مجله صنايع چوب و كاغذ ايران ،سال هشتم ،شماره  ،4زمستان 9316

136

ارزیابی عملکرد چسب اصالح شده آرد کلزا در ساخت تخته الیه

مهسا برزگر

1

*2

چکیده

ربیع بهروز

هدف از این تحقیق ،ارزیابی عملکرد چسب اصالحشده آرد کلزا در ساخت تخته الیه
بود .به همین منظور ،ابتدا آرد کلزا با هیدروکسیید سیدیو و اورهیهیدروکسیید سیدیو
بهطور جداگانه اصالح شد .سپس بهمنظور ایجاد اتصاالت عرضی بین مولکیو هیا
پروتئین ،درصدها مختلفی از ایزوسیانات ( 55 ،5و  )%03بر مبنا وزن خشی آرد
کلزا به دوغاب حاصل اضافه گردید .نتایج نشان داد ،با افزایش قلیا و اوره بیه چسیب
آرد کلزا ،مقاومت برشی خش آزمونهها در مقایسه با چسیب اصیالحنشیده بیهطیور
معنیدار افزایش یافت .افزایش میزان ایزوسیانات در چسیبهیا نییز سیبب بدبیود
بیشتر این ویژگی شد .در این تحقیق ،مقاومیت برشیی خشی همیه چسیبهیا
اصالحشده کلزا بیشازحد استاندارد  EN-314-2بیود .هیوچنیین ،اصیالح شییمیایی
چسبها سبب بدبود مقاومت به آب آنها گردیید ،بیهنحیو کیه برخیی از آنهیا در
توالیها غوطهور یخش کردن رفتار مشابه یا نزدی به چسب اوره فرم آلدهید
از خود نشان دادند.

حمیدرضا منصوري

واژگان کلیدي :چسب آرد کلزا ،مقاومت برشی ،مقاومت به آب ،اوره فرم آلدهید.

مقدمه
استفاده از چسبها در ساختوسازهای بشر محدود بهه
قرون اخيهر نيسهت و حته انسهانههای اوليهه ههم بهرای
چسباندن سنگها از خاک و گل رس استفاده مه كردنهد.
پس نقش چسب و چسبندگ از ابتدا در زندگ بشر مههم
و پررنگ بوده است .درگذشته برای توليهد چندسهازهههای
چوب از چسبهای گياه و حيوان اسهتفاده مه كردنهد،
اما با توجه به ضهف ايهن نهوس چسهبهها در مقابهل ب و
مقاومت كم نها [ ،]9استفاده از چسبها بهر پايهه منهابع
فسيل شامل چسبهای پايه فرم لدهيدی [ ]2مانند اوره
فرم لدهيد ،فنهل فهرم لدهيهد و ميمهين فهرم لدهيهد و

3

سعید کاظمی نجفی

4
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ایران
 2دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ ،دانشکده منابع
طبیعی و علوم دریایی ،دانشگاه تربیت مدرس ،نور ،ایران
 0دانشیار گروه صنایع چوب ،دانشگاه زابل ،زابل ،ایران
 4استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ ،دانشکده منابع
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مسئو مکاتبات:
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ايزوسياناتها ط نيم قرن اخير به شدت توسهفه يافهت .بها
توجهه بهه محهدوديت منهابع نفته و كهاهش عرضهه ن و
نگران در مورداستفاده اين نوس چسبها بهواسههه انتشهار
گهههاز فهههرم لدهيهههد زاد در هنگهههام توليهههد و م هههر
چندسازههای چوب  ،محققين به دنبال جايگزين مناسهب
برای نفت بهعنوان ماده اوليهه جههت توليهد فهراوردهههای
مختل ازجمله چسبها هستند [ .]3درواقع فهراوردهههای
چههوب حاصههل از چسههبهههای فههرم لدهيههدی بهههواسهههه
هيدروليز ات االت متهيلن اتهری در مواجههه بها رطوبهت و
حرارت در طول زمان به رام فرم لدهيد منتشر م كنند.
تماس با اين گاز حت در مقادير بسهيار كهم در درازمهدت
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سبب ايجاد بيماریهای خهرناك ازجمله انواس سرطان در
انسان م گهردد [ .]4بههمنظهور كهاهش لهودگ ناشه از
انتشار گاز فرم لدهيد 9در منازل و ساير مکانها ،حذ يها
محدود كردن منهابع انتشهار ن مهثررترين راهکهار اسهت.
بنابراين در سالهای اخير ،با توجه به كمبود منابع فسيل
[ ]2و با توجه به مشکيت زيستمحيه چسبههای فهرم
لدهيدی و وضع قوانين و استانداردهای مربوط بهه انتشهار
ن در كشورها ،تحقيق و توسفه در مورداستفاده و توسهفه
كاربرد چسبهای طبيف  2در توليد چندسازهههای چهوب
به يک ضرورت تبديل شده است .منابع توليد چسهبههای
طبيف به طور عمده نشاسهته ،ليگنهين ،گنهدم ،تهانن ،رد
ذرت ،پروتئين حيوان مانند لبومين خون ،كازوئين شير و
پروتئينهای گياه ماننهد سهويا و كلهزا هسهتند [ 2و .]4
اين منابع تجديدشهونده ،غيرسهم و ارزانقيمهت هسهتند
[ .]5چسهبههای پروتئينه بههه علهت داشهتن گهروههههای
هيدروكسههيل ،جههذب ب بههاالي دارنههد [ .]5بنههابراين
بدوست اين پروتئينها سبب مقاومت كم اين چسبهها
در برابر ب م شود .به همين علت ،نياز به اصيح در ايهن
نوس چسهبهها يهک ضهرورت اسهت تها مقاومهت بهه ب و
چسههبندگ نههها را افههزايش دهههد .روشهههای مختلف ه
به منظور اصيح چسبهای پروتئين موردتوجهه محققهين
قرار گرفته است .ازجملهه ايهن روشهها شهامل تيمارههای
تغييردهنده ماهيت شيمياي پروتئين است [ .]6همچنين
تيمارهای ايجادكننهده ات هاالت عرضه توسه برخه از
محققين موردتوجه قرار گرفت [ .]4تيمارهای تركيبه بها
ديگر پليمرهای طبيف يا رزينهای م نوع نيهز ازجملهه
اصههيحات انجههامشههده هسههتند [ .]3اصههيح بهها نههانو مههواد
تقويتكننده [ ]7و اصيح نزيم از ديگر مواردی است كه
م توان نام برد [.]8
كلزا بفد از سويا مهمترين پروتئين تجاری جهان است.
مواد تشکيلدهنده دانه كلزا شامل  43درصد وزن روغهن،
 35درصد وزن پروتئين 22 ،درصد وزن كربوهيهدرات9 ،
درصد وزن خاكستر و مواد مفدن و حدود  9درصد وزنه
ساير مواد است .ط چند سال اخيهر تحقيقهات انهدك در
مورد استخراج پهروتئين كلهزا و اسهتفاده از ن در سهاخت

