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 تقويت چسب اوره فرمالدهید با استفاده از پیله ابريشم

 

 3، سحاب حجازی3، فرشید فرجی2، لعیا جمالی راد*1سمیرا برزعلی
samirabarzali@yahoo.com 

 

 چکیده
شده از گونه صنوبر تبریزی با چسب اوره فرمالدهید همراه  در این تحقیق، خواص فیزیکی و مکانیکی تخته الیه ساخته

کننده در  با ژل پیله ابریشم مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور از ژل پیله ابریشم به عنوان ماده پرکننده و تقویت

های آزمونی شامل  ن استفاده شد. خواص فیزیکی و مکانیکی نمونهدرصد وزن خشک رزی 00و  00، 00، 0چهارسطح 

وری در آب و مقاومت خمشی موازی و عمود بر الیاف  ساعت غوطه 02و  0جذب آب و واکشیدگی ضخامت بعد از 

گیری شد.نتایج نشان داد که افزایش میزان مصرف ژل پیله ابریشم  اندازه ENو  ISOالیه سطحی مطابق با استاندارد 

مقاومت خمشی موازی با الیاف الیه ر آب و افزایش وری د ساعتغوطه 02و  0موجب کاهش واکشیدگی ضخامت بعد از 

بوده است و  درصد ژل پیله ابریشم 00سطحی شد. به طوری که کمترین میزان واکشیدگی ضخامت مربوط به استفاده از 

درصد ژل پیله ابریشم بوده  00مربوط به استفاده از  خمشی موازی با الیاف الیه سطحیترین میزان مقاومت  نیز بیش

 است. 

 تخته الیه،  پیله ابریشم ، پر کننده، مقاومت خمشی، واکشیدگی ضخامت:واژه های کلیدی

 

 مقدمه -1

 ها آن از معدودی جز به طبیعی، البته های چسب جای به سنتزی های رزین بیشماری تعداد شدن جایگزین شاهد حاضر قرن

 و شده جامد سپس و چسبند می چوب سطح به اول هستند که شونده جامد مایعاتی ها سب(. چ0030)میرشکرایی،است بوده

 و شوند می انتخاب  اتصال( و مقاومت) اتصال در انتظار مورد عملکرد مبنای بر ها ابتدا چسب عمومی طور به .شوند می محکم

 کردن کردن، استفاده آماده چگونگی نظیر خوب اتصال تشکیل جهتآن(  با کارکردنکاربردی) های ویژگی بر اساس آن، از پس

 ساخت در دور بسیار سالیان از که های طبیعی چسب(. 0031لتیباری،جهانشوند) می انتخاب هزینه نهایت در و شدن سخت و

 نبودند برخوردار الزم کارایی از چوبی فشرده صفحات ساخت گرفتند، برای می قرار استفاده مورد الیه تخته و چوبی مصنوعات

عملکرد  هزینه، بحث از غیر ها چسب مورد در مهم نکته(. 0031نداشتند)دوست حسینی،  دوام کافی جوی متغیر شرایط در و

                                                           
 samirabarzali@yahoo.com. 0گلستان، علی آباد کتول، خیابان کمیته امداد، فرشته 0
 loyajamalirad@yahoo.comگلستان، گنبد کاووس، خیابان شهید فالحی، بلوار بصیرت، دانشگاه گنبد کاووس. 0
 گلستان، گنبد کاووس، خیابان شهید فالحی، بلوار بصیرت، دانشگاه گنبد کاووس.0
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در صنایع  با توجه به فراوانی مصرف رزین اوره فرمالدهید .باشد می شده چسبانده محصول دوام و مقاومتی نیازهای یا اتصال

سازی شرایط استفاده از این چسب، اهمیت بسیار زیادی  های مرکب چوبی از جمله تخته الیه، مطالعه پیرامون بهینه فرآورده

بازگشت به طبیعت شعار امروز دنیای مدرن است. در حال حاضر دنیا متمایل به استفاده مواد  (.0000و همکاران ویگلدارد)

 هیبر پاهای  سازی در آینده در مقیاس جهانی، استفاده از چسب روند کلی در صنعت چسبنوین مبتنی بر طبیعت شده است و 

فراوان و تجدید شونده است و به دلیل وجود پروتئین یک ماده زیستی،  پیله ابریشم (. 0000، ابنگ-اتاباشد) مواد زیستی می

