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 چکیده

برای چندین سال  این موضوعو  یافته است های جدید گسترشهای گذشته، تحقیقات بر روی ساخت چسبدر دهه

های زیادی از جمله امروزه چسب کنند.های چوب نقش بسیار مهمی در صنعت چوب ایفا میچسبمورد عالقه بود. 

د. خواص محصوالت نروبکار می یاوره فرمالدهید، مالمین فرمالدهید، فنل فرمالدهید برای ساخت محصوالت چوب

های طبیعی و مصنوعی های چوب به دو دسته چسبهای چسب بستگی دارد. چسببه ویژگیساخته شده تا حد زیادی 

باشد. های ساخته شده از  صمغ،  پروتئین، رزین و سایر مواد طبیعی میهای طبیعی شامل چسبشود. چسبتقسیم می

 ها مقاومتع چسب. اما اغلب این نواستها سهولت کاربرد و دوستدار محیط زیست ویژگی اصلی این نوع چسب

های مصنوعی از جمله اوره فرمالدهید، مالمین فرمالدهید، بنابراین چسب .ندارندمکانیکی و مقاومت در برابر آب خوبی 

های طبیعی دارا های طبیعی در صنعت چوب شد که مقاومت خوبی را نسبت به چسبفنل فرمالدهید جایگزین چسب

های ها مقاومت باالتری دارند. اما با همه این تفاسیر چسبن نوع چسبهستند و محصوالت چوبی ساخته شده از ای

 های نفتی محدود شده است. مصنوعی به دلیل  تجدیدپذیر نبودن و سمی بودن فرآورده

 های مصنوعیهای طبیعی، چسبچسبصنایع چوب، چسب،  کلمات کلیدی:
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 مقدمه

اهمیت محصوالت تولید افزایش یافته است.بردهای صنعتی بسیار در کار به ویژهها در چند دهه گذشته استفاده از چسب   

توان به تاثیر بحرانی عملکرد خط اتصال چسب روز به روز در حال افزایش است. دلیل این افزایش را می استفاده از شده با

اجتماعی به نوعی از هر چند انسان از بدو زندگی ( 2111)مودزل و همکاران،  ت دادچسب در کارایی محصول نهایی نسب

 هرماده بصورت است ممکن ها چسب. است قادر به درک عمیق پدیده چسبندگی نبودهبرده است ولی هرگز  بهرهها چسب

توان به صورت همچنین چسبندگی را می .(1831شود )لتیباری،  تعریف سطحی چسبندگی بوسیله سایرمواد به پیوند قابل

که فاز دوم از قطرات خیلی ریز یک مایع و یا فیلمی  فاز دوم هم تعریف نمود میزان جذب بین یک سطح جامد و یک

نقش چوب در زندگی بشر در قرن نوزدهم و بیستم میالدی  .(1831)باقری،  پیوسته از یک مایع )یا جامد( تشکیل یافته است

بنابراین توجه بیشتری به استفاده از ، مقدار آن رو به کاهش یافت چوب مصرفگسترش قابل توجهی یافت و با افزایش 

. (1831)لتیباری،  پذیر نبودشد که ساخت آنها نیز بدون استفاده از چسب امکان جلب های کم ارزشضایعات چوبی و چوب

تر و سایر مواد لیگنوسلولزی استفاده کرد و کیفیت محصوالت توان از درختان با قطر کوچکدر نتیجه با استفاده از چسب می

ها نیز در صنایع چسب های سنتزی است.صنعت چوب و کاغذ بسیار وابسته به استفاده از چسببنابراینلیدی را باالتر برد.تو

درصد  31تا جائی که محصوالت ساخته شده با چسب، امروزه  ای در قیمت محصوالت چوبی داردچوب نقش عمده

مصرف شده در آمریکای شمالی و  های چوبزیر مقدار چسبجدول اند. محصوالت چوبی بازار را به خود اختصاص داده

 .(1)جدول دهداروپای غربیرا نشان می

 .(2112، )پی زیهای چوب در آمریکای شمالی و اروپای غربی مقدار مصرف تقریبی چسب -1جدول

 کل (1333اروپای غربی )سال  (1331آمریکای شمالی ) نوع چسب

 کیلو تن کیلو تن کیلو تن

 8611 2111 311 فرمالدهیداوره 

 861 861 - اوره فرمالدهید-مالمین

 321 211 611 فنل فرمالدهید

 13 1 12 رزورسینول فرمالدهید-فنل
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باشند. شناخت عوامل تعیین کننده در پدیده چسبندگی به چسبندگی، چسب و چوب سه بخش اصلی فناوری اتصال می

چسب و چوب تحت تاثیر عوامل مختلف چسب و چوب قرار دارد و پدیده ای نماید. اتصال کارکرد بهتر اتصال کمک می

ای باشد. چسبندگی دو جسم به یکدیگر پدیدهاست که بوسیله علوم شیمی، فیزیک، مکانیک و ساختارشناسی قابل توضیح می

( و یا جذب است که در آن سطوح اتصال یابنده ممکن است از طریق جذب فیزیکی )برای مثال نیروهای بین سطحی

-شیمیایی )مثل نیروهای واندروالسی، القائی، پیوندهای هیدروژنی( به یکدیگر اتصال یابند. بطور کلی مقاومت اتصال به پیوند

