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تأثیر اندازه ذرات کاه گندم بر ویژگیهای مکانیکی و جذب آب چندسازه کاهگندم/پلیاتیلن سبک با
کاربرد در بستهبندی

چکیده
چندسازههای طبیعی بیا قابلیی زيسی تخريی پیذيری ،ممکی اسی
جايگزي مناسب برای پالستیکهای متداول باشند .ازاي رو ،با هدف كیاه
سهم مواد پالستیک در صنع بستهبندی ،چندسازه طبیع حاوی كاه گندم
بهعنوان يک ماده تجديدپذير با سه اندازه م  140،100،40و پل اتییل بیا
چگال كم (سبک) بیهعنوان يکی از پركیاربردتري پلیمرهیای سیا تگ در
صنع بستهبندی تهیه شد و تأثیر انیدازه ررا كیاه گنیدم بیر وي گی هیای
مکییانیک و جییذب ب چندسییازه حاصییر بررسی گرديیید .مالئییک انیدريید
پیوند ورده با پل اتیل نیز بهعنوان سازگار كننده به كار رف  .برای چگونگ
توزيع ررا و تعیی نسب ظاهری ( )L/Dنها از میکروسکوپ نیوری ،بیه-
منظور ارزياب وي گ های مکانیک نمونهها از زمونهای كش و می و
برای بررسی سیا تار نمونیههیا از میکروسیکوپ الکترونی روبشی ()SEM
استفاده گرديد .میزان جذب ب نمونهها نیز از طريق ا یتالف وزن مااسیبه
شد .نتايج نشان داد كه اندازه ررا و مقدار  L/Dبر مقاوم كشش و جیذب
ب چندسازه تأثیر معن داری دارد اما تأثیر ن بر مقاوم مشی معنی دار
نیس  .نتیجهگیری كلی بییانگر ن اسی كیه بیا افیزاي انیدازه ررا فیاز
پركننده (كاه گندم) ،م توان چندسازهای با مقاوم كششی بهتیر و جیذب
ب كمتر در مقايسه با اندازه ررا كوچکتر تهیه كرد.
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واژگان کلیدي :اندازه ذرات ،پلياتيلن سبک ،چندسازه طبيعي ،ویژگيهای
مکانيکي و جذب آب ،كاه گندم.

مقدمه
يک از نگران های مهم در مورد مواد پلیمیری مشیتق
شده از منابع نفت كه در صنع بستهبندی استفاده می -
شوند ،لیودگ زيسی مایط و میديري ضیايعا نهیا
اس  .عالوه بر استفاده از پلیمرهای طبیع چیه در انیدازه
مواد اولیه بستهبندی،
میکرو و چه در اندازه نانو در سا
استفاده از چندسازههای طبیعی در بر ی از كاربردهیای

بستهبندی ،ممک اس راهحر مناسب برای كیاه ايی
مشکال باشد .در سالهای ا یر ،مواد لیگنوسلولزی مانند
انواع ضايعا گیاهان كشاورزی بهطور گستردهای بیهعنوان
پركننده در سا تار چندسیازههیای حیاوی میواد پركننیده
طبیع /پلیمر گرمانرم ،عمدتاً بیهمنظور كیاربرد در صینايع
اتومبیییر و سییا تمان اسییتفاده می شییوند [ .]1ايی مییواد
راح تر تخري شده و يا بهصور طبیع جذب م شیوند
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[ .]2از نجیاي كییه بخی عمییدهای از پلیمرهییای گرمییانرم
(پالستیکها) در صنع بستهبندی به كیار می رونید ،ززم
اس تا به كاربرد چندسازهها در اي صنع نیز توجه كرد.
درواقیع ،سیازنه حیدود  250میلییون تی از انیواع میواد
پالستیک با رشد  %5در جهان تولید م شود .بزرگتیري
بازار مواد پالستیک ازجمله پل اتیل  ،پلی پیروپیل  ،پلی
اتیل ترفتاز و پل وينییر كلرايید در جهیان ،مربیو بیه
بستهبندی اس كه حدود  60میلیون ت را در سال شیامر
م گردد .دلیر اي امر ،دسترس فیراوان بیه میاده اولییه،
هزينییه نسییبتاً پییانی  ،وي گی هییای مکییانیک مطلییوب،
بازدارندگ یوب در برابیر اكسیی ن ،دیاكسیید كیرب و
تركیبا معطر اس اما تأمی منابع و دفیع ضیايعا ايی
مواد و زمانبر بودن فر يند تجزيه نها ،مشیکال فزاينیده
ای را ايجاد م كند [.]3
چندسازههای طبیع  ،علیرغم معايب مانند جذب ب
بیشیتر بیه دلییر وي گی بدوسیت الییاف سیلولزی و
مادودي در دمای فر ورش به دلیر تخري گرماي میواد
طبیع (نسب به پالستیک یال)) ،برتیریهیاي ماننید
زيس تخري پذيری ،كاه لیودگ مایی زيسی  ،دوام
طبیع بازتر در برابر حشرا  ،قارچها و رطوب در مقايسه
با فر وردههای كیامالً طبیعی  ،قابلیی بازيافی  ،قیمی و
چگیال كمتیر و غییره را دارا هسیتند [ .]4-6بیهطوركل ،
چندسازهها شامر سه فاز میاده زمینیه يیا شیبکه پلیمیری
(ماتريکس) ،تقوي كننیده يیا پركننیده (الییاف) و سیازگار
كننده م باشند .بسته به هدف موردنظر ،فاز تقوي كننده
ممک اس سف تر و ماکمتیر يیا انعطیافپیذيرتر از فیاز
زمینه باشد [ .]7كاه گندم از ماصوز جیانب كشیاورزی
با مقدار متوس تولیید سیازنه  18میلییون تی در ايیران
اس  .بخ اصل كاه و كل بهعنوان وراک دام كیاربرد
دارد امییا از بخش ی كییه بییی از نیییاز ییوراک دام اس ی ،
استفاده بهینه نم شیود .ايی میاده را می تیوان بیهعنوان
پركننده در تهیه چندسازهها به كار گرف [.]8-9
با اسیتفاده از يیک عامیر شییمیاي سیازگاركننده ،بیا
برقراری اتصال بی پلیمیر و میواد لیگنوسیلولزی ،ايی دو
ماده باهم سطوح مشترک بیشتری م يابند .سازگاركننده-
های گوناگون برای ايجاد اتصیال بیی دو بخی شیبکه و
الیاف چندسازه استفاده م شود Yue .و همکاران (،)2011

