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تأثیر افزودن پلیاتیلن ترفتاالت به استرندهای پالونیا بر خواص فیزیکی و مکانیکی تختهتراشۀ
جهتدار
3

هادی ابراهیمی  ،1فرشید فرجی  ،2وحید وزیری ،*2هدایتاهلل امینیان ،2لعیا جمالی راد

 .1دانشآموختۀ کارشناسی ارشد فرآوردههای چندسازۀ چوبی ،دانشگاه گنبد کاووس ،گنبد کاووس ،ایران
 .2استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ ،دانشگاه گنبد کاووس ،گنبد کاووس ،ایران
 .3دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ ،دانشگاه گنبد کاووس ،گنبد کاووس ،ایران
تاریخ دریافت ،1400/02/29 :تاریخ پذیرش1400/06/06 :

چکیده
در این تحقیق اثر افزودن ضایعات پلیاتیلن ترفتاالت بر خواص فیزیکی و مکااییکی تختا تراشاۀ جها دار سااخت شاه از
استریههای پالوییا بررسی شه .فاکتورهای ثاب

این تحقیق عبارتایه از استریههای گویۀ پالوییا ( )Paulownia fortunieبا

ابعاد  120×20×0/8میلیمتر ،رزین فنلفرمالههیه رزول محلول در الکل (در اساتریهها  8درصاه وزن خکاا اساتریه و در
ذرات پلیاتیلن ترفتاالت  10درصه وزن خکا) و دایسیتۀ  0/5گرم بر سایتیمتر مکعب بود .تخت تراش از یوع س الی (الیاۀ
رویی  25درصه ،الیۀ زیرین  25درصه و الیۀ میایی  50درصه وزیی) بود .فاکتورهای متغیار عباارتایاه از درصاه اخات
پلیاتیلن ترفتاالت با تراشا هاای پالوییاا در ههاار سا

 70:30 ،80:20 ،90:10 ،100:0و پاراکن

ذرات آن در سا الیا

ب صورت پراکنه در الی های س حی ،پراکنه در الیۀ میایی و پراکنه در هر س الی  .یتایج یکان داد ک افازای
ترفتاالت در تخت تراش سبب بهبود واککیهگی ضخام
واککیهگی ضخام
تخت تراش سبب کاه

 24ساع

تخت ها شه ،ب طوری ک با کاربرد  30درصاه پلایاتایلن ترفتااالت،

تخت ها  50/63درصه بهبود یافا  .در خاواص مکااییکی افازای

مقاوم های مکاییکی شه .کمترین مقاوم

درصه داصل شه .ب طوری ک در مقایس با یمویۀ شاهه ،مقاوم
هسبنهگی داخلی  73/68درصه کاه

پلایاتایلن

پلایاتایلن ترفتااالت در

مکااییکی در داهاک ر کااربرد پلایاتایلن ترفتااالت30 ،
خمکی  50/45درصه ،مهول االستیسیت  39/54درصاه و

یاف  .با توج ب یتایج میتوان گف

تخت تراش هاای پالوییاا -پلایاتایلن ترفتااالت

ساخت شه در این تحقیق موفق ب تأمین الزامات مورد یظر در استایهارد  EN-300شهیه.
واژههایکلیدی:استریه ،پالوییا ،پلیاتیلن ترفتاالت ،تخت تراشۀ جه دار ،رزین فنلفرمالههیه.


مقدمه



ک ا توج ا تولیهکننااهگان و مصاار کننااهگان را ب ا ایاان

تولیه پنلهای  1OSBدر سالهای اخیر افزای
یافتا اسا  .اابلیا

هکمگیری

تولیاه ایان صاافحات باا اسااتفاد از

هوبهای تنهرشه کما ر و گوی هاایی باا ارز

تاااری

کمتر در عین عملکرد مناسب پنل از مهمترین عواملی باود
* نویسندۀ مسئول ،تلفن01733266700 :
Email:vahidvaziri@gmail.com
1. Oriented strand board

فاارآورد مع ااو

کاارد و رشااه هکاامگیر آن را توجیا

میکنه [ .]1در دهۀ  1990در آمریکا میلیاونهاا هکتاار از
اراضی جنگلی دارای منابع هوبی ا ور ک صنایع تخت الی
اب ً از آیها بهر بارداری مایکردیاه ،با دلیال دراسا

از

جنگل ها بهون بهر برداری باای مایهیه و ازآیاا ک هزیناۀ
تولیه  OSBتا ده هکمگیری کمتر از تخت الیۀ ساختمایی
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بااود ،کارخای ا هااای  OSBبااا اسااتفاد از منااابع تنهرشااه

هوب -پ ستیا از خاا ار و  PETضاایعاتی پرداخا .

