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-1مقدمه

چکیده
در اين مطالعه به بررسی آزمايشگاهی استفاده از خاك اره چوبهای راش و اكاليپتوس ،به
عنوان مواد مکمل در ساخت تخته های كامپوزيتی چوب  -سيمان پرداخته شده است.
درصد اختالط اين مواد مکمل به عنوان عوامل متغير و ميزان سيمان  60درصد به عنوان
عامل ثابت در ساخت تخته های كامپوزيتی چوب -سيمان در نظر گرفته شده است .در
كل  5نمونه اصلی و از هر نمونه  3تکرار و در مجموع  15تخته كامپوزيتی ساخته شده و
خواص فيزيکی و مکانيکی تختههای ساخته شده براساس استاندارد  DIN 68763مورد
بررسی قرار گرفته است .سپس اثر عوامل متغير بر روی خواص فيزيکی و مکانيکی تختهها
مقايسه شده است .نتايج نشان داده است كه تخته های كامپوزيتی چوب  -سيمان ساخته
شده از خاك اره چوبهای خالص اكاليپتوس كمترين مقاومت خمشی ،مدول االستيسيته
و مقاومت به ضربه را در مقايسه با تخته كامپوزيتی چوب -سيمان ساخته شده از خاك اره
چوب خالص راش دارا هستند .همچنين با افزودن خاك اره چوب راش (بيشتر از ده درصد)
همراه با اكاليپتوس ،بهبودی در حدود  30درصد در مقاومتهای تخته كامپوزيتی چوب-
سيمان ساخته شده ،حاصل گرديد .همچنين با اضافه كردن درصدهای مختلف خاك اره
راش به اختالط اكاليپتوس و سيمان ميزان جذب آب در آزمايش  24ساعته از 14/34
درصد به  13/88درصد كاهش داشته است.
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امروزه به داليل مسائل اقتصادی و مشکالت زيست محيطی
توليد سيمان ،استفاده از مواد مکمل در ساخت مصالح به
نحو چشمگيری توسعه يافته است .يکی از مصالح جايگزين
كه در كشور میتواند مورد استفاده قرار گيرد ،ضايعات
مختلف چوبی است .البته يکی از مشکالت اصلی در استفاده
از اين مصالح ،كمبود منابع چوبی در مقايسه با تقاضا برای
محصوالت كامپوزيتی است .اين موضوع بسياری از
كشورهای صنعتی را بر آن داشته است تا با روشهای
گوناگون به توليد محصوالتی با خصوصيات بهتر و با دوامتر

روی آورند و همچنين از ضايعات مختلف توليدات و مواد
اوليه چوبی ،حداكثر استفاده را بنمايند تا از فشار بيشتر به
جنگلها كه عالوه بر نقش پر رنگ خود در توليدات صنعتی
سهم بسزايی در سيستم اكولوژيک و زيست محيطی دارند،
جلوگيری شود .يکی از راهکارهای مهم در اين زمينه
استفاده از فراوردههای مركب سيمان و چوب میباشد.
فرآوردههای مركب چوبی محصوالتی هستند كه از چند
جزء به نسبت مشخص چوب ،اتصال دهنده و مواد مکمل
تشکيل میشوند .اين محصوالت دارای مقاومت مناسب
خمشی و كششی هستند و عايق بسيار مناسبی در مقابل
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گرما ،سرما ،صدا و رطوبت می-باشند .با استفاده از اين نوع
ورقهها در ساختمان مصرف انواع فوالد در ساختمان كاهش
میيابد ،از اينرو وزن سازهها كمتر میگردد .به منظور
بهبود خواص مختلف تختههای كامپوزيتی چوب  -سيمان
و افزايش كارايی آن در زمينههای گوناگون ،تحقيقات
زيادی انجام گرفته كه شامل استفاده از گونههای چوبی
متنوع ،انواع سيمان ،مواد افزودنی و نمونههای مختلف می-
باشد.
مطالعات پيشين روی گونههای مختلف مواد كامپوزيتی
چوب با سيمان پرتلند معمولی انجام گرديده است .اين
گونهها میتوانند اختالل كم يا زيادی در واكنش
هيدراتاسيون سيمان داشته باشند .گهگاهی از افزودنیها به
عنوان كاتاليزور تخته كامپوزيتی چوب -سيمان استفاده
میشود .بسته به نوع افزودنی ،میتوان شاهد بهبود
مشخصات مکانيکی تخته كامپوزيتی چوب -سيمان از
جمله مقاومت خمشی و چسبندگی داخلی بود [ .]1تخته
كامپوزيتی چوب -سيمان ساخته شده از صنوبر و
اكاليپتوس مدول گسيختگی ،االستيسيته و مقاومت به
ضربهی بهتری نسبت به حالتی كه تختهها با سيمان خالص
ساخته میشوند ،دارند [ .]3-2تخته فيبر سيمان
ليگنوسلولزی حاوی عامل فوم ساز دارای عايق هدايتی -
حرارتی پايينی است كه برای صرفهجويی در انرژی به عنوان
سقف و ديوار مناسب میباشد [ .]4وجود بعضی از گونه ها
مانند كاج رادياتا در تخته كامپوزيتی چوب -سيمان ،اثر
زيان آوری روی خواص مکانيکی آن دارند [ .]5با استفاده
از تركيب خاك اره ،ضايعات كاغذ و آهک میتوان يک
مصالح ساختمانی جديدی با ويژگیهای عايق خوب ،سبک
و سازگار با محيط زيست و دارای مقاومت خمشی و مدول
االستيسيته مناسب را توليد كرد [ .]7-6وجود چوب در
تخته چوب سيمان -رس باعث كاهش مقاومت مکانيکی
میشود و شکلپذيری و انعطافپذيری محصول نهايی را
افزايش میدهد[ .]8تختههای فيبر سيمان ساخته شده از
الياف پهن برگان نسبت به سوزنی برگان ،كارايی بهتر داشته
و همچنين سطح تختهها صافتر میباشند [ .]9تزريق گاز
 CO2روی خواص تخته چوب  -سيمان و زمان فرايند
هيدراتاسيون سيمان اثر مطلوبی برجای میگذارد [.]10
همچنين تحقيقات نشان میدهد با تزريق گاز  CO2به

