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اثر اصالح دیوارهای چوب پلیمر استایرن با انیدرید مالئیک و گلیسیدیلمتاکریالت بر رفتار گرمایی،
مکانیکی و دوام طبیعی فرآورده

چکیده
در تحقیق حاضر اثر اصالح انیدرید مالئیک و گلیسیدیلمتاکریالت بر رفتار گرمایی،
مکانیکی و دوام طبیعی چوبپلیمر حاصل از گونه ممرز و مونومر استایرن بررسی
شد .نمونههای آزمون مکانیکی و زیستی در پنج تیمار شاهد ،اصالح با انیدرید
مالئیک ،استایرن ،انیدرید مالئیک/استایرن و انیدرید مالئیک /استایرن /گلیسیدیل-
متاکریالت به ترتیب بر اساس استانداردهای ) ASTM D143 (1994و EN 113
) (1996تهیه گردیدند .اشباع به روش خالء -فشار در سیلندر آزمایشگاهی انجام شد.
جهت انجام واکنش با انیدرید مالئیک ،نمونهها به مدت  4ساعت تحت دمای
 120˚Cقرار دادهشدند .در سطح حاوی مونومر استایرن پس از اشباع نمونهها ،پلیمر
شدن به مدت  24ساعت ،تحت دمای  90˚Cو متعاقباَ برای همین زمان ،تحت دمای
 103±2˚Cانجام گرفت .حجیمشدگی چوب اصالحشده با انیدرید مالئیک ،حضور
استایرن در حفرات سلولی ،و برهمکنش پلیمر با دیواره متعاقب اصالح با انیدرید
مالئیک و گلیسیدیلمتاکریالت به وسیله تصاویر میکروسکوپ الکترونی تائید شد.
تشکیل ساختار شبکهای متعاقب واکنش استایرن ،گلیسیدیلمتاکریالت و انیدرید
مالئیک با چوب به بهبود پایداری حرارتی فرآورده حاصل انجامید .افزایش وزن ناشی
از اصالح از  24/69درصد در نمونههای حاوی استایرن به  42/83و  44/42درصد به
ترتیب در نمونههای انیدرید مالئیک/استایرن و انیدرید مالئیک/استایرن/گلیسیدیل-
متاکریالت افزایش یافت .کمترین تخلخل نیز در سطح انیدرید
مالئیک/استایرن/گلیسیدیلمتاکریالت 21 ،درصد بود .خواص مکانیکی در سطح
انیدرید مالئیک /استایرن/گلیسیدیلمتاکریالت ،نسبت به سطح شاهد ،بیشترین بهبود
را نشان دادند .انیدرید مالئیک با پیوند دوگانه و گروه کربوکسیالت واکنشپذیری
باالیی با چوب و پلیمر نشان داد .همچنین ،مونومر دو عاملی گلیسیدیلمتاکریالت
طی واکنش با گروههای هیدروکسیل یا انیدرید مالئیک و مونومر استایرن ،به بهبود
چسبندگی پلیمر به دیوارهسلولی انجامید .بهبود معنیدار خواص مکانیکی سطوح
اصالحشده را میتوان به برهمکنش کمپلکس پلیمر با دیوارههای سلولی اصالحشده
و توزیع یکنواخت پلیمر در حفرات سلولی نسبت داد .اصالح دیواره با انیدرید مالئیک
و حضور گلیسیدیلمتاکریالت از طریق کاهش و مسدود شدن گروههای
هیدروکسیل ،تغییر ساختار هلوسلولز ،و حضور پلیمر به عنوان یک مانع فیزیکی
سخت در چوب ،از توسعه میسیلیومهای قارچ جلوگیری نمودهاست.
واژگان کلیدي :چووبپلیمور ،خوواص مکوانیکی ،گلیسویدیلمتواکریالت ،انیدریود
مالئیک ،مقاومت در برابر پوسیدگی.
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اصالح ديوارهای چوب پلیمر استايرن با انیدريد مالئیک و گلیسیديلمتاكريالت

