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تأثیر تیمار و نسبت پوسته بر روی خواص مکانیکی تختهخردهچوب ساختهشده
از ذرات ساقه کلزا ()Brassica napus

چکیده
در اين پژوهش تأثیر ابعاد ذرات در اليههای سطحی و نسبت پوسته (نسبت ضخامت
اليه سطحی بهکل ضخامت تخته) بر روی خواص مکانیکی تختهخردهچوب سه اليه
سااختهشاهه ا ذرات تیماار شاهه کزا ا بررسای شاهب نسابت پوساته در ساه سااط
( mm 16:mm 33/5 ،mm16:mm 82/2و  ،)mm 16:mm 6/8ابعاااد ذرات
استفادهشهه در اليه سطحی در دو سط ( >1/52و <1/52میزایمتار) و ناو تیماار
ذرات اليههای سطحی در سه سط (بهون تیمار ،آبشويی و اسیه شاويی) باهعناوان
متغیرهای مستقل انتخاب گرديهنهب خواص مکانیکی تختهها شامل مهول گسیختگی
( ،)MORمهول االستیسیته ( )MOEو چسبنهگی داخزی ( )IBبا استفاده ا استانهارد
 ENآ مون گرديهب نتايج نشان داد که استفاده ا ذرات ساقه کزا ا و باا ابعااد <1/52
میزیمتر در اليههای سطحی تختهخردهچوب سه اليه ،به ترتیب سبب اف ايش مهول
االستیسیته ،مهول گسیختگی و چسبنهگی داخزای گردياهب عاووه بار آن ،مشاخ
گرديه که اف ايش ابعاد ذرات در اليه سطحی و تیمار آبشويی باعا ببباود خاواص
مکانیکی نمونه¬ها شهب بر اساس نتايج ،با استفاده ا ذرات ساقه کز ا آبشاويی شاهه
بکار رفته در اليه میانی ،مصرف ذرات با ابعااد  <1/52میزایمتار در الياه ساطحی
تختهخردهچوب سه اليه با نسبت پوسته  mm16: 82/2و  mm16: 33/5میتوان به
مهول گسیختگی و مهول االستیسیته مطزوب دستيافتب
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مقدمه
محدددوتي برتاش د از منددابع جنگلد ازي د طددر و
افزايش تقاضا برای صفحات فشرته چدوب از طدر تيگدر
باعث شده اس تا محققان تر پد يدافتم مدوات جدايگزيم
برای چوب باشدند .مدوات ليگنوسدلولزی بده تسد آمدده از

پسماندهای كشاورزی همچون سداهه پنهده ،سداهه بدرن و
گندم ،ساهه كلزا و غيره ازجمله مواتی اس كه مد تواندد
بددهعنددوان مددوات جددايگزيم منددابع جنگلدد تر سددا
فرآورتههای چوب بهويژه تختده درتهچدوب مورتاسدتفاته
هرار گيرند.
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تأثير تيمار و نسه پوسته بر روی واص مکانيک تخته رتهچوب سا تهشده از...

تکنيد هيددهای كددرتن ازجملدده فرآيندددی اسد كدده
م تواند بههوت مقاوم های مکانيک را تر پ تاشته باشد.
به كارگيری رتههای چوب با ضريب كشيدگ بداهتر و از
گونههای سه تر هيههای سطح سهب افزايش ضدريب
فشرتگ و ترنتيجه افزايش مقاوم های فرآورته م شدوت.
تر ارتهاط با تکني هيهای كرتن Rangavar ،و همکداران
( )2159نشان تاتند كه استفاته از ساهه نخوت تر هيههای
سطح تخته رتهچوب سه هيه ،سدهب افدزايش مقاومد
مش  ،كاهش چسدهندگ تا لد  ،افدزايش واكشديدگ
ضخام و جذب آب نمونهها م شوت [.]5
ازجملدده عوامددم مربددوط بدده مدداته اوليدده كدده تددأثير
فددو العدداتهای بددر روی مقاوم د هددای مختلددد تارت ،فددرم
هندسد د ذرات دددرته چدددوب Miyamoto .و همکددداران
( )2112تأثير شکم ذرات را بر ميزان واكشيدگ طدول و
بر از واص مکانيک تخته رته چوب بررسد كرتندد.
آنان بيدان تاشدتند كده بدا افدزايش طدول و پهندای ذرات
(ضريب كشديدگ و ضدريب پهند ) مقاومد چسدهندگ
تا ل تخته رتهچوب كاهش پيدا مد كندد؛ امدا تر يد
مشد
تانسيته معيم تأثير شکم ذرات بر مقدار مقاوم
و مدول اهستيسيته تخته رتهچوب معن تار نشد [.]2
تيمار حرارت رته چوب از روشهای شنا تهشده تر
جه بههدوتی دواص تختده درته چدوب اسد  .اصدح
گرماي را م توان با حضور آب يا بخارآب و يدا بده صدورت
شد انجددام تات .حضددور آب يددا بخددارآب روی تغييددرات
شيمياي موات ليگنوسلولزی تر اثر گرما و انتقدال حدرارت
به تا م آن م تواند نقش تاشته باشدد .بده طدوری كده تر
حضور آب يدا بخدارآب كداهش مقاومد هدای مکدانيک را
م توان به حداهم رسداند [Ohlmeyera .]9و Lukowsky
( )2112با تحقيق به روی تخته رتهچوب سدا تهشدده از
رته چوبهای تيمار شده با گرما نشان تاتندد كده تيمدار
حرارتد باعددث بههدوت معند تار ثهدات ابعددات ،واكشدديدگ
ضددخام و جددذب آب تختددههددا مد شددوت و ترعديمحددال
مقاوم چسدهندگ تا لد و مقاومد مشد و مددول
اهستيسيته تختههای سا ته شدده تر حدد مناسده هدرار
تارند [.]2
به تليم تغييرات تر نسده پوسدته (نسده ضدخام
هيههای سطح بهكم ضدخام ) و رفتدار متفداوت آن بدر
روی محصوهت سا تهشده از آنها تر مقايسه با تختههای

همسان تر جريان اعمال پرس تاغ و تدأثير متفداوت ابعدات
ذرات بر روی واص ايم صفحات و اثری كده ذرات تيمدار
شده م تواند بر روی رفتارهای فيزيک تخته بگدذارت ،هزم
اس بررس هاي تر مورت تأثير توأم عوامم مختلد سا
بر روی واص كاربرتی صفحات انجام گيرت .ازايم رو تأثير
ابعات ذرات تر هيههای سدطح و نسده پوسدته بدر روی
واص مکانيک تخته رتهچوب سا تهشده از ذرات تيمار
شده تر شدراي متفداوت كلدزا بدر روی دواص مکدانيک
تخته رتهچوب مورتبررس هرار گرفته اس .

