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   پلي اتيلن سنگين‐مقاومت به مواد شيميايي مواد مركب الياف طبيعي
  

  ۳مهدي تجويدي و ۲نجفي سعيد كاظمي، ۱*مجيد چهارمحالي

  ، ايران دانشگاه تربيت مدرس،ارشد علوم و صنايع چوب و كاغذ دانشجوي كارشناسي ۱
  ايران، دانشگاه تربيت مدرس، استاديار دانشكده منابع طبيعي و علوم دريايي ۲

 ، ايران دانشگاه تهران،دانشكده منابع طبيعيگروه علوم  و صنايع چوب و کاغذ، استاديار  ۳

  )۲۳/۱۲/۸۵ :، تاريخ تصويب ۲۹/۸/۸۴: تاريخ دريافت(

  

  چکيده

ت روز بر حسب تغيير وزن بعد از هف) HDPE( پلي اتيلن سنگين‐ي الياف طبيعيه ها در اين بررسي مقاومت به مواد شيميايي چند ساز        

آرد چوب، سبوس برنج، الياف کنف و کاغذ روزنامه      :  قرار گرفت، الياف طبيعي عبارت بودند از       ارزيابيغوطه وري در مواد شيميايي مورد       

 و در   سـليوس  درجه   ۲۵مواد مركب ساخته شده به مدت هفت روز در دماي           .  درصد وزني مورد استفاده قرار گرفتند      ۵۰ و   ۲۵كه به ميزان    

و %) ۱(محلول صابون,  H2O2 %)۱۳ (%NaClO ,)۱۰ (%HCl ,)۳(، NaOH%)۱۰(يشگاه  در مواد شيميايي مختلف شامل شرايط آزما

و ) SO(، محلـول صـابون    H2O2نتـايج نـشان داد کـه         .يـري شـد   گ  انـدازه  آنهـا استون آزمايشگاهي غوطه ور شدند و سـپس تغييـر وزن            

 و  NaClO مواد مرکـب در يور غوطه در صورتي که كاهش وزن ناشي از ،شته داآزمايشتاثير کمي روي مواد مركب مورد ) AC(استون

HClعالوه بر اين ميزان، كاهش وزن، متاثر ازنوع و مقدار  الياف نيز مشاهده شده است.  از نظر آماري معني دار بوده است.  

  

  يايي الياف طبيعي، مواد مركب، پلي اتيلن سنگين، مقاومت به مواد شيم:ي کليديه هاواژ
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  مقدمه

اليـاف   شـامل ) ١WPC(  پالستيک ‐ چوب يها هچند ساز 
ليگنوسـلولزي بـه عنـوان پرکننـده يـا          مـواد   چوب يا ديگر    
 بـا ظهـور   باشند، کـه      مي )ماتريس( پليمرها   وتقويت کننده   

ــدکاربرد ــاي جدي ــون ،ه ــدي فن ــزات فراين ــد و تجهي           ،  تولي
   .باشند سرعت در حال رشد مي هب

          در ايـن مـواد      درصـد وزنـي    ۸۰تامي توانند    طبيعي   الياف
 ،قيمـت ارزانتـر    هـايي از قبيـل     و داراي برتـري   کار رفتـه     به

اتـيلن سـنگين در      پلـي (  در محـيط   قابليت تخريب زيـستي   
و خاصـيت خورنـدگي     دانـسيته   و نيـز    ،  )استمحيط پايدار   

           عــالوه بــر ايــن،نــسبت بــه اليــاف مــصنوعي باشــندکمتــر 
 مکانيکي اين الياف با الياف مصنوعي که امـروزه          يها يويژگ
 گرمايي خوبي   يها يويژگ و   بودهوند قابل مقايسه    ر  مي کار به

  .دارند
درصـد از سـال     ۲۵ميانگيني بيشتر از    رشد   WPC کاربرد
بازار تقاضـا در آمريکـاي شـمالي و          .)۸(  است  داشته ۱۹۹۸

 تن در   ۷۰۰۰۰ و   ۱۹۹۵ تن در سال     ۵۰۰۰۰اروپا در حدود    
درصد در  WPC  ،۲۰رشد تقاضا براي    . )۸(  بود ۲۰۰۲سال  

