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خصوصیات مکانیکی پانلساندویچی سبک ساختهشده از
ساقۀ آفتابگردان و ضایعات الیۀ صنوبر
 محمد شمسیان*؛ استادیار ،گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه زابل ،زابل ،ایران
 طه سخندان؛ دانشجوی کارشناسی ارشد فراوردههای چندسازۀ چوبی دانشگاه زابل ،زابل ،ایران
 حمیدرضا منصوری؛ استادیار ،گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه زابل ،زابل ،ایران
 علی بیات کشکولی؛ دانشیار ،گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه زابل ،زابل ،ایران

چکیده
پانلهای ساندویچی چوبی بهدلیل ساختار منحصربهفرد خود ،ویژگیهای خاصی دارند که مهمترین آنها را میتوان مقاومت
به وزن کم دانس  .این پانلها میتوانند جایگزین مناسبی برای سیستمهتای ستنتی ستاخت ان در ایتران

مکانیکی زیاد نسب

باشند .هدف این پژوهش بررسی خصوصیات مکانیکی پانل ساندویچی سبکوزن ساختهشده از پس اند ستاۀ آفتتابگردان و
ضایعات الی صنوبر اس  .برای ساخ

این نوع پانل از چسب مالمین/اوره فرمالدئید با نسب های (،)50:50 ،35:65 ،20:80

خردههای ساۀ آفتابگردان و ضایعات الی صنوبر با نسب

اختتال ( )100:0 ،75:25 ،50:50 ،25:75 ،0:100و الیت صتنوبر

 1/8میلیمتری برای سطوح پانل و پرس یکمرحلهای استفاده شد .آزمونهای مقاوم
داخلی و مقاوم

خ شی ،مدول االستیسیته ،چسبندگی

به فشار موازی الیاف بهترتیب مطابق با استاندارد  ASTMآییننام  D1037 ،C393و  C364انجام گرفته

اس  .نتایج آزمونهای مکانیکی توسط تجزی واریانس و گروهبندی میانگینها با آزمون چنددامنهای دانکن با سطح اط ینتان
 95درصد تجزیهوتحلیل شد .نتایج بیانگر این بود که با افزایش نستب

مالمتین بته اوره فرمالدئیتد مقاومت هتا بتهصتورت

چش گیری افزایش پیدا کرد .پانلها با مغزی خالص ساۀ آفتابگردان و الی صنوبر بهترتیب بیشترین مقاومت

خ شتی  19و

 25مگاپاسکال ،مدول االستیسیت  6003و  8004مگاپاسکال و چستبندگی داخلتی  0/31و  0/43مگاپاستکال را داشتتند .در
زمین مقاوم
داش

به فشار موازی ،الیاف پانل ساندویچی با مغزی خالص ساۀ آفتابگردان با  6/9مگاپاسکال بیشترین مقاوم

و با افزایش نسب

را

اختال ساۀ آفتابگردان با خرده الی صنوبر در مغزی ،مقاوم ها کاهش یاف .

واژگان کلیدی :پانل ساندویچی ،پانل سبکوزن ،خصوصیات مکانیکی ،ساۀ آفتابگردان ،مالمین/اوره فرمالدئید.
*نویسنده مسئول ،تلفن09123327805 :

Email: mohammadshamsian@yahoo.com
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[ .]1ساۀ آفتابگردان بهدلیتل ارزش غتذایی انتد ،

مقدمه

اس

بتتا افتتزایش رونتتد مصتترف فتتراوردههتتای چتتوبی در

برای تغذیت دام مناستب نیست  .ایتن حجتم چشت گیر

بخشهای مختلف ساخت انها ،نیتاز بته تتممین منتاب

ساالنه بعد از برداش

اولی صنای تولیدکننتدۀ پانتلهتای ستاخت انی بیشتتر

کشاورزی بدون استفاده باۀی میماند و در نهای

بهچشم میخورد؛ متواد اولیت گستتردهای در ستاخ

کشاورزان با صرف هزینه های بسیار زیاد ستوزانده و بته

انتتواع پانتتل ستتاخت انی استتتفاده متتیشتتود کتته متتواد

خاکستر تبدیل شده یا در فرایند شخمزنی دفن می شتود؛

لیگنوسلولزی از مهم ترین آنهتا بته شت ار متی رونتد و

درصورتی که از این ماده میتوان بتهعنتوان جتزا اصتلی

بیشترین سهم از این گروه متعلق به چوب اس .

تشکیلدهنتدۀ پانتلهتای ستاخت انی چتوبی ستبکوزن

با توجته بته محتدود بتودن منتاب جنگلتی ایتران و

محصول متدت زیتادی در زمتین
توستط

استفاده کرد.

از جنگتلهتای

پانلهتای ستاندویچی ستبک و عتایق ستاختهشتدۀ

یکتتی از

حاصل از مناب لیگنوسلولزی ،در بسیاری از کشتورهای

صفحات فشرده

صنعتی و در حال توسعه از جایگاه ویتژهای برختوردار

و پانلهای چوبی ،تممین حجم مورد نیاز مواد اولی ختط

اس

های

تولیتتد و کتتاهش هزینت تهی ت متتواد اولی ته در دورههتتای

مختلف اجزای ساخت ان ،فرایند بهنستب

سیاس

حفظ محیط زیست

و صتیان

تتتممینکننتتدۀ چتتوب در کشتتور ،بتتدیهی اس ت
چالشهای مهم صاحبان صنع

ساخ

که دلیل آن را میتوان تنوع کاربرد در ۀس

ستادۀ تولیتد،

که نیازمنتد برنامتهریتزی گستترده و

انعطافپذیری بستیار زیتاد در متواد اولیته و ه چنتین

ه هجانبه بهمنظور جبران ک بود متواد چتوبی است  .در

پتانسیل زیاد در ایجاد اشتتغال ذکتر کترد .بتدین ستبب

این میان استفادۀ بهینه از مواد اولی لیگنوستلولزی کشتور

استفادۀ مطلوب از مناب لیگنوسلولزی و بهبتود کیفیت

ضروری و اجتنابناپذیر اس  .ازاینرو با توجه بته ایتن

فراوردههای تولیدی صنای تولیدکنندۀ پانلهتای چتوبی

محدودی ها ،استفاده از مواد لیگنوسلولزی بهدس آمتده

درختتان و

مختلف زمانی اس

که تمکید ویژهای بر مصرف پس اند ،پوست

منتاب لیگنوستلولزی

متتواد لیگنوستتلولزی حاصتتل از متتزارع کشتتاورزی و

کشور و نحوۀ کاربرد اصتولی آنهتا ،ۀبتل از هتر اۀتدامی،

درختان باغی کتمارزش دارنتد ،جایگتاه ویتژهای را بته

ضروری و اجتنابناپذیر اس .

