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  مالمينه با روكش طبيعي و خرده چوبتخته خمشي  خزش و ارزيابي مشخصه هاي بررسي
  

  4 كامران بشارتي فر و3 بهزاد كرد،2*، سيده طاهره موسوي ميركاليي1عبداهللا نجفي

   دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس،استاديار گروه علوم و صنايع چوب و كاغذ 1
   دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوسكارشناس ارشد صنايع چوب و كاغذ، 2

   دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس،استاديار گروه علوم و صنايع چوب و كاغذ 3
  ، كارخانه خزر كاسپين و كاغذكارشناس ارشد صنايع چوب 4

  
  

  چكيده
، رزيابي قرار گرفتمورد ا داراي روكش و بدون روكش  خرده چوب تختهي خزشسازوكار و خمشي ويژگي هاياين پژوهش بررسي در 

با روكش  كيلوگرم بر مترمكعب از كارخانه پارس نئوپان تهيه و 660) دانسيته(چگالي  با خرده چوبهاي تخته به اين منظور پانل
از تخته هاي مورد بررسي . هاي بدون روكش مقايسه شدبا تخته آنها ويژگي هايطبيعي راش و روكش مالمينه روكش گذاري شده و 

قرار   )استاتيك(ايستايي بريده و مورد آزمون خمش  ASTM D1037  استانداردبرابرمتر ميلي 370×50×16 ي با ابعادنمونه هاي
نتايج . شدهاي تهيه شده اعمال  نمونهر ببار شكست آزمون خمش %40 و %20اي در دو سطح آزمون خزش خمشي چهار نقطه. گرفتند

 و مقاومت خمشي تخته هاي داراي روكش طبيعي بيش از ديگر تخته )االستيسيته( ني كشسامقادير مدولنشان داد كه آزمون خمشي 
مشخصه هاي  از طرفي ، خزش موثر استمشخصه هاي همهنتايج خزش خمشي نيز نشان داد كه سطح بارگذاري بر . ها بوده است

 .  داد را نشانميزانعي راش كمترين  با روكش طبيخرده چوب خزش نسبي تخته خزش و
  
  ، روكش طبيعي راش، روكش مالمينهخرده چوبخزش خمشي، تخته :  كليديژه هايوا
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  مقدمه
به جسم وابسته به زمان تحت بار هر جسمي تغيير شكل 

هاي اصلي شود و يكي از مولفهعنوان خزش شناخته مي
 تغيير .]1[هاي مركب چوبي استدر استفاده از فراورده

كشش، فشار، شكل ممكن است تحت نيروهاي مختلف 
برش و خمش ايجاد شود ولي با توجه به نوع كاربرد 

تحت نيروي خمش قرار  ، اين مواد بيشترهاي چوبي پانل
چوبي به عنوان هاي  چند سازهاستفاده از . مي گيرند

 در  مصرف مي شوند،مبلمانهايي كه در صنايع پانل
وهشگران زيادي براي ژجهان در حال گسترش است و پ

 و آزمايش بررسيها به زمان استفاده از آنافزايش مدت 
هايشان در ها اغلب در كاربرد اين پانل].2-7 [پرداختند

هاي مختلف در كوتاه مدت و يا معرض تحمل بار
در ساخت  كه هنگامي مثال عنوان بهبلندمدت هستند، 

از آنها استفاده ...  كمد، كابينت و ها و يا طبقه هايقفسه
 بنابراين ضروري به .ديد مي توان شود، اين وضعيت را

ها به عنوان اجزاي رسد طراحي مهندسي اين پانلنظر مي
 مدت، اين بلندتحت بار طوري انجام گيرد كه در استفاده 

ها بدون عيب و نقص به كار خود ادامه دهند، چرا كه سازه
ها تحت بار منجر به تغيير شكل بيش از اندازه پانل

موضوع به اندازه زيادي تحت شكست خواهد شد و اين 
  ].1[خزش است مشخصه هايتاثير 

چوب و  ارزيابي رفتار خزشي جهتهاي زيادي در پژوهش
محيطي بر رطوبتي و شرايط بار و ر ياثتهاي چوبي و پانل

) 1966( 1پركيتني و پركيتني .آن صورت گرفته است
 خزش خمشي طوالني مدت چوب، تخته سازوكارمقايسه 

