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تأثیر رطوبت نسبی و درجه حرارت بر مؤلفههای خزشی
تخته فیبر با دانسیتۀ متوسط ()MDF
 مصطفی ابراهیمی؛ کارشناس ارشد علوم و صنایع چوب و کاغذ ،دانشکدة منابع طبیعی ،دانشلا تربیت مدرس ،نور ،ایران
 سعید کاظمی نجفی؛ دانشیار گرو علوم و صنایع چوب و کاغذ ،دانشکدة منابع طبیعی و علوم دریایی ،دانشلا تربیت مدرس ،نور ،ایران
 ربیع بهروز اشکیکی؛ دانشیار گرو علوم و صنایع چوب و کاغذ ،دانشکدة منابع طبیعی و علوم دریایی ،دانشلا تربیت مدرس ،نور ،ایران

چکیده
در این پژوهش ،رفتار خزشی تخته فیبر با دانسیتۀ متوسط ط )MDFتحت شرایط رطوبت نسبی و دماهای مختل ف بررس ی
شد .بدینسبب ،آزمون خزش خمشی در دو سطح بارگذاری  15و  72درصد بار شكست خمشی نمونهه ا طب ار شكس ت
بهدستآمده از آزمون خمش استاتیک) انجام شد .نمونهها به مدت  30ساعت در رطوبتهای نس بی ط ،15 ،45 )RHو 85
درصد و دماهای  ،07 ،15و  72درجۀ سانتیگراد تحت بارگذاری قرار گرفتند .بررسی نتایج نشان داد که با اف زایش دم ا و
رطوبت نسبی میزان خزش نسبی و خیز نهایی نمونهها افزایش یافت ،در حالی که مدول خزشی ک اهش پی دا ک رد ک ه در
رطوبت نسبی و دمای باالتر و همچنین سطح بارگذاری باالتر ،این تغییرات بیشتر است .خزش نسبی به رطوبت نس بی در
مقایسه با دما حساسیت بیشتری دارد .برعكس ،دما در مقایسه با رطوبت نسبی بر مدول خزش ی بیش تر ت أبیر دارد ک ه در
سطح بارگذاری باالتر این تغییرات بیشتر است.
واژگان کلیدی :تخته فیبر با دانسیتۀ متوسط ط ،)MDFخزش ،درجه حرارت ،رطوبت نسبی ،سطح بارگذاری.

 نویسندة مسئول تلف 03110121303-1

فاکس 031101211499

Email skazemi@modares.ac.ir
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خوب با چوب استفاده میشود [ ]1که ای چس

مقدمه
صفحات فشرد چوبی ماننرد تختره فیبرر برا دانسریتۀ
متوسط ( )MDFاز فررآرردههرای جدیرد ر پرکراربرد
چوب اس

که ساختاری همگ  ،سطوحی صراف ،ر

لبههرای فشررده ر مترراکم دارد .ایر فررآررده ماننرد
چوب ماسیو قابلی

بررش ر ماشری کراری دارد ر از

نظر کاربردی ر مهندسی دارای ریژگیهرای مطلروبی
کره در

اس  .ای مزایرای نسربی باعرث شرده اسر

سالهای اخیر تولید جهانی  MDFبهنحرو محسوسری
یابد ر بهطور گسترده در تولید انواع کابینر ،

افزای

مبلمان ،قفسهها ،ر سایر محصوالت استفاده شود.
از مشخصههای مهم ر اصلی چندسازههای چوبی
ماننررد  MDFکرره کرراربرد آنهررا را تحر

تررأثیر قرررار

میدهد رفتار رابسرته بره زمران (خرزش) آنهاسر .
بهطور کلی ،ت ییر شکل رابسته به زمان محصول زیرر
بار ثاب

بهعنوان خزش شرناخته مریشرود .اگرر ایر

ت ییر شکل شدید باشد ،نهتنها سرازه از نظرر ظراهری
دچرار مشرکل مریشرود ،بلکره ممکر اسر
شکس

باعررث

در آن ر منجر به حادثره شرود .بنرابرای  ،در

بارگااری کوتاهمدت ر بلندمدت ،درنظرگرفت خزش
ر گسرریختگی خررزش چندسررازههررای چرروبی امررری
اجتنابناپایر اس

