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 چکیده

در اين تحقیق به منظور بررسی تأثیر نوع گچ بر خواص فیزيکیی و مکیانیکی   

چند سازه چیوب گیچ، از دو نیوع گیچ سیاختمانی  و یچ  و گیچ میکرونییزه         

اسب گیچ در سیاخت   استفاده گرديد. همچنین برای به دست آوردن مقدار من

نسی ت بیه ویرش خمید میاده       گچ برابر 9و  54/2، 4/2ها از سه سطح  تخته

هیای سیاخته شیده بیر      چوبی استفاده شد. خواص فیزيکی و مکیانیکی تختیه  

به دست آمده از اين مطالعه    بررسی گرديد. نتايجENاساس استاندارد اروپا  

و چ  خواص مکانیکی های ساخته شده با گچ ساختمانی   نمان داد كه تخته

االستیسیته و  مقاومت چس ندگی داخلیی  بیمیتری     مقاومت خممی، مدول

هیا در   داشتند امیا خیواص فیزيکیی  واكمییدگی تیخامت و ویذب آب  آن      

های ساخته شده با گچ میکرونیزه بیمتر بود. همچنین مقیدار   مقايسه با تخته

برابیر نسی ت بیه     54/2های چوب گچ  مناسب استفاده از گچ در ساخت تخته

   ها به دست آمد. ورش خمد خرده چوب
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 مقدمه
 چوبی فمرده صفحاتاستفاده از  يکی از ممکالتی كه

در  غییره  و تخته خرده چوب، تخته اليه، تخته فی یر نظیر 

دارد پايیداری تیعی     ساختمان فضاهای داخلی وداسازی

در  ث یاتی  بیی ، ، انتمار گاز فرش آلدئیید در مقابچ آتش ها آن

 ،از طیر  ديگیر   مقابچ رطوبت و عوامیچ بیولویيید اسیت.   

 اختماندر داخیچ سی   كاربرد فراوانی كه گچی نیز های پانچ

د دارای مقاومت خممی پايینی بوده و تیرد و شیکننده   ندار

چوبی حاصچ از اتصال دهنده  های كامپوزيت .]1[ باشند می

 مقاومیت  ،ابعاد پايداری از های چوب گچ تختهمعدنی مانند 

 و بیااليی برخیوردار بیوده    بیولویيد عوامچ و آتش برابر در

 در. ارنید د مناسی ی  حرارتی و صوتی عايق ويژگی همچنین

صیفحات   از فرمالدئید گاز انتمار مسئله كه داخلی مصار 

 شییمیايی از  هیای  چسیب فمرده چیوبی سیاخته شیده بیا     

چیوب گیچ    هیای  پانیچ  باشید  میی  برخیوردار  زيادی اهمیت

بیوده و در مصیارفی    ها آنوايگزين مناس ی برای  توانند می

 وداكننیده  ديوارهای و سق  ديوارها، داخلی وششپ مانند

 از گیچ  چیوب . ]2[ گیرنید  قیرار  اسیتفاده  میورد   یمنپارت 

در  یچیوب  ممیابه  های پانچ به نس ت بهتری خطی پايداری

 آتیش  معیر   در هنگامیکیه  و بوده برخوردار حرارت برابر

 هیای  كامپوزيیت  ساير به نس ت بهتری رفتار گیرد می قرار

از طییر  ديگییر ايیین نییوع  .دهیید مییی بییروز خییود از چییوبی

هیای گچیی خیال      ر مقايسه با پانیچ های مركب د فرآورده

دارای خواص مکانیکی  مقاومت خممی، سیختی، تیربه و   
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ايین   ،بنابراين. ]5 ،9، 1[ باشند تری می پیچ و میخ  مناسب

