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  چكيده
سی      فراورده در این پژوهش  ستفاده از مقادیر مختلف ذرات باگاس برر سيمان با ا سازه باگاس  سيمان  گردیدچند . ذرات باگاس و 

سطوح )  صد     15و  10، 5در  صد( و در سيم به در سریع ميزان كلرید كل سطح  سيمان  گيرایی كنندهعنوان ماده افزودنی ت  5و  3) در دو 
و آب  همتر ریخته شد سانتی  15×18×8در یک قالب به ابعاد  شده يههتمخلوط  . سپس شد ساخته  وزن خشک سيمان    بر اساس ( درصد 

ضافی    بعد از شده ساخته های ها قرار گرفت. نمونه تختهكيلوگرم روی نمونه 10وزن ای به وزنهدر ابتدا و  شده خارجانتهای قالب  ازا
در محيط آزمایشااگاه بعد و  ندنگهداری شااد %90با رطوبت  ایاشااعاش شاايشااهروز در اتاق  14 مدتبهساااعت از قالب خارج و  48

ها انجام شد. نتایج نشان داد كه های فيزیکی بر روی نمونهمقاومت به خمش و ویژگی هایآزمون .به گيرایی نهایی رسيدندو  شدهخشک
سایر ویژگی    ذرات شی و  ست  يرگذارتأثهای فيزیکی باگاس بر روی مقاومت خم  10 با شده تهساخ های مقاومت به خمش در تخته. ا

 است. بيشترین مقدار را داشتهباگاس  ذراتدرصد 
 

 كلریدكلسيم سيمان پرتلند، ،های فيزیکیسيمان، مقاومت خمشی، ویژگی ذرات باگاسچندسازه ورده افرکلیدي:  هایواژه
 

 مقدمه
ستفاده از   و ميان وزن عالوه   وزنسعک  هایبتنتوليد و ا

سازه در     ساختمان، از نيروی وارد به   اثربر كاهش بار مرده 
جانی   تهایخسار و در صورت تخریب،   كاهدمیشتاب زلزله  

كاهش می    مالی را  هد. از  و  يد     ساااویید ند تول در فرای
با محصاااوکت اصااالی،     محصاااوکت كشااااورزی، همراه 

د.  شااوجانعی نيز در سااطح وساايعی توليد می  هایفراورده

ای اساات كه پس از اسااتخراج شااکر از نيشااکر باگاس تفاله
و شااود. امروزه با پيشاارفت علم، كاهش منابع  حاصاال می

توان از مازاد صاانعت نيشااکر یعنی  می زیسااتمحيط آلودگی
مواد اوليه توليد محصاااوکت دیگر  عنوانبهباگاس در جهان    
  گاساباز ذرات تحقيق برای ساخت بتن  این استفاده كرد. در  

  الحدرعيننياز به مصالح سعک و    . امروزهاست  شده استفاده 
ها  پانلباشد. سازی صنعتی میهای خانهمستحکم از ضرورت  

mailto:golbabaei.f@gmail.com


 303    2، شماره 34تحقيقات علوم چوب و كاغذ ایران، جلد  نشریه علمی
 

سيمان یا   صفحات چوب  صال  باهای كامپوزیتی فراورده و    ات
تواند این نياز را پاسخگو  معدنی یکی از مصالحی است كه می

سعه فناوری پانل   شد. تو سيمان در با به  هر منطقه های چوب 
ياز آن یعنی چوب یا مواد          يه موردن قابليت در تأمين مواد اول

سيمان مربوط می    سلولزی و  شود. با توجه به افزایش   ليگنو
ویژه در كشورهای  جمعيت و تقاضا برای مواد مركب چوبی به

سعه كه با محدودیت منابع جنگلی مواجه   اند، لزومدر حال تو
پذیر  ناوسااالولزی امری اجتنابساااایر منابع ليگن كارگيریبه

ست )  سان در  (.  ;et al., 1991RowellKarade, 2010 ,ا ان
پدیده      با  می برخوردهای طعيعی زیادی   محيط زندگی خود 

ها را نمی     كه جلوی بروز برخی از آن ند  با      ك ما  ند بگيرد ا توا
  .درا كمتر نمایها آن هایتواند اثربکار بردن برخی امکانات می

