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تأثیر نانوذرات رس بر خواص فیزيکي و مکانیکي تخته خرده چوب حاصل از
چسب سبز اوره -لیگنین کرافت -گلي اکسال

چکیده
در اين تحقيق از آلدهيدي غيرسمي با دماي جوش باال به نام گلي اکسال در واکنش
با اوره و ليگنين کرافت بهه منظهور تهيهه چسه سهز اوره -ليگنهين -گلهي اکسهال
( )LUGاستفاده شد .سپس چس  LUGتهيه شده در ساخت چندسازه تختهه خهرده
چوب مورداسهتفاده قهرار گرفهت .در مرحلهه بعهد تهث ير افه ود نهانوررا رس روي
ويژگيهاي مختلف تخته خرده چوب ساخته شده از چس جديد  LUGبررسهي شهد.

به همين منظور ليگنين کرافت پس از استخراج از ليکور سياه به ميه ا  %01وزنهي
جايگ ين اوره دوم در فرآيند ساخت چس اوره -گلهي اکسهال شهد .پهس از سهاخت
چس در محيط اسيدي و بررسي خواص في يکي چسه حاصهله نهانوررا رس بها
نسزت هاي مختلف  0 1/5و  0/5درصد وزني (نسهزت بهه وز خشه چسه ) بهه
چس اضافه شد و سپس در ساخت چندسازه تختهه خهرده چهوب مورداسهتفاده قهرار
گرفت .در مرحله بعد کليه ويژگيههاي في يکهي -شهيميايي چسه  LUGاز قزيه
ويسکوزيته زما ژله اي شد درصد ماده جامد و دانسهيته بهه همهراه ويژگهيههاي
في يکي (جذب آب) و مکانيکي (چسهزندگي داخلهي مهدول االستيسهيته و مقاومهت
انهدازهگيهري شهد.

خمشي) تخته خرده چوب توليهدي مطهابق روش ههاي اسهتاندارد
همچنين به منظور بررسي نحوه توزيع نانوررا رس در چسه اوره -ليگنهين -گلهي
اکسال از آنالي تفرق پراش ايکس ( )XRDاسهتفاده گرديهد .نتهاي بررسهي خهواص
في يکي نشا داد که زما ژله اي شد چس  LUGبيشتر از چس اوره فرمالدهيد
است .اف ايش مي ا نانوررا رس از  1/5تا  %0/5تث ير قاب مالحظه اي روي کاهش
ژلهاي شد چس دارد بطوريکهه چسه  LUGحهاوي  %0/5نهانو ررا رس
زما 
ژلهاي شد بوده است .نتاي آنالي  XRDاين تحقيق نشا داد
داراي کمترين زما 
که نانوررا بنتونيت در ماتريس پليمر  LUGکامالً از هم جدا شدند و داراي ساختار
اليه اليه اي ميشود .همچنهين نتهاي بررسهي خهواص مختلهف تختهه خهرده چهوب
موردمطالعه نشا داد که اف ود نانورس به چس توليهدي موجه کهاهش ميه ا
مهيشهود
جذب آب و اف ايش معنيدار چسزندگي داخلهي و مقاومهت خمشهي تختهه 
درحاليکه روي مدول االستيسيته تخته خرده چوب تث ير معنيداري ندارد.
واژگان کلیدي :نانورس آنالي تفرق پهراش ايکهس چسه اوره -ليگنهين -گلهي
اکسال تخته خرده چوب.
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مقدمه
در حال حاضر بیشترين چسب مورداسبتااده در صبنت
چوب ايران از نبو اوره فرمالدهیبد ( )UFو فنبول فرمالدهیبد
( )PFاسب  .مزيب هبباي مهببم چسب هبباي  UFو  PFماننببد
واكنشگري مناس آنها با چبوب و همچنبین مقاومب هباي
مکانیکي زياد اتصاالت آنهبا توسب مقققبان ابزارد شبده
اسب [ .]2،1علببيرغببم مزيب هبباي متتببدد اسببتااده از ايبن
چسب هببا در سبباخ چندسببازههبباي چببوبي ،انتشببار ببباالي
فرمالدهید در حین تولید و مصرف مقصول چوبي ببهويبژه در
مببورد چس ب اوره فرمالدهیببد ،از مهببمتببرين متاي ب آنهببا
مقسوب ميشبود كبه كباه يبا حبذف ايبن متايب توجبه
مقققان زيادي را به سم خود جلب كبرده اسب [ .]3لبذا
امروزه مقققان صنت چس در پي ارتقاي ويژابيهباي ايبن
چس ها و يا كشف چس جديد با ويژايهاي برتر ميباشند.
يکي از راهكارهاي مهم حذف فرمالدهید از چسب هباي
چوب ،استااده از چس هاي طبیتي بر پايبه لیگنبین ،تبانن،
پببروت ین و  ...در ايببن صببنت اسبب  .بببااينوجببود نتببايج
پژوه هاي اذشته نشان داده كه اين اروه از چسب هبا در
مقايسه ببا چسب هباي مصبنوعي داراي مقاومب مکبانیکي
(مدول االستیسیته و مقاومب برشبي) ضبتیاي هسبتند ببه
همین دلیل ميبايس در تركیب ببا چسب هباي سبنتزي
مورداستااده قرار ایرند .همچنین تققیقات اذشته نشان داد
كه ميتوان از پلیمر فنولیک لیگنین بجباي اوره و فنبول ببه
ترتی در چس هاي  UFو  PFاستااده نمود [ .]4استااده از
لیگنین بجاي بخشي از اوره تأثیر متنبيداري روي مقاومب
اتصاالت چس در برابر هیدرولیز و همچنین كباه میبزان
انتشبببببار فرمالدهیببب بد داشبببببته اسببب ب ب وريکبببببه
Younesi- Kordkheiliو همکبببباران )2112( ،نشببببان داد
ويژايهاي فیزيکي (جذب آب و واكشیداي ضخام ) تخته
اليه با افزودن لیگنین به مونومرهاي اوره و فرمالدهید و تهیه
چس اوره -لیگنین -فرمالدهید ( )LUFبهطبور متنبيداري
بهبود يافته و انتشار فرمالدهید آن كاه مييابد [.]2
از سببوي ديگببر يک بي از دسببتاوردهاي جديببد در زمینببه
كاه يا حذف خ رات انتشبار فرمالدهیبد از چندسبازههباي
چوبي ،جايگزيني فرمالدهید با ديگر آلدهیبدهاي فتبال ماننبد
ايزوبوتیر آلدهید و ساكسین آلدهید اسب  .تققیقبات اذشبته
نشان داده كه الي اكسال بهعنوان يبک دي آلدئیبد زردرنب
نتايج بهتري از ساير آلدهیدها در تهیه چس نشان داده اس

