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مقایسه اثر اصالح با ترکیبات سیالنی مختلف بر ساختار شیمیایی و ویژگیهای فیزیکی چوب
صنوبر

زهرا عباسی

1

مریم قربانی

چکیده
این تحقیق با هدف مقایسه اثر تترااتوکسیسیالن و وینیلتریاتوکسیسیالن بر
ساختار شیمیایی و ویژگیهای فیزیکی چوب صنوبر انجام شد .نمونههای آزمونی به
شاهد ،اصالح با ترکیبات سیالنی ،سیالن وینیلی/آغازگر بنزوئیلپراکساید و تلفیق
سیالن/بنزوئیل پراکساید تفکیک شدند .واکنش ماده اصالحکننده به تغییر ساختار
شیمیایی ،افزایش دانسیته و حجیمشدگی انجامید .افزایش وزن در اصالح وینیل-
تریاتوکسیسیالن بیش از تترااتوکسیسیالن بود .حضور آغازگر به کاهش معنیدار
جذب آب و تغییرات ابعاد در اصالح با ترکیب سیالنی انجامید .در خاتمه آزمون
غوطهوری-خشککردن ،کاهش وزن و ضریب حجیمکنندگی در حضور تترااتوکسی-
سیالن بیش از وینیلتریاتوکسیسیالن بود .کمترین افت وزن و حجیمشدگی به
ترتیب در نمونههای وینیلتریاتوکسیسیالن /بنزوئیل پراکساید و تلفیقی محاسبه
شد .در مرحله اول ،جذب آب نمونههای اصالح شده با وینیلتریاتوکسیسیالن
بیش از تترااتوکسیسیالن بود و از مرحله دوم ،این روند معکوس گردید.
پلیمریزاسیون ترکیب وینیلی در حضور آغازگر ،به کاهش محسوستر جذب آب و
واکشیدگی حجمی در آزمون دورهای انجامید.

*2

رئوفه عابدینی

3

سیدمجتبی امینینسب

4

 1دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی چوب و کاغذ،
دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی ساری ،ساری ،ایران
 2دانشیار گروه مهندسی چوب و کاغذ ،دانشکده منابع
طبیعی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،
ساری ،ایران
 3استادیار گروه مهندسی چوب و کاغذ ،دانشکده منابع
طبیعی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری،
ساری ،ایران
 4استادیار دانشکده علوم پایه ،دانشگاه کردستان ،سنندج،
ایران
مسئول مکاتبات:
ghorbani_mary@yahoo.com

واژگان کلیدي :اصالح چوب ،تتررااتوكسر سرالالن ،وينالر ترر اتوكسر سرالالن،

ويژگ ها فالزيک  ،ساختار شالمالاي .

مقدمه
چوب يک ماده متخلخ تجديدپذير طبالع است كه
بهدلال فراوان و خواص برجسته ازجمله نسبت باال
مقاومت به وزن ،سهولت فرآور و سازگار زيستمحالط
مورد توجه قرارگرفتهاست [ .]1ناپايدار ابعاد و دوام
طبالع پايالن چوب در معرض مالکروارگانالسمها و عوام
مخرب غالرزنده ،عمر مفالد آن در مصرف را محدود م كند
[ .]2اصالح چوب با استفاده از مواد و روشها دوستدار

تاریخ دریافت1397/09/19 :
تاریخ پذیرش1397/11/06 :