يان   پدید   زدر این م كه   هلزله از    در طولهای طعيعی اسااات 
شر   شت انداخته و باعث     بارهاتاریخ حيات ب سان را به وح ان
شهرها و  ستاهای زیاد  تخریب  سانی    ی بهرو همراه تلفات ان

سان   دارداغشدید و   ست.   شده نمودن ان سان    ایگونهبها كه ان
بل آن عاجز و    قا به        چون خود را در م نده دیده، آن را  درما

نسااعت  انسااان  ماوراء طعيعت و خشاام خدایان بر هایپدیده
ست  داده سيب     اثرآنچه كه در  درواقعاما ؛ ا سان آ زلزله به ان
رساااند شااددت زلزله نعوده بلکه این مصااالح ساااختمانی  می

است كه با ریختن بر روی سرو صورت مردم آنها را مجروح     
یا از بين می    حال درعينبه مصاااالح ساااعک و    ياز ن .بردو 

ها  پانلباشد. سازی صنعتی میهای خانهمستحکم از ضرورت  
های كامپوزیتی  فراورده سيمان یا و یا الياف و صفحات چوب

صال  با ست كه می    ات صالحی ا ز تواند این نيامعدنی یکی از م
 را پاسخگو باشد.  

Sedan ( سی خواص مکانيکی  2008و همکاران ( در برر
شاهدان  شده تقویتسيمان   زودن  با اف كردند كهه بيان با الياف 
تيمار   همزمانو مقاومت خمشی باعث افزایش  ،%16الياف تا 

سعندگی    شی و بهعود چ قليایی الياف باعث بهعود مقاومت خم
 شده است.الياف  - سيمان شعکه
 Abdolalisarbandi ( در پژوهشااای 2012و همکاران )

مقادیر مختلف نانو سااايليس و الياف باگاس بر مقاومت          اثر
  ساايمان را -فيزیکی چندسااازه الياف هایویژگیخمشاای و 

. نتایج آنان نشااان داد كه ميزان نانو  قراردادندمورد بررساای 
ساايليس و الياف باگاس بر روی مقاومت خمشاای و سااایر   

داری دارد. مقاومت خمشااای    معنی تأثير فيزیکی  های ویژگی
درصااد نسااعت به جرم   4ا با افزودن الياف باگاس تا هتخته

 یابد.  درصد كاهش می 4و بيشتر از  یافتهافزایشسيمان 
Golbabaei ( به بررساای 2013و همکاران )هایویژگی  

سيمان تهيه  سماندهای گياهان پرداختند. در    چوب  شده از پ
شااده با كلش برنج، كاه گندم و های ساااختهاین تحقيق تخته

سيمان با  عه بهساقه پن    چوبخردهعنوان عوامل متغير و تخته 
شاهد مورد توجه قرار گرفت. نتایج حکایت   صنوبر به  عنوان 

  چوبخردهشده با  از آن داشت كه تخته چوب سيمان ساخته   
سه با تخته    ساخته صنوبر در مقای ساقه پنعه، ك   های  اه  شده با 

 گندم و كلش برنج خصوصيات خمشی بهتری دارند.
نشاااان  (2015و همکاران )  Hassanpoorتحقيق  نتایج 

دهد كه چساااعندگی داخلی و مقاومت فشااااری در تخته می
های فاقد نانو      حاوی نانو وکساااتونيت در مقایساااه با تخته      

 كه بيشااترین چسااعندگی داخلی  طوریاساات، به یافتهافزایش
(Mpa 6/1(    یفشاااارو مقاومت (Mpa 85/10  مربوط به )

درصاااد نانو   6الياف كرافت و  درصاااد 10های حاوی تخته
 باشد.وکستونيت می
Khorami  وSobhani (2013 جایگزینی الياف آزبست )

را با ساااه نوش الياف باگاس، سااااقه گندم و اكاليپتوس در         
ق . در این تحقيقراردادندسيمان مورد بررسی  -چندسازه فيعر

الياف پسااماند گياهان سااعب بهعود خواص خمشاای و جذب 
 ده است.انرژی ش

 Tajaو  Fernandezهمچنين در تحقيق دیگری توسااط  
سعت 2000) س ( از ن به  50و  40به  60 مان به كاه برنجيهای 

