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خواص فیزيکي و مکانیکي چوب فشرده شده سپیدار با حرارت ()TCW
تکتم همتي ،1علي بیات کشکولي ،2منیره دامني

3

 .1نويسنده و مسئول ،دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوردههای چندسازه چوب ،دانشگاه زابل
 .2دانشیار گروه صنایع چوب ،دانشگاه زابل
 .3دانش آموخته فرآوردههای چندسازه چوبی در مقطع کارشناسی ،دانشگاه زابل

چکیده
تکنیک های اصالح حرارتی مختلف به منظور بهبود برخی خواص مواد چوبی استفاده میشود .چوب فشرده شده حرارتی
( )TCWبا استفاده از یک پرس داغ بدست می آید .در این تحقیق تاثیر فشارحرارتی بر روی دانسیته ،مقاومت مکانیکی
نمونههای سپیدار مورد بررسی قرار گرفت .نمونههای مماسی از چوب سپیدار ()Populus albaتهیه شد.عوامل متغیر عبارت
بودند از :درصد فشردگی در دو سطح  22و  02درصد  ،بخارزنی و بدون بخارزنی .نمونهها در جهت شعاعی زیر پرس گرم به
مدت  22دقیقه در دمای  062درجه سانتیگراد با فشار پرس  02بار فشرده شدند .دانسیته نمونههای فشرده شده تعیین شد
و آزمون مکانیکی (آزمون خمش) بر روی نمونهها انجام گرفت .نتایج نشان داد که با  02درصد فشردگی ،مطابق با افزایش
دانسیته ،مقادیر مدول گسیختگی و مدول االستیسیته نمونههای فشرده شده افزایش مییابد و در تمامی موارد بیشترین
آنها در فشردگی  02درصد بخارزنی شده مشاهده میشود .فرایند فشردهسازی حرارتی ضخامت تختهها را کاهش داد .این
مطالعه نشان داد که روش فشرده سازی حرارتی به منظور بهبود برخی خواص چوب سپیدار باید استفاده شود .در این
روش ،استفاده بهتر را از چوب کم هزینه سپیدار میتوان داشت.
واژگان کلیدی  :چوب فشرده شده ،چوب سپیدار ،خواص مکانیکی چوب ،خواص فیزیکی چوب
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مقدمه:
یکی از روشهای حل مساله کمبود چوب ،منابع جنگلی و تامین ماده اولیه ،در هنگام حفظ و صیانت از جنگلها ،زراعت درختان
تند رشد است که نسبت به سایر درختان چوبی و جنگلی رشدی سریعتر ،چوبدهی بیشتر و سن برداشتی بسیار کم دارند .چوب
سپیدار یکی از گونههای سریع الرشد است .دسترسی وسیع ،سریع الرشد بودن و هزینه کم برخی از مزایای آن میباشد .سپیدار که
با تطابق اکولوژیکی کمنظیر خود در اغلب اقلیمها قابل کشت هستند (عباسی ،)0992 ،بهدلیل سبک بودن و پایین بودن مقاومت-
های مکانیکی ،کمتر مورد توجه و استفاده تولیدکنندگان مصنوعات چوبی قرار گرفتهاند .سپیدار درختی با ارتفاع  20-01متر است
بسیار مقاوم می باشد .فشرده سازی چوب فرایندی است که در آن بخش اعظم فضاهای خالی یا حفرههای هوا توسط خود ماده
چوبی جایگزین می گردد .طی این عمل ،عناصر سازنده چوب شامل آوندها و فیبرها درهم فرو رفته ،فضاهای خالی موجود در چوب
کمتر شده و وزن مخصوص آن افزایش مییابد و از این طریق خصوصیات مکانیکی چوب بهبود مییابد (کلمن و کوت .)0910 ،این
عمل را می بایست در شرایطی انجام داد که به ساختار سلولی چوب صدمه مکانیکی وارد نشود .قدرت نگهداری پیچ و میخ ،مدول
گسیختگی و مدول االستیسیته در چوب فشرده شده صنوبر مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که میزان فشردگی  02درصد
به دستیابی به بیشترین مقادیر در مقاومتها منجر میشود .امّا ،از آنجایی که این مقادیر نسبت به فشردگی  02درصد افزایش قابل
توجهی ندارد ،جهت صرفهجویی در هزینههای فشردگی و کاهش زمان آن و نیز جلوگیری از احتمال طبلهشدن و برگشت ضخامت
نمونهها ،با لحاظ کردن سایر شرایط ذکر شده ،فشردگی  02درصد برای چوب صنوبر میتواند پیشنهاد گردد (مدهوشی و همکاران،
 .)0392تکنولوژی فشردهسازی چوب اولین بار در سال  0932در آلمان معرفی شد و هنوز در سوئد برای حدود  22گونه چوبی
تقریبا با همان روش اولیه استفاده میشود (ناوی و جیراردت .)2222 ،مطالعات اولیه بر روی صنوبر زرد نشان داده است که جهت
فشرده سازی نسبت به جهت الیاف (مماسی یا شعاعی) ،درصد رطوبت (در حد الزم) و میزان نیروی فشاری از عوامل موثر در این
فرایند بهشمار میروند (کونش .)0960 ،جنینگز ( )2223نیز دریافت با فشردهسازی خواص مکانیکی چوب افزایش مییابد .دانسیته
مهمترین خاصیت چوب است که افزایش آن افزایش خواص مکانیکی را به همراه دارد.

