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  های مختلف مونومرهای مختلف مونومرغلظتغلظت  دردر  رفتار فیزیکی چوب پلیمر استایرنرفتار فیزیکی چوب پلیمر استایرن  بررسیبررسی

 

  

 چکیده

 یکو یزیف خووا   بر رنیاستا ایحفره مونومر مختلف هایغلظت اثر پژوهش نیا در
 اسوتاندارد  اسوا   بور  یکو یزیف آزموون  هوای نمونه. دیگرد یبررس یرانیا راش چوب

ASTM-D1037 00 ،0 غلظوت  سطح پنج در فشار،-خال روش به و دندیگرد هیته، 
 دموا  اعموا   تحت مونومر ونیزاسیمریپل. شدند اشباع مونومر از درصد 000 و 00 ،00
 گوراد یسوانت  درجه 001 و 00 یدما در بیترت به ساعته، 40 یزمان بازه دو در آون در

 ضود  اثور  و یدگیواکشو  آب، جوذب  ته،یدانس راتییتغ مر،یپل و مونومر جذب. شدانجام
 مور یپل و مونوومر  جذب غلظت، شیافزا با جینتا اسا  بر. شد یرگیزهاندا یدگیواکش
 40 و 400/10 بیو ترت بوه  مور یپل و مونوومر  جذب سطح، نیباالتر در و افتی شیافزا

 نمونه در g/cm³ 10/0 از چوب تهیدانس مر،یپل جذب شیافزا با. دیگرد گزارش درصد
 کواهش  بوه  کوه  افتی شیافزا مونومر غلظت سطح نیباالتر در g/cm00/0 به شاهد
 و دوستیآب مر،یپل جذب سطح شیافزا. شد منجر مریپل چوب ساختار در یخال یفضا
 نتوری یطووالن  از پو   که یطور به داد، کاهش را شده ماریت هاینمونه ابعاد راتییتغ

 غلظت به مونومر با شده اشباع نمونه یحجم یدگیواکش و آب جذب ،وریغوطه زمان
 نیبواالتر . افتنود ی کواهش  درصود  1/04 و 00 شواهد،  نمونه با سهیمقا در درصد 000
 در درصود  04/40 ز،ین رنیاستا مونومر با شده اشباع هاینمونه یدگیواکش ضد ییکارا
 .دیگرد گزارش غلظت سطح نیباالتر

 ضود  ییکوارا  آب، جوذب  ،یکو یزیف رفتوار  مور، یپل چووب  رن،یاستا: يکلید واژگان

 .یدگیواکش
 

 *1یقربان میمر

 2یکاک نیروژ

 طبیعی، منابع دانشکده کاغذ، و چوب یمهندس ارگروهیدانش 0
 یسار یعیطب منابع و یکشاورز علوم دانشگاه

 و چوب مهندسی گروه ارشد، یکارشناس آموخته دانش 4
 و یکشاورز علوم دانشگاه طبیعی، منابع دانشکده کاغذ،
 یسار یعیطب منابع

 مسئو  مکاتبات: 
ghorbani_mary@yahoo.com 

 40/00/00تاریخ دریافت: 
 42/00/00 تاریخ پذیرش:

 

 

 مقدمه
يك ماده اوليه  عنوان بههمواره  ،خاص یطبيعت باچوب 

 تبع به. رشد شتابان جمعيت جهان و بوده استمهم مطرح 

 محدوديت و سو كيآن افزايش تقاضا براي مصرف چوب از 

 نيز ا از نزه يبه اسزتفاده  لززو   ديگر، سوي از نگلیج منابع

 ،ارزشزمند مزاده   نيا [.9] كرده است بيشتر را باارزش ماده

 و ابعاد راتييتغ رطوبت، جذب مانند يمتعدد بيمعا يدارا

 و حفاظزت  يهزا روش انزوا  [. 2] است زين یستيز بيتخر

 بزه  كزه  اسزت  افتزه ي گسترش جهان سطح در چوب اصالح

 شده اسزت  یمنته نهيزم نيا در ینينو يراهکارها شيدايپ

 نيز ا ،یمصزنوع  يمرهزا يپل صزنعت  شرفتيپ با همراه. [3]

