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تاثیرفورفوریالسیون بر روی برخی ویژگیهای كاربردی تخته الیه راش

چکیده
در اين مطالعه اثر فورفوريالسیون بر خواص كاربردي تختهه یيهه را موردبررسهی
قهرار گرفهت .اصالح فورفوريالسیون یيههاي را در دو سطح  03و  03درصد بهه
رو اشباع سلول پر و پلیمريزاسیون مونومر فورفوريه الله بها كاتهالیزور تهرار
انجام گرفت .تختههاي سه یيه با دو نوع چسب اوره فرمالدهید و ايزوسیانا ساخته
شدند .ويژگیهاي كاربردي آزمونههاي فورفوريله شده ارزيابی و با آزمونههاي شهاهد
مقايسه شهدند .آزمهونهها شهام مهدول گسهیخت ی  ،)MORمهدول ایستیسهیته
) ،(MOEمقاومت برشی خط چسب ،جذب آب و واكشیدگی ضخامت بودنهد .نتهاي
نشان داد كه با افزايش سطح اصالح فورفوريالسیون ،میزان مدول ایستیسیته ،جذب
آب و واكشیدگی ضخامت پايداري ابعاد) بهبود يافتند .البته افهزايش مقاومهتهها در
مورد رزين ايزوسیانا كمتر از رزين اوره فرم آلدئید بود كه میتهوان دلیه آن را بهه
مسدود شدن گروههاي هیدروكسید در اثر فورفوريالسیون مرتبط دانسهت كهه با ه
كاهش نم پهذيري چهوب و درنتیجهه كهاهش كیتیهت ات هال مهیگهردد و كهاهش
مقاومتها نسبت به رزين اوره فرم آلدهید بیشتر است .ولی  MORفقط تا سطح 03
درصد افزايش نشان داده و با افزايش سطح فورفوريالسیون كاهش يافت .همچنهین
فورفوريالسیون بر مقاومت برشی خط چسب اثر منتی داشت كه اين كاهش مقاومت
در مورد رزين ايزوسیانا بیشتر بود كه به دلی ترشوندگی كمتر و نتوذ كمتهر رزيهن
ايزوسیانا به درون یيهها بوده و بها افهزايش سهطح فورفوريالسهیون ايهن ويژگهی
كاهش يافت.
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مقدمه
تخته اليه از مهمترين فراوردههای چوبي است كهه بهه
دليهل خهواص فيزيكهي و مكهانيكي مناسهب كاربردهههای
فراواني بهخصهوص در سههاختمان دارد بههرای ـسههتر
دامنه كاربرد اين محصول الزم است ويژـيهای كههاربردی
تخته اليه بهبهود يابنهد ازآنجاكه اسهتفاده از چسهبههای

