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امکان استفاده از زئولیت بهعنوان کند سوزکننده تختهخردهچوب حاصل از تفاله نیشکر

چکیده
هدف از این پژوهش امکان استفاده از زئولیت بهعنوان کندسوزکننده تختهخردهچوب
حاصل از تفاله نیشکر (باگاس) میباشد .در این تحقیق ،خواص مکانیکی ،خواص
فیزیکی ،مقاومت به آتش و آزمون رنگسنجی * CIE L*a*bمورد بررسی قرار
گرفت .نتایج این بررسی نشان داد که استفاده از زئولیت منجر به افزایش مقاومت
خمشی ،مدول االسیتیسیته و مقاومت به ضربه تختهخردهچوبهای حاصله شد .اما
میزان چسبندگی داخلی تختهخردهچوبهای حاصل کاهش یافت .بعالوه ،استفاده از
ماده زئولیت بهعنوان یک ماده کندسوز کننده باعث افزایش مقاومت به آتش شد.
همچنین نتایج خواص فیزیکی نشان داد که زئولیت باعث کاهش جذب آب و
واکشیدگی ضخامت در  2ساعت غوطهوری گردید .درحالیکه میزان جذب آب و
واکشیدگی ضخامت طی  24ساعت غوطهوری افزایش یافت .نتایج نشان داد که
زئولیت موجب تغییر رنگ با افزایش  Δlشده و درنهایت باعث افزایش سفیدی و
روشنایی سطح نمونهها میگردد زئولیت منجر به کاهش پارامترهای برافروختگی،
کاهش جرم در اثر سوختگی و میزان سطح کربونیزه شده شد و زمان آتشگیری را
بهطور قابلمالحظهای افزایش داد .و دوام شعله و کاهش وزن را بهشدت کاهش
میدهد .درمجموع با توجه به مقادیر پارامترهای اندازهگیری شده افزودن زئولیت
میتوان بهعنوان یک تیمار کندسوز کننده در نظر گرفته شود.
واژگان کلیدي :تختههخهردهچهوب ،باگهاس ،زئولیهت ،خهواص مکهانیکی ،خهواص
فیزیکی ،آزمون کندسوزی.

