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تاثیر تیمار شیمیائی و درصد فشردگی بر خواص مکانیکی چوب فشرده پالونیا

چکیده
از زمان پيدايش انسان تاكنون ،چوب به عنوان يک مکا ه ی ک و او يکه م کم
مطرح بو ه است ،بنابراين حفظ ،تجديد و استفا ه ب ينه از ین ،مسکلله مکور
توج م باشد .از طرف  ،با توجه به موقعيکت جنگک ر ايکران ،اسکتفا ه از
گونه سريع ا رشد پا ونيا ،مسيری نوين ر صنايع چوب فراهم م یور  .امکا از
سوی يگر اين گونه با اشتن انسيته كم ،از مقاومتهای پکايين بروکور ار
است .يك از راهكارهای پيشن ا ی برای افزايش انسيته اين چوب اشباع ین
با رزين و فشر ه كر ن ین است .ر اين پژوهش تالش بر اين بکو ه اسکت تکا
ابتدا با استفا ه از پيشتيمار ،نفوذپذيری و اشباع پا ونيا بکا اسکتفا ه از رزيکن
اوره فرما دئيد افزايش يابد سپس فشر هسازی انجام گير  .بکرای ايکن كکار 2
متغير نوع پيشتيمار و رصد فشر گ كه هر كکدام ارای و سکطب بو نکد،
تعيين شد .پيشتيمار با سديمكلريد و سکديمهيدروكسکيد و فشکر گ  04و
 04رصد انجام گرفت .ر مجموع تعدا  22نمونه یما ه شد و پکس از تو يکد
چوب فشر ه ،رصدجذب و وواص مكانيك شام مقاومت بکه فشکار مکوازی
ا ياف ،مدول گسيختگ  ،مدول االستيسيته ومش و مقاومت به ضربه مکور
ارزياب قرار گرفت .نتايج نشان ا نکد كکه وکواص مكکانيك ب بکو يافتکه و
نمونههای پيشتيمار شده با سديمكلريد ر هر و سطب فشکر گ  04و 04
رصد ارای بيشترين مقدار اين وواص بو ند.
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مقدمه

ارتباط با چوب و فراور ههای حاص از آن بيافزاينکد .ايکن

امروزه به وضوح م توان حضور چوب را ر اطراف وو
و اهميت اقتصا ی ین را ر زندگ بشری مشکاهده نمکو .
یگاه از وصوصيات كاربر ی و وکواص م ندسک چکوب
برای س و ت ر كاربر مفيد و مؤثرتر چوب ،كم شايان
به م ندسان ،طراحان و ساير اقشار ذی ربط وواهکد كکر .
بنابراين ،ینها مک تواننکد بکه مشکاهدات ميکدان وکو ر

مسلله وو پشتوانه مصرف ب تر و پيشرفتهتکر ر سکاوت
سازهها ،مصکنوعات و مصصکوالت زيبکای چکوب و صکنايع
مرتبط وواهد شد [.]9
بر اساس جمعيت  24ميليون نفری و با فکر مصکرف
سرانه  4/2مترمكعب (معا ل نصف سرانه نيکا حکدو 94
ميليون مترمكعب كمبو ساالنه چوب ر كشور وجو ار

