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تأثیر هوازدگی بر خواص مکانیکی و فیزیکی چندسازه چوب پلیاتیلن حاوی نانو دیاکسید
تیتانیوم ،تثبیتکننده نوری و چوب تیمار حرارتی شده
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چکیده
هوازدگی چندسازهچندسازه چوب پالستیک از نگرانیهای اصلی است .هوازدگی به
علت نور فرابنفش و رطوبت باعث تخریب چندسازهچندسازه چوب پالستیک
میشود .در این مطالعه ،تأثیر هوازدگی بر خواص مکانیکی و فیزیکی
چندسازهچندسازه چوب پلیاتیلن با دانسیته باالی حاوی نانو دیاکسید تیتانیوم،
تثبیتکننده نوری (تینوین  )328و چوب تیمار حرارتی شده بررسی گردید .عوامل
متغیر شامل میزان ماده نانو دیاکسید تیتانیوم ( 2 ،1 ،0و  3درصد) ،نوع ماده اولیه
(چوب تیمار حرارتی شده و چوب بدون تیمار) ،تینوین  0( 328و  1درصد) و
مدتزمان هوازدگی ( 0و  1500ساعت) بودند .تأثیر هوازدگی از طریق تغییرات در
خواص مکانیکی ،زاویه تماس و مرفولوژی سطح چندسازههایچندسازههای چوب
پالستیک موردبررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که بعد از هوازدگی مقاومت
خمشی ،مقاومت کششی و زاویه تماس همه نمونهها کاهش پیدا کرد .ترکهای
سطحی نیز بر روی نمونههای هوازده شده با میکروسکوپ الکترونی مشاهده شد.
طبق نتایج بهدستآمده چندسازههایچندسازههای چوب پالستیک حاوی نانو ذرات
دیاکسید تیتانیوم ،چوب تیمار حرارتی شده و تینوین ( 328تثبیتکننده نوری)
کاهش کمتر خواص مکانیکی و زاویه تماس و ترکهای سطحی کمتری را بعد از
هوازدگی در مقایسه با نمونه شاهد از خود نشان دادند.
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واژگان کلیدي :نانو ذرات دیاکسید تیتانیوم ،چوب تیماار حرارتای شاده ،تیناوین
 ،328هوازدگی.

مقدمه
تمايل و كشش به سمت چندسازههايچندسازههای
چوب پالستیک به علت گسترش عالقهمندی به موادی با
خصوصیات جديد كه میتوانند جايگزين مواد قديمیتر از
قبیل چوب و پالستیک شوند در حال افزايش است [.]1

تاریخ دریافت1395/06/22 :
تاریخ پذیرش1395/09/03 :

چندسازههايچندسازههای چوب پالستیک مزايايی همچون
ثبات ابعادی خوب و دوام در برابر قارچها و حشرات در
طول سرويسدهی در مقايسه با چوب دارند [.]2
بااينحال ،اين چندسازهها مستعد به تخريب در برابر
نوری
تخريب
[. ] 3
هستند
هوازدگی
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چندسازههايچندسازههای چوب پالستیک تركیبی از
تخريب ماتريس ترموپالستیک و تركیبات چوب است.
تركیبات چوب يعنی سلولز ،همی سلولز ،لیگنین و مواد
استخراجی در محیط بیرون از ساختمان تحت تخريب
فوتوشیمیايی ناشی از نور فرابنفش قرار میگیرند .اين
تخريب ابتدا در لیگنین اتفاق میافتد كه دلیلی برای
تغییرات رنگ و علت زبرتر و آبدوست تر شدن سطوح
چوب است .از كل مقدار اشعه فرابنفش جذبشده بهوسیله
چوب ،لیگنین  80تا  95درصد را جذب میكند [.]4
پلیمرها نیز مانند چوب مستعد به هوازدگی تحت تأثیر
اشعه فرابنفش و اكسايش هستند .تخريب نوری پلی
اولفین ها عمدتا به وجود كروموفورها و گروههای عاملی
كه بهسادگی نور را جذب كرده و شامل بقايای كاتالیزورها،
گروههای هیدروپروكسید ،گروههای كربونیل و پیوندهای
دوگانه میباشند ،مربوط است [.]5
مطالعات نشان داده است كه استفاده از جاذبهای
نوری میتواند به افزايش مقاومت به هوازدگی
چندسازههايچندسازههای چوب پالستیک كمک كند [ 6و
 .]7تینوين  328ازجمله تثبیتكنندههای نوری است كه
میتواند باعث بهبود مقاومت به هوازدگی
چندسازههايچندسازههای چوب پالستیک شود [ .]8در
میان بیشتر مواد مورداستفاده در ساخت نانو كامپوزيتها،
نانو دیاكسید تیتانیوم به علت غیر سمی بودن ،خنثی
بودن ازلحاظ شیمیايی ،مقاومت به خوردگی ،داشتن
شاخص انکساری باال ،داشتن ظرفیت فیلتراسیون اشعه
فرابنفش و سختی باال بهطور فزايندهای در حال بررسی
هستند [ .]9نانو دیاكسید تیتانیوم جذبكننده اشعه
فرابنفش بوده [ 9و  ]10و خاصیت ضد قارچی و ضد
باكتريايی دارد [ .]11نتايج مطالعات همچنین نشان داده
است كه نانو ذرات دیاكسید تیتانیوم قابلیت كاربرد
بهعنوان يک ماده حفاظتی در چوب را نیز دارا میباشند
[ 11و .]12
عالوه بر اين چندسازههايچندسازههای چوب پالستیک
ساختهشده معموال مقاومت به جذب آب ضععیفی از خعود
نشان میدهند كه علت آن به خصوصیات ذاتعی فیزيکعی-
شیمیايی چوب مربوط است [ .]13حضور مولکولهای آب،
واكنشهععای اكسیداسععیون را تسععريع بخشععیده و باعععث