[ .]3استااده از الي اكسال ببه دلیبل سبمی كمتبر و دمباي
جببود ببباالتر نسببب بببه فرمالدهیببد موجب حببذف متايب
چندسازههاي چوبي حاوي فرمالدهید مياردد .هبدف از ايبن
پببژوه تهی به چس ب سبببز بببا اسببتااده از لیگن بین ،اوره و
الياكسال و استااده از آن در ساخ چندسبازه تختبه خبرده
چوب اس  .با توجه به مصرف روزافزون چندسازههباي چبوبي
در مصارف داخل سباختمان ،اسبتااده از چسب هباي حباوي
فرمالدهید در ساختار اين چندسازهها مبيتوانبد تبأثیر منابي
روي سالمتي انسان داشته باشد؛ لذا امروز مقققان و صباحبان
صنايع در پي استااده از چس هاي سبز (چسب هباي ببدون
فرمالدهید) در تولید چندسازههاي چوبي ميباشند.
عليرغم مزي هاي متتدد اسبتااده از البي اكسبال در
ساخ چس  Younesi- Kordkheili ،و همکاران ()2112
نشان دادند كه ويژايهاي مکانیکي چسب هباي ببر پايبه
الببياكسببال در مقايسببه بببا چس ب هبباي سبباختهشببده از
فرمالدهید ضتیفتر اس كه علب آن را مبيتبوان كمتبر
بودن تمايل واكنشگري الي اكسال با مولکول ديگر (مانند
اوره) نسببب بببه فرمالدهیببد دانسبب [ .]2ازآنجبباييكببه
فرمالدهید مولکول كوچکتري نسب به آلدهیدهاي ديگبر
اس ممانت فضايي كمتري داشته و راح تر موردحملبه
هستهدوس هبا قبرار مبيایبرد .نتبايج تققیقبات  Dengو
همکاران ( )2114نشبان داد كبه تختبهاليبههبايي كبه در
ساخ آنهبا از چسب اوره -البي اكسبال اسبتاادهشبده
انتشببار فرمالدهیبد نداشببته امببا مقاومب برشبي آنهببا در
مقايسه با تختههايي كه در آنها از چس اوره فرمالدهیبد
استااده شده ضتیفتر اس ؛ ب وريکه بر اسباس اسبتاندارد
ملببي كشببور چببین بببهعنببوان تختببههبباي بببا درجببه س به
تقسیمبندي شدند [ .]6بنابراين استااده از ديآلدهید غیبر
سمي الي اكسال بجاي فرمالدهیبد ببه همبراه اسبتااده از
لیگنین ببا وجبود مزيب هباي متتبدد ماننبد عبدا انتشبار
فرمالدهید و عدا سمی  ،احتمباالا موجب كباه بیشبتر
مقاوم هاي مکانیکي چندسازههاي چوبي مياردد.
امروزه رودهاي زيادي به منظبور بهببود ويژابيهباي
مکانیکي چس هاي چوب پیشنهاد شده اس [ .]8،7يکي
1
از بهترين رودهاي پیشنهادشده اسبتااده از پركننبدههبا
در چس ب هبباي چببوب اس ب  .پركننببدههببا متمببوالا مببواد
ارزان قیمتي هستند كه ضمن كاه میزان هم كشبیداي
Filler
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و كاه تن وارده ببه خب چسب در برخبي از اوقبات
موج بهبود مقاوم مکانیکي و سختي چس مبيشبوند.
همچنین جريان پذيري چس با افبزودن پركننبده بهببود
مييابد كه دلیل اين پديده مقبوس شبدن آب موجبود در
چس توس پركننده اس [ .]1ببا ورود فنباوري نبانو ببه
صنايع چس و چوب امروزه اسبتااده از پركننبدههباي ببا
ابتبباد نببانو ماننببد نببانوذرات رس و نببانو ذرات س بیلیس در
چسبب هبباي ارماسببخ رو بببه اسببترد اسبب  Lei .و
همکبباران )2118( ،و  Younesi- Kordkheiliو همکبباران،
( )2112نشان دادند كه استااده از درصد كمي از نانوذرات
رس ( %1وزني) بهعنوان پركننده به ترتی موجب بهببود
ويژايهباي فیزيکبي -شبیمیايي و مکبانیکي چسب هباي
اوره -فرمالدهید و اوره -الي اكسال مياردد [.]1،1،7
هرچند تباكنون تققیقبات زيبادي ببهمنظبور جبايگزيني
فرمالدهید با الي اكسال و همچنین جايگزيني بخشبي از اوره
و فنول با لیگنین در تهیه چس ها صورت ارفته اس و تأثیر
نانوذرات مختلف روي ويژايهاي چس هباي مختلبف چبوب
موردتوجه مقققبان مختلبف قبرار ارفتبه اسب ؛ ببااينوجبود
اطالعاتي در مورد چس سببز ببر پايبه لیگنبین -اوره -البي
اكسال ( )LUGو تأثیر نانوذرات رس روي ويژايهاي مختلبف
چندسازه چوبي بر پايه اين چس وجود ندارد .بنابراين هبدف
از اين تققیق ساخ چس جديبد  LUGببه همبراه بررسبي
ويژايهاي مختلف تخته خبرده چبوب سباختهشبده ببا ايبن
چس قبل و بتد از افزودن نانوذرات رس اس .