طبالعت ،اقدام راهبرد جهت رفع معايب چوب و جبران
كمبود چوب است كه بهكمک آن م توان چوب را بدون
آثار زيانبار بر طبالعت اصالح و خواص آن را برا بسالار
از كاربردها بهبود بخشالد [ .]4-3اصالح شالمالاي چوب
واكنش شالمالاي بالن برخ از بخشها فعال اجزا
تشکال دهنده چوب با يک ماده شالمالاي ساده است كه
در نهايت منجر به ايجاد پالوند بالن چوب و ماده شالمالاي
م گردد [ .]6-5در سالها اخالر از تركالبات مختلف
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سالالن برا اصالح شالمالاي چوب استفاده شدهاست [-7
 .]8مونومرها سالالن با هالدرولالز به گروهها سالالنول
م توانند با گروهها هالدروكسال پلالمرها ديواره سلول
واكنش دهند [ .]10-9بلوكه شدن گروهها هالدروكسال
در واكنش با تركالبات سالالن  ،موجب كاهش جذب آب و
بهبود ثبات ابعاد چوب م گردد [ Woźniak .]11و
همکاران ( )2018در بررس ويژگ ها آبگريز چوب كاج
اسکاتلند تحت اصالح با دو تركالب سالالن وينال تر -
متوكس سالالن و تترااتوكس سالالن ،اظهار داشتند كه
افزودن تركالبات سالالن به كاهش جذب آب و افزايش
آبگريز چوب اصالح شده انجامالد [ Sobhani .]12و
همکاران ( )2016در بررس تعالالن شرايط بهالنه اصالح با
تركالب سالالن (-3تر متوكس ساللال پروپال متاكريالت)
و اثر آن بر خواص فالزيک چوب صنوبر اظهار داشتند كه
اصالح به كاهش جذب آب و بهبود ثبات ابعاد منته شد
[ Cappelletto .]13و همکاران ( )2013دريافتند كه
اصالح شالمالاي با تركالبات سالالن سبب كاهش قابلالت
ترشوندگ چوب گرديد [ Panov .]14و )2009( Terziev
در اصالح چوب كاج اسکاتلند با آلکال آلکوكس سالالن و
آري آلکوكس سالالن ،بهبود ثبات ابعاد را گزارش كردند
[ .]11براساس نتايج  Militzو همکاران ( ،)2004اصالح
سالالن با حجالمشدگ ديوارهسلول  ،موجب بهبود
پايدار ابعاد و دوامزيست چوب گرديد [.]15
مطالعات اندك در زمالنه استفاده از تركالبات سالالن
به عنوان عام اصالحكننده چوب گزارش شدهاست و
اغلب تحقالقات در خصوص به كارگالر اين مواد به عنوان
عام جفتكننده در چندسازهها چوب پالستالک م -
باشند [ .]16شما پالشنهاد واكنش تركالبات سالالن
در شک  1ارائه شدهاست .تترااورتوساللالکات كه به نام تترا-
اتوكس سالالن نالز شناخته م شود در واكنش با رطوبت يا
آب ،هالدراته و هالدرولالز م شود .محصول جانب اين
واكنش هالدرولالز ،اتانول م باشد .اين تركالب م تواند به
راحت به داخ ديواره سلول چوب نفوذ كرده و با گروه-
ها هالدروكسالل موجود در چوب وارد واكنش تراكم
شده و با برقرار پالوندها ساللال اتر ،به عنوان يک
پركننده معدن در ساختار تشکال دهد [ .]18-17در اين
واكنش ،تترااتوكس سالالن به عنوان يک عام شبکهساز،

با ايجاد پالوندها ساللال اتر م تواند حفره و ديواره را پر
كند و اتصال عرض در ساختار برقرار نمايد ) .(Aتركالب
تر اتوكس وينال سالالن در واكنش تراكم با گروهها
هالدروكسالل موجود در چوب ،به كاهش نمپذير آن
م انجامد .در ادامه ،در حضور بنزوئال پراكسالد به عنوان
آغازگر راديکال  ،واكنش پلالمريزاسالون از مح بند دوگانه
انتهاي وينال ساللال به پر شدن توسط ساختار كه خود
آل -معدن تلق م گردد ،م انجامد ) .(Bدر سطح
تترااتوكس سالالن /وينال تر اتوكس سالالن،
تلفالق
اتصال عرض و شبکها شدن متعاقب اصالح با
تترااتوكس سالالن و برقرار پالوند بالن ساختار شبکها
فوق با وينال تر اتوكس سالالن كه عالوه بر اصالح ديواره،
در حضور بنزوئال پراكسايد پلالمر م شود ،نالز مهالا م شود
) .(Cتحقالق حاضر با هدف مقايسه اثر اصالح با تترا-
اتوكس سالالن و وينال تر اتوكس سالالن بر ساختار
شالمالاي و خواص فالزيک گونه صنوبر انجام گرفتهاست.
تركالبات سالالن بکارگرفته شده در تحقالق حاضر ،پالش از
اين در اصالح چوب و در مقايسه با يکديگر گزارش نشده-
اند .فرآيند شبکها شدن در اصالح با تترااتوكس سالالن
به ايجاد پالوندها فرض بر اينست كه تترااتوكس سالالن
با قابلالت تشکال اتصال عرض و ساختار شبکها  ،نتايج
متفاوت از وينال تر اتوكس سالالن به عنوان اصالحكننده
ديوارها دارا قابلالت پلالمرشوندگ ارائه خواهد داد.

