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تأثیر تیمار شیمیایی آرد چوب بر روی برخی از خواص کامپوزیت چوب پالستیک

چکیده
این تحقیق ،با هدف بررسی تأثیر تیمار شیمیایی آرد چوب بر روی برخی از خواص
فیزیکی ،مکانیکی و مورفولوژیکی کامپوزیت چوب پالستیک انجام گردید .تیمار
شیمیایی آرد چوب در  7سطح بدون تیمار ،استیالسیون ،بنزیالسیون ،مرسریزاسیون،
هیدروکسید منیزیم ،هیدروکسید کلسیم و تیمار آب گرم بهعنوان عامل متغیر در نظر
گرفته شد .برای سنجیدن شدت واکنش آرد چوب با مواد شیمیایی ،درصد تغییرات
وزن ( )WPGمحاسبه گردید .پس از انجام تیمار شیمیایی ،آرد چوب با نسبت وزنی
 60درصد با پلیپروپیلن به همراه  4 phcجفت کننده مالئیک انیدرید پلیپروپیلنی در
داخل دستگاه اکسترودر مخلوط شد و نمونههای آزمونی با استفاده از دستگاه قالب-
گیری تزریقی ساخته شدند .سپس آزمونهای مکانیکی شامل خمش ،کشش و ضربه
و آزمونهای فیزیکی شامل جذب آب و واکشیدگی ضخامت بر روی نمونهها مطابق
با استاندارد ( )ASTMانجام گرفت .همچنین به منظور بررسی ریختشناسی
کامپوزیتها از میکروسکوپ الکترونی پویشی ( )SEMاستفاده گردید .نتایج نشان داد
که در اثر تیمار شیمیایی آرد چوب ،خواص مکانیکی کامپوزیتهای چوب پالستیک
افزایش یافتند درحالیکه جذب آب و واکشیدگی ضخامت کاهش یافتند .در اثر انجام
تیمار شیمیایی آرد چوب وزن آرد چوب افزایش یافت و بیشترین درصد تغییرات وزن
مربوط به تیمار بنزیالسیون بود .همچنین نتایج حاصل از میکروسکوپ الکترونی
پویشی حاکی از بهبود در فصل مشترک بین الیاف و ماتریس پلیمری در اثر تیمار
شیمیایی بود ،بهطوریکه در نمونههای تیمار شده بیرونزدگی الیاف از داخل ماتریس
مشاهده نشد.
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واژگان کلیدي :تیمار شیمیایی آرد چوب ،درصد تغییرات وزن ،مورفولووژی ،چووب
پالستیک ،اصالح شیمیایی آرد چوب.

مقدمه
در طی سالهای اخیر ساخت كامپوزيتهايی با
استفاده از پلیمرهای مصنوعی (ماتريس) و الیاف طبیعی
شامل چوب بهصورت خاکاره ،پودر و آرد (پركننده)
موردتوجه محققان و تولیدكنندگان قرارگرفته است [.]1
اين كامپوزيتها تحت عنوان كامپوزيتهای چوب

پالستیک هستند كه در كاربردهای مختلف داخل و خارج
از ساختمان و همچنین در صنايع خودروسازی بهطور
وسیع مورداستفاده قرارگرفتهاند [ .]2يکی از محدوديت-
های گسترش روزافزون كامپوزيتهای چوب پالستیک،
عدم چسبندگی چوب آبدوست به ماتريس پلیمری آب-
گريز است .نداشتن چسبندگی يا سازگار نبودن اين دو فاز،
به دلیل برهمكنش ضعیف بین الیاف و ماتريس است .از
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طرفی برهمكنش قوی بین الیاف به دلیل وجود پیوند
هیدروژنی ،پخش الیاف را در ماتريس با مشکل مواجه می-
كند .بهطوركلی برای بهبود سطحی الیاف از عوامل جفت
كننده و سازگار كنندههايی استفاده میشود كه ضمن
آسان كردن پخش الیاف در ماتريس باعث تشکیل پیوند
قویتری بین الیاف و ماتريس پلیمری شوند [ .]3ذكر اين
نکته حائز اهمیت است كه خصوصیات فیزيکی و مکانیکی
كامپوزيتهای پلیمری به مقاومت اتصال اجزا
تشکیلدهنده آن در منطقه بین فازی بستگی دارد .اين
خصوصیات توسط افزايش اتصال و چسبندگی دو فاز الیاف
و ماتريس بهبود میيابد .جهت بهبود چسبندگی دو روش
وجود دارد :اصالح فاز زمینه پلیمری و اصالح فاز زمینه
لیگنوسلولزی .عوامل جفت كننده متفاوتی جهت اصالح
تركیبات پلیمرها و مقاومت اتصال و خصوصیات مکانیکی
كامپوزيتهای چوب پالستیک مورداستفاده قرارگرفته
است .روش ديگر بهبود خصوصیات اتصال ،استفاده از
تیمار شیمیايی الیاف چوب قبل از اختالط با پلیمر است.
مکانیسم اين روشها متفاوت بوده و به ساختار تركیبات
شیمیايی مورداستفاده بستگی دارد [.]4-5
اصالح شیمیايی الیاف طبیعی يکی از سادهترين و
درعینحال مؤثرترين روشها جهت بهبود اتصاالت بین
تركیبات لیگنوسلولزی و پلیمر گرمانرم است .مواد
شیمیايی مصرفی ممکن است گروههای هیدروكسیل
موجود در الیاف طبیعی را فعال ساخته يا مکانهای
جديدی را به وجود آورند كه امکان تولید اتصال مؤثر با
پلیمر گرمانرم را فراهم میكنند .بههرحال توسعه تئوری-
های قاطع در مورد مکانیسم فرآيند اتصال توسط مواد
شیمیايی با مشکالت پیچیدهای روبرو هستند [.]5
بهعنوانمثال تیمار قلیايی با سديم هیدروكسید روش
مفیدی برای حذف موم ،لیگنین و همیسلولز از سطح
الیاف و نیز كاهش گروههای هیدروكسیل و درنتیجه
برهمكنش بهتر الیاف و زمینه است [ .]6در طی سالیان
اخیر مطالعات گستردهای بر روی تأثیرات تیمار شیمیايی
بر خواص كامپوزيتهای چوب پالستیک انجام شده است
كه در اينجا به برخی از آنها اشاره میشود.
 Mishraو همکاران ( )2001در طی ساخت
كامپوزيتهای هیبريدی پلیاستر -شیشه  -سیسال و

