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: اثر نوع، اندازه و درصد پالستیک –چندسازه الیاف طبیعي  بررسي خصوصیات جذب آب و واکشیدگي ضخامت 

  الیاف و روش اختالط

  3علیرضا دشتچی، 2محراب مدهوشی ، 1عباس قنبری
دانشیار گروه علوم و 2فرآورده های چندسازه چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرکان ،  دانشجوی دکتری1

کارشناسی سازه های چوبی، دانشکده فنی امام  یدانشجو3صنایع چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ، 

 خمینی )ره( علی آباد کتول

 ghanbari _1361@yahoo.comایمیل:

 

 چکیده

کاربرد آنها در زمینه  کامپوزیت های چوب پالستیک کاربرد گسترده ای در سطح جهان دارند و بیشترین

ساختمانی است. در نتیجه مطالعه خصوصیات آنها در محیط سرویس از اهمیت زیادی برخوردار است. میزان 

جذب آب و واکشیدگی ضخامت از خصوصیات مهم در محیط سرویس می باشند. هدف از این تحقیق 

ب و واکشیدگی ضخامت چندسازه بررسی اثر نوع الیاف، اندازه و درصد الیاف و روش اختالط بر جذب آ

پالستیک می باشد. دو نوع الیاف صنوبر و کاه برنج در نظر گرفته شد. الیاف در سه سطح  -های الیاف طبیعی

مش( مورد استفاده قرار گرفتند. برای تهیه نمونه ها از  56-06و  26-56درصد و در دو اندازه ) 54و  06، 54

اکستروژن( استفاده شد. جذب آب و واکشیدگی ضخامت نمونه ها دو روش اختالط خشک و اختالط مذاب )

ساعت غوطه وری در آب اندازه گیری شد. نتایج نشان داد، نمونه های ساخته شده با روش  25و  2پس از 

اختالط خشک در مقایسه با روش اکستروژن جذب آب و واکشیدگی ضخامت بیشتری داشتند. نمونه های 

مقایسه با نمونه های دارای الیاف صنوبر جذب آب و واکشیدگی ضخامت بیشتری حاوی الیاف کاه برنج در 

مش( جذب آب و واکشیدگی  26-56از خود نشان دادند. همچنین نمونه های دارای الیاف درشت تر )

، میزان جذب آب و واکشیدگی 54به  54ضخامت بیشتری داشتند. نتایج نشان داد با افزایش در صد الیاف از 

 فزایش یافت.ضخامت ا

 صنوبر، پلی پروپیلن، جذب آب، واکشیدگی ضخامت، کاه برنج،پالستیک ، –چوب های کلیدی: واژه
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 مقدمه

 نام دارند جزء گروه جدیدی از مواد مرکب قرار میگیرند که امروزه  wpcپالستیک که به اختصار  –مواد مرکب چوب 

و یش از پیش مورد توجه همگان قرار گرفته اند این فرآورده ها هر روز ب موارد کاربرد بی شماری در اقصی نقاط جهان دارند.

تکنولوژی های مختلف ساخت این فرآورده ها روز به روز در حال  پژوهش ها بیشتر به این موضوع معطوف گشته اند.

کاربرد های این فرآورده ها  پیشرفت هستند و این پیشرفت ها موجب افزایش سطح کیفی این فرآورده ها می شوند.

، صنعت اده این فرآورده ها در کف پوش ها، دیوار پوش ها، نرده هااین کاربرد ها می توان استفجمله گوناگونی دارند که از 

 را نام برد. ...و خودروسازی و قایق سازی 

ممکن است در تماس با  نکته حائز اهمیت این است که این فرآورده ها در شرایطی تحت سرویس قرار میگیرند که

% وزنی این فرآورده را 06بیش از و ممکن است  جود الیاف لیگنو سلولزی که ذاتا آبدوست هستندو .رطوبت قرار گیرند

نجفی و )ساخت این فرآورده را بیشتر میکند ، میزان و اندازه این الیاف در شوند ضرورت پژوهش بر انتخاب نوعشامل 

 .(2665کاظمی نجفی.

