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چکيده
هدف اين پژوهش بررسي ويژگيهاي سطحي چوب بلوط پس از پوششدهي با استئاريک اسيد و گرمادهي آن با پرر

دا

و آون و مقايسۀ آن با پوششدهي با پوشش رزيني متداول کيلر-پلياستر بود ترا اثرگرااري اسرتئاريک اسريد در مقايسر برا
پوشش متداول بر ويژگيهاي سطح چوب بلوط مشخص شود .اين ويژگيها شامل زاويۀ تما

قطرۀ آب با سطح چروب و

تغييرات رنگ سطح نمون هاي چوبي بلوط بود .ويژگيهاي سطحي نمون ها پيش و پس از  01روز آبشويي تعيين شرد ترا
ميزان پايداري پوشش استئاريک اسيد مشخص شود .براي بررسي و تأييد پيوند استئاريک اسيد با بسپارهاي سطح چروب از
طيفسنجي مادون قرمز استفاده شد .نترايج حراکي از آبگريرز شردن سرطح نمونر هراي تيمارشرده برا اسرتئاريک اسريد و
گرمادهيشدۀ پر
تما

و آون نسبت ب نمون هاي بدون پوشش و پوشش رزيني بود .کاربرد استئاريک اسيد سبب افزايش زاوير

قطره آب نسبت ب سطح چوب و آبگريزي چروب را

تيمارشده با استئاريک نيز اسيد نشاندهندۀ افت نکردن زاويۀ تما

گرديرد .ارزيرابي پايرداري آبگريرزي سرطح نمونر هراي
قطرۀ آب با سطح چوب و حفظ ويژگي آبگريزي حتي

پس از آبشويي نمون ها بود .ميزان تغيير رنگ بر اثر استفاده از استئاريک اسيد کمتر از ديگرر مرواد پوشرش دهنرده سرطح
چوب پس از پوششدهي و پس از آبشويي بود.
واژههایکليدی:استئاريک اسيد ،پوشش چوب ،خواص سطحي ،زاويۀ تما

قطرۀ آب.




مقدمه 

پوششهاي شفاف رزيني است؛ اما چوب پوشرشخرورده برا

يکي از ويژگي هاي منحصرب فرد چوب بر عنروان يرک مرادۀ

پوششهاي شفاف هنگامي ک در معرض محيط قرار ميگيرد

کاربردي و صنعتي ،ظاهر زيباي آن است .از مهمترين معايرب

عررواملي همچررون رطوبررت ،گرمررا ،نررور مر ري ،نررور  UVو

چوب نمپاير برودن آن اسرت کر موجرب محردوديتهراي

آلودگيهاي بيولوژيکي بر آن اثر ميگاارنرد و پرس از مردتي

کاربردي آن ميشرود [ .]0برراي کنتررل نرمپرايري چروب از

سطح پوشش دچار پديدههايي مثل ترک خوردن ،کردر شردن

رو هاي مختلفي استفاده ميشود .مهرمتررين ايرن رو هرا

و پوست شدن يا برآمدگي پوشرش مريشرود [ .]2برروز ايرن

پوششهاي سطحي مانند رنگها و رزينهرا هسرتند .نمايران

مشکالت سبب محدوديت کراربرد آنهرا مريشرود و انديشرۀ

بودن زيبايي و ظاهر چوب ،دليل مناسربي برراي بر کرارگيري

انسان امرروزي را بر سروي اسرتفاده از رو هرايي از جملر

* نویسندۀ مسئول ،تلفن766-00993676 :
Email: mohebbyb@modares.ac.ir

رو هاي اصالح سطح چوب با مواد غيرسمي و سرازگار برا
طبيعت سوق ميدهد .در سرالهراي اخيرر مسرئلۀ جرايگزيني
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مواد خام پليمرري و پوشرشهراي رنگري و اسرتفاده از مرواد