پايه فنل و مواد حفاظتي در سالهای اخير به لحاظ مسائل
بهداشتي و سالمتي كاهش و يا منع مصهر يافتهه اسهت،
تههال بههرای يههافتن رو هههای دوسههتدار مح هيطزيسههت
به منظور افزايش كارايي و ـسهتر كهاربرد فهراوردهههای
چوبي منجر به نتايج رضايتبخشهي شهده اسهت به خاﻃر
نﮕراني از ايمني محيط ،اخيراً موضوع بسياری از تحﻘيﻘات
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بر اساس مواد شيميايي ـياهي برای حفاظت از چوب بنا
نهاده شده است در اين ميان پنتوزانها كه از محصوالت
ﺟانبي كشاورزی ،ازﺟمله باـاس به دست مهي آينهد ،تحت
تﺄثير واكنش اسيدی ،فورفورال توليد مههيكننههد فورفورال
بههههوسه هيله هيدروژناسيون مه هيتوانهههد به فورفوريل الكل
تبديل شود ،فورفوريل الكل يﻚ پليمر شيميايي با منشﺄ
ـياهي (زيست پليمر) است كه برای ساخت چوب-پليمر
مهههورد اسهههتفاده ﻗرار مههيـيهههرد؛ باﻋﺚ واكشيدـي چوب
مههيشههود و اغلب ايههن واكشيدـي بهههصههورت پايدار باﻗي
مي ماند مولكول های الكل فورفوريل به اندازه كافي كوچﻚ
و ﻗﻄبي هستند كه بتوانند وارد ديواره سلولي چوب شوند
بنابراين ميتواند آن را به شكل يﻚ چوب پليمر ديوارههای
با ثبات ابﻌادی خوب و مﻘاوم به اسيد و باز بهبود دهند
برای تجارتي كردن موفﻖ اين ﻗبيل مواد (فورفوريل الكل)،
نتايج مﻄالﻌاتي كه بر روی ﺟنبههههههای محيﻄي استفاده از
چوب فورفوريله شده انجام شد ،نشان داد كه غلظت
فورفوريل الكل واكنش نداده يا مﻘدار الكهل فورفوريهل آزاد
در محصوالت نهايي پايين اسههت و اثرات كشندـي ﻗارچ را
ندارند [ ]9مﻄالﻌات بر روی مواد شيميايي منتشرشهههده از
چوب فورفوريله شده نشان ميدهد كه اين ﻗبيل مواد برای
مح هيطزيسههت يا اسههتفادهكننههدـان در محل مصر مﻀر
نيست آزمون های انجام شده بر روی چوب فورفوريله نشان
ميدهد كه سهميت چوب تيمار شده ،برای محهيطزيسهت،
اختال مﻌنهيداری با چوب تيمار نشده ندارد (ههي كهدام
سهمي نيسههتند) و همﭽنين تخريب ناشي از اشتﻌال ،سبب
انتشار تركيبات آلي فرار يا هيدروكربنهای پلي آروماتيهﻚ
نمهههيشههههود ،زيرا پلي فورفوريل الكل هنﮕام ـرمادهي به
مونومرها تجزيه نمهههيشهههود و مستﻘيماً تمايل به تركيب
شدن با اكسيژن دارد از ايهههههههنرو محﻘﻘين مﻌتﻘدند كه
فورفوريالسيون چوب برای باال بردن خواص چوب يﻚ
رو دوستدار محيط زيست اسهت و برای محيط خﻄرناك
نيست [ Land .]2،3و همكاران ( )2199چهوب فورفوريهل
شده را موردبررسي ﻗراردادند نتايج نشان داد خواص چوب
فورفوريل شده به ميزان پليمريزاسيون الكل فورفوريهل در
چوب بستﮕي دارد در سهﻄو تيمهار بهاال افهزايش ﻃيه
ـسترده ای از خهواص بهه دسهت آمهده اسهت ،افهزايش در
سختي ،مﻘاومت به پوسيدـي ميكروبي و حملهه حشهرات،
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افزايش در مدول ـسيختﮕي و مدول االستيسهيته و ثبهات
ابﻌادی در سﻄو اصال پايينتر نيز پيشرفت خاصيت رخ
مي دهد همﭽنين مﻘاومت به پوسيدـي ميكروبي و حملهه
حشرات و ثبات ابﻌادی نسبتاً باال است [ ]4فرايندهای نهو
فورفوريالسيون بهر پايهه سهازوكارهای كاتهاليزوری و مهواد
افزودنهي فراينهدی ﺟديهد ،پايههـهذاری شهدهانهد .فراينهد
ـلدستون 9با كاتاليزور كلريد روی و بر روی روكهشههای
چوبي انجام ـرفت و به توليد چوب فورفوريهلدار شهده در
ابﻌهاد كوچهﻚ در دههه  9191توسهط شهركتKoppers
انجاميههد  Anayaفراينههد بسههيار نزديكههي بههه رو
 Stamm/Goldsteinارائه دادند [ ]5،9در فرايندهای توليد
چوب پليمر مانند فورفوريالسيون ،بهرخال استيالسهيون
كه به تجهيزات ويژهای بهرای اصهال نيهاز دارد چهوب از
ﻃريﻖ تجهيزات سنتي با منومر موردنظر اشباعشهده و بهه
دنبال آن فرايند پليمريزاسيون با رو های مختلفي مانند
حرارت دهي ،استفاده از كاتاليزور و يا نفوذ اشهﻌه تكميهل
مهيشهود .فورفوريالسهيون چهوب ممكهن اسهت آينهده
اميدبخشي داشته باشد زيرا ﻗيمت فورفوريل الكل ممكهن
است در آينده نزديﻚ به خاﻃر اينكه ايهن مهاده محصهول
ﺟانبي توليدات زيستفناوری است ،كاهش يابد ههد از
تيمار فورفوريالسيون افهزايش ثبهات و پايهداری چهوب و
افهزايش برخهي ويژـهيههای مكهانيكي آن بهدون كهاهش
فراوانهي در ويژـهيههای مكهانيكي ديﮕهر موردنيهاز بهرای
كاربردهای سازهای است ازآنجاكه تاكنون ـزارشهي مبنهي
بر تﺄثير تيمار فورفوريالسيون بر ويژـيهای كاربردی تخته
اليه ـزار منتشر نشده اسهت ،تحﻘيهﻖ حاضهر بها ههد
بررسههي مﻘاومههتهههای فيزيكههي و مكههانيكي تخت هه اليههه
فورفوريله شده ارائه ميـردد