مواد و روشها
الوارها راستتار و فاقد معايرب رشرد از بررونچروب
گونه صنوبر تهاله شدند و پس از يک ماه متعادلسراز در
محالط كارگاه ،به ابعاد 2×2×2سانت متر مکعب برر اسراس
استاندارد خواص فالزيک  ASTM-4446-05تبدي شردند.
تالمارهررا مختلررف در ايررن تحقالررق شررام شرراهد (،)C
تترااتوكس سرالالن ( ،)Tوينالر ترر اتوكسر سرالالن (،)V
وينال تر اتوكس سالالن حاو بنزوئال پراكسايد ( )V/Bو
سطح تلفالق تترااتوكس سالالن/وينال تر اتوكس سالالن /
بنزوئال پراكسايد ( )T/V/Bبودند .نمونهها قب از تالمار بره
مدت  24ساعت تحت دمرا  103درجره سرانت گرراد در
آون خشک شدند.
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شکل  -1شمای پیشنهادی واکنش ترکیبات سیالنی با چوب )a :تترااتوکسیسیالن  )bوینیلتریاتوکسیسیالن /بنزوئیل پراکساید )c
تلفیق تترااتوکسیسیالن/وینیلتریاتوکسیسیالن /بنزوئیل پراکساید

آمادهسازی محلول اصالح
محلررول تترااتوكسرر سررالالن ( )Tبررا جرررم مولکررول
 208/33گرم بر مول و وينال ترر اتوكسر سرالالن( )Vبرا
جرم مولکول  190/31گرم بر مول ساخت شرركت مرر
آلمان به غلظرت  20درصرد وزنر  /حجمر در اترانول بره
عنوان حالل آماده گرديدند .محلول وينالر ترر اتوكسر -
سالالن حاو آغازگر( )V/Bو تترااتوكس سرالالن /وينالر -
تر اتوكس سالالن /بنزوئال پراكسايد ( ،)T/V/Bحاو 10
درصد وزن از هركدام از دو تركالب سالالن و آغرازگر نالرز
تهاله شدند .بنزوئال پراكسايد برا دانسرالته  22/19گررم برر
سانت مترمکعب سراخت شرركت مرر آلمران بره عنروان
آغازگر واكنش پلالمر شدن به مالزان  2درصد وزن مونرومر
استفاده گرديد.
فرآیند اصالح
اشباع نمونهها برا تركالبرات سرالالن  ،بره روش خرال -
فشار ،در ساللندر آزمايشگاه انجام گرديد .ابتدا نمونرههرا
به مدت  30دقالقه تحرت خرال  0/7برار قررار گرفتنرد .در
ادامه پس از افزودن محلول ،به مدت يک ساعت فشرار 10
بار اعمال گرديد .پس از اشباع ،نمونهها برا انردازهگالرر
جذب ،توزين و در آون تحت دما  60درجه سرانت گرراد
به مدت  4ساعت قرار دادهشدند .در مرحله بعد ،نمونهها به
صورت پالچالده در فوي  ،در دما  120درجه سانت گراد به

مدت 16ساعت قرارگرفتند تا عمر پلالمريزاسرالون انجرام
شود .در سطح تلفالق  ،T/V/Bابتردا اصرالح نمونرههرا برا
تركالب تترااتوكس سالالن ،و در مرحله دوم ،اشباع نمونره-
ها اصالحشده مجددا باتركالب  V/Bانجام شد .در خاتمه،
كلاله نمونهها بدون فوي در دما 103±2درجره سرانت -
گراد به مدت  24سراعت قررارگرفتنرد و متعاقبرا تروزين و
اندازهگالر ابعاد خشک انجرام شرد .افرزايش وزن ،ضرريب
حجالمكنندگ و نرر تبردي مونرومر بره پلالمرر براسراس
روابط زير تعالالن گرديدند
()1

100

 WPGافزايش وزن (درصد) W2 ،وزن خشرک نمونره
بعد از اصالح (گرم) :W1 ،وزن خشک نمونه قب از اصرالح
(گرم)
100

()2

 Bضريب حجالمكنندگ (درصرد) a1 ،حجرم خشرک
بعد از اصالح (سانت متر مکعب) a0 ،حجم خشرک قبر از
اصالح (سانت متر مکعب)
()3

100

C
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 Cنر تبدي مونومر به پلالمرر (درصرد) Wwpc ،وزن
خشک نمونه بعد از پلالمرشردن (گررم) Wc ،وزن خشرک
نمونه قب از تالمار (گرم) Wt ،وزن تر نمونه بعد از تالمرار
(گرم)
آزمون دورهای غوطهوری-خشک کردن
برا انجام اين آزمون از نمونهها فالزيک اصالح شده
استفادهشد .پس از محاسبه وزن و حجم خشک ،نمونرههرا
در چهار دوره متوال غوطه ور -خشکكردن 24( ،ساعت
در آب 24 /ساعت در آون تحت دما  103درجه سرانت -
گراد) قررار گرفتنرد .تیالالررات وزن ،جانشرالن گرروههرا
هالدروكسررال  ،ضررريب حجررالمكننرردگ و تیالالرررات ابعرراد
نمونهها ط آزمرون دورها محاسربه گرديرد .جرذب آب،
كاراي آبگريز  ،تیالالرات ابعاد و كاراي ضدواكشالدگ بر
اساس روابط زير محاسبه گرديدند
100
()4
 WAجذب آب (درصد) W2 ،وزن تر بعد از غوطرهور
در آب (گرم) W1 ،وزن خشرک قبر از غوطرهور در آب
(گرم)
100