Formaldehyde emission
Bioadhesives

1
2

چسب انجهام شهده اسهت .بهه طهور مثهال Li ،و همکهاران
( )2292چسب پروتئين اصيحنشده كلزا و اصيح شده بها
ب سولفيت سديم را موردبررس قرار دادند .ميزان اسيديته
چسههب  5/5 ،3/5و  7/5بههوده اسههت .نتههايج نشههان داد،
مقاومت برش خشهک و مقاومهت برشه تهر در اسهيديته
پايين بهبود يافته بود .ب سولفيت سديم ارر مفن داری بر
عملکرد پروتئين كلزا نداشت اما بههطهور قابهلميحظههای
قابليت جريان پذيری چسهب كلهزا را بهبهود بخشهيد [.]1
همچنين در پژوهشه ديگهر Li ،و همکهاران ( )2292بهه
مهالفه ويژگ های چسبندگ پروتئين كلزا اصيحشهده بها
غلظتهای مختل ب سولفيت سديم ( 2-95گرم بر ليتهر)
پرداختن هد .نتههايج ايههن تحقيههق نيههز ارههر ضههفي تيمههار
ب سولفيت سديم را بهر چسهبندگ پهروتئين كلهزا ت ييهد
نمود .بيشترين مقاومهت برشه تهر چسهب اصهيحنشهده
پروتئين كلزا  3/17مگاپاسکال بوده است [.]92
اسههتخراج پههروتئين از گياهههان فراينههدی هزينهههبههر و
زمانبر است و استفاده از رد كلزا م توانهد سهبب كهاهش
قابلميحظه هزينه چسب تهيهشده گردد .از طرفه ديگهر
رد كلزا مانند رد سويا بدوست است و مقاومت به ب و
چسبندگ پهايين دارد و بايهد اصهيح شهود .لهذا در ايهن
تحقيق ،ضمن اينكه برای اولين بار استفاده از رد كلزا در
تهيه چسبههای مورداسهتفاده در صهنفت چندسهازهههای
چوب موردتوجه قرار گرفته اسهت ،ههمزمهان سهف شهده
است تا با استفاده از روشهای اصيح مختل مقاومت به
چسههبندگ را در چسههبهههای حاصههل بهبههود بخشههد،
به طوریكه بتوانند با چسب اوره فرم لدهيد مورداسهتفاده
در صنفت تخته اليه رقابهت كنهد .بههمنظهور كهاهش وزن
مولکول پروتئين ،ابتدا رد كلزا بها هيدروكسهيد سهديم و
اوره/هيدروكسيد سديم اصيحشده ،سپس بهمنظور تشکيل
ات ههاالت عرض ه درصههدهای مختلف ه از ايزوسههيانات بههه
دوغاب اضافه گرديد.

