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بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی چندسازه چوب پالستیک آرد چوب/اکریلونیتریل بوتادیان استایرن

چکیده
این پژوهش با هدف بررسی خواص فیزیکیی و مکیاییکی چندسیاهه آرد چیوب/
اکریلوییتریل بوتادیان اسیتایرن تحی تیث یر سیاهاارکننده اسیتایرن مالئیی
اییدرید ( SMAدر دو سطح  0و  )phc 4و میاده پرکننیده آرد چیوب (در سیه
سییطح  50،40،30درصیید وهن کییل) و یییو دسیی اول و باهیییافتی پلیمییر
اکریلوییتریل بوتادیان استایرن ( )ABSایجیا شید .یموییههای میورد آهمیایش
توسط روش قالی ایری تزریقیی ساختهشیده و آهمیون فیزیکیی جیذب آب و
واکشیدای ضخام طوالییمدت برای ایداههایری ضری ایتشار رطوب و ییر
واکشیدای ضخام و آهمونهای مکاییکی شیامل مقاومی و میدول کششیی و
سختی بر روی یمویهها مطابق استایدارد  ASTMایجا ارف  .یتیای یشیان داد
که با افزایش مقدار آرد چوب ،بر مقادیر جذب آب ،واکشیدای ضخام  ،ضری
ایتشار رطوب و یر واکشییدای ضیخام و مقاومی و میدول کششیی و یییز
سییختی چندسییاههها افییزوده میشییود .اسییتداده اه  ABSدسی اول در سییاخ
چندساههها موجی افیزایش خیواص کششیی و سیختی و کیاهش جیذب آب،
واکشیدای ضخام و پارامترهای آن میشود .اسیتداده اه سیاهاارکننده SMA
سختی چندساهه را کاهش داد.
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واژگان کلیدی :اکریلوییتریل بوتادیان استایرن ،چندساهه چوب پالسیتی ،
ضری ایتشار رطوب  ،یر واکشیدای ضخام ،

خواص کششی.

مقدمه
در سالهای اخیر اسیتداده اه الییاف طبیعیی بیهعنوان
تقوی کننده و یا پرکننده در ساخ چندساهههای پلیمری
موردتوجه بسیاری اه محققین و بخشهای مختلف صنع
قییرار ارفتییه اسیی  .اییین الیییاف در مقایسییه بییا دیگییر
تقوی کننییدههای رقییی خییود ماینیید الیییاف شیشییه و
پرکننییدههای معییدیی دارای مزی هییای فراوایییی اه جملییه
دایسیته کمتیر ،مقاومی و میدول وییژه بیاالتر ،سیاییدای

