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  الیاف چوب استیله شده /پروپیلن پلیچندسازهجذب آب و ثبات ابعاد 
 

  2بهبود محبی*  و1پیمان فالح مقدم
  ، طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس م چوب و کاغذ، دانشکده منابع علوگروهآموخته  دانش1

 طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس  علوم چوب و کاغذ، دانشکده منابعگروهدانشیار 2

  17/3/90 : ؛ تاریخ پذیرش30/3/88 :تاریخ دریافت
 چکیده

 هاي جذب آب، ویژگیو MAPP نقش سازگارکنندگی براثر استیالسیون الیاف در این پژوهش 
پروپیلن و الیاف استیله شده مورد واکشیدگی ضخامت و ثبات ابعاد چوب پالستیک ساخته شده از پلی

الیاف چوب با انیدرید استیک و بدون حضور کاتالیست واکنش داده شد و درصدهاي . بررسی قرار گرفت
، 0 (MAPPکننده الیاف استیله شده با سازگار. دست آمد به  درصد68/17 و 5/4 ،5/7 )WPG (افزایش وزن

درجه  180  الیاف به روش پرس گرم و در دما/پروپیلنمخلوط گردید و ماده مرکب پلی)  درصد5 و 3، 2
هاي جذب ور شدند و ویژگی ساعت در آب غوطه1512مدت  هاي آزمونی بهنمونه. گراد ساخته شدسانتی

 ساختار درونی .ن گردیدندآب، واکشیدگی ضخامت، اثر ضد واکشیدگی و بازدارندگی جذب آب تعیی
پروپیلن با میکروسکوپ الکترونی مورد بررسی قرار بین الیاف و پالستیک پلی و پیوندپالستیک  چوب
 استیالسیون الیاف موجب کاهش جذب آب و واکشیدگی ضخامت در چند  کهنتایج نشان دادند .گرفت

ت جذب آب و واکشیدگی ضخامت در افزایش شدت تیمار استیالسیون سبب اف. شدپالستیک  سازه چوب
؛  نیز سبب افت جذب آب گردیدMAPPکننده  افزایش مقدار سازگاره وپالستیک شدماده مرکب چوب

 1بررسی میکروسکوپ الکترونی ساختار . بودMAPPولی نقش استیالسیون بارزتر از نقش 
شود و تاري آن کاسته میپالستیک نشان داد که با افزایش شدت تیمار استیالسیون از تخلل ساخ چوب

                                                
 mohebbyb@modares.ac.ir :مکاتبهمسئول *
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هاي استیله شده از سطح از سوي دیگر، نمونه. گردداي و الیاف بهتر میپیوند بین ماتریس زمینه
  .گردندتري برخوردار می صاف

  

  پالستیکچوبجذب آب، ثبات ابعاد، ،  MAPPکننده سازگار،استیالسیون :هاي کلیديواژه

 
 مقدمه

ها  در خصوص استفاده از الیاف طبیعی در ساخت کامپوزیتهاي اخیر مطالعات زیاديدر سال
هاي اي در انواع کاربردطور فزاینده هاي ساخته شده با الیاف طبیعی بهکامپوزیت. انجام شده است

علت مقاومت باال نسبت به وزن، جرم حجمی کم، هزینه پایین و فراورش آسان و ارزان و  صنعتی، به
و مکرویی ؛ 2005و همکاران؛ آربلیز ؛ 1998، و همکارانمارکویچ ( اندفتهپذیر بودن افزایش یاتجزیه

هاي کنندهعنوان پر پالستیک از مواد لیگنوسلولزي بهدر ساخت مواد مرکب چوب). 2007همکاران، 
سازگاري با محیط . شودکننده استفاده میکننده و تقویتعنوان پر طبیعی به شکل پودر یا الیاف به

و مکرویی (باشد هاي طبیعی میکنندهیت بازیافت و ارزان بودن از عوامل رشد کاربردي پرزیست، قابل
سلولزي در مواد از معایب اصلی استفاده از الیاف لیگنو). 2000و همکاران، سریکاال ؛ 2007همکاران، 

ه کباشد می) پلیمر(بسپار پالستیک، عدم چسبندگی خوب بین سطحی دو فاز الیاف و مرکب چوب
و همکاران، اسپرت ؛ 1999و همکاران، تیونگ (شود هاي فرآورده نهایی میموجب کاهش ویژگی

