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بررسي ميزان آبشویي نانوذرات مس در تيمارهای ترکيبي اشباع -فشردهسازی چوب پس از کهنگي
تسریعشده

چکيده
اين پژوهش با هدف بررسی اثر بخاردهی و فشردهسازی بر روی آبشويی چووب
تیمارشده با نانو اكسید مس با غلظت  400و  ppm 200اشباع انجامشد .تیموار
اشباع نمونههای چوبی نوئل و صنوبر در فشار  4بار و زموان  20دقیقوه صوور
گرفت ،نیمی از نمونههای اشباعشده با نوانوررا پوس از خشو شودن تحوت
دمای  150 °Cو زمان  2ساعت بخاردهی شدند و سپس به مد  3سواعت در
پرس  170 °Cبه میزان  %33فشرده شدند .تمامی نمونوههوا پوس از  6مرحلوه
آزمون كهنگی تسريعشده (طبق استاندارد  )ASTM D-1037در يو دوره 14
روزه مطابق استاندارد ( EN84)1997مورد آبشويی قرار گرفتند .محلول حاصول
از آبشويی تحت بررسی جذب اتمی در مركز زمینشناسی و اكتشوافا معودنی
قرار گرفت .نتايج نشان دادند نمونههايی كه فقط تیمار اشباع با نوانومس شودند
آبشويی نشدند؛ اما پیشتیمار بخوار و فشوردهسوازی موجو آبشوويی نوانومس
شدند.
واژگان کليدی :نانومس ،آبشويی ،فشردهسازی ،بخاردهی ،كهنگوی تسوريع-
شده.

مقدمه
چوب به عنوان مادهای طبیعی و زيبا ،مستحدم ،عوايق
ا دتريسیته و حورار  ،در دسوترس و خووشكوار هموواره
موردتوجه بوده است؛ اما خواص نامطلوبی چون جذب آب،
قابلیت اشتعال ،ضعف در برابر پرتوهای فورابنشش و عوامول
مخرب بیو وژيدی موج تغییر ابعاد ،تغییر رنگ و تخري
چوب میشود .بهبود خواص چوب در گذشته بهوسیله مواد
حشاظتی صور میگرفوت كوه بورای انسوان و حیوانوا و
محیطزيست آثار زيانبواری بوه دنبوال داشوت و در مووارد
بسیاری اين مواد بهد یل آاليندگی محیطزيسوت محودود،
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 1استاديار 2 ،دانشآموخته كارشناسی ارشد گروه علووم
و صنايع چووب و كاغوذ ،دانشودده مهندسوی عموران،
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجايی ،تهران ،ايران
 3مدير پوژوهش ،كمپوانی زيلوم (مسویو یت محودود)،
شماره  15جاده هادسون ،نیوپاليموث  ،4341نیوز ند
مسیول مداتبا :
Talaei.srttu@gmail.com

تاريخ دريافت1393/03/25 :
تاريخ پذيرش1393/09/03 :

