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تأثیر رطوبت الیه و پیش گرمادهی با امواج مایکروویو بر
خواص فیزیکی و مکانیکی چوب الیهای

محمد فرجاهلل پور

*1

چکیده

محمد الیقی

الیهها و مدت زمان پیش گرمادهی با امواج مایکروویو بر
در این تحقیق تأثیر رطوبت 
الیهای موردبررسی قرار گرفت .عوامل متغیرر ایرن
خواص فیزیکی و مکانیکی چوبِ 
الیهها در سه سطح  5 ،3و  8درصد و زمان پیش گرمادهی برا
تحقیق شامل رطوبت 
تختههای چروب
امواج مایکروویو در سه سطح  020 ،0و  080ثانیه بود .برای ساخت 
الیهی صنوبر به ضخامت  2/5میلی متر و چسب فنل فرمالدهیرد جهرت
الیهای از  9

الیهها استفاده شد .فرکانس و توان مورداستفاده در این تحقیرق جهرت پریش
اتصال 
الیهها به ترتیب برابر  2550مگاهرتز و  5000وات بود .نتایج نشان دادنرد
گرمادهی 
الیهها از  3به  8درصد خواص فیزیکی و مکانیکی تخترههرای
که با افزایش رطوبت 
مییابند .در مقابل پیش گرمادهی با امرواج مرایکروویو موجرب
الیهای کاهش 
چوب 
بهبود در خواص شد و با افزایش زمان پیش گرمادهی افزایش در خواص فیزیکری و
الیهها با رطوبت
مکانیکی دیده شد .تأثیر مثبت گرمادهی با امواج مایکروویو در مورد 
محسوستر است.

باالتر بسیار

کاظم دوست حسینی

واژگان کلیدي :پیش گرمادهی ،امواج مرایکروویو ،خرواص فیزیکری و مکرانیکی،
الیهای.
چوبِ 

مقدمه
در فرايند تولید چندسازه چوبی در مرحله پرس گرر،،
انتقال حرارت از سطح به مغز كه توسط بخار انجا ،میشود
منجر به ايجاد گراديان حرارتی در ضخامت كیک میگردد
به نحوی كه همیشره دمرای اليره میرانی پرايی ترر از اليره
سطحی است .بدي ترتیب ،چسب اليه سطحی در ابتردای
سیکل پرس سخت میشود .در اليه میانی به دلیرل دمرای
پايی تر و تحت تأثیر تجمع بخار آب ،گیرايی رزير ديرترر
صورت میگیرد و در صورت كوتاه برودن سریکل پررس برا
مشکل مواجه میگردد [ 1و  .]2يک روش جالب جايگزي
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برای فرايند گرمادهی ،استفاده از امواج الکترومغناطیسری
است بهطوریكه در اي روش انرژی بهطور مستقیم بهكرل
فرآورده مریرسرد ،بنرابراي نیرازی بره هردايت حررارت از
سطوح نیست [ 3،4،3و  .]6امواج الکترومغناطیسری طیر
گستردهای ،از امواج راديويی تا امواج گاما را در برمیگیرد،
اما طی مورداستفاده در صنعت چوب جهت خشکكرردن
و يا گرمادهی شامل راديو فركانس 2و مايکروويو 3میشرود
1

