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MỞ ĐẦU 

Nước ta, đang thực hiện chính sách đóng cửa rừng tự nhiên. Do vậy, trong điều 

kiện hiện nay gỗ rừng trồng trong nước là nguồn nguyên liệu chính cung cấp cho nhu 

cầu sản xuất và sử dụng gỗ của xã hội. Gỗ rừng trồng của nước ta chủ yếu gồm các 

loài cây mọc nhanh, có khả năng sinh trưởng phát triển tốt, chu kỳ chặt hạ ngắn hơn so 

với gỗ rừng tự nhiên, gỗ mềm nhẹ dễ gia công chế biến. Tuy nhiên, độ bền tự nhiên 

của gỗ rừng trồng thấp, khi sử dụng trong điều kiện khí hậu nhiệt đới của Việt Nam, 

sinh vật hại gỗ nói chung và nấm gây biến màu gỗ nói riêng phát triển rất mạnh, nếu 

không áp dụng các giải pháp xử lý nâng cao tính chất gỗ thì tổn thất nguyên liệu sau 

khai thác là không nhỏ. 

Do đó, để hạn chế được các tác nhân gây hại lâm sản một số biện pháp kỹ thuật 

đã được sử dụng rộng rãi như: chọn mùa chặt hạ, ngâm gỗ dưới ao hồ, hun khói, hong 

phơi gỗ, kê xếp gỗ ở những nơi thoáng gió…v...v...Tuy nhiên, khi áp dụng các biện 

pháp bảo quản kể trên cũng tồn tại một số nhược điểm đó là thời gian xử lý kéo dài 

gây khó khăn trong việc chủ động nguồn nguyên liệu; gỗ ngâm nước lâu ngày sẽ bị 

mất màu, gây ô nhiễm môi trường nước và không khí tại khu vực xử lý. Để khắc phục 

những nhược điểm của các biện pháp bảo quản truyền thống, các loại thuốc bảo quản 

lâm sản có hiệu lực tốt phòng chống sinh vật gây hại lâm sản đã ngày càng phát triển 

về chủng loại và số lượng theo hướng thân thiện với môi trường. Tại Việt Nam, từ 

năm 1998 đến nay, có 13 loại thuốc bảo quản lâm sản do Viện Khoa học Việt Nam 

nghiên cứu thành công đã chính thức đăng ký trong “Danh mục thuốc Bảo vệ thực vật 

được phép sử dụng ở Việt Nam”. Trong đó gồm các chủng loại: thuốc dùng để xử lý 

ngâm tẩm gỗ, thuốc phòng diệt mối gây hại lâm sản, thuốc chậm cháy cho gỗ. 

Với đặc điểm chung của gỗ cây mọc nhanh rừng trồng có nhược điểm là độ bền 

tự nhiên và các tính chất cơ lý thấp hơn so với gỗ quý rừng tự nhiên. Vì vậy, hiện nay 

đã có nhiều giải pháp biến tính cải thiện chất lượng của gỗ. Có nhiều phương pháp để 

biến tính gỗ tùy thuộc vào tác nhân sử dụng như: biến tính bằng nhiệt độ cao, biến tính 

bằng hóa chất, biến tính sử dụng tác nhân sinh học, vật lý, cơ học… 

Trong những năm gần đây, nhiều nhà khoa học trên thế giới đã bắt đầu tập trung 

nghiên cứu công nghệ biến tính để nâng cao chất lượng của gỗ bằng vật liệu nano, đặc 

biệt là nghiên cứu sử dụng hợp chất vô cơ dạng nano nhằm cải thiện tính chất của gỗ, 

những hợp chất vô cơ dạng nano này có ưu điểm nổi bật là: giá thành rẻ, dễ sử dụng, 
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cải thiện được nhiều tính chất cơ vật lý, độ bền sinh học… của gỗ . Ngoài ra, theo các 

kết quả nghiên cứu cho thấy, khi xử lý biến tính gỗ bằng vật liệu nano thì tính chất 

công nghệ của gỗ ít bị ảnh hưởng, ví dụ như khả năng dán dính và khả năng trang sức, 

trong khi cường độ uốn tĩnh, độ cứng và tính chịu mài mòn của vật liệu đều được nâng 

cao rõ rệt. Bên cạnh đó, tính chống mốc, chống mục của vật liệu rất tốt, đồng thời bảo 

lưu được vân thớ tự nhiên của gỗ. 

Sản phẩm ván sàn có thể được sản xuất từ gỗ rừng trồng, tuy nhiên với loài gỗ 

rừng trồng phổ biến ở tỉnh Lạng Sơn là gỗ thông mã vĩ Pinus massoniana Lamb thì 

chất lượng của loài gỗ này chưa đáp ứng được yêu cầu gỗ để gia công thanh cơ sở cho 

sản xuất ván sàn vì gỗ thông mã vĩ chứa hàm lượng nhựa cao nên gỗ rất dễ bị nấm 

mốc và nấm biến màu xâm nhiễm ngay sau khi chặt hạ cho đến suốt quá trình chế biến 

và sử dụng gỗ. Do đó cần phải xử lý bảo quản kết hợp biến tính để nâng cao chất 

lượng của gỗ thông mã vĩ nhằm góp phần cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp sản 

xuất ván sàn ở Lạng Sơn và toàn quốc. 

Xuất phát từ yêu cầu thực tế đó, Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng đã được Sở 

Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn giao cho thực hiện đề tài “Nghiên cứu ứng 

dụng công nghệ biến tính gỗ bằng vật liệu nano SiO2 trong gia công thanh gỗ cơ sở để 

sản xuất ván sàn từ gỗ thông mã vĩ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn” với thời gian thực 

hiện nhiệm vụ 24 tháng. 
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PHẦN I. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

1.1. Nghiên cứu công nghệ bảo quản gỗ ngoài nƣớc và trong nƣớc. 

1.1.1. Nghiên cứu công nghệ bảo quản gỗ ngoài nƣớc. 

Một số nước như Mỹ, Hà Lan, Đức, Thụy Điển, Nhật Bản và kết quả nghiên cứu 

tại trường Đại học tổng hợp Gottinggen Đức (2005) đã nghiên cứu chống nấm mốc 

cho gỗ thông, xử lý bằng cách ngâm gỗ trong dung dịch anhydrit axetic ở nhiệt độ 

90-130
0
C, kết quả cho thấy, gỗ có khả năng chống lại nấm mốc tốt. 

Âu Dương Minh Bát, Viện nghiên cứu khoa học công nghiệp gỗ Bắc Kinh Trung 

Quốc cũng đã tiến hành nghiên cứu biện pháp bảo quản phòng chống nấm mốc gây 

biến màu cho gỗ thông mã vĩ. Tác giả đã đưa ra các biện pháp bảo quản phòng nấm 

mốc cho gỗ thông bao gồm cả phương pháp bảo quản kỹ thuật và bảo quản hóa học. 

Kết quả nghiên cứu chỉ ra khi sử dụng hóa chất PCP ở nồng độ thấp có hiệu lực phòng 

chống nấm cho gỗ thông. 

Như vậy, ở mỗi quốc gia phát triển, việc áp dụng công nghệ bảo quản gỗ và lâm 

sản khác đã là quy định bắt buộc, các nghiên cứu bảo quản gỗ đã tương đối hoàn thiện 

cho mỗi mục đích sử dụng. Tuy nhiên, độ bền của gỗ sử dụng làm nguyên liệu sản 

xuất đồ mộc, ván sàn, ván ghép thanh trong nước và xuất khẩu lại phụ thuộc rất nhiều 

điều kiện như nhiệt độ, ẩm độ không khí, quy định được phép sử dụng chế phẩm bảo 

quản… Và đặc biệt là hệ sinh vật hại gỗ có trong môi trường đó. Do đặc điểm tự nhiên 

của mỗi quốc gia khác nhau, mục đích sử dụng lâm sản cũng khác nhau nên đòi hỏi có 

những nghiên cứu về công nghệ xử lý bảo quản phù hợp với điều kiện áp dụng của 

mỗi nước. 

Tóm lại cũng đã có những công trình nghiên cứu bảo quản cho gỗ rừng trồng làm 

nguyên liệu sản xuất đồ mộc, ván sàn, ván ghép thanh tuy nhiên còn hạn chế, đặc biệt 

là với đối tượng gỗ thông mã vĩ. Bên cạnh đó, việc nghiên cứu biến tính cho gỗ thông 

mã vĩ cũng chưa được nghiên cứu, đây chính là cơ sở cho việc lựa chọn hướng nghiên 

cứu của đề tài 

1.1.2. Nghiên cứu công nghệ bảo quản gỗ trong nƣớc. 

Gỗ sau khi chặt hạ đã mất đi khả năng bảo vệ tự nhiên, chống lại sự phá hoại côn 

trùng và nấm. Đặc biệt ở các nước nhiệt đới, nơi mà điều kiện khí hậu hết sức thích 

hợp cho sự phát triển của sinh vật gây hại lâm sản thì tổn thất về lâm sản do sinh vật 

gây ra là rất lớn. Mục đích của quá trình bảo quản là tác động vào lâm sản (có hoặc 
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không có hoá chất) nhằm nâng cao khả năng kháng chịu đối với sinh vật gây hại, kéo 

dài thời gian sử dụng của lâm sản. Đối với gỗ sử dụng làm nguyên liệu trong sản xuất 

đồ mộc, ván sàn, ván ghép thanh đã có một số công trình nghiên cứu về đặc điểm phá 

hoại của sinh vật hại gỗ, các giải pháp kỹ thuật và loại chế phẩm bảo quản phù hợp với 

điều kiện sử dụng lâm sản. Nhiều giải pháp bảo quản gỗ đã được nghiên cứu sử dụng, 

có thể phân thành 2 loại như sau: 

Năm 2002, Phòng Nghiên cứu Bảo quản lâm sản – Viện Khoa học Lâm nghiệp 

Việt nam, tiến hành nghiên cứu công nghệ bảo quản, chế biến gỗ rừng trồng. Kết quả 

của đề tài đã giải quyết được một số vấn đề sau: chỉ ra được thông số công nghệ bảo 

quản tạm thời gỗ tròn làm nguyên liệu sản xuất ván ghép thanh đối với chế phẩm bảo 

quản XM5, nồng độ 10% và chế phẩm Antiblue, nồng độ 1% có hiệu lực tốt đố với 

nấm mốc, côn trùng trong vòng 1 tháng. Kết quả đề tài còn chỉ ra rằng ảnh hưởng của 

chế phẩm đến chất lượng ván ghép thanh, để xác định được mức độ ảnh hưởng của 

thuốc bảo quản đến chất lượng ván ghép thanh đề tài lựa chọn phương pháp ngâm tẩm 

chân không áp lực để tẩm chế phẩm bảo quản vào phôi thanh. Loại chế phẩm sử dụng 

là XM5 kết quả cho thấy chế phẩm XM5 không có ảnh hưởng sấu tới chất lượng màng 

keo. Vì vậy chế phẩm XM5 phù hợp để bảo quản gỗ rừng trồng làm nguyên liệu sản 

xuất ván ghép thanh. 

Lê Văn Lâm, Bùi Văn Ái và các cộng tác viên (2003) đã tiến hành nghiên cứu bảo 

quản quản một số tre, gỗ rừng trồng sử dụng ngoài trời làm nọc tiêu, xây dựng cơ 

bản, nguyên liệu sản xuất đồ mộc và ván nhân tạo. Quá trình nghiên cứu đề tài đã tiến 

hành dựa trên một số phương pháp nghiên cứu cơ bản sau: Điều tra sơ bộ sinh vật hại 

gỗ rừng trồng chủ yếu; nghiên cứu độ bền tự nhiên của gỗ rừng trồng; phương pháp 

xác định sức thấm thuốc của gỗ rừng trồng từ đó tác giả đã đưa ra một số kết quả 

nghiên cứu sau: Gỗ mới chặt hạ được bóc vỏ và không bóc vỏ, gỗ còn tươi ( độ ẩm gỗ 

>90%) đều chưa phát hiện thấy côn trùng xâm nhập và phá hoại. Nấm hại gỗ tươi: Gỗ 

sau chặt hạ sau 5 ngày, với các khúc gỗ được bóc vỏ đã có hiện tượng gỗ bị biến màu 

cục bộ do nấm gây ra. Với các khúc gỗ chưa bóc vỏ, quan sát ở hai đầu khúc gỗ cho 

thấy gỗ chưa bị nấm tấn công. Sau thời gian theo dõi kéo dài đến 1 tháng, ở các khúc 

gỗ được bóc vỏ bị nấm gây biến màu hoàn toàn. Đề tài đã đưa ra được kết quả độ bền 

tự nhiên của 17 loại gỗ rừng trồng đối với nấm, mối: 
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+ Độ bền tự nhiên của 17 loại gỗ rừng trồng với nấm: Gỗ bạch đàn đỏ, xà cừ, keo lá 

tràm, keo lá bạc, keo lưỡi liềm có độ bền tự nhiên tương đối tốt đối với nấm; Gỗ phi 

lao, bạch đàn trắng, keo tai tượng, thông ba lá, tràm ta, keo lai, bạch đàn Uro có độ bền 

trung bình với nấm; Gỗ keo dậu, trám trắng, bồ đề, cao su có độ bền kém với nấm; 

+ Độ bền tự nhiên 17 loại gỗ rừng trồng với mối: Gỗ xà cừ, phi lao, bạch đàn trắng, 

bạch đàn đỏ có độ bền tự nhiên tương đối tốt với mối; Gỗ mỡ, keo lá bạc, bạch đàn 

Uro, tràm ta, keo dậu, keo lưỡi liềm có độ bền trung bình với mối; Gỗ keo lai, thông 

ba lá, bồ đề, cao su, trám trắng có độ bền kém với mối. Mặc dù mật độ phá hoại của 

nấm, mối đối với 17 loại gỗ rừng trồng tuy có khác nhau nhưng đều bị phá hủy hoàn 

toàn tính chất cơ lý sau 30 tháng đặt ngoài bãi thử tự nhiên. Đề tài đã xác định được 

sức thấm thuốc bảo quản của 03 loại gỗ keo lá tràm, keo lai và bạch đàn Uro theo các 

phương pháp tẩm ngâm thường và chân không áp lực. Trong đó gỗ keo lai có sức thấm 

thuốc tốt, gỗ keo lá tràm và bạch đàn Uro có sức thấm trung bình. 

Năm 2004, Phòng Nghiên cứu Bảo quản lâm sản – Viện Khoa học Lâm nghiệp 

Việt Nam, tiến hành nghiên cứu đề tài nghiên cứu tạo thuốc chống mốc cho lâm sản. 

Kết quả của đề tài đã xác định công thức C với thành phần hoá học như sau: Kẽm 

fluorsilicat + Natri fluorua + phụ gia có khả năng phòng nấm mốc tốt ở nồng 5 và 7% 

so với thuốc PBB mà hiện nay đang cấm hạn chế sử dụng. 

Năm 2007, Phòng Nghiên cứu Bảo quản lâm sản – Viện Khoa học Lâm nghiệp 

Việt Nam tiến hành nghiên cứu khả năng sử dụng một số nguồn nguyên liệu có nguồn 

gốc thực vật làm thuốc bảo quản lâm sản. Đề tài đã chỉ ra rằng khi sử dụng thành phần 

hoạt chất có nguồn gốc từ neem, tanin, thàn mát đã có hiệu quả nhất định trong việc 

bảo quản phòng nấm mốc và côn trùng hại gỗ. 

Bùi Văn Ái (2008) đã tiến hành đề tài nghiên cứu sử dụng dầu vỏ hạt điều làm 

thuốc bảo quản lâm sản. Kết quả chỉ ra rằng khi sử dụng DVHD đã được xục khí clo ở 

nồng độ 10% có hiệu lực bảo quản tốt đối với côn trùng nhưng ít có hiệu quả với nấm 

gây hại. 

Vũ Văn Thu, Nguyễn Thị Hằng (2011) đã tiến hành đề tài nghiên cứu hoàn thiện 

công nghệ bảo quản, tẩy nấm mốc gây biến màu gỗ thông mã vĩ (Pinus massoniana 

Lamb) ở Lạng Sơn, phục vụ sản xuất đồ mộc tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Kết 

quả đề tài đã xác định được đối tượng gây hại chủ yếu gỗ thông mã vĩ là nấm mốc 

xanh và thông số kỹ thuật ngâm tẩm gỗ thông mã vĩ bằng chế phẩm LN5 nồng độ dung 
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dịch 7% theo 02 phương pháp bảo quản; chân không áp lực với P = 7bar, thời gian duy 

trì áp lực 60 phút, ngâm thường thời gian 72h, tuyển chọn được hoạt chất hoá học và 

xây dựng được công thức kỹ thuật tẩy nấm mốc gây biến màu gỗ. 

1.2. Nghiên cứu thuốc và cơ chế tác động của thuốc bảo quản lâm sản. 

Tùy vào đối tượng gây hại mà thuốc bảo quản lâm sản có những cơ chế tác động 

khác nhau: 

- Đối với côn trùng gây hại, thuốc bảo quản lâm sản gây nhiễm độc theo 3 con đường: 

tiếp xúc, hô hấp, tiêu hóa. Khi tiếp xúc, thuốc làm tê liệt hệ thần kinh của côn trùng, 

bằng con đường hô hấp, thuốc bảo quản sẽ ảnh hưởng tới hệ tuần hoàn, gây nhiễm độc 

diệt côn trùng; bằng con đường tiêu hóa, côn trùng ăn phải gỗ đã tẩm thuốc, các hóa 

chất tiêu diệt các vi khuẩn, men hữu ích, côn trùng không tiêu hóa thức ăn sẽ bị chết. 

- Đối với nấm, thuốc bảo quản thẩm thấu vào bên trong mẫu gỗ tạo nên môi trường 

dinh dưỡng bất lợi cho sự nảy mầm hoặc có thể tiêu diệt bảo tử nấm, các chất hóa học 

phản ứng với các nhóm chức trong bào tử nấm: Hydroxin, photphatamin, cacboxin, 

amidzol... làm tê liệt sự trao đổi chất của tế bào nấm, ức chế sự phân chia tế bào, biến 

đổi cấu trúc tế bào. Một số loại thuốc bảo quản còn làm rối loạn các hoạt động dinh 

dưỡng, hút nước hoặc làm ngưng kết, biến tính protit..., kết quả là làm cho nấm bị biến 

dạng Hình thái, biến dị nòi hoặc bị tiêu diệt. 

Trên thị trường có nhiều các loại thuốc dùng để bảo quản lâm sản nói chung và các 

sản phẩm ván sàn nói riêng. Một số hóa chất được sử dụng để bảo quản có thể kể đến 

như: 

+ HgCl: Được sử dụng sớm nhất, do Homberg giới thiệu từ năm 1075, đến đầu thế kỷ 

19 loại thuốc này mới được sử dụng rộng rãi ở châu Âu và châu Mỹ. Với nồng độ sử 

dụng 0.66%, HgCl có hiệu lực bảo quản rất cao song nó lại độc hại với người và động 

vật nên hiện nay đã không còn được sử dụng. 

+ Muối kẽm: Bao gồm các loại clorua kẽm, sufats kẽm, clorua kẽm được sử dụng để 

bảo quản gỗ có cùng thời với việc sử dụng dầu Creorote. Khi sử dụng clorua kẽm với 

nồng độ đặc trên 5% để bảo quản gỗ có khả năng hòa tan vách tế bào, ở nồng độ 3% 

thuốc có tính ăn mòn kim loại cao. Ngày nay, muối kẽm không được sử dụng đơn chất 

để bảo quản mà chúng là thành phần cơ sở để Hình thành các chế phẩm bảo quản gỗ. 

+ Natriflorua (NaF) và các hợp chất có NaF: Vào năm 1926, Wolman người Đức đã 

đăng ký bản quyền sử dụng hỗn hợp NaF và Na2SiF6 làm thuốc bảo quản gỗ. Thành 
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phần hoạt chất NaF có tác dụng chống nấm và hạn chế hoặc phòng ở mức độ thấp đối 

với côn trùng hại gỗ. NaF có thể dùng kết hợp với một số hóa chất khác để tạo thành 

thuốc bảo quản. Thuốc hỗn hợp NaF với Dicromatnatri hoặc Dicromatkali có tác dụng 

tạo thành phức, có độ độc cao với sinh vật gây hại lâm sản, NaF được sử dụng là thành 

phần của nhiều thuốc bảo quản dạng hỗn hợp như Donalit U, ULL, UA, UALL.... 

+ Các hợp chất của Bo: Vào những năm 30 của thế kỷ XX, các hợp chất của Bo được 

sử dụng để chống cháy cho gỗ, tuy nhiên trong số các hợp chất của Bo thì axit boric và 

borax được đánh giá là có khả năng chống lại các sinh vật hại gỗ. Hiện nay, Boric, 

Borac được đánh giá cao về độ an toàn đối với người và môi trường nên được sử dụng 

rộng rãi làm thuốc bảo quản lâm sản ở nhiều nước. 

+ CuSO4: được sử dụng để tẩm gỗ từ năm 1767. Sun phát đồng có độ độc với nấm, 

côn trùng và hà nhưng lại không có hiệu quả đối với các loài nấm tiết ra axit oxalic. 

Do Sungphat đồng có tính ổn định kém, dễ bị rửa trôi và bị các hóa chất khác tác dụng 

làm mất hiệu lực đối với sinh vật hại gỗ nên chúng thường được kết hợp cùng với một 

số thành phần khác để tăng cường hiệu lực cùng độ ổn định như Na2Cr2O7, K2Cr2O7, 

CrO3... để tạo thành các loại chế phẩm bảo quản có tên thương mại như Celcure, 

XM.5A, XM.5B... 

Năm 1998, danh mục các loại thuốc BVTV được phép sử dụng và hạn chế sử dụng 

tại Việt Nam được ban hành. Các loại thuốc bảo quản lâm sản được sản xuất trong 

nước được phép sử dụng bao gồm: Thuốc chống hà cho tàu thuyền đi biển CHG, M1, 

PMC, XM5, LN5, NaF… 

Ngoài ra còn có một số loại thuốc nhập ngoại như Antibore 10EC, Celcide 10EC, 

Cislin 2.5EC, Chlopyrifos, Celbrite MT 30EC....Tuy nhiên, một số loại thuốc vẫn chưa 

được kiểm chứng một cách hệ thống về hiệu lực chống lại sinh vật gây hai lâm sản 

trong điều kiện Việt Nam. 

1.3. Nghiên cứu về sinh vật gây hại lâm sản. 

Việt nam là một nước nhiệt đới, có môi trường thuận lợi cho các đối tượng phá 

hoại lâm sản nói chung và nấm, mối nói riêng sinh trưởng và phát triển. Hàng năm 

thiệt hại các sản phẩm do bị nấm, mối gây hại là rất lớn, đặc biệt là ngày nay khi 

nguồn gỗ rừng tự nhiên được dần thay thế bởi các nguồn nguyên liệu từ gỗ rừng trồng. 

Vì vậy, việc nghiên cứu về sinh vật gây hại lâm sản là rất cần thiết và được quan tâm 

nghiên cứu từ khá sớm.  
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1.3.1. Côn trùng gây hại. 

Vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 một số nhà khoa học nước ngoài tới nước ta bắt 

đầu nghiên cứu, điều tra tình Hình phân bố và định loại một số loài côn trùng gây hại. 

Từ sau năm 1954, một số nhà khoa học nước ta bắt đầu nghiên cứu về sinh vật hại gỗ 

và lâm sản. Tại Việt Nam, các nghiên cứu về côn trùng gây hại cũng được quan tâm. 

Theo một số kết quả nghiên cứu cho thấy: Côn trùng hại gỗ: Có 2 bộ điển hình. 

+ Bộ cánh cứng Coleoptera, Theo Lê Văn Nông đã đi sâu nghiên cứu về 6 họ mọt gỗ, 

27 giống, 58 loại mọt hại gỗ. 

+ Bộ cánh bằng Isoptera: Loại côn trùng phá hoại gỗ điển Hình là mối. Năm 1927, 

Bathellier đã có công trình nghiên cứu về hệ thống phân loại sinh học của mối Đông 

Dương, kết quả đã ghi nhận có 19 loài trong đó phân bố ở Việt Nam có 17 loài. 

1.3.2. Nấm gây hại. 

Nấm gây hại lâm sản rất đa dạng, thuộc nhiều lớp, nhiều họ khác nhau. Kết quả 

điều tra khảo sát ban đầu về nấm gây hại gỗ của Viện điều tra quy hoạch lâm nghiệp 

năm 1970, trong rừng tại các tỉnh phía Bắc Việt Nam đã phát hiện khoảng 100 loài chủ 

yếu thuộc các họ Polyporaceae, Hydraceae, trong đó có 25 - 30 loài có tán nấm, thu 

được trên những cây gỗ chết đứng. 

Theo công trình bước đầu nghiên cứu về nấm hại gỗ của Nguyễn Văn Thống, tác 

giả đã thu thập nấm hại gỗ sau chặt hạ tại các kho bãi, gỗ trong sử dụng và thu được tất 

cả 3 lớp, 7 bộ, 11 họ, 21 chi và 55 loài. 

Nấm xâm nhập vào lâm sản nói chung và gỗ nói riêng theo 2 con đường chính: một là 

sợi nấm đang hoạt động từ phần lâm sản đã có nấm hoạt động lây sang các phần lâm 

sản chưa có nấm hoạt động; hai là bào tử nấm phát tán rơi trên bề mặt lâm sản sau đó 

nảy mầm phát triển thành sợi nấm xâm nhập xâu vào lâm sản. 

* Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của nấm: 

Sự xâm nhiễm và phân hủy lâm sản hay gỗ của nấm đều có mức độ nặng, nhẹ 

khác nhau, nặng hay nhẹ phụ thuộc vào bản chất của từng loại nấm và ở từng giai đoạn 

khác nhau cũng như cấu tạo của từng loại gỗ. Song cường độ tốc độ phân hủy còn phụ 

thuộc vào điều kiện sử dụng gỗ hay còn gọi là điều kiện môi trường mà những điều 

kiện ấy luôn biến đổi và phụ thuộc vào nhau. Ở điều kiện môi trường thuận lợi nấm sẽ 

phát triển tốt, ngược lại điều kiện bất lợi nấm sẽ phát triển chậm hoặc ngừng hẳn. Các 
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yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của nấm rất đa dạng có thể kể đến như: chất dinh 

dưỡng, nhiệt độ, ánh sáng, độ pH, lượng oxy và độ ẩm của gỗ và lâm sản. 

- Độ ẩm: Đối với mỗi loại nấm cần có một gới hạn ẩm độ thích hợp để nấm sinh 

trưởng và phát triển trong gỗ, nhất là giai đoạn đầu. Đối với nấm trong gỗ, nước giúp 

cho chúng phát triển và phân hủy gỗ, nhưng nhu cầu về nước ở từng giai đoạn khác 

nhau thì không giống nhau. 

- Oxy: Oxy có trong gỗ hay lượng không khí có trong gỗ giữ một vai trò quan trọng 

với sự phát triển và phân hủy gỗ của nhiều loài nấm. Lượng oxy cần nhiều hay ít phụ 

thuộc vào các loại nấm. Các loại nấm biến màu gỗ cần độ ẩm cao và lượng oxy ít hơn, 

còn các loại nấm hại xenlulo, phá vách tế bào thì cần độ ẩm ít và oxy nhiều hơn. 

- Nhiệt độ: Đối với mỗi loài nấm có một giới hạn nhiệt độ thích hợp, nhiệt độ ấy ở 

khoảng 2 - 5
0
C đến 35 - 40

0
C. Quá giới hạn nhiệt độ tối thiểu nấm sẽ phát triển kém 

hoặc sống ở trạng thái tiềm sinh. 

- Độ pH: Độ pH là biểu thị tính axít hay tính kiềm của môi trường mà nấm sinh trưởng 

và phát triển. Mỗi loài nấm thích ứng với một giai đoạn pH nhất định. 

- Ánh sáng: Trong quá trình phát triển, nấm không cần ánh sáng trực xạ, kể cả ánh 

sáng mặt trời và nó ảnh hưởng xấu đến phát triển của nấm. 

Dựa vào điều kiện phát triển của nấm mà người ta có thể chủ động tạo ra điều kiện bất 

lợi cho sự phát triển của nấm. 

1.4. Khái niệm về vật liệu nano và phân loại vật liệu nano. 

Vật liệu nano (nano materials) là một trong những loại vật liệu được nghiên cứu 

nhiều nhất trong thời gian gần đây. Điều đó được thể hiện bằng số các công trình khoa 

học, số các bằng phát minh sáng chế, số các công ty có liên quan đến khoa học, công 

nghệ nano gia tăng theo cấp số mũ. 

Khi nói đến nano là nói đến một phần tỷ của cái gì đó, ví dụ, một nano giây là một 

khoảng thời gian bằng một phần tỷ của một giây. Còn nano mà chúng ta dùng ở đây có 

nghĩa là nano mét, một phần tỷ của một mét. Nói một cách rõ hơn là vật liệu chất rắn 

có kích thước nm vì yếu tố quan trọng nhất mà chúng ta sẽ làm việc là vật liệu ở trạng 

thái rắn. 

Công nghệ nano có nghĩa là những kỹ thuật sử dụng vật liệu có kích thước từ 0,1 

nm đến 100nm. Trong công nghệ nano có phương thức từ trên xuống dưới (top-down) 

nghĩa là chia nhỏ hệ thống lớn để cuối cùng tạo ra được đơn vị có kích thước nano và 
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phương thức từ dưới lên trên (bottom-up) nghĩa là lắp ghép những hạt cỡ phân tử hay 

nguyên tử lại để thu được kích thước nano. Đặc biệt những năm gần đây, việc thực 

hiện công nghệ nano theo phương thức bottom-up trở thành kỹ thuật thu hút được 

nhiều sự quan tâm. 

Trong vài năm gần đây, khoa học nano và công nghệ nano có những phát triển 

mạnh mẽ và hiện nay thời đại công nghệ nano đang ở thế hệ thứ hai, trong giai đoạn 

này cấu trúc nano được sử dụng ở dạng hoạt động như bóng bán dẫn, bộ  đại, chất 

dẫn thuốc... trong khi thế hệ đầu tiên sử dụng cấu trúc nano lại được sử dụng ở dạng 

thụ động như trong sơn, các hạt nano, kim loại cấu trúc nano, polyme và gốm sứ. 

Vật liệu nano có thể phân loại dựa trên đường kính của cấu trúc nano: 

+ Vật liệu nano ba chiều như các phần tử lượng tử hoặc các tinh thể nano, các 

fullerene, các hạt, các kết tủa và chất keo có đường kính ba chiều ở giới hạn nanomet. 

+ Vật liệu nano hai chiều bao gồm các ống nano, các dendrimer, dây nano có đường 

kính hai chiều ở giới hạn nanomet. 

+ Vật liệu nano một chiều như lớp phủ bề mặt, màng mỏng và các giao diện có kích 

thước nano. Các loại vật liệu nano này đã được sử dụng trong nhiều thập niên ở các 

lĩnh vực thiết bị điện tử, hóa học và kỹ thuật. 

Một hạt nano có cấu trúc ba chiều nano, được định nghĩa là một vi hạt với ít nhất một 

chiều có kích thước nhỏ hơn 100 nm. Hạt nano được khoa học rất quan tâm bởi vì nó 

được xem như là cầu nối giữa các vật liệu dạng khối và cấu trúc nguyên tử hoặc phân 

tử. 

 

Hình 1: Phâm loại vật liệu nano 

1. kích thước nano 2. Sợi nano 3. Ống nano 

Phim mỏng - sợi nano 

- Dây nano 
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1.4.1. Nghiên cứu về vật liệu nano và ứng dụng trong công nghệ biến tính gỗ. 