یهااد [ .]2پنال  OSBعا و بار

براساد یتاایج ،بهترین خاواص فیزیکای و مکاااییکی در

هوبهای گرد کما ر ،از ضایعات گوی های هوبی سابا

یمویا هاای الیا ای باا ضاخام

 5میلیمتر و ترکیاب 10

و معیااوب ،سرشاااخ هااای داصاال از هاارد درختااان و

درصه پلیاتیلن در الیۀ میایی 20 ،درصه  PETضااایعاتی

تولیاه دارد .ایان

در الیاۀ س حی و  70درصه خا ار در دمای پرد 200

غیرجنگلی رو ب گستر

ضایعات کارخای های هوببری اابلیا

محصول در ایران ااهمتی یاهارد .اماا محققاان زیاادی در
ت

درجۀ سایتیگراد و زمان  180ثایی مکاهه شاه [.]4

ایه ک این تخت را ب تولیه صنعتی و ایبو برساینه تا

آیریلیمیس و همکاران ( )2009ب تولیه پنال  OSBباا

از ههر رفتن هوب جلوگیری کننه و ب اساتفادۀ بیکاتر و

استفاد از استریههای صنوبر و پودر تاایر ضاایعاتی اااهام

بهتر از هوب دس

کردیه .عامل ایهازۀ ذرات پودر تایر ضایعاتی ثاب

یابنه [.]3

امروز کاربرد مواد پ ستیکی در صنایع ،هنان گسترد
شه اس

گرفت شه (باا ایاهازۀ ما

 .)30درصاه اخات

در یظار
،90/10

ک این مواد در دهود  14درصه وزیی ضایعات

 ،80/20و ( 70/30باا ترتیااب ضاااایعات پااودر تاااایر و

جامه را تککیل میدهنه .این ضایعات ،ب دلیل تازی یاپذیر

استریههای صنوبر) بود و در هار سا الیا از درصاههای

ایااد مایکنناه.

یکنواخ ) استفاد شه .بررسی یتایج یکان

بودن ،مکک ت زیادی را در محیط زیس

آیها هم از یظر زیس محی ی و هم از یظر

بنابراین بازیاف

ااتصادی دائز اهمی
مقاوم

شیمیایی زیاد ،در تهیۀ ب ریهای آب کاربرد بسیار

دارد .مصر
بازیاف

اس  1PET .ب دلیل یفوذیاپاذیری و

روزافازون ب اریهاای پ ساتیکی ،اهمیا

این مواد را بیکتر کرد اس

[.]4

اس

داد کا مقاوم ا
کاه

ب ا هساابنهگی داخلاای  16 -50درصااه

پیها کرد ،ولی جذب آب تا ده هکمگیری کاه

یاف  .ذرات پاودر تاایر ضاایعاتی تاأثیر منفای بار ماهول
خمکی ،ماهول االستیسایت و هسابنهگی داخلای داشا ،
هنایک سبب دهود  9تا  26درصه کاه

 PETیوعی پلیمر ترموپ ستیا از خایوادۀ پلیاساترها
ک ب رو

مکابهی (پخ

باین

پلیمریزاسیون مردل ای از واکان

اساایه ترفتالیااا خااالص و مویااو اتاایلن گلیک اول تولیااه

مقاوم

یسب

ب یمویۀ شاهه شه [.]5
یورور ( )2016تخت تراشۀ جه داری را با اساتفاد از
پلیاتیلن بازیافتی و هسب فنلفرمالههیاه در شا

سا

میگردد .این پلیمر در دمای دهود  255درجۀ سایتیگاراد

متفاوت درصه اخت

ذوب میشود و دایسیتۀ آن  1/38گرم بر سایتیمتر مکعاب

و  90:10و  80:20و  70:30و  60:40و  50:50تولیه کرد.

ایااواع

یتایج یکان داد ک واککایهگی ضاخامتی ،رطوبا  ،ثباات

ب ریهای آشامیهیی اساتفاد مایشاود .داام زیااد ایان

ب پای با طاور

اسا  .در ایااران ایاان پلیماار بیکااتر باارای ساااخ
ب ریها یساب

با وزن کا ف اای زیاادی را در هنگاام

دمل ویقل و دفن ب خاود اختصااص مایدهاه و تازیاۀ
بسیار طوالییمهت آن در طبیع
شه تاا مسا لۀ بازیافا

