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اندازهگیری رطوبت اشباع فیبر چوب با استفاده از روش گرماسنجی روبشی تفاضلی:

اصول اندازهگیری و نتایج آزمایشگاهی
چکیده
در این تحقیق ،به اصول اندازهگیری رطوبت اشباع فیبر ) (FSPچوب با استفاده از
گرماسنجی روبشی تفاضلی ) (DSCپرداخته شد و نتایج آزمایشگاهی در مورد انواع
گونههای چوبی و چوبهای اصالح شده ارائه شد .این روش اندازهگیری بر این
تئوری استوار است که آب آزاد موجود در حفرههای سلولی در اثر کاهش دما یخزده
ولی آب پیوندی یخ نمیزند .بنابراین ،با استفاده از اندازهگیری آنتالپی ذوب چوب
خیس منجمد شده میتوان میزان  FSPرا تعیین کرد .در این شیوه میزان جذب یا
آزاد شدن انرژی توسط نمونه اندازهگیری میشود ،هنگامی که حرارت دیده یا خنک
میشود .نتایج نشان داد که این روش اندازهگیری بسته به گونه چوبی ممکن است به
میزان  FSPبیشتر از  30درصد منجر شود .هر دو روش اصالح حرارتی و
استیالسیون موجب کاهش  FSPچوب شدند ولی در فرایند استیالسیون همبستگی
خطی بین درصد افزایش وزن ) (WPGنمونه و کاهش  FSPوجود نداشت.
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واژگان کلیدي :رطوبت اشباع فیبر ( ،)FSPگرماسنجی روبشیی تفاضیلی (،)DSC
اصالح حرارتی ،استیالسیون.

مقدمه
برای اولین بار  )1950( Stammآب موجود در چوب را
به آب آزاد 1و آب پیوندی 2طبقهبندی كرد [ .]1سپس،
آب پیوندی در دوطبقه مجزا يعنی آب پیوندی
انجمادپذير 3و آب پیوندی انجمادناپذير 4تعريف شد [.]2
آب آزاد يا آب موئینگی 5به آبی گفته میشود كه در
میکرو 6و ماكرومنافذ 7چوب قرار داشته و با گروههای
1

-Free water
- Bound water
3 -Freezing bound water
4 -Non-freezing bound water
5 -Capillary water
6 -Microvoids
میکرومنافذ شامل منافذی مانند دريچه منافذ و منافذ موجود در غشای منفذ
به قطر  5نانومتر تا  5میکرومتر است
7 -Macrovoids
ماكرومنافذ شامل حفرههای سلولی چوب به قطر  5تا  200میکرون و بیشتر
میباشد
2

هیدروكسیل ديوار سلولی اتصالی ندارد [ .]3آب پیوندی
انجمادناپذير به گروههای هیدروكسیل سه پلیمر اصلی
چوب بهويژه همیسلولزها پیوند خورده و در نانومنافذ8
يافت میشود .آب پیوندی انجمادپذير با اتصاالت ضعیفتر
و با خوشههای آب 9بزرگتر فقط بهطور غیرمستقیم به
محلهای آبدوست پلیمرهای چوب متصل میشود [.]3
مطالعات انجامشده با روش گرماسنجی روبشی
تفاضلی (DSC)10حاكی از عدم مشاهده آب پیوندی
انجمادپذير حتی در دمای انجماد  -90 0Cاست [.]4
رطوبت اشباع فیبر  (FSP)11عبارت است از مقدار رطوبتی
از چوب كه در آن حفرههای سلولی خالی از آب آزاد ولی
8

