،تهراندانشكده منابع طبيعي، دانشگاه  استاد2 ،تهراندانشكده منابع طبيعي، دانشگاه د ارش يكارشناسدانشجوي 1

  تهراندانشكده منابع طبيعي، دانشگاه يار دانش3
  12/4/91:  ؛ تاريخ پذيرش7/10/89: تاريخ دريافت

  1چكيده
 كيفيت سطح صنوبر، بر چوبچوب با استفاده از  خرده  تختهاي كردن ثير تكنيك اليهأ تپژوهشدر اين 

جنگلي و (  چوب اليه سطحيهاي نوع خردهتفاوت در  : عوامل متغير شامل.مورد بررسي قرار گرفت
در  ويژگي مورد بررسي .بوده است)  دقيقه5 و 4( و زمان پرس)  درصد10 و 8( ، مقدار رزين)صنوبر

 وضعيت پروفيل دهنده كه در واقع نشان ،اليه بوده است چوب سه خرده  تختهزبري سطح پژوهشاين 
 حضور نتايج نشان داد كه.  اهميت استداراي كاربردها  در بسياري از وباشد ميناهمواري در سطح 

ها  داري سبب بهبود ويژگي كيفيت سطح تخته طور معني هاي سطحي، به صنوبر در اليهچوب  خرده
كه افزايش  طوري به ه است،دار بود  معني،طور معكوس هها ب پرس بر كيفيت سطح تخته  اثر زمان. گردد مي

 درصد در 10 به 8 از طرفي با افزايش مقدار رزين از . سطح گرديدصافيپرس موجب كاهش   زمان
 الزم به . بهبود يافتنداي مالحظهطور قابل  ه بكيفيت سطح تختهكننده  هاي بيان عامل ههم هاي سطحي، اليه

 داراي صافي سطح باالتر از ،اليه سطحي درصد چسب در 8هاي ساخته شده بار  ذكر است كه نمونه
ياد هاي  داري بين تخته اختالف معني  واند  بودهها گونه تخته  اين   مربوط بهه شده در استاندارديمقادير ارا

در  .صنوبر وجود نداردچوب   خردهداراي درصد چسب و سطوح 10هاي ساخته شده با   و تختهشده
 درصد رزين در اليه سطحي و 8چوب صنوبر و   با خردهه شدههاي ساخت توان گفت كه تخته مينهايت 
  . مطلوب شناخته شدندكيفيت سطحيابي به  عنوان بهترين تيمار از نظر دست  دقيقه به4پرس   زمان

 

   صنوبر، زبري سطحچوب، خرده  تخته،اي كردن اليه : كليديهاي واژه
                                                 

  mareisi@ut.ac.ir: مسئول مكاتبه *
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  مقدمه
يا   آن ازدست آمده بهن ميان مواد مركب هاي فراواني است كه در اي  توليد فرآوردهأچوب منش

، گام مهمي در اهميت اقتصاديجمله، از هايي كه دارند   دليل برتري به 1سازه چوبي هاي چند فرآورده
دليل داشتن ساختار ويژه،   كه بههاي چوبي ترين چندسازه  مهمزيكي ا .اند تكامل مواد مهندسي داشته

ترين حجم توليد جهاني را به خود اختصاص   بيش،رزش افزودهارزش و ايجاد ا استفاده از منابع كم
ليد اين فرآورده در رشد تقاضا و تو  روند رو به). 2006والكر، ( باشد چوب مي خرده ، تختهداده است

  . اين مطلب استجهان نيز بيانگر
ليد تو،   در اين صنعتخصوص ههاي ب و چسبهاي مختلف، مواد افزودني ويژه فرآينداز  هداستفا

 2اي كردن  اليه، يفرآيندمهم يكي از تغييرات  .فردي را ممكن ساخته است به  محصوالت منحصر
. بخشد  تخته را نيز بهبود ميهاي فيزيكي هاي مكانيكي، ويژگي بر افزايش مقاومت عالوهاست كه 

