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ندارد .بيشترين عدد يدي و  BETمربوط به نمونه چوب پرتقال فعال شده با  %005کلريد روي ،با مقدارهاي به ترتيب
 785/79و  0505/22ميباشد .همچنين در همه موارد فعالسازي ،کربن به دست آمده از چوب زيتون رفتار بهتري از خود
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مقدمه

هر ساله مقدار چشمگيری از درختان مرکبات و نيز ساير درختان
در منطقه داراب به دليل کم آبي ،باال رفتن سن درختان و نيز
موضوع هرس کردن آنها ،خشک شده و به چوب خشک تبديل
ميشوند که در بسياری از موارد اين اقالم به درستي مورد استفاده
اقتصادی قرار نميگيرند .حال آنکه بهواسطه سختي ذاتي چوب
اين درختان ،بستر خوبي برای توليد کربن فعال از اين درختان
خشک و ضايعاتي فراهم ميشود .کربن فعال بهعنوان يک جاذب،
دارای کاربردهای مهم و حياتي ميباشد.
کربن فعال به گروهي از مواد اطالق ميشود که مساحت
سطح داخلي باال ،تخلخل و قابليت جذب گازها و مايعهای
شيميايي را دارند .اين ماده از پيروليز هر ماده دارای کربن توليد ميشود
و تحت عمليات فعالسازی قرار ميگيرد .کربنهای فعال بهعنوان
جاذبهای حياتي در صنايع شناخته شدهاند و کاربردهای
گستردهای با توجه به قابليت جذب گازها و مايعهای مزاحم دارند،
و ميتوان از آنها برای تصفيه و پاکسازی و حتي بازيافت مواد شيميايي
استفاده نمود .کربنهای فعال شده به دليل مساحت گسترده آنها،
ساختار منفذی ،ظرفيت جذب باال و قابليت فعالسازی دوباره
سطح ،يک ماده يگانه ميباشند.
شايان ذکر است افزون بر توليد داخلي اين فراورده ،ميزان
واردات اين کاال نشان از اهميت اين کاال در صنايع گوناگون ميباشد.
جدول  1آمار واردات اين کاال را در سالهای  1931تا 1931
از کشورهای گوناگون نشان ميدهد [.]1
گرچه ميانگين قيمت کربن فعال حدود  9دالر در هر کيلوگرم
ميباشد لي کن متناسب با محل واردات (و محل مصرف آن)
از طيف گستردهای از قيمت (از  2تا  11دالر بر کيلوگرم) برخوردار
ميباشد.
توليد کربن فعال با استفاده از دو روش فعالسازی فيزيکي و
فعالسازی شيميايي امکان پذير است .هدف از فعالسازی ،ايجاد
يک ساختار متخلخل کربني با سطح آزاد زياد در ماده خام است.
در روش فعالسازی فيزيکي ،ماده خام نخست در محيطي بدون حضور
هوا کربونيزه ميشود تا پايه کربني اوليه تشکيل شود .در اين شرايط،
ترکيبهای سلولزی و نيز پليمری موجود در ماده خام به زغال
تبديل شده و مواد خامي مانند زغال سنگ ،کليه ترکيبهای فرار خود را
از دست ميدهند .سپس پايه کربني بهدست آمده در معرض
يک عامل فعالساز گازی در دمای باال قرار ميگيرد .عامل
فعالساز به طور عموم بخار آب ،کربن دی اکسيد ،اکسيژن يا
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مخلوط آنها ميباشد که ميتواند است در دمای باال با بخشي از
کربن موجود در ماده واکنش دهد و آن را بهصورت عاملهای
گازی کربن مونواکسيد يا کربن دی اکسيد خارج سازد .بدين ترتيب
پس از حذف بخشي از کربن ساختماني به وسيله عامل فعالساز،
فراوردهی باقيمانده ساختاری متخلخل خواهد داشت .چگونگي
تخلخل اين فراورده به عاملهای بسياری مانند نوع ماده خام،
شرايط کربونيزاسيون ،نوع عامل فعالساز ،دما و زمان فعالسازی
بستگي دارد.
در روش فعالسازی شيميايي که يک روش تک مرحله ای
برای توليد کربن فعال به شمار ميآيد ،ماده خام با محلولي غليظ
از يک عامل فعالساز مخلوط شده و مخلوط به دست آمده پس از
خشک شدن ،در شرايط اتمسفر بي اثر در يک کوره گرما ميبيند.
از جمله مهمترين موادی که به عنوان عامل فعالساز مورد استفاده
قرار ميگيرند ميتوان به ترکيبهای فلزهای قليايي يا قليايي
خاکي مانند پتاسيم هيدروکسيد ،پتاسيم کربنات ،سديم کربنات،
منيزيم کلريد و برخي اسيدها مانند فسفريک اسيد ،سولفوريک اسيد،
آلومينيوم کلريد و روی کلريد اشاره کرد .در اينجا نقش عامل
فعالساز ،حذف آب از ساختار ماده اوليه و پايين آوردن دمای الزم
برای کربونيزاسيون و جلوگيری از تشکيل قطران در زمان
انجام فرايند است ،که به ايجاد يک ساختار متخلخل در فراورده
کمک ميکند .در اين روش ويژگيهای ماده خام مانند
نوع و اندازههای دانه های آن ،نوع عامل فعالساز ،نسبت اختالط
ماده خام با عامل فعالساز (درصد تلقيح) ،شرايط خشک کردن و
گرمايش در کوره ،در مشخصات و ويژگيهای فراوردهی نهايي
تأثير چشمگيری خواهد داشت .روشن است انتخاب روش فعالسازی،
چگونگي تخلخل فراورده را نيز تحت تأثير قرار ميدهد .بهعنوان
نمونه مشخص شده است که روش فعالسازی فيزيکي بيشتر
حفرههايي به شکل مخروط ايجاد ميکند .به صورتي که قاعده
مخروط در باال قرار دارد .درحالي که روش فعالسازی شيميايي
منجر به تشکيل حفرههايي به شکل بطری ميشود.
از نظر اقتصادی ،بهتر است موادی با کربن باال و مواد آلي کم
برای توليد کربن فعال شده انتخاب شود .ماده تشکيل شده
جامد به دست آمده از عمليات پيروليز بايد دانسيته باال و همچنين
دارای گازهای فرار کافي باشند .آزادسازی گازهای فرار در مرحله
پيروليز باعث ايجاد منفذها در کربن ميشود .دانسيته باال باعث ميشود
کربن از استحکام و ساختار محکمي برخوردار شود .مواد خام
مورد استفاده به ترتيب اهميت آن ها از نظر ظرفيت توليد
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جدول 1ـ واردات كربن فعال در سالهای گوناگون

