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چكيده

در اين تحقيق ويژگيهای كششي و ديناميکي -مکانيکي چندسازه ساختهشده با پليمر پليالكتيکاسيد ( )PLAو پلياتيلن دانسيته

سنگين ( )HDPEبهعنوان ماتريس و خاکاره بهعنوان تقويتكننده به ميزان  30درصد وزني بررس ي ش د .از انيدري دمالئي ک پيون د
خورده با پلياتيلن ( )MAPEبه ميزان  3درصد وزني بهعنوان اتصالدهنده استفادهشده است .استفاده از خ اک اره باع ا اف زاير در
سفتي چندسازههای ساختهشده گرديده ،درحاليكه استفاده از اين ماده باعا كاهر در مقاومتكششي چندسازهها شده است .باالترين
ميزان ويژگيهای كششي (مدولاالستسيته و مقاومتكششي) مربوط به چندسازه پليالكتيکاسيد/پلياتيلن /خاکاره و اتص الدهن ده
بوده است .افزودن الياف طبيعي به هر دو ماتريس ( PLAو  )PEمدول ذخيره چندسازه را نسبت ب ه پليمره ای خ الف اف زاير داده،
درحاليكه ميزان مدول ذخيره در پلياتيلن خالف و چندسازه آن باالتر بوده است .نتايج نشان داد كه استفاده همزمان از دو پليمر

(PE

و  )PLAبا نسبتهای مساوی ( )5/33و خاک اره جهت ساخت چندسازه ميزان سفتي باالتری را نسبت به استفاده جداگانه از هر كدام

از پليمرها نشان داد .بهكارگيری الياف طبيعي باعا كاهر تحرک زنجيره مولکولي و انتقال دمای چندسازه به دماهای ب االتر ش ده ك ه
درنهايت پيکهای مربوطه به سمت راست و پايينتر جابهجاشدهاند .هرچند كه در برخي موارد انتقال پيکها از رون د نرم الي تبعي ت
نکرده است اما افزودن اتصالدهنده  MAPEباعا چسبندگي سطح مشترک بيشتر بين دو مرحله در تمامي چندسازهها شده و درنهايت
سفتي را افزاير داده است.
واژههای کلیدی :چندسازه ،خاک اره ،پليالكتيکاسيد ،پلياتيلن ،ويژگيهای كششي ،تحليل ديناميکي-مکانيکي

مقدمه
تحقيق و توسعه بر روی پليمره ای زيس تي ب هص ورت
فزايندهای در  5سال اخير افزايريافته اس ت ( & Bledzki
 .)Jaszkiewicz, 2010پليم ر زيس ت تجزي هپ ذير
پلي الكتيک اسيد مادهای با زيست سازگاری خ وب و دارای
ويژگيهای مقاومتي و سفتي باال ب وده ( )Sis et al.,2013و
از ذرت تهي هش ده ك ه موض وب بس ياری از تحقيق ات در

سالهای گذشته بوده است ( .)Huda et al., 2008پليمرهای
جديد از قبيل پليالكتيکاسيد كه در بازاره ای اروپ ايي در
دهه گذشته موردتوجه قرارگرفته اند بيش ترين ك اربرد را در
بخر پزشکي و بعد كاربردهايي را در زمينه بستهبندی مانند
كيسههای زيس ت تجزي هپ ذير تجرب ه كردن د و ه اكن ون
كاربردهايي در بخرهای ساختماني برای اين پليمر زيس ت
تجزيهپذير با استفاده از الياف طبيعي بهعن وان تقوي تكنن ده
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متداول شده است (.)Bledzki & Jaszkiewicz, 2010
قابل توجه است كه هنوز ه از نظ ر فن ي رزي ن اص لي
مهندسي ،چندسازه بر پايه پل يپ روپيلن ( )PPو پل يات يلن
( )PEبر اساس نسبت هزينه/عملکرد يکي از بهت رين اس ت.
چندسازه پليمر تقويتشده با پليمرهای مشتق ش ده از نف ت
خام (اكثراً پلي ،پروپيلن ،پلياتيلن و غيره) با الي اف طبيع ي
بازتابكننده برجسته و قابلمقايسه ويژگيه ای مک انيکي و
مکانيکي-ديناميکي نسبت به اس تيل و آلوميني وم اس ت ك ه
منجر به كاربرد گسترده اين مواد برای مواد مهندسي وي ژه از
قبيل اتومبيل ،صنايع هوايي و ساختمان شده است ( Saba et
.)al., 2015

