مجله صنايع چوب و كاغذ ايران ،سال ششم ،شماره  ،2پاييز و زمستان 9314

391

بررسی اثر شرایط پرس بر خصوصیات تخته خرده چوب ساخته شده
با چسب طبیعی تانن متراکم میموزا

چکیده
در اين بررسی تاایير شاراي پار بار روی تختاه خارده چاوبهاای سازز و
دوستدار محي زيست ،سااخته شاهه از چسا طزيعای تاانن متاراكم گوناه

ميموزا مورد مطالعه قرار گرفت .دمای پر یابات و  222درجاه ساانتيرراد در
نظر گرفته شه .زمان پر در چهار سطح  5 ،4 ،3و  7دقيقه و فشاار پار در
سه سطح  91 ،95و  22كيلوگرم بر سانتیمتر مربع به عنوان عواما متغيار در
نظر گرفته شه .نتايج نشان داد كه بهترين تيماار از نظار مقاومات چسازنهگی
داخلی و واكشيهگی ضخامتی تيماری است كه در فشار پر  91كيلاوگرم بار
سانتیمتر مربع و زمان  5دقيقه است .در اين تيمار مقهار مقاومات چسازنهگی
داخلی  2/51مرا پاسکال به دست آمه و درصه واكشايهگی ضاخامت ( 2و 24
ساعت) نسزت به ساير تيمارهاا كااه نشاان داد .در كلياه نتاايج مرباو باه
محاسزه جذب آب مشخص شه كه ميزان جذب آب با افزاي فشاار پار تاا
سطح  22كيلوگرم بر سانتیمتر مربع كاه يافت.
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مقدمه
چسا هااای مااورد مصاار در صاانايع چااوب دو نااو
میباشنه ،طزيعی و مصنوعی .چس های مصنوعی رايج كه

به طور گستردهای استفاده میشونه ،اوره فرمالههيه (،)UF
فناا فرمالههيااه ( ،)PFمالمااين فرمالههيااه ( ،)MFپلاای
ويني استات ( ،)PVAcدی ايزوسايانات ( )PMDIو غياره
هستنه [ .]9محهوديت جهانی نفت خاام ،متصااعه شاهن
گاز سمی و خطرناک فرمالههيه در هنرام ساخت صفحات
فشرده چوبی و حتی پس از ساخت آنها در شراي كاربرد

تاريخ دريافت9313/99/21 :
تاريخ پذيرش9314/23/97 :

و همچنين تجزيه ناپذير بودن چس های مصنوعی ،باعا
شااهه تااا پژوهشاارران در كشااورهای مختلاا تحقيقااات
گستردهای را برای جايرزينی و توسعه اين نو چس ها باا
چس های طزيعی و اتصال دهنهههای معهنی انجام دهناه
[ .]2امااروزه پااژوه هااای بنيااادی باارای اسااتفاده از
چس های طزيعی در صنعت چوب بهطاور گساترده و باه
سرعت در حال افزاي است [ .]3از جمله ايان تحقيقاات
ساخت چس از مواد آلی طزيعای مانناه تاانن و ليرناين
میباشه [ .]4تانن هاا از تركيزاات فنلای هساتنه كاه ايان
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تركيزات قسمت عمهه مواد استخراجی پوسات درختاان را
تشکي می دهنه ،مای تاوان آنهاا را باه ساه دساته كلای
فلوباتانن هاا ،فلوباافن هاا و فالونوئياهها تقسايم كارد [.]5
تاننها از نظر شيميايی و زيستی باه دو دساته تااننهاای