سال

وزن (کيلو گرم)

متوسط ارزش ريالي در هر سال (ريال بر کيلوگرم)

متوسط ارزش دالری در هر سال (دالر بر کيلوگرم)

1931

2121321

21711

2/11

1931

1112939

91113

9/11

1932

2218913

71222

9/18

1939

2272718

78193

2/31

کربن متخلخل ،ويژگيهای نهايي و مقدار مصرف عبارتند از:
چوب ،زغالسنگ ،سيگمنت (نوعي زغالسنگ) ،پوست نارگيل و
سبوس برنج.
استفاده از مواد خام سلولزی برای جذب از فاز مايع به ويژه
در مواقعي که هدف از کاربرد فراوردهی پاياني ،استفاده
در فرايندهای صنايع غذايي باشد ،به دليل وجود ناخالصي کمتر
مورد استفاده قرار ميگيرد.
در اين مقاله شرايط فراوردهی بهدست آمده از فعالسازی
شيميايي و فيزيکي چوب درختان پرتقال ،زيتون ،گز بهعنوان ماده
خام به وسيله عامل فعالساز روی کلريد ارايه شده است و اثر
متغيرهايي مانند نوع چوب به عنوان ماده اوليه ،نوع فعالسازی و
درصد تلقيح در فعالسازی شيميايي ،روی تخلخل و ويژگيهای
جذبي فراورده ،مورد مطالعه قرار گرفته است .اين متغيرها بهعنوان
عاملهای با اثر گذاری زياد در ساخت کربن فعال شناخته شده اند.
انتخاب کلريد روی به عنوان عامل فعالساز به اين دليل بوده است
که اين ماده با داشتن ويژگيهايي نظير کاهش دمای الزم
برای فعالسازی و افزايش سرعت آن ،رايج ترين ماده مصرفي
برای اين منظور به شمار ميآيد.
کربن فعال شده دارای کاربردهای زيادی ميباشد از جمله
مصرفهای آن به تصفيه آبها (آب شرب ،آب آکواريوم و آبهای
صنعتي) از نظر رنگ و طعم ،رنگ زدايي از قند و شکر ،بازيافت
طال ،بهسازی رنگ طعم دهنده در نوشيدنيها و آب ميوهها،
استفاده در دستگاههای تصفيه کننده هوا ،خوش بو کنندهها،
همچنين داروهای سمزدا و تصفيههای صنعتي و  ....اشاره کرد.
چوب به عنوان ماده اوليه توليد كربن فعال

چوب ،بسته به اينکه در چه قسمتي مورد استفاده قرار گيرد،
تعريف متفاوت دارد .حجازی به طور کلي سه تعريف برای آن
به کار برده است [.]2
تعريف گياه شناسي :چوب عبارت است از مجموعه ای از
علمي ـ پژوهشي

بافتهای ثانويه لينين شده گياهان آوندی که در بين مغز و اليه
زاينده (کامبيوم) ساقه ،ريشه و شاخهها قرار ميگيرد.
تعريف تجاری :چوب عبارت است از قسمتهای داخلي ساقه،
ريشه و شاخه درختان و درختچهها که قابل تبديل برای استفاده
در مصرفهای گوناگون ميباشد و ميتوان با کار کردن بر روی آن
به ارزش و مرغوبيت آن افزود.
تعريف صنعتي :چوب عبارت است از ماده ای جامد و متخلخل
فيبری شکل ،که دارای ساختمان سازمان يافته ای است و از هرسو
نايکسان و ناهمگن ميباشد.
ترکيبهای تشکيل دهنده سلول چوب عبارتند از:
کربوهيدراتها (سلولز و هميسلولزها) ،ليگنين ،مواد استخراجي،
ترکيبهای معدني.
مروری بر مطالعههای انجام شده

با توجه به بررسيهای انجام شده و مطالعه مقالهها ،پتنتها و
مراجع موجود ،موردی ديده نشد که در آن به بررسي ساختار
چوبهای مورد استفاده در اين مقاله (چوب درختان پرتقال ،زيتون
و گز) و نيز کربن فعال توليدی از اين چوبها ،اشاره داشته باشد
ليکن مطالعههای گوناگوني در مورد بررسي ساختار چوبهای
گوناگون و نيز کربن فعال توليد شده از مواد اوليه گوناگون انجام شده
که به اختصار آورده ميشود.
مطالعههای انجام شده بر روی ساختار چوب و فراوردهها و
ضايعات كشاورزی

از آنجاييکه چوبهای مصرفي در اين مقاله به عنوان
چوبهای جنگلي معرفي نميشوند و نيز فراواني چنداني ندارند،
درنتيجه به عنوان منبع مورد استفاده در صنايع چوب و کاغذ
اهميت زيادی نداشته ،بنابراين مطالعه ويژهای برای شناسايي
ترکيبهای شيميايي آن صورت نپذيرفته است .يکي از معتبر ترين
مراجع برای بررسي ساختار چوب کتاب "ساختار شيميايي چوب" بوده
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که به وسيله راجر پترسون( )1گرد آوری شده است [ .]9در اين کتاب
ساختار شيميايي بسياری از انواع چوبها از جمله زيتون و گز
آورده شده است ليکن همانگونه که در اين کتاب تصريح شده
آناليز چوب به پارامترهای بسياری از جمله گونه درخت ،سن،
بخشهای گوناگون درخت ،منطقه آب و هوايي و غيره بستگي دارد،
درنتيجه آناليز درختان ياد شده مربوط به منطقه روسيه بوده و
با آزمايشهای انجام شده در اين پژوهش تطابق کامل ندارد.
راول و همکاران( )2الياف پسماندهای گياهي را بهعنوان مواد
ليگنوسلولزی مورد توجه قرار دادند ،يعني منابعي که در درجه ی اول
شامل سلولز ،همي سلولزها و ليگنين مي باشند  .مواد ليگنوسلولزی
شامل چوب ،پسماندهای ناشي از فعاليتهای کشاورزی ،گياهان
آبزی ،گياهان علفي و ديگر منابع گياهي ميباشند [.]1
ردی و يانگ( )9عنوان نمودند که الياف باقيماندههای گياهي ترکيب،
ويژگيها و ساختاری دارند که آنها را برای استفاده در ساخت
فراوردههای چند سازه ،منسوجات و توليد خمير و کاغذ مناسب ميسازند،
همچنين اينکه الياف گياهي مي توانند به منظور توليد سوخت ،مواد
شيميايي ،آنزيمها ،غذا و فراوردههای کشاورزی استفاده شوند [.]9
ويژگيهای فيزيکي و مقاومتي فراوردههای به دست آمده
از اين مواد ليگنوسلولزی به ويژگيهای ريخت شناسانه و ترکيبهای
شيميايي الياف آن وابسته است و استفاده از اين منابع برای توليد
هر فراوردهای نياز به ارزيابي دقيق ويژگيهای کاربردی آنها دارد.
مهدوی و همکاران با مطالعه ويژگيهای ريخت شناسانه و
ترکيبهای شيميايي الياف توانستند شناخت خوبي از آنها بهدست آورده
و با مقايسه آنها با الياف گونههای طبيعي رايج و مورد استفاده
در صنعت ،قابليت يا توانايي استفاده از آنها را در صنعت فراوردههای
به دست آمده از مواد ليگنوسلولزی تخمين زدند [.]1
شيارکار و همکاران ترکيبهای شيميايي ساقههای ذرت
کشت شده در منطقه آستارا شامل درصد سلولز ،ليگنين ،مواد
استخراجي و خاکستر را انجام دادند [.]7
همچنين سرائيان و همکاران اندازه گيری مقدار ليگنين برون
چوب و درون چوب صنوبر دلتوئيدس را انجام دادند .در اين پژوهش
ميانگين طول الياف برای بخش برون چوب و درون چوب صنوبر
دلتوئيديس به ترتيب  331و  181ميکرون اندازه گيری شد.

