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تأثیر فرایند بازیافت بر خواص فیزیکی و مکانیکی چندسازههای ساختهشده از آرد چوب -پلیاتیلن
دانسیته سنگین

الهام نادعلی
محمد الیقی

چکیده

*1

2

قنبر ابراهیمی

در این تحقیق ،تأثیرات فرایند بازیابی بر خصوصیات فیزیکی و مکانیکی چندسازه
های چوب پالستیک ساختهشده از آرد چوب -پلیاتیلن دانسیته سنگین بررسی شد.
مواد چندسازه شامل آرد چوب ،پلیاتیلن دانسیته سنگین و پلیاتیلن پیوند شده با
مالئیک انیدرید ( )MAPEبود که تحت تأثیر فرایند بازیابی تا  4مرحله بازیافت قرار
گرفت .این کار در شرایط صنعتی انجام شد .روشهای آنالیز متنوعی شامل آزمون
خمشی ،مدول االستیسیته ،مقاومت به ضربه و جذب آب بر طبق آزمونهای
استاندارد ،اندازهگیری طول الیاف و نیز مطالعه مورفولوژی با میکروسکوپ الکترونی
روبشی ( )SEMجهت شناخت تأثیرات بازیافت بر چندسازههای آرد چوب -پلیاتیلن
انجام شد .نتایج نشان داد که چندسازههای بازیابی شده در مقایسه با چندسازههای
اولیه دارای مقاومت خمشی و مدول االستیسیتهی کمتری بودند .ولی چندسازههای
یکبار بازیافت شده ،نسبت به سایر نمونهها دارای مقاومت به ضربهی بیشتری
بودند .همچنین نتایج نشان داد که چندسازههای بازیافتی در مقایسه با چندسازههای
اولیه دارای جذب آب کمتری بودند.

مهدي جنوبی
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الیاف طبیعی دارای مزايای متعددی از قبیل دانسیته-
ی كم ،مدول و مقاومت ويژه باال ،دسترسی آسان و
گسترده میباشند و البته چالشهايی مانند دمای مجاز
پايینتر برای فراورش ،وجود مشکالتی در پخش و پراكنش
مناسب الیاف چوب در ماتريس پلیمر را در تولید چندسازه
های پالستیک الیاف طبیعی دارا هستند كه در كنار اين
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موارد ذكر شده ،مقرون به صرفه بودن آنها از اهمیت به
سزايی به لحاظ اقتصادی و صنعتی برخوردار است [.]1
مزيت اصلی چندسازههای پالستیک الیاف طبیعی در
مقايسه با سیستمهای متداول گرماسخت ،قابلیت بازيافت
محصول طی فرايند ساخت (بازيافت درونی) 1و يا در
مرحلهی بعدی پس از عمر مفید محصول است (بازيافت
Internal recycling
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خارجی .)1در حال حاضر مشکالت زيست محیطی به
خصوص مشکل پر شدن سريع مکانهای دفن زباله وجود
دارد كه به سرعت در سطح جهان در حال گسترش
هستند .البته بسیاری از فرايندهای بازيابی نیازمند آسیاب
زياد و اختالط در دمای باال هستند كه باعث تخريب
خواص مواد چند سازهای میشوند [ .]2در طی دو دههی
گذشته ،تحقیقات انجام شده بر اين نکته تاكید داشتند كه
فرايندهای بازيابی متوالی در اثر اكسیداسیون حرارتی
(طی فرايند بازيابی) باعث برش زنجیرهی ماتريس پلیمری
شده كه اين امر هم در پلیپروپیلن تقويت شده و هم در
پلیپروپیلن بکر و همینطور در چندسازههای حاصل از
آنها ايجاد میشود .اين رفتار در اثر تخريب زنجیرهی
پلیمری در مراحل حرارتی و تنشی شديدی است كه طی
فرايند بازيابی اعمال میشود [ .]3تخريب حرارتی میتواند
از يک طرف باعث پیوند عرضی2و برش زنجیرهی ماتريس
پلیمری شود و از طرف ديگر باعث تخريب شیمیايی و
ساختاری آرد چوب گردد [ 4و  .]5سوابق تحقیق نشان
میدهد كه پلیپروپیلن به طور معنیداری دارای پايداری
حرارتی كمتری نسبت به پلیاتیلن است [ .]6اگرچه برخی
تحقیقات ،نشان از افت خواص مکانیکی در اثر بازيابی دارد
[ ،]9-7ولی برخی نیز نشان میدهد كه بازيابی میتواند
منجر به بهبود سفتی و مقاومت شود كه اين امر در اثر
پراكنش بهتر الیاف در ماتريس پلیمری ايجاد میشود [ 8و
 .]13-10كاظمی نجفی و همکاران ( ،)2006ويژگیهای
مکانیکی چندسازههای چوب پالستیک ساخته شده از
خاک اره و پلیمرهای بازيافتی را مورد بررسی قرار دادند.
مواد به صورت فشاری قالبگیری و تبديل به تخته شدند.
خواص مکانیکی نمونههای دارای پلیمرهای بازيافتی مشابه
با خواص چندسازههای ساخته شده از پلیمرهای بکر بود
[ .]14همچنین تحقیقات پیشین نشان میدهد كه جذب
آب و واكشیدگی ضخامت چندسازههای پالستیک الیاف
طبیعی بازيابی شده به عوامل متعددی از جمله كیفیت
سطح مشترک ،تركیب شیمیايی مواد لیگنوسلولزی ،طول
الیاف ،پراكنش الیاف و دانسیته وابسته است .نتايج
تحقیقات نشان میدهد كه به طور كلی فرايند بازيابی،

