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 الخالصة

درجة حرارة فضالً عن دراسة تأثٌر المؽطٌات األنسب نوع الؽرض من هذه الدراسة هو تحدٌد  إن
و ورق الدٌكور األبٌض  نوعًً المواصفات المٌكانٌكٌة لأللواح اللٌفٌة المؽطاة با فموتداخالته تهالكبس ومد

األلواح اللٌفٌة المؽطاة بالرقائق  أنأظهرت النتائج  .األسود وكذلك األلواح اللٌفٌة المؽطاة بالرقائق البالستٌكٌة
ورق الدٌكور نوعً ؽطاة بمن األلواح الممعامل كسر أعلى معنوٌا البالستٌكٌة مع الصق الؽراء كانت ذات 

ورق بأللواح المؽطاة لمعامل المرونة فً حٌن كان د فورمالدٌهاٌاألسود مع صمػ المٌالمٌن واألبٌض 
أعلى معنوٌا من كل من األلواح المؽطاة بورق الدٌكور  دفورمالدٌهاٌالدٌكور األبٌض مع صمػ المٌالمٌن 
كتعبٌر عن قوة التصاق المؽطٌات باأللواح ، وة التماسكوتفوقت ق .األسود و المؽطاة بالرقائق البالستٌكٌة

أظهرت نتائج  .لأللواح المؽطاة بنوعً ورق الدٌكور معنوٌا على تلك المؽطاة بالرقائق البالستٌكٌة ،اللٌفٌة
التداخل مابٌن درجة حرارة الكبس ومدة الكبس ضمن نوع التؽطٌة للرقائق البالستٌكٌة مع الصق الؽراء 

دقٌقة على باقً المعامالت فً معامل الكسر بٌنما تفوقت درجة  05م لمدة كبس °15حرارة تفوق درجة ال
، وتفوقت معاملة الكبس بدرجة على بقٌة المعامالت فً معامل المرونة دقٌقة 05م لمدة كبس °05الحرارة 
الحرارة ومدة . وأظهرت نتائج التداخل مابٌن درجة بكافة مدد الكبس فً قوة التماسك م°51و  م°15حرارة 

 2لمدة كبس  م°555ورق الدٌكور تفوق درجة الحرارة نوعً الكبس ضمن نوع التؽطٌة لأللواح المؽطاة ب
على بقٌة  دقٌقة 0لمدة كبس  م°05على بقٌة المعامالت فً معامل الكسر، بٌنما تفوقت درجة الحرارة  دقٌقة

 أفضل قوة تماسك. لكافة مدد الكبسم و  555، و أعطى الكبس بدرجة حرارة المعامالت فً معامل المرونة

األلواح المؽطاة بتلك المؽطٌات قد تجاوزت المتطلبات القٌاسٌة لأللواح اللٌفٌة المتوسطة الكثافة جمٌع 
 لالستخدامات الداخلٌة

 كلمات دالة: األلواح اللٌفٌة، المؽطٌات، ورق الدٌكور، الرقائق البالستٌكٌة، المواصفات المٌكانٌكٌة.

 
 05/1/0550 :وقبوله  52/4/0550 :رٌخ تسلم البحثتا

 
 المقدمة

تؽطى األلواح اللٌفٌة المتوسطة الكثافة بأنواع مختلفة من المؽطٌات تشمل ورق الدٌكور والرقائق 
مختلفة  أنواعستخدم تالوارنٌش و الفٌنٌر ومؽطٌات الضؽط العالً ومؽطٌات الضؽط المستمر و البالستٌكٌة و

نوع  حسب نوع مادة التؽطٌة المستخدمة و األلواحهذه المؽطٌات. تختلؾ مواصفات  صماغ للصقألمن ا
 األلواحالصمػ المستخدم للصق تلك المؽطٌات. ورق الدٌكور عبارة عن ورق ذو نوعٌة عالٌة وٌلصق على 

 لتشربقابلٌة او األساسحسب وزنه ورق الدٌكور ٌصنؾ  .باستخدام صمػ صناعً األلواح الحبٌبٌة أواللٌفٌة 
نوعٌة ال همواصفات بسببد لؽرض لصق ورق الدٌكور فورمالدٌهاٌوشكله, وعادة ما ٌستخدم صمػ المٌالمٌن 

ممٌزات ورق الدٌكور انه  أهم إن. (2010 ،وآخرون Istekد )فورمالدٌهاٌعالٌة بالمقارنة مع صمػ الٌورٌا ال

ة المراد تؽطٌتها. الرقائق البالستٌكٌة وضع الصمػ على سطح المادة الخشبٌ ٌؽمر فً الصمػ وال ٌحتاج إلى
(PVC)  ًوكذلك فً  و الحبٌبٌةعبارة عن طبقة رقٌقة من البالستك تستخدم فً تؽطٌة األلواح اللٌفٌة ه

السبب فً  إن. (PVA) ( مع الصق الؽراء2009 ،وآخرون Kilicأرضٌات المنازل والمكاتب... الخ )

للرطوبة والنار  معٌنة مثل زٌادة قواها ومقاومتها صفاتمواالخشبٌة هو لتحسٌن  األلواحتؽطٌة هذه 
مكونات معادة ومن  تصنع من األلواحهذه  إن باإلضافة إلىلدٌهاٌد امنع انبعاث ؼازات الفورم أوولتخفٌض 

أهم المواصفات المٌكانٌكٌة التً تحسنها المؽطٌات هً  إنمخلفات الخشب والورق مما ٌجعلها صدٌقة للبٌئة. 
الفٌزٌائٌة كمقاومة الرطوبة  ( وكذلك تحسٌن المواصفاتMOR( ومعامل المرونة )MOEر )معامل الكس

وآخرون  Nemliالباحث  ومقاومة الماء من حٌث تقلٌل امتصاص المادة الخشبٌة للرطوبة و الماء. بٌن
 المـستمرمؽطـٌات الضؽـط  ٌرـتأثورق الدٌكور على المواصفات المٌكانٌكٌة كان اقل من  تأثٌر( بان 2004)

  كانٌكٌةــصائص المٌــالتباٌن فً سمك مؽطٌات الضؽط المستمر الكبٌر حسن من الخ أنعلٌها وهذا ٌعود إلى 
 

 البحث مستل من رسالة ماجستٌر للباحث الثانً
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 إلىأدى ( وبالتالً األلواحبصورة اكبر من ورق الدٌكور من خالل زٌادة كثافة التركٌب ككل )المؽطٌات + 
 أن( إلى Minelga،  2006و  Norugdas)أشار الباحثان  .لأللواح الحبٌبٌةواصفات المٌكانٌكٌة زٌادة الم

المؽطٌات تحسن من الخصائص المٌكانٌكٌة لأللواح المؽطاة بها مثل معامل الكسر ومعامل المرونة لكنها ال 
تؽطى التً  األنواع( بان Ozciftci ،1995)تؤثر بصورة مطلقة على قوة التماسك لتلك األلواح. بٌن الباحث 

( بان Teischinger ،2008و  Kandelbauer) انبٌن الباحث اقتصادٌة. ألسبابهً واحدة فقط  جهةمن 

عوامل التصنٌع والمادة الخام لورقة الدٌكور المستخدم للتؽطٌة والعوامل الحرارٌة كان لها تأثٌر واضح على 
( بان عملٌة تؽطٌة األلواح اللٌفٌة Dundar ،1994و  Akbulut). بٌن الباحثان المٌكانٌكٌةالمواصفات 

