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 با رزین فنل فرم آلدئیدشده تیمار  چوب صنوبر و مکانیکی بررسی خواص فیزیکی
  

 2خانی محسن یکه ،1وحید وزیري ،1، هدایت اله امینیان1*فرشید فرجی
  دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري دانش آموخته کارشناسی ارشد حفاظت چوب2، دانشگاه گنبد کاووساستادیار گروه علوم و صنایع چوب 1

 
 

 چکیده
و خواص فیزیکی  بردر دیواره و حفره چوب صنوبر  2رزین فنل فرم آلدئید اثر تثبیت بررسیدر این مطالعه به منظور 

-DINگرده بینه هایی از این گونه از منطقه استان گلستان قطع گردید و نمونه هایی بر اساس استاندارد آن مکانیکی 

D143 5رزین با  اتانول، با رزین خالص واز نوع رزول محلول در  رزین فنل فرم آلدئید مذکور توسطنمونه هاي . تهیه شد 
تیمار شده و  در نمونه هاي. ساعت اشباع شدند 24مدت با روش غوطه وري به  حالل  درصد 10و رزین با  حالل درصد

درجه سختی ، مقاومت به خمش ،  ،آب جذبواکشیدگی ، میزان همکشیدگی و وزن مخصوص وزن، درصد شاهد 
تیمار شده با رزین نمونه هاي میزان واکشیدگی و همکشیدگی  نتایج نشان داد. شد پیچ اندازه گیرينگهداري مقاومت به 

ه ولی جذب آب کمتري کاهش نداشت تیمار نشده شاهد نسبت به نمونه هاي الدئید در سه غلظت ذکر شدهفنل فرم 
 یمقاومت خمشو  مقاومت به نگهداري پیچ لیو بهبود معنی داري را نشان نداد نتایج حاصل از سختی.  مشاهده گردید

  .یافت قابل توجهی بهبودصنوبر به میزان بدلیل تثبیت رزین در بافت چوب  ي تیمار شدهنمونه ها
  

  تثبیت رزین، خواص مکانیکی، خواص فیزیکی، صنوبر، فنل فرم آلدئید :کلیدي هايهواژ
  

  مقدمه - 1
 و مختلـف مشـخص   هايهزمین در را مواد کاربردي قابلیت بتوان نماید تامی کمک مواد هايویژگی و خواص از آگاهی

 باشدمی خود خاص داراي طبیعت آیدمی دست به درخت از که آلی ماده عنوان چوب به .نمود مقایسه مواد  سایر با همچنین
 سـاخت  در چوب از همواره که ا چر بوده است مطرح مهم اولیه ماده یک عنوان به همواره کنون انسان تا پیدایش زمان از و

حـائز   بشـر  زندگی در آن کاربرد به توجه با آن هايشناخت ویژگی بنابراین گرفتندمی بهره خود نیاز مورد و ابزارهاي وسائل
  .نمایدضروري می امري آن کاربرد نوع به توجه با آن بهبود خواص جهت متنوع روشهاي کارگیري به و بوده اهمیت

اند  سراسر تاریخ گویاي این نکته است که جوامع رو به رشد و در حال توسعه، فشار شدیدي بر منابع جنگلی وارد آورده
هاي جنگلی در برخی کشورها  هنوز نیز روند به یغما بردن فرآورده. اند حد غیر قابل بازگشت، تخریب نموده حتی آن را در

شود بلکه بالهایی  ي چوب در بازارهاي جهانی می هاي جنگلی نه تنها باعث کمبود عرضه این تاراج گنجینه. ادامه دارد
از این رو، الزم است اوالً فرهنگ . شود جانوري را سبب می هاي گیاهی و همچون توفان شن، سیل، و انقراض برخی گونه

هاي موجود را افزایش دهیم تا هاي موجود، گسترش یابد تا نیاز چوبی برآورده گردد، ثانیاً دوام چوب کاشت درختان در زمین
صنوبر در گروه پهن برگان پراکنده  ).1387یاري، تقی(هاي کمتري قطع شود ها وارد شده و چوبهم فشار کمتري به جنگل

