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تأثیر استفاده از الیاف ضایعات پارچه و نانورس بر خصوصیات فیزیکی و مکانیکی کامپوزیت حاصل از آرد
چوب و پلیپروپیلن

چکیده
اين پژوهش با هدف بررسی امکان استفاده از الیاف ضايعات پارچه و اثرر مقردار
ذرات نانورس بر خصوصیات فیزيکی و مکانیکی كامپوزيت حاصر از آرد چروب
و پلیپروپیلن انجامشد .بدين منظرور ،آرد چروب و پلیپرروپیلن برا نسرتتهای
وزنی  50به  50بههمراه الیاف ضرايعات پارچره در دو سرح ( 0و  15درصرد)،
نانورس در سره سرح ( 2 ،0و  4درصرد) و سرازااركننده برهمیزان  3درصرد،
توسط دستگاه اكسرترودر در دمرای  160درجره سرانتیاراد مخلروط ارديرد.
سپس نمونرههای آزمرونی اسرتاندارد برا اسرتفاده از روش قالر ایری تزريقری
ساخته شدند .خواص مکانیکی نظیر مقاومتهای كششی و خمشری و مقاومرت
به ضربه فاقدار و خرواص فیزيکری شرام جرذب آب و واكشریدای ضرخامت،
اندازهایری شد .بهطوركلی نتايج نشان داد ،افزودن الیاف ضايعات پارچه برهطور
معنیداری ست بهتود خواص مکانیکی و تضعیف خواص فیزيکی در كامپوزيت
چوبپالستیک شد .همچنین نترايج حراكی از آن برود كره خرواص فیزيکری و
مکانیکی كامپوزيت چوبپالستیک بهاسرتننای مقاومرت بره ضرربه فراقدار ،برا
افررزايش مقرردار نررانورس بهتررود يافترره اسررت .نتررايج محالعررات ريختشناسرری
كامپوزيت نیز بهمنظور بررسی نحوه پراكنش ذرات نانورس با اسرتفاده از طیرف
پراش اشعه ايکس ( )XRDنشان داد كه توزيع ذرات در زمینه پلیمرری از نرو
بیناليهای بوده و با افزايش مقدار ذرات نانورس فاصله بین اليهها افزايش يافتره
است.
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مقدمه
كامپوزيتهای حاصر از پلیمرهرای ارمرانرم و الیراف
طتیعرری كرره چوبپالسررتیک نامیررده مرریشرروند ،بررهدلی
برخورداری از ويژایهرای منحصرربهفرد خرود موردعالقره

