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  چکیده:

شده  فراورده اين دوام به توجه باعث ساختمان از بيرون محيط پالستيك در چوب هاي چندسازه كاربرد افزايش

 از جوي بيرون هايآلودگي و برف باران،، اشعه فرابنفش معرض در طوالني مدت به كه زماني هافراورده اين. است

ها هوازدگي و تخريب اكسايشي شوند كه از شايع ترين اين تخريبمي تخريب دچار گيرند، مي قرار ساختمان

بردارد. ها نتايج متعددي درباشند. طبق مطالعات به عمل آمده اثر تابش خورشيد بر پالستيك ها و چندسازهمي

شود كه اين پالستيك ميهاي چوبهباختگي چندسازسبب رنگ طور كلي نورخورشيددهد كه بهنشان مينتايج 

نداشته باشند به واسطه  هاي نوري مناسبي تثبيت كننده رنگ باختگي نتيجه تخريب اكسايشي در سطح است و اگر

 به نسبت رنگ را تغيير مدت كوتاه در اندتومي تنهايي به اكسيداناز آنتي مي شوند. استفادهنابود تخريب اكسايشي 

 ليگنين همچنين تخريب و نداشته مثبت تاثير مدت بلند در اما كاهش دهد پالستيك چوب در تيمار بدون نمونه

 كاهش دهد. را هوازدگي نفوذ عمق و كرده كم آزاد هايروي راديكال اثرگذاري توسط را چوب درون

 باختگي، آنتي اكسيدان، هوازدگيپالستيك، تخريب اكسايشي، رنگواژه هاي كليدي: چند سازه چوب 
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 مقدمه -1

 در محصول اين مصارف افزايش . است رشد حال در سرعت پالستيك باچوب  مركب هاي فرآورده از استفاده حاضر حال در

 فرابنفش اشعه معرض در طوالني اين محصوالت زماني كه به مدت است شده آن دوام به باعث توجه ساختمان از بيرون محيط

 معرض در كه زماني پليمرها  .(4891فيست و همكاران(شوندمي دچار فرسايش گيرند،مي قرار جوي هايآلودگي و برف باران،

 و مكانيكي فيزيكي شيميايي، خواص در تغييراتي ايجاد و باعث شده فوتوشيميايي فرسايش دچار گيرد مي قرار هوازدگي طبيعي

 و االستيسيته مدول و كاهش ماده شدن شكننده و ترد رنگ، تغيير طريق از محصول تخريب بر اين تاثيرات از بعضي شود. ميمر پلي

 شود عدم مي ناشي چوبي تركيبات و زمينه ترموپالستيك ماده فرسايش از  نوري شوند. فرسايشمشخص مي ضربه به مقاومت

 پديده سطحي يك چه اگر رنگ تغيير .باشدمي پالستيك مشكالت چوب از ديگر يكي آزاد فضاي در هافراورده اين ثبات رنگي

 هايواكنش مسئول آغاز و نور جذب عامل ترين اصلي كربونيلي هاي .گروه است قبول قابل غير نظرزيبايي از اما است

 (.4898باشند.)دارابي و همكاران مي اتيلن پلي فوتوشيميايي

 .كنند مي را جذب فرابنفش نور آساني به كه است فعال هايو سايرگروه كروموفورها، حضور از ناشي اساساً هااولفين پلي فرسايش

 هاي گروه بقاياي كاتاليزور، شامل تواند مي كه شوند مي ايجاد پليمر كردن و ذخيره فرآوري و ساخت خالل در مواد اين

 كننده آغاز كه شود مي آزاد تشكيل راديكال موجب مواد اين وجود . باشند دوگانه و پيوندهاي كربونيل هاي گروه هيدروپراكسيد،

 هاي راديكال و دهند مي واكنش اكسيژن با يا حمله كرده پليمر به انتشار مرحله در ها راديكال اين . است اكسيداسيون نوري فرآيند

 (.4001دهد.)استارک  مي رخ پايان مرحله دهندمي واكنش با هم آزاد راديكال دو كه زماني نهايت، در . آورند مي وجود جديدي به

توجه  مورد كند كمك فرآورده اين روي از هوازدگي ناشي تغييرات كاهش به كه هايي روش به يابي دست همين دليل به

