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ارزیابی غیر مخرب ویژگیهای آکوستیکی و مکانیکی چندسازههای ساختهشده از باگاس
با استفاده از آزمون ارتعاش خمشی (کارخانه لوح سبز و کارون جنوب)

چکیده
اين تحقيق پتانسيل آزمون ارتعاش خمشی بهعنوان يک آزمون غير مخررب رر
ارزيابی ويژگیهای آكوستيکی و مکانيکی چندسازههای ساختهشرده از باگرا
(تفاله نيشکر) را مورربررسی قراررار .بدين منظور از  4ورق كامالً سالم و بردون
عيب تخته فيبر رانسريته متوسر( ( )MDFاز محصروت كارخانره لروس سربز
شوشتر و همچنين  4ورق تخترهخرررهچروب ( )PBسراختهشرده از باگرا از
محصوت كارخانه نئوپان كارون 44 ،نمونه با ابعار  36×4×9/6سانتیمتر تهيره
و برای انجام آزمرون غيرر مخررب مرذكور آمراره و برا نتراي زاصرله از آزمرون
استاتيک مقايسه گرريرد .نتراي نشران رار كره رفترار آكوسرتيکی نمونرههرای
تختهخررهچوب متفاو با نمونههای تختره فيبرر برور .برهطروریكره فركران
رزونان  ،سرعت موج ،فاكتور كيفيت و ضريب آكوستيک رر تختهخرررهچروب
بهطور معنیراری بيشتر از مقارير آن رر تخته فيبر اندازهگيری شرد .از طرفری
اصطکاک راخلی موج رر تختهخررهچوب كمتر و كارايی آكوسرتيک رر هرر رو
نمونرره تفرراو معنرریراری را نشرران نرردار .رر رابطرره بررا ارزيررابی مکررانيکی
تختهخررهچوب و تخته فيبر ساختهشده از باگا  ،نتاي نشان رار كه ميرانیين
مقارير مدول اتستيسيته زاصل از آزمون ارتعاش خمشی از مقرارير اسرتاتيکی
آن رر تخته فيبر  91ررصد و رر تختهخررهچوب  6ررصد بيشرتر برور .رر ايرن
تحقيق همچنين مشخص شد كه رانسيته همبستیی مستقيم و قوی با سررعت
موج و مدول اتستيسيته رارر اما اين همبستیی رر رابطه برا سراير پارامترهرای
آكوستيکی رر هر رو ماره مورر آزمايش ،معکو مشراهده گرريرد .همبسرتیی
باتی بين مدول اتستيسيته استاتيک و ريناميرک ( )4/19و همچنرين مردول
گسيختیی استاتيک و مدول اتستيسيته ريناميک ( )4/44اين مسئله را نشران
میرهد كه آزمون ارتعاش خمشی ابزار مناسبی بررای ارزيرابی رفترار مکرانيکی
تخته فيبر رانسيته متوس( ساختهشده از باگا است اگرچره ايرن همبسرتیی
رر تختهخررهچوب ساختهشده از باگا مشاهده نیرريد.
واژگاا کلیاادي :آزمررون غيررر مخرررب ،ارتعرراش خمشرری ،باگررا ،
تختهخررهچوب ،تخته فيبر ،ضريب آكوستيکی.
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ارزيابی غير مخرب ويژگیهای آكوستيکی و مکانيکی چندسازههای ساختهشده از...

