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صابر جعفرنژاد ثانی ،1علی شالبافان ،*2یان لوتکه

 .1کارشناس ارشد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ ،دانشگاه تربیت مدرس ،نور
 .2استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ ،دانشگاه تربیت مدرس ،نور
 .3استادیار مؤسسۀ پژوهشهای چوب تونن ،هامبورگ ،آلمان
تاریخ دریافت ،6931/72/20 :تاریخ پذیرش6931/70/79 :

چکیده
این تحقیق با هدف تولید تختههای هیبریدی سبکوزن متشکل از الیههای سطحی الیاف و الیۀ مرکزیی از مخوزو خزره چزو و
گرانولهای پویاستایرنی و بررسی شاخصهای اثرگذار بر ویژگیهای نهایی تختهها انجام گرفت .پانلهزای سزبکوزن هیبریزدی بزا
چگالی نهایی  025کیووگرم بر متر مکعب تولید شدند .از گرانولهای پویاستایرنی بهعنوان پرکنند هر الیۀ مرکزیی تختزههزا اسزتااه
شد .نوع گرانولهای پویاستایرنی (قابل انبسا و پیشمنبسطشد ) و قطر گرانولهای (ریی ،متوسزط و هرشزت) بزهکاررفتزه هر الیزۀ
مرکیی پانلها از شاخصهای اثرگذار بر ویژگیهای نهایی تختههاست که هر تحقیق حاضر ارزیابی شزد .نتزای نشزان هاه کزه نزوع
گرانول بهکاررفته برای ساخت تختهها تأثیر مهمی بر ویژگیهزای فیییکزی و مکزانیکی پانزلهزا هاره .افزیایش مزدول االستیسزیته و
مقاومت به پیچ هر سطح نمونهها هر صورت استااه از گرانولهای ازپیش منبسزطشزد و افزیایش چسزبندگی هاخوزی هر صزورت
استااه از گرانولهای قابل انبسا مشاهد شد .افیایش قطر هر هزر هو نزوع گرانزول ،بیشزترین تزأثیر را بزر افزیایش مقاومزتهزای
مکانیکی تختهها هاشت .هرصد واکشیدگی ضخامت هر صورت استااه از گرانولهای رییتر کمتر بوه ،اما افزیایش قطزر گرانزولهزا
تأثیر معنیهاری بر هرصد جذ آ نمونهها نداشت .با توجه به نتای این تحقیق ،استااه از گرانولهای پویاستایرنی قابل انبسزا و
هرشت (با قطر  2/0میویمتر) بهعنوان پرکنند هر ساخت پانلهای سبکوزن توصیه میشوه.
واژههایکلیدی :اوراق فشرهۀ چوبی ،تختهخره چو  ،پرکنند  ،پویاستایرن ،سبکوزن.



مقدمه



برشکاری ،حملونقل ،جدا شدن اتصزاالت حاصزل از آن

چگالی یکی از مشخصات اصوی اوراق فشرهۀ چوبی است

(بههلیل وزن زیاه) و افیایش قیمت نهایی محصول بههمرا

که بسیاری از خصوصیات فیییکی و مکانیکی پانزلهزا بزه

خواهد هاشت [ .]2کاهش چگالی اوراق فشزرهۀ چزوبی از

آن بستگی مستقیم هاره .بررسی اثر چگالی بر مقاومت های

نظر نوآوری هر فرایند تولید مزیتوانزد هر مزدیریت بهینزۀ

مکانیکی پانل های چوبی نشان هاه که بزا افزیایش چگزالی

مواه اولیه هر صزنعت اوراق فشزرهۀ چزوبی تزأثیر اساسزی

چسزبندگی

هاشته باشد [ .]3همچنین افیایش عالقهمنزدی بزازار بزرای

هاخوی افیایش مییابد [ .]1افیایش چگالی تخته بزهمعنزای

تولید محصوالت و مبومان با عناصر حجمی و ضخیمتر اما

استااه از مواه و انرژی بیشتر است که چزالشهزایی را هر

بدون افیایش وزن و قیمت نهایی محصول ،موجب تشویق

پانل ها ،مقاومزت هزای مکزانیکی بزهخصزو

* نویسنده مسئول ،تلفن46122532190 :
Email: ali.shalbafan@modares.ac.ir

بیشززتر تولیدکننززدگان اوراق فشززرهۀ چززوبی بززه تولیززد
محصوالت با چگالی کمتر میشوه [.]4
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چگالی پانلهای چوبی بهطور معمول براساس نزوع مزاهۀ