یسبی کم و سهول اصالح سطح الیاف بوده و ضمناً بهطور
استردهای در دسیترس میباشیند .همچنیین ایین الییاف
ارهانتر اه الیاف مصنوعی بیوده و میتواینید در بسییاری اه
کاربردهایی که در آنها صرفهجویی در هزینیه بیر خیواص
مقاومتی محصول ارجح اسی جیایگزین الییاف مصینوعی
اردید [ 3 ،2 ،1و  .]4این واقعی که الیاف طبیعیی ،قابیل
باهیافی و تجزییه در طبیعی و تجدیدشیویده هسییتند در
استداده اه این مواد در آینده یقش مهمیی ایدیا میکنید و
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عالقییه روهافییزون مصییرفکننداان بییه خرییید محصییوالت
دوسییتدار محیطهیسی ییییاه صیینایع بییه اسیتداده اه مییواد
طبیعیییی را افیییزایش داده اسییی [ .]5تولیدکننیییداان و
مهندسان همواره به دیبال یافتن مواد جدیدی هستند کیه
بتواید فرآیند تولید را ارتقا داده و محصیول بهتیری تولیید
کنند .به همین دلیل چندسیاههها کاربردهیای فراواییی در
صیینایع خودروسییاهی ،هوافضییا ،دریییایی ،الکترویییی و
ساختمانساهی پیدا کیرده اسی  .چندسیاههها دارای بیاهار
استردهای هستند و اه مهمترین بخش این باهار استداده اه
چندساههها در اجزا اتومبیل میباشد و این مواد بهصیورت
ی الیه خیارجی در داشیبورد ،تیودری ،بالشیت صیندلی،
پش سری و آستر داخل اتاقی بیه کیار میرویید .الییاف
ایاهی بهطور استردهای بهعنوان عایق صوت و ارمیا یییز
مورداستداده قرار میایرید .قابل باهیاف بودن محصیوالت
تولیدی جدید ییز یکی اه فاکتورهای مهم محصیول یهیایی
اس کیه بیر اسیاس دسیتورالعمل اتحادییه اروپیا ٪85 ،اه
اجزای خودرو باید قابل باهیاف و استداده مجدد باشند که
این مقدار تا سال  2015به  ٪95افزایش خواهد یاف کیه
این امر یییز باعی شیده تیا اسیتداده اه ایین چندسیاههها
اسیترش بیشاهپیییش پیییدا کننید [ .]6اسییتداده اه الیییاف
طبیعی در خودرو باع کاهش وهن اه  10تیا  30درصید و
ییز کاهش قیم تما شیده آن میشیود .در واقیع امیروهه
تما تولیدکننیداان بیزر اتومبییل در کشیور آلمیان در
کاربردهای مختلف اه چندساهه چیوب پالسیتی اسیتداده
میکنند و تحقیقات یشان میدهید کیه اسیتداده اه الییاف
لیگنوسییلولزی در چندسییاهههای داخییل اتومبیییل مزایییای
فراوایی دارد [ .]6به لحاظ فنیی ایین چندسیاههها موجی
افزایش خواص مکاییکی و عملکرد صوتی ،کاهش وهن مواد
و بالطبع کاهش مصرف سوخ  ،کاهش هزینیههای تولیید،
راحتی و آسایش سدر و ییز کاهش آسیی یاشیی اه دمیای
بییاالی اجییزای داخییل اتومبیییل در مقایسییه بییا دیگییر
چندساهههای مصرفی در صنایع اتومبیل ساهیاید [.]7
اه جملییه پلیمرهییایی اسیی کییه بییهطور اسییترده در
اتومبیلساهی و ساخ لواه الکتروییکی استداده میشیود،
 ABSاس  .پلیمر اکریلوییتریل بوتادیان استایرن ()ABS
دارای یقطه ذوب حدود  105درجه سایتیاراد اس ABS .
اه اکریلوییتریل ،بوتادیان و استایرن مشتق شده اس  .این
کوپلیمر اه استایرن و اکریلوییتریل در حضور پلی بوتادیان
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ساختهشده اس  .این ترکی میتواید اه  15تا  35درصید
اکریلوییتریل 5 ،تا  30درصد بوتادیان به استایرن و  40تا
 60درصد استایرن متدیاوت باشید .ایروه ییترییل بیهدلیل
قطبی بودن و جذب یکدیگر و اتصال محکم هیجیرها ABS
را قویتر اه پلیاستایرن کرده اس  .استایرن به پالسیتی ،
سییطح بییرا و غیرقابییل یدییوذ میدهیید و بوتییادیان مییاده
الستی را فراهم میکند که ایعطافپذیری حتی در درجه
حرارت پایین را فیراهم سیاهد [ .]8پلیمیر  ABSبیشیترین
کاربرد را در صنع خودروساهی و وسایل الکتروییی دارد
[ .]9اهآیجاییکییه سییاهیداان اتومبیییل بییه دیبییال سییاخ
بخشهییییای اتومبیییییل اه مییییواد قابییییل باهیافیییی و
هیس تخری پذیر میباشیند ،اسیتداده اه چندسیاهه چیوب
پالستی در داخل یا خارج اتومبییل ،بیا رشید روهافزوییی
همراه اسی [ .]7در سیاخ چندسیاهه چیوب پالسیتی
ساختهشده اه  ABSمیتوان اه هر دو یو پلیمر دسی اول
و باهیییافتی اسییتداده یم یود [ .]10بهطوریکییه میتییوان اه
ضایعات کیبورد و ماییتور کامپیوتر در کنار ضایعات قطعات
پلیمری اتومبیل در ساخ چندساهه اسیتداده کیرد [.]11
چندسییاهههای ساختهشییده اه  ABSخییواص بهتییری در
مقایسییه بییا چندسییاهههای ساختهشییده اه پلییی الدینهییای
معمولی دارید [.]10
مییدت هیییادی در اسییتداده اه پلیمییر  ABSبییرای سییاخ
چندساهه چوب پالستی در دیییا یمیایذرد و در اییران یییز
پژوهشیی در اسیتداده اه  ABSبییرای تولیید چندسیاهه چییوب
پالستی ایجا یشده اس  .ایین پیژوهش بیه دیبیال بررسیی
تولید چندساهههای حاصل اه اکریلوییتریل بوتادیان اسیتایرن
بهصورت دس اول و باهیافتی و همچنین تث یر عیواملی ماینید
ساهاارکننده استایرن مالئی اییدرید و مقیدار میاده پرکننیده
آرد چوب ،بر خواص فیزیکی و مکاییکی چندسیاهه آرد چیوب/
اکریلوییتریل بوتادیان استایرن اس .

