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بررسی مقایسهای اثر باگاس و کلش برنج تیمار شده روی ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی
چندسازههای تقویتشده با الیاف طبیعی

چکیده
در این پژوهش اثر ماده لیگنوسلولزی بر ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی
چندسازههای چوب پالستیک موردبررسی قرار گرفت .برای این منظور ماده
لیگنوسلولزی در چهار نوع آرد خمیرکاغذهای سولفیت قلیایی -آنتراکینون ،مونو
اتانول آمین ،سودا  -آنتراکینون و شیمیایی  -مکانیکی با پلیاتیلن سنگین ()HDPE
مخلوط گردید و مالئیک انیدرید پلیپروپیلن بهعنوان ماده سازگار کننده (جفت کننده)
در یک سطح ثابت و برابر با  %5وزنی مورداستفاده قرار گرفت .نسبت ماده زمینه
(پلیاتیلن سنگین) به ماده لیگنوسلولزی  60به  40در نظر گرفته شد .نمونههای
نهایی پس از ترکیب در یک اکسترودر دو ماردونه ،گرانول گیری و در ادامه با
استفاده از روش قالبگیری تزریقی تهیه و برای انجام آزمایشها آماده شدند.
مقاومتهای مکانیکی چندسازههای تولیدشده شامل مدول خمشی و کششی،
مقاومت خمشی و کششی ،مقاومت به ضربه فاقدار و خواص فیزیکی شامل جذب
آب و واکشیدگی ضخامت پس از  24ساعت طبق استانداردهای  ASTMاندازهگیری
شدند .نتایج نشان داد که تیمارهای شیمیایی در مقایسه با ماده لیگنوسلولوزی خام به
ترتیب باعث افزایش و کاهش مدول االستیسیته خمشی در چندسازههای تقویتشده
با باگاس و کلش برنج شدند .درحالیکه تیمارهای اشارهشده منجر به افزایش مدول
االستیسیته کششی در چندسازههای تقویتشده با هر دو نوع ماده لیگنوسلولوزی شد.
مقاومت خمشی و کششی چندسازههای حاوی باگاس بیشتر از چندسازههای
تقویتشده با کلش برنج بود و تأثیر تیمارها نیز بر روی باگاس بیشتر از کلش برنج
بود .چندسازههای حاوی کلش برنج مقادیر مقاومت به ضربه ،جذب آب و واکشیدگی
ضخامت بیشتری را در مقایسه با چندسازههای تقویتشده با باگاس از خود نشان
دادند .همچنین تیمارهای انجامشده باعث کاهش جذب آب و واکشیدگی ضخامت در
چندسازههای حاوی هر دو نوع ماده لیگنوسلولزی شد.
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واژگان کلیدي :خمیرکاغذ ،باگاس ،کلش برنج ،چندسازه ،پلیاتیلن سنگین.

مقدمه
چندسازههای الیاف چوب  -پالستیك مخلوطي از مواد
پلیمری و مواد لیگنوسلولزی هستند كه تولید و استفاده از
آنها در بیشتر كشورها در حال گسترش است .در تهیه

