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 چکیده

هیا  یيیيییی،   زمان هوازدگی بر ويژگیی مدت ريتأث اين تحقيق، با هدف بررسی

اتیيلن سیننين   پلیی  -میانيیی و تغيير رنگ چندسازه ساخته شده از آردچیوب 

 06بیه   06اتیيلن بیا نسیوز وزنیی    ا  اين منظور، آرد چوب و پلیی انجام شد. بر

داخلیی  كین  دار در دسیتناه مللیو   همراه ماده سازگاركننده مالئيك درصد به

گير  تیريقیی سیاخته   ها  آزمونی با استفاده از روش قالبشده و نمونهتركيب

ی هیا در دسیتناه هیوازدگی معینو     شد. سپس یرايند هوازدگی بر رو  نمونیه 

و  1666، 766، 076تحز اشعه یرابنفش همراه با اسپر  آب در یواصل زمانی 

هییا  میییانيیی و یيیيیییی و سییا ز قییرار گریتنیید. در نهايییز آزمییون  0666

ها  شاهد )هوانیده( ها انجام گریز و نتايج آن با نمونهسنجی بررو  نمونه رنگ

مقاومیز و   ،ازدگیزمیان هیو  مقايسه شد. نتايج نشان داد كه بیا ایییايش میدت    

كیه  ها كاهش يایتیه، در ایالی  خمشی، مقاومز و مدول كششی در نمونه مدول

يابد. همچنين نتايج نشیان  ها اییايش می جذب آب و واكشيدگی ضلامز نمونه

شده و بیه تویع   ها كاستهزمان هوازدگی از ميیان زرد  نمونهداد با اییايش مدت

 يابد.اییايش می آن ميیان روشنی و تغيير رنگ در آنها

هوازدگی، چندسیازه چیوب پتسیتيك، مقاومیز مییانيیی،       واژگان کلیدی:

 جذب آب، روشنی، تغيير رنگ

 *1بهزاد کرد

 2پرستکوشا یزدان

 3وحید تذکر رضایی
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 مقدمه
بییه  وابسییته عییر ااضییر در واقییع   توسییعه ینییاور  

ده و ااصیل شی   كیه در زمينیه میواد    ی اسیز يهیا  پيشریز

د و قابل اسیتفاده  يدر گرو يایتن مواد جد آن آتی گسترش

از طریی طيف وسيع نيازها  مهندسیی امیروز ،    باشد.می

اسز تیا  محيطی و هیينه توليد سوب شده مشیتت زيسز

كییارگير  مییواد اییودنییی مناسییب و توليدكننییدگان بییا بییه

در جهز توليد محعوالتی با  تركيب مواد ملتلف همچنين

ميییان در ايیین  .هندسییی مطلییوب گییام بردارنیید خییوام م

 ها  بیرگی هستند كه در راه تیامل معرف قدم هاچندسازه

هیا  اخيیر    در سیال  [.1] اسزمواد مهندسی برداشته شده

كننییده و يییا اسیتفاده از اليییاف طويعییی بییه  نیوان تقويییز  

پركننده برا  اخیتت  بیا پليمرهیا  گرمیانرم در سیاخز      

شنران و صیااوان صینايع قیرار    چندسازه مورد توجه پژوه

سیهولز اصیت     یرسايش،  دم كمتر، اسز. دانسيتهگریته

 هیا  در خمش الياف شینندگی سفتی،  دم اییايش سطح،

 جملیه  از ان و در دسترس بیودن رزیرآور  و قيمز ا ينا

هیا  چیوب   چندسیازه  باشیند. بیرا   میی  میايا  اين میواد 

 وسیاز ، خودر صینايع  در زيیاد   سیيار  پتستيك معیارف 

اجییا  داخلیی اتومويیل،    نظيیر   ساز ساختمان مولمان و
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-مولمان ادار  و خاننی، كابينیز آشیپیخانه، نیرده و كیف    