بسررریاری از محققررران و تولیدكننرررداان قرارارفتهانرررد.
انعحافپذيری كامپوزيت چوبپالستیک در استفاده از ماده
پركننده موج شده است كه دامنه وسیعی از مواد چوبی،
لیگنوسلولزی و فیتری در تولید اين محصول قابر كراربرد
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باشررد [ .]1برردون شررک ،هرردف از تولیررد كامپوزيتهررای
پلیمری و افزودن الیاف به پالستیکها ،كاهش قیمت اولیه
و بهويژه افزايش مقاومتهرای مکرانیکی آن در مقايسره برا
پالستیک خالص بوده است .هماناونه كه انتظرار مریرود،
ويژایهای مواد پركننده نظیر اندازه ذرات ،طول ،مقردار و
ضررري كشرریدای الیرراف بررر روی ويژایهررای مکررانیکی
كامپوزيررت چوبپالسررتیک تررأثیر بررهسررزايی دارد [.]2
بهطوریكه استفاده از الیراف بره علرت براال برودن ضرري
ظاهری در مقايسه با آرد چوب باعث افرزايش ويژایهرای
مکانیکی در كامپوزيت چوبپالستیک میشود [ .]3يکی از
منابع مهم الیاف بلند كه میتواند در ساخت كامپوزيتهای
چوبپالستیک مورداستفاده قرار ایرد ضايعات پارچه است
كه در حال حاضر پسماند حاص از تولید آن در اكنر موارد
بدون كاربرد خاصی از بین میرود .طتق ارزارش سرازمان
محیطزيست آمريکا ( )EPAحدوداً  4تا  6درصد ك زباله-
های شرهری را منسروجات پارچره تشرکی میدهنرد كره
بهصرورت زبالره خشرک خرانگی يرا بهصرورت ضررايعات در
كارخانههای ريسندای ،بافندای و كارااههای تولید التسره
دور ريخته میشود كه در حدود  90درصرد ايرن ضرايعات
قاب بازيافت است اما كارخانههای تولیدكننده منسروجات،
ضايعات حاصله را اغل میسوزانند يا دفن میكنند [.]4
 Starkو  )2003( Rowlandsدر تحقیق خود برخری از
عوام تأثیراذار بر خواص مکانیکی كامپوزيرت آرد چروب/
پلیپروپیلن را موردبررسی قراردادند .آنان بیان داشرتند برا
افزايش ضري الغرری و طرول الیراف ،اكنرر مقاومتهرای
مکانیکی برهطرور معنریداری افرزايش يافتنرد [ .]1نترايج
محالعه اثر اندازه ذرات مرواد لیگنوسرلولزی و مقردار مراده
سرازااركننده برر خرواص فیزيکری و مکرانیکی كامپوزيررت
توسررط  )2011( Kargarfardنشرران داد ،مقاومررتهررای
خمشی و كششری نمونرههرای ساختهشرده از الیراف بلنرد
نستت به آرد چوب باالتر بوده اسرت ،زيررا الیراف برهدلی
ضري الغری باالتر در مقايسه با آرد چوب ،ظرفیت تحم
تررنش برریشتررری داشررته و باعررث افررزايش مقاومتهررای
كامپوزيررت مرریشررود [ Basiji .]5و همکرراران ( )2010بررا
بررسرری اثررر طررول الیرراف بررر روی ويژایهررای مکررانیکی
كامپوزيت چوبپالستیک اعالم كردند كه افزايش طول يرا
ضري كشیدای و مقدار الیاف باعرث افرزايش ويژایهرای
مکانیکی نمونهها بهاستننای مقاومت به ضربه میشود [.]6
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در بررسی ديگری كه برر روی كامپوزيرت چوبپالسرتیک
تقويتشدهتقويتشده با پلیاتیلن بازيرافتی ،پارچره الیراف
كنررف و پارچرره اررونی توسررط  Limaو همکرراران ()2011
انجامشررررد ،نتررررايج نشرررران داد كرررره كامپوزيررررت
تقويتشدهتقويتشده با پارچه نهتنها ازنظر زيستمحیحی
بلکه ازلحاظ اقتصادی و بهترود خرواص كامپوزيرت بسریار
مفید بوده است .ضرمن ايرنكره اخرتالط پارچره كنرف برا
ماتريس پلیمری بهطور فراوانی مقاومت به ضربه كامپوزيت
را افزايش میدهد [.]7
از طرف ديگر با ورود فناوری نانو در علم مرواد ،پلیمرهرای
تقويتشده با پركنندههای نانو بیشازپیش موردتوجره جوامرع
علمی و صنعتی قرارارفتهاند .از ديردااه صرنعتی آنچره باعرث
جل توجه بسریاری از صرنايع بره ايرن موضرو شرده ،بهترود
چشمایر خواص كامپوزيتها اسرت؛ بنرابراين كامپوزيتهرای
پلیمرری تقويتشررده برا نررانوذرات درواقرع طتقرره جديرردی از
كامپوزيتهای پلیمرری را تشرکی میدهنرد كره در سراختار
آنها ذرات با ابعاد نانو مورداستفاده قرار میایرد .ازجمله ايرن
نانوذرات میتوان به ذرات نانورس اشاره كرد كه به علرت ابعراد
خاص و ضري ظاهری باال در مقايسه با سراير پركننردهها ،در
مقرادير بسرریار انررد موجر بهتررود خررواص كامپوزيتهررای
پلیمری میشود [ 8و .]9
تررأثیر ذرات نررانورس بررر خصوصرریات كامپوزيتهررا برره
شک  ،اندازه ،ضري ظاهری ،نو  ،مقدار و كیفیت پراكنرده
شدن ذرات و چستندای آنهرا در سرح اتصرال بسرتگی
دارد .همچنین افزودن مقادير اند ذرات نانورس موجتات
بهتررود خررواص مکررانیکی و ثتررات ابعررادی محلرروب را در
كامپوزيت چوبپالسرتیک فرراهم میسرازد [ Guo .]10و
همکاران ( )2007طی بررسیهای خود اظهار داشرتند كره
اضافه كرردن ذرات نرانورس بره كامپوزيرت حاصر از آرد
چوب كاج و پلیاتیلن سنگین ،مقاومت مکانیکی و فیزيکی
را بهطور قاب توجهی بهتود مریبخشرد [ .]11در تحقیقری
ديگر  Kordو همکاران ( )2011اثر مقدار ذرات نرانورس را
بر ويژایهای مکانیکی كامپوزيت چوبپالستیک حاص از
پلیاتیلن سنگین و آرد چوب موردبررسی قراردادند و نتايج
نشان داد كه با افزايش مقدار ذرات نرانورس مقاومرتهرا و
مدول االستیسیته خمشی و كششی كامپوزيرت افرزايش و
مقاومت به ضربه كاهش يافته اسرت [ .]8ايرن پرژوهش برا
هدف تأثیر استفاده از ضايعات پارچره و ذرات نرانورس برر
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خصوصیات فیزيکی و مکرانیکی كامپوزيرت برر پايره پلری-
پروپیلن موردمحالعه قرار ارفت.

