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 چکیده

بر خواص کاربردی تخته الیه راش مورد بررسـی قـرار گرفـت. از نـانو ذرات  نانو ذرات سیلیساصالح رزین اوره فرمالدهید با در این مطالعه اثر 

 شد. مقاومت خمشی، مدول ( استفادهUFد )درصـد بـر مبنـای وزن خشـك رزیـن اوره فرمالدهی 5،4،2،1سطح  صـفر، 5( در 2SiOسیلیس )

ای ( در تختـه هـ2SiOمورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که با افـزایش درصـد نـانو سیلیس ) و مقاومت انفصالی پیچ ستیسیته الا

درصد  5ای ساخته شده با افزودن . بـه طـوری کـه در نمونـه هـ می یابدالستیسیته نمونه ها افزایش ساخته شده مقاومت خمشی و مدول ا

 UFبه منظور اصالح چسب  نانو سیلیسبنابراین استفاده از ذرات  یش مقاومـت خمشـی  مشـاهده شـد.درصد افزا17حدود   (2SiOسیلیس )

  .گرددالیه راش میمکانیکی تختههای مقاومت افزایش موجب 

 

 ، خواص مکانیکی.( ، تخته الیه راش2SiOسیلیس )  انون :واژه های كلیدی
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 مقدمه 

الیه از مهمترین فراورده های چوبی می باشد که به دلیـل خـواص فیزیکـی و مکـانیکی مناسـب کاربردهـای فراوانی بـه خصـوص در تخته

پیشرفت علوم بـا ظهـور  تخته الیه بهبـود یابنـد. دامنه کاربرد این محصول الزم است ویژگیهای کـاربردی سـاختمان دارد. بـرای گسـترش

محققان بـه ســمت اســتفاده از ایــن فنــاوری در  که در هر صنعتی فنـاوری  نـانو سـرعت قابـل توجهی یافته است، به طوری

حی یابـد نسـبت سطح مؤثر به حجم ذرات افزایش یافته و اثرهای سـط تحقیقاتشــان روی  آورده اند. وقتی اندازه نانو ذرات کـاهش مـی

نانوذرات خواص فیزیکـی آنهـارا تغییر میدهد و موجـب  قویتر شده و خواص کاتالیزری افزایش مـی یابـد . بیشـتربودن سهم اتمها در سطح

و  Balبوده است نـانوسیلیس ازجمله پرکاربردترین نانو ذره مورد اسـتفاده در تحقیقـات .شـودسـازه تولید شده می  بهبـود ویژگـیهـای  چند

 و شدن همگن باعث تنها نه وضعیت این آیند. می بدست کردن آسیاب با که هستند ونرم ریز بسیار ذرات معموال ها پرکننده.(2008مکـاران )ه

 بهبود را مخلوط سطح عملکرد ،ازاینرو شود می پرکننده و رزین بین رفتگی درهم شدن بیشتر باعث ،بلکه میشود پرکننده و رزین شدن مخلوط

 (1978)همکارانو  Knudsen. [1]دارد حکایت ، الیه سه درتخته سطح برکیفیت ذرات اندازه اثر از منطقه در شده انجام آزمایشات.بخشدمی

 عنوان به ذرات نانو از استفاده اخیراً، و انجام مختلف مواد با گندم آرد پرکننده جایگزینی زمینه در زیادی مطالعات گذشته، سالیان طول در

 مواد نانو، مقیاس در مواد ساختار و ترکیب در تغییر با و روند می کار به کم مقدار به معمولی، حالت در ذرات، نانو .است شده رایج سب،چ پرکننده

 در ذرات نانو پراکندگی دلیل، این به هستند، باالیی ویژه سطح دارای ذرات نانو .دارند فردی به منحصر خواص که شود، می حاصل جدیدی

و دوست حسینی  [2] دهد می بهبود داری معنی طور به را کامپوزیت نانو خواص نتیجه، در و گیرد می صورت یکنواخت ورتص به چسب

 و UFوسیله  چسب  به صنوبر چوب آتش به مقاومت و آب بهبود جذب تحقیقی در  ( 2007)  همکاران و  Jinshu  [3](1995 )همکاران

 نمونه سختی و آتش به مقاومت و یافت کاهشصنوبر  چوب آب جذب تیمارها همه در داد نشان ایج آنهانت . نمودند بررسی را سیلیس نانوذرات

