1392/12/27
1393/7/6

ص490-479

مطالعة رفتار حرارتی و انتشار فرمآلدهید
رزیناورهفرمآلدهید اصالحشده با فورفورال
 رباب غفاری؛ کارش؛اس ارشد ص؛ایع چوغ و کاغذ ،دانشکدة م؛ابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 کاظم دوستحسینی؛ استاد گروه علوم و ص؛ایع چوغ و کاغذ ،دانشکدة م؛ابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 سید احمد میرشکرایی؛ استاد دانشکدة علوم ،دانشگاه پیام نور تهران ،تهران ،ایران
 علی عبدالخانی؛ دانشیار گروه علوم و ص؛ایع چوغ و کاغذ ،دانشکدة م؛ابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران

چکیده
امروزه ،برای تهیة چسبهای چوب منابع کاف وجود دارد ،اما کمبود منابع افت م توااد بر لیمت و دسترس آینیدة ایین
چسبهای بر یایة افت تأثیر بگذارد .برای اجتناب از این رواد ،جستوجوی امکان جایگزین میواد خیام افتی ضیروری
است .در بررس حاضر ،رفتار حرارت رزین اورهفرمآلدهید اصالحیده با فورفورا بررس ید .برای این منظور ،از لرمیا
وزنسنج ( )TG/DTGاستفاده ید .همچنین ،برای تعیین لروههای عامی موجود در چسبها از طی سنج  IRاسیتفاده
ید .در این بررس  ،اوع چسب در سه سطا اورهفرمآلدهید صنعت  ،اورهفرمآلدهیدی فورفورا با  25درصید جیایگزین و
 50درصد جایگزین فورفورا با فرمآلدهید ،بهمنزلة عامل متغیر در اظر لرفتیه یید .اایدازهلییری ااتشیار فیرمآلدهیید از
ت تهخردهچوبهای ساختهیده با این چسبها ایز ااجام لرفت .اتایج مطالعة حرارت چسبها اشان داد اصالح چسب بر
خواص حرارت رزین اورهفرمآلدهید ،بهخصوص در دماهای باالتر (محدودة 220ی 380درجة ساات لراد) ،اثر بهبوددهنیده
دایت .طی های بهدستآمده از  IRایز اشاندهندة یباهت زیاد لروهها و ییوادهای موجود در چسب صینعت و چسیب
اصالحیده بود .اصالح چسب با فورفورا  ،ااتشار فرمآلدهید از ت تهخردهچوب را تا سطا  E1کاهش داد.
واژگان کلیدی :ااتشار فرمآلدهید ،رزین اورهفرمآلدهید ،رفتار حرارت  ،طی سنج  ،IRفورفورا  ،لرما وزنسنج .

 نویس؛دة مسئول 09376033136

Email:ghafari.robab@yahoo.com
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مقدمه

چوب بهوجود آمده است .تمایل به این چسبهیا بیه

در سا های اخیر ،توسعة یاییدار بیه دلییل وابسیتگ

دلیل یماری از دالیل افزایش یافته است که مهمترین

یدید به افت و لاز طبیع برای اارژی و محصوالت

آن به حیدالل رسیاادن اثرهیای سیالمت مربیو بیه
2

متنوع ،مورد توجه زیادی لرار لرفته اسیت .در حیا

ااتشارهای مواد آلی فیرار ( )VOCsو بیه خصیوص

حاضییر ،چسییبهییای بییر یایییة یتروییییم ماانیید

فییرمآلدهی ید از محصییوالت چییوب و اسییتفادة مییواد

اوره فرمآلدهید ( ،)UFفنل فرمآلدهید و ایزوسیاااتها،

تجدیدیواده بهمنزلة یک جیایگزین مقیرونبیهصیرفه

کییه عمییدتاً بییرای تولی ید یااییلهییای چییوب اسییتفاده

بییرای چسییبهییای بییر یای یة یتروی ییم اایید .ااتشییار

م یواد ،عیالوه بیر مشیکل ااتشیار فیرمآلدهیید ،در

فییرمآلدهی ید ی یک فییاکتور مهییم در ارزی یاب اثرهییای

طوالا مدت در راستای توسعة یایدار ایسیتند [1؛ .]2

زیستمحیطی و سیالمت ت تیههیای چیوب اسیت.

