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  اصالح شده با تاننفرمالدهید و اوره فرمالدهید  لفنوي ها مقایسه رزین
  

 4، سحاب حجازي3، فرشید فرجی2، لعیا جمالی راد*1سمیرا برزعلی
علوم و استادیار گروه  4ع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، استادیار دانشکده و کشاورزي و مناب 3و2اسی ارشد، دانشگاه گنبد کاووس، دانشجوي کارشن ١

  دانشگاه تهران و کاغذ صنایع چوب
 
  

  چکیده
ي مرکب چوبی، مطالعه پیرامون ها در صنایع فرآوردهفرمالدهید  فنولو  رزین اوره فرمالدهید فراوانی مصرفبا توجه به 

 فنولو  کی از معایب عمده چسب اوره فرمالدهیدی  .دارداهمیت بسیار زیادي  ،استفاده از این چسببهینه سازي شرایط 
زیست محیطی  بروز مشکالتکه منجر به  باشد میکیبات آلی فرار در شرایط سرویس تر  انتشار فرمالدهید و فرمالدهید

دسترسی فراوان و ارزان بودن  گاري با محیط زیست،طبیعی بودن، ساز به دلیل ،ي برپایه تاننها زیناز این رو ر .شود می
طبیعی تانن  مر پلیفرمالدهید و اوره فرمالدهید با استفاده از  فنولهاي  در این تحقیق تقویت چسب .توجه هستندمورد 

دالیل به  .ه استتانن معرفی و ساختار و انواع تانن شرح داده شد تربن مقدار ي داراي بیشها گونه.مورد بررسی قرار گرفت
فرمالدهید مورد فرمالدهید و اوره  فنولي ها ک ماده سازگار با محیط زیست در تقویت چسبی  کارگیري تانن به عنوان

مکانیکی خواص و  )انتشارفرمالدهیدواکشیدگی ضخامت،  میزان جذب رطوبت،(خواص فیزیکی . ه استبررسی قرار گرفت
ثیر آن روي أت چنین همو یت شده با تانن هید و اوره فرمالدهید تقوفرمالد فنولهاي  هاي ساخته شده با چسب تخته
به  ،دبخش می ها را بهبود که افزودن تانن عملکرد این چسبدهد  مینتایج نشان   .ه استمورد بررسی قرار گرفت ها رد این رزینعملک

طوري که افزودن تانن سبب کاهش میزان جذب آب، کاهش واکشیدگی ضخامت، کاهش میزان انتشار فرمالدهید و افزایش خواص 
  .تري نسبت به حالت تقویت نشده داشتند هاي تقویت شده با تانن گیرایی سریع رزین چنین هم .دوش میها  مکانیکی تخته

  
  .مقاومت مکانیکی ،دانتشار فرمالدهی ،واکشیدگی ضخامت ،تانن :هاي کلیدي واژه

  
  مقدمه - 1

 فنولرزین  .فرمالدهید هستند فنولي اوره فرمالدهید و ها شوند، رزین که امروزه استفاده مییی ها ترین چسب معمول
و دوام  کند میاي جلوگیري  ي الیهها در فرآورده ها فرمالدهید مقاومت باالیی در برابر جذب رطوبت دارد و از جدا شدن الیه

به همین دلیل جایگزین کردن آن با مواد طبیعی و دارد  االییرزین قیمت باین اما  .پایینی دارد ي حرارتی باال و ویسکوزیته
ي مورد ها کی از پرکاربردترین رزینی  لدهیدرزین اوره فرما .)2009و همکاران،  Moubarik(مقرون به صرفه و اقتصادي است 

دن و از بین رفتن اتصاالت آن در اثر بوترین عیب این رزین، ضعیف  ي مرکب چوبی است که مهمها هاستفاده در تولید فراورد
اشاره نمود نیز  ،استزا  اي سمی و سرطان مادهکه انتشار فرمالدهید به توان  به عالوه می .باشد میرطوبت با تغییر شرایط جوي 