ر طراحی مهندسی باید بر اسراس

حد گسیختگی در خزش همراه با پی بینی دقیرق آن
انجام شود [.]3
 MDFماننررد چرروب ماسرریو ،رقترری در شرررایط
مختل

کاربرد (از نظر دما ر رطوب ) قرار مریگیررد

ت ییراتی در خواص آن برررز مریکنرد .مرثالً جراب
رطوب

تأثیر منفی بر مقارمر

دارد ر موج

ت ییر ضخام

اتصراالت بری الیراف
ر کاه

مقارم هرای

اغل

ر دمررا حسرراس اسر

[ .]4 ،1بنررابرای ،

بررسی نحو ترأثیرگرااری رطوبر

ر دمرا برر رفترار

خزشی  MDFبه کاربرد بهینه ر ماثرتر ای چندسراز
مهم ر پرمصرف چوبی منجر میشود.
محققان مختلفری رفترار خزشری چندسرازههرای
چرروبی را ارزیررابی کررردهان رد .نیررکرای ر همکرراران
تخته فیبر با دانسریتۀ

( )2131رفتار خزش ر بازگش

متوسط ( )MDFر تخته خردهچوب با چندسراز آرد
چوب ر پلی پررپیل را مقایسه کردند ر نشران دادنرد
که  MDFر تخته خردهچوب در مقایسه با چندسراز
آرد چوب ر پلی پرررپیل ضرری

خرزش ر خرزش

نسبی کمتری داردی در حالی که درصد بازگش
شکل در ای مواد بیشتر اس  .درصد کراه

ت ییر
مردرل

خزشرری نیررز در پایرران خررزش در  MDFر تخترره
خردهچوب نسب
اس

به آرد چوب ر پلی پررپیل کمترر

[ .]5همچنی  ،بررسی مقایسرهای کره برر انرواع

مختل

چندسازههای چوبی تحر

شررایط محیطری

خشک ر سطح بارگااری پرایی انجرام شرده ،نشران
میدهد که خزش نسربی  MDFدر مقایسره برا تختره
خردهچوب ،تخته الیه ،ر چوب ماسریو بیشرتر اسر
[.]1
در بسیاری از شرایط ،محصوالت سراختهشرده از
چندسازههای چوبی در معرض بار ر شرایط محیطری
قرار میگیرند که شکل آنهرا را برهطرور چشرمگیری
ت ییررر مرریدهرد [ .]7چررو ( )3971رفتررار االسررتیک ر
غیراالستیک تخته خردهچوبهای تجاری ررک شده
با الیههای نرازا از چروب گرردر در ضرخام هرای
مختل

را بررسی کرد ر نشان داد که مقارم

خزشی

MDF

تخته خردهچروب ررکر شرده برهطرور چشرمگیری

ارر فرمالد ید بهدلیل راکرن پرایری

مییابد .ار همچنی نشان داد در رطوب هرای

تخته میشود [ .]2از طرف دیگرر ،در سراخ
از چس

برره رطوبر

نیز

باال ،هزینۀ پایی  ،سهول

استفاده در طی

گستردهای

از شرایط انعقاد ،انحاللپرایری در آب ،ر چسربندگی

افزای

نسرربی برراالتر از  15درصررد ،میررزان خررزش تخترره
خردهچوب  2تا  4برابر افزای

مییابرد [ .]8چرو در
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مطالعۀ دیگرری ( )3981گرزارش کررد کره مقارمر
خمشی  MDFپوش دادهشده با ررک
مقارمر

بهبود مییابد ر ای افزای

بلروط قرمرز
خمشری نسرب

به تخته خردهچوب ر چوبهای فشاری ررک شرده
بیشتر اس

[ .]9نتایج مطالعات چو ( )3982همچنی
نسربی ترأثیر معنریداری برر

نشان میدهد که رطوب

ت ییر شکل خزشی  MDFررک شده با ررک هرای
افرای قندی دارد [.]31
مالمینه را بر رفتار خزشی تخته خردهچوب

ساختهشده با چس

 UFبررسی ر گزارش کردند کره

استفاده از ای پوش

را بررسی ر بیان کردند که افزای

دما سرب

کراه

مرردرل گسرریختگی ( )MORر مرردرل االستیسرریته
( )MOEمیشود [ .]34ارزارسرکا ر هرری)2117( ،
نشان دادند که میرزان خرزش  MDFررکر شرده در
مقایسه با ررک نشده ر رقتی در معرض رطوب
میگیرند ر کاه

