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چکیده
در اين تحقیق تاثیر استفاده از آمايش سطحي پالسما در بهبود چسبندگي پوشش پايه آب و پوشش پايه حالل پلييورتان در چوب
مورد ارزيابي قرار گرفت .به همین منظور نمونههای چوبي از گونه صنوبر با رطوبت  1درصد به ابعاد  )L×R×T( 21 ×22×0میليمتر
تهیه و سطوح آنها با استفاده از پالسما به مدت  922 ،202 ،02و  022ثانیه آمايش گرديد .سپس ،سطوح نمونهها با پوشش پلييورتان
پايه حالل و پوشش پايه آب پوشش داده شد و پس از خشک شدن آن توسط دستگاه چسبندگي كششي ( )Pull offمیزان مقاومت
به چسبندگي آنها اندازهگیری گرديد .نتايج آزمون زاويه تماس نشان داد كه تیمار پالسما باعث كاهش زاويه تماس و افزايش خواصیت
ترشوندگي سطح چوب شده است .همچنین ،نتايج مطالعات چسبندگي كششي نشان دهنده آن است كه كمترين و بیشترين میزان
چسبندگي پس از آمايش پالسما به ترتیب مربوط به پوشش پايه حالل با نسبت میانگین  )Mpa( 0/3و پوشش پايه آب با نسبت
میانگین  )Mpa( 9/4بود ،كه مي توان يکي از عوامل موثر آن را آبدوستي سطح چوب در اثر تیمار پالسما دانست .تیمار با پالسما اثر
قابل توجهي بر افزايش چسبندگي پوشش داشته ،به طوری كه با افزايش زمان تیمار میزان چسبندگي بهبود يافته است و همچنین،
بیشترين میزان تغییرات تاثیر پالسما در واحد زمان مربوط به نمونه  02ثانیه پالسما شده بود .بنابراين ،ميتوان گفت؛ توانايي تیمار
پالسما برای افزايش چسبندگي پوششها بستگي به نوع رزين پوشش و زمان تیمار پالسما دارد.
كلمات كلیدی :پالسما ،چوب ،چسبندگی ،پوشش پايه آب ،پوشش پايه حالل.

Plasma modification to improve the adhesion resistance of the wood coating
Hadi Gholamiyan
Assistant Professor, Department of Wood and Paper Science & Technology, Faculty of Natural Resources, University of Tehran,
Karaj, Iran
Abstract
In this study, the effect of plasma modification on improving the adhesion resistance of solvent-borne and waterborne polyurethane
coatings in wood was evaluated. For this purpose, wood samples of poplar with a moisture content of 8% and dimensions of
2×10×15 (L×R×T) mm were prepared and their surfaces treated with plasma for 60, 120, 300 and 600 seconds. Then, the surfaces
were coated with a solvent and waterborne polyurethane coatings and they were measured by a Pull-off adhesive strength. The
results of the contact angle test indicate that the plasma treatment reduced the contact angle and increase the wettability of wood
surface. Also, the results of adhesion test after plasma treatment showed that the lowest and highest parameter were related to the
solvent-borne (2.9 Mpa) and waterborne (3.4 Mpa) coating respectively, one of the effective factors is increase the surface
hydrophilicity of wood by plasma treatment. Plasma treatment had a significant effect on increasing adhesion, so that the adhesion
is improved with increasing treatment time, and the highest change in the plasma's effect per unit time was the 60-second. Thus, it
can be claimed that the ability of plasma treatment to improve the adhesion of coatings depends on the type of coating resin and
plasma treatment time.
Keywords: Plasma, wood, adhesion, waterborne coating, solvent-borne coating.

 -1مقدمه
چوب يکي از منابع تجديدپذير بر روی كره زمین ميباشد كه به طور وسیع در صنايع مختلف نظیر كاغذسازی ،كارتنسازی ،ساخت
انواع كامپوزيتهای چوب ،صنايع مبلمان و سازههای چوبي مورد استفاده قرار ميگیرد .چوب با توجه به خصوصیات ويژه مانند
هرسونايکساني ،ناهمگن بودن ،نم پذيری و تغییر ابعاد در شرايط خاص تخريب ميشود [ .]2يکي از روشهايي كه ميتوان دوام و

طول عمر سازههای چوبي و مبلماني را در فضای داخلي و حتي خارج از منزل افزايش داد ،استفاده از پوششهای رنگي ميباشد [.]0

