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چكيــده
تخته فيبر از پركاربردترين فرآورده  هاى چوبى داخل ساختمان است. در اين تحقيق، امكان استفاده از مادة شيميايى بازيليت 
(اسيد بوريك) در دو غلظت 3  درصد و 5  درصد روى تخته فيبِر سخت بررسى شد. خواص مقاومت به آتش شامل درصد 
كاهش جرم، توسعة ارتفاع شعله، و ويژگى  هاى فيزيكى و مكانيكى نمونه  ها اندازه گيرى شدند. نتايج نشان داد كه نمونه  هاى 
از  داشتند.  شاهد  و  درصد    5 بازيليت  با  تيمارشده  نمونه  هاى  از  كمترى  جرم  كاهش  درصد  درصد،    3 بازيليت  با  تيمارشده 
نظر خواص فيزيكى و مكانيكى، نمونه  هاى تيمارشده با بازيليت 3  درصد كم ترين مقدار جذب آب و واكشيدگى ضخامت و 

بيشترين مقاومت خمشى را داشتند. 
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مقدمه
يك  از  كه  بوده  ناخواسته  امرى  ساختمان  ها  در  حريق 
يك  گاهى  و  مى شود  شروع  كبريت  شعلة  يا  جرقه 
ساالنه  آتش سوزى  ها  مى كشد.  خود  كام  به  را  شهر 
خسارات جانى و مالى فراوانى به  بار مى آورند. مقاومت 
جنس  به  و  نيست  يكسان  آتش  برابر  در  ساختمان  ها 
آتش  برابر  در  رفتارشان  و  تركيب  چگونگى  و  مصالح 
جامد  مادة  يك  چوب  دارد.  بستگى  حريق  خود  نيز  و 
طبيعى است و مانند هر مادة بيولوژيك ديگر در معرض 
كه  مهمى،  تمهيدات  از  دارد.  قرار  نابودى  و  تخريب 
به  كار  خام  مادة  به  عنوان  چوب  كاربردى تر كردن  براى 
غيرزنده  مخرب  عوامل  برابر  در  آن  حفاظت  مى رود، 
مثل آتش است. آتش در زمرة مهم ترين عوامل مخرب 
با  اكسيژن  سريع  تركيب  از  و  است  چوب  فيزيكى 
اجسام (اكسايش) در دماى خاص، كه نقطة اشتعال يا 
آستانة شعله ورى ناميده مى شود، به  وجود مى آيد. نقطة 
وقتى  سوختنى  مادة  كه  است  دمايى  پايين ترين  اشتعال 
تا آن درجه گرم شود، شروع به سوختن همراه با شعله 
مى كند. يكى از روش  هاى كندسوزكردن مواد آتش  گير 
يا  مواد  اين  با  هوا  اكسيژن  تماس  كاهش  چوب،  نظير 
به   تأخيرانداختن  نهايت،  در  و  حرارت  انتقال  كندكردن 
روش  آن هاست.  (شعله ورى)  آتش  گيرى  آستانة 
به  كاربردن  با  و  عمقى  يا  سطحى  به  طور  كندسوزكردن 
تخته  ساخت  زمان  در  ضدآتش  مختلف  شيميايى  مواد 
و با آغشته  كردن الياف يا مخلوط  كردن با چسب انجام 
مى  پذيرد. هرودت اشباع كردن چوب به وسيلة ماد ه اى به 
نام آلوم (به  عنوان مادة كندسوزكننده) را توسط مصريان 
باستان گزارش كرده كه مربوط به 400 سال قبل از ميالد 
ميالد،  از  قبل  سال   87 در  ژليوس  و  است  (ع)  مسيح 
كرده  محاصره  دشمن  كه  مى برد  نام  چوبى  قلعه اى  از 
مصون  آتش  از  آلوم  به  آن  آغشته  بودن  به  علت  و  بود 
كنف  از  تكه  هايى  گيلوساك   ،1821 سال  در  مى ماند. 
و  فسفات  آمونيوم  از  محلول  هايى  با  را  كتان  الياف  و 
كلريد آمونيوم و بوراكس اشباع كرد. هنگامى كه چوب 
دى   آمونيوم  بوريك،  اسيد  مانند  غيرآلى  نمك  هاى  با 