پوششي دوستدار طبيعت نيز مرد نررر پرژوهشگرران بروده

تجديدپاير ب دو دليل با اقبال مواج شرده اسرت  .0ارتقراي

است تا با استفاده از موادي چون کيتروزان و نرانوکيتوزان در

سرطح آگراهي عمرومي از مسرا ل محريط زيسرتي و افرزايش

مقايس با پوششهايي چون روغن سيليکون ،روغن بزرک و

تقاضاي محصوالت طبيعري و آلري؛  .2افرزايش قيمرت نفرت

نانوروي مقايس گردد [ .]9ايرن پرژوهش نشران داد کر برا

همزمان با کاهش منابع فسيلي [.]3

استفاده از مواد دوستدار طبيعت نيز ميتروان بر سرطحي برا

استئاريک اسيد نوعي اسيد چرب ،و مرادهاي آبگريرز،

باالتر نسبت ب قطرره آب دسرت

زبري کمتر و زواي تما

غيرسمي و سازگار با طبيعت است [ .]4اين ماده شايسرتگي

يافت؛ بدون اين ک تغيير رنگ زيادي در چوب پوشش داده

کاربرد براي پوشرشدهري مرواد را دارد؛ برر همرين اسرا

شده روي دهد.

ب ترازگي پرژوهشهرايي برمبنراي اسرتفاده از پوشرشهراي

در پژوهش کنوني تال

بر اين اسرت کر برا روشري

سطحي برپايۀ فراورده هاي غيرنفتري ماننرد مرادۀ اسرتئاريک

ساده و کاربردي ،آبگريز کردن سطح چوب ،تنها با مرادۀ

اسيد نيز انجام گرفتر اسرت .در پژوهشري ترأثير اسرتئاريک

استئاريک اسيد ب همراه گرما انجام گيرد و سپس اثر تيمرار

اسيد بر خواص آبگريزي سطح آلومينيوم بررسري شرده و

و شيوۀ آن ب صورت ارزيابي و مقايسۀ خواص آبگريرزي

شد ک سطح اين فلز بر اثر استئاريک اسيد آبگريز

اين سطح در دو مرحلۀ پيش و پس از آبشرويي در نررر

 031درج ميرسد [.]5

در آبگريرزي

گزار

ميشود و در نهايت ب زاويۀ تما

محققان با استفاده از استئاريک اسيد ،ذرات پليمري التکرس
و ذرات کربنات کلسيم رسوبيافت ( )PCCاقدام ب ساخت
کاغاي با خواص آبگريزي کردند و موفق شردند کاغراي
با خاصيت آبگريزي زيراد و زاويرۀ تمرا

برا سرطح 043

درج دست پيدا کنند [ .]6پرژوهشهرا برا اسرتئاريک اسريد

گرفت شود تا بتوان ب توانمندي ايرن رو
سطح چوب پي برد.

موادوروشها

نمونهها
ساخت 
چوب درون گونرۀ بلنردمرازو ))Quercus castaneifolia
چوبخشککنري تحرت خر  ،برا

براي رسيدن ب سطح آبگريز ادام پيدا کرد ترا جرايي کر

پس از تبديل ،ب رو

پژوهشگراني از آن براي ابررآبگريرز کرردن سرطح چروب

دماي  61درجۀ سانتيگراد و فشار خ  71ميليمتر جيروه،

استفاده کردند [ .]7آنان از يک تيمار دومرحل اي غوط وري

خشک شد و ب حدود رطوبت کاربردي  01درصد رسريد.

با اکسيد روي و استئاريک اسيد بهره بردند و زاويرۀ تمرا

سررپس نمونرر هررايي برر ابعرراد  211×51×01ميلرريمتررر

قطرررۀ آب را بررا سررطح چرروب ،از  66درجرر (در نمونررۀ

(ضخامت×پهنا×طول) در دو نوع بر

تيمارنشده) ب  050درج (در نمونرۀ تيمارشرده) رسراندند.

تهي شد تا تيمار شوند .پنج نمون براي هر تيمرار در نررر

اين ويژگي نشاندهندۀ تبديل سرطح آبدوسرت بر سرطح

گرفت شد.