مواد و روشها
ضايعات سداهه كلدزا مورتاسدتفاته تر ايدم پدژوهش از
مزارع روستاهای شهرستان شيراز و چوب صنوبر بهصدورت
رشته چوب صدنوبر (پوشدال كدولر) آمداته از كارگداههدای
پوشال گيری زابم تهيه گرتيد .موات اوليده مدذكور پدز از
رتكم آزمايشگاه
انتقال به آزمايشگاه با استفاته از ي
مدددل  Retsch AZ 15 ZVK-M 20بدده ددرتههددای
هابم استفاته تر هيه ميان تخته رتهچوب تهدديم شددند.
همچنيم ،پز از حذ بسيار ريز و بسيار ترش كلزا كده
مناسب كاربرت تر هيه سطح نهوتند ،بدا اسدتفاته از الد
به تو گروه >5/21و <5/21ميل متر تقسيم شدند .رطوب
ددرته چددوبهددا و ذرات سدداهه پنهدده بددهوسديله ي د آون
آزمايشگاه تا رسيدن به سطح  9ترصد ،كاهش تاته شدد
و تر كيسددههددای پحسددتيک مقدداوم بدده نفددوذ رطوبدد ،
تختههای آزمايشگاه نگدهتاری
بستهبندی و برای سا
شدددند .طهقددهبندددی ذرات بددرای هددر تو گددروه (>5/21و
<5/21ميل متر) بر اساس روش Bison Quality 22155
 Controlو بدده كمدد يدد تسددتگاه الدد الکتريکدد
آزمايشگاه مدل  Retsch As, Germanyو بدا اسدتفاته از
چهار ال به ترشت منافدذ  5/1 ،5/21 ،5و  2ميلد متدر
انجام گرف .
جه تعييم توزيع ابعداتی ذرات هدر سدطح ،بدهطدور
جداگانه و تصاتف مقددار  11گدرم ذرات كلدزا را بدر روی
سطح تايرهای شکم و به صورت هيههای پراكنده پاشيده و
ي چهارم آن را بهصورت تصاتف انتخاب و سدسز تعددات
 01عدت را به صورت تصاتف انتخداب نمدوته و بده كمد
كوليز با ته  1/15ميل متر طول ،عرض و با ميکرومتدر
با ته  1/112ميل متر ضخام آنها انددازهگيدری شدد.
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بعد از انددازهگيدری ابعدات ذرات ،ميدانگيم طدول ،عدرض و
ضخام تعييم شدند .توزيع ابعاتی فاصله تعدات طهقدات و
تعدات مشاهدات تر هر طهقه بدرای هركددام از انددازههدای
مورتبررس (>5/21و <5/21ميل متر) بدر اسداس روابد
( )5-9مشخص گرتيد (شکم .)5
()5

K= 1+ 3.2Log n

 =Kتعدات طهقات؛  =nتعدات نمونهبدرتاری تر هرانددازه
( >5/21و  <5/21ميل متر)؛
()2

h= (ymax-ymin)/K

 =hفاصددله بددازههددا؛  = ymaxحددداك ر طددول ،عددرض يددا
ضخام هر ذره تر هراندازه ( >5/21و  <5/21ميل متدر)؛
 = yminحداهم طول ،عرض يا ضخام هدر ذره تر هرانددازه
( >5/21و  <5/21ميل متر)؛
()9

 ،y*i = (yi-1 +yi)/2ميانه هر بازه.

بددهمنظددور تعيدديم اثددرات ابعددات ذرات بددر روی ضددريب
فشرتگ و تدأثير ايدم فداكتور بدر روی دواص مکدانيک
تخته رته چوب ،ضريب فشدرتگ ذرات هيده سدطح بدا
ابعات  >5/21و  <5/21ميل متدر مشدخص گرتيدد .بدديم
منظور ،از متد سديلندر و بدر اسداس اسدتاندارت CEN/TS
 15103برای تعييم تانسيته حجم استفاته شدد .تر طد
آن ،ذرات ابتدا تا م استوانهای به حجم  1ليتر و به مقدار
بيشتری از حجم آن ريخته شد .سسز ،ش فشدار اعمدال
گرتيد .تر ط ايم ش  ،ظر حاوی درته چدوبهدا تدا
ارتفاع  511mmباه برته شده و رها گرتيد .ايم عمدم سده
بار تکرار شد .پزازآن ،مقددار ذرات اضدافه بداهتدر از لهده
استوانه توس چوب حذ گرتيد تا لهه استوانه بدا سدطح
ذرات تر ي حد هرار گيرند (اسدتوانه كدامحا پدر گرتيدد).
تانسيته نهاي ذرات با تقسيم وزن به حجم و تح عندوان
تانسيته حجم تعييم گرتيد .پزازآن ،ضدريب فشدرتگ
بر اساس تانسيته تخته به تانسيته حجمد مخلدوط ذرات
تعييم گرتيد.
پز از ترجهبندی ابعاتی ذرات ،نسه پوسته تر سده
سددددطح 1/99mm:51mm ،)50/11%( 2 /22mm:51mm
( )99/99%و  )19/01%( 2/1mm:51mmبددهعنددوان متغيددر
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مستقم توم انتخاب و تر ط سا تخته بر اساس طدر
آزمون مورتاستفاته هرار گرف  .بدر اسداس طدر آزمدون
بکار رفته ،ي سوم از كم ذرات استفاته شده تر هيدههدای
سطح و ميان تح تيمار اسيد شوي  ،يد سدوم تيگدر
تح تيمار آبشوي و ي سوم باه مانده تحد هديچگونده
تيماری هدرار نگرفتندد .بدديم ترتيدب متغيرهدای مسدتقم
مورتبررس شامم ابعات ذرات استفاتهشده تر هيه سدطح
تر تو سطح ،نسه پوسته تر سه سطح و نوع تيمدار ذرات
كلزا و رته چوب تر سه سطح بوتهاند .هابمذكر اس كده
هيه ميان همه تختهها با نسده  50ترصدد صدنوبر و 29
ترصد ذرات ساهه كلزا بوته اس .
بهمنظور سا تخته ،ابتدا بهوسيله ترازوي تيجيتال
با ته  1/15گرم رته چوب صدنوبر و ذرات سداهه كلدزا
مورتنياز برای هيه ميان و بدر اسداس طدر آزمدون بکدار
رفته برای هر تيمار (تخته) توزيم و تا م ي چسدب زن
ريخته و به رزيم آغشته شددند .سدسز ،مقددار معيند از
ذرات ريز نيز (تر توطهقه و بهطور جداگانه) بر اساس طر
آزمون بکار رفته توزيم و تر تا م چسدب زن ،بده رزيدم
آغشته شدند .مقدار رزيدم شد مورتاسدتفاته برابدر 51
ترصد وزن ش ماته چوب برای هر تخته ثاب تر نظدر
گرفته شد كه از ايم ميزان  52ترصد تر هيه سدطح و 2
ترصد آن تر هيده ميدان اسدتفاته گرتيدد .غلظد رزيدم
مورتاستفاته  11ترصد ثاب گرتيد .پز از ا تحط رزيدم
با ذرات رته چوب ،ميزان رطوب نهاي برابدر  55ترصدد
رسيد .ذرات ريزوترش به تناوب و بهمنظور تشکيم كيد
سه هيه به طور تسدت و يکنوا د تر تا دم يد هالدب
چوب به ابعات  91×91×22سانت متر ريختده شدد .پدز از
روج هالب ،كي بهتس آمدده تر تا دم تسدتگاه پدرس
هيدروليک تح فشار  51كيلدوگرم بدر سدانت مترمربدع و
ترجه حرارت  511ترجه سانت گرات بده مددت  111ثانيده
هرار گرف  .با كم شابلون ضخام تختدههدا تر حدد 51
ميل متر ت هي شد .تانسيته تختهها برابدر  1/11گدرم بدر
سانت متر مکعب ثاب گرتيدد .پدز از دروج تختدههدا از
پرس و مشروط سدازی تر اتدا كليمدا تر رطوبد نسده
 11±1ترصد و حرارت  21±2ترجه سانت گرات بده مددت
تو هفته ،بريده شدند .سسز ويژگ های مش بر اسداس
تسددددتورالعمم  ]1[ )5331( EN 951و نمونددددههددددای
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( )Bruker Optics Ft Tensor 27, Germanyجهد تهيده
طيد بهمنظور آناليز ساهه كلزا تر سه حال بددون تيمدار،
آبشوي و اسيد شوي استفاته شد .ايدم تحقيدق تر هالدب
طددر پايدده كددامحا تصدداتف تحد آزمددايشهددا فاكتوريددم
( )9×2×9و ترمجموع با  52تيمار و هر تيمار با سه تکدرار
صورت گرف  .ترنهاي پز از انجام آزمونهای مکدانيک ،
بهمنظور بررس اثر عوامم متغير بر روی تيمارها از تکني
تجزيه واريانز و بهمنظور گروهبندی نتاي از آزمون تانکم
استفاته شد .طدر آزمدون سدا تختده درتهچدوب تر
جدول  5ارائه شده اس .