استریه و پلیاتیلن بازیاافتی 100:0

ابعادی و جذب آب صر یظر از مقاوم

هکمگیری بهبود یاف  .اگرها ماهول خمکای و ماهول
االستیسیت و هسبنهگی داخلی کااه

یافا  .باا افازای

(دهود  300سال) ،سبب

مقهار پلیاتیلن بازیافتی ب تختا هاا در مقایسا باا یمویاۀ

ایان ب اریهاا ،با خصاوص در

شاهه ،همچنان داهاال الزاماات اساتایهارد  EN -300در

سالهای اخیر توج همگان را ب خود جلب کنه [.]4
غفرایی ( )2009ب بررسای امکاان سااخ

هنهساازۀ

تخت ها رعای

شه [.]6

طباطبااایی و همکاااران ( )2017خااواص فیزیکاای و
مکاییکی تخت خرد هوب س الیاۀ سااخت شاه باا پاودر

1. Polyethylene terephthalate
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پلیاتیلن بازیافتی و ذرات خرد هاوب را بررسای کردیاه.
برای این منظاور از پاودر پلایاتایلن بازیاافتی در سا و
مختلا ا

( 40 ،30 ،20 ،10 ،0و  50درصاااه) و هساااب
 5و  10درصاه اساتفاد شاه.

اور فرمالههیه در دو سا

ب ا دلیاال عملکاارد خااوب پااودر پل ایپااروپیلن در بهبااود
مقاوم ها ،مقهار هسب اور فرمالههیه در سااخ
خرد هوب را میتوان کاه

تختا

داد .از ایانرو باا اساتفاد از

یتایج این تحقیق میتوان تیمار  40درصاه پلایاتایلن و 5
درصه رزین را پیکنهاد کرد [.]7
مسگرهای کاشاایی و همکااران ( )2017در تحقیقای با
بررساای بهبااود خااواص فیزیکاای و مکاااییکی تختاا خااردۀ
ساخت شه از بامبو -خرد هوب صانعتی باا اساتفاد از پاودر
پلیپروپیلن پرداختنه .در این تحقیاق ساعی شاه مقاهاری از
اوراش فکاردۀ

خرد هوب صنعتی ماورد اساتفاد در سااخ

هوبی با خرد ریزهای بامبو ( 20 ،10و  30درصه) جاایگزین
شود .از طرفی ب منظور کاه

اثرهای منفی یاشای از افازودن

بامبو از پودر پلایپاروپیلن ییاز در دو سا

 5و  10درصاه

استفاد شه .براساد یافت های این تحقیق ،اابلیا

اساتفاد از

خرد ریزهای بامبو تا س

 20درصه و پلیپروپیلن تا سا

 10درصااه باارای ساااخ

تختا خاارد هااوبهااای یااااری

ب منظور استفاد در شرایط خکا وجود دارد [.]8
صااادای و همکاااران ( )2017در تحقیقاای خااواص
فیزیکی و مکاییکی تخت خرد هوب ساخت شاه از کلا
بریج -خرد هوب صنعتی با پودر پلیپاروپیلن را بررسای
کردیه .با افزای

درصه پلایپاروپیلن ،مقاوما

خمکای،

مهول االستیسایت و هسابنهگی داخلای تختا هاا افازای
یاف  .همچنین جذب آب و واککیهگی ضخام
بعااه از  2و  24ساااع
یتایج یکان داد ک اابلی

غوط ا وری در آب بهبااود یاف ا .
ب کارگیری کل

 30درصااه و پلاایپااروپیلن در ساا
تخت های با اهها

یموی هاا

بریج در سا
 10درصااه باارای

عمومی (یااری) ب منظاور اساتفاد در

شرایط خکا وجود دارد [.]9

373

با توج ب داشتن منابع محهود جنگلی و اابلی
زراع

زیااد

هاوبهاای تنهرشاه در منااطق شامالی و غربای

ککور ایران و با در یظر گرفتن ایم
این پژوه

زیاد هاوب ،تمرکاز

بر استفاد از گویۀ تنهرشه پالوییا و استفاد از

ضایعات پلیاتیلن ترفتاالت برای ساخ
این تحقیق با هاه

تخت تراش اس .

تعیاین خاواص فیزیکای و مکااییکی

تخت تراشۀ داوی  PETدر مقادیر متفااوت و اساتقراریافت
در الی های متفاوت آن ایاام پذیرف .