پلیاستر -شیشه  -الیاف آناناس از سه نوع تیمار شیمیايی
قلیايی ،سیانواتیل و استیلدار كردن الیاف استفاده نمودند.
آنها دريافتند كه تیمار شیمیايی به دلیل ايجاد اتصاالت
مناسب در منطقه بین فازی و كم كردن فاصله و حفرات
بین الیاف و ماتريس باعث افزايش  25درصد در مقاومت
كششی 50 ،درصد در مدول كششی و كاهش  17درصد
در جذب آب میشود .ريختشناسی كامپوزيتهای
ساختهشده توسط میکروسکوپ الکترونی پويشی نشان داد
كه در اثر اصالح شیمیايی فصل مشترک بین چوب و
پالستیک به دلیل سازگاری بیشتر بین دو فاز بهبود يافت
[ Luz .]7و همکاران ( )2008خواص كامپوزيتهای پلی-
پروپیلن با الیاف استیله شده باگاس را موردبررسی
قراردادند .نتايج حاصل از طیفسنجی  FTIRحضور گروه-
های استیل و كاهش گروههای هیدروكسیل را نشان داد.
همچنین نتايج  SEMنشان داد كه استیالسیون،
مورفولوژی الیاف را تغییر میدهد .بهطوریكه قطر الیاف
قبل از استیالسون حدود  10میکرومتر بود اما پس از
انجام استیالسیون ،الیاف شکل ظاهری خود را از دست
دادند و بهصورت بیشکل و تجمع يافته با ابعاد تقريبی
 17-200میکرومتر باعث كاهش  17درصدی در مقاومت
كششی و افزايش  7درصدی در مقاومت خمشی كامپوزيت
ساختهشده گرديدند [ Kord .]8و Taghizadeh Haratbar
( )2014به مطالعه تأثیر تیمار شیمیايی آرد چوب بر
ويژگیهای نانو كامپوزيتهای پلیپروپیلن /نانو رس
پرداختند .آنها از  3نوع تیمار شامل استیالسیون،
بنزيالسیون و مرسريزاسیون جهت تیمار كردن آرد چوب
استفاده كردند .نتايج مطالعه آنها نشان داد كه مقاومت-
های مکانیکی شامل مقاومت كششی ،مدول كششی و
مقاومت به ضربه در اثر تیمار شیمیايی افزايش يافتند.
درحالیكه جذب آب و واكشیدگی ضخامت كاهش يافتند
بهطوریكه بهینهترين خواص فیزيکی و مکانیکی مربوط به
تیمار اسیدی بود .آنها همچنین از طیفسنجی
مادونقرمز برای اطمینان از انجام تیمار شیمیايی آرد
چوب استفاده كردند .نتايج طیفسنجی نشان داد كه پیک
موجود در باندهای  1700 cm-1و  3400مربوط به گروه-
های هیدروكسیل كاهش يافتند كه نشاندهنده واكنش
گروههای هیدروكسیل در اثر اصالح شیمیايی دارد [.]9
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 Kalagarو همکاران ( )2015به بررسی چندسازه
ساختهشده با پلیالكتیک اسید و الیاف كاه گندم تیمار
شده با سیالن پرداختند .آنها درصدهای مختلف كاه
گندم و نوع تیمار شده و بدون تیمار سیالن را بهعنوان
عوامل متغیر در نظر گرفتند .نتايج نشان داد كه در اثر
تیمار سیالنی مقاومت كششی چندسازه ساختهشده با ،20
 35و  45درصد كاه گندم به ترتیب  52 ،14و  53درصد و
مدول االستیسیته كششی به ترتیب  32 ،35و  29درصد
افزايش يافتند .در ضمن برای اطمینان از انجام تیمار
سیالنی آزمون طیفسنجی مادونقرمز بر روی آرد چوب
تیمار شده و بدون تیمار انجام شد .نتايج طیفسنجی
نشان داد كه پیک مربوط به گروههای هیدروكسیل در اثر
تیمار سیالنی كاهش يافت كه نشاندهنده واكنش گروه-
های هیدروكسیل داشت .همچنین در اثر تیمار سیالنی
پیکی در محدوده  1000-1200 cm-1تشکیل شد كه
مربوط به پیوندهای  Si-O-Siبا  COسلولز است [.]10
 Ghasemiو  )2010( Farsiتأثیر تیمار شیمیايی آرد چوب
بر خواص كامپوزيتهای چوب پالستیک را موردبررسی
قراردادند .عامل متغیر در اين تحقیق نوع تیمار شیمیايی
در  5سطح بدون تیمار ،تیمار قلیايی ،اسیدی ،بنزيلی و
سیالنی بود .نتايج مطالعه آنها نشان داد كه مقاومت و
مدول كششی و همچنین مقاومت به ضربه كامپوزيت
چوب پالستیک در اثر تیمار شیمیايی بهبود يافت.
بهطوریكه بیشترين میزان مدول كششی مربوط به تیمار
اسیدی ،بیشترين میزان مقاومت كششی مربوط به تیمار
قلیاي ی و بیشترين مقاومت به ضربه مربوط به تیمار
سیالنی بود .نتايج میکروسکوپ الکترونی پويشی حاكی از
بهبود فصل مشترک بین چوب و پلیمر بود و نتايج طیف-
سنجی تیمار شیمیايی آرد چوب را تائید نمود [ .]11در
طی سالیان اخیر تیمار شیمیايی چوب و مواد
لیگنوسلولزی بیشازپیش موردتوجه قرار گرفته است و
مطالعات گستردهای در رابطه با مکانیسمهای نحوه
عملکرد تیمارهای شیمیايی و تأثیر آنها بر خواص چوب و
كامپوزيتها صورت گرفته است .لذا با وجود بررسیهای
بهعملآمده ،در اين تحقیق سعی شده است تا عالوه بر
تأثیر تیمار شیمیايی آرد چوب بر روی خواص كامپوزيت
چوب پالستیک ،مقايسه بین تیمار شیمیايی و اصالح
شیمیايی نیز مورد توجه قرار گیرد ،در ضمن سازوكار
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روشهای تیمار شیمیايی متفاوت بوده و به نوع مواد
شیمیايی مورداستفاده بستگی دارد ،ازاينرو در اين تحقیق
سعی بر اين است تا از مواد شیمیايی با سطوح
اصالحكننده قوی (اسید استیک و بنزيل كلريد) ،متوسط
(هیدروكسید سديم و آب گرم) و ضعیف (هیدروكسید
كلسیم و هیدروكسید منیزيم) برای اصالح سطحی آرد
چوب استفاده شود؛ بنابراين با توجه به موارد گفتهشده
انجام اين تحقیق ضروری به نظر میرسد.

