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اثر مونومرهای استایرن و متیلمتاکریالت بر خواص مکانیکی
و مقاومت در برابر پوسیدگی راش ایرانی
()Fagus Orientalis
 مریم قربانی؛ استادیار دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،ساری ،ایاا
 روژین کاکی؛ دانشآموخ ة کارشناسیارشد صنای چوب ،دانشگاه علوم کشاوری و مناب طبیعی سار  ،سار  ،ایران
 اصغر امیدوار؛ اس اد دانشکدة جنگلدار و فناور چوب ،دانشگاه علوم کشاوری و مناب طبیعی گرگان ،گرگان ،ایران

چکیده
این تحقیق با هد

بررسی اثر مونومرهای حفرهای استایرن و متیلمتاکریالت بار خاواص مکاانیکی و مقاومات در برابار

ووسیدگی چوب راش ایرانی انيام شد .نمونههای آزمون مکانیکی و زیستی به ترتیب بر اساس اساتاندارد

ASTM D 143-

 94و  DIN EN113تهیه و به روش بتل ،در ون غلظت 80 ،60 ،40 ،0و  100درصد اشباع شد .باه منظاور ولیمریزاسایون
مونومر ،نمونههای اشباعشده در آون ،به مدت  24ساعت ،تحت دمای  90درجة سانتیگراد و متعاقبااَ بارای هماین زماان،
تحت دمای  103درجة سانتیگراد قرارگرفت .مدو گسیختگی و االستیسیته ،سختی ،فشاار ماوازی الیاا

و کااهد وزن

نمونهها اندازهگیری شد .بر اساس نتای  ،مقاومتهای مکانیکی با غلظت مونومر افزاید یافت .مادو گسایختگی ،مادو
االستیسیته ،سختی و فشار موازی الیا

در باالترین سطز تیمار (غلظت  100درصد) نسبت باه نموناة شااهد ،باه ترتیاب

 29 ،44/4 ،36/4و  30/7درصد برای موناومر متیالمتااکریالت ،و بارای مونومراساتایرن  36/5 ،35/5 ،32و  27/5درصاد
افزاید یافت .همچنین ،با افزاید میزان جشب ولیمر در چوب ،بهبود مقاومت در برابر ووسیدگی مشاهده شد ،بهبوری که
بیشترین کاهد وزن در نمونههای شاهد  36/9درصاد باود ،ولای در نموناههاای اشاباعشاده باا مونومرهاای اساتایرن و
متیلمتاکریالت به ترتیب به  7/6و  6/5درصد تقلیل یافت.
واژگان کلیدی :استایرن ،چوب ولیمر ،خواص مکانیکی ،متیلمتاکریالت ،مقاومت در برابر ووسیدگی.

 نویسندة مسئو تلفن0151-3822367:

Email: ghorbani_mary@yahoo.com
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مقدمه

