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سپستبدیلآنهابهبسپاردرداخلچوباستکهبهتولیدمحصولیجدیدبهنام
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معنیداریافزایش 
بهطور 
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مقدمه



بهطورمعمولدردمیای111-141
خنثییاکمیاسیدیو 

نکهقابلیتآنبرایآغشیتگیچیوبو
یکیازانواعرزی 

ششساعتهانجیام
درجۀسانتیگرادوبراییکدورهدوتا 

نهییای
یهییایآنکمتییربررسیییشییده،رزیی 
بهبییودویژگی 

مییگییرد[.]7،1قابلییترزیینهیایآمینییدرنفیوهبییه

گرماسختآمینیازقبییلاورهفرمالدهیید ،)UFمالمیین

دیوارههایسلولیبهمقدارپیشتراکموکاتالیسیترزیین

فرمالدهید )MFومالمیناورهفرمالدهید )MUFاسیت.

درمرحلۀساختآنبستگیدارد[.]5رزینMFبییشاز

اینرزینهامحلولدرآبهستندوپختآنهیادرمحیی 


سییختتییرین

01سییالدرصیینعتکییاربردداشییتهواز
پلیمرهایگرماسیختاسیت[.]4ایینرزیینکاربردهیای

 نویسنده مسئول ،تلفن17637743388 :
Email: efhami@ut.ac.ir

صنعتیگستردهایداردودارایمزایایمختلفییهمچیون
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شییفافیتوسییختیزیییاد،پایییداریحرارتیییوهمچنییین