سیازكاركننییده مالئیییکانیدريیید گرافی شییده بییا پلی -
پییروپیل ) (MAPPرا بییهعنوان يک ی از اصییل تییري
سازگاركنندههیای كیاربردی در صینع چیوب پالسیتیک
معرف كردهاند [ .]10سازگاركننده كه معموزً برای ايجیاد
سازگاری بی ماده طبیع (قطب ) و شبکه پلیمری (غییر
قطب ) به كار م رود ،بايد دارای سا تاری باشد كه بتواند
با هر دو جزء اصل چندسازه برهمكنش از نوع فیزيکی و
شیمیاي برقرار كند [.]7
بهطوركل  ،عوامر زيادی مانند واص پركننده ازجمله
واص رات  ،اندازه و شکر ن بر وي گ های چندسیازههیا
مؤثرند .يک از مهمتري نها ،اندازه ررا پركننده اسی
كه تغییر ن سب بهبیود فر يندپیذيری و انعطیافپیذيری
چندسازه و بهبود مقاوم ن به ضربه و كشی می شیود
[.]11
 Zainiو همکاران ( ،)1996تأثیر مقیدار و انیدازه ررا
پركننده را بر وي گ هیای مکیانیک چندسیازه رد چیوب
پالم /پل پیروپیل بررسی كردنید .بیدي منظیور ،مقیادير
مختلف ماده پركننیده بیا چهیار انیدازه رره اسیتفاده شید.
تمام اندازههیا رونید مشیابه را در كیاه وي گی هیای
مکانیک با افزاي میزان پركننده نشان دادنید .چندسیازه
های پرشده با پركنندههای با اندازه بزرگتر ،مقاوم ضربه
و مقاوم كشش و میدولهیای بیازتری را به صیوص در
مقادير بازی پركننده نشان دادند [.]12
 Starkو  ،)1997( Bergerتأثیر اندازه ررا رد چیوب
را بر وي گ های پل پروپیل پرشده بیا رد چیوب بررسی
كردند .نهیا نتیجیه گرفتنید كیه شیا ) جريیان روب،
مقاوم ضربه و مقاوم های می و كشی بیا افیزاي
اندازه ررا افزاي م يابد [.]13
 Bouafifو همکییاران ( ،)2009تییأثیر انییواع گونییاگون
الیاف را با مقیدار و انیدازههیای مختلیف ،بیر وي گی هیای
مکانیک چندسیازههیای چوب/پالسیتیک بررسی كردنید.
نتايج نشان داد كیه بیا افیزاي انیدازه ررا وي گی هیای
مقاوم و سخت چندسازه افزاي م يابد [.]14
 Gorjaniو  ،)2006( Omidvarییییواص مکییییانیک
چندسازه پل اتیل سنگی /كاه گندم سا تهشده با 15،30
و  40درصیید رد كییاه گنییدم دانییهريز (می  25تییا  )40و
دانهدرش (م  12تا  )25و  2درصد مالئیک انیدريید را
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مطالعه كردند .نتايج نشان داد كه افزاي رد كاه گندم تیا
سطح  30درصد ،مقاوم كشش و مش را افزاي م -
دهد و تا سطح  40درصد ،موج بهبود مدول ازستیسیته
كشش چندسازه م گیردد ،امیا بیر مقاومی ضیربه تیأثیر
چندان ندارد [.]15
 Kociszewskiو همکاران ( ،)2012تیأثیر انیدازه ررا
چوب ( 1-2 ،0/5-1 ،0/25-0/5و  2-4میلی متیر) را روی
ییواص مکییانیک چندسییازههییای مرك ی از ررا چییوب
صنعت /پل وينیر كلرايد بررس كردنید و نتیجیه گرفتنید
كه بهطوركل  ،وي گ های كش و م همراه بیا ضیربه
نمونهها با افزاي اندازه رره ،افزاي م يابد [.]16
در بررس تأثیر اندازه رره چوب ( 40و  80می ) روی
واص مکانیک چندسازههای حاصر از اکاره/پل اتییل
سنگی توس  Rafighiو همکاران ( ،)2014معلوم شد كه
با افزاي اندازه رره ،مقاوم كش چندسازه افزاي م -
يابد [.]17
عالوه بر اندازه میواد پركننیده ،نسیب طیول بیه قطیر
(نسب ظاهری ،)1از وي گ هیای اصیل در تعییی توزيیع
پركننده در ماده زمینیه اسی كیه در اسیتاکام مکیانیک
كامپوزي ها نق دارد [ .]18نسب طول بیه قطیر ()L/D
الیاف ،نشانهای از تواناي نهیا در انتقیال اسیترس اسی ،
بنابراي  ،كاه نسب  L/Dالیاف ،سیب تمركیز اسیترس
م شود و درنتیجه منجر بیه كیاه اسیتاکام می گیردد
[ .]19بهطوركل  ،مواد لیگنوسلولزی در اشکال ررهای ( رد
يا پودر كه با ظاهری نرم از سیابكردن كاه به دس م -
يد) بهعنوان پركننده و الیاف بیهعنیوان تقويی كننیده در
پلیمرها به كار م روند .عمده تفاو الیاف و رد ،در میزان
 L/Dاس [ .]13هرچه مقدار  L/Dبیشتر باشید ،سیفت و
استاکام كامپوزي بیشتر م شود اما اغلی شیکر ررهای
ترجیح داده م شود چون فر ينید ن سیانتیر بیوده و در
تولید ورق مناس تر اس .
بههرحال ،علیرغم مطالعا نسبتاً زيادی كه در جهیان
و ايران روی چندسازههای طبیع و عوامر میؤثر بیر تهییه
ن برای كاربردهای مختلیف وجیود دارد ،بیه تیأثیر انیدازه
ررا ماده پركننده بر واص چندسازه و بهوي ه كاربرد ن
در صنع بسیتهبنیدی ،كمتیر توجیه شیده اسی  .اگرچیه
)Aspect ratio (Length/Diameter
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جییايگزين كامییر مییواد مصیینوع بییا بسییتهبنییدیهییای
سازگاربامای زيس ی تقريب یاً غیییرممک اس ی امییا بییرای
كاربردهای اص مثر بستهبندیهای ثانويه و تهیه ظروف
باضخام های بیازتر از فییلمهیای بسیتهبنیدی ،می تیوان
به وب از مواد كشاورزی استفاده كرد [ ]20بنابراي  ،ط
پ وهش  ،كاه گندم با انیدازه ررا مختلیف بیا پلی اتییل
سبک مخلو شد و وي گ های ن بررسی گرديید .مقالیه
حاضر ،به تیأثیر انیدازه ررا كیاه گنیدم بیر وي گی هیای
مکانیک چندسازه حاصر م پردازد.