 بار بيشينه درصد 40 و 20 درخته فيبر را خرده چوب و ت
فتند كه تغيير و نتيجه گرخمشي مورد بررسي قرار داده 

 1:4:5 مواد به ترتيب به نسبت شكل خزشي در اين
اثر رطوبت نسبي و دما بر ) 1982(چاو  ].7[باشد  مي

 متوسط روكش چگالي خزش خمشي تخته فيبر سازوكار
رطوبت .  قرار دادشده با افراي قندي را مورد بررسي

 درصد و دما در 92 و 78، 64، 50نسبي در چهار سطح 
 درجه سلسيوس در نظر گرفته 38 و 24، 10سه سطح
نتايج نشان داد كه تاثير رطوبت نسبي بر رفتار . شده بود

                                                            
1 Perkitny and Perkitny 

 2دينووداي. ]8 [خزش خمشي نسبت به دما مهم تر است
 مدت چند نوع بلند خزشي سازوكار) 1992(و همكاران

ه مركب چوبي و چوب ماسيو را در پنج سطح تنش و ماد
 ماه مورد بررسي 6چهار چرخه رطوبت نسبي در مدت 

نتايج تحقيق نشان داد كه در همه مواد مورد . قرار داد
 خزشي سازوكار سطح بار اثر مهمي بر آزمايش و بررسي

 سازوكار بر دماداشته و نيز تاثير رطوبت مهم تر از تاثير 
 متغير بر خزش عامل هايتاثير . ه استخزشي آنها بود

 به ترتيب در چوب ماسيو، تخته بررسيخمشي مواد مورد 
اليي، تخته ويفر، تخته خرده چوب و تخته فيبر افزايش 

 خزش خمشي سازوكار ) 1997 (3چن و لين.]3[پيدا كرد
با تجاري  نوع تخته خرده و تخته فيبر 10 مدت بلند

هار چ. د بررسي قرار دادندبارگذاري در وسط دهانه را مور
. نوع از اين تخته ها با روكش بلوط پوشانيده شده بود

روكش در مدت چهار ماه بارگذاري نتايج نشان داد كه 
 كاهش ها راخزش نسبي تخته و بلوط تغيير مكان آني 

 تغيير  )1998(  بارا -  و ديز4گولفين -فرناندز]. 5[داد
ب را تحت  مدت پانل هاي تخته خرده چوبلندشكل 

شرايط رطوبتي متناوب مورد بررسي قرار داده و آن را با 
 متوسط مقايسه كردند و به اين نتيجه چگاليتخته فيبر 

رسيدند كه با افزايش سطح بار گذاري نتايج شكست و 
درصد تغيير شكل در طي زمان كمتري رخ خواهد داد و 

 تغيير شكل تخته همانندهمچنين در سطح بارگذاري 
 آنان. وب از تخته فيبر نيمه سنگين كمتر استخرده چ

 خزشي پانل تخته فيبر نيمه سنگين سازوكارهمچنين 
 شرايط رطوبتي متناوب با پانل هايي دربدون روكش را 

كه با كاغذ مالمينه روكش شده بودند، مورد مقايسه قرار 
دادند و نشان دادند كه روكش مالمينه اثر معني داري بر 

)  2001( ژو و همكاران  ].6[ل ها دارد خزش پانسازوكار
 نوع چسب بر رفتار خزش خمشي دو نوع تخته رياثت

 متوسط در چگاليخرده چوب و چهار نوع تخته فيبر 
 درجه 20 دماي ورطوبت نسبي  درصد 95 تا 65 شرايط

مورد  خمشي را بيشينه درصد بار 10تحت  ،سلسيوس
بي در ريافتند كه خزش نس دآنان. بررسي قرار دادند

                                                            
2 Dinwoodie and et al. 
3 Chen and Lin 
4 Fernandez-Golfin and Diez-barra.  
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هاي داراي چسب مالمين و فنل كمتر از تخته هاي  تخته
، )2007(هايگرين و همكاران . ]9 [داراي چسب اوره است

 خزش خمشي تخته خرده چوب را با تغيير سازوكار
نشان داد  آنانتحقيق نتايج . كردندرطوبت نسبي بررسي 