مواد و روشها
مواد
در اين پژوهش از پلیپروپیلن درجه  Pi 0800با
شاخص جريان مذاب  8 g/10 minاز محصوالت شركت
پتروشیمی اراک (ايران) بهعنوان ماتريس پلیمری و از آرد
چوب مخلوط پهن برگان شمال ايران با اندازه ابعاد 60
مش ( 425میکرومتر) تهیهشده از شركت آريا سلولز ايران
بهعنوان تقويتكننده استفاده گرديد .همچنین از مالئیک
انیدريد پیوند خورده با پلیپروپیلن ) (PP-g-MAتهیهشده
از شركت  Slovayكشور بلژيک و نام تجاری Priex 20070
با شاخص جريان مذاب  64 g/10 minو میزان مالئیک
انیدريد  0/1درصد بهعنوان عامل جفت كننده استفاده
گرديد .برای انجام تیمار شیمیايی آرد چوب از
هیدروكسید سديم و بنزيل كلريد ساخت شركت تیتراكم
كشور ايران و همچنین از اسید استیک ،هیدروكسید
منیزيم و هیدروكسید كلسیم ساخت شركت  Merckكشور
آلمان استفاده شد .از اتانول  96درصد نیز برای انجام تمیز
سازی بعد از اصالح استفاده گرديد.
روشها
پیش تیمار قلیایی
در اين مرحله ،ابتدا محلولی با غلظت  15درصد
هیدروكسید سديم ( )NaOHتهیه گرديد .سپس آرد چوب
به مدت  24ساعت در اين محلول غوطهور شد و در پايان
 24ساعت برای خارج كردن  NaOHاضافی ،آرد چوب با
آب مقطر شستشو داده شد .آرد چوب شستشو دادهشده به
مدت  48ساعت در محیط آزمايشگاه (دمای  20±3درجه
سانتیگراد) و سپس در آون در دمای  103درجه سانتی-
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گراد به مدت  24ساعت قرار داده شد تا خشک شود.
بهاينترتیب آرد چوب پیش تیمار شد و برای تیمارهای
بنزيلی و اسیدی آماده شدند .نسبت وزنی محلول به الیاف
در تمامی تیمارها  20:1بود [.]9
اصالح شیمیایی
بنزیالسیون
ابتدا محلولی با غلظت  5درصد هیدروكسید سديم
آماده شد .سپس به ازای هر يک لیتر محلول  50میلیلیتر