خود اختصاص داده اس .

از پس اندهای کشاورزی و شناخ

یکتتی از منتتاب لیگنوستتلولزی بتتهدستت آمتتده از
پس اندهای کشتاورزی ،پست اند ستاۀ گیتاه آفتتابگردان
اس

که هماکنون در بخش بزرگی از اراضی کشتاورزی

پژوهش حاضر به بررسی خصوصتیات مکتانیکی و
امکتتان استتتفاده از ضتتایعات ستتاۀ آفتتتابگردان و الی ت
صنوبر در ساخ

پانل ستاندویچی ستبک متیپتردازد.

متیشتود .برپایت آمارهتای ستال 1388

بتتتهواستتتط استتتتفاده از پستت اندهای لیگنوستتتلولزی

آفتتابگردان

کشاورزی ،میتوان پانلهای ساندویچی با اجزا و متواد

در سال زراعی  1387در کشور  63968هکتتار بتوده کته

اولی سبک و مقاوم در برابر تنش ساخ ؛ عالوهبر این،

شتده

صحیح مواد اولیه ،میتوان پانتلهتایی

 22استان کش

وزارت جهاد کشاورزی ،سطح کل برداشت

از این سطح ،در کل 89440تن آفتابگردان برداش

با انتخاب نسب
بهدس

آورد که در برابر رطوبت  ،عوامتل جتوی و ...

201

خصوصیات مکانیکی پانلساندویچی سبک ساختهشده از ساقة آفتابگردان و ضایعات الیة صنوبر

مقتتاوم باشتتند .ه چنتتین اتصتتال مغتتزی بتته ستتطوحی

دانسیت متوسط ،دارای ویژگیهای مقاومتی استتاندارد

مطلتوب

و برای مصارف مبل ان و تزیینی توصیه میشود

بهتر ،راهکار کارامدی برای مقاومت

باکیفی

پانلها در برابر خ ش و بارهاس  .ستختی و مقاومت
زیاد نسب

اس
[.]3

به وزن پانل ساندویچی تولیدشده ،موجتب

اینس و ه کاران ( )2005مقاوم

خ شی ،متدول

استتتفاده از آن در فضتتاپی اها ،ستتاخت ان هواپی اهتتا،

کشسانی و مقاوم

کشتیهای نیروی دریایی ،ۀطارها و کامیونها ،تانکهتا،

بتتا ک تتترین میتتزان مغتتز ستتاۀه ( 20درصتتد) را بتترای

کانتینرها و اجزای بدن ماشین و نیز در ساخت انستازی

به کارگیری در ترکیب تخته هتای بتا دانستیت متوستط

شتتده است  .ایتتن پانتتلهتتا بتتهواستتط نتتوع کتتاربرد در

بررسی کردند .نتایج نشان داد تختههای بهدس آمتده،

های مختلف اجزای ساخت ان ،فرایند بته نستب

ۀس

ویژگیهای مقاومتی ضعیفی بترای ستاخ

سادۀ تولید و ه چنین انعطتافپتذیری بستیار زیتاد در
مواد اولی الزم ،برای استتفاده در ستاخت انهتا مناستب
و در صتنع

اس

ستاخت ان بتهصتورت وستیعی در

دیوارهها ،سقف ،کف و روی درها کاربرد زیادی دارد.
تحقیقتتات متعتتددی در زمینت ستتاخ

به نیروی کششی ساۀ آفتتابگردان

مبل تان و

بستهبندی داشتند [.]4
رسام و ه کاران ( )2012امکان استتفاده از ستاۀ
آفتابگردان بهمنظور ساخ

تخته خردهچوب سبک بتا

دانسیت کم را بررسی کردند .نتایج این پژوهش بیانگر

پانتتلهتتای

این بود که استفاده از خردههای ستاۀ آفتتابگردان در

ستاندویچی و استتفاده از ضتتایعات ستاۀ آفتتتابگردان

طتی  2و 24

صورت گرفته اس

که به مترور برختی از مهتمتترین

آنها پرداخته میشود.

تخته سبب افزایش واکشیدگی ضتخام
ساع

غوطهوری در آب ،میرایتی صتوتی ،ه چنتین

افزایش مقاوم

خ شی ،مدول کشسانی و چسبندگی

جرت ججنسن ( )1977پژوهشی در مورد استفاده از

درونی شد .با استفاده از  70درصد ساۀ آفتتابگردان و

ساۀ آفتابگردان در ساختن تخته خردهچتوب انجتام داد؛

رزین ایزوسیانات تختههایی با ویژگیهتای کتاربردی

وی با روشهای مختلف ستاۀ آفتتابگردان را مغزگیتری

ۀابل ۀبول و مناسب برای مصتارف داخلتی ستاخت ان

کرد و با مخلو آنها و خردهچوبهای صنوبر ،اۀدام بته

تولید میشود [.]1

ساخ

تخته کرد .نتایج تحقیق وی نشان داد که ختواص

فیزیکی و مکانیکی تخت ساختهشده با افزوده شدن ستاۀ
آفتتتابگردان ب ته ترکیتتب متتادۀ چتتوبی افتتزایش یاف ت

و

دوایگاو و ه کتاران ( )2011خصوصتیات مکتانیکی
مواد ساندویچی را بررسی کردند که هر کدام صددرصتد
از مناب زیستی بودند و با روش ۀالب گیری کیتف خت

1

تختههایی که از اختال  50درصد صتنوبر و  50درصتد

ساخته شده بودند .زمتان ۀالتبگیتری و دمتای مطلتوب

ساۀ آفتابگردان مغزگیریشده بودند ،بیشترین افتزایش را

بتترای اط ینتتان از اشتتباع ختتوب و اجتنتتاب از تخریتتب،

نشان دادند [.]2

بتتهترتیتتب  60دۀیقتته و  180درجتت ستتانتیگتتراد بتتود.

کریستتتوا و ه کتتاران ( )1998بیتتان داشتتتند کتته

خصوصتتیات مکتتانیکی پانتتلهتتای ستتاندویچی از منتتاب

تختههای ساختهشده از ساۀ آفتابگردان بدون مغتز بتا
1. Vacuum bag moulding
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به پانتلهتای ستاندویچی ستاخته شتده از

چتتن و ه کتتاران ( )2011بتته بررستتی متتدول

زیستی نسب

الیاف شیشهای سنتی ،پلیاستتر و بتالزا مطلتوبتتر بتود.

