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چکیده
از شـده یـه تهيهاتراشهاز رواز ایناست. شدهانجام) OSB(تراشهتختهدر تولید يادانهاین بررسی با هدف استفاده از ساقه ذرت 

185و 175پـرس  دمـاي 2و یـد آلدئفـرم و فنـل  مالمیننوع چسب اوره، 3، متریلیم100و 75، 50اندازه طولی 3ساقه ذرت در 
2و ضـخامت  25و عـرض  100بـه طـول   چـوب صـنوبر  يهاتراشهاستفاده از باعوامل متغیر و همچنینعنوانبهگرادیسانتدرجه 

يهـا تراشـه تختـه خواص مکانیکی و فیزیکـی  یريگاندازهگردید. نتایج حاصل از تراشهتختهشاهد اقدام به ساخت عنوانبهرمتمیلی
نتـایج نشـان داد کـه    قـرار گرفـت.  وتحلیـل یـه تجزفی مـورد  تصـاد کـامالً فاکتوریل در قالب طـرح  آزمون با استفاده از شدهساخته

دگی داخلی بودند. همچنین و چسبنیسیتهاالستمدول، یخمشمقاومتداراي کمترین یدآلدئفرمبا چسب فنل شدهساختهيهاتراشهتخته
يهـا چندسازهداشته است و داريیمعناثر شدهساختهيهاچندسازهمکانیکی هايیژگیونتایج نشان داد که طول تراشه بر روي کلیه 

ز اشـده سـاخته يهـا تختـه مکانیکی باالتري برخـوردار بودنـد. ولـی    هايیژگیواز مراتببهصنوبر (شاهد) يهاتراشهبا شدهساخته
2مختلـف از واکشـیدگی ضـخامت    يهـا طـول ساقه ذرت با يهاتراشهاز شدهساختهيهاتراشهتختهصنوبر در مقایسه با يهاتراشه

سـاعت بـاالتري   24و 2ذرت داراي جـذب آب  يهـا تراشـه از شدهساختهيهاتختهاین در حالی است که ،برابري برخوردار بودند
یسـیته االستمـدول و یخمشـ مقاومتبا افزایش دماي پرس از مقدار شاهد (صنوبر) بودند. همچنین نتایج نشان داد يهاتختهنسبت به 

اسـت. از سـوي   یافتـه بهبودداريیمعنبا افزایش دماي پرس در سطح هاتراشهتختهکاسته شده است. ولی مقاومت چسبندگی داخلی 
با افزایش روبرو گردید.شدهساختهيهاتختهفیزیکی ايهیژگیودیگر با افزایش درجه حرارت پرس کلیه 

، چسبندگی داخلی، خواص فیزیکییخمشمقاومت)، OSB(دارجهتتراشهتختهساقه ذرت، کلیدي:يهاواژه

مقدمه 
رشـد  شـاهد  OSBیـا  دارجهـت يهـا تراشهتختهتولید

ــدهفزا ــر ســالهايدر ايین ــهاخی ــوده و ب ــودن ب ــل دارا ب دلی
براي استفاده در صنعت سـاختمان،  ویژهبهفراوان هايیتمز

، بدنـه  آالتینماشـ يبندبسته،سازي، پالتيبندبستهصنایع 
چـوبی مقـاوم از   يهـا سازهو ساخت کانتینرهاو خودروها

مرکــب چــوبی يهــاوردهافــرموقعیــت خــوبی در صــنعت 
هیمعتنـاب سـاالنه مقـادیر   از سـوي دیگـر   برخوردار اسـت. 

بـاقی  يادانهذرت پسماندهاي لیگنوسلولزي پس از برداشت 
ـ با خـاك مخلـوط و شـخم زده    که ماندیم طبـق  (شـود یم

)، 2015آمارهاي منتشره از سوي وزارت جهاد کشـاورزي ( 
ر در سال کشوزيوراهکتار از اراضی کش234000بیش از 
قرار داشته است). يادانهزیر کشت ذرت 1392-93زراعی 

تراشه تهیه شود آنهاذرت جداسازي شده و از يهاساقهاگر
مرکـب  يهـا وردهافـر ماده اولیه براي تولید عنوانبهتواندیم

قـرار گیـرد،   مورداسـتفاده دارجهتتراشهتختهیژهوبهچوبی 
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بـر خـواص   ايکننـده یـین تعنوع ماده چـوبی اثـر   حالینباا
هـاي یبررسانجام دارد وفیزیکی و مکانیکی محصول نهایی

توصـیه یـک مـاده اولیـه     منظوربهآزمایشگاهی و تحقیقاتی 
پسـماندهاي  اسـتفاده از  . ستمصرف در صنعت ضروریبراي

سالهايدر یمرکب چوبهاي وردهافرتولید لیگنوسلولزي در 
Akgul.تی متنوعی بوده استتحقیقاهايیتفعالاخیر، زمینه 

ــاران ( ــر از   2010و همک ــه فیب ــاخت تخت ــی س ) در بررس
مخلوط با الیاف چوب بلوط به این صورتبههاي ذرت ساقه

