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  الخالصة

غیر مستغلة في العراق وھي كوالح الذرة من خالل  اجري البحث كمحاولة الستغالل مادة
لوحا بمرحلتین ، في األولى تم تصنیع  ٤٢تم تنفیذ البحث بتصنیع . إدخالھا في صناعة األلواح الحبیبیة 

 ٣( لوحا أحادي الطبقة الختبار تأثیر عاملیـن ھامیـن في إنجـاح عملیـة التصنیـع ھما حجم الدقائق  ١٨
باإلضافة إلى التأثیر اإلیجابي لزیادة محتوى ). نسبتان(الریزول في اللوح  وكمیة الصق) أحجام 

الالصق أكدت نتائج ھذه المرحلة تفوق األلواح المصنعة من الدقائق الناعمة بأغلب صفات اللوح مما 
دعى إلى اعتمادھا في المرحلة الثانیة من البحث التي كان نصفھا أحادى الطبقة والنصف اآلخر ثالثي 

في ھذه المرحلة تم . طبقات بجعل الكوالح طبقة وسطیة بین طبقتین سطحیتین من دقائق الخشبال
أظھرت النتائج تفوق . اختبار تأثیر عامل تعدد الطبقات إضافة لعاملي كثافة اللوح ونسبة الالصق

. واح المصنعة ھذا التأثیر على أشده عند رفع كثافة األلوكان األلواح ثالثیة الطبقة على تلك األحادیة، 
وعلى الرغم من التحسن الحاصل بمجمل صفات اللوح نتیجة لزیادة محتوى الالصق فان المحتوى 

قد أعطى نتائج مرضیة لأللواح ثالثیة الطبقة عالیة الكثافة ما یدعو إلى اعتماده لتقلیل %) ٦(األقل 
في صفات األلواح یوجب إلى تحسن ھائل % ٣٠لقد أدى إدخال الخشب مع الكوالح بنسبة . التكالیف

  .عدم إھمالھ عند استغالل ھذه المادة لأللواح الحبیبیة 
  

  المقدمة
من ) وھي المتبقي من العرانیص بعد استخراج البذور (  Corn cobsتعد كوالح الذرة 

مما جعلھا تتكدس على  )باستثناء كمیة محدودة النتاج الفورفورال( المخلفات التي لم تستغل  في القطر
أكوام كبیرة قرب السایلوات ومخازن الذرة إال أن ظروف الجفاف وقلة العلف الحیواني في بعض  شكل

بنسبة قلیلة ببعض األعالف كعلیقة مالئة بدون قیمة  وإدخالھاالسنین دفعت باتجاه طحن ھذه الكوالح 
( طر الف إلنماءبعض االستخدامات كجعلھا وسطا  إلىأما عالمیا فان المصادر تشیر .غذائیة 

Mashroom  (لإلنباتكوسط  أو  )Germination medium  ( وإلنتاجالعضویة  لألسمدةاو 
و    ٢٠٠٢وآخرون ،   Marri(  واالیثانول )   ١٩٩٦وآخرون ،   Youngquist   الفورفورال

Cao   ، ( او استعمالھا كوقود   )  ١٩٩٦وآخرونUNIDO ،إلىولم نجد ھناك ما یشیر ).  ١٩٧٥ 
تستغل ھذه الكوالح في مجال  أنمن ھذا المنطلق ارتأینا . المضغوطة  األلواح إلنتاجلكوالح استخدام ا

  .متطورةاأللواح الحبیبیة التي تعد قاعدة لبناء صناعة خشبیة  إنتاجیحتاجھ القطر بشكل كبیر وھو 
ث ان طبیعة الكوالح تختلف كثیرا عن خشب األشجار فالمقطع العرضي للك楘الح یوض楘ح للع楘ین ث楘ال

مناطق رئیسیة ، الخارجیة منھ楘ا عب楘ارة ع楘ن حراش楘ف تح楘یط بالب楘ذور قب楘ل اس楘تخراجھا ، الوس楘طى منطق楘ة 
ھ楘ذا .عند الجفاف  إسفنجیةمادة  إلىملم ، والداخلیة عبارة عن اللب الذي یتحول  ٤ – ٢متخشبة بعرض 

  .عدمھا من  لإلنتاجاالختالف بالتركیب عن الخشب یؤثر بشكل مباشر على صالحیة ھذه المادة 
ھنال楘楘ك الكثی楘楘ر م楘楘ن الم楘楘واد اللكنوس楘楘لیلوزیة اثبت楘楘ت نجاحھ楘楘ا ف楘楘ي انت楘楘اج األل楘楘واح المض楘楘غوطة حبیبی楘楘ة كان楘楘ت 

