مجله صنايع چوب و كاغذ ايران ،سال دوازدهم ،شماره  ،1بهار 1400

133

بررسی خواص سطحی چوب تبریزی پوشش دادهشده با نانو ذرات سیلیس

مصطفی امام پور

1

حبیب اله خادمی اسالم
محمدمهدي فائزي پور

چکیده
این مطالعه به بررسی تأثیر پوششدار کردن چوب تبریزی با نانوذرّات سیلیس روی
برخی خصوصیات کارکردی آن میپردازد .چوب تبریزی با نانوذرات سیلیس ( 5 ،3و
 7درصد) و زایکوسیل با استفاده از روش پوشش دهی الیه نشانی ،پوشش داده شد و
نتایج حاصل با چوبهای شاهد تبریزی و نراد مقایسه شدند.ویژگیهای ساختاری
نمونههای چوب با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی و طیفسنج مادونقرمز
بررسی شدند .خصوصیات عملکردی چوب شامل میزان جذب آب ،زاویه تماس و
دانسیته بررسی شدند .نتایج نشان داد که پیوندهایی بین زایکوسیل و نانو سیلیس در
سطح چوب تشکیل شد .پوششدار کردن چوب با نانوذرّات سیلیس در غلظتهای
 5%و %7به همراه زایکوسیل جذب آب را در مقایسه با چوب تبریزی شاهد کاهش
داد ( .)P<0.05چوبهای پوششدار شده با نانوسیلیس و زایکوسیل ،زاویه تماس
بزرگتری و دانسیتهی بیشتری در مقایسه با چوب شاهد تبریزی نشان دادند
(.)P<0.05
واژگان کلیدي :پوششدار کردن ،خصوصیات سااختاری ،خصوصایات عملکاردی،
چوب تبریزی ،نانوذرات سیلیس.

مقدمه
چوب از قديمیترين مواد اولیهه و سهرمايهای گرانبهها
برای انسان بوده است و از زمهانههای گذشه ه بههصهور
رايگان در دس رس انسهان قهرار داشه ه و از موامهد رشهد
تمدن ،فرهنگ و بهطوركلی پیشرفت بشر به شمار مهیرود.
چوب به ملت مزايای فراوان ،نقش بزرگی در تاريخ زنهدگی
بشر داش ه و در زمینهها و صهنايع مت لیهی مورداسه یاده
قرار میگیرد .از مزايای سهات ار چهوب ،اسه یاده نسهان و
تجديد پهذير بهودن نن اسهت [ .]1تهوا و قابلیهتههای

محمد طاليی پور

*2

3

4

 1دانشجوی دکتری گروه صنایع چوب و کاغذ ،دانشکده
منابع طبیعی و محیطزیست ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد
علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران
 2استاد ،گروه صنایع چوب و کاغذ ،دانشکده منابع طبیعی و
محیطزیست ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات،
تهران ،ایران
 3استاد ،گروه صنایع چوب ،دانشکده منابع طبیعی ،پردیس
کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ،ایران
 4دانشیار ،گروه صنایع چوب و کاغذ ،دانشکده منابع طبیعی
و محیطزیست ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات
تهران ،ایران
مسئول مکاتبات:
hkhademieslam@gmail.com

تاریخ دریافت1399/11/02 :
تاریخ پذیرش1399/11/14 :

