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دهيچک
با پرر  دا    آن يد و گرمادهيک اسيبا استئار دهي پوششچوب بلوط پس از  يسطح هاي ويژگي يبررس ن پژوهشيادف ه

سر  برا   يد در مقايک اسر ياسرتئار  اثرگرااري ترا  بود  استر پلي-کيلرمتداول  ينيبا پوشش رز دهي پوشش آن با مقايسۀو آون و 

 و با سطح چروب  قطرۀ آب تما  ۀزاويشامل  ها ويژگين ي. ادشوسطح چوب بلوط مشخص  هاي ويژگيپوشش متداول بر 

ن شرد ترا   ييتع شويي آبروز  01ش و پس از يپ ها نمون  يسطح هاي ويژگيبلوط بود.  يچوب هاي نمون سطح  رات رنگييتغ

ز سطح چروب ا  يد با بسپارهايک اسيوند استئاريد پييو تأ يبررس ي. براشودد مشخص يک اسيپوشش استئار يداريزان پايم

د و يک اسر يبرا اسرتئار   تيمارشرده  هراي  نمونر  شردن سرطح    گريرز  آباز  يج حراک ينترا  مادون قرمز استفاده شد. يسنج طيف

کاربرد استئاريک اسيد سبب افزايش زاوير    بود. ينيبدون پوشش و پوشش رز هاي نمون پر  و آون نسبت ب   ۀشد گرمادهي

 هراي  نمونر  سرطح   گريرزي  آب يدارير پا يابير ارز گرديرد.  گريزي چروب را  و آب تما  قطره آب نسبت ب  سطح چوب

حتي  گريزي آب يژگيو حفظ و با سطح چوب قطرۀ آب زاويۀ تما نکردن افت  ۀدهند نشاند ياس نيز کيبا استئار تيمارشده

ه سرطح  تر از ديگرر مرواد پوشرش دهنرد    کم استئاريک اسيدميزان تغيير رنگ بر اثر استفاده از بود.  هاشويي نمون  آبپس از 

 شويي بود.دهي و پس از آبچوب پس از پوشش

 .آب ۀقطر زاويۀ تما ، يد، پوشش چوب، خواص سطحيک اسياستئار:یديکلهایهواژ


مقدمه

 ۀمراد ک ير عنروان   بر  فرد چوب  ب  منحصر هاي ويژگياز  يکي

ب ير معا ترين مهماز آن است.  يبايز، ظاهر يو صنعت يکاربرد

 هراي  محردوديت وجرب  ر برودن آن اسرت کر  م   يپا نمچوب 

چروب از   يپراير  نرم کنتررل   يبررا . [0] شرود  آن مي يکاربرد

 هرا  رو ن ير ا تررين  مهرم . شود مياستفاده  يمختلف هاي رو 

ان ير نما. هسرتند  هرا  رزينو  ها رنگمانند  يسطح هاي پوشش

 يريکرارگ  بر   يبررا  يل مناسرب يلو ظاهر چوب، د ييبايبودن ز
                                                           

 * 766-00993676تلفن: ، مسئولنویسندۀ 
 Email: mohebbyb@modares.ac.ir 

خرورده برا    شپوشر چوب  اما ؛است ينيرز شفاف هاي پوشش

 گيرد ميط قرار يک  در معرض مح يشفاف هنگام هاي پوشش

و  UV، نررور يهمچررون رطوبررت، گرمررا، نررور مر رر  يعرروامل

 يو پرس از مردت   گاارنرد  ميبر آن اثر  يکيولوژيب هاي آلودگي

مثل ترک خوردن، کردر شردن    هايي پديدهسطح پوشش دچار 

 نير ابرروز   .[2] شرود  مري پوشرش   يا برآمدگيو پوست  شدن 

انديشرۀ  و  دشرو  مري  آنهرا ت کراربرد  يمشکالت سبب محدود

از جملر    هرايي  رو اسرتفاده از   يسرو  بر  را  يانسان امرروز 

 سرازگار برا  و  يرسمياصالح سطح چوب با مواد غ هاي رو 

 ينيگزيجرا  ۀمسرئل ر ير اخ هراي  سرال در  .دهد ميعت سوق يطب
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و اسرتفاده از مرواد    يرنگر  هراي  پوشرش و  يمرر يمواد خام پل