مقدمه
ازآنجايیكه ميزان چوب به علرت مصرر بریرويره رر
جهان رو به كاهش اسرت ،اسرتفاره از مروار ليینوسرلولزی
زاصل از مازار محصوت كشاورزی بره عنروان جرايیزينی
مناسب برای چوب رر توليد موار مركب چوبی اهميت پيدا
كرره است .ازجملره مروار ليینوسرلولزی زاصرل از مرازار
محصوت كشاورزی ،باگا (تفالره نيشرکر) بروره كره برا
راشتن خصوصرياتی نظيرر :سرهولت رسترسری ،فراوانری و
بالاستفاره بورن ،پايين بورن هزينه جمعآوری ،كمتر بورن
ررصد ليینين و واكنشپذيری بهترر ليینرين آن رر برابرر
تيمارهای زرارتی رر مقايسه با پهنبرگان و سروزنیبرگران
جايیاه ويژهای را بهعنروان مراره اوليره ارزان جهرت توليرد
فراوررههای صفحهای مانند تختهخررهچوب و تختره فيبرر
رر بين ساير مروار ليینوسرلولزی مورراسرتفاره رر صرنايع
چوب و كاغذ مخصوصاً رر كشورهای نيشکر خيز جهان بره
خررور اختصرراد راره اسررت [ Alfonso .]9و Herryman
( )9114رر تحقيق خور ،مشرکل جهرانی صرنعتی كرررن
باگا را مورربررسی قرار راره و گرزارش رارنرد كره آمرار
جهانی بهرهبرراری كه برر اسرا كراربرر صرنعتی باگرا
طبقهبندیشده است نشان میرهد كه  13ررصد از باگا
مورراستفاره جهرت خميرر و كاغرذ 91 ،ررصرد آن جهرت
تخته فشرره و  92ررصد نيز برای فورفورال بکرار مریرور.
اين برآورر فق(  96ررصد ارزش بالقوه كاربرر باگا را رر
بررر مرریگيرررر[ .]2اسررتان خوزسررتان رر جنرروب ايررران بررا
پتانسيل سطح زير كشت بيش از  14هرزار هکترار نيشرکر
توانررايی بسرريار برراتيی رر جهررت ترر مين مرراره اوليرره
كارخانه های توليرد كاغرذ و مروار مركرب چروبی از قبيرل
تخته خرره چوب و تختره فيبرر رارر .از طرفری محصروت
توليدشده رر اين كارخانرههرا نيراز بره ارزيرابی فيزيکری و
مکانيکی راشرته ترا كيفيرت آنهرا ازنظرر كراربرری مرورر
آزمايش قررار گيررر .ايرن ارزيرابی ممکرن اسرت بره روش
مخرب 9انجام شور .رر اين روش طبق استانداررهای خاد
نمونههای مخصود هر آزمايش تهيره و سر برا اعمرال
تنش بر روی آنها و پ از شکست ،كيفيتشران مشرخص
میگررر .امروزه محققرين بره رنبرال راههرای مناسربترر،
سريعتر و آسانترر بررای ارزيرابی ويژگریهرای فيزيکری و
مکانيکی فراوررههای چوبی هستند تا به كمرک آن بتروان

