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تأثیر گرانولهای پلیاستایرن منبسطشده بر ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی پانلهای سبکوزن
ترکیبی

صابر جعفرنژاد ثانی

چکیده

علی شالبافان

هدف از تحقیق حاضر تولید تختههای سبکوزن ترکیبی با استفاده از گرانولهای
پلیاستایرن منبسطشده با قطر و درصدهای مختلف بوده است .گرانولهای پلی-
استایرن منبسطشده در  3قطر ریز ،متوسط و درشت به ترتیب با میانگین قطرهای
 2 ،0/55و  7میلیمتر و به میزان  10درصد وزن خشک خردهچوبهای الیه مرکزی
استفاده گردید .همچنین از گرانولهای با میانگین قطر  7میلیمتر در  3سطح 10 ،5
و  15درصد وزن خشک خردهچوبهای الیه مرکزی استفاده گردید .نتایج نشان
دادند که ویژگیهای مکانیکی (مدول االستیسیته خمشی ،چسبندگی داخلی ،مقاومت
به پیج سطح و لبه) با افزایش قطر گرانولها افزایش قابلتوجهی یافته است ،اما قطر
گرانولها تأثیر معنیداری بر مقاومت خمشی ،درصد واکشیدگی ضخامت و جذب آب
نمونهها نداشته است .همچنین افزایش درصد گرانولهای پلیاستایرنی در الیه میانی
باعث افزایش ویژگیهای مکانیکی و بهبود خصوصیات فیزیکی نسبت به نمونه
شاهد گردید و بیشترین اثرگذاری آن بر چسبندگی داخلی نمونهها مشاهده شد.
واژگان کلیدي :پانل ترکیبی ،سبکوزن ،گرانول پلیاستایرن ،منبسطشده.

مقدمه
در سالهای اخیر صنعت تولید اوراق فشرده چوبی در
جهان و همچنین در ايران رشد چشمگیری داشته است.
ازاينرو توسعه كیفی اين صنعت عالوه بر توسعه كمی آن
امری ضروری به نظر میرسد .ازجمله پارامترهای اساسی
توسعه كیفی موردتوجه برای صاحبان صنايع اوراق فشرده
چوبی ،افزايش كیفیت محصول و كاهش هزينههای تولید
از طريق نوآوری در فرآيند تولید و تولید محصوالت جديد
است .كاهش دانسیته اوراق فشرده چوبی ازنقطهنظر
نوآوری در تولید محصوالت جديد میتواند در توسعه
كیفی و مديريت بهینه مواد اولیه در صنعت اوراق فشرده
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چوبی نقش اساسی ايفا نمايد [ .]1دانسیته نقش مهمی را
در ارزيابی ويژگیهای مکانیکی و فیزيکی پانلهای چوبی
دارد .محققین مختلف نشان دادند كه با افزايش دانسیته
پانلها ،مقاومتهای مکانیکی بهخصوص چسبندگی داخلی
افزايش میيابد [ .]3-2البته بايد توجه داشت كه افزايش
دانسیته اوراق فشرده چوبی چالشهايی را در برشكاری،
حملونقل ،جدا شدن اتصاالت حاصل از آن (به دلیل وزن
باال) و باال بودن مصرف چوب برای ساخت پانلها را به
همراه دارد [ .]4اخیراً افزايش عالقهمندی بازار بهويژه در
كشورهای اروپايی برای محصوالت و مبلمان با عناصر
حجمی و ضخیمتر اما بدون افزايش وزن و قیمت نهايی
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محصول باعث تشويق بیشتر تولیدكنندگان اوراق فشرده
چوبی به تولید محصوالت با دانسیته كمتر گرديده است
[ .]5همچنین بايد توجه داشت كه تولید و استفاده از
محصوالت با دانسیته پايین ،افزايش بهرهوری منابع چوبی
را به همراه دارد [ .]1امروزه تولید فرآوردههای مركب
چوبی مانند تختهخردهچوب و تخته فیبر با دانسیته كمتر
نیز از مرحله تئوری و آزمايشگاه به مرحله تولید صنعتی
رسیده است.
برای كاهش دانسیته چندسازههای چوبی
استراتژیهای مختلفی وجود دارد كه بسیار وابسته به
كاربرد نهايی پانلها است .بهطوركلی هر استراتژی بايد
قابلیت كاهش حداقل حدود  20درصدی دانسیته پانلها را
نسبت به پانلهای معمولی داشته باشد [ .]6يکی از
استراتژیهای متداول برای كاهش دانسیته پانلها استفاده
از مواد اولیه با دانسیته پايین (سبک) مانند مواد
لیگنوسلولزی يا گونههای چوبی سبکوزن و يا ساير مواد
پرحجم اما سبک است [ .]7در اين راستا محققین مختلفی
از ضايعات كشاورزی برای تولید تختههايی با دانسیته
حدود  500كیلوگرم بر مترمکعب استفاده نمودند [.]9-8
آنها نتیجه گرفتند كه اگرچه ضايعات كشاورزی به دلیل
حجم باال و وزن كم میتوانند ماده مناسبی برای كاهش
دانسیته اوراق فشرده چوبی باشد ،اما استفاده از آنها تأثیر
منفی بر ويژگیهای خمشی ،چسبندگی داخلی و
واكشیدگی ضخامت دارد [.]9-8
استفاده از گرانولهای پلیمری حجیم با وزن بسیار
پايین در تركیب با خردهچوبهای اليه میانی بهعنوان
پركننده نیز میتواند كاهش دانسیته اوراق فشرده چوبی را
به همراه داشته باشد .در سالهای گذشته نیز تحقیقات
مختلفی در ارتباط با مواد پلیمری حجیم و فوق سبک
بهمنظور كاهش دانسیته پانلهای چوبی صورت گرفته
است .محققین مختلفی با استفاده از موادی همچون مواد
منبسطشده اسفنجی ،نشاسته و پلیاستايرن تختهخرده-
چوبهای سبکوزن با خصوصیات فیزيکی و مکانیکی
مطلوب و نزديک به حد استاندارد تولید نمودند [-11-10
 .]12اكثر پژوهشهای انجامشده تاكنون سعی بر اين
داشتهاند كه از مواد پلیمری منبسطشده به مقدار 10
درصد و بهصورت مخلوط با مواد چوبی استفاده نمايند و

