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بررسی اثر چوب کششی بر زبری چوب صنوبر و اصالح آن به روش بخار گرمایی

چکیده
سحر قریشی

در این تحقیق ،اثر چوب کششی بر زبری چوب صنوبر در دو مقطع شعاعی و مماس ی و
نیز امکان کاهش زبری آن با روش بخار گرمایی در دمای  120درج س ان یگ راد ب
مدت  30و  60دقیق موردبررسی قرار گرفت .پ انسیل اس فاده از تکنی ک ان دازهگی ری
زبری برای شناسایی ماکروسکوپی چوب کششی یکی از اهداف مهم این تحقی ق ب ود.
قبل از اندازهگیری زبری و ب منظور نمون ب رداری دقی ق ،شناس ایی چ وب کشش ی ب ا
اس فاده از معرف هرزبرگ و مطالعات میکروسکوپی انجام شد .زبری نمون ها در رطوبت
تعادل  12درصد ب روش پروفیلوم ر سوزنی اندازهگیری شده و کیفیت س ط نمون ها
نیز با اس فاده از اس ریومیکروسکوپ ،موردبررسی قرار گرف ند .ن ایج اندازهگی ری زب ری
نشان دادند ک تفاوت معنیداری بین پارام رهای زبری چوب کششی و نرمال در هر دو
مقط ع ش عاعی و مماس ی موردمطالع وج ود ن دارد .در مقاب ل ،مطالع ات ب ا
اس ریومیکروسکوپ ب وضوح پرزدار بودن سط چوب کششی را نشان داد .بخار گرمایی
ب مدت  30دقیق تأثیر منفی بر زبری سط هر دو نوع چوب داشت ولی تیمار ب مدت
 60دقیق موجب کاهش زبری سط هر دو نوع چوب شد .درمجموع ،میتوان ن یج -
گیری کرد ک اندازهگیری زبری سط نم یتوان د ب عنوان ی ک روش مناس ب ب رای
شناسایی غیر مخرب چوب کششی در گون صنوبر مورداس فاده قرار گیرد.
واژگان کلیدي :زبری ،چوب صنوبر ،تیماربخارگرمایی ،چوب کششی.