چسددهندگ تا ل د بددر اسدداس تسددتورالعمم 953
( ]1[ )5331اندددازهگيددری شدددند .پددز از انجددام آزمددون
مش  ،از تختهها نمونههاي برای تعييم پروفيم تانسيته
تر راستای ضخام ( Kramesو  )Neusserبر اسداس هيده
گيری نازک تهيه گرتيد [ ]0تا بهواسطه آن اثدر تغييدر تر
متغيرهای مستقم مورتبررس بر روی تغييرات تانسيته تر
راستای ضخام و بهتهعههتهع آن رفتار مکانيک تختدههدا
مورت ارزياب هرار گيرت .به منظور تعييم اثر تيمار ذرات بدر
روی پيوندپذيری رزيدم بدا كلدزا و نهايتداا بدر روی دواص
مکانيک  ،از تستگاه طيدسن ماتون هرمدز تهدديم فوريده
EN

جدول  -1طرح آزمونی ساخت تختهخردهچوب
كد تيمار

ترصد هيههای
سطح

ابعات ذرات،
mm

نوع تيمار

كد تيمار

ترصد هيههای
سطح

ابعات ذراتmm ،

5

50/11%

<5/21

بدون تيمار

51

99/99%

>5/21

اسيد شوي

2

50/11%

>5/21

بدون تيمار

55

19/01%

<5/21

اسيد شوي

9

99/99%

<5/21

بدون تيمار

52

19/01%

>5/21

اسيد شوي

2

99/99%

>5/21

بدون تيمار

59

50/11%

<5/21

آبشوي

1

19/01%

<5/21

بدون تيمار

52

50/11%

>5/21

آبشوي

1

19/01%

>5/21

بدون تيمار

51

99/99%

<5/21

آبشوي

0

50/11%

<5/21

اسيد شوي

51

99/99%

>5/21

آبشوي

2

50/11%

>5/21

اسيد شوي

50

19/01%

<5/21

آبشوي

3

99/99%

<5/21

اسيد شوي

52

19/01%

>5/21

آبشوي

نتایج و بحث
بررسی ساختاري تختهخردهچوب

با توجه بده اهميد ابعدات ذرات ،سدطح ويدژه ،ضدريب

نوع تيمار

كشيدگ  ،ضريب ظاهری و ضريب پهن تو سطح از ابعدات
ذرات ساهه كلزا استفاتهشده تر هيههای سطح به تسد
آمد (جدول .)2

جدول  -2سطح ویژه و ضریب (کشیدگی ،ظاهري و پهنی) ذرات ساقه کلزا با ابعاد مختلف
منافذ ال (ابعات ذرات)
()mm

طول
()mm

عرض
()mm

ضخام
()mm

ضريب
كشيدگ

ضريب
ظاهری

ضريب
پهن

سطح ويژه
cm2/100gr

g/cm3تانسيته
حجم ،

ضريب
فشرتگ

<5/21

51/12

5/09

1/02

29/023

3/590

2/113

512/32

1/521

3/77

>5/21

2/13

5/12

1/22

92/103

2/121

1/192

251/12

1/22

2/271

بر اساس نتاي بهتس آمدده از روابد  ،9-5بيشدتريم
فراواند طددول  ،عرضد و ضددخامت بددرای ذرات بددا ابعددات

<5/21ميلددد متدددر تر بدددازه بددده ترتيدددب ،5/230-5/121
 1/500-1/215و  1/1112-1/1032و بدددرای ذرات بدددا ابعدددات
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>5/21ميلددد متدددر تر بدددازه بددده ترتيدددب ،1/392-1/223
 1/1321-1/5519و  1/1222-1/1955ميلدد متددر هددرار تارت.
كمتريم ميزان فراوان تر بازههای مينديمم و ماكسديمم طدول،
عرض و ضدخام ذرات (بده ترتيدب  2/211-9/292و -2/211
 1/223-1/209 ،1/511-1/523 ،2/215و ،1/5922-1/5122
 )1/551-1/5922برای ذرات با ابعات <5/21ميلد متدر بده

)(a-5

۲۵

۲۲

۱۰
۶

۶

۵

۳

۲

تعدات مشاهدات تر هر طهقه

۱۵

۱۵

۱8
۱4
۱۲
۱۰

7
4

۳

۰/9۰8-۰/۵۲
۱/۲97-۰/9۰8
۱/۶8۵-۱/۲97
۲/۰7۳-۱/۶8۵
۲/4۶۱-۲/۰7۳
۲/8۵۰-۲/4۶۱
۳/۲۳8-۲/8۵۰

۰/۱۲9-۰/۱۰۵
۰/۱۵۳-۰/۱۲9
۰/۱77-۰/۱۵۳
۰/۲۰۱-۰/۱77
۰/۲۲۵-۰/۲۰۱
۰/۲49-۰/۲۲۵
۰/۲7۳-۰/۲49

تعدات مشاهدات تر هر طهقه

۲

۲۵
۲۰
۱4

۱۵
۱۰

۳

۵
۲

۲۲

۲۰
۱۵

۱۵

۱۲
8

7
4

۱۰
۵

۲

۰

۰/۶۲4-۰/۵۲۱
۰/7۲7-۰/۶۲4
۰/8۲9-۰/7۲7
۰/9۳۲-۰/8۲9
۱/۰۳۵-۰/9۳۲
۱/۱۳8-۱/۰۳۵
۱/۲4۰-۱/۱۳8

۰/۱۶۳8-۰/۱4۶۰

۰/۱4۶۰-۰/۱۲8۱

۰/۱۲8۱-۰/۱۱۰۳

۰/۱۱۰۳-۰/۰9۲۵

۰/۰9۲۵-۰/۰747

۰/۰747-۰/۰۵۶8

۰/۰۵۶8-۰/۰۳9

۰/۰۶۵9-۰/۰۵7۲

۰/۰۵7۲-۰/۰4۵8

۰/۰4۵8-۰/۰۳98

۰/۰۳98-۰/۰۳۱۱

۰/۰۳۱۱-۰/۰۲۲4

فاطله طبقاتcm ،

۰/۰۲۲4-۰/۰۱۳7

فاصله طبقاتcm ،

۰

۲۵

فاصله طبقاتcm ،

شکل -1توزیع فراوانی ابعادي ( -1طولی -2 ،عرضی -3 ،ضخامتی)
ذرات با ابعاد  <1/25 mm -aو  >1/25 mm -bکلزا در الیههاي سطحی تخته