مواد و روشها
در اییین بررسییی ،اکریلوییتریییل بوتییادیان اسییتایرن
( ،)ABSبییا یییا تجییاری  ABS SR-0300چگییالی  1/05و
شییاخ جریییان مییذاب ((10/7 )g/10minوهییییه 2/16
کیلوار و دمای  190درجه سایتیاراد) تولییدی شیرک
پتروشیمی سامسویگ کره جنوبی بیهعنوان میاده پلیمیری
مورداسییتداده قییرار ارفی  .پلیمییر باهیییافتی اکریلوییتریییل
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بوتادیان استایرن بیا شیاخ جرییان میذاب ()g/10min
( 3/2وهیه  2/16کیلوار و دمای  190درجه سیایتیاراد)
و عامل ساهاارکننده مالئی اییدرید پیوییدخورده بیا پلیی
استایرن ( )SMAبیا ییا تجیاری  SMA 3000Fو شیاخ
جریان مذاب ( 89 )g/10minوهیه  2/16کیلوار و دمیای
 190درجه سایتیاراد) محصول شرک کیمییا بسیپار و اه
آرد چوب راش تهیهشده اه شرک آرییا سیلولز ،بیا اییداهه
مش  60استداده اردید.
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فرآیند اخیتال میواد (مطیابق جیدول  )1بیا دسیتگاه
اکسترودر دو ماردون ساخ آلمیان موجیود در پژوهشیگاه
پتروشیییمی و پلیمییر ایییران در دمییای یاحیییه ایتهییایی ،°C
سرع اختال  80دور در دقیقه ایجا شد ،پس اه اختال
مواد چندساهه بیشکل تولید و پس اه سیرد شیدن دوبیاره
آسیاب و به دسیتگاه قالی ایری تزریقیی منتقلشیدهاید و
این دستگاه پس اه ذوب مجیدد آنهیا ،میاده میذاب را بیه
درون قال تزریق یموده و یمویههای آهمویی تهییه شیدید.

جدول  - 1کد تیمارها و چگونگی ترکیب مواد اولیه
چوبی ماده
()%

پلیمر ()%
ردیف
دس اول

باهیافتی

1

ساهاارکننده
*()phc

کد شناسایی

-

70

30

0

30- Re 0%

70

30

4

30- Re 4%

3

70

-

30

0

30- vir 0%

4

70

5

-

60

30

4

30- vir 4%

40

0

40- Re 0%

6
7

60

60

40

4

40- Re 4%

-

40

0

40- vir 0%

8

60

9

-

50

40

4

40- vir 4%

50

0

50- Re 0%

10

50

50

50

4

50- Re 4%

-

50

0

50- vir 0%

12

50

-

50

4

50- vir 4%

2

11
* به اهای صد در صد ترکی

خواص فیزیکی
آهمایشهای فیزیکی شامل جذب آب و واکشیدای
ضخام طوالییمدت مطابق آیینیامه  D 7031استایدارد
 ASTMایجا شد .برای این منظور یمویههایی با ایداهه ابعاد
استایدارد  2/5*2/5سایتیمتر تهیه و به مدت  24ساع
در آون با دمای  85درجه سایتیاراد قرار داده تا خش
شوید .یمویههای خش شده بالفاصله توهین و ابعاد آن
ایداههایری شدید ،سپس به مدت  1200ساع در آب
مقطر در محیط آهمایشگاه قرار داده و در پایان هر فاصله
همایی یمویهها را اه آب خارج کرده و توسط یکپارچه
خش سطح خیس آنها را پاک و بالفاصله وهن و
ضخام آنها ایداههایری شد .برای توهین یمویهها اه
تراهوی دیجیتال با دق  0/001 grو برای ایداههایری

ضخام یمویهها اه میکرومتر با دق  mm0/001موجود
در مجتمع آهمایشگاهی کارخایه پیشرو پلیمر طبرستان
استداده اردید.
دریهای مقدار جذب آب و واکشیدای ضخام با
استداده اه روابط  1و  2محاسبه اردید:
() 1

 100

) W(1200)  W ( 0
)W( 0

WA(1200) 

) =WA(1200درصد جذب آب بعد اه  1200ساع ،
) = =W(1200وهن یمویه بعد اه  1200ساع  =W(0) ،وهن
خش یمویه قبل اه غوطهوری
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() 2

 100

)T(1200)  T( 0
)T( 0

TS (1200) 

) =TS(1200درصیید واکش ییدای ضییخام بعیید اه 1200
ساع غوطهوری =T(1200) ،ضخام یمویهها بعید اه 1200
ساع غوطهوری =T(o) ،ضخام اولیه یمویه

پارامتر  KSRمیتواید بهترین مناس ساهی را بین
دادههای تجربی و پیشبینی ایجا دهد و این هنگامی به-
وقو میپیویدد که مجمو تداوت مربعات واکشیدای ()ss
ضخام تجربی و پیشبینی حداقل باشد که در این حال
یعنی مقدار واکشیدای تجربی و مقدار واکشیدای
پیشبینی اس .

