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ABSTRACT
Background and Objectives: Wood as a renewable material, with its
various benefits, has always had different applications in human society.
Humans have always considered wood as a natural and biodegradable
material throughout history. However, wood is a natural material
originating from different trees creates limitations on its properties such as
moisture absorption, dimensional changes, biodegradation, degradation by
ultraviolet radiation and weathering, etc. Therefore, this natural product
may need to be modified to achieve the desired functionality and
application. Different modification methods can improve the physical and
mechanical properties of wood. Enhancement of light wood density by
compression process is one of the wood modification methods that often
improve the mechanical properties. However, spring back is the main
subject in this process. There have been done numerous studies in this
field, but no suitable method has been presented until now that can
effectively control spring back. Therefore, the aim of this study was the
improvement of the physical and mechanical properties of poplar wood
(Populus deltoides) by using hydrothermal pretreatments; at the same time,
spring back assessment under this process.
Materials and Methods: In the current study, Poplar wood (Populous
deltoids) was initially cut into the timber in the wood and paper laboratory
of the Alborz research complex and then changed into the pieces
with dimensions of 45×7×4.2 cm3 (longitudinal × tangential × radial).
Afterwards, the wood specimens were hydrothermally treated at
temperatures of 100 °C for three times of 0, 60, and 120 minutes. In the
next step, the second pretreatment and also densification process was
carried out under a hot press in the radial direction with a compression set
of 40 percent. The pretreated poplar wood specimens were immediately
compressed by the hot press at a temperature of 160, 180, and 200 °C for
two times of 60 and 90 minutes. The press pressure was considered 50
kg/cm2. The specimens were then physically and mechanically tested as
density gradient, spring back after press and also conditioning, impact
strength and compression parallel to the grain. The results were analyzed
based on a complete randomized design (CRD) under a factorial
experiment by SPSS software. The mean comparison was evaluated using
Duncan's multiple range tests.
Results: Results assessment compared with other studies showed that this
process, such as uniform structure and less density gradient, could reach
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acceptable physical and mechanical properties. Moreover, the results
revealed a reduction of spring back after press and conditioning and
improved mechanical properties such as impact strength and compression
parallel to the grain.
Conclusion: The densification process of low-density wood species with
hydrothermal pretreatments improves the physical and mechanical
properties and expands their functional domain.
Cite this article: Hajihassani, Reza, Ghahri, Saman. 2022. Investigation of hydro-thermal pretreatments
effect on functional properties of densified wood. Journal of Wood and Forest Science and
Technology, 29 (1), 25-39.
© The Author(s).
DOI: 10.22069/JWFST.2022.19914.1961
Publisher: Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
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اطالعات مقاله

چکیده

نوع مقاله:

سابقه و هدف :چوب به عنوان یک ماده احیاءپذیر ،با دارا بودن مزایای متنوع همواره دارای

مقاله کامل علمي -پژوهشي

مصارف مختلفي در جامعه انساني بوده است .با این وجود ،این حقیقت که چوب یک ماده
طبیعي است و از گونههای مختلفي تهیه ميگردد ،محدودیتهایي را در خواص (جذب

تاریخ دریافت1400/11/16 :
تاریخ ویرایش1400/12/29 :
تاریخ پذیرش1401/01/11 :

رطوبت ،تغییرات ابعادی ،تخریب توسط عوامل مخرب زیستي ،تخریب توسط اشعه ماورای
بنفش و هوازدگي و  )...و کاربرد آن ایجاد مينماید؛ بنابراین این ماده طبیعي ممکن است برای
به دست آوردن عملکرد و کاربرد مورد نظر نیاز به اصالح و تغییر ساختاری داشته باشد .یکي از
روشهای اصالح چوبهای سبک ،افزایش دانسیته آن با استفاده از فرایند فشردهسازی ميباشد
که غالباً خواص مکانیکي چوب را بهبود ميبخشد؛ اما در فرایند فشردهسازی ،چوب تمایل به

واژههای کلیدی:
بازگشت فنری،

بازگشت به حالت اولیه دارد .برای تعدیل بازگشت فنری و بهبود ثبات ابعادی چوب مطالعات
و پژوهشهای متعددی صورت پذیرفته است ،ولي تاکنون روش مناسبي که بتواند میزان

پیشتیمار،

بازگشت فنری را به طور مؤثر کاهش داده و یا کنترل نماید و سبب پایداری ابعادی گردد ارائه

فشردهسازی،

نشده است .بنابراین این بررسي با بهکارگیری پیش تیمارهای گرمابي -حرارتي سعي در بهبود

