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  چندسازه حاصله از آردهاي خمشی و کششی  مقاومت
  دهی متناوب هاي رطوبت پروپیلن در دوره  پلی-ساقه برنج

  
  3زاده مجید ذبیح و 2محراب مدهوشی ،1حسین محمدي*

   ، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگاندانشکده مهندسی چوب و کاغذ، ريدکتدانشجوي 1
   ،دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان دانشکده مهندسی چوب و کاغذ،یار دانش2

  ساريعلوم کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه  دانشکده مهندسی چوب و کاغذ،یار دانش3
  4/8/93 :خ پذیرش ؛ تاری27/8/91: تاریخ دریافت

 1چکیده
هاي  هاي فیزیکی و مکانیکی چندسازه   دهی متناوب بر ویژگی     مراحل رطوبت  ثیرأ، ت در این پژوهش  

گـرم بـر    1هاي چندسازه با چگالی اسـمی   تخته. پروپیلن مورد مطالعه قرار گرفت     پلی -آرد ساقه برنج  
 60، 45تیمار با درصد اختالط   6 در مجموع شامل  متر    سانتی 25×15×1 و ابعاد اسمی  مترمکعب    سانتی

ها  گیري و داده  ها اندازه  خواص فیزیکی و مکانیکی چندسازه    .  ساخته شدند   آرد ساقه برنج    درصد 75و  
کلی، نتایج نشان دادند  طور  هب.  تصادفی با یکدیگر مقایسه شدند     با آزمون فاکتوریل در قالب طرح کامالً      
دهی از حالت خـشک    درصد و طی شدن مراحل رطوبت45-75که با افزایش مقدار آرد ساقه برنج از         

یافتـه و جـذب آب و واکـشیدگی     هـاي مکـانیکی چندسـازه کـاهش      تا دوره سوم، دانسیته و مقاومـت      
 درصـد وزنـی باعـث بهبـود نـسبی      2میـزان   کننـده بـه   افزودن ماده جفت . یابد ضخامت آن افزایش می   

  . شود زه میها و کاهش جذب آب و واکشیدگی ضخامت چندسا مقاومت
  

   پروپیلن انیدرید پلی پالستیک، آرد ساقه برنج، مالئیک - چندسازه چوب: کلیديهاي واژه

                                                
  mohamadi.hoseine@gmail.com: مسئول مکاتبه* 
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  مقدمه
اتـیلن،    پلـی  پالسـتیک ماننـد   ب بـا مـواد ترمو     ترکیب آرد یا الیاف چو    پالستیک،   -سازه چوب چند

 1چـوب پالسـتیک  ر آن را طور اختصا که بهباشد   می...راید وونیل کل  پلی،الکتیک اسید پروپیلن، پلی  پلی
وظیفـه   ،3هکننـد   و فاز تقویـت 2فاز زمینه: باشند داراي دو فاز میها  فرآوردهاین  ).2006راول، ( نامند می

هـاي وارده را از یـک جـز     انیکی وارده اسـت و فـاز زمینـه تـنش        هاي مک  کننده تحمل تنش   فاز تقویت 
، درودیـانی ( نمایـد  سـازه توزیـع مـی   تمام چندترتیب در ین  ه ا جز دیگر منتقل کرده و ب      کننده به  تقویت
ین دسـته  تر ها فاز زمینه توسط الیاف گوناگون تقویت شده باشند، مهم          هایی که در آن    سازهچند ).1994

جـاي الیـاف از    چه به چنان. ند هست معروف4هاي لیفی سازهدهند و به چند این محصوالت را تشکیل می    
  .)2007کلیوسوف، ( نامند  می5 یا پودرياي هاي ذره هسازتفاده شود، این مواد را چندپودر اس

 هـاي   برتـري دلیـل  تـر بـه    پالستیک طی چند سال گذشته بـیش -هاي چوب  سازهتوسعه سریع چند  
شـامل مقاومـت خمـشی و ضـربه     ها    برترياین  . ها نسبت به مواد چوبی رقیب بوده است        کاربردي آن 