اصززالح چززوب   يبززرا ياگسززترده صززورت بززه مرهززايپل

 يمونومرهزا  ستم،يس نيدر ا [.4]قرار گرفتند  مورداستفاده

 يپرتوهزا  تزابش  ايز  حرارت اعمال با اشبا ، یط شده جذب

 كزه  مزر يپل-چزوب  ركزب م فزرآورده  و ليتبد مري، به پلگاما

 یسزلول  وارهيد زير يهاروزنه ايو  یسلول نيب ،یسلول حفره

mailto:ghorbani_mary@yahoo.com
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 شزود كزه بزه   یمز  دي، تولشده است اشغال مريپل توسط آن

 كزه  يیازآنجا [.6 و 5] استقبول قابل یطيمحستيلحاظ ز

 چزوب  در موجزود  يهزا گذرگاه نيترمهم یسلول يهاحفره

 مزر يپل توسزط  هزا  آن اشزغال  نيبنزابرا  نزد، يآیمز  حساب به

 جهزت  در ژهيز و بزه  رطوبزت  جزذب  روند شدن كند موجب

وجود دارد كه حضزور   دهيعق نيا [.7] شودیم چوب یطول

چزوب   یدگيواكشز  كزاهش  باعز   ها،در داخل حفره مريپل

 كنزد یمز  كمزك  ابعزاد  يداريپا شيافزا به و شودیم مريپل

 یسزلول  يهزا حفزره  داخزل  در مريپل حضور ن،يهمچن[. 4]

 از آن یکيمکزان  يهزا یژگز يو بهبزود  و چزوب  تيتقو باع 

 شزود یمز  یسخت و یخمش مقاومت ،يفشار مقاومت ليقب

حاصزل از   مزر يچوب پل یالکترون کروسکوپيم ريتصاو [.7]

نشان  التيمتاكرليو مت رنياستا يگونه صنوبر با مونومرها

قرار گرفتزه و باعز     یدر حفره سلول یخوب به مريداد كه پل

 ،یحرارتزز يداريززپاد ثبززات ابعززاد، اسززتحکا  چززوب، بهبززو

 شزده اسزت   یو مقاومت خمشز  یدگيمقاومت در برابر پوس

 خزواص  بزر  ياحفزره  يمونومرها از استفاده مثبت اثر [.8]

اثبزات   یچزوب  يهزا گونه یبرخ یستيز و یکيمکان ،یکيزيف

 مونزومر اثزر   رامونيپ یقيتاكنون تحق کنياست، ول دهيگرد

  یرانززيا راش وبچزز يهززایژگززيبززر و رنياسززتا یلززينيو

(Fagus orientalis ) نکزه يا بزه  توجزه  بزا . نشده است انجا 

شزمال كشزور را بزه     يتجار يهاجنگل اعظم بخش گونه نيا

اثر اسزتفاده   یبا هدف بررس قيتحق نيخود اختصاص داده، ا

 يهایژگيو بر رنياستا ياحفره مونومرمختلف  يهااز غلظت

 .شد انجا  یرانيا راش یچوب گونه يكاربرد یکيزيف

 