  .ساايمان اسااتفاده كردند-برای ساااخت چندسااازه الياف 50
شان داد كه تخته  ساخته نتایج این مطالعه ن س  های  عت شده با ن

خامت  ی ضسيمان به كاه برنج كمترین مقدار واكشيدگ 40: 60
 .اکستيسيته را داشتندو بيشترین مقاومت خمشی و مدول

Ashori  ( کاران نه   تأثير ( 2011و هم مخلوط دو گو
چوبی )اكاليپتوس و صنوبر( را بر خواص مکانيکی و حرارت 

های پشاام چوب ساايمان مورد بررساای  هيدراتاساايون تخته
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ند  تایج این تحقيق نشاااان می قرارداد كه گونه چوبی     . ن دهد 
سيمان دارد و با افزایش    صنو  سازگاری بهتری با ماتریس  بر 

نسااعت صاانوبر به اكاليپتوس حرارت هيدراتاساايون ساايمان 
های سااااخته شاااده بهعود   افزایش و خواص مکانيکی تخته  

 یابد.می
Torkaman ( به بررساای اسااتفاده از 2014و همکاران )

ست برنج در بلوک      ستر پو ضایعاتی چوب و خاك ای  هالياف 
سعک پرداختند. نتایج مورد بررسی نشان داد كه استفاده   بتنی 

سعوس برنج به    ستر  شاورزی موجب    از خاك سماند ك عنوان پ
 شود.شده میهای ساختهبهعود خواص بلوک

Pehanich ( به بررساای 2004و همکاران )تيمارهای  اثر
سيالن( روی         سيم و  سيليکات پتا سدیم،  سيليکات  مختلف )

بری نشاااده در سااااخت  كرافت رنگ  الياف كاغذ روزنامه و      
سيمان پرتلند نوش         شده با  ساخته  سيمان  سازه الياف   3چند

ياف توساااط این مواد          مار ال كه تي يان كرد  تایج ب ند. ن پرداخت
مکانيکی چندساااازه    های ویژگیشااايميایی ساااعب بهعود   

 شود.شده میساخته
Sorn   ( 2003و همکاااران)           در تحقيقی تحاات عنوان
با الياف به روش اكسترودی   شدهتقویتسيمانی  هایچندسازه

 جدید فنّاوری كه ندكرد مسااکونی، بيان هایساااختمانبرای 
ستروژن  سازه  توليد برای اك  با شده تقویت سيمانی  هایچند

تخته روش این وسيله به توانمی و دارند باکیی كارآیی الياف
 و ربيشااات ایمنی كمتر، نگهداری  هزینه  بيشاااتر، بادوام  هایی 

 .دكر توليد بهعودیافته محيطی خطرات برابر در مقاومت
Nazerian  ( در تحقيقی 2016و همکاران ) استفاده  برای

سيمان عنوان نمودند تيمارهایی   از باگاس برای توليد چوب 

 حاوی و شد  استفاده  شده  آبشویی  باگاس ذرات از آنها در كه

درصاااد(  5/5) اند بوده MgCl2ماده افزودنی   ميزان حداكثر 
 این. دارندداخلی را  چسااعندگی و گساايختگی حد باکترین

 و اسااتخراجی مواد حذف درنتيجه تواندمی مقاومت افزایش
ندی  مواد مار آبشاااویی  اثر در ق ند  در تساااریع و تي  فرای

  .باشد افزودنی مواد افزودن و هيدراتاسيون
Nasiry  کاران يان كر ( 2011) و هم ند دهب افزایش  كه   ا

همچنين كلریدكلساايم باعث تيااعيف مقاومت ميزان الياف و

کانيکی و   جذب آب و  های م يدگی   افزایش ميزان  واكشااا
این تحقيق  در شااود.می های ساااخته شاادهضااخامت تخته

 و درصد 4ان الياف يزم ،2هایی كه با سيمان پرتلند تيپ تخته
بيشااترین مقاومت   درصااد ساااخته شاادند 5/7كلریدكلساايم 

