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اثر مادۀ لیگنوسلولزی بر فرایند هیدراتاسیون ،ویکات و
خواص مکانیکی تخته خردهچوب-گچ
 میثم کامیاب؛ کارشناس ارشد گروه مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه زابل ،زابل ،ایران
 مرتضی ناظریان؛ دانشیار گروه فناوری کاغذ و سلولز ،دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین ،دانشگاه شهید بهشتیی دانشتیار
گروه مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه زابل ،زابل ،ایران

چکیده
در این مطالعه امکان ساخت تخته خردهچوب-گچ ( )GBPBاز ذرات باگاس ( )Saccharum ossicinarum l.و کاه گندم
( )Oryza sativa l.با نسبت سطوح مختلف و نسبت گچ :مواد لیگنوسلولزی بررسی شد .نسبت باگاس :کااه گنادم از :100
 75/25 ،50:50 ،25:75 ،12/5 :87/5 ،6/25 :93/75 ،0و  100 :0در  GBPBآزمایشگاهی با استفاده از دو نسبت گچ به مواد
لیگنوسلولزی ( )LR : Gیعنی  1:2/75و  1:3/25با دانسیتۀ  1/05و  1/20گرم بر ساانتیمتار مکعا

سااخته شاد .مقاومات

خمشی ( ،)MORمدول االستیسیته ( )MOEو چسبندگی داخلی ( )IBتختهها و همچنین فرایناد هیدراتاسایون خمیار گاچ
بررسی شد و تحلیل آماری و تحلیل واریانس بهمنظور بررسی امکان سااخت از پساماندهای کشااورزی در تولیاد GBPB

تجاری انجام گرفت .بررسی هیدراتاسیون نشان داد که مواد لیگنوسلولزی که دارای مواد استخراجی بیشاتری هساتند ساب
کاهش دمای هیدراتاسیون و افزایش زمان سخت شدن مادۀ معدنی خواهند شد .نتایج تجربی نشان دادند که مدول گسیختگی
و مدول االستیسیتۀ تختههای حاوی  6/25 ، 0و  12/5درصد کاه گندم با نسبت  1:2/75بیشتر از پانلهای ساختهشاده باود.
بهطور کلی ،تختههایی که از درصد بیشتر ذرات باگاس در ساختشان استفاده شده ،مقاومت مطلوبتری دارناد و پاساخگوی
مناسبی در زمینۀ رفع احتیاجات هستند.
واژگان کلیدی :باگاس ،تخته خردهچوب-گچ ،خواص مکانیکی ،کاه گندم ،هیدراتاسیون.

 نویسندۀ مسئول ،تلفن09167696211 :

Email: kamyab.meisam6906@gmail.com
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مقدمه

همایهیادرات ساولفات کلسایم )(CaSO4 • ½ H2O

ساالنه مقادیر زیاادی از مناابع لیگنوسالولزی حاصال از

موجود در فرموالسیون گچ شده است .گندم و باگاس از

ضایعات محصوالت کشاورزی مانند کاه گندم و باگااس

مقادیر کمتار لیگناین و مقاادیر بیشاتر ماواد اساتخراجی

در عرصههای کشت تولید مایشاود .ایان ماواد زایاد را

تشکیل شده اناد .وجاود ماواد اساتخراجی حااوی قناد،

می توان به عنوان مادۀ اولیۀ جایگزین مواد معدنی یاا آلای

مورفولوژی و انادازۀ بلورهاای هیادرات سااختهشاده و

برای تولید کامپوزیت چاوب -معادنی در نظار گرفات.

هیدرات آسی دیده در اطراف ذرات معادنی دهیادرات،

الیاف پشم معدنی اثری قاوی بار ساازگاری باین

تاأثیر

ترکی

مانع سخت شدن یا موج

تاأخیر در آن و ساب

چوب و مواد لیگنوسالولزی و سایمان و نتاایج خاواص

بر چسبندگی مادۀ معدنی با چوب می شود [ .]6 ، 5 ،1از

مکانیکی حاصل نشان داده شده است .به خاوبی شاناخته

سوی دیگر ،سخت شدن اولیۀ گچ بهطور معمول حادود

شده است که درهمروی مکانیکی تأثیر مهمای در فرایناد

 10دقیقااه طااول ماایکشااد کااه باارای پاسااخگویی بااه

چسبندگی پانل های چوب -معدنی دارد [ .]1با توجه باه

درخواست تولید بیش از حد کوتاه اسات [ .]7در واقاع،

وجود الیههای مومی و سیلیکاتی پوشش ساقۀ گندم ،کاه

گسترش و فشار فرایند ممکن است مانع رسایدن درجاۀ

ممانعت از تماس مستقیم کاافی باین الیااف گنادم

حاارارت هیدراتاساایون مخلااو گااچ -چااوب -آب بااه

می شود ،استفاده از مواد حاصل به عنوان ماواد فیبار خاام

باالترین نقطۀ خود و تکمیل سخت شدن مخلاو شاود

برای تولید پانل محدود شده است [ .]2عالوهبر این ،کااه

[ .]8عالوهبر این ،بهنظر میرسد pHعصاارۀ آبای کاه از

ناشی از این ماواد سااختارهای توخاالی و لولاه ای دارد.