 تواندمي مواد افزودني ديگر و هااكسيداننوري آميني آنتي كننده هاي تثبيت فرابنفش، هايجاذب از استفاده .است بوده پژوهشگران

 اجزاي شيميايي اصالح از نوري استفاده فرسايش از جلوگيري براي هاروش ترين مهم يكي از .باشند موثر فرسايش از پيشگيري در

 ايجاد با را آن از حاصل هاي فراورده و چوب ومفيد كاربردي خواص تا اندكرده تالش همواره محققين .چوب است دهنده تشكيل
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شد تا به هوازدگي و تخريب اكسايشي چند سازه  سعي اين تحقيق در بنابراين(.4898)دارابي .بخشند بهبود آن ساختار تغييراتي در

 ها پرداخته شود.كارها براي كاهش اثرات اينچوب پالستيك و برخي از راه

 پالستیکو چند سازه چوب هوازدگی چوب -2

ميكرومتر نفوذ  400 در چوب بيشتر ازشود. نور اكسايشي ميچوب در معرض محيط باز دستخوش تخريب نوري و تخريب 

ايي سطحي هستند. هوازدگي شامل برخورد اوليه اشعه نور خورشيد، اكسيداسيون و هاي تخريب پديدهكند بنابراين واكنشنمي

مقدار رطوبت هوا(  ، اشعه خورشيدي، رطوبت)برف، باران، شبنم وچوب سطح ايجاد تغييراتباران به سطح نمونه است. عوامل 

ي تغييرات ترين اجزاي محيط بيرون و آغازكنندهباشند. در اين فاكتورها انرژي فتون در اشعه خورشيدي مخربدما و اكسيژن مي

 (.4891شيميايي گوناگون در سطح چوب است)فيست و همكاران 

-.رنگ چوبكندشيد را به خود جذب ميدرصد نور خور 99-89ليگنين عمدتا مستعد جذب اشعه نور خورشيد است كه عمدتا 

اي شيميايي ليگنين و مواد استخراجي شوند كه ناشي از شكست زنجيرهاي ميقهوه متمايل به هاي در معرض فضاي آزاد زرد

 (4009چوب است.)استارک و همكاران 

-زياد اشعه فرابنفش اتفاق مي شوند. اين پديده به خاطر انرژيرنگ ميپالستيك تحت اشعه فرابنفش كمهاي چوبكامپوزيت

پريدگي مشهود است. گسترش رنگ همزمان باهاي ريزي افتد.اگر سطح كمرنگ شده تحت ميكروسكوپ نوري قرار گيرد ترک

هاي سطحي هاي آلي، مواد استخراجي چوب و ديگركروموفورها در اليهوسيله تخريب شيميايي رنگدانه پريدگي اغلب  بهرنگ

-وسيله تخريب پالستيك صورت ميها ومحصوالت پالستيكي بهپريدگي پالستيكگردد اما معموال رنگاد ميپالستيك ايجچوب

تواند تا حدودي گسترش اكسيدان ميهاي آزاد در مواد است.آنتيهاي اصلي در اكسايش و تشكيل راديكالگيرد.رطوبت از عامل

 (.4880شوند.)مرادپورتوانند مانع آن پريدگي را كاهش دهد اما آنها نميرنگ

 اشعه فرابنفش خورشیدتابش  -1-2
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خورشيد اشعه فرابنفش  اثر . از اين رو تفكيك باشدميخورشيد به طور معمول با گرم كردن سطح ماده همراه اشعه فرابنفش تابش 

بر پالستيك ها و چند سازه هاي پالستيك پايه مشكل است .دماهاي سطح سكو زير تابش نور مستقيم خورشيد و در  گرما با اثر 

است.در حاليكه زير تابش مستقيم نور  سايه به نسبت با يكديگر متفاوتند .در سايه، دماي سطح سكو برابر با دماي هوا)محيط(

سطح سكو از دماي هوا بيشتر است، از اين رو، در عمل اثر تابش  دماي C40ودر جنوب آن C9/1خورشيد در شمال ايالت متحده

 خورشيد هميشه با اثر حرارت همراه است.