قش ن كه ها است آن، زبري سطح هاي مركب چوبي فرآورده كاربرديهاي  ترين ويژگي يكي از مهم
ثر است كه با ؤ مصرف چسب م درداشته و حتيها  تخته 3 روكش كردنفرآينددر ي يسزا هب
اساس اين تكنيك ايجاد تفاوت بين  .يابد  ميتوجهي بهبود طور قابل به، باالكارگيري تكنيك  به

هاي چوبي  فرآورده. باشد ني از جمله اندازه ذرات ميهاي سطحي و اليه ميا هاي اليه ويژگي
 فرآيند، )چوب ابعاد خرده(تواند ناشي از عوامل ساختاري   كه ميدارندهايي در سطح خود  ريناهموا

سطح هموارتر :  سطح از دو نظر قابل بررسي استيزبر. ها باشد زني آن ساخت و يا نحوه سنباده
 سطح ناهموار دارد و  حد استاندارد نگاه ميتري ايجاد نموده و مصرف چسب را در قوياتصال 

 اكبولوت و همكاران، (گردد ميها  ها، موجب افت خواص ظاهري پانل نوان سطح زيرين روكشع به
 از جمله روش پنوماتيك، تفرق ،دارد هاي متعددي براي ارزيابي زبري سطح وجود روش. )2000

كند براي   مقدارهاي عددي گزارش ميصورت كه زبري را به روش آخر. ور، ليزر و سوزن فوالدين
 .)2004  هيزيروگلو و همكاران،؛1996 هيزيروگلو، ( استي مركب چوب متداولها فرآورده

ميانگين  ،شاملاست حاسبه توسط روش سوزن فوالدي قابل مكه پارامترهاي اصلي زبري سطح 
 5ترين گودي سطح ترين برآمدگي و بزرگ بزرگ اختالف ميان ،)ها ها و گودي قله( سطح 4ناهمواري

                                                 
1- Wood Composite Material 
2- Layering Technique 
3- Lamination 
4- Ra 
5- Rmax 
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  هرچه مقدار اين عوامل از نظر.باشد  مي1سطحترين گودي  مدگي و بزرگترين برآ بزرگميانگين و 
بردن  كار هبا ب نشان داده كه ها پژوهش. تر خواهد بود تر باشد، صافي سطح فرآورده بيش عددي كم

قطر، بدون اثر منفي  توان از مواد اوليه كم مييه ال چوب سه خرده قطر در ساخت تخته كمهاي  گونه
 روش سوزن هاي نتايج بررسي .)2005 هيزيروگلو و هلوكامب، (نموده استفاده  تختبراي ساخت

 دهد  چوبي، مناسب و كاربردي نشان ميهاي فرآورده فوالدي را براي ارزيابي كيفيت سطح
چوب مربوط  خرده هاي سطحي تخته تر اليه مطالعات نشان داده كه دانسيته بيش ).1996 هيزيروگلو،(

 مقاومتي هاي توجهي ويژگي طور قابل اند بهتو تر در سطح، مي  و ذرات كوچكتر به مقدار چسب بيش
افزايش فشار پرس، ضريب . )2005 هيزيروگلو و هلوكامب، ( را بهبود بخشدتختهو كيفيت سطح 

همچنين  ).2005 نملي و همكاران،( گردد  ميفرآوردهپوسته و دانسيته موجب بهبود كيفيت سطح 
چوب  خرده دار كيفيت سطح تخته تواند سبب افزايش معني دار رزين ميپرس و مق  افزايش زمان

 ).2007 نملي و همكاران،( اليه گردد سه

چوب با استفاده از گونـه صـنوبر          خرده تعيين شرايط بهينه ساخت تخته    ،  پژوهشهدف از انجام اين     
 چوب و مقايـسه آن      هخرد تخته كيفيت سطح هاي   ويژگيبررسي   از طريق ،  )اي كردن  اليه( رويي در اليه 

  . در صنعت بوده استتوليد شدهچوب  خرده  تخته با
  

  ها مواد و روش
ي  براجنگليچوب   هاي سطحي و خرده چوب صنوبر براي اليه خرده ، ازپژوهشدر اين 