 . ارتقراي 0اسرت    با اقبال مواج  شرده ل يدل دوب   ريدپايتجد

ش يو افرزا  يسرت يز طيمحر  مسرا ل از  يعمروم  يسرطح آگراه  

مرت نفرت   يق . افرزايش 2 ؛يو آلر  يعر يمحصوالت طب يتقاضا

   .[3] يليهمزمان با کاهش منابع فس

، گريرز  آب اي مراده و د چرب، ياس ينوعد يک اسياستئار

ماده شايسرتگي   اين .[4] عت استيطب سازگار با و يرسميغ

ن اسرا   يبرر همر   ؛را دارد مرواد  دهري  پوشرش کاربرد براي 

 هراي  پوشرش اسرتفاده از   يبرمبنرا  هرايي  پرژوهش ترازگي   ب 

ک ياسرتئار مرادۀ  ماننرد   يرنفتر يغ هاي وردهافر ۀپايبر يسطح

ک ياسرتئار  يرترأث  يدر پژوهشر  .گرفتر  اسرت  ز انجام يد نياس

و  هدشر  يوم بررسر ينيسطح آلوم يزيگر آبد بر خواص ياس

 گريز آبد يک اسين فلز بر اثر استئاريک  سطح ا گزار  شد

. [5] رسد ميدرج   031 زاويۀ تما ت ب  يدر نهاو  شود مي

التکرس   يمريد، ذرات پليک اسيبا استفاده از استئارمحققان 

( اقدام ب  ساخت PCCافت  )ي رسوبم يو ذرات کربنات کلس

 يکاغرا  موفق شردند و کردند  يزيگر آببا خواص  يکاغا

 043برا سرطح    زاويرۀ تمرا   و زيراد   يزيگر ت آبيبا خاص

د يک اسر يهرا برا اسرتئار    پرژوهش  .[6]د دا کننيدرج  دست پ

کر    ييدا کرد ترا جرا  يادام  پ گريز آبدن ب  سطح يرس يبرا

 کرردن سرطح چروب    گريرز  ابررآب  يبرااز آن  پژوهشگراني

 يور غوط  اي مرحل از يک تيمار دو . آنان[7] استفاده کردند

 زاويرۀ تمرا   بهره بردند و با اکسيد روي و استئاريک اسيد 

 ۀنمونرردرجرر  )در  66از  ،بررا سررطح چرروب را آب  قطرررۀ

. نددرسران ( تيمارشرده  ۀنمونر درج  )در  050تيمارنشده( ب  

بر  سرطح    دوسرت  آبتبديل سرطح   ۀدهند نشاناين ويژگي 

سرطح   يگرر يپرژوهش د در  ،زمينر  ن ي. در همبود گريز آب

برا   اي مرحلر  مرار دو يک تير برا   گريرزي  آب ابرر  يچوب برا

 يد روياکس هاي لول د و نانويک اسياستئارترکيب استفاده از 

آب  قطررۀ  زاويۀ تما  شدندپژوهشگران موفق و  شدمار يت

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

البتر  کراربرد مرواد    . [6] برسرانند  تيمارشدهدرج  در چوب 

گرران بروده   بيعت نيز مرد نررر پرژوهش   پوششي دوستدار ط

در  با استفاده از موادي چون کيتروزان و نرانوکيتوزان  است تا 

هايي چون روغن سيليکون، روغن بزرک و مقايس  با پوشش

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

سرطحي برا   تروان بر    استفاده از مواد دوستدار طبيعت نيز مي

اي  تما  باالتر نسبت ب  قطرره آب دسرت   تر و زوزبري کم

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

 شده روي دهد.

