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 سید مجید ذبیحزاده؛ دانشیار دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،ساری ،ایران

چکیده
در این تحقیق اثر تیمار چوب با مالئیکانیدرید و گلیسیدیلمتاکریالت بر ویژگیهای ریختشناسی و فیزیکیی چیوبپلیمیر
حاصل از چوب ممرز و مونومر استایرن بررسی شد .نمونهها در پنج نوع تیمار شاهد ،اصالح بیا مالئییکانیدریید ،اشیااع بیا
استایرن ،مالئیکانیدرید /استایرن و مالئیکانیدرید /استایرن/گلیسیدیلمتیاکریالت براسیا

اسیتاندارد ASTM- D4446-05

تهیه شدند .اشااع بهروش خأل -فشار بهوسیلۀ سیلندر آزمایشگاهی انجام گرفیت .حضیور اسیتایرن در حفیر هیای سیلولی،
واکشیدگی چوب تیمارشد بهوسیلۀ مالئیکانیدرید و برهمکنش سطوح اصالحی مالئیکانیدرید/اسیتایرن و مالئییکانیدریید/
استایرن /گلیسیدیلمتاکریالت با دیوارۀ سلولی چوب بهوسیلۀ میکروسکوپ الکترونی تأیید شد .براسیا

نتیایج ،بیا افیزودن

مالئیکانیدرید و مالئیکانیدرید /گلیسیدیلمتاکریالت ،وزن و دانسیتۀ چوبپلیمر بهترتیب  73/47و  79/91درصید و  5/95و
 11/9درصیید افییزایش یافییت .بییرهمکنشهییای قییوی بییین سییاختار چییوب و پلیمییر تلفیقییی مالئی یکانیدری ید /اسییتایرن/
گلیسیدیلمتاکریالت به بهاود سازگاری پلیمر با دیوارۀ سلولی و کاهش تخلخل چوب منتهی شد .اصالح با مالئیکانیدریید و
اشااع با استایرن موجب بهاود آبگریزی و ثاات ابعاد نمونههای چوبپلیمر شد ،بهطوری کیه پیا از طیوننیتیرین زمیان
غوطهوری ،جذب آب و تغییرات ابعاد در سطح اصالح مالئیکانیدرید/استایرن/گلیسیدیلمتاکریالت بیا افیزایش وزن 44/42
درصد 57/78 ،و  50/15درصد در مقایسه با نمونۀ شاهد کیاهش یافیت .بیشیترین کیارایی دید واکشییدگی نییز در سیطح
مالئیکانیدرید/استایرن/گلیسیدیلمتاکریالت مشاهد شد.
واژگان کلیدی :استایرن ،خواص فیزیکی ،گلیسیدیلمتاکریالت ،مالئیکانیدرید ،ویژگیهای ریختشناسی.
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مقدمه

اصالح مکانهیای آبدوسیت سیاختار چیوب ،قیدرت

با توسعۀ جامعه ،ازدیاد مصرف چیوب و کیاهش حجی

آبدوستی با کاهش سرعت جیذب آب بیاقی مییمانید.

برداشت چوب با کیفیت ،ساب شد است که محققان به

اگرچییه سیسییت هییای واکنشییی مختلفییی بییا مونومرهییای

جستوجوی یافتن راهکاری مناسب برای ارتقای کاربرد

گوناگون بهکار گرفته شد انید ،مشیکالت جیذب آب و

روی آورنید.

