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بررسی تأثیر نوع و ضخامت رويه بر خواص مکانیکی پانلهای ساندويچی

چکیده
پانلهای ساندويچی گروه ويژهای از فرآوردههاای یياهای هساتند كاه اغلا
سهیيه بوده و مغزی آنها دارای ضخامت بیشتری است ،اما سفتی و صالییت
كمتری نسیت به یيه پشت و رو دارند .در اين پژوهش تأثیر ناو و ضاخامت
رويه بر خواص مكانیكی پانلهای ساندويچی بررسی شدهاست .عوامل متغیار
در اين پژوهش شامل ،نو رويه (رويه راش و رويه صنوبر با ضخامت  4 ،3و 8
میلیمتر) و چس مصرفی (ايزوسیانات ( ) )PMDIبودهاست .پا از سااخت
پانلها ،نمونههای آزمونی مطابق با استاندارد  DINآيیننامه  EN 326-1تهیاه
شدند .خواص مكانیكی پانلها شامل مدول ایستیسیته و مادول گسایخت ی
مطابق با استاندارد  DINآلمان آيینناماه  EN 310و نیاز مااومات باه ضاربه
پانلها مطابق با استاندارد  ASTMآيین نامه  D3499اندازهگیری شد .تجزياه
و تحلیل دادهها در قال طرح آماری كاامً تصاادفی متداادل ،تحات آزماون
فاكتوريل صورت گرفت .نتايج اين بررسی نشان داد كه ضخامت رويهها تاأثیر
مدنیداری بر ويژگیهای مااومتی داشتهاست .با افزايش ضخامت رويهها از 3
به  8میلی متر مادول گسایخت ی ،مادول ایستیسایته و مااومات باه ضاربه
افزايش يافتهاست .با توجه به اثر متاابل بین گونه و ضاخامت مشاخش شاده
است كه استفاده از گونه راش در ضخامت  8میلیمتار باعاح ااداكشر شادن
مااومتهای مكانیكی در پانلهای ساندويچی شدهاست.

محمد جباری

1
2

علیاصغر تاتاری
*3

منصور غفاری

 1دانشآموخته كارشناسیارشد صنايع چاوب و كاغاذ،
دانش اه آزاد اسًمی وااد چالوس
 2دانااشآموختااه كارشناساای صاانايع چااوب و كاغااذ،
دانشكده فنی امام خمینی(ره) علی آباد كتول
 3دانشآموخته كارشناسیارشد صنايع خمیار و كاغاذ،
دانش اه علوم كشاورزی و منابع طییدی گرگان
*مسئول مكاتیات:
papermaker862@gmail.com

تاريخ دريافت1311/85/24 :
تاريخ پذيرش1312/82/83 :
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ضخامت یيه ،راش و صنوبر

مقدمه
امروزه با توجه به اهمیات كامووزياتهاا در سااختمان
سازی و سازههای چوبی ،نظرها بهسامت اساتفاده از ماواد
سازهای سیك با هدف مصرف كمتر چاوب و مناابع چاوبی
جل شده است .در طی سالهای اخیار ،تولیدكننادگان و
صندتگران صندت چوب به ساخت پانلهايی باا دانسایته
كم و خواص مااومتی زياد توجه نماودهاناد .از مهامتارين
محصویت نوين و مهندسی در صندت كامووزيت ،تولیاد و

