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 چكیده

 نوارچسنن   -خننرا  )آزمننون چسنندني  ، مقاومننب بننه  تحقینن در اينن  

Cross-Cutبا توجه بنه   و استر، نیم پل  -كیلر و سیلر -های شفاف سیلر ( رنگ

 ، ملننن (Fagus orientalis) را  ای چنننوبهننن وننننه، در درصنننيرتوبب

(Ulmus smontana) ( توسناا ،Alnus glutinosa)   و نوئن (Picea  glauca) 

متر از قسمب میل  551×111×11هاي  به ابعاد  مورد مطالعه قرار رفب. تخته

 تهیه شيني و به ميت يك ماه با رعاينب اصنول   مماس تخته برون چوب و از 

ر هننوای آزاد قننرار  رفتننني. سنن   بننرای هننای چننوب خنننك كننن  درو 

% در 15و  11، 8سازی رتوبب، به تور مجزا برای رسیين به رتوبب  متعادل

پیسنتوله   با اسنتفاده از ها سه اتاق كلیما قرار داده شيني. تمام  سطوح نمونه

هنا انجناش شني.    بنر روی آن به خنرا    مقاومب هایكاری شيني و آزمونرنگ

با درصي از دسب دادن  ،ینتري  مقيار مقاومب به خرا نتاي  ننان داد كه ب

استر استفاده شيه بنر روی   نیم پل  -مربوط به رنگ سیلر ،%4/11 چسدني  

% و كمتري  مقيار مقاومب به خرا  با درصني  8با رتوبب   ی چوب  مل ونه

كیلر استفاده شيه بر  -مربوط به رنگ سیلر ،%6/53 از دسب دادن چسدني  

 . اسب ه% بود15ی چوب  نوئ  با رتوبب روی  ونه
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 مقدمه

اسنتر   اسب كه رنگ پوشنن  پلن   تحقیقات ننان داده

های  ترک با وجودساختاری صل ، سخب و شاننيه دارد و 

 امنا ، آيني  بنه وجنود من    در اثنر كهنگن  در آن   ريزی كنه  

واكنننیي   در اننخامب چننوب را در كوتنناه مننيت بهدننود 

علب بهدود مقاومب به جنذب آب چنوب در    .]1[ بخني م 

ناش  از نفوذ سیلر بنه درون   ،كردن با سیلر و كیلر اثر انيود

ای و مسيود كردن آنها اسب،  حفرات سلول  و منافذ ديواره

به درون حفرات سلول  نفنوذ كنرده و بنه    در فاز اول سیلر 

سننرعب خنننك شننيه و مسننیر نفننوذ از ترينن  حفننرات را 

ای و  نمايي و س   كیلر در سطح حالب شیننه  مسيود م 

كنني و از نفنوذ آب بنا ايجناد ينك  ينه،        صلد  ايجاد من  

. حفاظب و دواش تدیع  مواد چنوب   ]1[ كني جلو یری م 

های ننوي  از اهمینب   با توجه به مسائ  اقتصادی و فناوری

در اثننر جننذب رتوبننب،    .]3[ اسننبای برخننوردار وينن ه

. ]4 [يابني  هنای مانانیا  چنوب نینز كناهش من        مقاومنب 
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بنابراي  ا ر بتوان مقاومب در برابر جنذب آب چنوب را بنا    

 ريز و مقاوش به رتوبب ارتقنا  داد،   دادن با مواد آب پوشش 

حركنب آب   چوب را وسعب بخنیي. و دواش توان كاربرد م 

در چوب تحب تأثیر عوام  زيادی مانني ننو   وننه، نحنوه    

تحنب   باشي ول  عمنيتا   آ ت م تولیي و الگوی بر  چوب

  Faucheu.]5[ تأثیر نو  پوشش رنگ  مورد استفاده اسنب 

( متوجه شيني كه با پوشش دادن سطح 1116و همااران )