 هامواد و روش
 یآزمون یهانمونه هیته

 یرانيااز چوب گونه راش  یآزمون يهانمونه هيته يبرا

(Fagus orientalis كه )بيز معا هرگونزه  فاقد و راست تار 

بزه رطوبزت تعزادل     يدنرسز  يبزرا استفاده شد.  ،بود رشد

مزاه در   يزك ل و حزدود  يها به الزوار تبزد  ينهبگرده يط،مح

 بزه  دنيرسز  از پز   الوارهزا  گزاه قزرار گرفتنزد.   كار يطمح

 و یکيزيف خواص نييتع جهت ،يبراندازه و تعادل رطوبت

-ASTM وزن مخصوص بزر اسزاا اسزتاندارد    يريگاندازه

D1037 سزطوح  رييز تغ اسزاا  بزر  پزژوهش  شدند. ليتبد 

درصزد   900و  80، 60، 40، 0 گروه پنج به مونومر غلظت

هزاي  . نمونزه ديز نجزا  گرد اتکرار براي هر سطح  5با  یوزن

گراد بزه مزدت   درجه سانتی 903 ± 2 يدماآزمونی تحت 

ساعت در آون خشزك شزدند و بزا ترازويزی بزا دقزت        24

ديدنززد و تززا زمززان اشززبا  درون  گززر  تززوزين گر 009/0

 هاي پالستيکی نگهداري شدند. كيسه

 محلول مونومر یسازآماده

 و C945° جززوش نقطززهبززا  9رنياسززتا یلززينيمونززومر و

g/cmدانسيته 
 بزا  2انتخاب شد. بنزوئيزل پراكسزايد   106/0 3

g/cmدانسيته 
 عنوان به C905-902° جوش نقطهو  91/22 3

درصد وزنی مونومر  2آغازگر واكنش پليمريزاسيون به ميزان 

g/cmبززا دانسززيته  3متززاكريالتديگليکززولو اتززيلن
و  32/23

دهنزده عرضزی بزه     اتصزال  عنوان به C906-904°جوش نقطه

 زای يک ازآنجاكه. استفاده گرديد درصد وزنی مونومر 9ميزان 

مونزومر   غلظزت  مختلزف  سزطوح  یبررس تحقيق، اين اهداف

 بزا  يسزاز آمزاده  ،درصزد(  900و  80، 60، 40)بود  رنياستا

و  gr9/87 یبزا جزر  مولکزول    4بنززن  متفاوت اختالط درصد

g/cm تهيدانس
 شد.انجا حالل  عنوان به 87/0 3

 هااشباع نمونه

در  فشار-خالبه روش سلول  رنيبا مونومر استا هانمونه

اشبا  شدند.  يسار یعيواقع در دانشکده منابع طب لندريس

 ،لندريسز  و یچوب يهانمونه داخل يهوا يسازجهت خارج

برقزرار   قزه يدق 30بار و بزه مزدت    7/0 اندازه به يیابتدا خال

به  عيمخزن جهت ورود ما ريش ،خألمرحله  يشد. در انتها

شزد.   دهيز مک لندريداخل باز شده و مونزومر بزه داخزل سز    

ساعت  9مدت  يبار و برا 8معادل  يمرحله فشار نيازا پ 

 نيتزوز  و خارج لندريس از هانمونه خاتمه، در. دياعمال گرد

 .آمد دست به ريز رابطه از مونومر جذب. دنديگرد

(9)  

Mu: وزن خشزك نمونزه    يبزر مبنزا   شده جذب مونومر

وزن : Wcو ( grوزن نمونزه بعزد از اشزبا  )    :Wt)%(، چوب 

                                                           
1
.C6H5CH=CH2 

2
.C6H5CO) O2 

3
. C6H14O2 

4
. C6H6 
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 (grنمونه قبل از اشبا  )

 مونزومر،  ونيزاسز يمريپل منظزور  بزه  اشبا ، مرحله از بعد

 بيز ترت بزه  سزاعته  24 یزمزان  بزازه  دو در بيبه ترت هانمونه

 10 يتحت دمزا  یومينيآلوم ليدر فو شده دهيچيپ صورت به

 مجزددا   یومينيآلوم پوشش بدون سپ ، و گرادیدرجه سانت

 مونومر تا داده شدند قرار گرادیسانت درجه 903 يدما تحت

 هانمونه ،متعاقبا . شود ليتبد مريپل به زين نمونه يمغز بخش

افززايش وزن  تعيزين مانزدگاري و    منظزور  بزه  و خارج آون از

 شدن مريپلاز  حاصل وزن شيافزاتوزين گرديدند. در خاتمه 

 (.2)رابطه  ديگرد نييتع ريزبا استفاده از رابطه 

(2)  

WPG :وزن خشزك نمونزه    يبر مبنزا  شده جذب مريپل

 ونيزاسز يمريپلنمونزه بعزد از    خشزك وزن  :Wtچوب )%(، 

(gr ) وWc : هياول خشكوزن ( نمونهgr) 

(3)  

C :مزر يپل به مونومر ليتبد نرخ (%)،Wc :خشزك  وزن 

 از بعزد  نمونزه  خشزك  وزن: Wwpc،(gr) اشبا  از قبل نمونه

 (.gr) اشبا  از بعد نمونه تر وزن: Wt،(gr) شدن مريپل

 هانمونه یکیزیف خواص یریگاندازه

 مزر يپل يمانزدگار  ته،يدانس راتييتغ ،یکيزيف آزمون در

بر اساا روابط ها توسط پليمر در نمونه پرشده، فضاي [1]

گيري شد. پ  از محاسبه وزن و حجزم خشزك،   اندازه زير

 راتييز جزذب آب، تغ  و ور گرديدنزد هها در آب غوطز نمونه

 رابطزه  اسزاا  بر زين( ASE) یدگيواكشضد  يیكاراو  بعادا

 .ديگرد نييتع ريز

(4)  

