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 مخربهای غیرآزمون محصوالت چوبي با استفاده از یتکنترل کیفیمطالعه 

 3، محمدرضا ماستری فراهاني 2، محراب مدهوشي *1وجیهه موجريان گلوگاهي

 دانشجوی کارشناسی ارشد،حفاظت و اصالح چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1

 شکده مهندسی چوب و کاغذ, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگاندانشیارگروه تکنولوژی و مهندسی چوب، دان 2
 دانشیارگروه تکنولوژی و مهندسی چوب، دانشکده مهندسی چوب و کاغذ, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 3

 

 

 

 چکیده

های نوين و روزه يکی ازروشام قابل توجه برای مصرف کنندگان بوده است. کیفیت محصول همیشه يکی از مسايل مهم و

ها مخرب است که اين روشهای غیررود استفاده از آزمونکارآمد که در سراسر دنیا برای بازرسی محصوالت چوبی به کار می

 ريزها وتواند کمک شايانی در برنامهسازد، که با اتخاذ تدابیر الزم میهای چوبی را بر ما آشکار میمعايب درونی و پنهان سازه

. به اين یستبه تخريب قطعه ن یازیها نهايی هستند که برای انجام آنآزمون یرمخرب،های غآزمونحفظ پايداری نمايد. 

ها انجام برسد، می توان بر روی تمامی آن یبیرا در صورت لزوم بدون اين که به قطعات آس غیرمخرب هایآزمايش یلدل

به  یازسريع بودن و قابل حمل و نقل بودن آن است چرا که اين روش ن مخربیرهای غهای ارزيابیمزيت داد. از ديگر

 مخربیربا استفاده از آزمون غ یمحصوالت چوب یفیتکنترل کدر اين مقاله به بررسی  .یستن ینبزرگ و سنگ هایدستگاه

 شود.پرداخته می

 مخرب، کنترل کیفیتمحصوالت چوبی، آزمون غیرروش نوين، کلمات کلیدی :
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 مهمقد

 اين وجود .باشدمی غیره و چوب واکنشی ترك، گره، پوسیدگی، چون معايبی طبیعی دارای صورت به که است ماده ای چوب

 و شده آن شناسايی عیوب است الزم ماده اين از بهینه برای استفاده بنابراين نمايد.می محدود را چوب از استفاده نهايی معايب

 برای توجه و قابل مهم مسايل از يکی همیشه محصول کیفیت. (1331 )قدرتی و همکاران،جدا گردند چوب از استفاده از پیش

تا  بکوشند بايد خود شهرت و متقاضیان و رضايت فروش بازار کسب برای تولیدکنندگان رواين از است. بوده کنندگان مصرف

 مستلزم جهانی، عرصه تولیدکنندگان در بترقا توانايی و شهرت حفظ از طرفی .کنند تولید باال کیفیت با محصوالت همیشه

 است. جديد های کیفیتشاخص با ارتباط در متقاضیان مورد درخواست کیفیت مداوم ارزيابی و کنترل مناسب برای هایريزیبرنامه

 و عوامل مهم زا قیمت کاهش نهايتا   و تولید هایآوردن هزينه پايین آن با همزمان و متقاضیان چه بیشتر هر اعتماد جلب همچنین

 تولید حین فرآيند در بايد کیفیت کنترل و بررسی .(1331 )قدرتی و همکاران،شودمحسوب می تولیدکنندگان برای آمیزموفقیت

که  اين ضمن پذيرد. صورت مداوم به طور و خارجی تکنولوژيکی عوامل از اعم تولید، شرايط نامناسب از ناشی عیوب شناسايی برای

در  های غیرمخربآزمون (.1331)تويسرکانی،نمايد جلوگیری اولیه مواد هدر رفتن از و کرده کمک کیفیت ايشافز به تواندمی

ت محصوالت چوبی با استفاده دف از اين تحقیق بررسی کنترل کیفیهکه  اندای يافتهقابل مالحظه ههای اخیر به سرعت توسعسال

 باشد.مخرب میاز آزمون غیر

 چوبي کنترل کیفیت محصوالت

 و بررسی (.2112 همکاران، )رس واز خصوصیات مواد چوبی به منظور درك رفتار چوب و کارايی آن امری حیاتی می باشد آگاهی 

 عوامل از اعم تولید، نامناسبشرايط  از ناشی عیوب شناسايی برای تولید حین فرآيند در بايد محصوالت چوبی کیفیت کنترل

