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بررسی ویژگیهای چندسازه ساختهشده از آرد چوب و پلیکربنات بازیافتی (لوحهای فشرده
مستعمل)

چکیده
اين تحقيق با هدف بررسی ويژگیهای چندسازه چوب -پالستيک حاصل از آرد
چوب /پلیکربنات بازيافتی (لوحهای فشرده مستعمل) انجام شد .بدين منظور آرد
چوب صنوبر با نسبتهای وزنی  20 ،10 ،0و  30درصد با پلی کربنات بازيافتی
مخلوط گرديد .از عامل سازگارکننده -2( -Nآمينو اتيل) -3-آمينوپروپيل تری
متوکسیسيالن به مقدار ثابت  2درصد وزن خشک پليمر استفاده شد .فرايند اختالط
مواد توسط اکسترودر دو مارادون همسوگرد انجام شده و گرانول حاصله با استفاده از
پرس در دمای  ،190ocفشار  13بار و زمان  12دقيقه به تختههايی با ضخامت mm
 3-7و دانسيته  1 gr/cm3تبديل شدند .آزمونهای مکانيکی شامل خمش استاتيک،
کشش و آزمونهای فيزيکی شامل جذب آب و واکشيدگی ضخامت طی دورههای
زمانی  48 ،24 ،2و  72ساعت در آب سرد مطابق با استاندارهای  ASTMبر روی
نمونهها انجام گرفت .جهت بررسی توزيع و چگونگی برهمکنش ذرات چوب با بستر
پليمری ،تصاوير ميکروسکوپ الکترونی از سطح شکست نمونهها تهيه شد .از آناليز
گرماوزنسنجی بهمنظور مقايسه ميزان پايداری حرارتی چندسازهها استفاده شد .نتايج
نشان دادند که با افزايش مقدار آرد چوب از  10تا  30درصد در مقايسه با نمونه
شاهد ،خواص مکانيکی تختهها افزايش يافت .مقدار جذب آب چندسازه چوب-
پالستيک ساختهشده با افزايش مقدار آرد چوب افزايش يافته ،ولی واکشيدگی
ضخامت چندسازهها ،حتی بعد از  72ساعت غوطهوری در آب ،در حد صفر اندازه-
گيری شد .نتايج حاصل از ميکروسکوپ الکترونی پويشی نيز حاکی از بهبود در فصل
مشترک بين آرد چوب و ماده زمينه پليمری در حضور سازگار کننده بود .مقاومت
حرارتی نمونه شاهد نسبت به ساير چندسازههای تهيهشده باالتر بود و با افزايش
مقدار آرد چوب ،مقاومت حرارتی چندسازههای ساختهشده کاهش يافت .بيشترين
مقدار پايداری حرارتی برای نمونه حاوی پلی کربنات خالص به دست آمد.
واژگان کلیدي :چندسازه چوب پالستيک ،پلیکربنات بازيافتی ،آرد چووب ،خوواص
فيزيکی و مکانيکی ،ميکروسکوپ الکترونی ،آناليز گرماوزنسنجی.
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مقدمه
بهاختصار1WPC

