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تسریع واکنشهای خودتراکمی چسب چوب تانن کوبراچو با
اسید بوریک
 داود افهامی سیسی؛ دانشجو دک ر چوبشناسی و صنای چوب ،دانشگاه تهران ،ایران و دانشگاه مونپو یه ،فرانسه
 یحیی همزه؛ اس اد گروه علوم و صنای چوب و کاغذ دانشکدة مناب طبیعی ،دانشگاه تهران ،کر  ،ایران
 ماری فرانس تونن؛ اس اد مؤسسة تحقیقا سیراد ،مونپو یه ،فرانسه
 علینقی کریمی؛ اس اد گروه علوم و صنای چوب و کاغذ دانشکدة مناب طبیعی ،دانشگاه تهران ،کر  ،ایران
 آنتونیو پیزی؛ اس اد مؤسسة انس یو ،دانشگاه نانسی ،اپینا  ،نانسی ،فرانسه
 کامبیز پورطهماسی؛ دانشیار گروه علوم و صنای چوب و کاغذ دانشکدة مناب طبیعی ،دانشگاه تهران ،کر  ،ایران

چکیده
چسب چوب تانن کوبراچو نرخ خودتراکمی کُندی دارد و در سیستمهای غیرفرمالدهیادی بارای سااخت چندساازههاای
چوبی به زمان ورس بوالنیتری نسبت به چسب چوبهای مصانوعی نیااز دارد .در ایان مطالعاه از اساید بوریاك بارای
تحریك و افزاید نرخ خودتراکمی تانن کوبراچو جهت ساخت تختهالیة صنوبر استفاده شد .اجزای اصلی چسب عباارت
بود از تانن کوبراچو ،هیدروکسید سدیم ،هگزامین ،اسید بوریك ،و ایزوسیانات ولیمری .بررسی ترمومکانیکی چسبهاای
ساختهشده در فرمو های فاقد اسید بوریك نشان داد با افزاید غلظات اولیاة تاانن از  40باه  50درصاد حاداکثر مادو
االستیسیتة چسب افزاید درخور توجهی دارد ،در حالی که اضافهکردن  20درصد ایزوسیانات بر مبنای وزن خشاك تاانن
تأثیر محسوسی نداشت .اما ،اضافه کردن اسید بوریك ناه تنهاا زماان و دماای گیرایای چساب را کااهد داد ،بلکاه مادو
االستیسیتة چسب نیز با افزاید درصد اسید بوریك از دو به چهار درصد (بر مبنای وزن خشك تانن) افازاید معنایداری
داشت .آزمون مقاومت برشی تخته الیهها نتای مطالعات ترمومکانیکی را تأیید کرد .مقادیر مقاومت برشای در فرماو هاای
فاقد اسید بوریك نتوانست حداقلهای الزم در استاندارد  EN 314-2را تأمین کند ،در حالی که اضافهکاردن اساید بوریاك
باعث افزاید معنیدار مقادیر برش کششی شد که با افزاید درصد اسید بوریك و تانن روند افزایشی داشات .یافتاههاای
این تحقیق نشان داد تختههای ساخته شده با چسب چوب حاوی  50درصد تانن به هماراه  2تاا  4درصاد اساید بوریاك
کیفیت چسبندگی الزم را برای مصار داخل ساختمان دارند.
واژگان کلیدی :اسید بوریك ،ایزوسیانات ،برش کششی ،تانن متراکم کوبراچو ،تختهالیة صنوبر ،ترمومکانیك ،خودتراکمی.
 نویسندة مسئو تلفن02632249311 :

Email: hamzeh@ut.ac.ir
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مقدمه