-Nanovoids
نانومنافذ شامل منافذ موجود در ديوار سلولی با قطر كمتر از  5نانومتر است
9 -Water cluster
10 - Differential Scanning Calorimetry
11 -Fiber saturation point
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ديوارهای سلولی اشباع از آب پیوندی است [ FSP .]1را
میتوان میزان رطوبتی تعريف كرد كه باالتر از آن ،خواص
فیزيکی و مکانیکی چوب بهصورت تابعی از رطوبت تغییر
نمیكند [ FSP .]2بهصورت مقدار آب موجود در
ديوارسلولی اشباع از آب نیز تعريف میشود [.]3
بااينوجود ،تحقیقات متعدد حاكی از آن است كه چوب
ممکن است حاوی آب آزاد باشد درحالیكه ديوارهای
سلولی آن كامالً اشباع از آب پیوندی نباشد []4؛ بنابراين،
بايد متذكر شد كه واژه  FSPمربوط به سلولهای مجزای
چوب است و نه الوار يا تخته .به علت اهمیت رطوبت
اشباع فیبر و اثر آن بر خواص كاربردی چوب ،تحقیقات
متعددی در ارتباط با اندازهگیری  FSPانجام شده است
[ .]8-5مقدار  FSPبرای اغلب گونههای چوبی در دامنه
 26تا  32درصد بر مبنای وزن خشک چوب متغیر است
[ .]5انرژی موردنیاز برای خروج آب پیوندی از ديوار
سلولی بیشتر از مقدار اين انرژی برای خروج آب آزاد از
حفرههای سلولی است .سلول چوبی تا وقتیكه رطوبت آن
به  FSPنرسد دچار هم كشیدگی نمیشود و اغلب تغییرات
قابلتوجه در بسیاری از خواص فیزيکی و مکانیکی چوب
در رطوبت كمتر از  FSPشروع میشود .روشهای متعددی
برای اندازهگیری  FSPوجود دارد كه از آن جمله میتوان
به سوانگاری جزء حلشده 12و صفحه فشار 13اشاره كرد كه
كه به برآورد  FSPبه میزان بیشتر از  40درصد منجر می-
شود [ .]3مقدار  FSPاندازهگیری شده با روشهای مختلف
ممکن است در دامنه  13الی  70درصد متغیر باشد [.]6
بر اساس تحقیقات متعدد گذشته و اندازهگیری اين پارامتر
فیزيکی با روشهای مختلف مانند جذب همدمای رطوبت
تا رطوبت نسبی  98درصد و برونيابی در رطوبت نسبی
 100درصد ،روشهای غیرمستقیم مانند اندازهگیری
تغییرات هم كشیدگی ،مقاومت مکانیکی و مقاومت
الکتريکی چوب با تغییرات رطوبت آن ،میزان متوسط FSP
برای چوب برابر با  30درصد ذكر شده است كه البته بسته
به گونه چوبی اين عدد اندكی تغییر میكند .بر اين اساس،
چون در اغلب تحقیقات گذشته ،میزان  FSPگزارششده
برای چوب در حدود  30درصد است ،توافق معقولی در

- Solute exclusion
-Pressure plate

12
13

بین محققین بر سر میانگین رطوبت اشباع فیبر چوب
وجود دارد .با توسعه تکنیکها و تجهیزات آزمايشگاهی
پیشرفته ،تحقیقات جديدی در ارتباط با اندازهگیری FSP
انجام شده است .يکی از تکنیکهای نسبتاً جديد اندازه-
گیری  ،FSPاستفاده از گرماسنجی روبشی تفاضلی
 (DSC)14است [ .]8 ،7در تحقیق حاضر سعی شد تا برای
درک بهتر ،شرح كاملی از اصول اندازهگیری  FSPبا اين
تکنیک با جزئیات بیشتری ارائه شده و عالوه بر آن نتايج
اندازهگیری  FSPگونههای چوبی مختلف با اين روش
گزارش شود .يکی ديگر از اهداف تحقیق حاضر ،بررسی
تأثیر اصالح حرارتی چوبهای نوئل و بلوط بر میزان FSP
آنها و نیز تعیین ارتباط بین میزان افزايش وزن
 (WPG)15ناشی از فرايند استیالسیون چوب و كاهش
 FSPآن بود .تحقیقات متعدد نشان داده است كه میزان
 FSPبسته به نوع گونه ،میزان تركیبات شیمیايی و مواد
استخراجی چوب و روش خشکكردن متغیر است [-7
 .]10در اثر اصالح حرارتی به دلیل كاهش گروههای
هیدروكسیل چوب ناشی از تخريب پلیمرهای چوب بهويژه
همیسلولزها و اصالح شیمیايی با جايگزينی گروههای
هیدروكسیل چوب با گروههای آبگريز از میزان رطوبت
تعادل آن كاسته میشود [.]7

