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 چكيده
يكي از مشكالت عمده در ساخت چندسازه چوب گچ، هيدراته شدن سريع گچ و درنتيجه كاهش خواص فيزيكي و  كه ييازآنجا

چوب گچ ساخته شده از پسماند ضايعات  چندسازهافزايش زمان گيرايي گچ در ساخت  منظور به، از آرد سريش استمكانيكي آن 
آرد سريش بر زمان گيرايي گچ از دستگاه ويكات بر اساس استاندارد  تأثيرررسي براي ب. كلزا و خرده چوب صنوبر استفاده گرديد

ASTM C191  درصد نسبت به جرم گچ  5/0و  4/0، 3/0، 2/0، 1/0، 0براي اين منظور مقدار آرد سريش در سطوح . شداستفاده
. چوب گچ انتخاب گرديد چندسازهاستفاده در ساخت براي درصد آرد سريش  1/0شد و مقدار  گيري اندازهانتخاب و زمان گيرايي 

چوب گچ، مقدار سريش در دو  هاي تختهآرد سريش و مقدار پسماند ساقه كلزا بر خواص فيزيكي و مكانيكي  تأثيربراي بررسي 
به جرم درصد نسبت  100 و 75، 50، 25، 0سطح شامل  5درصد نسبت به جرم گچ و مقدار پسماند ساقه كلزا در  1/0و  0سطح 

گرم بر سانتيمتر مكعب و  9/0ساخته شده  هاي تختهدانسيته . گرفته شدند در نظرعوامل متغير تحقيق  عنوان بهخرده چوب صنوبر 
تهيه EN استاندارد  بر اساس ها تختهخواص فيزيكي و مكانيكي  گيري اندازهآزموني براي  هاي نمونه. بود متر ميلي 16ضخامت آنها 

آمده نشان داد كه آرد سريش سبب افزايش زمان هيدراته شدن گچ شده و كليه خواص فيزيكي و مكانيكي  دست هبنتايج . گرديدند
 هاي تختهاستفاده از پسماند ساقه كلزا سبب افزايش ميزان جذب آب و واكشيدگي ضخامت . بخشد ميچندسازه چوب گچ را بهبود 

درصد كلزا نسبت به جرم خشك خرده چوب  25تا مقدار استفاده از  اه تخته االستيسيته مدولو  خمشي مقاومتو شده چوب گچ 
  .كند ميبا افزايش مقدار كلزا كاهش پيدا  ها تختهاما چسبندگي داخلي  يابد ميصنوبر افزايش 

  
 .كلزاپسماند چندسازه چوب گچ، آرد سريش، هيدراتاسيون گچ، خواص فيزيكي و مكانيكي، : كليدي هاي واژه           

 

 مقدمه
استفاده از صفحات فشرده چـوبي ماننـد تختـه خـرده     

 عنـوان  بهچوب و تخته اليه كه در بعضي كشورها همچنان 
مـورد اسـتفاده قـرار     سـازي  خانـه مصالح سـاختماني در  

مـاده اوليـه مناسـب     عنوان به توانند نمي، در ايران گيرد مي
زيرا با توجه به كمبـود چـوب در كشـور     ؛محسوب شوند

براي واحدهاي مبلمـان صـنايع چـوب     توليد اين صفحات

نيازهـاي بـاالي    توانـد  نميداخلي كفايت كرده و درنتيجه 
از آن  مهمتـر از طـرف ديگـر و   . را فراهم كند سازي خانه

به خصوصـيات فيزيكـي و    با توجهصفحات فشرده چوبي 
تمامي نيازهايي را كه مصالح  توانند نميمكانيكي كه دارند 

مثـال   عنـوان  به. د را فراهم كنندباشنداشته ساختماني بايد 
رطوبـت و عوامـل    در برابـر بوده و  گير آتشاين صفحات 
حفـظ مسـائل    منظـور  بـه همچنـين  . نيسـتند مخرب مقاوم 
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، اوراق فشرده چوبي به علت متصاعد شـدن  محيطي زيست
 هـاي  محـيط مـواد مناسـبي در    توانـد  نمـي گاز فرمالدئيد، 

اسـتفاده  ). Doosthoseini, 2007( باشندداخلي ساختمان 
جايگزين مناسـبي   تواند مياز صفحات فشرده چوب گچ، 

و  سـازي  سـاختمان براي اوراق فشرده چوبي ذكرشـده در  
در ســاخت . جداســازي فضــاي داخــل ســاختمان باشــد

از انواع مـواد ليگنوسـلولزي    توان ميچندسازه چوب گچ 
ازجمله مازاد محصوالت كشاورزي ماننـد پسـماند سـاقه    