در گروه پهن برگان خیلی  گرم بر سانتیمتر مکعب 5/0چوب صنوبر سبک بوده و با داشتن جرم ویژه کمتر از . آوند می باشد 
چوب فاقد بو و طعم بوده . از نظر درجه سختی نیز در گروه چوب هاي خیلی نرم قرار می گیرد . سبک طبقه بندي می شود

. ي صنوبر در سراسر جهان ثبت شده است گونه 30بیش از . ي بیدیان است صنوبر از خانواده .رنگ روشن استو داراي 
 ).1383مظفریان، (باشند  داراي پراکنش بسیار وسیعی می) هاي صنوبر هاي بید یا گونه اعم از گونه(ي بیدیان  درختان خانواده

                                                        
 * ۱ far_faraji@yahoo.com  
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 25تا  10اش در هکتار، حدود  رود که میانگین رویش سالیانه به شمار میشمالی   ي این گونه از تندرشدترین درختان نیمکره
شوند؛ رشدشان سریع و داراي  هاي صنوبر، به سادگی با قلمه، تکثیر می ي گونه همه ).Dickmann ،2006(متر مکعب است 

در شکل انبوه   پذیر است، درخت و یا ردیفی امکان شان عالوه بر اینکه به صورت تک کاشت. دست هستندچوبی سفید و یک
توجه  درآمد حاصل از صنوبرکاري نیز قابل. ي سبز مورد استفاده قرار گیرد تواند به عنوان بادشکن و دیواره مانند نیز می بیشه 
هاي تخصصی،  مندرج در نشریه  ي هاي پرمحصول و با رعایت نکات فنی ونهتوانند با کاشت گ از این رو، صنوبرکاران می. است

ها باعث شده است تا در بیشتر نقاط ایران،  این ویژگی ي  مجموعه ).1382باقري، (تولید و درآمدشان را تا دوبرابر افزایش دهند 
ي  گونه 30از حدود . مورد توجه قرار گیرد  هاي مختلفی از صنوبر به صورت گسترده، کاشت گونه  وهوایی، بسته به شرایط آب

صنوبرسیاه ، که داراي دو گونه یعنی تبریزي و ( ي آن  مختلفی که از جنس صنوبر در دنیا شناسایی شده است، چهار گونه
شود که به عنوان  شالک، صنوبر سفید، که داراي دو گونه کبوده شیرازي، کبوده بومی، سفید پلت ، پده در ایران یافت می

در صنعت چوب و به خصوص فراورده هاي مرکب چوب چسب ها از  ).1383مظفریان، (اند  هاي بومی ایران معرفی شده گونه
هاي دیگر مورد استفاده قرار میگیرند راوده ضروري ترین مواد هستند که براي تخته خرده چوب، تخته الیه و بسیاري از ف

چوب کاج  )2008( و همکاران Bakar ).Roger 1994( را در این صنعت داردازبین چسب ها فنل فرم الدئید بیشترین کاربرد 
درصد تیمار کردند تا مقاومت ان در برابر موریانه و قارچ  50درصد و  25سفید را با فنل فرم آلدئید در سه سطح شاهد، 

درصد بیشترین مقاومت را دربرابر  50 نتایج آزمایشات نشان داد که تیمار با عظت. پوسیدگی سفید مورد آزمایش قرار دهند
 چوب گونه هاي در تحقیقی دیگر )2008( و همکاران Bakarهمچنین  .دارا بوده است موریانه ها و قارچ پوسیدگی سفید

مبنی بر این بود که نمونه هاي تیمار  بررسی نتاج تیمار کردند و گزارش هاي آن ها پس از مختلف را با رزین فنل فرم الدئید
و  Amarullah، 2010همکاران  و Chong( ومت بیولوژیکی و همچنین مکانیکی داشته انداشده با این رزین افزایش مق

درون  و همچنین) 1991همکارن و  Ryu(نتایج آزمایشات برون چوب اشباع شده با رزین فنل فرم الدئید  ).2010همکاران 
نشان داد که نمونه هاي تیمار شده در برابر موریانه و قارچ مقاومت ) 2011آکفی و همکاران ( چوب تیمارشده با این رزین 