مواد و روشها
مواد
در اين تحقیق از آرد چوب اونه ازشاهی تهیهشرده از
منحقه زاب بهعنوان تقويرتكننرده و پلیپرروپیلن برا نرام
تجاری  ،Moplen 30Sمحصول شركت پتروشریمی مرارون
با شاخص جريان مذاب  25gr/10minو چگالی  0/94اررم
بر سانتیمتر مکع بهعنوان ماتريس پلیمری استفاده شد.
الیاف ضايعات پارچه مورداستفاده در اين پژوهش از جنس
پنته خالص و از كارخانه تولید لتاس واقع در شهر اصرفهان
تهیه ارديد .همچنین مالئیرک انیدريرد پیونرد خرورده برا
پلیپروپیلن ( )MAPP1با نام تجراری  PP-G 101محصرول
شركت كیمیا جاويرد سرپاهان برا شراخص جريران مرذاب
 10gr/10minو چگالی  0/845ارم بر سرانتیمترر مکعر
بررهعنوان سررازااركننده و نررانورس از نررو مونتموريلونیررت
اصالحشده ساخت شركت آمريکايی  Southern-Clayبا نام
تجاری كلوزيت  ،15 Aفاصرله برین اليرهها  3/15نرانومتر،
چگالی  1/66ارم بر سانتیمتر مکع و ماده اصرالحكننده
 2M2HT2و غلظت اصالحكننده  125meq/100grاستفاده
ارديد.
روشها
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فرآیند آمادهسازي ،اختتط و تهیته نمونتههاي
آزمونی
بافت پارچه بهوسیله يک برس سیمی اِررد مجهرز بره
الکتروموتور برا نیرروی محركر  250وات ازهماسریخته و
پس از حالجی ،به رشرتههای باريرک برا میرانگین ضرري
الغری  76/63تتردي شرد .چروبهرا نیرز توسرط آسریاب
چکشی مردل  Retsch SK100 Gusseieshسراخت كشرور
آلمرران ،واقررع در دانشررگاه زابر  ،خردشررده و توسررط الررک
آزمايشگاهی به اندازه ذرات بین  40تا  60مش با میرانگین
ضري الغری  5/82تتدي شد .آرد چوب قت از اخرتالط
توسط دستگاه اتو به مدت  24ساعت تحت دمای 103±2
درجه سانتیاراد خشک شد .سرپس مرواد محرابق جردول
( )1توسررط دسررتگاه مخلرروطكن كررولین دو مارپیچرره
ناهمسوارد (اكسترودر) ،در دمای  160درجه سانتیاراد و
سرعت  60دور بر دقیقه مخلوط شده و پس از سرد شردن
توسط دسرتگاه خرردكن نیمهصرنعتی شرركت WIESER
مرردل  WG-LS 200/200سرراخت آلمرران ،آسرریاب شررد.
درنهايت ارانول تهیه شده به دستگاه قالر ایری تزريقری
نیمهصنعتی مدل  PAYAسراخت شرركت ايمرن ماشرین
منتق شده و پس از ذوب مجردد و تزريرق مرواد بره درون
قال ر  ،نمونررههای مرروردنظر برررای آزمونهررای فیزيکرری و
مکانیکی تهیه شدند .درنهايت نمونهها قت از انجام هراونه
آزمون ،در محیط كلیماتیزه با دمای  23درجه سرانتیاراد
و رطوبررت نسررتی  %50برره مرردت  40سرراعت محررابق بررا
استاندارد  ASTMآيیننامه  D618-99قرار داده شدند.

