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شناسایی اثر تیمار پالسما بر قابلیت رنگپذیری بافت نخل با نگرش کاربرد در صنعت مبلمان

چکیده
در این تحقیق تأثیر تیمار پالسمای سرد بر روی قابلیت پوشش دهی بافت نخل در
جهت الگوی برش پوست به مرکز تنه گردهبینه مورد ارزیابی قرار گرفت .بدین
منظور ،تنه نخل خرما با میانگین قطر  60سانتیمتر انتخاب گردید و از ارتفاع
برابرسینه گردهبینهها دیسکهای باضخامت  5سانتیمتر تهیه گردید .سپس
نمونههایی سالم و بدون عیب به ابعاد  10×10سانتیمتر از سهنقطه دیسک :نزدیک
پوست ،میانپوست و مرکز تنه و نزدیک مرکز تنه تهیه گردید .پیش از انجام
آزمونها ،سطح نمونهها با سنباده پرداخت و سپس مشروط سازی انجام شد .پس از
انجام تیمار پالسمای سرد و سپس پوشش دهی بارنگ پایه آب آکریلیکی ،آزمون
زبری سطح ،تر شوندگی و چسبندگی پوشش بر روی نمونهها انجام شد .بر اساس
نتایج ،بیشترین مقدار دانسیته پایه و کمترین مقدار زبری سطح نزدیک مرکز تنه
مشاهده گردید .همچنین نتایج نشان داد ،تیمار پالسما سبب افزایشتر شوندگی
سطح میشود .با توجه به رابطهی معکوس بین زبری سطح و میزان چسبندگی ،قبل
و بعد از تیمار پالسما بیشترین و کمترین مقدار چسبندگی کششی به ترتیب در
نزدیک مرکز تنه و نزدیک پوست مشاهده شد .میتوان نتیجهگیری نمود استفاده از
تیمار پالسما باعث بهبود قابلیت چسبندگی در سطح بافت نخل میشود.
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مقدمه
نخس ت ین اس ت دادههتتای صتتن ی انستتان از چتتوب در
ساخت خانه ،كش ی و ساير ستازههتا و محصتوت چتوبی
بوده است .اس داده بیشازحت و قطتع درخ تان و افتاايش
تقاضا برای اين ماده اولیه ارزشمن منجر به كمبتود چتوب
در بازار ش ه است .تالش چن ين ساله بشر برای دست یابی
به روشها و شیوههای گوناگون تولی محصول يتا فتروورده
چوبی است تا ب وان ون را جايگاين چوب نماي  .در برختی
سازهها تالش بر ون است كه انواع تخ ه خرده چوب ،تخ ه
تيه ،تخ ه فیبرها و غیره جايگاين چوب گتردد [ .]1بافتت
تنه نخل خرما با ويژگیهتای منحصتربهفرد ختود يکتی از

مواد اولیه با پ انسیل بات برای جايگاينی چوب استت [.]2
نخل خرما درخ ى بانتا للمتى  Phoenix Dactiliferaو از
خانواده  Palmaceaeمىباش [ .]1بافت نخل بهلنوان يک
گیاه تکلپهای دارای ساخ ار وناتومی منحصربهفرد و كامالً
م داوتی بوده كه للت ون را میتوان به دست ههای وونت ی
در يتتک بافتتت پارانشتتیم نستتبت داد [ .]2در كشتتور ايتران
امروزه اس داده صن ی از تنته نختل انجا نشت ه و ايتن در
حالی است كه ساتنه ت اد زيادی از درخ تان نختل قطتع
میشود [ .]1تحقیقا زيادی در زمینه اس داده از نخل در
صن ت صور پذيرف ه است :بتر استام مطال تا  Fathiو
همکاران ( ،)2017تغییرا دانسی ه ويژگظیهای مکانیکی

