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تأثیر نانوذرات رس بر ویژگیهای فیزیکی-شیمیایی،
ساختاری و حرارتی چسب اوره فرمالدهید
 حامد يونسي کردخيلي؛ استادیار ،گروه مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران
 سعيد کاظمي نجفي؛ استاد ،گروه مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه تربيت مدرس ،نور ،ایران
 ربيع بهروز؛ دانشيار ،گروه مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه تربيت مدرس ،نور ،ایران

چکيده
در این تحقیق ،تأثیر نانوذرات رس بهعنوان پرکننده بر ویژگیهاای فیزیکای -شایییایی ،سااتااری و ررارتای ب او اوره
فرمالدهید بررسی شد .نانوذرات رس با ن بتهای  1 ،0/5و  1/5درصد وزنی (ن بت به وزن تشک ب و) به ب و اوره
فرمالدهید اضافه شدند .پس از افزودن نانوذرات ،کلیۀ ویژگیهای فیزیکی -شیییایی ب و از قبیل وی کوزیاه ،زمان ژلاهای
شدن ،درصد مادۀ جامد و دان یاه ،براساس روشهای اسااندارد اندازهگیری شاد .هیچناین تیییارات سااتااری و ررارتای
ب و اوره فرمالدهید راوی نانورس بهترتیو با آنالیز طیفسنجی تبدیل فوریه ماادون قرماز ( ،)FTIRتفار پاراش پرتاو
ایکس ( )XRDو آنالیز گرماسنجی تفاضلی ( )DSCبررسی شد .ناایج این تحقیق نشان داد که با افزودن ناانوذرات رس باه
ب و اوره فرمالدهید ،دان یاه ،وی کوزیاه و درصد مادۀ جامد ب و افزایش پیدا میکند ،دررالی که مقدار فرمالدهید آزاد
و زمان ژلهای شدن ب و کاهش مییابد .ناایج آنالیز  FTIRنشان داد که در ب و راوی نانوذرات رس ،میازان اتااا ت
مایلنی کاهش مییابد و پیکهای جدیدی در باندهای 1140 cm-1و 950 cm-1مشاهده میشود که مؤید انجام گرفان واکنش
شیییایی بین نانوذرات رس و ب و اوره فرمالدهید است .براساس ناایج آنالیز  ،DSCافزودن نانوذرات رس ،سبو ت اری
انعقاد ب و اوره فرمالدهید میشود ،بهطوری که دمای انعقاد اولیه و پیک انعقاد ب و اوره فرمالدهید از  85و  110درجاۀ
سانایگراد بهترتیو به  75و  90درجۀ سانایگراد کاهش مییابد .آنالیز  XRDنشان داد که بعد از اضافه کردن نانوذرات رس
به ب و ،ساتاار اتیی منظم نانورس از بین رفت و نانوذرات در درون پلییر بهطور کامل یه یه شدند.
واژههای کلیدی :ب و اوره فرمالدهید ،نانورس ،ویژگی ررارتی ،ویژگیهای ساتااری.
 نویسندۀ مسئول ،تلفن09113954174 :

Email: Rabi.behrooz@modares.ac.ir
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مقدمه

پرکننده است [ .]4پرکنندههاای اساافادهشاده در ب او

ب و های رایج در صنای بوب به طور معیول به بناد

اوره فرمالدهید به دو دساۀ آلی (آرد گندم ،آرد باوب و

دساۀ کلی آمینورزینها (شامل اوره فرمالدهید و مالماین

 )...و معاادنی (کااا ولین ،مارلیاات و رس بیناای) تق اایم

فرمالدهید) ،ب و های فناولی (فناول فرمالدهیاد (،)PF

میشوند .هر یک از پرکنندههای آلی و معدنی مزیاتهاا

رزرساااینول فرمالدهیاااد ( )RFو  ،)...ب اااوهاااای

و معایبی دارد که توسط محققاان زیاادی گازارش شاده

ایزوساایانات ( )pMDIو ب ااوهااای طبیعاای (تااانن،

است [ .]5ازاینرو تالش برای پیدا کاردن ماادۀ پرکنناده

لیگنااین ،پااروتنین و  )...دساااهبناادی ماایشااوند .از بااین

با ویژگیهای برتر و مؤثرتر هیچنان ادامه دارد.

