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اثر پیشتیمار قلیایی و اشباع سطحی بر بازگشت فشردگی چوب متراکم شده صنوبر

محمد شجاع

چکیده
فرایند لیگنینزدایی از چوب و متعاقبا فشردهسازی آنیکی از جدیدترین راهکارهای
اصالح چوب است که به افزایش قابلمالحظه مقاومتهای مکانیکی چوب می-
انجامد؛ اما به دلیل خروج لیگنین آبگریز ،مشکل جذب رطوبت و بازگشت فشردگی
چوب فشرده همچنان باقی میماند .در تحقیق حاضر نمونههای چوب صنوبر متعاقب
لیگنینزدایی با محلول هیدروکسید سدیم و سولفیت سدیم و سپس غوطهوری در
محلول گلیسرول-اسیدسیتریک ،توسط پرس نیمهصنعتی در دمای  100درجه
سانتیگراد به مدت  24ساعت فشرده شدند .بر اساس نتایج ،بازگشت فشردگی چوب
لیگنینزدایی شده تا حد زیادی کاهش یافت .نتایج طیفسنجی زیر قرمز بر روی
نمونه فشرده لیگنینزدایی شده ،برقراری پیوند هیدروژنی جدید بین واحدهای
سلولزی در وضعیت فشرده را تایید کرد که موید کاهش رفتار فنری و بازگشت
فشردگی میباشد .اشباع با ترکیب گلیسرول-اسید سیتریک به کاهش قابلمالحظه
بازگشت فشردگی منجر شد .نتایج طیفسنجی زیر قرمز و همچنین بررسی
ریزساختاری ،حضور پلیاستر در داخل چوب در سطح فشرده اشباعشده را تایید کرد.
واژگان کلیدي :لیگنینزدایی ،فشردهسازی ،اصالح چوب ،بازگشت فشردگی.

