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در این پژوهش مقاومت چسبندگی پوشش های شفاف آلکیدی و نیتروسلولزی روی چوب صنوبر اصـح شـده توسـی تیهارهـای گرمـایی در
 میلـیمتـر تهیـه و سـدس در111×111×21  نهونـههـای چـوبی بـا اب ـاد.محییهای فراگیر مختلف پس از کهنگی تسریعشده بررسی شد
 درجه سانتیگراد تیهـار161  و111  در دو سطح دمای،) روغن بزرک، بخار آب و پرس، بخار آب،محیی های فراگیر مختلف تیهارگرمایی (هوا
 پوششدهی اولیه نهونههای شاهد و اصح شده با رنگ سیلر به عنوان پرکننده اعهال شد و در دو فرآیند جداگانه پوشـش کیلـر و نـی.شدند
Pull Off  مقاومـت چسـبندگی پوشـش ببـ و ب ـد از کهنگـی بـا روش.پلی استر پایه نیتروسلولز و آلکید تهام سـطو پوشـش داده شـدند
 نتایج نشان داد که تیهار ب خار گرمایی و گرمایی خشک چوب میزان مقاومت چسبندگی پوشش را در هر دو نوع پوشش بب و.اندازهگیری شد
 از طرفی بـا افـزایش دمـای. سانتیگراد مشاهده شد111  که بیشترین آن برای تیهار بخار گرمایی در دمای،ب د از کهنگی افزایش داده است
 نی پلیاستر مقاومت چسبندگی- در مورد نوع پوشش نیز نهونههای پوششدادهشده با سیلر. چسبندگی سطح نهونهها کاهش یافتند،تیهارها
. تیهارهای گرمایی و کهنگی است، چسبندگی رنگ وابسته به ترکیبی از نوع پوشش، بر اساس نتایج.باالتری داشتند
. پوششهای شفاف، صنوبر، مقاومت چسبندگی پوشش، كهنگی تسریعشده، تیمارهای گرمایی:واژههای كلیدی
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The main purpose of current research was to investigate the adhesion strength of transparent coatings of thermally modified
poplar wood in different mediums before and after accelerated aging. Specimens of 150×100×20 mm were prepared and
thermally modified in different mediums (air, steam, steam and press, linseed oil) in 150 and 180 °C. Untreated and modified
specimens were coated with acid catalyzed lacquer and nitrocellulose lacquer. Adhesion strength of coatings were analyzed
before and after accelerated aging. The results showed that thermal modification in hot air and hot steam, affect positively on
coating adhesion strength before and after aging test. The best results observed in hot steam in 150 °C. As temperature of
thermal modification elevated, adhesion strength of coatings decreased. Specimens coated with nitrocellulose lacquer had
higher adhesion strength. Based on revealed results, it can be concluded that adhesion strength of thermally modified wood
depends on coating type, thermal modification medium and aging process. J. Color Sci. Tech. 12(2018), 171-180©. Institute for
Color Science and Technology.
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1ـ مقدمه
چوب ماده ای طبی ی است ،که بهدلیـ داشـتن ویژگـیهـایی چـون
زیبایی و سبک بودن و در عین حال مقاومت زیاد و عایقی مناسب در
برابر صوت و حرارت از دیرباز کاربردهای بسیار داشته است .امـا ایـن
ماده از نظر صـن تی م ایـب مههـی دارد .نـ پـذیری چـوب یکـی از
م ایبی است که منجر به تغییر اب اد آن می شود .ایـن مسـهله باعـ
شده ،استفاده از این ماده در ساخت سـازه هـای خـارا از سـاختهان
محدود باشد .عحوه بـر ایـن ،نـ پـذیری و رطوبـت چـوب ،آن را بـه
محیطی مناسبی برای ف الیت برخی از عوام مخرب زیسـتی تبـدی