مقدمه
چوب واكنشی در واكنش به تنشهای مختلف رشد در
درختان سرپا تشکیل شده و جزو معاي ب طبیع ی درخ
اس [ 1و  .]2چوب واكنشی در پهن برگان تح نن وان
چوب كششی نامیده شده و معموالً در قسم فوق انی تن ه
خمیده تشکیل میشود .از بین گونههای پهنبرگ ،به نل
رشد س ريع و دوره بهرهب رداری كوتاهم د ،،وق وچ چ وب
كششی شديد در صنوبر بهننوان گونهی تند رش د مهم ی
كه امروزه سطح وسیعی از جنگلكاریها را در برمیگیرد-
گ زارش ش ده اس [ .]3چ وب كشش ی ب رای اغل ب
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كاربردهای چوب نامطلوب اس  .از بین معايب و مش کت،
كاربردی چوب كششی میتوان به تغیی ر ش کل چ وب در
حین برش به خ اطر ززاد ش دن تنشه ای رش د زي اد در
راس تای مح ور درخ  ،معاي ب خش ش ش دن ناش ی از
همكشیدگی طولی زياد ،كیفی ب د كاغ ذهای تولی دی از
الیاف ژالتینی و پرزدار شدن سطح چ وب كشش ی پ از
ب رش ك ه ناش ی از ج دا ش دن الي ه ژالتین ی از دي واره
فیبرهاس  ،اشاره كرد [.]3
كیفی سطح چوب برای برخی از كاربردها بسیار مه م
اس  .يکی از فاكتورهای مه م و تعیینكنن ده در كیفی
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سطح چوب و پرداخ زن ،زب ری س طح زن اس ك ه در
فراوری چوب بهننوانمثال در فرايندهای پوش ش ده ی و
چس بندگی اهمی دارد [ .]4می زان زب ری چ وب ت ابع
ويژگیهای زناتومی زن مانند پهنای حلقه سالیانه ،دانسیته
چوب ،میزان نسب چوب زغ از ب ه چ وب پاي ان ،س اختار
سلولی و رطوب زن اس [ .]5نتوه بر زن ،نوچ فرايندهای
ماش ینكاری و پارامتره ای ب رش مانن د س رن ب رش و
سرن تغذيه میزان زبری س طح چ وب را بهش د ،تح
تأثیر قرار میده د [ 6و  .]7ب رای مث ال ،اف زايش س رن
برش موجب بهب ود كیفی س طح ف راورده چ وبی ب رش
خورده میشود [ .]7تحقیقا Skaljic ،و همکاران ()2009
نیز نشان داد كه با افزايش سرن تغذيه طی رنده كردن از
 6به  24متر در دقیقه ،بر زب ری س طح چوبه ای بل و،،
نراد ،راش افزوده میشود و بیشترين زبری س طح را ب رای
گون ه ن راد گ زارش كردن د [ .]8در مقاب لMalkocoglu ،
( )2007گزارش كرد كه طی رنده كردن گونههای مختلف
(شاهبلو ،،كاج جنگلی ،توسکا ،راش و نوئل) تأثیر س رن
تغذيه در دامنه  7/6الی  20متر در دقیقه قابلاغماض ب ود
[ .]9در صور ،نامطلوب بودن كیفی س طح چ وب ب رش
خورده ،هزينه فراوریه ای بع دی و تکمیل ی زن اف زايش
يافته و درنهاي موجب افزايش قیم نهائی فراورده چوبی
تولیدی میشود )2007( Malkocoglu .گزارش كرد كه ب ا
بهبود كیفی سطح چ وب ب ر مقاوم اتت اال ،چس بی
افزوده شده و برای حفاظ سطح چوب به پوشش كمتری
نیاز اس [.]9
اصتح حرارتی چوب روش شناختهشدهای اس كه ب ا
كمش زن میتوان برخی از ويژگیهای چوب مانن د ج ذب
زب ،ثبا ،ابعاد و مقاوم زيستی را بهبود داد .از اين روش
اصتحی برای بهبود كیفی سطح چوب نیز استفاده ش ده
[ .]10تحقیق ا Unsal ،و  )2004( Ayrilmisدر
اس
بررسی تأثیر تیمار حرارتی بر زبری سطح گونه اك الیپتوس
( )Eucalyptus camaldulensisو نیز تحقیق ا Gunduz ،و
همکاران ( )2004بر روی كاج س یاه ( )Pinus nigraنش ان
داد كه با افزايش میزان درجه حرار ،و م د،زمان تیم ار،
زب ری س طح ك اهش میياب د [ 11و  .]12مطالع ا،
 Ratnasingamو  )2010( Maبر روی ان دازهگیری نی روی
ب رش و كیفی س طح چ وب كشش ی و نرم ال گون ه

 Rubberwoodنشان دادند كه به دلیل اينكه ديواره سلول
در چوب كششی در مقايسه با چوب نرمال كمتر لیگنین ی
میشود ،نیروی برشی بکار برده شده برای چ وب كشش ی
كمتر از چوب نرمال اس و به دلی ل پ رزدار ش دن س طح
چوب كششی ماشینكاری ش ده ،مت رف ان رژی كل ی در
حین ماشینكاری چوب كششی بهطور قابلتوجهی افزايش
میيابد [ .]13اين پژوهش دو هدف اصلی را دنبال میكند:
 -1امکان شناسايی ماكروسکوپی چوب كشش ی ص نوبر از
طريق ان دازهگی ری زب ری زن و  -2ك اهش زب ری چ وب
كششی با روش بخارزنی بهمنظور افزايش كارايی چوب اين
گونه مهم برای برخی كاربردها كه كیفی سطح چ وب در
زنها حائز اهمی اس .