دينیر   نقیل و  امیل و  وسايل پنجره، و پرویيل درب ،پوش

اییايش معیارف ايین    [.3-1] دارد وجود ساختمانی معالح

محعول در محيط بيرون از ساختمان با ث توجه بیه دوام  

 چیوب پتسیتيك   هیا  چندسیازه  اسیز. عول شدهاين مح

زمییانی كییه بییه مییدت طییوالنی در معییرش اشییعه یییرابنش 

ها  جو  بيیرون از   )یرسايش نور (، باران، برف و آلودگی

شوند. یرسايش  گيرند، دچار یرسايش می ساختمان قرار می

از یرسیايش زمينیه    چیوب پتسیتيك   هیا  چندسازهنور  

 شود. ايین پديیده   اشی میيوات چوبی نترموپتستيك و ترك

هیا در   با ث ايجاد ننرانی در معاریی شده كیه ايین تلتیه   

گيرنید   ها  بيرونی ساختمان مورد استفاده قرار میی  محيط

( بيییییان كردنیییید كییییه 0660) Nicoleو  Stark [.0و  0]

توانید بیر رو  سیر ز و     ها  ملتلف هوازدگی میی  چرخه

ثر چیوب پتسیتيك میو    چندسیازه مقدار تغييرات سطحی 

هايی كه یقط تحز اشیعه ییرابنفش    باشند. همچنين تلته

هايی كه بطیور همیمیان تحیز     قرار گریتند نسوز به تلته

اشعه یرا بنفش همراه با اسپر  آب قرار گریتنید تغييیرات   

كمتر  در مشلعات ظاهر  و خیوام مییانيیی از خیود    

 ( دريایتند كه0662و همیاران ) Akhtari[. 7نشان دادند ]

ثير گذاشیته  أها   املی در سطح چوب تبر گروه هوازدگی

وارد كیرده و   چیوب صیدماتی   و به ساختار پليمیر  سیطح  

 شده، كهبا ث ايجاد تغييرات شيميايی و یيیيیی در چوب 

هیا   یاملی ليننیين و    بيشترين تغييرات مربو  به گیروه 

 تعییاويرهمچنییين  باشیید.مییی سییاختار آرومییاتيیی آن 

كیه ظهیور تلريیب هیا       دادنشان ميیروسیوپ الیترونی 

قرار گریتن در شیرايط هیوازدگی    سطحی متناسب با زمان

( بیا بررسیی تیأثير    0662و همییاران )  Fabiyai [.0] اسز

هیا   هوازدگی در شرايط طويعی و تسريع شده بیر ويژگیی  

ظاهر  و تغييرات شيميايی چندسازه چوب پتسیتيك بیه   

زدگی، زمیان هیوا  اين نتيجه رسيدند كه بیا ایییايش میدت   

هیا  كربونيیل و   ميیان تغيير رنگ )روشنی(، تجمیع گیروه  

يابد. از طرییی  ها  هوازده اییايش میكاهش وزن در نمونه

گیارش كردند كه  امیل اصیلی تغييیر رنیگ در چندسیازه      

چوب پتستيك هیوازده ناشیی از تلريیب و اكسيداسیيون     

( بییا 0662) Morrealeو  Mantiam[. 5ليننییين اسییز ] 

 -آردچوب ند هوازدگی تسريع شده بر چندسازهمطالعه یراي

زمیان  پیروپيلن نتيجیه گریتنید كیه بیا ایییايش میدت       پلی

-طور قابیل ها  میانيیی در چندسازه بهمقاومز ،هوازدگی

ها دچار تغيير رنیگ  توجهی كاهش يایته و همچنين نمونه

( نتيجیه گریتنید   0610و همیاران ) Lee[. 2شديد شدند ]

