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بررسي تاثير تركيب درصد، اندازه ذرات چوب و ميزان سازگاركننده بر خواص 
  چوب - پروپيلن كامپوزيتهاي پلي
  

    3*، مرضيه نوري2، حامد عزيزي 1اسماعيل قاسمي
   شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي-شركت ملي صنايع پتروشيمي

 m.nouri@npc-rt.ir 
  
  
  
  

   چكيده
 چوب به دليل داشتن خواص مكـانيكي مطلـوب، دانـسيته پـايين، مقاومـت                -پروپيلن  كامپوزيتهاي تهيه شده از پلي    

در ايـن   . شيميايي و نوري باال و البته قيمت پايين جايگزين مناسبي براي كامپوزيتهاي پرشده با مواد معدني هستند                
در ( تاثير درصـد تركيـب چـوب         Box-Behnkenرويه پاسخ از نوع     پژوهش با استفاده از طراحي آزمايش به روش         

پروپيلن گرافت شده با مالئيـك انيدريـد بـه عنـوان              ، اندازه ذرات چوب، غلظت پلي     )درصد وزني  60  الي 20محدوده  
محدوده صفر (، غلظت استئارات روي به عنوان عامل روان كننده  ) درصد وزني  4محدوده صفر تا    (عامل سازگاركننده   

دمـاي خمـش    بر خواص فيزيكي، مكانيكي از قبيل مدول و مقاومت ضربه، شاخص جريان مذاب و               )  درصد وزني  2ا  ت
نتايج حاكي از آن است درصد چوب بيشترين تاثير را بر           .  چوب بررسي شده است    -پروپيلن   كامپوزيتهاي پلي  حرارتي

مقاومت ضربه نيز با افزايش     . شان داده است  خواص مكانيكي محصول داشته و اندازه ذرات چوب اثر كمتري از خود ن            
شاخص جريان مذاب بـا افـزايش درصـد         . يابد  درصد چوب كاهش يافته و با  افزايش غلظت سازگاركننده افزايش مي           

با استفاده از طراحي آزمايش انجام شده    . چوب، افزايش ميزان سازگار كننده و كاهش انداره ذرات چوب كاهش يافت           
مايشات يك معادله كمي براي هريك از خواص ذكر شده ارائه شده است كه با كمك اين معـادالت        با حداقل تعداد آز   

  . توان خواص مختلف كامپوزيت را براي هر كاربرد بهينه نمود مي
  

 پروپيلن، چوب، خواص كامپوزيت، پلي: كلمات كليدي
  
  
  

                                                 
  وشيمي ايران عضو هيات علمي پژوهشگاه پليمر و پتر-دكتراي پليمر 1
  عضو هيات علمي پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران-كارشناس ارشد پليمر 2
   شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي  -كارشناس ارشد پليمر 3
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  :مقدمه - 1
. ه اسـت  پالستيكها با الياف طبيعي و پـودر چـوب، توسـعه پيـدا كـرد              در چند دهه گذشته با گسترش پالستيكها، كامپوزيتهاي               

شـد يكـي از مثالهـاي         استفاده از الياف طبيعي كتان براي تقويت ماتريس پلي استر، كه در بدنه ماشين در آلمان شرقي استفاده مي                  
ندي ارزان هستند و مقدار استحكام به واحد        اليافي مانند كتان، شاهدانه و كنف ه       .بارز استفاده از الياف براي تقويت پالستيكها است       

ها،   مانده  منابع الياف طبيعي شامل چوب، گياهان كشاورزي و پس        .  و در محيط زيست، قابليت بازيابي دارند       بوده مطلوبوزن در آنها    
كهايي ماننـد پلـي اتـيلن       ترموپالسـتي  .ها، گياهان آبي و منابع متنوع مواد زائد كشاورزي مانند چوبها و كاغذهاي بازيافتي است                علف