عدم ثاات ابعاد چوب -پلیمر کامالً برطرف نشید اسیت

فناوریهای متعددی برای بهاود ویژگیهای کیفی چوب

و تحقیقات بیشتر در این زمینه ادامه دارد []8-4؛ بنابراین

بهکار گرفته شد اند [ .]1در چند دهیۀ گذشیته ،از جملیه

اعمال اصالح ترکیای که بتواند در کنار حضور پلیمیر در

روشهای بهکار گرفتهشد برای بهایود خیواص چیوب،

حفر  ،از قدرت جذب آب ساختار دیوار بکاهد ،بسییار

ساخت چندسازۀ چوبپلیمر از طرییق اشیااع چیوب بیا

مطلوب خواهد بود [.]9

و عملکرد چوبهیای بیا کیفییت دیعی

مونومر یا پیشپلیمری با وزن مولکولی ک  ،توجه زییادی

اغلب تحقیقات گذشته به بررسی اثر پلیمیر حفیر ای

را جلب کیرد اسیت [ .]2چندسیاز هیای چیوبپلیمیر

بر خواص فراوردۀ پرداختهانید ،امیا تیا کنیون پژوهشیی

میتوانند بسیاری از ویژگیهای چیوب از قاییل سیختی

دربارۀ اثیر اصیالح تلفیقیی سیاختار دییوار  /حفیر بیر

سطحی ،زبری ،مقاومیت در برابیر سیایش ،مقاومیت در

ویژگیهای چوب ممیرز انجیام نگرفتیه اسیت .در ایین

برابر جذب رطوبیت و هیوازدگی را بهایود بخشیند [.]3

تحقیق ،بهمنظور رفع مشکل آبدوستی و اعمال اصیالح
5

4

برخییی از مونومرهییای وینیلییی اسییتفاد شیید در تولییید

در دیوار  ،اثر مالئیکانیدرید و گلیسیدیلمتاکریالت بیر

چندسازۀ چوب -پلیمر ،شیامل اسیتایرن ،وینییلکلرایید،

ویژگیهای کاربردی چیوب -پلیمیر حاصیل از مونیومر

وینیلاستات ،متیلمتاکریالت و آکریلونیتریل هستند [.]2

استایرن و گونیۀ پهینبیر ممیرز ،کیه از فیراوانتیرین

استایرن 1مونومری وینیلی است که با آلکیلدار کیردن

گونههای پهن بر ایران است ،بررسی شید .بیهصیورت

بنزن 2و تادیل آن به اتیلبنزن 3و سپا هییدروننزداییی

تئوری ،مالئیکانیدرید با یک گرو انیدرید فعال میتوانید

اتیلبنزن تولید میشود .این مونومر دارای گرانیروی کی ،

از طریق یک واکنش جانشیینی هسیتهدوسیتی بیا گیرو

قابلیت نفوذ خوب ،شفافیت و رنی پیذیری اسیت و بیا

هیدروکسیل دیوارۀ سلول چیوب واکینش دهید و ییک

استفاد از حرارت به پلیمر تایدیل مییشیود و بیهعلیت

گرو استری متصل به دیوار های سلولی چوب و گیرو

امکان تولید در داخل کشور ،نسات به دیگر مونومرهیای

کربوکسیییل جدییید ایجییاد کنیید .در ادامییه ،گییرو هییای

وینیلی ارزانتر است .مونومر وینیلی اسیتایرن بیا ماهییت

هیدروکسییییل ایجادشییید در واکییینش اصیییالح بیییا
6

غیرقطای ،اثر محسوسی بر گرو های هیدروکسیل چیوب

مالئیکانیدرید چوب میتواند با گرو اپوکسیی ترکییب

ندارد و فقط حفر های سلولی و دیگیر فضیاهای خیالی

گلیسیدیلمتاکریالت وارد واکنش شود و پیوندهای اتری

چوب را پر میکند [ .]3در چنین محصولی ،بهدلیل عیدم

جدیدی ایجاد کند .در مرحلیۀ بعید ،بیا افیزودن مونیومر
استایرن از محیل بنید دوگانیۀ انتهیایی آکیریالت ،عمیل

)1. (C6H5CH=CH2
)2. (C6H6
)3. (C6H5CH2CH3

)4. (C4H2O3
)5. (C7H10O3
)6. (CH2OCH
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شکل  .1طرح کلی واکنش بین چوب ،مالئیکانیدرید ،استایرن و گلیسیدیلمتاکریالت

پلیمر شدن انجام میگیرد .نتیجۀ کیار تشیکیل پلیمیر

آمادهسازی محلول تیمار

غیرقابل آبشویی و جامد خواهد بیود .شیکل  1طیرح

محلول مالئییک انیدریید/اسیتون بیا غلظیت  20درصید

کلی واکنش بین چیوب ،مالئییک انیدریید ،اسیتایرن و

وزنی/حجمی ،بیا اسیتفاد از مالئییکانیدریید بیا جیرم

گلیسیدیلمتاکریالت را نشان میدهد.

مولکولی  98/06گرم بر مول تهیه شد .مونیومر وینیلیی
استایرن با نقطۀ جوش  145 -146درجۀ سیانتیگیراد و

مواد و روشها

دانسیییتۀ  0/906گییرم بییر سییانتیمتییر مکعییب ،حییاوی

تهیۀ مادۀ اولیه

بنزوئیلپراکساید بیا دانسییتۀ  2/21گیرم بیر سیانتیمتیر

چییوب گونییۀ ممییرز ( )Carpinus betulusاز جنگییل

مکعب به میزان  2درصد وزنی مونومر ،بهعنوان آغازگر

دارابکییال واقییع در شهرسییتان میانییدرود تهیییه شیید.

واکنش پلیمر شدن و گلیسیدیل متاکریالت نیز بیا جیرم

گرد بینهها به الوار تادیل و بهمدت دو ما در هیوای آزاد

مولکولی  142/15گرم بر مول بهمقیدار  1:5نسیات بیه

نگهداری شدند تا به رطوبت تعادل محیط برسند .الوارها

مونومر ،بهعنوان عامل جفتکنند استفاد شد.

