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چکيده
در اين تحقیق اثر دما و زمان پرس بر خواص فیزيکی و مکانیکی تخته تراشه ساخته شده از چوب گونه صنوبر مورد بررسی
قرار گرفت .ساخت تختهها در دو سطح دمايی  171و  131درجه و در دو سطح زمانی  1و  1دقیقه انجام گرفت .خواص
مکانیکی ،شامل مدول گسیختگی( ،)MORچسبندگی داخلی و خواص فیزيکی ،شامل درصد جذب آب و واکشیدگی ضخامت
اندازهگیری شدند .نتايج بدست آمده نشان داد که افزايش دما و زمان پرس ،باعث افزايش معنیدار مدول گسیختگی و چسبندگی
داخلی تختهها شده است .همچنین افزايش دما و زمان ،اثر معنیداری بر کلیه خواص فیزيکی نشان دادند .بهترين تخته تراشهها
در درجه حرارت  131 Cو زمان پرس  1دقیقه تولید گرديد.
واژههاي كليدي ،OSB :صنوبر ،اوره فرمالدهید ،چسبندگی داخلی ،مقاومت خمشی ،جذب آب ،واکشیدگی ضخامت.

مقدمه
يکی از مواد مرکب چوبی که کاربرد فراوانی در جعبه-
های بستهبندی ،تیرکهای سقف و پشت بام ،کفپوش منازل
و سالنهای ورزشی و ساخت منازل مسکونی دارد ،تخته
تراشه جهتدار يا  OSBمیباشد.

صورت میتوان از ذرات نامناسب و غیرظريف به طور
مثال ذرات ضخیمتر ،کوتاهتر و يا اشکال ديگر خرده
چوب هم در مغز تختهها استفاده کرد.
در اين صنعت از گونههای سبک مثل سپیدار و
تبريزی استفاده میشود؛ در صورتی که کاج زرد جايگاه

 OSBاز تراشههای نازک ،باريک و بلند (مستطیل

خاص خود را دارد .از ديگر گونهها مثل غان و افرا هم

شکل) که در جهات خاصی جهتدهی شدهاند ،ساخته

می توان به عنوان مکمل و به همراه صنوبر و کاج زرد

شده است .اما کارخانههای سازنده برای استفاده از تراشه

استفاده کرد.

های نازک ،باريک و بلند ،يکسری محدوديتهايی دارند؛ از

خصوصیات و ويژگیهای فیزيکی و مکانیکی مواد

آنجمله تأمین اين نوع خرده چوب ،مشکالت فنی در خط

مرکب چوبی از جمله  OSBتحت تأثیر عوامل مختلفی از

تولید و شکل خاص اين نوع خرده چوب که در اين

جمله ،نوع گونه چوبی و جرم ويژه آن ،ابعاد و شکل
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ذرات ،نوع و مقدار رزين مصرفی ،میزان رطوبت کیک و

را بهبود بخشیده و از  1تا  7/1دقیقه ،افزايش جذب آب و

نحوه پراکنش آن ،سرعت بسته شدن پرس ،زمان پرس،

واکشیدگی ضخامت تختهها را موجب شده است .دلیل

درجه حرارت پرس و فشار پرس میباشد].[3

اين تغییرات را میتوان به کاهش رطوبت تختهها در زمان

نتايج تحقیقی در زمینه تخته تراشه  OSBنشان داد،
افزايش دمای پرس از  171به  211درجه سانتیگراد ،دمای
مغز کیک خرده چوب را سريعتر افزايش داده و نهايتاً
زمان پرس را کاهش میدهد].[4

طوالنی پرس و باال رفتن حساسیت آن به جذب آب و
واکشیده شدن نسبت داد].[3
در اين تحقیق سعی شده است که اثر دقیقتر تغییرات
دما و زمان پرس بر خصوصیات فیزيکی و مکانیکی اين

در تحقیقی آمده است که تغییرات دما از  111تا 171

تختهها مورد مطالعه قرار گیرد.

