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تأثیر ذرات نانورس و سازگارکنندگی پلیپروپیلن اکسیدشده
در فاز مذاب بر خواص مکانیکی و فیزیکی چندسازه چوب پالستیک

چکیده
این تحقیق با دف برسیااار ارر سان ر روسس ز یااا دگ سپللفگر ر رز ی ن
اپسایفدف رس ا د مذاب بر خواص مک ریکر ز ایزیکر چلفی د چوب الیتیک
ح صل اد آسر گی رر ( )Phragmites Australisز ر رز ی ن ارج م دف .بفین
ملظوس ر رز ی ن بهسزش مذاب ز طر مفن  2ی عت ،رس مج زسن اپسیژن دوا
ز الکل  -1رزرپ رول اپسایف داف .ی آ آسر گی رر ب رس ت زدرر  05رسصف ب
ا د یمری به دمرا ی دگ سپللف رس رز یطح ( 5ز  3رسصف) ز سان ر روسس رس
 3یطح ( 2 ،5ز  4رسصف) رس ریتگ مخ وطپن راخ ر به مفن  6رقیقه ز تحت
رم ی  160رسجه یا ا رترگرار مخ وط داااف .رسره یت رمورهد ی آدمورر ب ابع ر
 105×105×2می رمتر ب ایااتد ر اد ریااتگ رس گرم یاا خته دااف .خواص
مک ریکر ز ایزیکر رمورهد رظیر مفزل ز مق زمتد ی پشاااشااار ز خمشااار،
مق زمت به ضربه ،جذب آب ز زاپشیفگر ضخ متر ب لفمفن مط بق آیینر مهد ی
ایااات رفاسر  ASTMموسربرسیاار قراس گرات .رت یج رشاا ن رار په ایاااتد ر اد
یا ا دگ سپللف یا ا د به ور پ یه خواص مک ریکر ز ایزیکر چلفیا ا د گرریف.
دمچلین رتا یج حا پر اد آن بور پااه خواص مکا ریکر ز ایزیکر چلافیااا د
چوب الیااتیک بهایااتال ی مق زمت به ضااربه ا قراس ،ب اازایش مقفاس ر روسس
به ور ی اته ایت .مط لع ن ی خت سی پ م ودیت ز چگورگر راپلش ر رو سان ریز
ب ایاتد ر اد طی یالجر تدرق اداعه ایکآ ز توا زیر میکرزیکو الکترزرر
ع وسی رشاا ن رار په تودیذ سان ر روسس رس دمیله یمری اد روس یاا خت سد ی
بینالیهای بور ایت.
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مقدمه
چندسسدددا ههدا چوبپالسددد د گروه جدسيس ا
چنسسددا هها در حال گسدد ر هسدد نس كه ا ترك ب و

اخ الط ف زيکی دو يددا چنددس مداده حدداصددد میشدددونددس،
بهطور كه اجزاء تشک دهنسه ماه ت ش م ايی و طب عی
خود را كامالً حفظ میكننس .در سدداخت اي چنسسددا هها

138

محدسوده وسددد عی ا پل مرها و پركننسهها سدددلو ز و
گنوسلو ز مورداس فاده قرار میگ رنس .ا ب ه در سالها
اخ ر كمبود ماده او ه واقع ی اسددت كه توسددعه صددنايع
چوب و كاغذ كشدددور را با چا شها عسيسها روبرو كرده
اسدددت ا اي رو برا رفع كمبود منددابع چوبی ،میتوان ا
منابع سدلو ز و گنوسدلو ز غ رچوبی اس فاده كرد كه
امرو ه به د مسائ يستمح طی بس ار موردتوجه قرار
گرف ه اسددت  .]1ا اف حاص د ا یددايعات كشدداور در
مرۀ منابع سددلو ز غ رچوبی قرار دارنس كه شددام ا اف
گ اه نی ،كاه گنسم ،كاه برنج ،باگاس ،جوت ،شاهسانه ،كنف
هنس  ،كنف ،س سال ،نخ و ا اف دانه يا م وه ماننس ك ان
و ندارگ میباشدددنس .در اي م ان ا اف گ اه نی به د
داشد خواص جا بتوجه نظ ر تکث ر آسان ،رشس سريع و
م زان تو دس ياد ،دوره بهرهبردار كوتاه ،تساوم داشددد
موجود و امکان كشت در ارایی باتالقی میتوانس بهعنوان
ي د مدداده گنوسدددلو ز غ رچوبی ار ان ،مندداسدددب و
تجسيسشدونسه در صدنايع سددلو ز مورداس فاده قرار گ رد
عالوه بر مرارف و مزايا
 .]2چنسسدا ه چوب پالسد
فراوان ،دارا معايبی ن ز است كه ا جمله آنها میتوان به
عسم سا گار فا طب عی و فا پل مر اشاره كرد؛ بنابراي
میتوان با اسددد فاده ا ي عام شددد م ايی تحت عنوان
سدددا گاركننسه ،عالوه بر برقرار اتردددال مؤثر ب دو فا
طب عی و پل مر  ،سددطوم مشدد ر ب اي دو فا را ن ز
افزايش داد .سددا گاركننسهها مواد هس د نس كه دارا ي
سدر قطبی و ي سر غ رقطبی میباشنس .بنابراي نقش ي
پ د ارتبدداطی را ب مواد تقويددتكننددسه قطبی و پل مر
غ رقطبی با میكننس .سا گاركننسه بايس دارا ساخ ار
باشددس كه ب وانس با هر دو فا چنسسددا ه برهمكنشددی زا نوع
ف زيکی و شدد م ايیب برقرار كنس بهنحو كه منجر به بهبود
سدددا گار و توسدددعس چسدددبنسگی ب مواد سدددلو ز و
شدددود .علیرغم پ شدددرفتها قاب توجه در
پالسددد
سدددا گدار ب پل مر و پنركننسهها طب عی ،ياف مواد
جددسيددس كدده ب واندس سدددا گددار ب شتر ب چوب و
پالسددد د بده وجود آورد و يدا با م زان و هزينه كمتر
اسد د فاده شدددود ،موردتوجه محققان و همچن صدددنعت