مواد و روشها
در ايهههههن بررسهههههي اليههههههههههههای چهههههوب را
( )Fagus orientalis lipskyبا ضهخامت  2mmاز كارخانهه
نكهها چههوب تهيههه و بههه نمونههههههای آزمههوني بهها ابﻌههاد
 211211 mm2بريده شدند ﻋمليات فورفوريالسيون چوب
را بر پايه رو  Thygesenو همكاران ( )2192با اندكي
تغييرات مانند تغيير در ابﻌاد ،ـونه چوبي ،درصهد مصهر
Goldstein

1

مجله صنايع چوب و كاغذ ايران ،سال هفتم ،شماره  ،2تابستان 9315

991

ﺟدول  9آمهده اسهت .كاتهاليزور مورداسهتفاده رزيهن اوره
فرمالدهيد ،سولفات آمونيوم  SO4)NH4(2بود كه به ميهزان
 %9وزن خشههﻚ چسههب اسههتفاده شههد سههولفات آمونيههوم
مورداستفاده دارای  %35ماده خشهﻚ بهود كهه از شهركت
پارس ماكيان تهيه شد

كاتاليزور و دمای خشﻚكردن چهوب را پهيش از آغهاز
تيمار به خاﻃر حساسيت بهاالتر ايهنـونهه چهوبي در سهه
مرحله اشباع ،پخت و پخت تكميلي انجام شد []7
چسب مورداسهتفاده در ايهن تحﻘيهﻖ اوره فرمالدهيهد
) 9(UFو ايزوسيانات  (MDI)2بود كه مشخصات آنهها در

جدول  -1مشخصات رزین مورداستفاده
نوع رزین

دانسيته g/cm3

مواد جامد ()w/w%

گرانروي ()cp

زمان ژل شدن ()s

اوره فرمالدهيد

9/29

91

351

94

ايزوسيانات

9/27

-

311
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فورفوریالسيون و ساخت تختههاي آزمایشگاهي
خشککردن و آمادهسازي الیهها
3

با توﺟه به اينكه بهرای محاسهبه درصهد افهزايش وزن
( )WPGبايد وزن خشﻚ اليهها ﻗبل از تيمار انهدازهـيهری
شود اليهها درون اتو با دمای  913 ±3درﺟه سلسهيوس
به مدت  24ساﻋت ﻗرار ـرفت تا بهه رﻃوبهت صهفر درصهد
برسد سپس با استفاده از ترازوی دﻗيﻖ ( 1/911ـرم) وزن
خشﻚ اوليه اليه ها انهدازهـيهری شهد سهپس اليهههها بها
استفاده از فورفوريل الكل  %19ساخت شركت دايجونه و
كاتاليزور اسيدسيتريﻚ بهه ميهزان  9/5درصهد وزن الكهل
فورفوريل تحت تيمار شيميايي ﻗرار ـرفتند بهدين منظهور
اليهها درون سيلندر اشباع ويژه اصال چوب تحتفشهار 8
بار به مدت  41دﻗيﻘه ﻗرار ـرفتند پهس از خهار كهردن
آزمونهها از سيلندر ،مايع اضافي از آزمونههها زدوده شهده
برای حذ اتانول موﺟود در چوب پيش از پليمريزاسيون،
آزمونهها به مدت  2ساﻋت در هوای آزاد در دمای  21°Cو
 2ساﻋت در آون با دمای 41°Cﻗهرار داده شهدند سهپس
آزمونهههها در درون فويهل آلومينيهومي پيﭽيهده شهده و
ﻋمليات ـرمادهي به مدت  99سهاﻋت در دمهای 919 °C
در آون انجهام شهد پهس از ـرمهادهي و بيهرون آوردن
آزمونهها از درون فويل ،ـرمادهي تكميلي بهه مهدت 998
ساﻋت در دمای  41°Cدر آون انجام شد .آزمونهها پيش از
متﻌادلسازی توزين و ابﻌاد آنها اندازهـيهری شهد و بهرای
متﻌادل سازی به مدت يهﻚ هفتهه در شهرايط كليمها ﻗهرار
ـرفتند []8
برای به دست آوردن سﻄو مختل فورفوريالسيون از

