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 یلیگنوسلولز با نانو فیبر فنل فرمالدهید تقويت رزين

 1، حسین يوسفي 9، فرشید فرجي* 2، لعیا جمالي راد7مهسا نصری نوبندگاني

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبد، ایران 1  

استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبد، ایران 3و  2  

استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران4  

 loyajamalirad@yahoo.comمسئول مکاتبات: 

 

 چکیده

بها نهانو ریبهر     همهراه  از گونهه صهنوبر تبریهبی بها رزیهن رنهل ررما دهیهد        با استفاده ییها الیهاین تحقیق تخته در 

 ی یگنوسهلو ب از نانو ریبهر  برای این منظور  .ساخته شد و خواص ریبیکی آنها مورد بررسی قرار گررت ی یگنوسلو ب

های آزمونی  خواص ریبیکی نمونه وزن خشک رزین استفاده شد. درصد 2و 0،1به عنوان تقویت کننده در سه سطح 

نتهای  نشهان   . ه استاندازه گیری شدساعت غوطه وری در آب  24و 2د از شامل جذب آب و واکشیدگی ضخامت بع

غوطه وری در آب  ساعت 24و 2 نمونه ها بعد از آب جذبمیبان  بر ینانوریبر یگنوسلو ب مقدار مصرفکه  می دهد

ی داشهته اسهت. از سهوی    کاهشه  یرونهد  ی،اما با اربایش میبان مصرف نانوریبر یگنوسلو ب تأثیر معنی داری نداشته

کهاهش یارهت.   به طهور معنهی داری    میبان واکشیدگی ضخامت ی،نانوریبر یگنوسلو بمصرف با اربایش مقدار  دیگر

درصهد   2 غوطهه وری در آب مربهوب بهه مصهرف    سهاعت   24و 2بعهد از  ضهخامت  شهیدگی کمترین میبان واک یعنی

  بود. ینانوریبر یگنوسلو ب

 ی، جذب آب، واکشیدگی ضخامترنل ررما دهید، نانوریبر یگنوسلو ب های کلیدی: واژه
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 مقدمه

 رنل چسب رراوان کاربرد به توجه با بنابرایند. ان وابسته یکدیگر به شدت به ها چسب کارآیی پیشررت و چوب کارگیری به

 نفوذ. است کرده جلب خود به را محققان توجه که است موضوعی آن عملکرد بهبود چوبی، های ررآورده ساخت در ررما دهید

 و  وپب ؛ 2008 همکاران، و رو ریچ) چوب چسب انفعاالت و رعل، ( 2008 همکاران، و کونرس)چوبی سلول های دیواره از چسب

 ها چسب دینامیکی و استاتیکی رئو وژیکی، های آنا یب چوب، چسب اتصاالت مکانیکی ماکرو و میکرو خواص(،    2008ررازییر،

 با اما دارند خوبی چسبندگی ررما دهید اوره ازقبیل ها چسب از تعدادی. دگیر می قرار توجه مورد زمینه این در که است هایی نمونه

 این بدان معنی است که .( .1988  یچتی،) ندارند کاربردی خارجی مصارف برای حرارت و رطوبت برابر در آن کم مقاومت به توجه

 جهت  یگنوسلو بی مواد کاربردهای اخیر سال ت. دراس ضروری امری باال، وکارآیی مطلوب اتصال و چسبندگی با چسبی یارتن

 خریبت زیست د یل به مصنوعی مواد با مقایسه در طبیعی ریبرهایت. اس قرارگررته محققین توجه مورد پلیمری های چسب تقویت

 ذرات نانو معرری اخیر های دهه طی(. 2011 ابنگ،-اتا) هستند توجه مورد بیشتر خاص، های مقاومت ایجاد و رراوانی پذیری،

 مواد این اربودن .است داده قرار حرارتی و مکانیکی بهتر خواص به یابی دست منظور به پلیمری صنایع برابر در را مناسبی ررصت

