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 سیمانفشاري خمیر  شدن و مقاومت سرعت سختروي  بر افزودنی مواد و استخراجی مواد تاثیر
  سیمان -در چوب

  
  3صدیقه کمالی مقدم، 2ریانظمرتضی نا،1*وجیهه صادقی پناه

هاي رشناسی ارشد فراوردهدانش آموخته کا 3،عضو هیئت علمی دانشگاه زابل 2،د سازه چوب دانشگاه زابلنهاي چسی ارشد فراوردهدانشجوي کارشنا1
 چند سازه چوب دانشگاه زابل

  
  

  چکیده 
و همچنین مواد استخراجی موجود در ) پنبه و کاه( بررسی اثر مواد استخراجی مواد لیگنوسلولزي منظور به تحقیق این 

ا بر روي مقاومـت  سطح  ر 3در ) و آهک میزیمن دیکلر م،یکلس دیکلر(تاثیر افزودن سه نوع ماده افزودنی چوب صنوبر و 
نتایج نشان داد که مواد استخراجی  موجود در  .مورد بررسی قرار گرفتروز  28و  7، 3، 1گذشت  از فشاري سیمان بعد

کاهش در مقاومت فشاري سـیمان سـخت   . شوندچوب، پنبه و کاه باعث کاهش مقاومت فشاري سیمان سخت شده می
روز تست  28ی که بعد از یهاري مشاهده شد بلکه مقاومت فشاري بلوکهشده نه تنها در مراحل اولیه تست مقاومت فشا

 28.9روز برابـر   28میزان مقاومت فشاري سیمان خالص سـخت شـده بعـد از    . شدن نیز کاهش  قابل توجه نشان دادند
هاي ساخته نمونهپاسکال و مگا 10.16هاي ساخته شده از کاه گندم در مورد نمونه مقدار آندر حالی که . مگاپاسکال بود

روزه  MPa32.5 (28 (بیشترین میزان مقاومت فشاري .بدست آمدمگاپاسکال  11.12و براي صنوبر  10.02شده از پنبه 
 ) MPa7.1(و کمترین میزان مقاومت فشـاري  بود نشان دادند درصد افزوده شده 7هاي سیمانی که به آنها آهک را بلوك

 .بود روز 28درصد کلرید کلسیم بعد از  3با مربوط به بلوکهاي سیمانی ساخته شده 
  

  ماده افزودنی ،مقاومت فشاري ،صنوبر ،مواد لیگنوسلولزي :هاي کلیدي واژه
  
  همقدم -1

 به پرتلند کمک سیمان به چوب ذرات آن تولید پروسه در که چوبی هستند محصوالت جمله از سیمان- تخته خرده چوب
 ابعاد، پایداري آتش، برابر در جمله مقاومت از بارز کاربردي خصوصیات بودن دارا ه علتب فرآورده این. شوند می متصل یکدیگر
 مورد اخیر هايدهه در ، مصنوعی اتصال با هاي سازه چند خالف بر آلدئید فرم گاز انتشار عدم و بیولوژیکی عواملبرابر در مقاومت

 با اولیه ماده از کدام هر که دارد متعددي هاي فرآورده بچو .است گرفته قرار صنعتگران و محققین و ساختمان صنعت توجه

چوب جامدي متشکل از سلولز، همی سلولز، لیگنین، مواد  .شوند ساخته می معین شرایطی تحت و متفاوت هاي ویژگی
در باشد که موادي از جمله قندهاي محلول در آب و بخشی از همی سلولز ولیگنین موجود استخراجی و قندهاي محلول می

  .سیمان داشته باشند) زمان گیرایی(چوب در شرایط مختلف  می توانند اثر منفی بر روي هیدراتاسیون
دلیل دارا بودن خواص کاربردي بارز هم چون مقاومت در برابر آتش، پایداري ابعادي و مقاومت در برابر ها بهاین فراورده    

هاي اخیر مورد توجه ههاي با اتصال مصنوعی در دهسازهبر خالف چند آلدئیدعوامل مخرب بیولوژیک و عدم انتشار گاز فرم
ویژه در بخش اولیه بهبا توجه به محدود بودن منابع مواد). Yasuda et al,1989(محققین و صنعتگران قرار گرفته است 

محدود جنگلی تأمین کننده چوب اولیه چوبی مورد نیاز صنایع رو به گسترش از یک سو و حفظ منابع طبیعی، تأمین ماده منابع
خرده چوب تواند خواص تختهاما کاربرد این ضایعات معایبی دارد که می. تري یافته استاز سوي دیگر هر روز اهمیت بیش