110

را تحت تأثیر قرار داده ،بنابراين بافت مركا تنته كته دارای
دانسی ه بیش ری در تنه نخل خرما میباش ازنظر كیدیتت
مطلتتوبتر استتت [ .]3ن تتايم مطال تته  Fathiو Frühwald
( )2014بتتتر روی بافتتتت درختتتت نارگیتتتل نشتتتان داد
مقاومتهای مکانیکی (فشاری و زبری) ناديک بته پوستت
افاايش میياب  .اين امر بته افتاايش دست ههای وونت ی در
ناحیه اطراف پوست مربوط میباش [ .]4ن تايم تحقیقتا
 )2013( Tufashiروی نختتل خرمتتا و  Fathiو همکتتاران
( )2014بر روی نارگیل نشان داد دانسی ه در جهت طولی
و از پوست به سمت مركا تنه تغییرا م نتیدار داشت ه و
برخی از ويژگیهای مکانیکی نظیر زبتری تغییتر متیيابت
[ .]5،6تا امروز تحقیقاتی در خصوص تأثیر تغییرا لرضی
دانسی ه و زبری بر مقاومت به چسبن گی پوشش در متورد
چوب ماسیو انجا شت ه استت كته متیتتوان بته مطال تا
 )2019( Chahalاشتتاره نمتتود كتته ن تتايم ون نشتتان داد
افاايش اس حکا چسبن گی پوشش در بخش ناديک مركا
تنتته ،ارتبتتاط ناديکتی بتتا دانستتی ه بیش ت ر و میتاان متتواد
اس خراجی كم ر دانست .همچنین ،ن ايم تحقیتق Chahal
نشان داد با حركت از سمت پوستت بته ستمت مركتا تنته
میتتاان اتصتتال به تتر پوشتتش بتته ستتط بافتتت چتتوب و
چسبن گی ون بهبود میياب  .]7[.همچنتین ،در ستالهای
اخیتتر تغییتتر در ويژگیهتتای ستتطحی فتتروورده چتتوب و
غیرچوبی دوس ار محیطزيست ،توسط روشهتايی نظیتر،
اصالح سطحی با پالسما و ستپ پوشتش كتاری روی ون
بهمنظور افاايش دوا و زيبايی محصول نهايی موردبحث و
بررسی محققان قرارگرف ه است [ .]8،9تأثیر تیمار پالستما
اغلب با اس داده از وزمونهای مخ لدی نظیتر ،ونتالیا زاويته
تمام ،ونالیا گروههای لاملی سط  ،وزمونهای چسبن گی
و غیره مشخص میشود [ .]10،11همچنین ،تیمار پالسما
روی سطوح خارجی اجسا مخ لف و در دماهتای مخ لتف
صور میپذيرد [ .]12پتیش تیمتار پالستما بترای بهبتود
چسبن گی و كارايی چسبهتا و پوشتشهتا روی چتوب و
كامپوزيتهای چوبی مورد وزمايش قرارگرف ه است [ .]8در
ت یین اس حکا چسبن گی پوشش به سط بافت ،لوامتل
مخ لدی نظیر گونه چوب ،فاصتله نمونته میتانی و حترار
ناشتتی از تیمتتار بتتا پالستتما تأثیرگتتذار استتت .ازايتتنرو در
مطال تا گذشت ه ،تتأثیر تیمتتار پالستما و ومادهستازی يتتا

شناسايی اثر تیمار پالسما بر قابلیت رنگپذيری بافت نخل ...