ویژگيهای کاربردی

خواص فیزیکي و مکانیکي چوب صنوبر دارد؛ ضمن آنکه به ارزیابي تأثیر روش نوین بهکار
گرفتهشده بر کنترل بازگشت فنری و پایداری ابعادی نیز ميپردازد.
مواد و روشها :در این بررسي نمونههای مورد نظر از گونه چوبي صنوبر ()Populous deltoides
تهیه شدند .چوب صنوبر ابتدا در آزمایشگاه چوب و کاغذ مجتمع تحقیقاتي البرز به الوار تبدیل
گردید و سپس قطعاتي با ابعاد  4/2×7×45سانتيمترمکعب (طولي×مماسي×شعاعي) از آنها
تهیه شد .در این بررسي بهمنظور پیش تیمار اولیه چوب صنوبر از آب جوش  100درجه
سانتيگراد استفاده شد .زمان تیمار گرمابي در سه سطح صفر 60 ،و  120دقیقه در نظر گرفته
شد .در مرحله بعد با استفاده از پرس گرم ،دومین پیش تیمار و سپس عملیات فشردهسازی
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نمونه های تیمار شده در راستای شعاعي و با ضریب فشردگي  40درصد انجام گرفت .میزان
فشار پرس  50کیلوگرم بر سانتيمترمربع و زمان پرس  60و  90دقیقه در نظر گرفته شد.
همچنین از سه دمای پرس  180 ،160و  200درجه سانتيگراد استفاده گردید .آزمونهای
فیزیکي شامل اندازهگیری گرادیان دانسیته و بازگشت فنری نمونهها پس از متعادلسازی بودند.
مقاومت به ضربه و مقاومت به فشار موازی الیاف نیز از آزمونهای مکانیکي ميباشند که مورد
ارزیابي قرار گرفتند .جهت تجزیه وتحلیل آماری نیز از آزمون فاکتوریل و در قالب طرح کامالً
تصادفي استفاده شد .تجزیهوتحلیل نتایج با استفاده از نرمافزار  SPSSانجام شد و مقایسه
میانگینها با استفاده از آزمون چند دامنهای دانکن مورد بررسي قرار گرفت.
یافتهها :بررسي نتایج و مقایسه آن با سایر پژوهشها نشان دادند که با بهکارگیری این فرایند
ميتوان به خواص فیزیکي و مکانیکي قابلقبولي در نمونهها دست یافت؛ بهطوریکه این فرایند
ميتواند سبب گرادیان دانسیته کمتر و ایجاد بافت همسان در نمونهها گردد .همچنین نتایج
بیانگر کاهش میزان بازگشت فنری پس از پرس و نیز پس از متعادلسازی نمونهها بودند.
خواص مکانیکي نمونه ها از جمله مقاومت به ضربه و مقاومت فشاری موازی الیاف نیز در اثر
این فرایند بهبود یافت.
نتیجهگیری :فرایند فشردهسازی گونههای چوبي سبک همراه با پیش تیمارهای رطوبتي -
حرارتي سبب بهبود خواص فیزیکي و مکانیکي ميگردد و دامنه کاربرد چوبهای سبک را
وسعت ميبخشد.
استناد :حاجیحسنیی ،رضنا ،قهنی  ،سنااا ( .)1401بیرسنی أنیر ی شن

فشیوهساز شده .نشیيه شژوه ها علتم و فیاور

أ مارهنا رونتب ی  -حیارأنی بنی انتاا بناربیو

ت و جیگل.39-25 ،)1( 29 ،
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مقدمه
چوب بهعنوان یک ماده طبیعي و با خصوصیات

