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چکیده

در اين تحقيق ،سرررعت رشررد كرک بر روی پوش ر های پلي يورتان و ديترول حاوی دو نوع آفتك

طبيعي (اسررانس آويشررن

شريرازی) و سرنت ی (-4يد-2پروپينيل N-بوتيل كربامات )IPBC،كه به دو صورت معمولي و ميکروكرسوله شده به تركيب آنها اضافه
شده بود ،بررسي شد .سنت ميکروكرسولها با پوسته پليمری متيل متاكريالت با استفاده از روش تبخير حالل و با شکلگيری امولسيون
روغن در آب انجام شد .مقاومت نمونهها در برابر كرک آسررژيلوس نايجر با استفاده از كاغذ صافي مطابق استاندارد

ASTM D 5590

قبل و بعد از كهنگي تسررريع شررده ارزيابي شررد .همقنين مقاومت به چسرربندگي پوشر ها و زبری سررطآ آنها به روش پروفيلومتری
اندازهگيری شرد .نتاي نشان داد پوش های عاری از آفتك ها بهتنهايي قادر نيستند در برابر روي
هر دو نوع آفتك
سازوكار رهاي

بهويژه  IPBCموجب بهبود مقاومت آنها در برابر رشد كرک شد .همقنين ،ميکروكرسوله كردن آفتك ها با ايجاد
كنترل شده آنها از داخل پوش

در مقايسه با آفتك های معمولي مقاومت بيشتری را در برابر رشد كرک حتي پس

از فرايند كهنگي سربب شرد .اف ودن هر دو نوع آفتك
چسبندگي پوش

كرک مقاومت كنند ولي اف ودن

بهويژه بهصرورت كرسروله شرده ضرمن اف اي

زبری سطآ منجر به كاه

پلييورتان شد.

واژههای کلیدی :آفتك  ،رشد كرک ،پوش  ،ميکروكرسوله كردن ،پلييورتان ،ديترول.

مقدمه
بطور كلي پوشر ر هررای سرررنت ی مسرررتعررد حملرره
ميکروارگانيسر ها نيستند ولي عواملي مانند تخريب نوری و
تن های ناشي از عوامل في يکي مخرب شامل فرساي باد
و براران و تركيرب اين عوامل موجب تخريب پوشرر و

نراكرارآمدی آنها ميشرررود .در نهايت ،در مرحله بعد حمله
ميکروارگانيسر ها تسريع ميشود؛ بنابراين فقط پوش دهي
چوب منجر به حفاظت كامل آن در برابر عوامل مخرب زنده
نميشررود بلکه اسررتفاده از آفتك ها بهعنوان اف ودني در
سراختار پوشر ها ضروريست .طبق استاندارد  EN 971به
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هر مادهای كه بهصورت ج ئي (عمدتاً كمتر از يک درصد) به
پوشر اف وده شرود تا يک يا چند خصوصيت آن را بهبود
بخشررد يا اصررالح نمايد اف ودني 1ميگويند .با توجه به نوع
مصرف ،ماهيت اف ودنيها تغيير ميكند و موادی كه بهصورت
اف ودني به پوشرر اضرررافه ميشرررود ميتواند شرررامل
اف اي دهنده دوام پوشرر  ،اصررالحكننده خصرروصرريات
رئولوژيکي پوشرر  ،كنترلكننده سرررعت انعقاد پوشرر ،
آفتك ها ،سورفکتانتها و عوامل بهبوددهنده خصوصيات
ظاهری پوش باشد.
بههرحال هنگام اف ودن اين مواد به تركيب پوش ر
بايد محتاط بود ،زيرا اين مواد ميتوانند برخي از خصوصيات
اصلي پوش را تحت تأثير قرار داده و تأثير منفي بر برخي
از ويژگيهای اسراسي پوش بگذارند .بهعنوان مثال ،ممکن
است بر روی چسبندگي پوش يا مدت زمان انعقاد آن تأثير
منفي داشرته باشرد و يا در صورت استفاده بي از يک ماده
برره عرنوان اف ودني اين اج اء بررا يکررديگر واكن داده و
مشرکالتي را ايجاد كنند .به همين دليل معموالً مي ان استفاده
از اين مواد در فرموالسريون پوشر در حد ك و اغلب زير
يک درصررد ميباشررد (.)Bulian & Graystone, 2009
اسررتفاده از آفتك ها بهعنوان اف ودني در فرموالسرريون
پوشرر ها يکي از راهکارهای مه در حفظ و نگهداری
پوش ها در مقابل آفات است (.)Grüll et al., 2010
مسائل و مشکالتي كه آفتك های تجاری و سنت ی در
درازمدت برای سررالمتي انسرران و از جنبه محيط زيسررتي ايجاد
ميكند ،محققان را به سررمت اسررتفاده از آفتك هايي با منش رأ
طبيعي و آلي سررو داده اسررت (.)Nollet & Rathore, 2017
يکي از محدوديتهای اسررتفاده از اسررانسهای گياهي بهعنوان
آفتك های طبيعي ،خروج تركيبات آلي فرار آنها به محيط
است كه از كارآمدی آنها در درازمدت ميكاهد ( Souza et al.,
 .)2014از سرروی ديگر اسررتفاده از آفتك های سررنت ی ني
عاری از مشررکل نيسررت .صرررفنظر از محدوديتهای محيط
زيسررتي ،پرايداری اين مواد در شرررايط مختلف بهويژه در