ب ااوهااای مخالااف ،در رااال راضاار ب ااو اوره

از سوی دیگر با توسعۀ فنااوری ناانو ،اماروزه گاروه

فرمالدهیااد ( )UFبااهدلیاال ارزان بااودن ،انحاااللپااریری

جدیدی از پرکنندههای معدنی بهناام پرکننادههاای ناانو

توب در آب ،بیرنگ بودن ،سخای زیااد ،دماای انعقااد

(ماوادی باا ابعاادی در محاادودۀ  1تاا  100ناانومار) بااه

کم و تواص ررارتی مناسو ،پرمارفترین ب او در

صنعت ب و معرفی شادهاناد .ایان ناانومواد تاواص

صنای بوب اسات ،باهطاوری کاه بایش از  90درصاد

فیزیکی و شایییایی ویاژهای دارناد کاه آنهاا را از ماواد

ب و اسافادهشده در صنعت باوب ایاران از ناو اوره

اولیهای که این نانوذرات از آنها ساناز شادهاناد مافااوت

فرمالدهید است [ .]1این ب و با وجود مزیتهای مهام

میکند .مهامتارین ناانوذراتی کاه باهعناوان پرکنناده در

به عیوب مهیی دبار است که از مهمترین آنها مایتاوان

صنعت ب او اساافاده مایشاوند ،ناانوذرات کربناات

به اناشار زیاد فرمالدهید ،جرب زیااد آب و دوام کام در

کل یم ،اک ید سیلی یم و ناانوذرات رس ه ااند .نااایج

برابر شرایط ماییر جوی و عوامل بیولوژیک اشااره کارد.

تحقیقات مخالف نشان داده است که بهطور کلی اساافاده

تا کنون تالشهای زیاادی باهمنظاور کااهش یاا رارف

از برتی نانوذرات در ب وهاا موجاو کااهش اناشاار

معایو ب و اوره فرمالدهید صورت گرفاه است کاه از

فرمالدهیااد ،کاااهش زمااان ژلااهای شاادن و افاازایش

جیلۀ آنها مایتاوان باه تیییار روش ساناز ب او اوره

مقاومااتهااای ب ااو ماایشااود .در بااین نااانوذرات

فرمالدهید ،تیییر نو کاتالیزور و اسافاده از مواد افزودنای

اسافادهشده در صنعت ب او ،ناانوذرات رس باهدلیال

اشاره کرد [ .]3 ،2یکی از روشهایی کاه ضاین کااهش

ارزان بودن و فراوانی اقبال بیشااری یافااه اسات .نااایج

هزینۀ ب او ،موجاو بهباود تاواص آن و بندساازۀ

تحقیقات مخالف نشاان داد کاه ناانوذرات رس موجاو

راصل نیز میشود ،اسافاده از پرکننادههاسات .برتای از

بهبااود ویژگ ایهااای بندسااازههااای بااوبی راصاال از

پرکنندهها ضین کاهش هیکشایدگی ب او و کااهش

ب وهای اوره و فنول فرمالدهید میشاوند [ .]6 ،5ایان

تنش وارد به تط ب و موجاو بهباود دوام ،مقاومات

نانوذرات به دلیل دارا بودن ابعاد کوباک و ساح ویاژۀ

مکااانیکی و سااخای ب ااو ماایشااوند .هیچنااین

زیاد ،قابلیت پرکنندگی ب و پاس از انعقااد را دارناد و

جریانپریری ب و با افزودن پرکننده بهبود مییاباد کاه

بدین ترتیو در بهبود ویژگیهاای فیزیکای و مکاانیکی

دلیل آن محبوس شادن آب موجاود در ب او توساط

ب ااو تااأثیر ب اازایی دارنااد .هیچنااین نااانوذرات رس
بهطور ذاتی ویژگیهای مکانیکی زیاادی دارناد کاه ایان
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عامل ارایاا ا تاأثیر زیاادی بار افازایش مقاوماتهاای
مکانیکی ب و و بندسازۀ راصل دارد .نااایج بررسای
لی و هیکاران ( ،)2008نشان داد که اسافاده از نانوذرات
رس در ب و اوره فرمالدهید تاأثیر مثباای بار تاواص
تخاه تردهبوب دارند ،بهطاوری کاه درصاد زیاادی از
جرب آب و اناشار فرمالدهید آن را می کاهند و باه طاور
بشیگیری موجو کاهش زمان پرس ،افزایش اتااا ت
عرضی و در نهایات افازایش ب ابندگی داتلای تخااه
تردهبوب میشوند [.]5
تحقیقااات زیااادی در زمینااۀ تااأثیر نااانوذرات رس