مناسیب در   مصیالح سیاختمانی  يکیی از   توانند میصفحات 

 صنعتی باشند. سازی ساختمان یها سیستم

به یییود خیییواص صیییفحات  هیییای روشوص در خصییی

كییه بییه  اسییت گرفتییه صییورت هییايی وهشپییژگییچ  چییوب

افییزودن  بررسییی .شییود میییاشییاره  هییا آناز  تعییدادی

 هیای  تختیه بر خیواص فیزيکیی و مکیانیکی     سفید سیمان

تیا   افیزودن سییمان   ايین بیود كیه    دهنیده  نمانچوب گچ 

 به ییودباعیی  نسیی ت بییه وییرش خمیید گییچ   درصیید 15

در همییین  شییود. ث ییات ابعییادی و خییواص مکییانیکی مییی 

ث یات   درصید  95 رفیتن مییزان سییمان تیا     رابطه بیا بیاال  

هییای  ابعییادی افییزايش يافتییه امییا خییواص مکییانیکی تختییه

 تیأثیر  مطالعیه همچنیین   .]4[يابید   چوب گچ كیاهش میی  

بییا نسیی ت سیییمان بییه  15افییزودن سیییمان پرتلنیید نییوع 

فیزيکیییی و  بییییانگر به یییود كلییییه خیییواص 55:95گیییچ 

 بیود  بیا افیزودن سییمان    گیچ  چیوب  هیای  تختیه  مکانیکی

سیاخته شیده    هیای چیوب گیچ    تختیه خواص بررسی  .]1[

 اكییالیپتوس و  Pinus massoniana  كییا  بییا دو گونییه 

 Eucalyptus Sp.     هییای پانییچحییاكی از ايیین بییود كییه 

ساخته شده بیا ايین دو گونیه از خیواص خیوبی برخیوردار       

وییايگزين  تواننیید میییگییچ  چییوب هییای تختییهبییوده و 

ی ر بییرامناسیی ی بییرای تختییه خییرده چییوب و تختییه فی یی 

 .]2[ استفاده در داخچ ساختمان باشند

شییده  سییاختهگچییی  هییای تختییهمطالعییه خصوصیییات 

 بییا نمییان داد كییه  1مییاده تیید آب ارگانوسیییلیکون  بییا 

واكمییییدگی  ،ارگانوسییییلیکون درصییید مییاده  9افییزودن  

درصیید كییاهش و چسیی ندگی    49 هییا تختییهتییخامت 

 شییاهد هییای تختییهنسیی ت بییه  درصیید 54 هییا آنداخلییی 

 هییا تختییهوییذب آب . همچنییین دهیید مییین نمییاافییزايش 

 هییا آن االستیسیییته مییدولكییاهش و مقاومییت خممییی و  

 .]4[ يابد میبه ود نیز 

سیديم كربنیات، سیديم     چهیار میاده   افیزودن  اثر نتايج

بییر  اسیدسیییتريدو تترابییورات، تییری سییديم سیییترات   

مکییانیکی چییوب گییچ  خصوصیییات زمییان گیرايییی و روی 

 بیا خاصییت   فر كننیده ايین بیود كیه میواد بیا      دهنده نمان

 بهتییرين مییواد بییرای افییزايش زمییان گیرايییی گییچ  قلیییايی

 تییأثیر هییا تختییهخییواص فیزيکییی و مکییانیکی بییر و  بییوده

اطالعییات بییه دسییت آمییده بیییانگر ايیین بییود كییه گذارنیید. 

ايسییه بییا سییه  قدر م اسیدسیییتريددرصیید  1/5افییزودن 

باعیی   گیرايییی گییچ را افییزايش داد و  ديگییر زمییانمییاده 

 .]5[ گردد می ها تختهیات مکانیکی افزايش خصوص
اسیتفاده از الییا     تأثیرمطالعه صورت گرفته در مورد 1

 نمیان  2ن اكريلیید یرساقه كتان تیمار شده با محلول است

اسییتفاده از ايیین الیییا  باعیی  به ییود خصوصیییات داد كییه 

. نتیايج بیه دسیت آمیده از ايین      شود میصفحات چوب گچ 

 هیای  تختهمکانیکی  های تمقاوممطالعه بیانگر اين بود كه 

 اسیت  افیزايش يافتیه   ای مالحظیه  قابچساخته شده به طور 

]8[. 