االستیستتیت پانتتل ستتاندویچی ستتاختهشتتده از مغتتزی

خ شتی  30درصتد ک تتر از

و پوستته از جتنسMDF

ه چنین میانگین مقاومت
پیشبینیها بود [.]5

پرداختند .نتایج تحلیل نشان میدهد که کاهش نستب

س پاترجن و ویجی یارگاون ( )1992بررسیهایی
را بهمنظور ساخ

النه زنبتوری کاغتذ کرافت

تخته خردهچوب عایق بتا استتفاده

ضخام

مغتزی بته پوستته در ایتن پانتلهتا موجتب

افتتزایش متتدول االستیستتیته متتیشتتود و ن ونتتههتتای
مغزی ک تر و ضخام

از پنج نوع از ضایعات لیگنوسلولزی کشاورزی انجتام

ساخته شده با ضخام

دادند و مشاهده کردند که تختتههتای ستاختهشتده از

بیشتر ،مدول االستیسیت بیشتری دارند [.]9

پوستت

ساۀ ذرت دارای حداکثر عامل تصفیه و حذف ستر و

خطیبتتی و رحی تتی ( )2004ختتواص فیزیکتتی و

صدای مزاحم (نتویز) صتوت بودنتد ،بتهطتوری کته

مکتتانیکی پانتتل ستتاندویچی ستتاختهشتتده از مغتتزی

تخته خردهچوب مع ولی از ه تین ضتایعات

پلیپروپیلن و پوستههتایی از جتنس کامپوزیت هتای

نشان داد کته تختتههتای ستاختهشتده از ستاۀ ذرت،

چتتوبی را بررستتی کردنتتد .نتتتایج ایتتن تحقیتتق نشتتان

بته

میدهد که این ساختارها در مقابل فشتار ه اننتد فنتر

ساخ

بهتری ازنظر خواص مکتانیکی و مقاومت

کیفی

نگهداری پیچ و میخ نسب

به بقیت تختته هتا دارنتد و

ع ل میکنند و برای تغییر شکل آنها انرژی بته نستب

برای استفاده در داخل ساخت ان پیشنهاد میشوند [.]6

زیادی الزم اس  .براساس نتایج این تحقیتق ،افتزایش

باربتاتس و واستتیلیو ( )2005بتتا بررستتی ختتواص

الی میانی اير چنتدانی بتر ختواص فشتاری

ضخام

مقاومتی پانل ساندویچی با مغزی النهزنبوری کاغتذی

ندارد ،اما خواص خ شی با افزایش ضخام

و سطوحی از جنس تخته خردهچوب ،نتیجته گرفتنتد

زیادی افزایش مییابد [.]10

که مقاوم

تتا حتد

به ضرب خ شتی پانتلهتای ستاختهشتده

غفرانی و ه کتاران ( )2014بته بررستی ايتر نتوع

بسیار زیاد است  .ه چنتین تتوان خ شتی در مقابتل

مغتتزی و پوستتته بتتر مقاومتت هتتای مکتتانیکی پانتتل

به دانسیته و ضتخامتش زیتاد و

ساندویچی سبک وزن پرداختنتد .نتتایج نشتان داد کته

ۀابتتل ۀبتتول بتتوده و بیشتتتر از تتتوان خ شتتی تختتته

مقاوم های مکانیکی پانل ساخته شده از مغتزی فتوم

ضرب این پانل نسب
خردهچوب اس

پلیاورتان ،به دلیل تراکم بیشتر و سطح اتصال مناستب

[.]7

شالبافان و ه کاران ( )2012در بررسی پانتلهتای
چوبی سبک وزن ساختهشده از مغزیهای فومی ،تتميیر
ضخام

پوسته و نوع مغزی بتر مقاومت

چسبندگی داخلی و مقاوم
ضخام

مییابد [.]8

مغتتزی النتتهزنبتتوری کاغتتذ کراف ت

بیشتتتر بتتود .در

خ شتی و

ن ونههای ستاخته شتده از پوستت  ،MDFبتا افتزایش

ویژۀ پانلهای تولید شتده

پوسته ،مقاوم های پانل ساندویچی افزایش

را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که با افتزایش
ستطح ،مقاومت

با پوسته ،نستب

بته پانتل ستبک وزن ستاخته شتده از

خ شتی پانتلهتا افتزایش

ضخام
یاف

و بهترین نتایج در پانل ساندویچی ستاخته شتده

از پوست تخته الیه و مغزی فوم پلیاورتتان بتهدست
آمد [.]11
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صفاری و ه کاران ( )2013در بررسی تتميیر نتوع

میدهد که تختتههتای حاصتل از رزیتن اوره مالمتین

پوسته و نوع چستب مصترفی بتر ختواص مکتانیکی

فرمالدئید خصوصیات فیزیکی بهتتری دارنتد و ستبب

پانلهای ساندویچی ساخته شده از کاغذ النته زنبتوری

کاهش انتشار فرمالدئید تخته خردهچوب و تختههتای

دریافتند که بیشترین مقادیر خواص مکانیکی متعلق به

مشابه میشوند [.]14

و بتا استتفاده از چستب

تام یتورا و ه کتاران ( )2001ايتر مقتدار مالمتین

تی ارهای تخته فیبتر ستخ

پانتلهتای

موجود در رزین مالمین اوره فرمالدئید را بتر ستاختار

ساندویچی چوبی ،ترکیب چسب اپوکسی و تخته فیبر

رزین گیرا شده بررسی کردند .آنها نتیجه گرفتند که بتا

اپوکسی ،و بهترین ترکیتب بترای ستاخ
سخ

دورو صاف بدون روکش اس

افزایش نسب

[.]12

مزینانی و ه کتاران ( )2007در تحقیقتی ،پانتلهتای
ستتاندویچی بتتا مغتتزی بتتالزا و شتتبک النتتهزنبتتوری را از

مالمین به دلیل افزایش پیوند عرضی در

ساختار نهایی رزین گیراشتده ،ۀتدرت اتصتال بهبتود
مییابد [.]15

دیدگاه نظری و تجربتی مقایسته کردنتد .آنتان از بتالزا و

مطابق با موارد ذکترشتده هتدف از ایتن پتژوهش

النهزنبوری در الی میانی استفاده کردند .وزن ستازۀ پانتل

بررسی ختواص مکتانیکی پانتل ستاندوچی ستبک و

را توسط مغزی بالزا کاهش دادند و بهترین ختواص را از

تعیین حد مطلتوب نستب هتای چستب مالمتین/اوره

نظر سبکی و افزایش استحکام بهدس

آورند .مغزی بالزا

در مقایسه با مغزی النته زنبتوری دارای مزایتای بیشتتری
مانند استحکام کششتی و فشتاری زیتاد ،تتنش برشتی و
متتدول برشتتی و ستتفتی خ شتتی زیتتاد بتتوده و نستتب
استحکام به وزن مغزی بالزا نسب

به النه زنبتوری بیشتتر

فرمالدئید و ه چنین ساۀ آفتابگردان به ضایعات الیت
صنوبر در الی میانی اس .