مقدمه
رشد شتابان جمعیت جهان و بهتبع آن افزايش تقاضا
برای مصرف چوب از يکسو و محدوديت منابع جنگلی از
سوی ديگر ،لزوم استفاده بهینه از اين ماده پربها را بیشتر
كرده است .انواع روشهای حفاظت و اصالح چوب در
سطح جهان گسترش يافته است و ساالنه دهها ماده
شیمیايی برای حفاظت چوب ،تولید و به ثبت میرسند
[ .]1نگرانیهای زيستمحیطی استفاده از مواد حفاظتی،
اقدامات راهبردی جهت رفع معايب چوب و جبران كمبود
چوب را بهسوی روشهايی سوق داده است كه به كمک
آن بتوان چوب را بدون آثار زيانبار بر طبیعت اصالح كرد.
اصالح چوب با استفاده از مواد و روشهای دوستدار
طبیعت ،خواص چوب را برای بسیاری از كاربردها بهبود
میبخشد [ 2و  .]3در چند دهه گذشته ،برای بهبود
خواص چوب ،چندسازه چوب پلیمر از طريق اشباع چوب
با مونومر يا پیش پلیمری با وزن مولکولی كم تولیدشده
است [ .]4بررسی چوب پلیمر حاصل از گونههای مختلف
با انواع مونومرهای قطبی و غیر قطبی نشان داد كه بسته
به نوع تیماركننده ،خصوصیات مکانیکی و فیزيکی چوب
پلیمر نسبت به چوب تیمارنشده افزايش میيابد [ Li .]5و
همکاران ( )2013در چوب پلیمر ساختهشده از متیل-
متاكريالت و استايرن دريافتند كه حضور پلیمر در حفرات
سلولی با تقويت زمینه چوب ،بهبود خواص خمشی و
پايداری حرارتی چوب را به همراه داشت [ Kaki .]6و
همکاران ( )2014در بررسی اثر مونومرهای حفرهای
استايرن و متیلمتاكريالت بر خواص مکانیکی و مقاومت
در برابر پوسیدگی چوب راش ايرانی در سطوح مختلف
غلظت ،بهبود مقاومتهای مکانیکی و مقاومت در برابر
پوسیدگی را گزارش نمودند كه با افزايش غلظت مونومر
محسوستر شد [ .]7اغلب مونومرهای وينیلی با ماهیت
غیر قطبی مانند استايرن ،اثر محسوسی بر گروههای
هیدروكسیل چوب ندارند و صرفاً حفرات سلولی و ديگر
فضاهای خالی چوب را پر میكنند [ .]8اصالح تركیبی با
تشکیل پیوند بین مونومرهای غیرقطبی و گروههای
هیدروكسیل چوب ،عالوه بر حضور پلیمر در حفره ،با
كاهش جذب آب ساختار ديواره ،بهبود ويژگیهای فیزيکی
و مکانیکی را محسوستر خواهد نمود [ 4و  .]9قبل از

اشباع چوب با مونومر اصالحشده وينیلی ،اصالح نمونهها
با مالئیکانیدريد میتواند ديواره سلولی را متورم و متعاقب
واكنش شیمیايی با چوب به كاهش خاصیت آبدوستی
چوب منتهی شود []10؛ و همچنین ،انیدريد مالئیک ،با
ايجاد اتصال عرضی قوی بین چوب و پلیمر متیل-
متاكريالت باعث پر شدن فضای خالی بین زنجیره پلیمری
و ديواره چوب و بهبود خصوصیات فرآورده خواهد شد
[.]11
جفت كنندهها نیز نقش مهمی در بهبود سازگاری و
اتصال بین ديواره سلولی چوب و پلیمرهای حفرهای ايفا
میكنند [ .]12چوب پلیمرهای حاوی جفتكننده
گلیسیديلمتاكريالت دارای ثبات ابعاد و خواص مکانیکی
باالتری بودند كه به تشکیل پیوند هیدروژنی بین گروههای
هیدروكسیلی چوب و گروههای اپوكسی گلیسیديل-
متاكريالت نسبت داده شد [ .]4درواقع ،مونومر استايرن
وارد ديواره سلولی نمیشود ،اما درنتیجه ساختار
گلیسیديلمتاكريالت ،قادر به برقراری اتصال با ديواره
سلولی میگردد [.]13
اثر مثبت استفاده از مونومرهای مختلف حفرهای بر
خواص فیزيکی ،مکانیکی و زيستی برخی گونههای چوبی
اثبات گرديده است ،ولیکن تاكنون تحقیقی پیرامون اثر
اصالحتركیبی انیدريد مالئیک /گلیسیديلمتاكريالت/
استايرن بر ويژگیهای چوب ممرز انجام نشده است .حضور
توأم انیدريد مالئیک و گلیسیديل متاكريالت احتماالً به
تولید فرآوردهای با خواص كاربردی مطلوبتر منجر می-
شود .در اين تحقیق اثر انیدريد مالئیک و گلیسیديل-
متاكريالت بر رفتار گرمايی ،مکانیکی و دوام طبیعی چوب
پلیمر حاصل از گونه چوبی ممرز و مونومر استايرن بررسی
خواهد شد.

مواد و روشها
تهیه نمونههای آزمونی
گردهبینههای گونه ممرز ( ،)Carpinus betulusبه
الوار تبديل و پس از خشک شدن ،به نمونههای آزمونی
تعیین خواص مکانیکی و دوام طبیعی بر اساس ابعاد
استانداردهای ) ]14[ASTM D143 (1994و EN 113
) ]15[ (1996به ترتیب با  5و  10تکرار تبديل شدند.
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كلیه تیمارهای حاوی انیدريد مالئیک به همین ترتیب
استفاده شد .مونومر وينیلی استايرن حاوی بنزوئیل-
پراكسايد به میزان دو درصد وزنی مونومر ،بهعنوان آغازگر
واكنش پلیمرشدن در تیمارهای دارای استايرن و
گلیسیديلمتاكريالت با نسبت حجمی  5:1به مونومر
بهعنوان عامل جفتكننده در تیمار انیدريد
مالئیک/استايرن/گلیسیديل متاكريالت استفاده گرديد.
جدول  1مشخصات مواد شیمیايی مورداستفاده در
پژوهش را نشان میدهد.