ممنوع يا حذفشودهاند .اصوال چووب سوعی دارد كوه بوا
اسووتشاده از مووواد و روشهووايی كووه آثووار مخربووی بوور
محیطزيسووت نوودارد خووواص چوووب را بوورای بسوویاری از
كاربردها بهبود بخشد .بهعنوانمثال ،تیمار فشردهسازی كه
باعث افزايش دانستیه و كاربرد چوبهای سريعا رشد می-
گردد ،دارای معايبی همچون برگشت ضخامت اسوت بورای
برطرف كردن اين مشدل تمهیداتی قبل يا بعد يوا در طوی
فشردهسازی صور میگیرد .تحقیقا قبلی نشوان دادنود
تیمارهای تركیبی اشباع با نانوررا  -فشردهسوازی هموراه
با پیشتیمار بخار سب بهبود خواص مدانیدی چوب موی-
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شووود و خووواص فیزيدووی ماننوود جووذب آب و واكشوویدگی
ضخامت كاهش میيابد [ .]1همچنین اشوباع نمونوههوا بوا
سوسپانسیون نانوررا باعث افزايش نشورپوذيری بخوار بوه
اليههای میانی شده و در نمونههايی كه  2ساعت بخاردهی
شدهاند باعث افزايش مقاومت خمشی اين نمونههوا نسوبت
به نمونههای بدون اشباع با نوانو شوده اسوت [ .]2بررسوی
ساختار میدروسودپی ،طیوفسونجی  FTIRو ثبوا ابعواد
چوب سپیدار تحت تیمار تركیبی نوانومس -فشردهسوازی،
نشان داد تیمار اشباع با نانومس باعث بهبود كلیوه خوواص
موردمطا عووه اعووم از برگشووت ضووخامت ،درصوود فشووردگی
باقیمانده واكشیدگی شوعاعی و برگشوت درصود فشوردگی
شده است [ .]3نتايج بهدستآمده از پژوهشوی كوه اثورا
ررا نانو نقره و نانومس را بر روی نشورپوذيری سوه گونوه
راش صنوبر و نراد تیمار گرمايی شده بررسوی كورد نشوان
داد نشورپذيری هر سوه گونوه پوس از اشوباع بوا نوانوررا
افزايش پیدا كرد و اثر تیموار گرموايی بوه دو عامول اصولی
دانسیته و نشورپذيری گونه چووبی بسوتگی دارد []4؛ و در
بررسی اثرا اشباع بوا نوانو نقوره در شدسوتگی و خوواص
فیزيدی و مدانیدی پهنبرگان تیمار حرارتی شده نشان داد
اشباع با نانو نقره اثرا تیمار حرارتوی را تشوديد كورد (بوا
توجه به گونه و دانسویته چووب) ]5[ .بوا توجوه بوه نتوايج
مناسبی كه از تیمار اشباع با نانو فلزا و همچنین استشاده

از پیشتیمار بخار بهدستآمده ،هدف از اين پژوهش پاسخ
به نگرانی در زمینه آبشويی نانو رراتی است كوه در تیموار-
های تركیبی اشباع – فشردهسازی هموراه بوا پویشتیموار
بخار استشاده میشوند؛ زيرا در صور آبشويی و رها شودن
اين مواد به اكوسیستمهای آبی میتواند نتايج ناخوشايندی
را در عرصه سوالمت و بهداشوت محیطزيسوت بوه هموراه
داشته باشد [  .]6وذا روش مناسو جهوت تثبیوت موواد
حشاظتی در چووب موجو مویشوود محیطزيسوت كمتور
دستخوش آ ودگیهای حاصل از سموم اين مواد شوود و از
طرفی هم باعث افزايش طول عمر خواص اصال شده چوب
شود.

مواد و روشها
مشخصا موواد او یوه مورداسوتشاده در ايون پوژوهش
شامل چوب (صنوبر و نوئل) و نانوررا مس خريداریشده
از شركت نانو مواد نانو ثوانی (واقوع در مشوهد) اسوت .بوه-
ترتی در جدول  1و  2نشان داده شده است .ابعاد نمونوه-
های مورداستشاده برای آزمون آبشوويی 50×25×15 mm
مطابق استاندارد ( EN84 )1997است .كدبندی نمونوههوا
(پس از برش بر اساس نوع گونه و سطح نانو) در جودول 3
مشاهده میشود.

جدول  -1مشخصات چوب مصرفي
چوب

نام علمی

منطقه

درصد رطوبت

صنوبر

Populus nigra

ايران _اردبیل

>FSP

نوئل

Picea abies

وارداتی روسیه

%14

جدول  -2مشخصات نانوذرات مس
نانو
مس

غلظت ppm

200

اندازه ررا
400

40

nm
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جدول  -3تيماربندی عوامل متغير
عوامل متغیر