غلظهتههای مختله فورفوريهل الكهل در محلهول اشهباع
ميتوان استفاده كرد برای دسهتيابي بهه سهﻄو مختله
فورفوريالسيون ،فورفوريل الكل بها اتهانول  %19بها نسهبت
حجمي  71:31و  31:71باهم مخلهو شهدند بهه ميهزان
 %9/5وزن الكل فورفوريل ،اسيدسهيتريﻚ (شهركت مهرك
آلمان) بهﻋنوان كاتاليزور مورد استفاده ﻗرار ـرفت []8
ميزان درصد افهزايش وزنهي آزمونهههها از مﻌادلهه زيهر
محاسبه شد.
()9

*100

=)WPG(%

 :WPGدرصد افزايش وزن نمونه
 :Mpوزن خشﻚ نمونه بﻌد از اصال
 :Moوزن خشﻚ نمونه ﻗبل از اصال
چسب زني و مونتاژ الیهها
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پسازاينكه اليهها به رﻃوبت محيط رسيدند با استفاده
از ﻗلممو بهصورت يكنواخت به چسب آغشته شدند ميزان
چسب برای اليهها  21g/m2در نظر ـرفته شد تﻌداد 3
اليه بهصورت متﻘاﻃع بر روی يكديﮕر مونتاژ شده و سپس
تحت پرس ـرم (با دمای  931°Cو فشار  31بار به مهدت
 8دﻗيﻘه) ﻗرار ـرفتند تختههای سه ال ساختهشده پس از
پرس به مدت يﻚ هفته در اتاق كليما با رﻃوبت نسبي 95
1

Urea Formaldehyde
Methylene Diphenyl Diisocyanate
3
Weight Percentage Gain
2
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درصد و دمای  21°Cﻗرار ـرفتند تا رﻃوبهت تختهههها بها
رﻃوبت محيط به تﻌادل برسد سپس تختهها كنهاره بهری
شده و مﻄابﻖ استاندارد نمونهههای موردنيهاز بهرای انجهام
آزمايشهای موردنظر بريده شدند
آزمایشهاي فيزیكي و مكانيكي تخته الیه
برای تﻌيهين خهواص مكهانيكي از دسهتﮕاه آزمايشهﮕر
 Zwick Roellاستفاده شد مدول االستيسهيته و مﻘاومهت
خمشي تخته اليه مﻄهابﻖ اسهتاندارد  ،EN310مﻘاومهت
برشهي در محهل اتصهال خهط چسهب مﻄهابﻖ اسهتاندارد
 ،EN314درصد ﺟذب آب و واكشهيدـي ضهخامت برابهر
استاندارد  EN317تﻌيين شدند نتايج با استفاده از رو
تجزيه واريانس دوﻃرفه بين ـروهي مورد تجزيههوتحليهل
ﻗرار ـرفتند

مدول االستيسيته
مدول االستيسهيته نشهاندهنهده سهختي يها مﻘاومهت
چندسازه در مﻘابل تغيير شكل در محدوده االستيﻚ است.

نتایج و بحث
مدول گسيختگي
مدول ـسيختﮕي از كاربردیترين خواص فراوردهههای
چوبي ازﺟمله چندسازههای چوبي است كه نمايانﮕر تحمل
فراوردهها در برابر نيروهای خمشهي اسهت و اغلهب بهرای
مﻘايسه مواد استفاده مهيشهود ابﻌهاد نمونههههای آزمهوني

 951551ميليمتر مﻄهابﻖ اسهتاندارد  EN310در نظهر
ـرفته شد نمونههای آمادهشده تحت بار فشاری با سرﻋت
 3ميليمتر بر دﻗيﻘه ﻗهرار ـرفتنهد بهرای محاسهبه مهدول
ـسيختﮕي ( )MORاز رابﻄه زير استفاده شد
()2

اختال مﻌنيدار در بين تيمارها اسهت ﺟهدول شهماره ،2
همانﻃور كه شكل  9نشان ميدهد با افزايش درصد الكهل
فورفوريل در تختههای ساختهشده با چسهب  UFو MDI
مﻘاومت خمشي نمونهها افزايش يافته است ،بهﻃوریكه در
تختههای سهاختهشهده بها چسهب  UFحهدود  59درصهد
افهزايش مﻘاومهت خمشهي مشهاهده شهد در نمونههههای
سههاختهشههده بهها چسههب  MDIتنههها در مههورد تختههههههای
ساخته شده ای كه در سﻄح  31درصهد اشهباعشهده بودنهد
افزايش مﻘاومت مشهاهده شهد و بها افهزايش سهﻄح اشهباع
افزايش چشمﮕيری مشاهده نشد نتهايج بههدسهتآمهده بها
يافتههههههههای  Landeو همكهههاران ( )2114و  Estevesو
همكاران ( )2199همخواني دارد []91 ،4