(Particleboards )  ة楘楘أم لیفی( Fiberboards )   أت楘楘انع انش楘楘تثمر بمص楘楘د اس楘楘ھا ق楘楘ث ان بعض楘楘بحی
( خصیص楘楘ا ل楘楘ذلك  معتم楘楘دة عل楘楘ى البك楘楘از وعل楘楘ى مخلف楘楘ات حق楘楘ول الحنط楘楘ة والش楘楘عیر وال楘楘رز وغی楘楘ر ذل楘楘ك  

Jingxing   ،و    ١٩٨٨Troger   وPinke  ،و    ١٩٨٨Vlades      ، رون楘楘و   ١٩٨٩وآخ
Youngquist   ، و    ١٩٩٣وآخرونRowell  ،ان قلة حجم المستثمر من خشب األشجار ).  ١٩٩٥

في القطر الناجم عن ت楘دني المس楘احات الغاباتی楘ة القابل楘ة لالس楘تثمار م楘ن جان楘ب ، وغی楘اب خط楘ط إدارة جی楘دة 
بات بشقیھا الطبیعي والصناعي من جانب آخر، كل ذلك نجم عنھ شحة مستمرة بمادة الخشب ألج楘أت للغا

ل楘ذلك ف楘ان أي جھ楘د یص楘ب . القطر دائما إلى استیراده كمادة خام غیر مصنعة  او كمنتجات خشبیة مختلفة
س楘تثمار في استغالل مادة ما للتعویض عن بع楘ض ال楘نقص بم楘ادة الخش楘ب م楘ن ش楘أنھ ان یس楘ھم ف楘ي تقلی楘ل اال



وحی楘ث ان القط楘ر یفتق楘ر . العشوائي لغابات القط楘ر وف楘ي تعزی楘ز االقتص楘اد ال楘وطني والمحافظ楘ة عل楘ى بیئت楘ھ 
ایضا الى المصانع التي تنتج ھذا المنتج الحیوي فان ایة مادة خام في القطر قد تكون صالحة لھ楘ذه الغای楘ة 

االعم楘楘ال البحثی楘楘ة الت楘楘ي اثبت楘楘ت ل楘楘م تس楘楘تغل لھ楘楘ذا الس楘楘بب ، ل楘楘ذا فق楘楘د ترك楘楘زت المح楘楘اوالت بھ楘楘ذا المج楘楘ال عل楘楘ى 
  _______________________________________صالحیة الكثیر من المواد 

    ٢٠٠٥/  ٥/ ١١وقبولھ     ٢٠٠٤/  ٨/  ٤تأریخ تسلم البحث 
وآخ楘رون،   Al- Sudani(الخ楘ام المحلی楘ة لتك楘ون م楘واد اولی楘ة یمك楘ن ان تبن楘ى علیھ楘ا ھ楘ذه الص楘ناعة 

 ) . ٢٠٠٣،  Abd Ali ،   ١٩٩٧،  Kasirو  Abd Ali،  و   ١٩٨٨
لقد اس楘تھدف البح楘ث معرف楘ة إمكانی楘ة إنت楘اج الل楘وح الحبیب楘ي م楘ن الك楘والح فق楘ط او بجعلھ楘ا طبق楘ة وس楘طیة      

  .الالصقةمحاطة بطبقتین من الدقائق الخشبیة إضافة لمعرفة تأثیر كثافة اللوح ومحتواه من المادة 
  

  مواد وطرق البحث
 ( Chipper )ل楘ذرة ھوائی楘ا ث楘م قطع楘ت بماكین楘ة تحض楘یر ال楘دقائق كغ楘م م楘ن ك楘والح ا ٥٠ت楘م تجفی楘ف 

ھن楘ا  ظلقد لوح. باستعمال نوعین من المناخل المثبتھ في الماكینة للحصول على أحجام مختلفة من الدقائق
أن شكل الدقائق الناتجة من الكوالح یختلف كثیرا عن شكل دقائق الخشب المحضرة بنفس الماكین楘ة حی楘ث 

ت楘م . إلى المكعبات والكرات بعكس دقائق الخشب التي غالبا ما یكون لھ楘ا ط楘ول ممی楘ز كانت األولى أقرب
) مل楘م ٣ – ٢ (متوسطة ،    و)ملم ٢ – ١ (عمـة  نا:   تصنیف الدقائق حجمیا بغرابیل إلي ثالثة أحجام 