صنوبر

نانومسppm /

سطو متغیر

كد نمونه

400

نمونه اشباع

PC4-c

اشباع  +بخار

PC4-P

اشباع  +بخار  +پرس

PC4-vp

نمونه اشباع

PC2-c

200

400
نوئل
200

اشباع با نانومس
اشباع با نانومس در فشار  4بوار و زموان  20دقیقوه در
مخزن اشباع صور گرفت بعد از تخلیوه مخوزن چوبهوا
بهطور عمودی روی توری قرار داده شدند تا محلول اضافی
جذب نشده از چووب خوار گوردد و جورم و ابعواد آنهوا
اندازهگیری گرديد .نمونوههوا بوه مود  2مواه در شورايط
آزمايشگاه قرار گرفتند توا درصود رطوبوت آنهوا بوه7-8%
برسد بعدازاين مد دوباره جرم و ابعاد اندازهگیری گرديد.
پيشتيمار بخار
در مرحله بعدی نمونهها در مخزن بخارزنی به مد 2
ساعت بخاردهی شدند .درجه حرار بخاردهوی  150 ºCو
فشار بخار  2بار بود و بعد از خار كردن نمونهها از مخزن
بخار جرم و ابعاد قطعا اندازهگیری شد.

اشباع  +بخار

PC2-p

اشباع  +بخار  +پرس

PC2-vp

نمونه اشباع

SC4-c

اشباع  +بخار

SC4-p

اشباع  +بخار  +پرس

SC4-vp

نمونه اشباع

SC2-c

اشباع  +بخار

SC2-p

اشباع  +بخار  +پرس

SC2-vp

عملیا فشردهسازی با پرس گرم آزمايشگاهی صوور
گرفت( .در هر مرحله  12قطعوه چووب بوا فشوار  100بوار
پوورس گرديوود) .حوورار پوورس  170 ºCو زمووان پوورس 3
ساعت اعمال گرديد .میزان متراكم شدن نمونهها با شابلون
فوالدی تنظیم و بوا ضوري فشوردگی  %33بخوش اعظوم
فضای خا ی (منافذ بینسلو ی و حشرههای سلو ی) توسوط
خود ماده چوبی در جهت شعاعی متراكم گرديد.
آزمون کهنگي تسریعشده
نمونهها قبل از آبشويی به دو گروه تقسیم شودند يو
گروه از نمونههوا بودون تغییور و گوروه دوم تحوت آزموون
كهنگی طبق استاندارد  ]8[ ASTM D-1037قرار گرفتنود
بر اساس اين استاندارد آزمون كهنگی طوی شوش مرحلوه
طبق جدول  4انجامشد.

فشردهسازی
جدول  -4مراحل آزمون کهنگي تسریعشده
مرحله

زمان /ساعت

محیط

دما ºC /

1

1

آب

45

2

3

بخار

93

3

20

فريزر

-20

4

3

اتو

99

5

3

بخار

93

6

18

اتو

99
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آزمون آبشویي

نتایج و بحث

و
اشباع+فشردهشده
اشباعشده،
نمونههای
اشباع+پیشتیمار بخار +فشردهشده همراه نمونههايی كه
عالوه بر اشباع و تیمار تحت آزمون كهنگی قرارگرفته
بودند ،طبق استاندارد ( EN84 )1997به مد  14روز در
آب مقطر با نسبت ي حجم چوب و پنج حجم آب مقطر
غوطهور شدند .در اين فاصله بین روز اول و چهاردهم نه
بار تعويض آب انجامشد .دو تعويض در پايان روز اول و
دوم و هشت تعويض در دوازده روز ديگر ،بهطوریكه فاصله
بین دو تعويض كمتر از ي روز و بیشتر از سه روز نبود.
در هر مرحله تعويض آب  5 ccآب جدا و جهت انجام
آزمون جذب اتمی نگهداری شد .میزان عنصر مس آبشويی
شده در محلولهای جمعآوریشده حاصل از آبشويی
نمونهها در مركز زمینشناسی و اكتشافا معدنی ايران
توسط دستگاه جذب اتمی تعیین گرديد.