=MOR

 :MORمدول ـسيختﮕي (مﮕا پاسكال)
 :Fmaxحداكثر بار وارده (نيوتون)
 :Lﻃول دهانه (ميليمتر)
 :bﻋرض آزمونه (ميليمتر)
 :dارتفاع (ضخامت) آزمونه (ميليمتر)
نتايج تجزيه واريهانس نمونهههها نشهاندهنهده وﺟهود

ابﻌههاد نمونههههههای آزمههوني  951551ميلههيمتههر مﻄههابﻖ
اسههتاندارد  EN310در نظههر ـرفتههه شههد نمونههههههای
آمادهشده تحت بار فشاری با سرﻋت  3ميليمتر بر دﻗيﻘهه
ﻗرار ـرفتند برای محاسبه مدول االستيسيته از مﻌادله زير
استفاده شد
()3

 :MORمدول االستيسيته (ـيﮕاپاسﮕال)
 :F2نيروی  41درصد (نيوتون)
 :F1نيروی  91درصد (نيوتون)
 :A2ﺟابجايي در نيروی  41درصد (ميليمتر)
 :A1ﺟابجايي در نيروی  91درصد (ميليمتر)
 L:ﻃول دهانه (ميليمتر)
 :bﻋرض آزمونه (ميليمتر)
 :dارتفاع (ضخامت) آزمونه (ميليمتر)

=MOE
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جدول  -2تحليل واریانس دوطرفه اثر مستقل و متقابل عوامل متغير بر مدول گسيختگي
درجه آزادي
DF
2
9
2

عوامل متغير
درصد اشباع
نوع چسب
درصد اشباع × نوع چسب
٭٭ تفاوت مﻌنيدار در سﻄح اﻃمينان  11درصد.

ns

مجموع مربعات
SS
95/15
2/18
39/74

ميانگين مربعات
MS
32/53
2/18
98/37

F

sig

21/38
2/91
99/91

**1/111
ns
1/998
**1/111

ﻋدم تفاوت مﻌنيدار

شكل  -1تأثير متقابل اشباع با الكل فورفوریل بر مدول گسيختگي

نتايج تجزيه واريانس مﻘادير مدول االستيسيته نمونهها
وﺟود اختال مﻌنيداری را بين تيمارها نشان داد (ﺟهدول
 )3همانﻃور كه شكل  2نشان ميدهد با افزايش در صهد
فورفوريالسيون در تختههای ساختهشهده بها چسهب  UFو
 MDIمدول االستيسيته افزايش يافته است ،بهﻃهوریكهه
مدول االستيسيته در تختههای ساختهشده با چسب  UFو

 MDIبه ترتيهب حهدود  38درصهد و  43درصهد افهزايش
يافههت مشههابه ايههن نتههايج در مﻘههادير مههدول االستيسههيته
به دست آمده از چوب ماسيو فورفوريلدار شده نيز ـهزار
شده است []91؛ بنابراين با توﺟه به افزايش مﻘادير مهدول
االستيسيته ماده اوليه مﻘهادير  MOEفهراورده حاصهل نيهز
افزايش يافته است

جدول  -2تحليل واریانس دوطرفه اثر مستقل و متقابل عوامل متغير بر مدول االستيسيته
درجه آزادي
DF
2
9
2

عوامل متغير
درصد اشباع
نوع چسب
درصد اشباع × نوع چسب
٭٭ تفاوت مﻌنيدار در سﻄح اﻃمينان  11درصد.

ns

ﻋدم تفاوت مﻌنيدار

مجموع مربعات
SS
9375/225
999/51
251/925

ميانگين مربعات
MS
987/993
999/51
925/19

F

sig

8/12
9/3
9/49

*1/ 113
ns
1/291
ns
1/251

تاثيرفورفوريالسيون بر روی برخي ويژـيهای كاربردی تخته اليه را
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شكل  -9تأثير متقابل اشباع با الكل فورفوریل بر مدول االستيسيته

مقاومت برشي خط چسب
متداولترين آزمون تخته اليه آزمون خط چسب اسهت.

