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 چکیده

در اين پژوهش تیمارهای مناسب برای افزايش جذب رزين در چووب پاووییوا   

آودئید پس میزان جذب پاووییا با رزين اوره فرم. مورد مطاوعه قرار گرفته است

و محلوول اوره، بوا   وكسید، سديم كلريد سديم هیدر محلولسه یوع از تیمار با 

 8و  0درجه سوایتیرراد و زموان    00و  20درصد، در دماهای  2و1 هایغلظت

در مورد بررسی قرار گرفت. بوا اتتسواب سوه ترورار بورای هور تیموار        ساعت 

cm یمویه به ابعاد 12مجموع 
تیموار،  پس از ایجام پویش  تهیه شد. 1×1×11 3

ید و پلیمريزاسیون آن ایجام گرفت. یتايج یشوان داد  فرماودئاشباع با رزين اوره

های تیمار شده یسبت بوه شواهد افوزايش يافتوه     كه درصد جذب رزين یمویه

 8درجوه و زموان    20درصد در دمای  2است و محلول سديم كلريد با غلظت 

بوه ووور كو      ساعت بیشترين تاثیر را بر میزان جوذب رزيون داشوته اسوت.    

 شود. جذب رزين در پاووییا میتیمار موجب بهبود  پیش
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 مقدمه  
آيود   چوب به عنوان ماده آوی كه از درخت به دست می

هوای   باشد و شناخت ويژگوی دارای وبیعت خاص خود می

تائز اهمیت بووده   ،ا توجه به كاربرد آن در زیدگی بشرآن ب

های متنوع جهت بهبود خوواص آن بوا    و به كارگیری روش

چورا  . [1] یمايود  موی  توجه به یوع كاربرد آن امری ضروری

كه چوب با توجه به امتیازاتی كه یسبت به ساير مواد دارد، 

 تورين معايوب چووب    از معايبی ییز برخوردار است. از مهوم 

توان به واكشیدگی و هم كشیدگی آن در برابر جوذب و   می

دفع رووبت اشاره یمود. از سوی ديرر، با افزايش روز افزون 

جمعیت و سهم سرایه مصرف چوب و وزوم كاهش برداشت 

چوب از جنرلهای وبیعی، ییاز به توامین چووب از وريو     

رشد را اجتناب یاپذير یموده اسوت. در  تندی ها زراعت گویه

 تندرشدبطه استفاده از گویه چوبی پاووییا، با توجه به اين را

بودن آن، مسیری یوين را در عرصوه صونايع چووب كشوور     

ووور دسوت كاشوت و    ه آورد. كشت اين گویوه بو   می فراهم

هوای توامین    برداری كوتاه مدت آن، بسیاری از یررایوی  بهره

 .[2] كند می مواد اوویه را برورف

گرم بور  22/0 -33/0یته پاووییا چوبی سبک دارای دایس

باشد و در عوین  درصد می 11متر مرعب در رووبت سایتی

سبری چوب محرمی اسوت كوه یسوبت بوه وزیوش دارای      

سختی تقريبا بااليی است. اما به دوی  دایسیته بوه یسوبت   

پايین برای مصارف ساختمان سازی مناسب ییست. چووب  

وت و پاووییا عاي  ترارتی و رووبتی مناسبی است، به سوهو 
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شود اما به آسایی كمایی شده و تور   بدون تاب خشک می