بنییدیهییایمختلیی MFبییا


فرمییول
لوکوسییکی )7117

مقاومتدربرابرخراش،سایش ورطوبتاست[]5ودر

نسبتهایمولیمتفاوتگروههایمتیلبهمالمیینرابیرای

حالحاضیربیشیتردرپوشیشهیاوکاغیذهایتزیینییو

اشباعچوبکاججنگلیبررسیکرد.نتایجنشاندادکیهاز

ریاستفادهمیشود[.]0اولینآزمایشها

قالبهایریختهگ

نهاییبیاحیداقل
نظرنفوهوهمچنینبهبودثباتابعاد،رزی 

برایاصالحچوببااستفادهازرزینهیایآمینییتوسی 

میکنندکهدلیلآن،تیراکمکمتیرایین
فرمالدهیدبهترعمل 

اسییتاموهمکییاران  )1440درآزمایشییگاهمحصییوالت

رزینهاست[.]11مشکلانتشیارفرمالدهییدازرزیینهیای

جنگلیایاالتمتحیده دردهیۀ 1441انجیام گرفیت[.]7

تجاریسیازیایین

آمینیموضوعیاستکهشایدتاکنوناز

رزینهایآمینیازنوعUFبرایتولیدچوباصالحشیده

روشبرایحفاظتچوبممانعتکیردهاسیت.بیاوجیود

بانامتجاری اورالوییدرآمریکااستفادهشیدهاسیت[.]7

این،دربیشترپژوهشهاموضوعانتشیارفرمالدهییدازایین

گیندلوهمکاران )7117سیختیدییوارههیایسیلولیو

نهیاییبیا
بهطورمعمولازرزی 
رزینهاکمتربررسیشدهو 

مدولاالستیسیتۀچوبنوئلاشباعشیدهبیارزیینMFرا

نسبتزیادفرمالدهیداستفادهشدهاست.ازطرفیتیاکنیون

مطالعهکردند.آنهااعیالمکردنیدکیهبیاافیزایشوزن74

درگزارشهایمنتشرشدهدرخصیوکاصیالحچیوببیا

درصدی،سختیدیوارههیایسیلولیومیدولاالستیسییته

رزینهایآمینی،کمتربیهاثیرمقیداربارگیذاریرزیینبیر

بهترتیب15و55درصدنسبتبهچیوبشیاهدافیزایش


یهایچوبپرداختهشدهاست.
ویژگ 

یافت[.]5

هدفازاینتحقیقدرمرحلۀاول،ساخترزینMF

دکییاوسییایکیا )7117بییهبررسیییخییواکفیزیکییی-

مناسببرایاشباعچوببانسبتفرمالدهییدبیهمالمیین

ن
سوزنیبرگان اصیالحشیدهبیاانیواعرزیی 

مکانیکیچوب

کموگرانرویاندکبود.درمرحلۀبعدنمونههایچیوبی

گرماسختپرداختندواعالمکردندکهباافیزایشوزن-55

باغلظتهایمختل ازرزینآزمایشیگاهیاشیباعشیدو

55درصدیبرایرزیینهیایMF،PFو،UFثبیاتابعیاد

پختآنبااسیتفادهازحیرارتدهییصیورتگرفیت.در

بهترتیب06،71و46درصدنسبتبیهچیوبتیمارنشیده


یهای فیزیکیومکانیکینمونههابررسیشید.
پایانویژگ 

بهبودیافیت[.]6درتحقییقدیگیریدربیار اشیباعپیذیری

فرضیۀاولاینتحقییقبیرامکیاناسیتفادهازرزیینMF

سوزنیبرگانبارزینMFگزارششیدکیهرطوبیت

چوب

ساختهشدهبانسیبتفرمالدهییدکیمبیرایاشیباعچیوب

دیوارههایسیلولیچیوب،مقیدارآبموجیوددررزیینو

استواربود.فرضیۀدومنیزبیرتأثیرهیایمتفیاوتغلظیت

همچنینمواداستخراجیچوبازجملهعواملمهماثرگذار

بررسیشدهداللتداشت.

یهای
رزیناستفادهشدهبرویژگ 


برجذبرزینبهداخیلدییوارههیایسیلولیهسیتند[.]4
کیلمانوهمکاران )7115چوبسهگونۀپهنبرگشیامل
راش،ونوافرارابیاغلظیتهیایمتفیاوتی 71،11و51
یهیای
درصد)ازرزین-Nمتیلولمالمییناصیالحوویژگی 
مقاومتیآنهارابررسیکردند.نتایجنشیاندادکیهاصیالح
چوببااینرزینموجببهبودمدولاالستیسیتۀدینامییک
میشود.سیختیچیوبنییزبیاافیزایشمقیدار
واستاتیک 
بارگذاریرزیینبیهطیورمعنییداریافیزایشیافیت[.]11

مواد و روشها
دراییینپییژوهشازچییوبدرخییتصیینوبر

Populus

)deltoidesباقطر55سانتیمتراستفادهشدکیه57حلقیۀ
سییاالنهدرارتفییاعبرابرسییینهداشییتند.مییوادشیییمیایی
استفادهشده برایساخت رزیندرجدول1خالصهشیده
است.همچنینبرایمقایسیۀنتیایجازییکنمونیهرزیین
صنعتیمتعلقبهشرکتتیرانشیمینیزاستفادهشد.
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جدول  .2مواد شیمیایی استفادهشده برای ساخت رزین MF

ردیف

مادۀ شیمیایی

رنگ

8
7
3

پودر مالمین
فرمالین
هیدروکسید سدیم

سفید
بیرنگ
سفید

درصد خلوص

جرم مولی

چگالی
-3

()%

-1

( )g.mol

( )g.cm

33/1
32
33

876/87
31/13
33/33

8/72
8/11
7/83

حالت فیزیکی
پودری
محلول در آب و متانول
پودری

فرمول
مولکولی
C3H6N6
CH2O
NaOH

ساخت رزین مالمین فرمالدهید

ساختهشدهشیریشد .بهایینعملییات

مدرجرنگرزین

تولیدآزمایشگاهیرزینمالمینفرمالدهیدداخلبالنسیه

درصنعت،بررسیینسیبتاخیتالزرزیینبیهآبگفتیه

دهانهدولیتریانجامگرفت شکل.)1اینروشسیاخت

میشود.پخترزینتاجیاییادامیهدادهشیدکیهنسیبت


رزینبراساسفرایندپیشنهادشده توسی اوالوهمکیاران

اختالزرزین بهآببهمقدار  رزیین) :1آب)7رسیید.

