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مقایسه عملکرد جفتکنندههای سیالن آکریالتی و وینیلی بر ویژگیهای چوب-پلیمر صنوبر
دلتوئیدس ( /Populus deltoidsاستایرن)

چکیده

فاطمه بوانقی

همراه با پیشرفت صنعت پلیمرهای مصنوعی ،مونومرها بهطور گستردهای برای
اصالح چوب استفاده میشوند .جفتکنندهها نقش مهمی در تشکیل پیوند بین
مونومرهای غیرقطبی و گروههای هیدروکسیل چوب ایفا میکنند .در بررسی اثر
اصالح با تریمتوکسیسیلیلپروپیلمتاکریالت و تریاتوکسیوینیلسیالن بهعنوان
جفتکننده بر ویژگیهای فیزیکی چوبپلیمر ،نمونههای آزمونی به گروههای شاهد و
حاوی استایرن (با و بدون جفتکنندههای سیالنی) تقسیمبندی شدند .طیفسنجی
زیر قرمز تبدیلفوریه ،اصالح با سیالن و حضور پلیمر در ساختار چوب را تأیید کرد.
در سطوح حاوی سیالن آکریالتی عالوه بر گروه کربونیل کتونی ساختار چوب ،گروه
کربونیل استری مزدوج نیز اضافه گردید .جذب مونومر پس از افزدون جفتکننده
سیالنی در نمونههای حاوی سیالن وینیلی بیش از سیالن آکریالتی افزایش یافت.
علیرغم تعیین بیشترین جذب در اصالح با سیالن وینیلی ،بیشترین افزایش وزن در
اصالح تلفیقی حاوی هر دو ترکیب سیالنی/استایرن اندازهگیری شد .سیالن وینیلی
با وزن مولکولی کمتر ،علیرغم واکنشپذیرتر بودن ترکیب آکریالتی ،به نفوذ بیشتر
این ترکیب به ساختار چوب منتهی شد که با پلیمریزاسیون بیشتر در کنار استایرن به
نتایج بهتر در این سطح انجامید .اتصال دیواره سلولی اصالحشده با ترکیبات سیالنی
به پلیمر استایرن منجر به افزایش وزن بیشتر و کاهش تخلخل و درنهایت بهبود
ثبات ابعاد شده و کارایی آبگریزی و اثر ضدواکشیدگی فرآورده حاصل بهبود یافت.
واژگان کلیدي :طیفسنجی ،تریمتوکسیسیلیلپروپیلمتاکریالت ،تریاتوکسیی-
وینیلسیالن ،جفتکننده سیالنی ،استایرن.