برای تهیۀ نمونههای آزمون فیزیکی ،براسیا

اسیتاندارد

 ،]10[ ASTM-D4446-05بییه ابعییاد  2×2×2سییانتیمتییر
مکعب تادیل شدند .نمونههای آزمیونی بیا پینج تکیرار،
بهصیورت تصیادفی بیه پینج سیطح شیاهد ،اصیالح بیا
مالئیییکانیدرییید ،اسییتایرن ،مالئیییکانیدرید/اسییتایرن و
مالئیک انیدرید/استایرن/گلیسیدیل متاکریالت گیرو بنیدی
شد و در آون تحت دمای  103 ± 2درجۀ سیانتیگیراد
بهمدت  24ساعت خشیک شیدند .وزن و ابعیاد خشیک
نمونهها بهترتیب با ترازو با دقت  0/001گیرم و کیولیا
با دقت  0/01میلیمتر انداز گیری شد.

فرایند تیمار
تیمار بهترتیب با مالئیکانیدریید ،اسیتایرن بیا غلظیت 100
درصیید حییاوی بنزوئیییلپراکسییاید و استایرن/گلیسیییدیل
متییاکریالت بییه روش خییأل -فشییار بییهوسیییلۀ سیییلندر
آزمایشگاهی انجام گرفت .ابتدا نمونههیا  30دقیقیه تحیت
خأل  0/7بار قرار گرفتند .در ادامه پا از افیزودن محلیول،
بهمدت یک ساعت فشار  10بار اعمیال شید .نمونیههیای
تیمارشد با مالئیکانیدرید بهمنظیور تعییین مقیدار جیذب
توزین شید و سیپا در ورقیههیای آلومینییومی پیچیید
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شییدند و بییرای واکیینش در آون بییا دمییای  120درجییۀ

بعد از پلیمر شدن (گرم) :Wt ،وزن تیر نمونیه بعید از

سانتیگیراد بیهمیدت  4سیاعت و سیپا بیدون پوشیش

اشااع (گرم)

آلومینیومی بهمدت  24ساعت ،تحت دمای 103 ±2درجیۀ
سانتیگیراد قیرار گرفتنید .نمونیه هیا بیرای تعییین مقیدار
مالئیکانیدرید جذبشد و افزایش وزن ناشیی از اصیالح
تییوزین شییدند .نمونییههییای سییطوح حییاوی اسییتایرن،
مالئییییکانیدرید/اسیییتایرن و مالئییییکانیدرید/اسیییتایرن/
گلیسیدیلمتاکریالت پا از اشااع بیا مونیومر میورد نظیر،
پیچید در فویل آلومینیومی بهمیدت  24سیاعت در دمیای
 90درجۀ سانتیگراد و سیپا بیدون پوشیش آلومینییومی
بییهمییدت  24سییاعت ،تحییت دمییای  103 ±2درجییۀ
سانتیگراد قرار داد شدند تیا مونیومر موجیود در بخیش
داخلی نمونه نیز به پلیمر تادیل شود .در پایان نمونیههیا از
آون خارج و توزین شدند .مقدار جذب و درصد افیزایش

اندازهگیری خواص فیزیکی نمونهها
تغییرات دانسیته ،جذب آب ،تغییرات ابعاد ،کیارایی دید
واکشیییدگی( ،2)ASEمانییدگاری پلیمییر ،فضییای پرشیید
توسییط پلیمییر و دییریب حج یی کننییدگی در نمونییههییا
انداز گیری شد .ابتدا حج و وزن خشک نمونهها تعیین
شد .بهمنظور انداز گییری جیذب آب و تغیییرات ابعیاد،
وزن و حج تر آنها طی غوطهوری طوننیمدت در آب
تعیین شد .کارایی دد واکشیدگی ،فضای پرشد توسیط
پلیمر و ماندگاری [ ،]11و دریب حجیی کننیدگی []12
براسا
()4

وزن ناشی از اصالح با مالئییکانیدریید و اسیتایرن و نیر
تادیل مونومر به پلیمر براسا

روابط زیر بهدست آمد:
M t  Mc
100
V

()1

X

 :Xجذب (کیلوگرم بر متر مکعیب) :Mt ،وزن تیر

 Wwpc  Wc 
WPG  
 100
Wc



()2

 :1WPGافزایش وزن (درصید) :Wwpc ،وزن خشیک
نمونه بعد از پلیمر شدن (گرم) :Wc ،وزن نمونیه قایل از
اشااع (گرم)
()3

100

Wwpc  Wc
Wt  Wc

C

 :Cنر تادیل مونومر به پلیمر (درصد) :Wc ،وزن
نمونه قال از اشااع (گرم) :Wwpc ،وزن خشیک نمونیه
1. Weight percent gain

S2  S1
100
S2

ASE 

 :ASEکییارایی دیید واکشیییدگی (درصیید):S1 .
واکشیییدگی حجمییی چییوب تیمارشیید (درصیید):S2 .
واکشیدگی حجمی چوب تیمارنشد (درصد)
()5

نمونه بعد از اشااع (کیلوگرم) :Mc ،وزن خشک نمونه
قال از اشااع (کیلوگرم) :V ،حج نمونه (متر مکعب)

روابط زیر محاساه شد.

