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مطالعۀ ویژگیهای مکانیکی و ریختشناسی چندسازة آرد
کلش برنج تیمارشده با سیالن /پلیپروپیلن
 مهدی کالگر ؛ دااشجوی دوا ی ننایع چوب و وارذ ،دااشگاه آزاد ارالری ،واشد لو و تحویوا  ،ت اح ،ای اح
 حبیباهلل خادمی اسالم؛ دااشیار ب وه لو و ننایع چوب و وارذ ،دااشگاه آزاد ارالری ،واشد لو و تحویوا  ،ت اح ،ای اح
 سحاب حجازی؛ اراادیار ،دااشکد رنابع طبیعی ،دااشگاه ت اح ،و ج ،ای اح

چکیده
در ایر پژوهش تأثیر الظ

و زمان تیمار سیننی آرد کلش برنج بر مقاوما هاای مکاانیکی و ریخا شناسای چندسااز

ااصل از آرد کلش برنج /پلیپروپیلر بررسی شده اس ا از محلابل تاری اتبکسای وینیال ساینن در دو الظا
درصد ،که هر الظ

 5و 10

دارای دو زمان ابطهوری  45و  90دتیقه ببدند ،برای تیمار آرد کلش برنج بهعنبان پرکننده اساتفاده

شدا همچنیر از پلیپروپیلر ،بهعنبان ماتریس به میزان  65درصد وزنی ،و انیدرید مالئیک ( ،)MAPPبهعنبان جفا کنناده
به میزان  5درصد وزنی ،در ساخ
ساخ

هم نمبنههای آزمبنی استفاده شدا برای اختنط مباد اولیاه از دساتگاه هاک و بارای

نمبنههای استاندارد آزمبن از روش تال گیری تزریقی استفاده شدا نتایج ااصل نشان داد که چندساز ااوی آرد

کلش برنج تیمارشده با محلبل سینن در الظ

و زمانهای ذکرشده در مقایسه با چندسااز بادون تیماار باعاث اهازایش

چشمگیری در ویژگیهای خمش و کشش (مدول و مقاوم ) شدا همچنیر اهزایش در الظ

و زماان تیماار سایننی در

بیر نمبنههای تیمارشده نیز باعث اهزایش در ویژگیهای خمشی و کششی شدا با تبجه به نتایج بهدسا آماده از بررسای
ریخ شناسی چندسازه ها ،مشخص شد تیمار سیننی باعث بهببد در چسبندگی سلح مشترک پرکننده /ماتریس ،پاراکنش
بهتر پرکننده در ماتریس ،و در نهای

باعث اهزایش معنیداری در ویژگیهای مکانیکی میشبدا

واژگان کلیدی :آرد کلش برنج ،چندسازه ،ریخ شناسی ،الظ

 اوی ند ر ئو تلفق09124111556 :

و زمان تیمار سیننی ،ویژگیهای مکانیکیا

Email: Mehdi.Kalagar@gmail.com
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هنایبیایی اتیال الیا

مقدمه
فراینس ایتفاده ای الیا

طبیعاب در یااخ

چنسیاایۀ

چوب پالیتیک بهعنوان تقویا کنناسه در یاال اای
یافتاه ایا

اخیر باهطاور چشامگیری افازای

چنسیایۀ پلیمری تقوی شسه باا الیاا

[.]1

شااهل الیاا

بهعنوان تقوی کننسه و پلیمر بهعنوان هاتریس ایا .
پلیماار پالیااتیک شاااهل پل ابات ایلن بااا دانس ایتۀ باااچ
( ،)HDPEپلااباتاایلن بااا دانساایتۀ کاام (،)LDPE
پلبپروپیلن ( ،)PPپلب اتر اتر کتون ( ،)PEEKو غیره
بهعنوان هاتریس (هادۀ یهینه) گزارش شسهاناس [.]3 ،2