بهكار بردن واژه زيستي ميتواند ب رای مش تريان بس يار
جذاب باشد ،به شرط اينکه قيمت تمام شده متعادل محص ول
و تضمين آن برای مشتری تعريف گ ردد؛ بن ابراين دادهه ای
چندسازه زيستي از قبيل پلي الكتيکاسيد كه ميخواهن د ب ا
پليپروپيلن رقابت كنند بايد ب ا مق ادير يکس ان اس تفاده از
الياف طبيعي مورد مقايسه ويژگيهای مختل ف ق رار گيرن د
( .)Bledzki & Jaszkiewicz, 2010عي ص اص لي
پليالكتيکاسيد شکنندگي اين ماده بوده است ( Ljungberg
 .)& Wesslén, 2005يکي از روشها برای بهب ود خ وا
گرمايي و مکانيکي  PLAافزودن الياف طبيعي است ( Huda
 .)et al., 2005aازاينرو افزودن الياف طبيعي روش مناسبي
برای بهبود كارايي مواد و كاهر قيمت چندس ازه ب وده ك ه
اخيراً برای جايگزيني الياف مصنوعي موردتوجه قرارگرفت ه
است ( ،)Huda et al., 2006; Ochi, 2008زيرا آنها زيست
تجزيهپذير هستند .وزن سبک ،غي ر س ميت ،قيم ت پ ايين،
استفاده كمتر از انرژی و ساير كمت ر تجهي زات در هنگ ام
ساخت ،دس ترسپ ذيری گس ترده ،زيس ت تجزي هپ ذيری،
جلوگيری از جنگلزدايي و ساير ويژگيه ای مثب ت الي اف
طبيعي ( )Saba et al.,2016باعا عالق همن دی محقق ان و
صنعتگران برای استفاده از اين محصول زيس تي در س اخت
چندسازهها بر پايه پليمره ای زيس ت تجزي ه پ ذير و غي ر
زيست تجزيهپذير شده است كه اين موضوب باع ا اف زاير
كاربرد چندسازههای ساختهشده در بس ياری از كاربرده ای
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مهندسي و تکنولوژی شده است (.)Nayak et al., 2009
بنابراين اختالط پلي الكتيکاسيد با تركيبات مص نوعي و
پليمرهای ديگر ميتواند باعا افزاير ويژگيهای مک انيکي
و همچنين توليد محصولي جديد گردد ( Boubekeur et al.,
 Huda .)2015و همکاران ( )2005در مقايسه رزين خالف
و چندسازه ساختهشده با الياف س لولزی عن وان كردن د ك ه
مدول كششي و خمشي با افزودن تقويتكنن ده ب ه م اتريس
 PLAبهصورت معنيداری افزاير يافت.
بسيار مه است كه بپذيري مواد زيست تجزيهپذير دارای
قابليت گستردهای در صنعت مبلم ان ،اتومبي ل ،س اختمان و
بستهبن دی هس تند ( .)Ibrahim et al., 2010تركي ص م واد
زيست تجزيهپذير با مواد بر پايه نفت خ ام در جه ت تولي د
محصوالت ميتواند قابليت كاربرد اين محصوالت را افزاير
دهد ( .)Wambua et al., 2003يکي از اهداف اين پ ژوهر
توليد چندسازهای با تركي ص ك ردن دو ن وب پليم ر زيس ت
تجزيهپذير و بر پايه نفت خام م يباش د .يک ي از مهمت رين
تکني که ای مورداس تفاده تحلي ل دين اميکي-مک انيکي
( )DMAاست كه در توص يف س اختار چندس ازه اس تفاده
ميشود؛ تابعي از فركانس ،دما ،زمان ،تنر و اتمسفر يا يک
تركيب ي از اي ن پارامترهاس ت (.)Romanzini et al.,2013
مؤلفههای بهدستآمده حاصل از ط ر ب هعن وان مجموع ه
مدول (م دول برش ي) نامي ده م ي ش ود ك ه ب ه وس يله *E
مشخفشده است.
ميزان تانژانت دلتا باال نشان دهنده مادهای غير االس تيک
و ميزان ك تانژانت دلتا نش اندهن ده م ادهای ب ا االس تيک
باالست .افزاير در پيوندهای سطح مشترک الياف/م اتريس
منجر به كاهر فاكتور ميرايي ش ده و ازآنج اييك ه تح رک
زنجيره مولکولي در سطح مش ترک الياف/م اتريس ك اهر
مييابد؛ بنابراين كاهر اتالف انرژی با ظرفيت ذخيرهس ازی
بيشتر ميزان تانژانت دلتا در سيست در ارتباط اس ت ( Saba
 .)et al., 2015بررس ي دين اميکي -مک انيکي چندس ازه
پليالكتيکاسيد ( )PLAالياف رام ي نش ان داد ك ه اف زودن
الياف به عل ت اف زاير ي افتن چس بندگي س طح مش ترک
بهوسيله انيدريدمالئيک بهعنوان اتصال دهنده باع ا اف زاير
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در مدول ذخيره چندسازه شده است (.)Yu et al., 2014