جدول  -1درصد وزنی هر یک از مواد تشکیلدهنده تیمارهاي موردمطالعه
شماره تیمار
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اندازهگیري خواص فیزیکی و مکانیکی
انرردازهایری خررواص فیزيکرری و مکررانیکی بررر اسرراس
آيیننامههای مربوطه در استاندارد  ASTMو با چهار تکرار
انجامشد .اندازهایری مقاومت و مدول االستیسیته كششری
طتررق آيیننامرره  ASTM-D638بررا سرررعت باراررذاری 5
میلیمتر بر دقیقه و آزمون خمش طتق آيیننامه استاندارد
 ASTM-D790با سرعت باراذاری  2میلیمتر بر دقیقه برا
اسررتفاده از دسررتگاه  HOUNSمرردل  H-25-KSانجامشررد.
برای اندازهایری مقاومت به ضربه فراقدار نیرز برا دسرتگاه
 Santam-sit-20Dطتررق آيیننامرره  ASTM-D256انرردازه-
ایری ارديد .آزمون جذب آب و واكشیدای ضرخامت نیرز
محابق با استاندارد  ASTM-D7031انجامشد .بدين منظور
نمونهها با ابعاد استاندارد تهیره و بره مردت  24سراعت در
آون تحت دمرای  80درجره سرانتیاراد خشرک شردند و
بالفاصله وزن و ابعاد نمونرهها توسرط تررازوی ديجیترال و
میکرومتر اندازهایری شد .سپس در فواص زمانی  2و 24
ساعت در آب مقحر تحت دمای اتاق  23درجه سرانتیاراد
غوطررهور شررده و وزن و ابعرراد آنهررا بعررد از غوطررهوری
اندازهایری ارديد .درنهايت با توجه به معادلههای زيرر بره
ترتیررر مقرررادير جرررذب آب و واكشررریدای ضرررخامت
محاستهشدهاند:
() 1

Wt  W0
 100
W0

WA(t ) 

) =WA (tمقدار جذب آب در زمان غوطهوری ،)%( t
 =Wtوزن نمونهها در زمان غوطهوری  =W0 ،)gr( tوزن
خشک نمونهها قت از غوطهوری ()gr
() 2

Tt  T0
 100
T0

TS (t ) 

) =TS (tواكشریدای ضرخامت در زمران غوطرهوری
) =Tt ،(%ضخامت نمونههرا در زمران غوطرهوری ،(mm) t
 =T0ضخامت نمونه در حالت خشک ()mm
t

ریختشناسی
بهمنظور بررسی دقیقتر نتايج ،تصاوير میکروسکوپی با
استفاده از دستگاه میکروسکوپ الکترونی پويشری ()SEM

از نررو  KYKYمرردل  EM3200بررا ولتررا  25كیلررووات و
بزرانمايی  500برابر تهیه ارديد .آزمون اشرعه ايکرس (-
 )XRDنیز توسط دستگاه تفرق اشرعه ايکرس برا تشعشرع
المپ  ،CuKaطولموج  ،λ= 0/154 nmاام  0/02درجه و
زاويه تابش  2θدر دامنه  0 -10درجه انجامشد.
آنالیز آماري دادهها
دادههای اين بررسی توسط نرمافزار  SPSSبا استفاده
از آزمون فاكتوري در قال طرح كامالً تصادفی
تجزيهوتحلی شد و در صورت معنیداری تیمارها در سح
اطمینان  95درصد ،اختالف بین میانگینها با استفاده از
روش آزمون چند دامنهای دانکن بررسی شد.