چوب گـچ   چندسازهدر ارتباط با توليد . ه نمودكلزا استفاد
بــا اســتفاده از مــواد اوليــه مختلــف و اســتفاده از مــازاد  
محصوالت كشاورزي در صفحات فشرده چوبي تحقيقـات  

  .است انجام شدهمتنوعي 
Rangavar )2013 (كاربرد ضـايعات   سنجي در امكان

درصد نسـبت بـه    50و 40، 30اسكناس باطله در سطوح 
صفحات فشرده چوب  ساخت دررده چوب جرم خشك خ

همسان و سه اليه و مقادير مختلف اسـتفاده   صورت بهگچ 
از گچ، بيان نمود كه استفاده از ضايعات اسـكناس باطلـه   

و بهبـود خـواص    هـا  تختهباعث كاهش خواص مكانيكي 
ـ ) جـذب آب و واكشـيدگي ضـخامت   (فيزيكي  . گـردد  يم
سه  هاي ختهت خمشي مقاومتنتيجه گرفت كه وي همچنين 

 هاي تختهبيشتر از ) ضايعات اسكناس در اليه مياني(اليه 
 در. همسان است ولي چسبندگي داخلي آنهـا كمتـر اسـت   

درصد ضـايعات اسـكناس    30تا  20پژوهش استفاده  نيا
همسـان و   هاي تختهذرات چوبي در ساخت  يجا بهباطله 

برابر نسبت به جرم خشك مـواد چـوبي    75/2ميزان گچ 
ــده  هيتوصــ در ) Kamyab )2013و  Nazerian. اســت ش

مطالعه تخته خـرده چـوب گـچ سـاخته شـده از مقـادير       
مختلف باگاس و كاه گندم نتيجـه گرفتنـد كـه جـذب آب     

 25/3ساخته شده با كاه گندم و بـا مقـدار گـچ     هاي تخته
 هـاي  تختـه بـا   سهيمقا دربرابر نسبت به جرم مواد چوبي 

 هـاي  تختـه همچنـين   .اسـت ساخته شده با باگاس كمتـر  
درصد كـاه گنـدم    5/12و  25/6، 0ساخته شده با مقادير 

و  75/2در مخلوط با باگـاس و اسـتفاده از مقـادير گـچ     
برابر نسبت به جرم مـواد چـوبي، بهتـرين خـواص      25/3

ــتند  ــانيكي را داشـ ــي مكـ  Rangavar و Payan. فيزيكـ
در بررسي خاصيت جذب صوت و سختي تختـه   )2014(

خرده چوب گچ ساخته شده بـا سـاقه كنـف و نـانو رس     
نتيجه گرفتند كه افزايش درصد پسماند ساقه كنـف سـبب   

و افـزايش جـذب صـوت آنهـا      هـا  تختـه كاهش سـختي  
از طرف ديگر افزايش مقدار نانو رس در ساخت . گردد يم

ضريب  چوب گچ سبب افزايش سختي و كاهش هاي تخته
كـه بيشـترين   كردنـد  بيان  نآنا. شود يمجذب صوت آنها 

درصـد   60ساخته شده با  هاي تختهمقدار جذب صوت را 
 2000كنف و بـدون اسـتفاده از نـانو رس و در فركـانس     

در بررســي ) 2006( همكــارانو  Lei. هرتــز داشــتند 
تـأثير نـانو سـيليس بـر خـواص       خصـوص  در شده انجام

 3اعالم كردند كه استفاده از  مكانيكي چندسازه چوب گچ
درصد نـانو سـيليس نسـبت بـه جـرم گـچ سـبب بهبـود         

شـده و بهتـرين    ها تخته تهيسياالست مدولو  خمشي مقاومت
 5ساخته شـده بـا    هاي تختهمقاومت چسبندگي داخلي را 

 همكـاران و  Rangavar. انـد  داشـته درصد نـانو سـيليس   
تفاده چوب گچ با اس چندسازهدر بررسي ساخت ) 2014(

 در ديسـف  مانيسـ از ضايعات درخت انگور و تأثير افزودن 
كـه بيشـترين   كردند فيزيكي و مكانيكي آنها اعالم  خواص
سـاخته   هـاي  تختهدر  االستيسيته مدولو  يختگيگس مدول

ســيمان و  درصــد 5برابــر و  75/2شــده بــا ميــزان گــچ 
 5برابـر گـچ و    3باالترين مقاومت چسبندگي داخلـي در  

ديگر بهترين خصوصيات  طرف از. درصد سيمان ديده شد
 10برابـر گـچ و    3ساخته شـده بـا    هاي تختهفيزيكي را 