فیبر ای طبیعب هاننس کتان ،جوت ،صباره ،و غیاره در
یال ای اخیر ای یوی برخب هحققان بهعنوان الیاا
تقوی کننسه برای چنسیایه باه کاار رفتاه ایا
فیبر اای طبیعاب بار الیاا

هزیا

دانسیتۀ کم ،قیم

پایین ،قابلی

[.]4

هیانوعب شاااهل
باییافا  ،و قابلیا

تجسیس بیولوژیکب ای

[ ،]5که بایس اریانبودن الیا

طبیعب بهخیوص الیا

لیگنویلولزی را نیز باه ایان

هزی

ا افزود که عاهل بسیار ههمب ای

تولیس هحیول نهایب با قیم

کاه باعاث

بسیار پایینتر هابشاود

[ .]6وییگب ای یطح هشترو کم بین الیا
هاااتریس اغلااب باعااث کااا
تقوی کننسه هبشود که علا
الیا

و پلیمار

پتانساایل عاهاال
آن طبیعا

طبیعب ای  .اصال یطح الیا

آبسویاتب

بهوییلۀ هاواد

ش ایمیایب ای یااادهتاارین و در ع این حااال ه اؤثرترین
روش ا برای بهبود اتیال هابین الیا
گرهانر ای  .یکب ای ا سا
این ای

که بتوان انرژی یطحب الیا

هبتوانس باا فعاالکاردن گاروه اای یسروکسایل یاا
بهوجودآهسن هکان ای جسیاس باهطاور هاؤثر باعاث
باا هااتریس شاود .ارییاابب قطعاب ایان

اتیال الیا

تنااوری باارای هکانیساام اتیااال بااهویایلۀ شایمب در
چنسیایه هشکلب پیچیسه ای  .یایالن یاک ترکیاب
شیمیایب باا فرهاول شایمیایب  SiH4ایا  .ترکیباات
ییالنب بهعنوان اتیالد نسه برای چسبنسگب الیا
هاتریس پلیمر و افزای

را باهگوناهای

بهبود بخشیس کاه باا ترکیبااتو دارای انارژی یاطحب

با

پایساری هواد چنسیایه بهکار

هبرود [ .]7اتیالد نسۀ ییالن هبتوانس باعث کا
تعساد گروه ای یسروکسیل در یطح هشترو فیبار و
هاتریس شاود .ترکیباات یایالنب شااهل یاک ساتۀ
ییلیکونب و دارای دو یر واکن پدیر هشخصانس که
ای طریق یک راب به ستۀ ییلیکونب هتیل ساتنس.
در واق ییالن ا ای یاک یار باه پلیمر اای اولفیناب
هتیل هبشونس و ای یر دیگر هبتواننس به ر هاادهای
که دارای گروه ای یسروکسایل باشاس بچسابنس [.]7

ابتسا در حضاور رطوبا

گاروه قابال یاسرولیز باه

ی ایالنول تبااسیل خوا ااس شااس .یااپس ی ایالنول بااا
گروه ای یسروکسیلب الیا

واکان

هابد اس و باا

تشکیل پیونس ای کوواچنسب ییلوکساان باهصاورت
شیمیایب به یطو الیا

جدب هبشود و باه دیاوارۀ

یلولب هبچسبس .واکن

شاماتیک یایالن باه شار

یل ای

[]7
H2O
CH 2 CHSi(OC2 H5 )3 


طبیعب و پلیمر

اصال یاطحب الیاا

ای  .تیمار اای شایمیایب

CH 2 CHSi(OH3 )  3C2 H5 OH

)(1

CH 2 CHSi(OC2 H5 )3  FiBer  OH 
)(2

CH2 CHSi(OH)2 O 
Fiber  H 2 O

پایین هاننس پلاباولفاین اا یاایگار شاونس .در واقا
ترکیبااات لیگنویاالولزی باهدلیال داشااتن گااروه ااای

