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 چکیده

هدف از انجام این پژوهش، مطالعه تأثیر استفاده از روغن گیاهی محتوی جاذب 
عنوان پوشش بر مقاومت به هوازدگی چوب اصالح حرارتی شده بود. برای نوری به

درصد جاذب  5/0و  0روغن )کتان یا سویا( به همراه  2gr/m 180منظور، مقدار این 
ها عنوان پوشش در سطح نمونه( به326نور فرابنفش )نانواکسید روی یا تینوین 

ماه  6ها بعد از مو اعمال شد و سپس مقاومت به هوازدگی این نمونهوسیله قلمبه
-ATRسنجی نجی، زبری سطح، طیفسرنگ هایوسیله آزمونهوازدگی طبیعی به

FTIR سنجی نشان و استریو میکروسکوپ موردبررسی قرار گرفت. نتایج آزمون رنگ
های حاوی روغن سویا تغییرات رنگی کمتری را داد که در ماه اول هوازدگی پوشش

 هایاند؛ اما در پایان هوازدگی، نمونههای حاوی روغن کتان داشتهنسبت به پوشش
ش روغن کتان )خالص و حاوی نانو اکسیدروی( و سویا حاوی نانو اکسید دارای پوش

روی کمترین تغییرات رنگ را نسبت به سایر تیمارها داشتند. نتایج حاصل از آزمون 
های روغنی تا حدی توانسته جلوی افزایش زبری سطح مشخص کرد که پوشش

یر مثبتی از خود در این های نوری تأثزبری سطح در اثر هوازدگی را بگیرند اما جاذب
-نشان داد که کم ATR-FTIRسنجی وتحلیل نتایج طیفزمینه نشان ندادند. تجزیه

شده با روغن سویا اتفاق افتاده است. های پوشش دادهترین تخریب سطح در نمونه
های حاوی پوشش دارای تصاویر استریو میکروسکوپ نیز حاکی از آن بود که نمونه

 های بدون پوشش هستند.طحی کمتری نسبت به نمونهشدت تخریب و ترک س

 ،یاهینگ هنایشده، روغنن یچوب اصالح حرارت ،یعیطب یهوازدگ: يکلید واژگان

 .ینور هایجاذب

 *1یداود رسول

 2فاطمه مهاجر

 3یفراهان يمحمدرضا ماستر

 2یمحراب مدهوش

 یو مهندس یگروه تکنولوژ اریمسئول مکاتبات و استاد 1
 انریاگرگان،  یعیو منابع طب یوم کشاورزچوب، دانشگاه عل

فاظت و اصالح حارشد رشته  یآموخته کارشناسدانش 2
 انریاگرگان،  یعیو منابع طب یچوب، دانشگاه علوم کشاورز

لوم عچوب، دانشگاه  یو مهندس یگروه تکنولوژ اریدانش 3
 رانیگرگان، ا یعیو منابع طب یکشاورز

 مسئول مکاتبات:

Rasouli@gau.ac.ir 

 20/12/1398تاریخ دریافت: 
 15/01/1399تاریخ پذیرش: 

 

 

 مقدمه
امروزه از چوب به دلیل تجديد پذير بودن، داشتن 

های مکانیکی مناسب، دانسیته و انبساط حرارتی ويژگی

شود. البته طور گسترده استفاده میپايین، زيبايی و ... به

ه عدم توان بباشد كه میاين ماده دارای معايبی نیز می

ثبات ابعادی آن در برابر رطوبت، تخريب بیولوژيکی، 

هوازدگی و ... اشاره نمود. جهت بهبود ثبات ابعادی و 

توان از تیمار حرارتی در مقاومت به پوسیدگی چوب می

دمای نسبتاً باال استفاده نمود. تیمار حرارتی باعث اصالح 

ات شود كه اين تغییرشیمیايی تركیبات ديواره سلولی می

شیمیايی طی حرارت دهی، نقش مهمی در خصوصیت 

كند. اصالح ساختار لیگنین، تخريب آبگريزی چوب ايفا می

شديد همی سلولزها و تغییر در نسبت آمورف با كريستالی 

سلولز تیمار حرارتی باعث تغییر رنگ در چوب شده و 
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خواص جديدی از قبیل بهبود ثبات ابعادی و دوام در برابر 

