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تأثیر خمیرسازی شیمیایی باگاس و جفت کننده روی خواص فیزیکی-مکانیکی چندسازههای حاصل
از خمیرکاغذ باگاس /پلیاتیلن سبک
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در این تحقیق تأثیر تقویتکنندگی الیاف بکر و الیاف حاصل از خمیرسلاز شلیمیایی
باگاس و بهکارگیر جفت کننده  MAPEبر خواص فیزیکی-مکانیکی چندسلازههلا
چوب-پالستیک بر پایه پلیاتیلن سبک موردبررسی قرار گرفت .الیاف باگاس از منطقله
تحقیقاتی خوزستان تهیهشده و پس از بررسی خلواص شلیمیایی و آنلاتومی خمیرهلا
مختلف شیمیایی شلام خمیرکاغلهها مونواتلانو آملین ( ،)MEAسلولفیتقلیلایی-
آنتراکینون ( ،)ASسودا رنگبر نشده ( )UNSو رنگبر شده ( )BSاز آن تهیله گردیلد.
سپس چندسازهها با مقدار  %30وزنی الیاف بهوسیله اکسلترودر دوملارپی و قالل گیر
پرسی ساخته شدند .ویژگیها فیزیکی-مکانیکی این چندسازهها مورد تجزیلهوتحلی
قرارگرفته و با یکدیگر مقایسله شلدند .نتلای نشلان داد کله در طلی خمیرکاغهسلاز
شیمیایی بخشی از لیگنین و همیسلولزها ح میشود بنابراین قابلیت اتصلا و نسلبت
ابعاد الیاف باگاس بهبود یافته و درنتیجه الیاف خمیرکاغه باگاس نسبت به الیاف باگلاس
خام دارا قابلیلت تقویلتکننلدگی بهتلر هسلتند .بهتلرین خلواص بهوسلیله الیلاف
خمیرکاغه مونواتانو آمین و سولفیت قلیایی-آنتراکینون حاص شد .افلزودن  %5وزنلی
جفت کننده ( MAPEمالدئیکانیدرید پلیاتیلن) بلهطور معنلیدار مقاوملت کششلی،
مدو کششی ،مقاومت به ضربه و واکشیدگی ضخامت را بهبلود ملیدهلد کله باعل
انتقا مؤثر تنش از ماتریس به الیاف تقویتکننده محکم میشود.

shedjazi@ut.ac.ir

واژگان کلیدي :چندسازهها چوب-پالسلتیک ،الیلاف خمیلر باگلاس ،پللیاتلیلن
سبک ،ویژگیها مکانیکی.
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 1کارشناسارشد گروه صنایع چوب و کاغه ،دانشکده منابع
طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 2ا دانشیار گروه صنایع چوب و کاغه ،دانشکده منابع طبیعی،
دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 3استادیار گروه صنایع چوب و کاغه ،دانشکده منابع طبیعی،
دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 4دانشیار گروه صنایع چوب و کاغه ،دانشکده منابع طبیعی،
دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 5استادیار گروه مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغه،
دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه گنبدکاووس ،گنبدکاووس،
ایران
مسئو مکاتبات:

علم مهندسی مواد نشان میدهد كه هیچ مادهای را
نمیتوان يافت كه تمام خواص فنی موردنظر را داشته
باشد پس تلفیق مواد با يکديگر بهمنظور دستیابی به
خواص مطلوب پیشنهاد گرديد كه اين روند منجر به
ساخت چندسازهها 1شد [ .]1چندسازههای چوب-

پالستیک موادی هستند كه در آنها ويژگیهای چوب و
پلیمرهای گرمانرم 2با يکديگر تركیب شده است.
چندسازههای مای چوب  -پلیمر در مقايسه با فرآوردههای
چوبی و پالستیکی ازنظر زيستمحیطی در بسیاری از
كاربردها مانند مصالح ساختمانی ،مبلمان و پانلهای
داخلی وسايل نقلیه ارجحیت دارند [ .]1در تولید تجاری

