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TÓM TẮT 

                Xác định một số đặc điểm, tính chất vật lý, cơ học chủ yếu của gỗ Quế. Gỗ Quế có màu sáng nhạt, hồng nhạt 

đến vàng nâu. Màu sắc gỗ Quế tương đối đồng đều. Gỗ có khối lượng riêng ở độ ẩm 12% bằng 0,513 g/cm
3
, độ co rút 

thấp Yv = 7,8% < 10%, độ bền cơ học nhìn chung là thấp. Gố Quế dễ trang sức,có khả năng bám dính tốt với các loại sơn, 

dễ nhuộm màu. Gỗ mềm nhẹ, dễ gia công, cắt gọt, bào, đánh nhẵn. Độ bền kéo trượt màng keo của gỗ Quế  khi dán dính 

bởi keo PVA là 5,3 MPa. Bộ đồ chơi cho trẻ em từ 2-4 tuổi giúp trẻ có khả năng tư duy, phát triển sáng tạo từ nhỏ, trẻ em 

có thể tự xếp thành các hình đơn giản như ngôi nhà, cái cổng đén các khối hình phức tạp hơn. Bộ thiết bịdạy học cho trẻ từ 

6-8 tuổi, dùng để dạy học toán : bộ hình dùng dạy xếp hình, đồng hồ dùng để dạy phân biệt và nói giờ, phút ( hơn, 

kém,…). 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ. 

        Gỗ là vật liệu được con người biết đến và sử dụng từ lâu. Cùng với sự phát triển khoa học cộng 

nghệ, trong từng giai đoạn lịch sử là việc nâng cao chất lượng và sử dụng gỗ hợp lý, phù hợp với 

các mục đích sử dụng khác nhau. Gỗ có nhiều đặc tính ưu việt như nhẹ, có độ bền cơ học cao, dễ 

gia công chế biến, chịu được tác động của ngoại lực... Do đó, gỗ được sử dụng rộng rãi trong xây 

dựng cũng như trong sinh hoạt hàng ngày và một số lĩnh vực khác.  

        Sự phát triển của xã hội và đòi hỏi thực tiễn cho thấy cần phải dạy trẻ em từ rất sớm nhận thức 

thế giới xung quanh và các kiến thức xã hội. Việc áp dụng các phương pháp dạy học phát huy khả 

năng tư duy và tính độc lập suy nghĩ của trẻ em ngày càng  được coi trọng. Để nâng cao chất lượng 

dạy và học theo hướng vừa nêu cần phải sử dụng nhiều các thiết bị, dụng cụ học tập phù hợp với 

nội dung dạy học và độ tuổi người học. Xã hội ngày càng phát triển nhu cầu sử dụng gỗ và vật liệu 

thân thiện môi trường càng cao. Sử dụng đồ chơi, thiết bị dạy học cho trẻ em làm từ gỗ, một loại vật 

liệu thân thiện môi trường, là mong muốn của rất nhiều phụ huynh và giáo viên, đây là xu hướng tất 

yếu của xã hội. Cây Quế là loài cây rừng trồng được trồng với mục đích lấy vỏ để sản xuất tinh dầu. 

Gỗ cây Quế tỉa thưa, gỗ cây Quế sau khai thác vỏ được sử dụng nhưng giá trị kinh tế chưa cao. Vì 

thế, chúng tôi nghiên cứu sử dụng loại gỗ này làm thiết bị dạy học cho trẻ em lứa tuổi mẫu giáo và 

tiểu học với mong muốn mở rộng lĩnh vực sử dụng và nâng cao giá trị kin tế của gỗ Quế nói riêng 

và của cây Quế nói chung. 

II.MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 

2.1. Mục tiêu nghiên cứu. 



-  Xác định cấu tạo, tính chất cơ lý, tính chất công nghệ chủ yếu của gỗ Quế làm cơ sở cho 

việc sử dụng vỏ làm thiết bị dạy học 

- Thử nghiệm tạo 2 bộ thiết bị dạy học cho trẻ em 2- 4 tuổi và 6-8 tuổi. 

2.2. Nội dung nghiên cứu. 

- Nghiên cứu đặc điểm cấu tạo thô đại, đặc tính bề mặt của gỗ Quế 

- Nghiên cứu xác định tính chất cơ lý của gỗ Quế: khối lượng riêng, độ co rút; độ bền uốn 

tĩnh, mô đun đàn hồi uốn tĩnh, độ cứng tĩnh. 