تختههايی با دانسیته نهايی بین  500تا  600 kg/m3تولید
نمايند .الزم به ذكر است كه در هیچيک از تحقیقات
صورت پذيرفته در اين زمینه تاكنون در مورد تأثیر قطر
گرانولهای پلیمری بررسی نشده است.
تولید فرآوردههای تركیبی يا تركیبی نیز كه اخیراً
بسیار موردتوجه صنايع قرار گرفته است ،میتواند در
كاهش دانسیته محصوالت چوبی اثرگذار باشد [.]13
شركت  Finsaپرتغال (تولیدكننده اوراق فشرده چوبی)
اخیراً فرآوردهی چندسازه تركیبی را به تولید تجاری
رسانده است كه در اليههای سطحی آن از الیاف چوب و
اليه مركزی از خردهچوبهای بهكاررفته در تختهخرده-
چوب استفاده نمودهاند .آنها توانستند با اين محصول
مزايای ( MDFسطوح صاف و متراكم) و تختهخردهچوب
(استفاده از چوبهای كمارزش در اليه مركزی) را بهطور
همزمان به دست آورند .پرواضح است كه قیمت تمامشده
اين محصول حداقل  30درصد كمتر از MDFمعمولی
است ،زيرا اوالً در يک مقدار مساوی ،تبديل چوب به
خردهچوب ارزانتر از تبديل چوب به الیاف است و ثانیاً
استفاده از چوبهای ضايعاتی و كمارزش برای تولید
خردهچوب نیز امکانپذير است .از سوی ديگر وزن تخته-
های تركیبی تولیدشده نیز حدود  10درصد كمتر از
 MDFمعمولی است .البته بايد توجه داشت كه اينگونه
پانلها همچنان به دلیل دانسیته باال مناسب برای استفاده
در ساخت مبلمانهای سبکوزن نیست .ازاينروی
سبکسازی اينگونه پانلها برای توسعه بیشتر آنها
ضروری به نظر میرسد.
هدف از اين تحقیق ،تولید تختههای تركیبی
سبکوزن (دانسیته نهايی  )520kg/m3متشکل از اليههای
سطحی الیاف و اليه مركزی از مخلوط خردهچوب و
گرانولهای پلیاستايرنی منبسطشده است .به نظر میرسد
كه قطر گرانولهای پلیمری منبسطشده و همچنین درصد
استفاده از آنها در اليه مركزی از پارامترهای اثرگذار بر
ويژگیهای نهايی تختهها است كه در تحقیق حاضر مورد
ارزيابی قرار گرفته است.
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بوده است .همچنین از كاتالیزور كلريد آمونیوم
تهیهشده از شركت آريا شیمی آمل به مقدار  1درصد وزن
خشک چسب برای هر اليه مورداستفاده قرار گرفت.
برای ارزيابی تأثیر قطر گرانولها بر ويژگیهای تخته-
ها ،گرانولهای پلیاستايرنی منبسطشده با میانگین
قطرهای  2 ،0/55و  7میلیمتر مورداستفاده قرار گرفت .با
توجه به يکسان بودن دانسیته تختهها در همه تیمارها
( )520kg/m3و همچنین يکسان بودن نسبت وزنی اليه
مركزی 10 ،5 ،و  15درصد وزن خشک خردهچوبهای
اليه میانی از گرانولهای پلیاستايرنی منبسطشده استفاده
شد .الزم به ذكر است كه اين میزان گرانولهای پلیمری
جايگزين خردهچوبهای اليه مركزی شده است تا دانسیته
نهايی پانلهای تولیدی ثابت بماند .به هنگام ارزيابی تأثیر
قطر گرانولهای مختلف ،درصد مصرف گرانول ثابت و برابر
 10درصد وزن خشک خردهچوبهای اليه میانی در نظر
گرفته شد .مجموع تیمارهای ساختهشده در اين تحقیق به
همراه دانسیته نهايی تختههای ساختهشده در جدول 1
نشان داده شده است .برای ارزيابی تأثیر استفاده از
گرانولهای پلیمری ،نمونههای شاهد (بدون هرگونه
گرانول پلیمری) نیز تولید گرديدند.
)(NH4CL