آب گريز بود .در همين زمينر  ،در پرژوهش ديگرري سرطح

پوششدهیبااستئاريکاسيد


چوب براي ابرر آبگريرزي برا يرک تيمرار دومرحلر اي برا

براي پوششدهي با اين ماده ،ابتدا مادۀ استئاريک اسيد (با

استفاده از ترکيب استئاريک اسيد و نانولول هاي اکسيد روي

خلوص  99درصد ،ساخت شررکت  Scharlauاسرپانيا) برا

قطررۀ آب

دو غلرت وزني متفاوت  2/5و  7/5درصرد در اسرتن (برا

را با سطح چوب ،از  57درج در چروب شراهد بر 053/5

خلوص  99درصد ،ساخت شرکت  Scharlauاسپانيا) حل

درج در چوب تيمارشده برسرانند [ .]6البتر کراربرد مرواد

شد .استئاريک اسيد در داخل بشر حاوي استن ريخت شرد

تيمار شد و پژوهشگران موفق شدند زاويۀ تما

شعاعي و مماسري

آبگریز کردن سطح چوب بلوط با استئاریک اسید

011

و بر روي همزن در دماي  51درجۀ سانتيگراد طي مردت

بتتعادلنمونهها

اندازهگيریرطو


چند دقيق هم زده شد تا حل شود .محلول تهي شده برراي

پس از تعيين وزن خشک نمون هاي پوششدادهشده ،براي

هر تيمار با نسبت  051گرم بر مترر مربرع و برا اسرتفاده از

رسيدن ب شرايط کاربردي و دستيابي ب تعادل رطوبتي برا

غلتکري نمردي ،تنهرا بررر روي دو سرطح رويري و زيررين

رطوبت محيط ،نمون ها در شرايط رطوبت نسربي 65 ± 5

نمون هاي چروب بلروط پخرش شرد .برراي غلررت هراي

درصد و دماي  25 ± 2درجۀ سانتيگرراد بر مردت  2مراه

مختلف از غلتک هاي جداگان اي استفاده شد و براي اينک

قرار داده شدند .رطوبت نمون ها نيرز برر اسرا

غلتک در ابتدا مقدار زيادي از محلول را جاب نکند و بر

تعيين شد.

ميزان مساوي سطح تمام نمونر هرا را برا محلرول پوشرش

()0

دهد ،در محلول حاوي استئاريک اسيد و استون قررار داده
شد تا جاب خود غلتک شود و آن را سيراب کند و سپس
پوششهاي الزم بر سطح چوب کشيده شد .براي هر تيمار
از غلتک جداگان اي استفاده شرد .گروهري از نمونر هراي
پوششدادهشده با استئاريک اسيد در زير پرر

و گروهري

ديگر در آون با دماي  061درجۀ سانتيگرراد بر مردت 21
دقيق گرمادهي شدند تا دو شريوۀ گرمرادهي در نمونر هرا
مقايس شوند .براي بررسي اثر گرمادهي سطح چروب نيرز
نمون هايي بدون پوشش در زير پر
و فقط با تما

(بدون اعمرال فشرار

مستقيم براي گرم شدن سرطح) و آون بر

همان شيوۀ براال گرمرادهي شردند (شرکل  .)0نمونر هراي
ديگري نيز با پوششهاي رزيني مرورد اسرتفاده در صرنايع
چوب با نام کيلر و سيلر در کارخانۀ پارکتسرازي آسرتان

رابطرۀ 0

MC  W 1 W o  / W o 100

 = Woوزن خشررک نمونرر ()g؛  =W1وزن مرطرروب
نمون ()g؛  =MCرطوبت تعادل نمون ()٪
زاويۀتماسقطرۀآب
زاويۀ تما

قطرۀ آب با سرطح نمونر هرا توسرط دسرتگاه

زاوي سرنج مردل )PG-X Goniometerسراخت سرو يس)
اندازهگيري شد ..از آنجا ک ب طور معمول در نمون هرايي
ک امکان نفوذ قطره در آنها وجرود دارد ،از زاويرۀ تمرا
ديناميک استفاده ميشود ،در اين تحقيق نيز زاويرۀ تمرا
ديناميک قطرۀ آب (با حجم  3/5ميکروليتر) با سطح چوب
در طي مدت 061ثاني براي پيشروي آب و با پرنج تکررار
بر روي هر نمون محاسب شد.
طيفسنجیمادونقرمز()FT-IR


روتين صنعتي پوشرش داده شردند.

