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 در ساخت کامپوزیت هاي چوبیمواد کاربرد نانو 
  

    2، رحیم کاظمی2، مجید ساالري2،  سپیده جمال پور2، علی کاظم زاده1*وزیري وحید
  چوبی دانشگاه گنبد کاووس دانشجوي کارشناسی ارشد فرآورده هاي چند سازه2گنبد کاووس،  دانشگاهاستادیار گروه صنایع چوب و کاغذ،  1

  
 

  چکیده
هاي  نانو ذراتی که در ساخت کامپوزیتاز  .هاي مختلف گسترش یافته است اخیر کاربرد نانو ذرات در زمینه هايسالدر 

اشاره نمود زایکوفیل  زایکوسیل ونانو رس، ، مسنانو نانو نقره، توان به  می شود، امروزه به طور متداول استفاده میچوبی، 
 و مقاومت به  خمشی مقاومت ته،یسیمدول االست افزایش به منظورنانو لوله کربن از . شوند میکه باعث کاهش جذب آب 

خصوصیات مکانیکی  افزایش وکاهش آتشگیري تخته  ،نانو رس باعث چسبندگی داخلی. شود استفاده میضربه 
هاي چوبی سعی شده است کاربرد انواع نانو ذرات مورد استفاده درکامپوزیت مقاله این در. شود می يپلیمرهاي  کامپوزیت

 .مورد بررسی قرار گیرد
  

 .، زایکوسیلچسبندگی داخلی، مقاومت مکانیکی، کامپوزیت چوبی نانو، :واژه هاي کلیدي
  

  مقدمه - 1
رین تعریف به همین دلیل مقیاس نانو بهت .در خواص مولکولهاي تشکیل دهنده مواد است تغییرفناوري  نانو تکنولوژي،

نانو تکنولوژي مطالعات  .تکنولوژي خواص مولکولها را تغییر دهد   نانو استفاده از تا با سعی دارد بشر .براي تکنولوژي می باشد
راتی یتغی هدف اصلی تحقیقات نانوتکنولوژي شکل دهی ترکیبات جدید یا ایجاد .ذرات در مقیاس اتمی براي کنترل آنها است

افزایش نسبت سطح به جسم نانو  .افزایش سطح است در تکنولوژي نانو اولین اثر کاهش اندازه ذرات، .در مواد موجود است
بر خواص فیزیکی ذرات داشته  اثر بیشتري نسبت به اتمهاي درون حجم ذرات، ذرات باعث می شود که اتم هاي واقع در سطح،

افزایش سطح ذرات فشار سطحی را  ،بر این عالوه .به شدت افزایش می دهد انو ذرات راویژگی واکنش پذیري ن این .باشند
در سالهاي اخیر کاربرد نانو ذرات در زمینه  .ر فاصله بین ذرات یا فاصله بین اتم هاي ذرات می شودیمنجر به تغی ر داده ویتغی

بی  ارزیا ر انواع چند سازه هاي چوبی مورد بررسی واستفاده از نانو ذرات ددر این تحقیق  .هاي مختلف گسترش یافته است
  .قرارگرفته است

 
  :نانو مس و نانو نقره -2

  عادي چوب صنوبر و راشبنانو مس در بهبود ثبات ا و نانو نقره - 1- 2
هاي گرماي اشباع شده با در نمونه و واکشیدگی کاهش جذب آببیان نمودند که  )1389( همکاران امین زاده لیافوي و

  .هاي اشباع شده بدون نانو ذرات فلزي نقره و مس بیشتر بوده استنانو مس و نقره به مراتب از نمونه
Latif )2009(  در سطح میگرما که چوب هادي ضعیف براي انتقال حرارت است به دلیل ایندر مطالعه خود بیان نمود

گرما به  ،باشندکه هادي خوبی براي گرما مینانو مس به دلیل اینهاي اشباع شده با نانو نقره و که در نمونه در حالی .دمان
  .یابدهاي درونی گسترش میبخش

و جذب آب تیمار حرارتی باعث بهبود در تحقیق دیگري گزارش کرد که  )1389( همکاران امین زاده لیافوي و
دو چندان شده و به کمک این نانو فلزات  رتیتیمار حرا) مس و نقره(با استفاده از نانو ذرات فلزي  .شودواکشیدگی چوب می