طبرسا ( )0990تحقیقاتی را بر روی فشردهسازی شعاعی گونه اسپروس انجام داد و تأثیر درجه حرارت وفشردگی را بر روی
خواص چوب اسپروس بررسی نمود.وی اظهار داشت که در تأثیر فشردهسازی ،شکست ،ابتدا در ناحیه چوب بهاره اتفاق میافتد.
رفتار چوب تحت فرآیند فشرده سازی در جهت عمود بر الیاف ارتباط نزدیک با شکل عناصر سازنده بافت چوب دارد .در پهنبرگان
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عناصر آوندی بلند با دیواره نازک و سلول های پارانشیمی ،تغییرات بیشتری دارند و شکست ابتدا در این عناصر و بیشتر در ناحیه
چوب بهاره اتفاق میافتد (طبرسا و چوئی .)2220 ،طبرسا و چوئی ( )0991با مطالعه خود بر روی فشردهسازی گونه اسپروس بیان
داشتند که عمل فشردهسازی در دمای مناسب ،به دیواره سلول آسیب وارد نمیآورد و فشردهسازی در دمای  022درجه موجب
کاهش میزان فشردگی باقیمانده و افزایش برگشت ضخامت میشود .همچنین دریافتند که تاثیر دما بر خواص چوب فشرده در
گستره دمایی  022تا  002درجه سانتیگراد کامال مشخص و سریع بوده و در باالی  002درجه تاثیر دما کاهش مییابد .در گونه-
های سبک (با دانستیه کمتر از 2/0گرم بر سانتیمتر مکعب) میبایست تا مرز 12درصد فشردگی پیش رفت تا تغییر شکل
پالستیک و شکست دیواره سلولها رخ دهد (عدالت و همکاران .)0311 ،با اعمال حرارت لیگنین نرم شده و میتوان چوب را بدون
وارد آمدن صدمه به دیواره سلولها و ساختار آن ،تغییر شکل داد و فشرده نمود .ولی این کار به دمای باالیی احتیاج دارد .همچنین
بدل یل پایین بودن هدایت حرارتی چوب و باال بودن گرمای ویژه آن ،به زمان طوالنی نیاز داریم .اما با حضور رطوبت میتوان این
حالت را در دمای پایینتر دست یافتنی نمود و از عواقب دیگر همچون تخریب حرارتی ،تردی و سوختن قسمتهای سطحی
جلوگیری نمود .مسلما با حضور رطوبت هدایت حرارتی چوب بیشتر شده و موجب کاهش زمان مورد نیاز و بهبود کیفیت چوب
فشرده شده می گردد .در واقع حین عملیات پرس ،قسمتهای سطحی چوب سریعتر گرم شده و نسبت به قسمتهای مغزی به دمای
باالتری میرسند .این پدیده موجب ایجاد گرادیان دانسیته می شود .ولی با حضور رطوبت و تبخیر آن ،رساندن حرارت به مغز
تسهیل شده و از شدت گرادیان دانسیته کاسته میشود(عدالت .)0310 ،فشردهسازی یکی از روشهای بهبود خصوصیات فیزیکی و
مکانیکی چوبهای سبک محسوب میشود (اینویی و همکاران .)0993 ،کونش ( )0960رفتار غیر االستیک چوب در فرایند فشرده-
سازی را مورد بررسی قرار داد .وی آزمایشهای خود را بر روی صنوبر انجام داد و دریافت که فشردهسازی در جهت شعاعی در
مقایسه با جهت مماسی نتایج بسیار متفاوتی خواهد داشت .وی عقیده داشت برای فشردهسازی دائمی چوب دو عامل فشار و درجه
حرارت باید از میزان باالیی برخوردار باشند .با توجه به موقعیت و جایگاه فعلی جنگل در جهان و بهخصوص در کشور ایران،حفظ،
تجدید و استفاده بهینه از جنگلها ،مسئله مورد توجهی میباشد .در این رابطه استفاده از گونه چوبی سپیدار ،با توجه به سریعالرشد
بودن آن ،مسیری نوین را در عرصه صنایع چوب کشور فراهم میآورد .کشت این گونه بطور دستکاشت و بهره برداری کوتاهمدت
آن ،بسیاری از نگرانیهای تامین مواد اولیه را برطرف میکند  .با وجود داشتن دانسیته پایین ،محصول فشرده شده آن از مقاومتهای
کافی برخوردار میباشد که میتوان آن را در بخشهایی همچون چوبهای فشرده صتعتی ،صنایع مبلمان ،سازههای چوبی در منازل
و ...که توجیه اقتصادی دارند ،مورد استفاده قرار داد.
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مواد و روشها
در این مطالعه چوب سپیدار ( )Populussppاستفاده شد .تختههای آزمونی با ابعاد  02میلیمتر در 302میلیمتر در  20میلیمتر
برای فشرده سازی  %22و  02در  302در  3/0میلیمتر برای فشرده سازی  %02از گردهبینهها قطع شد .برش گردهبینهها بهطوری
که بیشترین مقدار چوب درون آن حذف گردد و پهنا نمونهها در جهت مماسی و ضخامت آن در جهت شعاعی باشد صورت گرفت
(تختههای مماسی ،شکل.)0

