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بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی ترمووود صنوبر ،مطالعه موردی  :ترمووود S -تولیدی شرکت گروه چوب افشار
اکبر مستوری *1اصغر طارمیان،2ابراهیم آقارفیعی ،3حسین افشار ،4ایرج منصوریار ،5کامبیز راشدی
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 - *1دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه علوم و صنايع چوب و کاغذ ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران - 2 ،دانشیار ،گروه علوم
و صنايع چوب و کاغذ ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران -3،استاديار ،گروه علوم و صنايع چوب و کاغذ ،دانشکده منابع طبیعی،
دانشگاه تهران و عضو گروه چوب افشار -4 ،مديرعامل شرکت گروه چوب افشار -5 ،کارشناس ارشد ،گروه علوم و صنايع چوب و
کاغذ ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران.
نويسنده مسئول mastouri_akbar@ut.ac.ir :

چکیده
هدف اين پژوهش بررسی و اندازه گیری خواص فیزيکی ومکانیکی ترمووودنوع s-تولیدی گروه چوب افشار در
مقايسه باچوب معمولی صنوبر بود .نمپذيری و واکشیدگی شعاعی و مماسی نمونهها در رطوبتهای نسبی 53 ،33
و 03درصد به ترتیب با استفاده از محلول نمکهای اشباع کلريد منیزيم ،نیترات منیزيم ،دی کرومات پتاسیم اندازه
گیری شد .نتايج آزمون های مکانیکی نشان داد که مقاومت به ضربه ومقاومت خمشی( )MORترمووود s-به ترتیب
بیشترين کاهش مقاومت مکانیکی را در مقايسه با نمونه تیمار نشده داشتند .در مقابل ،مقاومت فشاری موازی الیاف و
مدول االستسیته( )MOEترمووود s-اندکی بیشتر از نمونه شاهد بود .ترمووود s-از نم پذيری کمتر و ثبات ابعادی
بیشتری در مقايسه با نمونه شاهد آن برخوردار بود ولی تفاوت معنی داری بین جذب آب ترمووود s-و شاهد در هر
بازه غوطه وری مشاهده نشد .در مجموع ،خواص فیزيکی و مکانیکی ترمووود صنوبر گروه چوب افشار در محدوده
استانداردهای انجمن بین المللی فنالند بود .هر چند خواص مکانیکی ترمووود از اهمیت کمتری برخوردار است ولی
با توجه به کاهش محسوس مقاومت به ضربه ترمووود صنوبر مورد مطالعه (حدود  53درصد) پیشنهاد می شود برای
مصارفی که شايد مقاومت به ضربه اهمیت داشته باشد از ترمووود گونه های مقاوم تر استفاده شود.
واژه های کلیدی :ترمووود ،s-گونه صنوبر ،خواص مکانیکی ،خواص فیزيکی

مقدمه
جذب رطوبت که تغییرات ابعاد را به دنبال دارد؛ از معايب محدود کننده چوب درکاربردهای بیرونی ،برای مثال در مبلمان
شهری و پارکی می باشد .برای افزايش عمرچوب در شرايط سرويس و بهبود مقاومت آن به جذب آب و رطوبت الزم است
که با روش های مناسب ،خواص فیزيکی چوب را بهبود داد .راه کارهای متفاوتی برای تثبیت ابعاد چوب به کار گرفته شده
است اما با توجه به هشدارهای محیط زيستی مبنی بر خطرات مواد شیمیايی مصرفی برای تیمار چوب آالت تقاضا برای
روش های جايگزين که سازگار محیط زيست باشند رو به افزايش است .تیمار حرارتی يکی از روش های جايگزين پیشنهاد
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شده برای بهبود ثبات ابعاد و دوام چوب ،بدون استفاده از مواد شیمیايی و کامال دوستدار محیط زيست می باشد .از اين رو
دانشمندان در راستای نیل به افزايش دوام طبیعی و بهینه سازی شرايط مصرف چوبهای کم دوام مانند صنوبر ،تیمارهای
حفاظتی و اصالحی مختلفی را به کارگرفته اند  .در روش اصالح حرارتی چوب که معموال در دامنه دمائی  263-183درجه
سانتی گراد انجام می شود) ،)Hill, 2006با تخريب محل های جذب رطوبت) گروه های )OHدر ترکیبات چوب مانند