Medium density fiber
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الياف بازيافتی  MDF1و استفاده آن در تخته كامپوزيتی
چوب -سيمان ويژگیهای مقاومت و سختی آن افزايش
میيابد [ .]11در توليد تخته كامپوزيتی چوب -سيمان می-
توان از اليافهای غيرچوبی مانند اليافهای غيرآلی ،شيشه-
ای ،معدنی ،فايبرگالس و ضايعات كشاورزی استفاده كرد.
در استراليا از گونههای مختلف چوبی اكاليپتوس در تهيه
تخته كامپوزيتی چوب -سيمان استفاده شده است .برخی
از اين گونهها روی واكنش هيدراتاسيون سيمان و گيرايی
آن ،مدول االستيسيته و مقاومت خمشی اثر منفی دارند و
گونههای ديگر در مقايسه با حاالتی كه از ضايعات غير چوبی
استفاده میشود برتری دارند [ .]13-12بطور كلی وجود
الياف سلولزی در كامپوزيت سيمانی موجب كاهش
هيدراتاسيون سيمان ،مقاومت فشاری و افزايش تخلخل می
شود [ .]14همچنين تحقيقات نشان داده است كه استفاده
از سيليکات سديم و پتاسيم در ساخت تختههای كامپوزيتی
چوب -سيمان حاصل از كاغذ روزنامه موجب افزايش
سختی  ،مقاومت خمشی و فشاری میشود [ .]15همچنين
مطالعات نشان داده است كه میتوان با استفاده از پسماند
نخل ،تختههايی با ويژگیهای فيزيکی و مکانيکی استاندارد
توليد نمود [.]16
نتايج بررسی امکان ساخت تخته خرد چوب از سرشاخه
درخت بادام و صنوبر نشان داده است كه ماده چوبی مورد
استفاده بر ويژگیهای تختههای ساخته شده تاثير معنی
داری دارد ،بطوری كه مقاومت خمشی تختهها با افزايش
مقدار مصرف سر شاخه درختان بادام ،كاهش يافته است
[ .]17در سالهای اخير استفاده از مخلوط الياف چوب راش
و الياف حاصل از گياهان شاهدانه ،تنباكو ،پنبه و ساقه
آفتاب گردان به نسبت های مختلف در ساخت تخته فيبر
مورد بررسی قرار گرفت و مناسب بودن الياف مورد استفاده
برای ساخت تخته به جزء الياف شاهدانه و تنباكو ،برای اين
فرايند تائيد گرديده است [ .]18با توجه به اينکه الياف
طبيعی (ليگنوسلولزی) قابليت تجديد شوندگی دارند و در
طبيعت قابل بازيافت هستند ،استفاده از اين مواد در آينده
نقش پررنگتری را ايفا خواهد كرد ،در نتيجه عالقه روز
افزون مصرف كنندگان به خريد محصوالت دوستدار محيط
زيست ،نياز صنايع به استفاده از مواد طبيعی را افزايش
میدهد .از اين رو طيف وسيعی از مواد ليگنوسلولزی وجود
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دارند كه میتوانند به عنوان پركننده و تقويت كننده در
ساخت كامپوزيتهای پليمری در كشور ايران با توجه به
منابع موجود مورد استفاده قرار گيرند.
در مطالعه حاضر ،امکان استفاده از خاك اره چوبهای راش
و اكاليپتوس ،به عنوان مواد مکمل در ساخت تخته
كامپوزيتی چوب -سيمان مورد بررسی قرار گرفته است.
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درصد اختالط چوبهای راش و اكاليپتوس به عنوان عوامل
متغير و سيمان به عنوان عامل ثابت در ساخت چوب سيمان
در نظر گرفته شده است .در پايان ،مقايسهای بين اختالط
خاك اره راش و سيمان و خاك اره اكاليپتوس و سيمان از
ديدگاه مقاومت خمشی ،مدول االستيسيته ،مقاومت به
ضربه ،درصد جذب آب و واكشيدگی انجام شده است.

