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تأثیر نانو اکسید روی برخصوصیات فیزیکی و مکانیکی چندسازه چوب-پالستیک

چکیده
در این تحقیق اثر نرنن اکسری روی ب خص صرین فیزیکر و مکرننیک چن سرنه
چ ب-پل اتیلن م ردب رس ق ار گ فت .ب ای این منظ ر چن سنه هنی محت ی ،1 ،0
 2و  4درص ننن اکسی روی (ب اسنس وهن کل چن سرنه ) بر کمر مخلر کرن
داخل و پ س آهمنیشگنه سنخت ش ن و در ادام بر وسریل آهمر نهرنی مقنومرت
خمش  ،کشش  ،سخت  ،جذب آب و واکشی گ ضخنمت م رد ارهینب ق ار گ فتنر .
نتنیج ب دست آم نشنن داد ک استفند اه ننن اکسری روی بر میرزان  2و  4درصر
مقنومتهنی خمش  ،کشش و م ول خمشر شر

ب ط ر معن داری م جب کنهش
اسررت .همچنررین نتررنیج حررنک اه آن ب ر د ک ر سررخت و م ر ول کشش ر تنهررن در
چن سنه هنی حنوی  4درص ننن اکسی روی کنهش معن داری داشت است .ب رسر
خص صین فیزیک نیز بیننگ تأثی منفر نرنن اکسری روی بر میرزان واکشری گ
ضخنمت و جرذب آب بر د بر طر ریکر شرنه افرزایش واکشری گ ضرخنمت در
نم ن هنی حنوی  2و  4درص ننن اکسی روی و میزان جذب آب در نم ن هنی حنوی
 4درص ننن اکسی روی نسبت ب سنی نم ن هن ب دیم.
واژگان کلیدي :چن سنه چ بپل اتیلن ،ننن اکسری روی ،خص صرین مکرننیک ،
خص صین فیزیک .

مقدمه
چندسازه های چوب پالستیک از محصوالت نوظهووری
هستند كه به میزان قابل توجهی شاهد افزايش مصور نن
در طی دهههای اخیر هستیم .اين چندسوازههوا بوهوسویله
پراكنده كردن ذرات ريز چوب در پلیمرهای ترموپالستیک
به همراه جفتكنندهها و يوا سواير افزودنویهوا ،بوه كموک
فنهای مختلفی ازجمله اكستروژن ،قالبگیری تزريقوی 1و
قالووبگیووری فشوواری 2تولیوود موویشوووند .ايووده تولیوود
چندسازههای چوب پالستیک در دهوه  1191مویالدی در
ايتالیا مطور و در اوايول دهوه  1111مویالدی در نمريکوا
گسترش و توسعه پیدا كرد .اولین بوار در مقیوا صونعتی
شركت وود استاک در نمريکوا در سوال  1193نسوتت بوه
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تولید چندسازه چوب-پلیپروپیلن به وسیله اكسترودر برای
قسمتهای داخلی خودرو اقدام نمود [21.]1امروزه اسوتفاده
گستردهای از اين نوع چندسازههوا در مصوار سواختمانی
ازجمله ساخت پنجره ،ديواركوب ،3كفپوش و  ...میشود و
در بسیاری از بخوشهوا ايون محصووالت جوايززين چووب
ماسیو شودهانود ،بوه هموین سوتب توجوه بوه خصوصویات
فیزيکی و مکانیکی ننها از اهمیت فراوانی برخوردار اسوت
[ .]3 ,2اسووتفاده از چوووب بووهعنوووان عاموول پركننووده و
تقويوتكننوده در پالسوتیکهوا باعو مویشوود محصوول
1

