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دهیچک
چوبیهايگونهپوشش به سطح یبر چسبندگهاپوشهشفافبا چوبسطحدهیپوششروشتأثیریزانمیمطالعه به بررساین در

ابعادبههایینمونهمنظورهمینبهپرداخته شد.)eldaricaPinus(کاجو)Acer velutinum(پلتافرا،)regiajuglans(گردو
در180و100،120درجههايسنبادهباترتیببههانمونهسطح. ندگردیدتهیهدرصد8رطوبتباومترمیلی200×100×20

وکیلرهايپوشهشفافباجداگانهطوربهآنهاسطوح،سیلرباچوبیهاينمونهزیرسازيازپسسپس.شدندپرداختالیافراستاي
چسبندگیمقاومتگیرياندازهبراي.شدنددادهپوششکشفیلموپیستولهتوسطدهیپوششروشدوازاستفادهبااسترپلینیم

ASTM Dاستانداردطبقآفپولروشازپوشش براي بررسی عمق نفوذ پوشش در دو روش پیستوله و .گردیداستفاده4541
تأثیرچوبحوسطرويپوششاعمالروشکهدادنشاننتایجتوسط میکروسکوپ فلورسنت استفاده شد.یربرداريتصوکش از فیلم

میزانباالترین،هانمونهتمامیدرآمدهدستبهنتایجاساسبرکهيطوربه،داردپوششچسبندگیمقاومتمیزانبرچشمگیري
تر پوشش در بررسی عمق نفوذ پوشش نیز بیانگر نفوذ مناسب.گردیدمشاهدهکشفیلمباپوششاعمالروشدرچسبندگیمقاومت

هاينمونهسطحبهپوششچسبندگیمقاومتدراختالفبیشترینکه نحويبهکش در مقایسه با پیستوله بود.بستر چوب با روش فیلم
چسبندگیمقاومتمیزانبیشترینیزنیکلالتحدر.گردیدمشاهدهافراوگردوهايگونهدرکشفیلموپیستولهباشدهدادهپوشش

سطحرويکشفیلمتوسطاسترپلینیمپوشهشفافکهگردوگونهازشدهتهیههاينمونهدر،بررسیموردهاينمونهتمامیمیاندر
.آمددستبه،بودشدهاعمالآنها
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تنـوع بـودن، پـذیر فـرم سـبکی، مانندیخاصخصوصیات

بـه نسـبت بیولوژیکیومکانیکیوفیزیکیخواصرنگ،
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Sarmadi(باشندمی & Kardan نیـاز بـه توجهبا.)2011
چـوب فـرد بـه منحصرهايویژگیازتوانمیصنعت،هر

Gholamiyan(کـرد استفادهبیشتر et al., چـوب .)2010
آنازاسـتفاده چـوب، رفتاراینواستدوستآبايماده

Manavi(ســازدمــیمحــدودرا et al., جــذب.)2012
فعالیـت برايمناسبیمحیطبهراآنچوب،توسطرطوبت
,Sjostrom(کندیمتبدیلقارچیمخربعواملازبرخی

1993(.DerbyshireوMiller)1981(کـه  کردنـد بیان
پوسـیدگی، رنـگ، تغییـرات مانندهاییآسیبعمدهبخش
بـه مربـوط شـود مـی واردهاچوببهکه... وشکلتغییر
وStamm.باشـد مـی چوبرطوبتتغییراتمستقیمتأثیر

Millett)1940(اثـر درمطالعات خود اذعان داشـتند  طی
.یابـد میکاهشنیزچوبمکانیکیمقاومترطوبتجذب
چـوبی هايفراوردهسطحیهايالیهبهخورشیدنورتابش

شدهچوبیهايسلولرنگتغییربهمنجرمدت،طوالنیدر
شودمیتبدیلخاکستريیاايقهوهرنگبهچوبیسطوحو

باشـد میسلولیدیوارهدرموجودلیگنینتجزیهعلتبهکه
)Derbyshire & Miller, 1981; Hon & Feist, 1981(.
هـاي الیـه تخریـب بـه منجـر چوبهوازدگیترتیبدینب

قابـل چـوب کـردن رنـگ بـا کـه شـود میچوبسطحی
Sarmadi(اسـت پیشگیري & Kardan, 2010; Yonger

et al., 2011( .Chinهمکارانو)یـان بگونـه یـن ا) 2005
ودوامبـر توانـد مـی مناسـب پوشـش انتخـاب کردند کـه  

. باشـد مـؤثر آنازمحافظـت وچوبیمحصوالتپایداري
تـوان مـی کـه  دادنشـان نیز)Ozcifci)2006هايبررسی

جـذب وجـوي عوامـل برابردرچوبمحافظتمنظوربه
اسـتفاده محافظشیمیاییهايپوششورنگیمواداز،آب
زیـادي حـد تـا چـوبی محصوالتکیفیتکه طوريبه. کرد