کره [ .]12 -15استااه از ماهۀ منبسطشدۀ پویمری بر پایزۀ

اولیۀ چوبی و فناوری فرایند تولید تعیین میشزوه؛ بنزابراین بزا

نشاسته برای تولید تختهخره چو

سبکوزن نیی نشان هاه

استااه از گونههای چوبی با چگالی کم میتوان پانلهزایی بزا

که وزن تخته ها را می توان  25هرصد کاهش هاه ،هرحزالی

[،0

که تخته ها همچنان حداقل ویژگی های مکانیکی و فیییکی

 ]6با استااه از گونههای سزبکوزن ماننزد پالونیزا و صزنوبر،

را هارا باشززند [ Shalbafan .]13 ،12و همکززاران ()2516

تختههایی با چگالی کم تولید کرهند .آنها بیزان هاشزتند کزه بزا

بهتازگی نشان هاهند که استااه از گرانولهای پویمری قابل

افززیایش چگززالی تختززههززا ،واکشززیدگی ضززخامت کززاهش و

انبسا بهجای گرانول های پویمری منبسطشد برای تولیزد

مقاومتهای مکانیکی افیایش مییابد .بههلیل چگالی حجمزی

تختهخره چو های سهالیۀ سبک وزن امکانپذیر اسزت و

بسیار کم ضزایعات کشزاورزی ،اسزتااه از آنهزا بزرای تولیزد

تخته های حاصل ،مقاومتهای فیییکی و مکانیکی مطووبی

هر

هارند [ .]14مرور منابع نشان می ههزد کزه تزا کنزون هزیچ

این زمینه نیی نشان هاه که نوع و هرصزد اسزتااه از ضزایعات

پژوهش تطبیقیای برای بررسزی تزأثیر نزوع گرانزولهزای

کشاورزی بر ویژگیهای نهایی پانلها اثرگزذار اسزت [.]8 ،7

پویمری قابل انبسا و ازپیش منبسطشد بزر ویژگزیهزای

البته باید توجزه هاشزت کزه اسزتااه از ضزایعات کشزاورزی،

فیییکی و مکانیکی پانلها صورت نگرفته است.

چگالی کم نیی تولید کره .هر این زمینه ،محققزان مختوز

پانلهای سبکوزن نیی امکانپذیر است .تحقیقات مختوز

عویرغم ارزان بوهن و مقدار زیاه ،با مشکالتی از قبیل فصزوی

هدف تحقیق حاضر تولید تختههای هیبریدی سبکوزن

بوهن ،انبارهاری و نگهداری طوالنیمدت ،هورۀ زمانی طوالنی

(چگالی نهزایی  025کیوزوگرم بزر متزر مکعزب) متشزکل از

تا برهاشزت بعزدی و تیییزر کیایزت مزواه هر هورۀ انبزارهاری

الیههای سطحی الیاف و الیۀ مرکیی از مخوو خره چو

روبهروست که استااه و کاربره بیشتر این مزواه را بزا چزالش

و گرانولهای پویاستایرنی است .بهنظر میرسد نزوع (قابزل

همرا کره است.

انبسا و ازپیشمنبسطشزد ) و قطزر گرانزولهزای پویمزری

کاهش چگالی تختهخره چو

معمولی با خوزلوفزر

موره استااه هر الیۀ مرکزیی از شزاخصهزای اثرگزذار بزر

زیاه بهویژ هر الیۀ میانی تختزههزا همزرا خواهزد بزوه و

ویژگیهای نهایی تختهها خواهد بوه که هر تحقیزق حاضزر

تخته های حاصل ،مقاومت های مکانیکی بسیار کمتر از حد

به ارزیابی همین موضوع پرهاخته شد.

معمول خواهند هاشت .از اینرو استااه از مواه غیرچزوبی
سبک اما پرحجم بهعنوان پرکننزد  ،یکزی از را هزای حزل

روشها 
موادو 

مشکل است [ .]9این پرکنند ها باید هارای ویژگیهزایی از

مواد 

قبیل هسترسی آسان ،فصوی نبزوهن ،سزبک بزوهن ،حجزیم

برای الیزههزای سزطحی و زیزرین تختزه از الیزاف (مخوزو

بوهن و قیمت مناسب باشزند .گرانزولهزای پوزیاسزتایرنی

گونههای پهنبرگ) تهیهشزد از کارخانزۀ کیمیزاچو اسزتان

منبسطشد از مناسبترین مواه غیرچوبی برای اسزتااه هر

گوسززتان اسززتااه شززد .هر الیززۀ مرکززیی هززم از مخوززو

ساخت تختههای سبکوزن بهشمار مزیرونزد .بررسزیهزا

خره چو (تهیهشد از شرکت کیمیزاچو اسزتان گوسزتان)

نشان هاه است که با ترکیزب  15هرصزد از گرانزولهزای

بههمرا گرانولهای پویاستایرنی اسزتااه شزد .گرانزولهزای

هر الیۀ میانی ،می توان پانل هزای

پویاستایرنی به هو صورت قابل انبسا و ازپیش منبسزطشزد

سبکوزن (چگالی هر محدوهۀ  055تا  655کیووگرم بر متر

هر الیۀ مرکیی تختهها استااه شد .هر این تحقیزق از چسزب

تولیزد

شرکت آمل رزین با هرصد جامدات  62هرصزد و بزه مقزدار

منبسطشد با خره چو

مکعب) با مقاومت های فیییکی و مکانیکی مطوو
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 12هرصد وزن خشک الیاف بزرای الیزههزای سزطحی و 15

تختهها 
فرایندتولید 

هرصد وزن خشک خره چو ها برای الیزۀ مرکزیی اسزتااه

تختۀ سبکوزن با ضخامت نهایی  16میویمتر از کیک سهالیزۀ

شد .همچنین از کاتالییور کورید آمونیوم ) (NH4CLتهیزهشزد

مواه متشکل از الیههای سطحی الیاف و الیۀ مرکیی مخوزو

از شرکت آریا شیمی آمزل بزه مقزدار  1هرصزد وزن خشزک

خززره چززو و پوززیاسززتایرنهززای قابززل انبسززا یززا ازپزیش

چسب برای هر الیه استااه شد.