 يبرا روشر  کنوني تال  بر اين اسرت کر    در پژوهش 

 ۀز کردن سطح چوب، تنها با مراد يگر ب، آيساده و کاربرد

سپس اثر تيمرار  و گيرد انجام همراه گرما  ب د يک اسياستئار

 يزير گر خواص آب مقايسۀو  يابيارزصورت  ب ن آشيوۀ و 

در نررر   ييشرو  آبو پس از مرحلۀ پيش ن سطح در دو يا

 گريرزي  آبن رو  در ير ا يتوانمندبتوان ب  تا  گرفت  شود

 .پي بردسطح چوب 

هاموادوروش

هانمونهساخت

( (Quercus castaneifolia مرازو  بلنرد  ۀگونر  درون چوب 

، برا  خر  تحرت   يکنر  خشک چوبل، ب  رو  يپس از تبد

وه، ير ج متر ميلي 71 خ گراد و فشار  سانتي ۀدرج 61 يدما

. ديدرصد رسر  01 يو ب  حدود رطوبت کاربردشد خشک 

 متررر ميلرري 211×51×01 برر  ابعرراد  هررايي نمونرر  سررپس

 يو مماسر  يدر دو نوع بر  شعاع طول(×پهنا×)ضخامت

نررر  در هر تيمرار  پنج نمون  براي تا تيمار شوند.    شديته

 .گرفت  شد

ديکاسيبااستئاردهیپوشش

د )با يک اسياستئار ۀماددهي با اين ماده، ابتدا  پوششبراي  

ا( برا  ياسرپان  Scharlau، ساخت شررکت  درصد 99خلوص 

)برا   اسرتن  درصرد در  5/7و  5/2متفاوت  يدو غلرت وزن

حل ا( ياسپان Scharlau، ساخت شرکت درصد 99خلوص 

شرد  خت  يراستن  يحاو اخل بشرد د دريک اسياستئار شد.

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 011 کردن سطح چوب بلوط با استئاریک اسید گریز آب

 

مردت   يط گراد سانتي ۀدرج 51 يدمادر همزن  يبر روو 

 يشده بررا  تهي . محلول شودهم زده شد تا حل  ق يچند دق

از مربرع و برا اسرتفاده     بر مترر  گرم 051مار با نسبت يهر ت

 نيريررو ز يري دو سرطح رو  يتنهرا بررر رو ، ينمرد غلتکري  

 هراي  لررت غ يبررا  .شرد پخرش   بلروط  چروب  هاي نمون 

 اينک  ياستفاده شد و برا اي جداگان  هاي کتغلمختلف از 

از محلول را جاب نکند و بر    ياديزمقدار در ابتدا غلتک 

پوشرش  محلرول  را برا   هرا  نمونر  تمام  سطح يزان مساويم

ستون قررار داده  د و ايک اسيستئارا يمحلول حاودر ، دهد

س و سپ و آن را سيراب کندشود ک شد تا جاب خود غلت

براي هر تيمار  .ده شديالزم بر سطح چوب کش هاي پوشش

 هراي  نمونر  گروهري از   استفاده شرد.  اي جداگان از غلتک 

گروهري  و  ر پرر  يدر زبا استئاريک اسيد شده  داده پوشش

 21مردت   بر   گرراد  سانتيدرجۀ  061 يدما بادر آون  ديگر

 هرا  نمونر  در  يگرمراده شريوۀ  شدند تا دو  يق  گرمادهيدق

 نيرز  سطح چروب  ياثر گرماده يبررس ي. براشوند  سيمقا

)بدون اعمرال فشرار    ر پر يبدون پوشش در ز هايي نمون 

و آون بر   تما  مستقيم براي گرم شدن سرطح(  با و فقط 

 هراي  نمونر  (. 0شرکل  شردند )  يبراال گرمراده  شيوۀ همان 

ع يمرورد اسرتفاده در صرنا    ينيرز هاي پوششز با ين يگريد

آسرتان   يسراز  کارخانۀ پارکتلر در يلر و سيچوب با نام ک

پوشرش داده شردند.    ين صنعتيرو  روت ب  قد  رضوي

هر مترر مربرع   گرم بر  051ز ين پوششيمادۀ مصرف مقدار 

 .استفاده شدنمون  از پنج مار يهر ت يبود. برا

 
 مار سطح چوب بلوطيو ت دهی پوشششيوۀ  .1شکل 

هابتتعادلنمونهورطیريگاندازه

، براي شده داده پوشش هاي نمون ن وزن خشک ييپس از تع

برا  ب  تعادل رطوبتي دستيابي رسيدن ب  شرايط کاربردي و 

 65 ± 5 يط رطوبت نسرب يدر شرا ها نمون  ،رطوبت محيط

مراه   2مردت   بر   گرراد  سانتي ۀدرج 25 ± 2 يو دما درصد

 0رابطرۀ  برر اسرا     نيرز  ها نمون قرار داده شدند. رطوبت 

 .شدن ييتع

(0)  o oMC W W / W  1 100  

Wo =  وزن خشررک نمونرر (g) ؛ =W1 وزن مرطرروب

 (٪تعادل نمون  ) رطوبت MC=؛ (gنمون )