براي بررسي واکنش اسرتئاريک اسريد برا سرطح چروب از

مقدار مصرف مادۀ پوششي نيز  051گرم بر هر مترر مربرع

طيفسنجي مادون قرمز اسرتفاده شرد .از سرطح نمونر هرا

قد

رضوي ب رو

بود .براي هر تيمار از پنج نمون استفاده شد.

الي هاي بسيار نازک بر

داده شد ک پس از خشک شدن

در آون با دماي  61درجۀ سانتيگرراد آسرياب شردند .آرد
تهي شده از الک با مش  61گارانده شد و از پودر خشرک
تهي شده طيفهاي الزم تهير شردند .برراي طيرفسرنجي
نمون هرا از رو

 ATRو از دسرتگاه

طيرفسرنج FT-IR

شيمادزو مدل  6411 Sدر محردودۀ طيفري  4111ترا

-1

cm

 411با قدرت تفکيرک  4 cm-1و  32برار اسرکن اسرتفاده
شد .تصحيح خط پاي نيز بر رو
شکل  .1شيوۀ پوششدهی و تيمار سطح چوب بلوط

گرفت.

کرش السرتيکي انجرام
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آبشويی :براي ارزيابي ثبات پيوند استئاريک اسيد برا


(داراي پوشش رزيني) بود (شکل  3الرف و د) .ايرن نکتر

سطح چوب و پايداري آن ،نمون ها پس از تيمار بر مردت

نشاندهندۀ آبگريز شدن سطح نمونر هراي تيمارشرده برا

 01روز آبشويي شدند .در طي آبشويي ،هر  24ساعت

استئاريک اسيد در هر دو رو

دا و

يکبار آب نمون ها عوض شد .دمراي آب نيرز  25درجرۀ

گرمادهي در آون نسبت ب نمون هاي بردون پوشرش برود.

سانتيگراد بود .کليۀ آزمايشهاي باال برر روي نمونر هراي

اندازۀ زاويۀ تما

در هر دو سطح شعاعي و مماسري نيرز

آبشوييشده نيز دوباره تکرار شد.

ب طور تقريبي برابر بود .روند زماني جراب قطررۀ آب در

گرمرادهي برا پرر

سطح نمون ها نيز نشاندهندۀ تغييرات کاهشي زاويۀ تما

نتايجوبحث

در نمون هاي شاهد بود .اين روند در نمون هاي تيمارشرده

نمونهها
رطوبت 

با استئاريک اسيد بسيار نراچيز برود .انردازۀ زاويرۀ تمرا

رطوبت تعادل نمون هاي بريدهشده پس از متعادلسرازي و

قطره با سطح ،با افزايش غلرت اسرتئاريک اسريد افرزايش

پيش از پوششدهي و تيمار در محريط آزمايشرگاه حردود

اندکي داشت.

 01درصد بود؛ درحالي ک پس از تيمار و پوششدهي آنها

براي اطمينان از پايداري پوشش ها ،نمون هرا بر مردت

با استئاريک اسيد و قرار دادن نمونر هرا در شررايط کليمرا

 01روز ب طور پياپي آبشويي شدند تا روند تغييرر زاويرۀ

ب مدت دو ماه ،مشخص شد ک پوشرش سرطحي برا ايرن

تما

قطرۀ آب پس از آبشويي نيز مشخص شود .نتايج

ماده ،رطوبت تعادل چوب را ميکاهد .رطوبرت تعرادل در

اين بررسي نيز در شکل  3ب و ج نشان داده شرده اسرت.