مواد و روشها
مواد
پل اتیل بیا چگیال كیم (سیبک) ،گريید  LF0200از
مجتمع پتروشیم بنیدر امیام مینی بیا وزن مخصیوص
 0/92 g/cm3و شا ) جريان مذاب  2g/10 minبهصور
گرانول تهیه گرديد و بهعنوان فاز پیوسته پلیمری بیه كیار
گرفته شد .كاه گندم رقم پیشتاز نیز بهعنوان ماده پركننده
ل مورداستفاده قرار گرف  .مالئیک انیدريد پیوند یورده
بییا پلیی اتیییل ) (MAPEبییه شییکر گرانییول بییهعنوان
سازگاركننده اي چندسازه استفاده شد.
روشها
در ابتدا كاه گندم در يک شکك با دمای  30°cبیه
شک شد .سپس ،بهصیور دسیت  ،بیه
مد  24ساع
قطعا  2-3cmرد و در مرحله بعد توس سیاب پرهای
مییدل  Retschmuhleبییه رد تبییدير گرديیید .رد حاصییله
توس الک ارتعاش با انیدازههیای می  100 ،40و 140
الک شد .بهمنظور بررس تأثیر اندازه ررا كیاه گنیدم بیر
واص مکانیک چندسازه ،چهار نمونه تهیه شد .سه نمونه
از ا تال  %40كاه گندم ( )WSبا سه اندازه م موردنظر
و  %60پل اتیل سبک تهیه شدند .به تمام ايی نمونیههیا،
 %10وزن پل اتیل سبک MAPE ،بهعنوان افزودن اضافه
شد .نمونه حاوی  %100پل اتیل نیز بهعنوان نمونه شیاهد
در نظر گرفتیه شید .میواد اولییه بیا اسیتفاده از اكسیترودر
دوپیچه ناهمسیو ،مخلیو شیدند .سیپس رشیته روجی
توس سیاب ،رد شد و به شیکر چندسیازه گرانیول در
مد .درنهاي  ،گرانولها به دستگاه تزريق منتقر شیدند تیا
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نمونههای موردنظر برای انجام زمونهیای مکیانیک تهییه
شوند.
برای تعیی اندازه الیاف كاه گندم و نسب ظاهری ن،
ابتدا ،سوسپانسییون از  50رره كیاه گنیدم و ب ،در لولی
زماي تهیه شد .سپس ،مقیداری از ن روی سیطح يیک
زمر شیشهای قیرار گرفی طیوری كیه ررا  ،تماسی بیا
يکديگر نداشته باشند و بهوسیله میکروسیکوپ دوچشیم
بیولوژی ( Olympusمدل  ،Cx31ژاپ ) با بزرگنمیاي 10x
بررس شد .همچنی از ررا بیا اسیتفاده از فوتیو اسیتريو
میکروسییکوپ ( ،Leica Ez40مريکییا) مجهییز بییه دوربییی
ديجیتال با بزرگنماي  10xو  30xعکیس گرفتیه شید .در
اي بزرگنماي ها مشاهده تعداد زيادی از الییاف بهصیور
همزمان امکانپذير اس .
بهمنظور اندازهگیری واص كشش (چگونگ مقاوم
نمونهها به تداوم كش ) طبیق اسیتاندارد  ،ASTMنمونیه
دمبل تهیهشده از دستگاه تزريیق ،بیی دو فیک دسیتگاه
باف سنج اينستران (مدل  )H5KSقرار داده شید .هنگیام
كه فکها نمونه را م كشند ،جاي كه نمونه شکسته شود،
نشاندهنده میزان مقاوم چندسازه به كش اس [.]21
همچنی  ،برای ارزياب تأثیر وجود الیاف در ماده زمینه
پل اتیل  ،مقاوم به م  1نمونیههیا انیدازهگییری شید.
مقاوم به م  ،حداكثر تنش اس كه بیه نمونیه وارد
م شود تا زمان كه تغییر شکر دهد .مقدار ايی شیا )
نیز بر مبنای پاسکال يا مگا پاسیکال بییان می شیود .ايی
زمون ،طبق استاندارد  ASTMتوس باف سنج اينستران
انجام شید .بیه ايی صیور كیه نمونیههیا در يیک دهانیه
حفاظ كننده قرار گرفتنید و بیار در سیرع مشیخ) بیه
قسم مركزی ن اعمال شد ،نمونه كم قیوس گرفی و
تغییر شکر رخ داد .زمون تا زمان شکس نمونههیا ادامیه
ياف [ .]22عالوه براي  ،بهمنظور مطالعه ناحییه بینیابین
ررا كاه گندم با پل اتیل سیبک ،تصیاوير میکروسیکوپ
الکترون با بزرگنماي ( )200Xتهیه شد.
زمون جذب ب نیز بیرای بررسی مییزان جیذب ب
نمونههای كامپوزي با اندازه ررا مختلف ،بیا اسیتفاده از
استاندارد  ASTM D570 – 98انجیام گرفی [ .]23بیدي
منظور ،نمونههای با طیول  ،100عیر  15و ضیخام 5
Flexural Strength

