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چکیده
یکی از روشهای غلبه بر بازگشت فشردگی در چوبهای فشرده ،کاهش سرعت
بسته شدن پرس است که به آزادسازی تنشهای داخلی حین فشردهسازی می-
انجامد .در تحقیق حاضر اثر سرعت بسته شدن پرس (در سه سطح  0/4 ،0/2و 0/6
میلیمتر بر دقیقه) در سطح فشردگی ثابت  45درصد ،بر رفتار افت تنش و بازگشت
فشردگی چوب توسکا موردبررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد با افزایش سرعت بسته
شدن پرس ،مقدار تنش ایجادشده در چوبها افزایش یافت و علت این امر به
شکست پیوندهای کوواالنسی هیدروژنی و آزادسازی تنش در سرعت پرس پایینتر
نسبت داده شد که این امر به کاهش بازگشت فشردگی انجامید .دو مرحله آزادسازی
تنش در منحنیهای افت تنش مشاهده گردید .در مرحله اول  ،نرخ آزادسازی تنش
باال بود که به لغزش بین مولکولهای چوبی و شکست پیوندهای هیدروژنی
بینمولکولی نسبت داده شد .در مرحله دوم ،منحنی افت تنش تقریباً مسطح گردید
که نشاندهنده کاهش نرخ آزادسازی تنش میباشد .نتایج برهمنهی زمان-سرعت
بسته شدن پرس ،نشان داد که منحنی مرجع قادر به پیشبینی رفتار افت تنش تا
تقریباً  380ساعت ( 380برابر زمان اصلی آزمون) میباشد .ازآنجاییکه تنها با انتقال
بهصورت افقی ،منحنی مرجع صافی حاصل نگردید و به انتقال در جهت عمودی نیز
نیاز بود ،میتوان اظهار داشت با توجه به دما و رطوبت باالی چوبها حین فشردگی،
ماده دارای رفتار ترمورئولوژیکی پیچیده میباشد .با افزایش سرعت بسته شدن پرس
از  0/2تا  0/6میلیمتر بر دقیقه ،مقدار بازگشت فشردگی تا  20درصد افزایش یافت.
همچنین یک رابطه خطی بین تنش باقیمانده پس از افت تنش یکساعته و میزان
بازگشت فشردگی حاصل گردید.
واژگان کلیدي :بازگشت فشردگی ،سرعت بسته شددن پدرس ،برهمنهدی زمدان-
سرعت بارگذاری ،فشردهسازی.
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مورداستفاده قرار میگیرد .برای استفاده از چوب در
مصارف مذكور ،مقاومتهای مکانیکی بااليی نیاز است.
ازآنجايیكه دانسیته نقش كلیدی در افزايش مقاومت
چوبها دارد ،میتوان با فشردهسازی در جهت عمود بر
الیاف ،مطلوبیت چوب گونههای تند رشد با دانسیته پايین
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را برای مصارف متعدد بهبود بخشید [ .]1با فشردهسازی
در مقادير كم ،میتوان سختی را به میزان قابل مالحظه
ای افزايش داد []3-2
عیب اصلی چوب فشرده ،بازگشت فشردگی آن در
شرايط مرطوب به دو صورت قابل بازگشت و
غیرقابلبازگشت میباشد .نوع قابل بازگشت به ماهیت
آبدوست چوب و نوع غیرقابلبازگشت به حافظه شکلی يا
بازگشت فنری ناشی از ماهیت ويسکواالستیک چوب
نسبت داده میشود [.]4
پیوندهای كوواالنسی بین همیسلولز و لیگنین و
پیوندهای هیدروژنی بین همیسلولز و سلولز و همچنین
بین واحدهای سلولز (پیوندهای اولیه) ،از آزادی حركت
زنجیرهای پلیمری جلوگیری میكنند .حین فشردهسازی
زنجیرهای پلیمری دچار بازآرايی شده و پیوندهای
هیدروژنی جديد (پیوندهای ثانويه) بین زنجیرهای
پلیمری ،برقرار میگردد ،اما پیوندهای اولیه ،يک حافظه
رئولوژيکی در چوب ايجاد میكنند كه مرتبط با شکل اولیه
آن است .زمانی كه چوب فشرده در معرض رطوبت يا گرما
قرار گیرد ،پیوندهای هیدروژنی ثانويه گسسته شده و
پیوندهای اولیه ،چوب را دوباره به شکل اولیه برمیگردانند
[ .]1چنانچه حین فشردگی ،پیوند بین میکروفیبريلها و
ماده زمینه شکسته شود ،تنشهای داخلی آزاد شده و
بازگشت فنری كاهش میيابد و موجب تثبیت دائمی
فشردگی میشود [.]5
استفاده از روشهای اصالح شیمیايی با هدف حذف
بازگشت فشردگی بهواسطه برقراری اتصاالت عرضی بین
اجزای ديواره سلولی و يا تغییر ماهیت آبدوست چوب
توسط محققان مختلف بررسی شده است [ .]6-8اما به
دلیل محدوديتهايی از جمله تغییر رنگ چوب ،مسائل
زيستمحیطی و مسائل اقتصادی چندان مورد استقبال
قرار نگرفت.
اصالح گرمايی نیز به دلیل تخريب همیسلولز و بخش
آمورف سلولز موجب كاهش ماهیت آبدوستی چوب و
كاهش بازگشت فنری میشود [ .]7همچنین اصالح
گرمايی پس از فشردهسازی ،با تخريب پلیمرهای چوبی
بهويژه همی سلولز ،كه میکروفیبريلهای سلولزی را به
لیگنین پیوند میدهند ،سبب آزادسازی تنشهای داخلی