ي ها مر پلیي سبز، ها ي چسب ي چوبی و توسعهها لدهید از پانلبه منظور کاهش انتشار فرما .)1392سپهوند و همکاران، (
و  Bertaud(ي چوبی هستند ها مناسبی براي مواد شیمیایی نفتی در ساخت فرآوردهفنولیک طبیعی از جمله تانن جایگزین 

نابع نفتی محدود و م که با توجه به این .باشد میفرمالدهید برپایه نفت  فنولي اوره و ها مواد اولیه رزین .)2012همکاران 
یی که ها از چسب ي چوبیها عت فرآوردهبراي حل این مشکالت و حمایت از رشد افزایشی صنلذا می توان ، تجدیدناپذیر هستند

ي برپایه تانن به دلیل دسترسی فراوان ها اخیرا رزین .)1392سپهوند و همکاران، (د کراستفاده  ،گار با محیط زیست هستندساز

                                                        
samirabarzali@yahoo.com* 
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اي  اي و الیه هاي خرده افزایش انتشار فرمالدهید فرآورده .)2003 ،و همکاران Bisanda( دن مورد توجه قرار گرفته اندو ارزان بو
ها با تانن  است که با اصالح این چسب  اي کننده فرمالدهید موضوع نگران فنولي اوره فرمالدهید و ها چوبی ساخته شده با چسب

ین دلیل کاربرد تانن در این تر عمده .شود میانتشار فرمالدهید نزدیک به صفر  ،شوددر صورتی که گیرایی مناسبی حاصل 
 .)2003و همکاران،  Bisanda(ها براي مصارف بیرونی و کاهش انتشار فرمالدهید است  کاهش جذب رطوبت، کاربرد آن ،ها رزین

 Daltonنتایج تحقیقات . شروع شد Dalton توسط 1950ي اولیه در مورد تانن به عنوان چسب چوب از اوایل سال ها پژوهش
ترکمن، ( به رطوبت به وجود می آورند یی با مقاومت باالها نشان داد که برخی مواد تاننی با فرمالدهید واکنش داده و چسب

1384 .(Pizzi )2000 ( در صنایع آن را با استفاده از تانن استخراج شده از آکاسیا، چسب تانن فرمالدهید تولید کرد و مصرف
  .ستنادسلولزي مناسب 

  
  تانن -2

ي، وهرسازکه در صنایعی نظیر داروسازي، ج شود میترین مواد فنولیک موجود در درختان محسوب  کی از مهمی  تانن
ی پوست فنولکیبات تر  ها به طور طبیعی در تانن .و ساخت چسب چوب و غیره به کار می رودهاي نفت  سازي، حفاري چاه چرم

کیبات تر  از نظر شیمیایی، تانن از .وجود دارند، اکالیپتوس، افرا، توس، بید، کاج و غیره )میموزا(درختان از قبیل بلوط، آکاسیا 
ساختار  1شکل  .نویید ساخته شده استودهایی به نام فالحوا حلقه از 500 - 20000ی پیچیده با وزن مولکولی باال از فنول
  .)2003و همکاران،  Bisanda( هد د خت میموزا را نشان میییدي تانن درنووفال
  

  ساختار فالنوییدي تانن میموزا) 1شکل 
  

 )1: باشند و به طور کلی دو نوع می هستند محلول در آب ،مولکولی بسیار باالکیبات با وزن تر  برخی از ها، به استثناي تانن
  .)2CT( ه شدهتانن کندانس )1HT (2(رولیز دهیقابل تانن 
  

  تانن قابل هیدرولیز- 1- 2
HT  و االژیک اسید ) گالوتانن( مثل گالیک اسیدیی و واحدها شود مینوعی از تانن است که به آسانی در آب هیدرولیز

 دهد میرا نشان  )HT( رولیزدهیقابل تانن تولید شده از ي ها فنول برخی ساختار شیمیایی 2شکل  .کند میتولید ) ي تانناالژ(
)Bisanda  ،2003و همکاران(.  