1.4.1.1. Nghiên cứu về vật liệu nano ngoài nước. 

Ở khoảng nửa thế kỷ trước, công nghệ nano thực sự là một vấn đề mang nhiều sự 

hoài nghi về tính khả thi của nó, nhưng ngày nay công nghệ nano đã trở thành một vấn 

đề hết sức thời sự và được sự quan tâm nhiều hơn từ các nhà khoa học. Các nước trên 

thế giới hiện nay đang bước vào một cuộc chạy đua mới về phát triển và ứng dụng 

công nghệ nano. 

Khái niệm về công nghệ nano được nhắc đến năm 1959 khi nhà vật lý người Mỹ 

Richard Feynman đề cập tới khả năng chế tạo vật chất ở kích thước siêu nhỏ đi từ quá 

trình tập hợp các nguyên tử, phân tử. Những năm 1980, nhờ sự ra đời của hàng loạt 

các thiết bị phân tích, trong đó có kính hiển vi đầu dò quét (SPM hay STM) có khả 

năng quan sát đến kích thước vài nguyên tử hay phân tử, con người có thể quan sát và 

hiểu rõ hơn về lĩnh vực nano. Công nghệ nano bắt đầu được đầu tư nghiên cứu và phát 

triển mạnh mẽ. Ra đời mới hơn hai mươi năm, là một ngành công nghệ non trẻ nhưng 

công nghệ nano đang phát triển với tốc độ chóng mặt. 

Trên thế giới, công nghệ nano đang là một cuộc cách mạng sôi động. Các nước 

phát triển như Mỹ, Nhật Bản… đang dẫn đầu trong lĩnh vực công nghệ mũi nhọn này. 

Các nước chậm phát triển cũng đang kỳ vọng sẽ thoát khỏi nghèo đói nhờ công nghệ 

nano. 

Theo số liệu của Hội nghị quốc tế về công nghệ nano năm 2007 được tổ chức tại 

Mỹ, tổng đầu tư vào công nghệ nano năm 2005 là 8 tỷ USD, dự kiến đến năm 2010 sẽ 

là 21 tỷ USD. Nhiều sản phẩm nano TiO2 đã được thương mại hoá như: vật liệu nano 

TiO2 (Mỹ, Nhật Bản…), máy làm sạch không khí khỏi nấm mốc, vi khuẩn, virus và 

khử mùi trong bệnh viện, văn phòng, nhà ở (Mỹ); khẩu trang nano phòng chống lây 

nhiễm qua đường hô hấp (Nhật Bản); vải tự làm sạch, giấy khử mùi diệt vi khuẩn 

(Đức, Úc), gạch lát đường phân huỷ khí thải xe hơi (Hà Lan); pin mặt trời ( Thuỵ sỹ, 

Mỹ…). 

Trong lĩnh vực công nghệ chế biến gỗ, công nghệ nano đã được nhiều nước trên thế 

giới tập trung vào nghiên cứu và đã đạt được những thành tựu đáng kể. Một trong 

những xu hướng ứng dụng công nghệ nano trong chế biến gỗ là đưa hạt nano vào bên 

trong gỗ, phát huy tối đa ưu điểm của gỗ đồng thời hạn chế được những nhược điểm 
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mà không làm thay đổi màu sắc, vân thớ gỗ. Các hạt nano thường được sử dụng trong 

công nghiệp chế biến gỗ là: TiO2, ZnO, SiO2… 

Những thí nghiệm đầu tiên về việc áp dụng hạt nano để xử lý gỗ được Saka Sasaki 

thực hiện năm 1992. Trong thí nghiệm này, Saka và các cộng sự đã sử dụng phương 

pháp Sol - gel để đưa các hạt nano vô cơ SiO2 vào trong gỗ. Kết quả thí nghiệm cho 

thấy các hạt nano SiO2 có kích thước nhỏ đã tích tụ ở trong các khe hở trên vách tế bào 

gỗ, tạo thành vật liệu gỗ - nano. Qua quá trình kiểm tra, đánh giá cho thấy vật liệu tạo 

ra có những tính năng ưu việt hơn hẳn so với gỗ nguyên. 

Năm 1996, Miyafuji và Saka đã tiến hành thí nghiệm đưa các hạt nano TiO2 và 

SiO2 vào trong gỗ Sồi rừng. Trong nghiên cứu của mình, các tác giả đã sử dụng 

phương pháp điền đầy trực tiếp để đưa hạt nano vào trong gỗ từ đó tạo thành vật liệu 

gỗ - nano mới có những tính năng nổi trội hơn hẳn so với gỗ Sồi không qua xử lý. Cụ 

thể là: vật liệu tạo thành có tính ổn định kích thước cao hơn, khả năng hút ẩm của gỗ 

giảm đi (khoảng 40%), cường độ gỗ tăng lên đáng kể, khả năng chậm cháy của gỗ 

cũng được cải thiện rõ rệt. 

Năm 2009, Thomas Hubert, Prita Unger và Michael Bruker đã dùng phương pháp 

Sol - gel để phân tán hạt nano TiO2 vào trong gỗ Thông để biến tính tạo thành loại gỗ - 

nano có tính ổn định kích thước cao và có khả năng chống lại các tác động của tia tử 

ngoại. 

Gần đây nhất năm 2011, H. Turgut Sahin và George I. Mantanis đã nghiên cứu xử 

lý bốn loại gỗ: gỗ Dẻ, gỗ Anh đào, gỗ Thông và gỗ Linh sam bằng hợp chất nano TiO2 

và ZnO với bốn cấp nhiệt độ khác nhau. Kết quả cho thấy độ ổn định kích thước và độ 

cứng của gỗ tăng lên rõ rệt. 

Trong bài đánh giá chung về gỗ biến tính với vật liệu nano, tác giả Selamawit và 

Hovde đã tổng kết: gỗ biến tính với nano SiO2 có thể cải thiện khả năng chống hút 

nước, hút ẩm, tăng độ bền sinh học, tăng khả năng chống mài mòn, tăng khả năng 

chống cháy, mà không gây độc hại cho con người và môi trường sử dụng. 

1.4.1.2. Nghiên cứu vật liệu nano trong nước. 

Ở Việt Nam, tuy chỉ mới tiếp cận với công nghệ nano trong những năm gần đây 

nhưng cũng có những bước chuyển tạo ra sức hút mới đối với lĩnh vực đầy cam go, 

thử thách này. Nhà nước cũng đã dành một khoản ngân sách khá lớn cho chương trình 
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nghiên cứu công nghệ nano cấp quốc gia với sự tham gia của nhiều Viện nghiên cứu 

và trường Đại học. 

Tuy nhiên qua các kết quả công bố về công nghệ nano cho thấy việc nghiên cứu 

mới chỉ tập trung ở một số lĩnh vực như: ứng dụng nano trong y học, ứng dụng trong 

công nghiệp điện tử, quân sự… mà có rất ít các kết quả nghiên cứu chính thức về ứng 

dụng công nghệ nano trong lĩnh vực chế biến gỗ. Một trong những nghiên cứu mới 

nhất thuộc lĩnh vực này được công bố. 

Năm 2011, Hoàng Thị Thúy Nga, đã nghiên cứu ứng dụng hạt nano TiO2 nhằm 

biến tính nâng cao chất lượng ván lạng từ gỗ Xoan Đào, kết quả nghiên cứu cho thấy 

chất lượng ván lạng biến tính bằng nano tăng lên rõ rệt. Cụ thể: độ hút nước cải thiện 

40%; độ trương nở kích thước cải thiện 37%, khả năng chịu mài mòn được cải thiện 

68% và độ bền dán dính được nâng cao hơn 13%. 

Năm 2012, Cao Quốc An, đã “Nghiên cứu ứng dụng vật liệu nano để nâng cao 

chất lượng ván lạng”, kết quả của đề tài đã đưa ra những thông số thích hợp cho quá 

trình biến tính ván lạng với hạt nano TiO2 để sử dụng làm ván trang sức bề mặt. 

Năm 2013, Nguyễn Phan Thiết đã nghiên cứu nâng cao chất lượng ván sàn từ gỗ 

keo lai và mỡ bằng kỹ thuật xử lý nano SiO2, kết quả đề tài đã quan sát được sự tồn tại 

của hạt nano SiO2 trong tế bào gỗ Keo lai, gỗ Mỡ 10 – 12 tuổi thông qua kính hiển vi 

điện tử quét (SEM), kết quả nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của các thông số của 

quá trình ngâm tẩm: nồng độ hạt SiO2, thời gian tẩm, áp suất tẩm đến tính chất của gỗ 

Keo lai và Mỡ biến tính, cho thấy: gỗ Keo lai và Mỡ biến tính với dung dịch nano 

SiO2 ở các cấp nồng độ, thời gian, áp suất ngâm tẩm khác nhau đã đem lại hiệu quả cải 

thiện tính chất cơ vật lý của gỗ rõ rệt so với gỗ đối chứng. 

Năm 2015, Bùi Văn Ái, đã nghiên cứu ứng dụng hạt một số vật liệu nano nâng 

cao tính chất cơ học, vật lý và độ bền tự nhiên gỗ, Kết quả của đề tài đã đánh giá được 

độ bền gỗ phòng chống côn trùng, nấm mốc, nấm mục của gỗ sau xử lý bằng vật liệu 

nano. Dung dịch TiO2 nồng độ 0,2%; CuO 0,1% và 0,2%; ZnO 0,3 và 0,4% có hiệu 

lực phòng côn trùng tốt. Các nano này ở các nồng độ khác đạt hiệu lực trung bình. 

Riêng nano SiO2 và nano clay đạt hiệu lực kém với côn trùng. Bên cạnh đó đề tài đã 

đánh giá các tính chất cơ học (nén, uốn tĩnh, mô-đun đàn hồi, kéo), vật lý (ổn định 

kích thước và hút ẩm, nước) của gỗ sau xử lý vật liệu nano. Độ ổn định kích thước của 

gỗ tẩm dung dịch lỏng tăng hơn không nhiều so với gỗ đối chứng với đạt ASE ≤ 15%. 
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Gỗ được sơn phủ PU có  hệ số chống trương nở cao hơn so với gỗ tẩm dung dịch 

nano, đạt 20% ≤ ASE ≤ 35% ở một số công thức phối hợp giữa PU và nano ZnO 1%, 

SiO2 1%, TiO2 <100nm 1% và  nano clay hydrophilic 0,5%. Đã sơ bộ đánh giá mức 

độ tác động môi trường của gỗ xử lý vật liệu nano. Vật liệu nano khó bị rửa trôi vào 

môi trường khi phân tán vào dung dịch keo PF và sơn PU. Với dung dịch lỏng nano, 

mẫu gỗ sau xử lý được tác động rửa trôi theo tiêu chuẩn EN 84 vẫn đảm bảo hiệu lực 

phòng chống sinh vật hại gỗ. Do dung dịch nước giữa lại sau tác động rửa trôi mẫu gỗ 

có hàm lượng nano quá nhỏ, các thiết bị phân tích hiện tại chưa đủ để xác định hàm 

lượng. 

Hiện nay các công trình nghiên cứu ứng dụng công nghệ nano vẫn đang được tiếp 

tục thực hiện với những kết quả rất hứa hẹn. Đặc biệt, trong điều kiện hiện nay khi 

nguồn nguyên liệu gỗ đang ngày càng khan hiếm thì việc ứng dụng công nghệ nano 

nhằm nâng cao giá trị sử dụng cho gỗ, đồng thời tạo ra nguồn nguyên liệu mới có khả 

năng thay thế cho nguồn nguyên liệu gỗ nguyên là hết sức cần thiết. 

1.4.1.3. Ứng dụng của vật liệu nano SiO2. 

Nano SiO2 là vật liệu nano đã được ứng dụng từ rất lâu, đã có rất nhiều báo cáo về 

ứng dụng của nano SiO2 như: biến tính cao su, nhựa kỹ thuật, gốm sứ, y học sinh học, 

quang học, vật liệu xây dựng, biến tính nhựa tổng hợp. Sau đây là một số lĩnh vực ứng 

dụng chủ yếu: 

+ Ứng dụng trong lĩnh vực chất phủ. 

Nano SiO2 có cấu trúc mạng 3 chiều, có diện tích bề mặt lớn, có tính hoạt động rất 

tốt, khi khô lớp mạng sẽ Hình thành nên kết cấu mạng, đồng thời làm tăng độ bóng và 

cường độ của lớp phủ, không những thế mà còn nâng cao được tính huyền phù, duy trì 

màu sắc của bột màu với thời gian dài mà không bị biến màu. Trong xây dựng, đối với 

mặt trong và ngoài tường, nếu tăng nano SiO2, thì hiệu quả lớp phủ được cải thiện rõ 

rệt, lớp phủ không phân tầng, cụ thể có tính xúc biến, chống độ võng xuống, và ngày 

càng được đề cao khả năng chống ô nhiễm môi trường, ưu điểm có được là sự bám 

dính và khả năng tự làm sạch. Nano SiO2 còn có thể phối hợp với bột màu hữu cơ, để 

thu được độ bóng đến biến màu sắc của lớp phủ, M. P. J. Peters dùng phương pháp 

sol-gel để hợp thành độ bền lớp phủ trong suốt có chứa toàn bộ nano SiO2 SP30; H. 

Schmidt tổng hợp một lớp phủ rất dày có chứa nano SiO2, và nhiệt độ cao, ở 500
 o

C 
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mà không xuất hiện khe nứt, Fayna Mammeri tổng hợp lớp phủ nano P MMA- SiO2 đã 

tăng cường được cường độ và sự đàn hồi cho lớp phủ (lớp sơn phủ). 

Nano SiO2 có tính năng quang học đặc thù mà SiO2 thông thường không có. SiO2 

có khả năng hấp thụ tia tử ngoại rất mạnh, có đặc tính phản xạ tia hồng ngoại. Khi cho 

SiO2 và chất phủ sẽ tạo ra tác dụng ngăn cách, đạt được mục đích chống lão hóa do tia 

tử ngoại và do nhiệt, đồng thời tăng tính cách nhiệt của chất phủ. 

+ Ứng dụng trong lĩnh chất kết dính và chất bịt kín. 

Chất kết dính và chất bịt kín là sản phẩm quan trọng, được sử dụng rộng rãi và 

lượng sử dụng lớn. Hiện nay, chủ yếu là các sản phẩm nhập khẩu. Theo giới thiệu, sản 

phẩm của nước ngoài trong lĩnh vực này đã áp dụng vật liệu nano để làm chất phụ gia, 

nên nano SiO2 là vật liệu được lựa chọn đầu tiên. Cơ chế tác dụng của nó là phủ một 

lớp vật liệu hữu cơ trên bề mặt nano SiO2 hữu cơ, làm cho nó trở thành vật liệu có tính 

cách nước, sau đó trộn vào chất bịt kín, làm cho chất bịt kín biến thành kết cấu dạng 

mạng rất nhanh, ngăn cản sự lưu động của keo, tăng tốc độ đồng hóa, nâng cao hiệu 

quả liên kết, đồng thời do kích thước hạt nhỏ, càng dễ tăng tính bịt kín của keo. 

+ Ứng dụng trong lĩnh vực may mặc 

Theo sự phát triển khoa học kỹ thuật và đời sống sinh hoạt của con người được 

nâng cao, vấn đề ăn mặc của con người đưa ra một số yêu cầu như: thoải mái, sáng 

tạo, bảo vệ sức khỏe, vận dụng chức năng của các loại sản phẩm dệt may để mà sản 

xuất. Từ đó, nano SiO2 (SP30) đóng một vai trò rất quan trọng, hiện nay, con người đã 

hướng ứng dụng đến các vấn đề như: phòng chống tia cực tím, tia viễn hồng ngoại 

(IR), kháng khuẩn, khử mùi, chống lão hóa…Chẳng hạn, chọn tỷ lệ thích hợp giữa 

nano SiO2 SP30F và nano TiO2 T25F mà tạo thành bột tổng hợp là quan trọng tăng 

thêm chất sợi chống sự bức xạ của tia cực tím… 

+ Ứng dụng trong lĩnh vực diệt nấm. 

Nano SiO2 có tính trơ, tính hấp thụ cao, thường được dùng làm chất tải trong việc 

chế tạo chất diệt nấm. Khi dùng làm chất tải, nano SiO2 có thể hấp phụ ion chống nấm 

và đạt được mục đích diệt nấm. Trong một số báo cáo khoa học còn nêu nano SiO2 có 

thể được sử dụng làm vỏ tủ lạnh, bàn phím máy tính,… 

+ Ứng dụng trong lĩnh vực chất xúc tác. 

Hiện nay, có rất nhiều báo cáo cho qui định dùng chất xúc tác SiO2 (20-100µm) 

trong sản xuất công nghiệp hóa, nhưng báo cáo về nano SiO2 trong các lĩnh vực có quy 
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mô lớn hiện nay vẫn rất ít gặp (rất hiếm), do đó cần phải tích cực phát triển nghiên cứu 

về phương hướng này. 

+ Ứng dụng trong lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm. 

Gần đây, một số lĩnh vực có ứng dụng mới của nano SiO2 SP30 như: trong nông 

nghiệp, ứng dụng nano SiO2 chế tạo ra chất xử lý hạt giống trong nông nghiệp, có thể 

ứng dụng nâng cao sản lượng đối với các loại: rau xanh (cải bắp, cà chua, dua chuột), 

vải bông, gạo nếp, lúa mì, nâng cao sự sớm trưởng thành. Lại có thể sử dụng nano 

SiO2 trong chất diệt cỏ và diệt côn trùng, một số công thức trừ sâu dạng hạt, nếu thêm 

một lượng nhỏ nano SiO2 thì sẽ có hiệu quả kiểm soát và ngăn ngừa sản sinh ra các 

chất độc hại. 

Trong ngành công nghiệp thực phẩm, nano SiO2 cũng có rất nhiều điểm để ứng 

dụng, như trong bao bì thực phẩm có thể tăng thêm nano SiO2, có tác dụng làm tươi 

đối với hoa quả và rau xanh; ứng dụng nano SiO2 trong quá trình sản xuất các loại 

rượu vang có tác dụng làm thanh trùng và kéo dài thời gian sử dụng; còn có thể phòng 

chống sâu bệnh cho cây ăn quả, thuốc diệt nấm có hiệu quả cao cho rau xanh bị các 

loại sâu bệnh. 

+ Ứng dụng trong lĩnh vực khác. 

Nano SiO2 có tính chất hấp thụ bề mặt cao, có tính ổn định tốt và sự tương thích 

sinh học, có thể được làm thành mô Hình truyền cảm biến mới; lợi dụng nano SiO2 

không độc, không mùi vị, không gây ô nhiễm và chống ăn mòn, có thể tăng cường đặc 

tính làm bền, có thể cải thiện được độ cứng và cường độ cho răng nhân tạo, và nhất là 

cải thiện được độ bền. Nano SiO2 được sử dụng trong công nghệ mạ bàn chải, nâng 

cao tính năng cơ học của lớp phủ ngoài, cải thiện được tính năng mài mòn ma sát của 

lớp phủ ngoài; nano SiO2 còn có thể sử dụng trong dầu đen để làm thành chất phân tán 

và khống chế lượng dòng chảy; đều có các ứng dụng rất quan trọng trong các sản 

phẩm bảo vệ da, vật liệu đóng gói đồ điện tử, vật liệu để cách nhiệt, và ngay đến cả 

việc tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường. 

1.4.2. Cơ sở lý thuyết về biến tính gỗ. 

Callum Hill (2006) trong cuốn “Wood modification: chemical, thermal and other 

processes” đã định nghĩa: “biến tính gỗ liên quan đến quá trình tác động của tác nhân 

hoá học, sinh học hoặc vật lý đến vật liệu gỗ, tạo ra sự cải thiện các tính chất của gỗ 

trong quá trình sử dụng. Bản thân gỗ biến tính nên không độc và không tạo ra các chất 
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độc trong quá trình sử dụng; hơn thế nữa, các sản phẩm tái chế từ gỗ biến tính và phế 

thải của gỗ biến tính cũng không gây độc hại với con người và môi trường”. Biến tính 

gỗ là quá trình tác động đến cấu trúc tế bào gỗ như được mô tả ở hình 2 

 

Hình 2: Cấu trúc gỗ 

Hình 2A: Cấu trúc gỗ từ thô đại đến hiển vi và siêu hiển vi 

Hình 2B: Các hình thức thay đổi trong tế bào gỗ do biến tính 

Từ trái sang phải: (B1) hóa chất tích tụ ở ruột tế bào, (B2) hóa chất tích tụ ở vách 

tế bào, (B3) hoá chất có phản ứng với nhóm hydroxyl của xenlulo (liên kết một phía), 

(B4) hoá chất tạo cầu nối với các chuỗi xenlulo (liên kết hai phía), (B5) thay đổi cấu 

trúc vách tế bào (dựa vào minh hoạ của Norimoto, (2001). 

Tuỳ theo các tác nhân biến tính và đặc điểm quá trình tác động lên cấu trúc tế bào, 

biến tính gỗ có thể được chia thành: biến tính hoá học (chemical modification), biến 

tính ngâm tẩm (impregnation modification) và biến tính ở nhiệt độ cao (heat treatment 

hoặc thermal modification), biến tính dùng tác nhân sinh học (enzyme)… 

1.5. Khái niệm và đặc tính cơ bản của nhựa ABS. 

Nhựa ABS là loại nhựa có tên gọi được viết tắt từ 3 chữ Acrylonitrile Butadien 

Styrene. Đây là nhựa polymer, được sử dụng rất phổ biến trong nhiều lĩnh vực, chủ 

yếu là thay thế cho chất liệu cao su. Vào năm 1950, các sản phẩm đồ nhựa được làm từ 

chất liệu nhựa ABS được chính thức đưa vào thị trường kinh doanh và kết quả thu lại 

hết sức khả quan. 

A 

B 

Hóa chất tích 

tụ ruột tế bào 

Hóa chất tích  

tụ ở vách tế 

bào 

Hóa chất  

phản ứng nhóm 

hydroxyl 

Liên kết hai 

phía 

Thay đổi cấu 

trúc vách tế 

bào 
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Nhựa ABS chính là nhựa nhiệt dẻo, khả năng chịu nhiệt tương đối tốt từ dưới 60
0
C 

trở lại và nó sẽ bị nóng chảy ở nhiệt độ 105
0
C. Hạt nhựa ABS có thể kháng được một 

số dung dịch axít photphoric, axit hydraochloric, rượu, các loại dầu động thực vật,.. 

khi hạt nhựa ABS tiếp xúc với một số loại hydrocarbon thơm thì sẽ phù lên. Còn nếu 

tác dụng với các loại axít như nitroric hay sunfuric thì mọi tính chất vật lý của nhựa 

ABS sẽ bị phá vỡ hoàn toàn. Nếu cho nhựa ABS tiếp xúc với Estem, Axeton, thì nhựa 

ABS sẽ bị hòa tan. 

Nhựa ABS rất dễ gia công, chi phí rẻ, có nhiều mẫu mã sản phẩm đa dạng, độ bền 

cao, chịu đựng được mọi tác động từ môi trường xung quanh. Tuy nhiên, ở nhiệt độ 

quá cao thì khả năng chịu nhiệt của nhựa ABS không được tốt lắm, đặc biệt tính năng 

chống ẩm của loại nhựa này chỉ ở mức bình thường. 

Do sở hữu những đặc tính ưu việt như khả năng cách điện tốt, chống thấm nước, 

ép phun không bị giới hạn... Cho nên loại hạt nhựa này được sử dụng rất phổ biến, 

dùng để sản xuất ra các thiết bị phục vụ cho đời sống của chúng ta. 

+ Đối với ngành điện tử: Nhựa ABS chủ yếu dùng để làm các loại vỏ cho linh kiện, tạo 

hình các phụ kiện, làm vật cách điện như các tấm bảng điện, phần vỏ ổ điện. 

+ Đối với ngành điện lạnh: Nhựa ABS dùng để gia công phần vỏ cho các sản phẩm 

điện lạnh. 

+ Đối với ngành công nghiệp sản xuất xe máy, ô tôt thì nhựa ABS được dùng để làm 

một số chi tiết linh kiện cho xe máy và ô tô. 

+ Đối với ngành công nghiệp bao bì: Nhựa ABS chủ yếu dùng để sản xuất ra các bao 

bì, thùng chứa và mũ bảo hiểm. 

+ Đối với nhóm ngành vật liệu xây dựng thì nhựa ABS chủ yếu được dùng để sản xuất 

ra các loại ống dẫn nước. 

+ Đối với lĩnh vực chế biến gỗ, nhựa ABS được dùng làm vật liệu nền cho sản xuất vật 

liệu composite. 

+ Đối với lĩnh vực biến tính gỗ, nhựa ABS là dung dịch lỏng nền đem các vật liệu 

nano thấm vào vách và ruột tế bào gỗ, khi hơi dung dịch lỏng được thoát ra ngoài nhờ 

ngoại lực 

tác động thì nhựa ABS và nano dạng tinh thể sẽ có nhiệm vụ làm tăng tính chất cơ lý 

và trống lại sự hút ẩm từ bên ngoài vào bên trong gỗ. 
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1.6. Khái niệm và đặc tính cơ bản PEG. 

PEG được viết tắt bởi Polyethylene Glycol là dạng polymer mạch dài có công thức 

chung là là HO(CH2CH2)nH trong đó: n là mức độ polymer hóa, xác định khối lượng 

phân tử trung bình của mỗi sản phẩm và tính chất của nó. 

- Các loại Polyethylene Glycol gồm: PEG 200, 300, 400, 600, 1000, 1500, 3400, 4000, 

6000, 9000, 8.000, 12.000. Tất cả PEG đều dễ tan trong nước độ hòa tan của chúng 

không bị ảnh hưởng bởi độ cứng của nước. Độ hòa tan tăng trong một phạm vi nhất 

định khi khối lượng phân tử tăng. Chúng kháng acid mạnh, kiềm mạng và dung dịch 

muối. Nói chung, các chất trong nhóm này khá bền, nhung chúng có thể có phản ứng 

với chất thuộc da tổng hợp và các chất thuộc nhóm phenolic hydroxyl tạo thành sản 

phẩm cộng ít tan. 

- Độ bền PEG, có tính bền nhiệt trong điều kiện không có O2 

- Tính tương hợp; PEG có thể tương hợp tốt với các chất hoạt động bề mặt không phân 

ly và chất hoạt động bề mặt cation, các chất đơn phân và đa phân có tính hút nước 

như: thuốc nhuộm và màu, keo dán tổng hợp. PEG có thể tương hợp hạn chế với chất 

béo, acid béo, cồn, dầu, waxes, ester tổng hợp và ester tự nhiên, phần cất dầu mỏ và 

các chất kị nước.  

- Ứng dụng PEG trong keo dán. PEG được dùng như chất hóa dẻo làm tăng tính bôi 

trơn và tính ẩm cho keo dán giúp cho keo dán giữ được độ bám dính lâu hơn. PEG 

300, 400, và 600 được dùng trong các laoị keo dán dẻo nhiệt 

- Ứng dụng PEG trong nông nghiệp. PEG tan trong nước và hòa tan tốt các loại thuốc 

diệt côn trùng có nguồn gốc hữu cơ. Vì vậy chúng là chất mang rất tốt cho các loại 

thuốc tăng trưởng thực vật và dệt cỏ. PEG cũng được tổ chức bảo vệ môi trường cho 

phép dùng là thành phần trơ trong thuốc trừ sâu. Do có tính hút ẩm nền chúng được 

làm chất chống bụi trong các hóa chất dùng trong nông nghiệp. 

- Ứng dụng PEG trong ngành giấy và sản phẩm giấy. Các PEG 200, 300, 400 dùng để 

làm mềm giấy, tăng độ mềm dẻo và tính trượt mong muốn, chống phồng và quăn xoắn 

khi bị ẩm. Các loại PEG rắn có hiệu quả bôi trơn rất tốt, tăng độ bóng và độ trơn láng 

khi cán màng. 

Từ những đặc điểm của PEG chúng tôi sử dụng dung dịch PEG 20 % như một chất 

mang nano SiO2 thẩm thấu vào trong gỗ nhờ tẩm chân không áp lực. 
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1.7. Đặc điểm và tính chất gỗ thông mã vĩ. 

Thông mã vĩ có tên khoa học (Pinus massoniana Lamb). Cây gỗ lớn chiều cao đạt 

25  30m, đường kính ngang ngực tới 50 cm, xanh quanh năm. Vỏ màu nâu bong 

thành mảng, ở phần ngọn màu nâu nhạt, phần gốc màu nâu thẫm, đầu nhọn. Đây là 

mọc tự nhiên ở các tỉnh phí nam Trung Quốc, ở độ cao 600  800 m, nhiệt độ bình 

quân từ 13
0
- 20

0
C. Có thể chịu được sương giá. Được du nhập vào trồng ở Việt Nam 

từ trước cách mạng tháng Tám và cũng được phát triển rộng ở một số tỉnh phí Bắc như 

Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng, Bắc Thái, Hà Bắc. Sinh trưởng tốt ở Tam Đảo, 

Púng Luông, Ba Vì. Gỗ có độ pH = 4,5  5,5, sau 15 năm có thể khai thác sử dụng. 

Gỗ thông mã vĩ có thân thẳng, tán hình tháp, cành nghiên xa xòe rộng, vỏ màu 

nhạt nứt dọc thân cây sau đó bong thành từng mảng dài, gỗ màu vàng nhạt, lõi có màu 

đỏ nhạt tương đối cứng. Khối lượng thể tích dao động trong khoảng 0,5  0,7g/cm
3
. 

Nhìn chung gỗ thông mã vĩ có vân thớ đẹp là loài gỗ sáng màu. Vì vậy, bảo quản sơ bộ 

và biến tính nâng cao độ bền tự nhiên và tính chất cơ lý của gỗ là rất cần cấp bách đối 

với gỗ thông mã vĩ nói riêng và gỗ rừng trồng nói chung. 
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PHẦN II. MỤC TIÊU, NỘI DUNG, VẬT LIỆU, 

PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Mục tiêu nghiên cứu. 

- Xác định được thông số công nghệ bảo quản sơ bộ gỗ tròn, gỗ xẻ bằng phương pháp 

phun đối với gỗ tròn và phương pháp nhúng đối với gỗ xẻ. 

- Xác định được thông số công nghệ hợp lý cho quá trình biến tính gỗ thông mã vĩ 

bằng phương pháp tẩm chân không áp lực với dung dịch nano SiO2. 

- Xác định được khả năng thẩm thấu dung dịch nano vào gỗ thông mã vĩ. 

- Đề xuất được quy trình kỹ thuật sản xuất ván sàn từ gỗ thông mã vĩ đã bảo quản sơ 

bộ và kết hợp xử lý biến tính nano SiO2 

- Đề xuất được quy trình kỹ thuật sản xuất ván sàn từ gỗ thông mã vĩ không áp dụng 

bảo quản sơ bộ mà chỉ xử lý biến tính dung dịch nano SiO2 

2.2. Nội dung nghiên cứu. 

2.2.1. Điều tra, khảo sát hiện trạng khai thác, sản xuất chế biến, bảo quản gỗ thông mã 

vĩ tại tỉnh Lạng Sơn. 

2.2.2. Nghiên cứu, xác định thông số công nghệ bảo quản tạm thời gỗ thông mã vĩ sau 

khai thác. 

2.2.3. Nghiên cứu, xác định thông số công nghệ biến tính dung dịch nano thẩm thấu 

vào gỗ thông mã vĩ. 