به باالترين تر خزشي تخته ها حساس سازوكار كه 
 مي گيرند كه تخته ها در آن قرار رطوبت نسبي است

رطوبت بر روي تاثير ) 2007( و هريس 1اوزاراسكا. ]10[
نسبي بر خزش كوتاه مدت و بلند مدت تخته هاي فيبر 

روكش طبيعي ون و روكش مالمينه نيمه سنگين داراي 
 قرار سهيمقا مورد نشده روكش تخته با و تحقيق نمودند

 بر روكش مهم ريتاث بيانگر آنان قيتحق جينتا. دادند
 دريافتند آنان نيهمچن. بود ها تختهي خزش هاي ويژگي

 نهيمالم روكش باي ها تخته دري نسب خزش ريمقاد كه
با توجه ]. 4 [بودي عيطب روكشي داراي ها تخته از كمتر

 انواع روكش هاي طبيعي و مصنوعي كاربردبه گستردگي 
 يمشخصه هاخواص خمشي و در اين پژوهش، در جهان، 

و راش با روكش طبيعي تخته خرده چوب خزش خمشي 
بدون ( هاي خاماندازه گيري و با تخته روكش مالمينه

  . شد مقايسههاي شاهد به عنوان نمونه) روكش
  

   روش كار ومواد
از كارخانه پارس نئوپان نشتارود با  خرده چوب پانل تخته

كيلوگرم بر   660چگالي متر و با ميلي 16 ضخامت اسمي
. متر مربع تهيه شد سانتي366×183تر مكعب و ابعاد م

روكش طبيعي مورد استفاده در اين تحقيق، روكش راش 
از شركت صنايع چوب  مترميلي 6/0با ضخامت اسمي

متر ميلي 12/0 كدير نوشهر و روكش مالمينه به ضخامت
 گرم بر متر مربع از شركت نگين قائم دكور 173و گراماژ 

- ي چسباندن روكش طبيعي روي پانلبرا. آمل تهيه شد
هاي مورد بررسي، از چسب اوره فرمالدئيد توليد شركت 

 پانل هاي اصلي به در آغاز .شدرزين سازان آمل استفاده 
روكش طبيعي راش با استفاده از . سه قسمت بريده شد

، C90°دماي آلمان در  Gozefپرس كارگاهي مدل 
ثابت چسب اوره  دقيقه با مقدار 10و زمان bar 110فشار

فرمالدئيد و روكش مالمينه نيز با استفاده از پرس 

                                                            
1 Ozareska and Harris 

 و bar180 و فشار C 180°آزمايشگاهي در شرايط دمايي
 ثانيه به سطوح پانل مورد آزمون چسبانده 40در زمان 

سعي شده است شرايط پرس در هر  بررسيدر اين  .شد
 ها ول كه در كارخانهمتدا شرايط همانند روكش گذاريدو 
پس از چسباندن .  باشدانجام مي شود،كارگاه ها و 

 متعادل سازي برايها به مدت دو هفته ها، تختهروكش
سپس با استفاده از . در محيط آزمايشگاه قرار داده شدند

 و ايستاييهاي آزمون خمش اره گرد كارگاهي نمونه
 50 ميليمتر و عرض 370خزش خمشي، به طول 

 ASTM D   استانداردربرابمتر در جهت طولي و ميلي

 تيمارهاي آزمون را نشان مي 1جدول .  تهيه شدند1037
  .دهد

  
  آزمون خمش استاتيك 

) MOR(3و استحكام خمشي ) MOE(2مدول كشساني 
هاي تخته خرده چوب با روكش طبيعي راش و نمونه

روكش مالمينه و نيز تخته هاي بدون روكش، در پنج 
يستايي با سه نقطه تكرار با استفاده از آزمون خمش ا

با ماشين  ASTM D 1037 بارگذاري برابر استاندارد
اندازه گيري  Universal PT 20L آزمون مكانيكي مدل

-ميلي 10 بر پايه استاندارد ياد شده، شتاب بارگذاري. شد
  .متر بر دقيقه در نظر گرفته شد

  
  آزمون خزش 

هاي همانند نمونه هاي خمشي در آزمون خزش از نمونه
آزمون خزش خمشي در دو سطح بارگذاري . تفاده شداس

 بيشينه بار خمشي كه در آزمون خمش  درصد40 و 20
ايستايي به دست مي آيد، در شرايط آزمايشگاه با 