 اولیه مواد هدر رفتن از و کرده کمک کیفیت افزايش به تواندمیکه  اين ضمن .پذيرد صورت مداوم به طور و خارجی تکنولوژيکی

تخراجی و جهت الیاف مواداس رنگ چوب به عوامل متعددی ، مانند : گونه ، سن ،از طرفی  (.1331 )تويسرکانی،نمايد جلوگیری

گونه و  شدت تغییر رنگ چوب در اثر خشک شدن وابسته به نوع دهدنیز رنگ آن را تحت تأثیر قرار می وابسته است و خشک کردن

يکی ( 2112)پر،  دهد آناتومی چوب ممکن است رنگ آن را نیز تحت تأثیر قرار شک کردن است . ناهمگنی در ساختمانشرايط خ

که در درختان  نرمالی استواکنشی، چوب غیرواکنشی است . چوبچوبشود تشکیل که ممکن است ها، نیاز اين نوع ناهمگ

کششی چوببرگ تحت عنوان  خمیده و در پهنی معموال  در قسمت زيرين تنه يا شا خه فشاریبرگ تحت عنوان چوبسوزنی
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به عنوان يک عیب محسوب می شود و  واکنشی اغلببخمیده تشکیل می شود. چوی تنه و يا شاخه معموال  در قسمت فوقا نی

مصارف محدود  کاربردی آنها داشته و کاربرد آنها را برای بعضی از آالت تأثیر منفی بر خواصواکنشی در چوبچوب حضور

انجام  1ببه روش ارزيابی مخردر برخی از موارد ارزيابی محصول )بررسی و کنترل کیفیت(  (.2113و همکاران، ترماين)سازدمی

های استاندارد تهیه شده از قطعات مورد آزمون انجام می شود و ههای مختلف بر روی نمونآزمايش روش ارزيابی مخرب در شود.می

مختلف  یهايشآزما ینمونه استاندارد وجود دارد که برا یهبه ته یازن ی مخربهادر روش. رودپس از انجام تست نمونه از بین می

قرار داد و  يشتوان تمام محصوالت را تحت آزماینمو دهد یخود را از دست م يیقطعه کارا يش،پس از اعمال آزما و متفاوت است

 ،يینسرعت پاتوان آزمون می اين معايب ديگر همچنین ازقرار داد.  يشها را تحت آزمااز نمونه یتعداد تصادفیبه صورت  يدبا

های جديد ارزيابی و کنترل کیفیت محصول هستند که موجب تخريب مخرب، روشهای غیرآزمون .... را نام بردبودن و  ينههزپر

های ها و همچنین مزايای انجام آزمونمقايسه بودن نتايج آن های جديد آزمونی بايد قابلبرای پذيرفتن روش شوند.محصول نمی

حل اين نوع  های دينامیکی برایهای غیر مخرب از بین روشآزمون. (2111 و همکاران،نیا روحجديد مورد توجه قرار گیرد )

ها کمتر است. اين شده در آن ال شکست نمونه را به همراه ندارند و دوم اينکه زمان تلفها ابداع شدند، به طوری که اومشکل

 آنکه بر خواص فیزيکی و شوند، بدونمحسوب می مؤثر برای ارزيابی خواص مکانیکی و آکوستیکی مواد ها يک روش سريع وآزمون

 (.2112) لیانگ و همکاران، أثیر بگذاردها تمکانیکی و شیمیايی آن

 های غیرمخربانواع روش

و درخت  ینهبگرده یو،چوب ماس ی،چوب یهافرآورده ی،چوب یهاساختمان یهایو ويژگ خواص یبررس یمخرب برایرغ یهاآزمون

کرده و بخصوص در صنعت  یداپ یشتریرواج ب یرمخربغ یهاآزمون یرسال اخ. در چند یردگمی سرپا مورد استفاده قرار

ترك، مدول  یصوجود گره، تشخ یدگی،پوس ییندر تع یرمخربغ یهایارزياب داشته است. یزیآمموفقیت نتايج یچوب یهاساختمان

 (.2112)يینگ و همکاران، باشدیثر مؤتخلخل م یزانو م یسیته دينامیکیاالست

 د برای چوب و مواد مرکب چوبی نیزشونمخرب که برای مواد و محصوالت مختلف استفاده میهای آزمون غیرام روشتقريباٌ تم

های غیرمخرب بسیاری مانند: روش اپتیکی و بصری، روش موج آزمونقابلیت کاربرد دارند. انتخاب روش به نوع کاربرد بستگی دارد. 