نمونههای آزمونی بهصورت تصادفی به  5تیمار شاهد،
اصالح با انیدريد مالئیک ،استايرن ،انیدريد
مالئیک/استايرن و انیدريد مالئیک/استايرن/گلیسیديل
متاكريالت گروهبندی گرديدند و در آون تحت دمای
 103±2˚Cبه مدت  24ساعت خشک شدند .وزن و ابعاد
خشک نمونهها به ترتیب با ترازويی با دقت  0/001 gو
كولیس با دقت  0/01 mmاندازهگیری شدند.
آمادهسازی محلول اصالح
محلول انیدريد مالئیک/استون با غلظت  20درصد با
استفاده از انیدريد مالئیک در حالل استون تهیه شد و در

جدول  -1مواد شیمیایی مورداستفاده
درجه خلوص

نقطهجوش
()oC

جرم مولکولی
()g/ mol

دانسیته
()g/cm3

شركت
تولیدكننده

145-146

104/15

0/906

پتروشیمی تبريز

نام ماده شیمیايی

درجه

استايرن

صنعتی

99/8

)(%

انیدريد مالئیک

آزمايشگاهی

99

202

98/06

1/48

مرک

گلیسیديلمتاكريالت

آزمايشگاهی

95

189

142/15

1/07

دايجونگ

بنزوئیلپراكسايد

آزمايشگاهی

75

-

242/23

2/21

مرک

استون

آزمايشگاهی

99/5

55- 65

58/08

0/79

دايجونگ

فرآیند اصالح
اشباع نمونهها در تیمارهای مختلف به روش خأل-
فشار بهوسیله سیلندر آزمايشگاهی انجام گرديد .ابتدا
نمونهها به مدت  30دقیقه تحت خأل  -0/7بار قرار
گرفتند .در ادامه پس از افزودن محلول انیدريد مالئیک با
غلظت  20درصد در استون بهعنوان حالل ،به مدت يک
ساعت فشار  8بار اعمال گرديد .نمونهها از سیلندر خارج و
پس از توزين ،جهت انجام واكنش ،در فويل آلومینیومی
پیچیده شدند و به مدت  4ساعت تحت دمای 120˚C
داخل آون قرار گرفتند [ .]10در مرحله بعد ،نمونهها از
آون خارج و بدون پوشش آلومینیومی به مدت  24ساعت،
داخل آون تحت دمای  103 ±2˚Cقرار دادهشدند .در
مرحله دوم ،اشباع نمونههای استايرن و انیدريد
مالئیک/استايرن با مونومر استايرن حاوی بنزوئیلپراكسايد
انجام گرديد .در تیمار انیدريد مالئیک/استايرن/
گلیسیديلمتاكريالت ،گلیسیديلمتاكريالت نیز در اختالط
با مونومر استايرن به نسبت حجمی  5:1استفاده گرديد.
نمونههای سطوح حاوی استايرن ،انیدريد مالئیک/استايرن

و انیدريد مالئیک/استايرن /گلیسیديلمتاكريالت پس از
اشباع با مونومر ،پیچیده در فويل آلومینیومی به مدت 24
ساعت در دمای  .]16[ 90˚Cو متعاقب ًا بدون پوشش
آلومینیومی به مدت  24ساعت ،تحت دمای 103 ±2˚C
قرار داده شدند تا ضمن خشک شدن ،مونومر موجود در
بخش داخلی نمونه نیز به پلیمر تبديل شود و مشکل بوی
استايرن برطرف گردد .در خاتمه نمونهها از آون خارج و
توزين گرديدند .افزايش وزن [ ]17و تخلخل [ ]18طبق
روابط زير به دست آمد:
رابطه ()1

100

 :1WPGافزايش وزن ( :Wwpc ،)%وزن خشک نمونه
بعد از اشباع ( )gو  :Wuوزن نمونه قبل از اشباع (.)g

Weight percent gain

1

اصالح ديوارهای چوب پلیمر استايرن با انیدريد مالئیک و گلیسیديلمتاكريالت

604

رابطه ()2
 :Fpفضای پرشده توسط پلیمر :dcw ،دانسیته ديواره
سلولی ( :dod ،)1/54 g/cm3دانسیته خشک چوب شاهد
( :x ،)g/cm3اختالف حجم خشک نمونه قبل و بعد از
اشباع ( :p ،)cm3ماندگاری ( :dp .)g/cm3دانسیته پلیمر
(.)g/cm3
رابطه ()3

-1

 :Fvفضای پر نشده توسط پلیمر :Fp ،فضای پرشده
توسط پلیمر
مطالعه

.