1

میل متر به مد  24ساع در ون  50 °Cشک شیدند
و پس از نک شدن در دسیکاتور ،توس ترازوی ديجیتال
با دق  0/000 1گرم ،توزي شدند .سپس ،نمونهها دا ر
ظروف شیشهای دردار حاوی ب مقطیر قیرار گرفتیه و در
زمايشگاه گذاشته شدند .يکبار پس از گذش  24سیاع
و بعد هر هفته وزن شدند .بیرای تیوزي نمونیههیا در هیر
مرحله پس از ارج كردن از ب ،رطوبی سیطا نهیا
گرفتییه شیید و درصیید رطوب ی جذبشییده (افییزاي وزن)
مااسبه گرديد.
درنهاي  ،در قال يک طرح كامالً تصادف  ،تیمار اندازه
ررا كاه گنیدم در چهیار سیطح (می  140 ،100 ،40و
شاهد) استفاده شد .تالیر ماری نتايج متغیرهای حاصیر
از زمونهای مختلف با اسیتفاده از نیرمافیزار  SPSS 19در
سطح  %95انجام گرف و بهمنظور مقايسه مییانگی داده-
ها ،از زمون چند دامنهای دانک  2استفاده شد .نمودارها از
طريق برنامه نرمافزاری  EXCELترسیم شد.

