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دمه
مق

نانوتكنولوژی، توانمندی تولید مواد، ابزار و سیســتم های جدید با كنترل ســطوح مولكولی و اتمی برای اســتفاده 
از خواصی اســت كه در آن ســطوح ظاهر می شــود. نانو نه یک ماده است نه یک جسم، فقط یک مقیاس است. 

نانو  مواد به موادی گفته می شود كه حداقل یكی از ابعاد آنها در مقیاس 1 تا 100 نانومتر باشد .
یــت طبیعی می باشــد كه به دلیل ضعــف خود در برابر برخی عوامل نظیــر رطوبت و آتش، حمله  چــوب، كامپوز
كتری ها و قارچ ها، دوام طبیعی و مقاومت های فیزیكی و مكانیكی، نیازمند اعمال اصالحاتی به منظور بهبود  با

ویژگی  های خود می باشد.
صنعــت چــوب با توجه به نیازهای خود از اســتفاده  كنندگان مواد نانو  ســاختار به شــمار مــی رود. تدابیری كه به 
كمک فناوری نانو برای چوب اندیشــیده شــده اســت، در مراحل آغازین پیشــرفت قرار دارد و در آینده می تواند 

صنایع چوب كشور را با تحول زیادي روبه رو كند.
از جمله كاربردهای فناوری نانو در این زمینه استفاده از نانوپوشش های چوب در جهت بهبود خواص و افزایش 
عمــر چوب می باشــد. مزایای نانو  پوششــهای چوب عبارتنــد از پایداري در برابر رطوبت، اشــعه فرابنفش، فســاد 

میكروبي و مقاومت در برابر آتش.
در این نوشتار، انواع نانو  پوشش های چوب و كاربردهایشان به اختصار توضیح داده شده است.

فناوری نانو و ارتقای کیفیت چوب
 افزایش مقاومت چوب در برابر جذب رطوبت و نور  

سطوح چوب و كامپوزیت هاى چوبى همواره در معرض فرسایش به وسیله نور)مانند اشعه فرابنفش( و رطوبت است 
و در برابر این دو عامل بســیار آســیب پذیر اســت. در مقایســه با سایر مواد و مصالح ســاختمانی تاثیر رطوبت بر روی 
ویژگیهای مكانیكی و مقاومتی چوب اهمیت بیشتری دارد. چوب می تواند مقادیر قابل توجهی آب، ) تا حدود 200 
تی نظیر ایجاد  درصد وزنی خود( جذب كند. انقباض و تورم ناشی از تغییرات رطوبت، می تواند سبب ساز مشكال

ترک در چوب شود. 
پیشــرفت های اخیــر در علم و فن آوری، امكان اســتفاده از محصوالت ارگانوســیلیكون1 را برای ضــد   آب كردن انواع 
مختلف محصوالت چوبى فراهم ســاخته اســت. بنابراین با ایجاد نانو  پوشــش های مناســب بر روی سطح چوب و 
مسدود كردن منافذ و جلوگیری از تماس رطوبت با سطح چوب می توان از نفوذ رطوبت جلوگیری  و مقاومت چوب 

رادر برابر نفوذ رطوبت با استفاده از نانو  ذرات افزایش داد.

 انواع روش های ضد آب کردن چوب
به طور كلی برای ضد آب كردن چوب از مواد پوشش  دهنده یا نفوذ  كننده استفاده می شود.

 پوشش دهنده ها
مسائل اقتصادی و استفاده آسان تر از پوشش های ضد آب، باعث كاربرد گسترده این پوشش ها در صنایع مختلف 
كلریكی،  ســنتزی و پلیمرهای  از جملــه صنعت چوب شــده اســت. در ســطح دنیــا محصوالتی چون رنگ هــای آ
ســیلیكونی معمــواًل برای ضد   آب كردن ســطوح اســتفاده می شــوند. اندازه ذرات این پوشــش دهنده ها بیــش از 100 
نانومتر است كه این مسئله باعث می شود كه نتوانند به داخل منافذ چوب نفوذ كنند، بلكه الیه ای ایجاد كنند كه 

سطح چوب را بپوشاند و مانع جذب آب شود. 
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 ن�وذکننده ها
بیشتر نفوذ كننده ها پایه حاللی هستند و شامل مواد منومری محلول با اندازه كوچكتر از ۶ نانومتر می باشند. این مواد 

به منافذ و شبكه های چوب نفوذ و خاصیت آب گریز  بودن سطح را ایجاد می كنند.