ميزان آبشویي نانومس در گونه نوئل
عنصر مس در نمونههايی كه فقط با نانوررا مس
اشباع شده بودند و تحت تأثیر بخاردهی و فشردهسازی
نبودند پس از آزمون جذب اتمی در محلول آبشويی ديده
نشد .اين امر در مورد نمونههايی كه آزمون كهنگی را
پشت سر گذاشته بودند هم صدق میكند يعنی نمونههايی
كه فقط اشباع شدند و سپس آزمون كهنگی را پشت سر
گذاشتند هم آبشويی نداشتند؛ اما در مورد نمونههايی كه
پرس يا بخار و پرس شده بودند عنصر مس در محلول
آبشويی مشاهده شد .مقدار آبشويی در مورد نمونههايی كه
كهنگی را پشت سر گذشته بودند بیشتر بود .ا بته نمونه-
هايی كه پیشتیمار بخار داشتند نسبت به نمونههايی كه
بدون پیشتیمار پرس شدند آبشويی بیشتری را نشان
دادند (شدل .)2

شکل  -2ميزان آبشویي نانومس در گونه نوئل

ميزان آبشویي نانومس در گونه صنوبر
در مورد گونه صنوبر هم مانند گونه نوئل نمونههايی
كه فقط اشباعشده بودند قبل و بعد از كهنگی آبشويی
نداشتند .كمترين آبشويی مربوط به نمونههای اشباعشده
با مس  200 ppmپرس شده بدون پیشتیمار بخار و

بیشترين آبشويی مربوط به نمونههای اشباعشده با
نانوررا مس  400 ppmكه پیشتیمار بخار شدهاند بود.
در هر دو مورد بعد از كهنگی آبشويی افزايش را نشان
میدهد (شدل .)3
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شکل  -3ميزان آبشویي نانومس در گونه صنوبر

بر اساس اندازهگیری توسط دستگاه جذب اتمی در
مركز زمینشناسی و اكتشافا معدنی ،عنصر مس در
محلول آبشويی نمونههايی كه فقط اشباع شده بودند ديده
نشد .درواقع نانومس در مرحله اشباع آبشويی نشد كه با
نتايج  Matsunagaو همداران ( )2007همخوانی دارد .بر
اساس مطا عا آنها كه بر روی توزيع ررا مس در
چوب انجام دادند ررا بیشمار پخششده از مس در
حشرا سلو ی و روزنههای ديواره سلول چوب و اليههای
بین سلو ی چوب ديده شد و اعتقاد بر اين است كه تثبیت
نانومس از طريق رسوب در حشرا سلو ی چوب و اليه
سوم ديواره سلول چوب رخ میدهد ،نه از طريق واكنش
شیمیايی [ .]9در تحقیق حاضر نیز حتی بعد از شش
مرحله آزمون كهنگی ،نمونههای فقط اشباعشده (بدون
تیمارهای بخار و فشردهسازی) آبشويی نشدند؛ اما نتايج
بعد از پرس و پیشتیمار بخار تغییر قابلتوجهی را نشان
دادند بدينصور كه عنصر مس در نمونههايی كه پس از
اشباع با تیمار بخار و يا بدون تیمار بخار فشردهسازی
شدند ،آبشويی داشتهاند .به عبارتی گرمای حاصل از تیمار
بخار و پرس گرم موج خرو نانوررا مس از درون
چوب به سمت بیرون شده است .میزان آبشويی در نمونه-
هايی كه مراحل كهنگی را گذرانده بودند بیشتر بود .به
نظر میرسد ثابت تعادل توجیه مناسبی برای اين مسیله
باشد []10؛ زيرا در ثابت تعادل تمام فرايندهای برگشت-

