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بررسی تخریب زیستی ،سختی و ثبات ابعاد چندسازه هیبریدی آرد چوب/پلی پروپیلن /الیاف
شیشه در شرایط مختلف

چکیده
در این تحقیق ،اثر قارچ سرداب (مولد پوسیدگي قهوهاي)
 Cerebellaبر زیستتخریبپذیري ،سختي و ثبات ابعاد چندسازه هیبریدي آرد
چوب/پليپروپیلن /الیاف شیشه پس از طي شرایط محیطي (غوطهوري در آب)
موردمطالعه قرار گرفت .به این منظور نمونههایي با نسبتهاي وزني  40به 50 ،60
به  50و  60به  40درصد از آرد چوب /پليپروپیلن و  10 ،0و  15درصد الیاف شیشه
ساخته شدند .نمونهها به مدت  1608ساعت در شرایط غوطهوري در آبهاي  25و
 40درجه سانتيگراد ،آب دریا و آب استخر واقع شده و سپس به مدت  6هفته در
مجاورت با قارچ سرداب قرار گرفتند .نتایج نشانداد که با افزایش نسبت وزني آرد
چوب و اضافه شدن الیاف شیشه در چندسازه ،کاهش وزن نمونهها در اثر حمله قارچ،
به ترتیب افزایش و کاهش ميیابد .نمونهها پس از غوطهوري در آب درمجموع
نسبت به نمونههاي شاهد ،کاهش وزن بیشتري داشتند و نمونههاي غوطهور شده در
آب استخر و آب گرم  40درجه سانتيگراد نسبت به سایر شرایط ،مقادیر بیشتري از
کاهش وزن را نشان دادند .با افزایش نسبت وزني آرد چوب و همچنین افزودن الیاف
شیشه در چندسازه ،میزان سختي افزایش یافت .نمونهها پس از غوطهوري در آب
درمجموع نسبت به نمونههاي شاهد سختي کمتري را نشان دادند .با افزایش نسبت
آرد چوب ،درصد جذب آب و واکشیدگي ضخامت چندسازه افزایش یافته و افزودن
الیاف شیشه در همه نسبتهاي آرد چوب سبب کاهش و کنترل جذب آب و
واکشیدگي ضخامت گردید.
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مقدمه
هزينه نسبتاً كم تولید ،انعطاف در تغییر شکل و قابلیت
كاربرد ،خواص مهندسی مطلوب مانند استحکام مکاانیکی،
ثبات ابعاد و سازگاری با محیطزيست ،باعث كاربرد فراگیار
چندسازههای چوب پالستیک در صانايع مختلا ازجملاه

ساااختمانسااازی ،هااوا و فصااا ،صاانايع نیااامی ،دريااايی،
لوازمخانگی ،مبلمان شهری و صنعت خودرو در دنیاا شاده
است [ .]1چندسازه چاوب پالساتیک در اصال باهعناوان
مادهای مركب و مقاوم در برابار پوسایدگیهاای ببیعای و
همچنین مقاوم در برابر قارچها و حمله حشارات ،باه باازار
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عرضه شد و كااربرد ايان مااده باه دوام آن در مواجهاه باا
عوامل محیطی مانند گرماا ،ربوبات ،قاارچ و اشاعه مااورا
بنفش وابسته است [ .]2بررسیهاا نشاان داده كاه عوامال
بیولوژيک ازجمله كپکها و قارچهای مولد انواع پوسایدگی
میتوانند در بوالنیمدت و شرايط مختل سبب آسیب به
اين چندسازهها گردند .البته اين رخداد و تخرياب زيساتی
پیامد آن در چوب پالستیک بسیار كندتر از چاوب ماسایو
روی ماایدهااد [ .]3جااذب آب و واكشاایدگی ضااخامت در
مجاااورت ربوباات از عواماال ديگاار محدودكننااده مصاارف
چندسازههای دارای الیاف ببیعی يا آرد چوب ،اسات [.]4
يکی از روشهاای بهباود خاواص چنادساازههاای چاوب
پالستیک ،ساخت مواد مركب هیبريد است .درواقاع بارای
استفاده از مزايای هر دو نوع پركننده ببیعای و مصانوعی
میتوان آنها را در يک ماده زمینه يکسان تركیب كارد تاا
مواد مركب هیبريد تولید شاود .صانايع در ابتادا از تالاک،
كربنات كلسیم ،میکا و الیاف شیشه يا كاربن بارای بهباود
خواص كاربردی اساتفاده مایكردناد .پركننادههاا ماوادی
هستند كه بهمنیور كاهش هزينه ساخت و بهبود بعصی از
خواص فیزيکی و مکانیکی در چندسازهها استفاده میشوند
[ .]5الیاف شیشاه در مقاادير كام باا افازايش اساتحکام و
سختی در چندسازههای چوب پالستیک باعث افازايش در
مزايای كاربردی اين سازهها میشاود [ .]6يکای از عوامال
ايجادكننده پوسیدگی قهوهای قارچ سرداب ( Coniophora
 )Cerebellaاست .علت عماده ايجااد پوسایدگی قاارچی،
محتوای ربوبتی چوبها همراه باا تهوياه ضاعی محایط
است .مجاورت بوالنیمدت چندسازه چاوب پالساتیک باا
ربوباات محاایط و جااذب آب بااه مقاادار فااراوان ،كاااهش
خصوصیات مکانیکی و حصور عوامل بیولوژيک مانند فسااد
قارچی را به دنبال دارد [ kim .]7و همکاران ( )2008بی
مطالعهای بیان داشتند كه اگر مقدار ربوبت جذبشده در
سطح چندسازههای چاوب پالساتیک كمتار از  25درصاد
باشد ،رشد قارچها و پوسیدگی ناشی از آن به میزان كمای
مشاهده میشود .رشد قارچها در مقاادير بااالتر از ربوبات
 25درصد كه فراتار از ربوبات مناساب بارای اساتفاده از
چندسازهها است ،افزايش فراوانای را نشاان مایدهاد [.]8
 starkو  )2004( matuanaضااامن مطالعاااه تغییااارات
شیمیايی سطحی چندسازه چوب/پلی اتیلن سنگین تحات