1

2

مقدمه

Composites

Thermopolastic
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چندسازههای چوب-پلیمر ماده خام چوبی اصلی
مورداستفاده آرد چوب است [ .]2بهطورمعمول آرد چوب
از باقیماندههای صنايع چوب بهوسیله آسیاب و غربال
كردن تا محدوده خاصی از اندازهی ذرات تولید میشود.
همیشه ضريب الغری( 3نسبت طول به قطر) ذرههای آرد
چوب كم و بین  1تا  5است [ .]3مطالعات جديد نشان
داده است كه چوب و ساير الیاف طبیعی با ضريب الغری
باالتر تقويتكنندگی قویتری از ذرات چوب با نسبت
منظر پائینتر دارند [ ،]4بهويژه زمانی كه چسبندگی
خوبی میان الیاف و ماتريس وجود داشته باشد ،انتقال بهتر
تنش به الیاف حاصل میشود .تاكنون در اكثر مطالعات
صورت گرفته پیرامون چندسازههای چوب ـ پالستیک ،از
آرد چوب يا آرد ساير ضايعات كشاورزی بهعنوان فاز
تقويتكننده استفادهشده است [ .]2به همین دلیل در اين
تحقیق قصد بر اين است كه از خمیركاغذ بهعنوان فاز
تقويتكننده استفاده شود زيرا در فرآيند تولید خمیركاغذ،
به علت جدا شدن بخشهايی از ساختار ماده لیگنوسلولزی
مانند لیگنین و همیسلولزها ،فیبريالسیون الیاف بهخوبی
صورت گرفته و نسبت ابعاد الیاف (نسبت طول به قطر)
بهبود میيابد [ .]5فرآيندهای تولید خمیركاغذ به سه
دسته عمده مکانیکی ،نیمه شیمیايی و شیمیايی
تقسیمبندی میشوند []6؛ اما به دلیل آسیب كمتر و
جلوگیری از كاهش نسبت ابعاد الیاف و همچنین افزايش
گروههای هیدروكسیل در دسترس برای واكنش با پلیمر،
در اين تحقیق از فرآيندهای تولید خمیركاغذ به روش
شیمیايی استفاده میشود .از سوی ديگر برای بهبود
چسبندگی سطح مشترک الیاف و پلیمر ،در طی فرآيند
تولید خمیركاغذ الیاف تیمار شیمیايی شدهاند و بهتر از
قبل در دسترس پلیمر قرار میگیرند []7؛ بنابراين
خمیركاغذ دارای رفتار كامالً متفاوتی نسبت به آرد يک
ماده لیگنوسلولزی است .همچنین به علت تأثیر مثبت
استفاده از جفت كننده در چسبندگی بینابینی كه در اكثر
تحقیقات گزارش شده است ،اين پژوهش نیز تأثیر جفت
كننده مالدئیکانیدريد را در بهبود خواص فیزيکی-
مکانیکی بررسی كرد Anamaria .و همکاران ()2012
تاثیرتقويتكنندگی الیاف خمیركاغذ كرافت رنگبریشده و
Aspect ratio

3

رنگبرینشده نوئل و كاج را در ماتريس پلیاتیلن-سبک
مطالعه و بهبود خواص مکانیکی را مشاهده كردند [.]8
 Lopezو همکاران ( )2012تأثیر استفاده از  6درصد وزنی
جفت كننده  MAPPرا در خواص مکانیکی چندسازههای
خمیركاغذ جوهر زدايی شده روزنامه ،خمیركاغذ مکانیکی
و الیاف چوبی علفی در ماتريس پلیپروپیلن مطالعه كردند
[ .]9آنها گزارش كردند كه بهكارگیری  MAPPباعث
بهبودی معنیدار مقاومت كششی و چسبندگی بینابینی
الیاف-پلیمر و درنتیجه انتقال مؤثر تنش میشود.
با توجه به اينکه كشور ايران ازنظر منابع لیگنوسلولزی
چوبی فقیر است و با در نظر گرفتن اين نکته كه ايران
ازنظر منابع لیگنوسلولزی غیرچوبی بسیار غنی است ،لذا
میتوان جايگزينی الیاف چوبی با الیاف لیگنوسلولزی
غیرچوبی را در تولید چندسازههای چوب ـ پالستیک
مدنظر قرارداد .در اين پژوهش باگاس بهعنوان ماده
لیگنوسلولزی غیرچوبی تقويتكننده و پلی-اتیلن سبک
بهعنوان ماتريس پلیمری انتخاب شدند؛ بنابراين ،در اين
تحقیق تأثیر تقويتكنندگی انواع خمیركاغذ باگاس شامل
مونواتانولآمین ،)MEA(4سولفیتقلیايی-آنتراكینونAS( 5
) ،سودا رنگبریشده ( ) BSو سودا رنگبرینشده ( )UNSبا
باگاس خام در ماتريس پلیاتیلن سبک مقايسه و بررسی
شدند .همچنین تأثیر استفاده و عدم استفاده از جفت
كننده مالدئیک انیدريد پلیاتیلن ( )MAPEبر خواص
مکانیکی و فیزيکی چندسازهها مورد بررسی قرار گرفت.

مواد و روشها
در اين تحقیق از پلیاتیلن سبک تولیدشده توسط
شركت پتروشیمی بندر امام با دانسیته ،0/92g/cm2
شاخص جريان مذاب  2g/10minو دمای ذوب 110°C
استفاده شد .مقدار پلیاتیلنسبک بهكاررفته 70 ،درصد
وزنی چندسازه بود .همچنین مالدئیکانیدريد پیوندزده
شده به پلیاتیلنسبک با چگالی  0/91g/cm2و با وزن
مولکولی  9100ساخت شركت آلدريچ ( (Alderichبه
میزان  5درصد وزنی بکارگرفتهشد .باگاس مورداستفاده از
منطقه خوزستان و با همکاری كارخانه نئوپان كارون
Monoethanolamine
Alkaline sulfite-anthraquinone

4
5
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درجه سانتیگراد و الیاف الک شده به مدت  48ساعت در
دمای  80درجه سانتیگراد در آون خشک شدند .جدول 1
ويژگیهای خمیركاغذ و الیاف باگاس خام را نشان میدهد.
ارزيابی نسبت ابعاد الیاف با  90تکرار و عدد كاپا با  3تکرار
انجام شد.