مواد و روشها
چسب اوره فرمالدهید
ب و اوره فرمالدهید مورد نیاز از کارتانۀ ب وسازی
پارس شیالی تهیه شده و پاس از اناقاال باه آزمایشاگاه،
ویژگیهای مخالف آن از قبیل درصد ماادۀ جاماد،pH ،
دان اایاه ،وی ااکوزیاه ،زمااان ژلااهای شاادن و اناشااار
فرمالدهید آنالیز شد .ویژگیهای ب او اوره فرمالدهیاد
بررسیشده در جدول  1گزارش شده است.
نانورس

بهعناوان پرکنناده روی ویژگایهاای مخالاف فیزیکای،

نانورس اسافاده شده از نو بناونیت ( )NaMMTباود

مکانیکی و ررارتی بندسازههای بوبی رااوی ب او

کااه از شاارکت  Southern Clay Productsآمریکااا

اوره فرمالدهید صورت گرفااه اسات []7 ،6؛ باا وجاود

تریداری شاد .مشخااات ناانوذرۀ اساافاده شاده در

این ،تاکنون به تأثیر نانوذرات رس بر ویژگیهای ب او

جدول  2گزارش شده است.

اوره فرمالدهید بهتنهاایی توجاه نشاده اسات .بناابراین،

افزودن نانورس به چسب اوره فرمالدهید

هاادف ای ان تحقی اق بررس ای تااأثیر نااانوذرات رس باار

بناونیت با ن ابتهاای  1 ،0/5و  1/5درصاد وزنای

ویژگیهای فیزیکی -شایییایی و تیییارات سااتااری و

(ن اابت بااه وزن تشااک ب ااو) بااه ب ااو اوره

ررارتی ب و اوره فرمالدهید است.

فرمالدهید اضافه شد .شایان ذکر است کاه از دسااگاه
هیوژنایزر اولاراسونیک باهمنظاور پخاش یکنواتات
نانوذرات درون ب و اسافاده شد.

جدول  .1ويژگيهای چسب اوره فرمالدهيد استفادهشده
ويژگي
چسب اوره فرمالدهيد

ويسکوزيته

درصدمادۀ

(ثانيه)

جامد ()%

78

62

pH

7/5

دانسيته

زمان ژل

()kg/l

شدن (ثانيه)

1/263
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جدول  .2مشخصات نانورس استفادهشده در تحقيق حاضر
خواص فيزيکي

مقادير

وزن ویژه ()g/cc
چگالی تودهای ()g/cc
اندازۀ ذره ()µm

2/86
0/3356
≥2/00

فرمالدهيد آزاد()%
0/35
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اندازهگیری درصد مادۀ جامد

شد .ب اوهاای سااتاهشاده در اون باا دماای 100

این کار براساس اسااندارد ASTM D 4426–93انجاام

درجۀ سانای گراد منعقد شده و ساپس باا آسایاب باه

گرفت .رادود  5گارم ب او سنازشاده باهمادت 2

پودر تبدیل شدند .سپس  3میلیگرم پاودر ب او باا

ساعت در آون با دمای  120درجاۀ ساانایگاراد قارار

 300میلیگرم پودر  KBrبه صورت فیزیکای مخلاو

داده شد .سپس نیوناۀ ب او از آون تاار شاده و

شده و با اساافاده از پارس باه قارص تبادیل شادند.

توزین شد .از اتاالف وزن نیونهها ،درصد مادۀ جامد

محدودۀ طیفسنجی این آنالیز 4000 ،تا  cm-1 400باا

ب و محاسبه شد.

وضوح  2cm-1بوده است.

اندازهگیری ويسکوزيته

آنالیزتفرق پراش ايکس

برای اندازهگیری وی کوزیاۀ ب و های مورد بررسی

بهمنظور بررسی نحوۀ توزی ناانوذرات رس در ب او

براساس اسااندارد  ASTM D1200-70از فورد کاا

اوره فرمالدهیاااد از آناااالیز  XRDاساااافاده شاااد [.]5

 4میلیمار اسافاده شد.

ب وهای سااتاهشاده در اون باا دماای  100درجاۀ
سانایگراد منعقد شده و سپس به پودر تبادیل شادند و

اندازهگیری دانسیتۀ چسب
دان یاۀ ب و هاای سااتاهشاده براسااس اساااندارد
 ASTM D1298-12با هیدرومار (با درجهبندی -1/3
 )1/2اندازهگیری شد.

