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تاریخ دریافت1399/11/07 :؛ تاریخ پذیرش1400/01/25 :

چکیده
توسعه و کاربرد منابع طبیعی و تجدیدشونده در ساخت انواع کامپوزیت چوبی و یافتن راهکارهایی برای کااه

سا ت ترکیباا

شیمیایی مضر همواره مدنظر محققان مختلف بوده است .این تحقیق با هدف بررسی کاربرد پودر لیکاور سایاه حاصا از فرایناد
خمیرکاغذسازی سولفیت قلیایی-آنتراکینون در تولید کامپوزیت چوب -پالستیک بههماراه پساماند زرایای کااه نناد و پلیمار
پلیپروپیلن با استفاده از جفتکننادۀ مالئیاک انیدریاد پیونادخاورده باا پلایپاروپیلن  )MAPPانجاا نرفات .بارای سااخت
کامپوزیتها از تقویتکنندۀ آرد کاه نند در سه سطح  40 ،30و  50درصد و پودر لیکور سیاه حاص از فرایند خمیرکاغذساازی
سولفیت قلیایی-آنتراکینون  )AS-AQدر چ ار سطح صفر 10 ،5 ،و  15درصد نسبت به وزن خشک آرد کاه نند استفاده شاد.
سپس مقاومت و مدول خمشی ،مقاومت و مدول کششی ،مقاومات باه باربه و واکشایدنی باخامت بعاد از  2و  24ساایت
غوطهوری در آب نمونههای آزمونی ت یهشده از کامپوزیتها اندازهنیری و تجزیهوتحلیا آمااری شاد .نتاای نشاان داد کاه باا
استفاده از پودر لیکور حاص از فرایند سولفیت قلیایی -آنتراکینون بههمراه آرد کاه نند  ،مقاومت خمشی به پروپیلن خاال
حدود  50درصد افزای
خال

افزای

در

یافت .مدول خمشی و کششی و مقاومت به بربه کامپوزیتها در حدود  100درصد نسبت باه پلیمار

داشت .واکشیدنی بخامت کامپوزیتها با افزای

س ت پودر حاصا از ماایع پخات و کااه نناد نیاز افازای

داشت .بهطور کلی ،نتای نشان داد که جایگزین کردن پودر مایع پخت سیاه با بخشی از آرد کاه نند نهتن ا سبب تغییرا

منفای

چشمگیری در خواص کامپوزیتهای چوب -پالستیک نشد ،بلکه ب بود برخی از ویژنیها را نیز در پی داشت.
واژههایکلیدی :پودر لیکور سیاه ،فرایند سولفیت قلیایی-آنتراکینون ،کامپوزیت چوب-پالستیک ،پسماند زرایی.



مقدمه 
با توجه به رشد روزافزون جمعیت و افزای

مشکال
نیازها ،احتیاا

زیستمحیطی و هزینۀ تولید سبب شده اسات کاه

تولیدکنندنان مواد پلیمری با بهکارنیری مواد مناسب و تولید

به دامنۀ نسترده و منابع یظیمی از ماواد باهشاد احساا

چندسازهها ،خواص م ندسی آن ا را اصاال کنناد .باه ایان

میشود .از طرفی نسترۀ وسیع نیازهاای م ندسای اماروزی،

ترتیب ،میتوان با ترکیب ماواد مختلاف ،اناواع جدیادی از

 نویسندۀ مسئول ،تلفن09122594487 :
Email: Jamalirad@gonbad.ut.ac.ir

محصوال را برای رفع نیاز بشر تولید کرد .بار ایان اساا ،
میتوان با ترکیب مواد لیگنوسلولزی یا پسماندهای کشاورزی
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با پلیمرها نروه جدیدی از کامپوزیتهاا را باا خصوصایا