خورشيد، كه بسيار پر انرژي است به اشعه فرابنفش وقتي كه   .تابش خورشيد است مخرباصلي عامل خورشيد اشعه فرابنفش 

، مانند روشي كه تيمار حرارتي عمل مي كند تنها اختالف در اين است كه كندد مي سطح سكو برخورد مي كند ، راديكال آزاد تولي

فقط در سطح ماده راديكال آزاد اشعه فرابنفش درحالي كه  )حجم( ماده مي شود، حرارت سبب ايجاد راديكال هاي آزاد در توده

 ايجاد مي كند. 

كه انرژي كافي براي  نانومتر است 100موج كمتر از  با طولاشعه فرابنفش از تابش خورشيد داراي  6حدود% فقط درحقيقت،

نانومتر مي تواند قوي ترين پيوند كواالنسي را 800خورشيد با طول موج  اشعه فرابنفش .شكستن پيوند هاي كواالنسي دارد

و  رابنفشاشعه ف اثرهاي مخرب كوتاهتري به سطح سكو مي تابد و با طول موج بشكند. هر چه تابش خورشيد عمودي تر باشد،

با طول موج  اشعه فرابنفشقوي تراست و  اشعه فرابنفشسطح دريايي آزاد( بيشتر باشد، هر چه ارتفاع  )از  دما بيشتر خواهد بود.

كوتاه و انرژي بيشتري به سطح سكو مي تابد.مولكول هاي پليمر شكسته شده و فراورده هاي با وزن مولكولي كم سبب انتشار 

د به عمق چندسازه ااين واكنش مانند واكنش هاي زنجيري راديكال هاي آز شان مي شوند.مولكولهاي مجاور  راديكال هاي آزاد به

 .نفوذ مي كند

راديكال هاي آزاد تشكيل مي دهد كه به اليه بسيار نازک سطح تخته نفوذ مي كند و به تدريج در داخل و به  ، اشعه فرابنفش

دماي باالي تخته هاي  )ايالت متحده(سرعت در زير اين اليه متوقف مي شود.در مورد تابش معمولي خورشيد به ويژه در جنوب

خته مي شود و عالوه بر اين با مكانيسمي مشابه قطع زنجير پليمري سبب سكو سبب نفوذ راديكال هاي آزادتوليد شده به توده ت
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مرسبب مي شود خسارت از اليه بااليي تخته به عمق تخته نفوذ كند تا اينكه در عمل تخته اايجاد راديكال هاي آزاد مي شود.اين 

 .كه تاثير بسيار مهمي در تخريب اكسايشي دارداكسيژن هوا و آب است ، دما ،عوامل اشعه فرابنفش نتيجه فرو مي ريزد. .اين پديده

هاي تثبيت كنندههمراه با حرارت در مقايسه با حرارت تنها راديكال هاي آزاد مشابهي ايجاد مي كنند.  اشعه فرابنفشچون تخريب 

كه چه عاملي مي توانند براي حفاظت تخته در برابر نخريب اكسايشي به كار گرفته شوند.به عبارت ديگر ،مهم نيست نوري 

راديكال آزاد توليد مي كند،مهم اين است كه وقتي راديكال هاي آزاد به داخل توده چند سازه نفوذ كردند و در آنجا منتشر شدند 

 ،ضد اكسايش ها آنها را متوقف كنند ،به شرطي كه ضد اكسايش ها به مقدار كافي به كار روند.

د اين موا به كار مي رود. هاي نوريو غربال كننده uvهايدار اندكي جذب كنندهمق اشعه فرابنفشاما براي حفاظت سطح ماده از 

راديكال هاي آزاد را با روش شيميايي به تركيبات شيميايي پايدار تبديل نمي كنند يا با تبديل عوامل پيشين شان مانع تشكيل 

را با تبديل به فركانس پايين ارتعاش ،جذب مي كنند،در نتيجه به طور فيزيكي از تشكيل  uvبلكه  راديكال آزاد نمي شوند،

نانومتر را جذب مي كنند.از اين 480-100طول موج هاي   اشعه فرابنفشراديكال هاي آزاد جلوگيري مي كنند.جذب كننده هاي 

و هم نور مرئي راجذب مي كند. براي مثال درده با  ابنفشاشعه فر رو ماده را رنگ نمي كنند،در حاليكه غربال كننده هاي نوري هم

 يك غربال كننده نور هم هست. است، اشعه فرابنفشاينكه يك جذب كننده بسيار قوي 

 .به عنوان رنگدانه استفاده مي شودWPSاكسيدتيتانيوم است. دي اكسيدتيتانيوم كه در هاي نوري ديغربال كنندهيكي از 

