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تأثیر اصالح بخار گرمایی -مکانیکی بر خواص کاربردی گلوالم ساختهشده از چوب صنوبر

چکیده
هدف از این تحقیق ،بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی گلوالم ساختهشده از چوب
صنوبر ( )Populus deltoidesفشردهشده با فرایند ترکیبی بخار گرمایی -مکانیکی
(ترکیبی از دو تکنیک تیمار بخار گرمایی و عملیات فشردهسازی) بود .در این بررسی
تیمار بخار گرمایی چوب صنوبر در دماهای  150 ،130و  170درجه سانتیگراد و
مدت زمانهای ماندگاری  20و  40دقیقه انجام شد .سپس تیمار فشردهسازی چوب
صنوبر در دمای پرس  160درجه سانتیگراد ،زمان پرس  20دقیقه و با دو ضریب
فشردگی  40و  60درصد (جهت شعاعی) صورت پذیرفت .برای ساخت گلوالم ،از
اتصال انگشتی و چسب پلی اورتان استفاده گردید .خواص فیزیکی و مکانیکی گلوالم
ساختهشده ازجمله جذب آب ،واکشیدگی شعاعی و مماسی ،جدا شدن الیهها،
مقاومت خمشی ،مدول االستیسیته و مقاومت برشی خط چسب موردبررسی قرار
گرفت .نتایج نشان داد که خواص فیزیکی و مکانیکی گلوالم ساختهشده از چوب
صنوبر تیمار شده با فرایند بخار گرمایی -مکانیکی افزایش مییابد .بر اساس نتایج
میزان جذب آب و واکشیدگی شعاعی گلوالم ساختهشده از چوبهای تیمار شده با
فرایند ترکیبی بخار گرمایی -مکانیکی افزایش مییابد .همچنین فرایند ترکیبی بخار
گرمایی -مکانیکی سبب کاهش میزان جدا شدن الیههای گلوالم پس از چرخههای
غوطهوری -خشکاندن میگردد .ویژگیهای مکانیکی گلوالمهای ساختهشده ازجمله
مقاومت خمشی و مدول االستیسیته خمشی در اثر تیمار ترکیبی بخار گرمایی-
مکانیکی افزایشیافته؛ اما مقاومت برشی خط چسب گلوالمها در اثر این تیمار
کاهش مییابد .لذا نتایج بیانگر بهبود برخی خواص فیزیکی و مکانیکی گلوالم در اثر
فرایند ترکیبی بخار گرمایی میباشد.
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مقدمه
يکی از فرآوردههای چوبی مهم و مهندسیشده كه در
اوايل قرن بیستم در اروپا توسط  Otto Hetzerآلمانی ابداع
گرديد گلوالم میباشد [ .]1اين محصول از اليههای چوبی
بريدهشده كه در جهات افقی ،با استفاده از اتصاالت