هوازگی دريافتند كه وجود پلیاتیلن در ابتدا نقش پوشش-
دهنده ذرات چوب را دارد و ماانع خاوبی بارای نفاوذ آب،
ربوبت و حمله عوامل مخرب قارچی است؛ اما باا گذشات
زمان ،ترکهايی در سطح چوب پالستیک ظااهر مایشاود
كه محل مناسبی برای نفوذ ربوبت و حمله عوامل مخارب
زيسااتی هسااتند و بااا جااذب ربوباات ،مقاوماات مکااانیکی
كاااهش ماایيابااد ،اياان افاات بااا افاازايش مقاادار ماااده
لیگنوسلولزی بیشتر مایشاود [ .]9بررسای میکروساکو
الکترونی برای شناسايی الگوهاای تخرياب بار روی چاوب
پالساااتیک در معااارد پوسااایدگی قاااارچ كاااه توساااط
 mankowskiو  )2000( morrellانجام شد ،بیاانگر وجاود
ريسههای قارچ در ترکهای میکروسکوپی داخل نمونههای
چوب پالستیک بود .نمونههای چوب پالساتیک باا میازان
 70به  30در مقايسه با نمونههای دارای مقدار  50باه 50
چوب به پالستیک ،نسابتباه تخرياب قاارچی ،مساتعدتر
بودند [ Thwe .]10و  )2003( Liaoويژگیهای چندساازه
چوب/پالستیک هیبريدشده با الیاف شیشه را مورد برسای
قراردادند .نتايج نشانداد كه وجود و افزايش الیاف شیشاه،
مقاومت و مدول االستیسیته كششی را افازايش مایدهاد.
آنها همچنین بیان داشتند كه كاهش مادولاالستیسایته
كششی نمونههای واجد الیاف شیشه پا از نگهاداری باه
مدت  6ماه در آب  25درجه سانتیگراد ،نسبت به نموناه-
های فاقد الیاف شیشاه ،نااچیز باوده اسات .همچناین باا
استفاده از انیدريدمالئیک بهعنوان جفت كنناده ،ويژگای-
هااای مکااانیکی چندسااازه افاازايش يافاات [ Yang .]11و
همکاران ( )2012در تحقیقی اثر الیاف شیشه ،آرد چاوب،
مالیک انیدريد جفت شده باا پلایاتایلن سانگین بار روی
ويژگیهای چندسازه حاصل را بررسی كرده و پی بردند كه
سازگار كننده مالیک انیدرياد سابب افازايش چسابندگی
سطحی بین الیاف شیشه /آرد چاوب و پلایاتایلن شاده و
درنتیجه جاذب آب چندساازه كااهش ،مقاومات كششای،
خمشی و مقاومات باه ضاربه آن افازايش مایياباد [.]12
 Modir Zareaو همکاران ( )2011در مطالعه اثر قارچهای
مولد پوسیدگی سفید و قهوهای بر چندساازه باگاا /پلی-
پروپیلن ،نمونهها را با  40درصد وزنی الیااف باگاا و 60
درصد وزنی پلیپروپیلن و  2درصد انیدريک مالئیک جفت
شده با پلیپروپیلن مورد آزمايش قراردادند .نتايج نشانداد
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كه میزان تخريب توساط قاارچ مولاد پوسایدگی قهاوهای
كمتر از سفید بوده است .میزان درصد كاهش وزن نمونهها
در پوسیدگی سفید بیشتر از پوسیدگی قهوهای بوده و پ
از بی زمانهای  12 ،8و  16هفته كااهش وزن معنایدار
بود .همچنین میزان كاهش ساختی در نموناههاای تحات
تأثیر پوسیدگی سفید كمی بیشتر از نمونههای در معارد
قاااارچهاااای مولاااد پوسااایدگی قهاااوهای باااود [.]13
 Ismaeilimoghadamو همکاااران ( )2016تااأثیر افاازودن
ذرات نانو و میکرو سیلی بر دوام ببیعی و ريختشناسی
چندسازه چوب پالستیک آرد چوب/پلیپروپیلن را در برابر
قارچ رنگینكمان را موردبررسی قرارداد و نتیجه گرفت كه
با افزايش زمان مجاورت نمونهها در محایط قاارچ ،كااهش
جرم ،جذب آب بلندمدت و ضريب انتشار ربوبت در چوب
پالستیک افزايش يافت ولی با افازايش سایلی از شادت
پوسیدگی كاسته شد .ترکهای ريز و درشتی در چندسازه
ايجاد شد كه با افزايش سیلی از میزان آنها كاسته شاد
[ .]14چنانكه بیان شد به سبب مزايا و خاواص مناساب،
استفاده از چندسازههای چوب پالستیک در سالهای اخیر
بسیار متداول شده است .بهكارگیری اين مواد در بسایاری
از موارد مستلزم مجاورت با شرايط محیطی در فصاهای باز
و بسااته و تمااا آن بااا عواماال مربااو ازجملااه ربوباات
مسااتقیم شااامل آب معمااولی ،آب گاارم ،آب تصفیهشااده
استخر و آب دريا در بازههاای زماانی مختلا مرباو باه
دورههای مصرف است .نیر به اينكه اين شرايط مایتواناد
روی برخی خواص چندسازه اثرگذار باشد و افازودن الیااف
شیشه به تركیب سبب بهبود و پیشگیری از تخريبهاای
احتمالی گردد ،در اين مطالعه تخريب زيستی توسط قاارچ
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سرداب ،سختی و ثبات ابعاد چندسازه هیبريادی سااخته-
شده از مقادير مختل تركیاب آرد چاوب /پلای پاروپیلن/
الیاف شیشه ،پ از قرار گرفتن در معرد شرايط محیطی
اعمالی بهصورت آزمايشگاهی ،موردبررسی قرار گرفت.