)1- Oxidized Polypropylene (OPP
)2- Maleic Anhydride grafted Polypropylene (MAPP
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است .ا جمله رو هايی كه میتوان ا آن
چوبپالسد
برا سدا گار پل مر و پنركننسهها طب عی اس فاده نمود
اكسد ساسد ون پل مر است كه بهرو ها مخ لفی صورت
میگ رد .اكسد ساسد ون سددبب تشددک گروهها قطبی و
بهبود در خواص ف زيکی و مکددان کی پل مر نظ ر قطب دت
سددط  ،كشددش سددطحی و چسددبنسگی میگردد  4و .]3
اكسددد ساسددد ون پلیپروپ ل باعث ايجاد گروهها عاملی
قطبی نظ ر ك ون ،كربوكسد ل اس س و اس ر میشود كه
اي گروهها قابل ت چسددبنسگی اي ماده را افزايش میدهس
و سدبب بهبود خواص سدا گاركننسگی آن میشود  .]5در
اي م نده تحق قدات بسددد دار ياد انجام گرف ه اسدددت
ا جملدده؛  Carlssonو همکدداران ز1181ب و  Shlyapnikoو
همکاران ز1187ب ،در تحق قی به اي ن جه رسددد سنس كه
اكسدايش سدبب تشدک گروهها قطبی میشود و سبب
تغ ر در خواص ف زيکی و مکددان کی پل مر نظ ر قطب ددت
سط  ،كشش سطحی و چسبنسگی میگردد و بسي طريق
سدبب بهبود خواص مکان کی ،ف زيکی و حرارتی چنسسا ه
حاصدد گرديس  1و  LU .]7و همکاران ز2005ب ا دو نوع
پلیات ل اكسدد سشددسه بهعنوان سددا گاركننسه در ترك ب
اس فاده كردنس .ن ايج نشان داد
چنسسدا ه چوب پالسد
كه اسد فاده ا پلیات ل اكسد سشددسه ،سبب بهبود خواص
ف زيکی و مکدان کی چنسسدددا ه میشدددود  .]2همچن
 Kazeminajafiو همکاران ز2010ب ،اس فاده ا پلیپروپ ل
اكسدد سشددسه در فا مذاب 1و پلیپروپ ل اصددالمشددسه با
ان سريس ما ئ  2را بهعنوان سدددا گاركننسه در چنسسدددا ه
موردمطا عه قرار دادنس كه ن ايج نشان داد
چوب پالسد
اس فاده ا پلیپروپ ل اكس سشسه عملکرد به ر نسبت به
 MAPPدر افزايش خواص مکدان کی و كاهش جذب آب و
واكشددد سگی یدددخامت دارد  Adhikary .]8و همکاران
ز2008ب و  Xueو همکاران ز2003ب ن ز با بررسدددی م زان
تدأث ر سدددا گداركنندسه بر خواص مکدان کی و ثبات ابعاد
اعالم كردنس كه اسد د فاده ا
چنسسدددا ه چوب پالسد د
سددا گاركننسه سددبب خ ن شددسن به ر ا اف توس د ماده
م نها گرديسه و موجب افزايش چسدددبنسگی در فرددد
مش ر ماده م نها و ا اف و باعث بهبود معنیدار در
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خواص مکان کی و ثبات ابعاد چنسسددا ه چوب پالس
مدیشدددود  10و  .]1همچن  Adhikaryو همکدداران
ز2008ب با آنا ز تراوير م کروسکوپی چنسسا ه اصالمشسه
با سددا گاركننسه ،بهبود اترددانت نج ره مو کو ی را تأي س
كردنس  .]1در دههها اخ ر ا نظر علمی مویددع جسيس
در پژوهشها در مق اس حس واسددد مطا عات مو کو ی و
م کرو گشددوده شددسه و شددناخت رف ار و برهمكنش مواد در
محسوده نانو در مره او ويتها پژوهشی قرار گرف ه است.
ندانوذرات ا دههدا يدا صدددسهدا اتم يدا مو کول با انسا هها و
مورفو وژ ها مخ لف زآمورف ،كريس د ا ی ،كرو شددک ،
سو نی شک و...ب ساخ ه شسه است  .]5نانو ذرات به علت
ابعداد خداص و یدددريب نغر بان در مقايسددده با سددداير
پركنندسههدا در مقادير بسددد ار انس موجب بهبود خواص
میگردد كه علت اي امر
چنسسددا هها چوبپالسدد
تشدک سداخ ارها م فاوتی نظ ر ساخ ارها پراكنشی،
نيهنيها و ب نيها در چنسسدددا ه و ايجاد جهتگ ر
منظم در ساخ ار پل مر و اترال مؤثر با ا اف سلو ز است
 .]11نانورسها كانیهايی هس د نس كه حساق يکی ا ابعاد
آنهدا در حس نانوم ر اسدددت .اي مواد به د ار انی و در
دسدد رس بودن ،توجه ياد در م نه فناور نانو به خود
جلب كرده اسددت .همچن انسا ه كوچ اي مواد آنها را
قادر سدداخ ه تا ب واننس با مواد ديگر كه در اي م نه وجود
دارد ،رقابت كننس  Reisi Nafchi.]12و همکاران ز2015ب
و  Wangو همکاران ز2001ب در ن ايج حاصدد ا تحق قات
خود اظهار داشد نس كه تأث ر اس فاده ا پركننسه نانورس بر
خردوصد ات چنسسدا هها به شک  ،انسا ه ،یريب ظاهر ،
نوع ،مقسار و ك ف ت پراكنسه شددسن ذرات و چسددبنسگی
آنها در سدط اتردال بسد گی دارد .همچن ب ان كردنس
كده افزودن مقدادير اندس ذرات نانورس موجبات بهبود
خواص مکان کی و ثبات ابعاد در چنسسدددا هها را فراهم
میسددا نس  14و  Fu .]13و  Naguibز2001ب و  Wangو
همکاران ز2001ب ن ز خواص چنسسددا هها تقويتشددسه با
ذرات ندانورس را موردمطا عه قرار دادنس و به اي ن جه
رس د سنس كه اي پركننسهها به علت تشددک سدداخ ارها
نيدهنيدها و ب نيها موجب پراكنش به ر ذرات در
ماترين پل مر شسه و درنهايت خواص ف زيکی و مکان کی
چنسسدا ه را بهاس ثنا مقاومت به یربه افزايش میدهنس،
بهنحو كه اسددد فاده ب ش ا حس مجا ا نانو ذرات ،موجب
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تضددع ف خواص چنسسددا هها میشددود  15و  Han .]3و
همکدداران ز2008ب ،تددأث ر اسددد فدداده ا نددانورنس و مددادۀ
سددددا گدداركننددسه را بر ويژگیهددا مکددان کی و حرارتی
چنسسدددا هها حاصدد ا ا اف بامبو-پلیات ل سدددنگ
موردبررسدی قرار دادنس .ن ايج مطا عات آنها نشددان داد كه
به هنگام افزودن ي درصددس نانورنس ،مسول انس د س د ه
خمشدددی و مسول انسد د سد د ه دينام افزايش يافت،
درحدا یكده مقداومدت بده یدددربده نموندهها كاهش يافت
 Wu.]12و همکاران ز2007ب ،درياف نس كه با ایافه نمودن
پركننسه نانورنس به چنسسددا ه حاصدد ا آرد چوب كاج و
پلیات ل سددنگ مقاومت خمشددی و كشددشددی افزايش
میيدابس  .]11ذا با توجه به نقش و اهم ت اسددد فاده ا
نانوذرات و سدا گاركننسهها در بهبود خواص چنسسدا هها
چدوبپالسددد د  ،اي تحق ق بددا هددسف بررسدددی اثر
سدددا گاركننسگی پلیپروپ ل اكسددد سشدددسه در فا مذاب
بهعنوان سدا گاركننسه و اس فاده ا ذرات نانورس در بهبود
خواص مکدان کی و ف زيکی چنددسسدددا ه آرد گ داه نی-پلی
پروپ ل  ،موردتوجه قرار گرفت.

