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چکیده
با روش ارتعاش خمشی آزاد در تیر دو سر آزاد تأثیر استفاده از درصدهای مختلف خرده کلزا در ترکیب خردهچوبهاای ماورد

استفاده برای ساخت تخته خردهچوب بر ویژگیهای آکوستیکی آن بررسی شد .تعداد  33نمونه با هر یک از اختالط متفاوت خارده -
کلزا و خردهچوب پهنبرگان ساخته شده و ویژگیهای آکوستیک آنها تعیین گردید .نتایج نشان داد که با زیاد شدن مقدار خارده کلازا
در ترکیب خردهچوب ،مدولاالستیسیته ی دینامیک و ضریب آکوستیک تختهها بهترتیاب از  1221 MPaو  2/34 m4/s.kgباه MPa

 1621و  2/64 m4/s.kgافزایش یافت .در مقادیر کمتر اختالط خرده کلزا با خردهچوب و ایجاد نااهمگنی در بافات تختاههاا سابب
افزایش مقادیر میرایی ارتعاش گردید .اما با افزایش درصد اختالط خرده کلزا و همگنتر شدن بافت نمونههای سااخته شاده ،میرایای
ارتعاش کاهش یافت .همچنین نتایج حکایت از افزایش معنیدار کارایی تبدیل آکوستیک در اثر افزایش درصد استفاده از خارده کلازا
داشت .با توجه به نتایج میتوان عنوان کرد که زیاد شدن مقدار خرده کلزا در ترکیب تخته خردهچوب باعث بهبود خواص آکوساتیکی
این محصول نسبت به تختههای تولید شده از خردهچوب پهنبرگان شده و محصول تولیدی بارای اساتفاده در ساالنهاای آکوساتیک
مناسبتر از تختههای ساخته شده از خردهچوب پهنبرگان است.
واژههای کلیدی :خرده کلزا ،تخته خردهچوب ،ارتعاش ،ویژگیهای آکوستیکی

مقدمه
در دهه اخیر سطح زیر کشت کلزا در جهان و ایران رشد
بسیار زیاادی داشاته اسات؛ و فرایناد کشات و استحصاال
دانههای روغنی آن به تولید زیساتتاوده قابال مالحظاهای
حاصل از ساقهی آن می انجامد .در حال حاضار ایان مااده
کاربرد مناسبی ندارد و هر ساله بعد از برداشات کلازا آتاش
زده شده و یا بعد از شخم زمین زیار خااد دفان مایشاود
) .(Yousefi et al., 2008بنابراین به نظر میرساد سااقهی
کلزا را میتوان بهعنوان یک منبع لیگنوسلولزی برای ترکیاب

و یا جایگزینی با منابع چوبی در ساخت تخته خاردهچاوب
استفاده کرد .با توجه باه اینکاه خاردههاای تولیاد شاده از
ساقهی کلزا ضریب فشردگی باالیی دارند ،بناابراین اساتفاده
از آن میتواند در ساخت تختههای باا مادولاالستیسایته ی
باال و دارای پتانسیل مصارف تشدید صاوت در ساالنهاای
انعکاس صدا مورد توجه قرار گیرد.
در حال حاضر جهت کنترل کیفی تختاه خاردهچاوب از
آزماونهاای مخارب بباد دساتورالعمل D 1132-2112
آیین نامه ی  ASTMاستفاده می گردد که انجام آن وقاتگیار
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این تحقید نیز حکایات از همبساتگی بسایار مطلاوب باین
مدولاالستیسیته محاسبه شده از هر دو روش آزمونی داشت.
بنابراین به روشنی مشخص است که آزمونهای دینامیکی
با توجه به ناوع کااربرد در صانایع مختلاف روناد فاراوان
یافته اند .ولی متأسفانه صنعت چوب و فرآوردههای حاصال
از آن همچنان از شیوههای سابد و مخرب تبعیات بیشاتری
مینمایند و با وجود ایان شایوههاای اباداعی ،آزماونهاای
غیرمخرب در صنایع چاوب جایگااه واقعای خاود را پیادا
نکرده اند .بنابراین در این تحقید بررسی خواص آکوساتیکی
و صوتی تخته خردهچوب ساخته شده با نسبتهای مختلاف
ترکیب خرده ساقهی کلزا با خردهچوب صنعتی پهنبرگاان از
برید روش ارتعاش خمشی آزاد در تیر دو سر آزاد بررسی
شده است.