مقدمه
افزايش تقاضا برای مصرف چوب از يکسو ،محدوديت
منابع جنگلی و بهرهبرداری از سوی ديگر ،لزوم استفاده
بهینه از اين ماده باارزش را بیشتر كرده است [ .]1گونه
تند رشد صنوبر منبع اصلی تأمین چوب و مواد اولیه
بسیاری از صنايع كشور میباشد ،ولی دانسیته متوسط 0/3
تا  0/5گرم بر سانتی مترمکعب اينگونه به مقاومتهای
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مکانیکی كم آن میانجامد [ .]2همچنین خاصیت
آبدوستی چوب سبک صنوبر موجب ناپايداری ابعاد و
تخريب زيستی فرآوردههای حاصل میگردد كه با رفع يا
كاهش معايب مذكور ،دامنه كاربرد اينگونه چوبی بسیار
گستردهتر خواهد شد [.]4 ،3
در اصالح چوب بهعنوان يکی از اقدامات راهبردی برای
رفع معايب و جبران كمبود چوب ،پلیمرها نیز بهطور
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گستردهای استفادهشدهاند كه طی آن چوب بهوسیله
مونومرها ،اشباع و تبديل مونومر به پلیمر منجر به تولید
چوب-پلیمر میشود [ .]5حضور پلیمر در ساختار چوب
منجر به كاهش رطوبت تعادل [ ،]7 ،6افزايش دانسیته و
بهبود دوام طبیعی فراورده چوبپلیمر [ ]8میگردد.
مونومرهای وينیلی با پر كردن فضاهای خالی ساختار
چوب ،موجب كند شدن حركت مولکولهای آب و كاهش
نم پذيری چوب-پلیمر میگردند [ .]9بااينحال،
مونومرهای غیرقطبی وينیلی با گروههای هیدروكسیل
اجزای چوب پیوندی تشکیل نداده و به دلیل عدماصالح
مکانهای آبدوست ساختار چوب ،قدرت آبدوستی با
كاهش سرعت جذب آب باقی میماند [ .]11 ،10جفت-
كنندهها نقش مهمی در بهبود سازگاری و اتصال بین
ديواره سلول چوب و پلیمرهای حفره ايفا میكنند [.]11
تشکیل پیوند بین مونومرهای غیرقطبی و گروههای
هیدروكسیل چوب در اصالح با مونومر و حضور جفت-
كنندهها ،بهبود ويژگیهای فیزيکی و مکانیکی را
محسوستر مینمايد [.]12
 Ghorbaniو همکاران ( )2019در بررسی اثر سه نوع
جفتكننده گلیسیديلمتاكريالت ،انیدريدمالئیک و تری-
متوكسیسیلیلپروپیلمتاكريالت در تهیه چوبپلیمر
حاصل از وينیلاستات گزارش كردند گلیسیديلمتاكريالت
و تركیب سیالنی با واكنشپذيری بیشتر و امکان پلیمره
شدن در ساختار چوب ،به افزايش وزن بیشتر و كاهش
تخلخل منتهی شدند .همچنین ،انیدريدمالئیک با ايجاد
حجیمشدگی بیشتر از سیالن در ديواره و جايگزينی بیشتر
گروه هیدروكسیل ،علیرغم عدم پلیمره شدن در حفرات ،با
كاهش آب آغشتگی ،بهبود معنیداری در پايداری ابعاد
ايجاد كرد [ Sobhani .]13و همکاران ( )2016در بررسی
اثر جفتكننده تریمتوكسیسیلیلپروپیلمتاكريالت در
چوبپلیمر دريافتند با حضور جفتكننده سیالنی در
ساختار چوبپلیمر آكريلونیتريل ،خواص مکانیکی و
مقاومت به پوسیدگی افزايش يافت [ Devi .]14و Maji
( )2013نیز اظهار داشتند اشباع چوب با كوپلیمر
آكريلونیتريل/استايرن و جفتكننده تریمتوكسیسیلیل
پروپیل متاكريالت مقاومت به آتش و جذب آب را بهبود
بخشید [ .]15نتايج پژوهش  Jiaو همکاران ( )2018روی

اثر پیشاصالح سطح چوب با هیدروكسیدسديم نشان داد
فوق آبگريز كردن سطح چوب با وينیلتریاتوكسیسیالن
بهعنوان جفتكننده در تركیبِ نانو ذرات  ،SiO2زاويه
تماس و دوام مکانیکی را بهشدت افزايش میدهد .آنها
نتیجه گرفتند كه اين امر به دلیل دسترسی بیشتر نانو
ذرات به گروههای هیدروكسیل و اتصال كافی اين ذرات در
سطح چوب بوده كه حتی قادر به بازسازی ساختار فوق
آبگريز پس از سايش میباشد [ Woźniak .]16و
همکاران ( )2018در بررسی اثر اصالحكنندگی وينیلتری-
متوكسیسیالن و تریمتوكسیسیلیلپروپیلمتاكريالت
روی چوب بیان نمودند كه استفاده از اين تركیبات در
چوب كاج موجب كاهش جذب آب و افزايش زاويه تماس
گرديد [ Cappelletto .]17و همکاران ( )2013گزارش
كردند كه اصالح شیمیايی با تركیبات سیالنی با ايجاد
آبگريزی ،قابلیت ترشوندگی سطح چوب را كاهش داد
[.]18
مطالعات بسیاری نیز در زمینه استفاده از تركیبات
سیالنی بهعنوان عامل جفتكننده در چندسازههای چوب
پالستیک [ 20 ،19و  ]21و چوبپلیمر [ ]14 ،13گزارش
شده است ،اما تاكنون در خصوص مقايسه بهكارگیری
سیالن آكريالتی و وينیلی بهعنوان جفتكننده در ساخت
چوبپلیمر تحقیقی صورت گرفته است .ازاينرو ،در
سیالنی
جفتكنندههای
اثر
حاضر
تحقیق
تریمتوكسیسیلیلپروپیلمتاكريالت و تریاتوكسیوينیل
سیالن بر ويژگیهای فیزيکی چوبپلیمر حاصل از مونومر
استايرن و گونه صنوبر بررسی و مقايسه گرديد.