توان به عملکرد بهتری از فرآیندهای چسبندگی  ای شدن آن، می سریسین در پیله  ابریشم و خاصیت چسبندگی و ژله

 (.0002دستیافت)پاداموار و پوار، 

 یزیکی و مکانیکی آن انجام شده است.( و افزایش خواص فUFدر گذشته تحقیقات گوناگونی جهت تقویت چسب اوره فرمالدهید )

های معدنی و  های فیبرون طبیعی ابریشم در حالل ( با بررسی ساختار و قابلیت حل پروتئین0001ساشینا و همکاران)

های فیبرون و  های آلی، ساختمان شیمیایی آن را آنالیز کردند و دریافتند پیله ابریشم دارای مقادیر زیادی پروتئین حالل

 ها و امالح معدنی است. چنین دارای مقدار اندکی آمینواسیدهای آزاد و موادی دیگر از قبیل، چربی، موم، رنگ و همسریسین 

یافتند که دارای دو نوع  ( در تحقیقی ساختار پیله ابریشم را مورد بررسی قرار دادند و در0003و همچنین مندل و همکاران)

لذا در این پژوهش با هدف پروتئین فیبرون و سریسین است و اینکه پروتئین سیریسین دارای خاصیت چسبندگی است. 

ترکیب با چسب اوره فرمالدهید)یک ماده شیمیایی( و تقویت خاصیت استفاده از ماده طبیعی و زیست تخریب پذیر در 

شده از گونه صنوبر تبریزی با چسب اوره فرمالدهید همراه با ژل  ساخته0چسبندگی آن خواص فیزیکی و مکانیکی تخته الیه

 گیرد. قرار می مورد بررسیپیله ابریشم در مقیاس آزمایشگاهی 

 رزین اوره فرمالدهید -1-2

های  های اوره فرمالدهید در سال شود. رزین مر می های آمینوپالستیک است که در محیط اسیدی پلی رزین جزء رزیناین 

های چوبی یافتند. امروزه  رشد و توسعه یافتند و اندکی پس از آن در سراسر جهان کاربرد وسیعی در ساخت پانل 0300

ای طی  شود. رزین اوره فرمالدهید به شکل گسترده رمالدهید ساخته میهای اوره ف های فشرده با رزین درصد از پانل 30حدود 

ها در  گیرند. که دلیل آن ناشی از عملکرد خوب این رزین های مرکب مورد استفاده قرار می صد سال اخیر در صنایع فرآورده

معایبی هم دارد، که یکی از باشد. البته این رزین  ها می پذیری باالو قیمت پایین آن های چوبی،واکنش تولید فرآورده

توان اکستندرها  هامقاومت اندک در مقابل رطوبت و نیز انتشار گاز  فرمالدهید است. به منظور غلبه کردن بر این مشکل می آن

های مختلف برای افزایش مقاومت به آب رزین مورد استفاده در تخته خرده چوب و تخته الیه استفاده  کننده یا اصالح

ی رزین اوره فرمالدهید  ها به هیدرولیز، تولید ساالنه (.علی رغم حساسیت این چسب0000همکاران، کرد)روملی و

 (.0000باالست)فلیسچر و ماروتزی،

 پیله ابریشم -1-3

 شود: بندی می کرم ابریشم در دنیا به دو صورت اهلی و وحشی وجود دارد، کرم ابریشم اهلی با نام علمی به شرح زیر طبقه

تمامی انواع کرم ابریشم اهلی . Bombixmori، گونه Bombiycidae، خانواده  Lepidoptera، راسته Insectکالس 

ها به وجود آمده به نژادهای مختلفی تفکیک  بوده و با تغییراتی که از نظر ژنتیکی در آن Bombixmoriمتعلق به گونه 

در نقاط مختلف پرورش داده  Bombixmoriی مختلفی از گونه اند. از زمان رواج پرورش کرم ابریشم در ایران نژادها کرده

                                                           
1
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اند از: نژاد خراسانی) سبزواری(، نژاد  کردند که عبارت شده است و هر ناحیه دارای نژاد خاص بوده و از آن استفاده می

دهای فرانسوی.نواحی خراسانی) تربت(، نژاد ماالوان، نژاد هراتی، نژاد کرمانشاهی، نژادهای ژاپنی، نژادهای بغدادی و نژا