تنا  تنوان مقاومنب چنوب را     وينیلیي فلورايي م  چوب با پل 

سننال در برابننر عوامنن  محیطنن  افننزايش داد،    11مننيت 

 زهشين سنطوح رنگن  بیننتر بنه اننيا     همچنی  كريستال 

مقيار نفوذ رنگ، تنابع  . [6] ها منافذ بستگ  دارد تا رنگيانه

اسب و بنه سناختار آنناتوم  و شنرايل عملن        چوب   ونه

فرآيني بستگ  دارد. برای مثال نسدب بنی  چنوب پاينان و    

ز يا  از پارامترهای مهم و موثر بر نفنوذ پوشنش   چوب آغا

بنرای مقاومنب بنه     های اخیر تحقیقنات در سال ].7[ اسب

هناي  نیینر   1مواد پوشن  كه بر روی زيرآينني  چسدني  

توانني بنه   ای م های شینهچوب، پالستیك، فلز و فرآورده

اسب. منواد چنوب  كنه مناده اولینه       رو به افزايشكار رود، 

ي، تحنب تنأثیر عوامن  شنیمیاي ،     نشو مدلمان محسوب م

ي. عوام  مانانیا   نفیزيا ، بیولوژيا  و ماانیا  م  باش

نننانو پوشننش  .]8[ شننام  خننرا ، سننايش و اننربه اسننب

 ،بنفشفننرا( مقنناوش بننه اشننعه nanolacke) حفنناظت  بننراق

مقاومب به خرا  و سخت  سطح بهتری نسدب به پوشش 

 دهي كه م ننان  هاهمچنی  نتاي  آزمايش های راي  دارد.

بيسنب   1بینتري  مقاومب به خرا  بنا پوشنش اكريلینك   

بنا   چسندني   كنه كمتنري  مقاومنب بنه     ، در حال آيي م 

هنای پلن     . پوشنش ]1[ شنود  من  پوشش سلولزی حاصن   

با افزايش جمعیب در چني سنال  پايه آب دو جزئ    اورتان

یني،  ه ذشته به دلی  كناراي  بیننتر، عنيش وجنود فرمالي    

و پايه آب  بودن، در بازار امروزی متقاانیان  را    رماسخب

های فاقي جذب ايزوسیاناتاسب. پل به خود اختصاص داده

هنا بنرای    ائنول پیونيهای عرا  منرتدل بنا پلن     دارایآب 

 اني مصارف  همچون پوشش مواد، بطور وي ه  ستر  يافته

پیونننيهای عرانن  امولسننیون اكريلیننك، مقاومننب   .[11]

بخنني. بنا    ش داده و كیفیب آن را بهدود م پوشش را افزاي

های فاقي جذب آب، مقاومب به خرا ، سخت  و اورتانپل 

                                                 
1 Substrate  
2 Acrylic  

هنای آشن زخانه،   . اكثنر كابیننب  ]11[ يابيسايش بهدود م 

برخ  مدلمان اداری و تعيادی از ملزومنات داخلن  كنه بنا     

و  چوبخردهتختهمانني  مالمینه استفاده از صفحات روكش

MDF  شوني. مقاومب به خرا  و سنايش بنرای   ساخته م

. در حقیقنب  ]11 [مهنم اسنب   بسنیار شنان   يكناربرد نهنا  

درصي اسب به جرش وي ه  71تا  55حيود  كه تخلخ  چوب

چوب بسنتگ  دارد و درصني رتوبنب يان  از فاكتورهنای      

های متص  شيه مهم  اسب كه بر میزان چسدني   نمونه

 چنوب زيناد باشني   ا ر درصي رتوبب  .]13[  ذاردتاثیر م 

ايجناد  چسدني   مناس  بی   يه پوشش و سنطح چنوب   

. در بعض  موارد افزايش رتوبنب چنوب بنر    ]14 [شودنم 

 ،هنای ديگنر   اورتنان و واكننش   اسنتر، پلن    روی پوشش پل 

در كاربردهنای   صا كني. مخصو ها ايجاد م  معايد  را در  يه

 ،نيشنو  به صورت دو جزئ  اعمال م  كه اورتانپوشش پل 

رننگ    درصي رتوبب با  مانع خننك شنين و واكننش   در 

. ماانیسم عموم  چسدني   بی  پوشنش و  ]15[ شود م 

-اسب. اننوا  ماانیسنم  سطح چوب مورد بررس  قرار  رفته

هننای چسنندني   شننام  چسنندني   ماننانیا ، جننذب   

 فیزيا ، جذب شیمیاي ، نفوذ و الاترواسنتاتیا  هسنتني  

]16[. 

