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  چکیده:

از ترکیب دو فاز طبیعی (چوب ودیگر مواد لیگنوسلولوزي) و مصنوعی  شود یمنامیده  WPCکامپوزیت چوب پالستیک که به اختصار 

یا  2ي از مواد مرکب هستند که از ا دسته ها تیکامپوزرا داراست. نانو  اش دهندهي هر دو ماده تشکیل ها یژگیو(پلیمر) تشکیل شده و 

یی شده که نسبت به خواص ها یژگیوچند جزءتشکیل شده، به صورتی که تعامل بین یک جزء نانو ساختار با دیگر اجزاء، باعث ایجاد 

یته سنگین و هرکدام از اجزاء برتري دارند. در این پژوهش، ساخت کامپوزیت چوب پالستیک با استفاده از سبوس برنج، پلی اتیلن دانس

درصد سبوس  60و  40،50در سه سطح  ها نمونه. براي این منظور مکانیکی مورد مطالعه قرار گرفت ي ها مقاومتنانورس و تاثیرآن بر 

درصد و  8و  4، 0 برنج به عنوان ماده تقویت کننده و پلی اتیلن دانسیته سنگین به عنوان پلیمر و همچنین نانو رس در سطوح

درصد وزنی ثابت مورد استفاده قرار گرفت و پس از خشک شدن، توسط دستگاه اکسترودر دو ماردونه  3به مقدار  APEM سازگارکننده

اکسترود  RPm 70درجه سانتیگراد بوده و سرعت  165و  165-160-155-150 بیترتغیر همسوگرد کولین، در دماهایی که به 

درجه سانتیگراد  80ساعت در اتوکالو با دماي  4گردید، سپس در دستگاه خرد کن نیمه صنعتی آسیاب گردیدند، بعد ازآن به مدت 

تحت  ها نمونه) استفاده گردید. RIM( یقیتزري آزمونی استاندارد از دستگاه قالبگیري ها نمونهخشک گردیدند، در این مرحله جهت تهیه 

ساعت قرار  24و  2انیکی شامل مقاومت و مدول خمشی، مقاومت و مدول کششی، مقاومت به ضربه و مقاومت به جذب آب آزمایشات مک

  .گرفتند

  پالستیک، نانو کامپوزیت، سبوس برنج، نانو رس، قالب گیري تزریقی، اکسترودر-کامپوزیت، چوب کلمات کلیدي:

   



  سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداري ایران

  و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست

  ، دانشگاه محقق اردبیلی1397مهرماه  11و  10

 
 

  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

  مقدمه 1-1 

از ترکیب دو فاز طبیعی (چوب ودیگرمواد لیگنوسلولوزي)  شود یمنامیده  WPCکامپوزیت چوب پالستیک که به اختصار 

را داراست. امروزه با ورود فناوري نانو در علم  اش دهندهتشکیل شده و ویژگیهاي هر دو ماده اصلی تشکیل  مصنوعی (پلیمر)

ه و از نظر علمی موضوع جدیدي درپژوهش ي نانو مورد توجه جوامع علمی قرار گرفتها پرکنندهمواد، پلیمرهاي تقویت شده با 

ي میکرو گشوده است، از دیدگاه صنعتی آنچه باعث جلب توجه بسیاري از صنایع به ها اسیمقها در مقیاس واسط مطالعات در 

 . باشد یم ها تیکامپوزاین موضوع شده، بهبود چشمگیر خواص 

-سازگاري بین پرکننده آبدوست و ماده زمینه (پالستیک) آبسازه چوب پالستیک مشکالتی نظیر عدم درهنگام تولید چند

- آید، که جهت برطرف کردن این مشکالت از سازگارها در پالستیک به وجود میگریز و دشواري توزیع یکنواخت این پرکننده

اتیلن پروپیلن و پلیلیشود. در حال حاضر در بیشتر تحقیقات از مالئیک انیدرید پیوند شده با پهاي مختلفی استفاده میکننده

)MAPP  وMAPEکننده در ساخت ) به عنوان ماده سازگارWPC ها نیز داراي درجه کنندهگردد. این سازگاراستفاده می

هاي نهایی چوب پالستیک تولید شده را تحت تأثیر توانند ویژگیهاي متفاوتی دارند و میهاي مختلفی هستند که ویژگیبندي

   قرار دهند. 