قاب هياهروليز و پروآنتوسايانيهين ياا تااننهاای متاراكم
تقسيم مایشاونه [ .]6تااننهاای متاراكم دارای سااختار
پودری آمور  ،رنگ قهوهای روشن باا فرماول C75H52O10
میباشنه [ .]1 ،1 ،7تحقيقاات اولياه باه منظاور شاناخت
خواص پلی فنليک تاانن متاراكم و كااربرد آن باه عناوان
چس چوب از سال  9152شرو شهه [ ]99 ،92و بخا
قاب مالحظهای از عصارههای تاننی در صنايع توليه چس
مورد استفاده قرار گرفتاهاناه .اماا در حاال حاضار چسا
طزيعی تانن متراكم ،بهون تركيزات آلی آلههياهی ،توجاه
زيادی را به خود جل كرده اسات [ .]92اساتفاده از ايان
چس از نيمكره جنوبی و ژاپن شرو شهه و تا اروپا امتهاد
يافته است و در كشورهای مختلفی مورد بهرهبرداری قارار
ماایگياارد [ .]93بااا توجااه بااه اياان نکتااه كااه در ساااخت
محصوالت مرك چوبی ،تالشها برای كاه ياا باه طاور
كام از بين بردن انتشار گاز فرمالههياه اسات [ ]94و در
بسياری از كشورهای جهاان و باه خصاوص در كشاورهای
صنعتی ،قوانين و استانهاردهايی در جهات كنتارل انتشاار
گاز فرمالههيه از فراورده های چوبی وضاع گردياهه اسات،
توليه تخته خرده چوب از چسا طزيعای تاانن متاراكم،
بااهون اسااتفاده از تركيزااات آلاای آلههيااهی ،انتشااار گاااز
فرمالههيهی حهود صفر درصاه دارد و فاراوردهای سازز و
دوستدار محي زيست است [ Sedano-Mendpza .]95و
همکاران ( )2292ایر مقهار رطوبت نسزی اليهها را بر روی
چسزنهگی داخلی تخته خرده چوب های سااخته شاهه باا
چس تانن متراكم كاج مورد مطالعاه قارار دادناه ،مقاهار
رطوبت اليهميانی  %95و در اليههای باال و پايين 95 ،92
و  25درصه بود .نتايج نشان داد مقهار رطوبت متفاوت بين
سطح و اليه درونی بهطور قاب توجهی مقاهار چسازنهگی
داخلی را تحت تایير قرار می دهه [ Pizzi .]96و همکااران
( )9117از تانن گونههای كاج و پکن بارای سااخت تختاه
خرده چوب استفاده كردنه ،مقهار ماواد جاماه چسا 36
درصه و ميزان هرزامين  6/5درصه وزن خشک چس بود.
نتااايج نشااان داد كااه درصااه واكشاايهگی ضااخامتی در
تخته های ساخته شهه از تاانن پکان كمتار از كااج اسات
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[ Pizzi .]97و همکاااران ( )9116امکااان اسااتفاده از تااانن
كاج و پکن در تخته خرده چوب محاي بيارون را بررسای
كردنه ،مقهار چس مورد استفاده  % 92وزن خشک خرده
چوبها باود .از ساه ناو هااردنر اوره تثزيات شاهه ،پاارا
فرمالههيه و هرزامين با درصههاای  6/5 ،5/5و  7/5بارای
سخت كردن چس استفاده شه .نتايج نشان داد با افزاي
ميزان هرزامين مقهار چسزنهگی داخلی افزاي میياباه و
در صورت استفاده ار هاردنر هرازامين ميازان انتشاار گااز
فرمالههيه بسيار كام مایباشاه و تختاهخاردهچاوبهاای
ساخته شهه قاب اساتفاده در محاي بيارون نمایباشانه
[ )2299( Osman .]91با آناليز ترماو مکاانيکی تااننگوناه
 Acacia niloticaنشان داد كه تانن اين گونه در مقايسه با
تانن گونه های كاج وگردو بسيار واكن پذير است و وقتای
بهعنوان چس چوب استفاده می شاود نيااز باه تغييار pH
نهارد و درمحي اسيهی ساخت مایشاود [ Ndazi .]92و
همکاران ( )2226توليه تخته خرده چوب از پوسته برنج و
چس تانن آكاسيا ميموزا را مورد مطالعه قرار دادنه .تاانن
مورد استفاده به صورت محلول  %44آماده و دماای پار
 ،912فشار پر  27/6 N/mm2و زمان چرخه باز و بساته
شهن دهانه پر  92دقيقه باود .نتاايج نشاان داد امکاان
توليه تخته های متشک از تانن و سزو برنج وجاود دارد
[.]95
با توجه به مطالعات ذكر شهه تاكنون تحقيقی در مورد
شراي بهينه پر بر روی چسا طزيعای تاانن متاراكم
ميموزا صورت نررفته است و هه از مقاله حاضر ،بررسای
شراي بهينه پر برای توليه تخته خرده چوب با چسا
طزيعی تاانن متاراكم ميماوزا و ساخت كنناهه هرازامين
تتراآمين میباشه.

