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چکيده
اين تحقيق به هدف بررسی امکان استفاده از ضايعات چوبی کارخانه چوکای تالش با پلی اتيلن در توليد کامپوزيت انجام
شد.درصد اختالط ضايعات چوبی با پلی اتيلن در سه سطح  02-02 ،02-22و  02-02و استفاده از جفت کننده انيدريد
مالئيک پلی پروپيلن در دو سطح  2و  2به منظور افزايش سازگاری ضايغات و پلی اتيلن در نظر گرفته شدند.بدين ترتيب تخته
های ازمونی ساخته شده و خواص فيزيکی و مکانيکی تختهها شامل کشش ،خمش ،ضربه ،جذب آب و واکشيدگی اندازه گيری
شد.نتايج نشان داد هيچکدام از دو فاکتور درصد اختالط ضايعات چوبی و  MAPPتاثير معنی داری در ويژگی مکانيکی
نداشتند و نتايج ازمايشات فيزيکی نشان دادند بيشترين جذب آب بعد از  2ساعت در 22درصد ضايعات چوکا و بعد از
20ساعت در 02درصد ضايعات چوکا روی داد و بيشترين واکشيدگی بعد از  2و 20ساعت غوطه وری در  22درصد اختالط
ضايعات چوبی انجام گرفت.
کلمات کليدي :فراورده مرکب ،تقويت کننده ،عامل سازگار کننده ،اندريد مالئيک پلی پروپيلن.

مقدمه
با توجه به کاهش منابع طبيعی جنگلی ونيز مسايل مربوط به زيست محيطی و افزايش قيمت مواد نفتی ،دراين تحقيق جهت
صيانت از جنگلها و محيط زيست و کاهش قيمت محصوالت توليدی و نيز با در نظر داشتن اينکه پرکنندهها و تقويت کننده
های سلولزی درمقايسه با ديگر تقويت کنندههای رقيب خود مانند الياف شيشه و پرکننده های معدنی دارای مزيتهايی
فراوانی از جمله دانسيته کمتر ،مقاومت و مدول ويژه باالتر ،تجديد پذيری طبيعی ،سايندگی نسبی کم و سهولت اصالح سطح
ذرات بوده و ضمنا به طور گسترده ای در دسترس ميباشند  .همچنين اين پرکننده ارزانتر از پرکننده های مصنوعی بوده و
ميتوانند در بسياری از کاربردهايی که در آنها صرفه جويی در هزينه بر خواص مقاومتی محصول ارجح است ،جايگزين الياف
مصنوعی گردند ؛ ما را برآن داشت ضايعات چوکای تالش را به عنوان پرکننده در ساخت چند سازه چوب پالستيک مورد
استفاده قرار دهيم فاز پيوسته و ماتريس کامپوزيت را مواد پليمری و فازتقويت کننده و ناپيوسته را مواد آلی ويا معدنی تشکيل
می دهند .و برای ترکيب و اتصال بهتر اين دو فاز از مواد سازگار کننده و جفت کننده استفاده میگردد [1].تجويدی (،)1000
امکان استفاده از الياف سلولزی در ساخت مواد مرکب الياف و پليمر را مورد بررسی قرار داد .به اين منظور وی آلفا سلولز ،الياف
کاغذ باطله و الياف خام چوب را به نسبتهای وزنی  01 ،21 ،11درصد با پلیپروپيلن مخلوط نمود و از پلی پروپيلن اصالح
شده با انيدريدمالئيک ) (MAPPبه ميزان دو درصد بهعنوان سازگارکننده استفاده شد .نتايج نشان داد که مقاومت بهضربه،
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مقاومت کششی و تغيير طول در شکست با افزودن ماده سلولزی کاهش و مقادير مدول االستيسيته و سختی بهطور چشمگيری
افزايش يافته است چون بين سه ماده سلولزی در بسياری از موارد ،تفاوت معنیداری مشاهده شد ،استفاده از الياف خام چوب
بهعلت سهولت فرآوری و پخش مناسب الياف در ماتريس پليمر توصيه میگردد[0 ].
معدنی پور (  ،) 1001در اين پژوهش ،اثر مقدار پر کننده بر خواص مکانيکی کامپوزيت چوب – پذالستيک ساخته شده
از پلی اتيلن سنگين ضايعاتی با آرد چوب راش بررسی شد  .خواص مکانيکی ( کشش ،خمش و ضربه ) کامپوزيت اندازه گيری
شد بررسی نتايج نشان داد که ،مقاومت خمشی ،ودر  02درصد آرد چوب راش بيشترين مقدار را داشته را داشته است[2 ].
 Falkو همکاران ()1111مقاومتهای مکانيکی و ويژگیهای فيزيکی مواد مرکب چوب-پالستيک ساخته شده با  22و
 02درصد آرد چوب را با تختههای تجاری استاندارد موجود در بازار مورد مقايسه قرار دادند .نتايج آنها نشان داده که مدول
االستيسته ،مقاومت خمشی و کششی ،جذب آب و واکشيدگی کامپوزيتهای چوب پالستيک از تختههای موجود در بازار کمتر
بود[0] .