گسترش سازههای ینه زنیوری سیك بودهاست .امروزه اين
سازهها قابل رقابت با محصویتی مشل تختهخارده چاوب و
تختااه فییاار ماایباشااند [ .]1پاناالهااای ساااندويچی از
پیشرفتهترين اشكال سازههای كامووزيتی هساتند كاه در
مایاس وسیدی مصارف دارناد .در واقاع اكشار هواپیماهاا و
شناورهای با تكنولوژی پیشرفته از اين سازهها بهرهمندناد.
اصوی يك ساازه سااندويچی از تركیا دو روياه محكام و
نازك ،يك مغزی سیك و ضخیم و يك یيه چس تشكیل
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يافتااهاساات [ .]2پاناالهااای ساااندويچی گااروه ويااژهای از
فرآوردههای یيهای هستند كه اغل سهیيه بوده و مغازی
دارای ضخامت بیشتر است اما سفتی و صلییت كمتاری از
یيه پشت و رو دارد [ .]3مغزی بالزا در ماايساه باا مغازی
ینه زنیوری دارای مزايای بیشتری نظیر استحكام كششای
و فشاری بای ،تنش برشی ،مدول برشای و سافتی خمشای
بای است [ .]2متخصصان ،فناوریهای جدياد بارای تولیاد
پانلهای سیك وزن میتنی بر چوب را بررسی كردهاناد .در
يكی از اين مطالدات ،تاأثیر ضاخامت روياههاای باایيی و
پااايینی پاناالهااای ساایكوزن و تااأثیر آن را باار مااوماات
خمشی و چسیندگی داخلی بررسی شدهاست .نتايج نشاان
میدهد كه افزايش مااومت خمشی و چسایندگی داخلای
در پااانلی بااا ضااخامت نهااايی 11میلاایمتاار و دانساایته
نسیی 358كیلوگرم بر مترمكد  ،دانسیته رويههای بایيی
و پايینی 358كیلوگرم بر متر مكدا و میاان ین دانسایته
مغزی فوم پلی اورتان  188كیلاو گارم بار متارمكدا  ،در
ضخامت رويههای بایيی و پايینی در سه ساط ( 4 ،3و 8
میلیمتر) به مادار قابل توجهی تغییر میكند .بهطوریكاه
میان ین مااومت خمشی بارای روياه  3میلایمتاری (8/8
م اپاسكال) ،برای رويه  4میلیمتاری ( 7/7م اپاساكال) و
باارای رويااه  8میلاایمتااری ( 12م اپاسااكال) و همچنااین
چساایندگی داخلاای باارای رويااه  3میلاایمتااری (8/17
م اپاسكال) ،رويه  4میلیمتری ( 8/21م اپاسكال) و روياه
 8میلیمتری (8/25م اپاسكال) محاسایه شادهاسات [.]4
وظیفه مغزی در پانلهای ساندويچی ،انتااال نیارو از ياك
رويه بهرويه دي ر میباشاد و فایلم چسا قابلیات انتااال
بارهای محاوری و برشای را دارا اسات .در اثار اِعماال باار
خمشی در يك سازه ساندويچی ،يك روياه ،تحات فشاار و
رويه دي ر تحت كشش واقع میشود .بدينترتی رويههای
يك صفحه ساندويچی همانند لیههای يك تیر آهن  Iشكل
در ماابال بارهاای خمشای مااومات مایكنناد .مغازی
ساندويچی همانند جان تیرآهن  Iشكل در ماابال بارهاای
برشی مااومت میكند و ضامن افازايش مااومات خمشای
سازه ،باعح تاويت مداوم و پیوسته رويهها میشود [.]2
 Ghofraniو همكاااران ( ،)2814در بررساای اثاار نااو
مغزی و پوسته بر مااومتهای مكاانیكی پانال سااندويچی
سیك وزن به اين نتیجه رسیدند كه مااومتهای مكانیكی
پانل سیك وزن ساخته شده از مغزی فوم پلایاورتاان ،باه
دلیل تراكم بیشتر و سط اتصال مناس با پوسته ،نسایت
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به پانل سیك وزن ساخته شده از مغزی ینهزنیوری كاغاذ
كرافت بیشتر بودهاست .همچناین در نموناههاای سااخته
شده از پوسته تختاه فییار ،باا افازايش ضاخامت پوساته،
مااومتهای پانل ساندويچی افزايش يافت [.]8
 Nourbakhshو همكاران ( ،)2881در بررسی اثر گوناه
و ضخامت یيه چوبی بر ويژگیهای مكاانیكی چاوبهاای
یيهای ( )L.V.Lبه اين نتیجه رسیدند كه تأثیر گونه چوبی
و ضخامت یيهها تأثیر مدنیداری بر ويژگیهاای ماااومتی
داشتهاست .بطوری كه با افزايش ضخامت یيهها از  2به 4
میلیمتر در ضخامت ثابت تختهیيهای ،مدول ایستیسایته
خمشی كاهش و مااومت به ضربه افازايش يافتاهاسات .باا
توجه به اثر متاابل بین دو گونه افارا و توساكا و ضاخامت
مشخش شدهاست كه استفاده از گونه توساكا در ضاخامت
 4میلیمتر باعح اداكشرشدن مااومت بهضاربه در چاوب-
های یيهای گرديدهاست [.]8
 Barboutisو  ،)2888( Vassiliouخا اواص ماااااومتی
(مدول گسیخت ی و مااومت به ضربه) پانلهای ساندويچی
با ضاخامت نهاايی  81/7میلایمتار باا مغازی كاغاذ یناه
زنیوری بازيافتی را مورد مطالده قرار دادند .انادازه سالول-
های كاغذ ینه زنیوری در اين تحایاق  38×38میلایمتار
بود و رويههای سطحی از تختهخردهچوب با ضاخامت 7/5
میلیمتر در نظر گرفتهشد .آنان دريافتند مدول گسیخت ی
و مدول ایستیسیته پانلها نسیت به تختهخاردهچاوب باا
ضخامت  7/5میلیمتر و  18/1میلیمتر كامتار مایباشاد.
همچنین مااومت به ضربه پانل ینه زنیوری مورد آزماايش
بیشتر از تخته خرده چاوب باا ضاخامت  7/5میلایمتار و
 18/1میلیمتر بود [ .]7تولید پانلهاای سااندويچی و نیاز
بررسی تااثیر ناو و ضاخامت روياه بار خاواص مكاانیكی
پانلهای ساندويچی ،دو محور اساسی اين تحایق هستند.