1 External

recycling
Crosslink

2

مقاومت به آب را افزايش داده و پايداری ابعادی را در
چندسازههای ساخته شده از الیاف طبیعی پلیپروپیلن
بهبود بخشیده است .اين امر عمدتا ناشی از پراكنش بهتر
الیاف ،دانسیتهی باالتر ،مقادير كمتر خلل و فرج و حفرهها،
كیفیت سطح مشترک بهتر و افزايش آبگريزی در
چندسازههای بازيابی شده است [ Beg .]2و Pickering
( )2008تاثیرات بازيابی چندسازههای پلیپروپیلن تقويت
شده با الیاف چوب را بر ويژگیهای فیزيکی و مکانیکی
مطالعه كردند .مقاومت كششی و مدول يانگ از  41و
 4553مگاپاسکال در چندسازههای شاهد ،به  31و 3800
مگاپاسکال بعد از  8بار بازيابی كاهش پیدا كرد .گزارش
شد كه تغییر خواص مکانیکی به احتمال زياد ناشی از
شکست الیاف در طی فرايند بازيابی بود كه در نتیجهی آن
كاهش در طول متوسط الیاف از  2/36میلیمتر در
چندسازههای شاهد به  0/37میلیمتر در الیاف استخراج
شده در چندسازههای  8بار بازيابی وجود داشت [.]8
آزمونهای استاتیکی متداول معموال برای بررسی ويژگی-
های مکانیکی اين چند سازهها استفاده میشوند كه به
طور كلی شامل آزمونهای ضربه ،خمشی و كششی
هستند.
بررسی سوابق تحقیق نشان میدهد كه تحقیقات
متعددی بر روی چندسازههای حاصل از پلیمرهای
بازيافتی انجام شده است .درزمینهی بازيافت خارجی نیز
برخی محققین نتايجی را گزارش نمودهاند؛ اما در ارتباط با
بازيافت درونی چندسازههای چوب پالستیک اطالعات
بسیار اندكی در سوابق تحقیق موجود است كه آنهم در
مقیاس آزمايشگاهی است .در اين تحقیق ،تأثیرات بازيابی
درونی بر خواص خمشی ،مدول االستیسیته ،مقاومت به
ضربه و جذب آب چندسازههای آرد چوب -پلیاتیلن
دانسیته سنگین موردبررسی قرار گرفت .اين تحقیق بر
روی بازيافت مجدد چندسازههای ضايعاتی خط تولید
كارخانه و با هدف صرفهجويی در مواد اولیه انجام شده و
كار در مقیاس صنعتی است .نتايج اين تحقیق میتواند
امکان تولید چندسازههای دارای ويژگیهای مناسب را با
استفاده از مواد بازيافتی فراهم نمايد و از طرفی يافتههای
اين پژوهش ازنظر زيستمحیطی هم حائز اهمیت است.
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آرد چوب صنوبر ( )WFنیز از ضايعات كارخانههای
چوببری تهیه شد .پلیاتیلن پیوند شده با مالئیک انیدريد
( )MAPEاز محصوالت شركت كرانگین است .خصوصیات
پلیاتیلن پیوند شده با مالئیک انیدريد ( )MAPEدر
جدول  2آمده است.

مواد و روشها
پلیاتیلن سنگین ( )HDPEمورداستفاده EX5 ،از
محصوالت پتروشیمی مارون با شاخص جريان مذابی
معادل  190ºC( 8 gr/10minو  )2/16 kgو با دانسیتهی
 0/949 gr/cm3بود .خصوصیات فیزيکی و مکانیکی
ترموپالستیک پلیاتیلن سنگین در جدول  1آمده است.

