JARC
مطالعه اثر عامل جفت کننده ایزوسیانات بر ویژگی های فیزیکی و مکانیکی چندسازه پلی اتیلن
سنگین – الیاف کارتن کهنه
آرش رشنو*و ،1سید محمدجواد سپیده دم ،2شروین احمدی ،3احمد جهان لتیباری 4و روح اله محبی
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 -1کارشناس ارشد علوم و صنایع چوب و کاغذ ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج ،البرز ،ایران
 -2استادیار علوم و صنایع چوب و کاغذ ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج ،البرز ،ایران
 -3استادیار پالستیک ،پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران ،تهران ،ایران
 -4دانشیار علوم و صنایع چوب و کاغذ ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج ،البرز ،ایران
 -5کارشناس ارشد علوم و صنایع چوب و کاغذ ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج ،البرز ،ایران
دریافت :اسفند  ،1390بازنگری :ارديبهشت  ،1391پذیرش :خرداد 1391

چکیده :در این پژوهش اثر افزودن جفتکننده ایزوسیانات (هگزا متیلن دی ایزوسیانات) بر روی ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی چند سازه الیاف
بهدست آمده از کارتن کهنه  /پلیاتیلن سنگین بررسی شده است .مخلوط شدن مواد ،در اکسترودر دو مارپیچه ناهمسوگرد انجام گرفت؛ سپس از
دستگاه قالبگیری تزریقی برای ساخت نمونههای آزمونی استفاده شد .ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی نمونههای آزمونی چند سازه شامل مقاومت
خمشی ،مقاومت کششی ،مدول یانگ ،مدول خمشی ،مقاومت به ضربه ،درصد ازدیاد طول ،سختی و جذب آب  2و  24ساعت اندازهگیری شد.
نتیجههای بهدست آمده از آزمونهای مکانیکی نشان دادند که با افزودن جفتکننده بر پایه ایزوسیانات ،تمام ویژگیهای مکانیکی به جز مقاومت به
ضربه افزایش مییابند .همچنین در اثر افزودن جفتکننده ،جذب آب  2و  24ساعت کاهش یافت .تصاویر میکروسکوپ الکترونی پویشی نشان داد که
افزودن جفتکننده هگزا متیلن دی ایزوسیانات سبب بهبود چسبندگی بین پلیمر و الیاف حاصل از کارتن کهنه میشود.
واژههای کلیدی :چند سازه ،الیاف کارتن کهنه ،پلیاتیلن سنگین ،جفتکننده ایزوسیانات ،ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی

در جهان با توجه به انعطاف پذیری مناسب آن در کاربردهای
روزمره مثل ساخت جعبههای حمل و نقل مواد غذایی ،به سرعت
افزایش یافته است .تولید کارتن کهنه در جهان از  36هزار تن در
سال  1970به طور صعودی به یک میلیون و هفتصد هزار تن در
سال  1998رسیده است [ .]2الیاف سلولزی دارای مزایایی مانند
چگالی پایین ،ارزان بودن و زیست سازگاری هستند ،با این حال
پالستیکها به دلیل ماهیت غیرقطبی خود با مواد سلولزی که

مقدمه
در سالهای اخیر ،استفاده از الیاف سلولزی به عنوان پرکننده
در ساخت چندسازه چوب پالستیک مورد توجه پژوهشگران و
صاحبان صنایع قرار گرفته است [ .]1یکی از مواد فیبری قابل
دسترس برای ساخت چند سازه چوب پالستیک ،کارتنهای مورد
استفاده در بخش بستهبندی هستند که از پرمصرفترین انواع
کاغذها به شمار میآیند .میزان تولید و مصرف این نوع مقوا

*عهدهدار مکاتباتarashrashno@gmail.com :
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مطالعه اثر عامل جفتکننده ایزوسیانات بر ویژگیهای ...
کد HD-5218 UA

و شاخص جریان مذاب  18 g / 10 minو
ساخت مجتمع پتروشیمی تبریز استفاده شد .ماده جفتکننده مورد
استفاده ،هگزا متیلن دی ایزوسیانات ( )HMDIساخت شرکت
 Rodiaبا نام تجاری  Tolonate 75Nبوده است .به منظور رقیق
کردن جفتکننده از استون با درجه خلوص  %99ساخت شرکت
 Merckاستفاده شد .همچنین از کارتن کهنه به عنوان الیاف
سلولزی (با طول الیاف  1/06میلیمتر) استفاده شد.

ماهیت قطبی دارند سازگاری نداشته و چسبندگی ضعیفی بین
آنها برقرار میشود .از اینرو با افزایش درصد مواد سلولزی،
مقاومتهای مکانیکی به شدت افت میکند .عوامل جفتکننده،
افزودنیهایی هستند که با مواد سلولزی و همچنین پالستیکها
سازگاری داشته و قابلیت واکنش با سطح چوب را دارا هستند این
امر سبب میشود تا سطح مشترک بستر پلیمر و ماده سلولزی
افزایش یافته و ویژگیهای مکانیکی بهبود یابند [ .]3نتیجه
پژوهشهای انجام شده نشان میدهند که استفاده از جفتکننده
پلیپروپیلن گرافت شده با مالئیک انیدرید باعث بهبود قابل توجه
اتصال بین الیاف سلولزی و بستر پلیمر میشود [ 4و  .]5نتیجههای
 Keenerو همکاران نشان میدهد که افزودن مقدار  3درصدی
جفتکننده پلیاتیلن گرافت شده با مالئیک انیدرید باعث بهبود
مقاومت کششی و مقاومت به ضربه میشود [ .]6ایزوسیاناتها
یکی از جفتکنندههای مورد استفاده در ساخت چندسازه چوب
پالستیک است .ایزوسیاناتها چندین گروه هستند که شامل:
اتیل ایزوسیانات ( ،)EICهگزا متیلن دی ایزوسیانات (،)HMDI
پلیاتیلن پلیفنیل ایزوسیانات ( ،)PEPPIپلیمتیلن پلیفنیل
ایزوسیانات ( ،)PMPPICتولوئن دی ایزوسیانات ( )TDIهستند
[ .]7پژوهشهایی در زمینه استفاده از جفتکنندههای ایزوسیاناتی
بر چندسازه چوب پالستیک انجام گرفته است .اثر جفتکنندههای
ایزوسیاناتی مانند  MDI ،TDI ،ODI ،PBNCOبر چندسازه چوب
پالستیک نشان میدهند که افزودن این جفتکنندهها باعث بهبود
ویژگیهای مکانیکی میشود [ 3و  8تا  .]11اما به نظر میرسد
که در زمینه اثر جفتکننده هگزا متیلن دی ایزوسیانات ( )HMDIبر
ویژگیهای چندسازه چوب پالستیک پژوهشی صورت نگرفته است.
در این پژوهش با انتخاب الیاف کارتن کهنه به عنوان پرکننده
سلولزی و تاثیر افزودن مقادیر متفاوت جفتکننده هگزا متیلن
دی ایزوسیانات بر بهبود ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی چندسازه
چوب پالستیک بررسی شده است.