سلولز و همی سلولز  ،جذب رطوبت کاهش می يابد .تحقیقات همچنین حاکی ازافزايش مقاومت به پوسیدگی چوب اصالح
شده با حرارت و تغییرخواص فیزيکی و مکانیکی آن است) Jimenez et al.,2011؛ .(Spear et al.,2006اصالح
حرارتی از سال 1023مورد مطالعه قرارگرفته است و امروزه درمقیاس صنعتی در بسیاری از کشورهای توسعه يافته مانند
فنالند ،سوئد و آلمان برای اصالح خواص چوب به کار می رود) .(Yildiz et al., 2002چوب اصالح شده با حرارت به
عنوان يک جايگزين دوستدار محیط زيست برای چوب های آغشته به مواد شیمیايی حفاظتی مدنظر بوده و می تواند در
مصارفی مانند مبلمان-باغی و شهری ،نمای ساختمان ها ،استخر وسونا ،کف پوش و پنجره سازی به کار رود Yildiz et
)al., 2004؛ .(Yildiz et al., 2002علیرغم اين اثرات مطلوب ،تیمارگرمايی چوب سبب کاهش برخی مقاومت های
چوب در اثر تغییر در ريزساختار چوب می گردد( ، ( Viitanen et al.,1996بنابراين برای کاربردهايی که سازه چوبی نیاز
به تحمل بار دارد چندان توصیه نمی شود .شايان ذکر است که شدت تغییر در ويژگیهای چوب درطی تیمارحرارتی به
عواملی مانند روش تیمارحرارتی ،گونه چوبی ،رطوبت اولیه چوب ،و زمان و دمای تیمار بستگی دارد .(Yildiz et al.,
)2002پژوهشگران عالقهمند به اصالح خواص چوب ضمن تاکید بر اينکه اثرات مثبت و منفی تیمارگرمايی می تواند برای
گونه های مختلف سوزنی برگ و پهن برگ متفاوت باشد ،درپی آنند که برای چوب هرگونه ای ،از راه مطالعات
آزمايشگاهی ،شرايط بهینه اعمال چنین تیمارهايی را تعیین نمايند) .(Yildiz et al., 2002چوب صنوبر از مهمترين گونه
های چوبی تند رشد مورد استفاده درصنايع چوب و مبلمان ،تخته اليه و فراورده های مرکب می باشد .با توجه به کاربرد
گسترده چوب صنوبر در ايران به رغم دانسیته پايین و ويژگی های فیزيکی و مکانیکی به نسبت ضعیف ،لزوم تیمارهای
اصالحی به منظور بهبود ويژگی های فیزيکی ،مکانیکی و کاربردی آن امری بديهی است .در اين پژوهش هدف اندازه گیری
ويژگی های مکانیکی وفیزيکی ترمو s-گونه صنوبر در مقايسه با نمونه شاهد آن می باشد .ترمووود دارای دو نوع استاندارد
ترمو S-و ترمو D-است .حرف  Sنشان دهنده ثبات ابعاد است و در کاربرد نهائی اين نوع ترمووود ثبات ابعاد به همراه
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ويژگی های ظاهری از اهمیت ويژه ای برخوردار است در حالی که در ترمو D-دوام زيستی به همراه ويژگی های ظاهری
اهمیت دارد (طارمیان و همکاران)1303 ،

مواد و روش ها
نمونه برداری
ترمووود (ترمو )S -گونه صنوبر با ضخامت اسمی  2سانتی متر تولید شده در دمای متوسط  183oCدر شرکت گروه چوب
افشارنمونه برداری و به آزمايشگاه گروه علوم و صنايع چوب وکاغذ دانشگاه تهران منتقل شد.
اندازه گیری خواص فیزیکی
خواص فیزيکی شامل رطوبت تعادل ،نم پذيری و واکشیدگی شعاعی ،مماسی نمونه ها در رطوبت های نسبی  53 ،33و 03
درصد به ترتیب با استفاده از نمک های رطوبت ساز شامل کلريد منیزيم ،نیترات منیزيم ،دی کرومات پتاسیم اندازه گیری شد.
همچنین میزان جذب آب و واکشیدگی شعاعی ،مماسی نمونه ها پس از 2و 24ساعت غوطه وری در آب اندازه گیری شد.
اندازه گیری خواص مکانیکی
پس از متعادل سازی نمونه ها دراتاق کلیما تا رطوبت تعادل  ،%12مقاومت به ضربه ،مقاومت خمشی ،مقاومت به فشار
موازی الیاف اندازه گیری شد .برای تعیین مقدارمقاومت فشار موازی بر الیاف از نمونه های به ابعاد  23×23×63mmمطابق
استاندارد  ،ISO 3787-1976برای اندازه گیری مقاومت به خمش ،از نمونه های به ابعاد  2×2×33 cmطبق استاندارد
 ،ISO 3133-1975برای تعیین مقاومت به ضربه از نمونه های به ابعاد  ،23×23×283mmبرابر آيین نامه D143-94
استاندارد  ASTMاستفاده شد.