دونگان( )7فرايندهايي که برای توليد کربن فعال شده وجود دارند
را به سه دسته تقسيم کرد -1 :فعالسازی گرمايي در دماهای باال،
 -2فعالسازی شيميايي با استفاده از فسفريک اسيد و روی کلريد ،

)0( D.N. Mahato, 2013

)0( Roger C. Pettersen, 1984

)6( H. Yang, 2007

)2( Rowell R.M., et al., 2000

)9( Joseph W. Donegan, 1951

)3( Reddy, N. and Yang, Y., 2005

همچنين مقدارهای ليگنين موجود در برون چوب  29/11و درون
چوب  29/91درصد تعيين شده است [.]8
مهرابي ويژگيهای چوب صنوبر دلتوئيدس را بررسي کرد
و به اين نتيجه رسيده است که طول الياف آن  1/118ميلي متر،
وزن مخصوص خشک آن  1/111گرم بر سانتيمتر مکعب،
ميانگين سلولز 91/9درصد ،ميانگين ليگنين  18درصد و ميانگين
مواد استخراجي آن  1/9درصد ميباشد [.]3
نظرنژاد پژوهشي را با هدف شناخت ويژگيهای آناتوميکي،
فيزيکي و شيميايي صنوبر دلتوئيدس انجام داد و به اين نتيجه رسيد
که ميانگين مقدار سلولز ،ليگنين ،مواد استخراجي و خاکستر برون
چوب به ترتيب  ،1/829 ،29/19 ،92/88و  1/773و درون چوب
 1/819 ،29/13 ،99/2و  1/189ميباشد [.]11
کرد و سرائيان با بررسي مقدار ليگنين صنوبر دلتوئيدس منطقه
گرگان به اين نتيجه رسيدند که با افزايش سن از مغز تا پوست،
ميزان ليگنين کاهش مييابد [.]11
رمضاني در مقاله خود با عنوان "بررسي ويژگيهای آناتومي،
بيومتری و شيميايي چوب جوان و بالغ صنوبر" از درختان گونة بومي
 populus albaدر سنين  9و  29ساله ای در منطقه ای بهنام مهنان
واقع در شهرستان بجنورد استفاده نمود .اين پژوهش به بررسي برخي از
ويژگيهای کاربردی آناتوميکي و شيميايي آنها پس از تهيه مقاطع
سه گانه (عرضي ،شعاعي و مماسي) و آرد چوب عاری از مواد
استخراجي و تهية ليگنينهای ديوکسان و کالزون پرداخته است [.]12
همچنين سعيدآبادی به شناسايي انواع درختان گز در ايران (کوير لوت)
پرداخته است ليکن اشاره ای به ساختار شيميايي آنها ننموده است [.]19
کوشلندرا( )1از روش  ،]11[ TGAماهاتو( )9از طيف سنجي
فروسرخ و  ]19[ DSCو نيز يانگ( )1از  ]11[ DSCبرای آناليز
شيميايي اجزاء سازنده چوب استفاده نمودند.
مطالعههای انجام شده كربن فعال با استفاده از چوب ،فراوردهها
و ضايعات كشاورزی به عنوان ماده اوليه

)4( Kaushlendra S., 2007
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ساخت كربن فعال به وسيلهی فعالسازی شيميايي و فيزيکي...

 -9فعالسازی فيزيکي با استفاده از گازهای فعال کننده مانند بخار آب
و کربن دی اکسيد [.]17
همچنين غفاری و همکاران روشهای گوناگون فعالسازی چوب
(خاک اره) را برای توليد کربن فعال مورد بررسي قرار دادند [.]18
سمرقندی و همکاران از مخروط کاج ،کربن فعال توليد کرده
و در جذب رنگ از محلولهای آبي مورد استفاده قرار دادند [.]13
م .عابدين زادگان عبدی و همکاران نشان دادند که روش
مورد استفاده فعالسازی شيميايي پوست گردو به وسيله عامل
فعالساز روی کلريد بوده است .در اين بررسيها مشخص شد که
افزايش نسبت وزني عامل فعالساز به ماده خام تا  %111وزني،
منجر به افزايش شديد سطح آزاد ،حجم حفرهها و نيز عدد يدی
فراوردهی نهايي ميشود و افزايش بيشتر نسبت عامل فعالساز
تا ميزان دو برابر ،منجر به افزايش تدريجي سطح آزاد و حجم
حفرهها ميشود و بر روی عدد يدی فراورده اثری ندارد .اندازه
ذرههای ماده خام در بازهی مورد بررسي ،اثر چشمگيری را بر روی
ويژگيهای سطحي و جذبي فراورده نشان نداده است [.]21
بررسي اثر نوع ماده اوليه در ويژگيهای کربن فعال به وسيله
کاغذچي و مددی انجام شد و ديده شد که پوست پسته با داشتن
بيشترين مقدار نسبت سلولز به ليگنين و خاکستر کمتر بيشترين
عدد يدی و سطح فعال را دارا مي باشد [.]21
همچنين کربن فعال به عنوان معمول ترين و کارآمد ترين
مادة قابل توليد از مواد آلي گوناگون در بسياری از مطالعههای
مورد بررسي قرار گرفته است .از اين نوع مطالعهها ميتوان
به توليد کربن فعال از مواد زايد صنعتي به وسيله سانگ و همکاران(]22[ )1
و همچنين کاديرولو( ،]29[ )2و از بادام زميني به وسيله ناماسيوايام
و همکاران( ]21[ )9و از زوايد ني هندی (بامبو) به وسيله احمد و
همکاران( ]29[ )1اشاره کرد .در تمامي اين مطالعهها ،کربن فعال
توانسته است به شکل مطلوبي و با توانايي جذب چشمگيری
در حذف آاليندههای مورد مطالعه استفاده شود.
بخش تجربي
مواد