های فیزیکی و شیمیایی های مولکول چسب و چوب بستگی دارد بنابراین باید جنبهاولیه و ثانویه در حد فاصل زنجیرهای 

 .(1832)طبرسا، ن این دو عامل در نظر گرفته شودمقاومت اتصال و ارتباط بی

ها، همگی حاوی پلیمر هستند. پلیمرها در حین سخت شدن بوسیله واکنش شیمیایی افزایشی یا تراکمی حاصل  چسب    

هایی از واحدهای شیمیایی همانند که  توان آنها را به صورت رشته دهند. می ها قدرت چسبندگی می شوند. پلیمرها به چسب می

های مناسب حل  ر نظرگرفت.پلیمرها در دماهای باال روان و در حاللاند، د به وسیله پیوند کوواالنسی به هم متصل شده

های بر پایه حالل، یک امر  های حرارتی و خاصیت حل شوندگی آنها در چسب شوند. خاصیت روان شدن آنها در چسب می

دند، ولی حل ها متورم گر یابند، ممکن است در حالل ای در صورت گرم شدن جریان نمی باشد. پلیمرهای شبکه اساسی می

( مواد پایدار کننده در برابر 1هایی مثل: ها، عالوه بر مواد پلیمری دارای افزودنی بسیاری از چسب. (1832شود )کاظمی،  نمی

را  ( Tg) ای دهد و دمای تبدیل شیشه مواد نرم کننده که قابلیت انعظاف را افزایش می( UV 2وتخریب توسط اکسیژن 

ننده معدنی که میزان انقباض در سخت شدن را کاهش، خواص روان شدن را قبل از سخت شدن مواد پر ک(8 دهد، کاهش می

 .(1832)کاظمی، بخشد تغییر و خواص مکانیکی نهایی را بهبود می

 سابقه تحقیق:

نقاشی توان در واقع از عصر سنگ و دوران غارنشینی در تهیه تیر و کمان و یا  سابقه استفاده از چسب توسط انسان را می    

ای بود که بشر از آن  ها دانست. بدون شک، خون نخستین ماده ها با استفاده از رنگدانهحیوانات غول پیکر بر روی تخته سنگ

. به تدریج بشر به ته کیفیت خوبی نداشت و با گذشت زمان مورد استقبال قرار نگرفتکرد که الب به عنوان چسب استفاده می

دار که بطور گسترده مورد پی برد و استفاده از آنها را آموخت.در واقع اولین ماده چسب تهس چسب طبیعیی که دارای مواد

دار مثال رومیان از سقز )ماده چسب .های برخی از گیاهان بود ها، و شیره ای، قندی، صمغ استفاده قرار گرفته بود، مواد نشاسته

سازی استفاده شود( در صنعت کشتی و صمغی که از درختان برگ سوزنی نظیر سرو و کاج و یا درخت صنوبر ترشح می

کردند. به تدریج مواد دیگری مانند موم، عسل و یا مواد ژله مانندی از ماهی، شاخ حیوانات یا شیر و تخم مرغ بکار گرفته  می

و پاالیش نفت، از قیر و قطران چوب و ... به عنوان چسب استفاده به عمل آمد. اگر شده بعدها، با پیشرفت صنایع و استخراج 

ها قبل شناخته شده بود، اما چون حالل مناسبی برای آن موجود نبود، کاربردی چه کائوچوی طبیعی )شیوه التکس( از مدت

وچو را در خود حل کرده و مایع چسبناکی را به های نفتی که کائ به عنوان ماده چسبی پیدا نکرد تا اینکه با دستیابی به روغن

ها پیشرفت بسیار کمی داشت ولی تا قرن بیستم تکنولوژی چسب آورند، کاربرد آن به عنوان ماده چسبی متداول شد.وجود می
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امروزه .برای اتصال فلزات به یکدیگر و به سایر مواد بعلت نیاز شدید آنها برداشته شد های بزرگیدر جنگ جهانی دوم قدم

در حدود هفت میلیون پوند چسب در دنیا  1311که در سال  شودها تولید و روانه بازار میدر دنیا انواع مختلفی از چسب

های مصنوعی سهم بیشتری را به خود اختصاص داده است. اما در این میان چسب. (1831)لتیباری،  مصرف شده است

-باشد. بنابراین، تحقیقات در زمینه تولید و استفاده از چسبفراوانی میهای مصنوعی دارای مشکالت زیست محیطی چسب

هدف از این تحقیق، بررسی کلی  .استهای طبیعی به دلیل نداشتن مشکالت زیست محیطی روز به روز در حال گسترش 

اد اتصال دهنده باشد. از آنجایی که این صنعت شدیداً به چسب و موهای مورد استفاده در صنعت چوب و کاغذ میچسب

 رسد. وابسته است بنابراین لزوم انجام چنین تحقیقاتی بسیار ضروری به نظر می

 های مورد استفاده در صنایع چوبچسب

 های طبیعیچسب

شوند. آلی و معدنی تقسیم می به دو دسته نیز های طبیعیشوند: چسبها به دو دسته طبیعی و مصنوعی تقسیم میچسب    

