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  پالستیک-چوببررسی امکان استفاده از کاه گندم در ساخت چند سازه 
  

   3چراتی، فرامرز رستمی2، تقی طبرسا*1محمد ساالريتاج
  کاووس دانشگاه گنبد گروه شیمی 3 گرگان، دانشگاه گروه تکنولوزي مهندسی چوب٢ ،شرکت صنعت چوب شمال ١

 
 

  چکیده
ثر در حفظ هاي مواز راهبردپالستیک -جاي چوب به عنوان مواد اولیه در تولید چند سازه چوب هبکشاورزي  ضایعات استفاده از

به  ،باشدمیس در دستر به صورت فراوان که معموالً و ضایعات پالستیکیگندم کاهتبدیل  .شودها محسوب میو صیانت جنگل
زیست، ایجاد گیري از انباشته شدن آنها و آلودگی محیط ضمن جلو ،تر یا به مواد اولیه ضروري در صنایعهاي با ارزشفرآورده

 ترفتاالتاتیلنیکی از این مواد پالستیکی غیر قابل برگشت به طبیعت، پلی. اشتغال و ارزش اقتصادي باالیی را در بر دارد
)PETاتیلنپلیترفتاالت ضایعاتی و کاه گندم را آماده و بعد از انحالل اتیلنابتدا مواد اولیه پلیدر این پژوهش  .دباش می )٤ -

تحت همراه آرد کاه گندم مخلوط شده و  ه، پودري از الیگومر پت در شرایط مایکروویو تولید نموده که بآلی در حالل ترفتاالت
 5به ضخامت  پالستیک-چوب چند سازه ،بار 35میزان فشار  و دقیقه 15دت زمان مو  ،سانتی گراد درجه 200 يپرس با دما

سازه حاصل مورد بررسی قرار گرفته  هاي کششی و خمشی چندو مقاوتحاصل گردیده  متر سانتی 30×20متر و در ابعاد  میلی
ی موجب تقویت مقاومت خمشی و کششی نتایج حاکی از این بود که استفاده از پودر حاصل از بازیافت به وسیله حالل آل .است

  .است شده) ACو  A(در مقایسه با دو تیمار 
  

  آلی حالل ،اتیلن ترفتاالتپلی ،کشاورزيضایعات  :هاي کلیديواژه
  
  مقدمه - 1

در صنایع  کشاورزي و به ویژه پسماند محصوالت زراعی به عنوان مواد اولیه فیبري ارزان قیمت و فراوان خصوصاًباز مواد حاصل ازاز دیر
هاي نابع جنگلی، روي آوردن به پسمانددلیل کمبود مواد اولیه چوبی و کاهش شدید م ههاي اخیر ب در دهه. وب و کاغذ مطرح بوده استچ

هاي پالستیکی مورد توجه بسیاري از طرف صاحبان صنایع در داخل و خارج  رسد و همچنین بازیافت زباله ر میناپذی جتنابکشاورزي به نظر ا
هاي  شود که ضمن روش ک، به عنوان مواد مرکبی محسوب میپالستی- هاي چوب کامپوزیت .)1391یحیوي، ساالري، ( ر قرار گرفته استکشو

گشاي  یر جنگلی، به عنوان مواد سبز راههاي بازیافتی و انواع ضایعات کشاورزي و منابع غ گیري از پالستیک توانند با بهره  ساخت نسبتاً ساده، می
 هر که است اي بالقوه خصوصیات داراي باشد می حاضراین مواد در حال  ترین پرمصرف که ترفتاالت اتیلن پلی. محیطی باشند زیستمشکالت 

 آن براي توان می را ازکاربردها جدیدي افقهاي ،نانونولوژي نظیر کت دنیاي به آن ورود با و دندهمی قرار توجه درکانون پیشاز  بیش را آن روز
مورد  را 30به  70نسبت  باگندم  کاه–ساخت چندسازه پلی پروپیلن )1997( و همکاران Johnson ).2005همکاران،  و Dazhu( شد متصور

 .پالستیک باشد- در ساخت چوب) چوب لیافا(چوبی  تواند جایگزین مناسبی براي منابعگندم می کاه نتایج نشان داد که .بررسی قرار دادند
Panthapulakkal مورد را  )پروپیلن پلی(هاي گرمانرم  مر پلیپتانسیل استفاده از الیاف کاه گندم جهت ساخت کامپوزیت با ) 2005( و همکاران