چوب به عنوان مواد خام مورد استفاده در اين بررسي،
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چوب درختان پرتقال( ،)9زيتون( )1و گز( )7ميباشد .همه نمونهها از
نمونههای موجود در شهرستان داراب تهيه شد .چوبها برش داده شده
و خاک ارههای آن مورد استفاده قرار گرفتهاند.
روی کلريد ( )ZnCl2مورد استفاده در اين مقاله به عنوان ماده
فعال کننده شيميايي فراوردهی شرکت ايراني کيميا مواد با خلوص
حداقل  %37بوده است.
آزمايشهای انجام شده بر روی نمونههای چوب خام

چوب های انتخاب شده پس از اطمينان از خشک بودن آنها
برای انجام آزمايشها اندازهگيری دانسيته ،بهصورت ديسکهايي
به قطر 1سانتيمتر و به ضخامت  1تا  1ميلي متر برش داده شدهاند و
برای ساير آزمايشها از خاک اره به دست آمده از برش آنها که
آسياب شده و با استفاده از الک جدا سازی شده اند استفاده شده است.
تعيين چگالي (دانسيته) نمونهها

برای اندازهگيری چگالي نمونهها ،وزن آنها با ترازوی دقيق
(با دقت سه رقم اعشار) و حجم با اندازهگيری کاهش جرم در آب
که يکي از روشهای غوطه وری (بويانسي) است ،انجام شده است.
اندازهگيری درصد رطوبت

درصد رطوبت به وسيله وزن سنجي پس از قرار دادن پودر
نمونههای چوب در اون در دمای  119درجه سلسيوس به مدت
 1ساعت ،محاسبه شده است که مطابقت بسيار بااليي با نتيجههای
به دست آمده از آزمايشها  DSC-TGAداشته است.
اندازه گيری درصد تركيبهای شيميايي

اندازه گيری درصد ترکيبهای شيميايي شامل درصد سلولز،
ليگنين ،مواد استخراجي و خاکستر در پژوهشگاه پرديس زير آب،
انجام شد.
برای اين آزمايشها از هر يک از نمونههای چوب مطابق
استاندارد  T 264 om-88و استاندارد  TAPPIآماده سازی چوب
برای آناليز شيميايي ،اندازه گيری درصد سلولز مطابق روش T429
با استفاده از نيتريک اسيد انجام شد .اندازه گيری درصد ليگنين

)4( Citrus sinensis

)0( Song, et al. 2011

)6( Olea europaea

)2( Kadirvelu,2005

)9( Tamarix tetrand

)3( Namasivayam & Kavitha 2011
)4( Ahmad & Hameed, 2010
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غالمرضا باصری و همکاران

مطابق با استاندارد  ، T 222 om –88مواد استخراجي محلول
در حاللهای آلي (الکل و استن) مطابق با استانداردT 204 om- ،
 ،97مواد استخراجي محلول در آب داغ مطابق با استاندارد T 207
 ،om-88و خاکستر مطابق با استاندارد T 211 om-93آيين نامه
TAPPIانجام شده است.
آناليز گرمايي نمونههای چوب
آناليز گرمايي نمونههای چوب به وسيله دستگاه )Metler (DSC-TGA

در اتمسفر نيتروژن با نرخ گرمايي  11درجه سلسيوس بر دقيقه
در بازهی  29تا  711درجه سلسيوس ،در دانشگاه آزاد اسالمي
واحد شيراز انجام پذيرفته است.
توليد كربن فعال

نمونه چوبهای گوناگون پس از آسياب شدن در بازهی اندازه
ذرهها بين  212ميکرون تا  911ميکرون الک شده و با استفاده
از کوره الکتريکي قابل برنامه ريزی  Naberthermدر يک محفظه
از جنس استيل  911تحت اتمسفر نيتروژن با خلوص باال
در سه حالت زير تهيه شده و ويژگيهای آنها با يکديگر
مقايسه شده است:
 -1توليد کربن فعال بدون فعالسازی :در اين حالت پودرهای
چوب آسياب شده بدون هيچگونه فعالسازی ،در محفظه فوالدی
قرار داده و در کوره گذاشته شده و بر اساس برنامه گرمادهي
معين( ،شکل  )1عمليات کربونيزاسيون انجام شده است.
 -2توليد کربن فعال با فعالسازی فيزيکي با بخار آب :در اين
حالت پودرهای چوب آسياب شده در محفظه فوالدی قرار داده
و در کوره گذاشته شده و بر اساس برنامه گرمادهي معين (شکل )2
عمليات کربونيزاسيون انجام شده است .به طوری که گاز نيتروژن
همراه با بخار آب وارد محفظه فوالدی ميشود.
 -9توليد کربن فعال با فعالسازی شيميايي با کلريد روی:
در اين حالت ابتدا پودرهای چوب آسياب شده به جرم معيني ( 91گرم)،
به محلول غليظ و جوشاني از کلريد روی افزوده شد .جرم
روی کلريد موجود در اين نمونهها به گونه ای انتخاب شد که
نسبت جرمي معيني را با ماده خام داشته باشد( .نسبتهای ،%91
 %111و  %191مورد استفاده قرار گرفتند) .اين مخلوطهای ضمن
بههم خوردن به ماليمت گرما ميديدند تا بهصورت ظاهری خشک شوند.
سپس اين مخلوطها در آون در دمای  111  11°Cبرای مدت
 1ساعت بهطور کامل خشک شده اند .سپس به منظور انجام
111
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مرحله کربونيزاسيون يا توليد کربن فعال در محفظه استيل
قرار داده شده و در کوره گذاشته شده و بر اساس برنامه گرمادهي
معين (شکل  )1عمليات کربونيزاسيون انجام شده است .پس از آن
نمونههای کربن توليدی چندين بار به وسيله آب شستشو داده شدند
تا  pHآنها به  1تا  1/9برسد .کربن فعال به دست آمده ،سرانجام
در آون در دمای  119  9°Cبهطورکامل خشک شدند.
نکته چشمگير اينکه در مورد چوبهای زيتون و گز استفاده از
فعال کننده شيميايي روی کلريد در مقدارهای  %111و  %191بهدليل
اينکه نمونههايي به شدت گرانرو ،چسبنده و غير قابل خشک شدن
به وجود آمدند ،در عمل توليد کربن فعال غير ممکن بوده درنتيجه
از انجام آزمايشهای بيشتر بر آنها خودداری شده است.
قابل بيان است گرمادهي بدين صورت بوده که پس از قرار دادن
محفظه استيل دارای پودر چوب در کوره ،دمای کوره از دمای
محيط ( 29درجه سلسيوس) طي مدت زمان  91دقيقه
به  911درجه سلسيوس رسانيده شده و به مدت يک ساعت
در اين دما نگهداشته شده است و سپس به آرامي سرد شده
و به دمای محيط رسانيده شده است.
آزمايشهای انجام شده بر روی نمونههای كربن فعال توليدی