d cw d od p
xd cw d p  d od d p

Fp 

 :Fpفضای پرشد توسیط پلیمیر  :dcwدانسییتۀ دییوارۀ
سلولی ( 1/54گرم بیر سیانتیمتیر مکعیب) :dod ،دانسییتۀ
خشک چیوب شیاهد (گیرم بیر سیانتیمتیر مکعیب):x ،
اخییتالف حج ی خشییک نمونییه قاییل و بعیید از اشییااع
(سانتیمتیر مکعیب) :P ،مانیدگاری (گیرم بیر سیانتیمتیر
مکعب) :dp .دانسیتۀ پلیمر (گرم بر سانتیمتر مکعب)
()6

xd
1
d od

p

 :pماندگاری (گرم بر سانتیمتر مکعب) :x ،اخیتالف
حج نمونه قال و بعد از اشااع (سانتیمتر مکعب)
2. Anti-Swelling Efficiency
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 :dدانسیتۀ خشک چوب -پلیمر (گرم بر سانتیمتر

(شییکل  -2ب) نیییز بییا چییوب شییاهد تفییاوت آشییکاری

مکعب) :dod ،دانسیتۀ خشک چیوب شیاهد (گیرم بیر

نداشت که نشان میدهد احتمانً بخش اعظ مولکولهیای

سانتیمتر مکعب)

مالئیک انیدرید به دلیل واکنش با بسپارهای دییوارۀ سیلولی،
a1  a 0
100
a0

()7

B

موجییب واکشیییدگی و حجیی شییدن آن شییدند .بنییابراین،
مولکولهای مالئیکانیدرید در فضای خالی بیاقی نماندنید

 :Bدییریب حج یی کننییدگی (درصیید) :a1 ،حج ی

و بهدلیل عدم تمایل به تشکیل پلیمر ،درون حفیر رؤییت

خشک بعد از اصالح (سانتیمتیر مکعیب) :a0 ،حجی

نشدند .این ودعیت به حفظ ساختار متخلخیل در چیوب

خشک اولیه (سانتیمتر مکعب)

اصالحشد با مالئیکانیدرید انجامید [.]12

ریزنگار میکروسکوپ الکترونی روبشی ()FE-SEM

در سییطح حییاوی اسییتایرن (شییکل  -2ج) ،پلیمییر

بررسی ریختشناسی ساختار چوب با استفاد از دستگا

بهشکل جامد حفر های سیلولی چیوب را پیر مییکنید.

 FE-SEMساخت شرکت  TSCANجمهیوری چیک و

کوچک بودن منافذ دیوار ای ساختار چوب ،عمیالً نفیوذ

مدل  MIRA3آزمایشگا دانشگا کردستان انجام گرفت.

کارامد این ترکیب به داخل دیوار را نیاممکن مییسیازد
[ .]8بهنظر میرسد این مونومر بیدون پیونید شییمیایی و

طیفسنجی فروسرخ تبدیل فوریه
برای ارزیابی ساختار شییمیایی بیه وسییله طیی سینجی
فروسر تادیل فوریه ،قرصهای کوچکی از آرد خشک
و برمیدپتاسی تهیه و با دستگا اسپکتروسیکوپی بررسیی
گردید.
برای تجزیهوتحلیل داد ها از نرمافزار  SPSSدر قالیب
طرح کامالً تصادفی استفاد شد .گرو بندی میانگینهیا نییز
با آزمون چنددامنهای دانکن ( )DMRTانجام گرفت.

صرفاً بهصورت فیزیکی حفر های سلولی را پر مییکنید.
همچنین خود پلیمر دارای ترکهیای وادیحی اسیت .از
این مشاهدات میتوان نتیجه گرفت که استایرن بیهعنیوان
مونومر وینیلی طی پلیمیر شیدن ،بیا دییوار هیای سیلول
چییوب واکیینش شیییمیایی نم ییدهیید کییه اییین امییر بییه
برهمکنش دعی

بین پلیمر و در نهاییت شیکنندگی در

خود پلیمر منتهی میشود [.]10
بهنظر میرسد رفتار پرکنندگی استایرن/مالئیکانیدرید
(شکل  -2د) در مقایسه با چندسازۀ چوبپلیمیر حیاوی

نتایج و بحث

استایرن ،برهمکنش خوبی با سیطح بیرونیی حفیر هیای

ریختشناسی ساختار چوب
شکل  2ریزنگارهیای میکروسیکوپ الکترونیی روبشیی

1

نمونههای شاهد و تیمارشد را نشان میدهید .شیکل -2آ
حضور حفر ها و منافذ در ساختار چوب شیاهد را نشیان
میدهد [ .]13ساختار سلولی چوب حاوی مالئیکانیدریید
1. Scanning Electron Microscope