شکل  .1خاك اره راش

-2مصالح و روش آزمایش
 -2-1عوامل متغیر و ثابت در ساخت تخته

در اين تحقيق از  40درصد خاك اره استفاده شده است.
همچنين درصد اختالط خاك اره راش (شکل  )1و
اكاليپتوس (شکل  )2بدين صورت است كه از  5سطح
اختالط بهره گرفته شده كه در جدول  1آمده است.
از عوامل ثابت در آزمايش می توان به  60درصد سيمان،
نوع سيمان ،دانسيته تختهها و ضخامت تختهها اشاره كرد.
خاك اره راش و اكاليپتوس دارای فرم و ابعاد يکنواخت
هستند .نوع سيمان مصرفی در اين تحقيق سيمان پرتلند
تيپ  2و دانسيته كليه نمونهها ثابت و حدود  0/7گرم بر
سانتی متر مکعب میباشد .ضخامت اسمی نمونهها 15
ميلیمتر تعيين و كنترل گرديده است.

شکل  .2خاك اره اكاليپتوس

از ساخت تخته كامپوزيتی چوب -سيمان ،در يک خشک
كن آزمايشگاهی در دمای  103 ±2درجه سانتیگراد و به
جدول  - 1درصد وزنی مواد مورد استفاده در ساخت تختهها
رديف

ميزان
سيمان()%

ميزان اختالط چوب()%
راش

اكاليپتوس

1

40

0

سطح
A1

60

2

32

8

A2

60

3

20

20

A3

60

4

8

32

A4

60

5

0

40

A5

60

نمونه

سيمان

سطح
B

A1B

B

A2B

B

A3B

B

A4B

B

A5B

جدول  – 2جزئيات نمونه ها
طول

پهنا

ضخامت

 -2-2تهیه نمونه ها و روش آزمایش

تعداد
نمونه از
هر تخته

تعداد
آزمون

جذب آب

25

25

15

3

9

بعد از تهيه چوبها برای كم كردن مواد استخراجی و
همچنين سهولت در امر برش ،چوبها با آب گرم عملآوری
شدهاند .شرايط عمل آوری مطابق با استاندارد DIN
 68763به شرحی كه در ادامه آمده است اعمال شده است.
شرايط عملآوری با آب گرم در دمای  50درجه سانتیگراد
و به مدت  48ساعت اعمال گرديده است .خاك اره را قبل

