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بررسی رفتار فیزیکی چوب پلیمر استایرن در غلظتهای مختلف مونومر

چکیده
حفرهای استایرن بر خووا فیزیکوی
غلظتهای مختلف مونومر 

در این پژوهش اثر
نمونههوای آزموون فیزیکوی بور اسوا اسوتاندارد
چوب راش ایرانی بررسی گردید .
 ASTM-D1037تهیه گردیدند و به روش خال-فشار ،در پنج سطح غلظوت ،00 ،0
 00 ،00و  000درصد از مونومر اشباع شدند .پلیمریزاسیون مونومر تحت اعموا دموا
یگوراد
در آون در دو بازه زمانی  40ساعته ،به ترتیب در دمای  00و  001درجه سوانت 
انجامشد .جذب مونومر و پلیمر ،تغییرات دانسیته ،جوذب آب ،واکشویدگی و اثور ضود

زهگیری شد .بر اسا نتایج با افزایش غلظت ،جذب مونوومر و پلیمور
واکشیدگی اندا 
افزایش یافت و در باالترین سطح ،جذب مونوومر و پلیمور بوه ترتیوب  10/400و 40
درصد گزارش گردید .با افزایش جذب پلیمر ،دانسیته چوب از  0/10g/cm³در نمونه
شاهد به  0/00g/cmدر باالترین سطح غلظت مونومر افزایش یافت کوه بوه کواهش
آبدوستی و
فضای خالی در ساختار چوب پلیمر منجر شد .افزایش سطح جذب پلیمر ،
یتورین
نمونههای تیمار شده را کاهش داد ،به طوریکه پو از طووالن 
تغییرات ابعاد 
غوطهوری ،جذب آب و واکشیدگی حجمی نمونه اشباع شده با مونومر به غلظت

زمان
 000درصد در مقایسه با نمونه شواهد 00 ،و  04/1درصود کواهش یافتنود .بواالترین
نمونههای اشباع شده با مونومر استایرن نیز 40/04 ،درصود در
کارایی ضد واکشیدگی 
باالترین سطح غلظت گزارش گردید.
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واژگان کلیدي :استایرن ،چووب پلیمور ،رفتوار فیزیکوی ،جوذب آب ،کوارایی ضود
واکشیدگی.

مقدمه
چوب با طبيعتی خاص ،همواره بهعنوان يك ماده اوليه
مهم مطرح بوده است .رشد شتابان جمعيت جهان و بهتبع
آن افزايش تقاضا براي مصرف چوب از يكسو و محدوديت
منابع جنگلی از سوي ديگر ،لززو اسزتفاده بهينزه از ايزن
ماده باارزش را بيشتر كرده است [ .]9اين مزاده ارزشزمند،
داراي معايب متعددي مانند جذب رطوبت ،تغييرات ابعاد و
تخريب زيستی نيز است [ .]2انزوا روشهزاي حفاظزت و