داريیمعننتیجه رسیدند که افزودن الیاف ساقه ذرت کاهش 
هـاي فیزیکـی و مکـانیکی نشـان داده اسـت،      را در ویژگی

هاي فیزیکی و مکانیکی با افزودن الیاف ساقه اگرچه ویژگی
هاي استاندارد اروپـایی  ویژگیحداقل ذرت کاهش یافت اما 

نتایج ) در 2004و همکاران (Saraeianکرده است. ینتأمرا 
عنـوان بـه گنـدم  کاهنشان دادند که تحقیقات خود حاصل از 

خاکسـتر  مراتـب بـه یک ماده غیرچوبی در مقایسه با چوب 
این ویژگی یکی از معایب مهم در مصرف کـاه  ،داردبیشتري

به دلیـل اینکـه   ،آیدمیحساببهتولید تخته خرده کاه براي
گویاي ترکیبـات سیلیسـی و معـدنی اسـت و     مقدار خاکستر 

-آالت مـی و استهالك ماشینیچسبندگباعث کاهش قدرت 
و Shakeriتوسـط  شـده انجـام در تحقیقـات  همچنین .شود

است که سـطح ذرات کـاه   شدهمشخص) 2010همکارانش (
با الیه غیر قطبی از جنس موم پوشـیده شـده اسـت و الیـه     

توانـد دلیـل اصـلی و عمـده کـاهش      مومی سـطح کـاه مـی   
هـاي حاصـل از   هاي فیزیکی و مکـانیکی در تختـه  مقاومت
در ایـن زمینـه   گندم باشـد.  با کاه UFهاي قطبی مثل چسب

Amirhoseini)2001(امکان ساخت تخته خرده به بررسی
هاي جنگلـی پرداخـت.   چوب همسان از نی و مخلوط گونه

خالص در ساخت صورتبهنتایج نشان داد که استفاده از نی 
توانـد خـواص فیزیکـی و مکـانیکی     تخته خرده چوب نمـی 

.همراه داشته باشدمطلوبی را به
Klemwork در تحقیقــاتی کــه بــر 2005(و همکــاران (

يهاتختهبر روي خواص آنهاه تراشه و جهت روي اثر انداز
OSBیدآلدئفرمساله و چسب اوره 3بامبوهاياز یدشدهتول

نمـودن  دارجهـت به این نتیجه رسـیدند کـه بـا    ،انجام دادند

االستیسـیته  خمشی و مـدول ، مقاومتمورداستفادهيهاتراشه
درصـد افـزایش   37و 15بـه ترتیـب   شدهساختهيهاتخته

هاتخته. این در حالی بوده است که چسبندگی داخلی یابدیم
بـوده اسـت و چسـبندگی    هـا تراشـه ابعاد یرتأثبیشتر تحت 

15حدود کوچکيهاتراشهاز شدهساختهيهاتختهداخلی 
بـزرگ  يهـا تراشـه با شدهساختهيهاتختهدرصد بیشتر از 

اثـر  هـا تراشـه همچنین دریافتند کـه جهـت   آنانبوده است. 
هـا تختهبر روي واکشیدگی ضخامت و جذب آب داريیمعن

هـا یژگـی وبر روي ایـن  داريیمعناثر آنهانداشته اما اندازه 
داراي تـر کوچکيهاتراشهبا شدهساختهيهاتختهداشته و 

واکشـیدگی ضـخامت و جـذب آب کمتـر     درصد20و 12
. داشتندتربزرگيهاتراشهبا شدهساختهيهاتختهنسبت به 

) با اسـتفاده از دو دانسـیته   Hiziroglu)2009در این زمینه 
8مصـرف  ، گرم بر سـانتیمتر مکعـب  78/0و 65/0مختلف 

، چوب سدر قرمـز يهاتراشهویدآلدئفرمدرصد چسب فنل 
ساخت و نشان داد که افزایش دانسیته OSBيهاتراشهتخته

ـ هاتختهباعث بهبود خواص مکانیکی  بـا وجـود  و شـود یم
مناسـبی  قابلیـت از چـوبی، نامرغوب بودن چوب این گونه 

.استبرخوردار OSBيهاتختهبراي استفاده در تولید 
)، 2005و همکـاران ( Hanدر تحقیق دیگـري توسـط   

از سـاقه نیشـکر و مخلـوط    OSBيهـا تختـه امکان تولید 
قـرار گرفـت   یموردبررسآلدئید با چسب فنل فرمبرگانپهن

در الیه نیشکر ساقه يهاتراشهکه نتایج نشان داد با افزایش 
چـوب کـاج، انبسـاط خطـی و     يهـا تراشـه میانی نسبت به 

ـ بهبـود  هـا تختـه واکشیدگی ضخامت  کـه یدرحـال . یابـد یم
کاهش نامحسوسی از خـود نشـان   هاتختهچسبندگی داخلی 