معـین تزیینـی ومحـافظ هـاي پوشـش هايویژگیتوسط
ــی ــودم ــارانوGholamiyan.ش ــز) 2010(همک درنی

ــه ــزمیدرايمطالع ــشهن ــیپوش ــطحده ــوبس ــاچ ب
ــانهــاپوشــهشــفاف ــدبی ــؤثرترینازیکــیکــه کردن وم

ــاربردترین ــايروشپرک ــته ــوب،حفاظ ــتفادهچ ازاس
بـراي عمـدتاً شـفاف هايپوشش.استشفافهايپوشش

نقـش وطـرح کـه چـوبی هايگونهازحاصلحصوالتم
اسـتفاده مـورد شـود حفظبایدآنهازیباییودارندزیبایی

,Nazerian(گیرنـد میقرار شـفاف هـاي پوشـش .)2012
الیـه ،آنازحفاظـت وچـوب سـطح پوشـاندن برعالوه

درآنکـه بدون،آوردمیبه وجودچوبرويبرراشفافی
ایـن طـورکلی بـه . کنـد ایجـاد تغییـري چوبموجونقش

بافـت، طبیعـی، رنـگ حفـظ برعالوهتوانندمیهاپوشش
مقابـل درآنحفاظـت نقـش چوب،درخشندگیوزیبایی
کننـد ایفـا نیـز راآنمفیـد عمـر افزایشومختلفعوامل

)Sarmadi & Kardan 2010; Nazerian, 2012; Bulian

& Graystone, مهـم هـاي ویژگـی ،علمـی نظراز.)2009
الیـه بـه پوشـش چسـبندگی مقاومـت :ازعبارتندپوشش
وفرسایشبرابردرمقاومت،پذیريانعطافسختی،زیرین،

,Nazerian(...وآببرابردرمقاومتساییدگی، 2012(.
GhofraniوKhojasteh Khosro)1392 (تأثیر

بهپوششچسبندگیمقاومتمیزانبرچوبسطحپرداخت
باکردندبیانآنان. دادندقراربررسیموردراآنسطح
ازقبلعملیاتطیدرچوبسطحپرداختفرایندکنترل

شدهساختهمحصوالتمفیدعمرتوانمی،سطحدهیپوشش
.دادافزایشپوششچسبندگیمقاومتبهبودطریقازرا

همچنینو)2009(همکارانوSonmezتحقیقات
Sonmezچوبرطوبتتأثیرمورددر)2011(همکارانو

آنازحکایتهـا،پوشـشچسبندگیمقاومتمیزانبر
فرایندقبل ازچوبرطوبتمیزانافزایشباکهداشت

کاهشنهاییپوششچسبندگیمقدار،آندهیپوشش
) 2012(همکارانوManaviدیگرپژوهشیدر.یابدمی

چسبندگیمقاومتبررطوبتتأثیربررسیازپس
استرپلینیموکیلرمانندایراندرپرکاربردهايپوشش
بیندرچسبندگیمقاومتمیزانبیشترینکهداشتنداظهار
باچوبیهاينمونهبهمربوطبررسی،موردهاينمونه

افزایشوبودهاسترپلینیمپوششودرصد8رطوبت
چسبندگیمقاومتکاهشدرصد15و12میزانبهرطوبت

.داشتدرپیرا



ی ...دهپوششروشتأثیر بررسی250

نوعاتمصـ سـطوح رويبـر پوششانتقالهايروش
راقـدمت بیشـترین دسـتی ابزارهايازاستفادهباچوبی
پرکاربردترینازیکیپیستولهروشبه دهیپوشش.دارند
ایـن معایـب از.باشدمیکشورمبلمانصنعتدرهاروش
محـیط آلودگیوکارسختی،پوششزیادریزدورروش

کـه دیگـري روش.باشدمیپوشششدناسپريدلیلبه
بـه صـاف سـطوح ویژهبهچوبیسطوحدهیپوششبراي

ازاسـتفاده ،گیـرد مـی قراراستفادهموردصنعتیصورت
پوشـش روشایندر. باشدمییغلتکیدهروش پوشش

سطحرويمعینضخامتیباویکنواختفیلمیصورتبه
نقـاط دهـی،  هنگـام پوشـش  بـه طرفیاز.شودیماعمال
قابـل سـختی بـه )غلتکـی (کشفیلمروشدرکهايویژه

کرداستفادهپیستولهروشازتوانمی،باشدمیدسترسی
)Nazerian, ،مطالعهموردهايبررسیبهتوجهبا.)2012

دلیـل بـه چوبسطحرويپوششاعمالروشبهتوجه
سـطح و يرویاعمـال پوشـش نهاییکیفیتبرآنهاتأثیر

همـین در. اسـت برخوردارزیادياهمیتاز،آنپایداري
ــتا ــدفراس ــن ازه ــای ــی،ژوهشپ ــالروشبررس اعم
ـ کیلرهايپوشهشفاف ـ یمو ن ـ اسـتر یپل اسـپري روشاب