كشویدگی تجموی چووب    دارد. میوزان متوسوه هوم   بر می

درصد است كوه در مقايسوه بوا سواير      822/1پاووییا تدود 

 .[3] شودبرگان تجاری مقدار بسیار كمی محسوب میپهن

 Impregهای افزايش دایسیته تووید چوب يری از روش

رزين موورد یظور بوا     Impregيند آ. در فراست Compregو 

های موورووی كوچک كه بتواید به داخ  ديواره یفوو   ایدازه

شود. پس از یفو  محلوول   می كند به داخ  چوب یفو  داده

 در داخ  چوب كوه از وريو  تیموار خو ف و فشوار ایجوام       

 ينود خشوک كوردن آب از چووب خوار       آشود، ووی فر می

شود و با اعموال    به پلیمر میگردد و پیش پلیمر تبديمی

ترارت بوسیله كوره چوب خشک كنی پیویودهای عرضوی   

ينود  آشوود. فر ايجاد شده تبدي  به موورووهوای بوزرم موی   

ايمپرگنه كردن چوب، بوه ويوژه در قاووب ريوزی و صونايع      

ينود  آتلفیقوی از فر  Compregخودرو سوازی كواربرد دارد.   

 .[0] سازی آن استايمپرگنه كردن چوب و فشرده

با وجود دایسیته پايین چوب پاووییوا، محصوول فشورده    

باشد اما از سوی ی كافی برخوردار میها شده آن از مقاومت

ديرر، به دوی  وجود تی  و مواد اسوتخراجی در واتودهای   

هوای سوخت اشوباع    سازیده چوب پاووییا، به عنووان چووب  

شود كه تیمار پذيری و یفو  مواد شویمیايی  بندی میدسته

هوای مهوم    تیمارپذيری يری از ويژگوی  در آن مشر  است.

كاربردی چوب است كه به چرویری یفو  و جريان مايع در 

 هووای آیوواتومیری پووردازد. یتیجووه بررسووی ويژگووی آن مووی

های چوبی مختلف و یقش آیها در یفو  پذيری، سوبب  گویه

يافتن تیمارهای مطلوبی خواهد شد كه اين اساس تفاظت 

پوذيری چووب   هوای تیمار دهد. شاخص می چوب را تشری 

 .[1] عبارتند از میزان جذب و عم  یفو 

تیمارپذيری چوب پاووییا را ، (2001امیدوار و عمرایی )