واكشيدگی
ضخامت

25

25

15

3

9

مقاومت به
ضربه

280

50

15

3

9

مقاومت
خمشی و
االستيسيته

280

50

15

3

9
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مدت  8ساعت قرار گرفتند تا رطوبت اضافی خاك اره خارج
گردد و به رطوبت زير  4درصد برسند و نيز برای جلوگيری
از تغييرات رطوبتی خاك اره بعد از خشک كن ،خاك اره
در نايلونهای در بسته و دور از تماس با محيط نگهداری
شدهاند .مخلوط حاصل از اختالط را به مدت  15دقيقه
مخلوط كرده تا سطح تمام خاك اره با ذرات سيمان به
صورت كامل پوشيده شود .اين مخلوط به طور همگن و
يکنواخت در قالب فلزی به ابعاد  280 × 50 ×15ميليمتر و
ابعاد  25 ×25 × 15ميليمتر ريخته می شود .سپس آن را
در زير نور خورشيد گذاشته تا تختههای كامپوزيتی سخت
شوند .تهيه نمونه-های خمشی و مدول االستيسيته ،ضربه،
جذب آب و واكشيدگی ضخامت مطابق با استاندارد DIN1
 68763انجام گرفته است كه در جدول  2جزئيات نمونهها
آورده شده است.
نسبتهای خاك اره به سيمان بر مبنای منابع و مالحظات
اقتصادی انتخاب شدند [ ]20-19و ضمن ًا مناسب بودن اين
نسبتها نيز بر مبنای آزمون سقوط مورد ارزيابی قرار گرفت
[ .]20بدين صورت كه تعدادی از نمونههای آزمونی ساخته
شده ،پس از خشک شدن از ارتفاع تقريباً يک متری پرتاب
شدند كه در اين صورت از هم پاشيدگی ساختاری در آن
ها رخ نداد و بنابراين پنج نسبت ذكر شده در جدول  1برای
مطالعه انتخاب شدند .سپس مخلوطها در قالبهای شکل-
گيری ساخته شده ،ريخته و عمل پرس دستی جهت فراهم
كردن تراكم مورد نياز به كمک گيرههای نجاری به مدت
 24ساعت صورت گرفت.
برای اندازهگيری مقاومت خمشی و مدول االستيسيته ،از
دستگاه  Schenckموجود در آزمايشگاه صنايع چوب ساری
و براساس استاندارد  DIN 68763استفاده شده است.
سرعت بارگذاری در اين آزمايش  2ميلیمتر بر دقيقه است.
در هنگام آزمايش برای كليه نمونهها طول  280ميلیمتر،
عرض نمونه  50ميلیمتر و طول دهانه  250ميلیمتر به
طور ثابت در نظر گرفته شده است .پس از اندازهگيری
حداكثر نيروی مورد نياز ايجاد گسيختگی در هر نمونه با
استفاده از روابط زير مقاومت خمشی و مدول االستيسيته
هر نمونه محاسبه گرديده است.
()1

𝐿𝑃3

𝑀𝑂𝑅 = 2𝐵𝐻2

() 2

𝑃 𝐿3

1
𝐻𝑌𝐵𝑀𝑂𝐸 = 4
3

برای انجام آزمايش مقاومت به ضربه از روش آونگی به
عنوان استاندارد بين المللی قابل قبولی ،به كمک دستگاه
 Schenckموجود در آزمايشگاه صنايع چوب ساری
استفاده شده است .ابعاد نمونههای مورد نظر 28 × 5 × 1/5
سانتیمتر تهيه شده و سپس هر نمونه در جلوی دهانه
دستگاه و بر روی تکيه گاه قرار داده شده است .بدين صورت
كه پس از قرار دادن نمونهها ،آونگی  10كيلوگرمی را تا
فاصله يک متری باال برده و سپس رها می گردد .پس از
برخورد آونگ به وسط نمونه ،نمونه شکسته شده و سپس
مقدار كار انجام شده بر حسب ژول بر روی دستگاه ثبت می
شود.
در آزمايش ميزان واكشيدگی ضخامت ،از نمونههايی به ابعاد
 25 × 25 × 1/5ميلیمتر استفاده گرديده است .بر روی دو
سطح هر دو نمونه قطر آنها رسم و محل برخورد آنها به
عنوان يکی از نقاط اندازهگيری عالمتگذاری شده است و
چهار نقطه ديگر بر روی قطر نمونه نشاندار شده و در
مجموع پنج نقطه برای آزمايش اندازهگيری شده است.
ضخامت نمونهها قبل از غوطهوری در آب به وسيله كوليس
با دقت  0/01ميلیمتر و بر اساس استاندارد DIN 68763
اندازهگيری شده است .سپس نمونهها در ظرف محتوی آب
مقطر با دمای  21درجه سانتیگراد به حالت افقی و به عمق
 2سانتیمتر از سطح آب به حالت غوطه ور قرار گرفتهاند.
برای نگهداری نمونهها به حالت افقی از توری نازك فلزی
كه به صورت درپوش ،بر روی نمونه قرار گرفته ،استفاده
شده است .بعد از  2ساعت غوطهوری و خروج نمونهها از
آب ،آب سطح آنها خشک و ضخامت هر يک همانند مرحله
قبل اندازهگيری شده است .سپس نمونهها برای  22ساعت
ديگر در آب غوطهور شده و در پايان اين دوره ،اندازهگيری
ضخامت مانند حالت پيش تکرار شده است .ميزان
واكشيدگی ضخامت نمونهها بعد از  2و  24ساعت غوطه-
وری در آب با استفاده از روابط  3و  4محاسبه گرديده
است.
()3