ا مورد بررسی قرار ر امکان استفاده از نانو سیلیکا به عنوان پر کننده در ساخت تخت الیه (2013و همکاران) معزی پور. . [4]دکر پیدا بهبود ها

درصد نانو 1ر جذب آب و واکشیدگی ضخامت مربوط به تخته هایی می باشد که در ساخت آنها از نتایج نشان داد که کمترین مقدادادند 

 1درصد نانو سیلیکای تیمار شده با 1وینیل تری متوکسی سیالن استفاده شده بود و تخته هایی که در ساخت آنها از  %2سیلیکای تیمار شده با 

% -γدارای بهترین مقاومت خمشی و مدول االستیسیته بودند. مقاومت برشی تخته های حاوی  آمینو پروپیل تری اتوکسی سیالن استفاده شده

وینیل تری متوکسی سیالن نیز بهتر از سایر تیمارها بود. به طور کلی نتایج این بررسی نشان می دهند که  %1نانو سیلیکای تیمار شده با  2%

فرمالدهید در بهبود ویژگی های تخته الیه موثر می  -ه سیالن به عنوان فیلر چسب اورهاستفاده از نانو سیلیکای تیمار شده با عوامل جفت کنند

مـورد اســتفاده در صــنعت چــوب را  بررســی کردنــد . نتــایج   UFرس بـر چسـب  ( تـأثیر نـانو2008و همکـاران )  Lei H [5].باشد

 مـورداستفاده در ساخت تخته UF ( عملکرد چسبNA+MMTونتموریلونیت )م آزمایشها نشان داد که با افـزایش درصـد کمـی نـانورس

های ساخته شـده بـا  واکشیدگی ضخامت تخته ذب آب ورس بر روی ج انوی بهبود یافت. افزودن نا چوب تا حد قابل مالحظه خرده

 ساالری .[6]رس بهبـود یافـت مقـدار نـانوچوب با افزایش  خرده تخته داخلـی تأثیر قابـل تـوجهی داشـت، همچنـین چسـبندگی UF چسـب

ساخته شده از چوب پالونیا با  (OSBتاثیر نانو اکسید سیلیس بر روی خواص کاربردی تخته تراشه جهت دار )در تحقیقی  (2013و همکاران)

ن اوره فرم الدهید خواص فیزیکی و نانو سیلیس به رزی %3کیفیت پایین را مورد بررسی قرار دادند نتایج این تحقیق نشان داد که با ترکیب 

در بررسی اثر تیمارهای مختلف نانو (2007و همکاران ) Lee .[7]مکانیکی تخته ها بهبود می یابد و از انتشار فرم الدهید کاسته می شود
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نانو سیلیس در چند  به این نتیجه رسیدند که استفاده از EVA/ATHسیلیس بر رفتار حرارتی و خصوصیات کند سوز کنندگی چند سازه های 

 رزین به پرکننده عنوان به را نانوسیلیس (2006 ) همکاران و  Qiaojia [8]سازه ها موجب بهبود ثبات حرارتی و کند سوز کنندگی می شود.

شود.  یم رزین خواص بهبود باعث KH- 550 یك سیالن  همراه به سیلیس نانو افزودن داد ، نشان نتایج .کردند اضافه آلدهید فرم اوره

 در آلدهید فرم اوره چسب به انوسیلیسدرصد ن 1افزودن همچنین، .شود می آزاد آلدهید فرم انتشار کاهش باعث سیلیس نانو درصد 5/1 افزودن

 [9].شود می ها آن خواص استاندارد حد از بیش افزایش باعث MDF و چوب خرده تخته الیه، تخته

  مواد و روشها

 (2SiO)  سیلیساز نــانو ذرات تخته الیه راش  مکـانیکیو بـرخـواص فیزیکـی  سیلیس ی تـأثیر  نـانو ذراتدر این تحقیق برای ارزیـاب
 1که مشخصات آن در جدول وزن خشك چسب استفاده شد.  درصد بـر مبنـای 5و 4 2،1سطح صفر، 5در مریکا آ us nanoشرکت محصول 

 آمده است. 