مواد و روشها
عوامل متغیر
نو یيه با ضخامت ( 4، 3و  8میلیمتر) كه شامل:
رويه گونه راش و رويه گونه صنوبر بودند.
عوامل ثابت
برای كنترل عوامل متغیر ذكر شده ،سااير فاكتورهاای
ساخت پانل ثابت در نظر گرفته شدند كاه خًصاه آن باه
شرح زير میباشد:
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 نو چس مصرفی كه چس ايزوسیانات 1بود. دما :ثابت و برابر با  128درجه سلسیوس تنظیم شد. فشار :ثابت و در اد  38كیلوگرم بر سانتیمتر مرباعتنظیم شد.
 زمان :برای تمام نمونهها ثابات و در ااد  18دقیااهتنظیم شد.
تهیه الوار و رويه
يك الوار صنوبر سالم و بیعیا از كارگااه چاوبباری
واقع در شهرستان خانبیین اساتان گلساتان و ياك الاوار
راش سالم و بیعیا از شهرساتان بنادرگز ،روساتای گاز
(طرح جن لداری وطنا) استان گلستان تهیه گرديد .پ از
تهیه الوارهاا باه كارگااه چاوب باری واقاع در شهرساتان
علیآباد كتول ،اساتان گلساتان انتااال دادهشاد و پا از
تیديل بهضخامتهای  2/8سانتیمتری توسط خشاككان
صندتی خشك شده و با استفاده از ارهنواری به ضاخامت 8
میلیمتر و ساو توساط دسات اه گنادگی باه ضاخامت
4،3و 8میلیمتر (ضخامتهای مورد نیاز) تیديل گرديدناد.
چس مورد استفاده در اين تحایق چسا ايزوسایانات باا
ويژگیهای :وضدیت ظااهری (ماايع تیاره) ،وزنمخصاوص
( 8/88گرم بر سانتیمتر مكد ) ،مواد جامد (188درصاد)،
ويسكوزيته ( 388سانتیپوآز) بود .ويژگیهای ینه زنیاوری
كاغذی در اين تحایق شامل :ضخامت كاغذ ( 3میلیمتار)،
ابداد سلول ( 3×3سانتیمتر) بود.
آماده سازی مواد
خشك کردن اليهها