روشها
موادو 
در ایاان پااژوه

دو اصاال درخاا

پالوییااا (

Paulownia

 )fortunieبا ا ر برابرساینۀ داهود  40ساایتیمتار و متوساط
دایسیتۀ  0/25 -0/28گرم بر سایتیمتر مکعب با رعایا

یباود

هر گوی عیب از ابیل خمیهگی ،شکا  ،پوسیهگی از جنگال
شص ک تۀ استان گلستان ب صورت تصادفی ایتخاب و ا اع
شهیه .پس از ا ع ،هر درخ

ب گرد بین هایی ب طاول 130

سایتیمتر تبهیل و ب فاصل برای روک گیری ب یاا کارگاا
لولاا بااری در شااهر گنبااهکاوود منتقاال شااه (شااکل .)1
روک های تهی شه با آزمایکاگا صانایع هاوب دایکاگا
گنبهکاوود ایتقال یافتنه و ب ابعااد طاول (در جها
 ×120عرض  × 20ضخام

الیاا )

 0/8میلیمتار با تراشا تباهیل

شهیه .تراش ها پاس از ایاهاز باری در هاوای آزاد اارار داد
شهیه تا ب  12درصه رطوب

رسیهیه و سپس توسط آون تاا

دهود  5درصه خکا شه و سپس با منظاور جلاوگیری از
تبادل رطوب

با محایط در کیسا هاای پ ساتیکی یگهاهاری

شهیه .ذرات پلیاتیلن ترفتاالت تهی شه از کارخایۀ ماهیری
پسمایه شهر مکهه ب آزمایکگا صانایع هاوب گنباهکاوود
منتقل شهیه و پس از عبور از طبقات الا م بق ،ذراتی کا از
م

 10عباور کردیاه و روی ما

 18بااای مایهیاه ،بارای

کاربرد در تولیه تخت تراشۀ پالوییا -پلیاتیلن ترفتاالت اساتفاد
شهیه .درصه اخت
در ههااار س ا

پلیاتیلن ترفتاالت با تراش هاای پالوییاا
( 80:20 ،90:10 ،100:0و  )70:30و بااا س ا
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یوع پراکن

(ب صورت پراکنه در الی های سا حی ،پراکناه

تخت ها  0/5گرم بر سایتیمتر مکعب و ضخام

 15میلایمتار

در الیۀ میایی و پراکنه در هر س الیا ) در یظار گرفتا شاه.

بود .تخت های تولیهی پس از خروج از پرد گارم ب فاصال

رزین فنلفرمالههیه (وزن مخصوص  1/27گرم بر ساایتیمتار

در بین تخت های دیگر ارار داد شهیه تا پلیمریزاسیون رزیان

مکعب ،مواد جامه  62درصه و ویسکوزیتۀ  320سایتی پوآز)

آیها کامل شود و پس از تن زدایی ب تهریج ب دماای محایط

ب عنوان مادۀ اتصالدهنه با صاورت ماایع از کارخایاۀ عاایق

برسنه .برای رسیهن ب رطوبا

تعاادل ،تختا هاای آزماویی

الکتریاا تهیا شااه .در ایاان تحقیاق ،عملیااات هساابزیاای

ب ماهت  15روز در محایط آزمایکاگا اارار گرفتناه .ساپس

تراش های هوبی و  PETهر کهام ب صاورت جهاگایا ایااام

تخت ها کنار بری شه و م ابق استایهارد یموی های الزم بارای

گرف ؛ بهین ترتیب کا  8درصاه رزیان بارای تراشا هاای

آزمای های مورد یظر بریه شهیه (شکل  .)2در این تحقیاق،

هوبی و  10درصه رزین برای  PETدر یظر گرفت شاه .هار

در ماماوع  30تختا باا ابعااد آزمایکاگاهی (400×400×15

یا از این ماواد (با صاورت جهاگایا ) در یاا هساب زن

میلیمتر) ساخت شه .جاهول  1مکخصاات ایان تختا هاا را

آزمایکگاهی توسط افکایۀ دستی ب رزین آغکت شهیه .سپس

از اساتایهارد

یکان میدهه .برای تعیین واککایهگی ضاخام

تراش ها ب صورت دساتی در یاا االاب باا ابعااد 400×400

 ،EN-317مقاوم

میلیمتر در س الی ب صاورت  25درصاه الیاۀ تحتاایی50 ،

استایهارد  EN-310و هسابنهگی داخلای از اساتایهارد -319

درصه الیۀ میایی 25 ،درصه الیۀ فواایی ب صورت عماود بار

ENاستفاد شه .یتایج این تحقیق با استایهارد ( EN-300برای

هم (الیۀ میایی عمود بر الیا هاای سا حی) اساتقرار یافتناه.

