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بررسی رفتار خزش بلندمدت صفحات مرکب چوبی در قفسههای کتابخانه

چکیده
در اين پژوهش به بررسی رفتار خزشی صفحات فشرده چوبی استفادهشده در
ساخت طبقات قفسههای كتابخانه پرداخته شده است .برای اين منظور از دو
نوع فرآورده مركب چوبی (تخته فیبر با دانسیته متوسط و تختهخردهچوب) و
سه نوع پوشش روی صفحات شامل :روكش مصنوعی (مالمینه) ،روكش
طبیعی و بدون روكش (خام) و دو نوع اتصال ثابت و جداشدنی استفاده
گرديد .از تركیب عوامل متغیر و سطوح آنها درمجموع  48تخته تهیه
گرديد .ابعاد تختهها مطابق اندازه واقعی قفسه كتابخانه و بهاندازه
 1000×300میلیمتر در نظر گرفته شد .آزمون خزش خمشی با مقدار بار
 23/5كیلوگرم در وسط نمونههای تهیهشده اعمال گرديد .مشاهدات خیز
طی  155روز در فواصل زمانی مختلف انجام گرديد .نتايج حاكی از اين بود
ال
كه اثرات نوع فرآورده چوبی و نوع روكش بر روی رفتار خزشی كام ً
محسوس بوده بطوريکه فرآورده چوبی از نوع  MDFخزش كمتری نسبت به
تختهخردهچوب داشت و میزان خزش در صفحات چوبی روكش شده با
روكش طبیعی كمتر از ديگر تیمارها بود .همچنین اثر نوع اتصال بر روی
رفتار خزشی محسوس بوده ولی اين اثر كمتر از نوع تخته و نوع روكشها بر
روی خزش است .با توجه به نتايج بهدستآمده پیشنهاد میگردد كه بهمنظور
افزايش عمر قفسههای كتاب بهتر است طبقات آنها از جنس  MDFروكش
شده با روكش طبیعی ساخته شود و اين طبقات بهطور ثابت بر روی زير
سری چسبانده شود.
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واژگان کلیدي :فراوردههای چوبی ،تختهخردهچوب ، MDF ،نوع روکش ،خزش.

مقدمه
با توجه به رشد صنايع مختلف همچون فلزات ،سیمان،
سرامیک ،مواد پلیمری و  ،...برای حفظ جايگاه محصوالت
چوبی در رقابت با اين مواد راهی جز افزايش كیفیت و
بهخصوص افزايش مقاومتهای مکانیکی فراوردههای
مختلف چوبی وجود ندارد؛ بنابراين يکی از اهداف مهم