Electromagnetic waves
radiofrequency
3
microwave
2
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[ 3،4و  .]7مايکروويو به طیفی از امرواج الکترومغناطیسری
اطالق میشود كه طولموجی از  1میلریمترر ترا  1مترر و
فركانس بی  300مگاهرتز تا  300گیگاهرتز دارند [.]6
امواج الکترومغناطیسی بیش از  60سال اسرت كره در
صررنايع چرروب مورداسررتفاده قرررار مرریگیرنررد و امررروزه
پیشرفت هرا در تجهیرزات ،اير روش را بررای اسرتفاده در
زمینره گیرايری پلیمرهرا در سراخت فرراوردههرای چروبی،
كارآمدتر كرده است .در استفاده از اي روش بهعنوان پیش
گرمادهی يا گرمادهی در كنار پرس گر ،در فرايند سراخت
فراوردههای چوبی مزيتهايی وجود دارد كه به عنوان نمونه
میتروان بره گرمرادهی حجمری ،گرمرادهی يکنواخرتترر،
افزايش سرعت ،كاهش زمان و دمای پررس ،عرد ،نیراز بره
تغییر فرموالسیون رزي مصررفی برا توجره بره ضرخامت و
دانسیته و گاهی اوقات بهبود خروا فرراورده اشراره كررد
[ 7،3،3و  .]8در اي روش ،انرژی منتقلشرده بره فرراورده
توسط مولکول های قطبی جذب شده و بره حررارت تبرديل
میشود .اي میزان تولید حرارت تحت تأثیر  3عامل است:
1
شدت میدان ،فركانس امواج و فراكتور افرت دی الکتريرک
ماده [ .]3خوا دیالکتريکی مراده از مهرم ترري عوامرل
مؤثر در استفاده از گرمادهی با فركانس براال اسرت .هرچره
فاكتور افت ماده باالتر باشد سرعت پرس برا فركرانس براال
بیشتر است [ 3و  .]7رطوبت از مهمتري عوامل تأثیرگرذار
بر خوا دیالکتريکی ماده است و میتواند موجب بهبرود
كارايی پرس فركانس باال شود [ 1،7و  .]10الیاف چوبی به
علررت سرراختار حرراوی مولکررولهررای قطب ری و حضررور آب
به خوبی نسبت به امرواج الکترومغناطیسری واكرنش نشران
میدهند [ .]3،8درواقع ،مولکول های آب و رزينری كره بره
ذرات چوب اسپری مریشروند امرواج الکترومغناطیسری را
جذب میكنند [ 4،3و ]6؛ بنابراي  ،امواج الکترومغناطیسی
می توانند موجب بهبود فرايند تولید شروند و امکران تولیرد
تختههای ضخیمتر را فراهم میآورند []7؛ اما در اي زمینه
چند نکته بايد به دقرت موردتوجره قررار گیررد ،در فراينرد
گرمادهی با امواج الکترومغناطیسی اگر رطوبرت براال باشرد
مقدار انرژی بیشتری بايد مصرف شود تا دمای خط چسب
باالرفته و آب تبديل به بخار شود .بايد زمان پرس افرزايش
يابد در غیر اي صورت چسب پلیمر نشده و گیرايی كامرل
نمیشود ،اگر بخار بااليی هم ايجاد شود اتصراالت تضرعی
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میشوند [ .]7،4اگر رطوبت كم باشد چسب جذب اليرههرا
شده و اتصاالت تضعی میشرود .اگرر زمران قررار گررفت
تحت امواج الکترومغناطیسی كوتاه باشد دمای خط چسب
پايی تر از دمای الز ،برای گیرايری خواهرد برود و چسرب
بهدرستی پلیمر نمیشود .اگر زمان زياد باشد دمرا در خرط
چسب باالرفته و موجب ترد و شکننده شدن خرط چسرب
شده و تضعی اتصاالت را به همراه دارد [.]4
مقدار درست رطوبت موجرود در چروب و چسرب بررای
دستیابی به كیفیت اتصال خوب بسیار مهم اسرت .چروب در
خروج حالل از چسب و حركت آن از خط اتصال كامالً مؤثر
است كه منجر به وصل شردن مولکرولهرای چسرب و گیررا
شدن آن میشود .اگر رطوبت چوب كم باشد آب برهسررعت
در چوب پخش میشود و يک فیلم خشک از چسب بر روی
سطح باقی میگذارد كه تحرک كرافی بررای انتقرال ،خریس
نمودن و نفوذ به سطح چوب را نردارد [ .]11زمرانی كره آب
زيادی در چوب وجود دارد ،گرانرروی چسرب را پرايی نگره
میدارد و درنتیجه نفوذ بیشازحد كه گراهی شسرته شردن
اتصال هم نامیده میشود ،رخ میدهد [ 11و  .]12در دمرای
باال گیرايی رزي سريع رخ میدهد .زمانی كه در فرايند پرس
گر ،چوب به مقدار زيادی تحت دمای براال قررار مریگیررد،
چسب بهسرعت گیرا شده و نمیتواند به مقردار كرافی نفروذ
نمايد كه نتیجه آن يک اتصال ضعی است [.]11
مدت زيادی در استفاده از امواج مرايکروويو در صرنعت
چوب نمیگذرد و در ايران نیز پژوهشی در زمینه اسرتفاده
از امواج مايکروويو در تولیرد چندسرازههرای چروبی انجرا،
نشده است .اي تحقیق با هدف بررسری ترأثیر مردتزمران
پیش گرمرادهی و همچنری رطوبرت اليرههرا برر خروا
فیزيکی و مکانیکی چندسازه چوبِ اليهای انجا ،گرفت.

