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قابلیت نفوذ نانو والستونیت در چوب صنوبر و اثر آن بر مقاومت زيستي و ثبات ابعاد چوب

چکیده
در سالهای اخیر توجه زيادی به استفاده از نانو فناوری برای بهبود معايب
چوب شده است .والستونیت بهعنوان يک سنگ معدنی معموالً در تولید
پالستیک ،سرامیک و بتن استفاده میشود .تولید نانو والستونیت گرايش به
استفاده از آن را افزايش داده است .اخیراً تحقیقات زيادی برای بهبود دوام،
ثبات ابعاد و احتراقپذيری چوب با استفاده از نانو والستونیت در كشور انجام
شده است .نتايج جالبتوجه بهدستآمده باعث شد تا در اين تحقیق بهطور
تکمیلی قابلیت نفوذ نانو والستونیت به داخل بافت چوب و اثرگذاری آن در
برابر تخريب قارچی و ثبات ابعاد چوب صنوبر بررسی شود .نتايج نشان داد
نانو والستونیت قابلیت نفوذ به داخل چوب را نداشته و بافت چوب به صوت
فیلتر در مقابل آن عمل میكند .اگرچه دوام زيستی نمونههای تیمار شده با
نانو والستونیت در برابر قارچ پوسیدگی سفید افزايش يافت اما اين تأثیر
ماندگار نبوده و پس از آبشويی كوتاهمدت از دست رفت .همچنین تیمار
چوب با نانو والستونیت اثری بر روی مقادير جذب آب و واكشیدگی ابعاد
چوب نداشت .درمجموع ،بر پايه نتايج اين تحقیق ،نانو والستونیت برای
صنعت اشباع چوب –درجايی كه چوب خام مورداستفاده است -توصیه نمی-
شود.
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مقدمه
برای افزايش دوام چوب در برابر تخريب زيستی،
هوازدگی و آتش ،روشها و مواد حفاظتی متنوعی ابداع و
گزارش شده است .امروزه يک نگرانی عمومی در مورد
اثرات سوء مواد حفاظتی قديمی از قبیل آرسنیک مس
كرومی شده ،كرئوزوت و پنتاكلروفنل بر روی انسان و
محیطزيست وجود دارد [ .]1از سال  2004استفاده از
آرسنیک مس كرومی شده از بسیاری كاربردها از قبیل

ساختمانهای مسکونی ،زمینبازی كودكان و سازههای
دريايی كنار گذاشتهشده است [ .]2امروزه پژوهشگران به
دنبال استفاده از مواد حفاظتی دوستدار محیطزيست
هستند تا میزان آلودگی ناشی از مواد حفاظتی را كاهش
دهند .انواع مواد معدنی [ ،]1مواد طبیعی با ريشه گیاهی و
حیوانی [ ]3و نانو مواد [ ]4توجه زيادی را در اين زمینه
به خود جلب كردهاند .استفاده از تركیبات سیلیسی از
قبیل سیلیکات سديم [ ]5و يا تركیبات بورات معدنی []6
بهعنوان آفتكش يا ماده كندسوز كننده كاربرد وسیع و
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تجاری يافته است .همچنین قابلیت استفاده از مواد
طبیعی از قبیل عصارههای گیاهی بهعنوان آفتكش
موضوع تحقیقات زيادی بوده و موفقیتهای چشمگیری
بهدستآمده است [.]7
نانو فناوری دروازه جديدی را به روی صنعت حفاظت
چوب گشوده است .تاكنون قابلیت نانو ذرات فراوانی از
قبیل اكسید روی [ ،]8نانو بورات روی [ ،]9نانو مس و نانو
نقره [ 10و  ،]11نانو دیاكسید تیتانیوم و نانو سیلیس
[ ]12برای كاربرد در حفاظت چوب بهمنظور افزايش
مقاومت آن در برابر عوامل مخرب زنده و هوازدگی و يا
مقابله با آتش موردبررسی قرار گرفته و نتايج امیدبخشی
حاصل آمده است.
در كشور ما نیز پژوهشهای زيادی برای استفاده از
نانو مواد در صنعت اشباع چوب انجام گرفته است .يکی از
اين مواد كه اخیراً معرفی و مورداستفاده قرار گرفته است
نانو والستونیت است .كانی والستونیت يک متاسیلیکات
كلسیم است كه بهطور شیمیايی از كلسیم ،سیلکون و
اكسیژن تشکیل يافته است .والستونیت در حالت خالص
خود از  %48/2آهک و  %51/8اكسید سیلیس تشکیل
يافته است؛ البته در عمل همواره مقدار كمی آلومینیوم،
آهن ،منیزيم ،منگنز ،پتاسیم و سديم نیز در ساختار آن
وجود دارد [ .]13والستونیت مصارف زيادی در صنعت
داشته كه اين مسئله به خاطر سفیدی ،روشنی ،جذب
رطوبت و ثابت دیالکتريک پايین و حداقل مواد فرار در
آن است .والستونیت اساساً در صنعت سرامیک
مورداستفاده قرار میگرفته است ولی در حال حاضر در
صنايع تولید مواد ساينده ،فلزكاری ،پركننده رنگها،
پالستیک ،تقويت بتن ،ساخت استخوان و ريشه دندان
مصنوعی نیز كاربرد دارد [ .]14عالوه بر اين ،در كشور
پژوهشهای زيادی برای تقويت بتن با استفاده از كانی
والستونیت انجام شده است .در سالهای اخیر چند شركت
و شخص حقوقی مدعی ساخت نانو والستونیت در داخل
بودهاند كه تقويت بتن با آنها نسبت به ذرات در مقیاس
میکرو نتايج بهتری داشته است [.]15
بااينکه تاكنون مطالعهای بر روی امکان استفاده از نانو
والستونیت برای اشباع و حفاظت چوب توسط پژوهشگران
غیرايرانی انجام نشده است اما پژوهشهای زيادی توسط