مقایساااه باااا تاااانن گاااردوی آمریکاااایی ( Carya

تاننهای متاراکم یاا فالونوئیادها منااب تيدیدواشیر

 )illinoinensisدارند [ .]5گرچه چساب چاوبهاای

مناساابی باارای جااایگزینی بااا چسااب چااوبهااای

تاننی براساس واکندهای خاودتراکمی و بادون نیااز

مشتقشده از فرآوردههای نفتی اند [ .]2 ،1به بور کلی،

به آلدهیدها جهت مصار

داخل ساختمانی بهخاوبی

دو نوع تانن وجود دارد  .1تانن متراکم؛  .2تانن قابل

عمل میکنند ،به علت کمبودِ سرعت خاودتراکمی باه

هیدرولیز [ .]2بید از نود درصد تاننی که بهصاورت

زمان ورس بوالنیتری نیاز دارند .بدین سبب ،کاربرد

تياری تولید میشود از نوع تانن متاراکم اسات و از

آنها از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیسات [.]5 ،4

ووست میموزا ،1چوب کوبراچو ،2ووست کااج 3یاا از

خودتراکمی تاننهای مختلف توسو اسیدهای لوئیس

بر های گامبیر 4استخراج میشود [.]3

ضعیف ،مانند اسید بوریك ،کلراید آمونیوم ،و سیلیکا،

جشابیت استفاده از تانن در صنعت چسب چوب

تحریااكوااشیر اساات [ .]5 ،4 ،1در واق ا  ،اساایدهای

به علات واکاندواشیری و ویونادهای عرضای آن باا

لوئیس بهعنوان منعقدکننده یا ناوعی کاتاالیزور بارای

فرمالدهید است که دقیقاً شبیه واکندهایی اسات کاه

خودتراکمی تانن عمل میکنند .نتای تحقیق بار روی

میتوان بین فنل با فرمالدهید مالحظه کارد .دو روش

تخته خردهچوب ساختهشده با چساب تاانن میماوزا

اصلی برای استفاده از تانن در فرمو چساب وجاود

نشان داد سایلیس حالشاده در قلیاا باعاث افازاید

دارد  .1سیسااااتم فرمالدهیاااادبنیان؛  .2سیسااااتم

سرعت واکندهای خودتراکمی و ،در نتیياه ،بهباود

غیرفرمالدهیدی [ .]1به واکند تاانن باا فرمالدهیادها

چسبندگی داخلی و کاهد زمان ورس مایشاود [.]5

چندتراکمی 5گفته میشود که تا کناون از آن باهباور

در تحقیق دیگری دربارة تختههاای سااختمانی عاایق

گستردهای استفاده و دربارة آن بررسی شده است [،1

ساختهشاده از کنافا کاه باا چساب تاانن میماوزا/

 .]4اما ،واکند تانن در سیستمهاای غیرفرمالدهیادی

هگزامین به هم چسبیده شده بودندا وقتی از بوریاك

(در غیاب آلدهید) مستلزم بازشدن حلقههای فنولیاك

اسید بهعنوان مادة حفارتی در برابر قارچ استفاده شد،

تانن تحت شرایو قلیایی یا اسیدی اسات کاه توساو

چسبندگی داخلی نیز افزاید یافت [ .]6شاایان کار

القاااکنناادههااای فرمالدهیاادی یاا عواماال ایيادکنناادة

است از بوریك اسید بهعنوان مادة حفاارتی در برابار

ویوندهای عرضی ،از قبیل هگزامین ،انيام میگیارد و

عوامل مخرب چاوب اساتفاده مایشاود .باوراتهاا

به واکندهای خاودتراکمی 6معارو اناد [ .]2میازان

بیرن  ،بیبو ،غیرآتدزا ،و ارزاناند و دارای سامیت

خودتراکمی تاننهاا مختلاف اسات تاانن میماوزا و

حاد کم برای وستانداران و جانوران دریاییاند ،اماا در

کوبراچااو واکااندهااای خااودتراکمی آهسااتهتااری در

مقاباال قااارچهااا و حشاارات ساامی و مؤثرنااد و
انحال وشیری زیادی در آب دارند [.]8 ،7

1. Acacia mollissima and Acacia mearnsii
2. Schinopsis balansae and Schinopsis lorentzii
3. Pinus radiate
4. Uncaria gambier
5. polycondensation
6. autocondensation

انحااال وااشیری زیاااد اسااید بوریااك در آب و
آبشویی آن از چوب مان اصالی اساتفادة وسای از
اسید بوریك بهعنوان مادة حفارتی در صانای چاوب
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است [ .]7بناابراین ،اساتفاده از اساید بوریاك بارای

مقاادار هگاازامین (محلااو  33درصااد در آب)

