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تأثیر فشردهسازی چوب صنوبر بر ویژگیهای سطحی و مقاومت چسبندگی

چکیده
در این تحقیق تأثیر فشردهسازی بر ویژگیهای سطححی و کیفیطت اتصطات چطوب
صنوبر موردبررسی قرار گرفت .بدین منظور برای اصالح مکانیکی چوب صنوبر ابتطدا
از پیش تیمار بخار دهی استفاده شد و سپس عملیا فشردهسازی با استفاده از پرس
گرم آزمایشگاهی صور پذیرفت .برای ارزیابی کیفیت سحح ،زاویه تمطاس و زبطری
سحح نمونههای فشردهشده ،در دو حالت قبل و پس از پرداخت سطحح ،موردبررسطی
قرار گرفتند .همچنین برای بررسی تأثیر فرایند به کار گرفتهشده بر کیفیت اتصات ،
مقاومت برشی خط چسب نمونهها و نیز میزان جطدا شطدن تیطههطا در چرخطههطای
غوطهوری در آب -خشکاندن و نیز جوشاندن -خشکاندن مورد ارزیابی قرار گرفتنطد.
نتایج نشان دادند که فشردهسازی چوب صنوبر با استفاده از پطیش تیمطار بخطاردهی،
سبب کاهش زبری سحح نمونهها و افزایش زاویه تماس قحره آب سحح نمونههطای
تیمار شده در مقایسه با نمونههای شاهد گردید .همچنطین نتطایج بیطانگر اثطر مثبطت
فرایند به کار گرفتهشده در کاهش میزان جدا شدن تیهها پس از چرخههای غوطه-
وری -خشکاندن و جوشاندن -خشکاندن بودند؛ اما مقاومطت برشطی خطط چسطب در
نمونطههططای آزمططونی بططا انجططام فراینططد فشططردهسططازی کططاهش یافططت .بررسططیهططای
میکروسکوپی نیز نشان دادند که فرآیند فشردهسطازی سطبب تیییطر سطاختار فیزیکطی
سحح نمونهها گردید.
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مقدمه
افززياي دانسززهته چززوب اغلز سز بو ززود خززوا
مکانهکي چوب ميشود .فرآينز فشردهسزاز چزوب يز
روش اصالحي بسهار مزثرر بزرا افزياي دانسزهته چزوب
ميباش  .بر اين اساس محصوالت چوبي فشردهش ه حاصل
از گونهها چوبي با دانسهته پايهنتر ميتواننز جزايزيين
مناس ي برا فرآوردهها چوبي با دانسهته و مقاومت بزاال
باشن  .فشردهساز چوب خوا چوب سز و حجزهم و
نهي خصوصهات سطح را تغههر ميده  ،لذا برا گونزههايي
با دانسهته كم؛ مانن صنوبر لرزان و صنوبر هه ريز بسزهار

مناس ميباش [ .]1يکي از روشها نوين كزه در تولهز
مواد چوبي فشردهش ه به كار گرفتزه مزيشزود قزرار دادن
چوب در معرض تركه ي از اعمال حرارت ،رطوبت و عمزل
مکانهکي ميباش كه بزه نزات تهمزار گزرت آبزي -مکزانهکي
شناختهش ه است []3 ،2؛ بهطور كه چوب در ارر اصزال
گرت آبي ،آبگريي [ ]4 ،2و نهزي مقزاوت بزه عوامزل م زرب
بهولوژيکي ميشود [ ]6 ،5و از طرف ديززر بزا بزهكارگهر
نهروها فشار  ،ويژگيها مکزانهکي چزوب فشردهشز ه
افزززياي مييابززز [ .]2حزززرارت و رطوبزززت در فرآينززز
فشردهساز تغههرات شهمهايي ماليمي را در ساختار چوب
ايجاد مزيكنز كزه ايزن تغههزرات بهصزورت تغههزر رنز
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معنيدار در چوب قابل روئهت ميباشن [ .]7شکل ظاهر
چوب فشردهش ه بزهطور معنزيدار تغههزر مينمايز كزه
بستزي به مهزيان فشردهسزاز آن دارد [ .]3ويژگزيهزا
سطحي چوب فشردهش ه (ماننز زبزر  ،رطوبزت پزذير ،
شهمي سطح و ظاهر چزوب) نهزي بزه دلهزل ارزر هزمزمزان
رطوبت ،حرارت و فشردهساز ميتوان تغههزر نمايز [.]8
اصال ش ي سطح چزوب ممکزن اسزت بزر رو رطوبزت
پذير و چس ن گي آن در فرآينز چسز زنزي و پوشز
دهي نهي تأرهر بزذارد .بزه ع زارتي قزرار گزرفتن در درجزه
حرارت باال ميتوان انرژ سطحي چزوب را كزاه داده و
برخزي مشززکالت چس ز ن گي را بززه همززراه داشززته باش ز .
رطوبت پذير يا ارت اط مولکولي نيديز بهن يز مزايع و
ماده جام ميتوان بهوسهله محاس ه زاويه تماس مشز
گردد كه در مورد چوب محاس ات دقهق رطوبت پذير به
دلهل ساختار شهمهايي ناهمسان ،ناهموار و زبر سزطح
و ط هعت آبدوست ذاتي آن ،در عمل بسهار مشکل اسزت
[ .]9ويژگي تزر شزون گي و زاويزه تمزاس سزطح چزوب و
فرآوردههزا چزوبي تحزت تزأرهر عوامزل م تل زي ماننز
دانسهته ،ت ل ل (خلل و فرج) ،كشز سزطحي و شزهمي
سطح چوب ،دما ،ويسکوزيته و كش سزطحي مزايع قزرار
دارن [ .]10تهمار فشردهساز توسط ب ار بزا دمزا بزاال،
ويژگيها سطح را تغههر ميده  .بهطور كه در ارزر ايزن
فرآين سلولها چوبي دچار فروري تزي سزاختار 1شز ه
و ن وذپذير و ت ل ل چوب تغههر مييابن  .اگرچه شهمي
سطح چوب ،ن وذپزذير و ت ل زل آن تزأرهر بسزيايي بزر
اتصال چس دارن و فرآين فشردهساز تحت ب ار و دمزا
اين ويژگيها را تحزت تزأرهر قزرار ميدهز  ،امزا انت زاب و
كززاربرد يزز چسزز بززا ويژگززيهززا مناسزز ميتوانزز
چس ن گي قابل ق ولي را در اين نوع از چوبها بزه همزراه
داشته باش [ Diouf .]11و همکزاران ( )2011ارزر تهمزار
حرارتي -ب ار -مکانهکي ( )THMبر رن  ،زبزر  ،رطوبزت
پذير و تركه ات شهمهايي اليهها گرفتهشز ه از صزنوبر
لرزان و صنوبر هه ري را در چوار دمزا 200 ،180 ،160
و  220درجه سانتيگراد بررسي نمودنز  .نتزايج بهزانزر آن
بود كه با افياي دما رن اليزهها تهرهتزر ميشزود .زبزر
سطح در دما  160تزا  200درجزه سزانتيگزراد كزاه