24

[ .]2ر نتيجه با افزايش روزافزون جمعيت و سک م سکرانه
مصرف چوب و زوم كاهش بر اشت چکوب از جنگک هکای
طبيع  ،نياز به تأمين چکوب از طريکز زراعکت گونکههکای
سريعا رشد را اجتنابناپذير نمکو ه اسکت .امکا چکوب ايکن
روتان به ي سريعا رشد بکو ن ،انسکيته و ر نتيجکه
مقاومتهای مكکانيك پکائين ارنکد كکه كکاربر ینهکا را
مصدو م كند .ذا بايد اقدام صورت گير تا چکوب ايکن
روتان برای كاربر ر موار مور نظر قاب قبول بکو ه و از
نظر اقتصا ی نيز بکهصکرفه باشکد .فشکر هسکازی چکوب از
گزينههای مناسب است كه انشمندان از مکدتهکا پکيش
روی ین مطا عه و تصقيز م نماينکد .انسکيته م کمتکرين
ويژگ چوب است و افزايش ین سبب افزايش مقاومتهای
مكانيك م گر [.]3
فشر هسازی چکوب فراينکدی اسکت كکه ر ین بخکش
اعظم فضاهای وا يا حفرههکای هکوا توسکط وکو مکا ه
چکوب جککايگزين مک گککر  .ايکن عمک را مک بايسککت ر
شرايط انجام ا كکه بکه سکاوتار سکلو چکوب صکدمه
مكانيك وار نشو  .به عبکارت  ،چکوب ر اثکر اعمکال بکار
بيشازحد ،چار شكست م گر  ،و با اعمکال شکرايط
كه ر ین از موا نرمكننده چوب يا موا پالستيك كننکده
چوب استفا ه م شو  ،م توان مقدار زيا ی تغيير شك را
بککا اعمککال فشککار ثابککت بککه سککت یور  .مک تککوان قبک از
فشککر هسککازی ،چککوب را بککا رزيککن اشککباع كککر تککا حا ککت
واكشيدگ و همچنکين انعطکاف و االستيسکيته بيشکتر ر
يواره سلول ايجکا شکو چراكکه ايکن موضکوع عکالوه بکر
جلوگيری از یسيب به ساوتار سکلول تصکت پکرس ،باعک
افزايش معنا ار انسيته نيز م شکو  .افکزايش انسکيته بکا
فشر ه كر ن چوب به ست م یيد و اگر پليمکر شکدن
رزين (كه چوب با ین اشباع شده به واسطه مای پرس ،ر
هنگام اعمال فشار ،انجام گير  ،ر ن ايت انسيته بکهطکور
قاب مالحظهای افزايش م يابد .چراكه ر اين صورت عالوه
بر ما ه چوب سلولها با رزين نيز پرشدهاند [.]0
اما چوب بکه يک رفتکار االسکتيك كکه ار پکس از
فشر هشدن ،تماي به بازگشت به شکك او يکه وکو ار
يعن وقت كه فشار بر اشته م شو و ر معر رطوبکت
قرار م گير شك قبل وو را باز م يابد .اين پديکده بکه
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اثر حافظه شكل  9مش ور است و ميکزان بازگشکت ین نيکز
بازياب شك  2ناميده م شو  .بکرای رفکع بازيکاب شکك و
بازگشت فنری نمونههکا مک تکوان از روشهکای گونکاگون
ماننکککد تيمکککار حرارتککک  ،تيمکککار شکککيمياي  ،تيمکککار
گرماي  -مكانيك استفا ه نمو [.]3
تصقيقات گستر های ر زمينکه چکوب فشکر ه صکورت
گرفته است كه عالوه بر فشر هسازی شام تيمار حرارتک
و تيمارهای شيمياي چوب نيز بو ند .چوب فشر ه او کين
3
بار اواي  9134ر ی مکان و بکا نکام تجکاری يگنوسکتون
تو يد شد .اين فریور ه ر پرس گرم تو يد م شد و سپس
با استفا ه از تيمار حرارتک تببيکت مک گر يکد .پکسازین
چوب فشر ه اليهای بکا نکام تجکاری يگنوفکول 0ر ی مکان
تو يد گر يد [.]0
فشر هسازی چوب پا ونيا بکا اسکتفا ه از پکرس گکرم را
 Edalatو همكاران ( 2442مور مطا عه قرار ا ند .عوامک
متغير ر اين یزمايش رصد فشر گ و رجه حرارت بو .
نتايج نشان ا كه با بکاال رفکتن رصکد فشکر گ ميکزان
برگشککت ضککخامت و واكشککيدگ ضککخامت بيشککتر شککده،
همچنين مقاومتهای مكانيك نيز افکزايش يافکت و تکأثير
ما ر اغلب موار معن ار نشد [ .]0ر مور فاكتورهکای
تأثيرگذار ر برگشتپکذيری چکوب پا ونيکای فشکر هشکده
 Yuheو  9111( Muehlپژوهشکک انجککام ا نککد .ینهککا
فاكتورهای تأثيرگذار را رطوبت و مای پرس معرف كر ند
و بيان اشتند كه با افزايش رطوبت چوب پا ونيا تا حکدو
 90رصد و افکزايش مکای پکرس تکا  904رجکه رصکد
فشر هسازی افزايش م يابکد ،و ک بيشکتر از ايکن مقکا ير
تأثيری ر رصد فشر هسازی ندار [.]9
 Mohammadiو همكکککاران ( 2499اثکککرات ج کککت
فشر گ  ،رصد فشر هسازی و تيمکار بخکار را بکر وکواص
مكانيك چوب پا ونيا مور بررس قرار ا  .ج ت فشر گ
ر و سطب شعاع و مماس  ،رصد فشر هسازی ر سکه
سطب  04 ،34و 04رصد و تيمار بخارزن ر چ ار سکطب
 904 ،934 ،20و  921رجه سکانت گکرا طبقکهبنکدی و
اعمال شد .وی نتيجه گرفت كه به طوركل ج ت فشر گ