مواد و روشها
نمونهبرداری
گردهبینه صنوبر تبري زی ( )Populus nigraاز منطق ه
طالقان كرج با نتئم ماكروس کوپی ح اوی چ وب كشش ی
انتخاب شد.
شناسایی ناحيه چوب کششی با معرف شييميایی
هرزبرگ
پ از برشهای نرضی ،شناسايی دقیق ناحیه چوب
كششی بر روی مقاطع نرضی انجام گرف  .برای شناسايی
دقیق ناحیه چوب كششی نتوه بر درخشندگی اين ناحیه،
از معرف هرزبرگ برای شناسايی ناحیه چوب كششی
استفاده شد .برای ساخ اين معرف در ززمايشگاه ،دو
محلول تهیه شد .برای تهیه محلول اول 50 ،گرم كلريد
روی در  25میلیلیتر زب مقطر حل شد .برای تهیه محلول
دوم 5/25 ،گرم يديد پتاسیم و  0/25گرم يد در 12/5
میلیلیتر زب مقطر حل شد .سپ كل محلول دوم با 25
ت
میلیلیتر محلول اول در دمای  28درجه سانتیگراد كام ً
مخلو ،و در يش استوانه مدرج باريش ريخته شدند .پ از
 24الی  48سان و روشن شدن محلول ،معرف برای
شناسايی ناحیه چوب كششی زماده شد .معرف شیمیايی
هرزبرگ ناحیه چوب كششی را به رنگ زبی تیره تا ارغوانی
و ناحیه چوب معمولی را به رنگ زرد مبدل میسازد.
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شناسایی ناحيه چوب کششی با مطالعات
ميکروسکوپی
برای اطمینان از شناسايی دقیق چوب كششی ،نتوه
بر روشهای مذكور ،از مطالعا ،میکروسکوپ نوری نیز
استفاده شد .به اين منظور ،با استفاده از میکروتوم لغزشی
10-15
 ،GSL1مقاطع میکروسکوپی به ضخام
میکرومتر از دو ناحیه كششی و معمولی زماده شده و با
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سافرانین  0/5درصد محلول در زب رنگزمیزی شدند.
مقاطع زير میکروسکوپ نوری Olympus BH2
سپ
موردبررسی قرار گرفتند .در اين بررسی از پارامترهای
زناتومیکی مانند وجود نناصر زوندی كم قطر با فراوانی كم
در چوب كششی و فراوانی فیبرها با ديواره ضخیم و حضور
اليه ژالتینی در ديواره زنها برای شناسايی نمونههای
چوب كششی استفاده شد (شکل .)1

شکل  -1تصویر ميکروسکوپی نوری از مقطع عرضی .الف :چوب معمولی ،ب :چوب کششی با الیه ژالتينی بیرنگ درون فيبرها (عالمت
پيکان) ،مقياس 100 :ميکرون

برش نمونهها و آمادهسازی آنها
پ از شناسايی ناحیه چوب كششی ،نمونهها در هوای
ززاد خشش شدند .میانگین رطوب اولیه به هنگام برش
برابر با  50درصد بود .از هر ناحیه چوب معمولی و
كششی ،با استفاده از اره گرد مدل  MB2 12با تیغه برش
الماسه واقع در كارگاه مبلمان و فرزوردههای مركب چوبی،
گروه نلوم و صنايع چوب و كاغذ دانشگاه تهران كه
مشختا ،زن در جدول يش زمده اس تختههايی با برش

مماسی به طول  ،cm 3نرض  cm 5و ضخام  cm 2تهیه
شد .درصد بود .سپ  ،از دو انتهای اين تختهها،
بلوکهايی با ابعاد  mm3 20× 20× 20جه مطالعه
میکروسکوپی ويژگیهای سطح و اندازهگیری دانسیته پايه
(بحرانی) تهیه شد .تختهها به مد 3 ،هفته در اتاق كلیما
با دمای  20درجه سانتیگراد و رطوب نسبی  65درصد
بهمنظور متعادل كردن رطوب نمونه¬ها به میزان 12
درصد قرار داده شدند.

جدول -1مشخصات فنی اره گرد مورداستفاده
فركان
(هرتز)

توان
(كیلووا)،

تعداد دور
(دور در
دقیقه)

تعداد
دندانه

زاويه
حمله
(درجه)

زاويه ززاد
(درجه)

زاويه نوک دندانه
(درجه)

گام دندانه
(میلیمتر)

ارتفاچ دندانه
(میلیمتر)

50

5/5

4500

72

10

15

65

13

10

بخار گرمایی
نملیا ،بخار گرمايی با دستگاه بخارزن دارای
نشانگرهای حرار ،و فشار در دمای  120درجه سانتیگراد
و تح فشار  2-1بار به مد 30 ،و  60دقیقه انجام شد.
پ از خروج نمونههای بخارزنی شده بهمنظور جلوگیری