مواد و روشها
گردهبینههای گونه صنوبر ) (Populus deltoidsكه
راست تار و فاقد هرگونه عیب بودند ،به الوار تبديل و پس
از خشک شدن ،به نمونههای آزمونیِ تعیین خواص
فیزيکی بر اساس استاندارد  ASTM-D4442تبديل شدند.
نمونههای آزمونی به  5سطح شاهد ،اشباع با استايرن (،)St
اصالح با تریمتوكسیسیلیلپروپیلمتاكريالت/استايرن
استايرن
تریاتوكسیوينیلسیالن/
)،(TMSPM/St
( )TEVS/Stو سطح تلفیقی دو تركیب سیالنی و استايرن
( )TMSPM/TEVS/Stگروهبندی و برای هر سطح5 ،
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تکرار در نظر گرفته شد .در اين پژوهش
تریمتوكسیسیلیلپروپیلمتاكريالت با جرم مولکولی
 248/35گرم بر مول و تریاتوكسیوينیل سیالن با جرم
مولکولی  190/31گرم بر مول بهعنوان جفتكننده از
شركت سیگما آلدريچ ،مونومر وينیلی استايرن از
پتروشیمی تبريز با جرم مولکولی  104/15گرم بر مول و
بنزوئیلپراكسايد بهعنوان آغازگر واكنش پلیمر شدن از
شركت مِرک خريداری گرديدند.
آمادهسازی محلولهای اصالح
مونومر استايرن در غلظت  100درصد حاوی بنزوئیل-
پراكسايد به میزان  2درصد وزنی مونومر آماده گرديد .در
محلول
جفتكننده،
حاوی
سطوح
تریمتوكسیسیلیلپروپیلمتاكريالت و تریاتوكسیوينیل-
سیالن به غلظت  20درصد وزنی /حجمی بهصورت
جداگانه در مونومر استايرن آماده گرديدند .محلول سطح
تلفیقی شامل هر تركیب سیالنی به غلظت  10درصد،
استايرن به غلظت  80درصد و بنزوئیلپراكسايد به میزان
 2درصد وزنی تهیه شد.
فرآیند اصالح
در اشباع نمونهها به روش خالء -فشار ،پس از اعمال
خالئی بهاندازه  -0/7بار به مدت  30دقیقه ،محلول اشباع
وارد و فشاری معادل  8بار به مدت  3ساعت اعمال شد.
پس از اشباع ،نمونهها توزين و درون فويل آلومینیومی
پیچیده شدند و برای انجام پلیمريزاسیون و واكنش تركیب
سیالنی با ديواره ،در كوره آزمايشگاهی (آون) تحت دمای
 90درجه سانتیگراد به مدت  24ساعت گرمادهی شدند.
سپس نمونهها بدون فويل ،به مدت  24ساعت در دمای
 103 ±2درجه سانتیگراد در كوره خشک شدند .مقدار
جذب ،ماندگاری ،افزايش وزن ،نرخ تبديل مونومر به پلیمر
و تخلخل بر اساس روابط زير به دست آمد:
()1
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 :Uptakeجذب مونومر ( :Mt ،)Kg/cm3وزنتر نمونه
بعد از اشباع ( )Kgو  :Mcوزن خشک نمونه قبل از اشباع
( :V ،)Kgحجم نمونه ()cm3
()2
 :Retentionماندگاری ( :W2 ،)Kg/cm3وزن خشک
نمونه بعد از پلیمر شدن ( :W1 ،)grوزن خشک نمونه قبل
از اشباع ( )grو  :V1حجم خشک نمونه قبل از اشباع
()3
 :WPGافزايش وزن ( :Wwpc ،)%وزن خشک نمونه بعد
از پلیمر شدن ( )grو  :Wcوزن خشک نمونه قبل از اشباع
()gr
()4
 :Cنرخ تبديل مونومر به پلیمر ( :Wc،)%وزن خشک
نمونه قبل از اشباع ( :Wwpc ،)grوزن خشک نمونه بعد از
پلیمر شدن ( )grو  :Wtوزنتر نمونه بعد از اشباع ()gr
()5
 =Fpفضای پرشده توسط پلیمر ( =dcw ،)%دانسیته
ديواره سلولی ( =dod ،)1/54g/cm3دانسیته خشک چوب
شاهد ( =x ،)g/cm3اختالف حجم نمونه قبل و بعد از
اشباع ( =p ،)cm3ماندگاری ( )g/cm3و  =dpدانسیته پلیمر
()g/cm3
Fv = 1- Fp