 ).2007 ، و همکارانمکرویی؛ 2005و همکاران،  تزرکی؛ 2004

ها، پوش کف: مانندپالستیک در مواردي هاي چوبکاربردهاي جدید و مصارف نهایی کامپوزیت
هایی از حمام موارد ساختمانی از جمله بخش ه، و سایرهاي پنجرمصارف خارج ساختمان، چهارچوب

ها در محیط و تماس با رطوبت موجب شده است که ارزیابی خصوصیات جذب آب  و قرار گرفتن آن
جذب آب در ). 2007و همکاران، کاظمی نجفی (پالستیک ضروري سازد هاي چوبرا در کامپوزیت

 افزایش .گردد میدر خواص کاربرد نهایی محسوب  مؤثرپالستیک از عوامل مهم و مواد مرکب چوب
هاي مکانیکی در اثر جذب رطوبت و ثبات ها موجب کاهش افت ویژگیکامپوزیت مقدار رطوبت در

جذب آب موجب  ).1998  و همکاران،مارکویچ؛ 2008 و همکاران، آدیکاري(شود ها می ابعاد آن
 و اسپرت(د گردهاي مکانیکی میش ویژگیتخریب سطح مشترك بین الیاف و ماتریس پلیمري و کاه

ها در مصارف خارج از ساختمان و هاي این کامپوزیت کاربردبیشترجایی که  از آن). 2004همکاران، 
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هاي جذب آب این مواد هاي آبی است، بنابراین توجه به ویژگیدر تماس با شرایط جوي و محیط
وند جذب آب و واکشیدگی ضخامت در ر). 2007 و همکاران، نجفی کاظمی (باشد میضروري 
، ابراهیمیو تجویدي (پالستیک مورد مطالعه پژوهشگران زیادي قرار گرفته است هاي چوبکامپوزیت

 و آدیکاري؛ 2006، گاردنرو شی ؛ 2006 و همکاران، تجویدي؛ 2003، فاروقو بلدزکی ؛ 2003
 تیمار شیمیایی بارهادي نیز در هاي زیپژوهش). 2007 و همکاران، کاظمی نجفی ؛2008همکاران، 

الیاف چوب به هدف کاهش جذب آب و واکشیدگی ضخامت و افزایش ثبات ابعاد مواد مرکب 
و تزرکی  ؛2006و همکاران، دمیر ؛ 2007و همکاران، دومیکویچ (اند پالستیک صورت گرفتهچوب

 ).2001و همکاران، عبدالخلیل ؛ 2005همکاران، 

بسپاري  پیوند با برابر تشکیل در سديسلولزي ل سطح مواد لیگنوهاي هیدروکسیگروهقطبیت 
اي بسپار زمینهتوان به پیوندي بهتري با می  پیوند هیدروژنی بین الیافکاهشبا  بنابراین؛ است ايزمینه

 با استفاده از واکنش انیدرید استیک با بسپارهاي هاي هیدورکسیلبا کاهش تعداد گروه. دست یافت
اي توان قابلیت ترشوندگی سطح الیاف را نسبت به پالستیک زمینه می سلولی الیاف چوب،هايدیواره

 و زمینه پیوند بهتر بین چوب پالستیک را مهیا کرد و در نهایت ویژگی ثبات ابعاد را تقویت افزایش داد
   . مقایسه نمودMAPPهم چنین اثر استیالسیون را با عمکلرد سازگارکننده . نمود

هاي فیزیکی و مکانیکی خوب، کاهش خواص آبدوستی مواد خت کامپوزیت با ویژگیالزمه سا
منظور ایجاد چسبندگی خوب  هاي اصالح شیمیایی یا استفاده از سازگارکننده بهسلولزي با روشلیگنو
تزرکی  ؛2001،  و همکارانعبدالخلیل(سلولزي است  و الیاف لیگنو)پلیمر(بسپار  سطح مشترك وبین د

هاي معموال از موادي با گروه سطح الیاف یا ذرات چوباصالح شیمیایی براي ). 2005اران، و همک
کومیل پراکسید، انیدریدهایی؛ ؛ مانند بنزیل پراکسید و ديشود استفاده میعاملی چون پراکسیدهاي آلی

 انایی ایجاد پیوندتو، این مواد  استیک، انیدرید مالئیک، انیدرید ساکسینیک، انیدرید فتالیکانیدریدچون 