نتایج و بحث
مدول االستیسیته و مقاومت خمشی
اثر استفاده از مقادير مختلف نانورس و الیاف پارچه برر
مدول االستیسیته و مقاومت خمشی نمونههای آزمرونی در
شک  1نشان داده شده اسرت .همرانطوری كره مالحظره
میاردد ،نمونههای فاقد الیاف پارچه و نانورس دارای كم-
ترررين میررزان مرردول االستیسرریته و مقاومررت خمشرری و
نمونههای حاوی  15درصد الیاف پارچه و  4درصد نانورس
دارای برریشترررين میررزان مرردول االستیسرریته و مقاومررت
خمشرری میباشررند .محررابق نتررايج بهدسررتآمده ،مرردول
االستیسیته و مقاومت خمشی كامپوزيتها با افزودن الیاف
پارچه ،افزايش معنیداری داشته است كه دلی اين امرر را
میتوان ضري الغری باالی الیاف پارچه (نستت طرول بره
قحر الیاف) در مقايسه با آرد چوب دانسرت كره در نتیجره
چنگ زدای الیاف در ماتريس پلیمری بهتر صورت ارفتره
و بهتتع آن انتقال ترنش بره مراتريس پلیمرری و ظرفیرت
تحم تنش توسرط كامپوزيرت افرزايش يافتره اسرت [.]5
 Ghasemiو همکررراران ( )2008برررا محالعررر مقايسرررهای
مقاومتهای مکانیکی كامپوزيت حاصر از الیراف كتران و
آرد چوب به نتايج مشابه برا ايرن پرژوهش اشراره داشرتند
[ .]12همچنین مالحظه میشود ،حضور ذرات نرانورس در
كامپوزيت و افزايش آن از  0به  4درصرد موجر افرزايش
معنیداری در مقادير مدول االستیسیته و مقاومت خمشی
شده است .لذا ايناونه میتوان استدالل كررد كره ضرري
ظرراهری برراالی ذرات نررانورس در قابلیررت تقويتكننرردای
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كامپوزيت نقش داشته و موج شده تا سح مشتر بین
دو فاز و درنتیجه مردول االستیسریته و مقاومرت خمشری
كامپوزيت افزايش يابد .همچنرین تشرکی سراختار برین-
اليهای و افزايش فاصله اليههای سریلیکاتی در كامپوزيرت
موج بهتود مقاومرت خمشری كامپوزيرت میارردد [ 9و
 .]13نتايج بررسری خصوصریات مورفولرو يکی و مکرانیکی
كامپوزيرت پلیمررری تقويتشررده برا ذرات نررانورس توسررط

5

 Deshmaneو همکررراران ( )2007نشررران داد كررره ذرات
نانورس به علت تشکی اتصاالت قوی با ماتريس پلیمرری،
موج افزايش مدول و مقاومرتهرای كامپوزيرت پلیمرری
میاررردد [ .]14همچنررین در بررسرری ديگررری  Kordو
همکاران ( )2014بیران داشرتند افرزودن نرانورس موجر
افزايش خواص مکانیکی كامپوزيت میشرود كره برا نترايج
بهدستآمده در اين تحقیق همخوانی دارد [.]15

شکل  -1تأثیر مقدار نانورس و الیاف پارچه بر مقاومت خمشی (الف) و مدول االستیسیته خمشی (ب)

مدول االستیسیته و مقاومت کششی
همررانطور كرره در شررک  2مشرراهده مرریشررود ،مرردول
االستیسیته و مقاومت كششی نمونههای فاقد الیاف پارچره و
نانورس دارای كمترين میزان و نمونههای حراوی  15درصرد
الیاف پارچره و  4درصرد نرانورس دارای بریشتررين میرزان
میباشند .طترق نترايج بهدسرتآمده ،مردول االستیسریته و
مقاومت كششی كامپوزيت ساختهشده با افزودن  15درصرد
الیاف پارچه ،افزايش معنیداری داشته است .با توجه به نتايج
میتوان بیان كرد ،كامپوزيت ساختهشده برهدلی دارا برودن
الیاف بلند پارچه و بهتتع آن افزايش مناطق اتصال با ماتريس
و در نتیج ايجاد چقرمگی باال در كامپوزيت ،تنشهای وارده
در هنگام اعمال نیرو را كنترل كرده و از خود عتور میدهرد،
درنتیجه مقاومت و مدول االستیسیته كششی افزايش میيابد
[ .]12نتررايج تحقیقررات  Razavi-Nouriو همکررارانشرران در
سال  2006نشان داده است كه استفاده از الیاف بلند موج

افرررزايش قابررر توجهی در مقاومرررت كششررری كامپوزيرررت
چوبپالستیک میشود [ .]16همچنین برا مقايسره تیمارهرا
مشرراهده میشررود ،حضررور ذرات نررانورس در كامپوزيررت و
افزايش میزان آن از  0به  4درصد موج افزايش معنیداری
در مدول االستیسیته و مقاومت كششی شده است .بهنحوی-
كه اين افزايش میزان مدول االستیسریته در كامپوزيتهرای
حاوی ذرات نانورس مستقیماً به طول متوسرط ذرات رس و
درنتیجه نستت ابعادی آنها وابسته است .همچنرین عوامر
سرراختاری مختلفرری نظیررر نسررتت حجررم ،ضررري ظرراهری
نانورس ،فاصله افقی برین ذرات و مقردار درهمرفتگری ذرات
نانورس نیز بر خواص مکانیکی كامپوزيتهرای حراوی ذرات
نررانورس تررأثیر فراوان ری دارد [ .]17نتررايج بهدسررتآمده بررا
محالعررات انجامشررده توسررط  Zahediو همکرراران ()2013
محابقت دارد [.]18