مقدمه
با افزايش جمعیت میزان مصرف چوب و محصوالت
چوبی افزايش میيابد .با توجه به كمبود چوب در ايران و
همچنین طرح صیانت از جنگلهای شمال كه میزان
برداشت سالیانه چوب از يک هکتار جنگل نبايد بیشتر از
يک مترمکعب باشد .كشور با كمبود چوب مواجه خواهد
گرديد .بنابراين ،در صورت استفاده از مواد لیگنوسلولزی
بازيافت شده نیاز به منابع چوبی بکر كاهشيافته ،باعث
برگشت سرمايه و صرفه اقتصادی میشود .از طرفی از
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آلودگی محیطزيست و پراكنده شدن زبالهها در محیط
جلوگیری میكند .بنابراين بازيافت مواد لیگنوسلولزی
امری ضروری و غیرقابلانکار میباشد [ .]1در دهههای
اخیر ،به دلیل افزايش جمعیت ،افزايش میزان تقاضا برای
تولید صفحات فشرده چوبی و كاهش شديد منابع جنگلی
استفاده از پسماند محصوالت زراعی افزايشيافته است.
عمدهترين پسماند محصوالت زراعی در ايران باگاس
نیشکر ،ساقه پنبه ،ساقه و كاه غالتی همچون گندم ،جو،
بامبو ،برنج و ذرت میباشند كه در حال حاضر درصد
بااليی از آن سوزانده و يا بهعنوان كود آلی در مزارع باقی
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میماند [ .]2بنابراين كمبود مواد اولیه خام جنگلی برای
استفاده در صنايع چوب و كاغذ موجب شده است تا
تحقیقات گسترده دانشگاهی در زمینه استفاده از
پسماندهای محصوالت زراعی ،انجام شود .نتايج اين نشان
میدهد كه ضايعات لیگنوسلولزی حاصل از پسماند
كشاورزی در بسیاری موارد قابلیت استفاده در صنايع
چوب و كاغذ را دارا میباشند [ .]2از طرفی ديگر ،با توجه
به اينکه استفاده از چوب نسبت به ساير مصالح ساختمانی
دارای مزايای زيستمحیطی ،فیزيکی و مکانیکی زيادی
است اما دارای معايبی نیز میباشد بهطوریكه در
محیطهای كنترل نشده دچار تغییر ابعاد میشود .از
آنجائی كه چوب يک ماده آلی و لیگنوسلولزی است كه
مستعد تخريب توسط عوامل مخرب زنده (قارچها ،حشرات
و باكتریها) است ،از طرفی چون چوب هدايت حرارتی
ضعیفی دارد خیلی زود آتشگرفته و شعلهور میشود [.]3
لذا ،ساخت و پیدايش فرآوردههای مركب حاصل از مواد
لیگنوسلولزی تا حد زيادی معايب مرتبط با چوب را
كاهش داده است .فرآوردههای مركب حاصل از مواد
لیگنوسلولزی در اندازههای دلخواه در ابعاد زياد و خواص
همگن ساخته میشوند؛ اما معايب مرتبط بادوام طبیعی
مواد لیگنوسلولزی بدون تیمار حفاظتی همچنان پابرجا
خواهد بود [ .]2يکی از عوامل مهم تخريب فیزيکی تخته
خردهچوب آتش است؛ در حقیقت ،مواد لیگنوسلولزی و
فرآوردههای مركب آن در برابر آتش مقاومت خوبی از خود
نشان نداده و سبب كاهش كاربرد آنها در مصارف مختلف
میشود .ازاينرو باال بردن پايداری آنها در برابر آتش و يا
به عبارتی به تأخیر انداختن اشتعال آنها از ضروريات
كاربردشان در ساخت سازههای مواد لیگنوسلولزی
محسوب میشود .بنابراين ،برای كند سوز كردن اين مواد
بايد عناصر تشکیلدهنده آنها را از تماس با اكسیژن
مصون نمود و يا اينکه با استفاده از مواد مختلف انتقال
حرارت را به اليههای درونی چوب و يا فرآوردههای مركب
كند كرد [ .]4الزم به ذكر است كه خاصیت آبدوستی
مواد لیگنوسلولزی از يکسو منجر به تخريب بیولوژيکی و
تضعیف استحکام آنها میشود و از سويی ديگر در طراحی
و عملکرد كندسوزكننده و جذب رطوبت به مواد
لیگنوسلولزی برای كاهش سرعت سوختن ،مفید است .لذا،
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در طراحی مواد كندسوزكننده عالوه بر جذب رطوبت ،بايد
اثرات اين مواد روی پوسیدگی ،چسبندگی ،پوششدهی،
دوام ،افزايش طول عمر ،مالحظات زيستمحیطی و
اقتصادی موردتوجه قرار گیرد [ .]5بهعبارتديگر ،يک ماده
حفاظتی مناسب عالوه بر اينکه بايد مواد لیگنوسلولزی را
در شرايط محیطی مختلف محافظت كند بايد بدون خطر
برای انسان و محیطزيست باشد .همچنین ماده
استفادهشده بايد در برابر آبشويی پايدار بوده و درنهايت
مقرونبهصرفه باشد [ .]6بنابراين انتخاب كند سوز كننده-
ای كه طبیعی باشد از اهمیت زيادی برخوردار میباشد
[ .]7زئولیت مادهای معدنی كه عمدت ًا از آلومینوسیلیکات
تشکیلشده است .اين ماده از دسته كانیهای رسی است
كه همچون ساير كانیهای رسی از پايه هیدروسیلیکات-
های آلومینیوم همراه با برخـی كاتیونها و اكسیدهای
فلـزات قلیايی و قلیايی خاكی تشکیلشده است .اين
كمپلکس بلوری سیلیکاتِ زنجیرههای گسترده و پیوسـته-
ايی را به وجود میاورند كه با توجه به نحوه اتصال و
قرارگیری آنها در كنار يکديگر شبکهای از فضاهای خالی
و حفرههای قفسه مانندی را تشکیل میدهند كه قطر
آنها بین  0/5تا  1/2نانومتر میرسد [ .]8وجود پرشمار
اين قفسههای كوچک خالی به همراه حضور برخی
كاتیونهای فلزی قلیايی و قلیايی خاكی ،ويژگیهای
منحصربهفرد جذب ،تعويض كاتیونی ،غربال مولکولی و
خواص كاتالیستی را به وجود میآورند ،اين ويژگیها باعث
میشود زئولیتها را از ديگر انواع رسها متمايز كند [.]9
در حقیقت ،زئولیت عالوه بر خواص منحصربهفرد ذكرشده
فوق ،به دلیل اينکه دارای ساختار اسفنجی و مقاومت
مکانیکی و شیمیايی زياد میباشد .لذا ،امکان يک بازه
وسیعی از كاربردهای پرشمار در صنايع كشاورزی ،پرورش
دام و طیور و آبزيان ،پتروشیمی ،پااليشـگاهها ،تصفیه آب،
تصفیه فاضالب ،تصفیه هوا ،بوگیر ،كاغذسازی ،از بین
بردن قارچها و انگلها ،جداسازی و تخلیص گازها (تولید
گاز اكسیژن) ،داروسازی ،صنايع اتمی و  ...را فراهم نموده
است [ )2015(Vaziri .]10تأثیر استفاده از مقادير
متفاوت ماده پركننده زئولیت (از نوع آنالیسم) و كربنات
كلسیم در سه سطح  20 ،10و  30درصد بر ويژگیهای
كاغذ روزنامه را بررسی كردند .نتايج آنها نشان داد كه
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مقدار ماندگاری ماده پركننده زئولیت ( 59/17درصد)
بیشتر از كربنات كلسیم ( 22/5درصد) است .بعالوه ،كاغذ
دارای  10درصد ماده پركننده زئولیت در مقايسه با
كربنات كلسیم  30درصد خواص فیزيکی و مکانیکی
بیشتر است .همچنین ،يکی از نتايج مهم اين تحقیق
كاهش هزينههای تولید و آلودگیهای پساب به دلیل
ماندگاری زياد ماده پركننده زئولیت بود [Çavdar .]11
( )2020به بررسی تأثیر زئولیت بهعنوان پركننده در
تخته فیبر دانسیته متوسط با رزينهای اوره فرمالدئید و
مالمین فرمالدئید پرداختند .آنها در تحقیقاتشان از سه
غلظت  4و  8و  12درصد زئولیت بر اساس وزن خشک
چسب استفاده كردند .نتايج تحقیقات آنها نشان داد كه
خواص مکانیکی نمونههای تخته فیبر دانسیته متوسط با
نسبت افزايش زئولیت بهبود يافت .عالوه بر اين ،ثبات
ابعادی نمونهها نیز افزايش يافت .اما افزودن زئولیت تأثیر
قابلمالحظهای بر منحنیهای وزنسنجی حرارتی و
گرماسنجی پويشی تفاضلی نداشت .درنهايت ،خواص كلی
تخته فیبر دانسیته متوسط با مالمین فرمالدهید بیشتر از
تخته فیبر دانسیته متوسط با اوره فرمالدهید بود [ .]12با
توجه به مباحث ارائهشده ،هدف از اين تحقیق استفاده
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بهینه و اقتصادی از زئولیت بهعنوان كندسوزكننده در
ساخت تخته خرده چوب حاصل از تفاله نیشکر و بررسی
ويژگیهای حرارتی ،مقاومت به آتش ،فیزيکی و مکانیکی
میباشد.
مواد و روشها
مواد
بقايـای نیشـکر (باگــاس) و مخلـو خـرده چوبهــای
ضايعات چوب شامل خردههای حاصل از گونههای جنگلـی
اعــم از راش ،توســکا ،افــرا و صــنوبر كــه بــهعنوان مــواد
تشکیلدهنده تخته استفاده شدند از صنايع چـوب اسـتان
خريداری شد .رزين اورهفرمالدهید از كارخانـه شموشــک
گرگـان تهیـه شـد .خصوصیات آن در جـدول  1ذكرشـده
است .همچنین از كاتـالیزور كلرورآمونیـوم  20درصـد بـه
میزان  1درصد وزن خشک چسب بهعنوان سـختكننده و
بهمنظور جلـوگیری از متصـاعد شـدن گـاز اوره و كـاهش
زمان پلیمر شـدن چسـب اسـتفاده شـد .بعـالوه ،از پـودر
زئولیت ( )Al2O34SiO2H2Oكه از شركت نانوشل -آمريکـا
تهیه شد برای كند سوز كردن تخته خرده چوبها استفاده
شد.