مواد و روشها
در این پژوهش بته منظتور ستاخ

پانتل ستاندویچی

از پنج برابر اس  .آنان با توجه به مقایست نتتایج کتاهش

سبک ،از ضایعات ساۀ آفتتابگردان و ضتایعات الیت

مصرف سوخ  ،ویژگیهایی مانند افزایش توان بتاربری

صنوبر برای مغزی و الی صنوبر بترای رویته استتفاده

شتناور

شده اس  .ختردههتای ضتایعات ستاۀ آفتتابگردان و

(که یکی از عاملهای بسیار مهم در شناورهای تنتدرو بتا

ضایعات الی صتنوبر در پتنج ستطح (،25:75 ،100:0

کاربری نظامی است ) ،افتزایش شتتاب ،استتحکام بدنت

 75:25 ،50:50و  )0:100با ه دیگر مخلو و استفاده

با توجه به کاهش وزن مواد مصترفی در ستاخ

شناور و در نتیجه ۀابلی

افزایش ع لیتات در فشتارهای

شدید را عنوان کردند [.]13

شد .بهمنظور چسباندن ختردههتا از  3نستب

چستب

مالمین  -اوره فترم الدئیتد ( 35:65 ،20:80و )50:50

نو و کیم ( )2007ویژگیهای فیزیکی و مکتانیکی

استتتفاده شتتد (جتتدول  .)1بنتتابراین  )5×3( 15تی تتار

تخته خردهچوب ستاخته شتده از رزیتن اوره مالمتین

وجود دارد که هر کدام با سه تکرار انجام گرفتته و در

فرمالدئید را بررسی و با تخته خردهچوب ساخته شتده

کل  45پانل ساخته شده اس .

از اوره فرمالدئید مقایسه کردند .یافتههتای آنهتا نشتان

مواد استفادهشده به شرح زیر اس :
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ضااااتا سااا آفتاااردادان :ستتاۀ آفتتتابگردان از

تا  8درصد ۀرار گرف  .پس از خشک شتدن،

رطوب

زمینهای کشاورزی روستای بدلآباد شهرستان ختوی

الیهها به ابعاد  62×52سانتیمتر برش خوردند و آمادۀ

نتور

استفاده شدند .ه چنین ضایعات لولهبری صتنوبر نیتز

خورشتید در هتتوای آزاد ۀترار داده شتتد .ستاۀههتتا بتتا

از این کارخانه تهیه و با استفاده از خرمنکوب و الک

6

آزمایشگاهی مشابه ستاۀههتای آفتتابگردان فتراوری و

تهیه و بهمنظور خشک شدن دو هفته در معتر
استفاده از دستگاه خرمنکتوب خترد و تتا رطوبت
درصد تحت

برای استفاده آماده شد.

تتابش آفتتاب شهرستتان زابتل خشتک

شدند .برای اط ینان از خشک شدن خردههتای ستاۀ
آفتابگردان به میتزان  6درصتد ،رطوبت

چسب :چسب اوره فرمالدئید پتودری از کارخانت

ختردههتا بتا

چسب سامد مشهد و چسب مالمین فرمالدئید پودری

استفاده از دستگاه اتوو اندازهگیری شد .سپس خردهها

از کارخان چسب شیراز تهیه و با نسب های ذکرشتده

ه راه با مغزی ساۀه با استتفاده از التک آزمایشتگاهی

با هم مخلو و بدون استتفاده از هتاردنر در ستاخ

دانشگاه زابل الک شد .در ایتن مرحلته التکهتایی بتا

پانلها استفاده شد .جتدول  2مشخصتات رزیتنهتای

سوراخهای  10میلیمتری و  6میلتیمتتری و هتر بتار

مای بهکاررفته در سطوح الیهها را بهاختصتار ن تایش

بهمدت  3دۀیقه بهکار گرفته شد و از ذرات باۀیمانتده

میدهد.

بر روی الک  6میلیمتری در این پژوهش استفاده شد.

تجزیهوتحلیل آماری در ۀالب طرح بلو های کتامال

الا صنورا :الیههتا از کارخانت بترادران گوشتچی

تصادفی و طرح فاکتوریل برای تعیین اختتالف معنتیدار

شهرستان خوی فراهم شد .الیهها با دستگاه لولهبر بته

در سطح اط ینتان  95درصتد و بتا استتفاده از نترمافتزار

ضخام

( SPSSنستتخ  )20انجتتام گرفتت

 1/8میلتیمتتر تهیته شتد و ستپس در اتتا

خشککنی کارخانه بهمدت دو روز بتهمنظتور کتاهش

و بتترای مقایستت

میانگینها از آزمون چنددامنهای دانکن استفاده شد.

جدول  .1سطوح و عالمتهای متغیرهای پژوهش
نسبت رزین مالمین به اوره فرمالدئید

نسبت ساقۀ آفتابگردان
به ضایعات الیۀ صنوبر

20:80

0:100
P100-M20
25:75
P75-M20
50:50
P50-M20
75:25
P25-M20
100:0
S100-M20
 :Sخرده ساقة آفتابگردان :P ،خرده الیة صنوبر :M ،مالمین فرمالدئید

35:65

50:50

P100-M35
P75-M35
P50-M35
P25-M35
S100-M35

P100-M50
P75-M50
P50-M50
P25-M50
S100-M50

جدول  .2ویژگی رزینهای استفادهشده
نوع رزین

دانسیته ( )gr/cm

3

ویسکوزیته )(cps

زمان ژلهای شدن )(s

اسیدیته ()pH

اوره فرمالدئید
مالمین فرمالدئید

1/27
1/21

350
445

55
58

7/ 6
9/1
cps: centipoise
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ساخت پانل ساندواچی

رزین مای استفادهشتده در ستطح الیت صتنوبر و آب

بعد از تهی مواد ،ۀالبی بته ابعتاد  60 × 50ستانتیمتتر

اسپری شده بر روی ختردههتا در الیت مغتزی است .

برای تشکیل کیک ساخته شد .دانستیت هتدف g/cm3

پانتل بعتد از

 0/4برای الی میتانی پانتل ستاندویچی يابت

درنظتر

ه چنین شایان ذکر است

پرس و متعادلسازی بهصورت میتانگین در حتدود 6

گرفته شد .خردههای ساۀ آفتابگردان و ضایعات الیت

درصد اندازهگیری شد.