دراتیجه ،بهبود چسبهای چوب عاری از فرمآلدهیید

مشکل عمیدة ایین رزیین از جیزل اصیی آن ،یعنی

با استفاده از مواد تجدید یواده ضرورت دارد .کاهش

فرمآلدهید ،اای م یود [4؛  .]6آژاایر بیینالمییی
3

ذخایر فسیی در دسترس به منزلة یک ایروی محیرک

تحقیقات سیرطان ( )IARCدر سیا  2004بیا ییک

به سمت ییدا کردن منابع جیایگزین اسیت کیه بتیوان

ارزیاب روی فرمآلدهید به این اتیجه رسید که یواهد

آنها را کامالً یا تاحیدی جیایگزین میواد یییمیای و

کاف وجود دارد که این ماده به سرطان حییق و بینی

موادی کرد که معموالً از افیت و زغیا سینگ تولیید

در ااسان منجر م یود [ .]7بیهتیازل  ،تقاضیا بیرای

م یواد .در این میان ،تودة زیست لیاه اشاندهندة

رزینهای  UFبا ااتشار فرمآلدهید کیم افیزایش یافتیه

یک منبع بسیار امیدوارکننده است و تنیوع وسییع از

اسییت .بنییابراین ،تهیییة رزییینهییای  UFبییا ااتشییار

مواومرهای بیالقوه ،الیگومرهیا و یییمرهیا را دارد کیه

فرمآلدهید کم با استفاده از اصالحکنندههای لواالون

بعض از آنها را م توان است را و استفاده کیرد؛ از

مثل مالمیین ،فنیل ،رزورسیینو  ،و بیوراکر توسیط

جمیییه محصییوالت مثییل روغیینهییا ،یییروتئینهییا

بررس یده است [.]6

محققان م تی

(بییهخصییوص یییروتئین سییویا) ،تییرینهییا ،تییاانهییا،

بهتازل  ،در یک بررس محققیان بیه اسیتفاده از

روزینها ،لیگنینها ،سیولز و… که م توااند بیه طیور

مواومرهای فوراایک برای آمادهسیازی میواد یییمیری

مناسب به مواومرها ،حال ها ،مواد فعا کنندة سطا و

توجه کرداد و اشان داداد مواومرهای بیر یاییة افیت

تنییوع از مییواد یییمییری (ماانیید لنیید اصییالحیییده،

(بیهخصیوص مشییتقات معطیر) می تواانید از طرییق

روغنهای صابوا یده ،1فورفیورا و مشیتقات آن و

ترکیبات مشابه فورااییک جیایگزین ییواد .بنیابراین،

استاتهای سیولز و…) تبدیل یواد [.]3

تنوع از فوراایکها ،یییمرهای آروماتیکی فورااییک

افزایش در توجه بینالمیی به تولیید و اسیتفادة

و آلیفاتیک ی فوراایک ویژل های مثل (و لاه بهتیر

چسبهای طبیع برای ساخت و تولیید محصیوالت

از) آنهییا اشییان میی دهنیید .مواومرهییای فوراایییک

1. Saponified

2.Volatile Organic Compounds
3. International Agency of Research on Cancer

481

مطالعة رفتار حرارتی و انتشار فرمآلدهید رزیناورهفرمآلدهید اصالحشده با فورفورال

م توااند از هم سیولزها ،که از ترکیبات اصی تیودة

لزارش های متعددی درمورد چسبهای حاصیل

زیسییت لیییاه هسییتند ،و بییهوفییور در درختییان و

از مواد تجدیدیذیر [ ]15 ،14و از جمیه چسیبهیای

یرماادهای کشاورزی لیاهان یکساله مثیل بالیاس،

فوراا وجود دارد ،اما در این میان تحقیق ااجام ییده

یوستة جودوسیر ،سیبوس ذرت ،بیراج ،و کیاه لنیدم

در رابطه با جیایگزین فیرمآلدهیید بیا فورفیورا در

یافت م یواد ،از طریق هیدرولیز اسیدی ینتیوزانهیا

چسب اوره فرمآلدهیید و همچنیین بررسی در زمینیة

ساخته یواد .در یک بررس  ،فورفورا بیه عییت.1 :