 درصد در هر سال تا سال      ۱۴و سپس   ۲۰۰۵هر سال تا سال     
بيشترين مقدار WPC  بازار رشد .شود بيني مي پيش۲۰۱۰

ــ ا در بخــشر ــته ه ــواد ، اي صــنعت پالســتيک داش ــن م اي
واننـد بـه راحتـي در بيـشتر         ت  مي کاربردهاي زيادي دارند و   

  چوبي و پالستيکي شوند،    يها  فرآورده  جايگزين توليد  موارد
و  داخـل و خـارج سـاختمان       دكوراسـيون سـازي،    ساختمان

 ،باشـند   مـي  هـا  هفـراورد  هاي اصلي اين   زمينهخودرو سازي   
 هـا جهـت  WPC  رشد بـازار بـراي   ترين  بزرگترين و سريع

باشد  کاربردهاي خارج ساختمان و محصوالت ساختماني مي      
 را بـه خـود      هـا WPC  درصد کـل توليـد     ۷۰که در حدود    
 ساختماني به يک    الت محصو  يک از  هيچ. دهد اختصاص مي 

  .)۸( اند هچنين بازار تقاضايي نرسيد
با توجه به اينكـه     پالستيک   _ الياف طبيعي  يها هچند ساز 

 يهـا  عامـل  دارند، در معـرض انـواع        يا گستردهاربردهاي  ك
 يزيست،  ...)رطوبت، هوازدگي، سايش، آتش   ( مخرب فيزيكي 

                                                 
 ‐۱ Wood Plastic Composites 

بنـابراين،  . گيرنـد  و شيميايي قـرار مـي     ) ها و حشرات   قارچ(
 يهـا  عامـل  در مقابـل انـواع       ها فرآورده اين   بررسي مقاومت 

 مطلـوب آنهـا     يها يويژگبا هدف بهبود عمر مفيد و       مخرب  
  .است جهت کاربردهاي خاص ضروري در

، مقاومـت بـه     )۲ و ۱۵(ذب آب   جـ اگرچه منابعي درمورد    
، هـوازدگي و    )۵ و ۱۷( ، مقاومت به قارچهـا    )۷ و ۱۴( آتش

و کوشش هاي ديگري    ) ۳ و ۵ و UV) ۱۳مقاومت به اشعه    
 امـا , اسـت ها انجـام شـده       جهت بهبود و تعديل اين ويژگي     

مـواد  مـواد شـيميايي     اطالعات کمي در مورد مقاومـت بـه         
اشــد، ي ب در دســترس مــ پالســتيك‐مركــب اليــاف چــوب

بنابراين داشتن اطالعـات در ايـن زمينـه ضـروري بـه نظـر               
 کـاهش   تغييررنـگ، مواد شيميايي مي توانند باعث      . ميرسد
بـه  .  شـوند  مواد مركب  مقاومت هاي مکانيکي      كاهش وزن و 

 رشـد   زيـ ن اليـاف پرکننـده طبيعـي و         گستردهخاطر دامنه   
پالسـتيک در   ‐ اليـاف طبيعـي    مواد مركب سريع کاربردهاي   

  اليـاف  و حجم  بر روي تاثير نوع      يبررس مختلف،   يکاربردها
اليــاف مــواد مركــب بــر روي مقاومــت بــه مــواد شــيميايي 

 نيز  هدف اين بررسي  . ناپذير است  ها اجتناب  گرمانرم‐طبيعي
پالستيک و نيز تاثير    ‐ الياف طبيعي  مواد مركب  دوام   يارزياب
جم و نوع الياف بر روي مقاومت بـه مـواد شـيميايي مـي               ح

  .باشد
  

  ها مواد و روش

   مواد

از شرکت شوران با شاخص     ) ٢HDPE( پلي اتيلن سنگين  
و دانسيته   ) kg ۱۶/۲وmin۱۰/g۴۰) Cº۱۹۰جريان مذاب 