مواد و روشها
مواد
برای اليههای سطحی و زيرين تخته از الیاف مخلوط
گونههای پهنبرگ و برای اليه میانی از مخلوط خردهچوب
مخلوط گونههای پهنبرگ تهیهشده از شركت كیمیا چوب
استان گلستان به همراه گرانولهای پلیاستايرنی
منبسطشده استفاده گرديد .برای استفاده از گرانولهای
منبسطشده ،گرانولهای قابل انبساط با قطرهای اولیه
 1/14 ،0/4و  2/5میلیمتر تهیهشده از شركت پتروشیمی
سهند بابل (با گريدهای  F150 ،F50و  )F450ابتدا در آون
با دمای  110درجه سانتیگراد به مدت  10دقیقه قرار
داده شدند تا به حداكثر حجم خود برسند .میانگین قطر
گرانولهای منبسطشده پسازاين مرحله به ترتیب به
 2 ،0/55و  7میلیمتر رسید .درجه حرارت شیشهای شدن
گرانولها  85درجه سانتیگراد است .چسب مورداستفاده
در اين تحقیق اوره فرمالدهید (تهیهشده از شركت آمل
رزين) با درصد جامدات  62درصد ،دانسیته gr/cm3
 1/268و  pHبرابر  7/72است .مقدار مصرف رزين برابر
 12درصد وزن خشک الیاف (برای اليههای سطحی) و 10
درصد وزن خشک خردهچوبها (برای اليههای مركزی)

جدول  -1مشخصات مربوط به تیمارهای مختلف و دانسیته نهایی تختههای تولیدی
تیمار

اليه سطحی

اليه مركزی

مقدار گرانول ()%

میانگین قطرگرانول ()mm

دانسیته ()kg/m3

A

الیاف

خردهچوب  +گرانول

10

0/55

*(528 )19

B

الیاف

خردهچوب  +گرانول

10

2

(520 )24

C

الیاف

خردهچوب  +گرانول

10

7

(526 )20

D

الیاف

خردهچوب  +گرانول

5

7

(525 )22

E

الیاف

خردهچوب  +گرانول

15

7

(526 )13

R

الیاف

خردهچوب

0

-

(518 )23

* اعداد داخل پرانتز بیانگر انحراف معیار دادهها است

فرآیند تولید
در اين تحقیق تختههای سبکوزن تركیبی با ضخامت
نهايی  16میلیمتر تولید شد .برای اين منظور كیک 3
اليه مواد با ابعاد  500× 400میلیمتر شامل الیاف چسب
خورده برای اليههای سطحی و زيری و مخلوط خردهچوب
و گرانولهای پلیمری منبسطشده چسب خورده برای اليه
میانی تشکیل شد .درصد رطوبت مواد اليههای سطحی و
میانی قبل از پرس به ترتیب برابر  12و  10درصد وزن

خشک مواد در نظر گرفته شده بود .كیک تشکیلشده پس
از پیش پرس سرد ،درون پرس گرم با دمای  200درجه
سانتیگراد و به مدت  18ثانیه به ازای هر میلیمتر
ضخامت تخته قرار گرفت .در اين تحقیق برای افزايش
كیفیت و دانسیته اليههای سطحی و زيری از گام ويژه
پرس (فشردهسازی اولیه) استفاده گرديد .برای
فشردهسازی اولیه ،كیک در فشار ويژه  3مگاپاسکال و به
مدت يک ثانیه به ازای هر میلیمتر ضخامت تخته قرار
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انجام آزمونهای مکانیکی و فیزيکی برش داده شدند.
نمونههای آزمونی برای مشروطسازی رطوبت به مدت يک
هفته در شرايط رطوبت نسبی  65 ± 5درصد و دمای 3
 20±درجه سانتیگراد قرار گرفتند .بررسیهای متوالی
وزنی بروی نمونهها مشروطسازی شده پس از يک هفته
بیانگر رسیدن نمونهها به حد تعادل رطوبتی بوده است.
درنهايت نمونههای تهیهشده مطابق جدول  2و با توجه به
استانداردهای اروپايی مورد آزمون قرار گرفتند.