است .بااینحال این آزماونهاا کماکاان کااربرد فراوانای در
عرصه صنعت تولید تخته خرده چوب دارند .ولی تالش هاای
بسیاری بارای یاافتن روشهاای آساان ،ارزان و ساریع در
مقایسه با شیوههای سنّتی در حال پیگیری است .آزمونهای
دینامیکی با توجه به نوع کااربرد در صانایع مختلاف روناد
فراوان یافتهاند و در بین آزمونهاای غیرمخارب دیناامیکی
آزمونهای ارتعاشای باه دلیال ساادگی ،قابلیات انعطااف و
سرعت بهبور گستردهای مورد توجه مایباشاند Ross and
Pellerin., 1994; Ayarkawa et al., 2000) (Alberktas

 .& Vobolis.,2004همچنین تااکنون در زمیناهی ارزیاابی
غیرمخاارب خااواص مکااانیکی محصااوالت مرکااب چااوبی
تحقیقات آزمایشگاهی مناسبی از نظار کمای و کیفای انجاام
شااده اساات )2112( Kazemi Najafi .اسااتفاده از فاان
فراصوت در تعیین خواص مکانیکی (ثاباتهاای االساتیک)
تخته خردهچوب و راهکارها و روشهای آماری و مقایسه-
ای جهت کنترل کیفی تخته خردهچوب را بررسی کرده است.
 )1331( Grundstromخواص االستیک تخته خاردهچاوب
را به دو روش فرکانس ویژه و آزمون فراصوتی بررسی کرده
و به نتایج بسیار کارآمدی در این زمینه رسیده که حکایت از
مناسب بودن این روش ها برای بررسی خواص کیفای تختاه
خااردهچااوب دارد Fenghu .و  )2112( Xiaodongبااه
بررساای خااواص مکااانیکی  MDFبااا اسااتفاده از دو روش
ارتعاش بولی و روش استاتیک پرداختند .نتاایج حاصال از

مواد و روشها
در این تحقید از خردهچوب صانعتی پهانبرگاان ماورد
استفاده در کارخانه تخته خرده چوب شرکت صانعت چاوب
شمال-گنبد و کاه کلازا از کشاتزارهاای گرگاان و دشات
استفاده گردید .از چسب اوره– فرمالدهیاد سااخت شارکت
شیمیایی فارس شیراز ،تهیه شاده از کارخاناه نئوپاان ایاران
چوب قزوین با مشخصات خالصه شده در جدول  1استفاده
شده است.

جدول  -1مشخصات رزين اوره -فرمالدهيد
زمان ژلهای شدن )(s

دانسیته
3

22

مواد جامد

( )Kg/m

()%

1/216

23

کاه کلزا توسط پوشال سااز مادل  PZ8سااخت شارکت
 Pallmannبااه خاارده کلاازا تباادیل شااده و همااراه بااا
خرده چوبهای پهن برگاان باه آزمایشاگاه گاروه علاوم و
صنایع چوب و کاغذ دانشاکده کشااورزی و مناابع ببیعای
دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج منتقل شدند .خردهچوبهاا
و خردههای کلزا در یک خشککن آزمایشگاهی تا ربوبات
 %2خشک شدند.
ترکیب خرده کلزا و خردهچوب صانعتی باا نسابتهاای

