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 پالستیک-چوب پذیر تخریب زیست های کامپوزیتدر تولید  کیلکا ماهی پودراستفاده از 

4 ینلیز، فرهاد 3 یآبادحبیب  امیر نوربخش ،2 یدروحسفمصطفی  ،1*علی کاظمی تبریزی  

 eng_akt@yahoo.com: دانشگاه آزاد اسالمی، واحد کرج، باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان، کرج، ایران -4و  1

 mostafa_sefidruh@yahoo.com : های چوبی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایرانگروه چندسازه -2

 ac.ir-nour@rifr: و مراتع کشور، تهران، ایران ها جنگلسه تحقیقات س، موکاغذبخش تحقیقات علوم چوب و -3

 چکیده:

در شوند گروه جدیدی از مواد هستند که نامیده می WPCاختصار  بهکه  چوب پالستیك های کامپوزیت

گوناگونی برای  محصوالت نهاییکاربردهای جدید و  .باشنددر حال تولید می یافته توسعهاز کشورهای  یاریبس

استفاده در  ،ها پوش یوارد، ها پوش کف به توان می ها آن جمله ازکه چوب پالستیك وجود دارد  یها چندسازه

 ت. با توجه به مصرف روزافزون این محصوالاشاره کرد یماسازیهواپو  سازی یکشتصنایع خودروسازی و 

در صنعت و تحقیقات برای تولید موادی که اثرات تخریبی  محیطی یستزجدید و موج توجهات به مسائل 

و دیگر  اتیلن یپلو  پروپیلن یمانند پلپلیمرهایی  این واقعیت کهداشته باشند و  زیست یطمحکمتری برای 

برای این  یا چارهمحققان را بر آن داشته است که به فکر  پلیمرهای نفتی که تخریب پذیری بسیار کمی دارند،

و مقدار ماده کیلکا  باشند. در این پژوهش، اثر مقدار ماده افزودنی ضایعات پودر ماهی محیطی یستز مشکل

قرار گرفت. برای  یموردبررسچوب پالستیك  یها چندسازهفیزیکی  های یژگیو( بر MAPEجفت کننده )

ط شد. مخلو درصد 04 در سطح (HDPE)اتیلن سنگین  درصد با پلی 44این منظور، آرد چوب در سطح 

 4و  2، 4)درصد( نسبت به آرد چوب و جفت کننده در سه سطح  15و  14، 5پودر ماهی در سه سطح )

دور در  54و سرعت  C°184( در دمای DR.Colienداخلی ) کن مخلوطدر یك  اتیلن یپلنسبت به  (درصد

تزریقی ساخته  یریگ قالبهای آزمونی استاندارد با استفاده از روش  نمونه شدند.دقیقه با یکدیگر مخلوط 

روز  24و میزان تخریب پذیری هر  ها نمونهو وزن  تدفین شده یرخاکزروز در  124به مدت  ها نمونهشدند. 

زان عامل جفت کننده، بیشترین یکه با افزایش میزان پودر ماهی و کاهش م نشان دادنتایج گردید.  یریگ اندازه

 .شود میمقدار تخریب پذیری حاصل 

 

 نسنگی اتیلن یپلچندسازه، جفت کننده،  ،کیلکا پودر ماهی ،تخریب پذیریای کلیدی: ه واژه
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 همقدم

ها  آن محیطی یستزچوب پالستیك به دلیل هزینه پایین و مزایای  یها چندسازهبرای تهیه  یروزافزوناخیر تالش  یها سالدر 

(. از میان 1998است )اروانیتویانیس و همکاران، آغازشدهاز طرف دیگر،  ها یكپالست محیطی یستزو مشکالت  طرف یكاز

. شکل هست ناپذیر یهتجزبندی مواد غذایی است که  دربستهو بسیار رایج  یمتق ارزانپلیمری  اتیلن یپلانواع مواد پالستیکی، 

و ظروف  ها یبطر، ها یلمفبرای استفاده در صنایع غذایی عبارت است از تولید انواع  اتیلنی یپل های یكپالستنهایی اصلی 

پالستیك مصرف  یتوجه قابلصنایع غذایی مقدار  که ییازآنجادمشی.  یریگ قالببه طریق گرمانرم و  شده یهته بارمصرف یك

بنابراین استفاده ؛ زیادی منجر شود محیطی یستزبه مزایای اقتصادی و  تواند میآن  زدر استفاده ا ئیجز، کاهش مقدار کند یم