 با  درصد و70± 5و رطوبت نسبي C 1± 23°دماي
چهار نقطه بارگذاري با  ياستفاده از تجهيزات خيز خمش

جايي سنج مدل  با جابه)دو نقطه بار و دو نقطه تكيه گاه(
Alton تعبيه  كه در وسط دهانه ميليمتر 01/0 با دقت

 دقيقه بارگذاري و 120زمان آزمون خزشي .انجام شدشد، 
 در آزمون خزش.  دقيقه بازگشت در نظر گرفته شد30

تغيير مكان آني، تغيير مكان بيشينه، بازگشت آني و 
                                                            

2 Modulus of Elastisity 
3 Modulus of Rupture 
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مشخصه هاي بر پايه . تغيير مكان دايمي اندازه گيري شد
اندازه گيري شده، مدول خزشي و خزش نسبي محاسبه 

در نظر سه تكرار نيز  براي هر سطح بارگذاري .شدند
  . شدگرفته

ميزان جابجايي، يك دقيقه پس از :  آنيتغيير مكان
  بارگذاري

 دقيقه پس از 120ميزان جابجايي،: تغيير مكان بيشينه
  بارگذاري

مكان، يك دقيقه پس ميزان بازگشت تغيير : بازگشت آني
  از حذف بار

 30مانده،  ميزان تغيير مكان باقي: تغيير مكان دايمي
  )بازگشت(دقيقه پس از حذف بار 

 تجربي بهتر است ه هايبراي مقايسه مشاهد: خزش نسبي
  . ]1[ شود به نام خزش نسبي استفادهعاملياز 

عبارت است از خزش به عنوان ) Rc(خزش نسبي 
 )1(معادله صورت ه  آني و بنمكادرصدي از تغيير 

  . شود محاسبه مي

)1                               (100
0

0 ×
−

=
ε
εε t

cR  

 كه در آن، 

tε: زمان در تغيير مكان t، بر حسب ميليمتر 

0ε :و براي محاسبه بر حسب ميليمتر  ، آنيتغيير مكان
   .استفاده شد) 2(معادله مدول خزش از 

)2                                  (
t

t bh
FLE
ε3

3

4
=  

  كه در آن، 
Et = مدول خزش در زمان t،) مگاپاسكال(،  
L =طول دهانه، بر حسب ميليمتر  
F = ؛)نيوتن(نيرو 
B = ،بر حسب ميليمترپهناي نمونه 
h =ضخامت نمونه، بر حسب ميليمتر 

tε = تغيير مكان در لحظهt، بر حسب ميليمتر. 
  

  تجزيه و تحليل آماري
با استفاده از آزمون خمشي تجزيه و تحليل آماري نتايج 

بر ها و مقايسه ميانگينيك طرفه آزمون تجزيه واريانس 
 درصد 95و در سطح اطمينان بندي دانكن گروهاساس 

 . انجام شد

  
  نتايج و بحث

  اييآزمون خمش ايست
در آزمون خمش ايستايي، مدول گسيختگي و مدول 

 تجزيه 2جدول . كشساني خمشي اندازه گيري شد
واريانس اثر روكش گذاري بر مدول گسيختگي و مدول 
كشساني خمشي تخته خرده چوب مورد بررسي را نشان 

 اثر روكش بر مدول گسيختگي 2بر پايه جدول . مي دهد
صد معني دار بوده  در95ينان و مدول كشساني با اطم

  .است

 
  آزمايش مورد تخته هاي - 1جدول 

  كد شناسايي  نوع روكش  نوع تخته  شماره
 Pb-L  روكش مصنوعي مالمينه  تخته خرده چوب  1
  Pb-V  روكش طبيعي راش  تخته خرده چوب  2
 Pb-Un  بدون روكش  تخته خرده چوب  3

  
   تخته خرده چوبكشساني مدولمدول گسيختگي و  تجزيه واريانس اثر روكش بر - 2جدول 

  معني داري   محاسباتيF  ميانگين مربعات  درجه آزادي  مجموع مربعات  نوع مقاومت
  002/0  66/12  46/96  2  92/192  مدول گسيختگي