جدول  .1مشخصات رزین اوره فرمالدهید
شکل ظاهری

pH

درصد جامدات

ویسکوزیته ()cp

ژل تایم ()S

دانسیته ()gr/cm3

مايع (سفید)

8/5

62± 1

350± 10

59 0±/5

1/270± 0/01

تهیه تختهخردهچوب
ابتـدا ضــايعات چــوب و مــاده لیگنوســلولزی (باگــاس)
توسط آسیاب ديسکی به اندازههای استاندارد خـرد شـدند.
سپس خرده چوبها توسط دستگاه خشـکكـن بـا درجـه
حرارت  103درجه سانتیگراد به مـدت  5سـاعت خشـک
شدند .در اين مرحلـه بـرای جلـوگیری از جـذب رطوبـت
محیط توسط ذرات ،آنها را در داخـل كیسـههای ضـخیم
نايلونی ريخته و بستهبندی شـدند .در مرحلـه بعـد ،خـرده
چوبها با استفاده از خشکكن آزمايشگاهی با دمـای ± 2
 103درجه سانتیگراد به مدت  24ساعت تا رطوبت حدود
 4درصــد ،خشــک گرديدنــد .بهطوریكــه پــس از تعیــین
رطوبت خردهها ،رطوبـت تراشـههای چـوب  3/2درصـد و
رطوبت بقايايی باگاس  3/8درصد انـدازهگیری شـد و ايـن

میزان رطوبت در محاسبه رطوبت كیک خرده چوب مدنظر
قرار گرفت [ .]13با استفاده از همزن مکانیکی زئولیـت در
دو ســطح (صــفر و  5درصــد) بــا چســب اوره فرمالدهیــد
مخلو شد .سپس ،خـرده چوبهـا توسـط چسـب اوره -
فرمالدهید به میزان  12درصد وزن خشک خـرده چوبهـا
بهوسـیله چســبزن آزمايشــگاهی چســب زنــی شــدند .در
مرحلــهی بعــد ،ذرات چســب خــورده بــه صــورت كــامالً
يکنواخت در داخل قالب پخـش شـدند و بــرای فشــرده-
ســـازی كیـــک و ســـاخت تختـــههـــا از پـــرس گـــرم
هیدرولیکی استفاده شد .فشـار اعمــال شـده در پـرس 3
مگا پاسکال ،رطوبت نهايی تخته خـرده چـوب  12درصـد،
دمای پـرس  175درجه سانتیگراد ،زمان پرس  9دقیقـه،
ضخامت اسمی تختهها  16میلیمتر ،دانسیته اسمی تخته-
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ها  0/75گرم بـر سانتیمتر مکعـب و سـرعت بسـته شـدن
 4/5میلیمتر بر دقیقه در نظر گرفته شد .درنهايت ،جهـت
يکنواخت شـدن رطوبت و متعادلسازی تنشهای داخلـی،
تختهخردهچوبهای ساختهشده به مدت دو هفتـه در اتاق
مشــرو ســازی در دمـــای  25-20درجـــه ســانتیگراد و
رطوبـت نســبی  60-65درصــد نگهـــداری شـــدند [.]13
پسازاين مدت تختههـا بـر اسـاس اسـتاندارد DIN68763
بـرای تهیــه نمونــههــای آزمــونی بــرش داده شــدند،
ســپس مدول گسیختگی ،مدول االستیسیته ،چسـبندگی
داخلـی بـا اسـتفاده از دسـتگاه مکــانیکی (،)INSTRON
مقاومت به ضربه با اسـتفاده از دسـتگاه ( ،)Amslerجـذب
آب و واكشــیدگی ضــخامت مطـــابق بـــا اســـتاندارد
 EN 317اندازهگیری شدند.
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آزمون رنگ سنجی
خصوصیات رنگ سطح پوششها (قبل و بعد از حرارت
دادن) بر اساس استاندارد  ASTM D 2244اندازهگیری
شد .در اندازهگیری رنگ سنجی ،مشخصات رنگ نمونهها
بر اساس پارامترهای * a*,Lو * bبیان میشود كه *L
نشاندهنده میزان روشنايی است و مقدار آن از صفر برای
سیاه تا  100برای سفید متغیر است * aو * bنشاندهنده
خلوص رنگ هستند كه* +aبرای قرمز ( )60+و * -aبرای
رنگ سبز ( )60كه* +bبرای رنگ زرد ( )60+و * -bبرای
رنگ آبی ( )60تعیینشده است .مشخصات رنگها
اندازهگیری و تغییرات آنها با استفاده از معادلههای 2
محاسبه شد.
()2