pH

ویسکوزیته
)(s

2/6

46

 66:46 ،21:31،16:16و  111:1انتخاااب شاادند و پااس از
چسبپاشی خردهها با چسب اوره – فرمالدهید باه غلظات
( %61به میازان  %11وزن خشاک نموناههاا) ،کیاک تختاه
خردهچوب شکل داده شد و به مدت  2دقیقه در دمای 126
درجه سانتیگراد و فشار  26باار تحات فشاار پارس قارار
گرفتنااد .ابعاااد نهااایی تختااههااای خروجاای از پاارس
 41×41×1/6سانتیمتر بود.
به منظور تهیه نمونههای آزمایشی ،تختهها پس از رسیدن
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به ربوبت تعادل محیط ،ببد دستورالعمل  EN 325-1ابتادا
به فاصله  1/6سانتیمتر از ابراف کناارهباری شادند و بعاد
نمونههاا بارای آزماون ارتعااش خمشای آزاد و مطاابد باا
دساتورالعمل  ASTM C 1548-02و باا ابعااد 31×6×1/6
سانتیمتر (بول×عرض×ضخامت) بریاده شادند .تعاداد 33
نمونه از هر ترکیب خرده کلزا و خاردهچاوب صانعتی تهیاه
شده ،مورد آزمون ارتعاش خمشی آزاد در تیار دو سار آزاد

(شکل  )1قرار گرفتند .ضبط اصاوات و ذخیاره آن توساط
نرمافزار ® Audacityانجاام شاد و فایال صادا در ارتعااش
خمشاای توسااط سیسااتم ®(Roohnia et al., ،Vibra-F
) 2007,2010با همان فرکانس نمونهبارداری قرائات گردیاد
(شکلهای  1و  .)2با ورود ابالعات مربوط به ابعاد و وزن
نمونهها ،به سیستم تحلیلگر ،محاسبات مرباوط باه خاواص
آکوستیکی انجام شد.

شکل  -1ارتعاش آزاد در تير دو سر آزاد

مدول االستیسایته ی اساتاتیک ،مطاابد باا دساتورالعمل
 ASTM D 1132 -2112تعیین شده است.
محاساابهی ماادولاالستیساایته ی دینامیااک حاصاال از
ارتعاااش خمشاای نمونااههااا مطااابد بااا روابااط مناادرج در
آییننامهی  ASTMدستورالعمل شاماره  C 1548از بریاد
روابط زیر انجام شد.
()1
()2

mf f2

l3
)T
b
b3
2

t  
T  1.000  6.585  

 l  

()

(E  0.9465

در آن E :مدولاالستیسیته دینامیاک ) Ff ، (Paفرکاانس
ببیعی nاماین ماد ارتعااش ) m ،(Hzجارم نموناه )b ، (gr
پهنااای نمونااه ) l ، (mmبااول نمونااه ) (mmو  Tضااریب
اصالحی است.
کاااهش لگاااریتمی ارتعاااش (شااکل  2و رابطااهی  )3و
فاکتور کیفیت (شکل  2و رابطهی  ،)4بهصورت زیر توصایف

می شوند که شاخصی برای میزان افت ارتعاش در بول زمان
میباشند و توسط روابط زیر محاسبه میگردد.
x
1
  ln 1
()3
n xn 1
1
Q
()4
tan 
در آن :X1 :بلندی اولیه موج در حاال کااهش و :X n+1
بلندی  nامین موج پس از ماوج متناا ر باا  λ. X1میرایای
ارتعاش و  Qفاکتور کیفیت است.
در یک مدیوم مرتعش ،هر قدر صادا زودتار افات کناد،
فاکتور کیفیت آن کوچاکتار و بعکاس فااکتور میرایای آن
بزرگتر است .ضاریب آکوساتیک ( 1)ACو کاارایی تبادیل
آکوسااتیک ( 2)ACEکااه از فاکتورهااای مهاام آکوسااتیکی
چوبآالت مورد استفاده در صفحات تشدید صدا میباشاند
توسط روابط  6و  2محاسبه میشوند.
1- Acoustical Coefficient
2- Acoustical Converting Efficiency
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()6
()2

E

3
K
tan 

K

ACE 

در آن  Kضاریب آکوساتیک ( ACE ،)m4/s.kgکاارایی
تبدیل آکوستیک E ،مدولاالستیسیته بولی ρ ،جرم ویژه و
tanδمیرایی ارتعاش است.
برای اندازهگیری جرم ویژه از روشهاای اساتاندارد کاه
اغلب غیرمخرب نیز هستند و مبتنی بار مشااهدات تجربای
میباشند ،استفاده شد.