                                                        
1 hydrolysable tannins  
2 condensed tannins 
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  پیروگالول): ب ( گالیک اسید                           ): آ ( 

  
  یک اسیداالژ): ت (         دي گالیک اسید            ): پ ( 

 )HT(هیدرولیز قابل ي تولید شده از تانن ها فنولساختار شیمیایی برخی ) 2شکل 

  
  تانن کندانس شده - 2- 2

CT به کربن است که  -اکمی است و داراي پیوند کربنتر  هاي   نوعی تانن بسیار چگال است که باز هم قادر به انجام واکنش
  .)2003و همکاران،  Bisanda( هدد را نشان می ه شدهساختار تانن کندانس 3شکل  .شود میآسانی هیدرولیز ن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ه شدهساختار تانن کندانس )3شکل 

  
  مزایاي چسب تانن  -3

کاهش انتشار فرمالدهید، توان به صرفه اقتصادي،  میفنول فرمالدهید و  اوره فرمالدهیدهاي  از مزایاي چسب تانن نسبت به چسب
  .)2003همکاران،  و Bisanda( تر و در نتیجه افزایش راندمان تولید اشاره نمود تر، نیاز به زمان پرس کوتاه گیرایی بهتر و سریع

  
  ي ساخته شدهها خواص فیزیکی و مکانیکی تخته شده و ي تقویتها چسبي ها ویژگی تاثیر تانن بر -4

Stefani  تانن میموزا را در تولید تخته الیه با چوب اکالیپتوس به کار بردند و فرمالدهید حاوي  فنول) 2008(و همکاران
در این تحقیق  .امکان استفاده از تانن را براي جایگزینی با مواد فنولیکی مضر در کاربردهاي صنعتی مورد مطالعه قرار دادند

 افزودن تانن تغییر قابل توجهی روي خصوصیات نهایی . اقزایش تانن منجر به افزایش گیرایی چسب و افزایش گرانروي شد
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 فنولانن ت که در صورت استفاده از رزین ها اعالم کردند چنین آن هم .فرمالدهید نداشت فنولبا تانن  تولید شدهي ها تخته
به طوري که افزودن حتی مقادیر کم تانن استخراج شده از  .درصد در نظر گرفت 10 را تا ها فرمالدهید می توان رطوبت الیه

  .دهد کاهش می اوره فرمالدهیدتولید شده با  يها ي نهایی را در مقایسه با تختهها فرمالدهید زمان انعقاد چسب و ویژگی فنولمیموزا به 
Kim  مهندسی شده به منظور کاهش انتشار هاي اوره فرمالدهید براي ساخت کفپوش – از چسب تانن) 2007(و همکاران 

کیبات گازهاي آلی تر  که انتشار گاز فرمالدهید وکیبات گازهاي آلی فرار استفاده کردند و به این نتیجه رسیدند تر  فرمالدهید از
  .تر از چسب اوره فرمالدهید است فرمالدهید کم -اوره  -فرار چسب تانن

Bisanda  و عصاره استخراجی از پوست قهوه  تانن قابل هیدرولیزرزین اوره فرمالدهید و از مخلوطی از  )2003(و همکاران
 این و به این نتیجه رسیدند که و اوره فرمالدهید براي تعیین خصوصیات فیزیکی و مکانیکی تخته خرده چوب استفاده کردند

هاي ساخته شده با این چسب، ثبات ابعادي  بوده و تختهي تر کوتاه) گرم کردن(پخت تر و زمان  گیرایی سریع نوع چسب داراي
رخی از ب 1جدول  .بهتر بوده است خالص نیز اوره فرمالدهید مقاومت به رطوبت نیز در مقایسه با چسب چنین هم .بهتري دارند

این جدول نشان  .دهد میي ساخته شده با پوسته قهوه و تانن هیدرولیز را نشان ها ي فیزیکی و مکانیکی تخته خرده چوبها مقاومت
به تخته خرده چوب اوره فرمالدهید رزین تري در مقایسه با که تانن هیدرولیزشدنی مقاومت خمشی و مدول خمشی بیش دهد می
اوره رزین هیدرولیز نیز در مقایسه باقابل کیب با تانن تر  و مقاومت به جذب آب و خصوصیات واکشیدگی ضخامتی در دهد می