ASE: مززاريت اثززر در یدگيضززد واكشزز يیكززارا %()،Sc: 

 یدگيواكشزز :Stو  (%شززاهد ) نمونززه یحجمزز یدگيواكشزز

 )%( شده ماريچوب ت یحجم

(5)  

(6)  

P: يماندگار (g/cm
3 ،)x: حجم نمونزه قبزل و    الفاخت

cm)بعززد از اشززبا  
3
)، d: مززريخشززك چززوب پل تهيدانسزز 

(g/cm
3 ،)dod :شززاهد چززوب خشززك تهيدانسزز (g/cm

3،)  

Fp: مر،يتوسط پل پرشده يفضا dcw: یسلول وارهيد تهيدانس 

(g/cm
g/cm) مريپل تهيدانس :dpو  )54/9 3

3) 

(7)  

Fv :و  مزر يپل توسط نشده پر يفضاFp:  پرشزده  يفضزا 

 مريوسط پلت

در قالزب   SPSSافزار ها از نر داده ليوتحل هيتجزبراي 

بنزدي  همچنزين گزروه  . اسزتفاده شزد  طرح كامال  تصادفی 

( DMRT) اي دانکزن ها نيز با آزمون چنزد دامنزه  ميانگين

 .انجا  گرديد

 

 بحث ونتایج 

 مریچوب پل وزن شیافزا و مونومر جذب

بزا   مزار يت در اثزر  آمزده  دسزت  بزه وزن  شيافزا نيانگيم

شزده   دادهنشزان   9در جزدول   رنياستا مختلف يهاغلظت

 مونزومر  جذب ريمقاد. است تکرار 5 نيانگيم عدد هر. است

 بيز ترت بزه  رنياسزتا  درصد 900 و 80، 60، 40 در سطوح

 شيافزا. شد يريگاندازه درصد 3/38 و 4/37، 5/37، 5/36

 در رن،ياسزتا  مونزومر  يحزاو  يهانمونه( مريپل)جذب  وزن

درصزد   9/26و  5/99 بيسطح به ترت نيو باالتر نيتر نييپا

 .ديمحاسبه گرد

مونزومر   غلظزت  شيافزا با كه داد نشان نيشيپ قيتحق

-بزه  افت،ي بهبود وزن شيافزا زين التيمتاكرليمت ياحفره

 1/57بزه   6/49 از مونزومر  جزذب  درصد رييتغ با كهيطور

 نيبزاالتر  در درصزد  22 بزه  3/5 از زين مريپل جذب درصد،

 وزن مونزومر،  جزذب  متوسزط  [.90] افزت ي شيافززا سطح 

 مختلزف  سزطوح  در پليمزر  بزه  مونزومر  تبديل نرخ و پليمر

 صزورت  بزه  مونزومر  كارآمزد  شدن پليمر دهندهنشان تيمار،

 گذشزته  تحقيقات نتايج با كه است چوب داخل جامد ماده

 .[8] دارد مطابقت
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 مونومر غلظت مختلف سطوح در مریپل به مونومر لیتبد صددر و مریپل مونومر، جذب زانیم -2 جدول

 شده يريگاندازه صفات
   %(محلول ) غلظت 

40 % 60% 80% 900% 

 )%(مونومر جذب
 (a)5/36 

*(5/3) 

 (a)5/37 

(5) 

 (a)5/37 

(9/5) 

 (a)3/38 

(2/3) 

 )%( وزن شيافزا
 (c)5/99 

(2/9) 

 (b)4/98 

2/4 

 (b)1/20 

(8/4) 

 (a)9/26 

(3) 

 )%( مريپل به مونومر ليتبد
(c)1/39 

(2/5) 

(b)8/48 

(1/6) 

(b)9/56 

(2/9) 

(a)5/61 

(7/5) 

 .استبندي دانکن داخل پرانتز معرف گروه انگليسی است و حروف اريمع انحراف معرف پرانتز درون اعداد *

 