مواد و روشها
مواد
آرد چوب مورداستفاده برای ساخت چندسازه در اين
تحقیق ،تولیدی شركت ديبا بود كه به شکل صنعتی
تولیدشده و بیش از  90درصد آن از گونه نراد است .برای
به دست آمدن ذرات چوب با ابعاد يکسان از يک دستگاه
الک آزمايشگاهی استفاده شد .ذرات آرد چوب عبور كرده
از مش  20و باقیمانده روی مش  40جمعآوری استفاده
شد .قبل از آزمايش ،آرد چوب در دستگاه اتو و در دمای 5
 110 ±درجه سانتیگراد به مدت  24ساعت نگهداری شد
تا خشک شده و به ربوبت مناسب  2تا  3درصد برسد.
پلیپروپیلن مورداستفاده از كارخانه پتروشیمی اراک به
شماره  V30Sو با شاخص جريان مذاب  18گرم در 10
دقیقه بود .الیاف شیشه مورداستفاده در اين بررسی نیز از
نوع ذرات خردشده شیشه 1E/با بول  3میلیمتر و قطر
 10میکرون است كه تركیب شیمیايی آن در جدول 1
ارائه شده است .الیاف شیشه به شکل آماده از شركت پشم
سرباره تهیه گرديد .سازگار كننده انیدريد مالیک جفت
شده با پلیپروپیلن استفادهشده در اين مطالعه ،از دفتر
شمال كارخانه آريا شیمی اصفهان به شکل گرانول بانام
صنعتی  PPG101تهیه شد.
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ساخت نمونههای آزموني
در آزمايشگاه پژوهشکده پلیمر ايران و بر اسا
تیمارهای از پیش تعیینشده حاصل از سه نسبت تركیب
آرد چوب /پلیپروپیلن و اضافه شدن الیاف شیشه در سه
سطح به اين تركیبات و بهكارگیری مقدار ثابت جفت
كننده ،مطابق جدول  ،2نمونههای آزمونی به روش قالب-
گیری تزريقی ساخته شدند .به اين منیور از دستگاههای
گرانول ساز (هک) ،آسیاب مخلو كن و دستگاه تزريق
استفاده شد .پ از رسیدن دمای دستگاه گرانولساز به
 180درجه سانتیگراد كه برای ذوب پلیپروپیلن مناسب
است ،بی يک فرآيند كنترلشده گرانولهای پلیپروپیلن
به داخل محفیه دستگاه ريخته شد و حین چرخش
مارپیچهای دستگاه با سرعت  50دور در دقیقه ،بی مدت
تقريباً  5دقیقه ،پلیپروپیلن به شکل مذاب در آمد .ماده
جفت كننده انیدريد مالیک ) (PP-g-MAبه شکل گرانولی
به داخل محفیه وزنی دستگاه اضافه و بعد از زمان تقريبی

يک دقیقه الیاف شیشه نیز برحسب نیاز آزمون و درنهايت
آرد چوب به داخل محفیه وزنی ريخته شد .با توجه به
اينكه بهترين شرايط وزنی مخلو ازلحاظ كیفیت فیزيکی
و شیمیايی زمانی حاصل میشود كه نمودارهای دمای
وزنی و گرانروی در صفحهنمايش به يکديگر برخورد
نمايند؛ در اين لحیه دستگاه متوق  ،مواد تودهای حاصل
از دستگاه خارج و در كیسههای جداگانه شمارهگذاری
شدند .مخلو حاصل از دستگاه هک قبل از تزريق به-
وسیله آسیاب مخلوبی ،خردشده و به ذرات به ضخامت
كمتر از  10میلیمتر تبديل شدند .مواد خارجشده مجدد ًا
در كیسههای جداگانه شمارهگذاری گرديدند .بعد از
آسیاب برای ساخت نمونههای آزمونی ،مواد خردشده وارد
دستگاه تزريق شدند .دستگاه برحسب استاندار ASTM
 ]15[ D3641-12نمونههايی را به روش تزريق در قالب
بی زمان تقريباً دودقیقهای تولید نمود.

جدول  -2تركيب تيمارهای نمونههای آزموني ساختهشده
آرد چوب (درصد)

پلیپروپیلن (درصد)

الیاف شیشه (درصد بهكل تركیب)

عالمت تیمار

40

60

0

A1

40

60

10

A2

40

60

15

A3

50

50

0

B1

50

50

10

B2

50

50

15

B3

60

40

0

C1

60

40

10

C2

60

40

15

C3

شرايط محيطي اعمالشده
نمونههای تهیهشده ببق جدول  ،1به مدت 1608
ساعت در شرايط محیطی (شبیهسازیشده) مختل در 4
بشر حاوی آب شرب با دمای معمولی ( 25درجه سانتی-

گراد) ،آبگرم ( 40درجه سانتیگراد) ،آب دريا (خزر) و آب
استخر قرار گرفتند (جدول  .)3نمونهها خشک و وزن شده
و سپ در محیط كشت مالت آگار بهعنوان محیط كشت
قارچ قرار گرفتند.