نتایج و بحث
اندازه ذرات کاه گندم
بررس ررا كیاه گنیدم توسی میکروسیکوپ نیوری
نشان داد كه مادوده طیول ررا بیا می -930μm ،40
 600بیییا مییی  390-650μm ،100و بیییا مییی ،140
 160-220μmاس  .همچنی  ،مادوده قطر ررا با می
 130-230μm ،40با م  60-130μm ،100و بیا می
 40-60μm ،140اس  .شیکر  ،1الییاف كیاه گنیدم را بیا
بزرگنماي  10نشان م دهد.

Duncan

2
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شکل  -1ذرات کاه گندم با مش ( 40الف) ،مش ( 100ب) و مش ( 140ج) با بزرگنمایی 10

جدول  ،1میانگی طول ،قطیر و نسیب ظیاهری ()L/D
ررا كاه گندم را نشان م دهد .همانطور كه در اي جدول
مشاهده م شود ،با افزاي اندازه ررا  ،میزان  L/Dافیزاي

م يابد بنابراي  ،بازتري میزان  L/Dمربو به ررا با م
 ،40سپس ررا با م  100و كمتیري مییزان مربیو بیه
ررا با م  140اس .

جدول  -1تیمارهای موردمطالعه برای رنگبری
میانگین قطر ()μm

میانگین نسبت ظاهری ()L/D

40

735

164

4/90

100

475/5

91/66

4/70

140

205

51/25

4/07

تیمارها (مشهای مختلف)

میانگین طول ()μm

کشش
تأثیر اندازه ررا كاه گندم با سه اندازه می (،100 ،40
 )140بر واص مکانیک چندسازه میوردنظر تجزيیهوتالیر
مییاری شیید .مطییابق بسیییاری از مقییاز  ،ازجملییه  Starkو
 ]13[ )1997( Bergerو  ،]24[ )2003( Verbeekاز مهییم-
تري عوامر در وي گ هیای كامپوزي هیا ،انیدازه ررا میواد
پركننده اس  ،به اي صور كیه تغیییر انیدازه ررا سیب
بهبود مقاوم كش م شود ،تالیر نتیايج نشیان داد كیه
تأثیر اندازه ررا بر مقاوم كشش در سطح  %95معنی دار
اس ی  .نتییايج حاصییر در شییکر  ،2نشییان داده شییده اس ی .
مشاهده م شود كیه بیشیتري مییزان مقاومی كششی بیه
چندسازه با م ( 40درش تیري انیدازه) اسی كیه حتی
میزان ن از نمونه شاهد هم بازتر اس بنابراي  ،بیا افیزاي
انییدازه ررا  ،مقاوم ی كشش ی افییزاي م ی يابیید .مقايسییه
میانگی ها به روش دانک نیز نشان داد كه با افیزاي انیدازه
ررا  ،استاکام كشش افزاي م يابد ،امیا نمونیه ( 1می
 ،)40ا تالف معن داری با شاهد ندارد .نمونههیای  2و  3بیا

شییاهد ا ییتالف معنی دار داشییته ولی بییا يکییديگر ا ییتالف
معن داری ندارند.
همانطور كه در شکر  2نشان داده شده اس  ،بیشتري
میزان مقاوم كشش به چندسازه با م ( 40درش تیري
اندازه) و كمتري ن به چندسازه با می  140مربیو می -
شود .ايی نتیايج ،بیا يافتیههیای  Zainiو همکیاران ()1996
[ Kociszewski ،]12و همکاران ( ]16[ )2012و Gozdecki
و همکاران ( ]25[ )2011مطابق دارد .همچنی  ،بیا توجیه
به نتايج اي پ وه كه مشخ) شد الییاف بیا می  ،40از
طرف بازتري میزان نسب ظاهری را دارند و از طرف ديگر،
بیشییتري مقاوم ی كشش ی را نشییان م ی دهنیید ،بییا نتییايج
 Mignaeautو همکاران ( ،)2008همسو اسی  .نهیا ،بییان
كردند كه میزان نسب ظاهری بازی پركننده ،باعث م شود
كه قسم اعظیم تن هیای وارده بیه فیاز پلیمیری بیه فیاز
پركننده منتقر شود و درنتیجه مقاوم كامپوزيی افیزاي
يابد [ .]19از نجاي كه اندازه ررا بییانگر سیطح میؤثر می
باشند ،هرقدر اندازه نها بزرگتر باشد سطح میؤثر مجمیوع
كمتر شده و درنتیجه به دلیر كیاه جاربیه سیطا ررا
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نسب به يکديگر ،تجمع و غیريکنوا ت كاه م يابید و از
تمركز تن جلوگیری می كنید .بیهعبار ديگر ،بیا بزرگتیر
شدن ررا  ،نق پلیمر در پوش ده نها بیشتر شیده و

اي ی اتصییال مناس ی  ،منجییر بییه افییزاي
چندسازه م گردد.