در این تحقیق از الیاف کاه گندم استفاده شده و خواص مکانیکی، فیزیکی و حرارتی مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج نشان . دادندبررسی قرار
) Panthapulakkal )2006و  Sain .هاي ترموپالستیک استفاده شودکننده براي ساخت کامپوزیت اند به عنوان تقویتتو اه گندم میداد الیاف ک

                                                             
  *Tm_salar688@yahoo.com 
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هاي فیزیکی و شیمیایی و همچنین خواص حرارتی الیاف حاصل را مورد اي براي استخراج فیبر از کاه گندم انجام دادند و ویژگیمطالعه
در این  . هاي گرمانرم را داردمر پلینشان داد که ویژگی مناسب براي اختالط با  ،از الیاف کاه گندم FTIRتجزیه و تحلیل . بررسی قرار دادند

اتیلن ترفتاالت ضایعاتی نشان داد که بهترین  اره و پلی پالستیک از خاك- ا بررسی امکان ساخت چند سازه چوبب) 1387( غفرانیرابطه 
پت ضایعاتی در درصد  20پلی اتیلن در الیۀ میانی،  درصد 10میلیمتر و ترکیب 5با ضخامت  ايههاي الیخواص فیزیکی و مکانیکی در نمونه

 و درصد مواد ضایعاتی 90ثانیه مشاهده شد این ترکیب شامل  180درجه و زمان  200درصد خاك اره، در دماي پرس  70هاي سطحی و الیه
براي جلوگیري از تخریب حرارتی مواد لیگنوسلولزي در اختالط با ) Wu )2010و  Leiدر تحقیقی دیگر  .درصد مواد دست اول بود 10
گانه دمایی در اکسترودر اول مناطق پنج .یک از دو اکسترودر استفاده کردندپالست - هاي با دماي ذوب باال، براي ساخت چند سازه چوب مر پلی

 اتیلن سنگین پلیبا   ترفتاالتاتیلنپلی. در دقیقه تنظیم کردند دور  40گراد و درجه سانتی 270- 250- 275- 240- 190را به ترتیب بر روي
درجه  170 - 170- 170- 145- 105در شرایط (آرد چوب در اکسترودر دوم . باهم مخلوط و سپس از یک حمام آب یخ گذرانده شد

 60به  40 مر پلیاز نسبت  آرد چوب به در این تحقیق . گرددبه ترکیب حاصل از اکسترودر اول اضافه می) دور در دقیقه 50گراد و  سانتی
 که ندا هداد نشان گندم کاه- بازیافتی اتیلن پلی سازه چند مکانیکی خواص بررسی با، )1385( امیدوار و گرجانی .استفاده گردیده است درصد

 االستیسیته مدول بهبود موجب درصد 40سطح تا و داده افزایش را خمشی و کششی هاي مقاومت درصد 30 سطح تا گندم آرد درصد افزایش
 بازیافتی سنگین اتیلن درصدپلی 70 و گندم کاه آرد درصد 30 از حاصل سازه چند در مکانیکی هاي مقاومت بهترین .است شده چندسازه
تر از نقطه شروع هایی با نقطه ذوب پایینپالستیک بیشتر از پالستیک-هاي چوبامروزه براي ساخت چند سازه. شد مشاهده
، Stark( شودگراد است، استفاده می درجه سانتی 200که کمتر از   پروپیلنو پلی  اتیلنحرارتی مواد لیگنو سلولزي، مثل پلی تخریب
باشد؛ اول اینکه دماي ذوب پالستیک دو مشکل اساسی پیش رو می-اتیلن ترفتاالت در صنعت چوبجهت استفاده از پلی ).1999
PET مر پلیو اختالط با  مواد لیگنوسلولزي در هنگام فراوريو دوم اینکه محدودیت دمایی  )گرادسانتی درجه 260-240( باالست-

باید  PETبا در نظر گرفتن مشکالت یاد شده فوق،  .گرددهاي داراي نقطه ذوب باال منجر به تخریب حرارتی ماده لیگنوسلولزي می
 .ه حداقل ممکن برسداي آماده شود که تخریب حرارتی ماده لیگنوسلولزي ببه گونه

هاي آلی جهت کشور تحقیقاتی در زمینه استفاده از حاللرسد تاکنون در نظر می هاي صورت گرفته، بهبررسیبا توجه به  
ها به عنوان در این بررسی، این حالل. پت ضایعاتی صورت نگرفته است-پالستیک حاصل از کاه گندم- ساخت و بررسی خواص چوب