                                                        
 *1vahidvaziri@gmail.com 
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نیز مشاهده ) نقره و مس(همان نتایج را با گرماي کمتري با نانو فلزات د، ورآ به دست توان نتایجی را که در تیمار حرارتیمی
  .نمود

  
  نانو نقره و نانو مس در ضریب هدایتی حرارتی تخته خرده چوب تأثیر - 2- 2

 Manzello  کلوئیدهاي نقره در تخته خرده چوب ضریب هدایت نو افزایش نانو با که اعالم نمودند )2010(و همکاران
ضریب هدایت حرارتی زمانی که . حاصل می شودمس ي کلوئیدهانو حرارتی افزایش یافته، و این هدایت حرارتی بیشتر از نانو

افزایش دما و زمان پرس و . میزان هزینه ها کاهش می یابدبازدهی بیشتر و در نتیجه  ،زمان سیکل پرس کوتاه ،بدافزایش یا
دار بر همه معنی تأثیرها می شود و متعاقب آن بهبود انتقال حرارت باعث افزایش مدول گسیختگی و چسبندگی داخلی تخته

  .داردخواص فیزیکی 
  

  نانو لوله کربن  -3
 درصد3 ،پروپیلن درصد پلی67قهوه اي،  کاغذ الیاف بازیافتی درصد 30 در تحقیقی از )1390( عسکري و همکاران

. کردندچند سازه استفاده براي ساخت بر مبناي وزن خشک  )درصد 4 ،2 ، 1(از نانو لوله کربن به میزان  و دار پروپیلن مالئیک
مقاومت  ه وضرببه ، به ترتیب مقاومت درصد 2و  1به ترکیب چند سازه، به میزان اد که با افزایش نانو لوله کربن نتایج نشان د

مدول االستیسیته خمشی افزایش یافت و  ،درصد 4و  2همچنین با افزایش نانو لوله کربن در سطح  .خمشی افزایش یافت
که کمترین مقدار جذب آب و واکشیدگی ضخامت در اثر افزودن  به طوري. نانو لوله بود درصد 4بیشترین  مقدار آن در سطح 

 .تعیین شدنو لوله کربن نا درصد1
  

  2مقواي کنگره اي کهنه گیري از خمیر کاغذبررسی عملکرد نانو سلیکا بر ماندگاري و آب -4
هاي صورت گرفته در این راستا پیشرفت. هاي جدید در صنایع مختلف اهمیت بسیار یافته استامروزه استفاده از فناوري

لیکاي آنیونی همراه با یاز ذرات نانو س )1387( همکاران رحمانی نیا و .اندگشودههاي جدید پیش روي ما در فناوري نانو، افق
با . کردنداي استفاده نشاسته کاتیونی به عنوان یک سیستم دوتایی، در بازیافت خمیر کاغذ حاصل از کارتن باطله کنگره

لیکا به عنوان سیستم جدید تا حدود زیادي جایگاه خوبی در مبحث استفاده از یوجودي که سیستم نشاسته کاتیونی نانو س
استفاده از این سیستم به میزان قابل توجهی سبب  .تاکنون در بازیافت مورد توجه نبوده است اماالیاف بکر پیدا کرده است، 

براساس استاندارد ) در خمیر کاغذ پایه(تر میلی لی 342گیري از که آبگردد، به طوريمی OCCگیري از خمیر کاغذ بهبود آب
چنین مه .رسید سیلیکانانو  درصد 9/0نشاسته کاتیونی و  صددر 5/1میلی لیتر، در تیمار  55د به حدو  3درجه روانی کانادا

 54دهد، نیز افزایش یافت و از ر کاغذهاي بازیافتی درصد باالیی از کل خمیر کاغذ را تشکیل میمیماندگاري نرمه که در خ
آنها به طور مستقیم بر مواردي ی هستند که بهبود یهابرده جزء مهمترین ویژگیهاي نامویژگی این .رسید درصد 80به درصد

گذار تأثیرها و در نتیجه سودآوري چون افزایش سرعت ماشین، افزایش تولید، افزایش کیفیت محصول تولیدي، کاهش هزینههم
  .هستند

  
  نانو ذرات زایکوفیل و زایکوسیل -5
  نانو ذرات زایکوفیل و زایکوسیل بر زاویه تماس و جذب آب در چوب صنوبر تأثیر -1 - 5