جدول  -3شرايط محيطي اعمالشده بر نمونههای آزمايشي
شرايط
بدون غوبهوری در آب (شاهد)؛ سپ
پ

از غوبهوری در آب  25درجه؛ سپ

عالمت
در معرد قارچ سرداب
در معرد قارچ سرداب

X0
X1

پ

از غوبهوری در آب  40درجه؛ سپ

در معرد قارچ سرداب

X2

پ

از غوبهوری در آب دريای خزر؛ سپ

در معرد قارچ سرداب

X3

پ

از غوبهوری در آب استخر؛ سپ

در معرد قارچ سرداب

X4
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كشت قارچ و آزمون پوسيدگي
اين آزمون مطابق استاندارد ]16[ BS, 838: 1961
انجام شد .بر اسا استاندارد  ،]17[ EN 113از نمونههای
چندسازه چوب پالستیک ساختهشده با مشخصات جدول
 ،1برای انجام آزمون دوام ببیعی نمونههايی به ابعاد
 30×10×4میلیمتر در  3تکرار تهیه و در اين آزمون از
آنها استفاده شد .برای تهیه محیط كشت ابتدا آب مقطر
تا دمای  60درجه سانتیگراد حرارت داده شد؛ سپ 35
گرم پودر مالت-آگار در  1120سیسی آب مقطر حلشده
و  2/6میلیلیتر گلیسیرول به اين مواد اضافه و حل شد .از
محلول حاصل به مقدار  70سیسی داخل ظروف شیشهای
كوله ( )kolleريخته شده و در آنها با چسب و فويل و
پنبه بسته شد .سپ ظروف كوله در اتوكالو با دمای
 120±1درجه سانتیگراد بی  15دقیقه استريل شدند.
ظروف شیشهای حاوی محیط كشت استريلشده ،به همراه
پتریديشهای حاوی قارچ تکثیرشده ،به محفیه كشت
منتقل شدند .نمونههای چوب پالستیک در فويل
آلومینیومی پیچیده شده و در اتوكالو استريل شدند.
سپ نمونههای مذكور در معرد قارچ كشت يافته ،قرار
داده شدند .سپ كولهها در داخل انکوباتور با دمای
 25±1درجه سانتی گراد و ربوبت  65±5درصد قرار
گرفتند .مدتزمان انکوباسیون  6هفته در نیر گرفته شد.
نمونهها سپ در اتو خشک و توزين شدند و سختی آنها
اندازهگیری شد .ببق معیار ويلیتنیر درصد پوشش
میسیلیوم قارچی اندازهگیری شده و آزمون ناخن روی
آنها انجام شد .افت وزن ناشی از تخريب قارچی از رابطه
 1تعیین گرديد.
رابطه 1
 ، WLافت وزن ( ،W1 )%وزن خشک نمونه قبل از
پوسیدگی (گرم)  ،W2وزن خشک نمونه بعد از پوسیدگی
(گرم)
اندازهگيری سختي و خواص فيزيکي
سختی نمونهها با استفاده از دستگاه سختیسنج رك
( )Rex Durometerمطابق استاندارد ASTM D2240
[ ،]18بر روی نمونههای آزمون پوسیدگی تحت شرايط
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جدول  3و درصد جذب آب و واكشیدگی ضخامت نیز بر
اسا استاندارد  ]19[ ASTM D 7031روی نمونههايی به
ابعاد  20×20×4میلیمتر بی زمان غوبهوری تا 1608
ساعت اندازهگیری شد.
محاسبات آماری
برای تعیین اثر نسبت تركیب آرد چوب /پلیپروپیلن،
مقدار الیاف شیشه و شرايط محیطی اعمالشده بر میزان
سختی ،دوام ببیعی و درصد جذب آب و واكشیدگی
ضخامت بوالنیمدت ( 1608ساعت) نمونههای آزمونی
ال
تیمارهای مختل  ،از آزمون فاكتوريل در قالب برح كام ً
تصادفی استفاده شد و دادهها بر اسا اين آزمون تحت
برنامه آماری  Spssمورد تجزيهوتحلیل آماری قرار گرفتند.

نتايج و بحث
كاهش وزن ،درصد پوشش ميسيليوم قارچ و اثر
ناخن
اثر مستقل و متقابل عوامل متغیر بر روی كاهش وزن
ناشی از فعالیت متابولیسمی قارچ سرداب در جدول  4ارائه
شده است .با افزايش نسبت وزنی آرد چوب در تركیب
نمونه چندسازه هیبريدی ،كاهش وزن نمونهها در اثر
حمله قارچ سرداب افزايش معنیداری نشان داد .افزودن
الیاف شیشه به چندسازه سبب تنزل میزان كاهش وزن
شد .شرايط سروي نیز اثر معنیداری بر كاهش وزن
از غوبهوری در آب
داشت ،بوری كه نمونهها پ
درمجموع نسبت به نمونههای شاهد كاهش وزن بیشتری
داشتند و نمونههای غوبهور شده در آب استخر و آب گرم
 40درجه سانتیگراد نسبت به ساير شرايط مقادير
بیشتری از كاهش وزن را نشان دادند .درمجموع نمونههای
دارای مقادير بیشتر نسبت آرد چوب و مقادير كمتر الیاف
شیشه در شرايط مختل غوبهوری در آب پ از قرار
گرفتن در معرد فساد قارچ سرداب ،درصدهای باالتری از
كاهش وزن را از خود نشان دادند (جدول  .)5عوامل
بیولوژيک مخرب برای تخريب چوب نیازمند چهار عامل
مواد غذايی ،ربوبت (بیش از  25درصد در سطح
چندسازه) ،حرارت ( 4تا  5درجه سانتیگراد) و اكسیژن
میباشند .میزان تخريب قارچی نیز به عواملی چون نسبت
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ماده لیگنوسلولزی در چندسازه سبب كاهش توان
پوشانندگی ماده پلیمر میشود [ ]9كه نتیجه آن كاهش
وزن بیشتر ناشی از تخريب قارچی در نسبتهای باالتر آرد
چوب است .در اين رابطه افزودن پركننده الیاف شیشه
توانسته است با اتصال به پلیمر در حصور جفت كننده
[ ]21از نفوذ ربوبت و تخريب قارچی جلوگیری نمايد.