پژوهشگران ايرانی بر روی امکان استفاده از اين ماده در
صنعت اشباع چوب صورت گرفته است .نتايج جالبتوجه
بهدستآمده در اين پژوهشها باعث شد تا در اين مقاله
قابلیت اين ماده برای كاربرد در صنعت اشباع چوب بهطور
تکمیلی بررسی شود.
در نخستین پژوهش انجامشده بر روی اين ماده ،تأثیر
نانو والستونیت بر روی مقاومت به آتش گونه صنوبر
بررسی و گزارش شده است [ .]16محلولهای نانو
والستونیت با غلظتهای متفاوت و با روش سلول پر برای
اشباع چوب مورداستفاده قرار گرفت .مقادير ماندگاری
ماده خشک نانو والستونیت در اين پژوهش در جدول 1
گزارش شده است .اين مقادير بسیار قابلتوجه بوده و در
نگاه اول نشان از نفوذ باالی اين ماده به داخل چوب دارد.
اشباع چوب با محلول آبی  %12نانو والستونیت باعث
افزايش مقاومت در برابر آتش شد .همچنین چوب تیمار
شده با اين ماده ثبات ابعاد بیشتری نسبت به نمونههای
شاهد داشت .برای محاسبه درصد جذب نانو والستونیت در
اين پژوهش از رابطه  1استفاده شده بود .اين رابطه معموالً
برای بیان درصد افزايش وزن مواد پس از اشباع چوب
مورداستفاده قرار میگیرد؛ با اين تفاوت كه از وزن خشک
اجاقی نمونه قبل و بعد از اشباع استفاده میشود.
()1
كه در آن )%( WPG ،افزايش وزن نمونه بعد از اشباع،
 W1وزن نمونه در رطوبت تعادل آزمايشگاه و  W2وزن
نمونه بعد از اشباع در رطوبت تعادل محیط آزمايشگاه
اعالم شده است [.]16
در تحقیق ديگری نتايج مشابهی با چوب نراد به دست
آمد .محققین اشاره كردند كه استفاده از نانو والستونیت و
اشباع چوب (روش سلول پر) با آن باعث كندسوز شوندگی
چوب میشود .مقادير جذب نانو والستونیت برای غلظت
های مختلف در جدول  1آمده است [ .]17در مطالعه
ديگری ،نانووالستونیت با غلظت  6/3درصد برای بررسی
دوام زيستی چوب صنوبر موردتحقیق قرار گرفت [.]18
نتايج نشان داد كه در اين غلظت مقدار ماندگاری نانو ماده
 32كیلوگرم بر مترمکعب بود كه باعث افزايش مقاومت در
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برابر حمله قارچی شد .میزان كاهش وزن از حدود 47
درصد در تیمار شاهد به  3/6درصد كاهش پیدا كرد.
همچنین در اين مطالعه گزارش شد كه نانو والستونیت به
مقدار خیلی كمی آبشويی میشود و ازاينرو میتوان آن را
در كاربردهای فضای باز نیز استفاده كرد.
غلظت بهینه نانو والستونیت برای اشباع چووب صونوبر
نیز با هدف افزايش مقاوموت در برابور آتوش بررسوی شوده
است [ .]19غلظتهای متنوع نانو والستونیت باعث تغییور
چندانی در مقدار جذب سوسپانسیون نانو والستونیت نشد
(جدول  .)1در تکمیل اين تحقیقوات ،مطالعوه ديگوری بور
روی قابلیت نانو والستوينت بهعنوان يک كندسوز كننده بر
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روی سه گونه نراد ،راش و صنوبر انجام شود [ .]20نتیجوه
اين تحقیق نیز حاكی از افزايش قابلتوجه مقاومت به آتش
نمونههای اشباع شده بود .در تحقیق مشابه ديگری اثورات
متقابل اشباع با نانو والستونیت و همچنین تیموار حرارتوی
بر روی كندسوز شووندگی سوه گونوه راش ،صونوبر و نوراد
موردمطالعه قرار گرفت [ .]21مقادير جذب سوسپانسویون
نانو والستونیت در اين تحقیوق نیوز در جودول  1گوزارش
شده است .غلظت محلول نانو والستونیت مورداسوتفاده در
اين تحقیق  %10بود .نتايج اين تحقیق نیز حاكی از بهبوود
مقاومت چوب در برابر آتش بوود كوه بوه هودايت حرارتوی
بووواالی نوووانو والسوووتونیت ارتبوووا داده شوووده اسوووت.

جدول  -1مقادیر جذب و ماندگاری نانو والستونیت که در پژوهشهای گذشته گزارش شدهاند

غلظتهای
مورداستفاده
4
6/3
10
12

 Haghighiو
همکاران ()2014
[]16

 Haghighiو
همکاران ()1392
[]17
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همکاران ()2013
[]19

صنوبر

نراد

صنوبر

جذب نانو
والستونیت
()%

ماندگار والستونیت
خشک
()kg/m3

جذب سوسپانسیون
والستونیت
()kg/m3

124
134
131
129

16
20
35
38

597
584
571
598

 Haghighiو
همکاران* ()2014
[]20
صنوبر

راش

نراد

جذب سوسپانسیون
والستونیت
()kg/m3

585

565

382

Soltani

و همکاران ()2016
[]21
صنوبر

راش

نراد

جذب والستونیت
خشک
()%

0/5

1/7

1/15

* بدون اشاره به غلظت مورداستفاده برای تعیین مقدار جذب سوسپانسیون نانو والستونیت

نحوه محاسبه مقادير جذب و ماندگاری گزارششده در
جدول  1بهاستثنای تحقیق مربو به ستون اول []16
گزارش نشده است .از طرفی روشهای اشباع بهكاررفته نیز
در هر تحقیق متفاوت بود .ازاينرو مقايسه دادههای
گزارششده در اين جدول كار دشواری است .نتايج
تحقیقات انجامشده بر روی اشباع چوب فراوری نشده با
نانو والستونیت بسیار امیدواركننده بود .نتايج اين
تحقیقات حاكی از يافتن مادهای معدنی و بسیار كارآمد
بود كه میشود آن را برای كاربردهای مختلف حفاظتی
بهعنوان كندسوز كننده ،قارچكش يا افزايشدهنده ثبات
ابعاد چوب با حداقل مسائل زيستمحیطی استفاده كرد.
در كنار اين مطالعات ،پژوهشهای فراوان ديگری بر روی
امکان استفاده از اين ماده در چندسازههای چوبی و كاغذ
با اهداف مختلف صورت گرفته است كه خالصهای از آنها