    ).2007، ولکاتو چودوري  (را دارند مواد هیدروکسیل هايگروه با
با بهبود چسبندگی و اتصال بین الیاف و ماتریس پلیمري و انجام نیز  MAPPسازگارکننده 

هاي هیدروژنی الیاف موجب بهبود وضعیت اتصال در پلیمر گرمانرم هاي فعال و قوي پیوندواکنش
 الیاف سلولزي قطبی با کاهش کشش سطحی الیاف سلولزي و نزدیک شدن به کشش قطبی وغیر

کننده، اتصاالت هیدروژنی وجود آمدن اتصاالت توسط عوامل سازگار هبا ب. شودسطحی پلیمر مذاب می
  .یابدتر شده و چسبندگی بهبود میتضعیف شده و پخش الیاف در ماتریس گرمانرم آسان بین الیاف
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سطح الیاف چوب و ارزیابی شدت استیالسیون استیالسیون ا هدف اصالح شیمیایی این پژوهش ب
بر جذب آب و ثبات ابعاد مواد مرکب ) MAPP(دار شده پروپیلن مالئیککننده پلیسازگارمقدار و اثر 

  .الیاف چوب استیله شده انجام شد/ پروپیلنپلی
  

  هامواد و روش
 1 و شاخص جریان مذاب-080SI  پتروشیمی تبریز با گریدپروپیلن محصول از پلی:پروپیلنپلی

)MFI ( min10g/ 9)  عنوان فاز زمینه استفاده  به)  کیلوگرم164/2 و وزنهگراد  درجه سانتی 190در دما
 .شد

  جریان مذابساخت شرکت کیمیا جاوید با شاخص) MAPP (2دارپروپیلن مالئیک پلی:سازگارکننده
)MFI ( min10 g/100 عنوان سازگارکننده استفاده شد  درصد انیدرید مالئیک پیوند خورده به1/1 و . 

 بر اساس وزن خشک هر  درصد3حدود (کننده به مقدار معین عنوان روان اسید استاریک به :سازروان
   . به کار رفت در همه تیمارها) ترکیب
 تخته کنندهشرکت تولید -وبالیاف مورد نظر براي تیمار استیالسیون از شرکت صنایع خزر چ :الیاف

  . در ایران تهیه شدفیبر نیمه سنگین
 درجه 103±2 یاف تهیه شده در داخل آون با دماقبل از انجام تیمار، ال :اصالح شیمیایی الیاف

تیمار استیالسیون الیاف بدون حضور کاتالیست و با  . ساعت خشک شدند24مدت  گراد و به سانتی
 120ک رآکتور چند منظوره اصالح چوب و مواد لیگنوسلولزي با دما انیدرید استیک و در درون ی

سپس در آون .  اسید از بین برود تا بوشدهار، الیاف با آب شسته پس از تیم. گراد انجام شددرجه سانتی
، 5/4، )شاهد(ترتیب صفر  به) WPG (3هایی با درصد افزایش وزن نمونهتیماردر طی . خشک شدند

  .  دست آمدند  به درصد68/17 و 5/7
عملیات اختالط پالستیک و الیاف در دستگاه برابندر  :هاي آزمونیفرآیند اختالط و ساخت نمونه

گراد انجام  درجه سانتی180  دور در دقیقه و در دما50ا سرعت  ب Brabender Plasticorderمدل
تریس پلیمري داخل دستگاه عنوان ما پروپیلن، بههاي وزنی تعیین شده ابتدا پلیبر اساس نسبت. شد

                                                
1- Melt Flow Index (MFI) 
2- Maleated Anhydride Polypropylene (MAPP) 
3- Weight Percent Gain (WPG) 
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زمان هر اختالط ). 1طبق جدول (ریخته شد و پس از دو دقیقه و ذوب کامل پلیمر، الیاف اضافه شد 
 .طول انجامید  دقیقه به8حدود 

، در گراد  درجه سانتی180وسیله پرس گرم آزمایشگاهی با دما  شکل بهپس از اختالط، مواد بی
هاي نمونه. پرس شدندمتر مکعب  گرم بر سانتی 1با دانسیته اسمی متر  میلی 150×150×2قالبی با ابعاد 

  .بریده شدندمتر  میلی 20  به ابعاد،دست آمده آزمون جذب آب از صفحات به
  

  .هاي مختلفپالستیک در تیمار  شدت تیمار و درصد وزنی ماده مرکب چوب-1جدول 
)درصد(الیاف  WPG )درصد( رموالسیونف  MAPP) درصد( سازگارکننده  )ددرص(پلی بروپیلن  