مواد و روشها
مواد
كنجاله كلزا كه مح ول بهدسهت مهده از روغهنكشه
دانه كلزا اسهت ،از كارخانهه بهپهاک بهشههر تهيهه گرديهد.
هيدروكسههيد سههديم و اوره از شههركت سههيگما لههدري
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( مريکهها) ،ايزوسههيانات 9از شههركت  ( Huntsmanمريکهها) و
اوره فرم لدهيد از شركت  ( Hexionمريکا) تهيه گرديد.
آمادهسازی آرد کلزا و تعیین پروتئین موجود در
آرد کلزا
ابتدا كنجاله كلزا سياب شده و پس از عبور از الک بها
مش  ،942در كيسههههای لومينيهوم بسهتهبنهدی و در
محيه خنک نگهداری شد .برای تفيين ميهزان پهروتئين
موجود در رد كلهزا از روش كجلهدال اسهتفاده شهد [.]99
كجلهدال مورداسهتفاده )Kjeltec Analyzer Unit( FOSS
ساخت كشور سوئد بوده است .در ايهن روش رد كلهزا بهه
همراه كاتاليزور وينينگر و اسيدسولفوريک بهه داخهل لولهه
هضم انتقال داده شد ،سپس لولهه هضهم داخهل دايجسهتر
قرار گرفت و تا دمای  422درجه سانت گراد حرارت دهه
گرديد .مدتزمان فر يند هضم سه ساعت به طول انجاميد.
سپس ،لولههای زمايشگاه حاوی نمونههای هضهم شهده
داخههل دسههتگاه كجلههدال قههرار گرفههت .ميههزان پههروتئين
اندازهگيری شده رد كلزا حدود  35درصد بوده است.
ساخت چسب آرد کلزا و اصالح شیمیایی آن
ابتدا رد كلهزا موجهود در بسهتهههای لومينيهوم  ،داخهل
ظرف دربسته ريخته شهد تها رطوبهت نهها يکنواخهت شهود.
سپس ،بر اساس فرموالسيونههای مهوردنظر چسهبههای كلهزا
تهيه شد .برای اين منظور ابتدا رد كلزا بها ب مقههر و اوره 3/2
نرمال بهطور جداگانه با نسبت  25درصد وزن خشهک رد كلهزا
به مدت  32دقيقه با همزن  )Euro-ST 40 D 8001( IKAبا
سرعت  622دور در دقيقه و در دمای اتاق هم زده شهد تها
دوغاب يکنواخت به دست يد [ .]92سپس ،محلول سهود
 92نرمال به دوغاب حاصل اضافه گرديد تا اسهيديته  7بهه
دست يد .الزم به ذكر است ،اسيديته چسب كلزا در ابتهدا
 5/5بههوده اسههت .ايزوسههيانات بهها درصههدهای  95 ،5و 32
درصد بهر مبنهای وزن خشهک رد كلهزا در دمهای اتهاق و
بهطور جداگانه به دوغاب حاصل از ب مقهر و محلول اوره
اضافه گرديد .سپس به مدت چند دقيقهه ههم زده شهد تها
چسب يکنواخت حاصل شود .در اين پهژوهش چسهب رد
كلزا بدون افزون سود و اوره بهعنوان نمونه شهاهد در نظهر
گرفته شد.
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تعیین درصد ماده جامد و گرانروی چسب
درصد ماده جامد چسب يک از عوامل مهم در ساخت
چسبها محسوب م شود كه در ايهن تحقيهق بهر اسهاس
روش ون-خشک تفيين شد .بدين منظور ،حهدود  3گهرم
چسب تر داخل ون با دمای  925درجه سانت گهراد قهرار
گرفته تا وزن ن رابت شود [ .]93درصد ماده جامد چسب
بر اساس رابهه  9محاسبه شد كهه در ايهن پهژوهش بهرای
كليه چسبههای موردبررسه  25درصهد بهر مبنهای وزن
9
خشک رد كلزا بوده است.
()9

=درصد ماده جامد چسب

 ×922وزن محلول چسب (گرم) /وزن خشک چسب (گرم)

در اين تحقيق ،گرانروی چسبهای كلزا كه با اسهتفاده
از دسههتگاه ويسههکومتر  Brookfieldمههدل  RVDVEو بهها
سرعت  92دور دقيقه اندازهگيهری شهده اسهت ،در دامنهه
 22222-42222سانت پو ز قهرار داشهت .افهزايش ميهزان
ايزوسيانات با افزايش گرانروی چسهب همهراه بهوده اسهت.
الزم به ذكر است ،گرانروی زياد چسبههای پروتئينه بهه
علت درشت بودن مولکولهای پروتئين بوده است.
ارزیابی مقاومت برشی چسب
در اين تحقيق پيش از بهكارگيری چسهبههای سهنتز
شده در ساخت تخته اليهه ،از دسهتگاه ( 2ABESسيسهتم
ارزياب خودكار چسبندگ ) برای ارزيهاب مقاومهت برشه
خشک و تر چسبها استفاده گرديد .درواقع ايهن دسهتگاه
پههيش زمههون مناسههب بههرای بررسهه مقاومههت برشهه
چسبهای سنتز شده است تا بر اسهاس نتهايج ن چسهب
انتخاب شده و در سهاخت تختهه اليهه مورداسهتفاده قهرار
گيرد .بدين منظور ،ابتدا با كمک دستگاه مخ هو تهيهه
نمونه  ،ABESنمونه چوبهاي به ابفاد  99/7×2سانت متر
تهيه شد .سپس در قسمت انتهاي يک نمونه چوب فاصهله
پنج ميل متری جدا شد 3تا چسب در ايهن منهقهه توزيهع
گردد .بفد از قرارگيری نمونه چوب ديگر در محهل چسهب
زن شده ،نمونه داخل دستگاه  ABESقهرار گرفهت [.]94
در اين پژوهش ميزان م ر چسهب  8ميله گهرم ،زمهان
1

Polymeric diphenylmethane diisocyanate
Automated Bonding Evaluation System
3
Overlap
2
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ميزان م ر چسب  226گرم بر مترمربع بهر مبنهای وزن
تر برای هر خ چسب در نظر گرفته شد .همچنين ،بهرای
ارزياب بهتر ويژگه ههای مقهاومت تختهه سهه اليههههای
ساخته شده با چسب رد كلزا ،تخته سه اليههاي با چسب
اوره فرم لدهيد با  65درصهد مهاده جامهد سهاخته شهدند.
ميزان م ر هاردنر كلريد مونيهوم  9درصهد و پركننهده
رد گندم  22درصد بوده است .ميزان م ر چسهب 226
گرم بر مترمربع بر مبنای وزن تر بهرای ههر خه چسهب،
دمای پهرس  922درجهه سهانت گهراد ،فشهار پهرس 2/86
مگاپاسکال و زمان پرس  3دقيقه در نظر گرفته شد.

پهرس  922رانيهه و فشهار پهرس  2/2مگاپاسهکال در نظههر
گرفته شد .بفد از زمهان مهوردنظر ،نمونهه سهاختهشهده از
دستگاه خارج شده و به مهدت  24سهاعت در فضهای اتهاق
(دما  )22±9قرار گرفت .بفهدازاين مهدت مقاومهت برشه
خشک نمونهها مورداندازهگيری قرار گرفت ،سپس نيم از
نمونهها به مدت  4ساعت داخل ب قرار گرفته و مقاومهت
برش تر نها مورداندازهگيری قرار گرفت .بها كمهک ايهن
دستگاه ،فرموالسيونهای متفددی از چسبها موردبررس
قرار گرفت كه بهر اسهاس نتهايج ،بهتهرين فرموالسهيونهها
انتخاب و تخته اليهها بر اساس نتايج نها ساخته شد.