()5

 WREكاراي آبگريز (درصد) W2 ،جذب آب نمونره
شاهد (درصد) W1 ،جذب آب نمونه اصالحشده (درصد)
()6

100

 Sواكشالدگ حجم (درصد)  V2،حجم نمونه پرس از
غوطهور در آب (سانت متر مکعب) V1 ،حجم نمونه قب
از غوطهور درآب (سانت متر مکعب)
100

()7

 ASEكاراي ضدواكشالدگ در اثر اصالح (درصد)،
واكشررالدگ حجمرر نمونرره اصررالح شررده (درصررد)S2 ،
واكشالدگ حجم نمونه اصالح نشده (درصد)
S1

تحلیل آماری
برا تجزيه و تحلال دادهها از نرمافزار ) SPSS (16.0و
آزمون آنالالز واريانس در قالب طرح كامالً تصادف با سطح

خطا پنج درصد استفاده شد .گروهبند مالانگالنها نالز با
آزمون چند دامنها دانکن ( )DMRTانجام گرديد.
آزمون طیفسنجی زیرقرمز تبدیل فوریه
به منظور ارزياب ساختار شالمالاي سطوح شاهد و
اصالح شده از طالفسنج زيرقرمز تبدي فوريه استفاده-
شد .آرد چوب حاص از آسالاب نمونهها چوب  ،از الک
 80مش عبور دادهشد .سپس مقدار از آردچوبها
تهالهشده از هر سطح توسط دستگاه اسپکتروسکوپ
ساخت شركت  Agilentآمريکا ،مدل2017،Cary 630
بررس  ،و نتايج در طول موج  500 -4000 cm-1ثبت شد.

نتایج و بحث
نرخ تبدیل مونومر به پلیمر
شک  2نر پلالمره شدن را درسطوح مختلف اصالح
نشان م دهد .در سطوح اصالح ديوارها  ،تترااتوكس -
سالالن با تشکال ساختار شبکها پلالمر م گردد و
وينال تر اتوكس سالالن نالز در حضور بنزوئال پراكسايد
پلالمر خواهد شد .مالانگالن نر پلالمره شدن در سطوح
اصالح با تترااتوكس سالالن ،وينال تر اتوكس -
سالالن/بنزوئال پراكسايد و تترااتوكس سالالن/وينال تر -
اتوكس سالالن/بنزوئال پراكسايد با اختالف آمار معن دار،
به ترتالب  28/86 ،16/53 ،7/91درصد گزارش گرديد.
نر تبدي مونومر به پلالمر به واكنشپذير گروهها
اصالحكننده ديواره بستگ دارد .نر تبدي ناش از اصالح
در سطح وينال تر اتوكس سالالن/بنزوئال پراكسايد بالشتر
از تترااتوكس سالالن (علالرغم قطبالت بالشتر) بود كه اين
امر را م توان به ريز مولکولتر بودن وينال تر اتوكس -
سالالن در مقايسه با تترااتوكس سالالن ،و در نتالجه نفوذ
بهتر آن نسبت داد .در سطح تلفالق تترااتوكس -
سالالن/وينال تر اتوكس سالالن/متال متاكريالت ،حضور
تترااتوكس سالالن با ايجاد ساختار شبکها و غالرقطب تر
كردن ساختار چوب ،در كنار وينال تر اتوكس سالالن با
امکان پلالمر شدن در حضور بنزوئال پراكسايد ،به افزايش
نر تبدي مونومر به پلالمر انجامالد.
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شکل  -2نرخ تبدیل مونومر به پلیمر در سطوح مختلف اصالح