رطوبت یياههاای صانوبر و راش بداد از یياهگیاری در
ادود  88درصد بود و باهمنظاور تنظایم رطوبات ،یياههاا
توسط خشككن صندتی و در درجه اارارت188±2درجاه
سلسیوس خشك شدند تاا رطوبات آنهاا باه  8تاا  7درصاد
برسد .سو برای جلوگیری از جذب رطوبت محایط ،تماام
یيهها در داخل پًستیكهای غیرقابل نفوذ ن هداری شدند.
چسبزنی و تشکیل پانلهای آزمايشگاهی

میزان چس برای هر متر مربع و چسیاندن يك سط
 288گرم منظور گرديد [ .]5عمال اساوریكاردن چسا
توسط پیساتوله و باا هاوای فشارده تاأمین شاده از ياك
كمورسور و با فشاری در اد  3تا  4اتمسفر انجامگرديد.
PMDI
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پرسکردن

پ از چس زنی جهت فشردگی یزم ،بهیود اتصاایت
و چسیندگی بین كاغذ ینهزنیوری و رويهها ،از ياك پارس
صااندتی (نااو آهنكوبااان) و در فشااار ( 38كیلااوگرم باار
سانتیمتر مربع) و با سرعت بسته شدن  278میلیمتار در
دقیاه استفاده شد .با توجه به اينكاه ايان پارس قاادر باه
اعمال فشار بیشتر نیاز مایباشاد لاذا از فشاار ذكار شاده
استفاده شد كه در ايان پارس قابال تنظایم اسات .بارای
كنترل ضخامت پانلها ،از شابلونهای فلزی  37 ،38و 31
میلیمتری استفاده گرديد .پرس هیدرولیكی مورد استفاده
بااا قطاار پیسااتون 17سااانتیمتاار و ابداااد مفیااد صاافحات
 288×124سانتیمتر میباشد.
تهیه نمونهها و آزمونهای مکانیکی

پانلها پ از پرس ،بارای رسایدن باهرطوبات تداادل
محیط بهمدت 18روز در محایط آزمايشا اه قارارگرفتناد.
سو از هر پانل نمونههای آزمونی بر طیق دستور الدمال
 EN 326-1تهیه شد .با توجه به اينكه استفاده از پانلهاای
ساندويچی در اين تحایق به عنوان ديواركوب برای خاناه-
های پیشساخته در نظرگرفتهشده ،لذا آزمونهاای مادول
ایستیسیته ،مدول گسیخت ی و مااومت به ضربه نسیت به
لیه برای تدیین خواص مكانیكی پانلها ،انجاام شاد .بارای
اندازهگیری مدول گسیخت ی و مدول ایستیسایته نسایت
به لیه از ماشین آزمايش  PT5Lاستفاده شد .ايان دسات اه
مجهز به دست اه رسام بوده و كلیه نتاايج بار روی صافحه
كامویوتر رله شده و میزان بار و تغییار شاكل نموناه را باه
صورت منحنی ثیات مایكناد .بارای انادازهگیاری مادول
ایستیسیته و مدول گسایخت ی از اساتاندارد  DINآلماان
آيیننامه  EN 310و با سرعت بارگاذاری 18میلایمتار بار
دقیاه استفاده گرديد .همچنین برای آزمون مااومات باه-
ضربه از استاندارد  ASTMآياینناماه  D3499و از ماشاین
 AMSLERاستفاده شد ].[11-1

روش تجزيه و تحلیل آماری
طرح آماری مورد استفاده در اين تحایق ،طرح آمااری
كامً تصادفی متدادل تحات آزماايش فاكتوريال باود كاه
جمدا  45نمونه ااصل از تركیا  2فااكتور متغیار ماورد
بررسی قرارگرفت .برای بررسی اثر مستال و متاابل عوامل
متغیر ،نتايج با استفاده از آزمون فاكتوريل در ساط 1و %8
مورد تجزياه و تحلیال قارارگرفات .در نهايات تاراكنش و
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خروجی دادهها بر روی نرمافزار  SPSS 18عملیاتی شد.