فسفات، و سولفات آمونيوم تيمار مى  شود، تجزية چوب 
مواد  احتراق  پذيرى  و  فّرار  مواد  انتشار  حرارت،  اثر  بر 
تركيبات  ميان،  اين  در  مى يابد.  تغيير  آن  تشكيل  دهندة 
بر  اثرگذارى  گستردة  طيف  چون  مزيت  هايى  با  بورون 
فعاليت قارچ   ها و حشرات، سميت كم براى پستانداران، 
و نداشتن رنگ و بو، با رسوب  كردن در حفرة سلولى و 
ديوارة سلول چوب به  عنوان مادة كندسوزكننده جايگاه 

ويژ ه اى دارد [1].
كورت و منگلوگلو فرآوردة چوب پليمر كندسوزشده 
با استفاده از تركيبات بورن (اسيد بوريك، بوراكس، بورات 
روى، مخلوط بوراكس، و اسيد بوريك) را در آمونيوم 
پلى  فسفات بررسى و ميزان سوختن، و خواص فيزيكى 
و مكانيكى آن را اندازه  گيرى كردند. نتايج نشان داد كه 
كندسوز كردن، همة خواص مكانيكى به  جز مقاومت به 
ضربه را كاهش داد. اين كاهش براى نمونه  هاى حاوى 
تركيبات بورن در فرموالسيون كندسوزكردن كمتر بود. 
جذب آب و واكشيدگى ضخامت نمونه  هاى تيمارشده 

بيشتر از نمونه  هاى شاهد بود [2].
استارك و همكاران اثر پنج نوع افزودنى كندسوزكننده 
آرد  چندسازه هاى  آتش  برابر  در  عملكرد  روى  بر  را 
ـ پلى  اتيلن بررسى كردند. به  طور كلى، هيدروكسيد  چوب 
منيزيم و آمونيوم پلى  فسفات بيشترين بهبود، و بورات 
نمونه  هاى  عملكرد  بهبود  بر  را  اثر  كمترين  برمين  و 

تيمارشده در برابر آتش داشتند [3].
و  كندسوزشده  متوسط  تخته فيبر  همكاران  و   هاشم 
تيمارشده با رزين اورة فرمالدئيد را بررسى كردند. مواد 
بورات  سديم،  آلومينات  شامل  كندسوزكننده  شيميايى 
 ، 10 غلظت  چهار  با  آلومينيوم  هيدرات  ترى  و  روى، 
15 ، 20  و 30  درصد و رزين فرمالدئيد 15  درصد براى 
استفاده  كائوچو  چوب  از  ساخته  شده  متوسط  تخته فيبر 
شد. خواص فيزيكى و مكانيكى نمونه  ها پس از توليد 
روش  با  كندسوزكنندگى  خاصيت  شد.  اندازه  گيرى 
و  وزن،  كاهش  زغال  شوندگى،  شاخص  نيز  و  كابينت 
اندازة ناحية بيضوى سنجيده شد و آناليز خواص گرمايى 
با روش تجزية وزن سنجى حرارتى به  دست آمد. خواص 
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جذب آب، واكشيدگى ضخامت، و مقاومت خمشى با 
افزايش غلظت مادة كندسوزكننده كاهش يافت. استحكام 
چسبندگى داخلى با افزايش غلظت مادة كندسوزكننده 
كاهش يافت. شاخص زغا  ل  شوندگى، اندازة بيضوى، و 
كاهش وزن با افزايش درصد مادة كندسوزكننده كاهش 
سديم  آلومينات  حرارتى  تخريب  كاهش  نظر  از  يافت. 