خمکاای ،مااهول االستیساایت ،

 PETب صورت دستی با سا صاورت پاراکن
متمرکز در الیۀ میایی و در یهای

یکنواخا ،

متمرکز در الی های سا حی

در داخل کیا استقرار یاف  .با افزای

 ،PETب همان یسب

از وزن تراش کاست شه .کیاها در پرد گارم آزمایکاگاهی
در دمای  180درجۀ سایتیگراد ب مهت  10دایق تح

فکاار

 30کیلوگرم بر سایتیمتر مربع سااخت شاهیه .دایسایتۀ یهاایی

تخت ا هااای تیاا

خمکای و ماهول االستیسایتۀ خمکای از

 3مقاوم ا

هسبنهگی داخلی و واککیهگی ضاخام

بعاه از  24سااع

ب ترتیب  20مگاپاسکال 3500 ،مگاپاسکال 0/32 ،مگاپاساکال
و  15درصه ،و بارای تختا هاای تیا

 4مقاوما

خمکای،

مهول االستیسیت  ،هسبنهگی داخلای و واککایهگی ضاخام
بعه از  24ساع

ب ترتیب  28مگاپاسکال 4800 ،مگاپاساکال،

 0/45مگاپاسکال و  12درصه) مقایس شه.

شکل  .1مراحل لولهبری گردهبینۀ پالونیا
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شکل  .2نمونههای آزمایشی خواص فیزیکی و مکانیکی

کد تیمار
S10
C10
U10
S20
C20
U20
S30
C30
U30
CS

 :Sالیۀ س حی :C ،الیۀ میایی :U ،پراکن

جدول  .1تیمارها و شرایط ساخت تختهتراشۀ جهتدار
( PETدرصد)
10
10
10
20
20
20
30
30
30
0
یکنواخ  :CS ،شاهه

نحوۀ پراکنش ذرات PET
S
C
U
S
C
U
S
C
U

بدون پلیاتیلن

تجزیهوتحلیلآماری :بارای تازیا وتحلیال یتاایج از

یزولی میشود .همان طور ک مکااهه مایشاود ،کمتارین

آزمون تازیۀ واریایس در االاب طار فاکتوریال اساتفاد

مقاوم

خمکی و مهول االستیسیتۀ تخت ها در د ور 30

شه .میایگین داد ها با استفاد از آزماون دایکان در سا

درصه و بیکترین مقهار در یمویۀ شااهه باود .ازآیااا کا

اطمینان  95درصه مقایس شه .برای تازی وتحلیل داد هاا

ذرات پلیاتیلن ترفتاالت اثر پرکننه در تختا هاا دارد ،باا
افاازودن ذرات  PETاتصااالی بااین ذرات

از یرمافزار  SPSSاستفاد شه.

صورت یگرفا

نتایجوبحث

عوامل متغیر تأثیر معنیداری در س

پیها کرد [.]6

شااکل  4رویااه تغییاارات مقاوم ا

یتایج تازیۀ واریایس یکان داد ک اثرهای مستقل و متقابل
بر مقاوم

و در یتیااۀ شاکلگیاری ضاعی تار در

تخت تراش  ،مقاوم ها کاه

مقاومتخمشی ومدولاالستیسیته
اطمیناان  95درصاه

اسااتریهPET-

االستیسیتۀ تخت ها را براساد آرای
میدهه .بیکترین مقاوم

خمکاای و مااهول
اساتقرار  PETیکاان

خمکی و مهول االستیسایت در

خمکی و مهول االستیسیتۀ تخت ها داشت اس .

تخت تراش هاای دااوی ذرات  PETپراکناه در الیا هاای

خمکاای و مااهول

س حی و سپس در دال

ذرات پراکنه در هر س الیا و

 PETیکان

کمترین مقاوم

خمکی و مهول االستیسایت در

شااکل  3رویااه تغییاارات مقاوماا

االستیسیتۀ تخت ها را با توج ب درصه اخت
میدهه .با د ور و همچنین افزای
استریه ،مقاوم

جاایگزینی  PETباا

خمکی و مهول االستیسایت دهاار رویاه

در یهای
دال

ذرات پراکنه در الیۀ میایی ب دس

آمه.ازآیاا کا

ذرات  PETدر دماااای  180درجا اۀ ساااایتیگاااراد ذوب
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یمیشویه و در تخت ها اثر پرکننه داریه و همچنین ب دلیل

هر س الیا در گارو مصار

اینک در الیۀ میایی ایتقال درارت کنهتر اس  ،تأثیر رزیان

دارای  20درصه  PETب صورت پراکن

برای هسبنهگی در الیۀ مغزی کمتر شه و ب هماین دلیال

پراکن

د ااور  PETدر الیااۀ میااایی ساابب کاااه
مقاوم

بیکااتری در

خمکی و مهول االستیسیتۀ تخت ها شه.

