مجله صنايع چوب و كاغذ ايران ،سال هشتم ،شماره  ،2تابستان 1396

185

مطالعه ويژگيهاي مکانيکي و ريختشناسي چندسازه پلياتيلن بازيافتي -خاکاره حاصل از برش
MDF

چکیده
در اين مطالعه تأثیر استفاده از پلیاتیلن بازيافتی (يک و دو بار پلیاتیلن بازيافتی) بر
ويژگیهای مکانیکی چندسازه پلی اتیلن-خاک اره حاصل از برش  MDFموردبررسی
قرار گرفته است .از خاکاره به میزان  30درصد وزنی بهعنوان پرکننده و از MAPE
به میزان  0و  2درصد وزنی بهعنوان اتصالدهنده برای ساخت چندسازه استفاده شد.
اختالط مواد با استفاده از اکسترودر و ساخت نمونههای استاندارد به روش قالبگیری
تزريقی انجام شد .برای ارزيابی چندسازه ويژگیهايی کششی (مدول و مقاومت) و
ويژگیهايی خمشی (مدول و مقاومت) موردبررسی قرار گرفت .ريختشناسی
چندسازه موردنظر با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی ( )SEMموردبررسی
قرار گرفت .هرچند پلیاتیلن خالص دارای ويژگیهای مکانیکی بهتری نسبت به
پلیاتیلن يک و دو بار بازيافتی بوده است اما با افزودن خاکاره بهعنوان پرکننده
چندسازههای شامل پلیاتیلن بازيافتی بهصورت معنیداری ويژگیهای مکانیکی
باالتری نسبت به پلیاتیلن خام نشان دادهاند .همچنین افزودن  MAPEباعث
افزايش ويژگیهايی مکانیکی چندسازه شده است .بررسی تصاوير  SEMنشان داد
که استفاده از پلیاتیلن دو بار بازيافتی و  MAPEباعث فعلوانفعال بهتری بین
ماتريس و پرکننده شده است .تعیین شاخص مذاب ( )MFIنشان داد که با افزايش
دفعات بازيافت پلیاتیلن شاخص جريان مذاب افزايش يافته است؛ بنابراين با توجه به
نتايج ويژگیهای مکانیکی میتوان بیان کرد که افزايش شاخص جريان مذاب تأثیر
مثبتی برساخت چندسازه داشته است.
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واژگان کلیدي :پلیاتیلن بازيافتی ،خاکاره ،اتصالدهنده ،ويژگیهايی مکانیکی.

مقدمه
استفاده از مواد بازيافتی در هر صنعتی میتواند در
كمک به كم كردن مشکالت زيستمحیطی ناشی از دفن و
سوزاندن اين مواد حائز اهمیت باشد .چندسازه اختالط
الیاف طبیعی و /يا پركننده (شامل آرد چوب ،الیاف چوب،
پسماند محصوالت زراعی و  )...با پالستیکهاي گرمانرم