آزمون تجزیه و تحلیل واریانس (جدول  )2بارای تعیاین
تااأثیر میاازان اسااتفاده از خاارده کلاازا باار روی مقااادیر
مدولاالستیسیته ی اساتاتیک ،مادولاالستیسایته دینامیاک،
دانسیته ،میرایی ارتعاش ،فاکتور کیفیت ،ضریب آکوساتیک و
کارایی تبدیل آکوستیک انجام شد و توساط آزماون دانکان
گروهبندی میانگین ها باه صاورت زیرمجموعاه هاای همگان
(جدول  )3مورد بررسی قرار گرفت .سپس نمودار پراکندگی
برای مقایسه ی نتایج مدول االستیسیته ی حاصل از دو روش
دینامیک و استاتیک و نمودار ساتونی بارای بررسای تاأثیر
میزان استفاده از خرده کلزا بر روی مقادیر میرایای ارتعااش،
فاکتور کیفیت ،ضریب آکوستیک و کارایی تبدیل آکوساتیک
ترسیم شد.

شکل  -9نمايش فاكتور كاهش :سمت چپ؛ به روش لحظهای با استفاده از كاهش لگاريتمي  λو سمت راست :به روش فركانسي
با استفاده از پهنای باند قله بلندی ارتعاش (فاكتور كيفيت )Roohnia and Tajdini, 2007( )Q

نتایج
شکل  3مقادیر مدول االستیسایته انادازهگیاری شاده باا
ارتعاش خمشی آزاد و آزمون استاتیکی تختاه خاردهچاوب
ساخته شده با مقادیر مختلف استفاده از خرده کلزا در ترکیب
با خرده چوب را نشان میدهد .مدول االستیسیته دینامیاک و
استاتیک تختههاای سااخته شاده از ترکیاب خارده کلازا و
خردهچوب صنعتی با نسابتهاای  111:1و  16:16تفااوت

معنیداری ندارد؛ اما با افزایش مقدار خرده کلازا در ترکیاب
خرده چوب در نسبتهای ترکیبای  21:31و  66:46مقاادیر
تعیین شده از مدولاالستیسایته در هار دو شایوهی آزماونی
به بور معنی داری افزایش یافته است .ضمن اینکه بین مقادیر
نساابتهااای  21:31و  66:46تفاااوت معناایداری مشاااهده
نمیگردد.
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شکل  -3مقايسه مدولاالستيسيته استاتيک و ديناميک در نسبتهای تركيبي متفاوت

شکل  -0مقايسهی مدولاالستيسيته ی تعيين شده دو روش استاتيک و ديناميک
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جدول  -9تجزيه واريانس يکطرفه تأثير تركيب خرده كلزا و خردهچوب بر روی ويژگيهای تعيين شده

مدولاالستیسیته استاتیک

مدولاالستیسیته دینامیک

دانسیته

میرایی ارتعاش

فاکتور کیفیت

ضریب آکوستیک

کارایی تبدیل آکوستیک

مجموع مربعات

درجه آزادی

ميانگين مربعات

بین گروه

336122/1

3

331224/1

درون گروه

2263411/2

121

6313/3

کل

1264221/2

131

بین گروه

2111211/2

3

درون گروه

1212242/1

121

کل

11212141/1

131

بین گروه

1/113

3

1/111

درون گروه

1/213

121

11/112

کل

1/212

131

بین گروه

1/111

3

1/111

درون گروه

1/112

121

1/111

کل

1/111

131

بین گروه

216/632

3

21/142

درون گروه

2114/136

222

16/262

کل

2213/231

223

بین گروه

121/441

3

درون گروه

2121/322

121

کل

2113/411

131

بین گروه

1623/211

3

درون گروه

16663/333

121

کل

12123/111

131

222211/622
22121/2232

3/132

1/222

3/333

4/613

212/123
16/232

11

621/233
121/611

شدهی مدولاالستيسيته ی استاتيک
زيرمجموعه برای آلفا=.40
1

9

خرده كلزا :خردهچوب ()144:4

324/3312

-

خرده كلزا :خردهچوب ()50:10

333/3121

-

خرده كلزا :خردهچوب ()04:34

-

1162/2132

خرده كلزا :خردهچوب ()00:00

-

1132/1222

4/113

1/211

Sig

6/664

/123

جدول -3آزمون چند دامنهای دانکن برای گروهبندی مقادير اندازهگيری

تيمار

F

4/211

Sig.