مواد و روشها

1
2

در اي مطالعه برای ساخت تختههای چوب اليرهای  ،از
اليههای چوب صنوبر دلتوئیردس )(Populus Deltoidesبره
ضخامت  2/3میلیمتر كه به روش لوله بری تهیه شده بودند
استفاده گرديد .چسب مورداستفاده برای اتصال اليههرا فنرل
فرمالدهید بود كه حاوی  34درصد مواد جامد با ويسرکوزيته
)"Loss factor (ε
)Laminated veneer lumber (LVL

1
2
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 600سانتیپوآز بود .جهت افزايش ويسکوزيته چسرب از آرد
گند ،بهعنوان پركننده استفاده گرديد .رطوبت اليهها در سه
سطح  3 ،3و  8درصد و سره سرطح زمران پریش گرمرادهی
 120 ،0و  180ثانیه بهعنوان عوامل متغیرر انتخراب شردند.
عوامل ثابرت اير تحقیرق شرامل چسرب فنرل فرمالدهیرد
( 130گر ،بر مترمربع) ،هاردنر كربنرات پتاسریم ( 2درصرد
وزن خشک چسب) ،آرد گند ،نیرز برهعنروان پركننرده (23
درصررد وزن خشررک چسررب) ،دمررای پرررس ( 183درجرره
سانتیگراد) ،فشار پرس ( 10كیلوگر ،برر سرانتیمترمربرع)،
زمان پرس ( 12دقیقه) ،تعداد اليرههرا ( 1عردد) و ضرخامت
اسمی تخته ( 2سانتیمتر) بودند.
برررای پرریش گرمررادهی اليررههررا بررا اسررتفاده از امررواج
مررايکروويو يررک دسررتگاه آزمايشررگاهی سرراخته شررد .اير
دستگاه دارای محفظه فلزی كرامالا عرايق و بردون درز بره
ابعاد  83×83×33سانتیمتر از جنس آهر گرالوانیزه برود
كه با رنگ الکترواستاتیک پوشرش داده شرد .بررای اعمرال
انرژی مايکروويو از  4عدد مگنترون با تروان  1كیلرووات و
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فركررانس  2430مگرراهرتز اسررتفاده شررد .طراحرری و نحرروه
قرارگیری مگنترونها روی پايه های مخصرو بره نحروی
انجررا ،شررد كرره پررراكنش امررواج در كررل محرریط دسررتگاه
يکنواخت باشد و انرژی بره طرور يکسران برهتمرامی نقرا
نمونهای كه در دستگاه قرار گرفته است اعمال شود (شکل
 .)1برررای كنترررل دمررا و زمرران از سنسررورهای ديجیتررال
استفاده شد .برای رسیدن بره سرطوح رطروبتی موردنیراز،
اليهها در مدت زمانهای متفراوت در آون آزمايشرگاهی برا
دمای  83±2درجه سانتیگراد قرار گرفتند و نهايتاً سرطح
دقیق رطوبت توسط رطوبتسنج مادونقرمز اندازهگیرری و
كنترل شد .برای ساخت تختههای چوب اليهای از  1اليره
به ابعاد  33×30سرانتیمتر اسرتفاده گرديرد .چسرب زنری
به صورت دستی و توسط غلطک انجا ،شد .اليههرا پرس از
چسب زنی در داخل محفظه دستگاه قرار گرفتند و بعرد از
تابش امواج مايکروويو زير پرس گر ،قرار گرفتنرد .سراخت
چرروب اليررهای بررا اسررتفاده از پرررس آزمايشررگاهی مرردل
 Burkle.LA160انجا ،شد.