ثبات حرارت و فرایند ااعقاد این اوع چسیبهیا کیم

واکنشیذیری خوب .2 ،لابیییت تشیکیل ییک یییمیر

است .بنابراین ،هدف از تحقیق حاضر ،بررس امکیان

لوی .3 ،فراریت اسبتاً کم و اینکیه  .4از بافیت لییاه

جییایگزین فییرمآلدهییید بییا فورفییورا در چسییب

به خصوص یسماادهای کشاورزی بهدسیت می آیید،

اورهفییرمآلدهییید و مطالعییة رفتییار حرارتیی اییین

بهمنزلة آلدهید برتر یناخته ید .بنابراین ،هیم خیوب

چسبهاست .مطالعة فراینید ااعقیاد رزیینهیای UF

عمل می کنید و هیم از منیابع تجدیدییواده حاصیل

اصالحیده و ثبات حرارتی آنهیا از هیر دو دییدلاه

م یود [ .]8فورفورا از مهیمتیرین مشیتقات اولییة

تئوری و عمی از اهمیت زیادی برخوردار است.

فوران است که به صورت صنعت و به طیور لسیترده
هم در کشورهای صنعت و هم در کشورهای در حا

مواد و روشها

توسعه تولید م یود [ .]3تولید جهاا فورفیورا در

مواد

دهة  1990از کشورهای توسعهیافته به کشیورهای در

چسب ارزیاب یده ،چسب اورهفرمآلدهید است که از

حا توسعه ااتقا یافت [.]9

یرکت صنایع ییمیای ییراز تهیه ید .این چسب بیا

رفتار حرارت رزینها ط ااعقاد ،به وسییة آایالیز

عنوان چسب اورهی فرمآلدهید صنعت (ییاهد )A ،بیا

لرمییا وزنسیینج ( 1)TGAو لرماسیینج یویشیی

مش صات که از سوی یرکت سازاده ارائیه یید ،در

افترال ی ( ،]10[ 2)DSCدادههییای بییهدسییتآمییده از

این تحقیق استفاده ید (جدو .)1

طی سینج  ]11[ IRو طیی سینج ]12[ 13NMR
بررس ییده اسیت .سییمر و همکیاران ( )2008اثیر
مقدار مالمین در ساختار رزینهیای مالمیینیی اورهیی
فییرمآلدهییید را بییا اسییتفاده از  TG-DTAو آاییالیز
طی سنج  C NMRمطالعه کرداد .اتایج این بررس
اشان داد حضیور حیقیة تیریآزیین در سیاختار ایین
رزینها یاییداری هییدرولیک و حرارتی بهتیری در
مقایسه با رزین  UFفراهم م کند [.]13
1. Thermogravimetric Analysis
2. Differential Scanning Calorimetry

آمادهسازی چسب
چسب اورهفرمآلدهید آزمایشیگاه بیا اسیبت میول
فرمآلدهید به اوره  1/1به  1و در دو اوع دیگر چسب
با اام اورهفرمآلدهیدفورفورا کیه در آن فیرمآلدهیید
چسییب آزمایشییگاه در دو سییطا 25درصیید ( )Bو
50درصد ( )Cبا فورفورا جایگزین ید و بیهترتییب
با اسبتهای مول فیرمآلدهییدیی فورفیورا بیه اوره
( )fo+fu/ureaبرابر بیا  4/16بیه  1و  4/1بیه  1تهییه
یییداد .بییرای تهیییة اییین چسییبهییا از فییرمآلدهییید
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آزمایشگاه ( ،)Cod no. 24110اوره (با مصرف کود

