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 ابوالفضل كارگرفرد*
 کشور  ها و مراتعجنگل تحقيقاتمؤسسه هاي آن، بخش تحقيقات علوم چوب و فرآوردهشي استاديار پژوه

 29/82/19؛ تاريخ پذيرش: 80/80/19تاريخ دريافت: 

 چكيده
هاي کششي و فيزيکي چندساازه هااي بر ويژگي اثر مصرف سازگارکننده بررسيتحقيق اين هدف 

از  بر اين اساسبوده است.  ه روش ريزش کيکباز پلي پروپيلن بازيافتي ساخته شده  چوب/ پالستيک
مااده  استفاده ازو همچنين درصد  58و  56، 08سطح  9کاملدولنسيس در  اکاليپتوس يگونه آرد چوب

نتااي   .پالستيک سااخته شاد -چوبهاي چند سازه درصد 6در سطح صفر و  MAPP9سازگارکننده 
با اساتفاده از رارآ آزماايش فيزيکي خواص  االستيسيته کششي ومدول کششي ومقاومت گيري اندازه

کششاي و مقاومات رديدند. نتاي  نشان داد که گفاکتوريل در قالب ررآ کامل تصادفي تجزيه و تحليل 
داري بااالتر باوده اسات. داراي ساازگارکننده در ساطح مینايهااي چند سازهاالستيسيته کششي مدول

اثار متقابال  در ضامن اناد.روند صیودي بودهراي داها با کاهش مقدار آرد چوب همچنين اين ويژگي
 58 هااي سااخته شاده ازدار بوده و چندسازهمینيمقاومت کششي و سازگارکننده بر مقدار آرد چوب 
و  2جاذب آب بیاد از  اند.بودهمقاومت کششي داراي باالترين  MAPP درصد 6و درصد آرد چوب 

همچناين ، بهبود يافتاه اسات. آرد چوبمقدار اهش سازگارکننده و کافزودن با  هاساعت چندسازه 22
 58سااخته شاده از ي هااجوش چندساازهوري در آبساعت غوره 2واکشيدگي و جذب آب بید از 

همچناين افازايش مصارف ساازگارکننده موجاب بوده است. داري کمتر رور مینيآرد چوب بهدرصد 
  .زگارکننده مشاهده گرديددرصد سا 6ها در مصرف ها شده و حداقل آنکاهش اين ويژگي

 

 ، اکاليپتوسسازگارکننده، بازيافتي پروپيلنچندسازه چوب/پالستيک، پلي كليدي: هايواژه
 هاي فيزيکي ويژگي، کششيمقاومت ، کاملدولنسيس
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 مقدمه 

ي بسايار چشامگيرهاي اقتصادي کشاورهاي در حاال توسایه از رشاد هاي اخير، شاخصدر دهه

ين تحوالتي باعث گرديده است که اين کشورها از صادرات مواد اوليه کاساته . چناست ردار بودهرخوب

هااي اخيار، سابب به وارد کننده مواد اوليه تبديل گردند. اين تغيير ساختار در ساال يو حتي در موارد

ها به سوي توليد محصوالتي میطوف گردد که از توانايي بااليي در استفاده از ماواد اولياه گرديد تالش

جاايگزيني  زيافت مناسبي برخوردار باشند. بناابراين،ان قيمت و در دسترس و همچنين از قابليت باارز

پالستيک با چوب ماسايو،  -هاي چوبچوب، انواع تخته فيبر و چند سازهمحصوالتي مانند تخته خرده

 (.2886)کارگرفرد و همکاران،  هاي انجام شده در اين زمينه بوده استحاصل تالش

آيناد شامار مايهاي نسبتا جديدي بهاز جمله فرآوردهپالستيک  -هاي مواد ليگنوسلولزيزهچند سا

دليل خاصيت آبدوستي اليااف بهبيشتر مانند جذب آب  هم دارند؛ میايبينسبت به پالستيک خالص  که