براي پالستيك وچندسازه هاي پالستيك پايه  هالز بهترين حفاظت كننده در برابر اشعه فرابنفشپايدار كننده نوري آميني باز دارنده 

به عنوان ضداكسايش اوليه ،جمع آوري كننده راديكال هاي آزاد ويا هالز  تا به حال مشخص نشده است.هالز است. مكانيسم عمل 

در شرايط سرويس مصرف مي شود كه بيانگر دوره القا هالز  عنوان محبوس كننده اكسيژن عمل مي كند.تبديل اكسيژن به آب  به 

 باوزن مولكولي باال دوام زيادي دارد و در شرايط سرويس بسيار كارامد است. هالزاست. به همين دليل  
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الكترون مي گيرد،براي مثال با گرفتن  هيدروژن از راديكال آزاد پر اكسيد بسيار ناپايدار است و به سرعت با مكانيسم راديكالي 

 مولكول پليمر مجاور سبب اكسايش بيشتر مي شود.

مجموعه واكنش هاي تخريب با راديكال آزاد به تبديل سريع زنجير بلند پليمري ماده چند سازه به اجزاي بسيار كوتاه پليمري 

 سست،خرد،ضعيف شده،سر انجام از لحاظ مكانيكي و ظاهري فرو مي ريزد.منجر مي شود و به موجب آن تخته چند سازه سكو 

 در واقع تمام واكنش هايي كه به تشكيل راديكال هاي آزاد منجر مي شودند،برگشت پذيرند.

 .عالوه بر اين راديكال ها ي ماكروآلكيل اوليه دوباره تشكيل مي شوند كه به شاخه دار شدن  و ايجاد اتصال عرضي مي انجامد

اغلب اين واكنش ها در مراحل اوليه اكسايش به كاهش شاخص جريان مذاب منجر مي شوند و سپس با كاهش فزاينده وزن 

يابد و به طور همزمان ،خواص مكانيكي پالستيك يا چند مولكولي پليمر به سبب قطع زنجير ،شاخص جريان مذاب افزايش مي

 ،ضعيف بودن و نابودي پالستيك به مرحله شكست خسارت زا مي رسد. سازه كاهش مي يابد.سرانجام،ماده به دليل تردي

 گیرینتیجه

سبب بي رنگ كردن نور فرابنفش خورشيد بطور كلي  دارد.و چندسازه ها نتايج متعددي دربرتابش خورشيد بر پالستيك ها 

كه  تخريب اكسايشي در سطح است اين رنگ باختگي نتيجه يارنگ باختگي پالستيك ها و چندسازه هاي پالستيك پايه مي شود.

 .در توده ماده بستگي دارد هاآنتي اكسيدانهمه اينها به مقدار  .اينكه ننمايداين امر ممكن است به توده چندسازه آسيب وارد كند يا 

تثبيت  د.اما طي دوره زماني مشخص  خواص مكانيكي شان را حفظ مي كنن رنگ باخته مي شود، هاآنتي اكسيدانچند سازه داراي 

 به اكسيداناز آنتي استفاده كه گرفت نتيجه توانمي كلي بطورشوند. هاي نوري سبب افزايش مقاومت در برابر هوازدگي ميكننده

 تاثير مدت بلند در اما كاهش دهد پالستيك چوب در تيمار بدون نمونه به نسبت را رنگ تغيير مدت كوتاه در تواندمي تنهايي

 هوازدگي نفوذ عمق و كرده كم آزاد هايروي راديكال اثرگذاري توسط را چوب درون ليگنين همچنين تخريب و نداشته مثبت

 كاهش دهد. را

 منابع
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Abstract 

the use of wood-plastic composites in outdoor applications is increased. When these products are 

exposed to UV (light wear), rain, snow and atmospheric pollution for a long time they can, be 

damaged the most common damages are weathering and photodegradation. previous studies 

sunlight causes on wood plastic composite it is nesseresry to use some stabilizers in structure of 

wood plastic composites when they will be applied in outdoors .UV absorbants, pigments and 

HALS are the common photostabilizers The use of antioxidants alone can reduce the 

discoloration of sample in short term But in long term.it do not have a positive effect however it 

can reduce  the degradation of lignin in wood by decreasing  of free radicals. 
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