گرفت .در مرحله بعد ،فشار ويژه پرس از  3مگاپاسکال به
 1مگاپاسکال تا انتهای فرآيند تولید كاهش داده شد.
نسبت وزنی اليههای سطحی به میانی در همه تیمارها
ثابت و برابر  45به  55درصد در نظر گرفته شد .دانسیته
نهايی تخته در شرايط مصرف نیز برای همه تیمارها ثابت و
برابر  520kg/m3محاسبه گرديد .تختههای ساختهشده
پس از پرس به مدت چند روز در شرايط آزمايشگاه قرار
گرفتند .سپس تختهها طبق آيیننامه  EN 326-1برای

جدول  -2آزمایشهای مربوط به ارزیابی ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی تختههای تولیدشده
شماره استاندارد

ابعاد نمونه ()mm

تعداد تکرار هر تیمار

تعداد کل آزمایش

خصوصیت
ويژگیهای خمشی

EN 310

370 × 50 × 16

9

54

چسبندگی داخلی

EN 319

50 × 50 × 16

9

54

مقاومت به پیچ (سطح و لبه)

EN 320

50 × 50 × 16

9

108

واكشیدگی ضخامت

EN 317

50 × 50 × 16

9

54

جذب آب

EN 317

50 × 50 × 16

9

54

تجزيهوتحلیل آماری دادهها توسط نرمافزار
انجام شد .قبل از انجام آزمون تجزيه واريانس ،نرمالیته
دادهها و همگنی واريانس به ترتیب با استفاده از باكس
پالت ،آزمون  Shapiro-Wilkو آزمون  Leveneكنترل
گرديدند .سپس آزمون تجزيه واريانس يکطرفه صورت
پذيرفته و مقايسه میانگینها با استفاده از آزمون دانکن
انجام گرفت.
SPSS

نتایج و بحث
در اين تحقیق دو تیمار برای ساخت تختهها و بررسی
اثر آنها بر ويژگیهای مکانیکی و فیزيکی پانلها در نظر

گرفته شده بود؛ تأثیر قطر و درصدهای مختلف گرانولهای
پلیمری منبسطشده .تأثیر هركدام از اين پارامترها بر
ويژگیهای تختهها بهطور مجزا مورد ارزيابی و بحث قرار
گرفته است .نتايج حاصل از تجزيه واريانس ويژگیهای
فیزيکی و مکانیکی اندازهگیری شده پانلهای تركیبی
سبکوزن در جدول  3آورده شده است .بر اساس آزمون
تجزيه واريانس اندازه قطر گرانولها بر مدول االستیسیته،
چسبندگی داخلی ،مقاومت به پیچ (سطح و لبه) و
واكشیدگی ضخامت ( 24ساعت) معنیدار است .همچنین
درصد گرانولها نیز بر همه ويژگیها اثر معنیدار داشته
است.

جدول  -3نتایج تجزیه واریانس (سطح معنیداری) تیمارهای مورداستفاده در تحقیق و مقدار P
عوامل
متغیر

مقاومت

مدول

چسبندگی

خمشی

االستیسیته

داخلی

N/mm2

N/mm2

مقاومت به
پیچ در
سطح

مقاومت به

واکشیدگی

واکشیدگی

جذب

جذب

پیچ در لبه

ضخامت 2h

ضخامت 24h

آب 2h

آب 24h

N/mm2

N

N

%

%

%

%

قطر

ns

گرانول

0/499

*
0/009

**
0/000

*
0/034

*
0/007

ns

0/926

**
0/005

ns

ns

0/555

0/657

درصد

**
0/000

**
0/000

**
0/000

**
0/000

**
0/000

**
0/000

**
0/000

**
0/000

**
0/000

گرانول

**معنیداری در سطح اطمینان  * ،%99معنیداری در سطح اطمینان  ns ،%95عدم معنیداری
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تأثیر میانگین قطرهای مختلف گرانولها بر
ویژگیهای پانلهای سبکوزن ترکیبی
ویژگیهای مکانیکی
نتايج مربوط به مقاومت خمشی و مدول االستیسیته
پانلهای سبکوزن تولیدشده در شکل  1ارائه شده است.
نتايج نشان میدهند كه با افزايش قطر گرانولهای پلیمری
استفادهشده در اليه میانی مقاومت خمشی نمونهها افزايش
اندكی يافته است كه اين افزايش ازلحاظ آماری معنیداری
نیست .مقاومت خمشی از  16/25مگاپاسکال در نمونه با
قطر گرانول  0/55میلیمتر به  17/45مگاپاسکال در نمونه
با قطر گرانول  7میلیمتر رسیده است؛ اما افزايش قطر
گرانولها باعث افزايش معنیدار مدول االستیسیته نمونهها
گرديده است .مدول االستیسیته نمونه با قطر گرانول 0/55
میلیمتر برابر  1590مگاپاسکال و در نمونههای با قطر
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گرانول  7میلیمتر برابر  1930مگاپاسکال است .هدف
اصلی استفاده از گرانولهای پلیمری در اليه مركزی پانل-
های سبکوزن پر كردن خلل و فرج ناشی از كاهش
دانسیته تختهها است .الزم به ذكر است كه وجود گرانول-
های پلیمری میتواند تا حدودی مانع اتصال بین خرده-
چوبها دراليه مركزی شود .به نظر میرسد كه گرانولهای
قطورتر به دلیل تعداد كمتر در مقدار مساوی ( 10درصد
وزن خشک خردهچوب) بهتر توانستهاند خلل و فرج
موجود در اليه مركزی را پر كرده و كمتر مانع اتصال
خردهچوبها با يکديگر نیز شوند .در اين حالت توزيع
تنش در نمونههای حاوی گرانولهای قطورتر بهطور بهتری
صورت پذيرفته است كه تأثیر مثبتی بر افزايش ويژگیهای
خمشی بهويژه مدول االستیسیته نمونهها نیز داشته است
[.]14