با هزينه كم و سرعت بات كليه نمونهها را مورر آزمون قررار
رار .استفاره از آزمونهای غير9مخرب 2كره رر آن سراختار
مراره مررورر آزمرايش رچررار ت ييرر نمرریشرور ،موررتوجرره
محققين قرار گرفته است [ .]3اين شيوه ضايعا زاصل از
شکست نمونهها را بهشرد كراهش راره و از طرفری يرک
آزمايش بارها بر روی يک نمونه قابل تکررار اسرت .يکری از
اين روشها آزمون ارتعاش است .امروزه از پديرده ارتعراش
خمشی بهعنروان روشری مهرم و رقيرق رر آنراليز خرواد
مکانيکی و رفتار آكوستيکی چوب و موار مركب چوبی نرام
برره میشور [ .]4با استفاره از اين آزمون اطالعرا بسريار
مفيدی رر رابطه برا سراختار و مورفولرو ی چندسرازههرا و
همچنين رفتار ويسکو اتستيک آنها به رست میآيرد [،1
 Hunt .]6و همکاران ( )2493از آزمرون ارتعراش خمشری
برای ارزيابی مکانيکی تخته فيبر رانسيته متوس( اسرتفاره
كررند .آنها رريافتند كه بين مدول اتستيسيته ريناميکی
و استاتيکی تيرهای سراختهشرده يرک همبسرتیی خطری
وجور رارر .اگرچه مقدار مدول رينراميکی برهرليرل براتتر
بورن نرخ كرنش بيش از مقدار استاتيکی آن انردازهگيرری
شد[ 2499( Yoshihara .]1و  )2492از ارتعراش خمشری
بر اسا تئوری تيموشنکو بررای محاسربه مردول يانر و
مدول برشی تختره فيبرر رانسريته متوسر( و تختره تيره
استفاره كرر .نتاي كار وی نشان رار كره مردول يانر بره
نسبت ارتفاع به طول تير زسا نبوره ررزالیكره مردول
برشی به شکل نمونه و نسبت ارتفاع به طول بسيار زسا
است [ .]1، 8نتاي كار محققين همچنين نشران راره كره
مدول اتستيسيته تخته فيبر رانسيته متوس( محاسبهشده
با آزمون ارتعاش  91ررصد بيشتر از مقردار آن رر آزمرون
اسررتاتيک اسررت [ Mirbolouk .]94و )2491( Roohnia
برررای محاسرربه مرردول اتستيسرريته ورقهررای تخترره فيبررر
رانسيته متوس( با ابعرار برزر از آزمرون ارتعراش طرولی
استفاره و برا مقايسره برا مقرارير زاصرل از آزمرايش روی
نمونههای كوچک همبستیی باتيی به رست آوررنرد[.]99
از طرفی رر ارزيابی كيفی مروار مركرب چروبی برا آزمرون
ارتعاش ،نوع موار مصرفی (گونه چوبی) نقرش بسرزايی برر
ويژگی هرای مکرانيکی و آكوسرتيکی نمونرههرا رارر [.]92
 Yanو همکاران ( )2494از آزمون ارتعراش خمشری بررای
Destructive
Nondestructive tests
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بررسی ويژگیهای آكوستيکی چوب پالستيک تقويتشرده
با اليا كتان استفاره كررند .نتاي كار آنها نشان رار كره
افزايش ضخامت تيرهای تيهای ساختهشده باعر كراهش
فركان طبيعی و افزايش ضريب ميرايی شده امرا ضرريب
ميرايی بات رر نمونههای تحت آزمايش آنها را برای جذب
انر ی مناسب میسازر [ .]93رر تحقيقری ريیرر مشرخص
شده است كه با تزريق نانور رر يک چندسازه ،مریتروان
مدول ريناميکی نمونهها را افزايش و خواد ميرايی (افرت
تانژانت) آن ها را كراهش رار [ .]94افرزايش ررصرد وزنری
اليا سيسال و اليا زاصرل از ررخرت مروز رر چروب –
پالستيک خرواد ميرايری آن را افرزايش مریرهرد [.]91
ازآنجاكره ارزيرابی آكوسررتيکی و مکرانيکی چندسرازههررای
ساختهشده از باگا با استفاره از آزمون ارتعراش خمشری
رر كارخانههای صنعتی ايران تابهزال انجامنشده و با توجه
به اينکه رر جنوب ايران از باگا بهطور وسيعی رر توليرد
موار مركب چوبی استفاره مریشرور ،امکران ارزيرابی غيرر
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مخرب اين محصروت جهرت سرنجش كيفيرت محصرول
توليدشده با استفاره از اين فن میتواند جالبتوجره باشرد.
رر قسمت آخر اين تحقيق سعی بر آن است تا همبسرتیی
بين پارامترهای مختلف مروج و همچنرين رابطره آنهرا برا
رانسيته تخته فيبر و تخته خرره باگا بررسی گررر.

مواد و روشه
برای تهيه نمونههای آزمونی تعدار  4ورق كامالً سالم و
برردون عيررب تخترره فيبررر رانسرريته متوسرر( ( )MDFاز
محصرروت كارخانرره لرروس سرربز شوشررتر واقررع رر اسررتان
خوزستان و همچنين تعدار  4ورق سالم تختهخرررهچروب
سرراختهشررده از باگررا ( )PBرارای ضررخامت اسررمی 96
ميلی متر از محصوت كارخانره نئوپران كرارون انتخراب و
طبق جدول  9جهت انجام آزمايشهای مختلف بررش راره
شد.

جدول  -1ویژگیه ي نمونهه ي مورد آزم یش
ابع د نمونه ()cm

نوع م ده

تعداد نمونه

MDF

44

36×4×9/6

PB

44

36×4×9/6

دانسیته
3

فش ر پرس
2

درصد چسب

(ضخ مت×عرض×طول)

( )gr/cm

( )kg/cm

()%

4/12

34

92

4/62

28

92

 :MDFتخته فيبر رانسيته متوس( :PB ،تختهخررهچوب ،فشار پر

رر كارخانه لوس سبز بين  1تا  9/1میاپاسکال مت ير بروره و رر جردول ميرانیين

آن آورره شده است.