جمعآوری گرديد .الیاف خمیركاغذهای باگاس و باگاس
خام بهوسیله آسیاب چکشی آسیاب و توسط الک
الکتريکی از الک با مش  40و  60عبور داده شدند .سپس
برای جلوگیری از تأثیر منفی رطوبت بر اتصال الیاف-
پلیمر ،پلیمر پلیاتیلنسبک به مدت  4ساعت در دمای 60

جدول  -1مشخصات الیاف باگاس خام و انواع خمیرکاغذ باگاس
نوع الیاف

طول)(µm

قطر )(µm

نسبت ابعاد (طول /قطر)

عدد کاپا

باگاس خام

1649/32

26/67

64

₋

سولفیت-قلیايی-آنتراكینون

1290/87

14/84

90/64

7/4

مونواتانولآمین
سودا رنگبرینشده
سودا رنگبریشده

1650/79
1384/28
1287/52

17/51
19/12
15/49

94/59
72/40
83/12

10
14
3

شرایط پخت الیاف باگاس
در تهیه خمیركاغذ مونواتانولآمین از مونواتانولآمین
و آب با نسبت  75به  25درصد استفاده شد .مدتزمان
پخت  150دقیقه در دمای  160درجه سانتیگراد با
نسبت مايع پخت به باگاس  6به  1در نظر گرفته شد.
پخت سولفیت قلیايی -آنتراكینون در دمای  160درجه
سانتیگراد و به مدت  90دقیقه با قلیايیت  %16بر مبنای
 NaOHدر نسبتهای  %50 NaOH ،%50NaSO3انجام
شد .نسبت وزنی مايع پخت به وزن باگاس  6به  1انتخاب
شد .آنتراكینون نیز به میزان  %0/1مقدار ماده خشک
باگاس در هر يک از پختها اضافه گرديد .شرايط در نظر
گرفتهشده در پخت سولفیت قلیايی -آنتراكینون و مونو-
اتانولآمین مطابق با شرايط بهینه پیشنهادشده توسط
حجازی و همکاران ( )2009است [ .]10خمیركاغذ سودا
رنگبری شده و رنگبری نشده باگاس نیز از كارخانه
كاغذ پارس واقع در هفتتپه خوزستان تهیه گرديد.
فرآیند اختالط و گرانول سازی
فرآيند اختالط با اكسترودر دو مارپیچ ناهمسو گرد
مدل  Collinساخت كشور آلمان ( )1990با نسبت طول
به قطر مارپیچ  16و قطر  5سانتیمتر مارپیچ انجام شد .در
ابتدا مواد لیگنوسلولزی بهصورت دستی با پلیمر مخلوط و
سپس بهوسیله تغذيهكننده وارد اكسترودر شدند .سرعت
دور موتور اكسترودر  60دور در دقیقه و دامنه دمايی
تنظیمشده در نواحی مختلف به ترتیب ،155 ،155 ،150

 160 ،160و  165درجه سانتیگراد در نظر گرفته شد.
سپس نمونههای حاصل از اكسترودر جهت گرانولسازی
وارد دستگاه خردكن نیمهصنعتی شركت  WIESERمدل
 WG-LS2000ساخت كشور آلمان شدند.
قالبگیری پرسی و ساخت چندسازه
برای تهیه نمونههای چندسازهها از روش قالبگیری
پرسی استفاده شد .در ابتدا برای حذف رطوبت گرانولها و
آمادهسازی آنها برای قالبگیری پرسی ،گرانولها به مدت
 24ساعت در دمای  100  3درجه آون نگهداری شدند.
در مدت  2دقیقه نمونهها تحت دمای  180درجه سانتی-
گراد قرار گرفتند [ .]11در تمام مراحل پرس ،فشار 25
مگا پاسکال بود .خنکسازی صفحههای پرشده نیز با
استفاده از آب سرد انجام گرفت .صفحههای پرس شده
دارای ضخامت  3میلیمتر و طول و عرض  17سانتیمتر
بودند .پرس استفادهشده از نوع  TcYo.SELKLساخت
كشور ژاپن بود .در مرحله بعد ،نمونههای چندسازههای
ساختهشده برای رسیدن به رطوبت تعادل و يکسانسازی
رطوبت آنها به مدت دو هفته در شرايط متعادلسازی در
رطوبت  65  3درصد و دمای  20  2درجه سانتیگراد
قرار گرفتند.
اندازهگیری خواص مکانیکی
اندازهگیری خواص مکانیکی بر اساس آيیننامههای
مربوطه در دستورالعمل  ASTMو با سه تکرار انجام شد.
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اندازهگیری مقاومت و مدول كششی طبق آيیننامه
 ASTM-D638با استفاده از نمونههايی از نوع دمبلی و با
سرعت بارگذاری  5میلیمتر بر دقیقه انجام شد .
اندازهگیری آزمون خمش طبق آيیننامه  ASTM-D790با
سرعت بارگذاری  2میلیمتر بر دقیقه انجام گرديد.
مقاومت به ضربه مطابق با آيیننامه  ASTM-D256از نوع
بدون فاق انجام شد .برای اندازهگیری خواص كشش و
خمش از دستگاه  INSTRONمدل  4489و برای آزمون
ضربه ،از ماشین ضربه ديجیتالی از نوع پاندولی مدل
 SANTAM11Jاستفاده گرديد .برای تجزيهوتحلیل آماری
نتايج از آزمون فاكتوريل در قالب بلوکهای كامالً تصادفی
و تکنیک تجزيه واريانس استفاده شد .مقايسه و گروهبندی
میانگینها با استفاده از آزمون چند دامنهای دانکن توسط
نرمافزار  SASانجام پذيرفت.
آزمون طیفسنجی مادونقرمز ) (6FTIR