WPG 0-MAPP 0% 0 60 40 0 
WPG 0 -MAPP 2% 0 60 38 2 

WPG 0 -MAPP 3% 0 60 37 3 

WPG 0 -MAPP 5% 0 60 35 5 

WPG 4.5%-MAPP 0% 5/4  60 40 0 
WPG 4.5% -MAPP 2% 5/4  60 38 2 

WPG 4.5% -MAPP 3% 5/4  60 37 3 

WPG 4.5% -MAPP 5% 5/4  60 35 5 

WPG 7.5%-MAPP 0% 5/7 60 40 0 
WPG 7.5% -MAPP 2% 5/7 60 38 2 

WPG 7.5% -MAPP 3% 5/7 60 37 3 

WPG 7.5% -MAPP 5% 5/7 60 35 5 

WPG 17.68%-MAPP 0% 68/17  60 40 0 
WPG 17.68%-MAPP 2% 68/17  60 38 2 

WPG 17.68%-MAPP 3% 68/17  60 37 3 

WPG 17.68%-MAPP 5% 68/17  60 35 5 

  
پالستیک جذب آب و واکشیدگی ضخامت مواد مرکب چوب: وري و تعیین واکشیدگیآزمون غوطه

ین منظور پنج نمونه ا هب.  مورد بررسی قرار گرفتندASTM استاندارد  7031D-04نامه مطابق با آیین 
 در آون خشک گراد  درجه سانتی103±2  ساعت در دما24مدت   و بهشدهاختالط انتخاب از هر 

گیري شدند و در آب مقطر قرار داده  اندازههاي خشک شدهپس از آن وزن و ضخامت نمونه .دندگردی
گیري اندازه)  ساعت1512( ساعت و مرحله اشباع کامل 24ها پس از وزن و ضخامت نمونه. شدند
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هاي هاي مختلف بر طبق رابطهدر زمان 1(WRE) اثر بازدارندگی جذب آبدرصد جذب آب و . شد
  :محاسبه گردیدند 3 و 2

)1(  At= [(Wt – W0)/W0] × 100 

At=   مقدار جذب آب در زمان غوطه وريt(%)  ،Wt=  وري ها در زمان غوطهوزن نمونهt) g( ،W0=  وزن خشک نمونه
 )g(پس از غوطه وري 

  

)2( WRE= [(Aunt – Aac)/Aunt] × 100 

WRE=   مقدار جذب آب در زمان غوطه وريt(%)  ،Aunt=  ب نمونه تیمار نشدهجذب آ(%)  ،Aac=  جذب آب نمونه
   (%)تیمار شده

  
  .ند محاسبه گردید4 و 3 هاي رابطه با استفاده از 2 و اثر ضد واکشیدگیواکشیدگی ضخامت

)3( St = [(Tt – T0)] /  T0 × 100   

St =  واکشیدگی ضخامت(%) ،Tt = وري ضخامت نمونه در زمان غوطهt) mm( ،T0 = وري  پیش از غوطهضخامت نمونه)mm( 

  

)4( ASE = [(Sunt- Sac)] /  Sunt × 100   

ASE =  اثر ضد واکشیدگی(%) ،Sunt =  واکشیدگی ضخامت نمونه تیمار نشده(%) ،Sac =  واکشیدگی ضخامت نمونه تیمار
 (%)شده 

  
 و دهدست آم بهمنظور تحلیل بهتر نتایج  به :)SEM( 3تهیه تصویر میکروسکوپ الکترونی پویشی

ها نمونه. تصاویر الکترون میکروسکوپی تهیه گردیدند, مطالعه مرفولوژي ناحیه بینابینی پلیمرها و الیاف
تهیه   30Philips-XL  مدلSEMمیکروسکوپ الکترونی ها با  با طال پوشش داده شدند و تصویر آن

  . در نظر گرفته شدKV 20 برداريولتاژ مورد استفاده براي تصویر. گردید
  
  

                                                
1- Water Repellent Effect (WRE) 
2- Anti-Swelling-Effect (ASE) 
3- Scanning Electron Microscope (SEM) 
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 تایج و بحثن
نشان  1شکل در  وري در آب ساعت غوطه1512 و 24هاي مورد مطالعه پس از جذب آب نمونه