از ساوي ديگار ايان  .دليل تخرياب حرارتاي ماواد چاوبيبه محدوديت در دماي فراورش ، وسلولزي

بيولوژيکي، کاهش آلودگي محيط زيسات باه تجزيه قابليت  است؛ مانند داراي مزاياي بسياري محصول

ها و رروبت در مقايساه قارچ دليل استفاده از ضايیات پالستيکي، دوام ربيیي باالتر در مقابل حشرات،

ها باه کنندهها و ديگر پرهاي مرکب چوبي، قابليت بازيافت، رقابت با پالستيکبا چوب و ساير فرآورده

کاه باعث شده اسات ها اين عوامل و برتريباشد ميها آندانسيته کمتر نسبت به  داراي و لحاظ قيمت

، اکسامن)هاي اخير توليد و مصرف اين فرآورده از رشاد و توسایه زياادي برخاوردار گاردد در سال

، به سرعت در حال افزايش هاعنوان پرکننده و تقويت کننده در پالستيک. کاربرد الياف ربيیي به(9112

 ايان در حاالي اسات کاهگيرد. ه دو صورت الياف و آرد مورد استفاده قرار ميب رور عمدهکه به ،است

رور مساتمر باه تولياد ضاايیات و پساماندهاي ، افزايش مصرف انواع پليمرها بهربق آمارهاي منتشره

ناشاي از  يهاي محايط زيساتش آلودگيکه با افزاي اير سطح جهاني افزوده است. به گونهدپالستيکي 

باراي محادود کاردن مصارف  وضاع قاوانينيدر جساتجوي مصرف اين پليمرها، بسياري از کشورها 

-هااي چاوبساازهها هستند. از سوي ديگر استفاده از مواد پليمري بازيافتي در صنیت چند پالستيک

و همکاران،  روگر) ل شده استمحيطي تبديهاي زيستآلودگيپالستيک به يکي از راهکارهاي کاهش 

2888 .)  

-گياري تزريقاي اليااف چاوبهااي حاصال از قالاب(، جند سازه9116) يونگکويست و کارماکر

عناوان باه MAPPپروپيلن را مورد بررسي قرار داده و نتيجاه گرفتناد کاه در صاورت اساتفاده از پلي
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هاا ايان مقاومات MAPPهاي کششي و خمشي اصاالآ شاده بادون ح اور مقاومتسازگار کننده، 

منظاور بررساي خاواص مکاانيکي چناد (، به2889و همکاران )  زو ضیيف هستند. در تحقيق ديگري

، 28، 98ي با صفر، هايها، نمونهسازهترکيب اين چند سازي بهينهپروپيلن و پلي -هاي الياف چوبسازه

هااي ساازهنشان داد که چند تهيه کردند. نتاي   MAPPدرصد  2درصد وزني الياف چوبي و  58و  68

، MAPP باا پليمار خاالص دارناد وتقويت شده با الياف صنوبر، خواص مکانيکي بهتري در مقايساه 

 بخشد. ميزمينه، و همچنين مقاومت کششي را بهبود  پيوند بين الياف چوبي و ماده

- هااي ررات شالتوب بارنساازه(، خواص مکانيکي و جذب آب چند 2885و همکاران ) رضوي

درصد وزني( با  28پروپيلن را مورد بررسي قرار دادند. مقادير مختلفي از شلتوب برن  )بين صفر تا پلي

عنوان ماده جفت کننده استفاده شد. نتاي  نشان داد به MAPPپروپيلني مخلوط شده و از پليماتريکس 

بودناد و مقاومات درصد شلتوب برن ، بااالترين مقادار  28هاي خمشي و کششي در سطوآ مدولکه 

خمشي بهبود يافته و تغيير رول و انرژي در نقطه شکست کاهش پيدا کردند. همچناين ميازان درصاد 

هااي چندسازه(، 2889) موهيني و هايجونبيشتر بوده است.  جذب آب در سطوآ باالتر شلتوب برن ،

دانه، کتاان و پاودر چاوب پروپيلن را مورد بررسي قرار دادند و از الياف خمير کاغاذ، شااههيبريد پلي