بررهمنظررور يکسررانسررازی رطوبررت و متعررارلسررازی
تنشهرای راخلری ،نمونرههرا بره مرد  2هفتره رر اتراق
كليما برا شرراي( رطوبرت نسربی  61± 1ررصرد و رمرای
 24±9ررجرره سررانتیگرررار نیهررداری و سرر مررورر
آزمايش قررار گرفتنرد .ازآنجاكره تشرخيص فركران هرای
ارتعررراش محررروری مشرررکل اسرررت ،لرررذا بسرررياری از
پژوهشررریران اسرررتفاره از مررردهای ارتعررراش خمشررری را
بررررای انررردازهگيرررری پارامترهرررای اتسرررتيک تررررجيح
مریرهنررد[ .]6بررای انجررام آزمرون ارتعرراش خمشری تيررر
رو سر آزار برر اسرا تئروری تيمشرنکو ،ابتردا نمونرههرا
برا رقررت  4/449گررم ترروزين سر برهمنظررور محاسربه
رانسرريته ،ابعررار آنهررا رر هريررک از جهررتهررای اصررلی

(طررول ،عرررض و ضررخامت) انرردازهگيررری شررد .برررای
تعيين محل قرارگيرری نمونره برر روی تکيرهگراه ،فاصرله
 4/22طررول از هررر طررر نمونرره عالمررتگررذاری و برررای
اعمال ضربه برر روی نمونره از يرک گلولره فلرزی بره وزن
 96گرم با زاويه انحررا  34ررجره اسرتفاره شرد .ضرب(
اصروا و ذخيرره آن توسر( نسرخه سروم نررمافرزار
® Audacityصررور پررذيرفت .فركرران نمونررهبرررراری
صوتی  44944هرترز توسر( نررمافرزار مرذكور تنظريم و
فايرررل صررردا رر ارتعررراش خمشررری توسررر( سيسرررتم
® NDT-labقرائررررت گرريررررد [ .]96نحرررروه محاسرررربه
پارامترهررای مختلررف از قبيررل سرررعت مرروج ،فركرران
رزونران  ،اصرطکاک راخلری ،ضرريب آكوسرتيک ،كرارايی
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تبررديل آكوسررتيک و مرردول اتستيسرريته ،بررر اسررا
تئررروری تيمشرررنکو رر تحقيرررق  Abdolahian Sohiو
همکرراران ( )2499بررهوضرروس شرررس راره شررده اسررت.
[ ]91برررای انرردازهگيررری مرردول گسرريختیی و مرردول
اتستيسرريته خمشرری اسررتاتيک نيررز طبررق اسررتاندارر
 EN 394ابترردا نمونررههررای آزمررونی آمرراره و سرر
توسررر( ماشرررين آزمرررايش مقاومرررتهرررای مکرررانيکی
 INSTRON 4486بررا سرررعت بارگررذاری 94 mm/min
مورر آزمايش قررار گرفتنرد .مردول اتستيسريته خمشری
طبق فرمول زير محاسبه گرريد [.]6

MOE= Ppl.L3/4δplbh3
 :MOEمرردول اتستيسرريته خمشرری :Ppl ،بررار رر زررد
تناسب :L ،طول رهانه :δpl ،ت ييرر مکران رر زرد تناسرب،
 :bپهنای نمونه :h ،ضخامت نمونه مورر آزمايش.

نت یج و بحث
مقارير ميانیين فركران رزونران و سررعت مروج رر
تخته فيبر رانسيته متوس( و تختهخررهچوب ساختهشرده
از باگا رر جدول  2ارائه شده است.

جدول  -7مق دیر می نگین فرک نس رزون نس و سرعت موج در چندس زهه ي س ختهشده از ب گ س
نوع کمپوزیت

می نگین دانسیته ()kg/m3

فرک نس رزون نس ()Hz

سرعت موج ()m/s

MDF

(121 )49

(2161)14

(9841)31

PB

(696 )21

**(2126)18

** (9163)19

اعدار راخل پرانتز انحرا معيار است.
** تفاو معنیرار رر سطح  :MDF .%9تخته فيبر رانسيته متوس( :PB ،تختهخررهچوب

بر اسا نتاي جدول  2فركان رزونران ايجارشرده
رر اثر ارتعاش نمونه آزمونی تخته فيبر كمترر از مقردار آن
رر تخترررهخرررررهچررروب بررروره ،سررررعت مررروج نيرررز رر
تختررهخررررهچرروب بيشررتر از مقرردار آن رر تخترره فيبررر
انرردازهگيررری شررده و ايررن تفرراو هررا رر سررطح  9ررصررد
معنیرار است .ازآنجاكه اين فركان رارای بيشترين انر ی
بوره و با مدول اتستيسيته ويژه ( )E/ρهمبستیی براتيی
رارر ،میتوان علت كاهش فركان رزونان تخته فيبرر رر
مقايسه با تخترهخرررهچروب را بيشرتر برورن رانسريته آن
رانست Schwarze .و همکراران ( )2448رر تحقيرق خرور