از وقوچ ترک و گسیختگی ،نمونهها به مد 4 ،الی 5
سان در محفظه دربسته قرار گرفتند .پ ازاين زمان،
تختهها بهمنظور رسیدن به رطوب تعادل به مد ،يش ماه
در اتاق كلیما قرار داده شدند.
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اندازهگيری زبری سطح

زبری سطح نمونهها در دو مقطع مماسی و شعانی و
در رطوب تعادل  12درصد اندازهگیری شد .اندازهگیری
زبری سطح نمونهها با استفاده از پروفیلومتر سوزنی
) )Hommelwerke T800موجود در ززمايشگاه تريبولوژی
گروه مواد و متالوژی دانشکده فنی دانشگاه تهران انجام

گرف  .مشختا ،زبری سنج مورداستفاده در جدول 2
ارائه شده اس  ..با استفاده از دستگاه فوق ،پارامترهای Ra
(زبری متوسط)( Rz ،میانگین ارتفاچ ناهمواریهای ده
نقطه پروفیل)( Rq ،زبری مؤثر) و ( Rmaxزبری ماكزيمم)
بر اساس استاندارد  DIN4777اندازهگیری شدند.

جدول -2مشخصات فنی پروفيلومتر سوزنی مورداستفاده
شعاچ نوک قلم
(میکرومتر)

زاويه تماس
(درجه)

طول cut off
(میلیمتر)

طول اندازهگیری
(میلیمتر)

سرن حرك سوزن فوالدی
(میلیمتر بر ثانیه)

2

90

0/8

4/8

0/15

مطالعات کيفيت سطح نمونهها با استفاده از
استریو ميکروسکوپ
جه بررسی كیفی سطح مماسی و شعانی نمونهها
قبل و بعد از بخارزنی ،تتاويری با بزرگنمايی 500برابر با
استفاده از استريومیکروسکوپ ( )Motic K-400Pتهیه
شد.
تجزیهوتحليل آماری
اين بررسی در قالب طرح كامتً تتادفی و ززمون
فاكتوريل انجام گرف  .تعداد تیمارهای موردبررسی12 ،
تیمار بود و برای هر تیمار از سه تکرار (سه تخته برش
خورده) استفاده شد .تجزيهوتحلیل دادهها با بهكارگیری
نرمافزار زماری  SPSSانجام شد .از همبستگی پیرسون
برای بررسی همبستگی بین دانسیته چوب و پارامترهای
زبری استفاده شد.

نتایج و بحث
در جدول  3اثر مستقل و متقابل نوامل متغیر بر
پارامترهای زبری سطح ارائه شده اس .
زبری سطح چوب معمولی و کششی صنوبر و اثر
الگوی برش بر آن
نلیرغم مشاهده تفاو،های زناتومی بین دو نوچ چوب
مانند حضور اليه ژالتینی در سلولهای فیبری و نیز
فراوانی كم زوندها ،تفاو ،معنیدار بین زبری چوب
كششی و چوب معمولی صنوبر در هر دو مقطع مماسی و