چندسازه چوب پتستيك هوازده بیه   كه ریتار میانيیی در

تأثير همیمیان یاكتورهیايی نظيیر اكسيداسیيون سیطحی،      

تغييرات ساختار  و جذب رطوبز وابسته اسز. همچنیين  

آنها گیارش كردند كیه بیا ایییايش میدت زمیان هیوازدگی       

هیا  سیطحی در   ها  كربونيیل و تیر   ميیان تجمع گروه

مییانيیی آن   كه مقاومیز چندسازه اییايش يایته، در االی

ايین تحقيیق بیا هیدف بررسیی تیأثير        [.1يابد ]می كاهش

هیا  یيیيییی، مییانيیی و    زمان هوازدگی بیر ويژگیی  مدت

اتیيلن  پلیی  -تغيير رنگ چندسازه ساخته شده از آرد چوب

 سننين چوب پتستيك انجام شد.

 

 هامواد و روش
توليد شیده توسیط   اتيلن سننين پلی در اين تحقيق از

گیرم   11شاخص جريان میذاب  روشيمی ارا  با شركز پت

بیه  متر میعیب  گرم بر سانتی 170/6 و چنالی بر ده دقيقه

انيدريید   بیا  اتيلن پيوند خوردهپلیاز  نوان ماده پليمر  و 

گیرم بیر    32( با شاخص جريان مذاب PE-g-MAمالئيك )

متییر میعییب  گییرم بییر سییانتی  11/6 و چنییالیده دقيقییه 

 امییل  بییه  نییوان  Solvayشییركز بلژيیییی   محعییول

آردچیوب مللیو     استفاده شد. همچنیين از  سازگاركننده

شده از شركز آريا سیلولی بیه  نیوان میاده     برگان تهيهپهن

 ميیرون استفاده گرديد. 176پركننده با ابعاد 
 هیا، ابتیدا  پس از تهيه مواد اوليه و قول از ساخز نمونه

 درجییه 56سییا ز در دمییا    00آرد چییوب بییه مییدت   

ر گرییز تیا جهیز سیاخز نمونیه،      داخل اتو قراسيوس سل

اتيلن بیا نسیوز   خشك گردد. سپس آرد چوب و پلی كامتً

phcدرصید بیه همیراه     06به  06وزنی
سیازگاركننده در   10

 وسلسيوس درجه  156 دما  داخلی با كندستناه مللو 

با يیدينر مللو  شیدند.   دور در دقيقه 06 سر ز اختت 

شیل توليد شده پیس از  ، چندسازه بیپس از اختت  مواد

گيیر  تیريقیی   به دستناه قالیب  و آسياب شده سرد شدن

 ،چندسیازه  منتقل شد و اين دسیتناه پیس از بوب مجیدد   

هیا   هايی تیريق نموده و نمونهماده مذاب را به درون قالب

                                                 
1Per hundred compounds 
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بیرا  انجیام یراينید هیوازدگی كامیل       .شیدند تهيه  آزمونی

هیا در داخیل دسیتناه    مونیه ن ،)اشعه میاورا  بینفش و آب(  

 06-76هوازدگی معنو ی اطلس زنون بیا درجیه ایرارت    

درصید، اشیعه میاورا      76رطوبز نسیوی   سلسيوس،درجه 

                 نییانومتر( 576نییانومتر( و اشییعه مر ییی )   366بیینفش )

                      قییرار گریتنیید. روش كییار دسییتناه مطییابق اسییتاندارد     

ASTM D 2565تنهیايی و  به دقيقه تابش نور 160 ، شامل

دقيقیه نیور و اسیپر  آب اسیز. یراينید       12به دنویال آن  

شیده در  هیا  سیاخته  هوازدگی تسريع شده بر رو  نمونیه 

سا ز انجام و با  0666و  1666، 766، 076یواصل زمانی 

و  آزمیون خمیش  مقايسیه شید.    نیده(ها  شاهد )هوانمونه

و  ASTM D 790اسییتاندارد  مطییابق كشییش بییه ترتيییب

ASTM D 638 آزمون میانيیی )اينسترون  توسط دستناه

 بیر  متر بیر دقيقیه  ميلی 7 با سر ز بارگذار ( 1120مدل 

هیا  یيیيییی   آزمیون همچنين  ها انجام گریز.رو  نمونه

پیس از يیك میاه     شامل جذب آب و واكشیيدگی ضیلامز  

                       مطیییییابق اسیییییتاندارد  ور  غوطیییییه سیییییا ز( 506)