دانسیته و درنتیجه بهبود خواص مکانیکي ميگردد ،اما

منحصربهفرد ،همواره در طول تاریخ از پرطرفدارترین

پیشتیمار حرارتي سبب کاهش دانسیته ،سختي و

مصالح در ساخت انواع سازههای چوبي بوده است؛

مقاومت خمشي ميگردد .همچنین نتایج نشان داد که

اما با توجه به اینکه خواص آن تحتتأثیر شرایط

پیشتیمار حرارتي در دمای کمتر از  200درجه

محیطي قرار ميگیرد بنابراین در کاربرد آن محدودیتهایي

سانتيگراد دارای اثر مثبت بر مدول االستیسیته بوده

را ایجاد مينماید .ازاینرو برای بهبود عملکرد این

است ( .)16نتایج بررسيهای آلویرا و همکاران

ماده طبیعي ميتواند تغییرات ساختاری در آن ایجاد

( )2010نشان داد که در فرآیندهای تیمار گرمابي،

نمود .در این راستا روشهای متعدد اصالح چوب

واکنشهای مربوط به تغییر ساختار شیمیایي چوب و

ابداع و همچنان در حال شکلگیری ميباشند .یکي از

تجزیه برخي از بسپارها در درجه حرارت 160-240

روشهای اصالح چوبهای سبک ،افزایش دانسیته

درجه سانتيگراد ،فشار  ،1-3/5MPaزمان ماندگاری

آن با استفاده از فرایند فشردهسازی ميباشد که غالباً

چند دقیقه تا چند ساعت و میزان ماده خشک کمتر از

خواص مکانیکي چوب را بهبود ميبخشد؛ اما در

 %20انجام ميگیرد (.)1

نشان دادند که فرایند فشردهسازی سبب افزایش

فرایند فشردهسازی ،چوب تمایل به بازگشت به حالت

از جمله تیمارهای رطوبتي تیمار بخار ميباشد که

اولیه ( )Springbackدارد .برای تعدیل بازگشت

با حذف گروههای استیل هميسلولز و تولید اسید

فنری و ثبات ابعادی چوب مطالعات و پژوهشهای

استیک سبب هیدرولیز هميسلولزها و کاهش

متعددی صورت پذیرفته است .بدینمنظور روشهای

گروههای هیدروکسیل ميگردد ( .)11همچنین حضور

اصالح متفاوتي مانند تیمارهای حرارتي و رطوبتي و

اسید استیک مشتق شده از هميسلولز عاملي برای

یا ترکیبي از این دو بهکار گرفتهشده است .نتایج

افزایش تخریب لیگنین ميباشد .تخریب اتصاالت

مطالعات در زمینههای مختلف فرآیندهای حرارتي-

 ß-O-4در لیگنین سوزنيبرگان در طول فرآیند

رطوبتي و نیز حرارتي -رطوبتي -مکانیکي نشان

گرمابي دلیل اصلي کاهش سفتي چوب ميباشد (.)4

ميدهند که خصوصیات چوب مانند پایداری ابعادی،

از طرفي لیگنین نوآرایي شده موجب افزایش مقاومت

مقاومت ،سختي سطح و دوام زیستي بهبود ميیابد

به شکست در نمونههای تیمار شده ميگردد و

(.)15

همچنین مقاومت چوب تیمار شده به جذب آب را

نتایج پژوهشهای کایماکچي و بایرام ()2021

افزایش ميدهد ( 5و .)11

نشان داد که در فرایند تیمار حرارتي چوب صنوبر ،با

اصالح گرمایي نیز یکي دیگر از روشهای اصالح

افزایش دمای تیمار ،ویژگيهای همکشیدگي و

دوستدار محیطزیست ميباشد .تیمارهای گرمایي

واکشیدگي ،مقاومت خمشي ،مدول االستیسیته و

معموالً در درجه حرارت  160-260درجه سانتيگراد

مقاومت فشاری کاهش ميیابد ( .)10پلیت و

انجام ميگیرد ،زیرا دماهای پایینتر سبب تغییرات

یورولماز ( )2021در بررسي تأثیر فرایند حرارتي-

جزئي ویژگيهای چوب و دماهای باالتر منجر به

مکانیکي بر خواص مکانیکي چوب صنوبر و نوئل

تخریب آن ميگردد ( ،)12بنابراین مقدار حرارت و
29
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زمان تیمار بستگي به نوع فرآیند ،گونه چوبي ،اندازه

دانسیته اولیه ( )322Kg/m3افزایش یافت؛ که منجر

نمونهها ،درصد رطوبت چوب ،خواص فیزیکي و

به بهبود خواص مکانیکي گردید (.)3

مکانیکي موردنظر ،مقاومت به حمالت بیولوژیکي و

در پژوهشي دیگر نشان داده شد که بهکارگیری

ثبات ابعادی مورد نظر محصوالت نهایي دارد.

