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بررسی اثر نانوسيليس و نوع مادۀ ليگنوسلولزی بر خواص فيزيکی
و مکانيکی پانلهای چوب-سيمان

*

فرانک محمدکاظمی ؛ دانشجوی دکتری علوم و صنايع چوب و کاغذ ،دانشکدۀ منابع طبيعي ،دانشگاه تهران ،ايران

کاظم دوستحسينی؛ استاد گروه علوم و صنايع چوب و کاغذ ،دانشکدۀ منابع طبيعي ،دانشگاه تهران ،ايران
علیاکبر عنايتی؛ استاد گروه علوم و صنايع چوب و کاغذ ،دانشکدۀ منابع طبيعي ،دانشگاه تهران ،ايران
محمد آزادفالح؛ استاديار گروه علوم و صنايع چوب و کاغذ ،دانشکدۀ منابع طبيعي ،دانشگاه تهران ،ايران

چكيــده
در اين مطالعه اثر نانوسيليس در چهار سطح  ،2 ،1 ،0و  3درصد وزنی سيمان و اثر نوع مادۀ ليگنوسلولزی بر خواص فيزيکي
و مکانيکي صفحات چوبـسيمان ساختهشده از کارتن کهنه و پوستۀ برنج بررسی شده است .در مجموع ،هشت تيمار و از
هر تيمار سه تکرار تخته ساخته شد .نمونهها مطابق استاندارد  634 DIN ENتهيه و خواص فيزيکی و مکانيکی آنها شامل
مدولگسيختگی ،مدولاالستيسيته ،مقاومت برشي موازی سطح ،سختي ،جذب آب ،و واکشيدگي ضخامت پس از  2و 24
ساعت غوطهوری در آب اندازهگيری شدند .نتايج نشان داد که در حالت استفاده از نانوسيليس ،تختههای کارتن کهنه با 1
درصد ،و تختههای پوستۀ برنج با  2درصد نانوسيليس باالترين مقاومت خمشی و مدول االستيسيته را داشتند .مقاومت برشی
موازی سطح و سختی در تختههای حاوی  2درصد نانوسيليس بيشتر بوده است .همچنين نتايج نشان داد که استفاده از پوستۀ
برنج در ساخت تختهها در مقايسه با کارتن کهنه جذب آب را کاهش داد.

واژگان كليدي :پوستۀبرنج ،خواص فيزيکی و مکانيکی ،سيمان ،کارتن کهنه ،نانوسيليس
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مقدمه

امروزه علم مهندسی ساختمان به سمت استفاده از
مصالح سبکتر و مستحکم پيش میرود .چوبـسيمان
يکی از انواع صفحات فشردۀ چوبی است که توسعۀ
فنّاوری اين فراورده در هر منطقه به مواد اوليۀ مورد
نياز آن ،يعنی چوب يا مواد ليگنوسلولزی و سيمان،
مربوط میشود .بهعالوه ،اين امر به کشورهای فاقد
امکانات الزم برای توليد رزينهای سنتزی امکان توليد
فراوردههای کامپوزيت با اتصال معدنی را میدهد .از
طرفی ،با توجه به افزايش جمعيت و تقاضا برای مواد
مرکب چوبی ،بهويژه در کشورهايی مثل ايران که با
محدوديت منابع جنگلی مواجهاند ،لزوم بهکارگيری ساير
منابع ليگنوسلولزی مانند پسماندهای گياهان کشاورزی
و انواع کاغذهای باطله در ساخت اين فراوردهها امری
اجتنابناپذير است.

کارتن کهنه ( 1)OCCحاوی مقادير چشمگیری
الياف چوبی است که بی هيچ عملآوری خاصی
میتوانند بهعنوان مادۀ اوليۀ مناسب برای توليد صفحات
چوبـسيمان و ساير فراوردههای مرکب چوبیاستفاده
شوند .گفتنی است ساالنه بيش از هجده ميليون تن انواع
مقوای کارتنی در جهان توليد میشود [ .]1محققان به
بررسی خواص تختههای چوبـسيمان سهاليۀ
ساختهشده از کاغذباطله و خاک اره پرداختند [ .]2نتايج
نشان داد که با افزايش دانسيتۀ تختهها مدول گسيختگی،
مدول االستيسيته ،و پايداری ابعاد افزايش میيابد .در
مطالعه استفاده از پسماندهای کشاورزی شامل پوستۀ
برنج ،پوستۀ بادامزمينی ،پوست نارگيل ،و باگاس در
ساخت پانلهای سيمانی گزارش شده که صفحات
سيمانی ساختهشده از پوستۀبرنج ،بادامزمينی ،و پوست
نارگيل عکسالعمل منفی کمتری بر مقاومتهای سيمان
پرتلند دارند [.]3
وقتی آب و چوب به سيمان افزوده میشوندpH ،