باادون نیاااز بااه ووشااد سااطحی یااا س امبادهزناای و
و براق به دست میآید

چوب به عنوان مادة مهندسی ،علیرغم ویشگایهاای

ورداخت ،سطحی کامالً صا

فوقالعاادهای مانناد قابلیات کاار عاالی ،رااهر زیباا،

[ .]5همچنااین ،ایاان فاارآورده در صاانای نظااامی و

سبكبودن و در عین حا مقاومبودن ،بهدلیال داشاتن

نساجی ،سولة هواویما ،اساتادیوم ورزشای ،تيهیازات

ویشگیهایی مانند خاصیت هیگروسکوویك ،تخریاب

اداری و سازههای دریایی کاربرد دارد [.]5

در برابر اشعة  ،UVخصوصیات مکانیکی نااهمگن و

بررسی چندسازة چوب-ولیمار حاصال از گوناة

تخریب زیستی در بسایاری از صانای قابال اساتفاده

صنوبر ( )P. ussuriensisو مونومر استایرن نشاان داد

نیست .از اینرو ،باید سعی شاود ماهیات فیزیکای و

که مدو گسیختگی ،مدو االستیسایته و ساختی باه

مکانیکی آن را به گونهای تغییار داد تاا قابلیاتهاای

ترتیب  77 ،38و  97درصد نسابت باه نموناة شااهد

کاربردی آن افزاید یابد .در دهههای اخیار ،یکای از

بهبود یافته است [ .]6تصاویر میکروسکوو الکترونی

مهم مهندسی صنای چوب بهبود مقاومتهای

چوب ولیمر حاصل از گوناة صانوبر باا مونومرهاای

مکانیکی و زیستی چوب و فارآوردههاای چاوبی باا

استایرن و متیل متااکریالت نشاان داد کاه ولیمار باه

استفاده از مواد و روشهای مختلف در سطز جهاانی

خوبی در حفرة سلولی قرار گرفته و باعاث اساتحکام

است .یکی از انواع روشهای بهبود خواص زیستی و

چوب ،بهبود ثبات ابعاد ،ثبات حرارتای ،مقاومات در

مکانیکی چوب ،اشباع آن با مونومر اسات .هماراه باا

برابر ووسیدگی و مقاومت خمشی شده است [.]7

اهدا

1

ویشرفت صنعت ولیمرهای مصنوعی ،این ولیمرهاا باه

اثر مثبت استفاده از مونومرهای مختلف حفرهای

صااورت گسااتردهای باارای اصااالح چااوب اسااتفاده

بر خاواص فیزیکای ،مکاانیکی و بیولاوژیکی برخای

میشاوند [ .]1در ایان سیساتم ،مونومرهاای وینیلای

گونههاای چاوبی اثباات شاده اسات ،ولای تااکنون

جشبشده بی اشباع ،باا اعماا حارارت ،باه ولیمار

تحقیقاای ویرامااون اثاار سااطوح مختلااف مونومرهااای

تبدیل و فرآوردة مرکب چوب -ولیمر تولید میشاود

حفرهای استایرن و متیلمتااکریالت بار ویشگایهاای

که حفرة سلولی ،بینسلولی یا روزنههای ریاز دیاوارة

چوب راش ایرانی ( )Fagus orientalisانياام نشاده

سلولی آن را ولیمر اشغا کارده و باه لحااظ زیسات

است .با توجه به اینکه ایان گوناه باا باافتی همگان،

محیطی قابلقبو است [ .]3 ،2این مونومرها واس از

نفو وشیری خوب ،کمدوام و مواد اساتخراجی واایین،

نفو در داخل چوب بی فرایندهای حرارتی یا تابد

بخد اعظم جنگلهای تيااری شاما کشاور را باه

ورتوهای گاما ولیمر ،سفت و سخت مایشاود [.]4 ،2

خااود اختصاااص داده اساات ،ایاان تحقیااق بااا هااد

خصوصاایات فیزیکاای و مکااانیکی فاارآوردة چااوب-

بررساای اثاار اسااتفاده از غلظااتهااای مختلااف ایاان

ولیمر در مقایسه با چوب تیمارنشاده بهباود ماییاباد

مونومرها بر مدو االستیسیته ،مدو گسیختگی ،فشار

[ .]5مدو االستیسیته ،مدو گسیختگی ،سختی سطز
و ثبات ابعاد به بور قابلتوجهی افازاید مای یاباد و

 .1مونومری که فقو به داخل حفرههای سلولی چوب نفو کند
و وارد روزنه های دیوارة سلولی نشود یا به مقدار کم در دیواره
نفو کند.

اثر مونومرها اس ایرن و م یلم اکریال بر خوا

مکانیکی و مقاومت در برابر پوسیدگی را
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ایرانی ()Fagus Orientalis

موازی الیا  ،سختی و مقاومات در برابار ووسایدگی

دانساایتة  23/2g/cm3و نقطااة جااوش 104-106°C

گونة چوبی راش ایرانی انيام شد.