ضریب انتشار رطوبت
ضری ایتشار رطوب مهمترین پارامتر در بییان یحیوه
جذب آب و رطوب در مواد مرک چوب پالسیتی اسی
[.]12
0 .5

()3

Mt
4 D
   t 0 .5
M sat L   

ضییری ایتشییار رطوبی ( )Dاه ش یی قسییم خط یی
منحنی  Mt/Msatدر مقابل حاصل ضری  t0.5L -1به دسی
میآید که  Lضخام یمویهها Mt ،رطوب در همان و Msat
رطوب حداکثر اس [.]12
پارامتر واکشیدگی ضخامت
واکشیدای ضخام یتیجه عملکرد ضیخام یموییهها
در هنگا غوطهوری اس کیه میتوایید بیا رابطیه  4بییان
اردد [.]13
()4

dL
 K SR L
dT

 Lضخام تختیه T ،همیان و  Ksrپیارامتر واکشییدای
ضخام اس  .تغییرات یر با استداده اه رابطیه  5در یی
شرایط مرهی که  L(t)=L0در هماییکه  t=0و در رابطیه ،5
∞ Lضخام یهیایی تختیه و  KSRابی ییر واکشییدای
ضخام اس  ،یشان داده میشود.


L
TS (t )  
( 1  100 )5
 k SR
 L0  L  L0 e t


مقدار  KSRاه رابطه  5که وابسته به چگویگی شدت
واکشیدای چندساهه و ییز مقدار واکشیدای ضخام
یهایی اس  ،بهدس میآید .برای بهدس آوردن مقدار
منحنی رارسیون غیرخطی و با روش
 KSRی
مناس ساهی دادههای تجربی در رابطه  6و با استداده اه
روشهای آماری و یر افزار کامپیوتری قابلدستیابی اس .

...

()6

2

n

SS    y i  y i 
i 1

ایداههایری ویژایهای مکاییکی برای بررسی و
ارهییابی ا یر عوامل متغیر بر خواص چندساهه ،شامل
مقاومی و مدول کششیی بر اساس اسیتایدارد ASTM
 D638توسییط دسییتگاه  Instronبیا سیرع بارایذاری
 2/5 mm/minو ییز سختی بیا اسیتداده اه اسیتایدارد
 ASTM D221توسط دستگاه سختی سن شور دی
ایجا شد.
طیف جذبی زیر قرمز تبدیل فوریه
جه مشاهده اختالف بین دو پلیمر دس اول و
باهیافتی اه طیف جذب  FT-IRاستداده اردید .مقدار ی
میلیار اه پودر پلیمر با  100میلیار برمید پتاسیم
مخلو و بهمنظور طیفسنجی هیر قرمز تبدیل فوریه به
شکل قرصهایی تهیهشده و با استداده اه دستگاه FT-IR
مدل  SP1100, PUYCOMطیف هیر قرمز تهیه شد.
تجزیهوتحلیل آماری
با توجه به عوامل متغیر و سطوح آنها در کل 12
تیمار ایجاد که برای هر تیمار  5تکرار در یظر ارفته شد.
ا ر مستقل و متقابل عوامل متغیر بر جذب آب و
واکشیدای بعد اه  1200ساع غوطهوری و ییز خواص
مکاییکی با استداده اه طرح کامالً تصادفی متعادل ایجا
اردید .یتای خواص مکاییکی با استداده اه اروهبندی
میایگینهای دایکن دستهبندی شدید.

نتایج و بحث
خواص فیزیکی
یتای جذب آب ،واکشیدای ضخام پس اه 1200
ساع غوطهوری ،ضری پخش آب و یر واکشیدای

83

مجله صنایع چوب و کاغذ ایران ،سال ششم ،شماره  ،1بهار و تابستان 1394

ضخام در جدول  2یشان داده شده اس .
جدول  -2نتایج پارامترهای جذب آب و واکشیدگی ضخامت پس از  1200ساعت غوطهوری چندسازهها
چندساهه

جذب آب  1200ساع
()%

ضری پخش آب
()m2/s

یر واکشیدای ضخام
()h-1

واکشیدای ضخام  1200ساع
()%

3/7×10-3

30- Re 0%

6/2

4/67×10-13

3/92

30- Re 4%

5/0

-13

4/21×10

3/27

-3

30- vir 0%

4/2

4/08×10-13

3/75

2/6×10-3

30- vir 4%

4/1

3/81×10-13

3/05

1/9×10-3

40- Re 0%

7/4

5/33×10-13

4/31

6/4×10-3

40- Re 4%

6/5

-13

5/3×10

-13

4/9×10

3/53
3/89

3/5×10

-3

3/8×10

-3

4/8×10

-3

3/2×10

9/0×10-3

40- vir 0%

6/4

40- vir 4%

5/4

-13

5/93×10

3/11

50- Re 0%

7/6

7/85×10-13

5/31

50- Re 4%

7/4

6/75×10-13

3/81

4/8×10-3

50- vir 0%

7/3

6/43×10-13

4/32

8/4×10-3

50- vir 4%

6/6

-13

3/35

5/01×10

بیشترین مقدار جذب آب ،واکشیدای ضخام  ،ضری
پخش آب و یر واکشیدای ضخام در چندساهههایی که
با  50درصد آرد چیوب و بیا اسیتداده اه پلیمیر باهییافتی و

-3

6/4×10

بدون ساهاارکننده ساختهشدهاید و کمترین مقیدار یییز در
چندساهههای دارای  30درصد آرد چیوب و ساختهشیده اه
پلیمییر دسیی اول و دارای سییاهاارکننده دیییده میشییود.