آزمون دورهای غوطهوری-خشک کردن
تغییرات وزن در آزمون دورهای
تیالالرات وزن سرطوح اصرالح شرده در آزمرون دورها
غوطهور -خشکكردن در شک  3نشران دادهشردهاسرت.
بالشرررررررررررررررررترين افرررررررررررررررررزايش وزن در
نمونهها اصالح شده با تركالب  T/V/Bاندازهگالرر شرد.
افزايش وزن نمونهها اصالح شده در سطوح ،V/B ،V ،T
 T/V/Bبه ترتالرب از 17،24/87 ،11/69 ،8/40درصرد بره
 17/13،9/8 ،7 ،3/3درصررد در آخرررين دوره غوطررهور
كاهش يافت .افزايش وزن ناش از اصالح در سطح وينال -
تر اتوكس سالالن بالشتر از تترااتوكسر سرالالن (علالررغم
قطبالت بالشتر) بود كه اين امر را م توان به ريز مولکولترر
بودن وينال تر اتوكس سالالن در مقايسه برا تترااتوكسر -
سالالن ،و در نتالجه نفوذ بهتر آن نسبت داد .همچنالن هرر
مولکول تترااتوكس سالالن حاو چهارگروه اتوكس اسرت
كه حداكثر با چهار گروه هالدروكسال واكنش م دهد ،امرا
هر مولکول وينال تر اتوكس سرالالن سره گرروه اتوكسر
دارد ،بنابراين در حالن گرماده  ،خروج تعداد مولکولهرا
اتانول از چوب اصالح شده در تركالرب تترااتوكسر سرالالن
بالشتر از وينال تر اتوكس سالالن است ،كه به افزايش وزن
كمتر متعاقب اصالح با تترااتوكس سالالن انجامالرد .حضرور
آغازگر در سطح ) (V/Bبه افزايش وزن بالشتر در اصالح برا
تركالب وينال تر اتوكس سالالن انجامالد .اين امرر را مر -
توان به پلالمريزاسالون بخش از تركالب وينال تر اتوكس -
سالالن در حضور آغازگر ،و اصالح ديواره با هرر دو تركالرب

سالالن نسبت داد [ .]20-19ط سالک ها غوطرهور -
خشکكردن ،فرصت كاف برا هالدرولالز گروهها متص
به سلالکون فراهم م شرود كره گرمراده نالرز بره فرآينرد
هالدرولالز كمک م كند .تشکال گروهها سالالنول منجرر
به افزايش قابلالت انحالل سالالن هالردرولالز شرده در آب و
در نتالجه تسهال آبشروي مر شرود و خرروج گرروههرا
اتوكس به صرورت اترانول كراهش وزن را بره دنبرال دارد
[ .]19در سطح  ،T/V/Bتلفالقاصالح ديرواره و پلالمرشردن
تركالب وينالر ترر اتوكسر سرالالن در سراختار چروب برا
هالدرولالز كمتر موجب كراهش خرروج تركالرب سرالالن  ،و
تنزل كمتر وزن ط فرآيند غوطهور  -خشک كردن شد.
ضریب حجیمکنندگی در آزمون دورهای
شک  4نمودار ضريب حجالمكنندگ نمونهها شاهد
و اصالح شده در آزمون دورها غوطهور  -خشکكردن را
نشان م دهد .تركالب وينال تر اتوكسر سرالالن برا جررم
مولکول كمترر ،بره گرروههرا هالدروكسرال بالشرتر در
تخلخرررر ريررررز دسترسرررر پالرررردا كرررررد .ضررررريب
حجالمكنندگ نشاندهنده واكنش تركالب اصالحكننده برا
ديوارهسلول م باشد [ .]19ضريب حجالمكنندگ ناشر از
اصالح در سطح تترااتوكس سالالن بالشرتر از وينالر ترر -
اتوكس سالالن است ولالکن اين افرزايش بره لحرام آمرار
معن دار نبود .تترااتوكسر سرالالن ،علالررغم افرزايش وزن
كمتر ،به دلال وزن مولکول بالشتر از وينال تر اتوكسر -
سالالن ،به حجالمشدگ بالشتر در واكنش اصرالح منتهر
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م شود .اصالح با تركالب وينال تر اتوكس سرالالن حراو
بنزوئال پراكسايد عالوه بر اصرالح ديرواره بره پلالمرر شردن
تركالررب سررالالن در سرراختار چرروب نالررز مر انجامررد ،كرره
پلالمريزاسالون در ساختار به افزايش حجالمشردگ منتهر
شد .بالشرترين حجرالمشردگ در سرطح تلفالقر ،T/V/B
اصالح ديواره و پلالمرشردن تركالرب وينالر ترر اتوكسر -
سالالن در ساختار اندازهگالر شد .در سرالک دوم غوطره-
ور -خشکكردن ،حجالمشدگ نمونهها اصالح شده برا
تترااتوكس سالالن با بالشترين نر كاهش به  1/14درصرد
رسالد .اين فرض وجود دارد كه شکاف گروهها آلکوكس
و هالدروكسال و همچنالن بازآراي گروهها پسالناسرتر

همکشالدگ شبکه پلر ساللوكسران را موجرب و بنرابراين
حجم فرآورده را كاهش م دهرد [ .]20همچنرالن ،خرروج
تركالبات اصالحكننده تترااتوكس سالالن با ماهالت قطبر -
تر ،متعاقب خشک و تر شدن متوال  ،به كاهش محسوس-
تررر حجررالمشرردگ انجامالررد .در آخرررين دوره غوطررهور ،
ضريب حجالمشدگ سطوح اصالحشده در حضرور آغرازگر
 43/31درصد بالشتر از اصالح بدون آغازگر برود كره علرت
آن را م توان به پلالمر شدن تركالرب سرالالن در سراختار
چوب و كاهش دسترسر مولکرولهرا آب بره داخر آن
نسبت داد.