دستگاهها
در این پژوهش ،اکسترودر دومارپیچه ناهمسوگرد
مدل  ZK5Oبا قطر مارپیچ  50میلیمتر ،دستگاه تزریق ساخت
شرکت ایمن ماشین ،دستگاه  Instron 4486برای آزمون کشش
و خمش ،دستگاه آزمون ضربه ایزود  Santamمدل ،SILT20D
دستگاهاندازهگیری سختی  Santamو میکروسکوپ الکترونی پویشی
مدل  XL30ساخت شرکت  Philipsمورد استفاده قرار گرفتند.
Collin

طرز تهیه نمونهها
جدول  1مقدار مواد (براساس درصد وزنی) مورد استفاده در
ساخت نمونهها را نشان میدهد .کارتن کهنه از سطح شهر کرج
جمع آوری و مراحل تمیزسازی ،آماده سازی و جداسازی الیاف
بر روی آن انجام شد .سپس برای رسیدن رطوبت آنها به زیر 3
درصد در دمای  103±2 °Cالیاف به مدت  24ساعت در آون قرار
داده شدند .الیاف به دست آمده تا زمان مصرف جهت جلوگیری از
جذب رطوبت ،درون کیسههای پالستیکی نگهداری شدند .برای
رقیق کردن جفتکننده از استون استفاده شد .برای هر نمونه در
مجموع 150گرم محلول جفتکننده و استون در نظر گرفته شد که
برای نمونههای با  %4جفتکننده  16گرم جفتکننده و  134گرم
استون در نظر گرفته شد و برای نمونههای با  2درصد جفتکننده
 8گرم جفتکننده و  142گرم استون استفاده شد و سپس محلول
تهیه شده به کیسه پالستیکی حاوی الیاف هر نمونه افزوده شد.
سپس به مدت  15دقیقه ،تمام الیاف به محلول جفتکننده و استون
آغشته شدند و پس از مخلوط شدن جفتکننده و الیاف ،نمونهها

بخش تجربی
در این پژوهش از گرانول پلیاتیلن سنگین با چگالی 0/95 g/cm3
نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC
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اعتفبدُ ؽذ.

ذاعبسی الیبف ثز رٍی آى اًدبم ؽذ عپظ ثزای رعیذى رعَثت آًْب ثِ سیز  3درفذ در دهبی  103±2 °Cالیبف ثِ هذت
انذاسه گیزی ویژگیهای مکانیکی و فیشیکی
کیغِّبی پالعتیکی قزار دادُ ؽذًذ.
ؽذًذ الیبف ثِ دعت آهذُ تب سهبى هقزف خْت خلَگیزی اس خذة رعَثت درٍى
ثزای ثزرعی کیفیت ًوًَِّبی تَلیذی آسهبیؾگبّی ٍ ارسیبثی تبثیز خفتکٌٌذُ ،آسهَىّبی هقبٍهت ثِ کؾؼ ثزاعبط دعتَرالؼول D638
5mm/minثزای
گزفتِ ؽذ کِ
D790اعتَى
کٌٌذُ ٍ
ثزاعبطخفت
هحلَل
ذُ اس اعتَى اعتفبدُ ؽذ .ثزای ّز ًوًَِ در هدوَع 150
اًدبم ؽذًذّ .وچٌیي هقبٍهت ثِ ضزثِ فبقذار ثِ
ًظز ثبرگذاری
در عزػت
 ASTMثب
دعتَرالؼول
گزمخوؾی
هقبٍهت
خذةٍآة عجق دعتَرالؼول  ASTM D570پظ
ٍASTM
عختی عجق
D256
دعتَرالؼول
کٌٌذُ
D2240خفت
دعتَرالؼول 8گزم
خفتکٌٌذُ
،ASTMدرفذ
ّبی ثب 2
ًوًَِ
ثزاعبطٍ ثزای
 16گزم خفتکٌٌذُ ٍ  134گزم اعتَى در ًظز گزفتِ ؽذ
ؽذ.
اًدبم
آة
در
ٍری
عبػت غَعِ
آرش رشنو و همکاران
الیبف وّزبحثًوًَِ افشٍدُ ؽذ .عپظ ثِ هذت  15دقیقِ ،توبم الیبف ثِ
ذ ٍ عپظ هحلَل تْیِ ؽذُ ثِ کیغِ پالعتیکی حبٍی نتایج
آغؾتِ ؽذًذ ٍ ثؼذ اس هخلَط ؽذى خفتکٌٌذُ ٍ الیبفً ،وًَِّب در دهبی  80°Cثِ هذت  2عبػت در آٍى خال قزار دادُ
ویژگیهای
است .افزودن الیاف کارتن کهنه نیز باعث افزایش مقاومت خمشی
خمشیشدند.
قرار داده
در دمای  80 °Cبه مدت  2ساعت در آون خال
هقبٍهت و در
تقویت پلیمر
یبًبتسبب
بستر
دی به
سلولزی
کٌٌذُالیاف
افزودن
خوؾی ؽذُ اعت .افشٍدى
ثبػث افشایؼ
ایشٍع
ّگشا هتیلي
است .خفت
شده افشٍدى
ّوبًغَر کِ در ؽکل  1هالحظِ هیؽَد
جدول  1مقدارهای تشکیل دهنده نمونهها براساس درصد وزنی
تقَیت پلیوز ٍ در ًتیدِ افشایؼ عفتی چٌذعبسُ هی
عجت
ثغتز
ثِ
علَلشی
الیبف
افشٍدى
.
اعت
ؽذُ
کٌِْ ًیش ثبػث افشایؼ هقبٍهت خوؾی
افزایش سفتی چندسازه میشود [.]12
نتیجه
(مبناءىاوزن خشک)
خشک)
براساس درصد وزنی (مبناء وزن
جدول  1مقدارىای تشکیل دىنده نمونو
کذ