برای ايهن آزمهون نمونهههها بهه ابﻌهاد نمونههههای آزمهوني
 951255ميليمتر برابر استاندارد  EN314تهيه شهدند
سپس نمونههها بها اسهتفاده از دسهتﮕاه آزمايشهﮕر Zwick
 Roellتحت باركششي با سرﻋت  3ميليمتر بر دﻗيﻘه ﻗهرار
ـرفتند اﻋمال نيرو تا زمان شكست نمونه ادامه داشهت بهر
پايه نيروی ثبتشده ،تهنش كشهش -بهر را كهه همهان

كشش خط چسب است ميتوان با استفاده از مﻌادلهه زيهر
محاسبه نمود
()4

=Q

 :Qمﻘاومت برشي خط چسب (مﮕا پاسكال)
 :PUحداكثر بار وارده (نيوتون)
 :Aسﻄح مﻘﻄع (ميليمتر)

شكل -2شكل شماتيک نحوه برش الیهها در آزمونه مقاومت برشي خط چسب (استاندارد)EN31

نتايج تجزيهه واريهانس نمونهههها نشهاندهنهده وﺟهود
اختال مﻌنيدار در بين تيمارها برای خط چسب نمونهها

است (ﺟدول شماره  ،)4بهﻃوریكه در شهكل  4مشهخ
اسههت بهها افههزايش درصههد فورفوريالسههيون ،چسههبندـي
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تختههای ساختهشده كهاهش يافتهه اسهت از ﻃرفهي ايهن
كاهش در مورد رزين  MDIبيشتر ﻗابل مشاهده اسهت كهه
دليل آن ميتواند به ﻋلت نفوذ كمتر اين رزين به ﻋلت نوع
حالل آن نسهبت بهه رزيهن  UFباشهد [ ]1چسهبندـي از
ﻃريﻖ ﺟذب مولكولهای چسب بر روی سﻄح ﺟامهد و در
اثر نيروهای ﺟذب (نيروهای ثانويهه يها وانهدروالس) اتفهاق
ميافتد ﺟهت مؤثر شدن اين نيروها سﻄو متﻘابل بايد به
فاصلهای كمتر از پنج انﮕسترم ﻗرار ـيرند بنابراين چسهب
بايد در تماس مولكولي با سﻄح ﺟامد ﻗهرار ـيهرد (فراينهد
ترشههوندـي) در تههر شههوندـي خههوب چسههب بههه داخههل
فرورفتﮕيها و سوراخهای سﻄح ﺟامد به ﺟريهان مهيافتهد
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ولي در تر شوندـي ضﻌي چسب بر روی فرورفتﮕيها پهل
ايجاد ميكند بنابراين اـر تمهاس نزديهﻚ بهين چسهب بها
سﻄح ﺟامد به وﺟود آيد تركهای در حدفاصل به حهداﻗل
رسيده و يا از بهين مهيرونهد ،درصهورتيكهه تهر شهوندـي
ضﻌي اتفاق افتد تماس واﻗﻌي بين چسب و سهﻄح ﺟامهد
كمتر شده و در امتداد حدفاصل محفظههای كوچﻚ هوا و
نﻘا تحت تنش بهه وﺟهود مهيآيهد و در اثهر ايهن پديهده
مﻘاومت اتصال كمتر ميشود در نمونههای فورفوريله شده
به دليل ثبات ابﻌادی باالتر ،ترشوندـي كمتر از نمونهههای
شاهد بوده و سبب كاهش مﻘاومت برشي خط چسب شهده
است

جدول  -2تحليل واریانس دوطرفه اثر مستقل و متقابل عوامل متغير بر مقاومت خط چسب
درجه آزادي
DF
2
9
2

عوامل متغير
درصد اشباع
نوع چسب
درصد اشباع × نوع چسب
٭٭ تفاوت مﻌنيدار در سﻄح اﻃمينان  11درصد

ns

مجموع مربعات
SS
3/71
9/17
1/152

ميانگين مربعات
MS
9/841
9/17
1/129

F

sig

94/997
47/154
1/215

**1/111
**1/111
ns
1/899

ﻋدم تفاوت مﻌنيدار

شكل  -2تأثير متقابل اشباع با الكل فورفوریل بر مقاومت خط چسب

جذب آب بعد از غوطهوري در آب
ﺟههذب آب در چندسههازههههای ليﮕنوسههلولزی از
ويژـيهای مهمي اسهت كهه مصهار نههايي ايهن ﻗبيهل

چندسازههها را تﻌيهين مهيكنهد آزمهايش  2و  24سهاﻋت
غوﻃهوری در آب ،مﻘدار ﺟذب آب توسط چندسازه و تﺄثير
ﺟذب آب را بر ابﻌاد فراورده مشخ ميكند بهرای انجهام