ميياب  .رطوبت پذير اليهها نهي كاه يافته ولي اختالف
معنيدار بهن دماها م تلز مشزاه ه نزرديز  .نتزايج
آنزززالهي طهززز سزززنجي مزززادونقرمي2و طهززز سزززنجي
فوتوالکترون پرتو ايکس3تغههرات شهمهايي سزطح اليزههزا
در ارر تهمار حرارتي -ب ار -مکانهکي و در دمزا بزاالتر از
 160درجه سانتيگراد را تايهز مينمايز [ Sernek .]12و
همکاران ( )2007در تحقهقات خود نشان دادن كه اصال
حرارتي چوب س كاه وزن چوب تهمار ش ه ميگردد
ولززي تززأرهر معنززيدار بززر مقاومززت برشززي خززط چس ز
پلييورتان و فنل فرمال ئه ن ارد .نتايج بهانزر آن بودن كه
غوطهور نمونهها در آب س كاه  40تا  50درصز
مقاومت برشي خط چس ميگردد .هزمچنزهن جوشزان ن
نمونهها در آب س افت ش ي مقاومت برشي خط چس
اوره فرمال ئه ميشود [ Kutnar .]13و همکزاران ()2007
در ي بررسي ،چوب صزنوبر را بزه روش تهمزار حرارتزي-
مکززززانهکي و در سززززه سززززطح  93 ،63و  132درصزززز
فشردهساز نمودن و از چس فنل فرمال ئه برا اتصال
اليهها فشردهش ه است اده كردن [ .]14نتايج نشزان داد
كه خصوصهات خط چس با افياي مهزيان فشردهسزاز
تغههر ميياب بهطور كه با افياي ضري فشردگي ،ن زوذ
چس كاه ميياب و موقعهت چس فنزل فرمال ئهز در
ساختار چزوب تغههزر مزي نمايز ؛ بزهع ارتيديزر افزياي
دانسهته س حضور بهشتر چس فنل فرمال ئه در ناحهه
اينترفززاز4ميگززردد .بهشززترين ن ززوذ چس ز نهززي در مززورد
نمونهها شاه به دسزت آمز  .بررسزيها مهروسزکوپي
اتصاالت ناحهه اينترفاز نشان دادن كه موقعهت چس فنل
فرمال ئه با افياي مهيان فشردهساز بزه دلهزل سزاختار
مس ود ش ه نمونهها تغههزر مييابز و بزه خزاطر مسز ود
ش ن آون ها ،چس به داخل ح ره سلولي فه رها و اشزعه
وارد ميشود ،اما عليرغم كاه ن وذ چس در نمونزهها
تهمار ش ه ،مقاومت اتصال همه نمونهها تهمار ش ه بوتزر
از نمونهها شاه بودن  .اگرچه اصال چوب معموال بزرا
بو ود ارر ض واكشزه گي اسزت اده ميشزود ،امزا ميتوانز
عملکرد اتصال چس را نهي تغههر ده  .عموما اصال چوب
س كاه چسز ن گي چزوب بزه دلهزل كزاه انزرژ
2

)Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR
)X-ray photoelectron spectroscopy (XPS
4 Interphase region
3