HMDI

نمونه

()%

H0
H2
H4

HDPE

HDPE

()%

الیاف

کارتن کهنه
()%

0

70

30

2
4

68
66

30
30

0

100

0

شکل  1تأثیر مقدار جفتکننده بر مقاومت خمشی

نتیجههای به دست آمده 3
نشان میدهند که افزودن مقدار 4
درصد جفتکننده به ترکیب چندسازه باعث افزایش مقاومت
برای مخلوط شدن مواد از دستگاه اکسترودر دو مارپیچه
افزودن جفتکننده سبب
ت شده
درصد
-165میزان
خمشی به
-165-160-162-150-152
دمای °C
ناهمسوگرد با پروفیل
استrpm .
چزخؼ
13عزػ
ٍ 170
-160-162
پزٍفیل دهبی -150-152°C
ًبّوغَگزد ثب
عتگبُ اکغتزٍدر دٍ هبرپیچِ
آىو توزیع بهتر الیاف
کارتن اسکهنه
 80پلیمر و
°Cبین
سازگاری
مخلوط24گرانول
rpmدٍ 80استفاده
سرعت چرخش
اًَلّبی تَلیذ ؽذُ170
الیافٍ پظ
ًگْذاری
افزایشدهبی
هایدر آٍى ثب
عبػت
شد .هذت
هبرپیچِ ثِ
اکغتزٍدر
در ودعتگبُ
160وسیله Girone`s
مشابهی به
مشاهدههای
گیزیشود.
پلیمر می
آسهًَی،دراس در
 24ساعت
مدت
مارپیچه به
اکسترودر دو
پالعتیکیدر دستگاه
َثت در کیغِّبی تولید شده
دهبی °C
تشریقی ثب
دعتگبُبسترقبلت
ّبی
ًوًَِ
ثزای تْیِ
ًگْذاری ؽذًذ.
و همکاران گزارش شده است [ 8و  .]9همچنین مدول خمشی
آون با دمای  80 °Cنگهداری و پس از آن برای جلوگیری از جذب
چندسازه در اثر افزودن جفتکننده ،افزایش یافته است (شکل .)2
رطوبت در کیسههای پالستیکی نگهداری شدند .برای تهیه نمونههای
نتیجهها نشان میدهد که افزودن  4درصد جفت کننده ،باعث افزایش
کانیکی و فیشیکیآزمونی ،از دستگاه قالبگیری تزریقی با دمای  160 °Cاستفاده شد.

ؽکل  : 1تبثیز هقذار خفتکٌٌذُ ثز هقبٍهت خوؾی

، ASTM
D638
ثزاعبط
افزایش چسبندگی بین
شده است.
دعتَرالؼول درصد
خمشی به میزان 45
بی تَلیذی آسهبیؾگبّی ٍ ارسیبثی تأثیز خفتکٌٌذُ ،آسهَىّبی هقبٍهت ثِ کؾؼمدول
ًتبیح ثِ دعت آهذُ ًؾبى هیدٌّذ کِ افشٍدى هقذار  4درفذ خفتکٌٌذُ ثِ تزکیت چٌذعبسُ ثبػث افشایؼ هقبٍهت خوؾی ثِ هیشاى  13درف
پلیمرقذار
ضزثِ فب
الیافهقبٍهت
 5mm/minاًدبم ؽذًذّ .وچٌیي
ثبرگذاری
عزػت
 ASTMثب
ایشٍدتنش از بستر پلیمر
رٍػانتقال
سببثِافزایش
سلولزی وثِبستر
مکانیکی و فیزیکی
های
گیری ویژگی
تَرالؼول  D790اندازه
اعت .افشٍدى خفتکٌٌذُ عجت افشایؼ عبسگبری ثیي پلیوز ٍ الیبف کبرتي کٌِْ ٍ تَسیغ ثْتز الیبف در ثغتز پلیوز هیؽَد .هؾبّذات هؾبثْی
چٌذعبسُ2درٍ
خوؾیپظ اس
ASTM
دعتَرالؼول
تولیدیخذة
ٍASTM
دعتَرالؼول
 ،ASTM Dعختی عجق
شکست و
هنگام
24در
تنش
افزایش
باعث
شود که
D570ی
سلولزی م
الیاف
عجقو
آزمایشگاهی
D2240ههای
کیفیت نمون
برای بررسی
افشایؼ یبفتِ اعت (ؽکل 2
خفتکٌٌذُ،
افشٍدى
اثز
هذٍل
ّوچٌیي
اعت] .[9ٍ8
ّوکبراى گشارػبهؽذُ
آة ٍ
Girone`s

بم ؽذ.

ًؾبى هیدّذ کِ افشٍدى خفتکٌٌذُ تب هقذار  4درفذ ،ثبػث افشایؼ هذٍل خوؾی ثِ هیشاى  45درفذ ؽذُ اعت .افشایؼ چغجٌذگی ثی
افزایش ویژگیهای خمشی چندسازه میشود [ .]3افزودن الیاف کارتن
ارزیابی تأثیر جفتکننده ،آزمونهای مقاومت به کشش براساس
علَلشی ٍ ثغتز پلیوز عجت افشایؼ اًتقبل تٌؼ اس ثغتز پلیوز ثِ الیبف علَلشی هیؽَد کِ ثبػث افشایؼ تٌؼ در ٌّگبم ؽکغت ٍ افشایؼ ٍیض
ؽذُ اعت.
خوؾی
مدولافشایؼ
ًیش ثبػث
کبرتي کٌِْ
خوؾی چٌذعبسُ هی
است.
هذٍلشده
خمشی
افزایش
الیبفباعث
افشٍدى نیز
دستورالعملؽَد ] . [3کهنه
دستورالعمل  ،ASTM D638مقاومت خمشی براساس