مقاومت برشای تختاه الیاه و محاساهه درصاد

آمادهسازی الیههای چوبی ،چسب زنی و سااخت

شکست در چوب

تخته الیه

مقاومت برش تخته اليه يکه از فاكتورههای مههم در
ارزياب كاراي چسبهای سهنتز شهده اسهت كهه در ايهن
پههژوهش بههر اسههاس اسههتاندارد ( EN-314-1 )2224مهورد
ارزياب قرار گرفت [ .]95برای هر تيمهار  92زمونهه تهيهه
شد (شکل  )9و مقاومهت برشه زمونهههها بها اسهتفاده از
دسههههتگاه الکترومکههههانيک (MTS Systems MTS
) Corporation, Eden Prairie, Minnesota, USAمهورد
ارزياب قرار گرفت .سرعت بارگذاری بهرای انجهام مقاومهت
برش خشک  ./99اين بر دقيقه بوده است.
به منظور ارزياب مقاومت برش تر ،نيم از زمونههای
برش تهيهشده به مدت  24ساعت داخل ب قرار گرفتند،
سههپس ،بهها كمههک دسههتگاه  MTSمقاومههت تههر نههها
اندازهگيری شد .الزم به ذكر است ،سرعت بارگذاری بهرای
انجام مقاومت برش تر  ./22اين بر دقيقه بوده است.

اليههای چهوب مورداسهتفاده در ايهن پهژوهش ،بلهوط
سفيد ( )Quercus albaبها ضهخامت  2/9ميله متهر بهود.
اليهها به ابفاد  32×32سانت متر مربهع بريهده شهدند و در
اتاق مشروط سازی با دمای  26درجه سانت گراد و رطوبت
نسب  32درصد قرار گرفتند .سپس ،اليههای بدون عيهب
و تههرک انتخههاب شههده و در سههاخت تختههه سههه اليههه
مورداستفاده قرار گرفتند .رطوبت اليههها پهس از مشهروط
سازی  6درصد بوده است.
ابتدا اليه وس با غلتک كوچک بههصهورت يکنواخهت
چسب زن شد سهپس ،اليههههای اول و سهوم بهه صهورت
متقاطع در دو طر ن قرار گرفت .تخته اليههای چسهب
زن شده به مدت  95دقيقه زير صفحه ضخيم فلزی قهرار
داده شدند تا پرس سرد شوند .سپس ،بهه مهدت  5دقيقهه
زير پرس گرم مدل  Carver-3856قرار گرفتند .فشار پرس
 2/86مگاپاسکال ،دمای پهرس  945درجهه سهانت گهراد و
b2

F
b1
l1

F
l2

شکل  -6الگوی برش آزمونههای تخته الیه برای آزمون مقاومت برشی مطابق استاندارد. EN-314-1
پهنای شکاف ( 65±./5 =)b1میلیمتر ،عمق شکاف ( 6/5 =)b2میلیمتر ،فاصله دو شکاف ( 65=)l1میلیمتر ،طول دهانه ( 55 =)l2میلیمتر

مجله صنايع چوب و كاغذ ايران ،سال هشتم ،شماره  ،4زمستان 9316

محاسبه درصد شکست در چوب در محهل بهرش بهين
اليهها در زمون مقاومت برش خشهک تختهه اليهههها بهر
اسههاس اسههتاندارد ( EN-314-1 )2224انجههام شههد [.]95
مهابق اين استاندارد الگوهاي برای تفيين درصد شکسهت
در چوب از صفر تا صد درصهد وجهود داشهت كهه در ايهن
تحقيق با مشاهده چشم الگوههای اسهتاندارد موجهود در
زمايشگاه درصد شکست در چوب تفيين گرديد.
مقاومت به آب تختهالیهها و تجزیهوتحلیل آماری
در اين پژوهش مقاومت به ب تخته اليهها بهر اسهاس
استاندارد ( ANSI/HPVA HP-1 )2222اندازهگيری شهد.
هد از اين زمون تفيين مقاومت تختهها به اليهای شدن
ط توال های غوطهوری/خشکكردن اسهت .درواقهع ايهن
زمون قدرت چسهب و چسهبندگ را در محهي مرطهوب
نشان م دهد .برای هر فرمول چسب تفداد هجهده زمونهه
به ابفاد  92/7×5/28سانت متر از تخته سهه اليهههها تهيهه
شد كه به مدت  4سهاعت در ب بها دمهای  24±3درجهه
سانت گراد قرار گرفتند ،سپس زمونهها از ب خارج شهده
و به مدت  91ساعت داخهل ون بها دمهای  41-52درجهه
سانت گراد قرار گرفتند .توال غوطهوری/خشک كردن سهه
بار تکرار شد [ .]96در پايان تفداد نمونههای اليههای شهده
شمارش و گزارش شد.
تجزيه وتحليل ماری نتايج با استفاده از زمون تجزيهه
واريههانس ي هکطرفههه 9و مقايسههه ميههانگينههها بههر اسههاس
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گروهبندی دانکن در سهح اطمينان  15درصد انجام شد.