  021/0  155/6  67/547360  2  35/1094721  كشسانيمدول 
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تخته خرده چوب مدول گسيختگي اثر روكش بر  1شكل
هاي  تختهمدول گسيختگي  1 شكل بنابر. دهدرا نشان مي

روكش تخته با روكش شده با روكش راش بيشتر از 
در عين حال . بدون روكش مي باشدتخته هاي مالمينه و 

 روكش ميانگين مدول گسيختگي تخته هاي داراي
بيش از تخته خرده چوب بدون روكش كمي  نيزمالمينه 

 گروه بندي ميانگين هاي دانكن نيز، تخته پايهبر  .است
ي داراي روكش مالمينه و بدون روكش در يك گروه ها

  . دسته بندي شده اند
خمشي تخته خرده   اثر روكش بر مدول كشساني2شكل

 همانند مدول .دهدچوب مورد بررسي را نشان مي
تخته هاي روكش شده با  مدول كشسانيگسيختگي، 
بيشتر از تخته هاي با روكش مالمينه و تخته  روكش راش

 تخته هاي مدول كشساني مي باشد و هاي بدون روكش
نيز بيشتر از تخته هاي بدون روكش  با روكش مالمينه

 گروه بندي دانكن، تخته با روكش 2بر پايه شكل . است

راش را در يك گروه و تخته بدون روكش نيز در گروه 
تخته هاي داراي روكش . دوم دسته بندي كرده است

نتايج . رار دارندمالمينه در هر دو گروه به طور مشترك ق
آزمون خمشي نشان داده است كه تخته هاي داراي 
روكش طبيعي مدول گسيختگي و كشساني خمشي 
بيشتري نسبت به تخته هاي داراي روكش مالمينه و نيز 

اين امر مي تواند ناشي از . تخته هاي بدون روكش دارند
نسبت به ) چوب طبيعي(اثر تقويت كنندگي روكش راش 

 و نيز نسبت به تخته هاي بدون روكش روكش مالمينه
تاثير روكش گذاري و نوع روكش بر ويژگي هاي . باشد

مكانيكي تخته خرده چوب توسط نملي و كوالكوقلو 
آنان در تحقيق خود دريافتند كه، . بررسي شد) 2005(

تخته خرده چوب با روكش طبيعي، مدول كشساني 
 به تخته بدون روكش و انواع خمشي بيشتري نسبت

  ].11[هاي آغشته به رزين دارندكاغذ
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  تخته خرده چوب خمشي كشساني اثر روكش بر مدول - 2شكل 

  
  آزمون خزش

تغيير مكان آني، تغيير مكان بيشينه،  ،در آزمون خزش
. شداندازه گيري  بازگشت آني و تغيير مكان دايمي

 در سطوح  بازگشت مواد مورد آزمون-منحني خزش
 - مختلف خزشمشخصه هاي و 3در شكل بار  مختلف

 در اين .نشان داده شده است 3 جدولبازگشت در 
 درصد بار شكست 40 و20 پايهپژوهش، بارگذاري بر 

. بوده است) به دست آمده از آزمون خمشي(تخته ها 
 20م در آزمون خزش در سطح  بار الزميزانبنابراين 
 60/10 با روكش مالمينهخرده چوببراي تخته درصد، 

و بدون روكش   كيلوگرم10/19كيلوگرم، با روكش طبيعي
 درصد بار 40 كيلوگرم بوده است و در سطح 60/10نيز

  .دو برابر در نظر گرفته شدالزم 
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  در سطوح متفاوت بارهاتختهبازگشت - منحني خزش -3شكل

  
.  آشكار استروشني تاثير بار بر تغيير مكان به 3شكل در 

 درصد و 40در بخش باالي شكل منحني هاي مربوط به 
 درصد بار 20در بخش پايين منحني هاي مربوط به 

. گذاري نشان از تاثير بارگذاري بر روند تغيير مكان دارد

در مكان  درصد، بيشترين روند تغيير 40در بارگذاري 
روكش و نيز در تخته هاي داراي روكش تخته هاي بدون 

مالمينه و كمترين در تخته هاي با روكش راش و در 
 در روند تغيير مكان درصد نيز كمترين 20بارگذاري 
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دينووداي و .  مي شودديدهتخته هاي با روكش راش 
 ويژگي هايتاثير سطح بارگذاري بر ) 1990(همكاران

