مجله صنايع چوب و كاغذ ايران ،سال هشتم ،شماره  ،1بهار 1316

1

مطالعه رفتار زیستتخریبپذیری و تغییر رنگ چندسازههای حاصل از انواع خمیرکاغذ
باگاس/پلیالکتیک اسید

مریم الهدادي

چکیده

1

سحاب حجازي

*2

چندسازههای سبز تشکیل یافتهه

در این تحقیق کیفیت ظاهری و مقاومت به تخریب
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مقدمه
مواد پالستیک حاصل از پتروشیمی بهطور گستتردهای
در بستتتهبنتت،ی ،اموملیتتلستتازی ،ارملاطتتاص و صتتنايع
الکترونیک به كار گرفته میشون .،اين پلیمرهای مصتنویی
مزايا و كاربردهای متنویی را فراهم میكنن ،امتا بته یلت
جرم مولکولی باال و ويژگی آبگريزی نمیموانن ،بتهآستانی

مهدي جنوبی
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علی عبدالخانی
لعیا جمالیراد
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 1کارشنا ارشد گروه صنایع چوب و کاغذ ،دانشکده منابع
طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 2دانشیار گروه صنایع چوب و کاغذ ،دانشکده منابع طبیعی،
دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 0استادیار گروه صنایع چوب و کاغذ ،دانشکده منابع طبیعی،
دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 4دانشیار گروه صنایع چوب و کاغذ ،دانشکده منابع طبیعی،
دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 5استادیار گروه مهندسی علو و صنایع چوب و کاغذ،
دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه گنبدکاوو  ،گنبدکاوو ،
ایران
مسئول مکاتبات:

مخريب شون .،درنتیجه زبالههای حاصل از پالستتیکهتای
غیر زيس مخريتبپتذير متیمواننت ،بتهجتای دفتن كتردن
بهوسیله بازياف مج،داً مورداستفاده قرار گیرن]1[ ،؛ اما به
یل ی،م امکتانپتذيری اقتصتادی و دشتواری فنتی منهتا
نسل كمی از اين پالستیکها قابل بازياف هستتن .،ايتن
امر موجب میشود اين مواد در محیطزيس انلاشته شون،
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و منلع مهمی از آلودگی زيس محیطی كته دارای قابلیت
آسیبرسانی به حیاصوحش اس را ارائه نماينت .،ازايتن رو
در ساخ محصوالص صنعتی باي ،انتریی كمتتری بته كتار
گرفته شود و باي ،در استفاده از مواد ختام ،منتابع مج،يت،
پذير دارای ارجحی شون.]2[ ،
در طی ستالهتای اخیتر ،پلیمرهتای مخريتب پتذير و
زيس سازگار با ويژگیهای فیزيکتی و مکتانیکی مناستب
موجه ويژهای را بترای جتايیزينی پلیمرهتای نفتتی جلتب
كتتردهانتت .،پلتتیالكتیتتک استتی ،نیتتز يکتتی از پلیمرهتتای
زيس مخريبپذير ،دارای سفتی و مقاومت بتاال و مشتت -
ش،ه از منابع مج،ي،پتذير است كته در مركیتب بتا الیتا
لیینوسلولزی ،چن،سازههای ستلز را مولیت ،متیكنت.]3[ ،
چن،سازههای سلز كامالً مجزيهپذير متیباشتن .،ايتن متواد
میموانن ،به طور كامل داخل اكوسیستمهای طلیعی ماننت،
لجن فعال ،خاک طلیعی ،درياچه و دريتا مخريتب شتون ،و
بههیچینتوان مشتکل آلتودگی و پستمان ،را ايجتاد نکننت.،
زمانی كه محصولی دارای اين ويژگی ممتتاز باشت ،،مقت،ار
بهكارگیری آن افتزايش متیيابت ،زيترا ريستک آستیب بته
محیطزيس كمتر میشود و يا از بین میرود [.]4
محقیقتتاص انتت،كی متت یر مقوي ت كننتت،ههتتای متنتتوع
لیینوستتلولزی را بتتر زيس ت مخريتتبپتتذيری چن،ستتازههتتا
موردبررستی قتترار داده است  Fabiyi .و همکتتاران )2111
الیا آرد چوب صنوبر ،اقاقیا ،دوگالس فر ،بلوط سیاه و كتا
پان،روسا را به میزان  61درص ،وزنی بهینوان مقويت كننت،ه
در چن،سازههای پلی امیلن ستنیین استتفاده كردنت .،آنهتا
بتهوستیله دو قتار قهتوهای  )Gloeophyllum trabeumو
ستتفی )Trametes versicolor ،زيستت مخريتتبپتتذيری
چن،سازهها را ارزيابی و با يکت،يیر مقايسته كردنت .،نتتاي
نشان داد كه اف وزنی در ا تر قتار پوستی،گی ستفی ،در
چن،سازههای صنوبر بیشترين و در چن،سازههای دوگالس
فر كمترين مق،ار اس  ،درصورمیكه در ا ر قار پوسی،گی
قهوهای مفاوص معنیداری میتان چن،ستازههتای حاصتل از
دوگالسفر ،صنوبر و كا پان،روسا مشاه،ه نش.]5[ ،
با موجه به اينکه كشور ايران ازنظر منابع لیینوسلولزی
چوبی فقیر ولی ازنظر منابع لیینوسلولزی غیرچوبی بستیار
غنی اس  ،لذا میموان الیا لیینوسلولزی غیرچتوبی را بتا
الیا چوبی جايیزين نمود .به همین دلیتل الیتا باگتاس