درجه سانتیگراد ،چسبندگی داخلی تختهها را تا حدی
افزايش داده و از 171تا  191درجه سانتیگراد ،باعث
کاهش آن گرديده است .افزايش زمان پرس (3 ،1 ،4
دقیقه) در اين محدوده دمايی ،مقاومت خمشی ،مدول
االستیسیته و چسبندگی داخلی تختهها را بهبود بخشیده
است].[2
همچنین عنوان کردهاند ،تغییر زمان پرس در محدوده

مواد و روشها
تراشههای مورد استفاده در اين تحقیق از گونه صنوبر
( )Populus nigraتوسط يک دستگاه تراشهگیر صفحهای
آزمايشگاهی تهیه گرديد .مشخصات تراشههای حاصل در
جدول ( )1ارائه شده است:

 4/1تا  1دقیقه ،خواص جذب آب و پايداری ابعاد تختهها
جدول  -1مشخصات تراشهها
سطح ويژه

طول ()L

عرض ()W

ضخامت ()T

ضريب پهنی

ضريب کشیدگی

ضريب ظاهری

()mm

()mm

()mm

j=w/t

s=l/t

α=l/w

)2(lw  lt  tw
a
wltd

111

21

1/1

41

211

1

13/11

از رزين اوره فرم آلدهید (به میزان  11درصد وزن
خشک تراشهها) و از کلرور آمونیوم به عنوان هاردنر (به

میزان  2درصد وزنی چسب) استفاده شد .مشخصات
رزين مورد استفاده در جدول ( )2ارائه شده است:

جدول  -3مشخصات رزين مصرفي
نوع رزين
اوره فرم الدهید

جرم ويژه

ويسکوزيته

()gr/cm3

( ) c.p.

1/3

17/13

ساخت تختههاي آزموني
بعد از تراشهگیری و خشک کردن تراشهها در دمای

 11°Cبه مدت  43ساعت ،چسب زنی آنها و در نهايت
پس از جهتدهی تراشهها به وسیله جهتده دستی؛

pH

زمان انعقاد با کاتالیزور ()s

7/43

17

درصد مواد جامد
()%
17/41

3

تختههايی به ضخامت  11میلیمتر و جرم حجمی gr /cm

 1/7در دمای  171و  131درجه سانتیگراد توسط پرس
آزمايشگاهی مدل  Buerkle LA_160ساخته شد .در

بررسي اثر دما و زمان پرس بر خواص فيزيکي و مکانيکي تختههاي ( )OSBساخته شده از چوب صنوبر ()Populus nigra
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نهايت  4تیمار و برای هر تیمار  3تکرار در نظر گرفته
شد.

پس از اتمام ساخت ،تختهها جهت يکنواخت شدن
رطوبت و متعادل سازی تنشهای داخلی ،به مدت  3هفته

عوامل زير به عنوان فاکتور ثابت در نظر گرفته شد :

به صورت داراب در محیط آزمايشگاهی نگهداری شدند.

_ ابعاد تراشه( :طول -111 mm:عرض -21mm :

اندازهگيري خواص فيزيکي و مکانيکي

_ گونه چوبی :صنوبر
ضخامت)1/1 mm :

پس از متعادلسازی و کنارهبری تختهها ،واکشیدگی
ضخامت و درصد جذب آب آنها پس از بیست و چهار

_ ضخامت اسمی تخته11mm :

ساعت طبق آيیننامه  EN-317استاندارد  DINاندازهگیری

_ جرم حجمی تخته1/7 gr/cm3 :

شد .چسبندگی داخلی و خمش استاتیک به ترتیب طبق

_ فشار پرس31 KPa/Cm2 :

آيیننامههای

_ رطوبت کیک 11 :درصد

 EN-319و  EN-310استاندارد  DINانجام شد] 1و.[1

_ رطوبت تراشهها 3 :درصد

_ جهت تراشهها :همه تختهها به صورت جهت دار

( %21اليه رويی –  %11اليه میانی –  %21اليه زيرين)
ساخته شدند.

نتايج بدست آمده بر اساس آزمون فاکتوريل در قالب
طرح کامالً تصادفی با استفاده از نرم افزار SPSSانجام
گرديد.
اثر مستقل و متقابل عوامل متغیر روی خواص تختهها با

_ مقدار رزين 11 :درصد وزن خشک تراشهها

استفاده از تکنیک تجزيه واريانس ،مورد تجزيه و تحلیل

_ نوع چسب :اوره فرمالدئید

قرار گرفت و به منظور انتخاب بهترين تیمار ،گروهبندی

_ نوع کاتالیزور :کلرور آمونیوم

میانگینها با روش دانکن صورت گرفت.

فاکتورهای متغیر نیز شامل:

نتايج

_ دمای پرس 171( :و  131درجه سانتیگراد)

مدول گسيختگي ()MOR

_ زمان پرس 1( :و  1دقیقه)

جدول  -2واريانس اثر عوامل متغير بر روي مدول گسيختگي تختهها
منابع متغير ()S.O.V

درجه آزادي ()df

مجموع مربعات ()S.S

ميانگين مربعات ()M.S

 Fمحاسبه شده

فاكتور A

1

722/702

722/702

11/747

فاكتور B

1

11/727

11/727

2/777

1

121/704

121/704

21/121

خطاي آزمايش

2

77/777

7/722

كل

13

17772/277

اثر متقابل ( )A×B

نتايج تجزيه واريانس نشان داد که دمای پرس در سطح  %1اثر معنیداری بر مدول گسیختگی تختهها دارد (جدول .)3
شکل ( ،)1اثر دمای پرس بر مدول گسیختگی تختهها را نشان میدهد.
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شکل  -1اثر مستقل دماي پرس بر مدول گسيختگي

همان طور که مشاهده میشود با افزايش دما از  171به

جدول  ،3نشاندهنده اختالف معنیدار در سطح %1

 131درجه ،مدول گسیختگی به میزان  %11/49افزوده شد.