مانند پلیاتیلن ( ،)PEپلیپروپیلن ( ،)PPپلی ونیل كلرايد
( )PVCو  ...است [ .]1در مقايسه با پركنندههاي
مصنوعی ،الیاف طبیعی داراي مزيتهاي مانند دانسیته
پايین ،عدم سايش تجهیزات ،قیمت پايین و با قابلیت
تجديد پذيري میباشند [.]2
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پالستیکها بهصورت وسیعی در بستهبندي مواد،
كاربردهاي صنعتی و اتومبیلسازي ،ايمپلنتهاي
مصنوعی ،كاربردهاي بهداشتی ،نمکزدايی آب ،حفظ
خاک ،جلوگیري از سیل و توزيع مواد غذايی ،مواد براي
وسايل ارتباطی ،سیستم هاي ارتباطی و  ...به كار میروند
[ .]3پس با توجه به كاربردهاي وسیع اين ماده روزبهروز بر
میزان پالستیکهاي ضايعاتی بهعنوان يک پسماند شهري
افزوده میشود .همچنین اين پالستیکها مدت بسیار
طوالنی در طبیعت باقیمانده و بهراحتی تجزيه نمیشوند
كه خطرات آنها بهصورت جدي محیطزيست را تهديد
میكند .عنوان شده است كه پالستیکهاي بازيافتی
پلیاتیلن با دانسیته باال ( %34-31 )HDPEارزانتر از
حالت خالص آنهاست .پس براي اين حجم باال از ضايعات
پالستیکها بايد راهکارهاي انديشد .يکی از بهترين
راهحلهاي موجود استفاده از پالستیکهاي ضايعاتی در
ساخت چندسازه است.
از سوي ديگر يکی از ضايعات مهم در صنعت چوب
خاکاره حاصل از برش چوب و محصوالت چوبی است كه
يک منبع خوب و باارزش براي تقويت پالستیکهاست .لذا
در اين تحقیق از خاکاره حاصل از برش  MDFبهعنوان
پركننده در ساخت چندسازه استفاده میشود .ساخت
چوب پالستیک با استفاده از الیاف /پودر چوب بازيافتی به
علت قیمت پايین پودر چوب بازيافتی میتواند
مقرونبهصرفه باشد .به همین دلیل تحقیقات بسیاري در
اين زمینه انجام شده كه نشاندهنده اهمیت اين موضوع
است Kazemi Najafi .و همکاران ( )2006بررسیهاي
انجامشده بر روي چندسازه حاصل از پلیاتیلن با دانسیته
باال و پلیپروپیلن بازيافتی /خاکاره نشان میدهد كه
هرچند ويژگیهايی كششی و خمشی چندسازه حاصل از
پلیپروپیلن (خام و بازيافتی) باالتر از چندسازه پلیاتیلن
(خام و بازيافتی) بوده اما داراي مقاومت به ضربه كمتر
بودهاند [ .]1همچنین عنوان كردند كه ويژگیهايی
مکانیکی چندسازه هر دو نوع پلیمر بازيافتی ازنظر آماري
شبیه و قابل قیاس با پلیمرهاي خالص است .آنها استفاده
از پلیاتیلن بازيافتی تقويتشده با الیاف (چوب و باگاس) و
انواع سازگار كننده را براي ساخت چندسازه مورد ارزيابی
قراردادند [ .]4آنها مشاهده كردند كه استفاده از

اتصالدهندهها باعث افزايش سازگاري بین ماتريس و
پركننده شده است و ويژگیهايی مکانیکی خوبی را براي
چندسازه با پلیاتیلن بازيافتی در مقايسه با پلیاتیلن
خالص بیان كردند.
 Kraiemو همکاران ( )2013در تحقیقی براي ساخت
چندسازه از پلیاتیلن بازيافتی و الیاف نی به میزان ،4 ،2
 6و  10درصد وزنی عنوان كردند كه استفاده از میزان كم
الیاف میتواند راهحل مناسبی براي بهبود ويژگیهاي
پلیاتیلن بازيافتی باشد .همچنین استفاده از پلیاتیلن
خالص و بازيافتی براي ساخت چندسازه موردبررسی قرار
گرفته است و نتايج آنها نشان داد كه ويژگیهاي كششی
و خمشی چندسازه بر پايه پلیاتیلن بازيافتی با خالص
يکسان است .همچنین آنها گزارش كردند كه افزودن -3
 %5اتصالدهنده بهصورت معنیداري ويژگیهاي مکانیکی
چندسازه را بهبود داده است [ .]5بنابراين با توجه به
اهمیت بازيافت مواد تحقیقات بیشتر در مورد اين مواد
الزامی است .هدف از اين بررسی تحقیق استفاده از
پلیاتیلن يک و دو بار بازيافتی بهعنوان ماتريس و خاکاره
حاصل از برش  MDFبهعنوان پركننده است تا بتوان
ال بازيافتی ساخت.
چندسازهاي كام ً

