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چکیده
افـرا هـاي  اورتـان در گونـه  و پلـی اسـتر پلـی نیم هايپوشهشفافشده بر مقاومت چسبندگی کهنگی تسریعتأثیردر این پژوهش 

)velutinumAcer(باpH6الداریکاکاجبرگسوزنیوکشورشمالمنطقهاز)Pinus eldarica(باpH5/5وارداتـی هـاي چوباز
اسـتفاده شـده خشکمتريمیلی550×110×12ابعادباهاينمونهازمنظور،بدین.استقرارگرفتهو ارزیابی موردمطالعهروسیهکشور

. هـاي چـوب اسـتفاده شـد    نمونـه دهـی پوششبراي اورتان دوجزئی نیزو پلیاسترپلیها و نیم زیرآیند پوششعنوانبهاز سیلر .شد
. نتـایج  گردیدآزمونASTM D1037بامطابقچوبهاينمونهبرشدهتسریعکهنگیتأثیروشدانجامپیستولهروشبهدهیپوشش

کـاج افرا و کمترین مقدار در گونه گونهو در اورتان دوجزئی پلیپوشهشفافنشان داد که بیشترین مقدار مقاومت چسبندگی مربوط به 
هـا در  پوشـه شـفاف شده باعث کاهش مقاومـت چسـبندگی   تسریعمشاهده شد که کهنگی.باشدمیاستر نیم پلیپوشهشفافو الداریکا 

شود.هاي چوبی افرا و کاج میگونه

اورتان.استر، پلیکهنگی تسریع شده، مقاومت چسبندگی، نیمپلیکلیدي:يهاواژه

مقدمه
ر و اهمیـت  اهمیت چـوب ماسـیو و کمبـود آن در کشـو    

صــیانت از جنگــل، اســتفاده اقتصــادي و بهینــه از چــوب و 
را به فکـر  کنندگانمصرفمصرف، زمانافزایش دوام آن در 

نشـده مسـتعد   حفاظت از آن انداخته است. چوب محافظـت 
. کهنگـی منجـر بـه    باشدمیهوازدگی و کهنگی در درازمدت 

کاهش خواص فیزیکی و مکانیکی ازجملهتغییرات نامطلوب 
,Feller(گرددیمچوب  مناسـب پوشـش انتخـاب ).1995

عامـل مهـم و   چـوب  زیبـایی وجلوهارائهومحافظتبراي

چوبی است.محصولیکپایداريودر حفاظتکنندهنییتع
،1مـاده زیرآینـدي  يسـاز آمـاده آن،اعمالروشوپوشش
درزیـادي سهمالزماقداماتسایروآستري مناسباعمال
وپوشـش مقاومـت .داردمصـنوعات چـوبی  دواموزیبایی

دوامبـا مسـتقیم چوب ارتباطسطوحرويبرآنچسبندگی
یـک ازتجربه استفادهودانشرواز ایندارد.محصولنهایی

پوشـش  اعمـال مناسـب يهاروشومناسبحاللپوشش،

1-Substrate
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بیشـتر محافظـت ودوامافزایشباعثچوبیمحصولروي
Manavi(شودیمنهایی محصول et al., کهییازآنجا).2012

تعـادل  بـه رسیدنبرايرطوبتتبادلحالدرچوب همواره
وششی که بـر روي چـوب   ، پباشدیمخودمحیطبارطوبتی
بـین رطوبتتبادلزمینه برايکردنفراهمدرشودیماعمال 
انجام شـده در بررسی.استرگذاریتأثبسیارمحیطباچوب

ـ العملکـرد  رويبـر چـوب رطوبـت ریتـأث موردرد ياهی
راش و1اسـکاتلندي کاجگونهدورويآبپایهيهاپوشش
درصـد، ایـن نتـایج    12و 10، 8يهـا رطوبـت بـا  2شرقی

بریتوجهقابلاثررطوبتدرصددرتفاوتمشاهده شده که
رويبرشدهاعمالپوششمقاومت چسبندگیوسختیروي