چوب به پالستیک در تركیب ،میزان مواد افزودنی و اندازه
ذرات چوب بستگی دارد [ .]20از بريق محدود كردن
مواجهه با ربوبت و مواد غذايی برای رشد قارچهای
مخرب ،میتوان خسارت وارده به چندسازهها را كاهش داد
[ 8و  .]20وجود ماده پلیمری پلیپروپیلن نقش پوشش-
دهنده ماده چوبی را در چندسازه ايفا میكند و مانع خوبی
برای حمله عوامل مخرب قارچی است ،اما افزايش نسبت

جدول  -4تجزيه واريانس كاهش وزن و سختي نمونهها پس از اعمال شرايط محيطي توسط قارچ سرداب و جذب آب و واكشيدگي
ضخامت
كاهش وزن
منبع تغییرات

سختی ()Shore D

معنیدار
()Sig.

F

F

جذب آب

معنیدار
()Sig.

واكشیدگی ضخامت
معنیدار
()Sig.

F

نسبت وزنی آرد چوب
و پلیپروپیلن ()a

181

**

1/88

**

مقدار الیاف شیشه ()b

13/5

**

9/82

**

22/9

شرايط اعمالشده ()c

411/71

**

113/81

**

24/62

a*b

1/82

**

1/47

0/219

n.s

3/25

0/007

**

0/88

n.s

0/79

0/00
0/00
0/00

0/127

n.s

7/97

0/000
0/000
0/000
0/000

**

1/17

0/319

4/61

0/000

1/51

a*c

13/33

0/00

b*c

2/44

0/017

*

a*b*c

1/95

*

0/021

131/38

0/103

**

0/000

151/14

**

0/000

**

7/11

**

31/91

n.s

1/29

0/281

**

3/53

0/004

n.s

1/84

n.s

0/67

0/000
0/000

0/511
0/658

F

معنیدار
()Sig.

**

0/002

**

0/000

n.s
**

0/103
0/768

n.s

n.s

** :معنیدار در سطح  1درصد :* ،معنیدار در سطح  5درصد :n.s ،معنیدار نیست
جدول  -5ميانگين كاهش وزن و سختي نمونههای آزموني پس اعمال شرايط محيطي

شرايط اعمالشده
X0

X1
كاهش وزن
سختی
()Shore D
(درصد)

X2
كاهش وزن
سختی
()Shore D
(درصد)

X3
كاهش وزن
سختی
()Shore D
(درصد)

كاهش وزن
(درصد)

(D

0/003
()0/0004

67/5
()2/64

0/42
()0/044

63/5
()1/29

0/50
()0/035

60/25
()1/5

0/40
()0/031

65/25
()0/957

0/55
()0/030

65
()1/82

A2

0/003
()0/0009

71/5
()3/41

0/37
()0/064

65/25
()0/957

0/47
()0/039

61/5
()2/08

0/37
()0/020

65/25
()0/957

0/53
()0/031

63
()1/41

A3

0/002
()0/0005

76/25
()1/50

0/34
()0/066

70
()4/08

0/44
()0/047

64/25
()0/957

0/34
()0/040

65/25
()0/957

0/51
()0/038

67/4
()2/62

B1

0/003
()0/0006

70/5
()2/08

0/56
()0/041

61/75
()2/62

0/65
()0/049

59
()3/74

0/55
()0/036

61
()3/46

0/65
()0/056

60/75
()2/06

B2

0/002
()0/0005

74/75
()2/50

0/52
()0/056

66/5
()3/69

0/61
()0/051

61/75
()2/50

0/52
()0/051

65/75
()3/30

0/62
()0/041

62/5
()3/69

B3

0/002
()0/0009

75/75
()1/70

0/49
()0/095

69/5
()1/29

0/58
()0/030

63/75
()3/59

0/50
()0/064

62/75
()1/50

0/58
()0/058

61/5
()2/64

C1

0/005
()0/001

74
()3/36

0/75
()0/050

67/75
()3/50

0/81
()0/092

65/25
()1/70

0/74
()0/049

69/25
()1/25

1/14
()0/194

66
()2/44

تیمارها

كاهش وزن (درصد)
A1

سختی
(D

)Shore

X4
سختی
)Shore
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C2

0/004
()0/001

76/75
()0/957

0/73
()0/062

69/5
()1/29

0/76
()0/045

64/75
()1/70

0/70
()0/065

64/25
()3/59

1/03
()0/137

64/5
()3/69

C3

0/0004
()0/0002

74/5
()3/51

0/70
()0/05

68
()1/82

0/74
()0/068

63
()2/16

0/67
()0/021

67/25
()2/31

0/68
()0/389

63
()1/82

اعداد داخل پرانتز نشاندهنده انحراف معیار هستند

دلیل منشأ معدنی خود مواد غذايی مناسبی برای قارچ
سرداب بهحساب نیامده و از برف ديگر سبب افزايش جرم
ويژه و كاهش تخلخل چندسازه شده و اين امر موجب
محدود كردن دسترسی میسیلیوم قارچ به ماده
لیگنوسلولزی چندسازه میگردد .غوبهوری بوالنیمدت
در آب نیز سبب افزايش درصد پوشش میسیلیوم شده و
در اين رابطه آب استخر و آب گرم  40درجه سانتیگراد
سبب پوشش قارچ بیشتری در سطح نمونهها شدند.