مواد لیگنوسلولزی استخراج میشود تا حد زیادی بیشاتر

وقتی که کاه به ذرات کوچک خارد مایشاود ،برخای از

از چوب است .گونههاای باا  pHبیشاتر از  4/9در نظار

ذرات خرد نمیشوند و بهشکل لوله بااقی مایمانناد کاه

گرفتهشده سازگارند .از سوی دیگار ،گوناههاای باا pH

مانع رسیدن مادۀ معدنی به سطوح داخلی کاه مای شاوند

کمتر از  3/9ناسازگار در نظر گرفته شدهاناد کاه در ایان

[ .]3برخی از اشکاالت تخته خاردهچاوب-گاچ ،تمایال

وضعیت ،مواد استخراجی و  pHباال میتواند باهعناوان

سب

برای افزایش جذب رطوبات باهدلیال هیگروساکوپیک

1

بودن گچ و چوب است [ .]4بهعناوان ماادۀ سااختمانی،

کندکنندۀ طبیعی عمال کنناد و ساب

تاأخیر در ساخت

شدن اولیۀ تیمار مخلو شوند.

تخته خردهچوب-گچ بایاد واکشایدگی ضاخامت ()TS

اگرچه در ایاران تحقیقااتی درباارۀ اساتفاده از مناابع

کم و خواص مکانیکی خوبی برای اطمینان از ثبات ابعااد

لیگنوساالولزی مختلااف باار چساابندگی خااواص تختااه

داشته باشد .پانلهای گچی تقویتشده با عناصار چاوبی

خردهچوب -سیمان صورت گرفته ،تأثیرات این مواد بار

و سلولزی دارای خواصای مکاانیکی همچاون مقاومات

ویژگیهای تخته خاردهچاوب-گاچ باهصاورت بسایار

خمشی و مقاومت به ضربه در حد مطلوباند.

محاادودی بررساای شااده اساات .براساااس مطالعااات

پخت گچ سب

واکانشهاای شایمیایی باین آب و

صورتگرفته در داخل کشور ،از کامپوزیت چاوب-گاچ
از کاه گندم که جزء مناابع لیگنوسالولزی فصالی اسات

1. Hygroscopic

استفادۀ چندانی صاورت نگرفتاه اسات .در ایان تحقیا
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امکان استفاده از این مادۀ آلی بررسی شده اسات .هادف

و  1/20گرم بر سانتیمتر مکع

این مطالعه ،بررسی میزان دما و مدت زمان سخت شادن

ساخته شدند.

گچ در هنگاام اخاتال باا ماواد آلای و تعیاین خاواص
مکانیکی تخته خردهچاوب-گاچ ) (GBPBتولیدشاده از
کااه گنادم و ذرات باگااس در نسابتهاای مختلاف باا
استفاده از دو نسبت مواد لیگنوسلولزی به گچ بود.

جدول  .1نسبتهای گندم /باگاس و گچ :الیاف لیگنوسلولزی در
تولید تخته خردهچوب-گچ
تخته
A
B

مواد و روشها

C
D
E

مواد

F

مادۀ مورد استفادۀ باگاس (Saccharum ossicinarum

G

 )l.از نواحی جنوب غربی ایران تهیه شاد .کااه گنادم

H
I
J

( )Oryza sativa l.از مزارع شهرساتان زابال پاس از

K

آسیاب توسط خردکنها جماعآوری و باه آزمایشاگاه

L

انتقال داده شاد .انادازۀ ظااهری ذرات باگااس و کااه
گناادم بااهصااورت یکسااان بااا طااول متوسااط  3-8و
ضخامت  0/4-1میلیمتر برای کاربرد در ساخت تخته
خردهچوب-گچ در نظر گرفته شد .مادۀ اتصاالدهنادۀ
معدنی استفادهشده ،گچ کارخانۀ امید سمنان بود.
عوامل متغیر و ثابت
در تحقیا صاورتگرفتاه اثار عوامال مت یار مساتقل باار
خواص مکانیکی تختهها بررسی شاد .ایان عوامال شاامل
میزان اختال مواد لیگنوسلولزی باگااس و کااه گنادم در
هفاات سااط( (،75:25 ،87/5:12/5 ،93/75:6/25 ،100:0
 25:75 ،50:50و  )0:100و مقدار مادۀ اولیۀ لیگنوسالولزی
نسبت به مادۀ اتصاالدهنادۀ معادنی (گاچ) در دو ساط(

باا عادم قطعیات ±0/04

M
N

درصد

درصد

گچ :الیاف

گندم

باگاس

لیگنوسلولزی

0
6/25
12/50
25
50
75
100
0
6/25
12/50
25
50
75
100

100
93/75
87/5
75
50
25
0
100
93/75
87/5
75
50
25
0

1:2/75
1:2/75
1:2/75
1:2/75
1:2/75
1:2/75
1:2/75
1:3/25
1:3/25
1:3/25
1:3/25
1:3/25
1:3/25
1:3/25

آزمون هیدراتاسیون

1

بررسی آزمون هیدراتاسیون بر روی تیمارهاای ماورد
نظر برای ارزیابی سازگاری مواد مورد استفاده باا گاچ
و میزان دمای تابیدهشده از ترکی

فرایند و اختال باا

آب با استفاده از روش استاندارد ASTM C 186-83

) (1983صورت گرفت .زمان سخت شادن نهاایی 2و
دمای نهایی 3تیمارها اندازه گیری و باه شاکل گاراف
ارایااه گردیااد  .تیمارهااا و ترکیبااات اسااتفادهشااده در
آزمون هیدراتاسیون بههماراه کاد در جادول  2آورده
شده است.