انگشتی و يا نیم  -نیم برای تأمین طول موردنظر به
يکديگر چسبانده شدهاند ساختهشده است [ .]2گلوالم
میتواند زيبايی طبیعی چوب را در ساختمانها و سازههای
چوبی به نمايش گذاشته و بهطور گستردهای مورداستفاده
قرار گیرد؛ لذا خواص منحصربهفرد آن از قبیل قابلیت
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طراحی باال و اشکال مختلف كاربرد ،تولید آسان ،مقاومت
باال و عملکرد فوقالعاده ،گلوالم را بهعنوان يک انتخاب
برتر برای سازههای مسکونی و پروژههای ساختمانی و
ديگر سازههای تجاری سبک ساخته است [ .]3بااينحال
گلوالم دارای برخی از معايب و محدوديتهای چوب ماسیو
ازجمله جذب و دفع رطوبت ،تغییرات ابعادی ،تخريب
توسط عوامل مخرب زيستی ،اشعه ماورای بنفش و
هوازدگی و برخی ضعفهای مکانیکی و  ...را نیز به همراه
دارد ،لذا در سالهای اخیر سعی شده است كه با استفاده
از روشهای متعدد اصالحی ،ويژگیهای اين مواد را اصالح
نموده و آنها را برای كاربردهايی با قابلیتهايی فراتر
ازآنچه تاكنون به كار میروند مورداستفاده قرارداد.
يکی از روشهای اصالح ،تیمار گرمابی میباشد .در
فرآيند گرمابی ،اتصاالت لیگنوسلولزی بهوسیله يونهای
هیدرونیوم به وجود آمده از هیدرولیز آب موردحمله قرار
میگیرند .به عبارتی ،آب در درجه حرارت باال به يونهای
هیدرونیوم تبديل میشود و با حمله به بسپارهای قندی؛
مانند همی سلولزها و تجزيه آنها و تشکیل اسیدهای آلی
و حمله اين اسیدها به ساختارهای بسپاری ديوارههای
سلولی؛ پلیساكاريدها را هیدرولیز مینمايد .پروتون
تشکیلشده از آب (يونهای هیدرونیوم) ،واكنشهای
استیل زدايی و هیدرولیز را افزايش میدهد [ .]4در اين
روش ،تركیبات مضر ،مشکالت مربوط به خوردگی و
بازيابی مواد شیمیايی و انهدام آنها وجود ندارد [ .]5تیمار
بخار ،با حذف گروههای استیل همیسلولز و تولید اسید
استیک سبب هیدرولیز همی سلولزها و كاهش گروههای
هیدروكسیل میگردد .هیدرولیز اسیدی پلیساكاريدهای
ديواره سلولی ،مونوساكاريدهای قابلحل در آب (آرابینوز،
گاالكتوز ،گلوكز ،زايلوز و مانوز) را تولید مینمايد [.]6
حضور اسید استیک مشتق شده از همیسلولز همچنین
عاملی برای افزايش تخريب لیگنین میباشد .تخريب
اتصاالت  ß-O-4در لیگنین سوزنیبرگان در طول فرآيند
گرمابی دلیل اصلی كاهش سفتی چوب میباشد [.]7
لیگنین نوساختار شده (بازسازیشده) موجب افزايش
مقاومت به شکست در نمونههای تیمار شده میگردد.
همچنین لیگنین اصالحشده مقاومت چوب تیمار شده به
جذب آب را افزايش میدهد [ .]8بنابراين تیمار گرمابی،
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تغییرات مطلوبی را در ساختار فیزيکی چوب و گلوالم از
قبیل كاهش هم كشیدگی و واكشیدگی ،رطوبت تعادل
كم ،افزايش مقاومت به هوازدگی و افزايش زيبايی چوب،
رنگ تیره و مقاومت به تخريب باالتر به همراه دارد؛ ولی
متأسفانه ويژگیهای مکانیکی؛ مانند مقاومت ،سختی و
سفتی كاهش میيابد و اين كاهش مقاومت بستگی به
روش اصالح ،گونه چوبی و ويژگیهای آن ،میزان رطوبت
اولیه چوب ،اتمسفر ،زمان و درجه حرارت تیمار دارد [.]9
لذا برای برطرف نمودن اين مشکل میتوان از ديگر
روشهای اصالحی ازجمله اصالح مکانیکی بهتنهايی يا در
تركیب با آنها استفاده نمود.
میدانیم كه افزايش دانسیته چوب اغلب خواص
مکانیکی چوب را بهبود میبخشد .فرآيند فشردهسازی
چوب يک روش اصالحی بسیار مؤثر برای افزايش دانسیته
چوب میباشد [ .]10فشردهسازی چوب خواص چوب
سبک و حجیم و نیز خصوصیات سطح را تغییر میدهد،
لذا برای گونههايی با دانسیته كم؛ مانند صنوبر لرزان و
صنوبر هیبريد بسیار مناسب میباشد [ .]11لذا يکی ديگر
از روشهای دوستدار محیطزيست نوين و تکوين يافته كه
گرايش تازهای در تولید مواد چوبی متراكم شده مقاوم
میباشد تحت تأثیر قرار دادن چوب توسط تركیبی از
حرارت ،رطوبت و عمل مکانیکی میباشد كه به نام تیمار
گرمابی -مکانیکی شناختهشده است []13 ،12؛
بهطوریكه چوب در اثر اصالح گرمابی ،آبگريز []14 ،12
و نیز مقاوم به عوامل مخرب بیولوژيکی میشود [ ]15و از
طرف ديگر با بهكارگیری نیروهای فشاری ،ويژگیهای
مکانیکی چوب متراكم شده افزايش میيابد []12؛ لذا
متراكمسازی به روش گرمابی -مکانیکی ،مقاومت و سختی
چوب را افزايش داده و بهويژه برای گونههای سبک و با
دانسیته كم مانند صنوبرها مناسب میباشد [.]12 ،11
بهطوركلی ،ضرورت استفاده از تیمار بخار گرمايی-
مکانیکی در تولید گلوالم به دلیل حذف معايب و
محدوديتهای چوب ماسیو است؛ بنابراين ،به دست آوردن
شرايط بهینه در اين روش جديد میتواند خواص
عملکردی برتر محصول را به همراه داشته باشد.
بهعبارتديگر ،در تیمار بخار گرمايی -مکانیکی ،نهتنها
شرايط مناسب بخاردهی و گرما میتواند خواص فیزيکی
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مناسب را فراهم كند ،بلکه فرايند فشردهسازی ،برخی از
ضعفهای مکانیکی ناشی از تیمار بخار گرمايی مانند
كاهش وزن و كاهش مقاومت را برطرف مینمايد .لذا هدف
از اين پژوهش بررسی تیمار و فشردهسازی چوب صنوبر به
روش تیمار اصالح تركیبی بخار گرمايی -مکانیکی و
بررسی امکان ساخت تیر اليهای از آن ،ارزيابی ويژگیهای
فیزيکی و مکانیکی تیرهای ساختهشده و بررسی
ويژگیهای خط چسب در تیرهای ساختهشده از چوبهای
تیمار شده به روش اصالح تركیبی بخار گرمايی -مکانیکی
میباشد.
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مواد و روشها
در ابتدا نمونههای چوبی با ابعاد 500×50×50
میلیمتر از چوب صنوبر ( )Populus deltoidesتهیه و به
مدت  24ساعت قبل از تیمار در آب غوطهور گرديدند.
سپس قطعات تهیهشده در درون رآكتور بخارزنی قرار
دادهشده و در دماهای  150 ،130و 170درجه سانتیگراد
و مدت زمانهای ماندگاری 20و  40دقیقه تیمار شدند
(شکل .)1