بيشترين تأثيرگذارى را داشت [4].
بر  را  كندسوزكننده  ها  اثر  تحقيقى  در  آيرلميس 
استحكام پيوند داخلى (IB) و دوام باند پيوند هاى فنلى 
پانل  هاى تخته فيبر (تخته فيبر با دانسيتة متوسط) بررسى 
كرد. بوراكس (BX)، اسيد بوريك (BA)، مونو آمونيوم 
فسفات (MAP)، دى  آمونيوم فسفات (DAP)، و اسيد 
فسفريك (PA) بر روى فيبر هاى ساخته  شده از 50  درصد 
چوب كاج1 و 50  درصد چوب راش2 در سطح غلظت 
اسپرى  فيبر،  خشك  وزن  مبناى  بر  درصد   6 و   ،4  ،2
شدند. استحكام و دوام پيوند تمام پانل  هاى تيمارشده با 
افزايش مادة شيميايى كاهش يافت. نمونه  هاى تيمارشده 
با BX بهترين استحكام و دوام پيوند را در مقايسه با بقيه 

داشتند [5].
بايسال و همكاران مقاومت در برابر آتش نمونه  هاى 
دوگالس  فر3 تيمارشده با اسيد بوريك و بوراكس و مواد 
استخراجى (پودر پوست درخت كاج، پودر برگ سماق، 
پودر بلوط، و پودر گردو) را بررسى كردند. آزمون آتش 
بدون  مرحلة  شعله،  مرحلة  شد:  انجام  مرحله  سه  در 
پايين ترين  كه  داد  نشان  نتايج  اشتعال.  مرحلة  و  شعله، 
مرحلة  و  شعله  بدون  مرحلة  شعله،  مرحلة  براى  دما 
اشتعال براى نمونة تيمارشده با مخلوط اسيد بوريك و 
بوراكس به  دست آمده بود. كمترين درصد كاهش جرم 
مربوط به نمونه   هاى مخلوط با اسيد بوريك و بوراكس 
بوده است. مواد استخراجى در بهبود كندسوز كردن اثرى 

نداشته است [6].
مكانيكى،  خواص  بررسى  به  همكاران  و  آكبولوت 
جذب آب و واكشيدگى ضخامت، و مقاومت در برابر 

قارچ و موريانه در نمونه  هاى تخته فيبر متوسط تيمارشده 
با نمك هيدروكسى المين سديم، بوراكس، اسيد بوريك، 
و مخلوط نمك و بوراكس با غلظت  هاى 0/1، 0/5، 1، 
و 3 پرداختند و گزارش كردند كه نمونه  هاى تيمارشده 
با مخلوط بوراكس و نمك هيدروكسى المين سديم در 
مقايسه با بقيه جذب آب پايين، مدول االستيسيته بيشتر، 
و  سفيد  پوسيدگى  مولد  قارچ  برابر  در  بااليى  دوام  و 
موريانه داشتند. همچنين با افزايش غلظت اسيد بوريك 

جذب آب و واكشيدگى ضخامت افزايش مى يابد [7].
كوالكوگلو و همكاران اثر اسيد بوريك روى خواص 
مكانيكى تخته الية توليدشده با روكش راش را بررسى و 
گزارش كردند كه روكش تيمارشده به روش غوطه ورى 
االستيسيته  مدول  كاهش  باعث  تخته  اليه  ها  توليد  براى 
الياف،  بر  عمود  فشارى  مقاومت  خمشى،  مقاومت  و 
افزايش مقاومت فشارى موازى الياف، و سختى عمود 

بر سطح تخته شدند [8].
شيميايى  مادة  تأثير  بررسى  مطالعه  اين  از  هدف 
بازيليت بر كندسوزكردن و برخى ويژگى  هاى فيزيكى 
و مكانيكى تخته فيبر سخت و تعيين شرايط مناسب اين 