استیالسیون
ابتدا محلول اسید استیک گالسیال با غلظت  55درصد
تهیه شد .بخشی از آرد چوب پیش تیمار شده در داخل
اسید استیک به مدت  1ساعت غوطهور شد .بعد از 1
ساعت آرد چوب زهكشی و در فويل آلومینیومی قرار داده
شدند و سپس به مدت  5ساعت در داخل آون با دمای
 120درجه سانتیگراد نگهداری شدند .بعد از گذشت 5

بنزيل كلريد بهآرامی به آن اضافه گرديد .سپس مقداری از
آرد چوب پیش تیمار شده به مدت  30دقیقه در اين
محلول قرار گرفت و بعدازآن بهوسیله آب مقطر شستشو
گرديد .سپس به مدت يک ساعت در اتانول غوطهور شد و
مجدداً با آب مقطر شستشو داده شد و به مدت  48ساعت
در محیط آزمايشگاه (دمای  20±3درجه سانتیگراد) و
بعد به مدت  24ساعت در آون با دمای  103درجه
سانتیگراد قرار گرفت تا خشک شود .فرآيند بنزيالسیون
مطابق با واكنش زير انجام میشود [.]12-13

ساعت نمونهها از آون خارج و پس از خنک شدن با آب
مقطر شستشو شدند؛ و به مدت  48ساعت در محیط
آزمايشگاه (دمای  20±3درجه سانتیگراد) و بعد به مدت
 24ساعت در آون با دمای  103درجه سانتیگراد قرار
گرفت تا خشک شود .فرآيند استیالسیون مطابق با واكنش
زير انجام میشود [.]12-13

CH3C (=O)-O-H + WOOD-OH → WOOD-C (=O) CH3 + H2O

تیمار شیمیایی
مرسریزاسیون
ابتدا محلول هیدروكسید سديم با غلظت  4درصد
آماده شد .مقداری از آرد چوب ،به مدت  30دقیقه در اين
محلول غوطهور شد و در پايان اين زمان ،برای خارج كردن
هیدروكسید سديم اضافی ،آرد چوب با آب مقطر شستشو

داده شد .آرد چوب شستشو دادهشده به مدت  48ساعت
در محیط آزمايشگاه (دمای  20±3درجه سانتیگراد) و
سپس در آون در دمای  103درجه سانتیگراد به مدت
 24ساعت قرار داده شد تا خشک شود .فرآيند
مرسريزاسیون مطابق با واكنش زير انجام میشود [-13
.]9-12

Fiber – OH + NaOH → Fiber – O- Na+ + H2O

تیمار هیدروکسید منیزیم و هیدروکسید کلسیم
در اين مقداری از مرحله آرد چوب در محلول
هیدروكسید منیزيم و هیدروكسید كلسیم با غلظت 4

درصد به مدت  30دقیقه بهصورت جداگانه غوطهور شدند
سپس جهت خارج كردن ماده شیمیايی اضافی ،آرد چوب
با آب مقطر شستشو داده شد .پسازآن به مدت  48ساعت
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در محیط آزمايشگاه (دمای  20±3درجه سانتیگراد) و
سپس در آون در دمای  103درجه سانتیگراد به مدت
 24ساعت قرار داده شدند تا خشک شوند.
تیمار آب گرم
در اين مرحله ،بخشی از آرد چوب در داخل كیسه
پالستیکی قرار داده شد و سپس در داخل حمام آب گرم
در دمای  60درجه سانتیگراد به مدت  1ساعت در معرض
بخارآب گرم قرار گرفت .پسازآن آرد چوب به مدت 24
ساعت در آون در دمای  103درجه سانتیگراد قرار گرفت
تا خشک شود  .الزم به توضیح است كه تیمارهای ذكرشده
بهصورت جداگانه بر روی آرد چوب انجامشدهاند.
فرآیند اختالط و ساخت کامپوزیت
قبل از اختالط مواد ،آرد چوب به مدت  24ساعت در
دمای  65±2سانتیگراد قرار گرفت .فرآيند اختالط مواد
مطابق با جدول  1توسط دستگاه اكسترودر دو ماردونه
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ناهمسوگرد واقع در پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ايران
انجام شد .مواد داغ شکلپذير بهدستآمده از فرآيند
اختالط پس از خارج شدن از اكسترودر جمعآوری شدند و
پس از سرد شدن بهمنظور تهیه گرانول وارد دستگاه
خردكن نیمهصنعتی شركت  Wieserمدل WG-LS
 200/200ساخت كشور آلمان شدند .بهمنظور حذف
رطوبت ،گرانولها به مدت  4ساعت در خشکكن با دمای
 105درجه سانتیگراد قرار داده شدند و نمونههای مربوط
به آزمونهای فیزيکی و مکانیکی توسط دستگاه تزريق
نیمهصنعتی ساخت شركت ايمن ماشین تهران (ايران) با
دمای  185oCو فشار  ،3 MPaمطابق با استاندارد ASTM
 ]14[ D3641-12ساخته شدند .درنهايت نمونهها قبل از
انجام هرگونه آزمون ،در دمای آزمايشگاه ( 23درجه
سانتیگراد) و رطوبت نسبی  50درصد به مدت  40ساعت
مطابق با استاندارد  ]15[ ASTM D618-13قرار داده
شدند.