)PE(    پلي پروپيلن ،)PP(  نيل كلرايد   ي، پلي و)PVC (    و پلي استايرن)PS (        ايـن  . گيرنـد   در اين مورد، بيشتر مورد استفاده قرار مـي
بـراي  .  شـوند    درصد مصرف ترموپالستيكهاي مورد استفاده در صـنعت را شـامل مـي             70نوع پالستيكهاي با مصارف عمومي، تقريباً       

 وجـود دارد كـه هـر دوي آنهـا بـه سـاختار اليـاف طبيعـي                     الياف طبيعي دو نكته محدود كننده      -هاي پالستيك    كامپوزيت فرآورش
 .باشـند    مي )C230°حداكثر   (الياف كم   حرارتيپايداري   و   ) درصد 12 تا   8بين   (اين دو محدوديت شامل جذب رطوبت     . گردند  برمي

1-6  
  
  مواد، تجهيزات و آزمونها - 2

  د موا- 2-1
 محصول كوپليمر شركت پتروشيمي اراك بوده كه خـواص مهـم            EPD-60R با نام تجاري     پژوهشپروپيلن مورد استفاده در اين        پلي

  .آورده شده است) 1-2(آن به طورخالصه در جدول 
  

  EPD-60Rخواص مهم پلي پروپيلن نوع : 1-2جدول 
  مقدار  استاندارد  واحد  خواص

 gr/10min ASTM D-1238 0.35  شاخص ذوب
 MPa ASTM D-638  25  استحكام كششي

 J/m ASTM D-256  500  استحكام ضربه اي
  MPa ASTM D-790  1200  مدول خمشي

  
  . ها از شركت ايراني سلولز آريا از درختان پهن برگ تهيه شده است الياف و آرد چوب در انواع اندازه

-PP-g)پروپيلن گرافت شده بـا انيدريـد مالئيـك         و چوب از نوع پلي     پروپيلن  مواد سازگار كننده مورد استفاده براي جفت كردن پلي        
MA)با اسم تجاري Priex 20070 محصول شركت solvey باشـد  مي) 2-2(باشد كه خواص آن مطابق جدول   از كشور بلژيك مي. 
  .ست چين بوده اJiang از استئارات روي به عنوان روان كننده استفاده شد كه محصول شركت پژوهشدر اين 
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   مصرفيPP-g-MAخواص مهم : 2-2جدول 

  مقدار   استاندارد   واحد   خواص 
 gr/10min ASTM D-1238 64  شاخص ذوب 

 MPa ASTM D-638  15  استحكام كششي 
 ASTM D-638  12 %  ازدياد طول در نقطه پارگي 
  0.1  ---- %  مقدار انيدريد گرافت شده 

   ------  163�   C  نقطه ذوب
  
  هيزات تج-2-2

.  استفاده گرديد  ZSK-25 با نام تجاري   Werner-Pfliderسوگرد شركت     ها از دستگاه اكسترودر دو مارپيچه هم        براي تهيه كامپوزيت  
دهـي    اين دستگاه مجهز به سيـستم خـوراك       . باشد   مي L/D=40 و نسبت طول به قطر آن برابر         D=25mmقطر مارپيچ اين دستگاه     

ده كه قادر به خوراك دهي اجزاي فرمول با سرعت وزني مشخص و تعيين شده بـه سـيلندر اصـلي     بو(gravimetric feeder)وزني 
اكـسترودر  . باشـد    مـي  ZSB با نام تجاري     Brabenderسيستم خوراك دهي وزني اين دستگاه متعلق به شركت          . باشد  اكسترودر مي 

  .توان با آب خنك كرد باشد كه اين نواحي را مي  ناحيه حرارتي مي6داراي 
پروپيلن به همراه افزودنيهاي فرمول از محل خوراك دهي اصلي با سرعت تنظيم شده بر اساس فرمول وارد شـده و توسـط                         مواد پلي 