هامقاومتاینمیزانباالترینکهيطوربهدارد،چوبسطوح
حاصـل  تک جزئیآبپایهپوششباودرصد8رطوبت در
Sonmez(گرددیم et al., نـوع ریتـأث بررسـی در).2011

عـواملی کهشدهچسبندگی، مشخص مقاومتبرچوبیگونه
مـواد وشـیمیایی ترکیبـات سـلولی، سـاختار سختی،مانند

يهـا گونـه بر مقاومت چسبندگی استخراجی وجود دارند که
,Kaygin & Akganهســتند (رگــذاریتأثچــوبی  2008 .(

کـاج، يهـا چـوب ماده زیرآیندي يسازآمادهریتأثمطالعه
و بـوراکس) بوریـک اسید(بورونترکیباتبا3بلوطوراش

ریتـأث مواداینباچوبسطحيسازآمادهنشان داده است که
داردچسـبندگی مقاومـت شیافـزا بـر داریمعنو توجهقابل

)Atar & Peker, ). بررسـی مقاومـت بـه چسـبندگی     2010
در مورداسـتفاده چـوبی  يهـا گونههاي شفاف بر روي رنگ

اعمـال  اسـتر پلینیم-صنایع مبلمان نشان داده که رنگ سیلر
شده بر چوب ملج داراي بیشترین مقاومت به خراش و رنگ 

نوئل کمترین مقاومـت  کیلر استفاده شده بر روي گونه-سیلر
Ghofraniبه خراش دارد (را  et al., 2014c.(  همچنـین، در

ــر روي  ــهمطالعــه انجــام شــده ب عنــاب و پســته يهــاگون
بـر یتـوجه قابـل زدایی سطح اثر است که چربیشدهمشاهده

چسبندگی پوشش اعمال شده بر روي سطوح چوب شیافزا

1 - Pinus sylvestris L
2 - Fagus orientalis L
3 - Quercus petreae L

نیم -کیلر-دارد و نیز باالترین چسبندگی در اثر پوشش سیلر
ــی ــترپل ــر روي   اس ــده ب ــال ش ــهاعم ــاينمون ــاب ه عن
& Ghofraniشده با استون حاصل شده اسـت ( زداییچربی

Khosro, 2014a.(    با توجه به سـوابق پژوهشـی موجـود و
طرح شده در رابطه با لـزوم حفاظـت سـطوح    يامسئلهبیان 

چوب، در این تحقیق اثر کهنگی تسریع شده بر روي مقاومت 
در تـان راوو پلـی  اسـتر پلیهاي نیم پوشهشفافچسبندگی 

قرار گرفت.  موردمطالعههاي افرا و کاج گونه

هاروشمواد و 
چوبهاينمونه

)velutinumacer(افرا پلتدر این پژوهش از دو گونه 
الـداریکا کـاج برگسوزنیوکشورشمالمنطقهازpH6با 
)pinus eldarica( باpH5/5کشـور وارداتیهايچوباز

هـا، گسـتردگی   علت انتخاب ایـن گونـه  ستفاده شد.اروسیه
ضمن رعایـت اصـول   . باشدمیکاربرد آنها در صنایع مبلمان 

جداگانـه در یـارد   ها در چهار دسته، نمونهیکنخشکچوب 
8هـا بـه حـدود    و پس از یک ماه رطوبت چوبقرارگرفته
.Sonmez et alدرصـد (  2009; Sonmez et al. 2011(
ــید. ــتاندارد رس ــا اس ــابق ب ضــخامت ASTM D3359مط

12با اسـتفاده از دسـتگاه گنـدگی بـه     شدهخشکهاي تخته
ــه ابعــاد نمونــهتیــدرنهامتــر کــاهش یافــت و میلــی هــا ب

حذف پرز و نـاهمواري  منظوربهتبدیل شد. 550×110×12
(دستگاه سنباده لـرزان) و  120يهاسنبادهها، از سطح نمونه

آمـاده  يکاررنگها براي استفاده گردید تا سطح نمونه180
گردد.

