
 علوم چوب و كاغذ ايران پژوهشي تحقيقات  -علمي فصلنامة دو 

 (2831) ،77-77، صفحة 1 شمارة 12جلد 

 

 )اوره فرمالدهید( نيو مقدار رز ياثر جهت ده يبررس

 ساخته شده از صنوبر تراشهتخته  يکیمکان و يکيزیف بر خواص
 

 1مجيد چهار محالي ،4حمد علي پودينه پورم ،8بهناز دادخواه تهراني ،1كاظم دوست حسيني، 2علي اكبر رامتين
 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران -1

 استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران  -2

 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گرگان -3

 تهراندانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه  -4

 مدرس دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت -5

 

سهاخته شهده    تراشهه هها   تختهه   يکيمکان و يکيزيف خواص ين بر برخيتراشه ها و مقدار رز ين پروژه اثر جهت دهيدر ا

  ها هيال)جهت دار( و)بدون جهت يتصادف به دو صورت يتخته ها از نظر جهت ده قرار گرفت.  يصنوبر مورد بررس چوباز

شرايط ساخت برا  . درصد ساخته شدند 01و  8د در دو سطح ين اوره فرم آلدهيمقدار رز و باعمود برهم(   ه مغزيو ال يسطح

و بها سهطح     مهواز  يمقاومهت برشه   ، (MOR) مدول گسيختگي شامل يکيثابت در نظر گرفته شد . خواص مکان همه تخته ها

نشان داد  ج بدست آمدهينتا .ندساعت اندازه گير  شد 42ل درصد جذب آب و واکشيدگي ضخامت بعد از خواص فيزيکي شام

ن يهمچن .شده است هاتخته  با سطح  مواز يوکاهش مقاومت برش يختگيش مدول گسيعث افزاباجهت دار کردن تراشه ها  که

 نشان داد. يکيمکان فيزيکي و  ه  خواصيبر کل  دار ين اثر معنيش مقدار رزيافزا

 

مقاومهت   -سهطح   مهواز  يمقاومهت برشه   -يتخته تصهادف  -تخته جهت دار -ديهاوره فرمالد-صنوبر -تراشه :يديكل يژه هاوا

 ضخامت يدگيواکش -جذب آب -يخمش

 

که تقريبا دارا  خواص  يکي از مواد مرکب چوبي 

يکساني در جهات طولي و عرضي است تخته تراشه 

 اين ماده مرکب چوبي .باشدمي  0(OSB) جهت دار

جعبه ها    ،منازل مسکوني در ساخت  کاربرد فراواني

 وسقف ، پشت بام ، کف  ،اسباب و اثاثيه ،بسته بند 

 .دارد   سالن ها  ورزشي 

                                              
1 Oriented strand board 

 OSB يچوب  و تراشه ها ماده چسبنده ضد آباز 

ا ي يل شده که در جهت عرضيل شکل تشکيمسهههتط

. اند شده يجهت ده اليي درست مشابه تخته  ،تخته يطول

]0[ 

 يک چارچوب مهندسيدر  حاصل از تحقيقات  جينتا

ه به يشب يلين پانل ها از نظر مشخصات خيا نشان داده که

خصوصيات و ويژگيها  فيزيکي و ] 3[ .هستند ييتخته ال

مختلفي از  عواملمکانيکي مواد مرکب چوبي متأثر از 
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اد و شکل جمله نوع گونه چوبي و جرم ويژه آن، ابع