چچایو و مکاران با برریب چنسیایۀ حاوی 50

یسروکسیلب انرژی یطحب باچیب دارنس ،در حالب که

درصس پودر چوب تیمارشسه باا هحلاول آباب یایالن

انرژی یطحب ترکیبات پلباولفین بسیار پاایین ایا
[ .]3اصاااال شااایمیایب تفکااار صاااحیحب بااارای

گزارش کردنس که چنسیایه ای تیمارشسه باا هحلاول
ییالنب باعث افزای

در هاسول و هقاوها

کششاب

رطالعس ویابیهای رکاایکی و ریت شناری چندراز آرد ول

نسااب
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ب ا تی ارشده با ریالح /پلیپ وپیلق

بااه چنسیااایۀ تیمارنشااسه شااسنس [ .]8کیااه و

انیسریس هالینک پیونسهخورده با پلبپروپیلن ()MAPP

مکاران ای یه نو تیمار یطحب بار روی خااو اره

با شاخص جریان هداب  0/1 g/10minدرصاس بارای

(روش قلیااایب ،روش یاایالنب ،و ترکیبااب ای روش

یاخ

اای بارنح باه

قلیایب و ییالنب) ایتفاده و گزارش کردنس که ترکیب

کمک آییاب چکشب آیهایشاگاه آیایاب و باا الاک

دو روش ییالنب و روش قلیایب بیشترین افازای
در هسول خمشب و هقاوه

را

چنسیایه ایتفاده شاس .کلا

الکتریکب ای الک  40ه

خمشب نشان هبد س [.]9

عبور داده شسنس.

تیمار ییالنب آرد کاه برنح الیا

در هخلوط آب/

با توجه به اینکه در اکثر تحقیقات ای اتیاالد ناسه اا

الکل به نسب

بهصورت پاودری ایاتفاده هابشاود ،در ایان تحقیاق

(تری اتوکسب وینیل ییالن) به هیزان  5و  10درصاس

بارنح

خیسانسه شاس و باا افازودن ایایس ایاتیک pH

ییالن بهصورت هحلول برای اصال آرد کلا
ایتفاده شسه ای

ای

 6 4که حااوی اتیاالد ناسۀ یایالنب

و با توجه به اینکه ای انیسریس هالینک

هحلول در حس  4نگه داشته شس .فیبر ا به هست  45و

پیونااسهخااورده بااا پلاابپااروپیلن ( )MAPPدر تماااهب

قرار گرفتناس و هخلاوط آب/

نمونه ا به صورت ثاب
پیو

ایاتفاده شاسه ،باا انجاا ایان

هبتوان نشان داد که آیاا باا افازودن پرکنناسۀ

یلولزی تیمارشسه باا یایالن در غلظا

و یهاان اای

گوناگون تغییری در وییگب ای هکانیکب و هرفولاوژی
چنسیایه ای یاختهشسه رخ خوا س داد یا نه.

الکل نیم یاع

در وا خشک شاس و یاپس در اون

برای  48یاع

در دهای  60درجۀ یانتبگاراد قارار

گرف

[.]8
با توجه به جسول  ،1عملیات اختالط پلیمر و آرد

کل

بارنح در دیاتگاه  Haakeدر دهاای 190درجاۀ

یانتبگراد با یرع  45 rpmبه هست  11دقیقه انجا

مواد و روشها
در ای ان پاایو

 90دقیقه در این حال

ای پل ابپااروپیلن هحیااول شاارک

پتروشیمب اراو با شاخص هداب (g/ 10 min )MFI

 16بهعنوان هادۀ یهینه و کاه برنح ای هنطقۀ کشاوریی

شس .نمونه ای آیهون هکانیکب ،به روش قالبگیاری
تزریقب با دهای ییلنسر  175درجۀ یانتبگراد و فشار
تزریق  50بار تهیه شس.