) خواص فیزیکی و مکانیکی و ریخت شناسی نانو کامپوزیت ساخته شده از ساقه کلزا را مورد بررسی 1392دي و طبرسا (زاه

با افزایش نانو ذرات رس کاهش یافته و مقاومت به  ها چندسازهنشان داد که جدب آب و واکشیدگی ضخامت  جینتا قرار دادند،

  .ابدی یمالستیک با افزایش نانورس از صفر به سه درصد افزایش اتصال پیچ و میخ عمود بر سطح چندسازه چوب پ

  ساخت :مواد و روش 

  سبوس برنج-1

جمع آوري و مورد  النیدر استان گ الهیجانکه از شهر  باشد یم سبوس برنج حاضر ماده سلولزي مورد استفاده در تحقیق

  استفاده قرار گرفت.

با  سبوس برنجضمن از  درمورد استفاده قرار خواهد گرفت و  یدرصد وزن 60و  50، 40در این تحقیق  سبوس برنج. میزان 

   مش استفاده خواهد شد. 40ابعاد 

  :ماتریس- 2

 که به ترتیب با درصدهاي باشد یم )HDPEپلی اتیلن دانسیته سنگین ( قیتحق نیمورد استفاده در ا يمریپل سیماتر

   گرفت.مورد استفاده قرار  57،53،49،47،43،39،37،34،29

  مواد افزودنی - 3

استفاده  درصد 3مالئیک انیدرید) به عنوان سازگار کننده و جفت کننده در یک سطح (هاي انیدرید  در این تحقیق از گروه

   .باشد یمو مشخصات آن به شرح جدول زیر  کرانگیگردید. ماده مذکور محصول شرکت 

ها اتصال ایجاد  هاي هیدروکسیل سطوح تواند با ایجاد پیوندهاي کوواالنسی با گروه می MAPEهاي انیدرید موجود در  گروه

  کنند.

  نانو رس - 4

  ي بهتر، از نانو رس به عنوان تقویت کننده استفاده گردید.ها مقاومتبراي حصول 

داراي ویسکوزیته  Cloisite 15کشور آمریکا با نام تجاري  Southern – clayپودر نانورس تولید شده توسط شرکت 

/meg g135 ویژه  سطح ي با نسبت هندسی باال،ا هیالخاك رس به عنوان یک ماده معدنی طبیعی داراي ساختاري  100

   .باشد یمبزرگ و خاصیت یونی 
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تیمارها و سطوح ثابت ومتغییرها نشان داده  مشخصات 1 که در جدولتکرار انجام شد 3تیمار و براي هر تیمار  9در نهایت 

   شده است.

  مشخصات تیمارها و سطوح متغیر - 1- 3جدول 

MAPE درصد  
PHR)(  

  درصد نانورس
PHR)( 

(HDPE) تیمار  تکرار مش  سبوس برنجدرصد   درصد 

3 0  57 40 35 3  1  

3 4  53 40 35 3  2 

3 8  49 40 35 3  3 

3 0  47 50 35 3  4 

3 4  43 50 35 3  5 

3 8  39 50 35 3  6 

3 0  37 60 35 3  7 

3 4  34 60 35 3  8  

3 8  29 60 35 3  9  

  

  ستفادهتجهیزات مورد ا - 5 

  دستگاه اکسترودر

به منظور ترکیب مواد مختلف از دستگاه اکسترودر دو ماردونه غیر همسوگرد کولین ساخت کشور آلمان واقع در پژوهشگاه 

  پلیمر و پتروشیمی ایران استفاده شد.

  WIESER دستگاه خرد کن نیمه صنعتی

و تبدیل آن به گرانول، از دستگاه خرد کن نیمه صنعتی  اکسترودربه منظور خرد کردن مواد خنک شده خروجی از دستگاه 

WIESER  مدلWG-Ls 200/200  المان واقع در پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران استفاده شد. کشور 1989ساخت  

  ها روش -3-3

  آماده سازي سبوس برنج -1- 3- 3

براي تهیه آرد سبوس برنج، ابتدا سبوس برنج به وسیله دستگاه آسیاب خرد گردید و براي تهیه ذرات هم اندازه و یکنواخت از 

  به طور همزمان استفاده شد. 35الک با مش 

  فرایند اختالط -2- 3- 3

هاي  توزین شده و در کیسه 1ي مرکب ابتدا مطابق با مقادیر تعیین شده در جدول ها فرآوردهمواد مورد استفاده در ساخت این 

اي قرار داده شدند. فرایند اختالط مواد با دستگاه اکسترودر دوماردونه غیرهمسو گرد کولین با ضریب کشیدگی  جداگانه

 /L D 16دور  70با سرعت  و 165-165- 160-155-150تالط ، در پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران با دماهاي اخ