Sonmez (1111به بر ) رس  تأثیر درصي رتوبب چوب

های نمونهكرد. اقياش  شفافهای بر روی چسدني   پوشش

،  8مورد آزمايش شام  كاج، را  و بلوط با درصي رتوبب 

سلولزی، پلن   نیترو های پوششبا باشني كه م % 15و  11

. نتناي  نننان   انني پرداخب شيه ،آب پايهاورتان دو جزئ  و 

اورتان دو جزئن   وط به پل داد كه بینتري  چسدني   مرب

 % بننود8چننوب بلننوط بننا رتوبننب  ر رویاسننتفاده شننيه بنن

]17[.Keskin  (1111  بننه بررسنن  مقاومننب بننه خننرا )

-اورتان پايه آب و سخبسلولزی، سنتزی، پل  هایپوشش

های چنوب  كناج   شونيه با اسیي مورد استفاده بر روی  ونه

و  نردوی   اساات، را  و بلوط اروپا، صننوبر سنیاه، نمنيار   

سیاه پرداخب. نتاي  ننان داد كنه بیننتري  مقاومنب بنه     

خرا  از چوب  ردو و كمتنري  آن بنرای چنوب تدرينزی     

آيي. همچنی  بینتري  مقاومب به خرا  بنرای   بيسب م 

سنلولزی   كه پوشنش  حال  آمي در دسبسنتزی به پوشش

بنا توجنه بنه     .]18[ كمتري  مقاومب به خنرا  را داشنب  

-يان  از راه  ،ماسنیو و كمدنود آن در كننور   اهمیب چوب 

كارهای صنیانب از جنگن ، اسنتفاده اقتصنادی و بهیننه از      
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بننابراي    باشي.چوب و افزايش دواش آن در حی  مصرف م 

های شفاف به عنوان يك  ينه محنافب بنر    استفاده از رنگ

تواني از لحاظ اقتصادی و سهولب كاربرد بنر  روی چوب م 

ثیر أچنوب  تحنب تن    مدلمان ح باشي.های اشداع  ارجرو 

و عوامن  مخنرب    محنیل  عوام  محیط  مث  نور، رتوبب

 یرني و از آنجائیاه اشدا  چوب بنا منواد   بیولوژيك قرار م 

های داخلن   حفاظت  هزينه زيادی در برداشته و در محیل

و مصرف آنها از نیر بهياشنت  نینز    مقرون به صرفه نیسب

های پوشنن  تنرجیح   ذا رنگل باشني، دارای محيوديب م 

هيف از انجاش اي  تحقی  تعیی  مقاومب به شوني. داده م 

اسنتر بنر روی   پلن  های شفاف كیلر و ننیم رنگ چسدني  

باشي. تنا  های چوب  مورد مصرف در صنايع مدلمان م  ونه

رننگ و   مقاومب به چسدني  بتوان راهااری برای تقويب 

 رد.تو ن  تر كردن دواش رنگ ارائه ك

 

 هامواد و روش
 مواد چوبی

برگ مورد اسنتفاده )ملن ، را  و   های په چوب نمونه

از منطقنه سنواد كنوه اسنتان مازننيران و نوئن  از        توساا(

 ،هنا نموننه  های واردات  كنور روسنیه  تهینه  رديني.   چوب

انتخناب   دلین    ونه عی  بودنني.   ره و هر عاری ازسالم و 

در  آنهنا ترد   كناربرد   سن  ، ی چوب  اي  تحقین  ها  ونه

سنیون داخلن  و همچننی  بررسن      ادكورصنايع مدلمان و 

هنای  بنا پوشنش   هااي   ونه ساختار آناتوم  مختلفتعام  

 اسننب.آمننيه 1 باشنني كننه در جننيولمننورد اسننتفاده منن 

دانننگاه   های مورد آزمايش در كار اه صننايع چنوب   نمونه

ابعناد   به وسیله ماشنی  اره ننواری بنه    شهیي رجاي  تهران

از قسمب  مماس (×شعاع ×)تول مترمیل  611×111×15

مماس  از الوارهنای نیمنه خننك بنر       تختهبرون چوب 

كنن  در  داده شي. و س   با رعايب اصنول چنوب خننك   

هوای آزاد در چهار دسته جيا انه، در ينارد قنرار  رفتنني.    