که ویژنیهای کامپوزیت ساختهشده با این نوع الیاف ب باود

ب تر از تکتک آن ا ایجاد کارد .ایان موباوع ،سابب تولیاد

یافته است [ .]10افزونبر آن  Anamariaو همکاران )2012

کامپوزیتهای چوب -پالستیک شاده کاه اماروزه باهدلیا

تأثیر تقویتکنندنی الیاف خمیرکاغذ کرافت رنگبریشاده و

یافتاه اسات

رنگبرینشدۀ نوئ و کاا را در مااتریس پلایاتایلن سابک

ویژنیهای مطلوب ،دامنۀ کاربرد آن ا نساتر

[ .]1زیرا امروزه استفاده از مواد اولیۀ سازنار با محیط زیست،

بررسی و ب بود خاواص مکاانیکی را مشااهده کردناد [.]11

در ایجاد و توسعۀ فراوردههایی مانند بایوکامپوزیتهاا دارای

زیساتی نیاز اساتفاده حاداکثری از

اهمیت است .البته این منابع در مقیا

امروزه در زمینۀ پااالی

ج انی نیاز باهیناوان

چوب و مواد لیگنوسلولزی مطر است و یافتن کاربردهاای

من اابع تجدیدشااونده در ساااخت کامپوزیااتهااای چااوب-

جدید و با ارز

اقتصادی بیشتر برای انواع پسماند از جمله

پالستیک مطر اند .تجدیدشاوندنی و بازیافاتپاذیر باودن

پسماند حاص از صنایع خمیرکاغذسازی مورد توجه محققان

الیاف طبیعی و مشک ساز نبودن آن اا بارای زیسات محایط،

قرار نرفته است .لیکور سیاه کارخانههای خمیرکاغذسازی که

سبب کاربرد فزایندۀ آن ا ،یالقۀ روزافزون مصرفکنندنان به

در حال حابر بخ

ایظت آن سوزانده میشود مثال باارزی

خرید محصوال سازنار باا محایط زیسات و اقباال بیشاتر

برای این موبوع است .در کارخانههای خمیرکاغذ در حدود

صنایع مختلف به استفاده از این مواد طبیعی شده اسات [.]2

نیمی از ترکیبا

در میان منابع لیگنوسلولزی غیرچوبی ،کاه نند از م تتارین

میشود [ ]12و مایع سیاه حاص از فرایندهای قلیایی پخات

پسااماندهای نیاهااان زرایاای اساات .براسااا

اطالیااا

تشکی دهندۀ چاوب در ماایع پخات حا

خمیرکاغااذ حاااوی  70درصااد ترکیبااا آلاای و  30درصااد

بهدستآمده از آمارنامۀ کشاورزی ایران منت ی به سال زرایی

ترکیبا غیرآلی است [ .]13ترکیباا آلای آن اغلاب شاام

 ،1397-98تولید نند در ایران بالغ بر  13/5میلیون تن باوده

لیگنین و انواع قند ،کربوکسیلیک اسیدها و ماواد اساتخراجی

است و در نتیجه ساالنه حجت زیادی نند و پس از برداشت

است .لیکور سیاه حاص از کارخاناههاای خمیرکاغذساازی

اصلی کااه و

م تترین منبع لیگنین بهشمار میآید .لیگنین موجود در لیکور

بهینوان خاورا دا کااربرد دارد ،اماا از ماازاد تولیاد

سیاه حاص از فرایناد خمیرکاغذساازی قلیاایی ،باهواساطۀ

استفادۀ ب ینه نمیشود .از اینرو میتوان این ماده را بهیناوان

هیدرولیز قلیایی و نسستن پیوندهای آری اتاری در جریاان

پرکننااده در ت ی اۀ کامپوزیااتهااا پیشاان اد کاارد .اسااتفاده از

لیگنینزدایی ،وزن مولکولی کمتر و مقادیر بیشتر ناروههاای

[ ،]4 ،3ساقۀ توتاون

یاملی فعال مانند نروههای هیدروکسای فنلای و آلیفاتیاک،

آن ،حجت زیادی کاه نند تولید میشود .بخ
کل

پسماندهای زرایی مختلف مانند بانا

[ ،]5ساقۀ کلزا [ ]6و سااقۀ آفتاابگردان [ ]7نیاز در سااخت

نسبت به مادۀ اولیه لیگنوسلولزی دارناد و بناابراین پتانسای

کامپوزیتهای چوب -پالستیک بررسی شده است .همچنین

واکنشااگری آن ااا بیشااتری اساات [ .]14تاااکنون کاربردهااای

یالوهبر استفاده از پودر این منابع لیگنوسالولزی در سااخت

مختلفی برای این لیگنینها پیشن اد شده است که میتوان باه

کامپوزیااتهااای چااوب -پالسااتیک ،دربااارۀ ویژناایهااای

استفاده بهینوان سازنارکننده در ساخت کامپوزیات چاوب-

کامپوزیتهای چوب -پالستیک ساختهشده از الیاف ت یهشده

پالستیک ،ت یۀ ساوخت ،تولیاد بایوکامپوزیاتهاا و چساب

از فرایند خمیرکاغذسازی نیز تحقیق شده است [ .]9 ،8برای

اشاره کرد .به تازنی نیز  Tenو  )2015 Vermerrisتحقیقای

مثال بررسی کامپوزیتهای چوب -پالستیک ساختهشاده باا

اخیار در زمیناۀ پلیمرهاای مشاتق از

الیاف بهدستآماده از خمیرکاغاذ باناا

و سااقۀ بارن باا

استفاده از فرایندهای مختلف خمیرکاغذسازی نشان میدهاد

جامع دربارۀ تحاوال

لیگنین انجا دادند و نزار

کردند که لیگنین مادهای بسایار

مناسب برای تولید کامپوزیت های پیشارفته اسات و مزایاای

بررسی خواص کاربردی کامپوزیت چوب -پالستیک تهیهشده از پودر مایع پخت سیاه حاصل از ...
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اقتصادی و زیستمحیطی بسیاری دارد [ .]15با وجاود ایان