مواد و روشها
مواد
گرانول پلیپروپ ل ا شدددركدت آذرمهر هونام زتهران-
ايرانب با دانسددد ه  0/1گرم بر سدددان یم ر مربع و درجه
جريان مذاب  8 gr/10minته ه شس .همچن ا ساقهها
نی زPhragmites Australisب ته ه شدددسه ا تانب هامون
س س ان بهعنوان فا طب عی اس فاده گرديس .ذرات نانورس
ته هشسه با نام تجار  DKبر مبنا مون موريلون ت بوده و
رنس اسدد فادهشددسه شددام  Mg++-MMT ،Na+ ،Ca++در
سدداخ ار خود اسددت و دارا ب ش ا  15-18درصددس نانو
مون موريلون ت اسددت كه خواص تو يعی بسدد ار مناسددبی
دارد .ا پلیپروپ ل اكس د سشددسه در فا مذاب ن ز بهعنوان
سدا گاركننسه اسد فاده شدسه است كه در ادامه نحوه تو س
آن در آ مايشگاه شرم داده شسه است.
روشها
اکسیداسیون پلیپروپیلن در فاز مذاب
ا اكسد ساسد ون در فا مذاب و در حضور اكس ژن هوا
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مطدابق بدا رو  Abdoussو همکاران ز1111ب ،برا ته ه
پلیپروپ ل اكس سشسه زOPPب اس فاده شسه است  .]5در
اي رو اب ددسا پلیپروپ ل و ا ک د  -1دودكددانول را در
دس گاه مخلوطك داخلی تحت درجه حرارت  110د 185
سدددان یگراد قرار داده ،سدددان ا اكسددد ژن هوا بهمنظور
اكسد ساس ون اي ماده اس فاده گرديس .مان اكس ساس ون
 2ساعت و سرعت چرخش برابنسر  10دور بر دق قه در نظر
گرف دده شددددس .ا ب دده قدداب د ذكر اسددددت كدده ا ا ک د
 -1دودكدانول بهعنوان تسدددريعكننسه در تمامی مراح به
م زان  100م لیگرم اس د فاده گرديس ،ماده حاص د پن ا
اتمام اكس ساس ون ي ماده شکننسه و ترد است كه دارا
رنگ سف س م ماي به كرم است.
طیفسنج مادونقرمز )(FTIR

1

در اي بررسی بهمنظور نشان دادن اثر اكس ساس ون بر
پلیپروپ ل در فا مذاب و اطم نان ا تشدددک گروهها
قطبی در پل مر اكسد سشدسه ،ا اي ط ف اس فاده شس كه
اي كار توس دس گاه ط فنمايی ير قرمز فوريه زFTIRب

با مسل  Nicole IR-100سدداخت شددركت  SHIMADZUا
كشور ژاپ انجام شس.
آمادهسازی و ساخت نمونههای آزمونی
برا ته ه چنسسددا ه چوب پالسدد  ،مواد زآرد گ اه
نی ،گرانول پلیپروپ ل  ،پلیپروپ ل اكسدد سشددسه بهعنوان
سدا گاركننسه و ذرات نانورسب مطابق جسول  1در دس گاه
مدخدلوطك داخلی دو مدداردوندده ندداهمسدددوگرد مددسل
 PLASTI-CORDERسداخت كشدور آ مان ،با سرعت 10
دور در دق قه و در دما  115درجه سدددان یگراد مخلوط
شس .مان هر اخ الط حسود  1دق قه به طول انجام س .پن
ا فراينس اخ الط ،مواد بهوسددد له آسددد اب آ مايشدددگاهی
خردشدسه و با پرس گرم در دما  180درجه سان یگراد و
فشدددار  15barو در مست  12دق قه به صدددفحاتی در ابعاد
 150×150×2م لیم ر تبسي شسنس .اي صفحات بهمنظور
ته دده نمونددههددا آ مونی بددا توجدده بدده آ مددايشهددا
پ شب نیشددسه طبق اس د انسارد موردنظر بر داده شددسنس
كه برا هر ي ا ت مارها  5تکرار در نظر گرف ه شس.