نمونرر هرراي پوشررشدادهشررده بررا اسررتئاريک اسرريد و

قطررۀ آب

گرمادهيشده با پرر

کمترر از ديگرر نمونر هرا ،بر ويرژه

نمون هاي داراي پوشش رزيني (شاهد) بود (شکل .)2

از اين بررسي نيز چنين برآمد ک زاويرۀ تمرا

در نمون هاي تيمارشده با استئاريک اسيد پس از آبشويي
نسبت ب پريش از آن کرم نشرده اسرت .ايرن نکتر مبرين
پايداري پوشش استئاريک اسيد در برابر آبشويي و ثبرات
اين پوشش روي چوب بلوط اسرت .نکترۀ جالرب توجر ،
افررزايش زاويررۀ تمررا

قطرررۀ آب در نمون ر هرراي شرراهد

آبشوييشده نسبت بر پريش از آبشرويي اسرت .دليرل
احتمالي اين افزايش زاوي  ،نوآرايي سطح نمونرۀ شراهد و
همچنين حاف برخي از مواد استخراجي قطبي و محلرول
در آب از سطح چوب بر اثر آبشويي اسرت .نمونر هراي
شکل  .5رطوبت تعادل نمونههاي پوششدادهشده با استئاريک
اسيد و پوشش رزينی پس از دو ماه کليماتيزه شدن

قطرۀ آب با سطح چروب

نشرران داد کرر انرردازۀ زاويررۀ تمررا

در نمونرر هرراي

پوششدادهشده با استئاريک اسريد ،برا گرمرادهي بر رو
پر

زاويۀ تما

کوچک تري را نسبت ب نمون هاي تيمارشرده

با استئاريک اسيد در آون از خود نشان دادند.

زاويۀتماسقطرۀآب
بررسي نتايج آزمون زاويۀ تما

تيمارشده با استئاريک اسريد در پرر

پرس از آبشرويي،

و آون ب طور چشمگيري بيش از نمونر هراي شراهد

براي تعيين ترأثير احتمرالي گرمرادهي برر تيمرار سرطح
چوب ،زاويۀ تما
در آون و پر

نمون هاي بدون پوشش ولري گرماديرده

نسبت بر نمونر هراي شراهد ارزيرابي شرد

(شکل  .)4با توجر بر نترايج ،زاويرۀ تمرا

قطررۀ آب در

آبگریز کردن سطح چوب بلوط با استئاریک اسید

نمون هاي گرماديده ب هر دو رو

آون و پر
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نسربت بر

تما

اين نمون ها با نمون هاي تيمارشده با استئاريک اسريد

نمون هاي شاهد تا حدودي افزايش يافرت ،ولري مقردار آن

در آون و پر

کمتر از نمون هاي پوششدادهشده برا اسرتئاريک اسريد برود.

نمون هراي تيمارشرده برا اسرتئاريک اسريد در آون و پرر

اين پديده در هر دو سطح شعاعي و مماسي ،روند ب نسربت

نسبت ب نمونر هراي بردون پوشرش و گرماديرده در آون و

يکنواختي داشت .اين نتايج نشاندهندۀ اثر مثبت گرمرا طري

شد .ايرن نکتر ترأثير بسرزاي اسرتئاريک اسريد را در

فرايند تيمار کردن نمون ها ،بر افرزايش زاويرۀ تمرا

قطررۀ

آب در سطح نمون هاست؛ ولري برا مقايسرۀ نمرودار زاويرۀ

پر

ميتوان متوج افزايش بيشتر زاويرۀ تمرا

افزايش زاويۀ تما

قطره در نمون هراي تيمارشرده آشرکار

ميکند.

الف

ب

ج

د

شکل  .5زاويۀ تماس قطرۀ آب پيش و پس از آبشويی (بهمدت ده روز) در سطح شعاعی (الف و ب) و در سطح مماسی (ج و د) چوب بلوط
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ب

الف

شکل  .5زاويۀ تماس قطرۀ آب در نمونههاي بدون پوشش و فقط گرمادهیشده در پرس و آون پيش از آبشويی در سطح شعاعی (الف) و
در سطح مماسی (ب)