صنوبر با نسب های مذکور مخلو شده و در دستگاه

دانسیته

چسبزن آزمایشتگاهی دانشتگاه زابتل بتا  12درصتد
چسب مالمین/اوره فرمالدئید و بهصورت استپری آب
تا رساندن رطوب

کیک بته  14درصتد و بتهصتورت

پودری بهمدت  1دۀیقه چسبزنی شد .دو الی صنوبر
با ابعاد  62 × 52سانتیمتر برای هر پانل با استتفاده از
ه ان نسب

مالمین به اوره و با غلظت

 70درصتد و

برمبنای  100گرم پودر چستب بترای هتر متتر مربت
رزین متای آمتاده شتده بتر روی الیتههتا بتا کتارد
بهصورت ه سان و یکنواخ

پخش شد .سپس ۀالب

بر روی الی چسبزنیشده ۀرار گرف

و کیتک الیت

میانی تشکیل و پیشپرس شد و الی صنوبر دوم بعتد
از برداشتن ۀالتب بتر روی الیت میتانی ۀترار گرفت .
سپس کیتک نهتایی  15دۀیقته در داختل پترس گترم
آزمایشگاهی دانشگاه زابل با دمای  180درجته ،فشتار
 30 kg/cm2بر روی پانل ۀرار گرفت  .از دو شتابلون
به ضخام

 25میلیمتر در فرایند پرس استتفاده شتد.

پانل ساختهشتده  10روز در محتیط آزمایشتگاه بترای
متعادلسازی بتاۀی مانتد و ستپس بترای تهیت ن ونت
آزمایشگاهی پانلها برش خورد و آماده شد.
رطورت
رطوب

کیتک پانتل ستاندویچی متشتکل از رطوبت

خردههتای ستاۀ آفتتابگردان و صتنوبر ،الیت چتوبی
صنوبر سطوح پانتل ستاندویچی و ه چنتین رطوبت

کته رطوبت

افتتزایش دانستتیته عامتتل بستتیار تتتميیرگتتذاری بتتر بهبتتود
ویژگیهای مکانیکی پانلهای ساخت انی سبک از ج لته

پانلهای ساندویچی اس ؛ امتا افتزایش وزن در اجتزای
ساخت انها موجب بروز مشکالتی ه چون برشتکاری و
ماشینکاری دشوار ،افزایش هزینههای ح لونقتل ،زمتان
نصب و تح یتل بتار مترده بته ستازۀ ستاخت انهتا و ...
میشتود .یکتی از راههتای کتاهش وزن و ستبکستازی
استفاده از مواد اولی سبک و فو ستبک در ستاخ
گروه از پانلها بهخصوص در ۀست

ایتن

مغتزی آنهاست .

ساۀ آفتابگردان با دانسیت  0/36گرم بر سانتیمتر مکعتب
و الی صنوبر و خردههای آن بتا دانستیت  0/49گترم بتر
سانتیمتر مکعب در ساخ

پانل ستاندویچی بتا دانستیت

هدف  0/4گرم بر سانتیمتر مکعب استفاده شتد .بعتد از
ساخ

پانلها و متعادلستازی میتانگین دانستیت نهتایی

پانلها  0/38گرم بر سانتیمتر مکعب اندازهگیری شد.
ضااب فشادگی
محاسب ضریب فشتردگی در ه ت پانتلهتای چتوبی
بهخصوص پانلهای دانستیت کتم از اه یت

ویتژهای

برخوردار اس  .ضتریب فشتردگی عبتارت است

از

دانستتیت پانتتل ستتاختهشتتده بتته دانستتیت متتادۀ اولی ت
لیگنوسلولزی مورد استفاده که در این پتژوهش شتامل
خرده ساۀ آفتابگردان و ضایعات الی صتنوبر است .
پانلهتای ستاختهشتده دارای دانستیت  0/38گترم بتر
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بیشتتر

 ن ونههای مدول گسیختگی و متدول االستیستیته

ذرات ساۀ آفتتابگردان تشتکیل شتده بودنتد ضتریب

مطتتابق استتتاندارد  ASTM C393و بتتا طتتول و

سانتی متر مکعب بود و پانلهایی که از نستب

عر

فشردگی باالتری داشتند.

بارگذاری  5میلی متتر در دۀیقته آزمتایش شتدند

آزمونهای مکانیکی
در پانلهای ساندویچی سطوح ،مقاوم
مغزی ،مقاوم

[.]16

خ شتی و الیت

 ن ونه های چسبندگی داخلی مطتابق استتاندارد

برشی را تممین میکنتد .مقتاوم بتودن در

 ASTM D1037و بتتتا طتتتول و عتتتر

برابر تنشهای واردشده بههنگام مصرف و انتدازه گیتری
این مقاوم ها اه ی

سانتیمتر و با سرع

ویژهای دارد .با توجه به اینکته در

دارند ،در این پانلها مقاوم

خ شی ،مدول االستیستیته،

چسبندگی داخلی و مقاوم

بته فشتار متوازی الیتاف از

مقاوم ها بهعنوان آزمونهای اصلی معرفی شتده است .
بنابراین متناسب با هدف و استاندارد آمریکا آزمتونهتای
مقاوم

به برش ع ود بر الیتاف (چستبندگی داخلتی) و

مقاوم

به فشار

به خ ش و مدول االستیسیته و مقاوم

متناسب با کاربرد این پانل در ایتن تحقیتق متدنظر ۀترار
گرف .
ن ونههای آزمون مکانیکی بتا استتفاده از دستتگاه
تستت

مکتتانیکی ( )HounSFIELD-H25KSگتتروه

صنای چوب دانشگاه زابل با سه تکرار مطابق شترایط
زیر آزمایش شدند:

بارگذاری  1میلیمتتر در

 ن ونه های فشار موازی الیاف مطابق استتاندارد
 ASTM C364و با طول و عر

بهترتیب 15

و  5سانتیمتر آزمایش شدند [.]18

کته بایتد انتدازهگیتری شتود .در

آییننامههای منتشرشدۀ استاندارد آمریکا نیز این گتروه از

نتااج و رحث
نتایج مقاوم های مکانیکی توسط تجزی واریتانس و
گروهبندی میانگینهتا بتا آزمتون دانکتن و بتا ستطح
اط ینان  99درصد تجزیهوتحلیتل شتد .نتتایج تجزیت
واریانس و میزان معنیداری در جتدول  2ارائته شتده
اس  .در این جدول نستب
نسب

اختتال ستاۀ صتنوبر و

رزین مالین اوره فرمالدئید و ايرگذاری متقابتل

آنها ۀرار داده شده اس  .ه چنتین جتدول  4ضتریب
فشردگی الی میانی پانتل ستاندویچی ستاختهشتده را
ارائه میکند.