م دادیود. از اهوداف   با استفاده از ترنیک پلیمريزاسیون ایجا

هوای تیمارپوذيری، تعیوین یقوش     گیری شواخص   آیها ایدازه

هوای   ال سویال، گوذرگاه  هريک از عناصر آیاتومیری در ایتق

عاعی و مماسوی و مقايسوه یفو پوذيری    سیال در جهات شو 

یوومر  وهای درون چوب و برون چوب بود. تیموار بوا م  بخش

استايرين ایجام گرفت و بعد از پلیمريزاسیون یحووه توزيوع   

مايع در چوب با استفاده از میرروسروپ مورد بررسی قورار  

ر پذيری مناسوبی  گرفت. یتايج یشان داد كه اين چوب تیما

 .[1] یدارد

، (2011)  و همراران Guo Feng چوباين برای اص ح 

از پیش پلیمر اوره فرماودئید استفاده كردید. با ايون فور    

تواید میوزان و   می كه اص ح با تیمار شیمیايی و پرس گرم

های فیزيروی و مرواییری   سرعت خشک شدن و ییز ويژگی

هوای ايشوان   اساس يافته تیرهای چوبی را بهبود ببخشد. بر

درصد بهبود يافته و  2/21دایسیته اصلی چوب اص ح شده 

مقاومت خمشی و مدول االستیسیته خمشی به ترتیب بوه  

 .[2] يابددرصد افزايش می 21و  2/11میزان 

بووه ، (2001و همروواران ) Jinshuدر پژوهشووی ديروور 

از رزيون   Populus tomentosaمنظور بهبود خواص چووب  

استفاده كردیود توا    SiO2فرماودئید تركیب شده با یایو اوره 

های مختلوف و  كنندگی در روشسوزاثر جفت كننده و كند

گر را مورد بررسی قرار دهنود. یتوايج یشوان داد    اص ح 1با 

خووواص كلووی   SiO2در تركیووب بووا یووایو   UFكووه رزيوون  

 .[1] بخشدمیرا بهبود   Popularچوب

 های گروه آمینوه ترين رزين اوره فرماودئید از پر مصرف

اين رزين اساسا از اوره و فرمآودئید تشری  شوده    باشد. می

است. اوره به وسیله واكنش كوربن دی اكسوید و آموییوا     

اتمسفر تووید  230تا  10و فشار  200تا  C 131˚در دمای 

شود و فرمآودئید بر اثر اكسوايش متوایول كوه از كوربن     می

شوود بدسوت   ز یفت، توویود موی  مویوكسید و هیدروژن، يا ا

 .[8] آيدمی

Gindl  ( 2003و همروواران)،   اشووباع ديووواره سوولووی

برم كا  اسراتلندی، یرادیروژی و الريرس با گویه سوزیی3

رزين م مین فرماودئید را مورد بررسی قرار دادیود. جوذب   

ساعته بدسوت   20درصد پس از يک اشباع  20تا  8تدود 

مشواهده شود    UVویف سنجی با آمد. با استفاده از روش 

كه رزين م مین فرماودئیود محلوول در آب بوه خووبی در     

شوود. آیهوا   ديواره ثایويه و ديواره میایی سولول پخوش موی   

یتیجه گرفتند كه درصد رووبت باالی ديواره سلول، درصد 

باالی آب رزين مورد استفاده برای اشوباع و درصود پوايین    

كه برای جوذب رزيون    مواد استخراجی فاكتورهايی هستند

MF [1] در ديواره سلول مطلوب هستند. 

Shams  وYano (2001)،  روش جديوووودی را بوووورای

های چوبی اشوباع شوده بوا رزيون     بدست آوردن كامپوزيت

فرماودئید در فشارهای پائین مورد بررسی قورار دادیود.   فن 

هدف آیها ایجام تحقیقاتی در زمینه تاثیر سديم كلريود بوه   

 ر سوديم هیدروكسوید قبو  از اشوباع بوا رزيون       دیبال تیما
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 یهايی از سدر ژاپنفرماودئید بود. به اين منظور روكشفن 

درصد  1درصد سديم كلريد و سپس  2ابتدا با محلول آبی 

سووديم هیدروكسووید تیمووار شوودید. یتووايج یشووان داد كووه  

توایود بورای   پلیمريزاسیون يا جابجايی فضايی ویرنوین موی  

ز موثر باشد زيورا ديوواره سولول را یورم     سلووجابجايی همی

فرماودئید واكشیده شوود و ايون   كند تا توسه رزين فن می

ها به مقدار چشومریری در  كند تا چوبامران را فراهم می

مراپاسرال فشرده شوید و باعث تغییر شور    1فشار پائین 

خزشی چوب اشوباع شوده بوا رزيون و در یهايوت افوزايش       

 سوویته و مقاومووت خمشووی گردیووددایسوویته، موودول االستی

[10]. 

كووه چوووب پاووییووا یفو پووذيری كمووی دارد و از آیجووائی

يند اشوباع محودود اسوت، در    آمیزان جذب رزين آن در فر

بوا هودف    ،تیمارهای مناسوب استفاده از پیش اين پژوهش 

 پاووییا، بررسی شده است.چوب افزايش جذب رزين در 

 