مواد و روشها
مواد
نانورس مورداستااده از نو بنتونی ( )NaMMTببوده
كبه از شبرك  Southern Clay Productsكشبور آمريکبا
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خريداري شد .مشخصات نانوذره مورداستااده در جبدول 1
ازارد شده اس  .الي اكسال ببا غلظب  %41از شبرك
مببر  1خريببداري شببد .اوره موردنیبباز نیببز از شببرك
پتروشیمي بندر اماا خمیني تهیه ارديبد .لیگنبین الزا از
لیکور سیاه حاصبل پخب كرافب پهبن برابان از شبرك
صنايع چوب و كاغذ ايران (چوكا) با رود  Linو همکباران
( )1112استخراج شد [ .]11غلظ لیکور سبیاه اولیبه 81
درصببد و  pHآن  13بببود .خببرده چببوب مورداسببتااده
مخلوطي از اونههاي پهنبرگ ببوده كبه از كارخانبه آمبل
روك تهیه شده و سپس در آون با دماي  111±3 ˚ Cبه
مدت  24سباع خشبک ارديبد .چسب اوره فرمالدهیبد
موردنیاز نیز از شرك چس سبازي پبارس شبمالي تهیبه
شد .نسب مولي فرمالدهید به اوره  1/3به  1بوده اس .
روشها
يي  :م ببابق رود
گلييا االيياد اييگدي
 El- Mansouriو همکاران ( )2117انجاا شد [ .]11ببراي
اين كار ،ابتدا پودر لیگنبین ببه آب ببا نسبب  %61وزنبي
اضافه شد و سپس مقلول هیدروكسبید سبديم ببا غلظب
 %31به مخلوط اضافه شده تا لیگنبین كبامالا حبل ابردد.
مقلول تهیهشده از لیگنین به مبدت  31دقیقبه در دمباي
 61درجه سانتياراد با همزن مکانیکي همزده شد .سبپس
الي اكسال بهآرامي و دورهاي به مقلول لیگنین اضافه شد
و مقلول حاصل در شراي رفالكس به مدت  11ساع در
دماي  61درجه سانتياراد هم زده شد .در انتهبا ،مقلبول
تهیهشده صاف ،با آب شستشو شده و در هواي آزاد خشک
شد .الي اكساله شدن لیگنین توس آنبالیز طیبفسبنجي
 FTIRمورد تأيید قرار ارف .

