مقاله پژوهشی

نشریه علمی تحقيقات علوم چوب و كاغذ ایران

شناسه دیجيتال ):)DOI

10.22092/ijwpr.2022.356960.1704

جلد  37شماره  ،2صفحه )1401( 128-140

شناسه دیجيتال (:)DOR

20.1001.1.17350913.1401.37.2.3.0

مقایسه اثر آرد و زغال پوسته گردو بر ویژگیهای کاربردی چندسازههای چوب – پالستیک
میررضا موسوی ،1اصغر تابعی ،*2مصطفی معدنیپور 3و محمد فارسی

4

 -1دانشجوی دكترای تخصصی ،گروه علوم و صنایع چوب و كاغذ ،واحد آستارا ،دانشگاه آزاد اسالمی ،آستارا ،ایران
 -*2نویسنده مسئول ،استادیار ،گروه علوم و صنایع چوب و كاغذ ،واحد آستارا ،دانشگاه آزاد اسالمی ،آستارا ،ایران ،پستالکترونيکtabei_asr@yahoo.com :

 -3استادیار ،گروه علوم و صنایع چوب و كاغذ ،واحد آستارا ،دانشگاه آزاد اسالمی ،آستارا ،ایران
 -4دانشيار ،گروه علوم و صنایع چوب و كاغذ ،واحد ساری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ساری ،ایران
تاریخ دریافت :آذر 1400

تاریخ پذیرش :بهمن 1400

چکیده

در این پژوهش ،اثر آرد و زغال پوسته گردو بر ویژگیهای كاربردی چندسازههای چوب پالستيک حاصل از آن بررسی شد .برای

این منظور ،آرد و زغال پوسته گردو در سه سطح  30 ،20و  40درصد ،با پلیاتيلن سنگين توسط دستگاه مخلوطكن داخلی Brabender

طی فرایند اختالط مذاب مخلوط و بعد نمونههای آزمونی استاندارد با استفاده از روش قالبگيری تزریقی ساخته شدند .خواص مکانيکی
شامل مقاومت كششی و خمشی ،مدول كششی و خمشی و مقاومت به ضربه فاقدار اندازهگيری شد .خواص فيزیکی شامل جذب آب
و واكشيدگی ضخامت  24ساعته ارزیابی و تصاویر ميکروسکوپ الکترونی نيز بررسی گردید .نتایج نشان داد كه مقاومت خمشی و
مقاومت به ضربه فاقدار چندسازه حاوی  40درصد آرد پوسته گردو از نمونههای حاوی  40درصد زغال پوسته گردو باالتر بود.
همچنين با افزایش آرد و زغال پوسته گردو از  20به  30درصد ،مقاومت خمشی بهترتيب  3/3و  6/1درصد افزایش یافت و با افزایش
آرد و زغال پوسته گردو از  20به  40درصد ،مدول خمشی بهترتيب  51/9و  63/8درصد افزایش یافت .دیگر نتایج حاصل از مقاومت
مکانيکی حکایت از آن دارد كه با افزایش زغال پوسته گردو از  20به  40درصد ،مقاومت و مدول كششی بهترتيب  22/9و 109/7
درصد افزایش یافت و با افزایش آرد و زغال پوسته گردو از  20به  40درصد ،مقاومت به ضربه فاقدار بهترتيب  6/6و  5/4درصد
كاهش یافت .نتایج حاصل از ویژگیهای فيزیکی نشان داد كه با افزایش آرد و زغال پوسته گردو از  20به  40درصد ،جذب آب 24
ساعت بهترتيب  19/2و  8/4درصد و واكشيدگی ضخامت  24ساعت بهترتيب  53/6و  46/7درصد كاهش یافت.
واژههای كليدی :آرد و زغال پوسته گردو ،چندسازه چوب پالستيک ،مقاومت كششی ،مدول خمشی.

مقدمه
علم مهندسی مواد نشان میدهد كه هيچ مادهای را نمی
توان یافت كه تمام خواص فنی مورد نظر را داشته باشد ،پس
تلفيق مواد با یکدیگر برای دستيابی به خواص مطلوب
پيشنهاد گردید كه این روند منجر به ساخت چندسازهها شد
( .)Faludi et al., 2013در سالهای اخير استفاده از منابع