شکل  -1راکتور بخارزنی برای تیمار بخار گرمایی چوب صنوبر

در اين مرحله با توجه به اينكه برای ساخت هر گلوالم
تعداد  6بلوک موردنیاز بود و با توجه به متغیرهای در نظر
گرفتهشده برای ساخت گلوالم و نیز با در نظر گرفتن
تعداد  5تکرار برای هر تیمار؛ درمجموع تعداد  450بلوک
چوب صنوبر تهیه و تحت تیمار بخار گرمايی قرار گرفتند.
پیش از فرآيند فشردهسازی و به دلیل رطوبت باالی
نمونهها ،ابتدا آنها را در هوای آزاد قرار داده تا از رطوبت
آنها كاسته شود و در مرحله بعد در داخل آون و در دمای

 60درجه سانتیگراد قرار داده شدند تا به رطوبت كاربردی
موردنظر (حدود  )%15برسند .در گام بعدی نمونههای
شاهد و تیمار شده با استفاده از پرس گرم آزمايشگاهی در
دمای  160درجه سانتیگراد و به مدت  20دقیقه با دو
سطح فشردگی  40و  60درصد نسبت به ضخامت اولیه
(شکل  )2و در راستای شعاعی تحتفشار پرس
 55kg/cm2فشرده شدند [.]12

شکل  -2ضخامت نمونه پیش از پرس برای ضرایب فشردگی  )a( %60و  ،)b( %40ضخامت بعد از پرس برای هر دو ضریب فشردگی ()c

قطعات فشردهشده ابتدا پرداخت شدند و در ابعاد
طولی موردنظر برای ساخت گلوالم برش خوردند .در
مرحله بعد با استفاده از تیغههای شیارزن  6تیغه اقدام به
ايجاد اتصاالت انگشتی از نوع عمودی بر روی قطعات برش

خورده گرديد (شکل  .)3سپس قبل از عملیات چسبزنی
و ساخت گلوالم ،با توجه به نحوه قرار گرفتن اتصاالت در
گلوالم ،قطعات مختلف هر تیر بر اساس شکل  4بر رویهم
مونتاژ و آمادهسازی شدند.
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شکل  -3ابعاد و تعداد اتصاالت انگشتی ( ،)aاتصال انگشتی قبل ( )bو بعد از چسبزنی ()c
80 cm
5 cm