تیمار فشردهسازی همراه با تیمار بخار گرمایي نهتنها

حرارت دهي چوب در دامنه گرمایي 140- 260

سبب بهبود ویژگيهای فیزیکي چوب ميگردد بلکه

درجه سانتيگراد برای مدت زمان طوالني سبب

ضعفهای مکانیکي ایجاد شده در اثر تیمار بخار

کاهش برگشتناپذیر جذب رطوبت توسط چوب

گرمایي را نیز برطرف نموده و سبب بهبود ویژگيهای

ميگردد ( .)7بنابراین در تیمار گرمایي نیز،

مکانیکي ميشود (.)8

اصالحات شیمیایي در ساختار چوب که در درجه

محبي و همکاران ( )2009در پژوهشهای خود

حرارت باال اتفاق مي افتد؛ تغییرات مطلوبي را در

تأثیر تیمار ترکیبي گرمابي  -مکانیکي بر چوب صنوبر

ساختار فیزیکي چوب مانند کاهش همکشیدگي و

را مورد بررسي قرار دادند .نتایج نشان دادند که

واکشیدگي ،رطوبت تعادل کم ،افزایش مقاومت به

افزایش دمای تیمار و نیز دمای پرس سبب کاهش

هوازدگي و افزایش زیبایي چوب ،رنگ تیره و

بازگشت فنری نمونهها گردید ،ولي دمای تیمار بسیار

مقاومت به تخریب باالتر به همراه دارد؛ ولي

مؤثرتر از دمای پرس بود .ایشان دلیل این امر را تغییر

متأسفانه ویژگيهای مکانیکي؛ مانند مقاومت ،سختي

ساختار شیمیایي چوب (تخریب هميسلولزها ،افزایش

و سفتي کاهش مي یابد .کاهش مقاومت بستگي به

کریستالیته سلولز و افزایش پیوند عرضي در لیگنین) و

روش اصالح حرارتي ،گونه چوبي و ویژگيهای آن،

آبگریز شدن آن عنوان نمودند .همچنین این بررسي

میزان رطوبت اولیه چوب ،اتمسفر ،زمان و درجه

افزایش مقاومتهای مکانیکي (مدول گسیختگي و

حرارت تیمار دارد ( ،)13بنابراین برای برطرف

مدول االستیسیته ،مقاومت به ضربه و سختي) در اثر

نمودن این مشکل در تیمارهای گرمایي و گرمابي

فرایند گرمابي -مکانیکي را نشان داد .دلیل افزایش

ميتوان از دیگر روش های اصالحي از جمله اصالح

مقاومتها به خاطر افزایش دانسیته ميباشد ،ولي دلیل

مکانیکي استفاده نمود.
فرآیند فشردهسازی چوب یک روش اصالحي

کاهش مقاومتها با افزایش دمای تیمار به خاطر ترد

بسیار مؤثر برای افزایش دانسیته چوب ميباشد و با

و شکننده شدن لیگنین و نیز کاهش طول زنجیره

افزایش دانسیته اغلب خواص مکانیکي چوب افزایش

سلولز ميباشد (.)14

ميیابد .انشاری و همکاران ( )2011خواص مکانیکي

گونگ و همکاران ( )2010اثر فشردهسازی و

سدر ژاپني فشردهشده با  5ضریب فشردگي صفر،33 ،

تیمار حرارتي بر روی چوب صنوبر را مورد بررسي

 67 ،50و  70درصد مورد بررسي قرار دادند .نتایج

قرار دادند .نتایج نشان داد که چوب فشردهشدهای که

نشان دادند که با افزایش ضریب فشردگي از 33

تحت تیمار حرارتي در دمای  190-210درجه

درصد به  67 ،50و  70درصد ،دانسیته به ترتیب به

سانتيگراد قرار گرفته ،دارای دانسیته کمتری از چوب

مقدار  175 ،75 ،25و  261درصد در مقایسه با

فشرده بدون تیمار حرارتي ميباشد؛ با این وجود
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متوسط دانسیته هر دو باالتر از چوب فشرده نشده

سانتيمترمکعب تبدیل شدند .سپس برای انجام تیمار

بدون تیمار حرارتي بود (.)6

گرمابي نمونههای تهیهشده ،از سه زمان تیمار صفر،

در فرایند فشردهسازی ،موضوع بازگشت فنری و

 60و  120دقیقه در آب جوش استفاده شد .الزم به

پایداری ابعادی از اهمیت ویژهای برخوردار ميباشد،

ذکر است که تیمار رطوبتي صفر ،غوطهوری در آب

ولي تاکنون روش مناسبي که بتواند میزان بازگشت

با دمای معمولي برای مدت زمان  24ساعت بوده

فنری را بهطور مؤثر کاهش داده و یا کنترل

است .بهمنظور انجام تیمار مکانیکي ،نمونههای پیش

نماید و سبب پایداری ابعادی گردد ارائه نشده است .

تیمار شده با فرایند گرمابي بالفاصله به پرس گرم

بنابراین این بررسي با به کارگیری پیشتیمارهای

آزمایشگاهي از نوع  Buerkle L 100انتقال داده

گرمابي -حرارتي قبل از فشردهسازی مکانیکي سعي

شدند تا تحت تیمار فشردهسازی قرار گیرند .تیمار

در بهبود خواص فیزیکي و مکانیکي چوب صنوبر

فشردهسازی بر اساس شکل  1تحت سه دمای پرس

دارد؛ ضمن آنکه به ارزیابي تأثیر روش بهکار

 180 ،160و  200درجه سانتيگراد و دو زمان پرس

گرفتهشده بر کنترل بازگشت فنری و پایداری ابعادی

 60و  90دقیقه انجام شد .الزم به ذکر است که

نیز ميپردازد.

فشردهسازی نمونهها در راستای ضخامت (جهت
شعاعي) و به میزان  40درصد و با فشار پرس  50بار
بوده است .ضخامت نهایي نمونهها به مقدار 2/5

مواد و روشها
در این بررسي از گونه چوبي صنوبر ( Populus

سانتيمتر بود که توسط شابلون کنترل گردید.

