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 چکیده
شود. های بزرگ محسوب مينيل به سمت صنعتي شدن كشورها، استفاده از آب يکي از دغدغهبا رشد و توسعه جوامع پيشرفته و 

عنوان از آب باران بهاست كه نتيجه آن اهميت استفاده  برخوردار يتوجه قابلو  مصرف مطلوب و بهينه از منابع آبي، از جايگاه ويژه
فرمالدئيد  هدف از اين پژوهش استفاده از آب باران در تركيب چسب اوره ور ينازاباشد. تأمين آب مصرفي مي برای يناناطم قابلمنبعي 

های منظور برای جلوگيری از آسيب رسيدن به تجهيزات آب باران از طريق كانال منظور تنظيم غلظت نهايي چسب بوده است. بدينبه
موجود در كارخانه مذكور تصفيه  تجهيزات يلهوس بهانتقال داده شد. سپس  خانه يهتصفسينا به سيستم آرين كارخانهاحداث شده در 

با آب باران و آب معمولي نشان داد كه آب  شده يبتركهای چسب از نمونه آمده دست به FT_IRهای نتايج حاصل از طيفگرديد. 
چسب و  های، اختالف بين ويژگيtبر اساس آزمون اما ؛ شودهای هيدروژني در چسب ميباران باعث افزايش تعداد پيوند

 شده يبتركچسب  كه یطور بهدار نبوده است. های مکانيکي و خواص فيزيکي استفاده از آب باران نسبت به آب معمولي معني مقاومت
سينا با توجه به پس از انجام تحقيقات، كارخانه آرين رو ينازا. نگذاشتهای چسب گونه اثر منفي بر روی ويژگيبا آب باران هيچ

 جويي داشته است.ليتر در مصرف آب صرفه 14000بود منابع اوليه كشور با استفاده از آب باران روزانه ها و كممحدوديت
 

 ، چسبندگي داخلي.FT-IR، آب باران، طيف يدفرمالدئ اورهچسب  های کلیدی:واژه

 

 مقدمه
با رشد جمعيت و شهرنشيني و محددوديت مندابع   همگام 

آب ادامده   يدد بازتولهای ندوين بدرای   آب، جستجو برای راه
درستي استفاده در اغلب شهرهای ما از آب به متأسفانه. دارد
 يرضدروری غيا برای مصدارف   هدررفتهشود و عمده آن نمي

هايي كه از ديرباز شود. در اين ميان يکي از روش استفاده مي
بشر بوده و با رشد شهرنشيني و برهم زدن تعدادل   دتوجهمور

 موردتوجده های اخير نيز دوبداره  طبيعي چرخه آب، در سال

است، استحصدال مسدتقيم آب بداران يدا روانداب       قرارگرفته
متوسد  بارنددگي شدش مداه اول سدال       حاصل از آن است.

در امتدداد ايدن   كه بوده  متر يليم 490حدود  94-95زراعي 
حجم نسبتاً زياد آب باران در صنعت همواره  واردكردنروند 

مورد سؤال بوده است. اهميت موضوع استحصدال آب بداران   
ژاپدن و   ازجملده سبب شده است كه در بسياری از كشدورها  

در آلمدان  . فراهم شودمدرن در اين زمينه  يساتيتأسفرانسه 
برای سداخت مادازن آب بداران يارانده دولتدي در اختيدار       
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در رابطده اسدتفاده از    گيدرد. ان و خانوارها قرار ميگرصنعت
فرمالدئيدد در فرايندد توليدد اورا     آب باران در چسدب اوره 

اسدتفاده از   ينده زم دراست، ولدي   انجام نشده يتحقيقفشرده 
سوابقي وجود دارد كه به برخي  های سطحيباران و آب آب

، Niemczynowicz (1999) گردد.از اين تحقيقات اشاره مي
آب  عندوان  بده مديريت و اسدتفاده بهينده از روانداب شدهری     
هدای مبتندي بدر    آبياری را در سوئد بررسي كرد. او از روش

 عنوان بهسيستم اطالعات جغرافيايي برای استفاده از رواناب 
ی حوضده  هدا آب آبياری در داخل شهرها و تغذيده آبادوان  