)7115انتخابشد[.]17برایساخترزینابتیدادمیای

بیشتربودننسیبتآبالزمبیرایشییریشیدنمحلیول،

سانتیگراد تنظیم شد.سپس
حمامآبگرمدر111درجۀ 

بهمعناینبودواکنشمناسبفرمالینبامالمیناستواگر


نشید مالمیین وفرمالدهییدبیانسیبت1:1/5
مقدارتوزی 

آبکمتریبرایشیریشدنمحلولکافیباشد،درواقی 

مالمین:فرمالدهید)ومقداریمشخصآببهداخلبالن

رزیندرحالپختاستوواکنشهایتراکمییدرحیال

سهدهانهریختهشد.بادرنظرگرفتنمقدارآبموجوددر


شکلگیریاند.درنهایتدمایداخلبالنکاهشدادهشید

محلولفرمالین،آبداخلبالن51درصدکلمحلولبیود

وبییاافییزودنهیدروکس ییدسییدیمpHرزی ینمجییدداًدر

درصیدوزنیی.)%w/wدمییایمحلیولدرحییدود45±7

یهیای
محدود 6/5-4تنظیم شد.پسازتهیۀرزین،ویژگ 

یگییرادکنتییرلشییدهوبییااسییتفادهازهمییزن
درجیۀسییانت 

آنشاملگرانروی مطابقبیااسیتاندارد)ASTM D1084
مطابقاستانداردASTM

مغناطیس یهیمزدهشید.پیسازحیلشیدنکامیلپیودر

[،]15اسیدیته،درصدموادجامد

مالمین pH،محلولبهمنظیور کنتیرلسیرعتواکینشبیا

]14[)D4426؛ومقییدارفرمالدهیییدآزادرزییین مطییابق

استفادهازهیدروکسیدسدیمباغلظت5درصید محلیول

)اندازهگیریشد[.]15

روشسولفیت

آبی)درمحیدود 6/5-4تنظییمشید.بعیدازتنظییم،pH
درهایبالنمسدودشدهومحلیولدرحیدود711دقیقیه
سانتیگرادحیرارتدهیی شید.در
دردمای41-45درجۀ 
یواکنشهانیزبرایتنظیممجدداسیدیتهازچنیدقطیره

ط
هیدروکسیییدسییدیم5درصییداسییتفادهشیید.درطییی
حرارتدهیرنگمحلولبهطورآهستهشفافشد.پساز
شییفافشییدنکامییلمحلییول،دمییایآنبییه71درجییۀ
یگراد کاهشدادهشد.دراین مرحلههرچنیددقیقیه
سانت 
یلیترازرزیندرحالساختداخلاستوانۀ
یکبار11،میل 
مدرجریختهشدهودمیایآنبیه71درجیۀسیانتیگیراد
کاهشدادهشد.سپسروینمونیۀرزیین ،آبمقطیر71
سانتیگراد اضافهشد.باریختنآبدرداخیللولیۀ
درجۀ 

شکل  .2راکتور ساخت رزین (بالن سهدهانه)
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تهیۀ نمونههای چوبی

بهوزنثابتخشیکشیدندوسیپسوزن )m1وحجیم

نمونههایچوبیبیاتوجیهبیهآزمیونهیایمربیوزطبیق

)v1خشکآنهااندازهگیریشد.ایننمونههابرایاشیباع

).نمونهها

استانداردهایISO 13061تهیهشدند جدول7

تهیهشدهاستفادهشیدند
نهای 
باغلظتهایمختلفیازرزی 

درجۀسانتیگیرادتیارسییدن

قبلازاستفاده،درآون115

آزمونهایمربوزرویآنهاانجامگرفت.