چـوبی و پسمــاندهای كشــاورزی بهعـنوان پركننده و
تقویتكننده پليمرها ،مورد پذیرش قرار گرفته است و
تحقيقات بنيادی و كاربردی زیادی در زمينه پليمرهای
تقویتشده با مواد ليگنوسلولزی بهسرعت در حال رشد است
( .)Zahedi et al., 2013امروزه چندسازههای چوب-
پالستيک بهعنوان بخش مهمی از مواد مهندسی ظهور پيدا
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كرده و در بسياری از كاربردهای سازهای و ساختمانی رواج
پيدا كردهاند ( Pilarski & Matuana, 2005; Hietala,
.)2013
ازجمله فاكــتورهایی كه مـیتواند بر ویژگیهای
چندسازههای چوب–پالستيک تأثيرگذار باشد ،خصوصيات
سطح فاز چوبی یا ليگنوسلولزی و ویژگیهای سطحی ميان
چوب و پالستيک میباشد كه ویژگیهای مکانيکی و
فيــزیکی چنـدسـازه را تحـت تـأثير قــرار مـیدهد
( . )Izekor et al., 2013اصوالً چوب یا مواد ليگنوسلولزی،
عناصری قطبی هستند و بهدليل داشتن گروههای هيدروكسيل
در ساخـتار خـود ،بسيــار آبـدوست میبـاشـند .در مقابل
پالستيــکها مــوادی غيـرقطـبی و آبـگــریز هـســتند
( .)Zhang et al., 2018ســازگاری ضــعيف بيــن ذرات
آبدوست و ماده زمينه پليمری آبگریز ،منجر به مقاومت كم
در برابر رطوبت ،تمایل به انباشته شدن ذرات (تراكم) در
طول فرایند و ثبات حرارتی پایين میگردد .این موضوع،
یکی از معایب عمده است ،زیرا اغلب باعث پراكنش
غيریکنواخت ذرات ليگنوسلولزی در درون زمينه پليمری
میشود ( .)Benmbarek et al., 2013بنابراین ،ناسازگاری
این دو فاز ،منجر به چسبندگی سطحی ضعيف ميان پليمر و
پركننده ليگنوسلولزی میشود كه نتيجه آن ضعيف بودن
ویژگیهای كاربردی چندسازه حاصل است .برای غلبه بر
مشکـل ناسـ ازگاری دو فاز ماتریس زمينه و پركننده
ليگنوسلولزی ،از روشهای مختلفی استفاده میشود كه از
آن جمـله میتـوان به استفاده از عوامل سازگاركننده
( Yadvan & Bin Yusoh, 2015, Schrip & Stender,
 ،)2010تيمار شيميایی برای اصالح ویژگیهای ذرات
( ، )Benmbarek et al., 2013تيمار اسيدی یا قليایی الياف
( ،)Jayamani & Bakri, 2015, Hu & Lim, 2007اصالح
سطح ذرات بهوسيله تيمار پالسما ( Levasseur et al.,
 ،)2012, Manolache et al., 2008تيمار حرارتی ( Zhang
 )et al., 2018, Naguila et al., 2007و  ...اشاره كرد .در
سالهای اخير ،استفاده از زغال زیستی بهعنوان یک
افزودنی ،برای بهبود خواص چندسازههای چوب– پالستيک
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مورد مطالعه قرار گرفته و امکان پذیر بودن استفاده از آن به
اثبات رسيده است (ِ.)Das et al., 2015
زغال زیستی بهعنوان یک ماده تجدیدپذیر از طریق
پيروليز انواع ضایعات محصوالت كشاورزی و جنگلی توليد
میشود ( .)Colantoni et al., 2016ذرات چوب یا مواد
ليگنوسلولزی در درجه حرارت باال تحت نيتروژن اتمسفری
به زغال چوب تبدیل میشوند .ماهيت متخلخل زغال ممکن
است قادر به ایجاد رابطه قویتری بين ماده پركننده و
ماتریس پليمری باشد ،زیرا زنجيرهای پليمر به دليل آنکه
سياليت خوبی دارند ،میتوانند وارد منافذ زغال شوند
( .)Li et al., 2014عالوه بر ماهيت متخلخل ساختار زغال،
این ماده ویژگیهای آبگریزی دارد كه خود این موضوع می
تواند عامل بسيار مهمی در مورد چندسازههای چوب-
پالستيک باشد .زغال بهعنوان یک ماده فيلر تقویتكننده
میتواند نقش بسيار مهمی در توليد چندسازههای چوب-
پالستيک ایفا كند و حتی شاید این یکی از استفادههای
كارآمد این ماده در صنعت باشد (.)Ayrilmis et al., 2015
استفاده از زغال گونههای مختلف چوبی و غيرچوبی در
ساخت فراوردههای چندسازه چوب -پالستيک در تحقيقات
مختلف در خارج از كشور انجام شده است كه در پيشينه
تحقيق به چند مورد از آنها اشاره خواهد شد ،ولی در سطح
كشور تحقيقی در این زمينه انجام نشده است.
گردو محصول بسيار مهمی در مناطق معتدله است .توليد
جهانی گردو در سال  2010تقریباً  2/55ميليون تن در كل
جهان بوده است ( .)Ayrilmis et al., 2013از آنجا كه
پوسته گردو  67درصد از كل وزن ميوه را تشکيل میدهد
( .)Ayrilmis et al., 2013ازاینرو در هر سال بيش از 1/5
ميليون تن پوسته گردو در جهان باقی میماند .بنابراین باقی
ماندن حجم بسيار باالیی از این ماده در هر كشوری ،خود
میتواند عاملی برای ایجاد انگيزه در استفاده از آن برای
مقاصد اقتصادی باشد.
 Liو همکاران ( ،)2014برای افزایش ویژگیهای
مکانيکی و حرارتی چندسازه چوب-پالستيک ،از زغال
بامبو بهعنوان پركننده و تقویتكننده این چندسازهها استفاده
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كردند و نوعی از چندسازههای چوب-پالستيک-زغال بامبو
را تهيه نمودند .آنان اثر زغال بامبو و تيمار آب (غوطهور
كردن كامل نمونهها در ظرف حاوی آبجوش مقطر به مدت
 30دقيقه) را بر روی ویژگیهای جذب آب ،ریختشناسی
و ویژگیهای مکانيکی بررسی كردند .آنان همچنين اثر تيمار
آب را بر روی ویژگی های مکانيکی و حرارتی چندسازهها
مورد مطالعه قرار دادند .نتایج نشان داد كه زغال بامبو در
چندسازههای چوب-پالستيک میتواند سطح مشترک قوی
را ایجاد كند  .مقاومت به جذب آب ،ویژگیهای خمشی،
كششی و حرارتی چندسازه های حاوی زغال بامبو در
مقایسه با چندسازه های بدون زغال ،باالتر و بهتر بودند .بعد
از تيمار آب چندسازهها ،مقاومت خمشی و كششی
چندسازه ها كاهش یافته ،ولی مقاومت به ضربه آنها افزایش
یافت .آنان دریافتند كه بعد از تيمار جذب آب ،مقاومت
مکانيکی نمونههای حاوی زغال بامبو نسبت به نمونههای
بدون زغال كمتر كاهش یافت (.)Li et al., 2014
 Ikramو همکاران ( ،)2016در ارزیابی ویژگیهای
مکانيکی و مقاومت به آتش چندسازههای چوب-پالستيک
حاصل از اختالط زغالزیستی ،چوب و پلیپروپيلن ،با در
نظر گرفتن متغيرهایی مانند ميزان چوب ،عامل جفتكننده،
اندازه ذرات و شاخص جریان مذاب پلیپروپيلن و نيز با
استفاده از روشهای اكستروژن و قالبگيری تزریقی ،نتيجه
گرفتند كه وجود عامل جفتكننده و چوب به همراه زغال
زیستی ،نقش بسيار مهمی را در بهبود ویژگیهای كششی و
خمشی دارند .نتيجه مهـ م این پژوهش آن بود كه بين
چندسازهها از نظر ویژگی اشتعالپذیری (مقاومت به آتش)،
تفاوت چندانی از نظر ميزان آزاد شدن (انتشار) گرما وجود
نداشت ،بنابراین در این پژوهش انتخاب كامپوزیت برتر تنها
به چندسازهای محدود میشد كه ویژگیهای مکانيکی بهتری
داشت (.)Ikram et al., 2016
 Chenو همکـاران ( ،)2016اثــر زغـال بامبو را بر
ویژگی های فيزیکی و مکانيکی چندسازههای حاصل از
اختالط آرد بامبو و پلی اتيلن با دانسيته كم ،مطالعه كردند.
در این تحقيق اثر مقدار و اندازه زغال بامبو بر جذب آب،