ورود چوب به مذاب توسط خوراك دهنده جانبي براساس . آيد    اجزاي آسياب ساز كامالً ذوب شده و مذاب به صورت يكنواخت در مي            
هـاي بـاقي     عمليات اختالط توزيعي و پراكنشي توسط المانهاي آسياب ساز در قـسمت           . گيرد  م مي سرعت تنظيم شده در فرمول انجا     

  .گيرد مانده اكسترودر انجام مي
  
   آزمونها-2-3
 (MFI)آزمون شاخص مذاب  -2-3-1

  كهشد  انجامZwick و توسط دستگاهي ساخت شركت  -ASTM D 1238ها تهيه شده براساس استاندارد  نمونهMFIگيري  اندازه
   .اعمال شد ) C230=T° و kg)16/2پروپيلن  شرايط آزمون مشابه شرايط پلي

  (HDT)آزمون دماي خمش حرارتي  -2-3-2
HDT648هاي تهيه شده براساس اسـتاندارد   نمونه  ASTM D-   در شـرايط بـار Kpa 8/1  دسـتگاه مـورد نظربـا نـام     .  انجـام شـد
  . ساخت ايتاليا بود Atsfaarتجاري

  ون كشش آزم -2-3-3
 انجـام  cm/min5با سرعت كشش  Instronتوسط دستگاه  -ASTM D  638هاي تهيه شده براساس استاندارد  كششي نمونهمدول
  .شد

   آزمون ضربه-2-3-4
سـاخت شـركت   استفاده دستگاه مورد  .در دماي محيط انجام شد-ASTM D  256 ها براساس استاندارد  نمونهIzodمقاومت ضربه 

Zwickبود .  
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   طراحي آزمايش-2-4

براي بررسي اثر مقادير سازگار كننده، چوب، روان كننده و اندازه ذرات چوب بر روي خواص فيزيكي و مكانيكي از روش آماري رويه                       
  .پاسخ استفاده گرديد

فرمول واندازه  ها و متغيرهاي اجزاي       اين روش به منظور كاهش تعداد آزمايشات و دستيابي به يك رابطه كمي بين خواص كامپوزيت               
اين روش براي مسائلي كه پاسخ مـورد        . ذرات چوب و ايجاد قابليت مدلسازي براي خواص فوق الذكر، مورد استفاده قرار گرفته است              

در اين روش اغلب    . گردد  شود و پاسخ به صورت يك رويه يك پارچه ارائه مي            گيرد استفاده مي    نظر تحت تأثير چندين متغير قرار مي      
  . شود اي درجه اول يا دوم براي مدل كردن پاسخ استفاده مي جملهاز يك چند 

پـذير    توان بـه دوران     هاي ديگر اين طرح مي      از مزيت .  روش رويه پاسخ استفاده شده است      Box-Behnken از طرح    پژوهشدر اين   
باشـند   كساني از نقطه مركزي ميبودن آن اشاره كرد و آن به اين معني است كه همه نقاط موجود در طراحي آزمايش داراي فاصله ي  

 روش Box-Benkenتعداد نقاط الزم براي آزمايش در طرح       . باشد  و اين موضوع باعث يكسان بودن تغييرات خطا در همه نقاط مي           
  .شود محاسبه مي) 1-2(پاسخ رويه سطح توسط رابطه 

)2-1(            N=2k+2k+m  
  .شدبا  تعداد نقاط مركزي ميmها و  تعداد متغيرk تعداد آزمايشات الزم، Nدر اين رابطه 

درصد سازگار كننده، درصد روان كننده و اندازه ذرات چوب براي بررسي انتخاب شدند كه با                 در اين پروژه چهار متغير درصد چوب،      
   )3-2جدول .( باشد  نمونه مي27سه تكرار نقطه مركزي برابر  هاي مورد نياز با تعداد نمونه) 1-2(توجه به معادله 

  
  و پاسخ آزمونهاBox-Benkenهاي تهيه شده مطابق طرح  فرموالسيون نمونه: 3-2جدول 

impact 
strength 

(J/m) 

Young 
modulus 
(MPa) 

HDT 
(°C) 

MFI 
(gr/10min) 