طیفسنجی مادونقرمز برای بررسی و ارزيابی تغییرات
شکلگرفته در گروههای عاملی شیمیايی قبل و بعد از
تیمار انجام گرفت .طولموج در نظر گرفتهشده برای آنالیز
نمونهها از  4000cm-1تا  400cm-1بود .اين آنالیز با
استفاده از دستگاه طیفسنج  BRUKERساخت كشور
آلمان انجام گرفت.
میکروسکوپ الکترونی پویشی ()SEM7
سطح شکست مقاطع حاصل آزمون كششی با
میکروسکوپ الکترونی پوششی موردبررسی قرار گرفت .اين
آزمون توسط دستگاه  Vogaساخت كشور جمهوری چک
در  5 KVدر انجام گرفت .الزم به ذكر است كه قبل از
انجام آنالیز ،برای اجتناب از تخلیه الکتريکی ،نمونهها با
روكش طال پوشش دهی شدند.

نتایج و بحث
طیفسنجی مادونقرمز ()FTIR
تأثیر تیمارهای شیمیايی روی مواد لیگنوسلولزی می-
تواند بهوسیله آنالیز  FTIRبررسی شود .طیف  IRالیاف
باگاس قبل و بعد از فرآيند خمیرسازی ،در شکل  1نشان
)Fourier Transfer Infrared Spectroscopy (FTIR
)Scanning Electron Microscopy (SEM

6.
7

دادهشده است.
نواحی جذب در  3431 cmو  2924 cmبه ترتیب
مربوط به ارتعاش كششی  O‒Hو آلکیل  C‒Hمیشود [.]12
نقطه اوج  1254 cm-1در الیاف باگاس خام مربوط به
ارتعاش  C‒Oحلقههای گواسیل در لیگنین است .ناپديد
شدن اين پیک در الیاف خمیركاغذ سودا رنگبرینشده،
سودا
و
مونواتانولآمین،سولفیتقلیايی-آنتراكینون
رنگبریشده بیانگر حذف لیگنین در طی خمیرسازی است
[.]12
شدت پیک در  1100 cm-1مربوط به كشش  C‒Oو
 C‒Cيا  C‒OHدر همیسلولزها میشود كه در الیاف
خمیركاغذ به علت حذف بخشی از همیسلولزها بعد
فرآيند خمیرسازی اين شدت كاهش میيابد .ازاينرو ،از
شدت اين پیک در طیفها میتوان مقدار همیسلوازها در
الیاف را به صورت B > UN S > MEA > AS-AQ > B S
طبقهبندی كرد [ .]13از سوی ديگر نقطه اوج 899 cm-1
در الیاف باگاس خام و الیاف خمیركاغذ سودا رنگبرینشده
متعلق به پیوندهای گلیکوزيدی در پلیساكاريدها است
[.]14
-1

-1
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شکل  -1طیفهای  FTIRتهیهشده از الیاف باگاس قبل و بعد از فرآیند خمیرسازی

سطح  1و  5درصد نشان میدهد .همچنین مقايسه
میانگینها به روش دانکن نیز موردبررسی قرار گرفته
است.