1/111

1/111

1/622

1/111

1/114

1/111

1/112
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جدول  -0آزمون همگن بودن واريانس
 Leveneآماری

درجه آزادی 1

درجه آزادی 2

Sig.

مدولاالستیسیته استاتیک

1/112

3

121

1/346

مدولاالستیسیته دینامیک
دانسیته
میرایی ارتعاش

1/634
1/122
1/221

3
3
3

121
121
121

1/634
1/414
1/632

فاکتور کیفیت
ضریب آکوستیک

1/343
2/234

3
3

121
121

1/231
1/111

کارایی تبدیل آکوستیک

1/134

3

121

1/134

همبستگی مناسبی بین مدول االستیسیته حاصال از ارتعااش
خمشی آزاد و آزمون استاتیک وجود دارد.

در شکل  4مقادیر مدولاالستیسیته تعیین شده از ارتعاش
خمشی آزاد در مقایسه با مقادیر حاصل از آزمون اساتاتیک
نشان داده شاده اسات .در تماام نسابتهاای خاردهچاوب

جدول -0آزمون چند دامنهای دانکن برای گروهبندی مقادير برآورد شدهی ميرايي ارتعاش
زیرمجموعه برای آلفا=.16

تیمار

1

2

3

خرده کلزا :خردهچوب ()111:1

1/3232

-

-

خرده کلزا :خردهچوب ()21:31

1/3221

1/3221

-

خرده کلزا :خردهچوب ()66:46

-

1/4132

1/4132

خرده کلزا :خردهچوب ()16:16

1/211

1/111

1/4232
1/442

Sig

کیفیت تخته خردهچوب سااخته شاده باا ترکیاب 21:31 :و
 66:46تفاوت معنیداری مشاهده نمیشود .بیشترین مقاادیر
حاصل از میرایی ارتعاش و کمترین مقادیر حاصل از فااکتور
کیفیات ،از نساابت ترکیباای ( 16:16خاارده کلاازا نساابت بااه
خردهچوب) حاصل گردیده است.

در شکل  6تغییرات حاصل در مقاادیر محاسابه شادهی
میرایی ارتعاش و فاکتور کیفیت در مقادیر مختلف استفاده از
خرده کلزا و خردهچوب نشان داده شده است .کمترین مقادیر
مربوط به میرایی ارتعاش و بیشترین مقادیر مربوط به فاکتور
کیفیت ،از ترکیب خرده کلزا و خردهچوب صنعتی باا نسابت
 111:1:به دست آمده است .باین میرایای ارتعااش و فااکتور

جدول -6آزمون چند دامنهای دانکن برای گروهبندی مقادير برآورد شدهی فاكتور كيفيت
زيرمجموعه برای آلفا=.40

تيمار
1

9

3

خرده كلزا/خردهچوب ()50:10

24/4242

-

-

خرده كلزا/خردهچوب ()00:00

26/2221

26/2221

-

خرده كلزا/خردهچوب ()04:34

-

22/3216

22/3216

خرده كلزا/خردهچوب ()144:4

-

-

22/2122

Sig

4/312

1/114

1/611

بررسي تأثير ميزان استفاده از خرده ...
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شکل  -0مقايسهی ميرايي ارتعاش و فاكتور كيفيت در نسبتهای تركيبي متفاوت
جدول  -0آزمون چند دامنهای دانکن برای گروهبندی مقادير
برآورد شدهی ضريب آكوستيک
زيرمجموعه برای آلفا=.40

تيمار

1

9

خرده كلزا/خردهچوب ()144:4

2/34

-

خرده كلزا/خردهچوب ()50:10

2/32

-

خرده كلزا/خردهچوب ()04:34

-

2/64

خرده كلزا/خردهچوب ()00:00

-

2/63

Sig

4/241

1/121

جدول -5آزمون چند دامنهای دانکن برای گروهبندی مقادير برآورد
شدهی كارايي تبديل آكوستيک
زيرمجموعه برای آلفا=.40