سـطح  يروکشفیلمروشباپوششانتقالو )پیستوله(
درپوشـش اعمـال هـاي روشپرکاربردترینازکهچوب
یمقاومـت چسـبندگ  یـزان مبـر ،باشندمیمبلمانصنعت
.استیبر سطوح مصنوعات چوبشفافيهاپوشش

هاروشومواد
مواد

regia(گــردوچــوبیگونــهســهازتحقیــق،ایــندر

juglans(،پلتافرا)Acer velutinum(کـاج و)Pinus

eldarica(شدهتهیههايگونهمخصوصجرم.شداستفاده
مکعـب متـر سانتیبرگرم40/0و68/0،52/0ترتیببه

اسـتفاده، مـورد چـوبی هـاي گونـه انتخـاب دلیـل .بودند
دکوراسـیون ومبلمـان صـنایع درهاآنکاربردگستردگی

سـالم هاينمونهازاستفادهاهمیتبهتوجهبا.بودداخلی
ـ هرگونـه فاقدشدهتهیههاينمونه،آزمونانجامدر یعیب

الـوار . بودنـد پوسـیدگی وواکنشـی هايچوبگره،مانند
خشک شـدن  يبراگردو، افرا و کاجيهاگونهاز شدهیهته

ـ خشـک درصد در کوره چوب 8به رطوبت یدنو رس یکن
20نهاییضخامتبهشدهخشکالوارسپس.قرار گرفتند

ــی ــرمیل ــدیلمت ــتوتب ــهدرنهای ــایینمون ــهه ــادب ابع
.شدنددادهبرشآنهاازمترمیلی200×100×20

وسیلرتحقیق،ایندراستفادهموردهايپوشششفاف
رزینبر پایهاسترپلینیمونیتروسلولزرزینبر پایهکیلر

. شدندتهیهکشورداخلتولیدهايپوششازکهبودندآلکید
10000ها تینر فوري حالل مورد استفاده براي این پوشش

تحقیقایندردهااستفموردهايپوششفنی خصوصیاتبود. 
که توسط شرکت پارس و ترکیبات شیمیایی آنها1جدولدر

است.آورده شده2در جدول ،ارائه شدهاشن 

استرپلیسیلر، کیلر و نیميهاپوشهشفافمشخصات فنی -1جدول
دانسیتهHpپوشش

)3g/cm(
جامددرصد

(%)
ویسکوزیته

)Pc(
کنندهسختمیزان 

پوشش)جرمبهنسبت (
حاللاستفاده ازمیزان

)پوششجرمبه(نسبت 
برابر2-9/295/058/26140سیلر

برابر5/1-4/399/059/27200کیلر

برابر5/0*درصد8/396/068/3713210استریپلنیم
.شودمیبراي خشک شدن آن استفاده کنندهسختبوده و به همین دلیل از ماده )دوجزئی(پوششی غیر هوا خشک،استرپلیپوشش نیم -*
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استرپلیسیلر، کیلر و نیميهاپوشهشفافترکیبات شیمیایی -2جدول 
هاترکیبات شیمیایی شفاف پوشه

استرپلینیمکیلرسیلر
E-950نیترو سلولز

IPA)%30(
E-560نیترو سلولز

)(%18 DOP

روغن سویا

آلدئیدرزین اوره فرمبوتیل استاتبوتیل استات
بوتیل استاتاستناستن

زایلینبوتیل سلوسوبوتیل سلوسو
ضد زلزایلینزایلین
تولوئنتولوئن

ایزوپروپیل الکلایزوپروپیل الکل

چوبهاينمونهسطحسازيآماده
در هاییيناهموار،یچوبيهانمونهکاريینماشازپس

،دهیپوششازقبلاست الزمکه شودیمایجادآنهاوحسط
یناشيهاگامبردن ینو از بیکردن سطوح چوبصافبراي

منظوربدین. انجام شودپرداختعملیات،کاريینماشاز
-دستیتوسط دستگاه سنباده لرزان یچوبيهانمونهسطوح 

الیافراستايدرنرمبهزبرسنبادهازمرحله سه، در برقی
180و 100،120يهاسنبادهشمارهبا یبترتبهچوب

.ندپرداخت شد

هانمونهسطحدهیپوشش
وپیستولهروشدوبه هانمونهسطح دهیپوشش

يهاسطح نمونهدهیپوششمراحلانجام شد.کشفیلم
هانمونهسطحرويسیلرصورت بود که ابتدا ینبدشدهیهته

یافجهت اليکش در راستایلمو فیستولهپدو روشتوسط
دهیپوششفراینددر یلراستفاده از سیزان. میافتانتقال

بود. مترمربعبر گرم120±10پیستوله،توسطها سطح نمونه
کش، یلمتوسط ابزار فیلربا سهانمونهسطح دهیپوششدر 

در نظر گرفته شد. بعد یکرونم50یتر اعمالیلمضخامت ف
ها، سطح نمونهيروشدهاعمالسیلرکاملشدنخشکاز