كه با اصالح رغم اين. علی[2, 1]كند ا ايجاد میها رقارچ

حرارتی چوب، ثبات رنگی و مقاومت آن در برابر هوازدگی 

اما همچنان اين محصول نیز در  [3]يابد نیز افرايش می

پذير بوده و در اثر هوازدگی رنگ و برابر هوازدگی آسیب

. [5, 4]گیرد شدت تخت تأثیر قرار میزيبايی آن به

هوازدگی عموماً به معنی تخريب آهسته تحت عوامل 

ويژه اشعه باشد نور خورشید )بهمحیط بیرونی می

ها از عوامل اصلی ايجاد فرابنفش( و آب ناشی از بارندگی

. اين پديده در چوب اغلب با [6]پديده هوازدگی هستند 

تغییر رنگ، تخريب فیزيکی در سطح و ايجاد شکاف 

. اين عوامل عمدتًا به دلیل تغییرات [7, 2]شود نمايان می

های سطحی چوب و بخصوص ساختار شیمیايی در اليه

های باختگی در سطح شوند. حضور قارچلیگنین ايجاد می

مرور چوب نیز موجب تشديد پديده هوازدگی شده و به

گردد باعث خاكستری شدن رنگ چوب آالت مربوطه می

توان های مناسب میها و پوشش. با استفاده از رنگ[8]