مهندسی در صنايع چوب در دهههای اخیر ،افزايش توان
باربری و بهبود مقاومتهای مکانیکی فراوردههای چوبی
است و تالش برای دستيابی به مقاومتهای باالتر با
استفاده از مواد و روشهای مختلف در سطح جهانی در
حال انجام است [ .]1يکی از ويژگیهای مهم موادی كه به
مدت طوالنی تحت بار قرار میگیرند ،رفتار وابسته به زمان
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آنها تحت بار ثابت است كه از آن به خزش 1تعبیر
میشود .خزش ،تغییر شکل وابسته به زمان ماده تحت بار
ثابت است .وقتی مواد به مدت طوالنی تحت بار قرار
میگیرند با گذشت زمان دچار تغییر شکل میشوند و مواد
مختلف ،تحت بار رفتارهای مختلفی بروز میدهند.
هنگامیكه چوب بهطور دائمی زير بار قرار میگیرد ،ابتدا
تغییر شکل ناگهانی آن رخ میدهد و سپس با افزايش
زمان ،تغییر شکل (خزش) افزايش میيابد .اثر خزش
میتواند بهصورت خمیدگی و يا كجی ديده شود .برای
مثال ،در سازههايی كه بهمرورزمان تحت بار قرار میگیرد،
براثر خستگی عضو ،پديدههايی مانند تغییر شکل يا خیز
اتفاق میافتد .تقويت كردن فراوردههای چوبی با نگرشی
چندجانبه نهتنها به باال بردن مقاومتها میپردازد بلکه
بهعنوان روشی نوين درصدد مقاومسازی محصوالت گام
برمیدارد .با استفاده از روشهای مختلف تقويت نمودن
فراوردههای چوبی ،میتوان ويژگیهای مکانیکی و در كل،
ظرفیت تحمل بار را در عضو بهبود بخشید [.]1
ازآنجايیكه در ساخت قفسههای كتابخانه میتوان از
انواع فراوردههای مركب چوبی استفاده نمود ،رفتار هر يک
از اين فراوردهها در برابر خزش متفاوت بوده و درنتیجه
پايداری و تقلیل عمر قفسهها برحسب نوع مصالح
بهكاررفته فرق خواهد كرد .بدين ترتیب آگاهی الزم از
رفتار هر يک از مواد مركب چوبی در ساخت قفسهها امری
ضروری به نظر میرسد.
در طراحی سازههای چوبی فرض بر اين است كه چوب
مادهای االستیک است و تغییر مکان آن تحت تنش بهطور
كامل برگشتپذير است .برای اكثر مقاصد عملی در سطح
تنشهای كم اين فرض درست است اما چوب را نمیتوان
ال االستیک دانست .چوب و بهويژه
يک ماده كام ً
فرآوردههای مركب آن از عناصری با رفتار پالستیک
تشکیلشدهاند .به اينگونه مواد ويسکو االستیک میگويند.
در مواد االستیک تغییر مکان وابسته به زمان تحت بار
ثابت وجود ندارد و پس از حذف بار ماده به حالت اول خود
برمیگردد .مواد ويسکو االستیک تحت بار ثابت با زمان
بیش از مقدار اولیه تغییر مکان حاصل میكنند .بعد از
حذف نیرو ،تغییر مکان آنی (مقدار خیز اولیه) برگشت
Creep