Collapse
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سززطحي و منافززذ سززطحي چززوب و درنتهجززه آن كززاه
ترشززون گي و اتصززاالت شززهمهايي كمتززر بززهن دو سززطح
ميگززردد [ .]15بنززابراين تغههززر خصوصززهات فهييکززي،
شهمهايي و مکانهکي چوب اصال شز ه ممکزن اسزت رو
مراحزززل م تلززز فرآينززز اتصزززال تأرهرگزززذار باشززز .
بزهع ارتديزر ،ايزن تغههزرات ميتواننز رو چسز ن گي،
زمان پزرس ،گهرايزي چسز  ،خصوصزهات خزط چسز و
ج اشون گي اليهها چس خورده تأرهر بزذارن [ .]16در
سال  Popescu ،2013و  Popescuدر بررسي تزأرهر تهمزار
آبگرمايي بر تركه ات ساختار چوب درخت لهمو اظوزار
داشتن كه در ارر اين تهمار گروهها هه روكسهل ()O-H
و كربونهزل ( )C-Oسززلولي ،هميسزلوليها و لهزنززهن تحززت
تأرهر قرار گرفته و تغههر مييابن [ .]17در پژوهشي ديززر
با ه ف توسعه فنآور فشردهساز در مقهزاس صزنعتي،
فشردهساز سطح چوب صنوبر با بوهنهساز پارامترهزا
فشردهساز گرمايي -مکانهکي موردمطالعزه قزرار گرفزت.
نتايج اين پژوه نشان داد كه سز تي MOE ،و مقاومزت
به كش مهخ نمونههزا فشزردهسزاز شز ه صزنوبر بزه
ترته بزه مقز ار  23 ،140و  132درصز افزياي يافزت
[ Bekhta .]18و همکاران ( )2009در بررسي ويژگيهزا
ت تهاليه ساختهش ه از اليهها فشردهش ه اعزالت كردنز
كززه فشردهسززاز اليززهها بززر رو تمززامي عملکردهززا
فرآين ها فنآورانه توله ت تهاليزه تأرهرگزذار مزيباشز
بهطور كه باعث كاه زمزان ،دمزا و فشزار پزرس و نهزي
كاه انتشار چس (به دلهل ن وذ كمتر چسز بزه درون
ح رات چوب فشردهش ه) ميگزردد .بزهعالوه ويژگزيهزا
مکانهکي و كه هت ظاهر چزوب فشردهشز ه نهزي بو زود
ميياب [ .]19با توجه به اهمهت ارر تغههرات كه هت سطح
چوببر خوا كاربرد آن (مانن رطوبت پذير  ،چس -
زني ،كه هت اتصاالت و غهره) ،ه ف از اين تحقهق ارزيزابي
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تأرهر فراين ب ار گرمايي -مکانهکي بر ويژگيها سزطحي
چوب و كه هت اتصاالت است.

مواد و روشها
در اين بررسي نمونزههزا مزورد نرزر از گونزه چزوبي
صزززنوبر دلتوئهززز س ( )Populus deltoidesو در ابعزززاد
 50×5×5سانتيمتر مکع (مماسي×شعاعي×طزولي) توهزه
ش ن .
اصالح بخار گرمایی -مکانیکی
برا انجات اصال ب ار گرمايي -مکانهکي چوب صنوبر،
ابت ا نمونهها آزموني به روش اصال ب ار گرمايي تهمزار
ش ن  .ب ين منرور نمونهها توههشز ه در دماهزا ،130
 150و 170درجززززه سززززانتيگززززراد و مزززز تزمانها
مان گار  20و  40دقهقه تحت تهمزار ب زار گرمزايي قزرار
گرفتن  .په از فرآين فشردهسزاز و بزه دلهزل رطوبزت
باال نمونهها ،ابت ا بلوکها تهمزار شز ه بزه مز ت يز
ه ته در هوا آزاد قرار داده ش ن تا از رطوبت آنوا كاسته
شود و در مرحله بع به م ت  24سزاعت در داخزل آون و
در دما  60درجه سانتيگراد قرار داده ش ن تا به رطوبت
مناس بزرا فشزردهسزاز (حز ود  15درصز ) برسزن .
سپس نمونهها شاه و تهمار شز ه بزا اسزت اده از پزرس
گرت آزمايشزاهي در دما  160درجزه سزانتيگزراد و بزه
م ت  20دقهقه در دو سطح فشزردگي  40و  60درصز و
در راستا شعاعي فشرده ش ن كه شرايط م تلز تهمزار
در ج ول  1آورده ش ه است .برا فشزردگي نهزي از فشزار
پرس  55كهلوگرت بر سانتيمتر مربع و برا كنترل مهزيان
فشززردگي از شززابلونهززا فززوالد بززا ضزز امت  2و 3
سانتيمتر است اده گردي .

جدول  -1متغیرهاي فرآیند بخار گرمایی -مکانیکی با کدهاي مربوطه
دما ب ار گرمايي (درجه
سانتيگراد)
زمان مان گار (دقهقه)
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تعیین زاویه تماس قطره آب
ان ازهگهر مهيان آبدوستي سطح و تغههرات ناشي از
تهمار ب ار گرمايي -مکانهکي ،با روش تعههن زاويزه تمزاس
قطزززره آب بزززه روش گونهزززومتر 1بهوسزززهله دسزززتزاه
 Goniometer PGXرو سطح هر نمونه موردبررسي قزرار
گرفت .تعههن زاويه تماس قطره آب به روش دينامهز بزا
حجم قطره آب (مقطر) برابر  3/5مهکرولهتر و خط سهر بزا
برشها  2/5مهليمتر انجات ش .
تعیین زبري سطح
برا ان ازهگهر زبر سطح نمونهها شاه و
اصال ش ه با فرآين ب ار گرمايي -مکانهکي ،با توجه به
تأرهرگذار بودن رطوبت بر زبر سطح چوب ،ابت ا
نمونهها آزموني به م ت ي ماه تحت شرايط متعادل
ساز (دما  25±2درجه سانتيگراد و رطوبت نس ي
 5±65درص ) قرار گرفتن تا به رطوبت تعادل 12-13
درص برسن  .سپس تغههرات زبر سطح نمونهها با
است اده از زبر سنج  Huatecو به روش پروفايلومتر و
ان ازهگهر دو پارامتر زبر سطح ( :Raمهانزهن زبر
سطح :Rz ،متوسط قله تا دره برا  5نقطه) و بر اساس
استان ارد  ISO 4287با برشها  2/5 2مهليمتر تعههن
گردي ن  .پروفايل سطحي  ،Raمعموالً بهصورت مهانزهن
ارت اع په ها و فرورفتزيها نس ت به خط مرجع محاس ه
ميگردد .زبر مهانزهن ده نقطها  Rzنهي پارامتر