شعانی مشاهده نشد (جدول  1و شکل  .)2البته الزم به
ذكر اس كه ندم كنترل دقیق پارامترهای ماشینكاری
میتواند يکی از داليل ندم معنیداری بین زبری چوب
كششی و معمولی باشد .درمجموچ ،با توجه به نتايج
بهدس زمده میتوان گف كه چوب كششی صنوبر الزاماً
زبری بیشتری در مقايسه با چوب معمولی زن ندارد.
بهنبار،ديگر ،زبری و پرزدار بودن سطح چوب صنوبر طی
فرايندهای برش رايج در كارگاههای صنايع چوب كشور
نمیتواند همواره ناشی از تشکیل چوب كششی باشد و
ممکن اس نوامل ديگری نیز دخال داشته باشند .شايد
بتوان گف كه تفاو ،بین زبری چوب كششی و معمولی
بسته به نوچ گونه ،پارامترهای ماشینكاری و شايد شد،
تشکیل چوب كششی ،متفاو ،باشد .در حقیق  ،در
گونههای ديگر و بسته بهشد ،چوب كششی و بسته به
نوچ فرايند ماشینكاری (برش با اره گرد ،رندهكاری،
سنبادهزنی و  )...و يا پارامترهای برش (سرن تغذيه،
سرن برش ،زوايای تیغه برش و  )...ممکن اس اين نوچ
چوب واكنشی زبری متفاوتی در مقايسه با چوب معمولی
داشته باشد؛ بنابراين ،اندازهگیری زبری سطح چوب صنوبر
نمیتواند معیار خوبی برای شناسايی ناحیه چوب كششی
در اين گونه باشد .نتايج همچنین نشان داد كه هرچند
زبری مقطع مماسی اندكی كمتر از مقطع شعانی اس
ولی تفاو ،معنیداری بین زبری دو مقطع مماسی و
شعانی در هر دو نوچ چوب وجود ندارد (شکل  .)3زبری
سطح چوبهای پهنبرگ بسته به ساختمان زناتومی زن
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جدول  -3تجزیه واریانس اثر مستقل و متقابل عوامل متغير بر پارامترهای زبری سطح ( )µm
Rmax

Rz

نوامل متغیر

df

نوچ چوب

1

مد ،تیمار

1

نوچ چوب * مد ،تیمار

1

0/927ns

مقطع اندازهگیری

1

0/967ns

0/138

نوچ چوب * مقطع اندازهگیری

1

0/226ns

121/410

0/172ns

مقطع اندازهگیری * مد ،تیمار

1

0/094ns

242/062

0/358ns

1250/504

نوچ چوب * مقطع اندازهگیری *
مد ،تیمار

1

0/134ns

190/519

0/509ns

636/952

خطا

16

Ra

Rq

sig

MS

sig

MS

Sig

MS

sig

MS

ns

0/949
*0/021

0/246

0/059ns

5798/285

0/246ns

8/178

0/203 ns

5/415

505/818

*0/011

11419/716

**0/002

76/362

**0/003

38/507

0/660

*0/047

6452/416

0/366ns

4/869

0/467ns

1/707

0/242ns

2063/131

0/672ns

1/046

0/523ns

1/307

2862/787

0/601ns

1/607

0/342ns

2/940

0/649ns

1/211

0/599ns

0/882

0/395ns

91/650

0/401ns

2/282

1224/764

22380/263

90/089

49/080

** :معنیداری در سطح  1درصد :* ،معنیداری در سطح  5درصد :ns ،بدون اثر معنیدار

مانند بخش روزنهای يا پراكنده زوند ب ودن زن ،ابع اد و
قطر زوندها و پرههای چوبی متغیر اس  .همچنین ،پهن ای
حلقههای سالیانه و زاويه زنها نیز ب ر زب ری س طح چ وب
مؤثر اس  .تحقیقا ،گذش ته نی ز ح اكی از ك مت ر ب ودن
پارامتره ای زب ری مقط ع مماس ی در مقايس ه ب ا مقط ع
شعانی برای انواچ چوبهای پهنبرگ مانند راش ،صنوبر و
ون اس  15[ .و  .]16همچن ین ،زب ری متف اوتی ب ین

گونههای پهنبرگ بخش روزنهای و پراكنده زون د گ زارش
شده اس كه حاكی از تأثیرگذاری ابعاد و فراوانی زوندها و
الگوی تغیی را ،دانس یته در ناحی ه چ وب به اره و چ وب
پايیزه اس [ )2007( Malkocoglu .]6گ زارش ك رد ك ه
زبری سطح چوب برش خورده در ناحیه چوب زغاز بیش تر
از چوب پايان اس .