دسییتگاه Perkin-Elmer Spectrum RXI FT-IR

کشییاورزی) و فورفییورا ()MERCK-Schuchardt

 Spectrometerاسییتفاده ییید .بییرای ااجییامدادن اییین

استفاده ید .تهیة رزین اورهفرمآلدهید براسیاس روش

آزمون ،امواة مورد اظر با  KBrم ییو و لرصی از

ارائهیده از سوی ییزی ااجام لرفت [ .]4برای تولیید

آن تهیه م یود .این لرص را در مقابل منبع از ایور

رزیین اورهفییرمآلدهیییدفورفیورا  ،در مرحیییة لییییای

 IRلرار م دهند و مقادیر جیذب کیه بیا ایین لیرص

واکنش رزین ییدن ،فورفیورا در دمیای  70درجیة

ااجام م لیرد اادازهلیری و بیه صیورت طیی

ساات لراد به محیو اضافه ید و مابق مراحیل غییر

م یود.

از افیییزودن اورة دوم ماانییید مراحیییل تهییییة رزیییین
اورهفرمآلدهید تا کامل یدن واکنش ااجام ید.

ثبیت

آنالیز TG/DTG
آاالیز حرارت بیا ییک  TGA/DS1سیاخت کارخاایة

اندازهگیری خصوصیات فیزیکی و شییمیایی

 Mettler- Toledoسوئیر با براامیهایویر دیجیتیال

چسب

 Stareااجام ید .امواههیا (حیدود  10مییی لیرم) در

برخ از خیواص فیزیکی و یییمیای چسیبهیای

بوتههای با جنر آلومینیوم لرار داده ید .ییک بوتیة

سنتزیده اادازهلیری یداد .اتایج این اادازهلییریهیا

خال ایز بهمنزلة مرجع استفاده ید .امواهها از دمیای

در جدو  1اشان داده یده است.

محیط تا دمای  600درجة ساات لراد در اتمسفری از
ایتییروژن بییا جریییان  50مییی لیتییر بییر دلیقییه و اییر

طیفسنجی FTIR

حرارتده  10درجة ساات لراد بیر دلیقیه حیرارت

برای بررس ییوادها و لروههیای عیامی موجیود در

داده ید .در جریان آزمایش ثبت ییوستة دمای امواه،

چسب و همچنین یدت و مقدار این ییوادها ،آزمیون

جرم امواه و مشتق او آن ااجام ید.

 FTIRروی امواهها ااجام لرفت .در ایین آزمیون ،از
جدول  .1خصوصیات فیزیکی و شیمیایی چسبهای سنتزشده

اورهفرمآلدهید فورفورا %25

اورهفرمآلدهید فورفورا %50

()A

()B

()C

وضعیت ظاهری

سفید مات

تیره و یفاف

تیره و یفاف

مادة جامد ()%

62

51/82

50

pH

7/5

7/5-8

7/5-8

لرااروی ()cp

270

100

110

دااسیته ()gr/cm3

1/29

1/19

1/20

زمان ژ یدن ()s

57

72

72

ویژل

اورهفرمآلدهید صنعت

483

مطالعة رفتار حرارتی و انتشار فرمآلدهید رزیناورهفرمآلدهید اصالحشده با فورفورال

ساخت تختههای آزمونی جهت اندازهگییری

یرس ،به منظور یکنواخت سازی رطوبیت ت تیههیا و
همچنین متعاد سازی تنشهیای داخیی  ،ت تیههیای

انتشار فرمآلدهید

ساختهیده به مدت یاازده روز در اتا مشرو سازی

جهییت سییاخت ت تییه از خییردهچییوبهییای صیینوبر

اگهداری یداد.