شکل -1مقطع نمونههای آماده شده برای فشردهسازی

تختهها بخاردهی شده و بخاردهی نشده در درجه حرارت پرس گرم  062درجه سانتیگراد ،و فشارپرس  02بار برای مدت 22
دقیقه با یک پرس داغ آزمایشگاهی در جهت شعاعی فشرده شد (شکل  .)2درجه حرارت بخار برای تختههای تیمار شده  022درجه
سانتیگراد بود که بعد از بخاردهی بالفاصله زیر پرس گرم قرار داده شدند .نمونهها پس از فشردهسازی به ضخامت نهایی  22میلیمتر
رسانده شدند ،بدین منظور از شابلون  22میلیمتر استفاده شد .بمنظور جلوگیری از برگشت ضخامت و تعدیل تنشهای ناشی از
فشار ،نمونهها در انتها به مدت 22دقیقه زیر پرس سرد قرار داده شدند.

شکل  -2دستگاه پرس گرم
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از چوب فشرده شده و فشرده نشده چوب سپیدار مطابق با استاندارد ASTMآییننامه 4446-05Dنمونههایی با ابعاد ×22 ×22
 22میلیمتربرای بررسی خواص فیزیکی ،و نمونههایی مطابق با استاندارد ASTMآییننامه 143-94Dبرای انجام آزمون خمش آماده
شدند 3 .تکرار برای انجام آزمونهای فیزیکی و مکانیکی در نظر گرفته شدند .آزمون مکانیکی شامل خمش و با استفاده از دستگاه
تست مکانیکی  Hounsfieldمدل  H25KSبا ظرفیت سلول N25000واقع در آزمایشگاه مکانیک چوب دانشگاه زابل اندازهگیری
شد(شکل  . )3در نهایت میزان مدول االستیسیته و مدول گسیختگی با استفاده از روابط زیر محاسبه گردیدند:
فرمول محاسبه مدول االستیسیته
فرمول محاسبه مدول گسیختگی