شکل  -4تصویر شماتیک از دستگاه آزمایشگاهی ساختهشده جهت پیشگرمایش با امواج مایکروویو

تختهها به مردت  2هفتره در دمرای  20±2و رطوبرت
 60±3جهت رسیدن بره رطوبرت تعرادل مشررو سرازی
شرردند .برررش و آمرراده كررردن نمونررههررای آزمررونی طبررق
استاندارد  )1114( EN-326-1صورت گرفرت .نمونره هرای
آزمونی جهت برسی خوا چوبهای اليهای سراختهشرده
طبق استانداردها و ابعاد قیدشده در جدول  1تهیه شدند.
در مورد مقاومت برشی خط چسب (كشش مروازی برا

سطح) الز ،به ذكر است كه اي خاصریت بررای اليرههرای
سطحی و میانی به صورت جداگانه انجا ،گرفت .بررای اير
منظور نمونهها پس از برش به ابعاد قیدشده در اسرتاندارد،
در ضخامت تخته كه بهصورت  1اليه تولید شده بود ،برش
داده شدند و به صورت سه اليه درآمدنرد ،سرپس مقاومرت
برشی خط چسرب بررای اليره سرطحی و میرانی بره طرور
جداگانه محاسبه شد (شکل .)2
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جدول  -4مشخصات نمونههای آزمونی
نوع آزمون

استاندارد مورداستفاده

ابعاد (میلیمتر)
ضخامت×عرض×طول

خمش استاتیک

(EN-310 )1113

430×30×20

جذب آب و واكشیدگی ضخامت

(EN-317 )1113

30×30×20

مقاومت برشی خط چسب

(EN-14279 )2004

110×23×20

توان نگهداری پیچ

(EN-320 )1113

73×73×20

شکل  -4نمونه آزمونی مقاومت برشی خط چسب با اعمال نیروی کشش در جهت موازی با سطح نمونه ،تبدیل نمونههای  3الیه به  9الیه
(الف) ،نحوه برش و ابعاد نمونه آزمونی (ب)

جهت برسی قدرت نگه داری پیچ برای تختههای چوب
اليهای ،در نمونههای آزمونی سوراخهايی به قطر  2/7±1و
عمق  11±1میلیمتر در سطح و لبه ايجاد شد .پیچ پرانلی
مورداستفاده دارای طول  38و قطر  4/2میلیمتر بود كه تا
عمق  13میلیمتر داخل سروراخهرای از پریش ايجادشرده
قرار گرفت .قدرت نگهداری پیچ در سطح و لبه با توجه بره
عوامرررل متغیرررر موردبررسررری قررررار گرفرررت .در انتهرررا
تجزيه وتحلیرل نترايج حاصرل برا روش تجزيره واريرانس و
گروهبندی میانگی ها با استفاده از روش دانک انجا ،شد.

نتایج و بحث
مقاومت برشی خط چسب (کشش موازی با سطح)
نتايج بهدست آمده از تحلیلهای آماری نشان دادند كه
تأثیر پیش گرمادهی بر روی مقاومت برشری خرط چسرب
برای اليه سطحی معنیدار نیست اما اثر رطوبت اليههرا در

سطح  1درصد و تأثیر متقابل اير دو فراكتور برر مقاومرت
برشرری در سررطح  3درصررد معنرریدار اسررت (جرردول .)2
بیشتري میزان مقاومت برشی در نمونرههرا برا رطوبرت 3
درصد ديده شد .با افزايش رطوبت اليه از  3به  8در درصد
میزان مقاومت برشی خط چسب به انردازه  18/23درصرد
كاهش میابد (شکل  )1به اي علت كه رطوبتهای باال تأثیر
منفی بر پديده چسبندگی میگذارند و از طرف ديگر زمان
كافی برای خروج بخار وجود ندارد ،بنرابراي افرت در اير
مقاومت مشاهده شد [ .]1درشکل  2اثرر متقابرل رطوبرت
اليه و پیشگرمرايش برر مقاومرت برشری خرط چسرب در
اليههای سطحی مشراهده مریشرود .بررای رطوبرت  3و 8
درصد پیش گرمادهی موجب افزايش مقاومت برشری شرد
امررا در مررورد تیمررار اليررههررا بررا رطوبررت  3درصررد ،پرریش
گرمررادهی برره مرردت  180ثانیرره موجررب كرراهش 13/71
درصدی شرد .در رطوبرت پرايی آب برهسررعت در چروب
پخش میشود و يک فیلم خشک از چسب برر روی سرطح
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رخ میدهرد [ 11،1و  .]12در مقابرل افرزايش زمران پریش
گرمادهی موجب افزايش مقاومت برشی خط چسب در اليره
میررانی شررد .نخسررتی مزي رت انرررژی میکرووي رو در انتقررال
مستقیم انرژی به ماده است .در مقايسه با روش های معمرول
حرارت دهری امکران گرمرادهی حجمری توسرط میکروويرو
موجب افزايش سرعت ،گرمادهی يکنواختتر ،كراهش زمران
فرايند و گاهی اوقات بهبود خوا فراورده میشود [ .]6اثرر
پیش گرمادهی با امواج مايکروويو با افزايش رطوبت اليرههرا
محسوستر است (شکل  .)3بهطوریكه در مورد اليرههرا برا
رطوبت  8درصد ،پیش گرمادهی به مدت  180ثانیه موجرب
افزايش  83درصدی مقاومرت برشری خرط چسرب در اليره
میانی شد .چوب خیس به دلیل فراكتور افرت دیالکتريکری
باالتر ،انرژی بیشتری نسبت به چوب خشک جذب مریكنرد
و موجب اثربخشی بیشتر پیش گرمادهی با امواج مرايکروويو
در رطوبتهای باالتر میشود .البته اي مقردار رطوبرت بايرد
تحت كنترل باشد [ 3و .]7