مواد و روشها
نحوه تهیه مواد اولیه و آمادهسازي چسب
چس ا طزيعاای مااورد اسااتفاده تااانن متااراكم گونااه
ميموزاسات (سااخت كشاور تانزانيااا وارد شاهه باه كشااور
فرانسااه) كااه از آزمايشااراه  Lermabكشااور فرانسااه و
خردههای چوب از كارخانه صفحات فشرده شمال ،واقع در

شاهر گنزاه كااوو تهيااه شاهنه .نسازت تركيا چااوب
گونههای باغی به جنرلی در اين خرده چوبها  62باه 42
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درصه بود .خردهچوبها بعه از انتقال به آزمايشراه صانايع
چوب رطوبتی برابار  %6بارای نرماه و بارای  %94درشاته
داشتنه و در آون آزمايشراهی قز از اساتفاده تاا رطوبات
 %4خشک شهنه .دانسيته تخته خرده چوب  2/7گارم بار
سانتی متر مکع و ميزان مصر چسا  92درصاه وزن
خشک خرده چوب در نظر گرفته شاه .بارای آماادهساازی
چس ابتها چس طزيعی تانن ميموزا به صاورت محلاول
در آب و با غلظت  52درصه آماده شه .بعه از آن از آنجايی
كه سخت شهن اين چسا در  pHباين  92تاا  92انجاام
میشود ،با اضافه كردن محلول هيهروكسايه ساهيم ساود
 33درصااه  pHچساا بااه  92رساايه .در آخاار قزاا از
چس زنی خرده چوبها باه ميازان  6درصاه وزن خشاک
چس  ،محلول  32درصاه هرازامين تتاراآمين كاه نقا
سخت كننهه را دارد به چس اضافه شه.
ساخت تختهخرده چوبهاي آزمایشگاهی
ابتااها مقااهار خاارده چااوب الزم باارای اليااه ميااانی و
اليااه سااطحی (فوقااانی و زياارين) تختااه خاارده چااوب
تااوزين و بااه طااور جهاگانااه در چساا زن آزمايشااراهی
گااروه صاانايع چااوب و كاغااذ دانشااراه زاب ا  ،چس ا زناای
شااه .مقااهار خاارده چااوب اليااه ميااانی (درشااته)  72و
اليااه سااطحی (نرمااه)  32درصااه وزن ك ا خاارده چااوب
الزم برای ساخت هار تختاه خارده چاوب در نظار گرفتاه
شه .سپس بارای فارم دادن كياک خارده چاوب از قاالزی
بااه ابعاااد  352×392ميلاایمتاار مربااع اسااتفاده شااه و
كيک خرده چاوب باه صاورت ساه الياه در داخا قالا
پاشاايهه شااه .باارای پاار كااردن كيااک خاارده چااوب از
دسااتراه پاار آزمايشااراه صاانايع چااوب دانشااراه زاب ا
باااا ماااهل ( )RANJBAR-SWPاساااتفاده شاااه .دماااای
پر یابت و برابار  222درجاه ساانتیگاراد ،زماان پار
در چهااار سااطح  5 ،4 ،3و  7دقيقااه و فشااار پاار در
سااه سااطح  91 ،95و  22كيلااوگرم باار سااانتیمتاار مربااع
در نظر گرفته شه.
 92تيمار كه برای هر تيماار ساه تکارار و در مجماو 36
تختهخردهچوب ساخته شه .ابعاد نهايی تخته های سااخته
شهه  352 × 392ميليمتر مربع به ضاخامت  94ميليمتار
بود .تختهها بعاه از سااخت باه منظاور يکنواخات ساازی
رطوبت و متعادل سازی تن های داخلی به ماهت  95روز
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در شراي استانهارد شام دمای  22درجاه ساانتیگاراد و
رطوبت نسزی  %65قرار گرفتنه.
اندازه گیري خواص فیزیکی و مکانیکی
انااااهازهگيااااری مقاوماااات چساااازنهگی داخلاااای
( )EN 319, 2008و واكشيهگی ضاخامت و جاذب آب  2و
 24ساعت ( )EN 317, 2008مطااب اساتانهارد ENاروپاا
انجام شه .برای اناهازه گياری چسازنهگی داخلای ( )IBاز
دسااتراه آزمااون مااواد مااهل HOUNSFIELD-H25KSبااا
سرعت بارگذاری 2ميلیمتر در دقيقه استفاده شاه .تعاهاد
نمونهها برای اين  92عهد با ابعاد  52× 52ميليمتار مرباع
بود .برای انهازهگيری درصه واكشيهگی ضخامتی و جاذب
آب نيز ابتها  1عهد نمونه  52× 52ميليمتر برش داده شاه
و سااپس ضااخامت نمونااههااا توساا كااوليس بااا دقاات
2/92ميلیمتر و وزن آنها باا تارازوی ديجيتاال باا دقات
 2/29گرم انهازهگيری و یزت شه .سپس نمونهها به مهت2
و  24ساااعت درون يااک بشاار آب بااا دمااای  22درجااه
سانتیگراد قرار داده شه ،بعاه از گذشات زماانهاای ذكار