 تا مقدار چوب ذرات خرده تمامي ين منظورا  ه ب.استفاده شد ها هاي سطحي و مياني تخته اليه
الزم به  . جدا شدندمتر  ميلي1درشتي  ها توسط الك با رات نرمه آنذ و  خشك درصد2رطوبت 

چوب صنوبر در اليه  عمل آمده، ضريب الغري ذرات خرده گيري به ذكر است كه طبق اندازه
در اليه سطحي و اليه مغزي  چوب جنگلي  و ضريب الغري خرده38/70 چوب، خرده سطحي تخته

عنوان چسب در اين مطالعه استفاده  بهآلدهيد  زين اوره فرمر . بوده است52/44 و 65/62 ترتيب به
 ، وزن خشك چسب درصد2هاردنر و به مقدار   عنوان  نيز به2 آمونيوميدكلر .)1جدول ( گرديد

  .مورد استفاده قرار گرفت

                                                 
1- Rz 
2- NH4CL 
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  .آلدهيد  خصوصيات فيزيكي و شيميايي چسب اوره فرم-1جدول 
 مقدار ويژگي

 63 )درصد( مواد جامد
 cp( 630( يگرانرو

 285/1 )متر مكعب گرم بر سانتي(دانسيته 
 5/0 )درصد( فرمالدئيد آزاد تر بيش

pH  43/7 
 70 )ثانيه( اي شدن زمان ژله

  
  آزمايشگاهيهاي آزموني با پرس صورت دستي انجام گرفت و تخته چوب به  كيك خرده1گيري شكل

متر و   ميلي16مترمكعب، با ضخامت  بر سانتي كيلوگرم 34گراد و فشار پرس   درجه سانتي180  دمايدر
  .دهد  عوامل متغير آزمايش را نشان مي2جدول . مكعب ساخته شدند  كيلوگرم بر متر650دانيسته 

  
  . عوامل متغير آزمايش و سطوح هر يك-2جدول 

 سطوح عامل متغير

 صنوبر، جنگلي چوب اليه سطحي نوع خرده
 10 و 8 )درصد(مقدار رزين 

 5 و 4 )دقيقه(س زمان پر

  
 پس از ها تخته.  تكرار انجام شد3 كه هر يك در  آمددست ه تيمار ب8  تركيب عوامل متغيرزا

 هفته 3مدت  گراد به  درجه سانتي20و دماي درصد  65  در رطوبت نسبيبري شده وساخت، كنار
منظور  به .ند برش داده شد-326ENاساس استاندارد هاي آزموني بر سپس نمونه. دهي شدند شرايط

 روي  بر4768DINاساس استاندارد ها بر پارامترهاي زبري سطح نمونه، ها  تختهارزيابي كيفيت سطح
زني  ، سنباده80زن نواري با درجه زبري  با استفاده از سنبادهكه ( ديگرنمونه  24 همراه نمونه شاهد به 24

  حداقلمقداردر اين آزمون . شد گيري  اندازه2نجش زبري سطحس دستگاه كارگيري هو با ب )شدند
 15/0و سرعت حركت سوزن فوالدي  متر  ميلي8/0 ،3فاصله طي شده توسط سوزن فوالدي در سطح

                                                 
1- Forming 
2- Hommel Tester T8000 
3  - Cut of Length 
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نتايج  . گرفتصورتزني  گيري اين ويژگي عمود بر جهت سنباده اندازه. متر در ثانيه تنظيم گرديد ميلي
هاي آزموني در قالب طرح كامالً تصادفي    تهدر تخ مورد بررسي هاي گيري ويژگي دست آمده از اندازه هب

. كار گرفته شد تكنيك تجزيه واريانس براي بررسي اثر عوامل متغير به. و آزمون فاكتوريل بررسي شدند
ثير هر يك أكه ت طوري انجام شد، به 1دامنه دانكنها با استفاده از آزمون چند بندي و مقايسه ميانگين گروه