منبسطشد ساخته شد .ابتدا الیاف بعزد از عمزل چسزبزنزی

مقدار مصرف گرانولهای پوزیاسزتایرنی قابزل انبسزا و

برای تشکیل الیۀ زیرین کیک بهصورت هستی هرون قالب بزا

منبسطشزد هر همزۀ تیمارهزا ثابزت و برابزر 15هرصزد وزن

ابعاه  055× 455میویمتر ریخته شد .برای تشکیل الیۀ میزانی،

خشک خره چو های الیۀ میانی بوه .شایان ذکزر اسزت کزه

چسب بعد از توزین با استااه از سیستم بزاه و پیسزتوله روی

این مقدار گرانولهای پویمری جایگیین خره چو های الیزۀ

مخوو خره چو و پویاستایرنهای قابزل انبسزا افشزاند

مرکیی شد .مقدار رطوبت گرانزولهزای مصزرفی مطزابق بزا

شد و سپس مخوو حاصل برای تشکیل الیۀ مرکزیی تختزه

اطالعات کارخانزۀ سزازند کمتزر از  5/1هرصزد بزوه .بزرای

هرون قالب ریخته شد .هر نهایت بزرای تکمیزل کیزک تختزه،

ارزیابی تأثیر قطر گرانولهای پوزیاسزتایرنی بزر ویژگزیهزای

الیاف چسبزنیشد برای الیۀ رویی هرون قالب ریخته شزد.

تختهها ،از گرانولهای پویمری قابل انبسا بزا قطرهزای اولیزه

کیک تشکیلشد ابتدا پیش پزرس سزره شزد و سزپس هرون

 1/14 ،5/4و  2/0میوززیمتززر اسززتااه شززد .منبسززط شززدن

پرس گرم با همای  255هرجۀ سانتیگزراه بزهمزدت  18ثانیزه

گرانولهای قابل انبسا برای پر کرهن خولوفزر موجزوه هر

بهازای هر میویمتر ضخامت تخته قرار گرفت .هر این تحقیزق

الیۀ مرکیی تختهها هاخل تخته و هر طی فراینزد پزرس گزرم

برای افیایش کیایت و چگالی الیههزای سزطحی و زیزرین از

تختززه صززورت پززذیرفت .همچنززین بززرای حالززت اسززتااه از

گام ویزژ پزرس (فشزره سزازی اولیزه) اسزتااه شزد .بزرای

گرانولهای ازپیش منبسطشد  ،گرانولهزای قابزل انبسزا بزا

فشززره سززازی اولیززه ،کیززک هر فشززار ویززژۀ  3مگاپاسززکال و

قطرهای اولیه  1/14 ،5/4و  2/0میویمتر ابتدا هر آون با همزای

بهمدت یک ثانیه بهازای هزر میوزیمتزر ضزخامت تختزه قزرار

 115هرجۀ سانتیگراه بهمدت  15هقیقه قزرار هاه شزد تزا بزه

میگیره .هر مرحوۀ بعد ،فشار ویژۀ پرس از  3مگاپاسزکال بزه

حداکثر حجم خوه برسند .پس از این مرحوزه ،میزانگین قطزر

 1مگاپاسکال تا انتهای فرایند تولید کاهش هاه شزد .چگزالی

گرانولهزای منبسزطشزد بزهترتیزب بزه  2/52 ،5/04و 7/50

نهایی تخته هر شرایط مصرف  025کیوزوگرم بزر متزر مکعزب

میویمتر رسید .جدول  1تیمارهای استااه شد هر این تحقیزق

محاسبه شد.

را نشان میههد.
جدول  .7تیمارهای استفادهشده در تحقیق
قطر گرانولها هنگام
*
نوع گرانول
مشخصات گرانول
مصرف (میلیمتر)
7/4
قابل انبساط
ریز
7/44
منبسطشده
6/64
قابل انبساط
متوسط
2/72
منبسطشده
2/4
قابل انبساط
درشت
0/74
منبسطشده
*درصد وزنی گرانولها در همۀ تیمارها ثابت در نظر گرفته شد.