معرفی نانو پوشش های چوب با خاصیت ضد آب و مقاوم در برابر نور 
  سی�ن ها

ســیالن ها مواد منومری هســتند كه به عنوان دســته ای از محصوالت ضد   آب سازی شــناخته شده اند. محصوالت 
اســتفاده شــده برای ضد آب كردن به آلكیل آلكوكسی سیالن معروف اند. در ساختار آلكیل آلكوكسی سیالن ها دو 

گروه وجود دارد :
 گروه آلكیل )R(، وجود این گروه  ها در سطح خاصیت آب گریزی را ایجاد می كند.

 گروه آلكوكسی)OR(، این گروه با چوب و محصوالت چوبى واكنش  می دهند.
OH  دارند. این گروه های )OH( بیشتر مصالح ساختمانی از جمله چوب، بر روی سطح خود گروه های هیدروكسیل

می توانند با گروه های آلكوكسی سیالن واكنش دهند و با زیرالیه پیوندهای سیلوكسان هیدروژنی تشكیل دهند.

 شکل۱ . ساختار آلکیل آلکوکسی سیالن
 شکل2 .چوب های ضد آب

نمونه ای از محصوالت تجاری مواد آب گریز:
  لی�نول

پوشــش نانــو بنیــان محافــظ چوب كه با نام تجاری لیگنول به بازار عرضه شــده اســت، نوعی پوشــش چند منظوره 
اشــباع كننــده پایه  آبــى اســت كــه بــرای حفاظت چــوب از عوامل جــوی )به ویــژه در ســطوح عریان و فضــای بیرون 

ساختمان( كاربرد دارد. 
سازوكار این پوشش بر پایه استفاده از ذرات نانوبنیانی است كه در حفره های سطحی چوب نفوذ كرده و راه را بر نفوذ 
آب و دیگــر عوامــل مهاجــم می بندد. همچنین مــواد جذب  كننده پرتوی فرابنفش در تركیب این مــاده، بر پایداری و 

دوام آن می افزاید و هی� تغییری در شفافیت پوشش ایجاد نمی كند.
 ویژگی های ای� پوشش 

 آبگریزی عالی و در نتیجه پیشگیری از اثرات نامطلوب بارش باران بر روی سطوح چوبى
 محافظت كامل در برابر پرتوهای فرابنفش و جلوگیری از تیره  شدن چوب در اثر آفتاب  خوردگی

 غیر  فعال بودن این پوشش  ها و عدم واكنش با مواد شیمیایى اطراف خود 
 قابلیت استفاده در سازه های دریایى، اسكله  ها و ساختمان  های ساحلی
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 شــکل3.تصاویر مربوط به چوب ها با پوشــش ضد آب و رطوبت که در کارهای دریایی و ســاختمان های واقع در 
مناطق مرطوب استفاد می شوند.

 زایکوسیل 
زایكوســیل، محصولــی برخاســته از فنــاوری نانــو و محلــول در آب، برگرفته از ســاختمان بــرگ نیلوفرآبى با ســاختار 

شیمیایى ارگانوسیالن است. 
ِویژگی های این پوشش 

 100درصد سیالن
 پایدار در برابر اشعه UV و حرارت 

 طول عمر 20  تا 30 سال
 نفوذ كننده در منافذ و تركهای بسیار ریز 

 دوستدار محیط زیست، بى رنگ و بى بو
 غیر قابل اشتعال

 شــکل4. برقراری پیوند زایکوسیل 
با سطح چوب

استفاده از نانوذرات فلزی برای بهبود مقاومت چوب 
كه در معرض نور آفتاب قرار دارد نیز به عنوان افزودنی در پوشــش  كاهش رنگ پریدگی چوبى  از نانوذرات به منظور 
اســتفاده می   شــود. از نانــوذرات ZnO بــرای محافظــت از چــوب، پالســتیک و منســوجات در مقابــل نور خورشــید و 
آلودگی   های میكروبى اســتفاده می   شــود. در فرموالســیون پوشــش   های محافظ چوب، محافظت در برابر شستشــو، 
جذب آب و تخریب ناشــی از فرابنفش نیز ســهمی دارند. ســطوحی كه در معرض نور مســتقیم خورشــید قرار دارند 

معموال به خاطر نور فرابنفش تركیبات ارگانیكشان از جمله موارد زیر از بین می   روند.
 رنگ و رنگدانه

 چسباننده ها
 پلیمرها

 مواد ارگانیک درون چوب
كه زیر نور آفتاب قرار می   گیرند خاصیت خود را از دست می دهند،  جاذب های UV معمول ارگانیک پس از مدتی 
امــا جاذبهــای UV معدنــی نانــو ZnO پایــدار باقــی می   ماننــد و از پوشــش بــرای چندیــن ســال محافظــت می كنند. 
بعالوه، مزایایى همچون ثابت ماندن طیف جذب UV نیز دارند. فیلم   های نانوبلوزی بر پایه اكســید روی به عنوان 

پوشش   هایى فعال با مقاومت در برابر خوردگی و چسبندگی مناسب به سطح توسعه داده شده   اند.