  . مورد مطالعه ارزيابي گرديدهاي پارامتر  مستقل و متقابل بر رويصورت از عوامل متغير به
  
  يجانت

دست  هب نتايج اليه مورد بررسي در اين مطالعه، با توجه به هچوب س خرده ارزيابي كيفيت سطح تخته
 .باشد شرح زير مي هاي مختلف به ي تيمار ها پارامترهاي زبري سطح تخته گيري آمده از اندازه

 در Raهاي مورد استفاده در اين بررسي بر عامل  يرتجزيه واريانس مربوط به اثر متغايج نت :Raعامل 
ها بر  غير از مقدار چسب، اثر ساير متغير  هشود ب كه مشاهده ميطور همان.  آورده شده است3جدول 

  .دار بوده است اين عامل معني
  

  .Ra ر عاملر بعوامل متغي تجزيه واريانس اثرات مستقل و متقابل -3جدول 

 منبع تغييرات
  مجموع 
 مربعات

  درجه
 آزادي

 Fمقدار 
شاخص 

  داري معني

 000/0*** 119/18 1 260/73 نوع گونه در اليه سطحي
 ns287/0 175/1 1 750/4 درصد چسب اليه سطحي

 004/0*** 840/9 1  785/39 پرس زمان
 ns167/0 2 1 085/8 زني سنباده

  038/0**  668/4  1  875/18  نوع گونه و درصد چسب اليه سطحي
  021/0**  921/5  1  942/23  زني نوع گونه و درصد چسب اليه سطحي و سنباده

  029/0**  243/5  1  200/21  زني پرس و سنباده نوع گونه اليه سطحي و زمان
  006/0**  704/8  1  192/35  زني پرس و سنباده درصد چسب اليه سطحي و زمان

  .دار معني غير nsو صد   در5در سطح داري  معني* صد،   در1در سطح  داري معني** ، صد  در1/0 سطح در ريدا معني*** 
  

داري بر  صنوبر، اثر معنيچوب چوب با ذرات  خرده اي كردن تخته  كه اليهدهد مينتايج نشان اين 
  .)1شكل  (كاهش داده است درصد 28آن را تا  ها داشته و مقدار  نمونهRaويژگي 

                                                 
1- DMRT 
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  .Ra عاملونه اليه سطحي بر  گ نوع اثر-1شكل 

  
در نتيجـه   و   صـنوبر چـوب    كـشيدگي بـاالتر ذرات       چنين ضـريب   هم وتر   دليل اين امر دانسيته كم    

 دقيقـه سـبب     5 بـه    4 تغييـر از   .اسـت   جنگلي چوب  نسبت به خرده    در سطح تخته   ها آنفشردگي بهتر   
 هـا  ين در سطوح خارجي تختـه     توان به تخريب اتصاالت رز      شده كه اين پديده را مي      Raافزايش مقدار   

  .)2شكل  ( مربوط دانستتر پرس در زمان طوالني
  

 
  .Ra عامل زمان پرس بر اثر -2 شكل

  
هاي بدون  نمونه Ra عامل بر روي ياثرات متفاوتهاي سطحي،  افزايش مقدار رزين در اليه

 افزايش مقدار رزين چوب صنوبر در سطح، ه خرددارايهاي  كه در تخته طوري هداشته است بزني  سنباده
  ).3شكل (ها شده است  بهبود كيفيت سطح تختهسبب 
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  .Raعامل زني بر  اثر نوع گونه و درصد چسب اليه سطحي و سنباده -3شكل 

  
از طرفي فشردگي . صنوبر باشدچوب  ذرات دارايتواند در نتيجه فشردگي بهتر سطوح  اين امر مي

. سطوح ناصاف خواهد بودايجاد ر حفرات و خلل و فرج و  سبب انعقاد رزين دچوب جنگلي تر خرده كم
هاي  كه در تخته طوري هبدار بوده است و  معنيهاي مختلف  هاي تيمار تخته  درRa عاملزني بر  اثر سنباده