رريافتند كه افزايش چیالی به شد فركران رزونران و
تابش آكوستيکی را كاهش میرهد [ .]98به نظر می رسرد
كه با توجه به اندازه ذرا تختهخررهچوب سراختهشرده از
باگا (يک تا  4ميلیمتر) و آرايش بهترر آنهرا رر جهرت
ساخت ،مسير مناسبتری جهت انتشرار مروج فرراهمشرده
ررزالی كه فقدان چنين مسير پيوسته رر تخته فيبر كمتر
بورن سرعت را رر اين مراره چروبی توجيره مرینمايرد .رر
جدول  3ميانیين مقارير اصطکاک راخلی ( ،)tan δضرريب
آكوستيک ،كارايی تبديل آكوستيک ،برای هر رو محصرول
اندازهگيری شده است.

جدول  -3مق دیر می نگین ت نژانت دلت  ،ضریب آکوستیک ( )ACو ک رایی تبدیل آکوستیک ()ACE
در چندس زهه ي س ختهشده از ب گ س
نوع کمپوزیت

tan δ
(s.Hz)-1

AC
)(m4/s.kg

ACE
)(m4/s-2.kg.Hz

MDF

(4/42811 **)4/441

(2/149 )4/91

(924/28)93/81

PB

(4/42414 )4/443

(3/913 **)4/92

991/22)24/64(ns

اعدار راخل پرانتز انحرا معيار است.
** تفاو معنیرار رر سطح  :Ns .%9عدم معنیراری :MDF ،تخته فيبر رانسيته متوس( :PB ،تختهخررهچوب
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همررانطررور كرره نترراي نشرران مرریرهررد  tan δرر
تختهخررهچوب كمتر از مقدار آن رر تخته فيبرر رانسريته
متوس( مشاهده شده است .رفتار ويسکواتسرتيک چروب و
موار مركب چوبی برا ضررايب ميرايری آن ارتبراد رارر .رر
رامنه فركان شرنوايی ،مروج پر از انتشرار رر سراختار
راخلی ماره بر اثر جذب مستهلکشرده كره ايرن وضرعيت
زاصل اصطکاک راخلی ماره مورر آزمايش بروره و برر اثرر
پاشندگی 9انر ی ارتعاشی به وجور میآيد .يکی از راههرای
نشان رارن اصطکاک راخلی كاهش لیراريتمی 2اسرت كره
به صور لیاريتم نسبت رو رامنه متروالی رر ارتعراش آزار
تعريف میشور ( .)tan δاين بدان معنی است كه استهالک
موج طی انتشار رر تخته فيبر رانسيته متوس( ساختهشده
از باگا بيشتر بوره و پاشندگی موج رر آن بيشرتر اسرت.
از طرفی مقارير ضرريب آكوسرتيک انردازهگيرری شرده رر
تختهخررهچوب بيشتر از مقدار آن رر تخته فيبرر برور .برا
توجه به اينکه ضريب آكوستيک يکی از پارامترهرای مهرم
رر برآورر ويژگی آكوستيکی يک جسرم بروره و تحرت اثرر
مدول اتستيسيته ( )Eو جرم ويژه ( )ρاست ،هرچه مقردار
اين ضريب رر چوب و موار مركب چروبی براتتر باشرد آن
چوب جهت استفاره رر صفحا تشرديد صردا مناسربترر
است؛ بنابراين اگر مقدار جرم ويژه چوب كمتر و رر عروض
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مدول اتستيسيته آن باتتر باشد ،چوب رازتترر مررتعش
شده و ارتعاش آن ريرتر ميرا میشور [.]91
بررهمنظررور مطالعرره رفتررار مکررانيکی چندسررازههررای
ساختهشده از باگا مدول اتستيسيته آنهرا بره رو روش
استاتيکی (آزمون خمش اسرتاتيک) و رينراميکی (آزمرون
ارتعاش خمشی) اندازه گيری و باهم مقايسه گرريد (شرکل
 .)9نترراي نشرران رار كرره مقررارير مرردول اتستيسرريته
تختهخررهچوب ( )%6و تختره فيبرر ( )%91بره روش غيرر
مخرررب بيشررتر از مقرردار آن رر زالررت اسررتاتيک بررور.
Roohniaو  Tajdiniبا ارزيرابی مردول اتستيسريته چروب
سرو سريمين بره روش ارتعراش آزار و خمرش اسرتاتيک،
نتيجه گرفتند كه مقارير زاصل از ارتعاش آزار  92ررصرد
بيشررتر از مقرردار آن بررا آزمررون خمررش اسررتاتيک برروره
اسررت[ .]24رر تحقيقرری ريیررر  Huntو همکرراران ()2493
اين افرزايش را بررای تختره فيبرر رانسريته متوسر( %26
گزارش رارهاند [ .]1اين تفاو مربود به كوتاه بورن زمان
آزمون ارتعاش و نرخ كرنش بيشتر تيرر رر هنیرام آزمرون
ارتعاش خمشی است[.]6
همبستیی بين پارامترهای اندازهگيری شده رر نمونههای
مورر آزمايش بهطور خالصه رر جدول  4آورره شده است.