ماده براى كندسوز كردن اين فرآورده بوده است.
روش  شناسى

كارخانة  در  ساخته  شده  سخت  تخته فيبر  نمونه  هاى 
فيبر ايران (حسن رود) با ابعاد 50cm ×50 و ضخامت 
و  تهيه  كارخانه  توليد  خط  از  تصادفى  به  طور   3  mm
استاندارد   طبق  تخته  ها  اين  شدند.  منتقل  آزمايشگاه  به 
مورد  اندازه  هاى  به   1994-1321  JISA DIN68750و 
نياز براى انجام آزمايش  هاى آتش و ويژگى  هاى فيزيكى 
و مكانيكى تبديل شدند [9]. سپس نمونه  ها به  مدت دو 
هفته در اتاق كليما با دماى C°20 و رطوبت نسبى 65±5  

درصد نگه دارى شدند تا به تعادل رطوبتى برسند.
دو  در  بوريك)  (اسيد   B بازيليت  شيميايى  مادة 
به  صورت  نمونه  شد.90  تهيه  درصد    5 و    3 غلظت 

1. Pinus Nigra
2. Fagus Orientalis
3. Pseudotsuga Menzieesi

از صفحه 319 تا 328
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تصادفى انتخاب و در سه گروه 30 تايى به  عنوان شاهد و 
تيمارشده با بازيليت با غلظت 3  و 5  درصد، دسته بندى 
شدند. براى آغشتن نمونه  ها به مادة شيميايى، نمونه  ها 
درجة   103±2 دماى  با  اتو  در  ساعت   24 به  مدت 
اشباع  براى  شدند.  توزين  سپس  و  خشك  سانتى گراد 
امكانات  به  مجهز  دسيكاتور  دستگاه  يك  از  نمونه  ها 
تخته فيبر  نمونه  هاى  آغشته  سازى  براى  خأل  ايجاد 
 DIN52160 استاندارد  طبق  نمونه  ها  شد.  استفاده 
تحت  دقيقه   15 به مدت  اتاق  دماى  با  دسيكاتور  در 
اعمال  از  پس  گرفتند.  قرار   0/7  mbar ميزان  به  خأل 
و  ايجاد  نمونه  سطح  روى  هوا  ريز  حباب  هاى  خأل 
و  نمونه  ها  از  هوا  خارج  شدن  (نشانة  مى شدند  ر ها 
جايگزين  شدن محلول شيميايى). پس از برداشتن خأل، 
1ساعت  به  مدت  محلول  به  همراه  تيمارشده  نمونه  هاى 
در هواى محيط قرار داده شدند و بعد آن  ها را خارج 
كردند و به  صورت عمودى قرار داده شدند تا قطره  هاى 
از  پس  تيمارشده  نمونه  هاى  شد.  گرفته  آن  ها  اضافى 
رطوبت  به  رسيدن  و  وزن  ثابت  شدن  به  منظور  توزين 
تعادل در اتاق كليماى نرمال (با دماى C˚20 و رطوبت 

نسبى 5±65  درصد) قرار گرفتند.
نمونه  ها با استفاده از دستگاه تست آتش ساخته  شده 
آزمايش شدند.  12:1991 Part476 BS طبق استاندارد 

شاخص دوام در برابر آتش (كاهش جرم و توسعة 
و   ،JISA 1321-1994 استاندارد  طبق  شعله)  ارتفاع 
استاندارد هاى  طبق  مكانيكى  و  فيزيكى  ويژگى  هاى 
و   65T1037 - ASTM  ،  DIN52351،DIN52350