اتصا دهندة عرضی به میزان  1درصد وزنی مونومر و
5

بنزن باا جارم مولکاولی  87/11grو دانسایتة g/cm3

مواد و روشها

 0/878 -0/877نیز حال به منظاور بررسای ساطوح

گونة بوبي

مختلف غلظت مونومر استفاده شد (جدو .)1

گونااة راش ایراناای ( )Fagus orientalisاز جنگاال
دارابکال ،واق در شهرستان ساری تهیاه شاد .بارای

جدول  .1سطوح غلظت مونومرهای مورد استفاده

سطز

رسیدن به ربوبت تعاد محیو ،گردهبینهها باه الاوار

مونومر ()%

تباادیل شااد و حاادود یااك ماااه در محاایو کارگاااه

بنزن ()%
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قرارگرفت و برای تعیین خواص مکانیکی و مقاومات
در برابر ووسیدگی ببق استانداردهای ASTM- D143

اش اع نمونهها

و  DIN EN 113تبدیل شد .بارای هار ساطز تیماار

نمونهها با مونومرهای استایرن و متیالمتااکریالت باه

( 80 ،60 ،40 ،0و  100درصااد) واان تکاارار در نظاار

روش سلو ور در سیلندر اشباع واقا در آزمایشاگاه

گرفته شد .نمونههای آزماونی تحات دماای103 ± 2

فناوری برش دانشکدة مناب ببیعی ساری اشباع شاد.

درجة سانتیگراد به مادت  24سااعت در آون بارای

جهت خارجسازی هوای داخل نموناههاای چاوبی و

رسیدن به ربوبات کمتار از  6درصاد جهات انياام

سیلندر ابتدا خجیی به اندازة  0/7بار و باه مادت 30

ولیمریزاسایون بهتار خشاك و بااا ترازویای باا دقاات

دقیقه برقرار شد .در انتهای مرحلة خاج شایر مخازن

 0/001گرم توزین شد .وزن خشك آنهاا ثبات و تاا

جهت ورود مای به داخال بااز و موناومر باه داخال

زمان اشباع درون کیسههای والستیکی نگهداری شد.

سیلندر مکیده شد .وس از این مرحله فشاری معاد 8
بار و برای مدت  1ساعت اعما شاد .واس از اتماام

آمادهسازی محلول مونومر
مونومرهای وینیلی اساتایرن 1و متیالمتااکریالت 2باه

فرایند ،نمونهها از داخل سیلندر خارج و توزین شاد.
درصد جشب مونومر از روابو زیر بهدست آمد

ترتیب باا نقطاة جاوش  145°Cو  101°Cو دانسایتة

()1

 0/906 g/cm3و  0/94 g/cm3انتخاااب شااد .بنزوئیاال

 Wmوزن مونومر Wt ،وزن نمونه بعاد از اشاباع،

وراکساید 3باا دانسایتة  22/19 g/cm3و نقطاة جاوش

Wm= Wt - Wc

 Wcوزن نمونه قبل از اشباع را نشان میدهد.

 102-105°Cآغازگر واکند ولیمریزاسیون به میزان 2

()2

درصد وزنی مونومر و اتیلنگلیکو دیمتاکریالت 4باا

که در آن  Muدرصد ولیمر جشب شده بار مبناای

Mu= (Wm/Wc) × 100

وزن خشك نمونة چوب است.
1. C6H5CH=CH2
2. C5H8O2
3. C6H5CO) O2
4. C6H14O2

بعد از مرحلة اشباع ،نمونهها در فویل آلاومینیمی
5. C6H6
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ویچیده شد و به منظور ولیمریزاسیون موناومر ،داخال

شد .وس از توسعة کامال قاارچ روی محایو کشات،

آون بااه ماادت  24ساااعت تحاات دمااای  90درج اة

منتقل شاد.

نمونههای استریل چوبی به داخل ررو

سانتیگراد قرارگرفت .سپس ،بدون ووشد آلومینیمی

ررو

ميدداً تحت دمای  103°Cقرار داده شاد تاا موناومر

 25درجة سانتیگراد و ربوبت نسبی  75درصد قارار

بخد مغزی نمونه نیز به ولیمر تبادیل شاود .متعاقبااً،

گرفت .وس از  16هفته ،نمونهها از رارو

خاارج و

نمونهها از آون خارج و توزین شد .از آنيا کاه یکای

متعاقب زدودن ریسهها از ساطوح نموناه ،درون آون

ایان تحقیاق ،باهدسات آوردن درصادهای

تحت دمای  103درجة سانتیگراد به مدت  24ساعت

جشب مختلف مونومرها بود ،مراحل کر شده در باال

قرار داده شاد .باا انادازهگیاری وزن خشاك واس از

با درصد اختالط متفاوت بنزن صورت وشیرفت.