1-Shape memory
2-Set recovery
3-lignostone
4 -lignofol
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و رصد فشر هسازی ر مقايسه با مای بخارزن بيشترين
تککأثير را بککر تغييککرات سککاوتاری و ريزسککاوتاری ،ميککزان
تخريب و مقاومتهکای مكکانيك چکوب پا ونيکای فشکر ه
اشتند [.]2
 Sekaluو  2492( Khazaeianاصالح شيمياي چکوب
پا ونيا و فشر هسازی ین را با هدف ب بو وواص فيزيكک ،
پسماند فشر گ و شناوت تيمارهای شيمياي مناسکب و
موثر ر فشر هسازی برای ثبات ابعا ی ب تر ،ر و مصيط
یبوهوا انجام ا و بروک ويژگک هکای مكکانيك و تکأثير
فاكتورهای نوع رزيکن ،ج کت و رصکد فشکر گ و مکا و
زمان پرس را مور بررس قرار ا  .نتايج نشکان ا نکد كکه
تيمار شيمياي سبب افزايش پسماند فشر گ ر پا ونيا -
شده و مقاومتهای مكانيك بکهجکز مقاومکت بکه ضکربه را
ب بو بخشيد [.]3

مواد و روشها
تأثير و فاكتور نکوع پکيش تيمکار و رصکد فشکر گ
مور بررس قکرار گرفکت .بکا توجکه بکه مطا عکات و نتکايج
تصقيقات انجام شده 2 ،پيش نياز بکرای انجکام ايکن بخکش
انتخاب شد  :پيشتيمار با سديم كلريد با غلظکت  9رصکد
و سديم هيدروكسيد بکا غلظکت  2رصکد و شکرايط پکيش
تيمار ثابت و ر مای  24رجکه و زمکان  0سکاعت انجکام
شد 2 .سطب فشر گ  04رصد و  04رصد نيز ر ج ت
شعاع ر نظر گرفته شد (جدول . 9قابک ذكکر اسکت كکه
برای هر تيمار  0تكرار ر نظر گرفته شد تا ر ن ايت عالوه
بر رصد جذب رزين ،مقاومتهای مكانيك شکام مکدول
گسيختگ  ،مدول االستيسيته ،مقاومت فشار موازی ا يکاف
و مقاومت به ضربه اندازهگيری شو  .نمونههای شکاهد نيکز
ت يه شدند ،تفاوت نمونههای شاهد با ساير نمونهها ر اين
است كه ینها قب از اشباع با رزين ،پيش تيمار نشدهاند.
جدول  -1تیمارهاي آزمايش (نوع پیش تیمار و درصد فشردگی)
تيمارها

پيش تيمار

فشر گ (%

9
2
3
0

سديم كلريد
سديم كلريد
سديم هيدروكسيد
سديم هيدروكسيد

04
04
04
04
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رزين اوره فرما دئيد مور استفا ه ر ايکن پکژوهش ،بکا
ويژگ های مور نظر بکرای اشکباع چکوب )(Impregnation
تو يدشده بو ؛ بکه ايکن صکورت كکه بکا كوچک تکر كکر ن
مو كولهای ین نفوذ رزيکن بکه اوک سکلولهکای چکوب
تس ي گر  .اين امر باع رقيز شکدن مصلکول چسکب و
پايين یمدن غلظت ین شده بو كه رعينحال ويژگ های
يگر چسب از جمله رصد ما ه جامد ین تغييکر نكکر ه و
مشابه اوره فرما دئيد معمو بو  .همچنکين قابليکت حک
شدن ر یب ،بدون تهنشين شدن را ارا بو .
ج ت انجام اين تصقيز از گونه پا ونيکای كاشکته شکده ر
جنگ یموزش و پژوهش كتکر ب کرامنيکا ،واقکع ر جنگک
شصت كالته گرگان استفا ه شد .پايههای قطعشده به كارگکاه
صنايع چوب منتقک گر يکد .ر مجمکوع  22نمونکه سکا م از
برونچوب پايههای قطعشده برای یزمايش انتخاب شدند.
ابعا نمونههکا ر یزمکونهکای مكکانيك بکا توجکه بکه
استاندار هر یزمون مصاسبه شد .ر یزمونهکای مكکانيك
ضخامت ن اي نمونههکای فشکار مکوازی ا يکاف ،ومکش و
ضربه  24ميل متر است .بنابراين بکرای مصاسکبه ضکخامت
او يه (قب از فشر هسازی از معا ه زير اسکتفا ه شکد تکا
پس از فریيند فشر هسازی ،ضخامت  24ميل متکر مطکابز
استاندار های ذكرشده ر یزمون به ست یيد.