  .)1995(و همکاران   Imaiسیمان را شدیداٌ تحت تاثیر قرار دهد
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 از استفاده با و ماده این با. است بوده استفاده دمور هاسال چوب ذرات و هاخرده چسباندن براي چسب عنوانبه سیمان     
 گونه انتخاب در بایستی سیمان-چوب هايتخته تهیه در .شدمی تهیه منازل داخلی هايساخت دیوار براي هاییبلوك اره، خاك
 ،هاقند نوع و مقدار دلیلبه. شود جلوگیري) سیمان شدن مسموم(سیمان  شیمیایی تخریب از تا شود دقت مناسب چوب
 پرورده بدین منظور باید .گیرایی الزم را ندارد سیمان اوقات گاهی هاگونه اغلب چوب در موجود فنل ترکیبات و هاسلولزهمی
 ساخته قطعات است الزم است کندي بسیار فرآیند سیمان شدن پرورده که آنجا از .گیرد انجام فشار تحت) شدن سفت( شدن
 موضوع همین. داشت نگه گرادسانتی درجه 80 تا 70 گرم هاياتاق در ساعت 8 تا 6 مدت به هگیربه متصل صورتبه را شده

  .بردمی باال را فراورده قیمت و کندمی کند را تولید فرایند
این مواد . باشدهاي انجام شده معلوم شد که سطح خارجی ضایعات لیگنوسلولزي عمدتاٌ پوشیده از مواد مومی میدر بررسی    

توانند عوامل نامطلوبی باشند که احتماال باعث شکست شوند و میعث ایجاد سطوح صیقلی که سخت و چرب هستند میبا
  .)Wei and Tomito )2001شوند سریع اتصال بین سیمان و ذرات لیگنوسلولزي می

Doosthoseini and Yazdi      )1996 (با خرده چوب صنوبر مورد  تاثیر مواد افزودنی را بر کیفیت اتصال سیمان پرتلند
بررسی قرار داد، نتایج این بررسی نشان داد که مواد افزودنی بر گیرایی سیمان و کیفیت صفحات چوب سیمان اثر مطلوب 

  .داشته است
  
  مواد و روش ها- 2
براي ساخت  ) 1تیپ(سیمان پرتلند معمولی  به همراه ساقه پنبهآرد و  کاه گندمآرد ،چوب صنوبر آرددر این تحقیق از     
یل دهنده این نوع سیمان که درصد ترکیبات شیمیایی تشک) 1تیپ(از سیمان پرتلند معمولی . سیمان استفاده شدهاي لوكب

-روز بعد از تولید می 30 هابلوکهمدت زمان استاندارد براي کاربرد سیمان در ساخت  .استفاده شد بیان شده است 1در جدول 
که رطوبت و مواد  طوريه د، بنشو نگهداريهاي مناسب، مقاوم و قابل انعطاف  لند باید در کیسهسیمان پرتدر این مدت . باشد

به  نتهیه شدبعد از سیمان مورد استفاده . در تماس با هواي محیط اطراف قرار نگیرد و خارجی به داخل آن نفوذ نکند
  .منتقل شد علوم چوب وکاغذ دانشگاه زابل آزمایشگاه

  
 Iشیمیایی سیمان نوع  ترکیبات 1جدول 

 

SO3  MgO  CaO  C3A C4AF  C3A  C2S C3S 

9/2%  8/2%  1%  15%<  7%  10%  19%  55% 

  
  

  تهیه مواد افزودنی- 2- 1
در تشکیل محیط قلیایی  هاي محلول در آب بوده که موجب تسریع در گیرایی سیمان و تأخیرمواد افزودنی عمومأ از نمک     

 .دهدمی کاهشوجب تبدیل مواد قندي به اسید شده که خود نیز گیرایی سیمان را این تأخیر م. شوددر اطراف ذرات چوب می
ویژه براي ه دهد، این مسئله بها را بر واکنش هیدراتاسیون سیمان تا حدود بسیار زیادي کاهش میها و تاننچنین اثر قندهم

ماده افزودنی کلرید کلسیم، کلرید منیزیم و این تحقیق سه مواد افزودنی مورد استفاده در  .مواد زراعی حائز اهمیت است
درصد نسبت به وزن خشک سیمان به عنوان کاتالیزو و محدود کننده اثر  7و  5، 3در سه سطح ) آهک( هیدروکسید کلسیم

  .مواد استخراجی مورد استفاده قرار گرفتند
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  فشاريمقاومت  آزمون- 2- 2
حد مقاومت موقعی است . شودمی وارداند، که کامأل مسطح و صاف شده قائم و بر روي سطوح فوقانیصورت بهنیروي فشار     