Villarreal and Dixon (2004 ،)شددهرها اسددتفاده كددرد. 
آوری آب باران در يک منطقه مسکوني مديريت سيستم جمع

حسدگرهايي در سيسدتم   ندان  آدر سوئد بررسدي كردندد.   را 
هدای   آوری آب آن منطقه نصب كردند و بر اساس مددل جمع

ای آب را ، حجددم مناسددب يددک ماددزن  خيددره  ای راياندده
(، امکان اسدتفاده  2012) Dastorani. قراردادند يموردبررس

آوری عايق برای جمععنوان سطوح ها بهها و بزرگراهادهاز ج
توان با هدايت آب را بررسي كرد و به اين نتيجه رسيد كه مي

ها به مزارع اطراف، برای از سطح بزرگراه شده یآور جمعآب 
و فضای سبز، به مقدار زيادی در استفاده  یكار درختايجاد 
در ( 2015) و همکداران  moazami كرد. ييجو صرفهاز آب 

استفاده از آب واحدد ريفداينر كارخانده     تحقيقي تحت عنوان
، اعدالم كردندد چسدب    يدد فرمالدئ اورهسينا در چسدب  آرين
كمتدر و زمدان سدات     pHبا آب خروجي دارای  شده يبترك

شدن بيشتر و مقاومت چسبندگي باالتری نسبت بده چسدب   
و همکداران   Song ركيب چسب با آب معمولي بوده اسدت. ت
عنوان يک گزينه پايددار  آوری آب به(، در مورد جمع2008)

پرداختنددد.  مطالعددهبددرای تددأمين آب كشددور اندددونزی بدده  
Abdulla و Al-Shareef (2009 )خيدره آب بداران    قابليت 

اسدتان كشدور    12را برای مصرف شرب در مناطق مسکوني 
( بده  2015و همکاران ) Silva. قراردادنداردن مورد ارزيابي 

آوری های جمعهای مناسب در طراحي سيستمي روشبررس
ناحيده بدا الگوهدای    آب باران در مقياس خدانگي بدرای دو   

پرداختند و نتيجه گرفتندد  ال غپرتمتفاوت بارندگي در كشور 
تفاوت در متوس  بارندگي ساالنه برای يک مادزن  با وجود 

 خيدره آب دو ناحيده    قابليدت آوری آب بداران،  بهينه جمدع 
به  يدفرمالدئ اوره حاضر چسب در حال ديگر است.مشابه يک

رنگ بودن،  ، بيبآپذيری خوب در  دليل ارزان بودن، انحالل
ساتي زياد، دمای انعقداد كدم و خدواص حرارتدي مناسدب      

كه بيش طوریچسب در صنايع چوب است، به ينتر پرمصرف
در صنعت چدوب ايدران از    شده استفادهدرصد چسب  90از 

يکدي از   (.Fathy et al., 2010اسدت )  يدد فرمالدئ اورهندوع  
هايي كه ضمن كداهش هزينده چسدب، موجدب بهبدود       روش

شدود، ويسدکوزيته   خواص چسب و چندسدازه حاصدل مدي   
تر باشد. ويسکوزيته مناسب سبب توزيع يکنواختچسب مي

آوردن  دسدت  بده بدر روی اليداف خواهدد شدد. بدرای      رزين 
را تا  يدفرمالدئ اورهت چسب يته مناسب معموالً غلظويسکوز

 رسانند.درصد مي 50
استحصال آب باران روشي مناسب برای افدزايش ميدزان   

است كه ضمن اثدرات ندامطلوب خشدکي،     دسترس قابلآب 
منجر به استفاده بهينده از روانداب ناشدي از بارنددگي بدرای      

سنتي و ندوين از   طور بهامروزه  مصارف ماتلف خواهد شد.
اين نوع سامانه )استحصال آب باران( برای تأمين آب بدرای  

و  مصرف خدانگي  يازموردنآب ، ها باغكشت گياهان و ايجاد 
اين بررسي تأثير آب باران بر  رو، ازاين شود.غيره استفاده مي

تنظيم غلظت  منظور بهفرمالدئيد های چسب اورهروی ويژگي
ير آن بدر روی محصدول نهدايي    تدأث  يتدرنهانهايي چسب و 