[ ]10 ،8و برقراری پیوندهای جديد در وضعیت فشرده
[ ]11و ايجاد فضای خالی اضافی برای بازآرايی میگردد
[ .]10علیرغم موفقیت چشمگیر اصالح گرمايی در حذف
بازگشت فشردگی ،اين روش به دلیل ايجاد تغییر رنگ،
ظاهری سوخته و نیز ايجاد ترک بهويژه در چوبهای با
ابعاد بزرگ ،و نیز افت خواص مقاومتی (مقاومت خمشی و
مقاومت در برابر سايش) ،در مقیاس تجاری توسعه نیافت.
بنابراين يافتن روشی برای كاهش بازگشت فنری چوب
فشرده ،بدون تغییر رنگ و افت خواص مکانیکی و مسائل
زيستمحیطی از اهمیت بااليی برخوردار است.
آزادسازی تنشهای داخلی حین فشردهسازی ،متأثر از
ماهیت ويسکواالستیک چوب است .آزادسازی تنش طی
زمان در چوب تحت كرنش ثابت به پديده افت تنش
موسوم است [ .]12تنش ناشی از فشردهسازی يک ماده در
محدوده االستیک ،سبب بازگشت فشردگی میشود.
چنانچه فشردگی برای مدتی ثابت نگاه داشته شود ،تنش
از طريق گسست پیوندهای اولیه و ايجاد پیوندهای جديد
آزاد میشود كه اين امر به تثبیت تغییر شکل منتهی
میشود.
نرخ آزادسازی تنش بهسرعت شکستن پیوندها بستگی
دارد .در محدوده زمانی طوالنیتر ،تغییر محسوس آرايشش
قطعششات زنجیرهششای پلیمششری انجششام میگیششرد .زنجیرهششای
پلیمری برای اينكه از كرنشهای موضعی ناششی از تشنش
رها شوند ،مجدداً آرايش میيابند [.]13
 Rautkariو همکاران ( )2011در بررسی تأثیر سرعت
بسته شدن پرس ( 1و  10میلیمتر بر دقیقه) و مدتزمان
پرس ( 1و  10دقیقه) را بر ريزساختار و پروفیل دانسیته
چوب فشرده كاج اسکاتلندی دريافتند كه در سرعت بسته
شدن پرس  10میلیمتر بر دقیقه و مدتزمان  1دقیقه،
فشردهسازی بیشتر در نزديک سطح رخ میدهد و با
كاهش سرعت پرس ،پیک دانسیته در قسمتهای میانیتر
چوب فشرده مشاهده گرديد .آنها علت اين امر را به
انتقال بیشتر گرما به قسمتهای میانی چوب و متعاقب ًا
تغییر شکل ويسکواالستیک بیشتر و عالوه بر اين علت را
به افت تنش بیشتر در سرعت كم پرس نسبت دادند .در
زمان پرس طوالنیتر به دلیل انتقال حرارت بیشتر به
قسمتهای میانی ،پیک فشردگی در عمق بیشتری از
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چوب ايجاد شد .نتايج مطالعات میکروسکوپی نیز با نتايج
حاصل از پروفیل دانسیته همخوانی داشت ضمن اينکه
عمدت ًا فشردگی در چوب آغاز رخ داده بود [.]14
 Laineو همکاران ( )2013تأثیر دمای پرس ( 150و
 200درجه سانتیگراد) و سرعت بسته شدن پرس ( 1و
 10میلیمتر بر دقیقه) را بر سختی چوب فشردهشده كاج
اسکاتلندی (میزان فشردگی  25درصد) را بررسی كردند
[ .]15زمان پرس در اين مطالعه ثابت ( 10دقیقه) در نظر
گرفته شد .آنها دريافتند برای رسیدن به سختی و
فشردگی بیشتر در سطح ،زمان بسته شدن پرس كوتاهتر و
دمای پرس پايینتر ارجحیت دارد ،هرچند در اين شرايط
خطر شکست ديواره سلولی وجود دارد .اين محققان
همچنین بازگشت االستیک پس از حذف بار در آزمون
سختی را نیز اندازهگیری كردند و به اين نتیجه رسیدند
كه بیشترين میزان بازگشت االستیک مربوط به نمونه
فشردهشده در سرعت پرس  10میلیمتر بر دقیقه و دمای
 150درجه سانتیگراد بود.
بر اساس مطالعات انجام شده ،تاكنون اثر سرعت بسته
شدن پرس بر رفتار افت تنش و بازگشت فشردگی چوب
فشرده بررسی نشده است .بنابراين در تحقیق حاضر اثر
سرعت بسته شدن پرس (در سه سطح  0/4 ،0/2و 0/6
میلیمتر بر دقیقه) در سطح فشردگی ثابت  45درصد ،بر
رفتار افت تنش و بازگشت فشردگی چوب توسکا بررسی
گرديد.
مشکل اساسی در مطالعه رفتار افت تنش مواد
ويسکواالستیک ،نیاز به انجام آزمونهای طوالنیمدت
است .بنابراين در مطالعه حاضر افت تنش نمونههای
فشرده به مدت يک ساعت اندازهگیری شد و با استفاده از
اصل برهمنهی زمان-سرعت بارگذاری ،رفتار طوالنیمدت
افت تنش مدلسازی گرديد .تاكنون ،از اصل برهمنهی
زمان-دما و يا زمان-تنش در پیشبینی رفتار خزشی مواد
ويسکواالستیک [ ]16و پیشبینی رفتار افت تنش چوب و
مواد مركب چوبی [ ]17استفادهشده است .تنها يک
گزارش در زمینه استفاده از اين روش در پیشبینی رفتار
افت تنش مواد پلیمری متأثر از سرعت بارگذاری يافت شد
[ .]18نتايج تحقیق حاضر میتواند در كمی كردن فرآيند
پرس گرم و برآورد زمان بسته شدن پرس با هدف به
حداقل رساندن بازگشت فشردگی مفید باشد .انتظار می-
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رود با كاهش سرعت بسته شدن پرس بتوان بر پیوندهای
اولیه فائق آمد و تنشها را در حین فشردگی آزاد ساخت.