نونۀ پلت پر شد .یملیا

تحقیقا  ،هنوز حجت زیاادی از لیکاور سایاه تولیدشاده در

پخت شام مقدار قلیایی  24 ،22و  26درصد ،نسبت NaOH

صنایع خمیرکاغذسازی به مصرف سوخت میرساد و فقاط

بااه ،30/70 ،40/60 ،50/50 ،60/40 ،70/30 ،80/20 Na2SO3

مقدار کمی از لیگنین حاص از آن در تولیادا دیگار مانناد

 ،20/80دمای  165درجۀ سانتیناراد ،زماان  3و  4ساایت و

بیشاتر

نسبت مایع پخت به خردهچوب 1:4 :انجا نرفت .ساپس باا

دربارۀ استفادههای نساتردهتار از لیکاور سایاه ،باه شاناخت

توجه به ویژنیهای خمیرکاغذهای تولیدی از نظر بازده کا ،

افازودۀ بیشاتر منجار

مقدار وازده ،بازده بعد از غربال و یدد کاپا ،پخات باا مقادار

خواهد شد .تحقیقا دربارۀ اساتفاده از لیگناین در سااخت

قلیایی  24درصد و نسبت سولفیت سدیت/هیدروکسید سادیت

کامپوزیتها از جمله کامپوزیتهای چوب -پالستیک متعدد

 ،40/60دمای  165درجۀ سانتینراد و مد زمان سه ساایت

و منساجمی درباارۀ اساتفادۀ

بهینوان پخت ب ینه انتخاب شد و پس از شساتوشاو ،ماایع

مواد شیمیایی بهکار میرود [ .]16از اینرو تحقیقاا
وسیعتر قابلیتهای آن و ایجااد ارز

است ،اما تحقیقاا

مشاخ

مستقیت از پودر لیکور سیاه که افزون بر لیگنین حااوی دیگار
ترکیبا

آلی و معدنی مشتق از مادۀ لیگنوسالولزی اسات در

ساخت چوب -پالستیک مشاهده نشده اسات .از ایانرو در
تحقیق حابر ،فرایند سولفیت قلیایی -آنتراکینون )AS-AQ
که از فرایندهای م ت خمیرساازی قلیاایی مخصاوص ماواد
لیگنوساالولزی غیرچااوبی اساات کااه مااایع پخاات آن شااام
مخلوطی از کربنا سدیت  )Na2SO3و هیدروکساید سادیت
 )NaOHاست و مواد لیگنوسلولزی را در حضور آنتراکینون
 )AQلیگنینزدایی می کند [ ،]10بهینوان رو

پخت ذرا

کاه نند مدنظر قرار نرفت .هدف از ایان کاار ،ت یاۀ پاودر
حاص از مایع پخت سیاه بهینوان پسماند بایعاتی حاص از
این فرایناد خمیرکاغذساازی و بررسای تاأثیر اساتفاده از آن
بههمراه پسماند زرایی کااه نناد باهمنظاور افازای

ارز

افزودۀ آن ا و پلیمر پلیپروپیلن در ساخت کامپوزیت چوب-
پالستیک بوده است.

ت یۀ خمیرکاغاذ باا یواما متغیار

پخت آن برای ت یۀ پودر جمعآوری شد.
تهیۀپودرحاصلازمایعپختسییاهفراینیدسیولفیت
قلیایی-آنتراکینونبادسیتااهشکی کی پاشکیی
(اسپریدرایر) 
برای این منظور از دستگاه اسپری درایر ساخت شرکت درسا
تک استفاده شد .در ابتدا بهمد  15دقیقه دستگاه در مرحلاۀ
نر شدن قرار مینیرد سپس مایع پخت سیاه از داخ ارلان
با نرخ سریت  16درصد به محفظه پاشیده مایشاود .دماای
ورودی ) 170 (Set up Temp.درجۀ ساانتیناراد و دماای
خروجی  100 )Sensor Temp.درجۀ ساانتیناراد اسات.
مایع به درون محفظه پاشیده و با فشار هوای  5بار به داخا
سیکلون منتق میشود .با هر  5ثانیه پاشا  1 ،ثانیاه توقاف
صور

مینیرد .پس از خشک شدن ،مایع پخت بهصاور

پودر در قسمت رسپتور دستگاه جمع میشود.
مادۀلیانوسلولزی 

روشها 
موادو 
مواد 

مادۀ لیگنوسلولزی استفادهشده ،پسماند زرایی کاه نند باود
کااه از ماازارع اطااراف ش رسااتان ننبااد کاااوو

ت یااه و بااه

تهیۀمایعپختسیاهفرایندسولفیتقلیایی-آنتراکینون 

آزمایشگاه دانشگاه ننبد کاوو

برای پخت سولفیت قلیایی-آنتراکینون ،ابتادا محفظاۀ سایلندر

کردن توسط خاردکن آزمایشاگاهی ،باا اساتفاده از آسایاب

دایجستر موجاود در آزمایشاگاه خمیرکاغاذ دانشاکدۀ مناابع

مکانیکی آزمایشگاهی به آرد تبدی شاد .در اداماه باهمنظاور

طبیعی دانشگاه ت ران با  100نر خردهچاوب کاامالا خشاک

ایجاد یکنواختی و حذف تأثیر اندازۀ ابعاد آرد کااه نناد بار

منتقا شاد و بعاد از خارد
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ویژنیهای کامپوزیت ،از الکهاای باا ما
جداسازی ذرا

 40و  60بارای

بهکار نرفته شد .از ترکیب یوام متغیر ،دوازده تیمار حاص

مورد نظر استفاده شاد .بادین منظاور ابتادا

شد که در جدول  2این تیمارها مشاهده میشاود .ماواد الز

ذرا از الکی با م
روی الکی با م

 40یبور داده شده و ذرا بااقیماناده

برای هر یک از تیمارها شام مخلوط پلیمر پلیپروپیلن ،آرد

 ،60برای استفاده در این تحقیق جدا شدند.