رویان بهعنوان تقوی کننسه ایتفاده شاس .مچناین ای
جدول  .1تیمارها و سطوح اختالط مواد

شمارۀ اختالط

کد

غلظت تیمار ()%

زمان تیمار ()%

آرد کلش برنج ()%

پلیپروپیلن ()%

)MAPP (%

1

UT

0

0

30

65

5

2

S11

5

45

30

65

5

3

S12

5

90

30

65

5

4

S21

10

45

30

65

5

5

S22

10

90

30

65

5
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و خم

آیهون کش

بهترتیب طباق آیاینناهاۀ

برنح در هحلول ییالن پس

یهان غوطهوری آرد کل

 D638و  D790ایتانسارد  ASTMبهویایلۀ دیاتگاه

ای  45و  90دقیقه هسول خمشاب چنسیاایه  20و 29

 INSTRONهاااسل  4489هوجاااود در آیهایشاااگاه

باه چنسیاایۀ باسون تیماار

هکانیک گروه صنای چاوب دانشاکسۀ هنااب طبیعاب
کااره بااا یاارع

بارگااداری  5 mm/minباار روی

درصس باهترتیاب نساب
افزای

ای یهان ای تیمار در گروه ای هتفاوتب قرار گرفتنس.
c

( 1)SEMچنسیایه اا باههنظاور تحلیال بهتار نتاایح
بینابینب پلیمر ا و الیا
شکس

4000

b
a

3000

و ناحیاۀ

2000
1000

یلولزی با ایاتفاده ای هقااط

نمونه در آیهون خم

مدو خمشی Mpa

نمونه ای ایتانسارد انجا شس .هطالعۀ ریخ شنایاب
حاصل و هطالعۀ هرفولوژی یطو شکسا

نشان داد .با توجه به گروهبنسی دانکن ریک

0

انجا شاس .باا توجاه

به عواهل هتغیر و یطح آن ا ،در کل  5تیمار هوجاود
بود که برای ر تیمار  3تکارار در نظار گرفتاه شاس.

c

b

4000
a

3000

فاکتوریل در قالاب بلاوو اای کااهال تیاادفب و باا

2000

ایتفاده ای تجزیۀ واریاانس و هقایساۀ هیاانگین اا باا

1000
0

توجه به گروهبنسی دانکن به کماک نار افازار SPSS

د ی ه 90

انجا شس.

بر ایان تجزیۀ واریانس اثر هساتقل غلظا

و یهاان

تیمار ییالنب بر هاسول خمشاب چنسیاایه در یاطح
هعنبداری  5درصاس هعنابدار باود ولاب اثار هتقابال
و یهان تفاوت هعنابداری را نشاان ناساد .اثار

هستقل غلظ

تیمار ییالنب کل

که در غلظ

 5درصس ییالن هسول خمشب چنسیایه

 18درصااس و در غلظ ا

برنح نشان هبد اس

 10درصااس هحلااول ی ایالن

هسول خمشب چنسیایه  31درصس به چنسیایۀ باسون
تیمار افزای

نشان داد و با توجه به شکل ( 1یام

چااپ) گااروهبنااسی دانکاان ریااک ای تیمار ااا در
گروه ای هتفاوتب قرار گرفتنس.
با توجه به شکل ( 1یم
تیمار ییالنب کل

ut

د ی ه 45

شکل  .1تأثیر مستقل غلظت (سمت راست) و زمان تیمار
سیالنی (سمت چپ) آرد کلش برنج بر مدول خمشی چندسازه

