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 چکیده

و همچنین پلی نرم شده  PVCدر تحقیق حاضر، ورقهای چوب به عنوان بستر سازه به کار گرفته شد. رزینهای التکس ، 

روش کار با التکس شامل آغشته سازی و فرآوری گرم می باشد . ندمورد مطالعه و بررسی قرار گرفت از نظر عملکرد سولفید

بهینه  -نرم کننده -PVCنوع ترکیب  از دو  PVCکه انعقاد در حین فرآوری انجام شده و سازه شکل می گیرد. در کار با 

ه و در حین فرایند انجام گرفت. کار با پلی سولفید دشوار بود PVCنرم شدن  ،روش این استفاده شد. درکننده 

پلیمریزاسیون می بایست در حین فرایند انجام می گرفت؛ بدین صورت که یک ورق چوب باید به یک مونومر و ورق دیگر 

مدول یانگ سازه های بر اثر فشار و گرما واکنش پلیمریزاسیون انجام شود.  به مونومر دیگر آغشته شده و در حین پرس گرم

رار گرفت و در جداول مربوطه به ثبت رسید. بیشترین سازگاری با محیط مورد بررسی قساخته شده به روش ساده خمش 

مقاومت به حاللها برای پلی  .بدست آمد PVCبیشترین مقاومت به آتش در محصول حاوی  ،التکس طبیعی در زیست

سلولوز  ،درجه سانتیگراد است در حین ساخت سازه 181بسیار باالست اما بدلیل نقطه ذوب بسیار باالی آن که  سولفید

 چوب آب خود را از دست داد. 

 ، سازه های مقاوم به ضربهمدول االستیسیته چندسازه های چوبی پلیمری، رزینهای سنتزی االستومر، کلمات کلیدی:
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 مقدمه

در بسیاری از کشورها، هنوز هم چوب به عنوان جزء اصلی ساختمان مورد توجه مهندسان قرار دارد. در کشورهایی همچون آمریکا، 

ساخته می  WPC2 پلیمر-ژاپن و سایر کشورها، هنوز هم سازه اصلی ساختمان از چوب یا چندسازه های ترکیبی چوب ،انگلیس 

آسان، فراوانی، سازگاری با محیط زیست و بعنوان یک ماده بومی مورد توجه بشر بوده انعطاف پذیری، کاربرد چوب بعلت شود.

خواص پلیمر -چند سازه های چوب می باشد.چنین گسیختگی بعد از اعمال تنش تسلیم عیب بزرگ چوب، آتشگیری و هماست.

حتی پس از اعمال تنش ویژه ای دارند بطوری که همزمان با دارا بودن استحکام باال انعطاف پذیری فوق العاده ای دارند و 

مدول االستیسیته یانگ  .(2112، سلمونز) گسیختگی نیز ساختار خود را حفظ می کنند و میتوانند نیروی زیادی را تحمل کنند

در برابر نیرو است. از آنجایی که مدول االستیسیته با نیروی الزم برای تغییر شکل دادن مواد  معیاری برای انعطاف پذیری مواد

متناسب است، هر چه این مدول کمتر باشد، ماده انعطاف پذیرتر است. بعنوان مثال، کش الستیکی یکی از پایین ترین مدولهای 

پلیمر مورد بررسی قرار گرفته است. بستر چوبی -زه ترکیبی چوبچند ساسه نوع در تحقیق انجام شده، االستیسیته را داراست.  

تجاری و دو  %01التکس طبیعی بصورت مایع  لیمرمیلی متر و پ 2/1با ضخامت  (populous nigra)رشامل ورقهای چوب صنوب

دی کلرواتان مورد  -2و1و پلی سولفید سنتزی ساخته شده از سدیم تری سولفید و  بهینه کننده -نرم کننده -PVCنوع گرید 

 PT100 Lتست کشش و فشار یونیورسال مدل بصورت صفحات سه الیه ساخته شدند و با دستگاه  سازه هااستفاده قرار گرفت.

 رابطهنها و میزان تغییر ابعادی آنها بدست آمد و با استفاده از آنیروی الزم برای تنش تسلیم  ساخت شرکت پیام گستر هوشمند

 ارائه گردید. 1مربوطه مدول یانگ برای هر سازه بدست آمد و در جدول شماره 

 روش کار

درجه سانتی گراد  111پس از بریده شدن در آون بمدت چهار ساعت در دمای میلی متر  1.2صنوبر با ضخامت صفحات چوب 

 ند.خشک شدجه سانتی گراد در 111خشک شده و سپس با مایع التکس آغشته گردید و در زیر پرس گرم و در دمای 

، نرم کننده و بهینه 1211تجاری مرغوب با مش  PVCاز مخلوط کردن پودر  Bو  Aنرم شده PVC، دو گرید از PVCدر مورد 

 31و بمدت  درجه سانتی گراد 141ورقهای چوب خشک شده بوسیله آن آغشته و در زیر پرس گرم با دمای  تهیه گردید. کننده