 1:2/75و  1:3/25بود که در مجماوع  14تیماار باهدسات
آمد (جدول  .)1از هر تیمار ساه تکارار و در مجماوع 42
تخته ساخته شد .تختههای نهاایی در ابعااد 35 × 35 ×12
سانتیمتر و دانسیتۀ اسمی  1/05گرم بر سانتیمتار مکعا

1. Hydration test
2. Setting time max
3. Temperature max
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جدول  .2تیمارهای آزمون هیدراتاسیون
 .aگچ  +آب
 .bگچ  +اسیدسییریک 0/05
 .cگچ  +اسیدسییریک  + 0/05خرده باگاس
 .dگچ  +اسیدسییریک  0/05با مواد اسیخراجی باگاس با شستوشوی آب سرد
 .eگچ  +اسیدسییریک  0/05با مواد اسیخراجی باگاس با شستوشوی آب گرم
 .fگچ  +اسیدسییریک  + 0/05کاه گندم
 .gگچ  +اسیدسییریک  0/05با مواد اسیخراجی کاه گندم با شستوشوی آب سرد
 .hگچ  +اسیدسییریک  0/05با مواد اسیخراجی کاه گندم با شستوشوی آب گرم

نسبتهاای وزنای مختلاف  300گارم گاچ150 :

G.W
G. A 0.05
G. A 0.05. B
G. A 0.05 BCE
G. A 0.05 BHE
G. A 0.05. WS
G. A 0.05 WSCE
G. A 0.05 WSHE

آنالیز بیومتریک الیاف

میلاایلیتاار آب 15 :گاارم م اادۀ لیگنوساالولزی باارای

بااهمنظااور اناادازهگیااری خااواص بیااومتری الیاااف

تیمارهای  cو  fو  300گرم گچ 150 :میلایلیتار آب

لیگنوسلولزی از روش فرانکلین ( ]11[ )1954استفاده

برای تیمارهای  g ,e ,d ,b ,aو  hبودند .این نسبتهاا

شد .برای هر نمونه طول و قطر  70عدد از الیاف مواد

براساس نسبت بهینۀ آب به گچ توساط Simatupang

لیگنوسلولزی اندازهگیری شد.

و  )1985( Luتعیین شدهاند [.]9
آزمون ویکات

ساخت تختههای آزمایشی

1

فرایند مورد استفاده فرایند نیمهخشک (نسبت وزنای آب

سخت شدن خمیر یک شاخص خوب از درجاۀ تبادیل

به گچ  )0/4بود .ابتدا اسایدسایتریک  0/95( 0/05آب +

واکنش هیدراتاسیون است .آزمون ویکات شاامل تکامال

 0/05اسید سایتریک  100درصاد) روی الیااف خشاک

قوام دوغاب ،پس از زمان اولیاه و ساخت شادن نهاایی

افشانده شد .پاس از مرطاوب کاردن کامال ذرات ماادۀ

است .نسبتهاای وزنای مختلاف  300گارم گاچ150 :

لیگنوسلولزی گچ بر روی آن پاشیده و در یک همازن باا

میلیلیتر مایع 15 :گرم مادۀ لیگنوسلولزی برای تیمارهاای

دور گردش قوی کامالً با هام مخلاو شاد تاا مخلاو

 cو  fو  300گاارم گااچ 150 :میلاایلیتاار مااایع باارای

یکنواخت و همگن ماادۀ لیگنوسالولزی -گاچ مرطاوب

تیمارهای  g ,e ,d ,b ,aو  hباود .بارای کامپوزیاتهاای

بهدست آید .سپس این مخلو همگن در قالا

چاوبی

حاااوی الیاااف ،زمااان سااخت شاادن اولیااه در معاار

با ابعاد  35×35سانتیمتر بهدقت ریخته شاد تاا ت ییارات

ت ییرات ناشی از این واقعیت بود کاه دساتهای از الیااف

ضخامت در تختۀ نهایی اتفاق نیفتاد .ساپس کیاک زیار

میتواند از نفوذ سوزن جلوگیری کند .زمان سخت شدن

پرس سرد با فشار حادود  3 MPaقارار گرفات .مادت

نهایی پارامتر قابل اطمینانتری برای چناین ماوادی باود.

زمان قرار گرفتن تختهها در فشار ثابات نگاهداشاتهشاده

عالوهبر این ،درصد الیاف کم بهاندازۀ کافی (کمتار از 10

توسط گیره  24ساعت بود .پس از بااز کاردن گیارههاا،

درصد وزنی) برای بهدست آوردن اطالعات ساازگار باا

تخته های ساخته شده به منظور تکمیل فرایند هیدراتاسیون

این روش منظور میشود [.]10

بهمدت  24ساعت درون کیسههای پالساتیکی قارار داده
شد .در ادامه ،پس از خارج کردن تختههاا از کیساههاای
1. Vicat test
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پالسااتیکی ،تختااههااا بااهماادت  60دقیقااه بااهمنظااور

 )L/Dمواد اولیه بهطور مساتقیم بار خاواص فیزیکای و

متعادلسازی رطوبات در هاوای آزاد نگهاداری شادند.