۳g/cm ۹۵۲/۰تهيه شده است .  
ــوب ــف)٣WF( آرد چ ــاف کن ــذ )٤KF( ، الي ــاف کاغ ، الي
ــه ــب)٥NP( روزنام ــرنج، و س ــته ، )٦RH( وس ب ــاز ناپيوس ف

                                                 
 ‐۲ High Density Polyethylene 

 ‐۳ Wood Flour 

۴- Kenaf Fiber  

۵- Newspaper   

۶- Rice Hulls  
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آرد چـوب  .  بودنـد ه هـا چند ساز) پرکننده يا تقويت کننده (
 مش از امـريکن وودفـايبرز، شـوفيلد،         ۴۰افرا با اندازه ذرات     
الياف کنـف توسـط شـرکت کنگـرو،         . دشويسکانسين تهيه   

% ۹۷  حدود يکه دارا دند  شچارلستون و ماساچوست تامين     
 مـش از    ۲۰‐۸۰انـدازه ذرات    سبوس بـرنج بـا      . الياف بودند 

اليـاف کاغـذ    . شـد راسلند فودز، اشتوتگارت و آريزونا تهيـه        
ي کهنـه در آزمايـشگاه      ه هـا  روزنامه از آسياب کردن روزنام    

  .ي جنگلي آمريکابدست آمده هافراورد
MAPE)       با نام  ) پلي اتيلن اصالح شده با انيدريد مالئيک

رکت  دي از شــ۱۰۰‐تجــاري فوزابانــد ســي شــماره ام بــي
  .دشصنعتي دوپون فراهم 

  ه هاچند سازآماده سازي 

 بـا مقـادير   برابـر پلي مر، الياف و ماده سازگار کننده ابتـدا    
ي جداگانه  ه ها وزن شده و در کيس    )  ۱(مشخص در جدول    
ترکيب فرموالسيون مختلف در جـدول      . اي قرار داده شدند   

  .  آمده است۱
صي اختالط  از تجهيزات خصويگير بهرهسپس اين مواد با   

شرکت تيل گلوبـال ريـسورسز، بربـو، ويسکانـسين ايـاالت            
 يـک   بامتحده با هم مخلوط شدند، آنگاه مواد مخلوط شده          

  .خرد کن نيمه صنعتي به گرانول تبديل شدند

  

  %)wt(  مختلفيها  اجزاي تشکيل دهنده ترکيب‐۱جدول 

  (%)مقدار الياف  (%)مقدار پلي اتيلن  ترکيب
مقدار سازگار 

  (%)هکنند

PE ۱۰۰  ۰  ۰  

PE-WF25% ۷۴  ۲۵  ۱  

PE-WF50% ۴۸  ۵۰  ۲  

PE-RH25% ۷۴  ۲۵  ۱  

PE-RH50% ۴۸  ۵۰  ۲  

PE-KF25%  ۷۴  ۲۵  ۱  

PE-KF50% ۴۸  ۵۰  ۲  

PE-NP25% ۷۴  ۲۵  ۱  

PE-NP50% ۴۸  ۵۰  ۲  
PE =پلي اتيلن سنگين ,WF = آرد چوب ,KF = الياف کنف ,RH = سبوس برنج ,NP = الياف کاغذ روزنامه  

  

  ه هاماده سازي نمونآ

 از قـالبگيري    يگيـر  بهـره  با   ASTMي استاندارد   ها هنمون
.  مختلـف سـاخته شـدند      ياه هاي ترکيب  تزريقي از گرانول  

 ۳۲ از يـک دسـتگاه تزريـق         يگير بهرهقالبگيري تزريقي با    
 تــن و ۳۳ گنجــايشميليمتــري سينــسيناتي ميالکــران بــا 

يـق، کـل    پـيش از تزر    .شد انجام   ۲۰/۱نسبت طول به قطر     
 درجـه   ۱۰۵ سـاعت در دمـاي       ۴ بـه مـدت      کـم  دستمواد  

 درصـد   ۵/۰ خشک شدند تا رطوبـت آنهـا بـه زيـر             وسيسل
 و دمـاي مخـزن و       وسيسـل  درجـه    ۳/۹۳دماي قالب    .برسد
ـ  نم . تنظيم شده بودنـد    وسيسل درجه   ۸/۱۸۰نازل   ي هـا  هون