شکل  -1تأثیر قطر گرانولهای پلیمری منبسطشده بر ویژگیهای خمشی پانلهای سبکوزن ترکیبی (نوار خطا بیانگر انحراف معیار است)

تأثیر قطر گرانولهای پلیمری منبسطشده بر میزان
چسبندگی داخلی پانلهای سبکوزن تركیبی مورد
ارزيابی قرار گرفت و نتايج در شکل  2نشان داده شده
است .نتايج حاصل نشان میدهد كه استفاده از گرانول با
قطر درشتتر باعث افزايش معنیدار چسبندگی داخلی
گرديده است .اتصاالت موجود در اليه مركزی میتواند
شامل اتصال خردهچوب-خردهچوب ،خردهچوب-پلیمر و
پلیمر-پلیمر باشد كه دراينبین نوع خردهچوب-خردهچوب
محکمترين اتصال خواهد بود .به دلیل ماهیت غیرقطبی

گرانولهای پلیمری و ماهیت قطبی خردهچوبها ،پیوند
شیمیايی مستقیم بین آنها متصور نیست .پیوندهای
ايجادشده بین گرانولهای پلیمری و خردهچوبها بیشتر از
نوع مکانیکی (درهمرفتگی) خواهد بود .گرانولها قطورتر
توانايی ايجاد درهمرفتگیهای مکانیکی بیشتری را نسبت
به گرانولهای ريزتر دارند .البته چسب اسپری شده موجود
بر روی گرانولها و خردهچوبها نیز میتوانند پیوند
شیمیايی برقرار نمايند .بايد توجه داشت كه سطح ويژه
گرانولهای قطورتر بسیار كمتر از گرانولهای ريزتر است و
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تأثیر گرانولهای پلیاستايرن منبسطشده بر ويژگیهای فیزيکی و مکانیکی پانلهای سبکوزن تركیبی

ازاينروی بهرهوری چسب مورداستفاده در نمونههای با
گرانول قطورتر باالتر است .همچنین الزم به ذكر است كه
در يک وزن مساوی ،پلیاستايرنهای با قطر كوچکتر
دارای تعداد بیشتری نسبت به گرانولهای درشتتر
هستند .پراكندگی و توزيع گرانولها با قطر كوچکتر در
اليه میانی تخته بیشتر بوده و سطح بیشتری از خرده-

چوبهای اليه میانی را پوشانده كه اتصال خردهچوب با
خردهچوب را تا حدودی محدود میكند و درنهايت
اتصاالت نسبتاً ضعیفیتری در اليه مركزی نمونهها ايجاد
شده است .اتصاالت ضعیفتر مواد در اليه مركزی باعث
كاهش چسبندگی داخلی نمونهها گرديده است.

شکل  -2تأثیر قطر گرانولهای پلیمری منبسطشده بر چسبندگی داخلی پانلهای سبکوزن ترکیبی (نوار خطا بیانگر انحراف معیار است)

مشاهده سطح شکست نمونههای آزمايششده
همچنین نشان دادند كه در نمونههای حاوی گرانول با
قطر باال ( 7میلیمتر) شکست تقريباً در وسط گرانولها
مشاهده شد ،درحالیكه در نمونههای حاوی گرانول با قطر
ريزتر ( 0/55میلیمتر) ،گرانولها اكثراً بهصورت سالم و
كروی شکل مشاهده شد (شکل  .)3اين موضوع بیانگر
ايجاد اتصال قویتر بین گرانولهای پلیمری درشتتر با
خردهچوبهای اليه مركزی است كه خود افزايش میزان

چسبندگی داخلی را به همراه داشته است .بايد توجه
داشت كه سطح ويژه گرانولهای درشت در يک مقدار
مساوی كمتر از سطح ويژه گرانولهای ريزتر است .اين
موضوع باعث میشود تا چسب بیشتری توسط سطح يک
گرانول درشت جذب شده و درنهايت عالوه بر اتصال
مکانیکی بهتر ،اتصال بهتری از ناحیه چسب با خردهچوب
نیز ايجاد كند.
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شکل  -3سطح شکست و وضعیت گرانولهای پلیمری در نمونههای آزمونی با قطر ریز سمت راست و درشت سمت چپ

اثر قطر گرانولهای منبسطشده بر مقاومت به پیچ در
سطح و لبه نمونههای سبکوزن تركیبی در شکل  4نشان
داده شده است .نتايج نشان داد كه با افزايش قطر گرانول-
ها از  0/55به  7میلیمتر مقاومت به پیچ هم در سطح و
هم در لبه نمونهها بهطور معنیداری افزايش يافته است.
همانگونه كه پیشتر ذكر گرديد به نظر با افزايش قطر
گرانولها كیفیت چسبندگی مواد در اليه مركزی بهبود
يافته است كه باعث افزايش مقاومت به پیچ هم در سطح و

هم در لبه نمونهها نیز شده است .از طرف ديگر بايد توجه
داشت كه با ريزتر شدن قطر گرانولها توزيع و پراكندگی
گرانولها بیشتر شده و فضای بیشتری از اليه میانی را
اشغال میكنند .درنتیجه احتمال درگیری رزوههای پیچ با
گرانولهای پلیاستايرنی بیشتر میشود .ازآنجايیكه
مقاومت ذاتی گرانولهای پلیاستايرنی نسبت به چوب
كمتر است ،درنتیجه در اين حالت مقاومت پیچ هم در
سطح و هم در لبه كمتر است.