ر الیـه  نیشـکر د يهاتراشهدر شرایطی که مقدار ،داده است
بیـان  آنـان درصد رسیده بـود.  5/22میانی تخته به بیش از 

چوب يهاتراشهحاصل از نیشکر مانند يهاتراشهکردند که 
از نــوع OSBيهــاتختــهکــاربرد در تولیــد قابلیــتکــاج 

يهـا تختـه براي تولید آنهااز توانیمساختمانی را داشته و 
Pargaاستاندارد استفاده نمود. با خواص Silva  و همکـاران

کـه  کردنـد در نتایج حاصل از تحقیقات خود بیـان  )2012(
ساقه نیشـکر یـا باگـاس بـراي تولیـد      يهاتراشهاز توانیم
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باالتر از استاندارد با اسـتفاده  هايیژگیوبا OSBيهاتخته
هايدانسیتهبا ییهاتختهاورتان استفاده نمود و یاز چسب پل

کهید نمود ولی نکته مهم این است سبک و سنگین از آنها تول
ي هـا تراشـه باید براي پرهیـز از تخریـب حرارتـی سـطوح     

با درجه حـرارت سـخت شـدن بـین     ییهاچسبنیشکر، از 
استفاده گردد. در همین گرادیسانتدرجه 150دماي اتاق تا 

ـ در نتـایج  )٢٠١۵و همکـاران ( Fauziزمینه  هـاي یبررس
از سـه گونـه بـامبو بیـان     OSBخود در مورد امکان تولیـد  

شـده و  دارجهـت يهاتراشهکردند که در صورت استفاده از 
ـ ) MDIچسب ایزوسیانات ( بـا  OSBيهـا تختـه تـوان یم

خواص فیزیکی و مکانیکی باالتر از سطح اسـتاندارد تولیـد   
) 2012و همکـاران ( Fauziنمود. در تحقیق دیگري توسـط  

ــد   ــان تولی ــه امک ــهک ــاتخت ــوعیOSBيه ــامبو را از ن ب
، 50يهـا طـول با ییهاتراشهبا آنان، قراردادندیموردبررس

تیمار با آب سـرد و محلـول   و انجام پیشمتریلیم70و 60
درصد چسب ایزوسیانات اقدام به 5انیدریداستیک و کاربرد 

نشـان داد  آنان. نتایج بررسی دندکرOSBيهاتختهساخت 
بـر  هـا تراشهبه طول بیشتري نسبت یرتأثهاتراشهکه جهت 

داشته اسـت.  هاتختهیخمشمقاومتو یسیتهاالستمدولروي 
تیمار شـده  يهاتراشهبا شدهساختهيهاتراشهتختههمچنین 

با آب سـرد و انیدریداسـتیک داراي پایـداري ابعـاد بهتـري      
داراي خـواص  شـده سـاخته يهاتختهدرمجموعبودند. ولی 

فیزیکی و مکانیکی باالتر از سطح استاندارد بودند. با توجـه  
که به مواردي از آنها اشاره گردید، این شدهانجامبه تحقیقات 

امکــان اســتفاده از ســاقه ذرت در ســاخت باهــدفتحقیـق  
نظرازیژهوبهشرایط مختلف در) OSB(دارجهتتراشهتخته

است.هشدانجامطول تراشه و نوع چسب 

هاروشواد و م
، ابتدا اقدام به تهیه یازموردنيهاتراشهبراي تهیه تهیه تراشه:

از استان فارس و حومـه شـهر داراب   يادانهذرت يهاساقه
يهـا بـرگ ذرت پس از قطع و جداسازي يهاساقهگردید. 

مرکـب  هاي وردهافربه آزمایشگاه بعدگردید و يبندبستهآن 

، واقـع در  کشـور و مراتـع هاجنگلتحقیقات سسه ؤم،چوبی
یريفسادپذاستان البرز منتقل شد. با توجه به رطوبت زیاد و 

ــاســاقه ــواد  يه ــه جداســازي م ذرت، بالفاصــله نســبت ب
ذرت ابتدا در يهاساقه.) از آنها اقدام شدpith(ياپنبهچوب

محیط آزمایشگاه تا رسیدن به دماي محیط خشک گردیـد و  
فاده از یک دستگاه اره نواري نسبت به تهیه تراشـه  با استبعد
مختلـف از آنهـا اقـدام شـد. در ایـن تحقیـق       يهـا طـول با 

و 75، 50يهـا طـول گروه تقسیم و بـه 3ذرت به يهاساقه
توسـط اره نـواري تقسـیم شـدند. همچنـین      متـر یلیم100

بـه طـول   ییهاتراشهي شاهد، هاتراشهساخت تختهمنظوربه
از چـوب صـنوبر   متـر یلـی م2و ضخامت 25، عرض 100

)P. nigra سـپس  شـده یهتهيهاتراشه). 1) تهیه شد (شکل
دور در دقیقه و در 3کن گردان با سرعت توسط یک خشک

و رطوبـت  شدهخشکگرادیسانتدرجه 120درجه حرارت 
درصد کاهش یافـت کـه پـس از تخلیـه در     2آنها به سطح 