جدول  -1طرح اختالط مواد
جفت كننده *()phc

پلیپروپیلن ()%

آرد چوب ()%

تیمار شیمیايی

4
4
4
4
4
4
4

40
40
40
40
40
40
40

60
60
60
60
60
60
60

بدون تیمار
بنزيالسیون
استیالسیون
مرسريزاسیون
هیدروكسید منیزيم
هیدروكسید كلسیم
تیمار آب گرم
*Per hundred compound

اندازهگیری خواص
آزمون خمش بر روی نمونهای با ابعاد 100×12×5
میلیمتر مطابق با استاندارد  ]16[ ASTM D790و با
سرعت بارگذاری  2 mm/minو آزمون كشش بر روی
نمونهای به شکل دمبل با طول  165میلیمتر ،عرض باالی
قسمت دمبلی شکل  19میلیمتر ،عرض سطح شکست
 10میلیمتر و ضخامت  3میلیمتر مطابق با استاندارد D
 ]17[ ASTM 638و با سرعت بارگذاری  5 mm/minبر
روی نمونهها صورت پذيرفت .برای اين منظور از دستگاه
 HOUNSFIELDمدل  H 25 KSواقع در آزمايشگاه
مکانیک چوب ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه زابل

استفاده شد .رايانه متصل به دستگاه پس از انجام آزمون
مربوط به هر تیمار اطالعاتی نظیر مقاومت حداكثر ،تغییر
طول نمونه ،مقاومت در حد تناسب و مدول االستیسیته را
ارائه نمود .مقاومت به ضربه ايزود بر روی نمونهای با ابعاد
 64×13×7میلیمتر مطابق با استاندارد ASTM D256-10
[ ]18بهصورت فاقدار بر روی نمونهها انجام شد .برای اين
منظور از دستگاه ضربه مدل  5102ساخت شركت Zwick
استفاده شد .برای هر تیمار  5تکرار در نظر گرفته شد.
برای انجام آزمونهای فیزيکی شامل جذب آب و
واكشیدگی ضخامت  24ساعتی بر روی نمونهای با ابعاد
 80×5×3میلیمتر مطابق با استاندارد ASTM D7031-11

تأثیر تیمار شیمیايی آرد چوب بر روی برخی از خواص كامپوزيت چوب پالستیک
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تجزيهوتحلیل نتايج با استفاده از نرمافزار آماری SPSS

[ ]19عمل شد و برای هر تیمار  5نمونه انتخاب شد.
مقدار جذب آب و واكشیدگی ضخامت با استفاده از روابط
رياضی مربوطه محاسبه گرديدند.
جهت اندازهگیری درصد تغییرات وزن آرد چوب
(اطالع از مقدار واكنش) ،میزان افزايش وزن آرد چوب
پس از انجام تیمار شیمیايی محاسبه شد .برای اين منظور
وزن خشک آرد چوب قبل و بعد از هر يک از تیمارهای
شیمیايی اندازهگیری شد و درنهايت درصد افزايش وزن
آرد چوب با استفاده از رابطه مربوطه محاسبه گرديد.
جهت بررسی فصل مشترک چوب و پلیمر ،توسط
میکروسکوپ الکترونی پويشی عکسهای میکروسکوپی
تهیه گرديد .در اين روش ابتدا از سطح شکست نمونههای
تست ضربه ،مقطعگیری شد و مقاطع توسط اليهنازكی از
طال پوشیده شدند .مدل اين دستگاه  ،EM3200مونتاژ
شده توسط شركت  KYKYكشور چین است كه دارای
ولتاژ  25كیلوولت و محدوده بزرگنمايی  0تا 75000
برابر است.

در قالب طرح واريانس يکطرفه ( )ANOVAانجام شد و
در صورت وجود تفاوت معنیدار بین سطوح از آزمون چند
دامنهای دانکن در سطح اطمینان  95درصد جهت مقايسه
میانگینها استفاده شد .همچنین جهت رسم نمودارها از
نرمافزار  Excelاستفاده شد.

نتایج و بحث
نتايج حاصل از تجزيهوتحلیل آماری واريانس ،شامل
نوع تیمار شیمیايی آرد چوب بر روی مقاومت خمشی،
مدول خمشی ،مقاومت كششی ،مدول كششی ،مقاومت به
ضربه ،جذب آب و واكشیدگی ضخامت كامپوزيتهای
چوب پالستیک بهصورت خالصه در جدول  2نشان داده
شده است .همانطور كه در اين جدول مشاهده میشود،
تأثیر نوع تیمار شیمیايی بر روی تمامی خواص
موردمطالعه در سطح اطمینان  99درصد دارای اختالف
معنیدار است.

جدول  -2مقدار  Fو سطح معنیداری حاصل از تجزیه واریانس
مقدار F

سطح معنیداری
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

**
**
**
**
**
**
**

خواص

118/458
65/432
39/688
232/083
253/131
84/296
109/642

مقاومت خمشی
مدول خمشی
مقاومت كششی
مدول كششی
مقاومت به ضربه
جذب آب
واكشیدگی ضخامت

** سطح معنیداری  99درصد

تأثیر تیمار شیمیايی آرد چوب بر مقاومتهای خمشی
و كششی در شکل  1و تأثیر تیمار شیمیايی بر مدولهای
خمشی و كششی در شکل  2نشان داده شده است .بر
اساس شکل  ،1بیشترين مقادير مقاومت خمشی مربوط به
تیمارهای استیالسون و بنزيالسیون و بیشترين مقادير
مقاومت كششی مربوط به تیمارهای استیالسیون،
بنزيالسیون و مرسريزاسیون است .همچنین كمترين
مقادير مقاومتهای خمشی و كششی مربوط به نمونه
بدون تیمار است .انتظار میرود كه در اثر انجام تیمار
شیمیايی بر روی آرد چوب ،فاصله آنگسترومی بین الیاف و