مواد و روشها
نمونهبرداری
از گونههای چوبی راش )،(Fagus sylvatica
بلوط ) ،(Quercus sp.نوئل) ، (Picea abiesچوببرون و
چوبدرون كاج جنگلی ) (Pinus sylvestrisاستفاده شد.
اصالح حرارتی
تختههای تازه بريدهشده نوئل و بلوط با ضخامت اسمی
 20میلیمتر در يک كوره ترمووود مشابه فرايند تولید
ترمو S-فنالند تحت عملیات اصالح حرارتی قرار گرفتند.
در ابتدا ،عملیات خشکكردن در دمای باال انجام شد و
برای اين منظور دمای كوره بهتدريج تا  140درجه
سانتیگراد افزايش يافت .بعد از خشکكردن ،دمای كوره
-Differential Scanning Calorimetry
- Weight gain percentage

14

15
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تا  180درجه سانتیگراد افزايش يافت و عملیات اصالح
حرارتی در اين دما به مدت  3ساعت انجام گرفت.
درنهايت ،عملیات خنکكردن و متعادلسازی برای مدت
 24ساعت انجام شد.
استیالسیون
برای انجام عملیات استیالسیون (استیلدار كردن)،
نمونههای نوئل به ابعاد  (L × T × R) 15 × 3 × 10میلی-
متر در ابتدا در آون خأل در دمای  65درجه سانتیگراد به
مدت  2ساعت خشک شدند .سپس ،نمونهها در داخل سه
فالسک شیشهای قرار گرفته و خأل مقدماتی به مدت 30
دقیقه اعمال شد .پس از اعمال خأل 4 ،میلیلیتر انیدريد
اسید استیک همراه با  16میلیلیتر پیريدين به داخل
فالسکها با سرنگ تزريق شده و نمونهها به مدت يک
ساعت در اين محلول در دمای محیط غوطهور شدند.
سپس ،فالسکها داخل ظرف حاوی روغن داغ در دمای
 80درجه سانتیگراد برای مدتزمانهای متفاوت 45 ،20
و  90دقیقه قرار گرفتند .پسازاين مرحله ،فالسکها از
محلول اسیدی فوق تخلیه شده و متوقف كردن واكنش
استیالسیون با قرار دادن فالسکها در داخل يخ همراه با
استن انجام شد .عملیات شستشو در ابتدا با استن و سپس
با آب مقطر در شیکر چندين مرتبه انجام شد .سپس،
نمونههای اصالحشده در آون خأل خشک شده و میزان
افزايش وزن ) (WPGمحاسبه شد .میزان  WPGبرای سه
مدتزمان متفاوت مذكور به ترتیب برابر با  17/2 ،13/5و
 19/5درصد بود.
اندازهگیری FSP