شهه مجهدا وزن و ضخامت نمونهها انهازهگياری و مطااب
فرمولهای مربوطه درصه اين خواص فيزيکی محاسزه شه.
روش آماري
نتايج حاص از انهازهگيری خواص فيزيکی و مکاانيکی
با استفاده از آزمون دانکن و در قال طرح كاامال تصاادفی
در سطح اعتماد  %15مورد تجزيه و تحلي قرار گرفت .ایار
مستق و متقاب عوام متغير بر روی خواص مورد مطالعه
نيز با تشاکي جاهول تجزياه وارياانس مشاخص و ماورد
بررسی قرار گرفت.

نتایج و بحث
چسبندگی داخلی
چسزنهگی داخلی تختاه خارده چاوب ،نشااندهناهه
كيفيت اتصاالت چس در اليه ميانی تختاه خارده چاوب
است و برای محاسزه آن بايه تختهها را تحت باار كششای
در جهت ضخامت تخته قرار داد .تجزياه و تحليا جاهول
تجزيه واريانس نشان میدهه كه ایر زمان و فشار پر بار
نتايج حاص از انهازهگيری مقاومت چسزنهگی داخلای در
سطح اعتماد  2/15درصه معنیدار بوده است.

بررسی ایر شراي پر
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همانطور كه در شک شماره  9مشااههه مایشاود باا
افزاي زمان پر در فشارهای  91 ،95و  22كيلوگرم بار
سانتیمترمربع مقاومت چسزنهگی داخلی زيادتر مایشاود
اما بعه از زمان  5دقيقه كاه اين مقاومات را داريام كاه
دلي آن را اينگونه میتوان توضيح داد .دمای  222درجه
سانتیگراد در مهت زمان بيشتر از  5دقيقه در ماورد ايان
چس سز تخري اتصااالت در الياههاای مياانی كياک
خرده چوب شهه و كاه مقاومت چسزنهگی داخلی را در
پی دارد .همچنين در مهت زماان كمتار از  5دقيقاه و در
دمای  222درجه سانتیگراد ،پليمر شهن چس باه طاور
كام انجام نشهه بهطوریكه مقاهار مقاومات چسازنهگی
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داخلی كم است .فشاری كه طی مرحله پر كيک خارده
چوب به آن اعمال میشود باع افزاي سطح تما باين
خرده چوبها و گسترش انتقال رزين شهه و نهايتا افزاي
مقاومتها را منجر میشود اما اگار ايان فشاار از مقاومات
فشاری خرده چوبهای ماورد اساتفاده در سااخت تختاه
خرده چوب بيشتر شود ،ذرات چوب را میشکنه و كااه
مقاومتهاا را ساز مایشاود .نماودار در شاک  9نشاان
میدهه كه با افزاي فشار پار بعاه از  91كيلاوگرم بار

سانتیمتر مربع مقاومت چسزنهگی داخلی كم میشود.

شکل  -3اثر متقابل زمان و فشار پرس بر مقاومت چسبندگی داخلی

با بررسی ایر متقاب فشاار و زماان پار بار مقاومات
چسزنهگی داخلی مشخص میشود كه در بهترين تيمار باا
فشار پر  91كيلوگرم بر سانتیمترمربع و زمان  5دقيقاه
مقهار اين مقاومت  2/51مرا پاسکال است .اما در فشار 22
كيلوگرم بر سانتیمترمربع و زمان  7دقيقه كمترين ميازان
چساازنهگی داخلاای براباار  2/21مرااا پاسااکال مشاااههه
میشود.