تحریك خاودتراکمی تاانن و اساتفاده از آن در خاو

استفادهشده بهعنوان هاردنر نیز  6درصد بر مبنای وزن

چسب میتواند یك خو چساب حفاارتی را معرفای

خشك تانن بود که از شرکت  Sigma-Aldrichتهیاه

کند .این سیستمْ فعالیت و تحرک کافی به بور میدهد

شده بود .در این مطالعه فرماو هاای چساب در ساه

تا فعا باشد ،در حالی که آبشویی آن را نیز بهباور

سطز تانن و سه سطز اسید بوریك مطالعاه شاد .در

چشمگیری کاهد میدهاد [ .]11 ،10 ،8گرچاه اثار

جدو  1ابالعات بیشتری دربارة تیمارها آمده است.

مثبت اسیدهای لوئیس بر میزان خودتراکمی تااننهاا

در هر سطز از تاانن دو تیماار شااهد نیاز باهمنظاور

اثبات شده است ،تاکنون دربارة اثر اساید بوریاك بار

بررسی اثر ایزوسیانات و اسید بوریك در نظار گرفتاه

میاازان خااودتراکمی تااانن کوبراچااو و خصوصاایات

شااد (جاادو  .)1مقااادیر اسااید بوریااك و چسااب

ترمومکانیکی چسب و کاربردِ آن در ساخت تختهالیه

ایزوسیانات بر مبنای وزن خشك تاانن اساتفاده شاد.

تحقیقی صورت نگرفته است .در ایان تحقیاق ساعی

سی دقیقه وس از همخاوردن چساب ،اساید بوریاك

شده است با استفاده از مطالعات ترمومکانیکی چسب

تهیااهشااده از شاارکت ( )Sigma-Aldrichبااهصااورت

و بررسی کیفیت اتصا بین الیههاا باه ایان موضاوع

وودر به سیستم اضافه شد .واس از هامزدن ،اسایدیتة

ورداخته شود.

چسب دوباره با هیدروکساید سادیم در محادودة 10
تنظیم شد .در وایان ،برای اصالح چساب ،مقادار 20

مواد و روشها

درصد چسب ایزوسیانات ولیمریشاده ( Polymeric

تهیة بلب

 )4.40-diphenylmethanediisocyanate polymerبه

تانن متراکم ووسات درخات کوبراچاو (Schinopsis

سیستم اضافه شد و وس از مخلاوطشادن در فاصالة

) ،balansaeکه به صورت تيااری در کشاور تانزانیاا

زمانی کمتر از دو سااعت بارای سااخت تختاه از آن

تولید میشود ،برای تهیة چسب استفاده شد .نخسات

استفاده شد .درصد مواد جامد چسب با رواباو  1و 2

تانن با غلطتهای اولیه (درصاد خشاکی)  ،45 ،40و

و سه بار نمونهگیری اندازهگیری شد.؛ جدو  1نتای

 50درصد بهوسیلة همازن مکاانیکی باا سارعت 500

آن همراه باا درصاد اساید بوریاك موجاود در ماای

دور در دقیقه در آب حل شد .ساپس ،بارای اصاالح

چسب را نشان میدهد.

اساایدیتة محلااو  ،هیدروکسااید ساادیم (محلااو 50

()1

درصد ساود در آب) باهصاورت قطاره باه قطاره تاا
رسیدن  pHمحلو باه  10اضاافه شاد .هیدروکساید

()2

M1  M 0
M1
MC%
SC%  1 
100
MC% 

سدیم از شرکت  VWR prolaboخریداری شده بود.

 = MC%درصااد ربوباات رزیاان = M1 ،وزن اولی اة

شاایان کار اسات میازان بااالی  pHبارای عملکارد

چساب = M0 ،وزن ثانویاة چساب = SC% ،درصاد

مناسب هگزامین الزم است [.]12 ،6

مواد جامد چسب.
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جدول  .1تیمارهای مختلف بههمراه درصد مواد جامد و درصد اسید بوریک در چسب

تانن با غلظت اولیة %40

فاقد اسید بوریك و
ایزوسیانات
دارای چسب ایزوسیانات
%20
اسید بوریك +%2
ایزوسیانات %20
اسید بوریك +%3
ایزوسیانات %20
اسید بوریك +%4
ایزوسیانات%20