گردید.يبندبستهت مقاوم و عایق رطوبهايیسهک
زن از یـک دسـتگاه چسـب   هـا تراشـه براي چسب زنی

آزمایشگاهی استفاده شد و محلول چسب همراه با کاتالیزور 
یک نازل و بـا اسـتفاده از هـواي فشـرده بـر روي      یلهوسبه

پاش در حـال چـرخش   که در داخل محفظه چسبهاتراشه
در گردیـد. مخلـوط کامالًقرار داشتند پاشیده شده و با آنها 

و یـد آلدئفـرم ، مالمـین  یدآلدئفرماین بررسی از چسب اوره 
شـده اسـتفاده درصـد  63مایع با غلظت اولیه یدآلدئفرمفنل 

50قبـل از مصـرف بـه    یادشـده يهاچسباست که غلظت 
ست. در این تحقیق براي ساخت اشدهدادهدرصـد کاهــش 

و یدآلدئفرمدرصد چسب اوره و مالمین 10از هاتراشهتخته
(بر مبناي وزن خشک تراشه) یدآلدئفرمدرصد چسب فنل 8

از یک قالـب  تراشه تشکیل کیک منظوربهاست.شدهاستفاده
يهـا تراشـه استفاده شـد و  متریسانت35×35چوبی با ابعاد 

ترازوي آزمایشگاهی توزین شده یلهوسبهزنی شده که چسب
داخـل قالـب پاشـیده    هاي یکنواخـت در الیهصورتبهبود،

شدند.
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مختلف و همچنین يهاطولاز ساقه ذرت در شدههیتهيهاتراشه-1شکل 
OSBتراشه صنوبر براي ساخت 

يهاتراشهاز OSBيهاتختهدر این تحقیق براي ساخت 
اسـتفاده شـد و   هاتراشهذرت از روش تصادفی براي ریزش 

نشـد.  استفادههاتختهبندي تراشه در ساخت جهتگونهیچه
شاهد که OSBيهاتختهاین در حالی است که براي ساخت 

الیه شامل 3در هاتراشهصنوبر استفاده گردید يهاتراشهاز 
25درصد الیه میـانی و  50درصد الیه سطحی فوقانی، 25

هـاي سـطحی و   یهالو شدهیمتقسدرصد الیه سطحی تحتانی 
شـده سـاخته يهـا تختهگردیده و دارجهتهم برمیانی عمود

پـس از تشـکیل کیـک    .بودنـد دارجهـت يهـا تراشهداراي 
از نـوع یشـگاهی آزما، با استفاده از یـک پـرس   تراشهتخته

BURKLE L100     و تراشـه تختـه اقـدام بـه فشـردن کیـک
3ترکیـب  گردید. در این بررسـی از  OSBيهاتختهساخت 

تیمار حاصل شد کـه بـراي هـر    18متغیر در سطوح مختلف 
تختـه  54درمجمـوع تکرار در نظر گرفته شـد کـه   3تیمار 

ــگاهی  ــین  آزمایشـ ــاقه ذرت و همچنـ تختـــه 18از سـ
).1(جدول ساخته شدآزمایشگاهی شاهد 

عوامل متغیر تحقیق و سطوح مختلف آنها براي هر تیمار–1جدول 
)Cدماي پرس ()B(طول تراشه )Aنوع چسب (

سطح3در 
UF،MF وPF

سطح4در 
100و شاهد تراشه صنوبر به طول متریلیم100و75، 50

متریلیم

سطح2در 
گرادیسانتدرجه 185و 175

مشـروط سـازي و   منظـور بـه بعد از پایان مرحله پرس، 
يسـاز متعـادل ها و همچنـین  یکنواخت سازي رطوبت تخته

روز در 15به مـدت  شدهساختههاي داخلی، تختهيهاتنش
درصد و درجـه  165شرایط آزمایشگاهی (رطوبت نسبی 

) نگهداري گردیدند.رادگیسانتدرجه 320حرارت 
فیزیکی هايیژگیوهاي آزمونی براي تعیین نمونهتهیه

ها با اسـتفاده از یـک دسـتگاه اره گـرد     و مکانیکی تخته
مطـابق  بعدبري شده و ها ابتدا کنارهاست. تختهشدهانجام
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ــتاندارد ــاEN326-1اس ــرش اروپ ــهب ــانمون ــین يه تعی
، (MOE)یســیتهاالستمــدولو (MOR)یخمشــمقاومــت

واکشیدگی ضخامت بعـد  ، (IB)مقاومت چسبندگی داخلی 
و ) 24T.Sو 2T.Sوري در آب (ساعت غوطـه 24و 2از 

بعد از .استشدهانجامساعت 24و 2همچنین جذب آب 
هاي مکانیکی و فیزیکی بر روي نمونههايیشآزماانجام 

، نتایج حاصل در قالب طرح کامل تصادفی تحت شدهیهته
فاکتوریل با سه متغیر و با استفاده از آزمون هايیشآزما