 . دقیقه قرار گرفت

اما بعلت دمای . ساخته شد دی کلرواتان -2و1ازسدیم تری سولفید و ( 2112، استیودل) ، پلی سولفید سنتزیدر مورد پلی سولفید

چوب بعلت دمای باال دچار برشتگی شده و  ،درجه سانتیگراد است در هنگام ساخت سازه 181ذوب بسیار باالی پلی سولفید که 

 این ارائه نگردید.نتایج تکرار پذیر نبودند و بنابر
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میلیمتر ساخته  0سانتیمتر و به ضخامت  12سانتیمتر در  0ساخته شده به ابعاد  (2112، زسلمون)پلیمر -ترکیبی چوب سازه های

قرار گرفت نتایج برای سه نوع  (2118)گیبسون، اسکات،خمش-متر تنظیم و مورد آزمون نیروسانتی 11شد دهانه گیره دستگاه روی 

 ارائه گردید. 1و برای هر کدام سه بار تکرار شد و نتایج در جدول ( 2114)کاراهر، چارلز، و ( 2114)سولوی، ساختار

 

  . مدولهای االستیسیته يانگ نمونه های ساخته شده1 جدول

 نمونه سوم نمونه دوم نمونه اول نوع نمونه

 3021 3501 3331 الیه3چوب -التکس

PVC- ترکیبA 3841 3111 3881 

PVC- ترکیبB 2151 2811 2831 

 - - - پلی سولفید

 

 

 بررسي داده ها

به  میلی متر در دقیقه 2با سرعت نیرو ( 2111)هامل، به نمونه اندازه گیری شدمقدار مقاومت خمشی با اندازه گیری نیروی وارده 

 ه گاه تا لحظه گسیختگی اعمال شد. یوسط نمونه قرار گرفته روی دو عدد تک

 (:1112)آیوپاک،ده شد از فرمول زیر استفابرای تبدیل نتایج داده ها به معادل مدول یانگ آن 

(1) 

𝑀𝑂𝐸 =  
𝑃𝑝𝑙𝐿

3

4𝛿𝑝𝑙𝑏ℎ3
 

MOEمدول االستیسیته ظاهری بر حسب مگا پاسکال یا نیوتون بر میلی مترمربع = 

PLPنیروی حد تناسب بر حسب نیوتون = 

plδ= میلیمتررنش حد تناسب بر حسب ک 

L میلیمتر=طول دهانه برحسب  

b میلیمتر = پهنای نمونه برحسب 

h ضخامت نمونه بر حسب میلیمتر = 
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 نتايج

سازه  ،نیرو در یک سازه صلب به صورت کشش و فشار در یک سطح مقطع کوچک نمود پیدا میکند و نهایتا در نیروی گسیختگی

االستومر در حین خمش سازه  -الیه ای چوب( 2114)ساندویچ پانل تکنولوژی،تخریب و شکسته میشود. اما در سازه های ترکیبی 

این نیروی برشی در یک  می گردد؛نها نیروی برشی اعمال آو به االستومر بین حرکت می کنند الیه ها در امتداد طول روی هم 

که به ازای می شود ها روی هم باعث سطح مقطع بزرگ معادل مساحت سازه و به تعداد الیه ها اعمال میشود توزیع خزش الیه 

نیرو و  ،یک تغییر شکل بزرگ روی سازه اصلی تغییر شکل بسیار کوچکی در الیه ها اما در سطح زیاد اعمال شود بنابر این سازه

-بیبنابر این سازه های چوتغییر شکل زیادی را تحمل میکند و حتی بعد از اعمال تنش گسیختگی توانایی تحمل نیرو را دارد. 

همزمان با مدول االستیسیته پایین، ( 1111)صاحب، جوگ،  الستومرهای طبیعی یا سنتزیپلیمری ساخته شده از ترکیب چوب و ا

از مقاومت باالیی برخوردارند وتغییر شکلهای بسیار زیادی را تحمل می کنند. همچنین بعلت توزیع نیروی تنش در سطح زیادی از 

در مهارهای سازه ای در گسیختگی نمی شکنند. بنابر این میتوان از این سازه های ترکیبی ساختار، حتی پس از اعمال تنش 

ساختمانهای چوبی و نیز به عنوان میرا کننده لرزه ها و مستهلک کننده انرژی در ساختمانهای ضد زلزله استفاده نمود. این نوع 

 فنر عمل میکنند.  سازه ها تا نزدیک به نقطه تسلیم تغییر شکل زیادی داده و مانند

وزنی بدست آمد. بیشترین مقاومت به  %01که شیره درخت هوه آ و محتوی  3بیشترین سازگاری با محیط زیست در التکس طبیعی

 . (2115)مورل،بهینه کننده استات روی بدست آمد -PVCدر محصول حاوی  (2111)النگ بیچ، آتش
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