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الصقا لاللواح   Eucalyptus camaldulensisاستخدام مستخلص قلف اشجار الیوكالیبتوس 
  الحبیبیة المضغوطة

  أسامة ابراھیم الزیدبكي  ولید عبودي قصیر
  .العراق/ جامعة الموصل / كلیة الزراعة والغابات / قسم الغابات 

  
  الخالصة

قلdddف اشdddجار الیوكdddالیبتوس أجریdddت ھdddذه الدراسdddة لبیdddان مdddدى إمكانیdddة اسdddتخدام مسdddتخلص 
E.camaldulensis  انینdن التdا مdان محتواھdد بیdغوطة بعdة المضdكالصق في صناعة األلواح الحبیبی .

اجریddت عملیddة االسddتخالص بطddریقتین، باسddتخدام المddاء الحddار ومحلddول كاربونddات الصddودیوم كأنسddب 
یط كdال المستخلصdین باسdتخدام غdاز وتdم تنشd. مذیبین لضمان االستخالص الشبھ تام تقریبdا لمdادة التdانین

تddم تصddنیع ألddواح حبیبیddة إلختیddار . الفورمالدیھایdد المتحddرر مddن مddادة البارافورمالدیھایddد المضddافة للتddانین
المddاء الحddار والمحلddول المddائي (طریقddة األسddتخالص المتبعddة : أعتمddاد التddانین كالصddق وفddق المتغیddرات 

  ،)لكاربونdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddات الصdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddودیوم
  وكثافddddddة) دقیقddddddة ١٥و  ١٠(، ومddddddدة الكddddddبس ) ◦م ١٩٠،  ١٧٥،  ١٦٠( درجddddddة حddddddرارة المكddddddبس

اختبdرت . لالصق المحضر%  ١٠بإعتماد خشب الیوكالیبتوس وبنسبة إضافة  ٣سم / غم  ٠.٥٥األلواح 
بینت النتائج وجود تباین معنوي في قیم الخصdائص . الخصائص الفیزیائیة والمیكانیكیة لاللواح المصنعة

االلdواح المصdنعة باسdتخدام مسdتخلص المdاء الحdار افضdل القdیم خصوصdا عنdد  بشكل عام حیث اعطdت
دقیقdddة حیdddث تجdddاوزت فیھdddا قdddیم الصdddفات  ١٥للمكdddبس وفتdddرة كdddبس  ◦م ١٧٥اسdddتخدام درجdddة حdddرارة 

  .المیكانیكیة لاللواح المذكورة في المواصفات القیاسیة االمریكیة 
  

  المقدمة
لdى مdادة التdانین كالصdق لیسdت ولیdدة الحاضdر، ان فكرة استخدام مسdتخلص االشdجار الحdاوي ع
واخdرون ،  Barnes(فdي جنdوب افریقیdا  ١٩٥٠فالمفاھیم النظریة لھذه الدراسة ظھرت الول مdرة عdام 

ثddم بddرزت اھمیتھddا كالصddق فddي اواخddر السddبعینات مddع نشddوب ازمddة الطاقddة العالمیddة وتوجddھ ) ١٩٨٦
مddن الصddناعات الرئیسddیة ومنھddا صddناعة اللواصddق البddاحثون نحddو ایجddاد مصddادر قابلddة للتجدیddد للعدیddد 

  .الخشبیة
تمركزت االبحاث الجاریة على نوعین من المركبات الكیمیائیة ذات المصdدر الفینdولي كالتانینdات 

  ).١٩٨٩،   Wegenerو    Fegal(واللكنین 
ھdي خلdیط و: التانینات المتحللdة بالمdاء : تستخدم كلمة التانین لتعریف نوعین من المركبات وھما 

من الفینdوالت البسdیطة والتانینdات المكثفdة وھdي عبdارة عdن بdولیمرات متشdابكة ناتجdة عdن بلمdرة وحdدة 
بحسdب تبdاین االنdواع ) ٣٠٠٠ – ٥٠٠(وتقدر درجة البلمرة لھذا النوع مdابین    Flavanoidالفالفنوید 