 مریچوب پل یخال یفضا و تهیدانس

 9شزکل  در یخزال  يفضا و مريچوب پل تهيدانس ريمقاد

 تهيدانسز  مونزومر،  غلظزت  شيافززا  با. شده است دادهنشان 

 افزت، ي شيافززا  شزاهد  بزه  نسزبت  شزده  مزار يت يهانمونه

 درصززد 900 سززطح در تهيدانسزز حززداكثر كززه يطززور بززه

g/cmچزوب در نمونزه شزاهد     تهيشزد. دانسز   يريگ اندازه
3 

 رنيسزززطح جزززذب مونزززومر اسزززتا نيو در بزززاالتر 36/0

g/cm
 يفضزا  ته،يدانسز  شيافززا  بزا . ديگرد محاسبه 319/0

 یخززال يفضززا افتززه،ي شيافزززا یسززلول حفززرات در پرشززده

 .است مانده یباق مريچوب پل ساختار در يكمتر

c
c
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 مریچوب پل تهیو دانس یخال یاثر سطوح مختلف غلظت محلول مونومر بر فضا –2شکل 

  دی دانکن دانسیته و م افذ خالی است بمعرف گروه بیبه ترتو بزرگ کوچک  انگلیسی  حروف

 

 از شزده  ساخته پليمر چوب بر استايرن مونومر اثر بررسی

 مونزومر،  جذب ميزان افزايش با كه داد نشان زين صنوبر گونه

 و فيزيکزی  خزواص  بهبزود  و يافزت  افززايش  مخصزوص  جر 

 [.99] شد حاصل تركيب مخصوص جر  اثر تحت مکانيکی

 يهزا یژگز يو از ارييبس و یکيزيف خواص یبرخ بهبود

 نسززبت چززوب، یصززنعت كاربردهززاي جززهيدرنت و یکيمکززان

 بزا  چزوب  تهيدانسز . دارد آن تهيدانسز  شيافززا  بزا  ميمستق

 و دارد عکز   رابطزه  یسزلول  يهزا وارهيد متخلخل ساختار

 نقطزه  كزاهش  به اصالح نديفرآ یط چوب تهيدانس شيافزا

 فوذپزذيري ن ،تيز درنها و سلولی حفرات اندازه ،افيال اشبا 
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 نمزود  بينیپيش توانمی بنابراين؛ [94] خواهد شد منتهی

 اسزتفاده  براي بااليی قابليت داراي مريچوب پل فرآورده كه

 .است مختلف صنايع در

 را شزاهد  و شزده  مزار يت يهزا جذب آب نمونه 2 شکل

 و شزاهد  يهزا نمونزه  نيب ج،ينتا اساا بر. داده است نشان

 اخزتالف  مونزومر،  ظزت غل سزطح  چهزار  هزر  در شده ماريت

 در شزده  ماريت يهانمونه آبجذب  .دارد وجود يداریمعن

 نيتزر یطزوالن  از پز   درصزد  900 و 80، 60، 40 سطوح

 سزه يدرصد در مقا 64و  8/58، 7/46، 37 ،يورغوطه زمان

 .افتيبا نمونه شاهد كاهش 
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 مریچوب پل یهانمونه آب ببرجذ مونومر غلظت مختلف سطوح اثر -1شکل 

 

 مونزومر  بزا  كزاج  گونزه  از حاصل مريچوب پل چندسازه

 كاهش بهبود باع  رنياستا با اشبا  كه داد نشان رنياستا

در چندسززازه  .[92] بززوده اسززت یدگيواكشزز و آب جززذب

 آب جززذب كززاهش زيززن التيمتززاكرليززمونززومر مت يحززاو

 3/54 زانيز م بزه  شاهد با سهيمقا در شده ماريت يها نمونه

 [.90] ديگرد گزارش درصد

 از پز   گزردد، یمشزاهده مز   3شزکل  در كه طور همان

 يهزا نمونزه  آب، در يورغوطزه  (سزاعت  36) قهيدق 2960

 ابعزاد  راتييز تغ شزاهد،  يهانمونه با سهيمقا در شده ماريت

 یحجمز  یدگيواكش كه داد نشان جينتا .دادندنشان يكمتر

 يورغوطزه  زمان نيتریطوالن از پ  شده ماريت يهانمونه

 درصد 3/45 و 8/97 مار،يت سطح نيباالتر و نيترنييپا در

 .افتي كاهش شاهد نمونه با سهيمقا در
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 مریچوب پل یهانمونه یح م یدگیواک مختلف غلظت مونومر بر  سطوح اثر-3شکل 
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و  گونه صزنوبر  از شده ساخته مريچوب پل یبررس جينتا