شکل  -4تأثیر قطر گرانولهای پلیمری منبسطشده بر مقاومت به پیچ در سطح و لبه پانلهای سبکوزن ترکیبی (نوار خطا بیانگر انحراف
معیار است)

تأثیر قطر گرانولهای پلیمری منبسطشده بر
واكشیدگی ضخامت و جذب آب ( 24ساعت غوطهوری)

پانلهای سبکوزن تركیبی در شکل  5نشان داده شده
است .نتايج نشان میدهد كه با تغییر قطر گرانولهای
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تأثیر گرانولهای پلیاستايرن منبسطشده بر ويژگیهای فیزيکی و مکانیکی پانلهای سبکوزن تركیبی

پلیمری از  0/55به  7میلیمتر واكشیدگی ضخامت بهطور
معنیداری افزايش يافته است ،اما درصد جذب آب تغییر
معنیداری نداشته است .پلیاستايرن از مشتقات نفتی بوده
و خاصیت آبدوستی ندارد .ازاينروی دسترسی آب به
خردهچوبهای اليه مركزی را تا حدودی محدود میكند و
مانع از افزايش زيادتر واكشیدگی ضخامت میشود [.]15
استفاده از گرانول با قطر كوچکتر نسبت به قطر درشتتر
دارای تعداد بیشتری از مقدار خود در يک وزن مساوی

( 10درصد وزن خشک خردهچوب) هستند .ازاينروی به
نظر دسترسی مولکولهای آب به خردهچوبهای نمونه-
های حاوی گرانولهای درشت بیشتر است و واكشیدگی
ضخامت افزايش يافته است .همچنین به دلیل يکسان
بودن میزان مصرف گرانولهای پلیمری ( 10درصد) در
همه تیمارها و با توجه مقدار ثابت ماده چوبی در نمونهها
(دانسیته تقريباً برابر) ،درصد جذب آب تقريباً ثابت و
حدود  45درصد بوده است.

شکل  -5تأثیر قطر گرانولهای پلیمری منبسطشده بر واکشیدگی ضخامت و جذب آب ( 24غوطهوری) پانلهای سبکوزن ترکیبی (نوار
خطا بیانگر انحراف معیار است)

تأثیر درصدهای مختلف گرانولها بر ویژگیهای
پانلهای سبکوزن ترکیبی
ارزیابی ویژگیهای مکانیکی
تأثیر استفاده از درصدهای مختلف گرانول بر مقاومت
خمشی و مدول االستیسیته نمونهها در شکل  6نشان داده
شده است .نتايج نشان میدهند كه افزودن گرانولهای
پلیمری باعث افزايش معنیدار مقاومت خمشی و مدول
االستیسیته نمونهها گرديده است .بهطوریكه مقاومت
خمشی و مدول االستیسیته در نمونه شاهد به ترتیب از
حدود  12/7و  970مگاپاسگال به حدود  18و 1940
مگاپاسگال در نمونههای حاوی  15درصد گرانول پلیمری
منبسطشده رسیده است .اين افزايش حدود  50و 100
درصدی در مقاومت خمشی و مدول االستیسیته مربوط به

پركردن خلل و فرج موجود در اليه مركزی تختههای
سبکوزن است كه خود توزيع يکنواختتر تنشهای وارده
به نمونه در هنگام آزمايش و بهبود ويژگیهای خمشی را
به همراه داشته است [ .]14عالوه بر اين ،جايگزينی
مقاديری از خردهچوب با گرانولهای پلیمری منبسطشده
و حجیم باعث افزايش قابلتوجه ضخامت كیک نسبت به
نمونه شاهد میگردد .افزايش ضخامت كیک با افزايش
ضريب فشردگی كیک مواد در هنگام پرس گرم همراه بوده
است كه تأثیر مثبتی بر ويژگیهای خمشی تختهها نیز
داشته است .نتايج همچنین نشان میدهند كه با افزايش
درصد گرانولها در اليه مركزی از  5به  15درصد ،مقاومت
خمشی و مدول االستیسیته نمونهها نیز افزايش جزئی
يافته است كه ازلحاظ آماری اين افزايش معنیدار نیست.
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اين افزايش جزئی ويژگیهای خمشی مربوط به افزايش
ضخامت كیک ناشی از بیشتر بودن گرانولهای پلیمری و
درنتیجه افزايش جزئی ضريب فشردگی كیک مواد در
هنگام پرس گرم بوده است .الزم به ذكر است كه گرانول-
های پلیمری در اينگونه پانلها ذوب نمیشوند و فقط به
حد درجه حرارت شیشهای شدن خود میرسند .با افزايش
درصد گرانولهای پلیمری احتمال جوش جزئی گرانولها
( )bead fusionبا يکديگر افزايش يافته كه تأثیر مثبتی بر

391

بهبود اتصاالت درون تخته و ويژگیهای خمشی تختهها
نیز میتواند داشته باشد .بايد توجه داشت كه ازنقطهنظر
اقتصادی استفاده از میزان كمتر گرانول برای كاهش
هزينههای تولید بسیار بااهمیت است.
بهطوركلی میتوان بیان نمود استفاده از گرانولهای
منبسطشده پلیمری قابلیت ارتقاء ويژگیهای خمشی
(مقاومت خمشی و مدول االستیسیته) پانلهای تركیبی
سبکوزن را به همراه داشته است.