 هامواد و روش
و غلظوت مواده، زموان و دموای      تاثیر چهار فاكتور یووع 

تیموار موورد بررسووی قورار گرفوت. سووه یووع مواده سووديم       

و  1های و محلول اوره، با غلظت سديم كلريد، هیدروكسید

درجوووه سوووایتیرراد و  00و  20درصووود، در دماهوووای  2

(.  1 )جودول  سواعت در یظور گرفتوه شود     8و  0 های زمان

سوديم  قاب   كر است كه ایتخاب سه ماده سوديم كلريود،   

هیدروكسید و اوره به دویو  ماهیوت شویمیايی آیهوا بووده      

است. چرا كه سديم كلريد بوا جابجوايی فضوايی ویرنوین و     

یرم كردن ديواره در جابجايی همی سولووز و یهايتوا جوذب    

هیدروكسید و رزين موثر خواهد بود. خاصیت قلیايی سديم

اوره باعووث تووذف تیوو  و مووواد اسووتخراجی موجووود در    

ازیده چوب پاووییا شده و ییز موجب جابجوايی  واتدهای س

[. ع وه بر اين، اين 10شوید ] می و تذف اتتماوی ویرنین

شوید های چوبی میسه ماده باعث تاوت واكشیدگی سلول

و در یهايووت جووذب رزيوون در ديووواره سوولووی را افووزايش   

ی قلیوايی در تغییور   هوا  خواهند داد. ضومن اينروه محلوول   

پس از آغشوتری  [. 11ز ییز موثرید ]یواتی كريستاوی سلوو

قاب   كر است  ها با رزين اوره فرماودئید اشباع شدید.یمویه

هوای  تررار در یظر گرفته شد و یمویوه  3كه برای هر تیمار 

 اين بوود كوه   ی شاهدها تفاوت یمویه شاهد ییز تهیه شدید.

بدون آغشتری با محلوول بوا رزيون اوره فرماودئیود اشوباع      

وره فرماودئید مورد استفاده در ايون پوژوهش،   شدید. رزين ا

 (Impregnation)های مورد یظر برای اشباع چوب با ويژگی

تووید شده بوود  بوه ايون صوورت كوه بوا كووچرتر كوردن         

هوای چووبی   های آن یفو  رزيون بوه داخو  سولول    موورول

تسهی  گردد. اين امر باعث رقی  شودن محلوول چسوب و    

 تووال كووه در عووین ن غلظووت آن شووده بووود پووايین آموود

های ديرر چسوب از جملوه درصود مواده جامود آن      ويژگی

 تغییر یررده و مشابه اوره فرماودئید معمووی بود.

 تیمارها )قبل از اشباع( -1جدول 

 ماده تیمارها
غلظت 

)%( 
 دما 
(0C) 

زمان 

 )ساعت(

 0 20 1 سديم كلريد 1

 8 20 1 سديم كلريد 2

 0 00 1 سديم كلريد 3

ريدسديم كل 0  1 00 8 

 0 20 2 سديم كلريد 1

 8 20 2 سديم كلريد 2

 0 00 2 سديم كلريد 1

 8 00 2 سديم كلريد 8

 0 20 1 سديم هیدروكسید 1

 8 20 1 سديم هیدروكسید 10

 0 00 1 سديم هیدروكسید 11

 8 00 1 سديم هیدروكسید 12

 0 20 2 سديم هیدروكسید 13

 8 20 2 سديم هیدروكسید 10

يم هیدروكسیدسد 11  2 00 0 

 8 00 2 سديم هیدروكسید 12

 0 20 1 محلول اوره 11

 8 20 1 محلول اوره 18

 0 00 1 محلول اوره 11

 8 00 1 محلول اوره 20

 0 20 2 محلول اوره 21

 8 20 2 محلول اوره 22

 0 00 2 محلول اوره 23

 8 00 2 محلول اوره 20

 

كاشوته شوده    ییایگویه پاوو جهت ایجام اين تحقی  از

ییوا، واقوع در   در جنر  آموزشوی و پژوهشوی دكتور بهورام    

هوای قطوع   جنر  شصت ك ته گرگان اسوتفاده شود. پايوه   

مهندسوی صونايع    شده به كارگاه صونايع چووب دایشورده   

ابتوودا  منتقوو  گرديوود. در چوووب و كاغووذ دایشووراه گرگووان
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 هایهای گرد برشاره با های اوویه واره یواری برش بوسیله