۰/۰۱۳7-۰/۰۰۵

۰

۱

۵

تعدات مشاهدات تر هر طهقه

۶
4

)(b-9

۳۵
۳۰

۵

۰
۰/۱۵۲8-۰/۱۳44

9

۱۰

۳ ۲

۵

فاصله طبقاتcm ،

۳۲

۱۳

۳

۰/۱۳44-۰/۱۱۶۰

۱۳

۱۰

7

۰/۱۱۶۰-۰/۰97۶

۱۵

۱۵

۱۵

تعداد مشاهدات در هر طبقه

۲۰

۱4

۰/۰97۶-۰/۰79۲

)(b-5

۲۱

۱۶

۰/۰79۲-۰/۰۶۰8

۲۵

)(b-2

۲۰

۰/۰4۲4-۰/۰۲4

فاصله طبقاتcm ،

فاصله طبقاتcm ،

۲۵

۰/۰۶۰8-۰/۰4۲4

۰

۲۵
تعداد مشاهدات در هر طبقه

۱۶

۲۰
۱8
۱۶
۱4
۱۲
۱۰
8
۶
4
۲
۰

)(a-9

۳۰
تعداد مشاهدات در هر طبقه

۲۰

)(a-2

ترتيددددددددددددددددب  5/221-5/592و ،1/193-1/1112
 1/1112-1/1020و 1/1212-1/102 ،1/1102-1/1113
برای ذرات >5/21ميل متدر) هدرار تارت (شدکم  .)5نتداي
نشان تات كه توزيع ابعاتی ذرات تر طدول از يد منحند
زنگولهای (نرمال) پيروی م كند كه مطلوب اس .
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تأثير تيمار و نسه پوسته بر روی واص مکانيک تخته رتهچوب سا تهشده از...

ضريب فشرتگ يک از فاكتورهای مؤثر بر ويژگ های
صددفحات فشددرته چددوب اس د  .بددا توجدده بدده ابعددات ذرات
استفاتهشده تر هيه سطح و تأثيرپذيری ضريب فشرتگ
از انددازه ذرات كدده فدداكتور بسدديار مهمد بددر مقاومد هددا
صوصاا  MORاس  ،نتاي نشان تات كه تانسيته حجمد
با افزايش ابعاتی ذرات كاهش و بهتهدع آن ميدزان ضدريب
فشرتگ ذرات تر هيه سطح افزايش يافته اس (جدول
)2؛ يعن ذرات هيده سدطح بدا ابعدات  <5/21ميلد متدر
تارای ضريب فشرتگ باهتری تر مقايسه با ذرات بدا ابعدات
 >5/21ميل متر بوته اس .
تانسيته اسم و رطوب تختهها تر طد آزمدونهدای
فيزيک و مکانيک تر حد بده ترتيدب  1/11 g/cm3و 52%
ثاب گرتيد .نتاي حاصم از اندازهگيری تغييرات تانسديته

تر راستای ضخام (پروفيم تانسيته) تيمارهدای مختلدد
(شکم  )2بيانگر آن اس كه با افدزايش ابعدات ذرات سداهه
كلزا از  >5/21ميل متدر بده  <5/21ميلد متدر بدهتددري
مقاتير تانسيته حداك ر به سطو تخته رته چوب منتقدم
م شوند .تانسيته هيه سطح برای تيمار ( 19/01ترصدد
هيه سطح  21/21 ،ترصدد هيده ميدان بدا ابعدات <5/21
ميل متدر) تر مقايسده بدا پدن ندوع تختده تيگدر بدهطدور
هابمتوجه كوچ تر بوت .مقدار هابمتوجه از تغييرات تر
تانسيته اندازهگيری شده ميان نمونههدای مختلدد وجدوت
تارت كه به طور عمده همراه با تغييرات ضخام نمونه بوته
اس  .شايان ذكر اس كه اثدر ايدم تغييدرات بده وضدو تر
نتاي مربوط به مقاوم های مکانيک تختههای تيمارهدای
مختلد مشاهده م شوت.

شکل -2پروفیل دانسیته تختههاي ساختهشده

تر شکم  2مشاهده م شوت كه با افدزايش ابعدات ذرات
( )<5/21و همچندديم نسدده پوسددته ( ،)19/01%شدديب
منحن گراتيان تانسيته تر ضخام نسده بده ذرات بدا
ابعات كوچ تر و نيز نسه كمتر پوسته ( )50/11%تنددتر
اس  ،بدهطدوریكده شددت افدزايش تانسديته سدطح تر

مقايسه با تانسيته هيده ميدان بيشدتر اسد  .ذرات ريزتدر
مرطوب آغشته به محلول رزين بده تليدم آنکده زوتتدر و
كاممتر م توانند تح تأثير توأم حرارت و فشار هرارگرفته
و به ترهمرفتگ كامدمتدر و رسديدن سدريعتدر بده نقطده
پحستي (تغيير شکم تائم) بيانجامد ،باعث ايجدات سدطو
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متراكمتری شوند و بهتهدع آن ،از انتقدال سدريع حدرارت و
بخار به هيه ميان جه نرم كرتن ذرات جلوگيری نمايند
و باعث م شوند تا هيه ميان كمتدر تر معدرض حدرارت و
فشار باهتر هرار گيرندد .عدحوه بدر آن ،ذرات ترشد هيده
ميان كمتر به نقطه تغيير شکم تائم (پحسدتي ) برسدند.
همچنيم ،ذرات ريز تارای تانسيته حجم باهتری هستند
امکان انتقال فشار پرس بده هيدههدای ميدان را ترنتيجده
عکزالعمم فشاری كمتر ايدم ذرات تر برابدر فشدار پدرس
كمتددر فددراهم م د كننددد ،ترصددورت كدده ذرات ترش د تددر
( )<5/21و نسه پوسته بيشتر ( )19/01%انتقال فشدار را
ترنتيجه هابلي بيشتر تر انتقال فشدار پدرس از هيدههدای
سطح به هيههای ميان تر مهيا نموته و بهتهع آن ،شديب
منحن گراتيان تانسيته يکنوا تر شوت.
جه شناساي تركيهات ساهه كلزا تر سه حال بدون
تيمار ،آبشوي و اسيد شوي شده از طيددسدنج FT-IR
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بيم طولموج  111cm-1تا  2111cm-1استفاته شد (شدکم
 .)9همانگونه كه تر شکم مححظه م شوت ،طولمدوج تر
 9211 cm-1تا  9251نشانتهنده ارتعاش كشش متقدارن
 OHتر مولکول سلولز اس [ .]2بهعهارت تيگر پيونددهای
هيدروژن  N-Hاز  -NH2به عل واكنش متيلد نيزاسديون
كه تر جريان اتصاهت عرض اتفا افتاته تشکيمشددهاندد
[ .]3بهوسيله پي های بهتس آمده از طيد  IRمد تدوان
پيوندهای هيدروژن ايجاتشدده را تر درتههدا و پاندمهدا
مشخص كرت [ .]51طول مدوج تر محددوته  2329 cm-1و
 2322نشانتهنده ارتعاش كشش متقارن  C-Hاس كده
مربوط به  CH2اتر H2OH ،و  N-CH2اس [ .]55طولموج
 5025cm-1مربوط كشش  C=Oغير مدزتوج و مدرته بدا
گروههای كربونيم ،آلدهيد و كتدون موجدوت تر ليگنديم و
هم سلولزها (زايحن) اس [.]52