بر اساس نتایج مشخص شد که استیله کردن الیاف، تأثیر نسبتاً خوبی در کاهش جذب . داده شده است
. دپالستیک شافزایش شدت تیمار استیالسیون سبب افت جذب آب در ماده مرکب چوب. آب داشت

 در کاهش جذب آب MAPPاثر .  نیز سبب افت جذب آب گردیدMAPPکننده افزایش مقدار سازگار
، گرچه MAPPاستفاده از . هاي استیله شده بودتر از نمونههاي استیله نشده بیشتر و قابل مالحظهنمونه
  . حظه نبود؛ اما این کاهش چندان قابل مالگردیدهاي استیله شده کاهش جذب آب را در نمونهسبب 
  

  
  .پالستیک ساخته شده با الیاف چوب حداکثر مقدار جذب آب چوب-1شکل 

  
جذب آب مواد مرکب ندگی ربازداکننده روي بررسی اثر شدت تیمار استیالسیون و مقدار سازگار

ساخته شده با الیاف استیله شده، نشان دادند که با افزایش شدت تیمار استیالسیون و مقدار 
هاي ساخته شده با الیاف در نمونه ).2شکل (یابد کننده اثر بازدارندگی جذب آب افزایش می سازگار

  .نداشتجذب آب  بازدارندگی چندانی بر له شده افزودن سازگارکننده تأثیراستی
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  .الیاف چوب با شده ساخته پالستیکآب چوب جذب دارندگی باز  اثر-2شکل 

  
 3شکل هاي مختلف در پالستیک ساخته شده با تیماربحداکثر میزان واکشیدگی ضخامت چو

هاي تیمار شده به مقدار قابل نتایج نشان دادند که واکشیدگی ضخامت در نمونه. نشان داده شده است
پالستیک  در چوبMAPPکننده افزایش سازگار. پالستیک تیمار نشده بوداي کمتر از چوبمالحظه

هاي استیله شده، تفاوتی بین امت گرددید؛ اما در نمونهتیمار نشده سبب کاهش واکشیدگی ضخ
 آن بود که استیله بیانگراین نکته . کننده مشاهده نشدکننده و بدون سازگارپالستیک داراي سازگار چوب

نتایج نشان دادند که استیله کردن الیاف با .  را تحت تأثیر قرار داده استMAPPکردن الیاف عملکرد 
ثیر بسیار زیادي بر واکشیدگی ضخامت داشت و افزایش شدت تیمار به بیش از  درصد، تأ5/4شدت 

  .اما این افت چندان زیاد نبود. آن سبب افت واکشیدگی ضخامت گردید
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  .پالستیک ساخته شده با الیاف چوب حداکثر واکشیدگی ضخامت چوب-3شکل 

  

  
  . چوبالیاف با شده ساخته پالستیکضد واکشیدگی چوب  اثر-4شکل 

  
نتایج نشان .  نشان داده شده است4پالستیک در شکل هاي مختلف چوباثر ضد واکشیدگی تیمار

استیالسیون الیاف با . دادند که با تیمار استیالسیون، به میزان قابل توجهی این اثر افزایش پیدا کرد
 شد؛ اما افزایش پالستیک اي در ثبات ابعاد چوب درصد سبب افزایش قابل مالحظه5/4شدت تیمار 

 MAPPاستفاده از . شدت تیمار به بیش از این مقدار، دیگر تاثیر زیادي بر تغییر ثبات ابعاد نداشت
از نتایج چنین بر آمد که استیله کردن الیاف در ثبات . تأثیر بسیار ناچیزي در افزایش ثبات ابعاد داشت

 . بودMAPPتر از استفاده از ابعاد، اثر گذار
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پالستیک را در  سطح چوب5شکل : هاي مختلف در تیمارپالستیکهاي چوبنمونه بررسی سطح
بر اساس . دهدکننده را نشان میهاي مختلف استیالسیون و همراه با حضور یا عدم حضور سازگارتیمار

گونه  ها هیچپالستیک استیله نشده که در آنهاي چوببررسی الکترون میکروسکپی بر روي نمونه
-5 شکل(ها مشاهده شد هاي خالی زیادي در درون نمونهکار نرفته بود، منافذ و فضا  اي بهنندهکسازگار

 سبب کاهش تخلخل در نمونه گردید و پوشش بهتري از MAPPکننده اما استفاده از سازگار). الف
  ). ب-5شکل (پالستیک در سطح نمونه دیده شد 