injection moulding
Compression moulding
3
Siding
2
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بهدستنمده از سفتی و زيتوايی بهتور و قیموت تموامشوده
كمتری برخوردار باشد .علیرغم مزايای ذكرشده ،اين نووع
چندسازهها مستعد تخريب بیولوژيک و هوازدگی میباشند
كه اين عوامل بهشدت بر زيتايی و مقاومتهای ننها توأثیر
میگذارد .برای نخستین بار نثار پوسویدگی در چندسوازه-
های چوب و پالستیک توسط  Morrisو )1119( Cooper
گزارش گرديد [ .]4راهکار ارائهشده برای رفع ايون مشوکل
استفاده از قارچكشهايی مانند بورات روی در ساختار ايون
چندسازهها است [ .]5چندسازههوای چووب پالسوتیک در
محیطهای بیرونی دچار تخريب هوازدگی نیز میشووند در
اثر هوازدگی ،تخريب سطحی در سطح چندسازههوا اتفوا
موویافتوود كووه تووأثیر بسوویار منفووی بوور زيتووايی محصوووالت
تولیدشده میگذارد [ ]6تحقیقات صورت گرفته نشان داده
است كه جاذبهای نوری نلی و معدنی میتواننود موجوب
افزايش مقاومت به هوازدگی در ايون چندسوازههوا گردنود
[ .]9نانو اكسید روی ازجمله مووادی اسوت كوه مویتوانود
موجووب افوووزايش مقاوموووت بوووه هووووازدگی در چووووب و
چندسازههوای چووب  -پلویاتویلن گوردد [ .]9ايون مواده
همچنین دارای فعالیت قارچ كشی مناستی بوده و میتواند
موجب كاهش فعالیت قارچهای مولود پوسویدگی سوفید و
قهوهای در چندسازههای چوب -پالستیک گوردد []11 ,1؛
بنابراين نانو اكسید روی بهعنوان مادهای معرفیشده اسوت
كه میتواند به طور هم زموان موجوب افوزايش مقاوموت بوه
هوازدگی و پوسیدگی گردد .بهطووركلی بوا كوچوکسوازی
ابعاد مواد ،سطح ويژه ننها افزايش میيابد كه اين امور بوه
معنی افزايش تعداد اتمهای در دسوتر مواده و درنتیجوه
برهمکنش بیشتر اين مواد با سواير موواد اسوت بوه هموین
خاطر اينگونه مواد خصوصیات منحصربهفوردی را از خوود
نشان میدهند .نانوذرات اكسید روی نیز خواص متفاوتی را
نستت به حالت بالکی از خود نشان میدهد بهطوریكوه بوا
افزايش سطح ويژه ،خاصیت جذب نوری فعالیت قارچكشی
و ضد باكتريايی ننها بیشتر میگردد [.]12 ,11
معرفی هر ماده حفاظتی جديد برای محصوول خواص،
نیازمند بررسی تأثیر نن بور جنتوههوای مختلوف محصوول
بهكاربرده است .از ننجايی خصوصیات فیزيکوی و مکوانیکی
چندسووازههووای چوووب-پالسووتیک از اهمیووت زيووادی بوور
جنتههای كاربردی اين محصوالت دارد ،تاكنون مطالعوهای
در اين زمینوه صوورت نزرفتوه اسوت لوذا تحقیو حاضور

بهمنظور بررسی اين موضوع انجام شده است.

مواد و روشها
در اين تحقیو  ،از نرد چووب گونوهی راش بوا انودازه
ذرات  61تا  91مش بهعنوان پركننده ،پلیاتویلن دانسویته
باال ( ،HD5621پتروشیمی اراک) با دانسیته g/cm31/156
و شاخص جريان موذاب  21گورم در ده دقیقوه (در دموای
 111درجه سانتیگراد با وزنوه  2/16كیلووگرم) بوهعنووان
ماده زمینه و جفوت كننوده ( MAPEنووع  G101شوركت
كیمیا جاويد سوااهان) اسوتفاده شود .همچنوین نوانوذرات
اكسید روی بهعنوان مواده حفواظتی بوا ابعواد متوسوط 69
نانومتر از شركت نلفا ايسر 1نمريکا به دست نمد.
جهت ساخت نمونهها ،پلیمر پلیاتیلن به همراه جفوت
كننده به مودت  2دقیقوه در داخول محفظوه مخلوو كون
داخلووی (برابنوودر 2موودل  )331بووا دمووای  191درجووه
سانتیگراد و با سرعت چرخش  91دور بر دقیقه ذوب شد.
ساس نرد چوب و نانوذرات اكسید روی بهطور همزمان بوه
محفظه مخلو كن اضافه و عمل اختال به مدت  3دقیقه
ديزر تا رسیدن به گشتاور ثابوت اداموه پیودا كورد .سواس
چندسازه بیشکل ايجادشده پس از سورد شودن ،بوه ابعواد
كوچکتر تتديل شد و درنهايت نمونوههوا بوه كموک قواب
فلزی و پر نزمايشوزاهی كوور 3تهیوه گرديدنود .در ايون
تحقی  ،دمای پر  191درجه سانتیگراد و فشوار نن 21
مزا پاسکال بود كه پس از مدت  4دقیقه پور  ،دموای نن
بهوسیله نب به زير  111درجه سانتیگراد مویرسوید .الزم
به ذكر است كه ضخامت نمونههای كششی  1میلویمتور و
ضخامت ساير نمونهها برابر با  3میلویمتور در نظور گرفتوه
شد .در اين تحقی بورای تموامی تیمارهوا 51 ،درصود نرد
چوب 49 ،درصد پلیاتیلن دانسیته بواال و  2درصود جفوت
كننده استفاده شد؛ و از ماده حفاظتی نانو اكسوید روی بوه
مقدار  2 ،1 ،1و  4درصد بر اسا وزن كول چندسوازههوا
بهعنوان عامل متغیور اسوتفاده گرديود .جهوت سوهولت در
بررسی نتايج ،نمونه های محتوی نانو اكسید روی با كد Zn
به همراه درصد مورداستفاده نن ها و نمونه هوای فاقود نوانو
اكسید روی با كد  WPEارائهشدهاند.
1
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نمونهها به داخل نب مقطر منتقل شدند .در ادامه بورای هور
بار اندازهگیری جذب نب و واكشیدگی ضخامت ،نمونوههوا از
نب خارج و مورد ارزيابی قرار گرفتند.
جهت بررسی تأثیر نانو اكسید روی بر روی خصوصیات
مکانیکی ،از طر كامالً تصادفی و تکنیک تجزيوه واريوانس
يکطرفه استفاده و در صورت اثتات توأثیر معنویداری نن،
میانزین تیمارهوای موردبررسوی بوه كموک نزموون چنود
دامنهای دانکن گروهبندی شدند.