  .شودکار برده میبه PETپالستیک با استفاده از صالح شرایط ساخت چند سازه چوبیک عامل در جهت ا
  

  هامواد و روش -2
   :تهیه مواد اولیه -2-1

گندم،  مري و آرد کاه پلیبه عنوان ماده ) بطري نوشابه( ترفتاالت ضایعاتیاتیلنپالستیک، از پلی- جهت ساخت چند سازه چوب
چنین جهت سازگاري نسبی بین این دو ماده از ترکیب  هم. )1جدول( درصد وزنی استفاده شد 40به عنوان پودر سلولزي در سطح 

محصول شرکت مرك  حالل آلیضایعاتی از  مر پلیها، و براي انحالل درصد در تمامی نمونه 3 مالئیک انیدرید ، با درصد وزنی ثابت
 .آلمان استفاده گردید

  
   :روش کار -2-2

ابتدا کاه در هواي آزاد خشک و توسط دستگاه خردکن و  .توان به روش زیر عمل کرد می پالستیک- بچوجهت ساخت کامپوزیت 
، پودر تهیه شده )درصد 3کمتر از ( شود جهت رساندن رطوبت آرد کاه به میزان مورد نظر میبندي مورد نیاز تبدیل  سپس آسیاب، به مش

از تبادل پس از خارج کردن از آون جهت جلوگیري . گیرد قرار میگراد  سانتیه درج 103±3ساعت در آون در دماي  24از کاه را به مدت 
هاي مورد مواد اولیه مورد نیاز براي هر تخته از قبل محاسبه و مطابق با تیمار .شود بندي می هاي نایلونی بسته رطوبت با محیط، در پاکت
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جهت اختالط مناسب و . قل شدندوزین و به داخل ظرف اختالط منتگرم ت 01/0آزمون، توسط یک ترازوي دیجیتال آزمایشگاهی با دقت 
زن  اي، شامل یک پروانه همکانیسم نسبتاً سادهمخلوط کن آزمایشگاهی که داراي م المقدور، یکنواخت مواد اولیه در حالت خشک از حتی

هاي  را با استفاده از حالل PETاي تهیه شده از ه پرك . استفاده شد است، دقیقه 4دور در دقیقه به مدت  1500مکانیکی با سرعت دوران 
نده و دقیقه با آب مقطر جوشا 10سازي ابتدا به مدت  خالصآلی در شرایط خاص دمایی و بدون کاتالیزور، سولولیز کرده سپس براي 

درجه  60در دماي ساعت  24به مدت آون سازي شده و در نهایت در جدا ،شود، به این صورت حالل ن شستشو داده میوسپس با است
در پایان ترکیب . باشد این روش دوباره قابل بازیابی می در ضمن حالل مورد استفاده در .گیرد تا کامال خشک شود تی گراد قرار میسان

ها به روش ناپیوسته، جهت ساخت تختهو  )4و  3شکل( مورد بررسی ساختاري اولیه قرار گرفت MASSو   FTIRالیگومري حاصله با 
مدت زمان . این دما در تمام دوره پرس ثابت در نظر گرفته شد .قرار گرفتگراد  درجه سانتی 200 يکیک آماده شده تحت پرس با دما

شار، براي خروج دقیقه حذف ف 1، در ادامه مر پلیدقیقه پرس جهت گرم کردن اولیه  7دقیقه، که سه بازده زمانی  15پرس گرم مجموعاً 
ی مورد نیاز براي تشکیل تخته و ایجاد اتصاالت مکانیک مر پلیدقیقه پرس جهت ذوب شدن، جریان یافتن  7هاي آلی فرار و مجدداً گاز

دستگاه پرس گرم مورد استفاده، پرس هیدرولیک آزمایشگاهی  .بودبار  35اي دقیقه 7میزان فشار در هر دو بازه زمانی . سازه بودچند
پس  .ساخت کشور آلمان غربی بود OTTسازه دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، مدل هاي چندوجود در آزمایشگاه فراوردهم

چوب با احتیاط بین دو قطعه تخته خرده گیري خارج شده و جهت تکمیل فرایند شکلاز اتمام سیکل پرس گرم، تخته و قالب از پرس 
ها از دو سطح تخته جدا شده و ها از بین دو تخته ابتدا به آرامی فویلپس از خروج تخته .یره نجاري محکم شدگذاشته و با استفاده از گ