های طبیعی آلی حیوانی به چهار دسته شوند. چسبدو دسته حیوانی و گیاهی تقسیم میهای طبیعی آلی به چسبهمچنین 

های طبیعی آلی گیاهی به سه دسته نشاسته، شوند. چسب، آلبومین خون و کازئین تقسیم میسریشم معمولی، سریشم ماهی

-دسته گرمانرم و گرماسخت تقسیم میعی نیز به دو های مصنوشود. چسبای یا صمغی تقسیم میبهچسب سویا، چسب شیرا

 .(1832)کاظمی،  شوند

های مصنوعی از بنزین، گاز طبیعی، زغال سنگ و سایر اند، اما چسبمشتق شده آلیهای طبیعی آلی از مواد چسب   

حیوانی یا سریشم طبیعت پروتئینی دارند و از  طبیعی آلی هایچسبشوند.مرتبط تولید میصنایع های پتروشیمی و فرآورده

ها و ماهیوسفند ،گحیوان مانند احشام )گاو(، اسب هرهای هیدرولیز کوالژن موجود در پوست و غضروف استخوان و رگ

گرانول و یا ، بصورت پودری نوع اول؛شوند. دو نوع چسب حیوانی برای استفاده در کارهای چوبی وجود داردساخته می

شود. نوع دوم بصورت مایع یا ژالتین است و از طریق افزودن ی استفاده در حالت گرم طراحی میورقه است که معموال برا

عرضه  مایعهای ماهی نیز به شکل ماند. چسبای شدن برای مدت طوالنی به حالت محلول باقی میمتوقف کننده های ژله

ها به اندازه مقاومت اتصال این نوع چسب .حل شودجامد آن بایستی قبل از آنکه بکار برده شود در آب  شکلشوند. می

شود.اما افزایش کم رطوبت باعث تضعیف مقاومت چوب است و در زیر بار هیچگونه خزش قابل مالحظه مشاهده نمی

است،  1ها برابر این چسبPHافتد. مقاومت اتفاق می شدید باشد، افت توام با درجه حرارت زیاد اتصال شده و اگر رطوبت

 .(1831)لتیباری،  بنابراین تغییر رنگ در چوب بوجود نیاورده و رنگ خط چسب کهربایی است

داشته  امصرف دوباره رامکان ( 2(حالت ژالتینی داشته باشند.1های حیوانی به شرح ذیل است: پارامترهای مهم در چسب    

واهد این ویژگی زمانی محقق خ اماشوند مقاومت به میخ خوری خوبی دارند های حیوانی زمانیکه سرد میبچس(8باشند. 

های دیگر در قسمت اعظم صنایع با چسبهای حیوانی بعلت داشتن چندین نقطه ضعف بچسشد که کامالً خشک شوند.

-کپکو ها تخریب به وسیله قارچ و چوب جایگزین شدند که این نقاط ضعف عبارتند از: الف( مقاومت کم در برابر رطوبت

های محدودیت استفاده از آنها در محیطمحیط پ( گران قیمت بودن آنها ت( اسازگاری ب ایها ب( نیاز به حرارت مناسب بر

 .خشک
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انواع گیاهان  ازباشد که ممکن است ها نشاسته میچسباجزای اصلی این نوع :گیاهی بر پایه نشاستهطبیعی آلی  هایچسب

ای هنوز هم در ایاالت متحده بکار برده های نشاستههر چند چسب .زمینی، برنج و غیره بدست آمده باشدذرت، سیب :نندما

اوره های چسبها با ، جایگزین کردن آناز اهمیت ویژه آنها .گیرندصنایع چوب کمتر مورد مصرف قرار می درشوند اما می

 دارندو تخته الیه مصرفی از نوع پهن برگان  مبلمانمصارف داخلی نظیر انواع محصوالتی که زنی سبچ جهتفرمالدئید

آب مخلوط شوند. سایر  باشوند که بایستی های پودری فروخته میدر شکل اولبطور متدهای گیاهی چسب. شوداستفاده می

ای گیاهی نسبتاً ارزان قیمت هچسبشود. )سولفات آلومینیوم( برای بهبود خواص به آنها افزوده می آلوماز قبیل  شیمیاییمواد 

-باید حدود یک شبانهمناسب هستند ولی  چوباندن چسبا برای هچسببوده و مدت زمان نگهداری باالیی دارند. این نوع 

-روکش زنی مصرف میچسب گیاهی بطور گسترده در جنگ جهانی اول بصورت  هایچسب.روز درون گیره قرار گیرند

 شدند.