تانن با غلظت اولیة %50

تانن با غلظت اولیة %45

مواد جامد

اسید بوریك در

مواد جامد

اسید بوریك در

مواد جامد

اسید بوریك در

()%

چسب ()%

()%

چسب ()%

()%

چسب ()%

38/02

-

42/23

-

46/51

-

40/1

-

44/12

-

49/88

-

40/12

0/64

44/55

0/70

50/3

0/77

40/63

0/96

44/54

1/05

50/0

1/14

40/85

1/28

44/96

1/4

50/01

1/52

تحلید ترمومکانیکي بلب ()TMA

(بااو )  21میلاایمتاار اعمااا شااد .آزمااون خمااد

مدو االستیسایتة چسابهاا باا تحلیلگار گرماایی-

سهنقطهایِ غیر همدما با دهانة بارگشاری  17میلیمتار

مکاانیکی 1ماد  Mettler TMA 40و باا اساتفاده از

انيام شاد .بارگاشاری باهصاورت چرخاة  0/1و 0/5

ناارمافاازار وااردازش دادة  STAReمطالعااه شااد .در

نیوتن بود که با فواصال زماانی شاد ثانیاه بار روی

واق  TMA ،روشی برای مطالعة سختی اتصا چوب

نمونه اعما میشد .حاداقل چهاار تکارار بارای هار

و چسب بهصورت تابعی از دما و زمان است .در ایان

چسب تحت شرایو ماشکور انياام گرفات .حاداکثر

آزمون مقدار مشخصی از چسب بین دو روکد نازک

مدو االستیسیته و افزاید آن با توجه به دما و زماان

چوب گشاشته شد و مدو االستیسیتة ایان اتصاا در

برای هر سیستم چسب نشاندهندة عملکرد چساب و

تابعی از دما و زمان بهدست آمد که مادو یانا

یاا

االستیسیتة چسب در نظر گرفتاه مایشاود [.]13 ،12
آزمون  TMAبا افزاید  10درجة سانتیگراد حرارت
در هاار دقیقااه و از دمااای  25درجااه تااا  250درجااة
سانتیگراد انيام گرفت .مقدار  30میلایگارم چساب
بین دو روکد با ابعاد (ضاخامت) ( × 1/1وهناا) × 5
1. Thermo-Mechanical Analyzer

مقاومت محصو نهایی در نظر گرفته میشود.

شرایط ساخت تختهها
الیااههااای چااوب صاانوبر ()Populus deltoides
بهدستآمده با روش لولهبری با ضخامت دو میلیمتار
و ابعاد  45در  45سانتیمتر و هوا خشاكشاده بارای
ساخت تختهها استفاده شد .میزان چسب استفادهشاده
 160گرم بر متر مرب برای هر ساطز (هار دو ساطز
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الیه) بود که به صاورت دساتی اعماا شاد .روکاد

 F maxحداکثر نیروی اعما شده بار حساب نیاوتن
()N؛
 Aسطز ناحیاة آزماون بار حساب میلایمتار مربا
()mm2؛
 Lبو ناحیة آزمون میلیمتر ()mm؛
 Wوهنای ناحیة آزمون میلیمتر (.)mm

شد دقیقه اعما شد .سه تخته از هر چسب سااخته

تجزیه و تحلید آماری

چساابخااورده در میااان دو روکااد چساابنخااورده
به صورت عمود بر راستای الیا

آنها قرار گرفات و

به مدت ون دقیقه در شرایو دمای اتاق رهاا شاد تاا
برای ورس آماده شود .سپس ،فشار وارس  1/2نیاوتن
بر متر مرب در دمای 150درجة ساانتیگاراد و بارای
شد و وس از یك هفته برای بررسای کیفیات اتصاا

تااأثیر اضااافهکااردن اسااید بوریااك و چسااب

بین الیهها ببق استاندارد  EN 326-1به ابعاد آزماونی

ایزوسایانات باار روی مقاوماات برشای بااا اسااتفاده از

[ ]14بریده شد.

تيزیة واریانس یكبرفه و در نرمافازار SPSS V.15

بررسی شد .گروهبندی با آزماون دانکان و در فاصالة

آزمون برش کششي
آزمون برش کششی بباق اساتاندارد  N 314-1انياام

ابمینان  95درصد انيام شد .آزمون تيزیة واریاانس
دوبرفه نیز بارای بررسای اثار درصاد تاانن و اساید

گرفت [ .]15بیست نموناه بارای آزماون بارش خاو

بوریك و اثر متقابل آنها انيام گرفت.