آزمون کندسوز شوندگی
نمونــههای تیمــار شــده در دســتگاه آزمــون آتــش بــر
اســـاس اســـتاندارد  ISO11925مـــورد آزمـــون قـــرار
گرفتند .وزن اولیه نمونهها بـا تـرازوی ديجیتـال بـا دقـت
 0/10گرم انـدازهگیری شـد .زاويـه دهانـه نـازل آتـش تـا
نمونــه  45درجــه و فاصــله آن تــا تختــهخــردهچــوب 5
میلیمتر و بـه فاصـله  30میلـیمتـر از لبـه پـايین نمونـه
قرار گرفـت .آزمـون بـا فشـارثابت گـاز شـهری بـه مـدت
 120ثانیــه انجــام شـد .زمــان بــا كرونــومتر ديجیتــال بــا
دقـــت  0/10ثانیـــه ثبـــت شـــد .شـــاخصهای زمـــان
شــعلهوری و زمــان افروختگــی برحســب ثانیــه محاســبه
شــد .ســطح كربــونیزه برحســب ســانتیمتر مربــع بــا
نرمافـزار  ImageJمحاسـبه شـد .در پايـان بـرای محاسـبه
درصــد كــاهش وزن ناشــی از ســوختن ،وزن نمونــهها در
هر مرحلـه قبـل و بعـد از آزمـون آتـش تـوزين گرديـد و
بــا اســـتفاده از معادلــه  1مقـــدار درصــد كـــاهش وزن
نمونههای آزمونی محاسبه گرديد.
()1

) ( مقدار كلی تغییر رنگ نمونهها ( ) ،( ) ،و
) ( تغییرات * aو * bنمونهها در اثر اضافه كردن
زئولیت
طیفسنجی زیر قرمز تبدیل فوریه)FT-IR(1
هدف اصلی در استفاده از آنالیز اشعه مادونقرمز،
اندازهگیری و بررسی تغییرات صورت گرفته در تركیبات
شیمیايی تختهخردهچوب است كه تحت تأثیر حرارت
پرس قرار گرفتند .بدين منظور طیف  FT-IRدر يک
دستگاه اسپکتروفوتومتر تبديل فوريه  Spectrometerمدل
 Varian 660-IRاستفاده گرديد .كلیه طیفها طی 16
پیمايش با قدرت تفکیک  4 cm-1در محدوده  400 cm-1تا
 4000 cm-1ثبت شد.

) )LStكاهش وزن برحسب درصد،
) )Wtوزن نمونه قبل از آزمون آتش و
) )Woوزن خشک بعد از آزمون آتش
1Fourier Transform Infrared spectroscopy
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آنالیز آماری
برای تحلیل دادهها از برنامه آماری ( SPSSورژن )20.0
استفاده شد .دادهها به روش تصادفی مورد ارزيابی قرار
گرفتند و از آزمون دانکن برای مقايسه میانگین دادهها در
سطح اطمینان  95درصد انجام شد.

نتایج و بحث
خواص مکانیکی
مقاومت خمشی و مدول االستیسیته
نتايج مربو به مقاومت خمشی تخته فشرده باگاس،
در شکل ( 1الف) نشان دادهشده است .همانطور كه
مشاهده میشود مقاومت خمشی ازنظر آماری در سطح
اطمینان آماری  95درصد معنیدار شد و مطابق با آزمون
چند دامنهای دانکن در دو گروه مجزا قرار گرفت .در واقع،
مقاومت خمشی تختهها در اثر افزودن زئولیت  6/3درصد
افزايش يافت .بهطوركلی ،ذرات زئولیت با منشأ
آلومینوسیلیکاتی كه دارند تحت تأثیر حرارت ،فشار پرس
و همچنین رطوبت موجود در ذرات باگاس بهواسطه
افزودن چسب میتوانند با گروههای هیدروكسیل ذرات
باگاس واكنش هیدروژنی برقرار كنند و بهواسطه تشکیل
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اين نوع پیوندها ،مقاومت الیاف بهخصوص مقاومت خمشی
افزايش میيابد .همچنین وجود ذرات زئولیت منجر به
متراكم شدن يا بهعبارتیديگر كم شدن میزان تخلخل
سطوح تخته میشوند و ازآنجايیكه مقاومت خمشی عموم ًا
وابسته به مقاومت اليههای سطحی تخته میباشد ،لذا،
باعث افزايش مقاومت خمشی میشود [.]15
نتايج مربو به مدول االستیسیته تخته فشرده
باگاس ،در شکل ( 1ب) نشان دادهشده است .همانطور كه
مالحظه میشود مدول االستیسیته از نظر آماری در سطح
اطمینان آماری  95درصد معنیدار شد و مطابق با آزمون
چند دامنهای دانکن در دو گروه مجزا قرار گرفت .مدول
االستیسیته تختهها در اثر افزودن زئولیت  19/76درصد
افزايش يافت .براساس نتايج مشخص شد كه افزودن
زئولیت منجر به افزايش مدول االستیسیته میشود.
زئولیت مادهای سختتر از چوب است و وقتی كه به تخته-
خردهچوب اضافه میگردد بنابراين مدول االستیسیته
افزايش میيابد .بهعبارتديگر ،زئولیت در حقیقت منشأ
معدنی و محکمتر از چوب است و انتظار بر اين است كه
همین عامل منجر به افزايش مدول االستیسیته تخته
فشرده باگاس در اثر افزودن زئولیت شده باشد [.]16