نتايج و بحث
اثر نوع و ضخامت رويه بر مدول گسیختگی
نتايج نشاان داد كاه باین مااادير مادول گسایخت ی
پانلها در سط خطای آزمايش  1درصد اختًف مدنایدار
آماری وجود دارد .مدول گسیخت ی به شدت تحات تاأثیر
نو و ضخامت رويه بوده و تغییار ناو روياه از روياه راش

بهرويه صنوبر باعح كاهش مادول گسایخت ی و همچناین
افزايش ضخامت باعح افزايش مدول گسیخت ی خواهدشد.
طیق شكل  ،1بیشترين مادار مدول گسیخت ی مربوط به
رويه راش و ضخامت  8میلیمتر ( 8/15م اپاسكال) بوده و
كمترين ماادار آن مرباوط باهروياه صانوبر و ضاخامت 3
میلیمتر ( 3/28م اپاسكال) است كاه كاهشای در اادود
 %47/4را نشان میدهد.

شکل  -1اثر متقابل نوع رويه و ضخامت بر مدول گسیختگی

اثر نوع و ضخامت رويه بر مدول االستیسیته
نتايج نشاان داد كاه باین مااادير مادول ایستیسایته
پانلها در سط خطای آزمايش  1درصد اختًف مدنایدار
آماری وجود دارد .مدول ایستیسیته به شدت تحات تاأثیر
نو و ضخامت رويه بوده و تغییر نو رويه از رويه راش باه
رويه صنوبر سی كااهش مادول ایستیسایته مایشاود و

همچنین با افزايش ضخامت ،مادول ایستیسایته افازايش
میيابد .طیق شكل  ،2بیشترين مادار مادول ایستیسایته
مربااوط بااه رويااه راش و ضااخامت  8میلاایمتاار (178/8
م اپاسكال) بوده و كمترين مادار آن مربوط بهرويه صنوبر
و ضااخامت  3میلاایمتاار ( 828/8م اپاسااكال) اساات كااه
كاهشی در ادود  %48/1را نشان میدهد.

شکل  -2اثر عوامل متغیر بر مدول االستیسیته
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اثر نوع و ضخامت رويه بر مقاومت به ضربه
نتايج نشان داد كه بین ماادير مااومت به ضربه پانلها
در سط خطای آزمايش1درصد اختًف مدنایدار آمااری
وجود دارد .با افزايش ضخامت ،ماادار مااومات باه ضاربه
افزايش میيابد .شكل  3نشان مایدهاد ،بیشاترين ماادار
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مااومت به ضربه مربوط به یيه راش و ضخامت  8میلیمتر
( 8/42كیلوگرم در متر) بوده و كمترين ماادار آن مرباوط
به یيه صنوبر و ضخامت  3میلایمتار ( 8/27كیلاوگرم در
متاار) ماایباشااد كااه كاهشاای در ااادود  %38/7را نشااان
میدهد.