تخریب ،کاهد وزن نمونهها از رابطة  3محاسبه شد.

از اهدا

آزمونهدای مکدانیکي و مقاومدت در برابدر

حاوی نمونهها ،داخل انکوباتور تحات دماای

()3

WL= ((W2-W1)/W1)×100

 WLکاااهد وزن ( W1 ،)٪وزن خشااك اولیااه
( W2 ،)grوزن خشك ثانویه ( )grرا نشان میدهد.

پوسیدگي
آزمون مکانیکی مطابق با استاندارد ASTM D 143-94

برای تيزیه و تحلیل دادهها از نارمافازار SPSSو

انيام شد .ابعاد نمونههای مدو گسیختگی و مادو

آزمون فاکتوریل در قالب برح کامالً تصادفی استفاده

االستیسیته  20×20×280میلیمتر ،ساختی 20×20×60

شد .همچنین ،گروه بندی میاانگین هاا نیاز باا آزماون

میلی متر و فشار موازی الیاا

 20×20×50میلای متار

تعیین شد .آزمون مقاومت در برابر ووسیدگی مطابق با
اسااتاندارد  EN 113انيااام شااد .ابعاااد نمونااههااا
 15×25×50میلیمتر تعیین شد .تحت شرایو استریل،
قاارچ ووسایدگی سافید ( )Trametes versicolorباه
ررو

چنددامنهای دانکن (  )DMRTانيام شد.

نتایج و بحث
نتای نشان داد که با افزاید غلظات موناومر ،درصاد
ولیمر جشبشده افزاید یافت (شکل .)1

حاوی محیو کشت عصارة مالت آگار منتقال

شکل  .1درصد پلیمر جذبشده متیلمتاکریالت و استایرن

اثر مونومرها اس ایرن و م یلم اکریال بر خوا

مکانیکی و مقاومت در برابر پوسیدگی را

ایرانی ()Fagus Orientalis
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بهبور کلی ،افزاید غلظت مونومر و متعاقب آن،

شاااهد داشاات ،بااه بااوری کااه ماادو االستیساایته

جشب بیشتر ولیمر به بهبود مقادیر مدو گسایختگی،

نمونههای شاهد به ترتیب از  7449/4باه  13416/8و

و ساختی و

 11564/94MPaدر مونومر متیلمتاکریالت و استایرن

مدو االستیسایته ،فشاار ماوازی الیاا

مقاومت در برابر ووسیدگی نمونهها واس از تیماار باا
مونومرهای استایرن و متیلمتاکریالت منتهی شد.

مدول االستیلیته

افزاید یافت (شکل .)2

مدول گلیختگي
بر اساس نتای  ،بین سطوح مختلف تیمار و نمونههای

نتای نشان داد که با افزاید ساطوح غلظات ،مادو

شاهد در ساطز اعتمااد  99درصاد اخاتال

معناادار

االستیسیته افازاید یافات کاه مقادار آن در موناومر

مشاهده شد ،ولای اخاتال

متیلمتاکریالت بهباود معنااداری نسابت باه موناومر

نبود .به همین دلیل ،گزارش نتای هر منومر در قالاب

استایرن در سطز اعتماد  99درصد داشته است .مدو

شکلهای ميزا ارائه شد.