کاه نند  ،جفتکننده  )MAPPو پودر لیکاور توساط یاک

در پایان ذرا مورد نظار درون یاک آون باا دماای 103±2
درجۀ سانتینراد بهمد

مخلوطکن بهطور کام با هت مخلوط شادند تاا باهصاور

 24سایت خشاک شادند و بارای

همگاان درآمدنااد .در مرحلاۀ بعااد بااا اسااتفاده از اکسااترودر

جلونیری از نفوذ رطوبت ،بالفاصله درون کیسههای نایلونی

دومارپیچۀ ناهمسونرد واقع در پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی

قرار داده شدند.

ایران ،ذوب و اختالط این مواد باا ناا هاای حرارتای ،165
 175 ،170و  180درجۀ سانتی ناراد از محفظاۀ ورودی تاا

مادۀپلیمری 

قسمت نازل) و سریت چرخ

در این بررسی از مادۀ پلیمری پلایپاروپیلن باا ناا تجااری

سریت بارنذاری)  65دور

در دقیقه انجا نرفت .پس از پایان مرحلۀ اختالط و خارو

 Z30Sاز تولیاادا شاارکت پتروشاایمی ارا اسااتفاده شااد.

از دستگاه اکسترودر ،مواد سرد جمعآوری شاده و باهوسایلۀ

ویژنیهای مریوط به پلیمر پلیپاروپیلن در جادول  1آورده

دستگاه آسیاب نیمهصنعتی  WIESERبه نرانول تبدی شدند

شده است .همچنین مالئیک انیدرید پیوندیافته به پلیپروپیلن

و در آون آزمایشگاهی با دمای  80درجۀ سانتینراد به مد

صنعتی  ،1)MAPPبا درصد وزنی  5درصد نسابت باه وزن

 48سایت خشک شدند .سپس با تنظیت پارامترهاای تزریاق

خشک پلیمر در همۀ تیمارها ،به مقدار ثابت استفاده شد.

دستگاه ،نرانولها وارد دستگاه قالبنیری تزریقی افقی شده

روشها 


و در شاارایط دمااایی بااهترتیااب  160 ،170و  180درجااۀ

ساشتکامپوزیت 

سانتینراد از محفظۀ ورودی تا قسمت نازل) ،فشار تزریق

برای ساخت کامپوزیت مورد نظر ،از آرد کاه نناد و پلیمار

 100بار و سریت بارنیری  45دور در دقیقه باه نموناههاای

پلیپروپیلن با نسبتهای  60/40 ،70/30و  50/50و مالئیاک

آزمونی تبدی شدند .نمونههای ساختهشده در اتاقی با دماای

انیدرید پیوندیافته با پلیپاروپیلن باا مقادار ثابات  5درصاد

 23درجۀ سانتینراد و رطوبت نسبی  65درصد قرار نرفتند.

وزن خشک پلیمر) برای همۀ تیمارها استفاده شاد.

سپس ویژنیهای مکاانیکی شاام آزماون خما  ،آزماون

همچنااین پااودر لیکااور بااهدسااتآمااده از فراینااد پخاات

کش

و آزمون مقاومت به بربه و همچنین پایداری ابعادی

خمیرکاغذسازی سولفیت قلیایی-آنتراکینون در چ اار ساطح

نمونهها بهترتیب براسا

صفر 10 ،5 ،و  15درصد برمبنای وزن خشک آرد کاه نناد

 256و  D 570اندازهنیری شدند.

براسا

جدول  .1مشخصات پلیپروپیلن استفادهشده
گرید تجاری

دانسیته

نقطۀ ذوب

Z30S

0/9g/cm3

165-171°c

دمای انتقال شیشهای
)(Tg

-8°c

2

اساتانداردهای D ،D 638 ،D 790

1

ساختار پلیمر
هوموپلیمر
نیمهبلورین

شاخص جریان مذاب

3

)(MFI

(16 )g/10 min

1. Maleic anhydride grafted polypropylene
2. Glass transition temperature
3. Melt flow Index
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جدول  .2درصد اختالط اجزای کامپوزیتهای ساختهشده
کد تیمار
A1B1
A1B2
A1B3
A1B4
A2B1
A2B2
A2B3
A2B4
A3B1
A3B2
A3B3
A3B4

آرد کاه گندم ()%
30
25
20
15
40
35
30
25
50
45
40
35

پودر لیکور ()%
0
5
10
15
0
5
10
15
0
5
10
15

پلیپروپیلن ()%
65
65
65
65
55
55
55
55
45
45
45
45

MAPP

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

دادهها 
یهوتحلیلآماری 
تجز 

میشود که این امر سبب افزای

نتااای بااهدسااتآمااده بااا اسااتفاده از تجزیااه واریااانس

خمشاای کامپوزیاات چااوب -پالسااتیک ماایشااود .نتااای

تجزیه وتحلی شدند و سپس مقایسه و نروه بندی میانگین

بهدستآمده از تحقیقا  Quaziو همکاران  )2011درباارۀ

دادهها با استفاده از آزمون دانکن انجا نرفت.