شکل  -1مق یسه مق دیر می نگین مدول االستیسیته تختهخردهچوب و تخته فیبر س ختهشده از ب گ س
به دو روش است تیکی و دین میکی

29

Dispersion
Logarithmic decrement

1
2
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جدول  -4همبستگی بین پ رامتره ي مختلف موج و دانسیته تختهخردهچوب و تخته فیبر
(** در سطح  %1معنیدار * ،در سطح  %5معنیدار)
MDF
V

AC

E

f

ρ

tan δ

**4/61

**4/81
*4/31

**4/19
**4/61
**4/43

**4/14
**-4/11
**4/14
**-4/41
4/29

**-4/64
**-4/69
**-4/61
**-4/64

f

ρ

AC
E
f
tan δ
PB
V
AC

AC
**

4/16

E
**

4/12
**4/41

E
f
tan δ

 :Vسرعَت موج :AC ،ضريب آكوستيک :E ،مدول ريناميکی و  :Fفركان

همانطور كه رر جردول برات نشران راره شرده اسرت،
رانسيته تختهخررهچوب و تخته فيبر نيمه سنیين بر روی
اكثر پارامترهای موج اثر منفی و تنهرا رر رابطره برا مردول
اتستيسيته و سرعت موج اثر مثبرت راشرته اسرت .رابطره
سرررعت مرروج و رانسرريته مسررتقيم و رر سررطح  9ررصررد
معنیرار بوره اسرت .مطالعرا متعردر انجرامشرده توسر(
محققين نشان راره است كه رابطه رانسيته بهعنروان يرک
ويژگی فيزيکی چوب و موار مركب چوبی برا سررعت مروج
مشخص نيست .عدهای اين رابطه را مستقيم ،عدهای آن را
معکو و گروهی رابطه معنیراری بين رانسيته و سررعت
موج مشاهده نکررنرد [ .]23 ،22 ،29برا افرزايش رانسريته
تخته ،ماره مركب چوبی سنیينتر شده و قدر ارتعاشش
كاهشيافته كه اين امر می تواند بر روی فركان رزونران
و فاكتور كيفيت اثر منفی گذاشته و به عبارتی موج زاصل
از ارتعاش رر آن با سرعت بيشرتری ميررا شرور؛ امرا بايرد
توجه راشت كه رانسيته فق( يکی از عوامل منفی برر روی
ارتعاش مروج اسرت .مهرمتررين عامرل ت ثيرگرذار برر روی
پايداری ارتعاش موج مسير مناسب و پيوسته برای زركرت
موج بوره كه به وسيله جهترهی اليا رر راستای طرولی
تخته فراهم میگررر [ .]24عالوه بر عوامل مرذكور ،زاويره
ميکروفيبريل تيره  ، S2ميرزان مروار اسرتخراجی ،ميرزان
ليینين ،ميزان پارانشيم های طولی ،رطوبت چروب و مروار