شکل  -2اثر مستقل نوع چوب بر فاکتورهای زبری سطح
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شکل  -3اثر مستقل مقطع اندازهگيری (شعاعی ،مماسی) بر فاکتورهای زبری سطح

تأثير بخار گرميایی بير زبيری چيوب کششيی و
معمولی
بهطوركلی نتايج نشان دادند زبری س طح ه ر دو ن وچ
چوب كششی و نرمال در هر دو مقط ع ش عانی و مماس ی
با اصتح حرارتی در دمای  120درجه سانتیگراد به م د،
 60دقیقه بهبود ياف ول ی اص تح حرارت ی در م د30 ،
دقیقه موجب افزايش زبری سطح شد (شکل  .)4با افزايش
مد،زمان بخار گرمايی از  30دقیقه به  60دقیقه از زب ری
س طح كاس ته ش د .پارامتره ای  Rmax ،Rq ،Raو  Rzدر
تیمار  30دقیقه به ترتیب ب ه مق دار  65/7 ،25/3 ،27/1و
 21/7درصد بیشتر از می زان اي ن پارامتره ا در تیم ار 60
دقیقه بود .بر اساس نتايج تجزيه واريان (جدول  )3ب ین
پارامترهای زبری  Raو  Rqدر سطح  1درصد و پارامترهای
 Rmaxو  Rzدر سطح  5درصد و مد،زمان تیمار اخ تتف
معنیداری وجود دارد .بیشترين كاهش در پ ارامتر Rmax
و كمترين كاهش در پارامتر  Rzمشاهده ش د .نت ايج اي ن
تحقیق با تحقیقا Unsal ،و  Ayrilmis (2005) Gunduzو
همکاران ( )2008مطابق دارد [ ]13 ،11ول ی ب رختف
نت ايج بهدس زمده در تحقیق ا Tanritanir ،و همک اران
[.]18 ،17
( )2006و  Kilicو همک اران ( )2008اس
تحقیقا Skaljic ،و همکاران ( )2009نی ز نش ان داد ك ه
نلیرغم وجود تفاو،های فیزيکی و مک انیکی ب ین چ وب

راش بخار ديده و چوب راش تیمار حرارتی شده در دم ای
باال ( 212درجه سانتیگراد) ،تفاو ،معنیداری بین زب ری
سطح اين دو نوچ چوب پ از ماشینكاری با رن ده وج ود
ندارد [ .]8نتايج متناقض محققین در ارتبا ،با تأثیر تیم ار
گرمايی ب ر زب ری س طح چ وب م یتوان د ناش ی از روش
مورداستفاده برای تیمار گرمايی و شرايط دما و م د،زمان
تیمار باشد .از طرفی ،اصتح زبری س طح چ وب بهواس طه
تیمار گرمايی می¬تواند وابسته به ن وچ گون ه و س اختمان
زناتومی زن باشد .بههرحال نتايج اين تحقیق نیز نش ان داد
كه زبری سطح هر دو نوچ چوب كششی و نرم ال مت أثر از
مد،زمان بخ ارزنی ( 30و  60دقیق ه) اس  .نت ايج اي ن
تحقیق همچنین نشان داد كه ت أثیر بخ ارزنی ب ر ك اهش
زبری چوب كششی بیشتر از چوب نرمال اس  .با توجه ب ه
تأثیرا ،مختلف و پیچیده اصتح حرارتی چوب ب ر ويژگ ی
ه ای ش یمیايی ،فیزيک ی و مک انیکی زن ،تجزي هوتحلیل
اثرا ،اين نوچ تغییرا ،بر زبری سطح چوب مشکل ب وده و
مستلزم مطالعا ،بیشتر و دقیقتر اس  .برای اين منظ ور،
تیمار حرارت ی چ وب در ش رايط دم ايی و م د،زمانهای
مختل ف و ان دازهگیری تغیی را ،ش یمیايی ،فیزيک ی و
مکانیکی همراه با اندازهگیری زبری سطح ش ايد بتوان د در
تجزيهوتحلیل اثرا ،حرار ،بر زبری س طح مفی د و م ؤثر
باشد.
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شکل  -4اثر مستقل زمان تيمار حرارتی بر پارامترهای زبری سطح

همبستگی بين جرم ویژه و پارامترهای زبری
سطح
رابطه بین دانسیته و پارامترهای زبری سطح در جدول
 4نشان داده شده اس  .نتايج نشان داد كه بین پارامتر
 Rmaxو جرم ويژه همبستگی مثب وجود دارد .با افزايش
دانسیته میزان پارامتر  Rmaxافزايش پیدا میكند .بین
ساير پارامترها و جرم ويژه رابطه معنیداری وجود نداش .
با افزايش دانسیته قلههای مرتفع و درههای نمیق بر روی