می کند [ .]1، 2اصح چوب 1یکی از روشهای حـ ایـن مشـکحت
است .این عل با تغییر در ساختار فیزیکی و شیهیایی چـوب موجـب
برطرف شدن برخی م ایب این مـاده مـیشـود کـه از آن یـک مـاده
مهندسی و ساختهانی مفید میسازد [.]1
تحشهای بسیاری انجام شده تا با روشهـای اصـححی مختلـف،
ویژگــیهــای فیزیکــی ،مکــانیکی و کــاربردی چ ـوب بــهویــژه بــرای
فرآورده های چوب مورد استفاده در خـارا از سـاختهان بهبـود یابـد.
یکی از این روش های پایه ،اصح گرمـایی 2اسـت [ ]4کـه بـهدلیـ
اصح برخی از خصوصیات چوب مانند بهبود ثبات اب اد ،دوام طبی ی
و پایداری در مقاب عوام زیستی کاربردی شدهاند [ .]1اعهال گرمـا
در روشهای اصح گرمایی بهوسیلة ناب های حـرارت ،ماننـد هـوای
داغ ،بخار آب و آب ،گاز نیتروژن ،روغن داغ و غیره صورت مـیگیـرد
[ .] 6بهبود خواص فیزیکی و افزایش مقاومت در برابر عوام مخرب از
مزایای تیهار حرارتی و کاهش خواص مکانیکی از م ایب آن محسوب
میشود [ .]7، 6تغییرات شیهیایی که در اثر تیهار گرمایی در دیـواره
سـلول چــوب روی مـیدهــد ،نقــش کلیـدی را در تغییــرات خــواص
فیزیکی ،مکانیکی و دوام آن ایفا میکند .این تغییرات به شرایی تیهار
گرمایی وابسته است (شک  .]3[ )1خصوصیات مکانیکی چوب تیهار
شده بیشتر بستگی به نوع گونة چوب و شرایی تیهاردهی دارد [.]11
پس از تیهار گرمـایی ،چـوب تـا حـدی تـرد و شـکننده مـیشـود و
مقاومــتهــای مکــانیکی آن کــاهش مــییابــد [ .]11، 12بســته بــه
متغیرهای تیهار ،بیشینه دمای تیهار ،شتاب گرمادهی ،زمـان مانـدن
در بیشینه دما ،نوع محیی فراگیر تیهـار (هـوا ،بخـار آب ،نیتـروژن)،
ترکها می توانند در چوب ظاهر شوند و ساختار میکروسکوپی چـوب
مهکن است ،تحت تأثیر برار گیرد [.]7
سازوکار اصح گرمایی ،تغییر شیهی پایـه چـوب بـا اسـتفاده از
دمای باال می باشد .گرما در درجههای باالتر سبب میشود که ماهیت
شیهیایی مواد سازنده دیواره سلولی دچار تغییر شود و ایـن تغییـرات
بیشتر در ههیسلولزها و لیگنین روی میدهند و سلولز کهتـر تحـت
1- Wood modification
2- Thermal wood modification or heat treatment
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تأثیر برار می گیرد (شک  .]11، 14[ )1نتایج مطال ات گذشته نشان
دادهاند که ههی سلولزها در دمای بـاالتر از  121درجـه سـانتیگـراد
دچار تخریب مـی شـوند و لیگنـین نیـز در دمـای  161-171درجـه
سانتیگراد به باال شروع به نرم و روان شدن میکند [ .]11تیهارهـای
گرمایی بهویژه تیهار گرمآبی ،3سبب کحپس شدن (چـین خـوردگی)
چوب میگردند [ .]16حضور آب یا بخار آب بر شیهی اصح گرمایی
و انتقال گرما در چوب تأثیر میگذارد [ .]17در فرآیند تیهار گرمایی
خشک ،چوب تا حد اصح گرمایی خشک میشود و رطوبت چوب در
یک محیی باز یا بسته حـذف مـیشـود [ .]17اسـتام 4دریافـت کـه
تخریب حرارتی در حضـور بخـار آب در مقایسـه بـا شـرایی خشـک
شدیدتر است و نهایتاً منجر بهکاهش مقاومتهای مکانیکی در چـوب
5
مــیشــود [ .]16ترکیــب روشهــای اصــححی گرمــآبی و مکــانیکی
می تواند کاهش مقاومت های مکانیکی را تا حد زیادی جبـران نهایـد
[.]13
6
در تیهار روغن گرمایی چوب ،با وارد شـدن روغـن ،اکسـیژن از
پیرامون چوب حذف و چوب در دماهای باال تیهار میشود .بـا حـذف
اکسیژن از بروز واکنشهای اکسایشی نامناسب و خطـر آتـشسـوزی
احتهالی نیز کاسته می شود .باید گفت در تیهارهای گرمـایی شـرایی
اعهال گرما بسیار مه است ،بهطوریکه حضور اکسیژن حـین تیهـار
گرمایی باع کاهش شدید مقاومـتهـای مکـانیکی مـیشـود [.]21
باک 7و نهت 8به بررسی تیهار حرارتی چوب صنوبر در دمـای  161و
 211درجه سانتیگراد بهمدت  4 ،2و  6ساعت با روغـن آفتـابگردان،
کلزا و بزرک گیاهی پرداختند که نتایج مؤیـد کـاهش مقاومـتهـای
مکانیکی با افزایش دما و زمان گرمادهی و تغییر رنگ آن است [.]21
بهرهگیری از پوششهای شفاف در سطح چوب ،یکی از روشهای
افزایش کیفیت و زیبایی چوب و محصوالت چوبی است .البته استفاده
از شفاف پوشه ها در سطح چوب عحوه بر افزایش زیبایی آن ،یک الیـة
محافظ نیـز روی سـطح چـوب تشـکی مـیدهـد .کیفیـت پوشـش
اعهـالشـده روی سـطح چـوب و ههننـین چسـبندگی مناسـب آن
بهسطح چوب بهطور مستقی تحت تأثیر آمادهسـازی سـطح چـوب و
عهلیــاتی کــه ببـ از اعهــال پوشــش نهــایی روی ســطح آن اعهــال
میشود ،برار میگیرند [ .]22چسبندگی مناسب پوشش بـه زیرآینـد
خود از ویژگیهای مه فیزیک سطح اسـت [ .]21تحقیـ هـا نشـان
داده است که رنگ پوششی نی پلی استر سـاختاری صـلب ،سـخت و
شکننده دارد و به رغ ترک های ریزی که در اثـر کهنگـی در آن ر
می دهد ،ولی مقاومت چسبندگی پوشش را بهبود میبخشد ،که علت
3- Hydrothermal treatment
4- Stamm
)5- Combined-Hydro-Thermo-Mechanical (CHTM
6- Oleothermal treatment
7- Bak
8- Nemeth