تخته های ساختهشد براساس آییننامۀ  EN 326-1بزرای
اجرای آزمونهای مکانیکی و فیییکزی بزرش هاه شزدند .هر
نهایت نمونههای سزاختهشزد بزرای متعزاهلسزازی رطوبزت
بهمدت یک هاته هر شرایط رطوبت نسزبی  60 ± 0هرصزد و
همززای  25 ± 2هرجززۀ سززانتیگززراه قززرار گرفتنززد .سززپس
ویژگززیهززای مکززانیکی و فیییکززی نمونززههززا ماننززد مززدول
االستیسیته و مزدول خمشزی ( ،)EN 315چسزبندگی هاخوزی
( ،)EN 319مقاومت به پیچ هر لبه و سطح نمونزه (،)EN 325
هرصززد واکش زیدگی ضززخامت و جززذ آ بعززد از  2و 24
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ساعت غوطزهوری هر آ ( )EN 317آزمزون شزدند .شزایان

است .این موضوع بیانگر تأثیر و اهمیت زیاه قطر گرانولهزای

ذکر است که تمام آزمزایشهزای یاهشزد هر کارگزا صزنایع

پویمری قابل انبسا هر ساخت تختزههاسزت .منبسزط شزدن

هانشکدۀ منابع طبیعی هانشزگا تربیزت مزدرس انجزام

گرانولهای پویمری هر حین پرس کرهن تخته میتواند سزبب

چو

گرفت .تجییهوتحویل آماری هاه هزا نیزی هر نزرمافزیارSPSS

افیایش هرهمرفتگی خره چزو هزا و گرانزولهزای پویمزری

انجام پذیرفت .قبل از آزمون تجییۀ واریانس ،نرمالیتزۀ هاه هزا

شوه [ .]9این افیایش هرهمرفتگی با افیایش قطر گرانولهزای

و همگنی واریانس بهترتیب با استااه از باکس پالت ،آزمزون

قابل انبسا نیی افیایش یافت .همچنین قابویت امتزیا پزذیری

شاپیرو-ویوک و آزمون لون کنترل شد .سپس آزمزون تجییزۀ

گرانولهای پویمری هر هنگام منبسزط شزدن هر حزین فراینزد

واریانس یکطرفه صورت پزذیرفت و مقایسزۀ میزانگینهزا بزا

تولیززد تختززه افززیایش مززییابززد [ .]3بیشززتر بززوهن شززدت

استااه از آزمون هانکن صورت گرفت.

امتیا پذیری گرانولهای پویمزری تزأثیر بسزیایی بزر افزیایش

نتایجوبحث 

مقاومتهای مکانیکی آنها هاره [.]14

ویژگیهایخمشی 

تأثیر نوع و قطر گرانولهای پویاستایرنی بر مقاومزت خمشزی
نمونهها هر شکل 1نشان هاه شد است .نتای نشان مزیههزد
که افیایش قطر گرانولهای پویمزری هر هزر هو حالزت قابزل
انبسا و ازپیش منبسطشد سبب افزیایش مقاومزت خمشزی
نمونهها شزد .مقاومزت خمشزی نمونزههزای سزاختهشزد بزا
گرانولهای قابل انبسا از  12/83مگاپاسگال (گرانول با قطزر

شکل  .7تأثیر نوع و قطر گرانولهای پلیمری بر مقاومت خمشی

 5/4میویمتر) به حدوه  17/9مگاپاسگال (گرانول با قطزر 2/0

پانلهای ترکیبی سبکوزن (حروف متفاوت روی ستونها

میوزیمتززر) رسزید کززه افززیایش حزدوه 45هرصززدی را نشززان

نشاندهندۀ اختالف معنیدار بین تیمارهاست)

مززیههززد .همچنززین مقاومززت خمشززی بززرای نمونززههززا بززا
گرانولهای ازپیش منبسطشد از  16/20مگاپاسگال (گرانزول
با قطر  5/04میویمتر) به حدوه  17/40مگاپاسگال (گرانول بزا
قطر  7/52میویمتر) رسید کزه افزیایش حزدوه  8هرصزدی را
نشان میههد .البته این افزیایش هر مقاومزت خمشزی از نظزر
آماری فقط برای گرانولهای قابل انبسا معنیهار است.
شکل 1همچنین نشان میههزد کزه مقاومزت خمشزی هر
حالت استااه از گرانولهای ازپیش منبسزطشزد بزا میزانگین
قطر  5/04و  2میویمتر بهطور معنیهاری بیشتر از حالت قابزل
انبسا است؛ اما مقدار مقاومت خمشی هر نمونزههزای هارای
گرانولهای قابل انبسا بزا قطزر  2/0میوزیمتزر حتزی انزدکی
بیشتر از نمونۀ متنزارر خزوه هر حالزت ازپزیش منبسزطشزد

تأثیر نوع و قطر گرانولهای پویمری بر مزدول االستیسزیتۀ
نمونهها هر شکل 2ارائه شد .نتای نشان میههنزد کزه مزدول
االستیسیته هر نمونههای ساختهشد با گرانولهای منبسطشزد
بهطور چشمگیری (حدوه  05هرصزد) بیشزتر از نمونزههزای
ساختهشد با گرانول های قابزل انبسزا اسزت .گرانزولهزای
ازپیش منبسطشد حجم بسیار بیشتری از گرانولهای متنزارر
خوه هر حالت قابل انبسا هارند .این موضزوع سزبب بیشزتر
بززوهن ضززخامت کیززک مززواه هر مرحوززۀ فرمینز

مززیشززوه.