سلولی دارد ،زیرا مخلوط مونومر بهصورت یکنواختتیر
پلیمر شد است [ .]10این مودوع قابل انتظار بود ،زییرا
مالئیکانیدرید بهصورت یک بنیان آبگرییز بیا بسیپارهای
دیوار های سلولی واکنش میدهد و جایگزین گرو هیای
هیدروکسییییل بسیییپارها مییییشیییود .بیییا افیییزودن
گلیسیدیلمتاکریالت (شکل  ،) -2پلیمر نهتنها حفر های
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سلولی را پر کرد ،بلکه بدون فاصلۀ مشهودی بیه دییوارۀ

در یییک کمییپلکا خییوب چییوب و پلیمییر در چییوب

مشاهدات ،بین پلیمر

تیمارشد با مالئیکانیدرید /استایرن/گلیسیدیلمتیاکریالت

و دیوار های سلول چوب ،برهمکنش فیزیکی ،شییمیایی

ایجاد شود که به بهاود چساندگی و سازگاری پلیمیر بیه

یا ترکیای وجود دارد .برهمکنشهای قوی ممکین اسیت

دیوارۀ سلولی و کاهش تخلخل چوب میانجامد [.]13

سلولی متصل شد [ .]15 ،6براسا

ب

آ

د

ج

ه

شکل  .2ریزنگارهای میکروسکوپ الکترونی روبشی سطوح مختلف :سطح شاهد (الف) ،سطح اصالحشده با مالئیکانیدرید (ب) ،سطح
اشباعشده با استایرن (ج) ،سطح اشباعشده با مالئیکانیدرید/استایرن (د) ،سطح اشباعشده با مالئیکانیدرید/استایرن/
گلیسیدیلمتاکریالت (ه).
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طیفسنجی فروسرخ تبدیل فوریه

[ .]18 -16پیک ناحیۀ  1638 cm-1مربوط به پیوند دوگانیه

شکل  3طی سنجی فروسیر نمونیههیای شیاهد ( )Aو

( )C=Cدر ساختار چیوب اسیت کیه در سیطوح حیاوی

تیمارشییید بیییا اسیییتایرن ( ،)Bمالئییییکانیدریییید (،)C

مالئیکانیدرید افزایش یافت [ .]16افزایش مختصیر شیدت

مالئییییکانیدریییید /اسیییتایرن ( )Dو مالئییییکانیدریییید/

پیک در ناحیۀ  1164cm-1برای ارتعاش کششی اتیری (C-

استایرن/گلیسیدیلمتاکریالت ( )Eرا نشان میدهید .پییک

 ،)Oواکنش گرو های هیدوکسیل چوب با مالئیکانیدریید

نمایییانشیید در عییدد مییوجی  3400 cm-1مربییوط بییه

و گلیسیدیلمتاکریالت را تأیید میکنید [ .]18بنید دوگانیه

ارتعاشات کششی گرو هیدروکسیل ساختار چوب اسیت

( )C=Cمربییوط بییه مالئیییکانیدرییید در ناحیییۀ 822 cm-1

که شدت آن در نمونههای تیمارشید بیا مالئییکانیدریید/

مشاهد شد است که نشاندهندۀ واکنش مالئییکانیدریید

استایرن/گلیسیییدیلمتییاکریالت ( ،)Eبییهعلییت کییاهش

با گرو هیدروکسیل چوب است .ناحییۀ  699 cm-1پییک

گییرو هییای هیدروکسیییل چییوب در نتیجییۀ واکیینش بییا

مربییوط بییه ( )C-Hخمشییی خییارج صییفحهای حلقییۀ

مالئیکانیدرید/گلیسیدیلمتاکریالت ،کمتر اسیت .پییک در

آروماتیییک اسییت کییه در همییۀ سییطوح حییاوی اسییتایرن

ناحیۀ  1735 cm-1مربوط به گرو کربونیل اسیتری اسیت.

مشاهد میشود [.]18

مقایسۀ طی ها نشان میدهد کیه واکینش مالئییکانیدریید

تغییرات دانسیته و پلیمر جذبشده

بهدلیل گرو های کربونیل پیوندیافته با دییوار هیای سیلول
چوب ،و گلیسیدیلمتیاکریالت نییز متعاقایاً از طرییق بیاز
شدن گرو اپوکسی ساختار و واکنش با دیوار های سیلول
چییییوب ،بیشییییترین شییییدت پیییییک را در سییییطح
مالئیکانیدرید/استایرن/گلیسیدیلمتیاکریالت موجیب شید

شکل  4میانگین دانسیتۀ خشک و افیزایش وزن سیطوح
تیمار با مالئیکانیدرید ،استایرن ،مالئیکانیدرید/اسیتایرن و
مالئیییکانیدرید/استایرن/گلیسیییدیلمتییاکریالت را نشییان
میدهد .دانسیتۀ نمونههیای تیمارشید نسیات بیه نمونیۀ
شاهد روند صعودی دارد .دانسیتۀ چوب از  0/7گیرم بیر