تئوری
اندازهگیری  FSPبا استفاده از  DSCبر اين تئوری
استوار است كه آب آزاد موجود در حفرههای سلولی چوب
يخ میزند ولی آب پیوندی موجود در ديوارهای سلولی يخ
نمیزند؛ بنابراين ،وقتی چوب خیس در اثر كاهش دما يخ
زده و سپس دمای آن در دستگاه  DSCدر اثر حرارت
دهی افزايش يابد ،پیک گرماگیر ناشی از ذوب آب آزاد در
منحنی  DSCقابلمشاهده خواهد بود .با محاسبه آنتالپی
ذوب آب آزاد يخزده میتوان به میزان آب پیوندی )(FSP
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چوب پی برد .آب پیوندی تغییر فازی در اثر فرايند ذوب
كردن چوب خیس يخزده از خود نشان نمیدهد.
روش آزمایشگاهی
برش نمونهها و اشباع آنها با آب مقطر
مراحل اندازهگیری  FSPدر شکل  1ارائه شده است.
در ابتدا ،بلوکهای چوبی به ابعاد (T× L × R)1 ×10 × 5
میلیمتر با تیغ تیز بريده شدند و در يک آون خأل در فشار
صفر میلیبار و دمای  60درجه سانتیگراد به مدت 2
ساعت خشک شدند .سپس ،نمونههای خشکشده با آب
مقطر تحت خأل اشباع شدند .برای اين منظور ،خأل ابتدايی
به میزان صفر میلی بار به مدت  30دقیقه اعمال شد.
سپس ،آب مقطر با استفاده از سرنگ به داخل فالسک
حاوی نمونهها تزريق شد .درنهايت ،نمونهها تحتفشار
اتمسفری به مدت  2ساعت در آب غوطهور شدند.
بارگذاری نمونهها در دستگاه  DSCو اجرای
برنامه
از يک دستگاه  DSCجديد (مدل  )Q 2000با قابلیت
بارگذاری  50نمونه بهطور همزمان و سیستم خنکكننده
خودكار بدون نیاز به نیتروژن مايع استفاده شد .نمونههای
اشباعشده با استفاده از تیغ تیز به نمونههايی با مقطع گرد
مطابق با ابعاد پنهای آلومینیومی دستگاه  DSCبريده
شد .پس از قرار دادن نمونهها در داخل پنها و پرس آن-
ها ،با ترازويی با دقت  0/01میلیگرم توزين شده و در
دستگاه  DSCبارگذاری شدند .برنامه (توالی)16
مورداستفاده در دستگاه  DSCدر شکل  1ارائه شده است.
ابتدا نمونهها در دمای  -20درجه سانتیگراد يخ زده و به
مدت  5دقیقه در اين دما نگهداشته شدند .سپس ،با
حرارتدهی پیوسته با سرعت  2 0C/minو سرعت جريان
گاز نتیروژن برابر با  50 ml/minدمای نمونهها از -20 0C
به  20 0Cافزايش يافت تا فرايند ذوب آب آزاد يخزده در
نمونهها رخداده و يیک ناشی از تغییر فاز (ذوب) در
منحنی  DSCتشکیل شود .اين توالی برای هر نمونه دو بار
تکرار شد .بعد از اندازهگیری و محاسبه آنتالپی ذوب با
استفاده از نرمافزار دستگاه  ،DSCپنها از دستگاه خارج
شده و با استفاده از سرنگ چندين سوراخ در درپوش هر
- Sequence

16
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يک از پنها ايجاد شد .سپس ،بهمنظور اندازهگیری میزان
رطوبت نمونهها ،پنها در يک آون خأل در دمای  65 0Cبه
مدت  24ساعت خشک شدند .درنهايت ،با استفاده از
معادله  1رطوبت اشباع فیبر ) (FSPمحاسبه شد:
()1

تصحیح آنتالپی ذوب
بهمنظور تصحیح آنتالپی ذوب نمونهها ،برای هر تیمار
يک پن حاوی آب مقطر نیز بهعنوان نمونه شاهد بارگذاری
شد تا با اندازهگیری آنتالپی ذوب آن ،در صورت نیاز نسبت
به تصحیح آنتالپی اندازهگیری شده نمونهها اقدام كرد.
طرح آماری

به ترتیب وزن تر و
و
در اين معادله،
وزن آب موجود
خشک نمونه چوب )،(g
آنتالپی
در چوب (مجموع آب آزاد و آب پیوندی)،
ذوب آب آزاد يخزده موجود در حفرات سلولی ) (J/gو
آنتالپی ذوب آب است كه برابر با  333/7 J/gاست.