 در Testing (Hounsfield-H25KS)هدستگا توسط هانمونه مقاومت فشاري آزمون .که نمونه خرد و از هم گسیخته شود
-به ASTMستاندارد براساس ا هاي مورد آزموننمونه. گردید زابل، گروه صنایع چوب تعیین دانشگاه طبیعی دانشکده منابع

مدت  4طی ) 2جدول (هاي مورد آزمون تیمار. متر بودسانتی 2متر و طول سانتی 1صورت مکعب مستطیل شکل با عرض 
 12که در نهایتطوريبه. عدد بود 3 تیمار هر براي گیرياندازه تکرار. مورد آزمون قرار گرفتند) روز 28و  7، 3، 1(زمانی 

. در نظر گرفته شد mm/min 2ن سرعت بارگذاري براي تیمارهاي مورد آزمو. م این تست تهیه شدجهت انجا) تکرار 3(تیمار
 . گردید زیر تعیین يرابطه از هاي آزمونیمقاومت فشاري نمونه

     
=Pu نهایی  تنش)MPa  یاN/mm2 ( 

=F max حداکثر وارده نیروي N  
 تیمارهاي مورد آزمون)  2(جدول 

 
 کد  تیمارهاي مورد آزمون به همراه ترکیبات مورد استفاده

a.  آب + کاه + سیمان  C.S.W 
b.  آب + پنبه + سیمان  C. C . W 
c.  آب% + 7کلرید کلسیم  + سیمان  C. CaCl2 7%W. 
d.  آب% + 5کلرید کلسیم  + سیمان  C. CaCl2 5%W.  
e.  آب% + 7کلرید منیزیم  + سیمان  C. MgCl27%W. 
f.  آب% + 3سیمکلرید کل+ سیمان  C. CaCl2 3%. W 
g.  آب% + 5کلرید منیزیم + سیمان  C. MgCl2 5%. W 
h.  آب% + 5آهک + سیمان  C. L 5% W. 
i.  آب% + 3کلرید منیزیم  + سیمان  C. MgCl2 3% W. 
j.  آب% + 7آهک + سیمان  C. MgCl2 7% W. 
k.  آب% + 3آهک + سیمان  C. MgCl2 3% W. 
l.  آب+ صنوبر + سیمان  C. P. W 

m.  آب + خالص سیمان  C. W 
   

  و بحث نتایج -3
 و چوب صنوبر )کاه گندم و پنبه( يگنوسلولزیو دو نوع ماده ل) و آهک میزیمن دیکلر م،یکلس دیکلر( یافزودن مادهاثر سه نوع   

 یبا توجه به نوع ماده افزودن مانیس ریخم يرایزمان گ زانیم. شد یبررس مانیس ریخم ي سخت شدن و مقاومت فشاريبر رو
  . دباشیمتفاوت م يگنوسلولزیماده ل نیو همچن

. دهدروز نشان می 28و  7، 3، 1ها را بر روي مقاومت فشاري سیمان بعد گذشت تاثیر افزودن شتاب دهنده 1در شکل     
کاهش . شوندمشاهده شد که مواد استخراجی  موجود در چوب، پنبه و کاه باعث کاهش مقاومت فشاري سیمان سخت شده می

مقاومت فشاري  همچنیندر مقاومت فشاري سیمان سخت شده نه تنها در مراحل اولیه تست مقاومت فشاري مشاهده شد 
که میزان مقاومت فشاري سیمان  خالص سخت  روز تست شدن نیز کاهش  قابل توجه پیدا کرده بود 28هاي که بعد از نمونه

 10.16هاي ساخته شده از کاه گندم به روز در مورد نمونه 28ی که بعد از مگاپاسکال بود در حال 28.9روز برابر  28شده بعد از 
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بنابراین تاثیر . مگاپاسکال کاهش را نشان داد 11.12و براي صنوبر به  10.02هاي ساخته شده از پنبه به پاسکال و نمونهمگا
مواد لیگنوسلولزي بر فرایند درنتیجه . است پودر کاه گندم مشابهه تاثیر پودر چوب صنوبر و پنبه بر روي مقاومت فشاري بوده

 12خمیر سیمان به   PHشودشود که باعث میدر طی هیداتاسیون سیمان کلرید کلسیم آزاد می. گذارندهیدراتاسیون اثر می
  ).Aggarwal and Singh 1990(برسد