)Journal of Color Science and Technology(2018

271

براس مقا مت چسبندگ پوششماي شفاف آلایدي نیتر سلولزي دا فرآيندماي...

آن نفــوس ســیلر بــه درون حفــرات ســلولی و منافــذ دیــوارهای و
مسدودکردن آنهاست [ .]24با نفوس و جذب سیلر در چوب ،کیلـر در
سطح حالت شیشهای و صلب ایجاد میکند و بـا ایجـاد یـک الیـه ،از
نفوس رطوبت جلوگیری میکند [ .]21بنابراین پوششهـای آلکیـدی،
مقاومت به جذب آب و انتشار بخار آب را در چوب افزایش مـیدهنـد
[ .] 26در ههین راستا تیهار گرمایی چوب با ایجاد تغییرات در سلولز،
ههی سلولز و لیگنین ،در خواص فیزیکی و مکانیکی چوب تغییر ایجاد
کرده که می تواند بر دوام و چسبندگی پوشش در سـطح چـوب و در
نتیجه بر دوام نهایی محصول ساختهشـده تـأثیر داشـته باشـد [.]27
ویژگیهای مکانیکی چوبهای تیهارشده ،بهدلیـ اعهـال روشهـای
گوناگون تیهارگرمایی و شرایی اعهال شده ،متفـاوت انـد .از آنجـا کـه
گزارش ها درباره ویژگی مقاومت چسـبندگی پوشـش در چـوبهـای
تیهار گرمایی شده کهتر صـورتگرفتـه اسـت ،ایـن پـژوهش درصـدد
بررسی تأثیر فرآیندهای تیهار گرمایی چوب بر مقاومـت چسـبندگی
پوشش بود تا بِتوان عحوه بر بررسـی تـأثیر تیهـار گرمـایی چـوب در
فرآیندهای مختلف بر مقاومـت چسـبندگی پوشـش ،شـرایی بهینـة
تیهارهای مختلف را انتخاب کرده و یا با بکار بستن آن از هـدر رفـت
ســرمایه بــرای انجــام تیهــار گرمــایی در درجــات دمــایی جلــوگیری
بهعه آید.

2ـ بخش تجربی
2ـ1ـ مواد
نهونه های آزمونه برای انجام ایـن تحقیـ از گونـه چـوب صـنوبر و
میانگین جرم مخصوص  1446گرم بر سانتیمتر مک ب بود .دلی مه
انتخاب این گونه ،سریع الرشد بودن و کاربرد باالی آن در سـازههـای
چوب ساختهانی و مبلهانهای شهری است .روغن مـورد اسـتفاده در
این مطال ه برای تیهار روغن گرمایی نهونههای چوب ،روغـن بـزرک
بود .روغن بزرک از دانههـای گیـاه  Linum usitatissimumاسـتخراا
می شـود و سـاختار آن بـه طـورکلی شـام اسـیدهای چـرب اشـباع
پالهیتیک و استهاریک و اسیدهای چرب غیراشباع اولهیک ،لینولهیک
و لینولنیک می باشد .این روغن در تیهـار گرمـایی چـوب و حفاظـت
سطح چوب در مبلهانها بهکار گرفته میشوند.
شفافپوشش های استفاده شده در این مطال ه ،کیلر بر پایه رزین
نیتروسلولز و نی پلیاستر بر پایه آلکید بود .ههننـین از مـاده سـیلر
کــه نــوعی مــادن پرکننــده بــر پایـه رزیــن نیتروســلولز اســت ،بــرای
آماده سازی سطو بب از اعهال شفافپوشههای کیلر و نی پلی استر
استفاده شد .مشخصات پوششهای مورد استفاده در ایـن تحقیـ در
جدول  1ارائه گردیده است.
1