پرداختتت ستتط بتتر روی ويژگیهتتای ستتطحی ت ت ادی از
گونههای چوب نظیر افرا ،كاج ،نوئل و صنوبر انجتا گرفتت
كه ن ايم نشان داد كیدیتت و يکنتواخ ی ستط پرداختت
يکی از لامل مؤثر در ختروج و حتذف متواد است خراجی و
نهاي اً افاايش ندوذ پوشش به سط چوب متیباشت [.]13
 Avramidisو همکاران ( )2012اثر پالسما در محیط جتو
را بر روی سط چوب كاج بررستی كترده و درياف نت كته
تغییرا ان كی در انرژی سط چوب اتداق اف تاده و متواد
اس خراجی در سط ون اكسی میشود [ .]14همچنین ،بر
اسام ن ايم مطال ا نشان داد در اثر تیمار پالسمای سرد
بتتا افتتاايش تركیبتتا قطبتتی و انتترژی ستتط گروهتتی از
تركیبا شتیمیايی و اتصتالهای لرضتی ج يت [ ]15در
چوب به وجود میوي كه ايتن نشتانههتا دلیلتی بتر تغییتر
ويژگیهای سطحی چوب میباش [ .]16ن تايم نشتان داد
پ از تیمار پالسما ،پوششها بهصور يکنواختتتر روی
ستتط چتتوب قرارگرف تته ،پوشتتش وكريلیتتک (پايتته وب)1
باثبا تر ش ه و مقاومت چسبن گی بهبودياف ه است [.]17
طبق مطال ا انجا ش ه توسط محققتین بستیاری نظیتر،
 Lukowskyو  Back ،)2002( Hornو Danielson
( )1987و  Sogutluو همکتتاران ( )2016لوامتتل زيتتادی
نظیر نوع پوشش ،گونه چوبی ،زبری ستط و دانستی ه بتر
ويژگتتیهتتای تیمتتار پالستتما تأثیرگتتذار استتت و میتتاان
چسبن گی را تحت تأثیر قرار میدهت [ 19،18و  .]20بتر
اسام تحقیقا  )2020( Gholamiyanدرزمینهی بررسی
بهبود چسبن گی پوششهای رنگی به چوب بتا است داده از
تیمار سرد پالسما ،مشخص ش زاويه تمام قطره وب پ
از تیمار پالسما كاهشياف ته و ايتن تیمتار ستبب افتاايش
خاصیت تر شون گی ستط چتوب و افتاايش مقاومتت بته
چسبن گی پوشش سطحی بته چتوب ماستیو شت ه استت
[ .]21در كشورهای توس هياف ه ،تحقیقا بر روی اس داده
از مواد و كامپوزيتهای فیبری در حال گس رش میباشت .
با توجه به گرمسیری بتودن كشتور ايتران و كشتت نختل،
اهمیت اس داده از اين ماده اولیه ارزان و جلوگیری از هت ر
رف ن ون بسیار حتائا اهمیتت متیباشت ؛ بنتابراين در ايتن
تحقیق در راس ای مطال ا پیشین كه نشاندهن ه امکتان
اس داده از بافت نخل خرما در ستاخت ستازههتای كوچتک
water-borne

1
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مانن مبلمان است [ .]22امکان بهبود مقاومت چسبن گی
ون با اس داده از تیمار پالسما سرد در جهت الگتوی بترش
پوست به سمت مركا تنته گتردهبینته متورد ارزيتابی قترار
گرفت .در اين بررسی محققان در تالش برای ان خاب يتک
الگوی مناسب برش و تیمار بهینه ،جهت ندوذ به ر پوشش
به بافت نخل و بهبود ويژگیهای ون هست ن تتا محصتولی
بادوا و باكیدیت سط بات به صن گران مبلمان و فروورده
چن سازه م رفی نماين .
مواد و روشها
برای تهیه نمونههای وزمايشگاهی ،ت اد  3درخت
نخل خرما ( )Phoenix dactyliferaبا میانگین قطر
میانگین  60سان یم ر از نخلس انهای مناطق گرمسیری
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اس ان ياد ان خاب و مطابق با الگوی نشان دادهش ه در
شکل  1قطع ش ن [ .]23تز به ذكر است نمونهها از
ديسکهايی به ضخامت  5سان یم ر از ارتداع برابرسینه
درخ ان تهیه و مطابق شکل  1نمونهگیری از ونها انجا
ش  .نمونه از سه موق یت مخ لف شامل ناديک پوست ب-
میانپوست و مركا تنه ج-ناديک مركا تنه با اب اد 10×10
سان یم ر تهیه ش ن  .سپ با توجه به بات نبودن رطوبت
نمونهها ،جهت رسان ن رطوبت ونها به رطوبت ت ادل
بهم  2هد ه در رطوبت نسبی  65درص و دمای 20
درجه سان یگراد (اتاق كلیما) نگه اری ش ن  .قبل از انجا
وزمونها ،اب ا سط نمونهها با سنباده درجه  120و سپ
 280پرداخت گردي .