علات داشاتن ضاريب رااهري عنوان فاز تقويت کننده هيبريدي استفاده کردند. الياف خمير کاغذ باهبه

هاي فیال زياد و وزن مولکولي بااال، علت گروهبه MAPP باالتر، بيشترين مقاومت کششي را داشتند و

بود. همچنين مقاومات باه ضاربه  ثرؤمهاي هيبريد بسيار چندسازهدر بهبود و تقويت خواص مقاومتي 

(، 2889) رولناد و اساترابن متداول در الياف ربيیي مشهود بوده است. در تحقيق ديگري توساط پايي

پروپيلن را مورد آزمايش قارار پلي -ثيرگذار بر خواص مکانيکي چندسازه آرد چوبأبرخي از عوامل ت

 صد وزني پليمار باه مخلاوط اضاافه شاده ودر 28و  28دادند. الياف چوبي و آرد چوب در دو سطح 

MAPP کار رفته بود. نتاي  اين بررسي نشان داد کاه ضاريب الغاري بزرگتار، عنوان جفت کننده بهبه

 28 گردد. در مقادارميهاي خمشي و کششي هاي خمشي و کششي و مقاومتمدولباعث افزايش در 

ه است. ضريب الغري بزرگتر، افازايش کماي ها افزايش يافتچند سازههاي درصد الياف چوبي مقاومت

هااي باا تقويات ساازهچندبار خاواص مقااومتي  MAPPثير أدر مقاومت به ضربه ايجاد کرده است. ت

هااي در ساالهاي پودري نشاان داده اسات. هاي ليفي، افزايش بيشتري را نسبت به تقويت کنندهکننده

ي هاايهاا و روشسياست سیي گرديده استها، با توجه به کاهش حجم برداشت چوب از جنگلاخير 

در  رشاد صانايع چاوب و کاغاذ بارايچاوبي را  اوليه مادهاستمرار توليد  اين زمينه اتخار گردد که در
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-بهرههاي دورهبا  تندرشدهاي هاي اعمال شده در اين مورد کاشت گونهيکي از سياستداشته باشد. بر

هااي ر چندين گونه از جنس اکاليپتوس نيز در قالب رارآهاي اخيدههدر  .باشدميبرداري کوتاه مدت 

سازگاري در منارق مختلف کشور کشت گرديده است کاه از موفقيات نسابتا خاوبي برخاوردار باوده 

شامار باه هااي ساازگارياکااليپتوس در رارآ موفقهاي گونه کاملدولنسيس از است. گونه اکاليپتوس

مساتمر  رغام توسایهکاه علاي بوده اساتمختلف کشور  در منارقخوبي بسيار  داراي رشدآيد که مي

باا ايان حاال  ؛کشت آن، آمار جامیي از سطح زير کشت آن توسط منابع ريصاالآ اراهاه نشاده اسات

باشاد تاا بتاوان نيازمناد تحقيقاات جاامیي مايچاوب و کاغاذ،  گونه در صانايعاستفاده از چوب اين

با توجاه باه ضارورت اساتفاده مجادد از لذا نمود.  براي آن پيدا ترين فرآيند را در بخش توليدمناسب

پروپيلن بازيافات شاده از امکان استفاده از ماده پليتحقيق هدف از اجراي اين هاي بازيافتي، پالستيک

بوده اسات کاه به روش ريزش کيک   پالستيک -هاي چوبههاي مستیمل در توليد چند سازپالستيک

اي باا ارزش ناشي از انباشت مواد پليماري، تولياد فارآورده يزيستهاي محيطهمگام با کاهش آلودگي

آرد چاوب اکااليپتوس کاملدولنسايس کاه از درختاان دنبال خواهد داشت. اساتفاده از افزوده باال را به

ها از پالستيک -ويژه چوبههاي مرکب چوبي بدر توليد فرآوردهآيد ميشمار غيرجنگلي بهالرشد سريع

 يق بوده است. ديگر اهداف اين تحق

 