وان چندسازه های چوب پالستیک در صنایع مختلف مطالعه این نوع چندسازه ها از اهمیت خاصی به کاربرد فرا با توجه

عوامل بسیاری از جمله نوع پلیمر، نوع الیاف تقویت کننده، اندازه الیاف، میزان الیاف، روش اختالط پلیمر  باشد. برخوردار می

میزان ماده جفت کننده و ... بر خواص فیزیکی و مکانیکی فرآورده  ونده ، روش ساخت چندسازه نوع ماده جفت کنبا الیاف

نهایی چندسازه ب مناسب نوع الیاف در خصوصیات انتخا .(1306)امیر خیزی  های چندسازه چوب پالستیک اثر گذار است

منابع متنوعی نظیر تراشه های توان از  الیاف طبیعی جهت تامین ماده اولیه فاز پرکننده را می ها بسیار تعین کننده است.

)فائزی پور و افتی و پسماند کشاورزی تهیه نمود خمیرکاغذ روزنامه بازی آرد چوب، خاک اره، حاصل از برش چوب،

 .(1301همکاران

شاورزی در تولید رشد و پسماند های کل به استفاده از گونه های تند با توجه به کاهش منابع جنگلی و کمبود چوب تمای

جهانی در این مورد انجام می شود  اخیر در سطح روند افزایشی دارد و حجم قابل توجهی از تحقیقاتد سازه ها این چن

 .(2663؛ ماهلبرگ.2663؛ سینگلتون.2660؛ تجویدی.2660)پانتاپوالکال.

خاصی به ( توجه 2662.)مدهوشی و همکاران در داخل کشور با توجه به پتانسیل باالی وجود دورریز های کشاورزی

ساخت چند سازه های چوب پالستیک از این پسماند ها در مقیاس تجاری شده است و نیز تحقیقات متعددی در سطوح 

 .(1304.شاکری و همکاران، 1302 .طبری ؛1302 تجویدی.)ی به این موضوع اختصاص یافته است آزمایشگاه
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هزار هکتار  404سطح زیر کشت برنج در ایران  22-21بنا بر گزارش آمار نامه وزارت جهاد کشاورزی در سال زراعی 

اگر میزان ضایعات . (1322-1321آمارنامه وزارت جهاد کشاورزی)تن محصول برداشت شده است  2552224بوده که از آن 

کاه و کلش برنج خواهیم داشت.در صورت ساماندهی پتانسیل تن ضایعات و  3302352% در نظر بگیریم چیزی حدود 06را 

پالستیک خواهد بود با توجه به کاهش منابع جنگلی و کمبود چوب  –بسیار مناسبی برای تولید فرآورده های مرکب چوب 

ش از پیش تمایل به استفاده از پسماند های کشاورزی در تولید این مواد مرکب روند فزاینده ای داشته است و هر روز بی

 شود. میزان تقاضا از این پسماند ها برای تولید فرآورده های مرکب چوبی زیادتر می

محدود کننده مصرف این  جذب رطوبت توسط الیاف لیگنوسلولزی مورد استفاده در ساخت این فرآورده یک مشخصه 

نتایج پژوهش های . (2661 گئورگ و همکاران ،2665 ، ایسپرت و همکاران2665نجفی و کاظمی نجفی)محصول است 

وستی الیاف ، اول به علت طبیعت آبددلیل در این فرآورده صورت میگیردمختلف نشان داده است که جذب رطوبت به دو 

 .(2665نجفی کاظمی و ) نجفیز در ناحیه ی بین الیاف و ماتریس ، دوم به علت وجود روزنه های ریلیگنوسلولزی

( چندسازه هایی از الیاف 1302. طبری )هی به این موضوع اختصاص یافته استتحقیقات متعددی در سطوح آزمایشگا

ساقه برنج در ترکیب با پلی استر های غیر اشباع ساخت. وی نشان داد با افزودن الیاف برنج به عنوان تقویت کننده، مقاومت 

( جذب آب چندسازه 1304حمزه ) (. پور1302طبری ) کششی و خمشی و مقاومت به ضربه پلی استر های اشباع بهبود یافت

درصد الیاف کاه گندم استفاده کرد و نمونه های تهیه شده را به  56و  36، 14پلی اتیلن را بررسی کرد. او از  -های کاه گندم

درجه غوطه ور کرد. نتایج نشان داد با افزایش درصد الیاف و زمان و  54و  46، 24ساعت درون آب با دمای  25و  2مدت 