آزمايشهای انجام شده بر نمونههای کربن فعال توليد شده
عبارتند از:
تعيين سطح آزاد به روش BET

نمونههای کربن فعال بهدست آمده ،تحت آزمايشهای جذب
نيتروژن در دمای  77Kبه منظور تعيين سطح آزاد به روش BET
PHS 1020
قرار گرفتهاند .اين عمل به وسيله دستگاه
در پژوهشکده کيميازی انجام شده است.
اندازه گيری عدد يدی

آزمايشهای اندازه گيری عدد يدی بر اساس استاندارد
 ASTM-D4607مطابق با استاندارد ملي ايران به شماره 8398
به انجام رسيده است.
تصاوير ميکروسکوپ الکتروني SEM

از نمونه ماده خام و نيز برخي از فراوردههای بهدست آمده،
تصويرهای به وسيله ميکروسکوپ الکتروني  EM-3200مونتاژ شده
به وسيله کمپاني  KYKYچين ،تهيه شده است تا ساختمان
فراوردههای بهدست آمده مورد بررسي دقيق تر قرار گيرد.
علمي ـ پژوهش
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کوره الکتريکي
رگوالتور
سيلندر گاز نيتروژن
ظرف استيل حاوی نمونه
تله جمعآوری دود
شکل 1ـ سامانه مورد استفاده برای توليد كربن فعال در حالتهای بدون فعالسازی و فعالسازی شيميايي.

شکل 1ـ سامانه مورد استفاده برای توليد كربن فعال در حالت فعالسازی فيزيکي با بخار آب

آناليز گرمايي نمونههای كربن فعال توليدی

آناليز گرمايي برخي از نمونههای کربن فعال توليدی به وسيله
دستگاه ) Metler (DSC-TGAتحت اتمسفر نيتروژن با نرخ گرمايي
 11درجه سلسيوس بر دقيقه در بازهی  29تا  711درجه سلسيوس،
در دانشگاه آزاد اسالمي واحد شيراز انجام شده است.
نتيجهها و بحث

چوبهای به عنوان مواد خام مورد استفاده در اين بررسي،
چوب درختان پرتقال ،زيتون و گز ميباشد .که بهترتيب با حروف
 Pو  Zو  Gنشان داده شده اند (جدول .)2
آزمايشهای انجام شده بر روی نمونههای چوب خام

نتيجههای آزمايشهای انجام شده بر روی نمونههای چوب خام
از جمله ،تعيين چگالي (دانسيته) نمونهها ،اندازهگيری درصد رطوبت و
اندازه گيری درصد ترکيبهای شيميايي در جدول  9و نتيجههای
علمي ـ پژوهشي

آناليز گرمايي نمونههای چوب در جدول  1و ترموگرام
مربوط به آناليز گرمايي  DSC-TGAدر پيوست (شکل پ)1 -
آورده شده است.
همانگونه که در جدول  1ديده ميشود ،مقدار باقيمانده
در دمای  911درجه سلسيوس و مقدار باقيمانده در انتهای بازهی
تخريب (دمای  )191°Cبه طور مستقيم تابعي از دانسيته چوبهای
مورد استفاده ميباشد .درنتيجه ميتوان نتيجه گرفت ،ميزان کربن
چوبهای مورد استفاده ،تابعي از دانسيته يا چگالي چوب ميباشد.
اين نتيجهها با محاسبههای انجام شده در آزمايشهای توليد
کربن فعال نيز مطابقت دارد (جدول .)9
مقدار ماده باقيمانده در  911°Cو  191 °Cتابعي از دانسيته
نمونه چوب بوده ،ولي بهنظر ميرسد فعالسازی فيزيکي با بخار آب،
پايداری کربن را نسبت به کربن توليدی بدون فعالسازی
کاهش داده ،ليکن فعالسازی شيميايي پايداری کربن را افزايش
داده است.
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جدول 1ـ كد گذاری نمونهها.

مقدار عامل فعال کننده ()%

عامل فعال کننده

کد نمونه

-

بدون فعالسازی

P-N

-

فيزيکي (بخار آب)

P-P

91

شيميايي (روی کلريد)

P-C-1

111

شيميايي (روی کلريد)

P-C-2

191

شيميايي (روی کلريد)

P-C-3

-

بدون فعالسازی

Z-N

-

فيزيکي (بخار آب)

Z-P

91

شيميايي (روی کلريد)

Z-C-1

-

بدون فعالسازی

G-N

-

فيزيکي (بخار آب)

G-P

91

شيميايي (روی کلريد)

G-C-1

نوع چوب

پرتقال

زيتون

گز

جدول 6ـ چگالي ،رطوبت و تركيبات شيميايي چوبهای گوناگون مورد استفاده.