Kim  2553   پوسییته  از اسیتفاده  میورد  در ای مطالعیه

 ايین  نتیايج . داد انجیاش  گیچ  چوب های تخته تولید در برنج

 تولیید  در بیرنج  پوسته از استفاده كه بود اين بیانگر مطالعه

 و تیخامت  واكمییدگی  كیاهش  باع  گچ چوب های تخته

نسی ت بیه گیچ     هیا  تختیه  ايین  رطوبت در وذب همچنین

 از اسیتفاده  كیه  نمیود  بییان  او همچنیین . شیود  میخال  

 افیزايش  باعی   گیچ  وزن درصید  95 مقیدار  تا برنج پوسته

 افیزودن  ولیی  شود می االستیسیته مدول و خممی مقاومت

 داخلییی چسیی ندگی مقاومییت كیاهش  باعیی  بییرنجپوسیته  

 .]3[ شود می خال  گچی های پانچ با قايسهم در ها تخته

 در گیچ،  چیوب  هیای  پانیچ  تولیید  اقتصیادی  های ون ه

در  .برخوردار است زيادی اهمیتاز  ها آن گسترش و كاربرد

میواد لیگنوسیلولزی   از  تیوان  میچوب گچ  های تختهتولید 

هیای   های حاصچ از انواع گونه مختلفی از ق یچ خرده چوب

 و ساير مواد لیگنو الت كماورزیمحصو پسماندهایچوبی، 

عات يتیا  ،در اين خصوص .]15و  9[ استفاده كرد سلولزی

نقش مهمی در تیامین میاده لیگنوسیلولزی    توانند  میباغی 

هیای چیوب گیچ داشیته باشیند.       مورد نیاز در تولید تختیه 

های انگیور در ايیران سیطح     تايعات حاصچ از هرس شاخه

را در سیال   هکتیار هیزار   955در حیدود  زير كمت بیااليی  

 به درختان انگور هرس. به خود اختصاص داده است 2515

دارد. ط ق اطالعات به دسیت آمیده    ترورت ساالنه صورت

 تیا   9555در هر هکتار بطیور متوسی     FAOسازمان از 

 9الیی   2تقري یا در هیر سیال     تیا  انگور ووود دارد و هر 

تیايعات  كیلوگرش تايعات دارد. با تووه به اين آمار میزان 

كیلوگرش در سال خواهد بود،  3555تا  4555در هر هکتار 

                                                           
1 Organosilicon 
2 Styrene acrylic 
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يعنی میزان تقري ی تايعات ناشی از هرس ساالنه درختان 

با تووه به اينکیه  تن در هر هکتار می باشد.  3الی  4انگور 

 هییرس از حاصییچ یهییا سرشییاخه از بییچ تییووهیاحجییم ق

 رود میی  ینبی سالیانه بدون كاربرد خاصیی از  درختان انگور 

تواند میزان قابچ تووهی از ماده اولیه تولیید   می ،]12، 11[

يکیی از   طیر  ديگیر   های چوب گچ را تامین كنید. از  پانچ

ه چیوب گیچ، محیدوديت هیدراتی     های پانچممکالت تولید 

و نیوع گیچ    گیچ در مخلیوب بیا خیرده چیوب اسیت      شدن 

از  .د تاثیرات متفاوتی در اين خصوص داشیته باشید  توان می

اسیتفاده از انیواع گیچ در سیاخت      ر خصیوص آنجايی كه د

چوب گچ و بررسیی خیواص فیزيکیی و مکیانیکی      های پانچ

بنیابراين هید  از ايین    تحقیقی صورت نگرفته اسیت   ها آن

نیوع و مییزان گیچ بیر خصوصییات       تیأثیر مطالعه بررسیی  

ساقه انگور  پسماندهایچوب گچ ساخته شده از  های تخته

 .باشد می

 ها روشمواد و 

   مواد

ر اين تحقیق برای بررسیی اثیر نیوع گیچ بیر خیواص       د

معمیولی   از دو نیوع گیچ سیاختمانی    های چیوب گیچ   تخته

 سیمنان  گچه و میکرونیزه استفاده شد كه از كارخان و چ  

 در ودول ها گچاين  دهنده تمکیچاندازه ذرات  تهیه شدند.

در  اولییه چیوبی میورد اسیتفاده     میاده آورده شده است.  1

 تايعات به دسیت آمیده از   نیز وب گچچ های تختهساخت 

از باغییات اسییتان  حاصییچ  Vitis viniferaانگییور   سییاقه

توس  آسیاب حلقوی به خرده  بود كه بختیاری چهارمحال

گچ ت یديچ   چوب های تختهاستفاده در مورد  ريز یها چوب

ممیاهده   2ی انگیور در ویدول   هیا  چوب ابعاد خرده شدند.