 ASTM D790با سرعت بارگذاری  5 mm/minانجام شدند.
همچنین مقاومت به ضربه فاقدار به روش ایزود براساس
دستورالعمل  ،ASTM D256سختی طبق دستورالعمل ASTM
حظِ هیؽَد افشٍدى خفتکٌٌذُ ّگشا هتیلي دی ایشٍعیبًبت ثبػث افشایؼ هقبٍهت خوؾی ؽذُ اعت .افشٍدى الیبف کبرتي
 D2240و جذب آب طبق دستورالعمل  ASTM D570پس از 2
ت خوؾی ؽذُ اعت .افشٍدى الیبف علَلشی ثِ ثغتز عجت تقَیت پلیوز ٍ در ًتیدِ افشایؼ عفتی چٌذعبسُ هیؽَد].[12
و  24ساعت غوطه وری در آب انجام شد.
شکل  2تأثیر مقدار جفتکننده بر مدول خمشی

نتیجهها و بحث

ویژگیهای

ویژگیهای خمشی

کششی : 2تبثیز هقذار خفتکٌٌذُ ثز هذٍل خوؾی
ؽکل

نتیجهها نشان میدهند که افزودن جفتکننده هگزا متیلن
کننده
جفت
کششی
افزودنهای
همانطور که در شکل  1مشاهده میشود ویژگی
شدهاعتاست
کششی
مقاومت
افزایش
باعث
ایزوسیانات
شدهکِ افشٍدىدی
هگزا متیلن دی ایزوسیانات باعث افزایش
(ؽکل  .)3افشایؼ هقذار خفت
کؾؾی ؽذُ
هقبٍهت
ثبػث افشایؼ
ایشٍعیبًبت
هتیلي دی
خفتکٌٌذُ ّگشا
خمشیدٌّذ
مقاومت ًؾبى هی
ًتبیح
نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC

ّگشا هتیلي دی ایشٍعیبًبت ثبػث ثْجَد چغجٌذگی ثغتز– الیبف ٍ درًتیدِ افشایؼ هقبٍهت کؾؾی چٌذعبسُ ؽذُ اعت .ثِ ًظز هی رعذ ثب
ًتبیح گشارؽبت عبیز هحققیي افشایؼ ثلَریٌگی در اثز افشایؼ هقذار خفتکٌٌذُ ًیش هٌدز ثِ افشایؼ هقبٍهت کؾؾی هیگزدد ] . [14ٍ13

ؽکل  1تأثیز هقذار خفتکٌٌذُ ثز هقبٍهت خوؾی
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ؽکل  : 4تقَیز ؽکغت عغح ًوًَِّبی کؾؾی (ًوًَِ ثذٍى خفتکٌٌذُ)

مطالعه اثر عامل جفتکننده ایزوسیانات بر ویژگیهای ...
ّوچٌیي ؽکل ً ،5وبیی اس عغح ؽکغت ًوًَِ حبٍی  2درفذ خفتکٌٌذُ را ًؾبى هیدّذ .الیبف تب حذٍدی تَعظ ثغتز پلیوز احبعِ ؽذُاًذ ٍ
چغجٌذگی ثیي فبسی تب حذٍدی ثْجَد یبفتِ اعت ٍ در ًتیدِ الیبف کوتز اس خبی خَد خبرج ؽذُاًذ .الجتِ در ایي تقَیز ًیش حفزُّبیی دیذُ هیؽ

(شکل  .)3افزایش مقدار جفتکننده هگزا متیلن دی ایزوسیانات
ؽکل  : 2تبثیز هقذار خفتکٌٌذُ ثز هذٍل خوؾی
باعث بهبود چسبندگی بستر پلیمری– الیاف و درنتیجه افزایش
ّوچٌیي ؽکل ً ،5وبیی اس عغح ؽکغت ًوًَِ حبٍی  2درفذ خفتکٌٌذُ را ًؾبى هیدّذ .الیبف تب حذٍدی تَعظ ثغتز پلیوز احبعِ ؽذُاًذ ٍ
ای کششی
حذٍدی ثْجَد یبفتِ اعت ٍ در ًتیدِ الیبف کوتز اس خبی خَد خبرج ؽذُاًذ .الجتِ در ایي تقَیز ًیش حفزُّبیی دیذُ هیؽ
فبسی تب
چغجٌذگی ثیي
توجه
رسد با
مقاومت کششی چندسازه شده است .به نظر می
(ؽکل  .)3افشایؼ هقذار خفتکٌٌذُ
هقبٍهت کؾؾی
ایشٍعیبًبت ثبػث
کٌٌذُ ّگشا هتیلي
اعت اثر
ؽذُ در
بلورینگی
افشایؼافزایش
پژوهشگران
گزارشاتدیسایر
خفتنتایج
ى هیدٌّذ کِ افشٍدى به
ي دی ایشٍعیبًبت ثبػث ثْجَد چغجٌذگی ثغتز– الیبف ٍ درًتیدِ افشایؼ هقبٍهت کؾؾی چٌذعبسُ ؽذُ اعت .ثِ ًظز هی رعذ ثب تَخِ ثِ
مقاومت
افزایش
هقذار نیز
کننده
مقدار اثزجفت
افزایش
کششیهیگزدد ] . [14ٍ13
هقبٍهت کؾؾی
افشایؼ
به هٌدز ثِ
منجر ًیش
خفتکٌٌذُ
افشایؼ
ثلَریٌگی در
رؽبت عبیز هحققیي افشایؼ
میشود [ 13و .]14
ؽکل  : 4تقَیز ؽکغت عغح ًوًَِّبی کؾؾی (ًوًَِ ثذٍى خفتکٌٌذُ)

نمونه
ّبیسطح
شکست
ؽکل  : 5تقَیزشکل 5
کششی %خفتکٌٌذُ)
هایحبٍی 2
ًوًَِ
کؾؾی (
تصویر ًوًَِ
ؽکغت عغح
 %2جفت
حاوی
(نمونه
کننده) ٍ ثیزٍى سدگی کوتز الیبف ،اس عغح پلیوز اعت.
حفزات کوتز
دارای
کٌٌذُ
ّوبىعَر کِ در ؽکل  6هالحظِ هیکٌیذ ًوًَِ حبٍی  %4خفت