جدول  -3نتایج تجزیه واریانس تأثیر مستقل و متقابل عوامل متغیر بر خواص چندسازهها
ویژای
منابع تغییرات
مقدار آرد چوب
یو پلیمر
وجود ساهاارکننده

جذب
آب
0/000

واکشیدای
ضخام

**

0/003

**

**

0/000

**

0/000

**

**

0/000

**

0/000

**

**

0/000

**

0/000

**

**

0/001

**

**

0/000

**

0/000

0/091ns

0/ 044

*

0/006

*

0/ 040

*

0/000

*

0/000

**

0/001

0/005

**

0/000

0/ 019

*

مقدار آرد چوب × یو پلیمر

0/013

مقدار آرد چوب × وجود ساهاارکننده

0/785ns

0/543ns

یو پلیمر × وجود ساهاارکننده

0/875ns

0/350ns

**

**

مقدار آرد چوب × یو پلیمر × وجود ساهاارکننده

سختی

مقاوم
کششی

0/009

0/045

0/001

مدول
کششی

0/057 ns

0/820ns

0/149 ns

ns

ns

ns

0/ 195

0/652

0/083

** معنیداری در سطح  * ٪1معنیداری در سطح  :ns ٪5عد معنیداری

جدول  3تجزیه واریایس تیث یر مسیتقل و متقابیل عوامیل
متغیر موردمطالعه بر مقدار جذب آب و واکشییدای ضیخام
چندساهه بعد اه  1200ساع غوطهوری را یشان میدهید .بیر
اساس جدول  3تث یر مستقل مقدار آرد چوب ،وجود ییا عید
وجود سیاهاارکننده و تیث یر متقابیل مقیدار آرد چیوب و ییو
پلیمر و ییز تث یر متقابل همه عوامل موردبررسی بر جیذب آب

معنیدار اس  .بر اساس جیدول  ،3تیث یر مسیتقل مقیدار آرد
چوب ،یو پلیمر ،وجود یا عید وجیود سیاهاارکننده و تیث یر
متقابل مقدار آرد چوب و یو پلیمر و ییز تیث یر متقابیل کلییه
عوامل موردبررسی بر واکشیدای ضخام معنیدار اس .
بییر اسییاس شییکل  ،1بییا افییزایش مقییدار آرد چییوب در
چندسییاهه ،مقییدار جییذب آب و واکشیییدای ضییخام آنهییا
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افییزایش مییابیید .کمتییرین مقییدار جییذب آب و واکشیییدای
ضخام در چندساهههای ساختهشده با  30درصد آرد چیوب
و بیشترین مقدار در چندسیاهههایی بیا  50درصید آرد چیوب
مشاهده میشود .تث یر یو دس اول یا باهیافتی بودن پلیمر بیر
جذب آب و واکشییدای ضیخام در شیکل  2یماییان شیده
اس  .بر اساس شکل  ،2چندساهههایی که اه پلیمر دسی اول
ساختهشدهاید ،مقدار جذب آب و واکشییدای ضیخام آنهیا
کمتر اه چندساهههای ساختهشده اه پلیمر باهیافتی اسی  .بیر
اسییاس شییکل  3چندسییاهههایی کییه دارای سییاهاارکنندهاید،
یسییب ب یه چندسییاهههای فاقیید سییاهاارکننده ،جییذب آب و

...

واکشیدای ضخام کمتری یشان میدهند .با توجه به شیکل
 ،4با افزایش مقدار آرد چوب ،بر مقدار ضری ایتشیار رطوبی
افزوده میشود .عالوه بر این ،با افزایش مقیدار آرد چیوب ییر
واکشیدای ضخام چندساهه یییز افیزایش مییابید .شیکل 5
تث یر استداده اه پلیمر بکر یا باهیافتی بر ضری ایتشار رطوبی
و یییر واکشیییدای ضییخام چندسییاهه را یشییان میدهیید.
هماناویه که مشاهده میشود ،استداده اه پلیمیر باهییافتی در
سییاخ چندسییاهه ،مقییدار ضییری ایتشییار رطوبیی و یییر
واکشیدای ضخام را افزایش میدهد.