چسب نشاسته شود، بنابراین در به دلیل اینکه مقاومت اتصال چسب نشاسته در اثر بزرگ شدن اندازه مولکول زیاد می    

مورد مصرف در چسباندن چوب، مولکول ها به مقدار کمتری در مقایسه با چسب نشاسته برای آهارزنی پارچه هیدرولیز می 

های توان مولکولها دارای گرانروی زیادی هستند و از طریق حرارت دادن مخلوط چسب و افزودن قلیا میشوند. این چسب

های مصنوعی ولید کرد. با وجودی که مصرف چسب نشاسته به دلیل عرضه چسببزرگ با گرانروی قابل پخش در آب ت

-شود. چسبهای کاغذی از آن استفاده میکاهش یافته است ولی هنوز هم در اتصال لبه به لبه الوار در الیه میانی و روکش

ی چوبی روکش شده، تخریب بوسیله هاهای نشاسته دارای معایبی از جمله: عدم مقاومت به رطوبت، ایجاد لکه در انواع گونه

 .(1831)لتیباری، ای طبیعی آلی بر پایه پروتئین هستندهچسبها، میکروارگانیسم

بر اساس پروتئین اصلی گیاهان تولید شده که شامل آرد سویا و یا هر پروتئین گیاهی ایزوله  هاسویا: این نوع چسب چسب   

یست. پروتئین سویا فراوان، کازئین دارد ولی مقاوم به آب ن چسبهایی مشابه با سویا خواص و ویژگی چسبشده می باشد. 

-1311های در سالهای پروتئین سویا به طور گسترده چسب.(2111)لورنز و همکاران،  ارزان و به راحتی در دسترس است

های بر پایه فرمالدهید شدند. اما به دلیل قدرت گرفت و جایگزین چسببه عنوان چسب چوب مورد استفاده قرار می 1381

های بر پایه فرمالدهید و همچنین مقاومت کم در برابر آب تر از باندهای چسبهای ضعیفپایین و ایجاد باندسبندگی نسبتا چ

ها را باال های دریایی مقاومت به آب این چسبتوان با استفاده ازپروتئین چسبگیرند. میامروزه کمتر مورد استفاده قرار می

چسب مقاوم در برابر آب ا را با انیدرید مالئیک و پلی اتیلن نیز اصالح و توان چسب سویبرد و چسب سویا را قوی کرد. می

های تقویت شده با الیاف های حساس به فشار، االستومرها و کامپوزیتهای طبیعی برای تولید چسبتولید کرد.از رزین

شود، روغن سویا قاوم مصرف میهای با دوام و مشود. بیشترین روغنی که برای ساخت کامپوزیتسنتزی و طبیعی استفاده می

 .(1833، شاکری و همکاران)است

گالن از شیر  3شود. در حدود کازئین: این چسب از کازئین شیر یا کشک و یا شیر کره گرفته شده از آن تولید می چسب    

که نقطه ایزوالکتریک  6/2شیر تا حدود  pHکازئین از طریق کم کردن.باشدمیساخت یک پوند کازئین خشک نیاز  یرقیق برا

، آن را در یک محلول قلیایی آبکی نظیر آب لیمو چسببرای آماده سازی این نوع  شود.آن است از شیر جدا شده و دلمه می

افزایندکازئین به راحتی در قلیا حل حل می کنند به جهت اینکه به آنها سایر مواد شیمیایی مانند فرمالدئید یا کلرید مس می

کازئین بصورت پودری بوده و  هایچسبگذارد. اکثراً می های فیلم سخت شده تاثیرشده و نوع قلیایی مصرف شده بر ویژگی

های کازئین مقاومت خوبی به رطوبت داشته و تا زمانیکه در برابر رطوبت بایستی قبل از مصرف با آب مخلوط شوند. چسب

سب کازئین، برای رسیدن به دوام حداکثر باید دلمه کازئین با شان بیشتر خواهد شد. در چگیرند مدت زمان نگهداریقرار می
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استفاده از هیدروکسید سدیم به حالت محلول درآمده و سپس به کازئینات سدیم تبدیل شده و نهایتا در خط چسب به 

ب دوست و شود حاوی هیدروکسید سدیم نیست؛ زیرا آن را بسیار آکازئینات کلسیم تبدیل شود. ولی پودری که فروخته می

 .(1831)لتیباری، کندناپایدار می

سازی کازئین به عنوان چسب چوب، به میزان دو برابر وزن مخلوط چسب آب به آن اضافه در زمان مصرف برای آماده    

گرم بر هر متر مربع خط چسب است. بنابراین چوب باید در فرآیند سخت شدن  611تا 811کنند. مقدار مصرف در حدود می

قابلیت حل شدن با آب، مدت زمان نگهداری کم، این چسب عبارت است از:  معایبای آب جذب کند.قابل مالحظهمقادیر 

ها، گران ها و کپکیک(، تخریب بوسیله قارچدار )اسید تانهای تانن، ایجاد لکه در چوبچوبکند کننده ابزارهای صنایع 

 .قیمت بودن آنها

ترین چسب در برابر کازئین مهم هایچسبمصنوعی یا سنتزی به عرضه ظهور بیایند،  رزینهای پایه قبل از اینکه چسب    

های توان با روشهای کازئین را میهای حیوانی و سویا برترند. چسبچسبها نسبت به شد. این چسبشمرده می رطوبت

های شیمیایی آن تغییر داد. این تغییرات شامل تغییر مختلف افزودن، حذف کردن و یا جایگزین کردن تعدادی از ترکیب

یکی از کاربردهای ت. ومت در برابر عوامل بیولوژیکی اسزمان گیرایی، رنگی کردن، مقاومت در برابر آب و مقا گرانروی،

ی است. با توجه به های چوبای و قوسکازئین با فرمول بندی برتر، استفاده از آن در ساخت تیرهای الیههای متداول چسب

ها قادر به تحمل تغییرات درجه حرارت و سطوح ناهموار هستند بنابراین برای مونتاژکاری در محل خیلی اینکه این چسب

 مناسب هستند. 