شکل  -3طیف  FT-IRاز نمونههاي ساقه کلزا بدون تیمار ( ،)Aساقه کلزا آبشویی شده ( )Bو ساقه کلزا اسید شویی شده ()C

مقاومت خمشی

نتاي تجزيه واريانز نشان م تهد كده تدأثير مسدتقم
نسه پوسته ،ابعات ذرات و نوع تيمار بر مدول گسديختگ
تخته رتهچوب سا تهشدده از ذرات سداهه كلدزا و چدوب
صنوبر تر سطح اعتمات  %31تارای ا تح معن تار اسد

(جدول .)9
تر شکم  2مشاهده مد شدوت كده مددول گسديختگ
تختههدا بدا نسده پوسدته  50/11%و  99/99%بههدوت و بدا
كاربرت نسه پوسته  19/01%كاهش م يابد ،بهنحدویكده
بيشتريم ميزان مدول گسيختگ  51/232مگدا پاسدکال و
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262

كه بيشتريم تأثير را تر تغيير مقاوم هدای مشد تارت،
امکددان تر هددمروی مکددانيک و كدداهش ضددريب فشددرتگ
فراهمتر شده باعث واهد شد كده مقاومد هدای مشد
كاهش يابد (جدول .)2

كمتريم ميدزان آن  3/029مگدا پاسدکال اسد ؛ كده ايدم
م تواند ناش از ميدانگيم ضدريب كشديدگ بداهی ذرات
ساهه كلزا وهت كه از نسه كمتدر پوسدته اسدتفاته شدوت،
باشد (جدول  .)2ترصورت كه نسه پوسته كاهش يابد به
تليم مصر ذرات ريز با نسه كمتر تر هيههای سدطح

جدول  -3تجزیه واریانس تأثیرات مستقل و متقابل نسبت پوسته ،ابعاد ذرات و نوع تیمار بر مدول گسیختگی ،مدول االستیسیته و
چسبندگی داخلی تختهخردهچوب ساختهشده از ذرات ساقه کلزا

منهع تغييرات

مجموع مربعات

ترجه آزاتی

ميانگيم مربعات

F

سطح معن تاری

)MOR( A
)MOE( A
)IB( A

2/120
252112/011
1/112

2
2
2

5/232
210920/901
1/112

9/512
92/223
55/210

*1/112
**1/111
**1/111

)MOR( B
)MOE( B
)IB( B

52/911
92115/122
1/115

5
5
5

52/911
92115/122
1/115

91/219
0/522
2/222

**1/111
*1/155
1/522ns

)MOR( C
)MOE( C
)IB( C

231/525
2320001/011
1/12

2
2
2

521/131
2209220/201
1/15

912/129
212/193
23/132

**1/111
**1/111
**1/111

)MOR( A×B
)MOE( A×B
)IB( A×B

1/500
25220/129
1/11110922

2
2
2

1/123
21329/032
1/11119132

1/250
9/321
1/512

1/211ns
*1/123
1/232ns

)MOR( A×C
)MOE( A×C
)IB( A×C

52/121
521012
1/113

2
2
2

9/125
95135
1/112

2/112
1/322
1/292

**1/111
**1/115
**1/111

)MOR( B×C
)MOE( B×C
 B×Cتيمار ()IB

59/335
53112/129
1/119

2
2
2

1/331
3121/232
1/112

50/515
5/020
2/033

**1/111
1/522ns
**1/152

)MOR( A×B×C
)MOE( A×B×C
)IB( A×B×C

99/115
919920/510
1/115

2
2
2

2/21
31295/032
1/111

21/512
50/192
1/30

**1/111
**1/111
1/291ns

طا ()MOR
طا ()MOE
طا ()IB

52/020
535329/1
1/152

91
91
91

1/213
1995/212
1/111

-

-

كم ()MOR
كم ()MOE
كم ()IB

1202/122
202211111
1/503

12
12
12

-

-

-

 -Aنسه پوسته -B ،ابعات ذرات -C ،نوع تيمار؛ ضريب همهستگ  IB=1/002 ،MOE=1/313 ،MOR=1/315 :ضريب اصحح ،MOR=1/329 :
IB=1/102 ،MOE=1/312؛ (**) معن تاری تر سطح  33ترصد )*( ،معن تاری تر سطح  31تر صد )ns( ،بدون ا تح معن تار

مجله صنايع چوب و كاغذ ايران ،سال هفتم ،شماره  ،2تابستان 5931

263

)IB(KPa
)IB(KPa

)MOR (MPa

7۰

)MOE (MPa

۶۲/8

۶۰

)MOR (MPa), IB (KPa

۵۰
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آبشوي

اسيدشوي

بدون تيمار

نوع تیمار
شکل  -4تأثیر مستقل نسبت پوسته ،ابعاد ذرات و نوع تیمار بر مدول گسیختگی،
مدول االستیسیته و چسبندگی داخلی تختهخردهچوب

تر شکم  2همچنيم مشاهده م شوت بدا افدزايش ابعدات
ذرات تر هيه سطح از  >5/21به  <5/21ميل متر مددول
گسيختگ افزايش م يابد ،بده نحدوی كده بيشدتريم ميدزان
مدول گسيختگ مربوط به ذرات با ابعات  <5/21ميلد متدر
برابر با  51/112مگا پاسکال و كمتريم ميزان آن مربدوط بده
ذرات با ابعات  >5/21ميل متر برابر بدا  3/111مگدا پاسدکال
اس  .ايم نتداي توسد  ]59[ )5310( Mottetكده عندوان
كرتند ذرات ريز به تليم مقدار كم سلولهای چوب و اليدا
كوتاه موجب كاهش مدول گسيختگ و مددول اهستيسديته

م شوت ،تأييدد مد گدرتت .بدهطدوركل  ،هرچده ابعدات ذرات
صوصاا طول ذرات بيشدتر باشدد ،امکدان جهد يداب ذرات
بيشتر م شوت .تر صورت كوچ تر بوتن طول ،امکدان هدرار
گرفتم ذرات تر جه  Zبيشتر شده ،ايم امر باعدث كداهش
ميزان مش اما افزايش ميزان چسهندگ تا ل م شدوت.
امکان انتقال بهتر تنش (تر آزمون مش ) برای ذرات كده
تارای طددول بيشددتر هسددتند مهيددا م د شددوت زيددرا تر ط د
بارگذاری تنش از سطو فوهان به سدطو تحتدان منتقدم
م شوت .تر طد ايدم انتقدال تدنش تختدههداي كده تارای
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سطو تماس بيشتر ترنتيجده كداربرت ذراتد كده بدا طدول
بيشتری هستند فراهمتر م شوت و م توانند بار بيشدتری را
از سطح فشاری به سطح كشش منتقم نمايند.
همچنيم با توجه به آنداليز و طهقدهبنددی ذرات سداهه
كلزا مشخص گرتيد كه بيشتريم فراواند عدرض ذرات بدا
ابعات  <5/21ميل متر تر بازه  1/500تا  1/215ميلد متدر
هرار تارت .ايم بديم معن اس كه ذرات بدا ابعدات طدول و
عرض مناسبتری تر ايم بازه هرار تارند كه موجب افزايش
مدول گسيختگ م شوند؛ زيرا ميزان مددول گسديختگ
تر تختهها با افزايش پهنای ذرات رته چوب مورتاستفاته
آنها افزايش م يابد ول جاي كه پهنای ذرات
تر سا
ددرته چددوب بدده طددول ذرات نزتي د م د شددوت ،مدددول
گسيختگ كاهش م يابد [.]52
تر شکم  2مشهوت اس كه مدول گسديختگ تر اثدر
آبشوي