افععزايش شععکنندگی مععاتريس پلیمععر میشععوند [ 6و .]14
ترکهای ريز تشکیلشده بعه دلیعل واكشعیدگی تركیبعات
چوب ،نفوذ عمیقتر اشعه فرابنفش و رطوبت را بعه داخعل
چندسازههايچندسازههای چوب پالستیک آسانتر نموده و
سايتهای بیشتری را برای تخريب فعراهم معیآورد []14؛
بنابراين ،بهبود خصوصیات ثبات نوری و آبگريعزی چعوب
بعععععععهمنظور جلعععععععوگیری از ضععععععععی شعععععععدن
چندسازههايچندسازههای چوب پالستیک برای كاربردهای
بیرون از ساختمان ضروری به نظر میرسد .تیمار حرارتعی
قادر است چوب را برای استفاده در محیطهعای بیعرون بعا
كاهش خصوصیت هیگروسکوپیک آن مناسب سازد كه اين
امکان ،به علت اصالحاتی است كه در تركیبعات شعیمیايی
چوب تحت تعأثیر درجعه حرارتهعای بعاال اتفعاق میافتعد
[ .]15همچنین چوب تیمار حرارتی شده بعد از قرارگیعری
در معرض هوازدگی ،ترکهای سطحی كمتعر ،واكشعیدگی
حجمی كمتر و خواص فیزيکی بهتر را نسبت به نمونههای
بدون تیمار حرارتی از خود نشان داده است [ .]16با توجعه
بععه مععوارد ذكرشععده امکععان بهبععود خععواص مقععاومتی
چندسازهچندسازه چوب پالسعتیک در برابعر هعوازدگی بعا
استفاده از نانو دیاكسید تیتعانیوم ،چعوب تیمعار حرارتعی
شده و تثبیتكننده نوری تینوين  328وجود دارد .از طرف
ديگععر بععا توجععه بععه اطالعععات مععا مقاومععت بععه هععوازدگی
چندسازهچندسععازه چععوب پالسععتیکی كععه در آن از نععانو
دیاكسید تیتانیوم استفاده شده باشد ،بررسی نشده اسعت.
مقاومت به هوازدگی چندسازه چوب پالستیکی كعه در آن
از چوب تیمار حرارتی شده استفاده شده باشد ،نیز بررسی
نشده است؛ بنابراين هعدف از كعار معا بررسعی اثعرات نعانو
دیاكسید تیتانیوم ،تثبیتكننعده نعوری و تیمعار حرارتعی
چععوب بععر روی مقاومععت بععه هععوازدگی چندسععازه چععوب-
پلیاتیلن با دانسیته باال بوده است.