 )2008( Graupnerويژگ يه ای كشش ي چندس ازه
پليالكتيکاسيد/كتان و پلي الكتيکاسيد و كن ف را بررس ي
كرد و مشاهده كرد كه مقاومت و مدول كششي پليمر خالف
با افزودن هر دو ن وب الي اف طبيع ي اف زاير يافت ه اس ت.
 Boubekeurو همکاران ( )2015عنوان كردند ك ه اخ تالط
 PLAو  PEبرای ساخت چندسازه پر شده با الي اف طبيع ي
باعا بهبود در ويژگيهای كششي شده و پژوهشگران سطح
مشترک مناسبي بين الياف كنف هن دی و پليمره ا مش اهده
كردند.
در اي ن پ ژوهر ويژگ ي كشش ي (م دولاالستس يته و
مقاومتكشر) و تحليل دين اميکي مک انيکي ش امل م دول
ذخيره و تانژانت دلتا بر روی چندسازه پليالكتي کاس يد و
پلي اتيلن به عنوان ماتريس و خاک اره حاص ل از ك ات ت دا
بهعنوان تقويتكننده و همچنين انيدريدمالئيک پيوند خ ورده
با پلياتيلن بهعنوان اتصالدهنده مورد تجزي هوتحلي ل ق رار
خواهد گرفت.

مواد و روشها
پليالكتيکاسيد مورداستفاده در اي ن مطالع ه از ش ركت
 Shanghai Freemen Chemicalsموج ود در چ ين تهي ه

شد .دانسيته پليالكتيکاسيد  1/25گرم /سانتيمتر مکعص و
شاخف جريان مذاب  15-30g/10min )MFI(1بوده است.
پلياتيلن ساخت شركت پتروشيمي اراک با ش اخف جري ان
مذاب  18 gr/10minمورداستفاده قرار گرفت .پليات يلن ب ا
 0/1درصد مالئيک انيدريد پيوند خورده ( )MAPEبه عنوان
عامل اتصالدهنده بهكار گرفته ش د .خ اک اره ك ات ت دا از
ص نايع تب ديلي ش ركت جنگ ل ش فارود در اس تان گ يالن
(رضوانش هر) ب ه م دت  24س اعت در دم ای  70درج ه
سانتيگراد در آون قرار گرفت تا ميزان رطوبت آن به حدود
 %2-1برسد .جدول  1تركيص مواد با ميزانهای مختلف ي از
پلي الكتيک اسيد ،پل ي ات يلن ،خ اک اره و  MAPEرا ب رای
ساخت چندسازه نشان ميدهد .مواد با نسبتهای مختلف با
دستگاه  MIXERب ا س ه ناحي ه دم ايي  175 ،170و180
درجه سانتيگراد با سرعت چرخر  30و ص رف زم ان 11
دقيقه مخلوط شدند .برای ساخت نمونههای استاندارد آزمون
كششي و ديناميکي -مکانيکي نمونهها به مدت  5-6دقيق ه
بهعنوان پيرپرس از دم ای مح يب ب ه دم ای  180درج ه
سانتيگراد رسيده و بعد نمونهها در م دت  4-5دقيق ه و ب ا
فشار  30مگا پاسکال پرس شدند و درنهايت در مدت 5-6
دقيقه فشار پرس را از روی نمونهها برداشته و دم ا ني ز ك
شده تا به دمای محيب رسيد.