مقایسه اثر آرد و زغال پوسته ...

زاویه تماس ،دانســيته و همـچنين اثر این متغيرها بر ویژگی
های مکانيکی چندسازهها بررسی شد .نتایج نشان داد كه
زغال بامبو ،مقاومت در برابر جذب آب را افزایش میدهد.
زاویه تماس آب با افزایش مقدار زغال بامبو و یا با كاهش
اندازه ذرات زغال افزایش یافت .همچنين نتایج نشان داد كه
زغال بامبو ،خاصيت آبدوستی چندسازه را كاهش داد .آنان
نتيجه گرفتند كه زغال بامبو ،با چندسازههای پلیاتيلنی با
دانسيته كم ،اتصال قوی برقرار میكند و مقدار زغال بامبو
زیر  ،%12ویژگیهای خمشی این چندسازهها را بهبود
بخشيده و دانسيته آنها را افزایش میدهد .همچنين با كاهش
اندازه ذرات زغال بامبو ،مقاومت به ضربه چندسازه بهطور
چشمگيری كاهش مییابد (.)Chen et al., 2016
 Zhuو همکاران ( ،)2016اثرهای افزودن نانو زغال
بامــبو را بـر ویژگـیهای مکانيکی و رفتـار حــرارتی
كامپوزیت های بامبو/پالستيک مطالعه كردند .برای روشن
كردن اثر نانو زغال بامبو بر ویژگیهای چندسازههای ذكر
شده ،آنان این چندسازهها را در نسبتهای وزنی ،2/5 ،0
 10 ،7/5 ،5و  12/5درصد نانو زغال تهيه كردند .نتایج
نشان داد كه نانو زغال بامبو اثر مهمی در تقویت سطح
مشترک فازهای چندسازه داشته است ،بهطوریكه به مقدار
زیادی چسبندگی فصل مشترک آرد بامبو و پلیاتيلن سنگين
را بهبود بخشيده است .آنان دریافتند زمانی كه حجم نانو
زغال بامبو به یک سطح خاصی رسيد ،مقاومت به جذب آب
و مقاومتهای خمشی و كششی چندسازهها حاوی نانو
زغال در مقایسه با چندسازه های فاقد نانو زغال افزایش
یافت .نتایج آنان مشخص كرد كه افزودن نانو زغال بامبو،
ویژگیهای حرارتی این چندسازهها را به مقدار اندكی بهبود
بخشيد (.)Zhu et al., 2016
 Zhangو همکاران ( ،)2018از زغال زیستی پوسته برنج
برای تقویت  HDPEاستفاده كردند و بهوسيله روش
اكستروژن چندسازه زغال زیستی  -پالستيک ( )BPCتهيه
كردند .آنان در این تحقيق ،عالوه بر ویژگیهای مکانيکی،
ویژگیهای ریختشناسی و رفتار كریستالی شدن (تبلور)
غير همدما چندسازهها را بررسی كردند .ميکروسکوپ
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الکترونی روبشی ( )SEMنشان داد كه  HDPEبه درون
منافذ زغال زیستی نفوذ كرده است .مقاومت به خمش و
كشش كامپوزیتهای زغال زیستی  HDPE-بهطور قابل
توجهی از مقاومت به خمش و كشش كامپوزیتهای چوب
– پالستيک فراتر رفته و بهترتيب توانست به  53/7و 20
مگاپاسکال برسد .اگرچه با افزایش مقدار پركننده ،مقاومت
به ضربه هر دو كامپوزیت زغال زیستی  -پالستيک و
كامپوزیتهای چوب  -پالستيک تمایل به كاهش كلی از خود
نشان دادند ،ولی هنوز چندسازههای زغال زیستی-
پالستيک در مقایسه با كامپوزیتهای چوب  -پالستيک
قویتر بودند .نتایج آنان نشان داد كه با استفاده از زغال
زیستی پوسته برنج ،یک سطح مشترک قوی بين این ماده و
 HDPEبهدست آمد (.)Zhang et al., 2018
ازاینرو ،با توجه به اینکه در ایران پوسته گردو بهعنوان
یک محصول جانبی كشاورزی بوده و در بسياری از مواقع
بهعنوان پسماند ،دور ریخته شده و یا سوزانده شده و
استفادهای از آن نمیشود ،بنابراین بررسی استفاده از آن در
توليد یک محصول مفيد دیگر با ویژگیهای كاربردی می-
تواند بسيار حائز اهميت باشد .در این راستا ،این تحقيق با
هدف استفاده از آرد و زغال پوسته گردو و مقایسه خواص
فيزیکی ،مکانيکی و ریختشناسی چندسازههای حاصل از
آنها انجام شد.