ریختشناسی1

بهمنظور مطالعه ريختشناسی ،تصاوير میکروسکوپ
الکترونی تهیه گرديد .تصاوير از سطوح دارای پوشش طال
با میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدان FESEM
مدل  TESCAN- MIRA3ساخت كشور چک تهیه گرديد.
ولتاژ تصويربرداری  25KVدر نظر گرفته شد.
آنالیز گرمایی2

اساس روش آنالیز وزن سنجی گرمايی يا  TGAبر
اندازهگیری وزن نمونه در هنگام گرمايش استوار است.
آنالیز حرارتی با استفاده از دستگاه ساخت شركت Dupont
كشور آمريکا و مدل  TGA 9S1در دامنه دمای  25تا 600
درجه سانتیگراد در محیط نیتروژن و با نرخ افزايش دمای
 10درجه سانتیگراد بر دقیقه اندازهگیری شد.
آزمون مکانیکی و مقاومت در برابر پوسیدگی
برای انجام آزمونهای سختی ،مقاومت فشار موازی
الیاف و مقاومت خمشی ،نمونهها طبق استاندارد ASTM
) D143 (1994تبديل شدند و اندازهگیری خواص بهوسیله
دستگاه  SANTAM- STM- 20انجام گرفت .آزمون
خمش روی نمونههايی به ابعاد 25×25×410
(شعاعی*مماسی*طولی) میلیمتر و با سرعت بارگذاری
 1/3میلیمتر بر دقیقه ،آزمون فشار موازی الیاف روی
نمونههايی به ابعاد ( 25×25×100شعاعی*مماسی*طولی)
Field Emission- Scanning electron microscopy
Thermogravimetric Analysis

میلیمتر و سرعت بارگذاری  0/3میلیمتر بر دقیقه و
آزمون سختی نیز روی نمونههايی به ابعاد 50×50×150
(شعاعی*مماسی*طولی) میلیمتر و سرعت بارگذاری 6
میلیمتر بر دقیقه انجام شد .آزمون مقاومت در برابر قارچ
پوسیدگی سفید ) (Trametes versicolorمطابق با
استاندارد ) EN 113 (1996روی نمونههايی به ابعاد
( 25×15×50شعاعی*مماسی*طولی) میلیمتر انجامشد...
پس از  16هفته ،نمونهها از ظروف حاوی محیط كشت
عصاره مالت آگار خارج و متعاقب زدودن ريسهها از سطوح
نمونه ،درون آون تحت دمای  103±2˚Cبه مدت 24
ساعت قرار دادهشدند .با اندازهگیری وزن خشک پس از
تخريب ،كاهش وزن 3نمونهها طبق رابطه زير محاسبه شد
رابطه ()4

100

 :WLكاهش وزن ( :W1 ،)%وزن خشک اولیه (:W2 ،)g
وزن خشک ثانويه ()g
آنالیز آماری
برای تجزيهوتحلیل دادههای حاصل از آزمونهای
مکانیکی از نرمافزار  SPSSدر قالب طرح كامالً تصادفی
(تجزيه واريانس يکطرفه) استفاده شد .همچنین گروه-
بندی میانگینها نیز با آزمون چند دامنهای دانکن
) (DMRTدر سطح اطمینان  %99انجام شد.

نتایج و بحث
ریختشناسی
شکل  1تصاوير میکروسکوپ الکترونی نمونههای شاهد
و اصالحشده را نشان میدهد .شکل  1aسطح متخلخل
تشکیلشده از حفرات و فضاهای بین سلولی در نمونه
شاهد را نشان میدهد .بر اساس شکل  ،1bمولکولهای
انیدريد مالئیک با ورود به تركیب ديواره سلولی ،موجب
حجیمشدگی آن شدند و به دلیل عدم تمايل به تشکیل
پلیمر ،درون حفره رؤيت نشدند (با دواير قرمزرنگ تورم
ديواره سلولی نشان داده شد) .شکل  1cنشان میدهد كه
پلیمر در ساختار چوب ،حفرات سلولی را پر میكند،

3.
4.

Weight loss

5.
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اگرچه با مشاهده فاصله بین پلیمر و ديواره سلولی به نظر
نمیرسد كه پلیمر در واكنش با ديواره سلولی باشد (فلش-
های سفیدرنگ نشاندهنده فاصله بین پلیمر و ديواره
سلولی است) .تركیب استايرن /انیدريد مالئیک (شکل

d

 )1در مقايسه با چندسازه چوب پلیمر حاوی استايرن،
برهمکنش خوبی با سطح بیرونی حفرات سلولی دارد .اين
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امر قابلانتظار بود زيرا انیدريد مالئیک با بسپارهای ديواره-
های سلولی واكنش میدهد و جايگزين گروههای
هیدروكسیل بسپارها میشود .با افزودن گلیسیديل-
متاكريالت ،پلیمر نهتنها حفرات سلولی را پر نمود ،بلکه
بدون فاصله مشهودی به ديواره سلولی متصل شد (شکل e
.)1

شکل  -1تصاوير میکروسکوپ الکترونی روبشی تیمارهای مختلف :شاهد ( ،)aاصالحشده با انیدريد مالئیک ( ،)bاشباعشده با استايرن ( ،)cاشباعشده با
انیدريد مالئیک/استايرن ( ،)dسطح اشباعشده با انیدريد مالئیک/استايرن /گلیسیديلمتاكريالت (.)e

پایداری گرمایی

كه توزيع انرژی حرارتی در اغلب پیوندها را میسر میسازد.