Goniometery
Cut off length

جايزيين ديزر برا پروفايل يا زبر سطح است .در اين
پارامتر فاصله عمود مهان پنج ع د از بلن ترين په ها و
پنج ع د از عمهقترين فرورفتزيها ان ازهگهر ش ه و
مهانزهن آنوا به دست ميآي .
اندازهگیري مقاومت برشی خط چسب
بررسي تأرهر فرآين ب ار گرمايي -مکانهکي بر كه هت
اتصال چس با است اده از آزمون مقاومت برشي خط
چس مطابق استان ارد  ASTM D 905-03انجات ش
[ .]20برا اتصال نمونهها در ابعاد  50×5×5سانتيمتر
مکع (مماسي×شعاعي×طولي) از چس دوجيئي پلي-
هاردنر با ك
چس با ك  ML-518و ب
يورتان (ب
 )HA-418ساخت شركت مکرر و به مهيان  200گرت بر
مترمربع است اده ش (شکل  .)1اليهها چس زني ش ه با
قلممو ،تحت پرس سرد هه روله كارگاهي با فشار 8
كهلوگرت بر سانتيمتر مربع و به م تزمان  8ساعت قرار
داده ش ن  .با توجه به ويژگيها فهييکي چس  ،برا
پلهمر ش ن كامل آن ،به م ت ي ماه در شرايط
آزمايشزاهي (دما  25±2درجه سانتيگراد و رطوبت
نس ي  65±5درص ) قرار داده ش ن تا ضمن
متعادلساز  ،گهرايي چس  3نهي كامل گردد .سرعت
بارگذار در اين آزمون  1/5مهليمتر بر دقهقه در نرر
گرفته ش .

1
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Post curing
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شکل  -1شکل شما تیک از نحوه اتصال الیهها
 =Lطول نمونه (میلیمتر) =b ،عرض نمونه (میلیمتر) =t ،ضخامت نمونه (میلیمتر)

اندازهگیري جداشوندگی الیهها
اين آزماي برا ارزيابي پاي ار خطوط چسز طزي
چرخهها خش و تر با الوات گزرفتن از محزهط خزارج از
ساختمان انجات ش  ،لذا در اين آزماي مق ار جز ا شز ن
اليزززهها در چرخزززهها غوطزززهور  -خشززز شززز ن و
جوشان ن -خش شز ن انز ازهگهر شز  .بز ين منرزور
آزمونههايي به ابعاد  5×5×5سزانتيمتر مکعز توهزه شز .
برا انجات اين آزمون در چرخزهها غوطزهور  -خشز
ش ن ،آزمونهها توههش ه ابت ا در آب مقطر با دمزا 25
درجه سانتيگراد و به م ت  24ساعت قزرار داده شز ن و
سپس در آون با دما  70درجه سانتيگراد و به م ت 24
ساعت خش ش ن  .برا انجات آزمون تعههن مقز ار جز ا
ش ن اليه در چرخزهها جوشزان ن -خشز شز ن نهزي،
آزمونهها توههش ه ابت ا به م ت  4ساعت در آب جزوش
قرار داده ش ن و سپس به م ت ي سزاعت در آب مقطزر
با دما  25درجه سانتيگزراد غوطزهور گردي نز  .سزپس
نمونهها با است اده از آون با دما  70درجزه سزانتيگراد و
به م ت  24ساعت خش ش ن (هر يز از چرخزهها ،دو
مرت ه تکرار ش ن ) .در پايان چرخهها ذكرشز ه ،آزمونزه
ها چوبي بهصورت بصر موردبررسي قزرار گرفتنز و بزا
است اده از رابطه  1مق ار ج اشون گي اليه در هزر آزمونزه
محاس ه گردي [.]22 ،21
L
D  d ×100
()1
Lb
 =Dمق ار ج اشون گي (درص )
 =Ldمجموع طول خطوط چس ج اش ه از يک يزر
(مهليمتر)
 = Lbمجموع طول خطوط چس در ي بلوک (مهليمتر)

بررسی میکروسکپی
برا بررسي تأرهر تهمار اصال تركه ي ب ار گرمزايي-
مکانهکي بر ساختار فهييکي چوبها تهمار ش ه از چوب-
ها شاه و تهمار ش ه نمونههايي توهه ش ن و بهوسزهله
استريو مهکروسکپ موردبررسي قرار گرفتن  .نتايج حاصزل
در قال طر كامل تصادفي تحت آزماي ها فاكتوريل با
سززه متغهززر و بززه كمزز فززن تجييززه واريززانس مززورد
تجييهوتحلهل قرار گرفت .با اسزت اده از ايزن روش آمزار
تأرهر مستقل و متقابل هري از عوامزل متغهزر بزر خزوا
موردمطالعه در سطح اعتماد  95درص مورد تجييهوتحلهل
قرار گرفت و در صورت وجود اختالف معنيدار ،مهانزهنها
با است اده از آزمون دانکن گروهبن ش ن .