همانطور که در شکل  6مشاهده میشود نمونه حاوی %4
خفتازکٌٌذُ)
حبٍی %2
کؾؾی (
عغح ًوًَِ
ؽکغت
تقَیز
ت: 5
ؽکل
سطح
الیاف،
ًوًَِ کمتر
زدگی
ّبیبیرون
کمتر و
حفرات
دارای
کننده
جف
شکل  3تأثیر مقدار جفتکننده بر مقاومت کششی نمونهها
پلیمر
است.حبٍی  %4خفتکٌٌذُ دارای حفزات کوتز ٍ ثیزٍى سدگی کوتز الیبف ،اس عغح پلیوز اعت.
کٌیذ ًوًَِ
ّوبىعَر کِ در ؽکل  6هالحظِ هی
هقبٍهت
هقذار خفت
ؽکلدر : 3تبثیز
کؾؾیشکست نمونه
پس از
کٌٌذُیثزشود
مشاهده م
شکل 4
همانطور که
است ؽذُ اعت کِ ثیبًگز خزٍج الیبف
ًوًَِ ایدبد
حفزُّبیی
فَافل ٍ
خفتهکٌٌذُ
ؽکغت ًوًَِ
کِ در ؽکل  4هالحظِ هی
ایجاددرشده
نمونه
هایی در
ثذٍى حفر
فواصل و
ؽَدجفپظتاسکننده
بدون
ٌِ اس خبی خَد در ثغتز پلیاتیلي عٌگیي اعت .ایي رفتبر ثِ ٍاعغِ اتقبل ضؼیف ثیي ثغتز پلیوز ٍ الیبف کبرتي کٌِْ اعت.
که بیانگر خروج الیاف کارتن کهنه از سطح بستر پلی اتیلن سنگین
است .این رفتار به واسطه اتصال ضعیف بین بستر پلیمر و الیاف
4
کارتن کهنه است.
ؽکل  : 6تقَیز ؽکغت عغح ًوًَِّبی کؾؾی (ًوًَِ حبٍی  %4خفتکٌٌذُ)
5

کؾؾینمونه
ّبیسطح
شکست
ؽکل  : 6تقَیزشکل 6
کششی %خفتکٌٌذُ)
هایحبٍی 4
(ًوًَِ
تصویر ًوًَِ
ؽکغت عغح
(نمونه حاوی  %4جفتکننده)
5

شکلهای  4الی  6نشان دهنده این نکته است که افزایش
جفتکننده هگزا متیلن دی ایزوسیانات سبب بهبود چسبندگی
بستر -الیاف شده و در فرایند شکست به جای خروج الیاف از بستر
کننده)
جفت
بدون
سطح نمون
ؽکل : 44تصویر
شکل
کٌٌذُ)
خفت
(نمونهثذٍى
کششی(ًوًَِ
هایکؾؾی
ًوًَِهّبی
شکست عغح
تقَیز ؽکغت
که در نمونه بدون جفتکننده (شکل  )4مشخص بود به شکست
ؽذُاًذ ٍ
درصدثغتز پلیوز
حذٍدی تَعظ
سطحًؾبى هی
کٌٌذُ را
همچنینحبٍی 2
ل ً ،5وبیی اس عغح ؽکغت ًوًَِ
یافته است.
احبعِتغییر
الیاف
الیبف تبحاوی 2
دّذ.نمونه
شکست
خفت از
درفذنمایی
شکل ،5
یي فبسی تب حذٍدی ثْجَد یبفتِ اعت ٍ در ًتیدِ الیبف کوتز اس خبی خَد خبرج ؽذُاًذ .الجتِ در ایي تقَیز ًیش حفزُّبیی دیذُ هیؽَد.
همچنین افزودن جفتکننده باعث افزایش مقدار مدول یانگ
جفتکننده را نشان میدهد .الیاف تا حدودی بهوسیلهی بستر
شد (شکل  )7این روند در گزارشهای  Girone`sو همکارانش
پلیمر احاطه شدهاند و چسبندگی بین فازی تا حدودی بهبود یافته
نیز دیده شده است [ 8و  .]9جفتکننده میتواند ضمن تقویت
است و در نتیجه خروج الیاف از سطح بستر پلیمری کمتر مشاهده
چسبندگی بستر به پرکننده ،سبب تغییر ریخت زنجیرهای پلیمر
می شود .البته در این تصویر نیز حفرههایی دیده میشود.
نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC
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آرش رشنو و همکاران

تیدِّبی ثِدعت آهذُ اس ؽکلّبی  4الی ً 6ؾبى دٌّذُ ایي هَضَع اعت کِ افشایؼ خفتکٌٌذُ ّگشا هتیلي دی ایشٍعیبًبت عجت ثْجَد چغجٌذگی
غتز -الیبف ؽذُ ٍ در فزایٌذ ؽکغت ثِ خبی خزٍج الیبف اس ثغتز کِ در ًوًَِ ثذٍى خفتکٌٌذُ (ؽکل  ) 4هؾخـ ثَد ثِ ؽکغت الیبف تغییز یبفتِ
بستر پلیاتیلن سنگین است که باعث مقاومت
ْجَدکهنه و
کارتن
الیاف
خفتهای
افشایؼنتیجه
الیاف کِشود.
پلیمر-
مشترک
چغجٌذگی
عجت ث
Muellerدیو ایشٍعیبًبت
کٌٌذُ ّگشا هتیلي
هَضَع اعت
دٌّذُ ایي
فصلًؾبى
عت.ثِدعت آهذُ اس ؽکلّبیدر 4الی 6
بی
الیبف].[9ٍ8
ؽکغت اعت
ًیش ثِدیذُ ؽذُ
ّوکبراى
ٍ )Girone`s
گشارؽبت
ثذٍىدر
ًوًَِرًٍذ
(ؽکلدر )7ایي
یبًگ ؽذ
خزٍجهذٍل
خبیهقذار
افشایؼ
کٌٌذُ ثبػث
افشٍدىدرخفت
الیبفیي
ّوچٌ
یبفتِ
تغییز
ثَد
هؾخـ
4
(ؽکل
کٌٌذُ
خفت
کِ
ثغتز
اس
الیبف
ثِ
ؽکغت
فزایٌذ
ٍ
ؽذُ
به ضربه بیشتر شده است .در واقع چسبندگی تا حدودی ضعیف
همکارانش نشان میدهد که افزودن  2درصد جفتکننده باعث
خفتکٌٌذُ هیتَاًذ ضوي تقَیت چغجٌذگی ثغتز ثِ پزکٌٌذُ ،عجت تغییز ریخت سًدیزّبی پلیوز در فقل هؾتزک پلیوز -الیبف ؽَدً .تبیح
چٌذعبسُ]ٍ8به.[9مقاومت به ضربه باالتر مطلوب تر است.
رسیدن
برای
مدولدر ًتیدِ تر
نتیجه
پلیمر و در
بلورینگی
چشمگیریدرفذدر
تغییر
هذٍل
افزایشپلیوز
گشارؽبتثلَریٌگی
چؾوگیزی در
ؽذکٌٌذُ
یبًگخفت
افشٍدى 2
ثبػثهیدّذ
کٌٌذًُؾبى
ّوکبراى
يMuelle
ؽذُ اعت
افشایؼدیذُ
ّوکبراى ًیش
ٍٍGirone`s
تغییزرًٍذ در
ثبػث ایي
(ؽکل )7
هذٍل
افشایؼکِهقذار
افشٍدى ٍخفت
یؽَد] .[15