اين مواد مركب انواعي از پلیمرها شامل پليپروپیلن،
پلياتیلن ،پلي ونیل كلرايد ،پلياستر و  ...مورداستفاده قرار
ميگیرند .در سالهای اخیر استفاده از مواد لیگنوسلولزی
غیرچوبي بهعنوان تقويتكننده يا پركننده پالستیكها
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موردتوجه بسیاری از محققان قرار گرفته است .طیف
وسیعي از مواد لیگنوسلولزی وجود دارند كه ميتوانند در
ساخت كامپوزيتهای چوب  -پالستیك مورداستفاده قرار
گیرند [ .]1بر اساس تحقیقات و گزارشهای انجامشده
توسط  Gorokhovskyو همکاران (،)2005
 Panthapulakkalو  )2007( Sainو  Wangو همکاران
( )2007در میان جايگزينهای مناسب برای توسعه
چندسازههای چوب پالستیك استفاده از محصوالت جانبي
كشاورزی يا مواد ضايعاتي لیفي كشاورزی (شامل ساقه
غالت ،پوسته و شلتوك برنج ،الیاف نارگیل ،باگاس ،ذرت و
پوستههای مختلف غالت و انواع ضايعات بهدستآمده از
محصوالت كشاورزی) موردتوجه قرار گرفته است [.]4-2
استفاده از مواد ضايعاتي كشاورزی بهعنوان يك
تقويتكننده در تولید چندسازههای چوب پالستیك در
كشورهايي كه دارای منابع چوبي كم ميباشند ،از پتانسیل
بااليي برخوردار است [ .]3الیاف طبیعي در مقايسه با ديگر
تقويتكنندههای رقیب خود مانند الیاف شیشه و
پركنندههای معدني دارای مزيتهای فراواني ازجمله
دانسیته كمتر ،مقاومت و مدول ويژه باالتر و سهولت
اصالح سطح الیاف بوده و ضمناً بهطور گستردهای در
دسترس ميباشند .همچنین اين الیاف ارزانتر از الیاف
مصنوعي بوده و ميتوانند در بسیاری از كاربردهايي كه در
آنها صرفهجويي در هزينهبر خواص مقاومتي محصول
ارجح است جايگزين الیاف مصنوعي شوند .در سالهای
اخیر مطالعات زيادی در خصوص استفاده از الیاف طبیعي
در ساخت كامپوزيتها انجام شده است .كامپوزيتهای
ساختهشده با الیاف طبیعي بهطور فزايندهای در انواع
كاربردهای صنعتي ،به علت مقاومت باال نسبت به وزن،
جرم حجمي كم ،هزينه پايین و فراورش آسان و ارزان و
تجزيهپذير بودن افزايش يافتهاند [ .]7-5با توجه به اينكه
الیاف چوبي و پسماندهای كشاورزی ،الیاف قطبي هستند
ولي پلیمرها برخي قطبي (پلي وينیل كلرايد) و برخي غیر
قطبي هستند (پليپروپیلن و پلياتیلن) ،برای اتصال بهتر
بین الیاف چوب به پلیمرهای غیر قطبي از يك ماده
واسطه استفاده ميشود .در حال حاضر در بیشتر تحقیقات
از مالئیك انیدريد پیوند شده با پلي اتلین و پليپروپیلن
بهعنوان ماده سازگار كننده در ساخت چندسازههای چوب