گیر برای صافی سطح ثایويه صورت گرفت. از دستراه گنده

هوا بوه ابعواد موورد     یمویه در ایتها  ها ییز استفاده شد.یمویه

cmیظور  
پوژوهش  تهیوه شود. قسومت اول ايون      1×1×11 3

ترورار در یظور    3بوده كه برای هور كودام    تیمار 20شام  

هوای سواوم بورای    یمویه از یمویه 12گرفته شد. در مجموع 

. های معیووب توذف شودید   و یمویه مايش ایتخاب شدیدآز

هوا بوه ووور تصوادفی از بورون      الزم به  كر است كه یمویه

 .بینه ساوم تهیه شدیدچوب يک گرده

هوا و تووزين آیهوا،    یمویوه كامو   پس از خشک كوردن  

تیمار آماده شدید و بوا توجوه بوه زموان و     های پیشمحلول

پوذيری(  تیمارهبوود  )بورای ب  ر،تیماپیش ی تعیین شده،دما

درجوه بوه    101ها در دموای  ایجام گرفت. پس از آن یمویه

ساعت قرار گرفتند تا برای تیمار اصلی يعنی اشباع  2مدت 

هوا پوس از   . قاب   كر اسوت كوه یمویوه   با رزين آماده شوید

 خرو  از آون توزين شدید.

برای اشوباع از سویلندر اشوباع موجوود در آزمايشوراه      

هوا قبو  از اشوباع تووزين     ده شد. یمویهصنايع چوب استفا

شدید. فرآيند اشباع به وري  بت  )سلول پر اصو ح شوده(   

 با اين تفاوت كه خ  یهايی اعمال یشد  بنوابراين،  ایجام شد

 : مرتله تشری  شده است 3 سیر  اشباع از

هوا در داخو    در اين مرتله یمویه :مرتله خ  ابتدائی -1

 در -bar 1/0  ابتودائی  شوید. خسیلندر قرار داده می

دقیقه اعمال شد )مدت زمان خو  بسوتری    11مدت 

 به میزان اشباع مورد یظر دارد(.

در اين مرتله مايع مورد یظر توسوه   :مرتله آغشتری -2

 .شودتایک اشباع به درون سیلندر هدايت می

بار اعمال  1در اين مرتله فشار تا تدود : مرتله فشار -3

دقیقوه   11فشوار بوه مودت    در ايون   هاشود. یمویهمی

 مایند تا آغشتری به وور مطلوب صورت بریرد. می

ها پس از خورو  از دسوتراه پوا  شوده و موورد      یمویه

هوای اشوباع شوده بعود از     توزين مجدد قرار گرفتند. یمویه

 10سواعت در دموای    20پیچیده شدن در فوي  به مودت  

گراد جهت پلیمور شودن مویوومر تزريقوی، در     درجه سایتی

ن ترارت ديدید. بعد از اين زمان از فوي  خوار  شوده و   آو

ساعت جهوت اومینوان از    8درجه به مدت  100در دمای 

هوای داخلوی در آون   پلیمر شدن كام  مویومرهوای بخوش  

 قرار داده شدید.

از آون، وزن و ابعواد یمویوه    ها پس از خار  كردن یمویه

زان برای محاسبه مقدار جذب مویومر ایدازه گیری شد. میو 

زيور محاسوبه    معادوههای اشباع شده از وري  جذب یمویه

 :[0] شودمی

100    -1معادوه 
0





V

WW
R ab 

R = میزان جذب (g/cm
3
) 

Wa= وزن یمویه قب  از اشباع (g) 

=Wb وزن یمویه بعد از اشباع  (g) 

V0= ها تجم خشک یمویه(cm
3
) 

رح برای اين پژوهش از آزموون فاكتوريو  در قاووب وو    

درصود اسوتفاده شود و     1كام ً تصادفی در سوطح آمواری   

های چنود عواملی بوه    ها در قاوب ورحتجزيه واريایس داده

صورت اثرات فاكتورهای ثابت آیاویز شد و مقايسه میایرین 

دست آمده با آزموون تووكی بوه وسویله یورم افوزار       یتايج به

Minitab .صورت گرفت 

 