بهینوان ماده اولیه در نظر گرفته ش،ن.،
در ايتتران فرآينتت ،ستتودا يکتتی از فرآينتت،های صتتنعتی
مورداستتتفاده جهت مولیتت ،خمیركاغتتذ است  ،لتتذا الیتتا
خمیركاغذ سودا رنیلریش،ه  )B Sو سودا رنیلترینشت،ه
 )UN Sبهینوان مقوي كننت،ه مهیته گردي،نت .،همچنتین
فرآين ،مونوامانول آمین  )MEAبه دلیل مركیب شتیمیايی
مناسب خمیركاغذ و فرآينت ،ستولفی قلیتايی-آنتراكینتون
 )ASبه جه بازده ،مقاوم و روشنی باالی الیا نیتز در
نظر گرفتته شت،ن .،ابتت،ا چن،ستازههتای حاصتل از الیتا
خمیركاغذ و باگاس خام  )Bمهیه گردي،نت .،ستس مت یر
افزودن الیا خمیركاغذ باگاس و باگاس ختام بتر زيست -
مخريبپذيری چن،ستازههتای ستلز پلتیالكتیتک استی ،و
پلیالكتیک استی ،ختال  )PLAموردبررستی و مقايسته
قرار گرف  .همچنین یالوه بر كیفی  ،زيلايی محصول نیتز
در دستیابی بته موفقیت در بازارهتای رقتابتی كتاال دارای
اهمی اس و ازآنجايیكته در چن،ستازههتا رنتگ بیتانیر
كیفی محصول اس  ،لذا رنگ چن،سازهها نیز موردمطالعه
قرار گرف .

مواد و روشها
در اين محقی از پلیالكتیک استی ،مولی،شت،ه موستط
شترك Shanghai Jiaofa New Material Technology
ستتاخ كشتتور چتتین بتتا دانستتیته  1/24g/cm2و شتتاخ
جريتتتان متتتذاب  33/2 g/11minاستتتتفاده شتتت .،مقتتت،ار
پلیالكتیک اسی ،بهكاررفته 01 ،درص ،وزنی چن،سازه بود.
باگتتاس مورداستتتفاده از منطقتته خوزستتتان و بتتا همکتتاری
كارخانه نئوپان كارون جمعآوری گردي.،
خمیرسازی الیاف باگاس
بهمنظور مهیه خمیركاغذ با فرآين ،مونوامانول آمین ،در
اين فرآين ،از مونوامانول آمتین و آب بتا نستل %25/%05
استفاده ش .،م،صزمان پخت  151دقیقته در دمتای 161
درجه سانتیگراد با نسل مايع پخ به باگاس  6بته  1در
نظر گرفته ش.،
بهمنظور مهیه خمیركاغذ با فرآينت ،ستولفی قلیتايی-
آنتراكینون ،پخ سولفی قلیتايی -آنتراكینتون در دمتای
 161درجه سانتی گراد و به مت،ص  11دقیقته بتا قلیايیت
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های NaOH ،%51NaSO3

 %16بر ملنای  NaOHدر نسل
 %51انجام ش .،نسل وزنی مايع پخ به وزن باگاس  6به
 1انتخاب ش .،آنتراكینون نیز به میزان  %1/1مقت،ار متاده
خشک باگاس در هر يک از پخ ها اضافه گردي.،
به منظور مهیه خمیركاغذ با فرآين ،سودا رنیلریش،ه و
رنیلرینش،ه :خمیركاغذ سودا رنگبری شت،ه و رنتگبتری
نش،ه باگاس از كارخانته كاغتذ پتارس واقتع در هفت مسته
خوزستان مهیه گردي.،

ساخت چندسازهها
الیا خمیركاغذهای باگاس و باگتاس ختام بتهوستیله
آسیاب چکشی آسیاب و موسط الک الکتريکی از الک  41و
 61مش یلور داده ش،ن .،برای ساخ چن،سازهها از روش
اكستتتروین و قالتتبگیتتری پرستتی در دمتتای  181درجتته
سانتیگراد و زمان  2دقیقه استفاده ش .،صفحههای پترس
شتت،ه دارای ضتتخام  3میلتتیمتتتر و طتتول و یتتر 10
سانتیمتر بودن.،