پالستیك استفاده ميگردد .مواد مركب چوب پالستیك
نهتنها خواص مشابه مواد مركب چوبي رايج را دارند بلکه
دارای جذب آب كمتر و ثبات ابعادی بیشتر ميباشند و
نسبت به میکروارگانیسمها مقاومت بیشتری دارند .ضمن
اينکه در تولید آنها از فرم آلدهید استفاده نميشود [.]8
 Razavi-Nouriو همکاران ( ،)2006خواص مکانیکي و
جذب آب چندسازههای ذرات شلتوك برنج و پليپروپیلن
را موردبررسي قرار دادند .مقادير مختلفي از شلتوك برنج
(بین صفر تا  40درصد وزني) با ماتريکس پليپروپیلني
مخلوط شده و از  MAPPبهعنوان ماده جفت كننده
استفاده شد .نتايج آنان نشان داد كه مدول های خمشي و
كششي در سطوح  40درصد شلتوك برنج ،باالترين مقدار
بودند و مقاومت خمشي بهبود يافته و تغییر طول و انرژی
در نقطه شکست كاهش پیدا كردند .همچنین میزان
درصد جذب آب در سطوح باالتر شلتوك برنج ،بیشتر بوده
است [ Tong .]9و همکاران ( ،)2013اثر اختالط پوسته
برنج بر پلياتیلن بازيافتي سنگین را موردبررسي قرار
دادند .با افزايش  10تا  40درصد میزان پركننده ،مدول
كششي و خمشي چندسازه افزايش يافت اما مقاومت
خمشي تا افزودن  30درصد پركننده افزايش و بعد كاهش
يافت .البته مقاومت به ضربه چندسازه با افزايش درصد
پركننده كاهش يافت [ .]10همچنین در تحقیقي Maldas
و  )1989( koktaاثر سه سازگار كننده ايزوسیانات ،سیالن
و مالئیك انیدريد پیوند خورده با پليپروپیلن را در تشکیل
مواد چندسازه ترموپالستیك موردبررسي قرار دادند .اين
تحقیق نشان داد كه بهطوركلي چندسازه تیمار شده با
سازگار كنندهها خواص مکانیکي مطلوبتری را نسبت به
چندسازههای تیمار نشده نشان دادهاند .البته مقدار
بهبودی خواص مکانیکي به مقدار الیاف ،غلظت ،ساختمان
شیمیايي عوامل اتصال ،تركیب اجزا پوشش ،درجه پیوند
زدن و به نوع تیمار مورداستفاده بستگي داشت .بهطوركلي
نتايج نشان داد كه تیمار با ايزوسیانات و مالئیك انیدريد
پیوند شده با پليپروپیلن بسیار مؤثرتر از تیمارهای سیالن
و انیدريد فتالیك است [.]11
روش ديگر بهبود خصوصیات اتصال ،استفاده از تیمار
شیمیايي الیاف چوب قبل از اختالط با پلیمر است.
سازوكار اين روشها متفاوت بوده و به ساختار تركیبات
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شیمیايي مورداستفاده بستگي دارد [ .]12البته در اثر
اصالح شیمیايي الیاف چوبي چندين ويژگي برتر بهطور
همزمان با يك تیمار به دست ميآيند ،مانند كاهش جذب
آب [ ،]14-13افزايش دوام زيستي [ ]15و افزايش خواص
مکانیکي [ .]16برخي از مهمترين تیمارهای شیمیايي
عبارتاند از :مرسريزاسیون ،تیمار ايزوسیانات،
استیالسیون ،تیمار پرمنگنات ،تیمار سايالني ،بنزيالسیون
و تیمار پروكسید كه باعث بهتر شادن ويژگيهای الیاف
چوبي و كامپوزيتهای ساختهشده با آن ميشود Wang .و
همکاران ( )2005الیاف كتان را توسط تیمارهای قلیايي،
پروكسید و بنزيالسیون اصالح كردند و به بررسي اثر اين
اصالحات شیمیايي روی ويژگيهای كامپوزيت پلیمر
تقويتشده با الیاف كتان پرداختند ،آنان مشاهده كردند
كه اين اصالحات شیمیايي باعث بهبود در چسبندگي بین
سطحي پلیمر و الیاف كتان ميشود .آنان همچنین الیاف
كتان را با بنزيل كلريد تیمار كردند و از آن در ساخت
كامپوزيت الیاف كتان -پلياتیلن استفاده نمودند .نتايج
آنان  0درصد بهبود در مقاومت كششي و  33درصد بهبود
در جذب رطوبت بود .فرآيندهای مختلف خمیركاغذ سازی
معموالً از مواد و روشهای شیمیايي استفاده ميكنند
[ .]17ازاينرو ميتوان اين فرآيندها را بهعنوان دستهای
ديگر از روشهای تیمار شیمیايي طبقهبندی نمود.
Shakeriو  )2002( Hashemiفراورده چندسازه الیاف
خمیركاغذ  -پليپروپیلن سنگین ( ،)HDPEبا استفاده از
الیاف دو نوع خمیركاغذ نیمه شیمیايي سولفیت خنثي
( )NSSCو خمیركاغذ شیمیايي – مکانیکي ( )CMPدر
چهار سطح  25 ،20 ،10و  30درصد وزني با پلياتیلن
سنگین را بررسي كرده و اعالم نمودند كه افزايش مقدار
الیاف از هر دو نوع خمیركاغذ ،طول شکست در نقطه
گسیختگي را كاهش داده و مدول االستیسته را افزايش
ميدهد .نتايج تحقیقات آنان نشان داد كه تیمارهای حاوی
خمیركاغذ  CMPخواص مکانیکي بهتری نسبت به
تیمارهای حاوی خمیركاغذ  NSSCدارند [.]18
هدف از اين بررسي مقايسه اثر باگاس و كلش برنج بر
روی ويژگيهای فیزيکي و مکانیکي چندسازههای الیاف
طبیعي – پالستیك است .برای اين منظور ،از چهار فرآيند
مختلف كاغذسازی بهعنوان تیمار و برای هر دو نوع ماده
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لیگنوسلولزی استفاده گرديد و نتايج موردبحث و بررسي
قرار گرفت.

مواد و روشها
تهیه و آمادهسازی باگاس
باگاس استفاده شده در اين تحقیق از منطقه خوزستان
و با همکاری كارخانهی كاغذسازی پارس تهیه شد .باگاس
دريافتي جهت جداسازی ناخالصيها مانند سنگريزه و...
الك و در هوای آزاد خشك شده تا به شرايط رطوبتي ثابت
و يکسان برسند .پس از خشك شدن ،آنها را درون
كیسههای پالستیکي بستهبندی كرده تا تحت تأثیر
رطوبت محیط قرار نگیرند.
تهیه و آمادهسازی کلش برنج
نمونههای ساقه برنج مورد آزمايش از مزارع شمال
كشور تهیه شد .ابتدا برگ و خاشاك نمونهها جدا گرديده
و سپس جهت انجام آزمايشها و انجام عملیات پخت به
قطعاتي به طول پنج تا هفت سانتیمتر تبديل گرديدند و
برای رسیدن به رطوبت تعادل در محیط آزمايشگاه قرار
داده شدند .نمونهها پس از رسیدن به رطوبت تعادل جهت
جلوگیری از تبادل رطوبتي و تغییر میزان رطوبت داخل
كیسههای پالستیکي بستهبندی شدند .سپس مقدار
رطوبت نمونهها اندازهگیری شد .در طول آزمايشها پس از
برداشت ،درب كیسهها بسته ميشد تا مقدار رطوبت
نمونهها تغییر نکند.
پلیاتیلن