قرار

مییابد [.]35

بنرابرای  ،بررا توجرره بره اینکرره  MDFدر سرراخ

فرناندز ر دیزبارا ( )3992اثر ررک هرای آغشرته
به چس

ر ر همکاران ( )2132اثر دما بر رفتار خمشی MDF

کراه

سب

محصوالتی بهکار میررد که موضوع خزش آن تحر
تأثیر بار ثاب  ،دما ،ر رطوب
مطر اس

بنا برر مرورد کراربردی

ر مقایسۀ نسبی اثر بارگااری برر خرزش

خرزش نسربی ر

چندسازهها میتواند حدرد تفارت بی آنهرا را بررای

طوالنیشدن مدت خزش مریشرود [ .]33هالیگران ر

دهد ر

اچنیوایند ( )3972اثر رطوب

رری خواص فیزیکی ر

درنظرگرفت در فاز محاسباتی طراحی بهدس

همچنی با توجه به اینکه اطالعات بسریار محردردی

رفتررار خزشرری تخت ره خررردهچرروب آزمایشررگاهی را

در رابطه با اثر دما ر رطوب

ارزیابی کردنرد ر نشران دادنرد کره خرزش نسربی در

خزشی  MDFدر سطو مختل

بارگااری ر اثر توأم

آنها موجود اس  ،ای پژره

با هدف ارزیرابی اثرر

شرایط رطوبتی مختل
رطوب

ت ییرر مریکنرد ر برا افرزای

نسبی ر متعاقر

آن افرزای

خردهچوب میزان خزش نسبی افزای

رطوبر

تختره

مییابرد [.]32

چو ( )3979ت ییر شکل خزشی  MDFررک شده در
سطح بارگااری  21درصرد ر رطوبر

نسربی ()RH

مختل

را بررسی کررد ر بره ایر نتیجره رسرید کره

افزای

نسبی از  51به  14درصرد بره میرزان

رطوب

دما ر رطوب

بر پارامترهرای مختلر

در سطو مختل

بارگااری برر رفترار

خزشی  MDFر اثرر تروأم ایر مت یرهرا انجرام شرده
اس .

مواد و روشها
مواد

کمی بر ت ییر شرکل خزشری اثرر داردی در حرالی کره

تخته فیبر با دانسیتۀ متوسطِ بهکار رفته در ای تحقیرق

از  14بره  78یرا  92درصرد برهطرور

از یک تولیدکنند داخلی تهیه شد کره مشخصرات آن

افزای

رطوب

چشمگیر بر ت ییر شکل خزشی اثر میگاارد [.]31

در جدرل  3آررده شده اس .

جدول  .3مشخصات تخته فیبر مورد مطالعه

نوع چسب

نسبت فرمالدئید به اوره
()F:U

مصرف چسب
()%

دانسیتۀ اسمی تخته
()kg/m3

ضخامت اسمی تخته
()mm

نوع مادة اولیه

اورة فرمالدئید

1/3 :1

12

730ا740

16

مخلوط گونههای
جنگلی و باغی
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برای اعمال رطوب

روشها

رمیناتور ساخ

آزمون خمش سهنقطهای
آزمون خم

نور صنع

دمایی  1/5درجۀ سانتیگراد ر دق

سهنقطهای مطابق آیی نامۀ D 3117-99

اسررتاندارد  ASTMبرررای انرردازهگیرری بررار شکسر
خمشی نمونهها انجام گرفر

شرک

نسبی ر دمای مرورد نظرر از

[ .]31ایر آزمرون بره

فردرس با دق
رطوبتی  3درصد

استفاده شد .میزان جابهجایی نیز در زمانهای مختل
با استفاده از  Dial Indicatorبا دقر

 1/113 mmدر

رسط طول دهانه اندازهگیری شرد .در آزمرون خرزش

کمک ماشی آزمون مکانیکی ) )DARTECبا سرع

پارامترهای مختلفی اندازهگیری ر گزارش شد که ای

بارگااری  7/1 mm/minبرای  5نمونره از هرر تختره

پارامترها عبارتاند از:

انجام شد.