𝑇2 − 𝑇0
∗ 100
𝑇0

= ∝2 %

1

Deutsches Institut für Normung (German Institute for
)Standardization
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𝑇24 − 𝑇0
∗ 100
𝑇0

()4

= ∝24 %

همچنين در آزمايش درصد جذب آب از نمونههايی به ابعاد
و استاندارد آزمايش واكشيدگی استفاده شده است .ابتدا
نمونههای آزمون توسط ترازوی ديجيتالی با دقت  0/01وزن
شده است .روال انجام آزمايش همانند آزمايش واكشيدگی
میباشد .ميزان جذب آب نمونهها بعد از  2و  24ساعت
غوطهوری در آب با استفاده از روابط  5و  6محاسبه گرديده
است.
𝑊2 − 𝑊0
()5
=𝑊 %
∗ 100
𝑎2

𝑊0

𝑊24 − 𝑊0
∗ 100
𝑊0

()6

= 𝑊𝑎24 %

 -3تحلیل آماری
تجزيه و تحليل دادهها با استفاده از روش تجزيه واريانس و
در قالب طرح كامال تصادفی با  2متغير انجام گرفته است.
همچنين در تجزيه و تحليل دادهها از نرمافزار SPSS.14
استفاده شده است و آزمون دانکن برای مقايسه ميانگينها
مورد استفاده قرار گرفته است.
روشی كه به طور وسيع برای مقايسهی همه جفت ميانگين-
ها مورد استفاده قرار میگيرد ،آزمون چند دامنهای دانکن
( )1955میباشد .برای اجرای اين آزمون ابتدا ميانگين
تيمارها به صورت افزايشی مرتب و خطای استاندارد هر

ميانگين معين میشود .آزمون تفاوت مشاهده شده بين
ميانگينها را از تفاوت بين بزرگترين و كوچکترين ميانگين
شروع میشود كه با حداقل دامنهی معنیدار مقايسه می-
شود ،سپس تفاوت بين بزرگترين و دومين ميانگين
كوچکتر از همه را حساب كرده و مقايسه میشود ،اين رويه
تا زمانی كه تمام جفت ميانگين بررسی شوند ادامه میيابد.
اگر يک تفاوت مشاهده شده از حداقل دامنه معنیدار
مربوط به آن بزرگتر باشد ،نتيجه گرفته میشود كه جفت
ميانگينهای مسئله دارای اختالف معنیدار میباشند.

 -4نتایج
 -1-4مقاومت خمشی

مقاومت خمشی يکی از ويژگیهای مهم فرآوردههای
كامپوزيت ،از جمله تخته كامپوزيتی چوب -سيمان میباشد
كه برای تعيين كيفيت اين فرآوردهها مورد ارزيابی قرار
گرفته است .با استفاده از آزمون تجزيه واريانس اثرات
متقابل عوامل متغير در اين تحقيق بر اين ويژگی تعيين
گرديده است .نتايج آزمون تجزيه واريانس در جدول  3آمده
است .برای اثر سطوح فاكتورها و يافتن شرايط بهينه از
آزمون دانکن استفاده شده است .اطالعات جمعآوری شده
از مقاومت خمشی پانلهای كامپوزيتی چوب -سيمان
ساخته شده با شرايط ساخت در شکل ( )3نشان داده شده
است.

جدول  -3تجزيه واريانس اثر متقابل عوامل متغير بر مقاومت خمشی
 Fمحاسباتی

منبع تغييرات

درجه آزادی

ميانگين مربعات

درصد اختالط

4

190/247

**

درصد سيمان

1

1083/251

**

اختالط × سيمان

4

18/845

خطا
كل

11
23

108/359
622/102

**10/783

1/755

(**)در سطح ( %1با  %99اطمينان ميتوان گفت كه بين ميانگين ها از نظر آماری اختالف معنی داری وجود دارد).