شدهجادیارزهايپبردن ینباز،کردنصاف يبراآنهاسطوح 

و همچنین از بین بردن الیه تشکیل شده سیلر روي سطوح 
سنبادهبه صورت کامل ،360شمارهسنبادهیلهوسبهچوبی،
سنبادهازحاصلگردوغبارکردنپاكازبعد. شدندکاري
مرحلهدودراستریپلنیموکیلرنهاییهايپوششکاري،

برگرم150±10میزانبا(پیستولهیلهوسبهجداگانه
بر) میکرون150ترفیلمضخامتباکش (یلمفو) مترمربع

محیطیشرایط. شدنداعمالچوبیهاينمونهسطوحروي
یتماميبراروشدوهردریچوبيهانمونهدهیپوشش

در یرعوامل متغبنديیبترک.شدگرفتهنظردرثابتهانمونه
پوشش به سطح چوب در جدول یمقاومت چسبندگیبررس

است.شدهارائه2

پوششیچسبندگمقاومتيریگاندازه
هایییدالپوشش،چسبندگیمقاومتگیرياندازهبراي

چسب یلهوسبهینیومو از جنس آلوممترمیلی20قطربا
هانمونهسطحرويساخت کشور آلمان یدوجزئ1یاپوکس

سطوح يروهادالیچسباندنهنگام به.شدندچسبانده
هادالییرزپوششسطحشد که توجهشده پوشش داده

سطحبهکاملصورت بههادالیتاباشدیکنواختو صاف
چسبکاملشدنخشکمنظوربههانمونه. بچسبندپوشش

1 -Epoxy
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20یباً(تقریشگاهآزمایطمحدمايدرساعت24مدتبه
آزموناز انجام قبل. گرفتندقرار) سلسیوسدرجه

سطحتاتیغهنوكرسیدنتاگردبرباهایدور دالی،چسبندگ
محیطبادالیزیرپوششارتباطتاشددادهبرشچوب
ها نمونهچسبندگیمقاومتمیزان. سپس شودقطعآناطراف

اتوماتیکپوششچسبندگیآزموندستگاهیلهوسبه
PosiTest AT3/0کششسرعتباآمریکاکشورساخت

ASTM Dاستانداردطبقثانیهبرمگاپاسکال 4541

آزموننتایج،دقتازاطمینانبراي. شدندگیرياندازه
. شدتکراربار6نمونههريپوشش براچسبندگی

چسبندگیمقاومتبررسیدرمتغیرعواملبنديیبترک-3جدول
مقاومتآزمـونتکـرارتعدادمتغیـرعوامل

چسبندگی یدهپوششروشپوششنـوعچوبیگونـه

گردو

6پیستولهکیلر
6استرپلینیم

6کشفیلمکیلر
6استرپلینیم

کاج

6پیستولهکیلر
6استرپلینیم

6کشفیلمکیلر
6استرپلینیم

افرا

6پیستولهکیلر
6استرپلینیم

6کشفیلمکیلر
6استرپلینیم

ينورمیکروسکوپتوسطیربرداريتصو
پوشش اعمال شده سطحیمیکروسکوپبررسیبراي

و یستولهپيهاروشبا یچوبيهانمونهحوسطيرو
به همین منظورشد. استفادهينوریکروسکوپاز م،کشیلمف

سطوحروياعمالیپوششفیلمپس از خشک شدن 
نوريمیکروسکوپتوسطتصاویريچوبی،هاينمونه

Dino-liteگردیدتهیهآنهاسطوحاز.

فلورسنتمیکروسکوپتوسطیربرداريتصو
سطح دهیپوششتأثیربررسیمنظوربهدر این تحقیق 

کـش بـر عمـق نفـوذ     پیستوله و فـیلم هايروشچوب با 

پوشش از تصویربرداري توسط میکروسـکوپ فلورسـنت   
دانـه فلورسـنت در دو   منظور ابتدا رنگاستفاده شد. بدین

اسـتر بـه   پلـی هاي سـیلر و نـیم  فرایند جداگانه با پوشش
صورت کامل توسط همـزن مغناطیسـی مخلـوط گردیـد.     

دو روش پیسـتوله و  وسـیله بـه سپس پوشش آماده شـده  
ــیلم ــق روش توضــیح داده شــده در بخــش  ف ــش و طب ک

ــهدهــیپوشــش روي ســطوح ،هــاي چــوبیســطح نمون
هاي حاصل از گونه گردو اعمال شـدند. در مرحلـه   نمونه

هـاي  متـر از نمونـه  میلی20×20×20د قطعاتی با ابعاد عب
پوشش داده شـده بریـده شـدند. سـپس توسـط دسـتگاه       

میکـرون از جهـت   15هایی بـه ضـخامت   میکروتوم الیه
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تهیـه شـدند. پـس از    ،عرضی قطعات پوشـش داده شـده  
، از میکروسکوپ فلورسنت هاي تهیه شدهالیهسازيآماده
هاي پوشـش داده شـده   از مقطع نمونهتصویربرداريبراي 