در جدول  2آمده است .در تمام اين تحقیقات ،نانو
والستونیت به شکل پودر و در حین فرايند ساخت
چندسازه و يا بهصورت اسپری بر روی سطح محصول
تمامشده به آن اضافه شده بود.
همه تحقیقات انجامشده بر روی امکان كاربرد نانو
والستونیت در حفاظت چوب و فرآوردههای آن بهطور
جالبتوجه ای تنها مختص پژوهشگران ايرانی بوده است.
جستجوهای انجامشده در بین گزارشهای منتشرشده
حاكی از عدم توجه محققین غیر ايرانی به قابلیتهای اين
ماده جهت استفاده برای صنعت حفاظت چوب بوده است.
اين در حالی است كه مطالعات زيادی توسط پژوهشگران
خارجی بر روی روشهای مختلف تولید نانو والستونیت به
منظور استفاده در صنايع پالستیک و سرامیک سازی انجام
شده است [ .]13ابهامات موجود در خصوص مقدار نفوذ
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اين ماده در داخل چوب و مقادير متفاوت جذب و
ماندگاری گزارششده ،باعث شد تا در اين تحقیق بهطور
تکمیلی مقدار واقعی جذب و ماندگاری نانو ماده در چوب

اندازهگیری شود .در بخش دوم اين تحقیق نیز ثبات ابعاد،
دوام زيستی و كندسوز شوندگی چوب تیمار شده با نانو
والستونیت موردمطالعه دوباره قرار گرفت.

جدول  -2خالصهای از مطالعات انجامشده بر روی قابلیت استفاده از نانو والستونیت در کاغذ و چندسازههای چوبی
ردیف

نوع چندسازه

نتایج

منبع

1

تخته خرده چوب

2

تخته خرده چوب

3

تخته خرده چوب

4

تخته خرده چوب

5

الیاف چوب -سیمان

6
7
8

الیاف چوب -سیمان
چوب پالستیک
چوب پالستیک

9

كاغذ

10

تخته فیبر دانسیته متوسط

11

تخته فیبر دانسیته متوسط

12

تخته فیبر دانسیته متوسط

13

تخته فیبر دانسیته متوسط

14

تخته فیبر دانسیته متوسط

15

تخته فیبر دانسیته متوسط

نانو والستونیت بهصورت پودری و مخلو در چسب ،به مقدار  10درصد وزن چوب اضافه
شد كه باعث افزايش مقاومت به آتش نمونهها شد.
نانو والستونیت به دو شکل در ساخته تخته اعمال شد )1( :بهصورت پودر و در حین تولید،
( )2بهصورت اسپری محلول آبی بر روی محصول تمامشده .نتايج نشان داد نانو والستونیت
تا يک غلظت معین باعث بهبود خواص فیزيکی-مکانیکی تختها میشود.
جذب آب و واكشیدگی ضخامت تخته خرده چوبها با اضافه كردن نانو والستونیت كاهش
يافت .نانو ماده باعث كمک به اتصال بیشتر الیاف به هم شده بود .استفاده از اسپری نانو بر
روی سطح چوب تأثیر بیشتری داشت.
استفاده از پر مرغ و نانو والستونیت باعث بهبود دوام تخته شد .نانو والستونیت بهعنوان يک
پركننده مناسب برای ساخت چندسازههای چوبی توصیه شد.
مقاومت فشاری ،چسبندگی داخلی و دانسیته تختهها افزايش يافت .با افزايش نانو
والستونیت ،ثبات ابعادی تختهها در مقايسه با نمونه بدون نانو افزايش داشت .در تصاوير
میکروسکوپ الکترونی بهبود ريزساختاری تختهها با افزودن نانو والستونیت مشاهده شد.
مقاومت به آتش نمونهها و دوام آنها در برابر تخريب قارچی افزايش يافت.
خواص فیزيکی و مکانیکی چندسازه تا سطح اختال  5درصد نانو والستونیت افزايش يافت.
با افزايش ماده نانو والستونیت مقاومت خمشی،مدول االستیسیته و مدتزمان شعلهوری
افزايش ،ولی كاهش جرم ،مدتزمان دوام شعله و مدتزمان گدازش كاهش يافت.
تیمار كاغذهای تاريخی با محلولهای  30 ،20 ،10و  40درصد نانو والستونیت باعث
افزايش مقاومت در برابر تخريب توسط قارچ عامل كپک شد .در اين تحقیق از  %5چسب
پلی ونیل استات جهت تثبیت نانو ماده بر روی سطح كاغذ استفاده شده بود
بهبود هدايت حرارتی تختهها با استفاده از  10درصد نانو و الستونیت بر مبنای وزن خشک
الیاف باعث افزايش هدايت حرارتی شده و زمان پرس الزم را كاهش داد.
استفاده از نانو ذرات والستونیت تا  10درصد وزن تخته بهصورت مخلو با چسب ،باعث
بهبود اغلب خواص فیزيکی-مکانیکی شد.
نانو والستونیت به دو صورت پودری (در حین تولید تخته) و يا بهصورت اسپری محلول آبی
بر روی تخته ساختهشده استفاده شد .نتايج نشان داد مقاومت به آتش تختهها بهبود
قابلتوجهی میيابد .پس از يک سطح معین ،مقاومتهای مکانیکی تختهها به علت جذب
چسب توسط نانو ماده و همچنین كاهش مقدار الیاف تقلیل يافت.
استفاده از نانو والستونیت باعث بهبود هدايت حرارتی تخته شده و گیرايی رزين را تسريع
نموده بود .مقاومتهای مکانیکی تخته با اضافه نمودن نانو والستونیت افزايش يافته بود.
استفاده از 6گرم نانو به ازای يک كیلو الیاف برای كاربردهای صنعتی توصیه شد.
كلیه ويژگیهای فیزيکی-مکانیکی تختهها با استعمال نانو بهبود يافت .نانو به دو صورت
پودری در حین فرايند تولید و يا بهصورت اسپری پس از ساخت تخته اعمال شده بود.
جذب نانو والستونیت بر روی الیاف لیگنوسلولزی با استفاده از نظريه تابعی چگالی مطالعه
شد .اين مدل نشاندهنده تشکیل پیوندهای قوی بین الیاف سلولزی و نانو والستونیت بود.
اضافه نمودن نانو والستونیت و پر مرغ به تختهها باعث كاهش نفوذپذيری گاز و مايع شد.