مواد و روشها
در اين پژوهش پلیاتیلن ساخت شركت پتروشیمی
اراک با شاخص جريان مذاب  18 gr/ 10minبهعنوان فاز
زمینه استفاده شد .بهمنظور تهیه پلیاتیلن بازيافتی،
پلیاتیلن خام در يک و دو مرحله تحت معرض تنشهاي
حرارتی -مکانیکی در دستگاه اكسترودر (به دلیل استفاده
گسترده از روش اكستروژن در ساخت مصنوعات
پالستیکی) با دماي  180درجه سانتی گراد و سرعت
موتور  )rpm( 100قرار گرفته و اثر اين تنشها در خواص
پلیاتیلن بازيافت شده در هر مرحله و مواد مركب حاصل
بررسی خواهد شد .خاکاره حاصل از برش  MDFرا به-
صورت تصادفی از يک كارخانه برش  MDFجمعآوري و
تهیه شده است .براي كاهش رطوبت ،خاکاره را قبل از
اختالط با پلیمر به مدت  48ساعت در دماي  70درجه
سانتی گراد در آون قرار داده شد .همچنین از پلیاتیلن
گرافت شده با انیدريد مالئیک ( )MAPEبه میزان  0و 2
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درصد وزنی بهعنوان اتصالدهنده براي ساخت چندسازه
استفاده شده است.
تعيين شاخص جريان مذاب ()MFI
شاخص جريان مذاب پالستیکهاي مورداستفاده طبق
آيیننامه  D1238-98استاندارد  ASTMاندازهگیرري شرد.
اين شاخص در دماي  19درجه سانتیگراد و با وزنره 2/16
كیلوگرم معرین شرد .نترايج برحسرب گررم برر  10دقیقره
گزارش شده است.
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نمونههاي آزمون مکانیکی ،به روش قالبگیري تزريقی
بهوسیله دستگاه تزريق نیمهصنعتی شركت ايمن ماشین
تهران موجود در پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ايران تهیه
شد .دماي سیلندر تزريق در هر سه ناحیه  ،175ºCدماي
قالب  ،23 ºCفشار تزريق  110 barو زمان دوره تزريق
كمتر از  20ثانیه در نظر گرفته شد .در هر بار تزريق
نمونههاي استاندارد آزمونهاي مکانیکی (كشش ،خمش و
ضربه) به دست آمد.
آزمونهاي مکانيکي

فرايند اختالط
عملیات اخرتالط پلیمرر و خراکاره  MDFدر دسرتگاه
اكسترودر (كولین) با سررعت  80rpmانجرام شرد .پرس از
سرد و سخت شدن مذاب بیشکل خارجشده از اكسترودر،
بهمنظور تهیه گرانول برراي تذذيره برا دسرتگاه تزريرق ،از
خردكن نیمهصنعتی شرركت  WIESERمردل 200 /200
 WG-LSاستفاده شد .بهمنظور حذف رطوبت از گرانولهرا
و آمادهسازي آنها براي عملیات تزريق ،گرانولهاي حاصله
به مردت  24سراعت در خشرکكرن برا دمراي  85درجره
سانتیگراد قرار داده شدند .از تجهیزات موجرود در كارگراه
پالستیک مركز پلیمر ايران براي ساخت نمونههرا اسرتفاده
شده است .جدول  1سرطو اخرتالط مرواد برراي سراخت
چندسازههاي موردبررسی را نشان میدهد.

آزمون خمرش و كشرش بره ترتیرب مطرابق آيیننامره
 D790و  D638اسررتاندارد  ASTMو بارگررذاري mm/min
 5اعمال شد .بدين منظور از دسرتگاه ( )INSTRONمردل
 4489موجود در گروه صنايع چوب و كاغذ دانشگاه تهران
استفاده شد.
مطالعه ريختشناسي ()SEM
بهمنظور تحلیل بهتر نتايج حاصل و مطالعه مرفولوژي
سطو شکست و ناحیه بینابینی پلیمرها و الیاف سلولزي
از میکروسکوپ الکترونی روبشی مدل  XL 30ساخت
شركت فیلیپس ( )Philipsموجود در دانشگاه آزاد اسالمی
واحد علوم و تحقیقات استفاده شد .نمونههاي كششی
براي مطالعه ريختشناسی به كار گرفته شد.

ساخت نمونههاي استاندارد
جدول  - 1سطوح اختالط مواد
شماره

كد

خاکاره
() S

پلیاتیلن خالص
()PE

پلیاتیلن يکبار بازيافتی
()PER1

پلیاتیلن دو بار
بازيافتی ()PER2

اتصالدهنده ()M

1
2
3
4
5
6
7
8
9

PE

%30
%30
%30
%30
%30
%30

%100
%70
%68

%100
%70
%68
-

%100
%70
%68

%2
%2
%2

PER1
PER2
PES
PESM
PER1S
PER1SM
PER2S
PER2SM

-

 :PEپلیاتیلن خالص :PER1 ،پلیاتیلن يکبار بازيافتی :PER2 ،پلیاتیلن دو بار بازيافتی :S ،خاکاره :M ،اتصالدهنده
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پلیاتیلنها در مقايسه با پلیاتیلن خالص بهصورت معنی-
داري افزايش يافته است كه نتايج آن در جدول  2نشان
داده شده است.