 )deltoidesاستفاده گردید .برای انجام پیش تیمار

بدینترتیب درمجموع  18تیمار بهدست آمد که با در

گرمابي -حرارتي و نیز فشردهسازی ،صنوبرها به

نظر گرفتن  3تکرار برای هر تیمار ،درمجموع 54

قطعاتي با ابعاد ( 45×7×4/2شعاعي×مماسي×طولي)

نمونه آزمایشگاهي تهیه گردید.

شکل  -1روند فشردهسازی چوب صنوبر از زمان بسته شدن پرس گرم.
Figure 1. Densification process of poplar wood since hot press closing.
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انجام آزمایشهای فیزیکي و مکانیکي نمونههای

دانسیته این الیهها محاسبه گردید .الزم به ذکر

شاهد و تیمار شده نیز بر اساس استاندارد D143-09

است که عملیات الیهبرداری در  10مرحله صورت

 ASTMانجام پذیرفت ( .)2آزمونهای مورد ارزیابي

گرفت.

شامل اندازهگیری گرادیان دانسیته ،میزان بازگشت

همچنین برای اندازهگیری میزان بازگشت فنری

فنری بالفاصله پس از پرس و پس از  5هفته

( )Springbackنمونههای تیمار شده بالفاصله پس از

متعادلسازی در شرایط آزمایشگاهي (رطوبت نسبي

پرس و نیز پس از متعادلسازی از رابطه زیر استفاده

 65±1درصد و درجه حرارت  20±3درجه

گردید:

سانتيگراد) ،مقاومت به فشار موازی الیاف و مقاومت
به ضربه بودند .آزمون مقاومت به فشار موازی الیاف

()1

با استفاده از دستگاه  INSTRON-1186و با سرعت
بارگذاری  1/8میليمتر بر دقیقه انجام شد .مقاومت به

که در آن Sp ،بازگشت فنری ( h1،)%ضخامت نهایي

ضربه نمونهها نیز به روش آیزود مورد ارزیابي قرار

در نظر گرفتهشده در زیر پرس ( )cmو  h2ضخامت

گرفت.

پس از خروج از پرس (.)cm

در این بررسي گرادیان دانسیته با استفاده از
الیهبرداری

نمونههای

با

ابعاد

h1  h2
*100
h1

Sp 

جهت تجزیهوتحلیل آماری نیز از آزمون فاکتوریل

45×2/5×2/5

و در قالب طرح کامالً تصادفي استفاده شد.

(شعاعي × مماسي × طولي) سانتيمترمکعب و بر

تجزیهوتحلیل نتایج با استفاده از نرمافزار  SPSSانجام

اساس دانسیته الیههای برداشتهشده مورد ارزیابي قرار

شد و مقایسه میانگینها با استفاده از آزمون چند

گرفت .بدینمنظور ابتدا وزن نمونههای فشردهشده

دامنهای دانکن مورد بررسي قرار گرفت.

اندازه گیری شدند .سپس با استفاده از دستگاه گندگي
به میزان یک میليمتر از هر طرف نمونهها برداشته

نتايج و بحث

شد (درمجموع  2میليمتر) و مجدداً وزن نمونه

جدول  1خالصه تجزیه واریانس مقاومتهای

اندازهگیری شد تا وزن الیه برداشتهشده به دست آید.

فیزیکي و مکانیکي و اثرات مستقل و متقابل زمان

با توجه به اینکه طول ،عرض و ضخامت الیه

تیمار گرمابي ،زمان پرس و دمای پرس را در سطح

برداشتهشده مشخص بوده است بنابراین با استفاده از

آماری  99درصد نشان ميدهد.

حجم محاسبهشده و نیز وزن الیههای برداشتهشده
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جدول  -1خالصه تجزیه واریانس خواص فیزیکی و مکانیکی نمونههای تیمار شده.
Table 1. Summarized result of ANOVA for physical and mechanical properties of treated specimens.

منبع تغییرات
Source of variation

زمان تیمار گرمابي

مقاومت به ضربه

مقاومت فشاری موازی

بازگشت فنری پس

بازگشت فنری پس از

(کیلوژول بر مترمربع)

الیاف (مگاپاسکال)

از پرس ()%

متعادلسازی ()%

Impact strength
)(Kj/m2

Compression parallel
)to grain (Mpa

Springback
)after press (%

Springback after
)conditioning (%

377 ns

277 ns

*0.000

*0.000

Hydro thermal time

زمان پرس

860 ns

*0.000

*0.000

*0.000

Press time

دمای پرس

816 ns

172 ns

*0.000

*0.000

Press temperature

زمان تیمار گرمابي × زمان پرس
Hydro thermal time × Press time

زمان تیمار گرمابي× دمای پرس
Hydro thermal time × Press temperature

زمان پرس × دمای پرس
Press time × Press temperature

**0.050

106 ns

*0.000

*0.000

886 ns

777 ns

*0.000

*0.000

*0.008

*0.002

*0.000

*0.000

941 ns

868 ns

*0.000

*0.000

زمان تیمار گرمابي × زمان پرس × دمای پرس
× Hydro thermal time × Press time
Press temperature