نشان داد كه ثبات ابعزاد فزرآورده حاصزل     رن،يمونومر استا

 [.93] افتي يامالحظهقابل بهبود
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 با مونومر استایرن شده اشباعهای چوب پلیمر رابطه بین واک یدگی ح می و جذب آب نمونه -2شکل 

 

 يهزا نمونزه  آب جزذب  و یحجمز  یدگيواكش نيب رابطه

. شززده اسززت دادهنشززان  4شززکل در شززاهد و هشززد مززاريت

 نزومر، مو غلظزت  شيافززا  بزا  شزود یم مشاهده كه طور همان

 ن،يمعز  آب جزذب  كيز  در. شزد  كمتزر  هانمونه یدگيواكش

 شزاهد  بزه  نسزبت  شزده  ماريت يهانمونه یحجم یدگيواكش

 تزر محسزوا  مونومر غلظت شيافزا با روند نيا كه بود كمتر

 جزذب  سزطح  در درصزد،  900 سطح در كهيطوربه د،يگرد

 شد. يريگاندازه ابعاد راتييتغ نيكمتر شاهد، با يمساو آب

 نزامطلوب  يهایژگيو كه كردند گزارش ياديز قاتيتحق

 ليدروكسز يه شزمار یبز  يهزا گزروه  حضزور  بزه  اساسا  چوب

 حفرات انوا  و چوب یاصل يمرهايپل در( واكنش يها)مکان

 یبسزتگ ( طوبزت ر حركزت  یاصل يرهايمس عنوان به) یسلول

 واكنش يهامکان نيبلوكه كردن ا نيبنابرا؛ [95 و 93] دارد

 جزذب  مقابزل  در را چزوب  تنهزا  نزه  حفرات كردن محدود اي

 يهزا یژگز يو و یعز يطب دوا  بلکزه  كنزد یمز  مقزاو   رطوبت

غلظزت   شي. بزا افززا  [8] بخشزد یم بهبود زين را آن یکيمکان

 رنياسزتا . افزت ي شيافززا  مريپلمحلول مونومر، درصد جذب 

 شزدن  مزر يپل و ینيگزيجا با كه است یقطب ريغ مونومر كي

 حجزم  واحزد  در جامزد  مزاده  مقدار چوب، فرج و خلل درون

 یلز ينيو يمونومرهزا  اغلب كه يیازآنجا. [96] ابديیم شيافزا

 سزلولز  مزر يپل ليدروكسز يه يهزا گروه با هستند، یقطب ريغ

 بدون مذكور، مونومر ن،يبنابرا؛ كنندیم برقرار يكمتر تعامل

 یسزلول  يهزا حفره ،یکيزيف صورت به صرفا  و يیايميش ونديپ

 اشزغال  را( برهزا يف و یميپارانشز  يهزا سزلول  ،يآوندحفره )

 و نزدارد  وجزود  وارهيز د داخل در مريپل اگرچه. [4] دينما یم

 كزه  نيا ليدل به دارد، يیباال آب جذب تيظرف یسلول وارهيد

 مزانع  كيز  عنزوان  بزه  شزدن،  مزر يپل از بعزد  رنياستا مونومر

 كنزد، یمز  يريجلزوگ  آب جزذب  از چوب، داخل در یکيزيف

 سزلول  وارهيز د در آب انتشزار  سزرعت  كنزد،  رطوبت، انيجر

 بزه  نسزبت  شزده  مزار يت يهانمونه ابعاد ثبات و افتهي كاهش

گزذرگاه   ی، حفرات سزلول درواقع [.97] ابديیم شيافزا شاهد

، چزوب  اهز  آنحركت رطوبت هستند كه با پزر شزدن    یاصل

 اف،يز در طول ال خصوص بهدرصد رطوبت،  راتيينسبت به تغ

 با سهيمقا در مريپل كه يیازآنجا عالوه به [.6] شودیم ترمقاو 

 مزر يچزوب پل  يورغوطزه  یط دارد يكمتر یدوست آب چوب

 جذب خواهد كرد. يآب كمتر

 و مزر يپل زانيز م نيب یميمستق رابطه ج،ينتا به توجه با

 بزا  كزه  داد نشزان  جينتزا . دارد ودوجز  یدگيضزد واكشز   اثر

 افزت، ي شيافزا زين یدگيضد واكش اثر مر،يپل زانيم شيافزا

 سزطح  در یدگيضد واكش اثر نيانگيم نيشتريب كه يطور به

 آمزد  بزه دسزت   2/56 قزه، يدق 30 زمزان  در و درصد 900

 .(5)شکل 



  9315تابستان ، 2، شماره هفتممجله صنايع چوب و كاغذ ايران، سال 

 
13  

 