تجزیـه واریـانس مـورد    فـن کمک و به(DMRT)دانکن 
قرار گرفت. با استفاده از این روش آمـاري  وتحلیلیهتجز

تأثیر مستقل و متقابل هر یک از عوامل متغیر بر خـواص  
ــه ــاد موردمطالع ــورد 95و 99در ســطح اعتم درصــد م

گرفت.قراروتحلیلیهتجز

نتایج
یسـیته االستمـدول و یخمشـ مقاومـت کـه  نشـان داد  نتایج 

یـد آلدئفـرم با چسب مالمـین و اوره  شدهساختهيهاتراشهتخته
در سطح یدآلدئفرمبا چسب فنل شدهساختهيهاتختهنسبت به 

بـا  شـده سـاخته يهـا تختـه کهيطوربه. استبیشترداريیمعن
برابـر  یخمشـ مقاومـت ترتیـب داراي  چسب مالمین و اوره بـه 

يهـا تختـه کـه یدرحال، اندبودهمگا پاسکال81/31و 19/34
کمتـر و برابـر   یخمشـ مقاومتبا چسب فنل داراي شدهساخته

همچنــین بیشــترین  بــوده اســت.  مگــا پاســکال 90/23
بـا چسـب اوره   شدهساختهيهاتراشهتختهدر یسیتهاالستمدول

و کمتـرین ایـن ویژگـی در    پاسـکال مگـا 5920بـا  یدآلدئفرم
5443بـا  یـد آلدئفـرم با چسب فنل شدهساختهيهاتراشهتخته

.)2است (شکل شدهحاصلمگا پاسکال

تراشهتختهتهیسیاالستمدولو یخمشمقاومتاثر نوع چسب بر -2شکل

تراشهتختهتهیسیاالستمدولو یخمشمقاومتاثر طول تراشه بر -3شکل 

b b b

a

0

20

40

60

80

50 75 100 شاهد
طول تراشه (میلیمتر)

(M
P

a )
ی   

مش
 خ

ت
اوم

مق

b b b

a

0
2500
5000
7500

10000
12500

50 75 100 شاهد

طول تراشه (میلیمتر)

(M
P

a )
ته 

ســی
ستی

 اال
ول

مد



هاي فیزیکی و ...بررسی ویژگی160

ی و خمشــمقاومــتداد کــه بیشــترین مقــدار نتــایج نشــان
در مگا پاسـکال 11800و 25/71ترتیب با یسیته بهاالستمدول
، شـده سـاخته ي چـوب صـنوبر   هـا تراشهي شاهد که از هاتخته

Aگـروه  ي دانکـن، در  بنـد گـروه طبـق  ؛ کـه استشدهحاصل

ي هـا تراشـه که در شـرایط اسـتفاده از   یدرحالاست. قرارگرفته
متـــر، یلـــیم100و 75، 50ي هـــاطـــولســـاقه ذرت بـــا 

کمتر بوده و همگـی  مراتببهیسیته االستمدولی و خمشمقاومت
کـه در  يطوربهحال یناند. بااقرارگرفتهجدول دانکن Bدر گروه 

ي سـاقه ذرت از  هاشهتراشود با افزایش طول یمدیده 3شکل 
کاسته شده است.شدهساختهي هاتختهیسیته االستمدول

ــرس از      ــاي پ ــزایش دم ــا اف ــه ب ــان داد ک ــایج نش نت
يهـا تراشهتختهکهيطوربهکاسته شده است. یخمشمقاومت
بـا  گـراد یسـانت درجـه  175پـرس  دمـاي  بـا  شـده ساخته

جـدول  يبندگروهطبق مگا پاسکال97/30یخمشمقاومت
يهاتراشهتختهکهیدرحالاست. قرارگرفتهaدانکن در گروه

بـا  گـراد یسـانت درجـه  185بـا دمـاي پـرس    شـده ساخته
Bدر گــروه مگــا پاســکال85/26برابــریخمشــمقاومــت

دهنـده نشاناست که شدهيبندطبقهجدول دانکن يبندگروه
همچنـین  . اسـت یخمشـ مقاومـت منفی دماي پرس بر یرتأث
با دو نوع چسـب  شدهساختهيهاتختهج نشان داد که در نتای

ــین  ــرماوره و مالم ــدآلدئف ــرس از  ی ــاي پ ــزایش دم ــا اف ب
يهـا تختـه در کـه یدرحالکاسته شده است. یخمشمقاومت

با افزایش دماي پرس به یدآلدئفرمبا چسب فنل شدهساخته
کـه در  طـور همـان است. شدهافزودههاتختهیخمشمقاومت
90/36بـا  یخمشمقاومتبیشترین شودیممشاهده 4شکل 

بـا چسـب مالمـین و    شـده ساختهيهاتختهدر مگا پاسکال
یخمشمقاومتکمترین وگرادیسانتدرجه 175دماي پرس 

در شرایط استفاده از چسـب فنـل و   مگا پاسکال02/22با 
.استآمدهدستبهگرادیسانتدرجه 175دماي پرس 