اندازه  گيرى شد.  1037-64 ASTM

اندازه  گيرى ويژگى  هاى فيزيكى و مكانيكى 
تخته  ها

1. دانسيتة خشك، واكشيدگى ضخامت، و جذب آب
در اين بررسى، براى تعيين دانسيتة خشك از نمونه  هاى 
5×5 سانتى  متر، و براى واكشيدگى ضخامت و جذب آب 
از نمونه  هاى 25×25 ميلى  متر استفاده شد. جرم نمونه  ها 
با ترازوى با دقت 0/01 گرم، و حجم و ضخامت آن  ها 
ميلى  متر   0/02 دقت  به   كوليس  با  ابعاد  اندازه  گيرى  با 

تعيين و در نتيجه دانسيتة خشك و واكشيدگى ضخامت 
اندازه گيرى  براى  شد.  محاسبه  نمونه  ها  آب  جذب  و 
با  آب  در  نمونه  ها  آب،  جذب  و  ضخامت  واكشيدگى 
دماى C˚ 1±20 و عمق cm 2 از سطح آب با فاصلة 
و 24  گذشت 2  از  بعد  شد.  داده  قرار  هم،  از  مناسب 
ساعت مجدداً جرم و ضخامت نمونه  ها با همان شرايط 

اندازه  گيرى شد.
2. مقاومت به خمش

براى انجام اين آزمايش از نمونه  هاى به ابعاد 125×75 
تا  نياز  مورد  نيروى  حداكثر  شد.  استفاده  ميلى  متر 
نوع  چوب  آزمايش  ماشين  كمك  به  گسيختگى  ايجاد 

Wolpert-6700 اندازه گيرى شد.
3. مقاومت به كشش موازى سطح

براى اين آزمون از نمونه  هاى آماده  شده طبق استاندارد 
نيروى  تعيين  براى  شد.  استفاده   65T1037- ASTM
ماشين  به وسيلة  و  جداگانه  به  طور  نمونه  ها  گسيختگى، 
آزمايش با سرعت 4 ميلى  متر در دقيقه تحت تأثير نيروى 
كششى قرار گرفتند و مقاومت به كشش موازى با سطح 

محاسبه شد.
اين بررسى در قالب طرح كامًال تصادفى انجام شد 
نرم  افزار  به وسيلة  اندازه  گيرى شده  ويژگى  هاى  نتايج  و 
SPSS به  كمك تجزية واريانس تحليل و بررسى شد و 
گروه بندى ميانگين  ها با استفاده از آزمون  دانكن صورت 

گرفت.
نتايج و بحث

ويژگى  هاى فيزيكى

دانسيته و رطوبت تخته  ها
اندازه گيرى  هاى انجام  شده از رطوبت و دانسيتة نمونه  ها 
نشان داد كه مقدار درصد رطوبت نمونه  ها بين 7/7ـ12/7 
درصد، و دانسيتة خشك آن ها بين g/cm3 0/92ـ0/98 

بوده است.
جذب آب

شكل 1 نشان مى دهد كه نمونه  هاى تيمارشده با بازيليت 
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در مقايسه با نمونه  هاى شاهد به  طور چشمگيرى جذب 
آمارى  بررسى  و  تحليل  اساس  بر  داشتند.  كمترى  آب 
بين  درصد  يك  سطح  در  معنى  دارى  تفاوت  نتايج، 
نمونه  هاى  با  تيمارشده  نمونه  هاى  آب  جذب  ميانگين 
شاهد مشاهده شد. ضمن اينكه افزايش غلظت بازيليت 

نداشته  نمونه  ها  آب  جذب  كاهش  بر  معنى دارى  اثر 
شاهد  نمونه  هاى  دانكن  گروه بندى  در  همچنين،  است. 
و نمونه  هاى تيمارشده از نظر مقدار جذب آب در دو 

گروه قرار گرفتند.

 
 1 .         