میانگین درصد پوشش میسیلیومی قارچ سرداب و اثر
ناخن بر نمونههای چندسازه هیبريدی چوب پالستیک
نشان داد كه بی  6هفته مجاورت با قارچ پوسیدگی قهوه-
ای هیچگونه خسارتی به نمونهها وارد نشده است (جدول
 .)6مطابق نتايج افزايش نسبت آرد چوب در تركیب
چندسازه هیبريدی سبب افزايش درصد پوشش میسیلیوم
شد درحالیكه افزودن الیاف شیشه سبب محدوديت
پوشش میسیلیوم قارچ روی نمونهها شد .اين الیاف به

جدول  -6ميانگين درصد پوشش ميسيليوم و اثر ناخن بر نمونههای آزموني پس از شرايط اعمالي طبق معيار ويليتنير
شرايط اعمالشده
X0

X2

X1

X4

X3

پوشش
میسیلیوم
(درصد)

اثر
ناخن

پوشش
میسیلیوم
(درصد)

اثر
ناخن

A1

1
()0/08

سالم

5/6
()0/45

سالم

12/6
()0/60

A2

1
()0/02

سالم

3/6
()0/24

سالم

8/2
()0/50

سالم

A3

0
-

سالم

3
()0/09

سالم

7
()0/46

سالم

3/3
()0/06

B1

1
()0/05

سالم

15/3
()1/25

سالم

23
()0/55

سالم

21
()0/84

سالم

B2

2
()0/08

سالم

11/3
()0/90

سالم

22/6
()0/48

سالم

17/3
()0/48

سالم

23/6
()1/57

B3

3
()0/12

سالم

6/6
()0/10

سالم

20/6
()1/71

سالم

13/3
()0/29

سالم

22
()0/88

سالم

C1

5
()0/15

سالم

30
()1/20

سالم

32/3
()0/92

سالم

41/3
()1/18

سالم

44
()1/25

سالم

C2

2
()0/10

سالم

30
()1/50

سالم

28/6
()1/24

سالم

35/6
()1/42

سالم

27/3
()1/09

سالم

C3

1
()0/04

سالم

26/6
()0/85

سالم

24/3
()0/70

سالم

21/6
()0/86

سالم

32/6
()1/63

سالم

تیمارها

پوشش
میسیلیوم
(درصد)

اثر
ناخن
سالم

13
()0/28
5
()0/33

سالم
سالم

7
()0/28
26/3
()1/75

سالم
سالم

اعداد داخل پرانتز نشاندهنده انحراف معیار هستند

پوشش
میسیلیوم
(درصد)

پوشش
میسیلیوم
(درصد)

اثر
ناخن

اثر
ناخن

سالم

سالم

15
()0/3
10/6
()0/70

سالم
سالم
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سختي
اثر مستقل و متقابل عوامل متغیر بر روی میزان
سختی نمونههای چندسازه هیبريدی در جدول  4ارائه
شده است .با افزايش نسبت وزنی آرد چوب در تركیب
نمونه چندسازه هیبريدی از  50به  60درصد ،سختی
نمونهها افزايش معنیداری نشان داد .افزودن الیاف شیشه
به چندسازه نیز سبب افزايش میزان سختی و مقادير  10و
 15درصدی اثر مشابهی داشتند (جدول  Cui .)5و Tao
( )2009پ از بررسی تصاوير میکروسکو الکترونی
روبشی ( )SEMبیان داشتند كه الیاف شیشه ،با ماده
زمینه پالستیک حاوی ماده جفت كننده مالیک انیدريد
( ،)MAPPچسبندگی كاملی ايجاد كرده و به سبب اثرات
همافزايی بین تركیبات در ساختار هیبريد الیاف شیشه/
فیبر چوب /پلیاتیلن سنگین ،شبکهای سهبعدی با ساختار
میکروسکوپیک شکل میگیرد و اين امر سبب اصالح
معنیدار استحکام مکانیکی چندسازه هیبريدی میگردد
[ .]22شرايط سروي نیز اثر معنیداری بر میزان سختی
از غوبهوری در آب
داشت ،بوری كه نمونهها پ
درمجموع نسبت به نمونههای شاهد سختی كمتری را
نشان دادند و نمونههای غوبهور شده به ترتیب در آب گرم
 40درجه سانتیگراد ،آب استخر ،آب دريا و آب  20درجه
سانتیگراد نسبت به شاهد مقادير كمتری از سختی را
نشان دادند .درمجموع نمونههای شاهد دارای مقدار 60
درصد آرد چوب و  15درصد الیاف شیشه بیشترين و
نمونههای دارای  50درصد آرد چوب ،فاقد الیاف شیشه
پ از غوبهوری در آب گرم  40درجه سانتیگراد و قرار
گرفتن در معرد فساد قارچ سرداب ،كمترين سختی را
داشتند (جدول  .)5علیرغم نقش پوششی ماده پالستیکی
پلیپروپیلن روی ماده چوبی در برابر نفوذ ربوبت و حمله
عوامل مخرب قارچی ،با گذشت زمان ترکهايی در سطح
چوب پالستیک ظاهر میشود كه محل مناسبی برای نفوذ
ربوبت و حمله عوامل مخرب زيستی میباشند كه با
جذب ربوبت مقاومت مکانیکی چندسازه كاهش میيابد
[.]9
جذب آب و واكشيدگي ضخامت
روند جذب آب نمونههای چندسازه هیبريدی كه بی
دوره زمانی  1608ساعتی در شرايط محیطی مختل