و  Rangavar .سيمان نسبت به جـرم گـچ داشـتند    درصد
امكان استفاده از پسماند سـاقه كلـزا را   ) 2011( همكاران

نتيجـه   نآنـا . تخته خرده چوب بررسي كردنـد  در ساخت
درصـد كلـزا    100سـاخته شـده بـا     هـاي  تختهگرفتند كه 

را داشـتند امـا    تهيسياالست مدولو  يخمش مقاومتبيشترين 
استفاده از كلـزا سـبب افـزايش جـذب آب و واكشـيدگي      

و كاهش مقاومت چسبندگي داخلي آنهـا   ها تختهضخامت 
  .شود يم

چـوب   چندسازهكه در توليد  يكي از مشكالت مهمي 
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گچ وجود دارد هيدراته شدن سريع گچ در پروسه توليـد،  
در اثر آبگيري است كه سبب كـاهش خـواص فيزيكـي و    

به مطالـب ارائـه    با توجه. گردد يم چندسازهمكانيكي اين 
هدف از اين تحقيق بررسـي تـأثير آرد سـريش بـر      ،شده

زمان هيدراته شدن گچ و همچنين بهبود خواص فيزيكي و 
چوب گچ ساخته شـده بـا اسـتفاده از     هاي تختهمكانيكي 

 .ستپسماند ساقه كلزا
  

 ها روشمواد و 
گچ مورد استفاده در اين بررسـي از نـوع گـچ سـفيد     

شـش انـواع   ساختماني از كارخانه ساوه براي مصـارف پو 
نيـاز از   ساقه كلزاي مورد. ديوارهاي داخلي ساختمان بود

دسـتگاه   وسـيله  بـه مزارع استان گلسـتان تهيـه گرديـد و    
خـرده چـوب   . به ذرات ريزتر تبـديل گرديـد   كوب خرمن

دسـتگاه كـف    وسيله بهمورداستفاده از گونه صنوبر بود كه 
آرد سـريش مـورد   . نياز تبديل گرديد رند به پوشال مورد

دانسـيته  . كامـل معـين يـزد تهيـه شـد      شـركت  ازاستفاده 
گـرم بـر سـانتيمتر مكعـب و      9/0ساخته شـده   هاي تخته

بـراي فـرم   . گرفته شـد  در نظر متر يليم 16ضخامت آنها 
دادن مخلوط كيك چوب گچ از يك قالب فوالدي به ابعاد 

كيك چوب گچ در قالب . سانتيمتر استفاده گرديد 50×50
كيلـوگرم بـر    35رس سـرد و بـا فشـار    پ وسيله بهمذكور 
بـر دقيقـه تـا     متـر  ميلـي  4و سرعت بسته شـدن   مترمربع

فشرده گرديـد و بـه    شده گرفتهرسيدن به ضخامت در نظر 
 يهـا  فـك  لهيوسـ  بهساعت در بين صفحات قالب  5مدت 
 منظـور  بـه بررسي  نيا در. شدند داشته نگهثابت  دارنده نگه
چ از مـاده افزودنـي آرد   انداختن هيدراتاسيون گ ريتأخبه 

درصد نسبت به جرم خشك  1/0و  0سريش در دو سطح 
همچنين مقدار ضايعات ساقه كلزا نسـبت  . گچ استفاده شد

ــه خــرده چــوب صــنوبر در  ، 25/75، 0/100ســطح  5ب
از . گرفتـه شـد   در نظـر درصد  100/0و 75/25، 50/50

تكـرار در هـر    3گـرفتن   در نظرتركيب عوامل متغير و با 
خشـك   منظور به ها تخته. تخته ساخته شد 30تيمار جمعاً 

شدن و رسيدن به رطوبت تعادل محيط به مدت يـك مـاه   

شدند و به رطوبـت تعـادل    داشته نگهدر محيط آزمايشگاه 
ــيدند 8 ــي و  . درصــد رس ــواص فيزيك ــي خ ــراي بررس ب

ل آزموني شـام  هاي نمونهساخته شده،  هاي تختهمكانيكي 
، خمشــي مقاومــتمقاومــت بــه چســبندگي داخلــي،    

و واكشيدگي ضخامت و جذب آب پـس   االستيسيته مدول
 استاندارد  بر اساسدر آب  يور غوطهساعت  24و  2از 

ENتهيه شدند.  
براي تعيين بهترين سطوح مقدار استفاده از آرد سريش 

كـاهش زمـان    منظـور  بـه چوب گـچ   چندسازهدر ساخت 
بـراي ايـن   . اه ويكـات اسـتفاده شـد   گيرايي گچ، از دستگ