شکل  -1نحوه نمونهبرداری از گردهبینه؛ شماره  :1نزدیک به پوست ،شماره  :2میانی ،شماره  :3نزدیک به مرکز تنه

از پوشش پايه وب وكريلیک سدی تولی شركت ريف
جهت پوشش دهی اس داده گردي  .اين پوشش ازجمله
پوششهای بسیار پركاربرد درزمینهی چوب و فروورده
چن سازه برای اس داده در مبلمانهای مسکونی میباش .
پوشش وكريلیک سدی با دانسی ه  1/05گر بر سان یم ر
مک ب و مق ار ماده جام  37درص با حالل وب
مورداس داده قرار گرفت .اين پوشش بر پايه پلیمر
وكريلیک نامیاه1با ويژگی پركنن گی و سنبادهخوری لالی
میباش كه سط چوب را صاف و صیقلی مینماي .

در اين بررسی پ از اس داده از پالسمای سرد گاز
نی روژن م ل ،RBG2ويژگی تر شون گی و چسبن گی
سط بافت نخل خرما ان ازهگیری ش  .نحوه لملکرد اين
سیس م برای تیمار سط نمونههای وزمونی در شکل 2
نشان دادهش ه است [ .]24در مرحله اول پالسما طی
فروين ی با ول اژ بات بین الک رود و اسپری نازل قرار
میگیرد تا فشار موجود در دهانه نازل توسط جريان گاز

1

2

Emulsion

تیمار پالسما

Reinhausen Plasma GmbH, Regensburg, Germany
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تخلیه گردد؛ بنابراين هوای فشرده بهلنوان گازهای
ان قالدهن ه انرژی بود .در مرحله دو فركان تکرار پال
 5-10میکروثانیه و
 50كیلوهرتا و طول پال
ش جريان  )L/min( 45-60روی سیس م تنظیم ش و

نهاي ًا حرار دهی پالسما در ول اژ ناديک به  15كیلوولت
(ول اژ مؤثر  2-3كیلوولت) و در دمای ح ود  75درجه
سان یگراد بافاصله  2سان یم ر انجا گرفت تا سط
نمونهها در م رض تیمار پالسما قرار گیرد [.]25

شکل  -2طرح شماتیک سیستم اعمال پالسما [.]24

دانسیته پایه
وزن نمونهها با ترازوی دقیق وزمايشگاهی با دقت
 0/01گر و اب اد نمونهها بهوسیله كولی ديجی ال با
دقت  0/01میلیم ر ان ازهگیری گردي  .دانسی ه پايه
نمونهها برحسب گر بر سان یم ر مک ب محاسبه گردي .
اندازهگیری زبری ()Ra

زبری نمونهها پ از برش
برای ان ازهگیری ش
دهی ،پرداختكاری و تیمار پالسما ،از دس گاه
میکروسکوپ لیاری هم كانون ( )VK-9700اس داده ش
(شماتیک دس گاه -شکل  .)3زبری سط نمونهها به روش
پروفیلوم ری و ان ازهگیری پارام ر زبری ( Raمیانگین تما
بلن یهای سط ) در خط سیر  10میلیم ر ان ازهگیری
ش .