ASTM D 7031 برا  سنجش رنگ از دسیتناه   .انجام شد

 CLELABو سییامانه رننییی  Elrepho 2000سیینج رنییگ

هیا و  استفاده شد. براين اساس ميیان روشنی و زرد  نمونه

به ترتيب از تفاوت موجود  Bو  L ، A همچنين ميیان

-بیه  گير  شیده،  اندازه Bو  L ،Aبين ميیان اوليه و نهايی 

)تغييیر   Eگير  از معادله زير ميییان  و با بهره دسز آمد

  ها  ملتلف هوازدگی محاسوه شد.رنگ( پس از زمان

L) -1معادله 
2
+A

2
+B

2
)

1/2  Eab=  

 و یيیيیی ها آزمون از آمده دسزبه نتايج ،نهايز در

 طر  قالب در SPSS آمار  اییارنرم از استفاده با میانيیی

 تجیيه و تحليل مورد تیرار 7 اب طریهيك واريانس آناليی

 در دانین آزمون كمك به هامياننين مقايسه و گریتند قرار

 .شد انجام% 17 اطمينان سطح

 

 نتایج و بحث
دهد كه نتايج آمار  ااصل از تجیيه واريانس نشان می

 هیا  مییانيیی چندسیازه   زمان هوازدگی بیر ويژگیی   تأثير

% 11ن در سییطح اطمينییااتییيلن سییننين پلییی -آردچییوب

 ها شیل كه در طور(. همان1اسز )جدول  دار بودهمعنی

 ،زمیان هیوازدگی  با ایییايش میدت  شود مشاهده می 0تا  1

مییدول كششییی  مقاومییز و مییدول خمشییی و مقاومییز و 

 كمتیرين مقیدار  كیه  نحیو  بیه  .اسزيایته چندسازه كاهش

گریتیه در  قیرار  هیا  نمونه مربو  بهها  میانيیی مقاومز

و بيشیترين مقیدار   سا ز  0666زدگی به مدت معرش هوا

دليل اين مسئله  .اسز نیده(ها  شاهد )هوانمونه مربو  به

سیطح اتعیال بیين ییاز پركننیده و       توان بیه كیاهش  را می

 ماتريس پليمر  در چندسازه چوب پتستيك نسوز داد.

ماده زمينیه  زمان هميند هوازدگی از طريق تلريب آیر

با ث ايجیاد  چندسازه موجود در  پليمر  و تركيوات چوبی

[، 10و  1، 0ها  ريی  در سیطح آن شیده ]  سوراخ و تر 

زمان هوازدگی تشديد يایتیه  كه اين مسئله با اییايش مدت

هیا و همچنیين توسیعه و    و به اییايش تعداد و اندازه سوراخ

قابليیز چسیوندگی در    رواز ايین  .انجامید میها  مق تر 

هیا   نوبه خود بر مقاومیز  به يایته كه كاهش سطح اتعال

[. نتیايج  10و  17گذارد ]می تأثير منفیمیانيیی چندسازه 

 Nicole (0660 ،)Lopezو  Starkهیا   اين قسمز با يایته

و  Morreale (0662)و  Mantiam، (0667و همیییییاران )

Lee  [.17و  1، 2، 7] ( هملوانی دارد0610)و همیاران 

 اتیلن سنگینپلی -های مکانیکی چندسازه آرد چوبزمان هوازدگی بر ویژگی تجزیه واریانس تأثیر -1جدول 

