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  اثر رطوبت نسبی محیط بر مقاومت خمشی تخته تراشه جهت دار 
  

  1، لعیا جمالی راد1، فرشید فرجی1مهرداد احمدپور،1*اهللا امینیان هدایت

  استادیار گروه چوب و کاغذ دانشگاه گنبد کاووس1
  

  

  چکیده 
هـاي   مترمکعـب از تراشـه   گرم برسـانتی  0.65متر و وزن مخصوص  میلی 15با ضخامت   2دار جهتتخته تراشه  18تعداد 

ي روکش و تخته الیه سـازي، بـا وضـعیت اسـتقرار      متر حاصله از ضایعات کارخانه سانتی 12×2×6/0چوبی راش به ابعاد 
کیلـوگرم بـر    30لدئیـد بـا فشـار    آ چسـب فنـل فـرم   % 8موازي بر الیـه ي سـطحی  و    تراشه ها در الیۀ میانی به حالت

، سه تخته در هر یـک از  زمان پرسدقیقه ساخته شد و از هر یک از دو وضعیت  15و  12مترمربع پرس به مدت  سانتی
طوبت از رسیدن ر گراد قرار داده شد، تا پس درجه ي سانتی 20و دماي ثابت % 95و % 80، %65سه شرایطرطوبت نسبی 

آزمون تجزیـه واریـانس در   .تعیین گردد DIN-68763طبق استاندارد ها  ، مقاومت خمشی آنها به تعادل با محیط تخته
دار است و  ها معنی زمان پرس در دو مدت زمان متفاوت بر مقاومت خمشی تخته تراشهنشان داد، اثر % 95سطح اطمینان 

افـزایش   Kg/cm205/557، تـا  گردند دقیقه پرس می 12ها در مدت زمان  تختهها در شرایطی که  مقاومت خمشی تخته
وبـت نسـبی   دار اسـت و بـا افـزایش رط    ها نیز معنی ت نسبی محیط بر مقاومت خمشی تختهچنین، اثر رطوب هم. یابد می

% 95 در رطوبت نسبی Kg/cm224/538به % 65در رطوبت نسبی  Kg/cm205/557ها از  محیط، مقاومت خمشی تخته
 .یابد کاهش می

  
  راش،رطوبت نسبی ،مقاومت خمشی، جهت دارتخته تراشه   : هاي کلیدي واژه

  
  همقدم -1

صنایع مختلف  ۀمین مواد اولیأت ،هاي جهان بخصوص در کشورهاي توسعه نیافته با توجه به کاهش روزافزون سطح جنگل
ضایعات صنعت روکش و تخته الیه بسته . مورد توجه قرار گرفته است، سلولزي از منابع غیر جنگلی و بازیافتی در سالهاي اخیر

و به روز  هاي صنعتی شور ما با توجه به فرسودگی ماشیندر ک ، کهبرآورد شده است% 30-50به نوع و کیفیت ماشین آالت 
نه  ،ر صنعت چوب کشورعدم توجه به ضایعات حاصل د. باشد یشتر نیز مینشدن تکنولوژي تولید، میزان ضایعات از رقم فوق ب

را نیز از منابع سلولزي از بلکه مقادیر زیادي آورد،  پدید میرا  تیتنها مشکالت زیست محیطی و آلوده شدن محیط صنع
بازیافت ۀ، زمینچوبمین کننده مواد اولیه صنایع أهاي ت هاي اخیر سازمان سیاست گذاري ،خوشبختانه. دساز  دسترس خارج می

با ارزش اقتصادي  یهای از گونهدار  ت تخته تراشه جهتبراي ساخ.هاي مختلف فراهم آورده است در بخشضایعات سلولزي را 
مانده از  مغزي باقی ،یعات کارخانجات روکش و تخته الیه، ضابري، چوب آالت هیزمی کم، پشت الي حاصل از کارخانجات چوب

  .شود استفاده می ... الیه گیري و مازاد مقطوعات حاصل از تنک کردن جنگل وفرآیند 
Qinglinwu)1996( جه مورد مطالعه قرار داده و نتیدار  تخته تراشه جهت خمیدگی پنج نوع تخته تجارتیبر اثرتغییر رطوبت را

وي در ،همچنین .یابد ستیسیته و مدول گسیختگی کاهش میمقادیر مدول اال% 24به % 4ها از  با افزایش رطوبت پانل، گرفت
را مورد مطالعه کاج جنوبی  و آسپنۀتجاري ساخته شده از دو گوندار  تخته تراشه جهتتخته های 1376تحقیق دیگري در سال 