شکل  -3اثر سطوح مختلف اصالح بر تغییرات وزن طی آزمون دورهای غوطهوری -خشک کردن

شکل  -4اثر سطوح مختلف اصالح بر ضریب حجیمکنندگی طی آزمون دورهای غوطهوری -خشک کردن
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جذب آب نمونهها در آزمون دورهای
شک  5نمودار جذب آب نمونرههرا شراهد و اصرالح
شده را در آزمون دورها غوطهور  -خشکكرردن نشران
م دهد .مالرانگالن جرذب آب نمونرههرا اصرالح شرده در
سرطوح شراهد T/V/B ,V/B ,V ,T،بره ترتالرب از ،73/80
 44/54 ،50/52 ،60/54 ،57/47درصد به ،50/31 ،66/76
 37/28 ،39/20 ،44/90درصد در پايان دوره غوطرهور -
خشک كردن ،تنرزل يافرت .در اولرالن دوره ،پرايالن برودن
جذب آب در نمونهها اصالح شده با تترااتوكسر سرالالن،
نسبت به نمونهها اصالح شده با وينال تر اتوكس سالالن
را م توان به برقرار چهار پالوند در اصالح با تترااتوكس -
سالالن نسبت داد كه هالردرولالز و خرروج آن را بره تراخالر
م اندازد و به جرذب آب كمترر مر انجامرد .افرزايش دوره
غوطهور سربب خرروج مرواد اصرالحكننرده و هالردرولالز
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برگشررت پالونرردها سررالالن شررده ،متعاقبررا بررا افررزايش
دسترس به گروهها هالدروكسال ديوارهسلول ،جذب آب
را افزايش م دهد .اين امر را م توان به ساختار آبگريز و
غالرقطب ر بخررش بنددوگانرره وينال ر نسرربت اسررت [،]21
درحالالکه در تترااتوكس سالالن كلاله پالوندها قطب و قاب
هالدرولالز م باشند كه منجربه جذب آب بالشرتر مر شرود
[ .]22جذب آب كمتر در حضور بنزوئال پراكسايد را مر -
توان به پلالمر شدن تركالب سالالن عالوه بر اصالح ديرواره
نسربت داد .اصررالح بررا تركالررب سررالالن از طريررق كرراهش
گروهها هالدروكسال به كاهش آبدوسرت چروب منتهر
م شود .در اثر حجالم شدن ديواره سلول ،فضرا كمترر
در داخ ديواره سلول برا جذب مولکولها آب موجود
است [.]20

شکل  -5اثر سطوح مختلف اصالح بر جذب آب طی آزمون دورهای غوطهوری -خشک کردن

كاراي آبگريز نمونهها اصالح شده در سطوح
شاهد T/V/B ,V/B ,V ,T،به ترتالب از،17/97 ،22/13
 39/65 ،31/53درصد به 43/65 ،41 ،32/40 ،24/24
درصد رسالد (شک  .)6همچنالن ،كاراي آبگريز در
مقايسه اصالح با تركالب وينال تر اتوكس سالالن حاو
آغازگر بالش از اصالح بدون حضور آغازگر بودهاست.
تغییرات ابعاد نمونهها طی آزمون دورهای
واكشالدگ حجم سطوح مختلف اصالح در آزمون
دورها غوطهور  -خشک كردن در شک  7نشان داده-

شدهاست .نمونهها شاهد حاو گروهها هالدروكسال ،
ط غوطهور در آب واكشالده شدند ،در حال كه نمونه-
ها اصالح شده ثبات ابعاد بالشتر نشان دادند [.]23
افزايش حجم نمونهها چوب بعد از اصالح شالمالاي و
حجالمشدگ ديوارهسلول به علت واكنش ماده شالمالاي
با ديوارهسلول است .اين حجالمشدگ تواناي ديواره-
سلول به تیالالرات ابعاد را كاهش ،و ثبات ابعاد نمونهها
چوب را افزايش م دهد [ .]15واكنش تركالبات سالالن با
گروهها هالدروكسال پلالمرها ديوارهسلول نالز با
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كاهش تعداد گروهها هالدروكسالل به كاهش نمپذير
چوب [ ،]10-19و متعاقباً بهبود پايدار ابعاد م انجامد.
در مرحله اول غوطهور  ،واكشالدگ حجم در اصالح
وينال تر اتوكس سالالن با اختالف  4/84درصرد كمترر از
اصالح با تترااتوكس سالالن بود كه به تدريج ايرن اخرتالف
بالشتر شد ،بطوريکه در مرحله آخر تیالالررات ابعراد نمونره
اصالحشده با تترااتوكس سرالالن 14/77درصرد بالشرتر از
تركالب ويناللر برود .علرت آن را مر تروان بره هالردرولالز
برگشت پالوندها تترااتوكسر سرالالن برا سراختار چروب
نسبت داد .ط دورهها متوال غوطهور -خشکكرردن،
ديواره سلول كامال واكشرالده شرد و فرصرت كراف بررا
هالدرولالز گروهها اتوكسر متصر بره سراللالکون فرراهم
شد.گرماده در آون نالز بره فرآينرد هالردرولالز و تشرکال
گروهها سالالنول كمرک كررد .تشرکال سرالالنولهرا بره
قابلالت انحالل بالشتر سالالنها هالردرولالز شرده در آب و