2.2.4. Nghiên cứu, khảo nghiệm tạo thanh cơ sở biến tính bằng dung dịch nano  

2.2.5. Đánh giá hiệu quả kinh tế khi ứng dụng công nghệ biến tính dung dịch nano đối 

với gỗ thông mã vĩ và đề xuất quy trình công nghệ 

2.2.6.Tổ chức tập huấn và chuyển giao công nghệ. 

2.3. Vật liệu nghiên cứu. 

- Gỗ thông mã vĩ (Pinus massoniana Lamb), cấp tuổi 15 – 20, khai thác tại tỉnh Lạng 

Sơn. 

- Vật liệu nano SiO2 độ tinh khiết 98%, đường kính hạt <100nm 

- Thuốc bảo quản lâm sản dùng để bảo quản tạm thời cho gỗ thông: LN5, Antiblu 

- Thanh cơ sở có kích thước: 800  130  20 mm. 

- Dung dịch PEG (Polyethylene Glycol) 20% 

- Dung dịch ABS (Acrylonitrile Butadien Styrene) 10% 
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2.4. Phƣơng pháp nghiên cứu. 

Để thực hiện được mục tiêu và nội dung nghiên cứu trên, đề tài sử dụng phương 

pháp nghiên cứu sau: 

- Phƣơng pháp nghiên cứu lý thuyết. 

Kế thừa các tài liệu nghiên cứu về công nghệ bảo quản gỗ, biến tính gỗ bằng dung 

dịch nano, một số phương pháp kỹ thuật ngâm tẩm dung dịch nano SiO2 thẩm thấu vào 

gỗ, lý thuyết về biến tính ngâm tẩm, phương pháp kiểm tra tính chất vật lý và cơ học 

của gỗ sau biến tính, Phương pháp xác định hiệu lực của gỗ sau xử lý thuốc bảo quản 

và dung dịch biến tính nano SiO2 đối với nấm mốc, nâm mục và côn trùng gây hại. 

- Phƣơng pháp điều tra phỏng vấn. 

+ Xác định địa điểm và xây dựng phiếu điều tra khảo sát. 

+ Phương pháp điều tra phỏng vấn: PRA (điều tra, phỏng vấn nhanh nông thôn) 

- Phƣơng pháp nghiên cứu thực nghiệm. 

+ Xác định hiệu lực bảo quản tạm thời gỗ tròn theo phương pháp phun đối với nấm 

mốc. 

- Thông số công nghệ đầu vào:  

+ Thuốc bảo quản lâm sản LN5, nồng độ 3%, 5%, 7%. 

+ Thuốc bảo quản lâm sản Antiblu, nồng độ 1%, 2%, 3% 

+ Mỗi cấp nồng độ dung dịch thuốc được xử lý 3 lần trên một giá thể gỗ tròn, thời 

điểm phun lần 1 cách thời gian phun lần 2, 15 phút. 

- Thông số công nghệ đầu ra: Hiệu lực của nồng độ 2 dung dịch thuốc đối với nấm 

mốc theo phương pháp phun. 

* Phương pháp đánh giá và thu thập số liệu nấm mốc trên giá thể gỗ xử lý thuốc. 

Dùng thanh thép đường kính khoảng 2 li thẳng tạo thành hình chữ nhật như hình 

vẽ 1, với kích thước (300  100)mm, chiều rộng được chia ra 10 lần khoảng cách giữa 

các điểm 10mm, chiều dài thanh thép cũng chia 10 lần khoảng cách giữa các điểm 30 

mm. Sau đó dùng dây đồng nối các khoảng cách đó lại tạo thành những ô nhỏ có diện 

tích 30mm
2
. Như vậy 1 ô đánh giá có diện tích 3000mm

2
, mỗi lần lấy số liệu ta chỉ cần 

đặt thanh thép hình chữ nhật lên diện tích khúc gỗ và đếm tỉ lệ số ô đã bị nấm mốc tấn 

công, vị trí lấy số liệu đều được đánh dấu bằng màu sơn đỏ theo quy ước của người lấy 

số liệu. 
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* Tỷ lệ phần trăm diện tích biến màu của gỗ được xác định theo công thức tính:         

 

Trong đó: 

X là phần trăm biến màu trong diện tích ô theo dõi. 

T là diện tích mốc trong ô theo dõi . 

S là diện tích ô theo dõi 

 

 

 

* Tỷ lệ nhiễm mốc xác định theo công thức 

 

Nếu X, Y  30% thuốc có hiệu lực tốt 

30%  X, Y  60% thuốc có hiệu lực trung bình 

X, Y  60% thuốc có hiệu lực kém 

+ Xác định hiệu lực bảo quản tạm thời gỗ xẻ theo phương pháp nhúng đối với nấm 

mốc. 

- Thông số công nghệ đầu vào:  

+ Thuốc bảo quản lâm sản LN5, nồng độ 3%, 5%, 7%. 

+ Thuốc bảo quản lâm sản Antiblu, nồng độ 1%, 2%, 3% 

+ Mỗi cấp nồng độ dung dịch thuốc ván gỗ xẻ được nhúng 1 lần chìm trong dung dịch 

thuốc. 

- Thông số công nghệ đầu ra: Hiệu lực của nồng độ 2 dung dịch thuốc đối với nấm 

mốc theo phương pháp nhúng. 

* Phương pháp đánh giá và thu thập số liệu nấm mốc trên giá thể gỗ xử lý thuốc. 

- Quy cách mẫu gỗ: Mẫu gỗ đồng đều, không khuyết tật, chưa bị sâu nấm phá hoại. 

2 

3 

1 

5 

6 

4 

8 

9 

7 

Hình 3: Phƣơng pháp lấy số liệu nấm mốc trên gỗ tròn 
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- Kích thước mẫu 2500  270  25 mm (  5 mm) 

- Số lượng mẫu trong một công thức thí nghiệm: gồm 5 mẫu/1 công thức thí nghiệm, 

trong đó 3 mẫu nhúng thuốc và 2 mẫu đối chứng, lặp 3 lần. 

- Xử lý mẫu: Mục đích là bảo quản ván xẻ trong thời gian ngắn. Do vậy, sau khi xẻ thành 

ván chúng tôi tiến hành đánh số thứ tự từ thấp đến cao để tiện cho việc lấy số liệu. 

- Phương pháp đánh giá diện tích nấm mốc gây hại chúng tôi cũng làm tương tự như 

đánh giá hiệu lực bảo quản tạm thời gỗ tròn theo phương pháp phun. 

- Tổng hợp và xử lý số liệu cũng làm tương tự như đánh giá hiệu lực bảo quản tạm 

thời đối với gỗ tròn. 

+ Xác định thông số công nghệ biến tính dung dịch nano thẩm thấu vào gỗ thông 

mã vĩ. 

Để xác định được thông số công nghệ biến tính dung dịch nano thẩm thấu vào 

trong gỗ, đề tài phải xác định được ảnh hưởng của các yếu tố: thời gian duy trì áp lực 

tẩm, áp lực tẩm, nồng độ dung dịch nano có trong dung dịch nền nhựa ABS 10%, dung 

dịch nền PEG 20%. Trong đó độ sâu rút chân không và thời gian duy trì rút chân 

không, dung dịch nền ABS và dung dịch nền PEG được cố định (độ sâu chân không: 

-0,1 Mpa; thời gian duy trì rút chân không: 45 phút, dung dịch nền nhựa ABS 10% và 

dung dịch nền PEG 20%) 

- Tham số đầu vào: 

+ Nồng độ dung dịch nano: 0,3  0,4  0,5 %; 

+ Thời gian duy trì áp lực tẩm: 3  5  7 h; 

+ Áp lực tẩm: 0,3  0,5  0,7 Mpa 

- Tham số đầu ra: 

+ Hiệu lực của thông số công nghệ (nồng độ dung dịch nano, thời gian duy trì áp lực 

tẩm, áp lực tẩm) đối với nấm mục, mối, mọt. 

+ Độ bền cơ lý của gỗ sau biến tính (độ cứng tĩnh, độ mài mòn, độ bền uốn tĩnh 

(MOR) và mô dul đàn uốn (MOE), độ hút nước và khả năng trương nở) 

+ Phương pháp kiểm tra chất lượng gỗ sau biến tính đối với nấm mục, mối, mọt, và 

độ bền cơ học. 

*) Phương pháp xác định hiệu lực của gỗ biến tính đối với nấm mục. 

+ Quy cách mẫu gỗ: Mẫu gỗ đồng đều, không khuyết tật, chưa bị sâu nấm phá hoại. 
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Gỗ sau khi xẻ xuyên tâm, loại bỏ phần gỗ lõi,để hong phơi khô tự nhiên.  

Kích thước mẫu: 50  25  15mm  0,5mm.  

Số mẫu thí nghiệm:  

3 mẫu/CT trong đó 2 mẫu tẩm thuốc, 1 mẫu đối chứng. Số lần lặp 3 lần. 

+ Loài nấm mục dùng trong khảo nghiệm: Pleurotus ostreatus 

+ Khảo nghiệm: Đặt mẫu khảo nghiệm vào bình colexan đã có hệ sợi nấm mục phát 

triển kín mặt thạch chưa trong bình. Trong mỗi bình đặt mẫu của một công thức (gồm 

2 mẫu xử lý hóa chất và 1 mẫu đôi chứng). Giữ các bình khảo nghiệm trong điều kiện 

nhiệt độ 25  28
0
C, ẩm độ 70  80%, trong thời gian 4 tháng. Sau 4 tháng,gỡ mẫu, gạt 

bỏ sợi nấm, sấy mẫu tại nhiệt độ 60
0 
C trong vòng 48h, cân xác định khối lượng mẫu 

sau khảo nghiệm.  

+ Đánh giá hiệu lực của dung dịch nano SiO2: 

- Tính hao hụt khối lượng của mẫu theo công thức: 

 

Trong đó: 

H: tỷ lệ phần trăm hao hụt khối lượng của mỗi mẫu (%); 

m0: khối lượng khô kiệt của mẫu trước khi thử nấm (g); 

m2: khối lượng khô kiệt của mẫu sau khi thử nấm (g); 

- Đánh giá hiệu lực phòng chống nấm mục: dựa vào hao hụt khối lượng của mẫu theo 

bảng sau: 

Hao hụt khối lƣợng của mẫu thử (%) Hiệu lực 

0 < H ≤ 5 Tốt 

5 < H ≤ 10 Khá 

10 < H ≤ 20 Trung bình 

H >20 Kém 

Tính hợp lệ của số liệu: 

Tính hợp lệ của số liệu thử nấm mục được đánh giá qua mẫu đối chứng riêng, là 

mẫu gỗ Bồ đề không tẩm thuốc được đặt riêng trong 4 bình Colexan, mỗi bình 3 mẫu. 

Hao hụt khối lượng của mẫu đối chứng riêng phải đạt 20% trở lên. 

*) Phương pháp xác định hiệu lực của gỗ biến tính đối với mối. 
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- Quy cách mẫu gỗ: Mẫu gỗ đồng đều, không khuyết tật, chưa bị sâu nấm phá hoại. Gỗ 

sau khi xẻ xuyên tâm, loại bỏ phần gỗ lõi.  

- Kích thước mẫu 150  30  10 mm ( 1 mm) 

- Số lượng mẫu trong một công thức thí nghiệm: Gồm 5 mẫu/1 công thức thí nghiệm, 

trong đó 3 mẫu tẩm thuốc và 2 mẫu đối chứng, lặp 3 lần. 

- Khảo nghiệm: Xếp các mẫu khảo nghiệm và mẫu đối chứng vào hộp cacton. Đặt 

trong môi trường có mối (Coptotermes formosanus) đang hoạt động mạnh trong thời 

gian 1 tháng. Kiểm tra, nếu thấy trên 70% mẫu đối chứng bị mối phá hoại thì tiến hành 

đánh giá. Gỡ mẫu, gạt bỏ đất bám vào mẫu, sấy mẫu ở nhiệt độ 60
0 

C trong 48h, cân 

lấy khối lượng mẫu sau  thử nghiệm; đánh giá hiệu lực phòng mối theo các chỉ tiêu 

sau: 

- Tỷ lệ phần trăm số mẫu gỗ xử lý thuốc bảo quản có vết mối ăn  

 

Trong đó: 

Vđc: Bình quân số mẫu gỗ đối chứng có vết mối ăn 

Vtt: Bình quân số mẫu tẩm thuốc có vết mối ăn 

- Tỷ lệ phần trăm số mẫu có vết mối ăn rộng  (Y%) 

 

Trong đó: 

VRđc: Bình quân số mẫu đối chứng có vết mối ăn rộng  1cm
2 

VRtt: Bình quân số mẫu tẩm thuốc có vết mối ăn rộng  1cm
2 

- Tỷ lệ phần trăm số mẫu có vết mối ăn sâu  1mm (Z%) 

 

Trong đó: 

VSđc: Bình quân số mẫu gỗ đối chứng có vết mối ăn sâu  1mm. 

VStt: Bình quân số mẫu gỗ tẩm thuốc có vết mối ăn sâu  1mm 

- Kết quả được quy định: 

X%, Y%, Z% từ 0% đến 30% đạt 3 điểm 
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X%, Y%, Z%  30% đến 60% đạt 2 điểm 

X%, Y%, Z%  60% đến 100% đạt 1 điểm 

- Kết quả đánh giá: Cộng dồn điểm đánh giá của 3 chỉ tiêu: 

Đạt từ 8 – 9 điểm là công thức hóa chất có hiệu lực xấu; 

Đạt từ 5 – 7 điểm là công thức hóa chất có hiệu lực trung bình; 

Đạt từ 3 – 4 điểm là công thức hóa chất có hiệu lực tốt. 

*) Phương pháp xác định hiệu lực của gỗ biến tính đối với mọt. 

Áp dụng theo hướng dẫn kỹ thuật của Cục Bảo vệ thực vật khảo nghiệm hiệu lực 

của thuốc đối với mọt hại gỗ. 

Kích thước mẫu: 100  50  30 mm (dài  rộng  dày). 

Số mẫu khảo nghiệm: 9 mẫu/CT trong đó có 6 mẫu gỗ xử lý bằng vật liệu nano và 

3 mẫu đối chứng không xử lý hóa chất. 

Thời gian khảo nghiệm: 12 tuần .Điều kiện đánh giá kết quả khảo nghiệm là mẫu 

đối chứng bị mọt gây hại ít nhất là > 70%. Đánh giá mức độ tác động của mọt đối với 

mẫu thử bằng cách quan sát lỗ mọt trên toàn bộ diện tích bề mặt các mẫu thử và phân 

cấp gây hại dựa trên đánh giá cảm quan. 

* Cấp hại:  

+ Cấp 0: Không có lỗ mọt hại - Công thức khảo nghiệm có hiệu lực tốt; 

+ Cấp 1: Từ 1 – 30 lỗ mọt/toàn bộ diện tích bề mặt mẫu - Công thức khảo nghiệm có 

hiệu lực trung bình; 

+ Cấp 2: > 30 lỗ mọt/toàn bộ diện tích bề mặt mẫu - Công thức khảo nghiệm có hiệu 

lực kém; 

*) Độ cứng tĩnh của gỗ biến tính được kiểm tra theo tiêu chuẩn (TCVN 8048 – 

12:2009) 

- Kích thước mẫu: 

Chiều dài × chiều rộng × chiều dày = 50 × 50 × 15 (mm). 

Số lượng mẫu: 8 mẫu/1 mức thí nghiệm 

* Phương pháp thí nghiệm: 

Lắp mẫu vào máy (đặt mẫu tại vị trí trung tâm của bàn mẫu). Cho trục máy 

chuyển động lên 5.64 mm với tốc độ đều trong khoảng 1 ± 0.5 phút thì dừng và tắt 

máy. Viên bi ở đầu trục máy tạo thành vết lõm có diện tích 1 cm
2 

(100 mm
2
) trên bề 
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mặt mẫu. Ghi lại kết quả lực Pmax (N) hiển thị trên máy. Đổi giá trị độ cứng tĩnh: HB = 

Pmax/100 (MPa) 

*) Độ mài mòn được kiểm tra theo tiêu chuẩn JIS A1453 

- Kích thước mẫu: chiều dài × chiều rộng × chiều dày = 100 × 100 × 15 (mm).  

Số lượng mẫu: 8 mẫu/1 mức thí nghiệm 

- Phương pháp thí nghiệm: 

Mẫu được khoét lỗ tròn ở giữa có đường kính 0,6 mm. Tiến hành xác định khối 

lượng mẫu trước khi mài m1. Lắp mẫu vào máy, cho máy chạy, đá mài sẽ chuyển động 

theo bề mặt gỗ 500 vòng, tốc độ quay: n = 60 vòng/phút. Sau khi quay đủ 500 vòng, 

máy dừng thì tháo mẫu đem cân ta xác định được khối lượng m2. Độ mài mòn của ván 

sẽ được tính theo công thức : 

 

Trong đó: 

m - độ mài mòn (%); 1m khối lượng mẫu trước khi mài (g); 

2m khối lượng mẫu sau khi mài (g). 

*) Độ bền uốn tĩnh (MOR) và modul đàn hồi uốn (MOE) được kiểm tra theo tiêu 

chuẩn TCVN 8048-3:2009 và TCVN 8048-4:2009 

* Kích thước mẫu: chiều dài × chiều rộng × chiều dày = (15t + 50) × 50 × t = 275 × 50 

× 15, trong đó t là chiều dày mẫu thử.  

Số lượng mẫu: 25mẫu/1 mức thí nghiệm 

* Phương pháp thí nghiệm: 

Sau khi cắt mẫu, tiến hành đo kiểm tra chiều rộng và chiều dày ở trung tâm của mẫu 

thử, sau đó đem mẫu đặt vào vị trí cân bằng trên hai gối đỡ của máy thử tính chất cơ 

học MTS với khoảng cách hai gối đỡ là 15t = 225 mm rồi tiến hành xác định trị số 

MOR, MOE của từng mẫu thử. Mẫu thử được lắp và đặt tải trọng theo sơ đồ. 
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Hình 4: Sơ đồ đặt mẫu thử độ bền uốn 

1- đầu nén; 2- mẫu thử; 3- gối đỡ; 4- đế 

+ Công thức xác định: 

 

 

Trong đó:  

MOR - độ bền uốn tĩnh (Mpa) 

MOE - modul đàn hồi uốn tĩnh (Gpa)  

Fmax - lực phá huỷ mẫu (N)  

P: Là tải trọng bằng khoảng cách giữa các giá trị trung bình số học của các giới hạn 

trên và giới hạn dưới của tải trọng (N) 

lg - khoảng cách giữa hai gối đỡ (mm) 

b - chiều rộng mẫu (mm) 

t - chiều dày mẫu (mm) 

f - độ võng của mẫu (mm) 

*) Độ hút nước và khả năng trương nở được kiểm tra theo tiêu chuẩn TCVN 8048-15: 

2009 

* Kích thước mẫu: 

Chiều dài × chiều rộng × chiều dày = 20 ×20 × 30 mm.  

Số lượng mẫu: 10 mẫu/CT thí nghiệm. 

* Phương pháp thí nghiệm: 
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Các mẫu gỗ được đưa vào tủ sấy ở nhiệt độ 103 ± 2
o
C cho đến khi kích thước 

mẫu không đổi (sai số kích thước của 2 lần đo liên tiếp không vượt quá 002mm), rồi 

làm nguội mẫu trong bình hút ẩm có silicagel. Do kích thước các chiều dọc thớ, xuyên 

tâm, tiếp tuyến ta được Wo, lo, xo, to. 

Tiến hành cân khối lượng và đo kích thước các chiều dọc thớ, xuyên tâm, tiếp tuyến 

của các mẫu gỗ sau khi ngâm trong nước: 1,2,4,12,20 và 30 ngày, lần lượt cân khối 

lượng và đo kích thước mẫu ở các mốc thời gian khác nhau là Wi, li, xi, ti.  

+ Công thức xác định:  

 

 

Trong đó: 

WU, TS - độ hút nước và độ trương nở theo các chiều thớ khác nhau của mẫu 

gỗ (%) 

Wi, Ti- Khối lượng và kích thước (li, xi, ti) của mẫu gỗ sau khi ngâm nước ở 

các mốc thời gian khác (g), (mm) 

Wo, To- Khối lượng và kích thước (lo, xo, to) của mẫu gỗ khô kiệt trước khi 

ngâm nước, (g), (mm) 

2.5. Thiết bị và dụng cụ thí nghiệm 

- Thiết bị pha hóa chất: Máy khuấy từ MS.300HS-MANUAL (Hàn quốc). 

- Thiết bị ngâm tẩm:  Bồn ngâm tẩm áp lực Hình trụ, đường kính đáy bồn 40 cm, 

chiều cao 80 cm. 

- Cân phân tích: BL210S-Startorius (Đức), độ chính xác 10
-4

g. 

- Máy đo độ ẩm gỗ: Exotek MC - 410 (Đức). 

- Tủ sấy: Memmert MFB400 (Đức). 

- Tủ dưỡng mẫu: TH-G180 (Hàn quốc). 

- Các dụng cụ đo kích thước: panme, thước kẹp, ... 

 Các thiết bị và dụng cụ thí nghiệm sử dụng đảm bảo độ tin cậy, chất lượng cao, 

đạt tiêu chuẩn Vilas, hiện có tại Phòng thí nghiệm vật liệu và công nghệ gỗ - Viện 

Nghiên cứu Công nghiệp rừng. Để xây dựng và đề xuất quy trình công nghệ sản xuất 

ván sàn gỗ từ thông mã vĩ không áp dụng bảo quản quản tạm thời và quy trình công 

nghệ sản xuất ván sàn kết hợp bảo quản tạm thời và xử lý biến tính nano SiO2 sử dụng 

phương pháp kế thừa, phân tích, quy nạp, phương pháp chuyên gia.  
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PHẦN III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Kết quả điều tra hiện trạng khai thác, sản xuất chế biến, bảo quản gỗ 

thông mã vĩ tại tỉnh Lạng Sơn. 

3.1.1. Sơ lƣợc về vị trí địa lý, địa hình, đất đai.. 

Lạng Sơn là một tỉnh miền núi, biên giới, thuộc vùng Đông Bắc với diện tích tự 

nhiên 8.310,09 km
2
, hẹp nhất là thành phố Lạng Sơn 77,94 km

2
, rộng nhất là huyện 

Đình Lập 1.189,56 km
2
. Lạng Sơn nằm ở vị trí đường quốc lộ 1A, 1B, 4A, 4B, 279 đi 

qua, các điểm nút giao lưu kinh tế với các tỉnh phía Tây: Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc 

Kạn, phía Đông là tỉnh Quảng Ninh, phía Nam là Bắc Giang và phía Bắc tiếp giáp với 

Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc. Trên địa bàn tỉnh có 2 cửa khẩu 

quốc tế: cửa khẩu đường bộ Hữu Nghị, đường sắt Đồng Đăng và cửa khẩu chính Chi 

Ma và 9 cửa khẩu phụ. 

Lạng Sơn là điểm đầu tiên của Việt Nam trên 2 tuyến hành lang kinh tế Nam Ninh 

(Trung Quốc) – Lạng Sơn – Hà Nội – Hải Phòng và Lạng Sơn – Hà Nội – TP Hồ Chí 

Minh – Mộc Bài (tham gia hành lang xuyên Á: Nam Ninh – Singapore), là cửa ngõ 

quan trọng nối Trung Quốc và các nước Asean. 

Lạng Sơn có đường biên giới với Quảng Tây – Trung Quốc dài trên 231 km. Lạng 

Sơn cách Nam Ninh là thủ phủ của Quảng Tây, Trung Quốc khoảng 230 km, cách thủ 

đô Hà Nội khoảng 150 km. Đang xây dựng tuyến đường cao tốc nối với các tỉnh Bắc 

Giang, Bắc Ninh và TP Hà Nội, có đường sắt liên vận quốc tế nối với Quảng Tây, 

Trung quốc rất thuận lợi cho giao lưu kinh tế, văn hóa, khoa học – công nghệ với các 

tỉnh trong cả nước với Trung Quốc. 

Lạng Sơn có địa hình phức tạp, chủ yếu là núi thấp và đồi chiếm hơn 80%, độ cao 

trung bình 252 m so với mặt nước biển, nơi thấp nhất là 20m ở phía nam huyện hữu 

lũng và nơi cao nhất là núi mẫu sơn 1.541m. Khu du lịch Mẫu Sơn được quy hoạch là 

khu du lịch quốc gia, cách thành phố Lạng Sơn 31 km về phía Đông. 

3.1.2. Hiện trạng trồng và sản phẩm từ thông mã vĩ trên địa bàn tỉnh. 

Lạng Sơn là tỉnh có hơn 80% diện tích đất lâm nghiệp, những năm qua Lạng Sơn đã 

có nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ người trồng rừng. Nhờ thế, nhiều hộ nông dân đã 

mạnh dạn đầu tư trồng rừng lấy gỗ đem lại hiệu kinh tế cao, góp phần xóa đói, giảm 

nghèo bền vững. Tại thôn Bản Tẳng huyện Lộc Bình, trong thôn có 80 hộ dân, cuộc 

sống của người dân đều trông chờ vào vườn rừng, mỗi hộ có từ 0,8 đến 3 ha rừng. 
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Rừng ở đây chủ yếu là cây thông mã vĩ. Đến nay, trong thôn có hơn 50% số hộ có thu 

nhập từ rừng thông bình quân mỗi năm 120 đến 200 triệu đồng/hộ. 

Đến với xã giáp biên Bắc Xa (huyện Đình Lập), toàn xã có hơn 11 nghìn héc ta 

rừng thông, trung bình mỗi hộ trồng từ 10 đến 20 ha, nhiều hộ trồng khoảng 40 ha. 

Nay diện tích rừng thông cho khai thác chiếm khoảng 25% diện tích. Năm 2009, cả xã 

thu được 85 tấn nhựa thông thì đến năm 2018, tăng lên 1.200 tấn, thu nhập bình quân 

đầu người năm 2018, đạt hơn 30 triệu đồng/năm, trung bình mỗi hộ trồng thông có thu 

nhập từ 150 đến 200 triệu đồng/năm. 

Xác định phát triển kinh tế lâm nghiệp là một thế mạnh của tỉnh cho nên trong 

những năm qua, Lạng Sơn đã ban hành các chính sách như: hỗ trợ lãi suất vốn vay 

trồng cây lâm nghiệp và cây ăn quả, chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư vào nông 

nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 – 2020. Nhờ đó diện tích rừng 

trồng rừng của tỉnh đạt hơn 90.000 ha, bình quân đạt 9.500 đến 10.500 ha/năm, góp 

phần tăng độ che phủ của rừng đến nay lên hơn 62%. 

Nhờ có các cơ chế hỗ trợ đó đến nay, toàn tỉnh có 171 doanh nghiệp và xưởng chế 

biến quy mô hộ gia đình, hàng năm chế biến được 20.500 m
3
 ván xẻ, 45.500 m

3
 ván 

bóc, trong đó có 20.000 tấn nhựa thông. Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Sao Bắc 

Việt, tại huyện Hữu Lũng, đã xây dựng nhà máy chế biến gỗ công nghệ cao, các khâu 

kỹ thuật chính xác được thực hiện bằng dây truyền tự động, sản phẩm ván ép đạt chất 

lượng xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc. Tại huyện Lộc Bình và Đình Lập các 

doanh nghiệp đã đầu tư xây dựng ba nhà máy chế biến nhựa thông của Công ty 

Songleé và Công ty Long Tân (tại Lộc Bình) Công ty TNHH Roisin Industries tại 

Đình Lập. Sản phẩm dều đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng cao và xuất khẩu sang thị 

trường các nước: Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc. 

3.1.3. Ứng dụng công nghệ khoa học trong chế biến gỗ thông mã vĩ. 

Nói riêng huyện Đình Lập, gỗ thông và gỗ keo trung bình mỗi năm người dân khai 

thác hơn 4.600m
3
 gỗ tròn và hơn 12 nghìn tấn dăm gỗ với tổng thu nhập lên tới 29 tỷ 

đồng/năm. Nhưng do nguyên liệu gỗ thông mới chỉ dừng ở những bán sản phẩm như 

ván bóc, panét, cốt pha chưa có doanh nghiệp nào trên địa bàn đầu từ dây truyền công 

nghệ sản xuất ván sàn. Vì để sản xuất được ván sàn doanh nghiệp phải bỏ ra số tiền 

tương đối lớn để đầu từ máy móc thiết bị, khi đã có máy móc thiết bị doanh nghiệp 

vẫn mơ hô về công nghệ chế biến. Để giữ được vẻ đẹp tự nhiên của gỗ thông người 
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dân mới chỉ biết đến công nghệ bảo quản cổ điển như chọn mùa chặt hạ, hong phơi 

hoặc ngâm gỗ xuống nước vôi trong chứ chưa biết đến thuốc bảo quản phòng chống 

nấm mốc cho gỗ. 

Bên cạnh gỗ thông có màu sắc, vân thớ đẹp nhưng do độ bền cơ học của gỗ thấp 

không đáp ứng được nguyên liệu sản xuất ván sàn. Do vậy, cần phải nâng cao độ ền cơ 

lý của gỗ thì hiện tại doanh nghiệp chưa có một quy trình sản xuất cụ thể nào. Từ 

những vấn đề thuận lợi và khó khăn của người dân và doanh nghiệp, đề tài mong 

muốn thông qua kết quả nghiên thực nghiệm dưới đây sẽ là cơ sở khoa học chứng 

minh nguyên liệu gỗ rừng trồng nói chung và nguyên liệu gỗ thông mã vĩ nói riêng 

hoàn toàn có thể sản xuất ván sàn phụ vụ tiêu dùng nội địa và xuất khẩu. 

3.2. Kết quả khảo nghiệm hiệu lực bảo quản sơ bộ gỗ thông mã vĩ đối với nấm mốc. 

Kế thừa các kết quả nghiên cứu về hiệu lực thuốc bảo quản gỗ đối với nấm mốc 

cũng như dựa vào danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng và cấm sử dụng 

tại Việt Nam. Đề tài tuyển chọn nồng độ dung dịch của 02 loại thuốc bảo quản lâm sản 

LN5 (có thành phần hoạt chất chính là ZnSO4 +NaF); Antiblu (antiblu là một loại 

thuốc nhập khẩu và được phép sử dụng tại Việt Nam) để bảo quản sơ bộ gỗ tròn sau 

chặt hạ, mùa chặt hạ vào mùa xuân (3/2018). Lý do, đề tài lựa chọn 02 loại thuốc này 

là vì cả 02 loại thuốc tại thời điểm sử dụng không bị cấm và đều hòa tan trong nước, 

sau khi hòa tan dung dịch thuốc có màu trắng. Do vậy, trong quá trình thuốc thẩm thấu 

vào bên trong gỗ không làm biến màu của gỗ. 

3.2.1. Xác định hiệu lực bảo quản tạm thời gỗ tròn theo phƣơng pháp phun. 

Mục đích của phương pháp bảo quản gỗ tròn tạm thời là giúp cho gỗ sau chặt hạ 

không bị nấm mốc tấn công trong thời gian chờ vận chuyển từ rừng về cơ sở chế biến 

gỗ. Do vậy, đối với phương pháp này đề tài không xác định lượng thuốc thấm mà chỉ 

đánh giá hiệu lực tại 3 cấp nồng độ dung dịch của 2 loại thuốc LN5 và thuốc Antiblu. 