ذرات، نوع و مقدار رزين مصرفي، ميزان رطوبت کيک و 

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

ست ياز نظر ز ه حرارت پرس و فشار پرس مي باشد.درج

ع يسر  توان از گونه ها يم  OSBساخت  برا يطيمح

رد. امروزه شاهد الرشد و درختان نسبتاً کوچک استفاده ک

. ]3[ زون اين محصول در سطح جهان هستيمرشد روز اف

برا  ساخت تخته تراشه جهت دار معموال از چسب ضد 

آب استفاده مي شود. نتايج نشان داده است که افزايش 

باعث افزايش کليه  درصد 1به  5از  درصد رزين فنل

از  .]4[خواص فيزيکي و مکانيکي تخته ها شده است

دهي در تخته  طولها  بلندتر تراشه ها و جهت طرفي

شده تراشه ها  جهت دار باعث بهبود خواص مکانيکي 

افزايش دانسيته از طريق افزايش ضخامت  .]01[ است

ستيسيته شده و مقاومت تراشه ها باعث افزايش مدول اال

 55/1. افزايش دانسيته از ]5[زايش داده استخمشي را اف

و افزايش درصد رزين  1 گرم بر سانتي متر مکعب /8به 

درصد باعث افزايش چشمگير در خواص  5به  2 زا

با اين  .]9[ مکانيکي و بهبود خواص فيزيکي شده است

حال در اين تحقيق سعي شده است تا اثر کاربرد چسب 

)دارا  مقاومت ضعيف در برابر آب( بر  اوره فرمالدهيد

يکي از اهداف  تخته تراشه ها بررسي گردد.اين خواص 

استفاده از چسب اوره فرم اين تحقيق بررسي امکان 

چسب ارزان و تجار  است يد هاوره فرم آلد بود.يد هآلد

که بيشترين استفاده را در ساخت مواد مرکب چوبي دارد 

منزل اين تخته ها در مکانها  بسته و ساخت اسباب اثاثيه 

  . مي باشند، جعبه ها  بسته بند  قابل استفاده 

 

 مشخصات تراشه

 ها  مورد استفاده در اين تحقيق از گونه صنوبر تراشه

(Populus nigra)   توسط يک دستگاه تراشه گير صفحه ا

دانشکده منابع طبيعي  آزمايشگاه صنايع چوبموجود در 

( 0تهيه گرديد. مشخصات تراشه ها  حاصل در جدول ) 

 ارائه شده است.

 

 مشخصات تراشه ها -2جدول

 طول

(L  ( 

(mm) 

 عرض

 (W ) 

(mm) 

     ضخامت

 (T ) 

(mm) 

ضريب 

 پهني 
j=w/t 

ضريب 

 كشيدگي

t/s=l 

 ضريب ظاهري
α=l/w 

 سطح ويژه

wltd

twltlw
a

)(2 


 

011 41 5/1 21 411 5 00/58 

 

 :مشخصات رزين

مورد استفاده در اين تحقيق اوره فرم آلدهيد )در  رزين

مشخصات  بود. انتخاب شده درصد( 01و 8دو سطح 

 ( ارائه شده است. 4استفاده در جدول)رزين مورد 
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 مشخصات رزين مصرفي -1جدول

 نوع رزين
جرم ويژه 

(gr/cm
3) 

 ويسکوزيته

 (.c.p ) 
pH 

 زمان انعقاد با كاتاليزور

(s) 

درصد مواد 

 )%( جامد

 20/51 51 23/1 029 3/0 اوره فرم الدهيد

 

 ساخت تخته ها

 01و 8ر رزين و مقداميليمتر با د 01ته هايي با ضخامت تخ

متقاطع و  با دو جهت دهي درصد)بر مبنا  خشک تراشه ها(

تصادفي ساخته شد. کاتاليزور مورد استفاده کلرور آمونيوم ) 

 درصد وزن خشک چسب اعمال شد .4نشادر ( به ميزان 

 ثابت در نظر گرفته شد :  عواملعوامل زير به عنوان 

 د .نوع تراشه : تراشه ها از گونه صنوبر تهيه ش

 3رطوبت خرده چوب : از خرده چوبها  خشک با رطوبت

 درصد استفاده شد .

 درصد تنظيم شد . 00رطوبت کيک : ثابت و برابر 

 دقيقه در نظر گرفته شد . 5زمان پرس : ثابت و برابر 

فشار پرس : برا  ساخت تمام تخته ها از فشار پرس  
4

cm/kg 31  . استفاده شد 

 mmتمام تخته ها با ضخامت دانسيته و ضخامت تخته : 

از   ريجلوگ  برا .ندساخته شد 3cm/gr 1/1و دانسيته 01

  بر رو يومينيل آلوميدن تخته ها به صفحات پرس از فويچسب

ان رطوبت يحذف گراد  برا ، بعد از ساخت ک استفاده شد. يک

حاصل تخته ها را به صورت داراب در   ن بردن تنشهايو از ب

  ،دن به رطوبت تعادليرس  ن برايمچنط قرار داده و هيمح

شگاه قرار يط آزمايهفته در مح 3به مدت  يآزمون  نمونه ها

 رفتند.گ

 