مقاومووت خمشووی بوور روی نمونووههووايی بووا ابعوواد
 3*12*111میلیمتر طت اسوتاندارد  ASTM D 911بوا
نزمون سهنقطه ای و طول دهانوه  91میلویمتور و سورعت
بارگذاری  3میلیمتر در دقیقه توسوط دسوتزاه اينسوترون
 4496و مقاومت كششی نمونه های  1*11*111میلیمتر
1
مطاب استاندارد  ASTM992به وسیله دستزاه اينسترون
مدل  3365با سرعت بارگذاری  2میلیمتر در دقیقه انجام
شوود .بوورای انوودازهگیووری سووختی از نمونووههووايی بووا ابعوواد
 3*51*51میلیمتر استفاده شود و میوزان سوختی ننهوا
بهوسیله سختی سنج شور  Dبوا وزنوه  5كیلووگرمی طتو
استاندارد  ASTM D2241-5اندازهگیری گرديود .الزم بوه
ذكر است كه اين نوع سختی فاقد واحد اسوت و اعوداد نن
در محوودوده  111-1اسووت كووه در نن اعووداد بووزر توور
نشاندهنده سختی بیشتر است.
اندازهگیری جذب نب و واكشیدگی ضخامت نمونههوای
 3*25*25میلیمتر مطواب اسوتاندارد  ASTM D 1139و
به كمک ترازوی ديجیتالی با دقت  1/111گورم و میکرومتور
با دقت  1/111میلیمتر انجام گرديد .برای اين منظوور ،وزن
و ضخامت نمونهها پس از قرارگیوری در دموای  113درجوه
سانتیگراد (به مودت  24سواعت) انودازهگیوری و پوسازنن

نتایج و بحث
بررسی نتايج مقاومت خمشی نشان داد كه استفاده از نوانو
اكسید روی تأثیر معنیداری در سطح اطمینان  11درصود بور
مقاومت خمشی داشوته اسوت (جودول  .)1بوهطووریكوه در
نمونههای حاوی  2و  4درصد نانو اكسید روی شواهد كواهش
مقاومت خمشی به ترتیب به میزان  19و  21درصد نستت بوه
نمونههای شاهد مشاهده شد .در نمونههوای حواوی  1درصود
نانو اكسید روی كاهش  6درصدی مقاومت خمشی نستت بوه
نمونههای شاهد مشاهده شود اموا ايون میوزان كواهش ازنظور
نماری معنیدار نتود (شکل .)1

جدول  -5تجزیه واریانس اثر نانو اکسید روی بر خصوصیات مکانیکی چندسازه چوب-پلیاتیلن
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میانزین مربعات