جدول  -1خصوصیات فیزیکی و مکانیکی پلیمر پلیاتیلن سنگین
ویژگیها

واحد

استاندارد آزمایش

پلیاتیلن سنگین ()EX5

دانسیته

gr/cm3

ASTM D792

0/949

شاخص جريان مذاب

gr/10min

ASTM D1238

8

مقاومت كششی در نقطه تسلیم

MPa

ASTM D638

2

MD=18, 1TD=20

افزايش طول در نقطه شکست

%

ASTM D638

MD=400, TD=405

)(190 ºC/2.16 kg

جدول  -2خصوصیات پلیاتیلن پیوند شده با مالئیک انیدرید ()MAPE
ویژگیها

واحد

استاندارد آزمایش

مقدار

شاخص مذاب )(190 ºC/2.16 kg

gr/10min

ISO 1133

0/3

مالئیک

%

Titration

1/7

دانسیته

gr/cm3

ISO 113301

تهیه چندسازهها
فرمولبندی چندسازهها همانطور كه در جدول 3
آمده است بهعنوان فرمولبندی اصلی تولید شد .چندسازه
ها دارای  %65وزنی آرد چوب صنوبر %32 ،پلیاتیلن
دانسیته سنگین و  %3پلیاتیلن پیوند شده با مالئیک
33
انیدريد بود كه به داخل مخزن دستگاه توربومیکسر
( )Suzhou DYUN recycling machinery Co. LTDدر
دمای  140درجه سانتیگراد و با سرعت  200rpmبرای
مدتزمان  10دقیقه ريخته شدند تا اختالط آنها بهطور
كامل صورت گیرد .سپس مواد به داخل كیسه ريخته شده
و كیسهها وكیوم میشوند .پسازاين مرحله ،مواد مخلوط
شده به داخل مخزن دستگاه اكسترودر دو ماردون غیر
همسانگرد Shanghai JWELL extrusion machinery ( 4
 )Co. LTDريخته شدند .برای هر فرمول تعداد پنج چند-
1

Transverse direction
Machine direction
3 Turbo mixer
4 Twin screw extruder
5 Crusher
6 Pullverizer
2

0/92

سازهی يک متری ساخته شد .بازيابی در دو مرحله انجام
شد .ابتدا چندسازهها با استفاده از دستگاه خردكن ،5خرد
و سپس توسط دستگاه پودركن ،6پودر شدند .پس از
خشکكردن آنها ،داخل همان همزن و تحت همان
شرايط اختالط فراوری (بازيابی) شدند .شرايط اكسترودر
در جدول  4آمده است .تمامی چندسازههای بازيابی شده
و اصلی برای تولید چندسازههايی با ضخامت  12میلیمتر
داخل اكسترودر قرار گرفتند .فرايند بازيابی  4مرتبه و هر
بار با  5تکرار برای هر فرمولبندی انجام شد.
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جدول  -3فرمولهای مختلف چندسازهی چوب پالستیک در حالت قبل و بعد از بازیابی
کد نمونههای

مقدار آرد چوب

مقدار پلی-

چوب پالستیک

مقدار جفت کننده و

تعداد دفعات

*

()wt%

اتیلن ()wt%

مواد افزودنی ()wt%

بازیابی

WFPEOrig

65

32

3

0

WFPERec1

65

32

3

1

PERec2 WF

65

32

3

2

WFPERec3

65

32

3

3

WFPERec4

65

32

3

4

* كارخانهی تولیدكننده ،جزيیات را ارائه نمیدهد.
جدول  -4شرایط اکسترودر برای ساخت چندسازهی چوب پالستیک
سرعت ماردون