باقی میگذارد كه تحرک كافی برای انتقال ،خیس نمرودن
و نفوذ به سطح چوب را ندارد و از سويی ديگر زمرانی كره
چوب به مقدار زيادی تحت دمای باال قرار میگیرد ،چسب
به سرعت گیرا شده و نمیتواند به مقدار كافی نفروذ نمايرد
كه نتیجه آن يک اتصال ضعی است [.]11
نتايج حاصله در مورد مقاومت برشی خرط چسرب بررای
اليه میانی نشران داد كره سرطوح پریشگرمرايش ،رطوبرت
اليهها و نیز اثر متقابل دو فاكتور بر اي ويژگری در سرطح 1
درصد معنیدار است (جردول  .)2افرزايش رطوبرت موجرب
كاهش مقاومت برشی خط چسب در اليه میانی میشود .در
رطوبتهای باال زمان كافی برای خروج بخرار وجرود نردارد و
افت در اي مقاومت مشاهده میشود .مقدار درست رطوبرت
موجود در چوب و چسب برای دستیابی بره كیفیرت اتصرال
خوب بسیار مهم است .زمانی كه آب زيادی در چوب وجرود
دارد ،گرانروی چسب را پايی نگه میدارد و درنتیجره نفروذ
بیشازحد كه گاهی شسته شدن اتصال هم نامیده میشرود،

جدول  -4اثرهای مستقل و متقابل عوامل متغیر بر خواص چوب الیهای
خاصیت

مقاومت برشی

آب پس

آب پس

از 4

از 40

ساعت

ساعت
**

ns
*
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ns

**

واکشیدگی
ضخامت پس

ضخامت پس

از  4ساعت

از  40ساعت
**

ns
**

**

*

**

مدول

مدول

سطح

میانی

االستیسیته

گسیختگی

A

ns

**

**

**

ns

B

**

**

**

**

**

**

C

*

**

**

**

**

**

عامل متغیر

جذب

جذب

واکشیدگی

قدرت نگهداری پیچ
سطح

لبه
*

 :Aاثر مستقل زمان پیش گرمادهی :B ،اثر مستقل رطوبت اليهها :C ،اثر مقابل سطح پیش گرمادهی و رطوبت اليهها ** .معنیدار در سطح  1درصد * ،معنیدار در
سطح  3درصد ns ،بدون اثر معنیدار

شکل  -9اثر رطوبت الیهها بر مقاومت برشی خط چسب در الیههای سطحی به همراه گروهبندی دانکن
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شکل  -0اثر متقابل رطوبت الیه و پیشگرمایش بر مقاومت برشی خط چسب در الیههای سطحی