مقدار F

مقاومت خمشی

تیمار
خطا
كل

3
15
19

153/2
26/2
191

51/26
1/94

21/36

مدول خمشی

تیمار
خطا
كل

3
15
19

314919
296519
691416

131632/6
19431/9

9/14

مقاومت كششی

تیمار
خطا
كل

3
16
11

19/2
44/25
142/44

32/9
2/96

11/93

1/111

مدول كششی

تیمار
خطا
كل

3
16
11

111121/9
141191
241111/9

33396/6
9911/6

3/99

1/132

سختی

تیمار
خطا
كل

3
16
11

14
15/2
21/2

4/66
1/15

4/1

1/113

سطح معنیداری
1/111

1/113

1
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* نوار خطا نشاندهنده انحرا معیار است

شکل  -5تأثیر نانو اکسید روی بر مقاومت خمشی چندسازه چوب-پلیاتیلن

نتايج حاصل از تجزيه واريانس نشان داد كه نانو اكسید
روی در سووطح اطمینووان  11درصوود بوور موودول خمشووی
چندسازه چوب-پلیاتیلن توأثیر معنویداری داشوته اسوت
(جدول  .)1در نمونههای حاوی  1درصد نوانو اكسوید روی
شاهد افزايش جزئی در مدول خمشی بووديم هرچنود كوه

اين افزايش ازنظر نماری معنیدار نتود .بوا افوزايش میوزان
نانو اكسید روی به  2و  4درصد ،به ترتیوب شواهد كواهش
معنی دار  4و  11درصدی در مدول خمشی بوديم هرچنود
كووه اخووتال معن ویداری بووین نمونووههووای  2و  4درصوود
مشاهده نشد (شکل .)2

* نوار خطا نشاندهنده انحرا معیار است

شکل  -2تأثیر نانو اکسید روی بر مدول خمشی چندسازه چوب-پلیاتیلن
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بررسی نتايج تجزيه واريانس نشان داد كه نوانو اكسوید
روی بر میوزان مقاوموت كششوی در فاصوله اطمینوان 11
درصد تأثیر معنیداری داشته است (جدول  .)1همانگونوه
كه مشوخص اسوت بوین نمونوههوای شواهد و نمونوههوای
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محتوی  1درصد نانو اكسید روی ،اختال مقاومت كششی
ازنظر نماری معنیدار نیست .ايون در حوالی اسوت كوه بوا
افزايش نانو اكسید روی به  2و  4درصد ،بهطور معنیداری
كاهش  11و  11درصدی مقاوموت كششوی رخداده اسوت.

* نوار خطا نشاندهنده انحرا معیار است

شکل  -3تأثیر نانو اکسید روی بر مقاومت کششی چندسازه چوب-پلیاتیلن

بررسی نتايج حاصل از مدول كششی نیز نشان داد كوه
اين خصوصیت در فاصله اطمینان  15درصود تحوت توأثیر
میزان نوانو اكسوید روی اسوت (جودول  .)1بوهطووریكوه
نمونههای حاوی  4درصد نانو اكسید روی مودول كششوی

 12درصد نستت به نمونههای شواهد كواهش معنویدار از
خود نشوان داد .درحوالیكوه در نمونوههوای حواوی  1و 2
درصوود نووانو اكسووید روی ،كوواهش معنوویداری در موودول
كششی مشاهده نشد (شکل .)4

* نوار خطا نشاندهنده انحرا معیار است

شکل  -4تأثیر نانو اکسید روی بر مدول کششی چندسازه چوب-پلیاتیلن
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بررسی سختی نمونهها نشوان داد كوه ايون خاصویت نیوز
بهطور معنیداری تحت توأثیر میوزان نوانو اكسوید روی اسوت
(جدول  .)1در اين بررسی ،استفاده از  1و  2درصد نانو اكسید

روی تأثیر معنویداری بور میوزان سوختی نمونوههوا نداشوت.
درحالیكه استفاده از  4درصد نانو اكسید روی باعو كواهش
معنیدار  4درصدی در میزان سختی نمونهها گرديد.