جدول  -4تجزيه واريانس اثر متقابل عوامل متغير بر مدول االستيسيته
منبع تغييرات

درجه آزادی

ميانگين مربعات

 Fمحاسباتی

درصد اختالط

4

5541679/309

**

درصد سيمان

1

35440319/146

**

اختالط × سيمان

4

181250/884

خطا
كل

11
23

130/407
821/159

**5/023

42495/259

(**) در سطح ( %1با  %99اطمينان ميتوان گفت كه بين ميانگين ها از نظر آماری اختالف معنی داری وجود دارد).
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با توجه به نتايج آناليز واريانس مشخص میشود كه بين
مقاومت خمشی تخته كامپوزيتی چوب -سيمان ساخته
شده با درصدهای مختلف خاك اره راش و اكاليپتوس
اختالف معنیداری در سطح  1درصد وجود دارد .اگر چه
مقاومت خمشی تخته چوب  -سيمان ساخته شده از % 40
چوب اكاليپتوس نسبت به تخته چوب -سيمان ساخته شده
از راش خالص ،ميزان كمتری را از خود نشان میدهد؛ اما
اين ميزان مقاومت در مقايسه با مقاومت خمشی تخته خرده
چوب معمولی (با دانسيته و ضخامت برابر) كه حدود 12/5
مگاپاسکال میباشد ،بيشتر است ] .[21همچنين بايد توجه
داشت كه مقاومت خمشی تخته چوب سيمان خالص از
اكاليپتوس بيشتر از مقاومت خمشی تخته خرده چوب
معمولی میباشد.

تاثير استفاده از خاك اره راش و اكاليپتوس به عنوان مواد مکمل در..

تخته خرده چوب معمولی میباشد .حتی میتوان باتوجه به
نوع كاربرد و ميزان مدول االستيسيته مورد نظر از نسبت-
های مختلف اختالط راش و اكاليپتوس استفاده نمود .در
شکل ( )5مالحظه میشود با افزودن  %20خاك اره راش به
اكاليپتوس به عنوان ماده ليگنوسلولزی اصلی در ساخت اين
محصول ،مدول االستيسيته از  4523/08به 5267/31
مگاپاسکال افزايش میيابد.
نتايج نشان داده است كه با افزايش خاك اره راش و با فرض
ثابت بودن درصد سيمان از مدول االستيسيته كاسته می-
شود .دليل اين امر را به ناسازگاری اين گونه با سيمان به
علت داشتن مواد استخراجی و دانسيته باال مربوط دانست.
مواد استخراجی چوب از هيدراتاسيون كامل سيمان
جلوگيری میكند و در نتيجه كاهش مقدار فراوردههای
هيدراتاسيون سيمان را در پی دارد كه خود دليلی بر كاهش
مقاومت پانلهای چوب  -سيمان میباشد.

شکل  -3مقاومت خمشی پانل های كامپوزيتی چوب -سيمان
 -4-2مدول االستیسیته

با توجه به اين كه مدول االستيسيته رابطه تنش به ميزان
تغيير شکل در حالت االستيک میباشد ،هر چه مدول
االستيسيته بيشتر باشد ،فراورده خاصيت االستيک كمتری
را دارد .در اين بررسی مدول االستيسيته تختههای چوب
سيمان ساخته شده در شرايط مختلف محاسبه شده است
و با استفاده از آزمون تجزيه واريانس متغير بر روی اين
ويژگی تعيين گرديده است .نتايج آزمون تجزيه واريانس در
جدول  4خالصه شده است .برای يافتن اثر سطوح فاكتورها
و يافتن شرايط اپتيمم از آزمون دانکن استفاده گرديد.
اطالعات جمعآوری شده مربوط به مدول االستيسيته در
شکل ( )4نشان داده شده است.
تخته چوب-سيمانهای ساخته شده از اكاليپتوس خالص
دارای مدول االستيسيته  4101/26مگاپاسکال میباشند و
مدول االستيسيته تخته خرده چوب معمولی 1900
مگاپاسکال میباشد [ .]21همانطور كه مالحظه میگردد
مدول االستيسيته تخته كامپوزيتی چوب -سيمان بيشتر از
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شکل  -4مدول االستيسيته پانل های كامپوزيتی چوب-
سيمان
 -4-3مقاومت در برابر ضربه