چندسازههای چوب-پالستیک كه
نامیده میشوند ،گروه جديدی از مواد هستند كه در
بسیاری از كشورهای پیشرفته ،در حال تولید و گسترش
هستند .اين فرآورده كه در سالهای اخیر بسیار موردتوجه
قرارگرفته است ،مخلوطی از ذرات چوب يا مواد
لیگنوسلولزی ديگر و مواد پلیمری است كه ظاهری شبیه
به چوب داشته ولی بهوسیله فرآيندهای تولید مواد
پالستیکی شکل میگیرد [.]1
در دهههای اخیر ،شاخصهای اقتصادی كشورهای
درحالتوسعه از روند رو به رشدی برخوردار بوده و حتی
در بعضی از كشورها بسیار چشمگیر بوده است .وقوع
چنین تحوالتی باعث گرديده است كه اين كشورها از
صادرات مواد اولیه كاسته و حتی در مواردی به واردكننده
مواد اولیه تبديل گردند .اين تغییر ساختار در سالهای
اخیر ،سبب گرديد تالشها بهسوی تولید محصوالتی
معطوف گردد كه از توانايی بااليی در استفاده از مواد اولیه
ارزانقیمت و در دسترس و همچنین از قابلیت بازيافت
مناسبی برخوردار باشند .لذا جايگزينی محصوالتی مانند
تخته خرده چوب ،انواع تخته فیبر و چندسازههای چوب-
پالستیک با چوب ماسیو ،حاصل تالشهای انجامشده در
اين زمینه بوده است [.]2
چندسازههای مواد لیگنوسلولزی-پالستیک فرآورده-
های نسبتاً جديدی به شمار میآيند كه در مقايسه با
پالستیک خالص معايبی مانند جذب آب بیشتر ناشی از
خاصیت آبدوستی الیاف سلولزی و همچنین محدوديت
در دمای فرآوری به دلیل تخريب حرارتی مواد چوبی در
دماهای باالتر دارند .از سوی ديگر ،اين چندسازهها دارای
مزايای بسیار زيادی ازجمله قابلیت تخريب بیولوژيکی،
كاهش آلودگیهای محیطزيست به دلیل استفاده از
ضايعات پالستیکی ،دوام طبیعی باالتر در مقابل قارچها و
حشرات ،قیمت و دانسیته پايینتر در مقايسه با پالستیک-
ها میباشند .اين ويژگیها سبب شده است كه در
سالهای اخیر تولید و مصرف اين فرآورده از رشد و توسعه
زيادی برخوردار گردد [.]3

- Wood plastic composite

1

در حال حاضر در ساخت چندسازه عمدتاً از آرد چوب
و ديگر مواد لیگنوسلولزی بهعنوان پركننده استفاده
میشود .در مقايسه با پركنندههای معدنی ،آرد چوب وزن
كمتری به چندسازه حاصل میدهد و باعث میشود كه
رفتار ماتريس از حالت چکشخوار به شکننده سوق يابد و
درنتیجه موجب كاهش مقاومت به ضربه خواهد شد .الیاف
چوب شامل تركیبات سلولز و همیسلولز است كه
آبدوست میباشند بنابراين ،افزايش حجم آنها موجب
افزايش جذب آب چندسازه خواهد شد،
همچنین با افزايش حجم فیبر ،انرژی الزم برای
شکست ،استحکام كششی و درصد ازدياد طول در نقطه
شکست كاهش میيابند .گونههای چوبی مورداستفاده
بسته به فراوانی و قابلیت دسترسی به آنها متفاوت است.
عالوه بر گونههای چوبی جنگلی و دست كاشت
مورداستفاده ،ضايعات لیگنوسلولزی شامل ضايعات گیاهان
كشاورزی نیز مورداستفاده قرار میگیرند [ .]4همچنین
صنايع چوب و فراوردههای چوبی كشور به دلیل كمبود
منابع جنگلی و همچنین طرح صیانت از جنگلها با
مشکالت جدی در تأمین مواد اولیه موردنیاز خود مواجه
شدهاند كه برای رفع اين موانع ،بايستی نگاه صاحبان
صنايع چوب كشور را به سمت تولید فرآوردههای جديد
كه توانايی بااليی در استفاده از ضايعات و پسماندها
بهعنوان ماده اولیه دارند سوق دهیم .علیرغم توسعه تولید
و كاربرد چندسازه چوب-پالستیک در دهههای اخیر و در
سطح جهان ،در ايران از حدود  14سال گذشته اين
فراورده مورد شناسايی و توجه بخش صنعت قرار گرفته
است .چندسازه چوب-پالستیک با توجه به ويژگیهای
اشارهشده ،از پتانسیل بااليی در استفاده از پسماند گیاهان
كشاورزی و همچنین پالستیکهای بازيافتی برخوردار
است كه میتواند تأثیر به سزايی در كاهش هزينه
تمامشده و قیمت نهايی محصول داشته باشد .البته
استفاده از اين پسماندها و ضايعات بدون مشکل و
محدوديت نیست كه میتوان آنها را با دسترسی به
فناوریهای جديد مرتفع نمود .طبق آمارهای منتشرشده،
افزايش مصرف انواع پلیمرها بهطور مستمر به تولید
ضايعات و پسماندهای پالستیکی در سطح جهانی افزوده
است .بهطوریكه با افزايش آلودگیهای زيستمحیطی
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ناشی از مصرف اين پلیمرها ،بسیاری از كشورها در
جستجوی وضع قوانینی برای محدود كردن مصرف
پالستیکها هستند [ .]5پلیمر پلی كربنات بازيافتی ،يک
پالستیک گرمانرم آمورف است كه از ويژگیهای آن می
توان به شفافیت ،استحکام باال ،مقاومت گرمايی و
ضربهپذيری باال به دلیل حضور گروههای جانبی متیل در
ساختار آن ،گرانروی زياد و ثبات ابعاد و حداقل جذب
رطوبت و زيستتخريبپذيری اشاره كرد .پلیكربنات عايق
الکتريکی خوبی بوده و خود اطفاء در برابر حريق است.
پلیكربنات دارای دانسیته  ،1/220gr/cm3دمای ذوب oc
 ،245-307دمای انتقال شیشهای  ،o150cجذب آب
 0/5-0/7درصد است [ .]6ازآنجايیكه  99درصد
ساختمان لوحهای فشرده را پلیكربنات تشکیل میدهد و
با توجه به ويژگیهای فوقالذكر در ارتباط با اين پلیمر،
بازيافت آنها بعد از مستعمل شدن میتواند مفید و حائز
اهمیت باشد [.]5
لذا با توجه بهضرورت استفاده مجدد از پالستیکهای
بازيافتی ،هدف از اجرای اين بررسی امکان استفاده از
پلیمر پلیكربنات بازيافتی در تولید چندسازه چوب-
پالستیک بوده است كه همگام با كاهش آلودگیهای
زيستمحیطی ناشی از انباشت مواد پلیمری ،تولید
فرآوردهای با ارزشافزوده باال را به دنبال خواهد داشت.
استفاده از آرد چوب حاصل از ضايعات صنوبر كه از
درختان سريع الرشد غیرجنگلی به شمار میرود در تولید
فرآورده چوب-پالستیک از ديگر اهداف اين تحقیق بوده
است.