مقاومت چسبندگی داخلی در بیشتریننتایج نشان داد که
بـا  یـد آلدئفـرم بـا چسـب اوره   شـده ساختهيهاتراشهتخته
مگـا  924/0بـا  یـد آلدئفـرم و مالمین مگا پاسکال970/0

شـده ساختهيهاتراشهتختهو کمترین این ویژگی در پاسکال
شـده حاصلمگا پاسکال743/0با یدآلدئفرمبا چسب فنل 

).5شکل است (
سـاقه  يهـا تراشـه همچنین نتایج نشان داد که اثر طـول  

ـ هـا تراشـه تختهذرت بر مقاومت چسبندگی داخلی  داریمعن
بیشـترین مقاومـت چسـبندگی داخلـی بـا      کهيطوربهاست. 
يهـا تراشـه شاهد کـه از  يهاتختهدر مگا پاسکال057/2

در شـرایط  ؛ واسـت شـده حاصـل ، شدهساختهچوب صنوبر 
ساقه ذرت، مقاومت چسبندگی داخلـی  يهااشهتراستفاده از 

بـا افـزایش طـول    حـال ینبـاا کمتـر بـوده اسـت.    مراتببه
ساقه ذرت از مقاومت چسـبندگی داخلـی تختـه    يهاتراشه

.)6کاسته شده است (شکل 

تراشهتختهیخمشمقاومتمتقابل نوع چسب و درجه حرارت پرس بر اثر -4شکل 
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مقاومت چسبندگی داخلی بر چسباثر نوع-5شکل 
تراشهتخته

بر مقاومت چسبندگی داخلی اثر طول تراشه-6شکل 
تراشهتخته

نشـان  هـا تراشهتختهخواص فیزیکی یريگاندازهنتایج 
سـاقه ذرت بـر واکشـیدگی    يهـا تراشـه داد که اثر طـول  

ـ سـاعت  24و جـذب آب ضخامت ،بـوده اسـت  داریمعن
واکشیدگی بیشترین شودیممشاهده 7در شکل کهيطوربه

ــا 24ضــخامت  ــهدرصــد در 05/24ســاعت ب ــاتخت يه
؛ اسـت شدهحاصلصنوبر (شاهد) يهاتراشهبا شدهساخته

اسـت.  قرارگرفتـه Aدانکـن، در گـروه   يبندگروهطبق که
ذرت در يهــاتراشــهدر شــرایط اســتفاده از کــهیحــالدر

، واکشیدگی ضخامت هاتختهمختلف براي ساخت يهاطول
Bدر کمترین سطح بوده و در گروه آمدهدستبهساعت 24

این در حالی است که نتـایج نشـان   است. قرارگرفتهدانکن 
54/58ساعت با 24مقدار جذب آب که بیشتریندهدیم

100يهــاتراشــهبــا شــدهســاختهيهــاتختــهدرصــد در 
است و در شرایط استفاده شدهحاصلاقه ذرت سمتريیلیم

شـاهد، جـذب   يهاتختهصنوبر براي ساخت يهاتراشهاز 
مقـدار  در کمترین سـطح و بـه  آمدهدستبهساعت 24آب 
درصد بوده که روندي خالف واکشیدگی ضـخامت  14/48
ـ ساعت را نشان 24 ـ دهـد یم ین بـا افـزایش طـول    . همچن

يهـا تختـه ساعت 24ساقه ذرت به جذب آب يهاتراشه
است.شدهافزودهشدهساخته

تراشهتختهساعت 24و جذب آببر واکشیدگی ضخامتطول تراشهاثر-7شکل 
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بیشترین واکشیدگی ضـخامت  که همچنین نتایج نشان داد
بـا چسـب اوره   شـده سـاخته يهاتراشهتختهساعت در 24
درصـد  35/27صـنوبر (شـاهد) بـا    يهاتراشهو یدآلدئفرم

Aدانکـن، در گـروه   يبنـد گـروه است که طبـق  شدهحاصل

يهـا تراشهدر شرایط استفاده از کهیدرحالاست. قرارگرفته

با چسب یژهوبههاتختهمختلف در ساخت يهاطولذرت با 
، واکشـیدگی  متـر یلـی م75و طول تراشـه  یدآلدئفرممالمین 

سـطح و در  ترینیینپادر هاتراشهتختهساعت 24ضخامت 
.)8شکل است (قرارگرفتهجدول دانکن Cگروه 

تراشهتختهساعت 24واکشیدگی ضخامت اثر متقابل نوع چسب و طول تراشه بر -8شکل

بحث 
هـاي یژگـی ونتایج حاصل از بررسی اثر عوامل متغیر بر 

و طـول نشـان داد کـه  شدهساختهOSBيهاتختهمکانیکی 
و مقاومـت  خمشـی  هايیژگیوبر داريیمعنتراشه اثر نوع