( از 1304) و امیدوار ( و گرجانی1304(. شاکری و امیدوار )1304پورحمزه ) ب، جذب آب نمونه ها افزایش یافتدمای آ

 36درصد الیاف کاه گندم و برنج در ترکبی با پلی اتیلن سنگین استفاده کردند و نشان دادند افزایش الیاف کاه تا  54و  36، 14

( در 1300)نادعلیزاده(. 1304 و امیدوار گرجانی ،1304 امیدوار )شاکری وددرصد، موجب بهبود مقاومت های مکانیکی می ش

را در میزان جذب آب و واکشیدگی ضخامت چندسازه  MAPPمطالعه ای اثر میزان الیاف و استفاده از ماده سازگار کننده 

را بررسی کرد و نشان داد با افزایش الیاف جذب آب و واکشیدگی  ل از آدر ساقه برنج و پلی اتیلن دانسیته باالهای حاص

باعث کاهش جذب آب و واکشیدگی ضخامت می  MAPPضخامت چندسازه ها افزایش یافت همچنین استفاده از 

ه را ( اثر قسمت ها مختلف کاه برنج شامل پوست دانه، برگ کاه، ساقه و کل کا2660(. یااو و همکاران )1300 نادعلیزادهشود)

بر خواص مکانیکی چندسازه های الیاف کاه برنج پلی اتیلن سنگین بررسی کردند و تفاوت چندانی در خواص مکانیکی 

 (. 2660 )یااو و همکاران مشاهده نکردند

 بر میزان جذب آب و واکشیدگی ضخامت روش اختالطو  اندازه الیاف ،اثر نوع، درصد این پژوهش با هدف بررسی

بدست اختالط خشک و مذاب ساخته شده از الیاف کاه برنج و صنوبر که به دو روش  پالستیک -یاف طبیعی چندسازه های ال

 شده است. ، انجام آمده اند
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 مواد و روش ها

 مواد

محصول مجتمع پتروشیمی مارون با شاخص جریان مذاب  V30Sبا نام  پلی پروپیلن در این پژوهش از پودر هوموپلیمر

از مالئیک انیدرید گرافت شده  مکعب به عنوان ماده زمینه استفاده شد. گرم بر سانتیمتر 22/6 دقیقه و دانسیته 16گرم بر  10

دقیقه به  16گرم بر  36– 46( محصول شرکت کیمیا جاوید سپاهان اصفهان با شاخص جریان مذاب MAPPبا پلی پروپیلن )

الیاف کاه برنج، از نژاد فجر به دست آمده از مزارع استان گلستان به عنوان پرکننده استفاده   استفاده شد. سازگار کننده عنوان

کاه برنج در صنوبر و الیاف  الیاف چوب صنوبر از گرده بینه های تهیه شده از جنگل شصت کالته گرگان بدست آمده. شد.

 و مذاب درصد با روش اختالط خشک 54و  06، 54نسبت وزنی  3استفاده گردید که در مش  56 – 06و  26 – 56 اندازه

 با پلیمر مخلوط شدند. 

 آماده سازی الیاف کاه برنج

پوشال های تهیه شده از چوب صنوبر نیز توسط توسط آسیاب چکشی به آرد تبدیل شد.  کل کاه برنج )ساقه و کلش( 

مش  56و موادی که روی الک  مش عبور داده شد 06و 56، 26آرد به دست آمده از الک آسیاب چکشی به آرد تبدیل شد. 

مش جمع  56 – 06مش باقی ماندند به عنوان اندازه  06مش و موادی ک روی الک  26 – 56قرار گرفتند به عنوان اندازه 

 شک شوددرجه سانتیگراد قرار گرفت تا کامالً خ 163ساعت در اتو و در دمای  25به دست آمده به مدت  الیاف  د.آوری ش

 سپس درون کیسه های پالستیکی ذخیره شد.