Để xác định được hiệu lực của các cấp nồng độ dung dịch thuốc, đề tài phải tiến 

hành loại bỏ vỏ cây để màng thuốc được thẩm thấu đều và liên tục trên khúc gỗ, mỗi 

cấp nồng độ dung dịch thuốc đề tài xử lý 3 lần/1khúc gỗ, thời gian xử lý cho lần hai 

cách lần thứ nhất 15 (phút). Trong quá trình phun thuốc cho gỗ tròn ngoài việc loại bỏ 

vỏ, đề tài phải tiến hành rải bạt và kê xếp gỗ tròn trên đà kê cao 20 cm, mục đích của 

việc rải bạt trong quá trình phun thuốc là để thu hồi lượng thuốc dư thừa tránh gây 

lãng phí. Xác định độ ẩm gỗ tròn tại thời điểm bảo quản tạm thời sẽ giúp cho việc 
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đánh giá khả năng khuyết tán thuốc bảo quản từ bên ngoài vào bên trong gỗ. Độ ẩm gỗ 

tròn tại thời điểm xác định bằng máy đo độ ẩm gỗ cầm tay Exotek MC – 410 có thang 

đo 6 ～ 100%, độ ẩm gỗ 80%. 

Đối với phương pháp phun tham số đầu vào là nồng độ dung dịch 2 loại thuốc: 

LN5 3  5  7%; thuốc Antiblu 1  2  3%. 

Tham số đầu ra là hiệu lực của dung dịch 02 loại thuốc đối với nấm mốc. 

Bảng 1: Kết quả thử hiệu lực của nồng độ dung dịch 02 loại thuốc đối với nấm 

mốc theo phƣơng pháp phun 

Loại 

thuốc 

BQLS 

Nồng 

độ 

% 

X diện tích nấm mốc (%) Y tỷ lệ nhiễm nấm mốc (%) 

1  

tuần 

2  

tuần 

3 

tuần 

4 

tuần 

TB 1  

tuần 

2 

tuần 

3 

tuần 

4 

tuần 

TB 

 

LN5 

3 16.6 26.6 28.4 30.3 25.4 30.1 36.1 39.1 40.9 36.5 

5 10,0 15 21.6 25.1 17.9 15.6 18.6 23.4 26.5 21.0 

7 8.3 11.6 15.3 21.6 14.2 12.6 18.6 22.8 24.0 19.5 

 

Antiblu 

1 0 0 15.5 16.3 7.9 0 0 22.9 29.9 13.2 

2 0 0 11.1 14.6 6.4 0 0 12.2 16.3 7.1 

3 0 0 9.6 13.0 5.6 0 0 13.2 19.1 8.0 

Đối chứng 37.5 54.72 100   40.3 70.2 85.2   

 

Từ bảng số liệu trên cho thấy: 

Sau 1 tuần phun thuốc, thuốc Antiblu đã cho hiệu lực tốt hơn so với thuốc LN5 ở 

cả 3 cấp nồng độ dung dịch đối với phòng nấm mốc, sau 2 tuần thuốc Antiblu vẫn cho 

hiệu lực tốt đối với nấm mốc ở cả 3 cấp nồng độ dung dịch. Thuốc LN5 tuy có hiệu lực 

kém đối với nấm mốc so với thuốc Antiblu nhưng so với mẫu đối chứng thì thuốc LN5 

đã thể hiện có hiệu lực tốt đối với nấm mốc, sau 1 tuần mẫu gỗ đối chứng có diện tích 

nấm mốc tấn công là 37.5% trong khi đó thuốc LN5 tại nồng độ dung dịch 3% diện 

tích nấm mốc tấn công 16.6%. Như vậy cho thấy, đề tài sử dụng thuốc LN5 nồng độ 

dung dịch 3% đã làm giảm diện tích nấm mốc xâm nhập so với mẫu đối chứng 20 lần. 

Khi đề tài, sử dụng thuốc LN5 ở nồng độ dung dịch 7% thì diện tích nấm mốc đã được 

hạn chế hơn so với nồng độ dung dịch 3  5%. Như vậy, qua kết quả khảo nghiệm hiệu 
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lực của nồng độ dung dịch 02 loại thuốc cho thấy đối với phương pháp phun nồng độ 

dung dịch thuốc LN5 ở nồng độ 7% vẫn chưa đạt hiệu lực phòng chống nấm mốc. Do 

vậy, cần phải xử lý bổ xung thêm thuốc. Đối với thuốc Antiblu, nếu gỗ tròn chỉ để ở 

bãi I 02 tuần thì ta nên sử dụng nồng độ dung dịch ở 1% còn thời gian để ở bãi I lớn 

hơn 02 tuần thì ta phải xử lý bổ xung thêm thuốc.  

3.2.2. Xác định hiệu lực bảo quản tạm thời gỗ xẻ theo phƣơng pháp nhúng. 

Mục đích của phương pháp bảo quản gỗ xẻ tạm thời là xử lý ván gỗ xẻ từ gỗ tròn 

chưa được xử lý hoặc gỗ tròn đã được xử lý nhưng hiệu lực nồng độ dung dịch thuốc 

bảo quản không đảm bảo hiệu lực. Phương pháp bảo quản gỗ xẻ có nhiệm vụ gây môi 

trường bất lợi đối với diện tích bề mặt gỗ ván xẻ chưa bị nấm mốc gây hại và cũng gây 

ức chế sự phát triển của gỗ ván xẻ đã bị nấm mốc tấn công. Cũng tương tự như bảo 

quản sơ bộ gỗ tròn theo phương pháp phun thì phương pháp nhúng đối với gỗ ván xẻ 

đề tài cũng không xác định lượng thuốc thấm mà chỉ xác định hiệu lực của các nồng 

độ dung dịch 02 loại thuốc theo phương nhúng. 

Đối với phương pháp nhúng ván gỗ xẻ, đề tài không xử lý nhúng nhiều lần mà chỉ 

tiến hành nhúng ván gỗ xẻ 1 lần và trong lần nhúng gỗ ván xẻ được đảm bảo nhúng 

chìm ván gỗ xẻ trong dung dịch thuốc bảo quản. 

Trước khi tiến hành nhúng ván gỗ xẻ, đề tài xác định độ ẩm ván gỗ xẻ bằng máy 

đo ẩm gỗ cầm tay Exotek MC – 410 có thang đo 6 ～ 100%, tại thời đo ván gỗ xẻ có 

độ ẩm 85%. 

Đối với phương pháp nhúng: tham số đầu vào là nồng độ dung dịch 02 loại thuốc: 

LN5 3  5  7%; thuốc Antiblu 1  2  3% tham số đầu ra là hiệu lực nồng độ dung 

dịch thuốc đối với nấm mốc. 
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Bảng 2: Kết quả thử hiệu lực của nồng độ dung dịch 02 loại thuốc đối với nấm 

mốc theo phƣơng pháp nhúng. 

Loại 

thuốc 

BQLS 

Nồng 

độ 

% 

X diện tích nấm mốc (%) Y tỷ lệ nhiễm nấm mốc (%) 

1 

tuần 

2  

tuần 

3  

tuần 

4 

tuần 

TB 1 

tuần 

2 

tuần 

3 

tuần 

4 

tuần 

TB 

 

LN5 

3 8.1 13.0 17.1 20.2 14.6 12.4 14.5 20.5 23.5 17.7 

5 0 6.1 10.3 17.5 8.4 0 11.4 12.0 18.0 10.3 

7 0 0 5.4 15.2 5.1 0 0 6.0 18.6 6.1 

 

Antiblu 

1 0 0 2.1 6.2 2.0 0 0 5.4 6.6 3.0 

2 0 0 1.0 2.7 0.9 0 0 2.4 6.0 2.1 

3 0 0 0 1.11 0.2 0 0 0 3.6 0.9 

Đối chứng 42.1 55.1 100   46.9 48.1 100   

Từ bảng số liệu 2 cho thấy, phương pháp bảo quản có yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến 

chất lượng xử lý gỗ sau bảo quản. Điều đó được lý giải tại nồng độ 5%, 7% của nồng độ 

dung dịch thuốc bảo quản LN5 và nồng độ dung dịch thuốc bảo quản Antiblu 1%, 2%, 

3% đều có hiệu lực phòng chống nấm mốc tốt sau 1 tuần xử lý thuốc, thuốc LN5 tại nồng 

độ dung dịch thuốc 7% có hiệu lực bảo quản nấm mốc tốt sau 2 tuần xử lý thuốc. Đối với 

thuốc Antiblu theo phương pháp nhúng ở nồng độ 3% đã cho khả năng phòng chống 

nấm mốc sau 3 tuần. Từ phương pháp nhúng cho thấy, 02 loại thuốc LN5 và Antiblu là 

loại thuốc hoàn toàn đáp ứng được khả năng phòng chống nấm mốc cho gỗ nhưng để 

phát huy được hiệu quả tốt đối với nấm mốc cần phải có phương pháp bảo quản phù hợp 

nhất là đối ván gỗ đã xẻ có thể tăng thời gian nhúng để cho đủ thời gian dung dịch thuốc 

thẩm thấu sâu vào trong gỗ. Từ số liệu thu được tại bảng 2, đề tài nhận thấy diện tích 

nấm mốc tỷ lệ thuận với tỷ lệ nhiễm mốc nghĩa là diện tích nấm mốc càng lớn thì tỷ lệ 

nhiễm mốc càng cao và ngược lại. 

3.3. Xác định thông số công nghệ biến tính dung dịch nano tẩm thấu vào gỗ 

thông mã vĩ. 

Để xác định được các thông số công nghệ đem đến chất lượng gỗ biến tính tốt nhất 

đề tài đã tham khảo và kế thừa các tài liệu viện dẫn trong và ngoài nước được công bố 
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có liên quan đến quá trình biến tính gỗ bằng dung dịch nano. Quy trình thí nghiệm 

biến tính thanh cơ sở được thể hiện tại hình 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 5: Sơ đồ quy trình thí nghiệm biến tính gỗ 

- Bước 1: Gia công thanh: 

+ Nguyên liệu gỗ xẻ được tiến hành xẻ thanh (xẻ lại), sấy đến độ ẩm (12  15%), 

sau đó bào 4 mặt, phay mộng để tạo thanh cơ sở theo kích thước (dài  rộng  dày) = 

800  130  20 (mm). Lựa chọn thanh ít khuyết tật tự nhiên, số lượng 10 thanh/ công 

thức thí nghiệm. Sử dụng thanh cơ sở gia công mẫu tra tính chất cơ lý gỗ. 

+ Nguyên liệu gỗ được tiến hành xẻ theo tiêu chí thử với nấm mục và mối, mọt, 

sấy đến độ ẩm (12  15%). 

- Bước 2: Pha dung dịch nano SiO2   

Căn cứ vào khối lượng gỗ cần xử lý trong một mẻ tẩm, dung tích bồn tẩm của thiết 

bị tẩm chân không – áp lực để chuẩn bị lượng dung dịch nano cần thiết 

Gia công thanh 

- Kt mẫu (50  25  15) mm 

(nấm mục) 

- Kt mối (150  30 10)mm 

(mối) 

- Kt (100  50  30)mm (mọt) 

- Thanh cơ sở (800  130  

20) mm 

Dung dịch 

nền ABS 

10 %, nồng 

độ dung 

dịch nano 

SiO2: 0,3  

0,4  0,5%  

Dung dịch 

nền PEG 

20 %, nồng 

độ dung 

dịch nano 

SiO2: 0,3  

0,4  0,5%  

Tẩm chân – áp lực ở mức P và t khác nhau 

Vớt mẫu, để khô tự nhiên và sấy ổn định kích thước 
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Bảng 3: Tỷ lệ thành phần dung dịch nano trong 10 kg dung dịch nồng độ 0,3% 

trong ABS 10%. 

STT Tên hóa chất khối lƣợng các thành phần(g) 

1 Nano SiO2 300 

2 Aceton                              8.620 

3 Abs 980 

4 Chất hoạt động bề mặt (LAS)           100 

Tổng                                                      10.000 

Bảng 4: Tỷ lệ thành phần dung dịch nano trong 10 kg dung dịch nồng độ 0,3% 

trong PEG 20 %. 

STT Tên hóa chất khối lƣợng các thành phần(g) 

1 Nano SiO2 300 

2 Nước                            7600 

3 PEG 2000 

4 Chất hoạt động bề mặt (LAS)           100 

Tổng                                                      10.000 

Các bƣớc phân tán vật liệu nano:  

+ Tạo dung dịch nền: Pha 980g ABS trong dung môi Aceton bằng máy khuấy chuyên 

dụng trong thời gian 10 phút, tốc độ vòng quay 600vòng/phút 

+ Cân các loại vật liệu với tỷ lệ theo khối lượng tổng dung dịch nano cần tạo được đề 

cập tại bảng 1. 

+ Pha chế dung dịch lỏng nano: cho dung dịch nền vào bình khuấy, cho từ từ chất hoạt 

động bề đã cân vào bình chứa và khuấy đến khi quan sát thấy dung dịch đồng nhất. 

Tiếp tục cho từ từ lượng nano SiO2 theo đúng khối lượng đã cân . Khuấy đảo đều, 

điều chỉnh độ pH để có dung dịch nano bền. Đối với dung dịch SiO2, dùng axit HCl 

thêm từ từ vào dung dịch cho đến khi đạt giá trị pH bằng 3.5. Tùy thuộc vào khối 

lượng dung dịch cần chuẩn bị mà thời gian khuấy trộn dài hay ngắn. Để chuẩn bị 

lượng dung dịch là nano SiO2 10kg, thời gian cần là 60 phút ở tốc độ 2000 vòng/phút.. 

+ Bảo quản dung dịch nano: dung dịch nano được bảo quản trong điều kiện phòng. 

Nên sử dụng dung dịch nano để tẩm gỗ trong thời gian 15 ngày tính từ khi kết thúc quá 
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trình phân tán dung dịch nano. 

Chú ý: Nếu thời gian sử dụng sau 15 ngày, trước khi dùng phải tiến hanh kiểm tra chất 

lượng của dung dịch. Nếu dung dịch có lắng cặn hoặc vẩn đục phải tiến hành khuấy lại 

bằng máy khuấy chuyên dụng. 

3.3.1. Ảnh hƣởng của nồng độ dung dịch nano SiO2 đến chất lƣợng gỗ biến tính. 

Các công trình nghiên cứu về biến tính gỗ đã nêu rõ: lượng hóa chất hay lượng 

thuốc thấm vào gỗ tỷ lệ thuận với nồng độ dung dịch hóa chất sử dụng. Nồng độ dung 

dịch hóa chất càng cao thì sự khuyếch tán của hóa chất vào trong gỗ càng mạnh. Từ đó 

giúp cải thiện chất lượng gỗ biến tính tốt hơn. Tuy nhiên, ảnh hưởng của nồng độ dung 

dịch hóa chất đến chất lượng gỗ biến tính cũng là một hàm phi tuyến, nồng độ dung 

dịch hóa chất biến tính tăng tới một giới hạn nhất định thì chất lượng gỗ biến tính 

không tăng nữa. 

Việc lựa chọn nồng độ dung dịch hóa chất phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: loại 

gỗ, kích thước thanh cơ sở, phương pháp ngâm tẩm, đặc điểm của hóa chất biến tính… 

kể cả giá thành sản phẩm cũng liên quan tới lượng hoá chất cần dùng. 

Ta biết rằng hạt nano SiO2 có đặc tính quan trọng là hiệu ứng kích thước. Đó là do 

hạt nano có kích thước vô cùng nhỏ nên chỉ cần một lượng rất ít hạt nano cũng có thể 

che phủ cả bề mặt lớn. Đối với hạt SiO2 chỉ cần 1g hạt nano kích thước hạt từ 0 - 40nm 

cho diện tích phủ bề mặt khoảng 21010m
2
. Như vậy chỉ cần một lượng rất ít hạt nano 

SiO2 cũng cho hiệu quả biến tính rõ rệt. 

Vì vậy, nếu nồng độ dung dịch nano SiO2 sử dụng trong ngâm tẩm quá cao cũng 

không cần thiết, nhưng nếu nồng độ dung dịch nano SiO2 quá thấp thì hiệu quả biến 

tính sẽ không rõ rệt. Trong điều kiện của đề tài, nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ 

dung dịch nano SiO2 đến chất lượng gỗ thông mã vĩ biến tính, nồng độ dung dịch nano 

SiO2 được thay thay đổi ở 3 mức: 0,3  0,4  0,5% trên 02 nền dung dịch ABS 10% và 

dung dịch PEG 20% được đánh giá hiệu lực đối với nấm mục, mối, mọt và kiểm tra 

một số tính chất độ bền cơ lý gỗ: 

*) Ảnh hưởng của nồng độ dung dịch nano đến hiệu lực phòng chống nấm mục. 

Để đánh giá được hiệu lực nồng độ dung dịch nano có trong 02 dung dịch nền 

ABS 10% và PEG 20% đối với nấm mục, đề tài tiến hành bố trí thí nghiệm như sau. 

Nồng độ dung dịch nano thay đổi từ 0,3  0,4  0,5% thời gian duy trì áp suất tẩm 

được cố định 7h và áp suất tẩm được cố định 0,5 Mpa. Kết quả đánh giá ảnh hưởng 
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của nồng độ dung dịch nano đến hiệu lực phòng chống nấm mục được thể hiện tại 

bảng 5. 

Bảng 5: Đánh giá ảnh hƣởng của nồng độ dung dịch nano đến hiệu lực phòng 

chống nấm mục 

Nồng 

độ 

(%) 

T duy 

trì áp 

suất 

tẩm (h) 

Áp suất 

tẩm 

(Mpa) 

Hiệu lực phòng chống nấm mục 

Dung dịch ABS 10% Dung dịch PEG 20% 

LDDT 

(kg/m
3
) 

TLHH 

KL 

(%) 

ĐGHL LDDT 

(kg/m
3
) 

TLHH

KL 

(%) 

ĐG 

HL 

0,3 7 0,5 190,5 4,38 Tốt 189,6 4,04 Tốt 

0,4 7 0,5 199,3 4,37 Tốt 198,9 4,61 Tốt 

0,5 7 0,5 201,3 4,27 Tốt 207,7 2,22 Tốt 

Đ/c 0 0  28,0 Kém  28,0 Kém 

Tại bảng số liệu 05 cho thấy, khi đề tài thay đổi nồng độ dung dịch nano từ 0,3  

0,4  0,5 % tại 02 nền dung dịch ABS 10% và PEG 20% thì lượng dung dịch thấm 

tăng và tỷ lệ thuận với nồng độ dung dịch nano thay đổi. Điều này, được thể hiện rõ tại 

nồng độ dung dịch nano 0,3%, áp suất tẩm 0,5 Mpa và thời gian duy trì áp suất tẩm 7 h 

đã làm thay đổi lượng dung dịch thấm một cách rõ rệt, tại nồng độ 0,3% lượng dung 

dịch thấm 190,5 kg/m
3
, nồng độ dung dịch nano tăng lên 0,5% lượng dung dịch thấm 

tăng lên 201,3 kg/m
3
. 

Khi lượng dung dịch thấm vào gỗ thay đổi thì hiệu lực phòng chống nấm mục của 

mẫu sau xử lý biến tính cũng thay đổi mặc dù sự thay đổi tại 02 nền dung dịch ABS 

10% và PEG 20% chỉ đánh giá được qua tỷ lệ hao hụt khối lượng do nấm mục tấn 

công. Tuy nhiên trong thời gian 4 tháng theo dõi hiệu lực của nồng độ dung dịch nano 

SiO2 tại 3 cấp nồng độ dung dịch đối với nấm mục cũng như đối chiếu lại thang điểm 

được xây dựng đánh giá theo tiêu chuẩn đã trình bày ở phần II. Cho thấy sự thay đổi 

nồng độ dung dịch nano SiO2 nhưng với thời gian duy trì áp suất tẩm và áp suất tẩm 

tại bảng 05 đã đem lại lượng dung dịch thấm vào trong gỗ đủ điều kiện phòng chống 

lại sự tấn công của nấm mục.  

*) Ảnh hưởng của nồng độ dung dịch nano đến hiệu lực phòng chống côn trùng. 

Để đánh giá được hiệu lực của gỗ sau xử lý, đề tài gia công mẫu gỗ thử theo tiêu 

chí đánh giá của từng loại công trùng như đã trình bày tại phần II. Kết quả đánh giá 
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ảnh hưởng của nồng độ dung dịch nano đến hiệu lực phòng chống mối, mọt được thể 

hiện tại bảng 6. 

Bảng 6: Đánh giá ảnh hƣởng của nồng độ dung dịch nano đến hiệu lực phòng 

chống mối, mọt 

Nồng 

độ  

(%) 

T duy 

trì áp 

suất 

tẩm (h) 

Áp 

suất 

tẩm 

(Mpa) 

HL phòng mối HL phòng mọt 

DD ABS  

10 % 

DD PEG 

 20% 

DD ABS 

10 % 

DD PEG 

20% 

TLHH 

KL 

(%) 

ĐG 

HL 

TLHH 

KL 

(%) 

ĐG HL ĐG HL ĐG HL 

0,3 7 0,5 3,19 Tốt 3,01 Tốt Tốt Tốt 

0,4 7 0,5 1,48 Tốt 1,85 Tốt Tốt Tốt 

0,5 7 0,5 2,11 Tốt 3,33 Tốt Tốt Tốt 

Đ/c Không tẩm Kém Kém 

Tại bảng đánh giá ảnh hưởng của nồng độ dung dịch nano đến hiệu lực phòng 

chống mối, mọt, đề tài nhận thấy khi sử dụng nồng độ dung dịch nano SiO2 ở nồng độ 

0,3% để khảo nghiệm hiệu lực đối với mối trên 02 nền dung dịch ABS 10% và PEG 

20% thì lệ hao hụt khối lượng của mẫu tẩm trong dung dịch ABS 10%, có tỷ lệ hao hụt 

khối lượng lớn hơn so với mẫu gỗ tẩm trong dung dịch PEG 20%, điều này có thể giải 

thích là do lượng PEG có trong dung dịch lớn hơn tỷ lệ nhựa ABS. Theo quy trình thử 

hiệu lực của mẫu sau xử lý đối mối sau 1 tháng thì kết thúc quá trình thí nghiệm. Do 

vậy, mẫu gỗ được xử lý dung dịch nano tại 3 cấp nồng độ trên 02 nền dung dịch đều 

cho kết quả hiệu lực tốt đối với mối.   

Đối với phương pháp thử hiệu lực của mẫu sau xử lý đối với mọt thời gian được 

kéo dài hơn so với mẫu thử với mối là 4 tháng nhưng kết quả khảo nghiệm hiệu lực 

của mẫu sau xử lý đều cho công thức tốt, điều này có thể giải thích dựa trên điều kiện 

khảo nghiệm được thành công, bởi mẫu đối chứng sau 2 tháng để trong tủ nuôi mọt đã 

bị mọt tấn công làm hao hụt khối lượng trên 50% so với mẫu gỗ được xử lý ở 02 nền 

dung dịch ABS 10% và PEG 20%. 

*) Ảnh hưởng của nồng độ dung dịch nano đến độ bền cứng tĩnh. 

Độ cứng tĩnh của gỗ là một trong những chỉ tiêu phản ánh độ bền của gỗ, nó ảnh 

hưởng đến tính chất gia công của vật liệu và giá trị sử dụng của sản phẩm. Trong 
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trường hợp gỗ được sử dụng để sản xuất ván sàn, độ cứng đóng vai trò quan trọng, vì 

nó phản ánh khả năng chống lại tác dụng của ngoại lực khi ép một vật không biến 

dạng vào gỗ làm cho gỗ lõm xuống. Kết quả kiểm tra ảnh hưởng của nồng độ dung 

dịch đến độ cứng tĩnh của gỗ thông trong bảng 07 được thể hiện tại phần phục lục. 

Trong khuôn khổ báo cáo tổng kết chúng tôi phân tích và thảo luận ảnh hưởng của 

nồng độ dung dịch nano SiO2 đến chất lượng gỗ biến tính, nồng độ dung dịch nano 

SiO2 thay đổi ở 3 mức: 0,3  0,4  0,5% cố định thời gian ngâm tẩm 7h, áp suất ngâm 

tẩm 0.5 Mpa, trên 02 nền dung dịch ABS 10% và dung dịch PEG 20%. 

Bảng 7: Ảnh hƣởng của nồng độ dung dịch nano SiO2 trên 02 nền dung dịch ABS 

10% và dung dịch PEG 20% đến độ cứng tĩnh của gỗ thông biến tính. 

Stt Đối chứng Độ cứng tĩnh (Mpa) 

DD ABS 10% DD PEG 20% 

0,3 % 0,4 % 0,5 % 0,3 % 0,4 % 0,5 % 

Mean 46.8 80.3 83.3 96.6 67.4 75.4 76.5 

S 4.4 10.2 8.7 9.6 11.0 10.6 10.2 

m 0,9 2.0 1.7 1.9 2.1 2.1 2.0 

V (%) 1.0 12.8 10.4 10.0 16.4 14.0 13.3 

P (%) 2.1 2.6 2.1 2.0 3.0 2.8 2.7 
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Hình 6. Ảnh hƣởng của nồng độ dung dịch nano SiO2 trên 02 nền dung dịch ABS 

10% và dung dịch PEG 20% đến độ cứng tĩnh của gỗ thông mã vĩ. 

Kết quả kiểm tra độ cứng tĩnh trên bề mặt thanh cơ sở tại 02 nền dung dịch cho 

thấy nồng độ hạt SiO2 tăng lên, độ cứng tĩnh bề mặt cũng tăng lên rõ rệt so với mẫu 

đối chứng, độ cứng tĩnh tăng lên là do các hạt nano SiO2 đã hòa tan trong dung dịch 
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ABS 10% và dung dịch PEG 20%. Đối với mỗi công thức thử nghiệm tuy khác nhau ở 

chất dẫn nhưng nồng độ dung dịch nano đã thẩm thấu và ổn định trong gỗ nhờ quá 

trình tẩm chân không áp lực; tuy nhiên khi lượng hạt nano SiO2 được tăng đến 0,4% 

tại 2 nền dung dịch, độ cứng tĩnh không tăng lên so với nồng độ dung dịch 0,5%. Điều 

này chứng tỏ rằng gỗ thông mã vĩ là một loại gỗ khó tẩm vì trong cấu tạo gỗ ngoài 

nước tự do, độ ẩm còn có nhựa tồn tại trong ruột tế bào gỗ, quá trình sấy gỗ nước tự do 

và độ ẩm được thoát ra ngoài nhờ nhiệt độ sấy còn nhựa gỗ không thoát được ra ngoài 

mà lại đóng rắn tạo màng mỏng bao quanh vách tế bào. Đây chính là nguyên nhân dẫn 

đến tình trạng khó đưa nano SiO2 và trong ruột và vách tế bào theo phương pháp tẩm 

khác như ngâm thường. 

Do vậy, lựa chọn áp suất tẩm ngưỡng trung gian và thời gian duy trì áp lực tẩm lớn 

đã đem lại kết quả tốt đối với cả 3 cấp nồng độ dung dịch nano SiO2 trong cả 02 nền 

dung dịch dẫn. Từ kết quả kiểm tra độ cứng tĩnh tại bảng 07, đề tài nhận thấy nồng độ 

dung dịch nano SiO2 0,4% trong 02 nền dung dịch đều đạt độ cứng tĩnh cho sản xuất 

ván sàn. 

Theo tiêu chuẩn độ cứng tĩnh trên bề mặt cắt tiếp tuyến của gỗ sản xuất ván sàn 

phải đạt yêu cầu độ cứng tĩnh bề mặt ≥ 55 MPa, đối chiếu với kết quả kiểm tra độ 

cứng tĩnh của đề tài cho thấy tại nồng độ dung dịch nano SiO2 từ 0,3%  0,4%  0,5 % 

trong 02 nền dung dịch đều đạt yêu cầu độ cững tĩnh trong tiêu chuẩn thử ván sàn. 

*) Ảnh hưởng của nồng độ dung dịch nano đến độ mài mòn của gỗ sau biến tính . 

Độ mài mòn của bề mặt gỗ được đánh giá qua tỷ lệ tổn thất khối lượng do mài 

mòn. Kết quả kiểm tra ảnh hưởng của nồng độ dung dịch nano đến tỷ lệ tổn thất khối 

lượng do mài mòn của mẫu gỗ thông đối chứng và mẫu gỗ thông biến tính được thể 

hiện trong bảng 08 và hình 07. 

Bảng 8: Ảnh hƣởng của nồng độ dung dịch nano SiO2 trên 02 nền dung dịch ABS 

10% và dung dịch PEG 20% đến độ mài mòn của gỗ thông biến tính 

Stt Đối chứng Độ mài mòn (%) 

DD ABS 10% DD PEG 20% 

0,3 % 0,4 % 0,5 % 0,3 % 0,4 % 0,5 % 

Mean 0,31 0,17 0,16 0,16 0,19 0,18 0,18 

S 0,03 0,03 0,03 0,03 0,05 0,06 0,06 
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m 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 

V (%) 8,22 11,24 10,29 10,15 12,20 12,49 12,34 

P (%) 2,91 4,01 3,97 3,93 4,09 4,03 4,04 
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Hình 7: Ảnh hƣởng của nồng độ dung dịch nano SiO2 trên 02 nền dung dịch ABS 

10% và dung dịch PEG 20% đến độ mài mòn của gỗ thông mã vĩ. 

Kết quả kiểm tra tổn thất khối lượng do mài mòn được thể hiện tại bảng 07 và hình 

07 cho thấy, tỷ lệ tổn thất khối lượng do mài mòn trên mặt cắt tiếp tuyến tức là bề mặt 

rộng của thanh cơ sở ván sàn của thông mã vĩ được ngâm tẩm tại 02 dung dịch nền 

ABS 10%, dung dịch nền PEG 20% so với thanh cơ sở ván sàn đối chứng. Do dung 

dịch nền nhựa ABS và dung dịch nền PEG đã đưa các hạt nano SiO2 thẩm thấu và tích 

tụ trong gỗ, đặc biệt ở bề mặt gỗ, làm giảm khả năng chống mài mòn trên bề mặt. Khi 

nồng độ dung dịch SiO2 tăng lên từ 0,3  0,4  0,5% ở cả 2 nền dung dịch ABS và 

PEG, tỷ lệ tổn thất khối lượng do mài mòn giảm đi, tuy nhiên ở nồng độ hạt SiO2 0,4% 

và 0,5% của 02 nền dung dịch ABS và PEG sự chênh lệch tỷ lệ tổn thất khối lượng 

không rõ rệt. Như vậy nồng độ dung dịch SiO2 0,4% của cả 02 nền dung dịch đều có 

khả năng làm giảm độ mài mòn của gỗ biến tính. Theo tiêu chuẩn tỷ lệ tổn thất khối 

lượng do mài mòn của gỗ dùng để sản xuất ván sàn là ≤ 0,20%, như vậy gỗ thông mã 

vĩ biến tính với dung dịch nano SiO2 ở nồng độ 0,4 % đáp ứng được yêu cầu gỗ dùng 

để sản xuất ván sàn. 

*) Ảnh hưởng của nồng độ dung dịch nano đến độ bền uốn và modul đàn hồi uốn tĩnh 

của gỗ thông mã vĩ biến tính . 
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Độ bền uốn và modul đàn hồi uốn tĩnh của gỗ là một trong những chỉ tiêu cơ học 

quan trọng phản ánh khả năng chống lại tác dụng của ngoại lực của gỗ. Cả hai tính 

chất cơ học này của gỗ có liên quan đến nhau và phụ thuộc nhiều vào cường độ lớp gỗ 

phía bề mặt, do đó biến tính gỗ bằng dung dịch nano có tác dụng cải thiện tính chất lớp 

bề mặt thì sẽ làm tăng cường độ uốn tĩnh và modul đàn hồi uốn tĩnh. Kết quả kiểm tra 

ảnh hưởng của nồng độ dung dịch nano SiO2 trên 02 nền dung dịch ABS 10% và PEG 

20% đến độ bền uốn và modul đàn hồi uốn của gỗ thông mã vĩ đối chứng và gỗ thông 

biến tính được thể hiện trong bảng 9 và hình 8. 