 
 (SiO2ذرات سیلیس )  نانو مشخصات -1جدول

 اکسید روی ذرات نانو

 اندازه ذرات نانومتر 14-11

 خلوص درصد 99

 رنگ سفید 

 

 آمده 2 جدول در آنها مشخصات که که از کارخانه ایران چوب قزوین تهیه شد یدئفرم الد ه اور تحقیق این در مورد استفاده چسب

وزن خشك چسب استفاده شد.سولفات  %1د که به میزان بو so4(NH4)2کاتالیزور مورد استفاده این رزین سولفات آمونیوم .است

 Fagusدر این بررسی الیه های چوب راش ) ماده خشك بود که از شرکت پارس ماکیان تهیه شد. %35آمونیوم مورد استفاده دارای 

orientalis lipsky)  با ضخامتmm2  از کارخانه نکا چوب تهیه و به نمونه های آزمونی با ابعادmm400*400 .بریده شدند 

 آزمایشگاهی های تخته ساخت

 اتو درون ها هالی باشد درصد4-6باید  رطوبت الیه ها الیه تخته ساخت برای اینکه به توجه با :ها الیه سازی آماده و كردن خشك

 .گرفت تا به رطوبت مورد نظر برسد ساعت قرار 24به مدت  سلسیوس درجه70  دمای با

 چسب آغشته به صورت یکنواخت به مو قلم از استفاده با رسیدند درصد 4 به رطوبت ها الیه اینکه از پس :ها الیه مونتاژ و زنی چسب

 به نیز ها الیه کردن جور یا عمل مونتاژ .شد گرفته نظر در طرفه یك چسب خط بعمر هرمتر در گرم 200 ها الیه برای چسب میزان .شدند

 

 مورد استفاده رزینمشخصات  -2جدول 

 رزین 3g/cmدانسیته (%w/wمواد جامد) ( cpگرانروی) زمان ژل شدن 

64  350  60 1/26 UF 
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 درجه 130دمای  با پرس وارد سپس و گرفتند قرار یکدیگر بر روی متقاطع صورت به و ال( پنج الیه)تخته 5 تعداد و انجام شد چشمی صورت

 با ها تخته رطوبت رسیدن تعادل به پرس جهت عمل از پس ساخته شده های تخته دقیقه قرار گرفت 8باربه مدت  30 پرس و فشار سلسیوس

 سلسیوس قرار گرفتند. درجه 20 دمای درصد و 65 رطوبت نسبی با کلیما اتاق در هفته یك مدت به ها محیط، تخته رطوبت

از  یك هر انجام برای نیاز مورد های هنمون استاندارد با برابر سپس و شدند کناره بری آغاز در ها تخته مربوطه، های آزمایش انجام برای

مطابق استاندارد   و مقاومت نگهئاری پیچ، EN310 برابر استاندارد الیه تخته مدول االستیسیته و مدول گسیختگی (نظر مورد های آزمایش

EN13446آزمایش قرار گرفتند ومورد (تهیه. 

 

 الیه تخته مکانیکی و فیزیکی های آزمایش

 تربیت دبیر شهید رجایی  دانشگاه چوب صنایع گروه آزمایشگاه در موجود Zwick / Roellآزمایشگر  دستگاه از نیکیمکا خواص تعیین برای

 گرفتند. قرار تحلیل و تجزیه مورد واریانس تجزیه روشو    SPSS-16نرم افزاراز استفاده با نتایج نهایت درشد.  استفاده

 

 های مکانیکیمونبرای انجام آز Zwick / Roellدستگاه -1شکل 

 نتایج و بحث

 گسیختگی مدول

 نیروها برابر در ها فراورده نمایانگر تحمل که است چوبی های سازه چند ازجمله های چوبی فراورده خواص ترین کاربردی از گسیختگی مدول

در نظر  EN310متر مطابق استاندادمیلی .250*50*10ابعاد نمونه های آزمونی شود می استفاده مواد مقایسة برای و اغلب باشد می خمشی ی

 .گرفت قرار دقیقه بر میلیمتر 5 سرعت با بار تحت نمونه های آماده شده گرفته شد.