بدون تيمار

اسيد شوي

52/23

59/12

59/11

0/12

0/3

2/2

2/02

1/01

1/25

0/10

2/21

51/20

2/25

51/25

51/32

59/32

51/92
3/32

کوچکتر از

بزرگتر از

کوچکتر از

52
51
52
52
51
2
1
2
2
1

(MOR )MPa

کوچکتر از

بزرگتر از

تيمار آبشوي بههوت و تر اثدر تيمدار اسديد شدوي كداهش
يافته اس  ،بهنحویكه بيشتريم ميزان مددول گسديختگ
مربوط به تيمدار آبشدوي برابدر بدا  59/53مگدا پاسدکال و
كمتريم ميزان آن مربوط به تيمدار اسديد شدوي برابدر بدا
 0/12مگا پاسکال اس  .كاهش مقاومد هدا تر اثدر تيمدار
اسيد شوي مد تواندد بده تليدم كداهش و تخريدب همد
سلولزها و سلولز باشد [ .]51از سوی تيگدر كداهش تعددات
گروههای هيدروكسديم و افدزايش گدروههدای اسدتيم كده
هيدروفوب اس براثدر تيمدار اسديد شدوي باعدث كداهش
ميزان پيوندهای هيددروژن ترنتيجده آب گريدزی سدطو
ذرات تر كربوهيدراتها ترنتيجه وجوت گدروههدای اسدتيم
شده كه م تواند تركناركاهش ترجه پليمريزاسديون ()Dp
سلولز ،تر كاهش مقاوم ها نقش تاشته باشد.

بزرگتر از

 1/25میلیمتر  1/25میلیمتر  1/25میلیمتر  1/25میلیمتر  1/25میلیمتر  1/25میلیمتر
53/75%

33/33%

17/65%

شکل  -5تأثیر متقابل نسبت پوسته و ابعاد ذرات و نوع تیمار بر مدول گسیختگی تختهخردهچوب

نتاي تجزيه واريانز نشان م تهد كده تدأثير متقابدم
نسه پوسته و ابعات ذرات و نوع تيمار بر مدول گسيختگ
تخته رتهچوب سا ته شدده از ذرات سداهه كلدزا و چدوب
صنوبر تر سطح اعتمات  %33تارای ا تح معن تار اسد
(جدول  .)9همانطور كده تر شدکم  1مشداهده مد شدوت
بيشتريم ميزان مددول گسديختگ مربدوط تختدههدای بدا

نسه پوسته برابر  ،50/11%ذرات با ابعات  <5/21ميل متر
و تيمار آبشوي و برابر با  51/92مگدا پاسدکال و كمتدريم
ميزان آن مربوط تختههای با نسه پوسته برابدر ،50/11%
ذرات با ابعات  <5/21ميل متر و تيمار اسيد شوي و برابدر
با  1/25مگا پاسکال اس .
تانسيته حجم فاكتور مهم تأثير گزاری بر روی ضريب
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فشرتگ اس  .معلوم شده اس كه ذرات كوچ تدر نسده
به بزرگتدر ،از وزن مخصدوص ظداهری بيشدتری بر دورتار
اس  .ايدم امدر بده تليدم ايدم واهعيد اسد كده تر ذرات
كوتاهتر ،سا تار متراكمتدر بديم ذرات وجدوت تارت .از سدوی
تيگر ،ذرات ترش تر تارای سا تار بازتر و متخلخمتدر بديم
ذرات اس كه نتيجه آن وزن مخصوص ظاهری كمتر اس .
هيه سطح تختههای سا تهشده با ذرات  <5/21ميل متر
تارای ضريب فشدرتگ بيشدتری نسده بده ذرات بدا ابعدات
 >5/21ميلدد متددر اسدد (جدددول  2و شددکم  .)2ضددريب
فشرتگ بيشتر ،تماس كاف بيم رته چوبها را به وجدوت
آورته و پيوندهای هوی بيم آنها توسعه م تهد.
سددطح ويددژه بددرای ذرات ريزتددر ( >5/21ميل د متددر)
بزرگتر از ذرات ترش تر ( <5/21ميل متر) اس (جدول
 .)2مصر چسب عمدتاا تح تدأثير سدطح ويدژه از ذرات
چوب هرار تارت .با افزايش سطح ويژه معموها مقدار مصر
چسب به ازای واحد سطح را افدزايش مد تهدد كده باعدث
م شوت تا واص مکانيک تختهها كاهش يابد .با توجه بده
ثاب بوتن مقدار رزيم با افزايش سطح ويژه ذرات بدا ابعدات
 >5/21ميل متر ،بعض از سطو ذرات بده تليدم كمهدوت
رزيم ،آغشته نشده و اتصاهت كامل به وجوت نخواهد آمدد
كه نهايتاا منجر به كاهش مدول گسيختگ م شوت.
نتاي تجزيه واريانز نشان م تهد كده تدأثير مسدتقم
نسه پوسته ،ابعات ذرات و نوع تيمار بر مدول اهستيسيته
تخته رتهچوب سا تهشدده از ذرات سداهه كلدزا و چدوب
صنوبر تر سطح اعتمات  %33تارای ا تح معن تار اسد
(جدول  .)9همان طور كده تر شدکم  2مشداهده مد شدوت
مدول اهستيسيته تختهها با نسه پوسته  19/01%بههدوت
و با نسه پوسته  19/01%كاهش مد يابدد ،بدهنحدویكده
بيشتريم ميزان مدول اهستيسيته  2922/1مگا پاسدکال و
كمتريم ميزان آن  2525/21مگا پاسکال اس  .با افدزايش
ابعددات ذرات از  >5/21بدده  <5/21ميل د متددر نيددز مدددول
اهستيسيته افزايش م يابد .به نحوی كده بيشدتريم ميدزان
مدول اهستيسيته مربوط به ذرات با ابعات  <5/21ميل متر
برابر با  2211/22مگا پاسکال و كمتريم ميزان آن مربدوط
به ذرات با ابعات  >5/21ميل متر برابدر بدا  2212/22مگدا
پاسکال اس  .ايم م تواند ترنتيجده افدزايش سدطح ويدژه
ذرات با ابعات  >5/21ميلد متدر نسده بده ذرات بدا ابعدات
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 <5/21ميل متر باشد كه باعث شده اس تا جدذب رزيدم
زياتتر شوت (جدول  .)2مددول اهستيسديته تر اثدر تيمدار
آبشوي بههوت و تر اثر تيمار اسيد شوي كاهش مد يابدد،
بهنحویكه بيشتريم ميزان مدول اهستيسديته مربدوط بده
تيمار آبشوي برابر بدا  2119/21مگدا پاسدکال و كمتدريم
ميزان آن مربوط به تيمار اسيد شدوي برابدر بدا 5312/10
مگا پاسکال اس  .تحليم طيدهای  FT-IRآشدکار كرتندد
كه تخريب هم سلولزها ،حذ گروههای اسدتيم و توليدد
اسيدهای آل تر اثر تيمار اسديد شدوي زيدات مد شدوت و
شدت جذب مربدوط بده گدروههدای هيدروكسديم كداهش
مد يابددد (شددکم  .)9كدداربرت ايددم اسدديدها تخريددب همد
سلولزها و نيز بخش از سلولز را تسريع كدرته و مد تواندد
باعث كاهش مقاوم های ساهه كلدزا تيمدار شدده شدوت از
جمله مدول اهستيسديته شدوت [ .]51همچنديم مشداهده
م شوت كه تر اثر تيمار آبشوي مدول اهستيسيته افزايش
م يابد .تليم ايم امر نيز م تواند احتماها به تليم افدزايش
هابلي فشرتگ رتههای ساهه كلزا به تليم حدذ مدوات
آبگريز موم و تأثيرگذاری بيشتر بخارآب بهعندوان يد
نرمكننده (پحستيزر) هوی زير پرس گرم باشد كده موجدب
باه رفتم تراكم هيههای سطح تختههدا و بههدوت مددول
اهستيسيته م شوت [.]51
نتاي تجزيه واريانز نشان مد تهدد كده تدأثير متقابدم
نسه ضخام هيه سطح بهكدم ضدخام  ،ابعدات ذرات و
نوع تيمار بر مدول اهستيسيته تخته رتهچوب سا تهشدده
از ذرات ساهه كلدزا و چدوب صدنوبر تر سدطح اعتمدات %33
تارای ا تح معن تار اس (جددول  .)9بيشدتريم ميدزان
مدول اهستيسيته مربوط به تختههدای بدا نسده ضدخام
هيه سطح بهكم ضخام  ،19/01%ذرات با ابعدات (<5/21
ميل متر) و تيمار آبشوي برابدر بدا  2212/1مگدا پاسدکال و
كمتريم ميزان آن مربوط بده تختدههدای بدا نسده پوسدته
 ،99/99%ذرات با ابعدات ( >5/21ميلد متدر) و تيمدار اسديد
شوي برابر با  5011مگا پاسکال اس (شکم .)1
تر بيان علد افدزايش مددول اهستيسديته همچنديم
م توان گف كه احتماها براثر تيمار آبشوي زنجيدرههدای
سلولزی بده همدديگر نزتيد شدده و تشدکيم پيونددهای
شيمياي جديد (كه تارای انرژی پيوندی باهتری نسه به
پيوندهای شکسته شده هيدروژن تارند) را م تهند [.]50
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اسید شویی