مواد و روشها
مواد
پلی اتيلن مورد استفاده در این تحقيق از نوع پلیاتيلن با
دانسيته سنگين بوده و از پتروشيمی جم با شاخص جریان
مذاب  18گرم بر  10دقيقه در دمای  230درجه سانتیگراد
و دانسيته  0/952گرم بر سانتیمتر مکعب تهيه شد.
پلی اتيلن گرافت شده با انيدرید مالئيک ( )MAPEاز
شركت دانشبنيان آریا پليمر به ميزان  3درصد وزنی پليمر
بهعنوان اتصالدهنده برای ساخت چندسازه استفاده شده
است.
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پوسته گردو ،از سطح بازار تهيه و توسط آسياب به پودر
تبدیل شد .سپس پودر تهيه شده توسط یک الک ارتعاشی
مشبندی گردید ،بهطوریكه در این بررسی از آرد عبور
كرده از الک با اندازه چشمه  40مش و باقيمانده بر روی
الک با اندازه چشمه  60مش استفاده شد.
تهیه زغال پوسته گردو
برای تهيه زغال پوسته گردو ،ابتدا پوسته گردو شستشو
و بعد به مدت  24ساعت در آون با دمای  105درجه سانتی
گراد خشک شد .در مرحله بعد ،پوسته گردو آسياب و از
الک با مش  35با اندازه منافذ  0/5ميلیمتری عبور داده
شد .سپس ماده خام الک شده ،در كورهای تحت گاز بیاثر
نيتروژن تا دمای كربنسازی  400درجه سانتیگراد با ميزان
افزایش دمای  10درجه بر دقيقه به مدت  2ساعت پيـروليز
گــردید .بعــدازآن دمـ ای كوره تا رسيدن به دمای
محيط ،در شــرایط اعمـال گــاز نيتروژن كاهش یافت
( .)Rostamian et al., 2015بدینترتيب زغال مورد استفاده
در این تحقيق تهيه شد.
روشها
فرایند اختالط
فرایند اختالط مواد با دستگاه مخلوطكن داخلی با حجم
 55mlسـاخت شـركت برابنــدر آلمان (مدل Brabender
 ) W50EHTواقع در پژوهشکده مواد پليمری دانشگاه
صنعتی سهند تبریز با دمای اختالط  150درجه سانتیگراد
و سرعت اختالط  100دور در دقيقه انجام شد .پس از
اختالط مواد ،چندسازه بیشکل توليدشده ،سرد و دوباره
آسياب شد ،سپس مواد توليد شده به دستگاه قالبگيری
تحت فشار  Brabenderمنتقل و این دستگاه پس از ذوب
دوباره ،ماده مذاب را به درون قالب تزریق كرده و نمونههای
مورد نظر برای آزمونهای مکانيکی تهيه شدند .فاز پيوسته
( ،) HDPEفاز ناپيوسته (آرد و زغال پوسته گردو) و
سازگاركننده ( )MAPEمطابق با تركيب تعيينشده در جدول
 1استفاده شدند.
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جدول  -1درصد وزنی اجزای تشکیلدهنده ترکیب تیمارهای مختلف چندسازه چوب-پالستیک

Table 1. Weight percentage of components of different treatment of wood plastic composites

سازگاركننده ()%

پلیاتيلن سنگين ()%

زغال پوسته گردو ()%

آرد پوسته چوبی ()%

Coupling agent

HDPE

Charcoal of walnut shell

Flour of walnut shell

)(%

)(%

)(%

)(%

تيمار
Treatment

شماره
No.

3

80

0

20

20FW

1

3

70

0

30

30FW

2

3

60

0

40

40FW

3

3

80

20

0

20CW

4

3

70

30

0

30CW

5

3

60

40

0

40CW

6

آرد پوسته گردو =

)Flour of walnut shell (FW

زغال پوسته گردو =

) Charcoal of walnut shell (CW

اندازهگیری خواص مکانیکی
آزمایش خمش براساس روش سه نقطهای مطابق
استاندارد  ASTM D 790توسط دستگاه آزمون مکانيکی
 Santam Stm_20انجــام شد .ابعــاد اسمــی نمونــهها
 100×13×5ميلیمتر و طول دهانه  80ميلیمتر بوده است.
آزمون كشش مطابق استاندارد  ASTM D 638بــر روی
نمونههای دمبلی شکل با ابعاد  167 × 10× 3ميلیمتر توسط
دستگاه آزمون مکانيکی  Z010انجام شد .مقاومت به ضربه
فاقدار نمونه بر اساس استاندارد  ASTM D 256توسط
دستگاه ضربه  Gotechمدل  GT-7045-HMLساخت كشور
تایوان اندازهگيری شد .آزمونهای مکانيکی برای هر تيمار با
 3تکرار انجام شد.
اندازهگیری خواص فیزیکی
آزمایشهای فيزیکی شامل جــذب آب و واكشيدگی
ضخامت مطابق استاندارد  ASTM D703انجام شد.
مطالعه ریختشناسی ()SEM
برای تحليل بهتر نتایج حاصل و مطالعه ساختار چندسازه
حاصل از  HDPEو آرد و زغال پوسته گردو از ميکروسکوپ

الکترونی روبشی مدل  MIRA3 FEG-SEMساخت شركت
 Tescanكشور چک موجود در دانشگاه تبریز استفاده شد.