 (.2444 وازکوز، و پالکترسد ) یمبه نظر  ها یكپالستمناسبی برای مشکالت  حل راه پذیر تخریب یستز نسبتاًاز پلیمرهای 

بوتیریت و  یکسیدروهاسید، پلی الکتیكخیلی خوب برخی از پلیمرهای طبیعی مثل پلی پذیری تخریب یستزعلیرغم خواص 

و  کالداودارند )خاصی  یکاربردهافقط  ؛ وشود می یعشانوس مانع از استفاده تجاری ها آنکوپولیمرهای آن، هزینه خیلی زیاد 

باشد  میو سلولز  نشاسته ،پذیر تخریب زیستطبیعی و  های پالستیكبرای تهیه  شده شناخته(. بهترین منابع 2445 همکاران،

تحقیقات کمتری در  باوجوداینکهاست ولی  شده انجاممطالعات زیادی درباره استفاده از نشاسته  (.1998چاندرا و راستگی،)

گیلبرت و گانتارد، اند ) پیداکردهطبیعی  های چندسازهمورد سلولز وجود دارد اما مواد سلولزی اهمیت زیادی در فرموالسیون 

بکار  ها چندسازهالیاف تقویتی در ساختمان  عنوان به ،که دارند توجهی قابل( و به دلیل خواص مکانیکی و حرارتی 2445

پذیر  تخریب زیستی ها چندسازهمختلفی برای استفاده از الیاف طبیعی در تولید  های روش(. 1990 ول،هان و روروند ) می

از طبیعی عبارت است  های کامپوزیتتعاریف  ترین متداولوجود دارد. یکی از  ها آنو تعاریف گوناگونی برای  شده بررسی

بنابراین، در این ؛ باشند شده تشکیلمشتق شده از نفت  یرپذ تخریب زیستکامپوزیتی که از الیاف طبیعی و پلیمرهای  مواد

مخلوط و  اتیلن پلیدر مقادیر مختلف وزنی با پودر ضایعات ماهی و  برگان پهنچوب مخلوط  آردمطالعه سلولز حاصل، از 

 وازکوزپالکت و  ی آن بررسی شد.پذیر تخریب زیستسنگین روی خواص  اتیلن پلیضایعات پودر ماهی در مقابل  تأثیر

. از طرف دیگر، دهد میرا افزایش  ها آن، تخریب پذیری ها چندسازهکردن الیاف طبیعی به  معموالً اضافهکه  بیان کردند( 2444)

 و و همچنین نوع پلیمر اصلی با توجه به وزن مولکولی 1هاهایی مثل پالستی سایزربنا به اظهارات گیلبرت و گانتارد افزودنی

 های میکروارگانیسمی در اثر فعالیت پذیر تخریب زیست درواقعهستند.  مؤثر پذیری تخریب زیستساختمان بلوری بودن آن در 
                                                           

1
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. چهار محیط اصلی شود میانجام  ها باکتریو  ها قارچمیکروبی توسط  های تخریبهمه  تقریباً. دهد میزنده رخ 

و کود. هر محیط حاوی  ای زبالهاز: خاکی، آبی، دفن  اند عبارتدارد که  پلیمری وجود های فراوردهی برای پذیر تخریب زیست

مسئول تجزیه مواد عالی  ها قارچ عمدتاًمختلفی است و شرایط خاص خود را برای تجزیه دارد. در خاک،  های میکروارگانیسم

، ها پالستیكچوب  در موردخود  تحقیق ( در2414نوربخش و همکاران ) (.1998چاندرا و راستگی،  :2444بیکر و مد،هستند )

ر ماهی در دبه این نتیجه رسیدند که با استفاده از ماده جدیدی بنام ضایعات پو چندسازهن آی پذیر تخریب زیستبر روی 

ی این ماده کمك کرد. در این مطالعه پذیر تخریب زیستدر  توجهی قابلبه مقدار  توان میچوب پالستیك  چندسازهساخت 

 ی را به حداکثر خود برسانیم.پذیر تخریب زیستسنگین مقدار  اتیلن پلیکه با توجه به استفاده ماتریس پلیمری  ایم کردهسعی 

 ها روشمواد و 

 پلیمر

 1جدول که مشخصات آن، در  قرار گرفت مورداستفادهماده زمینه  عنوان به(، HDPE) با دانسیته باال اتیلن پلیدر این مطالعه، 