 * ،nsو ** به ترتیب غیرمعنيدار و معني دار در سطح احتمال پنج درصد و یک درصد
, * and ** Non-significant and significant at the 5% and 1% probability levels, respectively

ns

گرادیان دانسیته :یکي از شاخصترین اثرات

در شکل  B( 2و  )Cنشان داده شده است مالحظه

فشردهسازی افزایش دانسیته ميباشد .در این تحقیق

ميگردد که دانسیته بخش مرکزی دارای بیشترین

تغییرات دانسیته در الیههای مختلف نمونههای

مقدار ميباشد .روند تغییرات دانسیته در این شکلها

فشردهشده با فرایند گرمابي -مکانیکي مورد بررسي

بهصورت  nميباشد که افزایش مقدار دانسیته در

قرار گرفت .گرادیان دانسیته با استفاده از الیهبرداری

بخش مرکزی را نشان ميدهد .در حقیقت پیشتیمار

نمونهها و بر اساس دانسیته الیههای برداشتهشده مورد

گرمابي ميتواند عاملي مؤثر در افزایش میزان دانسیته

ارزیابي قرار گرفت .شکل  )A, B, C( 2تغییرات

در بخش مرکزی نمونهها باشد .بهعبارتدیگر

دانسیته نمونهها در شرایط مختلف فرایند گرمابي-

پیشتیمار گرمابي در ترکیب با حرارت پرس ميتواند

مکانیکي را نشان ميدهند .شکل  )A( 2که بیانگر

گرادیان دانسیته کمتر و دانسیته یکنواختتری را

تغییرات دانسیته در شرایط بدون تیمار گرمابي

بههمراه داشته باشد .دلیل افزایش دانسیته بخش

ميباشد نشان ميدهد که در دمای پرس  160درجه

مرکزی ميتواند به خاطر فرار رطوبت و انتقال بهتر

سانتيگراد و زمان پرس  60دقیقه ،دانسیته در بخش

حرارت به مغز چوب و درنتیجه نرمي بیشتر بخش

مرکزی کاهش ميیابد .ولي در سایر شرایط تیمار که

مرکزی و درنهایت فشردگي بیشتر آن باشد.

33

1401 ،1  شماره،29  دوره،نشريه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل

 گرادیان دانسیته نمونههای فشردهسازی شده چوب صنوبر-2 شکل
.) عدد سوم: عدد دوم و زمان پرس: دمای پرس، عدد اول:(از راست به چپ پیشتیمار گرمابی
Figure 2. Density gradient of compressed poplar wood specimens (right to left hydro thermal pretreatment:
first numbers, press temperatures: second numbers and press times: third numbers).
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بازگشت فنری ( :)Springbackیکي از اثرات مهم