مقادیر مدول االستیسیته و مدول گسیختگی کاهش % 24تا % 4ها از  گرفت با افزایش مقدار رطوبت تختهقرار داد و نتیجه 
  .یابد می

                                                        
  hedaminian@yahoo.com*    

  

2Oriented strand board (OSB) 
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افزایش  و نتیجه گرفت ساختجهت دار تخته تراشه ،استفاده از رزین اوره فرم آلدئید و ضایعات روکش راش با )1377(حبیبی 
 ،شود میمدول االستیسیته و مدول گسیختگی چسبندگی داخلی، مقادیر موجب افزایش درجه سانتی گراد  160به  150از  دما

افزایش مصرف  ،چنینعنوان کرد هموي . در آب نداردطه وري ساعت غو 24و 2ها پس از  جذب آب تختهتأثیر محسوسی بر ولی 
باعث بهبود پایداري  ،مدول االستیسیته و مدول گسیختگیچسبندگی داخلی، بر افزایش مقادیر عالوه % 11به % 8چسب از 

حوه استقرار ذرات ، مدت زمان پرس و ناثر سه عامل مقدار رزین )1380(آلق در ادامه تحقیقات وي، . شود میابعاد تخته تراشه 
 ،مشخص شد، کهمورد ارزیابی قرار داددار تخته تراشه جهتهاي مکانیکی و خواص فیزیکی تخته  ویژگیروي خرده چوب را بر 

مدول چسبندگی داخلی،  یش مقادیراباعث افز% 8به %6دقیقه و مقدار چسب از  15به دقیقه  12افزایش زمان پرس از 
می وري در آب  ساعت غوطه 24و  2و جذب آب پس از االستیسیته و مدول گسیختگی و کاهش درصد واکشیدگی ضخامت 

درجه  160تا  150ییدر محدوده دما ،قهیدق 8 و 6، 4طی زمان هاي زمان پرس  شیافزانیز نشان داد، ) 1381(حسینایی . شود
با ) Wang)1974همچنین، . شودمی ها  تخته یداخل یو چسبندگ تهیسیتمدول االس ،یباعث بهبود مقاومت خمشسانتیگراد، 

 ی با استقرارهای براي نمونه مدول االستیسیتهومدول گسیختگی بیشترین مقدار ،ها نشان داد ثیر زاویه استقرار تراشهأت برمطالعه 
 ،یابند این مقادیر به سرعت کاهش می ،ها تراشهراستاي زاویه و با افزایش درجه  است)صفر درجه ها زاویه تراشه(ها  تراشهموازي 
  .دشو مشاهده می) درجه 90(بر هم  عمود هاي ی با تراشههای در نمونهمدول االستیسیتهومدول گسیختگی ترین مقدار که کم چنان

  
  ها مواد و روش -2

الیه  کارخانه روکش و تختهبري  لولهبخش ضایعات حاصل از از ،مواد اولیه مورد نیازدار،  جهت ساخت تخته تراشهبه منظور 
مورد مصرف در صنایع تخته تراشه  ۀضایعات روکش به مواد اولی سازي شهرك صنعتی آق قال، به دلیل نزدیکی ضخامت

هایی  به تراشهده از گیوتین دستی، ا استفا، بهاي راش هاي ضایعاتی حاصل از گرده بینه پس از تبدیل روکش. دارتهیه شد جهت
کن آزمایشگاهی به  هاي چوبی در یک خشک ، تراشه)%7(یابی به رطوبت یکسان  به منظور دست، متر یسانت 12×2×6/0به ابعاد
  .هاي پالستیکی مقاوم و غیر قابل نفوذ بسته بندي شدند در کیسهخشک و سپس  درجه سانتی گراد100± 2دماي 

اي به  عمل چسب زنی داخل استوانه .دشاز یک دستگاه چسب زن آزمایشگاهی استفاده  ،براي چسب زنی ذرات خرده چوب
بوسیله یک پیستوله و با استفاده از ،%8با غلظت  تهیه شدهمحلول چسب . انجام شددور بر دقیقه 20ت سرعبا قطر یک متر و 

 اها درون استوانه چسب زن ب چوب دقیقه خرده 5به مدت و تمسفر بر روي ذرات خرده چوب اسپري شد آ 5هواي فشرده 
  .باقی ماندندتر  چرخشی جهت آغشته سازي بیش یحرکت