بین میانگین مدول گسیختگی تختهها تحت تأثیر متقابل

افزايش دما باعث نرم شدن و فشردگی بیشتر تراشهها شده

عاملهای فوق میباشد .شکل ( ،)2اثر متقابل دما و زمان را

و در نتیجه مقاومت خمشی نمونهها بیشتر میشود.

بر مدول گسیختگی نشان میدهد.
60
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شکل  -3اثر متقابل دما و زمان پرس بر مدول گسيختگي
همانطور که مشاهده میشود ،باالترين مقدار MOR

مربوط به تختههای ساخته شده در دمای پرس  131درجه
و زمان  1دقیقه و کمترين مقدار  MORمربوط به
تختههای ساخته شده در دمای پرس  171درجه و زمان 1
دقیقه میباشد.

چسبندگي داخلي ()IB
اين فاکتور نشاندهنده کیفیت اتصال اليهها میباشد.
اين ويژگی در صورت فشردگی مناسب و پلیمريزاسیون
کامل رزين در اليههای کیک بهبود میيابد].[1

بررسي اثر دما و زمان پرس بر خواص فيزيکي و مکانيکي تختههاي ( )OSBساخته شده از چوب صنوبر ()Populus nigra
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جدول  -7واريانس اثر عوامل متغير بر چسبندگي داخلي تختهها
منابع متغير ()S.O.V

مجموع مربعات ()S.S

درجه آزادي

 Fمحاسبه شده

ميانگين مربعات ()M.S

()df

فاكتور A

1

3320/721

3320/721

11/270

فاكتور B

1

3317/127

3317/127

10/412

1

1704/370

1704/370

7/277

خطاي آزمايش

2

1773/720

307/232

كل

13

712047/027

اثر متقابل ( )A×B

بر طبق جدول ( ،)4دمای پرس در سطح  %1اثر معنیداری بر چسبندگی داخلی تختهها دارد.
شکل ( ،)3اثر مستقل دما را بر چسبندگی داخلی تختهها نشان میدهد.

2.4
2.3

2.1

) IB (M P a

2.2

2
1 .9
1 85

1 75

2.348

2.0 69

S eries1

دمای پرس (درجه سان تيگراد)

شکل  -2اثر مستقل دماي پرس بر چسبندگي داخلي

با افزايش درجه حرارت از  171به  131درجه ،مقاومت

جدول ( ،)4نشاندهنده اختالف معنیدار در سطح  %1بین

برشی به میزان  %13/41افزايش يافته است .با افزايش

میانگینهای چسبندگی داخلی تختهها تحتت تتأثیر متقابتل

حرارت ،رزين کامالً پلیمريزه شده و چسبندگی داخلی

عاملهای فوق میباشد .شکل ( ،)4اثر متقابتل دمتا و زمتان

افزايش میيابد (مشابه با حسینايی .)1331

پرس را بر چسبندگی داخلی تختهها نشان میدهد.
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شکل  -7اثر متقابل دما و زمان پرس بر چسبندگي داخلي

با توجه به شکل فوق ،بیشترين چسبندگی داخلی،
مربوط به تختههای ساخته شده در دمای پرس  131درجه
و زمان  1دقیقه و کمترين مقدار چسبندگی داخلی ،مربوط
به تختههای ساخته شده در دمای پرس 171درجه و زمان

واكشيدگي ضخامت پس از  37ساعت غوطه وري در
آب
واکشیدگی ضخامت معرف میزان پايداری ابعاد تخته
در مقابل اثر رطوبت میباشد.

 1دقیقه میباشد.

جدول  -7تجزيه واريانس اثر متغيرها بر واكشيدگي ضخامت تختهها
منابع متغير ()S.O.V

درجه آزادي

مجموع مربعات ()S.S

ميانگين مربعات ()M.S

 Fمحاسبه شده

()df

فاكتور A

1

247/772

247/772

1/207

فاكتور B

1

0/737

0/737

0/011

1

33/023

33/023

0/777

خطاي آزمايش

2

233/177

70/272

كل

13

30021/710

اثر متقابل ( )A×B

مطابق جدول ( ،)1دمای پرس در سطح  %1اثر معنیداری بر واکشیدگی ضخامت پس از  24ساعت غوطه وری نشان
میدهد.