 ساخت چندسازه با روش اختالط خشک

قرار گرفت.  های مخصوص توزین و با هم مخلوط و سپس درون کیسه 1مطابق جدول  مواد مورد نیاز برای هر تیمار

سانتیمتر ریخته، کیک خشک تهیه و به  36×26×1مواد مخلوط شده به کمک یک قاب چوبی درون یک قالب فلزی به ابعاد 

 126و در نهایت درون پرس گرم قرار گرفت. دمای صفحات پرس  قرار داده شدصفحات آلومینیومی  بینهمراه قالب فلزی 

دقیقه پرس  1دقیقه تحت فشار قرار گرفته بعد به مدت  5ر گرفته شد. مواد به مدت بار در نظ 34درجه سانتیگراد و فشار آن 

های ساخته شده بالفاصله پس از  دقیقه فشار اعمال شد. تخته 5باز شد تا گازهای فرار خارج شود. سپس مجدداً به مدت 

 فشرده شدند. دقیقه تحت فشار قرار گرفته 14خارج شدن از پرس گرم به پرس سرد منتقل و به مدت 
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 . تیمار های مورد استفاده در هر روش1جدول 

 نوع الیاف شماره تیمار
 اندازه الیاف

 )مش(

میزان الیاف 

 )درصد(
PP 

 )درصد(
MAPP 
 )درصد(

 5 41 54 26-56 صنوبر 1

 5 30 06 26-56 صنوبر 2

 5 21 54 26-56 صنوبر 3

 5 41 54 56-06 صنوبر 5

 5 30 06 56-06 صنوبر 4

 5 21 54 56-06 صنوبر 0

 5 41 54 26-56 کاه برنج 5

 5 30 06 26-56 کاه برنج 0

 5 21 54 26-56 کاه برنج 2

 5 41 54 56-06 کاه برنج 16

 5 30 06 56-06 کاه برنج 11

 5 21 54 56-06 کاه برنج 12
 

 ساخت چندسازه ها با روش اختالط مذاب

جهت ساخت تخته به روش اختالط مذاب و با استفاده از اکسترودر ( 1)جدول مواد مورد نیاز برای هر یک از تیمارها 

قبل از ورود به دستگاه به خوبی هم زده شد تا اختالط مناسبی بین الیاف و ماده پلیمری ایجاد شود. مخلوط حاصل به درون 

ذوب شدن پلیمر تحت تاثیر  گرد به جلو هدایت شده و در اثرون ناهسوقیف ورودی دستگاه ریخته شده و توسط دو مارد

دمای مناطق دمایی اکسترودر، اختالط بین الیاف و پلیمر به صورت مذاب توسط ماردون ها صورت گرفت. مواد توسط 

سانتی متر از انتهای  5×  1/  4ماردون ها به سمت جلو هدایت شده و در نهایت به صورت تخته ای مداوم با سطح مقطع 

124(Melting2 ،)، (Melting1)126طق حرارتی مختلف اکسترودر به ترتیب دستگاه خارج شد. دمای منا

104(Mixing1 ،)104(Venting ،)154(Mixing2 ،)106(Pumping درجه سانتی گراد و دماهای قسمت خروجی ،)

134(Die1 ،)124(Die2 درجه سانتی گراد بود. سرعت گردش ماردون ها )دور دقیقه در نظر گرفته شد. 0 

 و برش نمونه های  شرایط دهی

تخته های ساخته شده برای رسیدن به شرایط تعادل با محیط و آزادشدن تنش های داخلی به مدت دو هفته در شرایط 

توسط اره گرد برش داده و کد گذاری  ASTMاستاندارد  D7031محیط قرار گرفت. سپس نمونه ها بر اساس آیین نامه 

 شد.

 واکشیدگی ضخامتاندازه گیری میزان جذب آب و 

درجه سانتی گراد درون اتوو قرار گرفت. سپس نمونه ها از اتوو خاج گردید  163ساعت در دمای  25نمونه ها به مدت 

گرم  661/6س نمونه ها توسط ترازویی با دقت ساعت درون دسیکاتور قرار داده شد تا کامالً خنک شوند، سپ 1و به مدت 
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بوسیله میکرومتر  ت کامالً خشک به دست آید. ضخامت مرکز نمونه ها در حالت خشکوزن نمونه ها در حال توزین شد تا

ساعت از آب  2میلیمتر اندازه گیری شد. سپس نمونه ها درون آب غوطه ور شدند و بعد از گذشت  661/6دیجیتال با دقت 