% رسنیي.  8بنه حنيود    هاپ  از ت  يك ماه، رتوبب چوب

يه بنه وسنیله دسنتگاه  نني   بنه      هنای خننك شن    تخته

متنر تدنيي  شنيني و در نهايننب     میلن  11انخامب نهناي    

متنننر میلننن  551×111×11بنننا ابعننناد   ي هننناتختنننه

 ASTM Dبر تد  دسنتورالعم    مماس (×شعاع ×)تول 

هننای بريننيه شننيه بننرای  نمونننه .]11[ تهیننه شنني 3359

تور مجزا در سنه اتناق كلیمنا بنر     سازی رتوبب، به متعادل

 5±41( RHو رتوبننب نسنند  )  c1±11°دمننای  اسننا 

و رتوبنب نسند     c1±11°دمای  ،% رتوبب8درصي برای  

(RH )5±65  رتوبب و دمای 11درصي برای %°c1±11  و

% رتوبنب بنر   15درصي بنرای   5±73( RHرتوبب نسد  )

 .]11[ نتخاب شنيني ا ASTM D 3924 دستور العم تد  

رسنیيني از اتناق   ها به رتوبب مورد نیر  كه تختهپ  از آن

-سناعب بنرای متعنادل    14كلیما خارج شيه و ميت زمان 

سازی رتوبب در محنیل بسنته نگهنياری شنيني، سن        

-سن  الاتريا ، میزان رتوبب تختهتوسل دستگاه رتوبب

هنا بنه ترتین      میانگی  درصي رتوبب نمونه ها كنترل شي.

تعیی  شني. بعني از اين      15 ±5/1و  11 5/1±،  8 5/1±

هنا توسنل دسنتگاه سننداده     سطوح تمنام  تختنه   شرايل،

لرزان، در دو مرحله پرداخب شي. در مرحلنه اول بنا كاغنذ    

 دقیقنه بنرای از بنی  بنردن     5به ميت 111سنداده شماره 

ی دسنتگاه  نني   و در مرحلنه    های ناش  ازآثار تیغه اش

شني تنا   نهناي   پرداخنب   111دوش با كاغذ سنداده شنماره  

كامال  صاف و يانواخب انتقال پوشش برای ها سطوح نمونه

 ردد. 

 ها رنگ

هننای سننیلر و كیلننر بننر پايننه  در اينن  تحقینن  از رنننگ

استر) نیمنه منات ( بنر     پل  آلایي، نیترات سلولز و نیم رزي 

سناخب كارخاننه پنار  اشن ، راين  در       آلایني،  پايه رزي 

درصي ماده خنك سنیلر و  كاری مدلمان استفاده شي.  رنگ

يه بعي از رقی  شين با تینر و آمناده بنرای   كیلر استفاده ش

 31درصي و قدن  از رقین  شنين بنا حنالل       11كاری رنگ

استر استفاده شيه نیمه مات )به نسندب  پل درصي بود. نیم

استرمات و براق اسنتفاده شني( و درصني    پل مساوی از نیم

سنازی  ماده خنك آن بعي از رقی  شين بنا تیننر و آمناده   

درصي و درصي ماده خنك آن قدن  از   11كاری برای رنگ

 درصي بود. 45رقی  شين با حالل 

 ها کاری نمونهروش رنگ

كناری بنه رو  اسن ری توسنل     در اي  تحقین  رننگ  

هنا رننگ شني تنا     پیستوله انجاش شي و تمام  سطوح نمونه

كناری، ابتنيا   ها حفب شود. برای رننگ درصي رتوبب نمونه

رننگ   ، دو  ينه  چوب  را تمیز كرده سن  هایسطح نمونه

 اعمال شي.  به عنوان پر كننيه  سیلر
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 های مختلف مورد استفادههای فنی و مقطع عرضی گونهویژگی -1 جدول

 مقطع عرا  هاوي     ونه چوب 

 نوئ 
Picea  glauca 

 برگسوزن 

 های رزين  اسب.دارای كانال

 های روين  آن كمتر منخص اسب.حلقه

 های عرا  اسب.ئیياشعه چوب  نوئ  واجي تراك

3% 11وزن مخصوص در رتوبب 
 gr/cm 41/1  37/1تا 

 
 مل 

Ulmus smontana 
 ایبرگ، بخش روزنهپه 

 اني.نامنیمو الیاف آن معمو    درشب بافب بوده

 درون منخص اسب.چوب ناهمگ ، با چوب

 زيادی دارد. نسدتا وزن مخصوص 

 % 11وزن مخصوص در رتوبب 
3

 gr/cm 85/1  65/1تا 

 
 را 

Fagus orientalis 
 ایبرگ، نیمه بخش روزنهپه 

 تار، دارای بافت  ريز و يانواخب اسب.عميتاْ راسب

 چوب همگ ، با چوب درون كاذب )دل قرمزی( اسب.