مقدمه
فشررردهسررازی ي رر از روشهررای اصررچو چرروب
اسررک كرره فررا افررراي چ رراو  ،فرره ف ررود م اومررکهررای
ن منجررر م ر شررود  .]1فررر وردههررای چرروف
م رراکی
فشرررده یرراي زيب رروف فرررای چرروبهررای فررا چ رراو و
م اومررک فررات ه رر نا كرره فررا هویرره فرره كرراه منررافع
چرروف در ی رران و ترررورا اسرر چاده از چرروبهررای
زراع هنا رشرا كره غاو راً از چ راو كم رری ک ر ک فره
گوکههای كنا رشرا فر وردارکرا ،اکجرات هی ی راا یرامع
و گ رر رده در زمینررره ف رررود وي گررر هرررای م ررراکی
گوکههاي فا چ راو كرم امرری ترروری اسرک .از کجاكره
چ راو چرروب رافمرره م ر یم فرا وي گر هررای م رراکی
ن دارد ،م ر هرروان فررا فشررردهسررازی ايررب اوصرریاا را
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ف رررود فخشررریا  .]2،3فررراايبویود ي ررر از مشررر چا
عمرراه چرروب فشرررده ،فازگشررک فشررردگ ن م ر فاشررا
.]4
چوب فه دویل دارا فودن اصیک اتس یک ،پس از
فشردهسازی همايل فه فازگشک فه واوک اوویه را دارد.
فخش از فازگشک فشردگ فچفاصله فعا از وذف فار ،فا
زاد شان هن های دا ل ايجادشاه ویب فشردهسازی
چوب ،رخ م دها كه فه فازگشک فنری اتس یک موسوت
اسک؛ فخ دي ر فازگشک فشردگ کیز فاگذشک زمان فه
ویود م يا كه فا یذب رطوفک مییط هشايا م شود و
فه وافظه ش ل چوب مره ط اسک  Ito .]5و هم اران
اصیک رطوفک پذيری
( )1998سه م اکی م كاه
فیب ایزای
چوب ،فرقراری اهاالهای عرت كوواتک
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چوب در وتعیک فشرده و زادسازی هن و كرک
اتس یک ايجاد شاه ویب فشردگ را فرای یلوگیری از
فازگشک فنری پیشن اد كردکا  .]6هچشهاي كه هاكنون
فهمنظور وذف فازگشک فنری فا اس چاده از ايب سه
م اکی م پیشن ادی اکجات شا فه افک فیش ر م اومک وي ه
اکجامیا .اصچح گرماي فهوي ه فهعنوان پسهیمار فه كاه
م شود ،وو فه دویل
قافلمچوظه فازگشک فنری من
هخريب شايا ایزای سازکاه چوب فه افک م اومک وي ه
م اکجاما  Rowell .]7و هم اران ( )2002کیز اظ ار
داش نا هركیب هیمار فخار فا دمای فات و فشردهسازی
چوب ،فه علک هغییر سا ار شیمیاي چوب ،ف ود ث اا
افعاد را فه همراه دارد  .]8ط چنا سال ا یر ،فر
می ان فه هاثیر مث ک پی هیمار وی نیبزداي فر ف ود
چوب فشرده هأكیا
قافلمچوظه وي گ های م اکی
كردهاکا  ،]9ط ق ادعای ايب می ان ،چوب فشرده شاه
دارای م اومک وي ه ف یار فات (فاتهر از فلزاا سا ماک و
ویاژها) م فاشا .روج فخش از وی نیب و هم سلووز از
هیغه میاک فیب ديواره سلوو ایزای سازکاه چوب (فی رها
و هراكئیاها) ،ام ان وغزش اویاف ویب فشردهسازی و
م عاق ًا زادسازی هن ها را فراهم م سازد و سلولها
فاون ايجاد و یاگ و هرک در ديواره فشرده م شوکا و
فیب موو ولهای سلووز در وتعیک فشرده ،پیوکاهای
هیاروژک یايا هش یل م شود .فايب هرهیب ،فضای
او كم ری در ديواره سلوو ویود واها داشک و
م اومکهای م اکی افزاي چشمگیری واهنا يافک.
ک ايج  songو هم اران ( )2018کشان داد پی هیمار
وی نیبزداي ها وا  45درصا گرچه مویب ف ود
م اومکهای كارفردی شا اما ک واک ک مش ل فازگشک
فشردگ را فهطور كامل مرهچع كنا فه همیب علک فا يک
پوش سمی ايب مش ل ف ود يافک  .]9در هی ی اا
فعای می ان درياف نا فا وذف كامل وی نیب و اش اع فا
م هوان م اومکهای كارفردی چوب را
رزيب اپوك
ک ک فه کموکه شاها و کموکه اش اعکشاه ها وا قافل-
مچوظهای افزاي داد فهعچوه معضل فازگشک فشردگ را
ها وا زيادی مرهچع كرد  .]10ا یراً فا هویه فه اس چاده از
راه ارهای اصچو فا مواد دوسکدار مییط زي ک
ازیمله هركیب اسیاسی ريک-گلی رول  13،12و  ]14و
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فا هویه فه اثر مث ک پی هیمار وی نیبزداي در فراينا
فشردهسازی چوب ،فه کظر م رسا هركیب ايب روش فا