شکل  5رویه تغییرات مقاوم
 PETو آرایاا

مقااهار مصاار

 )OSB/4( 4و تختا هاای

 30درصه  PETدر هر س س

در الیۀ میاایی و
در گرو مصر

 )OSB/3( 3ارار گرفتنه.
شکل  6رویه تغییرات مهول االستیسایتۀ تختا هاا در اثار

خمکی در اثار متقابال
اسااتقرار  PETرا یکااان

میدهه .همان طور ک مکاهه میشود ،بیکاترین مقاوما
خمکی مربو با یمویاۀ شااهه و کمتارین مقاوما

متقابل مقهار مصر

 PETو آرایا

اساتقرار  PETرا یکاان

میدهه .همانطاور کا مکااهه مایشاود ،بیکاترین ماهول
االستیسیت مربو با یمویاۀ شااهه و کمتارین مقاوما

ییاز

ییاز

مربو ب تیمار  30درصه ذرات  PETمتمرکز در الیاۀ میاایی

مربو ب تیماار  30درصاه ذرات  PETپراکناه در مغاز

داصل آمه .م اابق اساتایهارد ( EN-300ماهول االستیسایتۀ

خمکاای

 2و  3500 ،3مگاپاساکال و

اساا  .م ااابق اسااتایهارد ( EN-300مقاوماا
استایهارد برای تختا هاای تیا
برای تخت های تی

 2و  20 ،3مگاپاساکال و

 28 ،4مگاپاساکال) تختا هاای دارای

 10درصه  PETدر هر سا سا
 PETب صورت پراکن

پاراکن

و  20درصاه

در الی های س حی و پراکن

در

استایهارد برای تختا هاای تیا
برای تخت های تی

 4800 ،4مگاپاساکال) ،تختا هاای دارای

 10درصه  PETب صورت پاراکن
پااراکن

در الیا هاای سا حی و

در هاار س ا الیا در گاارو مصاار  )OSB/4( 4و

تیمارهای دیگر در گرو مصر  )OSB/3( 3ارار گرفتنه.

شکل  .3اثر مستقل مقدار پلیاتیلن ترفتاالت بر مقاومت خمشی و مدول االستیسیتۀ تختهها

شکل  .4اثر مستقل آرایش استقرار پلیاتیلن ترفتاالت بر مقاومت خمشی و مدول االستیسیتۀ تختهها
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شکل  .5اثر متقابل مقدار پلیاتیلن ترفتاالت و آرایش استقرار آن بر مقاومت خمشی تختهها

شکل  .6اثر متقابل مقدار پلیاتیلن ترفتاالت و آرایش استقرار آن بر مدول االستیسیتۀ تختهها

چسبندگیداخلی

در الی هاای سا حی ایتقاال دارارت ساریع تار صاورت

یتایج تازیۀ واریایس یکان داد کا اثرهاای مساتقل و متقابال

میگیرد ک سبب هسبنهگی بیکتر ذرات ب یکاهیگر و در

عوامل متغیر ،تأثیر معنیداری را در س

اطمیناان  95درصاه

بر هسبنهگی داخلی تخت ها داش  .همانطور ک در شاکل 7
مکاهه میشود ،دربین س س
ب کار گرفت شه  ،س

مصر پلیاتیلن ترفتااالت

مصر  30درصاه ،بیکاترین کااه

یتیا  ،افزای

هسبنهگی داخلی تخت در دالا

پاراکن

ذرات  PETدر الی های س حی شه اس .
در شکل  9رویه تغییرات هسبنهگی داخلی تخت ها در
اثر متقابل مقهار مصر

 PETو آرای

استقرار  PETیکان

هسبنهگی داخلی تخت تراش های ساخت شه را موجاب شاه.