 كمترین چسااعندگی داخلی و ،اکسااتيساايتهمدول خمشاای،

آب  وری درساعت غوطه 24 و 2 بعد ازواكشيدگی ضخامت 
 شتند. دا را

 
 مواد اوليه

شامل  سعنده  هماد كهسيمان   در این تحقيق مواد اوليه   چ
وردن آ وجودبهقابليت چسااعاندن ذرات به یکدیگر و  وبوده 

كه  اگاس  ب و  از ذرات متشاااکله را دارد  یکپارچه   جسااام 
  ستا حاصل از فرایند توليد شکر باقيماندهفيعری و  ماندهپس

 .دو ماده اصلی استفاده گردید عنوانبه

 

 تحقيق روش
الياف ساايمان از  هایتختهدر این مطالعه برای ساااخت 

  باگاس و دهندهاتصااال عامل عنوانبه 2 ساايمان پرتلند نوش
يه  ماده  عنوانبه  ید  از همچنين و اول   عنوانبه  كلسااايم كلر

  این متغير عوامل .شااد اسااتفاده ساايمان گيرایی كنندهتسااریع
  سااطح چهار در باگاس به ساايمان نسااعت: اندععارت تحقيق

  75و  درصد  20به  80 ،درصد  51به  58، درصد  10 به 90)
و  3ميزان كلرید كلسيم مصرفی در دو سطح )    (،درصد  25به 
صد  5 ر های توليدی ثابت دبقيه عوامل برای همه تخته ( ودر

باگاس یا همان تفاله نيشااکر در این تحقيق نظر گرفته شااد. 
نده در آن     برای  ما باقي ندی  به  داخل ظرفی  در  خروج مواد ق
سپس برای   ورغوطهساعت در آب   42مدت  مدت گردید، 

 روی هبآنگاه  ،دقيقه در داخل آب جوش قرار داده شااد 30
در  و انتقال یافت و با آب شستشو داده شد     سيمی  هایتوری

  %9تا درصاااد رطوبت حدود    هوای آزاد برای مدت دو روز  
 حل آب در كلساايم كلرید ابتدادر این مرحله . شااد خشااک

با  بعدو آب را با ساايمان و رید كلساايم كل محلول و شااده
صد  ساس  باگاس  موردنيازهای مختلف در صول بر ا   نوش مح
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مل   به  مورد نظر كا ید.   با   طور  کدیگر مخلوط گرد برای   ی
شکيل كيک،  شده در داخل   ت با ابعاد  ) ییهاقالبمخلوط تهيه 

 شده آمادهكيک . شد  ریخته (cm 5cm× 35 cm× 35 داخلی
شار تحت شکل و حالت اوليه را  اوليه قرار گرفت  ف  ،يردبگتا 

ستفاده گردید تا كيک به       شابل ا شار از دو عدد  در اعمال ف
سد   ها به مدت تختهاوليه . پس از پرس ضخامت مورد نظر بر

  42شده باقی ماند. بعد از  شرایط قيدگذاری  درساعت   42
شده و       شته  به  هاتختهگيرایی نهایی  برایساعت قِيدها بردا

شه   روز در اتاق 28مدت  شي شرایط دما و   توانمیای كه ک 
خل آن كنترل كرد    بت را در دا ما  دررطو بت    32 ید و رطو

ساايمان به گيرایی نهایی خود  درصااد قرار داده شااد تا  60
سد  در هوای آزاد برای مدت دو هفته به  هانمونه درنهایت .بر

 گردیدند. نهای مکانيکی وآرامی خشک شده و آماده آزم
  

 آزمونی هاينمونهتهیه 
ی ساايمان یگيراو طی مراحل  هاتختهسااازی آماده بعد از
گی چسعند آزمونی برای خمش استاتيک، هاینمونهبرای تهيه 
 رب دانساايته و رطوبت مقدار ضااخامت، واكشاايدگیداخلی و 

بریده شااد. با یک اره گرد  DIN 68763 اسااتاندارد اساااس
 هایتهتخمکانيکی  هایویژگیبررسی آماری نتایج مربوط به 

آزمایش فاكتوریل در قالب طرح  وساايلهبهتيمارهای مختلف 
رد تجزیه واریانس مو فنتصادفی و با استفاده از    كامالًبلوک 