از اسیتفاده در سیاخت    ق چ ها چوبرطوبت خرده  .شود می

گچ به وسیله خمد كین آزمايمیگاهی تیا     چوب های تخته

 پايین آورده شد. درصد 9سطح رطوبتی 

 دهنده دو نوع گچ جبل و میکرونیزه اندازه ذرات تشکیل -1جدول 

 مش نوع گچ
های مش  قطر سوراخ

 متر( )میلی
 درصد

 55 555/5 2 

 45 235/5 5 

 5 245/5 45 و چ

 85 155/5 15 

 155 153/5 24 

 125 124/5 44 

    

 2 154/5 155 میکرونیزه

 38 154/5كوچکتر از  155بیمتر از  

 

 ها های ساقه انگور مورد استفاده در ساخت تخته اندازه ذرات خرده -2جدول 

 مش
های مش  قطر سوراخ

 )میلیمتر(
 درصد

5 54/5 19 

8 98/2 25 

15 2 29 

12 48/1 15 

15 51/1 8 

14 13/1 24 
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 ها تختهساخت 

چییوب گییچ از دو نییوع گییچ  هییای تختییهبییرای سییاخت 

 درصییدهایسییاختمانی معمییولی  و ییچ  و میکرونیییزه بییا 

، 4/2نس ت بیه ویرش میواد چیوبی شیامچ       اختالب مختل 

 تووه با گچ چوب و های خرده .استفاده شدبرابر  9و  54/2

 بیا  آزمايمیگاهی  كن مخلوب يد داخچ در متغیر عوامچ به

 چیوب  هیای  تختیه برای فرش دهی كیید  . شدند تركیب هم

اسیتفاده  میلیمتر  555×555 با ابعاد فلزی گچ از يد قالب

پرس آزمايمگاهی  سپس كید تمکیچ شده توس  .گرديد

تیا  مگاپاسیکال   3هیدرولیکی در حالیت سیرد و بیا فمیار      

میلیمتر فمرده شده و قالیب میورد    14دن به تخامت رسی

فلزی به منظیور حصیول گیرايیی و     ایه فدنظر به وسیله 

ن گچ محصیور و از پیرس خیار  گرديید. بیرای      سخت شد

هیا   گیرايی كامچ گچ و ولوگیری از برگمت تخامت، تخته

هیای   فید های محصور شده بیا   ساعت بین قالب 4به مدت 

آزمايمگاهی سیاخته   های تختهدانسیته  قرار گرفتند. فلزی

گیرش بیر سیانتی     1ثابیت بیوده و    تیمارهیا شده در تمیامی  

و در  متغیرعوامچ با تووه به  در نظر گرفته شد.  مترمکعب

تخته سیاخته   18 اًتکرار برای هر تیمار ومع 9نظر گرفتن 

 همچنییین و رطوبییت سییازی يکنواخییتبییه منظییور  شیید.