الیاف کتان بههمراه پلیمار پلایپاروپیلن [ ]17و  Narouieو
همکاران  )2018دربارۀ ذرا

نتایجوبحث 

مقاومت خمشای و مادول

توتون و پلیمار پلایالکتیاک

اسید [ ]18نیز این موبوع را تأیید میکند .از سوی دیگر باا

مقاومتشمکیومدولشمکی 

افاازای

شااک هااای  1و  2رونااد افزایشاای معنایداری را در مقاادار

خمیرکاغذسازی تأثیر مثبت و روندی افزایشای در مقاومات

مقاوماات و ماادول خمشاای کامپوزیااتهااا بااین تیمارهااای

خمشی و مدول خمشی نمونههای ساختهشده مشاهده شاد.

مختلف از نظر مقدار مصرف آرد کاه نناد و پاودر لیکاور

نتااای تحقیقااا

 Rozmanو همکاااران  )2000نشااان داده

سیاه نشاان مای دهاد  .)P<0/05هماان طاور کاه مشااهده

است که مواد مرکب حااوی لیگناین کرافات ،ویژنایهاای

س ت پرکننادۀ لیگنوسالولزی در سااختار

خمشی بیشتری نسبت به نموناههاای شااهد داشاتند [.]19

چشامگیری

همچنین  Torizو همکاران  )2002که از لیگنین هماراه باا

داشته است؛ به نحوی که بیشترین مقدار مقاومت خمشای و

پرکنندههای معدنی در تولیاد ماواد مرکاب اساتفاده کردناد

مدول خمشی مربوط به استفاده از  50درصد آرد کاه نناد

ایال داشتند که ویژنیهای خمشی مواد مرکب باا افازای

میشود ،با افزای

کامپوزیت ،مقاومت و مدول خمشای افازای

مقاادار مصاارف پااودر لیکااور حاصاا از فراینااد

بههمراه اساتفاده از  50درصاد پلیمار پلایپاروپیلن اسات.

مقدار لیگنین افزای

کمتاارین مقاوماات خمشاای و ماادول خمشاای مربااوط بااه

فرایند خمیرکاغذسازی سولفیت قلیایی-آنتراکینون نیز دارای

نمونههای ساختهشده با استفاده از  30درصد آرد کااه نناد

مقادیر مختلفی از ترکیبا از جمله لیگنین است کاه ممکان

بههمراه استفاده از  70درصد پلیمر پلایپاروپیلن اسات .باا

است در ب بود مقاومت خمشی تختهها نیز تأثیر مثبتی داشته

افزای

یافت [ .]20مایع پخات بااقیماناده از

مقادار پرکنناده از  30باه  50درصاد ،مقادار تان

باشد .همانطور که در شک های  1و  2مشااهده مایشاود،

تحم پذیر مادۀ مرکب بر اثر وجود فاز تقویتکننده افزای

مقاومت خمشی و مدول خمشی در ساطو اساتفاده از 50

مییابد و در نتیجه سابب فشاردنی و درهاترفتگای ذرا

درصد آرد کاه نند بههمراه  15درصد پودر لیکور بهترتیب
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با مقادیر  82/62و  4252/3مگاپاسکال در مقایسه باا تیماار

مقایسه با پلایپاروپیلن خاال

 30درصد آرد کاه نند بادون اساتفاده از پاودر حاصا از

ب بود چشمگیری داشته و مدول خمشی نیز بهطاور تقریبای

لیکور با مقادیر  55/5و  2430/3مگاپاساکال و همچناین در

افزای

باا مقاادیر  56/14و 1483

دوبرابری داشته است.

شکل  .1اثر متقابل پودر لیکور و آرد کاه گندم بر مقاومت خمشی نمونههای ساختهشده

شکل  .2اثر متقابل مادۀ پودر لیکور و آرد کاه گندم بر مدول خمشی نمونههای ساختهشده
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این موبوع سبب کاه