مکانیکی چندسازۀ چاوب معادنی تأثیرگذارناد ،در ایان

تختهها پس از تکمیل فرایند ساخت شادن دارای  16تاا

بخش ویژگیهای بیومتری مواد اولیۀ مورد استفاده شامل

 20در صد رطوبت بودند .به هماین منظاور تختاههاا در

باگاس و کاه گندم انادازهگیاری و باا هام مقایساه شاد.

آون با دمای  50درجۀ ساانتیگاراد باهمادت  4سااعت

همانطور که در جدول  3دیده میشود الیاف باگااس در

خشک شدند .خشک کردن تختههاا تاا رطوبات  1تاا 2

مقایسه با الیاف گندم طول بیشتری داشتند.

درصد ادامه یافت .خشاک کاردن بیشاتر ساب

کااهش

جدول  .3ویژگیهای بیومتری الیاف لیگنوسلولزی

مقاومت تختهها میشود .بعاد از خشاک کاردن ،نموناۀ
آزمونهای مکانیکی (مدول االستیسیته ،مقاومت خمشای

گونه

و چساابندگی داخلاای) براساااس اسااتاندارد  ENتهیااه و

باگاس
کاه گندم

آزمایش شد [.]13 ،12

ذرات ()mm

ذرات ()µm

*(1/52 )0/358
(1/24 )0/515

(22/1 )3/11
(14/7 )2/63

الغری
)(L/D

68/8
84/3

* اعداد درون پرانتز میزان انحراف معیار از میانگین دادههای بهدستآمده است.

تجزیهوتحلیل آماری
ساااخت تخت اههااا در قال ا

میانگین طول

میانگین قطر

ضریب

طاارح آماااری فاکتوریاال

صورت گرفت .با استفاده از تحلیال آمااری و تحلیال
واریانس ( )ANOVAاثر مساتقل فاکتورهاای نسابت
باگاااس :کاااه گناادم و دو نساابت گااچ بااه مااواد
لیگنوساالولزی ( )LR : Gیعناای  1:2/75و 1:3/25
بهترتی

با دانسیتۀ  1/05و  1/20گارم بار ساانتیمتار

مکع

و همچنین اثر متقابل آنها بررسی شاد .پاس از

حصول نتایج ،مقایسۀ میانگینها نیز با روش دانکن در
سط( آمااری  0/05بارای انتخااب بهتارین تیماار در
ساخت تخته خردهچوب-گچ تعیین شد.

ضری

الغری 3الیاف گندم نسبت به الیاف باگاس

بیشتر است .دیوارۀ فیبر گندم دارای ضخامت زیادناد؛
بنابراین از سفتی بیشتر و انعطاف کمتار برخوردارناد.
درصورتی که دیوارۀ فیبر باگااس دارای طاول زیااد و
پراکنش اندازۀ ذرات بیشتری اسات .ذرات کااه گنادم
نیز دارای طول کوتاه و قطر ذرات کماند .بهطور کلای،
کاه گندم دارای ذرات کوچکتر نسبت به دیگر الیااف
بود .در تحقیقات صورتگرفتاه طاول الیااف باگااس
 1/38میلاایمتاار ،قطاار الیاااف  18میکاارون و ضااری
الغری  ]14[ 76همچنین ،متوسط طول و قطار الیااف
باگاس باهترتیا

 1-1/5میلای متار و  20میکارون و

نتایج و بحث

ضری

تجزیهوتحلیل بیومتری الیاف

فرایند هیدراتاسیون

در تحقی صورتگرفته اندازه ظاهری طاول و ضاخامت

اثر نوع ماادۀ لیگنوسالولزی و ماواد اساتخراجی باهکاار

 3-8و  0/3-0/9میلایمتار

بردهشده در فرایند هیدراتاسیون گچ -مواد لیگنوسالولزی

بود .ازآنجا که ویژگیهای بیومتری الیاف (طول ،1قطار،2

بهمنظور اندازهگیری دقی دمای هیدراتاسایون کامپوزیات

1. Length
2. Diagonal

3. Slenderness Ratio

ذرات آلی تهیهشده بهترتیا

الغری بین  50-70گزارش شده است [.]15
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معدنی ،زمان سخت شادن نهاایی ( )tmaxو دماای نهاایی

لیگنوسلولزی با آب گرم مواد اساتخراجی بیشاتری را در

( )Tmaxمخلاو گاچ باا ماادۀ لیگنوسالولزی (باگاااس و

خود حل میکند که این عامل ساب

روناد ت ییارات در

گندم) یاا مخلاو گاچ باا ماواد اساتخراجی حاصال از

دما و زمان سخت شدن فرایند هیدراتاسایون در حواور

شستوشاوی ماادۀ لیگنوسالولزی باا آب گارم و سارد

مواد استخراجی خواهد شد .باهطاور کلای ،در ترکیباات

اندازهگیری شد .از تجزیهوتحلیال نتاایج و باا توجاه باه

حاوی مواد استخراجی بیشتر ،زمان هیدراتاسیون بیشتر و

شکل  1میتوان نتیجه گرفات کاه شساتوشاوی ماادۀ

دمای هیدراتاسیون کمتری مشاهده شد.