 آنان .خزش خمشي تخته خرده چوب را گزارش دادند
دريافتند كه با افزايش سطح بارگذاري، مقاومت به خزش 

يابد و با نتايج به دست آمده تخته خرده چوب كاهش مي
 3طور كه جدول همان ].3[در اين پژوهش مطابقت دارد

 با تخته خرده چوبنشان مي دهد، تغيير مكان آني 
 درصد كمتر از ديگر 40 و 20روكش راش در دو سطح 

 درصد كمتر از تخته هاي 16و  5/5ترتيب تخته ها، به 
 درصد كمتر از تخته هاي بدون 18 و 13مالمينه شده و 

روكش است و تغيير مكان آني تخته هاي مالمينه شده به 
- درصد كمتر از تخته هاي بدون روكش مي2 و 8ترتيب 
 با روكش تخته هايهمچنين تغيير مكان بيشينه . باشد

 درصد 23 و 11ترتيب  به 40 و 20راش در دو سطح 

كمتر  درصد 23و  17كمتر از تخته هاي مالمينه شده و 
 باشد، تغيير مكان بيشينهاز تخته هاي بدون روكش مي

 كمتر از %7  درصد،20مالمينه شده در سطح تخته هاي
 تفاوت آنها  درصد40تخته هاي بدون روكش، اما در سطح

  . باشدقابل مالحظه نمي
 با روكش راش در در دو هايتخته درصد بازگشت در 

بيشتر از   درصد3 و 1 درصد به ترتيب 40 و 20سطح 
 درصد بيشتر از تخته 4 و 1تخته هاي مالمينه شده و 

 با تخته هايدرصد بازگشت در . هاي بدون روكش است
 درصد تفاوت 40 و 20روكش مالمينه در در دو سطح 

يب ضر. قابل مالحظه اي با تخته هاي بدون روكش ندارد
خزش در تخته هاي مالمينه و تخته هاي بدون روكش به 
هم نزديك بوده و بيشتر از تخته هاي داراي روكش راش 

  .باشدمي
  

 بررسيهاي مورد تخته  در ي خزشمكان تغيير مقادير - 3 جدول

ضريب 
 خزش

درصد 
 بازگشت

 مكانتغيير 
 )ميليمتر(دايمي

بازگشت آني 
 )ميليمتر(

مكان تغيير 
)رميليمت(بشينه

 مكانتغيير 
 )ميليمتر(آني

سطح 
 )درصد(بارگذاري

 نوع روكش

 مالمينه 03/1 18/1 24/0 07/0 1/94 15/1
 راشروكش  97/0 05/1 10/0 04/0 7/95 08/1
13/1 4/94 07/0 16/0 26/1 12/1 

20 
 بدون روكش

 مالمينه 19/2 67/2 50/0 26/0 2/90 22/1
 راشكش رو 84/1 06/2 24/0 14/0 1/93 12/1
19/1 3/89 28/0 50/0 66/2 24/2 

40 
 بدون روكش
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  بررسي مورد  تخته هايمدول خزش - 4شكل
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  بررسي مورد تخته هاي خزش نسبي -5 شكل

  
، مدول خزش با شود ميديده 4طور كه در شكل همان

اثر سطح بارگذاري بر مدول  .يابدگذشت زمان كاهش مي
ي اثر نوع روكش  ولشود مي ديده 4خزشي نيز در شكل 

تر جلوه مي كند بطوري كه، بر مدول خزشي مهم
در تخته هاي داراي روكش خزشي  مدول بيشترين

.  مي شودديدهدرصد بارگذاري  40و  20 در ،طبيعي راش
در تخته هاي بدون روكش و در مدول خزشي كمترين 

 خزش نسبي 5شكل .  مي شودديده درصد بارگذاري 40
 5 شكل پايهبر . را نشان مي دهد بررسيتخته هاي مورد 

با  تخته خرده چوب دركمترين ميزان خزش نسبي 
 ديده  درصد20  سطح بارگذاريو در  راشروكش طبيعي

 بدونتخته خرده چوب داراي روكش مالمينه و  .مي شود
 را تشكيل 5 باالي خزش نسبي در شكل ميزانروكش 