سلولز و سلولز دهنده آن به ویژه همیدوست تشکیلچوب چند سازه طبیعی است که به علت متخلل بودن و ترکیبات آب
عالوه بر جذب رطوبت توسط چوب، آن را محیط مناسب . شوددچار واکشیدگی میپذیر بوده و در اثر جذب رطوبت به شدت نم

هاي مکانیکی چوب نیز در اثر جذب رطوبت، اغلب مقاومت .استبراي فعالیت برخی از عوامل مخرب قارچی تبدیل کرده 
                                                        

2 Old Corrugated Container 
3Canadian Standard Freeness  
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هاي و زایکوفیل به عنوان پوشش که براي بهبود این مشکالت از فناوري نانو با استفاده از نانو ذرات زایکوسیلمی یابد کاهش 
دهد و را تشکیل می است که در دورن آب ذرات نانو(Si)  نانو ذرات زایکوسیل از ترکیبات آلی سیلیکون. شودرنگی استفاده می

ا شده با نانو زایکوسیل را ب تیمارباشد که خاصیت ضد آب در سطوح نانو زایکوفیل نوعی پلیمر می. می کند به سطح چوب نفوذ
هاي انجام شده معلوم شد مقاومت به جذب آب مربوط به طی بررسی. بخشدهاي نانو بهبود میهاي ریز و روزنهپر کردن ترك

  هاي پوشش داده شده با نانو هاي سیلر و کیلر و نیز نمونههاي پوشش داده شده با ترکیب رنگنمونه
  .یشتر بوده استهاي شاهد بزایکوسیل و زایکوفیل نسبت به نمونه ذره هاي
  

  MDFنانو زایکوسیل براي کاهش جذب آب در  تأثیر - 2- 5
باعث و  استپذیر رطوبت MDF اما. شودمصرف می ، کابینت آشپزخانهمانند دکوراسیونحصوالتی در م MDFتخته فیبر

تحقیقات در زمینه استفاده از  سال هاست کهبه همین دلیل . گذاردمیآن منفی روي عملکرد  تأثیرشود و تغییر شکل آن می
  .هاي فیزیکی آنها انجام شده است هاي آن در جهت بهبود ویژگیدهی چوب و فرآوردهنانو مواد براي پوشش

هاي سطح هاي نانو زایکوسیل بر روي روزنهقرارگیري مولکول که بادر تحقیقی عنوان کرد ) 1389( زاهد شیجانی   
گونه جذب آب و واکشیدگی سازند و بدینهاي آب را با مشکل مواجه میو ورود مولکولش یافته کاهها تخته، ابعاد این روزنه

واکنش نشان داده و با ) گروه هیدروکسیل(در واقع نانو زایکوسیل با اجزاي سطح تخته  .دهندضخامت تخته را کاهش می
  .سازددل میگریز مبدوست به حالت آبن را از حالت آبآهاي شیمیایی، اصالح ویژگی

  
  نانو سلولز - 6

می از الیاف طبیعی سلولز  .پذیر و یک پلیمر طبیعی بسیار فراوان استشونده زیست تخریب سلولز یک ترکیب تجدید
پذیري، دانسیته کم، سختی مزایاي زیادي از جمله خاصیت تجدیدسلولز زیرا  .کردجاي الیاف مصنوعی شیشه استفاده به توان 

  توان در صنایع کاغذ و مقوا به عنوان از کاربردهاي نانو سلولز می. دارا می باشدرا  صوتباال، کاهش شدت 
  .به کار می رود صنایع چوب و چنین در صنایع غذایی، پزشکی، ساخت کامپوزیت هاهم .کننده استفاده کردتقویت

 
  نانو  سیلیس  -7
  
  سیلیسکچ تقویت شده بانانو ،خواص مکانیکی تخته خرده چوب  - 7-1

Wen )2006(  اعثب سیلیسدرصد نانو  3گچ تقویت شده با افزودن ،خواص مکانیکی تخته خرده چوببیان کرد که 
  .شودمیها ه بهبود مدول گسیختگی و مدول االستیسیته تخت

  
 سیمان ،مکانیکی پانل هاي چوب وفیزیکی  نانو سلیس و نوع ماده لیگنوسلولزي بر خواص تأثیر -7-2

ساخته تخته هاي  کهنه و کنگره اي مقواي به همراهسیلیس  نانودرصد  1استفاده از  عنوان کرد که )1390(کاظمی 
برشی موازي سطح  مقاومت .مقاومت خمشی و مدول االستیسیته را داشتند یشتریندرصد نانو سیلیس ب2 برنج باپوسته شده از 