اي ه زني سطح نمونه حالي است كه سنباده  اين در.  شده استآنسبب كاهش چوب جنگلي   خردهداراي
. شده استها  آن را افزايش داده است و در نتيجه سبب افت كيفيت سطح Ra ،صنوبرچوب  خرده داراي
هاي سطحي و زمان   درصد چسب در اليه10چوب صنوبر و مقدار  دهد كه اگر از خرده  نشان مي4شكل 
   .زني به كيفيت سطح مطلوب خواهيم رسيد ها استفاده شود، بدون سنباده  دقيقه در ساخت تخته4پرس 
  

  
 .Ra بر عامل زني  گونه اليه سطحي و زمان پرس و سنبادهنوع اثر -4 شكل
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  . بوده استدار معني Rmax عامل  برتر بيش  اثردهد كه نشان مي 4جدول  :Rmaxعامل 
  

  .هاي آزموني تخته Rmax هاي متغيير بر مستقل و متقابل عاملتجزيه واريانس اثر  -4جدول 

 منبع تغييرات
  مجموع 
 مربعات

  درجه
 آزادي

 Fار مقد
شاخص 

  داري معني

 001/0*** 004/13 1 005/9847 نوع گونه در اليه سطحي

 ns651/0 209/0 1 050/158 درصد چسب اليه سطحي

 161/0*** 055/2 1 102/1556 زمان پرس

 ns524/0 414/0 1 652/313 زني سنباده

 039/0** 647/4 1 187/35/19 نوع گونه و درصد چسب اليه سطحي

 023/0** 688/5 1 335/43/07 زني ه سطحي و زمان پرس و سنبادهدرصد چسب الي
  .دار معني غير nsو صد   در5در سطح داري  معني* صد،   در1در سطح  داري معني** ، صد  در1/0 سطح در ريدا معني*** 

  
چوب صنوبر در سطح خود  هايي كه داراي ذرات خرده دهد، تخته  نشان مي5 شكلگونه كه  همان

خود باعث شده  اين كه اند داشتههاي شاهد  تري نسبت به نمونه كم Rmax  درصد،22اند حدود  بوده
  .ها بهبود يابد است تا كيفيت سطح اين تخته

  

  
  .Rmax عامل  اثر نوع گونه اليه سطحي بر-5شكل 
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باشند و   ذرات صنوبر ميدارايهايي است كه در سطح خود   مربوط به تختهRmaxترين مقدار  كم
صنوبر و در نتيجه  چوبذرات  دانسيته پاييندليل اين امر،  .اند  درصد چسب ساخته شده10با 

چوب در  خرده  سبب بهبود كيفيت سطح تختهباشد كه  مي تخته در سطحها تر آن فشردگي بيش
 ياد شدههاي  تخته Rmaxبين كه  ضمن اين. گردد مي Rmaxكاهش عامل   وهاي شاهد مقايسه با نمونه

وجود تفاوت زيادي  صنوبر چوب  خردهداراي  درصد چسب و سطوح8هاي ساخته شده با  تهو تخ
  ).6 شكل( ندارد
  

 
  .Rmax عامل اثر نوع گونه و درصد چسب در اليه سطحي بر -6 شكل

  
تر ذرات صنوبر در سطح تخته و در نتيجه انعقاد يكنواخت چسب در سطوح صاف  فشردگي بيش

هاي  دست آمده بيانگر اين مطلب است كه تخته گردد نتايج به تر مي ي كمسبب ايجاد سطح با ناهموار
 Rmax مقدارترين  زني، داراي كم سنباده بدون دقيقه و 4 درصد چسب، زمان پرس 10ساخته شده با 

  ).7 شكل( اند بوده
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  .Rmax عاملزني بر روي   اثر درصد چسب اليه سطحي، زمان پرس و سنباده-7 شكل

  
هاي تيمارهاي مختلف، بعد از  شود، ناهمواري سطح تخته  مي دريافت7از شكل  كهطور همان

  درصد10با كه زني نشده  هاي سنباده عالوه، در تخته هب. داري با يكديگر نداشتند زني، اختالف معني سنباده
 تهيه قه دقي5 زمان پرس كه باهمين تيمار هاي  تخته در مقايسه با اند  ساخته شده دقيقه4چسب و زمان 

