
 

 فرمالدئید-رزین فنل

 .گرماسخت اولین پالستیک تجارتی بود که از مواد اولیه کامالً مصنوعی بدست آمد(فرمالدئید-رزین فنل)این پلیمر

به بازار عرضه نمود. ” لیتاباک“با نام تجارتی  (PF) فرمالدئید-رزین فنلیک  ۹۱۹۱لئوبیکلند برای اولین بار درسال 

در بین پلیمر های گرماسخت بزرگ ترین حجم مصرف تجارتی را دارند. بنابراین درصد رزین های  PF امروزه رزین های

PF   مصرفی در کاربرد های قالب گیری در مقایسه با مصرف زیاد آن ها در چسب چوب و محصوالت نئوپانی و اغلب

 .کاربردهای چسب نسبتًا کم است

واکنش پلیمریزاسیون تراکمی فرمالدئید )معموالً به صورت محلول از  PF همانطور که از اسم آن برمی آید رزین های

مائی ، فرمالین( و فنل بدست می آیند. فنل بعنوان یک مولکول سه عاملی در نظر گرفته می شود که در موقعیت های 

ئید دو عاملی یک اورتو و پارا با فرمالدئید واکنش می دهد. لذا اگرواکنش تا پس از نقطه ژل شدن ادامه یابد با فرمالد

شبکه سه بعدی ایجاد می کند. پس از ژل شدن )یا پخت شدن( پلیمر مزبور نمی تواند ذوب یا فرآیند گردد. بنابراین هر 

 .باید قبل از رسیدن به نقطه ژل شدن انجام گیرد PF فرآیندی در مورد رزین های

ی رزول برای پخت شدن به نسبت صحیح ژل شدن به یکی از دو طریق زیر می تواند به تعویق افتد. رزین ها

استوکیومتری از فرمالدئید و فنل نیاز دارند. این پلیمریزاسیون با استفاده از کاتالیزور قلیائی مثل آمونیاک یا سود انجام 

. بنابراین در پلیمریزاسیون رزین فوق با اعمال سرمایش می توان مانع ژل شدن گردید. وقتی که رزین رزول در دمی گرد

اخل قالبی مجددًا گرم می شود پلیمریزاسیون از سرگرفته شده و تا رسیدن به حالت پخته شده سه بعدی ادامه می د

 .یابد

نواالک از پلیمریزاسیون فنل و  PF نواالک به روش متفاوت پخت می گردند. رزین های PF از طرف دیگر رزین های

اسید بدست می آیند. نسبت فرمالدئید به فنل در خوراک عمدتًا کم فرمالدئید با استفاده کاتالیزوراسیدی مثل سولفوریک 

انتخاب می شود تا ژل شدن اتفاق نیافتد. رزین حاصل پس از سرد شدن به پودر تبدیل می گردد. سپس پودر رزین فوق 

رم داً در قالب گبا پودر هگزا متیلن تترامین )که هگزا نامیده می شود( به میزان دقیق مخلوط می گردد تا وقتی که مجد

می شود با آزاد کردن فرمالدئید رزین را پخت نماید. )هگزا از واکنش فرمالدئید و آمونیاک بدست می آید، هگزا دراثرگرما 

 .(تجزیه شده و فرمالدئید برای پلیمریزاسیون و آمونیاک بعنوان کاتالیزور آزاد می کند

نواالک را رزین های  PF نامیده می شوند در حالی که رزین هایرزول معمواًل رزین های یک مرحله ای  PF رزین های

یک مرحله ای در  PF دو مرحله ای می نامند به این علت که در آن ها هگزا در مرحله دوم اضافه می شود. رزین های

یم قالب بازار بخاطر اینکه کنترل زمان سخت شدن آن ها مشکل تر از رزین های دو مرحله ای است در کاربردهای مستق

بطور معمول در حالل های هیدروکربنی حل می شوند و برای  PF گیری کمتر مصرف می شوند. امروزه رزین های

 .آغشته کردن صفحات کاغذ یا پارچه که درالیه کاری مصرف می شوند بکار می روند

شوند. در اغلب موارد رزین  دو مرحله ای موجود در بازار معموالً بعنوان رزین های قالب گیری مصرف می PF رزین های