شکل  -3میکروسکوپ لیزری هم کانون ()VK-9700
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اندازهگیری زاویه تماس
پارام ر ترشون گی يا كشش سطحی مايع ،توسط
وزمون زاويه تمام قطره و به روش قطره گذاری با وب
مقطر ت یین میگردد .به همین منظور ترشون گی سط
نمونههای شاه و تیمار ش ه با پالسما طبق اس ان ارد
 ASTM D 5946و بهوسیله دس گاه دي ا فیايک ساخت
كشور ولمان صور گرفت [ .]24میانگین ترشون گی در 5
ثانیه اول قرارگیری قطره وب با حجم  3/5میلیلی ر روی
سط نمونهها به دست وم  .ت اد تکرار در نظر گرف هش ه
برای هريک از وزمونهای ذكرش ه 10 ،مرتبه بود .مجمول ًا
 30نمونه موردبررسی قرار گرفت.
پوشش دهی و آزمون چسبندگی کششی
پ از سنبادهزنی نمونهها ،پوشش دهی امولسیون
وكريلیک با دس گاه فیلمكش چهار طرفه 1و با ح اكثر

113

ضخامت تر  200میکرون بر روی تما سطوح نمونههای
وزمونی انجا ش  .وزمون چسبن گی پوشش نمونهها طبق
اس ان ارد  ASTM D 4541بهوسیله دس گاه وزمون
چسبن گی كششی 2و با سرلت  0/3مگاپاسکال بر ثانیه
انجا گردي  .در اين روش اب ا يک صدحه نازک فلای به
اسم دالی ،به قطر  20میلیم ر با چسب اپوكسی دوجائی
به سط پوشش چسبی ه ش ه و پ از  24سالت
مقاومت چسبن گی به روش پولوف ان ازهگیری ش (شکل
 .)4طی اين لمل نیروی كششی وارد بر پوشش ونق ر
اضافه میشود تا صدحه دالی بههمراه پوشش زيرين ون از
سط پايه ج ا شود .در اين زمان ح اكثر نیروی وارد بر
صدحه در وخرين لحظه ،م یار محاسبا قرار میگیرد.
وزمون چسبن گی كششی پوشش روی سط هر نمونه 10
بار تکرار ش .

شکل  -4شماتیک دستگاه آزمون چسبندگی کششی.

Four-sided Applicator

1

pull-off

2
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آنالیز دادهها
برای ت یین میانگین ح اقل و ح اكثر دادهها،
تجايهوتحلیل وماری صور گرفت .وزمون نرمالی ه برای
درس ی ن ايم لوامل م غیر در نظر گرف ه ش  .مقايسه
میانگینها با وزمون دانکن انجا گردي .

نتایج و بحث
دانسیته پایه
ازونجاكه تغییر در میاان دانسی ه پايه ،منشأ بسیاری از
تداو ها در رف ار فیايکی و مکانیکی مواد است ،میاان
حجم و وزن نمونهها برای هر سط برش محاسبه ش
[ .]26ج ول  1ن ايم ان ازهگیری مقادير دانسی ه پايه را
نشان میده  .بیش رين مق ار دانسی ه پايه در ناديک
مركا تنه و كم رين مق ار در ناديک پوست مشاه ه ش .
مق ار دانسی ه پايه در ناديک مركا تنه ح ود  1/6برابر ون

در ناديک پوست بود .اخ الف م نیداری بین مقادير
دانسی هی پايه نمونهها در ناديک به پوست ،میانی و
ناديک به مركا تنه مشاه ه ش (ج ول  .)1ن ايم حاصل
مطابق ن ايم مطال ا طارمیان و همکاران ( )2013می-
باش  .ونها بامطال هی ساخ ار وناتومی دس ههای وون ی
در فاصله میانی نخل خرمای بم در اس ان كرمان به اين
ن یجه رسی ن كه ت اد دس ههای وون ی و میانگین ت اد
حدرا وون ی در اين دو ناحیه تداو ناچیای داش ه
درحالیكه میانگین مساحت حدرا وون ی بهطور فاحشی
در ناحیهی مركا تنه بیش ر از ناحیهی پوست بود [.]27
همچنین ،تغییر در میاان دانسی ه با لواملی نظیر ضخامت
ديواره سلولی ،ت اد و پراكنش و قطر حدرا دس ههای
وون ی و همچنین ضخامت ديواره سلولهای پارانشیمی
است [.]28