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طرح آماری
داده های حاصل از آزمون های مختلف در قالب يک طرح آماری کامال تصادفی در نرم افزار  spssمورد تجزيه تحلیل قرار
گرفتند .از آزمون  tمستقل( )Independent Samples Testو واريانس يک طرفه ) (One Way Anovaدر سطح  %5و
جهت مقايسه میانگین ها نیز از آزمون چنددامنه دانکن) (DMRTاستفاده شد .برای هر تیمار از  5تکراراستفاده شد.

نتایج و بحث
خواص فیزیکی
نتايج نشان داد که در همهء رطوبت های نسبی ،رطوبت تعادل ترمووود s-صنوبر به طور معنی داری کمتر از نمونه شاهد آن
بود .رطوبت تعادل ترموود Sدر مقايسه با نمونه شاهد آن در رطوبت نسبی 65درصد به میزان 44درصد کاهش يافت .تفاوت
در میزان رطوبت تعادل چوب شاهد وترمووود در رطوبت های نسبی باالتر بیشتر بوده و به وضوح قابل مشاهده است
(شکل .)1نتايج آزمون واکشیدگی مماسی و شعاعی در اثر جذب رطوبت در رطوبت های نسبی مختلف نیز نشان دادکه
تیمارحرارتی به طور معنی داری واکشیدگی چوب را درهردو جهت مماسی وشعاعی کاهش می دهد(جدول .)1اين اختالف
در رطوبت نسبی باالتر شديدتر و روند افزايشی دارد(شکل های2و .)3نتايج به دست آمده در اين تحقیق با نتايج آزمايشات
انجام شده توسط  VTT1بر روی ترمووود های فنالند مطابقت دارد (طارمیان و همکاران .)1303 ،تاثیرتیمارحرارتی
برکاهش واکشیدگی مماسی بیشتر از واکشیدگی شعاعی بود .بررسی های مربوط به جذب آب نشان داد که بین میزان جذب
آب نمونه های ترمووود s-وشاهد صنوبر اختالف معنی داری وجود ندارد (شکل  .)4الزم به ذکر است که بر طبق نتايج
آزمايشات انجمن بین المللی ترمووود فنالند ،لزوما ممکن است تفاوت معنی داری بین جذب آب ترمووود و چوب معمولی
وجود نداشته باشد .در مقابل ،میزان واکشیدگی مماسی وشعاعی ترموود s-صنوبر گروه چوب افشار پس از 2و 24ساعت
غوطه وری در آب نسبت به نمونه های شاهد کاهش يافت(شکل 5و .)6بین میزان واکشیدگی شعاعی نمونه ترمووودs-
وشاهد صنوبر اختالف معنی داری وجود داشت .در صورتی که داده های حاصل از آنالیز آماری برای واکشیدگی مماسی
تفاوت معنی داری را نشان نداد.

- Valtion teknillinen tutkimuskeskus; Technical Research Center of Finland
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جدول -1میزان کاهش واکشیدگی و رطوبت تعادل درترمووود S-گونه صنوبر نسبت به نمونه شاهد در رطوبت های نسبی
مختلف و نتايج تجزيه واريانس ) (ANOVAدر نرم افزار SPSS
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شکل -2واکشیدگی شعاعی ترمووود s-صنوبر در مقايسه با چوب معمولی اين گونه در رطوبت های نسبی مختلف
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خواص مکانیکی
به طورکلی همبستگی زيادی بین مقاومت های مکانیکی چوب ودانسیته آن وجود دارد .چوب بعد از تیمار حرارتی دانسیته
کمتری دارد .بنابرين ترمووود در برخی موارد در مقايسه با چوب معمولی از مقاومت کمتری برخوردار است .به طور کلی ،
اغلب مقاومت های مکانیکی ترمووود در مقايسه با چوب تیمار نشده کمتر است و به همین دلیل است که ترمووود برای
سازه های چوبی و کاربردهايی که نیاز به تحمل بار زياد است ،توصیه نمی شود (طارمیان و همکارانGunduz .)1303 ،
وهمکاران( Nemeth ،)2313 ( Sahinkol ،)2338و  Hiziroglu ،(2312 ( BakوDahmardeh ،( 2330( Korkut
( ،)2311خرم آبادی( )1303کاهش خواص مکانیکی چوب اصالح شده با حرارت را به دلیل تخريب ساختار شیمیايی و
کاهش ماده چوبی در حین تیمار حرارتی گزارش کردند.