 آورده شده است.
 مورداستفاده اتیلن پلیمشخصات  -1جدول 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لیگنوسلولزی کننده تقویت

 تهیه گردید. ٪ 3ایران از کارخانه برنز اصفهان با حداکثر خشکی  برگان پهناز مخلوط  استفاده موردآرد چوب 

 شماره

 

 پلیمر های شاخص ویژگی

 اتیلن پلی

شاخص جریان مذاب  1

(gr/10min) 

24 

gr/cmدانسیته ) 2 
3) 

 

950/4 

 (MPaمقاومت کششی ) 3 

 

22 

 (MPaمدول کششی ) 4 

 

944 

 ازدیاد طول در نقطه شکست )%( 5 

 

044% 

 (MPaمدول خمشی ) 0 

 

1444 

 (shoreDسختی ) 0 

 

00 

 دار فاقمقاومت به ضربه  8 

(Kj/m
2) 

4 

 - %() یمعدنفیلر  9
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 عامل جفت کننده

 یتجار بانامتوسط شرکت کیمیا جاوید سپاهان  تولیدشده( پودری شکل MAPEمالئیك انیدرید ) گرافت شده با اتیلن پلیاز 

PE-G 101 است. شده ارائه 2های این ماده در جدول  عامل جفت کننده استفاده شد. ویژگی عنوان به 

 مورداستفاده MAPE سازگار کنندهمشخصات عامل  -2جدول 

 

 

 

 

 

 پرکننده

 گردید استفادهتوسط شرکت گیل پودر شیالت بندرانزلی استان گیالن  تولیدشده کیلکا در این تحقیق، از ضایعات پودر ماهی

 3و ساختار شیمیایی آن در جدول  مورداستفاده یلکاک ماهی.مشخصات پودر است جداشده 04-44مش ذرات  در دامنهکه 

 آورده شده است.

 مورداستفاده کیلکا مشخصات و ساختار شیمیایی پودر ماهی -3جدول 

 اوره T.V.N رطوبت چربی پروتئین

 منفی 40/02 14< 8/0% 04% 

 

 4و  2، 4سه سطح عامل جفت کننده ) و (درصد 15و  14، 5) یماهعوامل متغیر این تحقیق شامل سه سطح ضایعات پودر 

 است. شده دادهنشان  4جدول در  تیمارها انواع. باشد می (درصد
 درصد اجزای کامپوزیت چوب پالستیک در تیمارهای مختلف -4جدول 

 

 

 

 

 

 

 

شکل  نام تجاری

 ظاهری

 شاخص ماده پایه

(gr/10min)جریان مذاب 
 

 یدریدانمیزان مالئیك 

()% 

PE-G 101 پودر PE 84-54 2/1-8/4 

 شماره تیمار کد تیمار اتیلن پلی پودر چوپ ضایعات پودر ماهی جفت کننده

 1 1شاهد  04 44 4 4

 2 2شاهد  58 44 4 2

4 5 35 04 A1B1 2 

2 5 35 58 A1B2 4 

4 5 35 50 A1B3 5 

4 14 34 04 A2B1 0 

2 14 34 58 A2B2 0 

4 14 34 50 A2B3 8 

4 15 25 04 A3B1 9 

2 15 25 58 A3B2 14 

4 15 25 50 A3B3 11 
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 یپذیر تخریب زیستآزمون 

( انجام شد. بررسی 2414)و همکاران  و نوربخش( 2449)وان و همکاران مقاالت روش مطابق با  یپذیر تخریب زیستآزمون 

که با استفاده از روش تدفین در  باشد میفیزیکی و بیولوژی  ای آزمونه، یکی از انواع ها نمونهی پذیر تخریب زیستخاصیت 

 متر میلی 1*154*144به ابعاد  ها نمونهمستطیلی شکل  های ورقه، ابتدا این کارخاک در مقیاس آزمایشگاهی انجام گرفت. برای 

شد. همچنین برای جلوگیری از تبخیر سطحی آب،  هبا خاک پوشاند ها آنروی  کامالًبا الگوی تصادفی در خاک قرار گرفتند و 

 .(1. )شکل شود میروی ظروف با فیلم پالستیکی پوشانده 

 

 برای تدفین در خاک شده آمادهی ها نمونه -1شکل 

روز قرار داده شد. رطوبت  124به مدت  گراد سانتیدرجه  20ثابت  نسبتاًدر دمای  ها نمونهسپس ظروف محتوی خاک و 