 منوع تغييرات مجموع مربعات درجه آزاد  مياننين مربعات F دار سطح معنی
 مقاومز خمشی 150/011 0 510/70 300/02 666/6**
 مدول خمشی 33/717500 0 723/102106 315/32 660/6**
 مقاومز كششی 727/31 0 210/5 125/0 661/6**
 مدول كششی 33/1226370 0 623/056622 025/17 666/6**

             درصد 1دار در سطح معنی -**
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 اتیلن سنگینپلی -چندسازه آرد چوب مقاومت خمشی برتأثیر زمان هوازدگی  -1 شکل

 
 اتیلن سنگینپلی -چندسازه آرد چوب مدول خمشی بروازدگی تأثیر زمان ه -2 شکل

 
 اتیلن سنگینپلی -مقاومت کششی چندسازه آرد چوب برتأثیر زمان هوازدگی  -3 شکل
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 اتیلن سنگینپلی -چندسازه آرد چوب مدول کششی برتأثیر زمان هوازدگی  -4 شکل

 

دهد كه نتايج آمار  ااصل از تجیيه واريانس نشان می

    هیا  یيیيییی چندسیازه   زمان هیوازدگی بیر ويژگیی    تأثير

% 17در سییطح اطمينییان اتییيلن سییننين پلییی -آردچییوب

 هیا  كه در شیل طور(. همان0اسز )جدول دار بودهمعنی

زمیان هیوازدگی   بیا ایییايش میدت    شودمشاهده می 0و  7

 يایتیه  يدگی ضلامز چندسیازه ایییايش  جذب آب و واكش

جیذب آب و واكشیيدگی    كمترين مقدارنحو  كه اسز، به

و بيشیترين   ها  شاهد )هیوانیده( نمونه مربو  بهضلامز 

ها  قرارگریته در معیرش هیوازدگی   نمونه به مقدار مربو 

تیوان  دليل اين مسیئله را میی   سا ز اسز. 0666به مدت 

ی از طريق تلريیب تركيویات   گونه بيان كرد كه هوازدگاين

شيميايی موجود در چوب و كاهش سطح اتعال، دسترسی 

هیا  هيدروكسیيل كیه نقیش اساسیی در جیذب       به گیروه 

تر نموده و منجر به اییايش جذب آب رطوبز دارند را آسان

نتیايج ايین    گیردد. و واكشيدگی ضلامز در چندسازه میی 

و  Fabiyai(، 0660) و همییاران  Starkها  قسمز با يایته

  ( و0662) Morrealeو  Mantiam(، 0662)همیییییییاران 

Lee  [10و  1-5]هملوانی دارد (0610)و همیاران. 

هیا در  نتايج ااصیل از مقیادير روشینی و زرد  نمونیه    

اسیز.  شیده  ارا یه  3ها  ملتلف هوازدگی در جیدول  زمان

بیا ایییايش میدت زمیان      شیود مشیاهده میی  طور كه همان

-يابد. هننیامی ها اییايش میی نمونههوازدگی ميیان روشن

گيیرد  كه چوب پتسیتيك در معیرش هیوازدگی قیرار میی     

ها  یعیال   تركيوات رننی موجود در ماده چوبی نظير گروه

هیا  ینیولی،    سیاز موجیود در ليننیين )شیامل گیروه      رنگ

هیا  كربیونيلی( و    گانه و گیروه هيدروكسيلی، پيوندها  دو

سیاز )اسیيد   رنیگ  هیا  هبرخی مواد استلراجی و ساير گرو

ها( دچار اكسيداسيون و ها و كينونكربوكسيليك، كربونيل

تیوان  بنابراين میی  .[0و  0شوند ]شده و رننور  میتلريب

انتظییار داشییز در نتيجییه رننوییر  ايیین تركيوییات، ميیییان 

-يایتهكه با يابد. روشنی چندسازه چوب پتستيك اییايش 

و همییییییاران  Nicole (0667 ،)Lopezو  Starkهیییییا  

(0667،) Fabiyai  ( و 0662)و همییییییییییارانDarabi  و

 .[10و  17، 5، 0] ( هملوانی دارد0616همیاران )