كاربردهای بيروني بس ريار حائ اهميت بوده و در واقع ضررمانت
كننده عملکرد مناسررب محصررول در شرررايط مختلف ميباشررد.
بهعنوان مثال ،وجود ات يد با پيوند سررهگانه در ماده  IPBCبه
شرردت آنرا مسررتعد تخريب توسررط پرتوهای فرابنف نور
خورشريد ميكند و اسرتفاده از اين ماده را كه كارايي مناسبي در
مبارزه با عوامل قارچي و كرک دارد ،با مشررکل مواجه ميكند
()Sorensen et al., 2010؛ بنابراين برای رفع محدوديت های
ذكر شرده ميتوان از روشهايي استفاده كرد كه عالوه بر استفاده
از م ايای ارزشرمند آفتك ها ،كارايي و اثربخشي آن را حفظ
كرد .تکنيرک ميکروكرسررولره كردن 2يا ري پوشرراني يکي از
روشهای كارآمد در اين نوع موارد اسررت (.)Hu et al., 2011
ري پوشرراني تکنيکي اسررت كه در آن به كمک يک يا چند ماده،
تركيب موردنظر به دام افتاده و پوشر داده ميشود .اين روش
از دهه  1454آغاز شرد و امروزه توسعه زيادی پيدا كرده است
و در صرنايع مختلف مانند داروسازی ،صنايع شيميايي ،غذايي و
چاپ كاربردهای فراواني پيدا كرده اسررت ( Augustin et al.,
.)2001
نگاهي گذرا به اندک پژوه های انجام شده در زمينه نق
پوشرر هرای عراری از مواد حفراظتي در برابر مقاومت به
كرکزدگي نشرراندهنده عدم كارايي اين نوع پوشر ها در برابر
عوامل مولد پوسريدگي و كرک است (.)Miritari et al., 2018
همقنين  Vittanenو همکراران ( )2442نشررران دادنرد كره
قرار ك  IPBCه بره تنهرايي و ه در تركيب با سرراير
آفتك ها مانند پروپيکونازول بهترين عملکرد را از خود نشان
داده و موجب بهبود مقاومت پوشرر های آلکيدی و آكريليکي
در برابر رشررد كرکهای مختلف ميشررود .در مورد اسررتفاده از
اسررانسها بهعنوان آفتك سررب در حوزه حفاظت چوب
تحقيقات زيادی انجام نشرده است ولي اندک پژوه های انجام
شده حکايت از قابليت خوب اين مواد در صورت بهينهسازی و
بهكار بردن ش ريوههای صررحيآ مصرررف دارد Hussain et al.,
) .)2013; Ahmed et al., 2013; Matan, 2012برای مثال،
 Miritariو همکاران ( )2411از اسررانس آويشررن بهعنوان ماده