هاي  تراشه. متر استفاده شد سانتی25×42×42از یک قالب چوبی به ابعاد دار،  تخته تراشه جهت تشکیل کیکبه منظور 
ارتفاع ذرات خرده  اختالفبراي جلوگیري از . اخل قالب شکل دهی شدنددر د استقرار الیه به صورت موازيا ب ناك،چوبی چسب

از نوع حرارتی پرس هیدرولیکی و پس از آن، با استفاده از  مرحله استفاده شد 2طی  ،چوب در داخل قالب، از پیش پرس
OTT300K16 ،در فشار ثابت، ساخته شده دار تخته تراشه جهت نمونه هايKg/cm230 دقیقه، تحت  15و 12یدر دو گروه زمان

  .ندگرم قرار گرفت پرس
تعیین نمونه هاي مربوط به . تهیه شد DIN-68763از هر تخته نمونه هاي آزمایشی طبق دستورالعمل استاندارد 

مقاومت خمشی  جایی که در این تحقیق فقط از آنوآزمایش مقاومت خمشی تهیه تحت هاي  از نمونه ،وزنمخصوص و رطوبت
تجزیه و تحلیل آماري این بررسی با آزمون فاکتوریل .از اندازه گیري سایر خصوصیات خودداري شد ،گرفت مورد بررسی قرار می

درصد  5در قالب طرح کامال تصادفی انجام گردید و اثرات مستقل و متقابل عوامل متغی بر مقاومت خمشی در سطح اعتماد 
  .ها بر اساس آزمون دانکن صورت گرفت بندي میانگین چنین گروه هم. ارزیابی شد
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سانتی  5×  5 × 5/1 به ابعادخمشی، دو نمونه نه ها، از هر نمو ن وزن مخصوص و مقدار رطوبت نمونهبه منظور تعیی
دقت ه ب با کولیسها  نمونه ابعاد، 1با استفاده از رابطۀ  ،تهیهو جهت تعیین وزن مخصوص DIN-25361مطابق استاندارد ،متر
با  اُونر دساعت،  24به مدت و سپس، گیري  اندازهگرم  01/0دقت  ها ترازوي آزمایشگاهی بها ب وزن نمونهمیلیمتر و  02/0

هر یک از نمونه ها رطوبت  2مطابق رابطۀ ،وزن خشکشدند و پس از اندازه گیري گراد قرار داده  درجه سانتی 103±2 دماي
  .دتعیین ش

D = Mu/Vu )1(  
D :نمونه مخصوص وزن )g/cm3(  

Vu  : حجم نمونه)cm3(  
Mu : وزن نمونه)gr(  

H = (Mu-Mo)×100/Mo     )2   (  
H : نمونهرطوبت مقدار (%) 

Mo: نمونه وزن خشک)gr(  
Mu : نمونه اولیه تر یا وزن وزن)gr(  

، به هاي سطحیکیفیت اتصال و فشردگی الیه در تعیین )مقاومت خمشی(مدول گسیختگی سپس، با توجه به اهمیت 
، اندازه گیري مقاومت خمشی نمونه ها با استفاده از در مقابل نیروهاي خمشی تختهتحمل عنوان شاخصی جهت نشان دادن 

) نئوپان گنبد(تخته فشرده شمال دستگاه آزمایش پگه ساخت شرکت پیام گستر هوشمند در آزمایشگاه کنترل کیفیت کارخانه 
  .دشمحاسبه ،مدول گسیختگی هر یک از نمونه ها 3ۀبا استفاده از رابطانجام و دقیقه  برمیلیمتر  9سرعت بارگذاري با 

MOR= 3× Pmax × Ls /2ba2 )3(  
MOR :یمقاومت خمش  

Pmax : حداکثر بار گسیختگی)kg(  
LS : طول دهانه)mm(  
b: عرض نمونه)mm(   
a : ضخامت نمونه)mm(  
  
  بحث نتایج و  -3

، تیمارهاي مورد مطالعهبه %95هاي انجام شده در سطح اطمینان  گیري بدست آمده از اندازه ریانس نتایجبه منظور تجزیه وا
هاي مقاومت خمشی نیز به  وزن مخصوص و رطوبت تعادل آزمونه گیري ابعاد، نتایج حاصل از اندازه. دیین شتع 1صورت جدول 