اصچح شیمیاي گلی رول-اسیاسی ريک در فرافر پاياه
از ود کشان دها .گلی رول
فازگشک فشردگ اثر مث
يک پل او ل قم اسک كه م هواکا فه س ووک فه ديواره
سلوو کچوذ كنا  ]11و هیک هأثیر ورارا و كاهاویزور فا
اسیاهای كرفوك یل ماکنا اسیاسی ريک پیوکا اس ری
هش یل داده و مویب ف ود وي گ های كارفردی چوب
گردد  Essoua .]12و هم اران ( )2016در فررس اثر
اش اع چوب فا هركیب اسیاسی ريک و گلی رول فه ک ک
وزک سه ق مک اسیاسی ريک ،يک ق مک گلی رول و
يک ق مک ب م مر و اسیاكلرياريک فه م اار  2درصا
وزک از كل میلول فهعنوان كاهاویزور درياف نا كه
و
کموکههای اش اعشاه فا ايب هركیب ،از دوات زي
فاتهری ک ک فه کموکههای شاها
م اومک م اکی
فر وردار فودکا و علک ايب امر را فه هش یل پلیمر فیب
فافک چوب و ه ويک اره اط فیب ایزای هش یلدهناه
ديواره سلوو چوب ک ک دادکا .نها همچنیب گزارش
كردکا كه اش اع مویب ف ود كار ي تاواكشیاگ فه
میزان  54درصا و كاه رطوفک هعادل فه میزان كم ر از
کاف ک ک فه کموکههای شاها گرديا  Hostis .]12و
هم اران ( )2017چوب راش را فا میلول اسیاسی ريک و
اسیاهارهاريک فههن اي و در هركیب فا گلی رول اش اع
كردکا و سپس کموکههای اش اع شاه را در معرض اصچح
گرماي قراردادکا .فر اساس ک ايج ،اش اع فا گلی رول
اسیاسی ريک و م عاق اً اصچح گرماي در دمای 140
در فرافر قارچ
دریه ساک گراد مویب افزاي دوات زي
مووا پوسیاگ سچیا و ث اا افعاد شا .طیفسنج زير
قرمز ،هش یل پل اس ر در ديواره سلوو و فرقراری اهاال-
های عرت را هايیا كرد كه همیب امر س ب ی ران افک
م اومک مش کاش از اصچح گرماي گرديا .همچنیب
پل اس ر گلی رول-اسیاسی ريک از م اومک فاتي در فرافر
فشوي فر وردار فود .]13
 Berubeو هم اران ( )2018در مماوعهای اثر
كاهاویزورهای مخ لف (اسیاكلرياريک ،اسیاسی ريک،
اسیا پاراهوووئب سووچوکیک ،ف چوهوک یک اسیا و
سووچاا هب) فر پلیمر شان گلی رول اسیاسی ريک فا
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چوب را موردفررس قرار دادکا و درياف نا ث اا افعادی
کموکههای چوب اش اع شاه فا كاهاویزور اسیاكلرياريک و
اسیا پاراهوووئب سووچوکیک  50درصا فاتهر از کموکههای
شاها فود .ک ايج طیفسنج زير قرمز هش یل پیوکاهای
اس ری در کموکههای اش اعشاه را هايیا كرد  .]14هی یق
واتر فاهاف پی هیمار وی نیبزداي چوب هنا رشا
صنوفر فا هركیب هیاروك یا سايم و سووچیک سايم و
م عاق ًا اش اع فا گلی رول-اسیا سی ريک در وضور
كاهاویزور اسیاكلرياريک و سپس فشردهسازی اکجاتگرفک
و ف پارش گلی رول-
و ها تمب اصچح م اکی
اسیاسی ريک فیب اویاف سلووزی و هش یل اهااتا عرت
مویب افزاي م اومک در فرافر یذب ب و كاه
فازگشک فشردگ چوب فشرده گردد.
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مجلل  ،سا ک ايران ،ه یه گرديا .اووارهای صنوفر پس از
شک شان در هوای زاد فه افعادی ممافق فا افعاد قاوب
فلزی سا ه شاه فه طول  200میل م ر ،عرض  40و
تخامک  15میل م ر فرش داده شاکا و در ون فه ماا
 24ساعک در دمای  103دریه ساک گراد شک شاکا.
سپس قمعاا چوف شک در دمای  170دریه ساک -
گراد در دا ل دايج ر در میلول  1/25موتر
هیاروك یا سايم و  0/2موتر سووچیک سايم فه ماا
 90دقی ه وی نیبزداي شاکا .پس از وی نیبزداي ،
قمعاا چوف فهمنظور روج وی نیب فاق ماکاه ها رسیان
فه  7/5 pHفا ب م مر در وال یوش چنايب مره ه
ش شو شاکا .سپس کموکهها در میلول اسیا سی ريک -
گلی رول  -ب م مر فه ک ک وزک  3:1:1فه همراه دو
درصا وزک اسیاكلرياريک ک ک فهكل میلول ،فهعنوان
كاهاویزور فه ماا ده دقی ه قرار گرف نا .ش ل  1مراول
ه یه میلول ک اي مورداس چاده ی ک اش اع سمی را
کشان م دها .فشردهسازی کموکههای چوف در يک قاوب
فوتدی مش ک هوسط پرس هیاروویک در دمای 100
دریه ساک گراد و فشار  50فار فه ماا  24ساعک اکجات
شا .میزان فشردهسازی هوسط رافمه  1میاس ه گرديا:

مواد و روشها
اووار صنوفر ) (Popolus Spp.از كارگاه چوبفری در
ش رس ان ساری ه یه گرديا .مواد شیمیاي مورداس چاده
در ايب هی یق شامل هیاروك یا سايم فا وزن موو وو
 40گرت فر مول ،سووچیک سايم شک فا وزن موو وو
 126/04گرت فر مول ،اسیا هیاروكلريک  37درصا فا وزن
موو وو  36/46گرت فر مول ،گلی رول  99درصا فا وزن
موو وو  92/1گرت فر مول و اسیاسی ريک یاما فاون
ب فا وزن موو وو  192/13فودکا كه از شركک دك ر

tu  td
* 100
tu

() 1

 1قسمت
آب مقطر

 3قسمت اسید
سیتریک

 2درصد
HCl

 1قسمت
گلیسرول

محلول سوم

همزدن در
بن ماری 70

قسمتاول
1محلول
آب
د سیتریک
محلول دوم

درجه
محلول
نهایی

شکل  :1مراحل تهیه محلول گلیسرول-اسیدسیتریک

CR 
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كه  :CRمیزان فشردگ (درصا) :tu ،تخامک ق ل از
فشردگ و  tdتخامک فعا از فشردگ م فاشا.
طیفسنج زير قرمز از سموح کموکهها ()ATR-FTIR
فا اس چاده از دس اه  Agilent cary 630 FTIRاز دامنه
 648cm-1ها  4000cm-1اکجات شا.
فررس وي گ های ريخکشناس سمح م مع عرت و
مماس کموکه شاها و فشردهشاه فا اس چاده از
می روس وپ او روک روفش (مال  )SNE4500Mسا ک
كشور كره اکجات شا.
فهمنظور اکجات زمون فازگشک فشردگ  ،کموکهها فه
ماا  7روز در ب م مر فا دمای  70دریه ساک گراد
قرار گرف نا  .]15سپس کموکهها از ون ارج شاکا و فه
ماا يک روز در دمای  103دریه ساک گراد شک
شاکا و مجاداً تخامک نها فا كوویس ديجی ال فا دقک
 0/001میل م ر اکاازهگیری شا .هعااد ه رار فرای ايب
زمون  8کموکه فود .میزان فازگشک فشردگ از رافمه 2
میاس ه شا:
()2

RS=(Tr – Tc) /(To – Tc)×100

كه  :RSفازگشک فشردگ (درصا) :Tr ،تخامک شک
فعا از غوطهوری :Tc ،کماياک ر تخامک شک فعا از
فشردگ و  Toتخامک ق ل از فشردگ اسک.

نتایج و بحث
میزان فشردگ ممافق رافمه  1میاس ه گرديا و م اار
ن  80درصا فه دسک ما.
ک ايج طیفسنج زير قرمز فرای کموکه شاها و کموکه-
های فشرده وی نیبزداي شاه و فشرده اش اعشاه در
ش ل  2مشاهاه م شود.
پیک مشاهاهشاه در عاد موج  1025 cm-1كه مرفوط
فه ارهعاش كشش پیوکا  C-Oدر سلووز اسک  ، ]16در
کموکه شاها از فیش ريب شاا فر وردار فود و كم ريب
شاا م علق فه کموکه فشرده وی نیبزداي شاه فود .علک
كاه شاا ايب پیک در کموکه فشرده وی نیبزداي شاه،