اصالح چوب در سطح جهان گسترشيافتزه اسزت كزه بزه
پيدايش راهکارهاي نوينی در اين زمينه منتهی شده اسزت
[ .]3همراه با پيشرفت صزنعت پليمرهزاي مصزنوعی ،ايزن
پليمرهززا بززهصززورت گسززتردهاي بززراي اصززالح چززوب
مورداستفاده قرار گرفتند [ .]4در اين سيستم ،مونومرهزاي
جذب شده طی اشبا  ،با اعمال حرارت يزا تزابش پرتوهزاي
گاما ،به پليمر تبديل و فزرآورده مركزب چزوب-پليمزر كزه
حفره سلولی ،بين سلولی و يا روزنههاي ريز ديواره سزلولی
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آن توسط پليمر اشغال شده است ،توليد مزیشزود كزه بزه
لحاظ زيستمحيطی قابلقبول است [ 5و  .]6ازآنجايیكزه
حفرههاي سلولی مهمترين گذرگاههزاي موجزود در چزوب
به حساب مزیآينزد ،بنزابراين اشزغال آن هزا توسزط پليمزر
موجب كند شدن روند جزذب رطوبزت بزه ويزژه در جهزت
طولی چوب میشود [ .]7اين عقيده وجود دارد كه حضزور
پليمر در داخل حفرهها ،باعز كزاهش واكشزيدگی چزوب
پليمر میشود و به افزايش پايداري ابعزاد كمزك مزیكنزد
[ .]4همچنين ،حضور پليمر در داخزل حفزرههزاي سزلولی
باع تقويت چزوب و بهبزود ويژگزیهزاي مکزانيکی آن از
قبيل مقاومت فشاري ،مقاومت خمشی و سختی مزیشزود
[ .]7تصاوير ميکروسکوپ الکترونی چوب پليمزر حاصزل از
گونه صنوبر با مونومرهاي استايرن و متيلمتاكريالت نشان
داد كه پليمر بهخوبی در حفره سلولی قرار گرفتزه و باعز
اسززتحکا چززوب ،بهبززود ثبززات ابعززاد ،پاي زداري حرارت زی،
مقاومت در برابر پوسيدگی و مقاومت خمشزی شزده اسزت
[ .]8اثر مثبت استفاده از مونومرهاي حفزرهاي بزر خزواص
فيزيکی ،مکانيکی و زيستی برخی گونههزاي چزوبی اثبزات
گرديده است ،وليکن تاكنون تحقيقی پيرامون اثزر مونزومر
وينيلززی اسززتايرن بززر ويژگززیهززاي چززوب راش ايرانززی
( )Fagus orientalisانجا نشده است .بزا توجزه بزه اينکزه
اينگونه بخش اعظم جنگلهاي تجاري شزمال كشزور را بزه
خود اختصاص داده ،اين تحقيق با هدف بررسی اثر اسزتفاده
از غلظتهاي مختلف مونومر حفرهاي استايرن بر ويژگیهاي
فيزيکی كاربردي گونه چوبی راش ايرانی انجا شد.

مواد و روشها
تهیه نمونههای آزمونی
براي تهيه نمونههاي آزمونی از چوب گونه راش ايرانی
( )Fagus orientalisكه راست تار و فاقد هرگونزه معايزب
رشد بود ،استفاده شد .بزراي رسزيدن بزه رطوبزت تعزادل
محيط ،گردهبينهها به الزوار تبزديل و حزدود يزك مزاه در
محيط كارگزاه قزرار گرفتنزد .الوارهزا پز از رسزيدن بزه
رطوبت تعادل و اندازهبري ،جهت تعيين خواص فيزيکی و
اندازهگيري وزن مخصوص بزر اسزاا اسزتاندارد ASTM-
 D1037تبديل شدند .پزژوهش بزر اسزاا تغييزر سزطوح
غلظت مونومر به پنج گروه  80 ،60 ،40 ،0و  900درصزد
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وزنی با  5تکرار براي هر سطح انجزا گرديزد .نمونزههزاي
آزمونی تحت دماي  903 ± 2درجه سانتیگراد بزه مزدت
 24ساعت در آون خشزك شزدند و بزا ترازويزی بزا دقزت
 0/009گززر تززوزين گرديدنززد و تززا زمززان اشززبا درون
كيسههاي پالستيکی نگهداري شدند.
آمادهسازی محلول مونومر
مونززومر وينيل زی اسززتايرن 9بززا نقطززهجززوش  945°Cو
دانسيته  0/106 g/cm3انتخاب شد .بنزوئيزل پراكسزايد 2بزا
دانسيته  22/91 g/cm3و نقطه جوش  902-905°Cبهعنوان
آغازگر واكنش پليمريزاسيون به ميزان  2درصد وزنی مونومر
و اتززيلنگليکززولديمتززاكريالت 3بززا دانسززيته  23/2g/cm3و
نقطهجوش 904-906°Cبهعنوان اتصزالدهنزده عرضزی بزه
ميزان  9درصد وزنی مونومر استفاده گرديد .ازآنجاكه يکی از
اهداف اين تحقيق ،بررسی سزطوح مختلزف غلظزت مونزومر
استايرن بود ( 80 ،60 ،40و  900درصزد) ،آمزادهسزازي بزا
درصد اختالط متفاوت بنززن 4بزا جزر مولکزولی  87/9grو
دانسيته  0/87 g/cm3بهعنوان حالل انجا شد.
اشباع نمونهها
نمونهها با مونومر استايرن به روش سلول خال-فشار در
سيلندر واقع در دانشکده منابع طبيعی ساري اشبا شدند.
جهت خارجسازي هواي داخل نمونههاي چوبی و سزيلندر،
ابتدا خاليی بهاندازه  0/7بار و بزه مزدت  30دقيقزه برقزرار
شد .در انتهاي مرحله خأل ،شير مخزن جهت ورود مايع به
داخل باز شده و مونزومر بزه داخزل سزيلندر مکيزده شزد.
پ ازاين مرحله فشاري معادل  8بار و براي مدت  9ساعت
اعمال گرديد .در خاتمه ،نمونهها از سيلندر خارج و تزوزين
گرديدند .جذب مونومر از رابطه زير به دست آمد.