 هانميانگيو توسااط آزمون دانکن  قرار گرفت وتحليلیهتجز
 شدند. بندیگروه

  

 نتايج
نتایج آمده اساات.  1شااده در جدول  گيریاندازهمقدار 

نتایج آناليز    وآماری قرار گرفت    تحليل مورد  آمده دساااتبه 
سيختگی مربوط به مدول( 2)جدول تجزیه واریانس  ، مدول  گ

سعندگی داخلی      سته و چ ستي سعت     تختهاک شان داد كه ن ها ن
سطح اطمينان     سيمان در  شته  معنی اثر  %1الياف به  داری دا

الياف به    %10مالحظه گردید با تركيب      كه یطوربه  .اسااات
دارای بيشااترین ی ساااخته شااده هاتختهوزنی ساايمان  90%

ل مدو  ،مگاپاساااکال    15/7ا ميانگين  گسااايختگی و ب مدول 
سيته     ستي سعندگی داخلی     2594ال سکال و چ   287/1مگاپا
   .اندبودهمگاپاسکال 

 

 مکانیکی و فیزیکی هايمقاومتمصرف الیاف باگاس  مقدار تأثیر -1جدول 

 دانسیته

(gr/cm3) 

 (%) یحجمواکشیدگی 
IB 

( Mpa ) 
MOR 

( Mpa ) 
MOE 

(Mpa ) 

 درصد مصرف

 ساعت 2 ساعت 24 باگاس

32/1 35/5 15/4 287/1 151/7 21/4259 10 

25/1 51/6 87/5 859/0 456/5 11/3115 15 

97/0 79/7 21/7 755/0 215/3 02/2682 20 

85/0 65/9 74/8 725/0 254/2 23/2100 25 
 

 مکانیکی  هايمقاومتتجزیه واریانس مربوط به  -2جدول 

نوع 

 مقاومت
  Fنسبت  میانگین مربعات درجه آزادي مجموع مربعات منبع تغییرات

MOR 
 ** 441/5 3 15/49 022/61 (A )مستقل نسعت الياف و سيمان  اثر

 ** 321/2 1 34/3 48/32 (B)مستقل مواد افزودنی  اثر
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MOE 
 ** 441/2232 3 73456 022/58 (A )مستقل نسعت الياف و سيمان  اثر

 ** 456/3 1 34/2 48/23 (B)مستقل مواد افزودنی  اثر

IB 
 ** 441/4 3 748/2 022/68 (A )مستقل نسعت الياف و سيمان  اثر

 ** 458/2 1 48/6 48/15 (B)مستقل مواد افزودنی  اثر

Moslemi (1980   قات خود روی چوب تایج تحقي ( در ن
سطح باکی بسطح پایين الياف  كه  بيان كردهسيمان   يمان س  ا 

گردد كه مقدار دهنده ساايمان پرتلند میباعث افزایش اتصااال
هيدراتاسيون و رشد   های ردهوافرباکتر سيمان باعث افزایش  

های سااايمان در طول فرایند  و توساااعه بيشاااتر كریساااتال  
به اتصاااال    گردد و منجرهيدراتاسااايون در اطراف الياف می   

با نتایج   كه شااودبين الياف و ساايمان می تریقوبيشااتر و 
  .داردان مطابقت محققو تحقيقات سایر  آمدهدستبه

 

 
 و مدول االستیسته  گسیختگیمستقل نسبت الیاف سیمان بر مدول اثر -1شکل                    
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 گسیختگیالیاف و میزان مواد افزودنی بر مدول به متقابل نسبت سیمان اثر -2کل ش

 
شماره     شان  1شکل  صدهای  تأثير دهندهن اختالط  در

الياف باگاس با ساايمان بر روی مقاومت خمشاای و مدول 
باشااد كه بيشااترین مقاومت خمشاای و   میالسااتيساايته  

سيته   مدول ستي صد  10 اختالطدر  اک میباگاس دیده  در
شکل  .شود  ستفاده از  تأثير 2 در  سطح    ا سيم از   3كلریدكل

باعث بهعود مدولكه  شااودمیدیده درصااد  5درصااد به 
 در نسعت سيمان یطوربه .ها گردیده استگسيختگی تخته

با افزایش كلریدكلسايم مصارفی در تخته    10به  90 الياف
به       458/6گسااايختگی از مدول  کال  پاسااا گا  151/7م

سکال   ست.  یافتهیشافزامگاپا شان   همچنين این  ا  شکل ن
حدودی        می تا  كه افزایش مواد افزودنی  هد  منفی  اثرد

ی ماادول هاااگراف .دهاادافزایش الياااف را كاااهش می
ستيسيته و چسعندگی داخلی نيز همين تغييرات را نشان     اک

 داده است. 