مقدار بازگشت فنری در اغلب زمانهای پرس 90

فشردهسازی ،بازگشت فنری نمونه چوبي ميباشد .در

دقیقه روند منفي داشته است .از طرفي نتایج بررسي

این بررسي تأثیر پیش تیمارهای گرمابي و نیز پیش

بازگشت فنری نمونهها نشان دادند که دمای پرس نیز

تیمار حرارتي در مرحله پرس بر تغییرات بازگشت

دارای اثر معنيداری بر این خصوصیت ميباشد؛

فنری مورد ارزیابي قرار گرفت؛ بنابراین میزان

بهطوریکه بیشترین و کمترین میزان بازگشت فنری

بازگشت فنری بالفاصله پس از پرس و نیز پس از

پس از پرس و نیز پس از متعادلسازی به ترتیب

متعادلسازی محاسبه گردید .نتایج نشان دادند که همه

مربوط به دمای پرس  160و  180درجه سانتيگراد

شرایط تیمار در سطح آماری  99درصد دارای اثر

بوده است .در حقیقت دمای پرس  180درجه

معنيدار بر میزان بازگشت فنری پس از پرس و نیز

سانتيگراد ميتواند دمای بهینه در کاهش میزان

پس از متعادلسازی ميباشد (جدول  .)1مقایسه

بازگشت فنری باشد بهنحویکه تخریب ساختاری

تیمارها در شکل  3نشان ميدهند که بیشترین مقدار

کمتری را نیز به همراه داشته باشد .مقایسه

بازگشت فنری پس از پرس و نیز پس از متعادلسازی

میانگینهای بازگشت فنری پس از پرس و پس از

در هر سه زمان تیمار گرمابي صفر 60 ،و  120دقیقه،

متعادلسازی نیز نشان دادند که بیشترین میزان

مربوط به دمای پرس  160درجه سانتيگراد و زمان

بازگشت فنری مربوط به شرایط زمان تیمار گرمابي

پرس  60دقیقه ميباشد؛ و این در حالي است که زمان

صفر دقیقه و دمای پرس  160درجه سانتيگراد بوده

تیمار گرمابي صفر ،دمای پرس  160درجه سانتيگراد

که در گروه  Aجدول دانکن قرار گرفت و کمترین

و زمان پرس  60دقیقه نیز دارای بیشترین مقدار

میزان بازگشت فنری مربوط به زمان تیمار گرمابي

بازگشت فنری پس از پرس و نیز پس از متعادلسازی

 120دقیقه و دمای پرس  180درجه سانتيگراد بوده

ميباشد .در حقیقت تیمار گرمابي و نیز حرارت بهکار

که در گروه  Cجدول دانکن قرار گرفت .نکته دارای

گرفتهشده در مرحله پرس سبب تغییر ساختار

اهمیت در شکل  ،3عدم اختالف قابلتوجه بازگشت

شیمیایي چوب (تخریب هميسلولزها ،افزایش

فنری بالفاصله پس از پرس و پس از متعادلسازی

کریستالیته سلولز و افزایش پیوند عرضي در لیگنین)،

ميباشد که بیانگر تأثیر مثبت تیمار گرمابي و حرارت

پایداری ابعادی و درنهایت کاهش بازگشت فنری شده

بهکار گرفتهشده در مرحله پرس بر ثبات ابعادی و

است ( 9و  .)14همچنین شکل  3نشان ميدهد که

کاهش بازگشت فنری ميباشد (.)14
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شکل  -3تأثیر ترکیب شرایط مختلف تیمار گرمابی -مکانیکی بر بازگشت فنری نمونهها پس از پرس و متعادلسازی.
Figure 3. Effect of hydro-thermo- mechanical treatment on springback after press and conditioning.

مقاومت به ضربه :نتایج بهدستآمده نشان دادند که

درنهایت افزایش مقاومت به ضربه را به همراه دارد

در تیمار گرمابي  -مکانیکي ،اثر مستقل زمان پرس بر

( 5و  ،)11ضمن اینکه حذف هميسلولزها و افزایش

مقاومت به ضربه در سطح آماری  99درصد

درجه کریستالیته سلولز نیز ميتواند در این امر نقش

معنيداری ميباشد (جدول  .)1مقایسه تیمارها در

داشته باشد .بررسي مقایسه میانگینهای مقاومت به

شکل  4نشان ميدهند که در هر سه زمان تیمار

ضربه نمونهها نیز نشان دادند که بیشترین مقدار

گرمابي صفر 60 ،و  120دقیقه ،با افزایش زمان پرس

مقاومت به ضربه مربوط به شرایط زمان پرس 90

از  60به  90دقیقه مقاومت به ضربه افزایش ميیابد،

دقیقه بوده است که در گروه  Aجدول دانکن قرار

بهطوریکه باالترین میزان مقاومت به ضربه مربوط به

گرفت و کمترین میزان مقاومت به ضربه مربوط به

زمان تیمار گرمابي صفر ،دمای پرس  200درجه

نمونههای شاهد بوده و در گروه  Cجدول دانکن قرار

سانتيگراد و زمان پرس  90دقیقه و برابر با 96/33

گرفتند .همچنین نتایج نشان دادند که اثر متقابل دما و

کیلوژول بر مترمربع ميباشد .کمترین مقدار مقاومت

زمان پرس و نیز اثر متقابل زمان پرس و زمان تیمار

به ضربه نیز مربوط به نمونههای شاهد و برابر با

گرمابي بر مقاومت به ضربه دارای اثر معنيدار

 51/67کیلوژول بر مترمربع ميباشد .به نظر ميرسد

ميباشند (جدول  .)1شکل  4نشان ميدهد که در هر

که با افزایش زمان پرس ،انتقال حرارت به نحو

سه زمان تیمار گرمابي با افزایش همزمان دما و زمان

مطلوبتری صورت گرفته و درنتیجه ميتواند منجر

پرس ،مقاومت به ضربه افزایش ميیابد.

به پیوندهای عرضي لیگنین و نوآرایي آن گردد که
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شکل  -4تأثیر ترکیب شرایط مختلف تیمار گرمابی -مکانیکی بر مقاومت به ضربه.
Figure 4. Effect of hydro-thermo- mechanical treatment on impact strength.

مقاومت فشاری موازی الیاف :نتایج آنالیز دادهها

دقیقه و برابر با  82/94مگاپاسکال ميباشد (شکل .)5

نشان دادند که در فرایند گرمابي -مکانیکي ،هیچیک

مقایسه میانگینهای مقاومت فشاری موازی الیاف نیز

از فاکتورهای زمان تیمار گرمابي ،دمای پرس و زمان

نشان دادند که کمترین میزان مقاومت فشاری موازی

پرس بهتنهایي دارای اثر معنيداری بر مقاومت فشاری

الیاف مربوط به نمونههای شاهد ميباشد و بیشترین

موازی الیاف نميباشند و فقط اثر متقابل دما و زمان

میزان مقاومت فشاری موازی الیاف مربوط به شرایط

پرس در سطح آماری  99درصد بر این ویژگي

زمان تیمار گرمابي  120دقیقه ،دمای پرس  160درجه

مکانیکي دارای اثر معنيدار ميباشد .مقایسه تیمارها

سانتيگراد و زمان پرس  60دقیقه بوده است که

در شکل  5نشان ميدهند که در فرایند گرمابي-

بههمراه سایر تیمارها در یک گروه قرار گرفتند.