 4/0، 3/0، 2/0، 1/0(منظور مقادير مختلف آرد سريش 
بـا گـچ مخلـوط و بـر     ) درصد نسبت به جرم گـچ  5/0و 

ــتاندارد  ــاس اس ــچ   ASTM C191اس ــي گ ــان گيراي زم
  .شد گيري اندازه
 افـزار  نـرم  وسـيله  بهنتايج حاصل شده  ليوتحل هيتجز 

SPSS طـرح   در قالـب نتايج  و براي اين منظور انجام شد
تصادفي و با استفاده از آزمون فاكتوريـل در سـطح    كامالً

مقايسه . قرار گرفت ليوتحل هيتجزدرصد مورد  95اعتماد 
آمـده بـا اسـتفاده از آزمـون دانكـن       دست به يها نيانگيم

  .انجام گرديد
  

 نتايج
 اسـت گچ كم ) هيدراته شدن(زمان گيرايي  كه ييازآنجا

كردن گچ با خرده چوب و تشكيل كيـك  مخلوط فرايند و 
 ،چوب گچ در قالب، از زمـان گيرائـي گـچ بيشـتر اسـت     

بنابراين براي به تعويق انداختن زمان گيرايـي گـچ از آرد   
براي پي بردن به اثـر آرد سـريش   . سريش استفاده گرديد

در زمان گيرائـي گـچ و انتخـاب مقـدار مناسـب سـطوح       
ب گچ ابتـدا مقـدار   چو هاي تختهاستفاده از آن در ساخت 

 5/0و  4/0، 3/0، 2/0، 1/0، 0: سطح شامل 5آن را در 
درصد نسبت به جرم خشك گچ، با گچ مخلـوط كـرده و   

دستگاه ويكـات زمـان گيرايـي هريـك از آنهـا       وسيله به
تأثير مقادير مختلف آرد سريش را بر  1شكل . بررسي شد

  . دهد يمزمان گيرائي گچ نشان 
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  تأثير مقادير مختلف آرد سريش بر زمان گيرائي گچ - 1شكل

  
شـروع زمـان گيرائـي گـچ      شود يمكه مالحظه  طور همان
 45/4از همه كمتر و پس از ) صفر درصد آرد سريش(خالص 

دقيقـه   30/9و هيدراته شدن كامل آن پس از  دقيقه آغاز شده
افزودن آرد سريش به گچ سـبب افـزايش زمـان    . بدست آمد
، 1/0،2/0اسـتفاده از مقـادير    كه يطور به ،شود يمگيرائي گچ 

درصد آرد سريش شروع زمان گيرايي گـچ   5/0و  4/0، 3/0
دقيقـه   3/17و  45/16، 45/14، 45/10، 9ترتيب پس از  به

، 15/26، 19، 45/17و زمان هيدراته شدن كامل گچ بعـد از  

مقـادير   تـأثير از مقايسه . شددقيقه حاصل  15/29و  15/28
درصد آرد  1/0يرايي گچ مقدار مختلف آرد سريش بر زمان گ

كيـك   يريگ شكلمخلوط كردن و  زمان باسريش كه متناسب 
 چندسـازه اسـتفاده در سـاخت   براي  استچوب گچ در قالب 

  .چوب گچ انتخاب گرديد
فيزيكي و مكـانيكي   يها يژگيو گيري اندازهبا توجه به  
بودن تفاوت آنها آزمون شـد   دار يمعنساخته شده،  هاي تخته
 .شود يممشاهده  1جدول  كه در

  
  چوب گچ چندسازهتجزيه واريانس اثر مستقل و متقابل عوامل متغير بر خواص فيزيكي و مكانيكي  -1جدول 

ns : درصد 99در سطح اطمينان  يدار يمعن :**درصد و  95در سطح اطمينان  يدار يمعن*: ندارد،  يدار يمعناختالف 

  چسبندگي داخلي منابع تغيير
IB 

 خمشيمقاومت
MOR 

 االستيسيتهمدول
MOE 

    از  بعد  واكشيدگي ضخامت  بعد ازجذب آب
  ساعت 24  ساعت 2  ساعت 24 ساعت2

  ns 22/3 **41/32 **94/33  **01/7  **01/8 85/18**  49/33** دار آرد سريشمق
  ns38/0 **67/3  **41/14  **95/25 04/13** 69/7**  67/3** مقدار ضايعات كلزا
  ns 3/2 **05/8  ns 098/0  *02/7 47/3* 68/5**  05/8** آرد سريش و كلزا
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كه اثر مستقل مقدار آرد سـريش   دهد يمنشان  1 جدول
ـ غ بـه  هـا  تختـه بر كليه خـواص فيزيكـي و مكـانيكي      از ري