سطح وجود خواهد داش  .نتايج تحقیق  Kilicو همکاران
( )2006بر روی تأثیر تکنیشهای مختلف (اره ،رندهكاری
و سنبادهزنی) بر روی زبری چوب راش و صنوبر نشان داد
اگرچه هر دو گونه پراكنده زوند هستند ولی زبری سطح
برای چوب صنوبر كم¬تر از چوب راش بود .منافذ و
اشعههای بزرگ و تعداد زياد زن¬ها در چوب راش از
داليل نمده برای زبری زياد زن ذكر شده اس [.]18

جدول  -4همبستگی بين جرم ویژه و پارامترهای زبری سطح
ضريب پیرسون
معنیداری
تعداد

Rmax

Rz

Rq

Ra

0/375
0/071
24

0/356
0/087
24

0/421
0/04
24

0/361
0/083
24

** معنیدار در سطح  0/01درصد

نتایج حاصل از بررسی کيفيت سطح با
استریوميکروسکوپ
برختف نتايج بهدس زمده از اندازهگیری زبری
نمونهها ،نتايج مطالعا ،مقاطع نمونه¬ها با
استريومیکروسکوپ بهوضوح پرزدار بودن سطح چوب
كششی را در هر دو مقطع مماسی و شعانی در مقايسه با
چوب معمولی نشان میدهد (شکلهای  5الی .)6
همچنین كاهش شد ،پرزدار بودن سطح چوب كششی در
اثر تیمار بخار گرمايی بهخوبی قابل مشاهده اس .
بنابراين ،میتوان گف كه شناسايی چوب كششی
بهواسطه مطالعه پرزدار بودن سطح زن با استفاده از

استريومیکروسکوپ در مقايسه با اندازه¬گیری زبری سطح
با زبری سنج با موفقی بیشتری همراه اس  .نتايج اين
تحقیق با تحقیقا Ratnasingamand ،و  )2010( Maبر
روی چوب كششی  Rubberwoodو تحقیقاVazquez- ،
 coozو  )2006( Meyerبر روی چوب كششی و نرمال
گونه افرا همخوانی دارد [ 18و  .]19نل زبری بیشتر
چوب كششی و پرزدار شدن زن در اثر برش و ماشینكاری
به گسیختگی اليه ژالتینی (اليه  )Gنسب داده میشود.
ساير تحقیقا ،نیز نشان داد كه معايب ماشینكاری مثل
پرزدار شدن سطح ،اغلب با حضور چوب كششی مرتبط
اس [ .]20پرداخ سطح چوب پرزدار مثل سنبادهزنی و
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يا رنده كردن مشکل بوده و برای برش چوب كششی
انرژی بیشتری مترف میشود [ .]21به هنگام برش چوب
كششی در حال سبز ،الیاف بهجای اينکه بريده شوند،

پاره شده و منجر به پرزدار شدن سطح چوب میشود .اين
مسئله ناشی از اتتال ضعیف اليه ژالتینی با ساير اليههای
ديواره سلول اس .

شکل  -5تصویر ميکروسکوپی گرفتهشده زیر استریو ميکروسکوپ؛ (الف) سطح مماسی نمونه چوب کششی شاهد( ،ب) تيمار شده در
دمای  120درجه سانتیگراد و  30دقيقه( ،پ)  60دقيقه( ،ت) سطح شعاعی نمونه چوب کششی شاهد( ،ث) تيمار شده در دمای  120درجه
سانتیگراد و  30دقيقه( ،ج)  60دقيقه .مقياس 100 :ميکرون

شکل  -6تصویر ميکروسکوپی گرفتهشده زیر استریو ميکروسکوپ؛ (الف) سطح مماسی نمونه چوب معمولی شاهد( ،ب) تيمار شده در
دمای  120درجه سانتیگراد و  30دقيقه( ،پ)  60دقيقه( ،ت) سطح شعاعی نمونه چوب معمولی شاهد( ،ث) تيمار شده در دمای  120درجه
سانتیگراد و  30دقيقه( ،ج)  60دقيقه .مقياس 100 :ميکرون