PplL3
4ybd3

3PL
2bd2

= MOE

= MOR

شکل -3آزمون خمش نمونه-های چوب فشرده

برای مشخص شدن تاثیر عمل فشردهسازی چوب سپیدار بر روی دانسیته و مقاومت مکانیکی دادههای بدست آمده توسط نرمافزار
 spssاستفاده شد.برای مقایسه و گروهبندی تیمارهایی که دارای اختالف معنیدار در سطح اطمینان  90درصد بودند از روش چند
دامنهایی دانکن استفاده گردید همچنین نمودارهای مربوط به هر تیمار توسط نرمافزار  MS Office Exel 2010رسم شدند.
نتايج و بحث
دانسیته :دانسیته چوب فشرده نشده سپیدار  2/0گرم بر سانتیمتر مکعب اندازهگیری شد که این مقدار این گونه را در گروه
چوبهای خیلی سبک قرار میدهد .شکل  0نشان میدهد با عمل فشردهسازی ،دانسیته چوب سپیدار افزایش مییابد ،بهطوریکه
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میزان فشردگی 02درصد ،دانسیته تا مقدار 2/10گرم برسانتیمترمکعب افزایش مییابد .رابطه افزایشی دانسیته و درصد فشرده-
سازی و بخاردهینمونهها معنیدار بوده ،مطابق آزمون دانکن در  0گروه مستقل و جداگانه قرار میگیرند.

شکل  -4دانسیته نمونههای فشرده شده سپیدار در مقايسه با نمونه شاهد

مدول گسیختگی  (MOR):شکل  0نشان میدهد که اثر درصد فشردگی چوب بهطور مستقل در مقدار مدول گسیختگی آن در
سطح 1درصد معنیدار میباشد .کمترین مدول گسیختگی در نمونه شاهد ( 10مگاپاسکال) و بیشترین آن در فشردگی  02درصد
نمونه های بخاردهی شده (002/0مگاپاسکال) مشاهده شد .میدانیم مدول گسیختگی ویژگی است که مقدار نهایی آن به مقاومت
الیه سطحی ارتباط نزدیکی دارد (ابراهیمی. )0392 ،افزایش مدول گسیختگی نمونههای فشرده شده ،عالوه بر بافت متراکم آنها و
افزایش میزان تحمل بارهای خمشی وارده ،میتواند به بهبود کیفیت و یکنواختی الیههای سطحی نمونهها نیز مربوط شود
(مدهوشی و همکاران.)0392 ،مقادیر میانگین مقاومت نمونهها با استفاده از آزمون دانکن در  0گروه مجزا طبقهبندی گردید.
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شکل  -5مدول گسیختگي نمونههای فشرده شده سپیدار در مقايسه با نمونه شاهد

مدول االستیسیته (MOE):با افزایش میزان فشردگی مدول االستیسیته نمونهها بهطور معنیدار افزایش مییابد .با افزایش
فشردگی تا  02درصد  ،مدول االستیسیته بیشترین افزایش را داشت که این مقدار تقریباً متناسب با افزایش دانسیته است .این
موضوع خود مطابق با تئوری پیشبینی رابطه بین دانسیته و مدول االستیسیته چوب ارائه شده در منابع میباشد (ابراهیمی.)0392 ،
میانگین مقادیر مدول االستیسیته با استفاده از آزمون دانکن در  0گروه مسقل قرار میگیرند .فشردهسازی خواص مکانیکی چوب را
افزایش میدهد زیرا دانسیته مهمترین خاصیت چوب است که با افزایش آن خواص مکانیکی افزایش مییابد (جننگیز.)2223،

شکل  -6مدول االستیسیته نمونههای فشرده شده سپیدار در مقايسه با نمونه شاهد
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