  ).١٩٩٨،  Palfreymenو  Bruse(النباتیة التي تحتویھا 
ریdت علdى مسdتخلص اشdجار الیوكdالیبتوس بdالرغم مdن قلتھdا بینdت تكونdھ مdن الدراسات التdي اج

 Cadahiaوقdد بdین  Non-Tanninخلیط من التانینات المتكثفة والمتحللة فضال عdن مdواد غیdر تانینیdة 
  واخddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddرون

بddأن مسddتخلص  E. camaldulensisفddي دراسddتین منفصddلتین الشddجار الیوكddالیبتوس ) أ و ب ١٩٩٧(
 Ellagic acidو ) وحدة تانین متكثفة( Proanthocyanidinsما یتكون من وحدتي  قلفة وخشبة عادة

  ) .وحدة تانین متحللة بالماء(  

ولكون العراق مdن البلdدان المنتجdة لحdامض التdانین التجdاري ومdن مصdادر طبیعیdة متمثلdة بقلdف 
ddال المصddن كddا مddنوي لھddاج السddدر االنتddث قddص حیddالیبتوس واورام العفddجار الیوكddـ اشddن  ٧٩٢درین بddط

، أجریdت ) ١٩٩٦النجdار ، (سنویا فضال عن خطط طموحة في انشdاء غابdات مخصصdة لھdذا الغdرض 
ھذه الدراسة مستھدفة بیان امكانیة استخدام مستخلص قلف اشجار الیوكdالیبتوس الصdقا لاللdواح الحبیبیdة 

  .المضغوطة 
    

  مواد البحث وطرائقھ
ذة مdن االشdجار النامیdة فdي منطقdة حمdام العلیdل ومdن المdاخو  E. camaldulensisقلف اشجار 

لتسdتقر ) مdش ١٦(عدة اتجاھات عند مستوى الصدر ، جففت ھوائیا ثم طحنت ومررت من خالل منخل 
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  علddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddى
  

  .٢٠٠٢بحث مستل من اطروحة الدكتوراة للباحث اسامة ابراھیم 
  ٢٠٠٦/  ٣٠/١١وقبولھ   ٢٠٠٤/ ١٤/١٠تاریخ تسلم البحث 

وقد استخدمت اشجار من النوع نفسھ نامیة فdي . استخدمت في عملیة االستخالص) شم ٦٠(منخل اخر 
  مشجر نینوى بعد تقشیر الجذوع وتجفیفھا لعدة اسابیع النتاج الخشب المضdغوط حیdث حولdت الdى دقdائق

)Particles ( ساعة  ٤٨لمدة  ٢ ± ١٠٣وجففت بدرجة حرارة.  
الستخالص مdادة التdانین باسdتخدام ) ١٩٧٤(رون واخ   Andersonاعتمدت طریقة  :استخالص القلف

كغddم مddن مسddحوق القلddف  ١.٥حیddث وضddع %  ١   Na2CO3المحلddول المddائي لكاربونddات الصddودیوم 
لتر من المحلdول وسdخنت بدرجdة حdرارة  ٦داخل حمام مائي وأضیف الیھ ) نسبة الى الوزن الجاف لھا(

بعدھا رشح الخلیط واعیdد طبخdھ مdرة اخdرى  ولمدة نصف ساعة مع التحریك المستمر،   ◦م  ٧٠ – ٦٠
لمdدة ربdع سddاعة باسdتخدام محلddول جدیdد التمddام عملیdة االسddتخالص واسdتخدم المسddتخلص المترشdح مddن 

  .المرحلة الثانیة الستخالص عینة قلف جدیدة غیر مستخلصة 
لالسddتخالص باسddتخدام المddاء العddادي حیddث اسddتخدم ) ١٩٩٨(واخddرون  Inoueواتبعddت طریقddة 

داخdل ) نسdبة الdى الdوزن الجdاف للقلdف(كغم مdن مسdحوق القلdف  ٥ز الھاضم لھذا الغرض، ووضع جھا
لتر من الماء وجdرى الھضdم لمdدة سdاعة واحdدة بدرجdة حdرارة للبخdار الdداخل  ٣٠الھاضم وأضیف الیھ 

  .◦م١١٠الى الھاضم بلغت 
شdوائب واضdیف سdاعة لترسdیب مdا تحتویdھ مdن  ٢٤ترك كال المستخلصین في مكdان بdارد لمdدة 

 Sodiumو   Sodium Sulphiteمddن مddادتي ) نسddبة الddى الddوزن الجddاف للقلddف%  ٠.٢٥(الیھمddا 
bisulphate   لكل منھما التمام عملیة الكبرتة وضمان ثباتیة المحلول.  