رزیـن آلکیـد و نیتـرات سـلولز     از پوشش سیلر بر پایـه 
یرآینـدي قبـل از   زيسـاز آمـاده پرکننـده و مـاده   عنوانبه(

رزیـن آلکیـد و   اسـتر بـر پایـه   ، نیم پلـی )اصلیپوشهشفاف
اورتـان (سـاخت   رزیـن پلـی  اورتان دوجزئـی بـر پایـه   پلی

صنایع رنـگ و رزیـن پـارس اشـن) رایـج در      يهاکارخانه
مبلمان استفاده شـد. سـیلر مـورد اسـتفاده داراي     کاريرنگ

11درصـد قبـل از رقیـق شـدن و      30میزان ماده خشـک  
اسـتر مـورد  درصد بعد از رقیق شدن با تینر بـود. نـیم پلـی   
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درصد ماده خشک قبل از رقیق 45استفاده نیز داراي میزان 
درنهایـت درصد بعد از رقیق شدن بـود.  11شدن با حالل و 

مورد استفاده در ایـن تحقیـق داراي میـزان مـاده     اورتان پلی
درصـد بعـد از   11درصد قبل از رقیـق شـدن و   47خشک 

رقیق شدن با تینر بود. 

هادهی نمونهپوشش
.دهی به روش اسپري توسط پیستوله انجام شدپوشش

،چوبی را تمیز کردههاينمونهابتدا سطح دهی،براي پوشش
سیلر اعمال شد. پرکننده با رنگعنوانبهسپس دو الیه 

به نسبت مشخص رقیق شده 10000سیلر با تینر فوري 
انتقـال پوشـش   تا بتواند خلـل و فـرج چـوب را پـر کنـد.     

فاصلهباکاريرنگاسپري توسط پیستوله مناسب صورتبه
انجام شد. مقدار سیلر مصـرفی بـراي هـر    متریسانت26-25

هـا نمونـه گرم که در دو مرحله بـر روي  150±10مترمربع
از خشک شدن هر مرحله بـا اسـتفاده از   و پساسپري شد، 

سطوح سـیلر خـورده پرزگیـري و    400کاغذ سنباده شماره 
صاف گردید.

بـراي خشـک شـدن سـیلر در شـرایط      ازیموردنزمان 
دقیقه اسـت، ولـی در ایـن تحقیـق     20تا15آزمایشگاهی، 

شـده رنـگ هاي براي تثبیت بهتر رنگ بر روي سطوح، نمونه
داري شدند تـا  ساعت در شرایط آزمایشگاه نگه24به مدت 

کامالً خشک شوند. سپس با استفاده از کاغذ سـنباده شـماره   

سطح از آلودگی و غبـار تمیـز   نکهیبعدازاو یزنسنباده400
در دوبـاره مال شد و بـراي خشـک شـدن    رویی اعهیالشد 

محیط آزمایشگاه قرار گرفتند. 
بـا تینـر فـوري    اسـتر پلـی با رنـگ نـیم  هانمونهز نیمی ا

ده درصـد  همـراه بـه به نسبت مشخص رقیق شـد.  10000
رنگ توسط پیستوله ترعیسرخشک شدن منظوربهکاتالیزور 
با رنـگ هانمونهو نیمی دیگر از اسپري شدهانمونهبر روي 

به نسبت مشخص رقیق 10000با تینر فوري که(اورتانپلی
خشـک شـدن   منظـور بـه (ده درصد کاتـالیزور  همراهبه)شد
اسپري شد. زمان خشک شدن توسط پیستوله )رنگترعیسر

دقیقـه بـه طـول    30تـا 25رنگ در محـیط آزمایشـگاهی   
اورتان مصرفی براي و پلیاسترپلیمقدار سیلر و نیمانجامید.