 20±2سانتیگراد و ربوبت نسبی  65±5درصد قارار

بحث و نتایج

گرفت .نیمی از نمونهها ،واس از مشاروطساازی ،باه

شکل  1الاف نتاای آزماون  TMAبارای تعادادی از

مدت  24ساعت در آب  20درجة ساانتیگاراد قارار

فرمو هاای فاقاد اساید بوریاك را نشاان مایدهاد.

داده شدند .سپس ،آزمون بر روی آنها انيام گرفات.

نمودارهااای  TMAنشاااندهناادة افاازاید ماادو

ابعاد ناحیة برش وید از آزمون برای هماة نموناههاا

االستیسیته با افزاید دما تاا یاك حاداکثر گساترده و

اندازهگیری شد .آزمونها با استفاده از دستگاه آزماون

سپس کاهد شدید آن است .این کاهد بارای هماة

مااواد مااد  Instron 4467انيااام گرفاات .ساارعت

فرمااو هااا در محاادودة دمااایی  175ا 180درجااة

بارگشاری یك میلیمتر در دقیقه بود .نیاروی حاداکثر

سانتیگراد اتفااق افتااد کاه باهسابب شاروع تيزیاة

ثبت شد و با اساتفاده از رابطاة  3باهعناوان مقاومات

ترکیبات چاوبی اسات [ .]16 ،13اولاین ویاك بارای

برش کششی و با واحد مگاواساکا (یاك نیاوتن بار

مدو االستیسیته با مقادیر متفاوت برای چسابهاای

میلاایمتاار مربا ) گاازارش شااد .بارگااشاری تااا زمااان

مختلااف در محاادودة دمااایی  100ا  125درجااة

شکست نمونه ادامه یافت.

سانتیگراد حاصل شد .این مقادیر در دامناة زماانی و

چسب انتخاب شد و باه مادت یاك هفتاه در دماای

()3

Fmax
F
 max
A
L W

T

 Tمقاوماات باارش کششاای باار حسااب مگاواسااکا
()Mpa؛

دمایی مشاهدهشده برای سایر تاننهای متاراکم اسات
[ .]13چسب چوب حاوی  40درصد تاانن ،حتای باا
وجااود  20درصااد ایزوساایانات ،حااداکثر ماادو
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االستیسیتة بسیار کمتری ( 3347مگاواساکا ) نسابت

مصار بیرونی و براساس واکندهای ولیمریزاسیون باا

بااه چسااب چااوب حاااوی  50درصااد تااانن فاقااد

فرمالدهید (تانن فرمالدهید) استفاده شد .نتای نشاان داد

ایزوسیانات ( 3861مگاواسکا ) داشت .تأثیر افازودن

برای مصار بیرونی تختههاایی باا ضاخامت  10و 12

چسب ایزوسیانات چندان درخور توجه نبود؛ باوری

میلی متر نیازی به اضاافه کاردن ایزوسایانات نیسات ،در

که حداکثر مدو االستیسیته با  50درصاد تاانن و 20

حالی که اضاافه کاردن ایزوسایانات از  5تاا  30درصاد

درصد ایزوسیانات  3955مگاواسکا بود .اضافه کردن

مقاومتها را بهبور منظم افزاید میدهد .برای مصار

چسب ایزوسیانات یا چسب فنل فرمالدهید به منظاور

داخل ساختمان نیازی به هاردنر فرمالدهیادی نیسات و

بهبود مقاومتهای چسب چوب تانن انيام میگیرد و

واکند های خودتراکمی باا اساتفاده از هگازامین کاافی

هماکناون از آن باهصاورت تيااری اساتفاده و از آن

است [.]17

به عناوان کوولیمریزاسایون 1یااد مایشاود [.]17 ،13

در شکل  1ب نمودارهای  TMAفرمو های مختلاف
چسب در سطز تانن  50درصد بررسی شاده اسات.
روند کلی نمودارها تقریباً یکسان اسات ،اماا ،مادو
االستیسیته با اضافهکردن اسید بوریك به داخل سیستم
افاازاید محسوساای داشااته اساات .حااداکثر ماادو
االستیسیته متعلق باه چساب حااوی  4درصاد اساید
بوریك بود ( 4511مگاواسکا ) .به صورت مشاخص،
واکندهای خودتراکمی در مقایساه باا حالات بادون
اسید بوریك در دمای وایینتری شاروع مایشاوند و
سرعت بیشتری دارند (شکل .)2

