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        چکیده
از  اورتانپلي –لرياستر و سپليمني –لريشفاف در سطوح س هایپوشش يكشش يرطوبت بر مقاومت چسبندگ تأثير يقتحقاين در 
دست  به 53/1و  15/1 بيترت بههای چوب راش و ممرز گونه PH. مقادير شدبررسي  چوب راش و ممرز منطقه شمال كشور هایگونه
و  سسازی  آمساده پس  از   .ندقرار گرفت ماياتاق كل طشراي در% 51% و 55 ،%1 هایبه رطوبت دنيرس یبراهای خشک شده آزمونه. آمد

 هسا نمونه یبر رو استرپليميو ن اورتانيپل هایپوشش سپ . اعمال شد هانمونه یبر رو لريس هيدو ال ستوله،يپرداخت، با استفاده از پ
 كسه  داد نشسان  جنتساي . شسد  انجسام  ASTM D 4541 ( مطابق با استاندارد PULL- OFF) يكشش ي. آزمون مقاومت چسبندگشد اعمال
 ني% و كمتسر 1راش با رطوبست   يگونه چوب یبر رو اورتانيپل -لرسي پوشهمربوط به شفاف يكشش يمقدار مقاومت چسبندگ نيشتربي

نتايج نشسان   % بود.51ممرز با رطوبت  يگونه چوب یاستر بر رو پليمين -لريپوشه سمربوط به شفاف يكشش يچسبندگمقاومت مقدار 
 .شوديم هر دو گونه در هاشفاف پوشه يرطوبت باعث كاهش مقاومت چسبندگ زانيم شداد، افزاي

 
 .اورتانپلي استر،پلينيم سيلر، پوشه،شفاف چسبندگي كششي، مقاومت: کلیدی های واژه

 
 مقدمه

و  یفنساور  شسرفت يمختلف با پ عيچوب در صنا یكاربردها
 ازيس است و با توجسه بسه ن   شيچوب در حال افزا یورافرامکان 
آن  تبسع  بسه اسست و   يافتسه  گسسترش  هسم  آن هسای كاربرد عيصنا

چسوب   تيس اهم نيشده اسست. همننس   اديز زياستحصال چوب ن
از جنگل، استفاده  انتيص تياهم و كمبود آن در كشور و ويماس

دوام آن در زمسان مصسرف،    شياز چوب و افزا نهيو به اقتصادی
چسوب   آن انداختسه اسست.   اظت ازحف فکر به را كنندگانفمصر
  ويسژه  بسه و  يکسسان يهرسونا ،يمانند نساهمگن  ياتيخصوص یدارا

آن در چسوب بسه    افتني انيجذب رطوبت و جر ؛است یريپذنم
 یبسرا مناسسب   يطس يآن، چوب را به مح یريپذنم تيخاص ليدل

كسه   كسرده اسست   ليفساد تبسد  ديو منبع تول يستيرشد عوامل ز
 سسسازه  بيسسآن، باعسسث تخر ييبسسايعسسهوه بسسر كسساهش ز  

ای آبدوسست  چوب ماده  (Stamm & Millett, 1940).شود يم
جرم، ثبات ابعاد، دانسيته و خواص االسستيک مکسانيکي،    ،است

. چوب گيرد ميرطوبت قرار  تأثيرالکتريکي و گرمايي آن تحت 
شود؛ امسا  در درخت سرپا و در محيطي اشباع از آب تشکيل مي

تفاده از شود. هنگام اسس بيشتر آب آن، پيش از استفاده حذف مي
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چوب، ميزان رطوبت و خواص وابسته به آن با تغيير در شسرايط  
 (Skaar, 1984). كنسد رطوبست نسسبي تغييسر مسي    ويسژه   بهاتاق 
رطوبست و   ازجملسه  يطس يمقاومت بسه عوامسل مح   كه يدرصورت
به استحصسال   ازيرا بتوان با پوشش مناسب بهبود داد، ن يهوازدگ
و  یبسه اهسداف اقتصساد    منظسر  نيس و از ا يافته كاهشهم  دوباره
 تيس . با توجه به ماهميابييدست م چوبي وردهافركاربرد  شيافزا
 یكه ممکن است حالت سخت و صسلب بسر رو   يرنگ هایلميف