فرکانس ماردون

فشار قالب

پلیمر

1

2

3

4

5

die

()rpm

)(Htz

دما در زونهای مختلف ()ºC

نوع

()bar

HDPE

180

180

170

170

165

135

10

13/60

8

دور در دقیقه=  ، rpmهرتز= Htz

روشها
اندازهگیری طول الیاف
مقدار اندكی از مواد تشکیلدهندهی چندسازهی الیاف
طبیعی -پلیاتیلن سنگین قبل و پس از بازيابی ،در پی
زايلن 1جوشان ( 99/9درصد) حل و سپس الیاف از محلول
ويسکوز جداسازی شد .بررسی طول الیاف توسط
میکروسکوپ نوری  Nikonبا بزرگنمايی  100انجام شد و
از هر فرمول ،تعداد صد لیف مورداندازهگیری قرار گرفت.
آزمونهای مکانیکی
آزمونهای خمشی مطابق با آيیننامه  D790استاندارد
 ASTMانجام شدند .ابعاد اسمی نمونهها
 300×30×12mmبودهاست .طول دهانه  200میلیمتر و
سرعت رأس بارگذاری  5/00 mm/minبود .آزمونهای
خمش سهنقطهای توسط يک ماشین آزمون  Instronمدل
 5566و سلول بار به ظرفیت  10KNمجهز به سیستم
جمعآوری كامپیوتری اطالعات انجام شدند و از هر
تركیب 5 ،نمونه مورد آزمايش قرار گرفتند.
آزمايشهای ضربهی ايزود بدون فاق ()unnotched
مطابق با آيیننامه  D-256استاندارد  ASTMبهوسیله يک
دستگاه آزمايش ضربه  Ceastمدل  6958انجامشدند .ابعاد
اسمی نمونهها  65×13×12mmبود .ظرفیت ماشین
()1

آزمايش ضربه  7/5 jبود و از هر تركیب  5نمونه مورد
آزمون قرار گرفتند.
آزمون فیزیکی
اندازهگیری مقدار جذب آب مطابق با آيیننامهه -570
 Dاستاندارد  ASTMانجامشد .از هر تركیب  5نمونه مهورد
آزمايش قرار گرفتند .بهاينترتیب كه ابتدا نمونهها به مدت
 24ساعت در دمهای  ،100ºCدر اتهو قهرار داده شهدند تها
خشک شوند .پس از  24ساعت نمونهها از اتو خارج شده و
با يک ترازوی ديجیتالی با دقت  0/001گرم ،وزن خشهک
اولیهی نمونهها اندازهگیری و يادداشت گرديد .سپس نمونه
ها به مدت  48 ،24 ،8 ،6 ،4 ،2ساعت و نیز تا زمهانی كهه
به وزن ثابتی برسند ،در دمای محیط به حالت غوطههور در
آب در ظروف جذب آب قرارگرفتند .بعد از هر يک از مدت
زمانهای گفتهشده نمونهها از آب بیرون آوردهشدند و وزن
تههر ثانويهههی آنههها بهها تههرازوی ديجیتههالی انههدازهگیههری و
يادداشت گرديد .سپس مجدداً در آب قرار دادهشدند تها در
زمانهای ذكرشدهی بعدی ،مجدداً وزن تر آنهها محاسهبه
گردد .درنهايت با داشتن دادههای مربوط به وزن خشهک و
وزنتههر ،مقههدار جههذب آب نمونهههههها مطههابق رابطهههی ()1
محاسبه گرديد.
( ×100وزنخشک /وزنخشک – وزن تر) = مقدار جذب آب
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مطالعه مورفولوژی با میکروسکوپ الکترونی
روبشی)SEM(12
نمونهها بهوسیلهی نیتروژن مايع منجمد شده و سپس
شکسته شدند .سطوح شکسته شده بهوسیلهی اليهای
نازک از طال در دستگاه پوشاننده يونی Sputter coater
مدل  K 450Xكمپانی  Emitchساخت انگلستان پوشش
داده شدند .سپس میکروگرافهای میکروسکوپ الکترونی
با ولتاژ  20 Kvكیلوولت تهیه شدند .تصاوير سطح شکست
مقاطع حاصل از آزمونهها توسط میکروسکوپ TESCAN
مدل  WEGA-IIساخت جمهوری چک تهیه شدند.
تحلیل آماری
ال
نتايج آزمونهای استاتیکی در قالب طرح كام ً
تصادفی بررسی گرديده است .جهت تجزيهوتحلیل دادهها
از روش تجزيه واريانس يکطرفه استفاده شد و از آزمون
چند دامنهای دانکن برای جداسازی میانگینها استفاده
گرديد .كلیه مقايسهها در سطح  %95اعتماد انجامشدهاند
و از هر تركیب  5نمونه موردبررسی قرار گرفت.

