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1

:چکیده

کامپوزیـت  . کامپوزیت هاي چوب پالستیک  ترکیبی از رزین پلیمري و پـودر چـوب مـی باشـد           

تقویتی در ماتریس پلیمـري اسـتفاده مـی        ءبه عنوان پرکننده   سلولزياز الیاف    هاي چوب پالستیک  

ایجاد پیوند شیمیایی میان پودر چوب آب دوست و رزین پلیمري آب گریز از مهمترین عوامل                .کنند

اما ایجاد پیونـد شـیمیایی بـه تنهـایی پاسـخ        .بهبود خواص کامپوزیت هاي چوب پالستیک می باشد       

گوي مشکالت و معایبی که کامپوزیت هاي چوب پالستیک نـسبت بـه پلیمـر و چـوب دارنـد نمـی                      

ایجـاد  ،معموال  بهبود خواص کامپوزیت هاي چوب پالسـتیک را دارد             از مواردي که    دیگر یکی.باشد

البته می بایـست سـلول هـاي ایجـاد شـده      .ساختار سلولی در کامپوزیت هاي چوب پالست می باشد      

سـبب  ،هایی با سایز بسیار پـایین       وجود حباب    . میکرومتر باشند  10داراي سایز متوسط سلولی کمتر از       

ـا    اگردا نیده و    محدود   رارشد ترك ها   در نتیجه  وگردیده ك ها پخ شدن تر   نرژي بیشتري جهت رشـد تـرك ه

در صورتیکه سایز متوسط سلولی از یک حد معین بیشتر با شد، سبب ایجاد نقص در ساختار مـی          . نیاز می باشد  

ـال هـاي    بررسی ها ي ا نجام شده در ایـن حـوزه بیـ     . گردد که افت خواص را به دنبال خواهد داشت         شتر بـه س

تغییر درصد عامل فوم زا، نوع عامل فوم زا ،  (باز میگردد که در اکثر آنها تاثیر پارامتر هاي موادي          2008تا   2002

ـانیکی و مورفولـوژیکی    .. درصد پودر چوب، تغییر درصد پودر چوب و      و فراینـدي  .) بر روي خواص فیزیکـی ،مک

عـدم بررسـی همزمـان    .مورد بررسی قرار گرفته اسـت ....) اي  و سرعت پیچ اکسترودر، تغییرات درجه حرارت د   (

.پارامتر هاي موادي و فرایندي به طور همزمان از مواردي است که کمتر توجهی به آن شده است