ودرنهایت

جدول  .0ابعاد نمونههای چوبی با توجه به استانداردهای ISO 13061

آزمون

ابعاد نمونه
(مماسی×شعاعی×طولی)

شماره استاندارد

تعداد تکرار

منبع

mm3

ویژگیهای فیزیکی
(جذب آب و واکشیدگی ابعاد ،چگالی)
سختی
فشار موازی الیاف
مقاومت به ضربه
مدول گسیختگی و مدول االستیسیته

71 ×71×31

81

(ISO 13061-2)7184

[]11

71×71×71
61×71×71
311×71×71
311×71×71

6
1
1
1

(ISO 13061-12 )7184

[]11
[]11
[]11
[]22

(ISO 13061-17)7184
(ISO 13061-10 )7184
(ISO 13061-3)7184

شرح تیمارها و تهیۀ محلولهای اشباع

افزایشوزننمونیههیا )WPG%بیااسیتفادهازرابطیۀ1

اشباعنمونههایچوبیبارزیینMFبیاروشسیلولپیر

محاسبهشد .همچنیناثرگذاریتیمارهادرافزایشحجیم

بهمدت 51دقیقیهتحیتخی 
انجامگرفت.ابتدانمونهها 

نمونهها )BE%نیزبارابطۀ7محاسبهشد.


-1/4بارقرارگرفتند.بعدازاعمالخ ،محلولرقیقشد 

m2  m1
100

 )1
m1

رزینباتوجهبهجدول 5داخلسیلندرریختهشد.سپس

WPG% 

بهمدت7ساعتفشار5باراعمالشد.درپایانمحلولاز


V V
BE %  2 1 100 )7
V1

چوبیاعمالشد.درادامهنمونههایچیوبیبیرایپخیت

جدول  .3شرح تیمارهای مختلف و غلظت رزین استفادهشده

داخلسیلندرخالیشیدهوخی نهیاییروینمونیههیای
رزیندرحالتخیسداخلفویل آلومینیومیپیچیدهشده
بهمدت 4ساعتتحتدمیای171درجیۀسیانتیگیراد
و 
داخلآونقراردادهشدند.درمرحلیۀبعیدبیرایخشیک
شدننمونههاپوششآلومینیومیآنهابرطرفشدهوبیرای
چندساعتدرهوایآزادقیراردادهشیدند.سیپسبیرای
بهترتییبدردماهیای
جلوگیریازترکبرداشتننمونهها ،
 61،01،45و115درجۀسانتیگرادبهطورآهستهداخیل

ردیف

شرح تیمار

8
7
3
4
7
6

شاهد
 MFآزمایشگاهی
 MFآزمایشگاهی
 MFآزمایشگاهی
 MFآزمایشگاهی
 MFتجاری

غلظت

افزایش وزن

استفادهشده

هدف

()%

()%

2
87
72
37
72

81
31
41
61
41



آونخشکشدند.مدتزمانقرارگیرینمونیههیادرهیر

نرختبدیل رزینبهپلیمرغیرقابیلآبشیوییازچیوب

دور دمایی17ساعتبود.پسازاطمینانازخشکشدن

نمونهها انیدازهگییری
براساسوزنخشکبعدازآبشویی 


نمونههاورسیدنآنهیابیهوزنثابیت،وزن )m2وابعیاد

نمونههابااستفادهازاسیتاندارد )1440
شد.آبشویی 

انییدازهگیییریشیید.شییرحتیمارهییای

خشییک )v2آنهییا

 84انجامگرفت.بدینمنظیورابتیدامقیدارجیذبرزیین

انجامگرفتهدرجیدول  5خالصیه شیدهاسیت.درصید

EN

بررسی ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی چوب صنوبر اشباعشده با رزین مالمین فرمالدهید

053

براساسوزنخیسنمونههاپسازاشباعوغلظترزیین


ازتیمارVt،حجمنمونهبعدازغوطهوریدرآبدرزمان

درمحلولمحاسبهشد.درادامهباتناسبریاضییمقیدار

مشخصV2،tحجمنمونهبعیدازتیمیاروپخیترزیین

آبشوییشدهبیهعنیوان

نمونههایچوبی
باقیماندهدر 
رزین 

است SU،واکشیدگینمونۀشاهددرزمانغوطیهوری tو

درصدرزینغیرقابلآبشوییگزارششد.

STواکشیدگینمونۀتیمارشدهدرزمانtاست.