۱98۳

5355

۱8۵۳

5351/1

۱7۵۶

5332

2111
2111
5111
5111

(MOE )MPa

۱9۵۶/۵

2505

۲۱۵۵

2592

۲۳7۵/۵

۲7۲۰

9111
2529

2212

۲۵8۳

۲7۰۵

۲7۲7

۱8۰8۵

آبشویی

بدون تیمار

111
1

کوچکتر از بزرگتر از  1/25کوچکتر از بزرگتر از  1/25کوچکتر از بزرگتر از 1/25
 1/25میلیمتر

میلیمتر

53/75%

 1/25میلیمتر

میلیمتر

33/33%

 1/25میلیمتر

میلیمتر

17/65%

شکل  -6تأثیر متقابل نسبت الیه سطحی به الیه میانی و ابعاد ذرات و نوع تیمار بر مدول االستیسیته تختهخردهچوب

چسبندگی داخلی ()IB
نتاي تجزيه واريانز نشان م تهد كده تدأثير مسدتقم
نسدده هيدده سددطح بدده هيدده ميددان و نددوع تيمددار بددر
چسهندگ تا ل تخته درتهچدوب سدا تهشدده از ذرات
سداهه كلددزا و چدوب صددنوبر تر سدطح اعتمددات  %33تارای
ا ددتح معن د تار اس د  ،امددا تددأثير مسددتقم ابعددات ذرات
معن تار نيس (جدول  .)9چسهندگ تا ل تختههدا بدا
نسه پوسته  19/01%بههوت و با نسده پوسدته 50/11%
كاهش م يابد ،به نحوی كده بيشدتريم ميدزان چسدهندگ
تا ل  1/1122مگا پاسکال و كمتريم ميزان آن 1/1923
مگا پاسکال اس (شکم .)2
با افزايش نسه پوسدته (شدکم  )2بده تليدم كداربرت
ذرات ريزتر امکان مصر ترصد رزيم تر هيههای سطح
بيشتر م شوت ايم تر حال اس كه ميزان مصدر رزيدم
با توجه به نسه ترصدی يکسان و مصر رزيدم تر كدم
تخته يکسان اسد باعدث كداهش مصدر رزيدم تر هيده
ميان شده كه نتيجتاا كاهش چسهندگ تا لد را سدهب
م شوت.
به موازات افزايش ضريب شدکم و ضدريب ظداهری بده