خیز آنی :مقدار ت ییر شرکل ،یرک دقیقره بعرد از
بارگااری.

آزمون خزش

خیز نهایی :مقدار ت ییر شکل 72 ،ساع

ای ر آزمررون بررا اسررتفاده از تجهی رزات خی رز خم ر
سهنقطهای مطرابق آیری نامرۀ  D 1835-14اسرتاندارد
 ،]37[ ASTMدر در سرررطح بارگرررااری ( 35ر 11
درصد از بار شکس

خمشی نمونهها) برای  5نمونره

از هر تخته انجام شد .نمونهها به مدت  72ساع

بره

بارگااری.
خزش نس بی :عبرارت اسر

از خرزش برهعنروان

درصدی از ت ییر شکل آنی که طبق معادلۀ  3محاسبه شد:
رابطۀ ()3
(Rc = (Jt – J0)×100/J0)1

رسرریلۀ تجهیررزات انرردازهگیررری خررزش خمشرری در
رطوبرر هررای نسرربی ( ،15،45 )RHر  85درصررد ر

 RCخرزش نسربی (درصررد) Jt ،خیرز در لحظرۀ t

دماهای  ،21 ،35ر  11درجۀ سانتیگراد مطابق شرکل

( ،)mmر  J0خیز آنی ( )mmاس .

بارگااری قرار گرفتند .تجهیزات اندازهگیرری

بری ترن

 3تح

بعرد از

مدول خزشی :نسرب

ثابر

ر ت ییرر

خزش خمشی شامل یک قاب فلزی برا طرول دهانرۀ

شکل رابسته به زمان ،مدرل خزشی نامیده مریشرود.

نسبی ر دمای

مردرل خزشری از اسرتاندارد ISO 6602

قابل ت ییر اس

که برای اعمال رطوب

مورد نظر در داخل رمیناتور قرار گرف .

برای تعیری

[ ]38ر برای محاسبۀ آن از معادلۀ  2استفاده شد.
رابطۀ ()2

1

3

)Et = (L F)/(4bh Jt

 Etمدرل خزشی در لحظۀ  L،)MPa( tطول دهانه
( F ،)mmنیرر ( b ،)Nپهنای نمونه ( h ،)mmضخام
نمونه ( ،)mmر  Jtخیز در لحظۀ  )mm( tاس .

نتایج و بحث
اثر رطوبت بر متغیرهای خزشی آزمونی
در شکل  ،2منحنی ت ییر شکل  MDFتحر
شکل  .3نحوة آزمون خیز خمشی سهنقطهای

رطوبتی مختل

شررایط

( 45درصد 15 ،درصد ،ر  85درصد)
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در سطو بارگااری  35ر  11درصد در دمرای ثابر

 21°Cنشان داده شده اس  .با افزای
میزان ت ییر شکل افزای

رطوب

مییابد .پارامترهای مختل

نسربی

شامل خیز آنی ،خیز نهرایی ،خرزش نسربی ،ر مردرل

مرییابرد .همچنری  ،میرزان

کره بره

ت ییر شکل به سرطح بارگرااری حسراس اسر
افزای

افزای

مربروط بره خیرز

ر برا

خزشی نیز از شکل  3اسرتخراج شرده اسر

هریک از آنها بهطور جداگانه پرداخته میشود.

سطح بارگااری ،مقدار آن بهطرور محسوسری

الف
ب
شکل  .2جابهجایی تختههای بارگذاریشده در رطوبتهای نسبی مختلف و دمای ثابت  :21 °Cالف) سطح بارگذاری  31درصد ،ب) سطح
بارگذاری  12درصد

خردهچوب را بهطور چشمگیر افزای

خیز آنی و نهایی
سطح رطوب
افزای

رطوب

اثر محسوسی بر خیز آنری نردارد ر برا
نسبی از  45به  15ر  85درصد ،خیرز

آنی به مقدار کمی افزای

مییابد .خیز نهایی برعک،

خیز آنی بره ت ییررات رطوبر

حسراس اسر

ر برا

افزای

رطوب

نسبی مقدار آن برهطرور چشرمگیری

افررزای

یافر

(جرردرل  .)2نتررایج چررونیز نشرران داد

افزای

رطوب

نسبی میزان ت ییر شکل خزشی تختره

میدهد که ای

ت ییرات در رطوب هرای نسربی براالتر از  15درصرد
[ .]31 ،8جدرل  2همچنی نشان میدهرد

بیشتر اس

رطوب

با افزای

نسربی از  45بره  15ر  85درصرد،

ت ییر شکل خزشی بهطور چشمگیری افزای

که در سطح بارگااری براالتر ایر ت ییررات ناشری از
رطوب

بهریژه در رطوب

نسبی براالتر از  15درصرد

بیشتر اس .

