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 ککییپالستپالست--آرد چوب استبرقآرد چوب استبرق  تتییکامپوزکامپوز  ییککییمکانمکان  ییهاها  ییژگژگییحضور پوست بر وحضور پوست بر و  ررییتأثتأث

 

  

 چکیده

ستبرق رو ااز آنجایی که سطح وسیعی از مناطق جنوبی کشور ایران توسط گیاه خود
اربرد کارویی رف دپوشیده شده است و با توجه به آنکه شیرابه و ریشه این گیاه در مصا

ز این نوع امقدار زیادی  ن دورریز می شود در نتیجهقسمت های چوبی شده آ دارد و
ستفاده از این ابا  ضایعات حاصل می گردد. از این رو  در این تحقیق سعی شده است تا

تبرق وب اسچپروپیلن تقویت شده با آرد نوع ضایعات لیگنوسلولزی، کامپوزیت پلی
ت ور پوسر حضن تأثیهای مکانیکی آن مورد مطالعه قرار گیرد. همچنیساخته و ویژگی

آرد  ظور ازن منبر ویژگی های مکانیکی کامپوزیت حاصل مورد ارزیابی قرار گرفت. بدی
یدرید پیوند درصد از کل ترکیب و مالئیک ان 50و  40،  30چوب استبرق در سه سطح 

چنین بعضی از درصد پلیمر استفاده شد. هم 6و  4پروپیلن در دو سطح خورده با پلی
ز  آرد چوب درصد با استفاده ا 40کنی نشدند و یک سطح استفاده از چوب ها پوست 

ومت و سپس مقاومت و مدول خمشی، مقا استبرق پوست کنی نشده نیز ساخته شد.
د. نتایج شگیری اندازه ASTMمدول کششی و مقاومت به ضربه مطابق با استاندارد 

 م مادههش سهه دلیل کا، باستبرقکه با افزایش مصرف آرد حاصل از تحقیق نشان داد 
زایش ی افزمینه در ترکیب حاصل، مقاومت کشـشی کامپوزیت کاهش اما مقاومت خمش

درصد( با  50و  40، 30همچنین در هر یک از سطوح مختلف آرد استبرق ) یافته است.
ششی نیز کدرصد( مدول خمشی و مدول  6به  4افزایش مقدار ماده جفت کننده )از 

ک از ر هر یدلزی ز سوی دیگر با افزایش مقدار سهم آرد لیگنوسلوافزایش یافته است. ا
ور ن حضسطوح استفاده از جفت کننده، مقاومت به ضربه نیز کاهش یافت. همچنی
می  شت وپوست تأثیر منفی چندانی بر مقاومت های مکانیکی کامپوزیت حاصل ندا

 د.اد داتوان استفاده از این نوع چوب را بدون نیاز به پوست کنی پیشنه
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 مقدمه
استبرق از گیاهان كائوچويی است كه در مدارک گیاه 

( شناخته Calotropisprocera) شناسی ايران با نام علمی

می  Milkweedدر زبان انگلیسی آن را با نام  شده است و

 درختچه ای و همیشه سبز، دائمی یگیاهشناسند. استبرق 

كه به میزان  ، سفید بودهچوب نرم است كه جزو پهن برگان با
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اين درختچه به زيادی نسبت به خشکی و شوری مقاوم است. 