تأثیر استفاده از الیاف ضايعات پارچه و نانورس ...
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شکل  -2تأثیر مقدار نانورس و الیاف پارچه بر مقاومت کششی (الف) و مدول االستیسیته کششی (ب)

مقاومت به ضربه فاقدار
اثر استفاده از مقادير مختلف نانورس و الیاف پارچه برر
مقاومت به ضرربه فراقدار نمونرههای آزمرونی در شرک 3
نشان داده شده است .همانطوری كه مالحظره میارردد،
نمونههای فاقد الیراف پارچره و نرانورس دارای بریشتررين
مقدار و نمونههای حاوی  15درصد الیاف پارچه و  4درصد
نانورس دارای كمتررين مقردار مقاومرت بره ضرربه فراقدار
میباشند .طتق نتايج بهدستآمده ،با افرزودن الیراف بلنرد
پارچررره ،مقاومرررت بررره ضرررربه فررراقدار در كامپوزيرررت
چوبپالستیک كاهش میيابد بهاونهای كه كامپوزيتهای
ساختهشده از الیاف كوتاه دارای مقاومت به ضربه بیشتری
نستت به الیاف متوسط و بلند میباشند .علرت ايرن امرر را
میتوان ايناونه بیان كرد كه الیاف كوتاه به ست فراوانری
بیشتر ،از سح ويرژه بریشترری برخوردارنرد و درنتیجره

پراكندای يکنواختتر و مناس تری خواهنرد داشرت [.]6
همچنررین بررا افررزايش نررانورس از  0برره  4درصررد ،كرراهش
معنیداری در مقاومت به ضربه فاقدار كامپوزيت مشراهده
شده است [ .]19در ايرن تحقیرق سراختار بهدسرتآمده از
آزمررون تفرررق اشررعه ايکررس از نررو برریناليررهای يررا
 Intercalationاست .برهنظرر مریرسرد كره عردم تشرکی
ساختار متورق اليهاليرهای يرا  Exfoliationباعرث كراهش
مقاومت به ضربه فاقدار شده است .از طرف ديگر با ريزترر
شدن اجزای موجود در كامپوزيت ايجاد نرواحی برا تمركرز
تنش باال تشديد خواهد شد و نواحی شرو تر در هنگام
آزمون ضربه بیشتر خواهد شد [ .]9ايرن عوامر ازجملره
دالي ر كرراهش مقاومررت برره ضررربه اسررت كرره بررا نتررايج
بهدستآمده توسط ديگر محققان محابقت دارد [.]20