ي مـورد نيـاز بـراي       ها ه جهت تهيه نمون   ASTMاستاندارد  
 يک اره گرد ميزي بريده      باواد شيميايي   آزمون مقاومت به م   

 توسـط   ه ها شدند وسپس پرزهاي ايجاد شده روي  لبه نمون        
  . سمباده شماره صفر زدوده شدند
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  آزمون تاثير مواد شيميايي به تغير وزن

) ASTM  D543-95)۱  استاندارد اين آزمون بر اساس
سه نمونه از هـر مـاده مركـب انتخـاب و پـس از          . انجام شد 

 ابتــدا وزن شــدند و Cº۲ ±۱۰۳دن در دمــاي خــشك كــر
، %)۱۰ (NaOH١شامل  شيميايي استاندارد    مواد سپس در 
NaClO٢) ۱۳(% ،HCl٣) ۱۰(% ،H2O2

ــول، %)۳ (٤  محلـ
 مـواد   دارایظـروف   . ور شـدند   و استون غوطـه   %) ۱( صابون

ي چندسـازه چـوب پالسـتيک در يـک          ها هنمون شيميايي و 
براي مدت يـک هفتـه       وسيسل درجه   ۲۴انکوباتور با دماي    

 از مواد   ها هوري، نمون  پس از هفت روز غوطه    . قرار داده شدند  
شيميايي خارج و با آب مقطر جهـت زدودن هرگونـه مـواد             

.  شـسته شـدند    ه ها شيميايي و مواد حل شده از سطح نمون       
 سـاعت  ۲۴ بـه مـدت   Cº ۲±۱۰۳سپس در اجاق با دماي 

تـال بـا     يک ترازوي ديجي   باي خشک   ها هنمون. خشک شدند 
ـ    . گرم وزن شدند  ۰۰۱/۰دقت  بـا   ه هـا  درصد تغيير وزن نمون
  . محاسبه شدها ه زير براي تمام نمونرابطه از گيری بهره

وزن خشك بعـد از     *( ۱۰۰/وزن خشك قبل از غوطه وري       
تغييــر ) =   وزن خــشك قبــل از غوطــه وري‐غوطــه وري 

  (%)وزن
  

  تحليل آماري

ـ نتايج آزمون مقاومت به مواد شـيميايي          آزمـون تجزيـه     اب
واريانس يکطرفه در قالب طرح کامالً تصادفي بررسي شـد و            

اي دانکـن بـراي      داري از آزمون چند دامنـه      در صورت معني  
 در  هـا  هکليـه مقايـس   .  شـد  گيری بهرهها   جداسازي ميانگين 

  .)۲جدول (  درصد انجام شد۹۵سطح اعتماد 
  
  
  
  

                                                 
   سود سوزآور‐۱

  اولآب ژ -۲

  اسيد کلريد ريک ‐۳

   آب اکسيژنه-۴

  
  %)(  اجزاي تشکيل دهنده الياف مختلف‐۲جدول 

ع نو
  ماده

پنتوزانها 
(%)  

  ليگنين
(%)  

سلولز 
  (%)آلفا

  خاکستر
(%)  

الياف 
  کنف

۲۲  ۵/۱۰  ۳۴  ۱/۰  

  ۲/۰  ۴۵  ۲۲  ۱۷ آرد چوب
کاغذ 
  روزنامه

۱۰  ۲۸  ۴۵  ۲/۰  

سبوس 
  برنج

۲۱  ۵/۱۲  ۲۸  ۱۷  

  

  نتايج

، تاثير مـواد شـيميايي مختلـف روي تغييـر           ۱شکل شماره 
ــد ســاز ــا هوزن چن ــيلن ســنگين  –ي آرد چــوب ه ــي ات  پل

)HDPE (  محلـول   . دهد را نشان ميNaClO     کـه جهـت 
ـ    قرار مي  گيری بهرهرنگبري خمير کاغذ مورد      طـور   هگيرد، ب