 یانـگ و    ).2006 کیانی،( باشد مقابل عوامل جوي می    و مقاومت بهتر در      ، مقاومت به رطوبت بهتر    بهتر
هـاي   چندسازهکننده در  عنوان تقویت با بررسی امکان استفاده از مواد لیگنوسلولزي به ) 2003(همکاران  

 بـه آرامـی بـا افـزایش     چندسازهکه مقاومت کششی    به این نتیجه رسیدند     آرد ساقه برنج     -پروپیلن پلی
 جایامـانی و همکـاران   آتـی  .یابـد   کششی با افزایش پرکننده بهبـود مـی  یابد و مدول  پرکننده کاهش می  

  الیاف طبیعی-استر زه هیبرید پلی مکانیکی چندساصمنظور بررسی اثر جذب آب روي خوا    به) 2009(
ها را در شرایط خشک و تر مورد مطالعه قرار دادنـد و بـه ایـن             با پراکنش تصادفی، آن   ) 1:1با نسبت   (

 5-15 و افـزایش طـول الیـاف از       درصد 10-30 با افزایش درصد الیاف سلولزي از        نتیجه رسیدند که،  
یابـد و در اثـر قـرار گـرفتن در معـرض        هاي خمشی و کششی چندسازه افزایش می       متر، مقاومت  میلی

درصد کاهش مقاومـت در شـرایط    . شود و کششی مشاهده می   هاي خمشی    رطوبت کاهش در مقاومت   
   .یابد  الیاف افزایش میتر با افزایش مقدار و طول

ثیر دما و رطوبت   أت  الیاف چوب تحت   چندسازهبا بررسی خواص مکانیکی     ) 2003( زو و همکاران  
 نوع شـرایط دمـایی و رطـوبتی    4 ساعت در معرض  7000مدت   به که    الیاف چوب  درصد 50 و   30با  

                                                
1- Wood Plastic Composite (WPC)  
2- Matrix  
3- Reinforcer  
4- Fiber Composites  
5- Particular Composites  
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هـا در معـرض    نمونـه  کششی  که هر دو نوع مقاومت خمشی وبه این نتیجه رسیدند،  ه بودند قرار گرفت 
   .یابند شدت کاهش می شرایط هوازدگی به

هاي الیاف ساقه بـرنج   چندسازهبا بررسی مقاومت انفصالی اتصاالت    ) 2009( مدهوشی و همکاران  
ه رسـیدند کـه مقاومـت    در شرایط تر و خشک به این نتیجـ     اتیلن پروپیلن و پلی    پلی گرمانرمبا دو نوع    

ـ             ست و همچنین صرف   تر از میخ ا    بیشانفصالی پیچ    ثیر أنظر از نوع پلیمر درصـد الیـاف سـاقه بـرنج ت
بنـابراین  . هـاي بـاالتر الیـاف بـه پلیمـر      ویژه در نـسبت  هب. معناداري بر مقاومت انفصالی اتصاالت دارد   

)  درصـد 66/73( رطوب مقاومـت انفـصالی اتـصاالت مـیخ     گیري کردند که در شرایط م      گونه نتیجه  این
، )2004( نـوربخش و همکـاران    دیگـر هـاي  در پـژوهش   .یابد کاهش می )  درصد 9/28( پیچتر از    بیش

انیدرید  یدند که افزودن مالئیک، به این نتیجه رس)2008(  آدیکاري و همکاران و)2006( امیدوار شاکري و
   .شود ت آرد چوب و مواد لیگنوسلولزي میسبب بهبود خواص مکانیکی و چسبندگی بین پلیمر و ذرا

خـواص    و نیـز تعیـین  استفاده بهینه از پسماندهاي کـشاورزي     بررسی امکان   پژوهش هدف از این  
   .باشد می دهی متناوب هاي رطوبت ه در دوره چندسازه حاصلمکانیکیهاي  مقاومتفیزیکی و 