نتایج و بحث
آزمونهای مکانیکی
همانگونه كه در شکل  1مشاهده میگردد در اثر
بازيابی ،مقاومت خمشی نمونههای چندسازهی پلیاتیلن
سنگین كاهش يافت .چنین نتیجهای توسط  Begو
 )2008( Pickeringنیز گزارش شده است .تجزيه واريانس
دادههای حاصل از آزمون مقاومت خمشی نشان میدهد
كه بین مقادير مقاومت خمشی نمونههای چندسازههای
پلیاتیلن سنگین قبل و پس از بازيابی در سطح اعتماد
 ،95%اختالف معنیداری وجود دارد .همچنین نتايج
محاسبات آماری و گروهبندی میانگینها نشان میدهد كه
بین مقادير مقاومت خمشی نمونهی چندسازهی پلیاتیلن
دانسیته سنگین در دفعات اول تا چهارم پس از بازيابی در
سطح اعتماد  ،%95اختالف معنیداری وجود دارد .مقادير
مقاومت خمشی از نمونه شاهد تا نمونههای پس از سومین
بازيابی روند كاهشی دارند و اين نشان میدهد كه بازيابی
P- xylene
Scanning electron microscopy

339

(بهجز در مورد چهارمین بازيابی) از مقاومت خمشی نمونه
ها كاسته است .مقدار مقاومت خمشی در نمونههای
چندسازهی پلیاتیلن سنگین ،قبل از بازيابی 44/39MPa
است كه بعد از يکبار بازيافت ،به  40/11 MPaكاهش
يافته است .اين احتما ًال ناشی از شکست الیاف در طی
اولین بازيافت است كه منجر به كاهش طول الیاف میشود
و بنابراين ،اين امر منجر به كاهش مقاومت خمشی می-
شود .نتايج مشابهی توسط  Diksonو همکاران ( )2014با
مطالعه بر روی تأثیر بازيافت بر خواص مکانیکی پلی-
پروپیلن تقويتشده با خمیر چوب ،كتان و الیاف شیشه
گزارش شد [ .]7ويژگی موردنظر ،در دومین و سومین
بازيافت كاهش اندكی داشت كه اين را میتوان به مقدار
اندک كاهش طول الیاف در دومین و سومین بازيافت
نسبت داد .نتايج حاصل از اندازهگیری طول الیاف نشان
داد كه بعد از بازيافت اول ،طول الیاف كاهش قابلتوجهی
داشت .طول الیاف در چندسازههای پلیاتیلن سنگین قبل
از بازيابی  463میکرومتر بود كه بعد از اولین بازيابی به
 326میکرومتر رسید اما مقدار كاهش آن در دومین و
سومین بازيافت اندک بود (شکل  .)2در چهارمین مرتبهی
بازيافت ،مقدار مقاومت خمشی نمونهها افزايش يافته است.
اين احتماالً ناشی از اتصال عرضی درون زنجیرهی پلی-
اتیلن است كه در تعداد دفعات بازيابی بیشتر و تکراری
اتفاق میافتد .وقتی تعداد دفعات بازيافت زياد میشود،
پلیمر پلیاتیلن شبکهای1میشود و پیوند عرضی شیمیايی
بین زنجیرهها ايجاد میشود كه سبب افزايش مقاومت
خمشی در چهارمین بازيافت میشود.

1

2

Cross link

1
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شکل  -1مقاومت خمشی چندسازههای آرد چوب -پلیاتیلن سنگین در حالت قبل و بعد از بازیابی

شکل  -2طول الیاف چندسازههای آرد چوب -پلیاتیلن سنگین در حالت قبل و بعد از بازیابی

شکل  ،3مقادير مدول االستیسیته در نمونههای
چندسازهی پلیاتیلن سنگین را قبل و پس از بازيابی نشان
میدهد .مقدار مدول االستیسیته در نمونههای چندسازهی
پلیاتیلن سنگین ،قبل از بازيابی  6728 MPaاست كه بعد
از بازيابی ،اين مقدار به  6368 MPaكاهش میيابد .سوابق
تحقیق نشان میدهد كه الیاف طبیعی ،نقش تقويت-
كنندگی را در چندسازههای پلیمری الیاف طبیعی ايفا
میكند و ضريب الغری الیاف ،نقش اساسی در عملکرد
تقويتكنندگی آنها دارد؛ بنابراين كاهش ضريب الغری
ناشی از شکست الیاف در هنگام اولین بازيابی ممکن است
دلیل كاهش اشارهشده در مدول االستیسیتهی چندسازه
های موردمطالعه بعد از اولین بازيافت باشد [.]19-15