نتايج و بحث
بررسی پلیاتیلنهاي بازيافتی نشان داد كه با افزايش
بازيافت از يکبهدو مرحله شاخص جريان مذاب اين

جدول  MFI -2پالستيکهاي مورداستفاده
)MFI (g/10min

پالستیک
HDPE

خام

18

يکبار بازيافتی

23/94

دو بار بازيافتی

31/78

مدول االستسيته و مقاومت کششي
با توجه به جدول  3و  4میتوان بیان كرد كه تجزيه
واريانس مدول االستسیته و مقاومت كششی بین گروههاي
مختلف معنیدار بوده است .اين بدان معنی است كه

استفاده از پلیاتیلن يک و دو بار بازيافتی با خاکاره و هم-
چنین اتصالدهنده تأثیر مثبتی برساخت چندسازه داشته
كه باعث افزايش مدول االستسیته و مقاومت كششی شده
است.

جدول  -3تجزيه واريانس مدول االستسيته کششي چندسازه پلياتيلن/خاکاره
منبع تذییرات

مجموع مربعات

درجه آزادي

میانگین مربعات

F

معنیداري

بین گروهها
خطا
كل

21525488/96
2395151/333
23920640/30

8
18
26

2690686/120
1110663/963

20/221

000

جدول  -4تجزيه واريانس مقاومت کششي چندسازه پلياتيلن/خاکاره
منبع تذییرات

مجموع مربعات

درجه آزادي

میانگین مربعات

F

معنیداري

بین گروهها
خطا
كل

548/033
99/513
647/546

8
18
26

68/504
5/528

12/391

000

شکل  1و  2مدول االستسیته و مقاومت كششی
چندسازه پلیاتیلن/خاکاره را نشان میدهد .با توجه به
اشکال مشخص است پلیاتیلن بازيافتی داراي مدول
االستسیته و مقاومت كششی كمتري نسبت به پلیاتیلن
خالص است؛ اما بین پلیاتیلن يکبار بازيافت شده و دو بار
بازيافت شده اختالف زيادي وجود ندارد و در مقايسه
میانگین دانکن نیز اين دو تیمار در يک گروه قرار گرفته-
اند .همچنین استفاده از خاکاره باعث افزايش در مدول
االستسیته و مقاومت كششی تمامی نمونههاي موجود
شده است كه نشان میدهد خاکاره بهعنوان پركننده
تقويتكننده در چندسازه عمل كرده و فعلوانفعال بین
پلیاتیلن (هم خام و هم بازيافتی) با خاکاره خوب بوده

است .اين موضوع را میتوان به حضور ناخالصیهاي
شیمیايی موجود در پلیاتیلنهاي بازيافتی نسبت داد كه
باعث افزايش اتصاالت سطح مشترک ماتريس با پركننده
میشود و درنهايت ويژگیهايی كششی چندسازه افزايش
میيابد [ .]6يکی ديگر از فاكتورهاي مهم كه در موضوع
استفاده از پالستیکهاي بازيافتی در بسیاري از تحقیقات
بدان اشاره شده است شاخص جريان مذاب پالستیکهاي
ضايعاتی و يا بازيافتی است كه معموالً بیشتر از پلیمرهاي
اولیه (خام) است [ 1و ]7-8؛ كه میتواند يک ويژگی
مثبت در ساخت چندسازه چوب-پالستیک محسوب شود؛
كه در اين تحقیق هم با توجه به اندازهگیري شاخص
جريان مذاب مشخص شده كه با افزايش دفعات بازيافت
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شاخص جريان مذاب افزايش يافته كه تأثیرات افزايش اين
شاخص را میتوان در افزايش ويژگیهاي مکانیکی حاصل
از پلیاتیلن بازيافتی مشاهده كرد .همچنین به علت وقوع
اكسیداسیون در پالستیکهاي ضايعاتی ،بهصورت نسبی
قطبی شدن در پالستیکها افزايش میيابد كه میتواند
تأثیر مثبتی بر اتصاالت سطح مشترک در چندسازه حاصله
داشته باشد .درواقع با اكسید شدن پلیمر نوعی سازگاري
بین پالستیک غیر قطبی و ماده لیگنوسلولزي قطبی شکل
میگیرد كه سبب بهبود اتصال اين دو بخش میشود و
منجر به بهبود خواص ماده مركب حاصل می شود [.]9
 Jayaramanو همکاران ( )2004عنوان كردند در كارهاي
انجامشده بر چندسازه حاصل از پلیاتیلن بازيافتی مدول
االستیسیته كششی مواد مركب حاصل از پلیاتیلن سنگین
ضايعاتی و الیاف چوب (در مقادير باالتر الیاف چوب) را
چندسازه با ات ال دهنده