5 cm

شکل  -4نحوه برش و چینش الیهها در تیر الیهای

چسب مورداستفاده برای ساخت گلوالم ،چسب
دوبخشی پلیاورتان (بخش چسب با كد  ML-518و بخش
هاردنر با كد  )HA-418و مقدار مصرف آن  200 g/m2بود.
اليههای چسبزنی و مونتاژ شده گلوالم تحت پرس سرد
هیدرولیک كارگاهی با فشار  ،0/8 N/mm2مدتزمان 8
ساعت و دمای محیط قرار داده شدند [ .]16درنهايت با
توجه به ويژگیهای فیزيکی چسب ،برای پلیمر شدن بهتر
و كاملتر آن و نیز انجام مراحل بعدی به مدت يک ماه در
شرايط آزمايشگاهی (دمای  25±ᴼ2Cو رطوبت نسبی
 )%65±5قرار داده شدند تا ضمن متعادلسازی ،گیرايی
چسب ( )Post curringنیز كامل گردد .درمجموع75 ،

گلوالم با توجه به عوامل متغیر (سه سطح دمای بخارزنی،
دو سطح زمان ماندگاری و دو سطح ضريب فشردهسازی) و
 5تکرار و همچنین شاهد (شاهد و شاهد با ضرايب
فشردگی  40و  60درصد) ساخته شد (شکل  .)5در پايان
ويژگیهای فیزيکی و مکانیکی نمونههای تهیهشده بر
اساس استاندارد  ASTM D 905-03 ،ASTM D 143-09و
 ISO 8375مورد ارزيابی قرار گرفتند [ .]19 ،18 ،17نتايج
حاصل از آزمونهای فیزيکی و مکانیکی نیز با استفاده از
طرح آماری كامالً تصادفی متعادل تحت آزمايش فاكتوريل
مورد تجزيهوتحلیل قرار گرفتند.

شکل -5نمونههایی از گلوالمهای ساختهشده از چوب صنوبر تیمار شده با فرایند بخار گرمایی مکانیکی
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نتایج و بحث
جدول شماره  1خالصه تجزيه واريانس خواص فیزيکی
و مکانیکی و اثرات مستقل و متقابل دمای تیمار بخار
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گرمايی ،زمان ماندگاری و ضريب فشردگی را در سطح 95
و  99درصد نشان میدهد.

جدول  -1تجزیه واریانس (مقادیر محاسبهشده  )Fبرای اثر مستقل و متقابل متغیرها بر خصوصیات فیزیکی و مکانیکی گلوالم
درجه

مقاومت

واکشیدگی

واکشیدگی

جدا شدن

مقاومت

مدول

شعاعی

مماسی

الیهها

خمشی

االستیسیته

دمای تیمار بخار گرمايی ()°C

2

**45/372

**44/554

**14/475

*3/885

**9/358

**12/973

**4/925

زمان ماندگاری (دقیقه)

1

**19/786

**18/967

**10/618

*5/189

**8/289

0/017 ns

0/228 ns

ضريب فشردگی (درصد)