1- Additives

2- Microencapsulation
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حفاظتي در تركيب پوشر ها استفاده كردند و نتاي تحقيق آنان
نشران داد كه اگرچه اسانس آويشن تا حدودی مقاومت در برابر
كرکزدگي را اف اي ميدهد اما به روشهای اصررالحي برای
اف اي اثربخشرري تركيبات آلي فرار در اسررانس آويشررن نياز
اسررت Solima .و همکاران ( )2414با ميکروكرسررولهكردن
اسانس گياهان ميخک و آويشن با استفاده از پوسته صمغ عربي
سرررعت خروج تركيبات مؤثره اين گياهان را كنترل كردند و
مروجرب افر اي اثربخشرري عملکرد آنهررا در برابر كرررک
آسررژيلوس نايجر و فوساريوم شدند.
نتراي تحقيقات در زمينه نق اف ودنيها در چسرربندگي
پوشرر مبه و گاهي متناقض اسررت .برخي از پژوهشررگران
معتقدند كه اگر قطر اف ودنيهای ميکروكرسرروله شررده بين  4/2تا
 24ميکرون باشرد تأثير چنداني بر روی خصروصريات في يکي و
مکانيکي پوش ها ندارد ( ،)Trojer, 2012درحاليكه دسته ديگر
معتقدند ،ميکروكرسررولها ميتوانند بر خصرروص ريات چسرربندگي
پوشر تأثير منفي داشرته باشند (.)Samadzadeh et al., 2011
برخي از پژوه ها نشرران داد كه اسررتفاده از نانوالياف سررلول ی
اصررالح شررده با هيدروكس ريل بن وفنون ميتواند منجر به اف اي
خاصريت چسربندگي پوش آكريليکي بر روی چوب راش شود
و بعکس نانوذرات غير آلي تأثير منفي بر روی چسبندگي پوش
دارند ( .)Akbarnezhad et al., 2015در يکي از تحقيقات اخير،
سررينتيک رهاي تركيبات فرار اسررانس آويشررن معمولي و
ميکروكرسرروله شررده توسررط پلي متيل متاكريالت با روش تبخير
حالل و تشکيل امولسيون روغن در آب مورد بررسي قرار گرفت
و مشخص شد كه در مدت زماني كه همه تركيبات اسانس
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آويشرن تبخير ميشود تنها  6درصد از آويشن كرسوله شده تبخير
شررده و وارد محيط ميشررود .همقنين ،نتاي حکايت از كارايي
باالی اسررانس آويشررن كرسرروله در برابر رشررد كرک داشررت
( .)Miritari et al., 2018با توجه به تحقيقات ياد شررده ،ل وم
اسرتفاده از آفتك ها بهعنوان مواد اف ودني در تركيب پوش ها
تبيين شرده است و بهبود كارايي آنها از طريق ميکروكرسوله كردن
به اثبات رسريده اسرت ،اما اثرهای اين نوع آفتك ها بهصورت
معمولي يا ميکروكرسرروله در سرراختار پوشرر ها بهعنوان مواد
اف ودني بر جنبررههررای حفرراظتي ،مقرراومت به چسرربندگي و
ويژگيهای سررطحي آنها تاكنون گ ارش نشررده اسررت .همقنين،
بررسري مقايسهای مي ان اثربخشي و كارايي آفتك های طبيعي
و سنت ی به دو صورت معمولي و كرسولهشده در برابر كرکزدگي،
از ديگر اهداف تحقيق پي رو است.

مواد و روشها
آمادهسازی آفتکشهای طبیعی و سنتزی و فرایند اسانسگیری
آفتك سررنت ی-4يدو-2پروپينيل N-بوتيل كربامات
( )IPBCاز شركت زيگماآلدري خريداری شد و گياه آويشن
شرريرازی متعلق به مؤسررسرره تحقيقات بذر و نهال واقع در
شهرستان كرج بود .گياه آويشن شيرازی پس از سايه خشک
شردن ،آسرياب شرد .سررس گياه آسرياب شده با استفاده از
دسرررتگراه كلونجر (شرررکل  )1طي مدت زمان  3سررراعت
اسرانسگيری شرد .در اين روش ،بخارات توليد شده در اثر
حرارت ديدن آب حاوی گياه آسياب شده در بالن طي عبور
از مبرد ميعان شده و جمعآوری گرديد.