 وزن مخصوص متوسط  دارد.

3% 11وزن مخصوص در رتوبب 
gr/cm 64/1 

 
 توساا

Alnus glutinosa 
 برگ، پراكنيه آونيپه 

 افب و فاقي ترح منخص اسب.ريز ب

 درون منخص اسب.چوب همگ ، بيون چوب

 وزن مخصوص متوسط  دارد.

3% 11وزن مخصوص در رتوبب 
gr/cm 55/1  4/1تا 

 

 

 

به نسندب مننخص رقین      11111با تینر فوری  سیلر

كني. انتقنال پوشنش   تا بتواني خل  و فرج چوب را پر شيه 

بنا   كناری رننگ مناسن    پیسنتوله  توسل اس ری به صورت

شي. مقنيار سنیلر مصنرف     متر انجاش سانت  15-16فاصله 

 رش كه در دو مرحله بنر روی   151±11برای هر متر مربع 

سنطوح سنیلر   ، پ  از خنك شين و ،ها اس ری شينمونه

 ینری و  پنرز  411خورده با استفاده از كاغذ سنداده شماره 

 زمان مورد نیاز برای خننك شنين سنیلر در    ي.ي ردصاف 

دقیقه اسب، ولن  در اين     11ال   15شرايل آزماينگاه ، 

هنای   رنگ بر روی سطوح، نموننه  تحقی  برای تثدیب بهترِ

سنناعب در شننرايل آزماينننگاه  14شننيه بننه مننيت  رنننگ

. سطوح سیلر كناری شنيه خننك شنود    داری شيني تا  نگه

زن  و سنداده 411س   با استفاده از كاغذ سنداده شماره 

 ينه    رديي و از آلود   و غدار تمیز هس   سطوح مربوت

شي و برای خنك شين مجيد در محیل دوش سیلر اس ری 

ها با كیلر كه توسنل  آزماينگاه قرار  رفتني. نیم  از نمونه

 ،رقین  شنيه بنود    به نسندب مننخص   11111تینر فوری 

هنا بنا رننگ    ی شي و بقینه نموننه  آمیزتوسل پیستوله رنگ

بنه نسندب    11111تیننر فنوری   منات بنا   استر نیمهپل  نیم

سننن   ده درصننني كاتنننالیزور  .رقیننن  شننني مننننخص

تنر بنه رننگ    شين سنريع ( به منیور خنك1كننيه )سخب

                                                 
1 Hardner  
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هنا اسن ری شني.    ااافه شي و توسل پیستوله بر روی نمونه

 31الن    15شين رنگ در محیل آزماينگاه  زمان خنك

اسنتر مصنرف    پل دقیقه به تول انجامیي. مقيار كیلر و نیم

 باشي كه در دو مرحله رش م  151±11رای هر متر مربع ب

 هنا اسن ری شني.   ساعب بنر روی نموننه   14و پ  از ميت 

بنار در نینر  رفتنه شني. در      5تعياد تارار برای هر آزمون 

نموننه   111هنای منورد آزمنايش    نتیجه تعياد كن  نموننه  

 باشي.   م 

  ،چسدددبندگی مقاومدددت بددده گیدددریانددددا ه

 Cross-Cut) -خراش(

 ینری مقاومنب بنه چسندني       ا  از ابزارهای انيازهي

مقاومنب در  های روی سنطوح چنوب و اجسناش ديگنر     رنگ

شنيه   كاری شيه و خننك های رنگ نمونهبرابر خرا  اسب 

 درجننه13 ± 1سنازی در شنرايل بنا دمنای     بنرای متعنادل  

درصني بنه منيت دو     51 ± 5 راد و رتوبب نسد    سانت  

 قنرار داده  ASTM D 3924هفتنه بنر تدن  دسنتورالعم      

آزمون  ASTM D 3359شيني، س   بر تد  دستورالعم  

  Cross-Cut صنننورت  مخصنننوصبنننه وسنننیله دسنننتگاه

خطنوط منوازی روی سنطح     ،در اي  رو . (1)شا  رفب

شود. )فاصنله بنی  آنهنا ينك میلیمتنر       شيه ايجاد م  رنگ

شنود. شنش خنل     زيرآيني دييه م  سطح تورياهاسب( به

شود كه در نتیجنه اين     اصل  نیز رسم م عمود بر خطوط 

شنود. سن   چسن      مربع ايجاد من   15شداه متنا  از 