نتایج و بحث

غلظ

مدو خمشی Mpa

تجزیه و تحلیال آهااری نتاایح باا ایاتفاده ای آیهاون

10%

5%

ut

چپ) اثر هستقل یهان

برنح نشان هبد س که باا افازای

بر ایان تجزیۀ واریانس ،اثار هساتقل غلظا
یهان و اثر هتقابل غلظ
کل

برنح بر هقاوه

و یهاان تیماار یایالنب آرد
خمشاب چنسیاایۀ حاصال در

یطح هعنبداری  5درصس هعنبدار بود .باا توجاه باه
شکل ( 3یم

رای ) ،که اثر هستقل غلظا

تیماار

ییالنب را نشان هبد س ،با افزای

غلظ

و  10درصاس باهترتیاب هقاوها

خمشاب چنسیااایه

تیمار باه 5

نسااب

بااه چنسیااایۀ بااسون تیمااار  22و  36درصااس

افزای

نشان دادنس .مچناین باا توجاه باه شاکل 3

(یم

یهاان

چپ) هشخص هبشود که باا افازای

تیمار ای  45به  90دقیقاه هقاوها
درصس افزای

خمشاب  22و 35

نسبب به چنسیایۀ باسون تیماار نشاان

هبد س .گروهبنسی دانکن نیاز اثار هساتقل غلظا
یهان را در یه گروه هتفاوت قرار داد.

1. Scanning Electron Microscopy

و

و

رطالعس ویابیهای رکاایکی و ریت شناری چندراز آرد ول

45

ut

4000
a

3000
2000
1000
0

10%

مدو خمشی Mpa

d
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90
b c

c
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ut

5%

شکل  .2تأثیر متقابل غلظت و زمان تیمار سیالنی آرد کلش برنج بر مدول خمشی چندسازه

10%

5%

60

a

40
20
0
ut

80

b

60

a

40
20
0
د ی ه 45

د ی ه 90

م اومت خمشی Mpa

c

م اومت خمشی Mpa

c

b

80

ut

شکل  .3تأثیر مستقل غلظت (سمت چپ) و زمان تیمار سیالنی (سمت راست) آرد کلش برنج بر مقاومت خمشی چندسازه

و یهان تیماار یایالنب

هحلول ییالن  5درصس و یهان غوطهوری  90دقیقه و

شکل  4اثر هتقابل غلظ

خمشب چنسیایه را نشاان

هحلول ییالن  10درصس و یهان غوطهوری  45دقیقه

 5درصس هحلاول یایالن و یهاان

تفاوت هعنبداری هشا سه نشس و در یک گاروه قارار

غوطهوری  45و  90دقیقه بهترتیاب  13و  31درصاس

گرفتنس در حاالب کاه یاایر تیمار اا در گاروه اای

آرد کل

برنح بر هقاوه

هبد س .در غلظ
افزای
با افزای

نسب

به چنسیایۀ بسون تیمار هشا سه شس و

غلظ

هحلول ییالن به  10درصس و یهاان

غوطهوری  45و  90دقیقه 33 ،و  38درصاس افازای
در چنسیایه نسب

به چنسیایۀ بسون تیماار هشاا سه

شس .گروهبناسی دانکان نیاز نشاان داد کاه هقاوها
خمش اب ب این چنسیااایۀ حاااوی آرد کل ا

باارنح در

جساگانه قرار گرفتنس.
بر ایان تجزیۀ واریانس ،اثار هساتقل غلظا

و

یهان تیمار یایالنب بار هاسول کششاب چنسیاایه در
یطح هعنابداری  5درصاس هعنابدار باود ،ولاب اثار
هتقابل غلظ

و یهان تفاوت هعنبداری را نشان نساد.

اثر هستقل غلظ

تیماار یایالنب کلا

بارنح نشاان
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هبد س که در غلظ
چنسیایه نسب

 5درصس ییالن هاسول کششاب

مچنین شکل ( 5یم

باه چنسیاایۀ باسون تیماار افازای

هسول کششب چنسیایه در یهان غوطهوری  45دقیقاه

چشمگیری نشان نساد و در گروهبنسی دانکن در یاک
گروه قرار گرفتنس .در غلظ

چنسانب نشان نساد و در گروهبنسی دانکان باا

افزای

 10درصس هحلول ییالن

چنسیایۀ بسون تیمار در یک گاروه قارار گرفتناس .در

به چنسیایۀ

یهان غوطهوری باه  90دقیقاه 18

هسول کششب چنسیایه  23درصس نسب
بسون تیمار افزای

رای ) نشان هبد س که

حالب که با افزای

نشان داد و با توجه به گروهبناسی

دانکن در گروه جساگانه قرار گرف

درصس افزای

(شکل  ،5یام

در هسول کششب چنسیایه نساب

باه

چنسیایۀ بسون تیمار هشاا سه شاس و در یاک گاروه
جساگانه در گروهبنسی دانکن قرار گرفتنس.