جدول  -1درصد وزنی اجزای تشکیلدهنده ترکیبات مختلف چندسازه چوب پالستیک
ت مار

آرد گ اه نی ز%ب

پلیپروپ ل ز%ب

سا گاركننسه زOPPبز%ب

نانورس ز%ب

WP

50
50
50
50
50

50
47
41
45
43

__
3

__
__
4
2
4

WP OPP 3%
WP NANO 4%
WP OPP 3% NANO 2%
WP OPP 3% NANO 4%

اندازهگیری خواص چندسازه چوب پالستیک
خواص

مکانیکی1

آ مون خمش سدهنقطها با طول دهانه  10سان یم ر
و سدددرعددت بددارگددذار  5 mm/minمطددابق آي نددامدده
 D7031-4اسددد داندسارد  ASTMبرا انسا هگ ر مسول
انسدد سدد ه زMOEب 2و مسول گسدد خ گی زMORب 3بر
رو نمونهها به ابعاد  15×2×0/2سدددان یم ر مکعب انجام
)1- Fourier Transfer Infra-Red (FTIR
2- Modulus of Elasticity
3- Modulus of Rupture

__
3
3

D638-03

شدددس ،آ مون كشدددش ن ز مطددابق آي نددامدده
اسدد انسارد  ASTMبا سددرعت بارگذار  2mm/minانجام
شدس .آ مونها خمشدی و كششی نمونهها توس دس گاه
 HOUNSمدسل  ،H 25 KSبا ظرف ت سدددلول 25000N
موردبررس دی قرار گرف نس .همچن آ مون یددربه مطابق با
آي نامه  D256اسد انسارد  ASTMانجام شس و مقاومت به
یربه نمونهها برحسب  J/mm 2انسا هگ ر شس.
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خواص فیزیکی
آ مايشها ف زيکی شدددام جذب آب و واكشد د سگی
یدددخامت بلنسمست نمونهها مطابق آي نامه D7031-04
اسددد داندسارد  ASTMانجام شدددس .بسي منظور نمونهها
آ مايشددی به ابعاد  2×2×0/2سددان یم ر مکعب ته ه شددسه،
سدددان برا تو ي نموندههدا ا ترا و ديج ا ی با دقت
 0/001گرم و برا یدددخامت نمونهها ا م کروم ر با دقت
 0/001م لیم ر اسد د فاده شدددس .بعس ا انسا هگ ر و ن و
یددخامت او ه ،نمونهها در آب مقطر غوطهور شددسنس و در
مدانهدا مخ لف تدا رسددد دسن بده حساكثر جذب آب و
واكش سگی یخامت ،و ن و یخامت نمونهها انسا هگ ر و
بهوس له مقادير بهدستآمسه مقسار جذب آب و واكش سگی
یخامت در مانها مخ لف محاسبه گرديس .درصس جذب
آب و واكشد سگی یخامت نمونهها در مان غوطهور  tبه
ترت ب با اس فاده ا رواب  1و  2محاسبه شس:
رابطه ز1ب

× 100

𝑊𝑡 −𝑊0
𝑊0

= )𝑡(𝐴𝑊

) -WA (tمقدسار جذب آب در مان غوطهور  tز%ب،
 -Wtو ن نموندههدا در مدان غوطهور زgrب -W0 ،و ن
خش نمونه قب ا غوطهور زgrب
رابطه ز2ب

× 100

𝑇𝑡 −𝑇0
𝑇0

= )𝑡(𝑆𝑇

) -TS (tواكش سگی یخامت در مان غوطهور  tز%ب،
 -Ttیدددخددامددت نمونددههددا در مددان غوطددهور زmmب،
 -T0یخامت نمونه در حا ت خش زmmب
ریختشناسی
طیفسنج پراش اشعه

ایکس(1)XRD

جهت بررسدی ريختشدناسدی و اطم نان ا تشک توده
كريسد ا ی در نانوكاماو يتها ساخ هشسه میتوان ا آ مون
تفرق اشدددعه ايکن اسدد فاده كرد .رو پرا اشدددعه ايکن
ا آنجهت كه رو مس ق می برا تع نوع فا ها و ساخ ار
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بلوري اسدددت ،بسد د دار اهم ت دارد .مهمتري و كل س تري
كاربرد اي رو محاسبه فاصله ب نيهها است كه با اس فاده
ا رابطه بِراگ 2بهصورت ير محاسبه میشود:
رابطه ز3ب

d= n λ /2sinθ
θ،

در رابطه فوق d ،فاصددله صددفحات n ،عسد صددح
اويه پرا و  λطولموج اشدعه ايکن است .در اي بررسی
پرا اشدعه ايکن توسد دسد گاه  XRDبا تشعشع نمپ
 ،Co kαطول  ،λ =1/78817 A°گام  0/02درجه بر ثان ه،
سدددرعدت  1درجده بر دق قه و اويه پرا ز2θب در دامنه
 1-12درجه انجام شددس .نمونهها بهصددورت ورقها با ابعاد
 10×10×1mmبرا اي آ مون ته ه شسنس.
تص اوی ر میکروس کوک اوکترونی TEM3( 21و
)4FESEM
بهمنظور تحل به ر ن ايج حاص و مطا عه مورفو وژ
سدطوم شدکسدت و ناح ه ب ناب نی پل مر و پنركننسهها ا
مقاطع شدکست نمونهها تراوير م کروسکوپی با اس فاده ا
دسد گاه  FESEMساخت شركت  Hitachiو مسل S-4160
ته ده گرديدس .و اژ كه توسددد اي نوع م کروسدددکو
مورداس د فاده قرار گرفت  15KVاسددت .همچن بهمنظور
مشداهسه دق قتر ساخ ار نانوچنسسا ه و تأي س ن ايج آ مون
تفرق اشعه ايکن ا دس گاه م کروسکو ا ک رونی ان قا ی
زTEMب سداخت كشور هلنس مسل  CM 3با و اژ 300KW
مورداس فاده قرار گرفت .بهاي ترت ب كه اب سا نانو چنسسا ه
ته هشدسه در درون ر ي اپوكسی قا بگ ر شسه و توس
دسددد گدداه پ رايشدددگر چدداقو ا مدداسدددی ا رام کروتوم
 REICHERTمدسل  OM-U3سددداخت كشدددور اتريش،
بر ها با یدددخامت  10-100نانوم ر نمونه ته ه شدددس.
درنهايت بر ها ته هشسه رو ي تور مسی قرار داده
شدددسندس و بدا كمد فلزات سدددنگ رنگ شدددسه و برا
عکنبردار با دس گاه آماده گرديس.