روج كرفوهیارااها و علک افزاي اکاک شاا ن در
سمح فشرده اش اعشاه ک ک فه کموکه فشرده وی نیب-
زداي شاه ،هش یل پیوکاهای اس ری اسک .همچنیب در
عاد موج  1051 cm-1كه فازهم م علق فه پیوکا C-O
اسک  ]16کیز يک پیک یايا در سمح فشرده اش اعشاه
مشاهاه گرديا .علک ظ ور ايب پیک در عاد موج مذكور
را م هوان دویل دي ری فر هش یل پیوکا اس ری داک ک.
پیک مشاهاهشاه در عاد موج  1230 cm-1كه مرفوط فه
پیوکا  C-Oدر ول ه گويیاسیل در وی نیب اسک ،]16
هن ا در کموکه شاها مشاهاه گرديا. .پیک مشاهاهشاه در
عاد موج  1421 cm-1كه مرفوط فه پیوکا  C-Hدر ول ه
روماهیک در وی نیب اسک  ]16در کموکه شاها از
1503 cm-1
فیش ريب شاا فر وردار فود .عاد موج
م علق فه پیوکا  C=Cدر ول ه روماهیک وی نیب اسک
 ]16كه هن ا در کموکه شاها مشاهاه شا .پیک
مشاهاهشاه در عاد موج  1592 cm-1مرفوط فه ارهعاش
كشش  C=Cدر ول ه روماهیک وی نیب اسک  ]16در
سموح فشرده وی نیبزداي شاه كاه يافک .در عاد
موج  1457 cm-1هن ا در کموکه شاها پیک مشاهاه شا
كه م علق فه ارهعاش مش پیوکا  CH3در وی نیب م -
فاشا ]16و فر روج وی نیب در سموح وی نیبزداي شاه
دتوک دارد .پیک مره ط فا ارهعاش كشش  ،]16 C-Oدر
کموکه شاها در عاد موج  1157 cm-1و دو سمح دي ر در
عاد موج  1159مشاهاه شا كه فیش ريب شاا پیک
مرفوط فه کموکه شاها و كم ريب مرفوط فه کموکه فشرده
وی نیبزداي شاه فود .علک كاه شاا ايب پیک در
کموکه فشرده وی نیبزداي شاه ،هخريب كرفوهیارااها و
علک افزاي اکاک شاا پیک مذكور در کموکه فشرده
اش اع شاه هش یل پیوکاهای اس ری ط واكن ف پارش
گلی رول-اسیاسی ريک م فاشا .عاد موج 1315 cm-1
مرفوط فه پیوکا  C-Oدر واواهای سیرينجیل پ ب فرگان
و عاد موج  1318 cm-1مرفوط فه پیوکا  CH2در
كرفوهیارااها اسک .]16
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در کموکههای موردفررس پیک مذكور در عاد موج
 1319 cm-1فرای کموکه شاها و فا شاا ه ري ًا دو فرافر
ک ک فه دو سمح دي ر مشاهاه گرديا .در دو سمح
فشرده شاا ايب پیک كاه يافک كه علک را م هوان فه
روج واواهای وی نیب و همچنیب هخريب هم سلووزها
ویب فر ينا وی نیبزداي ک ک داد .پیک گ رهcm-1 .
1720ها  1750 cm-1م علق فه ارهعاش كشش  C=Oدر
اس یل يا اسیا كرفوك یل وی نیب و هم سلووز اسک
 .]16در کموکه شاها پیک مذكور در عاد موج cm-1
 1734و در کموکه فشرده اش اع شاه در عاد موج cm-1
 1738او ه فا شاا ف یار كم ر مشاهاه گرديا .در کموکه
صرفاً فشرده وی نیبزداي شاه ايب پیک وذف گرديا.
علک وذف ايب پیک در کموکه فشرده وی نیبزداي شاه
روج فخ زيادی از وی نیب و هم سلووز ط فر ينا
وی نیبزداي م فاشا .ظ ور مجاد پیک مذكور در کموکه
فشرده اش اع شاه مره ط فا گروههای اس ری کاش از
ف پارش فیب گلی رول و اسیاسی ريک و
واكن
همیبطور فیب گروههای كرفوك یل اسیاسی ريک و گروه-
های هیاروك یل چوب اسک .اک ال پیک فه عاد موج
فاتهر در کموکه فشرده اش اعشاه دویل فرافزاي هش یل
اس ر در ايب سمح م فاشا . .]14پیک میاوده cm-1
 2855ها  2950 cm-1كه فه ارهعاش كشش  C-Hمرفوط
اسک  ]16در کموکه شاها در عاد موج  2920 cm-1فا
شاا فیش ر ک ک فه دو پیک دي ر مشاهاه گرديا.