مواد و روشها
پلیمر مورداستفاده در اين مطالعه پلیاتیلن با دانسیته
باال با شاخص جريان مذاب  18گرم در  10دقیقه و
دانسیته  0/952گرم بر سانتیمتر مکعب محصول شركت
پتروشیمی جم بود .تینوين  328از شركت سیگما آلدريچ
كشور آمريکا ،نانو دیاكسید تیتانیوم نوع روتايل از شركت
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 US Research Nanomaterialsكشور آمريکا ،ترموود گونه
كاج ( )Pinus sylvestrisاز شركت لوناوود فنالند و
گردهبینه كاج ( )Pinus sylvestrisبدون تیمار از شهرستان
گرگان تهیه گرديدند .عوامل متغیر موردمطالعه شامل
میزان ماده نانو دیاكسید تیتانیوم در چهار سطح 2 ،1 ،0
و  3درصد وزن كل مواد تشکیلدهنده چندسازه چوب
پالستیک ،تینوين  328در دو سطح  0و  1درصد وزن كل
مواد تشکیلدهنده چندسازه چوب پالستیک ،نوع ماده
اولیه در دو سطح چوب تیمار حرارتی شده (ترموود) و
چوب بدون تیمار حرارتی ( 50درصد وزن كل مواد
تشکیلدهنده چندسازه چوب پالستیک) و مدتزمان
هوازدگی در دو سطح  0و  1500ساعت میباشند.
چوبها ابتدا بهوسیله دستگاه ك رند بهصورت پوشال
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درآمده و سپس با آسیاب آزمايشگاهی آسیاب شدند .در
مرحله بعد آرد چوب ،الک شده و ذرات با اندازه 40-60
مش برای ساخت نمونهها جداسازی شدند .پسازآن آرد
چوب مش بندی شده در دمای  105درجه سانتی گراد به
مدت  24ساعت خشکشده و برای ساخت نمونهها،
مورداستفاده قرار گرفتند .برای ساخت نمونهها با شرايط
ساخت ذكرشده در جدول  ،1از دستگاه مخلوطكن داخلی
 HAAKEو پرس آزمايشگاهی متعلق به پژوهشگاه پلیمر
و پتروشیمی ايران استفاده گرديد .فرآيند اختالط مواد در
دستگاه مخلوطكن داخلی در دمای  180درجه سانتی
گراد و سرعت اختالط  60دور در دقیقه انجام شد .پرس
گرم نیز در دمای  180درجه سانتی گراد و فشار  20مگا
پاسکال انجام گرفت.

جدول  -1نسبت اجزای سازنده کامپوزیتها (درصد وزنی)
کد نمونه

چوب بدون تیمار ()%

ترموود ()%

تینوین )%( 328

ماده نانو ()%

پلیاتیلن ()%

C

50
50
50
50
50
50
50
50
-

50
50
50
50
50
50
50
50

1
1
1
1
1
1
1
1

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

50
49
48
47
49
48
47
46
50
49
48
47
49
48
47
46

W/N1
W/N2
W/N3
W/T
W/T/N1
W/T/N2
W/T/N3
TW
TW/N1
TW/N2
TW/N3
TW/T
TW/T/N1
TW/T/N2
TW/T/N3

آزمون هوازدگی بهوسیله دستگاه
 Weathering Testerپژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ايران
مطابق استاندارد  4( ]17[ ASTM G154-06ساعت تحت
تابش  UV 313در دمای  60درجه سانتی گراد و  4ساعت
در رطوبت نسبی  %100و دمای  50درجه سانتی گراد) به
مدت  1500ساعت انجام گرفت.
برای اندازهگیری زاويه تماس نمونهها از دستگاه
زاويهسنج مدل  kruss G10و روش قطره گذاری محلول
QUV Accelerated

آب مقطر در سطح نمونهها در پژوهشگاه پلیمر و
پتروشیمی ايران استفاده شد .آزمون مقاومت كششی
نمونهها مطابق با استاندارد  ]18[ ASTM D 638 -03با
سرعت بارگذاری  5میلیمتر بر دقیقه و آزمون خمش
سهنقطهای مطابق با استاندارد ]19[ ASTM D 790 -10
با سرعت بارگذاری  2میلیمتر بر دقیقه توسط دستگاه
 HOUNSمدل  H-25-KSدانشگاه زابل انجام گرفت.
میزان نگهداری مقاومت مکانیکی (مقاومت خمشی و
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مقاومت كششی) نمونهها بعد از قرار گرفتن در معرض

هوازدگی مصنوعی از رابطه زير به دست آمد:

( ×100مقاومت مکانیکی قبل از هوازدگی /مقاومت مکانیکی بعد از هوازدگی)= میزان نگهداری مقاومت مکانیکی []20
ويژگیهای سطح نمونهها قبل و بعد از  1500ساعت
هوازدگی با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی
( )SEMموردبررسی قرار گرفت .برای تهیه تصاوير
الکترونی ،ابتدا سطح نمونهها بهوسیله طال پوشش داده
شد .سپس تصاوير توسط دستگاه  SEMشركت
 TESCANمدل  VEGAدر پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی
ايران تهیه گرديدند.
تجزيهوتحلیل نتايج و بررسی اثر مستقل و متقابل
فاكتورها در قالب طرح فاكتوريل كامال تصادفی صورت
پذيرفت .بهمنظور مقايسه میانگینها در صورت اختالف

معنیدار بین آنها از آزمون دانکن استفاده میگردد.