جدول  -1میانگین ،حداقل و حداکثر دانسیته پایه در نمونههای آزمونی
محل نمونهبرداری

میانگین

ح اقل

ح اكثر

ناديک به پوست

0/252
()0/01

0/245

0/258

میانی

0/323 b
()0/01

0/315

0/331

ناديک مركا تنه

0/401 a
()0/13

0/391

0/411

c

* حروف روی ال اد گروهبن ی دانکن را نشان میده .

زبری سطح
شکل  5ن ايم وزمون زبری سط پ از تیمار پالسما
را نشان میده  .بر اسام ن ايم ،بیش رين و كم رين مق ار
زبری سط به ترتیب در ناديک پوست و ناديک مركا تنه
به دست وم  .زبری سط در ناديک پوست  1/61برابر
بیش ر از میاان زبری در ناديک مركا تنه بود .اخ الف
م نیداری بین مقادير زبری سط در ناديک به پوست،

میانی و ناديک به مركا تنه مشاه ه ش  .زبری سط
چوب میتوان به دلیل تداو ساخ ارهای وناتومیکی در
راس ای طول و در جهت لمود بر الیاف تغییر كن [ .]29با
توجه به ن ايم میتوان گدت با افاايش دانسی ه از بخش
ناديک به پوست تا بخش ناديک به مركا تنه (از  0/25تا
 0/4گر بر سان یم ر مک ب) ،بهت ريم از میاان زبری
سط نمونههای وزمونی كاس ه ش ه است.
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شکل  -5اثر محل نمونهبرداری بر زبری نمونهها پس از اعمال تیمار پالسما

زاویه تماس
شکل  6ن ايم وزمون زاويه تمام را قبل و ب از تیمار
پالسما را نشان میده  .پیش از تیمار پالسما بیش رين
مق ار زاويه تمام در ناديک مركا تنه و كم رين مق ار
ناديک به پوست مشاه ه ش  .همچنین ،پ از تیمار
پالسما بیش رين و كم رين مق ار زاويهی تمام به ترتیب
در ناديک مركا تنه و ناديک به پوست مشاه ه گردي .
نسبت كاهش مق ار زاويه تمام قطره وب پ از تیمار
پالسما در مقايسه با مق ار ون پیش از تیمار پالسما در
ناديک مركا تنه ،میانی و ناديک به پوست به ترتیب ،7/7
 10/5و  13/5برابر بود .بر اسام تجايهوتحلیل وماری،
اخ الف م نیداری بین مقادير زاويه تمام قبل و ب از
تیمار پالسما مشاه ه میشود ولی درست است كه مق ار
ل دی مقادير زاويه تمام ناديک به پوست ،میانی و

ناديک به مركا تنه م داو است ولی به دلیل اخ الف
زياد در قبل و ب از تیمار پالسما نر افاار فقط در  2گروه
طبقهبن ی نموده است .تحقیقاتی زيادی مشابه اين تحقیق
میباش و نشاندهن ه ون است كه تیمار پالسما توانس ه
است میاان زاويه تمام را كاهش ده  ،مطال ا  Haaseو
همکاران ( )2019و همچنین  Cademartoriو همکاران
( )2016در خصوص تیمار پالسما بر سط چوبهای نوئل
سیاه Lapacho ،و  Rode lucusنشان داد كه اس داده از
تیمار پالسما در سط چوب میاان زاويه تمام را كاهش
میده [ .]30 ،8همچنین ،ن ايم حاصل مطابق تحقیقا
 Asandulesaو همکاران درزمینهی تیمار پالسمای هلیم
نشان داد كه در میاان زاويه تمام قطره وب پ از تیمار
پالسما در هر دو گونه بلوط و راش كاهش میياب [.]10
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شکل  -6زاویه تماس نمونههای آزمونی پیش و پس از تیمار پالسما