مت لف چوب به حدّی م نوع میباشد كه اس یاده از نن در
صنايع مت لف رواج دارد .از تهوا مههم چهوب ،سه ی،
مقاومت م انی ی ،مايق بودن بهه صهدا و حهرار  ،شه د-
پذيری ،زي ايی و  ...است .چوب نس ت به نب و رطوبت بهه
ملت منافذ كوچه و ديهواره سهلولی نبدوسهت ،حسهاس
مههیباشههد [.]2بااينحههال ،چههوب دارای میههاي ی ازجملههه،
تغییرا ابیادی چوب در هنگام قرارگیری نن در رطوبهت-
هههای مت لههف ،حساسههیت بههه تجزيههه زيسهه ی توسهه
می روارگانیسمها و سريع و راحت سوت ن مواد چوب می-
باشد [.]3روشهای مت لیی برای به ود دادن تصوصهیا
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ممل ردی چوب اس یاده میشهوند ،هماننهد اس یالسهیون،
پلیمريزاسهیون و افهزودن فالونوئیهدها بهه داتهد سهات ار
چوب.بااينحال ،اين روشها ،از كارايی كافی به دلید مهدم
پايداری ،برتوردار نیس ند []4؛ بنابراين ،نیاز اسهت كهه از
موادی پايدار در سات ار چوب اسه یاده شهود كهه ب واننهد
تصوصیا فیزي هی چهوب را به هود بتشهند و از كهارايی
طوالنیمد برتوردار باشند .محققین ،اس یاده از نانوذرّا
برای به ود دادن ،كاركرد نانوكمپوزيتها توصیه كهردهانهد
[ .]5-7از نانوذرا مت لیی برای پوششدار كردن سهات ار
چوب اس یاده میشود ،همانند نهانوذرا سهیلی .نانوذرا
سیلی  ،دارای برتی تصوصیا شیمیايی و يا سهات اری
هس ندكه اس یاده از ننها رادر برتهی از صهنايع بههمنوان
ي پوشش مم ن سات ه است [ .]8نانو ذرّا سیلی بها
تصوصیا سات اری و نبگريزی منحصربهفرد ،میتواننهد
همانند ي پوشش ممد كنند .اين نانوذرّا دارای سات ار
شیمیايی هس ند كه ام ان انحهالل در حهاللههای نبهی و
بسیاری از حاللهای مرسوم غیرنبی را ندارند و اين ويژگی
تیلیق پايدار ننهها در بسهیاری از مصهار صهنی ی مهورد
توجّه قرار داده است [Wang.]9و هم اران (.]10[ )2013
در مطالیهای سطح چوب را با نهانوذرا سهیلی پوشهش
دادندو ن ايج اين مطالیه نشان داد كه تیمار كهردن سهطح
چوب با نانوسیلی زاويهی تماس را در مقايسهه بها شهاهد
افههزايش دادLiu.و  .]11[)2018(Caoدر مطالیهههای سههطح
چوب را با ي امولسیون حاوی روغن سیلی تیمار كردند
و نشان دادند كه تیمار كردن سطح چوب با روغن سیلی
توانست بهطور مینیداری زاويهی تماس را افزايش دهد.در
اين مطالیه ،همچنین از زاي وسید در تركیب با نهانو ذرا
سههیلی اسهه یاده شههد .زاي وسههید مههاده نههانوت نولو ی
اورگانوسههیالن است.زاي وسههید هههم توانس ه ه تصوصههیا
تركی ا اورگانوسیالن پايه حاللی را به همراه داش ه باشهد
و هم به دلید نانو بودن بسیار باصرفه است .وق هی محلهول
زاي وسید بهمنوان پوشش بهه همهراه نهانو ذرا سهیلی
اس یاده میشود ،با سیلی واكنش داده و با تغییر ماهیهت
شیمیايی ،نن را از حالت نبدوست به نبگريز ت ديد می-
كند .زاي وسید بها گهروه مهاملی OH-چهوب ،پیونهد قهوی
سیلوكسان  Si-O-Siايجاد میكند و بههاينترتیب ،پوشهش
چوب را از حالت نبدوست بهه نبگريهز ت هديد مهیكنهد

بررسی توا

سطحی چوب ت ريزی پوشش دادهشده با ...

[ )2013( ،Taghiyari .]12نشههههان داد كههههه افههههزودن
زاي وسههید بههه سههات ار  ،MDFجههذب نب را كههاهش داد
[ .]13در مطالیهی حاضر ،از چوب ت ريزی اس یاده شد كه
در ايران دارای مصار زيادی از گذش ه تا حال بوده است،
ولی اين چوب دارای توا م هانی ی ضهیییی اسهت كهه
اس یاده از نن را با محدوديت روبههرو سهات ه اسهت [.]14
ظاهراً ،اس یاده از نانو سیلی میتواند اتصاال م انی ی با
زاي وسید در سطح چوب ايجاد نمايد و به تاطر اندازه ريز
نن در تمام منافذ چوب نیوذ كرده و نن را پهر مهینمايهد و
بامث به ود تصوصیا فیزي ی چوب میشود .لذا در ايهن
تحقیق ،فرض شد كه اس یاده از نانوذرا سیلی بههمهراه
زاي وسید ب واند در سات ار چهوب ت ريهزی نیهوذ نمايهد و
برتهی تصوصهیا فیزي هی نن را به هود بتشهد و سه ب
افزايش كارايی نن شود؛ بنابراين هد از اين مطالیه ،تأثیر
پوششدار كردن چوب ت ريزی با نهانو ذرا سهیلی روی
برتی تصوصیا ممل ردی اين چوب بود.