  ).ملم  ٤ – ٣ (خشـنة  ،  و
وفیم楘楘ا یخ楘楘ص . ض楘楘یر لتنعیمھ楘楘ا ثانی楘楘ة مل楘楘م فق楘楘د أعی楘楘دت إل楘楘ى ماكین楘楘ة التح٤أم楘楘ا ال楘楘دقائق الت楘楘ي ف楘楘اق حجمھ楘楘ا     

م楘ن الس楘وق المحلی楘ة وت楘م تحض楘یر ال楘دقائق من楘ھ   ( Soft wood )الخش楘ب فق楘د اس楘تخدم الخش楘ب الرخ楘و 
ملم والذي اعتبر مناسبا بناء على تجارب سابقة أجری楘ت لتص楘نیع  ٣ – ١وغربلتھا للحصول على الحجم 

) .   ٢٠٠٠،  Abd Aliو   ١٩٩٨، Al- Bugg  ( األل楘楘واح الحبیبی楘楘ة م楘楘ن األن楘楘واع معتدل楘楘ة الكثاف楘楘ة 
%  ٨ و  ، ٦وبنس楘بتي إض楘افة ھم楘ا %  ٤٥استخدم الصق الفین楘ول فورمالدیھای楘د المحض楘ر محلی楘ا بتركی楘ز 

  . على أساس الوزن الجاف للدقائق 
  :نفذ البحث بمرحلتین وكما یأتي    

نس楘بة الالص楘ق _ ت  ،  ب حج楘م ال楘دقائق ب楘ثالث مس楘تویا –آ :  تم فیھا اختبار ع楘املین   :المرحلة األولى 
ك楘ررت ك楘ل منھ楘ا ث楘الث   ٦فیك楘ون ع楘دد المع楘امالت ) م楘ن ال楘وزن الج楘اف لل楘دقائق % ٨ و ، ٦(بمستویین 

  .لوحا ١٨مرات حیث كان عدد األلواح المصنعة لھذه المرحلة  
ك楘والح عل楘ى أس楘اس  ٧: خش楘ب  ٣وفیھ楘ا ت楘م اس楘تخدام دق楘ائق الخش楘ب م楘ع الك楘والح بنس楘بة  :المرحلة الثانیة 

ن الجاف وقد تم اختیار الحجم األفض楘ل ل楘دقائق الك楘والح بن楘اء عل楘ى نت楘ائج المرحل楘ة االول楘ى وت楘م تغیی楘ر الوز
  :العوامل التالیة

ال楘واح احادی楘ة الطبق楘ة ، وأل楘واح ثالثی楘ة الطبق楘ة بحی楘ث ش楘كل : بمس楘تویین ھم楘ا  :نوع اللوح المنmتج  –آ     
  وزن دقائق

  .                 ئق الخشب التي شكلت سطحي اللوح الكوالح في الطبقة الوسطیة ضعف وزن دقا        
  .  ٣سم/غم   ٠.٨٠٠و،   ٠.٦٥٠بمستویین ھما   :كثافة اللوح  –ب    
حیث تم توزیع الالص楘ق بش楘كل . للوزن الجاف للدقائق %  ٨و  ،  ٦بمستویین   :نسبة الالصق  –ج    

أم楘ا األل楘واح الثالثی楘ة فق楘د ت楘م توزی楘ع الالص楘ق متجانس على طبقات اللوح بالنسبة لأللواح أحادی楘ة الطبق楘ة ، 
  :فیھا كما یأتي

  (%)محتوى دقائق الوسط (%)        محتوى دقائق السطح (%)          المحتوى الكلي لالصق 
  ــــــــــــــ          ـــــــــــــ        ـــــــــــــ

          ٥                                 ٨                                      ٦  
          ٧                                ١٠                                      ٨  

  .لوحا  ٢٤وقد كررت المعامالت ثالث مرات أیضا فیكون عدد ألواح ھذه المرحلة 
%  ٣ – ١رط楘وبي بع楘د عملی楘ات تحض楘یر ال楘دقائق وتص楘نیفھا ت楘م تجفیفھ楘ا ال楘ى محت楘وى  :طریقة التصنیع 

أجریت عملیة توزیع الالص楘ق وخلط楘ھ م楘ع ال楘دقائق ی楘دویا وك楘ذا . وتم االحتفاظ بھا في أكیاس بولي اثیلین 
وق楘د ت楘م .   ( Prepressing )و والك楘بس المس楘بق   ( Mat Forming )بالنسبة لعملیتي تكوین الحص楘یر 