1- Populous alba
جدول  :1مشخصات شفافپوشههای مورد استفاده.
پوشش

pH

سیلر
کیلر
نی پلیاستر

243
144
146

چگالی

درصد جامد

گرانروی

()g/cm3

()%

()cP

1431
1433
1436

26416
27413
17466

141
211
112

حالل

میزان استفاده از حالل
(نسبت به جرم پوشش)

تینر 11111
تینر 11111
تینر 11111

 2برابر
 1411برابر
 1411برابر

شکل  :1ریزساختارهای دیوارن سلول و ساختهان میکروسکوپی چوب در شرایی اصح گرمایی [.]1
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2ـ2ـ روش كار

2ـ2ـ1ـ آمادهسازی و پوششدهی سطح چوب

برای تهیه نهونههای چوب صنوبر ،ابتدا پایههای بطـعشـده بـهمحـ
برش منتق گردید .سدس بهوسیله اره نـواری بـرش هـای اولیـه و بـا
ارهگرد برش های ثانویه انجام شـد .از دسـتگاه گنـدگی بـرای صـافی
سطح نهونهها نیز استفاده شد .برای رسیدن به حد مطلـوب رطـوبتی
در هوای آزاد ،نهونهها با رعایت اصول چوب خشککنی تا رطوبـت 6
درصد خشک شدند [ .]26الوارها پس از خشکشدن به نهونههایی به
اب ــاد  111×111×21میلــیمتــر (طــولی × شـ اعی × مهاســی) از
بسهت برون چوب با سطو مهاسی تهیه شدند (شک  .)2با توجه به
اههیت استفاده از نهونههای سال در آزمایش از بین نهونههای دارای
شرایی رشد عادی و عاری از هرگونه ترک ،شـکاف ،چـوب واکنشـی،
کجتاری ،پوسیدگی و بیهاریهای بارچی انتخاب شدند [ .]23شهایی
از اصول اولیه طی مراح آماده سازی پوشش سطح چوب در شک 2
نشان داده شده است .سدس نهونهها در محییهـای فراگیـر مختلـف
اصح حرارتی مطاب جدول  2تیهار شدند.
الزم به سکر است کـه ببـ از عهلیـات تیهـار گرمـایی -مکـانیکی
بلوکهای چوب صنوبر در داخ مخزن حاوی آب داغ (مخزن بخارساز)
مطاب با دما و زمان ماندگاری در بـاال تیهـار شـدند .سـدس نهونـههـا
بهمدت  1ساعت ،در پِرس گرم آزمایشگاهی و تحت دمای  131درجـه
سانتی گراد در جهت ش اعی فشرده شـدند .بـرای انجـام تیهـار روغـن
گرمــایی نهونــههــا بــا روغــن بــزرک از روش ســلولتهــی اصــح شــده
(روپینگ) ،مرحلة آغشتگی و مرحلة فشار  4بار به مـدت  11دبیقـه در
دو ســطح دمــای  111و  161درجــه ســانتیگــراد ،ههاننــد جــدول 2
اسـتفاده شــد .تیهــار گرمـایی خشــک در ایــن مطال ـه بــهوســیله آون
آزمایشگاهی تحت شرایی دمایی و زمانی سکر شده در باال انجام گرفـت.
پس از تیهار حرارتی ،تهامی نهونههای تهیه شده برای مت ادلشـدن و
رسیدن به یک شرایی رطوبتی در محیی آزمایشگاهی برار گرفتند.

آماده سازی و عهلیات پرداخت سـطح چـوب ،بـرای یکنواخـتکـردن
سطو نهونههای چوب و از بین بردن ناههواریهـای سـطحی آنهـا
می باشد .برای این منظور ببـ از پوشـشدهـی سـطح نهونـههـا بـا
شفافپوشهها ،ابتدا سطو آن ها طی مراحلی از سنباده زبر به نرم در
جهت الیاف چوب با درجه سنبادههای  121و  161بهطور یکنواخـت
پرداخت شدند .سدس شفاف پوشه های مورد اسـتفاده در دو سیسـت
پوششی سیلر -کیلر و سیلر -نی پلیاستر بهوسیلة پیستوله و بهطـور
یکنواخت در جهت الیاف بر روی سطح نهونهها اعهال شدند .سیلر در
پوششهای مورد استفاده به عنوان پرکننده منافذ چوب و دو پوشـش
کیلر و نی پلیاستر بهعنوان پوشش نهایی بودند.
جدول  :2برنامة اصح گرمایی در محییهای فراگیر گوناگون.
مدیوم

دمای تیهار ()ºC

زمان
ماندگاری ()h

تیهار گرمایی خشک
تیهار گرمایی خشک
تیهار بخار گرمایی
تیهار بخار گرمایی و
فشردهسازی (تیهار گرمایی-
مکانیکی)
تیهار روغن گرمایی
تیهار روغن گرمایی
شاهد

111
161
111
111

1
1
1
1

131

1

111
161
-

1
1
-



 زمان ماندگاری مدت زمان ماندن چوب در دمای ثابت تیهار است.