پرواضح است که بیشزتر بزوهن ضزخامت کیزک مزواه سزبب
افیایش تراکم مواه هر تخته میشزوه کزه تزأثیر مسزتقیمی بزر
مدول االستیسیتۀ آن نیی هاره [ .]10همچنین بهنظر میرسد که
توزیع تنش هر نمونههای حزاوی گرانزولهزای منبسزطشزد

تأثیر قطر گرانولهای قابل انبساط و منبسطشده بر ویژگیهای پانلهای سبکوزن هیبریدی

بهطور یکنواختتری صورت پذیرفته است که تأثیر مثبتی بزر
افیایش مدول االستیسیتۀ نمونهها هاره.
همچنین با افیایش قطر گرانزولهزای پویمزری هر هزر هو
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حجم زیاه گرانولهای منبسطشد هر مرحوزۀ چسزبزنزی
مواه سبب جذ
جذ

هرصد بیشتری از رزین مصرفی می شوه.

بیشتر رزین توسط گرانول های پویمری منبسطشزد

حالت قابل انبسا و منبسطشزد مزدول االستیسزیته بزهطزور

سبب کاهش قدرت چسبندگی خره چو هزا بزا یکزدیگر

معنیهاری افیایش یافت .افیایش قطر گرانولهای منبسطشزد

شد و تأثیر منای بر چسبندگی هاخوی نمونهها هاشت [.]9

از  5/04میویمتر به  7/52میویمتر افیایش حدوه  25هرصزدی

با افیایش قطر گرانولها هر هر هو حالت قابزل انبسزا و

مدول االستیسیته را بههمزرا هاشزت .همچنزین افزیایش قطزر

ازپیش منبسطشد  ،چسزبندگی هاخوزی تزا حزد چشزمگیری

گرانولهای قابل انبسزا از  5/4میوزیمتزر بزه  2/0میوزیمتزر،

افیایش یافت .هر حالت استااه از گرانولهای قابزل انبسزا ،

افیایش حزدوه  65هرصزدی مزدول االستیسزیته را بزههمزرا

چسبندگی هاخوی از  5/19مگاپاسزکال (گرانزول بزا قطزر 5/4

هاشززت .هلیززل ایززن موضززوع ممکززن اسززت سززاتی بیشززتر

میویمتر) به حزدوه  5/27مگاپاسزکال (گرانزول بزا قطزر 2/0

گرانولهای پویمری قطورتر نسزبت بزه گرانزولهزای رییتزر،

میویمتزر) رسزید کزه افزیایش حزدوه  45هرصزدی را نشزان

بهویژ هر حالت گرانولهای قابل انبسا باشد [.]14

مززیههززد .همچنززین چسززبندگی هاخوززی از حززدوه 5/18
مگاپاسکال (گرانول با قطر  5/04میوزیمتزر) بزه حزدوه 5/24
مگاپاسکال (گرانول با قطر  7/52میویمتر) هر صورت اسزتااه
از گرانولهای از پیش منبسطشد رسید که افیایش حدوه 20
هرصدی را نشان میههد.
4/3
4/2

شکل  .2تأثیر نوع و قطر گرانولهای پلیمری بر مدول
االستیسیتۀ پانلهای ترکیبی سبکوزن (حروف متفاوت روی

4/1

ستونها نشاندهندۀ اختالف معنیدار بین تیمارهاست)
4/4

چسبندگیداخلی 
تأثیر نوع و قطر گرانول های پویمری بر مقزدار چسزبندگی
هاخوززی نمونززههززا هر شززکل  3نشززان هاه شززد اسززت.

شکل  .7تأثیر نوع و قطر گرانولهای پلیمری بر چسبندگی داخلی
پانلهای ترکیبی سبکوزن (حروف متفاوت روی ستونها
نشاندهندۀ وجود اختالف معنیدار بین تیمارهاست)

چسبندگی هاخوی هر نمونه های ساختهشد با گرانول هزای
قابل انبسا بیشتر از نمونه های متنارر خوه بزا اسزتااه از

با افیایش قطزر گرانزولهزای پوزیاسزتایرن هر یزک وزن

گرانول های از پیش منبسط شد است کزه هالیزل متعزدهی

مساوی ( 15هرصد وزن خشک خره چو ها) ،گرانزولهزای

برای این موضزوع مزی تزوان متصزور بزوه .منبسزط شزدن

بززا قطززر کوچززکتززر هارای تعززداه بیشززتری هسززتند؛ بنززابراین

گرانول ها هر هنگام تولید تخته سبب افیایش هرهمرفتگزی

پراکنززدگی و توزیززع آنهززا هر الیززۀ میززانی تختززه و بززین

خره چو ها و گرانولهای پویمری شزد کزه تزأثیر بسزیار

خره چو ها بیشتر است و بهنظر میرسد اتصال خره چو

مثبتی بر مقدار چسبندگی هاخوزی هاشزت [ .]15همچنزین

با خره چو

کاهش یافتزه اسزت .از طزرف هیگزر ،بزههلیزل

جنگل و فرآوردههای چوب ،مجلۀ منابع طبیعی ایران ،دورۀ  ،07شمارۀ  ،4زمستان 6931
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ماهیززت غیرقطبززی گرانززولهززای پویمززری و ماهیززت قطبززی