باعث شکست ناگهانی الیاف در حین اعمال
چسبندگی
شودثِ[.]15
چغجٌذگیمی
ٌٌذُ هیتَاًذ ضوي تقَیتچندسازه
مناسب ًتبیح
الیبف ؽَد.
پزکٌٌذُ ،عجت تغییز ریخت سًدیزّبی پلیوز در فقل هؾتزک پلیوز-
ثغتز
ّ ٍ Muوکبراى ًؾبى هیدّذ کِ افشٍدى  2درفذ خفتکٌٌذُ ثبػث تغییز چؾوگیزی در ثلَریٌگی پلیوز ٍ در ًتیدِ افشایؼ هذٍل چٌذعبسُ
نیرو و جذب مقدار کمتر انرژی بهوسیلهی چندسازه شده است
د] .[15
[ .]15نتیجههای  Karmarkarو همکارانش نشان میدهند که
افزودن جفتکننده ایزوسیاناتی  ،m-TMIباعث کاهش مقاومت
به ضربه میشود [ .]3در نگاهی کلی کم بودن مقاومت به ضربه
چندسازههای چوب پالستیک نقص به شمار میآیند و افزودن به
تنهایی جفتکننده ایزوسیاناتی نیز باعث افزایش مقاومت به ضربه
شکل  7تأثیر مقدار جفتکننده بر مدول یانگ
در چندسازه نشده است .برای رفع این مشکل میتوان از اصالح
ؽکل  : 7تبثیز هقذار خفتکٌٌذُ ثز هذٍل یبًگ
کنندههای ضربه استفاده کرد [.]10
مقاومت به ضربه
قاومت به ضزبه
کاهش رعیذى ثِ هقبٍهت ثِ ضزثِ ثبالتز هغلَة تز اعت .چغجٌذگی هٌبعت ثبػث ؽکغت ًبگْبًی الیبف در حیي اػوبل ًیزٍ
ضؼیف تز ثزای
حذٍدیباعث
افزودن الیاف کارتن کهنه به پلیاتیلن سنگین
چقزهگی
کبّؼ
علَلشی ٍ
الیبف
ؽکٌٌذگی
هقذارتزدی ٍ
تردی اعت.
است.عبسُ ؽذُ
ضزثِ چٌذ
ضربهکبّؼ هقبٍهت ثِ
فشٍدى الیبف کبرتي کٌِْ ثِ پلیاتیلي عٌگیي ثبػث
طولًتبیح ّ ٍ Karmarkarوکبراى ًؾبى هیدٌّذ کِ افشٍدى خفتکٌٌذُ ایشٍعیبًبتی MI
ازدیاد].[15
اعت
ؽذُ
چٌذعبسُ
تَعظ
اًزصی
کوتز
درصد
الیاف
شکنندگی
شده
هذٍلویبًگ
خفتکٌٌذُ ثز
چندسازههقذار
مقاومت به ؽکل  : 7تبثیز
بػث کبّؼ هقبٍهت ثِ ضزثِ چٌذعبسُ ؽذُ اعت (ؽکل  .)8افشٍدى خفتکٌٌذُ ایشٍعیبًبت ًیش عجت کبّؼ هقبٍهت ثِ ضزثِ چٌذعبسُ ؽذُ اعت.
ًقـ ثِ ؽوبر هیآیٌذ ٍ اف
پالعتیک
افزودنّبی
شودچٌذعبسُ
مشاهده مثِیضزثِ
ثَدى هقبٍهت
کلی کن
ن در
هما.[3
ثِ ضزثِ هیؽَد]
کبّؼبههقبٍهت
سلولزی و کاهش چقرمگی باعث کاهش ثبػث
کهنه
چَةکارتن
الیاف
شکل 9
ًگبّیدر
طور که
ضربه
مقاومت
ت به ضزبه
شده
طولی
درصدثزایازیاد
کاهش
هقبٍهت ثِباعث
افشایؼسنگین
ثبػثاتیلن
ایشٍعیبًبتی بهًیش پلی
کٌٌذُ نیز
ایزوسیانات
چندسازه شده است (شکل  .)8افزودن جفتکننده
هیتَاى اس افالح کٌٌذُّب
هؾکل
رفغ ایي
چشمگیراعت ٍ
چٌذعبسُ ًؾذُ
ضزثِ در
تٌْبیی خفت
الیبف کبرتي کٌِْ ثِ پلیاتیلي عٌگیي ثبػث کبّؼ هقبٍهت ثِ ضزثِ چٌذعبسُ ؽذُ اعت .تزدی ٍ ؽکٌٌذگی الیبف علَلشی ٍکبّؼ چقزهگی
توسط بسیاری از پژوهشگران گزارش شده است [.]3
چٌذعبسُرفتار
است .این
است.
چندسازه شده
ضربه
مقاومت به
عجتکزد ]
اعتفبدُ
ؽذُ اعت.
 10ه[.قبٍهت ثِ ضزثِ
کبّؼ
ایشٍعیبًبت ًیش
خفتکٌٌذُ
افشٍدى
کاهش (ؽکل .)8
سببؽذُ اعت
بّؼ هقبٍهت ثِ ضزثِ چٌذعبسُ
به طور کلی با افزودن الیاف سلولزی به عنوان پرکننده به پلیاتیلن
درصذ اسدیاد طول
سنگین ،درصد ازدیاد طول کاهش مییابد .ماهیت الیاف سلولزی
ّوبًغَر کِ در ؽکل  9هؾبّذُ هیؽَد افشٍدى الیبف کبرتي کٌِْ ثِ پلیاتیلي عٌگیي ثبػث کبّؼ چؾوگیز درفذ اسیبد عَلی ؽذُ اعت .ا
به نحوی است که رفتار تنش-کرنش پلیاتیلن سنگین را از حالت
تَعظ ثغیبری اس هحققبى گشارػ ؽذُ اعت ] . [3ثِ عَر کلی ثب افشٍدى الیبف علَلشی ثِ ػٌَاى پزکٌٌذُ ثِ پلیاتیلي عٌگیي ،درفذ اسد
چقرمه به حالت شکننده تبدیل میکند .افزودن جفتکننده هگزا
کبّؼ هی یبثذ .هبّیت الیبف علَلشی ثِ ًحَی اعت کِ رفتبر تٌؼ-کزًؼ پلیاتیلي عٌگیي را اس حبلت چقزهِ ثِ حبلت ؽکٌٌذُ تجذیل
متیلن دی ایزوسیانات نیز باعث افزایش درصد ازدیاد طول شده که
ؽکل  : 8تبثیز هقذار خفتکٌٌذُ ثز هقبٍهت ثِ ضزثِ
افشٍدى خفتکٌٌذُ ّگشا هتیلي دی ایشٍعیبًبت ًیش ثبػث افشایؼ درفذ اسدیبد عَل ؽذُ کِ ًبؽی اس ثْجَد چغجٌذگی الیبف ٍ ثغتز پلیوز هیثب
چسبندگی الیاف و بستر پلیمر است.
ناشی از
بهبودًتیدِ
ضزثِ ٍ در
کبّؼ هقبٍهت ثِ ضزثِ ثب افشٍدى خفتکٌٌذُ ّگشا هتیلي دی ایشٍعیبًبت ،ثِ دلیل کبّؼ هیشاى تزکّبی ایدبد ؽذُ در حیي اػوبل
شکل  8تأثیر مقدار جفتکننده بر مقاومت به ضربه