شکل  -1تأثیر مقدار آرد چوب بر جذب آب و واکشیدگی ضخامت چندسازهها

شکل  -2تأثیر نوع پلیمر بر جذب آب و واکشیدگی ضخامت چندسازهها
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شکل  -3تاثیر وجود سازگارکننده بر جذب آب و واکشیدگی ضخامت چندسازهها

شکل  -4تأثیر مقدار آرد چوب بر ضریب انتشار رطوبت و نرخ واکشیدگی ضخامت چندسازهها

85
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شکل  -5تأثیر نوع پلیمر بر ضریب انتشار رطوبت و نرخ واکشیدگی ضخامت چندسازهها

شکل  -6تأثیر سازگارکننده بر ضریب انتشار رطوبت و نرخ واکشیدگی ضخامت چندسازهها

بییر اسییاس شییکل  ،6اسییتداده اه سییاهاارکننده در هنگییا
سییاخ چندسییاهه ،مقییدار ضییری ایتشییار رطوبی و یییر
واکشییدای ضییخام را کییاهش میدهیید .شییکل  7طیییف
مادونقرمز پلیمر  ABSدسی اول و باهییافتی را در یاحییه
جذبی  3200 cm-1الیی  3600 cm-1یشیان میدهید .ایین

یاحیه مربو به جذب اروه هیدروکسیل اس  .هماناوییه
که مشاهده میشود بعد باهیاف پلیمر شدت جذب در این
یاحیه افزایشیافته ،بهطوریکه پی پلیمر باهییافتی ABS
در این یاحیه پهن و کشیدهتر یشان میدهد.
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شکل  -7طیف مادونقرمز پلیمر  ABSبکر و بازیافتی

در چندسییاهههای چییوب پالسییتی جییذب آب بییا
ساهوکارهای مختلدی ایجا میشود :الف) جیذب آب اه راه
دیواره سلولی آرد چوب که یاشی اه طبیع آبدوسی آن
اس و منجر به واکشیدای ضخام چندساهه میشود .ب)
جذب آب با فرآیند مویینگی که اه راه فاصله و شیکافهای
موجود در حدفاصل بین پلیمر و آرد چوب بیهدلیل اتصیال
ضعیف بین چوب و پلیمر ایجاد میشیود .ج) جیذب آب اه
طریق خلل و فرج موجود در چندساهه که یاشی اه فرآینید
تولید اس [ .]12واکشییدای ضیخام در چندسیاهههای
چیوبی بسییار پیچییده اسی و تیث یر مخربیی بیر خییواص
فیزیکیییی و مکیییاییکی دارد .واکشییییدای ضیییخام در
چندساههها ابتدا به عل واکشیدای عناصر چوبی که آن را
میساهید ،به وجود میآید .قسمتی اه ایین واکشییدای در
ا ر آهادساهی تنشهیایی اسی کیه در هنگیا سیاخ در
داخل چندساهه محبوس شیدهاید و یدیوذ رطوبی موجی
آهاد کییردن آن میشییود ،ایجییاد میشییود .در هنگامیکییه
چندساهههای چوب پالستی در شرایطی قرار بگیرید کیه
آب جذب یمایند ابتدا واکشیدای آهسته اس هیرا تخلخل
موجییود در مییواد مرک ی چییوب پالسییتی موج ی آهادی
حرک الیافی که واکشیده شدید میشود .با اذش همیان
واکشیدای با یر معین ادامه پیدا میکند ،هیرا واکشیدای
بعضی اه عناصر چوبی کامل شده اس  .در همان مشخ و
در ییی یقطییه معلییو واکشیییدای کامییل میاییردد .اه
پارامترهای مهم در این همینه میتوان به ییر واکشییدای
ضخام اشاره کرد [.]13
با افزایش مقیدار آرد چیوب ،جیذب آب و واکشییدای