مبرد

لوله جداساز روغن

بالن
شکل  -1شمایی از دستگاه کلونجر مورد استفاده برای اسانسگیری از گیاه آویشن شیرازی
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سنتز میکروکپسولها
برای سنت ميکروكرسولهای پلي متيل متاكريالت حاوی
آفتك سنت ی  IPBCاز روش  (2414( Mokاستفاده شد.
در اين روش برای تهيه مرحله روغني  4/15گرم آفت ك
 IPBCبه همراه  3گرم ماده پليمری پلي متيل متاكريالت در
 51ميليليتر دی كلرومتان و  4/1ميليليتر اسررتون با كمک
هم ن مغناطيسرري  254دور در دقيقه حل شررردند .مرحله
روغني تهيه شررده با  14ميليليتر پلي وينيل الکل  2درصررد
مخلوط شرده و توسط هم ن مکانيکي دور باال به مدت 55
دقيقه هم ده شررد تا امولسرريون روغن در آب شررکل بگيرد.
سرس اين تركيب دوباره به  124ميليليتر پلي وينيل الکل 2
درصرد اضرافه شرد و توسط هم ن مغناطيسي  254دور در
دقيقه به مدت  1سراعت هم ده شرد تا حاللها تبخير شوند.
درنهايت سروسرانسيون حاوی ميکروكرسولها در سانتريفيوژ
با  2444دور در دقيقه به مدت  15دقيقه سانتيريفيوژ شده و
اليههای شرريری سررطآ فالکونها پس از جمعآوری ،داخل
ويالهای ش ريشررهای ريخته شرردند و به محيط تاريک انتقال
يرافتنرد .برای تهيره ميکروكرسرررولها با پوسرررته پلي متيل
متاكريالت حاوی اسرانس آويشن ني از روش اصالح شده
Teekaو همکاران ( (2413اسررتفاده شررد .برای اين منظور و
پس از حرل كردن  4/64گرم پلي متيل متاكريالت در 14
سيسي تولوئن 1/64 ،سيسي اسانس آويشن به اين محلول
اضرافه شرد .سررس محلول آبي پلي وينيل الکل  1درصد به
تركيب روغني مذكور با اسرررتفاده از هم ن با  144دور در
دقيقه اضرافه شرد .پس از تبخير تولوئن ،عمليات سانتريفوژ
ميکروكرسولهای حاوی اسانس آويشن ،با كمک سانتريفيوژ
برا  5444دور در دقيقه به مدت  14دقيقه انجام شرررد و در
نهايت محلول شيریرنگ حاوی كرسولها بهدست آمد.
پوششدهی
از تختههای مماسي و بدون عيب استحصال شده از طرح
جنگلداری خيرود نوشررهر به ابعاد  144×144×24ميليمتر
و با ميانگين رطوبت  1درصرد استفاده شد .برای آمادهسازی
سررطآ نمونهها ،ابتدا يکبار با سررنباده  124و بعد با سررنباده
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 114توسرط سرنباده لرزان دسرتي عمليات سنبادهزني انجام
شد .سرس ،با استفاده از دستگاه فيل ك پوش پلياورتان
دو ج ئي و ديترول با ضخامت  244ميکرومتر بر روی سطآ
نمونهها اعمال شرد .پوش پلي يورتاني دو ج ئي متعلق به
شررركت پارساشررن و پوشر پايه گياهي ديترول محصررول
كشررور سرروئيس بود .آفتك های طبيعي و سررنت ی ني
بهصرورت معمولي و كرسوله شده با نسبت وزني  1درصد به
پوش های ديترول و پلي يورتان اضافه شدند.
آزمون مقاومت به کپک آسپرژیلوس نایجر
برای انجام آزمون مقاومت به كرک ،در ابتدا پوشر های
مورد نظر بر روی كاغذ صافي به وسيله قل مو اعمال شدند.
از كاغذهای صررافي آغشررته به الکل اتانول  46درصررد ني
بهعنوان نمونه شراهد اسرتفاده شد .سرس ،كشت نمونهها در
مجاورت كرک آسررررژيلوس نايجر ()Aspergillus niger
برای مدت  3هفته انجام شررد .برای اين منظور ،كاغذهای
صافي در پتریدي های حاوی عصاره مالت اكستركت آگار
قرار داده شردند و  144ميکروليتر از سروسررانسيون حاوی
اسرررورهای كرک به مقدار متوسررط ( 4/1 -1/2×146تعداد
اسرور بر ميليليتر) بر روی سطوح كاغذ و مالت آگار اسرری
شرررد .آزمون مقاومت به كرکزدگي قبل و بعد از كهنگي
تسرريع شده و با پن تکرار انجام شد .آزمون كهنگي تسريع
شرررده مطابق روش  )2413( Nikolaشرررامل  6سررراعت
غوطهوری در آب مقطر و  11روز خشررک شرردن در هوای
آزاد در  3دوره انجام شررد .در نهايت ،شرراخص مقاومت به
كرک بهصررورت بصررری و كيفي و بر اسرراس مقدار سررطآ
پوشر داده شرده با ميسريلوم كرک در پايان مدت كشت با
مقياسري از صفر (بدون رشد كرک) تا چهار (با سطآ پوش
بين  54تا  144درصد) تعيين شد (.)Miritari et al., 2018
اندازهگیری زبری و مقاومت به چسبندگی پوشش
بررای انرردازهگريری زبری سرررطآ نمونررههررا از روش
پروفيلومتری (تکنيک سرروزني) و دسررتگاه زبری سررن
مدل  Miyutoyo SJ 201Pاسررتفاده شررد .سرررعت حركت
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سروزن  4/5ميليمتر بر ثانيه و طول اندازهگيری شده 12/5
ميليمتر در نظر گرفته شد .پارامترهای مه زبری سطآ يعني
زبری مؤثر ( ،)Rqميانگين ارتفاع قله به دره ( )Rzو ميانگين
زبری ( )Raاندازهگيری شررد .آزمون مقاومت به چسرربندگي
پوشر ني مطابق با استاندارد  ASTM D 4549انجام شد.
به اين منظور داليهای فل ی با قطر  24ميليمتر توسرررط
چسب اپوكسي دو ج ئي به سطوح نمونه چسبانده شد و پس
از  23سراعت كه عمل انعقاد چسرب به پايان رسيد ،نمونهها
آماده انجام آزمون مقاومت به چسبندگي پوش شدند.