()9
 :Muمونومر جذب شده بزر مبنزاي وزن خشزك نمونزه
چوب ( :Wt ،)%وزن نمونزه بعزد از اشزبا ( )grو  :Wcوزن

1

.C6H5CH=CH2
.C6H5CO) O2
3
. C6H14O2
4
. C6H6
2
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نمونه قبل از اشبا ()gr
بعد از مرحله اشبا  ،بزه منظزور پليمريزاسزيون مونزومر،
نمونهها به ترتيب در دو بزازه زمزانی  24سزاعته بزه ترتيزب
بهصورت پيچيده شده در فويل آلومينيومی تحت دمزاي 10
درجه سانتیگراد و سپ  ،بدون پوشش آلومينيومی مجزددا
تحت دماي  903درجه سانتیگراد قرار داده شدند تا مونومر
بخش مغزي نمونه نيز به پليمر تبديل شود .متعاقبا ،نمونهها
از آون خارج و بزهمنظزور تعيزين مانزدگاري و افززايش وزن
توزين گرديدند .در خاتمه افزايش وزن حاصل از پليمر شدن
با استفاده از رابطه زير تعيين گرديد (رابطه .)2
()2
 :WPGپليمر جذبشده بر مبنزاي وزن خشزك نمونزه
چوب ( :Wt ،)%وزن خشزك نمونزه بعزد از پليمريزاسزيون
( )grو  :Wcوزن خشك اوليه نمونه ()gr
()3
 :Cنرخ تبديل مونومر به پليمزر ( :Wc،)%وزن خشزك
نمونه قبل از اشبا ( :Wwpc،)grوزن خشزك نمونزه بعزد از
پليمر شدن ( :Wt،)grوزنتر نمونه بعد از اشبا (.)gr
اندازهگیری خواص فیزیکی نمونهها
در آزمون فيزيکی ،تغييرات دانسيته ،مانزدگاري پليمزر
[ ،]1فضاي پرشده توسط پليمر در نمونهها بر اساا روابط
زير اندازهگيري شد .پ از محاسبه وزن و حجزم خشزك،
نمونهها در آب غوطزهور گرديدنزد و جزذب آب ،تغييزرات
ابعاد و كارايی ضد واكشيدگی ( )ASEنيز بر اسزاا رابطزه
زير تعيين گرديد.
()4
 :ASEكززارايی ضززد واكش زيدگی در اثززر تيمززار (:Sc،)%
واكش زيدگی حجم زی نمونززه شززاهد () %و  :Stواكش زيدگی
حجمی چوب تيمار شده ()%
()5
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()6
 :Pماندگاري ( :x ،)g/cm3اختالف حجم نمونزه قبزل و
بعززد از اشززبا ) :d ،(cm3دانس زيته خشززك چززوب پليمززر
( :dod ،)g/cm3دانسززيته خشززك چززوب شززاهد (،)g/cm3
 :Fpفضاي پرشده توسط پليمر :dcw ،دانسيته ديواره سلولی
( (9/54 g/cm3و  :dpدانسيته پليمر ()g/cm3
()7
 :Fvفضاي پر نشده توسط پليمزر و  :Fpفضزاي پرشزده
توسط پليمر
براي تجزيه وتحليل دادهها از نر افزار  SPSSدر قالزب
طرح كامال تصادفی اسزتفاده شزد .همچنزين گزروهبنزدي
ميانگينها نيز با آزمون چنزد دامنزهاي دانکزن ()DMRT
انجا گرديد.