شکل  .1تأثیر زئولیت بر الف) مقاومت خمشی و ب) مدول االستیسیته تخته فشرده باگاس

مقاومت به ضربه و چسبندگی داخلی
مقاومت در برابر ضربه بیانكننده مقدار انرژی الزم
برای شکست است و مادهايی كه در مقابل شکست
مقاومت بیشتری از خود نشان دهد ،از قدرت جذب انرژی
بیشتری برخوردار خواهد بود [ .]17براساس نتايج

بهدستآمده از مقايسه میانگین دادههای مربو به
مقاومتهای به ضربه و چسبندگی داخلی تخته فشرده
باگاس ،آزمون دانکن آنها را در يک گروه قرار داده و
اختالف میانگینهای حاصل از نظر آماری معنیدار نبوده
است (شکل  .)2همانطور كه در شکل ( 2الف) مشاهده
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میشود مقاومت به ضربه تختهها در اثر افزودن زئولیت
 14/28درصد افزايش يافت .اين افزايش میتواند
بهاينعلت باشد كه زئولیت به خاطر اينکه بهطور
يکنواختی در سطح تخته توزيعشده است .بنابراين باعث
ايجاد اتصاالت عرضی و شبکه سهبعدی بین تخته خرده
چوب و چسب شده است و همین عامل باعث افزايش
مقاومت به ضربه تخته خرده حاصله شده است [.]18
نتايج مربو به چسبندگی داخلی تخته فشرده باگاس ،در
شکل ( 2ب) نشان دادهشده است .مالحظه میشود كه
چسبندگی داخلی تختهها در اثر افزودن زئولیت 8/69
درصد كاهش يافت .حضور ذرات زئولیت در كیک ذرات
بهخصوص در اليه سطحی باعث شد تا در هنگام پرس و

بهتبع آن هنگام تشکیل تخته در داخل پرس ،تخلخل
موجود در تخته بهواسطه حضور زئولیت كاهش يابد.
ازاينرو بافت متراكم در سطوح تخته مانع انتقال حرارت
مناسب برای منعقد شدن چسب در اليه میانی تخته شود.
لذا ،چسبندگی داخلی كه وابسته به منعقد شدن مناسب
چسب در اليه میانی میباشد كاهش میيابد [ .]19در
تحقیقی  Huو همکاران ( )2020روی ماده معدنی مونت
موريلونیت ( )MMTبهعنوان يک افزودنی معدنی جهت
كند سوز كردن شعله در تخته خرد چوبها استفاده كردند
به اين نتیجه رسیدند كه ماده كند سوز كننده استفاده
شده باعث كاهش چسبندگی داخلی نمونهها میگردد
[.]20

شکل  .2تأثیر زئولیت بر الف) مقاومت به ضربه و ب) چسبندگی داخلی تخته فشرده باگاس

خواص فیزیکی
رطوبت تعادل و دانسیته
نتايج رطوبت تعادل نشان داد كه رطوبت تعادل تخته-
ها در اثـر افـزودن زئولیـت  15/12درصـد افـزايش يافـت
(شکل  ،3الف) .دلیل افزايش رطوبت تعـادل تختـه حـاوی
زئولیت نسبت به تخته فاقـد زئولیـت مـیتوانـد بـه دلیـل
ماهیت قطبی ماده معـدنی زئولیـت باشـد .بعـالوه ،آزمـون

دانکن میانگین مقادير رطوبت تخته فشرده باگاس را در دو
گروه مجـزا قـرار داده اسـت .همچنـین نتـايج مربـو بـه
دانســیته تختــه فشــرده باگــاس ،در شــکل ( 3ب) نشــان
دادهشده است .همانطور كه مشـاهده مـیشـود دانسـیته
تختهها در اثر افزودن زئولیت  1/47درصـد كـاهش يافـت.
اما اين كاهش معنیدار نبوده و آزمون چند دامنهای دانکن
آنها را در يک گروه قرار داده است.
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شکل  .3تأثیر زئولیت بر الف) رطوبت تعادل و ب) دانسیته تخته فشرده باگاس