* نوار خطا نشاندهنده انحرا معیار است

شکل  -1تأثیر نانو اکسید روی بر سختی چندسازه چوب -پلیاتیلن

در چندسازههای چوب-پالستیک ،كیفیوت چسوتندگی
در مرز مشترک بین چوب و ماتريکس (منطقه بوین فوازی)
نقش اساسی را در تعیین خصوصیات چندسوازههوای چووب
پالسووتیک ازجملووه خصوصوویت مکووانیکی بووازی موویكنوود.
ازننجووايیكووه چوووب بووه دلیوول ماهیووت قطتووی ،نسووتت بووه
پالستیکها از خود ناسازگاری نشان میدهد لذا بورای حول
ايوون مشووکل از جفووت كننوودههووای مناسووب در سوواختار
چندسازهها اسوتفاده مویشوود [ .]14 ,13درصوورتیكوه در
ساختار ايون چندسوازههوا ،از نوانو موواد بوهعنووان افزودنوی
استفاده شود ،خصوصیات مکانیکی محصوول بوهدسوتنموده
بهشدت تحوت توأثیر میوزان و شودت پراكنودگی ذرات نوانو
خواهد بود .ذرات نانو به دلیل ابعاد كوچک خود دارای سطح
ويووژه بسوویار بووااليی بوووده و چنانچووه بووه نحووو مناسووتی در
ماتريکس پراكنده شوند ،میتوانند با ايجواد سوطح مشوترک
بیشتر ،موجب انتقال بهتر تنش در چندسازهها گردند [.]14
از سوی ديزر ،ذرات نانو به دلیل داشتن انرژی سطحی بواال،

تمايل زيادی به تجمع و كلوخه شدن 1دارند به همین خاطر
پراكنش مناسب ننها در پلیمرهوای نبگريوزی ماننود پلوی
الفینها به سختی صورت میپذيرد [ .]15همچنین مطالعات
صورت گرفته نشان داده كه نانوذرات در غلظوتهوای پوايین
پراكنش بهتری در پلیمرها در مقايسه با غلظوتهوای بواال از
خود نشان میدهند و در غلظتهای باال ،با توجه به تجمع و
كلوخه شدن بیشترشان موجب افوت خصوصویات مکوانیکی
چندسازههای مربوطه میشوند [ .]16همانگونوه كوه نتوايج
مقاومتهای مکانیکی ايون تحقیو نشوان داد اسوتفاده از 1
درصد نانو اكسوید روی توأثیر معنویداری بور مقاوموتهوای
مکانیکی نداشته ،اموا بوا افوزايش غلظوت نوانو اكسوید روی،
كاهش معنیداری در مقاومتهای مکانیکی مشاهده شد؛ كه
اين امر را میتوان به كلوخه شدن و تجمع ذرات نانو اكسوید
روی نستت داد كه با كاهش سطح مشوترک در مواتريکس و
تمركز تنش در مناط كلوخه شده ،موجب افت خصوصیات
مکانیکی میشود.
1

agglomeration
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تأثیر استفاده از نانو اكسید روی در ساختار چندسازهها
بر میزان جذب نب و واكشویدگی ضوخامت طووالنیمودت
(موودت  93روز) در شووکلهووای  6و  9ارائووه شووده اسووت.
همانطور كه مشاهده مویشوود ،در نمونوههوای حواوی 4
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درصد نانو اكسید روی ،شاهد افزايش جذب نب نستت بوه
ساير نمونهها هستیم اين در حالی است كه در نمونوههوای
حاوی  1و  2درصد نانو اكسید روی اختال قابولتووجهی
نستت به نمونههای شاهد مشاهده نمیشود.

شکل  -1تأثیر نانو اکسید روی بر میزان جذب آب چندسازه چوب-پلیاتیلن

بررسووی نتووايج واكشوویدگی ضووخامت طووی زمووانهووای
متوالی نشان میدهد كه حضور  1درصد نوانو اكسوید روی
تأثیری در كاهش يا افزايش میوزان واكشویدگی ضوخامتی
نمونهها نداشته است درحوالیكوه بوا افوزايش میوزان نوانو

اكسید روی به  2و  4درصد ،شدت واكشویدگی ضوخامتی
افزايش میيابد كه اين امر برای نمونههای حاوی  4درصود
نانو اكسید روی بسیار مشهودتر است.