درصد یا معادل  10درجه شمالی قرار گرفته و  20تا  00عمده تولید ابریشم در مناطق معتدل و نیمه گرمسیری آسیا بین مدار 

های بعدی قرار دارد.  شود. هند و روسیه و جمهوری کره جنوبی در رده دو سوم پیله تولیدی جهان در چین و ژاپن تولید می

داری بوده و اولین کشور در جهان است که با استفاده از برگ  کشور چین است و چین در دنیا مهد نوغان کرم ابریشم بومی

چنین  درخت توت اقدام به پرورش کرم ابریشم نموده و پس از نخ کشی از پیله، منسوجات ابریشمی تهیه نموده است. هم

ترین  درصد از کل تولید کشور، یکی از مهم 73تان گیالن با داری در ایران سابقه چند هزارساله دارد، طبق آمار، اس نوغان

ترین سهم را در تولید پیله ابریشم دارا  باشد، و پس از آن استان مازندران و گلستان بیش های تولیدکننده پیله تر می استان

ن خواص موجب استفاده از باشد. ای ابریشم از جمله الیاف نادر است که دارای خواص فیزیکی و شیمیایی خاصی میباشند. می

این ماده طبیعی در صنایع نظامی، مخابراتی و پزشکی شده است. مقاومت زیاد، خاصیت ارتجاعی قابل توجه، خاصیت 

پذیری زیاد، هدایت الکتریکی ضعیف و مقاومت حرارتی زیاد، از جمله خواصی است که موجبات کاربرد آن را در  رنگ

 0و سریسین 0(.از طرفی در پیله ابریشم دو نوع پروتئین  فیبرون0033ت)اشرفی و همکاران، بسیاری از صنایع فراهم آورده اس

یک پروتئین ماکرومولکول است که وظیفه چسباندن واحدهای  یک پروتئین فیبری است و سریسین  وجود دارد که فیبرون 

ی پروتئین سریسین دارای خاصیت چسبندگی عنی(. 0003فیبرون برای ساخت پیله ابریشم را به عهده دارد)مندل و همکاران 

ها،  چنین پیله ابریشم شامل مقدار کمیواحدهای آمینواسید آزاد و موادی دیگر از قبیل چربی، واکس)موم(، رنگ باشد. هم می

(.بنابراین با توجه به حضور پروتئین سریسین و خاصیت چسبندگی آن، 0001باشد)ساشینا و همکاران،  امالح معدنی می

های شیمیایی به عنوان پرکننده، باعث کمک و تقویت پدیده چسبندگی و  توان انتظار داشت که در صورت ترکیب با رزین می

 عملکرد بهتر رزین گردد. 

 مواد و روش ها -2

 های چوبی الیه -2-1

بری  ها پس از اندازه الیهمیلی متر تهیه گردید. سپس  0های چوب از گونه صنوبر تبریزی و به روش لوله بری با ضخامت  الیه

پس از آن برای  .درصد خشک شدند 1-3متری اندازه بری شدند وبعد از آن تا رطوبت نهایی  سانتی 70×27در ابعاد 

 های ضخیم بسته بندی شدند. جلوگیری از بازگشت رطوبت در داخل نایلون

 چسب اوره فرمالدهید -2-2

تهیه شده بدون هیچ گونه  رزینخت شرکت پارس شیراز استفاده شد. مایع در این بررسی از چسب مایع اوره فرمالدهید سا

gr/mمقدار چسب اوره فرمالدهید برای ساخت هر تخته  .و غیره بوده است کاتالیزورماده افزودنی از قبیل پر کننده، 
در  2000

 نظر گرفته شد. 
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 پیله ابریشم -2-3

ها در  دمای  پیله ابریشم از نوغان داران استان گلستان شهرستان مینودشت خریداری گردید و بعد از خارج نمودن الرو،پیله

 10% و در دمای 7با غلظت  NAOH(. سپس پیله ها با استفاده از محلول سدیم هیدروکسید 0محیط خشک شدند)شکل

حل شده و پس از عبور دادن از صافی با مش  IKA.RH.BASIC2ه هیترمگنت مدل درجه سانتی گراد با استفاده از دستگا

درصد  00، 00، 00، 0هم چنین در این بررسی ژل پیله ابریشم در چهار سطح  (.0، ژل پیله ابریشم تهیه شد )شکل000

 استفاده شده است.