قطرۀآبزاويۀتماس

توسرط دسرتگاه    هرا  نمونر  با سرطح   قطرۀ آب زاويۀ تما 

يس(  سراخت سرو  (Goniometer PG-X سرنج مردل   زاوي 

 اييهر  نمون معمول در طور  ب جا ک   آن  گيري شد.. از اندازه

 زاويرۀ تمرا   از ، ک  امکان نفوذ قطره در آنها وجرود دارد 

 زاويرۀ تمرا   در اين تحقيق نيز  ،شود ميديناميک استفاده 

چوب  ميکروليتر( با سطح 5/3آب )با حجم قطرۀ ديناميک 

تکررار  پرنج  آب و با  يشرويپ يثاني  برا 061مدتطي در 

  .شدبر روي هر نمون  محاسب  

(FT-IRمادونقرمز)یسنجطيف

بررسي واکنش اسرتئاريک اسريد برا سرطح چروب از       يبرا

 هرا  نمونر  از سرطح   اسرتفاده شرد.   مادون قرمز يسنج طيف

پس از خشک شدن ک  ار نازک بر  داده شد يبس هاي الي 

. آرد شردند اب يآسر  گرراد  سانتيدرجۀ  61 يدر آون با دما

گارانده شد و از پودر خشرک   61شده از الک با مش  تهي 

سرنجي   طيرف  ي  شردند. بررا  ير الزم ته هاي طيفده ش تهي 

 FT-IR سرنج  طيرف دسرتگاه  و از  ATRاز رو   هرا  نمون 

cmترا  4111 يفر يطمحردودۀ  در  S 6411 مادزو مدليش
-1

 

cmک ير با قدرت تفک  411
اسرتفاده  اسرکن  برار   32و  4 1-

رو  کرش السرتيکي انجرام     بر  تصحيح خط پاي  نيز  شد.

.گرفت
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بات پيوند استئاريک اسيد برا  براي ارزيابي ث :يیشوآب