که گرانولهای با قطر کمتر هر نمونزههزا بزهصزورت سزالم و

خره چو ها ،پیوند شیمیایی مستقیم بین آنها برقرار نمیشزوه

کروی از بین خره چزو هزا جزدا مزیشزوند ،هرحزالی کزه

[ .]3پیونززدهای ایجاهشززد بززین گرانززولهززای پویمززری و

شکست هر نمونههای هارای گرانزولهزای قطزورتر از وسزط

خره چو بیشتر از نوع مکانیکی (هرهمرفتگی) خواهد بزوه؛

گرانولهای پویمری بوه و پیوندهای ایجاهشدۀ پویاستایرن بزا

البته چسب افشاند شد روی گرانولها و خره چزو هزا نیزی

خره چو ها مشخص است (شکل .)4ایزن موضزوع بیزانگر

میتواند تا حدوهی پیوند شیمیایی برقرار کند .بررسی مقزاطع

ایجاه اتصاالت قویتر بین گرانزولهزای پویمزری قطزورتر بزا

شکست نمونهها پس از آزمون چسزبندگی هاخوزی نشزان هاه

خره چو های الیۀ مرکیی است.

شکل  .7سطح شکست نمونههای چسبندگی داخلی حاوی گرانول با میانگین بیشتر (سمت راست) و قطر کمتر (سمت چپ)

مقاومتبهپیچ(سطحولبه) 

هر سطح هر حالت گرانولهای قابل انبسا حدوه  16هرصزد

تأثیر نوع و قطر گرانولهای پویمری بر مقاومت به پزیچ هر

افیایش (از گرانول با قطر  5/4میویمتر به گرانول بزا قطزر 2/0

) هر شزکل 0

میویمتر) و برای گرانولهای ازپزیش منبسزطشزد حزدوه 35

نشان هاه شد است .نتای نشان میههند که مقاومزت بزه

هرصد افیایش (از گرانول با قطر  5/04میویمتر به گرانزول بزا

پیچ هر سطح نمونههای تولیدشد با گرانولهای پویمری از

قطر  7/52میویمتر) یافت .گرانولهای پویمری بزا قطزر بیشزتر

پیش منبسطشد تا حدوهی بیشتر از حالزت گرانزولهزای

استحکام و مقاومت بیشزتری نسزبت بزه گرانزولهزای رییتزر

قابل انبسا است ،هرچند ایزن اخزتالف از لحزام آمزاری

هارند و هر صورت ناوذ پیچ هر آنها مقاومت بیشتری از خزوه

معنی هار نیست .مقاومت به پیچ هر سطح نمونزههزا بیشزتر

نشان میههند [ .]16همچنین میتزوان اذعزان هاشزت کزه بزا

متأثر از کیایزت و چگزالی الیزه هزای سزطحی اسزت [.]7

رییتر شدن قطر گرانولها توزیزع و پراکنزدگی گرانزولهزا هر

همانطور که پیشزتر مالحظزه شزد ،مزدول االستیسزیته هر

الیۀ مرکیی بیشتر میشوه و فضای بیشزتری از الیزۀ میزانی را

نمونه های تولیدشد با گرانول هزای از پزیش منبسزطشزد

اشیال مزیکننزد .هر نتیجزه احتمزال اتصزال خزره چزو بزا

بههلیل تراکم بیشتر الیههای سطحی نسبت بزه نمونزههزای

خره چو کمتر شد که سبب کاهش مقاومزت بزه پزیچ نیزی

تولیدشد با گرانول های قابل انبسا نیی بیشتر بوه اسزت.

شد است.

سطح (بخش ال ) و لبۀ نمونهها (بخزش

نتای مربو به مقاومت به پیچ هر لبۀ نمونهها هر شزکل

این موضوع تا حدوهی هر مقاهیر مقاومت به پیچ هر سطح
نمونهها نیی مشاهد شد است.

0

نشان هاه که مقاومت به پیچ هر لبۀ نمونهها هر هزر هو

با افیایش قطر گرانولهزا هر هزر هو نزوع گرانزول (قابزل

حالت استااه از گرانولهزای قابزل انبسزا و منبسزطشزد

انبسا و منبسطشد ) استااه شد  ،مقدار مقاومت بزه پزیچ هر

بهطور تقریبی برابر است .مقاومت به پزیچ هر لبزۀ نمونزههزا

سطح نمونهها تا حدوهی افیایش یافت .مقدار مقاومت به پیچ

متاثر از کیایت الیۀ مرکیی است که به نظر هر هر هو حالت

تأثیر قطر گرانولهای قابل انبساط و منبسطشده بر ویژگیهای پانلهای سبکوزن هیبریدی
(الف)
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شکل  .7تأثیر نوع و قطر گرانولهای پلیمری بر مقاومت به پیچ پانلهای ترکیبی سبکوزن؛ الف) در سطح نمونهها ،ب) در لبۀ نمونهها
(حروف متفاوت روی ستونها نشاندهندۀ وجود اختالف معنیدار بین تیمارهاست)

بهطور تقریبی یکسان است .افیایش قطر گرانولها هر هزر هو

منبسطشد بههلیل حجم زیاه آنها هر مرحوۀ فرمینز

حالزت قابزل انبسزا و ازپزیش منبسزطشزد سزبب افززیایش

یافت که افیایش معنیهار هرصد واکشیدگی ضزخامت نسزبت

معنیهار مقاومت به پیچ هر لبۀ نمونزههزا شزد .امتزیا پزذیری

به حالت استااه از گرانولهای قابل انبسا را بههمرا هاشت.