االستیسیته در سطز  100درصد اختال

باین دو موناومر معناادار

معناداری باا

شکل .2اثر سطوح غلظت مونومرهای استایرن و متیلمتاکریالت بر مدول االستیسته

شکل .3مدول گسیختگی نمونههای چوب -پلیمر اشباعشده با مونومر متیلمتاکریالت
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مدو گسیختگی در نموناههاای اشاباع شاده باا

میگردد [ ،]11ولی با توجه به نتای این تحقیاق ،اثار

مونااومر متیاالمتاااکریالت رونااد صااعودی داشاات،

مونومر متیلمتاکریالت بر مقاومتهای خمشی ،حتای

بهبوری که در باالترین و وایینترین غلظات  36/4و

در ساطوح غلظاات موناومر یکسااان بهتار از مونااومر

 25/7درصد نسبت به نمونههای شاهد افازاید یافتاه

استایرن است .میتاوان ایانباور نتیياه گرفات کاه

است (شکل .)3

علاایرغاام افاازاید دانساایتة بیشااتر متعاقااب جااشب

شااکل  4مقااادیر ماادو گساایختگی نمونااههااای

استایرن ،فاکتور غالب در اثر ولیمر بار ایان مقاومات

تیمارشده با مونومر استایرن نسبت به شااهد را نشاان

توزی یکنواخت ولیمر داخل ساختار چاوب اسات و

میدهد .بر اسااس نتاای  ،باین نموناههاای شااهد و

مونومر متیلمتاکریالت با ماهیت قطبیتر در مقایسه با

معنااداری وجااود دارد ،امااا بااین

استایرن (به واسطة داشاتن گاروههاای هیدروکسایل)

مشاهده نشد .مقدار

قدرت نفو بیشتر به داخل ساختار چوب دارد و ایان

مدو گسیختگی نمونههای شاهد از  110/82MPaبه

توزی بیشتر و یکنواختتر به اثر مثبت محسوستر بر

163/15MPaدر سااطز  100درصااد افاازاید یافاات.

مقاومتهای خمشی منتهی میشود .وجاود ولیمار در

مدو خمشی نشاندهندة نیروی الزم برای خمکاردن

حفرة سلولی موجب استحکام دیاوارة ناازک سالولی

نمونه است .بنابراین ،اجسام دارای سفتی بیشتر مدو

میشود و از کماند دیواره زیر بار فشاار جلاوگیری

خمشی زیادتری دارناد [ .]8وجاود ولیمار در چاوب

میکند .این موضوع احتماالً علات افازاید مقاومات

راهراً سفتی دیوارة نازک سلولی را برای جلوگیری از

خمشااای چاااوب ولیمرهاسااات [ .]10 ،9موناااومر

کماند تحت فشار بار به اندازة کافی باال میبارد کاه

متیلمتاکریالت با ساختار قطبیتر درمقایسه با استایرن

این امر به افزاید نسبتاً باال در مقاومتهاای خمشای

باعث بهباود بیشاتر در ثباات ابعااد و مقاوماتهاای

فرآوردههای چاوبولیمار منتهای مایشاود [.]10 ،9

خمشی میشود [.]12

تیمارشااده اخااتال

سطوح مختلف تیمار این اختال

افزاید دانسیته نیز منير به بهباود مادو گسایختگی

شکل .4مدول گسیختگی نمونههای چوب پلیمر اشباعشده با مونومر استایرن

اثر مونومرها اس ایرن و م یلم اکریال بر خوا

مکانیکی و مقاومت در برابر پوسیدگی را

ایرانی ()Fagus Orientalis
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 29درصد نسبت به نمونة شاهد افزاید یافته است.

سختي
شکل  5میانگین نتاای مقاادیر ساختی چاوب ولیمار
اشباعشده با مونومرهای متیلمتاکریالت و اساتایرن را
نشان میدهد .مطابق نتای به دست آمده ،بین ساطوح
مختلف تیمار با سطز شاهد اختال

معنادار در سطز

اعتماد  99درصد مشاهده شد .میانگین مقادار ساختی
نمونه های تیمارشده با مونومر متیلمتاکریالت نسابت

شکل  6مقادیر سختی نمونههاای اشاباعشاده باا
مونومر استایرن نسبت به شاهد را نشان مایدهاد .باا
افزاید سطز تیمار (افزاید غلظت مونومر) ،ساختی
نمونهها افزاید یافت ،بهبوری که سختی نمونهها در
سطز  100درصد 36/5 ،درصد نسبت به نمونة شاهد
بهبود نشانداد.