نوبی ايران و سواحل خلیج صورت فراوان و خودرو در ناحیه ج

فارس و دريای عمان يافت می شود. اين گیاه سمی بوده و 

اگر قطره ای از شیره آن داخل چشم ريخته شود منجر به 

. اما از شیرابه و ريشه آن در مصارف [1]كوری می گردد 

دارويی استفاده می گردد و قسمت های ديگر چوبی شده آن 

ده از اين نوع ضايعات در دورريز می شود. در نتیجه استفا

 -تولید فرآورده هايی با ارزش افزوده بیشتر مانند چوب

پالستیک، می تواند راه حل مناسبی برای كاهش میزان 

ضايعات و استفاده بهینه از يک ماده لیگنوسلولزی باشد. در 

حال حاضر استفاده از اين نوع كامپوزيت ها با توجه به مزايای 

از اين رو با توجه به كمبود چوب  [.2]ت آنها رو به افزايش اس

و افزايش هزينه چوب، يافتن منابع تولید الیاف طبیعی 

دوست دار محیط زيست و ارزان قیمت برای ساخت اين نوع 

دسته كلی  2الیاف، به  [.3]كامپوزيت ها بسیار ضرورت دارد 

تقسیم می شوند: الیاف طبیعی و الیاف مصنوعی. تحقیقات 

د كامپوزيت های ساخته شده از الیاف طبیعی و زيادی در مور

كامپوزيت های ساخته  [.6، 5، 4]مصنوعی انجام شده است 

شده از الیاف مصنوعی به دلیل خواص مکانیکی بهتر نسبت 

به الیاف طبیعی، مناسب تر هستند اما اين نوع الیاف با 

مقاومت های مطلوب، دانسیته باالتر و قیمت بیشتر دوست 

زيست نبوده و در نتیجه كمتر مورد توجه می دار محیط 

الیاف گیاهی نیز به عنوان عامل تقويت كننده،  .[7]باشند 

ويژگی های مقاومتی و حرارتی اين نوع كامپوزيت ها را بهبود 

در تحقیقات مختلف، الیاف حاصل از  [.9، 8] می دهند

، ساقه [11، 10] گیاهان متعددی شامل پوسته و كلش برنج

[، 14]، كنف [3] ، باگاس[13] ، سرشاخه نخل[12] توتون

در ساخت كامپوزيت  [17، 7]، الیاف ابريشم [15،16] كتان

با توجه به خاصیت  پالستیک استفاده شده است.-های چوب

و جلوگیری از مشکالت  پالستیک ها عدم تجزيه پذيری

زيست محیطی بايد به دنبال راهکاری در جهت كاهش 

سهم مواد تجديد شونده طبیعی و به مصرف آنها و افزايش 

كاهش با  لذا بود. محیط زيست آلودگیدنبال آن كاهش 

 نيگزيجا هیاول ادهم افتني، لزوم كشور منابع چوبی جنگلی

از . ت داردضرور یسلولز عيصنعت چوب و كاغذ و صنا یبرا

 زبا اين هدف در تحقیق حاضر سعی شد تا بعد اطرفی 

اه از قسمت های چوبی و مصرف شیرابه و ريشه اين گی

پالستیک استفاده -دورريز آن در ساخت كامپوزيت چوب

گردد تا قابلیت استفاده از دورريزهای اين گیاه در ساخت اين 

خصوصیات شیمیايی و  نوع فرآورده مورد بررسی قرار گیرد.

 .[18]آورده شده است  2و  1آناتومی اين گیاه در جدول 

 
 ( ,.2012Nasser et alیایی چوب استبرق )مقدار ترکیبات شیم -1جدول 

)%( مواد استخراجی سلولز )%( همی سلولز )%( لیگنین )%( خاکستر )%(   

10/2  25/21  08/27  88/47  11/13  متوسط 

97/1  29/20  60/25  48/46  68/11  حداقل 

27/2  95/22  60/29  95/48  59/15  حداكثر 

 

 ( ,.2012Nasser et alخصوصیات آناتومیکی چوب استبرق )  -2جدول 

  mmطول الیاف  2mmآوند در  )میکرومتر( قطر آوند )شعاعی( قطر آوند )مماسی( )میکرومتر(

12/85  74/125  0/15  908/0  متوسط 

77/23  83/43  7/1  085/0  انحراف معیار 

03/44  27/39  0/12  742/0  حداقل 

08/157  80/236  0/18  167/1  حداكثر 
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 هامواد و روش

 جیرفت منطقه از نیاز مورد استبرق چوبا ابتد مواد:

. همچنین از پلی گرديد منتقل آزمايشگاه به و تهیه

دقیقه و  10گرم بر  16با شاخص جريان مذاب پروپیلن 

 گرم بر سانتی متر مکعب با نام تجاری  9/0دانسیته 

Z30S عنوان ماده )تولید شركت پتروشیمی اراک( به

رصد وزن كل تركیب د 70و  60، 50در سه سطح پلیمری 

استفاده شد. جهت اختالط بهتر و ايجاد امکان پیوند بین 

پلیمر و آرد چوب استبرق، از مالئیک انیدريد پیوند خورده 

 50-80با شاخص جريان مذاب  (MAPP)1با پلی پروپیلن 

 6و  4به مقدار جفت كننده و  به عنوان ماده گرم بر دقیقه

تیمارها مورد استفاده درصد از وزن خشک پلیمر در تمامی 

 قرار گرفت.