مواد و روشها
g/cm3

در تحقیق حاضر از چوب توسکا با دانسیته
 0/49استفاده گرديد .قطعات چوب توسکا به ابعاد mm3
( 30×50×50طولی×مماسی×شعاعی) برش شده و به مدت
يک ساعت در اتوكالو آزمايشگاهی در دمای  130درجه
سانتیگراد بخارزنی و نرم شدند .سپس نمونهها برای حفظ
گرما در ورقهای نازک از جنس پلیاتیلن پیچانده شدند و
بالفاصله برای حصول فشردگی  45درصد در جهت شعاعی
توسط دستگاه آزمون خواص مکانیکی با سه سطح سرعت
بارگذاری  0/4 ،0/2و  0/6میلیمتر بر دقیقه فشرده شدند.
هر سرعت بارگذاری در سه تکرار اعمال گرديد .پس از
حصول فشردگی موردنظر ،افت بار توسط نرمافزار جمع-
آوری داده به مدت يک ساعت ثبت گرديد .نمونهها به
مدت  24ساعت در وضعیت فشرده قرار گرفتند تا به دمای
محیط برسند و از بازگشت آنی فشردگی جلوگیری شود.
جهت انجام آزمون بازگشت فشردگی ،نمونهها به مدت
 7روز در آب  70درجه سانتیگراد در آون آزمايشگاهی به
حالت غوطهور قرار گرفتند و بازگشت فشردگی مطابق
رابطه ( )1محاسبه گرديد [ .]14 ،10برای هر سطح
بارگذاری سه تکرار در نظر گرفته شد.
() 1