بیشتر از مواد مركب ساختهشده از مخلوط چند نوع
پالستیک خالص و الیاف به دست آوردند [.]10
در مقايسه چندسازه بدون اتصالدهنده و با
اتصالدهنده میتوان مشاهده كه افزودن اتصالدهنده
باعث بهبود معنیداري در مدول االستسیته و مقاومت
كششی شده است .زيرا اتصالدهنده باعث افزايش تماس
بین فیبر و ماتريس شده و بنابراين پتانسیل پیوند بین
فیبر و ماتريس را افزايش میدهد .پس میتوان گفت كه
حضور اتصالدهنده جهت بهبود تأثیر تقويت كننده
ضروري است [ .]11آزمون مقايسه میانگین با دانکن نیز
مشخص است كه استفاده از اتصالدهنده باعث شده است
كه اين چندسازهها حاوي اتصال دهنده در گروههاي
جداگانه نسبت به چندسازههاي بدون انصال دهنده قرار
گیرند.
پليمر

چندسازه بدون ات ال دهنده

d

4000
bc

cd

3500

a

مدول االستسيته کششي( ) M P a

d

ab
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ab
a
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a
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500
0
PE2

PE1

PE

نو پليمر
شکل  -1مدول االستسيته کششي چندسازه پلي اتيلن/خاک اره
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چندسازه با ات ال دهنده

پليمر

چندسازه بدون ات ال دهنده

40

d
d

bc

35

ab
a

مقاومت کششي Mpa

cd

30
a

a

ab

25
20

15

10
5
0
PE2

PE

PE1

نو پليمر
شکل  -2مقاومت کششي چندسازه پلي اتيلن/خاک اره

مدول و مقاومت خمشي
با توجه به جدول  5و  6میتوان بیان كرد كه تجزيه
واريانس مدول و مقاومت خمشی مانند ويژگیهايی

كششی چندسازه بین گروههاي مختلف معنی داري بوده
است.

جدول  -5تجزيه واريانس مدول االستسيته خمشي چندسازه پلياتيلن/خاکاره
منبع تذییرات

مجموع مربعات

درجه آزادي

میانگین مربعات

F

معنیداري

بین گروهها
خطا
كل

13641297/85
296359
13937649/85

8
18
26

1705162/231
16464

103/569

000

جدول  -6تجزيه واريانس مقاومت خمشي چندسازه پلياتيلن/خاکاره
منبع تذییرات

مجموع مربعات

درجه آزادي

میانگین مربعات

F

معنیداري

بین گروهها
خطا
كل

2109/589
150/235
2260/094

8
18
26

263/732
8/346

831/598

000

در بحث ويژگیهايی خمش (مدول االستسیته و
مقاومت) در اشکال  3و  4مشخص است كه پلیمر يکبار
بازيافتی و دو بار بازيافتی داراي ويژگیهايی خمشی
باالتري نسبت به پلیمر خالص است ولی در آزمون دانکن
در يک گروه قرارگرفتهاند .با افزودن خاکاره به هر سه نوع
پلیمر ويژگیهايی خمشی نسبت به پلیمر خالص افزايش

يافته است .بهبود در ويژگیهايی خمشی چندسازه حاصل
از پلیاتیلن /خاکاره نسبت پلیمر خالص را میتوان به
مقاومت و مدول باالي الیاف سلولوزي و توزيع يکنواخت
تنش در پلیمر نسبت داد كه البته اين افزايش در
چندسازه با پلیاتیلن بازيافتی بیشتر بوده است و همچنین
استفاده از اتصالدهنده باعث بهبود در چسبندگی سطح
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مشترک ماتريس و پركننده شده كه منجر به توزيع
يکنواخت تنش بهكاررفته شده و انرژي بیشتري براي
جداسازي الیاف موردنیاز است [ .]12در بررسیهاي انجام
شد مقاومت خمشی چندسازه حاصل از پلیاتیلن سنگین
ضايعاتی و الیاف چوب را بیشتر از مواد مركب ساختهشده
از مخلوط چند نوع پالستیک ضايعاتی و الیاف به دست
آوردند [ .]11افزودن اتصالدهنده به چندسازه در تمامی