  .است دار يمعندرصد  99در سطح اعتماد  االستيسيته مدول

اثر مقدار آرد سـريش بـر خـواص فيزيكـي و      2جدول 
بـر  چوب گچ و مقايسه ميانگين آنهـا را   هاي تختهمكانيكي 

  .دهد يمآزمون چند دامنه دانكن نشان  اساس
  

  چوب گچ هاي تختهفيزيكي و مكانيكي  خواص بر ها نيانگيم يبند گروهمستقل مقدار سريش  ريتأث - 2جدول
    %1/0    %0    آرد سريش مقدار

    MPa(     (B)75/4     (A)95/5( يخمش  مقاومت

    MPa(     (B)16/0    (A)24/0(چسبندگي داخلي 

    3          (A)12/2(B)     (%)ساعت  2واكشيدكي ضخامت 

    9/3     (A)9/2(B)     (%)ساعت  24واكشيدكي ضخامت 

    45/29     (A)95/22(B)     %)( ساعت 2جذب آب پس از 

   12/34     (A)93/30(B)     (%) ساعت 24جذب آب پس از  

  

افزايش آرد سريش  دهد يمنشان  2كه جدول  طور همان
خـواص  درصد نسبت به جرم گچ سبب بهبود  1/0به مقدار 
افزودن آرد سريش در  .شود يم چوب گچ چندسازهفيزيكي 

باعـث شـد كـه     هـا  تختـه مخلوط با گچ مصرفي در ساخت 
ــخامت   ــيدگي ض ــهواكش ــا تخت ــس از  ه ــاعت  24و 2پ س

درصد و همچنين  6/25و 3/29 ترتيب در آب به يور غوطه
درصد در مقايسـه بـا    3/9و  22 ترتيب جذب آب آنها را به

  .كاهش دهد) بدون آرد سريش(شاهد  هاي تخته
همچنين نتايج حاصل از افزايش آرد سريش در مخلوط 

نشـان داد كـه   ) 2جـدول ( هـا  تختهت با گچ مصرفي در ساخ
درصد نسبت بـه جـرم    1/0استفاده از آرد سريش به ميزان 

و مقاومت چسبندگي داخلـي   خمشي مقاومتگچ سبب بهبود 
درصـد آرد   1/0در اين خصـوص افـزودن   . شود يم ها تخته

سـبب افـزايش    هـا  تختـه سريش به گچ مصرفي در سـاخت  
چسـبندگي   درصـد و  3/25خمشي بـه مقـدار    يها مقاومت

  .گرديددرصد  50داخلي به مقدار 
اثر مسـتقل مقـدار ضـايعات سـاقه كلـزا را بـر        3جدول 

  .دهد يمچوب گچ نشان  هاي تختهخواص فيزيكي و مكانيكي 
كه افزايش مقدار  دهد يمنشان  3 نتايج حاصل از جدول

كلزا نسبت به خرده چوب صـنوبر مصـرفي در ايـن تحقيـق     
شـده   ها تختهسبب افزايش واكشيدگي ضخامت و جذب آب 

چوب گچ ساخته شـده بـا    هاي تختهخصوص  نيدر ا .است
درصد خرده چوب صنوبر حداقل واكشيدگي ضـخامت   100

 25همچنين افزايش مقدار كلزا تـا   .اند داشتهو جذب آب را 
درصد نسبت به جرم خـرده چـوب صـنوبر سـبب افـزايش      

شده و بيشتر از آن باعـث   تهيسياالست مدولي و خمش مقاومت
هـاي سـاخته    بدين ترتيب تخته. گردد يمكاهش اين خواص 

درصـد خـرده چـوب     75درصد كلـزا و   25شده با تركيب 
از . قرار گرفتنـد  Aي دانكن در گروه برتر بند گروهصنوبر در 

هـاي چـوب    فزايش مقدار كلزا در ساخت تختهطرف ديگر ا
گچ سبب كاهش مقاومـت چسـبندگي داخلـي آنهـا شـده و      

درصد خـرده چـوب صـنوبر     100هاي ساخته شده با  تخته
ــوده و در    داراي ــتري ب ــي بيش ــبندگي داخل ــت چس مقاوم
 .قرار گرفتند Aبندي دانكن در گروه برتر  گروه



  393                                                                                                                        3، شمارة 30تحقيقات علوم چوب و كاغذ ايران، جلد  هفصلنام

  چوب گچ هاي تختهفيزيكي و مكانيكي  خواص بر ها نيانگيم يبند گروه ومستقل مقدار كلزا  ريتأث - 3جدول