كه اثر مستقل درصد چسب و زمان  دار بوده است، در حالي سطح معنيهاي  ، اختالف ناهموارياند شده
ترين   دقيقه، كم4 و زمان  درصد8 با چسب ساخته شده تخته. دار نگرديد پرس بر روي ناهمواري معني
  .دهد زني از خود نشان مي تغيير ناهمواري را در اثر سنباده

  .دهد  نشان ميRzبر عامل  را  عوامل متغيرتجزيه واريانس اثرات مستقل و متقابلنتايج  5 جدول :Rz عامل
  

  .هاي آزموني  تختهRz ويژگي  تجزيه واريانس-5جدول 

 منبع تغييرات
  مجموع 
 مربعات

  درجه
 آزادي

 Fمقدار 
شاخص 

  داري معني

 000/0*** 111/18 1 979/2889 نوع گونه در اليه سطحي

 ns522/0 420/0 1 953/66 ه سطحيدرصد چسب الي
 016/0** 437/6 1 213/1027 زمان پرس

 ns668/0 188/0 1 941/29 زني سنباده
 037/0** 757/4 1 146/759 زني نوع گونه اليه سطحي و زمان پرس و سنباده

 001/0*** 281/13 1 356/2119 زني درصد چسب اليه سطحي و زمان پرس و سنباده
  .دار معني غير nsو صد   در5در سطح داري  معني* صد،   در1در سطح  داري معني** ، صد  در1/0 سطح در ريدا معني*** 
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هاي شاهد در حدود   در مقايسه با تختهRzچوب، مقدار  خرده رويي تخته با حضور ذرات صنوبر در اليه
  ).8شكل ( شدبا ميها  ين تختهسطح اتر  بيش صافي كه اين خود بيانگر  كاهش داشته است درصد20

  

  
  .Rz عامل اثر نوع گونه اليه سطحي بر -8شكل 

  
 از دقيقه 4هاي ساخته شده در زمان پرس   بيانگر اين مطلب است كه تختهدست آمده نتايج به

برخوردارند  دقيقه 5در زمان پرس شده  هاي همان تيمار و تختهكيفيت سطح بهتري نسبت به 
هاي  نمونهتر از   كم درصد13 دقيقه در حدود 4ه شده در زمان هاي ساخت  نمونهRz مقدار كه طوري هب

  ).9 شكل(باشد   دقيقه مي5زمان تهيه شده در 
  

  
  .Rz عامل اثر زمان پرس بر -9شكل 
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تواند تخريب  دليل اين امر مي. گردد ها مي افزايش زمان پرس سبب افت كيفيت سطح تخته
 و در نتيجه Rzترين مقدار  كم .تر پرس باشد چوب و چسب در مدت زمان بيش اتصاالت ذرات خرده

قيقه و  د4هاي ساخته شده با ذرات صنوبر در سطح و زمان پرس  بهترين كيفيت سطح مربوط به تخته
  ).10شكل (زني است  بدون سنباده

  

  
  .Rz عاملزني بر    اثر نوع گونه اليه سطحي، زمان پرس و سنباده-10 شكل

  
ها   در سطح، كيفيت سطح تختهجنگليچوب   خردهحضورين با افزايش زمان پرس و همچن

صنوبر و زمان چوب هاي ساخته شده با ذرات  تخته يابد ولي در زني بهبود مي سنبادهانجام با 
 هاي ساخته شده با ذرات يابد و در تخته زني كاهش مي در اثر سنباده دقيقه، كيفيت سطح 4 پرس
در  .زني كيفيت سطح را تغيير نداده است نباده دقيقه، س5  پرس و زمانجنگليچوب  خرده

تنها ، Rmaxهمانند نتايج زني،  يه سطحي، زمان پرس و سنباده اثر متقابل درصد چسب البررسي
باشد  زني مي نياز به سنباده دقيقه 5  پرس چسب و زمان درصد10در مورد تخته ساخته شده با 