 1 حدود) کمی مقدار اربودن با درخواص، توجهی قابل بهبود اغلب و نداشته پلیمر خواص بر منفی تأثیر گونه هیچ پلیمرها، به

 و گرماسخت پلیمرهای تقویت روی بر تحقیقات بیشتردر این بین  .(2011 ریدل، و کبورانی) شود می حاصل مواد این از (درصد

 تأثیر تواند می پلیمرها داخل سلو ب، نانوریبرهای ترکیب که است داده نشان نتای  و اند کرده تمرکب سلو بی نانوریبر توسط گرمانرم

 شده استفاده معمو ی ریبرهای از که زمانی با مقایسه در باشد، داشته خمشی و کششی مدول قبیل از مکانیکی خواص روی زیادی

 تخریب زیست و سازگاری زیست تجدیدشوندگی، ویژگی با زیستی مو کو ی درشت سلو ب (. در واقع2010 همکاران، و یوسفی) است

13 حدود سا یانه و است شده شناخته زمین ی کره روی بر موجود پلیمر زیست ترین رراوانعنوان  به و ستپذیری ا
 به تن 10 

 هیدروژنی های پیوند تشکیل به شدیدی تمایل و هستند خطی کامالً سلو ب های مو کول شود. می تو ید زنده موجودات ی وسیله

 ریب در. ددهن می تشکیل را ها  یفچه ریب و شده مجتمع یکدیگر کنار سلو ب های مو کول از هایی دسته نتیجه، در .دارند مو کو ی بین

 ها،  یفچه ریب تجمع از د.دارن قرار یکدیگر مجاورت در متناوباً (آمورف) نامنظم نسبتاً نواحی و (بلوری)منظم بسیار نواحی ها  یفچه

 مقاومت از سلو ب محکم، هیدروژنی های پیوند و  یفی ساختار همین اثر بر .شود می تشکیل سلو بی  یف ها،  یفچه تجمع از و  یفچه
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 ذرات، نانو دیگر انواع از بسیاری با مقایسه در .(1332)یحیوی،  است نامحلول ها، حالل اغلب در و است برخوردار باالیی کششی

 مطلوبی حرارتی و شیمیایی مقاومت  این ماده. آید می بدست دارند، زیادی رراوانی که قیمتی ارزان منابع از و تر آسان نانوسلو ب

. است باالیی بسیار ی ویژه مکانیکی استحکام و توجه قابل الغری ضریب دارایاست. همچنین  شده ثابت آن زیست سازگاری و دارد

 متفاوت بسیار تواند می تهیه، روش نیب و استفاده مورد او یه منبع به بسته سلو بی نانوذرات (قطر به طول نسبت )الغری ضریب

 در ا یاف ترین باریک از یکی سلو بی نانوریبر (.1387 مشکور، و یوسفی) کند می تغییر 150 تا 30 ازحدود گاهاً نسبت ایند. شبا

 و گسترده تنوع بودن، دسترس در و رراوانی پذیر، تجدید و زیستی ی ماده  :جمله از توجه قابل های ویژگی دارای و است طبیعت

 ابعاد نسبت و ویژه سطح پذیر، واکنش بسیار سطح باال، صدا میرایی باال، مدول و استحکام پایین، دانسیته خام، مواد پایین ی هبینه

 سوسپانسیون باالی پایداری و شفاف کامپوزیت نانو تو ید کم، بسیار حرارتی انبساب ضریب ،( باال ی کریستا یته)باال تبلور باال،

. است همراه سلو ب همی و  یگنین با که است سلو بینانوریبر واقع در ی یگنوسلو بنانوریبر ذا  (.2010 همکاران، و یوسفی)باشد می

 و خمیر تو ید خط در رنگبر شیمیایی مواد از کمتر استفاده معنای به گیرد می صورت نشده رنگبری خمیرهای از که ماده این تو ید

 هبینه از ینانوریبر یگنوسلو ب تو ید هبینه همچنین. یابد می کاهش نیب تو ید ررآیند زیستی محیط آ ودگی بار بنابراین و بوده کاغذ