چسبندگی کششی
شکل  7ن ايم وزمون چسبن گی كششی را قبل و ب
از تیمار پالسما را نشان میده  .بر اسام مقادير میانگین،
پیش از تیمار پالسما بیش رين مق ار چسبن گی كششی
در ناديک مركا تنه و كم رين مق ار ناديک به پوست
مشاه ه ش  .همچنین ،پ از تیمار پالسما بیش رين و
كم رين مق ار چسبن گی كششی به ترتیب در ناديک
مركا تنه و ناديک به پوست مشاه ه ش  .میاان
چسبن گی كششی نمونهها در ناديک به مركا تنه 1/21
برابر بیش ر از ناديک به پوست بود .اين نسبت پ از
تیمار پالسما به  1/24برابر افاايش يافت .در اثر تیمار
پالسما میاان مقاومت به چسبن گی برای نمونههای
ناديک مركا تنه ،میانی و ناديک پوست به ترتیب نسبت
به قبل از تیمار پالسما به میاان  65 ،40و  70درص

افاايش يافت .بهلبار ديگر تیمار پالسما توانس ه است
مقاومت به چسبن گی را بهبود بخش و اين بهبود مقاومت
در ناديک مركا تنه نسبت به ناديک پوس و به میاان 30
درص بیش ر بوده است كه میتوان يکی از دتيل اصلی ون
را بیش ر بودن دانسی ه در ناحیه ناديک مركا تنه دانست.
بر اسام تجايهوتحلیل وماری ،اخ الف م نیداری بین
مقادير چسبن گی كششی در ناديک به پوست و مركا تنه
مشاه ه میشود .همچنین میتوان گدت ،تیمار پالسما
بالث م نیدار ش ن اين اخ الفها گردي ه است .مطال ا
 Lukowskyو  Hornو همچنین  Backو  Danielsonبه
ن ايم مشابهی دست ياف ن  ،ونها افاايش مقاومت به
چسبن گی پوشش به سط چوب را پ از تیمار پالسما
مشاه ه نمودن [.]18،19
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شکل  -7چسبندگی کششی نمونههای آزمونی پیش و پس از تیمار پالسما

نتیجهگیری
اس داده از تیمار پالسما يکی از روشهای نوين در
جهت بهبود خواص سطحی در صن ت چوب و مبلمان
میباش  .از ن ايم اين مطال ه میتوان ن یجهگیری نمود كه
میتوان از پالسما در بهبود فرووردههای غیرچوبی كه می-
توان جايگاينی برای چوب باش نظیر بافت نخل اس داده
نمود .ن ايم محاسبه دانسی ه نشان داد میاان دانسی ه از
سمت پوست به سمت مركا تنه افاايش میياب كه
نشاندهن ه بافت م غییر در مقطع لرضی تنه نخل می-
باش  .بیش رين و به رين دانسی ه جهت ساخت سازههای
چوبی در قسمت میانی و ناديک به مركا تنه مشاه ه می-
شود و بنابراين اس داده از اين قسمت مناسبتر در صن ت
میباش  .همچنین از ن ايم وزمون زبری میتوان گدت
كاهش میاان زبری در ناديکی مركا تنه ممکن است
ارتباط ناديکی با دانسی ه داش ه باش زيرا طبق مطال ا
محققین بسیاری با افاايش دانسی ه میاان زبری كاهش
میياب  .طبق ن ايم بهدستوم ه میتوان گدت ارتباط
ناديکی در كاهش زيری و افاايش دانسی ه مشاه ه می-
شود .از ن ايم از زاويه تمام میتوان ن یجهگیری نمود كه
میاان زاويه تمام در ناديکی مركا تنه بیش ر از پوست
میباش كه با توجه به گروهبن ی وماری اخ الف م ناداری
میان بافت ناديک مركا تنه و پوست چوب مشاه ه نمی-
شود .ب الوه میتوان گدت ،در اثر تیمار پالسما میاان زاويه