پالستیک كاهش يافته و اين امر سبب بهبود چسبندگی
در فصل مشترک بین اين دو فاز شود [ .]20بنزويیلی
كردن الیاف به دلیل اضافه شدن عامل بنزويیل
( ،)C6H5C=Oآنها را فعال ساخته و موجب تشکیل
اتصاالت محکم با مکانهای فعال روی ماده زمینه میشود.
به نظر میرسد كه در تیمار بنزيالسیون چسبندگی بین
الیاف و ماتريس در كامپوزيت حاصل بهبود پیدا میكند و
درنتیجه افزايش قابلتوجهی در مقاومتهای كامپوزيت
حاصل ديده میشود [ .]21از سوی ديگر طی فرآيند
استیالسیون ،ماهیت ماده چوبی از حالت قطبی به غیر
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قطبی درآمده و به ماتريس پلیمری ازلحاظ آبگريزی
نزديکتر میشود .در اين حالت اتصال دو فاز چوب و
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پلیمر بهبود يافته و بهتبع آن مقاومتهای مکانیکی
افزايش میيابد [.]7

شکل  -1تأثیر تیمار شیمیایی آرد چوب بر روی مقاومتهای خمشی و کششی

يکی ديگر از عوامل افزايش مقاومتها در اثر تیمار
اسیدی ،میتواند به افزايش دانسیته الیاف نیز مرتبط است،
با جايگزين شدن گروههای سنگینتر استیل بهجای گروه-
های هیدروكسیل ،دانسیته الیاف افزايش میيابد و
درنهايت مقاومت آنها باال میرود .به تعبیری صلبیت
تکتک الیاف براثر استیله شدن افزايش يافته است؛
بنابراين میتوان انتظار داشت كه در اثر استیالسیون و

بنزيالسیون مقاومتهای كامپوزيت به دلیل كاهش تخلخل
و بهتبع آن افزايش دانسیته كامپوزيت افزايش يابد.
همچنین بر اساس شکل  ،2بیشترين مقادير مد ولهای
خمشی و كششی مربوط به تیمارهای استیالسیون و
بنزيالسیون است .از سوی ديگر ،كمترين میزان مدولهای
خمشی و كششی مربوط به نمونه بدون تیمار است.

شکل  -2تأثیر تیمار شیمیایی آرد چوب بر روی مدولهای خمشی و کششی

تحقیقات نشان داده است كه استفاده از تیمار قلیايی
(مرسريزاسیون) ،سبب تشکیل و ايجاد ريز لیفچهها
(دستجات ريز الیاف) میشود و موجب میگردد تا

دستجات بزرگ و به هم چسبیدۀ الیاف به سمت شکل-
گیری الیاف ريز مجزا از هم پیش روند .میتوان انتظار
داشت كه تیمار با ماده قلیايی باعث كاهش قطر الیاف و
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تأثیر تیمار شیمیايی آرد چوب بر روی برخی از خواص كامپوزيت چوب پالستیک

درنتیجه افزايش ضريب ظاهری الیاف شده و اين امر سبب
توسعه سطوح زبر در الیاف و درنتیجه بهتر شدن
چسبندگی در سطح مشترک الیاف و ماتريس شود و
ويژگیهای مکانیکی چندسازه نیز افزايش يابد.
پژوهشگران معتقدند كه اين نوع تیمار تعداد جايگاههای
واكنشپذير ممکن در سطح الیاف را افزايش میدهد و
باعث بهتر شدن خاصیت تر شوندگی الیاف میشود [.]21
تأثیر تیمار شیمیايی آرد چوب بر روی مقاومت به
ضربه كامپوزيتهای چوب پالستیک ساختهشده در شکل
 3نشان داده شده است .همانطور كه در اين شکل می-
توان مشاهده كرد ،در اثر تیمار شیمیايی مقاومت به ضربه
كامپوزيتهای چوب پالستیک افزايش میيابد .بیشترين
مقاومت به ضربه كامپوزيتها مربوط به تیمار استیالسیون
و كمترين میزان آن مربوط به نمونه بدون تیمار است .به
نظر میرسد كه اجرای تیمار شیمیايی ،باعث كاهش
خاصیت آبدوستی الیاف طبیعی میشود و اين امر می-
تواند سبب توزيع و پراكنش مناسبتر الیاف در داخل

ماتريس پلیمری میشود .اين پديده باعث افزايش مقاومت
به ضربه كامپوزيتها در اثر تیمار شیمیايی میشود [-23
 .]9-11-22مبنای واكنشهای استیله كردن جايگزينی
گروههای استیل با گروههای هیدروكسیل بسپارهای سازنده
ديواره سلولی است .در كلیۀ واكنشهايی كه بهمنظور
استیله كردن صورت میگیرند ،گروههای استیل جايگزين
گروههای هیدروكسیل بسپارهای ديواره سلولی میشوند،
بهاينترتیب اين گروهها عمالً از بین میروند و الیاف
لیگنوسلولزی ازنظر ماهیت به ماتريس پلیمری شبیهتر
میشوند .اين عامل باعث بهبود چسبندگی در فصل
مشترک بین الیاف و ماتريس پلیمری میشود []21-24؛
بنابراين میتوان گفت افزايش چسبندگی در فصل
مشترک الیاف و ماتريس در اثر استیالسیون ،مانع از رشد
ترک در هنگام تست ضربه میشود .هر چه اين چسبندگی
قویتر باشد میزان ترکها كاهش يافته و شکستن
كامپوزيت نیروی بیشتری را طلب میكند.