 شانس ینانوریبر یگنوسلو ب شده، تمام قیمت و محیطی زیست مسائل نظر نقطه از . درنتیجهاست کمتر نانوریبرسلو ب تو ید

 .داردی سلو ب نانوریبر به نسبت شدن صنعتی جهت بیشتری

 

 ها مواد و روش

 .استفاده شد  cm44×43در ابعاد  میلی متر 2ضخامت با   صنوبر تبریبی بیهای چو از الیه اخت تخته الیه،در این تحقیق جهت س

gr/mبه مقدار  تهیه وی عایق ا کتریک گرگان  از کارخانه مورد نیاز رزین رنل ررما دهید
اعمال  ها برای ساخت تمامی تخته 2100

درصد وزن خشک رزین به رزین رنل ررما دهید اضاره شده و  2و  1، 0الزم به ذکر است که نانوریبر یگنوسلو بی در سه سطح شد.

آن الیه پس از سپس توسط دستگاه هیترمگنت در دمای آزمایشگاه به طور یکنواخت و در مدت زمان کاری هم زنی و پخش شد. 

 S.W.Pمدل  RANJBARهای مونتاژ شده توسط دستگاه پرس آزمایشگاهی هالی ها به طور یکنواخت چسب زنی شده و سپس

میبان برش و تهیه نمونه های آزمونی  پس ازد. دقیقه پرس شدن 7بار به مدت  40درجه سانتی گراد و رشار  180تحت دمای  100

پس از تجبیه و تحلیل آماری نتای  بدست  ساعت غوطه وری در آب اندازه گیری شد. 24و  2جذب آب و واکشیدگی ضخامت بعد از 

 گررت. قرار ارزیابی مورد  %39سطح اطمینان  در مطا عه مورد های ویژگی روی بر مستقل صورت به متغیر عامل  تأثیرآمده، 
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 و بحث ايجنت

 

 ساعت غوطه وری در آب 21و  2جذب آب و واکشیدگي ضخامت بعد از 

 ساعت 24و  2 بعد از جذب آبمیبان بر  یسلو بنانوریبر یگنومقدار مصرف مستقل  اثر که نشان می دهد که 2و  1جدول های 

با مشاهده می شود،  1اما همانطور که در شکل . نیستمعنی دار  % 39در سطح اطمینان تخته های ساخته شده  غوطه وری در آب

. غوطه وری در آب روندی کاهشی داشته است ساعت 24 و 2 ، میبان جذب آب بعد ازی یگنوسلو برمصرف نانو ریب اربایش مقدار

درصد  2ب به مقدار مصرف مربو ،ساعت غوطه وری در آب 24 و 2به نحوی که کمترین میبان جذب آب بعد از 

از نانو ویسکر سلو ب و تقویت در تحقیقی که بر روی استفاده (  2012 )ئو و همکاران. در این رابطه گااست یب یگنوسلو نانوریبر

% 20ها را تا  یسکر سلو ب، مقاومت به رطوبت تختهند که استفاده از نانو و های بر پایه آرد سویا انجام دادند به این نتیجه رسید چسب

 اربایش داده است.

 

 

ساعت غوطه وری در آب 2بر میزان جذب آب بعد از  ینانوفیبرلیگنوسلولز واريانس اثر مستقل مقدار مصرف تجزيه :7جدول  

(P) )F( منبع تغییرات درجه آزادی مجموع مربعات میانگین مربعات 

49/0 ns 83/0 809/13  111/33 مقدار مصرف  2 

 نانوریبر یگنوسلو ب

  387/23  773/431  خطا 18 

   191/989  کل 21 

ns: غیر معنی دار             

ساعت غوطه وری در آب 21بر میزان جذب آب بعد از  ینانوفیبرلیگنوسلولزمصرف  مقدارتجزيه واريانس اثر مستقل  :2جدول  

