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 (TCWخواص فیزيکي و مکانیکي چوب فشرده شده سپیدار با حرارت )

 3، منیره دامني2، علي بیات کشکولي1تکتم همتي

 های چندسازه چوب، دانشگاه زابلدانشجوی کارشناسی ارشد فرآوردهنويسنده و مسئول،  .1

 دانشیار گروه صنایع چوب، دانشگاه زابل .2

 ، دانشگاه زابلهای چندسازه چوبی در مقطع کارشناسیدانش آموخته فرآورده .3

 

 

 

 چکیده

شود. چوب فشرده شده حرارتی های اصالح حرارتی مختلف به منظور بهبود برخی خواص مواد چوبی استفاده میتکنیک

(TCWبا استفاده از یک پرس داغ بدست می ) آید. در این تحقیق تاثیر فشارحرارتی بر روی دانسیته، مقاومت مکانیکی

تهیه شد.عوامل متغیر عبارت (Populus alba)های مماسی از چوب سپیدار های سپیدار مورد بررسی قرار گرفت. نمونهنمونه

ر جهت شعاعی زیر پرس گرم به ها ددرصد ، بخارزنی و بدون بخارزنی. نمونه 02و  22بودند از: درصد فشردگی در دو سطح 

های فشرده شده تعیین شد بار فشرده شدند. دانسیته نمونه 02درجه سانتیگراد با فشار پرس  062دقیقه در دمای  22مدت 

درصد فشردگی، مطابق با افزایش  02ها انجام گرفت. نتایج نشان داد که با و آزمون مکانیکی )آزمون خمش( بر روی نمونه

یابد و در تمامی موارد بیشترین های فشرده شده افزایش میدیر مدول گسیختگی و مدول االستیسیته نمونهدانسیته، مقا

این  ها را کاهش داد.سازی حرارتی ضخامت تختهشود. فرایند فشردهمشاهده می شده درصد بخارزنی 02ها در فشردگی آن

د برخی خواص چوب سپیدار باید استفاده شود. در این مطالعه نشان داد که روش فشرده سازی حرارتی به منظور بهبو

 روش، استفاده بهتر را از چوب کم هزینه سپیدار میتوان داشت.

 : چوب فشرده شده، چوب سپیدار، خواص مکانیکی چوب، خواص فیزیکی چوبواژگان کلیدی

                                                           
1 toktam_hemati86@yahoo.com 
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 :مقدمه

ها، زراعت درختان در هنگام حفظ و صیانت از جنگلهای حل مساله کمبود چوب، منابع جنگلی و تامین ماده اولیه، یکی از روش

دهی بیشتر و سن برداشتی بسیار کم دارند. چوب تر، چوبتند رشد است که نسبت به سایر درختان چوبی و جنگلی رشدی سریع

اشد. سپیدار که بالرشد است. دسترسی وسیع، سریع الرشد بودن و هزینه کم برخی از مزایای آن میهای سریعسپیدار یکی از گونه

-دلیل سبک بودن و پایین بودن مقاومت(، به0992ها قابل کشت هستند )عباسی، نظیر خود در اغلب اقلیمبا تطابق اکولوژیکی کم

 است متر 20-01اند. سپیدار درختی با ارتفاع های مکانیکی، کمتر مورد توجه و استفاده تولیدکنندگان مصنوعات چوبی قرار گرفته

های هوا توسط خود ماده سازی چوب فرایندی است که در آن بخش اعظم فضاهای خالی یا حفرهفشرده .می باشدوم بسیار مقا

گردد. طی این عمل، عناصر سازنده چوب شامل آوندها و فیبرها درهم فرو رفته، فضاهای خالی موجود در چوب چوبی جایگزین می

(. این 0910یابد )کلمن و کوت، ین طریق خصوصیات مکانیکی چوب بهبود مییابد و از اکمتر شده و وزن مخصوص آن افزایش می

قدرت نگهداری پیچ و میخ، مدول بایست در شرایطی انجام داد که به ساختار سلولی چوب صدمه مکانیکی وارد نشود. عمل را می

درصد  02شان داد که میزان فشردگی گسیختگی و مدول االستیسیته در چوب فشرده شده صنوبر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج ن