1

میكند و قسمت خزش ثانويه (خزش تأخیری) بهتدريج
برگشت میكند و تغییر مکان ويسکوز (دائم) در نمونه
باقی میگذارد [.]2
 MDFو تختهخردهچوب وقتی در شرايط مختلف
كاربرد قرار میگیرد تغییراتی در خواص آن بروز میكند.
مثالً جذب رطوبت تأثیر منفی بر مقاومت اتصاالت بین
الیاف دارد و موجب تغییر ضخامت و كاهش مقاومتهای
تخته میشود و در بسیاری از شرايط ،محصوالت
ساختهشده از چندسازههای چوبی در معرض بار و شرايط
محیطی قرار میگیرند كه شکل آنها بهطور چشمگیری
تغییر میكند [.]3
محققان مختلف رفتار خزشی چندسازههای چوبی را
ارزيابی كردهاند Najafi .و همکاران ( )2012طی پژوهشی
بیان نمودند كه سطح بارگذاری بر همه پارامترهای خزش
مؤثر است .همچنین پارامترهای خزش در تختههای دارای
روكش طبیعی كمتر از تختههای با روكش مالمینه و فاقد
روكش بود [ Mohebby .]4و همکاران ( )2011به بررسی
رفتار خزشی تخته فیبر دانسیته متوسط مسلح شده با
شبکههای فلزی و مصنوعی پرداختند .نتايج اين بررسی
نشان داد كه مدول االستیسیته و مقاومت خمشی تخته
فیبر تقويتشده با شبکههای فلزی بهطور چشمگیری
افزايش میيابد .همچنین میزان خیز اين تختهها در
مقايسه با تختههای تقويتشده با شبکههای مصنوعی و
تخته فیبر معمولی بهمراتب كمتر است [ Ebrahimi .]5و
همکاران ( )2014رفتار خزشی تخته فیبر با دانسیته
متوسط ) (MDFتحت شرايط رطوبت نسبی و دماهای
مختلف را بررسی كردند .بررسی نتايج نشان داد كه با
افزايش دما و رطوبت نسبی میزان خزش نسبی و خیز
نهايی نمونهها افزايش يافت ،درحالیكه مدول خزشی
كاهش پیدا كرد .در رطوبت نسبی و دمای باالتر و
همچنین سطح بارگذاری باالتر ،اين تغییرات بیشتر است.
آنها همچنین نتیجه گرفتند كه خزش نسبی به رطوبت
نسبی در مقايسه با دما حساسیت بیشتری دارد .برعکس،
دما در مقايسه با رطوبت نسبی بر مدول خزشی بیشتر
تأثیر دارد كه در سطح بارگذاری باالتر اين تغییرات بیشتر
است [ Chen .]6و  )1997( Linسازوكار خزش خمشی
بلندمدت  10نوع تختهخردهچوب و تخته فیبر تجاری با
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بارگذاری در وسط دهانه را موردبررسی قراردادند .چهار نوع
از اين تختهها با روكش بلوط پوشانیده شده بود .نتايج
نشان داد كه در مدت چهار ماه بارگذاری ،روكش بلوط
تغییر مکان آنی و خزش نسبی تختهها را كاهش داد [.]7
 )1998( Fernandesتغییر شکل بلندمدت پانل های
تختهخردهچوب را تحت شرايط رطوبتی متناوب
موردبررسی قرار داده و آن را با تخته فیبر دانسیته متوسط
مقايسه كردند و به اين نتیجه رسیدند كه با افزايش سطح
بارگذاری ،نتايج شکست و درصد تغییر شکل در طی زمان
كمتری رخ خواهد داد و همچنین در سطح بارگذاری برابر،
تغییر شکل تختهخردهچوب از تخته فیبر نیمه سنگین
كمتر است .آنان همچنین سازوكار خزشی پانل تخته فیبر
نیمه سنگین بدون روكش را در شرايط رطوبتی متناوب با
پانلهايی كه با كاغذ مالمینه روكش شده بودند ،مورد
مقايسه قراردادند و نتیجه گرفتند كه روكش مالمینه اثر
معنیداری بر سازوكار خزش پانلها دارد [ Zhou.]8و
همکاران ( )2001تأثیر نوع چسب بر رفتار خزش خمشی
دو نوع تختهخردهچوب و چهار نوع تخته فیبر چگالی
متوسط در شرايط  65تا  95درصد رطوبت نسبی و دمای
 20درجه سلسیوس ،تحت  10درصد بار بیشینه خمشی را
موردبررسی قراردادند آنان دريافتند كه خزش نسبی در
تختههای دارای چسب مالمین و فنل فرم آلدهید كمتر از
تختههای دارای چسب اوره فرم آلدهید است [.]9
همچنین  Zhouو همکاران ( )2012در پژوهش ديگری
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اثر دما بر رفتار خمشی  MDFرا بررسی و بیان كردند كه
افزايش دما سبب كاهش مدول گسیختگی و مدول
االستیسیته میشود [ Haygreen .]10و همکاران ()2007
سازوكار خزش خمشی تختهخردهچوب را با تغییر رطوبت
نسبی بررسی كردند .نتايج تحقیق آنان نشان داد كه
سازوكار خزشی تختهها حساستر به باالترين رطوبت نسبی
است كه تختهها در آن قرار میگیرند [.]11
بهطوریكه از مطالعات صورت گرفته مشخص است،
خیز تدريجی (خزش) از خصوصیات مهم فراوردههای
مركب چوب است كه بر كاربرد نهايی اين فراوردهها
تأثیرگذار است .در همین راستا ،هدف از مطالعه حاضر
بررسی و تجزيه تحلیل تأثیر نوع فراوردههای مركب ،نوع
روكش مورداستفاده در پوشش دهی سطح اين فراوردهها و
نوع اتصال طبقه به زير سری در قفسههای كتابخانه برای
انتخاب يک تیمار مناسب در ساخت طبقات كتابخانه بود.

مواد و روشها
در اين مطالعه بهمنظور دستیابی بهاندازه واقعی
قفسههای كتابخانه ،به تعداد  15كتابخانه از كتابخانههای
دانشگاههای مختلف مراجعه شد و ابعاد قفسههای كتاب
آنها اندازهگیری گرديد .میانگین پارامترهای اندازهگیری
شده از كتابخانههای موردبررسی در جدول  1ارائه شده
است.