  نتایج
بیوایرر آن  (، 2)جودول  یتايج تاص  از تجزيه واريوایس 

 1تیموار در سوطح آمواری    است كه اثر مستق  ماده پیش

دار شده و اثر غلظت، زمان و دمای پیش تیمار معنی درصد

اثر متقابو  مواده،    .(1-0های )شر  داری یداردتاثیر معنی

بور  . (1-10هوای  )شور   دما و زمان هم معنادار شده است

وور بیان كرد كوه اسوتفاده از   توان اينن یتايج میاساس اي

به عنوان ماده پیش تیمار قب  از اشباع چوب سديم كلريد 

پاووییا، منجر به میزان جذب بیشتری در مقايسه با دو ماده 

 شود.ديرر می

سوديم  ) 2در مقايسه تیمارها بوا یمویوه شواهد، تیموار     

ت( بوا  سواع  8درجه و زموان   20%، دمای2با غلظت كلريد 

بیشووترين میووایرین درصوود جووذب تفوواوت معنوواداری بووا   

%، 1)اوره بوا غلظوت    18  ووی تیموار  ی شاهد داردها یمویه

سواعت( بوا كمتورين میوایرین       8درجه و زموان   20دمای

 درصد جذب تفاوت معنادار یداشته است.
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 پالونیای چوب ها نتایج تجزیه واریانس متغیرها در میزان جذب رزین در نمونه -2جدول 

 0.0.معناداری در سطح  F میانگین مربعات منبع تغییرات

 * 031/0 12/3 18/1 ماده

 311/0 12/0 2113/0 غلظت

 101/0 12/2 3121/2 دما

 131/0 32/2 0013/2 زمان

 212/0 18/1 2818/2 غلظت× ماده 

 211/0 18/1 2821/2 دما× ماده 

 21/0 81/2 1110/0 زمان× ماده 

 102/0 0 0000/0 دما× غلظت 

 018/0 81/2 0211/2 زمان× غلظت 

 222/0 13/1 3021/1 زمان× دما 

 101/0 30/0 1121/0 دما× غلظت × ماده 

 312/0 18/1 0031/2 زمان× غلظت × ماده 

 * 000/0 30/3 2212/1 زمان× دما × ماده 

 031/0 23/0 1302/0 زمان× دما × غلظت 

 102/0 32/0 2010/0 زمان×دما×غلظت× ماده

 01/0* معنی داری در سطح 

 

بررسی اثر متقاب  ماده و دما و ییز ماده و زموان، بوا   در 

توان یتیجوه گرفوت   توجه به میایرین رزين جذب شده، می

كه استفاده از دما و زمان كمتر در مقايسه بوا دموا و زموان    

بیشتر، تفاوتی وجود یدارد  اين امور در اثور متقابو  دموا و     

بوه   سوديم هیدروكسوید  و  كلريود سوديم وصوا در  ماده، خص

سوديم  خورد و در اثر متقاب  زمان و مواده بورای   چشم می

و محلول اوره مشهود است. پوس بروار بوردن     هیدروكسید

میزان كمتر آن به وحاظ صرفه جويی در مصورف ایورژی و   

تور خواهود بوود. وووی اسوتفاده از      صرفه اقتصادی مناسوب 

د تواثیر بیشوتری داشوته    درص 1درصد یسبت به  2غلظت 

 است.

 

 

 ی چوب پالونیاها فرمالدئید در نمونهاثر مستقل ماده پیش تیمار در میزان جذب رزین اوره -1شکل 
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 ی چوب پالونیاها فرمالدئید در نمونهاثر مستقل غلظت محلول پیش تیمار در میزان جذب رزین اوره -2شکل 

 

 

 ی چوب پالونیاها فرمالدئید در نمونهمار در میزان جذب رزین اورهاثر مستقل دمای محلول پیش تی -3شکل 

 

 

 ی چوب پالونیاها فرمالدئید در نمونهاثر مستقل زمان پیش تیمار در میزان جذب رزین اوره -4شکل 
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 ونیای چوب پالها فرمالدئید در نمونهاثر متقابل ماده و غلظت محلول پیش تیمار در میزان جذب رزین اوره -0شکل 

 

 ی چوب پالونیاها فرمالدئید در نمونهاثر متقابل ماده و دمای محلول پیش تیمار در میزان جذب رزین اوره -6شکل 