  
 ها مواد و روش

یه و بندي شده از مزارع اطراف ساري ته      هاي بسته  صورت عدل  ههاي برنج مورد نیاز، ب     ساقه: مواد اولیه 
و مترمکعـب     گرم بـر سـانتی     91/0با وزن مخصوص    ) PP( پروپیلن پلی. به محل آزمایشگاه منتقل شد    

خمینـی و   صورت پـودر از مجتمـع پتروشـیمی بنـدر امـام            به MFI(1 min10g/5( شاخص جریان مذاب  
ـ   انیدرید، بـه  مالئیک درصد 6با ) MAPP (پروپیلن انیدرید گرافت شده با پلی   مالئیک ول از صـورت گران

  .شرکت مواد پالستیک ملل تهیه گردید

 مـاه خـشک گردیـد تـا رطوبـت        1مـدت    هاي برنج تهیه شده، در هواي آزاد به        ابتدا ساقه : سازي آماده
متـر و آسـیاب     سـانتی 5هاي برنج به طول تقریبـی   کردن ساقهپس از خرد. ها مقداري کاهش یابد   ساقه

 40هـا مـش     ساخت نمونـه سی منابع اندازه ذرات برايس از بررپ. بندي گردید ه مش کردن، آرد حاصل  
سپس آرد ساقه برنج بـا اسـتفاده از آون آزمایـشگاهی در      ). 2009 ،مدهوشی و همکاران  ( تعیین گردید 

بنـدي شـد تـا از تبـادل      هاي پالستیکی بسته  ساعت خشک و سپس در کیسه  24مدت    به 103±2 دماي
پروپیلن بـا اسـتفاده از آسـیاب      انیدرید پلی  اي مالئیک ه سپس، گرانول . رطوبت با محیط جلوگیري شود    

                                                
1- Melt Flow Index 
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پـروپیلن    پلـی در ایـن پـژوهش  . بنـدي گردیـد    مش60آزمایشگاهی به پودر تبدیل شده و با الک مش      
کار برده شد و براي بهبود اتصال بین دو فـاز در   عنوان پرکننده به عنوان ماده زمینه و آرد ساقه برنج به      به

 25×15×1قاب فلزي بـه ابعـاد   .  وزنی استفاده گردید درصد2میزان  ازگارکننده بهها از س نیمی از نمونه  
منظور جلوگیري از روان شدن ماده پلیمري بـر روي صـفحه پـرس و نیـز کـاهش میـزان               متر به  سانتی

ـ   پرس نمونه  اختالط و پیش  . ها، تهیه شد   تغییرات ضخامت نمونه   صـورت دسـتی، پـرس گـرم بـا           هها ب
   .وسیله دستگاه پرس آزمایشگاهی انجام شد هو پرس سرد ب OTTاه آزمایشگاهی استفاده از دستگ

   . تهیه شدند1 تکرار براساس جدول 5 تیمار و 6هاي مورد نیاز در  نمونه: ها ساخت نمونه
  

  .درصد اختالط، دانسیته و رطوبت اولیه چندسازه در هر یک از تیمارها -1 جدول

  تیمار
 ساقه برنج

  )درصد(
 یلنپروپ پلی
 )درصد(

  پروپیلن انیدرید پلی مالئیک
 )درصد(

  دانسیته
  )کیلوگرم بر مترمکعب(

  رطوبت اولیه
  )درصد(

1  45  53  2  867  025/2  
2  60  38  2  856  305/3  
3  75  23  2  847  442/3  
4  45  55  0  865  506/2  
5  60  40  0  6/845  4456/3  
6  75  25  0  822  125/4  

  
آدیکـاري و همکـاران،   (مترمکعـب    گرم بـر سـانتی  1ندسازه پس از بررسی منابع دانسیته اسمی چ      

متر در   سانتی25×15×1ها  و ابعاد نمونه) 2009؛ مدهوشی و همکاران، 2001؛ فالک و همکاران،    2008
ـ   روش ساخت به این صورت بود که ابتدا مقدار. نظر گرفته شد طـور   همورد نیاز از هر ماده تـوزین و ب