مواد و روشها
پس ازتهيه و خشک کردن ضايعات ،با دستگاه آسياب کن زرات ضايعات را به سايزمورد نظرتبديل کرده سپس باالکک مکش 02
مواد تقويت کننده خود را تهيه کرديم .در ضمن ميزان تقويت کننده دراين تحقيق 22،02و02درصد وزنی بود[0 ].
همچنين از پلی اتيلن با دانسيته باال ،ساخته شده توسط شرکت پتروشيمی تبريز با شاخص جريان مذاب  10g/12 minبه
عنوان ماده پليمری از پژوهشگاه پتروشيمی وپليمر ايران تهيه گرديد؛ و مورد استفاده قرار گرفت .در ضمن ميزان پلی اتيلن در
اين تحقيق 02،02و02درصد وزنی بود.و از مالئيک انيدريد پيوند شده با پلی پروپيلن سنگين توليد شده توسط شرکت
 MERKآلمان با خلوص  10درصد به عنوان عامل سازگارکننده استفاده گرديد .مالئيک انيدريد از مواد حد واسط با اهميت
در صنايع پايين دست پتروشيمی است که ساليانه به مقدار قابل توجهی در جهان به مصرف میرسد .مالئيک انيدريد پلی اتيلن
به شکلهای ميلهای ،پرک ،دانه ،قالبی و مذاب توليد میشود اما معموال انواع مذاب و قالبی آن متداولتر میباشند .ميزان ماده
سازگارکننده در اين تحقيق ثابت 0درصد وزنی بود.برای ساخت نمونه های ازمونی ابتدا تقويت کننده ضايعات را با پلی پروپيلن
و مواد جفت کننده ی MAPPرابا هم ميکس يا مخلوط میکنيم سپس داخل دستگاه اکسترودر دو مارپيچ غير همسوگرد
کولين ساخت آلمان میکنيم با دماهای 111-112وبا02RPMدور در پژوهشگاه پليمر و پتروشيمی ايران انجام شد.مواد
مخلوط پس از خارج شدن از دستگاه بصورت خمير بيشکل خارج شد که بالفاصله بعد از سرد شدن بصورت جامد در
آمدندسپس پس از سرد شدن دوباره مواد سرد شده را در دستگاه آسياب وارد کرد پس از آسياب شدن به دستگاه قالب گيری
تزريقی ساخت ايمن شيمی 121گرمی منتقل میکنيم.در ايندستگاه سرعت بار گيری  RPM01و دما 102-111-112و فشار
تزريق12درجه تعيين شد[0 ].
دستگاه قالب گيری تزريقی پس از ذوب مجدد،که دارای شش زوم دمايی است تنظيم کرديم ،قالبهای تستهای مورد نظر را
بر روی دستگاه قالبگيری نصب میکنيم وماده مخلوط شده ای را که آسياب کرده بوديم را از محل مورد نظر آرام آرام به داخل
دستگاه ريخته مجدا" مواد ذوب میشود که اين فرايند توسط مانيتوری بر روی دستگاه است کنترل میشود[0 ].
بعد مواد مذاب را به داخل قالبها تزريق میکنيم و پس از سرد شدن ،نمونهها را خارج کرده و به اين ترتيب چند سازه
بیشکل را به نمونههای قابل تست زنی برای آزمونهای مکانيکی و فيزيکی تبديل میکنيم[1 ].
نمونهها پس از اينکه ساخته شدند و برای تست مکانيکی و فيزيکی آماده گشتند .به مدت يک روز در محيط آزمايشگاه قرار
گرقتند (دمای محيط در حدود  20درجه سانتی گراد بود ) تا با دمای محيط به حالت تعادل برسند .پس از آن به محل انجام
تست مکانيکی برده شدند و تستهای مکانيکی (کشش – خمش و ضربه) بر روی نمونههای ساخته شده انجام شد .سپس به
منظور انجام تستهای فيزيکی نمونه اندازه گيری جذب آب و واکشيدگی ضخامت وزن و ضخامت نمونه های خشک شده به
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ترتيب با ترازوی ديجيتالی با دقت  2021ميلی متر و کوليس اندازه گيری شدند و در آب مقطر(در دمای اتاق)قرار داده شدند.
][0
برای اندازه گيری جذب آب و واکشيدگی ضخامت،نمونهها بعکد از 2و  20سکاعت از آب برداشکته شکدند و سکطح آنهکا بوسکيله
دستمال کاغذی خشک شده و مقدار وزن و ضکخامت آنهکا دوبکاره انکدازه گيکری شکد (مطکابق آيکين نامکه D 102اسکتاندارد
[2 ].)ASTM