 داشت و بعد از     ها هداري بيشترين تاثير را بر روي نمون       معني
بقيه مواد شيميايي تاثير انـدکي روي       .  بود HClآن محلول   

 داشتند و کـاهش وزن در بـين آنهـا نـاچيز بـود و                ها هنمون
 به  ۲۵عالوه بر اين، با افزايش درصد الياف از         . دار نبود  نيمع
 HCl و NaClO يي که در معـرض ه ها درصد در نمون۵۰

   .قرار داشتند، مقدار کاهش وزن نيز افزايش يافت
  

-4

-3

-2

-1

0

1

2

AC HCl H2O2 NaClO NaOH SO
مواد شيميايي

(%)
زن

ر و
تغيي

PE-WF(25%)
PE-WF(50%)

  
  بررسی تاثير مواد شيميايي مورد ‐۱شکل 

   پلي اتيلن سنگين–بر مواد مركب آرد چوب 
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غييـر وزن مـواد مركـب       اثر مواد شيميايي مختلـف روي ت      
 نـشان  ۲ پلي اتيلن سـنگين در شـکل شـماره     ‐سبوس برنج 

همانند مـواد مركـب سـاخته شـده بـا آرد            . داده شده است  
 بيـشترين کـاهش     NaClOي غوطه ور در     ه ها چوب، نمون 

ـ          HClي غوطـه ور در    ه هـا  وزن را داشتند و بعد از آن نمون
 ۵۰  بـه  ۲۵همچنين با افزايش درصد سبوس برنج از        . بودند

. داري افـزايش يافـت     طور معنـي   هدرصد مقدار کاهش وزن ب    
بقيه مواد شيميايي تاثير اندکي بـر روي کـاهش وزن مـواد             

  .مركب داشتند
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(%)
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   بر موادمركب بررسی تاثير مواد شيميايي مورد ‐۲شکل 

   پلي اتيلن سنگين‐سبوس برنج

  
ي هـا  هتاثير مواد شيميايي مختلف بر تغيير وزن چند سـاز         

 ۳ پلي اتيلن سنگين در شکل شـماره         –کاغذ روزنامه   الياف  
طور که مالحظـه مـي شـود، در ايـن            همان. ارائه شده است  

 بيشترين کـاهش وزن را نـشان        HCl و   NaClOمورد نيز   
شـود   يک پديده جالب که در اين نمودار مشاهده مي        . دادند

  مـي  NaOHي غوطه ور در     ها هافزايش وزن جزئي در نمون    

ـ         بقيه مواد . باشد  هـا  ه شيميايي تاثير نـاچيزي بـر روي نمون
داري  داشتند، عالوه بر اين، مقدار کاغذ روزنامه تاثير معنـي         

 و HClور در  ي غوطــههــا هبــر روي کــاهش وزن نمونــ  
NaClOداشت .  
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 بر مواد مركب  الياف بررسی تاثير مواد شيميايي مورد ‐۳  شکل

   پلي اتيلن سنگين‐کاغذ روزنامه
  

 بـر روي تغييـر وزن چنـد         بررسیشيميايي مورد   اثر مواد   
 ۴اتيلن سنگين در شکل شماره        پلي –ي الياف کنف    ها هساز

ي غوطـه ور در     هـا  همانند نتايج قبل، نمون   ه  نمايش داده شد  
NaClO و HClتغييــر .  بيــشترين تغييــر وزن را داشــتند
 درصـد اليـاف کنـف بـه         ۵۰ي ساخته شده با     ه ها وزن نمون 

 ۲۵ي ساخته شده با     ه ها طور معني داري از تغيير وزن نمون      
بقيه مواد شيميايي تاثير بسيار . درصد الياف کنف بيشتر بود

  . داشتندها هکمي روي نمون
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 بر مواد مركب الياف بررسی تاثير مواد شيميايي مورد ‐۴شکل 

   پلي اتيلن سنگين‐کنف

  
 بر روي مواد مركـب  بررسی همه مواد شيميايي مورد     تاثير

طور که    خالصه شده است، همان    ۵مختلف در شکل شماره     
 و  H2O2 درصـد    ۳محلول   ،)AC(مالحظه مي شود استون   
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محلول صابون تاثير بسيار ناچيزي بر روي همه مواد مركب           
داشتند و تحليل هاي آماري نيز هيچگونـه اخـتالف معنـي            