مقاوم ی كشش ی

شکل  -2تغییرات مقاومت کششی نمونهها بر اساس اندازه ذرات کاه گندم ( :1مش  :2 ،40مش  :3 ،100مش  :4 ،140شاهد)

از طرف اثر متقابیر ضیعیف بیی الییاف و پلیمیر سیب
كاه سطح مشترک نها م گردد كه اي مسیئله موجی
اتصاز و چسبندگ ضعیف بی الییاف و پلیمیر م شیود و
چون با افزاي سطح مؤثر الییاف (انیدازه ريزتیر ررا ) میواد
سازگار كننده كفاي نکرده و اف مقاوم به وجود می يید
[ .]25 ،12ضمناً ،با توجه به اي كه دامنیه مقاومی كششی
پل اتیل سبک برای كاربرد در بستهبندی مواد غیذاي  ،بیی
 4 MPaتییا  78/6اسی [ ،]26دادههییای حاصییر از مقاوم ی
كشش نمونههای اي پ وه  ،از حیداقر پیذيرش مقاومی
كش برای صنع بستهبندی ،بازتر اس و در دامنه مذكور
م گنجد.
با توجه به مااسبه نسب ظاهری ررا كیاه گنیدم كیه
بازتري ن متعلق به نمونههای بیا می  40بیود ،می تیوان
گف كه اي نمونهها به دلیر داشت نسب ظیاهری بیشیتر،
امکان انتقیال تین از پلیمیر بیه ررا افیزاي و درنتیجیه
مقاوم كش بهبود يافته اس  .اي نتیجه با نتايج مطالعیه
ديگییران ازجملییه  ]19[ )2008( Mingeaultهمراستاسیی .
نسییب  ،L/Dبیشییتري تییأثیر را در اسییتاکام و سییخت

كامپوزي دارد ،هرقدر نسب ظاهری پركننده بزرگتر باشد،
قییدر تقويیی كننییدگ ن بیشییتر شییده و سییب ايجییاد
كامپوزي هاي با استاکام و سخت باز م شود.
خمش
نتايج زمون مقايسه میانگی ها (شکر  )3نشیان داد كیه
مشی افیزاي
گرچه با افزاي اندازه ررا میزان مقاوم
م يابد اي تأثیر معن دار نیس و نمونههیای چندسیازه بیا
مش با يکديگر ا تالف
اندازه ررا مختلف ازنظر مقاوم
معن داری نداشتند اما با نمونه شاهد ا تالف داشتند طوری
مشی بیود.
كه نمونه شاهد دارای كمتري میزان مقاومی
مشی مربیو بیه نمونیه  1اسی ،
بازتري میزان مقاوم
يعن نمونهای كیه بزرگتیري انیدازه ررا را دارد .ررا بیا
اندازه كوچکتر به عل سطح مخصیوص بیشیتر ،تمايیر بیه
مشی
گلومريزاسیون و تجمع دارند كه درنتیجه مقاومی
كمتر ن م شود [ .]27ررا بزرگتر م توانند سب انتقال
بهتر تن از پلیمر به الیاف شوند [.]28
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مشی بیشیتری را
بهطوركل تمام نمونهها مقاومی
نسب به نمونه شاهد دارند كه به عل حضور كیاه گنیدم در
نها اس چون بخ پركننده (كاه گنیدم) بیهعنوان بخی
مشی را بهبیود داده
تقوي كننده عمیر كیرده و مقاومی
اس  .اي نتیجه كه نمونهها با اندازه ررا مختلیف ،ا یتالف
معن ی داری بییاهم نداشییتند بییا يافتییههییای  Panو همکییاران
( ]29[ )2008مطابق دارد .نها تأثیر مقدار و انیدازه ررا
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كییاه گنییدم و میییزان  MAPPرا بییر وي گ هییای مکییانیک
كامپوزي كاه گندم /پل پیروپیل بررسی كردنید و بیه ايی
نتیجه رسیدند كه بیا افیزودن كیاه گنیدم تیا  %40و افیزاي
میزان  MAPPتا  %10مدول و اسیتاکام كششی و مشی
افزاي م يابد ،اما اندازه ررا تیأثیری بیر مقاومی می
ندارد.

b
b

b

a

شکل  -3تغییرات مقاومت خمشی نمونهها بر اساس اندازه ذرات کاه گندم ( :1مش  :2 ،40مش  100و  :3مش )140