( ،nigraPopulusمنطقة کر ) بیا ضیریب کشییدل

آمادهسازی ت تههای آزموا و اادازهلیری ااتشار

 26/03استفاده ید .اوع چسب مصیرفییده در سیه

فیرمآلدهیید براسیاس اسیتاادارد  JIS A 5908ااجیام

سطا :چسب اورهفرمآلدهید صنعت یا چسب ییاهد

لرفت [ .]16برای این منظیور از روش دسییکاتور بیا

( ،)Aچسییب اورهفییرمآلدهیییدفورفورا بییا 25درصیید

لطر  12ساات متر و ارتفاع  6ساات متیر ،حیاوی 300

جایگزین ( )Bو چسب اورهفرمآلدهییدفورفیورا بیا

میی لیتر آب مقطر در ک

آن استفاده ید .امواههیای

50درصد جایگزین ( )Cبود .دیگیر ییرایط سیاخت

آزموا با ابعاد مش ش در این دسییکاتور بیا حجیم

ت ته ییامل دااسییتة ت تیه بیا مقیدار  0/71لیرم بیر

داخی  10لیتیر بیه میدت  24سیاعت لیرار لرفتنید.

ساات متر مکعب ،رطوبت کیک خردهچوب 12درصد،

فرمآلدهیید منتشیرییده در آب مقطیر جیذب و ایین

مقدار مصرف چسب 10درصد با 1درصید کاتیالیزور

محییو منزلیة محییو امواییه اسیتفاده یید .غیظییت

(کیرید آموایوم) ،دمای یرس  170درجة ساات لیراد،

فرمآلدهید موجود در محیو های اسیتاادارد و اموایه

زمان یرس  7دلیقیه و فشیار ییرس  35کیییولرم بیر

بییه وسییییة دسییتگاه اسییرکتروفوتومتر ،کییه لییادر بییه

ساات متیر مربیع ثابیت در اظیر لرفتیه یید .ییر از

اادازهلیری در طو مو  410اااومتر اسیت ،توسیط

چسبزا خردهچوبهیا ،بیا اسیتفاده از ییک ییرس

منحن استاادارد تعیین ید (جدو .)2

آزمایشگاه  BURKLE LA160به ساخت ت تههای
آزمایشگاه الدام ید (یکل  .)1یر از یایان مرحیة

شکل  )a .1رزین اورهفرمآلدهید )b ،رزین اورهفرمآلدهیدفورفورال )c ،تختهخردهچوب
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جدول  .2طبقهبندی انتشار فرمآلدهید براساس استاندارد

طبقهبندی

عالمت

مقدار ااتشار فرمآلدهید

اوع E 0

E0

 0.5mg / l

اوع E1

E1

 1.5mg / l

اوع E 2

E2

 5mg / l

اشاندهندة تشکیل لروه  NHاست [.]17

نتایج
اادازهلیریهیای مربیو بیه زمیان ژ ییدن چسیب

طو مو  ،3359/99cm-1که احتماالً مربیو بیه

(جدو  )1اشان م دهد ،زمان الزم برای ژ ییدن و

ییواد  NHکشش بایید ،بیرای هیر دو ایوع چسیب

دروالع ااعقاد چسیب اصیالح ییده بیا فورفیورا در

یییییییدت برابییییییر دارد ،ولیییی ی در چسییییییب

مقایسه با چسب اورهفرمآلدهید طوالا تر است.

اورهفرمآلدهیدفورفورا 25درصد یهنای بیشتری برای
-1

ییک مشاهده م ییود .در  2959/59cmییواید CH

نتایج FTIR

کششییییی وجییییییود دارد کییییییه در چسییییییب

فرایند تشکیل چسب با استفاده از طی سنج میادون

اورهفرمآلدهیدفورفورا 25درصد یدت بیشتری یییدا

لرمز کنتر ید .یکلهای  2و  3طی

میادون لرمیز

کرده است .ییوادهای  -C=C-کشش و  COکششی

چسبهیای تهییهییده را اشیان می دهید .براسیاس

اامتقارن به ترتیب در طو میو هیای 1651/20cm-1

طی های جذب مربو به چسبهای :اورهفرمآلدهید

و 1540/85cm-1در چسییب اورهفییرمآلدهیییدفورفورا

صیینعت  ،اورهفییرمآلدهییید فورفییورا (25درصیید) و

50درصد خیی لویتر از چسب دیگر وجیود داراید.

