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ПОЛІПШЕННЯ МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ДЕРЕВИНИ ЗА
РАХУНОК ЇХ СКЛЕЮВАННЯ
Анотація: наведено методику досліджень клеєної деревини різних порід
осьовим стиском уздовж волокон короткочасним навантаженням за стандартної
вологості (за приростом переміщень). Побудовано повні діаграми
деформування «напруження σс - деформації uc» та встановлено основні
параметри: максимальні наруження, критичні деформації, початковий модуль
пружності. Встановлено, що склеювання деревини збільшує міцність та
початковий модуль пружності композиційного матеріалу та залежить від
товщини доски.
Ключові слова: клеєна деревина; максимальні напруження; критичні
деформації; початковий модуль пружності.
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Постановка проблеми. Якісної суцільної деревини листяних та хвойних
порід в Україні з кожним роком стає все менше і менше. Тому необхідно
використовувати ту деревину, яка є в наявності. Для поліпшення механічних
характеристик деревини застосовують різні способи та методи. Одним із таких
є склеювання дошок деревини різної товщини. В даній статті наведемо такі
дослідження з врахування дійсної роботи матеріалу.
Аналіз останніх публікацій та досліджень. Дослідженню механічних
показників суцільної, клеєної та модифікованої деревини присвячено величезну
кількість робіт. Як правило, вони стосуються роботи матеріалу за м’якого
режиму випробувань, тобто в докритичній стадії роботи, що не в повній мірі
відповідає дійсності [1-8]. Нами були вже проведені експериментальні
дослідження суцільної деревини різного віку та вологості [9-16] за жорсткого
режиму випробувань (за приростом переміщень), тобто проаналізована дійсна
робота таких матеріалів, та визначені основні механічні властивості. В даній
роботі проаналізуємо роботу клеєної деревини.
Постановка
завдання.
Метою
даної
статті
є
проведення
експериментальних досліджень та встановлення механічних показників клеєної
деревини листяних і хвойних порід на стиск уздовж волокон стандартної
вологості за приростом переміщень та порівняння отриманих результатів з
суцільною деревиною.
Методика
експериментальних
досліджень.
Передбачено
експериментальні дослідження клеєної деревини листяних (берези, вільхи,
ясена) та хвойних (модрини, сосни, ялини) порід за жорсткого режиму
випробувань осьовим стиском вздовж волокон перерізом 30х30х120 мм.
Вологість призм 12%, вік 60 років, швидкість деформування 1,5 мм/хв.
Бруси висушувалися в термічних камерах до стандартної вологості і потім
розрізались на дошки перерізом 10х40 мм довжиною 100 см. Дошки були
склеєні по пласту між собою з використанням резорцинового клею Casco Silva,
класу вологостійкості D3 відповідно EN204/205. Дощатоклеєні дерев’яні
балочки виготовлялися в заводських умовах. Тривалість витримування пакету в
пресованому стані становила 12 годин. Після чого ще витримували 48 годин
після пресування до завершення повного процесу твердіння. При склеюванні
деревини температура в приміщенні становила 200С, а вологість повітря
навколишнього середовища була в межах 65±5 %.
Вирізання зразків призм довжиною 120 мм для даної серії випробувань
проводили з однієї балки для кожної окремо взятої породи деревини.
Обсяг експериментальних випробувань другої серії наведено в табл. 1.
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Таблиця 1

Обсяг експериментальних досліджень клеєної деревини
№п/п
Порода
Шифр
Вид
Кількість
деревини зразка
клею
зразків, шт.
1
Береза
БК-Р
Резорциновий
6
2
Вільха
ВК-Р
Резорциновий
6
3
Ясен
ЯсК-Р Резорциновий
6
4
Модрина МК-Р
Резорциновий
6
5
Сосна
СК-Р
Резорциновий
6
6
Ялина
ЯлК-Р Резорциновий
6

Маркування зразків СК-Р: С-сосна; К – клеєна деревина; Р – склеєна
резорциновим клеєм. Загальна кількість призм склала 36 шт.
Виклад основного матеріалу. Експериментальні дослідження зразків
клеєної деревини проводились на сучасній випробувальній машині СТМ-100 на
стиск уздовж волокон короткочасним навантаженням за приростом переміщень
(жорсткий режим випробувань). На основі таких досліджень побудовано дійсні
діаграми деформування листяних (рис. 1а) та хвойних (рис. 1б) порід.