(9
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كه ر ین:
 =TIضخامت او يه =TF ،ضخامت ن اي  ،و  =Cفشر گ
است.
پس از وش كر ن نمونهها و توزين ینها ،مصلولهای
پککيش تيمککار یمککا ه شککدند و بککا توجککه بککه زمککان و مککای
تعيينشده ،پيش تيمار انجام گرفت .پسازین نمونکههکا ر
مای  940رجه به مدت  9ساعت قرار ا ه شدند تا برای
تيمار اصل يعن اشباع با رزين یما ه شوند .قاب ذكر است
كه نمونهها پکس از وکروا از یون تکوزين شکدند و ميکزان
رطوبت به ي وروا یب اضاف برای تمام نمونهها مقدار
صفر تا ي رصد بو .
برای اشکباع از سکيلندر اشکباع موجکو ر یزمايشکگاه
صنايع چوب استفا ه شد .نمونههکا قبک از اشکباع تکوزين
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شدند .فریيند اشباع به طريز بت (سلول پکر اصکالحشکده
انجام شد با اين تفاوت كه وأل ن اي اعمکال نشکد .پکس از
اشباع بکرای كکاهش رطوبکت ،نمونکههکا ر اوک یون بکا
حرارت  34˚Cقرار ا ه شکدند تکا یب موجکو از نمونکههکا
وارا شو ( .رزين اوره فرما دئيد ر یب بهصکورت مصلکول
ریمده بو  .نكته قاب توجه اينكه حرارت بايد بکهگونکهای
باشد كه موجب پليمريزاسيون رزين نشو زيرا اين فریينکد
بايد ر مرحله پرس ايجا شو تا انسکيته چکوب افکزايش
يابد .رانت ای اين مرحله و قب از فشر هسکازی ضکخامت
قيز نمونههکا توسکط كکو يس يجيتکا بکا قکت 4/49
اندازهگيری شد.
ميزان جذب نمونههای اشباعشده از طريز رابطکه زيکر
مصاسبه م شو :

(2

wb  wa
100
wa

R

كه ر ین :
 = Rميزان جذب = Wa ،وزن نمونکه قبک از اشکباع و
 =Wbوزن نمونه بعد از اشباع (پکس از وکروا یب اضکاف
است.
برای فشر هسازی از ي پکرس  OTTی مکان بکا قطکر
سيلندر  29سانت متر استفا ه گر يد .ابعا مفيد صکفصات
پرس  04× 04سانتيمتر مربع است .فشر هسازی ر ج ت
شعاع انجام شد .برای انجام فشکر هسکازی از شکابلون 24
ميل متری برای رصد فشکر گ  04و 04رصکد اسکتفا ه
شد .ضخامت نمونهها برای  04رصد فشکر گ  30 mmو
برای 04رصد فشر گ  04mmبو .
سيك پرس ر فریيند فشر هسازی شام  0مرحله است:
 -9مرحله بسته شدن هانه پرس بدون اعمال فشار
 -2مرحله تماس صفصات پرس با سطوح نمونههکا و
گرم شدن نمونهها به مدت  9قيقه (زمان مور نياز بکرای
رسيدن حرارت به مغکز نمونکههکا  :سکطوح چکوب بکدون
فشککر هشککدن بککا صککفصات پککرس تمککاس اشککتند .مککای
صفصات پرس طبز مطا عات او يه  924رجه سانت گرا
ر نظر گرفتهشده است .اين مصدو ه مکاي بکا توجکه بکا
یستانه تخريب حرارت چوب تعيينشده است.
 -3مرحله اعمکال فشکار (فشکر ه سکازی همکراه بکا
كاهش حجم نمونه .اين مرحله  92قيقه بو  .نمونههکا ر

اين بخش به ضخامت ن اي رسيدند .فشار ر اين قسکمت
 34كيلوگرم بر سانتيمتر مربع بو .
 -0مرحله فشار ثابت بکدون تغييکر ر حجکم نمونکه
بهمنظور تببيت فشر گ  :با باز كر ن شير تخليه بدون باز
شدن صفصات پرس ،به مدت  3قيقه فشار كاهشيافته و
به صفر م رسد.
 -0مرحله باز شدن صفصات پرس
پس از عمليات فشر هسازی نمونهها به مدت  2سکاعت
ر سيكاتور قرار ا ه شدند تا مای ینها بهتدريج كاهش
يابد و عم گيراي بهطور مطلوب صورت پکذير و عيکوب
ر چوب ايجا نشو  .ر اين تصقيز عالوه بر ميزان جکذب
رزين ،وواص مكانيك از قبي مدول االستيسکيته ،مکدول
گسيختگ و مقاومت بکه فشکار مکوازی ا يکاف بکا سکتگاه
یزمون مكانيك و مقاومت به ضربه با ستگاه یزمون ضکربه
(یونگ چكش واقع ر یزمايشگاه مكانيک مکور ارزيکاب
قرار گرفتند.
بکککرای تعيکککين مقاومکککت ومشککک از اسکککتاندار
 ISO 3133-1975پيروی شد .ابعا نمونه استاندار ر ايکن
یزمون  24×24×344ميل متر و طول هانه  224ميل متر
است و بار ر وسط هانه اعمال م شو  .قب از بارگکذاری
ابعا نمونهها اندازهگيری شد .همچنين بر طبز اسکتاندار
 ISO 3787-1976نمونههاي به ابعا  24×24×94ميل متر
ج ت تعيين مقاومت فشار موازی ا ياف یزمکايش شکدند .و
برای تعيين مقاومکت بکه ضکربه از اسکتاندار DIN 52189
استفا ه شد ،نمونههاي به ابعکا  24×24×344ميلک متکر
یما ه شدند و بکهطکور عمکو ی و ر نتيجکه اعمکال ضکربه
بهوسيله ي یونگ چكش مور یزمون قرار گرفتند.
برای اين پژوهش از یزمکون فاكتوريک ر قا کب طکرح
كامالً تصا ف ر سکطب یمکاری  0رصکد اسکتفا ه شکد و
تجزيککه واريککانس ا ههککا ر قا ککب طککرحهککای چنککدعامل
به صکورت اثکرات فاكتورهکای ثابکت ینکا يز شکد و مقايسکه
ميانگين نتايج به سکت یمکده بکا یزمکون تکوك بکهوسکيله
نرمافزار  Minitabصورت گرفت.