ت های ما. رنگ[5]مقاومت به هوازگی چوب را افزايش داد 

باشند اجازه عبور نور را دانه میبه دلیل اينکه دارای رنگ

دهند و درنتیجه به نحو مؤثری سطح به سطح چوب نمی

نمايند. اما چوب را در برابر هوازدگی محافظت می

-ها زيبايی و بافت چوب را میكه اين نوع رنگازآنجايی

های شفاف در صنعت چوب بسیار پوشانند استفاده از رنگ

های . برای افزايش كارايی رنگ[9]باشد تر میولمتدا

های بايستی از افزودنیهای بیرونی میشفاف در محیط

ها در برابر هوازدگی مناسب جهت بهبود كارايی اين رنگ

راحتی امواج نور خورشید را ها بهاستفاده كرد زيرا اين رنگ

از خود عبور داده و باعث تخريب سطح چوب پوشش 

شوند برای جلوگیری از عبور نور فرابنفش از شده میداده

. [11, 10]شود های نور فرابنفش استفاده میرنگ، جاذب

تواند طیف وسیعی از امواج فرابنفش را نانو اكسید روی می

سازی مناسب، تأثیری در جذب نمايد و در صورت پراكنده

كند. مطالعات صورت گرفته شفافیت پوشش ايجاد نمی

ها موجب ختار رنگنشان داده استفاده از اين ماده در سا

-های پوشش شده میبهبود در مقاومت به هوازدگی چوب

های نوری آلی نیز ازجمله تركیبات الی بر جاذب .[2]شود 

و هیدرو كسی فنیل  1هیدرو كسی بنزوفنونپايه 

طور هستند كه نور فرابنفش خورشید را به 2هابنزوتیرازول

كنند و بدين ترتیب با عدم عبور اين امواج مؤثری فیلتر می

مضر، سطح پوشش داده موردنظر را در برابر اين امواج 

های مورداستفاده در . رنگ[13, 12]مايند نمحافظت می

به دلیل داشتن  های بیرونیصنعت چوب برای محیط

-( میVOCs) 3های آلی دارای تركیبات فراری آلیحالل

زيست و باشند اين تركیبات خطراتی فراوانی برای محیط

های ها دارند. همین امر باعث شده تالشسالمتی انسان

 .فراوانی جهت حذف يا كاهش اين تركیبات صورت گیرد

 های پايه آب و پخت با نورتوان به رنگازجمله می

های ديگر برای اشاره كرد. همچنین از پوشش 4فرابنفش

های بر پايه روغن توان به پوششچوب در اين زمینه می

اشاره نمود. روغن كتان يا بزرک كه سابقه استفاده از آن 

گردد مجدداً های گذاشته برمیدر حفاظت چوب به زمان

تواند به موردتوجه قرارگرفته است. اين روغن می

های خوداكسايشی، نفوذ كرده و در اثر واكنشچوب درون

خشک گردد و بدين ترتیب اثر حفاظتی مناسبی در برابر 

 و Gholamiyan. مطالعات [15, 14]نفوذ آب نشان دهد 

Moradpour(2019نشان داد روغن كتان می ) تواند

های تیمار شده را افزايش دهد چوبمقاومت به هوازدگی 

توان به مقاومت به سايش . از معايب اين پوشش می[16]

به دلیل حضور اسید چرب  پايین و تمايل به زرد شدن

. روغن سويا [17, 14]لینولنیک در ساختار آن اشاره كرد 

عنوان يک ماده اولیه در صنايع رنگ و پلیمر كاربرد نیز به

شونده بوده و در خشکهای نیمهدارد. اين روغن جز روغن

آيد. هايی از آن به شکل جامد درمیحضور هوا قسمت

Ozgenc ( نشان دادند كه روغن2013و همکاران ) های

توانند باعث كاهش طبیعی و ازجمله روغن سويا می

ساعت  600های چوبی در طی تغییرات رنگی نمونه

پژوهش حاضر جهت . [3]هوازدگی مصنوعی گردند 

بررسی تأثیر روغن گیاهی )كتان و سويا( و حضور جاذب 

ها در بهبود مقاومت به نور فرابنفش در ساختار اين روغن

 هوازدگی ترمووود انجام شد.

                                                           
1 Hydroxy Benzophenone 
2 Hydroxy Phenyl Benzotriazole 
3 volatile organic compounds 
4 UV curing 
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 هامواد و روش

 خصوصیات مواد اولیه 

های آزمونی بدون عیب و گره به در اين تحقیق، نمونه 

متر از چوب اصالح نتی( ساT ،R ،L) 10×  6× 2 ابعاد

 1( شركت بالتیرويالPinus Sylvestrisحرارتی شده كاج )

)استونی( تهیه شدند. همچنین در اين بررسی، روغن كتان 

شده بدون بکر )شركت ورژن(، روغن سويا تصفیه

اكسیدان )شركت رعنا(، نانو اكسید روی با اندازه آنتی

 ا( و تینوينآمريک ،2نانومتر )آلفا ايسر 60متوسط ذرات 

( مورداستفاده قرار گرفت. جهت BASF)شركت  326

گرم نانو اكسید روی  5/0اصالح روغن با نانو اكسید روی، 

دقیقه  15گرم روغن موردنظر اضافه و به مدت  100به 

وسیله همزن مغناطیسی به هم زده شد و درنهايت در به

 300دقیقه با توان  5معرض امواج التراسونیک به مدت 

، اين 326جهت اصالح روغن با تینوين  .ت قرار گرفتوا

                                                           
1 Baltiroyal 
2 Alfa Aeser 

درصد وزنی به روغن موردنظر اضافه و  5/0ماده به مقدار 

 بوسیله همزن مغناطیسی به هم زده شد.

گرم بر  180ها، از مقدار روغن برای پوشش دهی نمونه

مترمربع استفاده گرديد كه توزيع و پخش آن در سطح 

منظور سهولت در انجام شد. بهمو وسیله قلمها بهنمونه

شده است. ارائه 1بررسی نتايج عالمت اختصاری در جدول 

ر کراتالزم به ذكر است در اين بررسی برای هر تیمار از سه 

 نمونه آماده و مورد 21استفاده شد كه درمجموع تعداد 

 ارزيابی قرار گرفت.