شکل  -5اثر متقابل رطوبت الیه و پیشگرمایش بر مقاومت برشی خط چسب در الیه میانی

مدول االستیسیته و مدول گسیختگی در خمش
نتايج بهدست آمده از تحلیلهای آماری نشان دادند كه
تررأثیر عوامررل متغیررر بررر مرردول االستیسرریته و مرردول
گسیختگی در سطح  1درصد معنریدار اسرت (جردول .)2
شکلهای  4و  3تأثیر متقابل رطوبت اليهها و سطوح پیش
گرمادهی بر مدول االستیسیته و مدول گسیختگی را نشان
میدهند .افزايش زمران پریش گرمرادهی موجرب افرزايش
مدول االستیسیته و مدول گسریختگی تخترههرای چروب
اليهای شد .برای اليهها با رطوبت  8درصد اثر مثبت پریش
گرمادهی بسیار محسوستر است .در مورد تیمار با رطوبت

 3درصررد پرریش گرمررادهی  180ثانیررهای موجررب كرراهش
مقاومتها شد .اگر رطوبت چوب كم باشد آب بهسرعت در
چوب پخش میشود و يک فیلم خشک از چسرب برر روی
سطح باقی میگذارد كه تحرک كافی برای انتقرال ،خریس
نمودن و نفوذ به سطح چوب را نردارد [ .]11همچنری برا
باال رفت زمان گرمرادهی دمرا در خرط چسرب باالرفتره و
موجب ترد و شکننده شدن خرط چسرب شرده و تضرعی
اتصاالت را به همراه دارد [ .]4افزايش رطوبت اليه هرا از 3
به  8درصد موجب كاهش مقاومت شد .با توجره بره نترايج
آماری مشراهده شرد كره تفراوت معنریداری بری مردول
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االستیسرریته و مرردول گسرریختگی برررای تیمررار  3درصررد
رطوبت برا  120ثانیره پریش گرمرادهی و تیمرار  3درصرد
رطوبت با  180ثانیه پیش گرمادهی وجرود نردارد .در اير

05

دو تیمار میانگی ها در يک گروه قرار گرفتنرد و بیشرتري
مقادير مدول االستیسیته و مدول گسیختگی ديده شد.

شکل  -6اثر متقابل زمان پیش گرمادهی و رطوبت الیه بر مدول االستیسیته

شکل  -7اثر متقابل زمان پیش گرمادهی و رطوبت الیه بر مدول گسیختگی

قدرت نگهداری پیچ
نتايج به دست آمده از تحلیل آماری نشان میدهرد كره
تأثیر پیش گرمايش بر روی قدرت نگه داری پریچ معنریدار
نیست اما اثر رطوبت اليههرا در سرطح  3درصرد معنریدار
شده است (جدول  .)2شکل  6اثر مستقل رطوبت اليرههرا
بر قدرت نگهداری پیچ در سطح نمونه به همراه گروهبنردی
میانگی ها به روش دانکر را نشران مریدهرد .برا افرزايش

رطوبت از  3به  8درصد قردرت نگرهداری پریچ بره مقردار
 13/22درصد كاهش میيابد .در رطوبتهای باال بره علرت
نبود زمان كافی برای خروج بخار ايجادشده و تجمرع بخرار
در اليه میانی كه در موقع باز شدن پرس موجرب تخريرب
اتصاالت اي اليه شده و همچنی موجب افت دانسریته در
اي اليه میشرود كراهش در قردرت نگرهداری پریچ را بره
همراه دارد [.]13
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شکل  -8اثر مستقل رطوبت الیهها بر قدرت نگهداری پیچ در سطح به همراه گروهبندی دانکن

نتايج حاصله در مورد قدرت نگهداری پیچ در لبه نشان
داد كه سطوح پیش گرمادهی در سطح  3درصرد ،رطوبرت
اليهها و نیز اثر متقابل دو فاكتور بر اي ويژگی در سطح 1
درصررد معنرریدار شررده اسررت .همانطوريکرره در شررکل 7
مشاهده میشود افرزايش رطوبرت موجرب كراهش قردرت
نگهداری پیچ در لبه شد و در مقابرل افرزايش زمران پریش
گرمادهی موجب افزايش قدرت نگه داری پریچ مریشرود و
اي اثر با افزايش رطوبت اليهها مشخصتر شد .بهطوریكه
در مورد اليهها با رطوبت  8درصد ،پیش گرمادهی به مدت
 180ثانیه موجب افزايش  62/32درصدی قدرت نگرهداری

پیچ در لبه شد؛ زيرا پیش گرمادهی با افزايش دمای اليهها
قبل از پرس امکران خرروج مقرداری از رطوبرت را ممکر
میسازد و همچنی روند گیرايی رزي تسريع میيابد [ 6و
 .]7در مورد تیمار رطوبت اليه  3درصد تا پیش گرمرادهی
به مدت  120ثانیه مقاومت افزايش يافت اما پسازآن برای
پیش گرمادهی به مدت  180ثانیه كاهش شرديد مقاومرت
به دلیل باال رفت دمرای خرط چسرب و شکسرته شردن و
تضعی اتصاالت مشاهده شد [ .]4بهتري قدرت نگرهداری
پیچ در لبه مربو به نمونههای ساختهشرده برا رطوبرت 3
درصد و  120ثانیه پیشگرمايش است.