امروزه در كشورهای دنیا از پوشش های مختلفي جهت حفاظت چوب در برابر عوامل مخرب فیزيکي ،مکانیکي و بیولوژيکي استفاده
مي شود كه بیشتر در كشورهای كمتر توسعه يافته از پوششهای پايه حالل و در كشورهای توسعه يافته از پوششهای پايه آب
استفاده ميشود [ .]9پوششهای پايه آب به دلیل كمتر بودن مشکالت زيست محیطي آن بیشتر مورد استفاده قرار ميگیرد و
كاربردهای صنعتي بیشتری دارد [ .]4يکي از مشکالتي رايجي كه در پوششهای مورد مصرف صنايع مبلمان در شرايط سرويس ايجاد
ميشود ،بلندشدن و جداشدن سطح پوشش از سطح چوب ميباشد [ .]1تحقیقات زيادی در خصوص بهبود و افزايش مقاومت پوششها
در سازههای چوبي صورت پذيرفته است و محققین همیشه تالش نمودهاند راهكارهای نوين و جديدتری برای اين افزايش راندمان در
پوششها بیابند .مطالعات تاثیر نوع گونه چوبي بر مقاومت چسبندگي پوشش نشان ميدهد عوامل متعددی نظیر سختي ،ساختار
سلولي ،تركیبات شیمیايي و مواد استخراجي ميتواند مقاومت به چسبندگي را تغییر دهد [ .]0،1همچنین ،ميتوان گفت كم بودن
میزان چسبندگي از داليل مهم در دوام و طول عمر پوششهای رنگي ميباشد .مطالعات غالمیان و همکاران [ ،]1نشان داد بعد از نوع
رزين مصرفي ،مهمترين عامل در طول عمر پوششها میزان مقاومت به چسبندگي آنها ميباشد .همچنین تحقیقات زيادی در خصوص
بهبود مقاومت به چسبندگي در پوششهای رنگي صورت پذيرفته است كه تحقیقات غفراني و خجسته خسرو [ ،]3نشان داد ،اگر در
اثر پرداخت ،میزان زبری سطح افزايش يابد در نتیجه میزان مقاومت چسبندگي پوشش افزايش مييابد .همچنین ،بررسي معنوی و
همکاران [ ،]22نشان داد بیشترين میزان مقاومت چسبندگي در رطوبت  %1است و با افزايش رطوبت مقاومت چسبندگي كاهش
مييابد .در سالهای اخیر برای بهبود خواص پوششهای چوبي تحقیقات زيادی در خصوص استفاده از تیمارهای گرمايي [ ،]22نانو
پوششها [ ،]20اصالحهای شیمیايي فرآيندهای سلژل [ ]29صورت پذيرفته است .بنابراين ،ميتوان گفت در صورت افزايش مقاومت
به چسبندگي در پوششها ميتوان دوام و عمر مفید آنها را در شرايط سرويس و مصرف افزايش داد .يکي از روشهای نويني كه در
بهبود چسبندگي پوشش ميتوان از آن استفاده كرد تیمارهای گازی يونیزه شده پالسما ميباشد .پالسما يک گاز يونیزه است كه
گاهي اوقات به عنوان "ماده چهارم ماده" شناخته ميشود كه شامل اتم ها ،مولکولها ،يونها و الکترونهايي است كه ميتوانند خواص
سطحي مواد را تغییر دهند [ .]24يونهای پالسما بشدت تحت تاثیر نیروهای الکتريکي و مغناطیسي قرار ميگیرند و در نتیجه باعث
تغییراتي در خواص سطحي مواد ميگردند .تیمار پالسما يکي از ساده ترين روشهايي است كه با شکستن سطحيترين اليه مولکولي
در پلیمر و ايجاد راديکالهای آزاد و متعاقبأ ايجاد گروههای عاملي در سطح چوب به خوبي ميتواند ويژگيهای آبگريزی يا آبدوستي
را در سطح چوب ايجاد نمايد [ .]21فرآيند پالسما به لحاظ فشار مورد استفاده به دو نوع خأل و اتمسفری و به لحاظ دمای كاربرد به
دو نوع داغ و سرد طبقه بندی ميشود [ .]20از تیمار پالسما برای بهبود چسبندگي و عملکرد انواع چسبها و پوششهای رنگي بر
روی چوب خام و انواع كامپوزيت های چوبي استفاده شده است [ .]21،21مطالعات ريدل و همکاران [ ،]23نشان ميدهد افزايش
میزان چسبندگي پوشش به سطح چوب بعد از تیمار پالسما ،ارتباط زيادی با قدرت و مدت زمان آن دارد .همچنین تغییرات رطوبتي
سطح چوب و نفوذ بیشتر پوشش به داخل حفرات چوبي از عوامل موثر در تغییرات میزان چسبندگي ميباشد [ .]02،02تحقیقات
لوكووسکي و هورا [ ،]00نشان دادند كه تیمار پالسما باعث افزايش مقاومت به چسبندگي پوششهای آكريلیک پايه آبي و پايه حالل
شده است ولي اين افزايش مقاومت در پوشش پايه آب بسیار بیشتر بوده است .همچنین ،عوامل و متغییرهای ديگری نظیر ،نوع گونه
چوبي و نوع رزين پوشش بر میزان تاثیر تیمار پالسما بر چسبندگي پوشش موثر ميباشد [ .]09تحقیقات ايوتنس و همکاران [،]04
نشان ميدهد تیمار پالسما به طور كلي باعث افزايش كششسطحي چوب شده و میزان جذب پوششرنگي در چوب را افزايش داده
و در پوششهای پايه آب اين بهبود چسبندگي بیشتر از پوششهای پايه حالل ميتواند باشد [ .]01با توجه به كابرد وسیع چوب در
كشورهای اروپايي ،امريکايي و حتي كشورهای شرق آسیا در ساخت انواع خانهها و سازههای عظیم چوبي ،تحقیقات زيادی در خصوص
استفاده از فرآيند پالسما در بهبود چسبندگي پوششهای چوب صورت پذيرفته است كه به تعدادی از آنها اشاره شد و همچنین،
مطالعات هاسه و همکاران [ ]00كه نشان دادند ميتوان با پیش تیمار پالسما میزان مقاومت به هوازدگي پوششها را در گونه چوبي
نوئل سیاه افزايش داد .ولي تا امروز مطالعات بسیار اندكي بر روی بررسي اثر تیمار پالسما بر روی پوششها رايج و گونههای چوبي