  .)11شكل (
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  .Rz عاملزني بر روي  زمان پرس و سنباده اثر درصد چسب اليه سطحي، -11 شكل

  
صنوبر در چوب  خردهبا ذرات تهيه شده چوب  خرده  پروفيل ناهمواري سطح تخته12شكل 

زني  سنبادهو ) 1(بدون سنباده در دو حالت  دقيقه را 4 درصد رزين و زمان پرس 8هاي سطحي،  اليه
  .دهد نشان مي) 2 (شده

  

  

  
   چسب درصد8 و صنوبر چوب  خردهدارايچوب  خرده ح تخته پروفيل ناهمواري سط-12شكل 

  .)2(  و سنباده شده)1( بدون سنباده ، دقيقه4زمان پرس   ودر اليه سطحي
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 ثحب
چوب با استفاده از يك گونه  خرده اي كردن تخته  مشخص گرديد كه با تكنيك اليهپژوهشدر اين 

كننده  بيانهاي  عامل دقيقه، تمامي 4پرس   مان درصد رزين و ز8قطر و سبك مثل صنوبر، استفاده از  كم
ها  زني تخته در اين شرايط سنباده .ه شده در استاندارد بوده استيتر از مقادير ارا سطح تخته بيشكيفيت 

اليه، آغشتگي  چوب سه خرده با افزايش مقدار چسب در اليه سطحي تخته .رسد نظر نمي امري ضروري به
تري بين  تر، اتصاالت محكم هاي ارتباطي قوي دليل ايجاد پل تر شده و به شبيبه آن ها  چوب سطحي خرده

 و همكاران  Nemliيابد كه اين نتايج با مطالعات  بهبود مي كيفيت سطحشود و ها ايجاد مي چوب خرده
ثير شان داد كه افزايش درصد چسب دو تأها ن نتايج مربوط به كيفيت سطح تخته. خواني دارد ، هم)2007(

صنوبر و اليه سطحي چوب   خردهدارايهاي ساخته شده با اليه سطحي  تختهاين ويژگي  براوت را متف
هاي ساخته شده با ذرات  اين صورت كه در مورد تخته  به. جنگلي خواهد داشتچوب   خردهداراي
، افزايش درصد چسب موجب بهبود كيفيت سطح گرديد ولي در مورد صنوبر در سطحچوب  خرده
دليل اين امر را . جنگلي، موجب كاهش كيفيت سطح گرديدچوب  خردهساخته با ذرات هاي  تخته
صنوبر در سطح و توزيع يكنواخت چسب در اثر پرس بر چوب  خردهتر ذرات  توان فشردگي بيش مي

چوب جنگلي، ضريب فشردگي پايين سبب   خردهدارايدر سطوح . چوب دانست خرده روي سطوح تخته
 و Nemli اين نتايج، مطالعات. گردد  سطح تخته و توزيع نايكنواخت چسب ميايجاد خلل و فرج در

ثير زمان پرس مشخص گرديد كه افزايش آن موجب افزايش أدر مورد ت .ييد نكردأرا ت) 2007(همكاران 
 از دست آمده  بهنتايج .ييد ننمودأرا ت) Nemli) 2007گردد و اين امر نيز نتايج  ناهمواري سطح تخته مي

 از گونه دست آمده بهچوب  چوب جنگلي توسط خرده  مطالعه نشان داد كه با جايگزين كردن خردهاين
هاي مربوط به زبري سطح تخته  ويژگيثري ؤور مط هتوانسته است باليه،   هاي سه صنوبر در سطوح تخته

اي  يك اليهمشخص گرديد كه توسط تكن .زني سطح را برطرف سازد حتي نياز به سنباده  ورا بهبود بخشد
 مورد هاي ، كليه ويژگي  دقيقه زمان پرس4 درصد چسب و 8 صنوبر، استفاده از چوب خردهكردن با 