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
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عالوه بر وجود رطوبت، پرتوهای فرابنفش از عواملی هستند که موجب پوسیدگی و از بین رفتن مصالح 
چوبی می شوند.

کسید زیرکونیم می تواند باعث افزایش  کسید روی و دی ا کسید تیتانیم، ا استفاده از نانوذرات دی ا
مقاومت چوب در برابر نور و عوامل جوی شود.

 شــکل5. تصویــر میکروســکوپ الکترونــی روبشــی 
کسید زیرکونیم بر روی چوب]6[. مربوط به نانوذرات دی ا

      دسته  

نانومواد
• اكسید روی

• دی اكسید تیتانیوم
• اكسید سریوم

اصول

• كاهش پراكندگی نور با رسیدن اندازه ذره به مقیاس نانو. تجزیه فوتوشیمیایى كه توسط 
نور UV رخ می    دهد یكی از دالیل معمول از بین رفتن پوشش    ها است. این باعث اكسید 
شــدن و تجزیه شــدن فیلم    های پلیمری و رنگ    دانه    های ارگانیک و غیر ارگانیک می    شود. 
تثبیت كنندگان UV ارگانیک نیز بعد از زمانی از بین می    روند. با استفاده از نانوذراتی مانند 
تیتانیا و اكسید روی خاصیت مقاومت در برابر UV را با جذب و یا بازتاب امواج مضر بهبود 
می    بخشد. همچنین، آنها توسط نور UV به آسانی از آسیب نمی    بینند و بنابراین طول عمر 

و مقاومت رنگها را افزایش می    دهند.
• پوشش    های نانوكامپوزیت محافظ UV، با به كار گیری نانوبلورهای ZnO, SiO2 ,TiO2 و 
Al2O3 در بستر پلیمری ساخته می    شوند. مزیت    هایى كه با بكار گیری نانوذرات در بستر 

پلیمری بدســت می    آید بســیار صرفه اقتصادی دارند، چرا كه جند خاصیت مطلوب به 
UV صورت همزمان بدست می    آید. مانند شفافیت به همراه محافظت از

کاربردها  جدول ۱. نانوپوشش های مقاوم به UV، نانومواد استفاده شونده، اصول، خواص و 

 شــکل6.با توجــه بــه نمــودار بــا افــزودن نانــو ذرات دی 
 )∆E( کســید زیرکونیم به چوب مقدار تغییرات رنگی چــوب ا
بعد از گذشت 600 ساعت کمتر از چوب خالص می باشد]6[.

کاربرد فناوری  نانو در صنعت چوب مجموعه گزارش های  
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خواص

• نانــوذرات ZnO و TiO2 كــه در یــک پوشــش بــه كار رفته    انــد به صورت موثری از ســطح 
در برابــر نــور UV محافظــت می    كننــد. حتــی در غلظتهای كــم عملكرد بهتــری از ذرات 

میكرونی دارند.
.UV غیر سمی و پایداری شیمیایى در دمای باال و در معرض •

 UV كــردن نــور كنــده  • دی اكســید تیتانیــوم و اكســید روی نانومقیــاس در جــذب و پرا
عملكرد مناسبتری نسبت به سایز معمولی دارند و بنابراین نور UV را بهتر دفع می    كنند. 

این به خاطر نسبت سطح به حجم بیشتر نانوذرات نسبت به مواد معمولی می باشد.

اثر

• ذرات ZnO, SiO2 , TiO2 و Al2O3 در پلیمرهــای نیمــه شــفاف محافظــت بهتــری و 
طوالنی     تری را ادز مقابل امواج UV و محیط     های خشن در اختیار می گذراند.

• جــذب كننــده     هــای UV، پایداری جــال و رنگ را برای مدت طوالنی نگــه می     دارد و از 
آسیب     های تابش UV محافظت می     كند و باعث تغییر رنگ نمی     شود.

 شــکل7.تصویر مربــوط بــه آزمایش دو 
قطعــه چوب تحت اثر عوامــل جوی در یک 
دوره شــش ماهــه : چوب معمولــی و بدون 
کــه تنها یک نیمه  پوشــش در بــاال و چوبی 
آن )نیمه ســمت چپ( مســلح به پوشــش 

لیگنول است.