و  Balsells)الباحثون أشارزادت من الخصائص المٌكانٌكٌة لتلك األلواح.  الحبٌبٌة واأللواحالمتوسط الكثافة 
Cistero ،1999و ) (Frisk 2000، وآخرون )الكبس  وأوضاعورق الدٌكور نوع مواصفات  أن إلى

وتزٌد من مقاومة التراكٌب  و الفٌزٌاوٌةتؤثر فً المواصفات المٌكانٌكٌة  وكذلك الصمػ المستخدم معه
مواد التؽطٌة تؤثر على كفاءة ارتباط  أن( إلى Taz ،2010)الباحث  أشار .الخشبٌة المؽطاة بها للحرارة

 اناألخرى. بٌن الباحث األصماغالصمػ بالسطح وبٌن بان الصق الؽراء له قدرة ملى التجاوٌؾ أفضل من 
(Lee  وKim ،1985 )   بأنه هنالك زٌادة واضحة لمعامل الكسر لأللواح المؽطاة بورق الدٌكور المؽمور

 بصمػ المٌالمٌن فورمالدٌهاٌد.
نوع المادة الصمؽٌة  أن( Hiziroglu ،2009و  Nemli)( و Usta ،2009و  Nemli)وبٌن الباحثون 

ة ارتباط الورق ءالمباشر على نوعٌة وكفا التأثٌرور لها المستخدمة لؽمر ورق الدٌك)المٌالمٌن فورمالدٌهاٌد( 
مختلفة من  أنواع( بان عملٌة التؽطٌة لأللواح بواسطة 2010، وآخرون Istek)بالسطح. أوضح الباحث 

والتً تم ؼمرها مرة بصمػ  Common mapleو  White oakو  New wing مثلورق الدٌكور 
٪ مٌالمٌن فورمالدٌهاٌد و 45رٌا فورمالدٌهاٌد ومرة بخلٌط بنسبة المٌالمٌن فورمالدٌهاٌد ومرة بصمػ الٌو

معامل  أعلى أنمعامل المرونة وقوة التماسك حٌث  ٪ ٌورٌا فورمالدٌهاٌد كان لها تأثٌر واضح فً تحسٌن55
المؽمور بصمػ الٌورٌا    New wingكان لأللواح المؽطاة بورق الدٌكور نوع (2نٌوتن/ملم 1847) مرونة

المؽمور بصمػ الٌورٌا  Common mapleاأللواح المؽطاة بورق الدٌكور نوع  ثم ٌهاٌدفورمالد
 White ثم األلواح المؽطاة بورق الدٌكور نوع  2نٌوتن/ملم 1835حٌث أعطت معامل مرونة  فورمالدٌهاٌد

oak  ق الدٌكور ثم األلواح المؽطاة بور 2نٌوتن/ ملم 1827حٌث كان المؽمور بصمػ المٌالمٌن فورمالدٌهاٌد
 2نٌوتن/ملم 1810معامل المرونة فكان المؽمور بخلٌط الٌورٌا و المٌالمٌن فورمالدٌهاٌد  New wingنوع 

 المٌالمٌن فورمالدٌهاٌد المؽمور بخلٌط الٌورٌا و Common maple نوع الدٌكور ورقالمؽطاة ب ثم األلواح
مختلؾ أنواع ورق الدٌكور المؽطاة بح انخفض معامل المرونة لكل األلوا. ثم 2نٌوتن/ملم  1797فكان

 Nemli)وبٌن الباحث  .2نٌوتن/ملم 1718 إلى 1763 من وكان بصمػ المٌالمٌن فورمالدٌهاٌد ةالمؽمورو
( بان ورق الدٌكور المؽمور بصمػ المٌالمٌن فورمالدٌهاٌد ومؽطٌات الضؽط المستمر 2004، وآخرون

معامل  أنبتلك المؽطٌات حٌث  اةالمؽط لأللواح الحبٌبٌةعملت على تحسٌن معامل الكسر ومعامل المرونة 
نوع من المؽطٌات كان ؼٌر موافق للمستوى القٌاسً بصورة عامة.  بأي اةؼٌر المؽط لأللواح الحبٌبٌةالكسر 

السائلة وورق الدٌكور المؽمور بصمػ  باألصباغ اةالمؽط الحبٌبٌة األلواح. وان 2نٌوتن/ملم 12.63حٌث كان 

معامل كسر مساوي للمستوى القٌاسً  االفٌنٌر ومؽطٌات الضؽط المستمر كان له د وفورمالدٌهاٌ المٌالمٌن
-0550 المواصفات القٌاسٌة األمرٌكٌة لالستخدامات الداخلٌةحسب  2نٌوتن/ملم 50.21الذي هو 

051،0ANSI/A 14.87السائلة كان  باألصباغ اةالمؽط لأللواح الحبٌبٌةمعامل الكسر  أن، حٌث 
 2ؼم/م 90 األساسوالذي وزنه  األسودبورق الدٌكور  اةالمؽط لأللواح الحبٌبٌةو معامل الكسر  ،2وتن/ملمنٌ

والذي  وزنه  األبٌضبورق الدٌكور  اةالمؽط لأللواح الحبٌبٌة. ومعامل الكسر 2نٌوتن/ملم 16,53كان 
بورق الدٌكور المؽمور  اةمؽطال الحبٌبٌة األلواحبان  وأضاؾ. 2نٌوتن /ملم 16.63كان  2ؼم/م 80 األساس

 الحبٌبٌة األلواحالفٌنٌر ومؽطٌات الضؽط المستمر له طاقة تحمل عالٌة، وان  بصمػ المٌالمٌن فورمالدٌهاٌد و
الفٌنٌر ومؽطٌات الضؽط  السائلة وورق الدٌكور المؽمور بصمػ المٌالمٌن فورمالدٌهاٌد و باألصباغ اةالمؽط

المؽطٌات المستخدمة هنا  أنواعاوي للمستوى القٌاسً، وبٌن بان جمٌع معامل مرونة مس االمستمر كان له
تستخدم فً المجاالت التً تتطلب طاقة تحمل عالٌة والمجاالت التً تحتاج طاقة تحمل قصوى  أنٌمكن 
بالصمػ السائل فانه ال ٌتناسب مع هذه المجاالت المذكورة. وبٌن بان تؽطٌة  اةالمؽط الحبٌبٌة األلواحماعدا 

عملت على زٌادة معامل المرونة والكسر ولم تؤثر على )قوة التماسك( له. وبٌن الباحث  الحبٌبٌة أللواحا
Almeida) ،2006 بصورة واضحة على الخصائص المٌكانٌكٌة  أثرت( بان درجة الحرارة ومدة الكبس قد

وقد وجد بان العٌنات لها  ،ة بورق الدٌكور المؽمور بصمػ المٌالمٌن فورمالدٌهاٌدالمؽطااللٌفٌة  لأللواح
 .اإلنهاءعملٌة  إجراءمقاومة عالٌة للتفكك بعد 
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 وطرائقه البحثمواد 
 ملوم5051وسومكه  2ؼوم/م80 األسواس: عبوارة عون ورق دٌكوور ابوٌض اللوون وزنوه األولورق الدٌكور النووع 

 .2ؼم/م 140وذو قابلٌة تشرب 
ملوم وذو 5055وسومكه  2ؼم/م70 األساساللون وزنه ورق الدٌكور النوع الثانً: عبارة عن ورق دٌكور اسود 