مواد و روشها
در اين تحقیق 18 ،نمونه چوب ت ريزی(سهه سهطح در
ي پوشهش از نهانوذرّا و در سهه ت هرار) كهه از پنجپايهه
درتههت در اس ه ان كردس ه ان (شهرس ه ان سههنندج تنگههه
زياران) با جهت بهرش شهیامی و مماسهی ،بها رطوبهت 12
درصد تهیهه شهدند.اين چهوبهها بها سهه ت هرار بهه ابیهاد
D0143-94ASTM-/1037ASTM1
اسهههههههههههه اندارد -D
 30×20×5میلیم ر كه ازنظر ظاهری كامالً تمیهز و بهدون
نلودگی بودند ،تهیهه شهدند .چهوب نهراد نیهز كهه در ايهن
مطالیه بهمنوان شاهد اس یاده شد ،از منطقههی نسه ارا در
همین ابیاد تهیه شد .نمونهههای چهوب بیشه ر بههصهور
شیامی برش داده شدند .نانو ذرّا سهیلی و زاي وسهید،
بهههه ترتی هههاز شهههركتههههای مهههر 2نلمهههان و شهههركت
زايدك 3هندوس ان تهیه شدند .بهرای انجهام نزمهون ،اب هدا
نمونهها با دقّت  0/001با اس یاده از ترازوی ساتت شركت
سارتوريوس4كشورنلمان (مدل  ،)S313 TEوزن شدند.
society for testing and materials
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هد از نوردن شاهد ت ريزی اين بود كه با پوششدار
كردن نمونهها با نانوذرا و زاي وسید ،تغییراتی كه ايجاد
میشود ،مقايسه شوند و بررسی شود كه میزان به ود در
مقايسه با شاهد ت ريزی چقدر بوده است .هد از بررسی
كردن چوب نراد نیز اين بوده است كه چوب نراد ،ي
چوب دارای كارايی به ر در مقايسه چوب ت ريزی بود و
محققین به دن ال بررسی اين موضوع بودند كه با به ود
دادن تصوصیا چوب ت ريزی ،اين چوب میتواند با چوب
نراد رقابت نمايد.

مشخصات تیمارها
برای تهیه تیمارها به روش اليه نشانی ،از نانوذرّا
سیلی در غلظتهای  5 ،3و  7درصد ،برای پوشش دادن
روی نمونههای چوب ت ريزی اس یاده شد و از زاي وسید
بهمنوان تسريعكننده در مقاومسازی نس ت به رطوبت در
تركیب با نانوذرّا سیلی (به نس ت  20به  )1اس یاده
شد.همچنین در اين تحقیق از سه مدد چوب ت ريزيو سه
مدد چوب نرّادپوشش دار نشده بهمنوان شاهد ،اس یاده
شدند .جدول ي  ،تیمارهای نزمايشی را نشان میدهد.