  : أثناء التصنیع تثبیت العوامل التالیة



   ،   ثانی楘ة ٤٠= فت楘رة االنغ楘الق       ، م°١٨٠ =درجة حرارة المكبس      ،  لمم ١٦= سماكة اللوح      
  . دقائق ٦ =فترة الكبس      ، میكاباسكال  ٤=  الضغط النوعي    

ودرج楘ة % ٦٥بعد عملیات الكبس تركت األل楘واح ف楘ي حج楘رة التكیی楘ف تح楘ت رطوب楘ة نس楘بیة مق楘دارھا      
ھ楘楘ذبت حاف楘楘ات األل楘楘واح وقیس楘楘ت أبعادھ楘楘ا وأوزانھ楘楘ا وحس楘楘بت . ام لح楘楘ین اس楘楘تقرار أوزانھ٢٥º楘楘 - ٢٢ح楘楘رارة 

ت楘楘م تقطیعھ楘楘ـا ال楘楘ى نم楘楘اذج اختب楘楘ار لفح楘楘ص الخ楘楘واص . كثافاتھ楘楘ا الفعلی楘楘ة تح楘楘ت ظ楘楘روف االس楘楘تخدام الم楘楘ذكورة
أجری楘楘楘ت االختب楘楘楘ارات ). ١٩٩٣،  ANSI/A208.1(المیكانیكی楘楘楘ة ومقاومتھ楘楘楘ا للم楘楘楘اء بحس楘楘楘ب المواص楘楘楘فة 

)  Factorial CRD( م العش楘楘وائي الت楘楘ام لتجرب楘楘ة عاملی楘楘ة  وحلل楘楘ت النت楘楘ائج إحص楘楘ائیا باس楘楘تخدام التص楘楘می
  .  باعتبار التجربة االولى ذات معاملتین بستة تداخالت والثانیة ذات ثالث معامالت بستة تداخالت أیضا 

  
  النتائج والمناقشة

ا ف楘ي بما ان شكل الدقائق المنتجة م楘ن الك楘والح یختل楘ف ع楘ن أش楘كال ال楘دقائق الخش楘بیة المعت楘اد اس楘تعمالھ     
ب楘دو یانتاج األلواح الحبیبیة فان ھذا قد انعكس في الصیغة التي أثر بھا عام楘ل الحج楘م ف楘ي ص楘فات الل楘وح و

فمن المعروف ان زیادة أبعاد الدقائق ضمن الح楘دود المعت楘ادة ت楘ؤدي ال楘ى ) .  ١(     ھذا جلیا في الجدول 
ل楘楘ذلك، فم楘楘ع زی楘楘ادة حج楘楘م  لك楘楘ن ال楘楘ذي حص楘楘ل ھن楘楘ا مخ楘楘الف)   ١٩٦٧،  Mottet( تحس楘楘ن مقاوم楘楘ة االنحن楘楘اء 

الدقائق تناقص كل من معاملي المرونة والكسر وھذا یرجع على األغلب الى انھ مع زی楘ادة حج楘م ال楘دقائق 
ب楘ل ب楘العكس ربم楘ا  Flatness ratioوالتس楘طح   Slenderness ratioلم تتحس楘ن أي م楘ن نس楘بتي النحاف楘ة 

م楘ن ھ楘ذا ن楘رى ان . ھ楘ا وعرض楘ھا تكون قد تردت من خالل زیادة سمك الدقائق على حس楘اب ك楘ل م楘ن طول
الكسر والمرونة قد تضاعفت قیمتھ ثالث مرات تقریبا بتقلیص حج楘م ال楘دقائق م楘ن الخش楘ن  كل من معاملي

ق楘وة التماس楘ك ھ楘ي االخ楘رى اعط楘ت نت楘ائج . الى الناعم وجاءت القیم للدقائق المتوسطة بین ھاتین القیمتین 
دقائق المتوسطة لیس كالفرق بین ھذه االخیرة وال楘دقائق لصالح الدقائق الناعمة مع ان الفرق بینھا وبین ال

           والمالح楘楘楘ظ ھن楘楘楘ا ان ق楘楘楘وة التماس楘楘楘ك ق楘楘楘د تج楘楘楘اوزت كثی楘楘楘را المتطلب楘楘楘ات القیاس楘楘楘یة لالل楘楘楘واح الحبیبی楘楘楘ة . الخش楘楘楘نة 
)ANSI/A208.1  ،ر )  ١٩٩٣楘楘ة والكس楘楘املي المرون楘楘ن مع楘楘س م楘楘ى العك楘楘طة عل楘楘دقائق المتوس楘楘ن ال楘楘دءا م楘楘ب