 پرس شد صورت دستی پیش ه مخلوط آماده درون قاب فلزي ریخته و ب  .کامل با یکدیگر مخلوط شدند    
و با خشک مخلوط صورت  هاي آزمایش به نمونه .جایی جلوگیري شود هتا از ریخته شدن آن هنگام جاب

 درجـه  190هـا    سـاخت نمونـه    دماي مورد اسـتفاده بـراي     . نداستفاده از پرس آزمایشگاهی ساخته شد     
روش انجام .  دقیقه تعیین شد  15مدت زمان پرس گرم     . انتخاب گردید  بار   35سلسیوس و فشار پرس     

 دقیقه تحـت  7مدت  ها به پرس گرم منتقل و ابتدا به  نمونه،پرس ین صورت بود که پس از پیش ه ا کار ب 
 دقیقه باز گردید تا هوا و بخار محبوس شـده    1مدت   سپس دهانه پرس به   .  بار پرس گردیدند   35فشار  
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 بـار بـسته   35 دقیقه با فشار 7مدت   دهانه پرس به در مرحله بعد دوباره   . ارج شود ازه خ از درون چندس  
 بار تحت پرس سرد 35 دقیقه با فشار 5مدت  هاي آزمایش به پس از اتمام مراحل پرس گرم نمونه  . شد

هاي ساخته شده  نمونه. ها، مراحل پلیمریزاسیون نیز تکمیل گردد      قرار گرفتند تا ضمن سرد شدن نمونه      
پس از سپري شدن مـدت   .  هفته در شرایط محیط قرار گرفتند      2مدت   سازي رطوبت به   منظور متعادل  هب

بـراي  . تهیـه شـد   نمونه براي آزمون کـشش  3  نمونه براي آزمون خمش و3سازي از هر تکرار    متعادل
   صـورت متنـاوب   هاي انتخاب شده براي هر دوره رطـوبتی بـه        انجام آزمایش در شرایط مرطوب نمونه     

درون آون  سـاعت  24مـدت   بهور و سپس   درجه سلسیوس غوطه  20 آب مقطر با دماي       ساعت در  24
 .آماده آزمون شوندپس از سرد شدن  تا ،شدند  درجه سلسیوس خشک می103آزمایشگاهی با دماي 

هـاي   خمـشی و مقاومـت کشـشی نمونـه    مدول گـسیختگی، مـدول االستیـسیته     : هاي مکانیکی  آزمون
دانـشکده   Trebel Schenckتوسـط دسـتگاه    CEN/TS15534-1:2007اسـتاندارد  آزمایشی مطـابق    

 هـا بـا آزمـون فاکتوریـل در قالـب طـرح کـامالً        گیري و داده اندازهجنگلداري و فناوري چوب گرگان    
  . با یکدیگر مقایسه شدند SPSSافزار آماري  تصادفی و با استفاده از نرم

  
   و بحثنتایج

 دانـسیته  ، درصـد 45-75 از بـا افـزایش آرد سـاقه بـرنج    شود کـه    می مالحظه1با توجه به جدول  
سازه  دانسیته چند  ، درصد وزنی  2میزان   هب سازگارکننده    افزودن عامل  و یابد می کاهشه  حاصلچندسازه  

همچنـین بـا    .)2001طبرسـا و عالئـی،   ( دهـد  مـی  کاهش را افزایش و درصد رطوبت اولیه      راه  حاصل
 را بـه  بـاال تـوان دلیـل نتـایج     می. یابد د رطوبت اولیه چندسازه افزایش می     درصافزایش آرد ساقه برنج     

ـ  . تر و قدرت جذب آب باالتر آرد ساقه برنج نسبت داد    دانسیته ظاهري کم   دسـت   هاین نتایج با نتـایج ب
  .مطابقت دارند) 2006(آمده توسط شاکري و همکاران 

ـ  آمـده بـراي مـدول االست       دسـت  همیانگین مقادیر ب   :)MOE( یمدول االستیسیته خمش   سیته خمـشی   ی
هـا   مقایـسه میـانگین  .  نشان داده شده اسـت 1دهی در شکل   دوره رطوبت3ها در دوره خشک و     نمونه