مطابق با جدول  3در آب  25و  40درجه سانتیگراد ،آب
دريا و آب استخر غوبهور شدهاند ،در شکل  1ارائه شده
است .بررسی شکل و همچنین جدول تجزيه واريان 4
نشان میدهد كه در تمامی شرايط با افزايش نسبت آرد
چوب در نمونه چندسازه درصد جذب آب بهبور معنی-
داری افزايش میيابد .اين امر به ببیعت آبدوست مواد
لیگنوسلولزی و عدم پوشش كامل آنها توسط ماده
پلیمری و درنتیجه دسترسی ربوبت به گروههای
هیدروكسیل ماده چوبی برمیگردد .افزودن الیاف شیشه
به تركیب چندسازه در همه نسبتهای آرد چوب نیز به-
بور معنیداری سبب كاهش و كنترل درصد جذب آب
گرديد .اتصال الیاف شیشه به ماده پالستیکی چندسازه
سبب كاهش تخلخل و مسدود شدن منافذ جذب ربوبت
توسط چندسازه هیبريدی شده است .از مشاهده روند
جذب آب تیمارها در شکل  1میتوان دريافت كه نمونه-
های غوبهور در همه نوع آب بی  16الی  20روز اول،
باالترين سرعت را در جذب آب داشتهاند و پ ازآن نرخ
جذب آب كاهش يافته است .با افزايش میزان آرد چوب در
تركیب ،سرعت جذب باال ،در زمان بیشتری ادامه يافته
است .نمونههای دارای  60درصد آرد چوب 40 ،درصد
پلیپروپیلن و فاقد الیاف شیشه پ از غوبهوری بلندمدت
در آب گرم  40درجه سانتیگراد با تفاوت معنیداری
بیشترين درصد جذب را داشتند .درحالیكه نمونههای
حاوی  40درصد آرد چوب 60 ،درصد پلیپروپیلن و 15
درصد الیاف شیشه پ از غوبهوری در آب  20درجه
سانتیگراد ،آب دريا و آب استخر بهبور مشابهی مقادير
كمتری از جذب آب را نشان دادند Espert .و همکاران
( )2004بیان داشتند كه غوبهوری در آب سبب كاهش
استحکام چوب پالستیک شده و با افزايش دمای آب،
مقدار جذب آب و ضريب انتشار ربوبت افزايش میيابد
[.]23
روند واكشیدگی ضخامتی بوالنیمدت نمونههای
چندسازه هیبريدی نیز بی تیمارها و سپری كردن شرايط
مشابه جذب آب ،اندازهگیری و در شکل  2ارائه شده است.
مطابق شکل و بر اسا جدول تجزيه واريان  4در
تمامی شرايط ،افزايش نسبت آرد چوب در نمونه
چندسازه ،درصد واكشیدگی ضخامت را بهبور معنیداری
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افزايش میدهد .اضافه كردن الیاف شیشه به تركیب در
همه نسبتهای آرد چوب ،سبب كاهش معنیدار درصد
واكشیدگی ضخامت گرديد .مشاهده روند واكشیدگی
ضخامت و میانگینهای مربو به تیمارهای مختل در
شکل  1نشان میدهد كه نمونههای غوبهور در همه نوع
آب بی  14الی  16روز اول ،باالترين سرعت را در
واكشیدگی ضخامت داشتهاند و پ ازآن نرخ واكشیدگی
ضخامت كاهش میيابد .با افزايش میزان آرد چوب در
تركیب ،سرعت واكشیدگی ضخامت باال نیز (همانند جذب
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آب) در زمان بیشتری ادامه يافته است .نمونههای دارای
 60درصد آرد چوب 40 ،درصد پلیپروپیلن و فاقد الیاف
شیشه پ از غوبهوری بلندمدت در آب استخر با تفاوت
معنیداری بیشترين درصد واكشیدگی ضخامت را داشتند.
درحالیكه نمونههای حاوی  40درصد آرد چوب60 ،
درصد پلیپروپیلن و  15درصد الیاف شیشه پ از غوبه-
وری در آب  20درجه سانتیگراد و آب دريا بهبور
مشابهی مقادير كمتری از واكشیدگی ضخامت را نشان
دادند.

شکل  -1جذب آب نمونههای آزموني پس از غوطهوری در الف)آب  20درجه سانتيگراد ،ب)آب  40درجه سانتيگراد ،ج)آب دريا و د)آب
استخر
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بررسی تخريب زيستی ،سختی و ثبات ابعاد چندسازه هیبريدی آرد چوب/پلی پروپیلن /الیاف شیشه

شکل  -2واكشيدگي ضخامتي نمونههای آزموني پس از غوطهوری در الف)آب 20درجه سانتيگراد ،ب)آب  40درجه سانتيگراد ،ج)آب
دريا و د)آب استخر

نتيجهگيری
هرچند به لحاظ كمی درصد كاهش وزن نمونههای
موردبررسی اندک بوده است اما افزايش نسبت وزنی آرد
چوب در تركیب نمونه چندسازه هیبريدی از  40به 60
درصد ،سبب افزايش  79درصدی كاهش وزن نمونهها در
اثر حمله قارچ پوسیدگی قهوهای در شرايط محیطی
مختل شد .اين امر نشان میدهد كه به لحاظ كاربردی در
فصاهای باز ،چندسازههايی دارای دوام زيستی بیشتر
هستند كه نسبت آرد چوب در آنها كمتر باشد .اضافه
كردن الیاف شیشه تا مقدار  15درصد به چندسازه سبب
كاهش  14/8درصدی كاهش وزن شد .بهعبارتديگر
اتصال الیاف شیشه به پلیمر پلیپروپیلن در حصور جفت