کبّؼ اتالف اًزصی ضزثِ اس عزیق هکبًیشم ایدبد تزک ٍ ّوچٌیي افشایؼ عغح توبط پزکٌٌذُ -ثغتز ثِ ٍاعغِ ثْجَد چغجٌذگی پزکٌٌذُ -ثغتز ثَدُ

ثبالتزیهگزا
ضزثِکننده
هقبٍهت ثِجفت
کٌٌذُ بادارایافزودن
ضربه
مقاومت
متیلنّبی دارای خفتکٌٌذُ اعت کِ
ًغجت ثِ ًوًَِ
ثذٍىبهخفت
کاهشکٌیذ ًوًَِ
عتّ .وبًغَر کِ در ؽکل  8هؾبّذُ هی
ؽکل  : 8تبثیز هقذار خفتکٌٌذُ ثز هقبٍهت ثِ ضزثِ

دلیلاتیليکاهش
ایزوسیانات ٍ،به
شدهؽذُ اعت .در ٍاقغ چغجٌذگی تب
ایجادثیؾتز
ترکهایثِ ضزثِ
میزان ثبػث هقبٍهت
عٌگیي اعت کِ
ثغتز پلی
دیالیبف کبرتي کٌِْ
ي اهز ًبؽی اس پیًَذ ضؼیف ثیي

هقبٍهت ثِ ضزثِ ثب افشٍدى خفتکٌٌذُ ّگشا هتیلي دی ایشٍعیبًبت ،ثِ دلیل کبّؼ هیشاى تزکّبی ایدبد ؽذُ در حیي اػوبل ضزثِ ٍ در ًتیدِ

در حین اعمال ضربه و در نتیجه کاهش اتالف انرژی ضربه
6
عغح توبط پزکٌٌذُ -ثغتز ثِ ٍاعغِ ثْجَد چغجٌذگی پزکٌٌذُ -ثغتز ثَدُ
اتالف اًزصی ضزثِ اس عزیق هکبًیشم ایدبد تزک ٍ
افشایؼو همچنین افزایش سطح تماس
ّوچٌیي ترک
مکانیزم ایجاد
از طریق
ًوًَِّبی دارای خفتکٌٌذُ اعت کِ
ًغجت ثِ
چسبندگیثِ ضزثِ
دارای هقبٍهت
واسطهکٌٌذُ
ثذٍى خفت
ّوبًغَر کِ در ؽکل  8هؾبّذُ هی
بوده
ثبالتزیبستر
پرکننده-
بهبود
ًوًَِ به
کٌیذ بستر
پرکننده-
تأثیرتب مقدار جفتکننده بر درصد ازدیاد طول
ثیؾتز ؽذُ اعت .در ٍاقغشکل 9
چغجٌذگی
هقبٍهت ثِ
ثبػث
عٌگیي اعت کِ
پلیاتیلي
کٌِْ ٍ
است.کبرتي
ًبؽی اس پیًَذ ضؼیف ثیي الیبف
نمونهضزثِبدون
یشود،
مشاهده م
شکل 8
ثغتز در
طور که
همان
سختی
جفتکننده دارای مقاومت به ضربه باالتری نسبت به نمونههای
6
ؽکل  : 9تبثیز هقذار خفتکٌٌذُ ثز درفذ اسدیبد عَل
سختی معیاری از مهاجرت الیاف سلولزی به سطح نمونه یا
دارای جفتکننده است که این امر ناشی از پیوند ضعیف بین
سختی

افشٍدى خفتکٌٌذُ ّگشا هت
علَلشی هیثبؽذ.
ششم،الیبف
ثِ عغح
نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ( )JARCعختی هؼیبری اس هْبخزت الیبف علَلشی ثِ عغح ًوًَِ یب افشایؼ ًغجت حدن
تابستان 91
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عختی چٌذعبسُ ؽذُ اعت (ؽکل  )10کِ ًبؽی اس ثْجَد اتقبل در عغح هؾتزک ثغتز پلیوز ٍ الیبف کبرتي کٌِْ ٍ د
ایشٍعیبًبت ثبػث افشایؼ 19
تَسیغ هٌبعت تز الیبف در ثغتز پلیوزی اعت .ثْجَد عختی هیتَاًذ ثبػث ثْجَد ٍیضگیّبی ًْبیی چٌذعبسُ هثل خؼ پذیزی ؽَد.
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کوتزیي هیشاى خذة آة هزثَط ثِ ًوًَِ پلیاتیلي عٌگیي خبلـ ٍ ثیؾتزیي هیشاى خذة آة هزثَط ثِ ًوًَِ ثذٍى خفتکٌٌذُ ثَدُ اعت .ؽک
مطالعه اثر عامل جفتکننده ایزوسیانات بر ویژگیهای ...
خذة آة  24 ٍ 2عبػت ًوًَِّبی هختلف را ًؾبى هیدّذ.