بررسی ریختشناسی (مورفولوژی)
اتصال بی پركننده و پلیمر تأثیر زيادی بیر وي گی هیای
مکانیک چندسازه دارد .وجه مشیترک بهتیر بیی پركننیده/
پلیمر ،سب عملکرد مکانیک نهاي بهتر چندسازه م شیود.
به همی دلیر ،بهمنظور مطالعیه ناحییه بینیابین ررا كیاه
گندم با پلی اتییل سیبک ،تصیاوير میکروسیکوپ الکترونی
روبش ( )SEMبا بزرگنماي ( )200Xتهیه شد (شکرهای 4
و  )5و مالحظییه گردي ید كییه نتییايج حاصییر از میکروسییکوپ
الکترون در تطابق با نتايج حاصیر از زمیونهیای مکیانیک
اس .
همچنی طبق نتايج  ،SEMبیا مشیاهده سیطح شکسی
نمونه حاوی ررا ريیز كیاه (شیکر  ،)4حفیرا سییاهرنگ
( )gapدر سطح مشترک كاه گندم و پلیمر مشاهده می شیود
كیه نشییاندهنده اتصیال ضییعیف بیی كیاه و پلیمییر اسی و

بیانكننده اي اس كه درصد بیازي از ررا كیاه گنیدم از
سطح پلیمر جدا شده و از ن بیرون كشیده شدهاند كیه ايی
امر سب شکننده شدن و وي گ های مکیانیک ضیعیف ايی
نمونهها م شود .اي موضوع ممک اس بهاي عل باشد كه
ررا ريییز تمايییر بییه انباشییتگ و كلو ییهای شییدن 4دارنیید.
انباشتگ ررا كاه ،سب ايجاد منیاطق غنی از كیاه گنیدم
م شود كه مستعد ترکهای ريزی هستند و در ايی صیور
بی ررا حفرات ايجاد م شود درنتیجه هیچ باری از شبکه
به ررا كاه منتقیر نمی شیود كیه منجیر بیه وي گی هیای
مکانیک ضعیف چندسازهها م گردد [.]30

Agglomeration

4
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شکل  - 4سطح شکست نمونه دارای کاه با اندازه مش  140با بزرگنمایی 200x

همانطور كه در شکر  5مشاهده م شود ،ررا كیاه بیا
پل اتیل اتصاز قوی دارند و پلیمر به وب ررا كاه را در
برگرفته اس كه اي اتصال وب به عل اندازه بیزرگ ررا
اس  .چون ررا با اندازه بزرگتر سب انتقال تن به شبکه
پلیمری گرديده و تمركز تن را كاه م دهد و همچنی با
افزاي انیدازه ررا  ،توزيیع ررا در شیبکه پلیمیری بهتیر
صور م گیرد و درنتیجه سب ايجاد اتصاز بهتر م شود
[.]25
جذب آب
نتايج نشان داد كیه مییزان جیذب ب در ابتیدای زمیان

غوطهوری نمونهها در ب مقطر ،بیا سیرع زيیادی افیزاي
ياف  .سپس با گذش زمان ،سیرع جیذب ب كیم شید تیا
اي كه تقريباً در انتهیای دوره نگهیداری ،بیه مییزان حیداكثر
(اشباع) نزديک گرديید .جیدول  ،2مقايسیه مییانگی درصید
جذب ب نمونههای با اندازه م مختلف را نشان می دهید.
مقادير بر اساس میانگی  ±انایراف از معییار گیزارش شیده
اس  .حروف متفاو در هر سطر بیانگر وجود ا تالف ماری
معن دار در سطح احتمال  5درصد هستند.
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شکل  -5سطح شکست نمونه دارای کاه با اندازه مش  40با بزرگنمایی 200x

جدول  -2مقایسه میانگین درصد جذب آب نمونهها
تیمار

افزایش وزن ()%

مش 40

6/48 ± 2/73 b

مش 100

6/61 ± 2/74 c

مش 140

6/74 ± 2/7 d

شاهد

0/402 ± 0/43 a

مقايسه درصد جذب ب بی تیمارهیا بیا انیدازه ررا
مختلف طبق زمیون دانکی نشیان داد كیه بیی نمونیهها
ا تالف معن دار وجود دارد و نمونیههیای بیا انیدازه ررا
ريزتر (م بیازتر) ،جیذب ب بیشیتری را در مقايسیه بیا
نمونههای ديگر داشتند طوری كه نمونه حاوی می 140
بیشتري میزان جذب ب و نمونه شیاهد كمتیري مییزان
جذب ب (تقريبیاً صیفر) را داشی  .بیهعبار ديگر ،نمونیه
شاهد هیچگونه ا تالف معن داری بیی مییزان جیذب در
زمانهای مختلف نگهداری نشان نداد .نمونیه بیا می ،40
در گروه  bقرار دارد و بنابراي  ،نزديکتري گروه به نمونیه
شاهد اس كه در گروه  aقرار دارد .ازاي رو ،بهتري نمونه
ازنظر مقاوم به جذب ب اس .
ممک اس عل افزاي میزان جذب ب با كاه
اندازه ررا  ،به اي دلیر باشد كه با كاه اندازه ررا ،
سطح مخصوص نها افزاي م يابد .بنابراي  ،سطا كه