جدول  -1میانگین پارامترهای اندازهگیری شده در کتابخانهها
میانگین

پهنا (عمق) ()mm

عرض ()mm

ارتفاع هر طبقه ()mm

تعداد طبقات

300

1000

350

6

ازآنجايیكه نوع ماده اولیه و پوشش روی آنها و
همچنین نوع اتصاالت زيرين طبقات به بدنه كتابخانه از
عوامل مؤثر بر خیز تدريجی آن است لذا در اين بررسی
عوامل متغیر در نظر گرفتهشده عبارت بودند از :نوع صفحه
فشرده چوبی در دو سطح شامل :تختهخردهچوب و تخته
فیبر با دانسیته متوسط ،نوع پوشش صفحات در سه سطح
روكش طبیعی راش ،روكش مصنوعی (مالمینه) و بدون
روكش و عامل سوم نوع اتصال زير سری طبقات شامل:
اتصال ثابت و اتصال جداشدنی.

پانل های تختهخردهچوب از كارخانه پارس نئوپان
نشتارود با ضخامت  16میلیمتر و با دانسیته  660كیلوگرم
بر مترمکعب و تخته فیبر با دانسیته متوسط ( )MDFاز
كارخانه صنايع چوب خزر (كاسپین) با ضخامت 16
میلیمتر و دانسیته  730كیلوگرم بر مترمکعب تهیه شد.
نمونههای روكش طبیعی و مالمینه هر يک از فراوردههای
مركب ذكرشده نیز از همان كارخانهها تهیه گرديدند.
قفسههای كتابخانه موردنیاز برای بررسی رفتار خزشی
طبقات آنها نیز با توجه به جدول  1ساخته شدند .طبقات
كتابخانه بر روی زير سری چوبی به ابعاد 250× 20×20
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چسبیدن بر روی زير سری قرار میگیرد) و جدانشدنی
(طبقه بر روی زير سری با چسب پلی وينیل استات
چسبانده و ثابت میشود) استفاده گرديد (شکل .)1

میلیمتر كه به بدنه قفسه وصل شده بود قرار گرفتند.
برای بررسی تأثیر نوع اتصال طبقه به بدنه بر روی میزان
خیز ،اين اتصال به دو شکل جداشدنی (طبقه بدون

شکل  -1زیر سری ،طبقه زیر سری و طبقه چسبیده شده .به ترتیب از چپ به راست :زیر سری ،طبقه با اتصال جداشدنی و طبقه با اتصال
ثابت

با توجه به بررسیهای عملآمده در خصوص میزان بار
واردشده بر روی طبقات كتابخانه ،میزان بار وارده بر روی
هر طبقه  23/5كیلوگرم در نظر گرفته شد كه در وسط
طبقات و بهوسیلهی وزنه اعمال گرديد .شرايط انجام
آزمايشها در داخل كتابخانه و با شرايط متوسط دمای
 20±3درجه سلسیوس و رطوبت نسبی  45±5درصد
انجام شد.
برای اندازهگیری خزش در زمان خاص از میکرومتر
(خیز سنج) با توانايی خواندن حداكثر  20میلیمتر و دقت
 0/01میلیمتر استفاده گرديد .میکرومتر يا خیز سنج بر
روی پايهای بسته شد و در زير نمونه در وسط دهانه در

محل بارگذاری قرار داده شدند .میزان خزش در فواصل
زمانی  168 ،24 ،12 ،1ساعت (يک هفته) 741 ،ساعت
(يک ماه) و خزش نهايی ( 3720ساعت) موردمطالعه قرار
گرفت .پس از گذشت  155روز ( 3720ساعت) خیز
نمونهها تقريباً ثابت ماند و جمعآوری مشاهدات خیز به
پايان رسید .شکل  2خیز سنج مورداستفاده و نحوه
اندازهگیری را نشان میدهد .جدول  2تیمارهای حاصل از
تركیب عوامل مختلف و سطوح آنها و عالئم اختصاری آن
را نشان میدهد .از تركیب عوامل متغیر و سطوح آنها 12
تیمار به دست آمد كه از هر تیمار چهار تکرار انجام شد.