نتایج و بحث
زاویه تماس قطره آب بر روي سطح چوب صنوبر
در ج ول  ،2مقايسه زاويه تماس نمونهها تهمار ش ه
ق ل از عملهات پرداخت نشان ميده كه نمونهها شاه
با ضراي فشردگي  40و  60درص ( P1و  )P2دارا زاويه
تماس قطره آب كمتر نس ت به نمونهها تهمار ش ه
ميباشن  .در حقهقت در فرآين ب ار گرمايي -مکانهکي،
ازي طرف تهمار ب ار گرمايي و تش ي شرايط آن س
كاه گروهها هه روكسهل و كاه كش سطحي
ميشود و از طرف ديزر عمل فشردهساز س
درهمرفتزي بهشتر الهاف و تراكم بافت ،كاه خلل و فرج
و زبر و درنتهجه افياي زاويه تماس قطره آب ميگردد
[ .]10 ،2همچنهن مقايسه زاويه تماس نمونهها ق ل از
پرداخت نشان ميده كه در فرآين تركه ي ب ار گرمايي-
زمان مان گار نهي ميتوان س
مکانهکي ،افياي
افياي زاويه تماس قطره آب گردد .ديزر نکته قابلتوجه
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ش ه س آزاد ش ن اين تن ها نو ته و ايجاد تغههرات
ناهمسان در سطح ميگردد .همچنهن مقايسه رون
تغههرات زاويه تماس قطره آب نمونهها تهمار ش ه با
فرآين ب ار گرمايي -مکانهکي و نمونهها شاه نشان
ميدهن كه بهطوركلي تهمار ب ار گرمايي و نهي افياي
دما تهمار س افياي زمان سهر قطره در نمونهها
پرداختش ه گردي ؛ كه ميتوان به دلهل كاه گروهها
انرژ
هه روكسهل ،آبگريي ش ن نمونهها و كاه
سطحي باش .

در ج ول  2آن است كه زمان رسه ن زاويه تماس به ص ر
يا زمان سهر قطره در نمونهها تهمار ش ه با فرآين ب ار
گرمايي بهشتر از نمونهها شاه ميباش كه بهانزر تأرهر
مث ت تهمار ب ار گرمايي بر رفتار آبگريي اين نمونهها
در مقايسه با نمونهها شاه ميباش ؛ بهعالوه افياي
دما تهمار س افياي زمان سهر قطره ش ه است .تأرهر
توأت تهمار ب ار گرمايي و فشردهساز س به وجود
آم ن تغههرات شهمهايي و نهي تن هايي در ساختار چوب
ميگردد []16؛ لذا عملهات پرداخت سطح نمونهها تهمار

جدول  -2زاویه تماس در چوب صنوبر تیمار شده با روش اصالح بخار گرمایی -مکانیکی

ك تهمار

زاويه تماس ق ل از
پرداخت (درجه)
زمان

م تزمان سهر
قطره (رانهه)

زاويه تماس پس از
پرداخت (درجه)
زمان

م تزمان سهر
قطره (رانهه)

صر

تعادل

A1

86/5
88/5

26/7
15/8

180
200

B1

87/7
91/4

28/6
17/9

220
170

88/6
85/9

C1

88/3
89/4

28/6
2/7

260
190

87/8
88/9

15/2
50/8

D1

87/1
92/7

50/3
60

270
230

82/7
87/1

11/7
3/3

170
270

E1

91/4
84/5

44/2
40/6

270
270

91/1
86/5

28/4
35/1

270
270

F1

88
88/5

47/4
50/8

270
270

80/4
84/8

37/4
41/6

270
270

P1

86/3
85/1

21/2
25

170
170

75/4
84/6

34/2
17/3

180
240

U

-

-

-

73/8

42/5

100

A2

B2

C2

D2

E2

F2

P2

زبري سطح چوب صنوبر
با توجه بااينکه ويژگيها سطحي بر چس ن گي اليه-
ها و درنوايت خوا فهييکي و مکانهکي اررگذار ميباشن ؛
به همهن دلهل برا بررسي تأرهر فرآين ب ار گرمايي-
مکانهکي بر زبر سطح ،نمونهها در دو حالت
پرداختنش ه و پرداختش ه (گن گي) پس از تهمار مورد
ارزيابي قرار گرفتن تا اررگذار اين تهمار بر زبر سطح
در هر دو حالت موردبررسي قرار گهرد .نتايج حاصل از
بررسي مقايسه مهانزهن پارامترها زبر سطح (:Ra

صر

تعادل

82
80/9

26/9
1/2

170
210

44
63/4

240
140
270
210

مهانزهن زبر سطح :Rz ،متوسط قله تا دره برا  5نقطه)
نمونهها تهمار ش ه نشان دادن كه تهمار ب ار گرمايي-
مکانهکي دارا ارر معنيدار بر زبر سطح نمونهها
پرداختنش ه پس از تهمار بود و س كاه زبر سطح
نمونهها تهمار ش ه در مقايسه با نمونهها شاه گردي ؛
بهطور كه بهشترين مهيان  Raو  Rzمربوط به نمونهها
شاه و به ترته برابر با  1/62و  4/59مهکرومتر و
كمترين مق ار  Raو  Rzمربوط به شرايط تهمار دما ب ار
گرمايي  170درجه سانتيگراد ،زمان مان گار  20دقهقه
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و مهيان فشردگي  60درص و به ترته برابر با  0/41و
 1/17مهکرومتر بود (شکلها  2و )3؛ اما بهن زبر
سطح نمونهها تهمار ش ه در دماها م تل ب ار
گرمايي  150 ،130و  170درجه سانتيگراد و زمانها
مان گار  20و  40دقهقه ،اختالف معنيدار وجود
ن اشت و فقط ضري فشردگي دارا ارر معنيدار بر زبر
سطح نمونهها تهمار ش ه با اين فرآين بود؛ بهطور كه
با افياي ضري فشردگي از  40به  60درص هر دو
پارامتر زبر سطح ( Raو  )Rzكاه يافت .نکته قابلتوجه
آن است كه نمونههايي كه تحت تهمار ب ار گرمايي
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قرارگرفتهان پس از عملهات فشردهساز دارا زبر
سطح كمتر نس ت به نمونهها شاه با ضراي
فشردگي مشابه ميباشن (شکلها  2و  .)3تغههر
ويژگيها سطحي چوب ازجمله زبر سطح به دلهل
نوسان ت ري تركه ات ساختار چوب در شرايط م تل
فرآين ب ار گرمايي و درنتهجه تغههرات مت اوت فهييکي و
شهمهايي سطح ات اق ميافت  .بهعالوه تهمار فشردهساز
س تراكم بافت چوب ،افياي دانسهته و درنتهجه صافي
سطح و يا بهع ارتيديزر كاه زبر سطح ميگردد []12