  .نشان داده شده است 3و  2، 1 ترتیب در جداول
  

  ی در هر تکرار و تیمارمقاومت خمش ابعاد و تعداد نمونه هاي آزمون :1جدول شماره 

زمان 
  پرس

  تعداد کل
  تخته ها

  سطوح 
  طوبتیرتیمارهاي 

  تعداد تخته 
  در هر تیمار

  تعداد نمونه 
  از هر تیمار

  تعداد 
  کل تکرار

  تعداد کل 
  نمونه ها

  )cm(ابعاد نمونه ها

  ضخامت  عرض  طول 

  9  دقیقه 12
65%  3  4  12  

36  25  5  5/1  80%  3  4  12  
95%  3  4  12  

  9  دقیقه 15
65%  3  4  12  

36  25  5  5/1  80%  3  4  12  
95%  3  4  12  
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  ها مربوط به تعیین وزن مخصوص نمونه هاي گیري نتایج حاصل از اندازه :2جدول 
ی محیط نسب رطوبت

(%)  
 طول 

)cm(  
 عرض 

)cm(  
 ضخامت 

)cm(  
 حجم 

)cm3(  
 وزن 

)g(  
  وزن مخصوص 

)g/cm3(  
65%  0.094 ± 5 0.097 ± 4.99 0.037 ± 1.48 1.43 ± 37.09 1.89 ± 24.07 0.045 ± 0.65 
85%  0.15 ±  5 0.137 ± 5 0.039 ± 1.49 1.81 ± 37.39 2.11 ± 24.99  0.046 ± 0.67  
95%  0.21 ±  5.03 0.181 ± 5 0.048 ± 1.5 2.35 ± 37.87 2.3 ± 26.19  0.048 ± 0.69  

  
  نتایج مربوط به تعیین مقدار رطوبت نمونه ها تحت تیمارهاي رطوبتی مختلف: 3جدول 

 (%)رطوبت تعادل نمونه ها  )g(وزن خشک  )g(وزن تر   (%)رطوبت نسبی محیط 
65% 1.89 ± 24.07 1.89 ± 22.57 0.61 ± 6.71 
80%  2.11 ± 24.99 2.09 ± 22.79 0.86 ± 9.76 
95%  2.30 ± 26.19 2.31 ± 23.09 1.42 ± 13.55 

  
  دقیقه پرس 12تحت ي ساخته شده ها اثر رطوبت نسبی محیط بر مقاومت خمشی تخته - 1- 3

هاي  ثیر مستقل رطوبت نسبیأشود ت ه واریانس مقاومت خمشی مشاهده میتجزیمربوط به  4طور که درجدول  همان
ترین  بیشکه یبطور دده نشان میطمینانا% 95در سطح داري را  معنیتفاوت دار  تخته تراشه جهتمختلف بر مقاومت خمشی 

و % 95رطوبت نسبی مربوط به ترین مقدار  و کمبوده  Kg/cm205/557برابر% 65میزان مقاومت خمشی مربوط به رطوبت نسبی 
مقاومت خمشی مادة جایی که با افزایش مقدار رطوبت میزان  از آن. )1و شکل  5جدول (باشد می Kg/cm224/538برابر با 

کاهش و با  می کندرطوبت نسبی تغییر دلیل اثر ساخته شده نیز به دار تخته تراشه جهتمقاومت خمشی  ،یابد بی کاهش میچو
و اهش یافته هاي ساخته شده نیز ک میزان رطوبت تعادل تخته،محیط از نقطۀ اشباع الیاف به صفر درصد رطوبترطوبت نسبی 

  .یابد افزایش میها  مقاومت خمشی تخته ،در نتیجه
  

  نتایج حاصل از تجزیه واریانس اثر رطوبت نسبی بر مقاومت خمشی : 4جدول شماره 
  %99در سطح اطمینان  دقیقه پرس 12ي ساخته شده تحت ها تخته

 .F Sig  میانگین مربعات  درجه آزادي  مجموع مربعات  
  000/0  604/10  806/1061  2  613/2123  بین گروه ها

      134/100  33  408/3304  درون گروه ها
        35  021/5428  کل

  
  

  هاي ساخته شده  مقاومت خمشی تختهنتایج حاصل از آزمون دانکن به منظور مقایسه میانگین : 5جدول 
  در سه رطوبت نسبی متفاوتدقیقه پرس  12تحت 
مقدار رطوبت نسبی 

(%)  
  ها تعداد آزمونه

05/0  =α 
1  2  3  

95%  12  24/538      
80%  12    43/547    
65%  12      05/557  

Sig.    000/1  000/1  000/1  
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  مقایسه میانگین مدول گسیختگی تخته تراشه هاي جهت دار در سه شرایط رطوبتی متفاوت : 1شکل 