اصالح و بهبود مقاومت چوب در برابر باکتری ها و قارچ ها با استفاده از فناوری نانو
كتری ها می شود، زیرا رطوبت، اكسیژن و غذای مورد نیاز  وجود رطوبت در چوب باعث رشد و تكثیر انواع قارچ ها و با
كتری ها و قارچ ها  برای آن      ها درون چوب فراهم است. حال می توان با استفاده از نانو      ذرات، محیط را برای حمله با
نا      امن نمود. به طور      كلی محصوالت چوبى در معرض حمله عوامل محیطی همچون قارچ های لكه آبى، پوسیدگی 
كترى ها با ســطح چوب می تواند  ســفید و قرمــز و همچنیــن انواع مختلف كپک ها قــرار دارند. جلوگیرى از تماس با

روش مناسبی براى به حداقل رساندن تكثیر كلونی هاى میكروبى یا تشكیل كپک در چوب باشد.

کتریال، مقاوم در برابر آب، هوا، مواد ارگانیکی و غیر ارگانیکی هستند و یکی  نانو پوشش های چوب آنتی با
از پوشش های اصلی صنعت ساختمان به شمار می روند.

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
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کتریال   انواع نانو پوشش های چوب آنتی با

  نانو ذرات سیلیکا 
كترى ها و كلونی هاى قارچ ها را به طور چشمگیرى كاهش می دهد. ذرات كروى سیلیكا،  نانو      ذرات سیلیكا، تكثیر با
بــا قطــر حــدود 10نانومتــر، از طریق یک الیــه اتصالی پلی      كاتیونی و با اســتفاده از یک فرایند ســاده به ســطوح متصل  
می شــوند. از ایــن روش می تــوان براى ســاخت روكش هــاى نانوكامپوزیتی پلیمرى با خاصیت خود-تمیزشــوندگی و 

حذف آالینده      هاى میكروبى استفاده نمود.

 نانو      ذرات نقره 
نانــو      ذرات نقــره به دلیل خاصیت منحصر به فــرد ضد      میكروبى بودن امروزه مورد توجه زیادی قرار گرفته اند. با توجه 
به اینكه نانو      ذرات دارای سطوح بسیار زیادی هستند، این افزایش سطح باعث خواهد شد كه یک گرم از نانو      ذرات 
كتــری كــردن یک صد متر      مربع از ســطح یک ماده كافی باشــد. بنابراین می توان با نانــو-ذرات نقره  نقــره بــرای ضدبا

كتری ها ایمن نمود. كار می توان سطوح چوبى را در برابر قارچ ها و با سطوح چوب را پوشش داد كه با این 

 شــکل8. در شــکل )الــف( چــوب بــدون روکــش نانــو ذرات بــه مــدت 20 روز در معــرض رطوبت زیــاد بوده 
اســت. نقاط تیره  و ســیاه رنگ نشان دهنده رشــد کپک در سطح چوب است. )ب( چوب روکش داده شده 
بــا نانــو ذرات نقره در همان شــرایط، دارای ظاهر بســیار شــفاف تر و آلودگی کمتری در ســطح خود اســت]8[.

بالف

 نانو کپسول ها
نانو       كپســول ها توان آزاد       ســازی مداوم آفت كش ها و قارچ كش ها را دارند و در       صورتی       كه در پوشــش های مورد مصرف 
در مبلمان های چوبى نظیر پلی اســتر، ســیلر وكیلر اســتفاده شوند، طبق برنامه زمان بندی مشــخص آزادسازی مواد 

قارچ كش را انجام دهند. نانو       ذره دی       اكسید تیتانیوم نقش كلیدی درآزادسازی مواد قارچ كش ایفا می كند.

افزایش مقاومت چوب در برابر شعله و آتش با استفاده از نانوفناوری
یكــي از كاربردهــاي مهم فناوري نانو در جهت بهبود خواص چوب، باالبردن مقاومت این مواد در برابر آتش اســت. 

این مواد عمومًا در دماهاي باال ایمن نیستند، اما با استفاده از فناوري نانو امكان دیرسوز نمودن آن ها وجوددارد.

 ویژگی بازدارنده هاى آتش
 كاهش قابلیت اشتعال 

 كاهش پخش حرارت
 كاهش گسترش شعله

کاربرد فناوری  نانو در صنعت چوب مجموعه گزارش های  
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 مصرف جهانی مواد تاخیر انداز آتش در سال  2007

 شکل9 : با توجه به نمودار آلومینیوم هیدروکسید یکی از مواد مهم تاخیر انداز آتش است.