شکل  -2اثر پارامترهاي تیمار بخار گرمایی -مکانیکی بر پارامتر  Raصنوبر پرداختنشده

شکل  -3اثر پارامترهاي تیمار بخار گرمایی -مکانیکی بر پارامتر  Rzصنوبر پرداختنشده

نتايج حاصل از بررسي پارامترها زبر سطح در
نمونهها پرداختش ه پس از تهمار ب ار گرمايي-
مکانهکي نشان دادن كه فقط ارر مستقل زمان مان گار
بر زبر سطح معنيدار بوده است؛ بهطور كه با افياي
زمان مان گار از  20به  40دقهقه فاكتورها زبر سطح

 Raو  Rzكاه يافت؛ اما بهطوركلي زبر سطح نمونهها
تهمار ش ه با فرآين ب ار گرمايي -مکانهکي پس از
پرداخت ،بهشتر از نمونهها شاه با ضراي فشردگي
مشابه ميباشن ؛ مضاف بر اينكه هر دو پارامتر زبر سطح
 Raو  Rzنمونهها تهمار ش ه با فرآين ب ار گرمايي-
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مکانهکي با ضري فشردگي  60درص در سطو باالتر
از نمونهها با ضري فشردگي  40درص قرار دارن
(شکلها  4و  .)5همانطور كه ق الً نهي گ ته ش تهمار
ب ار گرمايي -مکانهکي و نهي تش ي شرايط اين تهمار
ازجمله دما ب ار گرمايي ،زمان مان گار و ضري
فشردگي ازي طرف س ترد و شکنن ه ش ن ساختار
چوب و لهزنهن [ ]2و نهي توسعه ترکها كوچ و

افياي خلل و فرج ش ه [ ]23و از طرف ديزر عملهات
پرداخت س آزاد ش ن تن ها نو ته ناشي از اعمال
تهمار ب ار گرمايي -مکانهکي بهخصو فشردهساز مي-
گردد .شکل  6نهي تصاوير از تركوا ريي سطو
نمونهها شاه و تهمار ش ه را نشان ميده كه بهانزر
اين مطل ميباش .

شکل  -4اثر پارامترهاي تیمار بخار گرمایی -مکانیکی بر پارامتر  Raصنوبر پرداختشده

شکل  -5اثر پارامترهاي تیمار بخار گرمایی -مکانیکی بر پارامتر  Rzصنوبر پرداختشده

شکل  -6تأثیر تیمار بخار گرمایی -مکانیکی بر کیفیت سطح مماسی چوب صنوبر پس از پرداخت با بزرگنمایی  :P2( 40Xشاهد با %60
فشردگی :F2 ،تیمار شده در شرایط  40' ،170°Cو  %60فشردگی)
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جدا شدن

الیهها1

جدا شدن الیهها پس از چرخههاي غوطهوري-
خشکاندن
شکل  7نتايج بررسي تأرهر فرآين ب ار گرمايي -مکانهکي
بر ج ا ش ن اليهها پس از چرخهها غوطهور -
خشکان ن را نشان ميده  .بر اساس نتايج ،در چرخه اول
فقط ارر مستقل زمان مان گار معنيدار بوده است و با
افياي زمان مان گار مهيان ج ا ش ن اليهها رون نيولي
داشته است؛ بهطور كه كمترين مهيان ج ا ش ن اليهها
مربوط به شرايط تهمار دما ب ار گرمايي  150درجه
سانتيگراد ،زمان مان گار  40دقهقه و مهيان فشردگي
 60درص و برابر با  3/21درص بود و بهشترين مهيان ج ا
ش ن اليهها مربوط به نمونهها شاه با ضري فشردگي
 60درص و برابر با  28/14درص بود؛ اما در چرخه دوت
ارر مستقل هر سه فاكتور دما تهمار ب ار گرمايي ،زمان
مان گار و ضري فشردگي معنيدار بودن  .در نمونهها
ب ار گرمايي -مکانهکي ش ه با ضري فشردگي  60درص ،
با افياي دما تهمار ب ار گرمايي اليهها از  130به 150
درجه سانتيگراد مهيان ج ا ش ن اليهها ان كي
افياي يافته و مج داً از دما تهمار ب ار گرمايي  150به
 170درجه سانتيگراد كاه يافته است؛ اما در نمونهها
ب ار گرمايي -مکانهکي ش ه با ضري فشردگي  40درص ،
با افياي دما تهمار ب ار گرمايي مهيان ج ا ش ن اليهها
كاه يافت .از طرفي افياي زمان مان گار نهي باعث
مهيان ج ا ش ن اليهها گردي ه است؛ لذا
كاه