بومي ايران صورت پذيرفته است .در اين پژوهش تالش شده است تاثیر تیمار پالسما بر بهبود چسبندگي پوششهای پلييورتان پايه
آب و پايه حالل بر روی گونه چوبي صنوبر (سپیدار) مورد بررسي و ارزيابي قرار گیرد تا بتوان در سازههای چوبي كه در كشور استفاده
ميشود از اين تکنیک در آينده بهره گرفت و مقاومت آنها را افزايش داد.
 -2بخش تجربی
 -2-1مواد
نمونههای آزمونه برای انجام اين پژوهش گونه چوبي صنوبر ( )Populus nigra L.با رطوبت نسبي  1درصد و دانسیته )gr/cm9( 2/41
انتخاب شد و سپس تیمار پالسما و پوششدهي با پوششهای شفاف انجام گرديد .در اين پژوهش از پوششهای شفاف پلياورتان
پايه حالل دو جزئي و پوشش پلييورتان پايه آب تک جزئي با كدهای و مشخصات جدول  2استفاده شد .همچنین ،پوشش پلييورتان
پايه حالل دو جزئي دارای خشکكن (هاردنر) بوده ولي پوشش پلييورتان پايه آب ،هوا خشک ميباشد.
جدول  – 1كدگذاری انواع پوششها

كد

زمان تیمار پالسما

مواد تشکیل دهنده پوشش

Sample

...................

چوب ماسیو صنوبر به عنوان شاهد

02
202
CS

922
022
02
202

CW

922
022

پوشش پلييورتان پايه حالل
 -2درصد مواد جامد %92
 -0رقیق كننده  :تینر فوری  22هزار
 -9میزان رقیق شدن :به نسبت  9قسمت تینر فوری و  2قسمت رزين
 -4زمان خشک شدن :
الف :برای پرداخت كاری  0الي  9ساعت
ب :خشک كامل 04 :ساعت
 -1دمای نگه داری 1 :الي  01درجه سانتیگراد
پوشش پلييورتان پايه آب
 -2درصد ماده جامد%90 :
-0رقیق كننده :آب
 -9میزان رقیق شدن :به نسبت  2قسمت آب و  0قسمت رزين
 -4زمان خشک شدن :
الف :برای پرداخت كاری  9ساعت
ب :خشک كامل 04 :ساعت
 -1دمای نگه داری 1 :الي  01درجه سانتیگراد