()1

()2

(ب)

(الف)

()3

شکل  :2شهایی از مراح آمادهسازی نهونههای آزمونه ( :)1برشدهی (ش اعی و مهاسی) :)2( ،مقطعگیری :)1( ،پوششدهی سطح (الف) :سیلر -کیلر و
(ب) سیلر -نی پلیاستر (اب اد به میلیمتر)[.]23
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2ـ3ـ آزمون چسبندگی پوششها

2ـ5ـ طراحی آزمایش

بــرای بررســی تــأثیر اصــح گرمــایی در مــدیومهــای گونــاگون بــر
چسبندگی پوشش هـا روی چـوب صـنوبر ببـ و ب ـد از کهنگـی ،از

نتایج به دست آمده با نرم افزار آماری  SPSSمورد تجزیه و تحلی برار
گرفت .برای بررسی اثر عوامـ متغیـر ،نتـایج بـا اسـتفاده از آزمـون
فاکتوری در بالب طر کامحً تصادفی با سـطح اطهینـان  31درصـد
مورد تجزیه و تحلی آمـاری بـرار گرفتنـد .بـرای مقایسـه میـانگین
گروهها از آزمون چند دامنه دانکن استفاده شد.

دستگاه اندازه گیری (اتوماتیک )1چسبندگی به روش  Pull-Offمدل
 Defelskoبر طب استاندارد  ASTM D-4541استفاده شد [.]11
2ـ4ـ آزمون كهنگی تسریعشده

2

برای ارزیابی عهلکـرد تیهارهـای حرارتـی و کهنگـی تسـریعشـده
پوششها ،نهونه ها بب از پوشش به دو گروه تقسی شدند ،یک گروه
از نهونـههـا بــدون تغییـر و گــروه دوم تحـت آزمــون کهنگـی طبـ
اســتاندارد  ASTM D-1037بــرار گرفتنــد [ .]11بــر اســاس ایــن
استاندارد آزمون کهنگی طی شش مرحله طب جدول  1انجـام شـد.
تیهار کهنگی تسریع شده برای بررسی طول عهـر و دوام محصـول در
هــوای آزاد بــوده و شــرایی شــدیدی را (شــام غوطــهوری در آب،
بخاردهی با آبجوش ،یخزدگی و خشککردن با هوای خشک و داغ و
تکرار این روند) به نهونهها تحهی میکند.
جدول  :3مراح آزمون کهنگی تسریعشده.
مرحله

زمان ()h

محیط

دما ()ºC

1
2
1
4
1
6

1
1
21
1
1
16

آب
بخار
فریزر
آون
بخار
اِتو

41
31
-21
33
31
33

3ـ نتایج و بحث
در تجزیه و تحلی داده های حاصـ از تـأثیر تیهارهـای گرمـایی بـر
مقاومت چسبندگی پوشش بب و ب د از کهنگی تسریعشده از تجزیه
و تحلی واریـانس دوگانـه ( )ANOVAاسـتفاده گردیـد .کهنگـی و
تیهارهای گرمایی تأثیر م نی داری را بر مقاومت چسـبندگی پوشـش
در سطح  α< 1411نشان دادند .مقادیر انحـراف م یـار و گـروهبنـدی
دانکــن چســبندگی پوشــشهــا بب ـ و ب ــد از کهنگــی در ســطو
اصح شده با فرآینـدهای مختلـف ،درجـدول  4آمـده اسـت .آزمـون
چسبندگی پوشش نهونهها نیز در شک  1نشان داده شـده اسـت .در
مورد نتایج آزمون دانکن نـوع پوشـش ،بیشـترین مقـدار چسـبندگی
پوشش برای سیلر -نی پلیاستر ( )aو کهتـرین میـزان در کیلـر ()b
بهدستآمد.
1- PosiTest AT
2- Accelerated aging

جدول  :4گروهبندی دانکن و انحراف م یار خواص مکانیکی چوب اصح گرماییشده در محییهای فراگیر مختلف.
تیمار ()ºC
چسبندگی
پوشش ()MPa
سیلر -کیلر بب
از کهنگی
سیلر -نی پلیاستر بب
از کهنگی
سیلر -کیلر ب د
از کهنگی
سیلر -نی پلیاستر ب د
از کهنگی

گرمایی

گرمایی

بخار

بخار گرمایی

روغن

خشک

خشک

گرمایی

و فشردهسازی

گرمایی

151

181

151

 151و 191

151

روغن گرمایی
181

شاهد

(a)1461

(a)1471

(b)1411

(c)1434

(d)1477

(e)1411

(a)1411

(a)1413

(a)1462

(b)1461

(c)1461

(d)1461

(e)1412

(a)1441

(a)1423

(b)1411

(b)1411

(c)1416

(b)1473

(c)1441

(b)1413

(a)1467

(b)1446

(b)1447

(c)1426

(b)1461

(c)1466

(b)1427

حروف انگلیسی م رف گروهبندی دانکن و اعداد داخ پرانتز م رف انحراف م یار است.