 اندازه گيري ويژگيهاي فيزيکي و مکانيکي

ها، آزمايشها   پس از متعادل ساز  و کناره بر  نمونه

واکشيدگي ضخامت ودرصد جذب آب پس از بيست و 

  DIN استاندارد EN-317 چهار ساعت طبق آئين نامه

و خمش  انجام شد. آزمايشها  برش مواز  سطح

-ENو  EN-319 استاتيک به ترتيب طبق آئين نامه ها  

 .]8و5،1[انجام شد  DINاستاندارد  310

و بر   جمع آور ها شيآزما ياز طياطالعات مورد ن

با  در قالب طرح کامال تصادفي ليفاکتور آزموناساس 

اثر مستقل و  د. يگرد انجام SPSS استفاده از نرم افزار

خواص تخته ها با استفاده از   ر رويمتقابل عوامل متغ

ل قرار گرفت يه و تحليانس مورد تجزيه واريتجزک يتکن

ها با ن يانگيم  مار گروه بندين تيو به منظور انتخاب بهتر

 روش دانکن صورت گرفت.

 

 (MOR) يختگيمدول گس

ها و مقدار رزين را بر  ( اثر جهت دهي تراشه0) شکل

طور که مشاهده مي  . همانمدول گسيختگي نشان مي دهد

درصد اثر معني  01به  8شود افزايش درصد رزين از 

 از طرف مدول گسيختگي داشته است. دار  بر افزايش 

تخته ها  جهت دار نسبت به تخته ها  با آرايش  ديگر

   بودند. تصادفي دارا  مقاومت خمشي بيشتر 

افزايش مصرف  که اعالم نمود ]3[ت حسينيدوس

درصد مقاومت خمشي و مدول  03به  9رزين از 

افزايش مصرف  با .تيسيته تخته ها را بهبود مي بخشداالس
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تخته بهبود  ، مقاومت خمشيفرم آلدهيد فنلرزين 

. بهبود مقاومت خمشي با افزايش مقدار رزين ]4[يابد مي

اين امر به  .]9[ستنيز تاييد شده ا  Mendesفنل توسط 

دليل پوشش بهتر سطوح تراشه ها با رزين اوره و ايجاد 

اتصال محکم بين تراشه ها مي باشد . نتايج حاکي از آن 

است که مدول گسيختگي در تخته ها   با  آرايش 

( به ميزان تصادفي تراشه ها )به دليل ايزوتروپيک بودن

زياد  پايين تر از تخته ها  جهت دار مي با شد و جهت 

مدول گسيختگي  تا ها باعث مي شود دار کردن تراشه

افزايش يابد. دليل اين امر مربوط به افزايش مدول 

 .]5و.01[االستيسيته طولي چوب مي باشد 
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 مدول گسيختگياثر مقدار رزين و جهت دهي تراشه ها بر  -2شکل 

 

 با سطح يمواز ياومت برشمق

 يانيه ميت اتصاالت در اليفينشان دهنده ک عاملن يا

مناسب و  يدر صورت فشردگ يژگين ويا .]3[باشد يم

ک بهبود يک يداخل  ه هاين در اليون کامل رزيزاسيمريپل

اد که تراشه ها  جهت دار دارا  نتايج نشان دابد. ي يم

دليل  (4شکل)کمتر  بودند.مقاومت برشي مواز  با سطح 

 ، اين امر مربوط به آرايش تراشه ها در اليه مياني است

تعداد زياد  تراشه در کنار هم قرار مي گيرد و  چون

 در حالي ، آزمايش الياف از کنار هم جدا مي شوند هنگام

،         به علت درهم رفتگي تراشه هادر آرايش تصادفي که 

الزم برا   و نيرو ف بيشتر صورت گرفته اعمل برش الي

 .]4[برش افزايش مي يابد
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  اثر مقدار رزين و جهت دهي تراشه ها بر مقاومت برشي موازي با سطح  -1شکل 

 