  .یھما قریبین من المتطلبات المذكورة اللذین بقیا في احسن حال
  
  تأثیر حجم الدقائق وكمیة الالصق في صفات االلواح احادیة الطبقة) :  ١( جدول ال

  دقائـق ناعمــة   دقائـق متوســطة  دقائـق خشــنة  صفــات اللوح
  المعدل  %* ٨  %* ٦  المعدل  %* ٨  %* ٦  المعدل  %* ٨  %* ٦

  ٠.٦٥٧  ٠.٦٥٧  ٠.٦٥١  ٠.٦٤٦  ٠.٦٤٩  ٠.٦٤٣  ٠.٦٤٨  ٠.٦٥٢  ٠.٦٤٤  )٣سم/غم(كثافة اللوح 
  ٦٩٢  )Mpa(معامل المرونة 

  
٧٣٤  ٧٧٦  

  )أ ( 
٩٤١  ١٠٧٧  ٨٠٤  

  )ب ( 
٢١٤٩  ٢٤٨٥  ١٨١٢  

  )ج ( 
  ٣.١١  )Mpa(معامل الكسر   

  
٣.٠٩  ٣.٠٦  

  )أ ( 
٦.٢٦  ٦.٦٧  ٥.٨٥  

  )ب ( 
١١.٤٥  ١٢.١٢  ١٠.٧٧  

  )ج ( 
  ٠.١٠٨  )Mpa(قوة التماسك    

  
٠.١٢٢  ٠.١٣٥  

  )أ ( 
٠.٥٧٨  ٠.٧٤٠  ٠.٤١٦  

  )ب ( 
٠.٧١٣  ٠.٧٦٤  ٠.٦٦٢  

  )ج ( 
  نسبة الماء الممتص

  ساعة واحدة        
١١.٦٩  ١١٠.٦  ١٢٣.١  

  )أ ( 
٤٧.٦  ٤١.٧  ٥٣.٥  

  )ب ( 
٥٠.٩  ٤١.٤  ٦٠.٣  

  )ب ( 
  نسبة الماء الممتص

  اعةس ٢           
١٢٥.٦  ١٢٠.٢  ١٣١.٠  

  )أ ( 
٦٢.٦  ٥٨.٩  ٦٦.٣  

  )ب ( 
٦٤.١  ٥٣.١  ٧٥.١  

  )ب (  
  نسبة الماء الممتص

  ساعة ٢٤          
١٣٩.٥  ١٣٢.١  ١٤٦.٩  

  )أ ( 
٨٧.٦  ٨٣.٤  ٩١.٧  

  )ب ( 
٨٢.٣  ٧٥.٢  ٨٩.٣  

  )ب ( 
  نسبة االنتفاخ

  ساعة واحدة        
٥١.٦  ٥٣.٨  ٤٩.٤  

  )أ ( 
١٥.١  ١٢.١  ١٨.٠  

  )ب ( 
١٣.٩  ١٢.٥  ١٥.٢  

  )ب ( 
  نسبة االنتفاخ

  ساعة  ٢           
٥٥.٢  ٥٥.٣  ٥٥.١  

  )أ ( 
١٩.٣  ١٦.٦  ٢١.٩  

  )ب ( 
١٦.٧  ١٦.٥  ١٦.٨  

  )ب ( 
  نسبة االنتفاخ

  ساعة ٢٤         
٥٩.٨  ٥٦.٨  ٦٢.٧  

  )أ ( 
٢٤.٢  ٢١.٢  ٢٧.٢  

  )ب (  
٢٣.٩  ٢١.٩  ٢٦.٠  

  )ب ( 
  نسب الالصق الى الوزن الجاف للدقائق في اللوح*  

  %.١عني عدم اختالفھا معنویا على مستوى نماذج ، والحروف المتشابھة ت  ٩كل قیمة في اللوح تمثل معدال  لـ    - 
  

أما عامل نسبة الالصق فقد اثر بمقدار اقل من العامل االول وج楘اء ت楘أثیره مت楘داخال ب楘االخص عن楘د  
میكاباس楘كال ف楘ي ح楘ال ال楘دقائق الخش楘نة وص楘ل ت楘أثیره  ٠.٠٢٧صفة قوة التماسك فبینما لم ی楘ؤثر اال بمق楘دار 