نتایج و بحث
نتايج مربوط به تجزيه واريانس اثر مستقل و متقابل
عوامل متغیر بر خواص مکانیکی و زاويه تماس نمونهها در
جدول  ،2ارائه شده است .مشاهده میشود تأثیر نانو
دیاكسید تیتانیوم ،ترموود و تینوين  328بر روی مقاومت
خمشی و مقاومت كششی نمونهها در طی دوره هوازدگی
در سطح اعتماد  95درصد دارای اختالف معنیدار است.

جدول  -2تجزیه واریانس اثر عوامل متغیر بر خواص مکانیکی و زاویه تماس نمونهها
منابع تغییر
هوازدگی
نانو
ماده اولیه
تینوين
هوازدگی × نانو
هوازدگی × ماده اولیه
هوازدگی × تینوين
نانو × ماده اولیه
نانو × تینوين
ماده اولیه × تینوين
هوازدگی × نانو × ماده اولیه
هوازدگی × نانو × تینوين
هوازدگی × ماده اولیه × تینوين
نانو × ماده اولیه × تینوين
هوازدگی × نانو × ماده اولیه × تینوين

 Fمحاسباتی
مقامت خمشی

مقاومت کششی

زاویه تماس

*193/878
*33/495
*59/386
*16/213
*4/978
*11/154
*14/589
1/143NS
0/002NS
0/000NS
0/086NS
0/341NS
0/348NS
0/031NS
0/004NS

*114/140
*27/250
*42/439
*12/575
*4/486
*8/888
*6/980
2/244NS
0/301NS
1/547NS
0/186NS
0/321NS
0/275NS
0/083NS
0/171NS

*6/519
*12/849
*944/790
*8/130
*26/179
*30/192
*177/893
1/260NS
1/705NS
0/124NS
0/039NS
0/133NS
2/036NS
1/518NS
0/206NS

* معنیدار در سطح  95درصد NS ،غیر معنیدار در سطح  95درصد

مقدار مقاومت خمشی و مقاومت كششی نمونههای
ساختهشده تحت شرايط مختل تیمار قبل و بعد از
قرارگیری در معرض هوازدگی به ترتیب در شکلهای  1و
 ،2نشان دادهشده است .همانطور كه مشاهده میشود
مقاومت خمشی و مقاومت كششی همه نمونهها بعد از
هوازدگی كاهش پیداكرده است .اين میزان كاهش در بین
چندسازههای چوب پالستیک ساختهشده در شرايط