  .اند هتر از مقادير استاندارد بودهگيري ب  طور چشم هب هاي شاهد، بررسي در مقايسه با نمونه
  

 سپاسگزاري
نشگاه تهران براي از جناب آقاي دكتر قاسميان در گروه مهندسي مواد دانشكده فني دا

 دريغ براي زحمات بي جناب آقاي مهندس حميدرضا عدالتاز ايشان و همچنين هاي ارزنده  راهنمايي
  .گردد شان قدرداني مي همكاري صميمانهو 



  مرضيه رئيسي و همكاران

73  

  منابع
1.Akbulut, T., Hiziroglu, S. and Ayrilmis, N. 2000. Surface absorption, surface 

roughness and formaldehyde emission of Turkish medium density fiberboard. 
Forest Products J. 50: 6. 45-8. 

2.European Standard, E.N. 1993. Wood-based panels. Sampling, cutting and 
inspection. Sampling and cutting of test pieces and expression of test results, 
326: 1. 

3.Hiziroglu, S., Jarusombuti, S. and Fuengvivat, V. 2004. Surface charactristics of 
wood composites manufactured in Thailand. J. Build. and Environ. 39: 13. 59-64. 

4.Hiziroglu, S. and Holocomb, R. 2005. Some of the properties of three layer 
particleboard made from eastern red cedar. Build. and Environ. J. 40: 7. 19-23. 

5.Hiziroglu, S. 1996. Surface roughness analysis of wood composites: a stylus 
method. Forest Products J. 46: 7/8. 67-72. 

6.Nemli, G., Ozturk, I. and Aydin, I. 2005. Some of the parameters influencing 
surface roughness of particleboard. Build. and Environ. J. 40: 1337-40. 

7.Nemli, G., Aydin, I. and Zekovic, E. 2007. Evaluation of some of the properties 
of particleboard as function of manufacturing parameters. Mat. and Des. J.  
28: 1169-1176. 

8.Walker, J.C.F. 2006. Primary Wood Processing, Principles and Practice. 2nd ed. 
Springer Verlag Pub. 596p. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1391) 2(، شماره )19(هاي علوم و فناوري چوب و جنگل جلد  مجله پژوهش

74 

 
J. of Wood & Forest Science and Technology, Vol. 19 (2), 2012 

http://jwsc.gau.ac.ir 
 

Effect Evaluation of Layering Technique Effect  
with Poplar on Surface Roughness of Particleboard 

 
*M. Raeisi1, A.A. Enayati2, K. Dousthoseyni2 and K. Pourtahmasi3 

1M.Sc. Student, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, 2Professor,  
Faculty of Natural Resources, University of Tehran, 3Associate Prof., Faculty of Natural 

Resources, University of Tehran 
Received: 2010/12/28; Accepted: 2012/07/02 

 
Abstract1 

In this workresearch, the effects of layering technique effect of on the surface 
quality of particleboards made with with poplar particles on surface quality were as 
evaluated. In sample preparation, three the variable factors of experiment were 
consisted of used including difference between type of surface layer particles 
(poplar and industrial), resin content (8 and 10% percent), and press time (4 and 5 
minutes). The property that was studied in this research was surface roughness. In 
fact, theseis factors demonstrateing situation of smoothness profile in particleboard 
surface layers and it is very important in many applications. Results showed that 
poplar particles presence in surface layer of the panels, ledcause to improvement of 
surface quality, significantly. The effete of press time on surface quality of boards 
was inversely significant. With increasing press time increasing, the surface 
roughness was decreased. In other hand, with increasing resin content from 8 to 
10% percent in surface layers, all of the properties, especially surface quality were 
improved. It should be noted that, manufactured boards with 8% percent resin had 
higher surface quality than values have been provided in the relevant standard, and 
there was no significant difference between boards made of poplar in surface with 
8 and 10% percent resin content. Finally, to obtain high physical and mechanical 
properties and efficiency, application of poplar particles in the surface layers along 
with, using of 8% resin content andand 4 minutes for press time was found to have 
as the best results in terms of physical and mechanical propertiescondition. 
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