کننده ها از سازگاره شده بودند؛ ولی در آنپالستیک که استیلهاي چوببررسی سطح نمونه
MAPP استفاده نشده بود، نشان داد که افزایش شدت تیمار استیالسیون، سبب کاهش تخلخل در 

پالستیک استیله کننده در چوباستفاده از سازگار ).ج-5 شکل( گرددپالستیک میهاي چوبنمونه
  ).د -5شکل  (بود پالستیک بر روي سطح نمونه تري ازشده، همراه با کاهش تخلخل و پوشش مناسب

   

  
WPG 0%- MAPP 0% )الف(  WPG 0%- MAPP 2%) ب ( 

   
 WPG 17.68%- MAPP 2% )د(   WPG 17.68%- MAPP 0% )ج(

 .هاي مختلف تصاویر الکترون میکروسکوپی سطح چوب پالستیک در تیمار-5شکل 
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پالستیک، میزان جذب آب با افزایش شدت تیمار که در چوبتوان گفت مینتایج در تحلیل 
 واکنش استیالسیون، طی توان گفت که دردر بیان دلیل این کاهش، می. یابداستیالسیون کاهش می

 اندگردیده الیاف هیدروکسیل هايگروه جایگزین استیک انیدرید در موجود استیل گریزآب هايگروه
،  حاج حسنیومحبی ؛ 2006، راول(اند داده کاهش را الیافآب  جذب شان،آبگریزي ماهیت دلیل به و

ب  سبب کاهش جذب آMAPPکننده افزایش مقدار سازگار). 2008 حسنی، ؛ محبی و حاج2005
 به آن سطحی انرژي کردن نزدیکبا   و هم چنینچوب الیاف سطحی انرژي کاهش با MAPP. گردید
 آن نتیجه که شودمی پروپیلنپلی الیاف چوب توسط بهتر شوندگیتر سبب پروپیلنپلی سطحی انرژي

 زمینه ماده روانی افزایش چنین هم و پلیمري زمینه ماده کننده وپر میانی فاز در چسبندگی افزایش
 مرکب مواد افزایش چسبندگی سبب خالی فضاهاي بردن بین از با عامل دو هر که است پلیمري
 استفاده از ).2005 همکاران، وآربلیز ؛ 2007 ،کلیوزوف (دنشومی کنندهسازگار داراي پالستیک چوب

MAPPهاي شود و الیهمی) پروپیلنپلی(قطبی و غیر) الیاف چوب(سازگاري بین دو فاز قطبی   سبب
برد و در نتیجه سبب بهبود چسبندگی و کاهش فضاهاي بین سطحی این مرزي ضعیف را از بین می

؛ 2006 و همکاران، دمیر؛ 2005و همکاران، بنگتسون (دهد یگردد و جذب آب را کاهش ممواد می
   ) .1999 و همکاران، تیونگ

هاي هیدروکسیل آزاد الیاف چوب و هاي استري بین گروهکننده سبب افزایش پیوندافزایش سازگار
هاي هیدروکسیل، میزان جذب آب در بر اثر بلوکه شدن گروه. گردد میMAPPبخش انیدرید 

کننده افزایش هاي بدون سازگارپالستیککننده، نسبت به چوبهاي داراي سازگارکپالستی چوب
و ماتوآنا ؛ 2006 و همکاران، دمیر؛ 2007 همکاران، ویانگ ؛ 2008 و همکاران، آدیکاري(یابد  می

  ). 2001همکاران، 
 چوبی دلیل پراکنش و چسبندگی ضعیف ذرات هاي چوبی بهکلی واکشیدگی باال چندسازهطور به

دلیل بهبود سازگاري بین  کننده بهها با افزایش مقدار سازگارچندسازهدر . باشددر ماتریس پلیمري می
 و ماتوآنا؛ 2008 و همکاران، آدیکاري(یابد کاهش میسرعت واکشیدگی پلیمر و الیاف چوبی 

 انیدرید در جودمو استیل گریزآب هايگروه ،استیالسیون تیمار شدت افزایش با ).2001همکاران، 
 جذب شان،آبگریزي ماهیت دلیل به و شوندمی الیاف هیدروکسیل هايگروه جایگزین تدریج به استیک