سنگین1

پلياتیلن سنگین بهعنوان ماده زمینه اين تحقیق
مورداستفاده قرار گرفته است .پلياتیلن مصرفي از نوع
 52518بوده است كه از شركت پتروشیمي جم تهیه
گرديد .خواص اين پلیمر در جدول  1آورده شده است.

)High density polyethylene (HDPE

1
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جدول  - 1ویژگیهای پلیاتیلن سنگین استفادهشده در ساخت چندسازههای زیستی
نام گريد

52518

ويژگيها
شاخص جريان مذاب

دانسیته

نقطه نرم شوندگي (درجه

(گرم 10/دقیقه)

(گرم/سانتيمتر مکعب)

سلسیوس)

18

0/952

122

ماده سازگار کننده
از مالئیك انیدريد پلياتیلن ( )MAPEپودری شکل
تولیدشده توسط شركت كیمیا جاويد سپاهان با نام تجاری

 PE-G 101بهعنوان ماده سازگار كننده به میزان پنج
درصد استفاده شد .ويژگيهای اين ماده در جدول  2ذكر
شده است.

جدول  - 2ویژگیهای ماده سازگار کننده استفادهشده در ساخت چندسازههای زیستی
نام تجاری

شکل ظاهری

ماده پایه

PE-G 101

پودر

پلياتیلن

تهیه خمیرکاغذ با فرآیند سولفیت قلیایی-
آنتراکینون
به جهت تولید خمیركاغذ سولفیت قلیايي -
آنتراكینون با در نظر گرفتن مقدار رطوبت باگاس و كلش
برنج ،مقدار  50گرم ماده خشك درون يکي از سیلندرهای
دايجستر قرار داده شد و به مدت  90دقیقه در دمای 160
و  175درجه سلسیوس با قلیائیت فعال  16درصد بر
مبنای  NaOHدر نسبتهای ،20/80 Na2SO3/NaOH
 80/20 ،70/30 ،60/40 ،50/50 ،40/60 ،30/70عمل
پخت بر روی باگاس انجام گرفت .شرايط پخت كلش برنج
مشابه باگاس و در زمانهای  60 ،45و  90دقیقه بوده
است .قابلذكر است نسبت مايع پخت به باگاس  6به  1و
مايع پخت به كلش برنج  4به  1بوده است .همچنین
آنتراكینون به میزان  0/1درصد مقدار ماده خشك در هر
يك از پخت ها اضافه گرديد.
تهیه خمیرکاغذ با فرآیند مونو اتانول آمین
در اين فرآيند از نسبتهای مختلف مونو اتانول آمین و
آب با نسبتهای مختلف  25/75 ،50/50 ،75/25و
 0/100درصد استفاده شد .مدتزمان پخت  60 ،45و 90
دقیقه در دمای  160درجه سلسیوس و نسبت مايع پخت
به باگاس  6به  1در نظر گرفته شده است .دمای پخت و
نسبتها ی مونو اتانول آمین به آب برای كلش برنج مشابه

میزان مالیک انیدرید
(درصد)
0/8-1/2

باگاس بوده اما برای كلش برنج زمان پخت  30و 45
دقیقه و نسبت مايع پخت به الیاف  4به  1در نظر گرفته
شد.
تهیه خمیرکاغذ با فرآیند سودا  -آنتراکینون
پخت سودا – آنتراكینون در دمای  160درجه سانتي
گراد و به میزان  0/1درصد وزني آنتراكینون برای هر دو
نوع الیاف لیگنوسلولزی انجام گرفت .قلیايیت  18 ،16و
 20درصد به مدت  75 ،60و  90دقیقه برای باگاس در
نظر گرفته شد .پخت كلش برنج با قلیايیت  14و 16
درصد و طي مدتزمان  45دقیقه صورت گرفت.
تهیه خمیرکاغذ با فرآیند CMP