بررسي اثر دما و زمان پرس بر خواص فيزيکي و مکانيکي تختههاي ( )OSBساخته شده از چوب صنوبر ()Populus nigra
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شکل  -7اثر مستقل دماي پرس بر واكشيدگي ضخامت ،پس از  37ساعت غوطه وري در آب

مالحظه میشود با افزايش دمای پرس از  171به 131
درجه سانتیگراد ،واکشیدگی ضخامت به میزان %32/41
کاسته شده است.

جذب آب پس از  37ساعت غوطه وري در آب
مقاومت به جذب آب از خواص فیزيکی میباشد که
نشاندهنده پايداری ابعادی تخته در تماس با رطوبت و
قرار گرفتن در محیطهای مرطوب میباشد.

جدول  -7واريانس اثر متغيرها بر جذب آب تختهها
منابع متغير ()S.O.V

درجه آزادي

مجموع مربعات ()S.S

ميانگين مربعات ()M.S

 Fمحاسبه شده

()df

فاكتور A

1

331/342

331/342

2/340

فاكتور B

1

227/147

227/147

7/141

1

272/117

272/117

13/771

خطاي آزمايش

2

771/701

74/747

كل

13

107173/121

اثر متقابل ( )A×B

با توجه به جدول ( ،)1دما و زمان پرس در سطح  ،%1اثتر

در شکل ( ،)1اثر متقابل دما و زمان پرس بر میزان جتذب
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آب تختهها آورده شده است.
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دوفصلنامة تحقيقات علوم چوب و كاغذ ايران ،جلد  ،32شمارة 1

1 20
1 1 0 .627
100
91 .44
85.273

83.263

80

6

)IB (M P a

5

60
40
20
0
1 85

1 75

91 .44

83.263

5

1 1 0 .627

6

85.273
دمای پرس (درجه سان تيگراد)

شکل  -7اثر متقابل دما و زمان پرس بر جذب آب ،پس از  37ساعت غوطه وري

بیشترين میزان جذب آب مربوط به تختههای ساخته

در نهايت ،با توجه به اين موضوع که چسب اوره يک

شده در دمای پرس  171درجه و زمان  1دقیقه و کمترين

چسب ضد آب نمیباشد ،توصیه میشود از اين تخته

میزان جذب آب مربوط به تختههای تهیه شده در دمای

تراشه در محیطهای داخلی و بدون رطوبت استفاده شود.

پرس  171درجه و زمان  1دقیقه میباشد.
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ابراهیمی ،ق .1313 ،.مکانیک چوب و فراوردههای مرکب آن (
ترجمه ) ،انتشارات دانشگاه تهران 191 ،صفحه.
حسینايی ،ا .1331 ،.بررسی ساخت تختته تراشته جهتت دار از
صنوبر و ارزيابی خواص آن ،پايان نامه کارشناستی ارشتد
گروه علوم و صنايع چوب و کاغذ.
دوست حسینی ،ک .1331 ،.فناوری تولیتد و کتاربرد صتفحات
فشرده چوبی ،انتشارات دانشگاه تهران 143 ،صفحه.

فرجی ،ف .1371 ،.بررسی شرايط پلیمتر شتدن رزيتن فنتل _
فرمالدئیتتد و مقايستته آن بتتا رزيتتن اوره _ فرمالدئیتتد در
ساخت تخته خرده چوب .پايتان نامته کارشناستی ارشتد
گروه علوم و صنايع چوب و کاغذ.
DIN-EN-317, 1993, Determination of swelling in
Thickness after immersion in water.
DIN-EN-319, 1993, Determination of Tensile strength
Perpendicular to the plane of the Board.
DIN-EN-310, 1993, Determination of Modulus of
Elasticity in Bending and of bending strengt
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Abstract
In this study, effects of press temperature and press time on the physical and mechanical properties on the
OSB has made from Aspen were investigated. Two levels of press temperature 175ºC and 185ºC and two
levels of press time 5 min and 6 min were applied as variables for manufacturing boards. Mechanical and
physical properties such as bending strength, internal bond, water absorption and thickness swelling were
measured. results showed that, increase in press temperature and press time causes significant increase on
bending strength, internal bond, water absorption and thickness swelling. The best boards were made of
press temperature of 185ºC and press time 5 minutes.
Key Words: OSB, Aspen, Urea Formaldehyde, internal bond, bending Strength, Water Absorption,
Thickness Swelling.
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