شکل  -3تأثیر تیمار شیمیایی آرد چوب بر روی مقاومت به ضربه کامپوزیتهای چوب پالستیک

شکل  4تأثیر تیمار شیمیايی بر روی درصد تغییرات
وزن آرد چوب را نشان میدهد .بر طبق اين شکل،
بیشترين درصد تغییرات وزن مربوط به تیمار بنزيالسیون
است .در هنگام واكنش آرد چوب با مواد شیمیايی در
تیمارهای مرسريزاسیون ،هیدروكسید كلسیم و
هیدروكسید منیزيم بهطور همزمان يک افزايش وزن در اثر

جذب ماده شیمیايی و يک كاهش وزن در اثر خروج مواد
استخراجی به وجود خواهد آمد []25 ،4؛ اما در تیمارهای
استیالسیون و بنزيالسیون به دلیل اينكه قبل از تیمار
اصلی ،آرد چوب به مدت  24ساعت پیش تیمار قلیايی
شده بودند ،مقادير زيادی از مواد استخراجی در پیش
تیمار قلیايی خارج شد و در هنگام تیمار اصلی فقط جذب
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ماده شیمیايی صورت گرفت؛ بنابراين میتوان نتیجه
گرفت كه درصد تغییرات وزن در تیمارهای استیالسیون و
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بنزيالسیون در مقايسه با تیمارهای ديگر بیشتر باشد.

شکل  -4تأثیر تیمار شیمیایی بر روی درصد تغییرات وزن آرد چوب

تأثیر تیمار شیمیايی آرد چوب بر روی جذب آب و
واكشیدگی ضخامت كامپوزيتهای چوب پالستیک
ساختهشده در شکل  5نشان داده شده است .همانطور كه
از اين شکل میتوان مشاهده نمود ،جذب آب و
واكشیدگی ضخامت در اثر تیمار شیمیايی كاهش میيابد.
بهطوریكه كمترين میزان جذب آب و واكشیدگی
ضخامت مربوط به تیمار استیالسیون و بیشترين میزان
اين كمیتها مربوط به نمونه بدون تیمار است .جذب آب
در كامپوزيتهای چوب پالستیک از طريق مکانیزمهای
مختلفی انجام میشود كه عبارتاند از :جذب آب از طريق
ديواره سلولی ماده لیگنوسلولزی كه ناشی از طبیعت
هیگروسکوپیک آنهاست و منجر به واكشیدگی ضخامتی
كامپوزيت میشود؛ و جذب آب بهوسیله فرآيند مويینگی
كه از طريق فواصل و شکافهای موجود در حدفاصل بین
پالستیک و الیاف چوب به دلیل اتصال ضعیف بین چوب و
پالستیک ايجاد میشود و همچنین خلل و فرج موجود در
ماده چوبی و زمینه پلیمری كه در حین فرآيند تولید ايجاد
میشود [ .]26انتظار میرود كه در اثر انجام تیمار
شیمیايی آرد چوب ازيکطرف ماهیت آبدوستی الیاف
لیگنوسلولزی بهشدت كاهش يابد و از طرف ديگر فواصل و
شکافهای بین چوب و پالستیک در اثر تیمار شیمیايی
كاهش يابند ،زيرا در اين حالت تركیبات شیمیايی غیر

سلولزی از چوب مانند چربی ،موم ،لیگنین و پکتین تا حد
زيادی حذف میشوند [ .]21با بهتر شدن چسبندگی بین
ماتريس پلیمری و الیاف در كامپوزيتهای چوب پالستیک
در اثر تیمار شیمیايی ،فرآيندهای انتشار رطوبت به داخل
كامپوزيت بسیار آهستهتر صورت میگیرد زيرا در اين
حالت شکافهای كمتری در فصل مشترک چوب و
پالستیک وجود دارد [ .]7-9-27مهار كردن گروههای
هیدروكسیل بهمنظور كنترل جذب رطوبت و ثبات ابعاد
يکی از مهمترين اهداف اصالح ماده لیگنوسلولزی است؛
بنابراين در اثر استیالسیون و جايگزينی گروههای آبگريز
استیل بهجای گروههای آبدوست هیدروكسیل میزان
جذب آب كمتر میشود و بهتبع آن واكشیدگی ضخامت
نیز در كامپوزيت كاهش میيابد [.]28
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شکل  -5تأثیر تیمار شیمیایی آرد چوب بر روی جذب آب و واکشیدگی ضخامت کامپوزیتهای چوب پالستیک