شکل  -2خیز سنج مورداستفاده به همراه نحوه اندازهگیری خیز
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جدول  -2تیمارهای حاصل از عوامل متغیر و سطوح آنها به همراه کدگذاری آن
ماده اولیه

نوع روكش

نوع اتصال نام اختصاری تیمار

تخته فیبر با دانسیته متوسط
تخته فیبر با دانسیته متوسط
تخته فیبر با دانسیته متوسط
تخته فیبر با دانسیته متوسط
تخته فیبر با دانسیته متوسط
تخته فیبر با دانسیته متوسط

طبیعی
طبیعی
مصنوعی
مصنوعی
بدون روكش
بدون روكش

ثابت
متحرک
ثابت
متحرک
ثابت
متحرک

تختهخردهچوب
تختهخردهچوب
تختهخردهچوب
تختهخردهچوب
تختهخردهچوب
تختهخردهچوب

طبیعی
طبیعی
مصنوعی
مصنوعی
بدون روكش
بدون روكش

ثابت
متحرک
ثابت
متحرک
ثابت
متحرک

MDF.N.F
MDF.N.D
MDF.A.F
MDF.A.D
MDF.W.F
MDF.W.D
Pb.N.F
Pb.N.D
Pb.A.F
Pb.A.D
Pb.W.F
Pb.W.D

 =MDFتخته فیبر با دانسیته متوسط =Pb ،تختهخردهچوب =N ،روكش طبیعی =A ،روكش مصنوعی =W ،بدون روكش =F ،طبقه ثابت و  =Dطبقه
متحرک
MDf: Medium density fiberboard; Pb: Particleboard; N: Natural veneer; A: Artificial veneer; W: Without venner; F: Fixed
venner; D: Detachable veneer

متقابل عوامل متغیر بر خیز تدريجی فراروده های مركب
موردبررسی در اين تحقیق در جدولهای  3و  4نشان داده
شده است .جدول تجزيه واريانس نشان میدهد كه اثر
مستقل نوع فراوردههای مركب ،نوع روكش و نوع اتصال
استفادهشده بر میزان خزش در سطح اطمینان  95درصد
معنیدار بوده است .همچنین بهطوریكه از جدولهای  3و
 4مشخص است تأثیر متقابل نوع فراورده مركب ،نوع
روكش و نوع اتصال بر خزش طبقات كتابخانه در ساعات
مختلف معنیدار است.

ال تصادفی با
نتايج بهدستآمده در قالب طرح كام ً
استفاده از آزمايش فاكتوريل با سه عامل متغیر (نوع ماده
اولیه ،نوع روكش و نوع اتصال) انجام و مقايسه میانگینها
از طريق آزمون چند دامنه دانکن صورت گرفت .بدين
ترتیب تأثیر مستقل و متقابل عوامل متغیر بر خیز
تدريجی در سطح اطمینان  95درصد تحلیل شدند.

نتایج و بحث
نتايج حاصل از تجزيه تحلیل آماری تأثیر مستقل و

جدول  -3نتایج تحلیل واریانس چندگانه اثر مستقل و متقابل عوامل متغیر بر خیز طبقات کتابخانه در طی زمانهای  12 ،1و  24ساعت
خیز تدريجی
عوامل متغیر

 12ساعت

 1ساعت
مجموع
مربعات

F

sig

مجموع
مربعات

نوع فراورده مركب

11/5

20460

*0/041

11/51

30040

نوع روكش

45/1

40056

*0/032

44/3

58647

نوع اتصال

1/2

2198

نوع فراورده مركب ×
نوع روكش× نوع اتصال

0/7

669

*

 24ساعت

F

sig

مجموع
مربعات

*0/021

11/5

30038

*0/018

44/3

57846

0/011

1/0

2497

* 0/038

0/62

816

*

F

sig

*0/036
*0/022

0/033

1/0

2749

* 0/038

0/3

513

*

0/018

* 0/038
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جدول  -4نتایج تحلیل واریانس چندگانه اثر مستقل و متقابل عوامل متغیر بر خیز طبقات کتابخانه در طی زمانهای  744 ،168و 3720
ساعت
 168ساعت

خیز تدريجی
عوامل متغیر

 3720ساعت (خزش نهايی)