جدول  -1مقدار عدد کاپا الیاف خمیرکاغذ باگاس
نوع الیا
ی،د كاپا

مونوامانول آمین

سولفی قلیايی-آنتراكینون

سودا رنیلریش،ه

سودا رنیلرینش،ه
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آنالیز زیستتخریبپذیری

آزمون طیفسنجي مادونقرمز ()FTIR

طیفسنجی مادونقرمز برای بررسی و ارزيابی مغییراص
شکلگرفته در گروههتای یتاملی شتیمیايی قلتل و بعت ،از
میمار انجام گرف  .طولمو در نظر گرفتهش،ه برای آنتالیز
نمونتتههتتا از  4111cm-1متتا  411cm-1بتتود .ايتتن آنتتالیز بتتا
استفاده از دستیاه طیف ستن  BRUKERستاخ كشتور
آلمان انجام گرف .
آزمون گرماسنجي تفاضلي ()DSC

2

درص ،كريستالیته نمونهها بتا استتفاده از آنتالیز
بررستتی شتت،ن .،نمونتتههتتا از  25Ċمتتا  251Ċبتتا ستتری
 11Ċ/minبهصورص رف و برگشتی حترارص دهتی شت،ن.،
وزن نمونهها برای هر میمار ح،ود  15میلیگترم بتود .ايتن
آنالیز با استفاده از دستیاه  Zufaساخ كشور چین انجتام
ش .،درص ،كريستالیته چن،سازهها بتا موجته بته فرمتول 1
محاسله ش.،
DSC

)1

)X%=(∆Hm/∆Hₒ m)×(100 /W

 :X%درص ،مللور چن،سازه
 :∆Hmگرمای ذوب نمونه
 :∆Hₒ mگرمای ذوب بترای نمونته  111%PLAمتللتور
 13J/gدر نظر گرفته ش).،
 :Wكسر وزنی  PLAدر نمونه  %01وزنی چن،سازه)

21

به جه بررسی رفتار زيس مخريبپتذيری چن،ستازه
سلز ساختهش،ه ،كش قتار مطتاب استتان،ارد AWPA3
 E11-6انجتتام گرديتت .،نمونتتههتتای هتتر میمتتار در ابعتتاد
 51 × 3 × 11/5میلی متر برش داده ش،ه و خشک شت،ن.،
سس مورد وزن سنجی قرارگرفته و وزن اولیه آنها لت
ش .،در مرحله بع ،نمونههتای چن،ستازه و پلیمتر  PLAدر
دورهی زمتتانی  31و  61روزه در معتتر قتتار پوستتی،گی
سفی ،رنیینكمتان  )Coriolus versicolorقترار گرفتنت.،
برای هر میمار چهار مکرار در نظر گرفته ش.،
مجاور سازی قارچ خالصشده با چندساازه هاای
سبز
ابت،ا نمونههای چن،سازه ،به م،ص  48سای در داخل
امو و در دمای ح،ود  05درجه سلسیوس بهصورص خشتک
استريل ش،ن .،برای جلوگیری از مماس مستقیم نمونتههتا
با محیط كش برای هر ظتر شیشتهای ،دو یت،د پايتک
شیشه ای به ضخام سه میلیمتر مهیه و بتهطتور خشتک
استريل گردي،ن .،بع ،از آماده ش،ن نمونههتا و پايتکهتای
شیشه ای استريل شت،ه و ظترو حتاوی میستیلیوم قتار
پوستتی،گی ستتفی ،در زيتتر هتتود استتتريل و در مجتتاورص
1

). Fourier Transfer Infrared Spectroscopy (FTIR
). Differential Scanning Calorimeter (DSC
3
)American wood preservers association (AWPA
2
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چراغالکلی ،دو ی،د يا يک شیشتهای در داختل هتر ظتر
قرار داده ش ،و سس نمونههای چن،سازه از هركت،ام يتک
ی،د بر روی پايکهای شیشتهای قترار داده شت،ن .،ستس
درب ظرو موسط پارافیلم بسته و ظرو حاوی نمونتههتا
به انکوبامور منتقل ش،ن .،در پايتان هتر دوره ،نمونتههتا از
محیط مخريب خار شت،ه و پت از ممیتز ستازی آنهتا از
مستتیلهتتای قتتار  ،بتترای جلتتوگیری از ايجتتاد متترک
میکروسکوپی در چن،سازه ابت،ا به م،ص  6سای در دمای
 41درجه سلسیوس و سس به م،ص  24سای در دمتای
 61درجتته سلستتیوس در امتتو خشتتک شتت،ن .،ستتس بتته
دسیکامور صفر درص ،رطوبت منتقتل گشتتن ،و متا سترد
ش،ن كامتل بتاقی مان،نت .،در مرحلته بعت ،نمونتههتا وزن
سنجی ش،ه و بر طل معادله شتماره  2ارائتهشت،ه درصت،
اف وزنی آنها محاسله ش.،
W0  W1
 100
W0