()6
 =Fvفضای پر نشده توسط پلیمر و  =Fpفضای پرشده
توسط پلیمر
طیفسنجی زیر قرمز تبدیل فوریه ()FTIR
نمونههای چوبی اصالحشده و شاهد آسیاب و آرد
چوب حاصل ،از الک  80مش عبور داده شد .سپس ،آرد
چوبهای تهیهشده از هر سطح توسط دستگاه
اسپکتروسکوپی ساخت شركت  Agilentآمريکا ،مدل Cary
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 2017،630بررسی و نتايج در طولموج 500 -4000 cm-1
ثبت شد.
اندازهگیری ویژگیهای فیزیکی نمونهها
بهههمنظور تعیههین ويژگیهههای فیزيکههی ،نمونهههههها
درون ظهههرف حهههاوی آب در دمهههای محهههیط غوطههههور
شههدند .وزن و ابعههاد نمونهههههها طههی آزمههون غوطهههوری
بلنههدمههدت تعیههین شههد .جههذب آب ،كههارايی آبگري هزی،
واكشههیدگی حجمههی ،اثههر ضدواكشههیدگی بههر اسههاس
روابط زير محاسبه گرديد:
()7
 :WAجذب آب ( :W1 ،)%وزن پس از غوطهوری در
آب ( )grو  :W0وزن اولیه قبل از غوطهوری در آب ()gr
()8
 :WREكارايی آبگريزی ( :Wat ،)%جذب آب چوب
تیمارشده ( )%و  :Wacجذب آب چوب شاهد ()%
()9
 =Sواكشیدگیحجمی ( =V2 ،)%حجم چوب پس از
غوطهوری در آب ( )cm3و  =V1حجم چوب قبل از غوطه-
وری در آب ()cm3
()10
 :ASEكارايی ضدواكشیدگی ( :S1 ،)%واكشیدگی
حجمی چوب تیمار شده ( )%و  :S2واكشیدگیحجمی
چوب شاهد ()%
بررسی آماری
تجزيهههوتحلیل دادهههها بهها اسههتفاده از نههرمافههزار20

 SPSSو بههرای بررسههی معنههیدار بههودن اخههتالف بههین
تیمارههها ،آزمههون آنههالیز واريههانس در قالههب طههرح كههامالً
تصههادفی انجههام شههد .همچنههین گههروهبنههدی میههانگینههها
نیههز بهها آزمههون چنههد دامنهههای دانکههن ( )DMRTانجههام
گرديد.

نتایج و بحث
طیفسنجی زیر قرمز تبدیل فوریه ()FTIR
شکل  1طیفسنجی زير قرمز نمونههای شاهد و
اصالحشده را نشان میدهد .پیک نمايانشده در عدد موج
 3330 cm-1مربوط به ارتعاشات كششی گروه هیدروكسیل
سطح چوب میباشد كه شدت آن در سطح حاوی مونومر
منفرد استايرن تغییری نشان نداد .اصالح با تركیبات
سیالنی/استايرن با كاهش گروههای هیدروكسیل چوب،
بهشدتِ كمتر اين پیک در مقايسه با شاهد انجامید [،13
 .]22شدت پیک مربوط به گروه هیدروكسیل در سطح
تریاتوكسیوينیلسیالن ( )TEVS/Stكمتر از سطح تری-
متوكسیسیلیلپروپیلمتاكريالت ( )TMSPM/Stبود .علت
اين امر را میتوان احتماالً به جرممولکولی باالتر TMSPM
نسبت داد كه علیرغم واكنشپذيری باالتر اين سیالن
آكريالتی نسبت به سیالن وينیلی  ،TEVSبا گروههای
هیدروكسیلی كمتری واكنش داد .كمترين شدت پیک
گروه هیدروكسیل در سطح تلفیقی TMSPM/TEVS/St
مشاهده گرديد .بر اساس نتايج ،عدد موج گروه كربونیل از
 1734 cm-1در ساختار چوب شاهد به  1719 cm-1در
نمونههای اصالحشده انتقال يافت .برهمکنشهای چوب و
پلیمر میتواند باعث تغییر عدد موج شود .شدت متفاوت
جذب گروه كربونیل را میتوان به تفاوت افزايش وزن
ناشی از اصالح نسبت داد [ .]13با واكنش گروههای عاملی
تركیبات سیالنی با گروههای هیدروكسیل ديواره و اتصال
گروههای كربونیل به ساختار چوب ،شدت و پهنای پیک
افزايش میيابد .پهنای بیشتر پیک در سطوح حاوی
سیالن آكريالتی ( TMSPM/Stو  )TMSPM/TEVS/Stبه
دلیل تغییر نوع گروه كربونیل است كه عالوه بر گروه
كربونیل كتونی ساختار چوب ،گروه كربونیل استری
مزدوج نیز اضافه میشود [ .]14پیکهای ناحیه cm-
 11001و  1244 cm-1به ترتیب مربوط به ارتعاشات
كششی پیوند ( )C-Oاتری و الکلی ساختار چوب میباشد
كه در سطوح حاوی تركیبات سیالنی با پیک  Si-Oتداخل
كرده است [ .]22شدت و پهنای پیک در ناحیه cm-1
 1025در تیمارهای حاوی جفتكننده سیالنی به دلیل
وجود پیوندهای  Si-Oافزايش يافت .در سطح تلفیقی
( )TMSPM/TEVS/Stشدت و پهنای باند در ناحیه cm-1
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 1025بیشترين افزايش را نشان داد كه نشاندهنده تعداد
بیشتر پیوندهای  Si-Oمیباشد كه اين مسئله تأيیدی بر
اصالح بیشتر چوب در سطح تلفیقی میباشد .در ناحیه
 3025 cm-1پیک جديد مربوط به ارتعاشات كششی پیوند
( ) C-Hحلقه بنزن به دلیل حضور مونومر استايرن در
نمونههای اصالحشده مشاهده شد .پیک ناحیه 2919 cm-1
مربوط به ارتعاشات كششی پیوند  C-Hآلیفاتیک میباشد.
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افزايش شدت پیک را میتوان به پلیمريزاسیون بیشتر
مونومر استايرن و تركیبهای سیالنی در حضور بنزوئیل-
پراكسايد نسبت داد كه به حضور محسوستر گروههای
آلیفاتیک در ساختار چوب منتهی شده است .ناحیه cm-1
 749پیک مربوط به پیوند ( )C-Hخمشی خارج صفحه
حلقه آروماتیک است كه در كلیه سطوح حاوی استايرن
مشاهده میشود [.]23