جدود  -1مشخصات نانورس استفادهشده در تحق ق حاضگ
خواص ف زيکا

مقاديگ

وزن ويژه ()g/cc

2/86

چگالي تودهاي ()g/cc

1/3326

اندازه ذره ()µm

≥2/11

1

Merck

1
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ساخت چلب :ابتدا الياكسال (ببا غلظب  )%41ببه
درون بالن  211میليلیتري مجهبز ببه دماسبنج و همبزن
مکبببانیکي وارد شبببده و  pHآن ببببا اسبببتااده از مقلبببول
هیدروكسید سديم ( )%31در مقبدوده  4-2تنظبیم شبد.
سپس بتد از  31دقیقه هم زدن در دماي  ،41 ˚Cاوره اول
( %82اوره كل) به الي اكسال اضافه شده و دماي مخلبوط
تببا  72 ˚Cافببزاي يافبب  .مخلببوط اوره و الببي اكسببال
تهیهشده به مبدت دو سباع در دمباي  72 ˚Cببهوسبیله
همزن مکانیکي با يکديگر كامالا مخلوط شبدند .در مرحلبه
بتد ،بتد از اضبافه كبردن لیگنبین البي اكسبال شبده ببه
مخلوط به میزان  %12وزني pH ،آن كبه در مقبدوده 6/2
بوده با استااده از اسید فرمیبک در مقبدوده  4-2تنظبیم
شد .در پايان نیز  pHمخلبوط ببا اسبتااده از هیدروكسبید
سديم ( )%31در مقبدوده  7-8تنظبیم شبده و تبا دمباي
 22˚Cسرد شد .الزا به ذكبر اسب كبه در ايبن تققیبق،
نسب مولي الي اكسال به اوره  1.3ببه  1در نظبر ارفتبه
شد.
افزودي نانورس به چلب :نبانورس ببا نسبب هباي
 1 ،1/2و  1/2درصد وزني (نسب به وزن خشبک چسب )
به چس  LUGاضافه شد [ .]7الزا ببه ذكبر اسب كبه از
دستگاه التراسونیک شرك آديکو ببا تبوان  411وات و ببه
مدت  31ثانیه به منظور پخب يکنواخب نبانوذرات درون
چس استااده شد.
بگرسا خواص ف زيکا چلب :اندازهایبري درصبد
ماده جامد چس تهیهشده م بابق اسبتاندارد
 4426–93انجاا شد .براي اندازهایري ويسکوزيته چسب -
هاي موردبررسي م بابق اسبتاندارد  ASTM D1200-70از
فنجان فورد 4 1میليمتر و بهمنظور انبدازهایبري دانسبیته
چسب هبباي سبباختهشببده م ببابق بببا اسببتاندارد ASTM
 D1298-12از هیدرومتر (با درجه بندي  )1/2-1/3استااده
شد .بهمنظور اندازهایري زمان ژلهاي شدن 2چس نیبز 2
ارا از چس سنتز شده درون لولهآزماي قرار داده شد و
پس از غوطهور كردن لولهآزماي در آب جود ،زمان الزا
بهمنظور پلیمر شدن چس بهعنوان زمان ژل شدن اندازه-
ایري شد.
ASTM D

Ford Cup
Gelation Time

1
2

آنا زتفگق پگاش ايکي

 :ببهمنظبور بررسبي نقبوه

توزيع نانوذرات رس در چس اوره -لیگنین -البي اكسبال
از آنالیز  XRDاستااده ارديد .چس هاي سباختهشبده در
اون با دماي  111ºCمنتقد شدند و سپس تبديل ببه پبودر
شدند و با اسبتااده از  XRDمبدل  Philipsسباخ كشبور
هلند با طولموج  1/78817 Aºمورد آنبالیز قبرار ارفتنبد.
زاويه تاب  2θ=2-16ºو سرع اسکن كبردن  1º/ minدر
نظر ارفته شد.
ساخت تخته خگده چوب هملياي :چسب