معموالً از مقدار ایزوسیانات استفادهشده براساس وزن
خشك تانن تا  30درصاد نیاز اساتفاده مایشاود .در
تحقیقی بر روی تانن  ،Acacia Niloticaاضافهکاردن
 10و  20درصد ایزوسیانات ولیمری تاأثیری در مادو
االستیسیتة چسب نداشته است ،در حالی که با افازاید
درصد ایزوسیانات از  20به  30درصد مدو االستیسیته
افزاید معنی داری داشته است [ .]13در تحقیق دیگاری
از تانن کاج بارای سااخت تختاه خارده چاوب جهات
ب

الف

تانن  + %50اسید بوریک  + %4ایزوسیانات %20

تانن  +%50بوریک اسید  +%0ایزوسیانات %0

۵۰۰۰

تانن  + %50اسید بوریک  + %3ایزوسیانات %20

۴۵۰۰
۴۰۰۰
۳۵۰۰

۴۰۰۰

تانن  + %50اسید بوریک  + %2ایزوسیانات %20

)MOE (MPa

۲۰۰۰

۲۵۰۰
۲۰۰۰

تانن  + %50اسید بوریک  + %0ایزوسیانات %20

۱۰۰۰

تانن  + %50اسید بوریک  + %0ایزوسیانات %0

تانن  +%45اسید بوریک  +%0ایزوسیانات %20

۱۵۰۰

تانن  +%50اسید بوریک  +%0ایزوسیانات %20

۱۰۰۰

تانن  +%40بوریک اسید  +%0ایزوسیانات %20

۵۰۰

)MOE (Mpa

۳۰۰۰

۳۰۰۰

۰
۰
۲۵۰

1

۲۲۵

۲۰۰

۱۷۵

۱۵۰

۱۲۵

دما (درجه سانتیگراد)

۱۰۰

۷۵

۵۰

۲۵۰

۲۲۵

۲۰۰

۱۷۵

۱۵۰

۱۲۵

۱۰۰

۷۵

۵۰

۲۵

۲۵

دما (سانتیگراد)

شکل  .1نتایج آزمون  ،TMAنمودارهای میانگین مدول االستیسیتة فرمولهای مختلف چسب بهعنوان تابعی از دمای گیرایی چسب .الف)
چسبهای فاقد اسید بوریک در غلظتهای مختلف تانن؛ ب) چسبهایی با غلظت ثابت تانن ( 50درصد)

1. Co-polymerization
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۵۰۰۰

۴۰۰۰

۳۰۰۰

تانن  +%50اسید بوریک  +%0ایزوسیانات %20

)MOE (MPa

۲۰۰۰

۱۰۰۰

تانن  +%50اسید بوریک  +%4ایزوسیانات %20
۰
۲۵

۲۳

۲۰

۱۸

۱۵

۱۳

۱۰

۸

۵

۳

۰

زمان (دقیقه)

شکل  .2نتایج آزمون  ،TMAنمودارهای میانگین مدول االستیسیته در سطح تانن  50درصد بهعنوان تابعی از زمان گیرایی چسب

همان بور که در شکل  2مالحظاه مایشاود ،باا

و اسید بوریك ( )BAتأثیر افزایشی و معنایداری بار

اضافهکردن اسید بوریك ،بارای دساتیاابی باه یاك

برش کششی الیاههاا در حالات خشاك داشات .در

ماادو االستیساایته مع ایّن زمااان کمتااری الزم اساات.