چندسازه با ات ال دهنده

نمونهها باعث افزايش معنیداري در ويژگیهايی خمشی
شده است .باالترين میزان در ويژگیهاي خمشی مربوط به
چندسازه حاوي پلیاتیلن با دو بار بازيافت و  MAPEبوده
است Lu .و همکاران ( )2005عنوان كردند كه در
چندسازه حاصل از پلیاتیلن دو بار بازيافتی /خاکاره
حضور اتصالدهنده ( )MAPEبیشترين افزايش در ويژگی-
هايی مکانیکی را نشان داد [.]13

پليمر

چندسازه بدون ات ال دهنده
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c
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نو پليمر
شکل  -3مدول االستسيته خمشي چندسازه پلياتيلن/خاکاره

ريختشناسي با استفاده از ت

اوير SEM

نتايج بهدستآمده از ويژگیهاي مکانیکی باالتر
چندسازه ساختهشده بهوسیله پلیاتیلن بازيافتی /خاکاره
نسبت به چندسازه با پلیمر خالص را میتوان در تصاوير
 SEMمورد تجزيهوتحلیل قرار داد .به صورتی كه میتوان
توزيع و سازگاري بین خاکاره بهعنوان پركننده و پلیمر
پلیاتیلن بهعنوان ماتريس و همچنین  MAPEبهعنوان
اتصالدهنده را مورد مشاهده قرار داد .در تمامی تصاوير
ارائهشده میتوان برهمكنش خوب بین پلیمر و پركننده را
ديد كه باعث شده است ويژگیهاي مکانیکی چندسازههاي
ساختهشده باالتر از پلیمرهاي خالص باشد .همچنین
شواهد موجود در تصاوير و تفاوتهاي بین آنها بهخوبی

اثباتكننده چسبندگی بهتر بین دو فاز پركننده و ماتريس
در چندسازه با پلیمر بازيافتی نسبت به پلیمر خالص است.
تصوير  Aنشان میدهد تنش بهكاررفته باعث خروج الیاف
از ماده زمینه و به وجود آمدن شکافهاي ريزبین دو فاز
در چندسازه شده است كه نشاندهنده سطح مشترک
ضعیف بین پركننده و ماتريس است (فلشهاي ارائهشده
در شکل  Aخروج الیاف از ماتريس را نشان میدهد) .با به
كار بردن پلیمر بازيافتی برهمکنش خوب بین دو فاز
مشاهده شده كه پلیاتیلن با دو بار بازيافت فعلوانفعال
بهتري را نسبت به پلیمر با يکبار بازيافت با خاکاره نشان
داده است كه باعث ايجاد پیوندهاي قويتر بین دو فاز
شده و درنهايت افزايش در ويژگیهاي مکانیکی را سبب
شده است (تصوير  Bو ( )Cفلشهاي ارائهشده در شکل B
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و  Cبرهمکنش پلیمر با پركننده را نشان میدهد) .هم-
چنین پراكنش خاکاره در چندسازه با پلیاتیلن بازيافتی
بهتر از پراكنش پركننده در پلیاتیلن خالص بوده است.
میتوان بیان كرد كه در استفاده از پلیمرهاي بازيافتی
انتقال تنش از ماتريس بازيافتی به خاکاره بهتر رخداده
است .در شکلهاي  Bو  Cمیتوان مشاهده كرده كه
پركننده در اليهنازكی از پلیمر محبوس شده است
درحالیكه در شکل  Aاين موضوع مشاهده نمیشود .اين
مشاهدات با مشاهدات ارائهشده توسط مطالعات گذشته كه
چندسازه با ات ال دهنده