وگراف و ... برای تعیین خصوصیات مواد و محصوالت چوبی وجود دارد که در ذيل به تنش، روش اولتراسونیک، اشعه ايکس، رزيست

                                                           
1 Destructive Test 
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 شود:ها اشاره میچند مورد از پرکاربردترين آن

  تنشروش موج

و درجه  یکیمکان یاتخصوص یصتشخ یبراشده چوب  یو محصوالت مهندس یچوب یهاتنش در صنعت ساختمانروش انتشار موج

 )لییر،از درون مواد است یروش براساس انتشار امواج صوت ينکاربرد ا .(2112)يینگ و همکاران،دارد یفراوان یچوب کاربردها یبند

 .استفاده کرد ينامیکید یسیتهاالست يبضر یریاندازه گ یبرا ینبه عنوان روش انعطاف طن یاز روش 2113يلیک در سال آ .(2112

چوب گونه راش با استفاده از  ينامیکیو د یکیاستات یسیتهاالست یهابر مدول یدگیپوس یرتاث 1332 در سالمدهوشی و همکاران 

 یزو ن یکیاستات ينامیکی،د یسیتهاالست یهامدول ییراتمطالعه تغ ين. در ادادند قرار يابیموج تنش مورد ارز یرمخربغروش 

 يج. نتايدگرد یر چوب سالم)نمونه شاهد( بررسآنها د قاديربا م يسهدر مقا یدهچوب گونه راش پوسکاهش وزن در برون ییراتتغ

 یسیتهمدول االست ینب یارتباط قو یندارند. همچن یمتفاوت یتحساس یدگیبرابر پوسشده در  یریاندازه گ ینشان داد، فاکتورها

 يابیارز یامطمئن بر یروشموج تنش را،  یرمخربدر مجموع آنها روش غ وجود دارد. ينامیکید یسیتهاالستو مدول  یکیاستات

 .آن اعالم کردند یهچوب راش بخصوص در مراحل اول یدگیپوس

 روش اولتراسونیک)فراصوتي(

مخرب خواص مواد مرکب ، ارزان، دارای قابلیت انعطاف و حمل و نقل سريع برای ارزيابی غیرصوت به عنوان يک روش سادهوش فرار

های درونی مواد دارند، با وجود اين رد بسیار گسترده ای در تعیین نقصهای فراصوتی کاربروش چوبی مورد توجه قرار گرفته است.

ها می توان برای تعیین ترك های زير سطحی نیز استفاده کرد. آزمون های فراصوتی افزون و بازرسی قطعات تکمیل شده از آن

ها روند. معموال از اين روشهای نورد شده نیز به کار میل مختلف تولید قطعاتی همچون لوحهبرای بازرسی کنترل کیفیت مراح

-های مختلف منتشر میهای جامد به راهشود. صوت از میان محیطهای در حین کار نیز استفاده میبرای بازرسی قطعات و مجموعه

انعطاف با حمل رزان، قابل ا يع،روش سر يکبه عنوان  یکمذکور، روش اولتراسون یرمخربغ یهاروش یناز ب .(1333)شاکری، شود.

. در (1331 ،مکدونالد)سیزمانی و  باشدیم یدرون یها یبو ع یدگیپوس یصموثر در تشخ یارروش بس يکو نقل ساده به عنوان 

 گیریازهاند منظور به است ممکن فراصوتی آزمون . يکیردگیبا فرکانس باال صورت م یامواج صوت يقمواد از طر یروش، بازرس ينا

 معمول طور که به هايیفرکانس .گیرد قرار استفاده مورد ترك، و يا حفره نظیر داخلی هایناپیوستگی تشخیص يا قطعه و ضخامت

پژوهشی در  .(2111 )بوکر،ددارن مگاهرتز قرار 22تا  1,2در محدوده  یرندگیقرار م فادهمورد است فراصوتی هاینآزمو انجام در
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 يک یدرون یتوضع یقتحق ينصورت گرفته است. در ا یکاز روش اولتراسون یریگدر چوب بلوط با بهره یدگیپوس یسه بعد ارزيابی

 یتوضع ینیبیشروش قادر به پ ينا ینشان دادند که به طور کل يجقرار گرفت. نتا يابیمورد ارز یدگیپوس یدارا یبلوك چوب

نمونه ها از  یواقع یترا با وضع یخوب یبدست آمده، همخوان یکاولتراسون يرهایباشد و تصویآمده چوب بلوط مبدست  یدگیپوس