1734
3330
1025

749
1100-1200

1719

3025
2919

شکل  -1طیف تبدیل فوریه زیر قرمز سطوح مختلف :سطح شاهد ( ،)Controlسطح اشباع با استایرن ( ،)Stاصالحشده با ترکیب سیالنی
تریمتوکسیسیلیلپروپیلمتاکریالت و استایرن ) ،(TMSPM/Stترکیب سیالنی تریاتوکسیوینیلسیالن و استایرن ( )TEVS/Stو سطح
تلفیقی دو ترکیب سیالنی و استایرن ()TMSPM /TEVS/St
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شکل  -2اثر سطوح مختلف اصالح برافزایش وزن و جذب (الف) ،نرخ تبدیل ،ماندگاری (ب) و دانسیته و تخلخل (ج) فراورده چوبپلیمر

ویژگیهای فیزیکی
شکل  2اثر سطوح مختلف اصالح برافزايش وزن و
جذب (الف) ،نرخ تبديل و ماندگاری (ب) و تخلخل و
دانسیته (ج) را نشان میدهد.
حضور جفتكننده در مونومر استايرن ،با افزايش قطبیت به
جذب بیشتر مونومر حاوی تركیب سیالنی انجامید كه اين اثر
در حضور سیالن وينیلی محسوستر بود (شکل -2الف) .جذب
مونومر پس از افزدون جفتكننده سیالنی در نمونههای حاوی
سیالن وينیلی ( 10 )TEVS/Stدرصد ،آكريالتی (6 )TMSPM/St
درصد و سطح تلفیقی ( 5 )TMSPM/TEVS/Stدرصد افزايش
يافت .بر اساس نتايج ،بین افزايش وزن نمونههای اصالحشده نیز
اختالف معنیدار مشاهده گرديد .علیرغم اينکه بیشترين جذب
در نمونههای حاوی سیالن وينیلی اندازهگیری شد ،بیشترين