به شاهد بهبود یافت و سختی در ساطز  100درصاد،

شکل  .5مقادیر سختی نمونههای اشباعشده با مونومر متیلمتاکریالت

شکل  .6مقادیر سختی نمونههای اشباعشده با مونومر استایرن
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سختی چوب ،ارتباط معکوس با ربوبت و با جارم

جوش و ویسکوزیتة بااالتر و هامکشایدگی کمتار اثار

چاوب رابطاة مساتقیم دارد .ناوع

محسوستری بار ساختی نشاان داده اسات .همچناین،

ولیمر ،اتصا دهندههای عرضی ،میازان جاشب ،روش و

سختی ولیمر به درجاة ولیمریزاسایون و مقادار موناومر

میزان ولیمریزاسیون روی سختی ولیمر تأثیر مایگاشارد.

باقیمانااده بسااتگی دارد [ .]10از آنيااا کااه در سااطوح

میزان جشب نیز بستگی به نوع چوب ،دانسیته و خلل و

یکسان غلظت مونومر ،مقدار جشب ولیمر استایرن بید

فرج چوب دارد [ .]13نتای نشاان داد کاه باا افازاید

از متیلمتاکریالت بوده است ،بر بهباود ساختی ماؤثرتر

غلظت مونومر سختی افزاید یافت ،بهبوری که سختی

عمل کرده است .مونومر متیل متاکریالت در مقایساه باا

در سطوح  40و  100درصد 8 ،و  29درصد در موناومر

استایرن بهبود کمتری در سختی ایياد میکند [.]16

ویشه و جهت الیاا

متیلمتاکریالت 15/2 ،و  36/5درصد در مونومر استایرن
نسبت به نمونة شااهد افازاید یافات .اتایلن گلیکاو
دیمتاکریالت با فرمو  C6H14O2اتصا دهندة عرضای
است که برای ایياد اتصاالت عرضای و درگیار کاردن
گروههای هیدروکسیل آزاد چوب استفاده شد و رااهراً
بید از گروههای هیدروکسیل ساختار متیالمتااکریالت
به افزاید سختی منتهی شده است [ .]14فرایند جاشب
تحت تأثیر روش اشاباع و ویشگایهاای موناومر مانناد
ویسکوزیته ،نقطة جوش (به علات تبخیار بای فرایناد
ولیمرشاادن) ،قطبیاات ،وزن مولکااولی و هاامکشاایدگی
متعاقااب ولیمریزاساایون اساات [ .]15اسااتایرن بااا نقطاة

فشار موازی الیاف
نتای نشان داد که اختال
الیا

معناداری بین فشار موازی

دو مونومر در غلظاتهاای مختلاف در ساطز

ابمینان  99درصد وجود دارد .نتای مقایسة میاانگین
دانکن نشان داد که بیشترین فشار موازی الیا

نسبت

بااه شاااهد مربااوط بااه سااطز  100درصااد مونااومر
متیلمتاکریالت ( )MMAبا  30/7درصد افزاید باود.
کمترین بهبود فشار موازی الیا

نسبت باه شااهد در

سااطز  40درصااد مونااومر اسااتایرن بااا  16/6درصااد
افزاید مشاهده شد (شکل .)7

شکل  .7میانگین مقاومت به فشار موازی الیاف نمونههای اشباعشده با مونومرهای استایرن و متیلمتاکریالت

اثر مونومرها اس ایرن و م یلم اکریال بر خوا

مکانیکی و مقاومت در برابر پوسیدگی را

نتای نشان داد که با افزاید سطز تیمار ،مقاومت
به فشار موازی الیا

ایرانی ()Fagus Orientalis

فشار موازی الیا
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افازاید مایدهاد [ .]17ایان اثار