که در دو مرحله و پـس  باشدمیگرم 150±10مترمربعهر 
ها اسپري شد.ساعت بر روي نمونه24از مدت 

آزمون کهنگی تسریع شده
درهـا نمونـه انجام آزمون کهنگی تسریع شـده،  منظوربه

ــتاندارد    ــدرج در اس ــی من ــرایط کهنگ ASTM D1037ش

تـأثیر بررسـی  منظـور بـه درنهایت) ارزیابی شدند. 1(جدول
آزمون مقاومـت چسـبندگی   درها کهنگی تسریع شده، نمونه
کششی رنگ قرار گرفتند.

مراحل و شرایط آزمون کهنگی تسریع شده-1جدول
)ºCدما (محیطزمان (ساعت)مرحله

45آب11
93بخار23
-20فریزر320
99اتو43
93بخار53
99اتو618



بررسی اثر کهنگی تسریع شده بر ...208

1آزمون مقاومت چسبندگی

مخصـوص  2با استفاده از چسـب دوجزئـی اپوکسـی دالـی    
چسـب زده شـد. پـس از    شـده رنگآزمون روي سطوح نمونه 

ـ بـه سـاعت)  48خشک شدن کامل چسب (حـدود   متـه  لهیوس
سـپس  مخصوص اطراف دالی برداشته شد تا به زیرآیند برسـد. 

دالی در محل مخصوص دستگاه قرار داده شد و با فشردن کلیـد  

جـدا شـدن  یکنواخت تـا  صورتبهاستارت دستگاه اعمال نیرو 
تمام یا قسمتی از سطوح به هم چسبیده و یا رسیدن بـه نیـروي   

تکـرار  6از کـه  یادآوریسـت الزم بـه  مشخصی ادامه پیدا کرد. 
ـ تجزشـد. بـراي   استفادهبراي هر آزمون ـ وتحلهی ، از هـا دادهلی

پارامترهـاي میـانگین مقایسـه بـراي وSPSS-18افـزار نـرم 
.شداستفادهدانکنياچند دامنهآزمونازشدهگیرياندازه

نتایج 
پوشهشفافنتایج حاصل از آزمون مقاومت چسبندگی -2جدول 

نوع رنگ
کاجافرا

کهنگی تسریع شدهشاهدتسریع شدهکهنگیشاهد
08/707/623/317/2استرپلینیم 
54/762/683/379/3اورتانپلی

چوبی يهاگونهتأثیر
چوبی بر مقاومت چسبندگی يهاگونهبررسی اثر 

ها نشان داد که بیشترین مقاومت چسبندگی پوشهشفاف
الدریکا متعلق به گونه افرا و کمترین آن مربوط به گونه کاج 

که ) نشان داد t-testتک متغیره (t). آزمون 1باشد (شکل می

چسبندگی مقاومتنظرازالدریکابین دو چوب افرا و کاج
عبارتی ). به4وجود دارد (جدول دارکششی تفاوت معنی

پوشهشفافنوع گونه چوبی بر مقاومت چسبندگی تأثیر
دار است. داراي تفاوت معنی

: افرا)2: کاج؛ 1(پوشهشفافبر مقاومت چسبندگی گونه چوبیاثر مستقل -1شکل 
______________

1 - Pull-Off
2 - Dolly
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هاپوشهشفافتأثیر نوع 
بر مقاومت پوشهشفافنتایج ارزیابی اثر مستقل نوع 

نشان داد که بیشترین شدهدادههاي پوشش چسبندگی چوب
اورتان و در مقدار مقاومت چسبندگی مربوط به رنگ پلی

4جدولبا توجه به ). 3است (شکل شدهحاصلگونه افرا 
نوع پوشش مصرفی در میزان مقاومت کهگردد مالحظه می
اختالف % داراي 95احتمالبهبوده و رگذاریتأثچسبندگی 

دار است. معنی

پوشهشفافنوع گونه چوبی بر مقاومت چسبندگی تأثیرمربوط به بررسی tنتایج آزمون -3جدول
)sigسطح معناداري ()dfدرجه آزادي ()tآماره (میانگینتعدادهاگروهشاخص 