 منظدور  بده بندابراين  ؛ باشدد )تاته فيبر با دانسيته متوس ( مي
 وجدود  بهو باران ميکس شده با آب شناخت عملکرد چسب 

و مشاص كدردن كيفيدت و قددرت    الياف آوردن اتصال بين 
تحليدل چسدبندگي   و گيدری و تجزيده  ، اندازهاليافاتصال بين 
عمده اهدداف ايدن    رو ينازا است. يرناپذ اجتناب (IBداخلي )

پددژوهش تفدداوت مقاومددت مکددانيکي و خددواص فيزيکددي  
با آب باران با آب  شده يبتركبا چسب  شده ساختههای  تاته

 معمولي در مقياس صنعتي بوده است.
 

 ها مواد و روش
در  شدده  احدداث های آب حاصل از باران از طريق كانال

انتقدال داده شدد.    هخاند  يهتصدف سينا به سيستم آرين كارخانه



 های نامتعارف )باران( ...استفاده از آب                                                                                                                                                     272

 

موجود در كارخانه مدذكور مطدابق    تجهيزات يلهوس بهسپس 
گرمدي از آب   1000شکل يک تصفيه گرديد. يدازده نمونده   

سددينا، توسدد   ددروف شددركت آريددن خاندده يهتصددفواحددد 
نمونده و   كدردن آوری شدد. بدرای همگدن    برداری جمع نمونه

متدر خدالي   گيری تا سه سدانتي برداشت آن، سر  روف نمونه
هددای آب نموندده پارامترهددایشددد. در ابتدددا  داشددته نگدده
 .گيری شدد اندازه 2439مطابق استاندارد ملي  شده یآور جمع

% 85و  شده يهتصفآب باران  %15سپس نمونه با نسبت وزني 
درصد( مالدو  گرديدد    62)با غلظت  فرمالدئيدچسب اوره

انجدام   بعدد از  يتدرنها % برسد.50تا غلظت نهايي چسب به 
باران وارد پروسه توليدد   شده يهتصفآب  يادشده های آزمايش

باران بر روی چسبندگي داخلدي   شده يهتصفتا تأثير آب  شد
عددد   60تعدداد   تاته فيبر با دانسيته متوس  بررسدي شدود.  

بددا چسددب  آريددن سددينادر شددركت  يدشدددهتول تاتدده فيبددر
بدا دانسديته    تاته فيبدر عدد  60و با آب معمولي  شده يبترك

زمان پرس ثابت  با با آب باران شده يبتركبا چسب  متوس 
درصددد وزن  10ثانيدده، ميددزان مصددرف چسددب ثابددت  230

درصد، اسدتفاده   7خشک الياف، رطوبت ثابت كيک با ميزان 
 آالت چوبدرصد( و مالو   70صنوبر )چوبي  هایاز گونه
ن درصدد وز  8/0درصد(، ميزان ثابت هداردنر )  30) سنگين

پدس از  خشک چسب( و عوامل ثابدت ديگدر تهيده شددند.     
هدای آزمدوني بدرای    رسيدن به رطوبت تعادل، سپس نمونده 

، يخمشد  مقاومدت های مکدانيکي و فيزيکدي شدامل    مقاومت
سداعت   24چسبندگي داخلي و واكشيدگي ضاامت بعدد از  

-EN622-5 ،ENوری در آب مطدابق اسددتانداردهای  غوطده 

310، EN-319  وEN 317  مطددابق شددکل يددک بددرش داده
سدرعت بارگددذاری  بددا  شدده  دادههدای بددرش  شددند. نموندده 

mm/min 5/1  توس  دستگاه آزمون مکانيکيIMAL (IB 

آرين سعيد تحدت بارگدذاری قدرار     مجتمعآزمايشگاه  (600
 بر اساس آمده دست به، نتايج ها آزمايشپس از اتمام  گرفتند.
 باران شده يهتصفداری اثر آب برای تعيين معني t-testآزمون 

 ر روی چسب و تاته نيز استفاده شد.ب
( تبدديل فوريده   FT-IRقرمز ) سنج مادون يفطاز دستگاه 

بددا آب بدداران و چسددب  شددده يددبترك آندداليز چسددب بددرای
بررسي پيونددهای احتمدالي    برای با آب معمولي، شده يبترك

هدا،  نمونه سازیمنظور آماده بين الياف و رزين استفاده شد. به
های مذكور با انددكي برميدد پتاسديم     ابتدا مقدار كمي از تاته

(KBr مالو  و آسياب گرديد و )به قرص نازكي تبديل  بعد
 شد.