%  ٥٥الdى تركیdز  ◦م ٦٠- ٥٠ركز بعدھا المستخلصین باسdتخدام الحمdام المdائي بدرجdة حdرارة 
كdال المستخلصdین ابdدیا حساسdیة عالیdة للتفاعdل مdع . مكdان بdارد لحdین االسdتخداملكل منھما وحفضا في 

نسddبة الddى المجمddوع الكلddي للمddواد الصddلبة المحتddواة فddي %  ٢٠نسddبة اضddافة (مddادة البارافورمالدیھایddد 
  ) .٦.٥(للمستخلص  pHحیث ابدت تصلبا سریعا عند ) المستخلص

%  ٤والمحتوى الرطوبي للdدقائق الخشdبیة بdـ  ٣سم/غم  ٠.٥٥ تم تثبیت كثافة األلواح بـ: تصنیع االلواح
ملم مdع أعتمdاد الdدقائق المسdتقرة علdى  ١.٧وقد غربلت الدقائق الخشبیة المستخدمة بمناخل قطر فتحاتھا 

أعتمdاداً علdى الdوزن الجdاف %  ١٠المنخل وإھمال الdدقائق النافdذة وتdم تحدیdد نسdبة إضdافة الالصdق بdـ 
. وقد أضیفت مادة البارافورمالدیھاید إلى المسdتخلص قبdل عملیdة نشdر الالصdق مباشdرة. للدقائق الخشبیة

لغdddرض تحدیdddد أوزان الالصdddق المضdddاف والdddدقائق المسdddتخدمة اتبعdddت القdddوانین الموضdddحة مdddن قبdddل 
Kolmann  وCote )ط )١٩٦٨ddتمرار الخلddع أسddالرش مddدویاً بddت یddق تمddافة للالصddأن اإلضddاً بddعلم ،

سdم وبسdمك  ٣٠ X ٢٥تdم تصdنیع ألdواح بأبعdاد  . لالصق علdى السdطوح الخشdبیةلضمان توزیع ونشر ا
و  ١٧٥و  ١٦٠(ملم وأعتمدت متغیdرات تصdنیعیة تمثلdت بdثالث مسdتویات لدرجdة حdرارة المكdبس  ١٥

بسdمك  stoppersمع أستخدام محددات  ٢أنج/باوند  ١٢٥٠حیث كبست األلواح بضغط مقداره ) ◦م ١٩٠
كddبس مddن لحظddة أغddالق المكddبس ولحddین أزالddة الكddبس وأخddراج اللddوح وقddد سddم وحسddبت مddدة ال ١.٧٨٥

  ) .دقیقة ١٥و  ١٠(أعتمدت مدتین للكبس 
تركت االلواح المصنعة بعdد حسdاب معdدل السdمك لكdل لdوح بعdد كبسdھا لتبdرد ونقلdت الdى غرفdة 

وقddد یومddا  ١٥ولمddدة %  ٦٦م ورطوبddت نسddبیة مقddدارھا  ◦ ٤ ± ٢٢للتكییddف الرطddوبي بدرجddة حddرارة 
  .حسبت الكثافة لكل لوح بعد انتھاء المدة المقررة 

والخاصddة باختبddارات اللddوح الحبیبddي ) ANSI A208-1-1993(اتبعddت المواصddفة االمریكیddة 
  .المضغوط عند تھیئة نماذج الفحوصات المیكانیكیة والفیزیائیة لاللواح المصنعة 

  -:وقد كانت ابعاد نماذج االختبارات كاألتي
  )سمك اللوح(× سم  ٣٠×سم  ٥            االنحناء االستاتي  نموذج فحص -١
  )سمك اللوح(× سم   ٥× سم  ٥          نموذج فحص قوة التماسك  -٢
  )سمك اللوح(× سم   ٥× سم  ٥        نموذج فحص ثباتیة االبعاد  -٣