 -2-2روش كار
پس از برش چوب به ابعاد  )L×R×T( 01 ×01×2میليمتر ،سطح آن به وسیله سنباده لرزان با زبری شماره  012به مدت  9دقیقه
پرداخت شد .سپس سطح چوب توسط تیمار پالسما در زمانهای  922 ،202 ،02و  022ثانیه تیمار و پوششدهي انجام شد.
 -3-2آزمون تیمار پالسما و فرايند پوششدهی

در اين پژوهش از دستگاه پالسما مدل  )RBG 2000( Palasكه دارای منبع تغذيه با ولتاژ باال و يک اسپری نازل اصلي است استفاده
شد .همچنین ،با توجه به گراديانهای شديد دما در داخل جريان خروجي پالسما ،فاصله نازل تا سطح چوب  0سانتیمتر و دمای
سطح چوب در فرآيند تیمار حداكثر در حدود  11درجه سانتيگراد مشاهده شد .سپس با استفاده از دستگاه فیلمكش ساخت شركت
 ،TQCپوششي به ضخامت  022میکرون و سرعت  21میلیمتر در ثانیه بر سطوح نمونهها اعمال شد .مشخصات دستگاه پالسما در

جدول  0ارائه شده است.
جدول  – 2مشخصات دستگاه پالسما

عنوان

مشخصات

هوای فشرده
ماده انتقال
 21كیلو ولت
ولتاژپالس
 9-0كیلوولت
ولتاژ موثر
فركانس تکرار پالس  12كیلو هرتز
μs22-1
طول پالس

 -4-2اندازه گیری زاويه تماس آب
میزان زاويه تماس آب بر اساس روش قطرهگذاری به صورت استاتیک و بعد از گذشت  1ثانیه و توسط دستگاه كارخانه ديتا
كشور آلمان محاسبه شد.

فیزيک2

 -5-2آزمون چسبندگی كششی
از آزمون چسبندگي كششي )ASTM D 4142( 0برای ارزيابي میزان چسبندگي پوششها بر روی سطح نمونههای چوبي استفاده شد.
برای اين منظور از دستگاه  PosiTest ATاستفاده گرديد .ابتدا داليهای (قطعاتي استوانه ای شکل) با قطر  02میلي متر توسط چسب
اپوكسي دوجزئي بر سطح پوششها چسبانده شد و پس از گذشت  04ساعت توسط مته گردبر اطراف داليها تا رسیدن به سطح
چوب برش داده و سپس توسط دستگاه پول آف داليها از سطح چوب جدا گرديد و میزان نیرو جداسازی محاسبه و مورد آنالیز قرار
گرفت.
 -6-2آزمون آماری
از طرح كامال تصادفي برای نمونه برداری استفاده شد .با استفاده از نرمافزار  ،SPSSمعنيداری میانگین دادهها با استفاده از آزمون
چنددامنه دانکن در سطح  1درصد تجزيه و تحلیل شد .برای تمامي آزمونها از  1تکرار استفاده شد.
 -3نتایج و بحث
 -3-1میزان زاويه تماس
در جدول  9میزان زاويه تماس اندازهگیری شده بعد از  1ثانیه از گذشت زمان قطرهگذاری در نمونههای شاهد ،تیمار پالسما و پس
از پوششدهي ارائه شده است .نتايج نشان داد كه در اثر تیمار پالسما میزان زاويه تماس بسیار كاهش يافته است .ميتوان گفت با
افزايش میزان زمان پالسما زاويه تماس آنها روند كاهشيداشته است و به ترتیب بعد از  922 ،202 ،02و  022ثانیه تیمار پالسما
میزان زاويه تماس  10 ،12 ،19و  32درصد كاهش يافته است .تحقیقات ريدل و همکاران [ ،]23نیز نشان داد كه با تیمار پالسما
ميتوان زاويه تماس را كاهش و میزان كششسطحي را افزايش دهد .همچنین ،پس از پوششدهي میزان زاويه تماس افزايش داشت
و بیشترين میزان زاويه تماس مربوط به پوشش پلييورتان پايه حالل بود .در اثر پوششدهي ،میزان زاويه تماس در پوششهای پايه
حالل و پايه آب نسبت به نمونه شاهد به ترتیب  19و  42درصد افزايش داشته است .نتايج بررسي آماری نشان داد ،اختالف معني
داری در سطح اعتماد  33درصد بین نمونههای تیمار پالسما شده و پس از پوششدهي با نمونه شاهد وجود داشت ولي اختالف
معناداری میان پوششهای پايه حالل و پايه آب مشاهده نشد.
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شکل  2تصاوير محاسبه زاويه تماس نمونههای آزموني را نشان ميدهد .همانطور كه در جدول  9بیان شده است میزان تغییرات زاويه
تماس كه در نمونههای تیمار پالسما شده كاهش و در نمونههای پوششداده شده افزايش يافته است قابل مشاهده ميباشد.