 هدد یکی ازدالیل مهمی که این رزین مقاومت چوب را پس از تیمار افزایش می. بیشتري از نمونه هاي شاهد داشتند
و همکاران  Bakar، 2005و همکارن  Rowel(داخل و سطح چوب می باشد  رفشرگی و سفت شدن بیش از حد این رزین د

2008 ،Loh پژوهش هاي پیشین اثرات مثبت رزین فنل فرمالدئید را در برابر قارچ ها  وموریانه ها بررسی ). 2011کاران مو ه
  .این خواص انجام میگیردکرده اند با توجه به اهمیت خواص فیزیکی ومکانیکی چوب این پژوهش با هدف افزایش مقاومت 

  
  هامواد و روش -2

 ایـن  در. این تحقیق در آزمایشگاه صنایع چوب دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه گنبد گنبـد کـاووس انجـام شـد    
گرده بینه ها به الوار تبدیل  و بـه مـدت   . شد  استان گلستان تهیه منطقه درخت صنوبر از ي گرده بینه سالم تعداد تحقیق،

. آزمـونی تهیـه گردیـد    هاينمونه الوار هاي خشک شده، از .به رطوبت تعادل محیط رسیدندچهل روز در فضاي سر پوشیده 
 اسـاس  بـر  فیزیکـی،  خـواص  گیـري  انـدازه  بـراي  .پوست جدا و اندازه بري شدند به طرف مغز از شعاعی از سطح  نمونه ها

 و توزین شامل که آزمایش هاي مربوطهه وتهیه گردید مترمکعب سانتی 2×2×2به ابعاد  یی نمونه ها DIN-D143استاندارد 
 ترازوي ازکولیس و کاربرد استفاده با وزن مرطوب نمونه ها و حجم میزان اول مرحله در .گرفت صورت بود ابعاد گیري اندازه

 درجه 2±103دماي در و ساعت 24مدت به اتوو داخل در ها نمونه دوم مرحله در .شد گیري اندازه 0.001.دیجیتال با دقت
 مجـددا  هاي خشـک شـده   نمونه وزن و حجم میزان سپس شوند )انیدر( خشک کامال ها نمونه تا شد داده قرار گراد سانتی
اشباع  حجم و وزن سپس .گرفتندداخل آب قرار  با قرار دادن وزنه ساعت 24 مدت به ها نمونه سوم، مرحله در. گردید تعیین

همکشیدگی و واکشـیدگی در   نظیر چوب فیزیکی خواص ، فوق مراحل کامل انجام از پس .گردید گیري اندازه نمونه ها شده
نمونه ها تهیه شده به سه گروه تقسیم و در رزیـن  . شد محاسبه حجمی واکشیدگی و همکشیدگی مماسی و  جهات شعاعی،

سپس نمونه ها را از رزین خارج . ساعت قرار گرفتند 24به مدت   )درصد اتانول 10درصد اتانول و  5خالص، (هاي آماده شده 
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. دقیقه منتقل شدند 15سپس نمونه ها از اتو خارج و به دسیکاتور به مدت . در آون خشک شدند ساعت 24کرده و به مدت 
 .شده به درون انکوباتور با شرایط فوق منتقل گردیدندسپس نمونه هاي خنک  ها اندازه گیري شد،مجددا حجم و وزن نمونه

جهت محاسبه همکشیدگی  .ساعت، حجم نمونه ها اندازه گیري شد 24در پایان نمونه ها در آب مقطر  قرار گرفته و پس از 
 .شدو واکشیدگی و تعیین ثبات ابعادي از فرمول زیر استفاده 

  
훽 = 푉푠−푉표

푉표 × 100                                                                              همکشیدگی حجمی         

Vs  =حجم اشاع              Vo = حجم انیدر               

 حجمی واکشیدگی 

훼 = × 100                                           
 6×2×2ها ابعاد نمونه. ها مورد آزمون قرار گرفتندنمونه 51013NFB براي سنجش میزان سختی بر اساس استاندارد فرانسوي