فdي التdأثیر  اجریت الفحوصات االتیة لاللواح المصنعة مع تحدید الكثافة لكdل لdوح الھمیتھdا: االختبارات
  :على خصائص اللوح وتأثرھا بالعوامل التصنیعیة وقد شملت الفحوصات
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) MOR(ومعامل الكسdر ) MOE(قیاس فحص االنحتاء االستاتي لغرض تعیین قیم معامل المرونة  -١
.  
 ) .IB( فحص قوة التماسك  -٢
ین مdن غمdر النمdاذج حیث تم دراسة مقدار التغییر بعد مدة سdاعت: اختبار االمتصاص وثباتیة االبعاد -٣

  . ساعة ایضا ٢٤المھیئة لھذا الغرض في الماء ومدة 
حللت النتائج إحصائیا باستخدام تحلیل التباین المشترك لتصمیم عشوائي كامل لتجربة عاملیdة بثالثdة 

ومddدة الكddبس ) ثddالث مسddتویات(ودرجddة حddرارة المكddبس ) مسddتویین(عوامddل تضddمنت نddوع المسddتخلص 
مكررات تجریبیة لكل معاملة من المعامالت المدروسة مع اعتبار عامل الكثافdة ھdو وبأربعة ) مستویین(

ألغddراض التحلیddل، واجریddت الموازنddات لمسddتویات ) ٢٠٠٠( SASالمتغیddر المسddتقل واسddتخدم برنddامج 
  .العوامل المظھرة لتأثیرات معنویة لدى التحلیل االحصائي باستخدام اختبار دنكن متعدد المدى 

  
  المناقشةالنتائج و

تحدث تفاعالت التكثیف لوحدات التانین في المستخلص القاعdدي عdادة بعdد اضdافة الفورمالدیھایdد 
ویعتمد ھذا النمط مdن التفdاعالت علdى قیمdة الdـ ) ١٩٧٣، Charles(او أي ألدیھاید اخر الى المستخلص 

pH  ـdة بdذه الدراسdي ھdددت فdد حdد وقdبة ا) ٦.٥(ونسبة اضافة الفورمالدیھایdافة ونسdتنادا %  ٢٠ضdاس
  .للمحلول  Pot lifeو  Gel timeالى نتائج اختباري 

  :  مواصفات االلواح المنتجة 
و  ٨٠.٨١بلغ معدل قیم معامل الكسر ومعامل المرونdة لاللdواح الحبیبdة المضdغوطة  :االنحناء االستاتي

وجddد بddأن العوامddل  )١الجddدول (علddى التddوالي ومddن التحلیddل االحصddائي لھddذه البیانddات  ٢سddم/كغddم ٦٠٩٤
المدروسddة قddد اثddرت علddى قddیم االنحنddاء االسddتاتي كمddا اثddرت ایضddا تddداخالت مسddتویات عddاملي طریقddة 

على قیم معامل الكسdر فقdط، ومdن خdالل %  ١االستخالص ودرجة حرارة المكبس عند مستوى احتمال 
دال مddن المسddتخلص وجddد بddأن اعتمddاد مسddتخلص المddاء الحddار بdd) ٢الجddدول (دراسddة نتddائج اختبddار دنكddن 

 ٨٦.١٢( MORالقاعدي في تحضdیر الالصdق ادى الdى حdدوث زیdادة ملحوظdة فdي قdیم معامdل الكسdر 
وقdد یعdزى سdبب التبdاین ھdذا فdي قdیم االنحنdاء ) ٢سم/كغم ٦٧٢٠.٩( MOEومعامل المرونة ) ٢سم/كغم

عddدي والتddي تddؤدي الddى محتddوى المddواد غیddر التانینیddة فddي المستخلصddات وزیddادة نسddبتھا فddي المحلddول القا
بدورھا عند تركیز المستخلص الى حدوث تكتالت بینھا وبین وحدات التانین مكونة أوزانا جزیئیة عالیdة 
ترتبط بالمراكز الفعالة في وحدات التانین مما یقلل من عددھا ویعیdق ارتباطھdا بالفورمالدیھایdد المتحdرر 