)1- X-Ray Diffraction (XRD
2 - Bragg
)3 - Transfer Electron Microscopy (TEM
4- Field Emission Scanning Electron Microscopy
(FESEM).
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پردازش آماری دادهها
برا تجزيهوتحل ن ايج و بررسی معنیدار بودن و تع
به ري ترك ب شدددراي ا نرمافزار  SPSSدر قا ب طرم كامالً
تردادفی م عادل اس فاده شس .برا بررسی وجود يا عسم وجود
اخ الف معنیدار ب ت مدارهدا ا تجزيده واريدانن يد طرفه
اس فاده شس و برا مقايسه ب م انگ ها ن ز ا آ مون دانک
در سط  5درصس اس فاده گرديس.

نتایج و بحث
خواص مکانیکی
مقاومت و مدول خمشی
همانطور كه در شدک  1مشداهسه میشود اس فاده ا
پلیپروپ ل اكسددد سشدددسه باعث افزايش مقاومت و مسول
خمشدی شدسه است .ا طرفی ديگر وجود ذرات نانورس در
چنسسددا هها ن ز گواه بر عملکرد به ر چنسسددا هها گرديسه
اسددت بهگونها كه با افزايش ذرات نانورس ا صددفر تا 4
درصددس افزايش اي خواص چشددمگ رتر اسددت  18و .]17
افزايش مسول در نانو چنسسا هها رسی مس ق ماً به طول
رس و درن جه به نسدبت ابعاد آنها وابس ه است .]25
همچن بددا افزايش مقددسار نددانورس و وجود مورفو وژ

ب نيها در نانو چنسسدددا ه به د تأث ر ب سدددطحی
نج رههدا آ ی و ذرات نانو رس و ن ز جهت ياف گی ذرات
سددد دل کددات ب نيددها موجددب افزايش مقدداومددت در
نددانوچنددسسددددا ه میگردد  .]11در نمونددههددا حدداو
سدددا گاركننسه زپلیپروپ ل اكسددد سشدددسهب و فاقس ذرات
نانورس ،افزايش مسول انسد د سد د ه را میتوان به بهبود
اتردددال ب ا داف چوب زفدا قطبیب و پلیپروپ ل زفا
غ رقطبیب نسدددبدت داد كده اي امر ،ناشدددی ا حضدددور
سا گاركننسهها است .همچن افزايش اي مسول به م زان
قسرت چسبنسگی و اترا ی كه سا گاركننسه ب اجزا ايجاد
میكنس ن ز بسد گی دارد .در نمونهها دارا سا گاركننسه
و ذرات نددانورنس عالوه بر تددأث ر مدداده سددددا گدداركننددسه
زپلیپروپ ل اكسددد دسشدددسهب بر افزايش مقاومت و مسول
خمشددی چنسسددا ه ،میتوان به یددريب نغر بان ذرات
نانورس و تشدک ساخ ار ب نيها ن ز اشاره كرد .]20
ن دايج بررسدددی خردددوصددد دات مورفو وژيکی و مکان کی
كاماو يت پل مر تقويت شدددسه با ذرات نانورس توسددد
 Deshmaneو هدمکدداران ز2007ب و  Kordو همکدداران
ز2014ب نشدددان داد كده ذرات نانورس به علت تشدددک
اتردددانت قو با ماترين پل مر  ،موجب افزايش مسول و
مقاومتها كاماو يت پل مر میگردد  21و .]11

شکل  -1مقاومت خمشی ( )aو مدول االستیسیته خمشی ( )bدر تیمارهای  5گانه

مقاومت و مدول کششی
همانطور كه در شدک  2مشداهسه میشود اس فاده ا
پلیپروپ ل اكسدد سشدددسه زسدددا گاركننسهب باعث افزايش

مقاومت و مسول كشدشدی شدسه اسدت .سا گاركننسه باعث
سددا گار ب شتر فا طب عی و پل مر و اترددال به ر ب
آنها شسه و اي عم باعث بان رف مقاومت كششی شسه
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است يرا چنسسا ها كه دارا سا گار ب شتر در ب
اجزاء مخ لف خود بداشدددس ،مقداومدت به ر را در مقاب
تنشها ا خود نشان میدهس  .]12همچن حضور ذرات
نانورس در ساخ ار چنسسا هها نقش بسزايی را ايفا میكنس.
بهطور كه با افزايش درصددس نانورس سدداخ مانها جسيس
درهمرف ه و تودهها رس دی در نانوچنسسددا ه تشددک می
شدونس ،يرا ذرات نانورس به علت تشدک اترانت قو با
ماترين پل مر موجب افزايش مسول و مقاومت كشددشددی
در چنسسا ه میگردنس  23و  .]22ذا در ت مارها دارا
سا گاركننسه و فاقس ذرات نانورس افزايش مسول و مقاومت
كشدددشدددی را میتوان به بهبود اتردددال ب ا اف چوب
زفا قطبیب و پلیپروپ ل زفا غ رقطبیب نسددبت داد كه اي
امر ،ناشدددی ا اثر م قاب گروهها قطبی سدددا گاركننسه و
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گروههددا قطبی ا دداف سدددلو ز اسددددت .همچن در
ت مدارهدا دارا سدددا گاركننسه و ذرات نانورنس عالوه بر
تأث ر ماده سدددا گاركننسه زپلیپروپ ل اكسددد سشدددسهب بر
افزايش مقاومت و مسول انسد س ه چنسسا ه ،میتوان به
یدريب نغر بان ذرات نانورس و تشدک سدداخ ار ب
نيدها اشددداره كرد  Shokrieh .]20و همکاران ز2007ب
طی تحق قی اظهار داشدد نس كه عوام سدداخ ار مخ لفی
نظ ر نسبت حجم ،یريب ظاهر نانورس ،فاصله افقی ب
ذرات و مقددسار درهم رف گی ذرات نددانورس ن ز بر خواص
مکدان کی كاماو يتها حاو ذرات نانورس تأث ر فراوانی
دارد  .]4ن ايج بهدسدتآمسه با مطا عات انجامشدسه توس
 Zahediو همکداران ز2013ب و  Reisi Nafchiو همکاران
ز2015ب مطابقت دارد  24و .]13