درصد افزایش قابل  02جایی که این مقادیر نسبت به فشردگی شود. امّا، از آنها منجر میبه دستیابی به بیشترین مقادیر در مقاومت

ضخامت شدن و برگشت های فشردگی و کاهش زمان آن و نیز جلوگیری از احتمال طبلهجویی در هزینهتوجهی ندارد، جهت صرفه

تواند پیشنهاد گردد )مدهوشی و همکاران، درصد برای چوب صنوبر می 02ها، با لحاظ کردن سایر شرایط ذکر شده، فشردگی نمونه

گونه چوبی  22در آلمان معرفی شد و هنوز در سوئد برای حدود  0932سازی چوب اولین بار در سال تکنولوژی فشرده (.0392

(. مطالعات اولیه بر روی صنوبر زرد نشان داده است که جهت 2222ناوی و جیراردت، شود )استفاده میتقریبا با همان روش اولیه 

سازی نسبت به جهت الیاف )مماسی یا شعاعی(، درصد رطوبت )در حد الزم( و میزان نیروی فشاری از عوامل موثر در این فشرده

یابد. دانسیته سازی خواص مکانیکی چوب افزایش میز دریافت با فشرده( نی2223) جنینگز (.0960کونش، روند )شمار میفرایند به

 .ترین خاصیت چوب است که افزایش آن افزایش خواص مکانیکی را به همراه داردمهم

شعاعی گونه اسپروس انجام داد و تأثیر درجه حرارت وفشردگی را بر روی  سازیتحقیقاتی را بر روی فشرده( 0990) طبرسا

 .افتدناحیه چوب بهاره اتفاق می در ، ابتداسازی، شکستوی اظهار داشت که در تأثیر فشرده.سپروس بررسی نمودخواص چوب ا

برگان سازی در جهت عمود بر الیاف ارتباط نزدیک با شکل عناصر سازنده بافت چوب دارد. در پهنرفتار چوب تحت فرآیند فشرده
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های پارانشیمی، تغییرات بیشتری دارند و شکست ابتدا در این عناصر و بیشتر در ناحیه عناصر آوندی بلند با دیواره نازک و سلول

سازی گونه اسپروس بیان ( با مطالعه خود بر روی فشرده0991) طبرسا و چوئی. (2220طبرسا و چوئی، )افتد چوب بهاره اتفاق می

درجه موجب  022سازی در دمای آورد و فشردهرد نمیسازی در دمای مناسب، به دیواره سلول آسیب واداشتند که عمل فشرده

شود. همچنین دریافتند که تاثیر دما بر خواص چوب فشرده در کاهش میزان فشردگی باقیمانده و افزایش برگشت ضخامت می

-در گونه د.یابدرجه تاثیر دما کاهش می 002درجه سانتیگراد کامال مشخص و سریع بوده و در باالی  002تا  022گستره دمایی 

فشردگی پیش رفت تا تغییر شکل درصد  12بایست تا مرزمیمتر مکعب( گرم بر سانتی 0/2با دانستیه کمتر از) های سبک

توان چوب را بدون با اعمال حرارت لیگنین نرم شده و می (.0311)عدالت و همکاران،  ها رخ دهدسلول دیواره شکستپالستیک و 

سلولها و ساختار آن، تغییر شکل داد و فشرده نمود. ولی این کار به دمای باالیی احتیاج دارد. همچنین  وارد آمدن صدمه به دیواره

توان این یل پایین بودن هدایت حرارتی چوب و باال بودن گرمای ویژه آن، به زمان طوالنی نیاز داریم. اما با حضور رطوبت میلبد

های سطحی از عواقب دیگر همچون تخریب حرارتی، تردی و سوختن قسمت تر دست یافتنی نمود وحالت را در دمای پایین

جلوگیری نمود. مسلما با حضور رطوبت هدایت حرارتی چوب بیشتر شده و موجب کاهش زمان مورد نیاز و بهبود کیفیت چوب 

تهای مغزی به دمای گردد. در واقع حین عملیات پرس، قسمتهای سطحی چوب سریعتر گرم شده و نسبت به قسمفشرده شده می