  كلزا 100  %)( چوبمقدار كلزا و خرده 
  كلزا 75

  خرده چوب 25
  كلزا 50

  خرده چوب 50
  كلزا 25

  خرده چوب 75
100  

  خرده چوب
  MPa(  )C(42/4  )C(71/4  )B (84/5   )A(54/6  )B(21/5( يخمش مقاومت
  MPa(   )E(1378  )BC(1481  )C(1800 )A(2243   )A(2102( تهيسياالست مدول

  MPa(  )D(13/0  )C(17/0  )B(21/0  )AB(23/0  )A(25/0( داخليچسبندگي 
  D(78/4  )C(99/3  )B(02/2  )A(48/1  )A(42/1(  (%)ساعت  2واكشيدكي ضخامتي 
  D(61/5  )C(55/4  )B(14/3  )A(21/2  )A(88/1(  %)( ساعت 24واكشيدگي ضخامتي 

 D(13/38   )C(99/34   )B(32/32   )A(19/30  )A (02/29(   %)( ساعت 24جذب آب پس از  

  

مشـاهده  ) 1جـدول (با توجه به جدول آنـاليز واريـانس   
كه اثر متقابل مقدار آرد سريش و ضايعات ساقه كلزا  شود مي

و  خمشـي  مقاومـت چـوب گـچ بـر     هـاي  تختـه در ساخت 
عت سـا  24بعـد از   هـا  تختهچسبندگي داخلي و جذب آب 

ــه ــاد   وري غوط ــطح اعتم ــر   99در آب در س ــد و ب درص

سـاعت   24و واكشيدگي ضـخامت بعـد از    االستيسيته مدول
 .است دار معني درصد 95در سطح اعتماد در آب  وري غوطه
 جـذب  بـر ترتيب اثر متقابل عوامل متغيـر را   به 3و  2شكل 

 يور غوطـه سـاعت   24آب و واكشيدگي ضـخامت بعـد از   
  .دهد يمنشان 

  
  وري غوطه ساعت 24چوب گچ بعد از  هاي تختهآب  جذب بر مقدار آرد سريش و مقدار ساقه كلزااثر متقابل  - 2شكل
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   هاي تختهواكشيدگي ضخامت بر  مقدار آرد سريش و مقدار ساقه كلزااثر متقابل  - 3شكل

  وري غوطه ساعت 24چوب گچ بعد از 
  

  

  
  خمشي مقاومتتأثير متقابل ماده افزودني آرد سريش و مقدار اختالط ضايعات ساقه كلزا بر  - 4شكل
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  االستيسيته مدولتأثير متقابل ماده افزودني آرد سريش و مقدار اختالط ضايعات ساقه كلزا بر  - 5شكل

  

 100هاي ساخته شده با  شود تخته كه مالحظه مي طور همان
درصد خرده چـوب صـنوبر و اسـتفاده از مـاده افزودنـي آرد      

درصد نسبت به جرم خشك گچ مصرفي،  1/0سريش به ميزان 
 24كمترين مقدار جـذب آب و واكشـيدگي ضـخامت بعـد از     

ـ ترت كـه بـه   اند داشتهي را ور غوطهساعت   79/1و  57/26 بي
هـاي چـوب گـچ     با تختـه  سهيدر مقاها  اين تخته. استدرصد 

ي هـا  چـوب خـرده   بـا همـان  سـريش و   از آردبدون استفاده 
ــنوبر ــذب آب و  6/15ص ــيدگي  19درصــد ج درصــد واكش

همچنين استفاده از آرد سـريش در  . اند دادهضخامت را كاهش 
يعات هاي چوب گچ ساخته شده از مخلـوط ضـا   ساخت تخته

هاي سـاخته   ساقه كلزا و خرده چوب صنوبر در مقايسه با تخته
كـه   طوري به. اند داشتهشده بدون آرد سريش جذب آب كمتري 

تأثير متقابل ماده افزودني آرد سريش و مقدار اختالط ضايعات 
هاي چوب  االستيسيته تخته خمشي و مدول ساقه كلزا بر مقاومت

  .است شده  دادهشان ن 5و  4ي ها شكلترتيب در  گچ به
  

  
  ها تختهبر چسبندگي داخلي  مقدار آرد سريش و مقدار ساقه كلزااثر متقابل  - 6شكل
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خمشـي و   كـه بيشـترين مقاومـت    دهـد  يمنتايج نشان 
درصـد   1/0هاي ساخته شده بـا   االستيسيته را تخته مدول