واكشيدگى ضخامت
در  تيمارشده  نمونه  هاى  در  كه  مى دهد  نشان   2 شكل 
مقايسه با نمونه  هاى شاهد واكشيدگى ضخامت كمتر بوده 
تفاوت  نتايج،  آمارى  بررسى  و  تحليل  اساس  بر  است. 
معنى  دارى در سطح يك درصد بين ميانگين واكشيدگى 

ضخامت نمونه  هاى تيمارشده با نمونه  هاى شاهد مشاهده 
شد. ضمن اينكه افزايش غلظت بازيليت اثر معنى دارى 
است.  نداشته  نمونه  ها  ضخامت  واكشيدگى  كاهش  بر 
همچنين در گروه بندى دانكن نمونة شاهد در يك گروه و 

نمونه  هاى تيمارشده در گروه ديگر قرار گرفتند.

  
 2.         
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و  آب  جذب  بازيليت  غلظت  افزايش  با  بنابراين، 
واكشيدگى ضخامت افزايش مى يابد [7]. كاهش جذب آب 
و واكشيدگى ضخامت در اين روش به اين دليل است كه 
ديوارة الياف به  علت غوطه  ورشدن در آب واكشيده شده و 
در نتيجه بازيليت در بين ميكروفيبريل  هاى بخش آمورف 
توانسته  قطبى  بودن  به  دليل  و  گرفته  قرار  سلولى  ديوارة 
است با گروه  هاى هيدروكسيل اين منطقه واكنش دهد. 
ولى در روش  هاى رايج، كه بازيليت در چسب مخلوط 
كه  بازيليت  قطبى  گروه  هاى  آزادبودن  به  علت  مى شود، 
جاذب رطوبت اند موجب افزايش جذب آب شده است.

ويژگى  هاى مكانيكى

مقاومت و مدول االستيسيتة كششى
شكل 3 نشان مى دهد كه ميانگين مقاومت كششى در 
است.  شاهد  نمونه  هاى  از  كمتر  تيمارشده  نمونه  هاى 
به  دست آمده  نتايج  آمارى  بررسى  و  تحليل  اساس  بر 
معنى  دارى  تفاوت  كه  است  مشخص  ويژگى  اين  از 
در سطح يك  درصد بين ميانگين مقاومت كششى اين 
دانكن  گروه بندى  در  همچنين  ندارد.  وجود  نمونه  ها 

نمونه  ها همه در يك گروه قرار گرفتند.

شكل 4 نشان مى دهد كه ميانگين مدول االستيسيتة 
كششى در نمونه  هاى تيمارشده كمتر از نمونه  هاى شاهد 
است، اما بين آن  ها تفاوت معنى  دارى مشاهده نشد و در 

يك گروه قرار گرفتند.
مقاومت و مدول االستيسيتة خمشى

خمشى  مقاومت  ميانگين  مقايسة   ،5 شكل  در 
مقدار  كه  مى دهد  نشان  شاهد  و  تيمارشده  نمونه  هاى 
  3 بازيليت  با  تيمارشده  نمونه  هاى  در  ويژگى  اين 
  5 بازيليت  با  تيمارشده  نمونه  هاى  از  بيشتر  درصد 
درصد  افزايش  با  و  است  شاهد  نمونه  هاى  و  درصد 
كاهش  تيمارشده  نمونه  هاى  مقاومت  شيميايى  مادة 

مى يابد [7].
معنى  دارى  تفاوت  دانكن  آزمون  نتايج  به  توجه  با 
خمشى  مقاومت  ميانگين  بين  درصد   5 سطح  در 
نمونه  هاى تيمارشده با بازيليت 3  درصد با نمونه  هاى 

شاهد مشاهده شد.
و  آكبولوت  تحقيق  خالف  بر  تحقيق  اين  در 
همكاران، كه از روش اشباع الياف با مادة كندسوزكننده 
قبل از ساخت تخته  ها استفاده كردند، مقاومت خمشى 
و خواص فيزيكى نمونه  هاى تيمارشده با بازيليت به  طور 
چشمگيرى بهبود يافتند، كه اين مى تواند ناشى از روش 

اشباع باشد.

 
 3.         
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 4.          

 
 5.       