LUG

سنتز شده حاوي  1 ،1/2 ،1و  1/2نانوذرات ببا نسبب 11
درصد وزني خرده چوب به همراه خرده چوب خشک شبده
به وسیله دستگاه چس زن با يکديگر مخلبوط شبده و ببه
پرس ارا منتقل شد .تخته خرده چوب موردنظر در دماي
3
 161درجه سانتياراد و زمان پرس  7دقیقه با ابتاد mm
 321×311×16ساخته شد .دانسبیته ظباهري تختبههباي
تولیببدي حببدود  711kg/cm3در نظببر ارفتببه شببد .از هببر
فرموالسیون چس  ،سه تخته سباخته شبد .الزا ببه ذكبر
اس كه قببل از چسب زنبي خبرده چبوبهبا ،از كلريبد
آمونیوا (به میزان  %1وزن خشک چس ) بهعنوان هباردنر
استااده شد.
بگرسا خواص ف زيکا و مکان کا تختيه خيگده
چوب :اندازهایري چسبنداي داخلي تختبه خبرده چبوب
م ابق استاندارد  EN-319انجاا شد .جذب آب كوتاهمبدت
نمونهها ( 24ساعته) م ابق اسبتاندارد – ASTM D4442
 07انجاا شد .ابتاد نمونههاي آزمون چسببنداي داخلبي و
جذب آب  21×21×16میليمتر در نظر ارفته شد .آزمبون
خم ب تختببه خببرده چببوب تولیببدي م ببابق اسببتاندارد
3
 EN-310صببورت پببذيرف  .ابتبباد نمونببههبباي خمشببي
 221× 21×16mmو سرع باراذاري 2 mm/minدر نظبر
ارفته شد .الزا به ذكر اس كبه در كلیبه آزمبونهبا سبه
تکرار از هر تیمار مورد آزماي قرار ارف .
تجزيهوتحل ل داده ها :از طرح آماري كامالا تصبادفي
متتادل تق آزماي فاكتوريل استااده شبد و در صبورت
متنيدار شدن اثبر فاكتورهبا ،از آزمبون مقايسبه میبانگین
دانکن در س ح اطمینان  %12به منظور انتخاب مبثثرترين
تیمارها بهره ارفته شد.
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نتايج و بحث
خواص ف زيکا چلب
جببدول  2ويژابيهبباي فیزيکبي چسب  LUGحبباوي
 1/2 ،1و  %1/2نانوذرات رس را نشان ميدهد .در بین اين
خواص ،زمان ژلهاي شدن چس كه نشباندهنبده سبرع
تشکیل اتصاالت عرضي اسب يکبي از پارامترهباي مهبم و
تأثیراببذار روي زمببان پببرس و بببازدهي تولی بد در سبباخ
چندسازه هاي چوبي اس  .همان طور كبه جبدول  2نشبان
ميدهد در حضبور و عبدا حضبور نبانوذرات رس ،چسب
 LUGداراي زمان ژلهاي شدن بیشتري نسبب ببه چسب
شاهد (اوره فرمالدهید) اس كه عل اين امبر احتمباالا ببه
دلیل پتانسیل واكن اري كمتر الي اكسال در مقايسه ببا
فرمالدهید اس  .واكن اري كمتر چس هاي بر پايه الي
اكسال در مقايسه ببا فرمالدهیبد توسب مقققبان زيبادي
ازارد شده اس [.]6
از سوي ديگبر جبدول  2نشبان مبيدهبد كبه خبواص
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فیزيک بي چسبب  LUGتقبب تببأثیر نببانوذرات رس قببرار
ميایرد .افزودن نبانوذرات رس ببه چسب  LUGموجب
كاه زمان ژلبهاي شبدن و افبزاي درصبد مباده جامبد
مياردد ب وريکه چس  LUGحاوي  %1/2نبانوذرات رس
داراي بیشترين میزان ماده جامد ( )%61و كمتبرين زمبان
ژلهاي شدن ( )71 Sاس  .افبزودن نبانوذرات رس موجب
افزاي سرع تشکیل اتصاالت عرضي شده و بدين ترتی
زمببان ژلببهاي شببدن چس ب را م بيكاهببد [ .]1جببدول 2
همچنین نشان ميدهد كه دانسیته و ويسکوزيته چس ببا
افزودن نبانوذرات از  1ببه  %1/2ببهطبور پیوسبته افبزاي
مييابد .به طوركلي عالوه بر عوامل فیزيکي (مثبل افبزاي
دانسیته) ،عوامل شیمیايي (مانند تتداد اتصاالت عرضي در
چس ) نیز بر ويسکوزيته چس ها مثثر هستند .با افبزاي
نببانوذرات رس ،دانس بیته چس ب افببزاي يافتببه و می بزان
ويسکوزيته چس سنتز شده افزاي مييابد.

جدود  -2خواص ف زيکا چلبهاي موردمطا عه
دانل ته

زماي ژ هاي شدي

ويلکوزيته

ماده جامد

ويژگا

()kg/l

(ثان ه)

(سانتا پوآز)

()%

UF

1/231

22

321

62

LUG

1/211

71

221

24

LUG+0/5% NaMMT

1/212

72

261

26

LUG+1% NaMMT

1/217

73

281

28

LUG+1.5% NaMMT

1/221

71

311

61

نوع چلب

در تهیه چس اوره -لیگنین -الي اكسال با توجه به تنو
مواد اولیه و وجود اروههاي عباملي اونبااون ،احتمبال وقبو
واكن هاي پیچیده و متتدد وجود دارد .ببااينوجبود احتمبال
وقو واكن افزايشي بین الي اكسال با اروههباي –NH2اوره،
واكن بین حلقبه آروماتیبک و موقتیب  βبخب آلیااتیبک
لیگنین البي اكسبال شبده ببا البي اكسبال و واكبن اوره و
لیگنین الي اكسال شده بیشتر به نظر ميرسد (شکل .)1
آنا

ز XRD

شبببکل  2آنبببالیز  XRDنبببانوذره بنتونیب ب  ،چسب ب
اوره -لیگنین -الي اكسال و چسب اوره -لیگنبین -البي

اكسال حاوي نانوذرات بنتونی نشان مبيدهبد .ناحیبه دو
تتاي مورداستااده در اين پژوه ˚ 2˚-16در نظبر ارفتبه
شد [ .]1همانطور كه مشاهده ميشود در نانوذره بنتونی
پیک برجسته اي در ناحیه دو تتاي ˚ 7مشاهده ميشود اما
با افزودن نانوبنتونی به چس  ،اين پیک برجسبتهاي كبه
مربوط به فاصبله ببین اليبههبا ( 1/26نبانومتر) در متادلبه
براگ 1بوده حذف ميشود .حذف شدن پیک نانوذره در ˚7
نشاندهنده اين اس كه ساختار اتمبي مبنظم نبانورس از
بین رفته و نبانوذرات در درون پلیمبر اليبهاليبه شبدهانبد.
1. Braggs,s Law: nλ= 2dsinθ

تأثیر نانوذرات رس بر خواص فیزيکي و مکانیکي تخته خرده چوب حاصل از ...
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بنتونی در ماتريس چس بهخوبي توزيعشدهاند.