and To  Tc

Tr  Tc
 100(%),Tr  Tc
To  Tc

Rs 

كه  Trضخامت خشک نمونهها بعد از غوطهوری،
ضخامت خشک بعد از فشردگی و  Toضخامت خشک قبل
از فشردگی است.
برای برهمنهی زمان-نرخ بارگذاری از نرمافزار RSI
 Orchechtratorاستفاده گرديد .سرعت بارگذاری 0/6
میلیمتر بر دقیقه بهعنوان سرعت مرجع انتخاب شد و
منحنیهای افت تنش روی اين منحنی انتقال داده شدند.
تجزيه و تحلیل آماری دادهها توسط نرم افزار SPSS
انجام شد و از آزمون تجزيه واريانس يک طرفه برای
بررسی اختالف بین میانگینها و همچنین از آزمون چند
دامنهای دانکن برای گروهبندی میانیگنها استفاده شد
(.)P<0.05
Tc
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نتایج و بحث
شکل  1منحنیهای افت تنش نمونههای چوبی
بخارزنی و فشردهشده در سه سطح سرعت بارگذاری برای
سه تکرار در هر سطح را نشان میدهد .با افزايش سرعت
بارگذاری ،مقدار تنش ايجادشده (تنش اولیه) در چوبها
افزايشيافت .فشرده كردن چوب در زمان كوتاه ،موجب
میشود به دلیل عدم زمان كافی برای تغییر فواصل
بینمولکولی ،انرژی زيادی در ساختار ذخیره شود كه به
ايجاد تنش زيادی منتهی میگردد [ .]13همچنین با
افزايش سرعت بارگذاری ،مقدار تنش باقیمانده پس از يک
ساعت افت تنش ،افزايش يافت .در توجیه علت اين پديده
میتوان اظهار داشت كه سرعت بارگذاری پايینتر يا به
عبارتی زمان پرس طوالنیتر ،منجر به شکست پیوندهای

كوواالنسی هیدروژنی و آزادسازی تنش میشود .از سوی
ديگر در زمان پرس كوتاهتر ،آزادسازی تنش كمتر بوده و
تغییر شکل عمدت ًا االستیک خواهد بود .انرژی االستیک
ذخیرهشده در ديواره سلولی پس از حذف بار تبديل به
انرژی جنبشی شده و موجب بازگشت فنری فوری خواهد
شد.
دو مرحله آزادسازی تنش در منحنیهای افت تنش
قابلمشاهده است .در مرحله اول افت تنش ،تنش زيادی
آزاد میشود كه عمدت ًا به دلیل لغزش بین مولکولهای
چوبی و شکست پیوندهای هیدروژنی بینمولکولی رخ
میدهد .در مرحله دوم ،منحنی افت تنش تقريباً مسطح
شده و پیوندهای هیدروژنی جديد بین مولکولهای چوب
برقرار میشود.

شکل  -1منحنیهای افت تنش چوب فشرده در سه سطح سرعت بارگذاری

برای پیشبینی رفتار افت تنش طوالنیمدت ،سرعت
بارگذاری  0/6بهعنوان مبنا در نظر گرفته شد و منحنی-
های افت تنش روی اين منحنی بهصورت دوبعدی (افقی و
عمودی) روی محور لگاريتمی زمان انتقال داده شدند.
ازآنجايیكه تنها با انتقال بهصورت افقی ،منحنی مرجع
خوب و صافی حاصل نگرديد و به انتقال در جهت عمودی
نیز نیاز بود ،میتوان نتیجهگیری كرد كه با توجه به دما و
رطوبت باالی چوبها حین فشردگی ،ماده دارای رفتار
ترمورئولوژيکی پیچیده میباشد .برای موادی كه دارای