جدول  -1ترکیب مواد مختلف برای ساخت چندسازه
کد نمونه

پلیالکتیکاسید (درصد)

پلیاتیلن (درصد)

خاک اره (درصد)

( MAPEدرصد)

PLA

100

-

-

-

PLA+F

70

-

30

-

PLA+F+MAPE

67

-

30

3

PE

-

100

-

-

PE+F

-

70

30

-

PE+F+MAPE

-

67

30

3

PLA+PE+F

35

35

30

-

PLA+PE+F+MAPE

33/5

33/5

30

3
1-Melt Flow Index
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برای انجام آزم ون دين اميکي -مک انيکي اي ن آزم ون
مط ابق ب ا اس تاندارد  ASTM E1640ب ا اس تفاده از
دس تگاه Polymer Laboratoryم دل  PLموج ود در
پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران انجام ش د .نمون هه ا ب ا
ابعاد  3 × 1 ×1ميليمت ر ( )mmدر م د خم ر و مح دوده
دمای  -60تا  170درجه سانتيگ راد ب ا مي زان س رعت 5
درجه سانتيگراد بر دقيقه انجام گرديد .فاكتور مدول ذخي ره
و فاكتور اتالف مکانيکي ( )tan δبهعنوان ت ابعي از ح رارت
اندازهگيری شده است.
آزمون كشر طبق آييننامه  D638استاندارد  ASTMبا
اس تفاده از دس تگاه ( )INSTRONم دل  4489ب ر روی
نمونههای  M-Iدمبلي انج ام ش د و بارگ ذاری ب ا س رعت
 5mm/minاعمال شد.

نتایج
شکل ا و  2به ترتيص نت ايج بدس ت آم ده از ويژگ ي ه ای
كششي (مدول و مقاومت كششي) را نشان مي دهن د .ب ا اف زودن
 30درصد ماده ليگنوسلولزی به پل يالكتي کاس يد اف زاير 46
درصدی در م دولاالستيس يته كشش ي مش اهدهش د و اف زودن
اتصالدهنده  MAPEباعا افزاير  40درصدی نسبت به تركيص
بدون اتصالدهنده شده است .مشاهده ش د ك ه م دولاالستس يته
پلياتيلن خالف كمتر از پليالكتيکاسيد خالف بوده اس ت ول ي
افزودن خ اک اره ب ه پل يات يلن خ الف باع ا اف زاير 100
درصدی مدولاالستسيته كششي شده اس ت .اس تفاده همزم ان از
پليالكتيکاسيد و پليات يلن در تركي ص چندس ازه ب ا خ اک اره
مدولاالستسيته باالتری را نسبت به استفاده تکي از پليمرها ايجاد
ك رده اس ت و ب االترين مي زان م دولاالستس يته در چندس ازه
 MAPE/PE/PLAمشاهدهشده است.
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کد نمونه ها

شکل  -1مدول کششی چندسازهها با ترکیبات مختلف ماتریس و الیاف

شکل  2نشان ميدهد كه افزودن خاک اره باعا ك اهر
در مقاومتكششي چندسازهه ای س اختهش ده ب ا م اتريس
پليالكتيکاس يد و همچن ين پل يات يلن ش ده اس ت .البت ه

قابلتوجه است كه اين كاهر در چندسازه س اختهش ده ب ا
پليالكتيکاسيد بيشتر بوده است .البته استفاده همزمان از دو
ماتريس مقاومتكششي باالتری را نسبت به چندس ازهه ای
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اره و چندسازه پلي الكتيک اسيد/پلي اتيلن/خاک اره ش ده
است.
ب ه ط وری ك ه ب االترين مي زان مقاوم ت كشش ي در
چندسازه پلي الكتيک اسيد -پلي ات يلن و اتص ال دهن ده
مشاهده شد.