.گردیداستفاده 

يآمارطرح
(گونه متغیرعواملمتقابلومستقلاثربررسیبراي

بانتایج،و روش اعمال پوشش)پوشهشفافنوع ی،چوب
تصادفیکامالًطرحقالبدرفاکتوریلآزمونازاستفاده

مقایسهبراي. گرفتندقرارآماريوتحلیلتجزیهمورد
.شداستفادهدانکندامنهچندآزمونازهاگروهمیانگین

ي،آماريانجام کارهايمورد استفاده براآماريافزارنرم
.بودSPSSافزارنرم

نتایج
پوششچسبندگیمقاومت

مقاومـت میـزان بـر متغیرعواملمستقلتأثیرنتایج
مستقل نوع گونـه  تأثیربود که در ینابیانگرچسبندگی

گردودر گونهیمقاومت چسبندگیزانمیشترینبیچوب
ترتیب باالتر از دو گونـه افـرا و کـاج بـوده و     که بهبود

آمـده دسـت بـه مقاومت در گونه کاج ینمقدار اینکمتر
بـر پوشـه شـفاف نـوع  تـأثیر یبررسدر.)1(شکلاست

مقاومـت میـزان بیشـترین پوشـش، چسـبندگی مقاومت
مقدار آن در ینو کمتراستریپلنیمپوشش دریچسبندگ
مستقلاثربررسیدر.)2شکل(شدمشاهده یلرپوشش ک

میـزان بیشـترین کـه شـد مشخصپوششاعمالروش
روشبهچوبسطحدهیپوششدرچسبندگیمقاومت

ازبیشترتوجهیقابلصورتبهکهتعلق داشتکشفیلم
.)3(شکلبود پیستوله

متغیـر عوامـل متقابـل تـأثیر ازآمـده دستبهنتایج
بر) پوششاعمالروشوپوشهشفافنوعچوبی،گونه(

شدهآورده4شکلدرپوششچسبندگیمقاومتمیزان
.است

چسبندگیمقاومتبرچوبیگونهمستقلتأثیراثر-1شکل
پوشش

چسبندگیمقاومتبرپوشهشفافنوعمستقلتأثیر-2شکل
پوشش

مقاومتبرچوبسطحدهیپوششروشمستقلتأثیر-3شکل
پوششچسبندگی

چسبندگی،شودمیمشاهدهشکلایندرکهطوريبه
تمامدرکشفیلمروشبادادهپوششهاينمونهدرپوشش
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روشازبـاالتر تـوجهی قابـل نسـبت بهچوبیهايگونه
چـوبی هـاي گونـه بـین درآنعملکرداما؛ استپیستوله

عملکـرد بهتـرین کهطوريبه.نیستیکسانبررسیمورد
هـاي نمونهدرپیستولهروشبهنسبتکشفیلمروشدر

. بـود اسـتر پلینیمپوششباافراوگردوگونهازشدهتهیه
نسـبت کـش فیلمروشباهانمونهاینچسبندگیمقاومت

58و61ترتیـب به،پیستولهروشدرمشابههاينمونهبه
آمـده دستبهاختالفکاجگونهدرولی. بودباالتردرصد

وکـش فـیلم روشبـا شـده دادهپوشـش هـاي نمونهبین
کـاج، گونـه در. نبودافراوگردوهايگونهمانندپیستوله

دراسترپلینیمباشدهدادهپوششهاينمونهدرچسبندگی

درمشـابه هـاي نمونهازباالتردرصد14کشفیلمروش
تـوان مینیزکلیحالتدر. بودپیستولهروشباگونهاین
درچسبندگیمقاومتمیزانباالترینکهبیان کردگونهاین

کـه استرپلینیمپوششباگردوگونهازحاصلهاينمونه
. گردیـد مشـاهده ،شـدند دادهپوشـش کشفیلمروشبا

نتـایج مؤیـد نیـز 4شکلدرشدهارائهدانکنبنديگروه
Aباالترین میزان چسبندگی با رده کهيطوربه.استفوق

،از طـرف دیگـر  اسـت. کـرده  را در این نمونه مشـخص  
کـاج گونـه درپوشـش چسبندگیمقاومتمیزانکمترین

بنـدي  کـه گـروه  بـود پیستولهتوسط کیلربا پوشیده شده
است.کرده بنديدستهFدانکن نیز این نمونه را در گروه 

پوششچسبندگیمقاومتبرپوششاعمالروشوپوشه نوع شفافچوبی،گونهمتقابلاثر-4شکل

نوريمیکروسکوپتصاویر
سطوحرويشدهاعمالپوششکیفیتبررسیبراي

ازپیستولهوکشفیلمروشدوباچوبیيهانمونه
از حاصلیج. نتاشداستفادهمیکروسکوپیتصویربرداري

است. شدهارائه5در شکل یمیکروسکوپیربرداريتصو
پوششدرشودیممشاهده )الف(5که در شکل يطوربه