جدول  2خالصه تجزيه واريانس مقاومتهای
مکانیکی و فیزيکی را بهصورت اثرات مستقل و متقابل
نوع الیاف و استفاده و عدم استفاده از جفت كننده در

جدول  -2خالصه تجزیه واریانس مقاومتهای مکانیکی و فیزیکی
متغیر

مقاومت كششی

مدول كششی

مقاومت به ضربه

واكشیدگی ضخامت  24ساعت

اثر مستقل نوع الیاف
اثر مستقل جفت كننده
اثر متقابل نوع الیاف و جفت كننده

*0/000
*0/000
**0/033

*0/000
*0/000
**0/027

*0/000
*0/000
**0/016

*0/004
*0/000
*0/000

*معنیدار در سطح  1درصد** ،معنیدار در سطح  5درصد

مقاومت کششی

شکل  -2تأثیر مستقل جفت کننده بر مقاومت کششی نمونهها
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شکل  -3تأثیر مستقل نوع الیاف بر مقاومت کششی نمونهها

شکل  -4تأثیر متقابل نوع الیاف و جفت کننده بر مقاومت کششی نمونهها

با توجه به جدول  2اثر مستقل نوع الیاف و جفت
كننده در سطح  1درصد و اثر متقابل آنها در سطح 5
درصد بر مقاومت كششی معنیدار است .چنانچه در شکل
 2و  3مشاهده میشود ،استفاده از جفت كننده و الیاف
خمیركاغذ باگاس سبب افزايش مقاومت كششی میشود.
نتايج گروهبندی دانکن و تجزيه واريانس مقاومت كششی
چندسازهها نشان میدهد كه در میان چندسازهها،
باالترين مقاومت كششی مربوط به نمونه دارای الیاف
خمیركاغذ سولفیتقلیايی-آنتراكینون با  5درصد جفت
كننده است كه در گروه برتر ( )aقرار گرفته و كمترين آن
متعلق به نمونه دارای الیاف باگاس خام بدون جفت
كننده است كه در گروه ( )cقرارگرفته است .مقاومت
كششی چندسازههای خمیركاغذ باگاس باالتر از
چندسازههای باگاس خام است .درواقع به دلیل پخت
شیمیايی در محیط قلیايی ،همیسلولزها و لیگنین حذف
شده و پیوندهای الیاف-الیاف كمتر شده درنتیجه
فیبريلها قادر به آرايش مجدد میشوند [ .]15بهطوریكه

اين فیبريلها در جهت نیروی كششی آرايش میيابند و
موجب انتقال بهتر تنش به ماتريس پلیمر میشوند [.]15
همچنین درنتیجه تیمار شیمیايی قطر فیبرها كاهش و
نسبت ابعاد آنها افزايش میيابد .افزايش نسبت طول به
قطر فیبرها باعث توسعه منطقه سطحی تماس با پلیمر و
بهبود چسبندگی پلیمر-الیاف شده كه موجب بهبود
خواص مکانیکی بهخصوص مقاومت كششی میشود
[ .]16از سوی ديگر ،در الیاف خمیركاغذ با حذف مواد
غیر سلولزی از روی سطوح الیاف دسترسپذيری گروه-
های هیدروكسیل افزايش میيابد .بهموجب اين امر عالوه
بر بهبود قابلیت پیوند شیمیايی الیاف با پلیمر ،زيری
الیاف نیز باال میرود و درنتیجه درهم گیركردن مکانیکی
الیاف با ماده زمینه (پیوند فیزيکی) افزايش میيابد [.]16
 Mansouriو همکاران ( )2012نیز تأثیر استفاده از خمیر
مونواتانولآمین تریتیکاله را در چندسازههای پلیاتیلن
سنگین بررسی و با الیاف خام تریتیکاله مقايسه كردند.
آنها مشاهده كردند كه خواص كششی در چندسازههای
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خمیركاغذ در مقايسه با الیاف خام بهطور قابل توجهای
بهبود يافته است [ .]17مقاومت كششی چندسازههای
حاوی  5درصد وزنی جفت كننده باالتر از چندسازههای
بدون جفت كننده است؛ زيرا عالوه بر تیمار شیمیايی،
جفت كننده نیز به بهبودی چسبندگی بینابینی میان
الیاف-پلیمر كمک كرده و سازگاری بیشتر از قبل افزايش
میيابد .البته در چندسازه حاوی الیاف باگاس خام

355

بهبودی صرفاً از طريق استفاده از جفت كننده ايجاد شده
است .نتايج بررسی  Mohammadiو همکاران (،)2014
 Nourbakhshو همکاران ( )2014و )2011( kargarfard
نیز نشان داد كه بگارگیری جفت كننده باعث افزايش
مقاومت كششی چندسازهها میشود [.]18-20
مدول کششی