نسبت سلولز به
ليگنين

خاکستر
()%

مواد استخراجي
()%

ليگنين
()%

هميسلولز
()%

سلولز
()%

رطوبت
()%

چگالي
(گرم بر سانتيمتر مکعب)

نوع چوب

9/31

9/2

1/1

19/8

29/1

91/1

1/3

1/79

( Pپرتقال)

2/79

1/1

2/1

21/1

21/9

91/9

1/1

1/78

( Zزيتون)

9/29

1/3

9/1

19/9

21/1

91/1

1/2

1/81

( Gگز)

جدول 1ـ نتيجههای آناليز گرمايي نمونههای چوب مورد استفاده.

نتايج حاصل از آزمايشات  DSC/TGAبر نمونه های چوب
مقدار باقيمانده
در انتهای محدوده تخريب
(دمای )191○C

مقدار
باقيمانده در
دمای
911○C

درصد
رطوبت

21/1

27/8

2/79

981

29/9

28/7

2/91

972

981

91/1

99/3

9/81

917

931

111

پيک دمای
تخريب
گرمايي

دمای خاتمه
تخريب
گرمايي

دمای شروع
تخريب
گرمايي

دانسيته
(گرم بر سانتيمتر مکعب)

نوع چوب

113

991

1/79

( Pپرتقال)

917

1/78

( Zزيتون)

291

1/81

( Gگز)
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جدول  1ـ درصد كربن به دست آمده از كربونيزاسيون چوبهای مورد استفاده در طرح.

نتيجههای به دست آمده از آزمايشهای
 DSC/TGAبر نمونه های چوب
مقدار باقيمانده در انتهای
مقدار باقيمانده
محدوده تخريب
در دمای 911°C
(دمای )191°C

درصد کربن به دست آمده
از کربونيزاسيون چوب (در دمای  911درجه سلسيوس)
فعالسازی شيميايي (کلريد
روی) به مقدار  %91وزن چوب

فعالسازی
فيزيکي (بخار آب)

بدون فعالسازی

دانسيته
(گرم بر سانتيمتر مکعب)

نوع چوب

21/1

27/8

28/9

29/9

27/8

1/79

( Pپرتقال)

29/9

28/7

91/2

21/2

28/9

1/78

( Zزيتون)

91/1

99/3

99/1

91/2

91/9

1/81

( Gگز)

جدول  3ـ درصد خاكستر چوبها و كربن فعال توليدی از آنها با روشهای گوناگون فعالسازی.

درصد باقيمانده نمونه های کربن فعال به دست آمده (در دمای  1191درجه سلسيوس)
درصد خاکستر نمونه های چوب

نوع چوب
( Pپرتقال)

فعالسازی شيميايي (روی کلريد) به مقدار %91
وزن چوب

فعالسازی فيزيکي (بخار آب)

بدون فعالسازی

11/1

8/8

1/7

9/2

3/1

1/1

2/3

1/1

( Zزيتون)

11/9

11/1

11/1

1/3

( Gگز)

درصد خاكستر چوبها و كربن فعال توليدی از آنها با روشهای
گوناگون فعالسازی

درصد خاکستر چوبها و مقدار باقيمانده کربن فعال توليدی
از آنها با روشهای گوناگون فعالسازی (که به مدت  1ساعت
در کوره در دمای 1191°Cقرار داده شده) در جدول  1آورده شده است:
مقدار ماده باقيمانده در  1191○Cتابعي از درصد خاکستر
نمونه چوب بوده ليکن بهنظر ميرسد فعالسازی فيزيکي و يا شيميايي
پايداری کربن را باالتر برده به شکلي که در زمان و دمای همانند،
مقدارهای بيشتری از ماده باقي مانده است.
با توجه به نتيجههای به دست آمده که در باال گزارش شد،
ميتوان نتيجه گرفت ،آناليز شيميايي اجزای چوب اثری بر ميزان
کربن و پايداری گرمايي نوع چوب ندارد ،بلکه ميزان کربن
چوبهای مورد استفاده تابعي از دانسيته يا چگالي چوب ميباشد.
اين موضوع به وسيله محاسبههای انجام شده در آزمايشهای
توليد کربن فعال و نيز آزمايشهای  DSC-TGAنيز مطابقت دارد.
از طرفي فعالسازی فيزيکي با بخار آب ،پايداری کربن را
نسبت به کربن توليدی بدون فعالسازی کاهش داده ،ولي فعالسازی
شيميايي پايداری کربن توليدی را افزايش داده است .همچنين
علمي ـ پژوهشي

ديده شده است که تخريب گرمايي چوب زيتون در دماهای باالتری
انجام پذيرفته است.
همچنين در بررسي درصد خاکستر چوبها و مقدار باقيمانده
کربن فعال توليدی از آنها با روشهای گوناگون فعالسازی
(که به مدت  1ساعت در کوره در دمای  1191درجه سلسيوس
قرار داده شده) ديده ميشود که فعالسازی فيزيکي يا شيميايي
پايداری کربن را باالتر برده به شکلي که در زمان و دمای همانند
مقدارهای بيشتری از ماده باقي مانده است.
آزمايشهای انجام شده بر روی نمونههای كربن فعال توليدی

نتيجههای آزمايشهای تعيين سطح آزاد و کل فضای خالي
به روش  ،BETاندازه گيری عدد يدی ،آناليز گرمايي نمونههای
کربن فعال توليدی و تصاوير ميکروسکوپ الکتروني  SEMدر ادامه
آورده شده است.
مقايسه عاملهای فعالكننده بر چوب پرتقال

رفتار گرمايي نمونههای گوناگون کربن فعال توليد شده از
چوب پرتقال در شکل  9آورده شده است.
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11
()1
()9

11

()2

1

-1

()1
()1

311

311

111

111

111

111

611

611

°C

111

()9

111

Wg-1

1

()2
-11
111

111

11

شکل 6ـ ترموگرام آناليز گرمايي نمونه های كربن فعال توليد از چوب پرتقال با روشهای گوناگون فعالسازی )1( ،منحني سياه رنگ :چوب پرتقال،
( )1منحني آبي رنگ :كربن فعال بدون فعالسازی )6( ،منحني سبز رنگ :كربن فعال با فعالسازی فيزيکي )1( ،منحني قرمز رنگ :كربن فعال با فعالسازی شيميايي.
1111

1

111

311

1

111
1/1

1

عدد يدی و سطح آزاد

1/1
111

1111
111
11

111

p-c-6

p-c-1

p-c-1

p-p

p-N

1

كد نمونه

Va/cm3 (stp) g-1

كل حجم خالي

1111

111

1

1/1

1/3

1/1

1/1

1

1

 p/p0فشار نسبي

شکل 1ـ عدد يدی ،سطح آزاد و كل فضای خالي به روش BET
نمونههای كربن فعال توليدی از چوب پرتقال با روشهای گوناگون
فعالسازی (كد نمونه ها مطابق با جدول .)1