تا  12/5افزايش میيابد که تجزيه و انحالل اجزای
تشکيلدهندۀ چوب بهويژه مواد استخراجی را ممکن

میکند .اين ترکيبات مانع گيرايی و هيدراتاسيون
سيمان و باعث کاهش مقاومت فراورده میشود [.]4
بههمينمنظور ،تحقيقات گستردهای در جهت استفاده
از مواد افزودنی مختلف برای افزايش سازگاری مواد
ليگنوسلولزی با سيمان پرتلند انجام شده است [ .]6 ،5اما
در سالهای اخير ،استفاده از نانو ذرات در ساخت مواد
با خواص کاربردی جديد ،در زمينههای مختلف علمی
گسترش يافته است .سيليس از اجزای تشکيلدهندۀ
پوزوالنها از جمله سيمان پرتلند است که میتواند با
هيدروکسيدکلسيم واکنش داده و ژل سيليکاتکلسيم
توليد کند .سرعت واکنشهای پوزوالنيک به سطح
واکنش بستگی دارد .بنابراين ،افزودن نانوسيليس با
سطح ويژۀ باال به سيمان برای بهبود خواص پانلهای
چوبـسيمان امکانپذير است [ .]7آزمايشها نشان
میدهد که ذرات نانوسيليس نهتنها دوستدار محيط
زيستاند ،بلکه نتايج بهتری در مقايسه با ميکروسيليس
داشتهاند [.]8
تحقيق حاضر با توجه به کمبود چوب و پتانسيلهايی
که از نظر پسماندهای گياهان کشاورزی و کاغذهای
باطله در کشور ما وجود دارد و نيز بهمنظور توليد
مصالح ساختمانی با خواص کاربردی مطلوب و هزينۀ
کم صورت گرفته است .هدف از اين تحقيق بررسی
و مقايسۀ خواص کاربردی صفحات چوبـ سيمان
ساختهشده از کارتن کهنه و پوستۀ برنج و نيز تعيين
مقدار بهينۀ نانوسيليس در ساخت اين پانلهاست.

مواد و روشها

از دو نوع مادۀ ليگنوسلولزی شامل کارتن کهنه و
پوستۀبرنج در ساخت پانلهای چوبـ سيمان استفاده
شد .نوع سيمان بهکاررفته نيز پرتلند نوع  2و ساخت
کارخانۀ سيمان آبيک بود .کارتن کهنه بهصورت
تصادفی از فروشگاههای شهر کرج ،و پوستۀ برنج نيز
از يکی از کارخانههای برنجکوبی استان گيالن تهيه شد.
کارتن کهنه و پوستۀبرنج هريک با استفاده از شبکۀ 1/5
ميليمتر آسياب شدند .مواد افزودنی شامل نانوسيليس
1. Old Corrugated Container
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3 1/3 g/cmدر نظر گرفته شد .پس از پرس ،تختهها
بهمدت  24ساعت تحت قيد قرار گرفتند .بعد از گيرایی
اوليه ،بهمنظور گيرايي نهايی و بهحداقلرساندن سرعت
خشکشدن ،تختهها در اتاقک مخصوصی با دمای حدود
& 20 °و رطوبتنسبی باالی  90درصد بهمدت  20روز
نگهداری شدند .پس از اين مدت تختهها کنارهبری شدند
و بهمدت  28روز در اتاقک کليما با دمای & 20±1°و
رطوبتنسبی  65±5درصد قرار گرفتند .سپس نمونههای
آزمونی بر اساس استاندارد ,1 part ,634 DIN EN
 ]9[ 2تهيه و خواص فيزيکی و مکانيکی آنها شامل
ت خمشی ،مقاومت چسبندگی داخلی ،جذب
مقاوم 
آب ،واکشيدگی ضخامت ،و سختی (به روش برينل)
اندازهگيری شدند .آزمايشات مکانيکي با استفاده از
دستگاه  4486 Instronبا سرعت بارگذاری  10ميليمتر
در دقيقه انجام گرفت .برای تحليل و بررسی دادهها از
آزمون فاکتوريل در قالب طرح کام ً
ال تصادفی ( )CRDو
نرمافزار  SPSSاستفاده شد .گروهبندی ميانگينها نيز با
آزمون چنددامنۀ دانکن ( )DMRTانجام شد.