- Nghiên cứu một số tính chất công nghệ của gỗ Quế: khả năng trang sức, dán dính. 

         - Đề xuất hướng sử dụng  gỗ Quế sau khai thác vỏ 

       - Thử nghiệm tạo thiết bị dạy học từ gỗ Quế. 

2.3 Phƣơng pháp nghiên cứu: 

        - Phương pháp kế thừa: kế thừa các tài liệu có liên quan về cấu tạo, tính chất, định hướng sử 

dụng gỗ 

        - Phương pháp thực nghiệm: 

       + Thực nghiệm khảo sát cấu tạo thô đại của gỗ Quế 

       + Thực nghiệm xác định tính chất vật lý, cơ học, tính chất công nghệ của gỗ Quế theo các tiêu 

chuẩn. 

III.KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Nghiên cứu đặc điểm cấu tạo thô đại, đặc tính bề mặt gỗ Quế 

 Chỉ số màu sắc: Xác định L, a, b nhờ phần mềm Photoshop thu được như  sau: L = 75,4; a = 10,1 

và b= 16,4 (đây là giá trị trung bình của kết quả xác định 15 mẫu, 10 vị trí/mẫu)  

Kết quả cho thấy gỗ Quế có màu sáng, hồng nhạt đến vàng nhạt. Chênh lệch trị số L, a, b 

giữa các mẫu và giữa các vị trí trong mỗi mẫu nhỏ nên màu sắc của gỗ Quế tương đối đồng đều. 

3.2. Xác định tính chất cơ lý của gỗ Quế 

3.2.1. Xác định tinhd chất vật lý của gỗ: khối lƣợngriêng (khối lƣợng thể tích), độ co rút, hệ số 

co rút 

Kết quả xác định khối lượng riêng và độ co rút lớn nhất được tổng hợp ở bảng 1. 

Bảng 2. Kết quả xác định khối lượng riêng khô kiệt và độ co rút của gỗ Quế 

Chỉ tiêu thống kê 

Khối lƣợng  

riêng khô 

kiệt, g/cm
3
 

Độ co rút lớn nhất, % 

Xuyên 

tâm 

Tiếp 

tuyến 
Thể tích 

Trung bình cộng Xtb 0,473 2,57 5,35 7,78 

Độ lệch chuẩn SD 0,049 0,49 0,48 0,73 

Sai số mẫu (sai số TB cộng) SE 0,007 0,07 0,07 0,11 

Hệ số biến động V 10,448 19,09 8,95 9,35 



Hệ số chính xác P 1,557 2,85 1,33 1,39 

Phương sai mẫu SV 0,002 0,24 0,23 0,53 

Trị số nhỏ nhất Xmin 0,397 1,80 4,16 6,28 

Trị số lớn nhất Xmax 0,685 4,73 6,28 8,93 

Bảng 2. Hệ số co rút, chênh lệch độ co rút giữa 2 chiều tiếp tuyến và xuyên tâm, khối 

lượng riêng ở độ ẩm12% của gỗ Quế 

TT Tên đại lƣợng Trị số 

1 Hệ số co rút chiều xuyên tâm, % 0,09 

2 Hệ số co rút chiều tiếp tuyến, % 0,18 

3 Hệ số co rút thể tích, % 0,26 

4 Chênh lệch độ co rút 2 chiều tiếp tuyến và xuyên tâm 2,09 

5 Khối lượng riêng ở độ ẩm 12%, g/cm
3
 0,513 

 

3.2.2. Xác định tính chất cơ học của gỗ 

Kết quả xác định tính chất cơ học được tổng hợp ở bảng 3. 

Bảng 3. Kết quả xác định tính chất cơ học gỗ 

TT Tính chất cơ học 

Trị số xác định 

đƣợc trên máy 

thử cơ lý 

Độ ẩm gỗ, 

% 

Hệ số điều 

chỉnh độ 

ẩm 

Trị số ở 

độ ẩm 

12% 

1 Độ bền ép dọc, MPa 35,0(±4,1) 14,54 0,04 38,53 

2 
Độ bền ép ngang xuyên 

tâm, MPa 
4,7(±0,58) 15,00 0,035 5,17 

3 
Độ bền ép ngang tiếp 

tuyến, MPa 
3,8(±0,48) 15,00 0,035 4,24 

4 Độ bền uốn tĩnh, MPa 78(±9,2) 16,2 0,02 84,97 

5 Mô đun đàn hồi uốn tĩnh 3436(±569,2) 16,2 0,025 3796,6 

6 Độ cứng tĩnh:     

 mặt cắt ngang 3613(±365,5) 17,55 0,025 4435 

 mặt cắt xuyên tâm 
3493 

(±327,9) 
17,55 0,025 3983 

 mặt cắt tiếp tuyến 2976(±301,9) 17,55 0,025 3389 

 