  ).١٩٨٠( Kulichو   Leckaالیھ كل من  ما أشارلحظة الكبس الساخن وھو 
  

  تحلیل التباین للصفات المیكانیكیة) :  ١( الجدول

  مصادر التباین
درجات 
  الحریة

  متوسطات المربعات
  قوة التماسك  معامل المرونة  معامل الكسر

  **٦.٩٢٤  **١٨٨٢١٣١٧.٤  **١٦٩٢.٩٢  ١  )ت(طریقة استخالص التانین 
  **٢.٢٨٥  **١٦٠٢٤٥.٠٧  **١٢٥.٣  ٢  )ح(درجة حرارة المكبس 

  **٠.٤٤٠  **٢٥٩٩٣.٥١  م.غ ٠.٠١  ١  )ف(مدة الكبس 
  **١.٩٦٣  م.غ ٢٤٧٧.٤٣  **٧.٤٩  ٢  ح× ت 
  **٠.٢٣٨  م.غ ١٧٤٠.٠١  م.غ  ٠.٠١  ١  ف× ت 
  م.غ  ٠.٠٧٠  **٨٠٦٨.٧٧  **٥.٤٢  ٢  ف× ح 
  م.غ  ٠.١٨٩  م.غ ١٤٩٥.١٤  **٥.١١  ٢  ف× ح × ت 
  م غیر معنوي تحت ھذین المستویین.غ            على التوالي%  ٥و  ١معنوي تحت مستوى احتمال * ، ** 

  
وعdن تddأثیر درجddة حdرارة المكddبس علddى معامddل الكسdر وجddد حddدوث تشdابھ معنddوي بddین مسddتویي 

وتفوقھddا معنویddا مddن حیddث التddأثیر علddى المسddتوى األول إال ان  ◦م ١٩٠و  ١٧٥درجddة حddرارة المكddبس 
حdرارة المكdبس والdذي یعdود الdى عdدم حdدوث معامل المرونة قد قل  في االلواح المصنعة بزیادة درجة 

تصلب تام فdي درجdات الحdرارة الواطئdة وھdو مdا بdدا واضdحا لdدى إطالdة مdدة الكdبس حیdث زاد معامdل 
  .الكسر وقل معامل المرونة 
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  )٢سم/كغم(متوسطات العوامل للصفات المیكانیكیة ) :  ٢( الجدول

  االختبارات
  العوامل

  دقیقة/ مدة الكبس   ◦بس محرارة المك  طریقة االستخالص
  ١٥  ١٠  ١٩٠  ١٧٥  ١٦٠  محلول قاعدي  ماء حار

MOR  أ ٨٠.٨  أ ٧٩.٧  أ ٨١.٦٧  أ ٨١.٩٣  ب ٧٦.٩  ب ٧٤.٢٥  أ ٨٦.١٢  

MOE  ٦٢٠٩.٠  ب ٥٤٦٨.٥  أ٦٧٢٠.٩
  أ

  ب٦٠٧١.٤  أ ٦١١٧.٩  ج٦٠٢٢.٩  ب٦٠٥٢.٢

IB  أ ٢.٣٥  ب ٢.١٥  أ ٢.٤٥  أ ٢.٣٨  ب ١.٩٦  ب ١.٨٦  أ ٢.٦٦  
  .عني عدم وجود فروق معنیةاالحرف المتشابھة ت

  
%)  ١عنdد مسdتوى احتمdال (یتضح من جدول تحلیل التباین ان ھناك تأثیرا معنویا عالیdا : قوة التماسك

وقdد ادى ). ٢سdم/كغdم ٢.٢٦(لجمیع العوامل المدروسة على ھذه الصفة حیث بلغ معدل قوة التماسك لھdا 
ي الdى تفdوق قیمdھ معنویdا لdدى اسdتخدام اختبdار استخدام مستخلص الماء الحار بdدال مdن المحلdول القاعdد