به  ها به منظور خنک شدن،هاي مکانیکی تختهقبل از انجام آزمونها با استفاده از تیغ کاتر و کاردك از داخل قالب فلزي خارج شدند تخته
ها هاي مورد نیاز براي تستو هواي محیطی آزمایشگاه قرار داده شدند و سپس توسط اره گرد نمونه ساعت در معرض شرایط آب 48مدت 

با دو  با استفاده از حالل آلیترفتاالت اتیلنسازه حاصل از پلیچند .تهیه شدند ASTM D 7031 رطوبتی و خمشی مطابق با استاندارد
ی و نمونه تخته ساخته شده محصول حاصل از سولولیز پت در حالل آل .قایسه گردیدم) اند معرفی شده1شماره  در جدولکه (تخته دیگر 

   . آورده شده است 2و 1 شماره هاي در شکل
  

  
                    کاه گندم –کامپوزیت حاصل از پت ضایعاتی -  2شماره شکل               محصول واکنش سولولیز   -1شماره  شکل                         

   :در حالل آلی PETپودر حاصل از سولولیز -2-3
 آلیبا استفاده از حالل  PETپودر حاصل از بازیافت ) 4شماره شکل ( MASSو ) 3 شماره شکل( FTIRنتایج بررسی طیف  

است تري باشد که نسبت به پودر تهیه شده به روش مکانیکی داراي نقطه ذوب پایینمی PETنشان داد که ترکیب حاصل، الیگومر 
هاي مکانیکی انجام کندم شرایط بهتري نسبت به پودر تهیه شده به روش مکانیکی دارد که آنالیز تست و در ایجاد پیوند با آرد کاه

 .باشدهاي ساخته شده نیز حاکی از آن میشده بر روي نمونه

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


مجموعه مقاالت اولین  همایش ملّی مدیریت منابع طبیعی        
   ، دانشگاه گنبد کاووس1392اسفند،  8                      

 
 

  

  
  محصول حاصل از فرایند سولولیز FTIRطیف  - 3 شماره شکل

  

  
  محصول حاصل از فرایند سولولیزMass  طیف  -4 شماره شکل
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  تیمارهاي چندسازه -1شماره  جدول

 مر پلی  مر پلینوع   تیمار
  )درصد(

   مر پلیمقدار 
  )گرم(

کاه  
  )درصد(

مقدار کاه 
  )گرم(

سازگارکننده 
  )درصد(

مقدار   
  )گرم(سازگارکننده 

  تکرار

T1 A  60  171  40  120  3  9  3  

T2  A+B     60  5/85+5/85  40  120  3  9  3  

T3  A+C  60  5/85+5/85  40  120  3  9  3  

A : کاه گندم- اتیلن ترفتاالتتخته ساخته شده با بیس هیدروکسی        
A+B :با حالل آلی( کاه گندم–ترفتاالت اتیلنتخته ساخته شده به پلی(  
A+C : با روش مکانیکی( کاه گندم–اتیلن ترفتاالتساخته شده با پلیتخته(   

  
   :)MOR(مقاومت خمشی -2-4

بدین منظور خواص خمشی در ماده چند سازه محاسبه  .باشدها، مقاومت خمشی آن میسازهیکی از خواص مهم، در کاربرد چند
داد بهترین استحکام  نتایج نشان. گرفتمورد بررسی قرار بر دو ویژگی استحکام خمشی و مدول خمشی مر پلیشده و اثر نوع 

مگاپاسکال به دست آمده  04/18معادل  ABنی پودر کاه گندم، مربوط به تیمار درصد وز 40سازه حاوي خمشی در چند
توان چنین  می آمده است،) 2شماره  جدول(استحکام خمشی  و با توجه به آنچه در جدول تجزیه واریانس )5 شماره شکل(است

اختالف وجود دارد، به بیان دیگر با درصد  5گفت که بین مقادیر استحکام خمشی بدست آمده از سه نوع تیمار مختلف، در سطح 
 .بکار رفته در ساخت تخته بر مقاومت خمشی موثر بوده است مر پلیتوان اظهار داشت که نوع درصد می 95اطمینان 

  

  

  بر مقاومت خمشی مر پلیاثر نوع  - 5 شماره شکل
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  هاي آزمونینمونه) MOR(تجریه واریانس مقاومت خمشی  -2شماره  جدول

بستهمتغیرات وا  معنی داري میانگین مربعات درجه آزادي مجموع مربعات 
مر پلینوع   748/24  2 374/12  002/0 * 