بیشتر گرانولهای قطور با یکدیگر و همچنین ایجاه اتصزاالت

افیایش قطر گرانول هزای قابزل انبسزا سزبب افزیایش

قویتر با خره چو های الیۀ مرکیی از جموزه هالیزل بیشزتر

هرصززد واکشزززیدگی ضززخامت بعزززد از  2و  24سزززاعت

بوهن مقاومت به پیچ هر لبۀ آنهاست .بیشترین مقدار مقاومزت

غوطهوری هر آ

شد .هر وزن مسزاوی از گرانزولهزا (15

به پیچ هر لبه ،مربو به قطورترین گرانولهزا هر هزر هو نزوع

هرصد وزن خشک خره چو ها) ،گرانولهای قابل انبسزا

پویاستایرن قابل انبسا ( 2/0میویمتر) و ازپیش منبسزطشزد

با قطر رییتر تعداه بیشزتری را شزامل مزیشزوند .هر نتیجزه

( 7/52میویمتر) به مقدار تقریبی  440نیوتن است.

گرانززولهززای رییتززر توزیززع بیشززتر و یکنواخززتتززری بززین
خره چو هزای الیزۀ میزانی هاشزتند و بزه مقزدار بیشزتری

ویژگیهایفیزیکی

ارزیابی
تأثیر نوع و قطر گرانولهای پویمری بر واکشزیدگی ضزخامت
نمونهها بعد از  2و  24ساعت غوطزهوری هر آ هرشزکل 6
ارائه شد است .هرصد واکشیدگی ضزخامت هر نمونزههزا بزا
پویاستایرنهای قابل انبسا بهخصزو

کزاهش

هر گرانزولهزای بزا

میانگین قطر کمتر ( 5/4و  1/14میویمتر) بسیار کمتر از هرصد
واکشیدگی ضخامت نمونزههزا بزا پوزیاسزتایرنهزای ازپزیش
منبسطشد است .همانطور کزه مشزاهد مزیشزوه ،کمتزرین
مقدار واکشیدگی ضخامت بعد از  2و  24ساعت غوطزهوری
هر آ بهترتیزب هر حزدوه  0/6و  6/6هرصزد و مربزو بزه
نمونههای حاوی گرانولهای قابل انبسا با قطر  5/4میویمتزر
است .همانطور که پیشتر ذکر شزد ،اتصزال خزره چزو بزا
خره چو هر الیۀ مرکیی با استااه از گرانزولهزای ازپزیش

خولوفر و حار های بین خره چو ها را پوشش هاهند و
هسترسی آ و رطوبت را به خره چو ها محزدوه کرهنزد.
کاهش هسترسی مولکولهای آ به خزره چزو هزا سزبب
کاهش معنیهار هرصد واکشیدگی ضزخامت هر نمونزههزای
حاوی گرانولهای قابل انبسا شزد [ .]16 ،14نکتزۀ شزایان
توجززه ،معنززیهار نبززوهن هرصززد واکشززیدگی ضززخامت هر
نمونههای حاوی گرانولهای ازپیش منبسطشد با تیییر قطر
گرانول هاست .با توجه بزه حجزم زیزاه همزۀ گرانزولهزای
منبسطشد هر مرحوۀ فرمین

مزیتزوان اذعزان هاشزت کزه

کارکره پرکنندگی فضاهای خالی بین خره چو هزای الیزۀ
مرکیی برای همۀ انواع گرانزولهزای منبسزطشزد بزهطزور
تقریبی یکسان بوه .بیشترین مقدار واکشیدگی ضخامت بعزد
از  2و  24سززززاعت غوطززززهوری هر آ مربززززو بززززه

جنگل و فرآوردههای چوب ،مجلۀ منابع طبیعی ایران ،دورۀ  ،07شمارۀ  ،4زمستان 6931

027

پویاستایرنهای منبسطشد با میانگین قطر  7/50میویمتزر و

 24سززاعت غوطززهوری حززداکثر حززدوه  1تززا  2هرصززد

و

واکشیدگی ضخامت هر تمامی نمونهها افزیایش یافزت .ایزن

هر شکل  6نشان میههد که بیشترین هرصد واکشزیدگی

موضوع بیزانگر اهمیزت ارزیزابی هزای بیشزتر ویژگزیهزای

بهترتیب  9/7و  11/9هرصد است .مقایسۀ بخشهای ال

ضخامت هر  2ساعت اولیه غوطهوری اتازاق افتزاه .از  2تزا

فیییکی پانلهای سبکوزن هر کوتا مدت است.
(ب)