ها چسدانیيه و با نواری مخصوص آزمون،  بر روی اي  مربع

)شنا    شنود ك  مخصوص  فنرده م  استفاده از يك پاک

كننيه  با يك حركب محام پیوسنته   چس  س   نوار .(1

 .(3)شا  شود م 

منورد بررسن    بنی   آزمايش به كمك ذره واعیب مح 

 (1)جيول ASTM  D3359و با جيول استانيارد  قرار  رفب

بنرای  شي. و میزان از دسب دادن چسدني    زار   مقايسه

  كننردن نتنناي  اينن  آزمننايش، درصنني از دسننب دادن  م ننك

 توان به صورت زير  زار  كرد. چسدني   را م 

 X/25×100= درصي از دسب دادن چسدني  

-X  آنها جنيا  پوشش  اسب كه  يهامربعتعياد متوسل

 اسب.شيه 

  

 Cross-Cut دستگاه آ مون  -1 شكل

    

 ا  راست به چپ (Cross-Cut)مراحل آ مون نوار چسب  -2شكل
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 نحوه کندن نوار چسب -3 شكل

 (Cross-Cut)میزان ا  دست دادن چسبندگی -2 جدول
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 آماری تحلیل تجزیه و
مورد آنالیز قنرار  رفنب.    SPSSافزار آماری  نرش نتاي  با

برای بررس  اثر مستق  و متقاب  عوامن  متغینر، نتناي  بنا     

استفاده از آزمون فاكتوري  در قال  ترح كامال تصادف  بنا  

% مورد تجزيه و تحلی  قرار  رفب. برای 15سطح اتمینان 

ای دانان   هنا از آزمنون چنني دامننه    مقايسه میانگی   روه

 فاده شي.است

 

   نتایج
اثنر مسنتق  و    نتاي  تحلین  وارينان  چني اننه بنرای    

بنا سنطح    چسندني   متقاب  عوام  متغیر بر مقاومنب بنه   

 اسب.آميه 3% در جيول  15اعتماد 

درصني  × وب  اثنر متقابن  ) وننه چن     3بر تد  جنيول 

رتوبننب( و  درصنني× نننو  رنننگ رتوبننب(، اثننر متقابنن  ) 

ننو   × درصني رتوبنب    ×همچنی  اثر متقاب  ) ونه چوب  

آننالیز و   دار ندودني.درصي معن  15رنگ( در سطح اعتماد 

( ننان داد كه بینتري  مقاومب 4)جيول بنيی دانا  روه

استر بيسب آمني. در حالیانه   پل با رنگ نیم چسدني  به 

كمتري  آن با رنگ كیلر بيسب آمي. برای  ونه چوب ، مل  

كنه بنرای    ، در حال  چسدني دارای بینتري  مقاومب به 

بيسنب آمني و بنرای     چسندني   نوئ  كمتري  مقاومب به 

در  چسندني    درصي رتوبب چوب، بینتري  مقاومب بنه  

% ننننان داد كننه 15% بيسننب آمنني و رتوبننب 8رتوبننب 

 كم  دارد. چسدني  مقاومب به 

 یتحلیل واریانس اثر مستقل و متقابل عوامل متغیر بر مقاومت چسبندگی کشش -3جدول 

درجه آزادی    عوام  متغیر
df 

 مربعات مجمو 
SS 

 میانگی  مربعات
MS 

F  
 محاسده شيه

سطح 

 داری معن 

سطح اعتماد 

15% 

  ونه چوب 

 درصي رتوبب

 نو  رنگ

 درصي رتوبب×  ونه چوب  

  ونه چوب × نو  رنگ 

 درصي رتوبب× نو  رنگ 

 نو  رنگ× درصي رتوبب ×  ونه چوب  

 خطا

 مجمو 

3 

1 

1 

6 

3 

1 

6 

16 

111 

558/11751 

117/118 

875/1576 

117/71 

158/313 

751/8 

517/171 

811/1114 

111/11687 

511/3117 

118/454 

875/1576 

111/11 

711/117 

375/4 

411/18 

467/31 

584/118 

115/14 

757/51 

315/1 

536/3 

144/1 

133/1 

111/1 

111/1 

111/1 

881/1 

118/1 

866/1 

475/1 

* 

* 

* 

 

* 

 
 

 درصي 15دار در سطح اعتماد ن *  تفاوت مع

 