عوامسسل، عملکسسرد  نيسسشسسناخت ا ،كننسسد جسساديسسطوح چسسوب ا 
مختلسف   يچسوب  هسای گونسه  و رطوبست  برابسر  در را هسا  پوشش
 يسطوح چسوب  دهيهدف از پوشش يطوركل به. كنديم بيني يشپ

 ،يکس يزيف بيس آن، كساهش تخر  یظساهر  ييبايعهوه بر بهبود ز
كسه باعسث    يعسوامل  نتسري آن است. از مهم ييايميو ش يکيمکان

جذب و دفسع   گردد،يچوب م عيسر بيو تخر ديكاهش عمر مف
 هسای ابعاد چوب و وقوع ترک رييتغالبته . باشديرطوبت از آن م

 طير اثسر جسذب و دفسع رطوبست، شسرا     و درشست در آن د  زير
 و هسا قسار   ماننسد حمله انواع عوامسل مخسرب    یبرارا  يمناسب
 دهسي با پوشش نبنابراي؛ كردخواهد  فراهم خوار چوب حشرات

 بيس تخر زانيم توانيم يرنگ هایپوشش يلهوس بهسطوح چوب 
 .(Latibari, 2007) كاهش دادرا 

Manavi رطوبست   تسأثير  ي( با بررسس 2152همکاران ) و
راش، ملسج، توسسکا و نو سل بسر مقاومست       هسای چوب گونه
 –لريو سس  لسر كي –لريشفاف )سس  هایرنگ يكشش يچسبندگ
 يمقسدار چسسبندگ   نيشستر يبكسه  نشسان دادنسد    ،(استرپليمني
گونه ملج بسا   یرو استرپليمني –لريمربوط به رنگ س يكشش
مربسوط بسه    يكششس  يمقدار چسسبندگ  ني% و كمتر8رطوبت 
 د.% بو51گونه نو ل با رطوبت  یرو لركي –رليرنگ س

Keshani (2112) اسسستر،يپلسس ييكسسارا سسسهيبسسا مقا 
مبلمان  یبر خواص كاربرد لريك -لريو پوشش س استر پلي مين

كسه   دنديرسس  جسه ينت نيراش به ا هيچوب و تخته ال یبر رو
حفاظست در برابسر آب    بسرای مطلسوب   يپوشش استر،پليمين

 استريبا پوشش پل هایجذب آب در نمونه زانياست. البته م
هماننسد جسذب    زيس ضخامت ن يدگيدر ابتدا كمتر است. واكش

 طسوركلي  بسه امسا  ؛ شسود يكسم مس   اسستر پليميآب، با پوشش ن
ضسخامت   يدگيدر برابسر واكشس   استريپل مدت كوتاهحفاظت 

 .كمتر است
، خمسش،  كسردن  خشسک رطوبت چوب در مراحسل   مقدار

ست و مقدار نفسو  رنسگ تسابع گونسه     اشباع و پرداخت مهم ا
 نسد يافر يعملس  طيو شسرا  شناسسي  ريخست است و به ساختار 

 (.(Cote & Kollman, 1984 ددار يبستگ
    Kureli(5332) كرد كه رطوبست درازمسدت باعسث     انيب
 .برود نياز ب یسلولز هایپوشش يچسبندگ سرعت بهشود يم

Chang  هایاثر نوع گونه مطالعه با( 2113همکاران ) و 
 وجسود و عسدم   وجسود  نيو همننس  بسرگ سوزني و برگپهن
عامسل در   نتريكه مهم افتنديشفاف در اورتانيپل هایپوشش
 نيهمننس  ؛در چسوب اسست   نيگنس يل وجسود  ي،رنگ راتييتغ

 نسسبت بسه    برگسان يرنگ سسوزن  رييتغ زانيمشاهده شد كه م
 اورتسان يپل هایاثر پوشش نيشترياست و ب شتربي برگانپهن