% DE 

 : DEدرص ،اف وزنی
 : W0وزن خشک اولیه نمونه
 : W1وزن خشک انويه نمونه
آزمتتايشهتتای ستتختی مطتتاب بتتا آيتتیننامتته D758
1
استان،ارد  ASTMبه وسیله يک دستیاه آزمايش شتوردی
انجام ش،ن .،سه نمونه از هر مركیتب متورد آزمتايش قترار
گرف .
برای ارزيابی دقی مر از میزان مخريب نمونههتا ،میتزان
درص ،اف سختی چن،سازهها مطتاب معادلته  3محاستله
ش.،
X  X1
)3
% DH  0
 100
X0
 : DHدرص ،اف سختی
 : X 0سختی اولیه نمونه
 : X 1سختی انويه نمونه
برای مجزيهومحلیل آماری نتاي از طرح كامالً مصتادفی
و مکنیک مجزيه واريان استفاده ش .،مقايسه و گروهبن،ی
میانیین ها با استفاده از آزمون چن ،دامنهای دانکن موستط
نرمافزار  SASانجام پذيرف .

آنالیز رنگسنجي
برای سنجش رنگ از دستیاه رنگسن و سامانه رنیتی
 111-851 StellarNet EPP2000 UV–Visنتانومتر) بتا
منلع نور كريستون مطتاب بتا استتان،ارد ASTM D 2244
استفاده ش .،اطالیتاص طیتف بتهصتورص مختصتاص رنیتی
 )a,b,c CIELABارائتته گرديتت .،بتترای هتتر نمونتته میمتتار
چن،سازه پن مکرار انجام ش .،مغییر رنگ كلی بتا استتفاده
از فرمول  3محاسله ش.،
∆Eab =(∆L2 + ∆a2+∆b2)1/2

 ∆a ،∆Lو  ∆bاز مفاوص میزان اولیه
به دس آم،ن .،افزايش در میتزان  Lبته معنتی روشتنمتر
نمونه اس  ∆a .مثل به معنی مغییر رنگ متمايل به قرمز
و  ∆aمنفی نیز به معنی مغییر رنگ متمايل به سلز است .
همچنین  ∆bمثل به معنی مغییر رنگ متمايل بته زرد و
 ∆bمنفی به معنی مغییر رنگ متمايل به آبی اس [.]6
و نهتايی  a ،Lو b

نتایج و بحث
طیفسنجي مادونقرمز ()FTIR
م ت یر میمارهتتای شتتیمیايی روی متتواد لیینوستتلولزی
میموان ،بهوسیله آنالیز  FTIRبررسی شود .طیف  IRالیا
باگاس قلل و بع ،از فرآين ،خمیرسازی ،در شکل  1نشتان
داده ش،ه اس .
-1
-1
نتتواحی جتتذب در  3431 cmو  2124 cmبتته مرمیتتب
مربوط به ارمعتاش كششتی  O‒ Hو آلکیتل  C‒ Hمتیشتود.
ارمعاش در  1041 cm-1در همه نمونهها مربوط به گتروههتای
استیل و اورونیک استتر در همتیستلولزها يتا پیونت ،استتر در
كربوكسیلیک اسی ،متعل به گتروه فرولیتک و -ρكوماريتک -
اسی ،در لیینین اس كه شت،ص آن در خمیتر الیتا باگتاس
كاهش میياب ،و اين نشانیر گسستته شت،ن پیونت،های استتر
اس [.]8 ,0
-1
نواحی  1015-1615 cmدر همته الیتا مترملط بته
ارمعاش  C=Oگروههای كربوكسیلیک اسی ،در زنجیرهتای
سلولز اس  .نقطه او  1254 cm-1در الیتا باگتاس ختام
مربوط به ارمعاش  C‒ Oحلقههای گوايیاستیل در لیینتین
اس  .ناپ،ي ،ش،ن ايتن پیتک در الیتا خمیركاغتذ ستودا
رنیلرینش،ه ،مونوامانول آمین ،سولفی قلیايی-آنتراكینون
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و ستتودا رنیلتتریشتت،ه نشتتانیر حتتذ لیینتتین بعتت ،از
خمیرستتتازی استتت [ .]11 ,1همچنتتتین نقطتتته او در
 1588 cm-1در الیتتا باگتتاس ختتام بتته ارمعتتاش استتکل
آرومامیک و  C=Oدر لیینین مرملط اس  .اين پیک نیز در
الیا خمیركاغذ حذ ش،ه كته حتاكی از حتذ لیینتین
اس [.]11
ش،ص پیک در  1111 cm-1مربوط به كشتش  C‒ Oو
 C‒ Cيا  C‒ OHدر همیسلولزها متیشتود كته در الیتا
خمیركاغذ به یل حذ بخشتی از همتیستلولزها بعت ،از
فرآين ،خمیرسازی ،كاهش میياب .،پ از ش،ص اين پیک
در طیتتفهتتا متتیمتتوان مقتت،ار هم تیستتلولزها در الیتتا را