چپ).
45

90
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b
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0
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ut
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d e

ut

شکل  .4تأثیر متقابل غلظت و زمان تیمار سیالنی آرد کلش برنج بر مقاومت خمشی چندسازه
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شکل  .5تأثیر مستقل غلظت (سمت چپ) و زمان تیمار سیالنی (سمت راست) آرد کلش برنج بر مدول کششی چندسازه

شکل  6اثر هتقابل غلظ
آرد کل

و یهان تیماار یایالنب

ای  45به  90دقیقاه هاسول کششاب  23و  31درصاس

برنح بر هاسول کششاب چنسیاایه را نشاان

و بار

هبد س .تیمار کل

برنح در غلظ

 5درصس هحلاول

یاایالن و در یهااان غوطااهوری  45دقیقااه افاازای
چنسانب را نسب

یهاان باه  90دقیقاه هاسول کششاب 14

درصس و در غلظ

ایان گروهبنسی دانکن در گروه اای هتفااوتب قارار
گرفتنس.

به چنسیایۀ بسون تیمار نشان نساد و

بر ایان گروهبنسی دانکن در یک گروه قرار گرفتنس
اها با افزای

نسب

هحلول  10درصس با افزای

یهان

به چنسیایۀ بسون تیماار افازای

یافا

بر ایان تجزیۀ واریانس ،اثار هساتقل و هتقابال
غلظ

و یهاان تیماار یایالنب بار هقاوها

کششاب

چنسیایه در یطح هعنبداری  5درصس هعنبدار باود.
با توجه به شکل ( 7یم

چپ) باا افازای

غلظا

رطالعس ویابیهای رکاایکی و ریت شناری چندراز آرد ول

هحلول ییالنب ای  5به  10درصاس هقاوها
چنسیایه بهترتیب  25و  43درصس افزای
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کششاب
نسب

چنسیایه نسب

باه

به چنسیایۀ تیمارنشسه بهترتیب  30و
یاف  ،اهاا بار ایاان گاروهبناسی

 39درصس افزای

چنسیایۀ بسون تیمار نشان داد و بر ایان گروهبناسی

دانکن باین دو یهاان  45و  90دقیقاه تیماار یایالنب

دانکن ریک ای تیمار ا در گروه اای هتفااوتب قارار

تفاوتب هشا سه نشس و ر دو یهان در یک گروه قرار

رایا ) هشاا سه

گرفتنس و چنسیایۀ بسون تیمار در گروه جساگانه قرار

گرفتنس .بر ایان شاکل ( 7یام
هبشود که با افزای

یهان غوطهوری کل

هحلول ییالنب ای  45به  90دقیقاه هقاوها

بارنح در
کششاب
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با توجه به شکل  8هشا سه هبشود که در غلظ

هورد هطالعه (بسون و با تیماار یایالنب) را هابتاوان

 5درصس و دو یهان  45و  90دقیقه غوطهوری کلا

بهویایلۀ هکانیسام چسابنسگب رات توصایف کارد.

برنح در هحلول ییالنب هقاوه
هیزان  21و  31درصس افزای
غلظ

کششب چنسیایه باه
نشان داد و باا افازای

هحلول ییالنب به  10درصس و دو یهاان  45و

 90دقیقه هقاوه
درصس افزای

کششب چنسیایه به هیزان  40و 47
نسب

چنسیایه ای بسون تیمار ییالنب هکانیسم چسبنسگب
خیلب ضاعیفب را در باین پرکنناسه و هااتریس نشاان
هبد نس که اتیاال باین آن دو هااده ای طریاق نفاو
هاااکروهولکولب شااکل گرفتااه ایا

(شااکل  .)13در

به چنسیایۀ بسون تیمار هشا سه

حالب که چنسیایۀ حاوی تیمار یایالنب دارای پیوناس

شس و بر ایان گروهبنسی دانکن ریک ای تیمار ا در

کوواچنسب و اتیاچت یسروژنب بین دو فای ای

که

گروه ای جساگانه قرار گرفتنس.