 .2ؼم/م 70قابلٌة تشرب 
 2ؼووم/م 250 األسواسوزنهووا  Poly vinyl Chloride الرقوائق البالسوتٌكٌة عبووارة عون صوفٌحة موون موادة ال

 ملم. 5052وسمكها 
 بعادبأ سم وقطعت 55وسمك  0.71تركٌة الصنع ذات وزن نوعً  لٌفٌة متوسطة الكثافة ألواح استخدمت

مسحوق الصمػ بالماء  بإذابةملم(. تم تحضٌر صمػ المٌالمٌن فورمالدٌهاٌد 11سمك اللوح )×سم35×سم35
ماء. تم قص ورق الدٌكور من كال النوعٌن ال إلى٪ صمػ 50م( بنسبة °25) بدرجة حرارة الؽرفة

احدة فً الصمػ ثم قطعة لكل نوع وتم ؼمر الورق لمدة دقٌقة و 27سم وبعدد 35×سم35 بأبعادالمستخدمٌن 

الورق على قطعة من الحدٌد المثبت على جانب  بإمرارالصمػ الزائد من الورق وذلك  إزالةعملٌة  إجراءتم 
اللوح اللٌفً المتوسط الكثافة ثم تم  أسطحتم وضع الورق على احد  ذلك. بعد الحاوي على الصمػ اإلناء

 وضعتوذلك لمنع التصاق الصمػ على المكبس ثم فوق ورق الدٌكور  األلمنٌوموضع طبقة من مادة رقائق 
ورق من قبل مقدار الصمػ الممتص كان عملٌة الكبس لكل معاملة على حدة.  وأجرٌتفً المكبس  األلواح

 ورقمن قبل ( سم35×سم35لكل لوح ) مقدار الصمػ الممتصفً حٌن كان  ؼم5500 األبٌضالدٌكور 
 ورقضعؾ الكمٌة الممتصة من قبل متص لدٌكور األبٌض قد ااورق  وقد لوحظ بأن .ؼم100 األسود الدٌكور

تم استخدام المكبس .األسوداألسود وذلك ألن قابلٌة تشربه هً ضعؾ قابلٌة تشرب ورق الدٌكور  الدٌكور
 األلواح نوعً ورق الدٌكور على قسم النجارة. وتم كبس / الموصل الصناعٌة إعدادٌةالحراري الموجود فً 

 وبثالثة مكررات لكل معاملة. Pizzi ، (2003) 2باوند /انج 120د كبس مختلفة وبضؽط بدرجات حرارة ومد
 م(° 110 وم ° 90 وم ° 70درجة حرارة الكبس وهً على ثالث مستوٌات ) - أ

 دقٌقة( 2و 5و  0مدد الكبس وهً على ثالث مستوٌات ) - ب

ق البالستٌكٌة فقد تم عمل خدوش على لزٌادة المساحة السطحٌة اللتصاق الرقائ-التؽطٌة بالرقائق البالستٌكٌة: 
 .أفقًظهر الرقائق بواسطة فرشاة ذات نتوءات حدٌدٌة مررت على السطح الداخلً للرقائق بشكل عمودي و 

م استخدام الصق الؽراء لؽرض لصق الرقائق خدش / سم.  ت 55-54تم حساب عدد الخدوش و بلؽت 
انج على كل مساحة  1صق باستخدام فرشاة صبػ ذات حجم اللٌفٌة حٌث تم فرش الال األلواحالبالستٌكٌة على 

 04.1 وهً مس 01×35 بعاداألاللٌفٌة ذات  األلواحالذي تحتاجه  تم حساب كمٌة الؽراء ( ,2سم 5001اللوح )
اللٌفٌة المؽطاة بالرقائق البالستٌكٌة وبدرجات حرارة  األلواحتم كبس  .(1968 وآخرون، Kollmann) ؼم

 وآخرون Kollmann 2/مباوند 14.2أي ما ٌعادل  2كٌلو باسكال /سم 1وبضؽط  ومدد كبس مختلفة
 (. وبعدد مكررات ثالثة لكل معاملة. 1968)

 .م(° 65 –م ° 50 –م ° 30درجة حرارة الكبس وهً على ثالث مستوٌات ) -أوال

 .دقٌقة( 20 – 30 – 40مدد الكبس وهً على ثالث مستوٌات ) -ثانٌا
( الخاصة 051ANSI A 0-0550المكبس. اتبعت المواصفات األمرٌكٌة ) إؼالقعد تم حساب مدة الكبس ب

النماذج للفحوصات المٌكانٌكٌة بمحتوى رطوبً  كٌٌؾاللٌفٌة المتوسطة الكثافة حٌث تم ت األلواحباختبارات 
بار اللٌفٌة المؽطاة الخت األلواحالفحوصات المٌكانٌكٌة لنماذج  أجرٌتم. ° 01٪ وبدرجة حرارة 1 15±

 Amsler universal( WOLPERTبواسطة جهاز )و قوة التماسك معامل المرونة و معامل الكسر

testing machine 20 ton  ًثالث  استعملتكما كلٌة الهندسة/ قسم الهندسة المٌكانٌكٌة. جامعة الموصل/ ف
لكل  (سمك اللوحملم )55× سم  1× سم 00عامل الكسر بابعادمنماذج لؽرض إٌجاد قٌمة معامل المرونة و

 لقٌاس قوة التماسك.ملم(  55)سمك اللوح  ×سم  1×سم  1بأبعاد  لكل معاملة كما تم تقطٌع ثالث نماذج منهم.

 اللٌفٌة المتوسطة الكثافة وهً:  األلواحعدة متؽٌرات فً صفات تأثٌر : تمت دراسة اإلحصائًالتحلٌل 
والرقووووائق  األسووووودوورق الوووودٌكور  األبووووٌضنوووووع التؽطٌووووة وهووووً بووووثالث مسووووتوٌات )ورق الوووودٌكور  -أوال

 البالستٌكٌة(. 
م( ° 65 – 50 – 30مووع الصووق الؽووراء ) البالسووتكٌةدرجووة الحوورارة وهووً بووثالث مسووتوٌات للرقووائق  -ثانٌووا

 م(. ° 110 – 90 – 70مع صمػ المٌالمٌن فورمالدٌهاٌد ) واألسود األبٌضلورق الدٌكور كذلك و
كوذلك دقٌقوة( و 20 – 30 – 40موع الصوق الؽوراء ) البالستكٌةوٌات للرقائق مدة الكبس وهً بثالث مست -ثالثا

 توأثٌردقٌقوة(. ولدراسوة  3 - 6 - 9مع صمػ المٌالموٌن فورمالدٌهاٌود ) واألسود األبٌضلورق الدٌكور 
 0× 0( بواقوع  Nested)المتشوعب تصمٌم الالمٌكانٌكٌة تم استخدام  األلواحهذه المتؽٌرات فً صفات 

 .لوح 81 األلواحعدد  أصبحلكل وحدة تجرٌبٌة  مكرراتمعاملة وبعمل ثالث  27 فأعطى 0× 
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 النتائج و المناقشة
 (.Maloney ،5200لمتانته )ٌعد معامل الكسر مقٌاس لمقاومة اللوح للجهد ودالة  :(MORمعامل الكسر )

افة المؽطاة بالرقائق ( لنتائج فحص األلواح اللٌفٌة المتوسطة الكث5اظهر تحلٌل التباٌن )الجدول وقد 