پذير ،تمايل به رسیدن به حا ت تعاد ی را دارند .برای ي
واكنش برگشتپذير حا ت تعادل وقتی برقرار میشود كه
سرعت واكنش رفت برابر با سرعت واكنش برگشت باشد.
ثابت تعادل برای ي واكنش برگشتپذير در ي دمای
خاص ،با تغییر فشار يا غلظت ،ي مقدار ثابت است و تنها
تغییر دما میتواند اين ثابت را تغییر دهد [ .]10در اينجا
احتماالً ررا رسوب دادهشده ،براثر گرمای تیمار بخار و
پرس گرم تمايل به خرو از چوب را پیداكردهاند .با توجه
به اينده گرما الزمه ثابت تعادل است میتوان گشت كه
احتماالً در اثر گرما واكنشی بین چوب و مس رخ داده
است كه اين واكنش گرماده است؛ بطوريده با ورود گرما
واكنش در جهت مصرف گرما (برگشت) پیشروی دارد و
موج شده تا مس از چوب خار شود .درصورتیكه قبل
از گرمادهی جهت واكنش به سمت رفت يعنی تو ید گرما
پیش رفته است .علت ديگر میتواند كاهش دانسیته چوب
در اثر خرو مواد استخراجی ناشی از گرما باشد.
 )2013( Taghiyariافزايش نشورپذيری گونههای راش،
نراد و صنوبر اشباعشده با نانوررا فلزی را به دو د یل
اصلی -1 :انحالل بخشی از مواد استخراجی و  -2پاره
شدن برخی از حشرهها و صشحا به عنوان موانع فیزيدی و
مسدود كردن جريان سیال بیان نمود .همچنین تشاو
هدايت گرمايی چوب و ضري هدايت گرمايی مس و نقره
را از مواردی كه اثرا قابلتوجهی در نشورپذيری دارند

...  فشردهسازی-بررسی میزان آبشويی نانوررا مس در تیمارهای تركیبی اشباع

نتيجهگيری
با توجه به نتايج حاصله تیمار بخار و فشردهسازی
 در تمام تیمارها.باعث تثبیت نانومس در چوب نمیشوند
،ppm 400  بهppm 200 با افزايش غلظت نانومس از
.میزان ررا نانومس در محلول آبشويی افزايش نشان داد
درصورتیكه نوع گونه تأثیر قابلتوجهی در روند آبشويی
.نداشت و نتايج در مورد گونه نوئل و صنوبر مشابه بود
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 برخی محققان دريافتند كه بخارزنی چوب موج.دانست
 بهطوركلی.]10[ افزايش میزان نشورپذيری آن میشود
تیمار بخارگرمايی میتواند از طريق وقوع ترکهای
 جاری شدن مواد استخراجی،میدروسدوپی و ماكروسدوپی
موجود در چوب و مسدود كردن منافذ ديوار سلولها و
چینخوردگی سلولهای چوبی نشورپذيری چوب را تحت
 به نظر میرسد افزايش نشورپذيری.]2[ تأثیر قرار دهد
ناشی از تیمار بخارگرمايی نیز سب سهو ت آبشويی ررا
.نانومس از چوب شده است
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Study on leaching of copper nanoparticles in combined impregnationdensification treatments of wood after accelerated aging

Abstract
This study was performed to evaluate the effect of steaming
and densification on the leaching rate of wood impregnated
by copper nano oxide particles with concentrations of 200 and
400 ppm, repectively. The impregnation of poplar and spruce
wood was carried out under a pressure of 4 bar for 20
minutes. Half of the specimens impregnated with the nano
particles were oven-dried and then steamed at 150°C for 2
hours. The given specimens were then densified under a hot
press at 170°C for 3 hours to reach a compression rate of
33%. All the specimens were exposed to the 6 steps of
accelerated aging procedure according to ASTM D-1037.
Leaching test was performed according to EN84 standard
(1997) for a period of 14 days. The leaching residues were
investigated in the Mineral Exploration and Geological Center
by atomic absorption method. Results showed that the
specimens impregnated only with nano-copper particles had
no leaching, whereas steaming pretreatment and densification
led to the leaching of nano-copper particles from the treated
wood.
Keywords: nano copper, leaching, densification, steaming,
accelerated aging.
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