شکل  -3اثر عوامل متغیر بر مقاومت به ضربه

مااادار ماادول گساایخت ی گونااه راش دارای مااادار
بیشتری نسیت بهگونه صنوبر میباشد .گونه راش به دلیال
داشتن الیاف مناسا و وزن مخصاوص بیشاتر نسایت باه
صاانوبر دارای كیفیاات بهتاار باارش در سااطوح و میاازان
فشردگی مناس تر میباشد و اتصاال ايان گوناه باا رزيان
ايزوسایانات ،سای اتصاایت محكام و قاویتار در االاات
خمشی شدهاست .مادار كم مادول گسایخت ی پانالهاای
ساندويچی نیاز توساط  Pflugو همكااران ( )2884اثیاات
شدهاست [ .]12علت اين امر سیكوزن بودن یياه مغازی
پانل است و بست ی به اندازه سلول دارد [ .]7هرچه تداداد
سلولهای كاغذ ینه زنیوری بیشتر و اندازه سلولها كمتار
باشد در نتیجه سط چس خوری بیشاتر مایشاود و باه-
دنیااال آن افاازايش ماادول گساایخت ی ااصاال ماایشااود.
مااومتهای مكانیكی با افزايش ضخامت و همچنین تغییار
ناو روياه افاازايش مایيابناد و در ضااخامت  8میلایمتاار
بیشترين ماادير مدول گسایخت ی ،مادول ایستیسایته و
مااومت به ضربه را خواهیم داشت .در ضخامت  3میلیمتر
كاهشی را مًاظه میكنیم كه بهنظار مایرساد باهدلیال
اجم كمتر ماده چوبی در اثر كاهش ضخامت و تركهاای
ناشی از خشاك شادن و عادم چسا پاذيری مناسا در

سطوح یيهها باشد .ضاخامت یياه در چاوبهاای یياهای
عااملی مهام در تدیاین مااومات باهضاربه مایباشاد [.]8
همچنین افزايش مااومتهای مكانیكی با تغییر نو یياه و
افزايش ضخامت را نیز  Nourbakhshو همكاران ( )2881و
 Barbuو همكاران ( )2818تأيید كردهاند ] 4و .[8
 Ghofraniو همكاران ( ،)2814در تحایق خود به ايان
نكته اشااره كارده اناد كاه پاساخ باه ضاربه ياك سااختار
ساندويچی بست ی به نو رويه و مغزی آن دارد .همچناین
آنان ذكر كردند كه با افزايش ضخامت رويه ،مااوماتهاای
پانل ساندويچی افزايش يافت [.]8
 Jahanlatibariو همكاران ( ،)2888در بررسی سااخت
چوبهای یيهای و تدیین خواص كاربردی آنهاا باه ايان
نتیجه رسیدند كه ويژگیهای مااومتی چوب یيهای ممارز
بیشتر از افرا و راش بودهاست .همچنین آنان بیان داشاتند
كااه اثاار ضااخامت یي اه در ويژگاای ایستیساایته خمشاای
مدنیدار باودهاسات [ William .]13و  ،)1151( Bodigدر
بررسی كاربرد چوبهای یيهای در مصارف خارجی گزارش
كردند كه ناش ضخامت چوب یيه و رزين مصرفی اهمیت
زيادی در كاربرد اين مصارف دارد [.]14
 Saffariو همكاران ( )2813در بررسی تأثیر نو روياه
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و نو چس بار خاواص مكاانیكی پانالهاای سااندويچی
ساخته شده از كاغذ ینه زنیوری به اين نتیجه رسیدند كاه
تغییر نو رويه و نو چس باعح تغییر مدنیدار مااومت-
های پانال سااندويچی شادهاسات [ Mo .]18و همكااران
( )2883و  Papadopoulosو همكااااران ( ،)2882علااات
مااااوم بااودن چساا ايزوساایانات را كوچااكتااربااودن
مولكولهای اين چس دانستند ،كه اين امر موج توزياع
يكنواختتار آن و در نتیجاه افازايش كیفیات چسایندگی
مكانیكی و شیمیايی زيااد آن خواهاد شاد ] 18و  .[17باا
استفاده از چسا ايزوسایانات تداداد اتصاایت شایمیايی
افزايش میيابد و پیوندهای درون مولكولی غیرقابلتغییار و
اندطاف میشوند [ .]15اكشر شكست یها در تیمار راش باه
صورت عمودی بهنظر میرسد كاه نشاان دهناده مااومات
بایتر اين گونه نسیت به صنوبر میباشد [.]8
نتايج اين تحایق با نتايج مطالدات ( Pflugو همكااران
2884،؛  Barbuو همكاااااااااران2818 ،؛  Jajanlatibariو
همكاااااااااااااااران2888 ،؛  Williamو 1151 ، Bodig؛
 Nourbakhshو همكااااران2881 ،؛  Saffariو همكااااران،
 )2813مطابات دارد ] 8 ،4و .[12-18