درنتالجه تسهال آبشروي منتهر شرد [ .]15در دوره اول
غوطهور -خشک كرردن ،واكشرالدگ حجمر در سرطح
 ،T/V/Bبا اختالف  20/02درصد كمتر از سرطح  V/Bبرود
كه در آخرين مرحله غوطرهور ايرن اخرتالف بره 13/54
درصد كاهش يافت .علرت آن را مر تروان بره هالردرولالز و
خروج تترااتوكس سالالن از ديواره نسربت داد .واكشرالدگ
حجم كمتر در سرطح  T/V/Bرا مر تروان بره برقررار
واكنش شالمالاي تراكم بالن تركالب وينال تر اتوكسر -
سالالن با گروهها هالدروكسالل چوب نسبت داد .در ادامه
از مح بند دوگانه انتهاي وينال ساللال در حضرور بنرزو-
ئال ر پراكسررالد ،واكررنش پلالمريزاسررالون انجررام م ر شررود.
همچنالن حضور تترااتوكس سالالن در ديواره سربب ثبرات
ابعاد بالشتر نسبت به سطح  V/Bشد.

شکل  -6اثر سطوح مختلف اصالح بر کارایی آبگریزی طی آزمون دورهای غوطهوری -خشک کردن

مالانگالن اثر ضدواكشالدگ سطوح مختلف اصالح طر
آزمون دورها غوطهور -خشرکكرردن در شرک  8ارائره
شدهاست .مسدود كردن گروهها هالدروكسال با افرزايش
مقاومت چوب در برابر رطوبت ،ويژگ ها فالزيکر چروب
را بهبود م بخشد [ .]24اثرر ضردواكشرالدگ نمونرههرا
اصالح شرده در سرطوح  T/V/B,V/B ,V ,Tبره ترتالرب از
 41/31 ،22/70 ،18/76و  53/09درصررررررد در دوره اول

غوطررهور برره  39/57 ،25 ،12/01و  48/78درصررد در
آخرين مرحله غوطرهور كراهش يافرت .در همره سرطوح
اصالح با سالالن  ،اثرر ضدواكشرالدگ از دوره اول بره دوره
دوم كاهش يافت كه اين امر به دلال خرروج سرالالن هرا
پالوند نداده و هالردرولالز بخشر از سرالالن پالونرد داده برا
چوب م باشد [.]19
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شکل  -7اثر سطوح مختلف اصالح بر واکشیدگی حجمی طی آزمون دورهای غوطهوری -خشک کردن

شکل  -8اثر سطوح مختلف اصالح بر کارایی ضد واکشیدگی طی آزمون دورهای غوطهوری -خشک کردن

طیفسنجی مادون قرمز
شک  9طالف سنج زيرقرمز نمونهها شاهد و
سطوح مختلف اصالح را نشان م دهد .طبق نتايج طالف-
سنج زيرقرمز تبدي فوريه ،پالک عدد موج 3340 cm-1
مربوط به ارتعاشات كشش گروه هالدروكسال چوب م -
باشد كه كمترين و بالشترين شدت آن به ترتالب مربوط به
سطح تلفالق  T/V/Bو سطح شاهد بود .همانطور كه در
شک مشاهده م شود ،در سطح  Tبه خاطر واكنش گروه-
ها هالدروكسال با تترااتوكس سالالن شدت گروه
هالدروكسال كاهش يافت [ .]18شدت پالک در سطح
Vكمتر از  Tاست ،زيرا وينال تر اتوكس سالالن به دلال
جرم مولکول كمتر با گروهها هالدروكسال بالشتر در