های قالب گیری دو مرحله ای با پرکننده ای مثل خاک اره و واکس یا روان کننده ای نظیر استئارات آمیخته می شود 

 .تاپس از پخت شدن در قالب براحتی ازآن جدا گردد. در فضای پخت باید تهویه کافی باشد

واًل در مقایسه با سایر گرماسخت های تجارتی موجود ارزانتر هستند. مزایای زیادی دارد. ا PF استفاده از پالستیک های



درجه سانتیگراد یا  ۹۶۱در دماهای باال پایداری خوبی دارند. این پالستیک بطور معمول در درجات  PF پالستیک های

ستند. همچنین از لحاظ مقاومت در برابر حمله آب و مواد شیمیایی معروف ه PF باالتر بکار می رود. پالستیک های

در برابر حالل ها و روغن ها نیز بسیار مقاوم می باشند و وقتی در معرض حالل قرار می گیرند تنش  PF پالستیک های

سخت هستند و مقاومت سایشی خیلی خوب نشان می دهند.  PF ترک برداری به آن ها وارد نمی شود. پالستیک های

 .دارد و بعنوان خود خاموش کن معرفی می گردد باالخره این پلیمر خواص الکتریکی خیلی خوبی

     معایبی نیز دارند. اوالً اگر بدون پرکننده باشند خیلی شکننده می گردند. بنابراین رزین های PF پالستیک هایالبته 

PF  غلب با پرکننده ای مثل خاک اره آمیخته می شوند. وارد شدن پر کننده نه تنها مقاومت ضربه ای را بهتر می کندا 

ویژگی تیره  PF عیب دیگر پالستیک های بلکه قیمت را نیز کاهش داده و می تواند مقاومت حرارتی را نیز بهتر کند.

که به همین دلیل نمی توان در زمینه های روشن از این رزین های استفاده کرد. این رزین ها در اثر  بودن آنهاست

توسط اسیدها و بازها و اکسیدکننده های قوی نیز  PF های. پالستیک حرارت و اکسیداسیون تیره تر نیز می شوند

فاده از تهنگام فراروش به قالب می چسبند علت اس PF . باالخره پالستیک هایدردماهای باال مورد حمله قرار می گیرند

 .روان کننده نیز همین مسئله است

ی گردند. همانطور که قبالً بررسی شد در انواع کاربردها بخاطر خواص ویژه ای که دارند مصرف م PF پالستیک های

در کاربردهای غیر قالب گیری مانند ساخت تخته های چندالیی، صفحه سنگ ها، نئوپان،  PF بخش اعظم پلیمرهای

درکاربردهای قالب گیری این  .قالب های شنی در ریخته گری فلزات، و چسب های اتصال دهنده ترمز مصرف می گردد

گاری ها ، وسایل پخت و پز آشپزخانه ای ، دسته های وسایل پخت و قطعات موردمصرف گرماسخت برای ساخت زیرسی

در صنایع فضائی ، مصرف می گردد. بخاطر مقاومت آن در برابر آب و مواد شیمیایی در قالب گیری همزن ماشین های 

و ماشین و جعبه دنده بخاطر مقاومتشان در برابر حالل در ساخت دلک PF شستشو نیز کاربرد دارد. پالستیک های

مصرف می شود. مقاومت فرسایشی فوق العاده ، مصرف آنرا در دسته های ابزارها ، دستگیره ها، قنداق تفنگ توجیه می 

کند. باالخره این پالستیک ها خواص الکتریکی مطلوبی داشته و در ساخت کلیدهای برق، کویل برق و مدارهای چاپی 

 .مصرف می گردد

تجارتی همیشه بر اساس مواد اولیه فنل و فرمالدئید ساخته نمی شوند. در بعضی از پلیمرها گزیلنول یا  PF رزین های

جانشین های مزبور ممکن است سه عاملی نباشد. فورفورال نیز بعضی مواقع  .کرزول بجای بخشی از فنل بکار می رود

 .هتر می کندجانشین فرمالدئید می شود. این جانشین خواص جریانی در قالب را ب
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