شکل  -3اثر متقابل رطوبت الیهها و زمان پیشگرمادهی بر قدرت نگهداری پیچ در لبه
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جذب آب و واکشیدگی ضخامت
شکل  8اثر مستقل رطوبت اليهها بر جذب آب پرس از
 2ساعت به همراه گرروهبنردی دانکر را نشران مریدهرد.
رطوبت اليره  3و  3درصرد در يرک گرروه قررار گرفتنرد و
اختالف معنیداری بی آنهرا ازنظرر جرذب آب پرس از 2
ساعت وجود ندارد .نتايج بهدست آمده از تحلیلهای آماری
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نشان میدهند كه تأثیر عوامل متغیر بر جرذب آب پرس از
 24ساعت در سرطح  1درصرد معنریدار شرد (جردول .)2
شکل  1اثر متقابل زمان پیش گرمادهی و رطوبت اليره برر
جررذب آب پررس از  24سرراعت را نشرران مرریدهررد .نتررايج
نشاندهنده تأثیر مثبت پیش گرمادهی برر كراهش میرزان
جذب آب پس از  24ساعت است.

شکل  -44اثر مستقل رطوبت الیهها بر جذب آب پس از  4ساعت به همراه گروهبندی دانکن

شکل  -44اثر متقابل زمان پیش گرمادهی و رطوبت الیه بر جذب آب پس از  40ساعت

تجزيهوتحلیرل نترايج حاصرل از واكشریدگی ضرخامت
نمونهها حاكی از تأثیر منفی رطوبت اليهها بر واكشریدگی
ضخامت پس از  2ساعت در سطح  1درصد بود .شرکل 10
مقادير میانگی ها و گروهبندی دانک در مورد تأثیر رطوبت

اليررههررا واكشرریدگی ضررخامت پررس از  2سرراعت را نشرران
میدهد .افزايش رطوبت از  3به  8درصرد موجرب افرزايش
 44/82درصدی واكشیدگی ضخامت پس از  2ساعت شرد.
تأثیر عوامرل متغیرر برر واكشریدگی ضرخامت پرس از 24
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ساعت در سطح  1درصد معنیدار اسرت .پریش گرمرادهی
اليههای چوبی موجب كاهش واكشیدگی ضخامت پرس از
 24ساعت میشود .پیش گرمادهی با افزايش دمای اليههرا
قبل از پرس امکران خرروج مقرداری از رطوبرت را ممکر
میسازد و همچنی روند گیرايی رزي تسريع میيابد [ 6و
 .]7در مورد اليهها با رطوبت  8درصد پیش گرمرادهی بره

مرردت  180ثانیرره موجررب كرراهش  27/3در واكشرریدگی
ضخامت شد .به نظر میرسد افرزايش رطوبرت برا تضرعی
اتصرراالت داخلرری و تررأثیری كرره روی چسرربندگی دارد
موجب افت خوا جذب آب و واكشیدگی ضرخامت شرده
است [ 1و .]11

شکل  -44اثر مستقل رطوبت الیهها بر واکشیدگی ضخامت پس از  4ساعت به همراه گروهبندی دانکن

شکل -49اثر متقابل زمان پیش گرمادهی و رطوبت الیه بر واکشیدگی ضخامت پس از  40ساعت

نتیجهگیری
در اي پژوهش تأثیر رطوبت اليهها و مدتزمان پریش
گرمادهی با امواج مايکروويو بر خوا فیزيکی مثل جرذب