مواد و روشها
بهعنوان ماده زمینه پلیمری از پلیكربنات بازيافتی
(لوحهای فشرده مستعمل) تهیهشده از شركت فورتکس با
شاخص جريان مذاب ( 57/635 gr/10min )MFI1و

- Melt Flow Index

1
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دانسیته  1/766 gr/cm3استفاده شد.
در اين تحقیق ،محلول اتیل الکل و آب با نسبت وزنی
 5:95تهیه و مقدار  2درصد سیالن ( -2( -Nآمینو اتیل)-
 -3آمینو پروپیلتری متوكسیسیالن) بر اساس وزن
خشک پلیمر بهعنوان سازگاركننده به محلول اضافه شد.
محلول با همزن مکانیکی به مدت  15دقیقه جهت انجام
واكنش هیدرولیز مخلوط شد [ .]5آرد چوب موردنیاز از
خاکاره چوب صنوبر تهیهشده و آرد چوبی كه از الک 40
مش عبور كرده و بر روی الک  60مش قرار گرفت ،به
مدت  72ساعت در آون با دمای  103 ± 2درجه
سانتیگراد كامالً خشک گرديد ،سپس سیالن آمادهشده
بر روی آرد چوب اسپری و به مدت  45دقیقه بهمنظور
كندانسه شدن و برقراری اتصال شیمیايی بین سیالن و
پركننده به همزده شد و سرانجام قبل از تهیه تختهها،
ماده پركننده سیالنه شده در آون با دمای  70درجه
سانتیگراد به مدت  24ساعت كامالً خشک شد و در
كیسههای نايلونی استاندارد بستهبندی و نگهداری شد
[.]5
پس از آمادهسازی ماده چوبی و پلیكربنات ،مخلوط
آرد چوب صنوبر با نسبتهای وزنی  20 ،10 ،0و 30
درصد با پلی كربنات بازيافتی با استفاده از يک اكسترودر
دو مارادون همسوگرد مدل  USEON TDS26بر اساس
شیب دمايی نشان دادهشده در شکل  1انجام شده و
گرانول حاصله با استفاده از پرس گرم در دمای ، 190˚C
فشار  13بار و زمان  12دقیقه به تخته تبديل شدند[.]5
تختهها پس از كناره بری جهت تهیه نمونههای آزمونی
آماده شدند.
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شکل  -1طرح شماتیک تنظیمات دمایی در نواحی مختلف اکسترودر