مکانیکي ،تأثیر فاکتورهای مورد بررسي شامل زمان

بهعبارتدیگر تیمار گرمابي ميتواند سبب افزایش

تیمار گرمابي ،زمان و دمای پرس اثرات متفاوتي بر

مقاومت فشاری موازی الیاف در نمونهها گردد .تیمار

میزان مقاومت فشاری موازی الیاف نمونهها دارند؛

حرارتي همراه با تیمار فشردهسازی ضمن افزایش

بهطوریکه کمترین میزان مقاومت فشاری موازی

دانسیته چوب ،سبب تغییر ساختار شیمیایي چوب

الیاف مربوط به نمونهای شاهد و برابر با 58/57

(تخریب هميسلولزها ،افزایش کریستالیته سلولز و

مگاپاسکال ميباشد .همچنین در ترکیب شرایط

افزایش پیوند عرضي در لیگنین) ميگردد که

مختلف تیمار ،باالترین میزان مقاومت فشاری موازی

درمجموع ميتواند سبب افزایش مقاومت فشاری

الیاف مربوط به شرایط زمان تیمار گرمآبي  120دقیقه،

موازی الیاف گردد (.)14

دمای پرس  180درجه سانتيگراد و زمان پرس 60
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شکل  -5تأثیر ترکیب شرایط مختلف تیمار گرمابی -مکانیکی بر مقاومت فشاری موازی الیاف.
Figure 5. Effect of hydro-thermo- mechanical treatment on compression parallel to grain.

نتیجهگیری
نتایج حاصل از این بررسي نشان دادند که فرآیند

ميباشد؛ بهطوریکه بیشترین و کمترین میزان بازگشت

فشردهسازی سبب افزایش دانسیته نمونههای تیمار

فنری پس از پرس و نیز پس از متعادلسازی به ترتیب

شده در مقایسه با نمونههای شاهد ميگردد .همچنین

مربوط به دمای پرس  160و  180درجه سانتيگراد

نتایج بررسي گرادیان دانسیته نمونههای تیمار شده با

بوده است .نتایج بررسي مقاومت به ضربه نمونههای

فرآیند گرمابي -مکانیکي نشان دادند که پیشتیمار

تیمار شده با فرایند گرمابي -مکانیکي نیز نشان دادند

گرمابي عاملي مؤثر در افزایش میزان دانسیته در بخش

که زمان پرس دارای اثر معنيداری بر مقاومت به

مرکزی نمونهها ميباشد .بهعبارتدیگر پیش تیمار

ضربه نمونهها ميباشد و با افزایش زمان پرس از 60

گرمابي در ترکیب با حرارت پرس ميتواند گرادیان

به  90دقیقه ،مقاومت به ضربه افزایش ميیابد.

دانسیته کمتر و دانسیته یکنواختتری را به همراه

همچنین نتایج بررسي تأثیر فرایند گرمابي -مکانیکي

داشته باشد .ارزیابي میزان بازگشت فنری نمونههای

بر مقاومت فشاری موازی الیاف نشان دادند که هرچند

پیشتیمار شده با فرایند گرمابي و نیز پیشتیمار

عمل فشردهسازی سبب افزایش این ویژگي ميگردد

حرارتي در مرحله پرس نشان دادند که پیش تیمارهای

اما هیچیک از فاکتورهای زمان تیمار گرمابي ،دمای

بهکار گرفتهشده ميتوانند در کاهش میزان بازگشت

پرس و زمان پرس بهتنهایي دارای اثر معنيداری بر

فنری بسیار مؤثر باشند .بهطوریکه بیشترین و

مقاومت فشاری موازی الیاف نمونهها نميباشند.

کمترین میزان بازگشت فنری پس از پرس و نیز پس

بااینحال نتایج مقایسه میانگینهای مقاومت فشاری

از متعادلسازی به ترتیب مربوط به نمونههای با زمان

موازی الیاف نشان دادند که تیمار گرمابي ميتواند

تیمار گرمابي صفر و  120دقیقه ميباشند .همچنین

سبب افزایش مقاومت فشاری موازی الیاف در

نتایج بررسي بازگشت فنری نمونهها نشان دادند که

نمونهها گردد.

دمای پرس نیز دارای اثر معنيداری بر این خصوصیت
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