مو  1/78897 Aºتجزیه وتحلیل شادند .زاویاۀ تاابش
 2θ=2-16ºو سرعت اسکن  1º/minدر نظر گرفاه شد.
آنالیزگرماسنجی تفاضلی

اندازهگیری فرمالدهید آزاد چسب
مقدار فرمالدهید آزاد ب و براساس روش ارا هشاده
در محالعات پارک و جنونگ اندازه گیری شد [.]8
اندازهگیری زمان ژلهای شدن

با اسافاده از  XRDمدل  Philipsساتت هلند باا طاول

1

 5گرم ب و سنازشده درون لولۀ آزماایش قارار داده
شد و پاس از غوطاهور کاردن لولاۀ آزماایش در آب
جوش ،زمان زم بهمنظور پلییر شدن ب و بهعنوان
زمان ژل شدن اندازهگیری شد.

برای اندازهگیری تیییرات دمای زم برای انعقااد ب او
اوره فرمالدهید بعد از افازودن ناانوذرات رس از آزماون
 DSCبا نرخ ررارتدهی  10ºC/minاسافاده شاد [ .]5از
دسااگاه  DSCمادل  DSC 200 F3 NETZSCHبارای
تعیین دمای انعقاد ب و اسافاده شد .آنالیز  DSCبا نرخ
راارارتدهاای  10 ºC/minدر اتی اافر نیاااروژن و در
محاادودۀ دمااایی  20تااا  200درجااۀ سااانایگااراد انجااام
گرفت.

آنالیز طیفسنجی مادون قرمز
از دساااگاه  FTIRماادل Shimadzo FT-IR 8400S

بااهمنظااور بررساای تیییاارات ساااتااری ب ااو اوره
فرمالدهید قبل و بعد از افزودن نانوذرات رس اسافاده
1. Gelation Time

نتايج و بحث
تأ یر نأأانوارار رس بأأر ويژگأیهأأای فیزيکأأی-
شیمیايی چسب اوره فرمالدهید
جدول  3ویژگیهای فیزیکی -شایییایی ب او اوره

تأثير نانوذرات رس بر ویژگیهای فيزیکی-شيميایی ،ساختاری و حرارتی چسب اوره فرمالدهيد
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فرمالدهید (نیوناۀ شااهد) و ب او اوره فرمالدهیاد