نشت گاز فرمالدهید موجود در چسب و  به دلیل ، MDFهای چوبی مانند مبلمان، کفپوش، در پانلهای مصنوعی چسب     

در منازل و  درصد 36ذشته استفاده از محصوالت چوبی در حدود . در دهه گبا مشکالت فراوانی مواجه است سمی بودن آن

هایی برای اصالح این ها افزایش یافته و با توجه به مشکالت فرمالدهید و خطرات آن برای سالمتی انسان بررسیساختمان

های بر چسب های زیادی برای کاهش میزان انتشار فرمالدهید و جایگزین کردنها صورت گرفته است. اخیرا تالشچسب

ها و ل ساختمانهای اوره فرمالدهید در داخهای طبیعی مانند تانن صورت گرفته است. چون چسبپایه فرمالدهید با چسب

ها بسیار باالست و خطراتی از قبیل سردرد، تهوع، سوزش چشم و شوند خطر اشتنشاق این گاز توسط انسانمنازل استفاده می

 .(2111)لینک، راتب باالتر سرطان را در پی داردبینی، اختالالت پوستی و در م

برای اتصاالت داخلی و خارجی و ساخت محصوالتی مانند تخته  1311تهیه چسب تانن به عنوان چسب چوب از سال     

رواج یافت. تانن از نظر اقتصادی و شیمیایی جایگزین مناسبی برای چسب های بر پایه فرمالدهید به  یهخرده و تخته سه ال

های مصنوعی مانند اوره، فنل، رزورسینول تواند جایگزین اکثر چسبآید. چسب تانن از نظر کاربردی میحساب می

فنلی هستند که به طور سنتی از رسوب پروتئین موجود ها ترکیبات تانن. (1831)لتیباری،  فرمالدهید و ایزوسیانات می باشد

های بلوط، افرا، بید، کاج، و توس استفاده کرد. توان از چوب گونهآیند. در تولید تانن میه دست میدر پوست حیوانات ب

های هیدرولیز و تاننهای قابل ه دو صورت اصلی وجود دارند: تاننها ترکیبات فنلی با وزن مولکولی باال هستند و بتانن

ها محلول در آب هستند به استثنای ترکیبات با وزن مولکولی باال. به طور کلی تانن. (2111،لی و همکاران) تغلیظ شده

ساختار شیمیایی تانن بسیار پیچیده است و از اتصاالت کربن کربن سفت و سخت تشکیل شده است که به راحتی با 

 .(2111)لی،  (1)شکل  شودهیدرولیز شکسته نمی

Archive of SID

www.SID.ir

http://centerabzar.blogfa.com/
http://glue-123.blogfa.com/
http://bel2bel.blogfa.com/
http://maplemax.blogtez.com/
http://choob.blogtez.com/
http://www.sid.ir


ورده های لیگنوسلولزیآمجموعه مقاالت نخستین  همايش ملّي چوب و فر  
کاووس ، دانشگاه گنبد7931اردیبهشت،  71  

 
 

 
 

 های تاننیهای ساده در چسبمخلوطی از فنول -1شکل 

 

سازی، به عنوان چسب چوب در خوردگی در صنایع فوالد و ساختمانبه عنوان مواد ضد : ها موارد استفاده فراوانی دارندتانن

توان تانن سازی، همچنین میفوالد در حین حمل و نقل و ذخیره های چوبی، اضافه کردن به نفت برای محافظت ازتولید پانل

)لی و  های اوره، فنل و مالمین فرمالدهید اضافه کرد و خواص آنها را بهبود بخشیدگر به چسبرا به عنوان یک ماده اصالح

 .(2111همکاران،

 

 

 

 های مصنوعیچسب

ساخت دست بشریت هستند که از  محصولهای طبیعی، های مصنوعی مانند چسبهای مصنوعی)سنتزی(: چسبچسب    

ی که عیهای طبدر مقایسه با چسبها چسبباشند. این نوع صنایع چوب مناسب می استفاده درهای فیزیکی برای ویژگی نظر

 وریغوطهر باتوانند طی چندین و میدر برابر رطوبت و آب برخوردارند  خوبی، از مقاومت به رطوبت دارندمقاومت کمتری 

میالدی، معرفی شدند اما گسترش و اغلب 1381های های مصنوعی طی سالفظ کنند. رزیندر آب باز هم مقاومت خود را ح

مصنوعی به  هایچسب .(1831 ،فرجی) ای دارندبعد از جنگ جهانی دوم بود و امروزه هنوز هم مصرف گستردهمصرف آنها 

 شوند:های ترموپالست تفکیک میهای ترموست و چسبدو گروه بزرگ چسب

ه هستند که آب حذف شده است. در طی واکنش های ترموست به یک واکنش پلیمریزاسیون کندانسه شده وابستچسب    

شوند که قابلیت حل شدن را ندارند. واکنش آنها ناپذیر میبرگشت شیمیاییتغییر فیزیکی و  دچارها چسبپیوند عرضی، 