  .بهتر است فرمالدهید
  

  )2003و همکاران،  Bisanda(و تانن قابل هیدرولیز ي ساخته شده با پوسته قهوهها ي فیزیکی و مکانیکی تخته خرده چوبها مقاومت) 1جدول 
  

 ترکیب تخته خرده چوب
دانسیته 

  )gr/cm3(تخته
نسبت وزنی 

 (%)رزین
مدول 

 (MPa)خمشی
خمشی   مقاومت

(MPa) 
یک  درآب جذب 

 (%)ساعت 
واکشیدگی ضخامتی 

 (%)یک ساعت در

 UF 1032 11.0 1089 5.15  24.3 20.2-پوسته قهوه

قابل تانن  - پوسته قهوه
 هیدرولیز 

1035 14.0 1216 6.53 8.4 5.9 

  
Moubarik  به  ،ک تانن کندانس شده استی  که) میموزا(کوئبراکو از تانن پوست درخت  یدر تحقیق) 2009(و همکاران

ي مکانیکی و میزان انتشار ها مقاومت واستفاده فرمالدهید در ساخت تخته الیه  فنولرزین  براي تقویتهمراه نشاسته ذرت 
فرمالدهید  فنولرزین  – تانن کوئبراکو  – مقادیر متفاوت نشاسته ذرت ها  آن .ي ساخته شده را ارزیابی کردندها فرمالدهید تخته

رزین  – تانن کوئبراکو  – براي تهیه چسب نشاسته ذرت  15:5:80نسبت  که را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند
ي ها درصد شکست چوب تخته ،میزان مدول االستیسیته، مدول برشی، مقاومت کششی چنین هم .لوب استفرمالدهید مطفنول

قرار دادند و به  نیز مورد ارزیابیمیزان انتشار فرمالدهید  نیز ساعت در آب جوش و 8مدت ساخته شده پس از قرار گرفتن به 
میزان انتشار  15:5:80رزین اوره فرمالدهید با نسبت – تانن  – ذرت  ه تخته هاي ساخته شده با نشاستهاین نتیجه رسیدند ک

فرمالدهید  فنول رزین ي ساخته شده باها تخته(شاهد   ي خمشی و کششی باالتري نسبت به نمونهها تر و مقاومت کمفرمالدهید 
مقاومت خمشی، مقاومت کششی  و ضریب شکست  ،میزان انتشار فرمالدهید حاصل از آزموننتایج  2جدول در  .دارند) خالص

  .آورده شده است 15:5:80ي ساخته شده با نسبت ها ساعت در آب جوش  تخته 8چوب پس از 
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  )2009و همکاران،  Moubarik( بار 12دقیقه تحت فشار 6به مدت  ،ºc125 تخته الیه پرس شده در دمايآزمون  ازحاصل نتایج  )2جدول 
  

مدول برشی   چسب چوب
)N/mm2(  

مدول االستیسیته 
)N/mm2(  

  ساعت در آب جوش 8مدت  به مقاومت کششی ،
)N/mm2(  

شکست چوب 
(%)  

 فرمالدهید فنول انتشار
(mg/m2/h)  

PF  2.62±0.19 11 0.53±0.13  2958±384 41±4 کنترلی 

 -  نتان  - نشاسته ذرت 
PF 

10±70 818±4271  0.39±1.75 72 0.11±1.92 

  
فرمالدهید در ساخت تخته خرده چوب  -اوره -از چسب تاننبه منظور بهبود خواص مکانیکی، ) 1392(سپهوند و همکاران 

ی داخلی و کاهش موجب بهبود چسبندگ ،درصد 30مصرف تانن فرمالدهید تا  و به این نتیجه رسیدند، نداستفاده کرد
اثر متقابل زمان پرس بر چسبندگی داخلی و واکشیدگی تخته خرده  5و  4ي ها شکل .تخته شده استواکشیدگی ضخامتی 