ساخته شده با ماتريس تکي نشان داده و افزودن اتصالدهنده
در تم امي چندس ازهه ا باع ا بهب ود در مقاوم تكشش ي
شدهاست .نت ايج نش ان م يده د ك ه اس تفاده از  3درص د
 MAPEباع ا اف زاير  52درص دی در مقاوم تكشش ي
چندسازه پلي الكتيک اسيد شده و بهترتيص باعا افزاير 39
و  40درصدی در مقاومتكششي چندسازه پلي اتيلن/خ اک
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مدول ذخيره (مگا پاسكال)
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مقاومت کششی (مگا پاسكال)
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شکل  3و  4نشان ميدهد كه پايينت رين مي زان م دخل
ذخيره در ماتريس خالف  PLAو  PEمشاهده ش ده اس ت.
به نحویكه افزودن  30درصد خاک اره به پليالكتيکاسيد و
پلياتيلن خالف مدول ذخيره چندسازه افزاير چش مگيری
يافته است .همان طور كه مشاهده ميشود در دمای منفي 60
درجه سانتيگراد مدول ذخيره پليالكتي ک اس يد ب ه مي زان

 1905مگا پاسکال بوده و با اف زاير  30درص د خ اک اره
به عن وان تقوي ت كنن ده  2237مگ ا پاس کال (اف زاير 17
درصدی) و با افزودن  3درصد اتصالدهنده مدول ذخيره ب ه
 2457مگا پاس کال (اف زاير  29درص د نس بت ب ه PLA
خالف و  10درصد نسبت به چندسازه بدون اتص الدهن ده)
افزايريافته است.
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شکل  -4مدول ذخیره چندسازه پلیاتیلن پرشده با الیاف طبیعی

مدول ذخيره پلي اتيلن خالف در ح دود  5089مگ ا
پاسکال بوده و با افزودن خاک اره و اتصال دهنده مي زان
مدول ذخيره ب ه ترتي ص ب ه مي زان  6161و  6589مگ ا
پاسکال افزاير يافته است.
شکل  5مدول ذخيره چندسازه شامل اختالط دو پليمر
و خاک اره را با و بدون اتص ال دهن ده نش ان م يده د.
مشاهده شده است كه استفاده از دو نوب پليمر  PLAو PE
ميزان مدول ذخيره ای در بين دو مي زان مش اهده ش ده در
چندسازه ساخته شده با ت ک ت ک پليمره ا را نش ان داده
است و با افزودن  3درصد اتصال دهنده ميزان ب االتری از
مدول ذخيره مشاهده شده است .بنابراين ميتوان بيان كرد

كه استفاده از خاک اره در ساخت چندسازه باعا انتق ال
تنر مؤثرتری بين الياف و ماتريس ميشود.
ش کلهای  7 ،6و  8نت ايج بررس ي تانژان ت دلت ا در
تركيبات متفاوت چندسازه را نشان مي دهد .تانژانت دلت ا
را مي توان تانژانت زاويه ف ازی تعري ف ك رد ك ه ات الف
انرژی به ان رژی قاب ل حص ول را ان دازهگي ری ك رده و
نشان دهنده شاخف رفتار ويسکو االستيک يک ماده است.
در شکل  6به وضو مشخف است كه استفاده از الياف در
ماتريس پلي الكتيک اسيد باعا انتقال پيک به سمت دمای
باالتر شده است و استفاده از اتصال دهنده انتقال به دم ای
باالتر را به صورت محسوس تر نشان داده است.
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224

4000
3500

PLA/PE+F+MAPE

2500
PLA/PE+F

2000
1500
1000

مدول ذخيره (مگا پاسكال)

3000

500
0
-4
6/
9
-3
4/
2
-2
0/5
-8
/6
4/
7
17
/8
30
/7
44
/5
58
/2
78
/7
96
/5
115
/1
12
8/
4
14
5/
2

0/3
-6

دما (درجه سانتی گراد)
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پلياتيلن در ساختار چندسازه باعا ديده شدن پي که ايي
مانند چندسازه پليالكتيکاسيد شده است اما با اين تف اوت
كه بهكار بردن اتصالدهنده كه باعا اتصال بهتر بين دو فاز و
كاهر تحرک زنجيره شده است به سمت دمای باالتر س و
يافته است ولي پيک آن نيز به سمت ب االی نم ودار حرك ت
كرده است.