های اوره مواد شیمیایی یا حرارت و یا ترکیبی از هر دو اتفاق بیفتد. در این گروه، چسبممکن است بوسیله برخی 

رزورسینول  -(، فنلRF(، رزورسینول فرمالدئید)PF(، فنل فرمالدئید)MF(، مالمین فرمالدئید)UFفرمالدئید)

ها با فرمالدئید بعنوان یک ماده اولیه متداول مورد استفاده گیرند. همه این نوع رزین( و ترکیبی از آنها جای میPRFفرمالدئید)

اولین بار توسط دکتر لئوبکلند ای هستند که های مصنوعی گسترش یافته( از نخستین رزینPFگیرند. فنل فرمالدئید)قرار می
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( و MF(، مالمین فرمالدئید)UFهای اوره فرمالدئید)میالدی کشف شد. پس از مدت زمان کمی رزین1313در سال 

 .(1831)میرشکرائی، ( نیز کشف شدندRF)رزورسینول فرمالدئید

باشد. آنها مصرفی در صنایع چوب می گرماسختترین رزین ( گستردهUFاوره فرمالدئید)های (: رزینUFاوره فرمالدئید)    

های اوره چسب شوند.بطور گسترده برای تولید تخته الیه و تخته خرده چوب مصرفی در داخل ساختمان استفاده می

جهت ]. 2[شودمقداری مونومرها هم در آن دیده می که استای شاخه و ی خطیو پلیمرها فرمالدهید مخلوطی از الیگومرها

، اوره به فرمالدهید مولی . عواملی مثل نسبتشودانتخاب میتهیه این رزین نسبت مولی فرمالدهید به اوره تقریبا دو به یک 

تعیین کننده وزن مولکولی و ساختمانی  محیط و میزان پیشرفت واکنش در فرایند تولید رزین PHدرجه حرارت پخت، 

ممکن است با  که شوندعرضه می مایع با درصد مواد جامد متفاوت وها بصورت پودری این نوع چسبباشد.چسب می

سیال(، ویسکوزیته )گرانروی(، نفوذ اکستندرها برای کنترل جریان )شارهاردنرها، فیلرها واکستندرها مخلوط شوند فیلرها و 

در  در صورت استفاده از آرد]. 8[شوندها افزوده میهای خط چسب به این نوع رزینچوب و کاهش هزینهچسب در 

های آلی و آفات چوب ها در برابر حاللاین نوع چسب کمتر خواهد شد.ها، مقاومت به رطوبت شان وع رزینترکیب این ن

اوره فرمالدئید همچنین برای بهبود مقاومت در  رزین .شودمقاومت خوبی دارد اما توسط اسیدها و بازهای قوی تخریب می

( بطور عمده MFمالمین فرمالدئید ) شوند. رزینمین فرمالدئید تقویت )اصالح( میهای مالبرابر حرارت و رطوبت با رزین

شود اما به ومت آن بطور قابل توجهی بیشتر میشوند که مقامیاوره فرمالدئید استفاده چسب برای بهبود مقاومت به رطوبت 

تر گران قیمت فرمالدئیدهای اوره نسبت به رزینمالمین فرمالدئید  اندازه رزین مخلوط فنل و رزورسینول نیست. رزین

با همه این ]. 2[استه نظیر تخته الیه ضد آب محدود مصرف مستقیم این نوع رزین برای مصارف ویژ بنابراینهستند. 

در  و حتی هار همچنان یکی از مشکالت اساسی رزین اوره فرمالدهید آزادسازی فرمالدهید در مرحله پرسگرم تختهتفاسی

شود اما هیچ کدام االنه تحقیقاتی زیادی انجام میباشد که در سراسر دنیا جهت برطرف کردن این مشکل سمرحله سرویس می

 .(8و 2)شکل به مرحله صنعتی نرسیده استها از این پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واکنش بین اوره و فرمالدهید )کاتالیز شده توسط باز( -2شکل
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 فرمالدهید -تراکم مالمین -8شکل

 محصول واکنش کندانسیون یک فنل با آلدئید، بویژه فنل ساده با فرم آلدئید ها: این نوع چسب(PFفنل فرمالدئید )    

ای بیرون های ساخته شده از آن برای کاربردهکه پانلسخت است فرمالدهید، چسب گرمااز جمله فنل های فنلی چسباست.

های در مقایسه با چسب زمان طوالنی پرس ها. یکی از معایب این رزیناز ساختمان و مناطق مرطوب بهترین کاربرد را دارند

های فنلی چسب .امروزه این مشکل تا حدودی برطرف شده است ولیباشدمی اوره فرمالدهید-اوره فرمالدهید و مالمین

آید . نوواالک بر اثر فعل و انفعاالت شیمیایی بین اسید و فرمالدهید بدست میشودعمدتا از دو نوع رزول و نواالک تشکیل می

بیشترین کاربرد را دارد نایع چوب نوع رزول که عمدتا در ص آید.رزول در نتیجه واکنش یک باز و فرمالدهید بدست میولی 

نوع رزول خواصی مانند مقاومت خوب در برابر شرایط اتمسفری، آب داغ، تخریب بیولوژیکی و حرارتی را (. 2112زی، )پی

نیز خواص فوق را دارا هستند ولی تنها مقاومت حرارتی کمتری نسیت به رزول ها  الکاهای نوو. چسبدهداز خود نشان می

کن است گردند. آنها ممبصورت پودری، مایع و یا به شکل فیلم )ورقه نازک( به بازار عرضه میلدئید چسب فنل فرمادارند.