جدول  1تیمارهای آزمایشی
تیمارها

نانو ذرا سیلی

شاهد نراد
شاهد ت ريزی
ت ريزی %3
ت ريزی %5
ت ريزی %7

روش الیه نشانی
برای انجام فرايند اليه نشانی ،نمونههای چوب از ق د
تمیز و بدون پرز نمادهسازی شدند ،سپ در محیظه
دس گاه ( T.D.I.90.m4دانشگاه صنی ی شريف) قرار داده
شدند و در ادامه مقداری از محلوآلمادهشده (به میزان
چهار قطره در مركز قطیه چوب) با درصدهای  5 ،3و 7
روی چوب ريت ه شد و دَرِ محیظه بس ه گرديد ،سپ
پمپ تأل م صد به دس گاه روشن شد و در سرمت
 1500-360دور در ثانیه و به م ّد  60ثانیه ،اليه نشانی
كار انجام گرفت .پ از فرنيند پوشش دهی و اش اع،
نمونههای چوب به مدّ  30روز (ي ماه) در شراي و
محی نزمايشگاه مطابق اس اندارد  17025قرار گرف ند ،تا
به رطوبت تیادل برسند .سپ نزمونهای فیزي ی و
م انی ی روی نمونهها مطابق با اس انداردهای مربوطه
انجام گرفت .قابدذكر است چون نمونهها از ابیاد كوچ ی
برتوردار بودند ،جذب محلول و به تیادل رسیدن در مدّ
زمان كوتاهی انجام شد.

3%
5%
7%

زاي وسید
+
+
+

آنالیزهای  FTIRو SEM

برای انجام ننالیزهای FTIR1و SEM2نمونههای چوب،
به ترتیب از دس گاههای  FTIRساتت شركت
 NICOLUSكشور امري ا (مدل  )NEXUS-870و SEM
ساتت شركت  LEOكشور انگلس ان (مدل )LEO 440i
واقع در مج مع رازی دانشگاه نزاد اسالمی واحد ملوم و
تحقیقا تهران اس یاده شد.
میزان جذب آب
بههرای انجههام نزمههون میههزان جههذب نب نمونههههههای
چههوب ،اب ههدا نمونههههههای چوب هها اسهه یاده از تههرازوی
سهههاتت شهههركت سهههارتوريوس3كشهههورنلمان (مهههدل
)S313 TEبهها دقّههت  0/001وزن شههدند.جهت انههدازه-
گیههری جههذب محلههول نمونههههههای چههوب ،نمونههههههای
چههوب مطههابق اسهه اندارد ( )ASTM D 7031بررسههی
شدند .در اب دا نمونههههای چهوب بهرای مهد  24سهامت
در دمههای  85درجهههی سههان یگههراد در داتههد نون قههرار
1

Fourier-transform infrared spectroscopy
)Scanning electron microscopy(SEM
3Sartorius
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گرف نههد و وزن هههر يهه از نمونهههههها ق ههد از اشهه اع،
انهدازهگیهری گرديهد ( )P1و سهپ نمونههههای چهوب در
داتد ظر اشه اع قهرار گرف نهد .بیهد از اتمهام مرحلههی
اشهه اع ،نمونههههههای نزمههونی بالفاصههله مطههابق بهها روش
اسههه اندارد ،مجهههدداً وزن گرديدنهههد ) (P2و سهههپ بههها
اسهه یاده از فرمههول زيههر ،درصههد جههذب اولیههه محلههول
اش اع نس ت بهه وزن اولیهه نمونههههای نزمهونی محاسه ه
شد.
()1
آزمون زاویه تماس
بههرای انجههام نزمههون زاويههه تمههاس نمونههههههای چههوب
موردبررسههی ،از دسهه گاه سههاتت شههركت  CAMكشههور
فنالنهههد (مهههدل  )KSV-CAM200واقهههع در مج مهههع
میاونههت پههژوهش و فنّههاوری در دانشههگاه شههريف اس ه یاده
شد .اندازهگیری زاويه تمهاس نمونههههای چهوب صهرفاً بها
قطههره نب(بهها حجههم  4می رولی ههر) توسهه سیسهه می
مجهّههز بههه يهه دوربههینCCD1باقابلیههت م بههرداری از
قطههره و دارای نرمافههزار سههنجش زاويههه تمههاس قطههره بهها
سطح موردنظر انجام شد.
آزمون دانسیته
بههرای انجههام نزمههون تییههین دانسههی هی نمونههههههای
چههوب از دسهه گاه سههاتت شههركت  Rad wayاز كشههور
نلمان (مهدل  )YDK04اسه یاده شهد .بهرای انهدازهگیهری
دانسههی هی نمونههههههای چههوب مطههابق بهها اسهه اندارد
 ASTM D792, ISO 1183اس یاده شد.
آنالیز آماری
بهههرای تجزيههههوتحلید دادههههها و بررسهههی مینهههیدار
بهههودن از نرمافهههزار SPSS2نسهههتهی  23اسههه یاده شهههد.
بههرای بررسههی وجههود و مههدم وجههود ات ه ال مینههیداری
بههین تیمارههها از تجزيههه واريههان ي طرفههه اسهه یاده
گرديد و برای مقايسهه میهانگینهها نیهز از نزمهون دان هن
در سطح مینیداری  5درصد اس یاده شد.
Charge-coupled device
Statistical package for the social sciences