تابعی از زمان تدفین، تخمین زده  عنوان بهی با نظارت منظم تغییرات وزنی پذیر تخریب زیستبود.  ٪ 94داخل خاک در حدود 

ب شسته و سپس در آبا  ها آنخاک روی  مای، نوخاله شدند میروز از خاک بیرون آورده  24هر  ها نمونه این کارشد. برای 

و سپس با استفاده از ترازوی الکترونیکی با دقت  گرفتند میساعت قرار  24به مدت گراد سانتیدرجه  145-144آون با دمای 

 .گشتند میتوزین  گرم میلی 4.1

 ا استفاده از روابط زیر محاسبه گردید:ی بپذیر تخریب زیستمقدار  درنهایت
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(1)  ( )  
 ( )  ( )

 ( )
     

WA (t)  مقدار جذب آب در زمان =t 

W (t) وری غوطهدر زمان   = وزن نمونه t 

W (o)  وری غوطه= وزن خشك نمونه قبل از 

 نتایج

 ها چندسازهدر میزان تخریب بیولوژیکی  یتوجه قابل یرتأثی حاوی ضایعات پودر ماهی ها نمونهرفت، که انتظار می طور همان

که علت آن استفاده  بیشترین میزان تخریب پذیری حاصل گردیده A3B1نتایج نشان داد در تیمار  (3 و 2شکل )داشت. طبق 

و نسبت  باشد میهای آزمایشی  عدم استفاده از ماده جفت کننده در نمونه ینو همچندرصد  15از ضایعات پودر ماهی به مقدار 

 .کنیم میافزایش تخریب پذیری را مشاهده  2و شاهد  1شاهد به 

 

 گرم برحسبروز  21با وزن کردن در هر  121از روز اول تا  ها نمونهنمودار میزان تخریب پذیری برای کلیه  -2شکل 

13.8

14
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15
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 گرم برحسبی مختلف تیمارهادر  ها نمونهاول و آخر  نمودار وزن -3شکل 

خود را  تأثیر در خاکاز زمان تدفین  روز 24ن ضایعات ماهی پس از حدود ، میزاشود می مشاهده 2که در شکل  طور همان

مقدار ضایعات  همچنین افزایششده است.  ها چندسازهو فروپاشی ساختار اولیه این  پاشیدگی ازهمو باعث  دهد مینشان 

( و 2445همکاران ) ( و اولداک و2440) کچمارک و اولداک ایهیافته. این مشاهدات با شود میماهی به تخریب بیشتر منجر 

 ( مطابقت دارد.2414و همکاران ) نوربخش

است. این در حالی است که در سه نمونه  یافته افزایشدرصد، میزان تخریب پذیری نیز  15تا  5با افزایش میزان پودر ماهی از 

A1B1، A2B1 و A3B1 وجود ندارد. این نتایج حاکی از این مطلب است که میزان درصد ضایعات پودر  ایکننده جفت

اثر میزان ماده جفت کننده را نیز  توان می 2شکل داشته است. در  ها نمونهداری در میزان تخریب پذیری معنی تأثیرماهی 

درصد وزنی تخریب پذیری  4که با افزایش مقدار جفت کننده تا  شود میمشاهده نمود. در این نمودار مشاهده  خوبی به

باالی جفت  یدرصدهایی که حاوی ها نمونهدر  تقریباً، 44در روزهای اول و تا روز  که طوری به. یابد مینیز کاهش  چندسازه

که بدون  2و  1نه شاهد دو نمو شود میمشاهده  3که در نمودار شکل  طور همان، تغییری ایجاد نشده است. باشند میکننده 

که بدون مقدار  1و فقط در نمونه شاهد  اند نشدهروز نیز دچار تغییر خاصی  124پس از گذشت  باشند میضایعات پودر ماهی 

به ماتریس پلیمری سبب کاهش جذب   کننده تقویتتخریب صورت گرفته است. افزودن  جزئیبه مقدار  باشد میجفت کننده 

گریز هستند.  پلیمرهای گرمانرم به علت غیر قطبی بودن، موادی آب خصوص بهگردد. مواد پلیمری و  ها می تخریب کامپوزیت

 دسترس قابلدوست  های هیدروکسیل آب . وجود گروهباشد میدوست الیاف سلولزی  این موضوع برعکس طبیعت قطبی و آب