چوب وارد واكنش م شود .شدت پالک مربوط به گروه
هالدروكسال در سطح تلفالق به شدت كاهش پالدا كرده
كه نشاندهنده درگالر شدن بالشتر گروهها هالدروكسال
و در نتالجه كاهش گروه هالدروكسال در سطح تلفالق بعد
از فرآيند پلالمر شدن م باشد .در مجموع نتايج نشان
م دهد كه شدت گروه هالدروكسال در سطوح حاو
بنزويال پراكسالد نسبت به ديگر سطوح كمتر است كه اين
به خاطر فرايند پلالمر شدن و پر شدن بالشتر حفرهها و
ديوارهها چوب م باشد .پالک ناحاله 1734 cm-1مربوط
به گروه كربونال چوب است كه در تمام سطوح مشاهده
شده است .شدت متفاوت جذب گروه كربونال را م توان
به افزايش وزن متفاوت اين اصالحها نسبت داد (وينال -
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تر اتوكس سالالن> تترااتوكس سالالن) .همچنالن حضور
بنزوئال پراكسايد به عنوان آغازگر واكنش پلالمريزاسالون،
باعث تکرار تركالب وينالل سالالن و افزايش شدت پالک
كربونال شدهاست .پالک در ناحاله 1030 cm-1در تالمارها
حاو مونومرها سالالن  ،مربوط به پالوند  Si-Oم باشد
كه در ساختار اين مونومرها وجود دارد .همچنالن افزايش
شدت و پهنا پالک ناحاله  1030cm-1در سطح تلفالق
وينال تر اتوكس سالالن و تترااتوكس سالالن نشاندهنده
تعداد بالشتر پالوندها  Si-Oم باشد كه اين مسئله
تايالد بر اصالح بالشتر چوپ در سطح تلفالق م باشد.

در سطوح حاو بنزوئال پراكسالد به خاطر وجود حلقه
بنزن در بنزويئال پراكسالد پالک در ناحاله 736 cm-1
مشاهده م شود كه مربوط به پالوند  C-Hخمش خارج
صفحها حلقه آروماتالک آغازگر م باشد .پالک ناحالهcm-
 28901مربوط به ارتعاشات كشش پالوند  C-Hآلالفاتالک
است كه در سطوح حاو تركالبات سالالن با پالک Si-O
تداخ كردهاست[ .]25پالک ناحاله 1230 cm-1مربوط به
پالوند  C-Oفنول ساختار چوب است كه در تمام سطوح
مشاهده م شود [.]29-26

شکل  -9طیف تبدیل فوریه زیرقرمز سطوح مختلف  :سطوح شاهد و اصالحشده

نتیجهگیری
در يک نتالجهگالر كل م توان اظهار داشت بر
اساس نتايج طالقسنج مادونقرمز تبدي فوريه ،كاهش
گروهها هالدروكسال متعاقب اصالح ساختار چوب با
تركالبات سالالن موجب بهبود خصوصالات فالزيک گرديد.
اعمال اصالح همچنالن با ايجاد تورم در ديوارهسلول چوب
به بهبودآبگريز و ثبات ابعاد نمونهها چوب انجامالد،
به طور كه پس از طوالن ترين زمان غوطهور  ،سطح

تلفالق  T/V/Bباالترين كاراي ضدواكشالدگ را نشان
داد .در مقايسه دو سطح  Tو  ،Vوينال تر اتوكس سالالن
به دلال ساختار آبگريز و غالرقطب بنددوگانه وينال  ،به
جذب آب كمتر و ثبات ابعاد بالشتر انجامالد .اصالح با
وينال تر اتوكس سالالن حاو بنزوئال پراكسايد عالوه بر
اصالح ديواره با پلالمر شدن تركالب سالالن در ساختار
چوب به بهبود محسوستر ويژگ ها چوب منته
گرديد.
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Comparing the effect of modification with different silane compounds on the
chemical structure and physical properties of poplar wood

Abstract
This research was conducted to compare the effect of
tetraethoxy silane and triethoxy vinyl silane on chemical
structure and physical properties of poplar wood. Test
samples were divided into control, modified with silane
compounds, vinyl silane / benzoyl peroxide initiator, and
combined of silane/ benzoyl peroxide. Modifier resulted in
change of chemical structure, increase of density and bulk of
wood samples. Weight gain of triethoxy vinyl silane modified
samples was higher than tetraethoxy silane modified ones,
which was more significant in presence of initiator. The
initiator significantly reduced water absorption and
dimensional changes in modification with silane. At the end
of soaking-drying test, weight loss and bulking coefficient of
tetraethoxy silane modification was higher than triethoxy
vinyl silane. The lowest loss of weight and bulk were
calculated for triethoxy vinyl silane /benzoyl peroxide and
combined modified samples. In the first cycle, water
absorption of the triethoxy vinyl silane modified samples was
more than tetraoxysilane, and from second cycle, this trend
was reverse. Initiator with polymerization of triethoxy vinyl
silane decreased water absorption and volume swelling, more
significantly.
Keywords: wood modification, tetraethoxy silane, triethoxy
¬vinyl silane, physical properties, chemical structure.
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