تاثيرفورفوريالسيون بر روی برخي ويژـيهای كاربردی تخته اليه را
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اين آزمون نمونههای آزموني مﻄابﻖ اسهتاندارد  EN317در

ابﻌاد  515ميليمتر تهيه و مورد آزمون ﻗرار ـرفتند
()5

=WA

 :WAﺟذب آب (درصد)
 :W2وزنتر آزمونه (ـرم)
 :W1وزن خشﻚ آزمونه (ـرم)

با توﺟه به نتهايج آزمهونههای آمهاری ،اخهتال بهين
تيمارها برای ﺟذب آب تختههای ساختهشده مﻌنادار بهود
(ﺟداول  5و  )9و برای تختههای سهاختهشهده بها افهزايش
درصد الكل فورفوريل كاهش ﺟذب آب مشاهده شد نتهايج
اين آزمون در شكل  5ﻗابلمشاهده است

جدول  -2تحليل واریانس دوطرفه اثر مستقل و متقابل عوامل متغير بر جذب آب بعد از غوطهوري در  9ساعت
درجه آزادي
DF
2
9
2

عوامل متغير
درصد اشباع
نوع چسب
درصد اشباع × نوع چسب
٭ تفاوت مﻌنيدار در سﻄح اﻃمينان  15درصد

ns

مجموع مربعات
SS
395/292
49/91
29/21

ميانگين مربعات
MS
982/93
49/91
91/91

F

Sig

5/82
9/41
1/34

*1/111
ns
1/235
ns
1/797

ﻋدم تفاوت مﻌنيدار

جدول  -2تحليل واریانس دوطرفه اثر مستقل و متقابل عوامل متغير بر جذب آب بعد از غوطهوري در  92ساعت
عوامل متغير
درصد اشباع
نوع چسب
درصد اشباع × نوع چسب

درجه آزادي
DF
2
9
2

مجموع مربعات
SS
9414/35
249/91
921/57

ميانگين مربعات
MS
712/97
249/91
94/71

٭٭ تفاوت مﻌنيدار در سﻄح اﻃمينان  11درصد ٭ تفاوت مﻌنيدار در سﻄح اﻃمينان  15درصد

ns

F
29/17
7/71
2/13

ﻋدم تفاوت مﻌنيدار

شكل - 2تأثير متقابل اشباع با الكل فورفوریل بر جذب آب در  9و  92ساعت

Sig
**

1/ 11 1
*
1/199
ns
1/954
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واکشيدگي ضخامت پس از غوطهوري در آب

=TS

()9

واكشيدـي ضخامتي يكي از خصوصيات فيزيكهي حهائز
اهميت چندسازههای چوبي است كه ميزان پايهداری ابﻌهاد
چندسهازههها را در برابهر آب مشهخ مهيكنهد بهرای
اندازهـيهری ميهزان واكشهيدـي ضهخامت پهس از  2و 24
ساﻋت ،وسط نمونهها ( 5151ميليمتر مﻄهابﻖ اسهتاندارد
 )EN317ﻋالمتـذاری شد تا در ﻃي زمان آزمايش از اين
نﻘﻄه ﻋالمتـذاری شده استفاده شود .ضخامت نمونهههها،
پيش از غوﻃهوری در آب با يﻚ ميكرومتهر بها دﻗهت 1/19
اندازهـيری شد ،سپس نمونهها در آب بهصورت افﻘي و بهه
ﻋمﻖ  2سانتيمتهر از سهﻄح آب بهه حالهت غوﻃههور ﻗهرار
ـرفتند .برای حفظ غوﻃهوری نمونهها از توری نازك فلزی
روی نمونهها استفاده شد درصهد واكشهيدـي ضهخامت از
رابﻄه زير محاسبه شد

 :TSواكشيدـي ضخامت (درصد)
 :T2ضخامت ثانويه آزمونه (ميليمتر)
 :T1ضخامت اوليه آزمونه (ميليمتر)
نتايج تجزيه واريهانس نمونهههها نشهاندهنهده وﺟهود
اختال مﻌنيدار در بين تيمارها برای واكشيدـي ضخامت
است (ﺟداول  7و  ،)8همانﻃور كه در شهكل  9مشهخ
است بها افهزايش درصهد الكهل فورفوريهل در تختههههای
ساختهشده واكشيدـي ضخامت كاهش ﻗابلتوﺟهي يافتهه
است كه اين كاهش در مورد رزين ايزوسيانات بيشتر است
چون رزين ايزوسيانات در واكنشپذيری مناسب بها چهوب
در محيطهای با رﻃوبت باال نسبت به ساير چسبها برتری
دارد []99