طورکلی  هب. دهی نشان داد اختالف معناداري را بین درصدهاي مختلف آرد ساقه برنج و مراحل رطوبت         
ثیر معناداري بر این خـصوصیت  أول االستیسیته تافزودن سازگارکننده با وجود بهبود نسبی در میزان مد       

   .نداشته است
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  .دهی مختلف ها در تیمارها و مراحل رطوبت مدول االستیسیته خمشی نمونه -1 شکل
  

ـ     ترین عواملی که بر مدول     یکی از مهم   االستیـسیته    مـدول  گـذارد،  مـی ثیر  أاالستیسیته مواد مرکب ت
دانـیم    می کهطور  همان). 2007چهارمحلی و همکاران،    ؛  1994اندرسون و لوکاس،     (باشد اجزاي آن می  

 مالحظـه   باشد اما با ایـن وجـود       پروپیلن خالص می   مدول االستیسیته ذاتی الیاف سلولزي باالتر از پلی       
   تیمـار  یعنـی یابـد،   پروپیلن مـدول االستیـسیته کـاهش مـی        با افزودن آرد ساقه برنج به پلی        که شود می
   بـا افـزایش    ول االستیسیته را در بین تیمارها بـه خـود اختـصاص داده اسـت                 باالترین مدو   درصد 45
در مدول االستیسیته خمشی ایجاد     کاهش معناداري     درصد 60 تیمار    یعنی در   ساقه برنج   آرد  درصد 15
چـسبیدن مناسـب ذرات بـه یکـدیگر     ن پـروپیلن و   پلی کاهش مقدار    علت رسد به  نظر می  ، که به  شود می
  نکـردن ایجـاد  (باشـد  کند از نوع مکـانیکی مـی    که پالستیک با الیاف چوبی ایجاد می      اتصالی .باشد می

 این اتصال  ،)باشد  طبیعت غیرقطبی پالستیک و طبیعت قطبی الیاف چوبی می         دلیل اتصاالت شیمیایی به  
بنابراین . شود آید و باعث اتصال الیاف چوب به یکدیگر می      وجود می  در نتیجه ذوب شدن پالستیک به     
 مقدار ایـن اتـصاالت نیـز کـاهش خواهـد یافـت کـه در نتیجـه         ،یابد وقتی درصد پالستیک کاهش می 

اعالم کردنـد   ) 2006( ی مشابه شاکري و همکاران    در پژوهش . یابد هاي مکانیکی نیز کاهش می     مقاومت
د و بـیش از آن  شـو  هاي چندسازه مـی  باعث افزایش مقاومت درصد 30 تا   سلولزي که افزایش پرکننده  

کـه   بـا وجـود ایـن    .، مطابقت دارنددست آمده در این پژوهش    هیابند که با نتایج ب     ها کاهش می   مقاومت
، اما با توجـه  شود می مدول االستیسیته خمشی  حدي باعث افزایش    تا  به چندسازه  سازگارکننده افزودن
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 نسبت به حجم کـل  سازگارکنندهر بودن مقدا به زیاد بودن نسبت حجم به وزن آرد ساقه برنج و نیز کم         
ثیر معناداري بـر روي میـزان مـدول    أ نتوانسته است تسازگارکنندهرسد که این مقدار از  نظر می  تخته، به 

 و شـاکري و همکـاران     ) 2004( این نتایج بـا نتـایج راول و همکـاران         . االستیسیته خمشی داشته باشد   
 مدول االستیسیته خمشی چندسـازه در       شود،  می در شکل مشاهده  گونه که    همان. مطابقت دارد ) 2006(

توان  دلیل این حالت را می. یابد دهی کاهش می آرد ساقه برنج با افزایش مراحل رطوبت  مختلفحوسط
شوند که این امر باعث توسـعه تـنش    گونه بیان نمود که در اثر رطوبت، الیاف سلولزي واکشیده می         این