شکل -6تأثیر درصد گرانولهای پلیاستایرن بر ویژگیهای خمشی پانلهای سبکوزن ترکیبی (نوار خطا بیانگر انحراف معیار است)

تأثیر استفاده از درصدهای مختلف گرانول بر
چسبندگی داخلی پانلهای سبکوزن تركیبی در شکل 7
ارائه شده است .نتايج حاصل از شکل  7نشان میدهد كه
با افزايش درصد گرانول از  0به  15درصد میزان
چسبندگی داخلی بهطور معنیدار و قابلتوجهی افزايش
يافته است .بهطوریكه میزان چسبندگی داخلی در نمونه-
های شاهد (صفر درصد گرانول) از حدود  0/10مگاپاسکال
به حدود  0/43مگاپاسکال در نمونه با  15درصد گرانول
رسیده است كه افزايش قابلتوجه  300درصدی را نشان
میدهد .جايگزينی مقادير متفاوت از خرده چوبهای اليه

مركزی با گرانولهای پلیمری منبسطشده كه حجم بسیار
بااليی دارند ،باعث افزايش توده مواد در اليه مركزی و
درنتیجه افزايش درهمرفتگی مکانیکی خردهچوب و
گرانولهای پلیمری میشود .اين موضوع باعث بهبود
پیوندهای موجود درون تختهها گرديده و میزان
چسبندگی داخلی را بهطور بسیار زيادی افزايش داده است
[ .]14عالوه بر اينها افزايش جوش بین گرانولها ( bead
 )fusionبا افزايش درصد مصرف گرانولها با يکديگر
افزايش يافته كه بهبود اتصاالت درون تخته را نیز به همراه
داشته است.
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شکل  -7تأثیر درصد گرانولهای پلیاستایرن بر چسبندگی داخلی پانلهای سبکوزن ترکیبی (نوار خطا بیانگر انحراف معیار است)

تأثیر استفاده از درصدهای مختلف گرانول بر مقاومت
به پیچ در سطح و لبه پانلهای سبکوزن تركیبی در شکل
 8نشان داده شده است .نتايج نشان داد كه مقاومت به پیچ
هم در سطح و هم در لبه نمونهها با افزودن گرانولهای
پلیمری بهطور معنیداری افزايش يافته است .مقاومت به
پیچ در سطح و لبه نمونه شاهد به ترتیب حدود  650و
 160نیوتن است كه با افزايش حدود  5درصدی گرانول
پلیمری به حدود  850و  500نیوتن رسیده است .میتوان
بیان داشت كه تأثیر استفاده از گرانولهای پلیمری بر
بهبود مقاومت به پیچ در لبه نمونهها بسیار بیشتر از سطح
است .مقاومت به پیچ در سطح نمونهها بیشتر متأثر از
كیفیت اليههای سطحی نمونهها است اما مقاومت به پیچ
در لبه متأثر از كیفیت و تراكم مواد اليه مركزی است.

افزايش تراكم مواد و بهبود اتصال مواد در اليه مركزی
ازجمله داليل بهبود مقاومت به پیچ بهويژه در لبه نمونهها
است [.]15
افزايش درصد مصرف گرانولها از  5به  15درصد
باعث افزايش مقاومت به پیچ سطح شده است .اين افزايش
متأثر از افزايش ضخامت كیک مواد و درنتیجه افزايش
ضريب فشردگی مواد در هنگام پرس گرم بوده است كه
باعث بهبود كیفیت اليههای سطحی و ويژگیها مربوط به
آن نیز شده است .نتايج همچنین نشان دادند كه مقاومت
به پیچ در لبه نمونهها با افزايش درصد گرانولهای مصرفی
تغییری نداشته است كه ازنقطهنظر اقتصادی بسیار حائز
اهمیت است.
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شکل  -8تأثیر درصد گرانولهای پلیاستایرن بر مقاومت به پیچ پانلهای سبکوزن ترکیبی (نوار خطا بیانگر انحراف معیار است)