صـنوبر تولیـد   يهـا تراشـه داشته است و چسبندگی داخلی 
برابـري  4تـا  3مکـانیکی  هـاي یژگـی وبا OSBيهاتخته
. اندنمودهساقه ذرت يهاتراشهبا شدهساختهيهاتراشهتخته
نشان داده است که سطح مومی شـکل  شدهانجامهايیبررس

ـ و براق گیاهـانی ماننـد گنـدم و ذرت باعـث      کـه  شـود یم
اتصاالت کارآمدي توسط چسـب بـین آنهـا ایجـاد نشـده و      

یجادشدهاخواص فیزیکی و مکانیکی مناسبی در محصوالت 
Saraeianتوسـط  شدهانجام. تحقیقات نیایداز آنها به وجود 

عنـوان  گنـدم بـه  ) نشان داده است که کاه2004و همکاران (

خاکسـتر مراتـب بـه یک ماده غیرچوبی در مقایسه با چوب 
گویاي ترکیبات سیلیسی و معـدنی اسـت و   کهبیشتري دارد 

-آالت مـی و استهالك ماشینیچسبندگباعث کاهش قدرت 
توسـط  شـده انجـام نتایج حاصل از تحقیقات . همچنین شود

Shakeri ) نشــان داده اسـت کــه ســطح  2010و همکـاران (
ذرات کاه با الیه غیر قطبی از جنس موم پوشیده شده اسـت  

تواند دلیل اصلی و عمـده کـاهش   سطح کاه میو الیه مومی
هـاي حاصـل از   هاي فیزیکی و مکـانیکی در تختـه  مقاومت
دیگـر  سـوي گندم باشد. از با کاه UFهاي قطبی مثل چسب
صـنوبر باعـث شـده اسـت کـه      يهـا تراشهنمودن دارجهت

از آنهـا  شـده سـاخته يهـا تراشـه تختـه خمشی هايیژگیو
از سـاقه  شـده سـاخته يهاتراشهتهتخو نسبت به یافتهبهبود

شدهانجامتصادفی صورتبهدر آنها هاتراشهذرت که ریزش 
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ــاالتر  ) در 2005و همکــاران (Klemwork. باشــداســت، ب
تحقیقاتی که بر روي اثر اندازه تراشه و جهت آنهـا بـر روي   

سـاله نـوع   3هاي یدشده از بامبوتولOSBيهاتختهخواص 
انجام دادند به ایـن نتیجـه   یدآلدئفرماتیوپیائی و چسب اوره 

، مورداسـتفاده يهـا تراشـه نمـودن  دارجهـت رسیدند که بـا  
شـده سـاخته يهـا تختـه یسیتهاالستمدولو یخمشمقاومت

همچنین نتایج این .یابدیمدرصد افزایش 37و 15ترتیب به
پـرس باعـث کـاهش    تحقیق نشان داد کـه افـزایش دمـاي    

یســـیتهاالستمـــدولو یخمشـــمقاومـــتدر داريیمعنـــ
گردیده است. مـواد لیگنوسـلولزي   یدشدهتوليهاتراشهتخته

غیرچوبی مانند ساقه ذرت و سایر غالت نسـبت بـه درجـه    
ـ حرارت حساس بوده و نتایج تحقیقات سایر  نشـان  ن امحقق

مشخص از دماي پرس بایـد بـراي   يادامنهداده است که در 
مـواد اسـتفاده   گونـه ینازامرکب چوبی يهاوردهافرساخت 

گندم یا نیشکر دچار يهاساقهذرت،يهاساقهشود تا سطح 
و Parga Silvaتخریــب حرارتــی نگــردد. در ایــن زمینــه 

در نتایج حاصل از تحقیقـات خـود بیـان    ) 2012همکاران (
ساقه نیشکر یا باگاس بـراي  يهاتراشهاز توانیمکه کردند
اسـتاندارد بـا   بـاالتر از  هايیژگیوبا OSBيهاتختهتولید 

بـا  ییهـا تختـه اورتان استفاده نمـود و  استفاده از چسب پلی
سبک و سنگین از آنها تولید نمود ولی نکته مهم هايیتهدانس

این است که باید براي پرهیـز از تخریـب حرارتـی سـطوح     
با درجـه حـرارت سـخت    ییهاچسباز ي نیشکر،هاتراشه

استفاده گرادیسانتدرجه 150شدن بین دماي اتاق تا حدود 
گردد.
ســاعت 24واکشــیدگی ضــخامت کــه تــایج نشــان داد ن
2صنوبر در حدود يهاتراشهاز شدهساختهOSBيهاتخته
قبالًکه طورهمانساقه ذرت بوده است. يهاتراشهتختهبرابر 

مطرح گردید یـک عامـل مهـم در کمتـر بـودن واکشـیدگی       
ساقه ذرت، وجود سطوح صیقلی و داراي يهاتختهضخامت 

در مقایسـه بـا   ؛ کـه استذرت يهاتراشهترکیبات سیلیسی 
صـنوبر از مقاومـت بـه آب بـاالتري برخـوردار      يهاتراشه