نتايج و بحث
نتايج اماری حاصل از تجزيه واريانس نشان داد که هيچکدام از دو فاکتور ضايعات چوب و  MAPPچه به طور مستقل و چه به
طور متقابل اثر معنیداری بر شاخصهای (کشش-خمش-ضربه) در سطوح مورد آزمايش ندارند .به عبارت ديگر درصدهای
مورد استفاده در اين بررسی تاثير يکسانی بر اين شاخص دارند .در نمودار اثرات متقابل درصد اختالط ضايعات چوب و
 MAPPبر نتايج ازمون ضربه در 22درصد اختالط ضايعات چوب در صفر درصد  MAPPمقاومت به ضربه بيشتری نسبت به
2درصد اختالط  MAPPداريم و در  02درصد اختالط ضايعات چوب بيشترين مقاومت به ضربه را در صفر درصد اختالط
 MAPPمشاهده ميکنيم و در  02درصد اختالط ضايعات چوب مقاومت به ضربه در صفر درصد  MAPPنسبت به 2درصد
 MAPPبيشتر است پس همانطوری که مالحظه ميشود بيشترين مقاومت به ضربه را در 02درصد اختالط ضايعات چوب با
صفر درصد اختالط  MAPPدر سطح  2/01مشاهده ميگردد(شکل.)1

شکل  -1نمودار اثرات متقابل درصد اختالط ضايعات چوب و  MAPPبر نتايج آزمون ضربه
همچ نين نتايج تجزيه واريانس اثرات دو فاکتور درصد اختالط ضايعات چوب و درصد اختالط  MAPPبر جذب آب
نشان داده شده است(.جدول)1
همانطور که مشاهده ميشود هر دوعامل هم به صورت مستقل و هم به صورت متقابل تاثير معنی داری بر جذب آب
دارند .در اين بين اثر مستقل اختالط ضايعات چوب دارای بيشترين تاثير است.

0

جدول -1تجزيه واريانس اثر اختالط ضايعات چوب و  MAPPبر جذب آب
منبع تغييرات

درجه آزادی

مجموع مربعات

ميانگين مربعات

درصد اختالط ضايعات
درصد اختالط MAPP
اثر متقابل
اشتباه
کل

2
1
2
12
10

10/11
2/11
0/ 0
1
02/20

0/10
2/11
0/0
2/02

ضريب تغييرات

10

F
22/1
0/1
1/1

سطح معنی داری
2/2221
2/21
2/21

در 22درصد اختالط ضايعات چوبی جذب آب به سطح  1/10ميرسد و در مورد 02درصد و 02درصد اختالط ضايعات
چوبی تاثير تقريبا يکسانی بر ميزان جذب اب مالحظه ميکنيم پس ميتوان گفت در 22درصد اختالط ضايعات چوبی بيشترين
جذب اب صورت ميگيرد(.شکل)2

شکل  -2نمودار اثرات مستقل درصد اختالط ضايعات چوب بر جذب آب
نمودار اثرات متقابل درصد اختالط ضايعات چوب و  MAPPبر واکشيدگی بعد از 20ساعت غوطه وری نشان داد که در سطح
2درصد  MAPPمربوط به 22درصد اختالط ضايعات واکشيدگی باالتری نسبت به سطح صفر درصد  MAPPداريم و در
02درصد و 02درصد اختالط ضايعات چوبی باز هم در سطح 2درصد  MAPPواکشيدگی بيشتری نسبت به سطح صفر درصد
 MAPPمشاهده ميکنيم پس همانطوری که مالحظه گرديد بيشترين واکشيدگی بعد از 20ساعت مربوط به تيمار 2درصد
 MAPPو 22درصد ضايعات چوبی در سطح  0/00ميباشد( .شکل)0

0

شکل  -3نمودار اثرات مستقل درصد اختالط ضايعات چوب و  MAPPبر واکشيدگي
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