نمونه شاهد

تیمار پالسما ( 022ثانیه)

پوشش پلياورتان پايه حالل

شکل  -1زاويه تماس اندازهگیری شده بر روی نمونه شاهد ،پالسما و پوشش داده شده

 -3-2مقاومت چسبندگی
شکل  0میزان تغییرات مقاومت چسبندگي پوشش پلييورتان پايه حالل قبل از تیمار پالسما (نمونه شاهد) و بعد از 922 ،202 ،02
و  022ثانیه تیمار پالسما را نشان ميدهد .نتايج نشان ميدهد پس از تیمار پالسما میزان مقاومت چسبندگي پوشش پلياورتان پايه
حالل افزايش يافته است .بیشترين میزان مقاومت به چسبندگي در تیمار پالسما در  022ثانیه مشاهده شد .به عبارت ديگر در اثر
تیمار پالسما به مدت  922 ،202 ،02و  022ثانیه به ترتیب  49 ،99 ،03و  41درصد میزان مقاومت به چسبندگي در پوشش
پلييورتان پايه حالل افزايش يافته است .نتايج تحقیقات هیس و همکاران [ ]01نشان داد كه با افزايش زمان تیمار پالسما میزان
چسبندگي پوششهای رنگي بهبود مييابد .همچنین ،نتايج آزمون آماری نشان ميدهد اختالف معنادای در سطح اعتماد  31درصد
میان نمونههای تیمار شده و تیمار نشده وجود دارد ولي اختالف معناداری میان تیمار پالسما  922و  022ثانیه مشاهده نميشود.
بیشترين میزان تغییرات بر اساس زمان تیمار پالسما مربوط به تیمار پالسمار  02ثانیه ميباشد كه بیشترين تاثیر را در واحد زمان بر
میزان چسبندگي پوشش داشته است .ولکنهور و همکاران [ ]21به نتايج مشابهي دست يافتند .استفاده از تیمار پالسما باعث كاهش
زاويه تماس در سطح چوب شد و به عبارت ديگر ميتوان گفت ،در نتیجه آبدوستي و كشش سطحي سطح چوب افزايش و میزان
جذب پوشش پلييورتان پايه حالل در چوب افزايش يافته و از داليل مهم در افزايش مقاومت چسبندگي پس از تیمار پالسما پوششها
ميباشد .تحقیقات ريهن و همکاران [ ]21نشان داد ،كاهش زاويه تماس و افزايش كششسطحي چوب ،از مهمترين پارمترهای افزايش
میزان چسبندگي پوششها ميباشد.
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همچنین ،در شکل  9میانگین مقاومت چسبندگي پوشش پلييورتان پايه آب قبل و بعد از تیمار پالسما نشان داده شده .به ترتیب
بیشترين میزان چسبندگي مربوط به تیمارهای  02 ،202 ،922 ،022و شاهد بود .نتايج نشان داد تیمار پالسما باعث افزايش مقاومت
چسبندگي پوششها شد و ميتوان گفت به ترتیب در اثر تیمار پالسما  922 ،202 ،02و  022ثانیه میزان چسبندگي پوشش
پلييورتان پايه آب  11 ،01 ،10و  11درصد افزايش يافت .همچنین ،نتايج آزمون آماری نشان ميدهد اختالف معنادای در سطح
اعتماد  31درصد میان نمونههای تیمار شده و تیمار نشده وجود دارد .همچنین ،مشابه پوشش پلييورتان پايه حالل ،اختالف معناداری
میان تیمار پالسما  922و  022ثانیه در پوشش پلييورتان پايه آب مشاهده نميشود .میزان افزايش مقاومت به چسبندگي پوششهای
پلييورتان پايه آب نسبت به پلييورتان پايه حالل در اثر تیمار پالسما بهتر بوده است .به عبارت ديگر در اثر استفاده از تیمار پالسما
برای پوشش پايه آب نسبت به پوشش پايه حالل به ترتیب برای تیمارهای  922 ،202 ،02و  022ثانیه به میزان  94 ،94 ،01و 92
درصد افزايش يافته هست .همچنین ،با توجه به میزان مقاومت چسبندگي كمتر پوشش پلييورتان پايه آب ( )Mpa 2/1نسبت به
پوشش پلييورتان پايه حالل ( )Mpa 0/2در شرايط بدون تیمار ،ولي پس از تیمار پالسما مقاومت پوشش پلييورتان پايه آب بهبود