5
بتتهصتتورص B > UN S > MEA > AS-AQ > B S

طلقهبن،ی كرد [.]12
طیتتف جتتذب در نتتواحی  1381-1321 cmدر همتته
الیا به ارمعاش خمشی گروههای  C‒ Hو  C‒ Oدر حلقه
آرومامیک پلیساكاري،ها مرملط است  .همچنتین پیتک در
 1161 cm-1متیموانت ،بته مغییتتر شتکل غیترمتقتارن بانتت،
 C‒ O‒ Cمربوط باش .،از سوی ديیر نقطه او 811 cm-1
در الیا باگاس خام و الیا خمیركاغذ سودا رنیلرینش،ه
متعل به پیون،های گلیکوزي،ی در پلتیستاكاري،ها است
[.]14 ,13
-1

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

گرماسنجي تفاضلي ()DSC
درجتته مللتتور پلیمتتر پلتتیالكتیتتک استتی ،یتتالوه بتتر
ويژگیهای مکانیکی ،میزان زيست مخريتبپتذيری را نیتز
میموان ،مح م یر قرار دهت ،بته همتین دلیتل مللتور يتا
كريستالیته چن،سازههای باگاس و پلیمر پلیالكتیک اسی،
با استفاده از آزمون گرماسنجی مفاضتلی موردبررستی قترار
گرفتن.،
همتتانطتتور كتته در جتت،ول  2مشتتاه،ه متتیشتتود،
پلیالكتیک اسی ،دارای كمترين درجه مللور است امتا بتا
مركیب الیتا باگتاس بتهويتژه الیتا میمتار شت،ه الیتا

خمیركاغذ باگاس) مللور پلیمر افزايش میيابت .،بتر استاس
نتاي بهدس آم،ه میزان بلورينیی با انجام میمار شیمیايی
افزايش میياب ،و با موجه به نتوع و شت،ص میمتار متفتاوص
اس .
درواقع حذ همیستلولزها و لیینتین بایت افتزايش
درجتته بلتتورينیی چن،ستتازههتتا متتیشتتود .حتتذ متتواد
غیرسلولزی منجر به افزايش خلتل و فتر و زبتری ستط
الیا و همچنین احتماالً افزايش درص ،ستلولز متیگتردد،
اين امر موجب افزايش بلورينیی پلیمتر در ستط الیتا و
درنتیجه افزايش درجه بلورينیی چن،سازه میشود [.]13
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جدول  -2نتایج حاصل از  DSCپليالکتیک اسید و چندسازههای تهیهشده
مركیب

∆ Hm

كريستالیته )%

PLA

11/85

18/2

PLA+B

10/41

26/85

PLA+UN S

10/86

20/42

PLA+ B S

23/58

36/21

PLA+MEA

26/16

41/12

PLA+AS

20/43

42/41

باي ،اشاره كرد كه پلیمر پلیالكتیتک استی ،بتا درجته
مللور پايینمر به یل دارا بتودن نتواحی آمتور  ،بیشتتر و
سريعمر مخريب میشود زيرا نواحی آمور بیشتر از نواحی
متللور مستع ،مخريب هستن .]15[ ،درواقع در چن،سازه با
درجه مللور باال ،یوامل مهاجمی زيس مخريبپتذير ماننت،
قار پوسی،گی سفی ،،سخ مر میموان ،به چن،سازه نفتوذ
پی،ا كن .،لذا در چن،سازه سولفی قلیتايی-آنتراكینتون بتا
بتتاالمرين درجتته كريستتتالیته ،قتتار پوستتی،گی ستتفی ،بتتا
دشواری بیشتری چن،سازه را مح م یر حمله قارچی قرار
میده.،

تخریب زیستي در اثر قارچ پوسیدگي سافید در
طي دوره  33روزه
با موجه بته جت،ول  3ا تر نتوع الیتا بتر افت وزنتی
چن،سازهها در طی  31روز معنیدار اس  .قار پوسی،گی
سفی ،متیموانت ،همته اجتزاا ستاختاری ديتواره ستلولی را
مخريب میكن ،اگرچه میزان مخريب آنها متفتاوص است .
لذا قار پوسی،گی سفی ،بهطور مرجیحی ،ابتت،ا لیینتین و
همیسلولزها را مخريب میكنت ،كته منجتر بته ج،استازی
الیا از طري مجزيه اليه میانی میشود [.]16

جدول  -3تجزیه واریانس تأثیر نوع الیاف بر روی درصد افت وزني چندسازهها در طي دوره  33روزه در اثر قارچ پوسیدگي سفید
منلع مغییر
الیا