نتایج و بحث
نتایج ارزیابی مقاومت برشی چسب
نتايج ارزياب مقاومت برش چسبهای سنتز شده كلهزا
با استفاده از دستگاه  ABESدر جهدول  9نشهان داده شهده
است .با مشاهده نتايج م توان دريافهت ،بها افهزايش ميهزان
ايزوسيانات در چسبهای سنتز شده كلزا هم مقاومت برش
خشک و هم مقاومت برش تر زمونهها افزايش يافته اسهت.
همچنين نتايج نشان داد ،زمونههای حاصل از چسهبههای
كلههزا اصههيحشههده بهها هيدروكسهيد سههديم مقاومههت برشه
بيشتری نسبت به زمونههای حاصهل از چسهبههای كلهزا
اصيح شده با اوره/هيدروكسيد سديم داشتند .همانطور كهه
قبيً هم بيان شد ،ساخت نمونه با دستگاه  ABESو ارزيهاب
مقاومت برش با كمک ن پيش زمون مناسب برای بررس
مقاومت برش چسبهای جديد سنتز شده و درنتيجه تائيد
ن برای ساخت تخته اليه است .درواقع اين زمهون ،قهدرت
چسبندگ بين مولکولهای چسب 2را نشهان مه دههد ،بهه
همين علهت نتهايج مقاومهت برشه حاصهل از ايهن زمهون
مفموالً بيشتر از نتايج مقاومت برش حاصل از زمون تخته
اليه است .در اين تحقيق با توجه به نتهايج مهلهوب زمهون
 ،ABESچسبهای اصيح شده كلزا در سهاخت تختهه اليهه
مورداستفاده قرار گرفتند.

جدول  -6نتایج ارزیابی مقاومت برشی خشک و تر حاصل از آزمون ABES
نوع چسب
چسب كلزا اصيحشده با هيدروكسيد سديم
چسب كلزا اصيحشده با هيدروكسيد سديم %5 +ايزوسيانات
چسب كلزا اصيحشده با هيدروكسيد سديم %95 +ايزوسيانات
چسب كلزا اصيحشده با هيدروكسيد سديم %32 +ايزوسيانات
چسب كلزا اصيحشده با اوره/هيدروكسيد سديم
چسب كلزا اصيحشده با اوره/هيدروكسيد سديم %5 +ايزوسيانات
چسب كلزا اصيحشده با اوره/هيدروكسيد سديم  %95 +ايزوسيانات
چسب كلزا اصيحشده با اوره/هيدروكسيد سديم  %32 +ايزوسيانات
چسب كلزا اصيحنشده

29

مقاومت برشی خشک (مگاپاسکال)

مقاومت برشی تر (مگاپاسکال)

دما( 665 :درجه سانتیگراد)

دما( 665 :درجه سانتیگراد)

5/3
5/8
6/9
6/5
4/87
5/6
6
6/2
4/6

2/13
9/2
9/5
2
2/8
9
9/46
9/1
2/6

One way ANOVA
Cohesion

1
2
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اثاااار اصااااالح هیدروکسااااید ساااادی و
اوره/هیدروکسید سدی بر مقاومت برشی خشاک و
تر چسب کلزا
ارر اصيح هيدروكسيد سديم و اوره/هيدروكسيد سديم
بر مقاومت برش خشک و تر چسب كلزا در شکل  2نشان
داده شههده اسههت .نتههايج نشههان م ه دهههد ،هههر دو تيمههار
هيدروكسيد سديم و اوره/هيدروكسيد سديم سبب افزايش
مقاومت برشه خشهک چسهب كلهزا شهدهانهد و اخهتي
مفن داری را در سهح  15درصد با چسب شاهد داشهتند.
زمونههای حاصل از چسب كلزا اصيح شده با هيدروكسيد
سديم ( 9/54مگاپاسکال) مقاومت برش خشهک بيشهتری
نسبت به چسب اصهيحشهده بها اوره/هيدروكسهيد سهديم
( 9/38مگاپاسکال) داشت .قليا سهبب تهورم مولکهولههای
9
موجههود در كلههزا شههده و ايههن تههورم سههبب بازشههدن
مولکولههای پهروتئين مه شهود .درواقهع قليها پيونهدهای
هيههدروین موجههود در مولکههول پههروتئين را شکسههته و
گروههای عامل بيشتری را در دسترس قرار م دههد كهه
اين موجب افزايش سهح تماس شهده [ ]4و زنجيهرهههای
پپتيدی با وزن مولکول مناسب را ايجاد كرده كه م تواند
موجب بهبود مقاومت چسبندگ شود [.]92
اوره نيز م تواند ساختار رانويه مهارپيی  2پهروتئين را
جدا كند .اين ماده پيوندهای هيدروین موجود در مولکول

پههروتئين را تخريهب و سههاختار پههروتئين را بههاز مه كنههد،
درنتيجه گروههای عامل ايجاد شهده بها يکهديگر واكهنش
داده و زنجيرههای پپتيدی جديدی را تشکيل م دهند كه
اين امر سبب بهبود مقاومت چسهبندگ چسهب مه شهود
[ .]97هرچند ،مقداری نزيم اوره ز 3در رد وجود دارد كه
م تواند نرخ هيدروليز اوره به دی اكسيدكربن و مونيوم را
افزايش داده و درنتيجه ارر اصهيح اوره را كهم كنهد [.]98
بفيوه ،تجزيه اوره تحت حرارت پهرس نيهز در كهاهش ارهر
اصههيح بهها اوره مههثرر اسههت [ .]91بههه همههين علههت،
زمونههای حاصل از چسبهای اصيحشده با هيدروكسهيد
سههديم مقاومههت برشهه خشههک بههيشتههری نسههبت بههه
اوره/هيدروكسيد سديم داشتند .بر اسهاس نتهايج شهکل 3
م توان دريافت ،گرچه مقاومت برش خشک زمونههههای
حاصل از چسبهای كلزا اصيحشده با هيدروكسيد سهديم
و اوره/هيدروكسيد سديم نسبت به مقاومت برش خشهک
زمونههای حاصل از چسب اوره فرم لدهيد كمتر بودهانهد
اما نياز استاندارد  EN-314-2را ته مين كردنهد .ههمچنهين
نتايج نشان داد ،زمونههههای حاصهل از چسهبههای كلهزا
اصيحشهده و اصهيحنشهده در حالهت تهر مقاومهت برشه
نداشتند ،اما زمونه حاصل از چسهب اوره فهرم لدهيهد در
حالت تر مقاومت برش حدوداً  ./45مگاپاسکال داشته كهه
مورد تائيد استاندارد  EN-314-2نبود.