ضخام چندساهه افزایش پییدا کیرد .بیا توجیه بیه اینکیه
پلیمرهای ارمایر به عل غیرقطبی بودن ،موادی آباریز
هستند و این موضو برعکس طبیع قطبیی و آبدوسی
الیاف سیلولزی اسی  ،اهایینرو افیزودن تقوی کننیدههای
لیگنوسلولزی به ماتریس پلیمری سب افزایش جیذب آب
چندسیییاههها میایییردد .اه طرفیییی وجیییود اروههیییای
هیدروکسیل آبدوس قابلدسیترس هیجیرهیای سیلولزی
آرد چوب سب تشکیل پیویدهای هییدرونیی جدییدی بیا
مولکولهای آب شده که این عمل جذب آب و واکشیدای
ضخام بیشتر و ییز افزایش ضری ایتشار رطوبی و ییر
واکشیدای ضیخام بیشیتر را بیه همیراه دارد [.]15 ،14
چندساهههای ساختهشیده اه پلیمیر دسی اول یسیب بیه
چندسییاهههای ساختهشییده اه پلیمرهییای باهیییافتی میییزان
جذب آب و واکشیدای ضخام کمتری دارید .بیر اسیاس
طیفسنجی میادونقرمز در یاحییه  3200cm-1الیی cm-1
 3600که محل جیذب ایروه عیاملی هیدروکسییل اسی ،
یشان اه تماییل بیشیتر پلیمیر باهییافتی یسیب بیه پلیمیر
دس اول بیه جیذب آب و دریتیجیه واکشییدای ضیخام
بیشتر چندساهههای حاوی آن اس  .بعالوه شاخ جریان
مذاب پلیمر بکر ( 10/7 )g/10minاس کیه بیرای پلیمیر
باهیافتی بیه ( 3/2 )g/10minکیاهشیافتیه اسی  .کیاهش
شاخ جریان مذاب موج کاهش تث یر ترکننیدهای آرد
چوب توسط پلیمر باهیافتی یسب به پلیمر دس اول شیده
و بر خواص فاه اتصال بین آرد چوب و پلیمر تث یر اذاشیته
و دریهای موج افزایش جذب آب و واکشیدای ضخام
و ضرای و پارامترهای مربو به آن میشود .همچنیین بیا
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افییزودن مییاده سییاهاارکننده  SMAبییه چندسییاهههای
ساختهشیییده اه پلیمیییر باهییییافتی مییییزان جیییذب آب و
واکشیدای ضخام آنها کاهشیافتیه و خیواص فیزیکیی
آنها بهبود مییابد [ .]16 ،11ایجیا واکنشهیای اسیتری
بین اروههای اییدرییدی  SMAو اروههیای هیدروکسییل
آرد چوب باع کاهش تماس مولکولهای آب با اروههیای
هیدروکسیل آهاد آرد چوب میشود؛ بنابراین وجیود SMA
موجی میشییود کییه اروههییای هیدروکسیییلی آرد چییوب
استری شوید .بدین ترتی میزان اروههیای هیدروکسییلی
آهاد در دسترس برای واکنش بیا مولکولهیای آب کیاهش
مییابد .بعالوه بهبود اتصال بین پلیمیر و آرد چیوب باعی
حذف فضاهای موجود در حدفاصل بین  ABSو آرد چیوب
شده و موج کاهش جذب آب و واکشیدای ضیخام در
چندساهه خواهد شد .عیالوه بیر ایین سیاهاارکننده سیب
میشود تا پوشش آرد چوب توسط پلیمر بهتر ایجا شود و
ضمن کاهش دسترسپذیری آرد چوب به آب ،اه جذب آب
توسط دیوارههای سلول چوبی کاسته شیده کیه منجیر بیه
کییاهش جییذب آب و واکشیییدای ضییخام چندسییاهه
میاردد.

...

خواص مکانیکی
مقاومت سختی
بر اساس جدول  3تث یر مستقل مقدار آرد چیوب ،ییو
پلیمر و وجیود ییا عید وجیود سیاهاارکننده و یییز تیث یر
متقابل مقدار آرد چوب و یو پلیمر و تث یر متقابیل مقیدار
آرد چوب و وجود یا عد وجیود سیاهاارکننده بیر سیختی
چندساهههای موردبررسی معنییدار اسی  .شیکل  8تیث یر
متقابل مقدار پرکننیده و ییو پلیمیر را بیر سیختی یشیان
میدهد ،هماناویه که مشاهده میشود ،در چندسیاهههای
موردبررسی هر چیه مقیدار پرکننیده بیشیتر شیود ،مقیدار
سختی آن ییز افزایش مییابد Soundrarajan .و همکیاران
( )2012در مطالعهای بر روی چندساهه آرد چیوب / ABS
یشان دادید که با افزایش پرکننده سختی چندساهه افزایش
مییابد [ .]10اروهبندی دایکن ،چندساهههای دارای  30و
 40درصد آرد چوب را در ی اروه و چندسیاهههای دارای
 50درصد آرد چیوب را بیهتنهایی در ایروه برتیر قیرارداد.
بعالوه تث یر دس اول و ییا باهییافتی بیودن پلیمیر یییز بیر
سختی چندسیاهه یشیایگر آن اسی کیه در چندسیاهههای
حاوی پلیمر باهیافتی سختی کاهش مییابد.

شکل  -8تأثیر متقابل مقدار پرکننده و نوع پلیمر بر سختی چندسازههای موردبررسی
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مطابق شکل  ،9چندساهههایی که فاقد ساهاارکنندهاید
یسییب بییه چندسییاهههای دارای سییاهاارکننده ،سییختی
بیشتری یشان میدهنید Kaymakci .و همکیاران ()2013
در بررسییی خییواص سییطحی و سییختی چندسییاهه چییوب
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پالستی موردمطالعه ،مشاهده کردیید کیه چندسیاهههای
حاوی ساهاارکننده سیختی کمتیری داریید کیه آن را بیه
طبیعیی ترموپالسییتی سییاهاارکننده یسییب بییه مییواد
لیگنوسلولزی یسب دادید [.]17