سطح

اصالح

تلفیقی

افزايش وزن در نمونههای
( )TMSPM/TEVS/Stمحاسبه گرديد.
شکل -2ب نرخ تبديل مونومر به پلیمر و ماندگاری را در
سطوح مختلف اصالح نشان میدهد .افزودن تركیب سیالنی
موجب افزايش نرخ تبديل مونومر به پلیمر و ماندگاری گرديد.
بین نرخ تبديل سطح حاوی سیالن آكريالتی و وينیلی اختالف
معنیداری مشاهده نشد .بیشترين افزايش نرخ تبديل مونومر به
پلیمر در سطح تلفیقی دو تركیب سیالنی و استايرن مشاهده
گرديد ،اما ماندگاری در سطح حاوی سیالن وينیلی بیشتر از
آكريالتی بود.
تركیبات سیالنی تریمتوكسیسیلیلپروپیلمتاكريالت و
تریاتوكسیوينیلسیالن كه به ترتیب يک تركیب سیالنی
آكريالتی و وينیلی میباشند ،میتوانند با گروههای
هیدروكسیلی موجود در چوب وارد واكنش شیمیايی تراكمی
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شوند .در ادامه از محل بند دوگانه انتهايی متاكريالت و وينیل
سیلیل با استفاده از بنزوئیل پراكسید بهعنوان آغازگر راديکالی
در حضور مونومر استايرن واكنش پلیمره شدن انجام میشود.
بدين ترتیب يک پیوند شیمیايی بین چوب و پلیمر ايجاد می-
شود كه باعث پر شدن فضای خالی چوب میشود .جذب باالتر
در نمونههای حاوی سیالن وينیلی در مقايسه با سیالن
آكريالتی را میتوان به وزن مولکولی كمتر تریاتوكسیوينیل-
سیالن در مقايسه با تریمتوكسیسیلیلپروپیلمتاكريالت
نسبت داد كه با مولکولهای ريزتر ،توانايی ورود به منافذ ريز
چوب را دارد .علیرغم واكنشپذيرتر بودن تركیب آكريالتی ،وزن
مولکولی كمتر سیالن وينیلی به ورود اين تركیب به منافذ ريزتر
ساختار چوب منتهی شد كه با پلیمريزاسیون بیشتر در كنار
استايرن به افزايش وزن و ماندگاری بیشتر فراورده اصالحشده
انجامید.
همانطور كه در شکل -2ج مشاهده میگردد بین تخلخل و
دانسیته سطوح اصالح با شاهد اختالف معنیداری مشاهده
گرديد .تخلخل از  53/8درصد در نمونههای اشباعشده با
استايرن به  48/8 ،52و  44/3درصد در نمونههای اصالحشده با
تریمتوكسیسیلیلپروپیلمتاكريالت/استايرن ،تریاتوكسی-
وينیلسیالن/استايرن و سطح تلفیقی دو تركیب سیالنی/
استايرن كاهش يافت .دانسیته نیز از  0/43گرم بر سانتیمتر-
مکعب در نمونه شاهد به  0/77 ،0/72 ،0/69و  0/83گرم بر
سانتیمترمکعب در سطوح اصالحشده با استايرن ،تریمتوكسی-
تریاتوكسیوينیل-
سیلیلپروپیلمتاكريالت/استايرن،
سیالن/استايرن و سطح تلفیقی دو تركیب سیالنی/استايرن
افزايش يافت.
حضور تركیب سیالنی در چوبپلیمر استايرن و بهبود
تعامل شیمیايی بین ساختار چوب و پلیمر ،موجب كاهش
تخلخل و افزايش دانسیته فراورده چوب پلیمر گرديد .جفت-
كنندهها به دلیل بهبود سازگاری و اتصال بین چوب و پلیمر
سبب میشوند تا دانسیته فراورده حاصل افزايش يابد [،24
 .]25جفتكننده سیالن وينیلی با جرم مولکولی پايینتر و
دسترسی بیشتر به ديواره سلولی در تلفیق با مونومر استايرن ،به
دلیل حضور بیشتر پلیمر در سطح سیالن وينیلی/استايرن در
مقايسه با سیالن آكريالتی/استايرن ،با كاهش محسوستر فضای
خالی ،به افزايش معنیدار دانسیته انجامید .دانسیته چوب با
ساختار متخلخل ديوارههای سلولی رابطه عکس دارد و افزايش
دانسیته چوب طی فرآيند اصالح به كاهش نقطه اشباع الیاف
[ ،]26كاهش اندازه حف رات سلولی و نفوذپذيری منتهی خواهد
شد [ .]27در سطوح سیالن /استايرن ،به دلیل پر شدن حفره
توسط مونومر و همچنین حضور سیالن بهعنوان عامل جفت-
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كننده در ديواره ،تخلخل كمتر و ماندگاری بیشتر از سطح
استايرن بود.
شکل  -3الف ،نمودار جذب آب نمونههای شاهد و اصالح-
شده را نشان میدهد .بر اساس نتايج ،پس از طوالنیترين زمان
غوطهوری ،كمترين جذب آب در سطح تلفیقی دو تركیب
سیالنی /استايرن با  77درصد كاهش نسبت به سطح شاهد
اندازهگیری شد .نمونههای اصالحشده در مقايسه با شاهد
تغییرات ابعاد كمتری نیز نشان دادند (شکل -3ب) .كمترين
واكشیدگی در سطح تلفیقی دو تركیب سیالنی/استايرن مشاهده
شد .طی  168ساعت غوطهوری ،جذب آب و واكشیدگیحجمی
نمونههای حاوی سیالن آكريالتی بیش از سیالن وينیلی بود.
جذب آب نمونه اصالحشده با سیالن آكريالتی/استايرن در
مقايسه با سیالن وينیلی/استايرن اختالف كمی نشان داد.
اختالف واكشیدگیحجمی بین نمونههای حاوی سیالن
آكريالتی و سیالن وينیلی محسوستر بود بهطوریكه در خاتمه
بازه غوطهوری ،واكشیدگیحجمی نمونههای اصالحشده با تری-
متوكسیسیلیلپروپیلمتاكريالت/استايرن  13/5درصد كمتر از
اصالح با تریاتوكسیوينیلسیالن/استايرن گزارش شد.
شکل -3ج ،كارايی آبگريزی نمونههای اصالحشده را در
سطوح مختلف اصالح نشان میدهد .پس از  168ساعت غوطه-
وری در آب ،بیشترين و كمترين كارايیآبگريزی به ترتیب در
سطح تلفیقی دو تركیب سیالنی/استايرن و استايرن اندازهگیری
شد .در خاتمه غوطهوری ،اثر ضدواكشیدگی از  15/67درصد در
نمونههای اصالحشده با استايرن به  33/95 ،23/62و 42/50
درصد به ترتیب در نمونههای اصالحشده با تریمتوكسیسیلیل-
پروپیلمتاكريالت/استايرن ،تریاتوكسیوينیلسیالن/استايرن و
سطح تلفیقی دو تركیب سیالنی/استايرن افزايش يافت (شکل
-3د).
گروههای آزاد هیدروكسیل در ديوارهسلولی ظرفیت جذب
آب بااليی ايجاد میكنند .مونومر وينیلی غیرقطبی استايرن در
حفره قرارگرفته و با ديواره سلولی واكنش نمیدهد ،بنابراين،
بعد از پلیمر شدن بهعنوان يک مانع فیزيکی در چوب با
جلوگیری از جذب آب ،جريان رطوبت را كند میكند ولیکن
كماكان قابلیت جذب آب در ديواره سلولی وجود دارد .جفت-
كنندههای تریمتوكسیسیلیلپروپیلمتاكريالت و تریاتوكسی-
وينیلسیالن ،حین واكنش اصالح و اتصال شیمیايی با ديواره
سلولی میتوانند در حضور آغازگر پلیمره شده و ديواره و حفره-
ها را پر نمايند .گروههای متوكسی و اتوكسی به سیالنول
هیدرولیز شده و با گروههای هیدروكسیل ديواره سلولی چوب
پیوند كوواالنسی تشکیل میدهند .از طرفی پیوند دوگانه اين
تركیبات در حضور بنزوئیلپراكسايد بهعنوان آغازگر راديکالی از
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طريق برقراری پیوندهای عرضی با زنجیر پلیمر استايرن امکان
تشکیل پیوند بین مونومر و ديواره سلولی اصالحشده را فراهم
میكنند .پر شدن فضای خالی بین زنجیر پلیمر و ديواره چوب
خصوصیات چوبپلیمر را بهبود میبخشد و اين امر به كاهش
تخلخل و جذب آب آزاد منتهیمیشود [ .]15هر مولکول تری-
متوكسیسیلیلپروپیلمتاكريالت و تریاتوكسیوينیلسیالن به
ترتیب حاوی سه گروه متوكسی و اتوكسی است كه حداكثر با