در شکل  7نيز مشاهده م يش ود ك ه اس تفاده از الي اف
طبيعي در ساخت چندسازه پلي اتيلن پيکهای مربوطه را به
سمت پايين س و داده اس ت ك ه نش اندهن ده مح دوديت
حركت مولکولها بهدليل حضور الياف در ساختار چندس ازه
پلياتيلن ميباشد.
در شکل  8بک ار ب ردن همزم ان پل ي الكتي ک اس يد و
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بحث
ما در اين پژوهر ويژگ يه ای كشش ي و دين اميکي-
مکانيکي چندسازه پلي الكتيک اس يد/خاک اره ،پل ي ات يلن/
خاک اره و چندسازه پلي الكتيکاسيد /پلياتيلن /خ اک اره
را با و بدون اتصالدهنده موردبررسي قرا دادي .
در اين تحقيق از  30درصد خاک اره بهعنوان پركنن ده و
 3درص د اتص الدهن ده انيدري دمالئيک پيون د خ ورده ب ا
پلياتيلن ( )MAPEاستفاده شده است .از پل يالكتي کاس يد
بهعنوان پليمر زيست تجزيهپذير و پلياتيلن بهعن وان پليم ر
سنتز شده از نفت خام بهعنوان ماتريس استفادهشده اس ت و
سعي بر نشان دادن خوا مورد مقايسه پليالكتيکاسيد ب ا
پلياتيلن بوده است كه شايد اس تفاده از اي ن پليم ر زيس ت
تجزي هپ ذير در اس تفادهه ای ص نعتي باع ا كم ک ب ه
محيبزيست و توليد محصولي باكيفيتتر شود.
بررسي مدولاالستسيته كششي نشان داد كه بهك ارگيری
خاک اره باعا اف زاير قاب لت وجهي از س فتي در تم امي
چندسازهها شده است .اين موضوب نشاندهنده انتق ال ت نر
از ماتريس پليمری به الي اف س فتت ر اس ت ( Pan et al.,
 .)2007استفاده همزمان از پلياتيلن و پليالكتيکاسيد باعا
مشاهده باالترين مدول كشش ي در ب ين چندس ازهه ا ش ده
است؛ بنابراين اختالط دو پليمر با هم ديگر توانس تهان د در
انتقال تنر بهصورت مؤثرتری ايفای نقر كرده و چندس ازه
سفتتری را ارائه دهند.
افزودن خاک اره بهعنوان ماده ليگنوس لولزی ب ه ه ر دو
پليمر  PEو  PLAباعا كاهر در مقاومتكششي چندس ازه
شده است؛ اين موضوب را ميتوان به چسبندگي ضعيف ب ين
الياف و ماتريس نسبت داد ك ه منج ر ب ه فع ل و انفع االت
ضعيف بين سطح مشترک و عدم اتصال بين ماتريس و الياف
در طي تغيير شکل كششي شده است .ع دم اتص ال موج ص
ش کلگي ری فض اهای خ الي م يش ود ،ب هط وریك ه
مقاومتكششي كمتری به عل ت اينک ه ت رکه ا ب ه راحت ي
ميتوانند از طريق مناطق خالي حفرهها ايج اد ش وند را در
پي خواه د داش ت ( .)Bleach et al., 2002درص ورتيك ه
بکار بردن همزمان دو پليمر باعا افزاير در مقاومتكششي

مقايسه ويژگيهای كششي و....