شکل  -3تأثیر مقدار نانورس و الیاف پارچه بر مقاومت به ضربه فاقدار
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جذب آب و واکشیدگی ضخامت  2و  24ساعت
شک  4و  5نشان میدهند كه نمونه فاقد الیراف پارچره و
 %2نانورس كمترين مقدار جذب آب طی  2ساعت غوطرهوری
و نمونه دارای  %15الیاف پارچه و  %4نانورس كمتررين مقردار
جررذب آب طرری  24سرراعت غوطررهوری و كمترررين مقرردار
واكشیدای ضخامت  2و  24ساعت را به خود اختصراص داده
است .از طرفی ديگر نمونههای فاقد ذرات نانورس همرراه برا 0
و  %15الیاف پارچه بیشترين میزان جذب آب طری  2سراعت
غوطهوری و نمونه فاقرد ذرات نرانورس همرراه برا  %15الیراف
پارچه بیشترين میزان جذب آب طی  24ساعت غوطرهوری را
داشته است .همچنین نمونه دارای  %15الیراف پارچره و فاقرد
نررانورس و نمونرره دارای  %15الیرراف پارچرره و  %2نررانورس
بیشترين مقدار واكشریدای ضرخامت را طری  2و  24سراعت
غوطهوری نشان میدهند .بررسری جرذب آب  2و  24سراعت
نمونههای ساختهشده نشان داد كه استفاده از الیراف پارچره و
ذرات نانورس هر دو ترأثیر معنریداری داشرته اسرت ايرن در
حررالی اسررت كرره اسررتفاده از الیرراف پارچرره سررت افررزايش
واكشرریدای ضررخامت كامپوزيررت شررده اسررت ولرری تررأثیر
معنیداری بر روی آنها نداشته اسرت .درصرورتیكه افرزايش
ذرات نررانورس در كامپوزيررت از  0برره  4درصررد بهصررورت
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معنیداری موج كاهش واكشیدای ضخامت شده اسرت .برا
توجه به نتايج بهدستآمده میتوان بیان داشت كه ازيکطرف
الیاف پارچه بهدلی ضري الغری بیشتر نستت به آرد چوب،
دارای اروههای هیدروكسی در دسرترس بریشترری بروده و
جذب آب و واكشیدای ضخامت را كراهش مریدهنرد [ .]5از
طرف ديگر نیز ذرات نانورس بهواسرحه انردازه كوچرک خرود،
فواص و شکافهای ريز بین الیاف و پلیمر و همچنین حفرات
سلولی را پر كرده و مرانع نفروذ آب بره كامپوزيرت مریارردد
[ .]21بهطوریكه افزودن ذرات نانورس در كامپوزيت برهعلرت
طتیعت آباريز سح رس ،ايجاد داالنهای رسی و همچنین
خاصیت هستهزايی نانورس موج تشکی ساختارهای بلوری
در كامپوزيت میاردند و اين مسئله در كراهش رونرد جرذب
آب كامپوزيررت نقررش مهمرری دارد [ 8و  .]10بررسرری نتررايج
تحقیقات  Liuو همکارانشران ( )2005و  Kordو همکارانشران
( )2011نشرران داد كرره بررا افررزايش درصررد ذرات نررانورس در
كامپوزيت چوبپالستیک ،كلیه خواص فیزيکی بهطور فراوانی
بهتود میيابد [ 8و  .]21همچنین نتايج بهدسرتآمده در ايرن
تحقیق با بررسریهای انجامشرده توسرط  Reddyو همکراران
( Tabari ،)2010و همکررراران ( )2011و  Zahediو Tabarsa
( )2014محابقت دارد [ 23 ،22و .]24

شکل  -4تأثیر مقدار نانورس و الیاف پارچه بر جذب آب  2و  24ساعت
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شکل  -5تأثیر مقدار نانورس و الیاف پارچه بر واکشیدگی ضخامت  2و  24ساعت

آزمون تفرق اشعه ایکس ()XRD
نتايج بررسی طیفهای  XRDنشان داد كه اسرتفاده از
نانورس باعث افرزايش فاصرله برین اليرههای سریلیکاتی و
تشررکی سرراختار برریناليررهای در كامپوزيررت شررده اسررت.
همانطور كه در شک  6مشاهده میشود با افزايش مقردار
نانورس از  0به  4درصد فاصرله برین اليرههای سریلیکاتی
افزايش يافته است .پیک پراش اشعه ايکس نانورس خالص
در زاويه  2θ =2/8دارای فاصله بین اليرهای  3/15نرانومتر
است كه با افزودن نانورس به كامپوزيت تا  2درصد ،پیرک
پراش اشعه ايکرس بره سرمت عقر كشریده شرده اسرت
بهطوریكه پیک تند در زاويه  2θ =2/393با فاصرله برین-
اليهای  3/68نانومتر ايجاد شده است .همچنین با افرزايش
ذرات نانورس تا  4درصد ،پیک پراش اشعه ايکس در زاويه
 2θ =2/304كمتر شده و فاصرله برین اليرههای رسری بره

 3/83نانومتر افزايش يافته است؛ بنابراين با توجه به نتايج
آزمون اشعه ايکس ايناونه میتوان استدالل كررد كره برا
افزايش ذرات نانورس در كامپوزيت ،فاصله برین اليرههرای
سیلیکاتی افزايشيافته ولی بهاونهای كه پیکهای نمرودار
از بین نرفته و صرفاً به  2θهای عق تر كشیده شده اسرت
كرره نشرران از سرراختار برریناليررهای در كامپوزيررت دارد.
بررهعتارتديگر فاصررله بررین اليررههای سرریلیکاتی نررانورس
بهدلی نفوذ زنجیرههای پلیمری افزايشيافتره ولری كرامالً
ازهماسیخته نشدهاند .اين در حالی است كه اارر سراختار
كامپوزيت از نو ساختار اليهاليهای باشد بهدلی متالشری
شدن ساختار بلوری ،پیک نانورس در منحنی نمودار براقی
نمیماند .برهعتارتديگر فاصرله برین اليرههای سریلیکاتی
نانورس بهدلی بهتود سرح مشرتر افزايشيافتره ،ولری
ازهماسیختگی كام رخ نداده است [ 8و .]22