483الداریکاکاج
23-940 487افرا

بر مقاومت چسبندگی نوع پوششاثر مستقل -2شکل 
اورتان): پلی2استر؛ : نیم پلی1(پوشهشفاف

اثر مستقل کهنگی تسریع شده بر مقاومت چسبندگی -3شکل 
): نمونه شاهد2: نمونه کهنه شده؛ 1(پوشهشفاف

هاپوشهمربوط به اثر نوع پوشش بر میزان مقاومت چسبندگی tنتایج آزمون -4جدول 
)sigسطح معناداري ()dfدرجه آزادي ()tآماره (میانگینتعدادهاگروهشاخص 

2940-48016/51استرپلینیم 
485اورتانپلی

اثر کهنگی تسریع شده 
شده باعث کاهش کهنگی تسریعمشاهدات نشان داد که
چوبی افرا دو گونهها در هرپوشهمقاومت چسبندگی شفاف

).3شود (شکل میالداریکاو کاج

کهنگی تسریعشود که ، مالحظه می5با توجه به جدول 
پوشهشفاف% بر میزان مقاومت چسبندگی 95احتمالشده با 

داشته است. يداریمعنتأثیر
شده تأثیر متقابل گونه چوبی، نوع رنگ و کهنگی تسریع
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کهنگیپوشه وشفافنوع متقابل گونه چوبی،اثربررسی
چوبی افرا داراي هاينمونهبیانگر عملکرد برتر شدهتسریع

است.اورتان بودهپوشه پلی

کهنگی تسریع شده بر مقاومتمربوط به اثر tنتایج آزمون -5دول ج
هاپوشهکششیچسبندگی

)sigسطح معناداري ()dfدرجه آزادي ()tآماره (میانگینتعدادهاگروهشاخص 
480034/5شاهد

1-9402/0 485شدهکهنگی تسریع 

تسریع شده بر مقاومت چسبندگی یو کهنگپوشهشفافمتقابل گونه چوبی و نوع تأثیر-4شکل 

بحث
هاي چوبی گونهتأثیر

گونه افرا به سبب نوع در بیشتر بودن مقاومت چسبندگی 
باشدمیساختار الیاف و میزان تخلخل و دانسیته گونه افرا 

)Kaygin & Akgun, مشابه اثر یقیتحقدر ).2008
برگ و نیز حضور و عدم حضور برگ و سوزنیهاي پهنگونه

است که تغییر شدهدادهاورتان شفاف نشان هاي پلیپوشش
برگان بیشتر بوده و بیشترین برگان نسبت به پهنرنگ سوزنی

برگان مشاهده اورتان بر سطوح پهنپلیيهاپوششاثر 
Chou(گرددیم et al., است که شدهثابتهمچنین ).2008

اورتان چسبندگی در پوشش پلیيهامقاومتبیشترین مقدار 
برگ در مقایسه پهنيهاگونهجزئی استفاده شده بر روي دو

Snomezاست (شدهحاصلبرگهاي سوزنیبا گونه et al.,

2011 .(

هاپوشهشفافنوع تأثیر
رنـگ  درچسـبندگی مقاومتمقدارعلت اینکه بیشترین 

يهـا واکـنش اورتان و در گونـه افـرا حاصـل شـد بـه      پلی
چـوب بـاز   ایناورتان روي سطحپلیمریزاسیون پوشش پلی

شود.گردد که پس از اعمال پوشش ادامه یافته و کامل میمی
اورتان ناشـی  پلیهمچنین مقاومت چسبندگی باالي پوشش 

خصوصــیات فنــی پوشــش نیــز از ســاختار شــیمیایی آن و 
Keskinباشد (می et al., مالحظه شـد کـه   همچنین ).2010

) 016/5اسـتر ( پلـی پوشـه نـیم  چسبندگی سطحیمیانگین
ضـمن  ) بوده است.5(اورتانپلیبیشتر از میزان آن در پوشه 
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شـفاف نیـز   يهـا رنـگ اورتان بـه  پلیکردنبا اضافه اینکه 
و چسـبندگی و  توان تا حـد زیـادي بـر افـزایش ثبـات      می