مقدار رزين افزايش مي يابد پوشش سطوح زماني که 

تراشه ها بهتر صورت گرفته و اتصال قويتر  ايجاد مي 

که اين امر به افزايش مقاومت برشي مواز  با سطح  کند

 .]3و5[ گرديده استنجر م

 

 در آب يساعت غوطه ور 14جذب آب پس از 

مي باشد که  جذب آب از خواص فيزيکي مقاومت به 

و پايدار  ابعاد  تخته در تماس با رطوبت نشان دهنده 

. با آرايش مي باشدها  مرطوب  قرار گرفتن در محيط

همپوشاني بهتر متقاطع تراشه ها همراه با افزايش رزين، 

گرفته و فضا  بين تراشه ها کاهش مي يابد که به  صورت

شده و جذب آب را کاهش داده  منجر کاهش فضا  خالي

  (3)شکل .است
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 در آب يساعت غوطه ور 14بر جذب آب پس از  و جهت دهي تراشه ها نياثر مقدار رز -8 کلش
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ش ين مطلب است که با افزايج نشان دهنده اينتا

در تراشه ها   بهتر يشتگو آغ ين همپوشانيمصرف رز

شود.  يحاصل م  د و اتصاالت محکم تريآ يبه وجود م

چسب اوره نسبت به چسب فنل دارا   با اين حال

که اين  مي باشد   تر  در برابر نفوذ آب مقاومت ضعيف

امر به افزايش دو برابر  درصد جذب آب نسبت به تخته 

 ستفنل شده ا منجر تراشه ها  جهت دار ساخته شده با

تخته تراشه جهتدار ساخته شده با فنل دارا  جذب آب 

 .]4[ درصد  بوده است . 21

 

 واكشيدگي ضخامت)%(

نشان دهنده اثر معني دار  هانتايج حاصل از آزمايش

واکشيدگي ضخامت مقدار رزين وجهت دهي تراشه ها بر 

افزايش ميزان رزين باعث بهبود  (2)شکل .بوده است

در برابر تراشه ها را و مقاومت  هاتصال بين تراشه ها شد

 تغييرات ابعاد  هنگام جذب آب افزايش مي دهد.
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 ساعت غوطه وري در آب 14اثر مقدار رزين و جهت دهي تراشه ها بر واكشيدگي ضخامت پس از  -4شکل 

 

جهت دهي تراشه ها باعث مي شود که واکشيدگي 

که  در حالي ،خنثي گرددخطي تراشه ها در حالت متقاطع 

در آرايش تصادفي واکشيدگي خطي تراشه ها با هم جمع 

 مي شوند.

 

نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد که با جهت دهي 

تراشه ها و افزايش ميزان رزين فرم آلدهيد کليه خواص 

طور که مشاهده  يابد . هماني فيزيکي و مکانيکي بهبود م

درصد مدول  4شد با افزايش ميزان رزين به مقدار 

جهت دهي  .است  افزايش يافت درصد 92/03گسيختگي 

 24/39به مقدار  مولفهتراشه ها نيز باعث افزايش اين 

ت برش مواز  با اين افزايش در مقاوم درصد گرديد.

درصد  رزين و جهت  4با افزايش  سطح نيز ديده شد.

 38وکاهش 32/00دهي تراشه ها به ترتيب باعث افزايش 

با توجه به اينکه چسب  شده است.مولفه ين درصد در ا
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تا ثير آن بر  ب نيست،اوره فرم آلدهيد يک چسب ضد آ

خواص فيزيکي نسبت به چسب فنل ضعيف تر مشاهده 

درصد  رزين و جهت  4. با اين حال افزايش  ]2[شد

و 95/03دهي تراشه ها باعث کاهش جذب آب به مقدار 

 05/1درصد گرديد و از طرفي باعث کاهش  2/8

در  در مقدار واکشيدگي ضخامت گرديد. درصد11/09و
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Abstract: 
The objective of this research was to characterize the physical and mechanical properties of 

Aspen OSB made with different percentage of resin as well as in different orientation of strand. 
Mechanical and physical properties such as bending strength، interlaminated shear strength, 
water absorption and thickness swell were measured on the resulting orientation strand board. 
Among sample boards with high percentage of resin amount showed superior mechanical and 
physical performance. Results also showed, when strand were oriented in boardsو physical and 
mechanical properties were improved. 
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