 نتایج مقایسه مجزا برای گونه چوبی، درصد رطوبت و نوع رنگ -4 جدول

  روه بنيی دانا  انحراف معیار )%( میانگی  از دسب دادن چسدني   سطوح متغیر عوام  متغیر

  ونه چوب

 نوئ 

 توساا

 را 

 مل 

13/41 

11/17 

11/18 

43/14 

44/1 

11/8 

88/5 

11/4 

A 

B 

C 

D 

 درصي رتوبب

15% 

11% 

8% 

55/18 

57/14 

85/11 

81/13 

16/11 

18/11 

A 

AB 

B 

 نو  رنگ
 كیلر

 استرپل نیم

61/18 

36/11 

17/13 

87/1 

A 

B 
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كه  دهيم ننان  و نو  رنگ  اثر متقاب   ونه چوب بررس 

 مربنوط بنه  وننه    جسندني   بینتري  مقيار مقاومب بنه  

رصني از دسنب دادن   اسنتر بنا د  پلن  چوب  مل  با رنگ نیم

بنننه كمتنننري  مقنننيار مقاومنننب  و%( 1/11) چسننندني  

چنوب  نوئن  بنا رننگ كیلنر بنا        مربوط به  ونهچسدني   

 باشننيمنن %( 1/46درصنني از دسننب دادن چسنندني  )  

 .(4)شا 

 

 اثر متقابل گونه چوبی و نوع رنگ بر مقاومت به چسبندگی -4شكل

ننو   ، درصي رتوبنب و   چوب اثر متقاب   ونه همچنی 

 چسندني   بینتري  مقيار مقاومب بنه   كه رنگ ننان داد

% و رننگ مصنرف    8مربوط به  ونه چوب  مل  بنا رتوبنب   

%( و 4/11استر با درصي از دسب دادن چسندني  ) پل نیم

مربوط به  ونه چوب   چسدني  كمتري  مقيار مقاومب به 

% و رنگ مصرف  كیلر با درصي از دسب 15نوئ  با رتوبب 

 .(5)شا  باشي%( م 6/53دني  )دادن چس

 

 بر درصد ا  دست دادن چسبندگی ، درصد رطوبت و نوع رنگیاثر متقابل گونه چوب -5شكل
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 گیری نتیجهبحث و 

استر بر روی مقاومنب   پل  عملارد رنگ نیم ،توركل به

 علنب اين  اسنب كنه    از رنگ كیلر بهتر بود.  به چسدني  

روی سنطح   اسنتر پلن  رنگ نیم پلیمريزاسیون هایواكنش

شنود و بنه   يابي و كام  م ادامه م  پ  از استعمال چوب

با چنوب   فیزيا  )چسدني  ( قوی پیونيزمان نوع   مرور

 رنگبا ی  به چسدني  مقاومب در نتیجه، ي. كنايجاد م 

خصوصنیات  سناختار شنیمیاي  آن و   از ناشن   استر پل نیم

ي  مننابه   ( بنه نتنا  1111) Keskin .باشني م فن  رنگ 

با توجه به  ونه چوب، بینتري  مقاومب  .]18[ دسب يافب

 ونه مل  به دسب آمني، در حنال  كنه     برای چسدني  به 

حاص  شي.  چسدني  برای  ونه نوئ  كمتري  مقاومب به 

بینتر مل   چوب به چسدني    بر تد  اي  نتاي ، مقاومب

اف و الین  سناختار  ،نو  آراينش را ، توساا و نوئ  اسب. از 

توانني  من   ای()بخش روزنه چوب مل بینتر میزان تخلخ  

تخلخ  . باشي آن بینتر به چسدني    دلیل  برای مقاومب

نفوذ بینتر رنگ و در یرشين فیزيا  بیننتر آن بنا   سد  

بیننتر   نیروی چسندني   سطح چوب و در نتیجه افزايش 

و  وجه به نتاي  حاص  از تحقی  حااربا ت شود.پوشش م 

 تنوان نتیجنه  رفنب كنه     مجمنو  من    در  ارايه شيه د ي

بر ان بر ان بینتر از سوزن  در په  به چسدني  مقاومب 

 Akgun  و Kayginاسب. اي  مناهيات با نتاي  آزمايش 

كنه   نتاي  همچنی  ننان داد .]11[ ( مطابقب دارد1118)