به درون آب برگردانده شد و بعد از خارج شده و توزین شدند و ضخامت مرکز نمونه ها نیز اندازه گیری شد. سپس نمونه ها 

ساعت مجدداً از آب خارج شده و اندازه گیری های فوق تکرار شد. با استفاده از وزن و ضخامت نمونه ها در  25گذشت 

 ساعت غوطه وری در آب، میزان جذب آب و واکشیدگی ضخامت نمونه ها محاسبه شد.   25و  2حالت خشک و بعد از 

مورد  SPSS18افزار  آمده با استفاده از آزمون فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی توسط نرم های به دست کلیه داده

 تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 

 نتایج و بحث

 جذب آب

( بیانگر آن است 2ساعت غوطه وری در آب )جدول 25و  2نتایج حاصل از تجزیه واریانس جذب آب نمونه ها پس از 

  و درصد الیاف بر جذب آب چندسازه ها معنی دار است. اختالط، نوع الیاف طالعاتی روشکه اثر مستقل فاکتورهای م

 ساعتی 22و  2گیری جذب آب  های مربوط به اندازه . نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری داده2جدول 

 

 منبع تغییرات

 

 درجه

 آزادی

 یساعت 25 جذب آب ساعتی 2 جذب آب 

میانگین 

 مربعات

F  معنی

 داری

 میانگین

 مربعات

F معنی داری 

 666/6** 032/22 310/225 666/6** 505/40 265/00 1 روش اختالط

 666/6* 125/15 326/152 666/6** 246/13 050/14 1 نوع الیاف

 105/6 662/2 606/26 601/6 026/3 122/5 1 اندازه الیاف

 666/6** 430/56 455/565 666/6** 001/55 010/00 2 درصد الیاف

 201/6 102/1 232/11 051/6 651/6 655/6 1 نوع الیاف ×روش اختالط 

 050/6 625/6 235/6 431/6 320/6 543/6 1 اندازه الیاف ×روش اختالت 

 666/6** 543/24 325/244 666/6** 304/31 020/34 2 درصد الیاف ×روش اختالط 

 562/6 151/6 511/1 301/6 046/6 205/6 1 اندازه الیاف ×نوع الیاف 

 550/6 222/6 232/2 205/6 351/1 406/1 2 درصد الیاف ×نوع الیاف 

 142/6 215/1 122/12 612/6* 200/5 006/5 2 درصد الیاف ×اندازه الیاف 

 562/6 510/6 105/5 535/6 023/6 562/6 1 الیاف اندازه×   الیاف نوع×   اختالط روش

 256/6 552/1 500/15 524/6 515/6 013/6 2 الیاف درصد×   الیاف نوع×   اختالط روش

 263/6 050/1 430/10 121/6 212/2 410/2 2 الیاف درصد×   الیاف اندازه×   اختالط روش

 530/6 360/6 604/3 005/6 123/6 156/6 2 الیاف درصد×   الیاف اندازه×   الیاف نوع

 063/6 221/6 214/2 502/6 230/6 251/6 2 درصد الیاف ×اندازه الیاف  ×نوع الیاف  ×روش اختالط 

   631/16   130/1 50 خطا

       52 کل

 61/6داری در سطح  **  معنی       64/6داری در سطح  *  معنی
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 اثر مستقل روش اختالط

نتایج نشان داد (. 2دار بود )جدول ها معنی ساعتی چندسازه 25و 2% بر جذب آب 22اثر روش اختالط در سطح احتمال 

های  های ساخته شده با روش اکسترودر کمتر از میانگین جذب آب چند سازه که به طور کلی میانگین جذب آب چندسازه

های اکسترودر الیاف دچار لهیدگی و  (. در اثر نیروهای ناشی از ماردون1شده با روش اختالط خشک بود )شکل ساخته

گرم  4/1شوند که دانسیته آنها به دانسیته دیواره سلولی ) ( و طوری فشرده می1304شکستگی شده )چهار محالی و همکاران 

متر  گرم بر سانتی 1شود و باعث افزایش دانسیته نهایی چندسازه نسبت به دانسیته اسمی ) متر مکعب( نزدیک می بر سانتی

ص در کوتاه مدت کاهش می دهد. اما گردد. این امر باعث کاهش منافذ شده و ورود آب به چندسازه را به خصو مکعب( می

رسد وجود فضاها و منافذ بیشتر در چندسازه سبب ورود سریعتر آب به آن شده است  در روش اختالط خشک و به نظر می

  و جذب آب چند سازه را افزایش می دهد.