1

**24/335

**174/648

*4/368

*4/770

**12/366

**8/482

0/162 ns

دمای تیمار بخار گرمايی * زمان
ماندگاری

2

**5/900

*3/214

**6/574

*3/669

0/506 ns

0/194 ns

*3/342

دمای تیمار بخار گرمايی *
ضريب فشردگی

2

0/823ns

2/182 ns

0/038 ns

0/396 ns

2/093 ns

0/661 ns

0/530 ns

زمان ماندگاری * ضريب
فشردگی

1

0/785ns

0/103 ns

0/001 ns

2/280 ns

0/306 ns

0/041 ns

**6/914

دمای تیمار بخار گرمايی * زمان
ماندگاری * ضريب فشردگی

2

0/230ns

0/153 ns

0/145 ns

0/164 ns

2/682 ns

2/724 ns

*3/362

منبع تغییرات

آزادی

جذب آب

برشی
خط چسب

** :معنیدار در سطح اطمینان  99درصد :* ،معنیدار در سطح اطمینان  95درصد :ns ،معنیدار نشده

 .3-1جذب آب گلوالم
بررسی میزان جذب آب گلوالمهای ساختهشده از
نمونههای شاهد و تیمار شده نشان داد كه افزايش دمای
تیمار بخار گرما يی و زمان ماندگاری سبب كاهش میزان
جذب آب و افزايش ضريب فشردگی سبب افزايش میزان
جذب آب گلوالمها گرديده است (شکل  .)6شکل 6
بهخوبی بیانگر تأثیر چشمگیر افزايش دمای تیمار بر
كاهش میزان جذب آب میباشد ،بهطوریكه میزان جذب
آب گلوالمهای ساختهشده از نمونههای تیمار شده در
دمای  170درجه سانتیگراد حتی با توجه به فشرده شدن
آنها ،كمتر از گلوالمهای ساختهشده از نمونههای شاهدی
میباشد كه هیچگونه تیماری بر روی آنها اعمال نشده
است .همچنین با نگاهی به تأثیر زمان ماندگاری بر میزان
جذب آب گلوالم در شکل  6مشخص میگردد كه زمان
ماندگاری نیز در كاهش میزان جذب آب تأثیر بسزايی
داشته است .حذف يا بلوكه شدن گروههای هیدروكسیل و

نیز لیگنین اصالحشده (نوساختار شده) سبب كاهش
خاصیت هیگروسکوپی چوب میگردد [ .]12 ،8همچنین
بهكارگیری چسب ضد آب پلی اورتان نیز میتواند عاملی
مؤثر در كاهش جذب آب گلوالم باشد .مهمترين عامل در
افزايش جذب آب گلوالم ،تیمار فشردهسازی و افزايش
ضريب فشردگی میباشد كه مقدار دانسیته در نمونههای
تیمار شده با فرايند تركیبی بخار گرمايی كمتر از
 0/8g/cm3به دست آمد .افزايش میزان فشردگی اليهها از
 40به  60درصد سبب افزايش میزان جذب آب گلوالم
گرديده است (شکل )6؛ در حقیقت افزايش ماده چوبی در
حجم برابر سبب افزايش جذب آب میگردد و مهمتر
اينكه در اثر واكشیدگی ،میزان خلل و فرج ايجادشده در
نمونههای با ضريب فشردگی  %60بیشتر از نمونههای با
ضريب فشردگی  %40میباشد و درنتیجه ظرفیت جذب
آب افزايش میيابد.
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شکل  -6تأثیر دمای تیمار بخار گرمایی ،زمان ماندگاری و ضریب فشردگی برجذب آب  48ساعت گلوالم

 .3-2واکشیدگی شعاعی (واکشیدگی در راستای
فشردگی) و مماسی گلوالم
نتايج اثرگذاری فرآيند بخار گرمايی -مکانیکی بر
واكشیدگی شعاعی (واكشیدگی در راستای فشردگی) 48
ساعت غوطهوری در آب گلوالمهای ساختهشده از نمونه-
های شاهد و تیمار شده نشان دادند كه با افزايش دمای
تیمار بخار گرمايی و زمان ماندگاری میزان واكشیدگی
شعاعی گلوالم كاهش و با افزايش ضريب فشردگی میزان
واكشیدگی شعاعی گلوالم افزايش میيابد (شکل  .)7تأثیر
دمای تیمار بخار گرمايی و زمان ماندگاری بر واكشیدگی
شعاعی  48ساعت گلوالم بیانگر آن است كه میزان
واكشیدگی شعاعی گلوالمهای ساختهشده از نمونههای
تیمار شده با فرآيند تیمار تركیبی بخار گرمايی -مکانیکی

در سطوحی پايینتر از گلوالمهای ساختهشده از نمونههای
شاهد با همان ضرايب فشردگی میباشد كه اين موضوع
تأثیر چشمگیر تیمار بخار گرمايی در كاهش جذب رطوبت
و واكشیدگی شعاعی را نشان میدهد (شکل .)7همچنین
تأثیر ضريب فشردگی بر واكشیدگی شعاعی گلوالم در
شکل  7نشان میدهد كه با افزايش ضريب فشردگی اليه-
ها ،میزان واكشیدگی شعاعی گلوالم افزايشيافته است كه
به دلیل بیشتر شدن ماده چوبی در حجم برابر و درنتیجه
افزايش برگشتپذيری میباشد .در حقیقت تیمار فشرده-
سازی و افزايش ضريب فشردگی مهمترين عامل در
افزايش برگشتپذيری و درنتیجه افزايش واكشیدگی در
راستای فشردگی میباشد.