هکانیسم شیمیایب چسبنسگب این دو فای بسیار قویتر

تفاوت هشا سهشسه بین چنسیاایه اای هتفااوت

ای چنسیایه ای بسون تیمار خوا س بود (شکل .)9
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شکل  .8تأثیر متقابل غلظت و زمان تیمار سیالنی آرد کلش برنج بر مقاومت کششی چندسازه

شکل  .9مکانیسم چسبندگی برای چندسازة بدون تیمار (راست)؛ مکانیسم چسبندگی برای چندسازة تیمارشده با سیالن (چپ) []10

چنسین تیویر ای یطح شکسا

چنسیاایه اای

بوده و این هوضاو در شاکلگیاری فضاای اطارا

یاختهشسه برای تجزیه و تحلیل هرفولوژی چنسیاایه

پرکننسه هشخص ای  .در شکل  11و  12چسبنسگب

در دهای اتاق تهیه شس که یه تیویر ای ایان تیااویر

بهتر بین پرکننسه و هاتریس هشا سه شسه که هبتاوان

برای درو بهتر هرفولوژی چنسیاایۀ آرد کااه بارنح/

داد .ههامتارین

پلبپروپیلن اراهه شسه ای  .شکل ای  12-10یطو
شکس

هرباوط باه چنسیاایه اای یااختهشاسه باا

پلبپروپیلن /آرد کاه برنح تیمارشسه با ییالن و باسون
تیمار را نشان هبد نس .در شاکل  10کاه هرباوط باه
چنسیااایۀ بااسون تیمااار ایاا
چسبنسگب بین آرد کل

هشااخص شااسه کااه

برنح و هاتریس بسیار اناسو

آن را به تیمار ییالنب پرکننسه نساب
نکته در یطح هشترو کا

خلل و فره و پاراکن

بهتر آرد کاه برنح در چنسیاایۀ تیمارشاسه نساب
چنسیایۀ بسون تیمار ای
بر مکن

باه

کاه ایان هوضاو باعاث

بهتر پرکننسه با هاتریس شاسه و در نهایا

تیثیر هثبتب بر وییگب ای هکانیکب خوا س گداش .

رطالعس ویابیهای رکاایکی و ریت شناری چندراز آرد ول

ب ا تی ارشده با ریالح /پلیپ وپیلق

شکل  .10تصویر  SEMبرای سطح شکست چندسازة بدون تیمار ()UT

شکل  .11تصویر  SEMبرای سطح شکست چندسازة تیمارشده ()S12

شکل  .12تصویر  SEMبرای سطح شکست چندسازة تیمارشده ()S22
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شیمیایب باعث کا

نتیجهگیری
ای هکانیکب ای وییگب ای ههم و کااربردی

هقاوه

که بر کلیۀ وییگب ای هحیول نهایب تیثیر

هواد ای

بسزایب دارد .س

ای انجا دادن آیهون ای هکاانیکب

دیتیابب به اطالعاتب دربارۀ رفتار هادۀ تحا
تحمل این تن

حسود ظرفی

تان

اا ،تعیاین ثابا

و
اای

اچیتیک هاده ،و برریب عواهل تیثیرگدار بر رفتار هادۀ
تح

ای  .در این برریب برای تعیین ظرفیا

تن

و ثاب

تحمل تن

اای اچیاتیک ،پاودر حاصال ای

الیا

کاه یاقۀ برنح در غلظ

تح

تیثیر تیمار ییالنب قرار گرف

کششااب (هقاوهاا

و یهان اای هتفااوت
و ای آیهون اای

کششااب و هااسول کششااب) و

آیهون ای خمشب (هقاوه

خمشب و هسول خمشب)