) بـر  2010و همکـاران ( Kargarfardهستند. در تحقیقـات  
فاده از ساقه ذرت در تولید تخته خرده چوب روي امکان است

افزایش مقـدار  باوجوددست یافتند که توجهقابلبه این نکته 
ترکیـب چـوبی حـاوي سـاقه ذرت و     خرده چوب صنوبر به

، مقدار واکشیدگی ضـخامتی  هاتختهبهبود چسبندگی داخلی 
اسـت.  یافتـه یشافـزا انتظار برخالفکاهش نیافته و هاتخته
عمـده بـه سـطوح داراي    طـور بهچنین روندي را بروز آنان

سیلیس فراوان ساقه ذرت که در مقابـل نفـوذ آب مقاومـت    
در کــاهش توانــدیمــزیــادي دارنــد مربــوط دانســتند کــه 

باشد. در تحقیـق دیگـري   مؤثرهاتختهواکشیدگی ضخامت 
يهـا تختـه ، امکـان تولیـد   )2005و همکاران (Hanتوسط 
OSB ذرت و چوب کاج با چسب فنل از ساقه نیشکر، ساقه

قرار گرفت که نتایج آن نشـان داد بـا   یموردبررسیدآلدئفرم
سـاقه ذرت در الیـه میـانی نسـبت بـه      يهـا تراشهافزایش 

چوب کاج، انبساط خطی و واکشیدگی ضـخامت  يهاتراشه
. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد کـه  یابدیمبهبود هاتخته

،رونـدي کـه در واکشـیدگی ضـخامت دیـده شـد      برخالف
صـنوبر از جـذب   يهـا تراشهاز شدهساختهOSBيهاتخته
سـاقه ذرت  يهـا تراشهتختهساعت کمتري نسبت به 24آب 

توسـط  هـا تراشـه برخوردار بودند. عدم چسبندگی مناسـب  
ذرت يهاتراشهچسب به دلیل سطح نامناسب و مومی شکل 

قال حرارت کافی به الیـه میـانی   و همچنین عدم انتیکسواز 
آن کاهش منافذ بین تبعبهو هاتراشهبا افزایش طول هاتخته

يهـا تختـه از عوامـل اصـلی افـزایش جـذب آب     ياتراشه
يهـا تختـه سـاقه ذرت نسـبت بـه    يهاتراشهاز شدهساخته
دیگـر بافـت   سوي. از استصنوبر يهاتراشهاز شدهساخته

مانده بر روي دیواره داخلی ساقه باقیpithمتخلخل و حاوي 
یدشدهتوليهاتختهزیادي در افزایش جذب آب یرتأثذرت 

ذرت داشته است.يهاتراشهاز 
در مـوردنظر کلی، با توجه به اهـداف  يبندجمعدر یک 

) OSB(دارجهتيهاتراشهتختهدنبال تولید این تحقیق که به
کـه اسـتفاده و   کـرد بیـان  تـوان یماز ساقه ذرت بوده است، 

شرایط مشخصـی  درورده افرکاربرد ساقه ذرت در تولید این 
شـده انجـام . نتایج این بررسی و تحقیقـات  استقابل توصیه 
دار دلیل ترکیبات سیلیسنشان داد که بهن امحققتوسط سایر 

شـکل آن و همچنـین حسـاس    در ساقه ذرت و سطح مومی
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يهاتختهتولید بودن این ماده لیگنوسلولزي به حرارت، براي
OSB    ــد از ــاقه ذرت بای ــه آب از س ــاوم ب ــاختمانی مق س
و یا ایزوسیانات اسـتفاده  اورتانیپلمناسب مانند يهاچسب
گردد.
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Abstract
The application of corn stalks in the production of oriented strand board (OSB) is

investigated. Corn stalks strands were produced in three sizes of 50, 75 and 100 millimeters in
length and dried to reach 2% moisture content. Oriented strand boards were made using either
urea formaldehyde, melamine formaldehyde and phenol formaldehyde resin, and two press
temperatures of 175 and 185 °C. OSB boards using poplar wood strands, 100 millimeters long
were also produced as control samples. The results of strength measurements of the boards were
statistically analyzed using factorial experiment and completely randomized block design. The
grouping of the averages was based on Duncan Multiple Range Test. The results showed that
the effect of the resin type on the flexural properties and internal bonding of the boards is
statistically significant and boards produced using phenol formaldehyde resin exhibited the
lowest modulus of rupture, modulus of elasticity and internal bonding strength. However, the
adhesive type did not statistically influence the physical properties. The strand length also
statistically influenced the board strength properties and boards made using poplar strands
showed higher strength compared to corn stalks strands. The thickness swelling of the poplar
OSB was almost twice the values of corn stalks OSB and the water absorption of these boards
was lower than of corn stalks OSB. Press temperature adversely affected the modulus of rupture
and elasticity, but higher press temperature improved the internal bonding strength. Higher
press temperature increased the physical properties of the boards.

Keywords: Corn stalks, oriented strand board, modulus of rupture, internal bonding, physical
properties.