كننده سبب محدوديت دسترسی ريسههای قارچ سرداب
به ذرات چوب و درنتیجه باال رفتن دوام زيستی آن گرديد.
شرايط محیطی مختل اعمالی اين مطالعه نیز بر كاهش
وزن اثر داشت ،بوری كه نمونهها پ از غوبهوری در آب
درمجموع نسبت به نمونههای شاهد كاهش وزن بیشتری
داشتند و نمونههای غوبهور شده در آب استخر و آب گرم
 40درجه سانتیگراد نسبت به آب  25درجه سانتیگراد
به ترتیب  29/2و  13/9درصد كاهش وزن بیشتری را
نشان دادند .درمجموع نمونههای دارای مقادير بیشتر
نسبت آرد چوب و مقادير كمتر الیاف شیشه در شرايط
مختل غوبهوری در آب پ از قرار گرفتن در معرد
فساد قارچ سرداب ،درصدهای باالتری از كاهش وزن را از
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خود نشان دادند .بهعبارتديگر میتوان گفت كه توجه به
شرايط مصرف و انتخاب نسبتهای مناسب پركننده و
تقويتكننده در چندسازه هیبريدی میتواند نقش بسزايی
در دوام زيستی آن داشته باشد.
بررسی درصد پوشش میسیلیومی قارچ و اثر ناخن بر
نمونههای چندسازه هیبريدی نشان داد كه بی  6هفته
مجاورت با قارچ پوسیدگی قهوهای هیچگونه خسارتی به
نمونهها وارد نشده است .در اين رابطه افزايش نسبت آرد
چوب در تركیب چندسازه سبب افزايش درصد پوشش
میسیلیوم شد درحالیكه افزودن الیاف شیشه سبب كاهش
پوشش میسیلیوم قارچ روی نمونهها شد .غوبهوری
بوالنیمدت در آب نیز سبب افزايش درصد پوشش
میسیلیوم شده و در اين رابطه آب استخر و آب گرم 40
درجه سانتیگراد سبب پوشش قارچ بیشتری در سطح
نمونهها شدند .اين امر نشان میدهد كه در شرايط مصرف
بوالنیمدت میبايست در انتخاب تركیبات چندسازه
هیبريدی با دقت عمل نمود.
ببق نتايج سختی نمونهها ،افزايش نسبت وزنی آرد
چوب در تركیب نمونه چندسازه هیبريدی از  50به 60
درصد ،همچنین اضافه كردن الیاف شیشه تا میزان 15
درصد به ترتیب منجر به افزايش  4و  3درصدی سختی
شد .به لحاظ قرار گرفتن در شرايط مصرف نیز نتايج بیانگر
آن بود كه نمونهها پ از غوبهوری در آب درمجموع
نسبت به نمونههای شاهد ،حدود  14درصد سختی
كمتری را نشان دادند .درمجموع نمونههای شاهد دارای
مقدار  60درصد آرد چوب و  15درصد الیاف شیشه
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بیشترين و نمونههای دارای  50درصد آرد چوب ،فاقد
الیاف شیشه پ از غوبهوری در آب گرم  40درجه
سانتیگراد و قرار گرفتن در معرد فساد قارچ سرداب،
كمترين سختی را داشتند.
بررسی روند جذب آب و واكشیدگی ضخامتی نمونه-
های چندسازه هیبريدی كه بی دوره زمانی  1608ساعتی
در شرايط محیطی شامل آب  25و  40درجه سانتیگراد،
آب دريا و آب استخر غوبهور شدند ،نشان داد كه با
افزايش نسبت آرد چوب از  40به  60درصد ،واكشیدگی
ضخامت و جذب آب به ترتیب  58و  55/5درصد افزايش
يافتند و سرعت جذب باال ،در زمان بیشتری ادامه يافت.
افزودن الیاف شیشه تا میزان  15درصد نیز به ترتیب
سبب كاهش  16و  9/5درصدی جذب آب و واكشیدگی
ضخامت گرديد .در اين رابطه نمونههای دارای  60درصد
آرد چوب 40 ،درصد پلیپروپیلن و فاقد الیاف شیشه پ
از غوبهوری بلندمدت در آب گرم  40درجه سانتیگراد
بیشترين درصد جذب را داشتند .درحالیكه نمونههای
حاوی  40درصد آرد چوب 60 ،درصد پلیپروپیلن و 15
درصد الیاف شیشه پ از غوبهوری در آب  20درجه
سانتیگراد ،آب دريا و آب استخر بهبور مشابهی مقادير
كمتری از جذب آب را نشان دادند.
درمجموع با اضافه كردن الیاف شیشه به چندسازه ،از
میزان كاهش وزن ناشی از خسارت قارچ سرداب كاسته
شد و همزمان سختی نمونهها حفظ و يا افزايش يافت؛
يعنی الیاف شیشه در تركیب چندسازه سبب افزايش دوام
ببیعی و مقاومت آن گرديد.
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A Survey on biodegradation, hardness and dimensional stability of a hybrid
composite of wood flour / polypropylene / glass fiber in different circumstances

Abstract
In this study, the effect of cellar fungus (conophora cerabella;
brown rot) on biodegradability, hardness and dimensional
stability of wood flour/polypropylene/glass fiber hybrid
composites were studied after immersion in water. Samples
were composed of 40 to 60, 50 to 50 and 60 to 40 percent of
wood flour / PP weight ratios, respectively and three levels of
glass fibers i.e. 0,10 and 15 weight percent. Samples were
then immersed in water at 25 and 40°c, sea water and pool
water for 1608 hours and then exposed to the cellar fungus for
6 weeks. The results showed that by increasing the wood flour
weight ratio and adding glass fiber to composite samples,
respectively, weight loss increased and decreased. Overall,
after immersion in water, samples had greater weight loss
compared with control. Immersed samples in pool water and
hot water of 40°c, showed greater amounts of weight loss
compared with the others. With an increase in wood flour
weight ratio and adding the glass fiber in hybrid composite,
the hardness of samples increased. Overall, after soaking in
water, the test samples showed lower hardness, compared
with the control. By increasing the wood flour ratio in
composites, the water absorption and thickness swelling
amount increased. Adding glass fiber to composites in all
ratios of wood flour reduced and controlled the water
absorption and thickness swelling.
Keywords: hybrid composites, glass fiber, brown rot fungus,
environmental conditions, weight loss, hardness.
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