Delamination

1
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بهطوركلي تهمار ب ار گرمايي دارا ارر مث ت بر جلوگهر
از ج ا ش ن اليهها بوده است ،بهطور كه مق ار ج ا ش ن
اليهها در نمونهها توههش ه از چوب ب ار گرمايي ش ه
كمتر از نمونهها توههش ه از چوب شاه ميباش  .نکته
قابلتوجه آن است كه در اليهها چس زني ش ه از
نمونهها شاه با افياي ضري فشردگي اليهها ،مهيان
ج ا ش ن اليهها افياي يافته است؛ ولي در اليهها
چس زني ش ه از نمونهها تهمار ش ه با فرآين ب ار
گرمايي ،با افياي ضري فشردگي اليهها مهيان ج ا ش ن
اليهها كاه يافته است .به نرر ميرس كه انجات عمل
ايجاد
فشردهساز با ضري فشردگي  60درص س
ترکها و شکستها ريي و افياي خلل و فرج و درنتهجه
ن وذ بوتر چس و افياي سطح تماس چس ميگردد
[ .]16بهطور كلي مق ار ج ا ش ن اليهها در نمونهها
ساختهش ه از چوب تهمار ب ار گرمايي ش ه با ضراي
فشردگي  40و  60درص در سطوحي پايهنتر از نمونهها
ساختهش ه از چوب شاه با ضراي فشردگي مشابه مي-
باش  .افياي دما تهمار ب ار گرمايي و زمان مان گار
به دلهل تغههر ساختار شهمهايي پليساكاري ها س
كاه جذب رطوبت و واكشه گي و درنتهجه كاه
تن ها برشي ناشي از پ ي ه واكشه گي ميگردد []2؛
لذا ج ا ش ن اليهها در چرخهها غوطهور  -خشکان ن
در نمونهها تهمار ش ه با فرآين ب ار گرمايي -مکانهکي
كاه ميياب .
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شکل  -7اثر پارامترهاي تیمار بخار گرمایی -مکانیکی بر جدا شدن الیهها پس از دوچرخه غوطهوري -خشکاندن

جدا شدن الیهها پس از چرخههاي جوشاندن-
خشکاندن
شکل  8نتايج بررسي تأرهر فرآين تهمار ب ار گرمايي-
مکانهکي بر ج ا ش ن اليهها پس از چرخهها جوشان ن-
خشکان ن را نشان ميده  .بر اساس نتايج ،در هر
دوچرخه ،ارر مستقل دما تهمار ب ار گرمايي و ضري
فشردگي معنيدار ميباش و با افياي اين دو فاكتور
ميياب ؛ بهطور كه
مهيان ج ا ش ن اليهها كاه
كمترين مهيان ج ا ش ن اليهها پس از چرخه دوت
جوشان ن -خشکان ن مربوط به شرايط تهمار دما ب ار
گرمايي  150درجه سانتيگراد ،زمان مان گار  40دقهقه
و مهيان فشردگي  60درص و برابر با  10درص بود و
بهشترين مهيان ج ا ش ن اليهها مربوط به شرايط تهمار

دما ب ار گرمايي  130درجه سانتيگراد ،زمان مان گار
 20دقهقه و مهيان فشردگي  40درص و برابر با 85/74
درص بود .به نرر ميرس كه تش ي شرايط تهمار س
تغههرات ساختار چوب ميگردد كه ن وذ بوتر چس و
افياي سطح تماس چس را به همراه داشته و س
كاه مهيان ج ا ش ن اليهها ميگردد [ .]16تأرهر ضري
فشردگي بر ج ا ش ن اليهها نشان داد كه در اليهها
چس زني ش ه از نمونه شاه  ،با افياي ضري فشردگي
اليهها مهيان ج ا ش ن آنوا در چرخهها جوشان ن-
خشکان ن افياي ميياب  ،اما در اليهها چس زني ش ه
از نمونهها تهمار ش ه با فرآين ب ار گرمايي با افياي
ضري فشردگي اليهها از  40به  60درص مهيان ج ا
ش ن اليهها كاه ميياب .

شکل  -8اثر پارامترهاي تیمار بخار گرمایی -مکانیکی بر جدا شدن الیهها پس از دوچرخه جوشاندن -خشکاندن
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مقاومت برشی خط چسب
شکل  9نتايج تأرهر تهمار ب ار گرمايي -مکانهکي بر
مقاومت برشي خط چس اليهها را نشان ميده  .بر
اساس نتايج بهدستآم ه فقط ارر مستقل دما تهمار ب ار
گرمايي معنيدار ميباش ؛ بهطور كه با افياي دما
تهمار ب ار گرمايي مهيان مقاومت برشي خط چس
كاه ميياب  .بهشترين و كمترين مهيان مقاومت برشي
خط چس به ترته مربوط به ك تهمار  P1و  C1و برابر
با  10/06و  5/68نهوتن بر مهليمتر مربع بود .نتايج
بهدستآم ه از نمونهها آزمون مقاومت برشي خط چس
نشان دادن كه تمامي شکستها در قسمت چوب ات اق
افتاده است و نه در ناحهه چس ؛ كه اين نکته مثي آن
است كه با افياي دما تهمار ب ار گرمايي به دلهل
هه رولهي پليساكاري ها ،طول زنجهره سلولي كاه يافته
و مومتر اينكه لهزنهن و ساختار چوب ترد و شکنن ه مي-
ترکها و
شود [ ،]2لذا انجات عمل فشردهساز س
شکستها كوچ در ساختار فهييکي چوب ش ه و
درنتهجه مقاومت برشي چوب كاه ميياب كه درنوايت
منجر به كم ش ن مقاومت برشي خط چس ميگردد.
 )2007( Ormstadنهي در تحقهقات خود نشان داد كه
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تغههرات خصوصهات فهييکي ،شهمهايي و مکانهکي چوب
اصال ش ه ميتوانن رو ويژگيها مت اوتي ازجمله
چس ن گي ،زمان پرس ،گهرايي چس  ،خصوصهات خط
چس و ج اشون گي اليهها چس خورده تأرهر بزذارن
[ .]16همچنهن در نمونهها ساختهش ه از چوب شاه
بهطوركلي انجات عمل فشردهساز اليهها س افياي
مقاومت برشي خط چس به دلهل باال رفتن دانسهته
گردي  ،اما با افياي ضري فشردگي اليهها از  40به 60
درص مهيان اين ويژگي مکانهکي كاه يافت .در اين
خصو نهي نتايج آزمون مقاومت برشي خط چس نشان
چوبي ات اق
دادن كه بازهم غال شکستها در ب
افتاده است؛ و اين ب ان م ووت است كه افياي ضري
ايجاد شکستها كوچ در ساختار
فشردگي س
فهييکي چوب و افياي تن ها برشي در ارر وارد ش ن
نهرو برشي و درنوايت كاه مقاومت برشي خط چس
ضري فشردگي،
ميگردد .بهع ارتديزر با افياي
تغههرات ايجادش ه در ساختار چوب مح ود به ب ها
سطحي ن وده و قسمتها بهشتر را ميتوان تحت تأرهر
قرار ده .