نتایج
مقاومت به کپکزدگی
شررکلهای  2تا  3بهترتيب شرراخص رشررد كرک در
پوشر های عاری از آفتك  ،پوشر های حاوی اسانس
آويشررن و آفتك سررنت ی  IPBCبهصررورت معمولي و
كرسررولهشررده را نشرران ميدهند .مي ان رشررد كرک يا
بهعبارتديگر سررطآ پوشررانده شررده توسررط كرک در بين
نمونههای مورد مطالعه در چهار سررطآ دسررتهبندی شررد.
مقاومت در برابر كرک در نمونههای شرراهد آغشررته شررده با
اتانول مشرابه نمونههای پوش داده شده با ديترول بود و از
اين نظر بين تيمارها قبل و پس از انجام آزمون كهنگي تسريع
شده تفاوتي مشاهده نشد و هر دو در طبقه چهار قرار گرفتند
و بي از  54درصد سطآ نمونهها با ميسيلوم كرک پوشانده
شررده بود .در مورد پوشرر پلي يورتان اندكي بهبود در
مقاومت در برابر كرک آسرررژيلوس مشراهده شد و كمتر از
نيمي از سرطوح كاغذهای تيمار شرده با پوش پلي يورتان
تحت تأثير كرک قرار گرفتند و اين نوع پوشرر به لحاظ
شراخص مقاومت به كرک در طبقه سروم قرار گرفت (شکل
 .)2بنابراين ،پوشرر های عاری از مواد آفتك موفقيت
چنداني در مقابله با كرک آسرررژيلوس نايجر نداشته و تأثير
مانع شوندگي خوبي نداشتند.
شررکل  4نتاي مربوط به اسررتفاده از آويشررن ش ريرازی
بهعنوان آفتك طبيعي را به دو صرورت معمولي و كرسوله
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در سرراختار پوش ر ها نشرران ميدهد .اسررتفاده از آويشررن
معمولي در تركيب پوش ر ديترول و اعمال آن بر نمونههای
كاغذ قبل و پس از انجام آزمون كهنگي نتاي مشررابهي با
نمونههای شراهد نشان داد و اين به آن معناست كه تركيبات
فرار دارای خاصريت آنتياكسيداني اسانس آويشن زماني كه
بهصرورت معمولي به پوشر اضرافه شروند كارايي مناسبي
نخواهند داشرت و بهسرعت از تركيب پوش خارج خواهند
شرد .هرچند استفاده از اسانس آويشن بهصورت معمولي در
تركيب پوش پلييورتان اندكي بهبود در برابر كرکزدگي را
نشان ميدهد ،اما اين اثر چندان قابل توجه نبود و نمونههای
مذكور در طبقه  4از نظر سطآ روي كرک قرار گرفتند .اين
بدان معناسرت كه بين  44تا  54درصرد سرطآ كاغذ توسط
ميسرليوم كرک پوشريده شرده بود .استفاده از اسانس آويشن
ميکروكرسروله شرده در فرموالسريون پوش های ديترول و
پلييوتان موجب بهبود مقاومت اين پوشر ها در برابر رشد
كرک شرد .اين تأثير در مورد پوش پلياورتان محسوستر
بود و بهنظر ميرسرد اعمال فرايند كهنگي ه نتوانسته است،
كارايي اين پوشر حاوی اسررانس كرسرروله شررده را چندان
تحت تأثير قرار دهد.
مي ان رشررد كرک در نمونههای پوشرر دهي شررده با
آفتك سنت ی  IPBCدر شکل  3ارائه شده است .مقاومت
به كرک در پوش ديترول حاوی  IPBCمعمولي در طبقه 2
قرار گرفت؛ بهعبارتديگر فقط  14تا  44درصررد سررطوح
كاغذ تيمار شررده متأثر از روي كرک شرردند ولي پس از
فرايند كهنگي اندكي از اثربخشري آن ك شد و بين  44تا 54
درصرد سرطوح كاغذ با ميسريلومهای قار پوشيده شد .در
مورد پوشرر پلييورتان حاوی آفتك  IPBCمعمولي،
نمونههای پوش ر خورده در طبقه  2قرار گرفتند .تأثير بارز
ميکروكرسرررولره كردن را ميتوان در نمونره های پوشرر
پلييورتاني حاوی آفتك كرسروله مشاهده كرد .در هر دو
حالت قبل و بعد از كهنگي وجود آفتك كرسرروله ممانعت
خوبي در برابر كرک ايجاد كرد و تنها كمتر از  14درصررد
سطوح كاغذ به كرک آلوده شد.