که قطري ) اي شکلفک استوانه(میزان نفوذ تیغه . شعاعی و مماسی تهیه شدند تر مکعب و تا حد امکان با برش کامالسانتیم
بر روي سطح  mm/min 5/0و با سرعت ثابت ) نیوتن 1960معادل با (کیلوگرم  200میلیمتر داشت تحت نیروي  30برابر 

گیري عمق و پهناي نفوذ فک جهت سهولت اندازه. شعاعی در دو نقطه انجام شد و عدد میانگین براي هر سطح منظور گردید
پس از اتمام آزمایش، پهنی حاصل از فشار بر روي هر سطح در . اي، کاغذ مخصوص ثبت بین چوب و فک قرار داده شداستوانه

ها و با استفاده از فرمول زیر میزان عمق نفوذ با توجه به پهنی بوجود آمده در نمونه. د میانگین محاسبه شددو نقطه انجام و عد
  .براي آنها محاسبه و ثبت گردید

푋 = 푅 −  
1
2 푟 − 푎   

X  =         عمق نفوذ تیغه در چوبR  = فک( شعاع تیغه        (a  =پهنی حاصل از فشار  
  

   :سانتیمتر می باشد این رابطه به شکل زیر محاسبه شد R=15و با توجه به این موضوع که میزان 
  

푋 = 15 −  
1
2 900 − 푎  

  
دهد؛ هر قدر مقدار نفوذ کمتر باشد سختی چوب زیاد و هر قدر نفوذ مقدار نفوذ تیغه با سختی چوب نسبت عکس نشان می

  .باشدو درجه سختی چوب عکس مقدار نفوذ میبیشتر باشد سختی چوب کمتر خواهد بود؛ از این ر

푁 =  
1
푥 

                          N  =      درجه سختی چوبX  =عمق نفوذ تیغه در چوب  
  

-با توجه به تغییر هماهنگ جرم ویژه و درجه سختی چوب رابطه اي نیز براي آن وجود دارد که آنرا ضریب سختی چوب می
  :نامند

퐶푑 =  
푁
푑  

                         N  =                     درجه سختی چوبD  = جرم ویژه چوب  
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خمشی  به صورت قطعـات مکعبـی طـولی و    در آزمون مقاومت) MOR(مدول گسیختگی  هاي آزمونی صنوبر براي تعییننمونه

بـراي انجـام   . متـر تهیـه شـد   سـانتی  2×2×38 بدون هیچ گونه ترك و گره یا هر گونه عیب دیگر مطابق استاندارد فوق در ابعاد
براي تعیین . استفاده شد علوم کشاورزي گنبدهاي مکانیکی چوب آزمایشگاه مکانیک دانشگاه آزمون، از دستگاه تعیین مقاومت

بـراي   هـاي فـوق،  در پایان آزمـایش . متر بر دقیقه استفاده شدمیلی 4نیرو در نقطه شکست از این دستگاه با سرعت بار گذاري 
  .استفاده شد زیرمحاسبه مقاومت خمشی از رابطه 

     MPaormm
N

bd
FLMOR 22

51/
     

1. F = نیوتن(نیرو در نقطه شکست(  
2. L = فاصله بین دو تکیه گاه)mm(  
3. b = (نمونه ) عرض(پهنايmm(  
4. d = ضخامت نمونه)mm(  

تصادفی انجام گردید و اثرات مستقل و متقابل عوامـل  تجزیه و تحلیل نتایج این بررسی با آزمون فاکتوریل در قالب طرح کامال 
همچنین گروه بندي میانگین ها براساس آزمون دانکن صورت . درصد ارزیابی شد 5متغییر بر مقاومت خمشی در سطح اعتماد 

  .پذبرفت
  
  نتایج -3
هاي تیمار شده با رزین  همکشیدگی نمونهساعت قرار گرفتن در رزین،  24پس از  درگونه صنوبر، نتایج تحقیقات نشان داد که  