اورهفرمآلدهیدفورفورا (50درصد) لروههای عیامی

همچنییین ،در  1257/10cm-1ییوایید  CNکششیی در

و ییوادهای موجود در چسبها بیدین ییرح تعییین

رزین اورهفیرمآلدهییدفورفورا 50درصید بیا ییدت

یداد.

بیشتری حضور دارد (یکل .)2

ییکهای بهدسیتآمیده اشیاندهنیدة لیروههیای

همانطور که در یکل  3مشاهده م ییود ،یییک

عامی رزین مثل آمید ایوع او و دوم و در محیدودة

 3341/07cm-1در چسب اورهفرمآلدهیید صینعت بیه

 1650-1550 cm-1و  CH3 ، CH2OHو  CNدر cm-

 3360cm-1در چسیییب اورهفیییرمآلدهییییدفورفورا

 1400-1360 1هستند .یهنبودن یییک در 3440cm-1

25درصد جابهجا و همچنین باریکتر یده اسیت کیه

م توااد اشاندهندة محصوالت جااب رزین مثل آب

اشاندهندة کاهش  OHکشش و افزایش  NHکشش

و لروههیای هیدروکسییل متیییو بایید کیه باعید

است .ییواد  -C=C-کشش و  COکششی اامتقیارن

م یود ییواد هیدروژا با لروههای عامی واکنشی

بیهترتییب بیا طیو میو هیای 1654/35cm-1و cm-1

مثل  NH2 ،CH2OHو  NHایجاد یود .باریکیدن و

1550/31در چسب اورهفرمآلدهید صنعت بیا ییدت

جابهجای این ییک به سمت طیو میو 3350cm-1

خیی بیشتری حضور داراد.
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شکل  .2طیف جذب  FTIRچسب اورهفرمآلدهیدفورفورال

شکل  .3طیف جذب  FTIRچسب اورهفرمآلدهید صنعتی و اورهفرمآلدهیدفورفورال 25درصد
جدول  .3ارزیابی طیف  IRچسبها

عدد مو ()cm-1
3359/99
2959/59
1651/20
1540/85
1257/10
3341/07
3359/99
1654/35
1550/31
1260/26
1014/34

لروه عامی
 N-Hکشش
 C-Hکشش
 -C=Cکشش C-Oکشش
 C-Nکشش
 O-Hکشش
 N-Hکشش
 -C=Cکشش C-Oکشش اامتقارن
 C-Nکشش
 CHکشش

اوع چسب

اورهفرمآلدهیدفورفورا

اورهفرمآلدهید و
اورهفرمآلدهیدفورفورا
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طییو مییو  ،1260/26cm-1کییه مربییو

بییه CN

در چسییبهییای اصییالحیییده بیشییتر از چسییب

کشش است ،در هر دو اوع چسیب بیا ییدت برابیر

اورهفرمآلدهید صنعت است و این بدین معناست کیه

مشاهده م یود .طو مو  1014/34cm-1در هیر دو

چسبهای اصالحیده در این مرحیه دیرتیر ت رییب

چسب مشاهده ید که باریکتر ییدن ایین یییک در

میی یییواد .کییه اییین کییاهش وزن در چسییبهییای

رزیناورهفرمآلدهیید صینعت می توااید اشیاندهنیدة

اصالح یده یدت و مقدار بیشتری اسبت بیه چسیب

حضییور  CHباییید .ارزیییاب مربییو بییه بااییدهای

اورهفییرمالدهییید دارد .مقییادیر دمییای ت ریییب ،اییر

مشاهدهیده در طی

مادون لرمز چسبهای تهیهیده

در جدو  3اشان داده یده است.