های آزمونی به برای انجام آزمون هوازدگی طبیعی، نمونه

 60درجه و با ارتفاع  45مت جنوب تحت زاويه س

آبان -روز )خرداد 180متری از سطح زمین به مدت سانتی

-( در جنگل شصت كالته گرگان قرار داده شدند. داده97

های هواشناسی اين منطقه در طی دوره هوازدگی در 

 شده است.ارائه 2جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 
 تصویر شما تیک از مراحل انجام تحقیق -1شکل 
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 هاشناسایی نمونه کد -1جدول 

 کد شناسایی توضیح

 K روغن کتان

 K-Tin 326روغن کتان حاوی تینوین 

 K-Zno روغن کتان حاوی نانواکسید روی

 S روغن سویا

 S-Tin 326روغن سویا حاوی تینوین 

 S-Zno روغن سویا حاوی نانواکسید روی

 C های فاقد پوششنمونه

 

 97ن از خرداد تا آبان های هواشناسی گرگاشاخصمیانگین  -2جدول 

 (hrsساعت آفتابی ماهانه ) (mmمیزان بارندگی ماهانه ) (%رطوبت نسبی روزانه ) (°Cدمای روزانه )

3/25 4/63 9/24 8/230 

 

ها، منظور بررسی شدت هوازدگی بر روی نمونهبه

 ها انجامهای زير قبل و بعد از هوازدگی بر روی آنآزمون

 گرديد:

ها بر اساس استاندارد صوصیات رنگی سطح نمونهخ -1

ASTM D2244 وسیله دستگاه بهTES A135 ساس بر ا

تغییرات  و، مورد ارزيابی قرار گرفت CIE-labسیستم 

. [18]گرديد زير محاسبه  ( بر اساس فرمولΔEرنگی )

 الزم به ذكر است در هر دوره زمانی بر روی هر نمونه،

-ويک اندازهسنجی )بیستگیری رنگزهتعداد هفت اندا

 گیری برای هر تیمار( انجام شد.

(1)  

ها قبل و بعد از هوازدگی كیفیت سطح نمونه -2

 RTP80مدل  Bocchiوسیله دستگاه زبری سنج سوزنی به

گیری شدند. تعداد اندازه ISO 4287و طبق استاندارد 

ار بود. برای اين منظور گیری برای هر تیمار سه تکراندازه

از سطح هر نمونه يک پروفیل از قسمت وسط در جهت 

متر بر ثانیه و به طول میلی 1عمود بر الیاف با سرعت ثابت 

های سطح شامل متر بدست آمد. انواع پارامترمیلی 17/50

Ra های بافت گیری)زبری متوسط( كه در بیشتر اندازه

عنوان مرجع يا به گیری اولیهعنوان اندازهسطحی به

)میانگین ارتفاع ده نقطه از  Rzگیرد، مورداستفاده قرار می

)انحراف  Rqپروفیل زبری كه شامل پنج قله و پنج دره(، 

. همچنین زبری نسبی [19]معیار زبری(، محاسبه گرديد 

های زبری سطح با استفاده ها برای هر يک از پارامترنمونه

گیری برای هر از رابطه زير محاسبه گرديد. در تعداد اندازه

 تیمار سه

(2) ' =R 

R پارامتر زبری نسبی پارامتر زبری قبل از :

 پارامتر زبری بعد از هوازدگی: هوازدگی:

ها قبل منظور بررسی تغییرات شیمیايی سطح نمونهبه -3

با استفاده از  ATR-FTIRسنجی و بعد از هوازدگی از طیف

 استفاده گرديد. Tensor IIمدل  Brukerدستگاه 

ها بعد از منظور بررسی تغییرات سطح نمونهبه -4

 8ZX16 هوازدگی از دستگاه استريو میکروسکوپ

OLYMPUS اده شد.استف 
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 تیک از سه پارامتر اصلی زبریتصویر شما -2شکل 

 

 نتایج و بحث

 رنگ سنجی

ها ( تغییرات شاخص روشنايی در نمونهa3در شکل )