نشريه علك ـ پژ مش علوم فنا اي انگ ()7931

)Journal of Color Science and Technology(2018

271

آيسونا طالي

مكااان

شکل  :3تصویر سطح نهونهها پس از آزمون چسبندگی  pull offدر سهت چپ و سطح دالی به ههراه رنگی که از چوب جداشده در سهت راست.

3ـ1ـ تأثیر متغیرهای فرآیند
میانگین چسبندگی پوششها بب و ب د از کهنگـی تسـریعشـده بـر
روی نهونه های تیهار شده و شاهد در شک های  4و  1آمده است .بر
اساس نتایج ،تغییر فرآیند گرمایی از محیی خشک به محیی فراگیـر
بخار گرمایی -مکانیکی 1و روغنی تأثیر باب مححظهای را در مقاومت
چسبندگی پوشش چوب صنوبر بب و ب د از کهنگی سـبب نگردیـد
ولی در فرآیند (محـیی) فراگیـر بخارگرمـایی بـا دمـای  111درجـه
سانتی گراد ،میزان چسبندگی پوششها کَهی نسـبت بـه نهونـههـای
شاهد بهبود نشان داد .بررسی متغیرهای فرآیند نشان داد کـه صـرفاً
گرمادهی و افزایش دمای تیهار به بیش از  111درجه سانتیگـراد در
فرآیند اصح گرمایی خشک و بخـار گرمـایی بـا دمـای  111درجـه
سانتی گراد سبب افزایش چسبندگی پوشش به سـطح چـوب صـنوبر
گردید ولی برای سایر تیهارهـای گرمـایی از جهلـه روغـن گرمـایی
اساساً تغییر محسوسی نداشت ،بهطوریکه بـه دلیـ ماهیـت چربـی
موجود ،میزان چسبندگی را بهطور باب مححظهای کاهش داده است.
این حالت برای چسبندگی پوششها ب د از کهنگی نیز بهدسـتآمـد.
کهترین کاهش اختحف آمـاری در بـین نهونـههـای تیهـار شـده بـا
نهونههای شاهد ،در تیهار گرمـایی خشـک نهونـههـا در دمـای 111
درجه سانتیگراد بهدست آمد اما با تغییر محیی فرآینـد و ههننـین
افزایش دمای تیهار (روغـن گرمـایی) ،مقاومـت چسـبندگی کششـی
بهطور باب توجهی نسبت به نهونههای شاهد کاهش یافت ،ولی ب د از
کهنگی متفاوت بود .تیهار گرمایی باع ایجاد تغییرات در ویژگیهای
ساختاری چوب میشود و تغییر در این ویژگیها ،خصوصیات فیزیکی
و مکانیکی و دوام چوب را تحت تأثیر برار میدهد (شک  .)6تخریب
ههی سلولزها مه ترین نتیجه تیهار گرمایی چوب اسـت کـه کـاهش
باب توجه مقدار آن در این تحقی برای برخی از عوامـ مـؤثر تأییـد
شد و با نتایج سایر محققان ه خوانی دارد [ .]1 ،12بنـابراین رابطـة
مستقیهی بین تجزیة ههی سلولزها و کاهش مقاومت در دماهای بـاال
)1- Thermo-Hygro-Mechanical (THM
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وجود دارد [ .]17بک و نهت و ساهنیک  2کاهش خواص مکـانیکی را
به دلی تخریب ساختار شیهیایی و کاهش مادن چوبی را بهعلت تیهار
گرمایی گزارش کردند( ،شک  .]21،11[ )6یکی از عوام مههی کـه
در مقاومت چسبندگی پوشش نقش مؤثری دارد ،ترشوندگی مناسـب
سطح چوب و عه نفوس پوشش در چوب میباشد [ .]14تیهار روغن
گرمــایی چــوب ،ترشــوندگی ســطح را کــاهش مــیدهــد و کــاهش
ترشوندگی سطح چوب ،مانع نفوس مناسب پوشش به سطح چوب و در
نتیجه کاهش مقاومت چسبندگی پوشـش مـی شـود [ .]26از طـرف
دیگر ،در اثر خروا مواد دیوارن سلولی ،کـه حـین تیهـار گرمـایی بـا
هوای گرم و خشک حج چوب دچار دگرگونی میشود ،میزان خلـ
و فرا افزایش یافته و به دنبال آن نفوسپذیری چوب بیشتر شده []17
و در نتیجه مقاومت چسبندگی پوشش و کیفیت سطح افـزایش پیـدا
میکند .با توجه به نتایج بررسی تقـییـاری 3و سـهندرپور 4از بهبـود
چسبندگی پوشش نهونهها در اثر تیهار گرمایی خشک ،میتوان گفت
کــه در نتیجــة تیهــار گرمــایی بخــش گســتردهای از مــواد پوششــی
اعهالشده در چوب نفوس میکند و سبب باال رفتن میزان چسـبندگی
پوشش به سطح می شود و دلی آن کاهش رطوبت و مسـدود شـدن
جریان آب داخ منافذ دیوارن سلول بود ،بهخصوص اینکه با کشـیده
شدن زنجیرن مولکول هـای آب در دیـواره سـلول و گرمـای ناشـی از
حرارتدهی ،پیوند هیدروژنی تشکی یافته دیـواره سـلول ف ـال و در
نهایت سازوکار چسبندگی افزایش پیدا کـرد [ .]16ههبسـتگی بـین
چگالی و مقاومت های مکانیکی باع شد تا افـزایش چگـالی ،میـزان
مقاومتهای مکانیکی را بهبـود دهـد .از سـویی دیگـر ،واکـنشهـای
تراکهی در لیگنین نیز سبب ایجاد پیوند عرضی بین بسدارهای دیوارن
سلولی در چوب می شود و در نتیجه مقاومت های مکـانیکی چـوب را
تقویت میکند (شک .]13[ )6
2- Sahinkol
3- Taghiyari
4- Samandarpour
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شکل  :4مقاومت چسبندگی  pull offچوب صنوبر پوششداده با شفافپوشهها بب از کهنگی تسریعشده.