شود. ولی با حضور رطوبت و تبخیر آن، رساندن حرارت به مغز رسند. این پدیده موجب ایجاد گرادیان دانسیته میباالتری می

های بهبود خصوصیات فیزیکی و سازی یکی از روش(. فشرده0310شود)عدالت، تسهیل شده و از شدت گرادیان دانسیته کاسته می

-( رفتار غیر االستیک چوب در فرایند فشرده0960)کونش (. 0993شود )اینویی و همکاران، سبک محسوب می هایمکانیکی چوب

سازی در جهت شعاعی در سازی را مورد بررسی قرار داد. وی آزمایشهای خود را بر روی صنوبر انجام داد و دریافت که فشرده

سازی دائمی چوب دو عامل فشار و درجه وی عقیده داشت برای فشرده مقایسه با جهت مماسی نتایج بسیار متفاوتی خواهد داشت.

خصوص در کشور ایران،حفظ، با توجه به موقعیت و جایگاه فعلی جنگل در جهان و به حرارت باید از میزان باالیی برخوردار باشند.

الرشد ر، با توجه به سریعسپیداه از گونه چوبی باشد. در این رابطه استفادتجدید و استفاده بهینه از جنگلها، مسئله مورد توجهی می

مدت کاشت و بهره برداری کوتاهآورد. کشت این گونه بطور دستبودن آن، مسیری نوین را در عرصه صنایع چوب کشور فراهم می

ه شده آن از مقاومتهای کند . با وجود داشتن دانسیته پایین، محصول فشردهای تامین مواد اولیه را برطرف میآن، بسیاری از نگرانی

های چوبی در منازل هایی همچون چوبهای فشرده صتعتی، صنایع مبلمان، سازهتوان آن را در بخشباشد که میکافی برخوردار می

 و... که توجیه اقتصادی دارند، مورد استفاده قرار داد.
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 هامواد و روش

میلیمتر  20میلیمتر در 302میلیمتر در  02های آزمونی با ابعاد استفاده شد. تخته (Populussppدر این مطالعه چوب سپیدار )

طوری ها بهبینهها قطع شد. برش گردهبینهاز گرده %02میلیمتر برای فشرده سازی  0/3در  302در  02و  %22برای فشرده سازی 

اسی و ضخامت آن در جهت شعاعی باشد صورت گرفت ها در جهت ممکه بیشترین مقدار چوب درون آن حذف گردد و پهنا نمونه

 (. 0شکل ،ی مماسیها)تخته

 
 سازیهای آماده شده برای فشردهمقطع نمونه -1شکل

 

 22بار برای مدت  02گراد، و فشارپرس درجه سانتی 062ها بخاردهی شده و بخاردهی نشده در درجه حرارت پرس گرم تخته

 درجه 022های تیمار شده . درجه حرارت بخار برای تخته(2)شکل  در جهت شعاعی فشرده شد دقیقه با یک پرس داغ آزمایشگاهی

میلیمتر  22سازی به ضخامت نهایی ها پس از فشردهسانتیگراد بود که بعد از بخاردهی بالفاصله زیر پرس گرم قرار داده شدند. نمونه

های ناشی از شد. بمنظور جلوگیری از برگشت ضخامت و تعدیل تنشمیلیمتر استفاده  22رسانده شدند، بدین منظور از شابلون 

 زیر پرس سرد قرار داده شدند.دقیقه 22ها در انتها به مدت فشار، نمونه

 
 دستگاه پرس گرم -2شکل 
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× 22 ×22هایی با ابعاد نمونه05D-4446نامه آیین ASTMمطابق با استاندارد و فشرده نشده چوب سپیدار از چوب فشرده شده 

برای انجام آزمون خمش آماده  94D-143نامهآیین ASTMمطابق با استاندارد هایی نمونهفیزیکی، و متربرای بررسی خواص میلی 22

آزمون مکانیکی شامل خمش و با استفاده از دستگاه های فیزیکی و مکانیکی در نظر گرفته شدند. تکرار برای انجام آزمون 3شدند. 