شکل  -6طیفسنجی آزمون تفرق اشعه ایکس
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میکروسکوپ الکترونی پویشی ()SEM
بررسی تصوير میکروسکوپی نمونه فاقرد الیراف پارچره
(شک -7ب) نشان میدهد كه آرد چوب توانايی الزم برای
اتصال با ماتريس پلیمرری را نداشرته اسرت .برهطروریكره
فضراهای خرالی موجرود در داخر مراتريس نشراندهنررده
برررهمکنش ضررعیف بررین دو فرراز چرروب و پلیمررر اسررت.

9

درصورتیكه تصوير میکروسکوپی نمونه حاوی الیاف پارچه
(شک -7الف) نشان میدهد كه الیراف پارچره بررهمکنش
مناستی با ماتريس پلیمری داشته و با ايجراد چقرمگری در
مرراتريس از ايجرراد حفررره و فضرراهای خررالی در كامپوزيررت
جلوایری كرده است و باعث بههمپیوستگی بریشترر برین
پُركننده و ماتريس پلیمری شده است.

شکل  -7تصاویر سطوح شکست نمونه کامپوزیتی داراي  15درصد الیاف پارچه (الف) و نمونه فاقد الیاف پارچه (ب)

نتیجهگیري
در اين تحقیق اثر افزودن الیاف ضرايعات پارچره و ذرات
نانورس بر خواص فیزيکی و مکرانیکی كامپوزيرت حاصر از
آرد چوب و پلیپروپیلن موردبررسی قرار ارفت .نتايج نشران
داد ،بررهطوركلی اسررتفاده از الیرراف پارچرره سررت بهتررود
مقاومتهرای مکرانیکی (برهجز مقاومرت بره ضرربه فرراقدار)
كامپوزيررت چوبپالسررتیک میاررردد درصررورتیكه بررر روی
خواص فیزيکی كامپوزيت چوبپالستیک تأثیر منفی خواهد
داشت .همچنین نتايج نشان داد حضور ذرات نانورس موج

بهتود خواص فیزيکی و مکرانیکی شرده اسرت .نترايج اشرعه
ايکس نیز حاكی از آن بود كه ساختار كامپوزيت از نو بین-
اليهای ( )Intercalationاست .همچنین تصاوير میکروسکوپ
الکترونی پويشی نشان داد كه الیاف پارچه بهدلی دارا برودن
ضري الغری براالتر بررهمکنش مناسر ترری برا مراتريس
پلیمری داشرته و برهتتع آن كامپوزيرت ساختهشرده برا 15
درصد الیاف ضايعات پارچه بافت يکپارچهتری را نسرتت بره
كامپوزيت ساختهشده با آرد چوب داشته است.
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The effect of using the textile waste fibers and nanoclay particles on physical and
mechanical properties of composite made from wood flour/polypropylene

Abstract
This study was conducted to investigate the feasibility of using
waste textile fibers and the effect of nanoclay content on the
physical and mechanical properties of a composite made from
wood flour and polypropylene. Therefore, wood flour and
polypropylene (50:50 weight ratio) were mixed in an extruder
at 160°C with textile waste fibers in two levels (0 and 15%),
nanoclay in three levels (0, 2 and 4%), and 3% compatibilizer.
Afterwards, the specimens were made with injection molding
technology. Mechanical properties including tensile, flexural,
and notched impact strengths and also physical properties such
as water absorption and thickness swelling were measured.
The overall results showed that addition of textile fibers
significantly improved the mechanical properties of the studied
composites while the physical properties were reduced. The
results indicated that the physical and mechanical properties of
wood plastic composites, except for notched impact strength,
improved with increasing nanoclay content. The results of
morphological studies aimed at evaluating the distribution of
nanoclay using a range of X-ray diffraction (XRD) showed
that the distribution of particles in the polymer matrix is the
type of intercalation, and by increasing nanoclay content, layer
to layer distance was increased.
Keywords: textile fibers, physical and mechanical properties,
compatibilizer, wood plastic composite, nanoclay.
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