عبور نور (درصد)
عدد موج ()cm-1
شکل  .3طیف فروسرخ تبدیل فوریه سطوح مختلف :سطح شاهد ( ،)Aسطح اصالحشده با مالئیکانیدرید ( ،)Bسطح اشباعشده با
استایرن ( ،)Cسطح اشباعشده با مالئیکانیدرید/استایرن ( ،)Dسطح اشباعشده با مالئیکانیدرید/استایرن /گلیسیدیلمتاکریالت (.)E
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سانتیمتر مکعب در سطح شاهد بهترتیب در نمونیههیای

تادیل مونومر به پلیمر در سطوح مالئیکانیدرید/اسیتایرن

تیمارشیییید بییییا مالئیییییکانیدرییییید ،اسییییتایرن،

و مالئیکانیدرید/استایرن/گلیسیدیلمتاکریالت نسیات بیه

مالئییی یکانیدرییی ید/اسییییتایرن و مالئییی یکانیدرییی ید/

چوب پلیمر بیهترتییب  50/32و  75/23درصید افیزایش

استایرن/گلیسییدیل متیاکریالت بیه  0/89 ،0/84 ،0/72و

یافت که نشاندهندۀ پلیمر شدن کارامد مونومر بهصورت

 0/94گرم بر سانتیمتر مکعیب افیزایش یافیت .افیزایش

مادۀ جامید داخیل چیوب اسیت و بیا نتیایج تحقیقیات

وزن در نمونههای تیمارشد با استایرن ،مالئییکانیدریید/

گذشیییته مطابقیییت دارد [ .]15 ،13فضیییای پرشییید در

استایرن و مالئییکانیدرید/استایرن/گلیسییدیلمتیاکریالت

نمونههای تیمارشد با استایرن ،مالئیکانیدریید /اسیتایرن

بهترتیب  42/83 ،24/69و  44/42درصد بیهدسیت آمید.

و مالئیک انیدرید/استایرن/گلیسیدیل متاکریالت بیهترتییب

در نمونههای حیاوی اسیتایرن ،دانسییته تیا حید زییادی

 0/76 ،0/61و  0/79درصد بهدست آمد .براسا

نتیایج،

افزایش یافت .مونیومر اسیتایرن ییک مونیومر غیرقطایی

در حضور مالئیکانیدرید ،نر تادیل مونومر بیه پلیمیر و

است که با پلیمر شدن درون خللوفیرج چیوب ،مقیدار

متعاقب آن ،فضای پرشد در چیوب افیزایش یافیت کیه

مادۀ جامد در واحد حج و دانسیته را افزایش مییدهید.

حضور گلیسیدیلمتاکریالت این اثر را شدت بخشید.

دانسیتۀ چوب با سیاختار متخلخیل دییوار هیای سیلولی

دریب حجی کنندگی برای نمونه هیای تیمارشید

رابطۀ عکا دارد و افزایش دانسییتۀ چیوب طیی فراینید

بیییا مالئییییکانیدریییید ،مالئییییکانیدرید/اسیییتایرن و

اصییالح بییه کییاهش نقطییۀ اشییااع الیییاف [ ،]11انییدازۀ

مالئیک انیدرید/استایرن /گلیسیدیل متاکریالت بهترتییب

حفر های سلولی و نفوذپذیری منتهی خواهد شد.

 8/67 ،6/39و  8/965درصد انداز گیری شد کیه بیین

جدول  1میزان جذب ،ماندگاری پلیمر ،نیر تایدیل

سیییطوح اصیییالحشیییدۀ مالئیییکانیدرید/اسیییتایرن و

مونومر به پلیمر ،فضای پرشد توسیط پلیمیر و دیریب

مالئیک انیدرید/استایرن/گلیسیدیل متاکریالت ،اخیتالف

حجی کنندگی در سطوح مختل

معنیداری وجود نداشت.

تیمار را نشان میدهید.

با افزودن مالئیکانیدرید و گلیسییدیل متیاکریالت ،نیر



 



 



 

ن



 

م

 

)

دن





(

(درصد )


MAN/St/GMA

St

MAN/St

و

MAN

ر

شکل  .4اثر سطوح مختلف تیمار بر تغییرات دانسیته و افزایش وزن
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جدول  .1مقدار جذب ،ماندگاری پلیمر ،نرخ تبدیل مونومر به پلیمر ،فضای پرشده توسط پلیمر و ضریب حجیمکنندگی در سطوح مختلف تیمار
صفات اندازهگیریشده
جذب ()Kg/m3
ماندگاری پلیمر ()Kg/m3
نرخ تبدیل مونومر به پلیمر ()%
فضای پرشده توسط پلیمر
ضریب حجیمکنندگی ()%