 

 ی چوب پالونیاها فرمالدئید در نمونهاثر متقابل ماده و زمان پیش تیمار در میزان جذب رزین اوره -7شکل 
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 ی چوب پالونیاها فرمالدئید در نمونهار در میزان جذب رزین اورهاثر متقابل غلظت و دمای محلول پیش تیم -8شکل 

 

 ی چوب پالونیاها فرمالدئید در نمونهاثر متقابل غلظت و زمان پیش تیمار در میزان جذب رزین اوره -9شکل 

 

 لونیای چوب پاها فرمالدئید در نمونهاثر متقابل دما و زمان پیش تیمار در میزان جذب رزین اوره -.1شکل 
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تووان یتیجوه گرفوت بوا     در بررسی اثر غلظت و دما می

افزايش دمای پیش تیموار در یهايوت میوزان جوذب رزيون      

كاهش خواهد يافت. همچنین اثر متقابو  غلظوت و زموان    

درصد در زموان   1دهد كه غلظت پیش تیمار ییز یشان می

ينود اشوباع   آساعت موجب میزان جوذب بیشوتری در فر   0

ثر متقاب  دما و زمان ییز بیایرر اينست شده است. بررسی ا

درجوه   20كه زمان كمتر در پیش تیمار خصوصا در دمای 

زيون در فراينود اشوباع را بیشوتر     در یهايت میزان جوذب ر 

 كند.   می

در اين پژوهش هدف كلی افزايش جذب چووب پاووییوا   

 به منظور اشوباع بوا رزيون اوره فرماودئیود اسوت. بوه یظور        

هیت شیمیايی اين مواد خصوصا سوديم  رسد به دوی  مامی

كلريد و سديم هیدروكسید جذب پاووییا در فرايند اشباع با 

 رزين اوره فرماودئید بهبود يافته است.

 

 گیرینتیجهبحث و 
از اهداف اشباع چوب با رزين پرشدن منافذ و فضواهای  

سازی اسوت،  خاوی آن و آماده شدن آن برای پروسه فشرده

يابد. پیورو ايون   یسیته چوب افزايش میزيرا بدين وري  دا

ای های چووب جايرواه ويوژه    امر یفو  رزين به ديواره سلول

هوايی بورای بهبوود    تو  خواهد يافت، در یتیجوه يوافتن راه  

پذيری اهمیت بسیاری خواهود داشوت   میزان جذب و یفو 

 كه در اين پژوهش سعی بر مطاوعه آن بوده است.