كما تحسنت صفة اللdوح لdدى زیdادة درجdة حdرارة ) ٢الجدول (دنكن متعدد المدى لبیان افضلیة العوامل 
و   Dixوھdي نتیجdة تفdوق مdع ماتوصdل الیdھ . المكبس لحدوث تصلب تام خاصة عند اطالة مdدة الكdبس

Marutzky )عالیة ومدد كبس اطول  لدى استخدام درجات حرارة) ١٩٨٤.  
  :الصفات الفیزیائیة

اظھdر التحلیdل االحصdائي لبیانdات كdل مdن صdفة كمیdة : بعد فترة غمر النماذج في الم١اء لم١دة س١اعتین
الماء الممتص واالنتفdاخ بالسdمك والتمdدد الطdولي بdأن العوامdل المدروسdة كانdت ذات تdأثیر معنdوي عdل 

ظھر تأثیرھا معنویا فقط في صdفة المdاء الممdتص عنdد مسdتوى الصفات المدروسة عدا مدة الكبس التي ت
وقddد بلddغ متوسddط معddدالت كمیddة المddاء الممddتص واالنتفddاخ بالسddمك والتمddدد ) ٣الجddدول % ( ١احتمddال 

علdى التddوالي، وظھdر جلیddا مdن نتddائج % ١.٩٣و  ٥٤.٢٠و  ١٢٢.٥٤سddاعة مdن الغمddر  ٢الطdولي بعdد 
ان لمسdتوى مسdتخلص المdاء الحdار أثdرا معنویdا فdي ) ٤لجdدول ا(اختبار دنكdن لبیdان معنویdة كdل عامdل 

التقلیddل مddن كمیddة المddاء الممddتص ومعddدل االنتفddاخ بالسddمك والتمddدد الطddولي وقddد سddاھمت درجddة حddرارة 
في التقلیل من النسب المذكورة أعاله ایضا خاصة عند زیادة مدة الكبس بصورة طفیفdة،  ◦م١٧٥المكبس 

سddلوك فddي ضddوء انعddدام تddأثیر مddدة الكddبس تقریبddا تكمddن ایضddا فddي طریقddة ان التفسddیر األقddرب لھddذا ال
االسddتخالص مddن حیddث التddأثیر السddلبي لddبعض المddواد المعیقddة لصddفة التddانین اللصddقیة وقddد لddوحظ حddدوث 

وھddو مddا یمكddن   ◦م ١٩٠زیddادة فddي نسddبة االمتصddاص واالنتفddاخ والتمddدد لddدى رفddع حddرارة المكddبس الddى 
ddى مddاد علddیره باالعتمddرون تفسddدالكریم واخddن عبddل مddره كddدا ) ١٩٩٨(ا ذكddب یبddانین كمركddون التddن كddم

، وتجdدر االشdارة ھنdا إلdى عdدم ◦م ٢١٠بالتفكك الى وحداتھ األساسیة عنdدما تقتdرب درجdة حرارتdھ مdن 
إضافة مادة شمعیة او أیة إضافات أخرى الى اللوح المصنع علمdا بdأن المdواد المdذكورة ھdذه تلعdب دورا 