پوشش فیلمدر ریزييهاحباب،پیستولهروشبهاعمالی
پوشش یوستگیکه باعث کاهش پاستشدهتشکیلیاعمال
روشبهاعمالیپوششدراما ؛ شودیمسطح يرویاعمال
برخوردارخوبیییکنواختازیسطح پوشش اعمال،کشفیلم

مشاهدهحبابییچهآمدهپوشش به وجودیلمدر فبوده و
.)ب5(شکلشودنمی
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بهچوبسطحرويشدهتشکیلپوششفیلمسطحتفاوت- 5شکل
)ب(کشفیلمو) الف(پیستولهروشدو

تصاویر میکروسکوپ فلورسنت
در این پژوهش براي بررسی عمق نفوذ پوشش در سطوح 

پیستوله و هايروشهاي چوبی پوشش داده شده با نمونه
هاي نمونهکش از میکروسکوپ فلورسنت استفاده شد. فیلم

هاي تهیه شده از گونه نمونه،منظوراینبرايمورد بررسی
6در شکل کهطوريبهاستر بودند. پلیگردو با پوشش نیم

(الف) که مربوط به نمونه پوشش داده شده با روش پیستوله 
در این روش پوشش نتوانسته است باشدمیمشخص ،است

کرده و در یکنواخت در بستر چوب نفوذ مناسب وبه صورت
ها عدم نفوذ مناسب پوشش به سطح چوب بعضی از بخش

6که در شکل طورهمانولیاست.مشاهدهقابلوضوحبه
میکروسکوپی در تصویربرداريشود نتایج (ب) مشاهده می

کش بیانگر نفوذ مناسب پوشش داده شده به روش فیلمنمونه
گردو گونهاستر در تمامی سطوح پلیو یکنواخت پوشش نیم

مشخص است 6که در شکل گونههمان،است. عالوه بر این
هايسطح نمونهاعمال شده روياسترپلینیمضخامت پوشش

یکسان بوده یباًتقرکش گردو در دو روش پیستوله و فیلمگونه
براي نمونه پوشش داده شده با آمدهدستبهاست (ضخامت 

کش میکرون و براي روش فیلم93±12روش پیستوله حدود 
د نفرایدهد که نشان می) بودمیکرون97±5حدود 
هاي چوبی در دو روش پیستوله و دهی سطوح نمونهپوشش

و عدم به ضخامت پوشش یکسانیابیدستکش براي فیلم
این عامل بر مقاومت چسبندگی در دو روش تأثیر

است.انجام شده یدرستبهدهی مورد بررسیپوشش
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:چوبی گردواستر در سطح گونهپلیعمق نفوذ پوشش نیم-6شکل 
کشپوشش داده با روش فیلمپوشش داده شده با روش پیستوله، (ب) نمونه(الف) نمونه

بحث
چوبیگونه

بر مقاومت چوبیگونه تأثیراز آمدهدستبهیجنتابررسی
بر داريیمعنتأثیریچوبگونهکه نشان داد یچسبندگ

يهاگونهیندر بکهطوريبه،داردپوششیمقاومت چسبندگ
در گونه یمقدار مقاومت چسبندگینباالتر،یمورد بررس

. شدمشاهدهگونه کاج دریمقاومت چسبندگکمترینوگردو 

یلبه دلدتوانیمگردوگونهدرچسبندگیمقاومتبودنباال
یرکمتر بافت گونه گردو نسبت به ساتخلخلو یشتربدانسیته

است یناچوبدراز نکات مهم یکی. باشدیگرديهاگونه
و تریفضعچوب،شودیادترکه هر چه تخلخل چوب ز

ويسازآمادهیچوب طیسطحهايیهالصدمات وارده به 
شودیمکم یسطحیهالیوستگیو پبیشترسطحپرداخت 

)Latibari, یسطحیهآن سطوح با الیکه در پ)2007
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. دهندیاز خود نشان میینیپایمقاومت چسبندگیف،ضع
Khojasteh Khosro)2014 (یجبه نتاخودتحقیقاتدرنیز

یزانچوب بر میسطحیهالیوستگیپتأثیرمورددر یمشابه
که کردبیانتوانیمبراینبنا؛ یافتدست یمقاومت چسبندگ

باعث کاهش مقاومت یسطحهايیهالکیفیتکاهش
یزنیجو نتاشودیمسطح چوب بهپوششچسبندگی
در گونه یچسبندگینمطلب بوده و باالتریناتأییدکننده

طرفاز.یدمشاهده گرد،استیشتريبیتهدانسيگردو که دارا
میزانپوششچسبندگیمقاومتبرمؤثرعواملازیکیدیگر
,cristae(استچوبسطحبهپوششنفوذ میاندر).2011
بخشنیمههايگونهجزوگردوگونهبررسی،موردهايگونه