Рис.1. Дійсні (повні) діаграми «напруження σс – деформації uc» клеєної
деревини різних порід: а) листяних; б) хвойних
Визначимо основні механічні властивості досліджуваних порід клеєної
деревини та проведемо порівняння таких показників з аналогічними зразками
суцільної. Другим способом, який сприяє поліпшенню міцнісних та
деформівних властивостей, є склеювання деревини. Покажемо покращення
основних параметрів за допомогою гістограм.
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Отже, за результатами експериментальних досліджень та обробки
результатів в даному побудуємо динаміку зміни усереднених максимальних
напружень зразків з клеєної деревини від впливу склеювання для всіх
досліджуваних порід (рис. 2), критичних деформацій (рис. 3), та початкового
модуля пружності (рис. 4).

Рис.2. Динаміка зміни максимальних напружень клеєної деревини

Рис.3. Динаміка зміни критичних деформацій клеєної деревини
Отже, міцність клеєної деревини збільшується в порівнянні з показниками
стандартної вологості 12% віком 60 років на 13–25%; критичні деформації
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несуттєво збільшуються або зменшуються в ту чи іншу сторону; початковий
модуль пружності збільшується на 13– 31%.
Таке поліпшення зумовлене потраплянням клею в тіло деревини, тобто
внаслідок склеювання відбувається модифікація деревини та утворення
композиційного матеріалу. На міцність такої композиції безпосередньо впливає
товщина доски. Чим менша товщина доски, тим міцніший виріб.

Рис.4. Динаміка зміни початкового модуля пружності клеєної деревини
Висновки.
1. Наведено методику експериментальних досліджень клеєної деревини
різних порід осьовим стиском уздовж волокон короткочасним навантаженням
за стандартної вологості (за приростом переміщень).
2. На основі експерименту побудовано повні діаграми деформування
«напруження σс - деформації uc» та встановлено основні параметри:
максимальні наруження, критичні деформації, початковий модуль пружності.
3. Встановлено, що склеювання деревини збільшує міцність та початковий
модуль пружності композиційного матеріалу та залежить від товщини доски.
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Улучшение механических свойств древесины за счет их склеивания
Приведена методика исследований клееной древесины разных пород
осевым сжатием вдоль волокон кратковременной нагрузкой по стандартной
влажности (по приросту перемещений). Построены полные диаграммы
деформирования «напряжение σс – деформации uс» и установлены основные
параметры: максимальные нахождения, критические деформации, начальный
модуль упругости. Установлено, что склеивание древесины увеличивает
прочность и начальный модуль упругости композиционного материала и
зависит от толщины доски.
Ключевые слова: клееная древесина; максимальные напряжения;
критические деформации; начальный модуль упругости.
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Improvement of mechanical properties of wood at the account of their adhesive
High-quality solid wood of deciduous and coniferous species in Ukraine is
becoming less and less every year. Therefore it is necessary to use that wood which is
available. Various methods and techniques are used to improve the mechanical
properties of wood. One of them is gluing wood boards of different thickness. In this
article we present the following studies taking into account the actual work of the
material.
The method of researches of glued wood of different breeds by axial
compression along fibers by short-term loading at standard humidity (by increase of
displacements) is given. Complete deformation diagrams “stress σc - deformations uc”
are constructed and the main parameters are established: maximum disturbances,
critical deformations, initial modulus of elasticity. The strength of glued wood
increases in comparison with the indicators of continuous humidity of 12% at the age
of 60 by 13-25%; critical deformations slightly increase or decrease in one direction
or another; the initial modulus of elasticity increases by 13–31%.
This improvement is due to the ingress of glue into the body of wood, ie due to
gluing is the modification of wood and the formation of composite material. The
strength of such a composition is directly affected by the thickness of the board. The
smaller the thickness of the board, the stronger the product.
It is established that the deformation diagrams of glued wood have two
branches: ascending and descending. That is, the work of such composite materials is
observed, both in the subcritical stage and in the supercritical stage. Therefore, the
samples have a certain residual strength after passing the maximum stress values.
It has been established that gluing wood increases the strength and initial
modulus of elasticity of the composite material and depends on the thickness of the
board.
Keywords: glued wood; maximum stresses; critical deformations; initial
modulus of elasticity.