 

بعد از پوست كنی چوب های تهیه شده و روش کار: 

ر، با استفاده از آسیاب كوچکت قطعات بهتبديل آن 

. شدندمکانیکی آزمايشگاهی، به ذرات ريز آرد تبديل 

مش عبور و ذرات باقی  40سپس ذرات مورد نظر از الک 

ه های مورد مش برای ساخت نمون 60مانده بر روی الک 

نظر جمع آوری شد. آرد استبرق را در داخل آون با دمای 

ساعت قرار داده  24درجه سانتی گراد به مدت  100 ± 3

برسد. پس از  %1تا خشک شوند و  رطوبت آن به كمتر از 

خروج از آون، مواد مورد نظر را داخل كیسه های نايلونی 

ود. از بسته بندی كرده تا از تبادل رطوبتی جلوگیری ش

درصد از كل  50و  40، 30آرد چوب استبرق در سه سطح 

تركیب استفاده شد. قابل ذكر است كه به طور آزمايشی 

بعضی از چوب ها پوست كنی نشدند و به طور مخلوط با 

پالستیک مورد استفاده قرار -پوست برای ساخت چوب

درصد آرد  40گرفتند و فقط يک سطح يعنی استفاده از 

 20ن ساخته شد كه به طور مساوی حاوی استبرق با آ

درصد پوست بوده است )عالوه بر سطح  20درصد چوب و 

درصدی كه از آرد چوب استبرق پوست كنی شده  40

تهیه شد(. هدف از اين كار بررسی تأثیر حضور پوست به 

همراه چوب ها بر خواص مقاومتی كامپوزيت ها بوده است. 

به همراه چوب بر زيرا مشخص می گردد كه آيا پوست 

خواص مقاومتی كامپوزيت حاصل تأثیر منفی دارد؟ و آيا 

                                                           
1 Maleic Anhydride grafted Polypropylene 

پوست كنی چوب ها در مرحله اول ضرورت دارد يا نه؟ 

سپس آرد چوب، پلیمر و جفت كننده مورد نیاز هر تیمار 

به طور جداگانه با استفاده از دستگاه اكسترودر مدل 

COLLIN-ZK50 د. واقع در پژوهشگاه پلیمر تركیب شدن

در مرحله بعد نمونه های آزمونی با استفاده از دستگاه 

قالب گیری تزريقی تهیه و پس از مشروط سازی آنها در 

درصد به  65درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی  21دمای 

روز، آزمون های مکانیکی شامل مقاومت و مدول  10مدت 

خمشی، مقاومت و مدول كششی و مقاومت به ضربه به 

-ASTM-D638 ،ASTMبا استاندارهای  ترتیب مطابق

D790  وASTM-D256  .تجزيه و تحلیل نتايج انجام شد

بدست آمده با استفاده از تکنیک تجزيه واريانس در سطح 

و مقايسه و گروه بندی میانگین داده ها با  %95اطمینان 

 استفاده از آزمون چند دامنه دانکن انجام شد.

 

 نتایج و بحث

  مقاومت و مدول خمشی

با توجه به نتايج آنالیز واريانس مشخص شد كه اثر 

كننده پلی پروپیلن بر مقاومت متقابل آرد استبرق و جفت

باشد و مدول خمشی كامپوزيت ها معنی دار می

(05/0P< شکل .)دهد كه در هر يک از سطوح نشان می  1

درصد( با افزايش  50و  40، 30مختلف آرد استبرق )

درصد( مقاومت خمشی  6به  4ه )از مقدار ماده جفت كنند

نیز افزايش يافته است. باالترين مقدار مقاومت خمشی در 

اثر متقابل آرد استبرق و جفت كننده مربوط به استفاده از 

درصد ماده جفت كننده می  6درصد آرد استبرق و  50

باشد. اين اثر بهبود دهندگی ماده جفت كننده ناشی از 

باشد كه باعث اتصال پلیمر می سازگاری بیشتر آرد چوب و

ها شده و اين عامل باعث باال رفتن مقاومت بهتر بین آن

، MAPPافزايش میزان  با خمشی نمونه ها شده است. زيرا

 انتقال و در تحمل پلیمری زنجیرهای از تریبیش شمار

 دهندبهبود می راكامپوزيت و مقاومت  كرده دخالت تنش

 صورت به پركننده ذرات بدون جفت كننده، .[20، 19]

 حضور زمینه ماده درون ضعیف های اتصال با مجزا اجزايی

 تنش توزيع در مؤثر صورت به توانند نمی بنابراين و دارند

زيرا كامپوزيتی  .[21] به ماده مركب شركت نمايند وارده

كه متشکل از دو فاز سازگارتر باشد، مقاومت بهتری را در 
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دهد. نتايج حاصل از مقابل تنش از خود نشان می

[ نیز اين 22]( 2000و همکاران ) Rowellتحقیقات 

ترين كم 2با توجه به شکل  موضوع را تآيید می نمايد.