شکل  -9تأثیر متقابل مقدار پرکننده و وجود سازگارکننده بر سختی چندسازه

خواص کششی
تث یر مستقل مقدار آرد چوب ،یو پلیمر و وجود یا عید
وجود ساهاارکننده و تث یر متقابیل مقیدار آرد چیوب و ییو
پلیمر و ییز تث یر متقابل مقیدار آرد چیوب و وجیود ییا عید
وجیییود سیییاهاارکننده بیییر مقاومییی و میییدول کششیییی
چندسیاهههای موردبررسیی معنییدار اسی (جییدول  .)3بییا
افزایش مقدار پرکننده اه  30به  50درصد ،مقاوم و میدول
کششی افزایش مییابد (شکل  .)10اروهبندی دایکین تیث یر
سطوح مختلف آرد چوب بر مقاوم کششی را هر ی دری
اروه دستهبندی کرد ،بهطوریکه چندسیاهههای حیاوی 50
درصیید آرد چییوب اییروه برتییر آن را تشییکیل میدهیید؛ امییا
اروهبنییدی دایکیین یتییای مییدول کششییی را در دو اییروه
دستهبندی کرده بهطوریکه چندساهههای حیاوی  40و 50
درصد آرد چوب در ی اروه قرار ارفتند Soundrarajan .و
همکاران ( )2012در بررسیی خیواص چندسیاهه آرد چیوب
 / ABSیشان دادید که با افزایش پرکننده مقاومی کششیی
چندساهه افزایش مییابد [ .]10در شیکل  11چندسیاهههای
ساختهشده اه پلیمر دس اول دارای مقادیر بیشتری مقاوم
و مدول کششی میباشند .کاهش شاخ جرییان میذاب در
پلیمر باهیافتی موج کاهش ترشیویدای آرد چیوب توسیط

پلیمر شده و کیدی اتصال بین پرکننیده و پلیمیر را تحی
تث یر قرار داده و بر خواص کششی چندساهه تث یر میایذارد.
بر اساس شکل  12چندساهههای حاوی سیاهاارکننده دارای
مقییادیر بیشییتری مقاومیی و مییدول کششییی یسییب بییه
چندسیاهههای فاقیید سیاهاارکننده میباشییند .سییاهاارکننده
سب بهبود اتصال بین پلیمیر و آرد چیوب شیده و موجی
میشود تا خواص کششی چندساهه بهبود یابد [.]17
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شکل  -10تأثیر مقدار پرکننده بر مقاومت و مدول کششی چندسازهها

شکل  -11تأثیر نوع پلیمر بر مقاومت و مدول کششی چندسازهها

...
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شکل  -12تأثیر وجود یا عدم وجود سازگارکننده بر مقاومت و مدول کششی چندسازهها

نتیجهگیری
این پژوهش به بررسی تث یر مقادیر متداوت آرد چوب،
دس اول یا باهیافتی بودن  ABSو وجود یا عد وجود
ساهاارکننده  SMAبر خواص فیزیکی مثل جذب آب و
واکشیدای ضخام پس اه  1200ساع غوطهوری،
پارامترهای جذب آب و واکشیدای ضخام و خواص
مکاییکی مثل مقاوم و مدول کششی و سختی
چندساهههای آرد چوب/اکریلوییتریل بوتادیان استایرن
پرداخته و یتای هیر بهدس آمده اس .
افزایش مقدار پرکننده آرد چوب در چندساهه آرد
چوب ABS/خواص فیزیکی مرتبط با جذب آب و
واکشیدای ضخام و خواص مکاییکی مثل سختی و
مقاوم و مدول کششی را افزایش میدهد .در مطالعه

حاضر استداده اه ساهاارکننده  SMAموج
کششی و کاهش پارامترهای جذب آب
ضخام چندساهه شده اس ولی سختی
استداده اه پلیمر دس اول  ABSدر ساخ
خواص موردمطالعه را بهبود بخشید.

بهبود خواص
و واکشیدای
را کاهش داد.
چندساهه ییز

سپاسگزاری
یگاریداان اه آقای طلوعی و شرک پیشرو پلیمر
طبرستان به خاطر همه کم ها و همکاریها تشکر
میکنند.
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Abstract
The aim of this research was to study the effect of SMA, as
coupling agent (0, 4 phc), wood flour filler loading (30, 40,
50% of total weight), wood flour filler loading (30, 40, 50%
of total weight), and virgin and recycled ABS on physical and
mechanical properties of wood flour/Acrylonitrile Butadiene
Styrene (ABS). Samples of composites were made by
injection molding method, and physical tests including long
term water absorption and thickness swelling, and mechanical
tests containing hardness and tensile strength and also their
moduli were performed according to ASTM standards
method. The results showed that by increasing the amount of
wood flour, water absorption, water absorption coefficient,
thickness swelling, hygroscopic thickness swelling rate,
hardness, tensile strength and modulus of composites were
increased. Using virgin ABS in composites increased the
tensile properties and hardness, but water absorption,
thickness swelling, and the other parameters decreased. Using
SMA in composites decreased the hardness of the composites.
Keywords: acrylonitrile butadiene styrene, wood plastic
composites, water absorption coefficient, hygroscopic
thickness swelling rate, tensile properties.
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