Bảng 9: Ảnh hƣởng của nồng độ dung dịch nano đến độ bền uốn và modul đàn 

hồi uốn tĩnh của gỗ thông mã vĩ biến tính. 

Nồng độ 

(%) 

Độ bền uốn và modul đàn hồi uốn tĩnh của gỗ biến tính (Mpa) 

Dung dịch ABS 10% Dung dịch PEG 20% 

 MOR S MOE S MOR S MOE S 

Đ/c 60,01 76,9 

0,3 66,09 2,41 64,37 2.38 64,37 2.38 63,58 2.62 

0,4 82,27 1,32 75,13 2.80 80,57 1.25 65,28 2.57 

0,5 81,73 1,53 77,21 2.94 77,84 1,49 65,71 2,62 
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Hình 8: Ảnh hƣởng của nồng độ dung dịch nano đến độ bền uốn và modul đàn hồi 

uốn tĩnh của gỗ thông mã vĩ biến tính. 

Kết quả kiểm tra ảnh hưởng của nồng độ dung dịch nano SiO2 ở 2 dung dịch nền 

ABS 10% và dung dịch PEG 20% đến độ bền uốn và modul đàn hồi uốn tĩnh của gỗ 

sau biến tính được thể hiện trên bảng 9 và hình 8, cho thấy gỗ thông được biến tính 

bằng nồng độ dung dịch nano đã làm thay thay đổi bản chất độ bền uốn và modul đàn 

hồi uốn của gỗ biến tính so với gỗ không biến tính. Khi nồng độ dung dịch nano SiO2 

ở 2 nền dung dịch tăng từ 0,3% đến 0,4% độ bền uốn và modul đàn hồi uốn của gỗ đều 

tăng, tuy nhiên khi nồng độ SiO2 tăng từ 0,4% đến 0,5% độ bền uốn và modul đàn hồi 

uốn lại giảm. Điều này có thể được giải thích: nồng độ hạt SiO2 0,3% là thấp, chưa đủ 

lượng hóa chất để tạo nên một lớp màng mỏng bao phủ các bề mặt rỗng xốp trong cấu 

trúc gỗ nhưng ở nồng độ dung dịch SiO2 0,5%, mật độ các hạt SiO2 trong dung dịch lại 

quá cao, làm cho nồng độ dung dịch nano khó thẩm thấu vào sâu bên trong gỗ. Do 

vậy, ở nồng độ 0,5% không đem lại hiệu quả tốt trong cải thiện độ bền uốn và modul 

đàn hồi uốn của gỗ. Căn cứ vào kết quả thử nghiệm tại bảng 9, đề tài thấy nồng độ 

dung dịch nano 0,4% ở 2 nền dung dịch ABS 10 % và PEG 20% là phù hợp (82,27 

MPa; 80,57) đạt yêu cầu về độ bền uốn và modul đàn hồi uốn của gỗ sử dụng làm ván 

sàn ( 80,00 MPa cho ván có chiều dày  20mm) 

*) Ảnh hưởng của nồng độ dung dịch nano đến độ hút nước của gỗ thông mã vĩ biến 

tính 
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Bảng 10: Ảnh hƣởng của nồng độ dung dịch nano đến độ hút nƣớc của gỗ biến 

tính trong nền dung dịch ABS 10%. 

Thời gian ngâm 

Nồng độ (%) 

2  

giờ 

1 

 ngày 

2 

 ngày 

4 

ngày 

12 

ngày 

20 

ngày 

30 

ngày 

Đối chứng 15,22 17,10 20,13 35,16 70,22 100,22 120,65 

S 2,16 2,34 2,43 2.40 7,25 6,19 10,44 

0,3 10,09 12,45 14,11 20,19 32,26 60,13 80,19 

S 1,26 1,65 1,89 2,11 1,99 5,43 6,28 

0,4 9,21 11,14 13,33 16,20 30,51 58,13 70,62 

S 1,05 1,12 1,25 3,33 5,43 6,98 6,11 

0,5 8,27 11,34 16,37 18,22 30,35 60,67 90,34 

S 0,70 1,23 0,23 2,45 3,56 4,11 7,55 

Bảng 11: Ảnh hƣởng của nồng độ dung dịch nano đến độ hút nƣớc của gỗ biến 

tính trong nền dung dịch PEG 20%. 

Thời gian ngâm 

Nồng độ (%) 

2  

giờ 

1 

 ngày 

2 

 ngày 

4 

ngày 

12 

ngày 

20 

ngày 

30 

ngày 

Đối chứng 15,22 17,10 20,13 35,16 70,22 100,22 120,65 

S 2,19 2,47 2,58 2.47 8,16 7,08 11,22 

0,3 11,06 13,44 15,14 21,21 42,20 65,19 87,21 

S 1,57 1,83 1,92 2,35 1,68 6,21 7,10 

0,4 10,01 12,05 14,31 17,49 39,76 62,59 78,69 

S 2,13 2,02 2,07 2,48 4,55 6,06 6,89 

0,5 9,45 14,36 18,39 20,82 39,37 65,68 95,39 

S 1,21 1,56 1,14 2,09 2,07 3,76 6,11 

Số liệu đánh giá ảnh hưởng của nồng độ dung dịch nano đến độ hút nước của gỗ 

thông biến tính nano SiO2 trên 2 nền dung dịch ABS 10%, PEG 20% được thể hiện 

trên bảng 10 và bảng 11 cho thấy, gỗ được xử lý biến tính với dung dịch nano SiO2 đã 

làm giảm hay nói cách khác mẫu gỗ sau khi xử lý biến tính bằng dung dịch nano SiO2 

đã hạn chế được độ hút nước trở lại của gỗ so với mẫu không xử lý biến tính nano. Khi 

ngâm mẫu gỗ đối chứng đã được sấy khô kiệt vào nước, gỗ nhanh chóng hút nước và 

độ hút nước tăng nhanh sau 2giờ, 1 ngày, 2 ngày và 4 ngày, rồi sau đó tốc độ hút nước 
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chậm dần, điều này đúng cho cả mẫu gỗ đối chứng và biến tính. Để đánh giá khả năng 

ngăn cản độ hút nước của mẫu gỗ biến tính so với mẫu gỗ đối chứng, ta dùng khái 

niệm tỷ lệ chống hút nước. Rõ ràng, ở giai đoạn đầu của quá trình ngâm nước, tỷ lệ 

chống hút nước của mẫu gỗ biến tính tại 02 nền dung dịch đều tăng cao, rồi sau đó có 

xu hướng giảm dần sau 4 ngày (bảng 10 và bảng 11) Điều này có thể được giải thích 

như sau: ban đầu khi mới ngâm vào nước, mẫu gỗ đối chứng, nước nhanh chóng thấm 

vào các khoảng trống của gỗ như tia gỗ, ống dẫn nhựa, rồi đến khoảng trống giữa các 

tế bào, lỗ mạch, ruột tế bào, vách tế bào...; nhưng với mẫu gỗ biến tính tại 02 dung 

dịch nền, hạt nano SiO2 tạo thành lớp màng mỏng bao phủ các bề mặt rỗng xốp của 

cấu trúc gỗ gây nên rào cản làm giảm khả năng thẩm thấu của nước vào gỗ, do đó độ 

hút nước của mẫu gỗ biến tính giảm rõ rệt so với mẫu gỗ đối chứng. Khi thời gian 

ngâm nước đủ dài (sau 4 ngày), nước vượt qua được các rào cản trong mẫu gỗ biến 

tính, độ hút nước của mẫu gỗ biến tính tăng nhanh hơn so với mẫu đối chứng. Với thời 

gian ngâm nước kéo dài (30 ngày), lượng nước trong mẫu gỗ đạt gần tới lượng tối đa, 

nước đã được thấm sâu vào ruột tế bào, vách tế bào, thì lượng hạt nano SiO2 tích tụ 

trong cấu trúc tế bào gỗ càng nhiều, độ hút nước của mẫu gỗ biến tính càng giảm so 

với mẫu gỗ đối chứng. Ở các cấp nồng độ dung dịch nano SiO2 khác nhau ở dung nền 

tỷ lệ chống hút nước sau 30 ngày đều trên 15%. 

Khi nồng độ dung dịch nano SiO2 tăng từ 0,3% đến 0,4% độ hút nước giảm, tỷ lệ 

chống hút nước của gỗ đều tăng; tuy nhiên khi nồng độ dung dịch SiO2 tăng từ 0,4% 

đến 0,5% độ hút nước tăng, tỷ lệ chống hút nước lại có xu hướng giảm. Điều này có 

thể được giải thích: nồng độ dung dịch nano SiO2 0,3% là chưa đủ lượng nano để tạo 

nên một lớp màng mỏng bao phủ các bề mặt rỗng xốp trong cấu trúc gỗ để ngăn cản sự 

thẩm thấu của các phân tử nước; nhưng ở nồng độ dung dịch nano SiO2 0,5%, mật độ 

các hạt SiO2 trong dung dịch lại quá cao, làm cho các hạt nano khó di chuyển vào sâu 

bên trong gỗ, vì vậy ở nồng độ này cũng không đem lại hiệu quả tốt nhất trong cải 

thiện tỷ lệ chống hút nước của gỗ; nồng độ dung dịch nano SiO2 0,4% ở dung dịch nền 

ABS 10% là thích hợp nhất. 

*) Ảnh hưởng của nồng độ dung dịch nano đến độ trương nở của gỗ thông biến tính 
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Bảng 12: Ảnh hƣởng của nồng độ dung dịch nano trên nền dung dịch ABS 10% 

đến độ trƣơng nở của gỗ thông biến tính. 

Thời gian ngâm 

Nồng độ (%) 

2  

giờ 

1 

 ngày 

2 

 ngày 

4 

ngày 

12 

ngày 

20 

ngày 

30 

ngày 

Đối chứng 1,23 2,12 2,67 3,67 4,25 4,55 4,68 

S 0,98 0,21 0,32 0,34 0,38 0,40 0,41 

0,3 0,97 1,73 2,24 3,04 3,63 4,08 4,27 

S 0,17 0,18 0,30 0,39 0,39 0,34 0,37 

0,4 0,79 1,36 1,77 2,82 3,42 3,85 4,06 

S 0,09 0,21 0,15 0,28 0,33 0,36 0,30 

0,5 0,92 1,61 2,13 3,01 3,66 4,19 4,39 

S 0,17 0,20 0,26 0,44 0,40 0,27 0,23 

 

Bảng 13: Ảnh hƣởng của nồng độ dung dịch nano trên nền dung dịch PEG 20% 

đến độ trƣơng nở của gỗ thông biến tính. 

Thời gian ngâm 

Nồng độ (%) 

2  

giờ 

1 

 ngày 

2 

 ngày 

4 

ngày 

12 

ngày 

20 

ngày 

30 

ngày 

Đối chứng 1,95 2,75 3,36 5,13 6,16 6,57 6,82 

S 0,25 0,34 0,31 0,51 0,25 0,23 0,23 

0,3 1,38 2,08 2,35 4,19 5,37 5,71 6,18 

S 0,15 0,26 0,47 0,38 0,56 0,59 0,51 

0,4 1,09 1,44 2,01 3,79 4,89 5,19 5,49 

S 0,12 0,15 0,17 0,51 0,70 0,71 0,58 

0,5 1,95 2,75 3,36 5,13 6,16 6,57 6,82 

S 0,25 0,34 0,31 0,51 0,25 0,23 0,23 
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Hình 9. Ảnh hƣởng của nồng độ dung dịch nano đến độ trƣơng nở của mẫu gỗ biến 

tính trên 2 nền dung dịch ABS 10% và PEG 20% 

 

Bảng 14: Ảnh hƣởng của nồng độ dung dịch nano SiO2 đến tỷ lệ chống trƣơng nở 

của gỗ biến tính trên nền dung dịch ABS 10% 

Thời gian ngâm 

Nồng độ (%) 

2  

giờ 

1 

 ngày 

2 

 ngày 

4 

ngày 

12 

ngày 

20 

ngày 

30 

ngày 

0,3 27,97 23,76 17,35 15,45 11,85 11,77 9,92 

0,4 43,71 43,68 39,59 22,39 19,59 19,57 18,79 

0,5 35,49 26,66 18,77 14,79 14,59 8,69 6,97 

Bảng 15: Ảnh hƣởng của nồng độ dung dịch nano SiO2 đến tỷ lệ chống trƣơng nở 

của gỗ biến tính trên nền dung dịch PEG 20% 

Thời gian ngâm 

Nồng độ (%) 

2  

giờ 

1 

 ngày 

2 

 ngày 

4 

ngày 

12 

ngày 

20 

ngày 

30 

ngày 

0,3 20,04 17,11 15,71 16,60 14,41 10,09 8,44 

0,4 35,43 35,30 33,43 22,90 19,40 15,02 13,18 

0,5 25,20 23,80 20,21 17,81 13,90 7,74 5,94 
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Hình 10. Ảnh hƣởng của nồng độ dung dịch nano đến độ chống trƣơng nở của mẫu 

gỗ biến tính trên 2 nền dung dịch ABS 10% và PEG 20% 

Khi ngâm mẫu gỗ khô kiệt vào nước, gỗ nhanh chóng hút nước và trương nở, tỷ lệ 

trương nở tăng nhanh sau 2giờ, 1 ngày, 2 ngày và 4 ngày, rồi sau đó chậm dần, điều 

này đúng cho cả mẫu gỗ đối chứng và mẫu biến tính được ngâm tẩm trong nền dung 

dịch ABS 10% và PEG 20%. Khi mới ngâm, nước chưa kịp lấp kín hết các khoảng 

trống trong vách tế bào; khi thời gian ngâm nước kéo dài, các phân tử nước lấp dần 

đầy các khe hở trong vách tế bào, vách tế bào trương nở dần tới mức tối đa (sau 30 

ngày ngâm nước). 

Để đánh giá khả năng chống trương nở của mẫu gỗ biến tính so với mẫu gỗ đối 

chứng theo phương tiếp tuyến hoặc xuyên tâm, ta dùng đại lượng tỷ lệ chống trương 

nở. Rõ ràng, tỷ lệ chống trương nở của gỗ biến tính giảm dần theo thời gian ngâm 

nước. Ở thời gian đầu của quá trình ngâm nước (2 giờ), với gỗ biến tính ở 02 nền dung 

dịch ABS 10% và dung dịch PEG 20%, tỷ lệ chống trương nở cao nhất, nước thẩm 

thấu vào gỗ gặp trở ngại do các rào cản gây ra bởi lớp màng nano bao phủ lên khoảng 

trống giữa các tế bào, ruột tế bào, ống dẫn nhựa, lỗ thông ngang, ... sau khi nước vượt 

qua được các rào cản này, tỷ lệ chống trương nở giảm xuống đáng kể. Ở thời gian 

ngâm nước kéo dài (30 ngày), gỗ trương nở gần tới giới hạn tối đa, tỷ lệ chống trương 

nở giảm xuống nhưng vẫn xấp xỉ trên 7 - 8%. Điều này được giải thích do: lớp màng 

nano bao phủ lên khoảng trống trong vách tế bào đã thực sự ngăn cản nước thấm sâu 

vào trong các mixen xenlulo. 
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So với mẫu gỗ đối chứng tương ứng, mẫu gỗ thông biến tính có tỷ lệ trương nở ở 

nền dung dịch ABS hoặc nền dung dịch PEG 20% giảm rõ rệt. Khi nồng độ dung dịch 

nano SiO2 tăng từ 0,3% đến 0,4% tỷ lệ trương nở giảm, tỷ lệ chống trương nở đều 

tăng; tuy nhiên khi nồng độ dung dịch SiO2 tăng từ 0,4% đến 0,5% tỷ lệ trương nở 

tăng, tỷ lệ chống trương nở lại có xu hướng giảm. Điều này có thể được giải thích: 

nồng độ dung dịch nano SiO2 0,3% là thấp, chưa đủ lượng hóa chất để tạo nên một lớp 

màng mỏng bao phủ các bề mặt rỗng xốp trong cấu trúc gỗ để ngăn cản sự thẩm thấu 

của các phân tử nước; nhưng ở nồng độ dung dịch nano SiO2 0,5%, mật độ các hạt 

SiO2 trong dung dịch lại quá cao, làm cho các hạt nano khó di chuyển vào sâu bên 

trong gỗ, vì vậy ở nồng độ này cũng không đem lại hiệu quả tốt nhất trong cải thiện tỷ 

lệ chống trương nở của cả hai nền dung dịch ABS và PEG, do vậy nồng độ dung dịch 

nano SiO2 0,4% trên nền dung dịch ABS là thích hợp nhất. 

Tóm lại: Qua kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ dung dịch nano SiO2 trên 

02 nền dung dịch ABS 10% và PEG 20% khi ngâm tẩm bằng phương pháp chân 

không áp lực (áp suất tẩm 0,7Mpa, thời gian duy trì áp lực tẩm 5h) đến tính chất cơ lý 

cho thấy:  

 - Độ cứng tĩnh trên mặt cắt tiếp tuyến của gỗ tăng lên khi nồng độ dung dịch hạt nano 

SiO2 tăng từ 0,3%  0,5% và không khác nhau nhiều giữa hai cấp nồng độ dung dịch 

0,4% và 0,5 %. 

- Tỷ lệ tổn hao khối lượng do mài mòn trên mặt cắt tiếp tuyến của gỗ giảm đi khi nồng 

độ dung dịch nano SiO2 tăng lên 0,3%  0,5% và không khác nhau nhiều giữa hai cấp 

nồng độ dung dịch 0,4% và 0,5%. 

- Độ bền uốn tĩnh, modul đàn hồi uốn theo phương dọc thớ của gỗ tăng lên khi nồng 

độ hạt nano SiO2 tăng lên từ 0,3%  0,4% và có xu hướng giảm đi khi nồng độ hạt 

nano SiO2 tăng lên từ 0,4%  0,5%. 

- Tỷ lệ chống hút nước, chống trương nở ở 02 nền dung dịch của gỗ tăng lên khi nồng 

độ dung dịch nano SiO2 tăng lên từ 0,3%  0,4% và có xu hướng giảm đi khi nồng độ 

hạt nano SiO2 tăng lên 0,4%  0,5%. 

3.3.2. Ảnh hƣởng của thời gian duy trì áp suất tẩm đến chất lƣợng gỗ biến tính. 

Thời gian duy trì áp suất tẩm có ảnh hưởng đến lượng hóa chất thẩm thấu vào 

trong gỗ. Nếu thời gian duy áp suất tẩm quá ngắn, không đủ cho lượng hoá chất 



 53 

khuyếch tán vào trong gỗ thì chất lượng gỗ biến tính không đảm bảo. Nếu thời gian 

duy trì áp suất tẩm quá dài, đảm bảo cho quá trình thẩm thấu, khuyếch tán của hóa chất 

vào trong gỗ nhưng cũng tạo điều kiện để các phản ứng thủy phân trong gỗ xảy ra, gây 

ảnh hưởng xấu đến tính chất của gỗ biến tính và làm giảm hiệu quả kinh tế. 

Những kết quả nghiên cứu về gỗ ngâm tẩm cho thấy, tốc độ thấm hoá chất vào 

trong gỗ là hàm phi tuyến theo thời gian. Ở giai đoạn đầu của quá trình ngâm tẩm tốc độ 

thấm đạt được lớn nhất, càng kéo dài thời gian thì tốc độ này giảm đi. Như vậy, thời 

gian ngâm tẩm là một thông số cần được lựa chọn, tính toán trong mối tương quan với 

kích thước thanh cơ sở, phương pháp tẩm, đặc điểm của hóa chất, các thông số công 

nghệ khác của quá trình tẩm… để đáp ứng yêu cầu chất lượng sản phẩm biến tính. 

Ngoài ra thời gian ngâm tẩm ảnh hưởng lớn đến năng suất và cuối cùng là hiệu quả 

kinh tế của quá trình tạo vật liệu biến tính. Hạt nano SiO2 là hạt kim loại vô cơ, khi đi 

vào bên trong gỗ không xảy ra phản ứng hóa học tạo cầu nối với gỗ mà chúng chỉ bám 

vào thành vách của các khe hở trên vách tế bào nhờ lực hấp phụ. Chính vì vậy để cho 

hóa chất có thể khuyếch tán vào sâu bên trong gỗ thì cần phải có khoảng thời gian 

ngâm tẩm đủ dài. 

*) Ảnh hưởng của thời gian duy trì áp suất tẩm đến hiệu lực phòng chống nấm mục. 

Để xác định được thời gian duy trì áp suất tẩm hợp lý cho việc xây dựng quy trình 

sản xuất ván sàn biến tính, đề tài sử dụng thời gian duy trì áp suất tẩm là biến di 

chuyển còn nồng độ dung dịch nano có trong 2 dung dịch nền ABS 10%, PEG 20% và 

áp suất tẩm được cố định.  

+ Tham số đầu vào như sau: 

- Thời gian duy trì áp suất tẩm biến động 3  5  7h 

- Nồng độ dung dịch nano có trong 02 dung dịch nền ABS 10%, PEG 20% cố định 

dung dịch nano 0,4%. 

- Áp suất tẩm được cố định 0,7 Mpa 

+ Tham số đầu ra là kết quả đánh giá hiệu lực phòng chống nấm mục khi thay đổi thời 

gian duy trì áp suất. Kết quả khảo nghiệm hiệu lực phòng chống nấm mục của nano 

trong 02 nền dung dịch ABS 10%, PEG 20%, áp suất tẩm cố định 0,7Mpa được thể 

hiện tại bảng sau. 
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Bảng 16: Đánh giá ảnh hƣởng của sự thay đổi thời gian duy trì áp suất tẩm đến 

hiệu lực phòng chống nấm mục 

T duy 

trì áp 

suất 

tẩm 

(h) 

Nồng 

độ  

(%) 

Áp  

suất 

 tẩm 

(Mpa) 

Hiệu lực phòng chống nấm mục 

Dung dịch ABS 10% Dung dịch PEG 20% 

LDDT 

(kg/m
3
) 

TLH

HKL 

(%) 

ĐGHL LDDT 

(kg/m
3
) 

TLHH

KL 

(%) 

ĐGHL 

3 0,4 0,7 174,9 9,82 Khá 177,8 7,83 Khá 

5 0,4 0,7 188,5 3,78 Tốt 198,3 3,12 Tốt 

7 0,4 0,7 216,7 4,02 Tôt 215,7 3,55 Tốt 

Đ/c 0 0   Kém   Kém 

Số liệu đánh giá ảnh hưởng của sự thay đổi thời gian duy trì áp suất tẩm đến hiệu 

lực phòng chống nấm mục tại bảng 16 cho thấy: 

Khi thay đổi thời gian dùy trì áp suất tẩm từ 3h  5h  7h mẫu gỗ sau xử lý dung 

dịch nano tại nồng độ 0,4% trong 2 nền dung dịch ABS 10% và PEG 20% đều cho 

lượng dung dịch thấm tăng theo sự kéo dài thời gian duy trì áp suất tẩm. Điều này 

được thể hiện rõ tại thời gian duy trì áp suất tẩm 3h, nồng độ dung dịch nano 0,4% và 

áp suất tẩm 0,7Mpa lượng dung dịch thấm đạt 174,9 kg/m
3
 trong nền dung dịch ABS 

10% và lượng dung dịch thấm vào mẫu tại dung dịch nêng PEG 20% 177,8 kg/m
3
 và 

tỷ lệ hao hụt khối lượng do nấm mục gây ra 9,82 % trên nền dung dịch ABS 10%, 

7,83% trên nền dung dịch PEG 20%. Nhưng khi thời gian duy trì áp suất tẩm được 

nâng lên 5h thì lượng hao hụt khối lượng do nấm mục gây ra đều giảm trên 02 nền 

dung dịch ABS và PEG, điều này cho thấy khi thời gian duy trì áp suất tẩm tăng đã 

kéo theo lượng dung dịch thấm tăng và hiệu lực phòng chống nấm mục cũng tăng lên 

theo lượng dung dịch nano thấm vào mẫu gỗ. 

*) Ảnh hưởng của thời gian duy trì áp suất tẩm đến hiệu lực phòng chống côn trùng. 

Để đánh giá được hiệu lực của gỗ sau xử lý, đề tài đã gia công mẫu gỗ thử theo 

tiêu chí đánh giá của từng loại công trùng như đã trình bày tại phần II. Kết quả đánh 

giá ảnh hưởng của thời gian dùy trì áp suất tẩm đến hiệu lực phòng chống mối, mọt 

được thể hiện tại bảng sau. 



 55 

Bảng 17: Đánh giá ảnh hƣởng của thời gian duy trì áp suất tẩm đến hiệu lực 

phòng chống mối, mọt. 

T duy 

trì áp 

suất 

tẩm 

(h) 

Nồng 

độ  

(%) 

Áp  

suất 

 tẩm 

(Mpa) 

HL phòng mối HL phòng mọt 

DD ABS  

10 % 

DD PEG 

 20% 

DD ABS 

10 % 

DD PEG 

20% 

TLHH 

KL (%) 

ĐG 

HL 

TLHH 

KL (%) 

ĐG 

HL 

ĐG HL ĐG HL 

3 0,4 0,7 3,17 Tốt 2,44 Tốt Tốt Tốt 

5 0,4 0,7 4,42 Tốt 3,9 Tốt Tốt Tốt 

7 0,4 0,7 1,87 Tốt 2,73 Tốt Tốt Tốt 

Đ/c Không tẩm Kém Kém 

Kết quả đánh giá ảnh hưởng của thời gian duy trì áp suất tẩm đến hiệu lực phòng 

chống mối, mọt, đề tài nhận thấy khi sử dụng thời gian duy trì áp suất tẩm 3h, nồng độ 

dung dịch nano trong 02 nền dung dịch ABS 10% và PEG 20%, áp suất tẩm 0,7Mpa 

cho thấy tỷ lệ hao hụt khối lượng mẫu đều nằm trong tiêu chí đánh giá tốt. Với sự thay 

đổi thời gian duy trì áp suất tẩm từ 3h  7h đã cho thấy tỷ lệ hao hụt khối lượng tại 

dung dịch ABS 10% một cách rõ rệt. từ 3,17% xuống 1,87% điều này có thể giải thích 

thời gian duy trì áp suất tẩm được kéo dài đồng nghĩa với khả năng thẩm thấu của 

dung dịch nano vào gỗ là tỷ lệ thuận với thời gian dùy áp suất tẩm. Mẫu tẩm trên 02 

nền dung dịch đều cho hiệu lực tốt đối với mối và mọt so với mẫu đối chứng. Thời 

gian thử hiệu lực của gỗ xử lý đối với mối là 1 tháng, thời gian thử đối với mọt là 4 

tháng. Vậy sau thời gian khảo nghiệm hiệu lực của mẫu tẩm đối với mối cho thấy mẫu 

gỗ đối chứng sau 2 tuần theo dõi đã bị mối tấn công phá hủy hoàn toàn mẫu gỗ. Đối 

với mọt thời gian thử được kéo dài hơn 4 tháng và cũng sau 2 tháng quan sát mẫu gỗ 

đối chứng đã bị mọt phá hủy  50% mẫu, như vậy điều kiện khảo nghiệm hiệu lực của 

mẫu sau biến tính thành công. 

*) Ảnh hưởng của thời gian duy trì áp suất tẩm đến độ cứng tĩnh của gỗ thông. 

Kết quả kiểm tra ảnh hưởng của thời gian duy trì áp suất tẩm đến độ cứng tĩnh của 

gỗ đối chứng và gỗ được xử lý biến tính dung dịch nano SiO2 trên 02 nền dung dịch 

ABS 10% và PEG 20% được thể hiện như sau. 

Để đánh giá được ảnh hưởng của thời gian duy trì áp suất tẩm đến độ bền cứng 

tĩnh của gỗ sau xử lý biến tính, đề tài lựa chọn thông số đầu vào như sau: 
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- Tham số đầu vào: 

+ Thời gian duy trì áp suất tẩm 3 h  5 h  7 h. 

+ Nồng độ dung dịch nano SiO2 trong 02 dung dịch ABS 10% và PEG 20% 

+ Áp suất tẩm 0,7 MPa 

- Tham số đầu ra: 

+ Độ bền cứng tĩnh của mẫu sau xử lý trên 02 nền dung dịch ABS 10% và PEG 20%. 

Bảng 18: Ảnh hƣởng của thời gian duy trì áp suất tẩm trên 02 nền dung dịch 

ABS 10% và dung dịch PEG 20% đến độ cứng tĩnh của gỗ thông mã vĩ. 

Stt Đối chứng Độ cứng tĩnh (Mpa) 

Dung dịch ABS 10% Dung dịch PEG 20% 

3 h 5 h 7 h 3 h 5 h 7 h 

Mean 42.8 63.58 72.43 74.80 53.1 63.5 67.5 

S 4,4 1,30 1.17 1.57 11.5 10.7 9.7 

m 0,9 2.62 1.88 2.66 2.3 2.1 1.9 

V (%) 10.3 20.59 16.23 21.06 21.6 16.9 14.4 

P (%) 2.1 4.12 2.60 3.56 4.3 3.4 2.9 
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Hình 11. Ảnh hƣởng của thời gian duy trì áp suất tẩm trên 02 nền dung dịch ABS 

10% và dung dịch PEG 20% đến độ cứng tĩnh của gỗ thông mã vĩ. 

Kết quả kiểm tra độ cứng tĩnh khi thời gian duy trì áp suất tẩm thay đổi tại bảng 

18, cho thấy: mẫu gỗ được xử lý nano tại nồng độ dung dịch 0,4% trong 02 nền dung 

dịch ABS 10% và PEG 20% đã làm thay đổi độ cứng tĩnh của gỗ một cách rõ rệt so 
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với mẫu gỗ đối chứng. Điều đó sảy ra là do nồng độ dung dịch nano 0,4% với áp suất 

tẩm 0,7Mpa đã đưa hạt nano có trong dung dịch thẩm thấu vào bên trong gỗ đặc biệt là 

trên bề mặt gỗ. Cũng trong một thời gian duy áp suất tẩm 3h thì mẫu tẩm trong dung 

dịch nano ABS 10% đã cho độ cứng tĩnh cao hơn so với mẫu gỗ tẩm trong dung dịch 

PEG 20%, điều này là do các hạt nhựa ABS đã đóng rắn và bịt kín các khoảng trống 

trong ruột tế bào gỗ làm cho khối lượng thể tích của mẫu gỗ tẩm tăng kéo theo độ 

cứng tĩnh bề mặt gỗ tăng. Từ kết quả kiểm tra độ cứng tĩnh cho thấy thời gian duy trì 

áp suất tẩm 5h trở lên độ cứng tĩnh trên bề mặt gỗ đạt tiêu chuẩn độ cứng của bề mặt 

nguyên liệu ván sàn. Theo tiêu chuẩn gỗ làm nguyên liệu ván sàn độ cứng bề mặt phải 

đạt  60 Mpa. 

*) Ảnh hưởng của thời gian duy trì áp suất tẩm đến độ mài mòn của gỗ thông biến 

tính. 