نتایج و بحث
جذب مونومر و افزایش وزن چوب پلیمر
ميانگين افزايش وزن بزه دسزت آمزده در اثزر تيمزار بزا
غلظتهاي مختلف استايرن در جزدول  9نشزان دادهشزده
است .هر عدد ميانگين  5تکرار است .مقادير جذب مونزومر
در سطوح  80 ،60 ،40و  900درصد اسزتايرن بزه ترتيزب
 37/4 ،37/5 ،36/5و  38/3درصد اندازهگيري شد .افزايش
وزن (جذب پليمر) نمونههاي حزاوي مونزومر اسزتايرن ،در
پايينترين و باالترين سطح به ترتيب  99/5و  26/9درصزد
محاسبه گرديد.
تحقيق پيشين نشان داد كه با افزايش غلظزت مونزومر
حفرهاي متيلمتاكريالت نيز افزايش وزن بهبود يافت ،بزه-
طوريكه با تغيير درصد جزذب مونزومر از  49/6بزه 57/1
درصد ،جذب پليمر نيز از  5/3بزه  22درصزد در بزاالترين
سطح افززايش يافزت [ .]90متوسزط جزذب مونزومر ،وزن
پليمر و نرخ تبديل مونزومر بزه پليمزر در سزطوح مختلزف
تيمار ،نشاندهنده پليمر شدن كارآمزد مونزومر بزه صزورت
ماده جامد داخل چوب است كه با نتايج تحقيقات گذشزته
مطابقت دارد [.]8
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جدول  -2میزان جذب مونومر ،پلیمر و درصد تبدیل مونومر به پلیمر در سطوح مختلف غلظت مونومر
غلظت محلول ()%

صفات اندازهگيري شده
جذب مونومر()%
افزايش وزن ()%
تبديل مونومر به پليمر ()%

% 40

%60

%80

%900

(36/5)a
*()3/5
(99/5)c
()9/2
(39/1)c
()5/2

(37/5)a
() 5
(98/4)b
4/2
(48/8)b
()6/1

(37/5)a
()5/9
(20/1)b
()4/8
(56/9)b
()9/2

(38/3)a
()3/2
(26/9)a
() 3
(61/5)a
()5/7

* اعداد درون پرانتز معرف انحراف معيار است و حروف انگليسی داخل پرانتز معرف گروهبندي دانکن است.

g/cm3

دانسیته و فضای خالی چوب پلیمر
مقادير دانسيته چوب پليمر و فضاي خزالی در شزکل9
نشان داده شده است .با افززايش غلظزت مونزومر ،دانسزيته
نمونههاي تيمزار شزده نسزبت بزه شزاهد افززايش يافزت،
بززهطززوريكززه حززداكثر دانسززيته در سززطح  900درصززد
م افذ خالی

دانسیته )

2

a

b

اندازهگيري شزد .دانسزيته چزوب در نمونزه شزاهد
 0/36و در بزززاالترين سزززطح جزززذب مونزززومر اسزززتايرن
 0/19g/cm3محاسبه گرديد .بزا افززايش دانسزيته ،فضزاي
پرشززده در حفززرات سززلولی افزززايش يافتززه ،فضززاي خززالی
كمتري در ساختار چوب پليمر باقیمانده است.
دانسیته
2

c
c

3

A
AB

2
1

C

13
2

BC

م افذ خالی

3

(
2

2

سط تیمار درصد
شکل  –2اثر سطوح مختلف غلظت محلول مونومر بر فضای خالی و دانسیته چوب پلیمر
حروف انگلیسی کوچک و بزرگ به ترتیب معرف گروهب دی دانکن دانسیته و م افذ خالی است