شکل  -7تأثیر دمای تیمار بخار گرمایی ،زمان ماندگاری و ضریب فشردگی بر واکشیدگی شعاعی (واکشیدگی در راستای فشردگی) 48
ساعت گلوالم
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نتايج بررسی تأثیر تیمار بخار گرمايی -مکانیکی بر
واكشیدگی مماسی  48ساعت غوطهوری در آب گلوالمها
نشان دادند كه با افزايش دمای تیمار بخار گرمايی ،زمان
ماندگاری و ضريب فشردگی میزان واكشیدگی مماسی
گلوالم كاهش میيابد (شکل  .)8كاهش واكشیدگی
مماسی گلوالم با افزايش دمای تیمار بخار گرمايی و زمان
ماندگاری به دلیل هیدرولیز همی سلولزها و حذف و يا
بلوكه شدن گروههای هیدروكسیل میباشد []12؛ اما
كاهش واكشیدگی مماسی گلوالم با افزايش میزان
فشردگی اليهها از  40به  60درصد بهاينعلت میباشد كه

247

با توجه به اينكه در اثر فشردهسازی لبه خارجی نمونهها
حالت كمانی يا نیم دايرهای به سمت بیرون پیدا كرد ،لذا
در هنگام كنارهبری گلوالمهای ساختهشده از نمونههای
فشردهشده با ضريب فشردگی  %60میزان ماده بیشتری
نسبت به گلوالمهای ساختهشده از نمونههای فشردهشده با
ضريب فشردگی  %40برداشته يا حذف گرديد؛ بنابراين
پس از غوطهوری نمونهها و وقوع واكشیدگی در راستای
فشردگی ،كنارههای (ضخامت) نمونهها نیز بهصورت مقعر
درآمده و میزان واكشیدگی مماسی گلوالم كاهش يافت.

شکل  -8تأثیر دمای تیمار بخار گرمایی ،زمان ماندگاری و ضریب فشردگی بر واکشیدگی مماسی  48ساعت گلوالم  .3-3جدا شدن الیه-
های گلوالم ( )Delaminationپس از چرخههای غوطهوری -خشکاندن

نتايج بررسی تأثیر فرآيند بخار گرمايی -مکانیکی بر
جدا شدن اليههای گلوالم پس از دو چرخه غوطهوری-
خشکاندن (هر چرخه شامل  24ساعت غوطهوری در آب و
 24ساعت خشکانیدن در آون با دمای  )103 ᴼ2Cنشان
دادند كه با افزايش دمای تیمار بخار گرمايی اليهها از 130
به  150درجه سانتیگراد میزان جدا شدن اليههای گلوالم
اندكی افزايشيافته و مجدداً از دمای تیمار بخار گرمايی
 150به  170درجه سانتیگراد كاهشيافته است (شکل
 .)9از طرفی افزايش زمان ماندگاری نیز باعث كاهش
میزان جدا شدن اليههای گلوالم گرديده است؛ لذا
بهطوركلی تیمار بخار گرمايی دارای اثر مثبت بر جلوگیری
از جدا شدن اليههای گلوالم بوده است (شکل  .)9نکته
قابلتوجه در شکل  9آن است كه در گلوالمهای
ساختهشده از نمونههای شاهد با افزايش ضريب فشردگی

اليهها ،میزان جدا شدن اليهها افزايشيافته است؛ ولی در
گلوالمهای ساختهشده از نمونههای تیمار شده با فرآيند
بخار گرمايی با افزايش ضريب فشردگی اليهها میزان جدا
شدن اليهها كاهشيافته است .به نظر میرسد كه انجام
عمل فشردهسازی با ضريب فشردگی  %60سبب ايجاد
ترکها و شکستهای ريز و افزايش خلل و فرج و درنتیجه
نفوذ بهتر چسب و ايجاد اتصاالت مکانیکی توسط چسب
میگردد .بهطوری كلی مقدار جدا شدن اليهها در گلوالم-
های ساختهشده از نمونههای تیمار بخار گرمايی شده با
ضرايب فشردگی  40و  60درصد در سطوحی پايینتر از
گلوالمهای ساختهشده از نمونههای شاهد با ضرايب
فشردگی مشابه میباشد (شکل  .)9افزايش دمای تیمار
بخار گرمايی و زمان ماندگاری به دلیل تغییر ساختار
شیمیايی پلیساكاريدها سبب كاهش جذب رطوبت و

248

تأثیر اصالح بخار گرمايی -مکانیکی بر خواص كاربردی گلوالم ...