تجزیهوتحلیل نتایج
تجزیهوتحليل دادهها با استفاده از نرمافزار آماری SPSS

با آزمون فاكتوریل ( 3×2آرد پوسته و زغال پوسته گردو و
سه سطح آرد) درمجموع شش تيمار و هر تيمار سه تکرار
( 18نمونه) در قالب طرح كامالً تصادفی انجام شد و در
صورت معنیدار بودن اختالف ميانگينها ،از آزمون چند
دامنهای دانکن برای مقایسه ميانگينها استفاده گردید.

نتایج
برای بررسی اختالف آماری بين ميانگين خواص مورد
بررسی ،از آزمون تجزیه و اریانس استفاده شد .مقدار F
بهدست آمده حکایت از آن دارد كه برای مقاومت خمشی،
مدول كششی ،جذب آب و واكشيدگی ضخامت  24ساعته
در سطح اعتماد  %95اختالف معنیداری وجود ندارد،
درحالیكه در سایر مقاومت ها اختالف معنیداری وجود
دارد (جدول .)2
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جدول  -2تجزیه واریانس (مقدار  Fو سطح معنیداری) اثر متغیرهای ساخت بر خصوصیات فیزیکی و مکانیکی

Table 2. Variance analysis (F value and significance level) of effect of construction variables on
physical and mechanical properties
مقاومت خمشی ()Mpa
)Bending strength (MPa

مدول خمشی ()Mpa
)Flexural modulus (MPa

مقاومت کششی ()Mpa
)Tensile strength (Mpa

مدول کششی ()Mpa
)Tensile modulus (MPa

مقاومت به ضربه فاقدار ()J/m
)Impact resistance (J/m

جذب آب  24ساعت ()%
)Water absorption 24h (%

واکشیدگی ضخامت  24ساعت ()%
)Thickness swelling 24h (%

0.582ns

*60.016

*22.278

1.569ns

*3.752

0.664ns

1.692ns

سطح معنیداری :ns ،٪95* :عدم معنیداری
Significance level: 95%, ns: no significance

شکل ( 1الف) مقاومت خمشی چندسازه حاصل از تركيب
 ،HDPEآرد و زغال پوسته گردو را نشان میدهد .همانطور
كه در شکل مشاهده میشود با افزایش آرد و زغال پوسته
گردو تا  30درصد ،مقاومت خمشی افزایش و بعد با افزایش
 40درصدی مقاومت خمشی كاهش مییابد.
شکل ( 1ب) مدول خمشی چندسازه حاصل از تركيب

الف )(a

 ،HDPEآرد و زغال پوسته گردو را نشان میدهد .آزمون
دانکن ،ميانگين مدول خمشی را در گروههای مختلف قرارداد.
همانگونه كه مالحظه میگردد بيشترین مدول خمشی مربوط
به چندسازه حاصل از  40درصد آرد و زغال پوسته گردو
است .همچنين بين چندسازه با  20درصد آرد چوب و زغال
پوسته گردو اختالف معنیداری مشاهده نشد.

ب )(b

شکل  -1تأثیر اثر آرد و زغال پوسته چوبی گردو بر :الف) مقاومت خمشی ،ب) مدول خمشی

Figure 1. The effect of flour and charcoal of walnut shell on: a) bending strength, b) flexural modulus
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مشاهده نشد اما با افزایش زغال پوسته گردو تا  40درصد
مقاومت كششی افزایش یافت.
شکل ( 2ب) مدول كششی چندسازه حاصل از تركيب
 ،HDPEزغال پوسته و آرد پوسته گردو را نشان میدهد.
همانطور كه در شکل مشاهده میشود با افزایش آرد زغال
پوسته گردو تا  40درصد مدول كششی افزایش مییابد.

شکل ( 2الف) مقاومت كششی چندسازه حاصل از تركيب
 ،HDPEآرد و زغال پوسته گردو را نشان میدهد .آزمون
دانکن ،ميانگين مقاومت كششی را در گروههای مختلف
قرارداد و ميان چندسازههای حاصل از  30 ،20و  40درصد
آرد چوب گردو اختالف معنیداری مشاهده نشد .همانطور
كه در شکل مشاهده میشود هرچند بين چندسازههای حاصل
از  20و  30درصد زغال پوسته گردو اختالف معنیداری

شکل ب )(b

شکل الف )(a

شکل  -2تأثیر اثر آرد و زغال پوسته چوبی گردو بر :الف) مقاومت کششی ،ب) مدول کششی

Figure 2. The effect of flour and charcoal of walnut shell on: a) tensile strength, b) tensile modulus

15

مقاومت به ضربه

40CW

30CW

20CW

5

0
40FW

30FW

20FW

تیمار
Treatment

شکل  -3تأثیر اثر آرد و زغال پوسته چوبی گردو بر مقاومت به ضربه
Figure 3. The effect of flour and charcoal of walnut shell on impact resistance

)(J/m

a

ab

ab

Impact resistance

bc

abc

c
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شکل  3مقاومت به ضربه فاقدار حاصل از تركيب ،HDPE
آرد و زغال پوسته گردو را نشان میدهد .همانطور كه در شکل
مشاهده میشود ،هرچند ميان چندسازههای حاصل از  20و 30
درصد آرد زغال پوسته چوب گردو اختالف معنیداری مشاهده
نشد اما با افزایش آرد زغال پوسته و آرد پوسته گردو تا 40
درصد مقاومت به ضربه فاقدار كاهش یافت.

شکل ( 4الف و ب) جذب آب و واكشيدگی ضخامتی
چندسازه حاصل از تركيب  ،HDPEآرد و زغال پوسته گردو
را نشان میدهد .همانطور كه در شکل مشاهده میشود با
افزایش زغال پوسته و آرد پوسته از  20به  40درصد مقدار
جذب آب و واكشيدگی ضخامت  24ساعت كاهش مییابد.