اندازه گی ری مق دار انتش ار فرمالدهی د از نمون ه ه ای

ویژگیهای مکانیکی
نمونههایمربوزبهاندازهگیریویژگییهیایمکیانیکیابتیدا

اشباعشده
ازنمونههای شاهدتیمارنشد صنوبربههمراهنمونههیای
مارشدهبارزین صنعتیوهمچنین رزیین آزمایشیگاهی
تی 
درغلظییت77درصییدبییرایانییدازهگییریمقییدارانتشییار
فرمالدهیدآزاداستفادهشد.ازاسیتانداردشیمار

5582-00

بهمدت7هفتهدراتاقکلیمابارطوبتنسبی05±5درصدو

دمای77±7درجۀسانتیگرادمشروزسازیشدند.ازدستگاه
Instron4460برایاندازهگیریویژگیهایمختلی اسیتفاده
شد.برایاندازهگیریمدولگسیختگیومدولاالستیسییتهو

Dآییننامۀ ASTMوبه روشدیسییکاتور اسیتفادهشید.

همچنینفشارموازیالییافسیرعتبارگیذاریدسیتگاه11

اعدادجذببرایهریکازنمونههایآمادهشدهسهمرتبه

میلیمتردردقیقهبود.مقاومتبهسختینییزبیاروشجانکیا

اندازهگیریشد.
بادستگاهاسپکتروفتومتر 

محاسبهشدهومقاومتچوبدربرابرنفوهکیرهایبیهقطیر
11/5میلیمترتعیینشد.آزمیونمقاومیتبیهضیربهنییزبیا

ویژگیهای فیزیکی
اندازهگیریجذبآبوواکشیدگینمونههاپسازغوطیهوری
نمونههادرآبمقطرودربیازههیایزمیانی،77،46،74،6،7
704،771،147،144،171و501ساعت معادل15روز)بیا
اندازهگیریوزنوحجمآنهاانجامگرفت.پیسازهیرمرحلیه
مقییدارجییذبآب )WA%وواکشیییدگیحجمییی )S%
بهترتیببارابطیههیای5و4محاسیبهشید.همچنیین
نمونهها 
کییاراییضییدواکشییدگی )ASEنمونییههییانییزبییهترتییبدر
دورههای77،46،74،7و501سیاعتغوطیهوریدرآببیا

)4
)5

طرح آماری
ازآزمونتجزیۀواریانسیکطرفهبرایبررسیمعنییداری
بینمیانگینهیااسیتفادهشید.درصیورتمعنییداربیودن
میانگینهاگروهبندیآنهابیااسیتفادهازآزمیوندانکیندر
فاصلۀاطمینان45درصدانجامگرفتکهباحروفالتیین
درداخلنمودارهانمایشدادهشدهاست.

نتایج و بحث

اندازهگیریشد.
استفادهازرابطۀ 5
 )5

استفادهازدستگاهپاندول71ژولانجامگرفت.

mt  m2
100
m2

WA% 

Vt  V2
100
V2
SU  St
100
Su

S% 

ASE % 

غوطییهوریدرآبدرزمییان

mtوزننمونییهبعییداز
مشخصm2،tوزننمونهقبلازغوطهوریدرآبوبعد

درجدول 4ویژگیهای رزین آزمایشگاهیساختهشدهو
رزینصنعتیآمدهاست.مقدار  فرمالدهیدآزاددررزیین
آزمایشگاهیبسیارپایینترازرزینصنعتیبودکهبهدلیل
نسبتکمفرمالدهید استفادهشیدهدرسیاختآناسیت.
همچنییینمقییدارفرمالدهیییدآزادشییدهدرنمونییههییای
اشباعشده بارزینMFسنتزشدهدرآزمایشگاهنسبتبیه
نمونههای تیمارشده بارزین صینعتی حیدود  45درصید
کمتربود.
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باافزایشغلظترزین،مقدارWPGنمونههاافیزایش

جذبشیدهدرطیی

بعدازآبشویینمونههاووزنمحلول

معنیداریداشیت شیکل .)7التیونو همکیاران )7117


فراینداشباعآنهانمایشدادهشدهاست.درحدود11-71

اشباعشدهبارزینMFدرغلظیت
چوبهای 

مقدارWPG

درصدرزینجذبشدهدرچوببراثرتبخیرمواددرطی

51و01درصدرابرایگونیۀصینوبر01و75درصیدو

مرحلۀ پختیاآبشوییبیراثیرگیراییینیاقصازچیوب

برایگونۀکاج 50و55درصدگیزارشکردنید[.]71در

خارجشدهاست.هدررفتمیواددرتیمیاربیاغلظیت55

شکل5درصدتبدیلموادبهبسپاربراسیاسوزنخشیک

درصدکمترازتیمارهایدیگربود[.]11

جدول  .2ویژگیهای رزین صنعتی و آزمایشگاهی استفادهشده
نوع رزین
رزین صنعتی
رزین آزمایشگاهی
شاهد