 744ساعت
sig

مجموع
مربعات

F

sig

مجموع
مربعات

F

sig

مجموع
مربعات

F

12/8

35733

* 0/019

12/8

35733

* 0/019

نوع فراورده مركب

12/8

35733

* 0/019

45/9

*

نوع روكش

45/9

64048

*

0/043

45/9

*

0/043

نوع اتصال

/99

2781

*

نوع فراورده مركب × نوع
روكش× نوع اتصال

0/51

717

64048

0/026

/99

2781

* 0/017

0/51

717

64048

0/026

0/99

2781

* 0/017

0/51

717

*

0/043

*

0/026

* 0/017

* معنیداری در سطح اطمینان  95درصد

شکل  3اثر نوع فراوردههای مركب چوبی بر خزش
طبقات در طی ساعات مختلف در هر يک از فراوردههای
مركب چوبی موردمطالعه در اين تحقیق را نشان میدهد.
همانطور كه مالحظه میشود میزان خزش تخته فیبر با
دانسیته متوسط در مقايسه با خزش تختهخردهچوب در

طی ساعات مختلف موردبررسی ،كمتر است .با توجه به
شکل  3میزان خزش نهايی ( 3720ساعت) تخته فیبر با
دانسیته متوسط  7/58میلیمتر بود كه در مقايسه با
تختهخردهچوب  18/5درصد كمتر است.

شکل  -3اثر نوع فراورده مرکب چوبی بر خزش بعد از  744 ،168 ،24 ،12 ،1و  3720ساعت

اثر نوع روكش صفحات مركب چوبی بر میزان خزش
بعد از ساعات مختلف موردبررسی در شکل  4ارائه شده
است .بهطوریكه مشخص است در اين خصوص كمترين
میزان خزش را تختههای روكش شده با روكش طبیعی در
طی ساعات مختلف بارگذاری داشتند .بدين ترتیب میزان

خزش نهايی فراوردههای مركب روكش شده با روكش
طبیعی  6/59میلیمتر بود كه در مقايسه با فراوردههای
مركب با روكش مالمینه  43/3درصد و بدون روكش 33/4
درصد كمتر است.
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شکل  -4اثر نوع روکش بر خزش بعد از  744 ،168 ،24 ،12 ،1و  3720ساعت

نتايج بررسی اثر نوع اتصال طبقه به بدنه كتابخانهها بر
خزش طی  744 ،168 ،24 ،12 ،1و  3720ساعت در
شکل  5آورده شده است .همانطور كه در اين شکل
مشاهده میشود حداقل مقدار خزش در حالتی بود كه از
اتصال ثابت (چسباندن طبقه بر روی زير سری) در

طبقات كتابخانه استفاده شود .در اتصال ثابت مقدار خزش
نهايی  8/09میلیمتر به دست آمد كه در مقايسه اتصال
جداشدنی طبقه ،میزان خیز نهايی آن  4/5درصد كمتر
است.

شکل  -5اثر نوع اتصال طبقه به بدنه بر خزش بعد از  744 ،168 ،24 ،12 ،1و  3720ساعت

شکل  6مقايسه خزش نهايی تیمارهای مختلف
موردبررسی را نشان میدهد .همانطور كه مالحظه
میشود در تمامی تیمارهای موردبررسی بیشترين روند
افزايشی مقدار خزش تا حدود  240ساعت به دست آمد و
بعدازاين زمان روند افزايش خزش كاهش يافت .با توجه به
شکل فوق حداكثر خزش نهايی را طبقات حاصل از

تختهخردهچوب بدون روكش با اتصال متحرک ()10/67
به خود اختصاص داد .میزان روند تغییر و افزايش خزش
بعد از  3720ساعت برای تمامی تختهها كاهش زيادی
يافته و در برخی از تیمارها تقريباً ثابت ماند .كمترين
خزش نهايی به ترتیب در طبقات كتابخانه تهیهشده از
تخته فیبر با روكش طبیعی و اتصال ثابت و متحرک به
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ترتیب با مقادير  6/42و  6/45به دست آمد .همچنین در
تختهخردهچوب با روكش طبیعی و اتصال ثابت ( )6/63و

متحرک ( )6/88نیز بعد از تخته فیبر دانسیته متوسط
كمترين میزان خزش مشاهده شد.