 

 خواص فیزیکی
بر واكشيدگی ضخامت  مستقل عوامل متغير اثردر بررسی 

 آماری آناليزنتایج وری در آب، ساعت غوطه  24و  2بعد از 
 1ن نسعت الياف سيمان در سطح اطمينا   كه  دادهها نشان  داده

داری بر روی واكشاايدگی ضااخامت   اختالف معنی درصااد
كه طور همان وری در آب دارد.ساااعت غوطه 24ها در تخته

دار واكشااايدگی  گردد كمترین مقمشااااهده می 4در شاااکل 
سيمان به  های ساخته شده با نسعت    ضخامت حاصل از تخته  

 .باشااددرصااد می 35/5ميزان و به درصااد 10به  90الياف 
پوشااانی مناسااب مقدار باکتر ساايمان باعث هم كهییازآنجا

صول     سيمان، مح سط  سي  هایالياف تو و ایجاد مانع  ونهيدرا
ی مقدار واكشيدگ ،شودمحکم در برابر رسيدن آب به الياف می

 .دگردمیها كمتر ضخامت نسعت به سایر تخته
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 شکل3- اثر مستقل نسبت سیمان به الیاف بر واکشیدگی ضخامت بعد از 24 ساعت غوطهوري

 

ان ست كه ميز ا ماری بيانگر آنآ هایوتحليلیهتجزنتایج 
سطح اطمينان   كلرید سيم در  صد اختالف معنی  95كل داری در

 ها داشته است.  بر روی واكشيدگی ضخامت تخته

 
وريغوطه ساعت 24مستقل میزان مواد افزودنی بر واکشیدگی ضخامت بعد از  اثر -4 شکل  
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  افزودنی بر واکشیدگی ضخامت بعد میزان مواد سیمان و -متقابل نسبت الیاف اثر -5شکل 

 از 24 ساعت غوطهوري

 
شکل طور انهم شيدگی    دیده می 4كه در  شود مقدار واك

درصااد  3های ساااخته شااده با مصاارف   ضااخامتی تخته
یدكلسااايم  يانگين   كلر با افزایش    ودرصاااد بوده  75/7م
درصد  21/7به درصد واكشيدگی ضخامتی   5كلریدكلسيم به  

كاهش یافت. با بررسااای نتایج حاصااال از تجزیه واریانس         
ثير متقابل نسااعت الياف به ساايمان و ميزان  أیابيم كه تدرمی
درصد دارای اختالف معنی 95كلسيم در سطح اطمينان كلرید

شد داری نمی سيمان و    اثر كهیطوربه .با سعت الياف  متقابل ن
ها ضااخامت تختهدرصااد مواد افزودنی بر روی واكشاايدگی 

ست معنی سيمان     ،دار نعوده ا سعت الياف  سطوح ثابت ن اما در 
بر روی گيرایی سااايمان و   اثرافزایش ميزان مواد افزودنی با  

نده گيرایی     مثعت در كاهش     اثرخنثی كردن عوامل محدودكن
 .(5 ها داشته است )شکلميزان واكشيدگی ضخامت تخته

 
 

 بحث 

صلی از افزودن الياف به  افزایش مقاومت  ،سيمان  هدف ا
  هایریيگاندازه .بوده است ترسعکتوليد محصول و  مکانيکی
شان    در سيمان  -چندسازه الياف باگاس خواص  این تحقيق ن

  30كه حدود های ساااخته شااده با الياف باگاس داد كه تخته
شو      دقيقه در آب ست ش صيات     بودند،شده  جوش  صو از خ