نتايج و بحث
مقاومت به فشار موازي الیاف
نتايج حاص از تجزيکه واريکانس (جکدول 3بيکانگر ین
است كه اثر مستق پيشتيمار ر سکطب یمکاری  0رصکد
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معن ار شده است و اثر مستق رصد فشکر گ و اثکر
متقاب ینها معن ار نيست (شك  9و . 2م توان اينطور
بيان كر كه پيشتيمار با سديم كلريکد نسکبت بکه سکديم
هيدروكسيد نتيجه ب تکری اشکته چراكکه باعک ب بکو و
يكنواوت ر فشر گ شده و ر ن ايت مقدار مقاومت بکه
فشار موازی ا ياف را افزايش ا ه است (شك . 3
با توجه به ميکانگين مقکدار مقاومکت بکه فشکار مکوازی
ا ياف ،ر مقايسه تيمارهای  9و ( 2نمونههای پيش تيمکار
شده با سديم كلريد ر  2سطب فشر گ  04و  04رصد
با تيمارهای شاهد (نمونههای پيشتيمار نشده ر  2سکطب
فشر گ  04و  04رصد تفاوت معن ار وجو ار .
مقاومککت چککوب ر برابککر فشککار بککه ي ک سککاوتمان
ینيزوتروپ چوب ر ج ات مختلف طو و عرض متفاوت
است .ر فشار موازی ا ياف ،نيرو بهطکور عمکو بکر مقطکع

23

سلولها وار م شو و هر چه ر ي سطب مقطکع معکين
ما ه چوب زيا باشد ،اين مقاومت نيکز افکزايش مک يابکد.
چوب پا ونيا به يک سکاوتار نيمکه بخکشروزنکهای از و
قسککمت چککوب ب ککاره و پککاييزه تشککكي شککده اسککت كککه
سلولهای اين و ناحيه از صاظ یناتوميك متفاوتاند و بکه
واطر اين تفاوت چوب ب اره و پاييزه تصکت بکار مکوازی بکا
ا ياف رفتار متمايزی از يكکديگر نشکان مک هنکد [ .]2ر
هنگام فشر هسازی به ي افزايش نسکبت سکطب مقطکع
جدار سلول به سطب مقطع ك سلول ،ر نتيجکه مقاومکت
چوب افزايش م يابد .همچنين چوب ب اره بيشتر از چوب
پاييزه فشر ه م شکو و سکلولهکا ر ج کت اعمکال نيکرو
متککراكم مکک شککوند .پککژوهشهککای  Sekaluو Khazaeian
( ، 2492و  Shamsو  2441( Yanoايکن نتيجکه را تأييککد
م كند [ 3و .]1

جدول  -2میزان جذب رزين* (درصد)

* اثر مستق

پيش تيمار

ميانگين جذب رزين (%

بدون پيشتيمار

944

سديم كلريد

934

سديم هيدروكسيد /

994
ار شد.

رصد جذب رزين ،ر هر و ما ه پيشتيمار ،ر سطب یماری  0رصد معن

جدول  -3نتايج تجزيه واريانس متغیرها در آزمونهاي مکانیکی
ميانگين مربعات

F

معنا اری ر سطب 4/40

منبع تغييرات

یزمونهای مكانيك

9909/42

91/29

4/444

91/23

4/02

4/011

پيشتيمار × رصد فشر گ

29/02

9/40

4/322

پيشتيمار

310/10

3/02

4/409

212/09

0/24

4/430

92/92

4/492

4/202

2404099

0/99

4/430

9190319

2/92

4/499

پيشتيمار × رصد فشر گ

941239

4/39

4/249

پيشتيمار

922/22

0/02

4/420

122/92

09/42

4/444

930/90

9/13

4/449

پيشتيمار
مقاومت به فشار موازی ا ياف

مدول گسيختگ
)(MOR

رصد فشر گ

رصد فشر گ
پيشتيمار × رصد فشر گ
پيشتيمار

مدول االستيسيته ومش
)(MOE

مقاومت به ضربه

رصد فشر گ

رصد فشر گ
پيشتيمار × رصد فشر گ

تاثير تيمار شيميائ و رصد فشر گ بر...
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شکل  -1اثر مستقل پیشتیمار در