(

ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی
نمونههای آزمونی برای اندازهگیری خمش استاتیک
مطابق با استاندارد ،ASTM D-790آزمون كشش بر اساس
استاندارد  ASTM D-638و نمونههای جذب آب و
واكشیدگی ضخامت طی دورههای زمانی  48 ،24 ،2و 72
ساعت) بر اساس استاندارد  ASTM D-7031تهیه و
ويژگیهای فیزيکی و مکانیکی تختهها موردبررسی قرار
گرفتند.
بررسی ریزساختار با استفاده از میکروسکوپ
الکترونی پویشی (:)1SEM
بهمنظور بررسی دقیقتر چندسازههای تولیدشده
ازنظر توزيع و چگونگی برهمکنش آنها با بستر پلیمری،
تصاوير میکروسکوپی با استفاده از دستگاه  SEMمدل
 Philips-XL30, Rotterdam, Netherlandsبا ولتاژ -30
 25كیلوولت و بزرگنمايی تا  70000از سطح شکست
نمونهها تهیه شدند .پايهها در دستگاه پوششدهنده

BAL-TEC CO.

Sputter coater, SCDOOS,

 )Switzerlandبه مدت  5دقیقه با طال پوشش داده شدند.
آنالیز گرماوزنسنجی ()TGA2
بهمنظور مقايسه میزان پايداری حرارتی چندسازههای
تولیدشده ،آنالیز حرارتی آنها با استفاده از دستگاه TGA
 Q50 V Build 189تحت شرايط حرارتدهی خطی انجام
شد .اين آنالیز در محیط نیتروژن ،در دامنه حرارتی  30تا
 800درجه سانتیگراد و میزان افزايش حرارت به میزان
 20درجه سانتیگراد در هر دقیقه انجام شد.
با در نظر گرفتن  4تکرار برای هر تیمار ،درمجموع 16
نمونه ساخته شد .تجزيهوتحلیل نتايج با استفاده از
آزمايشهای فاكتوريل در قالب طرح كامالً تصادفی با
استفاده از جدول تجزيه واريانس و توسط نرمافزار SPSS
انجام شد .سپس مقايسه میانگین دادهها با استفاده از
آزمون چند دامنهای دانکن صورت گرفت .جدول  1سطوح
عوامل متغیر تعريفشده در اين تحقیق را نشان میدهد.

جدول  -1طرح آزمایشها
شماره تیمار

پلیمر پلی کربنات ()%
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Scanning Electron Microscope
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2- Thermal Gravimetric Analysis
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نتایج و بحث
آزمونهای مکانیکی
نتايج مربوط به تأثیر مقدار آرد چوب بر مقاومت
خمشی و مدول االستیسیته خمشی چندسازه تهیهشده در
شکلهای  2و  3آمده است .نتايج نشان میدهند كه
افزايش آرد چوب باعث بهبود مقاومت و مدول االستیسیته
خمشی شده است .باالترين مقادير مقاومت و مدول
االستیسیته خمشی ،در چندسازه حاوی  30درصد آرد
چوب مشاهده شد .شکل  2نشان میدهد با افزودن آرد
چوب به چندسازه تهیهشده ،مقاومت خمشی تا ( %20از
صفر تا  30درصد آرد چوب) افزايش میيابد كه میتواند
ناشی از افزايش برهمکنش در سطح مشترک ماده زمینه
پلیمری و پركننده بستگی دارد .عامل جفت كننده -N
(-2آمینو اتیل) -3-آمینو پروپیلتری متوكسیسیالن در
چندسازه چوب پالستیک ،سبب ايجاد ناحیه بین سطحی
مؤثر بین پركننده قطبی و پلیمر غیرقطبی شده و تنش را
از ماتريس پلیمری به مواد لیگنوسلولزی ،تحت بار خمشی
بهطور مؤثرتری انتقال میدهد و سبب افزايش مقاومت
خمشی چندسازه با افزايش مقدار مواد لیگنوسلولزی
میشود [ .]7در پژوهش ديگری توسط  Gorjaniو
همکاران ( )2005با بررسی خواص مکانیکی چندسازههای
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ساختهشده از پلیاتیلن بازيافتی و كاه گندم در سه سطح
 30 ،15و  40درصد دريافتند كه افزايش كاه گندم تا حد
30درصد باعث افزايش مقاومت كششی و خمشی شده و
پسازآن مقاومتها كاهش میيابند [ .]8بهطوركلی
میتوان بیان كرد كه چندسازههای ساختهشده با شرايط
فوق ،مقاومت خمشی در حد پلیمر پلیكربنات بازيافتی
ارائه میدهند ،ضمن اينکه چندسازه حاوی آرد چوب
سبکتر و قطعاً نسبت به پلیمر بازيافتی خالص ،ارزانتر و
مقرون بهصرفهتر خواهند بود MFI .مطابق با استاندارد
 ،ASTM D-1238برای پلیمر ضايعاتی مصرفی در شرايط
 300درجه سانتیگراد و بارگذاری  1/2كیلوگرم،
 57/635gr/10minاست ،درحالیكه  MFRپلیمر
پلیكربنات تزريقی بکر 10 gr/10minاست .هر چه شاخص
جريان مذاب پلیمر بیشتر باشد ،پلیمر در زمان پرس
روانتر است .به همین دلیل سطح بیشتری را پوشش
میدهد و اتصال بهتری را ايجاد میكند .درنتیجه مدول
االستیسیته خمشی چندسازه تهیهشده نیز افزايش میيابد.
 Shakeriو همکاران ( )2005نیز در چندسازه تهیهشده از
كاه گندم و برنج و ماده زمینه پلیمر پلیاتیلن ،حداكثر
مقاومت خمشی و مدول االستیسیته خمشی را در استفاده
از مقدار  30درصد كاه گندم گزارش كردند [.]7