مقدار مدول االستیسیته در دومین و سومین بازيافت
كاهش اندكی پیدا كرده كه میتواند به مقدار جزئی كاهش
طول الیاف در اين بازيابیها نسبت داده شود .در چهارمین
مرتبهی بازيافت ،مقدار مدول االستیسیته نمونهها افزايش
يافته است .اين احتماالً ناشی از شبکهای شدن پلیمر است
كه درنتیجهی آن بخشهای كريستالی پلیمر رشد میكند.
پديدهی اشارهشده همراه با درهمرفتگی بهتر الیاف پلیمر
ناشی از شبکهای شدن میتواند منجر به بهبود مدول
االستیسیتهی چندسازه بعد از چهارمین بازيافت شود [.]5
نتايج حاصل از تحلیل آماری نشان میدهد كه بین مقادير
مدولاالستیسیته نمونهی چندسازهی پلیاتیلن با دانسیته
سنگین قبل و پس از بازيابی در سطح اعتماد  %95اختالف
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معنیداری وجود دارد .همچنین بین نمونهی چندسازهی
پلیاتیلن با دانسیته سنگین در اولین ،دومین و سومین
بازيابی ،اختالف معنیداری وجود دارد .ولی بین نمونهی
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چندسازهی پلیاتیلن با دانسیته سنگین در اولین و
چهارمین بازيابی ،اختالف معنیداری وجود ندارد.

شکل  -3مدول االستیسیته چندسازههای آرد چوب -پلیاتیلن سنگین در حالت قبل و بعد از بازیابی

شکل  4مقاومت به ضربهی چندسازههای الیاف
طبیعی پلیاتیلن دانسیته سنگین را قبل و بعد از بازيابی
نشان میدهد .تحلیل آماری نشان میدهد كه بین مقادير
مقاومت به ضربهی نمونههای چندسازههای الیاف طبیعی
پلیاتیلن سنگین قبل و پس از بازيابی در سطح اعتماد
 ،95%اختالف معنیداری وجود دارد .همچنین تجزيه
واريانس دادههای حاصل از آزمون مقاومت به ضربه نشان
میدهد كه بین مقادير مقاومت به ضربهی نمونهی
چندسازهی پلیاتیلن سنگین در دفعات اول تا چهارم پس
از بازيابی در سطح اعتماد  ،%95اختالف معنیداری وجود
دارد .مقدار مقاومتبه ضربه در نمونههای چندسازهی پلی-
اتیلن سنگین ،قبل از بازيابی  7/60 Kj/m2است كه بعد از
اولین بازيابی ،اين مقدار به  8/69 Kj/m2افزايش يافته
است .در طی فرايند بازيافت ،دو پديدهی كاهش طول
الیاف در اثر فرسايش مکانیکی و بهبود اختالط پلیمر و
الیاف (پوشانده شدن سطح الیاف توسط پلیمر  1)1به
صورت همزمان اتفاق میافتد؛ كه اين دو پديده ،تأثیر
متضادی در مقاومت به ضربهی چندسازههای الیاف
طبیعی پلیاتیلن دارند ،بهعبارتديگر كاهش طول الیاف
اثر منفی و بهبود اختالط اثر مثبت دارد.
Wetting

1

در طی اولین بازيافت ،طول الیاف در اثر فرسايش
مکانیکی كاهش میيابد ولی سطوح الیاف نیز به میزان
بیشتری توسط پلیمر پلیاتیلن مذاب پوشش داده میشود
و اين امر بهنوبهی خود چسبندگی بین سطحی را افزايش
میدهد .درنتیجه انتقال تنش بهتر انجام شده و مقاومت به
ضربه افزايش میيابد .با افزايش تعداد دفعات بازيافت ،در
دومین و سومین بازيافت ،مقدار مقاومت به ضربه كاهش
پیدا كرد كه علت اين امر را میتوان به غالب بودن اثر
كاهش طول الیاف بر اختالط پلیمر نسبت داد زيرا در طی
اولین بازيافت ،اختالط پلیمر و الیاف طبیعی به میزان قابل
توجهی انجام شده است و درنتیجه در دومین و سومین
بازيافت ،تأثیر مثبت اختالط بر مقاومت به ضربه ناچیز
خواهد بود و اثر كاهش طول الیاف غالب است كه سبب
كاهش مقاومتبه ضربه میشود.
بعد از چهارمین بازيافت افزايش مقاومتبه ضربه وجود
دارد .همانطور كه در باال اشاره شد شبکهای شدن پلیمر،
پديدهی غالب در بازيافت چهارم بود كه باعث افزايش
مقاومت به ضربهی نمونهها شد .در مطالعهای كه بر روی
بازيابی تزريقی قالبی الیاف شاهدانه در چندسازههای پلی-
پروپیلن بازيافتی انجام شد Bourmaud ،و همکاران
( )2011افزايش میزان مقاومتبه ضربه چندسازههای
پالستیک الیاف طبیعی در اثر بازيابی را گزارش نمودند
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[ .]14گزارشهای متفاوتی در خصوص مقاومت به ضربه
چندسازههای الیاف طبیعی در سوابق تحقیق وجود دارد.
 Sobczakو همکاران ( )2013هنگام بررسی چندسازههای
الیاف طبیعی ،روندهای نسبتاً متناقضی را در مقاومت به