جدول  .2اثر رطوبت بر خیز آنی و نهایی در تیمارهای مورد مطالعه در دمای ثابت 21 °C

رطوبت نسبی ()%

سطح بارگذاری ()%

خیز آنی ()mm

خیز نهایی ()mm

45

15
30
15
30
15
30

0/33
1/55
0/34
1/55
0/37
1/35

1/47
3
1/53
3/52
2/53
6/35

65
55

مییابد

112

نشری ننل و فرآورد های چوب ،مجل منابع طبیعی ایران ،دورة  ،07شمارة  ،1تابستان 3191

خزش نسبی بهترتی

خزش نسبی و مدول خزشی
منحنی خزش نسبی ر مدرل خزشی نمونهها در طول
زمان بارگااری در شکل های  1ر  4نشران داده شرده
اس  .بهطور کلی ،برای مقایسۀ مشاهدات تجربی مربروط
به رفتار خزش مواد ر تأثیر عوامل مختل  ،بهترر اسر

از

 11ر  241درصرد ر در سرطح

بارگررااری  11درصررد ،بررهترتی ر
افزای

یاف

 11ر  135درصررد

که نشان میدهرد در سرطح بارگرااری

باالتر ایر ت ییررات ناشری از رطوبر

بیشرتر اسر .

هالیگان ر اچنیوایند نیز نشران دادنرد کره برا افرزای

رطوبر

رطوب

نسبی ،میزان خزش نسبی تخته خرردهچروب

نسبی ،میزان خزش نسبی بهطور چشمگیری افرزای

افزای

ر

براالتر از  15درصرد افرزای

افزای

پارامتر خزش نسبی استفاده شرود .برا افرزای
مییابرد ر در رطوبر

بیشتری مشراهده مریشرود .در سرطح بارگرااری 35
درصد ،با افزای

رطوب

مییابد که به افزای
رطوب

راکشیدگی ضرخام

نمونهها در طرول بارگرااری مربروط

میشود [.]32

از  45به  15ر  85درصرد،

الف
ب
شکل  .1منحنی خزش نسبی در رطوبتهای مختلف و دمای ثابت  :21 °Cالف) سطح بارگذاری  31درصد ،ب) سطح بارگذاری  12درصد

ب

الف

شکل  .1منحنی مدول خزشی در رطوبتهای مختلف و دمای ثابت  :21 °Cالف) سطح بارگذاری  31درصد ،ب) سطح بارگذاری  12درصد
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برعک ،خزش نسبی ،مدرل خزشری برا افرزای
رطوب

کاه

که در سطح بارگااری باالتر ای

یاف

ت ییرات بیشتر اس  .در سطح بارگرااری  35درصرد،
با افزای

رطوب

از  45بره  15ر  85درصرد ،مردرل

خزشرری بررهترتیرر

 32ر  17درصررد ر در سررطح

بارگااری  11درصد ،بهترتی

 34ر  47درصد کاه

یاف  .همچنی  ،مدرل خزشی رابسته به زمان اس
با گاش

زمان کاه

ر

مییابرد کره ایر ت ییررات در

رطوب ر سطح بارگااری باالتر بیشتر اس .
بنررابرای  ،طبررق نتررایج ایر بررسری ،بررا افررزای
رطوبر نسرربی میرزان خررزش نسرربی ر خیرز نهررایی
نمونهها افزای ر مردرل خزشری کراه یافر کره
میتوان آن را به در صورت توضریح داد .3 :رطوبر
سب کاه صلبی (مردرل االستیسریته) ر افرزای
انعطافپایری در مواد مرک چوبی نظیر تختره فیبرر
میشود [ .2 .]21 ،39تخری اتصاالت بهدلیل جراب
رطوب  .در راقع ،برا افرزای رطوبر نسربی میرزان
رطوب تختهها (شاهد ر بارگااریشده) نیرز افرزای
مییابد .رطوب تخته سب تضعی اتصاالت چس
بررا الی راف ر افررزای تررن هررای ناش ری از هی ردررلیز
اتصاالت ،همکشیدگی ،ر راکشیدگی الیاف میشود که