 سازوكاربه طور كلي خزش نسبي، شاخصي از . مي دهند
هاي )كامپوزيت(چندسازه مهندسي وابسته به زمان در 

 خزشي سازوكار براي مقايسه به طور معمولچوب است و 
- متفاوت به كار برده ميكشسانيمواد مختلف با مدول 

 تاثير نوع روكش بر خزش تخته خرده چوب ].1[شود
 نشان آنان. گزارش شده است) 1997(توسط چن و لين 

ه چوب با روكش طبيعي به دادند كه خزش تخته خرد
طور معني داري از تخته خرده بدون روكش كمتر است و 

  ].5[ دارد همخوانيپژوهش اين  با نتايج به طور كامل
  
  

  نتيجه گيري
انواع روكش هاي طبيعي و مصنوعي در جهان توليد و به 

اين پژوهش، به . شود از آن استفاده مي ه اي گستردورط
 مشخصه هاي خمشي و يويژگي هابررسي مقايسه اي 

خزشي تخته خرده چوب داراي روكش طبيعي راش، 
پرداخته ) بدون روكش(هاي خام روكش مالمينه و تخته

نتايج آزمون خزش نشان داد كه سطح بارگذاري بر . است
تغيير شكل آني، تغيير شكل بيشينه، بازگشت اندازه هاي 

مقاومت به خزش .  موثر مي باشدآني و بازگشت بيشينه
 تغيير ميزان. هاي با روكش راش قابل توجه استدر تخته

 بازگشت آني و بازگشت شكل آني، تغيير شكل بيشينه،
 ديگرتخته هاي داراي روكش طبيعي كمتر از بيشينه در 
درصد بازگشت در تخته هاي داراي روكش . تخته هاست

 خزش در تخته عامل تخته ها و ديگرطبيعي بيش از 
 تخته هاي مورد ديگرعي كمتر از هاي داراي روكش طبي

خزش نسبي در هر دو سطح بارگذاري در .  استبررسي
 بدون تختههاي با روكش مالمينه بيشتر از مورد تخته
مدول خزش در  .باشدبا روكش راش ميتخته روكش و 

تخته با تخته خرده چوب با روكش طبيعي بيشتر از 
 در بدون روكش است و همچنينتخته مالمينه و روكش 

بدون تخته هاي از بيشتر نيز تخته با روكش مالمينه 
تاثير نوع روكش است، اما نكته قابل توجه اين است كه 

سطح  روكش گذاري مهم تر از به طور كليروكش و 
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در . تخته ها استبارگذاري بر ميزان و روند مدول خزش 
توان به اين نتيجه  مي، گفته شدتوجه به آنچهنهايت با 

بر و توجه به نوع روكش ا روكش گذاري رسيد كه ب
هاي هاي وارده بر پانلها و همچنين كاهش بارسطوح پانل
 به طرز راها توان مدت زمان استفاده از آنمبلمان مي

  .چشمگيري افزايش داد

  قدرداني
همكاري هاي ارزنده جناب آقاي مهندس نگارندگان از 

خانه يفيت كارمسئول محترم آزمايشگاه كنترل كمحقق 
  .مي نمايندشكر و قدرداني  ت)كاسپين (صنايع چوب خزر
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Study on Flexural Creep Parameters of Overlayed Particleboard by Natural and 
Melaminated Veneers  

 
A. Najafi1, S. T. Mosavi Mirkolaei*2, B. Kord3 and K. Besharati Far4 

 
 

Abstract 
In this study, effects of natural and artificial veneer on flexural creep behavior of particleboard was 
investigated. Particleboard panels were prepared from Pars Neopan industries with 660 kg/m3 
density and then overlaid by natural and melamine veneers. Their creep behavior was compared to 
control particleboard. For evaluating maximum bending load in static flexural test, specimens were 
cut from panels according to ASTM D 1037 with dimensions of 370×50×16 mm. Then, The 
flexural creep tests at 20% and 40% of failure bending load was applied to test specimens. Results 
of flexural tests indicated that the MOR and MOE values of veneered particleboard were highest. 
Results of creep showed that levels of stresses are effective on all creep parameters, but showed less 
effect on relative creep. Also, creep parameters less effective on specimens overlaid by natural 
veneer. 
 
Keywords: Flexural creep, Particleboard, Beech veneer, Melamine laminate 
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