[]22

16

تخته فیبر دانسیته متوسط
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[]24

[]25
[]26

[]27
[]28
[]29
[]30

[]31
[]32
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[]34

[]35
[]36
[]37
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مواد و روشها
نمونهگیری
برای انجام اين پژوهش ،از چوب درختان صنوبر
( )Populus deltoidesقطعشده در منطقه خیرودكنار واقع
در شهرستان نوشهر استان مازندران استفاده شد .تعداد سه
اصله درخت قطع و گردهبینه اول از هر درخت به
آزمايشگاه منتقل و نمونهگیری انجام شد .درختان
قطعشده دارای قطر برابرسینه  40 ± 3سانتیمتر بودند و
تعداد  23حلقه ساالنه بر روی مقطع عرضی آنها شمارش
شد .ابعاد نمونههای استفادهشده برای آزمونهای مختلف
در جدول  3گزارش شده است .نانو والستونیت
مورداستفاده در اين تحقیق نیز از شركت تولیدات معدنی
و صنعتی ورد خريداری شد.
نمونهها پس از برش در داخل آون  103درجه سانتی-
گراد تا رسیدن به وزن ثابت خشک شده و پسازآن حجم
( )v0و وزن خشک اجاقی ( )m0آنها اندازهگیری شد .وزن
خشک اجاقی زمانی تعیین شد كه كاهش وزن دو اندازه
گیری متوالی در فاصله زمانی  4ساعت كمتر از  0/05گرم
بود .برای اندازهگیری ابعاد نمونهها از كولیس 0/01
میلیمتر و برای اندازهگیری وزن از ترازوی ديجیتالی
 0/01گرم استفاده شد.
تیمارها و روش اشباع چوب
اشباع نمونههای رديف يک و دو جدول  3برای انجام
آزمونهای فیزيکی و دوام زيستی با محلولهای آبی نانو
والستونیت  4و  6/3درصد انجام شد؛ اما برای اشباع نمونه
های كوچک كه متعلق به آزمون غربالگری بودند از
محلولهای  6 ،4 ،2و  8درصد نانووالستونیت استفاده شد
(رديف سوم جدول  .)3نانووالستونیت از شركت ورد
خريداری شده بود كه بهصورت سوسپانسیون آبی با غلظت
 11درصد بود.
برای اشباع نمونهها از روش خأل/فشار استفاده شد.
شايانذكر است تحقیقات انجامشده بر روی اشباع چوب
فرآوری نشده (ماسیو) با نانووالستونیت با انواع روشهای
سلول پر [( ]17خأل اولیه/فشار/خأل ثانويه) سلول خالی
[( ]20فشار اولیه/فشار ثانويه/خأل نهائی) و يا لوری []21
(فشار/خأل) انجام گرفته است .در اين تحقیق ،خأل ثانويه
برای حذف اثر آن در خروج ثانويه مواد از داخل چوب

271

انجام نشد و درواقع شیوه اصالحشده استاندارد ()1996
 EN 113به كار رفت [ .]38طبق اين استاندارد ،اشباع
چوب در آزمايشگاه بر روی نمونههای كوچک بايد با
فرآيند خأل/فشار اتمسفری انجام شود.
نمونهها در داخل مخزن اشباع قرار گرفته و خأل اولیه
به میزان  0/5بار و به مدت  30دقیقه بر روی نمونهها
اعمال شد .پسازآن محلول نانو والستونیت با كمک خأل
داخل سیلندر بر روی نمونهها ريخته شد .پس از اطمینان
از غوطهور شدن كامل نمونهها در محلول ،فشار به مدت 2
ساعت تا میزان  4بار افزايش داده شد .نمونهها پس از
اتمام دوره اشباع از سیلندر خارج شده و پس از
اندازهگیری وزن ( )m1و حجم ( )v1به اتاق كلیما انتقال
داده شدند .پس از مشرو شدن نمونهها ،حجم ( )v2و
وزن خشک اجاقی ( )m2آنها با قرار دادن در آون 103
درجه سانتیگراد اندازهگیری شد.
برای اندازهگیری مقادير بارگذاری نانو ماده در داخل
چوب از دو ويژگی تعريفشده در استاندارد (EN )1996
 113استفاده شد .با استفاده از روابط  2و  3به ترتیب
مقادير ماندگاری ( )kg/m3و افزايش وزن نمونه ()%
محاسبه شد .در اين روابط برای حجم نمونه از واحد mm3
و برای وزن نمونهها از واحد ( gگرم) استفاده شد.
()2
()3
روابط گفتهشده در استاندارد برای محاسبه جذب و
ماندگاری متفاوت از روابط  2و  3است .روابط گفتهشده در
استاندارد برای مواد حفاظتی محلول در آب و بر اساس
وزن خیس پس از اشباع در نظر گرفته شده است كه
بهصورت روابط  4و  5میباشند .در اين روابط  Cغلظت
محلول حفاظتی ( )%است.
()4
()5

قابلیت نفوذ نانو والستونیت در چوب صنوبر و اثر آن بر مقاومت زيستی و ثبات ابعاد چوب
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جدول  -3ابعاد و آزمونهای استفادهشده با استانداردهای مربوطه
رديف