در  ساخته شیده  های تخته ،داخلی های تنش سازی متعادل

بیه   درصید  8محی  آزمايمگاه تا رسیدن به رطوبت تعادل 

 شدند. قرار دادهروز  95مدت 

 مکانیکی خصوصیات تعیین

 سییه خممییی مقاومییت تعیییین بییرای الزش هییای نمونییه

 955×45ابعییاد بییا EN 310 اسییتاندارد ط ییق بییر ای نقطییه

 میورد  INSTRON 4486 دسیتگاه  با و تهیه ] 19[میلیمتر 

 هیا  تختیه  داخلیی  چسی ندگی . گرفتند قرار خمش آزمايش

 ابعیاد  كه گرفت قرار ارزيابی مورد EN 319 استاندارد ط ق

 .]15[بود  میلیمتر 45×45 ها نمونه

  فیزیکی خصوصیات تعیین

 میدت  در هیا  نمونیه  آب ویذب  و تیخامت  واكمیدگی

 EN  317 اسیتاندارد  ط یق  آب در وری غوطه ساعت 25و2

 خیواص  بررسیی  وهت ها نمونه ابعاد .]14[ شد گیری اندازه

 ها نمونه  تخامت یدگیواكم. بود میلیمتر 45× 45فیزيکی

 ویذب  و ديجیتال كولیس وسیله به میلیمتر 51/5 دقت با

 51/5 دقیت  با ديجیتال ترازوی وسیله به نیز  ها نمونه آب

 گییری  انیدازه  آب در وری غوطیه  ساعت 25 و 2 از بعد گرش

 .شدند

 گچ گیرایی زمان تعیین

 یهیا  گیچ   شیدن  هیدراتیه   گیرايی زمان ارزيابی برای

 مطابق نیدل ويکات دستگاه از تحقیق اين در دهاستفا مورد

 گرديید  اسیتفاده  ASTM C191 استاندارد ط ق بر 1 شکچ

 در میکرونییزه  گچ و و چ گچ خمیر منظور اين برای. ]14[

 میورد  گیرايیی  زمیان  و قرارگرفتیه  دسیتگاه  محفظه داخچ

 . گرفت قرار ارزيابی

 

 ات نیدل(گیری زمان گیرایی گچ )ویک دستگاه اندازه -1شکل 

 



 53 1939بهار و تابستان ، 1، شماره پنجممجله صنايع چوب و كاغذ ايران، سال 

 

 طرح آماری
 در آمیده  دست به اطالعات و نتايج تحلیچ تجزيه برای

 بیرای . گرديید  اسیتفاده  SAS آماری افزار نرش از مطالعه اين

 بیا  نتیايج  ، گیچ  مییزان  و گچ نوع  متغیر عوامچ اثر بررسی

 بیا  تصادفی كامالً طرح قالب در فاكتوريچ آزمون از استفاده

 قرار آماری تحلیچ و جزيهت مورددرصد  34 اطمینان سطح

 دامنه چند آزمون از ها گروه میانگین مقايسه برای. گرفتند

  كالستر  ای خوشه نمودار ترسیم برای. شد استفاده دانکن

 .شد استفاده SPSS افزار نرش از

 

 نتایج و بحث

 خصوصیات مکانیکی

 االستیسیته مدولو  مقاومت خممی
و مقدار گیچ  در   نوع  متغیرمستقچ عوامچ  تأثیرنتايج 