آب و واكشیدگی ضخامت و خوا مکانیکی مانند كشرش
موازی سطح ،مقاومت خمشی و توان نگرهداری پریچ بررای
چندسازه چوب اليهای ساخته شده موردبررسی قرار گرفت.
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نتايج نشان داد كه با افزايش میزان رطوبت اليهها از  3بره
 8درصد خوا كلی تخته كاهش میيابد؛ كره علرت اير
پديده را در دو موضوع میتوان توضریح داد ،اول اينکره برا
باال رفت رطوبت اليهها بايد زمران پررس افرزايش يابرد در
غیررر اي ر صررورت چسررب پلیمررر نشررده و گیرايرری كامررل
نمیشود و اگر بخار بااليی هم ايجاد شود اتصاالت تضرعی
میشروند [ 1و  .]4دو ،،زمرانی كره آب زيرادی در چروب
وجررود دارد ،گرانررروی چسررب را پررايی نگرره مرریدارد و
درنتیجه نفوذ بیش ازحد كه گاهی شسته شدن اتصال هرم
نامیده میشود ،رخ میدهد [ 11و  .]12در مقابرل افرزايش
زمان پیش گرمادهی موجب بهبود خوا كلری چندسرازه
چوب اليهای شد ،امکان گرمادهی حجمی توسط میکروويو
موجب افزايش سرعت ،گرمادهی يکنواختتر ،كاهش زمان
فرايند و گاهی اوقات بهبود خوا فرراورده مریشرود [.]6
اي اثرر برا افرزايش رطوبرت اليرههرا محسروسترر اسرت.
همانطوری كه مشاهده شد اي اثرر در مرورد تیمرار 180
ثانیه پیشگرمايش برای اليهها با رطوبت  8درصرد بسریار
مشررهود اسررت .هرچرره رطوبررت برراالتر رود فرراكتور افررت
دیالکتريکی باالتر میرود بنابراي توان جذب امواج توسط
اليه ها باالتر میرود .مقدار رطوبت از مهمتري عوامل مؤثر
بررر ويژگرریهررای دیالکتريکرری مررواد اسررت [ 1،6و .]10

03

پیشگرمايش به مدت  180ثانیه برای اليهها با رطوبرت 3
درصد موجب افت در خوا كلی تختههای چوب اليرهای
تولیرردی گرديررد زيرررا اگررر زمرران قرارگیررری تحررت امررواج
مايکروويو زياد باشد دما در خط چسب باال رفته و موجرب
ترد و شکننده شدن خط چسب شده و تضعی اتصاالت را
به همراه دارد [ .]4همچنی دو تیمار مربو به  120ثانیه
پیشگرمايش برای اليهها با رطوبت  3درصد و  180ثانیره
پیشگرمايش برای اليهها با رطوبت  3درصد دارای بهتري
مقادير برای خوا فیزيکی و مکانیکی بودنرد .نترايج اير
تحقیق نشان دادند كه پیش گرمادهی اليهها توسط امرواج
مايکروويو كه بهنوبه خود موجب افزايش دمای تختره قبرل
از پرس اصلی میشود میتواند موجب بهبود خروا كلری
تخته گردد و در ادامره برا ترأثیری كره برر شررايط تولیرد
میگذارد موجب بهبود راندمان تولید شود.

سپاسگزاری
نگارنرردگان مقالرره از قطررب علمرری مررديريت كرراربردی
گونههرای چروبی تنرد رشرد بره خراطر همره ترالشهرا و
كمکهای مالی تشکر میكنند.
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The effect of layer’s moisture content and pre-heating by microwave radiation on
physical and mechanical properties of laminated veneer lumber

Abstract
The effect of moisture and pre-heating time by the microwave
radiation were studied on the physical and the mechanical
properties of laminate veneer lumber (LVL).The variable
factors included moisture content of layers in the range of 3, 5
and 8 percent and the microwave radiation pre-heating times
at levels of 0, 120 and 180 seconds. LVLs were made of 9
poplar layers, each with the thickness 2.5 mm that were
bonded together using phenol formaldehyde. The frequency
and the power of microwave radiation were 2450 (MHz) and
4000 (W), respectively. The results showed that the physical
and mechanical properties of LVL decreased when moisture
content of layers increased from 3 to 8 percent. In contrast,
the pre-heating by microwave improved physical and
mechanical properties at longer times. The positive impact of
pre-heating by microwave radiation was much more evident
on the layers with higher moisture content.
Key words: pre-heating, microwave radiation, physical and
mechanical properties, laminate veneer lumber (LVL).
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