1
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نتایج و بحث
آزمون طیفسنجی مادونقرمز FTIR

ن ايج برای FTIRدر نمونههای شاهد در ش د  1نشان
داد كه در هردو نوع چوب ال دها ،فنولها و اسیدها (مدد
موجی (CH2, CH,CH3،)3415-3425مدد موجی -2970
C=O،)2850اس رها ،ك ونها ،نلدهیدها ،اسیدها (مدد
موجی  ،)1744حلقه نروماتی (مدد موجی -1515
 )1500و  )1037-1025(C-O-Cمشاهده شد .بااينحال
تنها ات ال بین اين دو نوع چوب مربوط به Lignin S
(and G units and OHامداد موجی  )1230-1330بود كه
تنها در نمونه ت ريزی مشاهده شد و همچنین گروه ماملی
نل ینهاو نل ید هالیدها ( )600-607مشاهده شد [.]15
اين ات ال اح ماالً مربوط به گونهی چوبها و منطقهی
جمعنوری نن میباشد .در ي مطالیه در اسپانیا كه
محققین گونههای بومی چوب در مناطق مت لف اين
كشور را جمعنوري رده بودند و توس روش FTIRبررسی
كرده بودند ،ن ايج مطالیه نشان داد كه گونههای بومی
چوب ،امداد موجی مت لیی را از  805تا  1713نشان
دادند كه نن را به گونههای مت لف چوب و منطقهی
جغرافیايی نس ت دادند [ .]15همانگونه كه ن ايج نشان
میدهد ،هردو نمونه دارای گروههای ماملی مش ر می-
باشند و تنها ات ال بین نمونههای شاهد ،در اين است كه
در نمونههای شاهد ت ريزی ،گروههای لیگنینی كمی
مشاهده میشود ولی در چوب شاهد نراد،لیگنین بیش ری
مشاهده میشود .همچنین نل ینها و نل ین هالیدها در
نمونه چوب شاهد نراد مشاهده میشود ولی در چوب
شاهد ت ريزی مشاهده نمیشود .امداد موجی 810 cm-1و
 1041و  1043پیوندهایSi-O, Si-C, Si-O- ،Si-O-Si
Cرا نشان میدهند .مدد موجی  1089مربوط به گروه
ماملی Si-OHمیباشد .در غلظت  3و  5درصد سیلی ،
امداد موجی در  810و  1041مشاهده میشود كه
نشاندهنده پیوندهایSi-O-Siو Si-O-Cبه ترتیب میباشد.
بااينحال ،در غلظت  7درصد تنها ي پی در 1041
مشاهده شد كه مربوط به پیوند Si-O-Cمیباشد .اين ن ايج
نشان میدهد در بزرگترين غلظت ،يینی  7درصد ،پیوند
كم ری در مقايسه با غلظتهای  3و  5درصد ايجادشده
است .همسو با ن ايج اين مطالیهMhaisagar،و هم اران
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( )2012مطالیهای با منوان اصالح غلظت فیلمها با
اس یاده از روش اليه نشانی و با اس یاده از اكسید سیلی
انجام دادند و مشاهده كردند كه سیلی با اس یاده از اين
روش روی غلظت فیلمها رسوب كرد [.]16اين محققین
امداد موجی در  800تا  1000مشاهده كردندو نن را به
سیلی نس ت دادند .در مطالیهای ديگر Wangو هم اران
()2013به بررسی ،اصالح و نبگريزی غلظت چوب با
اس یاده از نانوذرّا سیلی ا پردات ند و پیوند سیلی ا بر
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غلظت چوب در ناحیه  1100-1300مشاهده شد كه با
ن ايج حاصد از اين پژوهش مطابقت دارد [.]10درمجموع
ن ايج اين بتش نشان میدهد كه طولموجهايی برای
سیلی و زاي وسید با اس یاده از اين روش تش یدشده
است كه نشان می دهد كه اس یاده از اين روش بامث شده
است كه اليههای سیلیسی با زاي وسید روی غلظت چوب
تش ید شود.