در معر واكن قرار م گیرد افزاي يافته و درنتیجه
كامپوزي ها ب بیشتری را جذب م كنند .همچنی
م توان گف كه با كوچکتر شدن اندازه ررا و درنتیجه
افزاي سطح مخصوص نها ،گلومريزاسیون يا تجمع
ررا رخ م دهد و همی توزيع ناهمگ سب افزاي
جذب ب كامپوزي م شود .بر اساس نتايج حاصر از
تاقیقا  Ichazoو همکاران ( ]31[)2001و  Onuegbuو
همکاران ( ،]32[ )2011با كاه اندازه ررا پركننده،
م يابد .نتیجه
مقدار جذب ب كامپوزي ها افزاي
پ وه حاضر با اي نتايج ،مطابق دارد .اما ،بر الف اي
نتايج Zaini ،و همکاران ( Chen ،]12[ )1996و همکاران
( Migneault ،]33[ )2006و همکاران (]34[ )2009
انجامشده اس  ،اعالم كردهاند كه با افزاي اندازه ررا ،
میزان جذب ب افزاي م يابد.
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علیرغم باثهای مخالف و موافق در مورد تأثیر اندازه
ررا مواد پركننده بر اصی جذب ب چندسازهها ،به
دلیر همسوي وي گ های موردمطالعه در اي پ وه
مشتمر بر توزيع ررا  ،واص مکانیک و جذب ب،
استفاده از نمونه با اندازه ررا درش تر (م ،)40
پیشنهاد م شود.

نتیجهگیری
صنع بستهبندی ازجمله صنايع اس كه استفاده از
مواد پلیمری مصنوع (سنتزی) سهم بسیزاي در بخی -
های مختلف ن دارد و اهداف گوناگون را دنبال می كنید.
در حال حاضر ،از طرف به دلیر مشیکال ناشی از عیدم
زيس تخري پذيری اي مواد ،و از طیرف ديگیر بیه علی
مییديري تجمییع ضییايعا نهییا در مای زيس ی  ،توجییه
جهان به كاه سهم اي مواد در صینع معطیوف شیده
اس  .ازاي رو ،با هدف كاه سهم ماده پلیمری پل اتییل
در صنع بستهبندی ،كاه گندم بهعنوان پركننده بیا پلی -

اتیل مخلو شد تا چندسازه كیاه گنیدم/پل اتییل تهییه
گردد .در ايی مطالعیه ،تیأثیر انیدازه ررا كیاه گنیدم بیر
یواص مکیانیک و جییذب ب چندسیازه حاصیر بررسی
گرديد .نتايج نشان داد كه اندازه ررا ماده پركننده و بیه-
تبع ن مقیدار نسیب ظیاهری ( ،)L/Dعوامیر میؤثری در
وي گ های مکانیک و جذب ب چندسازه حاصر هسیتند.
بهطوركل  ،اندازه ررا تأثیر معن داری بر مقاوم كشش
چندسازه داش  ،بهطوریكه بیا افیزاي انیدازه ررا كیاه
گندم و نسیب ظیاهری بیشیتر ،مقاومی كششی نهیاي
چندسازه افزاي ياف  .باوجود نکه با افزاي انیدازه ررا
مشی افیزاي پییدا
(و نسب ظاهری بیشتر) ،مقاومی
كرد ،تأثیر ن معن دار نبود .ازنظر میزان جیذب ب ،ررا
ريزتر با نسیب ظیاهری كمتیر ،جیذب ب بیشیتری را در
مقايسییه بییا ررا بزرگتییر داشییتند .بییهطوركل  ،در اي ی
مطالعه ،نمونه با م  ،40بهتري واص را ازنظر مقاومی
مکانیک بیشتر و جذب ب كمتر نشان داد.
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The Effect of wheat straw particle size on the mechanical and water absorption
properties of wheat straw/low density polyethylene biocomposites for packaging
applications

Abstract
Natural composites with biodegradability properties can be
used as a renewable alternative for replacing conventional
plastics. Thus, to reduce the plastics applications in the
packaging industry, biocomposites were produced containing
wheat straw (with 40, 100, 140 mesh) as a natural
biodegradable composite and low density polyethylene
(LDPE) as a common synthetic polymer in the packaging
industry. The effect of wheat straw particle size on the
mechanical and water absorption properties of these
biocomposites was studied. Polyethylene-graft-maleic
anhydride was used as a compatibilizer material. Morphology
of wheat straw flour was studied by optical microscopy to
obtain the aspect ratio (L/D). The tensile and flexural tests
were applied for determining the mechanical properties and
scanning electron microscope (SEM) was used to assess
particle distribution and sample structure. The water
absorption of the samples was calculated by weight
differences. The results indicated that the particle size of
wheat straw and the L/D amount significantly affected the
tensile strength and water absorption of the samples.
However, the effect of wheat straw particle size on the
flexural strength was not significant. Overall, it can be
concluded that by increasing the particle size of the filler
(wheat straw), biocomposites with better tensile strength and
less water absorption can be prepared.
Keywords: biocomposite, mechanical and water absorption
properties, low density polyethylene, particle size, wheat
straw.
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