درجه آزادی

میانیین مربعاص

F

Sig

5

21/8155841

112/02

1/1111

همانطور كه در شکل  2مشاه،ه میشتود ،چن،ستازه
حتتاوی الیتتا مونوامتتانول آمتین بتتا مقتت،ار  5/21درصتت ،و
چن،سازه حاوی الیا سودا رنیلتریشت،ه بتا مقت،ار 5/12
درص ،دارای باالمرين میزان اف وزنی بوده و در يک گتروه
دانکن قرارگرفتهان .،بتا موجته بته نتتاي حاصتل از آزمتون
 ،FTIRالیا مونوامانول آمین دارای درص ،بااليی از ستلولز
و همیسلولزها ماده مونوامانول آمین یامل لیینتینزدايتی
گزينش پذير است كته بتا حفتو هولوستلولز ،لیینتین را
مخريب میكن )،و الیا سودا رنیلتریشت،ه دارای درصت،
قابل موجهی سلولز و مق،ار مطلوبی همیسلولزها به همتراه

كاهش چشمییر یامل حفتاظتی لیینتین متیباشتن,10[ ،
 .]18درنتیجه اين چن،سازهها منلع بسیار مناسلی را برای
رش ،قار ها فراهم كرده و بتاالمرين درصت ،افت وزنتی در
آنها حاصل میشود .چن،سازه سولفی قلیايی-آنتراكینون
با وجود هولوسلولز كافی و لیینین پايین به دلیل مللور باال
اف وزنی و مخريب كمتری داشته اس  .از سوی ديیر ،در
چن،سازههای سودا رنیلرینش،ه به یل مغییراص كمتر در
لیینین و ساختار الیا مغییراص وزنی و مخريب نسل بته
چن،سازههای ديیر خمیركاغذ كمتر بوده اس .
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شکل -2تأثیر نوع الیاف بر روی درصد افت وزني چندسازهها در طي دوره  33روزه در اثر قارچ پوسیدگي سفید

جدول  -4تجزیه واریانس تأثیر نوع الیاف بر روی درصد افت سختي چندسازهها در طي دوره  33روزه در اثر قارچ پوسیدگي سفید
منلع مغییر
الیا

درجه آزادی

میانیین مربعاص

F

Sig

5

81/3308556

15/02

1/1111

با مراجعه به ج،ول  4م یر نوع الیا بر افت ستختی
چن،سازهها در طی  31روز معنیدار اس  .همان طتور كته
در شکل  3نشان داده ش،ه ،رون ،اف سختی مشتابه افت

وزنی اس  .بتهبیتانديیتر ،ايتن مطتاب م يی،كننت،ه نتتاي
حاصل از اف وزنی اس .

شکل  -3تأثیر نوع الیاف بر روی درصد افت سختي چندسازهها در طي دوره  33روزه در اثر قارچ پوسیدگي سفید
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تخریب زیستي در اثر قارچ پوسیدگي سافید در
طي دوره  63روزه
بتتا بررستتی جتت،ول  ،5ا تتر نتتوع الیتتا بتتر افت وزنتتی
چن،سازهها در طی  61روز معنیدار اس  .رون ،اف وزنتی
چن،سازهها در طی  61روز كمی متفاوص از رون ،اف وزنی
در طی  31روز اس  .با موجه به شتکل  ،4در طتی  61روز
میتتتزان افتتت وزنتتتی و مخريتتتب چن،ستتتازه ستتتولفی
قلیايی -آنتراكینتون بیشتتر افتزايش پیت،اكرده و بتاالمر از
چن،سازه سودا رنیلتریشت،ه قترار گرفتته است  .افتزايش

بیش ازح ،اف وزنی و مخريب را میموان اينگونه استنلاط
كرد كته قتار پوستی،گی ستفی ،در طتی  61روز فرصت
بیشتری را برای م مین نیازهای رش ،و مکثیر خود داشته و
به دلیل اينکه الیا سولفی قلیايی-آنتراكینون منلع بسیار
مناسلی از هولوسلولز بوده خمیرستازی ستولفی قلیتايی-
آنتراكینون دارای گزيننت،گی بتااليی است ) لتذا از طريت
مرش آنزيمهای خار سلولی ماننت ،الكازهتا 1موانستته بتر
مراكم چن،سازه غلله پی،ا كرده و بته آن نفتوذ پیت،ا كنت،
[.]11

جدول  -5تجزیه واریانس تأثیر نوع الیاف بر روی درصد افت وزني چندسازهها در طي دوره  63روزه در اثر قارچ پوسیدگي سفید
منلع مغییر
الیا

درجه آزادی

میانیین مربعاص

F

Sig

5

02/8815013

124/28

1/1111

نکته قابلموجته در طتی مخريتب در ا تر حملته قتار
پوستتتی،گی ستتتفی ،در طتتتی  31روز و  61روز ،افتتتزايش
زيس مخريبپذيری پلیمر زيس مخريبپذير پلی الكتیتک
اسی ،در ا ر افزودن الیا طلیعی اس  .همچنین بتا انجتام
میمارهای شیمیايی یالوه بتر بهلتود چستلن،گی بینتابینی
الیتتتا -پلیمتتتر و درنتیجتتته ويژگتتتیهتتتای مکتتتانیکی،