نتایج آنالیز TG/DTG
در تحقییییق حاضیییر ،رفتیییار حرارتییی چسیییب
اورهفیرمآلدهییید صینعت بییا چسیب اصییالحییده بییا
فورفورا مقایسه ید .امودار حرارت و  DTGمربو
به چسبهای سنتزییده در ییکلهیای  4و  5آورده
یدهااد .همانطیور کیه مالحظیه می ییود ،ت رییب
حرارت در سه مرحیه ااجام یده اسیت .کیاهش وزن
ابتدای در هر امواه از حدود  30درجة ساات لراد تیا
 95درجة ساات لیراد مربیو بیه تب ییر محصیوالت
جااب واکنش مااند آب است .حداکثر دمای ت ریب

ت ریب ،کاهش جرم و میزان خاکستر بیال ماایده در
جدو  4آورده یدهااد.
دومین مرحیة ت رییب در دمیای حیدود  100تیا
 150درجة ساات لراد اتفا م افتد که در این مرحیه
ایز چسیبهیای اصیالحییده دیرتیر دچیار ت رییب
م یواد .کمترین یدت ت رییب مربیو بیه چسیب
اصالح یده با  25درصد فورفورا م یود .در دمیای
حییدود 220یی 380درجییة سییاات لییراد مرحیییة سییوم
ت ریب اتفیا می افتید .ایین مرحییه از ت رییب در
چسب اصالحیده با 50درصد فورفورا دیرتر اتفیا
م افتد و کمترین یدت ت رییب همیراه بیا کمتیرین
کاهش جرم مربو به چسبهای اصالحیده است.

شکل  .4منحنیهای  TGAچسبهای اورهفرمآلدهید و اورهفرمآلدهیدفورفورال
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شکل  .5منحنیهای  DTGچسبهای اورهفرمآلدهید و اورهفرمآلدهیدفورفورال

جدول  .4تغییرات رفتار حرارتی و درصد خاکستر چسبهای اورهفرمآلدهید و اورهفرمآلدهیدفورفورال

دامنة دمای ت ریب

حداکثر دمای ت ریب

ار ت ریب

کاهش جرم

خاکستر بال مااده

()˚C

()˚C

()%/˚C

()%

()%

مرحیه 1

30-65

48

0/71

18/66

مرحیه 2

90-130

100

0/63

12/74

مرحیه 3

220-380

287

0/81

35/10

مرحیه 1

30-90

66

0/93

45/22

مرحیه 2

116-167

124

0/83

26/54

مرحیه 3

235-370

280

0/48

22/31

مرحیه 1

30-80

60

1/42

43/60

مرحیه 2

120-147

134

0/42

17/50

مرحیه 3

240-380

330

0/52

29/85

اوع چسب

اورهفرمآلدهید

اورهفرمآلدهید
فورفورا %25

اورهفرمآلدهید
فورفورا %50

10/20

6/93

9/60

انتشار فرمآلدهید

صنعت است که این اوع چسب را در سطا  E2لیرار

همییانطییور کییه در یییکل  6اشییان داده یییده اسییت،

م دهد .اصالح چسیبهیا در دو لیروه  Bو  Cایین

بیشترین ااتشار فرمآلدهید ( 2/01میی لیرم بیر لیتیر)

ویژلی را در ت تییههییا کییاهش داده و سییطا ااتشییار

برای ت تههای ساختهیده با چسیب اورهفیرمآلدهیید

فرمآلدهید را به  E1رسااده است.
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شکل  .6اثر نوع چسب بر انتشار فرمآلدهید

چسبهای اصالحیده مقاومیت بیه تجزییه بیشیتری

نتیجهگیری
فورفورا اسبت به فرمآلدهید واکنشییذیری کمتیری
دارد و در یرایط مشابه یرس برای ساخت ت تیه بیه
زمان بیشتری احتیا دارد .بیشتر بودن زمان ژ ییدن
اشان از یایداری بیشتر چسب در یرایط اگهیداری را
دارد .زمیییییان اگهیییییداری چسیییییب 1بیییییرای
رزیناورهفرمآلدهید حداکثر و در بهترین حالت  6ماه
لزارش یده است .اما چسب اورهفرمالدهیدفورفورا
با توجه به مشاهدات تجرب تا یک سا بیدون هیی
تغییری در خواص آن لابییت اگهداری دارد .سیینق و
جوی ( )1993اشان داداد که سرعت آهسیتة ااعقیاد
رزییین بییر یایییة فورفییورا احتیییا بییه زمییان یییرس
طوالا تری در مقایسه با چسبهای فنیلفیرمآلدهیید
رایج دارد [.]3
بییا افییزایش دمییا یییدت ت ریییب چسییبهییای
اصالحییده کیاهش یافتیه ،یعنی در دماهیای بیاالتر
1. Shelf life