نتایج نشان داد که استفاده از پوسته برنج در ساخت تخته  .بیشتر بوده است سیلیسدرصد نانو 2و سختی در تخته هاي حاوي 
  .هش داداکهنه جذب آب را ک مقواي کنگره ايها در مقایسه با 

  
  سیمان  ،هاي فراورده هاي چند سازه الیافسیلیس و الیاف باگاس بر ویژگینانو تأثیر - 7-3

بررسی زیکی یسایر ویژگی هاي ف الیاف باگاس بر روي مقاومت خمشی ولیس و یمیزان نانو س )1390( عبدالعلی سربندي
افزایش می یابد که علت آن را  ،درصد نانو سلیس1 که مقاومت خمشی نمونه تخته هاي ساخته شده تا نتایج نشان داد. کرد

نهایتا بروز  اي سیمانی ووکلوخه ه سیلیسیدیگر ودر نتیجه شکل گیري کلوخه هاي در تمایل اتصال ذرات نانو به یک می توان
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افزایش  ،درصد الیاف باگاس 4مقاومت به خمش تخته هاي ساخته شده تا . شکاف هاي ریز در نمونه هاي ساخته شده دانست
در ) باگاس(شود تا توزیع مناسبی از الیاف بودن درصد الیاف باعث می یشترب زیرا . بیشتر کاهش می یابد ادیرمق ولی در .یافت
در نتیجه تجمع و یا در هم رفتگی آنها باعث کاهش  .که همان سیمان می باشد به وجود نیاید) ماتریکس(اي  زمینه ماده

ویژگی هاي جذب آب، جذب رطوبت و  ،در ضمن با افزایش الیاف باگاس و نانو سیلیس. مقاومت خمشی نمونه ها می شود
  .واکشیدگی ضخامت افزایش ولی دانسیته کاهش می یابد

  
  کاربرد نانو رس درکامپوزیت هاي چوبی -8

Hetzer هاي نانو رس در یک ماتریکس از مزیت هاي اصلی استفاده از پرکنندهگزارش کردند که ) 2008( وهمکاران
  .هاي مکانیکی در حضور تنها مقدار اندکی پرکننده می باشدپلیمري، افزایش قابل توجه ویژگی

و چگالی ) ویسکوزیته( هاي نانو رس مانع از تغییر زیاد چسبندگیپرکنندهبیان کردند که ) 1385(باقري  و معروف 
از دیدگاه . تر محصول داردهاي رفتار رئولوژیکی عمیقهرچند اظهار نظر قطعی در این زمینه نیاز به بررسی. شودمی چندسازه 

درمورد نانو چند . هاستهاي پلیمربود چشمگیر ویژگیصنعتی آنچه باعث جلب توجه بسیاري از صنایع به این موضوع شده، به
هاي گرمایی بدون اثر منفی بر چگالی و ها از جمله استحکام و صلبیت و ویژگیهاي پلیمري بهبود قابل توجه ویژگیسازه

  .فرایندپذیري گزارش شده است
هاي نفوذ ها ویژگیرس در پلیمر وجود ذرات نانودر تحقیقی به این نتیجه رسیدند که  )1385( همکاران و  کفاشی

ها به دلیل ایجاد این ویژگی. دهنداي افزایش میناپذیري در برابر گاز و مقاومت گرمایی و مکانیکی را به طور قابل مالحظه
شود سطح تماس نانو با ماده زمینه کنش فیزیکی بزرگ نانو پرکننده و زمینه پلیمري است که سبب میوجود سطح برهم

 .شودبیشتر 
Nourbakhsh و Ashori )2009 ( جفت کننده مالئیک اندرید پیوند  ذرات نانو رس و عامل تأثیردر تحقیقی به بررسی
که با افزایش نانو رس در  نتایج نشان داد. پلی پروپیلن پرداختند -در نانو چند سازه آرد باگاس) MAPP( شده با پلی پروپیلن

همچنین  .شودترین میزان جذب آب حاصل میوزنی ذرات نانو رس کم% 4یابد و در می ها کاهش چند سازه، جذب آب نمونه
بر  MAPEمیزان نانو رس و  تأثیرانجام گرفت، محققان به بررسی ) 2009(همکاران  وSheshmani در تحقیقی که توسط 

 MAPEبا افزایش نانو رس و کهنتایج نشان داد .نانو رس پرداختند-آرد چوب -روي ویژگی هاي فیزیکی چند سازه پلی اتیلن