تمام تغییر زيادی داش ه است و جذب رطوبت افاايش
داش ه است و بهلبار ديگر میاان تغییرا در جذب
رطوبت ناديک  8برابر بهبودياف ه است .از ن ايم وزمون
چسبن گی بافت نخل میتوان ن یجهگیری نمود لوامل
م غییر بسیاری بر مقاومت به چسبن گی پوشش در سط
بافت نخل تأثیرگذار میباش كه میتوان به ترتیب شامل،
الف -محل نمونهبرداری :بافت ناديک به مركا تنه مقاومت
به ری را نشان میده  .ب -تأثیر دانسی ه و زبری :در
ناديکی بافت مركا تنه به دلیل دانسی ه بیش ر بالث
اس حکا بافت موردنظر ش ه و توانس ه است پوشش با
بافت نخل واكنشپذيری مناسبی داش ه باش و اين تراكم
بیش ر بالث تقويت مقاومت به چسبن گی ش ه است.
همچنین تز به ذكر است افاايش زياد دانسی ه در خیلی
از مواقع از مقاومت به چسبن گی در پوششهای چوبی
میكاه ولی چون اين افاايش دانسی ه در ح  0/4گر
در سان یم ر مک ب میباش بنابراين نمیتوان با دانسی ه-
های خیلی باتی چوب مقايسه نمود .ج -زاويه تمام:
افاايش زاويه تمام و جذب بیش ر رطوبت در اثر تیمار
پالسما بالث افاايش مقاومت به چسبن گی هم گردي ه
است كه رابطه ونها را میتوان به للت ندوذ بیش ر پوشش
به بافت چوب در اثر كششپذيری بیش ر لنوان نمود.
بهلبار ديگر ،تشکیل فیلم رنگی به ر در بافت چوبی كه
دانسی ه باتتر و ندوذپذيری بیش ری دارد را میتوان از

... شناسايی اثر تیمار پالسما بر قابلیت رنگپذيری بافت نخل

تیمارهای تركیبی گرمايی و پالسما در افاايش به مقاومت
.پوششهای خودترمیم شون ه و هوشمن پرداخ ه شود
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.دتيل اصلی مقاومت به چسبن گی پوشش لنوان نمود
پیشنهاد میشود در تحقیقا وين ه به تأثیر اس داده از
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Abstract
In this research, the effect of cold plasma treatment on coating
ability of palm trees for bark cutting pattern was evaluated.
For this purpose, the date palm trunk with an average
diameter of 60 cm was selected and discs with a thickness of
5 cm were prepared from the height equal to the pollen chest.
Then, healthy and flawless samples with dimensions of 10 ×
10 cm were prepared from three points: close to the bark,
between bark and center of the trunk and near the center of
the trunk. Before the tests, the surface of the samples was
sanded and then conditioned. After cold plasma treatment and
then coating with acrylic water-based paint, surface
roughness, wettability and adhesion of coating were done on
samples .Based on the results, the highest base density and the
lowest surface roughness were observed near the center of the
trunk. The results also showed that plasma treatment increases
the surface wettability. According to the inverse relationship
between surface roughness and adhesion, before and after
plasma treatment, the highest and lowest tensile adhesions
were observed near the center of the trunk and near the skin,
respectively. It can be concluded that the use of plasma
treatment improves the adhesion of the palm tissue.
Keywords: cold plasma, palm, acrylic coating, adhesion.
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