بررسی اثر مونومر استايرن بر چوب پليمر ساخته شزده از
گونه صنوبر نيز نشان داد كه با افزايش ميزان جذب مونزومر،
جر مخصزوص افززايش يافزت و بهبزود خزواص فيزيکزی و
مکانيکی تحت اثر جر مخصوص تركيب حاصل شد [.]99
بهبود برخی خواص فيزيکی و بسياري از ويژگزیهزاي

مکززانيکی و درنتيجززه كاربردهززاي صززنعتی چززوب ،نسززبت
مستقيم بزا افززايش دانسزيته آن دارد .دانسزيته چزوب بزا
ساختار متخلخل ديوارههزاي سزلولی رابطزه عکز دارد و
افزايش دانسيته چوب طی فرآيند اصالح به كزاهش نقطزه
اشبا الياف ،اندازه حفرات سلولی و درنهايزت ،نفوذپزذيري
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منتهی خواهد شد []94؛ بنابراين میتوان پيشبينی نمزود
كه فرآورده چوب پليمر داراي قابليت بااليی براي اسزتفاده
در صنايع مختلف است.
شکل  2جذب آب نمونههزاي تيمزار شزده و شزاهد را
نشان داده است .بر اساا نتايج ،بين نمونزههزاي شزاهد و
80%

100%
g/cm3

=D

تيمار شده در هزر چهزار سزطح غلظزت مونزومر ،اخزتالف
معنیداري وجود دارد .جذب آب نمونههاي تيمار شزده در
سطوح  80 ،60 ،40و  900درصزد پز از طزوالنیتزرين
زمان غوطهوري 58/8 ،46/7 ،37 ،و  64درصد در مقايسزه
با نمونه شاهد كاهش يافت.
40%

60%

g/cm3

=D

g/cm3

=D

3

g/cm3

=D

1

جذب آب درصد

g/cm3

=D
2

2
12

222

2

12

21

3

زمان غو ه وری د یقه
شکل  -1اثر سطوح مختلف غلظت مونومر برجذب آب نمونههای چوب پلیمر

چندسازه چوب پليمر حاصل از گونزه كزاج بزا مونزومر
استايرن نشان داد كه اشبا با استايرن باع بهبود كاهش
جززذب آب و واكش زيدگی بززوده اسززت [ .]92در چندسززازه
حززاوي مونززومر متي زلمتززاكريالت ني زز كززاهش جززذب آب
نمونههاي تيمار شده در مقايسه با شاهد بزه ميززان 54/3
درصد گزارش گرديد [.]90
همان طور كه در شزکل 3مشزاهده مزیگزردد ،پز از
100%

 2960دقيقه ( 36سزاعت) غوطزهوري در آب ،نمونزههزاي
تيمار شده در مقايسه با نمونههاي شزاهد ،تغييزرات ابعزاد
كمتري نشاندادند .نتايج نشان داد كه واكشيدگی حجمزی
نمونههاي تيمار شده پ از طوالنیترين زمان غوطزهوري
در پايينترين و باالترين سطح تيمار 97/8 ،و  45/3درصد
در مقايسه با نمونه شاهد كاهش يافت.

222

2

1
2
2
22
21
2
2
1
12

12

21

واک یدگی ح می درصد

80%

60%

40%

3

زمان غو ه وری د یقه
شکل -3اثر سطوح مختلف غلظت مونومر بر واک یدگی ح می نمونههای چوب پلیمر
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نتايج بررسی چوب پليمر ساخته شده از گونه صزنوبر و
مونومر استايرن ،نشان داد كه ثبات ابعزاد فزرآورده حاصزل
100%

80%

بهبود قابلمالحظهاي يافت [.]93

60%

control

40%

2
1
2

1

3

واک یدگی ح می درصد

1
2
2
22
21
2

2

جذب آب درصد
شکل  -2رابطه بین واک یدگی ح می و جذب آب نمونههای چوب پلیمر اشباعشده با مونومر استایرن