 و شـده  کننـده   نیز کاهش اتصال بین فاز زمینـه و فـاز تقویـت    وبرشی در سطح مشترك پلیمر با الیاف 
 شـود  الیه شدن و کاهش یکپارچگی سـاختار چندسـازه مـی    گسستگی الیاف، الیه   سرانجام باعث از هم   

   ).2008 ،جایامانی و همکاران آتی(
 دوره 3هـا در دوره خـشک و       مقادیر میـانگین مـدول گـسیختگی نمونـه         :)MOR( مدول گسیختگی 

هایی  دهد که بین نمونه ها نشان می مقایسه میانگین.  نشان داده شده است2دهی متناوب در شکل  رطوبت
 آماري وجود   اختالف معناداري از نظر    دهی، ي رطوبت ها با مقادیر مختلف آرد ساقه برنج در همه دوره        

ـ           . دارد ري روي ایـن    ثیر معنـادا  أافزودن سازگارکننده، با وجود بهبود مدول گسیختگی نتوانسته اسـت ت
  .باشد  آماري معنادار میدهی بر مدول گسیختگی از نظر هاي رطوبت اثر دوره. خاصیت داشته باشد
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  .دهی مختلف ها در تیمارها و مراحل رطوبت مدول گسیختگی نمونه -2 شکل
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 توزیع مناسب تواند مربوط به نبود کاهش مدول گسیختگی در اثر افزایش میزان آرد ساقه برنج، می         
ذرات آرد ساقه برنج در درون ماده زمینه پلیمري باشد که شانس قرار گرفتن ذرات ساقه برنج در کنـار     

ها کاهش یافتـه و باعـث افـت مقـدار مـدول       دهد و در نتیجه چسبندگی بین آن  یکدیگر را افزایش می   
 صورت پذیرفت مشخص شد که  ) 2000( ی که توسط کاراسچی و لوپز     در پژوهش . شود  گسیختگی می 

یابد و مدول  هاي مکانیکی و هم شاخص جریان مذاب کاهش می       با افزایش مقدار پرکننده، هم ویژگی     
   .یابد االستیسیته و سختی افزایش می

هـاي   هـا در دوره خـشک و دوره    مقـادیر میـانگین مقاومـت کشـشی نمونـه     3شکل  : مقاومت کششی 
غیر از دوره خشک، درصد آرد       شود به   که مالحظه می   طوري همان. دهد دهی متناوب را نشان می     رطوبت

هـاي   همچنین با طی شدن دوره    . ي مقاومت کششی چندسازه داشته است     وثیر معناداري ر  أساقه برنج ت  
طورکلی افـزودن سـازگارکننده باعـث بهبـود          هب. یابد دهی مقاومت کششی چندسازه کاهش می      رطوبت

   .شود مقاومت کششی چندسازه می
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 . دهی مختلف ها در تیمارها و مراحل رطوبت نمونهمقاومت کششی  -3 شکل

  
 را به این صورت بیان داشـت کـه بـا     سازگارکنندهتوان دلیل افزایش مقاومت کششی با افزودن         می

پـروپیلن،   قطبـی پلـی   توانند با فاز زمینـه غیر        ذرات قطبی آرد ساقه برنج می      سازگارکنندهافزایش مقدار   
استارك نیـز   . شود ن امر باعث افزایش مقاومت کششی چندسازه می       اتصال شیمیایی برقرار کنند و همی     
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پـروپیلن   پلـی  -هاي چوب ی در مورد اثر خصوصیات الیاف روي خواص مکانیکی چندسازه در پژوهش 
دهـی و   هاي رطوبت شود که با افزایش دوره مشاهده می .یید کرده است  أ، این مطلب را ت    2002در سال   

توانـد   یابد که ایـن موضـوع مـی       مقاومت کششی چندسازه کاهش می    لی  کطور  به ،مقدار آرد ساقه برنج   
دلیل کاهش میزان چسبندگی بین ذرات در اثر افزایش مقـدار آرد سـاقه بـرنج و نیـز سـست شـدن                       به