تیمار شده با فرآيند بخار گرمايی -مکانیکی كاهش می-
يابد.

واكشیدگی و درنتیجه كاهش تنشهای برشی ناشی از
پديده واكشیدگی میگردد []12؛ لذا جدا شدن اليههای
گلوالم در چرخههای غوطهوری -خشکاندن در نمونههای

شکل  -9تأثیر دمای تیمار بخار گرمایی ،زمان ماندگاری و ضریب فشردگی بر جدا شدن الیههای گلوالم پس از چرخه دوم غوطهوری-
خشکاندن

 .3-4مقاومت خمشی و مدول االستیسیته
خمشی گلوالم
نتايج تأثیر فرآيند تیمار تركیبی بخار گرمايی-
مکانیکی بر مقاومت خمشی گلوالمهای ساختهشده از
نمونههای شاهد و تیمار شده نشان دادند كه با افزايش
دمای تیمار بخار گرمايی از  130به  150درجه سانتیگراد
مقاومت خمشی اندكی افزايشيافته و در دمای  170درجه
سانتیگراد كاهش میيابد (شکل  .)10همچنین تأثیر
زمان ماندگاری بر مقاومت خمشی گلوالم در شکل 10
نشان می دهد كه با افزايش زمان ماندگاری میزان مقاومت

خمشی كاهش میيابد .تشديد شرايط تیمار بخار گرمايی
سبب تخريب بیشتر ساختار پلی ساكاريدها ،ترد و شکننده
شدن لیگنین و نیز كاهش طول زنجیره سلولز و درنتیجه
كاهش مقاومت خمشی میگردد [ .]12تأثیر عملیات
فشردهسازی و افزايش ضريب فشردگی بر مقاومت خمشی
گلوالمها در شکل  10نشان میدهد كه در گلوالمهای
ساختهشده از نمونههای تیمار شده با فرآيند بخار گرمايی
و شاهد ،افزايش ضريب فشردگی اليهها سبب باال رفتن
مقاومت خمشی گلوالم میگردد كه به دلیل باال رفتن
میزان دانسیته میباشد [.]20
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شکل  -10تأثیر دمای تیمار بخار گرمایی ،زمان ماندگاری و ضریب فشردگی بر مقاومت خمشی گلوالم

نتايج بررسی تأثیر فرآيند بخار گرمايی -مکانیکی بر
مدول االستیسیته گلوالمهای ساختهشده نیز نشان دادند
كه با افزايش دمای تیمار بخار گرمايی میزان مدول
االستیسیته گلوالم افزايش میيابد (شکل  .)11در حقیقت
در دمای بخار گرمايی باال ساختار پلیساكاريدها و ازجمله
لیگنین ترد و شکننده میگردد [ ،]12يعنی خاصیت
ارتجاعی چوب كاهش و يا بهعبارتیديگر مدول
االستیسیته افزايش میيابد .شکل  11نشان میدهد كه در
نمونههای شاهد با انجام عمل فشردهسازی و نیز افزايش

ضريب فشردگی اليهها از  40به  60درصد ،مدول
االستیسیته گلوالمها افزايش میيابد كه به دلیل افزايش
دانسیته میباشد؛ اما در گلوالمهای ساختهشده از نمونه-
های تیمار شده با فرآيند بخار گرمايی ،افزايش ضريب
فشردگی باعث كاهش مدول االستیسیته گرديد كه به نظر
میرسد به دلیل ايجاد ترکها ،شکافها و شکستهای
كوچک در ساختار چوب و درنتیجه كاهش صلبیت می-
باشد.

شکل  -11تأثیر دمای تیمار بخار گرما یی ،زمان ماندگاری و ضریب فشردگی بر مدول االستیسیته گلوالم
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 .3-5مقاومت برشی خط چسب گلوالم
نتايج تأثیر فرآيند تیمار تركیبی بخار گرمايی-
مکانیکی بر مقاومت برشی خط چسب گلوالم نشان دادند
كه با افزايش دمای تیمار بخار گرمايی میزان مقاومت
برشی خط چسب كاهش میيابد (شکل  .)12نتايج
بهدستآمده از نمونههای آزمون مقاومت برشی خط چسب
نشان دادند كه تمامی شکستها در قسمت چوب اتفاق
افتاده است و نه در ناحیه چسب؛ كه اين نکته مؤيد آن
است كه با افزايش دمای تیمار بخار گرمايی به دلیل
هیدرولیز پلیساكاريدها ،طول زنجیره سلولزی كاهشيافته
و مهمتر اينكه لیگنین و ساختار چوب ترد و شکننده می-
شود ،لذا انجام عمل فشردهسازی سبب ايجاد ترکها و
شکستهای كوچک در ساختار فیزيکی چوب و درنتیجه
كاهش مقاومت برشی چوب و درنهايت منجر به كم شدن
مقاومت برشی خط چسب میگردد .همچنین در گلوالم-