شکل  -6مقایسه مقاومت برشی خشک و تر آزمونههای حاصل از چسبهای اصالحشده و اصالحنشده آرد کلزا
(نوار خطا بیانگر انحراف معیار است)

329

 )6اصالحشده با هیدروکسید سدی  )6 .اصالحشده با اوره/هیدروکسید سدی  )3 .اصالحنشده (شاهد) )6 .چسب اوره فرم آلدهید
1

Unfolding
Helical Second Structure
3
Urease enzyme
2
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نتايج درصهد شکسهت در چهوب در محهل بهرش بهين
اليهها در زمون مقاومت برش خشک تخته اليه در شکل
 3نشان داده شده است .با توجه به نتايج م توان دريافهت،
درصد شکست در چوب يا بهه عبهارت ميهزان خهردهههای
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چوب باق مانده موجود در محل شکست اليهی چسب زن
شده در چسب اوره فرم لدهيد بيشتر از چسبهای كلهزا
بوده كه اين نشاندهنده مقاومت بيشتر چسهب اوره فهرم
لدهيد نسبت به چسب اصيحشده كلزا بوده است.

شکل  -3مقایسه درصد شکست در چوب آزمونههای حاصل از چسبهای اصالحشده و اصالحنشده آرد کلزا
)6اصالحشده با هیدروکسید سدی  )6 .اصالحشده با اوره/هیدوکسید سدی  )3 .اصالحنشده (شاهد) )6 .چسب اوره فرم آلدهید

اثر اصالح هیدروکسید سادی /ایزوسایانا

بار

مقاومت برشی خشک و تر چسب کلزا
ارر اصيح هيدروكسيد سديم/ايزوسهيانات بهر مقاومهت
برش خشک و تر چسب كلزا در شکل  4نشان داده شهده
است .نتايج نشان م دهد ،در مقايسهه بها چسهب شهاهد و
چسب كلزا اصيحشده با هيدروكسيد سهديم ،زمونههههای
حاصههل از چسههب كلههزا اصههيحشههده بهها هيدروكسههيد
سديم/ايزوسيانات ميزان مقاومت برش خشک بهيشتهری
داشتند كه اين مقاومت با افزايش ميزان ايزوسيانات فزون
داشته و در سهح  15درصد تفاوت مفنه داری بها چسهب
شاهد داشت .طبق نتايج ماری ،زمونههای ساخته شده بها
چسب اصيح شده كلزا با هيدروكسيد سديم 32 +درصهههد
ايزوسههيانات بههههاالترين ميههزان مقاومههت برشهه (2/24
مگاپاسکال) و زمونههای ساخته شده با چسب اصيح نشده
كلزا (نمونه شاهد) پههايينتهههرين ميهزان مقاومهت برشه
( 9/23مگاپاسکال) را داشتند.
ايزوسيانات يک ماده ات هالدهنهده عرضه اسهت كهه
بهطور گسترده بهعنوان چسب استفاده م شود .انتظهار بهر
اين است كه اين چسهب بها ايجهاد ات هاالت عرضه بهين

مولکولهای پروتئين كه توس هيدروكسيد سديم باز شده
باعث افهزايش وزن مولکهول و چسهبندگ مه شهود [.]9
درواقههع ،بههرهمكههنش ميههان گههروه عههامل ايزوسههيانات 9و
پروتئين سبب ات ال و بهبود چسبندگ شود .با توجه بهه
نتايج شهکل  5مه تهوان دريافهت ،زمونههههای حاصهل از
چسبهای اصيحشده با هيدروكسيد سديم/ايزوسيانات نيز
در ب باز شده و مقاومت برش نداشتند.
ارر اصهيح هيدروكسهيد سديم/ايزوسهيانات بهر درصهد
شکست در چوب (حاصل از زمون مقاومت برش خشهک
تخته اليه) چسبهای كلزا اصيحشده با اين مواد در شکل
 5نشان داده شده است .نتايج نشان مه دههد ،بها افهزايش
ايزوسيانات در چسبهای اصيح شده با هيدروكسيد سديم
ميزان درصد شکست در چوب نيهز افهزايش قابهلتهوجه
داشته است ،بهطوریكه در چسبهای اصهيحشهده بها 32
درصد ايزوسيانات اين مقدار به حدود  42درصد رسيد .اين
افزايش نشهاندهنهده مقاومهت برشه بهيشتهر ايهن نهوس
چسبها نسبت به چسب شاهد بوده است.

N=C=O

1
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شکل  -6مقایسه مقاومت برشی خشک و تر آزمونههای حاصل از چسبهای اصالحشده آرد کلزا با هیدروکسید سدی /ایزوسیانا و
چسب شاهد (نوار خطا بیانگر انحراف معیار است)
 )6اصالحشده با هیدروکسید سدی  )6 .اصالحشده با هیدروکسید سدی  %5 +ایزوسیانا  )3 .اصالحشده با هیدروکسید سدی %65 +
ایزوسیانا  )6 .اصالحشده با هیدروکسید سدی  %35 +ایزوسیانا  )5 .اصالحنشده (شاهد) )1 .چسب اوره فرم آلدهید

شکل  -5مقایسه درصد شکست در چوب آزمونههای حاصل از چسبهای اصالحشده آرد کلزا با هیدروکسید سدی /ایزوسیانا و چسب شاهد
 )9اصالحشده با هیدروکسید سدی  )6 .اصالحشده با هیدروکسید سدی  %5 +ایزوسیانا  )3 .اصالحشده با هیدروکسید سدی %65+
ایزوسیانا  )6 .اصالحشده با هیدروکسید سدی  %35+ایزوسیانا  )5 .اصالحنشده (شاهد) )1 .چسب اوره فرم آلدهید