زيس مخريبپذيری نیز افزايش میياب،؛ يعنتی در محتیط
طلیعی چن،سازههای با الیا میمارش،ه سريعمتر و بیشتتر
از چن،سازههای ب،ون الیا میمارشت،ه ،مجزيته و مخريتب
متتیشتتون ،كتته مطتتاب بتتا نتتتاي بتتهدس ت آمتت،ه موستتط
 Mukherjeeو  Kaoاس [.]21

شکل  -4تأثیر نوع الیاف بر روی درصد افت وزني چندسازهها در طي دوره  63روزه در اثر قارچ پوسیدگي سفید

1

1

laccases
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جدول  -6تجزیه واریانس تأثیر نوع الیاف بر روی درصد افت سختي چندسازهها در طي دوره  63روزه در اثر قارچ پوسیدگي سفید
منلع مغییر
الیا

درجه آزادی

میانیین مربعاص

F

Sig

5

116/2062811

114/04

1/1111

با موجه به ج،ول  6م یر نتوع الیتا بتر افت ستختی
چن،سازهها معنیدار و مشابه رون ،افت وزنتی در طتی 61
روز اس .
 Liuو همکاران زيس مخريبپذيری پلیالكتیک استی،
و چن،سازههای خمیركاغذ چغن،رقنت ،حاصتل از آن را در
خاک طی  4هفته در دمای  41درجه سانتیگتراد بررستی

كردنتت .]21[ ،آنهتتا نتیجتته گرفتنتت ،كتته مركیتتب الیتتا
خمیركاغذ چغن،رقن ،راهلرد ج،ي،ی را برای اصالح شتیوه
مخريب چن،سازههای پلی الكتیک استی ،فتراهم متیكنت.،
همچنین با افزايش مق،ار الیا خمیركاغذ چن،سازه ،افت
وزنی پلیمر و چن،سازه افزايش میياب.،

شکل  -5تأثیر نوع الیاف بر روی درصد افت سختي چندسازهها در طي دوره  33روزه در اثر قارچ پوسیدگي سفید

اندازهگیری تغییر رنگ
در اين بررسی پلیمر پلیالكتیک استی ،معیتار در نظتر
گرفته ش،ه اس ؛ لذا  a ،Lو  bاولیه مربوط به پلیالكتیتک
اسی ،و  a ،Lو  bانويه مربوط به چن،سازههتای حاصتل از
آن اس  .همتانطتور كته در شتکل  6مشتاه،ه متیشتود،
افزودن الیا به پلیمر بای كاهش روشنی و ايجاد میرگتی
میشود به همین دلیل  Lكاهش میياب،؛ اما ايتن رونت ،در
همه چن،سازهها درنتیجه مركیب الیتا بتا پلیمتر حاصتل
میشود .راه حل ممکن اين چتالش ايجادشت،ه بته حت،اقل
رسان،ن كاهش روشنی و مغییر رنگ چن،سازه حاصل اس

كه درنتیجه آن اف كیفی و زيلايی محصول كمتر ش،ه و
جلب مشتری افزايش میياب .،دستیابی به راهحل ذكرشت،ه
در چن،سازههای حاوی الیا میمارش،ه باگاس نستل بته
چن،سازه حاوی الیا باگاس خام ما ح،ود زيادی به دس
آم،ه اس  .بهبیانديیر روشنمر ش،ن الیا در طی فرآين،
خمیركاغذسازی منجر به كاهش اف روشنی چن،ستازههتا
ش،ه كه در اين میتان چن،ستازههتای دارای الیتا ستودا
رنگ بری ش،ه و سودا رنیلترینشت،ه كمتترين مغییتر  Lو
بیشترين میزان روشنی را داشتهان.،
با مراجعه بته شتکل  ،0مغییتر رنتگ كلتی ) )∆Eabدر
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چن،سازههای دارای الیا میمتار شت،ه باگتاس نستل بته
چن،سازه دارای الیا باگاس خام كمتر اس  .همچنین در
بین چن،سازههای خمیركاغذ ،چن،سازه سودا رنیلرینش،ه
كمترين مغییر رنگ كلی و باالمرين كیفیت را دارا است .
 Hietalaو همکتتاران  )2111در بررستتی چن،ستتازههتتای

پلتتیپتتروپیلن یتتالوه بتتر ويژگتتیهتتای مکتتانیکی بتته رنتتگ
چن،سازهها نیز موجه كردن ،و بیتان كردنت ،كته یلتیرغتم
اينکه استفاده از الیا مرطوب ويژگی مکانیکی چن،سازهها
را كاهش میده ،اما موانسته رنگ چن،سازهها را نیز محت
م یر قرار ده ،و آنها را روشنمر كن.]22[ ،