پخت باگاس با روش  CMPدر دمای  160درجه
سلسیوس و در زمانهای  30 ،15و  45دقیقه با میزان
هیدروكسید سديم و سولفیت سديم به ترتیب  4و 10
درصد صورت گرفت .همچنین پخت كلش برنج در دمای
 130درجه سلسیوس به مدت  45و  60دقیقه و با میزان
هیدروكسید سديم و سولفیت سديم  15و  8درصد انجام
شد.
آمادهسازی خمیرها برای ساخت چندسازه
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باقيمانده

در

جهت تعیین مقدار لیگنین
خمیركاغذهای تهیهشده از روش آزمون T236 om- 99
استاندارد  TAPPIاستفاده شد .ازآنجاييكه هدف مقايسه
پتانسیل خمیركاغذهای مختلف جهت تولید چندسازههای
زيستي بوده است ،سعي شده است كه خمیركاغذهای با
اعداد كاپای يکسان جهت تولید چندسازه استفاده شوند.
برای آسیاب كردن خمیركاغذ حاصله از روشهای
مختلف كاغذسازی ،باگاس و كلش برنج (نمونه شاهد) در
ابتدا نمونهها به مدت  24ساعت در دمای  75درجه
سلسیوس در خشككن قرار داده شدند و در ادامه نمونهها
بهوسیله آسیاب آزمايشگاهي موجود در كارگاه صنايع
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چوب گروه علوم و صنايع چوب و كاغذ دانشگاه تهران
آسیاب شدند .جهت تهیه الیاف با اندازه موردنیاز از الك
ارتعاشي با مش  40و  60استفاده شد.
تهیه و ساخت چندسازهها
در ابتدا ماده زمینه ،ماده تقويتكننده و مااده ساازگار
كننده مطابق با تركیب تعیینشده در جدول  3وزن شده و
سپس در كیسههای جداگانه آماده گرديد .قابالذكر اسات
كه نسبت مااده زمیناه باه مااده تقويتكنناده  60باه 40
(درصد) بوده است.

جدول  - 3مشخصات تیمارها (ترکیبات موجود در چندسازهها)
آرد كلش برنج
(درصد)

خمیر كلش برنج
(درصد)

PE

-

-

-

PE/B

-

-

40

-

PE/AS-AQ

-

-

-

40

5

PE/SODA-AQ

-

-

-

40

5

55

PE/MEA

-

-

-

40

5

55

PE/CMP

-

-

-

40

5

55

40

-

-

-

5

55

PE/SODA-AQ

-

40

-

-

5

55

PE/ASAQ

-

40

-

-

5

55

PE/MEA

-

40

-

-

5

55

PE/CMP

-

40

-

-

5

55

كد تیمار *

PE/R

آرد باگاس
(درصد)

خمیر باگاس
(درصد)

مالئیك اندريد پلياتیلن
(درصد)

پلياتیلن سنگین
(درصد)

-

-

100

5

55
55

*  :PEپلياتیلن سنگین :B ،باگاس :AS-AQ ،ال یاف تیمار شده با روش سولفیت قلیايي – آنتراكینون :SODA-AQ ،الیاف تیمار شده با روش سودا
 :MEAالیاف تیمار شده با منو اتانول آمین :CMP ،الیاف تیمار شده با روش شیمیايي – مکانیکي :R ،كلش برنج

تركیبات آمادهشده مطابق با جدول  3در اكسترودر دو
مارپیچه غیر همسوگرد  ،Collinساخت كشور آلمان،
 ،1999سرعت دوران  ،rpm 60دمای نواحي اكسترودر
 160-170درجه سلسیوس واقع در پژوهشگاه پلیمر و
پتروشیمي ايران ،مخلوط شد .در ادامه بعد از مرحله
اكسترود كردن ،گرانول سازی صورت گرفت تا بتوان
نمونهها را در دستگاه قالبگیری تزريقي وارد نمود.
بهمنظور گرانول كردن نمونهها از دستگاه خردكن
نیمهصنعتي شركت  WIESERمدل WGLS 200/200
ساخت كشور آلمان واقع در پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمي
ايران استفاده گرديد .برای تهیه نمونههای آزموني از