و کلريدکلسيم بهترتيب ساخت کارخانۀ Plasmachem
و  Merkآلمان بودند .عوامل متغير در اين بررسی شامل:

نوع مادۀ ليگنوسلولزی در دو سطح (کارتن کهنه و
پوستۀبرنج) و مقدار نانوسيليس در چهار سطح (،0
 ،2 ،1و  3درصد وزنی سيمان) بود.
خصوصيات نانوسيليس بهکاررفته شامل:

سطح ويژه ،200±20 g/m2 :قطر ذرات7-14 :
2
نانومتر ،مقدار  :SiOبيش از  99/8درصد ،دانسيته:
 pH ،50 g/Lدر پراکنش  4درصد ،3/7-4/7 :رنگ و
حالت :سفيد و پودریشکل بود.

در ساخت تختههای حاوی کارتن کهنه ،کلريدکلسيم
به مقدار  5درصد وزنی سيمان استفاده شد .آب،
نانوسيليس ،و کلريدکلسيم با نسبتهای مشخص با
دستگاه مخلوطکن Black & Deckerترکيب و به مواد
ليگنوسلولزی و سيمان افزوده شدند .سپس کيک بهطور
يکنواخت داخل قالبی با ابعاد  35×27×4سانتیمتر ريخته
شد و سپس با پرس نوع  160-Burkle LAدر شرايط
سرد بهمدت  10دقيقه در فشار  30کيلوگرم بر سانتیمتر
مربع تا رسيدن به ضخامت نهايی  12ميلیمتر تحت
قيد فشرده گرديد .شایان ذکر است دانسيتۀ کليۀ تختهها

نتیجه

جدول  1تجزيۀ واريانس اثر عوامل متغير بر خواص
فيزيکی و مکانيکی تختهها را نشان میدهد.

Keywords: Rice husk, Physical and mechanical properties, Cement, OCC, Nano-SiO٢
جدول  .1تجزيۀ واريانس (مقادير  )Fاثر عوامل متغير بر خواص فيزيکی و مکانيکی تختهها
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 :اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽدار در ﺳﻄﺢ  ۵درﺻﺪ؛  :اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽدار در ﺳﻄﺢ  ١درﺻﺪ؛  :nsﻣﻌﻨﯽدار ﻧﻴﺴﺖ.

بر اساس نتايج بهدستآمده از اين بررسی ،اثر
 1درصد نانوسيليس با مدولگسيختگی ،10/18MPa
نانوسيليس
برنجاﺛﺮ با 2
های پوستۀ
هريک از
ليگنوسلولزی واز اﻳاثرﻦ متقابل
مستقل
ﻋﻮاﻣـﻞوﻣﺘﻐﻴـﺮ
درصدﻚ از
ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮﻳ
ﮕﻨﻮﺳﻠﻮﻟﺰي و
تختةهﻟﻴ
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﻮعو ﻣﺎد
ﺑﺮرﺳﻲ ،اﺛﺮ
مادۀﺞ ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه
نوع ﻧﺘﺎﻳ
اﺳﺎس
ﺑﺮ
مدولگسيختگی  10/57 MPaبهترين نتيجه را داشتند.
عوامل متغير بر مدولگسيختگی در سطح  1درصد
معنیدار بوده است .تختههای ساختهشده از کارتن
بهعالوه ،مدولاالستيسيتۀ تختههای ساختهشده از
شدهدرﺻـﺪ
ساخت/ه21
ﻣﻘـﺪار 8
ﻛﺎرﺗﻦ
ﺷﺪه از
ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﻫﺎي
گسيختگیدار ﺑﻮده
درﺻﺪ ﻣﻌﻨﻲ
21/8ﺳﻄﺢ
ﺨﺘﮕﻲ در
ﺑﺮ ﻣﺪول
بيشتری از
درصد1مدول
ﮔﺴﻴمقدار
کهنه به
ﺑـﻪههای
ﻛﻬﻨﻪتخت
بيشتر از
درصد
48/26
ن کهنه
اﺳﺖ .ﺗﺨﺘﻪکارت
تختههای ساختهشده با پوستۀبرنج داشتند (شکل .)1
از پوستۀ برنج بود (شکل )3؛ ضمن اينکه مقدار