شکل  -2مقاومت کششی ( )aو مدول االستیسیته کششی ( )bدر تیمارهای  5گانه

مقاومت به ضربۀ بدون فاق
مقايسددده ب ت مارها مخ لف در شدددک  3نشدددان
میدهدس كده اسددد فاده ا سدددا گاركننسه سدددبب افزايش
معنیدار در مقاومت به یددربه شددسه اسددت و ی برخالف
ديگر مقداومتها مکان کی افزودن ذرات نانورنس سدددبب
كاهش مقاومت به یدددربه میگردد .به طوركلی مقاومت به
یدربه ،بهعنوان مع ار ا توانايی چنسسا ه در برابر انرژ
اعمالشدسه ناگهانی تعريف میشدود .شکافها ا نقاطی كه
تمركز تنش بان باشدس شدروع میشونس ماننس مناطق دارا
ع وب و يا نقاطی كه اتردددانت ب دو فا خ لی یدددع ف
اسدددت .يکی ا دني عمسه افزايش مقاومت به یدددربه در
نمونهها دارا سددا گاركننسه و فاقس ذرات نانو را میتوان

به بهبود چسدبنسگی ب پلیپروپ ل و ا اف چوب نسبت
داد بهطور كه اسددد فاده ا سدددا گاركننسه تمركز تنش را
كدداهش و همچن انرژ موردن ددا برا ايجدداد تر را
افزايش میدهددس  .]13و ی برخالف ديگر مقدداومددتهددا
مکدان کی افزودن ذرات نانورنس سدددبب كاهش مقاومت به
یدددربده میگردد كه د اي امر ،به سددداخ ار بلوري و
افزايش سددداخ ارها كريسددد ا ه در چنسسدددا ه مربوط
میگردد .ا طرفی به نظر میرسددس تجمع و تراكم تودهها
رنس در تشدددک د منداطق با تمركز تنش بان ا ي طرف و
عسم تشددک سدداخ ار ورقها ا طرف ديگر ا جمله دني
كاهش مقاومت به یدربه بسون فاق چنسسدا هها است؛ يرا
ذرات نانورس نواحی تمركز تنش و نقاط شددکست را ايجاد
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میكننس ،درن جه مقاومت به یددربه كاهش پ سا میكنس و
همچن حضددور ذرات نانورس انرژ جذبشددسه توسدد
چنسسدددا ه را افزايش میدهس ا اي رو افزايش مقسار ذرات
ندانو رس منداطقی را در ماترين پل مر به وجود میآورد
كه موجب تمركز تنش شددسه و رشددس تر را ا آن ناح ه
آغا میكنس .]20،4،3
خواص فیزیکی
جذب آب و و اکشیدگی ضخامت بلندمدت
روندس جدذب آب و واكشددد دسگی یدددخامت بلنسمست
ت مارها  5گانه موردمطا عه در اشدکال  4و  5نشان داده
شدسه اسدت .همانطور كه ا شدک ن ز مشدخا است ،در
همده نموندههدا بدا گذشدددت مان غوطهور  ،جذب آب و
واكشد سگی یدخامت افزايش ياف ه است؛ بهطور كه رونس

افزايش جذب آب و واكش سگی یخامت در مانها او ه
غوطدهور بدا شدددست ب شتر بوده و بدهتسريج اي رونس
افزايشدی ،كاهش پ سا كرده است .همچن بر اساس ن ايج
مشدخا شدس كه نمونهها حاو سا گاركننسه نسبت به
نمونهها فاقس سا گاركننسه در مان نسب اً طوننیتر به
حساكثر جذب آب و واكشد سگی یددخامت رسد سنس یم
اي كه جذب آب كمتر ا خود نشدددان دادنس .چراكه ماده
سدددا گاركننسه با تشدددک گروهها قطبی عالوه بر حذف
گروهها  OHقاب دسد رس ،خاصد ت آبدوس ی ا اف را
بده آبگريز تبدسيد میكندس بدهنحو كه با بلوكه كردن
گروهها ه سروكس آ اد ،م زان جذب آب و واكش سگی
یدددخددامددت در چنددسسددددا ههددا بهبود میيددابددس .درواقع
سا گاركننسهها با افزايش اترانت و چسبنسگی ب دو فا ،
باعث ثبات ابعاد ب شتر میگردنس  25و .]15

شکل  -3مقادیر مقاومت به ضربه بدون فاق در تیمارهای  5گانه

ا مقدايسددده نموندههدا دارا ذرات ندانورس و فاقس
سدددا گدداركننددسه بددا نمونددههددا فدداقددس ذرات نددانورس و
سدا گاركننسه چن اس نباط میشود كه نمونهها دارا
ذرات نانورس به د ويژگیها آبگريز نانو ،جذب آب
و واكشد د سگی یدددخامت كمتر را ا خود نشدددان دادنس.
بدهطور كده افزودن ذرات ندانورس در كداماو يت به علت
طب عدت آب گريز سدددط رس ،ايجاد داننها رسدددی و

همچن خاصد د ت هسد د ه ايی نانورس موجب تشدددک
سداخ ارها بلور در چنسسدا ه میگردد و اي مسئله در
كاهش رونس جذب آب چنسسا ه نقش مهمی دارد  .]18ا
طرف ديگر ن ز ذرات نانورس بهواسددطه انسا ه كوچ خود،
فواصددد و شدددکافها ريزب ا اف و پل مر و همچن
حفرات سدددلو ی را پر كرده و مدانع نفوذ آب به كاماو يت
میگردد  .]10همچن در اي تحق ق مالحظدده گرديددس
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اسددد فاده هم مان ا پلیپروپ ل اكسددد سشدددسه بهعنوان
سددا گاركننسه و ذرات نانورنس بهعنوان نانو پركننسه سددبب
كاهش جذب آب و واكش سگی یخامت در چنسسا ه چوب
گرديس كه د اي امر ايجاد پوشددش نا كی ا
پالسدد
عناصر آبگريز بر رو سط مواد سلو ز آبدوست است
و درن جه جذب آب و واكشد سگی یخام ی ا اف پوشش
يداف ده كداهش میيدابدس .بررسدددی ن دايج تحق قات  Liuو
wp 3%opp