 .شد مشاهده برگانبر سطوح پهن
Sonmez  تسأثير  يبررسس  کيس  ي( ط2155همکاران ) و 
آب را  هيس پا هسای پوشسش  ایهيعملکرد ال بررطوبت چوب 

 ،8بسا رطوبست    يو راش شرق یدو گونه كاج اسکاتلند یرو
 جسه ينت ناي به آنان. دادند قرار يابيدرصد مورد ارز 52و  51
 يسسخت  یبر رو یاديكه تفاوت درصد رطوبت اثر ز دنديرس
سطوح چوب  یرنگ اعمال شده بر رو يچسبندگ متو مقاو
 51و  8مقاومت در رطوبت  زانيم نيباالتر كه طوری بهدارد؛ 

 .آمد دست به يجز آب تک  هيدرصد و با رنگ پا
Sonmez  مقسدار   تسأثير  ي( به بررسس 2113همکاران ) و
اقدام كردند.  شيوارن هایپوشش يچسبندگ یرطوبت بر رو

 يچسوب  هسای از گونه شيمورد آزما هاینمونه قيتحق نيدر ا
% 52%، 8كاج اسکات، راش اروپا و بلوط با مقدار رطوبست  

 (، تروسسسلولزي)ن یسسسلولز یهسساشيبسسه كمسسک وارنسس  %51و 
محلسول   هایشي( و وارندي)اورتان آلک يدو جز  اورتان يپل

 جي( آماده شسده بسود. نتسا   يعرض ندويبا پ اورتانيدر آب )پل
بسر   تسوجهي قابسل  تأثيرنشان داد كه تفاوت در مقدار رطوبت 

سسط    یكار برده شده بر رو به هایشيوارن يچسبندگ یرو
مربسوط بسه    يچسسبندگ  نيشستر يبكسه   طوری بهچوب داشت. 

گونسه   یاسستفاده شسده بسر رو    يز س دوج اورتانيپل شيوارن
 .% بود8بلوط با مقدار رطوبت  يچوب
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Ozdemir  ( اعهم كردند كسه آب بسه   2111همکاران ) و
 افيس ال يدگيحسهل سسبب واكشس    عنسوان  به ايشکل رطوبت 

شود. يم يكاهش مقاومت چسبندگ يجهدرنتسطوح و  کينزد
؛ دهسد يسط  را كساهش مس   يرطوبت، صاف شيافزاهمننين 
 يهنگسام  مخصوصاًسط  چوب  سازیتوجه به آماده نيبنابرا

 شود، ضروريست.ميمحلول در آب استفاده  هایكه از رنگ
 هسای مسسئله  انيس موجود و ب يتوجه به سوابق پژوهش با
 نايس  در چسوب،  سطوح حفاظت لزوم با رابطه در شده طرح
 يكششس  يرطوبت بر مقاومست چسسبندگ   زانيم تأثير قيتحق

اعمال شده  اورتانيو پل استريپلمين -لريس هایشفاف پوشه
 .گرفت قرار مورد مطالعه ممرز و راش هایسط  گونه به
 

 ها مواد و روش
گونه  كشور از شمال های منطقهاز چوب پژوهشاين  در

 گونسه  و PH  15/1و g/cm3 11/1 مخصسوص  راش با جرم
 اسستفاده  PH 53/1و  g/cm311/1  مخصوص ممرز با جرم

 صسنايع  كاربردشسان در ها به دليسل گسستردگي   اين گونه .شد
-ريخست  نيز به دليسل سساختار   و تز يني هایبخش و مبلمان

 ایروزنسه  بخسش  نيمسه  هسای گونسه  مختلفشان شامل شناسي
 .گرفتنسد  قسرار  مسورد اسستفاده  ( ممرز) آوند پراكنده و( راش)