دستگاه تزريق 1با دمای  180درجه سانتيگراد استفاده
شد .سپس اين ماده به درون يك قالب بسته با فشار 100
كیلوگرم بر مترمربع تزريق شد و شکل نمونه موردنظر
آماده گرديد .پس از سرد شدن ماده ،قالب پس از  75ثانیه
باز شده و نمونه از قالب خارج شد .در اين تحقیق از
دستگاه تزريق پژوهشگاه پلیمر ايران كه دارای سرعت
بارگیری  45دور در دقیقه است استفاده گرديده است.
كلیه نمونهها مطابق با استاندارد  ASTMتولید شدند .قبل
از انجام آزمونهای مکانیکي و فیزيکي ،نمونههای
ساختهشده برای رسیدن به رطوبت تعادل ،به مدت 2

Injection

1
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هفته در اتاق كلیمای استاندارد (دمای  23درجه
سلسیوس و رطوبت نسبي  65درصد) قرار گرفتند.
اندازهگیری خواص مکانیکی
آزمون كشش مطابق با آيیننامه
استاندارد  ASTMبر روی نمونهها و بهمنظور تعیین
مقاومت و مدول االستیسیته يانگ آنها انجام گرديد .نوع
 M-Iنمونه دمبلي شکل ،انتخاب و آزمون كشش بهوسیله
دستگاه آزمون كشش  Instronمدل  4486مجهز به
سیستم جمعآوری كامپیوتری اطالعات و ظرفیت سلول بار
 10و  30كیلو نیوتن بر روی نمونهها انجام گرديد .با نصب
كرنشسنج و تعیین سرعت بارگذاری هشت
میليمتر/دقیقه سیستم بهصورت  Crossheadسه نمونه از
هر تركیب مورد آزمون قرار گرفتند .آزمون خمش مطابق
با آيیننامه  D790استاندارد ASTMبه روش سهنقطه بر
روی نمونهها بهمنظور تعیین مقاومت و مدول االستیسیته
آنها انجام گرديد .آزمون خمش بهوسیله دستگاه Instron
 4486انجام گرديد .طول دهانه  80میليمتر و سرعت
بارگذاری  8میليمتر/دقیقه انتخاب شد .قابلذكر است كه
مقاومت خمشي و مدول االستیسیته خمشي در اين آزمون
گزارش گرديد .آزمون مقاومت به ضربه فاقدار با استفاده
از آيیننامه  D256استاندارد  ASTMبا دستگاه آزمون
مقاومت به ضربه ( )Izodديجیتالي از نوع پاندولي مدل
 SANTAM SIT-20 Dساخت كشور ايران انجام شد.
آزمون سختي با استفاده از آيیننامه  D2240استاندارد
 ASTMبا استفاده از دستگاه آزمون سختي مدل
 SANTAM, SHD-05ساخت كشور ايران انجام شد .انجام
كلیه آزمونهای مکانیکي بر روی چندسازههای چوب-
پالستیك تولیدشده در اين تحقیق طبق شرايط استاندارد
و در آزمايشگاه مکانیك چوب و فرآوردههای مركب گروه
علوم و صنايع چوب و كاغذ دانشکده منابع طبیعي دانشگاه
D638M-89

تهران انجام شد.
اندازهگیری خواص فیزیکی
میزان جذب آب نمونهها با ترازوی آزمايشگاهي با دقت
 0/001گرم محاسبه گرديد.
آزمون واكشیدگي ضخامت همزمان با آزمون جذب
آب موردبررسي قرار گرفت و به دنبال اندازهگیری جذب
آب نمونهها پس از  24ساعت ،میزان واكشیدگي ضخامت
در مركز نمونهها اندازهگیری شد .برای اندازهگیری
ضخامت از كولیس ديجیتالي استفاده گرديد و پس از
تعیین بعد واكشیده شده ،از فرمول  ،2میزان واكشیدگي
ضخامت به دست آمد.
تجزیهوتحلیل آماری
تجزيهوتحلیل آماری اثرات مستقل و متقابل عوامل
متغیر با استفاده از طرح آزمايشات فاكتوريل در قالب طرح
پايه كامالً تصادفي متعادل و با استفاده از تکنیك تجزيه
واريانس 1صورت گرفت .مقايسه و گروهبندی میانگینها با
استفاده از آزمون چند دامنهای دانکن2انجام گرفت .جهت
تجزيهوتحلیل آماری از نرمافزار  SASويرايش  9/1استفاده
شد.
نتایج و بحث
ازآنجاييكه هدف از اين تحقیق مقايسه عملکرد
خمیركاغذهای مختلف جهت تولید نمونههای چوب
پالستیك و مشخص كردن اثر لیگنین و همي سلولز بر
روی نمونهها است ،بنابراين مبنای انتخاب بهینه فرآيندها
عدد كاپای برابر گذاشته شد و از میان شرايط متعدد
پخت ،شرايط جدول  4و  5برای دو نوع الیاف باگاس و
كلش برنج انتخاب شدند.