جدول  .3نتایج جدولهای تجزیۀ واریانس اثر عوامل مختلف بر مقاومتهای مکانیکی پانلهای ساندویچی ساختهشده
عوامل متغیر مستقل و متقابل
نسبت مالمین به اوره فرمالدئید
نسبت آفتابگردان به صنوبر
نسبت رزین × نسبت اختالط مادۀ اولیه
ضریب تغییرات

مقاومت خمشی
**110/54
**904/73
*2/89
0/992

5

دۀیقه آزمایش شدند [.]17

برخی از موارد پانلهای ساندویچی نقش دیتوار بتاربر را

ضروریات کتار است

بهترتیب  42و  7/5سانتیمتر بتا سترع

مقادیر  Fو معنیداری در آزمونهای مکانیک
چسبندگی داخلی
مدول االستیسیته
**
65/24
**256/81
**
665/81
**2733/39
*2/29
**8/82
0/989
0/997

*معنیدار در سطح اطمینان  95درصد** ،معنیدار در سطح اطمینان  99درصد (ns) ،فاقد اثر معنیدار

فشار موازی الیاف
)2/85 (ns
**32/83
)0/62 (ns
0/826
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جدول  .4چگالی ذرات و ضریب فشردگی مواد الیۀ میانی در دانسیتۀ 0/38 g/cm3
نوع مادۀ اولیه

میانگین دانسیته

ضریب فشردگی

0/36
0/49

1/055
0/775

ساقة آفتابگردان
ضایعات الیة صنوبر

اتصال رویهها و الیت میتانی در پانتلهتایی کته از

مقاومت خمشی
آزمون مقاوم
تعیین کیفی

خ شی یکتی از مهتمتترین آزمتونهتای
و مقاوم

پانلهتای ستاخت انی چتوبی از

ج له پانلهای ساندویچی اس  .این آزمون نشاندهنتدۀ
تح تتل پانتتل در برابتتر نیتتروی خ تتش اس ت

و ارتبتتا

تنگاتنگی بتا متادۀ اولیت الیت میتانی و رویتی ،ضتریب
فشردگی آن و بهصورت خاص با کیفی

اتصال رویه بته

مغزی و فیلم چسب رویه در پانلهای ستاندویچی دارد.

صنوبر یا آفتابگردان خالص بودنتد ،از کیفیت

بهتتری

برختتوردار بتتود و تح تتل تتتنش بیشتتتری را داشتتتند.
پانلهایی که در الی میتانی از درصتد بیشتتری ستاۀ
آفتابگردان تشکیل شده بودند بهواسط نفوذ چستب و
فشردگی بیشتر ،مقاومت

بهتتری داشتتند .بته واستط

استفاده از خردههای درش
ه

با ضریب الغتری بتاال در

تی ارها خواص خ شی افزایش داش .

خ شی پوسته و خزش خ شی پانل ساندویچی

مطابق نتایج تجزیهوتحلیل آمتاری رزیتن مالمتین/

سبکوزن رابطهای نزدیک با یکدیگر دارند و بتا افتزایش

مالمتتین فرمالدئیتتد بیشتتتر،

مقاوم

اوره فرمالدئیتتد بتتا نستتب
مقاوم

خ شی بیشتری داش

و تی ار نسب

اختال

مقاوم

خ شی پوستتههتا در الیتههتای ستطحی پانتل

مقاوم

بته تغییتر شتکل از ختود نشتان

رزین در سطح اط ینان  99درصتد معنتیدار شتد .در

پوستته در پانتل

تی ار مادۀ اولی الی میانی ،نستب

اختتال صتنوبر و

خ شی میشتود [.]8

آفتابگردان خالص بهترین مقاومت

خ شتی را ایجتاد

بیشتری نسب

میدهد [ .]9ه چنین افزایش ضتخام
سبکوزن ،موجب افزایش مقاوم

استفاده از الی صنوبر  1/8میلتیمتتری در ستطوح پانتل

کرد و بتا افتزایش نستب

اختتال مقاومت

خ شتی

خ شی پایین الی میتانی

کاهش چش گیری یاف  ،بهگونتهای کته اختتال 25

سطوح بسیار باالتر از

درصد ساۀ آفتابگردان با  75درصد خرده الی صتنوبر

استاندارد ملی آمریکا بود ،بهگونتهای کته مقتدار 5 MPa

کته در ستطح اط ینتان 99

ساندویچ سبب پوشش مقاوم
شد و مقاوم های حاصل در ه

ک ترین مقاوم

را داش

خ شتی

درصد معنی دار شد .ه چنین ايرهای متقابل دو تی تار

پانلهایی با دانستیت ک تتر از  0/64گترم بتر ستانتیمتتر

یادشده در ستطح اط ینتان  95درصتد معنتیدار شتد.

اعالم شدۀ استاندارد ملی آمریکا بترای مقاومت
مکعب را بهدس

آورد [ .]19شکل  1اير مستقل نستب

رزین و اختال ساۀ آفتابگردان با ضایعات الیت صتنوبر
بر مقاوم

خ شی پانلهای ستاندویچی ستاختهشتده را

نشان میدهد.

گرتیهجانسن ( ،)1977کریستوا و ه کتاران ( )1998و
رسام و ه کاران ( )2012نیتز در مطالعتات ختود بته
نتایج مشابهی دس

یافتند [ 2 ،1و .]3
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(حروف غیرمشابه نشاندهندۀ اختالف معنیدار آماری در سطح اطمینان  95درصد است).
شکل  .1اثر مستقل نسبت رزین (راست) و اختالط ساقۀ آفتابگردان با ضایعات الیۀ صنوبر (چپ) بر مقاومت خمشی پانلها

مدول االستیسیته

مدول االستیسیت بیشتری را ایجاد متیکنتد و استتفاده از

در پانلهای ساخت انی ارتجاعی بودن 1و انعطافپتذیری

آنها در الی سطحی مدول االستیسیت پانتل ستبک وزن را

زیاد در برابر بارهای دینامیکی به ویژه زلزله و شو جزو

افزایش متیدهتد [ .]20پانتلهتای ستاندویچی تتوپر در

مزایای شایان توجه آنهاس  .اغلب پانلهتای ستاخت انی

مقایستته بتتا پانتتلهتتای ستتاندویچی النتتهزنبتتوری متتدول

برپای مواد لیگنوسلولزی نیز ۀابلی

جذب انرژی زیتادی

االستیسیت بیشتری دارند [.]11

در شو های وارد بر ايتر زلزلته دارنتد .از مزایتای مهتم

مطابق با استاندارد ملی آمریکا مقدار مجتاز متدول

زیتاد در برابتر

االستیسیته برای پانلهتایی بتا دانستیت ک تتر از 0/64

دیگر پانلها ساخت انی سختی و مقاوم
بارها و تنشهای واردشده اس

که بایتد ارزیتابی شتود.