رابطه بين واكشيدگی حجمزی و جزذب آب نمونزههزاي
تيمززار شززده و شززاهد در شززکل 4نشززان دادهشززده اسززت.
همان طور كه مشاهده میشزود بزا افززايش غلظزت مونزومر،
واكشيدگی نمونهها كمتزر شزد .در يزك جزذب آب معزين،
واكشيدگی حجمی نمونههاي تيمار شزده نسزبت بزه شزاهد
كمتر بود كه اين روند با افزايش غلظت مونومر محسزواتزر
گرديد ،بهطوريكه در سطح  900درصزد ،در سزطح جزذب
آب مساوي با شاهد ،كمترين تغييرات ابعاد اندازهگيري شد.
تحقيقات زيادي گزارش كردند كه ويژگیهاي نزامطلوب
چوب اساسا بزه حضزور گزروههزاي بزیشزمار هيدروكسزيل
(مکانهاي واكنش) در پليمرهاي اصلی چوب و انوا حفرات
سلولی (به عنوان مسيرهاي اصلی حركزت رطوبزت) بسزتگی
دارد [ 93و ]95؛ بنابراين بلوكه كردن اين مکانهاي واكنش
يا محدود كردن حفرات نزه تنهزا چزوب را در مقابزل جزذب
رطوبت مقزاو مزیكنزد بلکزه دوا طبيعزی و ويژگزیهزاي
مکانيکی آن را نيز بهبود میبخشزد [ .]8بزا افززايش غلظزت
محلول مونومر ،درصد جذب پليمر افززايش يافزت .اسزتايرن
يك مونومر غير قطبی است كه با جايگزينی و پليمزر شزدن
درون خلل و فرج چوب ،مقدار مزاده جامزد در واحزد حجزم
افزايش میيابد [ .]96ازآنجايیكه اغلب مونومرهزاي وينيلزی
غير قطبی هستند ،با گروههزاي هيدروكسزيل پليمزر سزلولز

تعامل كمتري برقرار میكنند؛ بنابراين ،مونومر مذكور ،بدون
پيوند شيميايی و صرفا به صورت فيزيکی ،حفرههزاي سزلولی
(حفره آوندي ،سزلولهزاي پارانشزيمی و فيبرهزا) را اشزغال
مینمايد [ .]4اگرچه پليمر در داخل ديزواره وجزود نزدارد و
ديواره سلولی ظرفيت جذب آب بااليی دارد ،به دليل اين كزه
مونومر استايرن بعزد از پليمزر شزدن ،بزه عنزوان يزك مزانع
فيزيکی در داخل چوب ،از جزذب آب جلزوگيري مزیكنزد،
جريان رطوبت ،كنزد ،سزرعت انتشزار آب در ديزواره سزلول
كاهش يافته و ثبات ابعاد نمونههاي تيمزار شزده نسزبت بزه
شاهد افزايش میيابد [ .]97درواقع ،حفرات سزلولی گزذرگاه
اصلی حركت رطوبت هستند كه با پزر شزدن آنهزا ،چزوب
نسبت به تغييرات درصد رطوبت ،بهخصوص در طول اليزاف،
مقاو تر میشود [ .]6به عالوه ازآنجايیكه پليمر در مقايسه با
چوب آبدوستی كمتري دارد طی غوطزهوري چزوب پليمزر
آب كمتري جذب خواهد كرد.
با توجه به نتايج ،رابطه مستقيمی بين ميززان پليمزر و
اثر ضزد واكشزيدگی وجزود دارد .نتزايج نشزان داد كزه بزا
افزايش ميزان پليمر ،اثر ضد واكشيدگی نيز افزايش يافزت،
بهطوريكه بيشترين ميانگين اثر ضد واكشيدگی در سزطح
 900درصد و در زمزان  30دقيقزه 56/2 ،بزه دسزت آمزد
(شکل .)5
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زمان غو ه وری د یقه
شکل  -اثر سطوح مختلف غلظت مونومر برکارایی د واک یدگی