374/3 خطا  6 562/0   
960/2406 کل   9   
122/28 خطاي کل  8   

درصد 95معنی داري در سطح *  
  

   :مقاومت کششی -2-5
شود در این سه  همان طور که مشاهده می. آمده است 6 هشمار بر مقاومت کششی براي هر سه تیمار در شکل مر پلینتایج تأثیر 

و جدول تجزیه واریانس استحکام کششی  باشدپاسکال میمگا 29/17معادل  ABترین استحکام کششی مربوط به تیمار  تیمار بیش
داري کششی تأثیر معنی بر استحکام مر پلیاثر نوع  ،درصد 95نشان داد که در سطح احتمال ) 3شماره  جدول( ها،براي کلیه تیمار

  . اشته استد

  

  
  بر مقاومت کششی مر پلیاثر نوع  -6شماره  شکل

  
  هاي آزمونیتجریه واریانس مقاومت کششی نمونه -3شماره  جدول

  معنی داري  میانگین مربعات  درجه آزادي  مجموع مربعات  متغیرات وابسته

مر پلینوع   988/57  2 994/28  01/0 * 
210/7 خطا  6 202/1   
882/1846 کل   9   

198/65 خطاي کل  8   

  درصد 95معنی داري در سطح *
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  نتایج
 با استفاده از حالل آلی PETهاي حاصل از پودر بازیافتی هاي خواص مکانیکی تختهبا توجه به جداول تجزیه واریانس و نمودار

بوده و در ساخت چند  ثرمؤبهبود خواص مکانیکی این روش در توان گفت که می) ACو  A( ، نسبت به دو تیمار دیگر)ABتیمار (
پالستیک با استفاده از آرد  -سازه چوباین پژوهش مشخص شد که تولید چند در. توان از آن بهره جستپالستیک می- سازه چوب

ت مشخص و موجب بروز تغییرا مر پلیپذیر بوده و استفاده از نوع ضایعاتی بازیافت شده با حالل آلی امکان PETکاه گندم و 
نتایج حاکی از این بود که استفاده از پودر حاصل از بازیافت به وسیله  .شودداري بر روي خواص مکانیکی ماده چند سازه می معنی

این پژوهش  چنین در هم ه وشد) ACو  A(حالل آلی موجب تقویت مقاومت خمشی و مقاومت کششی در مقایسه با دو تیمار دیگر 
و  Sain ،)1997(و همکاران  Johnsonپالستیک بررسی شد که مطابق با نظر - گندم در ساخت چندسازه چوب امکان استفاده از کاه

Panthapulakkal  )2006 (باشدمی.  

  منابع
-154): 2( 6 .علوم محیطی. پالستیک از خاك اره و پلی اتیلن ترفتاالت ضایعاتی -بررسی امکان ساخت چند سازه چوب. 1387. غفرانی، م .1

133. 
مجله پژوهش و سازندگی .کاه گندم -بررسی فرایند ساخت و خواص مکانیکی چند سازه پلی اتیلن بازیافتی. 1385. و امیدوار، ا. رجانی، فگ .2

  .88-84 ):72(5. در منابع طبیعی
، پالستیک-چوباي بررسی امکان استفاده از ساقه و قوزه پنبه استان گلستان در ساخت کامپوزیت ه .1391. یحیوي دیزج، م و ساالري، ت .3

 .مهرماه، گرگان، ایران، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان نخستین همایش بین المللی دانش، صنعت و تجارت پنبه
4. Dazhu, C., Haiyang, Y., Pingsheng, H., Weian., Z. 2005. Composites Science and Technology. Vol.65. 1593–

1600.  
5. Panthapulakkal, S., Zereshkian,A., Sain, M., 2005. Preparation and characterization of wheat straw fibers for 

reinforcing application in injection molded thermoplastic composites. Bioresource Technology 97: 265–272. 
6. Sain, M., and Panthapulakkal, S. 2006.  Bioprocess preparation of wheat straw fibers and their characterization. 

Industrial Crops and Products 23: 1–8. 
7. Johnson, D.A., Jacobson, R., and Maclean, W.D. 1997. Wheat Straw as a Reinforcing Filler in Plastic 

Composites. The Fourth International Conferenceon Woodfiber- Plastic Composites.200-205. 
8. Lei, Y., and Wu, Q. 2010. Wood plastic composites based on microfibrillar blends of high density 

polyethylene/poly (ethylene terephthalate). Bioresource Technology 101: 3665–3671. 
9. Stark, N. 1999. Melt-blend Wood fiber-thermoplastic composites. Chemical Engineer. Forest products laboratory. 

Madison. 
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