Lubricant
(%) 

Wood
(%)  

Compatibilizer 
Agent (%)  

Particle 
Size 

 

34.00 973.4 85.9 0.349 1 60 2 100 1 
56.85 852.0 86.5 0.320 0 40 0 400 2 
60.50 1312.3 97.9 0.270 0 40 4 100 3 
57.40 1122.4 98.3 0.300 2 40 0 400 4 
82.33 712.4 81.5 0.579 2 40 4 250 5 
28.75 1412.5 102.5 0.120 0 40 2 250 6 
72.19 698.2 80.0 0.660 0 40 2 250 7 
29.70 1536.3 103.1 0.140 2 40 2 250 8 
80.80 767.4 81.0 0.640 2 40 2 100 9 
89.07 670.0 81.0 0.535 1 20 0 400 10 
27.50 1654.9 102.8 0.175 1 20 4 100 11 
33.00 1343.6 102.9 0.100 1 60 0 400 12 
33.70 790.8 86.0 0.320 1 60 4 250 13 
56.83 1212.7 99.0 0.260 1 40 2 250 14 
33.00 830.7 87.0 0.310 1 40 2 250 15 
55.30 1213.8 97.6 0.250 1 40 2 250 16 
38.90 1178.2 102.0 0.340 1 60 2 100 17 
42.10 1023.0 92.0 0.330 0 40 0 400 18 
38.38 1165.7 91.7 0.320 0 40 4 100 19 
44.75 1023.0 92.6 0.250 2 40 0 400 20 
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70.17 642.7 81.0 0.710 2 40 4 250 21 
92.83 820.4 84.7 0.520 0 40 2 250 22 
22.50 1259.4 97.8 0.185 0 40 2 250 23 
30.33 1856.8 107.0 0.070 2 40 2 250 24  
41.20 1170.0 85.0 0.300 2 40 2 250 25 
42.00 1160.3 90.0 0.300 1 20 0 250 26 
39.70 1147.8 95.0 0.300 1 20 4 250 27 

  
   نتايج و بحث-3
   شاخص جريان مذاب-3-1

علت كاهش شاخص مذاب با افزايش درصد چـوب         . باشد  بيشترين تأثير بر روي شاخص مذاب به ازاي افزايش مقدار درصد چوب مي            
عامل مهم ديگر در تغييـرات شـاخص مـذاب مقـدار سـازگار      . رود  ويسكوزيته كامپوزيت باال مي،بدين دليل است كه با افزايش چوب 

توانـد كـاركرد عامـل سـازگار كننـده در             دليل اين امر مي   . يابد   با افزايش عامل سازگاركننده كاهش مي      MFIمقدار  . باشد  كننده مي 
  . غيرقطبي و تشكيل يك مذاب هموژن با ويسكوزيته باالتر باشد PP جفت كردن چوب قطبي با ماتريس 

 اثر عامل سازگار كننده يكسان بوده و روند كاهش شاخص مـذاب در              ) درصد 60 و   40،  20(در درصدهاي مختلف چوب به كار رفته        
به بيان ديگر اثر عامل سازگار كننده براي تغييرات در رفتار مذاب پليمر در درصـدهاي       . باشد  همه درصدهاي چوب تقريباً يكسان مي     

  .چوب مختلف به صورت يكسان بوده است
از داليل كاهش شاخص مـذاب بـا ريزتـر شـدن       . يابد   كاهش مي  MFIمقدار  ) Mesh باال رفتن اندازه  (با ريزتر شدن اندازه ذره چوب       

  .اي شدن اين ذرات در درصدهاي چوب باال عنوان كرد توان از كلوخه اندازه ذرات مي
  (HDT) دماي خمش حرارتي -3-2

همانطور كه از شكل پيداست اين دمـا وابـسته بـه مقـدار             . دهد  ها نشان مي    تغييرات دماي خمش حرارتي را براي نمونه      ) 1-3(شكل  
 درصـد   60 تـا    20 درجـه سـانتيگراد از       15 با افزايش مقدار چوب حدود         HDTافزايش مقدار   . باشد  چوب و عامل سازگار كننده مي     