 اتیلن سنگینپلی -های فیزیکی چندسازه آرد چوبتجزیه واریانس تأثیر زمان هوازدگی بر ویژگی -2جدول 

 تغييرات منوع مجموع مربعات درجه آزاد  مياننين مربعات F دار سطح معنی
 جذب آب 361/110 0 655/02 026/050 611/6*
 واكشيدگی ضلامز 106/0 0 00/1 061/70 666/6**

 درصد   7دار در سطح معنی -*           درصد 1دار در سطح معنی -**
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 اتیلن سنگینپلی -چندسازه آرد چوب جذب آب برتأثیر زمان هوازدگی  -5 شکل
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 اتیلن سنگینپلی -چندسازه آرد چوب واکشیدگی ضخامت برگی تأثیر زمان هوازد -6 شکل

 

 با اییايش مدت شودمشاهده می 3همچنين در جدول 

دليیل   يابد.ها كاهش میزمان هوازدگی ميیان زرد  نمونه

هیا  پیاراكينون   تواند در نتيجه توديل گروهاين مسئله می

 1به هيدروكينونی باشد كه اين امیر با یث رننویر  نیور     

و همیییاران  Fabiyaiهییا  كییه بییا يایتییه ،[15شییود ]مییی

(0662 ،)Mantiam  وMorreale (0662و ) Darabi  و

نتیايج ااصیل    [.2و  5 ،0] ( مطابقز دارد0616همیاران )

هیا   هیا در زمیان  و تغيير رنگ نمونیه  *bو *L*،aاز مقادير

 شده ارا ه 7و  0 ها  ملتلف هوازدگی به ترتيب در جدول

با اییايش  شودمشاهده می 0 طور كه در جدولاسز. همان

بیه  ها ایییايش يایتیه،   نمونه Lزمان هوازدگی ميیان مدت

+ بيیاننر  Lتیر شیده اسیز )   هیا روشین   وارتی رنگ نمونه

                                                 
1  Photo-bleaching 

 بياننر تيره شدن نمونیه اسیز(.   -L روشن شدن نمونه و

هیا در اثیر   توان به اییايش روشنی نمونیه را می Lاییايش 

از  گر روشنی اسز.بيان *Lیاكتور داد زيراهوازدگی نسوز 
هیا  نمونیه  aزمان هیوازدگی ميییان   طریی با اییايش مدت

ها از االز قرمی خیار   كاهش يایته، به  وارتی رنگ نمونه

گیر  بيیان  a+اسیز ) كیرده شده و به سمز سوی تغيير پيدا

گر تغيير رنیگ  بيان a-تغيير رنگ نمونه به سمز قرمی و 

بیا   شیود مشاهده میی همچنين  ز سوی اسز(.نمونه به سم

هیا كیاهش   نمونیه  bزمان هیوازدگی ميییان   اییايش مدت

شده و به ها از االز زرد خار  رنگ نمونه يایته، به  وارتی

گر تغييیر رنیگ   بيان b+اسز )سمز آبی تغيير پيداكرده

گیر تغييیر رنیگ نمونیه بیه      بيان b-نمونه به سمز زرد و 

توانید ناشیی از   می aو  bل كاهش دلي سمز آبی اسز(.
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كاهش تركيوات چوبی در سطح در اثیر یرسیايش نیور  و    

رنگ كه نسوز به یرسايش نور  اتيلن سفيدبجا ماندن پلی

ايین  بیه  aو  b[. الوتیه كیاهش   5و  0مقاوم اسز، باشد ]

اسیز و  معنی اسز كه از قرمی  و زرد  نمونه كاسته شده

( Eو ميیان تغيير رنیگ )  درمجموع با ث اییايش روشنی

(، 0667)و همییاران   Lopezاند كه بیا نتیايج   ها شدهنمونه

Fabiyai  (، 0662)و همیییییییارانMantiam  وMorreale 

                   ( هملیییوانی دارد0616و همییییاران ) Darabi( و 0662)