3

4

جذب آب

)Water absorption (%

1

0
20FW 30FW 40FW 20CW 30CW 40CW

واکشیدگی ضخامت

1

2

)Thickness swelling (%

2

3

0
20FW 30FW 40FW 20CW 30CW 40CW

تیمار

تیمار

Treatment

Treatment

ب ()b

الف ()a

شکل  -4تأثیر اثر آرد و زغال پوسته چوبی گردو بر :الف) جذب آب و ب) واکشیدگی ضخامت

Figure 4. The effect of flour and charcoal of walnut shell on a) Water absorption, b) Thickness swelling

ب ()b

الف ()a

شکل  -5تصویر میکروسکوپ الکترونی  SEMچندسازه :الف)  40درصد آرد پوسته چوبی گردو و ب)  40درصد
زغال پوسته چوبی گردو

Figure 5. Scanning electron microscopy of composites: a) Containing 40% flour of walnut shell, b) Containing
40% charcoal of walnut shell,
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از آنجا كه بيشتر مقاومتهای مکانيکی و خصوصيات
فيزیکی نمونهها در سطح  40درصد بهينه است ،برای مطالعه
سطوح شکست و بررسی چگونگی سطح مشترک بين فاز
پليمری و تقویتكننده ،تصاویری از سطح شکست نمونه 40
درصد آرد و زغال پوسته گردو با بزرگنمایی ( 1000Xشکل
 5الف و ب) تهيه شد.
همانطور كه در شکل  5الف مشاهده میشود هنگام
شکست نمونه ،ذرات آرد پوسته گردو به شکل سالم از جای
خود در پليمر زمينه خارج شده است و نيز فواصل و شکاف-
هایی اطراف ذرات آرد چوب وجود دارد كه به معنی برهم
كنش ضعيف بين سطح آرد پوسته گردو و پلیاتيلن سنگين
است .اما همانگونه كه در شکل  5ب مالحظه میگردد در
ناحيه سطح مشترک بين پليمر و آرد زغال گردو ،فاصله و
عدم پيوند كمتر مشاهده میشود و عمل دربرگرفتن ذرات آرد
پوسته زغال گردو به دليل خللوفرج بيشتر و نفوذ بهتر پليمر
به درون این مجاری اتفاق افتاده است .در واقع افزودن زغال
پوسته گردو سبب بهبود چسبندگی بين پليمر و زغال پوسته
گردو میشود.