م楘楘ن الالص楘楘ق تكف楘楘ي % ٦ویظھ楘楘ر م楘楘ن النت楘楘ائج ان نس楘楘بة .  میكاباس楘楘كال لل楘楘دقائق المتوس楘楘طة ٠.٣٢٤ال楘楘ى 
للحص楘楘ول عل楘楘ى ق楘楘وة تماس楘楘ك مس楘楘توفیة لش楘楘روط المواص楘楘فات القیاس楘楘یة ولك楘楘ن االم楘楘ر ال ینطب楘楘ق عل楘楘ى مقاوم楘楘ة 

  .االنحناء
م楘ن ) الری楘زول ( أما تأثر االلواح بالماء فقد كان اجماال اكثر مما یتوقع وذلك الن الالصق المستخدم     

لكونھ مقاوم楘ا للم楘اء ولك楘ن یب楘دو ان الم楘ادة الخ楘ام )  Extertior uses(خدام الخارجي اللواصق ذات االست
ق楘د اث楘ر بحی楘ث  وتركیبھا الكیمیائي من حیث طبیعتھا التشریحیة وكذا شكل الدقائق) الكوالح ( المستخدمة 

الناعم楘ة ان القیم بمجموعھا كان楘ت غی楘ر مطابق楘ة للمتطلب楘ات القیاس楘یة حت楘ى لالال楘واح المص楘نعة م楘ن ال楘دقائق 
  . من الالصق% ٨وبنسبة 

ان اختبار تأثیر عاملي كثافة اللوح وتعدد الطبقات اعطى نتائج ھامة من خالل اضافة طبقتي الخش楘ب    
)  ٢( یظھ楘ر الج楘دول . السطحیتین الى طبقة الكوالح ومن خالل رص الدقائق اكث楘ر بزی楘ادة كثاف楘ة االل楘واح

ق楘楘ة أدت زی楘楘ادة كثاف楘楘ة الل楘楘وح ال楘楘ى تحس楘楘ن كبی楘楘ر بص楘楘فاتھا ذل楘楘ك الت楘楘أثیر ففیم楘楘ا یخ楘楘ص االل楘楘واح احادی楘楘ة الطب
% ٦المیكانیكیة وخاصة معامل الكسر حیث تخطت القیم المتطلبات القیاسیة حتى لألل楘واح الحاوی楘ة عل楘ى 

عامل الكثافة ھذا أثر بمقدار اقل ف楘ي الص楘فات . من الالصق مع ان تأثیر زیادة الالصق كان إیجابیا أیضا
ھ楘ذا . اوم楘ة االل楘واح للم楘اء م楘ع زی楘ادة كثافتھ楘ا وذل楘ك عن楘د فت楘رات الغم楘ر القص楘یرة الفیزیائیة فق楘د تحس楘نت مق

ساعة على غی楘ر م楘ا حص楘ل م楘ع عام楘ل نس楘بة الالص楘ق ال楘ذي اس楘تمر  ٢٤التأثیر یزول مع زیادة فترة النمو 
  . تأثیره مع طول فترة الغمر ذلك على االغلب لكون الالصق المستخدم مقاوم للماء اصال

  
تع楘楘دد الطبق楘楘ات وكثاف楘楘ة الل楘楘وح ونس楘楘بة الالص楘楘ق ف楘楘ي ص楘楘فات االل楘楘واح الحبیبی楘楘ة احادی楘楘ة  ت楘楘أثیر):  ٢( ج楘楘دول 

  .وثالثیة الطبقات
صفات 
  اللوح

  احادیة الطبقة عالیة   احادیة الطبقة متوسطة الكثافة
  الكثافة

  ثالثیة الطبقة متوسطة 
  الكثافة

  ثالثیة الطبقة عالیة
  الكثافة 

  المعدل  %٨  %٦  المعدل  %٨  %٦  المعدل  %٨  %٦  المعدل  %٨  %٦
كثافة اللوح 

  )٣سم/غم(
٠.٧٩١  ٠.٧٨٨  ٠.٧٩٤  ٠.٦٥٢  ٠.٦٤٩  ٠.٦٥٤  ٠.٧٨٦  ٠.٧٩١  ٠.٧٨٢  ٠.٦٥٤  ٠.٦٥٧  ٠.٦٥١  