 ۲۵زن مواد مركب مختلف ساخته شده با        داري بين تغيير و   
   . درصد الياف با پلي اتيلن خالص نشان ندادند۵۰و 
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   بر ترکيبات مختلفبررسی تاثير مواد شيميايي مورد ‐۵  شکل

  
ي مختلـف و  ه هـا بر روي چند ساز NaOH تاثير محلول

 بـا هـم   ۵پلي اتيلن خالص را نيز مي توان در شکل شـماره         
ـ     مقايسه کرد يک افزا    ي سـاخته   هـا  هيش وزن ناچيز در نمون

                درصد اليـاف روزنامـه در نمـودار مـشاهده           ۵۰و  ۲۵شده با   
اين پديده شايد به علت واکشيده شـدن اليـاف بـر            . شود مي
 باشد که امکان ورود مواد شيميايي به به داخل          NaOHاثر

ــاف را بوجــود مــي آورد و    ــز الي ــسيار ري ــضاهاي خــالي ب                  ف
ـ             تـر از     چـون سـطح اليـاف سـريع        هـا  هبا خشک کردن نمون

 مـواد   جـا مانـدن   شود باعـث     هاي داخلي خشک مي    قسمت
  . شيميايي در داخل الياف مي شود

 تاثير معني داري بـر روي تغييـر وزن همـه            HClمحلول  
بيـشترين  که   با ترکيب هاي مختلف نشان داد        ه ها چند ساز 

ي ساخته شده با اليـاف      ه ها  ساز کاهش وزن مربوط به چند    
اثـر  .  درصـد اليـاف بـود      ۵۰کاغذ روزنامه و کنف در سـطح        

ي مختلـف در    ه ها حجم الياف بر روي کاهش وزن چند ساز       
 کـه   پژوهـشی در  .  معنـي دار مـي باشـد       HClاثر تماس با    

Kazemi       رفتـار  ,  انجـام دادنـد    ۲۰۰۶  و همکاران در سال
يي از  ه هـا   نمون  هفته غوطه وري در آب     ۵جذب آب پس از     

نتـايج آنهـا نـشان      , همين تيمار ها مورد بررسي قرار گرفت      
جـذب آب مـواد مرکـب    ,  درصد اليـاف ۵۰داد که در سطح    

ساخته شده با الياف کنـف و کاغـذ روزنامـه از آرد چـوب و                
سبوس برنج به طور چشمگيري بيشتر است ولي در سـطح           

يز اختالف بين اليـاف مختلـف بـسيار نـاچ         , درصد الياف ۲۵
ي  ه هااست اين نتيجه مي تواند کاهش وزن بيشتر چند ساز  

. ساخته شده با الياف کاغذ روزنامـه و کنـف را توجيـه کنـد     
به داخل چند    HClچون جذب آب باالتر باعث نفوذ بيشتر        

 و به درون الياف مي شود که در نهايت کاهش وزن            ه ها ساز
ـ   هـا  هچند ساز. بيشتر را بدنبال دارد   ۲۵ا ي  سـاخته شـده ب

درصــد اليــاف داراي تغييــر وزن خيلــي کمتــر و درضــمن  
  , اختالف معني داري بين کاهش وزن همه آنها ديده نشد

 بر روي مواد مركب مختلف و پلـي         NaClOتاثير محلول   
يـک  .  خالصه شده است   ۵اتيلن خالص نيز در شکل شماره       

کاهش وزن قابل توجه براي همه مواد مركب در مقايسه بـا            
هـاي آمـاري     ليولي تحل . خالص مشاهد مي شود   پلي اتيلن   

 درصـد   ۵۰نشان داد که فقط مواد مركب سـاخته شـده بـا             
الياف با پلـي اتـيلن خـالص اخـتالف معنـي داري دارنـد و                
اختالف معني داري بين کاهش وزن مـواد مركـب سـاخته            