**

4/88
**4/42
4/94

**

4/19
**-4/81
**4/11
4/91
**-4/11

tan δ
**

-4/64
**-4/19
**-4/11
**-4/84

موج :MDF ،تخته فيبر رانسيته متوس( :PB ،تخته خرره

مركب چوبی ،نوع رزين ،نوع محصول و شرراي( سراخت از
عوامل ت ثيرگذار بر انتشار موج میباشند [ .] 1،4رر رابطره
با اصطکاک راخلی موج (تانژانت رلتا) و مدول اتستيسيته
يک همبستیی معکو و قوی وجور راشته كه بررای هرر
رو چندسازه (تخته خرره چوب و تختره فيبرر) رر سرطح 9
ررصد معنیرار بوره است .اين بدين معنی است كه چروب
و موار مركب چوبی كه رارای مدول صلبيت بيشتر باشرند،
مروج طرری انتشررار رر آنهررا ريرترر ميرررا شررده و پايررداری
بيشتری رارر؛ اما همبستیی رانسيته و ضرريب ميرايری رر
تخته فيبر رانسيته متوس( معنیرار نبور .هانت و همکاران
رابطره بررين رانسرريته تخترره فيبرر و ضررريب ميرايرری را بررا
استفاره از آزمرون ارتعراش ارزيرابی كررنرد .آنهرا نتيجره
گرفتند كه همبستیی بين اين رو پارامتر بسيار پيچيدهترر
از يررک رابطرره خطرری اسررت و عوامررل متعرردری همچررون
پراكنش رانسيته رر ضخامت ،جهت اليا  ،نوع ماره مركب
چوبی و نوع رزين برر همبسرتیی مرذكور تر ثير رارر [.]1
همان طور كه رر شکل  2نشان راره شده اسرت ،رر تختره
فيبررر رانسرريته متوسرر( ،همبسررتیی برراتيی بررين مرردول
اتستيسيته استاتيک و ريناميک مشراهده گرريرد (.)4/19
اين مسئله نشران مریرهرد كره آزمرون ارتعراش خمشری
پتانسيل خوبی برای ارزيرابی رفترار مکرانيکی تختره فيبرر
رانسيته متوس( ساختهشده از باگا راشته است .اگرچره
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ميزان مدول اتستيسيته اندازهگيری شده به روش ارتعاش
بيشتر از مقدار آن به روش استاتيک برآورر شد .از طرفری
با توجه به شرکل  2مردول گسريختیی زاصرل از آزمرون
خمررش اسررتاتيک نيررز همبسررتیی خرروبی را بررا مرردول
اتستيسيته ريناميک نشان رار ( .)4/43همبسرتیی براتی
بين مردول اتستيسريته ريناميرک و اسرتاتيک ( )4/88رر
نمونههرای تختره فيبرر رانسريته متوسر( توسر(  Huntو
همکاران ( )2493گزارششده است[ .]1معرارت زاصرله،
ارزيابی كامل رفتار مکانيکی اين ماره مركب را برا اسرتفاره

773

از آزمون ساره ارتعاش خمشی ممکن مریسرازر .بررعک ،
رر رابطه با تختهخررهچروب سراختهشرده از باگرا  ،برين
مدول اتستيسيته استاتيک با مقدار آن رر آزمون ارتعاش،
همبستیی باتيی مشاهده نشد (شکل  .)3چنين وضرعيتی
برای مدول گسيختیی نيز تکرار گرريد .بره عبرارتی بررای
چنين محصولی ،ارزيابی رفتار مکانيکی با آزمرون ارتعراش
ممکرن نبررور .ازتمرراتً شررراي( نامناسرب نمونررههررا ازنظررر
ساخت ،نوع موار ،جهتگيری اليرا و نروع رزيرن رر ايرن
نتيجه ت ثيرگذار بوره است.

شکل  -7همبستگی بین مدول االستیسیته است تیک و مدول االستیسیته دین میکی و همچنین بین مدول گسیختگی و مدول
االستیسیته در تخته فیبر دانسیته متوسط س ختهشده از ب گ س

شکل  -3همبستگی بین مدول االستیسیته است تیک و مدول االستیسیته دین میکی و همچنین بین مدول گسیختگی و مدول
االستیسیته در تختهخردهچوب س ختهشده از ب گ س

نتیجهگیري
اين تحقيق به رنبرال ارزيرابی مکرانيکی و آكوسرتيکی
چندسازههرای سراخته شرده از باگرا (تفالره نيشرکر) برا
استفاره از آزمون ارتعاش خمشی ،رر استان خوزستان بور.