مختل تیمار متفاوت است .بیشترين كاهش مقاومت
خمشی و مقاومت كششی برای نمونه ( Cنمونه بدون نانو،
ترموود و تینوين) اتفاق افتاده است .كاهش خواص
مکانیکی بعد از هوازدگی میتواند به علت اكسیداسیون
سطح چندسازههای چوب پالستیک و تخريب سطح
مشترک اتصال الیاف چوب با پلیاتیلن به علت جذب
رطوبت باشد [ .]21كاهش در وزن مولکولی (برش زنجیر)
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پلیاتیلن در اثر تابش اشعه فرابنفش منجر به زنجیرههای
پلیمری كوتاهتر و متعاقب آن كاهش خواص مکانیکی شده
است [ .]22تخريب نوری الیاف چوب مربوط به تخريب
تركیبات آن شامل سلولز ،همی سلولز ،لیگنین و مواد
استخراجی است [ .]7عالوه بر تخريب نوری ،رطوبت نیز
بهطور منفی بر خصوصیات چندسازههای چوب پالستیک
تأثیر میگذارد .رطوبت اكسیداسیون نوری را تسريع كرده
و باعث افزايش تخريب نوری میشود [ .]23عالوه بر اين،
رطوبت باعث واكشیدگی الیاف چوب و ايجاد ترک در
سطح نمونهها میشود .ترکهای ريز تشکیلشده در اثر
تابش اشعه فرابنفش و رطوبت بر سطح چندسازههای
چوب پالستیک ،انتقال مؤثر تنش از پلیمر به الیاف چوب
را محدود كرده و باعث كاهش خواص مکانیکی شده است
[ .]24میزان تخريب سطحی چندسازههای چوب
پالستیک بعد از  1500ساعت هوازدگی را میتوانیم در
شکل  ،3مشاهده نمايیم.
میزان نگهداری مقاومت خمشی و مقاومت كششی
نمونهها بعد از قرارگیری در معرض هوازدگی به ترتیب در
جداول  3و  4ارائهشده است .در نمونه شاهد (نمونه )C
میزان نگهداری مقاومت خمشی و مقاومت كششی از همه
نمونههای آزمونی كمتر و به ترتیب  %79/46و %77/26
بوده است .در شکلهای  1و  2مشاهده میشود كه
استفاده از نانو دیاكسید تیتانیوم تأثیر قابلتوجهی در
جلوگیری از كاهش مقاومتهای مکانیکی نسبت به نمونه
شاهد داشته است .در جداول  3و  4نیز مشاهده میشود
كه میزان نگهداری مقاومتهای خمشی و كششی
نمونههای دارای نانو دیاكسید تیتانیوم بعد از هوازدگی
بیشتر از نمونه شاهد (نمونه  )Cاست .در تحقیقات مختل
از نانو دیاكسید تیتانیوم بهعنوان يک ماده جذبكننده
نور فرابنفش نام برده شده است [ 9و  .]10نانو دیاكسید
تیتانیوم با جذب اشعه فرابنفش از شدت اشعه فرابنفش
موردنیاز برای اكسیداسیون نمونهها كاسته و تأثیر مثبت
در جلوگیری از كاهش خواص مکانیکی نمونهها بعد از
هوازدگی نسبت به نمونه شاهد داشته است Yang .و
همکاران ( )2014عنوان نمودند كه ذرات  Tio2تأثیر مثبت
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در جلوگیری از هوازدگی چندسازههای پلیمر  PVCداشته
و از برش زنجیره پلیمری در طی هوازدگی كاستهاند .در
اين تحقیق عنوانشده است كه  Tio2بهعنوان يک
جذبكننده عالی نور فرابنفش عمل میكند [.]25
قابلذكر است كه استفاده از  2و  3درصد نانو دیاكسید
تیتانیوم در ساخت چندسازهها باعث كاهش معنیدار
خواص مکانیکی شده است كه علت آن میتواند به كلوخه
شدن و خوب پراكنده نشدن ذرات نانو دیاكسید تیتانیوم
در چندسازهها مربوط باشد كه با تمركز تنش در ناحیه
كلوخه شده باعث افت خواص مکانیکی شده است.
مطالعات نشان داده است كه استفاده از ذرات نانو در مقدار
باال به علت كلوخه شدن باعث افت خواص مکانیکی
چندسازهها میشوند [.]9
نتايج نشان میدهد كه استفاده از ماده تینوين 328
نیز نقش مؤثری در جلوگیری از افت خواص مکانیکی
نمونهها بعد از هوازدگی نسبت به نمونه شاهد داشته است.
نمونههای دارای تینوين  328بعد از قرارگیری در معرض
هوازدگی كاهش كمتری در مقاومتهای خمشی و كششی
نسبت به نمونه شاهد تجربه كردهاند (شکلهای  1و  .)2در
جداول  3و  ،4تفاوت بین میزان نگهداری مقاومتهای
خمشی و كششی اين نمونهها در مقايسه با نمونه شاهد
بعد از طی هوازدگی خالصهشده است .علت افزايش میزان
نگهداری مقاومتهای مکانیکی اين نمونهها نسبت به
نمونه شاهد اين است كه تینوين  328بهعنوان يک ماده
جاذب نور فرابنفش عمل كرده و نقشی مهم در ثبات
نمونهها در برابر تخريب نوری داشته است Ping .و
همکاران ( )2012عنوان نمودند كه بعد از اضافه نمودن
جاذب نور فرابنفش چندسازههای چوب پالستیک توانايی
بهتر در جلوگیری از كاهش خواص مکانیکی بعد از
هوازدگی از خود نشان دادهاند [ Li .]26و همکاران
( )2014نیز بر اين باورند كه جاذب نور فرابنفش (تینوين
 )326يک ماده مؤثر در جلوگیری از تخريب نوری
چندسازههای چوب پالستیک در طی دوره هوازدگی بوده
است [.]27
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شکل  -1مقاومت خمشی نمونهها تحت شرایط مختلف تیمار