در شکل  2رفتار گرمايی نمونههای شاهد و اصالحشده

به نظر میرسد كه در  700درجه سانتیگراد ،جرم

آورده شده است .اجزای تشکیلدهنده چوب (سلولز،

باقیمانده نمونههای چوب پلیمر نسبت به شاهد كاهش

همیسلولز و لیگنین) در دمای مختلفی تخريب میگردند.

يافت .اين نتیجه میتواند ناشی از تجزيه تركیب

سلولز به علت درجه بلورينگی باال در برابر حرارت مقاوم

گلیسیديلمتاكريالت/استايرن از سطح اجزای چوب باشد.

است .از سوی ديگر ،همیسلولز و لیگنین آمورف هستند و

همچنین مشاهده شد كه حداكثر افت جرم چوب پلیمر

تخريب آنها قبل از سلولز شروع میشود [ .]19در تیمار

باالتر از چوب شاهد است .در توجیه كاهش وزن بیشتر

با انیدريد مالئیک تنها يک كاهش جرم بین دمای -450

نمونههای چوب پلیمر اظهار شد كه احتماالً برهمکنش

 200درجه سانتیگراد مشاهده گرديد كه به ثبات گرمايی

قوی بین استايرن ،گلیسیديلمتاكريالت و انیدريد مالئیک

باالتر همیسلولز بعد از استری شدن مربوط است [ .]20بر

با چوب ،ساختار شبکهای ايجاد كرده است كه بهعنوان

اساس نتايج ،پايداری گرمايی تیمار تلفیقی باالتر از نمونه

يک سد عمل كرد .در تماس با حرارت ،فرآوردههای حاصل

مالئیک/گلیسیديل

از تجزيه تركیبات تشکیلدهنده سطوح ،امکان ورود به

متاكريالت/استايرن با تشکیل يکنواخت پلیمر داخل چوب،

داخل چوب پلیمر را نداشته و اين امر به كاهش وزن

مسدودكنندگی ساختار متخلخل چوب و پايداری را ايجاد

بیشتر نمونههای چوب پلیمر منتهی شد [ .]21جدول 2

میكند .منبع اصلی اين پايداری ،برهمکنش شیمیايی

خواص گرمايی نمونههای شاهد و اصالحشده را نشان می-

پیشپلیمر با اجزای چوب و اتصال شیمیايی جديد است

دهد.

شاهد

بود.

تركیب

انیدريد

اصالح ديوارهای چوب پلیمر استايرن با انیدريد مالئیک و گلیسیديلمتاكريالت

606

جدول  -2خواص گرمایی نمونههای شاهد اصالحشده
)WTf (%

)Tf (˚C

)WTma (%

)Tmax (˚C

)Ti (˚C

سطوح اصالح

54/22

370

25/63

325

241

شاهد

59/47

440

49/46

394

259

استايرن

49/86

376

33/06

332

201

انیدريد مالئیک

66/22

427

46/92

380

222

انیدريد مالئیک /استايرن

67/9

425

50/78

386

230

انیدريد مالئیک /استايرن/گلیسیديلمتاكريالت

 = Tiدمای شروع تخريب = Tmax ،دمای حداكثر تخريب = WTMAX ،كاهش وزن متناظر با حداكثر دمای تخريب،
 = Tfدمای تخريب نهايی = WTf ،كاهش وزن متناظر با دمای تخريب نهايی

شکل  -2نمودار آنالیز گرمايی در نمونههای شاهد و اصالحشده

ویژگیهای مکانیکی و زیستی
شکل  3افزايش وزن سطوح مختلف اصالح و حفرات
سلولی خالی را نشان میدهد .افزايش وزن ناشی از اصالح
در تیمارهای مختلف انیدريد مالئیک ،استايرن ،انیدريد
مالئیک/استايرن و انیدريد مالئیک/استايرن/گلیسیديل-
متاكريالت به ترتیب 42/83 ،24/69 ،11/21 ،و 44/42
درصد گزارش گرديد .در نمونههای حاوی مونومر ،فضای
پرشده در حفرات سلولی افزايش يافته و فضای خالی
كمتری در ساختار چوب باقی ماند كه نشاندهنده
پلیمرشدن كارآمد مونومر بهصورت ماده جامد داخل چوب