 چهسار  در هسا نمونسه  كنسي، خشک اصول چوب رعايت ضمن
 رطوبست  ماه يک از پ  و يارد قرارگرفته در جداگانه دسته
 .(Sonmez et al. 2011) درصد رسيد 1 حدود به هاچوب
3بسا ابعساد   هسايي تختسه  به شده،خشک هایتخته

mm 21 
شده جداگانسه در   دهيبر هایتبديل شدند. تخته 211×511×

 ASTM Dمتفساوت طبسق اسستاندارد     طيبا شسرا  ماياتاق كل

تعسادل   هایرطوبتها به اينکه تخته یقرار گرفتند. برا 3924
 21±2 یادمسس در مسسايدر اتسساق كلبرسسسند،  %51و  55% ،1%

 ،%31±1نسبي  هایترتيب در رطوبت به و گراد سانتيدرجه 
هسايي بسا رطوبست    آزمونسه  قرار گرفتند. %13±1و % 1±21

 در نظر گرفته شدند.شاهد  هاینمونه عنوان به% 1تعادل 

 

 
 خاص شرایط و دما با هانمونه سازی دما هم و کلیما اتاق شرایط _۱شکل 

 

 روش همننسين  و الکتريکسي  سسنج رطوبت دستگاه با سپ 
 روش در. شسد  بررسي هانمونه رطوبت توزيني، رطوبت سنجش
-انسدازه  هسا نمونسه  همه اوليه جرم ابتدا توزيني، رطوبت سنجش

 درجسه  513±2 دمسای  بسا  آون داخل هانمونه سپ  .شد گيری
 رطوبست  ينکهازا پ . ندقرارگرفت ساعت 24 مدت به گراد سانتي
 24 و شسده  خارج كليما اتاق از رسيد، نظرمورد اندازه  به هاتخته

. شد نگهداری بسته محيط در رطوبت سازیمتعادل برای ساعت
 دوبساره  ها،تخته رطوبت از اطمينان برای كليما از خروج از قبل

 رطوبست  درصسد  حتمساً  كسه  صسورت  اين به ،شد كنترل رطوبت
 هسا نمونه رطوبت درصد ميانگين .رسيد ثابت مقداری به هانمونه
. شسد  تعيسين  درصسد  51±1/1 و 55±1/1 ،1±1/1 ترتيسب  به
 و پسرز  حذف و سط  شدن يکنواخت منظوربه شرايط، ينبعدازا
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 دسستگاه ) 581و  521 هسای سنباده از ها،نمونه سط  ناهمواری
 دهسي پوشش برای هانمونه سط  تا گرديد استفاده( لرزان سنباده
 .گردد آماده

 لرياز: سس  انسد  عبسارت های اسستفاده شسده،   ششفاف پوش
-بسرای آمساده   كسه  تروسسلولز ين نيرز هيپركننده بر پا عنوان به

اعمال شد، سسپ    هاپوشهسازی سطوح قبل از اعمال شفاف
 اورتسان بسر پايسه   و پلي ديآلک هيبر پا استريپلمينپوشه شفاف

ها استفاده شد. دهي سط  نمونهبرای پوششاورتان رزين پلي
در  قيس تحق نيس هسای مسورد اسستفاده در ا   پوشش مشخصات
 .است شده آورده 5جدول 

 

 هاپوشهشفاف مشخصات  _۱ جدول

  پوشش
PH 
 

 تهیدانس

 (3
g/cm) 

 هیدرصد ماده خشک اول

 )%( 

 قیماده خشک بعد از رق

 )%( نریشدن با ت

  کننده سخت مقدار

)%( 

 1 31 55 31/1 3/2 سيلر

 51 41 55 32/1 8/3 استرپلينيم

 21 41 55 5 1/8 اورتانپلي

 
 و غبسار  و گسرد  از عساری  و بايد تميسز  هانمونه سط 
 پوشش اليه دو پيستوله، از استفاده با سپ . باشد آلودگي
 فرج و خلل سيلر، اعمال با. شد اعمال هانمونه روی سيلر
-مسي  آمساده  نهايي رنگ برای هانمونه و شودمي پر چوب