ار كننده نيز افزايش قابل توجهي را در مقدار دماي خمـش حرارتـي از خـود نـشان                   باشد و اين در حاليست كه عامل سازگ         چوب مي 
  )C ° 10 حدود. (داده است

توان بدين صورت توجيـه كـرد كـه بـا سـازگار شـدن دو فـاز چـوب و          اثر عامل سازگار كننده بر افزايش دماي خمش حرارتي را مي    
كنـد و باعـث       دما ذرات چوب به پايداري ابعادي ماتريس پليمري كمك مي         پروپيلن با عامل سازگار كننده در هنگام اضافه شدن            پلي
  .شود كه كل كامپوزيت در دماهاي باالتري تغيير شكل داده ودر نتيجه دماي خمش حرارتي آن افزايش پيدا كند مي

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

  اولين كنفرانس پتروشيمي ايران
  

           

 ۶

  
  اثر درصد چوب و عامل سازگار كننده بر دماي خمش حرارتي: 1-3شكل

  
  اي  استحكام ضربه-3-3

آناليز نشان  . پالستيك خواهد شد   -باعث شكنندگي كامپوزيت چوب     )  Gpa10حدود  (  به عنوان يك جسم با مدول باال       وجود چوب 
  .تواند تابعي از مقدار چوب، ا ندازه ذره چوب و مقدار عامل سازگار كننده باشد داد كه مقدار اين شكنندگي مي

همـانطور  . دهـد  اي نشان مي  را بر روي خاصيت استحكام ضربه100 ه مشاثر مقدار چوب و عامل سازگار كننده در انداز   ) 2-3(شكل  
و  %) 47حـدود  (دهـد   اي كـاهش شـديدي را از خـود نـشان مـي           كه از شكل پيداست با افزايش مقدار درصد چوب استحكام ضـربه           

  .يابد اي افزايش مي بالعكس با افزايش مقدار عامل سازگار كننده استحكام ضربه
بيشتراز درصدهاي  %) 20(اي به علت وجود عامل سازگار كننده در درصدهاي چوب پايين               افزايش استحكام ضربه   رسد كه   به نظر مي  

عامـل سـازگار كننـده       درصد چوب ثابت با افزايش مقدار      اين مطلب شايد به اين مسئله برگردد كه در يك         . باشد%) 60(چوب باالتر   
كنندگي بيشتري را داشته و       صدهاي چوب كمتر عوامل سازگار كننده جفت      ميزان جفت شدن چوب و پالستيك بيشتر شده و در در          

  .اي شاهد خواهيم بود در نتيجه افزايش بيشتري را در استحكام ضربه
همانطور كه از شكل مشخص است بـا        .دهد  نشان مي  اثر اندازه ذره و مقدار چوب را درسطح متوسط عامل سازگار كننده           ) 3-3(شكل

اين مطلـب بخـاطر بهتـر انتقـال دادن تـنش وارده             . كند  اي افزايش پيدا مي     استحكام ضربه ) مش باالتر ( چوب   ريزتر شدن اندازه ذره   
تـر و بهتـر       يعني ذرات ريزتر قادر به توليد يك محيط با پيوستگي بيشتري هستند تا ذرات درشت              . توسط ذرات چوب ريزترمي باشد    

  . هاي وارده را تحمل كنند توانند تنش مي
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  اي  بر روي استحكام ضربه100اثر مقدار چوب و عامل سازگار كننده در مش:  2-3شكل 

  

  
  اثر اندازه ذره و مقدار چوب  درسطح  متوسط عامل سازگار كننده بر روي استحكام ضربه: 3- 3شكل 

  
  
   مدول كششي-3-4

با در نظـر گـرفتن بـاال بـودن مـدول          . باشد  ها تقويت و افزايش مدول كششي مي        يكي از داليل اصلي اضافه كردن چوب به پالستيك        
در آناليز انجام شده مشخص شد كه اندازه و مقـدار ذرات چـوب و عامـل             . يابد  چوب، مدول كامپوزيت به نحو چشمگيري افزايش مي       