است .تخلخل تیمارهای انیدريد مالئیک/استايرن و انیدريد
مالئیک/استايرن/گلیسیديلمتاكريالت باهم اختالف معنی-
داری نداشتند .در نمونههای اصالحشده با انیدريد مالئیک،
استايرن ،انیدريد مالئیک/استايرن و انیدريد
مالئیک/استايرن/گلیسیديلمتاكريالت تخلخل 24 ،39 ،46
و  21درصد برآورد شد .بر اساس نتايج ،برهمکنش قوی
انیدريد
تلفیقی
پلیمر
و
چوب
بین
مالئیک/استايرن/گلیسیديلمتاكريالت به بهبود چسبندگی
و سازگاری پلیمر با ديواره سلولی و كاهش تخلخل چوب
منتهی میشود [.]23 ،22
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تخلخل ()%
a
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افزايش وزن ()%

a

b
b

c

c

c

d

انیدريد
مالئیک/استايرن/گلیسیديل
متاكريالت

انیدريد مالئیک/استايرن

استايرن

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

انیدريد مالئیک

شکل  -3اثر تیمارهای مختلف بر افزايش وزن و تخلخل نمونههای اصالحشده

خواص مکانیکی
خواص خمشی
شکلهای  4و  5به ترتیب میانگین مدولگسیختگی و
االستیسیته نمونههای شاهد و اصالحشده را نشان می-
دهد .طبق نتايج مدولاالستیسیته و گسیختگی ،بین
تیمارهای مختلف استايرن ،انیدريد مالئیک/استايرن و
انیدريد مالئیک/استايرن/گلیسیديلمتاكريالت و نمونههای
شاهد در سطح اعتماد  99درصد اختالف معنیدار
مشاهده شد ،ولیکن اختالف بین سطوح شاهد و انیدريد
مالئیک معنیدار نبوده است .بر اساس نتايج ،میانگین
مدولگسیختگی از  93/26MPaدر نمونههای شاهد به
حداكثر  153/7 MPaدر سطح تلفیقی انیدريد
مالئیک/استايرن/گلیسیديلمتاكريالت افزايش يافت.
مدولگسیختگی نمونههای اصالحشده با انیدريد مالئیک،
استايرن ،انیدريد مالئیک/استايرن و انیدريد
مالئیک/استايرن/گلیسیديلمتاكريالت ،به ترتیب ،5/68
 31/52 ،13/41و  64/80درصد نسبت به شاهد افزايش
يافت .مدولاالستیسیته نمونههای اصالحشده با انیدريد
مالئیک ،استايرن ،انیدريد مالئیک/استايرن و انیدريد
مالئیک /استايرن/گلیسیديلمتاكريالت به ترتیب ،4/24

 16/65 ،13/13و  33/90درصد نسبت به شاهد افزايش
يافت .درواقع ،وجود پلیمر در چوب سفتی ديواره نازک
سلولی را برای جلوگیری از كمانش تحتفشار بار بهاندازه
كافی باال برده است [ .]25 ،24بهبود خواص خمشی در
تیمار تلفیقی (انیدريد مالئیک /استايرن /گلیسیديل-
متاكريالت) ممکن است به برهمکنش بهتر بین مونومر و
چوب بهواسطه حضور انیدريد مالئیک در ديواره سلولی
نسبت داده شود .گلیسیديلمتاكريالت نیز از طريق گروه
اپوكسی با انیدريد مالئیک و از سمت پیوند دوگانه كربن-
كربن با مونومر استايرن واكنش داد كه باعث افزايش
چسبندگی و سازگاری بین ديواره سلول چوب و استايرن
میشود [ .]10تشکیل يک پلیمر قوی پوششدهنده روی
سطح ثبات جانبی ديواره سلول چوب را تقويت میكند
[ .]22 ،17سفتی پلیمر تشکیلشده در چوب به افزايش
مقاومت آن كمک میكند [ .]24اثر مهاركنندگی با اثر
متقابل بین استايرن و انیدريد مالئیک با گروههای
هیدروكسیل افزايش میيابد .اين اثر در محدوده بار
االستیک بیشتر نمايان است ،گرچه اين تقويت و نگهداری
ديواره سلولی تا مرحله پالستیک و شکست هم ادامه
داشته است [.]18
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شکل  -4اثر سطوح مختلف اصالح بر مدولگسیختگی نمونههای شاهد و اصالحشده

a
ab

6000

استايرن

انیدريد مالئیک

4000

3000
2000
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مدول ا ستیسیته () MPa

b

b

b
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0
انیدريد
مالئیک/استايرن/گلیسیديل
متاكريالت

انیدريد مالئیک/استايرن

شاهد

شکل  -5اثر سطوح مختلف اصالح بر مدولاالستیسیته نمونههای شاهد و اصالحشده

فشار موازی الیاف و سختی
میانگین فشار موازی الیاف نمونههای شاهد و اصالح-
شده در شکل  6نشان دادهشده است .طبق نتايج گروه-
بندی دانکن ،فشار موازی الیاف و سختی نشان داد كه
اختالف معنیداری بین نمونههای شاهد و اصالحشده با
انیدريد مالئیک وجود نداشت ،اما بین ساير تیمارها با
شاهد اختالف معنیداری مشاهده شد .چوب شاهد با
ديواره نازک و حفرات سلولی خالی ،در مقابل فشار موازی
الیاف دچار كمانش میشود .حضور پلیمر در حفره با ايجاد
پوشش بر ديواره و افزايش ضخامت آن ،موجب ثبات و