Độ mài mòn của bề mặt gỗ được đánh giá qua tỷ lệ tổn thất khối lượng do mài 

mòn, kết quả kiểm tra ảnh hưởng của thời gian duy trì áp suất tẩm đến tỷ lệ tổn thất 

khối lượng do mài mòn của mẫu gỗ thông đối chứng và so với gỗ thông được xử lý 

biến tính nano SiO2 có trong 02 nền dung dịch ABS 10% và PEG 20% được thể hiện 

như sau: Để đánh giá được ảnh hưởng của thời gian duy trì áp suất tẩm đến độ mài 

mòn của gỗ sau xử lý biến tính, đề tài lựa chọn thông số đầu vào như sau: 

- Tham số đầu vào: 

+ Thời gian duy trì áp suất tẩm 3 h  5 h  7 h. 

+ Nồng độ dung dịch nano SiO2 trong 02 dung dịch ABS 10% và PEG 20% 

+ Áp suất tẩm 0,7 MPa 

- Tham số đầu ra: 

+ Độ mài mòn của mẫu sau xử lý trên 02 nền dung dịch ABS 10% và PEG 20%. 

Bảng 19: Ảnh hƣởng của thời gian duy trì áp suất tẩm trên 02 nền dung dịch 

ABS 10% và dung dịch PEG 20% đến độ mài mòn của gỗ thông biến tính. 

Stt Đối chứng Độ mài mòn (%) 

Dung dịch ABS 10% Dung dịch PEG 20% 

3h 5h 7h 3h 5h 7h 

Mean 0,35 0,23 0,16 0,15 0,33 0,19 0,19 

S 0,04 0,03 0,04 0,03 0,05 0,06 0,06 
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m 0,02 0,03 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 

V (%) 8,20 11,64 13,93 12,16 12,20 12,49 12,34 

P (%) 2,90 4,14 4,94 4,35 4,09 4,03 4,04 

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

Đ/c 3h 5h 7h 3h 5h 7h

Dung dịch ABS 10% Dung dịch PEG 20%

Tỷ
lệ

 tổ
n

 t
h

ất
 k

h
ố

i l
ư

ợ
n

g 
 (

%
)

 

Hình 12: Ảnh hƣởng của thời gian duy trì áp suất tẩm trên 02 nền dung dịch ABS 

10% và dung dịch PEG 20% đến độ mài mòn của gỗ thông biến tính. 

Kết quả thí nghiệm cho thấy, tỷ lệ tổn thất khối lượng do mài mòn trên mặt cắt tiếp 

tuyến (bề mặt rộng của thanh cơ sở ván sàn) của mẫu gỗ biến tính tại 02 nền dung dịch 

ABS 10% và PEG 20% giảm đáng kể so với mẫu đối chứng, do sự thay đổi thời gian 

duy trì áp suất tẩm đã đem lại khả năng thẩm thấu nồng độ dung dịch nano dẫn đến 

khả năng tích tụ trong gỗ, đặc biệt ở lớp bề mặt gỗ, làm cải thiện khả năng chống mài 

mòn trên bề mặt. Khi thời gian duy trì áp suất tẩm tăng lên từ 3  5 7h, tỷ lệ tổn thất 

khối lượng do mài mòn giảm, tuy nhiên ở thời gian duy trì áp suất tẩm 5h và 7h trên 

02 nền dung dịch ABS và PEG sự chênh lệch tỷ lệ tổn thất khối lượng không đáng kể. 

Theo tiêu chuẩn yêu cầu về tỷ lệ tổn thất khối lượng do mài mòn của gỗ dùng để sản 

xuất ván sàn là ≤ 0,18%, như vậy mẫu gỗ thông biến tính với hạt SiO2 ở thời gian duy 

trì áp suất tẩm 5 h đáp ứng được yêu cầu gỗ dùng để sản xuất ván sàn.  

*) Ảnh hưởng của thời gian duy trì áp suất tẩm đến độ bền uốn và modul đàn hồi uốn 

tĩnh của gỗ thông biến tính. 

Để đánh giá được ảnh hưởng của thời gian duy trì áp suất tẩm đến độ bền uốn và 

modul đàn hồi uốn tĩnh của gỗ thông biến tính. 

- Tham số đầu vào: 

+ Thời gian duy trì áp suất tẩm 3 h  5 h  7 h. 

+ Nồng độ dung dịch nano SiO2 trong 02 dung dịch ABS 10% và PEG 20% 
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+ Áp suất tẩm 0,7 MPa 

- Tham số đầu ra: 

+ Độ bền uốn và modul đàn hồi uốn tĩnh của gỗ thông biến tính trên 02 nền dung dịch 

ABS 10% và PEG 20%. 

Bảng 20: Ảnh hƣởng của thời gian duy trì áp suất tẩm đến độ bền uốn và modul 

đàn hồi uốn tĩnh của gỗ thông mã vĩ biến tính. 

t duy trì áp 

suất tẩm (h)  

Độ bền uốn và modul đàn hồi uốn tĩnh của gỗ biến tính (Mpa) 

Dung dịch ABS 10% Dung dịch PEG 20% 

 MOR S MOE S MOR S MOE S 

Đ/c 70,11 8,54 96,90 7,67 70,11 8,54 96,90 71,67 

3 83,39 9,20 105,50 2,38 67,38 2,38 63,58 2,62 

5 97,73 9,03 112,42 2,80 80,08 1,25 65,28 2,57 

7 98,14 9,91 113,43 2,94 79,44 1,49 65,71 2,62 

 

 

Hình 13: Ảnh hƣởng của thời gian duy trì áp suất tẩm đến độ bền uốn và modul 

đàn hồi uốn tĩnh của gỗ thông biến tính. 

Kết quả kiểm tra ảnh hưởng của thời gian duy trì áp suất tẩm ở 02 dung dịch nền 

ABS 10% và dung dịch PEG 20% đến độ bền uốn và modul đàn hồi uốn tĩnh của gỗ 
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sau biến tính được thể hiện trên bảng 20 và hình 13, cho thấy sự thay đổi thời gian duy 

trì áp suất tẩm đã làm thay thay đổi bản chất độ bền uốn và modul đàn hồi uốn của gỗ 

biến tính so với gỗ không biến tính. Khi thời gian duy trì áp suất tẩm ở 2 nền dung 

dịch tăng từ 3h đến 5h độ bền uốn và modul đàn hồi uốn của gỗ đều tăng, tuy nhiên 

khi thời gian duy trì áp suất tẩm từ 5h đến 7h độ bền uốn và modul đàn hồi uốn lại 

giảm. Điều này có thể được giải thích: thời gian duy trì áp suất tẩm 3h là thấp, chưa đủ 

thời gian để dung dịch nano thấm thấu và tạo nên một lớp màng mỏng bao phủ các bề 

mặt rỗng xốp trong cấu trúc gỗ nhưng ở thời gian duy trì áp suất tẩm 7h thì thời gian 

duy trì lại dài mà độ bền uốn và modul đàn hồi lại không tăng rõ rệt do vậy gây lãng 

phí thời gian duy trì áp suất tẩm. Căn cứ vào kết quả thử nghiệm tại bảng 20, đề tài 

thấy thời gian duy trì áp suất tẩm 5h và nồng độ dung dịch nano 0,4% ở 2 nền dung 

dịch ABS 10 % và PEG 20% là phù hợp (97,73 MPa; 80,08) đạt yêu cầu về độ bền 

uốn và modul đàn hồi uốn của gỗ sử dụng làm ván sàn ( 80,00 MPa cho ván có chiều 

dày  20mm). 

*) Ảnh hưởng của thời gian duy trì áp suất tẩm đến độ hút nước của gỗ thông biến tính 

Bảng 21: Ảnh hƣởng của duy trì áp suất tẩm đến độ hút nƣớc của gỗ biến tính 

trong nền dung dịch ABS 10%. 

Thời gian ngâm 

t (duy trì 

áp suất tẩm)  

2 

giờ 

1  

ngày 

2  

ngày 

4 

ngày 

12 

ngày 

20 

ngày 

30 

ngày 

Đối chứng 16,80 20,07 28,39 52,81 80,50 113,41 133,82 

S 2,36 2,40 2,56 2,41 10,36 7,26 12,37 

3h 9,73 13,93 20,46 40,41 62,25 87,70 98,22 

S 1,36 2,13 3,11 5,10 8,88 9,07 13,97 

5h 7,30 10,70 15,32 33,43 51,90 74,92 95,04 

S 1,04 1,16 1,95 5,04 8,04 8,20 13,23 

7h 7,31 10,04 15,12 32,10 50,82 71,82 94,56 

S 0,43 1,26 1,58 2,64 3,25 3,96 5,72 
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Bảng 22: Ảnh hƣởng của thời gian duy trì áp suất tẩm đến độ hút nƣớc của gỗ 

biến tính trong nền dung dịch PEG 20%. 

Thời gian ngâm 

t (duy trì 

áp suất tẩm)  

2 

giờ 

1  

ngày 

2  

ngày 

4 

ngày 

12 

ngày 

20 

ngày 

30 

ngày 

Đối chứng 16,80 20,07 28,39 52,81 80,50 113,41 133,82 

S 2,36 2,40 2,56 2,41 10,36 7,26 12,37 

3h 10,70 14,95 21,41 45,42 68,22 89,71 99,22 

S 1,39 2,03 3,44 5,53 8,98 9,77 14,91 

5h 8,40 11,73 16,39 34,48 59,91 77,90 97,04 

S 1,09 1,26 1,99 5,84 8,24 8,29 14,73 

7h 8,21 11,04 17,02 42,10 60,02 79,72 96,06 

S 1,48 1,59 1,91 2,69 3,39 3,81 5,83 

Số liệu đánh giá ảnh hưởng của thời gian duy trì áp suất tẩm đến độ hút nước của 

gỗ thông biến tính nano SiO2 trên 2 nền dung dịch ABS 10%, PEG 20% được thể hiện 

trên bảng 21 và 22 cho thấy, gỗ được xử lý biến tính với thời gian duy trì áp suất tẩm 

thay đổi đã làm giảm hay nói cách khác mẫu gỗ sau khi xử lý biến tính bằng dung dịch 

nano SiO2 đã hạn chế được độ hút nước trở lại của gỗ so với mẫu không xử lý biến 

tính nano. Khi ngâm mẫu gỗ đối chứng đã được sấy khô kiệt vào nước, gỗ nhanh 

chóng hút nước và độ hút nước tăng nhanh sau 2giờ, 1 ngày, 2 ngày và 4 ngày, rồi sau 

đó tốc độ hút nước chậm dần, điều này đúng cho cả mẫu gỗ đối chứng và biến tính. Để 

đánh giá khả năng ngăn cản độ hút nước của mẫu gỗ biến tính so với mẫu gỗ đối 

chứng, ta dùng khái niệm tỷ lệ chống hút nước. Rõ ràng, ở giai đoạn đầu của quá trình 

ngâm nước, tỷ lệ chống hút nước của mẫu gỗ biến tính tại 02 nền dung dịch đều tăng 

cao, rồi sau đó có xu hướng giảm dần sau 4 ngày (bảng 10 và bảng 11) Điều này có thể 

được giải thích như sau: ban đầu khi mới ngâm vào nước, mẫu gỗ đối chứng, nước 

nhanh chóng thấm vào các khoảng trống của gỗ như tia gỗ, ống dẫn nhựa, rồi đến 

khoảng trống giữa các tế bào, lỗ mạch, ruột tế bào, vách tế bào...; nhưng với mẫu gỗ 

biến tính tại 02 dung dịch nền, hạt nano SiO2 tạo thành lớp màng mỏng bao phủ các bề 

mặt rỗng xốp của cấu trúc gỗ gây nên rào cản làm giảm khả năng thẩm thấu của nước 

vào gỗ, do đó độ hút nước của mẫu gỗ biến tính giảm rõ rệt so với mẫu gỗ đối chứng. 
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Khi thời gian ngâm nước đủ dài (sau 4 ngày), nước vượt qua được các rào cản trong 

mẫu gỗ biến tính, độ hút nước của mẫu gỗ biến tính tăng nhanh hơn so với mẫu đối 

chứng. Với thời gian ngâm nước kéo dài (30 ngày), lượng nước trong mẫu gỗ đạt gần 

tới lượng tối đa, nước đã được thấm sâu vào ruột tế bào, vách tế bào, thì lượng hạt 

nano SiO2 tích tụ trong cấu trúc tế bào gỗ càng nhiều, độ hút nước của mẫu gỗ biến 

tính càng giảm so với mẫu gỗ đối chứng. Khi thời gian duy trì áp suất tẩm nano tăng từ 

3h, 5h đến 7h độ hút nước giảm, tỷ lệ chống hút nước của cả hai nền dung dịch đều 

tăng; tuy nhiên ở các mức thời gian duy trì áp suất tẩm 5h và 7h, sự khác nhau về tỷ lệ 

chống hút nước không nhiều. Điều này có thể được giải thích: thời gian duy trì áp suất 

tẩm 3h thì quá ngắn, nhưng thời gian ngâm tẩm 5h là đủ để các hạt nano di chuyển và 

khuyếch tán vào trong cấu trúc gỗ, tạo lớp màng nano mỏng bao phủ các bề mặt rỗng 

xốp của cấu trúc gỗ, kéo dài thời gian duy trì áp suất tẩm đến 7h cũng không đem lại 

hiệu quả rõ rệt về cải thiện tỷ lệ chống hút nước; do đó thời gian duy trì áp suất tẩm 5h 

vừa đảm bảo tỷ lệ chống hút nước, vừa đảm bảo hiệu quả kinh tế. 

*) Ảnh hưởng của thời gian duy trì áp suất tẩm đến độ trương nở của gỗ thông biến 

tính 

Bảng 23: Ảnh hƣởng của thời gian duy trì áp suất tẩm đến độ trƣơng nở của gỗ 

thông biến tính 

Thời gian ngâm 

t (duy trì 

áp suất tẩm)  

2 

giờ 

1  

ngày 

2  

ngày 

4 

ngày 

12 

ngày 

20 

ngày 

30 

ngày 

Đối chứng 1,23 2,12 2,68 3,67 4,25 4,55 4,68 

S 0,09 0,22 0,33 0,35 0,40 0,43 0,42 

3h 1,08 1,87 2,39 3,38 3,94 4,28 4,47 

S 0,16 0,25 0,32 0,28 0,31 0,34 0,36 

5h 0,79 1,37 1,78 2,82 3,42 3,86 4,06 

S 0,09 0,21 0,16 0,28 0,33 0,36 0,30 

7h 0,78 1,33 1,79 2,55 3,31 3,86 4,01 

S 0,08 0,11 0,20 0,30 0,38 0,35 0,35 
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Bảng 24: Ảnh hƣởng của thời gian duy trì áp suất tẩm trên nền dung dịch PEG 

20% đến độ trƣơng nở của gỗ thông biến tính. 

Thời gian ngâm 

t (duy trì 

áp suất tẩm)  

2 

giờ 

1  

ngày 

2  

ngày 

4 

ngày 

12 

ngày 

20 

ngày 

30 

ngày 

Đối chứng 1,99 2,79 3,34 5,17 6,14 6,53 6,88 

S 0,25 0,34 0,31 0,51 0,26 0,24 0,24 

3h 1,41 2,08 2,64 4,45 5,39 6,19 6,44 

S 0,21 0,12 0,30 0,65 0,71 0,72 0,65 

5h 1,15 1,50 2,02 3,93 4,94 5,23 5,51 

S 0,12 0,15 0,17 0,51 0,80 0,74 0,68 

7h 1,03 1,54 2,08 3,95 4,73 5,24 5,56 

S 0,11 0,22 0,21 0,44 0,53 0,51 0,44 

 

Hình 14. Ảnh hƣởng của thời gian duy trì áp suất tẩm đến độ trƣơng nở của mẫu 

gỗ biến tính trên 2 nền dung dịch ABS 10% và PEG 20% 
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Bảng 25: Ảnh hƣởng của thời gian duy trì áp suất tẩm đến tỷ lệ chống trƣơng nở 

của gỗ biến tính trên nền dung dịch ABS 10% 

Thời gian ngâm 

t (P) 

2 

giờ 

1 

ngày 

2 

ngày 

4 

ngày 

12 

ngày 

20 

ngày 

30 

ngày 

3h 12,61 11,72 10,48 7,48 7,20 6,03 4,21 

5h 35,46 35,30 33,46 22,92 19,40 15,05 13,18 

7h 36,10 36,90 33,08 29,84 22,19 15,12 14,25 

Bảng 26: Ảnh hƣởng của thời gian duy trì áp suất tẩm đến tỷ lệ chống trƣơng nở 

của gỗ biến tính trên nền dung dịch PEG 20% 

Thời gian ngâm 

t (P) 

2 

giờ 

1 

ngày 

2 

ngày 

4 

ngày 

12 

ngày 

20 

ngày 

30 

ngày 

3h 26,44 26,49 22,04 14,52 13,14 6,37 5,27 

5h 43,76 43,70 39,53 22,95 19,37 19,75 18,67 

7h 44,77 42,49 39,82 24,19 22,81 19,86 18,25 

 

 

Hình 15. Ảnh hƣởng của thời gian duy trì áp suất tẩm đến độ chống trƣơng nở của 

mẫu gỗ biến tính trên 2 nền dung dịch ABS 10% và PEG 20% 

Khi ngâm mẫu gỗ khô kiệt vào nước, gỗ nhanh chóng hút nước và trương nở, tỷ lệ 

trương nở tăng nhanh sau 2 giờ, 1 ngày, 2 ngày và 4 ngày, rồi sau đó chậm dần, điều 
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này đúng cho cả mẫu gỗ đối chứng và mẫu gỗ biến tính nano trong 2 nề dung dịch 

ABS 10% và PEG 20%. Khi mới ngâm, nước chưa kịp lấp kín hết các khoảng trống 

trong vách tế bào; khi thời gian ngâm nước kéo dài, các phân tử nước lấp dần đầy các 

khe hở trong vách tế bào, vách tế bào trương nở dần tới mức tối đa (sau 30 ngày ngâm 

nước). Để đánh giá khả năng chống trương nở của mẫu gỗ biến tính so với mẫu gỗ đối 

chứng trong 02 dung dịch ABS và PEG ta dùng đại lượng tỷ lệ chống trương nở. Rõ 

ràng, tỷ lệ chống trương nở của gỗ biến tính giảm dần theo thời gian ngâm nước. Ở 

thời gian đầu của quá trình ngâm nước (2 giờ), với gỗ biến tính, tỷ lệ chống trương nở 

cao nhất, nước thẩm thấu vào gỗ gặp trở ngại do các rào cản gây ra bởi lớp màng nano 

bao phủ lên khoảng trống giữa các tế bào, ruột tế bào, ống dẫn nhựa, lỗ thông ngang... 

sau khi nước vượt qua được các rào cản này, tỷ lệ chống trương nở giảm xuống đáng 

kể. Ở thời gian ngâm nước kéo dài (30 ngày), gỗ trương nở gần tới giới hạn tối đa, tỷ 

lệ chống trương nở giảm xuống nhưng vẫn xấp xỉ trên 3  4%. Điều này được giải 

thích do: lớp màng nano bao phủ lên khoảng trống trong vách tế bào đã thực sự ngăn 

cản nước thấm sâu vào trong các mixen xenlulo. So với mẫu gỗ đối chứng và mẫu gỗ 

biến tính có tỷ lệ trương nở trong 02 nền dung dịch ABS 10% và PEG 20% giảm rõ 

rệt. Khi thời gian duy trì áp suất tẩm tăng từ 3 h, 5 h đến 7h tỷ lệ trương nở giảm, tỷ lệ 

chống trương nở của gỗ tăng; tuy nhiên, khi thời gian tẩm tăng từ 5h đến 7h tỷ lệ 

chống trương nở tăng không nhiều. Điều này có thể được giải thích: thời gian duy trì 

áp suất tẩm 5h đủ để các hạt nano di chuyển và khuyếch tán vào trong cấu trúc gỗ, tạo 

lớp màng nano mỏng bao phủ các bề mặt rỗng xốp của cấu trúc gỗ, kéo dài thời gian 

duy trì áp suất tẩm đến 7h cũng không đem lại hiệu quả rõ rệt về cải thiện tỷ lệ chống 

trương nở của gỗ; do đó thời gian  duy trì áp suất tẩm 5h vừa đảm bảo tỷ lệ chống 

trương nở, vừa đảm bảo hiệu quả kinh tế. 

Tóm lại: Qua kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian duy trì áp suất tẩm gỗ 

với nồng độ dung dịch hạt nano SiO2 trên 2 nền dung dịch ABS 10% và PEG 20% 

bằng phương pháp chân không áp lực (áp suất 0,7 Mpa, nồng độ dung dịch nano 0,4%) 

đến tính chất cơ học của gỗ thông biến tính, cho thấy: 

+ Độ cứng tĩnh trên mặt của gỗ thông biến tính trên 2 nền dung dịch ABS và PEG tăng 

lên khi thời gian duy trì áp suất tẩm tăng lên từ 3  5  7h, và không khác nhau nhiều 

giữa hai cấp thời gian duy trì áp suất tẩm 5h và 7h. 
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+ Tỷ lệ tổn hao khối lượng do mài mòn trên mặt cắt tiếp tuyến của mẫu gỗ biến tính 

giảm đi khi thời gian duy trì áp suất tẩm tăng lên 3  5  7h và không có sự chênh lệch 

nhau nhiều về giữa hai cấp thời gian duy trì áp suất tẩm 5h và 7h. 

+ Độ bền uốn tĩnh, modul đàn hồi uốn tĩnh theo phương dọc thớ của mẫu biến tính 

tăng lên khi thời gian duy trì áp suất tẩm tăng lên từ 3  5  7h, cũng không có sự 

chênh lệch nhau quá lớn giữa hai cấp thời gian duy trì áp suất tẩm 5h và 7h. 

+ Tỷ lệ chống hút nước, chống trương nở theo phương tiếp tuyến và xuyên tâm của gỗ 

biến tính tăng lên khi thời gian duy trì áp suất tẩm tăng lên từ 3  5  7h, và không 

khác nhau nhiều giữa hai cấp thời gian duy trì áp suất tẩm 5h và 7h. 

Như vậy nếu căn cứ về chỉ số tính chất cơ lý gỗ sau biến tính để sản xuất ván sàn 

thì thời gian duy trì áp suất tẩm trong dung dịch nano SiO2 5h – 7h là đạt yêu cầu. 

3.3.3. Ảnh hƣởng của áp suất tẩm đến chất lƣợng gỗ biến tính. 

Ngoài nồng độ dung dịch nano và thời gian duy trì áp suất tẩm thì áp suất tẩm là 

một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng của quá trình biến tính. Áp suất tẩm 

hay còn gọi là áp lực tẩm giúp cho hóa chất thấm vào gỗ dễ dàng hơn. Bản chất của 

quá trình tẩm chân không áp lực là sử dụng thiết bị rút chân không hút không khí trong 

ruột và vách tế bào gỗ ra bên ngoài sau đó dùng áp lực không khí tác động lên bề mặt 

dung dịch hóa chất, tạo chênh lệch áp suất giữa môi trường bên trong gỗ và môi 

trường bên ngoài làm cho dung dịch hóa chất thấm sâu vào trong gỗ. Như vậy, áp lực 

tẩm tăng lên sẽ làm tăng hiệu quả của quá trình ngâm tẩm. Tuy nhiên nếu áp lực tẩm 

quá lớn sẽ phá hủy bề mặt gỗ, ngoài ra áp lực tẩm lớn sẽ gây nguy hiểm cho người sử 

dụng thiết bị ngâm tẩm. Theo Barry A. Richarson ảnh hưởng của áp lực tẩm đến hiệu 

quả thấm hóa chất biến tính là một hàm phi tuyến, khi áp lực tẩm tăng lên thì hiệu quả 

thấm hóa chất biến tính tăng và tới một giới hạn nhất định thì hiệu quả thấm hóa chất 

biến tính không tăng nữa. Cũng theo tác giả này, khi khối lượng thể tích của gỗ thấp 

(gỗ nhẹ, rỗng, xốp) hiệu quả thấm hóa chất biến tính chịu ảnh hưởng lớn của áp lực 

tẩm, khi khối lượng thể tích của gỗ cao (gỗ nặng) hiệu quả thấm hóa chất biến tính ít 

chịu ảnh hưởng của áp lực tẩm. Hóa chất đề tài sử dụng là hạt nano SiO2 – là loại hạt 

kim loại vô cơ. Bản chất của quá trình đưa hạt nano vào trong gỗ không phải là hiệu 

ứng điền đầy các khe hở mà nhờ lực hấp phụ, chúng được bám chủ yếu lên phía thành 

của các khe hẹp ở trong gỗ, làm cho toàn bộ bề mặt ở các khe hẹp trong gỗ (trên vách 
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tế bào) được “phủ kín” hạt nano. Do đó để đưa được hạt nano SiO2 vào sâu bên trong 

gỗ thì áp lực tẩm có tác dụng thúc đẩy quá trình khuyếch tán của hạt nano. 

*) Ảnh hưởng của áp suất tẩm đến hiệu lực phòng chống nấm mục. 

Để xác định được áp suất tẩm hợp lý cho việc xây dựng quy trình sản xuất ván sàn 

biến tính, đề tài sử dụng áp suất tẩm là biến di chuyển còn nồng độ dung dịch nano có 

trong 2 dung dịch nền ABS 10%, PEG 20% và thời gian duy trì áp suất tẩm được cố 

định.  

+ Tham số đầu vào như sau: 

- Áp suất tẩm biến động 0,3  0,5  0,7 MPa 

- Nồng độ dung dịch nano có trong 02 dung dịch nền ABS 10%, PEG 20% cố định 

dung dịch nano 0,4%. 

- Thời gian duy trì áp suất tẩm được cố định 5h 

+ Tham số đầu ra là kết quả đánh giá hiệu lực phòng chống nấm mục khi thay đổi thời 

áp suất. Kết quả khảo nghiệm hiệu lực phòng chống nấm mục của nano trong 02 nền 

dung dịch ABS 10%, PEG 20%, thời gian duy trì áp suất tẩm cố định 5h được thể hiện 

tại bảng sau. 

Bảng 27: Đánh giá ảnh hƣởng của sự thay đổi áp suất tẩm đến hiệu lực phòng 

chống nấm mục. 

Áp 

suất 

tẩm 

(Mpa) 

Nồng 

độ  

(%) 

t duy 

trì áp 

suất 

tẩm 

(h) 

Hiệu lực phòng chống nấm mục 

Dung dịch ABS 10% Dung dịch PEG 20% 

LDDT 

(kg/m
3
) 

TLHH

KL 

(%) 

ĐG 

HL 

LDDT 

(kg/m
3
) 

TLHH 

KL 

(%) 

ĐG 

HL 

0,3 0,4 5 145,5 15,49 Khá 170,7 17,33 Khá 

0,5 0,4 5 176,7 8,77 Tốt 192,7 8,37 Tốt 

0,7 0,4 5 188,5 3,78 Tốt 198,3 3,12 Tốt 

Đ/c 0 0  30,4 Kém 0 20,4 Kém 

Số liệu đánh giá hiệu lực của nấm mục khi thay đổi áp suất tẩm được thể hiện tại 

bảng 27 cho thấy: 

Khi thay đổi áp suất tẩm từ 0,3  0,5  0,7 Mpa mẫu gỗ sau xử lý dung dịch nano 

tại nồng độ 0,4% trong 2 nền dung dịch ABS 10% và PEG 20% đều cho lượng dung 
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dịch thấm tăng theo sự thay đổi áp suất tẩm. Điều này được thể hiện rõ tại áp suất tẩm 

0,3Mpa, nồng độ dung dịch nano 0,4% và thời gian duy trì áp suất tẩm 5h lượng dung 

dịch thấm đạt 145,5 kg/m
3
 trong nền dung dịch ABS 10% và lượng dung dịch thấm 

vào mẫu tại dung dịch nền PEG 20% 170,7 kg/m
3
 và tỷ lệ hao hụt khối lượng do nấm 

mục gây ra 8,77 % trên nền dung dịch ABS 10%, 8,37% trên nền dung dịch PEG 20%. 

Nhưng khi áp suất tẩm được nâng lên 0,5Mpa thì lượng hao hụt khối lượng do nấm 

mục gây ra đều giảm trên 02 nền dung dịch ABS và PEG, điều này cho thấy khi áp 

suất tẩm tăng đã kéo theo lượng dung dịch thấm tăng và hiệu lực phòng chống nấm 

mục cũng tăng lên theo lượng dung dịch nano thấm vào mẫu gỗ. 

*) Ảnh hưởng của áp suất tẩm đến hiệu lực phòng chống côn trùng. 

Để đánh giá được hiệu lực của gỗ sau xử lý, đề tài đã gia công mẫu gỗ thử theo 

tiêu chí đánh giá của từng loại công trùng như đã trình bày tại phần II. Kết quả đánh 

giá ảnh hưởng của áp suất tẩm đến hiệu lực phòng chống mối, mọt được thể hiện tại 

bảng sau. 

Bảng 28: Đánh giá ảnh hƣởng của áp suất tẩm đến hiệu lực phòng chống mối, 

mọt. 

Áp 

suất 

tẩm 

(Mpa) 

Nồng 

độ  

(%) 

t duy 

trì áp 

suất 

tẩm 

(h) 

HL phòng mối HL phòng mọt 

DD ABS  

10 % 

DD PEG 

 20% 

DD ABS 

10 % 

DD PEG 

20% 

TLHH 

KL (%) 

ĐG 

HL 

TLHH 

KL (%) 

ĐG 

HL 

ĐG HL ĐG HL 

0,3 0,4 5 2,76 Tốt 2,28 Tốt Tốt Tốt 

0,5 0,4 5 1,82 Tốt 1,42 Tốt Tốt Tốt 

0,7 0,4 5 1,42 Tốt 1,30 Tốt Tốt Tốt 

Đ/c Không tẩm Kém Kém 

Kết quả đánh giá ảnh hưởng của áp suất tẩm đến hiệu lực phòng chống mối, mọt, 

đề tài nhận thấy khi sử dụng áp suất tẩm 0,3Mpa, nồng độ dung dịch nano 0,4% trong 

02 nền dung dịch ABS 10% và PEG 20%, thời gian duy trì áp suất tẩm 5h cho thấy tỷ 

lệ hao hụt khối lượng mẫu đều nằm trong tiêu chí đánh giá tốt. Với sự thay đổi áp suất 

tẩm từ 0,3 Mpa  0,7 Mpa đã cho thấy tỷ lệ hao hụt khối lượng tại dung dịch ABS 

10% một cách rõ rệt. từ 2,76 % xuống 1,42 % điều này có thể giải thích áp suất tẩm 
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được nâng lên đồng nghĩa với khả năng thẩm thấu của dung dịch nano vào gỗ là tỷ lệ 

thuận với thời gian dùy áp suất tẩm. Mẫu tẩm trên 02 nền dung dịch đều cho hiệu lực 

tốt đối với mối và mọt so với mẫu đối chứng. Thời gia hiệu lực của gỗ xử lý đối với 

mối là 1 tháng, thời gian thử với mọt là 4 tháng. Vậy sau thời gian khảo nghiệm hiệu 

lực của mẫu tẩm đối với mối cho thấy mẫu gỗ đối chứng sau 2 tuần theo dõi đã bị mối 

tấn công phá hủy hoàn toàn mẫu gỗ. Đối với mọt thời gian thử được kéo dài hơn 4 

tháng và cũng sau 2 tháng quan sát mẫu gỗ đối chứng đã bị mọt phá hủy  50% mẫu, 

như vậy điều kiện khảo nghiệm hiệu lực của mẫu sau biến tính thành công. 

*) Ảnh hưởng của áp suất tẩm đến độ cứng tĩnh của gỗ thông. 

Kết quả kiểm tra ảnh hưởng của áp suất tẩm đến độ cứng tĩnh của gỗ biến tính so 

với mẫu gỗ đối chứng được thể hiện như sau. 