ب

ای امر موج کاه دانسیتۀ پیوند عرضی مریشرود
[ .]21همچنی  ،بر اثر تن اعمالشده ،جابهجایی بی
فیبرها ر پلیمرهای آنها اتفاق میافتد .از طررف دیگرر،
هیدررلیز اتصاالت با ترن هرای ناشری از راکشریدگی
الیاف ر بارگااری که سب شکست پیوند کوراالنسری
میشود در ارتباط اس  .بنابرای  ،تخری اتصاالت برر
اثر هیدررلیز ر شکست پیوند کوراالنسی تح ترکی
تن اعمال میشود ر افزای رطوب سب جابهجایی
ر ت ییر شکل نمونهها میشرود [ .]23بره همری دلیرل،
سطح بارگااری در رطوب های باالتر برهطرور مراثرتر
بر جابهجایی ر ت ییر شکل تختهها اثر میگاارد.

اثر دما بر متغیرهای خزشی آزمونی
منحنری ت ییرر شررکل تیمارهررا تحر
مختلرررر

شرررایط دمررایی

( ،21°C ،35°Cر  )11°Cدر در سررررطح

بارگررااری  35ر  11درصررد ر در رطوب ر

ثاب ر

15

درصد در شکل  4نشان داده شده اسر  .برا افرزای
دما ،میزان ت ییر شکل افزای

مییابرد کره در سرطح

بارگااری باالتر ای ت ییرات بیشتر اس  .پارامترهرای
مختل
اس

مربوط به خیز نیز از شکل  5اسرتخراج شرده
که به هریک از آنها پرداخته میشود.

الف

شکل  .1جابهجایی تختههای بارگذاریشده در دماهای مختلف و رطوبت ثابت  71درصد :الف) سطح بارگذاری  31درصد،
ب) سطح بارگذاری  12درصد
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جدول  .1اثر دما بر خیز آنی و نهایی در تیمارهای مورد مطالعه در رطوبت ثابت  71درصد

دما ()°C

سطح بارگذاری (درصد)

خیز آنی ()mm

خیز نهایی ()mm

35

35

1/92

3/41

11

3/85

2/94

35

1/94

3/81

11

3/89

1/82

35

1/94

2/1

11

3/89

5/73

21

11

سانتیگراد میرسد بهطور چشمگیری بر خزش نسبی

خیز آنی و نهایی
در جدرل  ،1خیز آنی ر نهایی تیمارهای مورد مطالعه
در دماهای مختل

نشران داده شرده اسر  .دمرا اثرر

چشمگیری بر خیز آنی ندارد ر با افرزای

دمرا از 35

به  25ر  11درجۀ سانتیگراد ،خیز آنی به مقدار کمی
ت ییر مییابدی در حالی که با افزای
نهایی بهطور چشمگیر افزای

دما ،میرزان خیرز

مییابد.

خزش نسبی و مدول خزشی
در شکل  1ر  ،7منحنی خزش نسبی ر مدرل خزشری
نمونهها در طرول زمران بارگرااری نشران داده شرده
اس  .افزای

دما از  35به  21درجۀ سرانتیگرراد بره

میزان کمری برر خرزش نسربی ر مردرل خزشری اثرر
میگاارد .در حالی که دما رقتی از  21بره  11درجرۀ

ب

ر مرردرل خزشرری تررأثیر مرریگرراارد کرره در سررطو
بارگااری باالتر ای ت ییرات ناشی از دما بیشتر اس .
در سطح بارگااری  35درصد ،با افزای

دما از  35به

 21ر  11درجۀ سانتیگراد ،خزش نسبی بهترتیر

71

ر  238درصررد ر در سررطح بارگررااری  11درصررد،
بهترتی  74ر  241درصد افزای یاف .
مانند اثر رطوب  ،مدرل خزشی برا افرزای دمرا ر
گاش زمان کاه یافته اس ر در سرطح بارگرااری
 35درصد ،برا افرزای دمرا از  35بره  21ر  11درجرۀ
سانتیگراد ،مدرل خزشی بهترتی  27ر  55درصد ر در
سطح بارگااری  11درصد ،برهترتیر  28ر  58درصرد
کاه یاف که نشان میدهد در سطح بارگااری باالتر،
ای ت ییرات ناشی از دما کمی بیشتر اس .