جدول  -2تحليل واریانس دوطرفه اثر مستقل و متقابل عوامل متغير بر واکشيدگي ضخامت بعد از غوطهوري در  9ساعت
عوامل متغير
درصد اشباع
نوع چسب
درصد اشباع × نوع چسب

درجه آزادي
DF
2
9
2

٭ تفاوت مﻌنيدار در سﻄح اﻃمينان  15درصد

ns

مجموع مربعات
SS
395/29
49/91
29/21

ميانگين مربعات
MS
982/93
49/91
91/91

F

sig

5/82
9/41
9/338

*1/111
ns
1/235
ns
1/797

ﻋدم تفاوت مﻌنيدار

جدول  -8تحليل واریانس دوطرفه اثر مستقل و متقابل عوامل متغير بر واکشيدگي ضخامت بعد از غوطهوري در  92ساعت
عوامل متغير
درصد اشباع
نوع چسب
درصد اشباع × نوع چسب

درجه آزادي
DF
2
9
2

مجموع مربعات
SS
9414/35
249/91
921/57

ميانگين مربعات
MS
712/97
249/91
94/71

٭٭ تفاوت مﻌنيدار در سﻄح اﻃمينان  11درصد ٭ تفاوت مﻌنيدار در سﻄح اﻃمينان  15درصد

ns

ﻋدم تفاوت مﻌنيدار

F
29/17
7/71
2/13

sig
**

1/111
*
1/199
ns
1/954
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شكل -2تأثير متقابل اشباع با الكل فورفوریل بر واکشيدگي ضخامت در  9و  92ساعت

نتيجهگيري
نتايج نشان داد كه با افهزايش درصههد فورفوريالسهيون
در تختههههههای سههاختهشههده مﻘاومههت خمشههي و مههدول
االستيسيته نمونهها افزايش يافته اسهت بهه ﻃهوریكهه در
نمونههههای سهاختهشهده بها رزيهن  UFحهدود  59درصهد
افههزايش مﻘاومهههت خمشهههي و حههدود  28درصههد افههزايش
مدول االستيسيته مشهاهده شهد وﺟهود اخهتال مﻌنيدار
در بين تيمارها برای آزمون مﻘاومهت برشهي خهط چسهب
ديده شد بهﻃوریكه با افزايش فورفوريالسيون از  1بهه 71
درصد مﻘاومت برشي خط چسب بهﻃور مﻌنهاداری كهاهش
يافت كه البته اين كاهش در مورد رزين ايزوسيانات بيشتر
بود اخهتال بهين تيمارها بهرای ﺟهذب آب و واكشهيدـي

ضخامت تختههای ساخته شده نيز مؤيد كاهش ﺟهذب آب
و واكشيدـي ضخامت بها افهزايش درصهد فورفوريالسهيون
بههوده اسههت البتههه افههزايش مﻘاومههتههها در مههورد رزيههن
ايزوسيانات كمتر از رزين اوره فرم آلدهيد بود كه ميتهوان
دليل آن را به مسدود شدن ـروههای هيدروكسيل در اثهر
فورفوريالسيون اشاره كرد كه باﻋﺚ كاهش نم پذيری چوب
ميشود ،پيوندهای هيدروژني كهمتهری برﻗهرار مهيشهود و
چون رزين ايزوسيانات بها ـهروهههای هيدروكسهيل چهوب
پيوند برﻗرار ميكند اتصال انجامشده ضهﻌي تهر بهوده كهه
باﻋﺚ كاهش مﻘاومتها نسبت به رزيهن اوره فهرم آلدهيهد
ميشود
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Abstract
In this study, the influence of furfurylation on practical
properties of beech plywood was investigated. Furfurylation
of beech layers were performed by impregnation and heat
catalyze up to 30% and 70% weight percent gain. Plywood
specimens were made by 2 resins (Urea Formaldehyde and
Methylene Diphenyl Diisocyanate). Practical properties of
furfurylated specimens were investigated and compared to
untreated specimens. Modulus of rupture (MOR), modulus of
elasticity (MOE), shear strength, water absorption and
thickness swelling were determined. Results revealed that by
increasing the furfurylation level, modulus of elasticity
(MOE), water absorption and thickness swelling (dimensional
stability) improved. But modulus of rupture (MOR) just
increased up to 30% furfurylation and decreased in higher
levels of furfurylation. Furfurylation had a negative effect on
shear strength of bond line and decreased by an increase in
the furfurylation level.
Key words: furfurylation, beech plywood, physical and
mechanical properties.
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