 25آرد سريش نسبت بـه جـرم خشـك گـچ مصـرفي و      
درصد خرده چوب  75درصد ضايعات ساقه كلزا به همراه 

 2488و  1/7ترتيـب  كـه مقـدار آن بـه    انـد  داشـته صنوبر 
هـاي   از طـرف ديگـر كليـه تختـه    . مگاپاسكال بوده است

چوب گچ كه در ساخت آنها از آرد سريش استفاده شـده،  
خمشـي و   هاي بـدون سـريش مقاومـت    در مقايسه با تخته

اثـر متقابـل    6شـكل  . انـد  داشتهاالستيسيته بيشتري  مدول
عوامل متغير مورد بررسي در اين تحقيق را بر چسـبندگي  

  .دهد يمها نشان  داخلي تخته
كـه بيشـترين    شـود  ميبا توجه به شكل مذكور مالحظه 

 100ساخته شده بـا   هاي تختهمقاومت چسبندگي داخلي را 
درصـد   1/0خرده چوب صنوبر كه در تركيب گچ آن  درصد

ـ دارا  ،آرد سريش استفاده شده اسـت  جـايگزيني  . باشـند  يم
خرده چوب صنوبر باعث كـاهش   يجا بهضايعات ساقه كلزا 
شده و تمامي تيمارهاي حاوي آرد  ها تختهچسبندگي داخلي 

سريش داراي مقاومت چسبندگي داخلي بيشتري در قيـاس  
ساخته شده بـدون مـاده افزودنـي آرد سـريش      هاي تختهبا 

  .بودند
  

 بحث 
گـچ  ) زمان گيرائي(نتايج حاصل از بررسي هيدراتاسيون 

دقيقه حاصل  9 از گچ پسگيرايي كامل نشان داد كه خالص 
كمتر از مدت زمان تهيه كيك چوب گچ و  اين زمان .شود مي
 5/0تـا   1/0از  و افـزايش آرد سـريش   اسـت دهي آن  فرم

افتـادن   ريتـأخ درصد نسبت به جرم خشك گـچ سـبب بـه    
آمدن فرصت الزم براي تهيه كيـك و   به وجودگيرايي گچ و 

 1/0اسـتفاده از   كـه  ييازآنجـا . شـود  يمدهي چوب گچ  فرم
مصرفي سـبب افـزايش    درصد آرد سريش در مخلوط با گچ

بنابراين اين  ،شود يمدقيقه  45/17زمان گيرايي كامل گچ تا 
 تواند يمكيك چوب گچ بوده و  يريگ شكلزمان، متناسب با 

چوب گـچ   چندسازهمقدار مناسب استفاده از آن در ساخت 
دست آمده از تـأثير افـزودن آرد سـريش در     نتايج به. باشد

مخلوط با گـچ مصـرفي بـر خـواص فيزيكـي و مكـانيكي       
 1/0چوب گچ ساخته شده نشان داد كه استفاده از  هاي تخته

درصد آرد سـريش سـبب بهبـود كليـه خـواص فيزيكـي و       
 گيرائي زمانبا توجه به پايين بودن . گرديد ها تختهمكانيكي 

 دهـي  تهيه و فرمزمان در قياس با  خالص گچ) هيدراتاسيون(
 ،گچ مصرفي نيز قبل از پرس شـدن كيـك   ،گچ كيك چوب

و در نتيجه سبب عدم ايجاد اتصـاالت مناسـب    شدههيدراته 
و شده و گچ ) خرده چوب و كلزا(در بين مواد ليگنوسلولزي 

باعـث  گچ هيدراته شده فشرده شدن طي عمليات پرس،  در
ريز و خلل و فرج  يها تركآمدن  به وجوددگي گچ و شكنن

مكـانيكي   يهـا  مقاومـت  بنابراين. اهد شدبيشتر در تخته خو
 يها تركهمچنين وجود . ابدي يمچوب گچ كاهش  هاي تخته

فوق سبب دسترسي و نفوذ بهتر آب به مـواد ليگنوسـلولزي   
داخلي تخته شـده و باعـث افـزايش جـذب آب و      يها هيال

افزودن مـاده افزودنـي   . گردد يم ها تختهواكشيدگي ضخامت 
در مخلوط با گچ مصـرفي   درصد 1/0به مقدار  آرد سريش

فرصـت الزم   شده وسبب به تأخير افتادن هيدراتاسيون گچ 
فـراهم  و پـرس شـدن آن   كيك چوب گـچ   يده شكلبراي 

خميـر گـچ بـا مـواد      مناسـب فشـردگي  بنـابراين  . شـود  يم
خـواص   و بهبود تر يقوباعث ايجاد اتصاالت ليگنوسلولزي 