ابعاد نمونه
مماسی × شعاعی × طول

استاندارد يا روش مربوطه

شرح آزمون

mm3

1
2
3

50 × 25 × 15
30 × 20 × 20
35 × 15 × 5

آزمون دوام زيستی و اندازهگیری مقادير جذب و ماندگاری
مقادير جذب آب و واكشیدگی ابعاد
آزمون دوام زيستی و اندازهگیری مقادير جذب و ماندگاری

آزمونهای فیزیكی
تعداد  10نمونه از هر تیمار (رديف دوم جدول  )3برای
اندازهگیری مقادير جذب آب و واكشیدگی ابعاد
مورداستفاده قرار گرفت .نمونهها تا رسیدن به وزن ثابت در
داخل اتاق كلیما مشرو شده و سپس وزن و ابعاد خشک
اجاقی آنها در آون  103درجه سانتیگراد اندازهگیری
شدند .از استاندارد اصالحشده ( ISO 13061-14 )2014و
روش گفتهشده در آنجا برای اندازهگیری اين دو ويژگی
استفاده شد [ .]39نمونهها در داخل آب مقطر با دمای 20
درجه سانتیگراد غوطهور شده و در فواصل زمانی ،8 ،6 ،4
 144 ،120 ،96 ،72 ،48 ،24و  168ساعت از آب خارج و
ابعاد و وزن آنها اندازهگیری شدند .جذب آب ()W.A. %
و واكشیدگی ابعاد ( )S%به ترتیب با استفاده از رابطههای
 6و  7اندازهگیری شد .كه در آن  m2وزن نمونه بعد از
غوطهوری در آب در زمان مشخص ( )gو  m1وزن خشک
اجاقی نمونه قبل از غوطهوری در آب ( )gاست.
()6
()7

كه در آن  v2حجم نمونه بعد از غوطهوری در آب در
زمان مشخص ( )mm3و  v1حجم خشک اجاقی نمونه قبل
از غوطهوری در آب ( )mm3است.
آزمون آبشویی کوتاهمدت
پیش از آزمون كشت قارچ ،آزمون آبشويی به مدت
پنج روز متوالی طبق روش انجامشده توسط  Thevenonو
همکاران ( )2009و  Tondiو همکاران ( )2012انجام شد
[ 40و  .]41اين آزمون برای موادی كه برای بار اول مورد

(EN 113 )1996
(ISO 13061)2014

آزمون غربالگری

آزمون آبشويی قرار میگیرند ،اطالعات مفیدی در مورد
مقاومت به آبشويی ماده در اختیار میگذارد .برای اجرای
اين آزمون  6نمونه تیمار شده ( 50 × 25 × 15میلیمتر
مکعب) در  500میلیلیتر آب مقطر با دمای  20درجه
سانتیگراد قرار داده شد .آب مقطر هرروز تعويض شده و
نمونهها دوباره در آب غوطهور میشدند .در پايان روز
پنجم نمونهها از آب خارج شده و به داخل اتاق كلیما
انتقال داده شدند تا مشرو شده و وزن آنها ثابت شود.
پس از مشرو سازی ،وزن خشک اجاقی نمونهها درآون
 103درجه سانتیگراد اندازهگیری شد.
آزمون قارچ
آزمون قارچ در اين مقاله با دو روش انجام شد .روش
اول بر اساس استاندارد ( EN 113)1996انجام شد [،]38
اما روش دوم با استفاده از نمونههای كوچک و طبق آزمون
غربالگری بود .آزمون غربالگری معموالً وقتی انجام میشود
كه برای بار اول فعالیت ضد قارچی مادهای اندازهگیری می
شود .اين آزمون میتواند در گردآوری اطالعات اولیه مفید
باشد كه با استفاده از نمونههای كوچک (رديف سوم
جدول  )3و در زمان كوتاهتر انجام میشود .در هر دو روش
از قارچ ( Trametes versicolorپوسیدگی سفید) كه بر
روی محیط مالت-آگار ( 48گرم در لیتر) رشد كرده بود
استفاده شد .پنج نمونه برای هر تیمار مورداستفاده قرار
گرفت .آزمون حادپذيری 1قارچ بر روی  6نمونه چوب خام
تیمار نشده راش ( )Fagus orientalisبا ابعاد استاندارد
( 50 ×25 ×15 mm3مماسی×شعاعی×طولی) انجام شد.
نمونههای شاهد نیز شامل چوب خام صنوبر ( Populus
 )deltoidesبا ابعاد استاندارد بود .پیش از آزمون ،وزن
خشک اولیه ( )M1نمونهها در آون  103درجه سانتیگراد
اندازهگیری شد.
Virulence

1

مجله صنايع چوب و كاغذ ايران ،سال هشتم ،شماره  ،2تابستان 1396

همه نمونهها قبل از قرار گرفتن در معرض قارچ ،با
استفاده از اتوكالو در فشار  1/2بار و به مدت  20دقیقه
استريل شدند .در هر ظرف (فالسک) يک نمونه شاهد
(نمونه پايه) و يک نمونه تیمار شده قرار گرفت .طبق
استاندارد در داخل هر ظرف بايد يک نمونه تیمار شده و
يک نمونه تیمار نشده از همانگونه چوبی قرار گیرد كه
نمونه مرجع 1نامیده میشود .ظروف مورداستفاده دارای
كالهک فلزی ضد نشت بودند .وسط درب فلزی هر ظرف
يک سوراخ به قطر  15میلیمتر ايجاد و با استفاده از
پنبهی فشردهشده مسدود شد تا امکان تهويه هوا بدون
آلودگی محیط كشت فراهم شود.
نمونههای با ابعاد استاندارد و ابعاد آزمون غربالگری به
ترتیب به مدت  16و  8هفته در دمای  22درجه سانتی-
گراد و رطوبت نسبی  %70در مجاورت قارچ قرار گرفتند.
بعد از آزمون ،میسیلیومها از روی نمونهها پاک شده و
جهت اندازهگیری درصد رطوبت ( )MC%با استفاده از
رابطه  8توزين شدند ( .)M2وزن نهائی نمونهها ( )M3نیز
بعد از خشک شدن در آون  103درجه سانتیگراد اندازه-
گیری شد .سپس درصد كاهش وزن نمونهها ()WL%
برمبنای وزن خشک اولیه با استفاده از رابطه  9محاسبه
شد .از درصد كاهش وزن بهعنوان معیاری برای اندازه-
گیری شدت حمله قارچ و تخريب چوب استفاده شد.
()8
()9
آزمون میكروسكوپ نیروی اتمی بر روی ذرات
والستونیت
برای اطمینان از اينکه ابعاد ذرات ناووالستونیت
مورداستفاده واقعاً در محدود نانومتر قرار دارند ،اندازهگیری
ابعاد ذرات والستونیت با استفاده از میکروسکوپ نیروی
اتمی 2انجام شد .اين میکروسکوپ ،با استفاده از انبرک و
نوكی كه از يک تک اتم الماس ساختهشده است اطالعاتی
از نمونهها به شیوهی غیرمستقیم به دست میدهد .از اين
میکروسکوپ درواقع برای مطالعه توپوگرافی سطح نمونه
Reference control
Atomic Force microscope