درصد آرد  30مربوط به استفاده از  مدول خمشیمقدار 

درصد جفت كننده  و بیشترين   6 و 4استبرق به همراه 

ساقه  درصد آرد 50و  40مقدار آن در هنگام استفاده از 

درصد جفت كننده )در يک گروه مشترک( می  6توتون و 

درصد آرد  40در اين میان مقاومت خمشی تیمار  باشد.

درصد چوب و  20استبرق كه به طور مساوی متشکل از 

درصد پوست بوده است، كاهش چشمگیری نداشته  20

درصد  40است و در يک گروه مشترک با تیمار مربوط به 

ون پوست قرار دارد. اين بدان معنی آرد چوب استبرق بد

است كه حضور پوست تأثیر منفی چندانی بر مقاومت 

خمشی نمونه ها نداشت. اما مدول خمشی كامپوزيت 

حاصل در مقايسه با تیمار مشابه آن كاهش يافت. با توجه 

به آنکه الیاف پوست در مقايسه با چوب كوتاه تر بوده در 

ويژگی های كامپوزيت نتیجه می تواند تأثیر منفی بر 

 ساخته شده بگذارد.

 

 
 درصد( و جفت کننده بر مقاومت خمشی 40متقابل آرد چوب استبرق )با و بدون حضور پوست در سطح اثر -1شکل 

 

 
 درصد( و جفت کننده بر مدول خمشی 40اثر متقابل آرد استبرق )با و بدون حضور پوست در سطح  -2شکل 
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 مقاومت و مدول کششی

تايج آنالیز واريانس نشان داد كه اثر متقابل آرد ن

كننده پلی پروپیلن بر مقاومت و مدول استبرق و جفت

-(. همان>05/0Pباشد )كششی كامپوزيت ها معنی دار می

شود، بیشترين میزان مشاهده می 3طور كه در شکل 

 30مقاومت كششی كامپوزيت حاصل مربوط به استفاده از 

باشد و كمترين د جفت كننده میدرص 6آرد استبرق و 

درصد آرد  50میزان مقاومت كششی مربوط به استفاده از 

اگرچه با توجه به باشد. درصد جفت كننده می 4استبرق و 

درصد  40گردد كه تیمار مربوط به مشخص می 3شکل 

درصد جفت كننده با تیمار مربوط به  6آرد استبرق و 

جفت كننده به  درصد 6درصد آرد استبرق و  30مصرف 

لحاظ آماری تقريبا در يک گروه قرار دارند. در نتیجه 

درصد  40توان چنین استنباط كرد كه حتی با مصرف می

آرد استبرق نیز مقدار مقاومت كششی قابل قبولی در 

مقايسه با تیمار بهینه )بیشترين مقدار مقاومت كششی( 

 6حاصل می شود يعنی افزايش مقدار جفت كننده )

(، تأثیر منفی افزايش مقدار مصرف آرد استبرق را درصد

ای با تعديل كرده است. در نتیجه امکان تولید فرآورده

ای زيستی و تخريب مصرف بیشتر آرد استبرق كه ماده

افزايش مقدار ماده جفت  پذير است حاصل می گردد.

درصد، باعث بهبود كیفیت سطح  6كننده تا سطح 

زی و پلیمر شده و ساختار مشترک بین دو فاز آرد سلول

همگن تری در كامپوزيت فراهم كرده و در نتیجه باعث 

نتیجه بهبود خواص مکانیکی كامپوزيت حاصل می گردد. 