های ساختهشده از نمونههای شاهد بهطوركلی انجام عمل
فشردهسازی اليهها سبب افزايش مقاومت برشی خط
چسب گلوالم به دلیل باال رفتن دانسیته میگردد ،اما با
افزايش ضريب فشردگی اليهها از  40به  60درصد میزان
اين ويژگی مکانیکی كاهش میيابد (شکل  .)12در اين
خصوص نیز نتايج نشان میدهند كه بازهم غالب شکست-
ها در آزمون مقاومت برشی خط چسب در بخش چوبی
اتفاق افتاده است؛ و اين بدان مفهوم است كه افزايش
ضريب فشردگی سبب ايجاد شکستهای كوچک در
ساختار فیزيکی چوب و افزايش تنشهای برشی در اثر
وارد شدن نیروی برشی و درنهايت كاهش مقاومت برشی
خط چسب میگردد .بهطوركلی مقاومت برشی خط چسب
گلوالمهای ساختهشده از نمونههای تیمار شده با فرآيند
بخار گرمايی كمتر از گلوالمهای ساختهشده از نمونههای
شاهد میباشند.

شکل  -12تأثیر دمای تیمار بخار گرمایی ،زمان ماندگاری و ضریب فشردگی بر مقاومت برشی خط چسب گلوالم

نتیجهگیری
بهطوركلی نتايج نشان دادند كه در ساخت گلوالم،
بهكارگیری تیمار تركیبی بخار گرمايی -مکانیکی میتواند
سبب افزايش میزان جذب آب و واكشیدگی شعاعی،
كاهش واكشیدگی مماسی ،كاهش میزان جداشدن اليهها
در چرخههای غوطهوری -خشکاندن ،افزايش مقاومت

خمشی ،افزايش مدول خمشی و كاهش مقاومت برشی
خط چسب گردد .نتايج اين پژوهش نشان دادند كه شرايط
اپتیمم فرآيند تركیبی بخار گرمايی -مکانیکی برای به
دست آوردن محصولی با ويژگیهای فیزيکی و مکانیکی
برتر ،دمای بخار گرمايی  150درجه سانتیگراد ،زمان
ماندگاری  20دقیقه و ضريب فشردگی  %40میباشد.
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The effect of hygro-thermo-mechanical modification on the applied properties of
glulam made from poplar

Abstract
The objective of this study was to investigate the physical and
mechanical properties of glulam made from compressed
poplar wood (Populus deltoides) by technique of Combined
Hygro-Thermo-Mechanical Treatment (CHTMT) which is
combination of two techniques of hygrothermal treatment and
densification of wood. The poplar wood blocks were initially
treated hygrothermally at temperatures of 130, 150, and
170°C for holding times of 20 and 40 minutes. Afterwards,
the densification process was carried out under a hot press (at
160°C for 20 minutes) at two levels of compression set, i.e.
40 and 60 percent based on the blocks thickness (radial
direction). For production of glulam, the blocks were jointed
together by finger joint and polyurethane resin. The produced
glulam were physically and mechanically tested for its water
absorption, radial and tangential swelling, delamination,
bending strength, modulus of elasticity and shear strength.
Results revealed that physical and mechanical properties of
glulam were enhanced due to the CHTMT treatment.
According to the results, water absorption and radial swelling
of glulam were increased due to the CHTMT, significantly.
Moreover, this treatment reduced the delamination of samples
after soaking- drying cycles. It was also found that the
CHTMT could significantly enhance mechanical properties of
glulam such as bending strength and bending modulus of the
elasticity; but decreases shear strength of glue line. Generally,
results showed positive effects of CHTMT in glulam
production.
Keywords: Glulam, Combined Hygro-Thermo-Mechanical
Treatment (CHTMT), Physical and Mechanical Properties,
Compression set.
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