 کاتالیزوردرجه سلسیوس تولید شوند. سیستم  216دار از محیط اتاق تا باالتر از های متنوع دامنهبرای بهبود در درجه حرارت

باشد اما محدودیت اصلی آن آسیب درجه سانتیگراد قابل مصرف می 121تا  11های برای بهبود در درجه حرارتدی نیز اسی

 (1332)میرشکرائی، (2)شکلتالیزور اسیدی استابه چوب بوسیله ک

 

 

 

 

 

 

 

 واکنش بین فنل و فرمالدهید )کاتالیست بازی( -2شکل

 

های فنل فرمالدئید رزینها اکثراً نسبت به (: این چسبPRFرزورسینول فرمالدئید ) -فنل و (RFرزورسینول فرمالدئید )    

بطور کلی بصورت مایع در  هارزینشوند. این اهداف ویژه بکار برده میهایی با تر هستند و عمدتاً به عنوان چسبگران قیمت

ورسینولی بعلت های پایه رزباشد. قبل از مصرف بایستی یک هاردنر پودری یا مایع به آن افزوده شود. چسببازار موجود می

های چوبی ماسیو که بایستی های مونتاژ در فرآوردهچسبت شوند ولی بصوراده نمیبرای تولید تخته الیه استف باال هزینه

-شکل مورد مصرف قرار می Iمقاومت باالیی در برابر آب و هوا )عوامل جوی( داشته باشند نظیر تیرهای گلوالم و اتصاالت 
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در هواپیماسازی های مصرفی در برخی از کاربردهای بخصوص و منحصر بفرد نظیر چوبای گیرند. همچنین مقادیر ویژه

 (.1332)میرشکرائی،  (6)شکل شودبکار برده می

 
 

 

 

 

 

 

 چسب رزورسینول فرمالدهید -6شکل

های متیلل تشکیل گروه جهتاز نقطه نظر شیمیایی حضور گروه هیدروکسیل دوم در حلقه بنزن، آن را در مقابل فرمالدهید    

واکنش فوق العاده گرمازا و سریع است. در کند. می فوق العاده واکنش پذیر و تشکیل پیوندهای متیلن در حین جامد شدن

اضافه کردن الکل به رزین و پایدار  هایی مثلنتیجه استفاده از این چسب در صنعت چوب محدود است مگر آنکه واکنش

 .(1)شکل کنترل شود کردن آن به مدت چند سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرمالدهید -رزورسینول -چسب فنول -1شکل
 

 

های باال میالدی مورد مصرف قرار گرفت. اما هزینه1321ای پایه ایزوسیاناتی نخستین بار در سال هچسبها: ایزوسیانات    

، بطور گسترده مانع از کاربرد تجاری آنها شده است. تخته فنی و صنعتی و خطراتی برای سالمتی انسانهمراه با مشکالت 

دی در ایاالت متحده میالدی و امروزه بطور صعو1316در کشور آلمان در سال  هارزینهای تولید شده با این نوع خرده چوب

ها مقاومت خوبی به رطوبت داشته و برای مصارف خارج از ساختمان تقاضای خوبی دارند. شود. این نوع چسبمی بکار برده

شوند. بعالوه از چوب، برای چسباندن مواد لیگنوسلولزی )ضایعات سلولزی کشاورزی( نظیر باگاس و کاه نیز بکار برده می

ر . در نتیجه دباشدهای هیدروکسیل سلولز میها( اورتان با گروهشبکه)های گیری پلکانیسم چسبندگی شامل شکلاساس م

 (.2111)لتیباری، (1)شکل باشدرطوبت و اسیدهای ضعیف میه کنند که مقاوم بقرار میچوب یک پیوند شدیدی بر
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 واکنش ایزوسیانات با لیگنین و سلولز چوب -1شکل 

 

توانند تحمل ها واکنش پیوند عرضی شیمیایی را تا زمانی که اصالح نشدند نمیهای ترموپالست: این نوع چسبچسب    

بوسیله حرارت دادن نرم شوند. امولسیون پلی ونیل استات توانند مانند و میت برگشت پذیر باقی میکنند. بنابراین در یک حال

 ها تعلق دارند.های گرما ذوب )هات مِلت( به این گروه از چسبهای سفید و چسبیا چسب

های تولید ها، شرکتهای سفید معموالً در ابزار فروشیهای پلی ونیل استات یا چسب(: چسبPVAcونیل استات )پلی

-های مونتاژ در صنایع چوب میترین چسباین نوع چسب یکی از مهم .شوندری )نجاری( دیده میمبلمان داخلی و درودگ

ها در درجه حرارت اتاق به سرعت باشد. این رزیندار آماده مصرف در بازار میباشد. آنها معموالً بصورت یک امولسیون آب

اوره فرمالدئید خیلی پائین  چشان نسبت به رزینمقاومت باالیی به خشکی دارند، اما مقاومت به رطوبتشوند و سخت می