داد شه اس  .همان طور ک مکاهه مایشاود ،بیکاترین

پل ایاتایلن ترفتاااالت،

هساابنهگی داخلاای مربااو ب ا یموی اۀ شاااهه و کمتاارین

کا دلیال آن ،ذوب

هسبنهگی داخلی ییز مرباو با تیماار  30درصاه ذرات

یکهن پلیاتایلن ترفتااالت در پارد گارم (دماای ذوب 255

 PETمتمرکز در الیۀ میایی اس  .م اابق اساتایهارد -300

درجۀ سایتیگراد) و شاکل یگارفتن هسابنهگی خاوب باین

2و

در وااااع بااا افاازای

درصااه اخاات

هسبنهگی داخلی تخت ها کااه

ذرات  PETو استریهها اس

یافا

[.]4

 0/32 ،3مگاپاسااکال و باارای تختاا هااای تیاا

0/45 ،4

شکل  8رویه تغییرات هسابنهگی داخلای تختا هاا را

مگاپاسکال) ،تخت های دارای  10درصه  PETدر هر سا

اساتقرار  PETیکاان مایدهاه .بیکاترین

برای گرو

براساد آرایا

هسبنهگی داخلی در بین تیمارها بعاه از یمویاۀ شااهه در
دال

( ENهسبنهگی داخلی استایهارد برای تخت های تیا

پراکن

ذرات  PETدر الی های س حی باود .زیارا

شکل آرای
مصر

ذرات تأمینکننه دهاال مقاوم

 )OSB/4( 4و تیمارهای دیگر در گرو مصر

( )OSB/3ارار گرفتنه.

3
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شکل  .7اثر مستقل مقدار پلیاتیلن ترفتاالت بر چسبندگی داخلی تختهها

شکل  .8اثر مستقل آرایش استقرار پلیاتیلن ترفتاالت بر چسبندگی داخلی تختهها

شکل  .9اثر متقابل مقدار پلیاتیلن ترفتاالت و آرایش استقرار آن بر چسبندگی داخلی تختهها

غوطهوریدرآب
واکشیدگیضخامتبعداز24ساعت 

مقاوم

یتایج تازیۀ واریایس یکان داد ک اثرهای مستقل و متقابل

مییابه .در وااع کمترین واککایهگی ضاخام

اطمینان  5درصاه

عوامل متغیر تأثیر معنیداری را در س

ساع

تخت تراش ها در برابر واککیهگی ضاخام
غوط وری در آب در تخت های در سا

بهباود

بعاه از 24
مصار

غوطا وری در

 30درصه و بیکاترین آن در یمویاۀ شااهه مکااهه شاه.

آب داشاات اسا  .همااانطااور کا در شااکل  10مکاااهه

دستیابی ب این یتیا را میتوان برمبناای جاایگزینی ذرات

پلایاتایلن ترفتااالت

کام ً ضاه آب  PETباا بخکای از اساتریههای با شاهت

بر واککیهگی ضخام
میشود ،با افازای

بعه از  24سااع
مقاهار مصار

تأثیر افزودن پلیاتیلن ترفتاالت به استرندهای پالونیا بر خواص فیزیکی و مکانیکی تختهتراشۀ جهتدار
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واککیهگی ضخام

تختا هاا مرباو با یمویاۀ شااهه و

یمپذیر پالوییا بیان کرد ک تنها مقاهار د اور آیهاا سابب
کاه
آرای

در جذب آب شه اس

کمترین واککیهگی ضخام

[.]6 ،5

ییز مربو ب تیمار  30درصه

همان طور ک در شکل  11مکاهه میشاود ،تغییارات

ذرات  PETپراکنااه در الیااۀ ساا حی اساا  .براساااد

استقرار پلیاتیلن ترفتاالت سبب تغییار معنایداری

بعااه از 24

تختا هااا شااه اسا .

در عملکاارد واککاایهگی ضااخام

ب طوری ک کمترین واککیهگی ضخام
 24ساااع

در دالا

پااراکن

تختا هاا بعاه از

ساع

غوط وری در آب استایهارد برای تخت های تی

 15درصه و برای تخت های تی

،3

 12 ،4درصه) ،هی کهام

ذرات  PETدر الیا هااای

از تیمارهای دارای ذرات  PETاز دهاک ر مااز برای اارار

الی ا هااای س ا حی

 )OSB/4( 4تاااوز یکارد ایاه.

س ا حی بااود ک ا یاشاای از پوشاا

تخت تراش با ذرات غیرا بی  PETاس .
 PETو آرایا

گرفتن در گارو مصار

یموی های شاهه از یظر واککیهگی ضخام

شکل  12رویه تغییرات واککیهگی ضخام
در اثر متقابل مقهار مصر

اسااتایهارد ( EN-300واککاایهگی ضااخام

تخت هاا

اساتقرار

PET

در گرو مصر
گرو مصر

 4کارایی یهاریه ،اماا اابلیا
 )OSB/3( 3را داریه.