 شیود  میی كیه ممیاهده    همیان طیور   آمده اسیت.  9ودول 

در  االستیسییته  میدول و میزان مقاومت خممیی   ترين بیش

 مقاومت خممیی  ساخته شده با گچ و چ بوده و  های تخته

 14/9و  11به ترتیب بیه مییزان    ها آن  االستیسیته مدولو 

 ساخته شیده بیا گیچ میکرونییزه     های تختهبیمتر از  درصد

زمان گیرايی گچ و چ و میکرونیزه را نمیان   2 است. شکچ

شیروع   زمیان  شیود  میی كیه مالحظیه    همان طیور . دهد می

گییچ  كامییچ شییدن هیدراتییهزمییان  گیرايییی و همچنییین

 كیه  تر از گچ و چ است. بیه طیوری   میکرونیزه بسیار سريع

ه بوده در صیورتی كیه   قدقی 1شروع گیرايی گچ میکرونیزه 

از طر  ديگر  .افتد میاتفاق دقیقه  9 پس از برای گچ و چ

دقیقه  4/9گچ میکرونیزه پس از  كامچ هیدراته شدن زمان

آمیده اسیت.    به دسیت دقیقه  5و گیرايی گچ و چ پس از 

آغاز شیدن سیريع شیروع    كه در اثر  نتايج حاكی از آن بود

 سريع كامچ سخت شدن و گیرايیگیرايی گچ میکرونیزه و 

شییمیايی الزش   پیوندهایاد فرصت كافی برای ايج ،گچ اين

ل حیداكرر  وهیت حصیو   هیا  چوببا خرده  مناسب و اتصال

نیامده و اتصاالت تمکیچ شده بیین ايین    به ووودمقاومت 

 همکیاران و  Deng .باشید  میی تیعی    ها چوبگچ و خرده 

ای به نتايج ممابهی در مورد زمان  نیز طی مطالعه  2551 

كیاهش زمیان   گیرايی گچ دست يافته و بییان نمودنید كیه    

االستیسییته   گیرايی باع  كاهش مقاومت خممی و میدول 

به احتمال  ،از طر  ديگر در اثر گیرايی سريع .]5[ شود می

ريیز میوئین در اثیر هیدراتیه شیدن       های تر آمدن  ووود

سريع گچ در طی زمان سخت شدن ووود دارد كیه سی ب   

نتايج مربیوب بیه   . گردد می ها تختهكاهش مقاومت خممی 

مقدار گچ نس ت به ورش خمد مواد چیوبی بیر روی    تأثیر

كه بیاالترين   دادنمان  االستیسیته مدول ومقاومت خممی 

به دست آمده است برابر گچ  54/2در  ها مقاومتمقدار اين 

برابر ورش میواد چیوبی سی ب     9و افزايش مقدار گچ تا حد 

شییده و در نتیجییه  هییا تختییهافییزايش تییردی و شییکنندگی 

 .اند كردهور كاهش پیدا مزب های مقاومت

 های چوب گچ مکانیکی تخته خواص بر متغیر عوامل مستقل مقایسه تاثیر نتایج -3جدول 

 سطوح متغیر عوامل متغیر
 مقاومت خمشی

(MPa) 

 االستیسیته مدول

(MPa) 

مقاومت چسبندگی داخلی 

(MPa) 

 54/4A  * 1458 A 225/5A و چ نوع گچ

 54/4B 1492 B 151/5B میکرونیزه 

     

 4/2 94/4AB 1958C 144/5B 

 55/4A 1553 A 188/5A 54/2 مقدار گچ

 9 15/4B 1458 B 255/5A 
 گروه بندی دانکن*  

 

 مقاومت چس ندگی داخلی
 مکیانیکی  خصوصییات  آمیاری  تحلییچ  به مربوب نتايج

 عوامیچ  معنیادار  تیأثیر  دهنیده  نمان شده ساخته های تخته

 همیان طیور  بود.  داخلی چس ندگی مقاومت روی بر متغیر

مقاومیت  مقدار  ترين بیش شود میمماهده  9كه در ودول 

چوب گچ ساخته شیده بیا    های تختهدر  چس ندگی داخلی
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 مقاومیت چسی ندگی داخلیی    به طوری كیه   بودهگچ و چ 

سیاخته شیده بیا     های تختهباالتر از  درصد 41 ها تختهاين 

میت  كیه در میورد مقاو   گونیه  همیان گچ میکرونییزه اسیت.   

خممی نیز اشاره شد در گچ میکرونیزه بیا سیخت شیدن و    

الزش بیرای اتصیال گیچ بیا خیرده       پیوندهایگیرايی سريع، 

مقاومیت   يجاد نمده و باعی  كیاهش قابیچ توویه    ا ها چوب

 .شیود  میی  سیاخته شیده   هیای  تختیه در  چس ندگی داخلی

Deng  نیز نمان دادند كه پايین بیودن    2551  همکارانو

سی ب كیاهش چسی ندگی داخلیی در     زمان گیرايیی گیچ   

مستقچ مقدار  تأثیرنتايج . ]5[ شود های چوب گچ می تخته

چیوب گیچ    هیای  تختیه  مقاومت چس ندگی داخلیی گچ بر 

 9كه با افیزايش مقیدار گیچ تیا      دهد میساخته شده نمان 

مقاومییت  ،ی انگییورهییا چییوببرابییر وییرش خمیید خییرده  

 رسید  یمبه باالترين میزان خود  ها تخته چس ندگی داخلی

مربوب بیه محصیور شیدن بیمیتر میواد       توان میو علت را 

چوبی توس  گچ و باال بودن چس ندگی اين ماده نس ت به 

 ذرات چوب دانست.