ال

شکل  .7منحنی خزش نسبی در دماهای مختلف و رطوبت ثابت  71درصد :الف) سطح بارگذاری  31درصد ،ب) سطح بارگذاری  12درصد
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ال

ب

شکل  .6منحنی مدول خزشی در دماهای مختلف و رطوبت ثابت  71درصد :الف) سطح بارگذاری  31درصد ،ب) سطح بارگذاری  12درصد

دما نیز مانند رطوب

افزای

نسبی سب

نسبی ر خیز نهایی نمونهها ر کراه

خرزش

مردرل خزشری

میشود .در راقع ،تأثیر باالرفت دما برر رزیر  UFدر
حضور رطوب
سس ،موج

(رطوب

بیشتر از  8درصرد) ،آغراز ر

تسریع تخری

ای فرایند ،که تخری

باالتر ،ت ییرات ناشی از دما ر رطوبر

نسربی بیشرتر

بود .همچنی  ،مدرل خزشی رابسته به زمان اس
گاش ر

زمرران کرراه

یاف ر

ر با

کرره ای ر ت یی ررات در

رطوب  ،دما ،ر سطح بارگااری باالتر بیشتر اس .
بررسی نتایج نشان میدهد که در یک زمان ثابر

شیمیایی رزی میشود.

هیردررلیتیک نرام دارد ،شرامل

 4121دقیقره ر سرطح ترن

 35ر  11درصرد ،رقتری

پرررده توسط

رطوب

نسبی در یک حال

به حردرد در برابرر

مولکولهای آب اس  .هنگامی که رزی  UFدر تخته

افزای

یاف  ،خزش نسبی بهترتی

 1/4ر  4/2برابرر

افزای

ر مدرل خزشری برهترتیر

 3/1ر  3/9برابرر

کاه

پیدا کرده اس  .در حرالی کره رقتری دمرا بره

گسستگی اتصالهای عرضی در چس
بهکار میررد ،ای فرایند ابتدا سب
ر سس ،،اف

افزای

ضرخام

کامل استحکام میشود [ .]22از طررف
(مردرل االستیسریته)

دیگر ،دما سب

کاه

صرلبی

[ ]33ر افزای

ضری

نفوذ ،تبخیر ،ر سرع

راکن

شیمیایی میشود کره ایر امرر بره تشردید هیردررلیز
اتصاالت چس

میانجامد [.]21

ثاب

دربرابر دمای ارلیه در یک حال
نسرربی بررهترتیر

 1/2ر  1/5برابررر افررزای

خزشی بهترتی

 2/2ر  2/4کاه

اینکه با افزای

دما ،خزش نسبی نیز افزای

میزان خرزش نسربی بره رطوبر

نتیجهگیری
در ای پژره  ،رفتار خزشی تختره فیبرر برا دانسریتۀ
متوسررط ( )MDFتحرر

شرررایط رطوبرر

نسرربی ر

دماهای مختل

بررسی شد .نتایج ای بررسری نشران

داد که با افزای

نسربی ،میرزان خرزش

دما ر رطوب

نسبی ر خیز نهایی نمونهها افزای
که مدرل خزشی کاه

یافر ی در حرالی

پیدا کرد .در سطح بارگااری

ثاب

رسید ،خرزش

حساسی

ر مرردرل

یاف  .بنابرای  ،برا
مییابرد،

در مقایسره برا دمرا

بیشتری دارد که در سطح بارگااری براالتر

ای اختالف بیشتر اس  .برعک ،خزش نسبی ،دما بر
مدرل خزشی بیشتر تأثیر دارد ر ای ت ییرات ناشی از
دما در مقایسه با اثر رطوب

چشمگیرتر اس .