تيمار
1

9

3

خرده كلزا/خردهچوب ()50:10

61/63

-

-

خرده كلزا/خردهچوب ()144:4

63/16

63/16

-

خرده كلزا/خردهچوب ()04:34

-

24/31

24/31

خرده كلزا/خردهچوب ()00:00

-

-

23/23

Sig

4/121

1/121

1/311
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تغییاارات حاصاال در مقااادیر محاساابهشاادهی ضااریب
آکوستیک و کارایی تبدیل آکوستیک در تختاههاای سااخته
شده با استفاده از مقادیر متفاوت خرده کلزا و خردهچوب در
شکل  2نشان داده شده است .بین ضریب آکوساتیک تختاه-
های ساخته شده از ترکیب خرده کلزا و خردهچوب صانعتی
با نسبت های  111:1:و  16:16تفاوت معنایداری مشااهده
نمیشود؛ اما با افزایش مقدار استفاده از خرده کلزا در ترکیب

خردهچوب با نسبتهای 21:31 :و  66:46مقاادیر محاسابه
شده این ویژگیها بهبور معنایداری افازایش یافتاه اسات.
کمترین مقادیر کارایی تبدیل آکوستیک از ترکیب خرده کلازا
و خردهچوب صنعتی با نسبت 16:16 :حاصل شده است ،در
حالی که در سایر نسبت های خرده کلزا با خردهچوب مقادار
این فاکتور بهبور معنیداری افزایش داشته است.
70

2.60

ضریب آکوستیک و کارایی تبدیل آکوستیک

ضریب آکوستیک

کارایی تبدیل آکوستیک

2.40

ضریب آکوستیک

60

کارایی تبدیل آکوستیک

50

2.20
خرده کلزا:خرده چوب()55:45

خرده کلزا:خرده چوب()70:30

خرده کلزا:خرده چوب()85:15

خرده کلزا:خرده چوب()100:0

شکل  -6مقايسهی ضريب آكوستيک و كارايي تبديل آكوستيک تختههای ساخته شده با مقادير متفاوت خرده كلزا

بحث
مدولاالستیسایته دینامیاک ،میرایای ارتعااش و فااکتور
کیفیت تخته خردهچوبهاای سااخته شاده باا نسابتهاای
مختلف خرده کلزا و خرده چوب پهن برگاان تعیاین شاده و
مقایسه گردیاده اسات .باین مادولاالستیسایته دینامیاک و
خصوصیات مکانیکی محصوالت رابطهای خطی وجود دارد،
بنابراین به ایان دلیال بیشاتر محققاان باا اساتفاده مادول-
االستیسیته ی تعیین شده از برید آزمونهای غیرمخرب ،در
مورد خصوصیات مقاومتی مواد اعالمنظر کردهاند (Wang et
) .al., 2008ببد نتایج این بررسی ،باا افازایش اساتفاده از
خرده کلزا در ترکیب خرده چوب مقاادیر مادول االستیسایته
افزایش یافته است .در اثر استفادهی زیاادتر از خاردههاای
کلزا که دارای جرم ویژه کمتاری هساتند ضاریب فشاردگی
کیک خردهچوب افزایش ماییاباد و ایان عامال مهمای در
افزایش ویژگیهای خمشی تختههاای سااخته شاده اسات؛
بنابراین افزایش مدول االستیسیته دینامیک در نمونه هاای باا

نسبت بیشتر خرده کلزا را میتوان باه فشاردگی بیشاتر ایان
نمونهها نسبت داد .در پژوهشهای دیگری باه تاأثیر مثبات
گونههای سبک در سااخت تختاه خارده چاوب و افازایش
ضریب فشردگی تخته تأکید شده اسات ( Wang and Sun,
 .)2002نتایج حاصل از دو روش آزمونی ارتعاش خمشی و
اسااتاتیک در باارآورد ماادولاالستیساایته نیااز بااا یکاادیگر
همبستگی خوبی داشتهاند (شکل  .)4بهبوریکه در تحقیقات
پیشین نیز همبستگی بین دو روش ماذکور گازارش گردیاده
بود که نتایج حاصل از این تحقید نیز مبین همین امر است )
(Roohnia and Tajdini, 2007 ;Liang and Feng,