نانوسيليس بر
ويژگی معنیدار نشد (جدول .)1
گسيختگی را
ﻫﺎيبر مدول
متغير
عوامل
اثرﻴمتقابل
شکل 2
اين .(1
)ﺷﻜﻞ
ﭘﻮﺳﺘﺔ ﺑﺮﻧﺞ داﺷﺘﻨﺪ
ﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪه ﺑﺎ
ﺗﺨﺘﻪ
ﺸﺘﺮي از
ﺨﺘﮕﻲ ﺑ
ﻣﺪولﮔﺴﻴ
است.
بوده
دار
ی
معن
درصد
1
سطح
در
که
دهد
ی
م
نشان
اثر متقابل عوامل متغير بر مدولاالستيسيته در سطح
در حالت استفاده از نانوسيليس تختههای کارتن کهنه با
 5درصد معنیدار بود (شکل .)4
9/44

10

6

ﻣﺪول ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﻲ )(MPa

7/75

8

ﺳﻄﺢ  1درﺻﺪ ﻣﻌﻨﻲدار ﺑﻮده اﺳﺖ .در
ﺷﻜﻞ  2اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺮ ﻣﺪولﮔﺴﻴﺨﺘﮕﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ در 4
2

ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎﻧﻮﺳﻴﻠﻴﺲ ﺗﺨﺘﻪﻫﺎي ﻛﺎرﺗﻦ ﻛﻬﻨﻪ ﺑﺎ  1درﺻﺪ ﻧﺎﻧﻮﺳﻴﻠﻴﺲ ﺑﺎ ﻣﺪولﮔﺴﻴﺨﺘﮕﻲ  ،10/18 MPaو ﺗﺨﺘﻪﻫـﺎي
0

ﻛﺎرﺗﻦ ﻛﻬﻨﻪ

ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮﻧﺞ

 10ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ را داﺷﺘﻨﺪ.
ﭘﻮﺳﺘﺔ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺎ  2درﺻﺪ ﻧﺎﻧﻮﺳﻴﻠﻴﺲ و ﻣﺪولﮔﺴﻴﺨﺘﮕﻲ /57 MPa
ﻣﺎده ﻟﻴﮕﻨﻮﺳﻠﻮﻟﺰي
شکل  .1اثر نوع مادۀ ليگنوسلولزی بر مدولگسيختگی

ﺷﮑﻞ  .١اﺛﺮ ﻧﻮع ﻣﺎدة ﻟﻴﮕﻨﻮﺳﻠﻮﻟﺰﯼ ﺑﺮ ﻣﺪولﮔﺴﻴﺨﺘﮕﯽ
9/11

7/76

7/46
٧

10
5/82

8
6
4

ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮﻧﺞ

2

ﻛﺎرﺗﻦ ﻛﻬﻨﻪ

ﻣﺪول ﮔﺴــﻴﺨﺘﮕﻲ ) (MPa

7/13

10/57

10/18

10/72

12

0
3

2

1

0

شکل  .2اثر نوع مادۀ ليگنوسلولزی و مقدار نانوسيليس بر مدولگسيختگی

ﻣﻘﺪار ﻧﺎﻧﻮﺳﻴﻠﻴﺲ )(%

ﺷﮑﻞ  .٢اﺛﺮ ﻧﻮع ﻣﺎدة ﻟﻴﮕﻨﻮﺳﻠﻮﻟﺰﯼ و ﻣﻘﺪار ﻧﺎﻧﻮﺳﻴﻠﻴﺲ ﺑﺮ
ﻣﺪولﮔﺴﻴﺨﺘﮕﯽ

10000

5480/5

6000
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ﻣــﺪول اﻻﺳﺘﻴﺴــﻴﺘﻪ ) (M Pa
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80000

ﻣــﺪول اﻻﺳﺘﻴﺴــﻴﺘﻪ ) (M Pa

8125/37
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ﺷﮑﻞ  .٣اﺛﺮ ﻧﻮع ﻣﺎدۀ ﻟﻴﮕﻨﻮﺳﻠﻮﻟﺰﯼ ﺑﺮ 2000
ﻣﺪولاﻻﺳﺘﻴﺴﻴﺘﻪ
0
ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮﻧﺞ

ﻛﺎرﺗﻦ ﻛﻬﻨﻪ

درﺻﺪ ﻣﻌﻨﻲدار ﺑﻮد )ﺷﻜﻞ .(4
ﺳﻄﺢ 5
ﻟﻴﮕﻨﻮﺳﻠﻮﻟﺰي
اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺮ ﻣﺪولاﻻﺳﺘﻴﺴﻴﺘﻪ درﻣﺎده
شکل  .3اثر نوع مادۀ ليگنوسلولزی بر مدولاالستيسيته