بحث
با افزایش آرد و زغال پوسته گردو از  20به  30درصد
مقاومت خمشی افزایش یافت .مقاومت خمشی چندسازه
چوب-پالستيک به شدت به كيفيت سطح مشترک بين دو
مرحله ماده مركب بستگی دارد ،زیرا انتقال تنش از فاز زمينه
به فاز تقویتكننده بهوسيله این ناحيه انجام میشود .اصوالً
نقش فاز زمينه ،نگهداری الياف و انتقال نيرو به فاز ثانویه
است و نقش فاز ثانویه تقویت فيزیکی و مکانيکی ماده زمينه
میباشد ،از این رو با افزایش مقدار پركننده ميزان تنش
قابلتحمل چندسازه بر اثر وجود فاز تقویتكننده افزایش می
یابد ( .)Ahmadi et al.,2015بههمين دليل با افزایش مقدار
مواد ليگنوسلولزی از  20به  30درصد مقاومت خمشی
چندسازه چوب-پالستيک افزایش یافته است .درعينحال ،با
افزایش بيشازحد آرد چوب تا  40درصد ،احتماالً بهدليل
عدم سازگاری بين خواص سطحی الياف قطبی با پلیاتيلن
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غيرقطبی ،تنش انتقالیافته از ماده زمينه به الياف كمتر میشود
و زمينه پليمری قادر به پوشش و دربرگيری كامل الياف نبوده
و چسبندگی كاهش پيدا میكند و منجر به كاهش جزئی
مقاومت خمشی نيز میشود .در چندسازه چوب-پالستيک،
پليمر نقش چسب را برای اتصال ذرات چوبی ایفا میكند كه
این اتصال درنتيجه ذوب شدن پليمر به وجود میآید
( ،)Charmahali et al.,2006بهطوریكه زمانی كه درصد
پليمر كاهش مییابد مقدار اتصاالت نيز كاهش خواهد یافت
كه احتماالً عالوه بر موارد باال یکی از دالیل كاهش مقاومت
خمشی كاهش درصد مقدار پليمر نيز بوده است.
با افزایش آرد و زغال پوسته گردو از  20به  40درصد،
مدول خمشی افزایش یافت .از مهمترین عواملی كه بر مدول
خمشی مواد مركب تأثير دارد ،مدول اجزای تشکيل دهنده
آن می بـاشد .مـدول خمــشی مــواد ليـگنوسلولزی (آرد
و اليــ اف سلولزی) بيشــتر از پلی اتيـلن سنگين است
( .)Kazemi Najafi et al., 2006بنابراین با افزایش مقدار
ماده ليگنوسلولزی ،مدول خمشی چندسازه افزایش یافته
است .باال رفتن مدول خمشی ،معرف كمتر شدن تغيير شکل
ماده مركب تحت بار است كه در سازه های مهندسی كه باید
بار زیادی را بدون تغيير شکل تحمل كنند ،عامل مثبتی
به شمار می آید .همچنين علت اف زایش مدول خمشی می
تواند فعل وانفعاالت مثبت در سطح مشترک حاصل از
نمونه های زغال پوسته گردو در مقایسه با نمونههای حاصل
از آرد پوسته گردو باشد (.)Li et al., 2014
با افزایش زغال پوســـته گردو از  20به  40درصـــد،
مقاومت كششی افزایش یافت .مقاومت كششی بيشتر از آنکه
به خصوصيات پركننده مرتبط باشد به خصوصيات ماده زمينه
و ویژگیهای چسبندگی ،سطح اتصال و كيفيت سطح مشترک
بين دو فاز ماده مركب ب ستگی دارد ،زیرا انتقال تنش از ماده
زمينه به الياف (فاز تقویتكننده) بهوســـيله این ناحيه انجام
می شود .اصوالً نقش ماده زمينه نگهداری الياف و انتقال نيرو
به فاز ثانو یه بوده و نقش فاز ثانو یه ،تقو یت فيزیکی و
مکانيکی ماده زمينه است ،از اینرو با افزایش مقدار پركننده،
ميزان تنش قا بل تح مل ماده مر كب بر اثر وجود فاز
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تقویتكننده افزایش مییابد ( .)George et al., 2001ازجمله
عوا مل تأثير گذار دیگر بر این مورد را می توان به پيو ند
شيميایی منا سب بين مؤلفههای كامپوزیت ،تمركز تنش كم و
ج هت پركن نده نســ بت داد (.)Razavi-nouriet al., 2006
هنگامیكه به پركننده نيرو وارد میشود ،این نيرو ابتدا به ماده
زمينه و بعد به ذرات پركننده انتقال داده می شود .در سازوكار
انتقال بار ،تنش در انتهای ذرات پركننده كاهش پيدا میكند.
از ســـویی جهت دهی ذرات پركننده و كنترل آنها مشـــکل
میبا شد ،درنتيجه در صد حجمی ا ستفاده از آنها باید كنترل
شــود .در هنگام تنش كشــشــی انتقال بار بين ماده زمينه و
ذرات پركننده بهصــورت برشــی در ســطح مشــترک پليمر و
ذرات پركننده ایجاد میشــود .بنابراین ســطح مشــترک بين
ذرات پركننده و پليمر باید بتواند این انتقال را به نحو مطلوب
انجام دهد ( .)Svab et al., 2005این افزایش مقاومت ،عمدتاً
به باال بودن تعداد منافذ آرد زغال نسبت داده شده است .زیرا
پلیاتيلن ذوب شده ،به درون منافذ و سوراخهای آرد زغال
وارد و چســـب ندگی ســـطحی بهتری م يان پليمر  HDPEو
پركننده چوبی به وجود میآورد (.)Ayrilmis et al., 2015
با افزایش زغال پوسته گردو از  20به  40درصد ،مدول
كششی نيز افزایش یافت .مدول كششی چندسازهها متأثر از
مدول كششی اجزای تشکيلدهنده آن است .از اینرو استفاده
از الياف طبيعی در ماده زمينه سبب افزایش مدول كلی
چندسازه خواهد شد ( .)Febrianto et al., 2006بنابراین ،با
افزایش آرد زغال پوسته گردو از  20به  40درصد ،به دليل
فعلوانفعاالت قوی در منطقه سطح مشترک ،مدول كششی
چندسازه افزایش مییابد (.)Li et al., 2014
با افزایش آرد و زغال پوسته گردو از  20به  40درصد،
مقاومت به ضربه فاقدار كاهش یافت .این مسئله به دليل عدم
سازگاری بين الياف و ماده زمينه است ،بهنحویكه در اثر
اعمال نيرو انتقال تنش در این ناحيه وجود ندارد و مقاومت
به ضربه كاهش مییابد .با افزایش درصد آرد و زغال پوسته
گردو این عدم سازگاری بيشتر شده و فراورده در مقابل ضربه
ضعيفتر میشود .در واقع به دليل كاهش چقرمگی
(ضربهپذیری) و افزایش تردی نمونهها ،مقاومت به ضربه
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كاهش پيدا میكند ( .)Razavi-Nouri et al., 2006مقاومت
به ضربه فاقدار ،سفتی و چقرمگی آن را بيان میكند كه در
حقيقت معرف مقاومت ماده در برابر شکسته شدن میباشد
( .)Nourbakhsh et al., 2010عالوه بر این ،افزودن آرد
زغال پوسته و آرد پوسته احتمال انباشتگی (كلوخهای شدن)
الياف سلولزی را افزایش میدهد و موجب تمركز تنش شده
و به انــرژی كمـتری بــرای شکــست نيــاز دارد
( .)Ashori & Nourbakhsh, 2008مقاومت در برابر شکسته
شدن كامپوزیتها به عوامل مختلفی بستگی دارد كه بعضی از
آنها بهشرح ذیل است :خصوصيات ماتریس ،ميزان پراكندگی
مؤلفههای كامپوزیت ،تجمع و جهتگيری ذرات پركننده و
مهمترین آنها برهمكنش بين ذرات پركننده و ماتریس است.
وجود مواد ليگنوسلولزی نواحی تمركز تنش و نقاط شروع
شکست را ایجاد میكنند كه با افزایش مقدار پركننده ،ميزان
مقاومت به ضربه نيز كاهش مییابد (.)Zhang et al.,2018
با افزایش آرد و زغال پوسته گردو از  20به  40درصد،
جذب آب و واكشيدگی ضخامت  24ساعت كاهش یافت.
بنابراین به نظر میرسد ویژگی نفوذناپذیری ذرات زغال پوسته
گردو مانع از نفوذ آب به درون زمينه پليمری میگردد .فرایند
تبدیل آرد چوب به زغال پوسته گردو سبب میشود كه گروه-
های هيدوركسيل آبدوست قابل دسترس زنجيرههای
سلولزی كاهش یابد كه این عمل احتماالً باعث جذب آب و
تورم (واكشيدگی ابعاد) كمتر در چندسازه میگردد .البته نتایج
حاصل از خصوصيات فيزیکی و مکانيکی نمونههای ساخته
شده توسط تصاویر ميکروسکوپ الکترونی نيز تأیيد شدند.
نتیجهگیری
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... مقایسه اثر آرد و زغال پوسته