البالستٌكٌة مع الصق الؽراء وكذلك المؽطاة بورق الدٌكور األبٌض وورق الدٌكور األسود مع صمػ 
المٌالمٌن فورمالدٌهاٌد التأثٌر المعنوي العالً لنوع التؽطٌة ودرجة حرارة الكبس ضمن نوع التؽطٌة ومدة 

بس ومدة الكبس ضمن نوع التؽطٌة عند مستوى الكبس ضمن نوع التؽطٌة والتداخل بٌن درجة حرارة الك
الكسر فً األلواح اللٌفٌة  ( التفوق المعنوي لمعامل0 (. وبٌن اختبار دنكن للمتوسطات )جدول5.55احتمال )

المؽطاة بالرقائق البالستٌكٌة مع الصق الؽراء على معامل الكسر لأللواح اللٌفٌة المؽطاة بورق الدٌكور 
ٌعود السبب فً قد و. ٌة المؽطاة بورق الدٌكور األسود مع صمػ المٌالمٌن فورمالدٌهاٌداألبٌض واأللواح اللٌف

ذلك إلى اختالؾ نسبة الوزن األساس للرقائق البالستٌكٌة بالمقارنة مع وزن األساس لورق الدٌكور األبٌض 
لورق الدٌكور  الوزن األساس أما( 0ؼم/م 015الوزن األساس للرقائق البالستٌكٌة هو ) أنواألسود حٌث 

ٌعود إلى تأثٌر نوع المادة الالصقة  الذي قد( على التوالً، و0ؼم/م05-15األبٌض وورق الدٌكور األسود )

وكمٌة الالصق تؤثر بصورة  نوع أنالمستخدمة لؽرض لصق الرقائق البالستٌكٌة وهً الصق الؽراء، حٌث 
( بٌنما كمٌة 0ؼم/م055حدة المساحة هً )مباشرة على معامل الكسر حٌث أن كمٌة الؽراء الذي تحتاجه و

( و 0ؼم/م505.0المٌالمٌن فورمالدٌهاٌد الذي تمتصه وحدة المساحة من ورق الدٌكور األبٌض هً )
ٌعود السبب فً اختالؾ قد ( كمٌة المٌالمٌن فورمالدٌهاٌد الذي ٌمتصه ورق الدٌكور األسود، و0ؼم/م50.5)

قابلٌة التشرب لورق الدٌكور  أنقابلٌة التشرب لهما حٌث تالؾ اخامتصاص نوعً ورق الدٌكور للصمػ إلى 
الصق الؽراء ٌعطً قدرة أداء عالٌة عند  أناألبٌض أعلى من قابلٌة التشرب لورق الدٌكور األسود، كما 

 Chingاالستخدامات اإلنشائٌة، وله قدرة ملئ الفجوات عالٌة بالمقارنة مع بقٌة اللواصق وهذا ٌتفق مع )
(. كما ٌتبٌن من خالل تأثٌر Taz ،0555( و )Kasal ،0550و Efe ( و )Ozciftci ،5221)( و5224،

أفضل درجة حرارة كبس فً معامل الكسر  أن( 0الحرارة ضمن نوع التؽطٌة فً جدول دنكن رقم )درجة 
لكبس ضمن م(. وٌتبٌن من خالل تأثٌر مدة ا51ºم ثم 05ºم ثم 15ºلأللواح المؽطاة بالرقائق البالستٌكٌة هً )

 ثم 05 ثم 05نوع التؽطٌة بان أفضل مدة كبس فً معامل الكسر لأللواح المؽطاة بالرقائق البالستٌكٌة هً)
دقٌقة اللتان لم تختلفا  45 و 05دقٌقة قد اختلفت معنوٌا عن مدة الكبس  05دقٌقة( وٌالحظ بان مدة الكبس  45

دقٌقة وان أفضل مدة كبس  45م هً 05ºجة حرارة معنوٌا فٌما بٌنهما. وٌالحظ بان أفضل مدة كبس عند در
م قد أصبح اقل عما كان 51ºدقٌقة وان معامل الكسر عند درجة الحرارة  05م هً 15ºعند درجة الحرارة 

ٌحتاج لمدة كبس  الصق الؽراء أنٌعود السبب فً ذلك إلى قد م و05ºم و 15ºعلٌه عند درجة الحرارة 

كس بالعكس إلى حد درجة حرارة معٌنة حٌث انه عند زٌادة درجة أطول كلما قلت درجة الحرارة والع
وٌؤدي إلى  الحرارة ألعلى من هذا الحد ٌؤدي إلى حدوث تؽٌٌر فً خواص الالصق وفقدان قوة التماسك له

إضعاؾ الرابطة الصمؽٌة وكذلك فان التراكم الحراري لمدة الكبس الطوٌلة ٌؤدي إلى تؽٌٌر فً تركٌبه 
( 0551، وآخرون Liu( و)Huang ،0550( و )5222، وآخرون Choوهذا ٌتفق مع )الالصق وتحلله 

(Kai، 0555( و )Taz ،0555 ان أعلى قٌمة لمعامل الكسر لتأثٌر 0(. وٌالحظ من خالل )الجدول )

الحرارة ضمن نوع التؽطٌة لورق الدٌكور األبٌض مع صمػ المٌالمٌن فورمالدٌهاٌد كانت عند درجة 
م( وكانت كلها قٌم معنوٌة، وٌتبٌن من خالل تأثٌر مدة الكبس ضمن نوع 05ºم ثم 25ºثم  م555ºالحرارة )

، وٌالحظ من ذات تباٌن معنويدقٌقة( وكانت كلها قٌم  0ثم  5 ثم 2التؽطٌة بان أفضل مدة كبس كانت عند )

الكسر كانت عند  نوع التؽطٌة بان أعلى قٌمة لمعاملضمن خالل التداخل ما بٌن درجة الحرارة ومدة الكبس 
م 25ºدقائق ثم عند درجة الحرارة  5دقائق ثم عند نفس الدرجة لكن لمدة الكبس  2م لمدة 555ºدرجة حرارة 
دقائق، أي انه مع زٌادة مدة ودرجة حرارة الكبس زادت قٌمة معامل الكسر لأللواح المؽطاة  2لمدة الكبس 

وكذلك ٌتبٌن  (.Almeida ،0555تفق مع الباحث )ٌ بورق الدٌكور األبٌض لزٌادة شدة تصلب الصمػ وهذا
( بان أعلى قٌمة لمعامل الكسر لتأثٌر الحرارة ضمن نوع التؽطٌة لورق الدٌكور األسود 0من خالل )الجدول 

م(. وٌتبٌن من خالل تأثٌر 05ºم ثم 25ºم ثم 555ºلدٌهاٌد هً عند درجة حرارة )امع صمػ المٌالمٌن فورم
دقٌقة( ولم ٌكن االختالؾ معنوي  0ثم  5ثم  2طٌة بان أفضل مدة كبس كانت عند )مدة الكبس ضمن نوع التؽ

 أعلىبٌن هذه القٌم ، وٌالحظ من خالل التداخل ما بٌن مدة الكبس ودرجة حرارة الكبس ونوع التؽطٌة بان 
 قاربةـمت ٌمالقت ـدقٌقة حٌث كان 5و 2س ـدد الكبـم ولم555º حرارةـسر كانت عند درجة الـامل الكـقٌمة لمع

متقاربة أٌضا عند  القٌمدقٌقة حٌث كانت  5و 2م ولمدة الكبس 25ºعند هاتٌن المدتٌن ثم عند درجة الحرارة 
قد  قٌمة معامل الكسر أندقٌقة، وقد ٌعود السبب فً 0م لمدة الكبس 555ºثم عند درجة حرارة  ،هاتٌن المدتٌن

 لصمػ الذي امتصه ورق الدٌكور األسود اقل من كمٌةكمٌة ا أندقٌقة إلى  5و 2تساوت تقرٌبا عند المدة 

 الصمػ الذي امتصه ورق الدٌكور األبٌض بسبب اختالؾ قابلٌة التشرب بٌن هذٌن النوعٌن من ورق الدٌكور
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 م ولم555ºم و25ºدقٌقة عند درجة الحرارة  5الصمػ قد حدث له تصلب كامل عند المدة  أنمما أدى إلى 

 
 .المؽطاة لأللواحاٌن للصفات المٌكانٌكٌة تحلٌل التب :(1الجدول )

Table (1): Analyses of variance for coated panel mechanical properties. 