از پلیمرهاي بازيافتی استفاده كردهاند همخوانی دارد [.]8
تصوير  Dبهكارگیري  MAPEبهعنوان اتصالدهنده بین دو
فاز را نشان میدهد كه از پلیاتیلن دو بار بازيافتی براي
ساخت چندسازه استفادهشده است بهكارگیري
اتصالدهنده باعث برهمکنش بهتري بین دو فاز شده است
[ .]4در بررسی شکل  Dبهصورت دقیقتري میتوان بیان
كرده كه پركننده درون اليهنازكی از ماتريس قرارگرفته
است و بهراحتی خارج نشده است و باعث شده تا ويژگی-
هاي مکانیکی باالتري در نتايج نشان دهد.
پليمر
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نتيجهگيري
در اين كار براي ساخت چندسازه چوب پالستیک از
پلیاتیلن يک و دو بار بازيافتی و خاکاره حاصل از برش
 MDFاستفادهشده و نتايج بهدستآمده با چندسازه
ساختهشده با پلیاتیلن خالص مورد مقايسه قرار گرفت.
ويژگیهاي مکانیکی شامل ويژگیهاي كششی و خمشی
چندسازهها موردبررسی قرار گرفته و براي تحلیل بهتر
نتايج تصاوير میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد ارزيابی
قرارگرفته است .با توجه به بررسیهاي انجامشده میتوان
بیان كرد كه:

در مقايسه صورت گرفته در بین پلیاتیلن خالص،يک و دو بار بازيافتی باالترين ويژگیهاي كششی و
خمشی مربوط به پلیاتیلن خالص بوده است.
افزودن خاکاره به ماده زمینه (پلیاتیلن خالص ،يکو دو بار بازيافتی) باعث بهبود در ويژگیهاي كششی و
خمشی (مدول و مقاومت) شده است.
 نتايج نشان داده است استفاده از پلیاتیلن دو باربازيافتی و خاکاره باعث تولید چندسازه با باالترين میزان
ويژگیهاي كششی و خمشی شده است.
 افزودن انیدريد مالئیک پیوند خورده با پلیاتیلنبهعنوان اتصالدهنده به میزان  2درصد وزنی و مقايسه آن

مجله صنايع چوب و كاغذ ايران ،سال هشتم ،شماره  ،2تابستان 1396

193

با چندسازههاي بدون اتصالدهنده نشان داد كه استفاده از
اتصالدهنده باعث بهبود معنیداري در ويژگیهاي كششی
و خمشی شده است و باالترين میزان ويژگیهاي كششی و
خمشی مربوط به چندسازه پلیاتیلن دو بار بازيافتی-
خاکاره و اتصالدهنده به میزان  2درصد وزنی بوده است.
بررسی تصاوير  SEMنیز نشان داد كه بهكارگیريپلیاتیلن بازيافتی بهخصوص پلیاتیلن دو بار بازيافتی

باعث افزايش معنیداري در مقاومتهاي مکانیکی
چندسازه نسبت به چندسازه با پلیاتیلن خالص شده است.
اين موضوع را میتوان به اتصاالت بهتر بین دو فاز با
استفاده از پلیاتیلن بازيافتی نسبت داد.
 نتايج بهدستآمده بهوضو نشان داده است كهاستفاده از پلیاتیلن بازيافتی و خاکاره باعث تولید
چندسازه با كارايی مناسب میشود.

 )Bچندسازه با  PEيکبار بازيافت

 )Aچندسازه با  PEخالص

 )Dچندسازه با  PEدو بار بازيافت با MAPE

 )Cچندسازه با  PEدو بار بازيافت

شکل  -5ت اوير ميکروسکوپ الکتروني روبشي ( )SEMاز چندسازههاي ساختهشده با پلياتيلن خالص و بازيافتي
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The mechanical and morphological properties of recycled polyethylene-MDF saw
dust composites

Abstract
The aim of this study was to investigate the effect of using
recycled polyethylene on the mechanical properties of PEMDF composite. Saw dust as a filler at 30% and MAPE as
coupling agent at two levels of 0 and 2 wt% were mixed in an
internal mixer and the samples were prepared by injection
molding method. Mechanical properties such as tensile and
flexural (strength and modulus) were measured. Morphology
of composites was also evaluated by scanning electron
microscopy (SEM). Although virgin polyethylene had better
mechanical properties than once and twice recycled
polyethylene, but with the addition of sawdust as filler
consisting of recycled polyethylene composites, mechanical
properties significantly increased. The results of mechanical
properties showed an improvement by the addition of MAPE.
The SEM micrographs showed that the use of twice recycled
polyethylene and MAPE led to the better interactions between
matrix and filler. The melt flow index (MFI) indicated that
with increasing number of recycled polyethylene, melt flow
index increased. Therefore, according to the results of
mechanical properties, it can be concluded that increasing the
melt flow index has a positive effect on composite
construction.
Keywords: recycled
mechanical properties.
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