(P) )F( منبع تغییرات درجه آزادی مجموع مربعات میانگین مربعات 

40/0 ns 34/0  383/11  373/33 مقدار مصرف  2 

 نانوریبر یگنوسلو ب

  073/18  317/329  خطا 18 

   481/477  کل 21 

ns: غیر معنی دار            
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 ساعت غوطه وری در آب 21و  2لیگنوسلولزی بر میزان جذب آب بعد از مقدار مصرف نانوفیبر اثر مستقل: 7شکل 

 

 میبان بر یسلو ب   یگنو اثر مستقل نانوریبر که ( نشان می دهد4و  3از سوی دیگر نتای  حاصل از تجبیه واریانس )جدول 

بوده اما بر میبان واکشیدگی ضخامت  ت معنی دار % 39در سطح  ها تختهدر آب غوطه وری  ساعت 2بعد از  واکشیدگی ضخامت

ساعت  2کمترین میبان واکشیدگی ضخامت بعد از  2شکل با توجه به . ساعت غوطه وری در آب معنی دار نمی باشد 24بعد از 

نشان می دهد با توجه به  2ی است. اما همانطور که شکل درصد نانوریبر یگنوسلو ب 2مربوب به مقدار مصرف غوطه وری در آب 

ساعت، یک روند  24عدم معنی دار بودن سطوح مختلف مقدار مصرف نانوریبر  یگنوسلو بی بر میبان واکشیدگی ضخامت بعد از 

با داشته که این موضوع تأثیر مطلوبی بر پایداری ابعادی تخته ها  ینانوریبر یگنوسلو بکاهشی مشاده می گردد. یعنی استفاده از 

  ( نیب مطابقت دارد.2012)نتای  ویگل و همکاران 

 
ساعت غوطه وری در آب 2بر میزان واکشیدگي ضخامت بعد از  ینانوفیبرلیگنوسلولز مقدار مصرفتجزيه واريانس اثر مستقل  :9جدول  

(P) )F( منبع تغییرات درجه آزادی مجموع مربعات میانگین مربعات 

0083/0 * 32/1  788/1  971/3 مقدار مصرف  2 

 نانوریبر یگنوسلو ب

  282/0  033/9  خطا 18 

   818/11  کل 21 

 درصد 59معنی دار در سطح احتمال  *  

 

ساعت غوطه وری در آب 21بر میزان واکشیدگي ضخامت بعد از  ینانوفیبرلیگنوسلولز : تجزيه واريانس اثر مستقل مقدار مصرف1جدول  

(P) )F( مربعات میانگین  منبع تغییرات درجه آزادی مجموع مربعات 

071/0 ns 38/2  143/1  287/2 مقدار مصرف  2 

 نانوریبر یگنوسلو ب
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  383/0  301/1  خطا 18 

   733/13  کل 21 

nsغیر معنی دار : 

 

 
 ساعت غوطه وری در آب 22و  2بعد از  واکشیدگی ضخامتلیگنوسلولزی بر میزان قل مقدار مصرف نانوفیبر: اثر مست2شکل 

 

 

 نتیجه گیری
 

های ساخته شده با رزین رنل ررما دهید  الیه های ریبیکی تخته بر ویژگی یریبر یگنوسلو بنانو مصرف مقدار ثیردر تحقیق حاضر تأ

منجر به  یر یگنوسلو بنانوریب مصرف اربایش مقدار که ا نتای  بدست آمده نشان داده استدر این راست .د بررسی قرار گررتمور

 به طوری که کمترین میبان .ه استساعت غوطه وری در آب شد 24و  2بعد از تخته ها و واکشیدگی ضخامت کاهش جذب آب 

نتای  حاصل از این تحقیق  همچنین .ه استبود یدرصد نانوریبر یگنوسلو ب 2واکشیدگی ضخامت تخته ها مربوب به مقدار مصرف 

درصد نانوریبر  یگنوسلو بی عالوه بر دستیابی به خواص ریبیکی مطلوب و قابل قبول، از پرکننده  2نشان می دهد که با مصرف 

 آرد گندم ) پرکننده مرسوم برای ساخت تخته الیه( نیب استفاده نشده است. 
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