رای  داكه چسااعندگی و اتصااال بهتری بين ساايمان و باگاس 
سه با      همی ،مواد قندی ست در مقای سلولز و ليگنين كمتری ا

این تركيعات از عوامل  دارد. نشااده شااسااتشااوداده  باگاس 
بين سيمان   كارآمددر ایجاد یک اتصال محکم و   محدودكننده

گ بااا این نتااایج هماااهناا      ،آیاادشااامااار می و الياااف بااه 
قات  کاران )   Nasiriتحقي کاران    و Bilba( و 1989و هم هم

شد می (2003) شوی باگاس با دمای باک       با ست ش   باعثكه 
از باگاس  سلولزهاخروج مواد قندی و مقداری ليگنين و همی

سته   سيمان،    و این باگاس  گرددیمشده  ش صال با  در ایجاد ات
ق این تحقي دارد كه نتایج دمای هيدراتاساايون كمتری را نياز

متوجه شااادیم كه    ها یشآزما در دهد.  یيد قرار می أرا مورد ت 
ته     كه این  یابد  یمبا افزایش باگاس كاهش      ها تخته دانساااي
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گاس را می     اثردر  كاهش  با ياف  به اختالف  افزایش ال توان 
تا    2/1در چگالی الياف طعيعی )معموکً در حدود     توجه قابل  

گرم بر سانتيمتر مکعب( نسعت به چگالی سيمان )حدود     5/1
ن  افزود يجهدرنتگرم  بر سااانتيمتر مکعب ( دانساات.   15/3

شااود كه دانساايته  الياف طعيعی به خمير ساايمان سااعب می 
از   آمدهدسااتبهنتایج  كامپوزیت ساااخته شااده كاهش یابد.

شده پژوهشبا تحقيقات  سایر محققان  سوی  از  های انجام 
شيدگی بود كه با   مطابقت دارد. آزمایش دیگر مقاومت به واك

 بيومتری هاییژگیودليل افزایش باگاس افزایش یافت كه به

سفنجی  ساختار  ،کغری ضریب  و ستی  هایویژگی و ا  آبدو

 خاصاايت آبدوسااتی، يلبه دلالياف باگاس . باشاادمی باگاس
افزایش  سازه   كلیو حجم  شود یمباعث افزایش جذب آب 

حاصاال كه در نتایج واكشاايدگی ضااخامت طوریبه ،یابدمی
ضخامت مربوط به       .شود یم شيدگی  شترین واك  هایهتختبي

 . (iullo,1997)Cدرصد باگاس است  35ساخته شده با 
ج   قاتی این ه كلی اجرای نتي كه    طرح تحقي نشاااان داد 

موجب درصااد وزن ساايمان  10باگاس تا اسااتفاده از الياف 
سازه واافزایش خ شده    ص مکانيکی چند ساخته  و بيش  های 

العته   .گرددیم چندساااازه از آن با كاهش خواص مکانيکی    
صد الياف باکتر باگاس با دارا بودن        شده با در ساخته  سازه 

مت   قاو بل  غكمتر  های م قا ند    ير فاده نيسااات که در  ب ،اسااات ل
كه نيروی زیادی به آنها وارد       ییبناها  پارتيشااان   های یوارهد
 .گيردقرار می استفادهمورد  شودمین
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Abstract 
    In this study, the composition of bagasse composite was investigated using different amounts 

of bagasse particles. Bagasse and cement particles are manufactured at levels (5, 10 and 15%) and 

percentage of calcium chloride as cement accelerating additive at two levels (3 and 2%) based on 

cement dry weight. Then, the mixture was poured into a mold measuring 15 8 18 8 8 cm and the 

excess water was removed from the bottom of the mold and initially weighed 10 kg on the 

specimens. The specimens were removed from the mold after 48 hours and kept in a glass 

saturated room at 90% humidity for 14 days and then finally dried in a laboratory environment. 

The bending strength and physical properties tests were performed on the specimens. The results 

showed that bagasse particles had a significant effect on bending strength and other physical 

properties. The bending strength was highest in boards made with 10% bagasse particles. 

 

Keywords: Composite Bagasse cement composite product, bending strength, physical properties, 

portland cement, calcium chloride. 

 

 

 

 

 

 