شکل  -5تأثیر مستقل جفت کننده بر مدول کششی نمونهها

شکل  -6تأثیر مستقل نوع الیاف بر مدول کششی نمونهها

شکل  -7تأثیر متقابل نوع الیاف و جفت کننده بر مدول کششی نمونهها
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با مراجعه به جدول تجزيه واريانس مشخص شده است
كه اثر مستقل نوع الیاف و جفت كننده در سطح  1درصد
و اثر متقابل آنها در سطح  5درصد بر مدول كششی
معنیدار است .شکل  5نشان میدهد كه بهكارگیری 5
درصد جفت كننده در مقايسه با عدم استفاده از جفت
كننده باعث افزايش مدول كششی میشود .شکل  7حاكی
از اثرات متقابل جفت كننده و نوع الیاف بر مدول كششی
است كه نشان میدهد باالترين مدول كششی متعلق به
نمونه دارای الیاف خمیركاغذ مونواتانولآمین حاوی 5
درصد جفت كننده با مقدار  1412/33 MPaاست گه در
گروه برتر ( )aقرار گرفته است .كمترين مدول كششی
مربوط به چندسازه الیاف باگاس خام بدون جفت كننده
است كه در گروه ( )gدستهبندی شده است .همانطور كه
نتايج میدهد بیشترين تأثیر استفاده از جفت كننده در
بهبود مدول كششی در چندسازه حاوی الیاف باگاس خام
مشاهده میشود .با توجه به نتايج حاصل از آزمون طیف-
سنجی مادونقرمز ،علت آن را میتوان به عدم انجام هیچ-
گونه تغییر شیمیايی در ساختار الیاف و درنتیجه تأثیر
قابلتوجه جفت كننده در برقراری سازگاری میان پلیمر

غیر قطبی و الیاف قطبی نسبت داد .تیمار شیمیايی
بهواسطه حذف لیگنین ،همیسلولزها و ديگر مواد محلول
روی سطح الیاف و همچنین دفیبره كردن الیاف منجر به
نرم شدن ،افزايش سطح مشترک الیاف  -ماده زمینه،
برهمکنش و اختالط بهتر اجزاء شده ،درنتیجه مدول
االستیسیته میيابد [ .]21درواقع میتوان بیان كرد كه
مدول كششی توسط عوامل متعددی ازجمله سفتی الیاف،
پراكندگی الیاف در ماتريس ،نسبت ابعاد الیاف ،سطح
بینابینی پلیمر-الیاف ،جهتگیری الیاف و تبلور چندسازه
كنترل میشود [ .]7لذا الیاف خمیركاغذ باگاس به دلیل
برتری در اين ويژگیها در افزايش مدول كششی مؤثرتر از
الیاف باگاس خام بهعنوان تقويتكننده عمل میكنند.
همچنین  )2013( Kargarfardبه افزايش مدول كششی
با استفاده از الیاف و  5درصد جفت كننده نسبت به
استفاده از آرد چوب و بدون جفت كننده دستيافت كه
تأيیدكننده نتايج بررسی حاصل است [.]22
مقاومت به ضربه

شکل  -8تأثیر مستقل جفتکننده بر مقاومت به ضربه نمونهها
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شکل  -9تأثیر مستقل نوع الیاف بر مقاومت به ضربه نمونهها

شکل  -10تأثیر متقابل نوع الیاف و جفتکننده بر مقاومت به ضربه نمونهها

همانطور كه در جدول تجزيه واريانس نشان داده
شده است اثر مستقل جفت كننده و نوع الیاف در سطح
 1درصد و اثر متقابل آنها در سطح  5درصد معنیدار
است .شکل  8نشان میدهد كه استفاده از  5درصد جفت
كننده باعث افزايش مقاومت به ضربه شده است .مقاومت
به ضربه قابلیت مواد برای مقاومت به شکست يا مقدار
انرژی موردنیاز برای گسترش شکاف است كه در طی
آزمون الیاف با سه مکانیسم يعنی پیوند زدايی ،بیرون-
زدگی و شکست مواجه میشوند .اثر متقابل جفت كننده
و نوع الیاف در شکل  10حاكی از اين است كه باالترين
مقاومت به ضربه مربوط به نمونه دارای الیاف سولفیت-
قلیايی-آنتراكینون با  5درصد جفت كننده با مقدار J/cm2
 0/99است كه در گروه برتر ( )aقرار گرفته است.
همچنین كمترين مقاومت به ضربه متعلق به نمونه دارای
الیاف باگاس خام بدون جفت كننده با مقدار 0/54 J/cm2
است كه در گروه ( )eقرارگرفته است Shakeri .و همکاران