همکارانشدددان ز2005ب و  Reisi Nafchiو همکارانشدددان
ز2015ب نشددان داد كه با افزايش درصددس ذرات نانورس در
كداماو يدت چوبپالسددد  ،كل ه خواص ف زيکی به طور
فدراواندی بدهبود می يددابددس  21و  .]13همچن ن ددايج
بهدستآمسه در اي تحق ق با بررسیها انجامشسه توس
 Reddyو همکاران ز2010ب Tabari ،و همکاران ز2011ب و
 Zahediو  Tabarsaز2014ب مطابقت دارد .]18 ،23 ،27
wp

wp 4%nano
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شکل  -4نمودار جذب آب طوالنیمدت چندسازه چوبپالستیک
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شکل -5نمودار واکشیدگی ضخامت طوالنیمدت چندسازه چوبپالستیک

طیف  FTIRاکسیداسیون
ط ف جددذبی  FTIRپلیپروپ ل اكسددد ددسنشددددسه و
اكسد سشسه زدر فا مذاب و مست مان  2ساعتب در شک 1
نشددان داده شددسه اسددت .با توجه به اي كه پلیپروپ ل در
حدا دت طب عی فداقدس گروههدا قطبی اسدددت ،طی فرآينس
اكسددد ساسددد ون دسددد ها ا عوام قطبی نظ ر گروهها
ك ونی ،كربوكسد ل اسد س و اس ر در پلیپروپ ل ايجاد
میشود كه باعث افزايش چسبنسگی ب دو بخش طب عی و

پل مر چنسسا هها حاص میگردد  .]5در ط ف  FTIRدر
نددواحددی  1771 cm-1،1714cm-1،1114cm-1و3448 cm-1
پ ها نسددب اً تنس مشدداهسه میشددود كه بانس جذبی در
ناح ه  3448 cm-1را میتوان به منس كششی پ ونس ه سروژنی
ه سروكسد ا ک نسددبت داد و منس كشددشدی در ناح ه cm-
 1700-17801بده گروههدا كربون د ان دسريس  ،ك ون و
آ سئ س و منس كشدددشدددی در ناح ه  1114cm-1به گروهها
اس ر مربوط میشود .]5 ،17 ،18
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طیف پراش پرتو اشعۀ ایکس ()XRD
ن ايج بررسدی ط فها  XRDنشان داد كه اس فاده ا
نانورس باعث افزايش فاصدددله ب نيهها سددد ل کاتی و
تشددک سدداخ ار ب نيها  1در چنسسددا ه شددسه اسددت.
همانطور كه در شدک  7مشاهسه میشود با افزايش مقسار
نانورس ا  0به  4درصددس فاصددله ب نيهها سدد ل کاتی

افزايش ياف ه است .پ پرا اشعه ايکن نانورس خا ا
در اويده  2θ=4/81دارا فداصدددله ب نيها 20/181
نانوم ر است كه با افزودن نانورس به كاماو يت تا  2درصس،
پ پرا اشدعه ايکن به سدمت عقب كش سه شسه است
بهطور كه پ تنس در اويه  2θ=4/13با فاصله ب نيها
 24/84نانوم ر ايجاد شسه است.

شکل  -6طیف  FTIRپلیپروپیلن اکسیدنشده ( )aطیف  FTIRپلیپروپیلن اکسیدشده ()b

همچن بدا افزايش ذرات نانورس تا  4درصدددس ،پ
پرا اشددعه ايکن تا اويه  2θ=3/13كمتر شددسه و فاصددله
ب نيهها رسددی به  21/1نانوم ر افزايش ياف ه اسددت؛
بندابراي بدا توجده بده ن ايج آ مون اشدددعه ايکن اي گونه
میتوان اسددد دسنل كرد كدده بددا افزايش ذرات ندانورس در
كاماو يت ،فاصدددله ب نيهها سد د ل کاتی افزايش ياف ه
و ی بهگونها كه پ ها نمودار ا ب نرف ه و صددرفاً به
 2θها عقبتر كشد سه شددسه اسددت كه نشددان ا ساخ ار
ب نيدها در كداماو يت دارد .بهعبارتديگر فاصدددله ب
نيدههدا سددد ل کداتی ندانورس به د نفوذ نج رهها

پل مر افزايش ياف ه و ی كامالً ا هم گس د خ ه نشددسهانس.
اي در حا ی است كه اگر ساخ ار كاماو يت ا نوع ساخ ار
نيهنيها باشددس به د م الشددی شددسن سدداخ ار بلور ،
پ نانورس در منحنی نمودار باقی نمیمانس .بهعبارتديگر
فاصله ب نيهها س ل کاتی نانورس به د بهبود سط
مش ر افزايش ياف ه ،و ی ا همگس خ گی كام رخ نساده
اسدددت .يداف دهها اي پژوهش با ن ايج  Kordز2001ب و
 Wangو همکداران ز2005ب  Zaheddiو همکاران ز2014ب
و  Reisi Nafchiو همکاران ز2015ب همخوانی دارد ،21
1.]13 ،28

شکل  -7طیف پراش پرتو اشعۀ ایکس
1- Intercalation
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میکروس کوک اوکترونی روبش ی گسیل میدانی
(1)FESEM