يافت و حتي بهتر از پوشش پلييورتان پايه حالل گرديد .بنابراين ميتوان گفت كه پوششهای پلييورتان پايه آب نسبت به پوششهای
پلييورتان پايه حالل توانسته است پیوند مناسبتری با سطح چوب داشته باشد .تحقیقات لوكووسکي و هورا [ ]00به نتايج مشابهي
دست يافتند و نشان دادند تیمار پالسما مقاومت به چسبندگي پوششهای آكريلیک پايه آبي را بهتر از پايه حالل آكريلیکي بهبود
ميبخشد .بر اساس نتايج آزمون زاويه تماس ميتوان گفت يکي از داليل اصلي افزايش میزان مقاومت به چسبندگي پوششها پس از
تیمار پالسما ،كاهش میزان زاويه تماس در اثر پالسما و آبدوستي و كشش سطحي بهتر سطح چوب ميباشد .كه با تحقیقات ايوتنس
و همکاران [ ]04همخواني دارد.
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نتیجهگیری
در اين تحقیق ،تأثیر تیمار پالسما بر میزان چسبندگي پوششهای پايه آب و پايه حالل پلييورتان با كمک تکنیکهای زاويه تماس
و چسبندگي كششي مورد ارزيابي قرار گرفت .میزان مقاومت چسبندگي پوشش پلييورتان پايه حالل به طور معمول از مقاومت
چسبندگي پوشش پلييورتان پايه آب بیشتر ميباشد كه ميتوان علت آن را ،ماهیت رزيني و صلبي پوشش پلييورتان پايه حالل و
همچنین نفوذ بیشتر آن در بافت ،خلل و فرج چوب دانست .نتايج نشان داد كه تیمار پالسما در اثر كاهش زاويه تماس و افزايش
آبدوستي سطح چوب توانسته است میزان مقاومت پوششهای پايه حالل و پايه آب را بهبود دهد ،ولي اين افزايش مقاومت در
پوششپلييورتان پايه آب بیشتر از پايه حالل مشاهده شد .همانطور كه نتايج نشان داد با  02ثانیه تیمار پالسما میزان مقاومت به
چسبندگي پوشش تقريبا  92درصد افزايش داشته است ولي با افزايش  22برابری زمان پالسما ( 022ثانیه) ،اين میزان چسبندگي
 922برابر نشده است كه نشان دهنده آن است كه با توجه به هزينه بر بودن اين تیمار ،افزايش  022ثانیهای برای تیمار پالسمايي
جهت كاربرد در صنعت مقرون به صرفه و اقتصادی نميباشد .عالوه بر اين ،با توجه به اينکه میزان چسبندگي پوشش پلييورتان پايه
آب قبل از تیمار پالسما كمتر از پوشش پلييورتان پايه حالل بود ولي پس از تیمار پالسما نتايج تغییر كرده و چسبندگي پوشش
پايه آب بیشتر از پايه حالل مشاهده شد كه ميتوان علت آن را افزايش كششپذيری گروههای هیدروكسي سلولز و هميسلولز سطح
چوب و افزايش خاصیت آبدوستي آنها دانست كه باعث واكنش بهتر با پوشش پايه آب و تشکیل پیوندهای مناسبتر با سطح چوب
شده و در نهايت مقاومت پوشش پايه آب را بهبود بخشیده است .همچنین ،ميتوان نتیجهگیری نمود تیمار پالسما باعث بهبود عملکرد
پوششهای پايه آب و پايه حالل بر روی گونه چوبي صنوبر شده كه بستگي به نوع پوشش و زمان تیمار پالسما متغییر ميباشد .بعالوه
ميتوان گفت ،فرآيند پالسما يک تکنولوژی توانمند در بهبود دوام و افزايش مقاومت پوششهای چوبي ميباشد كه ميتواند بر سطوح
چوب خام و فرآوردههای چوبي مورد استفاده قرار داد .پیشنهاد ميشود در مطالعات آينده ،تیمار پالسما بر روی گونههای ديگر چوبي
بومي صورت پذيرد و تاثیر تیمار پالسما در مقاومت به هوازدگي پوششهای رايج و نانو پوششها مورد ارزيابي و بررسي بیشتر قرار
گیرد.
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