جذب آب و واکشیدگی ضخامت  2و  24ساعت
شکل ( 4الـف) ،تـأثیر زئولیـت بـر جـذب آب  2و 24
ساعت تخته فشرده باگاس را نشان میدهد .مشاهده مـی-
شود جذب آب تختهها در ساعات اولیـه ( 2سـاعت) براثـر
افزودن زئولیت بهشدت ( 50/02درصد) كاهش يافـت .امـا
در ادامه روند جذب آب و رسیدن به ساعات پايـانی جـذب
آب ( 24ساعت) نمونه حاوی زئولیـت بهشـدت آب جـذب
كرد ،اين در حالی است كه نمونه فاقد زئولیـت ،جـذب آب
كمی در فاصله بـین  2تـا  24سـاعت داشـت .بـهطوركلی،
آزمون دانکـن میـانگین مقـادير جـذب آب تختـه فشـرده
ساختهشده را در فواصل  2تـا  24در دو گـروه مجـزا قـرار
داده است (شکل  ،4الف) كه ايـن نتیجـه بیـانگر اخـتالف
معنیدار آنها در سطح اطمینان آماری  95درصد میباشـد.
براثر افزودن زئولیت ،جذب آب  24ساعتی  19/47درصـد
افزايش داشت .شکل ( 4ب) ،تأثیر زئولیت بـر واكشـیدگی
ضخامت  2و  24ساعت تخته فشرده باگاس را نشان مـی-
دهد .همانطور كه مالحظه میشود واكشـیدگی ضـخامت
تختهها در ساعات اولیه ( 2ساعت) براثـر افـزودن زئولیـت
بهشدت ( 67/72درصد) كاهش يافـت .امـا در ادامـه رونـد
واكشیده شدن و رسیدن به ساعات پايانی آن ( 24سـاعت)
نمونه حاوی زئولیت بهشدت واكشیده شـد ،ايـن در حـالی
است كه نمونه فاقد زئولیت ،واكشیدگی ضخامت كمـی در
فاصله بین  2تا  24ساعت داشـت .براثـر افـزودن زئولیـت،
واكشـیدگی ضــخامت  24سـاعتی  11/27درصــد افــزايش
داشت .الزم به توضیح است كه از  2به  24سـاعت غوطـه-

وری ،نمونه حاوی زئولیـت 72/2 ،درصـد امـا نمونـه فاقـد
زئولیت تنهـا  2/96درصـد واكشـیدگی ضـخامت داشـتند.
جــذب آب در چندســازههــای چــوبی از طريــق چنــدين
سازوكار انجام میشود كه مهمترين آنها عبارتانـد از -1
از طريق تخلخل موجود در چندسازه كه بهصورت آب آزاد
در چندسازه نفوذ میكند و  -2جذب آب از طريـق گـروه-
های هیدروكسیل اجزای سـازنده چندسـازه كـه ايـن نـوع
جذب آب منجر به واكشیدگی ضخامت در چندسازه مـی-
شود [ .]21در حقیقت ،ذرات زئولیـت تخلخـل موجـود در
تخته را كاهش داده بـهعبارتیديگر تـراكم تختـه افـزايش
پیداكرده است .بنابراين ،بهواسطه همین كاهش تخلخـل و
افزايش تراكم ،نفوذ آب به داخـل تختـه در سـاعات اولیـه
غوطهوری با اختالل مواجه میشود .بهطوریكه در سـاعات
اولیه غوطهوری ،جـذب آب نمونـه حـاوی زئولیـت تقريبـاً
نصف جذب آب نمونه فاقد زئولیت میباشـد .امـا در ادامـه
ازيکطرف آبشويی ذرات زئولیت در تخته و از سوی ديگـر
ماهیت قطبی ذرات زئولیـت منجـر شـد تـا جـذب آب يـا
بهعبارتديگر نفوذ آب به تخته با سـرعت بیشـتری انجـام
شود [ .]22بنابراين در مدت  24ساعت ،الگوی جـذب آب
در تختهها معکوس شد و نمونه حاوی زئولیـت جـذب آب
بیشتری نسـبت بـه نمونـه فاقـد زئولیـت داشـت .در ايـن
پژوهش ،نتايج آزمون دانکن در مقايسـه میـانگین مقـادير
واكشیدگی ضخامت در فاصله  2تـا  24سـاعت بیـانگر آن
است كه تنها در  2ساعت ،اخـتالف ايـن مقـادير معنـیدار
بوده و در دو گروه مجزا قرار گرفتند .اين در حالی است كه
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مقادير واكشیدگی ضخامت در  24ساعت معنیدار نبوده و
مطابق با آزمون دانکن در يـک گـروه قـرار داده شـدند .در
ساعات اولیه غوطهوری ،تخلخل كم نمونـه حـاوی زئولیـت
مانع نفوذ بیشازحد آب به داخل چندسازه گرديد ازايـنرو
واكشیدگی ضخامت در نمونه حاوی زئولیت به دلیل اينکه
آب كافی در الیاف وجود نداشت بسیار كمتر از نمونه فاقـد

زئولیت بود .اما در مدت  24سـاعت ،واكشـیدگی ضـخامت
بهواسطه آبشويی ذرات زئولیـت و همچنـین قطبـی بـودن
زئولیــت آب كــافی در الیــاف قــرار گرفــت و واكشــیدگی
ضخامت در نمونه حـاوی زئولیـت بهشـدت افـزايش يافـت
[.]21

شکل  .4تأثیر زئولیت بر الف) جذب آب و ب) واکشیدگی ضخامت  2و  24ساعت تخته فشرده باگاس

خواص آتشگیری
دوام شعله ،میزان افروختگی ،میزان کاهش جرم
در اثر سوختگی و میزان سطح کربونیزه شده
زمان شعلهوری يعنی مدتزمانی كه طول میكشد تا
نمونه موردنظر شعلهور شود .زمان شعلهوری مواد
قابلاحتراق ،قسمت مهمی از فرآيندی است كه هنگام
وقوع آتش رخ میدهد [ .]23همانطور كه در شکل 5
(الف) نشان دادهشده است ،دوام شعله حاصل از آتشگیری
تخته فشرده باگاس ،در اثر افزودن زئولیت بهشدت كاهش
ال نمونه حاوی زئولیت پس از برداشتن شعله
يافت و عم ً
خارجی به سوختن ادامه نداد و بالفاصله خاموش شد .اين
در حالی است كه نمونه فاقد زئولیت پس از برداشتن شعله
خارجی ،بهطور میانگین به مدت  155ثانیه به سوختن
خود ادامه داد .در واقع ،زئولیت به دلیل منشأ معدنی خود
و وجود تركیبات آلومینوسیلیکاتی دارای خاصیت
كندسوزكنندگی میباشد .در اين مطالعه نتايج
بهدستآمده از مقايسه میانگین شاخصهای مقادير دوام
شعله ،میزان افروختگی ،میزان كاهش جرم (در اثر
سوختن) و میزان سطح كربونیزه شده با آزمون چند