flour. Journal of Industrial and Engineering
Chemistry, 19(3): 908-914.
-Ayrilmis, N., Kwon, J.H., Hyong, H.T. and Durmus, A.,
2015. Effect of wood – derived charcoal content on
properties of wood plastic composites. Materials
Research Journal. 18(3): 654-659.
-Benmbarek, T., Robert, L., Sammouda, H., Charrier, B.,
Orteu, J.J. and Hugot, F., 2013. Effect of acetylation
and additive on the tensile properties of wood – fiber
– HDPE composite. Journal of Reinforced Plastics
and composites, SAGE Publications, 32(21), 1646 –
1655.
-Charmhali, M., Kazemi Najafi, S.,Tajvidi, M. and
Poudinehpoor, M.A., 2006.Mechanical properties of
wood- plastic composite made from particleboard
andMDF wastes and polyethylene (HDPE) wastes,
Iranian Journal of Wood andpaper Science Research,
20(2): 271- 284.
-Chen, Q., Zhang, R., Wang, Y., Wen, X. and Qin, D.,
2016. The effect of bamboo charcoal on water
absorption, contact angle, and the physicalmechanical properties of bamboo/low-density
polyethylene
composites. BioResources, 11(4):
9986-10001.
-Colantoni, A., Evie, N., Lord, R.,Retschitzegger, S.,
Proto, A.R. Gallucci, F. and Monarca, D., 2016.
Characterization of biochars produced from pyrolysis
of
pelletized
agricultural
residues.
Renew.Sustain.Energy Rev, 64: 187–194.
-Das, O., Sarmah, A.K. and Bhattacharrya, D., 2015. A
novel approach in organic waste utilization through
biochar addition in wood / polypropylene composites.
Waste Management, 38, 132-140.
-Faludi, G., Renner, K., Móczó, J. and Pukánszky, B.,
2013. Biocomposite from polylactic acid and
lignocellulosic
fibers:
Structure–property
correlations. Carbohydrate Polymers, 92: 1767–1775.
-Febrianto, F., Setyawati, D., Karina, M., Bakar, E.S. and
Hadi, Y.S., 2006. Influence of wood flour and
modifier contents on the physical and mechanical
properties of wood flour-recycle polypropylene
composites. Journal of Biological Scinces, 6(2): 337343.
-George, J., Sreekala, M.S. and Thomas, S., 2001. A
review on interface modification and characterization
of natural fiber reinforced plastic composites,
Polymer engineering and Science, 41(9): 1471-1485.
-Hietala, M., 2013. Extrusion processing of wood – based
biocomposites. Doctoral Thesis, Lulea University of
Technology, Department of Engineering Sciences
and Mathematics, Division of Wood and
Bionanocomposites, SE – 97187 Lulea, Sweden/
University of Oulu, Department of Process and

138

:میتوان بيان كرد كه
30  به20  با افزایش آرد و زغال پوسته گردو از-1
 درصد افزایش6/1  و3/3  مقاومت خمشی بهترتيب،درصد
.یافت
40  به20  با افزایش آرد و زغال پوسته گردو از-2
 درصد افزایش63/8  و51/9  مدول خمشی بهترتيب،درصد
.یافت
، درصد40  به20  با افزایش زغال پوسته گردو از-3
 درصد109/7  و22/9 مقاومت و مدول كششی بهترتيب
.افزایش یافت
40  به20  با افزایش آرد و زغال پوسته گردو از-4
 درصد5/4  و6/6  مقاومت به ضربه فاقدار بهترتيب،درصد
.كاهش یافت
40  به20  با افزایش آرد و زغال پوسته گردو از-5
 درصد و8/4  و19/2  ساعت بهترتيب24  جذب آب،درصد
واكشيدگی
 درصد46/7  و53/6  ساعت بهترتيب24 ضخامت
.كاهش یافت
 نتایج كلی حکایت از آن دارد كه افزودن آرد زغال-6
 نتایج بهتری از،پوســته گردو نســبت به آرد پوســته گردو
خصوصيات
فيزیکی و مکانيکی را در چندســازههای حاصــل به
.وجود میآورد
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Abstract
In this study, the effect of walnut shell and charcoal flour on the applied characteristics of the
resulting plastic composites was investigated. For this purpose, walnut shell and charcoal flour in
three levels of 20, 30 and 40% were mixed with high density polyethylene using Brabender
internal mixer during the melt mixing process, then standard test samples were made by injection
molding method. Mechanical properties including tensile and flexural strength, tensile and
flexural modulus and impact strength were measured. Physical properties including water
absorption and thickness swelling after 24 hours immersion were evaluated and scanning electron
microscopy images were also examined. The results showed that the flexural strength and impact
strength of the wood plastic composite containing 40% walnut shell flour were higher than the
samples containing 40% charcoal flour. Also, by increasing the walnut shell and charcoal flour
from 20 to 30%, the flexural strength increased by 3.3% and 6.1%, respectively, and by increasing
the walnut shell and charcoal flour from 20 to 40%, the flexural modulus increased by 51.9% and
63.8%, respectively. Other results of mechanical strength indicate that with increasing walnut
shell charcoal from 20 to 40%, tensile strength and modulus increased to 22.9 and 109.7%,
respectively, and with increasing walnut shell and charcoal flour from 20 to 40%, the impact
strength decreased by 6.6 and 5.4%, respectively. The results of physical properties showed that
with increasing walnut shell and charcoal flour from 20 to 40%, water absorption for 24 hours
decreased by 19.2 and 8.4%, respectively, and thickness swelling by 24 hours decreased by 53.6
and 46.7%, respectively.

Keywords: Walnut shell and charcoal flour, wood plastic composite, Tensile strength, Flexural
modulus