 و( هساردنر ) كننسده  سخت% 51 با استرپلينيم رنگ. شوند
% 11 و كننسده  سسخت % 21 با اورتانپلي تينر و رنگ% 11
  ابتسدا اعمسال شسد.    هسا بر سسط  نمونسه   شده و آماده تينر
شسد. سسپ     زده سسنباده  411 سسنباده  كاغسذ  بسا  هانمونه

مصسرفي بسه مقسدار     اورتسان پلي و استرپليپوششي از نيم
 هسا نمونه روی بر مرحله دو در مترمربع بر گرم 51±511

 سساعت  24گذشست   از بعسد . اعمال شسد  با كمک پيستوله
 . شد چوب جذب كامهً رنگ

 ASTM Dاسستاندارد  طبسق  كششي چسبندگي آزمون

 اپوكسسي  دوجز سي  چسب از استفاده با. شد انجام  4541
 آلومينيسوم،  جسن   از مترميلي 21 قطر به مخصوص دالي
 مقسدار . شسد  چسسبانده  شسده،  رنگ هاینمونه سط  روی
 مربسع  متسر سسانتي  بسر  گرم 511±51 شده استفاده چسب
 سساعت  48 مدت به شدن خشک برای هانمونه. شد تعيين
 .گرفتند قرار سلسيوسدرجه  21 دمايي شرايط در

 2 آزمون با هر برای هانمونه چسبندگي مقاومت ميزان

 بسا  ثانيسه  بسر  مگاپاسکال 3/1 كشش سرعت بار تکرار با
 Posiاتوماتيسک  كششسي  چسسبندگي  گيری اندازه دستگاه

Test AT  محاسسسبه بسسار هسر  بسسرای. شسد  گيسسریانسسدازه 
 جسدا  زيرآينسد  از دالسي  كششي، نيروی اثر بر چسبندگي،

. كنسد مسي  را گزارش نتيجه دستگاه نمايشگر صفحه و شده
پارامترهسای   ميانگين مقايسه و هاداده وتحليل يهتجز برای
و   T-testآزمسون    SPSS-18افسزار  نسرم گيسری از  انسدازه 

ANOVA شد استفاده. 
 

 نتایج 
، %1هسای  رطوبست  اثسر آمسده از   دست به جينتا يبررس
 -لريسهای مقاومت چسبندگي شفاف پوشه% بر 51 % و55
راش  يدو گونه چوب یاستر رويپلمين -لريو س اورتانيپل

نشان دادند، رطوبت و افزايش سط  آن تأثير قابل  و ممرز
هسا  پوشسه ای بر كاهش مقاومت چسبندگي شسفاف مهحظه
 نيمشسخ  اسست، در بس    2در جدول  كه طور همان دارد.
مقاومت چسبندگي  زانيم نيباالتر يهای مورد بررسگونه

اورتسان و كمتسرين ميسزان    پلسي راش بسا پوشسش   در گونه 
در بسوده اسست.    درصد 51مقاومت چسبندگي در رطوبت 

 مقابل كمترين سط  مقاومت در گونسه ممسرز بسا پوشسش     
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  بوده است. 51استر با درصد رطوبت پلينيم

 
 pull-off  مراحل آزمون -2شکل 

 

 (MPaپوشه )شفاف چسبندگی میانگین مقاومت _2 جدول

 نوع پوشش آزمونه

  ممرز   راش 

 رطوبت )%( رطوبت )%(

7 ۱۱ ۱1 7 ۱۱ ۱1 

 اورتانپوشش پلي

 استرپليپوشش نيم

24/3 

25/1 

14/1 

33/1 

21/4 

83/2 

13/8 

54/1 

58/2 

21/1 

32/3 

33/5 

 

 (MPa)نتایج میانگین درصد کاهش مقاومت چسبندگی   _3 جدول

 نوع پوشش آزمونه

  ممرز                        راش    

 رطوبت )%(                                                 رطوبت )%(                  

 ۱۱ ۱1  ۱۱ ۱1 

 اورتانپوشش پلي

 استرپليپوشش نيم
 

21/1 

22/1 

12/1 

21/1 
 

23/1 

28/1 

14/1 

13/1 

 