دليل افزايش آبگريزي سرطح نمونر هراي تيمارشرده برا

نتايج مربوط ب نمون هراي تيمارشرده برا اسرتئاريک اسريد در

اسررتئاريک اس ريد را مرريترروان ايجرراد و برقرررار کررردن پيونررد

شکل  6نشان داده شدهاند .در نمونۀ استئاريک اسيد س پيرک

مولکولهاي استئاريک اسيد با سطح چوب دانست .ازآنجا ک

برجست وجرود دارد کر در عرددهاي مروجي ، 2909 cm-1

بخش زنجيرۀ آلي اين ماده آبگريرز اسرت ،سربب آبگريرز

 2651 cm-1و  0714 cm-1ديده ميشوند .پيرک مربروط بر

شدن سطح چوب و افزايش زاويۀ تما

قطرۀ آب ،نسبت بر

عدد موجي  2909 cm-1بيانگر کشش نامتقرارن  C-Hمربروط

نمون هاي پوشرشدادهشرده برا پوشرش رزينري کيلرر-سريلر

ب گروههاي  CH3استئاريک اسيد ،و پيک ديدهشرده در عردد

ميشود.

موجي  2651 cm-1مربوط ب کشش متقارن  C-Hگرروههراي
 CH2استئاريک اسيد است [ .]9در عدد مروجي 0714 cm-1

طيفسنجیمادونقرمز

نتيجۀ طيفسنجي مادون قرمز استئاريک اسريد در شرکل  5و

کشش گروههاي کربونيل ( )C=Oديده ميشوند (شکل .)5

شکل  .0طيف مادون قرمز از استئاريک اسيد خالص

آبگریز کردن سطح چوب بلوط با استئاریک اسید

010

بر اثر تيمرار سرطحي چروب بلروط برا اسرتئاريک اسريد،

افزايش پيک مربروط بر عردد مروجي  0596 cm-1برا انردک

تغييراتي در ساختار شريميايي الير هراي سرطح چروب پديرد

جرراب ر جررايي آن ب ر  0569 cm-1در چرروبهرراي تيمارشررده

ميآيد ک در شکل  6ديده ميشوند .تغييرات ناشري از تيمرار

نشاندهندۀ کشرش ارتعاشري  ]03[ C-Oو ظهرور پيونرد برين

ب صورت پيکهايي در طيفها نمايان شدهانرد .خالصرۀ ايرن

استئاريک اسيد و بسپارهاي چوب است .نمايران شردن پيرک

طيفها همراه با نشانگر پيرکهراي برارز در جردول  0آورده

کوچکي در عدد مروجي  0535 cm-1کر نشرانۀ تغييرر شرکل

شدهاند .ارزيابي طيفها نشاندهندۀ ظاهر شدن دو پيک برارز

متقارن  ]04[ CH3در نمون هاي تيمارشده و نبود اين پيک در

در هر دو چوب تيمارشده با استئاريک اسريد برا نسربتهراي

نمون هاي تيمارنشده است ،مبين اثرگااري استئاريک اسيد برر

 2/5و  7/5درصد است .اين پيکهرا بر ترتيرب در عرددهاي

سطح چوب است .در عدد مروجي  563 cm-1پيرک جديردي

موجي  2906 cm-1و  2646 cm-1ديده ميشوند ک با افرزايش

ظاهر شده است ک فقط در نمون هاي تيمارشده با اسرتئاريک

شدت تيمار افزايش يافت اند .پيکهاي مزبور ب ترتيب مربروط

اسيد ديده ميشود ،درحالي ک اين پيک در نمون هراي تيمرار

ب کشش ارتعاشي  C-Hدر گرروههراي  CH3و  CH2هسرتند

نشده وجود ندارد .اين پيک نشاندهندۀ پيوند  C-Cموجود در

[ .]01نمايان شدن ايرن پيرکهرا نشراندهنردۀ حضرور و اثرر

ساختار زنجيرۀ خود استئاريک اسيد است [( ]04جدول .)0

استئاريک اسيد در سطح چوب اسرت .در عردد مروجي cm-1

از گفت هاي باال مريتروان دريافرت کر اسرتئاريک اسريد

 0735کشش مربوط ب گرروه هراي کربونيرل ]02-00[ C=O

ب کاررفت برراي تيمرار چروب احتمراال توانسرت برا برخري از

مشاهده ميشرود کر نسربت بر چروب تيمارنشرده ،انردکي

بسپارهاي ديوارهاي سلولي الي هراي سرطحي چروب پيونرد

افزايش نشان ميدهد .اين افزايش نيز ممکرن اسرت بر دليرل

برقرار کند؛ محل دقيق اين پيوند در پليمرهرا روشرن نيسرت،

حضور مولکولهاي استئاريک اسيد در سرطح چروب باشرد.