شکل  -6مقایسه خزش تیمارهای موردبررسی طی ساعات مختلف بارگذاری تا خزش نهایی موردبررسی ( 3720ساعت)

جدول آنالیز واريانس (جدول  3و  )4نشان داد كه اثر
متقابل عوامل متغیر بر خیز طبقات كتابخانه در طی
زمانهای مختلف  744 ،168 ،24 ،12 ،1و  3720ساعت
در سطح اطمینان  95درصد معنیدار بود .شکل  7اثر
متقابل نوع صفحه فشرده چوبی ،نوع پوشش صفحات و
نوع اتصال طبقات به زير سری را بر خیز نهايی (خیز بعد
از  3720ساعت) تخته به همراه گروهبندی آن به روش
دانکن نشان میدهد .همانطور كه مالحظه میشود
كمترين میزان خیز نهايی مربوط به فراورده مركب تخته

فیبر با دانسیته متوسط با روكش طبیعی و اتصال ثابت
طبقه بر روی زير سری است .از طرف ديگر بیشترين
میزان خزش در طبقات حاصل از تختهخردهچوب بدون
روكش و اتصال جداشدنی به دست آمد .دراينارتباط
خزش نهايی طبقات از جنس تخته فیبر با روكش طبیعی
و اتصال ثابت  6/41میلیمتر بود كه در مقايسه با بیشترين
خزش كه مربوط به تختهخردهچوب و  MDFبدون روكش
با اتصال جداشدنی بود به ترتیب  67و  33درصد كمتر
است.
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شکل  -7تأثیر متقابل نوع فراوردههای مرکب ،نوع روکش و نوع اتصال بر خزش نهایی

نتايج حاصل از بررسی خزش صفحات فشرده چوبی
تختهخردهچوب و تخته فیبر با دانسیته متوسط با روكش
طبیعی و مصنوعی و با اتصاالت ثابت و جداشدنی بهعنوان
طبقات كتابخانه نشان داد كه در ابتدای بارگذاری سرعت
خزش زياد بود و با گذشت زمان سرعت افزايش خزش
كاهش يافت .سرعت خزش در تمامی تختههای
موردبررسی در اين تحقیق پس از گذشت  240ساعت
بارگذاری كاهش يافت اما روند خیز تدريجی تا 3720
ساعت ادامه داشت؛ بنابراين خزش مرتبط با تیمارهای
مختلف موردبررسی را میتوان به دو مرحله تقسیم نمود.
مرحله اول خزش كه تا  240ساعت پس از بارگذاری به
طول انجامید و افزايش خیز دارای شیبی كاهنده بود.
مرحله دوم خزش كه پس از مرحله اول و تا پايان زمان
آزمايش خزش به طول انجامید و دارای شیب كم و ثابت
ال
است .اثر نوع فرآورده چوبی بر رفتار خزشی آن كام ً
محسوس بود بطوريکه فرآورده چوبی تخته فیبر با دانسیته
متوسط ،دارای خزش كمتری نسبت به تختهخردهچوب
بوده است .نتايج بهدستآمده حاكی از آن است كه انسجام
بین فیبرها در ماتريس فرآورده چوبی  MDFبیشتر از
تختهخردهچوب است .نقاط تماس يا سطح ويژه تماس
الیاف چوب در اين فراورده چوبی بیشتر شده و باعث
درهمرفتگی بیشتر الیاف میشود درنتیجه باعث بهبود
میزان مقاومت در برابر خزش تخته میشود.

مقاومت تختههای روكش شده با روكش راش در برابر
خزش بهصورت معنیداری قابلتوجه بوده و میزان تغییر
شکل آنی و خزش در صفحات چوبی روكش شده با روكش
طبیعی (راش) كمتر از ديگر تختهها است Chen .و Lin
( )1997نیز در تأثیر نوع روكش بر خزش تختهخردهچوب
نشان دادند كه خزش تختهخردهچوب با روكش طبیعی
بهطور معنیداری از تختهخردهچوب بدون روكش كمتر
است كه بهطور كامل با نتايج اين پژوهش مطابقت دارد
[ Najafi .]7و همکاران ( )2012نیز در مطالعه خود نشان
دادند كه خزش تختهخردهچوب روكش شده با روكش
طبیعی كمتر از تختههای روكش شده با روكش مصنوعی
و بدون روكش است [ .]4با توجه به ساختار روكشهای
مصنوعی كه كاغذ آغشته شده به رزين ،مواد رنگی و
حفاظتی میباشند مقامت خوبی در برابر خمش نداشته و
بهراحتی میتوان آنها را خم نمود بنابراين باعث خزش
بیشتر روكش مصنوعی نسبت به روكش طبیعی گرديده
است .عالوه بر اين با توجه به اينكه مقدار نفوذ چسب به
درون بافتهای روكش طبیعی بیشتر از روكش مصنوعی
است لذا باعث پیوندهای بهتر خط چسب با روكش شده و
انسجام بهتری در پی دارد و درنتیجه روكش طبیعی
مقاومت به خزش بیشتری را نشان داده است .از طرف
ديگر  Nemliو  )2005( colakogluدر مطالعه خود بیان
نمودند كه تختهخردهچوب روكش شده با روكش طبیعی
مدول االستیسیته و مقاومت خمشی بیشتری نسبت به