 

 
های سطحیپکیج تصفیه آب -1شکل   
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 هاتختهبرداری از  روش نمونه -2شکل 

 

 نتایج
ميددانگين و تجزيدده واريددانس خصوصدديات مکددانيکي و 

بدا آب   شدده  يدب تركبا چسب شده  های ساختهفيزيکي تاته
، دارای اخدتالف در  tآزمدون   بر اسداس  معمولي و آب باران

مقدار  يخمش مقاومتدرصد اطمينان آماری )برای  95سطح 
t  مقددار   يسديته االست مددول ، برای 17برابرt   بدرای  ، 9برابدر

بددرای واكشدديدگي و  18برابددر  tچسددبندگي داخلددي مقدددار 
. )جددول يدک(   بوده استن معنادار( 7برابر  tضاامت مقدار 

و تجزيده واريدانس خصوصديات     هدا  با توجده بده آزمدايش   
 مشاص گرديد كه آب بداران  ،شده انجام مکانيکي و فيزيکي

های مکانيکي و خدواص  گونه اثر منفي بر روی مقاومتهيچ
 گذارد )شکل سه(.فيزيکي نمي
شدود، تركيدب آب   مالحظه مدي  4طور كه در شکل همان

 pHو  باران با چسب باعث تغييرات در زمدان سدات شددن   

 شود. چسب نمي

 

  شده بیترکشده با چسب  های ساختهمکانیکی و فیزیکی تختهخصوصیات  واریانس تجزیه و میانگین -1جدول 

 با آب معمولی با آب باران

 تفاوت زوجی 

درجه 

 آزادی
t 

Sig.) 
 شده بیترکبا چسب  دشدهیتول تخته (دوطرفه

 با آب باران و آب معمولی
 انحراف میانگین

خطای 

 میانگین

فاصله اطمینان از تفاوت 

(95%) 

 باالیی پایینی

 07/0 17 59 10 8 0 3 9 يخمش مقاومت

 21/0 9 59 579 390 46 290 484 يسيتهاالست مدول

 31/0 18 59 0 0 01384/0 0 0 چسبندگي داخلي

 24واكشيدگي ضاامت بعد از 

 وری در آبساعت غوطه

76 56 6 62 01088/9 59 7 41/0 
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 با آب معمولی و آب باران شده بیترکبا چسب  یهای تولیدتختهخواص فیزیکی های مکانیکی و میانگین ویژگی - 3شکل 

 
 دیفرمالدئ اورههای چسب اثر آب باران بر روی ویژگی -4شکل 

 

آب  گيدری شدده  پارامترهای اندازه ،با توجه به نتايج 
در حد رنج استاندارد بوده است )جددول   شده يهتصفباران 

منظدور رسداندن   بر اين اساس استفاده از آب باران به (.2

% مشکلي برای تجهيزات ايجاد 50غلظت نهايي چسب به 
 ناواهد كرد.
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 باران شده آب  گیریپارامترهای اندازه -2جدول 

 گیریپارامترهای اندازه واحد گیری شدهمیزان اندازه

10 mg/1  ي يشيميا يازموردناكسيژن(COD) 

4 mg/1  ي يشيميا يازموردناكسيژن(BOD5) 

8 mg/1 ( كلرايدCl) 

5/9 NTU ( كدورتTurbidity) 

 pHهاش )حدود( _پ  1/7

165 mg/l as CaCO3 ساتي كل 

16 mg/1 ( منيزيمMg) 

45 mg/1 ( كلسيمCa) 

11 mg/1 ( نيتراتNO3) 

4 mg/1 ( فسفاتPO43-) 

25 mg/1 ( سولفاتSO42-) 

29 mg/1 ( كل مواد معلقTSS) 

5/0 mg/1 ( آمونيومNH4+) 

2/0 mg/1 كلر آزاد 

 
 بحث

با آب باران و  شده يبتركشناسايي تركيبات چسب  برای
آمده بدا چسدب، از طيدف     به وجودآب معمولي و پيوندهای 