افزایش نسبت حجم به سطح الیاف سلولزی است .افزودن
جفتکننده هگزا متیلن دی ایزوسیانات باعث افزایش سختی
چندسازه شده است (شکل  )10که ناشی از بهبود اتصال در سطح
مشترک بستر پلیمر و الیاف کارتن کهنه و در نتیجه توزیع مناسب
تر الیاف در بستر پلیمری است .بهبود سختی میتواند باعث بهبود
ویژگیهای نهایی چندسازه مثل خش پذیری شود.
شکل  12تأثیر جفتکننده بر جذب آب

ؽکل  : 12تبثیز خفتکٌٌذُ ثز خذة آة

نتیجهگیزی
نتیجهگیری
متیلن دی ایزوسیانات ویژگیهای
با افزودن جفتکننده هگزا 8
فیزیکی و مکانیکی مانند مدول یانگ ،مدول خمشی ،مقاومت
خمشی ،مقاومت کششی ،درصد ازدیاد طول ،سختی و جذب آب
شکل  10تأثیر مقدار جفتکننده بر سختی
بهبود یافته است .نتایج نشان میدهد که افزایش مقدار جفتکننده
باعث پراکندگی بهتر الیاف در سطح بستر پلیمر و بهبود چسبندگی
جذب آب
ؽکل  : 10تبثیز هقذار خفتکٌٌذُ ثز عختی
بین الیاف کارتن کهنه و بستر پلیمر میشود .جفتکننده میتواند
با افزودن مقدار جفتکننده هگزا متیلن دی ایزوسیانات ،جذب
ضمن تقویت چسبندگی بستر به پرکننده ،سبب تغییر ریخت
آب  2و  24ساعت نمونهها کاهش یافته است .افزودن جفتکننده
کبّؼ یبفتِ اعت .افشٍدى خفتکٌٌذُ ثبػث پَؽؼ فضبّبی
ّب
عبػت
تبثیز24ٍ 2
ذار خفتکٌٌذُ ّگشا هتیلي دی ایشٍعیبًبت،
عختی
ًوًَِ ثز
کٌٌذُ
هقذاروخفت
خذة:
ؽکل 10
زنجیرهای پلیمر در فصل مشترک پلیمر -الیاف شود .همچنین
که دارای عوامل
الیاف
سطح
فضاهایآةخالی
باعث پوشش
ح الیبف کِ دارای ػَاهل قغجی هیثبؽٌذ ؽذُ اعت ٍ در ًتیدِ اس هیشاى خذة آة چٌذعبسُ کبعتِ ؽذُ اعتّ .وچٌیي ٍاکٌؼ گزٍُّبی
کننده سبب کاهش مقاومت به ضربه شده است.
افزودنؽَدجفت
جذب آب
نتیجهّبیاز میزان
است و در
خفت شده
هستند،
عغح الیبف ثب گزٍُّبیقطبی
(ؽکل .)11
چندسازهعغح الیبف هی
کبّؼ آثذٍعتی
ّیذرٍکغیل ٍ
کبّؼ گزٍُ
کٌٌذُ ،ثبػث
–NCO
نمونه بدون جفتکننده دارای مقاومت به ضربه باالتری نسبت به
کاسته شده است .همچنین واکنش گروههای هیدروکسیل سطح
ار خفتکٌٌذُ ّگشا هتیلي دی ایشٍعیبًبت ،خذة آة  24ٍ 2عبػت ًوًَِّب کبّؼ یبفتِ اعت .افشٍدى خفتکٌٌذُ ثبػث پَؽؼ فضبّبی
ّبیتکننده است .در واقع چسبندگی تا حدودی
گزٍُجف
دارای
نمونههای
الیاف با گروههای  –NCOجفتکننده ،باعث کاهش گروههای
الیبف کِ دارای ػَاهل قغجی هیثبؽٌذ ؽذُ اعت ٍ در ًتیدِ اس هیشاى خذة آة چٌذعبسُ کبعتِ ؽذُ اعتّ .وچٌیي ٍاکٌؼ
رسیدن به مقاومت به ضربه باالتر مطلوب تر است.
ضعیف
کبّؼ(شکل
ّیذرٍکغیلیٍشود
سطح الیاف م
دوستی
کاهش آ
هیدروکسیل
برای.)11
ؽَدتر(ؽکل
.)11عغح الیبف هی
آثذٍعتی
گزٍُّبی
ثبػثبکبّؼ
خفتوکٌٌذُ،
عغح الیبف ثب گزٍُّبی –NCO
تصاویر سطح شکست نمونههای کششی نشان میدهد که اتصال
بین الیاف کارتن کهنه و بستر پلیمر بهبود یافته است.
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Abstract: In this research, the effect of isocyanate coupling agent (Hexamethylene diisocyanate)
on physical and mechanical properties of old cartoon fiber / high density polyethylene composite
was investigated. Components of composite were compound via melt mixing during extrusion by
twin screw, counter rotating compounder. The mechanical and physical properties of composite
samples such as flexural strength, tensile strength, tensile modulus, flexural modulus, impact
strength, elongation at break, hardness and water absorption for 2h and 24h were measured.
The mechanical results revealed that, by adding isocyanate base coupling agent, all mechanical
properties except impact strength increased. Also, by adding coupling agent, water absorption 2h
after and 24h decreased. The SEM observations were shown that, adhesion between old cartoon
fiber and polymer matrix was improved by adding the coupling agent.
Keywords: Composite, Old cartoon fiber, HDPE, Isocyanate coupling agent, Physical and

mechanical properties

*Corresponding author Email: arashrashno@gmail.com

86

Journal of Applied Researches in Chemistry