 

 . تصویر پیله ابریشم1شکل 

 

 

 تصاویر مراحل تولید ژل پیله ابریشم .2شکل
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 آرد گندم -2-4

شود، با توجه به درصدهای متفاوت استفاده از پیله  هایی که از پیله ابریشم به عنوان پرکننده استفاده می در ساخت تخته

 فاده شده است.یه(، از آرد گندم استدرصد) مقدار متداول مصرف پرکننده در ساخت تخته ال 00ابریشم، اختالف آن تا سطح 

 کلرید آمونیوم -2-5

آلمان تهیه  Merkنمک کلرید آمونیوم به عنوان سخت کننده ی )هاردنر( چسب اوره فرمالدهید به کار می رود که از شرکت 

 درصد وزن خشک چسب استفاده شد.0شد. کلرید آمونیوم به صورت پودری به میزان 

 و ساخت تخته الیه ها چسب زنی الیه -2-6

ها و مونتاژ تخته سه الیه با توجه به داشتن دو خط چسب مقدار چسب آماده شده با فرموالسیون  چسب زنی الیهجهت 

سپس . مشخص را بر روی الیه اول ریخته و توسط کاردک چسب را به تمام نقاط آن به صورت یکنواخت پخش می کنیم

درجه سانتی گراد و  010تحت دمای  S.W.P 100مدل  RANJBARهای مونتاژ شده توسط دستگاه پرس آزمایشگاهی الیه

 دقیقه پرس شدند. 7بار به مدت  20فشار 

 دازه گیری خواص فیزیکی و مکانیکیان -2-7

و مقاومت خمشی  ساعت 02و  0اندازه گیری خواص فیزیکی و مکانیکی شامل جذب آب و واکشیدگی ضخامت بعد از  

 انجام شده است. EN 312-2و  ISO ،EN 310وازی و عمود بر الیاف الیه سطحی و مقاومت برشی مطابق با استاندارهای م

 تجزیه و تحلیل آماری -2-8

% و مقایسه و گروه بندی میانگین 37تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده با استفاده از تکنیک تجزیه واریانس در سطح اطمینان 

 استفاده از آزمون دانکن انجام شد.داده ها با 

 

 بحث و نتایج -3

شده با چسب اوره فرمالدهید با استفاده از ژل پیله ابریشم به  های فیزیکی و مکانیکی تخته الیه ساخته ویژگی -3-1

 عنوان پرکننده

ساعت  24و  2تأثیر مستقل مقدار مصرف ژل پیله ابریشم بر میزان جذب آب و واکشیدگی ضخامت بعد از  -3-1-1

 غوطه وری در آب

ساعت غوطه وری  02و  0نتایج حاصل از تجزیه واریانس مصرف مقادیر مختلف ژل پیله ابریشم بر میزان جذب آب بعد از 

نشان می دهد اگرچه میزان جذب آب معنی دار  0دهد. شکل  درصد نشان نمی 37مینان در آب، تأثیر معنی داری در سطح اط

و  73/07ساعت به ترتیب با کاهش  02و  0درصد پیله ابریشم باعث کاهش جذب آب بعد از  00نشده است ولی استفاده از 

 شود.  درصد نسبت به نمونه شاهد می 13/7

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 مجموعه مقاالت نخستین  همايش ملّي چوب و فرآورده های لیگنوسلولزی

 ، دانشگاه گنبد کاووس7931ارديبهشت،  71

  

 

 ساعت غوطه وری در آب 24و  2بعد از تخته . تأثیر مستقل مقدار مصرف پیله ابریشم بر میزان جذب آب 3شکل

 

و  0تجزیاه واریاانس تاأثیر مقاادیر مختلاف پیلاه ابریشام بار واکشایدگی ضاخامت بعاد از            ، 0و  0مطابق باا جادول هاای    

کنیااد، بااا افاازایش مقاادار   مشاااهده ماای 2باشااد. همااان طااور کااه در شااکل  وری در آب معناای دار ماای ساااعت غوطااه 02

ساااعت غوطااه وری در آب، نساابت بااه نمونااه ی   02و  0مصاارف ژل پیلااه ابریشاام میاازان واکشاایدگی ضااخامت بعااد از  

سااعت غوطاه وری در آب،    02و  0شاهد کااهش مای یاباد. باه نحاوی کاه کمتارین میازان واکشایدگی ضاخامت  بعاد از           