شدن ب و اندکی افزایش مییابد ،بهطوریکه ب و

راااوی  1 ،0/5و  1/5درصااد نااانوذرات بناونیاات را

اوره فرمالدهیااد راااوی  1درصااد نانوبناونیاات دارای

نشان میدهد .هیانطور که مشاهده میشاود افازودن

کیارین زمان ژلهای شدن ( 47ثانیه) است .باا افازودن

نانوذرات بناونیت بر ویژگیهاای فیزیکای -شایییایی

نانوذرات به ب و اوره فرمالدهیاد ،باه دلیال انادازه،

ب و اوره فرمالدهیاد مانناد وزن مخااوص ،زماان

سح ویژه و واکنشپریری زیاد سحوح آنها ،بهرارای

ژلهای شدن ،درصد مادۀ جامد و مقدار فرمالدهید آزاد

میتوانند با گروه هاای فعاال موجاود در ب او UF

تأثیر معنیداری دارد ،بهطوری که با افزودن ناانوذرات

اتاال عرضی برقرار کنند و بادین ترتیاو عاالوه بار

به ب او  ،UFدان ایاه ،وی اکوزیاه و درصاد ماادۀ

اینکه میتوانند موجو افزایش ب ابندگی درونای 1و

جامااد ب ااو افاازایش یافاات ،دررااالی کااه مقاادار

مقاومت اتاال ب او اوره فرمالدهیاد شاوند ،زماان

فرمالدهید آزاد و زمان ژلاهای شادن ب او باهطاور

ژلهای شدن ب و را کاهش مایدهناد [ .]10افازایش

معنیداری کاهش پیدا کرد (جدول  .)4جدول  3نشان

زمان ژلهای شدن در ب وهاای رااوی  1/5درصاد

میدهد که ب و اوره فرمالدهیاد دارای  1/5درصاد

نانوذرات بناونیت را میتوان به کاهش زیاد فرمالدهید

نانوذرات بناونیت ،بیشاارین درصاد ماادۀ جاماد (66

آزاد در آنها ن بت داد (جدول  .)3کااهش فرمالدهیاد

درصد) ،دان یاه ( )1/24g/cm3و وی کوزیاه ( )89sرا

آزاد موجو کاهش سرعت تشکیل اتااا ت عرضای

دارد .بااهدلیاال پیونااد هیاادروژنی یااا نیروهااای وان

میشود و در نایجه زمان ژلهای شدن ب او افازایش

دروال ی که بین ناانوذرات و ب او اوره فرمالدهیاد

می یابد .ژان و هیکاران ( )2008نشاان دادناد کاه باا

تشکیل میشود ،نیروهای باین مولکاولی و در نایجاه

افاازودن درصااد کیاای نانوبناونیاات بااه ب ااو اوره

مقاومت درونی مای افزایش مای یاباد کاه در نهایات

فرمالدهید ،عیلکرد این ب و در تخااه یاه و تخااه

موجااو افاازایش وی ااکوزیاۀ ب ااو م ایشااود [.]9

ترده بوب بهطور معنیداری بهبود مییابد [.]7

افزایش دان یاه و درصد مادۀ جامد نیز به افزایش ماده

با توجه به ناایج بررسیهای ویژگیهای فیزیکای-

در وارد رجم پس از افازودن ناانوذرات باه محلاول

شاایییایی ب ااو اوره فرمالدهیااد اصااالحشااده بااا

ب و مربو میشود.

نانوذرات بناونیت ،ب او اوره فرمالدهیاد رااوی 1

هیچنین جدول  3نشان میدهاد کاه ب او اوره

درصد نانوذرات بهعنوان تییار برتار اناخااب شاده و

فرمالدهیااد دارای  1/5درصااد نانوبناونیاات ،کیااارین

تیییرات ساتااری و ررارتی آنها در مقای ه با ب و

مقدار فرمالدهید آزاد ( 0/3درصد) را داراست .کاهش

اوره فرمالدهید (نیونۀ شاهد) بررسی شد.

فرمالدهید آزاد در ب و با افزودن نانوذرات ارایاا ا
مربو به سح ویژۀ گ ارده و ویژگایهاای ساححی
نانوذرات بناونیت است کاه اتااال باین ناانوذرات و
فرمالدهید واکنشنداده را میکن میکند [ .]5با افزایش
مقدار نانوبناونیت از  1باه  1/5درصاد ،زماان ژلاهای

1. Cohesin
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جدول  .3ويژگيهای فيزيکي -شيميايي چسب اوره فرمالدهيد حاوی نانوذرات
ويژگي

دانسيته ()kg/l

نوع چسب

زمان ژلهای

فرمالدهيد آزاد

ويسکوزيته

شدن(ثانيه)

()%

(ثانيه)

55±2
51±2
47±1
49±1

0/4±0/01
0/35±0/03
0/31±0/02
0/3±0/01

78±4
82±4
88±3
89±2

1/231±0/01
1/235±0/013
1/239±0/015
1/240±0/011

UF

 0/5 +UFدرصد نانورس
 1 +UFدرصد نانورس
 1/5 +UFدرصد نانورس

مادۀ جامد ()%
62±3
65±2
66±1
66±2

جدول  .4خالصۀ تجزيۀ واريانس چسبهای ساختهشده
عامل متغير
ويژگي چسب
دانسيته
زمان ژلهای شدن
فرمالدهيد آزاد
ویسکوزیته
درصد مادۀ جامد
**  :معنیداری در سطح  1درصد؛

ميزان F

)(df

2
2
2
2
2

%0

%0/5

%1

%1/5

**2/11
**1/325
*4/321
*5/215
**0/765

**1/404
**0/876
**2/651
**1/398
*3/001

*0/963
**2/901
**1/541
*3/442
**6/102

*1/103
**4/758
**0/632
**2/339
**2/597

* :معنیداری در سطح  5درصد.

توزيع نانوارار بنتونیت در چسب اوره فرمالدهید
آنالیز  XRDبرای ارزیابی نحوۀ توزی نانوذرات مخالاف
در ب وهای ترموسات کااربرد زیاادی دارد .شاکل 1
آنااالیز  XRDنااانوذره بناونیاات ،ب ااو اوره فرمالدهیااد
بهطور جداگانه و ب و اوره فرمالدهید راوی  1درصد
ناانوذرات بناونیات را در ناریاۀ دو تاااای˚ 2˚-16نشااان
میدهد .هیاانطاور کاه مشااهده مایشاود در ناانوذرۀ
بناونیت پیک برج ااهای در ناریاۀ دوتااای ˚ 7مشااهده
مایشااود ،امااا بااا افاازودن نانوبناونیاات بااه ب ااو اوره
فرمالدهید ،این پیک برج اۀ مربو به فاصلۀ بین یههاا
( 1/26نانومار) در معادلۀ بارا  ،1رارف مایشاود [.]5
ررف پیک ناانوذره در ˚ 7نشااندهنادۀ ایان اسات کاه
ساتاار اتیی منظم نانورس از بین رفاه است و نانوذرات
در درون پلییر یه یه شادهاناد [ .]11باهعباارت دیگار
براساااس ناااایج آنااالیز  ،XRDنااانوذرات بناونیاات در
ماتریس ب و بهتوبی توزی شدهاند .بهطور کلی نحوۀ
1. Braggs,s Law: nλ= 2dsinθ