واکشیدگی ضخامت
بر اسا نتايج آماری به دست آمهه از جاهول تجزياه
واريانس در مورد واكشيهگی ضخامت مشخص شه كه ایار
زمان و فشار پار بار آن در ساطح اعتمااد  2/15درصاه
كامال معنیدار است .جهول گروهبنهی ميانرينها نيز نشان

داد كه در گروهبنهی ميانرين نتايج حاص از اناهازهگياری
واكشاايهگی ضااخامت ( 2و  24ساااعت) بااا توجااه بااه ایاار
مسااتق زمااان و فشااار پاار  ،كليااه گااروههااا در سااطوح
متفاوتی قرار گرفته بجاز ایار فشاار پار بار واكشايهگی
ضااخامت ( 2ساااعت) كااه فشااار  95و  22كيلااوگرم باار
سانتیمتر مربع كه در يک گاروه قارار گرفتناه .در هار دو
واكشاايهگی ضااخامت  2و  24ساااعت بهتاارين حالاات يااا
كمترين ميزان واكشايهگی ضاخامت مرباو باه زماان 5
دقيقه و فشار  91كيلوگرم بر سانتیمتر مربع و باه ترتيا
برابر  37/92و  59/2درصه مشاههه شه كه اين مقادير باه
دسااات آماااهه بااااالتر از حاااه مجااااز اساااتانهاردهاااای
 EN 312-3 2010و  EN 312-2 2010میباشه.
شک  2نشان میدهه كاه افازاي زماان پار تاا 5
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دقيقه سز كاه واكشيهگی ضخامت ( 2ساعت) و بعاه
از آن افزاي واكشيهگی ضخامت را موج میشود .نتايج
واكشيهگی ضاخامت ( 24سااعت) در شاک  3نياز نشاان
میدههكه كمترين واكشيهگی ضخامت در زمان  5دقيقاه
است .ایر مستق فشار بر هر دو واكشيهگی ضاخامت ( 2و
 24ساعت) نشان داد كه بهترين فشار پار  91كيلاوگرم
بر سانتیمترمربع است باهطاور معنایداری در ايان فشاار
ميزان واكشيهگی ضاخامت كمتار از فشاارهاای  95و 22
كيلااوگرم باار سااانتیمتاارمربااع اساات .كاااه و افاازاي
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واكشيهگی ضخامت ( 2و  24ساعت) در تيمارهای متفاوت
نشان میدهه كه در تيمارهاايی كاه مقاومات چسازنهگی
داخلی باالتر بوده به علت مقاومات بااالی اتصااالت ايجااد
شهه بين خرده چوبها و نفوذ كمتر آب به اليههای درونی
تخته خرده چوب ،واكشيهگی ضخامت كم است و برعکس.
در مقاومت چسزنهگی داخلی باالتر به دلي بهزود كيفيت
اتصاالت ايجااد شاهه ،كااه محساو و معنایداری در
واكشيهگی ضخامت مشاههه میشود.

1
1
1
1
1
2
3

فشار پر
15kg/cm
95 kg/cm2
18kg/cm2
91 kg/cm2
22kg/cm2
22 kg/cm2
1

1

1

واکشیدگی ضخامت  2سا ت

9

1

زمان پرس دقیقه
شکل  -2اثر زمان و فشار پرس بر واکشیدگی ضخامت 2سا ت

شکل -1اثر زمان و فشار پرس بر واکشیدگی ضخامت 21سا ت

جذب آب
ميزان جذب آب ( 2و  24ساعت) در تخته خرده چوب
جهت برآورد كيفيت مورد سنج قرار مایگيارد .جاهول

تجزيه واريانس درصه جذب آب نشان داد كاه ایار فشاار و
دمای پار بار آن در ساطح اعتمااد  2/15درصاه كاامال
معنیدار است .با بررسی جهول گروهبنهی ميانرينها برای

بررسی ایر شراي پر

39

در صااه جااذب آب ( 2ساااعت) بااا توجااه بااه فشااار پاار
مشخص شه كه مياانرينهاا در گاروههاای متفااوت قارار
میگيرنه .اما در ماورد دماای پار ساه دماای  4 ،3و 5

دقيقه در يک گروه و دمای  7دقيقاه در گاروه ديرار قارار
میگيرنه .در جذب آب ( 24سااعت)كلياه مياانرينهاا باا
توجه به فشار پر در گروههای متفاوت قرار گرفتاه ولای
با توجه به زمان پر گاروه باا دماای  4دقيقاه بيشاترين
ميانرين يا باالترين جذب آب را برابر 957/1درصه و دمای
 7دقيقااه كمتاارين درصااه جااذب آب را را براباار 952/71
درصه دارد.
به طوركلی نمودارها در شک های  4و  5حااكی از آن
است كه با افزاي زمان پر جذب آب ( 2و  24سااعت)

بر خصوصيات تخته خرده چوب ...