معامل 
المرونة 

)Mpa(  
٢٤٨٥  ١٨١٢  

٢١٤٩  
  )أ (  

٢٩٢٢  ٢٣٠٩  
٢٦١٦  

  )ب (  
٢٧٠٢  ٢٤١٦  

٢٥٥٩  
  )ب (  

٣٩٥٠  ٢٩٢٦  
٣٤٣٨  

  )ج (  

  معامل
الكسر   

)Mpa(  
١٢.١٢  ١٠.٧٧  

١١.١٥  
  )أ (  

١٧.٥٠  ١٦.٣٠  
١٦.٩٠  

  )ج (  
١٤.١٣  ١٤.٢٦  

١٤.٢٠  
  )ب (  

٢٥.٠٦  ٢٤.٢٩  
٢٤.٧٨  

  )د (   

قوة التماسك    
)Mpa(  ٠.٧٦٤  ٠.٦٦٢  

٠.٧١٣  
  )ب (  

٠.٩٣٩  ٠.٧٠٨  
٠.٨٢٤  

  )ج (  
٠.٧٢٠  ٠.٥٩١  

٠.٦٥٧  
  )أ (  

٠.٨٥٩  ٠.٧١٤  
٠.٧٨٧  

  )ج (  

  االمتصاص
(%)  

  ساعة واحدة
٤١.٤  ٦٠.٣  

٥٠.٩  
  )ج (  

٢٨.٨  ٤٧.٠  
٣٧.٩  

  )ب (  
٤٨.٠  ٥٣.٦  

٥٠.٨  
  )ج (  

١٧.٠  ٢٦.٨  
٢١.٩  

  )أ (   

  االمتصاص
(%)  

  ساعة ٢  
٥٣.١  ٧٥.١  

٦٤.١  
  )ج (  

٣٥.٢  ٦٩.٦  
٥٢.٤  

  )ب (  
٧٠.١  ٧٢.٩  

٧١.٥  
  )د (  

٢٨.٣  ٣٤.٥  
٣١.٤  

  )أ (  

  االمتصاص
   (%)  
  ساعة ٢٤ 

٥٧.٢  ٨٩.٣  
٧٣.٣  

  )ب (  
٧٠.٤  ٧٧.١  

٧٣.٨  
  )ب (  

٨٩.٨  ٩٦.٠  
٩٢.٩  

  )ج (  
٥٦.٩  ٧٨.٧  

٦٧.٨  
  )أ (  

االنتفاخ  
   (%)
  ساعة واحدة

١٢.٢  ١٥.٥  
١٣.٩  

  )ب (  
١١.١  ١٤.٨  

١٢.٩  
  )ب (  

١١.٧  ١٦.٣  
١٤.٠  

  )ب (  
٥.٩  ١٠.٣  

٨.١  
  )أ (  

االنتفاخ 
(%)  

  ساعة ٢  
١٦.٥  ١٦.٨  

١٦.٧  
  ١٤.٣  ١٧.٢  )ب (  

١٥.٨  
  ١٦.٧  ٢٢.٢  )ب (  

١٩.٥  
  ٧.٣  ١٦.٩  )ج (  

١٢.١  
  )أ (  

االنتفاخ 
(%)  

  ساعة ٢٤ 
٢١.٩  ٢٦.٠  

٢٣.٩  
  )ب (  

٢٢.٨  ٢٥.٢  
٢٤.٠  

  )ب (  
٢١.٩  ٢٨.٤  

٢٥.٢  
  )ج (  

١٧.٨  ٢٨.٢  
٢٣.٠  

  )أ (  

   % .١الحروف المتشابھة تعني عدم وجود اختالفات معنویة على مستوى  
  



دی楘ة و ف楘ي ص楘فتي أما االلواح ثالثیة الطبقة فقد ظھر فیھا تأثیر الكثافة أعلى مما ف楘ي االل楘واح االحا
االل楘واح ال楘ى زی楘ادة الص楘فة االول楘ى بمق楘دار ح楘والي  كثاف楘ةفقد ادى رف楘ع  ،معامل المرونة والكسر خصوصا

كم楘ا ظھ楘ر الت楘أثیر االیج楘ابي لزی楘ادة نس楘بة الالص楘ق ف楘ي . للصفة الثانیة على اساس المعدل % ٧٠و    ٤٠
كانیكیة عالیة تجاوزت كثیرا م楘ا أعطت صفات می% ٦وتجدر االشارة ھنا أیضا الى ان النسبة . االلواح 

ولكن ھذه الكمیة من الالصق ال تف楘ي للص楘فات . ھو مطلوب اللواح الدرجة االولى في المواصفة القیاسیة
  .الفیزیائیة وباالخص لاللواح متوسطة الكثافة