سطوح تیمار
MAN

St

MAN/St

MAN/St/GMA

510
6/39

360
170
48/26
0/61
-

380
194/13
72/56
0/76
8/67

355
222/23
84/57
0/79
8/965

جذب آب

جذب میکنند [ .]13همیان طیور کیه شیکل  5نشیان

شکل  5جذب آب نمونه هیای تیمارشید و شیاهد را

میدهد چندساز چوبپلیمر جذب آب را در مقایسیه

نتایج ،بین نمونههای شیاهد و

با شاهد کاهش مییدهید کیه حیداقل جیذب آب بیه

تیمارشد با مالئیک انیدرید در زمان های غوطیه وری 1

ترتییییب در سیییطح مالئییییکانیدریییید /اسیییتایرن/

و  48ساعت اختالف معنیداری مشاهد نشد ولییکن

گلیسیدیل متاکریالت ،متعاقااً مالئییک انیدرید/اسیتایرن،

جییذب آب در سییطوح مالئیییکانیدرییید ،اسییتایرن،

استایرن و مالئیکانیدرید مشاهد شد .مالئییکانیدریید

مالئییییکانیدریییید /اسیییتایرن و مالئییییکانیدریییید/

از طریق گرو انیدرید با گرو های هیدروکسیل چوب

استایرن/گلیسییدیل متیاکریالت پیا از طیوننیتیرین

واکنش داد ،ولی بهعلت باز ماندن حفر ها ،جذب آب

زمان غوطه وری به ترتیب بیا  50/49 ،14/83 ،6/07و

کاهش اندکی نشان داد .افزایش درجۀ پلیمر شیدن در

 57/78درصیید کییاهش در مقایسییه بییا نمونییه شییاهد،

سطح مالئیکانیدرید/استایرن و کاهش فضاهای خیالی

تفاوت معنیداری نشان داد .چوب شیاهد جیذب آب

درون چییوب ،جییذب آب کمتییر را در پییی دارد .بییا

بانتری در مقایسه با چندساز چوبپلیمیر نشیان داد.

افییزودن گلیس ییدیلمتییاکریالت ،کییاهش مکییانهییای

این امر بهعلیت گیرو هیای هیدروکسییل آبدوسیت

آب دوست هیدروکسیل تشدید شد و بنابراین مقاومت

متعدد اجزاء تشکیل دهند دیوار سلول چیوب اسیت

در برابر نفوذ آب به داخل دیوار هیای سیلولی بهایود

که با تشکیل پیوند هیدروننی ،آب را بیه سیطح خیود

زیادی یافت [.]19 ،6

نشان میدهد .بر اسا

شکل  .5میانگین جذب آب نمونههای تیمارشده طی آزمون غوطهوری
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تغییرات ابعاد

دیید واکشیییدگی در سییطح مالئی یکانیدری ید /اسییتایرن/

میانگین واکشیدگی حجمی پا از طوننیترین زمیان

گلیسیدیلمتاکریالت و در زمان  1ساعت 92/24 ،درصید

غوطه وری در نمونه هیای شیاهد 19/20،درصید و در

بهدست آمد و کمترین کیارایی در تیمیار بیا اسیتایرن در

سطوح مالئیکانیدرید ،استایرن ،مالئیکانیدرید/استایرن

زمان  120ساعت 24/08 ،درصد گزارش شد .بیراسیا

و مالئیییکانیدرییید/اسییتایرن/گلیسیییدیلمتییاکریالت

نتایج مقایسۀ میانگینهیا ،بیین سیطوح تیمیار اسیتایرن و

بهترتییب بیا  55/57 ،24/11 ،46/45و  64/21درصید

مالئیکانیدرید تا زمان  6سیاعت تفیاوتی مشیاهد نشید،

کاهش نسات به شاهد 8/53 ،14/57 ،10/28 ،و 6/87

ولی بعد از  12ساعت اختالف معنیداری دید شد .بیین

درصد تعیین شد (شکل .)6

سییطوح تیمییار اسییتایرن ،مالئیییکانیدرییید /اسییتایرن و
مالئیکانیدرید /استایرن /گلیسیدیلمتیاکریالت در سیطح

شکل  7کارایی دد واکشیدگی تیمار در نمونیههیای

اعتماد  95درصد اختالف معنیدار وجود داشت.

چوبپلیمر را نشان میدهید .بیشیترین مییانگین کیارایی
MAN/St/GMA
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د
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م

( ع )

شکل  .6اثر سطوح مختلف تیمار بر واکشیدگی طی غوطهوری طوالنیمدت در آب
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شکل  .7میانگین کارایی ضد واکشیدگی نمونههای تیمارشده طی آزمون غوطهوری
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اسییتایرن بییهعنییوان مونییومر وینیلییی غیرقطاییی ،اثییر

ابعاد چندسازۀ چوبپلیمر میشود .همچنین این ترکییب

نامحسوسی بر گرو های هیدروکسیل چوب دارد و فقیط

مونومری قادر است از طرییق پیونید دوگانیۀ انتهیایی بیا

آوندها و دیگر فضاهای خالی (حفر های سلولی) چوب

مونییومر وینیلییی اسییتایرن واکیینش دهیید کییه بییه بهاییود

را پر میکند [ .]3اگرچه پلیمیر در داخیل دییوار وجیود

چساندگی و سازگاری پلیمر بیه دییوارۀ سیلولی ،بهایود

ندارد و از این نظر دیوارۀ سلولی همچنان ظرفیت جذب

پرکننییدگی ،کییاهش تخلخییل و نفوذپییذیری چییوب و

آب زیادی دارد ،استایرن بعد از پلیمر شدن به عنوان ییک

افزایش کارایی دد واکشیدگی میانجامد [.]19 ،18 ،3

مییانع فیزیکییی در چییوب بییا جلییوگیری از جییذب آب،
جریان رطوبت را کند می کند [ ]18و در نهاییت پیا از