ANOVA
)Duncan's multiple range test (DMRT

1
2
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جدول  - 4مشخصات تیمارهای بهینه انتخابشده جهت تولید چندسازههای زیستی از باگاس
زمان (دقیقه)

تیمارها باگاس
سولفیت قلیايي -آنتراكینون  16درصد (نسبت هیدروكسید سديم به سولفیت سديم  50به )50
مونو اتانول آمین  75درصد
سودا  20درصد
شیمیايي  -مکانیکي (نسبت سديم هیدروكسید به سولفیت سديم  4به )10

90
30

بازده کل (درصد)

کاپا

62/16
76/8
61/44
86/4

12/3
12/5
11/45
-

جدول  - 5مشخصات تیمارهای بهینه انتخابشده جهت تولید چندسازههای زیستی از کلش برنج
تیمارهای کلش برنج

زمان (دقیقه)

بازده کل (درصد)

کاپا

سولفیت قلیايي -آنتراكینون  16درصد (نسبت هیدروكسید سديم به سولفیت سديم  20به )80
مونو اتانول آمین  50درصد
سودا  16درصد
شیمیايي  -مکانیکي (نسبت سديم هیدروكسید به سولفیت سديم  8به )15

90
30
45
30

50
55/25
49/8
85

20
18
19
-

همانطور كه در شکل  1مشاهده ميشود بیشترين
مقدار مدول االستیسیته كششي مربوط به چندسازه حاوی
الیاف فرآيند خمیركاغذ شیمیايي – مکانیکي ()CMP
( )MPa 4076/2و كمترين مقدار آن مربوط به پلیمر
( )MPa 1235/4است .شکل  1بیان ميدارد كه در مدول
االستیسیته كششي فرآيندهای خمیركاغذ سازی ،CMP
 MEA ،AS-AQو  SODA-AQتفاوت معنيداری برای
باگاس وجود ندارد .بهبیانديگر میزان مدول االستیسیته

در فرآيندهای نامبرده ،تقريباً باهم برابر است و در
چندسازههای تولیدی ،ازنظر مدول االستیسیته كششي
بین خمیركاغذهای شیمیايي و مکانیکي اختالف
معنيداری وجود ندارد .از سوی ديگر تیمار حاوی باگاس
خام  /پلیمر دارای اختالف معنيداری نسبت به پلیمر و
همچنین ساير روشهای خمیركاغذ سازی است .افزودن
الیاف تیمار شده و تیمار نشده باعث افزايش مدول
االستیسیته در چندسازهها شده است.

شکل  -1اثر نوع الیاف بر مدول االستیسیته کششی
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با توجه به شکل  1و مقادير مدول االستیسیته كششي
كلش برنج مشخص ميشود كه میان تیمارهای سولفیت
قلیايي و سودار اختالف معنيداری مشاهده نميشود.
همچنین میان چندسازههای حاوی الیاف تیمار شده به
روش  CMPو چندسازههای فاقد الیاف تیمار شده (كلش
برنج) هیچگونه تفاوت معنيداری در مورد مدول
االستیسیته ديده نشد .بیشترين مقدار مدول االستیسیته
كششي كلش برنج مربوط به چندسازه حاوی الیاف فرآيند
خمیركاغذ سولفیت قلیايي  -آنتراكینون ()ASAQ
( )MPa 3648/6و كمترين مقدار آن مربوط به CMP
( )MPa 3008/6است (شکل .)1
 Liو همکاران ( )2007مقدار مدول را برای چندسازه
حاوی خمیركاغذ كرافت رنگبری شده برابر با MPa
 3000گزارش كردند و اعالم كردند كه دفیبره شدن الیاف
منجر به نرم شدن و افزايش سطح مشترك الیاف و ماده
زمینه شده و برهمکنش و اختالط بهتر اين اجزا و
درنتیجه افزايش مدول االستیسیته كششي را باعث
ميشود [ .]19همچنین افزايش مدول االسیسیته كششي
ميتواند مربوط به اختالط بهتر الیاف در ماده زمینه بوده
كه در اثر تمیز شدن سطح الیاف و حذف ناخالصيها و
افزايش زبری سطح و درنتیجه بهبود برهمکنش مکانیکي
اجزا و همچنین دفیبره شدن الیاف طي فرآيند تیمار اتفاق
ميافتد [ .]20همچنین  Ghofraniو همکاران ()2012
طي بررسي كه روی ساخت چندسازههای چوب پالستیك
با استفاده ضايعات پلياتیلني و پوستهی شلتوك برنج