دامنهای دانکن نشان داد كه اين مقادير در دو گروه مجزا
قرار دارند و اين نتیجه نشاندهنده اختالف معنیدار آنها از
نظر آماری در سطح اطمینان آماری  95درصد میباشد
(شکل  ،5الف ،ب ،پ و ت) .در اين زمینه Rassam،و
همکاران ( )2015در تحقیق خود مبنی براثر ذرات
بنتونیت بر كندسوز كردن  MDFبه نتايج مشابهی دست
يافتند [ .]24زمان افروختگی در واقع سوختن بدون شعله
است كه وابسته به اكسیژن اتمسفر میباشد [ .]23شکل 5
(ب) نشان میدهد كه میزان برافروختگی يا به اصطالح
میزان گازش و دودی كه پس از خاموش شدن نمونه از آن
متصاعد میشود ،در اثر افزودن زئولیت  69/23درصد
كاهش میيابد )2018(Fazeli &Talaei .در تحقیقات
خود كه به بررسی اثر تیمار حرارتی و اشباع اولیه چوب
نراد با بوراكس بر مقاومت به آتش و رفتار حرارتی
پرداختند به اين نتیجه رسیدند كه بوراكس باعث تأخیر دز
زمان برافروختگی میشود [ .]23همچنین در شکل ( 5پ)
مشاهده میشود ،میزان كاهش جرم تخته فشرده باگاس
در اثر فرآيند حاصل از سوختن 89/63 ،درصد كاهش
يافت .بعالوه بر اساس شکل ( 5ت) ،میزان سطح كربونیزه
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فسفات و بوراكس (به نسبت  70به  )30با غلظت 12
درصد بهعنوان مواد كند سوز كننده آتش برای كند سوز
كردن چوب راش ايرانی را بررسی كردند 54/83 .درصد
كاهش در درصد سطح كربونیزه شده داشته است [.]25

شده نمونه در اثر سوختگی ،براثر افزودن زئولیت 37/5
درصد كاهش يافت Akhtari .و همکاران ( )2006امکان
استفاده از چهار نوع ماده شیمیايی مونوآمونیم فسفات،
دی آمونیم فسفات ،سولفات آمونیم و مخلو مونوآمونیم

شکل  .5تأثیر زئولیت بر الف) دوام شعله ،ب) میزان افروختگی ،پ) میزان کاهش جرم در اثر سوختگی و ت) میزان سطح کربونیزه شده
تخته فشرده باگاس

سفید شدن نمونههای زئولیت زده و درنهايت تـأثیر آن بـر
روی پــارامتر  Lي ـا می ـزان روشــنايی مــیباشــد Δa .وΔb
نشاندهنده خلوص رنگ میباشند .همانطور كـه از اعـداد
جدول مشخص است با اضافه كـردن زئولیـت بـه نمونـهها
پارامتر  aبا مقدار  -1/25به سمت رنگ سبز و پارامتر  bبـا
مقدار  -0/15به سمت رنگ آبی با مقدار خیلی كم تمايـل
پیداكرده است (شکل  .)6بنابراين میتوان گفت نمونـههای
با زئولیت از نمونههای شاهد (بدون زئولیت) روشنتر مـی-
باشند .اين نتايج مطابق با مطالعات قبلی [ ]26میباشد.

میزان تغییر رنگ
با بهرهگیری از دستگاه و مد رنگی * CIE L*a*bبـرای
هر نمونه با كند سـوز كننـده زئولیـت و بـدون كنـد سـوز
كننده زئولیت میزان ضريبهای * L*a*bمشخص گرديـد.
نتــايج حاصــل در جــدول  2و شــکل  A( 6و  )Bنشــان
دادهشده است .همانطور كه از جدول  1مشخص اسـت بـا
افزودن زئولیـت بـه تختـه خـرده چوبهـای تهیهشـده از
باگاس ،تغییر رنگ با مقـدار  6/34حاصـل گرديـده اسـت.
تغییر رنگ صورت گرفته به دلیل افزايش میزان روشـنی و

جدول  .2نتایج  L, a, bنمونههای آزمایش
نمونه تیمار

*l

*a

*b

*c

*h

نمونه بدون زئولیت (شاهد)

62/03

6/85

17/57

18/85

68/71

نمونه با زئولیت

68/24

5/60

17/42

18/30

72/17
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شکل  .6نتایج آزمون رنگ (A ،تخته خرده چوب با زئولیت و  )Bتخته خرده چوب بدون زئولیت