گرانروی

مواد جامد

فرمالدهید آزاد

ثانیه

()%

رزین ()%

83/81
83/61
-

78
73/8
-

1/27
1 /42
-

pH

3/31
3/3
-

نسبت مالمین

فرمالدهید آزادشده از نمونههای

به فرمالدهید

تیمارشده ()mg/l

8:3
8:8/7
-

2/863
3/24
1/16



شکل  .0مقادیر  WPGنمونهها در تیمارهای مختلف

شکل  .3نتایج محاسبۀ نرخ تبدیل مواد به پلیمر پس از پخت رزین و آبشویی نمونهها
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درشکل4نتایجمحاسبۀاثیرحجییمکننیدگیتیمارهیا

شکل.)5حداکثرظرفیتجذبآبدرتیمیارشیاهددییده

نشاندادهشدهاست.بیشترینافزایشحجمدرنمونههای

شدکهدلیلآن،وجودحفرههاومنافذخیالیونییزحضیور

تیمارشدهبارزینMFصنعتیدیدهشد.اینافزایشحجم


گروههایهیدروفیلی )OHدردسترسوبدونمیان اسیت.

ممکناستبهدلیلمقدارزیادفرمالدهیددررزینصنعتی

کمترینمقدارجذبآبدرنمونههایتیمارشدهبارزیین55

بهطیورمعمیول
نسبتبهرزینآزمایشگاهیباشد.فرمالین 

درصددیدهشد.دلیلاصلیکاهشجذبآبدرنمونههیای

برایاصالحشیمیاییچوببهروشاستالیسییوناسیتفاده

تیمارشده،پرشدنحفرههایسلولیومنافذداخلچیوببیا

شدهوموجبپیوندهایهمییاسیتالواسیتالبیاچیوب

رزین MFاست.هزاریکاوهمکاران )7115گزارشکردنید

میشود[]7ودرواق قادربیهایجیادپیونیدشییمیاییبیا


آکریلآمیید
اصالحشدهبا 

نمونههایتیمارشدهبارزینMF
که 

گروههیایهیدروکسییلدوزنجییر سیلولزیاسیت.البتیه

ظرفیتجذبآبکمترینسبتبهنمونههیایشیاهددارنید

میشوند.
بهآسانیدچارآبکافت 
پیوندهایاستالی 

[ ]77همچنینکیلینوهمکاران )7115دلیلکیاهشجیذب
آبراغیرقطبیبودنپلیمرMFموجوددردییوار سیلولیو

مقادیر جذب آب
مقادیرجذبآبباافزایشزمانغوطیهوریافیزایشیافیت

حفرههایسلولیهکرکردند[.]75


شکل  .2نتایج اندازهگیری اثر حجیمکنندگی تیمارهای مختلف بر چوب

شکل  .5مقادیر جذب آب در تیمارهای مختلف پس از غوطهوری بلندمدت در آب
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واکشیدگی ابعاد و کارایی ضد واکشیدگی