در اين تحقیق ،از طرح كامالً تصادفی استفاده شد.
مقايسه معنیداری میانگین دادهها با آزمون چند دامنه
دانکن در سطح  5درصد انجام شد .در مورد بررسی اثر
اصالح حرارتی بر رطوبت اشباع فیبر چوب از آزمون t
مستقل استفاده شد .برای هر تیمار از  5تکرار استفاده شد.

شکل  -1شمايی از مراحل اندازهگیری  FSPچوب به روش گرماسنجی روبشی تفاضلی )(DSC

نتایج و بحث
نمونهای از منحنی  DSCبرای چوبهای نوئل و بلوط
در شکل  2ارائه شده است .در تحقیقات گذشته گزارش

شده است كه به هنگام اندازهگیری  FSPبا استفاده از
 DSCيک پیک گرماگیر كوچک معموالً قبل از پیک اصلی
ذوب تشکیل میشود [ ]7ولی در تحقیق حاضر در
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هیچيک از نمونهها چنین پیکی مشاهده نشد .سه دلیل
احتمالی برای وقوع اين پیک كوچک بیان شده است)1( :
اليه آب قرارگرفته بین آب آزاد و آب پیوندی انجمادپذير،
( )2آب موجود در منافذ بسیار كوچک و ( )3آب موجود
بین نمونه و پن آلومینیومی دستگاه  .]7[ DSCدر اين
تحقیق ،برای كاهش احتمال تشکیل اليه آب بین نمونه
چوب و پن ،قبل از قرار دادن نمونه در داخل پن سعی شد
آب اضافی موجود در سطح چوب پاک شود .همانطور كه
در شکل  3قابلمشاهده است ،همبستگی خطی بااليی
( (R2 = 0/85بین وزن نمونههای آب و آنتالپی ذوب آنها
وجود دارد .آنتالپی ذوب اندازهگیری شده برای آب مقطر
(در دامنه  327/8 J/gالی  )335/6بسیار نزديک به مقادير
استاندارد آنتالپی ذوب آب ( )333/7 J/gاست ،بهطوریكه
ضريب تصحیح بهدستآمده ( )CF =1/007244حاكی از
كالیبره بودن دستگاه  DSCو دقت باالی اندازهگیری است.
مقدار آب مورداستفاده در پنهای حاوی آب در دامنه
 29/5الی  32/9میلیگرم متغیر بود .بنابراين ،تفاوت
تحقیق حاضر با تحقیقات گذشته [ ]8 ،7در مشاهده پیک
كوچک گرماگیر در منحنی  DSCقبل از پیک اصلی ذوب
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شايد ناشی از تفاوت در دقت و روش اندازهگیری باشد.
وزن خشک نمونههای چوب مورداستفاده در دامنه 3/3
الی  11/3میلیگرم متغیر بود و نتايج نشان داد كه
تغییرات جزئی در وزن نمونهها ،نتايج اندازهگیری  FSPرا
تحت تأثیر قرار نمیدهد .مقادير  FSPنمونههای
موردمطالعه در شکل  4نشان داده شده است .مقادير FSP
برای چوبهای بلوط و راش از مقدار متوسط  30درصد
بیشتر بود .چنین مقادير  FSPباال با استفاده از روش DSC
در تحقیقات گذشته نیز گزارش شده است [ .]7در مقابل،
مقادير اندازهگیری شده برای چوبهای كاج و نوئل نزديک
به مقدار متوسط  30درصد بود؛ بنابراين ،میتوان نتیجه-
گیری كرد كه تکنیک گرماسنجی روبشی تفاضلی همواره
منجر به مقادير  FSPباال نمیشود و نتايج بسته به گونه
چوبی متفاوت است .برخالف نتايج بهدستآمده در اين
تحقیق ،مقدار  42-40درصد برای  FSPچوب نوئل با
استفاده از تکنیک صفحه فشار گزارش شده است [.]3
برخالف انتظار ،تفاوت معنیداری بین مقادير  FSPچوب-
درون و چوببرون كاج جنگلی مشاهده نشد.