ﺷﮑﻞ  .٣اﺛﺮ ﻧﻮع ﻣﺎدۀ ﻟﻴﮕﻨﻮﺳﻠﻮﻟﺰﯼ ﺑﺮ ﻣﺪولاﻻﺳﺘﻴﺴﻴﺘﻪ
8609

8377/83

8000

اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺮ ﻣﺪولاﻻﺳﺘﻴﺴﻴﺘﻪ در ﺳﻄﺢ  5درﺻﺪ ﻣﻌﻨﻲدار ﺑﻮد )ﺷﻜﻞ .(4
5777/33

6484/78

8609
ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮﻧﺞ
ﻛﺎرﺗﻦ ﻛﻬﻨﻪ

7362/17

3
5777/33

2
6484/78

5489/55
8152/5

1

5489/55
)(%
ﻣﻘﺪار ﻧﺎﻧﻮﺳﻴﻠﻴﺲ
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شکل  .4اثر نوع مادۀ ليگنوسلولزی و مقدار نانوسيليس بر مدولاالستيسيته

ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮﻧﺞ
ﻛﺎرﺗﻦ ﻛﻬﻨﻪ
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6000

4000
2000

ﻣﺪول اﻻﺳﺘﻴﺴﻴﺘﻪ ) (Mpaﻣﺪول اﻻﺳﺘﻴﺴﻴﺘﻪ )(Mpa

7362/17

8152/5

10000

مقاومت چسبندگی داخلی نمونهها بهصورت
مقاومت برشی موازی سطح اندازهگيری شد .شکل5
 ٩مقاومت برشی موازی سطح تختههای ساختهشده از
0
1
اثر مستقل مقدار نانوسيليس را 3بر مقاومت 2
برشی
پوستةبرنج و کارتن کهنه با  2درصد نانوسيليس تقريب ًا
موازی سطح تختهها نشان میدهد که در سطح 5
ﻧﺎﻧﻮﺳﻴﻠﻴﺲ )(%
ﻣﻘﺪار
بودند (شکل .)6
برابر
درصد معنیدار بوده است .تختههای دارای  2درصد
اثر مستقل عوامل متغير بر سختی تختههای تيمارهای
نانوسيليس بيشترين مقاومت برشی را به مقدار 2/34
گوناگون و گروهبندی آنها در شکل  7آمده است که
مگاپاسکال داشتند که با تختههای حاوی  3درصد
در سطح  1درصد معنیدار بودند .سختی تختههای
گرفتهاند.
نانوسيليس در يک گروه قرار 0

٩

ﻣﺪولاﻻﺳﺘﻴﺴﻴﺘﻪ

ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ داﺧﻠﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺮﺷﻲ ﻣﻮازي ﺳﻄﺢ اﻧﺪازهﮔﻴـﺮي ﺷـﺪ .ﺷـﻜﻞ  5اﺛـﺮ ﻣﺴـﺘﻘﻞ
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ﻣﻘﺪار ﻧﺎﻧﻮﺳﻴﻠﻴﺲ را ﺑﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺮﺷﻲ ﻣﻮازي ﺳﻄﺢ ﺗﺨﺘﻪﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ در ﺳـﻄﺢ  5درﺻـﺪ ﻣﻌﻨـﻲدار ﺑـﻮده اﺳـﺖ.
ساختهشده از کارتن کهنه تقريب ًا دوبرابر تختههای پوستة
در آب نشان میدهد .بر اساس نتايج بهدستآمده،
ﺗﺨﺘـﻪﻫـﺎي
سيمانﻛـﻪ ﺑـﺎ
داﺷـﺘﻨﺪ
/34ه2
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺮﺷﻲ را
ﺸﺘﺮﻳﻦ
حاویﺲ 2ﺑﻴ
ﻧﺎﻧﻮﺳﻴﻠﻴ
ﻫﺎي
ﺗﺨﺘ
نانوسيليس
درصد
درﺻﺪهای
دارايبود2و تخته
سيمان
برنﻪجـ
بيشتر از
ﻣﮕﺎﭘﺎﺳـﻜﺎلکهنهـ
های کارتن
ﻣﻘﺪار تخت
ﺑﻪ آب
جذب
بيشترين سختی را داشتند.
تختههای ساختهشده از پوستة برنجـسيمان بوده است.
شایان يادآوری است که اثر عوامل متغير بر واکشيدگی
ﮔﺮﻓﺘﻪ بر
ليگنوسلولزی را
در ﻳمادۀ
مستقلﺲنوع
شکل 8
اﻧﺪ.
ﻚ ﮔﺮوه ﻗﺮار
درﺻﺪاثرﻧﺎﻧﻮﺳﻴﻠﻴ
ﺣﺎوي 3
ضخامت تختهها معنیدار نبود.
جذب آب تختهها پس از  2و  24ساعت غوطهوری