  
  پرس دقیقه 15ي ساخته شدهتحت ها ت نسبی محیط بر مقاومت خمشی تختهاثر رطوب - 2- 3

هاي  ثیر مستقل رطوبت نسبیأت ،شود ه واریانس مقاومت خمشی مشاهده میتجزیمربوط به  6طور که درجدول  همان
ترین میزان  بیشکه  دده نشان میطمینانا% 95در سطح تفاوت معنی داري را دار تخته تراشه جهتمختلف بر مقاومت خمشی 

برابر با  %95رطوبت نسبی مربوط به ترین مقدار  و کمKg/cm283/490برابر% 65مقاومت خمشی مربوط به رطوبت نسبی 
Kg/cm238/458 بی جایی که با افزایش مقدار رطوبت میزان مقاومت خمشی مادة چو از آن. ) 2و شکل  7جدول (باشد می

کاهش رطوبت رطوبت نسبی تغییر کرده و با دلیل اثر ساخته شده نیز به دار تخته تراشه جهتمقاومت خمشی  ،یابد کاهش می
 ،در نتیجهاهش و هاي ساخته شده ک میزان رطوبت تعادل تخته،نقطۀ اشباع الیاف به صفر درصد رطوبت محیط ازنسبی 

آزمون ا استفاده از ها ب مقاومت خمشی تختهمیانگین مقادیر مربوط به گروه بندي ولی  .یابد افزایش میها  مقاومت خمشی تخته
نمونه ها و  ردوجود ندا% 80و % 65هاي  نسبیها در رطوبت  تختهخمشی داري بین مقاومت  اختالف معنی ،دهد انکن نشان مید

چسبی مقاوم به رطوبت نسبت داد که ید ئبه استفاده از رزین فنل فرم آلدتوان  میتا حدودي که  دنگیر در یک گروه قرار می
اع فیبر نزدیک اشبی معادل عمالً به میزان رطوبت تعادلچون ،%95رطوبت نسبی رسیدن به با ،به همین ترتیب .است
تفاوت % 95و % 80قدار رطوبتبین مقاومت خمشی در دو م ،هر چند ،یابد خمشی نیز کاهش میمقاومت مقدار ،شویم می

نشان داد و به نظر  يدار تفاوت معنی% 95و % 65رطوبت نسبی مقاومت خمشی در دو  ،با این حال.  داري وجود ندارد معنی
  .هاي ساخته شده ایجاد نکند اوت چندانی در مقاومت خمشی تختهفت% 80با افزایش رطوبت تا  ،رسد می

  
  

  نتایج حاصل از تجزیه واریانس اثر رطوبت نسبی بر مقاومت خمشی : 6جدول شماره 
  %95در سطح اطمینان  دقیقه پرس 15ي ساخته شده تحت ها تخته

 .F Sig  میانگین مربعات  درجه آزادي  مجموع مربعات  
  000/0  332/33  968/3466  2  937/6933  بین گروه ها

      102/104  33  386/3432  درون گروه ها
        35  323/10366  کل
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  مقاومت خمشی نتایج حاصل از آزمون دانکن به منظور مقایسه میانگین : 7جدول 
  در سه رطوبت نسبی متفاوتدقیقه پرس  15هاي ساخته شده تحت  تخته

مقدار رطوبت نسبی 
  ها تعداد آزمونه  (%)

05/0  =α 
1  2  3  

95%  12  38/458      
80%  12    4/483    
65%  12      83/490  

Sig.    000/1  000/1  084/0  
  

  
  مقایسه میانگین مدول گسیختگی تخته تراشه هاي جهت دار در سه شرایط رطوبتی متفاوت : 2شکل 

  
  نتیجه گیري -4

رطوبت نسبی بر مقاومت  ، اثر% 8چسب مصرفی میزان و  الیه میانیها در  تراشهتوجیه موازي ه وضعیت مناسب با توجه ب
افزایش رطوبت را نشان داد، به طوري که، داري  تفاوت معنی دقیقه، 15و  12ده در دو زمان پرس هاي ساخته ش خمشی تخته

 ، این کاهش%80ا رطوبت نسبی ، تدقیقه 15در زمان پرس  شود، هرچند یط، موجب کاهش مقاومت خمشی آن مینسبی مح
بدین ترتیب، ضمن استفاده بهینه از ضایعات کارخانجات روکش در جهت تولید یک فرآوردة مهندسی . باشد دار نمی معنی

ز محصوالت استفاده توان از این فرآورده، با اطمینان در تولید دامنۀ وسیعی ا جه به شرایط آب و هوایی کشور، میجدید، با تو
  .دکر
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