 

 ساعتی 22و  2جذب آب . اثر تغییر روش اختالط بر 1شکل 

 اثر مستقل نوع الیاف

(. به طور کلی 2دار بود )جدول  ها معنی ساعتی  چندسازه 25و  2% بر جذب آب 22اثر نوع الیاف در سطح احتمال 

ساعتی  25و  2های حاوی الیاف کاه برنج باالتر از میانگین جذب آب  ساعتی چندسازه 25و 2میانگین جذب آب 

را می توان به پایین تر بودن دانسیته ظاهری کاه برنج (. دلیل این امر 2های حاوی الیاف چوب صنوبر بود )شکل چندسازه

متر مکعب( نسبت داد. کاه  گرم بر سانتی 34/6متر مکعب( و حجیم بودن آن نسبت به چوب صنوبر ) گرم بر سانتی 23/6)

ه برنج نسبت به چوب صنوبر بسیار حجیم تر است و این خود مانع اختالط خوب و پراکنش مناسب الیاف در ماده زمین

شود و  شود. این امر باعث عدم چسبندگی مناسب الیاف به یکدیگر شده و فشردگی خوبی در چندسازه ایجاد نمی پلیمری می

یابد. در نتیجه خلل و فرج ومنافذ ورود آب  باعث افت دانسیته می گردد، ضمن اینکه احتمال برگشت ضخامت نیز افزایش می
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ب در چند سازه های حاوی الیاف کاه برنج می شود. مدهوشی و همکاران افرایش یافته و باعث افزایش میزان جذب آ

 .مطلب اشاره کرده بودنداین  ( نیز به 2662)

 

 ساعتی 22و 2میانگین جذب آب  . اثر تغییر نوع الیاف بر2شکل 

 مستقل اندازه الیافاثر 

نشان می  3شکل  (.2)جدول نبوددار  % معنی24ها در سطح احتمال  ساعتی چندسازه 25و  2اثر اندازه الیاف بر جذب آب 

مش(  56-06مش( بیشتر از نمونه های دارای الیاف کوچکتر ) 26-56دهد جذب آب نمونه های دارای الیاف درشت تر ) 

بود. به نظر می رسد الیاف کوچکتر اختالط بهتری با پلیمر ایجاد می کنند و پخش بهتری از الیاف را در ماده زمینه خواهیم 

 .   شت. این امر باعث کاهش تجمع الیاف شده و منافذ ورود آب را کاهش می دهددا
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 ساعتی 22و  2میانگین جذب آب  . اثر تغییر اندازه الیاف بر3شکل

 اثر مستقل درصد الیاف 

دانسیته (. میانگین 2دار بود )جدول ها معنی ساعتی چندسازه 25و  2% بر جذب آب 22اثر درصد الیاف در سطح احتمال 

ها نشان داد با افزایش میزان الیاف، جذب آب  درصد( الیاف در چندسازه 54و  06، 54مقدار مختلف ) 3کلی به دست آمده از 

ساعت غوطه وری در آب نشان  2(. نتایج به دست آمده از اندازه گیری جذب آب بعد از 5ها افزایش یافت )شکل چندسازه

یسه با ماده پلیمری درصد، جذب آب نمونه ها به علت افزایش ماده سلولزی در مقا 54به   54از  اد با افزایش درصد الیافد

این روند در هر دو روش اختالط خشک و مذاب مشاهده شد اما شدت افزایش جذب آب نمونه ها با افزایش  افزایش یافت.

ب آب نمونه ها با افزایش درصد درصد الیاف در روش اختالط خشک بیشتر از روش اختالط مذاب بود. روند افزایش جذ

ساعت غوطه وری نمونه ها در آب نیز مشاهده شد و در این مورد نیز نمونه های ساخته شده به روش  25الیاف بعد از 

 . خشک جذب آب بیشتری داشتند اختالط

 

 ساعتی 22و  2میانگین جذب آب  . اثر تغییر میزان الیاف بر2 شکل
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 واکشیدگی ضخامت

 ها چندسازه عوامل متغیر بر واکشیدگی ضخامت متقابل مستقل و اثر

( بیانگر 3ساعت غوطه وری در آب )جدول 25و  2نمونه ها پس از  واکشیدگی ضخامت نتایج حاصل از تجزیه واریانس

ا آن است که اثر مستقل فاکتورهای مطالعاتی روش اختالط، نوع الیاف، اندازه الیاف و درصد الیاف بر جذب آب چندسازه ه

  معنی دار است.