سه گروه هیدروكسیل واكنش میدهد .بلوكه شدن گروههای
هیدروكسیل و متعاقباً واكشیده شدن ديواره سلولی چوب
اصالحشده بهواسطه جذب ماده شیمیايی منجر به كاهش تغییر
ابعاد ثانويه در آ ب و كاهش اندازه منافذ برای جذب مولکولهای
آب میگردد كه به كاهش جذب آب و بهبود پايداری ابعاد
فراورده حاصل میانجامد [.]28

شکل  -3جذب آب (الف) ،واکشیدگی حجمی (ب) ،کارایی آبگریزی (ج) و اثر ضد واکشیدگی (د) نمونههای شاهد و اصالحشده طی
آزمون غوطهوری

گروههای آزاد هیدروكسیل در ديوارهسلولی ظرفیت جذب
آب بااليی ايجاد میكنند .مونومر وينیلی غیرقطبی استايرن در
حفره قرارگرفته و با ديواره سلولی واكنش نمیدهد ،بنابراين،
بعد از پلیمر شدن بهعنوان يک مانع فیزيکی در چوب با
جلوگیری از جذب آب ،جريان رطوبت را كند میكند ولیکن
كماكان قابلیت جذب آب در ديواره سلولی وجود دارد .جفت-
كنندههای تریمتوكسیسیلیلپروپیلمتاكريالت و تریاتوكسی-
وينیل سیالن ،حین واكنش اصالح و اتصال شیمیايی با ديواره
سلولی میتوانند در حضور آغازگر پلیمره شده و ديواره و حفره-