طیفسنجی زیر قرمز – تبدیل فوریه
طیفهای  FTIRمربو بـه نمونـههای شـاهد (بـدون
زئولیت) و نمونه اشباعشده بـا زئولیـت در طولمـو بـین
 400 - 4000cm-1در شـــکل  7ارائـــه گرديـــده اســـت.
همانطور كه مشـاهده مـیشـود بیشـترين مقـدار جـذب
مربو به بانـد اول  407-409cm-1در نمونـه آزمـايش بـا
زئولیت میباشد .همچنین در باند دوم تختـه خـردهچـوب
آغشته به ماده كندسوزكننده زئولیت  2343cm-1است كه
بیشترين جذب را دارامیباشد .بهعبارتديگر ،شـدت پیـک
در نمونه حـاوی زئولیـت نسـبت بـه نمونـه فاقـد زئولیـت
افزايش پیداكرده است .در واقع ،با توجـه بـه شـکل FTIR

میتوان عنوان كرد كه افزايش جذب در نمونههايی كـه بـا
ماده زئولیت اشباعشدهاند ،نشاندهنده افـزايش گروههـای
هیدروكسیل ) (OHدر اثر اشباع مـیباشـد كـه منجـر بـه
كاهش خواص آبدوستی تخته خرده چوبهای تولیدشده
از باگــاس شــده اســت .همچنــین نتــايج بهدســتآمده در
بررسی واكشیدگی حجمی و اثر ضد واكشیدگی نشـان داد
نمونههايی كه با ماده زئولیت اشباعشدهاند ،زئولیـت باعـث
افزايش واكشیدگی حجمی نمونهها گرديد و درنتیجه ثبات
ابعادی كاهشيافته است .كه اين علت مـیتوانـد بـه دلیـل
افــزايش رطوبــت تعــادل تختــه خــرده چــوب و افــزايش
آبدوستی آن در اثر اشباع با مواد ضد آتش باشد [.]21

شکل  -7طیفهای  FTIRنمونههای با زئولیت و بدون زئولیت
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مقابل نمونه بدون كند سوز كننده بعد از دور شـدن شـعله
خارجی به سوختن خود ادامه داده و باعث تخريب بیشـتر
 نتايج آزمون رنگ نشان داد كـه نمونـههايی.نمونه میشود
كه به كند سوز كننده زئولیـت آغشـته بودنـد دارای رنـگ
روشن و سفیدتر از نمونههای بـدون زئولیـت هسـتند كـه
. ايــن نتیجــه را تأيیــد مــیكنــدL مقــدار عــددی پــارامتر
 نشان داد كه افـزودن مـادهFTIR  بررسی نتايج،همچنین
كند سوز كننده به تختـههای تولیدشـده از باگـاس باعـث
 در.كاهش خواص فیزيکی نمونـههای تولیدشـده میشـود
2343cm-1  افــزايش مقــدار جــذب در محــدوده،واقــع
نمونــههای اشباعشــده نشــاندهنده افــزايش گروههــای
.) آزاد استOH( هیدروكسیل

سپاسگزاری
در پايان بر خود الزم میدانیم كه از دانشگاه تهران به
خاطر فراهم آوردن امکانات آزمايشگاهی برای انجام هرچه
. تشکر و قدردانی نمائیم،بهتر اين تحقیق

نتیجهگیری
در اين تحقیق برای ساخت تخته خردهچوب حاصل از
تفاله نیشکر از زئولیت بهعنوان كنـدسـوز كننـده اسـتفاده
 نتايج بهدستآمده از مقاومت خمشی نشان داد كه در.شد
اثر افزودن كند سوز كننده زئولیت بـه نمونـههـا مقاومـت
- مدول االستیسیته و مقاومت به ضربه افزايش می،خمشی
 اما چسبندگی داخلی با افـزودن زئولیـت بـه نمونـهها.يابد
 زيرا حضور زئولیت در سطح تختهها مانع از.كاهش میيابد
انتقال حرارت به اليههای میانی میشود كه اين امر منجـر
، لـذا.به منعقد شدن چسب در اليـههای میـانی مـیشـود
 براثـر افـزودن.چسبندگی بین ذرات كاهش پیـدا میكنـد
ماده كند سوز كننـده رطوبـت تعـادل نمونـهها بـه دلیـل
دوقطبی بودن اين مـاده معـدنی نسـبت بـه نمونـه شـاهد
 همچنین نتـايج نشـان داد.(بدون زئولیت) افزايش میيابد
.افزودن زئولیت باعث كاهش دانسـیته تختـههای میشـود
نتــايج دوام شــعله نشــان داد تیمــار بــا كنــد ســوز كننــده
(زئولیت) زمان آتشگیری را بهطور قابلمالحظهای افزايش
 در.و دوام شعله و كاهش وزن را بهشدت كـاهش میدهـد
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The possibility of using zeolite as a retarder of particleboard obtained from
sugarcane pulp

Abstract
This study aims to use zeolite as a retarder of particleboards
from sugarcane pulp (bagasse). In this study, mechanical
properties, physical properties, fire resistance and CIE L * a *
b * colorimetric test were investigated. The results of this
study showed that the use of zeolite led to an increase in
flexural strength, modulus of elasticity and impact resistance
of the resulting particleboards. However, the internal adhesion
of the resulting particleboard decreased. In addition, the use
of zeolite as a flame retardant increased fire resistance. The
results of physical properties also showed that zeolite reduced
water absorption and thickness swelling in 2 hours of
immersion. While water uptake and thickness swelling
increased during 24 hours of immersion. The results showed
that zeolite caused color change with increasing Δl and finally
increased the whiteness and brightness of the surface of the
samples. Zeolite reduced the combustion parameters, reduced
the mass due to burn and the amount of carbonized surface
and significantly increased the ignition time while drastically
reduces flame retention and weight loss. In general, according
to the measured parameters, the addition of zeolite can be
considered as a slowing treatment.
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