یھ楘ا عامل تعدد الطبقات بحسب مستویات العاملین اآلخرین فااللواح متوسطة الكثافة تحس楘ن فلقد أثر      
 توزی楘楘عمع楘楘امال المرون楘楘ة والكس楘楘ر بینم楘楘ا تراجع楘楘ت ق楘楘وة التماس楘楘ك وھ楘楘ذا م楘楘رده عل楘楘ى االغل楘楘ب ال楘楘ى التب楘楘این ف楘楘ي 

الالصق بین طبقات اللوح الثالثي حیث ان نسبتھ ت楘زداد للطبقت楘ین الس楘طحیتین وتق楘ل ف楘ي الطبق楘ة الوس楘طیة 
تتأثر بشكل مباشر بتماسك  المرونة والكسر معامليوكما ھو معلوم فان قیمة   األحادیةموازنة بالاللواح 

على تماس楘ك الطبق楘ة الوس楘طیة  الطبقتین السطحیتین على العكس من قوة التماسك التي تعتمد بصورة اكبر
الوس楘طیة ق楘اد ال楘ى  كما أكدت ھ楘ذه الحقیق楘ة ق楘یم الص楘فات الفیزیائی楘ة حی楘ث ان ض楘عف تماس楘ك الطبق楘ة. للوح 

楘وح الثالث楘ي الل楘ا ف楘ر مم楘كل اكب楘ذا . ي تغلغل الماء في اللوح بش楘لوبھ楘واح  األس楘د االل楘ا عن楘ھ تقریب楘ي نفس楘بق
عالیة الكثافة وذلك فیما یخص صفاتھا المیكانیكیة ، اما ما یخص تأثرھا بالماء فق楘د اختل楘ف الت楘أثیر كثی楘را 

% ٨تحسنت بمقادیر كبیرة بفعل زیادة عدد طبقات اللوح واكثرھ楘ا تحس楘نا كان楘ت االل楘واح المحتوی楘ة  حیث
وحی楘ث ان عملی楘ات التص楘نیع ل楘م تش楘تمل عل楘ى ای楘ة . ق楘ة للمتطلب楘ات القیاس楘یة من الالصق بحی楘ث كان楘ت مطاب
 Mayو    Roffaelو   ١٩٧٤،   Chow(ع楘ادة لتحس楘ین ھ楘ذه الخ楘واص  اضافة للبرافین والذي یض楘اف

% ٦دون الت楘楘أثیر س楘楘لبا عل楘楘楘ى الخ楘楘واص المیكانیكی楘楘楘ة ف楘楘ان م楘楘ن المتوق楘楘楘ع ان محت楘楘وى الالص楘楘楘ق )  ١٩٨٣، 
ت في حال استخدام البرافین ال سیما وان صفاتھ كانت قریبة جدا م楘ن ذل楘ك سیعطي قیما مستوفیة للمتطلبا

  .من دون استخدام للبرافین 
ف楘楘ي الل楘楘وح كطبقت楘楘ین س楘楘طحیتین یح楘楘دث تغیی楘楘را % ٣٠م楘楘ن ھ楘楘ذا یتض楘楘ح ان ادخ楘楘ال الخش楘楘ب بنس楘楘بة 

الل楘واح دراماتیكیا في الصفات یدعو الى استخدام ھذه التقنیة في حال استعمال كوالح ال楘ذرة كم楘ادة اولی楘ة ل
  .الحبیبیة 
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ABSTRACT 

     The research has conducted to investigate the possibility of corn cobs 
utilization in particleboards production . Forty  two  boards  were manufactured 
within two experiments . At the first one 18  boards  produced to test the effect 
of two factors ; particle size ( 3 levels ) , and resin content ( 2 levels ) on the 
board properties . The results of this experiment affirmed the superiority of the 
smallest size of particles . The second one dealt with the influence of three 
factors ; board layering , resin content , and board density . Half of 24 boards of 
this stage were manufactured by using wood particles as board surfaces to the 
corn cobs core . Testing results showed that 3 – layer board were more better 
than single layer one in all of mechanical and physical properties . This 
difference was at its higher level in case of high density boards. In spite of the 
significant improvement occurred with increasing resin content from 6% to 8% 
the first one seemed to be sufficient especially with 3 layers high density 
boards. Hence, the introducing of wood in a  3 : 7 ratio with corn cobs resulted 



in a very high improvement that should not neglected when trying in the 
utilization of this raw material. 
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