شکل  :5مقاومت چسبندگی  pull offچوب صنوبر پوششداده با شفافپوشهها ب د از کهنگی تسریعشده.

شکل  :6ساختار میکروفیبری دیوارن سلول چوب ( ،)Aمقطع عرضی ساختار کریستالی سلولز ب د از تیهار ترکیبی بخار آب با فشردهسازی ( 1)cs-treated1و تیهار
بخار آب ( )B( )Steam treatedو ساختار اصلی و یکنواخت سلولز و لیگنین ( =EW2 ،)Cچوب آغاز  =LW1چوب پایان [.]43
1- Compression combined with steam treatment (cs-treated); 2- Early Wood; 3- Late Wood
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در برخی بررسیها افزایش مقاومتهای مکانیکی در سـطو دمـایی بـاال
( 111-211درجه سانتیگراد) ،گزارش شده اسـت .ههننـین در ارزیـابی
فرآیندهای اصـح گرمـایی چـوب ،کـاهش حجـ یـا پدیـدن فروریـزش
ساختاری چوب یا کحپـس و شکسـتگی دیـوارن سـلول از دالیـ بهبـود
مقاومتهای مکانیکی بوده است [ .]41میزان چسبندگی پوشـش ببـ از
کهنگــی در مقایســه بــا ب ــد از آن کهــی افــزایش داشــته اســت ،ولــی
باب مححظه نبود .نتایج آزمایش و تحلی دادههای محققین دیگر نیـز بـا
هدف بررسی ویژگیهای سطحی و عهلکرد پوششهـای چـوب ،کـاهش
چسبندگی پوششها را ب د از کهنگی نشان دادند [ .]41در حالـت کلـی،
نتایج در مورد متغیرهای فرآیند نشان داد که ،کاهش گروههـای اسـتی و
تجزیة ههیسلولزها مههترین اثر تیهارهای گرمایی روی چوب مـیباشـد
که سریع اتفاق میافتد ،ضـهن اینکـه تغییـرات انـدکی هـ در سـلولز و
لیگنین ر میدهد که افـزایش شـدت تیهـار منجـر بـه ایجـاد تغییـرات
بیشتری در آنها مـیشـود (شـک  .)6مقاومـت چسـبندگی پوشـش در
برخی از فرآیندهای اصح گرمایی چوب پس از کهنگـی افـزایش یافـت.
علت آن ،تیهار گرمایی و سدس اعهال پوشش و الیه محافظ (پلیهر) روی
سطح است که به دوام و طول عهر نهایی چـوب در مجـاورت هـوای آزاد
برای محییهای بیرون مـیافزایـد [ .]42عـحوه بـر ایـن افـزایش جزئـی
بلورینگی چوب در اثر بخاردهی ،دلی دیگر افزایش نسـبی مقاومـتهـای
مکانیکی پس از کهنه شدن آن میباشد .بر اثـر تیهـار گرمـایی ،در کنـار
حذف ههیسلولزها ،بخشی از مناط بیشک سلولز ،آبکافـت شـده و در
نتیجه آن مقاومتهای مکانیکی افزایش پیدا میکند (شک .]41[ )6
3ـ2ـ تأثیر نوع پوشرنگ
چسبندگی پوشش هـای مـورد مطال ـه تحـت تـأثیر ترکیبـی از نـوع
پوشش ،تیهار حرارتی و کهنگی میباشـد (شـک هـای  .)1 ،4در اثـر
اصح گرمایی در برخی از فرآیندها ،ترشوندگی چـوب و بـه تبـع آن
نفوس پوشرنگ ها در چوب نیز کاهش پیدا میکنـد [ .]44در مقایسـه
بین چسبندگی پوشش ها ،نتایج نشان داد که بب از کهنگی ،پوشش
سیلر -نی پلیاستر عهلکرد بهتری را نسبت به سیلر -کیلـر داشـته و
مقاومت چسبندگی پوشش در سیلر -نی پلیاسـتر بـاالتر از پوشـش
سیلر -کیلر بود .بـهدلیـ اسـتفاده از سـختکننـده در پوشـش نـی
پلیاستر ،واکنش های پلیهریزاسیون ایـن پوشـش روی سـطح چـوب
تشکی شده و کام میشود ،در نتیجه پیوندهای بویتـری بـا چـوب
ایجاد می کند .مقاومت چسبندگی باالی پوشش نی پلیاستر ناشی از
ساختار شـیهیایی آن و خصوصـیات فنـی ایـن پوشـش اسـت [.]41
پوشش کیلر در مجاورت هوا خشکشده و بهنوعی یـک پوشـش تـک
جزئی است و واکنش آن در فرآیند تولید تشکی میشود .در نتیجـه
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پیوندهای ض یفتری با سطح چوب (زیرآیند )1ایجاد مـیکنـد [.]41
تیهار گرمایی ،کیفیت سطح زیرآیند پوشش به چـوب را تحـت تـأثیر
برار میدهد [ .]46بهطوریکه با پرداخت و حذف یک الیـه نـازک از
پوشــش اولیــه ،رنــگ از ســطح زیرآینــد عبــور مــیکنــد و مقاومــت
چسبندگی افزایش می یابد [ .]26بنابراین در مقایسه بین چسبندگی
پوششها ب د از کهنگی ،نفوس عهی تر پوششها و سازگاری آنهـا بـا
سطح و شرایی کهنگی امکان چسبندگی مناسب را ایجاد کرده اسـت
[ .]47افزایش در چسبندگی پوششها (شفافپوشـههـا) در برخـی از
پارامترهای فرآیند پس از کهنگی ،ههنون اشباع نهونههـا بـا روغـن
مربوط به تأثیر تیهار گرمایی با روغن در میزان ترشوندگی سـطح بـا
آن میباشد .نتایج بهدستآمده توسی پادگرسـکی 2و ههکـارانش ،بـا
نتایج این بررسی تواف دارد [.]46