استحکام جانبی میشود .بیشترين مقدار فشار موازی الیاف
مربوط به اصالح با انیدريد مالئیک/استايرن/گلیسیديل-
متاكريالت بود كه  91/05درصد نسبت به شاهد افزايش
يافت .افزايش ضخامت ديواره سلولی با پلیمر و واكنش
گلیسیديلمتاكريالت با گروههای هیدروكسیل ديواره
سلولی چوب تا حد زيادی ثبات جانبی آن را تحتفشار
موازی الیاف افزايش میدهد [ .]26همچنین اين موضوع
میتواند ناشی از سفتی پلیمر و كاهش فضاهای خالی بین
ذرات و ماده زمینهای باشد .درواقع تشکیل پلیمر داخل
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چوب ،نسبت فضای خالی آن را كاهش داده و مقدار نیروی
الزم برای تغییر شکل چوب پلیمر را افزايش میدهد [.]9
مطابق نتايج ،بیشترين مقدار سختی در تیمار انیدريد
مالئیک/استايرن/گلیسیديلمتاكريالت و كمترين مقدار در
نمونههای انیدريد مالئیک به ترتیب 3834/31 ،و
 1924/71Nگزارش شد (شکل  .)7سختی در تیمارهای
استايرن ،انیدريد مالئیک/استايرن و انیدريد
مالئیک/استايرن/گلیسیديلمتاكريالت نسبت به نمونههای
شاهد به ترتیب 72/42 ،50/40 ،و  81/15درصد افزايش
يافت .نوع پلیمر ،اتصالدهندههای عرضی ،روش و میزان
پلیمرشدن روی سختی چوب پلیمر تأثیر میگذارد .سختی
انیدريد
با
اصالحشده
نمونههای
در
مالئیک/استايرن/گلیسیديلمتاكريالت بیشترين افزايش را
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نشان داد كه به ساختار پلیمری سفتوسخت تشکیلشده
در چوب و پیوند هیدروژنی تشکیلشده بین گروه اپوكسی
گلیسیديلمتاكريالت و گروههای هیدروكسیل چوب نسبت
دادهمیشود [ .]4بهعبارتديگر گلیسیديلمتاكريالت با
ايجاد اتصاالت عرضی و درگیر كردن گروههای
هیدروكسیل آزاد چوب باعث بهبود سختی چوب شده
است [ .]25همچنین ،رطوبت چوب بر ويژگیهای
مکانیکی مؤثر است .در چندسازه چوب پلیمر حاصل،
رطوبت پذيری چوب كاهش میيابد .منطقی است كه
انتظار داشته باشیم كاهش گروههای هیدروكسیل در
دسترس ،شبکه هیدروكسیل پیوسته را در ديواره سلول
كاهش داده و باعث كاهش انعطافپذيری چوب میشود.
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شکل  -7اثر سطوح مختلف اصالح بر سختی نمونههای شاهد و اصالحشده

مقاومت به پوسیدگی
طبق نتايج گروهبندی دانکن ،بین مقاومت به
پوسیدگی نمونههای شاهد و اصالحشده اختالف معنی-
داری وجود داشت (جدول  .)2در شکل  6كاهش وزن
نمونهها متعاقب تخريب زيستی ناشی از قارچ پوسیدگی
سفید رنگینكمان نشان داده شده است .بیشترين كاهش
وزن در نمونههای شاهد 50/71 ،درصد بود ،اما در نمونه-
های اشباعشده با انیدريد مالئیک ،استايرن و تلفیقی
انیدريد
و
مالئیک/استايرن
انیدريد
مالئیک/استايرن/گلیسیديل متاكريالت ،به ترتیب ،18/58
 11/60 ،22/45و  4/35درصد بود .اصالح با مونومر،
مقاومت در برابر قارچ پوسیدگی سفید چوب پلیمر را
بهبود بخشید كه طی اصالح با انیدريد مالئیک اين اثر
محسوستر بود و باالترين مقاومت در تیمار انیدريد
مالئیک/استايرن /گلیسیديلمتاكريالت مشاهده شد .با
كاهش رطوبت ديوارههای سلولی ،حداقل رطوبت موردنیاز
برای رشد قارچ تأمین نمیشود [ .]17انیدريد مالئیک با
يک گروه انیدريد فعال میتواند با گروه هیدروكسیل ديواره