ببهعبببارتديگبر بببر اسباس نتببايج آنبالیز  ،XRDنببانوذرات
O
CH

O
HC

+

CH2 NH2

H2N

(الف)

(ب)

(ج)
شکل  -1واا ش ب
و ج)

(ا ف) اوره -گلا االاد( ،ب)

گلا االاد شده -گلا االاد

گلا االاد شده -اوره در ته ه چلب اوره-

-گلا االاد

NaMMT

XRD

2θ
شکل  -2آنا ز  XRDنانورس ،چلب اوره-

 -گلا االاد و چلب اوره-

 -گلا االاد حاوي نانورس
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سه حال پراكنداي نانوذرات در ماتريس پلیمر وجبود
دارد )1 :ساختار اليهاليهاي كه صاقات نانورس كامالا جبدا
ميشوند و حتبي ببه مباتريس چسب نابوذ مبيكننبد )2
ساختار بین اليهاي كه بهموج آن فاصله بین صاقات ببا
نابوذ پلیمببر افببزاي مبييابببد امببا بببهصببورت اروهببي در
بستههاي موازي باقي مبيماننبد و  )3جداسبازي فباز كبه
نانورس درون پلیمر پخ ميشود امبا هبر ذره ببهصبورت
صاقات چسبیده باقي ميماند و چس نميتواند ببه درون
صاقات نانو ذرات رس ناوذ كنبد [ .]12ببهمنظبور اينکبه
نانوذرات رس با چس واكن دهد و ويژايهاي مقباومتي
آن را بهبود دهد ميبايس اليهاليه شده يا حداقل ساختار
بین اليهاي ايجاد ابردد .نتبايج آنبالیز  XRDايبن تققیبق
نشببان داد كببه در ناحیببه  2θ =7°هببیپ پیکببي در چسب
حاوي نانوذره مشاهده نشده اس كه نشاندهنده اين اس
نانوذرات بنتونی در ماتريس پلیمر  LUGكامالا از هم جدا
شدند و داراي ساختار اليهاليهاي ميشبود .از سبوي ديگبر
شکل  2نشان ميدهد كه پس از افزودن نبانوذرات رس در
چس آمورف  ،LUGپیک ضتیاي در ناحیه  2θ =1°ديده
ميشود كه اين پیک ضتیف به دلیل واكن نانوذرات رس
با چس اس .
خواص مکان کا تخته خگده چوب
مدول االستیسبیته و مبدول اسبیختگي تختبه خبرده
چوبهاي ساخته شده از چس هاي  LUGحاوي 1،1/2 ،1
و  %1/2نانوذرات بنتونیب در جبدول  3و خالصبه تجزيبه
واريانس نتايج حاصل نیز در جدول  4ازارد شبده اسب .
جببدول  3نشببان م بيدهببد كببه بیشببترين میببزان مببدول
االستیسیته ( )2131 MPaو مقاومب خمشبي ()18MPa
مشاهده شده در بین تیمارها مربوط به تخته خرده چبوب-
هاي ساخته شده از چس اوره فرمالدهید بوده درحاليكبه
كمترين میزان مدول االستیسیته و مقاوم خمشي مربوط
به تختههاي ساختهشده از چس  LUGخالص اس  .عل
اين امر احتماالا مربوط به ويژايهاي فیزيکبي -شبیمیايي
بهتر چس اوره فرمالدهید در مقايسه با چسب لیگنبین-
اوره -الي اكسال و پتانسیل واكن اري بیشتر فرمالدهید
نسببب بببه الببي اكسببال اسبب [ .]2از سببوي ديگببر در
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چندسازههباي ببر پايبه چسب اوره فرمالدهیبد ،مقبداري
فرمالدهید واكن نداده همیشه در چس باقي ميماند كه
نق مهمي در بهبود ويژايهاي چندسازه خواهبد داشب
درحاليكه در چس هاي  LUGحباوي نبانوذرات ،چنانچبه
الياكسال واكن نداده در سیستم وجود داشته باشبد ببا
نانوذرات رس وارد واكن ميشود .بهطبوركلي ببا افبزاي
آلدهید آزاد موجود در تخته ،تتداد پیوندهاي تشکیلشبده
با اروههاي هیدروكسیل چوب بیشتر شده و بدين ترتیب
موج بهبود مقاوم هاي مکانیکي تخته مياردد [.]13
همچنین نتايج آزمون خمشبي نشبان داد كبه افبزودن
نانوذرات رس به چسب  LUGتبأثیر مهمبي روي خبواص
خمشي تخته خرده چوبهاي موردم الته دارد بهطوريكه
افببزودن  1 ،1/2و  1/2درصببدي نببانوذرات رس موجبب
افزاي  6،3و  7درصدي مدول االستیسیته و  27 ،1و 24
درصدي مدول اسبیختگي پانبل مبيابردد .نتبايج آنبالیز
آماري خواص خمشي نشان داد كه افبزودن نبانوذرات رس
تأثیر متنيداري روي مدول االستیسیته تخته خرده چبوب
ندارد درحاليكه موج افزاي متنيدار مدول اسیختگي
چندسازهها مياردد .تق فشار و ارماي پبرس ،نبانوذرات
بنتونی در درون ماتريس پلیمر ناوذ ميكند و موج پبر
كببردن فضبباهاي خببالي موجببود در پلیمببر (كببه در اثببر
همکشببیداي چس ب طببي فرآينببد انتقبباد يببا تولیببد ابباز
اسیدكلريدريک بتد از اضافه كردن كلريد آمونیوا به وجود
ميآيد [ ]13ميشوند و بدين ترتی ويژايهاي مکبانیکي
چس (مبدول االستیسبیته) و پانبل (مبدول االستیسبیته،
مدول اسیختگي و چسبنداي داخلي) را بهبود ميدهنبد.
 Leiو همکبباران ( )2118نشببان دادنببد كببه افببزودن انببوا
مختلف نانورس ( NaMMT ،HMMTو )OMMTبه چس
اوره فرمالدهید ،مدول االستیسیته چس اوره فرمالدهید و
تختببه خببرده چببوب را بهبببود مببيدهببد [Younesi .]1
 Kordkheiliو همکاران )2112( ،نشان دادند كبه افبزودن
 %1نببانوذرات رس تببأثیر متن بيداري روي بهبببود خببواص
خمشببي (مببدول االستیسببیته و مببدول اسببیختگي) و
چسبنداي داخلي تختههاي ساخته شده از چس هباي ببر
پايه لیگنین دارد [.]7
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جدود  -1ويژگاهاي مکان کا تخته خگده چوب ساختهشده از چلبهاي ته هشده
خواص مکان کا تخته