داراد .حداکثر دمای ت رییب در هیر سیه مرحییه در
چسبهای اصالح یده بیشتر از چسب اورهفرمالدهید
اسییت کییه اشییان از دوام و مقاومییت بیشییتر چسییب
اصالحیده با فورفورا در مقابل تجزیة حرارت دارد.
سییاختارهای بییا حیقییة آرومییاتیک مقاوم یت کی ی و
م صوصییاً مقاومییت بییه حییرارت بیشییتری دارایید.
فورفورا ایز به عیت دایتن ساختار آرومیاتیک ایین
مقاومت حرارت را داراد .سیمر و همکیاران ()2008
رفتار حرارت رزینهیای مالمییناورهفیرمآلدهیید بیا
مقدار متفاوت مالمین را بررسی کرداید .اتیایج ایین
بررسیییی ثبییییات حرارتیییی ِ بیشییییتر رزییییین
مالمیییناورهفییرمآلدهییید را اشییان داد .حضییور حیقییة
تریآزین در ساختار این رزینها ثبات هییدرولیزی و
حرارت بیشتری در مقایسه با رزیین اورهفیرمآلدهیید
فراهم م کند [.]13
بیشترین ار ااتشار فرمالدهید مربیو اسیت بیه
چسب اورهفرمآلدهید که م توان عیت آن را باالبودن
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اسبت مول فرمآلدهید به اوره در چسبهای صنعت

اورهفرمآلدهید ولت دو لروه متییو (مواوی ،دیی ،یا

دااسییت .بییه دلیییل یایییداری بیشییتر ییوایید عرضیی

تریی) با همدیگر ترکیب م یواد ،یک مولکیو آب

تشییکیلیییده در مقابییل هیییدرولیز در رزییینهییای

از دست می دهنید و بیین آنهیا ییک اتصیا اتیری

اصییالحیییده ،آلدهییید دوم (فورفییورا ) بییهسییرعت

بهوجود م آید .از ویژل های این اتصیا اتیری ایین

جااشین آلدهید او (فرمآلدهید) می ییود و آن را از

است که ضعی

است و در محییط لیرم و مرطیوب

محصو اهای خار م کند (واکینش .)1همیین امیر

یکسته م یود و به دابا آن یک مولکو فرمآلدهید

دراهایت بیه ییک افیزایش لابیل مالحظیه در ااتشیار

آزاد م یود و همین امر به ااتشار فرمآلدهیید بیر اثیر

فرمآلدهید از ت ته منیتج می ییود .ایین سیرعت در

هیدرولیز رزین منجر م یود .درحال کیه در سیاختار

جااشین و خرو مقدار بیشتری از فیرمآلدهیید آزاد

مولکول رزیینهیای اورهفورفیورا (واکینش )2کیه

به کاهش ار ااتشار فرمآلدهید در زمیان کوتیاهتیری

ییواییدهای عرضیی و ضیید آب دارد ،اتصییا اتییری

اسییبت بییه اییر ااتشییار فییرمآلدهییید از ت تییههییای

مشاهده ام یود .همین امیر می توااید اشیاندهنیدة

ساختهیده با چسب اصالحاشده منجر م یود [.]18

یایداری بیشتر ییوادهای موجود در رزین اصالح یده
و کاهش ااتشار فرمآلدهید بر اثر هیدرولیز باید.

همییانطییور کییه لییبالً لفتییه ییید ،در رزییین

U-CH2-U + HCHO + 2U
UCHU + 2 HCHO +2U

Furfural

2HCHO + 4U

U-CH2-U

2 HCHO + 4U

U-CH2-U

O
واکنش .1انتشار فرمآلدهید از چسب حاوی فورفورال براساس تحقیق پیزی

واکنش .2واکنش فورفورال با اوره
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