شکل  -9اثر پارامترهاي تیمار بخار گرمایی -مکانیکی بر مقاومت برشی خط چسب

نتیجهگیري
با توجه به مح وديت كاربرد گونهها چوبي س  ،به
دلهل خوا فهييکي و مکانهکي كمتر ،در اين پژوه با
بهكارگهر فراين ب ار گرمايي -مکانهکي سعي در برطرف
كردن معاي فهييکي چوب و نهي ارتقاء ويژگيها
مکانهکي آن گردي  .لذا توسعه و بهكارگهر فراين ها

ج ي اصال چوب ميتوانن دامنه كاربرد اين گونهها را
گسترش داده و در سازهها چوبي م تل مورداست اده
قرار گهرن  .يکي از اررات فرآين ب ار گرمايي -مکانهکي بر
ويژگيها سطح آن است كه اين فرآين س كاه
زبر سطح ( Raو  )Rzنمونهها تهمار ش ه در مقايسه با
نمونهها شاه ميگردد؛ بهطور كه با تهمار فشردهساز
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و نهي افياي ضري فشردگي ،هر دو پارامتر زبر سطح
يافتن  .بعالوه در اين فرآين ،
( Raو  )Rzكاه
كاه زبر
بهكارگهر تهمار ب ار گرمايي نهي س
سطح نمونهها فشردهش ه گردي  .از طرفي فرآين ب ار
گرمايي -مکانهکي س افياي زاويه تماس قطره آب در
سطح نمونهها تهمار ش ه در مقايسه با نمونهها شاه
ش  .پس بهطوركلي تهمار فشردهساز در تركه با تهمار
ب ار گرمايي س كاه زبر سطح و نهي افياي زاويه
تماس قطره آب سطح نمونهها تهمار ش ه گردي .
همچنهن فرآين ب ار گرمايي -مکانهکي دارا ارر مث ت بر
جلوگهر از ج ا ش ن اليهها پس از چرخهها غوطه-
ور  -خشکان ن و جوشان ن– خشکان ن ميباش  .در
حقهقت عملکرد مث ت و اررگذار تهمار ب ار گرمايي بر
خوا فهييکي (كاه جذب رطوبت و ر ات ابعاد )
ج ا ش ن اليهها پس از فرآين ب ار
كاه
س
گرمايي -مکانهکي گردي  .بهطور كه تهمار فشردهساز و
افياي ضري فشردگي ب ون تهمار ب ار گرمايي س
افياي مهيان ج ا ش ن اليهها ش ن ؛ اما با بهكارگهر
تهمار ب ار گرمايي حتي با افياي ضري فشردگي مهيان
ج ا ش ن اليهها پس از چرخهها غوطهور  -خشکان ن
و جوشان ن– خشکان ن كاه يافت .تأرهر تهمار اصال
ب ار گرمايي -مکانهکي بر مقاومت برشي خط چس نشان
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داد كه در اين فرآين  ،تهمار فشردهساز س افياي
مقاومت برشي خط چس نس ت به نمونهها شاه
ميگردد و با افياي ضري فشردگي تا  60درص مقاومت
برشي خط چس كاه ميياب ؛ اما تهمار ب ار گرمايي
در اين فرآين  ،س كاه مقاومت برشي خط چس
گردي ؛ لذا ميتوان گ ت كه فرآين ب ار گرمايي-
مکانهکي دارا ارر من ي بر مقاومت برشي خط چس
ميباش  .بهطوركلي با توجه به نتايج حاصل از اين بررسي
ميتوان گ ت كه بهكارگهر تهمار فشردهساز همراه با
تهمار ب ار گرمايي (فرآين ب ار گرمايي -مکانهکي) نهتنوا
س بو ود ويژگيها فهييکي چوب تهمار ش ه ميگردد؛
بلکه ضع ها مکانهکي ايجادش ه در ارر تهمار ب ار
گرمايي را نهي برطرف نموده و س بو ود ويژگيها
مکانهکي نهي ميشود.
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تحقهقات جنزلها و مراتع كشور و حمايتها ماد و
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Influence of poplar wood densification on surface characteristics and adhesion
strength

Abstract
The main purpose of this study was to evaluate the effect of
densification process on the surface characteristics and
bonding quality of poplar wood. For this purpose, the
specimens were treated by hygrothermal treatment and then
were densified by hot press. Some properties of treated
specimens such as surface contact angle and surface
roughness were evaluated before and after planning.
Moreover, the shear strength of glue line and also
delamination of specimens in soaking-drying and boilingdrying cycles were investigated. The results of the poplar
wood densification revealed that the surface roughness of the
specimens reduced and surface contact angle increased by
hygrothermal pre-treatment. The results also showed the
positive effect of combined hygrothermal and compression
treatment on the delamination after soaking-drying and
boiling-drying cycles. In addition, the shear strength of glue
line reduced by applied combined treatments. In addition,
microscopic images showed that this process changed the
physical structure of the surface.
Keywords: poplar wood, glue line, surface roughness, contact
angle.
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