شدددکد  8ترددداوير م کروسدددکوپی ت مارها مخ لف
چنسسدا ه را نشان میدهس .بر اساس بررسی تراوير مشاهسه
میشدود كه در ت مار فاقس سا گاركننسه و نانورس زشک aب،
فدا طب عی زآرد گ داه نیب كمتري م زان چسدددبندسگی با
ماترين را دارا میباشنس بهنحو كه سط شکست چنسسا ه
دارا چسدبنسگی یع ف و ناهمگنیها نسب اً ياد است
كه در تردداوير م کروسددکوپی بهصددورت پر ماننس و نيهها
و
جسا ا هم ديسه میشددود كه نشدداندهنسه نرمی پالس د
شدکسدت در اي ناح ه است .بهعبارتديگر بسون اس فاده ا
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سددا گاركننسه دو فا تمايلی به اخ الط با يکسيگر نسارنس و به
شدک دو فا مجزا ،مشداهسه میشونس .ا طرفی ديگر حضور
سدا گاركننسه زbب سدبب بهبود همبس گی ب فا طب عی و
فا پل مر شدسه است و ماده سا گاركننسه ،اي دو فا را در
بر گرف ه و تراكم ب اي دوفا افزايش ياف ه است بهگونها
كه سدددط شدددکسدددت نمونهها نسدددبت به نمونهها فاقس
سددا گاركننسه هموارتر و يکنواختتر بوده و سددطوم پر ماننس
كمتر در آنها ديسه میشددود و شددکسددت در ا اف و پل مر
بهصورت هم مان ديسه میشود .همچن چسبنسگی ب فا
طب عی و پل مر با افزودن ذرات نانورس ز cو dب بهبود ياف ه
و درن جه باعث كاهش حفرهها و ذرات ب رون آمسه ا م
پل مر م نه شسه است.

شکل  -8چندسازه اویاف نی/پلیپروپیلن /بدون سازگار کننده ( ،)aچندسازه اویاف نی/پلیپروپیلن /سازگار کننده (،)b
چندسازه اویاف نی/پلیپروپیلن /سازگار کننده ٪2/نانورس ( ،)cچندسازه اویاف نی/پلیپروپیلن /سازگار کننده ٪4/نانورس ()d

میکروسکوک اوکترونی انتقاوی ()TEM
بهمنظور مشدداهسه دق قتر سدداخ ار چنسسددا ه و تأي س
ن ايج آ مون اشدعه ايکن ،ا تراوير م کروسکو ا ک رونی
ان قا ی اس فاده گرديس .شک  1به ترت ب مربوط به تراوير
 TEMچنسسددا هها حاو  2و  4درصددس نانورس اسددت.
همانطور كه مشددداهسه میشدددود خطوط تاري مربوط به
نيهها نانورس و نواحی روشددد تر مربوط به فا ماترين

پل مر اسددت كه نشدداندهنسه اي مطلب اسددت كه نيهها
ندانورس بهطور كام ا همسيگر جسا نشدددسهانس و اي عسم
جدسايش كدامد نيدهها نانورس موجب ايجاد سددداخ ار
ب نيها در چنسسدا هها شدسه است كه اي ن ايج توس
ن ايج آ مون  XRDن ز تأي س شدددسه اسدددت .ياف هها اي
پژوهش با ن ايج  Kordز2001ب و  Reisi Nafchiو همکاران
ز2015ب همخوانی دارد  28و

1 .]13

1 - Field Emission Scanning Electron Microscopy.
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)b(  نانورس٪4/ سازگار کننده/پلیپروپیلن/ چندسازه اویاف نی،)a(  نانورس٪2/ سازگار کننده/پلیپروپیلن/ چندسازه اویاف نی-9 شکل

ي مقسار مع در بهبود خواص چنسسا ه چوب
.ا خود نشان داد
پالس
اس فاده ا ذرات نانورس سبب بهبود كل ه خواص
مکان کی و ف زيکی چنسسددا ه بهاس ثنا مقاومت
.به یربه گرديس

نتیجهگیری


سپاسگزاری
مؤ فان مراتب سااس و قسردانی خود را ا حمايت ما ی
دانشدددگداه ابد بر اسددداس قرارداد پژوهدانده به شدددماره
. تقسيم میدارنسUOZ-GR-9517-39

در اي مطا عه اثر پلیپروپ ل اكسددد سشدددسه بهعنوان
سدددا گاركننسه و ذرات نانورس در بهبود خواص مکان کی و
 پلیپروپ ل-ف زيکی چنددسسدددا ه حداصددد ا ا دداف نی
 ذا ا بحث بان اي گونه میتوان.موردبررسدددی قرار گرفت
:اس نباط كرد كه
 اسد فاده ا سا گاركننسه سبب بهبود كل ه خواص
 ذا میتوان.مکان کی و ف زيکی چنسسددا ه گرديس
اظهار داشددت كه پلیپروپ ل اكس د سشددسه در فا
مذاب بهعنوان سددا گاركننسه عملکرد خوبی را در
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The effect of nano-clay particles and compatibilization of
oxidized polypropylene in molten phase on the mechanical and physical
properties of wood plastic composite

Abstract
The purpose of the research was to examine the effect of
nano-clay particles and compatibilization of oxidized
polypropylene in molten phase on the mechanical and
physical properties of wood-plastic composite made from
polypropylene and Phragmites ausralis flour. For this
purpose, polypropylene in molten phase was oxidized in the
vicinity of air oxygen and 1-dodecanol alcohol for 2 hours.
Then Phragmites ausralis flour with the weight ratio of
50% and the polymer phase was mixed with the
compatibilizer at two levels (0 and 3%) and nano-clay
particles at three levels (0, 2, 4%) in an internal mixer for 6
min under the temperature of 165°C. Finally, the test
specimens were prepared by using the hot press with the
dimensions of 150×150×2 mm. The mechanical and physical
properties including tensile and flexural modulus and
strengths, Izod impact strength, long term water absorption
and thickness swelling were examined according to ASTM
standards. The results showed that the using oxidized
polypropylene as compatibilizer improves all physical and
mechanical properties of the composite. They also showed
that increasing nano-clay particles, the physical and
mechanical properties of the wood-plastic composite
improve, except for the Izod impact strength. The structural
studies of composite and the way the nanoparticles are
distributed using x-ray diffraction spectroscopy and SEM
images showed that the distribution of nano-clay particles
in polymer matrix is of the type of intercalated structures.
Key words: wood-plastic composite, nano-clay, oxidized
polypropylene, SEM, Phragmites australis.
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