بررسی رفتار خزش بلندمدت صفحات مركب چوبی در قفسههای كتابخانه

همچنین نوع اتصال طبقه به بدنه كتابخانه كه به دو
صورت اتصال ثابت و جداشدنی بود بر خزش طبقات
 نتايج بررسیها بیانگر اين.كتابخانه موردبررسی قرار گرفت
بود كه تمامی عوامل موردبررسی تأثیر قابلتوجهی بر
 بهطوریكه كمترين میزان خزش.خزش طبقات داشتند
در طبقات حاصل از تخته فیبر با دانسیته متوسط با
 بدين ترتیب میتوان.روكش طبیعی و اتصال ثابت بود
توصیه نمود كه بهمنظور افزايش طوع عمر قفسههای
كتابخانه و بهرهوری هر چه بیشتر از آنها الزم است
طبقات اين قفسهها را با استفاده از تخته فیبر با دانسیته
،متوسط كه با روكش طبیعی پوشش داده شده باشند
 همچنین بهترين طريقه نصب اين طبقات.استفاده نمود
) چسباندن آنها (ثابت كردن آنها،بر روی زير سری آنها
.بهوسیله چسب پلی وينیل استات است
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تختههای بدون روكش و روكش شده با روكشهای
] كه از عوامل12[ مصنوعی (آغشته شده با چسب) دارد
تأثیرگذار بر كم بودن میزان خزش در تختههای روكش
.شده با روكش طبیعی است
همچنین اتصال ثابت طبقات بر روی زير سری با
استفاده از چسب پلی وينیل استات باعث درگیری بیشتر
طبقات با بدنه كتابخانه گرديده درنتیجه باعث جابهجايی
كمتر و درنهايت خزش كمتر نسبت به اتصال جداشدنی
.گرديده است

نتیجهگیری
در مطالعه حاضر تأثیر نوع فراورده مركب چوبی شامل
 اثر نوع،تختهخردهچوب و تخته فیبر با دانسیته متوسط
 مالمینه و تخته بدون روكش و،روكش طبیعی
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Study on long term creep of two different types of compressed wood sheets used
in library shelves
Abstract
In this study, the creep behaviors of composite panels used in
library shelves were investigated. For this purpose, two types
of wood-composite panels (medium density fiberboard and
particleboard), and three types of covering including synthetic
laminates, natural veneer, and without cove, as well as two
types of wood joints (fixed and detachable) were used.
Dimensions of the book-shelves were in actual shelf size, that
is, 1,000 × 300 mm. Totally, 48 shelf specimens were
prepared. For the creep test, a 23.5 kg loading level was
applied in the center part of the shelves. Measurements on the
creep behavior were carried out over 155 days at different
intervals. Results indicated that the type of wood-composite
as well as the type of veneer had statistically significant effect
on the creep behaviors of panels. The lowest creep was
observed in MDF panels. Moreover, those panels covered
with natural veneer demonstrated significantly lower creep
values. The type of joint also had a significant effect on the
creeping behavior of the shelves, though not as conspicuous
as the type of panels and veneers. Based on the results of the
present research project, it is suggested that in order to
increase the service life of library shelves it would be better to
produce the shelves from MDF panels covered with natural
veneers; these shelves should be fixed on supports.
Keywords: creep, MDF, particleboard, veneer, woodcomposite panels.
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