مادهای كه مقابل شکست ،مقاومت بيشتری از خود نشان
میدهد ،قدرت جذب انرژی بيشتری را در خود دارد .با
استفاده از آزمون تجزيه واريانس اثر متقابل عوامل متغير،
بر اين ويژگی تعيين گرديده است .اطالعات تحليل شده از
مقاومت ضربه پانلهای چوب سيمان ساخته شده با شرايط
ساخت در شکل  5آمده است .تخته چوب -سيمانهای
ساخته شده از اكاليپتوس خالص دارای مقاومت ضربه 47/4
ژول است و مقاومت ضربه تخته خرده چوب معمولی 25
ژول میباشد .میتوان با توجه به نوع كاربرد و ميزان
مقاومت ضربه مورد نظر ،از نسبتهای مختلف اختالط راش
و اكاليپتوس استفاده نمود .برای افزايش مقاومت به ضربه
اين محصول افزودن  %20راش مقاومت ضربه را افزايش
میدهد.
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شکل  -5مقاومت در برابر ضربه پانل های كامپوزيتی چوب-
سيمان

مقاومت ضربه تخته چوب سيمان ساخته شده از  %50خاك
اره اكاليپتوس و  %50خاك اره راش  53/3ژول میباشد كه
بسيار بيشتر از تخته خرده چوب معمولی است و به راحتی
میتوان جايگزين آن گردد .در صورت استفاده از  %10راش
نيز نتيجه بسيار خوبی را نشان میدهد كه میتوان در
مصارف متنوع استفاده نمود.
با افزايش ميزان راش مقاومت ضربه اين فرآورده بهبود می-
يابد و كمترين مقاومت ضربه به تخته چوب سيمانهای
حاصل از اكاليپتوس خالص است .مقاومت ضربه به قدرت
پيوندهای بين مواد تشکيل دهنده و فشردگی محصول
نهايی بستگی دارد كه در صورت استفاده از اكاليپتوس اين
مشخصه كاهش میيابد .زيرا در صورت استفاده از گونه

اكاليپتوس پيوند ضعيفی در تختههای حاصله بوجود می-
آيد .به نظر میرسد اين گونه به دليل عدم سازگاری با
سيمان ،از سخت شدن كامل سيمان و بوجود آمدن
فرآوردههای نهايی هيدراتاسيون كه باعث استحکام و ايجاد
اتصاالت قوی میگردد ،جلوگيری میكند و دليل ديگر
مربوط به دانسيته بيشتر اين گونه نسبت به راش است كه
در نتيجه باعث كاهش ضريب فشردگی تختههای ساخته
شده میگردد ،در نتيجه سطح اتصاالت كمتری بين چوب
و سيمان بوجود میآيد.
 -4-4جذب آب و واكشیدگی ضخامت

ميزان جذب آب و واكشيدگی ضخامت از شاخصهای مهم
در ارزيابی كيفيت فرآوردههای مركب چوبی است .زيرا اين
فرآوردهها در مکانهای داخلی و خارجی ساختمان مورد
استفاده قرار میگيرد و ميزان جذب آب و واكشيدگی
ضخامت توسط آن ،معياری از رفتار فراورده مركب در
شرايط سرويس می تواند باشد .به همين منظور ميزان
جذب آب تختهها و واكشيدگی ضخامت پس از  2و 24
ساعت غوطهوری در آب اندازهگيری اطالعات جمعآوری
شده از آزمايشات جذب آب پانلهای چوب سيمان ساخته
شده با شرايط ساخت در جدول  5و  6آمده است.

جدول  -5ميانگين جذب آب تخته چوب سيمان ساخته شده در شرايط مختلف
ميزان اختالط خاك اره()%

نمونه

ميزان سيمان
()%

 2ساعت

 24ساعت

A1B

40

0

60

9/91

14/34

A2B

32

8

60

9/78

14/26

A3B

20

20

60

9/61

14/19

A4B

8

32

60

9/50

14/02

A5B

0

40

60

9/32

13/88

اكاليپتوس

راش

جذب آب()%

جدول -6ميانگين واكشيدگی ضخامت تخته چوب سيمان ساخته شده در شرايط مختلف
نمونه

ميزان اختالط خاك اره()%

ميزان سيمان
()%

 2ساعت

 24ساعت

A1B

40

0

60

1/75

2/36

A2B

32

8

60

1/03

1/84

A3B

20

20

60

0/49

1/40

A4B

8

32

60

0/22

1/13

A5B

0

40

60

0/08

0/72

اكاليپتوس

راش

يکی از مزايای منحصر به فرد اين فراوردههای مركب جذب
آب بسيار پايين میباشد كه با تختههای ساخته شده با %40
خاك اره اكاليپتوس در مقايسه با تخته خرده چوب معمولی
مجله مدلسازی در مهندسی