   

(1    ) MOR= 

 می نشان 1 شکل که همانطور .(3)جدول شماره می باشد تیمارها در بین دار معنی اختالف وجود دهنده نشان ها نمونه تجزیه واریانس نتایج

 طوری به ، است یافته افزایش ها نمونه خمشی چسب اوره فرم الدهید مقاومت با شده ساخته درتخته های نانو سیلیس صد در افزایش با دهد

با ننتایجی  آمده بدست نتایج مشاهده گردید. خمشی مقاومت افزایش درصد 17 نانو سیلیس حدود درصد 5افزودن  ساخته با در نمونه های که
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 ایجاد می ها کامپوزیت در نانوسیلیس که خواصی از یکی به اینکه توجه با. [5].همخوانی دارد ( بدست آوردند2013 (و همکاران ی پورمعزکه 

 خواص و شده قویتر اثرات سطحی یافته، افزایش ذرات حجم به مؤثر سطح ؛ نسبت یابد می کاهش ذرات نانو اندازه وقتی که است این کند

 بهتر توزیع با شوند می استفاده چوبی در کامپوزیتهای پرکننده عنوان به سیلیس نانوذرات که هنگامی از طرفی ، یابد می افزایش کاتالیستی

 .تفسیر نمود زیادی حد تا را خمشی مقاومت مقدار در این افزایش توان می . آورند می وجود به را العادهای فوق تنشها استحکام

 

 
 بر مدول گسیختگیس سیلیدرصد نانو  تاثیر-2شکل 

 االستیسیته مدول

ابعاد نمونه های  .االستیك می باشد محدودة در شکل تغییر مقابل در مقاومت چندسازه یا سختی نشان دهنده االستیسیته مدول

 دقیقه بر ترمیلیم 5 سرعت با فشاری بار تحت نمونه های آماده شدهدر نظر گرفته شد. EN310میلی متر مطابق استانداد.250*50*10آزمونی

 گرفت. قرار

 (2)                                                                       MOE= 

 (3) جدول شماره  .باشد االستیسیته می مدول برای تیمارها بین در دار معنی وجود اختالف دهنده نشان ها نمونه واریانس تجزیه نتایج

شده  ساخته های نمونه در عنوان مثال، به . است یافته افزایش االستیسیته افزایش نانوسیلیس مدول با دهد می نشان 2 شکل که همانطوری

 ویژگی به توان می را گسیختگی مانند مدول نیز االستیسیته مدول در افزایش دالیل . شد افزایش مشاهده درصد 21نانوسیلیس درصد  5با

(در مطالعه تاثیر نانو سیلیس در پرکنندگی 2013و همکاران ) معزی پورهمچنین داد. نسبت شد داده ضیحتو قبل در بخش نانوسیلیس که های

 .[5]چسب اوره فرم الدهید به نتایج مشابهی دست یافتند
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 برمدول االستیسیته سیلیستاثیر درصد نانو -3شکل 

 

 توان نگهداری پیچ 

مقدار رطوبت، جهت الیاف ، روش پیچاندن ، مدت زمان   ته تخته الیه ، قطر پیچ و عمق نفوذ داردمقاومت پیچ برای خارج شدن از چوب بستگی به دانسی

برای انجام این آزمون نموه های آزمونی مطابق بیرون کشیدن )کشش( ، نوع چسب و  ضخامت الیه ها عوامل موثر برمقاومت  خروج پیچ و میخ هستند 

  .        .                                                                                         متر برش داده شد میلی 750*750به ابعاد EN13446استاندارد 

D= 

کرده نپیدا  افزایش معنا داریمیزان توان نگهداری پیچ عمود بر سطح نانو سیلیس با افزایش میزان دیده می شود که  4با توجه به شکل شماره  

ولی با توجه به  می شود حاصلسیلیس درصد از ذرات نانو  5دهد که بیشترین مقاومت در استفاده نشان می 4همچنین نتایج شکل شماره  .است

 نتایج تحلیل واریانس این اختالف در افزایش مقاومت معنا دار نیست.

 

 نگهداری پیچبر مقاومت  سیلیس نوادرصد ن رتاثی -4شکل 
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  ینتیجه گیر

الستیسیته نمونه ها افزایش ا ای ساخته شده مقاومت خمشی و مدول( در تختـه هـSiO2نتایج نشان داد که با افـزایش درصـد نـانو سیلیس ) 

درصد افزایش مقاومـت خمشـی  17(  حدود SiO2درصد سیلیس )  5یافته اسـت . بـه طـوری کـه در نمونـه هـای ساخته شده با افزودن 

بنابراین با افزایش نانو سیلیس  و لی افزودن نانو سیلیس به رزین اوره فرم الدهید تاثیر معنا داری بر مقاومت انفصالی پیچ نداشت.د. مشـاهده شـ

 اصالح شده مقدار مقاومت های فیزیکی و مکانیکی تخته ها افزایش یافته است .   UF در تخته های سـاخته شـده بـاچسب
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