ها را پر نمايند .گروههای متوكسی و اتوكسی به سیالنول
هیدرولیز شده و با گروههای هیدروكسیل ديواره سلولی چوب
پیوند كوواالنسی تشکیل میدهند .از طرفی پیوند دوگانه اين
تركیبات در حضور بنزوئیلپراكسايد بهعنوان آغازگر راديکالی از
طريق برقراری پیوندهای عرضی با زنجیر پلیمر استايرن امکان
تشکیل پیوند بین مونومر و ديواره سلولی اصالحشده را فراهم
میكنند .پر شدن فضای خالی بین زنجیر پلیمر و ديواره چوب
خصوصیات چوبپلیمر را بهبود میبخشد و اين امر به كاهش
تخلخل و جذب آب آزاد منتهیمیشود [ .]15هر مولکول تری-
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 به افزايش وزن بیشتر و،ديوارهای شده با تركیبات سیالنی
 مونومر استايرن.كاهش تخلخل و جذب آب آزاد منتهی شد
 جريان رطوبت را كند میكند و،بهعنوان يک مانع فیزيکی
 باعث پر،تشکیل پیوند شیمیايی بین چوب اصالحشده و پلیمر
 وزن مولکولی.شدن فضای خالی و بهبود ثبات ابعاد میشود
 علیرغم واكنشپذيرتر بودن تركیب،كمتر سیالن وينیلی
 به نفوذ بیشتر در ساختار چوب منتهی شد كه با،آكريالتی
پلیمريزاسیون بیشتر مونومر استايرن به افزايش دانسیته و
 كاهش، بر اساس نتايج طیفسنجی.كاهش تخلخل انجامید
 در سطحSi-O گروههای هیدروكسیل و تعداد بیشتر پیوندهای
وينیلی تأيیدی بر اصالح بیشتر چوب/تلفیقی سیالن آكريالتی
.در سطح تلفیقی میباشد
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متوكسیسیلیلپروپیلمتاكريالت و تریاتوكسیوينیلسیالن به
ترتیب حاوی سه گروه متوكسی و اتوكسی است كه حداكثر با
 بلوكه شدن گروههای.سه گروه هیدروكسیل واكنش میدهد
هیدروكسیل و متعاقباً واكشیده شدن ديواره سلولی چوب
اصالحشده بهواسطه جذب ماده شیمیايی منجر به كاهش تغییر
ابعاد ثانويه در آب و كاهش اندازه منافذ برای جذب مولکولهای
آب میگردد كه به كاهش جذب آب و بهبود پايداری ابعاد
.]28[ فراورده حاصل میانجامد
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در يک نتیجهگیری كلی میتوان اظهار داشت افزايش
حضور مونومر استايرن در حفرات سلولی ساختار چوب اصالح
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Comparing the performance of acrylate and vinyl cross linkers on the properties
of Populus deltoides / styrene wood-polymer composite

Abstract
Along with the advancement of synthetic polymer industries,
monomers are widely used for wood modification. Coupling
agents play an important role in bonding non-polar monomers
and wood hydroxyl groups. In the study of the effect of
trimethoxysilyl polypropyl methacrylate (TMSPM) and
triethoxy vinyl silane (TEVS) as coupling agents on the
physical properties of poplar wood-polymer, the test
specimens were divided into control and groups containing
styrene (with and without silane coupling agents). Fouriertransform infrared spectroscopy (FTIR) results confirmed the
presence of silane and monomer in the wood structure. Levels
containing acrylate silane showed the carbonyl group, as well
as the ketone carbonyl group of the wood structure. The
absorption of monomer increased in samples containing vinyl
silane more than acrylate ones. In spite of determining the
highest absorption in vinyl silane, the highest weight gain was
measured in the level that contained TMSPM, TEVS and
styrene. Despite the higher reactivity of acrylate silane, the
vinyl silane with a lower molecular weight resulted in the
greater penetration of the compound into the wood structure
which, in turn, resulted in a better polymerization with styrene
at this level. The linkage of the modified cell wall with silane
compounds to the polymer led to a decrease in weight gain
and porosity and eventually improved dimensional stability,
water repellency efficiency and anti-swelling efficiency of the
product.
Keywords: spectrometry, trimethoxysilyl polypropyl
methacrylate, triethoxy vinyl silane, silane coupling agent,
styrene.
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