2/24

2/34

a

ab

2/11

1/93

b

1

0

b

2
1.5
1
0.5

ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺮﺷﻲ ﻣﻮازي ﺳﻄﺢ ) (MPa

2.5

0
2

3

ﻣﻘﺪار ﻧﺎﻧﻮﺳﻴﻠﻴﺲ )(%

شکل  .5اثر نانوسيليس بر مقاومت برشی موازی سطح

ﺷﮑﻞ  .۵اﺛﺮ ﻧﺎﻧﻮﺳﻴﻠﻴﺲ ﺑﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺮﺷﯽ ﻣﻮازﯼ ﺳﻄﺢ
3

2/34
 2/14ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ
2/35ﺗﺨﺘﻪ هﺎﯼ
ﻣﻮازﯼ ﺳﻄﺢ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺮﺷﯽ
2/33

ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺮﺷﻲ ﻣﻮازي ﺳﻄﺢ ) (Mpa

2/74

از 2.5ﭘﻮﺳﺘﺔ

ﺑﺮﻧﺞ و ﮐﺎرﺗﻦ

ً ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮدﻧﺪ )2ﺷﮑﻞ .(۶
ﻧﺎﻧﻮﺳﻴﻠﻴﺲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ
ﮐﻬﻨﻪ ﺑﺎ  ٢درﺻﺪ
2/15
1/72

1/49

ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮﻧﺞ
ﻛﺎرﺗﻦ ﻛﻬﻨﻪ

1.5

1
0.5
0

3

2

١٠1

0

ﻣﻘﺪار ﻧﺎﻧﻮﺳﻴﻠﻴﺲ )(%

شکل  .6اثر نوع مادۀ ليگنوسلولزی و مقدار نانوسيليس بر مقاومت برش موازی سطح

ﺷﮑﻞ  .۶اﺛﺮ ﻧﻮع ﻣﺎدة ﻟﻴﮕﻨﻮﺳﻠﻮﻟﺰﯼ و ﻣﻘﺪار ﻧﺎﻧﻮﺳﻴﻠﻴﺲ ﺑﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﺑﺮش ﻣﻮازﯼ ﺳﻄﺢ

ا ﺛﺮ ﻣ ﺴﺘﻘﻞ ﻋﻮا ﻣﻞ ﻣﺘﻐ ﻴﺮ ﺑﺮ ﺳﺨﺘﯽ ﺗﺨ ﺘﻪ هﺎﯼ ﺗﻴﻤﺎر هﺎﯼ ﮔﻮ ﻧﺎﮔﻮن و

ﮔﺮوﻩﺑﻨﺪﯼ ﺁن هﺎ در ﺷﮑﻞ  ٧ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ  ١درﺻﺪ ﻣﻌﻨﯽدار ﺑﻮدﻧﺪ.

ً دوﺑﺮا ﺑﺮ ﺗﺨ ﺘﻪ هﺎﯼ
ﺳﺨﺘﯽ ﺗﺨ ﺘﻪ هﺎﯼ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ از ﮐﺎرﺗﻦ ﮐﻬ ﻨﻪ ﺗﻘﺮﻳ ﺒﺎ

ﭘﻮ ﺳﺘﺔ ﺑﺮﻧﺞ ـ ﺳﻴﻤﺎن ﺑﻮد و ﺗﺨ ﺘﻪ هﺎﯼ ﺣﺎوﯼ  ٢در ﺻﺪ ﻧﺎﻧﻮ ﺳﻴﻠﻴﺲ ﺑﻴ ﺸﺘﺮﻳﻦ

ﺳﺨﺘﯽ را داﺷﺘﻨﺪ.

ا ﺛﺮ ﻣ ﺴﺘﻘﻞ ﻋﻮا ﻣﻞ ﻣﺘﻐ ﻴﺮ ﺑﺮ ﺳﺨﺘﯽ ﺗﺨ ﺘﻪ هﺎﯼ ﺗﻴﻤﺎر هﺎﯼ ﮔﻮ ﻧﺎﮔﻮن و

ﮔﺮوﻩﺑﻨﺪﯼ ﺁن هﺎ در ﺷﮑﻞ  ٧ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ  ١درﺻﺪ ﻣﻌﻨﯽدار ﺑﻮدﻧﺪ.