حالت تر ،آزماون دانکان هماة چسابهاای حااوی

بهعبارت دیگر ،اولین ویك نیاز بار روی نمودارهاای

ایزوسیانات را در یاك گاروه قارار داده اسات .نکتاة

 TMAدر زمان کوتاهتری شکل میگیرد (محدودههای

حائز اهمیات اساتانداردنبودن میاانگین مقاادیر تاند

نشاندادهشدة داخل دایارههاا) .ویازی و همکااران باا

برشی هی یاك از فرماو هاای مختلاف چساب در

اندازهگیری زمان ژلهایشدن چسب اعالم کردناد کاه

سطز تانن  40درصد برای برآوردِ انتظارات استاندارد

اساایدهای لااوئیس ضااعیف هماننااد  ،AlCl2 ،SiO2و

ارووایی [ ]18است .بباق ایان اساتاندارد ،عاالوه بار

 H3BO3حتاای در دمااای اتاااق نیااز باعااث تسااری

میزان کشد برشی ،مقادیر شکست چاوب در ناحیاة

ژلهایشدن تانن و شاروع واکاندهاای خاودتراکمی

آزمون نیاز اهمیات دارد .در ایان اساتاندارد ،حاداقل

میشوند که از بریق بازکردن حلقههای فالونوئیاد و

مقاومت مياز در صورت کمبودن شکست چاوب در

ویوندهای بین آنها صورت میگیرد [.]5

ناحیة آزمون باید  1مگاواسکا باشد و این مقادار در

شکل  3نتای آزماون بارش کششای تختاههاا را

همااة واایدتیمارهااای قباال از آزمااون یکسااان اساات

نشااان ماایدهااد .نتااای آزمااون باارش کششاای ببااق

(خشك یا تر) .همان باور کاه در شاکل  3مالحظاه

استاندارد  EN 314-2باهعناوان نشااندهنادة کیفیات

میشود ،اگرچه مقادیر حالت خشك بید از حاداقل

چسبندگی بین الیههاا در نظار گرفتاه مایشاود و از

مقدار اساتاندارد اسات ،در حالات تار باا توجاه باه

وارامترهای مهم فرآوردههای الیهای اسات .در ساطز

شکست اندک چوب در ناحیة آزمون مقدار مقاومات

تانن  40درصد ،افزودن چسب ایزوسایانات ()PMDI

برشی وشیرفتنی نیست.
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1/4
حالت خشک

حالت تر 24 -ساعت غوطه وری در آب

حداقل مقدار مجاز استاندارد

1/0
0/8
0/6

برش کششی ()Mpa

1/2

0/4
ب

ج

ب

ج

ب

ج

تانن  + %40اسید تانن  + %40اسید تانن  + %40اسید
بوریک + %4

بوریک + %3

بوریک + %2

PMDI

PMDI

PMDI

ب

ب

تانن + %40

الف

الف

تانن %40

0/2

PMDI

شکل  .3نتایج آزمون برش کششی برای سطح تانن  40درصد (حروف داخل ستونها نشاندهندة نتایج گروهبندی دانکن است).

شکل  .4میزان شکست چوب در محل آزمون تعدادی از نمونههای چسب  40درصد تانن  4 +درصد اسید بوریک  +ایزوسیانات – الف) در
حالت خشک؛ ب) در حالت تر

شااکل  5نتااای آزمااون تااند برشاای را باارای

تانن و همین بور اثر متقابل آنها تأثیر معنایداری در

چسبهای سطز تانن  45درصاد نمااید مایدهاد.

مقاومت برش کششی نمونهها داشت .در سطز تاانن

آزمون دانکن ،بعد از غوبهوری نمونهها در آب ،هی

 45درصد نیز گرچه میانگین مقاومات برشای خایس

معنیداری بین چسبهای فاقد ایزوسیانات و

نمونهها کمتر از تعریف استاندارد بود ،در چسبهای

اختال

دارای ایزوسیانات را نشاان ناداد و آنهاا را در یاك

حاوی اسید بوریك نیمی از نمونههاا دارای مقاومات

گروه قرار داد .شایان کر اسات ،بباق نتاای آزماون

باالتر از استاندارد بودند.

تيزیة واریانس دوبرفه ،درصد اسید بوریك و درصد
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حالت خشک

حداقل مقدار مجاز استاندارد

1/2
1/0
0/8
0/6

ب

د

ب

ج

ج

ب

الف

برش کششی ()Mpa

حالت تر 24 -ساعت غوطه وری در آب

1/4

0/4

ب

الف

تانن  + ٪45اسید

تانن  + ٪45اسید

تانن + ٪45

تانن + ٪45

بوریک + ٪4

بوریک + ٪3

اسید بوریک ٪2

PMDI

PMDI

PMDI

PMDI +

الف

تانن ٪45

0/2

شکل  .5نتایج آزمون برش کششی برای سطح تانن  45درصد (حروف داخل ستونها نشاندهندة نتایج گروهبندی دانکن است).