.2007.; Divos and Tanaka, 2005; Yang et al., 2008
صدایی که از ارتعاش چوب سابع میشاود ،یاا از یاک
منبع بیرونی به چوب برخورد میکند و آن را مارتعش مای-
سازد ،بهمرور میارا مایشاود کاه ناشای از مصارف انارژی
آکوستیکی ارتعاش آن است .انرژی آکوستیکی باه دو روش
مصرف میشود :یکی جذب صوت که به مصارف مقابلاه باا
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اصطکاد داخلی می رسد و نتیجه آن آزاد شدن گرماسات و
دیگر اینکه به محیط بازتاب میکند .میزان میرایای ارتعااش
بستگی به دانسیته ،بافت ،ربوبت (با افزایش ربوبت میرایای
افازایش ماییاباد) ،مااد ارتعااش و غیاره دارد .در ساااخت
سالنهای انعکاس صدا ،مادهای انتخاب میشود که اصطکاد
داخلی کمتر و بازتاب صوتی بیشتر داشاته باشاد و بعکاس؛
بنابراین در ساخت سالنهای با خاصیت جذب صوت (عاید
صدا) از موادی استفاده میگردد که اصطکاد داخلی بیشتر و
بازتاب صوتی کمتر داشته باشد .همانبور که در نتایج بیاان
گردید بین دانسیته ی تختههای ساخته شده با مقادیر مختلف
خرده کلزا تفاوت معنیداری مشااهده نگردیاد ،بناابراین باا
یکسان بودن دانسیته و ثابت بودن سایر شارایط سااخت در
تمامی نمونه های ساخته شده میتوان تغییرات به وجود آمده
در این فاکتور را مرتبط با مقادیر متفاوت خرده کلازا (بافات
محصول) دانست .کمتارین مقاادیر مرباوط باه ایان فااکتور
هنگامی حاصل میگردد که از خرده کلزا در ساخت نمونهها
استفاده نشده باشد .هنگامی که به میزان  %16از خارده کلازا
به همراه  %16خردهچوب استفاده شد ،بیشترین مقاادیر ایان
فاکتور در بین نمونههای سااخته شاده مشااهده گردیاد .در
نساابتهااای ترکیباای 21:31و  66:46تفاااوت معناایداری
مشاهده نگردید و مقادیر فاکتور میرایی در مقایسه با نسابت
ترکیبی  16:16کاهش یافت .علت این امر مایتواناد ایجااد
بافت ناهمگن و متفاوت در هریاک از نسابتهاای ترکیبای
خرده کلزا و خردهچوب باشد .هنگامی که از ترکیاب 16:16
استفاده شد ،بافت نمونههای ساخته شده از ناهمگنی بیشتری
نسبت به سه ترکیب دیگر برخوردار بود (باه دلیال اخاتالف
زیاد بین مقادیر استفاده از خرده کلزا و خردهچوب)؛ که ایان
موضوع سبب اصطکاد داخلی بیشتر در نمونههاای سااخته
شده با درصد کمتر خرده کلزا و در نتیجاه میرایای ارتعااش
بیشتر در نمونهها گردید .در تحقیقات پیشین نیاز اثار منفای
ایجاد بافت ناهمگن در تیرهای چوبی بر روی فاکتور میرایی
ارتعاش مورد بررسی قرار گرفته بود (Kohantorabi et al.,
) .2012نتایج حاصل از این تحقید نیز حکایت از آن داشت
که میزان افزایش میرایی ارتعاش با میازان نااهمگنی ایجااد
شده در محصول ارتباط مستقیم دارد .فاکتور کیفیت (رابطهی
 )6با میرایی ارتعاش نسبت عکس دارد؛ بنابراین با توجه باه
توضیح ارائه شده در مورد نتایج حاصل از میرایی ارتعااش،

بررسي تأثير ميزان استفاده از خرده ...