ً دوﺑﺮا ﺑﺮ ﺗﺨ ﺘﻪ هﺎﯼ
ﺳﺨﺘﯽ ﺗﺨ ﺘﻪ هﺎﯼ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ از ﮐﺎرﺗﻦ ﮐﻬ ﻨﻪ ﺗﻘﺮﻳ ﺒﺎ

ﭘﻮ ﺳﺘﺔ ﺑﺮﻧﺞ ـ ﺳﻴﻤﺎن ﺑﻮد و ﺗﺨ ﺘﻪ هﺎﯼ ﺣﺎوﯼ  ٢در ﺻﺪ ﻧﺎﻧﻮ ﺳﻴﻠﻴﺲ ﺑﻴ ﺸﺘﺮﻳﻦ
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ﺳﺨﺘﯽ را داﺷﺘﻨﺪ.

32/01

38/58
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bc

43/61
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27/01
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c

ﺳﺨﺘﻲ ) (MPa

b

30/39

50

ﺷﮑﻞ  .٧اﺛﺮ ﻧﻮع ﻣﺎدة ﻟﻴﮕﻨﻮﺳﻠﻮﻟﺰي و ﻣﻘﺪار 21/99
ﻧﺎﻧﻮﺳﻴﻠﻴﺲ ﺑﺮ ﺳﺨﺘﻲ
20
10

ﺷﮑﻞ  ٨اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﻮع ﻣﺎدۀ ﻟﻴﮕﻨﻮﺳﻠﻮﻟﺰﯼ را ﺑﺮ ﺟﺬب ﺁب ﺗﺨﺘﻪ هﺎ ﭘﺲ

ـﺪ0 .
ﺑــﺮ اﺳــﺎس ﻧﺘــﺎﻳﺞ
از  ٢و  ٢۴ﺳــﺎﻋﺖ ﻏﻮﻃــﻪورﯼ در ﺁب ﻧﺸــﺎن ﻣــﯽدهـ

ﭘﻮﺳﺘﻪ
ﮐﺎرﺗﻦ ﻛﺎرﺗﻦ
0
1
2
ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻴ ﺸﺘﺮ از ﺗﺨ ﺘﻪ هﺎﯼ
ﻤﺎن
ﻛﻬﻨﻪﺳﻴ
ﮐﻬﻨﻪ ـ
هﺎﯼ
ﺗﺨ ﺘﻪ
ﺑﻪد ﺳﺖﺁ ﻣﺪﻩ ،ﺟﺬب 3ﺁب

ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ از ﭘﻮﺳﺘﺔ ﺑﺮﻧﺞ ـ ﺳﻴﻤﺎن ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .ﺷﺎﻳﺎن ﻳﺎدﺁورﯼ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺛﺮ
ﻧﻮع ﻣﺎده ﻟﻴﮕﻨﻮﺳﻠﻮﻟﺰي

ﻣﻘﺪار ﻧﺎﻧﻮﺳﻴﻠﻴﺲ )(%

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺮ واﮐﺸﻴﺪﮔﯽ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺗﺨﺘﻪهﺎ ﻣﻌﻨﯽدار ﻧﺒﻮد.
شکل  .7اثر نوع مادۀ ليگنوسلولزی و مقدار نانوسيليس بر سختی

١١
27/22

30

24/72
20/12

WA2
WA24

25
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14/49

)(%

15
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5
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ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮﻧﺞ

ﻛﺎرﺗﻦ ﻛﻬﻨﻪ
ﻣﺎده ﻟﻴﮕﻨﻮﺳﻠﻮﻟﺰي

شکل  .8اثر نوع مادۀ ليگنوسلولزی بر جذبآب پس از  2و  24ساعت غوطهوری

ﺷﮑﻞ  .٨اﺛﺮ ﻧﻮع ﻣﺎدۀ ﻟﻴﮕﻨﻮﺳﻠﻮﻟﺰﯼ ﺑﺮ ﺟﺬب ﺁب ﭘﺲ از  ٢و  ٢۴ﺳﺎﻋﺖ
مواد استخراجی الياف کارتن کهنه نشاندهندۀ
نتيجهگيری
ﻏﻮﻃﻪورﯼ
سازگاری بيشتر اين الياف با سيمان و افزايش حرارت
نتايج نشان داد که مدولگسيختگی و مدولاالستيسيته
هيدراتاسيون سيمان و بهبود اتصاالت آن در مقايسه با
در تختههای ساختهشده از کارتنکهنه بيشتر از پوستة
پوستۀ برنج است .محققان در بررسی تأثير درونچوب
برنججهگي
نتي
است .در
ری اين بررسی مواد استخراجی (قابل حل
و برونچوب بر درجۀ حرارت هيدراتاسيون سيمان و
در آب داغ) موجود در پوستة برنج و کارتن کهنه
مقاومت پانلهای چوبـسيمان گزارش کردهاند که
ﻣﺪول کمت
ﺨﺘﮕﻲ وبودند.
ﮔﺴﻴدرصد
7/31
ترتيب
بودنﺘﻪ در ﺗﺨﺘﻪﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪه از ﻛﺎرﺗﻦ ﻛﻬﻨﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭘﻮﺳﺘﺔ ﺑﺮﻧﺞ اﺳﺖ.
اﻻﺳﺘرﻴﺴﻴ
11/04ﻛﻪوﻣﺪول
ﻧﺸﺎن داد
بهﻧﺘﺎﻳﺞ
در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮاد اﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ )ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ در آب داغ( ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﻮﺳﺘﺔ ﺑﺮﻧﺞ و ﻛﺎرﺗﻦ ﻛﻬﻨﻪ ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ  11/04و  7/31درﺻﺪ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻛﻤﺘﺮﺑﻮدن ﻣﻮاد اﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ اﻟﻴﺎف ﻛﺎرﺗﻦ ﻛﻬﻨﻪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪة ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ اﻟﻴﺎف ﺑﺎ ﺳـﻴﻤﺎن و اﻓـﺰاﻳﺶ ﺣـﺮارت ﻫﻴﺪراﺗﺎﺳـﻴﻮن
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حداکثر مقاومت خمشی با ماکزيمم درجۀ حرارت
هيدراتاسيون سيمان رابطۀ مستقيم دارد [.]10

همچنين اثر متقابل عوامل متغير نشان داد که افزودن
نانوسيليس به تختههای ساختهشده از پوستۀ برنج تا
 2درصد باعث افزايش مقاومتهای خمشی میشود.
بهنظر میرسد واکنش کلريد کلسيم ،هيدروکسيد
کلسيم ،و نانوسيليس ،حرارت الزم برای هيدراتاسيون
سيمان و تشکيل ژل سيليکات کلسيم ( )C-S-Hرا
تأمين کرده و اثر منفی مواد استخراجی را تا حدود
زيادی کاهش داده است [ .]12 ،11در اين تختهها
با افزايش بيشتر نانوسيليس تا  3درصد مقاومتهای
خمشی کاهش يافته که ممکن است به اين علت باشد
که مقدار نانوسيليس بيشتر از مقدار مورد نياز برای
ترکيب با آهک تجزيهشده در طول فرايند هيدراتاسيون
بوده و باعث کاهش مقاومتها شده است [ .]13اين
در حالی است که در تختههای کارتن کهنهـسيمان
با  3درصد نانو مقاومتهای خمشی افزايش يافته
است .با توجه به حجيمبودن الياف ،نانوسيليس نقش
پرکننده را ايفا کرده است .نانوسيليس نهتنها بهعنوان
پرکننده باعث بهبود ساختار ميکروسکوپی میشود،
بلکه بهعنوان يک فعالکننده ،واکنشهای پوزوالنی

را تقويت میکند [ .]14مقاومت برشی موازی سطح
در تختههای حاوی  2درصد نانوسيليس بيشتر بود.
نانوسيليس بهسبب سطح ويژۀ باال ( g )200± 25 m2
واکنشپذيری بااليی دارد و موجب افزايش مقاومت
برشی موازی سطح اين تختهها میشود .افزودن
نانوسيليس باعث کاهش کريستالهای هيدروکسيد
کلسيم و بهبود اتصال ذرات چوب با سيمان میشود
[ .]15مقدار سختی در تختههای ساختهشده از کارتن
کهنه با  2درصد نانوسيليس بيش از بقيۀ تيمارها بوده
است .نانوسيليس بهسبب ساختار شبکههای سهبعدی،
سختی و پايداری بااليی دارد؛ حفرهها و فضاهای
خالی را پر میکند و سختی فراورده را افزايش میدهد
[ .]16تختههای ساختهشده از پوستۀ برنج ،جذب
آب پس از  2و  24ساعت غوطهوری پايينتری در
مقايسه با تختههای حاوی کارتن کهنه داشتند .بهعلت
حجيمبودن الياف کارتن کهنه ،برگشت ضخامت اين
تختهها پس از پرس باعث افزايش جذب آب آنها
شده است .بيشتربودن مواد معدنی و خاکستر پوستة
برنج ( 18/58درصد) در مقايسه با کارتن کهنه (6/02
درصد) نیز ممکن است علت ديگر کاهش جذب آب
اين تختهها باشد.
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