( )2013نیز افزايش مقاومت به ضربه را درنتیجه بهبودی
سطح مشترک الیاف-پلیمر مشاهده كردند [ .]23ازاينرو،
میتوان بیان كرد كه در چندسازههای سولفیت قلیايی-
آنتراكینون و مونواتانولآمین همراه با  5درصد جفت
كننده در مقايسه با چندسازههای ديگر سازگاری مناسبی
در سطح مشترک برقرار شده است.
واکشیدگی ضخامت  24ساعت
با مراجعه به جدول تجزيه واريانس اثر مستقل جفت
كننده و نوع الیاف و همچنین اثر متقابل آنها بر
واكشیدگی ضخامت  24ساعت در سطح  1درصد معنی-
دار است .همانطور كه در شکل  11نشان داد شده است
بهكارگیری  5درصد جفت كننده در چندسازه نسبت به
عدم استفاده از جفت كننده باعث كاهش واكشیدگی
ضخامت  24ساعت در چندسازههای حاصل میشود .اثر
مستقل نوع الیاف در شکل  12نشان میدهد كه غیر از
الیاف سودا رنگبریشده بهكارگیری ساير الیاف خمیركاغذ
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باگاس بهعنوان تقويتكننده در چندسازه در مقايسه با
باگاس خام باعث تغییر كمی در واكشیدگی ضخامت
نمونهها میشود كه مشابه نتايج بهدستآمده توسط
 Altunو همکاران ( )2013است .آنها نیز مشاهده كردند
كه تیمار قلیايی الیاف آرد چوب در جذب آب و
واكشیدگی ضخامت چندسازههای پلیالكتیکاسید تأثیر
به سزايی ندارد [ .]24نتايج گروهبندی دانکن در شکل
 13نشان میدهد كه باالترين میزان واكشیدگی ضخامت
مربوط به نمونه دارای الیاف سودا رنگبریشده بدون
جفت كننده با مقدار  6/25درصد است كه در گروه برتر
( )aقرار میگیرد و كمترين میزان واكشیدگی ضخامت
مربوط به نمونه دارای الیاف باگاس خام با جفت كننده با
مقدار  1/41درصد است .بايد توجه داشت كه الیاف
خمیركاغذ باگاس به دلیل حذف لیگنین و همیسلولزها
دارای جذب آب و درنتیجه واكشیدگی بیشتری نسبت به

الیاف باگاس خام هستند .ازاينرو ،الیاف سودا رنگبری-
شده به دلیل وجود حداقل لیگنین باقیمانده دارای
بیشترين مقدار جذب آب و الیاف سودا رنگبرینشده به
دلیل تغییر كمتر لیگنین و ساختار غیر سلولزی دارای
جذب آب كمتری هستند .همچنین واكشیدگی ضخامت
در چندسازههای حاوی  5درصد جفت كننده كمتر از
چندسازههای بدون جفت كننده است .درواقع كاربرد
سازگار كننده ،سبب ايجاد واكنشهای شیمیائی بین ماده
لیگنوسلولزی و پلیمر شده و بهوسیله پیوند با گروههای
هیدروكسیل آبدوست مواد لیگنوسلولزی و تشکیل گروه-
های استری ،عالوه بر غیرفعال كردن گروههای
هیدروكسیل قابلدسترس ،طبیعت آبدوست الیاف را به
آبگريزی تبديل میكند [ .]25همچنین بررسیهای
 Rowellو همکاران ( Krzysik ،)2000( Hill،)2000و
 )1999( Youngquistتأيیدكننده نتايج اين پژوهش
هستند [.]26-28

شکل  -11تأثیر مستقل جفت کننده بر واکشیدگی ضخامت  24ساعت نمونهها

شکل  -12تأثیر مستقل نوع الیاف بر واکشیدگی ضخامت  24ساعت نمونهها
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شکل  -13تأثیر متقابل نوع الیاف و جفت کننده بر واکشیدگی ضخامت  24ساعت نمونهها

میکروسکوپ الکترونی پویشی
بهمنظور بررسی و مقايسه دقیقتر تأثیر تقويتكنندگی
الیاف تصاوير  SEMاز سطوح شکست چندسازهها تهیه
شد .همانطور كه در تصاوير (الف-د) مشاهده میشود،
انجام تیمارهای شیمیايی منجر به جدا شدن دستههای
الیاف شده است .لذا در چندسازههای حاوی خمیركاغذ
الیاف بهصورت فیبريلهشده قابلرؤيت هستند كه نشان-
دهنده تأثیر تیمار شیمیايی در حذف لیگنین و ناخالصیها
و فیبريلكردن دستههای الیاف است .همچنین چندسازه

های خمیركاغذ بهويژه سولفیتقلیايی-آنتراكینون ،مونو-
اتانولآمین و سودا رنگبریشده بهخوبی با ماتريس پلیمری
پیوند برقرار كردهاند .بهگونهای كه الیاف بهخوبی در
ماتريس پلیمری جای گرفتهاند و فضای خالی بین آنها
به حداقل رسیده است .الزم به ذكر است كه پراكنش
الیاف خمیركاغذ در چندسازههای تقويتشده با آنها،
همگنتر بوده و اين بهبودی میتواند در افزايش خواص
مکانیکی چندسازههای خمیركاغذ نسبت به باگاس خام
مؤثر باشد.

شکل  -14تصاویر میکروسکوپی چندسازههای پلیاتیلنسبک بدون حضور جفت کننده الف :سولفیتقلیایی-آنتراکینون ب :مونواتانول-
آمین ج :خمیرسودا رنگبریشده باگاس د :خمیرسودا رنگبرینشده باگاس ط :باگاس خام  -پیکانهای نقطهچین نشاندهنده الیاف و
پیکانهای پررنگ نشاندهنده پلیمر است.