شکل  1ـ منحني جذب همدمای نمونههای كربن فعال توليدی از
چوب پرتقال با روشهای گوناگون فعالسازی (كد نمونهها مطابق با
جدول .)1

گرچه در مورد کربنهای فعال توليد شده با فعال کنندههای
گوناگون (بدون فعال کننده  ،P-Nبا فعال کننده فيزيکي بخار آب ،P-P
و فعال کننده شيميايي کلريد روی به مقدار  91درصد وزني نسبت
به چوب اوليه  )P-C-1در بازهی دمايي  29تا  711درجه سلسيوس
هيچ پديده گرمايي خاصي رخ نداده ،ليکن به روشني قابل ديدن است
که مقاومت گرمايي نمونه فعال شده شيميايي از نمونه فعال شده
فيزيکي و به همين صورت از نمونه بدون فعاليت شيميايي بيشتر
است و دارای افت وزني کمتری در اين بازه ميباشد .قابل بيان است
افت اوليه ،مربوط به آب جذب شده به وسيله نمونهها ميباشد.

عدد يدی ،سطح آزاد و کل فضای خالي به روش  BETو
منحنيهای جذب مربوط به نمونههای گوناگون کربن فعال توليد شده
از چوب پرتقال در شکلهای  1و  9داده شده است.
همانگونه که ديده ميشود عدد يدی ،سطح آزاد و فضای خالي
و نيز جذب همدما ،کربنهای فعال شده به روش شيميايي تفاوت
چشمگيری نسبت به کربنهای فعال با ديگر روشها دارد .همچنين
شايان توجه است که با افزايش مقدارهای عامل فعالساز شيميايي
ميزان عدد يدی نيز افزايش مييابد ليکن افزايش از %111
به  %191اثر محسوسي بر اين پارامتر و در نتيجه فعالسازی کربن ندارد.
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شکل  3ـ عکسهای ميکروسکوپ الکتروني تهيه شده از چوب پرتقال و نيز كربنهای فعال توليد شده از اين چوب
به روشهای گوناگون فعالسازی در بزرگنمايي  1111برابر (كد نمونهها مطابق با جدول .)1

روشن است که با افزايش مقدارهای عامل فعالساز شيميايي ميزان
عدد يدی ،سطح آزاد و فضای خالي نيز افزايش مييابد .ولي
افزايش از  %111به  %191اثر محسوسي بر اين پارامترها و
در نتيجه فعالسازی کربن به دست آمده از چوب پرتقال ندارد.
عکسهای ميکروسکوپ الکتروني تهيه شده از چوب پرتقال و
نيز کربنهای فعال توليد شده از اين چوب به روشهای گوناگون
فعالسازی در بزرگنمايي  1111برابر در شکل  1ارايه شده است.

1111
)Iodine number (mg/g

1111

111

عدد يدی و سطح آزاد

)as, BET (m1/g

1

مقايسه عاملهای فعال كننده بر چوب زيتون و چوب گز

عدد يدی و سطح آزاد به روش  BETمربوط به نمونههای گوناگون
کربن فعال توليد شده از چوب زيتون و چوب گز بهترتيب در شکلهای
 7و  8نشان داده شده است .همانگونه که ديده ميشود ،فعالسازی
شيميايي برای هر دو چوب زيتون و گز همانند با چوب پرتقال،
به صورت چشمگيری موجب افزايش عدد يدی و  BETشده است.
علمي ـ پژوهشي

Z-C-1

Z-P

Z-N

كد نمونه

شکل  1ـ عدد يدی و سطح آزاد به روش  BETنمونههای كربن فعال
توليدی از چوب زيتون با روشهای گوناگون فعالسازی (كد نمونه ها
مطابق با جدول .)1
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311

1111/11
)Iodine number (mg/g

111/11

عدد يدی و سطح آزاد

)as, BET (m1/g

311/11

111

111

عدد يدی و سطح آزاد

)Iodine number (mg/g

111/11

)as, BET (m1/g

111/11

G-c-1

G-N

G-p

1/11

G-p

p-p

Z-P

كد نمونه

كد نمونه

شکل  1ـ عدد يدی و سطح آزاد به روش  BETنمونه های كربن فعال
توليدی از چوب گز با روشهای گوناگون فعالسازی (كد نمونه ها
مطابق با جدول .)1

شکل  11ـ مقايسه عدد يدی و سطح آزاد كربن فعال توليد شده
از چوبهای گوناگون با فعالسازی فيزيکي( ،كد نمونه ها مطابق با
جدول .)1

111

)Iodine number (mg/g

)Iodine number (mg/g

)as, BET (m /g

عدد يدی و سطح آزاد

1
p-N

كد نمونه

1111

111

G-c-1

Z-C-1

p-c-1

عدد يدی و سطح آزاد

111

G-N

1111

1

)as, BET (m1/g

Z-N

1

1

كد نمونه

شکل  9ـ مقايسه عدد يدی و سطح آزاد كربن فعال توليد شده
از چوبهای پرتقال ،زيتون و گز بدون فعالسازی( ،كد نمونهها مطابق
با جدول .)1

شکل  11ـ مقايسه عدد يدی و سطح آزاد كربن فعال توليد شده
از چوبهای گوناگون با فعالسازی شيميايي( ،كد نمونه ها مطابق با
جدول .)1

مقايسه رفتار گرمايي ،عدد يدی و سطح آزاد كربن فعال توليد شده
از چوبهای گوناگون با استفاده از فعالسازیهای گوناگون

از چوبهای گوناگون با فعالسازی فيزيکي در بزرگنمايي  1111برابر
در شکل  11نشان داده شده است.
با توجه به شرايط يکسان دما و زمان برای توليد کربن فعال
از آزمايشهای انجام شده بر روی نمونههای کربن فعال توليدی
(آزمايشهای تعيين سطح آزاد و کل فضای خالي به روش ،BET
اندازه گيری عدد يدی ،آناليز گرمايي نمونههای کربن فعال توليدی و
تصويرهای ميکروسکوپ الکتروني  )SEMديده ميشود که:
الف) در مقايسه عاملهای فعال کننده بر چوب پرتقال،