3.3. Tính chất công nghệ của gỗ Quế  

3.3.1. Khả năng dán dính của gỗ 



Khả năng dán dính, được xác định bởi độ bền trượt màng keo, theo tiêu chuẩn D905-98. 

Chất kết dính được sử dụng là keo PVA.  

Kết quả thực nghiệm cho thấy độ bền trượt màng keo PVA của gỗ Quế bằng 5,3 (±0,8) 

MPa.   

3.3.2. Khả năng trang sức của gỗ 

Khả năng trang sức của gỗ được xác định bởi khả năng bám dính màng sơn. Trong chuyên 

đề đã nghiên cứu khả năng bám dính màng sơn tổng hợp màu xanh lá, xanh dương, vàng và trắng 

của gỗ Quế. Để kiểm tra khả năng bám dính của màng sơn phủ chúng tôi dùng tiêu chuẩn ГОСТ 

15140-78. Phương pháp kiểm tra là rạch các ô vuông, với kích thước của phần rạch ô là 100x100 

mm. Kết quả thực nghiệm cho thấy độ bám dính màng sơn tổng hợp của gỗ Quế đạt 1-2 điểm. Như 

vậy khả năng bám dính màng sơn tổng hợp của gỗ Quế tốt. 

3.4. Phân tích đánh giá khả năng sử dụng gỗ Quế làm đồ chơi, thiết bị giáo dục 

Khả năng sử dụng gỗ Quế làm đồ chơi, thiết bị giáo dục có thể được đánh giá như sau: 

a) Đặc tính bề mặt: Gỗ Quế có màu sắc trắng hồng, vòng năm rõ trên cả 3 mặt cắt, thớ gỗ thẳng, bề 

mặt gỗ mịn dễ trang sức, nhuộm màu. Gỗ Quế phù hợp làm nguyên liệu cho sản xuất đồ chơi, thiết 

bị giáo dục. 

b)  Khối lượng riêng: Gỗ có khối lượng riêng ở độ ẩm 12% bằng 0,513 g/cm
3
, theo tiêu chuẩn 

TCVN 1072, gỗ Quế  thuộc nhóm VI có khối lượng riêng thấp, nên thích hợp làm các đồ gia dụng, 

có tính chất trang trí, đồ chơi, thiết bị giáo dục. 

c) Độ co rút:  Gỗ Quế có độ co rút thể tích của gỗ Quế  ở mức thấp, Yv= 7,8% <10%, chênh lệch về 

co rút giữa chiều tiếp tuyến và xuyên tâm là 2,09 ở mức trung bình. Như vậy có thể nói gỗ Quế là 

loại gỗ co rút ít. 

d) Độ bền cơ học: Độ bền cơ học của gỗ Quế nhìn chung là thấp. Kết quả phân cấp độ bền cơ học 

của gỗ Quế theo các tiêu chuẩn hiện hành được trình bày ở bảng 3.9. 

e) Khả năng trang sức bề mặt:Kết quả xác định khả năng trang sức đối với sơn tổng hợp, được trình 

bày ở mục 3.3.2 cho thấy. Gỗ Quế dễ trang sức, có khả năng bám dính tốt với các loại sơn, dễ 

nhuộm màu. Gỗ Quế có màu sắc đồng đều nên chất lượng màng trang sức đồng đều, điều này đặc 

biệt quan trong khi tiến hành trang sức bằng các lọa chất phủ trong suốt. 

f) Tính năng gia công: Gỗ mềm nhẹ, dễ gia công, cắt gọt, bào, đánh nhẵn. 

g) Khả năng dán dính:Độ bền trượt màng keo của gỗ Quế khi dán dính bởi keo PVA là 5,3 MPa. 

Như vậy, gỗ Quế có khả năng dán dính tốt với keo PVAc, điều này rất thuận lợi khi cần phải tạo các 

liên kết, nối ghép các chi tiết gỗ với nhau để tạo sản phẩm trong việc sử dụng gỗ Quế làm đồ gỗ, đồ 

gia dụng, đồ chơi, thiết bị giáo dục trong trường hợp phải liên kết các chi tiết, các bộ phận của sản 

phẩm gỗ. 