مقاومتکککیومدولکککی 

مقاومت کششای کامپوزیات هاا

با توجه به شک  3اثر معنیدار مقادیر مختلف مصرف آرد

ماایشااود .کاااه

کاه نند بر مقاومت کششی کامپوزیت هاای سااخته شاده

پالستیک همراه با افازای

مش ود اسات  .)P<0/05هماانطاور کاه شاک  3نشاان

پژوه های دیگر محققان نیز مشااهده شاده اسات [،18

ست

 .]22 ،21همان طاور کاه در شاک  3مشااهده مای شاود،

یافاات و

مقاومت کششی در سطو استفاده از  30و  40درصد آرد

بیشترین مقاومت کششی با استفاده از  30درصاد آرد کااه

کاه نند بههمراه  15درصد پودر لیکور بهترتیب با مقادیر

نند بههمراه  70درصاد پلیمار پلایپاروپیلن ،و کمتارین

با مقدار

میدهد ،مقدار مقاومت کششی کامپوزیتها با کاه
آرد کاااه ننااد و افاازای

س ا ت پلیماار افاازای

مقاوماات کششاای کامپوزیاات چااوب-
سا ت ذرا

لیگنوسالولزی در

 47/39و  45/01در مقایسه با پلیپروپیلن خال

مقاومت کششی در کامپوزیتهای ساختهشده با استفاده از

 41/77افزای

 50درصااد آرد کاااه ننااد بااههمااراه  50درصااد پلیماار

یوام متغیر بر مدول کششی کامپوزیاتهاا نیاز معنایدار

پلیپروپیلن حاص شد .همچنین استفاده از مقادیر مختلف

نیست و همۀ تیمارهای بهدستآمده با اساتفاده از ساطو

پودر لیکور سیاه همانطور که در شک  3مشاهده میشود،

مختلف آرد کاه نند و پودر لیکاور سایاه در ناروههاای

تأثیر منفی معنی داری بر مقاومت کششی کامپوزیت ها نیاز

مشتر

نروه  )aقرار دارند شک  .)4اما همانطاور کاه

نداشته است که این موبوع میتواند نتیجۀ نویدبخشی در

وابح است با افزای

زمینۀ استفادۀ مفید از این نوع پسماندها باشد .نکتۀ شاایان

سیاه در ترکیب کامپوزیت ،مدول کششی ب بود محسوسای

توجه آن اسات کاه در تیمارهاای مرباوط باه  40درصاد

داشات .در ایاان زمیناه  Starkو  )2003 Rowlandsدر

مصرف آرد کاه نند در سطو مختلف ،اساتفاده از پاودر

تحقیقا

خاود رابطاۀ مساتقیمی باین مادول االستیسایتۀ

لیکور سیاه ،اختالف معنیداری با تیمار  30درصد مصرف

کامپوزیت و مدول اجزای تشکی دهندۀ آن ایال مایکنناد

کاه نند مشاهده نشد .این بدان معناست کاه باا افازای

[ .]23ایان بادان معناسات کاه باا در نظار نارفتن مادول

س ت آرد کاه نند تا  40درصد و افزای

س ت پودر لیکور

یافته و مناسب است .از سوی دیگار تاأثیر

س ت مقدار پرکننده و پاودر لیکاور

االستیسیتۀ بیشتر مواد لیگنوسلولزی میتوان شاهد افزای

معن ایداری در مقاوماات کششاای

مدول االستیسیته در کامپوزیت حاص از آن اا باود .یعنای

کامپوزیتها دیده نمیشود؛ زیرا در کامپوزیتهای چوب-

می توان نفت با افزای

سا ت پساماند کااه نناد تاا 50

پالستیک ،پالستیک ،کارکرد چسب را بارای اتصاال ذرا

درصد و همچنین افزای

س ت استفاده از پاودر لیکاور تاا

تااا  15درصااد ،کاااه

ذرا

 15درصد که هزیناۀ کمتاری از پلای پاروپیلن دارناد نیاز

لیگنوسلولزی س ت پالستیک در ترکیب کامپوزیت کااه

میتوان به مقاومت قاب قبولی دست یافات .باا توجاه باه

مییابد ،بهطوری که مقادار آن بارای برقاراری اتصاال باا

شک مدول کششی در سطح  50درصد استفاده از آرد کاه

لیگنوسلولزی کافی نیسات .در نتیجاه

نند بههمراه استفاده از  15درصد پودر لیکاور باا مقادار

از ماادۀ زمیناه باه

باا مقادار 2138/33

چااوبی بااه یکاادیگر دارد .بنااابراین بااا افاازای

افزای
اتصاال

حجت ذرا
کاه

مییابد و انتقاال تان

مرحلۀ تقویتکننده بهخوبی صور

نمینیارد .در ن ایات

 4838نسبت به پلیپاروپیلن خاال
بهطور تقریبی دوبرابر افزای

داشته است.
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شکل  .3اثر متقابل مادۀ پودر لیکور و آرد کاه گندم بر مقاومت کششی نمونههای ساختهشده

شکل  .4اثر متقابل مادۀ پودر لیکور و آرد کاه گندم بر مدول کششی نمونههای ساختهشده

مقاومتبهضربه 

اختالف معنی داری حاص نشد و مقاومت به بربه تغییار

اختالف بین مقاومت به بربۀ کامپوزیتهای ساختهشده با

معنیداری نداشت .اما با توجه به شک  ،مقاومت به باربه

مقادیر مختلف استفاده از پسماند زرایی کاه نند  ،پلیمر و

با افزای

یافات.

پودر لیکور سیاه معنی دار بود  .)P<0/05البته هماان طاور

بیشترین مقاومات باه باربه در تیمارهاای اساتفاده از 30

که در شک  5مشاهده میشاود ،باین مقادار مقاومات باه

درصد آرد کاه نند بههمراه  70درصد پلیمر پلی پاروپیلن

بربۀ تیمارهای مربوط به مصرف  40و  50درصد آرد کاه

و کمترین آن در کامپوزیت های سااختهشاده باا  40و 50

نند در ساطو مختلاف اساتفاده از پاودر لیکاور سایاه،

درصااد آرد کاااه ننااد بااههمااراه  60و  50درصااد پلیماار

س ت آرد کاه نند در کامپوزیت کااه
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لیگنوسلولزی سابب

فرایند اکسایشی تخریب شده و به فاراوردههاای کوچاک

می شود که نیروهای ایمالی در هنگا آزمون مقاومات باه

تبدی میشود و پیوندهای دونانۀ جدیدی از نوع استیرنی

بربه به جای یبور از داخ محیطی همگن ،با مجمویهای

و استیلنی پدید میآید؛ بنابراین به نظر میرسد که لیگناین

در آن ا اتفاق میافتد روبهرو شاود.