گونهایندربخش بهارهآونديحفراتقطروبودهايروزنه
ندوآپراکندهبخشهايگونهجزوافراگونهولیاستبزرگ

دردلیلهمینبه. استکوچکآنآونديحفراتقطروبوده
نفوذمیزانچوبیهاينمونهسطوحرويپوششاعمالهنگام

آننتیجهکهبودهافراگونهازباالترگردوگونهدرپوشش
تئوري. استگونهایندرپوششچسبندگیبودنباالتر

نفوذکهداردتأکیدموضوعاینبرنیزچسبندگیمکانیکی
چسبندگیمقاومت،چوبمنافذداخلبهپوششباالتر
ازنیزکاجگونهدرومدر.سازدمیپذیرامکانرايباالتر

،پوششچسبندگیمقاومتبودنپایینبرتأثیرگذارعوامل
. باشدمیگونهایندرموجوداستخراجیموادمیزانبودنباال
وسطحیکششکاهشطریقازاستخراجیموادکهطوريبه

مقاومتکاهشباعثچوبمنافذداخلبهپوششنفوذ
,Latibari(شودمیپوششچسبندگی 2007; Ghofrani &

Khojasteh Khosro مقاومتتفاوتطورکلیبه).2014
ساختاردلیلبهمختلفهايگونهدرپوششچسبندگی
ترکیباتوسلولیساختاردانسیته،مانندمتفاوتآناتومیک
AkgunوKayginکهباشدمیخاصگونههردرشیمیایی

.اندکردهمطلب اشاره ینخود به ادر مطالعهیز) ن2008(

پوشهشفافنوع
یمقاومت چسبندگبرپوششنوعتأثیربررسیدر

استریپلیمو نیلرکيهاپوشهشفافینبدرکه شدمشخص

استریپلیمنپوششهستند، یراندر ایجرايهاپوششکه از 
بهنسبتيبهترعملکرداز یچوبسطوحيرویاعمال

ینو باالترهبرخوردار بودکیلرپوششباچوبیسطوح
.شدمشاهدهپوششینادریمقاومت چسبندگیزانم

تک یداشته و پوششییباالیوزن مولکولکیلرپوشش
با از دست تنهاوهوامجاورتدرپوششیناست. ایجزئ

Sonmez(شودمیخشک خوددادن حالل et al., 2009 .(
بوده و خشک شدن آندوجزئیاسترپلییمنپوشهشفاف

پسکهصورتاینبه. شودانجام مییمریزاسیونهمراه با پل
قبل از استریپلیمنپوششبه کنندهسختماده افزودناز 

یمسطح، نرويآناعمال ودهیپوششیاتآغاز عمل
و کردهسطح اعمال شده يشروع به واکنش بر رواستریپل
Sonmez(گرددانجام میسطح يآن رویمریزاسیونپل et

al., 2009; Budakci, پوشش در ینایجهدر نت،)2003
چوبسطحباتريقويهايپیوندیلربا پوشش کیسهمقا

Ghofrani(کندمیایجاد & Khojasteh Khosro 2014( .
کیلرپوشهشفافبر یشتريبتأثیرمدتدرازدرنیزرطوبت 

شودیمترکمآنندگیچسبمقاومتزمانگذشتباوداشته
)Kureli, Keshaniطبق مطالعاتکهطوريبه.)1996

langerodi)2006(مقاومتازاسترپلینیمپوشهشفاف
یلرنسبت به پوشش کمقابل رطوبتدريباالترنسبی

رطوبتدر برابر مطلوبیتواند حفاظت یو مبودهبرخوردار 
در مورد یز) ن2012و همکاران (Manaviباشد. داشته
دست یمشابهیجبه نتایلرو کاسترپلینیميهاپوشهشفاف
مقاومت استرپلییمنپوشهشفافکه کردندیانو بیافتند

دارد.یلرکپوشهشفافنسبت به يباالتریچسبندگ

پوششاعمالروش
سطح چوبدهیپوششروشنوعتأثیربررسیدر

کشفیلمروشبهشدهدادهپوششسطوحکهشدمشخص
مقاومتازپیستولهروشبهدهیپوششروشبامقایسهدر

دهیپوششروشدر. بودنددارربرخوبیشتريچسبندگی
کنندهپخشلبهوجوددلیلبهکشفیلمروشبهچوبسطح

ضخامت با ییلمفصورتبهپوشهشفاف،آندرپوشش
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.گیردمیقرارچوبسطوحرويبرباالتردقت ویکسان
پوششازواختنبدون موج و یک،صافیسطحیبترتینبد

از پسحالل پوشش موادو شودیمایجادچوبسطحروي
نفوذ الزم به عمق سطوح چوب، از آن وپوشه انتقال شفاف

درکهی. در صورتشودیمخشکتدریج بپوششخارج و 
در فضا آنپخشوپوشهشفافاسپريبا پیستولهروش 

(حالل)فرارمواداز یکمبخش،یزریارصورت ذرات بسبه
پودر شدن احتمالاز آن جدا شده ودر هواپوشهشفاف
.داردوجودچوبسطحبهرسیدنازقبلپوشهشفافذرات