شکل  -1طیفسنج مادونقرمز چوب تبریزی (الف) حاوی نانو ذرّه سیلیس  3درصد( ،ب) چوب حاوی نانو ذرّه سیلیس  5درصد( ،ج)
چوب حاوی نانو ذرّه سیلیس  7درصد به روش الیه نشانی
آزمون SEM

ن ايج  SEMدر نمونههای شاهد ت ريزی و نرّاد با
بزرگنمايی  200برابر مشتصشده است .ن ايج حاصد از
اين پژوهش نشان داد ،تنها اتصاال م انی ی بین رش ه-
های چوب مشاهده میشود .ظاهر چوبهای شاهد ت ريزی
و نراد تیاو تاصی را نشان نمیدهند .ن ايج مربوط به
می روس وپ ال رونی روبشی درروش اليه نشانی برای

نانوسیلی در ش د ( )2نشان دادهشده است .دادههای
حاصله بیانگر نن است كه منافذی روی سطح چوب
بیش ر
ايجادشده كه با افزايش درصد نانوسیلی
افزايشياف ه است .ظاهراً نومی نیروی م انی ی دافیه
ايجادشده است كه اين منافذ بیش ر و بزرگتر میشوند.
اليههای سیلی مواد بیش ری را دفع میكنند و منافذ
بزرگتری تش ید میشود.
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شکل SEM-2در چوب تبریزی (الف) حاوی نانو ذرّه سیلیس  3درصد( ،ب) چوب حاوی نانو ذرّه سیلیس  5درصد( ،ج) چوب حاوی نانو
ذرّه سیلیس  7درصد به روش الیه نشانی( ،د) شاهدتبریزی (ل) شاهد نراد

اندازهگیری میزان جذب آب
اندازهگیريدرصد میزان جذب نب در نمونههای شاهد
ت ريزی و شاهد نرّاد بررسی شد و ن ايج بهصور میانگین
و انحرا مییار گزارش گرديد .ن ايج حاصد از اين تحقیق
نشان داد كه میانگین و انحرا مییار در نمونههای شاهد
ت ريزی و نرّاد به ترتیب  2/50±0/30درصد و
 0/0±70/10درصد بودند كه بین نمونههای شاهد ت ريزی
و نرّاد برای جذب نب تیاو مینیداری وجود دارد .ن ايج
بهدستنمده بهنومی نشان میدهد كه سات ار چوب تأثیر
بسزايی بر درصد جذب نب دارد .در سات ار چوب نرّاد،
حالت صمغ مانندی وجود دارد كه مانع از جذب بیش ر نب
میشود .درصد جذب نب در نمونههای ت ريزی تیمار شده
با غلظتهای  5 ،3و  7درصد سیلی توس روش اليه
نشانی در ش د 3نشان دادهشده است .ن ايج بهدستنمده

نشان داد با افزودن غلظت سیلی  ،درصد جذب نب
كاهش يافت و میانگین و انحرا مییار دادهها به ترتیب
 1%/0±38/10 ،1%/0±65/20و  1/27±0/10درصد در
تیمارهای  5 ،3و  7درصد بود .اين دادهها حاكی از نن
است كه تیمار  7درصد ،جذب پايینتری در مقايسه با
تیمارهای  3و  5درصد داشت و تیمار  3درصد جذب
بیش ری در مقايسه با تیمار  5درصد داشت .ن ايج بیانگر
نن است كه در نن كريس الها و پیوندهای سیلیسی
تش یدشده است و درن یجه مانع بزرگی برای نیوذ نب به
داتد سات ار چوب میباشند .اين روش نیز مشابه روش
ق لی به ملت پیوند بین زاي وسید و سیلی مانع از نیوذ
نبشده است و منافذ بجای اين ه با نب پر شوند با ذرّا
سیلی و زاي وسید پرشدهاند و بید از گذشت  30روز اين
مواد در سات ار چوب باقیماندهاند.