شکل  -1تأثیر نانو اکسید روی بر میزان واکشیدگی ضخامتی چندسازه چوب-پلی اتیلن
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میزان جذب نب صورت گرفته در چندسازههای چووب
پالستیک ،تأثیر زيادی بور مقاوموتهوای مکوانیکی ،ثتوات
ابعوادی و مقاومووتهوای بیولوووژيکی ايون محصوووالت دارد.
بهطوریكه با افزايش رطوبت در ايون چندسوازههوا ،ثتوات
ابعادی و مقاومتهوای مکوانیکی كواهش و شورايط جهوت
فعالیت عوامل بیولوژيکی مانند عوامل پوسیدگی مسواعدتر
موویشووود [ .]19 ,11بووهطوووركلی دلیوول جووذب نب در
چندسازههای چوب پالستیک ،ناشی از خاصیت نبدوستی
مواد لیزنوسلولزی و وجوود منافوذ ريوز در سواختار ننهوا،
وجوود منافووذ در منطقوه بووین فوازی و میکوورو تورکهووای
ايجادشده در هنزام ساخت چندسوازههوا اسوت [.]11 ,19
ماهیت و نوع افزودنی بهكاربرده شده نیوز مویتوانود توأثیر
مستقیمی بر میزان جذب نب داشته باشد .بوهعنووانمثوال
اسووتفاده از جفووت كننووده مالئیووک انیدريوود بووا بهتووود
چستندگی در سطح مشترک و منطقه بوین فوازی ،جوذب
نب را در چندسازههای چوب-پالستیک كواهش مویدهود.
مطالعووات صووورت گرفتووه نیووز نشووان داده كووه اسووتفاده از
نانور میتواند جذب نب را در اين چندسوازههوا كواهش
دهد .دلیل ذكرشوده بورای ايون امور خاصویت نبگريوزی
نووانوذرات ر و پراكنوودگی مناسووب ننهووا در موواتريکس
پلیمری است كه میتواند با مسدود كردن منافوذ ،موانع از
نفوذ نب گردد [ .]21 ,21در اين بررسوی نتوايج حواكی از
افت مقاومتهای مکانیکی در غلظتهای باالی نانو اكسوید

روی بود كه اين امر تجمع نانوذرات در ساختار چندسازه را
نشان داد .دلیول جوذب نب بیشوتر در نمونوههوای حواوی
درصد باالی نانو اكسید روی را میتووان نیوز بوه تجموع و
كلوخه شدن ذرات نانو نستت داد باع ايجاد منافذ بیشوتر
جهت نفوذ نب شده اسوت .همچنوین ازننجوايیكوه رابطوه
مستقیم بین جذب نب و واكشیدگی وجوود دارد درنتیجوه
اين نمونهها واكشیدگی ضخامتی بیشتری نیز داشتهاند.

نتیجهگیری
استفاده گسترده از چندسازههای چووب و پالسوتیک
در محیطهای بیرونی باع میشوود ايون چندسوازههوا در
معرض هوازدگی و پوسیدگی قرار بزیرند .تحقیقات صورت
گرفته نشان داده كه استفاده از نانو اكسید روی در ساختار
اين چندسازهها میتواند اثور محوافظتی مناسوتی در برابور
هوازدگی و پوسیدگی از خود نشان دهود .در ايون بررسوی،
تأثیر نانو اكسید روی بر خصوصویات فیزيکوی و مکوانیکی
چندسازه چووب -پلویاتویلن مطالعوه قورار گرفوت .نتوايج
بهدستنمده نشان داد كه در صورت استفاده از مقادير كوم
نانو اكسید روی در ساختار چندسازه چوب -پلیاتیلن ،افت
معنیداری در خواص فیزيکوی و مکوانیکی چندسوازههوای
حاصل رخ نمیدهد.
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Effect of nano zinc oxide on physical and mechanical properties of
wood plastic composites

Abstract
In this study, the effects of nano zinc oxide on the physical
and mechanical properties of wood-polyethylene composites
were investigated. The composites containing 0, 1, 2 and 4
wt% zinc oxide nanoparticles were manufactured using an
internal mixer and a laboratory press and then the flexural and
tensile properties, hardness, water absorption and thickness
swelling of the samples were evaluated. The results showed
that using 2 and 4 percent nano zinc oxide significantly
reduced the flexural strength, ﬂexural modulus and tensile
strength. The results also revealed that the hardness and
tensile modulus of composites were negatively affected only
in composites containing four percent nano zinc oxide. The
evaluation of physical properties showed that incorporating
nano zinc oxide (2 and 4 %) increased thickness swelling. In
the case of water absorption, just 4 percent nano zinc oxide
increased the values.
Key words: wood-polyethylene composite, nano zinc oxide,
mechanical properties, physical properties.
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