مردت   بر  مار يپس از ت ها نمون سطح چوب و پايداري آن، 

ساعت  24هر ، شويي آب يشدند. در ط ييشو آب روز 01

درجرۀ   25 زير ن آب يدمرا . شدعوض  ها نمون آب بار  يک

 هراي  نمونر  باال برر روي   هاي آزمايشکليۀ  گراد بود. سانتي

 .شده نيز دوباره تکرار شد شويي آب

جوبحثينتا

هانمونهرطوبت

و  يسراز  متعادلشده پس از  بريده هاي نمون رطوبت تعادل 

شرگاه حردود   يط آزمايمار در محر يو ت دهي پوششش از يپ

 آنها دهي پوششمار و يپس از تک   يحال در؛ درصد بود 01

مرا  يط کليدر شررا  هرا  نمونر  د و قرار دادن يک اسيبا استئار

برا ايرن    يک  پوشرش سرطح   شدمشخص ماه، دو مدت  ب 

رطوبرت تعرادل در   . کاهد ميرا  چوب تعادلرطوبت  ،ماده

د و يک اسرريشررده بررا اسررتئار   داده پوشررش هرراي نمونرر 

ژه ير و بر   ،هرا  نمونر  گرر  ياز د کمترر شده با پرر    گرمادهي

 .(2)شکل بود  )شاهد( ينيپوشش رز يدارا هاي نمون 

 
ک يا استئارشده ب داده پوشش هاي نمونه تعادل رطوبت .5شکل 

 زه شدنيماتيماه کلدو پس از  ینيپوشش رز ود ياس

آبقطرۀزاويۀتماس

آب با سطح چروب  قطرۀ  زاويۀ تما ج آزمون ينتا يبررس

 هرراي نمونرر در  زاويررۀ تمررا   ۀانرردازنشرران داد کرر   

رو   بر  برا گرمرادهي   اسريد،  ک يشده با استئار داده پوشش

 شراهد  ايهر  نمونر  از  شيب چشمگيري طور ب پر  و آون 

ن نکتر   ير ا .(الرف و د  3)شکل  بود (ينيپوشش رز ي)دارا

برا   تيمارشرده  هراي  نمونر  شدن سطح  گريز آب ۀدهند نشان

برا پرر  دا  و    يگرمراده د در هر دو رو  يک اسياستئار

. برود بردون پوشرش    هاي نمون در آون نسبت ب   يگرماده

ز ير ن يو مماسر  يدر هر دو سطح شعاع زاويۀ تما  ۀانداز

در آب قطررۀ  جراب   يزمانبرابر بود. روند  يبيتقرر طو ب 

 زاويۀ تما  يرات کاهشييتغ ۀدهند نشانز ين ها نمون سطح 

 تيمارشرده  هاي نمون ن روند در يابود. شاهد  هاي نمون در 

 زاويرۀ تمرا    ۀانرداز ز برود.  يار نراچ يبس ديک اسيبا استئار

ش يد افرزا يک اسر يش غلرت اسرتئار يقطره با سطح، با افزا

 داشت.   يدکان

مردت   بر   هرا  نمون ، ها پوشش يداريپانان از ياطم يبرا

زاويرۀ  ر يير تا روند تغشدند   شويي آب طور پياپي ب روز  01

ج ي. نتاشودز مشخص ين شويي آبپس از  قطرۀ آب تما 

 ب و ج نشان داده شرده اسرت.   3ز در شکل ين ين بررسيا

آب  قطررۀ  زاويرۀ تمرا   ن برآمد ک  يز چنين ين بررسياز ا

 ييشو د پس از آبيک اسيبا استئار تيمارشده هاي نمون در 

ن ين نکتر  مبر  ير ا. اسرت  کرم نشرده  ش از آن ينسبت ب  پر 

و ثبرات   شويي آب در برابرد يک اسيپوشش استئار يداريپا

 ،جالرب توجر    ۀنکتر اسرت.  چوب بلوط  ين پوشش رويا

شرراهد  هرراي نمونرر در  قطرررۀ آب زاويررۀ تمررا ش يافررزا

 لير اسرت. دل  شرويي  آبش از يبر  پر  شده نسبت  شويي آب

شراهد و   ۀنمونر سطح  ييآرا نو ، يش زاوين افزايا احتمالي

و محلرول   يقطب ياز مواد استخراج ين حاف برخيهمچن

 هراي  نمونر  . اسرت  ييشو آبدر آب از سطح چوب بر اثر 

، شرويي  آبد در پرر  پرس از   يک اسر يبا استئار تيمارشده

 تيمارشرده  هاي نمون را نسبت ب   تري کوچک زاويۀ تما 

 د در آون از خود نشان دادند.يک اسيبا استئار

مرار سرطح   يبرر ت  يگرمراده  ياحتمرال ترأثير  ن ييتع يبرا

ده ير دگرما يبدون پوشش ولر  هاي نمون  زاويۀ تما چوب، 

شرد   يابير شراهد ارز  هراي  نمونر  در آون و پر  نسبت بر   

آب در  قطررۀ  زاويرۀ تمرا    ،جي(. با توجر  بر  نترا   4)شکل 
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ده ب  هر دو رو  آون و پر  نسربت بر    يد گرما هاي نمون 

مقردار آن   يولر  ،افرت يش يافزا يشاهد تا حدود هاي نمون 

. د برود يک اسر يشده برا اسرتئار   داده پوشش ايه نمون کمتر از 

نسربت   ب ، روند يو مماس يده در هر دو سطح شعاعين پديا

 ياثر مثبت گرمرا طر   ۀدهند نشانج ين نتاي. اداشت يکنواختي

 قطررۀ  زاويرۀ تمرا   ش ي، بر افرزا ها نمون مار کردن يتفرايند 

زاويرۀ  نمرودار   ۀمقايسر برا   يولر ؛ ستها نمون آب در سطح 

د يک اسر يمارشده با استئاريت هاي نمون با  ها مون نن يا تما 

 زاويرۀ تمرا   شتر يش بيمتوج  افزا توان ميدر آون و پر  

د در آون و پرر   يک اسر يمارشرده برا اسرتئار   يت هراي  نمون 

ده در آون و ير بردون پوشرش و گرماد   هراي  نمونر  نسبت ب  

د را در يک اسر ياسرتئار  يسرزا ب ترأثير ن نکتر   ير اشد. پر  

آشرکار  مارشرده  يت هراي  نمون قطره در  تما  زاويۀش يافزا

 .کند مي
 

 
 

 ب الف

  
 د ج

 چوب بلوط  (ج و د) یسطح مماس و در( الف و ب) یدر سطح شعاعمدت ده روز(  به) يیشو آب ازش و پس يآب پ قطرۀ زاويۀ تماس .5 شکل
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 ب الف