1
2
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استفاده میشود .در اين مطالعه يکاليه از ذرات
والستونیت با استفاده از انبرک تماسی موردبررسی قرار
گرفت.
آزمون تعیین خاکستر نانو والستونیت
برای اندازهگیری درصد خاكستر نوانو والسوتونیت از روش
گفتهشده در اسوتاندارد ( T211-om )2002اسوتفاده شود
[ .]42بدين منظور مقدار  3گرم از نانو والستونیت خشوک
اجاقی در داخل بوته چینی ريخته شود و در داخول كووره
 525درجه سانتیگراد به مودت  5سواعت قورار داده شود.
درصد خاكستر بر مبنای وزن اولیه نمونه محاسبه شد.

نتایج و بحث
جذب و ماندگاری
مقادير افزايش وزن و ماندگاری نانووالستونیت در
نمونههای استاندارد و غربالگری در جدول  4خالصه شده
است .میزان بارگذاری نانووالستونیت در اين تحقیق بسیار
كمتر از مقاديری است كه قبالً گزارش شده است (جدول
 .)1محاسبات نشان داد كه نمونهها بهطور نظری كامالً با
حالل مورداستفاده در اين تحقیق (آب) اشباع شدند ،اما
نانو والستونیت به داخل بافت چوب نفوذ نکرد .در شکل 1
تصويری از نمونههای تازه اشباعشده با محلول %4
نانووالستونیت نمايش داده شده است .با توجه به اينکه
قطر آوندها در گونه صنوبر معموالً بیش از  50میکرون
است [ ]43و قطر كلی منافذ بین آوندی در صنوبر 7-5
میکرون و اندازه ريز حفرات موجود در غشای منفذ حدود
 200نانومتر است [ ،]44عدم نفوذ نانو ماده به داخل بافت
چوب جای تعجب است .میزان ماندگاری و افزايش وزن
بهدستآمده در نمونههای غربالگری بیشتر از نمونههای با
ابعاد استاندارد بود .نمونههای غربالگری دارای ابعاد
كوچکتری هستند كه میتواند به نفوذ بیشتر ماده
حفاظتی كمک كرده باشد .در مقیاس صنعتی ،تختههای
مورداستفاده برای اشباع چوب بسیار بزرگتر از ابعاد
استفادهشده در اين تحقیق هستند؛ لذا به نظر میرسد در
نمونههای بزرگتر مقدار جذب نانو والستونیت بسیار كمتر
باشد .نکته دوم قابل تأمل كاهش مقادير بارگذاری مواد با
افزايش غلظت آنها پس از  4درصد است.
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جدول  -4مقادیر افزایش وزن و ماندگاری نانو والستونیت در نمونههای استاندارد و غربالگری
نوع نمونه

غلظت نانو والستونیت
()%

جذب
()%

ماندگاری
()kg/m3

نمونههای با ابعاد استاندارد
50 × 25 × 15 mm3

4
6/3

0/7
0/4

3/4
2/4

نمونههای غربالگری
35 × 15 × 5 mm3

2
4
6
8

1/1±0/4
1/9±0/6
1/1±0/4
0/9±0/3

4/3±1/3
9/3±1/9
5/3±1/9
4/9±1/7

شكل  -1نمونههای اشباعشده با نانو والستونیت ،نانو والستونیت به رنگ سفید بر روی سطح نمونهها مشاهده میشود

مقادير افزايش وزن بهدستآمده در اين تحقیق را تنها
میتوان با آنچه  Soltaniو همکاران ( )2016برای گونه
صنوبر گزارش كردهاند [ ]16مقايسه نمود (جدول .)1
بااينحال ،دلیل كمتر بودن مقادير بارگذاری نانو
والستوينت در اين تحقیق نسبت به ساير تحقیقات
گزارششده همچنان جای پرسش است كه البته میتواند
داليل متعددی داشته باشد .اولین دلیل احتمالی ،ترديد
در ابعاد نانو ذرات مورداستفاده بود كه .ممکن بود ابعاد نانو
والستونیت مورداستفاده برخالف ادعای شركت سازنده در
حد میکرومتر يا بزرگتر بوده باشد و درنتیجه مواد قادر به
عبور از منافذ بین سلولی نباشند .برای بررسی اين مسئله،

مواد اولیه با میکروسکوپ نیروی اتمی موردبررسی قرار
گرفت .در شکل  2نتايج آمايش میکروسکوپ نیروی اتمی
انجامشده بر روی والستونیت مورداستفاده در اين تحقیق
نمايش داده شده است .ارتفاع نانو ذرات مورداستفاده در
اين تحقیق از  0/82نانومتر تا  7/41نانومتر متغیر و
میانگین آن  2/43نانومتر بود .ابعاد اين نانو ذرات در مقطع
بسیار كمتر از ارتفاع آنان بود Karimi .و همکاران ()2013
ابعاد نانو والستونیت اين شركت را  100-30نانومتر اعالم
نمودهاند [ .]13طبق نتايج اين آزمون مشخص شد كه
ذرات استفادهشده در ابعاد نانو مواد متداول بودهاند.
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شكل  -2نتایج عكسبرداری با استفاده از میكروسكوپ نیروی اتمی بر روی والستونیت (ذرات والستونیت سفیدرنگ دیده میشوند)