کاراییضدواکشیدگی 00و57درصیدبیهترتییببیرای

نمونههایتیمارشدهدرمقایسهبانمونیههیایشیاهدتغییر

میشود[.]71
شاهبلوزوکاججنگلی 


ابعادکمتریداشتند شکل.)0کیلمنوهمکیاران )1447

ویژگیهای مکانیکی

بیانکردندکهرزینMFسببتورمحجمییچیوبهیای
تیمارشدهمیشود؛ازاینرو رزینبهراحتیی مییتوانیدبیا
نفوهبهداخلچوب،گروههایOHراازدسیترسخیارج
کنییدوموجییبثبییاتابعییادیبیشییترشییود[.]75دکییاو
همکاراننیزبهاینموضوعاشارهکردهواعالمکردندکه
ثباتابعادبیشتردرنمونههایچوبیتیمارشیدهبیارزیین
بهدلیلمسدودشدنگروههایOHدیوارههایسلولی
 MF
است[.]74
نمونههایتیمیارشیدهبیا
ضدواکشیدگی 
مقدارکارایی 
رزینMFدرجدول5خالصهشدهاست .افزایشغلظت
رزیناثرچنیدانیبیرتغیییراتکیاراییضید واکشییدگی
نداشییت.سییواتالتونوهمکییاران )7117چییوبکییاجو
شاهبلوزرابارزین MFاصالحکردند.آنهابییانداشیتند

کهتیمارچوببارزینMFدرغلظیت51درصیدسیبب

مقاومت به سختی
نتایجاندازهگییریمقاومیتبیهسیختیتیمارهیایمختلی در
جهتهیایشیعاعیومماسییدرشیکل7نمیایشدادهشیده
معنیداریدرنمونههیای
است.مقادیرمقاومتبهسختیبهطور 
اصالحشدهبارزینMFافزایشیافت.تشیکیلپلیمیرسیخت
MFدردیوارههاوحفرههایسلولیچیوبواتصیالعرضیی
آنباترکیباتدیوارههایسیلولیممکیناسیتدلییلافیزایش
سختیچوبباشد.کیلمن وهمکاران )7115نیزبااشیارهبیه
اییینموضییوع،بیییانداشییتندکییهبییرخالفبعضیییدیگییراز
ویژگیهایچوبکهمستقلازغلظیترزیینهسیتند،مقیادیر
مقاومتبهسختیباافزایشغلظیترزیینافیزایشمیییابنید
[.]11دکاوهمکاران )7117نیزاعالمکردندکهواکنشرزیین
بادیوارههایسلولیوپیوندآنبهسطحچوب،عوامیلمهمیی
درافزایشمقاومتبهسختیچوبهستند[.]74

شکل  .2مقادیر واکشیدگی حجمی در تیمارهای مختلف پس از غوطهوری بلندمدت در آب
جدول  .5مقادیر کارایی ضد واکشیدگی
ردیف
8
7
3
4
7

تیمار با غلظتهای مختلف
 2درصد
 87درصد
 72درصد
 37درصد
رزین صنعتی  72درصد

درصد کارایی ضد واکشیدگی در زمانهای مختلف (ساعت)
02

24

20

322

77/14
74/72
68/64
71/17
77/73

74/12
73/13
61/13
71/17
48/31

41/67
41/31
73/64
44/17
44/61

42/68
41/43
77/27
43/72
46/31
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شکل  .2مقادیر مقاومت به سختی تیمارهای مختلف در جهتهای شعاعی و مماسی

مقاومت خمشی ( )MORو مدول االستیسیته ()MOE

درصدیMOEمیشود[.]71هزاریکاوهمکاران )7115

اصالحچوببارزینMFسببافزایشمعنییدارمقیادیر

نیزاعالمکردندکهاشباعچوبFicus hispidaبیارزیین

MORوMOEشدکهباافیزایش WPGرونیدافزایشیی

آکریلآمیدمحلولدرآبموجببهبود

اصالحشدهبا

MF

داشت شکلهیای6و.)4آلتیون )7117گیزارشکیرده

چشمگیرMORچوبمیشودکهبیاافیزایشغلظیت از

است که اصیالحچیوبکیاججنگلییبیا رزیینMFدر

7/5تا15/0درصد)روندافزایشیدارد[.]77

غلظت17درصدوWPGحیدود،57سیببافیزایش15

شکل  .4مقادیر  MOEتیمارهای مختلف

شکل  .9مقادیر MORتیمارهای مختلف
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054