را یکان میدهه .همان طور ک مکاهه میشاود ،بیکاترین

شکل  .10اثر مستقل مقدار پلیاتیلن ترفتاالت بر واکشیدگی ضخامت تختهها بعد از  24ساعت

شکل  .11اثر مستقل آرایش استقرار پلیاتیلن ترفتاالت بر واکشیدگی ضخامت تختهها بعد از  24ساعت

برای اساتفاد
کااربرد در
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شکل  .12اثر متقابل مقدار پلیاتیلن ترفتاالت و آرایش استقرار آن بر واکشیدگی ضخامت تختهها بعد از  24ساعت

با در یظر گرفتن جمیع خواص فیزیکای و مکااییکی و

جهگیری
نتی 
مقاهار  ،PETویژگایهاای

دهود تعیینشه در  EN-300تیمار بهین در تختا تراشاۀ

مکاییکی تخت تراش ها رویه کاهکی داش  .مکاههۀ هناین

جه دار پالوییا-پلیاتیلن ترفتاالت ،تیمارهاای  10درصاه

باین – PET

پلیاتیلن ترفتااالت اساتقراریافت در الیا هاای سا حی و

ذرات  PETدر الیا هاای

اااادر با تااأمین الزامااات مااورد یظاار

یتایج یکان داد ک باا افازای

یتایای متاأثر از تکاکیل اتصااالت ضاعی
استریه اس  ،اما یحاوۀ آرایا

س گای یتایج متفاوتی یکاان داد .یتیااۀ مکاتر

در هماۀ

خواص مکاییکی مبنی بر دساتیابی با بیکاترین مقاوما
مکاییکی در شرایط پراکن
کمترین مقاوم
بود اس

پاراکن

یکنواخا

استایهارد برای کاربرد در یوع باربر ویژ در محیط مرطوب
) (OSB/4هستنه.

ذرات در الی هاای سا حی و

همچنااین براساااد اسااتایهارد  EN -300دااهاال

در الیۀ میایی

خمکی ،مهول االستیسایت  ،هسابنهگی داخلای و

مکاییکی در شرایط پراکن

ک در تحلیل یتایج مایتاوان با ایتقاال کناهتر

مقاوم

واککیهگی ضخام

برای تولیه تختا هاای  OSBتیا

،2

درارت ب الیۀ میایی و اتصاالت ضعی تر داصل در الیۀ

 0/32 ،3500 ،20مگاپاسااکال و  20درصااه اس ا

میایی اشار کرد.

توج ب یافت های این تحقیق ،استریه پالوییاا و پلایاتایلن

بااا افاازای
تولیااهی افاازای
ضخام

ذرات  ،PETپایااهاری ابعاااد تخت ا هااای

ترفتاالت تا  30درصه پلیاتیلن توزیعیافت در هر س یاوع

و در یتیااا جااذب آب و واککاایهگی

اادر ب تأمین الزامات تعیینشه دتی بیکتر از ده

آیها کاه

یاف  .زیرا پلیاتیلن ترفتاالت ماد ای

آبگریز و هوب ماد ای آبدوس
اس

ک کاه

ماادۀ آبدوسا

آبگری از در ساااخ
واککیهگی ضخام

ک ا بااا

اس  .بنابراین طبیعای
هاوب و افازای

پناال ،ساابب کاااه

ماادۀ

جااذب آب و

پراکن

استایهارد هستنه و میتوان از آیها با منظاور مکاارک
بازیاف

و دفاظ

از محیط زیس

در

و ییز کما ب کااه

هزین های تولیه تخت تراشۀ جه دار ب عناوان ماادۀ اولیاۀ
مناسب و ارزانایم

استفاد کرد.

پنل خواهه شه.
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ABSTRACT
In this research, the effect of adding polyethylene terephthalate (PET) on the physical, and mechanical
properties of oriented strand boards (OSB) made from Paulownia strands wood was investigated.
Fixed factors of this research are: strands of paulownia species (Paulownia fortunie) with the
dimensions of 120×20×0.8 mm, soluble phenol formaldehyde resin (8% based on dry weight of
strands and 10% based on the dry weight of PET), and density of 0.5 gr/cm3. The three layers OSB
consisted of top layer (25% by weight), the bottom layer (25% by weight), and the middle layer (50%
by weight). Variable factors are: the mixing ratio of PET to paulownia strands at four different levels
of 0:100, 10:90, 20:80, 30:70 and the distribution of PET in three layers as in the surface layers, in the
middle layer, and all three layers. The results showed that increasing in PET content decreased
thickness swelling of the boards so that at the 30 percent level of PET, thickness swelling after 24
hours improved by 50.63%. The mechanical properties decreased when PET content increased. The
minimum mechanical strengths were observed at 30 percent of PET content. So that in comparison
with the control samples, it showed a decrease of 50.45% in bending strength, 39.54% in modulus of
elasticity, and 73.68% in internal bond. According to the results, it can be concluded that the
paulownia-PET OSBs meet the requirements of the EN-300 standard.
Keywords: Strand, Polyethylene terephthalate (PET), Oriented strand board (OSB), Paulownia,
Phenol formaldehyde resin.
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