آمي   % بيسب8در رتوبب  چسدني  بینتري  مقاومب به 

 % كمتننري  مقاومننب بننه  15توبننب درحننال  كننه در ر 

 وننه اسنتنداط    اين  تنوان  شود. م  مناهيه م  چسدني  

سد  اعیف شين اتصال رنگ به كه افزايش رتوبب،  كرد

رنگ  به چسدني  مقاومب سطح چوب و درنتیجه كاهش 

Sonmez (1111 ) تحقین  . اين  نتناي  بنا نتناي      شودم 

 .]17[ مطابقب دارد

Ozdemir و Hiziroglu (1117 اعالش كردني كه آب )

واكنیي   الیناف  شا  رتوبب يا به عنوان حالل سد  به 

درنتیجه كاهش مقاومب چسدني   رننگ   و نزديك سطوح

 افنزايش رتوبنب، همچننی  اتصنا ت  ينه      .]11[ شود م 

ه توجنه زينادی بن    بايي لذا كني.اعیف م  را   الیافسطح

كه سازی سطح چوب صورت پذيرد مخصوصا  هنگام آماده

 بنرای  وننه   كننیم. من  های محلول در آب استفاده گاز رن

مربنوط   چسدني  چوب و نو  رنگ، بینتري  مقاومب به 

استر بنا درصني از دسنب    پل نیم رنگمل  با  چوب   ونه به

تننري  %( بيسننب آمنني ولنن  كننم 1/11) دادن چسنندني  

 ونه چوب  نوئ  با رنگ كیلنر   مربوط بهمقاومب به خرا  

باشني. در  %( من  1/46) دسب دادن چسدني  با درصي از 

نیروی چسدني    ،نتاي  بيسب آميه مهمتري  عوام  مؤثر

)چسنندني  ( و نیننروی  بننی   يننه رنننگ و سننطح چننوب 

)پیوسنتگ (   هنای رننگ  چسدني   داخلن  بنی  مولانول   

برای تركید  از  ونه چوب، درصي رتوبنب و ننو     هستني.

 وننه چنوب    بنرای   چسندني   بینتري  مقاومب به  ،رنگ

استر بنا درصني از دسنب    % و رنگ نیم پل 8مل  با رتوبب 

تنننري  مقاومنننب بنننه %( و كنننم4/11) دادن چسننندني  

 و رنگ كیلر %15را  ونه چوب  نوئ  با رتوبب  چسدني  

( بننه خننود %6/53) بننا درصنني از دسننب دادن چسنندني  

-اسب. علب اي  امر برای چوب ملن ، بخنش  اختصاص داده

خصوصیات فن  رننگ و  نمونه و ونه چوب  ای بودن  روزنه

-و همچنی  درصي رتوبب پائی  من   آن ساختار شیمیاي 

شود در تحقیقات بعنيی عملانرد سناير     پیننهاد م  باشي.

های مورد مصرف در صننايع چنوب و نینز اسنتفاده از     رنگ

چنوب  تفناوت   ،های چسدني   نییر نانو ذراتدهنيهبهدود

ررس  قرار  یرد و همچننی   مورد ب ...و و چوب برون درون

 فاكتورهاي  كه علب اي  تفاوت هستني منخص  ردد.
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IInnvveessttiiggaattiioonn  oonn  tthhee  SSccrraattcchh  SSttrreennggtthh  ooff  CClleeaarr  PPaaiinnttss  UUsseedd  iinn  FFuurrnniittuurree  

IInndduussttrriieess  oonn  tthhee  WWoooodd  SSppeecciieess  BBeeeecchh,,  EEllmm,,  AAllddeerr  aanndd  SSpprruuccee  

  

  
Abstract 

In This research, the scratch strength (Cross-Cut Test) of clear 

paints (nitrocellulose lacquers and acid catalyst lacquers) of 

wood species Beech, Elm, Alder and spruce were studied as a 

function of moisture content (MC) of the samples. For this 

purpose, lumbers (550×110×12 mm) were cut from sapwood in 

tangential surfaces and were air dried for one month according 

to wood drying procedures. Then, for pre-conditioning of 

moisture content, at the levels of 8%, 12% and 15%, the 

samples were placed in three clima rooms. Then, finish applied 

and strength tests were performed. The results revealed that for 

acid catalyst lacquers the highest scratch strength (10.4%) 

belongs to Elm wood with 8% moisture content, and the lowest 

scratch strength (53.6%) belongs to Spruce wood with 

nitrocellulose lacquers having 15% moisture content. 

Keywords: Scratch strength, Clear paints, Wood species, 

Nitrocellulose lacquers, Acid catalyst lacquers 
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