دلیل دوم ممکن است كلوخهای شدن والستونیت در
حین نفوذ به داخل چوب باشد .كاهش جذب و ماندگاری
نانووالستونیت با افزايش غلظت آن در محلول آبی میتواند
تأيیدی بر اين فرضیه باشد چراكه افزايش غلظت ،میزان
كلوخهای شدن را افزايش داده است (جدول  .)4اغلب در
تولید نانو مواد از پايداركنندههای درشت مولکول برای
ممانعت از به هم چسبیدن ذرات استفاده میشود كه اين
مولکولها با ساختن حائل اطراف ذرات ،مانع از چسبیدن
ذرات و كلوخهشدن آنها میشود [ 45و  .]46مولکولهای
پايداركننده نیز با داشتن ساختارهای درشت يا برهمکنش
با تركیبات چوب (سلولز ،لیگنین ،همیسلولز) ،مانع از نفوذ
مناسب نانو ذرات به داخل بافتهای چوب میشود.
بااينحال ،دلیل اصلی اختالف بین نتايج اين پژوهش
با پژوهشهای پیشین در نحوه اندازهگیری و گزارش میزان
جذب و ماندگاری نانووالستونیت است .با كمی دقت در
دادههای گزارششده در جدول  1میتوان دريافت كه
محققین درواقع مقادير بارگذاری آب را گزارش كردهاند.
بهعنوانمثال در مطالعه  Haghighiو همکاران ()2014

مقادير درصد افزايش وزن بر اساس وزن خیس بعد از
اشباع محاسبهشده است كه تقريباً اين افزايش وزن براثر
جذب آب در طی فرايند اشباع بوده است [ .]16ايشان در
تحقیق خود مقادير خاكستر چوبهای تیمار شده را نیز
گزارش كردهاند كه در شکل  3آمده است .باوجوداينکه
درصد افزايش وزن  131-124درصد گزارش شده است اما
درصد خاكستر چوبهای تیمار شده ( )%1/5نسبت به
چوب شاهد ( )%0/4تنها  %1بیشتر بوده است .نتايج
اندازهگیری درصد خاكستر نانو والستونیت نشان داد كه
میزان خاكستر اين ماده در حدود  %99است .اين نتیجه
ال
با توجه به ماهیت معدنی و سیلیسی اين ماده كام ً
طبیعی است .ازاينرو ،به نظر میرسد درصد واقعی افزايش
وزن بهدستآمده توسط  Haghighiو همکاران ()2013
نیز مقدار  1درصدی بوده باشد كه خود را در اندازهگیری
مقدار خاكستر چوب تیمار شده نشان داده است .با توجه
به دانسیته چوب صنوبر %1 ،افزايش وزن براثر تیمار برابر
است با ماندگاری در حدود  4كیلوگرم بر مترمکعب كه با
نتايج تحقیق حاضر مشابه است.
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شكل  -3تأثیر اشباع با غلظتهای متفاوتی از نانو والستونیت بر درصد خاکستر چوب ( Haghighiو همکاران)2014 ،

آزمون قارچ قبل و بعد از آبشویی
نتايج آزمون قارچ ،قبل و بعد از آبشويی برای نمونه-
های با ابعاد استاندارد در جدول  5خالصه شده است..
میانگین مقادير كاهش وزن نمونههای حادپذيری چوب
راش حداقل كاهش وزن الزم ( )%20برای تأيید نتايج
آزمون قارچ بر اساس استاندارد ( EN 113 )1996را دارا
بود؛ بنابراين درستی آزمونهای قارچی انجامشده در اين
مطالعه تأيیدشده و واريته قارچ استفادهشده به اندازه كافی
سالم و تهاجمی بود .بر اساس طبقهبندی موجود در

استاندارد ( XP Cen TS 15083-1)2006كاهش وزن
نمونههای شاهد چوب صنوبر نشاندهنده دوام طبیعی كم
اينگونه است [ .]47مقادير رطوبت نمونهها در پايان
آزمون نیز الزامات استاندارد را رعايت كرد .طبق استاندارد
 EN 113رطوبت نمونهها در پايان آزمون برای مواردی كه
كاهش وزن زير  %3است بايد بین  20تا  80درصد باشد.
در اين مطالعه هیچ كاهش وزنی در اين محدود قرار
نداشت و رطوبت نمونهها نیز بین مقادير گفتهشده در
استاندارد بود.

جدول  -5مقادیر کاهش وزن و رطوبت نمونهها در پایان آزمون قارچ

شرح تیمار

میانگین رطوبت در پايان
آزمون
%

كاهش وزن
%

كاهش وزن نمونههای
پايه
%

نمونههای حادپذيری چوب راش
نمونههای شاهد

40/6±4/1
49/5±3/6

35/6±6/9
27/7±1/1 a

-

نانو والستوينت %4

37/9±2/6

12/8±2/2 c

25/8

نانو والستوينت %6/3

42/2±1/3

19/2±0/6 b

34/3

نانو والستوينت %4

40/8±0/4

22/4±2/6

24/4

نانو والستوينت %6/3

45/7±10/8

21/4±6/3

29/1

قبل از
آبشويی
بعد از
آبشويی

حروف التین نشاندهنده نتايج آزمون دانکن است.