افزاي اکاک در شاا پیک مذكور در کموکه فشرده اش اع
شاه ک ک فه کموکه فشرده وی نیبزداي شاه مشاهاه
گرديا .علک كاه شايا شاا ايب پیک در کموکه فشرده
وی نیبزداي شاه هخريب هم سلووز و سلووز ویب فر ينا
وی نیبزداي م فاشا .علک افزاي اکاک شاا ايب پیک
در کموکه فشرده اش اعشاه ک ک فه کموکهی فشرده
وی نیبزداي شاه مرفوط فه پیوکا  C-Hدر اسیاسی ريک
اسک .پیک مرفوط فه گروههای هیاروك یل او ل در
گ ره عاد موج  3300 cm-1ها  3600 cm-1و گروههای
هیاروك یل اسیاهای كرفوك یل در عاد موج cm-1
 2500ها  3300 cm-1قرار دارد [Error! Bookmark
] .not defined.فرقراری پیوکا هیاروژک منجر فه اک ال
ايب پیک فه عاد موج پايیبهر و ظ ور پیکهای پ بهر
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واها شا  ]17در کموکه شاها پیک مذكور در عاد موج
 3334 cm-1مشخص شا و در کموکه فشرده وی نیبزداي
شاه ايب پیک در عاد موج  3326 cm-1و در سمح
فشرده اش اع شاه در عاد موج  3289 cm-1کمايان شا
كه فیش ريب شاا موج مرفوط فه کموکه شاها فوده اسک.
در سمح فشرده اش اعشاه افزاي اکاک شاا پیک
مذكور ک ک فه سمح فشرده وی نیبزداي شاه مشاهاه
گرديا .علک اک ال پیک فه عاد موج پايیبهر در کموکه
فشرده وی نیبزداي شاه كاه گروههای هیاروك یل
او ل مویود در سلووز و هم سلووز و اک ال ن فه عاد
موج پايیبهر در کموکه فشرده اش اعشاه فه دویل افزاي
گروههای هیاروك یل م علق فه گروههای كرفوك یل
اسیاسی ريک م فاشا .علک كاه شاا پیک مذكور در
سمح فشرده وی نیبزداي شاه ک ک فه شاها ،وذف
هم سلووز و فخ مورف سلووز ویب فراينا وی نیبزداي
م فاشا .همچنیب پ بهر شان شاا پیک مذكور در
کموکه فشرده وی نیبزداي شاه ،مويا فرقراری پیوکا
هیاروژک یايا فیب می روفی ريلهای سلووزی در اثر
فشردهسازی اسک.
پیک  1159 cm-1كه کشاندهناه پیوکا  C-Oم فاشا
 ]16هم در کموکه فشرده وی نیبزداي شاه و هم در
کموکه فشرده اش اعشاه فه علک وذف كرفوهیارااها
كاه قافلمچوظهای ک ک فه کموکه شاها داشک .در
کموکه فشرده اش اعشاه شاا ايب پیک ک ک فه کموکه
صرفاً فشرده وی نیبزداي شاه اکاك افزاي يافک كه
کشاندهناه هش یل پیوکاهای اس ری در ايب سمح اسک.
ش ل  3هااوير می روس وپ او روک م مع شعاع و
عرت کموکههای شاها و فشرده را کشان م دها .ش ل -a
 3و  3-dكه فه هرهیب مرفوط فه م مع شعاع و عرت
کموکههای شاها م فاشا ،وچراا وکای و وچره فی رها را
کشان م دها كه پس از فشردگ در ش لهای  3-bو -e
 3در کموکههای فشرده وی نیبزداي شاه ايب وچراا ها
وا زيادی ف هشاهاکا؛ فهوي ه در م مع عرت كه هیچ
اثری از وچره کمايان کی ک و ک ايج طیفسنج زير قرمز
کیز فرقراری پیوکا هیاروژک فیب اویاف ویب فشردگ را
هايیا م كنا ،هرچنا در م مع شعاع (ش ل )3-b
كاکالهای وکای و یاه شاه قافلرؤيک م فاشا .در ش ل
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 3-cكه مرفوط فه م مع شعاع کموکه فشرده اش اعشاه
م فاشا ،وکاها كامچً فا پل اس ر پرشاهاکا .او ه ک ايج
طیفسنج زير قرمز هش یل پل اس ر و فرقراری پیوکا
اس ری فیب گروههای هیاروك یل چوب و پل اس ر را
هايیا م كنا (ش ل  .)2در ش ل  3-eو ش ل 3-f
c