شکل  -2اثر مستقل درصد فشردگی در

مقاومت به فشار موازي الیاف

مقاومت به فشار موازي الیاف

شکل  -3اثر متقابل پیشتیمار و درصد فشردگی در مقاومت به فشار موازي الیاف

مدول گسیختگی
نتايج حاص از تجزيکه واريکانس (جکدول 3بيکانگر ین
است كه اثکر مسکتق رصکد فشکر گ و پکيش تيمکار ر
سطب یماری  0رصد معن ار شده است و اثکر متقابک
ین ها معنا ار نيست (شك  0و . 0همچنين اثر پيشتيمکار
سديم كلريد با ساير سطوح متفاوت است .م توان اينطور
بيان كر كه فشر گ  04رصد با ساوتار همگنتر نتيجکه
ب تری نسبت بکه  04رصکد ارائکه ا ه اسکت .چکرا كکه از
مشكالت فشر هسازی برگشت ضخامت 9پس از یزا سکازی
فشار پرس و تخريب ساوتار چوب فشر ه شکده اسکت كکه

- Springback

1

اين موضوع ر فشر هسازی  04رصد بيشتر وجو اشت.
بنابراين شكست سلو مک توانکد يک كکاهش مقاومکت
باشد (شك  . 9بکا افکزايش رصکد فشکر هسکازی تخريکب
ساوتار چوب نيز افزايشيافتکه و باعک شکد كکه افکزايش
وواص مكانيك كمتر از حد انتظار باشد [.]2
پککک کژوهشهکککککای  Edalatو همكکککککاران ( 2442و
 Mohammadiو همكککاران ( 2499ايککن نتيجککه را تأييککد
م كند .چراكه به ي فشر گ و كاهش حجم ،انسکيته
افزايش م يابد و مدول االستيسيته و مقاومت ومش نيکز
بهطور مستقيم با انسيته ارتباط ار  .ر نتيجه همگام بکا
افزايش فشر گ تکا قبک از وقکوع شكسکت ر يکوارههکا،
مقاومتهای مكانيك افزايش م يابد [.]0
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شکل  -4اثر مستقل پیشتیمار در مدول گسیختگی
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شکل  -5اثر مستقل درصد فشردگی در مدول گسیختگی

شکل  -6اثر متقابل پیشتیمار و درصد فشردگی در مدول گسیختگی

با توجه به ميانگين مقدار مدول گسيختگ  ،ر مقايسه
تيمارهای مختلف تفاوت معنا ار وجو ندار .
 Tabarsaو  9112( Chuiر بررس اثر پرس گرم بکر
روی ويژگ های نوئ سفيد ،به مکدول گسکيختگ بکاالي
ست يافتند .ینها ر بررس وکو مکای پکرس را عامک
مککوثر ر افککزايش مککدول گسککيختگ اعککالم كر نککد .ر
تصقيککزهککای جداگانککهای كککه توسککط ، 9112( Morsing
 Naviو  Heger ، 2444( Girardetو همكککاران ( 2440و
 Welzbacherو همكککاران ( 2440انجککام ا نککد ،مککدول
گسيختگ تصت تيمارهای مختلف گرمکاب و حرارتک ر
فشر گ بکه روش مكکانيك افکزايش يافکت كکه ین را بکه
افککزايش انسککيته نسککبت ا نککد( .بککه نقکک از  Sekaluو
]3[ 2492 ،Khazaeian

مدول االستیسیته خمشی
نتايج حاص از تجزيکه واريکانس (جکدول 3بيکانگر ین
است كه اثر مستق رصد فشر گ و پيشتيمار ر سطب
یماری  0رصد معن ار شده است و اثکر متقابک ینهکا
معنا ار نيست (شك  2و . 2م توان اينطور بيان كر كکه
پيشتيمار با سکديم كلريکد باعک ب بکو و يكنکواوت ر
فشر گ شده و فشکر گ  04رصکد نيکز بکه يک عکدم
گسيختگ و حفظ ساوتار سکلو چکوب نتيجکه ب تکری
نسبت به  04رصد ارائه ا ه است ،كکه ر ن ايکت مقکدار
مدول االستيسيته ومش را افکزايش ا ه اسکت .هماننکد
مدولگسيختگ ر فشر گ  04رصد ،شكست سکلو و
همچنين برگشتضخامت و كاهش انسيته م تواند يک
كاهش مقاومت باشد (شك . 1