جداسازی صفحات نانورس در ماتریس پلییار ،باه ناو
نااانورس ،وی ااکوزیاۀ ب ااو ،زمااان و روش اتاااال
ب اااگی دارد [ .]7سااه رالاات پراکناادگی نااانوذرات در
ماتریس پلییر وجاود دارد  .1سااتاار یاه یاهای کاه
صفحات نانورس کامالا جدا میشوند و رای به مااتریس
ب و نفوذ میکنند؛  .2ساتاار بین یهای که باهموجاو
آن فاصلۀ بین صفحات با نفوذ پلییر افزایش مییابد ،اماا
بهصورت گروهی در ب اههای موازی باقی مایمانناد؛ .3
جداسازی فاز که نانورس درون پلییر پخش میشود ،اماا
هر ذره بهصاورت صافحات ب ابیده بااقی مایماناد و
ب و نییتواند به درون صفحات ناانوذرات رس نفاوذ
کند [ .]12بهمنظور اینکه نانوذرات رس با ب و واکانش
دهد و ویژگایهاای مقاامای آن را بهباود بخشاد ،بایاد
یه یه شده یا دستکم ساتاار بین یاهای ایجااد شاود
[ .]13ناااایج آنااالیز  XRDایاان تحقیااق نشااان داد کااه
نانوذرات بناونیت در مااتریس پلییار  UFکاامالا از هام
جدا شدند و ساتاار یه یه میشود.
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ژانگ و اسییت ( )2011تأثیر افزودن ناانوذرات رس

 8501مربو به پیوند  C=Oدر اسکلت  NCONو شدت

بر ساتاار کری االی ب و اوره فرمالدهید را با اساافاده

باند  1378cm-1کاه مرباو باه اتااال  C-Nدر CH2-N

از آنالیز XRDبررسی کردند .یافاههای آنها نشاان داد کاه

است (جدول  )5کاهش مییابد .هیچنین نااایج بررسای

افزودن نانورس ،میزان کری االیاۀ ب و اوره فرمالدهیاد

تیییر ساتااری ب و اوره فرمالدهیاد نشاان داد کاه در

را افزایش میدهاد .هیچناین آنهاا نشاان دادناد کاه در

بانااد  1140 cm-1و 950cm-1پیااک جدیاادی در ب ااو

درصاادهای کاام افاازودن نااانورس ( 2درصااد) ،درصااد

راوی نانوذرات بناونیت مشاهده مایشاود کاه ارایاا ا

کری االیاۀ بیشاری در مقای ه با افزودن مقادیر زیااد ( 4و

راصل واکنش شایییایی باین ناانوذرات و ب او اوره

 6درصد) راصل میشود [.]6

فرمالدهید و تشکیل پیوندهایی مانناد  Si-O-Siو Si-OH

ت یر افزودن نأانوارار بنتونیأت بأر ويژگأیهأای
ساختاری چسب اوره فرمالدهید
در شکل  2تیییرات ساتااری ب و اوره فرمالدهید قبل
و بعد از افزودن نانورس توسط طیفسانجی نشاان داده
شده است .هیانطور که مشاهده میشود ،ساتاار ب و
اوره فرمالدهید بعد از افازودن  1درصاد ناانورس تیییار
مییابد ،بهنحوی که از شدت برتی از پیکها کاساه شده
و بر شدت برتی دیگر افزوده میشاود .شاکل  2نشاان

است.
ناایج بررسای  FTIRنشاان مایدهاد کاه افازودن
نانورس ،اتاال مایلنای در سااتاار شابکهای ب او
منعقدشده  UFرا کاهش میدهد .گزارشهای ماعددی
نشان میدهاد کاه پیوناد مایلنای در برابار هیادرولیز
مقاومت بندانی ندارد .بنابراین کااهش پیوناد مایلنای
بهمعنای مقاومت بیشار ب و در برابر عیل هیدرولیز
و در نایجه کاهش اناشار فرمالدهید است.