شکل  -2مقاومت کششی نمونهها تحت شرایط مختلف تیمار

استفاده از ترموود نیز بهعنوان معاده اولیعه در سعاخت
چندسازههای چوب پالستیک نقش مثبت در ثبعات نعوری
نمونهها داشته و از افت مقاومتهای مکانیکی آنها بععد از
هوازدگی در مقايسه با نمونه شاهد كاسته است (شکلهای
 1و  .)2اشعععه فععرابنفش و رطوبععت دو فععاكتور مهععم در
هوازدگی هستند .گزارش شده اسعت كعه تیمعار حرارتعی،
چوب را نسبت به تأثیرات تخريب در شرايط محیط بیعرون
نسبت به نمونههای بدون تیمار حرارتی مقاومتر كرده است
[ .]28يکی از علل اينكه در مطالعه اخیر میزان نگهعداری
مقامت های خمشی و كششی در نمونههای دارای ترمعوود
بعد از هعوازدگی در مقايسعه بعا نمونعههای بعدون ترمعوود
بیشتر بوده اسعت (جعداول  3و  )4ايعن اسعت كعه حضعور
آنتیاكسیدان در لیگنین بعد از تیمعار حرارتعی از تخريعب
ناشی از اشعه فرابنفش جلوگیری كرده است [ .]29ساختار

اصالحشده لیگنین در چوب تیمار حرارتی شده میتواند تا
حدودی از واكنشهای راديکالهای آزاد ايجادشعده در اثعر
تابش اشعه فرابنفش و تشکیل محصعوالت تخريبشعده بعا
وزن مولکولی پايین از قبیعل كینعون هعا جلعوگیری كنعد
[ .]30جذب رطوبت نیز كه باعث كاهش خواص مقعاومتی
چندسععازههای چععوب پالسععتیک میشععود مقععدار آن در
نمونههای دارای ترموود كعم شعده اسعت .درصعد رطوبعت
پايینتر چوب تیمار حرارتی شده (ترموود) كعه مربعوط بعه
كاهش تعداد گروههای هیدروكسیل است از شسعته شعدن
محصوالت تخريبشده طی هوازدگی جلوگیری كرده است
[]31؛ بنابراين اسعتفاده از ترمعوود باععث افعزايش میعزان
نگهداری مقاومتهای مکانیکی نمونعهها بععد از قرارگیعری
در معرض هوازدگی نسعبت بعه نمونعه شعاهد شعده اسعت.
 Segerholmو همکعععاران ( )2012عنعععوان نمودنعععد كعععه
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چندسازههای چوب پالسعتیک ساختهشعده بعا آرد اصعالح
حرارتی شعده و آرد اسعتیله شعده بععد از قعرار گعرفتن در
شرايط رطوبت نسبی  90درصد و دمای  27درجه سعانتی
گراد به مدت  20ماه ،ترکهای سعطحی كمتعری از خعود
نشان دادند .آنها بر اين باورند كه ترکهای ريعز سعطحی
مربوط به جابجايی تركیبات چوب تحت تأثیر رطوبت است
كه در نمونههای اصالح حرارتی و نمونههای اسعتیله شعده
اين جابجايی مواد تحت تأثیر رطوبت بهواسطه اصالحی كه
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انجام شعده اسعت كمتعر بعوده اسعت [ .]32در شعکل ،3e
مشاهده میشعود میعزان ترکهعای سعطحی در چندسعازه
دارای ترموود در مقايسه با نمونه شعاهد بععد از هعوازدگی
كمتر بوده است Fang .و همکاران نیز گزارش نمودنعد كعه
تیمار حرارتی الیاف بامبو ،خواص مقعاومتی چندسعازههای
ساختهشده از آنها را در برابر اشعه فرابنفش افعزايش داده
و خصوصیات جذب آب و ثبات ابعادی آنها را نیعز بهبعود
بخشیده است [.]33