سلول چوب واكنش دهد و يک گروه استری متصل به
ديوارههای سلولی چوب و گروه كربوكسیل جديد ايجاد
نمايد [ .]10گلیسیديلمتاكريالت نیز میتواند بهوسیله
گروه اپوكسی ساختارش با گروههای هیدروكسیل چوب
حاوی انیدريد مالئیک و از طريق پیوند دوگانه با استايرن
واكنش دهد [ .]27 ،26پر شدن مکانهای فوق ،موجب
كند شدن حركت مولکولهای آب و كاهش نمپذيری
چوب پلیمر میشود كه به جلوگیری از رشد و گسترش
قارچها میانجامد []28 ،11؛ بنابراين ريسهها و آنزيمهای
پوسیدگی قارچی نمیتوانند وارد حفرات و ريز روزنههای
ديواره سلولی اصالحشده شوند [ .]24 ،19بهبود مقاومت
زيستی را میتوان به جانشینی گروههای هیدروكسیل
توسط تركیبات اصالحی نیز نسبت داد كه با تغییر در
تركیبات چوب ،آن را برای آنزيمهای قارچ
غیرقابلشناسايی میكنند [ .]17پلیمر ،حفرات سلولی را
مسدود كرده و مانع حركت میسیلیوم قارچ در حفرات و
ازآنجا به پونکتواسیونها و نهايت ًا به ديواره سلولها میشود
[.]8
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نتیجهگیری
اصالح ديواره با انیدريد مالئیک و حضور گلیسیديل-
متاكريالت با پر كردن حفرات و برهمکنش قوی در
كمپلکس چوب پلیمر ،به بهبود چسبندگی و سازگاری
پلیمر با ديواره سلولی و پايداری حرارتی منتهی شد.
افزايش وزن ناشی از اصالح شیمیايی ديواره و حضور
جفتكننده با پلیمرشدن كارآمد مونومر ،به كاهش تخلخل
چوب و بهبود مقاومتهای مکانیکی و زيستی چوب
انجامید .واكنشپذيری باالی انیدريد مالئیک و مونومر
دوعاملی گلیسیديلمتاكريالت با چوب و پلیمر منجر به
بهبود چسبندگی و سازگاری پلیمر به ديواره سلولی شد.
بهبود معنیدار خواص مکانیکی سطوح اصالحشده را می

توان به برهمکنش كمپلکس پلیمر با ديوارههای سلولی
اصالحشده و توزيع يکنواخت و همگن آن در حفرات
سلولی نسبت داد .اصالح ديواره با انیدريد مالئیک و
گلیسیديل متاكريالت از طريق كاهش و مسدود شدن
گروههای هیدروكسیل ،تغییر ساختار هلوسلولز و كاهش
رطوبت ديوارهسلولی و حضور پلیمر بهعنوان يک مانع
فیزيکی سخت در چوب ،از توسعه و گسترش میسیلیوم-
های قارچ جلوگیری نموده است .پیشنهاد میشود در
تحقیقات آتی اثر اصالح تركیبی بر میزان مقاومت چوب
در برابر هوازدگی و ساير عوامل مخرب زنده از قبیل
موريانه و با هدف ارتقای كاربری گونههای چوبی سريع-
الرشد نیز ارزيابی گردد.
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Effect of cell wall modification of styrene wood polymer with maleic anhydride
and glycidyl methacrylate on thermal and mechanical behaviors and natural
durability of composite
Abstract
This research investigated the effect of maleic anhydride and
glycidyl methacrylate on thermal and mechanical behaviors
and natural durability of wood polymer made from hornbeam
and styrene monomer. Samples of mechanical and biological
tests were prepared in five levels; control, modified with
maleic
anhydride
(MA),
styrene
(ST),
maleic
anhydride/styrene
(MA-ST)
and
maleic
anhydride/styrene/glycidyl methacrylate (MA-ST-GMA),
according to ASTM D143 and EN113 standards, respectively.
Impregnation was performed by vacuum- pressure method
using experimental cylinder. Samples treated by MA were
heated in oven for 4 hours at 120ºC. After the impregnation
with styrene monomer, polymerization was performed in oven
at 90ºC for 24 hours, and subsequently at 103±2ºC for the
same period. Bulking of modified wood with MA, the
presence of ST in the cell cavities, and interaction between
polymer and cell wall through modification with MA and
GMA were confirmed by scanning electron microscopy.
Formation of network structure due to the reactions between
ST, GMA, MA and wood resulted in an improved thermal
stability of composite. Weight gain was increased from
24.69% to 42.83 and 44.42 in MA-ST and MA-ST-GMA
samples, respectively, due to modification in styrene samples.
The lowest porosity (21%) was observed in MA-ST-GMA
samples. The highest improvement of mechanical properties
was measured in MA-ST-GMA samples compared with the
control. MA with double bonds and carboxylate group
showed a high reactivity with wood and polymer. In addition,
difunctional GMA monomer caused better adhesion of
polymer to cell wall through the reaction by hydroxyl group
or MA and styrene monomer. A significant improvement in
the mechanical properties of modified levels can attributed to
interaction of polymer complex with modified cell walls and
uniform distribution of polymer in cell lumens. Cell wall
modification with MA and presence of GMA prevented the
development of fungi mycelium through reduction and
blocking of hydroxyl groups, changing the hollocellulose
structure, and the presence of polymer in wood as a hard
physical barrier.
Keywords: wood–polymer, mechanical properties, glycidyl
methacrylate, maleic anhydride, decay resistance.
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