تليم كاهش چسهندگ عموت بر اسدتقرار اليدا تر سداهه
موات ليگنوسلولزی همچون كلدزا ترنتيجده كداهش ميدزان
ليگن ديم امکددان تحمددم بددار تر كشددش عمددوت بددر سددطح
(چسهندگ تا ل ) و حت مش كاهش م يابد .ايم امر
باعث م شوت تا تخته نه به تليم گسيختگ اتهيژن بلکه
به تليم گسيختگ كوهيژن كه ترنتيجه ضعد تر اتصدال
بيم وت اليا ذرات كلزا واهع اس  ،بشکند .بديم ترتيدب
به ازای افزايش ضريب ظاهری امکدان كداهش چسدهندگ
تا ل و حت مدول گسيختگ ممکم گرتت .با توجده بده
شکم  ،2با افزايش ابعات ذرات و مقدار آن تانسيته هيههای
سطح كمتر اما توزيع پروفيم تانسديته تر كدم ضدخام
تخته يکنوا تر گرتيد .بالعکز ،با كداهش ابعدات ذرات و
مقدار آن تر هيههای سطح ضريب فشدرتگ و تانسديته
هيههای سطح افزايش ياف  .ايم بدان معند اسد كده
تراكم هيههای ميان بيشازاندازه كاهش يافته اسد  .ايدم
امر سهب مد شدوت تدا  IBكداهش يافتده و حتد تر طد
مش ،تخته بجای آنکه بهصورت مدش دالص بشدکند
تح تأثير نيروی برش (كده شکسد بده شدکم  Tيدا Y
ظاهر م شوت) كه مقدار آن يل كمتر از نيروی مشد
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الص اس  ،بشدکند [ .]51عدحوه بدر آن ،ازيد طدر بدا
كاهش ميزان تراكم و فشرتگ تر هيههای ميان و بهتهدع
آن افزايش فضای عايق حاصم از افزايش لدم و فدرج تر
هيههای ميان  ،سرع انتقال بخار تاغ از تو سطح بداهي
و پايين كاهش يافته و باعث تدأ ير تر رسديدن ذرات بده
نقطه تغيير شکم تائدم (پحسدتي ) و عددم ايجدات سدطح
همسوشان مناسب و نيز انعقات ناكامدم رزيدم مد شدوت .از
طر تيگر ،با توجه به افزايش زيات تراكم تر هيه سطح ،
سرع انتقال حرارت از هيههای سطح به هيه ميان نيز
تر پرس كند شده و انعقات ناكامم رزيدم را تر پد واهدد
تاش [ 52و .]53
سطح ساهه كلزا و بهتهع آن رتههای كلزا پوشديده از
هيههای موم بوته كه هاتر به تر شدن و جذب رزيم اوره
فرمالدهيد نخواهد بوت .ترنتيجه چسهندگ بيم ذرات كدم
شده و چسهندگ تا ل تختههدا كداهش پيددا مد كندد.
همچنيم به تليم اسيدی بوتن ساهه كلدزا و درته چدوب
صنوبر ،احتمال م روت به تليم هرار گرفتم رزيدم مصدرف
تر محي اسيدی ،رزيم ههم از اعمال حرارت و فشار كامم
پرس پليمر گرتت و كاراي چسهندگ آن كاهش يابد.
چسهندگ تا ل تر اثر تيمار آبشوي بههوت و تر اثدر
تيمار اسيد شوي كاهش م يابد (شکم  ،)2بدهنحدویكده
بيشتريم ميزان چسهندگ تا ل مربوط به تيمار آبشوي
برابر با  1/1012مگا پاسکال و كمتريم ميزان آن مربوط به
تيمار اسيد شوي برابر با  1/1235مگا پاسکال اس  .يکد
از تهيم اصل اف چسهندگ تا ل تر اثدر تيمدار اسديد
شوي را م توان كاهش گروههای هيدروكسديم و كداهش
هطهي د ذرات سدداهه كلددزا عنددوان كددرت كدده تر تضددعيد
چسهندگ نقش اساس تارند [.]21
حضور محي اسيدی و تمدای بداه تر طد سدا از
مهددمتددريم عوامددم تأثيرگددذار برافددزايش سددرع انعقددات و
بسسارش بهتر چسب م باشند .حضور اسيداستي تر اثدر
تيمار اسديد شدوي بدر روی ذرات سداهه كلدزا ،برشددت و
سرع گيراي و انعقات چسب اثر گذاشدته اسد  .افدزايش
اسيديته محدي واكدنش چسدب ،سدهب افدزايش سدرع
گيرايد و انعقدات پديش از موعددد رزيندو ترنتيجده كدداهش
چسهندگ تا ل شدده اسد [ .]25بداايم وجدوت تمدام
تختههای سا تهشده پاييمتر از حد اسدتاندارت 1/91( EN
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مگاپاسگال) اس  .عل ايم امدر مد تواندد بده تليدم عددم
سازگاری بيم رزيدمهدای فرمالدئيددی و ذرات بدا سدطو
غيرهطه كلزا باشد كه اتصال ضدعيف بديم آنهدا ايجدات
شده كه منجر به كاهش چسهندگ تا ل م شوت.

نتیجهگیري
تر ايم پژوهش ،واص مکانيک تخته رتهچدوب سده
هيه تح نسه های مختلد پوسدته (ضدخام هيدههدای
سطح به كم ضخام تختده) ،ابعدات ذرات و تيمدار ذرات
بررس شد .نتاي ايدم بررسد نشدان تات كده بدا افدزايش
نسدده پوسددته مدددول اهستيسدديته و چسددهندگ تا لد
افزايش م يابد ،ترحال كده مددول گسديختگ بده تليدم
مصر ذرات ريز با نسده كمتدر تر هيدههدای سدطح و
فراهم شدن تر هم روی مکانيک  ،بدا كداهش نسده هيده
سطح افزايش ياف  .نتاي نشان تات با افزايش ابعات ذرات
از >5/21به <5/21ميل متر ،به تليدم امکدان جهد يداب
بيشتر ذرات ،مدول گسديختگ افدزايش يافد  .همچنديم
مدول اهستيسيته به تليم افدزايش سدطح چسدب دورته
نسه به سطح كدم ذرات و تشدکيم اتصداهت بهتدر بديم
ذرات با ابعات بزرگتر ،افدزايش مد يابدد .نتداي حاصدم از
تيمار اسيد شوي بيانگر كاهش مقاوم های مش تر اثر
تيمار اسيد شوي اس  .تليم ايم امدر كداهش گدروههدای
هيدروكسدديم اسد كدده باعددث كدداهش ميددزان پيوندددهای
هيددددروژن و ترنتيجددده آبگريدددزی سدددطو ذرات تر
كربوهيدراتها شده كه مد تواندد تر كندار كداهش ترجده
پليمريزاسيون سلولز ،تر كاهش مقاومد هدا نقدش تاشدته
باشد .بر اساس نتاي بدهتسد آمدده مشدخص گرتيدد كده
چسهندگ تا ل تختههای سا تهشدده پداييمتدر از حدد
استاندارت اس  .ايم امر به تليم كاهش چسدهندگ عمدوت
بر استقرار اليا تر ساهه موات ليگنوسلولزی همچون كلدزا
ترنتيجه كاهش ميزان ليگنيم و نتيجتاا امکان تحمدم بدار
تر كشش عموت بر سطح (چسهندگ تا ل ) كاهش يافته
و حت مش نيز كاهش م يابد .ايم امر باعث م شوت تدا
تخته نده بده تليدم گسديختگ اتهيژند بلکده بده تليدم
گسيختگ كوهيژن كه ترنتيجه ضعد تر اتصال بيم وت
اليا ذرات كلزا واهع اس  ،بشکند و ترنهاي چسدهندگ
تا ل كاهش يابد .اگرچده مقاومد هدای مشد از حدد

...تأثير تيمار و نسه پوسته بر روی واص مکانيک تخته رتهچوب سا تهشده از

مناسب و نرمال م توان پيشنهات تات كه بدا كمد اعمدال
تيمارهای هيدروترمي و يا شيمياي مناسب و حذ موات
.موم مقاوم چسهندگ تا لد تختدههدا را بههدوت تات
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 امدا تمددام تختددههددا تارای، اسدتاندارت بدداهتر بددوته اسد
مقاوم كشش عموت بر سطح پداييمتدر از حدد اسدتاندارت
 اما بدا توجده بده سدهول توليدد تر ذرات بدا توزيدع، اس
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The influence of treatment and shelling ratio on the mechanical properties of
particleboard manufactured from Canola (Brassica napus) stalk particles

Abstract
In this study, the effect of particle size in surface layers and
shelling ratio on the mechanical properties of there-layered
particleboard
was
investigated.
The
there-layered
particleboards were manufactured from treated canola
(Brassica napus) particle. The shelling ratio at three levels
(2.82:16mm, 5.33:16mm and 8.6:16mm), particle sizes at two
levels (>1.25 and <1.25 mm) and treatment type of particles
at three levels (untreated, water-leached and acid-leached
treatment) were selected as independent variables. The
mechanical properties of panels i.e. modulus of rupture
(MOR), modulus of elasticity (MOE), and internal bonding
strength (IB) were tested according to the EN standards.
Results showed that using the canola particles with the
dimension of >1.25 mm in surface layers of panels caused an
increase in MOR, MOE, IB. Besides, it was determined that
increment in particle size on surface layers and using water –
leached treatment improved the mechanical properties of
panels. According to the results, with the usage of canola
stalks particles treated with hot-water used in core layer,
applying particles with the dimension of >1.25mm on surface
layers of three-layered panels, shelling ratio of 2.82:16mm
and 5.33:16mm, desirable MOR and MOE can be obtained.
Key words: Particle size, three-layered particleboard, particle
treatment, mechanical properties, canola stalk.
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