(الف)

شکل  .7تأثیر نوع و قطر گرانولهای پلیمری بر واکشیدگی ضخامت پانلهای ترکیبی سبکوزن؛ الف) بعد از  2ساعت غوطهوری در
آب ،ب) بعد از  27ساعت غوطه وری در آب (حروف متفاوت روی ستونها نشاندهندۀ اختالف معنیدار بین تیمارهاست)

تأثیر نوع و قطر گرانولهای پویمری بر هرصزد جزذ
آ

نمونهها بعد از  2و  24سزاعت غوطزهوری هر آ

شکل  7نشان هاه شزد اسزت .رونزد هرصزد جزذ

افززیایش هرصززد جززذ
هر

آ

نمونه ها بهطور تقریبزی مشزابه رونزد مشزاهد شزد بزرای
واکشیدگی ضخامت نمونه هاست .هرصد جذ

آ

بزرای

آ

شززد .کیایززت اتصززاالت

خره چو های الیۀ مرکیی با هزم و نیزی توزیزع بیشزتر و
یکنواختتر گرانولهای رییتزر هر الیزۀ مرکزیی از جموزه
هالیل روند هرصد جذ
هرصد جذ

آ

آ

هر نمونه هاست [ .]9مقایسۀ

کوتا مدت ( 2ساعت) و بوندمزدت (24

نمونه های حاوی گرانزول هزای قابزل انبسزا بزهویزژ هر

ساعت) نیی بیانگر حزداکثر جزذ

قطرهای کمتر ( 5/4و  1/14میویمتر) کمتزر از نمونزههزای

کوتززا مززدت ( 2سززاعت اولیززه) اسززت .بززا افززیایش زمززان

حاوی گرانولهزای ازپزیش منبسزطشزد اسزت .همچنزین

غوطهوری از  2به  24ساعت ،هرصد جذ

نمونزههزا

افیایش قطر گرانول های قابل انبسزا تزا حزدوهی سزبب

حدوه  3هرصد افیایش را نشان میههد.

(الف)

آ

صزورتگرفتزه هر
آ

(ب)

شکل  .0تأثیر نوع و قطر گرانولهای پلیمری بر جذب آب پانلهای ترکیبی سبکوزن؛ الف) بعد از  2ساعت غوطهوری در آب ،ب) بعد از
 27ساعت غوطه وری در آب (حروف متفاوت روی ستونها نشاندهندۀ اختالف معنیدار بین تیمارهاست)

020

تأثیر قطر گرانولهای قابل انبساط و منبسطشده بر ویژگیهای پانلهای سبکوزن هیبریدی

 کاهش هیینههای تولید هر نتیجزۀ حزذف مرحوزۀ،مرحوۀ تولید

 نتیجهگیری


پیشمنبسط کرهن مزواه پویمزری و افزیایش اثربخشزی چسزب

 میویمتر) متشکل از الیههزای16( تختههای هیبریدی سبکوزن

مصرفی بهعوت کاهش سطح ویژۀ پویاستایرنهای قابل انبسزا

سززطحی الیززاف و الیززۀ مرکززیی از مخوززو خززره چززو و

 از ایزنرو بزهعنزوان نتیجزهگیزری کوزی. نسبت به منبسزطشزد

.تولید شزد

میتوان استااه از گرانولهزای پویمزری قابزل انبسزا بزا ابعزاه

شایان ذکر است که استااه از گرانولهزای قابزل انبسزا هارای

هرشت را بهجای گرانولهای پویمری ازپیش منبسطشزد بزرای

مییتهای بیشتری هر طی فرایند تولید است کزه عبزارتانزد از

.تولید پانلهای سبکوزن توصیه کره

بهبوه کیایت نهایی تخته هر نتیجۀ منبسط شدن مواه پویمزری هر

گرانولهای پویاستایرنی با شکل و قطرهای مختو
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ABSTRACT
The aim of the present study was to produce hybrid low density panels using wood fiber as surface
layers and a mixture of wood particles and polystyrene granules as core layer. The effects of the most
important factors on panel properties were investigated. Hybrid lightweight panels were produced with
a density of 520 kg/m3 using polystyrene granules as filler in the core layer. The type of polystyrene
granules (expandable and pre-expanded shapes) and granules diameter (fine, medium and large) are
the most important factors which can influence the panel properties were also investigated in this
study. The results showed that the granule type had significant effect on the physical and mechanical
properties of panels. The modulus of elasticity and face screw withdrawal resistance were increased in
case of pre-expanded granules, while the internal bond values improved in the case of expandable
granules. Mechanical properties of lightweight hybrid panels were significantly enhanced by
increasing the diameter of both granules forms (pre-expanded and expandable). Thickness swelling
was lower in the case of fine granules. But the granules diameter had no significant influence on the
water absorption values. It can be concluded that the expandable filler with larger diameter can be
used as filler for the production of lightweight panels.
Keywords: Wood-based panels, Particleboard, Lightweight, Polystyrene, Filler.
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