 

 یساعت 22و  2گیری واکشیدگی ضخامت  های مربوط به اندازه . نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری داده3جدول 

 

 منبع تغییرات

 

 درجه

 آزادی

 یساعت 25 ضخامت واکشیدگی ساعتی 2 ضخامت واکشیدگی

میانگین 

 مربعات

F میانگین معنی داری 

 مربعات

F معنی داری 

 666/6** 202/15 214/20 666/6** 632/46 263/4 1 اختالطروش 

 664/6* 060/0 205/10 666/6** 650/20 542/3 1 نوع الیاف

 662/6* 312/5 112/15 660/6* 111/0 112/3 1 اندازه الیاف

 666/6** 203/34 352/02 666/6** 350/52 565/5 2 درصد الیاف

 101/6 622/2 215/3 236/6 660/6 661/6 1 نوع الیاف ×روش اختالط 

 131/6 303/2 442/5 455/6 310/6 633/6 1 اندازه الیاف ×روش اختالت 

 631/6* 521/3 155/5 162/6 322/2 252/6 2 درصد الیاف ×روش اختالط 

 032/6 222/6 522/6 155/6 266/1 120/6 1 اندازه الیاف ×نوع الیاف 

 202/6 255/1 545/2 660/6* 510/4 425/6 2 درصد الیاف ×نوع الیاف 

 664/6* 032/4 246/11 166/6 515/2 241/6 2 درصد الیاف ×اندازه الیاف 

 305/6 551/6 505/1 003/6 123/6 626/6 1 الیاف اندازه×   الیاف نوع×   اختالط روش

 125/6 020/1 252/3 054/6 553/6 650/6 2 الیاف درصد×   الیاف نوع×   اختالط روش

 623/6* 622/5 265/5 413/6 055/6 656/6 2 الیاف درصد×   الیاف اندازه×   اختالط روش

 006/6 141/6 221/6 512/6 332/6 634/6 2 الیاف درصد×   الیاف اندازه×   الیاف نوع

 003/6 515/6 522/6 415/6 055/6 656/6 2 درصد الیاف ×اندازه الیاف  ×نوع الیاف  ×روش اختالط 

   222/1   165/6 50 خطا

       52 کل

 61/6داری در سطح  **  معنی                 64/6داری در سطح  *  معنی
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 اثر مستقل روش اختالط

(. نتایج 3دار بود )جدول ها معنی ساعتی چندسازه 25و  2 % بر واکشیدگی ضخامت22اثر روش اختالط در سطح احتمال 

 های ساخته شده با روش اکسترودر کمتر از میانگین چندسازه به طور کلی میانگین واکشیدگی ضخامت نشان داد که

در اکسترودر به این دلیل که اختالط (. 4های ساخته شده با روش اختالط خشک بود )شکل  چند سازه واکشیدگی ضخامت

 یاف در ماتریس پلیمری بهتر صورت میگیرد و درگیرد، پخش ال الیاف با پلیمر مذاب و در اثر گردش ماردون ها صورت می

دهد. این امر سبب می شود در هنگام جذب آب  واقع پلیمر اطراف الیاف قرار گرفته و سطح الیاف را بهتر پوشش می

بیشترین مقدار آب در خلل و فرج چندسازه قرار گیرد و آب کمتری وارد دیواره های سلولی الیاف چوب شود. در نتیجه 

گیرد و  پخش الیاف در پلیمر فقط در پرس گرم صورت میشود. اما در روش اختالط خشک  گی ضخامت کمتر میواکشید

 پلیمر مذاب را ندارند. در الیاف فرصت پخش شدن

 

 