شکل  .1میزان دما و زمان آزمون هیدراتاسیون در تیمارهای مختلف

نتایج بهدستآمده نشان مایدهاد کاه زماان ساخت

گرما میشود [ .]16نتایج نشان میدهد که با افزودن ناوع

شدن نهایی گچ در حوور ماادۀ لیگنوسالولزی یاا ماواد

مادۀ خام لیگنوسلولزی یاا ماواد اساتخراجی محلاول در

استخراجی حاصل از شستوشاوی ماادۀ لیگنوسالولزی

آب حاصل از شستوشاوی ماواد لیگنوسالولزی دماای

افزایش و از طرف دیگر ،دماای نهاایی مخلاو کااهش

هیدراتاسیون کاهش و زمان سخت شدن نهاایی افازایش

یافت .عالوهبر این ،افزایش یا کاهش دمای هیدراتاسایون

مییابد .مواد استخراجی موجود در الیاف در اخاتال باا

با توجه به زمانهای مختلف به نوع مادۀ لیگنوسالولزی و

مواد معدنی مانند سیمان و گچ طی فرایناد هیدراتاسایون

مااواد اسااتخراجی وابسااته اساات .بااهطااور کلاای ،مااادۀ

در دو روش توضای( داده شاده اسات .در طاول فراینااد

لیگنوسلولزی که دارای مقدار کمتار یاا بیشاتری از ماواد

هیدراتاسیون گچ ،سولفات کلسایم همانناد هیدروکساید

به مقاادیر بیشاتر و کمتاری از

کلساایم در فراینااد هیدراتاساایون ساایمان  pHخمیاار را

دمای هیدراتاسایون منجار خواهاد شاد .کااهش دماای

کاهش میدهد .از سوی دیگر ،مواد استخراجی آزادشاده

بیشینه ممکن است ناشی از کااهش یاک مقادار از ماادۀ

از الیاف گیاهی بهطور کلی حالت اسایدی دارناد و ایان

معاادنی یااا وجااود مقاادار جاارم مشخصاای از مااواد

مواد بهدلیل وجود مواد قندی ،خاکساتر و غیاره گیرایای

لیگنوسلولزی باشد که باهدلیال جاذب آب ،ماانع تولیاد

مادۀ معدنی را به تاأخیر مایاندازناد .بناابراین ،برخای از

استخراجی باشد ،بهترتی

اثر مادۀ لیگنوسلولزی بر فرایند هیدراتاسیون ،ویکات و خواص مکانیکی تخیه خردهچوب-گچ
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ت ییرات در  pHسیستم وجود خواهد داشت کاه ممکان

اضافهشده به آب که توسط مخلو مادۀ معادنی سایمان

اساات حاال و ثبااات ترکیبااات هیدراتااه را ت ییاار دهااد؛

یا گچ تحت تاثیر نفوذ توانایی جذب و انسجام مولکاولی

ازاینرو ممکن است اثرهای منفی بر روند هیدراتاسایون

باال بهصورت یک الیۀ نازک ساطحی قابال جاذب روی

داشته باشد ] .[17مرحلۀ دوم ،آزادسازی مواد قلیایی طای

سط( دانههای سیمان یا گچ شکل می گیرد به طوری که

فرایند هیدراتاسیون مادۀ معدنی در اختال با همیسالولز

ذرات کوچک گچ به دلیل ناپیوستگی در ساختار خود از

و لیگنین موجود در الیاف است .در حقیقت ،تحت تاأثیر

دسترس آب خارج شده و به صورت هیدراته نشده باقی

 Ca (OH)2همیسلولز به مادۀ قندی قابال حال تجزیاه

بمانند.

میشود .هیدرولیز قلیایی همیسلولز و لیگناین در نتیجاۀ
تشکیل نمکهای کلسیم لیگنین ،پلیسااکارید و کااهش
برخی مواد قندی است [ .]17این نمکهاای محلاول یاا
رسوبات دخالت فیزیکی یا شیمیایی با هیدراتاسیون ماادۀ
معدنی دارند و حتای مایتوانناد ترکیا

و مورفولاوژی

فراوردۀ هیدراته را ت ییر دهند [ .]17عالوهبار ایان ،ماواد

فرایند ویکات
اثرهای نوع مادۀ لیگنوسلولزی و مواد اساتخراجی بار
زمان سخت شدن مخلوطی از ماواد لیگنوسالولزی باا
گچ خالص یاا خمیار گاچ حااوی ماواد اساتخراجی
(شکل  )2بررسی شد.

قندی چوب مواد آبدوست سطحی فعالاند .مواد قندی

شکل  .2آزمون ویکات :مقایسه عمق نفوذ و تیمارهای مختلف در زمانهای اعالمشده

همیهیدرات گچ در حالل آب یک محلول قلیایی

بین تیمارهای مورد آزمون ( )c, d, e, f, g, hدر شکل

با  pHبیشتر از  12خواهد داشت .سخت شدن خمیار

 2کمترین زمان سخت شدن مربو به تیمار ( fگاچ +

گچ بدون هیچگونه مادۀ افزودنی در حادود  40دقیقاه

اسیدسیتریک  + 0/05کاه گنادم) باه میازان  90دقیقاه

طول کشید .برای تأخیر در سرعت گیرایی خمیر گاچ

بود .دلیل آن ممکن است مقدار کم ماواد اساتخراجی

از حالل اسیدی (اسید سیتریک  )0/05استفاده شد که

موجاود در مااادۀ لیگنوسالولزی (کاااه گنادم) و تنااوع

زمان سخت شدن به  165دقیقه افازایش داده شاد .در

ساختارهای نامنظم فیبری باشد .باهعباارتی ،هار چاه
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مقدار مواد استخراجی مادۀ لیگنوسالولزی موجاود در