اثر مقـدار چـوب و عامـل سـازگار كننـده را بـر روي مـدول                  ) 4-3(شكل  .باشد  تقويت كنندگي مؤثر مي   سازگار كننده بر ميزان اين      
پالسـتيك عامـل اصـلي     عملكرد عامل سازگار كننده در پيوند بين چوب و. دهد  را نشان مي400كششي در سطح اندازه ذره با مش  

  .باشد تقويت كنندگي چوب مي
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در ايـن   . باشـد   همانطور كه از شكل مشخص است سازگار كننده عامل اصلي تقويت كنندگي با جفت كردن چـوب و پالسـتيك مـي                     
اي معتقدند كه واكنش شـيميايي بـين    عده. و نحوه عملكردهاي مختلفي براي عامل سازگار كننده پيشنهاد شده استراستا مكانيزم  

 و در نهايت باعـث      شدهپروپيلن با گروههاي عاملي در چوب باعث تقويت بين سطحي دو جزء               عامل انيدريد گرافت شده بر روي پلي      
   .نيز استفاده شده است...  وIRهاي  ين واكنش از روششوند و براي اثبات انجام ا تقويت كامپوزيت مي

  
  400اثر مقدار چوب و عامل سازگار كننده بر روي مدول كششي در مش : 4-3شكل 

  
 بر روي سطح بين چـوب و پالسـتيك را عامـل    TLC (trans layer crystals)نظريه جديد ديگري نيز وجود دارد كه بوجود آمدن 

هاي پلي     در حقيقت يك ساختار كريستالي است كه به صورت عمودي بر روي اسفرواليت             TLC. استتقويت كنندگي چوب دانسته     
  .شود پروپيلن تشكيل مي

همانطور كه از شكل مشخص است با افزايش عـدد مـش و ريزتـر               . دهد  اثر اندازه ذره را بر روي افزايش مدول نشان مي         ) 5-3(شكل  
تر باشند و به سمت حالتي بروند كه بتوان بـراي          بيان ديگر هر چقدر ذرات چوب درشت       شدن ذره از مقدار مدول كاسته شده و يا به         

  . تعريف كرد، قدرت تقويت كنندگي آن بيشتر خواهد شدaspect ratioآنها يك 
. باشـد   مـي توان گفت كه اثر عامل سازگار كننده از اثر اندازه ذره چوب در تقويت مدول بيشتر                   مي) 5-3(و  ) 4-3(با توجه به اشكال     

باشد چرا كه در حال حاضر        البته اين نكته را بايد در نظر داشت كه استفاده از عامل سازگار كننده به مقدار زياد مقرون به صرفه نمي                    
 حدود يك يورو و چوب در حدود PP يورو است و اين در حالي است كه      5 حدود   pp-g-MAقيمت يك سازگار كننده خوب از نوع          

رسد كه براي تقويت كنندگي بيشتر بايد از چوب با اندازه ذرات درشت تر استفاده كرد بـه نحـوي كـه                        به نظر مي  . باشد   يورو مي  5/0
  .بتوان براي آن نسبت منظر تعريف كرد
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  اثر اندازه و مقدار چوب بر روي مدول درسطح پايين عامل سازگار كننده: 5-3شكل 

  
. دهـد    را ارائـه مـي     پـژوهش هاي مورد مطالعه در اين         شده براي هر يك از پاسخ       و معادله كمي مدل برازش     R2 مقادير   )1-3(جدول  

 است كه براي يك رويه پيوسته نشان دهنده بـرازش           85/0 براي همه مدلها بيشتر از       R2همانطور كه از جدول مشخص است مقادير        
  .باشد مطلوب مدل مي