خو ف ایتظوار و    قاب   كر است كوه چووب پاووییوا بور    

رشود، از تیموار پوذيری    تندهوای  برعرس بسیاری از گویوه 

ضعیفی برخوردار است. در اين چوب، آویدها بوه دویو  پور    

 هوای ووووی   شدن بوا تیو  و محصوور شودن بوا پارایشویم      

یاپذير، تیمار پذيری خیلی ضعیف و فیبرها ییوز تیموار   یفو 

شیم ووووی  های چوبی و پارایپذيری بسیار كمی دارید. پره

ای، تیموار  ییز به دوی  پر بودن بوا موواد رسووبی و  خیوره    

 .[1] یاپذيرید

هوايی بورای افوزايش میوزان     رو روشدر پژوهش پویش 

از آیجوايی كوه تیمارپوذيری چووب      ، برار بورده شود.  جذب

تیموار پاووییوا قبو  از    پذيری آن اسوت، پویش  تابعی از یفو 

داشته باشود.   جذبتواید تاثیر مثبتی در اشباع با رزين می

دهد كه از سوه مواده بروار     پژوهش یشان میهای اين يافته

رفته برای پیش تیمار سديم كلريود و سوديم هیدروكسوید    

اید. يند اشباع موثر بودهآدر میزان یفو  و جذب رزين در فر

تیمارهای موجود، افزايش دموا و زموان ییوز مووثر     در پیش

هوای ديروری   جذببوده ووی در مقايسه با میایرین درصد 

ایود تفواوت معنواداری    كه در دما و زمان كمتر ایجام گرفته

اید. بنابراين بوه وحواظ اقتصوادی اسوتفاده از دموا و      یداشته

 تر خواهد بود.زمان كمتر، مناسب

قبو  از اشوباع    Yano (2001،)و  Shamsدر مطاوعات 

تیمار پیش 3فرماودئید، با رزين فن  یر ژاپنهای سدروكش

و سديم هیدروكسید به تنهايی و ییز سديم  دكلرييم با سد

هیپوكلريت به دیبال سديم هیدروكسید ایجوام گرفوت كوه    

 در ایتهووا موجووب افووزايش جووذب رزيوون و بهبووود پروسووه  

سازی و خواص مراییری كامپوزيت شود كوه یتیجوه    فشرده

كنود. همچنوین اصو ح بوا تیموار      اين پژوهش را تايید می

تواید میزان گرم میفرماودئید و پرس شیمیايی بوسیله اوره

های فیزيری و مراییری و سرعت خشک شدن و ییز ويژگی

 .[2] تیرهای چوبی را بهبود ببخشد

از سوی ديرر اشباع چوب بوا رزيون در صوورت میوزان     

ورده را كاهش خواهد داد  چرا آیفو  مناسب، تغییر ابعاد فر

در ديوواره   كه با تبدي  مویومر بوه پلیمور، موقعیوت رزيون    

مایود. بوه هنروام ورود    سلووی چوب به تاوت واكشیده موی 

ها باعث یفو  اين مواد به درون ديواره سولول  مویومر ت ل

همچنین . [0] شویدمیشود و منجر به ثبات ابعادی باال می

محلوول   رزيون  (،2003و همراران )  Gindlمطاب  پژوهش

ایی سولول  در آب به خوبی در ديوواره ثایويوه و ديوواره میو    

 [.1] شودپخش می

 بووا توجووه بووه محاسووبات و آیاویزهووای ایجووام گرفتووه،   

ينود  آتیماری كه بیشترين درصد جذب رزين را در فرپیش

 2اشباع ايجاد كرده است مربوط به سديم كلريد با غلظوت  

ساعت بود. قابو   كور    8درجه و زمان  20درصد در دمای 

رصود جوذب   تیموار، بیشوترين د  است كه پس از اين پویش 

درصود در دموای    1رزين مربوط به سديم كلريد با غلظوت  

سواعت بووده كوه ايون تیموار ییوز در        0درجه و زمان  20

 ه با تیمار شاهد معنادار شده است.مقايس

درصد 1)سديم كلريد با غلظت  1تیمار شمارهدر ایتها، 

 13سواعت( و تیموار شوماره     0درجه و زمان  20در دمای 

درجه و  20درصد در دمای 2ا غلظت )سديم هیدروكسید ب

گردد سازی پیشنهاد میيند فشردهآساعت( برای فر 0زمان 

كه مقايسه دو ماده سديم كلريود و سوديم هیدروكسوید را    

 ییز شام  گردد.
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Abstract 

In this research, suitable treatment was studied for increasing 

resin retention in Paulownia wood. Retention amount of 

Paulownia with urea formaldehyde resin was studied after 

treatment by 3 type's solutions NaOH, NaCl and Urea with 

1% and 2% concentrations in 20 and 40
 0

C during 4 and 8H. 

By 3 repeats for each treatment, totally 72 specimens with 

dimension 5×5×15 cm
3
 were provided. After performing pre-

treatment, impregnation was done by urea formaldehyde resin 

and its polymerization. The results showed the precent of 

resin retention of the treatment specimens to control was 

increased and NaCl solution with 2% concentration in 20
 0

C 

and during 8H have been had the most effect on resin 

retention rate. Generally, pre-treatment causes to improve 

resin retention in Paulownia.  

Key words: Retention, Urea Formaldehyde Resin, Wood-

Polymer, Paulownia 
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