ضربه مشاهده نمودند .بااينحال دادههای مقاومت به
ضربهی گزارششده در ارتباط با چندسازههای الیاف
طبیعی بازيافتی نسبتاً كم است [.]20

شکل  -4مقاومتبه ضربه چندسازههای آرد چوب -پلیاتیلن سنگین در حالت قبل و بعد از بازیابی

خواص فیزیکی
همانطور كه در شکل  5مشاهده میشود بیشترين
درصد جذب آب مربوط به نمونهی قبل از بازيابی و
كمترين درصد جذب آب مربوط به نمونهی چندسازهی
پس از چهارمین بازيابی است .هرچه زمان قرار گرفتن
نمونهها در آب بیشتر شود ،درصد جذب آب توسط نمونه
ها نیز افزايش میيابد تا زمانی كه نمونهها از آب اشباع
شوند .نمونههايی كه تعداد دفعات بیشتری بازيابی شدهاند،
درصد جذب آب كمتری دارند و زودتر به اشباع میرسند.
چندسازهی بکر در مقايسه با بازيافتیها ،الیافِ بکر و خلل
و فرج بیشتر دارند كه اين امر باعث افزايش جذب آب آن-
ها میشود .در اثر بازيافت ،پلیمر به منافذ موجود در ديواره
و نیز حفرات سلولی الیاف چوبی چندسازه نفوذ میكند كه
در اثر آن جذب آب در نمونههای بازيافتی كمتر میشود.
عالوه بر اين ،الیافی كه بهخوبی توسط مذاب پلیمر

پوشانده شدند جذب آب كمتری دارند و به همین دلیل
چهارمین بازيافت كمترين درصد جذب آب را در مقايسه با
بقیهی نمونهها نشان داد.
همچنین همیسلولزهای موجود در الیاف طبیعی
دارای گروههای هیدروكسیل فراوان هستند و درنتیجه
همیسلولز آبدوستترين جزء سازندهی چندسازهها است
كه نسبت به تخريب حرارتی نیز بسیار آسیبپذير است.
سوابق تحقیق نشان داد كه بازيابی منجر به تخريب و از
بین رفتن بخشهای همیسلولز میشود [ .]2مواد هنگام
بازيابی درنتیجهی از دست دادن بخشهای همیسلولز
آبگريزتر میشوند كه نشانگر طبیعت كمتر آبدوست
محصوالت بازيابی شده است .پس بازيافت ازنظر جذب آب
در چندسازههای الیاف طبیعی پلیمر پلیاتیلن ،مشکلی را
ايجاد نمیكند.
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شکل  -5مقدار جذب آب چندسازههای آرد چوب -پلیاتیلن سنگین قبل و بعد از بازیابی

شکل  6نمونهی چندسازهی حاصل از الیاف طبیعی
پلیمر پلیاتیلن قبل از بازيافت را نشان میدهد و در شکل
 7نمونههای چندسازههای الیاف طبیعی پلیمر پلیاتیلن
پس از بازيافت باهم مقايسه شده است .در تصاوير
میکروسکوپ الکترونی روبشی ( )SEMخارج شدن الیاف از
ماتريس در اثر بازيابی قابلمشاهده است؛ بنابراين در طی
شکسته شدن نمونهها ،الیاف بهراحتی از ماتريس خارج
شده و سبب ايجاد منافذ در سطح شکست نمونهها می
شود .سطح شکست نمونهی چندسازهی الیاف طبیعی

پلیمر پلیاتیلن پس از سومین بازيافت ،وجود حفرات
متعدد در سطح را نشان میدهد كه سبب كاهش خواص
مکانیکی میشود .عدم جدايش الیاف از ماتريس در
چندسازهی الیاف طبیعی پلیمر پلیاتیلن سنگین پس از
چهارمین بازيابی نشاندهندهی بهبود قابلتوجه در توزيع
يکنواخت و چسبندگی مناسب بین الیاف و ماتريس در
چندسازهی الیاف طبیعی پلیمر پلیاتیلن سنگین پس از
چهارمین بازيابی است كه سبب بهبود خواص مکانیکی
شد.