مدود االست ل ته

مدود گل خت ا

چلب دگا داخلا

نوع چلب

()MPa

()MPa

()MPa

UF

1832±11

14±1/1

1/67±1/13

LUG

1211±82

11±1/3

1/44±1/14

LUG+0/5% NaMMT

1223±111

12±1

1/28±1/17

LUG+1% NaMMT

1612±26

14±1/1

1/73±1/12

LUG+1.5% NaMMT

1621±77

17±1/4

1/8±1/12

از سوي ديگبر يکبي از مهبمتبرين متیارهباي ارزيبابي
كیای اتصاالت چسبي در چندسبازههباي چبوبي ،میبزان
چسبنداي داخلي آن ها اسب  .چسببنداي داخلبي تختبه
خرده چوبهاي سباختهشبده در جبدول  3ابزارد شبده
اس  .همان طور كه مشاهده ميشود در ببین چسب هباي
سباختهشبده بیشبترين میبزان چسببنداي داخلبي (1/8
مگاپاسکال) در تخته خرده چوبهاي ساختهشده از چس
 LUGتقوي ب شببده بببا  %1/2نببانورس مشبباهده مببيشببود.
جدود  .1خالصه تجزيه واريان
عامل متغ گ
ويژگا

()df

همچنین پانل هاي سباخته شبده از چسب  LUGخبالص
كمتببرين میببزان چسبببنداي داخلببي را نشببان دادنببد
( 1/44مگاپاسکال) .نتايج تققیقات اذشته نشان داده كبه
نانورس ها به دلیبل دارا ببودن نسبب طبول ببه ق بر بباال
افببزاي س ب ح تمبباس را سببب م بيشببوند و بببهمنظببور
تقوي كننداي پلیمرها مواد مناسببي ببه شبمار مبيآينبد
[.]14

خواص ف زيکا و مکان کا تخته ساختهشده
م

زاي F

%1

%1/1

%1

%1/1

مدول االستیسیته

2

*3/21

2/121

**1/226

*3/424

مدول اسیختگي

2

**2/334

*1/773

**3/312

**4/213

چسبنداي داخلي

2

*4/212

*1/413

*2/623

**1/222

جذب آب

2

*1/231

*3/123

**2/112

**1/442

** :متنيداري در س ح %1

جذب آب
میزان جذب آب تخته خرده چوبهاي سباختهشبده از
چسبب اوره فرمالدهیببد LUG ،و  LUGتقويبب شببده بببا
نانوذرات رس پس از  24ساع غوطهوري در آب در شکل
 3مشاهده ميشود .همان طور كه شکل  3نشبان مبيدهبد
هرچند میزان جذب آب تختبههباي حباوي چسب LUG
كمتببر از تختببههببايي اس ب كببه در آنهببا از چس ب UF
استاادهشده ولي نتايج حاصل از بررسيهاي آمباري نشبان

* :متنيداري در س ح %2

ميدهد كه اختالف متنيداري بین میزان جذب آب تختبه
خرده چوب حاوي چسب هباي  UFو  LUGوجبود نبدارد
(جدول  .)4كاه انبد میبزان جبذب آب تختبه خبرده
چبوب موردم التبه حباوي چسب  LUGببدون نبانوذرات
نسب به چس اوره فرمالدهید احتماالا به دلیل جايگزيني
اوره آبدوس با لیگنین غیر ق بي و آباريبز در سباختار
چس اس [.]12
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شکل  -1م زاي جذب آب تخته خگده چوب پ