شکل  -2منحنی  DSCنمونههای چوب بلوط و نوئل
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شکل  -3همبستگی بین جرم نمونههای آب و آنتالپی ذوب آنها برای تصحیح آنتالپی ذوب نمونههای چوبی
اثر اصالح حرارتی بر FSP

در اثر اصالح حرارتی از  FSPچوبهای نوئل و بلوط
به ترتیب به میزان  38/4و  30درصد كاسته شد (شکل
-4ج) FSP .چوب بلوط از  42/3درصد به  26/1درصد و
چوب نوئل از  29/5درصد به  20/7درصد كاهش يافت.
كاهش FSPچوب در اثر اصالح حرارتی در تحقیقات
گذشته نیز گزارش شده است [ .]10 ،9 ،7با توجه به نتايج
بهدستآمده در اين تحقیق و نتايج تحقیقات گذشته می-
توان نتیجهگیری كرد كه همه روشهای اصالح حرارتی از
میزان  FSPچوب میكاهند ولی شدت كاهش آن بسته به
روش و شرايط اصالح حرارتی متفاوت است .تحقیقات
حاكی از آن است كه با افزايش دمای اصالح حرارتی بر
شدت كاهش  FSPافزوده میشود [ .]11 ،9علت كاهش
 FSPچوب در اثر اصالح حرارتی را میتوان به تخريب
برگشتناپذير همیسلولزها و سلولز و درنتیجه كاهش
گروههای هیدروكسیل در دسترس چوب نسبت داد.
بااينوجود ،در يکی از تحقیقات جديد و برخالف انتظار و
باور عمومی گزارش شده است كه همواره همبستگی خطی
بین رطوبت تعادل چوب اصالح حرارتی شده و میزان
گروههای هیدروكسیل در دسترس آن وجود ندارد []12؛
بنابراين ،میتوان نتیجهگیری كرد كه عوامل ديگری بهجز
كاهش گروههای هیدروكسیل چوب در كاهش جذب
رطوبت توسط چوب در اثر اصالح حرارتی دخالت دارند.

اثر استیالسیون بر FSP

فرايند استیالسیون چوب نوئل موجب كاهش  FSPآن
شد .همچنین ،با افزايش  WPGبرشدت كاهش FSP
افزوده شد (شکل -4ب) .در اثر استیالسیون و در مقادير
 WPGبرابر با  17/2 ،13/5و  19/5درصد ،به ترتیب
 58/6 ،47/9و  60/3درصد از میزان  FSPچوب كاسته
شد .بهعبارتديگر ،در  WPGبرابر با  13/5درصد ،كاهش
 FSPبرابر با  1/28درصد به ازای يک درصد افزايش وزن
نمونه بود .تفاوت معنیداری در سطح  5درصد بین FSP
نمونههای استیلدار با  WPGبرابر با  17/2و  19/5درصد
و نیز بین نمونهها با  WPGبرابر با  13/5و  17/2درصد
مشاهده نشد؛ بنابراين ،میتوان نتیجهگیری كرد كه بین
تغییرات  FSPو  WPGنمونهها در اثر استیالسیون همواره
همبستگی خطی وجود ندارد .علت كاهش  FSPدر اثر
استیالسیون را میتوان به كاهش گروههای هیدروكسیل
چوب به علت جايگزينی اين گروه عاملی با گروه استیل
نسبت داد .عدم معنیداری در مقادير  FSPنمونههای
استیلدار شده با  WPGبرابر با  13/5و  17/2درصد علی-
رغم تفاوت در میزان گروههای هیدروكسیل ،با تحقیقات
گذشته در ارتباط با رفتار رطوبتپذيری چوب تیمار شده
با حرارت [ ]12همخوانی داشته و مؤيد اين مسئله است
كه همواره بین حداكثر ظرفیت جذب رطوبت توسط
ديوارهای سلولی چوب ( )FSPو میزان گروههای
هیدروكسیل در دسترس چوب اصالحشده همبستگی
خطی وجود ندارد.
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شکل  FSP-4گونههای چوبی مختلف (الف) ،چوب نوئل استیل دار شده با  WPGمتفاوت (ب) ،چوب بلوط شاهد و اصالح حرارتی شده (ج) و چوب
نوئل شاهد و اصالح حرارتی شده (د)