مدول االستیسیته در پانلهتا ارتبتا زیتادی بته تتنش و

گرم بر سانتیمتر مکعتب 550 MPa ،است

کته ه ت

تی ارها مقدار مجاز اعالمشده را کسب کردند.

کرنش حد تناسب دارد و بتا افتزایش متدول االستیستیته

فیبرهای طویل محصوالت کشاورزی بهبود سیستم

ن ونهها بهطور مع ول افزایش پیدا متیکنتد .در

شبکهای را فراهم می کنند و خواص خ شی چندسازه

مقاوم

رزیتتن و اختتتال ستتاۀ

را افتتزایش متتیدهتتد [ .]21ه چنتتین بتتهدلیتتل پتترس

آفتابگردان با ضایعات الی صنوبر بتر متدول االستیستیت

یکمرحلهای الیتههتای ستطحی و میتانی ،پانتلهتای

پانلهای ساختهشده ن ایش داده شده اس  .مطابق نتتایج

ساندویچی ساخته شدۀ فیلم چستب ۀتوی و مطلتوب

 50:50و

داشتند .تر شتدن کامتل رویتههتای پانتل ستاندویچی

پانلهای ساختهشده با ضتایعات الیت صتنوبر ختالص و

توسط چسب ،سبب ایجاد بره کنشهتای ۀتوی بتین

ساۀ آفتابگردان خالص بیشترین مقاوم هتا را بته ختود

رویههای چوبی و چسب میشود [ .]22گتاهی علت

اختصاص دادند و از نظر آماری تی ار رزین و مادۀ اولیت

مقاوم بتودن برختی از چستبهتا ،کوچتکتتر بتودن

الی میانی و ايرهتای متقابتل آنهتا در ستطح اط ینتان 99

مولکولهتای چستب ،توزیت یکنواخت تتر آن روی

درصد معنیدار بتود .استتفاده از اورا الیتهای و چتوب

ذرات و کیفیتت

مطلتتتوب چستتتبندگی شتتتی یایی و

مکانیکی آن اس

[ .]22ه چنتین روش چستب زنتی

شتتکل  2ايتتر مستتتقل نستتب

حاصل رزین مالمین اوره فرمالدئیتد بتا نستب

1. Ductility
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پودری سبب یکنتواختی و پختش مناستب رزیتن در

رزیتتن مالمتتین فرمالدئیتتد بتتود .رزیتتن مالمتتین اوره

سطوح خردهها شد و هیچ گونه ضعف اعتم از ایجتاد

فرمالدئید در ساختار خود دارای پیوندهتایی بتا گتروه

حباب یا چسبندگی نامناستب بتین ذرات الیت میتانی

آمین بیشتری اس  ،بهطتوری کته در چستب اوره دو

(ستتاۀ آفتتتابگردان و الی ت صتتنوبر) و رزیتتن پتتودری

گروه آمین و در چسب مالمین سه گروه آمین وجتود

مالمین/اوره فرمالدئید وجود نداش  .با کاهش نستب

دارد .پیوندهای آمتین بستیار محکتمانتد و بتهراحتتی

مالمین فرمالدئید در ترکیب رزین مالمین فرمالدئید به

هیتتدرولیز و شکستتته ن تتیشتتوند و هرچتته تعتتداد

اوره فرمالدئید مقاوم های مکانیکی کاهش یاف

کته

گروههای آمتین در چستب بیشتتر باشتد ،پیونتدهتای

کم رزین اوره فرمالدئید نستب

بته

برۀرارشده بیشتر و محکمتر خواهند بود [.]23

دلیل آن ،مقاوم

(حروف غیرمشابه نشاندهندۀ اختالف معنیدار آماری در سطح اطمینان  95درصد است).
شکل  .2اثر مستقل نسبت رزین (راست) و اختالط ساقۀ آفتابگردان با ضایعات الیۀ صنوبر (چپ) بر روی مدول االستیسیتۀ پانلها

مقاومت چسبندگی داخلی

سطح  99درصد معنیدار اس  ،اما ايرهای متقابل آنها در

آزمون چسبندگی داخلی ،مربو به الیت میتانی تختته و

سطح  95درصد معنیدار اس .

بیانگر توانایی چسبندگی ذرات ستاۀ آفتتابگردان و الیت

مطابق استاندارد ملی آمریکتا ،مقتدار مجتاز مقاومت

صنوبر به ه دیگر در مرکتزیتترین نقطت تختته است .

چسبندگی داخلی بترای پانتلهتایی بتا دانستیت ک تتر از

شتترایط مطلتتوب دمتتایی در پتترس و کیفیتت

مناستتب

چسبزنی و چسب مصرفی تميیر زیادی در موفق بتودن

 0/64گرم بر سانتیمتر مکعب  0/15 MPaاس

که ه ت

تی ارها مقدار مجاز اعالمشده را کسب کردنتد .مقاومت

نتایج ایتن آزمتون دارد .در شتکل  3ايتر مستتقل نستب

چسبندگی داخلی نسب

رزین و اختال ساۀ آفتابگردان با ضایعات الیت صتنوبر

آفتابگردان و خرده الی صنوبر ک ترین حتد را بته ختود

بر چسبندگی داخلی پانلهای ستاخته شتده ن تایش داده

اختصتتاص داد .اغلتتب ضتتایعات کشتتاورزی الیتتهای

کته

موممانند و شفاف دارند که نفوذ مکانیکی اندکی در برابتر

رزیتن و اختتال آفتتابگردان و صتنوبر در

چسب دارند .در کل ناسازگاری بین الی متومی و رزیتن

شده اس  .نتایج تجزیهوتحلیلها بیتانگر ایتن است
تی ار نستب

اختتال  25:75و  50:50ستاۀ
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مای در ستطح ضتایعات کشتاورزی وجتود دارد .ستاۀ

مطلتتوب رزیتتن بتتر ذرات ستتاۀ آفتتتابگردان و صتتنوبر

آفتابگردان نیز دارای الی شفافی است  ،امتا میتزان آن از

به واسط دانسیت کم و ستاختار متخلختل چتوب ،ستبب

نیتز نتاز است .

ورود بستتیاری از زنجیتترههتتای پلی تتری بتته درون ایتتن

محلول بودن چستب در آب و از طرفتی ناستازگاری آن

ساختار و در نتیجه ختیس شتدن چتوب توستط رزیتن

با الی مومی سبب میشود که ساختار تخته در ايتر ۀترار

میشود ،درحالی که بتهدلیتل انترژی زیتاد زنجیترههتای

گرفتن در آب باز شود و خلتلوفتر آن افتزایش یابتد.