و ( الف) یسطح شعاع در شويی آبش از يشده در پرس و آون پ یبدون پوشش و فقط گرماده هاي نمونهآب در  ۀقطر زاويۀ تماس. 5 شکل

 (ب) یمماس سطح در

برا  تيمارشرده   هراي  نمونر   سرطح  گريزي آبش يل افزايدل

ونررد يجرراد و برقرررار کررردن پيا ترروان مرري د رايک اسررياسررتئار

ک   آنجاد با سطح چوب دانست. ازيک اسياستئار هاي مولکول

 گريرز  آب ، سربب اسرت  گريرز  آبن ماده يا يآل ۀزنجيربخش 

آب، نسبت بر    قطرۀ زاويۀ تما ش يشدن سطح چوب و افزا

لر يسر -لرر يک ينر يشرده برا پوشرش رز    داده پوشرش  هاي نمون 

 .شود مي

قرمزمادونیسنجطيف

و  5د در شرکل  يک اسر يمادون قرمز استئار يسنج طيف ۀنتيج

د در يک اسر يبرا اسرتئار   تيمارشرده  هراي  نمون ج مربوط ب  ينتا

ک ير د س  پيک اسياستئار ۀنمون. در اند شدهنشان داده  6 شکل

 ، cm-1 2909 يمروج  يکر  در عرددها   برجست  وجرود دارد 

cm-1 2651 و cm-1 0714 بروط بر    ک مرير . پشوند ميده يد

مربروط   C-H کشش نامتقرارن  گربيان cm-1 2909 يعدد موج

شرده در عردد    ديدهک يو پ ،ديک اسياستئار CH3 هاي گروهب  

 هراي  گرروه  C-Hمربوط ب  کشش متقارن  cm-1 2651 يموج

CH2 يدر عدد مروج  .[9] استد يک اسياستئار cm-1 0714 

 (.5 )شکل شوند ميده يد (C=O) ليکربون هاي گروهکشش 

 د خالصيک اسيف مادون قرمز از استئاريط .0 شکل
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د، يک اسر يچروب بلروط برا اسرتئار     يمرار سرطح  يبر اثر ت

پديرد  سرطح چروب    هراي  الير   ييايميدر ساختار شر  يراتييتغ

 مرار ياز ت يناشر  راتييتغ. شوند ميده يد 6 شکلک  در  آيد مي

ن ير ا ۀخالصر . انرد  شدهان ينما ها طيفدر  هايي پيکصورت  ب 

آورده  0برارز در جردول    هراي  پيرک  نشانگرراه با هم ها طيف

ک برارز  يظاهر شدن دو پ ۀدهند نشان ها طيف يابي. ارزاند شده

 هراي  نسربت د برا  يک اسر يبا استئار تيمارشدهدر هر دو چوب 

 يب در عرددها ير ترت بر   هرا  پيکن ي. ااستدرصد  5/7و  5/2

cm يموج
cm و 2906 1-

ش يک  با افرزا  شوند ميده يد 2646 1-

ب مربروط  يترت ب مزبور  هاي پيک. اند يافت ش يمار افزايت شدت

 هسرتند  CH2 وCH3  هراي  گرروه در  C-H يب  کشش ارتعاش

حضرور و اثرر    دهنردۀ  نشران  هرا  پيرک ن ير ان شدن اي. نما[01]