اثرهای استفاده از آفتك های ...
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شکل  -2شاخص رشد کپک در نمونههای پوشش خورده و بدون پوشش قبل و بعد از کهنگی تسریع شده

شکل  -3شاخص رشد کپک در نمونههای پوشش داده شده با دیترول و پلییورتانی حاوی اسانس آویشن معمولی و کپسولهشده قبل و
پس از اعمال کهنگی تسریع شده
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شکل  -4شاخص رشد کپک در پوششهای دیترول و پلییورتانی حاوی  IPBCمعمولی و کپسولهشده قبل و پس از اعمال کهنگی
تسریع شده

چسبندگی پوشش و زبری سطح
با توجه به اينکه پوش پايه آب گياهي مورد استفاده در
اين تحقيق (پوش ديترول) بر روی سطآ نمونه فيل تشکيل
نميدهد و به داخل بافت چوب نفوذ ميكند ،بنابراين فقط به
بررسري تأثير ماده اف ودني بر روی چسربندگي پوش پايه
حالل پلييورتاني و زبری آن پرداخته شررد .نتاي نشرران داد
كه بيشرترين مي ان چسربندگي مربوط به پوش پلييورتان
عاری از هر نوع ماده اف ودني اسرت و در سطآ اطمينان 45

درصررد با سرراير تيمارها تفاوت معناداری دارد (شررکل .)5
اف ودن آفتك های آلي و سررنت ی بهصررورت معمولي به
فرموالسيون پوش بر روی چسبندگي آن تأثير منفي داشته
و در مقايسرره با پلييورتان عاری از مواد حفاظتي ،مقاومت
چسربندگي پوش كاه يافت .مهمترين نکته ،كاه قابل
مالحظه چسربندگي پوشر در صرورت اضافه كردن هر دو
نوع ميکروكرسول آويشن و  IPBCبه فرموالسيون آن بود.

c

c

b

b

پلی

پلی اورتان+

پلی اورتان

پلی اورتان +

اورتانIPBC +

آویشن کپسوله

IPBC +معمولی

آویشن معمولی

پلی اورتان

کپسوله
شکل  -5میانگین مقاومت به چسبندگی پوشش پلی یورتان حاوی آفتکشها در مقایسه با نمونه شاهد

مقاومت به چسبندگی (مگاپاسکال)
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شکل  -6اثر استفاده از آفتکش معمولی و میکروکپسوله بر زبری سطح پوشش پلییورتانی

نتاي نشرران داد كه با اف ودن هر دو نوع آفتك به
فرموالسريون پوش زبری سطآ اف اي مييابد و بيشترين
زبری در نمونههای حاوی آفتك ميکروكرسرروله مشرراهده
شررد (شررکل  .)6با توجه به نتاي بهدسررتآمده در بخ
چسربندگي پوشر  ،ميتوان گفت كه با اف اي زبری سطآ
در اثر اف ودن آفتك از مي ان چسبندگي پوش ني كاسته
ميشرود .زبری متوسرط پوش پلييورتان حاوی آفتك
سرنت ی كرسوله شده عدد  5/44را نشان ميدهد ،درحاليكه
اين مقدار برای پوشرر پلييورتاني خالص برابر  3و برای
پوش حاوی آويشن معمولي  3/15بود.