ها نشان می دهد که این داده. درصد به دست آمد 49/9و  12/6، 01/9،24/9 درصد و شاهد به ترتیب 10درصد،  5پایه، 
ها نشان داد تجزیه تحلیل حاصل از داده. درصد اتانول کمترین میزان همکشیدگی را داشتند 10هاي تیمار شده با رزین نمونه

درصد اتانول نسبت به نمونه هاي شاهد اخالف معنی داري نداشتند ولی نمونه هاي  5هاي تیمار شده با رزین پایه، ه نمونهک
   ).1شکل. (درصد از لحاظ آماري اختالف معنی داري با نمونه هاي شاهد داشتند 10تیمار شده با رزین 

  

  

  مختلفمیزان همکشیدگی گونه صنوبر در تیمار هاي  - 1شکل 
:Sh   ،شاهدp : ،حالل اتانول% 10رزین با%: 10حالل اتانول، % 5رزین با: %5رزین پایه  

  

sh p 5% 10%
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تیمار با رزین در تیمار هاي مختلف، واکشیدگی حجمی پس از ها نشان داد کهنتایج مربوط به بررسی واکشیدگی نمونه 
درصد به دست آمد که  856/9و  38/6، 66/9، 231/9به ترتیب  درصد و شاهد 10درصد،  5با رزین پایه، تیمار شده  هاي نمونه
ها نشان داد تجزیه تحلیل حاصل از داده. درصد اتانول کمترین میزان واکشیدگی را داشتند 10هاي تیمار شده با رزین نمونه

ي نداشتند ولی نمونه هاي درصد اتانول نسبت به نمونه هاي شاهد اخالف معنی دار 5هاي تیمار شده با رزین پایه، که نمونه
  ).2شکل. (درصد از لحاظ آماري اختالف معنی داري با نمونه هاي شاهد داشتند 10تیمار شده با رزین 

  

  
  

  میزان واکشیدگی گونه صنوبر در تیمار هاي مختلف  -2شکل 
 :Sh  ،شاهدp : ،حالل اتانول% 10رزین با%: 10حالل اتانول، % 5رزین با: %5رزین پایه 

  
 به ترتیب درصد و شاهد 10درصد،  5با رزین پایه، تیمار شده هاي مطابق نتایج به دست آمده میانگین مقدار سختی نمونه

هاي آماري نشان داد که بین نمونه هاي تیمار تجزیه تحلیل. نیوتن بر میلیمتر مربع به دست آمد 59/4و  02/3، 89/3، 71/3
ف معنی داري از لحاظ آماري وجود داشت که این نتایج نشان می دهد در هر سه تیمار و شاهد اختال) در سه تیمار رزین(شده 

  ). 3شکل (میزان سختی کاهش یافته است 
  

  

  میزان سختی گونه صنوبر در تیمار هاي مختلف - 3شکل 
:Sh ،شاهدp : ،حالل اتانول% 10رزین با:   %10حالل اتانول، % 5رزین با: %5رزین پایه.  

  

sh p 5% 10%

واکشیدگی 9.856 9.231 9.66 6.38
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درصد و  10درصد،  5با رزین پایه، تیمار شده هاي نمونهمقاومت به نگهداري پیچ مطابق نتایج به دست آمده میانگین مقدار 
نشان داد  نتایج آماري تحلیل و تجزیه. نیوتن بر میلیمتر مربع به دست آمد 4/592و  2/772، 4/960، 1/779 به ترتیب شاهد

در قابل توجه اي  افزایش نمایانگرکه  وجود داردو شاهد اختالف معنی داري ) در سه تیمار رزین(که بین نمونه هاي تیمار شده 
   ).4شکل (درصد مشاهده گردید 5بهبودي در رزین بیشترین  . میباشدهر سه تیمار 

  

  

  میزان قدرت نگهداري پیچ در گونه ي صنوبر   -4شکل 
:Sh ،شاهدp : ،حالل اتانول% 10رزین با:   %10حالل اتانول، % 5رزین با: %5رزین پایه.  