نتيجهگيری
بهطوركلی نتايج اندازهگیری زبری سطح ب ا اس تفاده از
پروفیلومتر سوزنی حاكی از ندم تفاو ،معنیدار در زب ری
چوب كششی و معمولی صنوبر در هر دو مقط ع ش عانی و

مماسی اس  .بهنبار،ديگر ،با استفاده از اندازهگیری زبری
مقاطع شعانی و مماسی چوب صنوبر نمیتوان به تش کیل
چوب كششی در اينگونه و شناس ايی چ وب كشش ی پ ی
برد .در مقابل ،بامطالعه سطح چوب ص نوبر ب ا اس تفاده از
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 تیم ار، ب رای تجزي هوتحلیل دقی قتر اث را.مفی د باش د
،حرارتی بر زبری س طح پیش نهاد م یش ود ك ه تغیی را
 نی ز، فیزيکی و مک انیکی چ وب در اث ر ح رار،شیمیايی
 يک ی از نوام ل م ؤثر ب ر.همزمان موردمطالعه قرار گی رد
 س رن، شرايط برش (س رن ب رش،كیفی سطح چوب
، تیغه برش (زاويه حمله،تغذيه و نیروی برش) و مشختا
 فن ی، مشخت ا، در تحقیق حاض ر. ) اس... گام دندانه و
 ماش ینكاری ب دون،تیغه برش ثاب ب وده ول ی نملی ا
كنترل دقیق پارامترهای برش مانند سرن برش و سرن
، پیشنهاد م یش ود در تحقیق ا، بنابراين.تغذيه انجام شد
 ماش ینكاری و،بع دی ب ه بررس ی ت أثیر ش رايط متف او
پارامترهای برش بر كیفی س طح چ وب كشش ی ص نوبر
.پرداخته شود

1395  پايیز،3  شماره، سال هفتم،مجله صنايع چوب و كاغذ ايران

استريومیکروسکوپ میتوان به پرزدار ب ودن س طح چ وب
 با توجه ب ه.كششی زن در مقايسه با چوب معمولی پی برد
ندم موفقی اندازهگیری زبری در مقاطع شعانی و مماسی
 پیشنهاد م یش ود در،برای شناسايی چوب كششی صنوبر
 امک ان شناس ايی ماكروس کوپی چ وب، بع دی،تحقیق ا
كششی صنوبر با استفاده از ان دازهگی ری زب ری در مقط ع
 ب ا توج ه ب ه اينك ه، همچن ین.نرضی نیز بررس ی ش ود
شناسايی چوب كششی با تکنیش اندازهگیری زبری س طح
 پیش نهاد م یش ود ك ه، بنابراين،شايد متأثر از گونه باشد
امکان شناسايی غیر مخرب چوب كششی در ساير گونهه ا
مانند راش با استفاده از اين تکنیش نیز مورد ارزي ابی ق رار
 تیمارگرم ايی ب هويژه، مطالعه تأثیر ش رايط متف او.گیرد
تیمار در دماهای باالتر ب ر زب ری س طح چ وب كشش ی و
معمولی صنوبر برای درک بهتر مکانیسمهای مؤثر میتواند
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The effect of tension wood on roughness of poplar wood and its modification by
steaming
Abstract
In this research, the effect of tension wood on the roughness
of poplar wood in tangential and radial sections was
investigated. Steaming at 120 ̊C for 30 and 60 min was also
applied to reduce the roughness. The potential use of
roughness measurement technique for macroscopically
detection of tension wood was one of the main objectives of
this research. Before roughness measurement and for an
accurate sampling, the detection of tension wood was carried
out using Herzberg reagent and microscopic evaluations. The
roughness of samples was measured by stylus profilometer at
12% moisture content and the surface quality was also studied
by stereo-microscope. The results showed that there is no
significant difference in the radial and tangential roughness
between tension and normal wood. No difference was also
observed between the roughness of tangential and radial
sections of both types of woods. In contrast, stereomicroscopic studies clearly showed the higher roughness of
tension wood. Steaming for 30 min increased the roughness
but the treatment for 60 min had a decreasing effect on the
roughness of both types of woods. Overall, it can be
concluded that the roughness measurement technique cannot
be used as a suitable method to nondestructively detect the
poplar tension wood.
Keywords: roughness, poplar wood, steaming, tension wood.
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