351

مشاهاه م شود كه در م مع عرت و شعاع کموکه
فشرده اش اعشاه ،پل اس ر هش یلشاه ها وا زيادی س ب
پر شان هرکهاي كه ویب فشردگ ايجادشاه اسک،
م گردد.
a

b

f

e

d

شکل  .3تصاویر میکروسکوپ الکترونی مقطع شعاعی و عرضی نمونههای شاهد و فشردهشده )a( :مقطع شعاعی نمونه شاهد (b) ،مقطع
شعاعی نمونه فشرده لیگنینزدایی شده (c) ،مقطع شعاعی نمونه فشرده اشباعشده )d( ،مقطع عرضی نمونه شاهد (e) ،مقطع عرضی
نمونه فشرده لیگنینزدایی شده و ) (fمقطع عرضی نمونه فشرده اشباعشده

ش ل  4کشان م دها كه فهطوركل میزان فازگشک
فشردگ فرای کموکه فشرده وی نیبزداي شاه ف یار كم
( 3/5درصا فرای کموکه فشرده وی نیبزداي شاه) فود.
علک ايب امر را م هوان فه هخريب هم سلووز و فخش از
وی نیب و فراهم وردن فضای كاف فرای کو راي
می روفی ريلهای سلووزی و زادسازی هن ویب زمان
طوتک پرس ک ک داد .میزان فازگشک فشردگ در سمح

فشرده اش اعشاه فه م اار معن داری كم ر از کموکه صرف ًا
فشرده وی نیبزداي شاه (كاه ه ري اً هچ اددرصای)
فود .ک ايج دادههای طیفسنج زير قرمز در سمح فشرده-
وی نیب زداي شاه م یب كاه گروههای هیاروك یل
او ل و فرقراری پیوکا هیاروژک فیب اویاف در اثر
فشردگ زياد و روج وی نیب م فاشا كه فاز راي اویاف
و می روفی ريلها و زاد سازی هن را هوییه م كنا.
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همچنیب ک ايج طیفسنج در سمح فشرده اش اعشاه
کشاندهناه فرقراری پیوکا اس ری فیب گلی رول-
اسیاسی ريک و گروههای هیاروك یل چوب فود كه

كاه فیش ر فازگشک فشردگ را در کموکههای فشرده
اش اعشاه ک ک فه سمح صرفاً فشرده وی نیبزداي شاه
هوییه م كنا.

شکل  .4بازگشت فشردگی نمونه فشرده لیگنینزدایی شده و فشرده اشباعشده

نتیجهگیری
ک ايج زمون فازگشک فشردگ فیاک ر ايب فود كه
پی هیمار وی نیب زداي منجر فه وذف وی نیب از سمح
کموکهها گرديا و فازگشک فشردگ چوب فشرده را ها وا
زيادی كاه داد .ک ايج طیفسنج زيرقرمز ،فرقراری
پیوکا هیاروژک یايا فیب واواهای سلووزی در وتعیک
فشرده را هايیا كرد كه دویل وف فرای كاه رف ار

فنری و فازگشک فشردگ م فاشا .اش اع فا هركیب
گلی رول-اسیا سی ريک اثر معناداری فر كاه یذب ب
کااشک وو فه كاه قافلمچوظه فازگشک فشردگ
منجر شا .ک ايج طیفسنج زير قرمز و همچنیب فررس
ريزسا اری ،وضور پل اس ر در دا ل چوب در سمح
فشرده اش اعشاه را هايیا كرد.
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Effect of alkaline pretreatment and surface impregnation on the set recovery of
densified poplar wood

Abstract
Delignification and subsequently densification of wood is one
of the newest approaches leads to a considerable improvement
in mechanical properties of wood. However, because removal
of the hydrophobic lignin, the problem of set recovery is still
remained. In the present study, the poplar wood samples were
chemically treated with sodium hydroxide and sodium sulfite
solution and then were soaked in the solution of glycerolcitric acid; then densification was conducted in a pilot
hydraulic press at temperature of 100oC for duration of 24
hours. Set recovery of the densified samples was decreased
considerably, however removal of the hydrophobic lignin led
to increase of the thickness swelling and anti-swelling
efficiency became negative. Results of infrared spectroscopy
on the delignified densified samples proved the formation
hydrogen bonding between cellulosic units in compressed
state which is a good reason for decreasing the set recovery.
Surface impregnation with glycerol-citric acid combination
led to a considerable reduction of set recovery. The infrared
spectroscopy and also the microscopic study showed the
presence of polyesters in the microstructure of the densifiedimpregnated samples.
Keywords:
Delignification,
modification, Set recovery.
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