 خصوصیات فیزیکی

بیر    مقدار گیچ  نوع و  متغیرعوامچ  مستقچ تأثیر نتايج

سیاعت   25و  2و ویذب آب پیس از   واكمیدگی تیخامت  

است. نتايج بیه دسیت   آمده  5ول ددر و وری در آب غوطه

و  2پیس از   نوع گچ روی واكمیدگی تخامت تأثیر ازمده آ

بیانگر اين بود كه واكمییدگی   وری در آب ساعت غوطه 25

ساخته شده با گچ میکرونیزه نس ت بیه   های تخته تخامت

 سیاعت  25و  2در طیی   ساخته شده با گچ و چ های تخته

چنیین  هم .باشید  میی كمتر  درصد 114و  51/32به ترتیب 

 ساعت 25و  2نتايج ممابهی در خصوص وذب آب پس از 

را بیه   ها آنمماهده شد. به طوری كه وذب آب  وری غوطه

با توویه بیه اينکیه     كاهش داد. درصد45/5و  12/3ترتیب 

گچ میکرونیزه در مقايسه بیا گیچ    دهنده تمکیچابعاد ذرات 

  بنیابراين در طیی   1 ویدول   باشید  میی ريزتر  بسیار و چ

 هیای  تختیه در  هیدراته شدن خلچ و فیر  كمتیری  پروسه 

از طر  ديگر ذرات  .آيد میساخته شده با اين گچ به ووود 

و  قرارگرفتیه ذارت چوبی بیه خیوبی    در بینگچ میکرونیزه 

. بنیابراين  آورند می به ووودحفرات كمتری را در كچ تخته 

 هیای  تختیه  و در نتیجه شده نفوذ آب به داخچ تخته كمتر

نس ت  بهتری ث ات ابعادیبا گچ میکرونیزه از ساخته شده 

مقدار گچ بر خواص  تأثیردر . ندهستبرخوردار  به گچ و چ

تیا   4/2افزايش میزان گچ از  با های چوب گچ تختهفیزيکی 

انگیور، مییزان    سیاقه  یهیا  چوببرابر ورش خمد خرده  9

 سییاعت 25و  2بعیید از  هییا تختییه واكمیییدگی تییخامت 

و  درصیید 43/45 و 45/45تیییب بییه تردر آب  وری غوطییه

 به یود  درصد 83/3 و 13/14 تیببه تر نیز ها آن وذب آب

نس ت به ورش  گچ میزان كه افزايش دهد مینمان  داشته و

 هیا  تختیه باع  به یود خیواص فیزيکیی     خمد مواد چوبی

محصور شدن بیمتر مواد چوبی  با ع ارت ديگر به .شود می

 چوب ذرات خرده بین خالی فضاهای كردن گچ و پر توس 

 .شود میاين به ود حاصچ توس  گچ 

 های چوب گچ فیزیکی تخته خواص بر متغیر عوامل مستقل مقایسه تاثیر نتایج -4جدول

عوامل 

 متغیر

سطوح 

 متغیر

 واکشیدگی ضخامت

 ((%ساعت  2

 واکشیدگی ضخامت

 ((%ساعت  24

 جذب آب

 ((%ساعت  2

 جذب آب

 ((%ساعت  24

 B * 29/9B 19/95B 54/55B 54/2 و چ نوع گچ

 55/1A 45/1A 55/95A 25/95A میکرونیزه 

      

 4/2 44/2B 85/2C 35/95B 94/55B 

 38/1A 23/2AB 21/94B 32/98AB 54/2 مقدارگچ

 9 48/1A 84/1A 44/92A 59/94A 
 گروه بندی دانکن*  

 

 )کالستر( ای خوشه نمودار

کی و نتايج آزمون كالستر برای تمامی خصوصیات فیزي

بررسی شده در اين تحقییق  میدول گیسیختگی،    مکانیکی 

، چسیی ندگی داخلییی و وییذب آب و  االستیسیییته مییدول

در  وری غوطیه سیاعت   25و  2واكمیدگی تخامت بعید از  

 شود میكه مالحظه  همان طورآمده است.  9در شکچ آب  
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ساخته شده با گچ و چ و میکرونیزه در دو گروه  های تخته

تفیاوت   دهنیده  نمیان به وتیوح   و رگرفتهقرامتفاوت از هم 

ساخته شده با گچ و چ و  های تختهقابچ تووه بین خواص 

كیه در   همان طیور میکرونیزه است. در مورد مقدار گچ نیز 

ساخته شده بیا مقیادير    های پانچ كنید میمماهده  9شکچ 

نس ت به ورش خمد مواد چیوبی   برابر 9و  54/2، 4/2 گچ

 هیای  تختیه رند به طوری كیه  ادخصوصیات متفاوتی با هم 

حیاوی   های تختهبرابر گچ در مقايسه با  4/2ساخته شده با 

تیری   بیه مراتیب پیايین   برابر گچ دارای كیفییت   9و  54/2

چوب گچ ساخته شده با نس ت صفحات  خصوصیات. ندبود

برابر گچ نسی ت بیه ویرش خمید سیاقه انگیور        9و  54/2

برابیر   54/2زان می توان میش اهت بیمتری به هم داشته و 

چوب گیچ   های تختهمقدار برای ساخت  ترين مناسبگچ را 

 تولید اين صفحات نییز  های هزينهكه در نتیجه آن  دانست

 .شود میكمتر 

 