پلی ری ،که با افزایش دما ه تراه است

بستیاری از آنهتا

افزایش خللوفر و باز شدن آنها موجب نفوذ بیشتتر در

میتوانند در درون چوب که انرژی ستطحی پتایینی دارد

ستبب ایجتاد

نفوذ کنند .ۀفل شدن مکتانیکی بستیاری از زنجیترههتای

ختتط چستتب گرستتنه(ک بود میتتزان چستتب) و کتتاهش

پلی ری در خلل وفر چوب نیز بهآسانی رخ میدهد کته

چسبندگی با ساۀههای آفتابگردان شود .بهعتالوه وجتود

فصتل مشتترکی ۀتوی در ستطح

نظر وزنی بسیار کم و از نظر ضخام

خردههای الی صنوبر شده و م کن است

ۀستت

مغتتزی ستتاۀه در ترکیتتب بتتا صتتنوبر ستتبب

میتوان انتظتار داشت

ت اس رزین و چوب صنوبر ایجتاد شتود [ .]12رستام و

ناسازگاری و کتاهش چستبندگی در نستب هتای بتاالی

ه کاران ( )2012نیز بیان داشتند کته بتا افتزایش نستب

صنوبر شده اس  .از سوی دیگر ،پیوند بسیار ۀتوی بتین

ساۀ آفتابگردان ،چسبندگی داخلتی تختته افتزایش پیتدا

رزین مالمین فرمالدئید  /اوره فرمالدئید و نفوذ مکتانیکی

میکند [.]1

(حروف غیرمشابه نشاندهندۀ اختالف معنیدار آماری در سطح اطمینان  95درصد است).
شکل  .3اثر مستقل نسبت رزین (راست) و اختالط ساقۀ آفتابگردان با ضایعات الیۀ صنوبر (چپ) بر چسبندگی داخلی پانلها

ضایعات الی صنوبر بتر مقاومت

مقاومت فشار موازی الیاف
آزمون مقاوم

به فشار در پانلهای ساخت انی که تحت

فشتار متوازی الیتاف

پانلهای ساندویچی سبک ساختهشده ،در شتکل  4ارائته

بارهای مردۀ ساخت ان واۀ میشوند ،مهم تلقی میشتود.

شده اس  .مطابق نتتایج تجزیتهوتحلیتل آمتاری نستب

این آزمون رابط مستقی ی با دانستیته و نتوع متادۀ اولیته

رزین مالمین فرمالدئید به اوره فرمالدئید معنتیدار نبتود.

زیتاد نیست  .ايتر

رزیتتنهتتای مالمتتین فرمالدئیتتد بتتا شتتی ی مشتتابه اوره

رزیتتن و اختتتال ستتاۀ آفتتتابگردان بتتا

فرمالدئید و ستاختار مولکتولی متفتاوت بتا آن ،ع لکترد

دارد .در دانسیتههای کم ،این مقاومت
مستتتقل نستتب
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اتصال بهبودیافته ای ه انند رزینهای فنلی دارنتد .بتدین

بیشتری به فشار دارند [ .]11تراکم بیشتر الیت مغتزی

ستتبب در نستتب هتتای مالمتتین فرمالدئیتتد بیشتتتر رونتتد

موجب تح تل بتار بیشتتر در پانتلهتای ستاندویچی

متوازی

میشود .بهبود اند برخی ویژگیهای تخته ها بهویژه

اختال مادۀ

با افزایش مقدار مالمتین ،م کتن

افزایشی مشخصی در مقاوم

فشاری در جهت

الیاف مشهود بود .در پژوهش حاضر نسب

واکشیدگی ضخام

اولی الی مغزی در ستطح اط ینتان  99درصتد معنتیدار

است

شد ،اما اير متقابل دو تی ار معنیدار نشد.

فرمالدئید و مقاوم

نسب

بتتهدلیتتل پیونتتدهای محکتتمتتتر رزیتتن مالمتتین
به رطوب

این نوع رزین نستب

پانلهتای ستاندویچی بتا رویت الیتهای و چتوبی

بتته رزیتتن اوره فرمالدئیتتد باشتتد [ .]15 ،14جتترت

به رویههای فیبری و خردهای فشار بیشتتری را

کتته بتتا افتتزایش

تح ل میکنند و پانلهای ساندویچی بتا مغتزی تتوپر
در مقایسه با پانلهای ساندویچی النه زنبوری مقاوم

ججنستتن ( )1977نیتتز بیتتان داش ت

خرده های ساۀ آفتتابگردان در ترکیتب متادۀ چتوبی،
ویژگیهای مکانیکی آن افزایش یاف

[.]2

(حروف غیرمشابه نشاندهندۀ اختالف معنیدار آماری در سطح اطمینان  95درصد است).
شکل  .4اثر مستقل نسبت رزین (راست) و اختالط ساقۀ آفتابگردان با ضایعات الیۀ صنوبر(چپ) بر مقاومت فشار موازی الیاف پانلها

و به جز نسب

 25:75ه گی نسب ها

نتیجهگیای

چش گیر نیس

نتایج نهایی آزمونهای مکانیکی پانلهای ساخته شده از

در حد استانداردند .استفاده از ضایعات ساۀ آفتابگردان

ساۀ آفتابگردان و ضایعات الیت صتنوبر نشتان داد کته

در الی میانی پانلهای ستاندویچی ستاختهشتده نتتایج

استتتفاده از ستتاۀ آفتتتابگردان و ضتتایعات الیت صتتنوبر

آن

مطلتتوبی در برابتتر فشتتار دارد و بتتا افتتزایش نستتب

در برابر فشار افزایش مییابد .بتهطتور

بهصورت خالص بهترین مقاوم های خ شتی ،متدول

ه واره مقاوم

االستیستتتیته و چستتتبندگی داخلتتتی را دارد و دیگتتتر

کلی میتوان نتیجه گرف

نسب های اختال مادۀ اولیت الیت میتانی در ردههتای

آفتابگردان و ضایعات الی صنوبر در نسب هتای بتاالی

بعدی ۀرار میگیرند؛ اما با وجتود کتاهش مقاومت هتا

ستتاۀه و بتتهصتتورت ختتالص ،ختتواص مکتتانیکی

که استفاده از اختتال ستاۀ
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و در کتاربردهتای ستاخت انی

مطلتتوبتتتری دارد .پانتتل ستتبکوزن ستتاختهشتتده از

به پانل تتوختالی است

ضایعات لیگنوسلولزی بتهدلیتل تتراکم مناستب ،ایجتاد

غیرباربر بهعنوان پانلهای مورد مصترف در دیتوارههتا،

سطح ت اس بیشتر با پوسته ،توزی مناسب بار و کاهش

سقف ،کف ،روی درها و  ...بهعنوان نوعی پانتل ستبک

تنش وارد شده به سطح دارای برتری محسوسی نستب

و زیس محیطی کاربرد دارد.
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