2 

1 

3 

2 

  

  

3   21 12 2     222 12  

ی 
دگ

 ی
واک

د 
 
ر 
اث

 
صد

در
 

 د یقه زمان غو ه وری 

40% 60% 80% 100%

D=      g/cm3

D=      g/cm3

D=      g/cm3

D=    g/cm3

 

 یدگی د واک  ییکارابر مونومر غلظت مختلف سطوح اثر - شکل 

 

 بزا  ياسزکاتلند  كزاج  گونزه  مريپل چوب خواص یبررس

 التيكرمتزا ليز مت و رنياستا یلينيو يمونومرها از استفاده

 در یتزوجه قابل بهبود یلينيو يمونومرها كه داد نشان زين

(، ASE) یدگيواكشز ضزد   اثر ازجمله چوب یکيزيف خواص

 نمودنزد  جزاد يا چوب در آب جذب كاهش و مخصوص وزن

 .[90و  4]

 يورغوطززه اول سززاعت در یدگيضززد واكشزز يیكززارا

 نشان را يشتريب ريمقاد غلظت، باالتر سطوح در خصوص به

 احتماال  كه داشت یكاهش روند زمان، شيافزا با کنيول داد

 ليدروكسز يه يهزا گزروه  بزه  آب یدسترس شيافزا علت به

 چززوب، از نشززده مزر يپل مونززومر از یبخشز  خززروج واره،يز د

 متعاقبزا ،  و شزدن  مزر يپل هنگزا   مونزومر  شزدن  دهيكش هم

 مريگزارش شد كه پل [.95] است شده اشغال يفضا كاهش

 ريسز  بزر  يكمتزر  ريتزثث  ياوارهيد مريپل به نسبت ياحفره

 بززه احتمززاال  امززر نيززا و دارد یدگيضززد واكشزز اثززر ینزولزز

 در( درصززد 30) ياوارهيززد مونززومر شززتريب یدگيكشزز هززم

 [.98] شزود یمز  مربزوط ( درصزد  95) ياحفزره  به سهيمقا

 شيافززا  با رنياستا مونومر كه داد نشان پژوهش نيا جينتا

 در آب جذب كاهش در يترمطلوب اثر ته،يدانس در شتريب

 .[90] داشته است التيمتاكرليمت با سهيمقا

 یریگ هینت
 مزر يپل زانيز م بزه  مزر يپل-چزوب  یکز يزيف يهزا یژگيو

 تزر محسزوا  بهبود رميپل زانيم شيافزا با كه دارد یبستگ

 اخززتالف درصززد 900 و 80 سززطوح نيبزز. افززتي خواهززد

 درصزد  80 سزطح  نيبنابرا؛ نداشت وجود جينتا در یچندان

 نيهمچنز  گزردد، یمز  یمعرفز  ماريت سطح نيبهتر عنوان به

 مونزومر  كمتزر  مصزرف  بزا  درصد 80 سطح ياقتصاد ازنظر

اي اسزتايرن  اثر مونومر حفزره  در اين تحقيق .است صرفه به

راش بزومی  گونزه   هاي مختلف بر خزواص چزوب  ر غلظتد

شزود در تحقيقزات بعزدي    پيشنهاد مزی  .شد یبررسايرانی 

فورفوريل، تلفيزق  اي مانند الکلاصالح با مونومرهاي ديواره

اي اي بزا حفزره  اي و مقايسه اصزالح ديزواره  اي/حفرهديواره

داراي  يهزا گونزه ر بز . همچنين، اثر اين اصالح انجا  گردد

 .نيز بررسی شود كم ذپذيري مناسب و دانسيتهنفو
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IInnvveessttiiggaattiioonn  oonn  pphhyyssiiccaall  bbeehhaavviioorr  ooff  ssttyyrreennee  wwoooodd--ppoollyymmeerr  iinn  ddiiffffeerreenntt  

ccoonncceennttrraattiioonnss  ooff  mmoonnoommeerr  

  

  
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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