FT-IR  موج طولبين cm-1 600  تاcm-1 4000  استفاده شد
مشاص گرديد  FT_IR سنجي يفطوسيله به (.6و  5)شکل 

با آب باران و آب معمول، تغييرات  شده يبتركبين چسب كه 
های دارای تفاوت چسب OH كنش گروه شدت پيک و برهم

، آب بداران و آب معمدولي   بدا يکدديگر هسدتند.    توجده  قابل
رای رزيدن دا  OHگدروه   كدنش  بدرهم تغييرات شدت پيک و 

در  نمونه دو. تفاوت بين اند بودهبا يکديگر  اندكيهای تفاوت
-cm-13415 ،cm-12959، cm-11632 ،cm یهدا  مدوج  طول

11531، cm-11381 ،cm-11238 ،cm-11126 ،cm-1 999 
 6و  5های كه در شکل گونه همانشود. ديده مي cm-1773 و

 دهندده  نشدان  cm-1 3372در  مدوج  طدول شدود،  مالحظه مي

 Zhouدر مولکول سلولز است ) OHارتعاش كششي متقاطع 

et al, 2005 .)پيوندهای هيددروژني   ديگر يعبارت بهN-H  از
NH2_    بدده علددت واكددنش متيلينيزاسدديون كدده در جريددان

و همچندين   اندد  شده يلتشکاتصاالت عرضي فنل اتفا  افتاده 
كده در   اسيد كربوكسيليک با چند گدروه عداملي   دهنده نشان

باشدد   مدي  شدد، بدا آب بداران مالحظده     شدده  يبتركچسب 
(Edoga, 2006    يک تغييدر در قلده طيدف .)cm-1 2959  در

آمدده اسدت. طيدف     به وجودبا آب باران  شده يبتركچسب 
cm-1 2959 اسدديد كربوكسدديليک در چسددب  دهنددده نشددان
 cm-11632 مدوج  طدول باشدد.  با آب بداران مدي   شده يبترك

 ,Colom)بوكسيل اسدت  در گروه كر C=Oمربو  به كشش 

et al., 2003) بدا آب   شدده  يبتركدهد كه چسب و نشان مي
با  شده يبتركدار كمتر نسبت به چسب های استيلباران، گروه
تواند منجدر بده   ، مييزیگر آب. اين كاهش داردآب معمولي 
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 OHافزايش اتصاالت شيميايي بين پليمرهای رزين با گدروه  

 cm-1 1538سلولز بشود. يک تغيير مهم در قلده طيدف   همي
آمده است. طيف  به وجودبا آب باران  شده يبتركدر چسب 

cm-1 1531  زنجيرهای جانبي آليفاتيک در ليگنين و تشکيل
هدای كندانسده ليگندين را نشدان     پيوندهای عرضي با واكنش

دهد. اين اتصاالت عرضي در شبکه ليگنين باعث افزايش مي
 ,Nazerian and Moazamiشدود ) گي داخلدي مدي  چسبند

 cm-1 1381 مدوج  طدول باشدد.  ( كه در آب باران مدي 2015

ليگنددين و زايددالن موجددود در آب   C-Oمشاصدده كشددش 
[ و يدا معدرف تغييدر شدکل     17باشدد   خروجي ريفاينر مدي 
باشددد. سددلولز مددي C-O-Cو  CH,-OHارتعدداش كششددي 

آب بداران  بدا   شدده  يبتركدر چسب  cm-1 1126 موج طول
 Bodirlauشدود ) مربو  مي CHهای عاملي مربو  به گروه

and Teaca, 2009.) مدوج  طدول آمدن  به وجودكه  طوری به 
cm-1 999  با آب باران مربو  به پيوند  شده يبتركدر چسب

Si-OR شود.  مي 
 

 
 با آب معمولیفرمالدئید از نمونه چسب اوره FT-IRطیف  -5شکل 

 

 
 با آب بارانفرمالدئید از نمونه چسب اوره FT-IRطیف  -6شکل  
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 گیری نتیجه
را بدا   زيسدت  ي محد كمبود منابع آبي واقعيتي اسدت كده   