هسا  گونه چوبي و نوع شفاف پوشه اثر مستقل نوع بررسي
از  يسک هسا نشسان داد، هر  بر مقاومت چسبندگي شفاف پوشه

% 31داری بسر مقاومست چسسبندگي در سسط      آنها اثر معني
راش با سسط    به نسبت ممرز (. گونه چوبي4)جدول  داشتند
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 چسسسبندگي مقاومسست در چشسسمگيری %، كسساهش31اعتمسساد 
-شسفاف همننسين   .داد نشان پوشه اعمال شدهشفاف كششي

 رطوبت درصد از فارغ استرپلينيم به نسبت اورتانپلي پوشه

 بسر  داریمعنسي  افزايش %31چوبي، در سط  اعتماد  گونه و
 (.3)شکل  داشتاعمال شده  پوشهشفاف چسبندگي مقاومت

 

 پوشهشفاف چسبندگی مقاومت بر پوشه شفافچوبی و نوع  گونه نوع تأثیر بررسی t آزمون نتایج -4 جدول

  (sig) معناداری  سطح ( df)آزادی  درجه (t) آماره میانگین تعداد هاگروه شاخص

 گونه چوبي
 11/1 31 54/3 53/2 32 راش

 11/1 31 54/3 11/1 32 ممرز

 پوشه نوع شفاف
 11/1 31 45/1 32/4 32 استر پلينيم

 11/1 31 45/1 21/2 32 اورتان پلي
 

 
 الف

 

 ب

 ها )ب( بر مقاومت چسبندگی کششیپوشه اثر مستقل نوع گونه چوبی )الف( و نوع شفاف -3شکل 

 ۰  

 ۱  

 ۲  

 ۳ 

 ۴  

 ۵  

 ۶  

 ۷  

 ۸  

 ۹  

 ممرز راش

(M
P

a)
ی 

ش
ش

 ک
ی

دگ
بن

س
 چ

ت
وم

قا
 م

   

 ۰  

 ۲  

 ۴  

 ۶  

 ۸  

 ۱۰  

M) پلی اورتان نیم پلی استر
P

a)
ی 

ش
ش
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ی
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بن

س
 چ

ت
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قا
 م
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 مقاومست  رطوبست بسر   مسستقل  ، اثسر 1مطابق با جسدول  
 يسک  حسداقل % 31 اعتمساد  سسط   با پوشه،شفاف چسبندگي
 بسدين  داد؛ نشسان  متغيسر  ايسن  سط  سه بين دارمعني اختهف
چسسبندگي   مقاومت در رطوبت، سط  افزايش با كه صورت

 داریمعنسي  شفاف پوشه اعمال شده به سط  چسوب كساهش  

 .شد مهحظه
 و پوشسه شسفاف  نسوع  چسوبي،  گونه متقابل اثر بررسي

راش  چوبي هاینمونه برتر عملکرد بيانگر درصد رطوبت،
اسست   بسوده  اورتانپلي دارای پوشش %1با سط  رطوبت 

 (.1)شکل 
 

 

 پوشهشفاف چسبندگی مقاومت رطوبت بر تأثیر بررسی به مربوط AVONA آزمون نتایج -1 جدول

مجموع مربعات  

(S.S) 

 آزادی  درجه

(DF) 

 

 میانگین مربعات 

(M.S) 

  معناداری  سطح Fعدد 

(Sig) 

 بين گروهي

 درون گروهي

 مجموع

118/222 

514/522 

282/384 

2 

23 

15 

238/531 

111/5 
 

 

531/14 11/1 

 

 

 
 

 اثر مستقل رطوبت بر مقاومت چسبندگی کششی -4شکل 

 

 ۰  

 ۲  

 ۴  

 ۶  

 ۸  

 ۱۰ 

 ۱۲  

7% 11% 15%

 (
M

P
a)

ی 
ش
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 چ
ت
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 یکشش چسبندگی بر مقاومت چوب رطوبت درصد و پوشهشفاف ،یاثر متقابل گونه چوب -1 شکل

 