0

رد چو

شکل - 2تأثیر مقدار آرد چوب بر مقاومت خمشی چندسازه

از شکل  3استنباط میشود كه با افزايش مقدار آرد
چوب مصرفی از  10درصد به  30درصد در چندسازه
چوب پالستیک ،مدول االستیسیته خمشی آن افزايش
میيابد .يکی از مهمترين عواملی كه بر مدولاالستیسیته
مواد مركب تأثیر دارد ،مدولاالستیسیته اجزای آن است
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شکل - 3تأثیر مقدار آرد چوب بر مدولاالستیسیته خمشی چندسازه

[ .]9،10با افزايش مقدار آرد چوب ،به دلیل
مدولاالستیسیته باالی چوب در مقايسه با پلیمر
پلیكربنات ،مقاومت در برابر تغییر شکل چندسازه ،افزايش
میيابد؛ بنابراين افزايش آرد چوب تا اين سطح نقش
مفیدی در افزايش مدولخمشی چندسازه داشته و نمونهها
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با واردكردن تنش ،كمتر تغییر شکل میدهند .محققان
ديگر نیز نتايج مشابهی را گزارش كردند [.]11
شکلهای  4و  5تأثیر مقدار آرد چوب بر مقاومت
كششی و مدول يانگ چندسازههای تولیدشده را نشان می
دهند .نتايج بهدستآمده نشان میدهند كه با افزايش
مقدار آرد چوب از  0تا  30درصد در چندسازه ،مقاومت
كششی و مدول يانگ افزايش میيابند .بهطوركلی مقاومت
كششی چندسازه با  30درصد آرد چوب در مقايسه با

نمونه شاهد (پلیمر پلیكربنات بازيافتی خالص) دارای
افزايش  15درصدی است .اين افزايش میتواند به دلیل
بهبود سطح مشترک بین ماده چوبی و ماده زمینه پلیمری
باشد .نتايج تحقیقات  Shakeriو همکاران ( )2005مؤيد
اين مطلب است [ Kit .]7و همکاران ( )1990بیان كردند
كه استفاده از الیاف سلولزی سبب افزايش مقاومت كششی
چندسازه چوب پالستیک در مقايسه با پلیمر خالص
میشود [.]12
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شکل - 4تأثیر مقدار آرد چوب بر مقاومت کششی چندسازه

با توجه به شکل  ،5نتايج حکايت از آن دارند كه
افزايش مقدار آرد چوب سبب افزايش مدوليانگ چندسازه
شده است .يکی از مهمترين عواملی كه بر مدول يانگ
چندسازه اثر میگذارد ،مدولكششی اجزای تشکیلدهنده
آن است [ .]13ازآنجايیكه مدولكششی چوب از پلیمر
پلیكربنات بیشتر است ،بنابراين با افزايش مقدار آرد چوب
از  10تا  30درصد مدولكششی چندسازه افزايش میيابد.
بهطوریكه در چندسازه حاوی  30درصد آرد چوب در
مقايسه با نمونه شاهد مدول يانگ  40درصد افزايش را
نشان میدهد.
آزمونهای فیزیکی
با توجه به اطالعات شکل  6مشخص میگردد كه با
افزايش مقدار آرد چوب تا  30درصد ،جذب آب  48 ،24و