شده است. همانگونه كه زمان هوازدگی ارائهدر طول مدت

های شود بیشترين تغییرات مربوط به نمونهمشاهده می

ها در يک ماه اول باشد، در اين نمونهبدون پوشش می

يافته است و سرعت افزايشهوازدگی، میزان روشنايی به

باشیم. اين هش آن در طی هوازدگی میازآن شاهد كاپس

شده با روغن های پوشش دادهدر حالی است كه در نمونه

میزان روشنايی با شیب كمتری و در طی دو ماه اول 

ا خود ر هوازدگی روند صعودی داشته و بعدازآن سیر نزولی

 آغاز كرده است. در بین تمامی تیمارها، كمترين میزان

های پوشش تغییرات روشنايی در طی هوازدگی در نمونه

شده با روغن كتان و سويا حاوی نانو اكسید روی داده

كه در اين تیمارها شیب تغییرات طوریمشاهده گرديد به

اند توزجمله عواملی كه میا تر از ساير تیمار بود.ماليم

باعث تغییر رنگ چوب در طی هوازدگی شود، شکسته 

های پلیمری و تركیبات آلی در سطح توسط شدن زنجیره

های راديکالی است كه در ادامه اشعه فرابنفش طی واكنش

-های راديکال آزاد با اكسیژن موجب تشکیل گروهواكنش

 هاگردد كه اين گروههای رنگی كربونیل و كربوكسیل می

ين . شسته شدن ا[20]باشند ر رنگ چوب میعامل تغیی

تركیبات رنگی توسط باران موجب روشن شدن رنگ چوب 

ترشدن تواند موجب تیرههای مولد كپک میو حضور قارچ

 .[6]گردد سطح چوب 

ها را ( تأثیر هوازدگی بر میزان قرمزی نمونهb3شکل ) 

ها نمونه aدهد. مطابق اين نمودار میزان شاخص نشان می

يافته است بعد از قرارگیری در معرض هوازدگی كاهش

ها تمايل ها كمتر شده و نمونهكه میزان قرمزی آنریطوبه

اند. در بین تمامی تیمارها، تنها در به رنگ سبز پیداكرده

( و پوشش سويا Sيک ماه اول هوازدگی، پوشش سويا )

( تغییرات كمتری از خود نشان S-Tinحاوی تینوين )

 دادند.

تأثیر هوازدگی بر روی میزان زردی سطح  )c3شکل )

هد. بعد از دشده را نشان میای پوشش دادههنمونه

-قرارگیری در معرض هوازدگی شاخص زردی تمامی نمونه

دهنده آن است كه ها كاهش پیداكرده است. اين امر نشان

 ها بعد از قرارگیری در معرض هوازدگی تمايل بهنمونه

ها كاسته شده است. رنگ آبی دارند و از میزان زردی آن

تیمار در طی دوره هوازدگی روند  تغییرات كاهش زردی

ها داشته و اختالف تقريباً مشابهی در بین تیمار

 شود.ای در بین آنها مشاهده نمیمالحظهقابل

ها در طی هوازدگی نشان نتايج تغییرات رنگی نمونه

های دارای پوشش روغن داد كه در ماه اول هوازدگی، نمونه

های ت به نمونهسويا از میزان تغییرات رنگی كمتری نسب

(. d3دارای پوشش روغن كتان برخوردار هستند )شکل 

های پايانی هوازدگی نشان داد كه بررسی نتايج در ماه

های دارای سه پوشش روغن كتان، روغن كتان نمونه

حاوی نانو اكسید روی و روغن سويا حاوی نانو اكسید روی 

ها و دارای تغییرات رنگی كمتری نسبت به بقیه پوشش

 326باشند. استفاده از تینوين های بدون پوشش مینمونه
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تنها تأثیر مثبتی در كاهش تغییرات ها نهدر ساختار روغن

های رنگی در پايان هوازدگی نداشت بلکه باعث شد نمونه

های مربوطه بیشترين تغییرات رنگی حتی بیشتر از نمونه

 فاقد پوشش را داشته باشند.