بررسی خواص چوب پليمر گونزه كزاج اسزکاتلندي بزا
استفاده از مونومرهاي وينيلی استايرن و متيزلمتزاكريالت
نيز نشان داد كه مونومرهاي وينيلی بهبود قابلتزوجهی در
خواص فيزيکی چوب ازجمله اثر ضزد واكشزيدگی (،)ASE
وزن مخصوص و كاهش جذب آب در چوب ايجزاد نمودنزد
[ 4و .]90
كززارايی ضززد واكشززيدگی در سززاعت اول غوطززهوري
به خصوص در سطوح باالتر غلظت ،مقادير بيشتري را نشان
داد وليکن با افزايش زمان ،روند كاهشی داشت كه احتماال
به علت افزايش دسترسی آب بزه گزروههزاي هيدروكسزيل
ديزواره ،خززروج بخشزی از مونززومر پليمزر نشززده از چززوب،
همكشيده شزدن مونزومر هنگزا پليمزر شزدن و متعاقبزا،
كاهش فضاي اشغال شده است [ .]95گزارش شد كه پليمر
حفرهاي نسبت به پليمر ديوارهاي تزثثير كمتزري بزر سزير
نزولزی اثززر ضززد واكشزيدگی دارد و ايزن امززر احتمززاال بززه
هززمكش زيدگی بيشززتر مونززومر دي زوارهاي ( 30درصززد) در
مقايسه به حفزرهاي ( 95درصزد) مربزوط مزیشزود [.]98
نتايج اين پژوهش نشان داد كه مونومر استايرن با افززايش

بيشتر در دانسيته ،اثر مطلوبتري در كاهش جذب آب در
مقايسه با متيلمتاكريالت داشته است [.]90

نتی هگیری
ويژگیهزاي فيزيکزی چزوب-پليمزر بزه ميززان پليمزر
بستگی دارد كه با افزايش ميزان پليمر بهبود محسزواتزر
خواهززد يافززت .ب زين سززطوح  80و  900درصززد اخززتالف
چندانی در نتايج وجود نداشت؛ بنابراين سزطح  80درصزد
به عنوان بهترين سطح تيمار معرفزی مزیگزردد ،همچنزين
ازنظر اقتصادي سطح  80درصد بزا مصزرف كمتزر مونزومر
بهصرفه است .در اين تحقيق اثر مونومر حفزرهاي اسزتايرن
در غلظتهاي مختلف بر خزواص چزوب گونزه بزومی راش
ايرانی بررسی شد .پيشنهاد مزیشزود در تحقيقزات بعزدي
اصالح با مونومرهاي ديوارهاي مانند الکلفورفوريل ،تلفيزق
ديوارهاي/حفرهاي و مقايسه اصزالح ديزوارهاي بزا حفزرهاي
انجا گردد .همچنين ،اثر اين اصالح بزر گونزههزاي داراي
نفوذپذيري مناسب و دانسيته كم نيز بررسی شود.
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Investigation on physical behavior of styrene wood-polymer in different
concentrations of monomer

Abstract
This research was conducted to study the effect of different
concentrations of styrene lumen monomer on the physical
properties of beech wood. Physical test samples were
prepared according to ASTM-D1037 standard and treated
with vacuum-pressure method at five concentration levels; 0,
40, 60, 80 and 100 percent of soluble monomer. For
polymerization, treated samples were heated in oven for two
24-hour periods at 90 and 103ºC respectively. Monomer and
polymer absorption, density variation, water absorption,
swelling and anti-swelling efficiency (ASE) were determined.
According to the results, Monomer and polymer absorption
increased by an increase in monomer concentration, and they
were reported to be 38.2% and 26% in the highest level,
respectively. With an enhancement in polymer absorption,
density of wood increased from 0/63g/cm³ in control to
0/91g/cm³ in the highest monomer concentration level that
reduces pores in wood-polymer structure. Absorbed polymer
enhancement decreased hydrophilicity and dimensional
changes of treated samples, so that water absorption and
swelling volume of the samples saturated with 100%
concentration of monomer were decreased 64% and 45.3%
after the longest immersion time. Highest Anti-swelling
efficiency of Styrene-saturated samples was determined to be
56.15% in the maximum concentration level of treatment.
Key words: styrene, wood–polymer composites, physical
behavior, water absorption, anti-swelling efficiency.
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