هدا  رو كدرده اسدت. ايدن محددوديت    های عديده روبهچالش
فيبدر  كند تا استفاده از آب باران در صنعت تاتده  ايجاب مي

ناپذير شود. با توجه به نتايج آمداری  دانسيته متوس  اجتناب
استفاده از آب باران برای تنظيم غلظدت چسدب    آمده دست به

های مکدانيکي و بهبدود   سبب افزايش مقاومت يدفرمالدئ اوره
 باشدد. شود اما اين افزايش معندادار نمدي  خواص فيزيکي مي

صدنايع چدوب    چسب در ينتر پرمصرف يدفرمالدئ اورهرزين 
در  شدده  اسدتفاده درصد چسب  90كه بيش از طوریاست، به

است. اين چسب در  يدفرمالدئ اورهصنعت چوب ايران از نوع 
رسدد   ميليون تن در سدال بده مصدرف مدي     1از  جهان بيش

(Whitfield et al, 2007 زمان .) يدک  چسدب   سات شددن
باشدد  فيبدر مدي  خ  توليد تاته بازدهيبر روی  پارامتر مهم

(Albritton and Short, 1979.)    زمان سات شددن چسدب
، pH، فرموالسديون رزيدن   همانندد به عدواملي   يدفرمالدئ اوره

هددای چددوب و نددوع مددواد افزودنددي بسددتگي دارد   ويژگددي
(Sithole, 2005 .) آب  ،شدده  انجدام  های آزمايشبا توجه به

چسدب   pHباران اثر معناداری بر روی زمان سات شددن و  
 گذارد.نمي

و تحليدل   FT_IRاز طيف  آمده دست بهبا توجه به نتايج 
فيبر با دانسيته متوس ، استفاده آماری نتايج، در ساخت تاته

تنظدديم غلظددت نهددايي چسددب   منظددور از آب بدداران بدده 
هدای چسدب و در   اثر منفي بدر روی ويژگدي   يدفرمالدئ اوره

پس از انجدام   رو ينازا گذارد. نميراستای آن محصول نهايي 
هدا و  سينا بدا توجده بده محددوديت    تحقيقات، كارخانه آرين

كمبود منابع اوليده كشدور بدا اسدتفاده از آب بداران روزانده       
 است. كردهجويي ليتر در مصرف آب صرفه 14000

 

 سپاسگزاری
نويسندگان اين مقالده بده ايدن وسديله از جنداب آقدای       

كده   (سدعيد مجتمع آريدن  مديره يئتهرئيس )مهندس سعيدی 
محيطي آرام همراه با امکاندات آموزشدي را فدراهم نمودندد،     

محتددرم اداره كاركنددان نماينددد. همچنددين از قدددرداني مددي

اداره  محتددرمكاركنددان شهرسددتان سدداری و  زيسددت ي محدد
مددير توليدد و سرپرسدت    ، اسدتان مازنددران   زيسدت  ي مح
 سيسات كارخانه آرين سينا آقايان خددادادی و معصدومي   أت

 شود.در اين پژوهش همکاری كردند تشکر و قدرداني ميكه 
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Abstract 
With growth and development of the modern societies and achieve towards industrialization 

of the countries, Use of the water, one of the major concerns is considered. Optimal usage of 

water resources has special position and considerable, that its result is importance of the reuse of 

rain's water as a reliable source for supply the consumption water. The purpose of this research 

was, use of rain's water, in composition with urea formaldehyde adhesive, In order to adjust the 

final concentration of the adhesive. To prevent damage against rain water equipment, the Lagan 

system was transferred through the canals constructed at Arian sina factory. Then it was treated 

with the package at the factory. The results of the FT_IR spectrum, obtained from composition 

adhesive samples with rain's water and ordinary water, showed that the rain's water increased 

the number of hydrogen bonds in the adhesive. But based on the t test, the difference between 

Mechanical strength and physical properties of use of rain's water than to the ordinary water was 

not significant. Qua that the glue combined with rain's water does not have any negative effect 

on adhesive properties. Therefore, after research, Arian sina has been saving water consumption 

by using 14000 liters of water per day, due to the country's limited resources and lack of 

resources. 

 

          Keywords: Urea formaldehyde adhesive, rain's water, FT_IR spectrum, Internal bonding. 
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