Để đánh giá được ảnh hưởng của áp suất tẩm đến độ bền cứng tĩnh của gỗ sau xử 

lý biến tính, đề tài lựa chọn thông số đầu vào như sau: 

- Tham số đầu vào: 

+ Thời gian duy trì áp suất tẩm 5 h. 

+ Nồng độ dung dịch nano SiO2 trong 02 dung dịch ABS 10% và PEG 20% 

+ Áp suất tẩm 0,3  0,5  0,7 MPa 

- Tham số đầu ra: 

+ Độ bền cứng tĩnh của mẫu sau xử lý trên 02 nền dung dịch ABS 10% và PEG 20%. 

 Bảng 29: Ảnh hƣởng của áp suất tẩm trên 02 nền dung dịch ABS 10% và 

dung dịch PEG 20% đến độ cứng tĩnh của gỗ thông mã vĩ. 

Stt Đối chứng Độ cứng tĩnh (Mpa) 

Dung dịch ABS 10% Dung dịch PEG 20% 

0,3 

Mpa 

0,5 

Mpa 

0,7 

Mpa 

0,3 

Mpa 

0,5 

Mpa 

0,7 

Mpa 

Mean 42,8 53,3 61,2 70,1 52,8 54,4 61,2 

S 4,4 1,33 1.15 1.51 11.2 10.1 9.0 

m 0,9 2.63 1.83 2.62 2.5 2.6 1.4 

V (%) 10.3 20.50 16.13 21.01 21.2 16.4 14.1 

P (%) 2.1 4.10 2.40 3.32 4.1 3.3 2.6 
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Hình 16. Ảnh hƣởng của áp suất tẩm trên 02 nền dung dịch ABS 10% và dung 

dịch PEG 20% đến độ cứng tĩnh của gỗ thông mã vĩ. 

Kết quả kiểm tra độ cứng tĩnh khi áp suất tẩm được thay đổi thể hiện tại bảng 29, 

cho thấy: mẫu gỗ được xử lý nano tại nồng độ dung dịch 0,4% trong 02 nền dung dịch 

ABS 10% và PEG 20% đã làm thay đổi độ cứng tĩnh của gỗ một cách rõ rệt so với 

mẫu gỗ đối chứng. Điều đó sảy ra là do nồng độ dung dịch nano 0,4% với thời gian 

duy trì áp suất tẩm 5h đã đưa hạt nano có trong dung dịch thẩm thấu vào bên trong gỗ 

đặc biệt là trên bề mặt gỗ. Cũng trong một áp suất tẩm 0,3Mpa thì mẫu tẩm trong dung 

dịch nano ABS 10% đã cho độ cứng tĩnh cao hơn so với mẫu gỗ tẩm trong dung dịch 

PEG 20%, điều này là do các hạt nhựa ABS đã đóng rắn và bịt kín các khoảng trống 

trong ruột tế bào gỗ làm cho khối lượng thể tích của mẫu gỗ tẩm tăng kéo theo độ 

cứng tĩnh bề mặt gỗ tăng. Từ kết quả kiểm tra độ cứng tĩnh cho thấy áp suất tẩm 

0,5Mpa trở lên thì gỗ sau xử lý đạt độ cứng tĩnh trên bề mặt gỗ. Theo tiêu chuẩn gỗ 

làm nguyên liệu ván sàn độ cứng bề mặt phải đạt  60 Mpa. 

*) Ảnh hưởng của áp suất tẩm đến độ mài mòn của gỗ thông biến tính. 

Độ mài mòn của bề mặt gỗ được đánh giá qua tỷ lệ tổn thất khối lượng do mài 

mòn, kết quả kiểm tra ảnh hưởng của thời gian duy trì áp suất tẩm đến tỷ lệ tổn thất 

khối lượng do mài mòn của mẫu gỗ thông đối chứng và so với gỗ thông được xử lý 

biến tính nano SiO2 có trong 02 nền dung dịch ABS 10% và PEG 20% được thể hiện 

như sau: 

Để đánh giá được ảnh hưởng của áp suất tẩm đến độ mài mòn của gỗ sau xử lý 

biến tính, đề tài lựa chọn thông số đầu vào như sau: 
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- Tham số đầu vào: 

+ Thời gian duy trì áp suất tẩm 5 h. 

+ Nồng độ dung dịch nano SiO2 trong 02 dung dịch ABS 10% và PEG 20% 

+ Áp suất tẩm 0,3  0,5  0,7 MPa 

- Tham số đầu ra: 

+ Độ mài mòn của mẫu sau xử lý trên 02 nền dung dịch ABS 10% và PEG 20%. 

Bảng 30: Ảnh hƣởng của áp suất tẩm trên 02 nền dung dịch ABS 10% và dung 

dịch PEG 20% đến độ mài mòn của gỗ thông biến tính. 

Stt Đối chứng Độ mài mòn (%) 

Dung dịch ABS 10% Dung dịch PEG 20% 

0,3 

Mpa 

0,5 

Mpa 

0,7 

Mpa 

0,3 

Mpa 

0,5 

Mpa 

0,7 

Mpa 

Mean 2,35 1,78 1,71 1,74 1,78 1,82 1,64 

S 0,04 0,02 0,03 0,02 0,04 0,05 0,05 

m 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02 0,04 0,04 

V (%) 8,20 10,61 12,90 11,14 11,10 11,40 11,31 

P (%) 2,90 3,13 3,90 3,31 3,04 3,08 3,09 

0
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Hình 17: Ảnh hƣởng của thời gian duy trì áp suất tẩm trên 02 nền dung dịch ABS 

10% và dung dịch PEG 20% đến độ mài mòn của gỗ thông biến tính. 

Kết quả thí nghiệm cho thấy, tỷ lệ tổn thất khối lượng do mài mòn trên mặt cắt tiếp 

tuyến (bề mặt rộng của thanh cơ sở ván sàn) của mẫu gỗ biến tính tại 02 nền dung dịch 

ABS 10% và PEG 20% giảm đáng kể so với mẫu đối chứng, do sự thay đổi áp suất 
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tẩm đã đem lại khả năng thẩm thấu nồng độ dung dịch nano dẫn đến khả năng tích tụ 

trong gỗ, đặc biệt ở lớp bề mặt gỗ, làm cải thiện khả năng chống mài mòn trên bề mặt. 

Khi thờiáp suất tẩm tăng lên từ 0,3  0,5 0,7Mpa, tỷ lệ tổn thất khối lượng do mài 

mòn giảm, tuy nhiên ở áp suất tẩm 0,5 Mpa và 0,7 Mpa trên 02 nền dung dịch ABS và 

PEG sự chênh lệch tỷ lệ tổn thất khối lượng không đáng kể. Theo tiêu chuẩn yêu cầu 

về tỷ lệ tổn thất khối lượng do mài mòn của gỗ dùng để sản xuất ván sàn là ≤ 1,81%, 

như vậy mẫu gỗ thông biến tính với hạt SiO2 ở áp suất tẩm 0,5 Mpa đáp ứng được yêu 

cầu gỗ dùng để sản xuất ván sàn.  

*) Ảnh hưởng của áp suất tẩm đến độ bền uốn và modul đàn hồi uốn tĩnh của gỗ thông 

biến tính. 

Để đánh giá được ảnh hưởng của áp suất tẩm đến độ bền uốn và modul đàn hồi 

uốn tĩnh của gỗ thông biến tính đề tài lựa chọn các thông số công nghệ như sau: 

- Tham số đầu vào: 

+ Thời gian duy trì áp suất tẩm 5 h. 

+ Nồng độ dung dịch nano SiO2 trong 02 dung dịch ABS 10% và PEG 20% 

+ Áp suất tẩm 0,3  0,5  0,7 MPa 

- Tham số đầu ra: 

+ Độ bền uốn và modul đàn hồi uốn tĩnh của gỗ thông biến tính trên 02 nền dung dịch 

ABS 10% và PEG 20%. 

Bảng 31: Ảnh hƣởng của áp suất tẩm đến độ bền uốn và modul đàn hồi uốn tĩnh 

của gỗ thông biến tính. 

Áp suất 

tẩm 

(Mpa)  

Độ bền uốn và modul đàn hồi uốn tĩnh của gỗ biến tính (Mpa) 

Dung dịch ABS 10% Dung dịch PEG 20% 

 MOR S MOE S MOR S MOE S 

Đ/c 60,01 8,54 76,2 7,67 60,01 8,54 76,2 71,67 

0,3 65,28 9,20 87,4 2,38 63,39 2,38 78,4 2,62 

0,5 76,31 9,03 89,3 2,80 74,42 1,25 94,5 2,57 

0,7 82,27 9,91 90,2 2,94 75,38 1,49 93,6 2,62 
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Hình 18: Ảnh hƣởng của áp suất tẩm đến độ bền uốn và modul đàn hồi uốn tĩnh 

của gỗ thông biến tính. 

Kết quả kiểm tra ảnh hưởng của áp suất tẩm ở 02 dung dịch nền ABS 10% và 

dung dịch PEG 20% đến độ bền uốn và modul đàn hồi uốn tĩnh của gỗ sau biến tính 

được thể hiện trên bảng 31 và hình 19, cho thấy sự thay đổi áp suất tẩm đã làm thay 

thay đổi bản chất độ bền uốn và modul đàn hồi uốn của gỗ biến tính so với gỗ không 

biến tính. Khi áp suất tẩm ở 2 nền dung dịch tăng từ 0,3Mpa đến 0,5Mpa độ bền uốn 

và modul đàn hồi uốn của gỗ đều tăng, tuy nhiên khi áp suất tẩm từ 0,5Mpa đến 

0,7Mpa độ bền uốn và modul đàn hồi uốn lại giảm. Điều này có thể được giải thích: áp 

suất tẩm 0,3Mpa là thấp, chưa đủ áp suất để đẩy dung dịch nano thấm thấu vào bên 
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trong gỗ và tạo nên một lớp màng mỏng bao phủ các bề mặt rỗng xốp trong cấu trúc 

gỗ nhưng ở áp suất tẩm 0,7Mpa thì áp suất tẩm lại lớn mà độ bền uốn và modul đàn 

hồi lại không tăng rõ rệt do vậy gây lãng phí áp suất tẩm. Căn cứ vào kết quả thử 

nghiệm tại bảng 31, đề tài thấy áp suất tẩm 0,5Mpa và nồng độ dung dịch nano 0,4% ở 

2 nền dung dịch ABS 10 % và PEG 20% là phù hợp. Yêu cầu về độ bền uốn và modul 

đàn hồi uốn của gỗ sử dụng làm ván sàn ( 62,00 MPa cho ván có chiều dày  20mm) 

*) Ảnh hưởng của áp suất tẩm đến độ hút nước của gỗ thông biến tính 

Bảng 32: Ảnh hƣởng của áp suất tẩm đến độ hút nƣớc của gỗ biến tính trong nền 

dung dịch ABS 10%. 

Thời gian ngâm 

 

Áp suất 

tẩm (Mpa)  

2 

giờ 

1 

ngày 

2 

ngày 

4 

ngày 

12 

ngày 

20 

ngày 

30 

ngày 

Đối chứng 16,74 20,07 28,35 52,83 80,50 113,47 133,87 

S 2,36 2,40 2,56 2,41 10,36 7,26 12,37 

0,3 8,71 12,85 17,89 38,96 60,93 86,97 106,14 

S 0,59 0,81 1,32 1,67 2,46 5,20 13,35 

0,5 7,36 10,76 15,38 33,49 51,96 74,98 95,50 

S 1,04 1,16 1,95 5,04 8,04 8,20 13,23 

0,7 6,72 10,36 14,76 33,39 51,26 73,97 93,11 

S 1,13 1,58 2,36 3,50 7,68 9,17 7,04 

 

Bảng 33: Ảnh hƣởng của áp suất tẩm đến độ hút nƣớc của gỗ biến tính trong nền 

dung dịch PEG 20%. 

Thời gian ngâm 

 

Áp suất  

tẩm (Mpa)   

2  

giờ 

1  

ngày 

2 

 ngày 

4 

ngày 

12 

ngày 

20 

ngày 

30 

ngày 

Đối chứng 16,74 20,07 28,35 52,83 80,50 113,47 133,87 

S 2,36 2,40 2,56 2,41 10,36 7,26 12,37 

0,3 9,75 13,58 18,98 46,26 65,39 87,07 108,41 
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S 0,69 0,89 1,39 1,69 2,57 5,29 14,30 

0,5 8,39 11,67 16,33 41,94 54,61 76,89 98,05 

S 1,07 1,19 1,77 5,14 8,14 8,29 13,29 

0,7 7,28 11,36 15,65 42,04 54,86 77,90 95,21 

S 1,03 1,28 2,26 3,45 7,98 9,87 7,74 

Số liệu đánh giá ảnh hưởng của áp suất tẩm đến độ hút nước của gỗ thông biến 

tính nano SiO2 trên 2 nền dung dịch ABS 10%, PEG 20% được thể hiện trên bảng 32 

và 33 cho thấy, gỗ được xử lý biến tính với áp suất tẩm thay đổi đã làm giảm hay nói 

cách khác mẫu gỗ sau khi xử lý biến tính bằng dung dịch nano SiO2 đã hạn chế được 

độ hút nước trở lại của gỗ so với mẫu không xử lý biến tính nano. Khi ngâm mẫu gỗ 

đối chứng đã được sấy khô kiệt vào nước, gỗ nhanh chóng hút nước và độ hút nước 

tăng nhanh sau 2giờ, 1 ngày, 2 ngày và 4 ngày, rồi sau đó tốc độ hút nước chậm dần, 

điều này đúng cho cả mẫu gỗ đối chứng và biến tính. Để đánh giá khả năng ngăn cản 

độ hút nước của mẫu gỗ biến tính so với mẫu gỗ đối chứng, ta dùng khái niệm tỷ lệ 

chống hút nước. Rõ ràng, ở giai đoạn đầu của quá trình ngâm nước, tỷ lệ chống hút 

nước của mẫu gỗ biến tính tại 02 nền dung dịch đều tăng cao, rồi sau đó có xu hướng 

giảm dần sau 4 ngày (bảng 10 và bảng 11) Điều này có thể được giải thích như sau: 

ban đầu khi mới ngâm vào nước, mẫu gỗ đối chứng, nước nhanh chóng thấm vào các 

khoảng trống của gỗ như tia gỗ, ống dẫn nhựa, rồi đến khoảng trống giữa các tế bào, lỗ 

mạch, ruột tế bào, vách tế bào...; nhưng với mẫu gỗ biến tính tại 02 dung dịch nền, hạt 

nano SiO2 tạo thành lớp màng mỏng bao phủ các bề mặt rỗng xốp của cấu trúc gỗ gây 

nên rào cản làm giảm khả năng thẩm thấu của nước vào gỗ, do đó độ hút nước của 

mẫu gỗ biến tính giảm rõ rệt so với mẫu gỗ đối chứng. Khi thời gian ngâm nước đủ dài 

(sau 4 ngày), nước vượt qua được các rào cản trong mẫu gỗ biến tính, độ hút nước của 

mẫu gỗ biến tính tăng nhanh hơn so với mẫu đối chứng. Với thời gian ngâm nước kéo 

dài (30 ngày), lượng nước trong mẫu gỗ đạt gần tới lượng tối đa, nước đã được thấm 

sâu vào ruột tế bào, vách tế bào, thì lượng hạt nano SiO2 tích tụ trong cấu trúc tế bào 

gỗ càng nhiều, độ hút nước của mẫu gỗ biến tính càng giảm so với mẫu gỗ đối chứng. 

Khi áp suất tẩm nano tăng từ 0,3Mpa, 0,5Mpa đến 0,7Mpa độ hút nước giảm, tỷ lệ 

chống hút nước của cả hai nền dung dịch đều tăng; tuy nhiên ở các mức áp suất tẩm 

0,5Mpa và 0,7Mpa, sự khác nhau về tỷ lệ chống hút nước không nhiều. Điều này có 

thể được giải thích: áp suất tẩm 0,3Mpa thì quá thấp, nhưng áp suất 0,5Mpa là đủ để 
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đẩy các hạt nano di chuyển và khuyếch tán vào trong cấu trúc gỗ, tạo lớp màng nano 

mỏng bao phủ các bề mặt rỗng xốp của cấu trúc gỗ, tăng áp suất tẩm đến 0,7Mpa cũng 

không đem lại hiệu quả rõ rệt về cải thiện tỷ lệ chống hút nước; do đó áp suất tẩm 

0,5Mpa vừa đảm bảo tỷ lệ chống hút nước, vừa đảm bảo hiệu quả kinh tế. 

*) Ảnh hưởng của áp suất tẩm đến độ trương nở của gỗ thông biến tính 

Bảng 34: Ảnh hƣởng của áp suất tẩm trên nền dung dịch ABS 10% đến độ 

trƣơng nở của gỗ thông biến tính. 

Thời gian ngâm 

 Áp suất 

tẩm (Mpa) 

2  

giờ 

1 

 ngày 

2 

 ngày 

4 

ngày  

12 

ngày 

20 

ngày 

30 

ngày 

Đối chứng 1,23 2,12 2,68 3,67 4,25 4,55 4,68 

S 0,15 0,28 0,39 0,38 0,46 0,45 0,48 

0,3 1,16 1,97 2,46 3,31 4,05 4,31 4,50 

S 0,19 0,24 0,19 0,23 0,32 0,40 0,43 

0,5 0,85 1,33 1,74 2,85 3,47 3,82 4,05 

S 0,15 0,24 0,19 0,25 0,39 0,39 0,36 

0,7 0,76 1,36 1,71 2,75 3,46 3,87 3,92 

S 0,14 0,15 0,17 0,29 0,34 0,28 0,38 

 

Bảng 35: Ảnh hƣởng của áp suất tẩm trên nền dung dịch PEG 20% đến độ 

trƣơng nở của gỗ thông biến tính. 

Thời gian ngâm 

Áp suất 

tẩm (Mpa) 

2  

giờ 1 ngày 2 ngày 

4 

ngày  

12 

ngày 

20 

ngày 

30 

ngày 

Đối chứng 1,91 2,71 3,32 5,13 6,12 6,53 6,82 

S 0,21 0,34 0,37 0,57 0,24 0,27 0,20 

3h 1,45 2,07 2,54 4,34 5,32 6,12 6,58 

S 0,25 0,17 0,26 0,46 0,33 0,32 0,22 

5h 1,15 1,50 2,09 3,91 4,92 5,23 5,51 

S 0,18 0,11 0,13 0,57 0,85 0,71 0,66 

7h 1,16 1,54 2,06 3,88 4,83 5,37 5,56 

S 0,18 0,21 0,24 0,57 0,51 0,63 0,75 



 77 

 

 

Hình 19. Ảnh hƣởng của áp suất tẩm đến độ trƣơng nở của mẫu gỗ biến tính trên 2 

nền dung dịch ABS 10% và PEG 20% 

Bảng 36: Ảnh hƣởng của áp suất tẩm đến tỷ lệ chống trƣơng nở của gỗ biến tính 

trên nền dung dịch ABS 10% 

Thời gian ngâm  

Áp suất 

 tẩm (MPa) 

2 

 giờ 

1  

ngày 

2 

ngày 

4 

 ngày 

12 

ngày 

20 

ngày 

30 

ngày 

0,3 28,42 26,43 23,28 14,76 12,85 6,36 4,49 

0,5 43,52 43,67 39,71 22,81 19,82 19,61 18,13 

0,7 43,35 42,52 40,26 25,59 20,43 19,03 19,47 

Bảng 37: Ảnh hƣởng của thời gian duy trì áp suất tẩm đến tỷ lệ chống trƣơng nở 

của gỗ biến tính trên nền dung dịch PEG 20% 

Thời gian ngâm  

Áp suất 

 tẩm (MPa) 

2 

 giờ 

1  

ngày 

2 

ngày 

4 

 ngày 

12 

ngày 

20 

ngày 

30 

ngày 

0,3 10,50 8,45 10,34 8,57 6,08 4,67 2,73 

0,5 35,42 35,36 33,42 22,98 19,46 15,01 13,18 

0,7 36,33 37,05 34,43 26,42 19,25 16,32 15,65 
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Hình 20. Ảnh hƣởng của áp suất tẩm đến độ chống trƣơng nở của mẫu gỗ biến tính 

trên 2 nền dung dịch ABS 10% và PEG 20% 

Khi ngâm mẫu gỗ khô kiệt vào nước, gỗ nhanh chóng hút nước và trương nở, tỷ lệ 

trương nở tăng nhanh sau 2 giờ, 1 ngày, 2 ngày và 4 ngày, rồi sau đó chậm dần, điều 

này đúng cho cả mẫu gỗ đối chứng và mẫu gỗ biến tính nano trong 2 nề dung dịch 

ABS 10% và PEG 20%. Khi mới ngâm, nước chưa kịp lấp kín hết các khoảng trống 

trong vách tế bào; khi thời gian ngâm nước kéo dài, các phân tử nước lấp dần đầy các 

khe hở trong vách tế bào, vách tế bào trương nở dần tới mức tối đa (sau 30 ngày ngâm 

nước). Để đánh giá khả năng chống trương nở của mẫu gỗ biến tính so với mẫu gỗ đối 

chứng trong 02 dung dịch ABS và PEG ta dùng đại lượng tỷ lệ chống trương nở. Rõ 

ràng, tỷ lệ chống trương nở của gỗ biến tính giảm dần theo thời gian ngâm nước. Ở 

thời gian đầu của quá trình ngâm nước (2 giờ), với gỗ biến tính, tỷ lệ chống trương nở 

cao nhất, nước thẩm thấu vào gỗ gặp trở ngại do các rào cản gây ra bởi lớp màng nano 

bao phủ lên khoảng trống giữa các tế bào, ruột tế bào, ống dẫn nhựa, lỗ thông ngang... 

sau khi nước vượt qua được các rào cản này, tỷ lệ chống trương nở giảm xuống đáng 

kể. Ở thời gian ngâm nước kéo dài (30 ngày), gỗ trương nở gần tới giới hạn tối đa, tỷ 

lệ chống trương nở giảm xuống nhưng vẫn xấp xỉ trên 3  4%. Điều này được giải 

thích do: lớp màng nano bao phủ lên khoảng trống trong vách tế bào đã thực sự ngăn 

cản nước thấm sâu vào trong các mixen xenlulo. So với mẫu gỗ đối chứng và mẫu gỗ 

biến tính có tỷ lệ trương nở trong 02 nền dung dịch ABS 10% và PEG 20% giảm rõ 
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rệt. Khi áp suất tẩm tăng từ 0,3 Mpa, 0,5 Mpa đến 0,7Mpa tỷ lệ trương nở giảm, tỷ lệ 

chống trương nở của gỗ tăng; tuy nhiên, khi áp suất tăng từ 0,5Mpa đến 0,7Mpa tỷ lệ 

chống trương nở tăng không nhiều. Điều này có thể được giải thích: áp suất tẩm 0,5 

Mpa đủ để thúc đẩy các hạt nano di chuyển và khuyếch tán vào trong cấu trúc gỗ, tạo 

lớp màng nano mỏng bao phủ các bề mặt rỗng xốp của cấu trúc gỗ, tăng áp suất tẩm 

đến 0,7Mpa cũng không đem lại hiệu quả rõ rệt về cải thiện tỷ lệ chống trương nở của 

gỗ; do đó áp suất tẩm 0,5Mpa vừa đảm bảo tỷ lệ chống trương nở, vừa đảm bảo hiệu 

quả kinh tế. 

Tóm lại: Qua kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của áp suất tẩm đến chất lượng gỗ 

thông sau biến tính, đề tài nhận thấy: 

- Sự thay đổi trị số áp suất tẩm đã làm thay đổi lượng dung dịch nano thẩm thấu vào 

bên trong gỗ trên cả 02 nền dung dịch ABS 10%, PEG 20%, sự thay đổi lượng dung 

dịch thẩm thấu đã cho hiệu lực phòng chống đối với nấm mục và côn trùng ở thang 

điểm đánh giá tốt.  

Bên cạnh đó tính chất cơ lý của gỗ biến tính cũng được cải thiện một cách rõ rệt so 

với mẫu đối chứng; 

- Độ cứng bề mặt của mẫu gỗ đối chứng 42,8 Mpa, khi áp suất tẩm 0,7Mpa, gỗ biến 

tính trên nền dung dịch ABS 10% đạt 70,1 Mpa; gỗ biến tính trên nề dung dịch PEG 

20% đạt 61,2 Mpa; 

- Tỷ lệ tổn thất khối lượng do mài mòn trên bề mặt mẫu gỗ biến tính giảm so với mẫu 

đối chứng: hao hụt khối lượng do mài mòn của mẫu đối chứng 2,35%, mẫu gỗ tẩm ở 

áp suất 0,7Mpa trên nền dung dịch ABS 10% giảm 1,74 %; mẫu tẩm trên nền dung 

dịch PEG 20% 1,64%;  

- Độ bền uốn tĩnh mẫu đối chứng 60,01 Mpa, mẫu gỗ tẩm trên nền dung dịch ABS 

10% độ bền uốn tĩnh đạt 82,27Mpa; mẫu gỗ tẩm trên nền PEG 20% =75,38 Mpa; 

- Độ hút nước của mẫu đối chứng sau 30 ngày ngâm trong nước 133,87%; mẫu gỗ tẩm 

trên nền dung dịch ABS 10% = 93,11%, dung dịch PEG 20% = 95,24%; 

- Độ trương nở mẫu đối chứng sau 30 ngày ngâm 4,68%, mẫu gỗ tẩm trên nền dung 

dịch ABS 10% = 3,92%, mẫu gỗ tẩm trên nền dung dịch PEG 20% = 5,56 %; 

- Tỷ lệ chống chương nở của mẫu tẩm trên nền dung dịch ABS 10% 15,65 %, mẫu tẩm 

trên nền dung dịch PEG 20% 19,47% 
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3.4. Xây dựng quy trình công nghệ sản xuất ván sàn từ gỗ thông mã vĩ. 

Căn cứ vào số liệu kiểm tra chất lượng gỗ sau biến tính đơn yếu tố tại 02 nền dung 

dịch ABS 10% và PEG 20%, đề tài nhận thấy mẫu gỗ được xử lý nano SiO2 trên nền 

nhựa ABS 10% cho tính chất cơ lý và khả năng phòng chống nấm mục cũng như mối, 

mọt tốt hơn so với mẫu gỗ tẩm trên nền dung dịch PEG. Do vậy đề tài xây dựng quy 

trình sản xuất ván sàn biến tính nano SiO2 trên nền dung dịch ABS 10%. Kích thước 

ván sàn (800  130  20) mm 

- Thông số công nghệ đầu vào: 

+ Độ sâu chân không – 0,1 Mpa  

+ Thời gian rút chân không 45 phút 

+ Áp suất tẩm 0,7 Mpa 

+ Thời gian duy trì áp suất tẩm 5h 

- Thông số đầu ra: 

- Hiệu lực đối nấm mục đạt loại tốt 

- Hiệu lực đối với mối, mọt đạt hiệu lực tốt 

- Độ bền cững tĩnh  85,2 Mpa 

- Độ bền mài mòn  2% 

- Độ bền uốn và mô dul đàn hồi uốn  80,67 Mpa 

- Độ hút nước 70% 

- Độc chống hút nước  70 % 

3.4.1. Quy trình công nghệ sản xuất ván sàn từ gỗ thông mã vĩ kết hợp bảo quản 

tạm thời và xử lý biến tính nano SiO2 

1. Phạm vi áp dụng 

- Quy trình này được biên soạn dựa trên kết quả nghiên cứu của đề tài: Nghiên cứu 

ứng dụng công nghệ biến tính gỗ bằng vật liệu nano SiO2 trong gia công thanh gỗ cơ 

sở để sản xuất ván sàn từ gỗ Thông mã vĩ trên địa bàn tỉn  ạng Sơn 

- Quy trình hướng dẫn kỹ thuật xử lý bảo quản tạm thời gỗ tròn, ván xẻ gỗ thông mã vĩ 

bằng thuố LN5 

- Quy trình hướng dẫn kỹ thuật xử lý biến tính thanh cơ sở ván sàn bằng vật liệu nano 

SiO2 trên nền dung dịch ABS 10%. 
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- Quy trình được áp dụng theo trình tự các bước sản xuất ván sàn tại các cơ sở sản xuất 

ván sàn từ gỗ Thông mã vĩ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

- Quy trình chỉ áp dụng tại các cơ sở sản xuất ván sàn có thiết bị tẩm áp lực phù hợp, 

người vận hành thiết bị phải được đào tạo về vận hành nồi hơi và an toàn lao động. 

2. Chuẩn bị nguyên vật liệu 

2.1. Chuẩn bị hóa chất, nguyên vật liệu, thiết bị 

- Nguyên liệu:  

+ Gỗ nguyên liệu từ gỗ thông mã vĩ sau khai thác chưa bị nấm mốc, nấm biến màu 

xâm hại hoặc sau khai thác 2 3 ngày. Gỗ nguyên liệu có thể ở dạng gỗ tròn hoặc gỗ 

xẻ 

+ Phôi (thanh cơ sở) ván sàn từ gỗ Thông mã vĩ.: Độ ẩm: W ≤ 13 %; 

+ Kích thước phôi: Dày x rộng x dài = 20  130  800 mm 

+ Phôi không bị nấm, mốc, mục, mắt chết, nứt vỡ, cong vênh, mắt sống có đường kính 

D > 10 mm...Mắt sống có đường kính D ≤ 10 mm cho phép không quá 2 mắt/1 phôi.  

+ Màu sắc trên 1 phôi và màu sắc giữa các phôi phải đồng đều  

Hóa chất 

+ Thuốc bảo quản gỗ: Thuốc LN5 dùng để bảo quản tạm thời gỗ nguyên liệu 

Nano SiO2 kích thước hạt <100nm 

+ Chất hoạt động bề mặt; CH3(CH2)11.C6H4SO3Na. Tên thường gọi: Linear 

Alkylbenzene Sulfonate / Sodium Lauryl Benzen, viết tắt là LAS;   

+ Dung dịch nền: Dung dịch ABS 10 % trên nên dung môi Aceton  

- Thiết bị và dụng cụ cần thiết 

+Thùng pha thuốc, cân kỹ thuật; 

+ Hệ thống dụng cụ phun thích hợp tại cơ sở (bình phun áp lực cầm tay). 

+ Thiết bị khuấy trộn cắt nhanh; Tốc độ nghiền đạt tối đa 8000 vòng/phút, thể tích vật 

liệu cần khuấy tôi đa 12L, công suất làm việc của thiết bị là 750W;   

+Cân kỹ thuật điện tử 300g, độ chính xác 0,01g; 

+ Cân kỹ thuật 50kg,  

+ Các dụng cụ đo thể tích (ống đong, pipet) để lượng hóa hóa chất dạng lỏng; 

+ Hệ thống thiết bị tẩm chân không áp lực bao gồm: Bình tẩm; Thùng chứa chế phẩm; 

Bơm chất lỏng;  Thiết bị hút chân không; Thiết bị nén khí; Hệ thống van; Ông dẫn; 
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Đồng hồ các loại. Bình thủy tinh; Bình inox để chứa dung dịch nano; Các thiết bị đã 

được kiểm định đảm bảo độ chính xác và an toàn;  

+ Khẩu trang, găng tay, ủng và các dụng cụ bảo hộ lao động khác 

2.2. Chuẩn bị dung dịch bảo quản, dung dịch biến tính 

- Chuẩn bị dung dịch thuốc LN5: Yêu cầu lượng thuốc thấm của phương pháp bảo 

quản tạm thời phải đạt: 0,2kg cho 1m
3
 gỗ tròn (đường kính  40 cm) 0,3 kg cho 1m

3
 

gỗ tròn (đường kính  40cm)  

Lượng thuốc = lượng thuốc thấm yêu cầu  khối lượng gỗ 

Pha lượng thuốc đã tính toán vào nước để đạt nồng độ dung dịch LN5 5%  

Ví dụ: để pha dung dịch thuốc LN5: 5% cần chuẩn bị 5kg thuốc LN5 và 95kg nước. 