 مصادر التباٌن
Source of variance 

درجات 
 الحرٌة
d. f. 

 Means of Squaresت   متوسطات المربعا

معامل الكسر 
 (0)كؽم/سم

Modulus of 

rupture 

ة معامل المرون
 (0)كؽم/سم

Modulus of 

elasticity 

 قوة التماسك
 (0)كؽم/سم

Internal 

bonding 

 نوع التؽطٌة 
Kind of overlays  

2 6864.85** 27317209.5** 101.105** 

 (( درجة الحرارة)التؽطٌة)نوع 
((Overlay(Pressing Temp.)) 

6 1301.65** 29048793.6** 

 
5.55525** 

 

 ((سمدة الكب)التؽطٌة )نوع
((Overlay(Pressing time)) 

6 3154.34** 28679819.6** 
5.555015 

 (n)غ.م

التداخل بٌن درجة الحرارة ومدة 
 الكبس ضمن التؽطٌة 

((Overlay(Pressing Temp. 

*Pressing time)) 

4 2154.49** 14946493.5** 
5.555540 

 (n)غ.م

 significant at 0.01 level, (n  ) not significant **    غ.م : ؼٌر معنوي  5055** معنوي عند مستوى احتمال 

 
دقٌقة لنفس درجات الحرارة المذكورة مما أدى إلى تقارب  2ٌحدث أي تؽٌر على تصلب الصمػ عند المدة 

م 05ºقٌمة معامل الكسر قد تباٌنت عند درجة الحرارة  أنالسبب فً  قد ٌعودقٌمة معامل الكسر لتلك المدد، و
م لم تكن كافٌة لحدوث التصلب الكامل للصمػ مما أدى º 05درجة الحرارة  أندقٌقة( هو  2و5لمدد الكبس )

إلى زٌادة مستمرة فً تصلب الصمػ مع زٌادة مدة الكبس وكذلك ٌالحظ بان قٌمة معامل الكسر للورق 
عكس على زٌادة محتوى الصمػ تؤدي إلى تحسٌن قواه وٌن أناألسود اقل من قٌمته فً الورق األبٌض حٌث 

 ،Huang( )0550 ،وآخرون Copur( و )0550 ،وآخرون Xingمعامل الكسر وهذا ما أشار إلٌه )
األلواح المؽطاة وبالمواصفات المذكورة  إن(. 0551وآخرون،  Hunt( و )0550وآخرون، Ye( و )0550

 540.0) التً هANSI/Aً 051.0-0550حققت المواصفات القٌاسٌة األمرٌكٌة لالستخدامات الداخلٌة 
  (.0كؽم/سم

معامل المرونة ٌعبر عن قدرة اللوح على استعادة شكله األصلً عند التعرض  إن :(MOEمعامل المرونة )
لجهد معٌن وٌتأثر بالعوامل نفسها التً تؤثر فً صفة معامل الكسر )عوامل الكبس( من ضؽط وحرارة ومدة 

مة للتؽطٌة ومواصفاتها، وتعد مرونة اللوح من كبس وكذلك نوع الالصق المستخدم ونوع المؽطٌات المستخد
( لنتائج فحص 5الصفات المٌكانٌكٌة المهمة لأللواح اللٌفٌة المتوسطة الكثافة. أظهر تحلٌل التباٌن )الجدول 

األلواح اللٌفٌة المتوسطة الكثافة المؽطاة بالرقائق البالستٌكٌة مع الصق الؽراء وكذلك المؽطاة بورق الدٌكور 
ورق الدٌكور األسود مع صمػ المٌالمٌن فورمالدٌهاٌد التأثٌر المعنوي العالً لنوع التؽطٌة ودرجة األبٌض و

حرارة الكبس ضمن نوع التؽطٌة ومدة الكبس ضمن نوع التؽطٌة والتداخل بٌن درجة حرارة الكبس ومدة 
( التفوق 0 جدولوبٌن اختبار دنكن للمتوسطات )(، 5.55الكبس ضمن نوع التؽطٌة عند مستوى احتمال )

الدٌكور  المعنوي العالً لمعامل المرونة فً األلواح المؽطاة بورق الدٌكور األبٌض واأللواح المؽطاة بورق
الزٌادة فً معامل المرونة أن ٌرجع السبب فً قد األسود على األلواح المؽطاة بالرقائق البالستٌكٌة حٌث، و

تٌكٌة من جهة أخرى كانت عالٌة إلى نفس األسباب بٌن نوعً ورق الدٌكور من جهة والرقائق البالس
المذكورة فً تأثٌر نوع التؽطٌة على معامل الكسر. وكذلك الحال بالنسبة للتباٌن بٌن قٌمة معامل المرونة بٌن 

دنكن للمتوسطات  ( الختبار0ورق الدٌكور األبٌض وورق الدٌكور األسود. وٌالحظ من خالل )الجدول 

 هًوع التؽطٌة للرقائق البالستٌكٌة بان أفضل درجة حرارة كبس فً معامل المرونة لتأثٌر الحرارة ضمن ن
(15º 05م ثمº 51م ثمº وكان االختالؾ فً قٌم معامل المرونة عند درجة الحرارة ،)15و 05مº م ؼٌر
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م 15ºم إلى 05ºم وٌالحظ انه مع زٌادة الحرارة من 51ºمعنوي ولكن كان معنوٌا مع درجة الحرارة 
زٌادة  أنٌرجع السبب فً ذلك إلى قد م و51ºعت قٌمة معامل المرونة ثم عادت لتقل عند درجة الحرارة ارتف

م أدى إلى حدوث 51ºاستمرار زٌادة الحرارة إلى  إندرجة الحرارة أدى إلى زٌادة تصلب الالصق ثم 
 أعلى قٌمة  أن(. وٌالحظ Kai ،0555م )05ºتلدن الالصق و هً درجة بسبب االقتراب من تدهور لالصق 

 
اختبار دنكن لتأثٌر نوع التؽطٌة ومدة الكبس ودرجة حرارة الكبس والتداخل بٌنهما على معامل  :(2الجدول )

  .(0)كؽم/سمالكسر
Table (2): Duncan test of the modulus of rupture means. 

 نوع التؽطٌة
Kind of 

overlays 

درجة حرارة 
 المكبس

Pressing 

temperature 

 مدة الكبس )دقٌقة(
Pressing time (minute) 

درجة تأثٌر 
 المكبس حرارة

Pressing 

temp. 