گیری واقع در آزمایشگاه مکانیک چوب دانشگاه زابل اندازهN25000با ظرفیت سلول  H25KSمدل   Hounsfieldتست مکانیکی

 . در نهایت میزان مدول االستیسیته و مدول گسیختگی با استفاده از روابط زیر محاسبه گردیدند: (3)شکل شد

MOEفرمول محاسبه مدول االستیسیته               =
PplL3

4ybd3
 

MORفرمول محاسبه مدول گسیختگی              =
3PL

2bd2
 

 
 های چوب فشرده-آزمون خمش نمونه -3شکل

افزار های بدست آمده توسط نرمدادهمقاومت مکانیکی دانسیته و بر روی  سازی چوب سپیدارعمل فشردهبرای مشخص شدن تاثیر 

spss .چند  روشدرصد بودند از  90دار در سطح اطمینان تیمارهایی که دارای اختالف معنیبندی مقایسه و گروهرای باستفاده شد

 شدند.رسم  MS Office Exel 2010افزار ایی دانکن استفاده گردید همچنین نمودارهای مربوط به هر تیمار توسط نرمدامنه

 نتايج و بحث

گیری شد که این مقدار این گونه را در گروه مکعب اندازهگرم بر سانتیمتر  0/2دانسیته: دانسیته چوب فشرده نشده سپیدار 

طوریکه یابد، بهافزایش می سپیداردانسیته چوب  سازی،دهد با عمل فشردهنشان می 0دهد. شکل های خیلی سبک قرار میچوب
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-دانسیته و درصد فشرده یابد. رابطه افزایشیمترمکعب افزایش میگرم برسانتی10/2درصد، دانسیته تا مقدار 02فشردگی  میزان

 .گیرندگروه مستقل و جداگانه قرار می 0دار بوده، مطابق آزمون دانکن در معنی هاو بخاردهینمونه سازی

 
  در مقايسه با نمونه شاهد سپیدارهای فشرده شده نسیته نمونهدا -4شکل  

طور مستقل در مقدار مدول گسیختگی آن در نشان میدهد که اثر درصد فشردگی چوب به 0شکل  :(MOR) مدول گسیختگی

درصد  02مگاپاسکال( و بیشترین آن در فشردگی  10باشد. کمترین مدول گسیختگی در نمونه شاهد )دار میدرصد معنی1سطح 

مگاپاسکال( مشاهده شد. میدانیم مدول گسیختگی ویژگی است که مقدار نهایی آن به مقاومت 0/002نمونه های بخاردهی شده )

ها و های فشرده شده، عالوه بر بافت متراکم آنافزایش مدول گسیختگی نمونه .(0392 یه سطحی ارتباط نزدیکی دارد )ابراهیمی،ال

ها نیز مربوط شود های سطحی نمونهتواند به بهبود کیفیت و یکنواختی الیهافزایش میزان تحمل بارهای خمشی وارده، می

 .بندی گردیدگروه مجزا طبقه 0ها با استفاده از آزمون دانکن در میانگین مقاومت نمونه مقادیر(.0392)مدهوشی و همکاران، 
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 در مقايسه با نمونه شاهد سپیدارهای فشرده شده نمونه مدول گسیختگي -5شکل 

یابد. با افزایش دار افزایش میطور معنیها بهبا افزایش میزان فشردگی مدول االستیسیته نمونه:(MOE) مدول االستیسیته

که این مقدار تقریباً متناسب با افزایش دانسیته است. این  را داشت افزایش بیشترین درصد ، مدول االستیسیته  02فشردگی تا 

(. 0392، ابراهیمی)باشد در منابع میموضوع خود مطابق با تئوری پیشبینی رابطه بین دانسیته و مدول االستیسیته چوب ارائه شده 

سازی خواص مکانیکی چوب را فشردهگیرند. گروه مسقل قرار می 0مقادیر مدول االستیسیته با استفاده از آزمون دانکن در  میانگین

  (.2223جننگیز،)یابد ترین خاصیت چوب است که با افزایش آن خواص مکانیکی افزایش میدهد زیرا دانسیته مهمافزایش می

 
 در مقايسه با نمونه شاهد سپیدارهای فشرده شده نمونه االستیسیتهمدول  -6شکل 
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