رفتار ترمورئولوژيکی پیچیده میباشند ،عالوه بر انتقال
افقی ،انتقال عمودی نیز برای حصول منحنی مرجع صاف
نیاز است؛ انتقال عمودی اثر انبساط گرمايی و رطوبتی را
جبران میكند [ .]19شکل  2منحنی مرجع حاصل از
برهمنهی را نشان میدهد .مشاهده میشود كه منحنی
مرجع قادر به پیشبینی رفتار افت تنش تا تقريباً 380
ساعت ( 380برابر زمان اصلی آزمون) میباشد .ضرايب
انتقال حاصل از برهمنهی بهصورت تابعی از سرعت بسته
شدن پرس در شکل  3نشان دادهشده است .با توجه به
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برازش داده شد .اين رابطه تنها در باالی دمای انتقال
شیشهای كاربرد دارد [.]19

شکل -2منحنی افت تنش مرجع حاصل از برهمنهی زمان سرعت بارگذاری

)  C1 ( S  So
()2
) C2  ( S  So
كه  Soسرعت بسته شدن پرس مرجع C1 ،و  C2ثابتهای
رابطه ،و  Sسرعت بسته شدن پرس مورد آزمون و a

ضريب انتقال افقی است .برازش بسیار عالی با ضريب
تبیین باال ( )R2=1حاصل گشت و پارامترهای  C1و  C2به
ترتیب  2/55و  -0/04به دست آمد.

log a 

1/2
1/0
0/8

a

) C1 ( S  S 0
) C2  ( S  S 0

0/6

Log ( a )  
0/4

S 0  0.6mm / min
C1  2.55

0/2

C2  0.04

0/0

0/7

0/6

0/5

0/4

0/3

0/2

0/1

سرعت ب س ته شدن پ رس )(mm/min
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در شکل  4مقدار بازگشت فشردگی متأثر از سرعت
بسته شدن پرس نشان دادهشده است .با افزايش سرعت
بسته شدن پرس مقدار بازگشت فشردگی نیز افزايشيافت.
در سرعت بسته شدن  0/2میلیمتر بر دقیقه ،مقدار
بازگشت فشردگی 20 ،درصد نسبت بهسرعت بسته شدن
 0/6میلیمتر بر دقیقه كاهش يافت .زمان پرس طوالنیتر
منجر به شکست پیوندهای كوواالنسی هیدروژنی و تشکیل
پیوندهای جديد هیدروژنی و اتصاالت عرضی جديد بین
سلولز و همیسلولز شده و تغییر شکل را تثبیت میكند .از
سوی ديگر در زمان پرس كوتاهتر آزادسازی تنش كمتر
بوده و تغییر شکل عمدتاً االستیک خواهد بود (هرچند
تغییر شکل پالستیک و تخريب نیز رخ خواهد داد) انرژی
االستیک ذخیرهشده در ديواره سلولی پس از حذف بار

تبديل به انرژی جنبشی شده و موجب بازگشت فنری
فوری خواهد شد [.]11
در شکل  5رابطه بین تنش باقیمانده ( )σmپس از افت
تنش يکساعته و بازگشت فشردگی ( )Rsنشان دادهشده
است .مشاهده میشود كه با افزايش سرعت بسته شدن
پرس و متعاقبا افزايش تنش باقیمانده ،میزان بازگشت
فشردگی نیز بهطور خطی ( )R2=0.99افزايش میيابد .در
سرعت بسته شدن باالتر پرس ،نیروی فشاری بیشتری
جهت حصول میزان فشردگی ثابت نیاز است كه به ايجاد
تنش باقیمانده بیشتر و افزايش بازگشت فشردگی منجر
میشود .با افزايش سرعت بسته شدن پرس از mm/min
 0/2به  ،0/6 mm/minمقدار بازگشت فشردگی  25درصد
افزايش يافت.