 جایگزینی میزان هرچه طرفی، از. یابدمی ضخامتی کاهش واکشیدگی نتیجه در .دهندمی کاهش را آب
 تعداد از شدن کاسته دلیل به ؛باشد بیشتر استیل هايگروه با) OH (هیدروکسیل آبدوست هايگروه
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 پیوند آب هايمولکول با تا داشت خواهند وجود کمتري عاملی هايگروه هیدروکسیل، هايگروه
 افزایش با بنابراین،. خواهند یافت کاهش ضخامتی واکشیدگی و آب جذب نهایت در. نمایند برقرار
 واکشیدگی و آب جذب و ودشمی ترکم  نیزهیدروکسیل هايگروه میزان استیالسیون، تیمار شدت

؛ محبی و 2005 ،حسنی  حاج ومحبی؛ 2006، راول(ند نکمی پیدا گیريچشم کاهش  نیزضخامتی
  ).2008 حسنی، حاج

کننده با افزایش چسبندگی در واقع سازگار. یابددر حضور سازگارکننده واکشیدگی ضخامت نیز کاهش می
نتایج  ).1999 همکاران، وتیونگ  ؛2005و همکاران، لو (گردد تر میبین دو ماده باعث ثبات ابعادي بیش

همچنین بر اثر . هاي الکترون میکروسکپی نیز مبین بهتر شدن چسبندگی بین الیاف و بسپار بودبررسی
 در واقع این تصاویر .تر شداستیالسیون، فضاهاي بین فازي کاهش نشان داد و ساختار متخلخل کم

 بوده است و توجیه مؤثرپالستیک نیز بر ساختار فیزیکی چندسازه چوبتأیید کردند که استیالسیون 
 . باشدگریزي این چندسازه میکننده رفتار آب

  
  گیري نتیجه

از نتایج این بررسی چنین برآمد که استیالسیون الیاف موجب کاهش جذب آب و واکشیدگی 
سیون سبب افت جذب آب و افزایش شدت تیمار استیال. گردیدپالستیک  چوبدر چند سازهضخامت 

کننده افزایش مقدار سازگاراز سوي دیگر، . پالستیک شدواکشیدگی ضخامت در ماده مرکب چوب
MAPPاثر .  نیز سبب افت جذب آب گردیدMAPP در کاهش جذب آب و واکشیدگی ضخامت 

بررسی الکترون از . هاي استیله شده بودتر از نمونهتر و قابل مالحظههاي استیله نشده بیشنمونه
آمد که افزایش شدت تیمار استیالسیون نقش پالستیک، چنین برهاي چوبمیکروسکوپی سطح نمونه

کننده نیز این تأثیر را افزایش پالستیک دارد و استفاده از سازگارمطلوبی در کاهش تخلخل چوب
بخشد و در  بهبود میکننده، پوشش پالستیک را بر روي الیافچنین استفاده از سازگار  هم.دهد می

  .کندصورت استفاده از تیمار استیالسیون، این پوشش را بسیار بهتر می
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Abstract 

Influences of the wood fiber acetylation as well as the compatibilizer MAPP on 
water absorption, thickness swelling and dimensional stability of acetylated wood/ 
polypropylene composites (WPCs) were the main concerns of this research. Wood 
fibers were acetylated with acetic anhydride without using any catalyst to achieve 
weight percent gains (WPGs) of 4.5, 7.5 and 17.6%. The acetylated fibers were 
mixed with MAPP (0, 2, 3 and 5%) and matrix polymer polypropylene (PP) to 
prepare samples of the WPCs. The samples were made at 180°C with a hot press. 
Tests specimens were cut and soaked in the water for 1512 hours to determine the 
water absorption, the thickness swelling, the anti-swelling as well as the water 
repellent effects in the acetylated WPCs. The interfaces between acetylated wood 
fibers and the polypropylene were studied with a scanning electron microscope. 
Results revealed that acetylation of the wood fibers reduced significantly the water 
absorption and the thickness swelling in the WPCs. Addition of the MAPP 
decreased those properties as well. However, influence of the fiber acetylation was 
more effective than that of the MAPP. Electron microscopy of the interfaces 
showed reduction of micro-gaps in the WPCs and also improved interfaces 
between matrix polymer (PP) and the wood fiber. It was also revealed that the 
acetylated WPCs had smooth surfaces. 
 
Keywords: Acetylation; Compatibilizer MAPP; Dimensional stability; Water 
absorption; Wood plastic composites (WPCs)1 
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