ها کنند. همچنین این نوع رزیناست. بعالوه خط چسب ضخیمی دارند که در برابر خزش تحت بارهای خمشی مقاومت می

های پلی ونیل استات بعلت کاربرد آسان، چسبدهند. مقاومت کمتری در برابر درجه حرارت و گرما از خود نشان می

های رقابتی بطور گسترده برای مونتاژ مبلمان هزینه و مقاومت باال به خشکی، مصرف با فشار کم گیره )گیره دستی یا تَنگ(

؛ میرشکرائی، 2111)فرجی،  های مصرفی در این اهداف جایگزین شده استشوند و تقریباً بجای سایر چسباستفاده می

1332) 

-هایی هستند که بطور نرمال جامد میهای هات ملت رزین(: چسبHot Melt)های گرما ذوب یا هات مِلت چسب     

شوند و همچنین ممکن است آنها بصورت یک آب نبات یا گرانول مانند در بازار های باال ذوب میباشند، اما در حرارت

ها در کاربردهای یابند. معموالً هات ملتها به محض خنک شدن کلیه خواص خود را باز میعرضه شوند. این نوع چسب

ی و دکوراسیونی ندن مواد تزئینچسباشوند اما ترجیحاً و بطور متداول برای ساختمانیکه به مقاومت باال نیاز دارند، استفاده نمی

های مخصوص های میز و همچنین در چسباندن نمونه های آزمونی چسبندگی داخلی به پلیتها و کنارهنظیر نوار لبه پانل

ها، ونیل استات اولفین کوپلیمرها، اولفینهای پایه پلیمری از پلیمرهای گوناگون شامل پلیشوند. این نوع چسببکار برده می

 .(1332)میرشکرایی،  شوندها تولید میورتاناآمیدها و پلیپلی

 

 گیرینتیجه

 حدود که دهدیم نشان گذشته آثار و است بوده چسب از استفاده گریکدی به اجسام اتصال یهاروش نیتریمیقد از یکی   

در . داشته استها پیشرفت بسیار کمی تا قرن بیستم تکنولوژی چسبولی  است شدهیم استفاده چسب از قبل سال هزار سه

های بزرگی برای اتصال فلزات به یکدیگر و به سایر مواد بعلت نیاز شدید به انها برداشته شد برای این جنگ جهانی دوم قدم

در صنعت چوب نیز به دلیل نیاز بازار  .کلروپرن و یا تیتریل چسب های مفیدی ساخته شدمنظور از مخلوط رزین فنلی باپلی

استفاه از  همچنین استفاده از مواد لیگنوسلولزی و درختان با قطر کمتر در صنایع و عرض زیاد، به صفحات پهن با طول

Wood-OH  +  OCN-R-NCO

Wood-OCONH-R-NHCOO-Wood

Wood-O-CONH-R-NCO
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. با گسترش علم و اهمیت نقش چسب در ساخت محصوالت چوبی، محقیقان در سراسر دنیا به استها بسیار ضروری چسب

های مصنوعی و مشخص س از تولید چسبطی کمتر هستند. پیهایی با کیفیت بهتر و مشکالت زیست محدنبال تولید چسب

های مصنوعی را برطرف کنند. با های طبیعی مشکالت چسبشدن مشکالت آنها، امروزه  سعی بر آن است که با تولید چسب

دار محیط زیست افزایش یابد. صنایع های دوسترسد تا چند سال آینده تولید چسبمرور مطالعات انجام شده به نظر می

های طبیعی در ساخت چسب استفاده از های زیادی در سراسر دنیا به دنبالین قاعده مستثنی نبوده و کارخانهچوب نیز از ا

های طبیعی سهم بسزایی در کاهش مشکالت محصوالت چوبی هستند. محققان در صنعت چوب امیدوارند با تولید چسب

 زیست محیطی داشته باشند.
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Abstract 

For the last decades researchers have been extensively exploring all possibilities to discover 

novel adhesive. Adhesives have been a topic of considerable interest for many years. The 

increasing cost of oil and petroleum products have increased their costs and more stringent 

governments regulations, particularly as regards their emission of formaldehyde in service, 

have both contributed to considerable innovation in this field. Wood adhesive play an 

important role in the wood panels industry. A number of different adhesives such as UF, MF, 

PF and … are used for wood panels manufacture. The performance of final panels depends 

on that of adhesive in a great degree. Wood adhesives could be divided into two categories, 

natural adhesive and synthetic resins. The commonly-used natural adhesives include gums 

adhesives, protein adhesives, resin adhesives, etc. The main characteristics of this kind of 
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wood adhesives are environment-friendly and ease of handling. But most of these adhesives 

have no enough mechanical strength and no water resistance. Natural adhesives have been 

replaced by synthetic thermosetting resins for wood panels, such as urea-formaldehyde (UF) 

resins, phenol-formaldehyde (PF) resins, melamine-formaldehyde (MF) resins, whose 

performances, especially the strength and water resistance, are usually better. Panels of 

higher quality can be prepared with synthetic resins as adhesives. However, the development 

of synthetic resins is restricted by the non-renewability and toxicity of the materials being 

based on petroleum products. 

Keywords: Wood industries, Adhesive, Natural adhesives, Synthetic adhesives. 
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