اتصاالت داخلی چندسازه در اثر جذب آب و واکشیدگی ضخامت چندسـازه در اثـر قـرار گـرفتن در              
دلیل   بهسازگارکنندههاي داراي  چندسازه). 2008 ،امانی و همکارانجای آتی( دهی باشد هاي رطوبت دوره

تري را نسبت  تر، مقاومت بیش پروپیلن و در نتیجه جذب آب کم چسبندگی بهتر بین آرد ساقه برنج و پلی
 ).2003 ، بلزکی و همکاران؛2007 ،کلیوسوف( دهند  نشان میسازگارکنندههاي بدون  به چندسازه

  
  گیري نتیجه
کلی در اثر طی شـدن مراحـل    رطو دهد که به   دهی نشان می   گانه رطوبت  در مراحل سه   هحاصلج  نتای
. یابـد   مـی   موارد کاهش  تر  در بیش  ، چندسازه هاي مکانیکی  مقاومتدهی از مرحله اول تا سوم،        رطوبت

ج و  کاهش میزان چسبندگی بین ذرات در اثر افزایش مقدار آرد سـاقه بـرن      دلیل تواند به  این موضوع می  
مت چندسـازه در اثـر    سست شدن اتصاالت داخلی چندسازه در اثر جذب آب و واکشیدگی ضـخا      نیز

ـ . )2009 ،آتیجایامـانی و همکـاران    (  باشـد   متنـاوب  دهـی  هـاي رطوبـت    دورهقرار گرفتن در     ین همچن
یلن و پروپ دلیل چسبندگی بهتر بین آرد ساقه برنج و پلی        هستند به  سازگارکنندههایی که داراي     چندسازه

 نـشان   سـازگارکننده هـاي بـدون      تري را نسبت بـه چندسـازه       تر، مقاومت بیش   در نتیجه جذب آب کم    
  یانـگ و همکـاران   و)2004(  نـوربخش و همکـاران     دست آمده توسـط    ه ب  این نتایج با نتایج    .دهند می

ه افـزودن  توان نتیجه گرفت ک دست آمده می  هاطالعات ب  در مجموع با توجه به       .دن مطابقت دار  )2007(
هاي فیزیکی و مکانیکی چندسازه شـده    آرد ساقه برنج، باعث افت مقاومت درصد45تر از    مقادیر بیش 

دهـی متنـاوب     هاي رطوبت   مربوط به دوره   هاي  شود آزمایش   پیشنهاد می . شود و از نظر فنی توصیه نمی     
 نتایج بدسـت آمـده از ایـن    تر پرکننده نیز انجام و نتایج حاصله با هایی با درصدهاي کم   براي چندسازه 

   . مقایسه شودپژوهش
  
  



  1393) 3(، شماره )21(هاي علوم و فناوري چوب و جنگل جلد  نشریه پژوهش
 

 204

   منابع
1.Adhikary, K., Pang, S. and Staiger, M. 2008 Dimensional stability and 

mechanical behavior of wood-plastic composites based on recycled and virgin 
high-density polyethylene (HDPE), Composites: Part B. 39: 807-815.  

2.Amirkheizi, M.H. 2001. Blending in polymeric industries. Isfahan Industrial 
University Publication Center. 411p. 

3.Anderson, E. and Locas, B. 1994. Technology and uses of composites, Tehran 
University Publications Center, 126p. (Translated by Saeid Dorodian)  

4.Athijayamani, A., Thiruchitrambalam, M., Natarajan, U. and Pazhanivel, B. 
2009. Effect of moisture absorption on the mechanical properties of randomly 
oriented natural fibers/polyester hybrid composite. Materials Science and 
Engineering 25197.  

5.Chaharmahali, M., Kazemi Najami, S. and Tajvidi, M. 2007. Effect of blending 
method on mechanical properties of wood-plastic composites. Polymer science 
and technology magazine. 20st year. 4: 361-367.  

6.Falk, R., Vos, D., Cramer, S. and English, B. 2001. Performance of fasteners in 
wood flour-thermoplastic composite panels, composites and manufactured 
products. For. Prod. J. 51: 1.  