 هامواد و روش

در  ( به شکل آرد چوب وE. camaldulensisدر اين بررسي از چوب اکاليپتوس کاملدولنسيس )

از مالئيک درصد سازگارکننده ) 6 و)بر اساس وزن خشک چندسازه( درصد  58و  56، 08سه سطح 

عنوان عوامل متغير ( بهEastmanهاي شرکت فرآورده(، از MAPPپروپيلن )پليبا انيدريد پيوند شده 

کت پتروشيمي شرتوليد بندي لبنيات(، با منشاء بستهپروپيلن بازيافتي )رروف پلياستفاده شده است. از 

متر گرم بر سانتي 19/8و دانسيته گرم در هر دقيقه  0 با شاخص جريان مذابو بندر امام خميني 

  است. شده س پليمري مورد استفادهعنوان ماتريکمکیب به

باا ، کنايپوساتپاس از تهيه گرديد. چوب استان گلستان از کاملدولنسيس اکاليپتوس  چوب گونه

 خارده چاوبباه  ،Pallmann X 430-120PHTنوع  استفاده از يک خردکن غلطکي آزمايشگاهي از

شگاهي آرد چوب، از يک آسياب آزماي منظور تهيهبه جهت تغذيه دستگاه آسياب تبديل گرديد.مناسب 
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ماش غرباال شاده و ررات عباور  58و  28استفاده شد. سپس آرد چوب توسط يک الک آزمايشگاهي 

 باقي مورد استفاده قرار گرفتند.  58مانده بر روي الک مش مش و باقي 28کرده از الک 

کن گاردان خشکبا استفاده از يک  و سپس پس از خشک شدن در هواي آزادآرد چوب تهيه شده 

جهات ساپس  .، خشک گرديددرصد صفرگراد تا رسيدن به رروبت حدود درجه سانتي 988 دمايدر 

 دليالبهدر اين تحقيق،  .شدنگهداري هاي مقاوم به نفور رروبت، در کيسهجلوگيري از جذب رروبت، 

ايجاد يک ترکيب يکنواخت از ماده ليگنوسلولزي ، هاچندسازهاستفاده از روش ريزش کيک براي توليد 

پروپيلن بازيافتي خريداري شده ابتدا توسط ياک آساياب پلي براينبسيار داراي اهميت بود. بنار، و پليم

 68یااد حادود متر و سپس توسط يک آسياب ثانوياه باه رراتاي باا ابميلي 6به ابیاد حدود  يبه قطیات

آرد چاوب  براي ترکيب يکنواخت ايان مااده بااميکرون تبديل گرديد و با توليد چندين تخته آزموني، 

   . قبل از انجام عمل پرس بسيار مناسب تشخيص داده شد

ساازي مااده چاوبي و پليمار، ابتادا آرد چاوب باا مااده آماادهمنظور ساخت چندسازه، پاس از به

رور کامل ترکياب شادند. بهپروپيلن پليسازگارکننده مخلوط شده و سپس مخلوط آماده شده با ررات 

متار اساتفاده سانتي 98در  98الستيک از يک قالب چوبي به ابیاد دهي کيک آرد چوب و پجهت شکل

آرد اقدام به فشردن کيک  BURKLE L100 مدلزمايشگاهي آبا استفاده از يک پرس گرديد. و سپس 

 0زماان پارس  ، وگاراددرجاه ساانتي 918 در دماي پرس آزمايشگاهيهاي چندسازهو ساخت چوب 

، فشاار پارس متر مکیبگرم بر سانتي 1/8مقدار وص تخته در جرم مخص در اين تحقيقگرديد.  دقيقه

ثابات در هاا آنبراي تمام متر سانتي 92/8 ضخامت تخته در حد و متر مربعکيلوگرم بر سانتي 98برابر 

 نظر گرفته شد. 