بحث
در اين تحقيق اثرهای اسررتفاده از آفتك های طبيعي و
سرنت ی به دو صورت معمولي و ميکروكرسوله بر مقاومت به
كرکزدگي ،چسرربندگي و زبری سررطآ پوش ر های متداول
چوب (پلي يورتان و ديترول) بررسي شد .نتاي نشان داد كه
پوشر های عاری از آفتك بهتنهايي قادر نيستند مانع از
رشرد كرک آسررژيلوس نايجر شوند و برای حفاظت مؤثر و
كارآمد در برابر اين نوع قار كه منجر به تغييررنگ نامطلوب

چوب در فضای باز ميشود ،استفاده از آفتك ها در تركيب
پوشر ضرروريسرت .مقاومت پوش پلييورتان در مقابل
رشررد كرک در مقايسرره با پوشرر ديترول بهتر بود .نتاي
تحقيقرات در مورد نق پوشرر ها در برابر عوامل مخرب
زيسررتي مانند قار ها اندک و گاهي متناقض اسررت .برخي
نق پوشرر را در بهبود مقراومت به قار مثبت ارزيابي
كردند و عدهای ني بيان كردند كه برخي پوشرر ها به علت
دارا بودن آب و مواد مغرذی ،خود ميتواننرد منبع تغرذيهای
برای عوامل مخرب زنده باشرند ،در نتيجه تخريب زيستي را
تشديد كنند ).(Bulian & Graystone, 2011
اسرتفاده از اسانس آويشن بهصورت معمولي اندكي منجر
به بهبود مقاومت در برابر كرکزدگي شررد اما به علت خروج
سررريع تركيبات مؤثره اسررانس از كارايي آن بهويژه پس از
فرايند كهنگي كاسرته شد .البته اين مسئله به اين معني نيست
كه اسرانس آويشرن معمولي فاقد اثرهای آفتكشي در برابر
رشررد كرک اسررت بلکه حکايت از آن دارد كه اين اسررانس
بهاندازه كافي كارايي نداشررته تا بتواند شرراخص مقاومت به
كرک را در حد يک طبقه ارتقاء دهد.
در مقابل ،اسررتفاده از آفتك  IPBCحتي بهصررورت
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معمولي در تركيب پوش ها اثر مانع شوندگي خوبي در برابر
رشررد كرک سرربب شررد ولي بيشررترين مقاومت در برابر
كرکزدگي بهويژه پس از فرايند كهنگي ،وقتي حاصل شد كه
اين نوع آفتك بهصررورت ميکروكرسرروله در پوشرر ها
استفاده شد .چون  IPBCيک قار ك بسيار خوب است و
بر روی كرکها تأثير مانع شروندگي بسيار خوبي دارد ،حتي
مقادير ك آن بهصورت معمولي در فرموالسيون پوش بهكار
ميرود و ميتواند منجر به بهبود قابلتوجهي در مقاومت به
كرک شررود ) . (Nikola, 2014درمجموع ،تأثير اسررتفاده از
آفتك ميکروكرسروله در پوش پلييورتاني در مقايسه با
پوشر ديترول در بهبود مقاومت به رشرد كرک محسوستر
بود .در مقايسه با پوش های پايه حالل ،قدرت تحرک 1يک
ماده اف ودني مانند قار ك در پوش پايه آب بيشتر است.
اين مسرئله موجب ميشود كه ماده اف ودني ( در اين تحقيق
آفتك ) به سرطآ پوشر رسيده ،درنتيجه بهراحتي توسط
عوامل محيطي تخريبشده و از اثربخشي آن كاسته شود.
نتاي تعدادی از پژوه ها كه از روش كرسولهكردن برای
اف اي مقاومت در برابر كرک های مختلف بهره بردند ني
نشرران ميدهد كه روش كرسررولهكردن آفتك ها به دليل
رهاي آهسررته و كنترل شررده مواد هسررته و توأمان نق
محافظتي پوسته پليمری تأثير قابلتوجهي در اف اي كارايي
اي رن نرروع آفررت ك ر هررا دارد )Soliman et al., 2013
;.(Sorensen et al., 2010; Nikola., 2014
اسرتفاده از آفتك ها بهصورت مواد اف ودني با اف اي
زبری سطآ و كاه چسبندگي پوش پلييورتان دوج ئي
همراه بود .بنابراين به نظر ميرسررد قرار گرفتن اين ذرات در
ماده زمينهای پوش  ،همگني و يکنواختي آن را تحت تأثير
قرار داده و موجب ايجاد نقاط ضرعف در پوش شده است.
نتاي اين تحقيق مؤيد تحقيقات آن دسررته از پژوهشررگراني
اسرت كه معتقدند ميکروكرسوله كردن ذرات و استفاده از آنها
در فرموالسرريون پوشرر ميتوانرد بر روی مقاومت به
چسبندگي پوش ها تأثير منفي داشته باشد و هنگام استفاده
1- Mobility