جدول  -3میزان نگهداری مقاومت خمشی نمونهها بعد از هوازدگی (درصد)
كد نمونه

میزان نگهداری

كد نمونه

میزان نگهداری

A

79/46
80/21
85/22
84/84

E

86/67
89/27
91/33
90/86

B
C
D

F
G
H

كد نمونه

میزان نگهداری

I

83/52
84/56
90/94
92/29

J
K
L

كد نمونه

میزان نگهداری

M

90/16
92/22
95/44
96/48

N
O
P

جدول  -4میزان نگهداری مقاومت کششی نمونهها بعد از هوازدگی (درصد)
كد نمونه

میزان نگهداری

كد نمونه

میزان نگهداری

كد نمونه

میزان نگهداری

كد نمونه

میزان نگهداری

A

77/26
80/39
85/45
87/77

E

81/97
85/55
91/55
90/64

I

81/12
83/96
90/47
91/53

M

92/11
95/09
95/73
95/12

B
C
D

F
G
H

J
K
L

N
O
P

جدول  -5میانگین زاویه تماس (درجه) نمونهها تحت شرایط مختلف تیمار
كد
نمونه

چوب بدون
تیمار ()%

ترموود
()%

تینوين
()%

ماده
نانو ()%

A

50
50
50
50
50
50
50
50
-

50
50
50
50
50
50
50
50

1
1
1
1
1
1
1
1

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P

زمان هوازدگی (ساعت)

پلیاتیلن با
دانسیته باال ()%

0

500

1000

1500

50
49
48
47
49
48
47
46
50
49
48
47
49
48
47
46

78/91
79/11
76/83
76/18
86/05
85/96
83/30
83/19
81/20
81/67
79/24
78/52
88/53
89/08
85/91
85/11

47/49
48/98
51/16
50/94
62/31
63/07
65/34
64/96
53/34
54/75
57/18
56/21
67/98
69/37
70/33
69/91

50/96
52/18
53/34
53/23
65/93
66/38
67/95
67/39
55/73
56/89
58/90
57/74
70/25
71/40
71/64
71/46

57/20
57/91
58/45
58/53
67/95
68/04
69/43
68/76
60/05
60/30
61/59
60/55
71/59
72/48
72/52
72/36
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ديگر بیشتر است كه تخريب بیشتر اجزای سازنده نمونه
مذكور را نشان میدهد .استفاده از نانو دیاكسید تیتانیوم،
تینوين  328و ترموود باعث شد زاويه تماس نمونهها بعد
از هوازدگی كاهش كمتری نسبت به نمونههای شاهد
داشته باشند .نانو دیاكسید تیتانیوم و تینوين 328
بهعنوان مواد جاذب نور اشعه فرابنفش و ترموود نیز به
علت اصالحاتی كه در تركیبات آن طی تیمار حرارتی
انجام شده است همانطور كه در بخش خواص مکانیکی
عنوان شد از شدت تخريب نمونههای در طی هوازدگی
كاسته و باعث شده است ترکهای كمتری در سطح
نمونهها ايجاد شود ،بنابراين اين مواد از كاهش مقدار زاويه
تماس نمونهها در مقايسه با نمونههای شاهد بعد از
هوازدگی كاستهاند.

زاويه تماس نمونههای ساختهشده تحت شرايط
مختل تیمار در جدول  ،5ارائه شده است .همانطور كه
مشاهده میشود زاويه تماس كلیه نمونهها بعد از
قرارگیری در معرض هوازدگی كاهش يافته است .اين
پديده نشان میدهد كه سطح چندسازههای چوب
پالستیک ساختهشده بعد از هوازدگی آبدوست تر شده
است .نتايج بهدستآمده با نتايج  Spiridonو همکاران
( ]34[ )2015و  Liو همکاران ( ]27[ )2014همخوانی
دارد .كاهش زاويه تماس نمونهها بعد از قرار گرفتن در
معرض هوازدگی به علت تغییرات شیمیايی سطح و
افزايش غلظت گروههای آبدوست است [ .]35ترکهای
ايجادشده در سطح نیز در كاهش زاويه تماس نمونهها
نقش دارند [ .]35مقدار كاهش زاويه تماس بعد از
هوازدگی در نمونه ( Cنمونه شاهد) نسبت به نمونههای

)(c

)(b

)(a

)(f

)(e

)(d

شکل  -3تصاویر میکروسکوپ الکترونی ( )SEMاز سطح چندسازهها بعد از  1500ساعت هوازدگی )a( :نمونه شاهد 1% )b( ،نانو2% )c( ،
نانو 3% )d( ،نانو )e( ،ترموود )f( ،تینوین 328

نتايج بهدستآمده همچنین نشان میدهند كه زاويه
تماس نمونهها از  500ساعت هوازدگی به بعد افزايش