منظاور پارس، باه آزمايشاگاهي سااخته شاد. بیاد از پاياان مرحلاهچندساازه  90در اين بررساي 

روز در  96مادت هاي ساخته شده بهچندسازههاي داخلي، تنشسازي متیادلچنين سازي و هممشروط

گاراد( درجاه ساانتي 928درصاد و درجاه حارارت  956شرايط آزمايشگاهي )رروبات نسابي 

 .شدندنگهداري 

ي سااخته شاده هااچندساازهکششاي و هاي فيزيکاي ويژگيگيري اندازهو هاي آزموني تهيه نمونه

واکشيدگي ، کششي االستيسيتهمدولو کششي مقاومت  انجام گرديد. ASTM D1037 مطابق استاندارد

وري در سااعت غوراه 22و  2بیاد از ، جاذب آب وري در آبساعت غوره 22و  2ضخامت بید از 

بیاد از  يين گردياد.تیجوش وري در آبساعت غوره 2بید از و جذب آب واکشيدگي ضخامت ، آب
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 آزماون و در قالاب رارآ کامال تصاادفيدست آمده هبها، نتاي  بر روي نمونهفوق هاي انجام آزمايش

 هاامياانگينبنادي گروهدار شدن اختالف، مینيدر صورت فاکتوريل مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. 

قل و متقابل هر يک از عوامال تأثير مستانجام شده است.  9(DMRT) اي دانکنتوسط آزمون چنددامنه

 ه است. درصد مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت 16و  11متغير بر خواص مورد مطالیه در سطح اعتماد 

 

 نتايج

هاي ساخته شاده از هاي چند سازهوامل متغير بر ويژگينتاي  تجزيه واريانس اثر مستقل و متقابل ع

راوري دار است باهمینيآرد چوب اکاليپتوس نشان داد که اثر مصرف سازگارکننده بر مقاومت کششي 

مگاپاساکال  22/28درصد ساازگارکننده باا  6هاي ساخته شده با مصرف چندسازهکه مقاومت کششي 

داري رور مینايل بهمگاپاسکا 06/92هاي ساخته شده بدون مصرف سازگارکننده با چندسازهنسبت به 

داري داشته و با افازايش مینيهمچنين ميزان مصرف آرد چوب نيز بر مقاومت کششي اثر  باالتر است.

هاي مرتبط با  اثر متقابل هايداده(. 9ها کاهش يافته است )شکل چندسازهمصرف آن، مقاومت کششي 

دهند در هر ميازان مصارف مي ميزان مصرف آرد چوب و ميزان سازگارکننده بر مقاومت کششي نشان

 (. 2ها افزايش يافته است )شکل چندسازهسازگارکننده با کاهش مصرف الياف مقدار اين ويژگي در 
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1- Duncan Multiple Range Test 
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  .االستيسته كششي، چپ: مقاومت كششيهاي كششي، راست: مدولبر ويژگيآرد چوب ميزان مستقل  اثر -1شكل 

 

االستيسايته مادولنده داراي اثر میناي داري بار روي نتاي  نشان داد که که ميزان مصرف سازگارکن

درصاد ساازگارکننده در سااخت  6روري کاه باا مصارف بهباشد، ميساخته شده  هاکششي چندسازه

پاساکال افازايش پيادا کارده اسات.  مگاا 9269به  9902االستيسيته کششي از مدولها مقدار چندسازه

هاي ساخته شده از نظار آمااري سيته کششي چندسازهاالستيهمچنين مقدار مصرف آرد چوب بر مدول

 08هاي ساخته شده با چندسازهاالستيسيته کششي براي مدول روري کهدار بوده است بهینيداراي اثر م

درصد مقدار  58مگاپاسکال بوده است که با کاهش مصرف آرد چوب به  9919درصد آرد چوب برابر 

 (.9است )شکل افزايش يافته  مگاپاسکال 9220آن به 
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  .چند سازهمقاومت كششي بر و آرد چوب مقدار مصرف سازگاركننده متقابل اثر  -2شكل 
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 .ساعت چند سازه 22و  2بر واكشيدگي ضخامت آرد چوب مقدار مصرف مستقل  اثر -3شكل 

 