cm ي. در عردد مروج  اسرت د در سطح چوب يک اسياستئار
-1 

 C=O [00-02]ل ير کربون هراي  گرروه کشش مربوط ب   0735

انردکي   ،مارنشرده يکر  نسربت بر  چروب ت     ودشر  ميمشاهده 

 دليرل  ممکرن اسرت بر    ز يش نين افزاي. ادهد ميش نشان يافزا

د در سرطح چروب باشرد.    يک اسياستئار هاي مولکولحضور 

cm يک مربروط بر  عردد مروج    يش پيافزا
برا انردک    0596 1-

cm آن برر  جررايي برر  جررا
 تيمارشررده هرراي چرروبدر  0569 1-

ن يونرد بر  يو ظهرور پ C-O [03 ] يکشرش ارتعاشر   ۀدهند نشان

ک ير ان شردن پ ير چوب است. نما بسپارهايد و يک اسياستئار

cm يدر عدد مروج  يکوچک
ر شرکل  يير تغ ۀنشران کر    0535 1-

ک در ين پيا نبودو  تيمارشده هاي نمون در  CH3  [04] متقارن

د برر  يک اسياستئار ين اثرگااريمب است، نشده تيمار هاي نمون 

cm ي. در عدد مروج استسطح چوب 
 يدير ک جدير پ 563 1-

ک يبا اسرتئار  تيمارشده هاي نمون ظاهر شده است ک  فقط در 

مرار  يت هراي  نمون ک در ين پيک  ا يحال در ،شود ميده يد دياس

موجود در  C-Cوند يپ دهندۀ نشانک ين پينشده وجود ندارد. ا

 (.0)جدول  [04]است د يک اسياستئار خود ۀزنجيرساختار 

د يک اسر يافرت کر  اسرتئار   يدر تروان  مري باال  هاي گفت از 

از  يتوانسرت  برا برخر    مرار چروب احتمراال    يت يرفت  بررا  کار ب 

ونرد  يچروب پ  يسرطح  هراي  الي  يسلول يوارهايد يبسپارها

، سرت يمرهرا روشرن ن  يوند در پلين پيق ايبرقرار کند؛ محل دق

 باشد. تواند ميمار يت يگاار اثراز  يثبتم ۀنشان يول

 و استئاريک اسيد تيمارشده هاي نمونه هاي طيفو موجود در  شاخص هاي پيک .1جدول 

 مرجع نشانگر پيک (cm-1) عدد موجی

9361 CH3 [67]  نامتقارنی ارتعاشی کشش 
9801 CH2 [67]  متقارنارتعاشی  کشش 
6039 C=O  [69-66]  کربونیل  های گروهی کشش 
6931 C-O  [63]  ی ارتعاشیوندیپ 
6939 CH3  [60]  متقارنکشش 
913 C-C    [60]  کربنی ۀزنجیر 

 
 تيمارشده هاي نمونهمادون قرمز از  هاي طيف. 6شکل 
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یريگنتيجه
بررا  دهرري پوشررش يگرراار اثررر يبررسرر ين پررژوهش برررايررا

 يچوب بلوط طراحر  يسطح هاي ويژگيبر  اسيد کياستئار

 ديک اسياستئار پوششک   ندنشان داد ين بررسيج اينتا .شد

 هرا  نمونر  رطوبرت در   جابکم شدن  چوب سبب يبر رو

و پوشرش  د يک اسر يبا استئارک   هايي نمون ژه يو ب  ؛دشو مي

کر  مقردار رطوبرت در     يطرور  ب بودند.  تيمارشده در پر 

ب   يبيتقرطور  ب د در پر  يک اسيبا استئار تيمارشده ۀنمون

از  .يابرد  مري کاهش شاهد  ۀنمونزان رطوبت تعادل ينصف م

د همرراه  يک اسر ياسرتئار  ح چوب باسوي ديگر، پوشش سط

با سطح چروب  آب  قطرۀ زاويۀ تما  سبب افزايشبا گرما 

. شردت  دکنر  مي گريز آب را و در واقع سطح چوب شود مي

 يد رويک اسر يش غلررت اسرتئار  يافرزا سطح با  گريزي آب

ن معنرا کر    يبرد ؛ دارد يميمستق ۀرابط يبيتقرطور  ب  ها نمون 

شراهد   هاي نمون نسبت ب   گريزي آبدر  ها نمون ن يسطح ا

 هرراي نمونرر از  يسررنج طيررفج ينتررا رد.دا يعملکرررد خرروب

در سرطح  را ن ماده يحضور ا زين ديک اسيبا استئار تيمارشده

 زاويرۀ تمرا   بودن بزرگ . کند ميتأييد  تيمارشده هاي نمون 

برر   يگرواه  شرويي  آبنسربت بر  سرطح پرس از      قطرۀ آب

 درسطح  يژگيچوب و حفظ و ين پوشش بر رويا يداريپا

کراربرد رو  طيرف سرنجي     .اسرت  ترر  طوالني يزماندورۀ 

گريرز در  هراي آب مادون قرمز نيز تاييد کننده افزايش گرروه 

ساختار چوب بود. اين رو  نشان داد کر  مراده اسرتئاريک    

 کند.اسيد با بسپارهاي چوب پيوند برقرار مي
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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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