نتیجهگیری
در اين تحقیق ،از روش گرماسنجی روبشی تفاضلی
) (DSCو با استفاده از اندازهگیری آنتالپی ذوب چوب
خیس يخزده برای اندازهگیری رطوبت اشباع فیبر )(FSP
استفاده شد .اين روش اندازهگیری بر پايه تئوری عدم
انجماد آب پیوندی استوار است و درنتیجه پیک تغییر فاز
(ذوب) مشاهدهشده در منحنی  DSCصرفاً متعلق به انرژی
موردنیاز برای ذوب كردن آب آزاد يخزده در حفرههای
سلولی است .با توجه به نتايج بهدستآمده در اين تحقیق،
میتوان نتیجهگیری كرد كه  -1اندازهگیری  FSPبا
استفاده از  DSCبسته به گونه چوبی ممکن است به
مقادير  FSPبیشتر از  30درصد منجر شود كه حاكی از
خطای اندازهگیری  FSPبا استفاده از اين تکنیک برای
برخی گونهها به داليل ناشناخته است .میزان  FSPدر
چوبهای راش و بلوط بیشتر از چوبهای كاج جنگلی و
نوئل بود ولی برخالف انتظار تفاوت معنیداری بین FSP
چوبدرون و چوببرون كاج جنگلی مشاهده نشد؛ -2
اندازهگیری  FSPبا استفاده از تکنیک گرماسنجی روبشی
تفاضلی همواره با وقوع يک پیک كوچک گرماگیر قبل از

پیک اصلی ذوب در منحنی  DSCهمراه نمیشود؛  -3هر
دو روش اصالح حرارتی و استیالسیون منجر به كاهش
محسوس  FSPشدند و فرايند استیالسیون تأثیر بیشتری
در مقايسه با اصالح حرارتی داشت .در فرايند استیالسیون،
با افزايش  WPGبرشدت كاهش  FSPافزوده شد.
درمجموع میتوان نتیجهگیری كرد كه همواره همبستگی
خطی بین میزان گروههای هیدروكسیل در دسترس چوب
و حداكثر ظرفیت جذب رطوبت توسط ديوارهای سلولی
آن ) (FSPوجود ندارد و عوامل ديگری عالوه براثر میزان
گروههای هیدروكسیل بر حداكثر جذب رطوبت توسط
ديوارهای سلولی چوب دخالت دارند .پیشنهاد میشود در
تحقیقات بعدی اثرات پارامترهای مختلف روش
گرماسنجی روبشی تفاضلی بر دقت اندازهگیری FSP
موردبررسی قرار گیرد.
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Measurement of fiber saturation point of wood using differential scanning
calorimetry: measurement fundamentals and experimental results
Abstract
In this research, fundamentals of measuring the fiber
saturation point (FSP) using differential scanning calorimetry
(DSC) method were explained. This method is based on the
assumption that free water is frozen but bound water remains
unfrozen in low temperatures. Thus, the FSP can be
calculated by measuring the enthalpy of melting of frozen wet
samples. This method measures the amount of energy
absorbed or released by a sample when it is heated or cooled.
Results showed that the DSC method may yield a higher FSP
value compared with the widely accepted value of 30%,
depending on the wood species. Both thermal and chemical
(acetylation) modification methods reduced the FSP but in the
acetylation method, there was no linear correlation between
the weight gain percentage and FSP.
Keywords: fiber saturation point (FSP), differential scanning
calorimetry (DSC), thermal modification, acetylation.
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