عت سا 22و  2داري بر واکشيدگي ضخامت مینينتاي  نشان داد که افزايش مقدار سازگارکننده اثر 

دار مینيساعت  22ثير مقدار مصرف آرد چوب بر واکشيدگي ضخامت أها نداشته است ولي تچندسازه

درصاد  28/9باه  96/2درصد مقدار ايان ويژگاي از  58به  08بوده و با کاهش مقدار مصرف الياف از 

 (.    9 شکلکاهش يافته است )
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 .ساعت چندسازه 22و  2د چوب بر جذب آب اثر متقابل مقدار مصرف سازگاركننده و آر -2شكل 
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 .چندسازهآب جوش ساعت  2جذب آب واكشيدگي ضخامت و بر آرد چوب اثر مقدار مصرف  -5شكل 
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و  2بر جاذب آب آرد چوب کننده و  سازگار مصرف مقدارمستقل و متقابل نتاي  نشان داد که اثر 

هاا مقادار زهکنناده در سااخت چندساا زگارروري که با مصرف ساابهدار بوده است. مینيساعت  22

درصااد کاااهش  09/98و  21/2بااه درصااد  59/99و  08/9ترتيااب از ساااعت بااه 22و  2جااذب آب 

دار باوده و باا کااهش مینايساعت نيز  22و  2ثير مقدار مصرف آرد چوب بر جذب آب أت .استيافته

 82/1و  96/2باه  50/96و  90/2از ترتيب بهدرصد مقدار اين ويژگي  58به  08مقدار مصرف الياف از 

هاا همچنين اثر متقابل مقدار مصرف سازگارکننده و آرد چوب بر اين ويژگيدرصد کاهش يافته است. 

سااعت  22و  2گردد حداقل جذب آب ميمشاهده  2روري که در شکل شماره دار بوده است. بهمیني

درصاد مصارف آرد  58رصد سازگارکننده و د 6درصد در شرايط استفاده از  51/0و  50/9ترتيب با به

 چوب حاصل شده است. 

 هاا نشاان داد کاهچندساازهوري در آب جوش غورهساعت  2گيري واکشيدگي بید از اندازهنتاي  

 58باه  08از آرد چاوب کننده و کاهش مصرف  سازگاردرصد  6مصرف ها با چندسازهاين ويژگي در 

آرد کنناده و مقادار  ثير متقابل ميزان مصرف سازگارأهمچنين ت رسد.ميدرصد بهبود يافته و به حداقل 

شاود در مايمشااهده  6راوري کاه در شاکل شاماره باه دار باوده اسات،مینايبر اين ويژگي چوب 

مقدار واکشايدگي ضاخامت  ،آرد چوبسازگارکننده با کاهش مصرف بدون  هاي ساخته شدهچندسازه

 نتاي  نشان داد کاه برخوردار بوده است. يک روند کاهشاز يجوش وري در آبغوره ساعت 2بید از 

دار است مینيها چندسازهوري در آب جوش ساعت غوره 2جذب آب بید از مقدار آرد چوب بر  اثر

وري در آب جاوش باه نصاف کااهش غورهساعت  2و با کاهش مصرف آن مقدار جذب آب بید از 

   درصد رسيده است.  91/92به  80/20يافته و از 

 

 گيريبحث و نتيجه

داري مقاومات کششاي و رور مینيبه MAPPسازگارکننده استفاده از ماده ربق نتاي  اين بررسي، 

باعث سازگاري بيشاتر مااده  MAPP کاربردها را افزايش داده است. چندسازهاالستيسيته کششي مدول

ال رفتن مقاومات کششاي شاده ها شده و اين عامل باعث باليگنوسلولزي و پليمر و اتصال بهتر بين آن

اي که متشکل از دو فاز سازگارتر باشد، مقاومت بهتري را در مقابل تانش از خاود چندسازهاست. زيرا 

دليال اثار متقابال ها باهتقويت فصل مشترب دو فاز چوب و پليمر و اتصال بهتر بين آن دهند.نشان مي