شکل  -6تغییر در درجه روشني چندسازهها

شکل  -7تغییر رنگ کلي چندسازهها

نتیجهگیری
در اين پژوهش م یر مقوي كنن،گی الیا خمیركاغتذ
باگاس و باگاس خام بر روی زيس مخريبپذيری و كیفی

چن،سازههای سلز پلی الكتیک اسی ،موردبررسی و مقايسه
قرار گرف  .ب،ين منظور چن،سازههای ستلز شتامل الیتا
خمیر مونوامانول آمین ،خمیر سولفی قلیايی -آنتراكینون،

مجله صنايع چوب و كاغذ ايران ،سال هشتم ،شماره  ،1بهار 1316

خمیر سودا رنیلریش،ه و رنیلترینشت،ه و الیتا باگتاس
خام به وسیله اكسترودر دومارپیچ و قالبگیری پرسی مهیه
شتت،ن .،زيست مخريتتبپتتذيری نمونتتههتتا بتتهوستیله قتتار
پوسی،گی سفی ،رنیتینكمتان  )Coriolus versicolorدر
دو دوره زمانی  31روزه و  61روزه موردمطالعه قرار گرف .
نتاي نشان داد كه افتزودن الیتا طلیعتی بایت افتزايش
درصتت ،افت وزنتتی و ستتختی پلیمتتر زيست مخريتتبپتتذير
پلیالكتیک اسی ،میشود .بهبیانديیر پلتیالكتیتک استی،
ستتريعمتتر و بیشتتتر از قلتتل مجزيتته و مخريتتب شتت،ه و
زيس مخريبپذيری آن افزايش متیيابت .،از ستوی ديیتر،
چن،سازههای حاوی الیا خمیركاغذ باگاس دارای درصت،
اف وزنی و سختی باالمری نسل به چن،سازه باگاس خام
هستن ،كه با موجه به نتاي حاصل از آزمتون  FTIRدلیتل
آن میموان ،حذ مق،ار قابتل متوجهی لیینتین و افتزايش
دسترسپذيری مق،ار مناستلی از ستلولز و همتی ستلولزها
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باش ،كه منجر به م مین شرايط مطلوب برای رش ،قار هتا
ش،ه اس  .همچنین كیفی چن،سازهها نیز بتا استتفاده از
آنالیز رنتگستنجی بررستی شت .،نتتاي حتاكی از كتاهش
روشنی پلیمر در ا ر افزودن الیا در چن،سازههای حاصتل
بود كه اين كاهش روشنی در چن،سازههتای حتاوی الیتا
خمیركاغذ باگاس به ويژه الیا خمیر ستودا رنیلتریشت،ه
بسیار كمتر از چن،سازه باگاس خام بود .مغییر رنتگ كلتی
نیز در چن،سازه باگاس خام بیشترين و در چن،سازه ستودا
رنیلری نش،ه كمترين مق،ار بود.
افزودن الیا خمیركاغذ باگاس به پلیمر پلتیالكتیتک
اس تی ،،بای ت افتتزايش زيس ت مخريتتبپتتذيری و كیفی ت
چن،سازه حاصل نسل به چن،سازه باگاس خام ش،ه اس .
اين نتاي مقوي كنن،گی برمر الیا خمیركاغتذ باگتاس را
در مقايسه با باگاس خام اب میكن.،
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Biodegradation behaviors and color change of composites based on type of
bagasse pulp/polylactic acid

Abstract
In this research, appearance quality and decay resistance of
polylactic acid (PLA) based green composites made from
monoethanolamine (MEA) bagasse pulp, alkaline sulfiteanthraquinone (AS) bagasse pulp, bleached soda (BS) bagasse
pulp, unbleached soda (UNS) bagasse pulp and raw bagasse
fibers (B) were investigated. For the investigation of
biodegradation behaviors, effect of the white rot fungi
(Coriolus versicolor) on the neat PLA and composites with
natural fibers during 30 and 60 days were studied. It was
found that when the bagasse fibers were incorporated into
composites matrix, percentage of weight reduction and
stiffness of samples increased. In addition, the
aforementioned weight loss of the composites made from
bagasse pulp fibers were higher than those of made from raw
bagasse fibers. This can be explained by the removal of noncellulosic components such as lignin and hemicelluloses from
the fibers by pulping process. Moreover, the results indicate
the inferior of surface qualities of fabricated composites
regarding to neat PLA. Depending on the fiber type, different
reductions of the surface qualities were attained. However, the
degree of color change of the composites made from any type
of bagasse pulp fibers were lower compared with those made
from raw bagasse fiber. Finally, as compared with the raw
bagasse fibers, bagasse pulp fibers had better reinforcing
capability.
Key words: biodegradability, green composites, fungal
decay, bagasse pulp fiber, polylactic acid (PLA).
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