گچ و ترکیبات محلول در آب الیاف میشود [.]10

خمیر گچ کمتر باشد ،سخت شدن خمیر نیز سریعتار

مقاومتتت خیشتتی )MOR( 1و متتدوا اتستیتتتیته

خواهد بود .از ساوی دیگار ،خمیار مخلاو گاچ باا
خااردههااای باگاااس بااهدلیاال چگااالی کاام و ساااختار
اسفنجی باگااس ،ساب

افازایش جاذب آب توساط

دیوارۀ سلولی شد.
افزایش جذب آب غلظت خمیار گاچ را افازایش
داد ،بهطوری که مانع نفوذ عمیا ساوزن ویکاات باه
درون مخلو شد ،درحالی که هیدراتاسیون گچ هناوز
بهطور کامل صورت نگرفته باود .در واقاع ذرات کااه
گندم و باگاس بهعنوان پرکننده عمل میکناد و عامال
اصلی کاهش مدت زمان سخت شدن است .عاالوهبار
این ،در بین تیمارهای آزمایششده ،بیشترین تأخیر در
زمان گیرایی مربو به تیمار ( eگچ  +اساید سایتریک
 0/05با مواد استخراجی باگاس با شسات وشاوی آب
گرم) با مقدار  162دقیقه است .مقدار مواد استخراجی
محلول در خمیر گچ حاصل شستوشوی ماادۀ اولیاۀ
باگاس با آب گرم به مدت  30دقیقه میتواند بهعناوان
یک عامل تأثیرگذار باشاد .باه طاوری کاه اساتفاده از
الیاف طبیعی سب

کاهش سرعت و تأخیر در گیرایای

2

()MOE
نتایج تجزیۀ واریانس (جدول  )4بیانگر سط( معنیداری
اثاار مسااتقل نساابت مااواد لیگنوساالولزی (نساابت ذرات
باگاس :کااه گنادم) و نسابت گاچ :ماواد لیگنوسالولزی
( 1:2/75و  1:3/25بااا دانساایتۀ  1/05و  1/20گاارم باار
سانتیمتر مکع ) است .بهطوری که اثار مساتقل نسابت
باگاس :کاه گندم و نسبت گچ :مواد لیگنوسالولزی و اثار
متقاباال آنهااا در آزمااون مکااانیکی ماادول گساایختگی
( )MORمعنااادار اساات .درصااورتی کااه باارای ماادول
االستیسیته ( )MOEتنها اثر مساتقل نسابت باگااس :کااه
گناادم معنااادار اساات و اثاار مسااتقل نساابت گااچ :مااواد
لیگنوسلولزی و اثر متقابل آنها معنادار نیست.
مقادیر بهدستآمده برای مدول گسیختگی و مدول
االستیسیته بهترتیا

از  5/07تاا  13/26 MPaو 2481

تااا  4992 MPaبااود (شااکلهااای  3و  4بااه انواامام
اساااتانداردهای  EN 310و  BISONبااارای تختاااه
خردهچوب-گچ).


جدول  .4نتایج تجزیۀ واریانس متغیرها در آزمونهای مکانیکی
آزمونهای مکانیکی
مدول گسیخیگی
()MPa
مدول االسییسییه
()MPa
چسبندگی داخلی
()MPa

اثر مستقل و متقابل متغیرها

میانگین مربعات

درجۀ آزادی

F

معناداری در سطح 0/05

اثر مسیقل نسبت باگاس :کاه گندم
اثر مسیقل ( LR : Gدانسییه)
اثر میقابل
اثر مسیقل نسبت باگاس :کاه گندم
اثر مسیقل ( LR : Gدانسییه)
اثر میقابل
اثر مسیقل نسبت باگاس :کاه گندم
اثر مسیقل ( LR : Gدانسییه)
اثر میقابل

20/6
175/36
10/78
2719205/35
7/53
0/21
0/15
0/006
0/001

6
1
6
6
1
6
6
1
6

2/96
36/58
84/19
2360/18
0/00
0/00
278/01
0/27
7/37

0/02
0/00
0/00
0/00
0/997
1/00
0/00
0/61
0/00
1. Modulus of Rapture
2. Modulus of Elasticity
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شکل  .3مقایسۀ مقادیر مقاومت خمشی تختههای چوب-گچ

شکل  .4مقایسۀ مقادیر مدول االستیسیتۀ تختههای چوب-گچ

حد  MORقابل قبول مطااب باا اساتاندارد EN 310

 1:2/75در ساخت تختهها استفاده شد ،بهترتی

بیشترین

برابار  12/5 MPaاسات .افازایش نسابت گاچ باه ماواد

مقادیر  MORبه دسات آماد .درصاورتی کاه در مقاادیر

افازایش ساط(

بیشااتر ( 25تااا  100درصااد) مقاادار مااادۀ اتصااالدهنااده

لیگنوسلولزی از  1:2/75به  1:3/25سب

تماس ذرات لیگنوسلولزی شاد .باا توجاه باه دادههاای

بهاندازۀ کافی سط( ذرات را پوشش نمایدهاد و ساب

حاصل میتوان نتیجاه گرفات تختاههاایی کاه از مقادار

کاهش مقاومت اتصاالت میشاود .افازایش مقادار ماادۀ

بیشتری گچ در آنها اساتفاده شاده اسات ،در مقایساه باا

لیگنوساالولزی تااا حاادی ماایتوانااد سااب

افاازایش

نمونههایی که اتصالدهندۀ معادنی ماا کمتار در سااخت

مقاومتهای خمشی شود .ایان ماواد باهدلیال خاصایت

تختهها استفاده شده است MOR ،و  MOEکمتری دارد.