به عمق  یکاهش بستگ ينشود که ایم یکاولتراسون یباعث کاهش سرعت موج ها یدگیخود نشان دادند. آنها اعالم کردند که پوس

 (.1332ظمی و همکارن ،)کادارد یدگیپوس یشرفتپ یزانو م

 (يکس)اشعه ايوگرافيروش راد

از  یکنند، اما جزئیجامد نفوذ م یهایط،به درون مح βپرتو يا αپرتو  يعنیکوتاه  یاربا طول موج بس یسیالکترومغناط پرتوهای

و  یگذردآن م یانپرتو از م که یو ضخامت ماده ا یبه چگال یردگیمکه صورت  یشود. مقدار جذبیجذب م یطمح یلهها به وسآن

 یهايژگیاست، اما و یدیمف یاربس یرمخربآزمون غ یستمس ی،که پرتونگار یدارد. با وجود یبستگ پرتو یهابه مشخصه ینهمچن

ت ثاب یزاتتجه یگذاريهسرما ينهتر است. هزينهپرهز یکیتکن یرمخرب،آزمون غ یهاروش يگربا د يسهدارد. در مقا یزن یاناخواسته

 یازن یلمظهور ف یبرا یا خانهيکاز جمله تار یپرتونگار يشگاهآزما يک یبرا یقابل توجه یباالست، اما توام با آن به فضا يکسپرتو ا

 (.1333)شاکری، است

 یبمناس یبعنوان روش ها یکنندکار م يکیالکتر يژهکه بر اساس مقاومت و ینگارو پرتو Xبا اشعه  یتومتریدانسیکروروش م دو

چوب  يکیدر مقاومت الکتر ییراتو تغ یتهکاهش دانس یزبر اساس آنالها یکتکن يناند و اچوب گزارش شده یدگیمطالعه پوس یبرا

 يیشناسا یبرا يژهبه و يکساشعه ا .متر و باالتر است یلیابعاد م یبرا یقمخرب و دق یرغ یروش، روش ينباشند. ایشده م یدهپوس

 .(2112)فو ،سودمند است يايیواران درحشرات و هجوم چوبخ

اشعه  با سنجیطیف تکنیک از با استفاده زردجنوبی کاج گونه فشاری چوب شناسايی (، در2111)و کلین منیستروتحقیقات  نتايج

X چوب از ناشی دانسیته تغییرات ه،از دانسیت ایهگسترد یامنهد و هاتخته متناقض سبز رطوبت دلیل میزان به که داد نشان-

 .نیست آمیز موفقیت شرايط رطوبت سبز در فشاری چوب شناسايی برای و نبوده شناسايی قابل فشاری

و  يبها با معااز چوب، وجود گره يکساشعه اور گردد. با عبیدر چوب استفاده م یحفرات داخل یصتشخ یبرا عموما   يکساشعه ا از

حشرات و هجوم چوبخواران  يیشناسا یبرا یايژهبه صورت و  Xگردد. اشعهیمشخص م يويیراد یهادر گراف یتهدانس ییراتتغ

 .(2111 ،کلینو  م)نیستروتاسسردمند  یيايدر
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 گیرینتیجه

های به همین منظور آزمون. باشدکارايی آن امری حیاتی می وب وار چصیات مواد چوبی به منظور درك رفتاز خصو آگاهی

خواص مواد بدون  یارزياب یبرا یروش یرمخرب،غ یهاآزمون. اندای يافتههای اخیر به سرعت توسعة قابل مالحظهسال غیرمخرب

مبنای کار در  .باشدیسريع م یها، حفظ ساختار ماده و ارزياباين روش یاصل یهاباشند. مزيت یها مآن یتخريب ساختار اصل

 های موجود در قطعهشناسايی عیوب و ناهمگنی استفاده از اصول فیزيکی به منظور آشکارسازی، های غیرمخرب مبتنی برآزمون

که قطعه از آن ساخته شده  . کاربرد يکی از خواص فیزيکی ماده ای1است از:  است. مراحل اساسی هر آزمون غیرمخرب عبارت

. 3موجود در قطعه؛  فیزيکی در ارتباط با وجود عیب يا ناهمگنی و مشاهدة تغییرات ايجاد شده در اين خاصیت آشکارسازی .2است؛ 

در مورد  . تفسیر نتايج به دست آمده و اظهار نظر2باشد؛  تبديل آن به صورتی که قابل بررسی و تفسیر تعیین تغییرات ايجاد شده و

 کیفیت قطعه.
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