مجله صنايع چوب و كاغذ ايران ،سال دوازدهم ،شماره  ،1بهار 1400

139

 -3درصد جذب آب در نمونههای تبریزی تیمار شده با غلظتهای  5 ،3و  7درصد سیلیس توسط روش الیه نشانی

زاویه تماس
ن ايج برای زاويهی تماس در ش د  4نشان دادهشده
است .دادههای حاصله از اين پژوهش ،بیانگر نن است كه
میانگین و انحرا مییار زاويهی تماس در نمونههای شاهد
ت ريزی و نرّاد ،به ترتیب  88/00±9/00و 110/00±3/00
درجه بود .اين ن ايج نشان میدهد كه زاويهی تماس در
نمونههای شاهد نرّاد در مقايسه با نمونهی شاهد ت ريزی
بهطور قابد توجّهی بزرگتر بود .اين ن ايج تأيیدكنندهی
ن ايج بهدستنمده برای جذب نب میباشد كه نشان داد
میزان جذب نب در نمونههای شاهد نرّاد ،پايینتر از
نمونههای شاهد ت ريزی بود .ن ايج نشان داد كه ش د زوايا
در نمونههای شاهد ت ريزی به حالت تمیده میباشد و
تقري اً همانند ي نیمدايره است ،درحالیكه در شاهد نرّاد،
حال ی نس اً دايرهای به تود گرف ه است .ات ال بین
نمونههای شاهد ت ريزی و نرّاد مربوط به سات ار هردو
میباشدكه در نرّاد نبگريز میباشد ولی در چوب ت ريزی
نبدوست میباشد .ن ايج همچنین نشان داد كه میانگین و

انحرا مییار زاويه تماس برای تیمارهای  5 ،3و  7درصد
به ترتیب  101/00±5/00 ،91/00±8/00و
 125/11±00/00درجه بود .اين ن ايج نشان میدهد كه
در اين روش ،با افزايش دادن غلظت ،زاويهی تماس
افزايش میيابد و بین تیمار  3درصد با  5و  7درصد و بین
تیمار  5درصد با  7درصد ات ال مینیداری وجود دارد.
ال همراس ا با ن ايج بهدستنمده برای
اين ن ايج حاصله كام ً
جذب نب میباشند .درمجموع تیمار كردن چوب ت ريزی
با غلظت  5 ،3و  7درصد ،توانست زاويهی تماس را در
روش اليه نشانی افزايش دهد و ي ارت اط تطی بین
غلظت سیلی و زاويهی تماس مشاهده شد .اين دادهها
نشان میدهد كه در غلظت  3درصد كه پايینترين زاويهی
تماس بود ،باز سطح نبگريز بود ( 91درجه) و بیانگر نن
است كه سطح چوبهای تیمار شده با درصد بزرگتر
نانوسیلی  ،سطح ي دست و صا تری را نشان دادند كه
مم ن است دلیلی برای افزايش زاويه تماس و نبگريزی
بوده باشد [ 10و .]11
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شکل -4اندازهگیری زاویهی تماس در نمونههای سیلیس تیمار شده به روش الیه نشانی

دانسیته
برای بررسی میزان فضاهای تالی داتد بافت نمونه-
های چوب،دانسی ه مورد بررسی قرار گرفت و اين فراسنجه
ارت اط مس قیمی با جذب نب دارد .دادههای حاصد از اين
پژوهش نشان داد كه میانگین و انحرا مییار برای
دانسی ه در نمونههای شاهد ت ريزی و نرّاد به ترتیب
 0/0±425/01و  0/520±0/02گرم/سان یم ر م یب بود.
اين دادهها بهتوبی بیش ر بودن دانسی ه را در نمونهی
شاهد نرّاد نشان میدهد .در نمونههای شاهد نرّاد ،جذب
نب در مقايسه با نمونههای شاهد ت ريزی پايینتر بود و
فضای تالی بیش ری در داتد نمونههای شاهد ت ريزی
وجود دارد ،درحالیكه در نمونههای نرّاد ،فضای تالی
وجود ندارد .ط ییی است كه اگر فضای تالی وجود
ند اش ه باشد و يا موادی غیر از نب پر شود ،دانسی ه بیش ر
میشود.مشابه ن ايج در بتش ق لی ،دادهها در اين روش
نیز نشان داد كه تیمار كردن با نانوسیلی توانست