میدهد که در ب و راوی ناانورس ،شادت باناد cm-

شکل  .1آناليز  XRDنانورس ،چسب اوره فرمالدهيد و چسب اوره فرمالدهيد حاوی  1درصد
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شکل  .2آناليز  FTIRچسب اوره فرمالدهيد قبل و بعد از افزودن  1درصد نانورس

جدول  .5باندهای جذب چسب اوره فرمالدهيد در آناليز طيفسنجي مادون قرمز []6
محل جذب cm-1

نوع پيوند

3340-3350
2960-2962
1646-1654
1550-1560
1380-1400
1330-1380
1250-1260
1130-1150
1030-1050
750-780

NHآمينهای آليفاتيک نوع اول
-O-CH3اترهای آليفاتيک
 C=Oآميدهای نوع اول
 C-Nآميدهای نوع دوم
 C-Hدر  CH2و CH3
 C-Nدر CH2-N
 C-Nو N-Hدرآميدهای نوع سوم
 C-Oدر اترهای اليفاتيک
 C-Nیا NCNدر پيوندهای متيلنی
 C=0در اسکلت NCON

ت یر نانوارار بنتونیت بأر ويژگأیهأای حرارتأی
چسب اوره فرمالدهید

بناونیت انعقاد ب و اوره فرمالدهید را ت ری مایکناد،
بهطوری که با افزودن این نانوذرات ،دمای انعقاد اولیاه و

شکل  3تأثیر نانوذرات بناونیت بر دماای انعقااد ب او

پیک انعقاد ب و اوره فرمالدهید از  85و  110بهترتیاو

اوره فرمالدهید را نشان میدهد .هیانطاور کاه مشااهده

به  75و  90درجۀ ساانایگاراد کااهش ماییاباد .انعقااد

م ایشااود ،انعقاااد ب ااو اوره فرمالدهیااد ماننااد سااایر

سری تر ب و بهمعناای نیااز باه دماای کیاار پارس و

ب وهای گرماسخت از نو گرمازاست .شکل  3نشاان

هیچنین مارف انارژی کیاار در راین سااتت تخااه

میدهد که پیکهاای گرماازای ب او اوره فرمالدهیاد

است که مورد توجاه صااربان صانعت اسات .در تهیاۀ

تحت تأثیر نانوذرات بناونیت قارار مایگیارد .ناانوذرات

پانلهای بوبی از ب اوهاای اوره فرمالدهیاد رااوی

تأثير نانوذرات رس بر ویژگیهای فيزیکی-شيميایی ،ساختاری و حرارتی چسب اوره فرمالدهيد
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نااانوذرات رس ب اهدلیاال مافاااوت ب اودن ویژگ ایهااای

ناایج آنالیز  DSCنشاان مایدهاد کاه باا افازودن 1

ر ولوژیک آنها ،رفاار آنها در طی پرس گارم و در نایجاه

درصد نانوذرات بناونیات ساح زیار منحنای DSCکاه

عیلکرد آنها مافاوت تواهد بود .شکل  3هیچنین نشاان

بیانگر مقدار آناالپی ( )ΔHاست کاهش زیادی ماییاباد.