ولي نشانۀ مثبتي از اثرگااري تيمار ميتواند باشد.

جدول  .1پيکهاي شاخص و موجود در طيفهاي نمونههاي تيمارشده و استئاريک اسيد
عدد موجی )(cm-1

نشانگر پيک

مرجع

9361
9801
6039
6931
6939
913

 CH3کششی ارتعاشی نامتقارن
 CH2کشش ارتعاشی متقارن
 C=Oکششی گروههای کربونیل
 C-Oپیوندی ارتعاشی
 CH3کشش متقارن
 C-Cزنجیرۀ کربنی

[]67
[]67
[]69-66
[]63
[]60
[]60

شکل  .6طيفهاي مادون قرمز از نمونههاي تيمارشده
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آبگريزي سطح با افرزايش غلررت اسرتئاريک اسريد روي

نتيجهگيری


نمون ها ب طور تقريبي رابطۀ مستقيمي دارد؛ بردين معنرا کر

ايرن پررژوهش بررراي بررسري اثرررگررااري پوشررشدهرري بررا

سطح اين نمون ها در آبگريزي نسبت ب نمون هاي شراهد

استئاريک اسيد بر ويژگي هاي سطحي چوب بلوط طراحري

 نتررايج طيررفسررنجي از نمون ر هرراي.عملکرررد خرروبي دارد

 نتايج اين بررسي نشان دادند ک پوشش استئاريک اسيد.شد

تيمارشده با استئاريک اسيد نيز حضور اين ماده را در سرطح

بر روي چوب سبب کم شدن جاب رطوبرت در نمونر هرا

 بزرگ بودن زاويرۀ تمرا.نمون هاي تيمارشده تأييد ميکند

ميشود؛ ب ويژه نمون هايي ک با استئاريک اسريد پوشرش و

قطرۀ آب نسربت بر سرطح پرس از آبشرويي گرواهي برر
پايداري اين پوشش بر روي چوب و حفظ ويژگي سطح در
طيرف سرنجي

 ب طروري کر مقردار رطوبرت در.تيمارشده بودند
ب طور تقريبي ب

در پر

نمونۀ تيمارشده با استئاريک اسيد در پر

 کراربرد رو.دورۀ زماني طوالنيترر اسرت

 از.نصف ميزان رطوبت تعادل نمونۀ شاهد کاهش مرييابرد

مادون قرمز نيز تاييد کننده افزايش گرروههراي آبگريرز در

 پوشش سطح چوب با اسرتئاريک اسريد همرراه،سوي ديگر

نشان داد کر مراده اسرتئاريک

قطرۀ آب با سطح چروب

 اين رو.ساختار چوب بود

.اسيد با بسپارهاي چوب پيوند برقرار ميکند

با گرما سبب افزايش زاويۀ تما

 شردت.ميشود و در واقع سطح چوب را آبگريز ميکنرد
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ABSTRACT
It was planned to study the surface properties of the oak wood coated with stearic acid and post-heated
in press and oven to compare it with a coated surface with typical resin Killer-Sealler polyester to
indicate any effects of the stearic acid on wood surface. The properties; as contact angle as well as
color changes of the oak wood were studied and determined in the current research work. Those
properties were determined before and after ten days of leaching tests to reveal resistance of the stearic
acid on wood. FTIR spectroscopy was carried out on wood surface to detect any reaction with wood
surface. The results revealed that wood surface became hydrophobic due to coating with stearic acid
and post-heating with hot press as well as oven in comparison with the typical resin. The use of the
stearic acid caused increase of the water contact angle in beech wood. Any assessment of the
hydrophobicity resistance of treated samples indicated no reduction of the contact angle and protection
of the wood surface against water even after leaching test. It was also revealed that color changes due
to coating with stearic was less than that of other coating agents after coating and also after leaching
tests.
Keywords: Stearic acid, Wood coating, Surface properties, Water contact angle.
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