ارزیابی ویژگیهای فیزیکی
تأثیر جايگزينی درصدهای مختلف گرانولهای پلیمری
با خردهچوب در اليه مركزی پانلها بر واكشیدگی ضخامت
و جذب آب نمونهها بعد از  24ساعت غوطهوری در آب در
شکل  9ارائه گرديده است .همانگونه كه مالحظه میشود
واكشیدگی ضخامت با افزايش درصد گرانولها از  0تا 15
درصد بهطور معنیداری كاهش يافته است .البته اين
تفاوت در تیمارهای  5و  10درصد معنیدار نیست و روند
بخصوصی در آن مشاهده نمیگردد .بیشترين میزان
واكشیدگی ضخامت مربوط به نمونه شاهد با  13/5درصد
و كمترين آن در تیمار  15درصد گرانول با  8/5درصد
مشاهده میشود .بهطوركلی واكشیدگی ضخامت در نمونه-
ها بستگی به مقدار ماده چوبی بکار رفته دارد ،بهطوریكه
استفاده از ماده چوبی بیشتر باعث افزايش جذب آب و
واكشیدگی ضخامت در نمونهها میشود [ .]16 ،14با
كاهش خردهچوب در اليه میانی تخته و جايگزينی آن با
گرانولهای پلیاستايرنی ،هم ماده چوبی كه عامل اصلی
در واكشیدگی ضخامت است از اليه میانی كاهش يافته
است و هم مقدار قابلتوجهی از گرانولهای پلیاستايرنی

در اليه میانی جايگزين میشود كه دسترسی آب و رطوبت
را به خردهچوبها محدود میكند .گرانولهای پلی-
استايرنی آبگريز بوده و درنتیجه واكشیدگی ضخامت را
بهطور قابلمالحظهای كاهش میدهند [.]17-16
همچنین نتايج حاصل از شکل  9نشان میدهد كه با
افزايش درصد گرانولهای پلیمری مقدار درصد جذب آب
كاهش معنیداری يافته است و روند آن همانند روند
مربوط به واكشیدگی ضخامت است .حذف خردهچوب از
اليه میانی و جايگزينی آن با گرانولهای آبگريز پلی-
استايرنی باعث شده است كه گرانولها خلل و فرج و
حفرات موجود در اليه مركزی را پر كرده و نفوذ آب به
درون تخته را كاهش دهند .با توجه به ماهیت آبگريزی
گرانولها ،افزايش درصد گرانولها باعث كاهش بیشتر
جذب آب گرديده است [ .]16 ،14همانطور كه مشاهده
میشود بیشترين میزان جذب آب مربوط به نمونه شاهد
(صفر درصد گرانول) به مقدار  52درصد و كمترين میزان
جذب آب مربوط به تیمار  15درصد به مقدار  40درصد
مشاهده میشود.
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شکل  - 9تأثیر درصد گرانولهای پلیاستایرن بر واکشیدگی ضخامت و جذب آب بعد از  24ساعت غوطهوری در آب پانلهای سبکوزن
ترکیبی (نوار خطا بیانگر انحراف معیار است)

نتیجهگیری
تختههای تركیبی سبکوزن با دانسیته  520كیلوگرم
بر مترمکعب و با ضخامت نهايی  16میلیمتر با استفاده از
گرانولهای پلیمری منبسطشده (پلیاستايرن) تولید
شدند .نتايج بیانگر تأثیر مثبت استفاده از گرانولهای
پلیمری بر ويژگیهای فیزيکی و مکانیکی پانلهای
سبکوزن تركیبی تولید شده بوده است .با افزايش قطر
گرانولهای پلیمری منبسطشده ويژگیهای مکانیکی
بهويژه چسبندگی داخلی بهطور معنیداری افزايش يافته-
اند .با افزايش قطر گرانولها درصد جذب آب نمونهها

تغییر محسوسی نداشتهاند ولی واكشیدگی ضخامت بهطور
اندكی افزايش يافته است .افزايش درصد استفاده از
گرانولهای پلیمری نیز اثر چندانی بروی ويژگیهای
خمشی و مقاومت به پیچ (سطح و لبه) نمونهها نداشته
است؛ اما میزان چسبندگی داخلی و ويژگیهای فیزيکی
(درصد واكشیدگی ضخامت و جذب آب) بهطور معنیداری
بهبود يافته است .بهطوركلی میتوان بیان نمود كه
گرانولهای پلیاستايرن با قطر باال و درصدهای پايین  5و
 10درصد مادهی مناسبی برای تولید پانلهای سبکوزن
میباشند و تأثیرات مثبتی بر ويژگیهای آنها دارد.
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Effect of the expanded polystyrene granules on the physical and mechanical
properties of hybrid lightweight panels

Abstract
The aim of the present study was to produce low density
hybrid panels using expanded polystyrene granules (EPS)
with different diameter and percentage. Expanded polystyrene
granules used in 3 forms of fine, medium and large granules
with an average diameters of 0.55, 2 and 7 mm, respectively.
The amount of EPS substituted in the core layer was 5, 10 and
15% based on oven dry mass of wood coarse particles. The
results showed that the mechanical properties (modulus of
elasticity, internal bond, face and edge screw withdrawal
resistance) were significantly enhanced with increasing the
EPS diameters. Increasing the amount of EPS from 5 to 15%
also significantly improved the internal bond and physical
properties. The bending properties and screw withdrawal
resistance (both face and edge) were not significantly
influenced with increasing the EPS content. The most
important finding was that the improvement of all properties
in core layer using polystyrene granules was higher in
comparison with reference panels.
Keywords: hybrid panel, lightweight, polystyrene granule,
expanded.
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