3191  تابستان،1  شمارة،07  دورة، مجل منابع طبیعی ایران،نشری ننل و فرآورد های چوب

117

References
[1]. Mostafazadeh Marzenaki, M., KazemiNajafi, S., Chaharmahali, M., and Hajihassani, R. (2009).
Study behavior creep composites made mixes particle board and medium density Fiber BoardRecycled from HDPE waste and effect water fiber board absorption on Composites. Journal of
Wood and Paper Science Research, 24(2): 194-205.
[2]. Doosthoseini, K. (2001). Textbook of Wood Composite Materials, University of Tehran Press,
Tehran.
[3]. Dunky, M. (1998). Urea–formaldehyde (UF) adhesive resins for wood. International Journal of
Adhesion and Adhesives, 18(2): 95-107.
[4]. Salthammer, T., Mentese, S., and Marutzky, R. (2010). Formaldehyde in the indoor environment.
Chemical Reviews, 110(4): 2536.
[5]. Nikrai, J., Kazemi Najafi, S., and Ebrahimi, Gh. (2010). A comparative study on creep behavior of
wood flour-polypropylene composite, medium density fiberboard (MDF) and particleboard.
Journal of Polymer Science and Technology, 22(5): 363-371.
[6]. Dinwoodie, J., Higgins, J.-A., Paxton, B., and Robson, D. (1992). Creep in chipboard. Wood
Science and Technology, 26(6): 429-448.
[7]. Armstrong, L., and Grossman, P. (1972). The behaviour of particle board and hardboard beams
during moisture cycling. Wood Science and Technology, 6(2): 128-137.
[8]. Chow, P. (1970). The deflection of composite furniture panels under constant bending stress.
Forest Products Journal, 20(12): 44-51.
[9]. Chow, P. (1980). Static bending of red oak-veneered medium-density fiberboard furniture panels.
International Journal of Furniture, 2(3): 25-26.
[10]. Chow, P. (1982). Bending creep behavior of Acer saccharummarsh veneered medium-density
fibreboard composite. Wood Science and Technology, 16(3): 203-213.
[11]. Fernandez-Golfin, J.l., and Diez Barra, M. (1992). Long-term behavior of particleboard under
variable humidity conditions. Holzforschung und Holzverweretung, 44(6): 106-110.
[12]. Halligan, A., and Schniewind, A. (1972). Effect of moisture on physical and creep properties of
particleboard. Forest Products Journal, 22(4): 41-48.
[13]. Chow, P. (1979). Deflection in bending of birch-veneered wood-base composite shelving panels.
Forest Products Journal, 29(12): 39-40.
[14]. Zhou, J., Hu, C., Hu, S., Yun, H., Jiang, G., and Zhang, S. (2012). Effects of temperature on the
bending performance of wood-based panels. BioResources, 7(3): 3597-3606.
[15]. Ozarska, B., and Harris, G. (2007). Effect of cyclic humidity on creep behaviour of wood-based
furniture panels. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, 10(3):1-11.
[16]. ASTM D 1037-99. (1999). Standard test methods for evaluating properties of wood-based fiber
and particle panel materials. West Conshohoken, Pa. USA.
[17]. ASTM D 6815-02a. (2002). Standard specification for evaluation of duration of load and creep
effects of wood and wood-based products.West Conshohoken, Pa. USA.
[18]. ISO 6602. (1985). Determination of flexural creep by three-point loading. Information Transfer
and Management, pp.508.
[19]. Bodig, J., and Jayne, B. (1982). Mechanics of Wood and Wood composites. Van NostranReinhold Composites, New York.
[20]. Ebewele, R.O. (2000). Polymer Science and Technology. Taylor & Francis Group, New York.

116

)MDF( تأثیر رطوبت نسبی و درن حرارت بر مؤلف های خزشی تخت فیبر با دانسیتۀ متوس

[21]. Zhou, Y., Fushitani, M., and Kamdem, D.P. (2001). Bending creep behavior of medium density
fiberboard and particleboard during cyclic moisture changes. Wood and fiber Science,
33(4):609-617.
[22]. Pizzi, A. (1989). Wood Adhesives: Chemistry and Technology. Marcel Dekker Incorporated,
New York.
[23]. Wiglusz, R., Sitko, E., Nikel, G., Jarnuszkiewicz, I., andIgielska, B. (2002). The effect of
temperature on the emission of formaldehyde and volatile organic compounds (VOCs) from
laminate flooring—case study. Building and Environment, 37(1): 41-44.