  .عنھا من تغییرات  جدة مقاومة كمیة الماء الممتص من قبل اللوح وما ینتكبیرا في زیا
  

  .ساعة ٢٤و  ٢تحلیل التباین للصفات الفیزیائیة بعد فترة غمر ):  ٣( الجدول

درجات   مصادر التباین
  الحریة

  متوسطات المربعات
  التمدد الطولي  االنتفاخ بالسمك  الماء الممتص

  ساعة٢٤  ساعة ٢  ساعة٢٤  عةسا ٢  ساعة٢٤  ساعة ٢
طریقة استخالص 

*١٥٦٣.١  ١  )ت(التانین 
*  

١.٥٠٥  **١.٥٩٠  **١٢٤٠.١  **١١٧٣.٠  **٨٨٩.٥**  

درجة حرارة 
  **٠.١٣٥  **٠.١٥٣  **٨٤.٤١  **٨٥.٣  **٣٥٢.٩  **٤٧٤.٠  ٢  )ح(المكبس 

  **٠.٠٧٠  **٠.٠٤٤  م.غ٤٨.٦  *٥٧.٨  م.غ٠.٥٢  م.غ١٥٢.٨  ١  )ف(مدة الكبس 
  **٠.٠٣٥  **٠.٠٩٣  **١٣٩.٥  **٨٨.٣  **٤٠٩.٤  *٢٩٩.٠  ٢  ح× ت 
  م.غ٠.٠٠٤  م.غ٠.٠١١  *٥١.٥  **٦٦.٠  م.غ١٣٣.١  م.غ٢٠٧.٥  ١  ف× ت 
  **٠.٠٨١  **٠.٠٤٩  م.غ١٨.١  م.غ٢١.٦  م.غ١٦٦.٤  م.غ١١٦.٥  ٢  ف× ح 

  م.غ٠.٠١٨  م.غ٠.٠١٠  م.غ١٠.٨  م.غ٦.٥  م.غ٧.٩٨  م.غ١٣.٨  ٢  ف× ح × ت 
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  م غیر معنوي تحت ھذین المستویین.ى التوالي       غ، عل%  ٥و  ١معنوي عند مستوى احتمال * ، ** 
یظھdر مdن التحلیdل اإلحصdائي لبیانdات كdل مdن صdفة : س١اعة ٢٤بعد فترة غمر النماذج في الماء لمدة 

كمیة الماء الممتص واالنتفdاخ بالسdمك والتمdدد الطdولي ان للعوامdل المدروسdة تdأثیرا معنویdا عالیdا علdى 
لكdل مdنھم، علdى %  ٢.١١و ٥٩.٢٨و  ١٣٠.٣٥مdن الغمdر وبمعdدل سdاعة  ٢٤ھذه الصفة بعد مضdي 

التوالي وقد تشابھت سلوك مسdتویات كdل عامdل مdن العوامdل المdذكورة فdي تأثیرھdا مdع مdا اظھرتdھ مdن 
  .مسارات بعد مضي فترة ساعتین من الغمر

  
  (%)متوسطات العوامل للصفات الفیزیائیة )  ٤( الجدول 

  االختبارات
  العوامل

  دقیقة/ كبس فترة ال  حرارة المكبس  طریقة االستخالص
  ١٥  ١٠  ١٩٠  ١٧٥  ١٦٠  محلول قاعدي  ماء حار

المdddddddddاء 
  الممتص

١١٩.٠  ب١٢٦.٠  ب١٢٩.٣  أ١١٥.٧  ساعة٢
  أ

١٢٠.٦  أ١٢٤.٤  أب١٢٢.٤
  أ

١٢٥.٦٧  ساعة٢٤
  أ

١٢٦.٧  ب١٣٤.٩  ب١٣٥.٠
  أ

١٢٩.٣  أ١٣١.٣  أ١٢٩.٢
  أ

االنتفdddاخ 
  بالسمك

٥٢.٣٥  ب٥٦.٨٧  ب٥٨.٦٠  أ٤٩.٧٩  ساعة٢
  أ

٥٢.٥٥  أ٥٥.٨٥  أ٥٣.٤٠
  أ

٥٧.٦٨  ب٦١.١٧  ب٦٤.١٢  أ٥٤.٤٤  ساعة٢٤
  أ

٥٨.٤٥  ب٦٠.١٢  أ٥٨.٩٩
  أ

التمdddddddدد 
  الطولي

  أ١.٨٩  ب١.٩٨  أ١.٨٦  أ١.٨٧  ب٢٠.٠  ب٢.١١  أ١.٧٥  ساعة٢
  أ٢.٠٢  ب٢.٢٠  أ٢.٠٧  أ٢.٠٥  ب٢.٢٢  ب٢.٢٩  أ١.٩٤  ساعة٢٤

  .االحرف المتشابھة تعني عدم وجود فروق معنویة

  
یة كبیرة من الماء الى اللوح الحبیبdي المغمdور خdالل السdاعتین األولdى والثانیdة مdن ان لدخول كم

الغمر األثdر فdي انھیdار جdزء مdن الصdمغ الdرابط مdابین الdدقائق الخشdبیة ومdا نdتج عنھdا مdن تباعdد لتلdك 
ئق الدقائق عن بعضھا البعض مما یسمح لدخول كمیات ماء إضافیة الى الفجdوات المسdتحدثة مdابین الdدقا