از هر نوع مواد اف ودني برايد اين نکته را مدنظر قرار داد
( .)Samadzadeh et al., 2011ازآنررجرراكرره انرردازه ذرات
كرسررولها در اين تحقيق بين  5تا  54ميکرون تخمين زده
شررده اسررت ،نميتوان در مورد تأثير اين عامل با اطمينان
اظهارنظر كرد .باوجوداين ،مطابق با برخي از تحقيقات ،هر
چه اندازه ذرات كرسرول وارد شرده در ساختار پوش كمتر
باشد ،چسبندگي پوش كمتر تحت تأثير قرار خواهد گرفت
( .)Trojer, 2012پژوهشرررگران تحقيق پي رو تاكنون به
تحقيق مسررتقلي كه تأثير پوش ر های حاوی آفتك را بر
زبری سرطآ چوب بررسري كند ،مواجه نشدند اما در برخي
موارد تأثير عوامل مختلف بر زبری سطآ چوب بررسي شده
اسرررت .تحقيقرات گررذشرررته حکايت از آن دارد كه بين
خصرروص ريات چسرربندگي انواع پوش ر ها با زبری سررطآ
گونررههررای مختلف چوبي ارتبرراط وجود دارد ( Sogutlu,
 .)2017اعتقاد بر اين اسررت كه اف اي زبری سررطآ موجب
كاه زاويه تماس و در نتيجه نفوذ بيشررتر چسررب به بافت
چوب ميشررود ) .(Cheng & Sun, 2006با توجه به نتاي
بهدسرت آمده در اين تحقيق ،پيشرنهاد ميشود برای اف اي
كرارايي ضرررد قرارچي انواع آفرت ك ها ،كاربرد آنها در
فرموالسيون پوش ها بهصورت ميکروكرسوله باشد .با توجه
به كاه مقاومت به چسربندگي پوش و اف اي زبری آن
در صرررورت اف ودن آفرتك بره آن بره ويژه بره حالت
ميکروكرسروله ،بهينهسازی اندازه ميکروكرسولها ،استفاده از
عوامل بهبوددهنده چسبندگي پوش ها و يا استفاده از ساير
روشهای اصالحي برای بهبود چسبندگي پوش های حاوی
انواع آفتك ميتواند در تحقيقات آينده مورد توجه سرراير
پژوهشگران قرار گيرد.
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Abstract
Mold growth resistance of Polyurethane and Diotrol coatings containing natural (Thyme
essential oil) and synthetic (IPBC) fungicides in both ordinary and microencapsulated forms was
studied. Polymethyl methacrylate (PMMA) microcapsules were prepared using solvent
evaporation method by means of oil emulsion formation in water. Mold growth resistance against
Aspergillus niger was determined using Filter Paper Disc method before and after aging process
as defined in ASTM D 5590 Standard. Adhesion strength and surface roughness of coated samples
were also measured. Results revealed that biocide-free coatings cannot provide adequate
protection against mold growth, and addition of biocides, especially IPBC, significantly improved
the mold growth resistance. Even after the aging process, microencapsulated biocides were able
to provide better protection against mold growth due to controlled-release mechanism and
shielding-effect of polymeric shell. Although the surface roughness of polyurethane coating was
increased by using of biocides in both forms, especially microencapsulated ones, its adhesion
strength reduced.
Keywords: Biocide, mold growth, coating, microencapsulation, polyurethane, diotrol.