 

 
 ها قبل و بعد از هوازدگی( نمونهdها )( تغییرات رنگی نمونهc( و قرمزی )b( زردی )aروشنایی )میزان شاخص  -3شکل

d 

b 
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  ها بعد از شش ماه هوازدگیهای پارامترهای زبری نسبی نمونهادهد -3جدول 
 K K-Tin K-Zno S S-Tin S-Zno C تیمار

 شاخص
       

R'a 12/4 08/4 57/3 82/3 67/4 97/3 17/5 

R'z 64/2 97/2 11/3 64/2 86/3 93/2 49/3 

R'q 73/3 5/3 96/3 56/3 65/4 69/3 67/4 

 شده است**بیشترين و كمترين مقدار برای هر پارامتر به ترتیب بارنگ قرمز و سبز مشخص

 

 نتایج آزمون زبری سنج

ه های تیمار شدهای مربوط به زبری نسبی نمونهداده 

طوركلی نتايج نشان داد كه . بهشده استارائه 3در جدول 

ری بعد از هوازدگی شاهد افزايش در مقدار پارامترهای زب

ه هستیم. در بین تیمارها مقايسه زبری نسبی نشان داد ك

های بدون بیشترين افزايش پارامترهای زبری در نمونه

عنوان داده است. استفاده از روغن به( رویCپوشش )

ی ودی از افزايش پارامترهاها تا حدپوشش در سطح نمونه

های نوری زبری جلوگیری كرده است. اما استفاده از جاذب

 ها تأثیر چندان مثبتی در جلوگیری ازدر ساختار روغن

افزايش پارامترهای زبری نداشته و حتی در اين زمینه 

عنوان مثال جا گذاشته است. بهبرخی تأثیر منفی از خود به

باعث افزايش بیشتر  326 اصالح روغن سويا با تینوين

 شده است.زبری نسبت به روغن سويا خالص

 

 (ATR-FTIRقرمز )سنجی مادونطیف

ها در پايان منظور بررسی تغییرات شیمیايی نمونهبه

استفاده شد. نتايج  ATR-FTIRهوازدگی از آزمون 

ها نشان داد كه عمده تغییرات صورت گرفته سنجیطیف

 cm 2000-800-1محدوده در  FTIR-ATRهای در پیک

بوده است طیف مربوط به چوب اصالح حرارتی شده فاقد 

 cm-1های شده است. پیک( ارائهa4پوشش در شکل )

-شده در اين طیفمشاهده 1508و  1456، 1420، 1262

سنجی، مربوط ساختار لیگنین چوب اصالح حرارتی شده 

ماه هوازدگی شاهد كاهش بارز  6كه بعد  [21, 1]باشد می

دهنده ها هستیم كه اين امر نشانو مشخص در اين پیک

باشد. در مطالعات تخريب لیگنین در طی هوازدگی می

ترين شده است كه لیگنین اصلیصورت گرفته نیز مشخص

شود و باشد كه طی هوازدگی تخريب میتركیب چوب می

كه  cm 1030-1. پیک [22, 3]يابد ن كاهش میمیزان آ

-سلولز چوب می C-Oهای ناشی از ارتعاش خمشی گروه

دهد كه شدت اين پیک بعد از ، نتايج نشان می[23]باشد

يافته است. اين امر ناشی از تخريب هوازدگی افزايش

نین در اثر هوازدگی و افزايش نسبت سلولز در سطح لیگ

 cm-1مالحظه در پیک باشد. كاهش قابلچوب هوازده می

های دهد كه غلظت گروهبعد از هوازدگی نشان می 1738

كربونیل در ساختار اسیدهای كربوكسیلیک، استیل و ... 

توان به يافته است. اين موضوع را میشدت كاهشبه

و همچنین تخريب تركیبات كربونیل  سلولزتخريب همی

 گرفته به هنگام اصالح حرارتی چوب نسبت دادشکل

بعد از هوازدگی مربوط به  1650 . افزايش پیک[24]

باشد. مطالعات صورت گرفته ها میكربونیل آريل كتون

نشان داده كه در اثر هوازدگی چوب، تركیبات كینونی و 

. [1]گیرد كینون متیدی ناشی از تخريب لیگنین شکل می

شده های پوشش داده( نتايج مربوط به نمونهb4در شکل )