نتیجهگیری
در اين پژوهش تأثیر تقويتكنندگی الیاف خمیركاغذ

باگاس شامل خمیرمونواتانولآمین ،خمیر سولفیتقلیايی-
آنتراكینون ،خمیر سودا رنگبریشده و رنگبرینشده با

 پلیاتیلن سبک/مکانیکی چندسازههای حاصل از خمیركاغذ باگاس-خواص فیزيکی

.باگاس خام دارای واكشیدگی ضخامت بیشتری هستند
 درصد جفت كننده نیز به ايجاد سازگاری5 بهكارگیری
میان الیاف قطبی و پلیمر نا قطبی كمک كرده و باعث
 مقاومت به، مدول كششی،بهبودی بیشتر مقاومت كششی
 با.ضربه و واكشیدگی ضخامت چندسازهها شده است
توجه به نتايج بهدستآمده میتوان نتیجهگیری كرد كه
-الیاف خمیركاغذ باگاس بهويژه مونواتانولآمین و سولفیت
آنتراكینون نسبت به باگاس خام بهطور بسیار-قلیايی
مؤثرتری بهعنوان تقويتكننده ماتريس پلیمری نقش ايفاء
 نیز تأيیدكننده اين مطلبSEM  نتايج حاصل از.میكنند
 درصد جفت كننده نیز باعث برقراری5  استفاده از.است
پلیمر و افزايش خواص فیزيکی و-سازگاری بیشتر الیاف
.مکانیکی میشود
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الیاف باگاس خام و همچنین استفاده و عدم استفاده از
 درصد وزنی در5 جفت كننده مالدئیکانیدريد به میزان
 نتايج.ماتريس پلیاتیلنسبک مقايسه و بررسی شدند
نشان داد كه مقاومت كششی چندسازههای الیاف
-خمیركاغذ باگاس بهويژه مونواتانولآمین و سولفیتقلیايی
 حذف،آنتراكینون به دلیل افزايش نسبت ابعاد الیاف
ناخالصیها و افزايش در دسترسپذيری گروههای
 مدول.هیدروكسیل باالتر از چندسازه باگاس خام است
كششی نیز به دلیل ويژگیهای برتر الیاف خمیركاغذ
 تبلور و نسبت ابعاد، پراكندگی بهتر،ازجمله سفتی بیشتر
 در چندسازههای الیاف خمیركاغذ باالتر از چندسازه،باالتر
 همچنین الیاف خمیركاغذ باگاس به.باگاس خام است
دلیل حذف لیگنین و ديگر مواد غیر سلولزی نسبت به
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Effect of bagasse chemical pulping and coupling agent on the physical mechanical properties of composites based on bagasse pulp/Low density
polyethylene

Abstract
In this research, effect of reinforcing bagasse pulp and raw
bagasse fibers and applying coupling agent MAPE (maleic
anhydride polyethylene) were studied on the physicalmechanical properties of low density polyethylene (LDPE)
composites. Fresh bagasse was collected from an
experimental field in Khuzestan and after investigating the
anatomy and chemical properties of different pulp fibers
including monoethanolamine (MEA) bagasse pulp, alkaline
sulfite-anthraquinone (AS) bagasse pulp, bleached soda (BS)
bagasse pulp, unbleached soda (UNS) bagasse pulp and raw
bagasse fibers (B) were prepared. Then, composites with
30wt.% fiber content were manufactured by twin-screw
extrusion followed by the compression molding processing.
The mechanical and physical properties of these composites
were analyzed and compared. The results revealed that the
chemical pulping dissolved a fraction of lignin and
hemicelluloses so that the linkage potential and aspect ratio of
bagasse fibers were improved and consequently, as compared
with the raw bagasse fibers, bagasse pulp fibers showed a
better reinforcing capability. The best overall properties were
achieved with MEA and AS/AQ fibers. Addition of 5%
(wt/wt) of coupling agent MAPE resulted in a significant
enhancement in the tensile strength, tensile modulus and
impact strength in line with the improvement of the fibermatrix interfacial adhesion, making the transfer of stress from
the matrix to the rigid reinforcement more effective.
Keywords: wood-plastic composites, bagasse pulp fibers,
low density polyethylene (LDPE), mechanical properties.

M. Allahdady 1
S. Hedjazi 2*
M. Jonoobi 3
A. Abdolkhani 4
L. Jamalirad 5
1

MSc, Department of Wood and Paper
Science and Technology, Faculty of
Natural Resources, University of
Tehran, Karaj, Iran
2

Associate Professor, Department of
Wood and Paper Science and
Technology, Faculty of Natural
Resources, University of Tehran, Karaj,
Iran
3

Assistant Professor, Department of
Wood and Paper Science and
Technology, Faculty of Natural
Resources, University of Tehran, Karaj,
Iran
4

Associate Professor, Department of
Wood and Paper Science and
Technology, Faculty of Natural
Resources, University of Tehran, Karaj,
Iran
5

Assistant Professor., Department of
Wood and Paper Science and
Technology, Faculty of Natural
Resources, University of gonbad
kavous, Gonbad kavous, Iran
Corresponding author:
shedjazi@ut.ac.ir
Received: 2015/09/13
Accepted: 2016/02/09