تخته های ساخته شده که میرایی ارتعاش کوچک تری دارناد
از مقادیر فاکتور کیفیت بزرگتری برخوردار هستند.
ضریب آکوستیک یکی از پارامترهاای مهام در بارآورد
ویژگی آکوستیکی یک جسم است که تحت تاأثیر دو عامال
مدولاالستیسایته ( )Eو جارم ویاژه ( )Gقارار دارد .هرچاه
مقدار این ضریب در چوب و فراوردههای آن زیاد باشاد آن
محصول برای اساتفاده در صافحات آکوساتیکی مناسابتار
است .نتایج این بررسی نشان داد با افزایش استفاده از خارده
کلزا در ساخت تختهها ،مقادیر ضریب آکوستیک نیز افزایش
یافاات کااه ایاان موضااوع را ماایتااوان بااه افاازایش مقااادیر
مدولاالستیسیته در اثر افزایش اساتفاده از خارده کلازا و از
برف دیگر ثابت ماندن دانسیتهی تخته ها در سطوح مختلف
استفاده از خرده کلزا نسبت داد.
کارایی تبدیل آکوستیک نیز مانند ضریب آکوستیک یکی
از فاکتورهااای مهاام آکوسااتیکی در اسااتفاده از ایاان گونااه
محصوالت در مصارف آکوستیکی است که با میرایی نسابت
عکس دارد .فاکتور مذکور در واقع اصالیتارین و مهمتارین
معیار در انتخاب یک محصول در مصارف آکوستیکی اسات
) .(Roohnia et al., 2011هرچند کمتارین مقاادیر میرایای
ارتعاش در تختههایی حاصل شد که در آنهاا از خارده کلازا
استفاده نگردیده بود ،ولی همان بور کاه در نتاایج مشااهده
گردید مقادیر کارایی تبدیل آکوساتیک باا افازایش درصاد
استفاده از خرده کلزا با افزایش روبهرو شد .پیش از این نیاز
تأثیر مثبت مقادیر مدول االستیسیته ی باال در کمرنگ نمودن
اثر منفی میرایای ارتعااش گازارش گردیاده باود (Wesgt,
) .2006در این تحقید نیز افزایش درصد اساتفاده از خارده
کلزا سبب افزایش مقادیر مادول االستیسایته در نموناه هاای
آزمونی گردید که به نظر میرسد این افزایش توانساته اسات
بر اثر منفی افازایش میرایای غلباه نمایاد و سابب افازایش
کارایی تبدیل آکوستیک بهعنوان مهمترین معیاار در انتخااب
محصوالت آکوستیکی گردد.
با توجه به نتایج این تحقید میتاوان گفات کاه سااخت
تخته خردهچوب از اختالط خردهچوب و خرده کلازا سابب
بهبود خواص مکانیکی و آکوستیکی محاسبه شاده از بریاد
روش ارتعاش آزاد در تیر دو سر آزاد در تختهها مایگاردد.
ضمن اینکه استفاده بیشتر از خرده کلزا در ساخت تختاه هاا
سبب افزایش این گونه خواص نسبت به تختاه هاای سااخته
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Abstract
The effect of the application of different contents of canola particles in the production of
particleboard on its acoustic properties were determined using free vibration on free-free bars
procedure. 33 samples from each combination of canola and wood particles were prepared and
the acoustical properties were determined. Results showed that as the content of canola particles
in the mixture of the particles increases, the modulus of elasticity and acoustic coefficient of
boards increases from 1260 MPa and 2.34 m4/s.kg to 1560 MPa and 2.54 m4/s.kg respectively.
At the lower content of canola particles in the particles mixture, because of inhomogeneity,
damping factor increased but by increasing the content of canola particles more homogeneous
boards was obtained and damping factor decreased. Also, results showed that significant
increase in acoustic coefficient efficiency was reached by increasing the content of canola
particles. Therefore as the results revealed, incorporating more canola particles in the
particleboard mixture, acoustic properties of particleboard improves and the product can be used
in acoustic environments, halls and etc.
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