C

D

30

20

10

مدو یان
MPa

C

20

ی

B

30

B

8000
7000
000
5000
4000
3000
2000
1000
0

0

رد چو

شکل - 5تأثیر مقدار آرد چوب بر مدول یانگ (کششی) چندسازه

 72ساعت روند افزايشی داشته است .مقدار جذب آب بعد
از  72ساعت غوطهوری كمتر از  0/1درصد به دست آمد.
الزم به ذكر است مقدار جذب آب در كلیه نمونهها بعد از
 2ساعت غوطهوری برابر صفر درصد بود .افزايش درصد
جذب آب چندسازه با افزايش مقدار ماده چوبی را میتوان
به خاصیت آبدوستی زياد آرد چوب در مقايسه با پلی
كربنات خالص دانست .مقدار واكشیدگی ضخامت
چندسازههای تولیدشده در تمامی دورههای زمانی
موردبررسی ( 48 ،24 ،2و  72ساعت) برابر با صفر درصد
بود و هیچگونه تغییر ضخامتی در نمونهها مشاهده نشد.
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شکل - 6تأثیر مقدار آرد چوب برجذب آب  48 ،24و  72ساعت چندسازه

تصاویر میکروسکوپ الکترونی ()SEM
تصوير میکروسکوپ الکترونی مقاطع شکست
نمونههای آزمون مقاومت كششی چندسازه ساختهشده در
شکلهای  7و  8ارائهشده است .به نظر میرسد در تصوير
 SEMچوب پالستیکهای ساختهشده با  10و  30درصد
آرد چوب ،سطح شکست نمونهها با افزايش آرد چوب در
ماده زمینه پلیمری در حضور عامل جفت كننده -2( -N
آمینو اتیل) -3-آمینو پروپیلتری متوكسیسیالن
الف

يکنواختتر و هموارتر بوده و شکست پرزدار نشاندهنده
گسیختگی در هر دو جزء آرد چوب و پلیمر تشکیلدهنده
چندسازه است .همچنین در برخی از نمونهها ،بررسی
سطح شکست نشان میدهد كه ذرات آرد چوب سالم از
جای خود در پلیمر خارجشده كه میتواند ناشی از عدم
اختالط مناسب آرد چوب و پلیمر در برخی از نقاط
چندسازه باشد.

ب

شکل -7تصویر اسکن میکروسکوپ الکترونی چندسازه با  10درصد آرد چوب الف) با بزرگنمایی  ،400ب) با بزرگنمایی 1000
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در بخشی از سطح شکست چندسازه در ناحیه سطح
مشترک ،فاصله و عدم اتصال كمتر ديدهمیشود و عمل در
برگرفتن الیاف و يا آرد چوب بهوسیله پلیمر بهتر صورت
الف

گرفته است و در اثر شکست چندسازه چوب پالستیک،
الیاف نیز شکسته شدهاند كه میتواند بیانگر تأثیر حضور
عامل جفت كننده سیالنی باشد.
ب

شکل  -8تصویر اسکن میکروسکوپ الکترونی چندسازه با  30درصد الف) با بزرگنمایی  ،500ب) با بزرگنمایی 1000

آزمون وزنسنجی حرارتی ()TGA
نتايج آزمون  TGAدر اشکال  9و  10آورده شده
است .همانطور كه در شکل  9مشاهده میشود دمای
شروع تخريب پلیمر پلیكربنات بازيافتی ( 354درجه
سانتیگراد) نسبت به پلیمر بکر ( 437درجه سانتیگراد)
پايینتر است كه علت آن میتواند وجود ناخالصیهايی
چون الکالکل ،آكريلیک ،فلز نقره يا آلومینیوم و برچسب
باشد ،همچنین علت مقبولتر آن میتواند اين باشد كه
فرآيند ساخت لوحهای فشرده و سپس تخريب حرارتی
اعمالشده بر روی پلیمر بازيافتی ،باعث افزايش شاخص
جريان مذاب آن میشود ،افزايش شاخص جريان مذاب
بیانگر شکست در زنجیرههای پلیمری در طی چرخه گرما
و تنش در فرآيند اكستروژن است كه منجر به كاهش وزن
مولکول زنجیرههای پلیمری پلیكربنات میشود و درنتیجه