فشار موازی الیاف

مقاومت به ضربه

فشارموازیالییافنمونیههیایتیمارشیدهبیارزیینMF

اثررزینمالمینفرمالدهیدبرمقاومتبهضیربۀنمونیههیا

معنیداریداشیت شیکل.)11آلتیونوتوکیدمیر
افزایش 

معنیداربودوسببکاهشمقادیرآنشد شیکل.)11بیا

)7117مقاومییتبییهفشییارمییوازیبییاالییافرادرکییاج

اضافهشدنغلظترزینمقاومتبهضربۀنمونههاکاهش

تیمارشدهبارزینهایMFوMUFبررسیکردندوبییان

بیشیتریداشیت.کیاهشمقاومیتبیهضیربۀنمونیههیای

داشتندکهتیمار بارزینMFباغلظت 51درصدموجیب

تیمارشدهبارزیینMFمییتوانیدبیراثیر سیختیزییادو

میشود[.]71
افزایشمقاومتبهفشاریموازیباالیاف 

شکنندگیاینرزینباشد.

شکل  .22مقادیر مقاومت به فشار موازی با الیاف تیمارهای مختلف

شکل  .22مقادیر مقاومت به ضربۀ تیمارهای مختلف

نتیجهگیری

معنیداریکاهشیافت.
چوبباافزایشغلظترزینبهطور 

تیمارچوبصنوبربارزینگرماسیختMFپتانسییلزییادی

بهجیزمقاومیتبیه
بررسیشده 

یهایمکانیکی
ازطرفیویژگ 

یهایفیزیکیی-مکیانیکیچیوبنشیانداد.
برایبهبودویژگ 

ضربهافزایشچشمگیریداشت.مقاومتبهضیربۀنمونیههیا

افزایشبارگذاریرزیندرچیوبسیببتغیییراتمعنییدار

بهویژهدرمقیادیرWPGزییاد،کیاهشچشیمگیریداشیت.

بررسیشدهشد.جذبآبوواکشیدگیحجمیی

یهای
ویژگ 

میشیوداثیراشیباعچیوببیارزیینMFبیردیگیر
پیشنهاد 
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دراییرانMFقیمیترزیین.اصالحچوبامکانپذیراسیت

یهایچوبماننددوامزیستیومقاومتبیهآتیشنییز
 ویژگ

بسیارکمترازقیمتجهانیآناستکهاقتصیادیبیودنایین

دارایمقاومتزیادیدربرابیرآتیشMFپلیمر.بررسیشود

اثیر،ازطرفیتیمارچوببااینرزین.میکند
 تیمارراتوجیه

میرسداشباعچیوببیاآنمییتوانیدسیبب
 استوبهنظر

یهایچوبداردومییتوانیدبیهعنیوان
 مثبتیبراغلبویژگ

نتیایجایینتحقییقنشیاندادکیه.کندسوزشدنچوبشود

.روشیمؤثروچندجانبهدرنظرگرفتهشود

بانسبتفرمالدهییدکیمبیرایاشیباعوMFاستفادهازرزین
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ABSTRACT
There are several methods for improving wood properties; one of them is the impregnation of wood
with a variety of monomers, and converting them into a polymer inside the wood. This leads to the
production of a new product called wood polymer. One of the monomers used for wood impregnation
is amino resins such as urea formaldehyde as well as melamine formaldehyde (MF). In this research,
MF resin was used for the impregnation of poplar wood in order to improve the dimensional stability
and mechanical properties. MF was synthesized experimentally with a molar ratio of 1.5:1 (F: M)
which had lower free F and viscosity than industrial resin. The samples were impregnated using
vacuum/pressure method with different concentrations (7, 15, 27 and 35%) of experimental MF as
well as industrial ones with concentration of 27%. The results showed that the percentage of weight
gain (WPG) of samples significantly increased by increasing the amount of resin concentration. The
volumetric swelling and the water absorption of samples significantly decreased even after long-term
immersion in water according to the WPG values. The mechanical resistances including modulus of
rupture, modulus of elasticity, hardness and pressure parallel to the grain increased by an increase in
WPG values compared to the that of controls. However, the impact bending in the treated samples
were lower than the controls, this seems to be due to the high toughness of the melamine crystals
formed inside the wood. The experimental MF resin produced in this study with low formaldehyde
content showed high potential for improving the physico-mechanical properties of poplar wood.
Keywords: melamine formaldehyde, molar ratio, impregnation, dimensional stability, mechanical
resistance.
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