تأثٌر نوع 
 التؽطٌة

Kind of 

overlays 
0 5 2 

 الدٌكور ورق 
 األبٌض

Whit décor 

paper 

70 233.30f 235.61f 246.54de 238.48c 

 
248.01b 

  

90 226.78f 238.35de 266.11bc 243.74b 

110 249.92de 267.27ab 273.30a 263.49a 

 مدة الكبستأثٌر 
Pressing time 

 233.33c 247.08b 261.95a  

 الدٌكور ورق
 األسود

Black décor 

paper 

70 224. 26d 224.46d 240.82bc 230.24c 

 
241.17c 

 

90 240.66c 244.13bc 244.93bc 242.95b 

110 241.82bc 254.14a 254.95a 250.30a 

 مدة الكبستأثٌر 
Pressing time 

 236.64a 240.37a 246.83a  

 الكبس)دقٌقة( مدة
Pressing time 

 20 30 40   

 قائقرال
 البالستٌكٌة

Plastic sheet 

30 223.30h 264.96c 336.96a 274.98b 

271.001a 

 

50 289.26b 340.16a 232.56g 287.33a 

65 241.82fg 255.70de 254.54ef 250.69c 

 مدة الكبستأثٌر 
Pressing time 

 251.46b 286.94a 247.68b  

 Means have the same article don't differ significantlyالمعدالت التً تحمل الحروؾ نفسها ال تختلؾ معنوٌاً     

 

دقٌقة( أي انه مع  45ثم  05ثم  05)لمعامل المرونة لتأثٌر مدة الكبس ضمن نوع التؽطٌة كان عند مدة الكبس 

زٌادة زمن الكبس قلت قٌمة معامل المرونة وٌرجع ذلك إلى التأثٌر السلبً للتراكم الحراري لمدد الكبس 
، Huangالطوٌلة الذي قد ٌؤدي إلى حدوث تحلل وتؽٌٌر فً تركٌبة الالصق وهذا ما أشار إلٌه الباحثون )

بٌن درجة الحرارة ومدة الكبس ونوع التؽطٌة  ل التداخل ما(. وٌالحظ من خالTaz ،0555( و )0550
دقٌقة ثم عند  05م لمدة كبس 05ºأعلى قٌمة لمعامل المرونة كانت عند درجة الحرارة  أنللرقائق البالستٌكٌة 

( الختبار دنكن للمتوسطات لتأثٌر 0 وٌتبٌن من خالل )الجدول دقٌقة. 05م لمدة الكبس 15ºدرجة الحرارة 

 ة ـعامل المرونة عند درجـقٌمة لم لىـأع أنكور األبٌض ـٌة لورق الدٌـارة الكبس ضمن نوع التؽطدرجة حر
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اختبار دنكن لتأثٌر نوع التؽطٌة ومدة الكبس ودرجة حرارة الكبس والتداخل بٌنهما على معامل  :(0الجدول )
 .(0)كؽم/سم  المرونة

Table (3): Duncan test of the modulus of elasticity means. 

 نوع التؽطٌة
Kind of 

overlays 

درجة حرارة 
 المكبس

Pressing 

temp. 

 مدة الكبس )دقٌقة(
Pressing time (minute) 

درجة تأثٌر 
 حرارة
 المكبس

Pressing 

temp. 

تأثٌر نوع 
 التؽطٌة

Kind of 

overlays 0 5 2 

 الدٌكور ورق 
 األبٌض

Whit décor 

paper 

70 21508.17a 19708.38a-c 19641.61a-c 20286.05a 

 
18782.1a 

90 19058.42b-d 18966.79b-d 17351.86c-f 18459.02b 

110 18966.79b-e 18017.41c-f 15821.28fg 17594.38b 

 مدة الكبستأثٌر 
Pressing time 

 19844.46a 18897.52a 17604.91b  

 الدٌكور ورق
 األسود

Black décor 

paper 

70 20212.42ab 19516.55a-d 
 

18600.28 b-d 
 

19643.08a 

 
18248.1 b 

 

90 18783.54b-d 18381.56b-e 18130.69c-f 18431.93b 

110 18198.31c-f 15982.67d-g 15826.48e-g 16669.25c 

 مدة الكبستأثٌر 
Pressing time 

 19264.75a 17960.26b 17519.15b  

 الكبس)دقٌقة( مدة
Pressing time 

 20 30 40   

 قائقرال
 البالستٌكٌة

Plastic sheet 

30 26368.94a 14840.30ef 12647.80f 17952.35a 

16835.4c  

50 19367.43b-d 22861.84b 14105.74ef 18778.34a 

65 13109.20ef 13236.127ef 14981.02ef 13778.34b 

 مدة الكبستأثٌر 
Pressing time 

 19615.19a 16979.42b 13911.52c  

 Means have the same article don't differ significantlyالمعدالت التً تحمل الحروؾ نفسها ال تختلؾ معنوٌاً     
 

م من جهة 05ºمعامل المرونة معنوٌة بٌن درجة الحرارة م( وكانت قٌم555ºم ثم 25ºم ثم 05ºالحرارة )
م 25ºالمرونة معنوٌة بٌن درجة الحرارة  م من جهة أخرى ولم تكن قٌم معامل555ºو25ودرجة الحرارة 

أعلى قٌمة لمعامل المرونة عند مدد  أنم، وٌالحظ من خالل تأثٌر مدة الكبس ضمن نوع التؽطٌة 555ºو
 دقٌقة من جهة أخرى 2دقٌقة من جهة و  5و  0دقٌقة( وكانت معنوٌة بٌن مدة الكبس  2ثم  5ثم  0الكبس )

ورق الدٌكور األبٌض له  أنٌعود السبب فً ذلك إلى وقد دقٌقة.  5ٌقة ودق 0ولم تكن معنوٌة بٌن مدة الكبس 

ورق الدٌكور األسود  اكبر من تلك التً امتصهاقابلٌة تشرب كبٌرة مما أدى إلى امتصاصه كمٌة صمػ 
أدت إلى حدوث تصلب اكبر  ألنهام قد أعطت اقل قٌمة لمعامل المرونة 555ºولذلك فان درجة الحرارة 

م ولذلك ٌالحظ أن قٌمة معامل المرونة قد قلت مع زٌادة مدة الكبس 25ºم و 05ºجة الحرارة للصمػ من در

قٌمة معامل المرونة. وٌالحظ من  الن زٌادة مدة الكبس أدت إلى حدوث تصلب أفضل للصمػ مما أثر على
أعلى قٌمة  إنخالل التداخل ما بٌن درجة الحرارة ومدة الكبس ضمن نوع التؽطٌة لورق الدٌكور األبٌض 

، وكانت أقل قٌمة لمعامل المرونة عند دقٌقة  0م لمدة الكبس 05ºرارة لمعامل المرونة كانت عند درجة الح
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(. وٌالحظ من خالل  Almeida،2006دقٌقة وهذا ٌتفق مع الباحث ) 2م لمدة الكبس 555ºدرجة الحرارة 
بان أعلى قٌمة لمعامل المرونة  األسودر ( لتأثٌر درجة الحرارة ضمن نوع التؽطٌة لورق الدٌكو0)الجدول 