همان گونه كه مشاهده می شود با افزايش آرد و كاهش 

ماده جفت كننده مقاومت كششی كاهش می يابد. دلیل 

اصوالً در مواد توان اين گونه بیان كرد كه اين پديده را می

پالستیک، پالستیک نقش چسب را برای  –مركب چوب 

كند. اين اتصال در نتیجه اتصال ذرات چوبی به هم ايفا می

ذوب شدن پالستیک، باعث اتصال آرد چوب به يکديگر 

شود، بنابراين با افزايش مقدار آرد چوب، سهم می

ت يابد و به دنبال آن مقدار اين اتصاالپالستیک كاهش می

نیز كاهش خواهد يافت و در نتیجه آن، مقاومت كششی 

يابد زيرا چسبندگی آرد با ماده زمینه كافی كاهش می

نیست و كارايی انتقال تنش از ماده پركننده )آرد( به 

يابد. در نتیجه با افزايش بیش از ماتريس حاصل كاهش می

تواند اتصال خوبی ايجاد كند و درصد، پلیمر نمی 30

يابد. يعنی افزايش ماده ششی كاهش میمقاومت ك

لیگنوسلولزی منجر به كاهش اتصال با ماتريس پلیمری و 

-پالستیک می-كاهش مقاومت كششی كامپوزيت چوب

بیشترين  4همچنین با توجه به شکل . [22، 12] گردد

درصد آرد  50مقدار مدول كششی در هنگام استفاده از

كه از آنجائی د.درصد جفت كننده می باش 6ساقه توتون و 

بین مدول االستیسیته كامپوزيت و مدول اجزای تشکیل 

، در نتیجه با [23]دهنده آنها رابطه مستقیمی وجود دارد 

در نظرگرفتن مدول االستیسیته باالتر مواد لیگنوسلولزی، 

-شاهد افزايش مدول االستیسیته در كامپوزيت حاصل می

نشان  4و  3از سوی ديگر شکل های . [13، 12] باشیم

 40می دهد كه مقاومت و مدول كششی نمونه های حاوی 

درصد  20درصد آرد استبرق كه به طور مساوی متشکل از 

درصد پوست می باشد، تقريبا در گروه  20چوب و 

درصد آرد استبرق پوست  40مشترک با نمونه های حاوی 

يعنی اين مقدار مصرف پوست تأثیر  كنی شده می باشد.

ی داری بر مقاومت و مدول كششی كامپوزيت منفی بر معن

  ها نداشت.
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 درصد( و جفت کننده بر مقاومت کششی 40متقابل آرد چوب استبرق )با و بدون حضور پوست در سطح اثر  -3شکل 

 

 
 درصد( و جفت کننده بر مدول کششی 40اثر متقابل آرد استبرق )با و بدون حضور پوست در سطح  -4شکل 

 

 ت به ضربهمقاوم

دهد اثر متقابل آرد نتايج آنالیز واريانس  نشان می

-استبرق و جفت كننده بر مقاومت به ضربه معنی دار می

-مشاهده می 5(. همان طور كه در شکل >05/0Pباشد )

درصد  6درصد آرد چوب استبرق و  30شود، با استفاده از 

جفت كننده بیشترين مقاومت به ضربه حاصل شده است. 

ترين میزان مقاومت به ضربه مربوط به تیمار حاصل و كم

درصد جفت كننده می باشد.  4درصد آرد استبرق و  50از 

درصد، منجر به كاهش  30افزودن آرد استبرق بیش از 

مقاومت به ضربه شد. ذرات پركننده ذراتی سفت و محکم 

آيند و موجب تردی و شکنندگی كامپوزيت به شمار می

با افزودن پركننده سلولزی به . لذا [24]گردد حاصل می

پالستیک میزان مقاومت به ضربه -تركیب كامپوزيت چوب

-ها و كاهش ضربهبه دلیل افزايش تردی نمونه

نشان می  5همچنین شکل كند. پذيری،كاهش پیدا می

درصد آرد  40دهد كه مقاومت به ضربه نمونه های حاوی 

وست با درصد پ 20درصد چوب و  20استبرق متشکل از 

نمونه های حاوی آرد چوب پوست كنی شده در يک گروه 

مشترک قرار دارد و اين مقدار مصرف الیاف حاصل از 

پوست به همراه الیاف چوب تأثیر منفی بر مقاومت به 

 ضربه آنها نداشته است.