7.Jazayeri, B. 2006. Comparison wood-plastic composite properties with wood 
panels. Published Paper in Amir Kabir University Wood Plastic Conference. 
10p. 

8.Kiyani, A. 2006. Junction agents extension WPC composites performance range. 
Bespar Magazine. 50: 96-100.  

9.Klyosov, A. 2007. Wood plastic composites. Willey. Pp: 56-58.  
10.Madhoushi, M., Nadalizadeh, H. and Ansell, M. 2009. Withdrawal strength of 

fasteners in rice straw fiber-thermoplastic composites under dry and wet 
conditions. Polymer Testing, 28: 301-308.  

11.Norbakhsh, A., Hoseinzadeh, A., Jahanlatibari, A., Kargarfard, A. and Kekta, V. 
2004. Comparison effect of lignocellulosical materials on different MAPP load in 
pp-wood fiber/flour. Wood and Paper Science Magazine of Iran. 19: 1. 68-49. 

12.Premalal, H., Ismail, H. and Baharin, A. 2002. Comparison of the mechanical 
properties of rice husk powder filled polypropylene composites with talk filled 
polypropylene composites.  

13.Rowell, R. 2003. Mechanical Properties of Wood Fiber Composites under the 
Influence of Temperature and Humidity, the seventh international conference on 
woodfiber-plastic composites. May 19-20, 2003. 

14.Rowell, R., Lanfe, S. and Jacobson, R. 2004. Effect of moisture on  
aspen-fiber/polypropylene composites. 7th pacific rim bio-based composites 
symposium. USDA, Forest Service, Forest Products Laboratory, Addison,  
WI, USA. 

 



  همکاران و حسین محمدي
 

 205

15.Rowell, R. 2006. Advance and challenges of wood polymer composites. 
proceedings of the 8 pacific rim bio-based composites symposium. Kuala 
Lumpur, Malaysia. 11p. 

16.Shakeri, A. and Omidvar, A. 2006. Effect of type, load rate and particle size of 
straw on mechanical properties of HDPE/straw. Polymer Science and 
Technology Magazine. 19st year. 4: 301-308.  

17.Shakeri, A., Omidvar, A. and Gorjani, F. 2006. Evaluation mechanical 
properties of HDPE-rice stalk composite. Agricultural and Natural Resources 
Science Magazine. 13: 6. 17.  

18.Tabarsa, T. and Alayi, A. 2001. Evaluation use of rice straw with hardwood 
particles in particle board. Agricultural and Natural Resources Science 
Magazine of Gorgan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  1393) 3(، شماره )21(هاي علوم و فناوري چوب و جنگل جلد  نشریه پژوهش
 

 206

 
J. of Wood & Forest Science and Technology, Vol. 21 (3), 2014 

http://jwfst.gau.ac.ir 

 
Flextural and Tensile properties of Rice Stalk  

Flour-Polypropylene Composite During Moisture Cyclic Loading 
 

*H. Mohammadi1, M. Madhoushi2 and M. Zabihzadeh3 
1Ph.D. Student, Faculty of Wood and Paper Engineering, Gorgan University of Agricultural 
Sciences and Natural Resources, 2Associate Prof., Faculty of Wood and Paper Engineering, 

Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, 3Associate Prof., Faculty of 
Wood and Paper Engineering, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources  

Received: 11/17/2012; Accepted: 10/26/2014 
 
Abstract1 

In this study, the effect of alternative humidity stages on Physical and 
mechanical properties of Rice stem flour (RSF)-Polypropylene Composites was 
considered. Panels composites were built in 1g/cm3 nominal density and 25×15×1 
cm dimension that including, treatment of PP and RSF with 45, 60 and 75% weight 
ratios. Physical and mechanical properties of composites were measured and data 
were compared with randomized design. The Results showed that increasing of 
filler ratio and passing of humidity stages result in decrease of Physical and 
Mechanical properties of composites. Adding 2 percent MAPP result in partial 
improve in Mechanical properties and decrease in water absorption and thickness 
swelling of composites.  
 
Keywords: Wood-plastic composite, Rice stem flour, Maleated polypropylene  
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