االساااتیکی خاااود ما ایتوانناااد تاااردی و شاااکنندگی

عالوهبر این ،زمانی که از کاه گندم با نسبتهای 6/25 ،0

کامپوزیتهای گچی را تاا حاد مطلاوبی کااهش دهاد.

و  12/5درصد همراه با نسبت گچ به مواد لیگنوسالولزی

الغری الیاف باگاس و کاه گندم که در جادول 3

ضری
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 68/8و  84/3اسات .باا

موجااود در سااط( الیااه اولیااه الیاااف انحااالل یافتااه و

نشان داده شده است باهترتیا

توجه به نتایج بهدستآمده میتوان گفات هرچاه مقادار

ضعیفشده و باعا

کااهش اساتحکام در ارتباا باین

کاه گندم نسبت باه ذرات باگااس افازایش یاباد ،مقادار

الیاف میشود [ .]20در نتیجه ،با افازایش مقادار گاچ در

 MORافزایش یافته و همزمان کاهش ت ییرات در میازان

مخلو  ،تجزیۀ لیگنین و همیسلولزها افزایش مییاباد و

 MOEنیز مشاهده خواهد شد .در نتیجه ،افازایش مقادار

در نتیجه کامپوزیت شکنندگی بیشاتری خواهاد داشات.

کااهش مقاوماتهاای

عالوهبر این ،مطالعهای نشان میدهد که مایتاوان بارای

کاه گندم از  12/5درصاد ساب

خمشی خواهد شاد .همیشاه افازایش دانسایته موجا

بهدسات آوردن ترکیبای مقااوم باا خاواص قابال قباول

افزایش مقاومتها نخواهد شد .در نتاایج باهدساتآماده

کامپوزیت چوب -معدنی با نخ پشمی و ماواد چاوب را

مشخص شد کاه افازایش مقادار گاچ نسابت باه ماادۀ

بهاندازۀ کافی در قال

قرار داد [ .]6نسابت پاایین ذرات

لیگنوسلولزی ( )1:3/25و همچنین افزایش دانسیتۀ نهایی

لیگنوسلولزی به گچ موجا

تخته ،موج

کااهش مقاومات تختاههاا

کاهش مقاومتهای خمشای شاده اسات.

میشود .با اینحال ،اگر مقدار گچ از حاد معینای بیشاتر

گچ مادهای ترد و غیرقابل االساتیک اسات و باا افازایش

باشد ،فشردگی کاهش مییابد و ماادهای شاکننده ایجااد

این مقدار نسبت به ذرات آلی موجا

کااهش مقاومات

خمشی کامپوزیت نهایی خواهد شد [ .]19نهتنهاا مقادار
کاه ،بلکه سط( اتصالدهندۀ معدنی نیز اثر منفای زیاادی
بر  MORو  MOEداشت ،درحالی که کااهش مقاومات
نمونههاا باهدلیال کااهش نسابت ساط( گاچ باه ماواد
لیگنوسلولزی از  1:3/25به  1:2/75خواهد باود .اخاتال
مواد فیبری آلی مانند چوب به ماتریس گچ ساب

بهباود

مقاومت به شاکنندگی و مقاومات خاواص تختاه-گاچ
میشود .در این شرایط با افازایش ذرات فیباری احتماال
اعمال فشار بیشتر شده و همچنین توزیاع یکنواخاتتار
فشار بین الیههای مختلاف پانال امکاانپاذیر مایشاود.
عالوهبر این ،افزایش بیش از اندازۀ ذرات آلی نسابت باه
گچ ،حجام ذرات را در مقایساه باا گاچ ماورد اساتفاده
افزایش میدهد و سب

افزایش تخلخل در پانل تولیادی

میشود و بر خواص مکانیکی بهشدت تاأثیر ماینهاد و
سب

خواهد شد.
چتبندگی داخلی)IB(1
نتایج تجزیۀ واریانس ) جدول  )4بیانگر معناداری اثار
مسااتقل نساابت مااواد لیگنوساالولزی (نساابت ذرات
باگاس :کاه گندم) و اثر متقابل دو مت یر مورد اساتفاده
است .عالوهبر این ،نسابت گاچ :ماواد لیگنوسالولزی
( 1:2/75و  1:3/25با دانسایتۀ  1/05و  1/20گارم بار
سانتی متر مکع ) با توجه به نتاایج تجزیاۀ واریاانس
معنادار نیست .دامنۀ وسیعی از دادههای  IBاز  0/17تا
 0/ 63 MPaبود (شاکل  5باه انوامام اساتانداردهای
 EN 319و  BISONبرای تختاه خاردهچاوب-گاچ).
مقدار حد استاندارد برای  IBتختاههاای سااختهشاده
 0/35MPaباار اساااس اسااتاندارد )EN 319 (1993

است.