 [.17و  2، 5، 0]

 اتیلن سنگینپلی -سازه آرد چوبمقادیر روشنی و زردی چند برتأثیر زمان هوازدگی  -3جدول 

 سا ز هوازدگی 0666 سا ز هوازدگی 1666 سا ز هوازدگی 766 سا ز هوازدگی 076 شاهد )هوانیده(

 زرد  روشنی زرد  روشنی زرد  روشنی زرد  روشنی زرد  روشنی

02/33 60/01 01/75 12/00 63/02 05/17 71/57 21/13 05/21 30/10 

 

 اتیلن سنگینپلی -چندسازه آرد چوب *bو *L*،aمقادیر  برزدگی تأثیر زمان هوا -4جدول 

 سا ز هوازدگی 0666 سا ز هوازدگی 1666 سا ز هوازدگی 766 سا ز هوازدگی 076 شاهد )هوانیده(

L* a* b* L* a* b* L* a* b* L* a* b* L* a* b* 

02/50 00/7 13/11 31/27 10/0 3/1 60/22 30/1 50/5 10/11 60/1 00/0 27/10 20/6- 73/7 

 

 اتیلن سنگینپلی -مقادیر تغییر رنگ چندسازه آرد چوب برتأثیر زمان هوازدگی  -5جدول 

E b a L )زمان هوازدگی )سا ز 

15/10 23/1- 30/0- 03/10 076 

70/11 35/11- 16/3- 32/17 766 

10/03 25/10- 00/0- 53/12 1666 

51/00 0/13- 10/0- 15/00 0666 

 

 گیریهنتیج
زمان هوازدگی بر اين تحقيق باهدف بررسی تأثير مدت

هیا  یيیيییی، مییانيیی و تغييیر رنیگ چندسیازه       ويژگی

اتيلن سننين چوب پتستيك پلی -شده از آرد چوبساخته

 انجام شد، و نتايج بيل ااصل گرديد:  

 زمیان هیوازدگی مقاومیز و میدول    با اییايش مدت -1

ها كاهش يایته، در نمونهخمشی، مقاومز و مدول كششی 

هیا  كیه جیذب آب و واكشیيدگی ضیلامز نمونیه     در االی

 يابد.اییايش می

زمییان هییوازدگی از ميیییان زرد  بییا اییییايش مییدت -0

تویع آن ميییان روشینی و تغييیر     ها كاسته شده و بیه نمونه

 يابد.ها اییايش میرنگ در آن
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EEffffeecctt  ooff  WWeeaatthheerriinngg  TTiimmee  oonn  tthhee  PPhhyyssiiccaall  --  MMeecchhaanniiccaall  PPrrooppeerrttiieess  aanndd  CCoolloorr  

CChhaannggee  iinn  WWoooodd  FFlloouurr//HHDDPPEE  CCoommppoossiittee  

  

  
Abstract 

This study was carried out to investigate the effect of 

weathering time on the physical and mechanical properties 

and color change in composite made of wood flour and high 

density polyethylene (HDPE). For this purpose, wood flour 

and polyethylene at a weight ratio of 60:40 with coupling 

agent were compounded in an internal mixer, and the samples 

were made in injection molding. Then, the weathering process 

by ultraviolet irradiation and water spray was done on the 

samples at different times of 250, 500, 1000 and 2000 hours 

in accelerated weathering apparatus. Finally, the physical and 

mechanical properties and color measurement of samples 

were tested, and compared with control samples. Results 

indicated that the flexural strength, flexural modulus, tensile 

strength and tensile modulus decreased with an increase in 

weathering time; however, the water absorption increased. 

Also, the yellowness of wood plastic samples decreased with 

an increase in weathering time and due to the lightness and 

color change increased. 

Keywords: Weathering, Wood plastic composite, Mechanical 

Strength, Water absorption, Lightness, color change 
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