  .دهند ي ساخته شده را نشان میها چوب
  

  
  ها تخته داخلی چسبندگی بر فرمالدهید - تانن مقدار و پرس زمان اثرمتقابل )4شکل

  

  
  )ب)                                                                                       (آ(                     

  )ب(ساعت  24و ) آ( ساعت 2 بعد از ها تخته ضخامتی واکشیدگی بر فرمالدهید -تانن مقدار و پرس زمان متقابل اثر)5شکل
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 نتیجه گیري -5

ترکیبات آلی فرار در شرایط سرویس   انتشار فرمالدهید و ،فرمالدهید فنولیکی از معایب عمده چسب اوره فرمالدهید و  
 مختلف مقادیر از استفاده، شاهد تخته با مقایسه در کلی طور به .شود باشد که منجر به بروز مشکالت زیست محیطی می می

با  .)1392سپهوند و همکاران، (گردد  می شده هاي ساخته تخته مقاومتی هاي ویژگی بهبود موجب حدي فرمالدهید تا تانن
طوري که افزودن تانن سبب کاهش میزان جذب آب، کاهش واکشیدگی  به ،یابد میها بهبود  افزودن تانن عملکرد این چسب

به دلیل ازران بودن، فراوان بودن و  بنابراین .دوش میها  ضخامت، کاهش میزان انتشار فرمالدهید و افزایش خواص مکانیکی تخته
 فرمالدهید فنولو اوره فرمالدهید  هاي را به عنوان جایگزین مناسبی براي رزینتوان آن  می ،چسبندگی باالي رزین بر پایه تانن

تري نسبت به حالت تقویت نشده  هاي تقویت شده با تانن گیرایی سریع رزین چنین هم .)2003و همکاران،  Bisanda( دانست
  .)2009و همکاران،  Moubarik( که باعث کوتاه شدن زمان پرس و افزایش راندمان تولید شد داشتند

  
  منابع 
فرمالدهید با مواد استخراجی پوست بررسی امکان جایگزینی رزین فنول . 1384. و جهان لتیباري، ا. ، دوست حسینی، ك.ترکمن، ج   .1

  .395-402): 58(2ي منابع طبیعی ایران مجله. بلوط در ساخت تخته خرده چوب
تولید تخته خرده چوب با استفاده از چسب اوره فرمالدهید اصالح شده با  .1392 .و طبرسا،  ت .، ضیایی خسروشاهی، س.سپهوند، س .2

  .226-276 ):28(2قیقات علوم چوب و کاغذ ایران پژوهشی تح –فصلنامه علمی  .تانن فرمالدهید
3. Bertaud, F., Tapin-Lingua, S., Pizzi, A., Navarrete, P. and Petit-Conil, M. 2012. Development of green 

adhesives for fiberboard manufacturing, using tannins and lignin from pulp mill residues.Cellulose  
chemistry and technology, 46(7-8). 449-45. 

4. Bisanda, E., Ogola, W. and Tesha, J. 2003. Characterization of tannin resin blends for particle board 
applications. Cement & Concrete composite, 25. 593-598. 

5. Kim, S., Kim, H-J., Zhu Xu, G. and GeunEom, Y. 2007. Environment-friendly adhesives for fancy veneer 
bonding of engineered flooring to reduce formaldehyde and TVOC 7-emissions.MokchaeKonghak, 35(5). 
58-66. 

6. Moubarik, A., Pizzi, A., Allal, A., Carrier, F. and Carrier, B. 2009. Cornstarch and tannin in phenol 
formaldehyde resins for plywood production. Industrial crops and products, 30:188-193. 

7. Pizzi, A. 2000. Tannery row-the story of some natural & synthetic wood adhesive. Wood Science and 
Technology, (48). 277-316. 

8. Stefani, P.M., Pena, C., Ruseckaite, R.A., Piter, J.C. and Mondragon, I. 2008. Processing conditions 
analysis of eucalyptus globules plywood bonded with resol-tannin adhesives.Bioresource Technology. 99. 
5977-5980. 

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