فشرده شده ياز هوایهوا و آب ناشيهاحبابهمچنین
سطوح يبه همراه پوشش بر رو)بادتولیدیکمپرس(کمپرسی

وهوايهاحبابتشکیلآن یجهنتکه گیردمیقرار چوب
شدن ضعیفيبراايینهزمیجادو اپوششیلمفآب داخل

آن کاهش یکه در پباشدیمآن یوستگیو پپوششاتصال
نتایج.دهدیمپوشش به سطح چوب رخ یمقاومت چسبندگ

از شدهیهتهينورمیکروسکوپویراتصدرآمدهدستبه
یناتأییدکنندهنیزیستولهبه روش پیسطح پوشش اعمال

یستولهبا روش پشدهدادهمطلب بود که در سطوح پوشش 
اما در ؛ استشده یلتشکپوششیلمدر فیزيريهاحباب

در سطوح پوشش مشاهده یحبابگونهیچهکشیلمروش ف
در یمناسبیکنواختیو یوستگیپپوشش از ینو اهنشد

) Khojasteh Khosro)2014سطح چوب برخوردار بود. 
یکه در بحث مقاومت چسبندگکردبیانخودمطالعهدرنیز
ییمپوشش رابطه مستقپیوستگی،در روش پول آفویژهبه

،پوششیوستگیآن دارد و کاهش پیبا مقاومت چسبندگ
یلدلهمچنیندارد.یرا درپآنیکاهش مقاومت چسبندگ

را یستولهدر روش پییناپیدر مورد مقاومت چسبندگیگرد
از دست دادن یلبه دلپوششغلظتیشافزابهتوانیم

نفوذکاهشباعثکهدادنسبتآناز مواد فراریبخش
امکان اتفاق ینایدر پ. شودمیچوبسطحدرپوشش
سطوحزیرینهايیهداخل منافذ البهپوششنفوذ وجذب 

یندآیرپوشش با زینبضعیفیارتباطو یابدیمکاهشیچوب
پوششچسبندگییزانکاهش میجهنتدرکه آیدمیوجودبه

نتایج بررسی نفوذ پوشش .آیدیمبه وجودسطوح یندر ا

چوبی گردو با دو روش هاي گونهاستر در سطح نمونهپلینیم
،کش نیز بیانگر این بود که در روش پیستولهپیستوله و فیلم

پوشش اعمالی نتوانسته است به صورت مناسب در بستر 
کامالًچوب نفوذ کرده و نایکنواختی در نفوذ پوشش 

استر پلیکشی پوشش نیماما در روش فیلم؛ مشخص بود
مناسب در سطح چوب وتوانسته است به صورت یکنواخت 

پوشش نفوذ کند که گواهی بر باال بودن مقاومت چسبندگی 
است.کش در روش فیلم

سطحياعمال پوشش رویندمسئله که فراینتوجه به ابا
یتجربیمحصوالت چوبیدتوليهاکارخانهیشترچوب در ب

بهره رواز اینیست،برخوردار نیکافیبوده و از پشتوانه علم
که یمطالعاتیرساومطالعهاز این آمدهدستبهنتایج گرفتن

یشتربشناختمنجر به تواندیانجام شده مینهزمیندر ا
به سطوح هاپوشهشفافیعوامل مؤثر بر مقاومت چسبندگ

یشتردوام بمنظوربهییهاو بکار بردن روشیچوب
.شودیعیمنبع طبینو حفظ ایمصنوعات چوب
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Abstract
In present study the effect of different methods of applying transparent coatings on adhesion

strength of coating on Walnut (Juglans regia), Maple (Acer velutinum) and Pine (Pinus
eldarica) wood was investigated. For this purpose, samples were prepared with dimension of
200×100×20 mm and 8% moisture content. Samples’ surfaces were sanded with 100, 120 and
180 grate sizes sandpaper significantly. Then after preparation of wooden samples with sealer,
their surfaces were covered with clear and acid catalyzed transparent finish in separate
processes using spray gun and applicator. Adhesion strength of coating was measured with Pull-
Off method based on ASTM D4541 standard. Fluorescence microscopy test was used for the
investigation of coating penetration in spray gun and applicator method. Results showed that the
method of applying coating on wooden surfaces has significantly affected adhesion strength,
and highest adhesion strength between all samples was observed in samples coated with
applicator method. Investigation of coating penetration indicated that applicator method had
good penetration in wood substrate in comparison to spray gun method. Highest differences in
adhesion strength of coating between spray gun and applicator method were observed in Walnut
and Maple samples. In general, highest adhesion strength of coating was found in Walnut
samples covered with acid catalyzed transparent finish by using applicator method .

Key word: Transparent coatings, adhesion strength of coating, penetration of coating, coating
applying method, applicator, spray gun.