 مقایسه زمان گیرایی گچ جبل و میکرونیزه -2 شکل

 

C A S E             0         5         00       05         00        05 

Label          Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 

 

gt M,gc 55/0      5   ─┬───┐ 

gt M,gc 3        6   ─┘   ├───────────────────────────────────────────┐ 

gt M,gc 5/0       4   ─────┘                                           │ 

gt J,gc 55/0      0   ─────────┬─────┐                                 │ 

gt J,gc 3        3   ─────────┘     ├─────────────────────────────────┘ 

gt J,gc 5/0       0   ───────────────┘ 

 

های چوب گچ  یق بر اساس تمامی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی تختهای )کالستر( شش تیمار مورد مطالعه در این تحق نمودار خوشه – 3شکل 

(gt  ،نوع گچ مصرفیgc  ،میزان گچ نسبت به ماده چوبیM  گچ میکرونیزه وJ .)گچ جبل 
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  گیری نتیجه
نتايج به دست آمده در اين بررسیی نمیان   به طور كلی 

چوب گچ  های تختهنوع گچ مصرفی در ساخت  كه دهد می

 هیا  تختیه ن يی در روی خیواص ا  تیووهی  قابچ ثیرتأد توان می

خته شیده بیا گیچ    سیا  های تختهطوری كه داشته باشد. به 

 هییای تختیه میکرونییزه از لحیاخ خیواص فیزيکییی بهتیر از     

لییکن خیواص مکیانیکی     باشد میشده با گچ و چ  ساخته

از طر  ديگر  گچ و چ بهتر است.ساخته شده با  های تخته

بیا   چوب گچ های تختهساخت مقدار گچ برای  ترين مناسب

ر نسی ت بیه ویرش    براب 54/2اده از تايعات ساقه انگور استف

بیان نمود كیه   توان می. بنابراين باشد میخمد مواد چوبی 

بیا خیواص مکیانیکی     چوب گچ های پانچدر صورت نیاز به 

و در صیورت نییاز    استفاده نمود باال، بهتر است از گچ و چ

ث ات ابعادی  ،تغییرات رطوبت ابربر بايد در ی كههاي پانچبه 

 بهتری داشته باشند از گچ میکرونیزه استفاده نمود.

 هیای  تختیه همچنین به منظور به ود خواص مکانیکی 

ساخته شده با گچ میکرونییزه كیه دارای خیواص فیزيکیی     

پیمنهاد كرد كه اسیتفاده از میواد    توان میمناس ی هستند 

يا نمد را در ساخت  گیر  مانند آرد سريش و افزودنی  كند

 چوب گچ بررسی نمود. های تخته
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IInnvveessttiiggaattiioonn  ooff  tthhee  ttyyppee  aanndd  ccoonntteenntt  ooff  ggyyppssuumm  oonn  tthhee  ddiimmeennssiioonnaall  ssttaabbiilliittyy  aanndd  

mmeecchhaanniiccaall  pprrooppeerrttiieess  ooff  ggyyppssuumm  ppaarrttiicclleebbooaarrdd  

  

  
Abstract 

In this study in order to investigate the effect of gypsum type 

on the physical and mechanical properties of gypsum 

Particleboard were used from two type Jebel and Micronize 

gypsum. To obtain the suitable amount of gypsum in 

manufacturing gypsum particleboard was used from the three 

levels 2.5:1, 2.75:1 and 3:1 of gypsum to dried mass of 

wooden materials. Physical and mechanical properties of 

manufactured board were carried out in accordance with 

European Norms (EN) standard. The result showed that 

gypsum particleboard manufactured Jebel gypsum have the 

most mechanical properties (Bending strength, modulus of 

elasticity and internal bond strength), but physical properties 

(water absorption and thickness swelling) of this boards was 

more than the boards manufactured from Micronize gypsum. 

Furthermore using 2.75 times gypsum to dried mass of 

wooden materials is also suitable in production gypsum 

particleboard. 

Keywords: Gypsum particleboard, Jebel gypsum, Micronize 

gypsum, Gypsum content, Physical and mechanical properties 
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