تاثير تيمار شيميائ و رصد فشر گ بر...
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اما از سوی يگر به ي ماهيکت شکيمياي و قليکاي
سديم هيدروكسيد ،كه باع حا ت واكشيدگ سلولهکای
چوب م شو  ،پيشتيمار با ايکن مصلکول اگرچکه موجکب
افزايش ميزان جذب ر اشباع با رزين نسبت به نمونههکای
شاهد وواهد شد ،اما ر انت ا ،نمونه تصت پکرس بکه يک
انجکام واكکنشهکای مخکرب احتمکا بکين رزيکن و مکا ه

پيشتيمار و نيز وروا نامناسب گکاز فرما دئيکد یزا شکده،
برگشت ضخامت بيشتری اشت و تخريب ساوتار و يواره
سلو بيشتری روی ا ؛ ن ايتاً مدول االستيسيته ومشک
ین نسبت به نمونههای پکيشتيمکار نشکده كکاهش يافکت.
مطا عات  Shamsو  2441( Yanoتا حدو ی اين موضکوع
را تأييد م كند.

شکل  -7اثر مستقل پیشتیمار

شکل  -8اثر مستقل درصد فشردگی

در مدول االستیسیته خمشی

در مدول االستیسیته خمشی

شکل  -9اثر متقابل پیشتیمار و درصد فشردگی در مدول االستیسیته خمشی

با توجه به ميانگين مقدار مدول االستيسکيته ومشک ،
ر مقايسه تيمار شماره ( 9نمونههای پيشتيمکار شکده بکا
سديم كلريد ر سطب فشر گ  04رصد با تيمار شکماره
( 0نمونههای پيشتيمکار شکده بکا سکديم هيدروكسکيد ر
سطب فشر گ  04رصد تفاوت معنا ار وجو ار .

مقاومت به ضربه
نتايج حاص از تجزيکه واريکانس (جکدول 3بيکانگر ین
است كکه اثکرات مسکتق و متقابک پکيشتيمکار و رصکد
فشککر گ معنککا ار مک باشککند (شککك  94و . 99مک تککوان
اينطور بيان كر كه پيشتيمار باع ب بکو ايکن ويژگک
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مكانيك شده و فشر گ بيشکتر ( 04رصکد نيکز نتيجکه
ب تری وواهد اشت (شك  . 92افکزايش انسکيته ر اثکر
بيشتر شدن ميزان فشر گ م تواند عامل بکرای افکزايش
مقامت به ضکربه باشکد [ .]0رواقکع مقاومکت بکه ضکربه از
جمله رفتار ينکاميك چکوب اسکت .ضکربه تقريبکاً شکبيه
ومش تدريج است بکا ايکن تفکاوت كکه ر ضکربه چکوب
به طور ین و ر مدت كوتاه تصت تأثير نيرو قرار م گيکر .
چوب كه ر مقاب ضربه مقاومت بيشکتری از وکو نشکان
م هد قدرت جذب انرژی بيشکتری را ار  .مقاومکت بکه
ضربه به صورت كار الزم بکرای شكسکتن نمونکه تصکت بکار
ضربهای تعريف م شو [.]2

شکل  -11اثر مستقل پیشتیمار در مقاومت به ضربه
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با توجه به ميانگين مقدار مقاومت به ضربه ،ر مقايسه
تيمار شکماره ( 0نمونکههکای پکيشتيمکار شکده بکا سکديم
هيدروكسيد ر سطب فشر گ  04رصد با تيمار شاهد و
ساير تيمارها بهغيراز تيمار شماره ( 2نمونههای پيشتيمار
شده با سديم كلريد ر سطب فشر گ  04رصد تفکاوت
معنا ار وجو ار  .بکه نظکر مک رسکد بکه يک برگشکت
ضخامت بيشتر چوب با تيمار سديم هيدروكسيد ،فشر گ
حداكبر به افزايش فشکر گ و كکاهش برگشکت ضکخامت
چوب ر اين تيمار كم كر ه و نتيجه ب تری ا ه اسکت.
بنابراين ،اين تيمار ر رصکدهای فشکر گ بکاالتر نتيجکه
ب تری وواهد ا .