دانسی ه را افزايش دهد نمودار .5در اين بتش نیز ارت اط
تطی بین غلظت نانوسیلی و دانسی ه مشاهده شد.
میانگین و انحرا مییار دادهها برای غلظتهای  5 ،3و 7
درصد به رتیب  0/441±0/01 ،0/430±0/02و
 0/0±469/02گرم /سان یم ر م یب بود .همراس ا با
ن ايجGhorbani1 ،و هم اران ( )2017میباشد كه نشان
دادند با افزايش دادن غلظت نانو سیلی  ،چگالی افزايش
يافت.ايندادهها نشان میدهد كه با افزودن غلظت بیش ری
از نانوسیلی  ،دانسی ه نیز افزايش میيابد [ .]17اين
موضوع بیانگر نن است كه روش اليه نشانی نیز بامث می-
شود ش ا با ذرا سیلی پر شود و حیرا مونومرهای
بیش ری را به تود جذب كنند ،درن یجه بامث افزايش
دانسی ه میشود .مشابه به اين ن ايج برای جذب نب ه با
افزايش غلظت نانوسیلی  ،جذب نب كاهش يافت و در
اين روش نیز با افزايش غلظت نانوسیلی  ،دانسی ه
افزايش يافت.
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شکل -5اندازهگیری دانسیته در نمونههای تبریزی تیمار شده با نانوسیلیس به روش الیه نشانی

نتیجهگیری
درمجموع ،پوششدار كردن سطح چوب ت ريزی با
اس یاده از تركی ی از نانو ذرا سیلی و زاي وسید
توانست برتی تصوصیا سطحی همانند جذب نب،
زاويهی تماس و دانسی ه را به ود بتشد .اس یاده از
غلظتهای  5و  7درصد توانست كارايی به ری در مقايسه
با غلظت  3درصد داش ه باشد .بر اساس ن ايج
بهدستنمده ،پوششدار كردن سطح چوب با اس یاده از
و زاي وسید اگرچه
تركی ی از نانو ذرا سیلی
تصوصیا سطحی چوب را به ود بتشید ،ولی ن وانست

كارايی نن را بهاندازهی چوب نراد افزايش دهد .اين مطالیه
برای اولین بار به بررسی پوششدار كردن چوب ت ريزی با
اس یاده از تركی ی از نانو ذرا سیلی و زاي وسید
پرداتت و ن ايج اين مطالیه میتواند راه را برای مطالیا
نتی در اين زمینه هموار سازد.
تشکر و قدردانی
در پايان ،نويسندگان از گروه صنايع چوب و كاغذ
دانش ده منابع ط ییی دانشگاه تهران كه اين مطالیه را
موردحمايت قراردادند ،كمال تش ّر و قدردانی را دارند.
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The investigation of surface properties of Populus nigra wood coated with silica
nanoparticles

Abstract
The aim of this study was to investigate the effect of coating
Populus nigra with silica nanoparticles on some performance
parameters. Wood samples of P. nigrawere were coated with
a combination of silica nanoparticles (3%, 5% and 7%) and
zycosil by spin coating method and the obtained results were
compared with controls of A. alba and P. nigra. Structural
properties of wood samples were investigated by SEM and
FTIR tests. Performance properties of wood samples,
including water absorption, contact angle and density were
investigated. The results showed formation bonds between
silica nanoparticles and zycosil. Coating wood samples with
silica nanoparticles in the concentrations of 5% and 7% in
combination with zycosil decreased water absorption
compared to P. nigra control (P<0.05). The wood samples
coated with nanosilica and zycosil had a higher contact angle
and density compared to P. nigracontrol (P<0.05).
Keywords: Coating, Structural properties, Performance
properties, Populusnigra, silica nanparticles.
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