قبل از آبشويی ،نمونههای تیمار شده با نانو والستونیت
 %4كاهش وزن كمتری نسبت به نمونههای شاهد داشتند،
اما كاهش وزن بهدستآمده در غلظت  %6/3تفاوت
چندانی با نمونه شاهد نداشت .پس از آبشويی ،اثرگذاری

نانووالستونیت كاهش قابلتوجهی يافته و نشاندهنده
شسته شدن اين ماده از چوب است .در مطالعهای كه
 Karimiو همکاران ( )2013بر روی دوام چوبهای تیمار
شده با نانو والستونیت انجام داده بودند مقادير تأثیرگذاری
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گزارششده بسیار بیشتر از مقدار بهدستآمده در اين
مطالعه بود [ .]18از طرف ديگر ايشان اعالم كرده بودند
آبشويی شديد  14روزه طبق استاندارد (EN 84 )1997
تنها باعث خروج  %4نانو والستونیت اولیه میشود (
 1/3kg/m3از  32 kg/m3ماندگاری اولیه).
مشاهدات و نتايج تحقیقات حاضر نشان داد نانو
والستونیت تنها در سطح چوب قرار میگیرد (شکل  )1و
حتی با لمس كردن نیز ريخته میشود .اثرگذاری بیشتر
نانو والستونیت در غلظت  %4نسبت به  %6/3بهطور اولیه
ممکن است به خاطر بارگذاری بیشتر نانو در اين غلظت
باشد .از سوی ديگر هرچه غلظت ماده كمتر باشد احتمال
كلوخهای شدن و فیلتر شدن آن توسط چوب كمتر خواهد
بود و میتواند نفوذ يکنواختتری داشته باشد كه در ايجاد
مقاومت در برابر قارچ مهم است.
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نتايج آزمون قارچ برای نمونههای غربالگری در شکل 4
نمايش داده شده است .برای اين دسته از نمونهها آزمون
آبشويی انجام نشد و هدف از اجرای اين آزمون بررسی
آستانه سمیت نانو والستونیت در برابر قارچ پوسیدگی
سفید و ايجاد بارگذاری بیشتر نانو ماده در چوب بود .در
نمونههای غربالگری نیز حداقل كاهش وزن بهدستآمده
در برابر تخريب قارچی در حدود  %15بود كه در
غلظتهای  4و  6/3درصد به دست آمد .اشباع با نانو ماده
در غلظت  %2تقريب ًا تأثیری در مقادير كاهش وزن نسبت
به تیمار شاهد نداشت .طبق استاندارد  EN 113يک تیمار
مؤثر بايد كاهش وزن چوب تیمار شده را به زير  %3كاهش
دهد تا بهعنوان يک تیمار مؤثر قلمداد شود.

شكل  -4مقادیر کاهش وزن نمونههای کوچک در برابر تخریب قارچی در غلظتهای متفاوتی از نانو والستونیت

ویژگیهای فیزیكی
نتايج میزان جذب آب و واكشیدگی حجمی نمونهها به
ترتیب در شکلهای  5و  6آمده است .اگرچه تیمار با نانو
والستونیت باعث كاهش واكشیدگی حجمی و جذب آب

شده است اما هیچكدام از اين تغییرات ازنظر آماری معنی
دار نبودند .اين در حالی است كه قبالً به اثر مثبت آن در
ثبات ابعاد چوب و كاهش جذب آب اشاره شده بود [.]16
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شكل  -5مقادیر جذب آب در تیمارهای مختلف

شكل  -6مقادیر واکشیدگی حجمی در تیمارهای مختلف

نتیجهگیری
هدف استفاده از نانو مواد برای بهبود معايب چوب ،اثر
گذاری بیشتر و همچنین توزيع يکنواخت و همگن آنها
در داخل بافت است .نتايج اين تحقیق نشان داد كه نانو
والستونیت قابلیت نفوذ به داخل بافت چوب را ندارد .مرور
منابع انجامشده در اين تحقیق نشان داد كه محققین در
اندازهگیری مقادير جذب و ماندگاری نانو ماده در داخل
بافت چوب از روابطی استفاده كردهاند كه برای
سوسپانسیونها مناسب نیست .عدم نفوذ نانو والستونیت
به داخل بافت چوب میتواند به دلیل كلوئیدی شدن ذرات
و فیلتر شدن آنها توسط بافت چوب باشد .انتقال سیال

در داخل بافت چوب اغلب وابسته به جابجايی آن از طريق
حفرات ريز موجود در غشای منفذ است كه با ابعاد طیف
مختلف نانو مواد برابری میكند .ازآنجاكه نانو والستونیت
تنها در غشايی نازک در اطراف نمونه چوبی نفوذ كرده بود،
اثرگذاری قابلتوجهی در برابر پوسیدگی قارچ و كاهش
واكشیدگی ابعاد نمونه نداشت .بر اساس نتايج اين تحقیق،
استفاده از نانو والستونیت برای صنعت اشباع چوب،
دستکم درجايی كه چوب فرآوری نشده مدنظر است
توصیه نمیشود .بااينحال ،برآورد اثرگذاری اين ماده در
بهبود ويژگیهای فرآوردههای چندسازه چوبی نیاز به
بررسیهای بیشتری دارد.
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Penetrability of nano-wollastonite into the poplar wood and its effect on wood
durability and dimensional stability

Abstract
In recent years, much attention has been paid to
nanotechnology for improving wood defects. Wollastonite as
a mineral is commonly used in the production of plastic,
ceramic and concrete. Wollastonite production in nanoscale
has increased interest in using it. Recently, a large number of
studies have been carried out in Iran aiming to improve
durability, dimensional stability, and flammability of wood
and wood products using nano-wollastonite. Based on the
promising results obtained in these researches, this study was
conducted as a complementary investigation to verify nanowollastonite penetrability into the wood as well as its effects
on biological durability and dimensional stability. The results
showed that nano-wollastonite could not penetrate into the
xylem since wood texture serves as a filter against it. The
treated samples with nano-wollastonite showed partly
resistance against white rotting fungus, but this was lost after
a short-time leaching. Nano-wollastonite had no effect on the
water absorption and volumetric shrinkage of treated samples.
Base on the results of this study, nano-wollastonite is not
recommended for wood impregnation industry, at least when
raw wood is concerned.
Keywords: dimensional stability, fungal decay, retention,
nano-wollastonite, weight gain.
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