نتايج فوق با پـژوهش  . گردد يم ها تختهفيزيكي و مكانيكي 
Rangavar  در خصوص افزايش زمـان  ) 2014(و همكاران

هيدراته شـدن گـچ و بهبـود خـواص فيزيكـي و مكـانيكي       
درصد سيمان پرتلند  5چوب گچ در اثر استفاده از  چندسازه

نتـايج حاصـل از    .در مخلوط با گچ مصـرفي مطابقـت دارد  
چوب صنوبر استفاده از ذرات ساقه كلزا در مخلوط با خرده 

افـزايش مقـدار    چوب گچ نشان داد كه هاي تختهدر ساخت 
درصد نسبت به جرم خرده چوب صـنوبر سـبب    25كلزا تا 
شده و بيشتر  ها تخته االستيسيته مدولو  خمشي مقاومتبهبود 

با توجه به  .گردد مياز آن نيز سبب كاهش خواص ذكر شده 
غـري آن در  دانسيته پايين ساقه كلزا و باال بـودن ضـريب ال  

 ،مقايسه با خرده چوب صـنوبر بكـار رفتـه در ايـن تحقيـق     
استفاده از آن باعث افزايش ضريب فشردگي تختـه و بهبـود   

 25اسـتفاده بيشـتر از    .اسـت گرديـده  ذكرشده  هاي مقاومت
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با توجه به ثابـت بـودن    ها تختهدرصد ساقه كلزا در ساخت 
بي شده مقدار گچ مصرفي، سبب افزايش سطح ويژه مواد چو

. دهـد  ميرا كاهش  االستيسيته مدولخمشي و  هاي مقاومتو 
همچنين استفاده از ساقه كلزا در ساخت چندسازه چوب گچ 
ــزايش واكشــيدگي   ســبب كــاهش چســبندگي داخلــي و اف

از آن  حكايـت نتـايج   .گرديد ها تختهضخامت و جذب آب 
كه ضريب كشيدگي باالي ذرات كلزا و وجـود مغـز در   دارد 

دانسيته پايين آن و افزايش سطح ويژه آنها سبب عدم آنها و 
گرديـده و جـذب آب    هـا  تختـه چسبندگي مناسب داخلـي  

. را افزايش و چسبندگي داخلي را كاهش داده اسـت  ها تخته
 Rangavarآمده با تحقيقات انجام شده توسط  دست بهنتايج 

اسـتفاده از پسـماند    تـأثير در خصوص ) 2011(و همكاران 
. ساقه كلـزا در سـاخت تختـه خـرده چـوب مطابقـت دارد      

درصـد آرد   1/0كه اسـتفاده از  كرد بيان  توان يم يطوركل به
كلزا نسبت  يها خردهدرصد  25سريش نسبت به جرم گچ و 

ـ  به جرم خرده چـوب صـنوبر   در بهبـود خـواص    توانـد  يم
 .چوب گچ استفاده گردد چندسازهفيزيكي و مكانيكي 
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        Abstract 
One of the major problems in wood gypsumboard production is fast hydration and 

thus reducing the physical and mechanical properties of the final product. In order to 
increase the curing time of gypsum, flour glue was used in wood gypsumboard 
production from canola wastes and poplar wood particles. To assess the setting time of 
gypsum, the Vicat Needle was used based on the ASTM C191. For this purpose, pure gypsum 
paste and the pastes with the ratios of 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 and 0.5 %  flour glue to dried 
gypsum were settled in the mentioned device, then the setting time was determined. Thus 
amount 0.1% flour glue was selected for the manufacturing of wood gypsumboard. To evaluate 
the effects of flour glue and canola straw wastes on the physical and mechanical 
properties wood gypsumboard, two levels of flour glue (0 and 0.1 % of the gypsum) and 
the canola straw wastes at 5 levels (0, 25, 50, 75 and 100% of  the weight) of poplar 
particles wood was used. Density of boards was 0.9 g/cm3 and the thickness was 16 mm. 
The test specimens were prepared to measure the physical and mechanical properties 
according to EN standard. Results showed, flour glue addition increased the gypsum 
hydration time and improved all the physical and mechanical properties of wood 
gypsumboard. Also using of canola stem wastes increased water absorption and 
thickness swelling after 2 and 24 hours immersion. Flexural strength and modulus of 
elasticity of the boards were increased up to 25% canola wastes compared to poplar 
wood particles. However internal bond of the boards decreased by the increasing the amount 
of the canola wastes. 

 
Keywords: Wood gypsum particleboard, flour glue, gypsum hydration, physical and 
mechanical properties, canola stem wastes.  

 