عالوه در هم رفاتن و درگياري ولزي است. بههاي قطبي الياف سلهاي قطبي سازگارکننده و گروهگروه
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شاود کاه باا افازايش ميباعث  MAPPپروپيلن موجود در پليمکانيکي زنجيرهاي پليمر و زنجيرهاي 

، تیداد بيشتري از زنجيرهاي پليمري در سازوکار تحمل و انتقال تنش دخالت پيدا کرده MAPPمقدار 

و همکااران Rowell ( و همچناين 2889همکااران )و  زوسازه را افازايش داده اسات. چندو مقاومت 

 اند. کرده(، نيز  نتاي  مشابهي را گزارش 2888)

هااي سااخته شاده باا افازايش ميازان هاي فيزيکي چندساازهنتاي  اين تحقيق نشان داد که ويژگي

درصد مقدار واکشايدگي و  08افزايش يافته است و با افزايش مصرف آرد چوب به  مصرف آرد چوب

کاه ماواد ليگنوسالولزي داراي ياک  ساعت به حداکثر رسيده است. با توجه به اين 22و  2آب  جذب

ها ميازان جاذب آب و چندسازهدر نتيجه با افزايش مصرف الياف در ساخت  ،ساختار آبدوست هستند

(، در مطالیه خاود 2889) ماهلبرگدنبال آن واکشيدگي ضخامت افزايش خواهد يافت. در اين رابطه به

پالستيک از الياف چوبي در مقادير مختلف در سااخت چندساازه  -هاي الياف چوبر روي چندسازهب

هاا آب بيشاتري را جاذب چندسازهاستفاده نمود و نتيجه گرفت که هر چقدر ميزان الياف بيشتر باشد، 

اکشيدگي و جذب آب بید وگيري اندازهکرده و واکشيدگي ضخامت زيادتري خواهند داشت. همچنين 

کنناده موجاب کااهش و  ها نشان داد مصرف ساازگارچندسازهساعت غوره وري در آب جوش  2از 

کاااربرد  کاااهش يافتااه اساات.درصااد سااازگارکننده  6هااا در مصاارف هااا شااده و مقاادار آنبهبااود آن

ي بين ماده ليگنوسلولزي و پليمر شده و از رريق پيوند باا شيميايهاي واکنشسازگارکننده، سبب ايجاد 

غيار فیاال کاردن  باهاي استري، گروههاي هيدروکسيل آب دوست مواد ليگنوسلولزي و تشکيل گروه

و روول هااي بررسيهمچنين، دهد. کاهش ميالياف را  يهاي هيدروکسيل قابل دسترس، آبدوستگروه

 يياد نماودهأرا ت نتاي  اين تحقيق (،9111)يانگکويست و  کرزيسيک ( و2888) هيل(، 2888همکاران )

 ست. ا
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Abstract6 
The objective of this study was to investigate the influence of coupling agent 

and content of lignocellulosic material on tensile strength and physical properties 

of wood/plastic composite produced from recycled polypropylene using mat 

forming procedure. Recycled polypropylene and three levels of Eucalyptus 

camaldulensis sp. wood powder (60, 65 and 70%) and 5% of MAPP were used. 

The results of tensile strength and physical properties were statistically analyzed 

using factorial experimental design. The results indicated that the tensile strength 

and modulus of composites containing MAPP were statistically higher than those 

without MAPP. These properties were increased as the content of wood powder is 

reduced. The interaction effect of wood powder and MAPP on tensile strength was 

statistically significant and composites produced using 60% wood powder and 5% 

MAPP were the highest. The results of water absorption after 2 and 24 hours 

soaking revealed that these characteristics were lower when MAPP is used or the 

content of wood powder is reduced. Thickness swelling and water absorption after 

2 hours in boiling water showed that properties are lower when 60% wood powder 

or MAPP is used. 

 

Keywords: Wood plastic composite, Recycled polypropylene, Coupling agent, 

Eucalyptus camaldulensis, Tensile Strength and Physical Properties  
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