افزاید یافت ،بهباوری کاه در

مهارکنندگی ممکن اسات باه علات اثار متقابال باین

مونومرهای متیلمتاکریالت و اساتایرن باه ترتیاب در

گروههای هیدروکسیل متیلمتاکریالت و اتصا دهنادة

باالترین ساطز غلظات ( 100درصاد) 30/7 ،و 27/5

عرضی در استایرن با گروههاای هیدروکسایل چاوب

درصد نسبت به نمونههای شاهد بهبود نشان داد .اثار

افزاید یابد ،که این امر در متیلمتاکریالت با ماهیات

افزایشی مقاومت فشااری در چاوب ولیمار ،باید از

قطبیتر معنادارتر بوده است .از آنيا که ایان ویشگای

مقاومتهای کششی و خمشی اسات ،زیارا ولیمار در

رابطاة مسااتقیمی بااا وزن مخصااوص دارد ،ماایتااوان

حفرههای سلولی موجب نگهداری و استحکام دیوارة

ویدبینی کرد که چوب ولیمر با وزن مخصوص باالتر

سلولی و مقاومت آن در برابر کماند ناشای از فشاار

قابلیاات باااالیی در عرضااة محصااوالتی بااا مقاوماات

می شود [ .]5این خاصیت در محدودة باار االساتیکی

فشاری بهتار اسات .در واقا  ،تشاکیل ولیمار داخال

بیشتر نمایان است ،گرچه به نظار مایرساد کاه ایان

چوب ،نسبت فعای خالی آن را کااهد مای دهاد و

تقویت و نگهداری دیوارة سلولی تا مرحلة والساتیك

مقدار نیاروی الزم بارای تغییار شاکل چاوب ولیمار

و شکست هم ادامه داشته اسات [ .]10چاوب تیماار

افزاید مییابد [.]18

نشده به علت داشتن دیوارة نازک و خالی بودن حفرة
سلولی ،در مقابل فشار موازی الیاا

دچاار لهیادگی

میشود ،اماا وجاود ولیمار در حفاره باعاث ووشاد
دیواره میشود و ضخامت آن را زیاد میکند؛ به همین
دلیل موجب ثبات ابعاد و استحکام جانبی آن میشود
[ .]9افزودن ولیمر روی دیوارة سلولی آن را ضخیمتر

مقاومت به پوسیدگي
نتای نشان داد کاه کااهد وزن ناشای از ووسایدگی
قارچی بین نمونههاای شااهد و تیمارشاده در ساطز
اعتماد  %99معنادار است ،ولای باین دو ناوع موناومر
اختال

معنادار مشاهده نشد.

میسازد و تا حاد زیاادی ثباات جاانبی آن را تحات

شکل  .8کاهش وزن نمونههای چوب -پلیمر متیل متاکریالت بر اثر قارچ رنگینکمان
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شکل  .9کاهش وزن نمونههای چوب -پلیمر استایرن بر اثر قارچ رنگینکمان