اثر اصالح اوره/هیدروکسید سدی /ایزوسایانا
بر مقاومت برشی خشک و تر چسب کلزا
نتايج شکل  6نشان م دهد ،با افزايش ايزوسهيانات بهه
چسبهای اصهيح شهده كلهزا بها اوره/هيدروكسهيد سهديم
ميزان مقاومت برش خشک زمونهها افزايش يافته است و
در سهح  15درصد تفاوت مفنه داری نسهبت بهه زمونهه
شاهد داشتند .طبق نتايج ،زمونههههای حاصهل از چسهب

اصيح شده كلزا بها اوره/هيدروكسهيد سهديم 32+درصهههد
ايزوسههيانات بههههاالترين ميههزان مقاومههت برشهه (2/93
مگاپاسههکال) و زمونههههههای سههاختهشههده بهها چسههب كلههزا
اصيحنشده (نمونه شاهد) پههايينتهههرين ميهزان مقاومهت
برش ( 9/23مگاپاسکال) را داشتند .همهانطهور كهه قهبيً
ذكر شد ،انتظار بر اين است كه ايهن افهزايش مقاومهت بهه
علههت ايجههاد ات ههاالت عرض ه توس ه گههروههههای عههامل
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زمونههای اصيحشده با اين مواد در ب باز شدند.

ايزوسيانات با مولکولههای بهاز شهده پهروتئين باشهد [.]9
گرچههه ،ايههن ات ههاالت در ب مقههاومت نداشههته و همههه

شکل  -1مقایسه مقاومت برشی خشک و تر آزمونههای حاصل از چسبهای اصالحشده کلزا با اوره/هیدروکسید سدی /ایزوسیانا و
چسب شاهد (نوار خطا بیانگر انحراف معیار است)
 )6اصالحشده با اوره/هیدروکسید سدی  )6 .اصالحشده با اوره/هیدروکسید سدی  %5 +ایزوسیانا  )3 .اصالحشده با اوره/هیدروکسید
سدی  %65+ایزوسیانا  )6 .اصالحشده با اوره/هیدروکسید سدی  %35+ایزوسیانا  )5 .اصالحنشده (شاهد) )1 .چسب اوره فرم آلدهید

ارر اصيح تركيب اوره/هيدروكسيد سديم/ايزوسهيانات
بر درصد شکست در چوب (حاصل از زمون مقاومت برش
خشک تخته اليه) چسب كلزا در شکل  7نشان داده شهده
است .با توجه به نتهايج مه تهوان دريافهت ،در مقايسهه بها
چسب اوره/هيدروكسيد سديم و چسب شهاهد ،بها افهزايش

ايزوسيانات به چسب اصيح شده كلزا ميزان درصد شکست
در چوب افزايش يافته است ،گرچه در مقايسهه بها چسهب
اوره فرم لدهيد اين ميزان كمتهر بهوده كهه نشهاندهنهده
مقاومت برش كمتر اين چسبها در مقايسه با چسب اوره
فرم لدهيد بوده است.

شکل  -6مقایسه درصد شکست در چوب آزمونههای حاصل از چسبهای اصالحشده آرد کلزا با اوره/هیدروکسید سدی /ایزوسیانا و
چسب شاهد
 )6اصالحشده با اوره/هیدروکسید سدی  )6 .اصالحشده با اوره/هیدروکسید سدی  %5+ایزوسیانا  )3 .اصالحشده با اوره/هیدروکسید
سدی  %65 +ایزوسیانا  )6 .اصالحشده با اوره/هیدروکسید سدی  %35+ایزوسیانا  )5 .اصالحنشده (شاهد) )1 .چسب اوره فرم آلدهید
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مقاومت به آب تخته الیاههاای سااختهشاده از
چسبهای کلزا
مقاومت به ب تخته اليههای سهاختهشهده بها چسهب
كلههزا بههر اسههاس اسههتاندارد )ANSI/HPVA HP-1(2000
انجام شده است .اين نتايج در جهدول  2نشهان داده شهده
است .با مشاهده به نتايج مه تهوان دريافهت ،زمونههههای
حاصل از چسبهای اصيحشهده بها هيدروكسهيد سهديم و
اوره/هيدروكسيد سديم مقاومت به ب الزم را در دوره اول
غوطهوری/خشک كردن نداشتند ،اما با افزايش ايزوسهيانات
به چسبهای اصيح شده ،مقاومت به ب چسبها تا حدی
بهبود پيدا كرد ،بهطوریكه تفهدادی از ايهن زمونهههها در
دوره اول غوطهوری/خشکكهردن ازههمگسهيخته نشهده و
وارد دوره دوم شدند و رفتاری مشابه يا نزديک بهه چسهب
اوره فرم لدهيد از خهود نشهان دادنهد .گرچهه ،تفهدادی از
زمونههای حاصل از چسبهای اصيحشده با ايزوسيانات و

اوره فههههههرم لدهيههههههد در دوره اول و يهههههها دوره دوم
غوطهوری/خشک كردن مقاومت به ب الزم را داشتهاند اما
در پايان دوره سوم غوطهوری/خشکكردن همه زمونهههها
باز شدهاند .انتظار بر اين است كربوهيدراتهای بدوسهت
(حههدوداً  22درصههد) و تركيبههات بدوسههت موجههود در
ساختار رد كلزا سبب جذب ب در زمونهههای حاصهل از
چسب كلزا شدهاند كه اين جذب ب سبب تخريب چسهب
بين اليهها و درنتيجه اليهاليه شدن 9زمونهها شده اسهت.
بفيوه ،به علت وجود ب در فرموالسيون چسهب ،احتمهاالً
حبابهای ريزی در فضای بين اليههای چسب زنه شهده
در زير پرس گرم ايجاد شده كهه بفهد از تبخيهر بخهار ب،
سبب ايجاد منافذ ريزی در اين فضاها شده است ،درنتيجه
اين منافذ هنگام مواجهه با رطوبت ،ب را بهراحت جهذب
كرده و موجهب تخريهب چسهب بهين اليهههها و درنتيجهه
اليهاليه شدن زمونهها شدند.