نتیجهگیری
با توجه به نتايج به دستآمده ،خواص مكانیكی (مدول
گساایخت ی ،ماادول ایستیساایته و مااوماات بااه ضااربه)

بررسی تأثیر نو و ضخامت رويه بر خواص مكانیكی پانلهای ساندويچی

پانلهای ساندويچی ،با تغییر نو رويه و افزايش ضاخامت،
بهطور مدنیداری بهیود و افزايش میيابد و اين ويژگایهاا
در رويه راش و ضخامت  8میلایمتار ،دارای ااد بهیناه و
بیشترين مادار خود بودهاسات .روياه راش باا ضاخامت 4
میلیمتر از نظر مجمو مااومتهای مكانیكی در رتیه دوم
قرار دارد .همچنین ،استفاده از رويه صانوبر سای كااهش
مااومتهاای مكاانیكی گردياد .در ضاخامت  3میلایمتار
كاهشی را مًاظه میكنیم كه میتواند به دلیال افازايش
تركهای ناشی از خشكشدن و عدم چس پذيری مناس
در سطوح رويههاا و در نتیجاه كااهش مااوماتهاا باشاد.
مادار مدول گسیخت ی گوناه راش دارای ماادار بیشاتری
نسیت به گونه صنوبر بودهاست .گونه راش بهدلیل داشاتن
الیاف مناس و وزن مخصاوص بیشاتر نسایت باه صانوبر
دارای كیفیاات بهتاار باارش در سااطوح و میاازان فشااردگی
مناس تر میباشد و اتصال اين گونه باا رزيان ايزوسایانات
سی اتصایت محكم و قویتر در االت خمشی شدهاست.
ساخت اين پانلها نشان داد كه ويژگیهای مناسایی را باه
عنوان يك كامووزيت جديد در صاندت چاوب دارا باوده و
میتوان از آن در صندت و بهويژه در سااختمانساازی باه
عنوان تیغههای جداكنناده غیار بااربر اساتفاده كارد و در
بررسیهای تكمیلی میتوان به نتیجه مطلوب دست يافات
و تفاوت خواص اين پانلها را كه عمدتا میتواناد ناشای از
تفاوت ماهیت مواد اولیه باشد بهیود بخشید.
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Effect of Faces Type and Thickness on Mechanical Properties
of Sandwich Panels

Abstract
Sandwich panels are new kind of layered composites that
usually are composed of three layers and their core layers
thickness is higher but the top layers are determinative
indetermination of the products strength and stiffness. In this
study, effect of faces type and thickness on mechanical
properties of sandwich panels was investigated. The variables
included, faces type with 3, 4 and 5 mm thickness (beech
face, popular face) and adhesive type (PMDI). After making
panels, sampling test (based on DIN- EN 326-1) was
considered. Mechanical properties of panels included
modulus of elasticity as well as module of rupture (based on
DIN- EN 310 standard) and impact bending strength (IBS)
(based on ASTM- D 3499 standard) were measured. The
gathered data were analyzed as completely randomized
factorial design. The results showed that, the thickness of
faces has a significant effect on the mechanical properties.
With increasing thickness of 3 to 5 mm, modulus of rupture,
modulus of elasticity and impact bending strength (IBS)
increased. The interaction effect between species and
thickness showed that using of beech genus with 5 mm
thickness leads to increase of mechanical properties in
sandwich panels.
Keywords: Sandwich Panels, Mechanical Properties, PMDI,
Layer Thickness, Beech and Popular
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