موجود در مایع پخت سیاه تخریب شده اسات .اماا بارای

مقاومات باه

تقویت و حفظ خواص مکانیکی لیگنین باید متراکت شاود

از نقاط که تمرکز تن

این نقاط مستعد تر هستند و سبب کااه
بربه خواهند شد .کاه
سا ا ت ذرا

مقاومت باه باربه باا افازای
دیگااار

لیگنوسااالولزی نیاااز در تحقیقاااا

پژوهشگران نیز مشااهده شاده اسات [ .]24 ،21از ساوی
دیگر حضور ذرا

پودر لیکور سیاه در ترکیب کامپوزیات

حاص در مقایسه با تیمارهایی که از آن اا از پاودر لیکاور
استفاده نشده بود ،موجب افزای

مقاومت به بربه شاد.

و اتصاال

یربی در آن شاک نیارد کاه ایان موباوع

نیازمند حرار

زیاد پر

است [ .]25نکتۀ شاایان توجاه

آن است که مقاومت به باربه باا افازای
کاه

آرد کااه نناد

یافت ،اما مقاومت باه باربه در ساطح  50درصاد

استفاده از آرد کاه نند بههمراه مقادیر پاودر لیکاور  10و
 15درصد بهترتیب  0/63و  0/61درصاد) در مقایساه باا

در زمینۀ تأثیر پودر لیکور سیاه حاص از فرایناد ساولفیت

پلاایپااروپیلن خااال

بااا مقاادار  0/27درصااد در حاادود

لیگنین موجود در مایع پخت

یکونیت برابر افزای

یافت .یعنی میتوان از مقدار آرد کاه

قلیایی -آنتراکینون ،با افزای

سیاه حاص از فرایند پخت ،میتوان تأثیر ب تری در ب باود

نند بیشتری استفاده کرد و مقدار استفاده از پلایپاروپیلن

مقاومتهای تخته نیز انتظار داشت .اما باه نظار مایرساد

را کاااه

و

لیگنین موجود در لیکور در طی مراح خمیرسازی در اثار

مقاومتهای کامپوزیت را نیز افزای

داد و در یااینحااال هزینااههااا را کاااه
داد.

شکل  .5اثر متقابل مادۀ پودر لیکور و آرد کاه گندم بر مقاومت به ضربه نمونههای ساختهشده

پایداریابعادی 

 )P<0/05شک های  6و  .)7کامپوزیتهاای سااختهشاده

میزان واکشیدنی بخامت کامپوزیت های ساختهشده بعد از

با استفاده از  30درصاد آرد کااه نناد و  70درصاد پلیمار

اسااتفاده از

پلیپروپیلن دارای کمترین واکشیدنی بخامت بعاد از  2و

یافات

س ت مادۀ

 2و  24سااایت غوطااهوری در آب بااا افاازای

پرکنندۀ آرد کاه نناد باهشاک معنایداری افازای

 24سایت غوطهوری در آب بودند ،اما با افزای
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پرکننده کاه نند  ،واکشیدنی بخامت کامپوزیتها افازای

ساختار کامپوزیت کاه

یافت و بیشترین واکشیدنی بخامت ،مربوط به اساتفاده از

مادۀ لیگنوسلولزی و پلیمر و در ن ایت کااه

 50درصد آرد کاه نناد و  50درصاد پلیمار پلایپاروپیلن

بخامت کامپوزیات را در پای دارد [ .]28از ساوی دیگار،

است .افزودن تقویتکنندۀ لیگنوسالولزی باه پلیمار ،امکاان

پودر لیکاور حاصا از فرایناد خمیرکاغذساازی نیاز تاأثیر

میدهاد .باهطاور کلای

مقاادار واکشاایدنی بااخامت

نفوذ آب در کامپوزیتها را افزای
پالستیک خال

مییاباد کاه چسابندنی ب تار آرد

افزایشاای در رونااد تغییاارا

واکشایدنی

که در ترکیب چندسازهها استفاده میشاود،

کامپوزیتها بعد از  2و  24سایت غوطهوری در آب داشته

بهدلی خاصیت آبنریاز باودن آن جاذب رطوبات بسایار

است .شک های  6و  7نشان میدهد که باا افازای

مقادار

کمی دارد .اما وجود نروههای هیدروکسی آبدوست قاب

پودر لیکور حاص از فرایناد خمیرکاغذساازی ،واکشایدنی

دسااتر

در زنجیاارههااای ساالولزی موجااود در مااادۀ

بخامت کامپوزیتهای ساختهشده افزای

یافات .زیارا در

لیگنوسلولزی ،موجب تشکی پیوندهای هیدروژنی جدید با

طی فرایند خمیرسازی باهطاور فنای ،لیگناین نیاز باهدلیا

مولکااولهااای آب ماایشااود کااه ایاان یما جااذب آب و

تخریب جزئی و تبادی شادن باه ناروههاای ساولفونیک

واکشیدنی بخامت کامپوزیتها را تشدید میکند [ .]26باا

اسیدی محلاول در آب مایشاود و نقااط واکان پاذیر آن

الیاسی و همکاران  )2013در زمیناۀ

مییابد .در نتیجه ماایع پخات سایاه کارخاناههاای

بررسی نتای تحقیقا

تأثیر استفاده از تقویتکنندۀ آرد ساقۀ سویا بههمراه پلیاتیلن
سنگین در ساخت کامپوزیت چاوب -پالساتیک مشاخ
شد که با افزای