آن مرباوط باه مقادار مصارف      درصاد و بعاد از   03/03و 22/70درصاد ژل پیلاه ابریشام باا کااهش       00مربوط به مصارف  

 .باشد درصد نسبت به نمونه شاهد می 30/07و  03/03درصد ژل پیله ابریشم با کاهش  00

 ساعت غوطه وری در آب 2. تجزیه واریانس اثر مستقل میزان ژل پیله ابریشم بر واکشیدگی ضخامت تخته بعد از 1جدول

 درجه آزادی منبع تغییرات
 

 مجموع مربعات
 

 مربعاتمیانگین 
 

 (F) (P) 

 000/0** 270/03 322/2 700/02 0 مقدار مصرف نانو سلولز

   010/0 000/0 3 خطا

    100/01 00 کل

 درصد 33دار در سطح احتمال  معنی**

 وری در آب ساعت غوطه 24. تجزیه واریانس اثر مستقل میزان ژل پیله ابریشم بر واکشیدگی ضخامت تخته بعد از 2جدول 

 درجه آزادی تغییراتمنبع 

 

 مجموع مربعات

 

 میانگین مربعات

 

 (F)  (P) 

 003/0** 070/3 233/2 210/00 0 مقدار مصرف نانو سلولز

   720/0 070/2 3 خطا

    300/03 00 کل

 درصد 33دار در سطح احتمال  معنی**
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 ساعت غوطه وری در آب 24و  2. تأثیر مستقل مقدار مصرف پیله ابریشم بر واکشیدگی ضخامت بعد از 4شکل 

 

 تأثیر مستقل مقدار مصرف ژل پیله ابریشم بر مقاومت خمشی موازی و عمود بر الیاف الیه سطحی تخته الیه -3-1-2

تایج تجزیه واریانس نشان می دهد که استفاده از مقادیر مختلف ژل پیله ابریشم همراه با رزین اوره فرمالدهید، ، ن0با توجه به جدول  

اما تجزیه واریانس تأثیر  .شود درصد برای مقاومت خمشی موازی با الیاف الیه سطحی می 37ایجاد اختالف معنی داری در سطح  باعث

 درصد، معنی دار نمی باشد. 37ینان مستقل مقدار مصرف ژل پیله ابریشم بر مقاومت خمشی عمود بر الیاف الیه سطحی در سطح اطم

ترین مقدار مقاومت خمشی موازی با الیاف الیه سطحی، مربوط به مقدار  شود، بیش مشاهده می 7همانطور که در شکل 

 درصد افزایش داشته است. 03درصد پیله ابریشم است که نسبت به نمونه شاهد  00مصرف 

 

 . تجزیه واریانس اثر مستقل میزان ژل پیله ابریشم بر مقاومت خمشی موازی با الیاف الیه  سطحی تخته الیه 3جدول

 درجه آزادی منبع تغییرات

(df) 

 مجموع مربعات

(ss) 

 میانگین مربعات

(ms) 

 انحراف معیار

(F) 

 دار معنی

(P) 

 000/0* 310/2 003/21 300/003 0 مقدار مصرف نانو سلولز

   020/3 321/32 3 خطا

    130/000 00 کل

 درصد 37دار در سطح احتمال  معنی*
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 پیله ابریشم بر مقاومت خمشی موازی با الیاف الیه سطحی. تأثیر مستقل مقدار مصرف 5شکل 

اما گروه بندی دانکن مقادیر مختلف میانگین، برای مقاومت خمشی عمود بر الیاف الیه سطحی را با یک روند افزایشی در 

افزایش مقدار مصرف ژل پیله ابریشم، مقاومت خمشی عمود بر الیاف الیه  1یک گروه قرار داده است. یعنی با توجه به شکل 

 00/00درصد پیله ابریشم با افزایش  00ترین مقدار مربوط به میزان مصرف  سطحی افزایش داشته است به طوری که بیش

 درصد نسبت به نمونه شاهد بوده است.