غن كتان و روغن كتان حاوی نانو اكسیدروی قبل و با رو

-شده است. همانگونه كه مشاهده میبعد از هوازدگی ارائه

( cm 1508 ،1456 ،1261-1های لیگنین )شود در پیک

دهنده تخريب باشیم كه اين امر نشانشاهد كاهش می

باشد. همچنین میزان كاهش در ها میلیگنین در اين نمونه

كمتر از چوب اصالح حرارتی اندود نشده  cm 1735-1پیک 

است. بررسی نمودار پوشش حاوی نانواكسید روی نشان 

دهد اين افزودنی تا حدی توانسته تغییرات برخی از می

های مورد اشاره را نسبت به نمونه حاوی روغن خالص پیک

های مربوط به ( پیکc4كتان كاهش دهد. در شکل )

روغن سويا و روغن سويا شده با های پوشش دادهنمونه

شده حاوی نانو اكسید روی قبل و بعد از هوازدگی ارائه

شود در تیمار روغن سويا، است. همانگونه كه مشاهده می

تغییری بعد از هوازدگی نداشته است.  cm 1738-1پیک 

های مربوط به لیگنین همچنین میزان كاهش در پیک
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(1-cm 1508 ،1456 ،1420 ،1261 و افزايش ) در پیک
1-cm1650 ( نسبت به نمونه فاقد پوششcكمتر می ) .باشد

استفاده از نانو اكسید روی در ساختار روغن سويا باعث 

نسبت به نمونه خالص سويا از  cm1650-1 شده پیک 

 .میزان كاهش بیشتری برخوردار باشد

 
شده با روغن کتان و روغن کتان حاوی (، پوشش دادهa)های چوب اصالح حرارتی شده نمونه ATR-FTIRسنجی نمودارهای طیف-4شکل 

 (c(، روغن سویا و روغن سویا حاوی نانو اکسید روی )bنانو اکسید روی )

 

 تصاویر استریو میکروسکوپ

های با استفاده تغییرات به وجود آمده در سطح نمونه

از استريو میکروسکوپ موردبررسی و مطالعه قرار گرفت 

ها قبل و بعد از هوازدگی ه تصاوير نمونه(. با مقايس5)شکل 

های با ( با نمونهCهای بدون پوشش )و همچنین نمونه

توان به تغییرات سطح پی برد. تغییرات رنگی پوشش می

تنهايی توسط پرتو فرابنفش ايجاد سطح چوب لزوماً به

تر درنتیجه شود. ممکن است تحت شرايط مرطوبتنمی

های قارچو  Aurobasidum pullulansفعالیت كپک 

كنند دچار ای تغذيه میتجزيهمشابهی كه از محصوالت 

. بررسی سطح [25]تغییرات رنگی بیشتری نیز شود. 

های چوب اصالح حرارتی شده بدون پوشش نشان نمونه

هايی در سطح ايجادشده اثر هوازدگی ترکدهد كه در می

ها بیشتر بوده و كه مقدار و شدت آن نسبت به ساير تیمار

شده اين موضوع را همچنین وجود الیاف سست و كنده

دهد كه در اثر تخريب نوری، الیاف سطح چوب نشان می

ها باعث جدا اصالح حرارتی شده تخريب گرديده و بارندگی

گرديده است. رشد عوامل قارچی شدن و شسته شدن آنها 

تواند ناشی از فرسايش سطح ها نیز میكمتر در اين نمونه

های مذكور باشد. چوب و درنتیجه شسته شدن كپک

دهد های حاوی پوشش روغن نشان میبررسی نمونه

ها، رشد كپک رغم فرسايش و ترک كمتر در اين نمونهعلی

و استفاده از  خوبی نمايان استها بهدر سطح اين نمونه

ها نیز نتوانسته از رشد های نوری در اين روغنجاذب

 ها جلوگیری نمايد.كپک
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ها قبل و بعد از هوازدگیسکوپی از سطح نمونهتصاویر استریو میکرو -5شکل   
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 گیرینتیجه
نتايج حاصل از نتايج رنگ سنجی نشان داد كه  