درصد  10درصد،  5رزین پایه، هاي شاهد و تیمار شده با ها نشان دادند که بین نمونهنتایج محاسبات آماري مقایسه میانگین
و شاهد به ترتیب  درصد 10درصد،  5رزین پایه، ا هاي تیمار شده بمقاومت به خمش در نمونه. دار وجود دارداختالف معنی

نیوتن بر میلیمتر مربع به دست آمد که بیشترین بهبود در رزین پایه مشاهده شد  717/616و  74/834، 15/822، 56/888
  ).5شکل (

  

  

  میزان مقاومت به خمش در تیمار هاي مختلف با رزین   - 5شکل 
:Sh ،شاهدp : ،حالل اتانول% 10رزین با:   %10حالل اتانول، % 5رزین با: %5رزین پایه.  

  
  بحث و نتیجه گیري-4

sh p 5% 10%
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sh p 5% 10%

خمش 616.717 888.56 822.15 834.74
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نتایج این تحقیق نشان داد که تیمار آغشته کردن نمونه هاي چوب به رزین فنل فرم الدئید مقاومت فیزیکی و مکانیکی را تا 
کانیکی می شود که این پدیده با این تئوري تیمار چوب با این رزین موجب افزایش خواص فیزیکی و م. حدي افزایش می دهد
وقتی نمونه هاي چوب با این رزین آغشته می شوند و در معرض حرات قرار میگرند رزین موجود در : توضیح داده می شود

    ،2008و همکاران  Bakar ،2005و همکارن  Rowel(حفرات سلولی و سطح چوب پلیمر شده و به ماده سختی تبدیل میشود 
Loh و همچنین به دلیل پایین . چوب افزایش یابد کیکه در نتیجه باعث می شود مقاومت فیزیکی ومکانی )2011کاران مه و

). 2008و همکاران  Bakar(بودن دانسیته این رزین می توان به این تئوري اشاره کرد که باعث افزایش خواص فیزیکی میشود 
نتیجه جذب آب کمتري نیز خواهد داشت که جذب اب کمتر برابر با چون هرچقدر جرم مخصوص ماده اي کمتر باشد در 

نتایج آزمایش هاي فیزیکی نشان داد که میزان همکشیدگی و واکشیدگی در  .میزان همکشیدگی و واکشیدگی کمتر می باشد
درصد بیشتر بود که  10نمونه هاي تیمار شده کمتر از نمونه هاي شاهد بود و این اختالف در نمونه هاي تیمار شده با رزین 

این است که با افزایش غلظت اتانول در فنل فرم الدئید می توان این مقاومت ها افزایش داد که دلیل این افزایش  هنشاند دهند
مقاومت می تواند به لیل نفوذ رزین به درون حفرات و دیواره هاي سلولی باشد و به دلیل اینکه پس از انجام اشباع این نمونه ها 

عرض حرارت قرار گرفته اند چسب موجود در حفرات و دیواره ها پلیمر شده و دچار آب شویی نشود که همین امر موجب در م
هاي  همچنین نتایج این تحقیق در نمونه. کمتر شدن جذب آب و در نتیجه ثبات ابعاد را درنمونه هاي چوب ایجاد خواهد شد

در مورد این افزایش می  .اعث افزایش مقاومت سختی، خمش و پیچ می شودالدئید ب مکانیکی نیز نشان داد که رزن فنل فرم
گفت که این رزین وقتی در معرض حرارت قرار گرفته و پلیمر می شود سطحی سخت بر روي چوب ایجاد می شود که  توان

نتایج آزمون مقاومت خمش نشان داد که نمونه هاي  )2005و همکاران  Rowel( باعث افزایش مقاومت به سختی و پیچ می شود
 تیمار شده با اتانول پایه بیشترین مقاومت را داشت که ممکن است دلیل این پدیده حالت االستیکی این رزین باشد که باعث

وان مقاومت تیمار نمونه ها با رزین فنل فرم الدئید می ت با نتایج این تحقیق نشان داد که .افزایش مقاومت به خمش شود
  .فیزیکی و مکانیکی چوب را افزایش داد که با افزایش درصد اتانول در این رزین می توان نتایج بهتري گرفت
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