 درصد الياف و پلي اتيلن خالص مـشاهده نـشده           ۲۵شده با   
ـ عالوه بر اين تمام نم    . است  ۵۰ي سـاخته شـده  بـا         ه هـا  ون

درصد الياف از نظر تغيير وزن با هـم اخـتالف معنـي داري              
باشد   يون هيپوکلرو ميدارای که NaClOمحلول . نداشتند

ــور  ــه ط ــستردهب ــذ  ای گ ــر کاغ ــري خمي ــار در رنگب ــه ک              ب
هاي آزاد کلر بسيار فعـال کـه         ل راديکال ي تشک ،)۱۵(ودر مي

ه يـ ختار سلولز و ليگنين هـستند، از تجز       قادر به تخريب سا   
  .  آيد به دست می NaClO يجيتدر

 آشکار مي شـود کـه       ،۵با يک نگاه اجمالي به شکل شماره      
پلي اتيلن سنگين در مقايسه بـا       _ مواد مركب الياف طبيعي   

 در مقابل مواد شيميايي مقاومت کمتـري        ،پلي اتيلن خالص  
 درصـد ايـن     ۵۰ بـه    ۲۵دارند و با افـزايش حجـم اليـاف از           

عالوه بـر ايـن،     . حساسيت به مواد شيميايي بيشتر مي شود      
ي سـاخته شـده بـا       ه هـا  در ميان مواد مركب مختلف، نمون     

  .الياف کاغذ روزنامه و کنف مقاومت کمتري داشتند
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  بحث

 نشان داد که مواد شيميايي مي توانند به طـور           بررسیاين  
پلي اتـيلن    ‐قابل توجهي بر وزن مواد مركب  الياف طبيعي        

نتـايج بدسـت    . سنگين بر حسب تغيير وزن تـاثير بگذارنـد        
  :نشان دادآمده 
 تــاثير معنــي NaClO و HCl:  نــوع مــواد شــيميايي‐۱

 داشتند در صورتي کـه      بررسیداري روي مواد مركب مورد      
 تاثير ناچيزي بـر     NaOH، محلول صابون و     H2O2استون،  

  . داشتنده هاروي همه نمون
 درصـد مقـدار     ۵۰ بـه    ۲۵ار اليـاف از      با افـزايش مقـد     ‐۲

ـ     . کاهش وزن افزايش يافت    يي ه هـا  البته اين کاهش در نمون

 قرار داشتند مـشهودتر و  NaClO وHCl   که تحت تاثير 
  .اختالف در کاهش وزن بيشتر بود

مواد مركب  ساخته شده با الياف کاغذ روزنامه و کنف            ‐۳
ـ           رنج و آرد   در مقايسه با مواد مركب ساخته شده با سبوس ب

چوب کاهش وزن بيشتري داشـتند بـه ويـژه در تمـاس بـا               
  .HClو NaClO محلول

طور كلي،  با توجه بـه تـاثير مـواد شـيميايي بـر مـواد                  هب
 و رشـد روز   هـا  فـرآورده  کـاربرد ايـن      گستردهمركب، دامنه   

بودن اطالعـات کـافي در ايـن     ونيز نها آنافزون تقاضا براي    
اومت به مواد شيميايي مواد      گسترده روي مق   بررسی زمينه،

  . پالستيک ضروري به نظر ميرسد‐مركب الياف طبيعي
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Abstract 
Chemical resistance of natural fiber (wood flour- rice hulls- kenaf fiber and newsprint)- high 

density polyethylene composite was studied in terms of their weight loss after seven days immersion in 
different chemicals. Composite containing 25% and 50% of varios natural fiber and high density 
polyethylene were prepared and immersed in NaOH(10%), NaClO(13%), HCl(10%), H2O2(3%), soap 
solution(1%) and acetone. Results indicated that H2O2, soap solution and acetone had very negligible 
effects on all composites. On the other hand, the effects of NaClO and HCl were found to be 
statistically significant. Different fibers exhibited different behaviors regarding their chemical 
resistance. Generally it was concluded that NaClO and HCl had the highest impact on natural fiber- 
high density polyethylene composites.  
 
Keywords: Natural fibers, Composites, High density polyethylene, Chemical resistance 
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