تري ر و درجه حرارت هیدراتاسیون پایینبه طور کلی، در ترکیبات حاوي مواد استخراجی باالتر زمان هیدراتاسیون باالت    
مواد استخراجی موجود در الیاف در اختالط با مواد معدنی مانند سیمان طی فرآیند هیدراتاسیون به دو روش زیر . مشاهده شد

در طول فرآیند هیدراتاسیون سیمان، موادي همانند هیدروکسید کلسیم در طی فرآیند هیدراتاسیون سیمان . کنندعمل می
PH مواد استخراجی آزاد شده از الیاف گیاهی به طور کلی حالت با توجه به این که  از سوي دیگر، . دهدخمیر را کاهش می

بنابراین، برخی از . اندازندمی ریتأخوجود مواد قندي، خاکستر و غیره گیرایی ماده معدنی را به  لیبه دلاسیدي دارند و این مواد 
تواند از اینرو می .و ثبات ترکیبات هیدراته را تغییر دهد انحاللواهد داشت که ممکن است سیستم وجود خ PHتغییرات در 

مرحله دوم، آزاد سازي مواد قلیایی طی فرآیند هیدراتاسیون ). Singh, 1979(اثرات منفی بر روند هیدراتاسیون داشته باشد 
همی سلولز به  Ca(OH)2 ریتحت تأثدر حقیقت، . باشدماده معدنی در اختالط با همی سلولز و لیگنین موجود در الیاف می

-ي کلسیم لیگنین، پلیها نمکهیدرولیز قلیایی همی سلولز و لیگنین در نتیجه تشکیل . شودماده قندي قابل حل تجزیه می
ي مواد قند. مواد قندي چوب مواد آبدوست سطحی فعال هستند). Singh, 1979(ساکارید و کاهش برخی مواد قندي است 

اضافه شده به آب مخلوط ماده معدنی سیمان همراه با سخت شدن، تحت نفوذ توانایی جذب و انسجام مولکول به صورت یک 
ذرات کوچک سیمان به هم پیوسته و متراکم نیستند، . هاي سیمان استالیه نازك سطحی قابل جذب بر روي سطح دانه

  .کند شود و سرعت فرآیند هیدراتاسیون را کند میبنابراین، پیشرفت فرآیند هیدراتاسیون غیر ممکن می
هاي خمیر سیمان را بهبود توان سرعت سخت شدن خمیر سیمان و مقاومتهاي مناسب میبا استفاده از شتاب دهنده  

درصد استفاده  7و  3ی سیمانی که در ترکیب آنها از آهک یهالوكدهد که مقاومت فشاري براي بنشان می 1شکل . بخشید
داراي یک  روز 7 مدت درصد به آنها اضافه شده است براي 3هاي  سیمانی خالص شسته شده که کلرید کلسیم ه با بلوكشد

درصد  3هاي سیمانی که به آنها کلرید کلسیم روز براي بلوك 7و  1،3هر چند که مقاومت فشاري . باشندمقاومت فشاري می
  .باشدروزه آن کمتر می 28اضافه شده است نسبت به مقدار مقاومت فشاري 

درصد نسبت به  5و  3هاي سیمانی ساخته شده با کلرید کلسیم لوكروزه براي ب 7و  3، 1با این حال مقدار مقاومت فشاري    
هاي سیمانی ساخته روزه براي بلوك 28و  7، 3، 1بنابراین میزان مقاومت فشاري . باشدهاي ذکر شده بیشتر میدیگر بلوکه
  .باشندهاي متفاوتی میداراي مقدار) درصد 7، 3(هاي مختلف آهک و کلرید منیزیم دشده با درص

درصد کلرید منیزیم  افزوده شده است نسبت به مقاومت  7و 3هاي سیمانی که به آنها بلوك روزه 7و  3، 1مقاومت فشاري     
  .باشدمیزان کمتري میدرصد کلرید کلسیم افزوده شده  7و  3هاي سیمانی که به آنها فشاري بلوك

واکنش پوزوالنی عمدتا بین سیلیس  .رخ می دهد) آلومینا(به طور کلی، واکنش پوزوالنی بین آهک و سیلیس و آلومینیوم     
ها مواد سیلیسی و یا سیلیسی پوزوالن .موجود در پوزوالن و هیدروکسید کلسیم ناشی از هیدراتاسیون سیمان صورت میگیرد

این مواد در حالت . ه به عنوان یک مکمل سیمان پرتلند معمولی در افزایش خاصیت چسبندگی بتن موثرندآلومینی هستند ک
سیمان معمولی با آب واکنش نمی دهند ولی در مجاورت آهک یا سیمان واکنش شیمیایی ایجاد می کنند و مقاومت و دوام 

  . را در دراز مدت افزایش می دهند سخت شده
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