Chou(کـرد جلوگیري از تغییرات سطوح چوب جلوگیري 

et al., اسـتر داراي  پلیپوشه نیم). عالوه بر این، شفاف2008
باشـد و بـا وجـود    ساختاري صلب، سـخت و شـکننده مـی   

آیـد،  هاي ریزي که در اثر کهنگی در آن به وجـود مـی  تَرك
ــاهواکشــیدگی در  ــود ضــخامت چــوب را در کوت مــدت بهب

بخشد. ضمن اینکه کهنگی منجـر بـه تغییـرات نـامطلوب     می
تغییر رنگ، افزایش زبـري، ایجـاد تَـرك و کـاهش     ازجمله

Dekaگـردد ( خواص فیزیکی و مکانیکی چوب می et al.,

2008; Eldwson, ـ اورتان هاي پلی). پوشش2003 یدوجزئ
هاي فاقد جذب آب داراي محلول در آب و پلی ایزوسیانات
هـا چسـبندگی بیشـتر    اُولپیوندهاي عرضی مرتبط بـا پلـی  

Feng(شودیمپوشش را موجب  et al., 1999.(
شده کهنگی تسریعاثر 

نظر به اینکه کهنگی تسریع شده باعـث کـاهش مقاومـت    
چـوبی افـرا و کـاج   يهـا گونهها در پوشهچسبندگی شفاف

باعـث بخـاردهی توان گفت مرحلهمیبنابراین شد، الداریکا
نزدیـک الیافدرواکشیدگیایجادوهانمونهرطوبتجذب

پوشــشچســبندگیمقاومــتکــاهشنتیجــهدروســطوح
کـه شـود یمباعثکهنگیورطوبتبلندمدتتأثیر.شودمی

اثـر در. بدهنددستازراشانیچسبندگسرعتبههاپوشش
شـده بیتخرمحصوالتآب،درهانمونهيشناورسازمرحله

آبتوسـط یگرمـاده وفریز،بخاردهیمراحلدرلیگنینی
سـطح درسـلولزي الیـاف شدنسستموجبوشدهشسته
میـزان بـه چوبچسبندگیمقاومتجهیدرنت،شودیمچوب
شرایط .ابدییمکاهششدهتسریعکهنگیاثردریتوجهقابل

باعث افزایش میـزان  زمانمدتشده و افزایش کهنگی تسریع
کربونیـل شـده و باعـث کـاهش وزن در     يهـا گـروه تجمع 
گردد که این عوامل میـزان مقاومـت   کهنه شده میهاينمونه

دهد. چسبندگی پوشش را کاهش می
چنین با توجه به اینکه رفتـار مکـانیکی در چـوب کهنـه     هم

اکسیداسـیون سـطحی،   ماننـد  شده به تأثیر همزمان فاکتورهایی 
تغییرات ساختار و جذب رطوب وابسته است، با افزایش مـدت  

هـاي سـطحی در   هاي کربونیل و تـرك میزان تجمع گروه،زمان
،مقاومت مکانیکی آن کاهش می یابـد و چندسازه افزایش یافته

Leeشود (کاهش مقاومت چسبندگی پوشش میباعث درنتیجه

et al., 1994 .(Turkoglu) کردنـد کـه   ) بیان 2015و همکاران
هـاي  پوشششود کهبلندمدت رطوبت و کهنگی باعث میتأثیر

تخریـب  شان را از دست بدهنـد. سلولزي به سرعت چسبندگی
شود و با کـاهش  سطح چوب با تغییر رنگ چوب آن آشکار می

یابد. از میان صافی سطح و افزایش زبري و ایجاد ترك ادامه می
با ایجاد رادیکالهـاي  عوامل طبیعی اشعه ماوراي بنفش خورشید 

ایـن  آزاد بیشترین اثر را در تخریب لیگنین دیواره سـلولی دارد. 
هـاي رنگـی   رادیکالهاي آزاد با اکسـیژن واکـنش داده و گـروه   