تصاوير مربوط به میکروسکوپ الکترونی پويشی
( )SEMاز فصل مشترک بین الیاف و ماتريس پلیمری در
اشکال  6 aتا  6 gنشان داده شده است .شکل  6 aتصوير
( )SEMمربوط به نمونه بدون تیمار را نشان میدهد .بر
اساس اين شکل ،بیرونزدگی آرد چوب از داخل ماتريس
پلیمری مشاهده میشود .درواقع هنگام شکست نمونه ،آرد
چوب بهصورت سالم از داخل پلیمر خارجشده و با خارج
شدن آرد چوب از داخل ماتريس فضاهای خالی در داخل
آن ايجاد میشود كه نتیجه برهمكنش ضعیف بین دو فاز
چوب و پلیمر است .همچنین پرزدار شدن سطوح شکست
در اين شکل نشاندهنده وجود تمركز تنش در ماتريس و
عدم انتقال تنش از آن به الیاف چوبی است .تصاوير
میکروسکوپ ( )SEMمربوط به تیمارهای بنزيالسیون،
استیالسیون و مرسريزاسیون به ترتیب در شکلهای ،6 b
 6 cو  6dنشان داده شده است .همانطور كه در تصاوير
مشخص است ،در بعضی از مناطق كه فعلوانفعال بین
چوب و پلیمر بیشتر است ،بیرونزدگی الیاف كمتر
مشاهده میشود .همچنین به همپیوستگی بیشتری بین
تقويتكننده و ماتريس مشاهده میشود .در اين اشکال،
شکست آرد چوب به همراه پلیمر نشاندهنده اتصال قوی-
تر در فصل مشترک چوب و پلیمر است .تصاوير
میکروسکوپ ( )SEMمربوط به تیمارهای هیدروكسید
منیزيم ،هیدروكسید كلسیم و آب گرم به ترتیب در شکل-
های  6 f ،6 eو  6gنشان داده شده است .همانطور كه در
تصاوير مشاهده میشود ،چسبندگی و اتصال در فصل
مشترک بین دو فاز تقويتكننده و ماتريس نسبت به نمونه

شاهد (آرد چوب بدون تیمار) بهبود يافته است اما نسبت
به تیمارهای بنزيالسیون ،استیالسیون و مرسريزاسیون اين
فصل مشترک ضعیفتر به نظر میرسد .همچنین
بیرونزدگی الیاف چوبی از داخل ماتريس پلیمری نسبت به
نمونه شاهد كمتر مشاهده میشود.

نتیجهگیری
در اين تحقیق ،تأثیر تیمار شیمیايی آرد چوب بر روی
برخی از خواص فیزيکی ،مکانیکی و مورفولوژيکی
كامپوزيت چوب پالستیک موردبررسی قرار گرفت ،نتايج
نشان داد:
در اثر تیمار شیمیايی آرد چوب خواص مکانیکی
كامپوزيت چوب پالستیک بهبود يافتند ،بهطوریكه
بیشترين میزان مقاومتهای خمشی و كششی و همچنین
مدولهای خمشی و كششی كامپوزيتها مربوط به
تیمارهای بنزيالسیون و استیالسیون بود و بیشترين
مقاومت به ضربه كامپوزيتها مربوط به تیمار استیالسیون
بود .در اثر تیمار شیمیايی آرد چوب ،جذب آب و
واكشیدگی ضخامت كاهش يافت .كمترين درصد جذب
آب و واكشیدگی ضخامت مربوط به تیمار استیالسیون
بود .نتايج حاصل از میکروسکوپ الکترونی پويشی حاكی از
بهبود در فصل مشترک بین الیاف و ماتريس پلیمری در
اثر تیمار شیمیايی بود .از سوی ديگر بیشترين درصد
تغییرات وزن آرد چوب مربوط به تیمار بنزيالسیون بود.
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)SEM(  تصاویر مربوط به میکروسکوپ الکترونی پویشی-6 شکل
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The effect of chemical treatment of wood flour on some properties of wood-plastic
composite

Abstract
This research aimed to investigate the effect of chemical
treatment of wood flour on some physical, mechanical and
morphological properties of wood-plastic composite.
Chemical treatment of wood flour at 7 levels i.e. without
treatment,
acetylation,
benzoylation,
mercerization,
magnesium hydroxide, calcium hydroxide and warm water
treatment were considered as variable factors. To evaluate the
reaction of wood flour with chemical materials, weight
percent gain (WPG) were calculated. After chemical
treatment, wood flour and polypropylene were mixed with
weight ratio of 60 to 40 and 4 per hundred compound (phc) of
coupling agent in the extruder and then the specimens were
fabricated by injection molding method. Mechanical tests
including tensile, flexural and impact strength and physical
examination, including water absorption and thickness
swelling was performed on specimens according to ASTM
standards. Moreover, to study the morphology of the
composites, scanning electron microscopy (SEM) was used.
The results showed that the mechanical strength increased and
physical properties such as water absorption and thickness
swelling decreased after chemical treatment. As a result of
chemical treatments, the weight of wood flour increased while
the highest value was of the benzylation treatment. Results of
SEM showed an improvement in cross linking between fibers
and polymeric matrix due to the chemical treatment, in a way
that in treated samples, exiting of fibers out of the matrix was
not observed.
Keywords: chemical treatment of wood flour, weight percent
gain, morphology, mood plastic composite, chemical
modification of wood flour.
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