شكل 6 نشان مى دهد كه ميانگين مدول االستيسيتة 
درصد    5 بازيليت  با  تيمارشده  نمونه  هاى  در  خمشى 
بيشتر از نمونه  هاى تيمارشده با بازيليت 3  درصد بوده 
ميانگين  بين  واريانس،  تجزية  نتايج  به  توجه  با  است. 
مقاومت خمشى نمونه   هاى تيمارشده با نمونه  هاى شاهد 
دارد.  وجود  درصد  يك  سطح  در  معنى  دارى  تفاوت 
ضمن اينكه نمونه  هاى شاهد و حاوى بازيليت 3  درصد 

در يك گروه، و نمونه  هاى حاوى بازيليت 5  درصد در 
گروه ديگر قرار گرفتند.

ويژگى  هاى كندسوز كنندگى

درصد كاهش وزن
مقايسه  در  شاهد  نمونه  هاى  كه  مى دهد  نشان   7 شكل 
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را  وزن  كاهش  درصد  بيشترين  تيمارشده  نمونه  هاى  با 
  5 بازيليت  با  تيمارشده  نمونه  هاى  همچنين  داشته اند. 
تيمارشده با بازيليت 3   درصد در مقايسه با نمونه  هاى 
درصد، درصد كاهش وزن كمترى دارند. بر اساس نتايج 
تجزية واريانس، تفاوت معنى  دارى در سطح يك درصد 
بين كاهش وزن نمونه  هاى تيمارشده با نمونه  هاى شاهد 

نمونه  هاى  دانكن  گروه بندى  در  همچنين  شد.  مشاهده 
شاهد در يك گروه، و نمونه  هاى تيمارشده با بازيليت 
در گروه ديگر قرار گرفتند. بنابراين، با افزايش درصد 
بازيليت مقدار درصد كاهش وزن نمونه  هاى تيمارشده 

كاهش يافت [4، 6].

 6.          
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توسعه ارتفاع شعله
در  شعله  ارتفاع  ميانگين  كه  مى دهد  نشان   8 شكل 
نمونه  هاى تيمارشده با بازيليت در مقايسه با نمونه  هاى 
نمونه  هاى  در  شعله  ارتفاع  ميانگين  و  كمتر،  شاهد 
نمونه  هاى  از  كمتر  درصد    5 بازيليت  با  تيمارشده 

به  توجه  با  است.  بوده  درصد    3 بازيليت  با  تيمارشده 
توسعة  بين  معنى  دارى  تفاوت  واريانس،  تجزية  نتايج 
شاهد  نمونه  هاى  با  تيمارشده  نمونه  هاى  شعلة  ارتفاع 
نمونه  ها  دانكن  گروه بندى  در  همچنين  نشد.  مشاهده 

همه در يك گروه قرار گرفتند.

نتيجه  گيرى
اشباع  كه  گفت  مى توان  حاصله  نتايج  به  توجه  با 
تخته فيبر سخت با مادة كندسوزكنندة بازيليت سبب شد 
كه نمونه   هاى تيمارشده در مقايسه با نمونه  هاى شاهد، 
دهند.  نشان  خود  از  آتش  مقابل  در  بيشترى  مقاومت 
همچنين سبب شد مقاومت خمشى آن ها در مقايسه با 
نمونه  هاى شاهد افزايش و خواص فيزيكى آن ها بهبود 

ويژگى   هاى  اكثر  در  اينكه  به  توجه  با  همچنين  يابد. 
اندازه  گيرى شده اثر مادة شيميايى بازيليت به  خصوص با 
غلظت 3  درصد در مقايسه با نمونه  هاى شاهد معنى  دار 
و باعث بهبود ويژگى  هاى مختلف فيزيكى و مكانيكى 
و كندسوزى تخته فيبر شد، بنابراين، استفاده از بازيليت 
با غلظت 3  درصد توصيه مى شود تا از نظر اقتصادى نيز 

مقرون به  صرفه باشد.
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