م( وكانت كلها قٌم معنوٌة، وٌالحظ 555ºم ثم 25ºم ثم 05ºلأللواح المؽطاة به كانت عند درجة الحرارة )
دقٌقة( وكانت  2ثم  5ثم  0بان أعلى قٌمة لمعامل المرونة لتأثٌر مدة الكبس ضمن نوع التؽطٌة كانت عند )

 ٌكن التباٌندقٌقة من جهة أخرى ولم  2و 5دقٌقة من جهة و 0ٌن مدة الكبس قٌم معامل المرونة معنوٌة ب
ورق الدٌكور األسود له قابلٌة تشرب قلٌلة مما  أنٌعود السبب فً ذلك إلى قد دقٌقة، و 2دقٌقة و 5معنوي بٌن 

نوٌة أدى إلى امتصاصه كمٌة صمػ اقل من ورق الدٌكور األبٌض ولذلك فان قٌمة معامل المرونة كانت مع
بٌن درجات الحرارة الثالثة حٌث انه مع زٌادة الحرارة ازداد تصلب الصمػ وكمٌة الصمػ القلٌلة الموجودة 

م بسبب زٌادة 25ºم قد اختلفت معنوٌاً مع درجة الحرارة 555ºدرجة الحرارة  أنفً الورق األسود أدت إلى 
دقٌقة لم  2و 5الحظ ان مدة الكبس ٌ كما م ،555ºم إلى 25ºتصلب الصمػ مع زٌادة درجة الحرارة من 

تختلفا معنوٌاً فً ورق الدٌكور األسود وذلك الن كمٌة الصمػ القلٌلة قد حدث لها تصلب كامل عند مدة الكبس 
دقٌقة، وٌالحظ من خالل التداخل ما بٌن درجة  2دقٌقة وقد ازداد هذا التصلب بصورة قلٌلة عند مدة الكبس  5

كانت عند المرونة أعلى قٌمة لمعامل  أنوع التؽطٌة لورق الدٌكور األسود حرارة الكبس ومدة الكبس ون
دقٌقة وهذا ٌتفق  2م لمدة كبس 555ºدقٌقة، وان اقل قٌمة له عند درجة الحرارة  0م لمدة 05ºدرجة الحرارة 

 (.Almeida ،2006مع الباحث )
تعبر هذه الصفة عن أللواح اللٌفٌة وتعد صفة قوة التماسك من الصفات المٌكانٌكٌة المهمة ل :قوة التماسك
اظهر وفً هذه التجربة فان قوة التماسك تعبر عن قوة التصاق المؽطٌات باأللواح اللٌفٌة.  ،متانة األلواح

تحلٌل التباٌن لنتائج فحص األلواح اللٌفٌة المتوسطة الكثافة المؽطاة بالرقائق البالستٌكٌة مع الصق الؽراء 
بورق الدٌكور األبٌض وورق الدٌكور األسود المؽمورٌن بصمػ المٌالمٌن وكذلك األلواح المؽطاة 

د التأثٌر المعنوي العالً لنوع التؽطٌة ودرجة حرارة الكبس ضمن نوع التؽطٌة عند مستوى فورمالدٌهاٌ
، فً حٌن كان تأثٌر مدة الكبس ضمن نوع التؽطٌة والتداخل مابٌن درجة حرارة الكبس ومدة 5.55احتمال 

( التفوق 4 ضمن التؽطٌة ؼٌر معنوي فً صفة التماسك. وبٌن اختبار دنكن للمتوسطات )جدول الكبس

المعنوي العالً لقوة تماسك األلواح اللٌفٌة المؽطاة بورق الدٌكور األبٌض المؽمور بصمػ المٌالمٌن 
 دفورمالدٌهاٌٌالمٌن فورمالدٌهاٌد على قوة التماسك لأللواح المؽطاة بورق الدٌكور األسود المؽمور بصمػ الم

تأثٌر المؽطٌات فً قوة التماسك لم ٌكن تأثٌر عالً حٌث ان قوة التماسك لنفس األلواح  أن، وٌالحظ 
 ،Colakogluو Nemli( وهذا ٌتوافق مع الباحثون )0كؽم/سم 55.41المستخدمة وبدون تؽطٌة كانت )

وٌتبٌن من خالل تأثٌر درجة  (.0555 وآخرون، Istek( و )Minelga، 0555 و Norugdas)و  (0551

قٌمة لقوة التماسك كانت عند درجة حرارة  أعلى أنحرارة الكبس ضمن نوع التؽطٌة لورق الدٌكور األبٌض 
وٌتبٌن من خالل تأثٌر مدة الكبس ضمن نوع ، م( وهً قٌم ذات تباٌن معنوي05ºم ثم 25ºم ثم 555ºكبس )

دقٌقة(. وٌتبٌن من  0ثم  5ثم  2سك كانت عند مدة كبس )قوة تما أعلى أنالتؽطٌة لورق الدٌكور األبٌض 

 أفضل أنخالل التداخل ما بٌن درجة حرارة الكبس ومدة الكبس ضمن نوع التؽطٌة لورق الدٌكور األبٌض 
واقل قٌمة لقوة التماسك كانت دقٌقة  2و 5م لمدتً الكبس 555ºقٌمة لقوة التماسك كانت عند درجة حرارة 

( ومن تأثٌر درجة حرارة الكبس 4دقٌقة. وٌتبٌن من خالل )الجدول 0م لمدة كبس 05ºعند درجة حرارة 
م 555ºقٌمة لقوة التماسك كانت عند درجة حرارة كبس ) أعلى أنضمن نوع التؽطٌة لورق الدٌكور األسود 

األسود وٌتبٌن من خالل تأثٌر مدة الكبس ضمن التؽطٌة لورق الدٌكور  م( وكانت قٌم معنوٌة.05ºم ثم 25ºثم 
معنوي، وهذا ذات تباٌن قٌم الدقٌقة( ولم تكن  2ثم 0ثم  5قٌمة لقوة التماسك كانت عند مدة كبس ) أعلى أن

زٌادة القراءات  أنإلى  ( واللذان أشارLibeighi ،0550و Mohebbyالباحثان ) إلٌهٌتوافق مع ما أشار 

بٌن  نوي. وٌالحظ من خالل التداخل ماالزمنٌة للكبس عن فترة محددة لم تؤثر فً قوة التماسك بشكل مع
قٌمة لقوة التماسك كانت  أعلى أنالتؽطٌة لورق الدٌكور األسود  درجة حرارة الكبس ومدة الكبس ضمن نوع

دقٌقة وان  2و0دقٌقة ثم لنفس درجة الحرارة لكن لمدتً الكبس 5م لمدة كبس 555ºعند درجة حرارة كبس 
تأثٌر المؽطٌات  أندقٌقة وهذا ٌدل على  2لمدة كبس  05ة حرارة كبس اقل قٌمة لقوة التماسك كانت عند درج

ن االباحث إلٌهأشار ما فً قوة التماسك لأللواح اللٌفٌة وكذلك تأثٌر عوامل دورة الكبس لم تكن كبٌرة وهذا 
 الدٌكورالمؽطاة بأوراق  ٌن قوة التماسك لأللواحب ( االختالؾ الكبٌر4ن آنفاً. وٌالحظ من الجدول )االمذكور
 0.05بالرقائق البالستٌكٌة ) ( مقابل قوة التماسك لأللواح المؽطاة0كؽم/سم 55.11و55.55واألسود ) األبٌض
من الرقائق البالستٌكٌة مع الصق الؽراء هً قٌمة  ناتجةقٌمة قوة التماسك ال أن( وهذا ٌعود إلى 0كؽم/سم

الترابط بٌن  ةالتً هً أضعؾ من قو اللٌفًتعبر عن قوة تالصق الرقائق البالستٌكٌة مع سطح األلواح 
قوة بٌنما فً نوعً ورق الدٌكور فان قوة التماسك تعبر عن األلٌاؾ المكونة للوح اللٌفً قبل التؽطٌة، 

 ظ من خالل تأثٌر درجة حرارة الكبس ضمن نوعـوٌالحتالصق نوعً ورق الدٌكور مع سطح اللوح اللٌفً. 
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قوة نوع التؽطٌة ومدة الكبس ودرجة حرارة الكبس والتداخل بٌنهما على اختبار دنكن لتأثٌر  :(4الجدول )
 .(0)كؽم/سم التماسك

Table (4): Duncan test of the internal bonding means. 