 بحث
مقسدار مقاومست    نيشستر يكسه مشساهده شسد ب    طسور  همان
 نيراش و كمتسر  يمربوط بسه گونسه چسوب    يكشش يچسبندگ

. چسوب راش  باشسد يممرز م يمقدار آن مربوط به گونه چوب
است و نسبت بسه گونسه    ایروزنهبخش  مهيبرگان نجزء پهن
، ايسن امسر   دارد یشتريب تخلخل است، آوند پراكندهممرز كه 
و بهبسود   راش چوبسط   درو بهتر رنگ  شترينفو  ب  باعث

. شسده اسست  گونسه   نيس ا یرنسگ بسر رو   يمقاومت چسبندگ
ممرز  چوب بافت در بودن آنها تر كوچکآوندها و  پراكندگي
 يجسه درنت و چسوب  فسرج  و خلسل  در رنسگ  كمتر نفو  سبب
در اين گونه چسوبي   رنگ كششي چسبندگي مقاومت كاهش
   .شده است
مقاومست  تفاوت معتقدند علت  زين گرياز محققان د يبرخ

عوامسل  به  توانيمهای مختلف را گونه چسبندگي كششي در
بافت چوب و ساختار  ،يساختار سلول ،يمانند سخت مختلفي

 موجب هاتفاوت در آن كه ي نسبت دادمواد استخراج ييايميش
 & Kaygin) دخواهد ش يكشش يچسبندگ زانمي در تفاوت

Akgun, 2008). آن كساهش   تبسع  بسه و  شستر يتخلخل ب زانيم
 ایبخسش روزنسه   مسه يو ن یابخش روزنه هایچوب تهيدانس

 ينسبت به پراكنده آوندها، سبب باال بردن مقاومت چسسبندگ 
پوشسش و   شستر يتخلخل سسبب نفسو  ب   رايز؛ شوديم يكشش
 شيافسزا  يجسه درنتآن با سط  چسوب و   يکيزيشدن ف ريدرگ
  .(Latibari, 2007)شود يم يبندگچس یروين

 يبر مقاومت چسسبندگ  اورتانپلي پوشهعملکرد شفاف
 دليل اينکسه  بهبهتر بود.  استرپليميپوشه ناز شفاف يكشش
 اورتسان يدر رنگ پلس  ي كششيمقاومت چسبندگ نيشتريب

 پوشسش   ونيزاسس يمرپلي یهسا بسه واكسنش   و شسد مشاهده 
كه پ  از اعمال  گردديروی سط  چوب باز م اورتانيپل

مقاومست   نيهمننس  .شسود يم تکميلو  افتهي امهپوشش اد
از سساختار   يناشس  اورتسان يباالی پوشسش پلس   يچسبندگ

 ۰ 

 ۲ 

 ۴ 

 ۶ 

 ۸ 

 ۱۰ 

 ۱۲ 
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 Keskin) باشديپوشش م يفن اتيآن و خصوص ييايميش

et al., 2010محلسول   يجز  دو اورتانپلي های(. پوشش
فاقسسد جسسذب آب دارای  هسسایاناتيزوسسساييدر آب و پلسس

هسسستند كسسه  اهسساُول يمسسرتبط بسسا پلسس يعرضسس ونسسدهایيپ
  دنشسسسويپوشسسسش را موجسسسب مسسس شسسستريب يچسسسسبندگ

(Feng et al., 1999.) 
اورتان دو جز ي، واكنش پليمريزاسيون را بسر سسط    پلي

كنسد و  چوب كامل كرده و با چوب پيوند شيميايي برقرار مي
تری بر سسط  ايجساد خواهسد شسد     همين دليل اتصال قوی به

Budakci, 2003) .)    
كساهش   موجبرطوبت  زانيم شينشان داد كه افزا نتايج

كسه   طسوری  بسه  شسود، هسا مسي  پوشهشفاف يمقاومت چسبندگ
مربسوط بسه گونسه     يكشش يمقدار مقاومت چسبندگ نيشتريب
 يكشش يمقدار چسبندگ ني% و كمتر1ت با رطوب ي راشچوب