شکل  -4مقادیر بازگشت فشردگی متأثر از سرعت بسته شدن پرس

نتیجهگیری
در تحقیق حاضر اثر سرعت بسته شدن پرس (در سه
سطح  0/4 ،0/2و  0/6میلیمتر بر دقیقه) در سطح
فشردگی ثابت  45درصد ،بر رفتار افت تنش و بازگشت
فشردگی چوب توسکا بررسی گرديد و با استفاده از اصل
برهمنهی زمان سرعت بارگذاری ،رفتار طوالنیمدت افت
تنش مدل سازی شد .نتايج نشان داد با افزايش سرعت
بسته شدن پرس ،مقدار تنش ايجادشده (تنش اولیه) در
چوبها افزايشيافت كه علت را میتوان به شکست

پیوندهای كوواالنسی هیدروژنی و آزادسازی تنش در
سرعت پرس پايینتر نسبت داد.
دو مرحله آزادسازی تنش در منحنیهای افت تنش
مشاهده گرديد ، .نرخ باالی آزادسازی تنش در مرحله اول
به لغزش بین مولکولهای چوبی و شکست پیوندهای
هیدروژنی بینمولکولی نسبت داده شد .در مرحله دوم،
منحنی افت تنش تقريب ًا مسطح گرديد.
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شکل  .5مقدار تنش باقیمانده بهصورت تابعی از بازگشت فشردگی

نتايج برهمنهی زمان-سرعت بارگذاری نشان داد كه
منحنی مرجع قادر به پیشبینی رفتار افت تنش تا تقريب ًا
 380ساعت ( 380برابر زمان اصلی آزمون) میباشد.
ازآنجايیكه تنها با انتقال بهصورت افقی ،منحنی مرجع
خوب و صافی حاصل نگرديد و به انتقال در جهت عمودی
نیز نیاز بود ،میتوان نتیجهگیری كرد كه با توجه به دما و
رطوبت باالی چوبها حین فشردگی ،ماده دارای رفتار
ترمورئولوژيکی پیچیده میباشد .با افزايش سرعت بسته
شدن پرس از  0/2تا  0/6میلیمتر بر دقیقه ،مقدار
بازگشت فشردگی تا  20درصد افزايش يافت .همچنین

يک رابطه خطی بین تنش باقیمانده پس از افت تنش
يکساعته و میزان بازگشت فشردگی حاصل گرديد.
نتايج تحقیق حاضر میتواند در كمی كردن فرآيند
پرس گرم و برآورد زمان بسته شدن پرس با هدف به
حداقل رساندن بازگشت فشردگی مفید باشد .امید است
در تحقیقات بعدی با غلبه بر مشکالت تکنولوژيکی (عدم
امکان حرارتدهی حین فشردگی ،محدوديت در ظرفیت
اعمال بار دستگاه و عدم امکان فشردگی در سرعتهای
باال) بتوان به نتايج گستردهتری در اين زمینه دست يافت.
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Effect of press closing speed on stress relaxation and set recovery of densified
alder wood

Abstract
One of methods to overcome the problem of the set recovery
in densified wood is decreasing the press closing speed which
leads to stress relaxation during densification. In the present
study, the effect of press closing speed (at three levels of 0.2,
0.4 and 0.6 mm/min) at constant compression ratio of 45%
was investigated on stress relaxation behavior and set
recovery of alder wood. Results showed that with increasing
press closing speed, stress created in densified wood was
increased and the reason was attributed to the breakage of
covalent hydrogen bond and relaxation of stress at lower press
speed which led to decreasing of the set recovery. Two stages
were observed in stress relaxation curves. At the first stage,
the relaxation rate was high, attributed to the slippage of
wood molecules and breakage of intermolecular hydrogen
bonds. At the second stage, the stress relaxation curve became
flat, represented the decrease of the stress relaxation rate. The
Results of time-press closing time superposition showed that
the master curve was able to predict the stress relaxation
behavior to almost 380 hours (380 times of test time). Since a
smooth master curve was not achieved by just horizontal shift
and a vertical shifting was also required, it can be state that
regarding high temperature and moisture content of woods,
the material showed a complex thermorheological behavior.
With increasing press closing speed from 0.2 to 0.6 mm/min,
the set recovery value increased up to 20%. A linear relation
was found between the residual stress after one hour of stress
relaxation and set recovery.
Keywords: set recovery, press closing speed, time-loading
rate superposition, densification.
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