رر بخش ارزيابی آكوستيکی ،برای مطالعه رفتار آكوستيک
تخته فيبر رانسيته متوس( و تختهخررهچوب ساختهشرده
از باگا  ،مقارير پارامترهای مختلف موج زاصل از ارتعاش
خمشی (فركران رزونران  ،سررعت مروج ،تانژانرت رلترا،
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ضريب آكوستيک و كارايی تبرديل آكوسرتيک) رر هرر رو
محصررول انرردازهگيررری شررد .رر كررل رفتررار آكوسررتيکی
نمونههای تخته خرره با نمونههای تخته فيبر متفاو برور.
به طروری كره فركران رزونران  ،سررعت مروج و ضرريب
آكوستيک رر تخته خرره چوب به طور معنی راری بيشرتر از
مقرارير آن رر تختره فيبررر برور .ايرن رر زررالی اسرت كرره
اصطکاک راخلی موج رر تخته خرره چوب كمترر و كرارايی
آكوستيک رر هر رو نمونه تفاو معنیراری را نشان نردار.
با اين نتاي میتوان بر اسا نوع موار رر رابطه برا كراربرر
آنها تصميم گرفت .رر مکانهايی كه نياز به تشديد صو
و رزونان است تختهخررهچوب به تخته فيبر ترجيح راره
شده و رر موارری كه كنترل نوفه مدنظر باشد ،تخته فيبرر
رانسيته متوس( ساختهشرده از باگرا ارجحيرت رارر .رر
رابطه با ارزيابی مکانيکی تخترهخرررهچروب و تختره فيبرر
ساخته شده از باگا  ،آزمون ارتعاش برهعنروان يرک روش
ساره ،باصرفه و سريع پيشنهار می شرور .اگرچره ميرانیين
مقارير مدول اتستيسيته زاصل از آزمون ارتعاش خمشری
از مقررارير اسررتاتيکی آن رر تخترره فيبررر  91ررصررد و رر
تخته خررره چروب  6ررصرد بيشرتر برور ،رر ايرن تحقيرق

مشخص شد كه رانسريته همبسرتیی مسرتقيم و قروی برا
سرعت موج و مدول اتستيسيته رارر اما اين همبستیی رر
رابطه با ساير پارامترهای آكوستيکی رر هر رو مراره مرورر
آزمايش معکو مشاهده شد .همبستیی باتی بين مردول
اتستيسيته استاتيک و ريناميک ( )4/11و همچنين مدول
گسيختیی استاتيک و مدول اتستيسيته ريناميک ()4/43
اين مسئله را نشان میرهد كه آزمون ارتعاش خمشی ابزار
مناسبی برای ارزيابی رفتار مکانيکی تختره فيبرر رانسريته
متوس( ساختهشده از باگا است اگرچه ايرن همبسرتیی
رر تختهخررهچوب ساختهشده از باگا مشاهده نیرريد.

سپ سگزاري
ايررن مقالرره زاصررل طرررس پژوهشرری مصرروب معاونررت
پژوهشرری رانشرریاه صررنعتی خرراتماتنبيررا بهبهرران اسررت.
بدينوسيله از ززما مسئوتن آزمايشیاه مکانيک چوب و
آزمون های غيرمخرب رانشیاه آزار اسرالمی وازرد كررج و
رانشکده منابع طبيعی رانشیاه تهران جهت فراهم نمرورن
امکانا آزمايشیاهی تقدير و تشکر میگررر.
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Nondestructive evaluation of acoustical and mechanical properties of
bagasse fiber composites by flexural vibration method
(Lohe Sabz & Karoon factories)

Abstract
In this investigation, the potential of flexural vibration method
as a nondestructive tool was studied in order to evaluate the
acoustical and the mechanical properties of bagasse
composites. For this purpose, more than 40 cubic samples
(36×4×1.6 cm3) were taken from the given materials. The
results showed that the acoustical behavior of particle board
(PB) were better than medium density fiber board (MDF). In
MDF samples, the resonance frequency, the sound velocity,
the quality factor as well as the acoustic coefficients were
significantly lower than those measured in PB samples. In
contrast, the internal friction measured in MDF was greater
than PB. However, no significant difference was observed
between acoustic coefficients of MDF and PB. The young's
modulus of MDF and PB were obtained by conducting a
flexural vibration method under the free- free condition based
on Timoshenko's vibration theory. The results were also
compared with the modulus of elasticity and rupture
calculated by 3 point bending test. The modulus of elasticity
values, measured by dynamic method were 15% and 6%
higher than those achieved by static bending method for MDF
and PB, respectively. It was also illustrated that the modulus
of elasticity and the sound velocity were significantly and
positively related to the density of MDF and PB while the
other acoustical properties had negative relations with
density. As good correlations were found between dynamic
and static modulus of elasticity (0.71) as well as between
static modulus of rupture and dynamic modulus of elasticity
(0.44), it can be concluded that the flexural vibration is a
valuable tool to evaluate mechanical properties of MDF made
by bagasse while the similar results were not observed in PB
composites.
Key words: flexural vibration, nondestructive test, MDF, PB,
bagasse, acoustic coefficient.
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