واكشيدگی ضخامت()%

نتايج مطلوبی را نشان داده است .به طوری كه جذب آب
 24ساعته تخته چوب -سيمان خالص اكاليپتوس 14/34
 %است و ميزان جذب آب تخته خرده چوب معمولی در 24
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ساعت  %30است .همانطور كه مالحظه می شود مقاومت به
جذب آب تخته چوب سيمان خالص از اكاليپتوس بيشتر از
تخته خرده چوب معمولی است كه اين مطلب نشان میدهد
در بسياری از مصارف نياز به مقاومت به جذب آب بااليی از
اين محصول میتوان استفاده نمود.
نتايج نشان میدهد با افزايش ميزان خاك اره چوب جذب
آب اين محصول بيشتر میگردد .دليل اين امر را شايد اين
طور بيان كرد كه با افزايش ميزان خاك اره به دليل
دسترس بودن تعداد بيشتر الياف ،جذب آب بيشتر میشود.
هرچه هيدراتاسيون كاملتر انجام گيرد ،سبب رشد و توسعه
كريستالهای سيمان و در نتيجه اتصال بيشتر بين چوب و
سيمان میگردد كه اين خود منجر به كاهش تخلخل
(فضاهای خالی) پانلهای چوب سيمان میگردد .همانطور
كه گفته شد خاك اره اكاليپتوس به دليل داشتن مواد
استخراجی و دانسيته بيشتر ،اختالل در هيدراتاسيون
سيمان را بيشتر میكند.
هيدراتاسيون سيمان به عنوان مانعی در برابر جذب آب
توسط خاك اره عمل میكند كه در صورت استفاده از گونه-
های چوبی دارای مواد استخراجی باال ،تشکيل اين فراورده
بيشتر دچار اختالل میگردد .در نتيجه جذب آب توسط
چوب و فضای خالی بين چوب و سيمان افزايش میيابد.
همچنين مشاهده میشود واكشيدگی ضخامت  24ساعته
تخته چوب سيمان خالص اكاليپتوس  % 2/36و برای تخته
خرده چوب معمولی در  24ساعت  %25است .ثبات ابعادی
تخته چوب سيمان خالص از اكاليپتوس بيشتر از تخته

تاثير استفاده از خاك اره راش و اكاليپتوس به عنوان مواد مکمل در..

خرده چوب معمولی است؛ كه اين مطلب نشان میدهد در
بسياری از مصارف نياز به ثبات ابعادی بااليی میباشد از اين
محصول میتوان استفاده نمود .با افزودن ميزان خاك اره
راش واكشيدگی ضخامت تخته حاصله كاهش میيابد .با
افزودن  %20خاك اره اكاليپتوس واكشيدگی ضخامت
افزايش میيابد .اين موضوع در استفاده از  %50راش و %50
اكاليپتوس نيز صادق است .برای افزايش ثبات ابعادی چوب
سيمان میتوان از نسبتهای اختالط گونههای اكاليپتوس
و راش استفاده نمود كه با توجه به كاربرد و ميزان مقاومت
مورد نظر هزينهها قابل توجيه باشد.

 -5نتیجه گیری
در اين تحقيق تاثير استفاده از گونههای راش و اكاليپتوس
در ساخت تخته های چوب سيمان مورد بررسی قرار گرفت.
مراحل ساخت اين تحقيق با عامل متغيير ،درصد اختالط
گونههای مصرفی و عامل ثابت  %60سيمان پرتلند تيپ 2
انجام و تاثير اين عوامل بر خواص فيزيکی و مکانيکی تخته
سيمان ساخته شده مورد مطالعه قرار گرفت .نتايج
آزمايشات خمشی ،مدول االستيسيته ،مقاومت به ضربه،
جذب آب و واكشيدگی ضخامت نشان داد كه استفاده از
چوب راش نسبت به اكاليپتوس تاثير بهتری در خواص
مکانيکی نمونه دارد .با توجه به نوع كاربرد تخته چوب
سيمان و ميزان مقاومت مدنظر ،میتوان از نسبتهای
مختلف اكاليپتوس و راش استفاده نمود كه هم از لحاظ
اقتصادی و هم از لحاظ فنی و كيفی قابل رقابت با
محصوالت مشابه ديگر است.
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