 Từ đặc điểm cấu tạo, tính chất gỗ Quế đã xác định được, yêu cầu nguyên liệu làm đồ chơi, 

thiết bị giáo dục có thể thấy rằng gỗ Quế hoàn toàn đáp ứng yêu cầu nguyên liệu làm đồ chơi thông 

minh và thiết bị dạy học. 

3.5. Thực nghiệm tạo thiết bị dạy học 



a) Bộ đồ chơi cho trẻ từ 2-4 tuổi 

Với trẻ em 2-4 tuổi chúng tôi lựa chọn mô hình gồm các chi tiết hình khối với tiết diện ngang hình 

tam giác, hình chữ nhật, hình vuông, hình tròn. Từ các chi tiết này trẻ em có thể tự xếp thành các 

hình đơn giản như ngôi nhà, cái cổng, cái cầu đến các khối hình phức tạp hơn. Hình ảnh lựa chọn 

được đưa ra ở hình 3.5. 

a) Bộ thiết bị cho trẻ em từ 6-8 tuổi 

Trẻ em 6-8 tuổi đang học lớp 1 đến lớp 3. Ở lứatuổi này trẻ học toán, văn, tự nhiên xã hội, 

..Chúng tôi lựa chọn thiết kế bộ thiết bị dạy học toán: bộ hình dùng dạy xếp hình, đồng hồ dùng để 

dạy phân biệt và nói giờ, phút (hơn, kém, ..). 

IV. KẾT LUẬN. 

- Gỗ Quế có giác và lõi nhưng khó phân biệt về màu sắc, gỗ giác màu hồng nhạt, gỗ lõi màu 

hồng nâu hoặc vàng nâu, gỗ mềm và nhẹ. 

- Gỗ Quế có màu sáng, hồng nâu nhạt đến vàng nâu. Sau quá trình nghiên cứu chênh lệch trị 

số L, a, b giữa các mẫu chênh lệch trị số L, a, b giữa các mẫu nhỏ nên màu sắc của gỗ Quế tương 

đối đồng đều. 

- Khả năng bám dính màng sơn tổng hợp của gỗ Quế tốt. Độ bền trượt màng keo của gỗ Quế 

khi dán dính bởi keo PVA là 5,3 MPa. 

  - Gỗ Quế  thuộc nhóm VI có khối lượng riêng thấp, độ ẩm 12% bằng 0,513 g/cm
3
, độ co 

rút ở mức độ thấp Yv= 7,8% <10%. 

- Độ bền cơ học của gỗ Quế nhìn chung là thấp. 

- Gỗ mềm nhẹ, dễ gia công, cắt gọt, bào, đánh nhẵn. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Lê Mộng Chân, Lê Thị Huyên (2000), Thực vật rừng- Nhà xuất bản nông nghiệp. 

2. PGS. TS Phạm Văn Chương (2008) , Hoàn thiện công nghệ và thiết bị sản xuất ván ghép 

thanh từ gỗ sa mộc, gỗ mỡ, và gỗ quế sau khai thác vỏ, Đại học Lâm nghiệp.  

3. PGS.TS Vũ Huy Đại (chủ biên ), T.S Tạ Thị Phương Hoa, T.S Vũ Mạnh Tường, T.S Đỗ 

Văn Bản, TS. Nguyễn Tử Kim ( 2016 ), Giáo trình Khoa học gỗ, Nhà xuất bản Nông nghiệp. 

4. Lê Văn Lượng ( 2016), ảnh hưởng của nồng độ methylate dimethylol dihydroxy ethylene 

urea ( mDMDHEU) đến một số tính chất công nghệ của gỗ Gáo trắng ( Neolamarckia cadamba ( 

Roxb) Booser), luận văn thạc sỹ kỹ thuật, trường đại học Lâm nghiệp. 

5. Lê Xuân Tình (1998), Khoa học gỗ, Nhà xuất bản Nông nghiệp 

6. Prof. Dr. Dr. habil. Claus- Thomas Bues (2004), Tropical wood science.  TU Dresden, 

Đức. 

7. R.H.M.J Lemmens, I. Soerianegara and W.C. Wong ( 1995 ), Plant Resources of South- 

East Asia, Timber trees : Minor commercial timbers. 

 

 