كاه يافته است .علت اين نتيجاه را ايانگوناه مایتاوان
توضيح داد كه قرار گارفتن تختاه خارده چاوب در ماهت
بيشتری در دماای یابات 222درجاه ساانتیگاراد ،ساز
كاه گروههای هيهروكسي قطزی موجود در همیسلولز
و سلولز چوب شهه و با كاه تعهاد پيونههای هياهروژنی
تشکي شهه با آب ،درصه جذب آب كااه يافتاه اسات.
بنابراين كمترين ميزان درصهجذب آب  2و  24سااعت در
فشار  22كيلوگرم بار ساانتیمتارمرباع و زماان  7دقيقاه
برابر 11/32و  991/93درصه است.

شکل  -1اثر زمان و فشار پرس بر جذب آب  2سا ت

شکل  -1اثر زمان و فشار پرس بر جذب آب  21سا ت

399

9314  پاييز و زمستان،2  شماره، سال ششم،مجله صنايع چوب و كاغذ ايران

فشار پر ميزان جاذب آب كااه يافتاه و تيمارهاای باا
 كيلاوگرم بار ساانتیمتار مرباع درصاه جاذب آب22فشار
 با مقايسه نتايج حاص از انهازهگياری خاواص.كمتری دارنه
فيزيکی و مکانيکی تخته خرده چوبهاای سااخته شاهه باا
EN 312-2 2010  وEN 312-3. 2010 اساااتانهاردهای
مشخص میشاود كاه مقاادير باه دسات آماهه چسازنهگی
داخلی در كليه تيمارها باالتر از حه استانهارد ماذكور جهات
 اماا نتاايج حاصا از درصاه.كاربردهای عام و داخلی اسات
جذب آب و واكشيهگی ضخامت در حه مجاز جهت استفاده
در كاربردهای عاام و داخلای نمایباشاه و پاايينتار از حاه
 الزته با تحقيا بار روی اساتفاده از.استانهارد مربوطه است
مواد افزودنی آبرريز میتوان مشک مقاومات باه آب پاايين
.اين چس طزيعی را مرتفع كرد و به حه استانهارد رسانه

نتیجهگیري
اين مطالعاه باه منظاور بررسای ایار شاراي پار بار
خصوصيات تخته خرده چوب ساخته شهه با چس طزيعای
تانن متراكم ميموزا بهون سخت كننهههای آلی آلههياهی و
با سختكننهه هرزامين صورت گرفت و چسزنهگی داخلای
) سااعت24  و2( و درصه واكشيهگی ضخامتی و جاذب آب
 نتايج حاصله نشاان داد كاه ایار فشاار و زماان.محاسزه شه
پر بر خواص فيزيکای و مکاانيکی اناهازهگياری شاهه در
 بهتارين تيماار از. درصه معنیدار اسات2/15 سطح اعتماد
نظاار مقاوماات چساازنهگی داخلاای و واكشاايهگی ضااخامتی
91 تيماااری اساات كااه در آن شااراي پاار شااام فشااار
 در نتاايج. دقيقه است5 كيلوگرم بر سانتیمتر مربع در زمان
مربو به محاسزه جذب آب نيز مشخص شه كه با افازاي
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Investigation on the influence of conditions pressing on the properties of
particleboard made from natural adhesive condensed tannins mimosa

Abstract
In this research, the effect of pressing conditions on the green
and environmentally friendly particleboard made from
natural adhesive of mimosa condensed tannin was studied.
Pressing temperature was fixed at 200 °C. Press time in four
levels of 3, 4, 5, and 7 minutes and press pressure in three
levels of 15, 18 and 22 kg/cm2 were considered as the
variable factors. The results showed that the best treatment in
the terms of internal bond strength and thickness swelling are
pressing conditions with temperature of 200 °C, pressure of
18 kg/cm2, and time of 5 minutes. In such conditions, the
internal bond of 0.59 MPa was obtained, and the percentage
of thickness swelling (2 and 24 hours) decreased compared to
the other treatments. It was found that water absorption
continued to decrease with increasing press pressure up to the
level of 22 kg/cm2.
Keywords: condence tannin, natural adhesive, particleboard,
press pressure, press temperature.
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