ي بی شکل پس از سرد شدن ها چندسازهشکل تولید شدند. این  ي بیها سازهدر دقیقه انجام شد که پس از اختالط مواد، چند 

و داخل دستگاه اتوکال درجه 80ساعت با دماي  4به مدت  ها نمونهدوباره آسیاب شده وبراي حصول اطمینان از خشک بودن 

پرس  bar 99گراد و با فشار  سانتی درجه 165تا  150 قرار گرفتند سپس در دستگاه قالبگیري تزریقی با محدوده دمایی

ي فیزیکی و ها آزموني حاصل از قالب خارج شده و سپس متناسب با نوع ها فرآوردهشدند. بعد از خروج از پرس و سرد شدن 

هاي خمش، کشش، ضربه  ي حاصل شامل آزمونها فرآورده وفیزیکی نیکیهاي مکا مکانیکی مربوطه برش خوردند. ویژگی
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) مورد ارزیابی قرار ASTMي موجود در آئین نامه (استانداردهاساعت به ترتیب مطابق  24و  2ومقاومت به جذب آب بعد از 

  گرفت.

 تجزیه و تحلیل خصوصیات فیزیکی

  ساعت 2بر جذب آب بعد از  درصد سبوس برنجاثر مستقل 

، مقـدار  16-4. شـکل  دهـد  یمـ بین سطوح مختلف سبوس بـرنج را نشـان    ساعت را 2تجزیه واریانس درصد جذب آب بعد از  

  .دهد یمدرصد را نشان  60و  50، 40ساعت در سطوح مختلف  2میانگین متغیر وابسته درصد جذب آب بعد از 

  
  ساعت. 2سبوس برنج بر جذب آب بعد از . نمودار اثر مستقل درصد 16-4شکل 

  ساعت 2بر جذب آب بعد از  نانو رساثر مستقل  -2- 2- 4

، مقادیر مختلف 17- 4دهد. شکل را نشان می ساعت را بین سطوح مختلف نانو رس 2تجزیه واریانس درصد جذب آب بعد از 

  .دهد یممیانگین در سطوح مختلف نانو رس را نشان 

  
  ساعت. 2. نمودار اثر مستقل نانو رس بر جذب آب بعد از 17- 4شکل 



  سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداري ایران

  و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست

  ، دانشگاه محقق اردبیلی1397مهرماه  11و  10

 
 

  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

  

  ساعت 24بر جذب آب بعد از درصد سبوس برنج اثر مستقل  -4- 2- 4

، مقـادیر  19-4دهـد. شـکل   را نشـان مـی   ساعت بین سطوح مختلف سـبوس بـرنج   24تجزیه واریانس درصد جذب آب بعد از 

درصد سبوس برنج را نشـان   60و  50، 40ساعت در سطوح مختلف  24میانگین متغیر وابسته درصد جذب آب بعد از مختلف 

  دهد.می

  
  ساعت. 24. نمودار اثر مستقل درصد سبوس برنج بر جذب آب بعد از 19-4شکل 
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Abstract 
Wood Plastic Composite, that briefly called WPC, consists of a combination of two natural phases 
(wood and other lignocellulosic materials) and synthetic (polymer), and has features of both its 
constituent materials. Nanocomposites are a batch of composite materials made from two or more 
components, so that the interaction between a Nano-structured component and other components 
creates features that are superior to the properties of each component. In this study, production of 
wood plastic composite using rice bran, heavy density polyethylene and Nano-clay and its effect on 
physical and mechanical resistance was studied. For this purpose, samples at three levels of 40, 50 and 
60 percent of rice bran as a reinforcing material and heavy density polyethylene as polymer, as well as 
Nano-clay at levels of 0, 4 and 8 percent, and MAPE compatible with a constant weight of 3 percent 
were used, and it was extruded by a non-convertible choline double-layered extruder device in 
temperatures of 150-155-160-165 and 165 °C respectively at 70 RPm after drying. After that they 
were milled in a semi-industrial grinding machine, then dried for 4 hours in an autoclave at 80 °C. In 
this stage, a Reaction injection molding (RIM) was used to provide standard test samples. The 
samples were subjected to physical and mechanical tests including resistance and flexural modulus, 
resistance and tensile modulus, impact resistance and resistance to water absorption of 2 and 24 hours. 
The results indicated that all mechanical properties have been improved with increasing the amount of 
reinforcing materials (rice bran), and the use of Nano-clay in the level of 4% has improved 

mechanical properties. 

  
Keywords: Composite, Wood-Plastic, Nanocomposite, Rice Bran, Nano Clay, Injection Molding, 
Extruder 
 