Cho thuốc vào nước và khuấy đều đến khi thuốc tan hết  

- Chuẩn bị dung dịch nano SiO2: 

Căn cứ vào khối lượng gỗ cần xử lý trong một mẻ tẩm, dung tích bồn tẩm của thiết 

bị tẩm chân không – áp lực để chuẩn bị lượng dung dịch nano cần thiết 

Bảng 38: Tỉ lệ thành phần tạo dung dịch nano trong 10kg dung dịch 

STT Tên hóa chất khối lƣợng các thành phần (g) 

1 Nano SiO2 400 

2 Aceton                              8220 

3 Abs 980 

4 Chất hoạt động bề mặt (LAS)           400 

Tổng                                                      10.000 

- Các bước phân tán vật liệu nano.  

Bước 1: tạo dung dịch nền: Pha 980g ABS trong dung môi Aceton bằng máy khuấy 

chuyên dụng trong thời gian 10 phút, tốc độ vòng quay 600 vòng/ phút 

Bước 2: Cân các loại vật liệu với tỷ lệ theo khối lượng tổng dung dịch nano cần tạo 

được đề cập tại bảng 1. 

Bước 3: Pha chế dung dịch lỏng nano: cho dung dịch nền vào bình khuấy, cho từ từ 

chất hoạt động bề đã cân vào bình chứa và khuấy đến khi quan sát thấy dung dịch 

đồng nhất. Tiếp tục cho từ từ lượng nano SiO2 theo đúng khối lượng đã cân . Khuấy 

đảo đều, điều chỉnh độ pH để có dung dịch nano bền. Đối với dung dịch SiO2, dùng 

axit HCl thêm từ từ vào dung dịch cho đến khi đạt giá trị pH bằng 3.5. Tùy thuộc vào 
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khối lượng dung dịch cần chuẩn bị mà thời gian khuấy trộn dài hay ngắn. Để chuẩn bị 

lượng dung dịch là nano SiO2 10kg, thời gian cần là 60 phút ở tốc độ 2000 vòng/phút.. 

Bước 4: Bảo quản dung dịch nano: dung dịch nano được bảo quản trong điều kiện 

phòng. Nên sử dụng dung dịch nano để tẩm gỗ trong thời gian 15 ngày tính từ khi kết 

thúc quá trình phân tán dung dịch nano. 

Chú ý: Nếu thời gian sử dụng sau 15 ngày, trước khi dùng phải tiến hanh kiểm tra chất 

lượng của dung dịch. Nếu dung dịch có lắng cặn hoặc vẩn đục phải tiến hành khuấy lại 

bằng máy khuấy chuyên dụng 

3. Các bƣớc xử lý gỗ  

3.1. Các bước xử lý bảo quản tạm thời (gỗ tròn, gỗ xẻ) 

TT Bƣớc thực hiện  Nội dung thực hiện 

1 
Kê gỗ 

 

Gỗ trước khi xử lý được kê lê các đà kê có chiều dày 

≥10cm. Gỗ phải được kê dọc theo hướng Bắc Nam để hạn 

chế hiện tượng nứt đầu trong quá trình bảo quản 

1 Xử lý bảo quản 

tạm thời 

 

Phun 3 lần lên các khúc gỗ (tẫm gỗ xẻ), mỗi lần cách nhau 

5 - 10 phút. Đối với gỗ tròn, phun kỹ tại 2 đầu và các vị trí 

bị trầy tróc trong quá trình khai thác, vận chuyển 

3 

Thời gian bảo 

quản 

  

Gỗ sau khi được bảo quản tạm thời phải được bảo quản 

dưới mái che hoặc ngoài trời phải có bạt che phủ, thời gian 

bảo quản tạm thời tối đa: 03 tháng, nếu để lâu hơn phải tiến 

hành bảo quản lại. 

Yêu cầu: trong quá trình bảo quản, nếu phát hiện có nấm 

mốc tấn công gây hại cần loại bỏ nguyên liệu đã bị hại và 

tiến hành bảo quản bổ sung ngay 

 

3.2. Các bước xử lý biến tính thanh cơ sở băng dung dịch nano SiO2: 

TT Bƣớc thực hiện  Nội dung thực hiện 

1 

Xếp phôi ván sàn 

vào bình ngâm 

tẩm 

Xếp các phôi ván sàn vào trong thiết bị tẩm áp lực, giữa 

các thanh phải có đà kê chiều dày đà kê ≥ 2mm để đảm bảo 

dung dich ngấm đều các mặt của sản phẩm, đóng chốt 

ghìm gỗ (chống nổi) 
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2 Hút chân không 

Hút chân không để loại bỏ phần không khí thừa trong bồn 

tẩm. về điều kiện P = 0,1Mpa  

Thời gian duy trì chế độ chân không: 45phút 

3 
Bơm dung dịch 

SiO2 

Sau thời gian hút chân không tiến hành bơm hết lượng 

dung dịch SiO2 vào bình tẩm. 

4 Tăng áp 
Dùng bơm tăng áp đưa áp lực tẩm lên 0,7MPa 

Thời gian duy trì áp lực: 5giờ 

5 Xả áp 

Sau thười gian duy trì áp lực, tiến hành xả áp về điều kiện 

thông thường (Áp lực bằng 0 MPa), xả dung dịch vào 

thùng chứa và đưa gỗ ra khỏi thùng tẩm, vệ sinh bồn tẩm 

6 
Ổn định phôi ván 

sàn  

Gỗ sau khi tẩm được đặt trên đà kê để ổn định trong điều 

kiện thường ở thời gian 24h 

7 

Kiểm tra dung 

dịch trong quá 

trình ngâm tẩm 

 

Thời gian ổn định của dung dịch nano SiO2 là 15 ngày, do 

đó với dung dịch SiO2 lưu giữ, trước khi sử dụng cần kiểm 

tra độ đồng nhất của dung dịch 

Cách kiểm tra: đổ dung dịch ra cốc thủy tinh trong suốt, 

lắc đều dung dịch và quan sát bằng mắt thường, nếu thấy 

dung dịch có cặn hoặc vẩn đục cần đưa đi khuấy lại bằng 

thiết bị chuyên dụng để đảm bảo độ đồng nhất và hiệu quả 

sử dụng 

8 

Kiểm tra chất 

lượng phôi sau 

biến tính 

Phương pháp: đánh giá bằng ngoại quan và kiểm tra nhanh 

một số chỉ tiêu như sau: 

Với quy trình xử lý biến tính gỗ thông mã vĩ như trên: 

Lượng thấm dung dich SiO2 vào gỗ có độ ẩm từ 12-15% 

đạt từ 200 - 250 lít dung dịch /m
3
. Độ cứng tĩnh tăng 25 - 

40%,độ bền uốn tĩnh và modul đàn hồi uốn tĩnh tăng > 

30%, có khả năng phòng nấm, côn trùng gây hại ở mức tố 

3.3. Sấy phôi ván sàn sau biến tính 

Thanh ván sàn cơ sở sau khi xử lý biến tính cần được sấy để các hóa chất được ổn 

định trong gỗ và gia cường các tính chất cho thanh phôi ván sàn. 

+ Nhiệt độ sấy: 40-60
0
C 
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+ Thời gian sấy: 48-72h 

3.4. Chà nhám đánh nh n bề mặt sau biến tính 

Ván sàn sau biến tính có độ cứng bề mặt tăng từ 25 - 40%, do đó để đảm bảo chất 

lượng độ nh n bề mặt của thanh cơ sở cần phải tiến hành đánh nh n. Các thông số quá 

trình đánh nh n như sau: 

- Các phôi ván sàn được đưa vào máy chà nhám thùng: PR 52DA. 

- Cỡ giấy nhám: 150 

- Tốc độ chà nhám: 10m/phút 

Yêu cầu phôi ván sàn sau khi chà nhám có độ nh n bề mặt lớn hơn (hoặc bằng) g8 

3.5. Sơn phủ 

Sơn theo yêu cầu của loại sơn và mục đích của cơ sở sản xuất 

3.6. Đóng gói lưu kho 

Ván sàn phải được đóng gói cận thận, kê xếp trong kho thông thoáng. Các khối ván 

sàn phải được kê trên các giá đỡ cách mặt đất ít nhất 30cm và cách nhau ít nhất 20cm  

để đảm bảo độ thoáng khí. 

4. An toàn lao động 

- Người công nhân phải tuyệt đối tuân thủ an toàn lao đông. Phải mặc quần áo bảo hộ 

lao động, đi ửng, đeo găng tay.khẩu trang. 

- Kiểm tra hệ thống thiết bị tẩm chân không - áp lực trước mỗi ca làm việc; 

- Vận hành thiết bị tẩm theo đúng các bước quy định; 

- Cán bộ kỹ thuật làm công tác xử lý gỗ phải mang bảo hộ lao động, rửa tay bằng xà 

phòng sau khi kết thúc quá trình làm việc;  

- Dung dịch hóa chất thừa, nước rửa dụng cụ đổ xuống bể chứa riêng để tiêu huỷ, tuyệt 

đối không đổ xuống ao hồ, sông, suối. 

- Trong quá trình sản xuất ván sàn phải tuyệt đối tuân thủ luật an toàn phòng chống 

cháy nổ. 

3.4.2. Quy trình công nghệ sản xuất ván sàn từ gỗ thông mã vĩ không áp dụng bảo 

quản tạm thời chỉ xử lý biến tính nano SiO2 

1. Phạm vi áp dụng  
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Quy trình này được biên soạn dựa trên kết quả nghiên cứu của đề tài: Nghiên cứu 

ứng dụng công nghệ biến tính gỗ bằng vật liệu nano SiO2 trong gia công thanh gỗ cơ 

sở để sản xuất ván sàn từ gỗ Thông mã vĩ trên địa bàn tỉn  ạng Sơn 

Quy trình hướng dẫn kỹ thuật xử lý biến tính phôi ván sàn bằng vật liệu nano SiO2 

Quy trình được áp dụng tại các cơ sở sản xuất ván sàn từ gỗ thông mã vĩ trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn 

Quy trình chỉ áp dụng tại các cơ sở sản xuất ván sàn có thiết bị tẩm áp lực phù 

hợp,người vận hành thiết bị phải được đào tạo về vận hành nồi hơi và an toàn lao động 

2. Các bƣớc chuẩn bị nguyên vật liệu 

2.1. Chuẩn bị hóa chất, nguyên vật liệu, thiết bị 

- Nguyên liệu:  

+ Gỗ nguyên liệu từ gỗ thông mã vĩ sau khai thác chưa bị nấm mốc, nấm biến màu 

xâm hại hoặc sau khai thác 2  3 ngày. Gỗ nguyên liệu có thể ở dạng gỗ tròn hoặc gỗ 

xẻ 

+ Phôi (thanh cơ sở) ván sàn từ gỗ Thông mã vĩ.: Độ ẩm: W ≤ 13 %; 

+ Kích thước phôi: Dày  rộng  dài = 20 130  800 mm 

+ Phôi không bị nấm, mốc, mục, mắt chết, nứt vỡ, cong vênh, mắt sống có đường kính 

D > 10 mm...Mắt sống có đường kính D ≤ 10 mm cho phép không quá 2  mắt/1 phôi.  

+ Màu sắc trên 1 phôi và màu sắc giữa các phôi phải đồng đều  

Hóa chất 

+ Nano SiO2 kích thước hạt < 100nm 

+ Chất hoạt động bề mặt; CH3(CH2)11.C6H4SO3Na. 

Tên thường gọi: Linear Alkylbenzene Sulfonate/Sodium Lauryl Benzen, viết tắt là  

LAS;   

+ Dung dịch nền: ABS 10 % trên nên dung môi Aceton  

- Thiết bị và dụng cụ cần thiết 

+ Thùng pha thuốc, cân kỹ thuật; 

+ Hệ thống dụng cụ phun thích hợp tại cơ sở (bình phun áp lực cầm tay). 

+ Thiết bị khuấy trộn cắt nhanh; Tốc độ nghiền đạt tối đa 8000 vòng/phút, thể tích vật 

liệu cần khuấy tôi đa 12L, công suất làm việc của thiết bị là 750W;   

+ Cân kỹ thuật điện tử 300g, độ chính xác 0,01g; 
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+ Cân kỹ thuật 50kg,  

+ Các dụng cụ đo thể tích (ống đong, pipet) để lượng hóa hóa chất dạng lỏng; 

+ Hệ thống thiết bị tẩm chân không áp lực bao gồm: Bình tẩm; Thùng chứa chế phẩm; 

Bơm chất lỏng; Thiết bị hút chân không; Thiết bị nén khí; Hệ thống van; Ông dẫn; 

Đồng hồ các loại. Bình thủy tinh; Bình inox để chứa dung dịch nano; Các thiết bị đã 

được kiểm định đảm bảo độ chính xác và an toàn;  

+ Khẩu trang, găng tay, ủng và các dụng cụ bảo hộ lao động khác 

2.2. Chuẩn bị dung dịch biến tính 

- Chuẩn bị dung dịch nano SiO2: 

Căn cứ vào khối lượng gỗ cần xử lý trong một mẻ tẩm, dung tích bồn tẩm của thiết 

bị tẩm chân không – áp lực để chuẩn bị lượng dung dịch nano cần thiết 

Bảng 39: Tỉ lệ thành phần tạo dung dịch nano trong 10kg dung dịch 

STT Tên hóa chất khối lƣợng các thành phần (g) 

1 Nano SiO2 400 

2 Aceton                              8220 

3 Abs 980 

4 Chất hoạt động bề mặt (LAS)           400 

Tổng                                                      10.000 

Các bước phân tán vật liệu nano:  

Bước 1: tạo dung dịch nền: Pha 980g ABS trong dung môi Aceton bằng máy khuấy 

chuyên dụng trong thời gian 10 phút, tốc độ vòng quay 600vòng/phút 

Bước 2: Cân các loại vật liệu với tỷ lệ theo khối lượng tổng dung dịch nano cần tạo 

được đề cập tại bảng 1. 

Bước 3: Pha chế dung dịch lỏng nano: cho dung dịch nền vào bình khuấy, cho từ từ 

chất hoạt động bề đã cân vào bình chứa và khuấy đến khi quan sát thấy dung dịch 

đồng nhất. Tiếp tục cho từ từ lượng nano SiO2 theo đúng khối lượng đã cân. Khuấy 

đảo đều, điều chỉnh độ pH để có dung dịch nano bền. Đối với dung dịch SiO2, dùng 

axit HCl thêm từ từ vào dung dịch cho đến khi đạt giá trị pH bằng 3.5. Tùy thuộc vào 

khối lượng dung dịch cần chuẩn bị mà thời gian khuấy trộn dài hay ngắn. Để chuẩn bị 

lượng dung dịch là nano SiO2 10kg, thời gian cần là 60 phút ở tốc độ 2000 vòng/phút.. 
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Bước 4: Bảo quản dung dịch nano: dung dịch nano được bảo quản trong điều kiện 

phòng. Nên sử dụng dung dịch nano để tẩm gỗ trong thời gian 15 ngày tính từ khi kết 

thúc quá trình phân tán dung dịch nano. 

Chú ý: Nếu thời gian sử dụng sau 15 ngày, trước khi dùng phải tiến hanh kiểm tra chất 

lượng của dung dịch. Nếu dung dịch có lắng cặn hoặc vẩn đục phải tiến hành khuấy lại 

bằng máy khuấy chuyên dụng 

2.3. Các bƣớc xử lý gỗ  

2.3.1. Sơ đồ quy trình công nghệ 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2. Các bước xử lý biến tính băng dung dịch nano SiO2. 

TT Công đoạn  Nội dung thực hiện 

1 Xếp phôi ván 

sàn vào bình 

ngâm tẩm 

Xếp các phôi ván sàn vào trong thiết bị tẩm áp lực, giữa 

các thanh phải có đà kê chiều dày đà kê  ≥ 2mm để đảm 

bảo dung dich ngấm đều các mặt của sản phẩm, đóng chốt 

ghìm gỗ (chống nổi) 

2 Hút chân không Hút chân không về điều kiện P = 0,1Mpa  

Thời gian duy trì chế độ chân không: 45phút 

3 Bơm dung dịch 

SiO2 

Sau thời gian hút chân không tiến hành bơm hết lượng 

dung dịch SiO2 vào bình tẩm. 

4 Tăng áp Dùng bơm tăng áp đưa áp lực tẩm lên 0,7MPa 

Thời gian duy trì áp lực: 5giờ 

5 Xả áp Sau thười gian duy trì áp lực, tiến hành xả áp về điều kiện 

thông thường (Áp lực bằng 0 MPa), xả dung dịch vào 

thùng chứa và đưa gỗ ra khỏi thùng tẩm, vệ sinh thùng tẩm 

6 Ổn định phôi Gỗ sau khi tẩm được đặt trên đà kê để ổn định trong điều 

Phôi ván sàn gỗ 

Thông mã vĩ 

Xử lý biến tính bằng 

vật liệu Nano SiO2 

Sấy phôi ván sàn 

Sơn phủ 
Đóng gói, lưu kho Chà nhám đánh 

nh n bề mặt 

Hình 21: Sơ đồ các bƣớc công nghệ sản xuất ván sàn có xử lý biến tính nano 
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ván sàn  kiện thường ở thời gian 24h 

7 Kiểm tra dung 

dịch trong quá 

trình ngâm tẩm 

 

Thời gian ổn định của dung dịch nano SiO2 là 15 ngày , do 

đó với dung dịch SiO2 lưu giữ, trước khi sử dụng cần kiểm 

tra độ đồng nhất của dung dịch 

Cách kiểm tra: đổ dung dịch ra cốc thủy tinh trong suốt, 

lắc đều dung dịch và quan sát bằng mắt thường, nếu thấy 

dung dịch có cặn hoặc vẩn đục cần đưa đi khuấy lại bằng 

thiết bị chuyên dụng để đảm bảo độ đồng nhất và hiệu quả 

sử dụng 

8 

Kiểm tra chất 

lượng phôi sau 

biến tính 

Phương pháp: đánh giá bằng ngoại quan và kiểm tra nhanh 

một số chỉ tiêu như sau: 

Với quy trình xử lý biến tính gỗ thông mã vĩ như trên: 

Lượng thấm dung dich SiO2 vào gỗ có độ ẩm từ 12-15% 

đạt từ 200 - 250 lít dung dich/m3. Độ cứng tĩnh tăng 25 - 

40%, độ bền uốn tĩnh và modul đàn hồi uốn tĩnh tăng > 

30%, có khả năng phòng nấm, côn trùng gây hại ở mức tố 

2.4. Sấy phôi ván sàn sau biến tính 

Thanh ván sàn cơ sở sau khi xử lý biến tính cần được sấy để các hóa chất được ổn định 

trong gỗ và gia cường các tính chất cho thanh phôi ván sàn. 

- Nhiệt độ sấy: 40 - 60
0
C 

- Thời gian sấy: 48 - 72h 

2.5. Chà nhám đánh nh n bề mặt sau biến tính 

Ván sàn sau biến tính có độ cứng bề mặt tăng từ 25 - 40%, do đó để đảm bảo chất 

lượng độ nh n bề mặt của thanh cơ sở cần phải tiến hành đánh nh n. Các thông số quá 

trình đánh nh n như sau: 

- Các phôi ván sàn được đưa vào máy chà nhám thùng: PR 52DA. 

- Cỡ giấy nhám: 150 

- Tốc độ chà nhám: 10m/phút 

- Yêu cầu phôi ván sàn sau khi chà nhám có độ nh n bề mặt lớn hơn (hoặc bằng) g8 

2.6. Sơn phủ 

- Sơn theo yêu cầu của loại sơn và mục đích của cơ sở sản xuất 
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2. 7. Đóng gói lƣu kho 

Ván sàn phải đc đóng gói cận thận, kê xếp trong kho thông thoáng. Các khối ván sàn 

phải được kê trên các giá đỡ cách mặt đất ít nhất 30cm và cách nhau ít nhất 20cm để 

đảm bảo độ thoáng khí 

3. An toàn lao động 

- Người công nhân phải tuyệt đối tuân thủ an toàn lao đông. Phải mặc quần áo bảo hộ 

lao động, đi ửng, đeo găng tay.khẩu trang. 

- Kiểm tra hệ thống thiết bị tẩm chân không, áp lực trước mỗi ca làm việc; 

- Vận hành thiết bị tẩm theo đúng các bước quy định; 

- Cán bộ kỹ thuật làm công tác xử lý gỗ phải mang bảo hộ lao động, rửa tay bằng xà 

phòng sau khi kết thúc quá trình làm việc;  

- Dung dịch hóa chất thừa, nước rửa dụng cụ đổ xuống bể chứa riêng để tiêu huỷ, tuyệt 

đối không đổ xuống ao hồ, sông, suối. 

- Trong quá trình sản xuất ván sàn phải tuyệt đối tuân thủ luật an toàn phòng chống 

cháy nổ. 

3.5. Sơ bộ tính toán hiệu quả kinh tế của xử lý gỗ bằng dung dịch nano trên nền 

nhựa ABS 10% làm nguyên liệu sản xuất ván sàn từ gỗ thông mã vĩ. 

Căn cứ vào quy trình công nghệ biến tính gỗ thông mã vĩ bằng dung dịch nano 

SiO2 trên nền dung dịch ABS 10%, đối với gỗ được xử lý bảo quản tạm thời để sản 

xuất ván sàn như đã trình bày ở phần trên, đề tài đã tiến hành áp dụng sản xuất thử 

nghiệm 1m
3
 gỗ ván sàn với kích thước thanh cơ sở 800  130  20 mm (dài x rộng x 

dày). Với thông số công nghệ đã lựa chọn quy định trong quy trình như sau: 

- Với dung dịch nano SiO2: chuẩn bị dung dịch ở cấp nồng độ 0,4% 

- Dung dịch nền ABS 10%. 

- Rút chân không - 0,1 Mpa, thời gian duy trì hút chân không 45 phút 

- Trị số áp suất tẩm 0,7 Mpa; thời gian duy trì áp suất tẩm 5 (giờ) 

Bảng 40: Kết quả xác định lƣợng hóa chất thấm của các công thức xử lý gỗ 

Công thức hóa chất lƣợng hóa chất thấm (kg/m
3
) 

Dung dịch SiO2 nồng độ 0,4% 1,3 kg/m
3
 

Thuốc bảo quản LN5 (5%) 3 kg/m
3
 

Nhựa ABS 10% 5 kg/m
3
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Từ kết quả sau xử lý gỗ nhận được lượng hóa chất thấm vào gỗ có kích thước lớn 

thấp hơn so với số liệu nhận được khi nghiên cứu xác định khả năng thấm hóa chất sử 

dụng mẫu nhỏ, kích thước 30  10  150 mm. Điều này phù hợp với thực tế, bởi do 

quá trình tẩm, dung dịch hóa chất chỉ có thể thấm được vào gỗ ở một độ sâu nhất định. 

Nếu gỗ tẩm kích thước càng nhỏ, diện tích tiếp xúc với dung dịch hóa chất sẽ lớn hơn 

khi so sánh trên cùng một đơn vị thể tích gỗ cần tẩm. Khi mẫu nhỏ, dung dịch tẩm sẽ 

dễ dàng thấm vào gỗ theo đường dọc thớ từ mặt cắt ngang của mẫu. 

Tính toán chi phí hóa chất dung để xử lý gỗ: 

Lấy gỗ được xử lý bảo quản sơ bộ làm căn cứ: 

- Với lượng thấm hóa chất của dung dịch nano SiO2 1,3kg/m
3
 gỗ, thì lượng SiO2 sẽ là 

0,6 kg và Las sẽ là 0,6 kg; bởi tỷ lệ thành phần hóa chất sử dụng để pha chế 10 lít dung 

dịch nano SiO2 0,4% là (0,04 kg nano + 0,04 kg chất hoạt động bề mặt Las + 9,2 kg 

H2O) 

- Với lượng thuốc thấm dung dịch bảo quản sơ bộ LN5: 5% 3kg/m
3
, để pha chế 10 lít 

dung dịch thuốc bảo quản LN5 5% (0,5 kg + 9,5 kg H2O) 

- Với lượng lượng thấm hóa chất của dung dịch ABS: 5kg/m
3
 gỗ thì lượng nhựa ABS 

sẽ là 2,5 kg ABS + 2,5 kg axeton; Bởi tỷ lệ thành phần hóa chất sử dụng pha chế 10 lít 

dung dịch nhựa ABS 10% là ( 0,1 kg nhụa ABS + 0,1 kg axeton + 9,8 kg H2O) 

- Giá hóa chất: một số vật liệu hóa chất kích thước nano hàng công nghiệp được 

thương mại trên thị trường quốc tế với yêu cầu đặt mua khối lượng lớn. Tham khảo giá 

vật liệu hóa chất công nghiệp trên thị trường như sau: 

+ Nano SiO2 (Mỹ): đơn giá = 5.500.000 đ/kg; Nhựa ABS (Trung Quốc) = 50.000 đ/kg 

+ Axeton (Trung Quốc) = 35.000 đ/lít; Thuốc LN5 (Việt Nam) = 70.000đ/kg; + Las: 

50.000 đ/kg; Chi phí hóa chất cho xử lý 1m
3
 gỗ bằng nano SiO2 là: 0,6 kg  5.500.000 

+ 0,6 kg  50.000 đ/kg = 3.330.000 đ/m
3
 

- Chi phí hóa chất cho xử lý 1m
3
 gỗ bằng dung dịch nhựa ABS là 

 2,5 kg  50.000đ + 2,5 kg  50.000 đ = 250.000 đ/m
3
 

- Chi phí hóa chất cho xử lý bảo quản sơ bộ bằng thuốc LN5 

1,5 kg  70.000đ = 105.000 đ/m
3
 

Tổng chi phí hóa chất để xử lý 1m
3
 gỗ đã bao gồm (bảo quản sơ bộ, biến tính nano 

trên nền dung dịch ABS) = 3.330.000 đ + 250.000 đ + 105.000đ = 3.685.000 đ/m
3
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- Chi 1m
3
 ván gỗ thông xẻ kích thước 2600  250  25 (mm) đã sấy độ ẩm 12% có giá 

trên thị trường 6.500.000 đ/m
3
 

Tổng chi phí = tiền gỗ nguyên liệu + tiền hóa chất + tiền nhân công (gia công thanh cơ 

sở, công xử lý bảo quản tạm thời, công xử lý biến tính) + tiền sấy gỗ sau xử lý biến 

tình = Số khái toán chi cho một lần 12.230.000 đ/m
3
. 1m

3
 quy đổi ra thanh cơ sở 800  

130  20 (mm)  50m
2
. 12.230.000 đ/m

3
: 50m

2
 = 244.600 đ/m

2
 so với ván sàn có trên 

thị trường như gỗ Keo lai KT (18 x 120 x 900) mm, giá thị trường 650.000đ/m
2
. Từ đó 

đề tài nhận thấy sản phẩm của đề tài hoàn toàn có thể đáp ứng được sự cạnh tranh về 

giá cả cũng như chất lượng nếu như doanh nghiệp đầu tư trang thiết thiết bị máy móc 

chuyên dụng.      

3.6. Tổ chức tập huấn và chuyển giao công nghệ 

Để thực hiện được nôi dung tập huấn và chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp, 

đề tài đã tổng hợp những thông số công nghệ tiêu biểu trong quá trình nghiên cứu thực 

nghiệm từ đó biên soạn tài liệu tập huấn và xây dựng quy trình công nghệ sản xuất. 

Tài liệu tập huấn, quy trình công nghệ đã được nhóm thực hiện đề tài biên soạn và 

thông qua hội đồng KH cấp viện đánh và nghiệm thu. 

Từ những kết quả trên nhóm thực hiện đề tài đã phối hợp với ban lãnh đạo Công ty 

TNHH chế biến gỗ THL Đông Bắc thực hiện giảng bài gồm nội dung lý thuyết và thực 

hành trên cơ sở cầm tay chỉ việc. 

Mặc dù thời lượng của chương trình tập huấn không được dài nhưng cũng đủ để 

truyền tải đến doanh nghiệp mô hình biến tính gỗ bằng vật liệu nano trên nền dung 

dịch ABS 10%. Kết quả thực hành cũng đã minh chứng cho việc tác động tiến bộ 

Khoa học kỹ thuật làm thay đổi tính chất cơ học của gỗ thông mã vĩ. Thông qua  

chương trình tập huấn cũng đã khơi dậy sự tâm huyết của doanh nghiệp về cây thông 

mã và tiềm năng phát triển đưa ngành chế biến gỗ của tỉnh Lạng Sơn ngày một phát 

triển bền vững.  
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PHẦN IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

4.1. Kết luận. 

- Đề tài đã đánh giá được tiềm năng cung cấp nguyên liệu gỗ thông mã vĩ của tỉnh 

Lạng Sơn. 

- Đề tài đã xác định được chủng loại thuốc và nồng độ thuốc bảo quản LN5 có hiệu lực 

đối với nấm mốc theo phương phun đối với gỗ tròn và phương pháp nhúng gỗ ván xẻ.   

- Đề tài đã nghiên cứu xác định được thông số công nghệ biến tính gỗ thông bằng vật 

liệu nano SiO2 trên nền nhựa ABS 10%. 

+ Nồng độ nano SiO2: 0,4% 

+ Áp suất tẩm 0,7Mpa 

+ Thời gian duy trì áp suất tẩm 5 h 

+ Độ sâu chân không – 0,1 Mpa; duy trì thời gian hút chân không 45 phút. 

- Để tài đã sản xuất thử nghiệm 1m
3
 gỗ ván sàn (chất lượng ván sau sản xuất thử 

nghiệm đã được kiểm tra tại phòng Vilas của Viện NC Công nghiệp rừng). 

- Độ bền cơ học của ván sàn sau biến tính so với mẫu đối chứng tăng 36% thông qua 

các tính chất (độ cứng tĩnh, độ mài mòn, độ bền uốn và modul đàn hồi uốn, độ trương 

nở, độ chống hút nước) 

- Đề tài đã xây dựng được 2 quy trình công nghệ sản xuất ván sàn và cũng sơ bộ đánh 

giá được hiệu quả kinh tế của việc áp dụng biến tính gỗ bằng vật liệu nano. 

- Đề tài đã sơ bộ đánh giá hiệu quả kinh tế khi áp dụng công nghệ biến tính cho gỗ 

thông mã tại tỉnh Lạng Sơn làm nguyên liệu sản xuất ván giảm, ván sàn sau biến tính 

có giá thấp hơn so với ván Óc Chó cùng nhóm 20%. 

- Đề tài đã kết hợp với Công ty TNHH chế biến gỗ THL Đông Bắc tại huyện Hữu 

Lũng mở lớp tập huấn và chuyển giao công nghệ bảo quản sơ bộ kết hợp biến tính quy 

mô lớp học 30 học viên. 

- Đề tài đã đăng được 1 bài báo trên tại tạp chí Tài nguyên và Môi trường - Bộ tài 

nguyên và Môi trường.    

4.2. Kiến nghị. 

Nghiên cứu sử dụng nano SiO2 trong sản xuất ván sàn từ gỗ rừng trồng cho thấy, 

chất lượng sản phẩm được cải thiện đáng kể, đầu tư thiết bị không lớn; vì vậy cần có 

nghiên cứu sản xuất thử nghiệm để đưa công nghệ mới này vào thực tế sản xuất. 
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