 شده براي متغيرها در طراحي آزمايش و براي دسـتگاهها و مـواد              هاي ذكر   شايان ذكر است كه مدلهاي برازش شده تنها در محدوده         
هرچند اين معادالت يك تخمين اوليه بسيار مناسب براي دستيابي به خـواص مـورد    در غير اين موارد. باشد مصرفي مشابه دقيق مي  

ميلـي بـراي دسـتيابي بـه خـواص          پالستيك را از انجام آزمايـشات تك      –هاي چوب     دهند ولي توليد كنندگان كامپوزيت      نظر ارائه مي  
  برخي از پارامترهاي آماري و معادله مدل برازش شده: 1-3جدول                                                        .كنند نياز نمي دلخواه بي

  معادله مدل برازش شده R2  پاسخ

 0.97  شاخص مذاب

1.12951-0.00015(mesh size)  
-0.022 (compatibizer) 
+0.026 (wood content) 

+ 0.00017 (weed content)2 

 (compatabilizer) 2.5120+66.1139 88.4  دماي خمش حرارتي
+0.5287 (wood content) 

 93.4  اي استحكام ضربه

112.025+0.671(mesh size) 
+9.6966(compatabilizer) 
-3.3064(wood content) 

+0.0248 (wood content)2 
-0.021(mesh size) (compatabilizer) 

 96.6  مدول كششي

471.179-0.5655(mesh size) 
-13.7(compatabilizer) 
+14.55 (wood content) 

+2.6231 (compatabilizer)(wood contant) 
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  RSMهاي برازش شده توسط تكنيك   تاييد مدل-3-5
از % 1  و از عامـل سـازگار كننـده      % 2،  250چوب با مـش     % 30ل  هاي بدست آمده توسط نرم افزار يك نمونه با فرمو             براي تاييد مدل  

نتـايج ايـن    ) 2-3(جـدول   . عامل روان كننده تهيه شد و آزمونهاي خواص فيزيكي ومكانيكي به عنوان پاسخ بر روي آنها انجـام شـد                   
خوبي خواص مورد نظـر را      همانطور كه از جدول مشخص است مدلها با دقت          . دهد  بيني مدل برازش شده را نشان مي        آزمونها و پيش  

  .اند پيش بيني كرده
  

  مقايسه خواص پيش بيني شده و اندازه گيري شده براي تاييد مدل ها: 2-3جدول 
  (%)ميزان تطابق   گيري شده مقدار اندازه  بيني شده مقدار پيش  خواص

 0.27 0.23 85.1 (gr/10min)شاخص مذاب 
 C)ْ°(    93 90 96.7دماي خمش حرارتي 

 1159 1234 90.5 (Mpa)شي مدول كش
 53 48 90.56 (J/m)اي  استحكام ضربه

  
  گيري  نتيجه-4

 معادالتي كمي براي ميزان تـاثير درصـد         Box-Behnkenدر اين پژوهش با استفاده از طراحي آزمايش به روش رويه پاسخ از نوع               
روپيلن گرافت شده با مالئيك انيدريد بـه عنـوان          پ  ، اندازه ذرات چوب، غلظت پلي     ) درصد وزني  60 الي   20در محدوده   (تركيب چوب   

 درصـد   2محـدوده صـفر تـا       (، غلظت استئارات روي به عنوان عامل روان كننده          ) درصد وزني  4محدوده صفر تا    (عامل سازگاركننده   
  چـوب  -پـروپيلن   بر خواص مدول كششي و مقاومت ضربه، شاخص جريان مذاب و دماي خمـش حرارتـي كامپوزيتهـاي پلـي                   ) وزني

يك تخمـين اوليـه بـسيار مناسـب         براي اين مواد اوليه و تجهيزات كامال دقيق بوده و براي شرايط متفاوت              اين معادالت   . حاصل شد 
پالستيك را از انجام آزمايـشات تكميلـي   –هاي چوب  دهند ولي توليدكنندگان كامپوزيت    براي دستيابي به خواص مورد نظر ارائه مي       

  .كنند نياز نمي ه بيبراي دستيابي به خواص دلخوا
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