  .یابدبهبود میپایداري ابعاد و جذب آب چندسازه 
Utracki نانو رس از جمله پرکاربردترین نانو ذره مورد استفاده در تحقیقات بوده بیان کردند که  )2007( و همکاران

متر مربع در هر گرم سبب گسترش  1000تا  500تر نسبت به نانو ذرات دیگر و سطح ویژه زیاد بین فراوانی، قیمت پائین. است
  . این نانو ذره شده است

Hong نانو رس بر چسب  تأثیر) 2008( و همکارانUF ها نتایج آزمایش. مورد استفاده در صنعت چوب را بررسی کردند
مورد استفاده در ساخت تخته خرده چوب تا  UFموریلونیت عملکرد چسب  نشان داد که با افزایش درصد کمی نانو رس مونت

 UFهاي ساخته شده با چسب افزودن نانو رس بر روي جذب آب و واکشیدگی ضخامت تخته. اي بهبود یافتحد قابل مالحظه
  . همچنین چسبندگی داخلی تخته خرده چوب با افزایش مقدار نانو رس بهبود یافت. قابل توجهی داشت تأثیر

Tjong )2006 ( با ورود نانو در عرصه علم . شوندمی مواد پلیمرياصالح خواص مکانیکی  باعثها پرکنندهعنوان کرد که
که از جمله  .ستاي را در حوزه صنعت و پژوهش ایجاد کردهنانو عالیق زیاد موادهاي پلیمري تقویت شده با مواد، کامپوزیت

  . ها و ذرات نانو رس اشاره کردتوان به نانو کربناین نانو ذرات می
Viswanathan کننده از خاك رس اصالح شده به عنوان پرمصرف مقادیر اندکی گزارش دادند که  )2006( و همکاران

گرمایی، کاهش نفوذ پذیري گاز، مقاومت در برابر اشتعال و بهبود خواص فیزیکی نانو سبب افزایش مدول، استحکام، مقاومت 
  . شودهمچنین این افزایش خواص در بیشتر مواقع باعث کاهش سایر خواص در موارد دیگر نمی. گردندپلیمر می
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 5 بای که یهاانو چندسازهها را با نهاي گرمانرم، گرماسخت و االستومررفتار آتشگیري سه گروه پلیمر) 1382( صحرائیان
ذرات نانو رس در کاهش آتشگیري و  تأثیرنتایج نشان داد که . ند مورد مقایسه قرار دادنددرصد خاك رس اصالح شده بود

 .نرم بسیار قابل توجه بود هاي گرمابهبود پایداري حرارتی پلیمر
  

  نتیجه گیري -9
ی داشته و باعث کاهش جذب یکه نانو نقره در بهبود ثبات ابعادي چوب نقش به سزا نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد

حرارت به درون کیک تخته زیرا . شودمیضریب هدایت حرارتی باعث افزایش چنین هم .واکشیدگی ضخامت شده است آب و
سلولز  دارايچوب و الیه هاي چوبی که . سیکل پرس کوتاه می شوددر نتیجه و تر پلیمر شدهخته سریعت زودتر نفوذ کرده و

این خواص را  ،نانو زایکوسیل وزایکوفیلاستفاده از ذرات توان با  می .ی داردینم پذیري باال سلولزاز آنجائی که  وفراوانی هستند 
الیاف  ه شده از پروپیلن وچند سازه ساختهمچنین نانو لوله کربن در . بهبود داد و عملکرد بهتري بر روي این مواد ایجاد کرد

خواص چند سازه  بازیافت کاغذهاي قهوه اي باعث افزایش مدول االستسیته، مقاومت به ضربه  ومقاومت خمشی شده است و
 گذار است و افزایش تأثیرسایر ویژگی هاي فیزیکی  روي مقاومت خمشی و بر سیلیسنانو .هاي چوبی را بهبود بخشیده است

با افزایش میزان نانو رس در چند سازه، جذب  .می گرددتخته نانو سیلیس باعث افزایش جذب آب و واکشیدگی ضخامت  زیاد
بهبود پایداري حرارتی پلیمرهاي گرما نرم بسیار  ذرات نانو رس در کاهش آتشگیري و تأثیر و آب نمونه ها کاهش پیدا می کند

 .ی تخته خرده چوب می گرددقابل توجه است و باعث افزایش چسبندگی داخل
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