4ـ نتیجهگیری
چوب ماسیو صنوبر به طور گسترده در صنایع چوب و مبلهـان بـهکـار
میرود .بهره گیری از تیهارهای گرمـایی در جهـان بـهمنظـور بهبـود
ویژگی های کاربردی مانند بهبود رنگ ،پایداری اب ـاد و افـزایش دوام
طبی ی به وسیلة حفاظت و طول عهر پوشش امکـانپـذیر مـیگـردد.
بررسی مقایسه ای تیهار گرمایی چوب صنوبر در فرآیندهای گونـاگون
نشان داد در محیی روغن گرمایی کاهش چسبندگی پوششها بب از
کهنگی بیشتر بوده است .چوبهای تیهار شده به روش بخار گرمـایی
و گرمای خشک ،مقاومت چسبندگی بیشتری نسـبت بـه روش هـای
دیگر تیهار گرمایی بب و ب د از کهنگـی تسـریعشـده داشـتهانـد .از
دالی بارز آن شاید تغییر ویژگی های ساختاری چـوب در اثـر تیهـار
گرمــایی شــام تــرکهــای ریــز میکروســکوپی ،جــاریشــدن مــواد
استخراجی موجود در چوب ،مسدودکردن منافذ دیوارن سلول ،چـین
خوردگی سلول های چـوبی و در نهایـت افـزایش نفوسپـذیری چـوب
بوده اند .بهبود مقاومت چسبندگی پوشش هـا ب ـد از کهنگـی در اثـر
تیهار روغن گرمایی مشاهده گردید .بهطورکلی پژوهشهای محققـان
تأثیر مثبت تیهارهـای گرمـایی بـهعنـوان روش اصـححی دوسـتدار
محییزیست را بر ویژگی های کاربردی چوب اثبات نهـوده اسـت .بـا
توجه به نتایج بهدستآمده در این بررسی تیهار بخار گرمایی و تیهـار
گرمایی خشک با دمای  111درجه سانتیگراد بهدلی تأثیر مثبت بـر
بهبود مقاومت چسبندگی پوشـش هـا ببـ و ب ـد از کهنگـی چـوب
صنوبر نسبت به سایر تیهارهای گرمایی پیشنهاد میگردد.
1- Substrate
2- Podgorski
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