آرد ساقه سویا نیاز واکشایدنی باخامت

کامپوزیت چوب -پالستیک افازای

افزای

کاغذسازی محلول در آب است و بهیلت داشتن نروههاای
قطبی در ساختار خود میتواند سبب افازای

جاذب آب و

واکشاایدنی بااخامت شااود [ .]29بااا توجااه بااه نتااای

یافات [ .]27البتاه باا

بااهدسااتآمااده ،کمتاارین مقاادار واکشاایدنی بااخامت در

مصرف یاما جفاتکننادۀ  MAPPدر سااخت ایان ناوع

نمونههایی مشاهده شد که از پودر لیکور استفاده نکردناد و

کامپوزیااتهااا ،نااروههااای هیدروکساای موجااود در مااادۀ

بیشترین واکشیدنی باا اساتفاده از مقادار  15درصاد پاودر

لیگنوسلولزی غیرفعال میشود و در نتیجه خلا و فار در

لیکور بهدست آمد.

شکل  .6اثر متقابل آرد کاه گندم و پودر لیکور بر واکشیدگی ضخامت  2ساعت
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شکل  .7اثر متقابل آرد کاه گندم و پودر لیکور بر واکشیدگی ضخامت  24ساعت

چشمگیری نداشت .بهیباار

یجهگیری
نت 

به بربه آن ا افزای

در این تحقیق تأثیر حضور پودر لیکور سیاه بهدساتآماده

استفاده از این ناوع پساماند دورریاز و جاایگزینی آن باا

از فرایند خمیرکاغذساازی ساولفیت قلیاایی -آنتراکیناون

بخشی از آرد کاه نند تأثیر منفی چندانی بر ویژنایهاای

بههمراه پسماند زرایی کاه نند بهینوان تقویتکنناده بار

کامپوزیت نداشت کاه ایان موباوع مای تواناد در زمیناۀ

ویژنی های کاربردی کامپوزیت چوب -پالستیک بررسای

باشاد؛ زیارا جاایگزین

استفادۀ کاربردی از آن ا نویدبخ

دیگار

زیست تخریب پاذیر و دورریاز باا

شد .همان طور که نتای نشان داد ،استفاده از پودر حاصا

کردن این نوع ترکیبا

از لیکور سایاه باهدساتآماده از فرایناد خمیرکاغذساازی

پلیمرهای شیمیایی نامی مناسب در حفظ محایط زیسات

سااولفیت قلیااایی-آنتراکینااون ،بااا هاادف اسااتفادۀ مفیااد و

است .همچناین اساتفادۀ بیشاتر از ایان ناوع پساماندهای

برخی مقاومتهای مکانیکی

بایعاتی و ساازنار باا محایط زیسات افازونبار کااه

کامپوزیت چوب -پالساتیک از جملاه مقاومات و مادول

هزینه های تولید ،مشکال

زیستمحیطای را نیاز کااه

خمشی و مدول کششی شد و مقاومت کششی و مقاومات

میدهد.

کاربردی از آن ،سبب افزای
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ABSTRACT
Development and application of natural and renewable resources in the manufacture of wood
composites is one of the important issues that are always considered by various researchers and are
looking for solutions to reduce the share of harmful and hazardous chemical compounds. Therefore
the aim of this study was to investigate the use of black liquor powder obtained from alkali sulfite
anthraquinone pulping process in the production of wood plastic composite with wheat straw residue
and polypropylene polymer and using MAPP coupling agent. In order to make the wood plastic
composites, wheat straw flour enhancer in three levels of 30, 40 and 50% and black liquor powder
obtained from alkaline sulfite anthraquinone (AS-AQ) pulping process in four levels of zero, 5, 10 and
15% relative to dry weight of wheat flour was used. Then the flexural strength and modulus, tensile
strength and modulus, impact resistance and thickness swelling within 2 and 24 hours immersion in
water of the test specimens prepared from the wood plastic composites were measured and statistically
analyzed. The results showed that by using liqueur powder obtained from alkali sulfate-anthraquinone
process with wheat straw flour, the flexural strength increased about 50% compared to pure propylene.
The flexural and tensile modulus and impact resistance of the composites approximately 100%
compared to pure polymer. The thickness swelling of the composites also increased with increasing
the amount of black liquor powder and wheat straw. In general, the results showed that replacing the
black liquor powder with a part of wheat straw flour not only did not lead to significant negative
changes in the properties of wood plastic composites but also improved some mechanical properties.
Keywords: Black Liquor Powder, Sulfite-anthraquinone process, Wood-plastic composite, Agro
waste.
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