داشته است (جدول  .)5علت اين افزايش احتماال اين است
كه تركیبات تخريبشده و آبدوست چوب از سطح
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چندسازههای چوب پالستیک بهواسطه رطوبت شسته شده
و سطح غنی از پلیمر (آبگريزتر) باقیمانده است كه اين
پديده موجب افزايش زاويه تماس نمونهها شده است .اين
نتايج بهدستآمده با نتايج تحقیقات محققین ديگر نیز
همسويی دارد [ 27و .]36
برای مشخص شدن میزان تخريب سطح چندسازهها
بعد از هوازدگی ،تصاوير میکروسکوپ الکترونی ( )SEMدر
شکل  ،3ارائه شده است .مشاهده میشود كه بعد از
هوازدگی ترکهايی بر روی سطح نمونهها به وجود آمده
است .ترکهای ايجادشده در سطح نمونهها میتواند به
برش زنجیر پلیمر و سیکل جذب و دفع رطوبت بین سطح
و بخشهای داخلی چندسازهها در طی دوره هوازدگی
مربوط باشد [ .]37با توجه به شکل  ،3مشاهده میشود
كه میزان ترکها در نمونه شاهد نسبت به نمونههای ديگر
بعد از قرار گرفتن در معرض هوازدگی بیشتر بوده است.
استفاده از نانو دیاكسید تیتانیوم بهويژه  2و  3درصد و
تینوين  328بهواسطه جذب اشعه فرابنفش از تخريب
نوری چندسازهها در طی هوازدگی در مقايسه با نمونه
شاهد كاستهاند و ترکهای سطحی كمتری در سطح آنها
مشاهده میشود .استفاده از ترموود نیز در ساخت
چندسازههای چوب پالستیک بهواسطه جذب رطوبت
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كمتر و بهبود خصوصیات مقاومتی آن در برابر تخريب
نوری باعث شده است در طی هوازدگی ترکهای سطحی
كمتری در آنها ايجاد شود.

نتیجهگیری
در مطالعه اخیر ،اثرات نانو دیاكسید تیتانیوم،
تثبیتكننده نوری (تینوين  )328و تیمار حرارتی چوب بر
روی مقاومت به هوازدگی چندسازه چوب -پلیاتیلن با
دانسیته باال بررسی گرديد .نتايج نشان داد كه نانو
دیاكسید تیتانیوم و تینوين  328با جذب اشعه فرابنفش
از شدت اكسیداسیون و تخريب نمونهها تحت تأثیر اشعه
فرابنفش كاسته و تأثیر مثبت در جلوگیری از كاهش
خواص مکانیکی و همچنین كاهش زاويه تماس نمونهها
بعد از هوازدگی نسبت به نمونه شاهد داشته است .میزان
ترکهای سطحی را نیز در مقايسه با نمونه شاهد كاهش
دادهاند .استفاده از ترموود نیز در ساخت چندسازههای
چوب پالستیک بهواسطه جذب رطوبت كمتر و بهبود
خصوصیات مقاومتی آن در برابر تخريب نوری باعث شده
است از افت خواص مکانیکی و زاويه تماس و ايجاد
ترکهای سطحی بعد از هوازدگی كاسته شود.
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Effect of weathering on mechanical and physical properties of wood-polyethylene
composite containing titanium dioxide nanoparticles, photo stabilizer and heat
treated wood

Abstract
Weathering of wood plastic composite is of major concerns.
Weathering due to UV light and moisture results in the
degradation of wood plastic composite. In this study, effect of
weathering on mechanical and physical properties of woodpolyethylene composites containing titanium dioxide
nanoparticles, photo stabilizer (tinuvin 328) and heat treated
wood were investigated. The variable factors were titanium
dioxide nanoparticles content (0, 1, 2 and 3%), raw material
type (heat treated wood and untreated wood), tinuvin 328 (0
and 1%) and weathering time (0 and 1500h). The impact of
weathering was investigated through the changes in the
mechanical properties, contact angle and surface morphology
of wood plastic composites. The result showed that flexural
strength, tensile strength and contact angle of all samples
decreased after weathering. Also, surface cracks on the
weathered composites were observed with a scan electron
microscope. According to the results, wood plastic
composites containing titanium dioxide nanoparticles, heat
treated wood and tinuvin 328 (photo stabilizer) showed less
loss of mechanical properties and contact angle and fewer
surface cracks after weathering compared with the control
sample.
Keywords: titanium dioxide nanoparticles, heat treated wood,
tinuvin 328, weathering.
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