عدد يدی و سطح آزاد به روش  BETمربوط به نمونههای
کربن فعال توليد شده از چوب درختان پرتقال ،زيتون و گز که
به روشهای گوناگون فعالسازی شده در شکلهای  11 ،3و 11
و رفتار گرمايي کربن فعال توليد شده از چوبهای گوناگون
با استفاده از فعالسازی فيزيکي در شکل  12و نيز عکسهای
ميکروسکوپ الکتروني تهيه شده از کربن فعال توليد شده
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شکل 11ـ رفتار گرمايي كربن فعال توليد شده از جوبهای گوناگون با استفاده از فعالسازی فيزيکي
منحنيهای قرمز رنگ ،P-P :منحنيهای آبي رنگ ،Z-P :منحنيهای سياه رنگ( ،G-P :كد نمونهها مطابق با جدول .)1

شکل 11ـ عکسهای ميکروسکوپ الکتروني تهيه شده از كربنهای فعال توليد شده از چوبهای گوناگون با فعالسازی فيزيکي
در بزرگنمايي  1111برابر( ،كد نمونهها مطابق با جدول .)1

گرچه در مورد کربنهای فعال توليد شده با فعال کنندههای
گوناگون (بدون فعال کننده  ،P-Nبا فعال کننده فيزيکي بخار آب
 ،P-Pو فعال کننده شيميايي کلريد روی به مقدار  91درصد وزني
نسبت به چوب اوليه  )P-C-1در بازهی دمايي  29تا  711درجه سلسيوس
هيچ پديده گرمايي خاصي رخ نداده است ،ليکن به روشني
قابل ديدن است که مقاومت گرمايي نمونه فعال شده شيميايي از
نمونه فعال شده فيزيکي و به همين صورت از نمونه بدون فعالساز
شيميايي بيشتر است و دارای افت وزني کمتری در اين بازه ميباشد.
ب) در بحث اثر ميزان عامل فعالسازی شيميايي (روی کلريد)
ديده ميشود عدد يدی کربنهای فعال شده به روش شيميايي
تفاوت چشمگيری نسبت به نمونه های ديگر دارد .همچنين
علمي ـ پژوهشي

شايان توجه است که با افزايش مقدارهای عامل فعالساز شيميايي
ميزان عدد يدی نيز افزايش مييابد .ليکن افزايش از  %111به %191
اثر محسوسي بر اين پارامتر و در نتيجه فعالسازی کربن ندارد.
همچنين با افزايش مقدارهای عامل فعالساز شيميايي ميزان عدد يدی،
سطح آزاد و فضای خالي و نيز جذب همدما ،نيز افزايش مييابد،
ليکن افزايش از  %111به  %191اثر محسوسي بر اين پارامترها
و در نتيجه فعالسازی کربن به دست آمده از چوب پرتقال ندارد.
اين موضوع به نحوی با ديدن عکسهای ميکروسکوپي نيز
تأييد ميشود .همانگونه که ديده ميشود ،با افزايش درصد تلقيح،
ميزان جذب نيتروژن تا حد چشمگيری افزايش يافته که نمايانگر افزايش
ميزان تخلخل در نمونهها ميباشد .همچنين در درصدهای پايين تلقيح،
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شکل منحنيها با منحنيهای همدمای نوع  Iمطابقت دارد
که نمايانگر وجود تجمع باالی ريز حفرهها در فراورده است.
در حالي که در درصدهای باالی تلقيح ،شکل منحني همدما با نوع II
منحنيهای همدما هماهنگي بيشتری مييابد که نشان دهنده
افزايش حضور حفرههای متوسط در نمونه ميباشد .اين روند در
ساير بررسيهايي که پيرامون فعال سازی برخي مواد خام سلولزی
ديگر با روی کلريد بوده است نيز به وسيله پژوهشگران گزارش
شده است (احمدپور و دو [ ، ]21عابدين زادگان عبدی و همکاران [.)]21
تغييرهای عدد يدی را برای نمونههای ساخته شده بر حسب
درصد تلقيح نشان مي دهد .اين شکل يک افزايش شديد در عدد يدی را
تا درصد تلقيح  %111مشخص مي سازد و از آن پس تغييرهای
عدد يدی فراورده افزايش منظمي را نشان نمي دهد.
پ) در مورد اثر نوع فعالسازی بر چوبهای زيتون و گز نيز
ديده ميشود که عدد يدی و سطح آزاد کربن فعال توليدی
بهطور مستقيم تابع نوع فعالسازی ميباشد به اين صورت که
اين پارامترها در مورد کربنهای فعال شده به روش شيميايي
تفاوت چشمگيری نسبت به روش فيزيکي و يا بدون فعالسازی دارد.
ت) در مقايسه رفتار گرمايي ،عدد يدی و سطح آزاد کربن
فعال توليد شده از چوبهای گوناگون با استفاده از فعالسازیهای
گوناگون ديده ميشود در همه موارد فعالسازی (بدون فعالسازی،
فعالسازی فيزيکي و فعالسازی شيميايي) کربن به دست آمده از
چوب زيتون رفتار بهتری از خود نشان ميدهد .اين موارد
در عکسهای ميکروسکوپي نيز قابل بررسي ميباشند.

دوره  ،63شماره 1693 ،1

همچنين ديده ميشود مقاومت گرمايي کربن فعال توليد شده از
چوب زيتون نسبت به ساير موارد بيشتر است.
نتيجهگيری

چوبهای درختان پرتقال ،زيتون و گز همگي بهعنوان
مواد سلولزی با ساختار سلولي و متخلخل ،قابليت خوبي بهعنوان
ماده خام برای توليد کربن فعال با سطح بسيار باال از خود
نشان دادهاند .ليکن مناسبترين ويژگيهای کربن فعال در مورد
کربن فعال به دست آمده از چوب زيتون ديده ميشود.
در همه موردها فعالسازی شيميايي بهترين نتيجه را در پي داشت.
گرچه در مورد چوب زيتون و نيز چوب گز امکان استفاده
مناسب از مقدارهای باالی فعال کننده شيميايي (روی کلريد)
وجود ندارد ليکن با همين نسبت  % 91نيز ويژگيهای مناسبي
به دست آمد.
قدرداني

نويسندگان مقاله از رئيس محترم دانشگاه آزاد اسالمي واحد
داراب و همچنين مسئول محترم امور پژوهشي دانشگاه به دليل
حمايت مالي از اين پژوهش و فراهم کردن امکانات الزم تشکر و
قدرداني ميکنند.
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