میدهد که ب وهای راوی نانوذرات ،پیاک پهانتاری

کاهش آناالپی بهمعنای تولید گرمای کیار در طای انعقااد

ن بت به نیونههای شاهد دارند که نشان میدهاد میازان

ب و است .لی و هیکااران ( )2008و ژان و هیکااران

اتاا ت عرضی کنارلشده در آنها بیشاار اسات کاه در

( )2013نشااان دادنااد کااه افاازودن نااانوذرات رس باار

نهایت به ایجاد ساتاار منظمتر در ساتاار ب و نهاایی

ویژگاایهااای ررارتاای ب ااو اوره فرمالدهیااد تااأثیر

منجر میشود [.]14

میگرارد و موجو کاهش دمای انعقاد و آنااالپی ب او
میشود [.]7 ،5

شکل  .3آناليز  DSCچسب اوره فرمالدهيد قبل و بعد از افزودن  1درصد نانورس

نتیجهگیری

طی ساتت فرآوردههای بندسازه بوبی کاهش یافااه و

در این تحقیق ،تأثیر نانوذرات رس بهعناوان پرکنناده بار

در نایجه بازدهی تولید افزایش مییابد .ناایج بررسیهاای

ویژگیهاای فیزیکای -شایییایی ،سااتااری و ررارتای

ساتااری نشان داد که افازودن ناانوذرات رس ،موجاو

ب و اوره فرمالدهید بررسای شاد .نااایج ایان تحقیاق

تیییرات ساتااری ب و میشود و میزان اتاال مایلنای

نشااان داد کااه افاازودن نااانوذرات رس بااه ب ااو،UF

را کاهش میدهد .هیچنین ،بعد از افازودن ناانورس باه

دان یاه ،وی کوزیاه و درصاد ماادۀ جاماد ب او اوره

ب و ،سااتاار اتیای مانظم ناانورس از باین رفات و

فرمالدهیااد را افاازایش ماایدهااد ،دررااالی کااه مقاادار

نانوذرات در درون پلییار یاه یاه شادند .نااایج آناالیز

فرمالدهید آزاد و زمان ژلهای شدن ب او را مایکاهاد.

ررارتی نشان داد که افازودن ناانوذرات ،سابو ت اری

با کاهش زمان ژلهای شدن ب و ،زماان پارس گارم در

انعقاد ب و اوره فرمالدهید میشود.

1395  پایيز،3  شمارۀ،69  دورۀ، مجلة منابع طبيعی ایران،جنگل و فرآوردههای چوب

570

References
[1]. Fathy, L., Faezipour, M., and Bahmani, M. (2010). Effect of UF and MUF resins on the practical
properties of particleboard produced from rice straw and aspen particles. Iranian Journal of Wood
and Paper Science Research, 25 (2): 321-331.
[2]. Kim, J.W., Carlborn, K., Matuana, M., and Heiden, P.A. (2005). Thermoplastic modification of
urea–formaldehyde woodadhesives to improve moisture resistance. Journal of Applied Polymer
Science, 101(6): 4222-4229.
[3]. Jiuyin, P., Sunchaun, A., shicheng, Z., andHaixing, C. (2010). Study of modification of urea
formaldehyde with keratine. Advanced Material Research, 113 (14): 1787-1791.
[4]. Pizzi, A., and Mittal, K.L. (2003). Handbook of Adhesive Technology, CRC Press, Marcel
Dekker, New York.pp: 1036
[5]. Lei, H., Du, G., Pizzi, A., and Celzard, A. (2008). Influence of nano clay on urea- formaldehyde
resins for wood adhesive and its model. Journal of Applied Polymer Science, 109(4): 2442-2451.
[6]. Zhang, X., and Smith, G.D. (2011). Natural nanotube as novel filler for particle board production.
Joint International Symposium on Wood Composite and Veneer Processing and Products,
Washington.
[7]. Xian, D., Semple, K.E., Haghdan, S., and Smith, G.D. (2013). Properties and wood bonding
capacity of nanoclay-modified urea and melamine formaldehyde resin. Wood and Fiber Science,
45(4):1-13.
[8]. Park, B.D., and Jeong, H.W. (2011).Hydrolytic stability and crystallinity of cured urea–
formaldehyde resin adhesives with different formaldehyde/urea mole ratios, International Journal
of Adhesion and Adhesive, 31(6): 524–529.
[9]. Yang, G.D., Lin, Q.J., and Liu, J.H. (2004).The effects of nano-SiO2 on the properties of the urea
formaldehyde resin. Journal of Fujian College of Forestry, 24(2):114–117.
[10]. Qiaojia, L.,Guidi, Y., Jinghong, L., and Jiuping, R. (2006). Property of nano- SiO2/urea
formaldehyde resin. Frontiers of Forestry in China, 1(2):230–237.
[11]. Kaboorani, A., and Rield, B. 2011. Effects of adding nano-clay on performance of polyvinyl
acetate (PVA) as a wood adhesive. Composite Part A, 42(2011): 1031-1039.
[12]. Pavlidou, S., and Papaspyrides, C.D. (2008). A Review on polymer -layered silicate
nanocomposits. Progress in Polymer Science, 33(12): 1119-1198.
[13]. Alexandre, M., and Dubois, P. (2000). Polymer-layered silicate nanocomposits: preparation,
properties and uses of new class of material. Material Science Engineering Report, 28(1-2): 1-63.
[14]. Pizzi, A., Lu, X., and Garcia, R. (1999). Lignocellulosic substrates influence on TTT and CHT
curing diagrams of polycondensation resins. Journal of Applied Polymer Science, 71: 915-925.