 نوع التؽطٌة
Kind of overlays 

درجة حرارة 
 المكبس

Pressing 

temp. 

 مدة الكبس )دقٌقة(
Pressing time (minute)  ةحراردرجة تأثٌر 

 الكبس
Pressing temp. 

تأثٌر نوع 
 التؽطٌة

Kind of 

overlays 
0 5 2 

 الدٌكور ورق 
 األبٌض

White décor paper 

 
 

70 c55.50 c55.51 55.52b 55.515c 

 
55.55a 

90 55.52b 55.55b 55.55b 55.525b 

110 55.55a 55.50a 55.50a 55.505a 

 مدة الكبستأثٌر 
Pressing time 

 55.525a 55.555a 55.550a  

 الدٌكور ورق
 األسود

Black décor paper 

 
 
 

70 55.10c 55.14b 55.10c 55.105c 

 
55.11b 

90 55.11b 55.11b 55.14b 55.145b 

110 55.15a 55.10a 55.15a 55.150a 

 مدة الكبس تأثٌر
Pressing time 

 55.145a 55.110a 55.145a  

 الكبس)دقٌقة( مدة
Pressing time 

 05 05 45   

 قائقرال
 البالستٌكٌة

Plastic sheet 

30 0.01b 0.05b 0.01b 0.015b 

0.05c 
50 0.00a 0.00a 0.00a 0.005a 

65 0.00a 0.00a 0.00a 0.005a 

 مدة الكبستأثٌر 
Pressing time 

 0.050a 0.050a 0.050a  

 ً  Means have the same article don't differ significantly     المعدالت التً تحمل الحروؾ نفسها ال تختلؾ معنوٌا
 

قٌمة لقوة تالصق الرقائق البالستٌكٌة كانت عند درجة  أعلى أنالتؽطٌة لأللواح المؽطاة بالرقائق البالستٌكٌة 
م حٌث 05º( ثم عند درجة حرارة كبس 0كؽم/سم 0.005م( حٌث بلؽت قٌمته )15ºم و51ºحرارة كبس )

م من 15ºم و51ºالحرارة  اتدرجلقٌم قوة التالصق  التباٌن معنوٌا بٌن (، وكان0كؽم/سم 0.015مته )بلؽت قٌ
م من جهة أخرى. وٌتبٌن من خالل تأثٌر مدة الكبس ضمن نوع التؽطٌة للرقائق 05ºدرجة الحرارة  وجهة 

. لرقائق البالستٌكٌةؤثر على قوة التالصق لٌدقٌقة( لم  45و05و05مدة الكبس ) اختالؾ البالستٌكٌة أن

 أنوٌتبٌن من خالل التداخل بٌن درجة حرارة الكبس ومدة الكبس ضمن نوع التؽطٌة للرقائق البالستٌكٌة 
 0.00م( لجمٌع مدة الكبس حٌث بلؽت )15ºم و51ºقٌمة لقوة التالصق كانت عند درجة الحرارة ) أعلى

م لجمٌع مدة الكبس حٌث بلؽت قٌمة قوة 05ºارة ( وان اقل قٌمة لقوة التالصق كانت عند درجة الحر0كؽم/سم
(. إن األلواح اللٌفٌة المؽطاة بواسطة ورق الدٌكور األبٌض وورق الدٌكور األسود 0كؽم/سم 0.01التالصق )

لدٌهاٌد وكذلك الرقائق البالستٌكٌة مع الصق الؽراء قد حققت المواصفات االمؽمورٌن بصمػ المٌالمٌن فورم
 (.0كؽم/سم 0.5( التً هً )ANSI A208.2-2002لالستخدامات الداخلٌة )القٌاسٌة األمرٌكٌة 

 من خالل النتائج التً تم الحصول علٌها من خالل هذه الدراسة ٌمكن استنتاج ما ٌأتً:
ٌكٌة موع الصوق الؽوراء األلواح اللٌفٌة المتوسطة الكثافة المؽطاة بواسوطة الرقوائق البالسوت أنأثبتت الدراسة . 5

 لأللواح اللٌفٌة المؽطاة بورق الدٌكور األبٌض ورق الدٌكور األسود.سر أعلى من معامل الكسر عامل كذات م
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بنوعً ورق الدٌكور مع صمػ المٌالمٌن األلواح اللٌفٌة المتوسطة الكثافة المؽطاة  أنأثبتت الدراسة  .0
قائق البالستٌكٌة مع بالركانت ذات معامل مرونة أعلى من معامل المرونة لأللواح المؽطاة فورمالدٌهاٌد 
 .الصق الؽراء

صمػ المٌالمٌن  كمٌةصمػ المٌالمٌن فورمالدٌهاٌد الذي امتصه ورق الدٌكور األبٌض عن  كمٌةزٌادة  .0
المواصفات المٌكانٌكٌة لأللواح اللٌفٌة  ارتفاع إلى أدىفورمالدٌهاٌد الذي امتصه ورق الدٌكور األسود 

 .ورق الدٌكور األسود بلمقاالمؽطاة بواسطة ورق الدٌكور األبٌض 
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ABSTRACT 

The purpose of this study is to evaluate the effect of coating materials, 

pressing temperature, and pressing time on mechanical properties of medium 

density fiberboard panels. The results showed that the panels coated with polyvinyl 

chloride (PVC) sheets by polyvinyl acetate had significantly better Modulus of 

rupture(MOR) than the panels coated with décor papers by melamine formaldehyde, 

while the Modulus of elasticity (MOE) of the panels coated with white décor paper 

was significantly higher than the MOE of the panels coated with other coating 

materials. Internal bonding (IB) was used as an indicator for the adhesion of the 

coating materials with the surfaces of the panels. IB of the panels coated by the two 

kinds of décor paper was significantly higher than the IB of the panels coated by 

PVC sheets. Duncan test of the means for the effect of the interaction between 

pressing temperature and pressing time within the kind of overlay showed that the 

panels coated by PVC sheets with the pressing temperature 50° C for 30 minutes 

had the best MOR, while it had the best MOE with pressing temperature 30° C for 

20 minutes, and their IB values were the highest with pressing temperature 50° C 

and 65° C for all pressing time used. The same test for the panels coated with white 

and black décor papers showed that the pressing temperature 110° C for 9 minutes 

had the highest MOR, while the pressing temperature 70° C for 3 minutes had the 

highest MOE, and the pressing temperature 110° C for all pressing time used had 

the best IB values. The panels with the above mechanical properties had passed the 

standard requirements for interior application. 

Keywords: MDF, overlays, décor paper, PVC, mechanical properties. 
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