 

 تأثیر مستقل مقدار مصرف پیله ابریشم بر مقاومت خمشی عمود بر الیاف الیه سطحی .6شکل 

 

 نتیجه گیری کلی -4

های فیزیکی کاهش  با توجه به نتایج بدست آمده از این تحقیق، افزایش میزان مصرف ژل پیله ابریشم، موجب بهبود ویژگی

ترین میزان جذب آب  آب شده است. به طوری که کم ساعت غوطه وری در 02و  0جذب آب و واکشیدگی ضخامت بعد از 

درصد ژل پیله ابریشم بوده است اما به لحاظ آماری در  00و  00وری در آب مربوط به استفاده از  ساعت غوطه 02و  0بعد از 

در آب  وری ساعت غوطه 02و 0ها بعد از  ترین میزان واکشیدگی ضخامت تخته یک گروه مشترک قرار دارند در حالی که کم
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درصد کاهش داشته است. اما  03/03و  22/70درصد ژل پیله ابریشم است که نسبت به نمونه شاهد  00مربوط به استفاده از 

%( بر اساس استاندارد 1-0ساعت غوطه وری در آب) 02و  0با توجه به حد قابل قبول مقدار واکشیدگی ضخامت بعد از 

ISOدرصد پیله ابریشم را به عنوان تیمارهای مطلوب معرفی نمود که دارای واکشیدگی  00به مصرف ربوط توان تیمار م ، می

باشند. پیله ابریشم به دلیل دارا بودن پروتئین فیبرون که همانند کراتین ،  ضخامت در حد قابل قبول استاندارد مورد استفاده می

رده و در نتیجه حضور آن موجب کاهش کالژن و االستین یک ماکرو مولکول آب گریز است،مقدار آب کمتری جذب ک

 جذب آب و واکشیدگی شده است.

موازی با الیاف  شم مقاومت خمشیدهد که افزایش میزان مصرف ژل پیله ابری همچنین نتایج حاصل از این تحقیق نشان می

مربوط به میزان  حیموازی با الیاف الیه سطترین مقدار مقاومت خمشی  الیه سطحی را افزایش داده است، به طوری که بیش

  درصد ژل پیله ابریشم بوده است.  00استفاده از 

 منابع -5

های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه  . موسسه پژوهش0033اشرفی، م.، مهربانیان، ا.، حسین، پ. و حبیبی، ن.  -0

 صفحه. 11های تحقیقاتی.  مدیریت امور پردازش یافته -روستایی

. علم و فناوری چسبندگی مواد لیگنوسلولزی. انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج. چاپ 0031جهان لتیباری، ا.  -0

  صفحه. 001اول.

 صفحه. 030انتشارات دانشگاهی تهران. چاپ اول. . شیمی و تکنولوژی چسب چوب. 0030. میرشکرایی، الف -0

 .صفحه 301. تهران دانشگاه انتشارات. چوبی فشرده صفحات کاربرد و تولید فناوری.  0031. حسینی،ک دوست -2

5- Atta-obeng, E. 2011. Characterization of phenol formaldehyde adhesive and adhesive-wood 

particle composite reinforced with microcrystalline cellulose. Auburn university. The degree of 

Master of Science, 93pp. 

6- Fleischer, O. and Marutzky, R. 2000. Hydrolysevon Harnstoff-Formaldehyd- Harzen: Auflosung 

des Spangef¨uges in Holzwerkstoffen durch hydrolytischen Abbau der Leimfuge. Holz Roh 

Werkst 58: 295–300. 

7- Mondal, M., Trivedy, K. and Nirmal Kumar, s. 2007. The silk protein, sericin and fibroin in silk 

worm, Bombyx mori Linn., - a review, Caspian J. Env. Sci. 5 (2):63–76. 

8- Padamwar, M. and Pawar, A. 2004. Silk sericin and its application: A review. Journal of 

scientific & Industrial Research. 63:323 – 329 

9- Roumeli, E., Papadopoulou, E., Pavlidou, E., Vourlias, G., Bikiaris, D., Paraskevopoulos, K. M. 

and Chrissafis, K. 2012. Synthesis, characterization and thermal analysis of urea 

formaldehyde/nanoSiO2 resins. Thermochimica Acta. 527: 33-39. 

10- Sashina, E., Bockek, A., Novoselov, N. and Kirichenko, D. 2006. Structure and solubility of 

natural silk fibroin. Russian journal of Applied chemistry. 79 (6):869 – 876. 

11- Veigel, S., Muller, U., Keckes, J., Obersriebnig, M. and Gindl-Altmutter, W. 2011. Cellulose 

nanofibrils as filler for adhesive bonds. Springer Science+Business Media B,18. 1227-1237. 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