از سببوي ديگ بر همببانطببور كببه در شببکل  2مشبباهده
مبيشببود ،افببزودن  1 ،1/2و  %1/2نببانوذرات بنتونیب بببه
چسبب  LUGموجبب كبباه میببزان جببذب آب پانببل
مببببيشببببود .نتببببايج تققیقببببات اذشببببته Younesi-
 Kordkheiliو همکبباران ( )2112نشببان دادنببد كببه بببا
افببزودن نببانوذرات رس ،مقببدار اتصببال متیلنببي در چسب
كبباه يافتببه درحبباليكببه سبباير پیونببدها ماننببد اتصببال
 C=Oافببزاي مببييابببد [ .]7ازآنجبباييكببه اتصبباالت
كربونی بل نسببب بببه اتصبباالت متیلنببي در برابببر رطوب ب
مقاومب بیشببتري دارد لببذا در كبباه میببزان جببذب آب
تختببه خببرده چببوب مببثثر اس ب  .از سببوي ديگببر كبباه
میببزان جببذب آب تختببه خببرده چببوب پببس از افببزودن
نببانوذرات بنتونیبب بببه پرشببدن فضبباهاي خببالي بببین
چس ب و ذرات خببرده چببوب توس ب نببانوذرات و كبباه
میببزان اتصبباالت  C-Nپببس از افببزودن نببانوذرات بببه
چس مرببوط مبيشبود .كباه میبزان جبذب آب پانبل
هببباي چبببوبي بتبببد از افبببزودن نبببانوذرات رس توسب ب
مقققان زيادي ازارد شده اس [.]16،7

از  21ساعته غوطهوري در آب

نت جهگ گي
در اين تققیق چس سبز اوره -لیگنین -الي اكسبال
( )LUGبراي نخستین بار سنتز شبده و در سباخ تختبه
خرده چوب مبورد اسبتااده قبرار ارفب  .همچنبین تبأثیر
افزودن نانوذرات رس روي ويژايهاي مختلف تخته خبرده
چوب ساختهشده از چس جديد  LUGبررسي شد .نتبايج
اين تققیق نشان داد كه ميتوان از تركی لیگنبین ،اوره و
الي اكسبال چسببي سببز ببا خبواص فیزيکبي شبیمیايي
قابلقبول براي استااده در سباخ چندسبازههباي چبوبي
تولید نمود .هرچند خواص مکانیکي (مبدول االستیسبیته،
مدول اسیختگي و چسبنداي داخلي) تخته هاي تولیبدي
از چس اوره -لیگنین -الي اكسبال ضبتیفتبر از چسب
اوره فرمالدهید بوده ولي ايبن تختبههبا میبزان جبذب آب
كمتري نشان دادند .همچنین ببر اسباس يافتبههباي ايبن
پژوه افزودن نانوذرات رس تأثیر متنيداري روي بهببود
خواص فیزيکي و مکانیکي چندسبازه تختبه خبرده چبوب
حاوي چس  LUGدارد ب وريکبه میبزان جبذب آب ايبن
تختهها را كاسته و چسبنداي داخلبي و مقاومب خمشبي
آنها را بهطور متنيداري افزاي داده اس .

... تأثیر نانوذرات رس بر خواص فیزيکي و مکانیکي تخته خرده چوب حاصل از
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The effect of nanoclay on physical and mechanical properties of particleboard
made from urea-kraft lignin- glyoxal green adhesive

Abstract
In this study, a nontoxic aldehyde with high boiling point
entitled glyoxal was used for reaction with urea and kraft lignin
to prepare a green adhesive entitled urea- lignin- glyoxal
(LUG). The prepared LUG resin was used in particleboard
manufacturing. Then, the influence of nanoclay addition on
various properties of particleboard made from LUG resin was
investigated. For this reason, the kraft lignin (10 wt%) was
used instead of second urea in urea- glyoxal resin synthesis.
After synthesizing LUG resin in acidic condition and
measuring physicochemical properties of the prepared resins,
the prepared LUG resin was mixed with the 0.5, 1 and 1.5% of
nanoclay via mechanically stirring for 5 min at room
temperature. Then, the prepared resin was used in particleboard
manufacturing. The physicochemical properties of the prepared
resins such as viscosity, gelation time, solid content and density
as well as physical (water absorption) and mechanical (internal
bond strength and flexural properties) properties of
manufactured panels were measured according to standard
methods. Also, x-ray diffractometry (XRD) was used to
investigate the distribution of nanoclay in LUG resin. The
results of physicochemical test indicated that gelation time of
the LUG resin is slower than that of UF resin. Addition of
nanocaly from 0.5 to 1.5% accelerated the gelation time of the
prepared resins whereas the fastest gelation time was related to
the LUG resin containing 1.5% nanocaly. Moreover, XRD
analysis indicated that nanoclay could well be separated when
mixing with LUG resin. Based on obtained result, the addition
of nanoclay significantly decreased the water absorption
content of the manufactured panels. The internal bond strength
and flexural strength of the panels was increased by adding the
nanoclay. Finally, it must be noted that the addition of nanoclay
had no significant effect on flexural modulus of the
manufactured panels.
Key words: nanoclay, urea- lignin- glyoxal resin, XRD analysis,
particleboard.
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