دمای ذوب پلیمر كاهش و درنتیجه دمای شروع تخريب
آن نیز كاهش میيابد [ .]14از مقايسه نمودار TGA
چندسازه چوب پالستیک حاوی  10و  30درصد آرد چوب
(شکل  )10با نمودار پلیمر پلیكربنات بازيافتی (شکل )9
مشخص میشود كه بهطوركلی با افزودن آرد چوب به
ماتريس پلیكربنات بازيافتی مقاومت حرارتی چوب-
پالستیک ساختهشده كاهش میيابد .همچنین با توجه به
شکل  10مشاهده میشود كه دمای شروع تخريب
چندسازه با مقدار  10و  30درصد آرد چوب به ترتیب
 259و  244درجه سانتیگراد است ،درواقع بیانگر اين
مطلب است كه چوب-پالستیک با  30درصد آرد چوب
نسبت چندسازه با  10درصد آرد چوب دارای مقاومت
حرارتی پايینتری است.
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شکل - 9نمودار  TGAپلیمر پلیکربنات بکر و بازیافتی

شکل - 10نمودار  TGAچندسازههای چوب-پالستیک با  %10و  %30آرد چوب

نتیجهگیری
در اين پژوهش خواص مکانیکی ،فیزيکی ،پايداری
حرارتی و ريزساختار چندسازهی حاصل از چوب و پلی
كربنات بازيافتی موردبررسی قرار گرفت كه نتايج حاصل
نشان دادند كلیه خواص مکانیکی شامل مقاومت خمشی،
مدول االستیسیته خمشی ،مقاومت كششی و مدول يانگ
چندسازههای تولیدشده كاهش میبايد .افزايش مقدار آرد
چوب باعث افزايش درصد جذب آب چندسازه شد كه با
توجه به ويژگی آبدوستی آرد چوب امری طبیعی است.

الزم به ذكر است كه مقدار واكشیدگی ضخامت
چندسازههای ساخته شد برابر با صفر درصد بود .نتايج
ريزساختار نشان داد كه سطح شکست نمونهها با افزايش
آرد چوب در ماده زمینه پلیمری ،در حضور عامل جفت
كننده -2( -Nآمینو اتیل) -3-آمینو پروپیلتری
متوكسیسیالن يکنواختتر و هموارتر بوده و سطح پرزدار
كمتر حاكی از شکست همزمان در چوب و پلیمر است .با
بررسی نتايج حاصل از آزمون وزنسنجی حرارتی ()TGA
چندسازههای تهیهشده مشخص شد كه افزايش مقدار آرد
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حرارتی به پلیمر پلیكربنات بازيافتی و پايینترين مقاومت
. درصد آرد چوب تعلق دارد30 حرارتی به چندسازه حاوی
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چوب با مقاومت حرارتی چندسازه رابطه معکوس داشته
 مقاومت حرارتی،است و با افزايش مقدار پركننده
 باالترين مقاومت.چندسازه ساختهشده كاهش میيابد
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Study on properties of wood-composite prepared from wood flour and recycled
polycarbonate (used CDs)

Abstract
This study was aimed to investigate the properties of woodplastic composites made from recycled polycarbonate
polymer (used CDs) and wood flour at levels of 0, 10, 20 and
30%. Boards with 3-7 mm thickness were manufactured with
a density of 1 g/cm3. Hot press time and temperature were
adjusted as 12 min and 190 ° C with a pressure of 130 bar.
Fixed amount of 2 % N-(2-amino-ethyl) -3- amino propyl trimethoxy silane was used as a coupling agent. Physical and
mechanical properties, including strength and flexural
modulus, tensile strength, impact strength, water absorption
and thickness swelling of the boards were studied. The results
showed that, compared with control samples (neat recycled
polycarbonate polymer), the mechanical properties of
prepared composites were increased by increasing the wood
flour ratio from 10 to 30%. Also, the amount of 72 hours
water uptake of the composites was measured as 0%. The
thermal stability of the neat polymer was found to be better
than the manufactured composites. The overall thermal
degradation of the composites was increased by increasing the
wood portion.
Keywords: wood plastic composite, recycled polycarbonate,
wood flour, silan, thermal degradation.
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