وبالتالي حدوث امتصاص اكبر من قبل الdدقائق خdالل المdدة الالحقdة وصdوال الdى حالdة التشdبع التdام فdي 
  .المناطق التي انھارت فیھا الرابطة الصمغیة 

لقddد قورنddت نتddأئج االختبddارات الفیزیائیddة كافddة بالنتddائج المستحصddلة عddن اللddوح القیاسddي المصddنع 
د التركیبddي والمصddنع تحddت الظddروف التصddنیعیة نفسddھا المثبتddة فورمالدیھایdd-باسddتخدام الصddق الیوریddا

لعdدم احتdواء )  ٥( دقیقة وادرجت قیمھا في الجدول  ١٥لصناعة الواح ھذه الدراسة مع ثبوت مدة كبس 
. على ارقام دالdة علdى قبdول او رفdض قdیم ھdذه المواصdفات) ١٩٦١(  ANSI2559المواصفة القیاسیة 

وقdد . فات الفیزیاویة لأللdواح المصdنعة باسdتخدام ھdذا الdنمط مdن اللواصdقوقد وجد من خاللھا تدني الص
وخاصdة ) ١٩٦١(  ANSI2559عدت صفاتھا المیكانیكیة مقبولة صdناعیا بموجdب المواصdفة القیاسdیة 

  .تلك المصنعة باستخدام مستخلص الماء الحار في تحضیر الالصق 
  

  فورمالدیھایdddد -واح المصdddنعة باسdddتخدام المسdddتخلصنتdddائج االختبdddارات الفیزیائیdddة لأللddd) :  ٥( الجdddدول 
  .كالصق واللوح القیاسي                 

  الصفات الفیزیائیة
اللوح المصنع باستخدام الصق 

  (%)فورمالدیھاید  -المستخلص
  (%)اللوح القیاسي 

الماء 
  %الممتص 

  ٧٧.٤١  ١٢٢.٥٤  ساعة ٢بعد فترة غمر 
  ٩٥.٧٩  ١٣٠.٣٥  ساعة ٢٤بعد فترة غمر 

  ١٨.٢٧  ٥٤.٢٠  ساعة ٢بعد فترة غمر االنتفاخ 
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  ١٩.٩٢  ٥٩.٢٨  ساعة ٢٤بعد فترة غمر   %بالسمك 
التمدد 

  %الطولي 
  ١.٠٠  ١.٩٣٧  ساعة ٢بعد فترة غمر 
  ١.١١  ٢.١٢  ساعة ٢٤بعد فترة غمر 

    
UTILIZATION OF EUCALYPTUS CAMALDULENSIS BARK EXTRACT 

 AS AN ADHESIVE FOR PARTICLEBOARDS 
Walid A. Kasir                                                 Osama I. Al-Zaidbegy 

Dept. of Forestry, College of Agric.& Forestry, Mosul University, Mosul, Iraq. 
 

ABSTRACT 
This study was put to investigate the possibility of utilizing E. 

camaldulensis bark extract as an adhesive for particleboards manufacturing 
after the determination of their tannins content. Bark extracts were extracted by 
using either hot water or 1% Na2CO3 (both gave an acceptable percent of 
extracted tannin). Prior to panels manufacturing, the concentrated extracts were 
hydroxymethylated with para-formaldehyde which normally releases 
formaldehyde during hot pressing. Panels were manufactured using either 
hydroxymethylated hot water extract or hydroxymethylated Na2CO3 extract, all 
at three levels of pressing temperature (160, 175, 190 c◦.) and two levels of 
pressing time (10 and 15 minute). A 10% resin content was used to get a panels 
target density of 0.55 gm/cm3. The physical and mechanical properties of the 
produced panels were tested. The results indicated, that by using hot water 
hydroxymethylated extract, a better values of the different studied properties 
were obtained, especially with those panels which manufactured at 175c◦.press 
temperature and 15 minute pressing time, but in general the average values of 
such panels did not exceed the values of the same properties given in the 
American standard for particleboards properties. 
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