هـا مسـئول   کنند که این گـروه کربونیل و کربوکسیل را تولید می
Dirckxتغییر رنگ سطح چوب هستند ( et al., 1992; Ayadi

et al., در مرحله بعدي محصوالت تخریب شده توسط ). 2003
آب شسته شده و موجب کاهش مقاومـت چسـبندگی پوشـش    

د. کمرنگ شـدن چـوب همـراه بـا کلنـی کـردن       نشوچوب می
باشد کـه در بلندمـدت موجـب    هاي باختگی در سطح میقارچ

ها و سستی پیوند مایع جامـد (پوشـش و   خاکستري شدن نمونه
هـا قـادر بـه متـابولیزم     قـارچ شود. این چوب) و چسبندگی می

لیگنین تخریب شده، هولوسلولز و قندهاي مشـتق شـده از آنهـا    
هستند. آب نیز در ترکیب با اشعه ماوراي بنفش، باعـث کهنگـی   

شود. پس از تخریـب لیگنـین، آب   و تخریب سطحی چوب می
دست آمده از تخریب را شسته و موجـب سسـت شـدن    مواد به

شود، و زبر شدن سطح چوب میالیاف سلولزي در سطح چوب 
در نتیجه مقاومت چسـبندگی چـوب بـه میـزان قابـل تـوجهی       

Ghoshیابد (کاهش می et al., 2009(.

گیرينتیجه
این تحقیق با هدف بررسی تأثیر کهنگـی تسـریع شـده بـر     

اورتـان بـر   اسـتر و پلـی  چسبندگی کششـی پوشـش نـیم پلـی    
هاي چوبی افرا و کاج انجام شد. مشاهده شد که گونه افـرا  گونه

داراي عملکرد بهتر در این زمینه الدریکا در مقایسه با گونه کاج 
پوشه در گونه افـرا  بوده و بیشتر بودن مقاومت چسبندگی شفاف

تواند مربوط به ساختار الیاف و میزان تخلخل و دانسیته ایـن  می
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پلـی پوشهشفاف، پوشهشفافوع نگونه باشد. همچنین به لحاظ 
داراي عملکرد و نتیجـه مطلـوبتري   شدهاعمالدوجزئیاورتان

نـیم  پوشـه شـفاف در مقایسـه بـا   در ایجاد مقاومت چسبندگی 
درتـوجهی قابلمیزانبهآن چسبندگیمقاومتواستر بودهپلی
با توجه بـه نتـایج   .یابدمیکاهششدهتسریعکهنگیآزموناثر

بدست آمده که مطابقت زیادي نیز با نتایج تحقیقات مشابه نشان 
برگـان  ها در پهنکه مقاومت چسبندگی پوشهگفتتواند، میردا

شـود بـراي   برگان است. بنـابراین، توصـیه مـی   بیشتر از سوزنی
پوشـه شـفاف چـوبی از  هـاي نمونـه افزایش چسبندگی پوشش 

در اورتان بیشتر استفاده شـود تـا دوام بیشـتري را    دوجزئی پلی
پوشش چوب طی گذر زمان شاهد باشیم.
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Abstract
In this study, the effect of accelerated aging on adhesion strength of half-polyester and

polyurethane transparent coatings were evaluated  on maple wood (Acer velutinum) with the PH
of 6 collected from north of Iran and pine wood (Pinus eldarica) with the pH of 5.5 collected
from Russia.  For this purpose, dried specimens with 12×110×550 millimeters size were used.
Sealer as substrate, and half-polyester and binary polyurethane as coatings were applied on the
wood. Coatings were applied by spray gun methods, and accelerated aging test of specimens
was carried out according to ASTM D1037. Results indicated that maximum value of adhesion
strength was determined on binary polyurethane in maple wood (Acer velutinum) and minimum
for half-polyester in pine wood (Pinus eldarica). Also it was found that accelerated aging
deteriorated the adhesion strength of coatings in both maple and pine woods.

Keywords: Accelerated aging, adhesion strength, half-polyester, polyurethane.