حالت خشک

حالت تر 24 -ساعت غوطه وری در آب

2/0
1/8

1/4
1/2

حداقل مقدار مجاز استاندارد

1/0
0/8

برش کششی ()Mpa

1/6

0/6
ب

ج

تانن  + %50اسید
بوریک PMDI +%4

ب

ب

تانن  + %45اسید
بوریک PMDI +%3

ب

ب

الف الف

تانن +%50

تانن  + %50اسید
بوریک PMDI +%2

الف الف
تانن %50

0/4
0/2

PMDI

شکل  .6نتایج آزمون برش کششی برای سطح تانن  50درصد (حروف داخل ستونها نشاندهندة نتایج گروهبندی دانکن است).

شکل  6نتای آزمون برش کششای بارای ساطز

شده است .بارخال

ساطوح تاانن  40درصاد و 45

تانن  50درصد را نشان مایدهاد .باین حالات دارای

درصد ،سطز  50درصاد چسابهاای حااوی اساید

ایزوسیانات و فاقد ایزوسیانات در حالت تر و خشك

بوریك حداقلهای استاندارد [ ]20را بارای مصاار

اخااتال

معناایداری وجااود ناادارد ،در حااالی کااه

اضافهکردن اسید بوریك باعاث افازاید مقاوماتهاا

داخلاای باادون توجااه بااه وضااعیت شکساات ت اأمین
میکنند.

158

نشریه جنگل و فرآوردهها چوب ،مجله مناب طبیعی ایران ،دورة  ،68شوارة  ،1بهار 1394

نتای تحقیق حاضر با یافتاههاای محققاان دیگار

نتیجهگیری

دربارة تختهالیة گوناة کااج و چساب تاانن میماوزا/

با توجه به نتای این تحقیق ،استفاده از اساید بوریاك

نشاستة رتا که از ترکیبات باوراتی باهعناوان ماادة

تأثیر مثبتی در سارعت گیرایای و خاودتراکمی تاانن

حفارتی در خو چسب استفاده کرده بودندا در تقابل

کوبراچو داشت؛ این امر از نظار اقتصاادی و کااهد

بااود .دوام ببیعاای تختااهالی اة گونااة کاااج حتاای بااا

زمان ورس حائز اهمیات اسات .بارش کششای خاو

اضااافهکااردن  0/5درصااد بااوراکس افاازاید درخااور

چسب نیز با افازاید درصاد تاانن و اساید بوریاك

توجهی داشته است ،اما ،میزان تند برشی الیههاا باا

افاازاید معناایداری داشاات ،در حااالی کااه مقاادار

افزاید درصد بوراکس کاهد معنیداری یافته اسات

ایزوسیانات مصر شده در مقاومت چساب و بارش

که به کااهد اسایدیتة چساب و ،در نتیياه ،کااهد

کششاای تااأثیر محسوساای نداشاات .دلیاال اسااتفاده از

ویسکوزیتة آن در چسبهای حاوی نشاساته نسابت

ایزوسیانات در این مطالعه ساخت تختههایی مناساب

داده شده است [ .]19عدم حعور نشاسته در تحقیاق

باارای شاارایو مربااوب بااود .متأساافانه ،بااا تکیااه باار

حاضر و همچنین تعدیل دوبارة اسیدیتة چساب واس

واکندهای خودتراکمی تاانن و کوولیمریزاسایون آن

از اضافهکردن اسید بوریك باعث شد کیفیات اتصاا

با ایزوسیانات محقق نشد .از این رو ،ویشنهاد میشود

الیهها بهدلیل تسری واکندهای خودتراکمی افازاید

جهتِ سااخت تختاه بارای محایو خشاك و داخال

یابد.

ساختمان نیازی به کاربردِ ایزوسیانات نیست و با تکیه
باار واکااندهااای خااودتراکمی ماایتااوان بااه حااداقل
مقاومتهای استاندارد دست یافت.
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