نتیجهگیری

مییدتی ،میییزان واکشیییدگی چییوبپلیمرهییا بییه انییدازۀ

نتییایج بررسییی ریخییتشناس یی نشییان داد کییه اصییالح

چوب های شاهد می شود [ .]3ن پیذیری چیوب پلیمرهیا

مالئیک انیدرید /استایرن /گلیسیدیلمتاکریالت با پر کیردن

بییا افییزودن یییک واکنشییگر کییه بییا گییرو هییای آزاد

حفر هیا ،موجیب توزییع یکنواخیت مخلیوط پلیمیر در

هیدروکسیییلی واکیینش دهیید ،کییاهش مییییابیید [.]4

بخش عردی چوب میشود .افیزودن مالئییک انیدریید و

مالئیک انیدرید با یک پیوند دوگانۀ کیربن-کیربن ()C=C

گلیسیدیلمتیاکریالت سیاب بهایود سیازگاری پلیمیر بیا

و دو گییرو کربوکسیییالت ( ،)-COO-دارای فعالیییت

دیوارۀ سلولی و کاهش تخلخل چوب میشیود .مونیومر

زیادی است که واکنشپذیری مالئییکانیدریید را هی بیا

غیرقطای استایرن بدون پیوند شیمیایی و تنها بیه صیورت

چییوب و هیی بییا پلیمییر بسیییار افییزایش میییدهیید.

فیزیکی حفر های سلولی را پیر مییکنید .بخیش اعظی

مالئیک انیدرید با ایجاد تورم در دییوارۀ سیلولی چیوب و

مولکول های مالئیک انیدرید با واکنش بیا ترکییب دییوارۀ

برقراری پیونید شییمیایی بیا گیرو هیای هیدروکسییلی،

سلولی ،موجب واکشیدگی و حجیی کننیدگی آن شیدند.

موجب کاهش ن پذیری چوب میی شیود [ .]12بیه طیور

رفتییار پرکننییدگی اسییتایرن /مالئیییکانیدرییید ،از طریییق

کلی ،این ترکیب با قابلیت نفیوذ داخیل دییوار و ایجیاد

برهمکنش مطلوب با سطح بیرونی حفیر هیای سیلولی،

پیش واکشییدگی ،افیزایش حجی کمتیری در آب نشیان

سطحی یکنواخیت تیر را تشیکیل مییدهید .بیا افیزودن

می دهد .حضور پلیمیر اسیتایرن در حفیر هیای سیاختار

گلیسیدیل متیاکریالت ،پلیمیر حفیر هیای سیلولی را پیر

چوب نیز این اثر را در سطوح اصیالح مالئییک انیدریید/

میکند و بدون فاصلۀ مشیهودی بیه دییوارۀ سیلولی نییز

استایرن و مالئیک انیدرید /استایرن /گلیسیدیل متیاکریالت

متصل میشود .برهمکنش های قوی در کمپلکا چیوب

تشدید کرد است .از سوی دیگیر در مونیومر دوعیاملی

و پلیمییییر تلفیقییییی مالئیییییکانیدرییییید /اسییییتایرن/

گلیسیدیل متاکریالت با وزن مولکولی ک  ،پیونید دوگانیه

گلیسیدیل متاکریالت به بهاود سازگاری پلیمر بیا دییوارۀ

و گرو اپوکسی وجود دارد .این مونومر از گرو انتهیایی

سلولی و کاهش تخلخل چوب منتهی مییشیود .اعمیال

اپوکسی با گرو های هیدروکسیل چوب واکنش می دهد.

اصالح با افزایش دانسییته ،موجیب بهایود آبگرییزی و

توانایی برقراری پیوند هیدروننی بیین گیرو اپوکسیی و

ثاات ابعاد نمونههای چوبپلیمر شد ،بهطوری کیه پیا

گرو های هیدروکسیلی چیوب ،موجیب افیزایش ثایات

از طوننیترین زمان غوطهوری ،جیذب آب و تغیییرات
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ابعیییاد سیییطح اصیییالح مالئیی یکانیدریی ید /اسیییتایرن/

مییابد .بیشترین کارایی دید واکشییدگی نییز در سیطح

گلیس ییدیلمتییاکریالت بییا افییزایش وزن  44/42درصیید،

مالئیک انیدرید /اسیتایرن /گلیسییدیل متیاکریالت (92/24

 57/78و  50/15درصد در مقایسه با نمونۀ شاهد کیاهش

درصد) مشاهد شد.
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