شکل  -11اثر مستقل درصد فشردگی در مقاومت به ضربه

شکل  -12اثر متقابل پیشتیمار و درصد فشردگی در مقاومت به ضربه

22

همچنککين ر مقايسککه تيمککار شککماره ( 2نمونککههککای
پيشتيمار شده بکا سکديم كلريکد ر سکطب فشکر گ 04
رصد با تيمار شماره ( 3نمونههای پکيشتيمکار شکده بکا
سديم هيدروكسيد ر سطب فشر گ  04رصد و تيمکار
شاهد ر سطب فشر گ  04رصد تفکاوت معنکا ار وجکو
ار .
بککر اسککاس پککژوهش  Sekaluو ، 2492( Khazaeian
افزايش رصد فشر گ سبب افزايش انسيته و ر نتيجکه
افزايش مقاومت به ضربه شده است .ر فشر هسازی نيروی
فشاری بهطور عرض بر چوب اعمکال و منجکر بکه كکاهش
ضخامت م شو  .بنابراين كاری انجام شده اسکت و انکرژی
اين كار توسط چوب جذبشده و بهصورت تغيير شکك ر
چوب باق مانده است .هر چه اين تغيير شك بيشتر باشد،
نشان م هد كه انرژی جذبشده توسط چوب بيشتر بو ه
است [.]3

نتیجهگیري
ر پژوهش پيشرو م مترين هدف مور مطا عه ،تو يکد
چککوب فشککر ه پا ونيککا پککس از اشککباع ین بککا رزيککن اسککت.
ازینجاكه پا ونيا جزء چوب های سخت اشکباع و نفوذناپکذير
ستهبندی م شو  ،برای فرايند اشباع نياز به پکيشتيمکار
ار كه بر اسکاس مطا عکات قبلک تعيکين شکدند .پکس از
اشباع ،پروسه فشر هسازی با و سطب فشکر گ  04و 04
رصد انجام گرفت تکا ر انت کا وکواص مكکانيك فکراور ه

تاثير تيمار شيميائ و رصد فشر گ بر...

ارزياب شو .
بککر اسککاس مشککاهدات ،پککيشتيمارهککا باعکک ب بککو
نفوذپذيری و افزايش ميزان جذب رزيکن ر فراينکد اشکباع
شدند؛ بنابراين ،همانطور كکه گفتکه شکد افکزايش ميکزان
جذب رزين موجب منعطف شدن يواره سلو ر هنگکام
فشر هسازی م شو  ،همچنين پليمکر شکدن رزيکن تصکت
پرس ،افکزايش انسکيتهی بيشکتری را بکه نبکال وواهکد
اشت .ر ن ايت انسيتهی بيشتر باع ب بو ويژگ هکای
مكانيك چوب م شو  .نتايج به ست یمده بيانگر اين نكته
است كه نمونههای پيشتيمار شده با هکر و مکا ه سکديم
كلريد و سديم هيدروكسيد عالوه بکر ميکزان جکذب رزيکن
بيشتر (جدول  ، 2تقريباً ر تمام مکوار ر یزمکونهکای
مكانيك نتايج ب تری نيز ارائه ا ند.
با توجه به بررس و تصلي های انجکامگرفتکه  2تيمکار
شماره  9و  2ارای شرايط ايدهیل بو ند .تيمکار شکماره 9
يعن نمونههای پکيشتيمکار شکده بکا سکديم كلريکد و 04
رصکد فشکر گ نسککبت بکه شکماره  2يعنک نمونکههککای
پيشتيمار شده بکا سکديم كلريکد و  04رصکد فشکر گ ،
ارای ميکانگين مقککا ير بيشککتری ر فشکار مککوازی ا يککاف،
مککدول االستيسککيته ومشکک و مککدول گسککيختگ بککو .
همچنين تيمار شماره  2ارای ميانگين مقا ير بيشتری ر
مقاومت به ضربه و نيز ميزان جذب رزين نسبت بکه تيمکار
شماره  9بو ه و هکيچكکدام ر ینکا يز تفکاوت معنکا اری
نشان ندا ند.
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The effect of chemical treatment and compression percent on mechanical
properties of Paulownia compressed wood

Abstract
Since human creation up to now, wood has been discussed as
an important organic material, therefore its maintain and
optimum usage is a considerable problem. From one hand,
with due attention to condition of forest in Iran, using fast
growing specie Paulownia provides new way in wood
industries. But from other hand, this specie with low density
has low strength. One of the suggested ways to increase
density of this wood is its impregnation by resin and to
compress it. In this research it is tried to increase the
penetrability and impregnation of Paulownia by using urea
formaldehyde resin at first pretreatment and then compression
should be done. In order to perform this process, two
variables pretreatment and compression percent were defined
that each of them had two levels. The pretreatment was
performed by NaCl and NaOH and 40, 50% compression.
Totally, 72 samples were prepared and after producing the
compressed wood, the absorption percent and mechanical
properties were evaluated which included compression
parallel to grain, modulus of rupture, modulus of elasticity in
bending and impact strength. The results showed that the
provided mechanical properties and pretreatments samples
with NaCl had most values of these properties in 40 and 50%
compression levels.
Keywords: chemical treatment, compressed wood,
mechanical properties, urea formaldehyde resin, paulownia.
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