 بود. %51با رطوبت  ي ممرزمربوط به گونه چوب
Sonmez  افزايش كه يان كردند ( ب2113همکاران ) و

، مسورد دهد. در اين رطوبت، مقاومت اتصال را كاهش مي
های سلولز بسا  های هيدروكسيل زنجيرهدر اثر اشباع گروه

 شود. تر ميهای آب، اتصال اليه وارنيش ضعيفمولکول
 الياف واكشيدگي سبب حهل يا رطوبت شکل به آب 
كساهش   جهيدر نتو سط   يصاف كاهش و سطوح نزديک
 & Ozdemirشسسودمسسي كششسسي چسسسبندگي مقاومسست

Hiziroglu, 2007)).  تحقيقسسات نشسسان داده اسسست كسسه 
  سسسطحي چسسسبندگي و شسسفافيت ،يسسسخت بسسه توجسسه بسسا

 آلسي  حسهل  هایوارنيش از آب در محلول ایهوارنيش
تسوان نتيجسه   مسي  بنسابراين (. (Yakin, 2001ترند ضعيف

 باعسث  توانسد مسي  چسوب  ازاندازه يشب گرفت كه رطوبت
 ,Kudela & Liptakova شود پوشش چسبندگي تضعيف

نيسسز  (2152)و همکسساران  Manaviتحقيقسسات (. (2006
 به مربوط كششي چسبندگي مقدار بيشترين داد كه نشان
 بسا  ملسج  گونه اعمال شده روی استرپلينيم -سيلر رنگ
 به مربوط كششي چسبندگي مقدار كمترين و% 8 رطوبت
 رطوبت با نو ل گونه اعمال شده روی كيلر -سيلر رنگ
 .بوده است 51%

 گیری نتیجه
گونسه راش   دهسي نشان داد كسه پوشسش   قيتحقاين  جينتا

-به لحاظ نوع شسفاف  نيهمنند. نسبت به گونه ممرز بهتر بو

مقاومت  نيگونه چوب راش باالتر یبر رو اورتانپلي پوشه،
شسده بسر    اعمال استريپلمني پوشهو شفاف يكشش يچسبندگ
را  يكشش يمقاومت چسبندگ نيممرز كمتر يگونه چوب یرو

در  يكششس  يمقاومت چسسبندگ  نيشتريب نينشان داد. همنن
در رطوبت  يكشش يمقاومت چسبندگ نيكمتر و %1رطوبت 
 هيتوصس  در ايسن تحقيسق   جينتابا توجه به دست آمد.  % به51
 شيدر جهست افسزا   يچسوب  هسای شود برای ساخت سازهيم
و  اورتسان يپلس  دوجز سي  پوشسه از شفاف ،پوشش يبندگچس
شسود تسا دوام    ادهاسستف  شتريب ایبخش روزنه مهين هایگونه
 هاینوسسان گسذر زمسان و    يطس  يسسازه چسوب  را در  شتریيب

 . ميشاهد باش تيرطوب
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Abstract 
   The present study was conducted to investigate the effect of wood moisture content on 

adhesion strength of half-polyester and polyurethane sealers on beech (Fagus orientalis) and 

hornbeam (Carpinus betulus) wood surface. PH values of beech and hornbeam woods were 

measured as 5.51 and 5.19, respectively. Dried specimens were placed in a constant climate 

chamber to reach moisture contents of 7%, 11% and 15%. After the preparation stage, two 

layers of sealer were placed on the specimens using a spray gun. Next, polyurethane and half-

polyester were applied to the specimens. The pull-off test was performed on the specimens 

according to the ASTM D 4541 Standard. The results showed that the most of adhesion strength 

was due to the polyurethane sealer used on the beech wood with the moisture content of 7 

percent and the least adhesion strength belonged to the half-polyester sealer applied on the 

hornbeam wood type with the moisture content of 15 percent. It was also observed that 

increasing moisture content caused a decrease in adhesion strength of both wood types. 

 

Keywords: Adhesion strength, clear paints, sealer, half-polyester, polyurethane. 
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