میانگین هشات تکارار کااهد وزن نموناههاای

در چوب ،کاهد وزن نمونهها روند نزولی نشان داد،

تیمارشده با غلظتهای مختلف متیل متااکریالت ،40

بهبوری که بیشترین کاهد وزن در نمونههای شاهد،

 80 ،60و  100درصد و نمونة شااهد واس از حملاة

 36/9درصد بود ولای در نموناههاای اشاباعشاده باا

قاارچ ووسایدگی سافید ( )Trametes versicolorدر

مونومرهای استایرن و متیلمتااکریالت باه  7/6و 6/5

شکل  8ارائاه شاده اسات .هماانباور کاه مشااهده

درصد کاهد یافت .قارچها ووسایدگی چاوب را بار

میشود باا افازاید میازان جاشب ولیمار در چاوب،

اساس مکانیسم آنزیمی تخریب میکند .این آنازیمهاا

کاهد وزن نموناههاا باه شادت روناد نزولای ویادا

به دیوارة سلولی نفاو مایکناد و ولیمرهاای دیاوارة

کردهاست ،به بوری که کاهد وزن نمونههای اشاباع

سلولی را به ترکیبات تشکیلدهندة آنها میشکند کاه

شده با مونومر متیلمتاکریالت در ساطز 100درصاد،

این امر با گسترش هیف توسعه ماییاباد [ .]19دلیال

 83/6درصد نسبت به نمونههای شاهد تنز ویدا کرد

مقاومت به ووسیدگی چوب ولیمر سمیت مونومرهای

شکل  9روند تغییارات کااهد وزن نموناههاای

به کار رفته نیسات ،زیارا واس از تبادیل موناومر باه

تیمارشده با موناومر اساتایرن را نشاان مایدهاد .باا

ولیماار ،ایاان ساامیت از بااین ماایرود ،بلکااه وجااود

افاازاید غلظاات مونااومر ،کاااهد وزن ناشاای از

والستیك در داخل حفرههای سلولی و ریزروزنههاای

ووسیدگی کاهد یافات ،باهباوری کاه کااهد وزن

دیواره ،سدی در راه نفو و حرکت ریسههاای قاارچ

نمونههای اشباعشاده باا موناومر اساتایرن در ساطز

ایياد میکند [ .]5ورشدن گشرگاههای فاوق ،موجاب

100درصد 80/8 ،درصد نسبت به نموناههاای شااهد

کندشدن حرکت مولکو های آب و کاهد نمواشیری

تنز ویدا کرد.

چوب -ولیمر میشود ،کاه باه جلاوگیری از رشاد و

نتای نشان داد که با افزاید میزان جاشب ولیمار

گسترش قارچها میانيامد [ .]5به عالوه ،ولیمر ماان

اثر مونومرها اس ایرن و م یلم اکریال بر خوا

مکانیکی و مقاومت در برابر پوسیدگی را
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ایرانی ()Fagus Orientalis

فیزیکی سخت در چوب اسات کاه حفارات سالولی

کاهد یافت .در مقایسة نتای دو مونومر مشاهده شد

(حفاارات آونااد ،فیباار و ساالو هااای وارانشاایمی) را

که متیلمتاکریالت با ساختار قطبایتار درمقایساه باا

مسدود می کناد و ماان حرکات میسایلیوم قاارچ در

استایرن باعث بهبود بیشتر در مقاومتهای خمشای و

حفرات و از آنيا به وونکتواسیونها و نهایتاً به دیوارة

فشار موازی الیاا

شاد .در ساطوح یکساان غلظات

سلو ها میشود .در این رابطه نتای مشاابهی نیاز در

موناااومر ،اساااتایرن باااا مقااادار جاااشب باااید از

تحقیقات انيام شده بهدست آمد [.]20 ،9

متیلمتاکریالت ،بر بهبود سختی مؤثرتر عمل کرد .دو

نتیجهگیری
در نتیيهگیری کلی ،مایتاوان ارهاار داشات کاه باا
افزاید غلظت محلو مونومر ،مقاومتهای مکانیکی
افزاید یافت .همچنین ،با افزاید میزان جشب ولیمار
در چااوب ،بهبااود مقاوماات در براباار ووساایدگی نیااز
مشاهده شد ،بهباوری کاه بیشاترین کااهد وزن در
نمونههای شاهد 36/9 ،درصد بود ولی در نمونههاای
اشباع شده با مونومرهای استایرن و متیالمتااکریالت
در سطز  100درصد ،به ترتیب به  7/6و  6/5درصاد

مونومر در بهبود مقاومت در برابر ووسیدگی اخاتال
معناداری نشان ندادند .در ایان تحقیاق از گوناة راش
ایرانی استفاده شاد .ویشانهاد مایشاود در تحقیقاات
بعدی از دیگر گونههای ورمصار

و باومی ایاران و

دارای نفو وااشیری مناسااب و دانساایتة کمتاار اسااتفاده
شاااود .همچناااین ،مااایتاااوان باااا اساااتفاده از
میکروساااکووهاااای الکترونااای  SEMو  TEMو
بیفهای  FTIRو  ،XRDمحل قرارگرفتن مونومر در
ساختار متخلل چوب ولیمر را نشان داد.

1394  بهار،1  شوارة،68  دورة، مجله مناب طبیعی ایران،نشریه جنگل و فرآوردهها چوب
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