گردد که این عمل باعث جذب آب و  ی آب میها های هیدروژنی جدیدی با مولکول های سلولزی سبب تشکیل پیوند زنجیره

 ای شاخه هایخطی نسبت به پلیمر ایهپلیمر طورکلی به .(1380،نعیمیان) گردد ها می تورم )واکشیدگی ابعاد( کامپوزیت

 (.2414، نوربخشدارند )ی بیشتری پذیر تخریب زیست

شاهد این بودیم که استفاده از ضایعات پودر ماهی  بازهماز پلیمر با دانسیته باال استفاده کردیم ولی  بااینکهدر این تحقیق 

دلیل ، باشد میمشخص که  طور همان شود. هاچندسازهباعث تخریب پذیری  توجهی قابلبه مقدار  تواند میپرکننده  عنوان به

این ضایعات، یعنی  بخش عمده چراکهبه پروتئین پودر ماهی اشاره کرد.  ها میکروارگانیسمبه حمله  توان میعمده این تخریب 
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که موجبات تخریب در  کشاند میرا به سمتی  خاک pHاز طرفی  ؛ ودرصد از آن را پروتئین تشکیل داده است 04در حدود 

موجبات  بیشتر و شیمیاییمکانیکی  هایی حاوی جفت کننده پیوندها نمونه. این در حالی است که در دهد میخاک را افزایش 

 .(2414، نوربخش و همکاران) کنند میرا فراهم  چندسازهبیشتر این  استحکام و پایداری

 

 گیری نتیجه

 کند.میی پذیر تخریب زیستاستفاده از ضایعات پودر ماهی در کامپوزیت چوب پالستیك، کمك شایانی به  .1

زمان  طیحاصله در  یها تختهگردد که اگر درصد ضایعات ماهی باال و درصد استفاده از جفت کننده پایین باشد باعث می .2

 تسریع گردد. ها آنو در اثر عوامل بیولوژیکی، تخریب 

پودر ماهی و صفر درصد جفت کننده  ٪15و  ٪ 14از مقدار  تولیدشده های کامپوزیتبیشترین مقدار تخریب پذیری در  .3

 .باشد می

 باالتری از این ماده نیز انجام داد. یدرصدهابا  توان میآزمون تخریب پذیری را  .4

، در مورد سایر پلیمرهای صنعت چوب پالستیك نتایج ایم یافته دستبا توجه به اینکه با این ماتریس پلیمری به این نتایج  .5

 بهتری رقم خواهد خورد.

 چوب پالستیك را کاهش دهد. چندسازهاز  توجهی قابلمیزان هزینه  تواند میاستفاده از این نوع پرکننده  .0

 

 سپاسگزاری

از مسئولین محترم دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران و همچنین پژوهشگاه 

 .نماییم میتشکر و قدردانی  رهنمودهاو  ها همکاریپلیمر جهت 
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Abstract 

The use of common kilka fish powder in the production of biodegradable Wood 

plastic composite 

 

Wood plastic composite materials which are briefly called “WPC” are a new group of 

materials which are being produced in many of advanced countries. There are numerous of 

applications for WPC such as flooring, wall board, automotive and shipbuilding and aircraft 

industries. Due to the increasing use of this new product and increased attentions to 

environmental issues in the industry as well as research to produce materials that have less 

harmful effects on the environment and polymers I.e. polypropylene, polyethylene and other 

oil polymers which have very little degradability that are normally used in manufacturing of 

WPC, Has forced there searchers and industrialists to think of a solution for their effects on 

environmental. In this study, the effects of Kilka fish powder waste additive and the content 

of coupling agent (MAPE) were studied on the physical properties of wood plastic composite. 

For this purpose, 40% of wood floor was mixed with40%of high density polyethylene 

(HDPE). Fish waste on 3 levels (5, 10 and 15%) compared to wood flour and coupling agent 

on 3 levels (0, 2 and 4) compared to polyethylene were mixed in an internal mixer 

(DR.Colien) at temperature of 180°C and Speed of 50 rpm, then the standard test specimens 

were manufactured using injection molding. the manufactured Samples were buried in ground 

for 120 days and their weight and degradability were measured every 20 days. The results 

showed that by increasing the amount of fish meal and reduce the amount of coupling agent, 

the maximum amount of degradation is achieved. 
 

Keywords: Degradability, Common Kilka fish powder, Composite, Coupling agent, High 

Density PolyEthylene (HDPE) 
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