رنگی را به مدت تغییرات های مورداستفاده در كوتاهپوشش

خوبی مدت مدت بهاند ولی در طوالنیتأخیر انداخته

ها در طی هوازدگی اند از تغییرات رنگی نمونهنتوانسته

جلوگیری نمايند در پايان هوازدگی كمترين تغییرات رنگی 

در تیمارهای روغن كتان، روغن كتان و سويا حاوی نانو 

ويا، سويا اكسید روی و بیشترين تغییرات رنگی در روغن س

مشاهده شد. بر پايه نتايج  326و كتان حاوی تینوين 

آزمون زبری، استفاده از پوشش روغن تا حدی توانسته از 

های ها جلوگیری نمايد اما جاذبافزايش زبری سطح نمونه

نوری مورداستفاده تأثیر مثبت و بارزی را در اين زمینه از 

مشخص  ATR-FTIRسنجی خود نشان ندادند. نتايج طیف

های حاوی روغن سويا به میزان كمتری كرد سطح نمونه

ها در های بدون پوشش و ساير نمونهدر مقايسه با نمونه

شده است. پوشش روغن كتان طی هوازدگی دچار تخريب

نیز تا حدودی شدت تخريب سطح را كاهش داد همچنین 

استفاده از نانو اكسید روی در ساختار اين روغن، موجب 

ملکرد اين روغن در اين زمینه شد. نتايج تصاوير بهبود ع

-استريو میکروسکوپ حاكی از تخريب و ترک كمتر نمونه

های فاقد پوشش بود های حاوی پوشش نسبت به نمونه

های نوری در اين زمینه تأثیر مثبتی از هرچند كه جاذب

-رغم تأثیر مثبت برخی از پوششخود نشان ندادند. علی

های بهبود مقاومت به هوازدگی نمونههای اين تحقیق در 

ها چوب اصالح حرارتی شده، اما هیچکدام از اين روغن

های چوب های نوری، نمونهنتوانسته حتی در حضور جاذب

طور كامل و مؤثر اصالح حرارتی شده را برابر هوازدگی به

 6ها بعد از كه رنگ تمامی نمونهطوریمحافظت نمايند به

، تغییرات شديدی نسبت به قبل از ماه هوازدگی طبیعی

-ها نمیاند لذا هیچکدام از اين نوع روغنهوازدگی داشته

های اصالح حرارتی توانند پوشش مناسبی را برای چوب

 های بیروی ايجاد نمايند.شده در محیط
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EEffffeecctt  ooff  vveeggeettaabbllee  ooiillss  ccooaattiinnggss  ccoonnttaaiinniinngg  UUVV  aabbssoorrbbeennttss  oonn  wweeaatthheerriinngg  

rreessiissttaannccee  ooff  hheeaatt--ttrreeaatteedd  wwoooodd  

  

  
Abstract 

The aim of this Study was to investigate on the effect of using 

vegetable oil containing UV absorbent as coating on the 

weathering resistance of heat-treated wood. For this purpose, 

180 gr/m2 of vegetable oil (linseed or soybean) containing 0 

and 0.5 wt% of UV absorbent (nano ZnO or Tinvin 326) was 

applied to the surface of the specimens by brush. The 

weathering resistance of these specimens after six months of 

natural weathering was examined by colorimetry, roughness, 

ATR-FTIR spectroscopy and stereomicroscope. The results of 

colorimetry indicated that in the first month of weathering, 

coatings containing soybean oil had less color changes than 

coatings containing linseed oil. But at the end of the 

weathering, but at the end of the weathering, specimens 

coated with linseed oil (pure and containing nano ZnO) and 

soybean oil containing nano ZnO had the least color changes 

compared to other treatments. The results of the roughness 

test revealed that the oil coatings have partially reduced 

surface roughness increasing due to weathering but the UV 

absorbents did not have a positive effect in this regard. 

Stereomicroscope images also indicate that coated heat-

treated wood specimens had less surface degradation and 

surface crack than uncoated specimens. 

Keywords: Natural weathering, Heat-treated wood, vegetable 

oils, UV absorbents. 
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