 ساعتی 22و  2 واکشیدگی ضخامت. اثر تغییر روش اختالط بر 5شکل 

 اثر مستقل نوع الیاف

به طور (. 3دار بود )جدول ها معنی ساعتی  چندسازه 25و  2 واکشیدگی ضخامت% بر 22اثر نوع الیاف در سطح احتمال 

 2 واکشیدگی ضخامت های حاوی الیاف کاه برنج باالتر از میانگین ساعتی چندسازه 25و 2 کلی میانگین واکشیدگی ضخامت

ه پایین تر بودن دانسیته ظاهری (. دلیل این امر را می توان ب0بود )شکل های حاوی الیاف چوب صنوبر ساعتی چندسازه 25و 

متر مکعب( نسبت  گرم بر سانتی 34/6متر مکعب( و حجیم بودن آن نسبت به چوب صنوبر ) گرم بر سانتی 23/6کاه برنج )
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داد. کاه برنج نسبت به چوب صنوبر بسیار حجیم تر است و این خود مانع اختالط خوب و پراکنش مناسب الیاف در ماده 

 شود.  زمینه پلیمری می

 

 ساعتی 22و 2 میانگین واکشیدگی ضخامت . اثر تغییر نوع الیاف بر6شکل 

 اثر مستقل اندازه الیاف

شکل  .معنی دار است (3)جدول %24در سطح احتمال  ها ساعتی چندسازه 25و  2اثر اندازه الیاف بر واکشیدگی ضخامت 

مش( بیشتر از نمونه های دارای الیاف  26-56نمونه های دارای الیاف درشت تر )  نشان می دهد واکشیدگی ضخامت 5

مش( بود. به نظر می رسد الیاف کوچکتر اختالط بهتری با پلیمر ایجاد می کنند و پخش بهتری از الیاف را  56-06کوچکتر )

چسبندگی و پوشش بهتری در الیاف ایجاد  و ماده زمینهه در ماده زمینه خواهیم داشت. این امر باعث کاهش تجمع الیاف شد

    می کند.
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 ساعتی 22و  2 میانگین واکشیدگی ضخامت . اثر تغییر اندازه الیاف بر7شکل

 اثر مستقل درصد الیاف 

نتایج (. 3دار بود )جدول ها معنی ساعتی چندسازه 25و  2 % بر واکشیدگی ضخامت22اثر درصد الیاف در سطح احتمال 

 نشان داد با افزایش درصد الیافساعت غوطه وری در آب  25و  2بعد از  دازه گیری واکشیدگی ضخامتاز انبه دست آمده 

افزایش یافت  اده پلیمریبه علت افزایش ماده سلولزی در مقایسه با م درصد، واکشیدگی ضخامت چندسازه ها 54به   54از 

افزایش یافته و چندسازه آب بیشتری جذب می کند و الیاف آن با افزایش الیاف سلولزی موقعیت های جذب آب  (.0)شکل

بیشتر واکشیده می شوند و باعث افزایش در واکشیدگی ضخامت چندسازه می شوند. این روند در هر دو روش اختالط 

 .خشک و مذاب دیده شد
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 ساعتی 22و  2 میانگین واکشیدگی ضخامت . اثر تغییر میزان الیاف بر8 شکل

 ینتیجه گیر

نتایج این مطالعه نشان داد نوع، اندازه و درصد الیاف و همچنین روش اختالط بر ویژگی های چندسازه های الیاف 

پلیمر اثر گذار است. نمونه های ساخته شده با روش اختالط خشک نسبت به نمونه های ساخته شده با روش  -طبیعی

ا الیاف چوب صنوبر در مقایسه سازه های ساخته شده باختالط خشک، جذب آب و واکشیدگی ضخامت کمتری دارند. چند

ن چندسازه های حاوی الیاف کوچکتر در مقایسه با الیاف بزرگتر، جذب آب و واکشیدگی ضخامت ، همچنیبا الیاف کاه برنج

کمتری دارند. با افزایش میزان الیاف با توجه به بیشتر شدن دیواره های سلولزی، جذب آب و واکشیدگی ضخامت افزایش 

ساخته شده بودند، کمترین میزان  مذابط مش که با روش اختال 56-06% الیاف چوب صنوبر 54می یابد. نمونه های حاوی 

  جذب آب و واکشیدگی ضخامت را داشتند و به عنوان بهترین تیمار معرفی شد.
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