آلومینیوم هیدروکسید

کلرینات
کسید آنتی ا

اورگانوفسفر

برومینات

مواد دیگر

بعد از 4 دقیقهبعد از ۱0 دقیقه بعد از ۱ دقیقهبعد از 6 دقیقه

بعد از ۱ دقیقهبعد از 20دقیقه بعد از 4 دقیقه بعد از 6 دقیقه
 شکل۱0: مقایسه قابلیت اشتعال و پخش شعله در دو چوب در زمان های مختلف، 

در چوب پائینی از نانو مواد ضد آتش استفاده شده است.

اصالح خواص مقاومتی چوب با نانو لوله های کربنی
محصــوالت چوبــى )مبلمــان، دكوراســیون و...( در هنگام اســتفاده تحت تاثیــر تنش ها و كرنش هــای متفاوتی قرار 
می گیرند و نیروهای خمشی، كششی، فشاری و برشی بر آن ها وارد می شود. حال می توان با استفاده از نانو لوله های 

كربنی ، خواص مقاومتی این چوب ها را افزایش داد.

 ویژگی  نانولوله های کربنی
 وزن كم و ضخامتی برابر یک اتم كربن

 مقاومت مكانیكی باال

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
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نتیجه  گیری 
 ویژگی کلی نانو پوشش های چوب

 پوشش سطوح منفذدارچوب
  امــكان تمیــز شــدن لک هــا ازجملــه چربى هــا 

وروغن ها با آب
  حفظ تنفس سطوح

  جلوگیری از ایجاد كپک، جلبک و مشابه آن ها

 حفظ سطوح در برابرعوامل محیطی
ایجــاد  و  رطوبــت  تاثیــر  از  ســطوح  محافظــت   

پوسیدگی
  افزایش مقاومت چوب در برابر آتش

  بهبود خواص استحكامی چوب

وضعیت فناوری چوب در ایران و جهان
كل پتنت های ثبت شــده تا ســال 2014 در مورد فناوری نانو در صنعت چوب 93 مورد اســت. با رســم نمودار تعداد 
پتنت هــای ثبت شــده نســبت به زمان، می توان متوجه شــد كه در ســال های اخیر با كمک فنــاوری نانو تحقیقات 
زیادی بر روی چوب و كامپوزیت های چوبى انجام گرفته است. از بین كل پتنت های ثبت شده حدود 70% مربوط 

به كشور چین می باشد.
مشــخص اســت كه در ســال های اولیه تا ســال 2000 بــه دلیل مباحث بــازار و انحصاری بودن دانــش فنی مربوطه و 
عدم شناخته شــدن، تعداد پتنت زیادی ثبت نشــده اســت. از ســال 2010 به بعد احتمااًل به دلیل رشــد بازار مربوط 

به تكنولوژی نانو در صنعت چوب و شناخته¬شدن این دانش تحقیقات بیشتری بر روی آن صورت گرفته است.

0
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كن   توزیع الكتریسیته سا
 مقاومت كششی باالیى در حدود صد گیگا پاسكال

کاربرد فناوری  نانو در صنعت چوب مجموعه گزارش های  
24صنعتی فنـــاوری نـانــو



۱۱

شرکت های فعال در زمینه نانو پوشش های چوب 
شركت های فعال در ایران :

اطالعات تماسمشخصات محصول نام شرکت

www.nano-p-toos.comنانو زایكوسیلشركت نانو پوشش طوس
0511-7253440

www.zycosil.ir نانو زایكوسیلشركت نانو اكسیر پردیس
  051-36662020

www.ticoarya.irپوشش های محافظ چوبشركت تیكو آریا
021-22217760

پوشش های محافظ چوب در برابر باران، شركت نانو پارسه
ک، نور خورشید، رطوبت خا

nanoparse.com
026-33413169

www.n-alborz.irپوشش های ضد آبشركت نانو پوشش نوین البرز
78 253 87 0912

مشخصات محصولکشورنام شرکت

Kayunaاسترالیا Nanotecپوشش های
مراقبت از چوب در برابر رطوبت، ترک و خراش

NanovationاسترالیاLignol پوشش های
 محافظت چوب از جذب رطوبت و نور

Mirage
پوشش های Nanolinxكانادا

 مناسب برای محیط های پر رفت و آمد

Nanophase
پوشش های Nanophaseامریكا

مقاومت چوب در برابر خراش

برخی از شركت های فعال درخارج از كشور:
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