چندسازه شده است كه با توجه به داليل فو ميت وان بي ان
كرد كه وجود دو پليمر ب ا هم ديگر در س اختار چندس ازه
باعا كاهر ايجاد فضای خالي در ساختار شده و درنهاي ت
مقاومت كششي ب االتری مش اهده ش ده اس ت .بک ار ب ردن
اتصالدهنده در هر سه تركيص باعا بهبود در مقاومتكششي
شده است ،زيرا اتصال دهنده با بهبود ايج اد س طح مش ترک
قوی تر باعا ايجاد اتصال قویتر بين پليم ر و الي اف ش ده
است.
ويژگي ديناميکي-مکانيکي به ويژگيه ای فيزيک ي ي ا
آراير ساختاری فازها از قبيل سطح مشترک ،ريختشناسي
و ذات اجزای تش کيلدهن ده وابس ته اس ت ( & Sreekala
 .)Thomas, 2005; Jawaid et al., 2011محققان توص يف
كردند كه حضور سازگار كننده ،افزودنيهای از قبيل پركننده،
ميزان الياف ،جهتگيری الياف و طريقه آزمون كنت رل كنن ده
ويژگيه ای مک انيکي -دين اميکي م واد چندس ازه اس ت
(.)Jacob et al., 2006
در بررسي م دول ذخي ره چندس ازهه ای س اخته ش ده
مشاهده شد كه با افزاير دما ،مدول ذخي ره ك اهر ياف ت.
 Liangو همک اران ( )2010و  Hudaو همک اران ()2006
عنوان كردند كه كاهر مدول ذخيره با افزاير يافتن دما ب ه
نرمشدگي ماتريس مرتبب است.
اف زودن  30درص د خ اک اره ب ه  PLAو  PEباع ا
افزاير در مدول ذخيره چندسازه ش ده ك ه م يت وان اي ن
موضوب را به خاصيت تقويتكنندگي الياف طبيعي نسبت داد
كه نشاندهنده انتقال مؤثر تنر از ماتريس به الي اف طبيع ي
ميباشد ( George .)Rana et al.,1996و همکاران ()1996
مشاهده كردند كه ب ا مش اركت الي اف طبيع ي (ج وت) در
ماتريس خالف پلياتيلن با دانسيته س نگين ،م دول ذخي ره
چندسازه افزاير يافته است .آنان اين موض وب را ب ه عل ت
افزاير در سفتي ماتريس با اثر تقويتكنندگي الياف م رتبب
مي دانند كه منجر به انتقال تنر بيشتر در سطح مشترک مي-
ش ود ( .)George et al.,1996در تم امي چندس ازهه ای
ساخته شده مشخف است كه افزودن  MAPEتأثير مثب ت و
فزايندهای بر روی مدول ذخي ره داش ته اس ت Mohanty .و
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همکاران ( )2006افزاير در م دول ذخي ره را ب ا اف زاير
 MAPEبه بهبود چس بندگي س طح مش ترک ب ين الي اف و
ماتريس نسبت دادند.
مدول ذخيره در دمای باالتر از  80درج ه س انتيگ راد
اندكي افزايريافته كه مربوط ب ه بل ورينگي س رد در PLA
است ( )Song et al., 2013; Oksman et al., 2003كه اين
موضوب در پلي اتيلن و تركي ص  PLAو  PEمش اهده نش ده
است.
تانژانت دلتا بهعنوان يک عدد بدون بعد بيان ميشود ك ه
بهعنوان فاكتور ميرايي مکانيکي نسبت اتالف به ذخيره مدول
تعري ف م يش ود (´ .)Tan δ= E´´/Eاس تفاده از خ اک اره
ب هعن وان م اده ليگنوس لولزی در س اخت چندس ازه
پليالكتيکاسيد و همچنين پلياتيلن باعا انتق ال پي ک ب ه
سمت پايين و دمای باالتر شده است و بهك ارگيری MAPE
انتقال به دمای باالتر را بهص ورت محس وست ر نش ان داده
است .انتقال به دمای باالتر و همچنين كاهر ارتفاب پيک در
بررسي تانژانت دلتا معموالً نشان دهن ده مح دوديت حرك ت
مولکولها بهدليل بهبود يافتن واكنر الي اف در پليم ر PLA
ميباشد (.)Guo & Ashida, 1993
در بررسي های انجام شده به وس يله  Pothanو همک اران
( )2003و  Taibو همکاران ( )2010عنوان ش ده اس ت ك ه
وجود الياف س لولزی باع ا جل وگيری از تح رک زنجي ره
پليمری شده ،درنتيجه تيزی و ارتفاب پي ک  tan δرا ك اهر
داده و پهن ای پي ک اف زاير خواه د ياف ت ( Taib et al.,
 .)2010; Pothan et al., 2003همچنين  Hudaو همک اران
( )2005bعنوان كردند كه كاهر ارتفاب پيک  tan δبي انگر
محدوديت حركت زنجيرهها است كه در  PLAخالف وجود
ندارد.
ك اهر در پي ک تانژان ت دلت ا ب ا اس تفاده از الي اف و
 MAPEبه علت اين است كه الياف وسعت بيشتری از ت نر
را منتقل كرده و تنه ا بخ ر ك وچکي از ك رنر در س طح
مش ترک را س بص م يش وند ()Mohantryet al., 2006؛
بنابراين اتالف انرژی در ماتريس رخداده و در سطح مشترک
با سطح مشترک قویتری با ات الف ان رژی كمت ر مش خف
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ميشود ( .)Felix & Gatenholm, 1991همچن ين اف ت در
پيک با استفاده از الي اف و اتص الدهن ده ب ا ش دت بيش تر
نشاندهنده اين است كه پيوندهای سطح مشترک ضعيف ب ين
الياف طبيعي و ماتريس گراير به پراكندگي بيشتر ان رژی را
باعا ميشوند (.)Ashida & Noguchi, 1983
تي زی س قوط رخداده ش ده در تم امي چندس ازهه ای
موردبررسي بين دمای  50تا  70درجه س انتيگ راد رخداده
كه با ميزان دمای انتقال شيشهای ( )Tgمرتبب اس ت .مي زان
 Tgب هعن وان پيک ي در منحن ي م دول ذخي ره در آزم ون
ديناميکي مکانيکي بهدست ميآيد.
ب ا حض ور الي اف مي زان  Tgدر م اتريس PLA