  1398بهار ، 1، شماره دهممجله صنايع چوب و كاغذ ايران، سال 

 
121 

 

 
 مقاومت به ضربهدرصد( و جفت کننده بر  40اثر متقابل آرد استبرق )با و بدون حضور پوست در سطح -5شکل 

 

 نتیجه گیری
در اين مطالعه ويژگی های مکانیکی كامپوزيت پلی 

پروپیلن تقويت شده با آرد چوب استبرق پوست كنی شده 

و پوست كنی نشده مورد بررسی قرار گرفت. با بررسی 

نتايج حاصل از اين مطالعه مشخص شد كه در هر يک از 

د( با درص 50و  40، 30سطوح مختلف آرد استبرق )

درصد( مقاومت  6به  4افزايش مقدار ماده جفت كننده )از 

با افزايش خمشی نیز افزايش يافته است. اما در مقابل 

مقاومت كشـشی كامپوزيت كاهش استبرق مصرف آرد 

 6میزان جفت كننده تا  افزايش يافته است. از طرفی 

 و و پلیمر لیگنوسلولزی ماده بیشتر سازگاری باعث درصد

 شد. كششی افزايش مقاومتو  هاآن بین بهتر اتصال

درصد  40همچنین حضور پوست به همراه چوب در سطح 

تأثیر منفی معنی داری بر مقاومت خمشی و كششی 

كامپوزيت ها نداشت. همچنین با افزايش آرد استبرق تا 

درصد، مدول كششی و خمشی كامپوزيت افزايش  50

ا افزايش آرد مقاومت به ضربه نمونه ها بيافته است. 

درصد جفت كننده  6استبرق كاهش يافت اما با مصرف 

مقدار آن تا حدی افزايش داشته است. همچنین نتايج 

حاصل از تحقیق نشان داد كه مقاومت های مکانیکی 

نمونه های حاوی پوست با نمونه های حاوی آرد چوب 

پوست كنی شده تفاوت چندانی ندارد. يعنی حضور پوست 

معنی داری بر مقاومت های مکانیکی نمونه ها تأثیر منفی 

نداشته و می توان اين نوع چوب ها را بدون پوست كنی 

به طور كلی نتايج حاصل از اين مورد استفاده قرار داد. 

تحقیق حاكی از آن است كه قسمت های چوبی و دورريز 

گیاه استبرق به عنوان ماده لیگنوسلولزی كه به طور 

ی از نواحی جنوبی ايران و سواحل خودرو در مناطق وسیع

های خلیج فارس و دريای عمان می رويد، در تولید فرآورده

مركب چوبی دارای پتانسیل گسترده ای می باشد و اين 

ماده لیگنوسلولزی نه تنها دارای امکان مصرف در صنعت 

-قابلیت استفاده در كارخانهباشد بلکه پالستیک می -چوب

خرده چوب، تخته فیبر و صنايع تخته  های تولید كننده

خمیر و كاغذ سازی با هدف استفاده مفید از ضايعات 

دورريز را نیز دارد و می تواند در صنايع چوب و كاغذ 

ای داشته باشد و تا حدودی كمبود مواد كاربرد گسترده

 اولیه چوبی را پوشش دهد.
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Abstract 

The large parts of the southern regions of Iran are covered by 

wild milkweed plants. The latex and roots of these plants are 

used in the pharmaceutical industries, but the wooden parts of 

this plant are left as waste. Since lots of this type of wastes are 

annually produced; hence, we conducted this study to use 

lignocellulosic wastes of wild milkweed plants for the 

manufacturing of wood-plastic composite and then the 

mechanical properties of the fabricated composite were 

studied. To make composite, milkweed flour in three mixing 

levels of 30, 40 and 50 percent of total composition, maleic 

anhydride grafted polypropylene as a coupling agent in two 

mixing levels of 4 and 6% percent of polymer, were used as 

variable factors. Also, some stems were not debarked, and 

composite with the level of 40% was made using debarked 

wood flour. The mechanical properties of fabricated 

composite including bending strength, bending modulus, 

tensile strength, tensile modulus and impact strength, were 

measured. The study results showed that by increasing 

milkweed flour consumption, the tensile strength of 

composite decreased, but the bending strength was improved. 

In each of the different mixing levels of milkweed flour (30, 

40 and 50 percent), the flexural modulus and tensile modulus 

of composites increased by increasing the amount of coupling 

agent (from 4 to 6%). On the other hand, the impact resistance 

of composites decreased by increasing the amount of 

lignocellulosic flour in each of the coupling agent mixing 

levels. Also, the presence of the bark did not adversely affect 

the mechanical properties of the composite, and it is possible 

to use this type of wood without the need of debarking. 

Keywords: milkweed flour, polypropylene, debarking, 

bending strength, tensile strength, impact strength. 
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