جدول  -6مقاومت به آب تختهالیههای ساختهشده با چسبهای کلزا و اوره فرم آلدهید
نوع چسب
چسب كلزا اصيحشده با هيدروكسيد سديم
چسب كلزا اصيحشده با هيدروكسيد سديم %5 +ايزوسيانات
چسب كلزا اصيحشده با هيدروكسيد سديم %95 +ايزوسيانات
چسب كلزا اصيحشده با هيدروكسيد سديم %32 +ايزوسيانات
چسب كلزا اصيحشده با اوره/هيدروكسيد سديم
چسب كلزا اصيحشده با اوره/هيدروكسيد سديم %5 +ايزوسيانات
چسب كلزا اصيحشده با اوره/هيدروكسيد سديم  %95 +ايزوسيانات
چسب كلزا اصيحشده با اوره/هيدروكسيد سديم  %32 +ايزوسيانات
چسب كلزا اصيحنشده
چسب اوره فرم لدهيد

دوره اول
*

98
96
95
93
98
95
93
99
98
92

دوره دوم
98
98
96
98
98
98
96

دوره سوم
98
98

* اعداد جدول نشاندهنده تفداد زمونههای باز شده مورد زمايش است .تفداد كل زمونههای مورد زمايش برای هر فرمول  98عدد بوده است.

نتیجهگیری
نتايج اين بررس نشان داد ،در مقايسه با چسب شاهد،
با افزايش اصيحكنندهها بهه چسهب كلهزا مقاومهت برشه
خشک بهطور مفن داری افزايش يافته اسهت .زمونههههای
حاصل از چسب اصيحشهده كلهزا بها هيدروكسهيد سهديم
مقاومههت برشهه خشههک بههيشتههری نسههبت بههه چسههب
اصيح شده كلزا با اوره/هيدروكسهيد سهديم داشهت ،چهون
نههزيم اوره ز موجههود در رد كلههزا نههرخ هيههدروليز اوره بههه

9دی اكسههيدكربن و مونيههوم را افههزايش داده و درنتيجههه
موجب كاهش ارر اصهيح اوره شهده اسهت .ههمچنهين ،بها
افزايش ميزان ايزوسيانات بهه چسهبههای اصهيحشهده بها
هيدروكسههيد سههديم و اوره/هيدروكسههيد سههديم ،ميههزان
مقاومت برش خشک بههطهور مفنه داری افهزايش يافهت.
نتايج نشان داد ،ميزان مقاومت برش خشهک چسهب اوره

Delamination

1
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 اصهيح شهيمياي، همچنين. بودهاندEN-314-2 استاندارد
 بهه نحهویكهه،چسبها سبب بهبود مقاومت به ب گرديد
خشهکكهردن/برخ از چسبها در توال ههای غوطههوری
رفتاری مشابه يا نزديک به چسب اوره فرم لدهيد از خهود
.نشان دادند

سپاسگزاری
،)FPL( اين تحقيق در زمايشگاه فراوردههای جنگله
 بهدينوسهيله از زحمهات كليهه.كشور مريکا انجام گرديهد
پرسنل زمايشگاه به ويژه قای دكتر چارلز فريهارت محقق
و شيميدان برجسهته ايهن مركهز كهه مها را در انجهام ايهن
 قهدردان،تحقيق و تجزيهوتحليل نتايج ن يهاری نمودنهد
.م گردد

فرم لدهيد نسبت بهه چسهبههای اصهيحشهده رد كلهزا
 هرچنهد چسهبههای،به طور مفن داری بيشتر بوده است
 درصهد ايزوسهيانات مقاومهت برشه32 كلزا اصيحشده با
خشک در حد چسب اوره فهرم لدهيهد داشهتهانهد امها در
 نتايج حاصل از ارزيهاب.حالت تر مقاومت برش نداشتهاند
 بها افهزايش درصهد،مقاومت به ب زمونهها نشان م دهد
ايزوسيانات به چسبهای اصيحشده با هيدروكسيد سهديم
هيدروكسيد سديم مقاومت به ب زمونهههها بهبهود/و اوره
 بههههطهههوریكهههه زمونهههههههها در دوره اول،پيهههدا كهههرد
خشههکكههردن ازهههمگسههيخته نشههدند و وارد/غوطهههوری
 بههعنهوان.خشکكردن شدهانهد/دورههای بفدی غوطهوری
 بها افهزايش ميهزان،نتيجهگيری كل م تهوان بيهان كهرد
 مقاومهت برشه،ايزوسيانات به چسبهای اصيحشده كلزا
خشک زمونهها بهطور مفن داری بهبود پيدا كهرد و همهه
چسبهای اصيحشهده دارای مقاومهت برشه بهيشازحهد
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Performance evaluation of modified canola flour adhesive in
plywood manufacturing

Abstract
The purpose of this study was to evaluate the performance of
canola flour adhesive in plywood manufacturing. For this
reason, first, canola flour was modified with sodium
hydroxide and urea/sodium hydroxide, separately. Then to
create cross linking between protein molecules, different
levels of pMDI (5, 15, and 30%) were added to slurry based
on dry weight of canola flour. The results of this study
indicated that the dry shear strength of specimens
significantly increased compared to unmodified adhesive
when the alkali and urea was added to canola flour adhesive.
Also, more pMDI content in adhesives improved this
property. In this study, the dry shear strength of all modified
canola adhesives was more than the EN-314-2 standard. In
addition, chemical modification of canola adhesives improved
the water resistance so that in soaking/drying cycles, the
behavior of some adhesives was close or similar to urea
formaldehyde.
Key words: canola flour adhesive, shear strength, water
resistance, urea formaldehyde.
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