شکل  -6تصویر میکروسکوپ الکترونی چندسازهی آرد چوب -پلیاتیلن سنگین بازیافت نشده (بکر)
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شکل  -7تصاویر میکروسکوپ الکترونی چندسازههای آرد چوب -پلیاتیلن سنگین پس از یک تا چهار بار بازیافت

نتیجهگیری
در اين تحقیق چندسازههای آرد چوب -پلیاتیلن،
ساخته و سپس چهار بار بازيابی شدند .تأثیرات بازيابی
(بازيابی درونی) بر خواص فیزيکی و مکانیکی چندسازه
های آرد چوب -پلیاتیلن بازيافتی بررسی و با چندسازهی
اصلی مقايسه شده و نتايج زير به دست آمد.
 مقاومت خمشی چندسازههای پلیاتیلن با دانسیته
سنگین پس از بازيابی (بهجز در مورد چهارمین
بازيابی) كاهش پیدا كرد .اين ناشی از شکست الیاف
در طی بازيابی و درنتیجه كاهش طول الیاف و كاهش
مقاومت خمشی است .افزايش مقاومت خمشی در
چهارمین مرتبهی بازيافت ،ناشی از اتصال عرضی
درون زنجیرهی پلیاتیلن در اثر تعداد دفعات بازيابی
بیشتر است.
 مدول االستیسیتهی چندسازههای پلیاتیلن با دانسیته
سنگین پس از بازيابی (بهجز در مورد چهارمین
بازيابی) كاهش پیدا كرد .كاهش نسبت ضريب الغری
الیاف ناشی از شکست الیاف در هنگام اولین بازيابی
میتواند دلیل كاهش مدول االستیسیتهی پس از يک
بار بازيابی باشد .در چهارمین مرتبهی بازيافت ،مقدار
مدول االستیسیته نمونهها افزايش میيابد كه ناشی از
كراس لینک پلیمر و درنتیجهی آن رشد بخشهای

كريستالی پلیمر است .پديدهی اشارهشده همراه با
درهمرفتگی بهتر الیاف پلیمر ناشی از كراسلینک می-
تواند منجر به بهبود مدول االستیسیتهی چندسازه بعد
از چهارمین بازيافت شود.
 مقدار مقاومتبه ضربه در نمونههای چندسازهی پلی-
اتیلن سنگین بعد از اولین بازيابی افزايش يافت .در
طی اولین بازيافت ،طول الیاف در اثر فرسايش
مکانیکی كاهش میيابد ولی سطوح الیاف به میزان
بیشتری توسط پلیمر پلیاتیلن مذاب پوشش داده می-
شود و اين امر بهنوبهی خود چسبندگی بین سطحی را
افزايش میدهد .درنتیجه انتقال تنش بهتر انجام شده
و مقاومت به ضربه افزايش میيابد .با افزايش تعداد
دفعات بازيافت ،مقدار مقاومت به ضربه كاهش پیدا
كرد كه علت اين امر را میتوان به غالب بودن اثر
كاهش طول الیاف بر اختالط پلیمر نسبت داد .بعد از
چهارمین بازيافت ،كراسلینک منجر به بهبود مقاومت
به ضربهی چندسازههای پلیاتیلن میشود.
 هرچه تعداد دفعات بازيابی بیشتر میشود ،درصد
جذب آب كمتر میشود .در اثر بازيافت ،پلیمر به منافذ
موجود در ديواره و نیز حفرات سلولی الیاف چوبی
چندسازه نفوذ میكند و الیاف بهخوبی توسط مذاب
پلیمر پوشانده میشوند و درنتیجه درصد جذب آب در
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-ی تخريب و از بین رفتن بخشهای همیسلولز آب
گريزتر میشوند كه نشانگر طبیعت كمتر آبدوست
.محصوالت بازيابی شده است
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 چهارمین.نمونههای بازيابی شده كمتر میشود
بازيافت كمترين درصد جذب آب را در مقايسه با
 مواد هنگام بازيابی درنتیجه.بقیهی نمونهها نشان داد
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Effect of recycling process on physical and mechanical properties of wood flour
high-density polyethylene composites

Abstract
This paper reports the effects of recycling on physical and
mechanical properties of wood flour high-density
polyethylene composites (HDPE). Composite materials
containing HDPE, wood flour, and Maleic Anhydride
polyethylene (MAPE) were manufactured and subjected to a
recycling process up to four times grinding and reprocessing
under industrial conditions. A wide range of analytical
methods including bending tests, modulus of elasticity,
impact strength, water absorption tests, fiber length
measurement and also scanning electron microscopy were
employed to understand the effects of recycling on wood
flour-HDPE composites. The results revealed that the
recycled composites had low bending strength and modulus of
elasticity values, compared with the reference counterparts,
whereas the once recycled composite showed a high impact
strength compared with both the reference and other more
recycled composites. Results, as well, indicated that generally
the recycled composites had low water absorption values as
compared with the reference ones.
Keywords: composites, recycling, wood flour, mechanical
properties, physical properties.
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