کاهش مقاومتها میشود .با توجه به تااثیر محایط

قلیایی خمیر گچی با لیگنین و همایسالولزهای ،دیاواره
بینابینی حاوی مقادیر فراوان لیگنین و نیاز همای سالولز

1. Internal Bond
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شکل  .5مقایسۀ مقادیر چسبندگی داخلی تختههای چوب-گچ

در این مطالعه مشاهده شد که  IBپانلهای تولیدشاده

مقدار چسبندگی داخلی تختاههاا باا قادرت چسابندگی

تحت تأثیر مت یرهای مورد استفاده قرار گرفتناد .کمتارین

الیاف ارتبا دارد ،بهطوری کاه مقاومات مکاانیکی باین

مقدار  IBبهدستآمده در تخته با دانسایتۀ  1/05گارم بار

ذرات گچ و کاه گندم باههامپیوساته باهنسابت ضاعیف

و نسبت  2/75:1و حااوی  100درصاد

است .در ظاهر ،پوشش ماومی کااه گنادم ماانع توساعۀ

کاه گندم مشاهده شد .با کاهش دانسیته و افزایش مقادار

پیوندهای مکانیکی قاوی باا ماادۀ معادنی خواهاد شاد.

ذرات لیگنوسلولزی IB ،کاهش یافات .بیشاترین مقادار

بهنظر میرسد کاه گندم حااوی مقاادیر بیشاتری از ماواد

 IBبهدستآمده از پانلهاای  H ،B ،Aو  Iاسات .تختاۀ

آبگریز (موم و غیره) نسبت به باگاس است .تختههاای

نوع  Hبیشترین مقدار  IBرا داشت ،درحاالی کاه ،G ،F

تولیدشده با استفاده از بیشترین مقدار کاه گنادم کمتارین

 Mو تختۀ نوع  Nکمتارین  IBرا داشاتند .باا توجاه باه

چسبندگی داخلی را در مقایسه با تختههای سااختهشاده

مقادیر  ،IBبهطور کلای حادود نیمای از اناواع تختاههاا

از ذرات باگاس نشان دادند؛ علت ممکان اسات قادرت

مطاب با حداقل استاندارد مورد نیازند .نتایج نشان داد کاه

کم بین ذرات کاه گندم و گچ برای تمایل به حفظ ثباات

تختههاای  ،C ،B ،Aو تختاۀ ناوع  Dکاه باا اساتفاده از

پیوند و در نتیجه کاهش چسبندگی داخلی باشد .در یاک

نسبت  2/75:1با  0تا  25درصد کاه گنادم و تختاههاای

مقطع ،سلولهای ظااهری پوسات از الیاۀ ماومی ناازک

نوع  K ،J ،I ،Hو تختۀ نوع  Lساخته شد ،باا اساتفاده از

پوشااایده شاااده اسااات [ .]21ایااان الیاااه ساااب

نسبت  1 :3/25با  0تا  25درصاد کااه گنادم باا حاداقل

کاهشترشوندگی کاه با آب میشود و از نفوذ خمیر گاچ

استاندارد الزم برای تختههای کالس عمومی توسط EN

به درون سلولهای دیوارۀ الیااف جلاوگیری مایکناد و

 319مطابقاات نشااان داد .تختااههااای نااوع  Aو  Hنی از

مانع اتصال مکانیکی خوب و بههمپیوسته بین ماتریس و

براسااس  EN 319حاداقل اساتاندارد الزم بارای درجاۀ

ذرات شده و سب

از دست دادن چسابندگی مایشاود.

مبلمان را دارند و در شرایط خشاک اساتفاده مایشاوند.

بنابراین نتایج بهدستآمده نشان داد که پانلهاای حااوی

سانتیمتر مکع
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افازایش واکشایدگی ضاخامت

 50درصد کاه گندم یا بیشاتر IB ،کمتاری در مقایساه باا

گندم در طی تولید سب

پانلهای ساختهشده با باگاس خاالص دارناد .باهعناوان

میشود که این موضوع ممکن است بهدلیل وجود موم و

مثال با افزایش محتوای الیۀ سطحی ذرات باگاس ،ساط(

ساختار لولهای کاه گندم باشد که مانع اتصاال باین ماادۀ

بیرونی مومی نسبت به سط( ذرات بهطور کلای کااهش

معدنی و ذرات مایشاود .از طارف دیگار ،علات ت ییار

مییابد ،بهطوری که ممکن است اتصال قوی باین ذرات

خواص مقاومتی تختههای ساختهشده را میتوان افازایش

رخ دهد و  IBبهبود یابد.

یا کاهش نسابت ماواد لیگنوسالولزی باه گاچ دانسات.
کاهش مواد لیگنوسلولزی نسبت به گچ ،بهدلیال افازایش

نتیجهگیری

تردی و شکنندگی تختاۀ تولیادی ،باه کااهش  MORو

نتایج نشان داد که تولید چوب-گچ با اساتفاده از باگااس

 MOEمنجر شده است .با اینحال ،چندسازههایی کاه از

یااا مخلااوطی از باگاااس و کاااه گناادم بااهعنااوان الیاااف

مقدار کمتر گچ تولید شدهاناد ،جاذب آب بیشاتر و نیاز

دوام و افاازایش مقاومااتهااای

واکشیدگی ضخامتی بیشاتری خواهناد داشات .بار ایان

کااهش

اساس ،بهدلیل محدود بودن سط( پوشاش توساط گاچ،

تقویااتکننااده ،موج ا

تختههای تولیدی خواهد شد .کااه گنادم ساب

خواص مکانیکی تخته خردهچوب-گچ و کاهش درصاد
جذب آب خواهد شد .عالوهبر این ،وجود مقادیر بیشاتر

 IBنیز کاهش پیدا خواهد کرد.
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