ایتفاده شس.
تیمااار ااای ش ایمیایب در جه ا

کااا

اناارژی

یطحب پرکننسه و یایگارکردن آن ا با پلیمار باهکاار
هبرونس که نهایتا به ایجاد اتیااچت قاوی در هنطقاۀ
بینفایی هنجر هبشود .نتایح بهدی آهاسه نشاان داد
که افزای
آرد کل
کا

غلظ

هحلول ییالن و یهاان غوطاهوری

برنح در هحلاول یایالن تایثیر بسازایب در
انرژی یطحب الیا

داش  ،ییرا الیاا

دارای

انرژی یاطحب بااچتر ای پلیمار باود و ایان عاهال را
هبتوان یکب ای عواهل یایگاری کام باین آرد کلا
باارنح و پلاابپااروپیلن دانساا
هقاوه

کااه باعااث کااا

ای هکانیکب و بهخیوص هسول و هقاوه

خمشاب هاابشااود .مچناین وییگاب ااای هکااانیکب
چنسیایه به شیمب یطح الیا

و تویی هنایب الیا

لیگنویلولزی در هاتریس بستگب دارد [ ]11که باعث
ترپدیری پرکننسۀ لیگنویلولویی هبشاود کاه ای ایان
طریق تویی بهتر پرکننسه در هاتریس صورت هبگیرد
و افزای

در وییگب ای هکانیکب را یبب هابشاود.

بر ایان برریب ای راه و مکاران ایتفاده ای تیمار

یلولزی و

انرژی یطحب الیا

در هنطقۀ باینفاایی باعاث بهباود اتیاال و افازای
هقاوه

ا شس [ .]12البته ر ترکیبب به انسایۀ نفو به

یاااختار ترکیبااات یاالولزی و نحااوۀ واکاان
ااا نقاا

پلاابپااروپیلن در تغییاار هقاوهاا

بااا
دارد.

وییگب ای هکانیکب و نتایح بهدی آهاسه ای تیااویر
ب این ترکیبااات چنسیااایۀ

 SEMبااهوضااو واکاان
یاختهشسه را نشان هبد س.

تیاویر  SEMبهصورت چشمگیر نشان هبد اس
که ایتفاده ای تیماار یایالنب تماان باین پرکنناسه و
هاتریس را افزای

داده ای  .نتایح آیهاون هقاوها

کششب چنسیایۀ حاوی آرد کل
که با افزای

غلظ

برنح نشان هبد اس

و یهان تیمار آرد کل

هحلول ییالنب هقاوه

بارنح در

کششب چنسیاایه نساب

باه

یافتااه کااه علا

آن

چنسیااایۀ بااسون تیمااار افاازای

یااسرولیز یاایالن و تااراکم یاایالنول بااوده کااه بااا
گروه ای یسروکسیل یالولز واکان
شکلگیری پیونس اای کوواچنا
بین آرد کل

داده و باعاث

و یاسروژنب []13

برنح و پلبپروپیلن شسه ای

و ایجااد

هقاوه ا

کشش اب

چن این اتیاااچتب باعااث افاازای

چنسیااایۀ حاصاال هاابشااود [ .]14در بساایاری ای
تحقیقات ،تویی هنایب فیبر ا و افزای
یطح هشترو عل

افزای

چسابنسگب

در وییگب اای هکاانیکب

چنسیایۀ تیمارشسه باا یایالن کار شاسه ایا  ،کاه
تیثیری هثب

در انتقال تن

بین هاتریس و فیبر داشته

و پیونس ای هنایب در یطح هشترو ایجااد هابکناس
[ .]16 ،15بنابراین یایگاری ضعیف بین پرکننسه اای
لیگنویلولزی آبسوی

و ترهوپالیتیک آبگریز باعاث

هبشود که تیمار یطحب الیا
فای ضروری باشس [.]19-17

برای اتیاال بهتار دو
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