افزايريافته است .ميزان  Tgدر  PLAخ الف و اس تفاده از
 30درصد خاک اره در حدود  57درجه سانتيگ راد رخداده
كه استفاده از  3درصد اتصالدهن ده اي ن دم ا را ب ه 66/3
درجه سانتيگ راد رس انده اس ت .دم ای انتق ال شيش های،
محدوده دمايي است كه سفتي مواد را نش ان م يده د .اي ن
ناحيه ابتدای كاهر در مدول ذخيره را نش ان م يده د ك ه
بهاتفا آن پيک تانژانت دلتا به وجود ميآي د .تغيي ر مي زان
 Tgبه دمای باالتر را ميت وان ب ه ك اهر تح رک زنجي ره
ماتريس با افزودن الياف نسبت داد .ب هط وریك ه ب االتر از
ميزان  Tgبرای  PLAخالف ،مدول ذخيره چندسازه سقوط
ناگهاني كرده ،زيرا مولکولهای آمورف و شيشهای به س مت
فاز الستيک رفتند ( .)Rana et al., 1996س قوط تي زی در
دمای باالتر در چندسازه نشاندهن ده س ختي اي ن م واد ب ا
استفاده از الياف طبيع ي اس ت .ك اهر در تح رک زنجي ره
پليمرها را م يت وان در ناحي ه ويس کوز ه موردبررس ي
قرارداد كه  PLAخالف كمترين ميزان م دول را داش ته ك ه
نشان دهنده ويسکوزيته باالی اين ماده اس ت ام ا در هم ين
ناحيه افزودن خاک اره باعا باال رفتن مدول شده و حال ت
ويسکوزيته كمتری را نشان ميدهد كه نش اندهن ده ك اهر
تحرک زنجيرههاست .بررسي ساير تحقيقات در اي ن ح وزه
نشان داد كه دمای انتقال شيشه ای ب ا پليم ر  PEتغيي رات
چنداني نشان نداده است (.)Mohanty et al., 2006
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Abstract
In this study, the tensile and dynamic-mechanical properties of composites made using polylactic acid polymer (PLA) and high density polyethylene (HDPE) as matrix and sawdust (30%)
as reinforcement were investigated. Maleic anhydride bonded with polyethylene (MAPE) (30%)
was used to enhance the bonding. The addition of sawdust increased the stiffness of composites
while the use of this material reduced the tensile strength of composites. The highest tensile
properties (elastic modulus and tensile strength) were related to poly lactic acid/ polyethylene/
sawdust/ coupling agent composites. The addition of natural fibers to both matrices (PLA and
MAPE) increased the composite storage modulus compared to pure polymers, while the
modulus of storage in pure polyethylene and its composite was higher. Simultaneous use of two
polymers at an equal ratio (33.5% by weight) and saw dust in the composite have generated the
stiffness between the composites made with single polymers. The use of natural fibers reduced
the mobility of the molecular chain and shifted the temperature of the composite to higher
temperatures, which eventually moved the corresponding corners to the right and lower.
However, in some cases, the transmission of pixels has not followed the normal process. The
addition of the coupling agent (MAPE) improved bonding between two phases in all composites
and ultimately increased stiffness.

Keywords: Composites, sawdust, poly lactic acid, polyethylene, tensile properties, dynamicmechanical analysis.
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