درمقابل ،نتايج حاکی از افزايش  8درصدی مدول االستیسیته( (MOEترمووود s-نسبت به چوب نرمال بود (شکل )4که با
نتايج آزمايشات VTTبرروی ترمووود های تولید فنالند مطابقت دارد (طارمیان و همکاران .)1303 ،مدول
گسیختگی( )MORترمووود s-صنوبر نسبت به نمونه شاهد 26درصد کاهش يافت(شکل .)8مقاومت به ضربه ترمووودs-
صنوبر به مقدار  58درصد کمتر از چوب نرمال آن بود (شکل .)0میزان کاهش مقاومت به ضربه ترمووود s-صنوبر تولیدی
گروه چوب افشار کمی بیشتر از مقدار گزارش شده توسط  VTTدر مورد کاهش مقاومت به ضربه ترمووود نوئل می باشد.
البته اين مسئله ناشی از تاثیر گونه می باشد و معموال تحمل حرارتی گونه های سوزنی برگ در مقايسه با گونه های پهن برگ
مانند صنوبر بیشتر است .نتايج ساير تحقیقات نیز حاکی از آن است که مقاومت به ضربه ترمووود بیش از ساير مقاومت های
مکانیکی آن کاهش پیدا می کند ) .(Kol, 2010; Korkut and Aytin, 2014بر اساس تحقیقات موسسه انجمن بین
المللی ترموود فنالند ،تیمار حرارتی باعث افزايش مقاومت فشاری ترمووود می گردد (طارمیان و همکاران .)1303 ،نتايج
تحقیق حاضر نیز نشان دادکه مقاومت فشاری ترمووود s-صنوبر 8 ،درصد بیشتر از چوب معمولی می باشد(شکل .)11نتايج
مربوط به خواص مکانیکی ترمووود s-در جدول 2ارائه شده است.
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جدول -2نتايج آماری حاصل از مقاومت های مکانیکی ترمووود s-وشاهد صنوبر بر اساس آزمون tمستقل
()Independent Samples Test
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شکل -4مدول االستیسیته ترمووود و چوب تیمار نشده صنوبر
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شکل -13مقاومت فشاری موازی الیاف صنوبر ترمووود s-در مقايسه با چوب معمولی صنوبر

نتیجه گیری
نتايج اين پژوهش در مجموع نشان داد که ترمووود sصنوبر تولیدی گروه چوب افشار ازرطوبت تعادل کمتر وثبات ابعادی
بیشتری در مقايسه با نمونه شاهد آن برخوردار است .ولی تفاوت معنی داری بین جذب آب ترمووود s-و شاهد مشاهده
نشد .نتايج اين پژوهش همچنین نشان داد که ترمووود s-صنوبر ،مقاومت به ضربه ومقاومت خمشی کمتری در مقايسه با
نمونه تیمار نشده دارد .در مقابل ،مقاومت فشاری موازی الیاف و مدول االستسیته ترمووود s-اندکی بیشتر از شاهد بود .بر
اساس نتايج به دست آمده در اين تحقیق می توان نتیجه گیری کرد که خواص فیزيکی و مکانیکی ترمووود  sتولیدی گروه
چوب افشاردر مجموع در محدوده استانداردهای انجمن بین المللی ترمووود فنالند می باشد .با اين وجود ،کاهش مقاومت به
ضربه ترمووود صنوبر قابل توجه و محسوس بود .هر چند در اغلب کاربردهای ترمووود ،مقاومت های مکانیکی آن از اهمیت
کمتری برخوردار است ولی پیشنهاد می شود برای کاربردهايی که شايد مقاومت به ضربه مهم باشد ،از ترمووود گونه های
مقاومت تر مانند ترمووود ممرز استفاده شود.
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Abstract
The purpose of this study was to measure the physical and mechanical properties of poplar
Thermo-S produced by Afshar Group Co. in comparison with those of untreated wood.
Moisture absorption and radial and tangential swelling of the samples at relative humidity of
30, 50 and 90% were measured using saturated salt solution of magnesium chloride,
magnesium nitrate and potassium dichromate, respectively. The results of mechanical tests
showed that the toughness and modulus of rupture (MOR) of Thermo-S were lower than
those of untreated samples. In contrast, compression strength parallel to grain and modulus of
elasticity (MOE) of Thermo-S were slightly greater. Moisture absorption and swelling were
lower in Thermo-S; however, no significant difference was observed in the water absorption
between Thermo-S and control sample. Overall, the physical and mechanical properties of
poplar Thermos-S produced by Afshar Group Co. were similar to those reported by Finnish
Thermowood Association. Although the mechanical properties of Thermowood is not
important; however, due to remarkable reduction of toughness strength of poplar
Thermowood (about 50 %), use of other Thermowood species for some applications where
the strength may be important is recommended.
Keywords: Thermo-S, Poplar, Mechanical properties, Physical properties
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