داشتند ،مقدار مدول االستیسیته كششي را در صورت
استفاده از  60درصد پلیمر 1007 MPa ،گزارش كردند.
اين ويژگي با افزودن  3و  5درصد ماده جفت كننده به
ترتیب به  749/6 MPaو  1186/6تغییر يافت [.]21
سازگاركننده های شیمیايي نظیر پليپروپیلن مالئیك دار
و پلياتیلن مالئیك دار دارای مولکولهای دو كار كردند،
اول واكنش آنها با گروههای هیدروكسیل سلولز كه منجر
به كاهش قطبیت الیاف شده و آن را به ماده زمینه كه غیر
قطبي است ،شبیه ميسازد و دوم واكنش با گروههای
عملکردی ماتريس پلیمری [.]22
همانطور كه در شکل  2مشاهده ميشود ،بیشترين
میزان مقاومت كششي مربوط به چندسازه حاوی الیاف
تهیهشده با فرآيند  MEAو با میزان  44/87 MPaو
كمترين آن مربوط به چندسازه پلياتیلني بدون الیاف و با
میزان  22/71 MPaاست .چندسازههای دارای الیاف
باگاس حاصل از فرآيندهای  SODA-AQ ،MEAو AS-
 AQبه ترتیب بیشترين میزان مقاومت كششي را در
مقايسه با باگاس خام  /پلیمر و همچنین پلیمر خالص از
خود نشان دادند اما بین سه فرآيند اشارهشده اختالف
معنيداری ازلحاظ مقاومت كششي مشاهده نميگردد.
بیشترين مقدار مقاومت كششي چندسازههای حاوی كلش
برنج با تیمار سولفیت قلیايي – آنتراكینون و به میزان
 32/74 MPaحاصل شد .الزم به ذكر است كه بین
تیمارهای  ASAQو  SODAو همچنین  CMPو MEA
تفاوت معنيداری مشاهده نشد.
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شکل  -2اثر نوع الیاف بر روی مقاومت کششی

بر طبق شکل  3بیشترين میزان مدول االستیسیته
خمشي متعلق به چندسازه حاوی الیاف تیمار شده به
روش  CMPو با میزان  2803/89 MPaاست .درحاليكه
كمترين مقدار مدول االستیسیته خمشي مربوط به
چندسازه پلياتیلني با میزان  806/3 MPaاست .از سوی
ديگر اين شکل بیان ميدارد كه افزودن الیاف به چندسازه
پلياتیلني باعث افزايش مدول االستیسیته خمشي
ميگردد بهنحویكه الیاف خام باگاس و بهويژه الیاف تیمار
شده باعث افزايش چشمگیری در نتايج مدول االستیسیته
خمشي شده است .در اين میان عملکرد الیاف تیمار شده
با روشهای مختلف خمیر و كاغذسازی نسبت به الیاف
باگاس خام باالتر بوده است .الیاف حاصل از روشهای
 CMPو  MEAدارای نتايج مشابه و الیاف حاصل از
فرآيندهای  AS-AQو  SODA-AQنیز دارای مقادير
مدول االستیسیته خمشي مشابه يکديگر ميباشند .البته با
اين تفاوت كه الیاف تیمار شده با هريك از اين چهار
فرآيند دارای مقادير مدول االستیسیته خمشي بیشتری در
مقايسه با چندسازههای دارای الیاف باگاس تیمار نشده و

پلياتیلني خالص ميباشند .شکل  3همچنین نشان
ميدهد كه چندسازه حاوی كلش برنج تیمار نشده دارای
بیشترين مقدار مدول االستیسیته خمشي ()MPa 2953
است و تیمارهای شیمیايي كلش برنج برخالف باگاس،
باعث كاهش مدول االستیسیته خمشي ميشود Mishra .و
همکاران ( )2001گزارش دادند كه در تیمارهای قلیايي
كه با غلظت بیشتر از  5درصد هیدروكسید سديم انجام
ميشوند الیاف شکسته و ضعیف بیشتری ايجاد ميشوند و
درنتیجه مقاومتهای مکانیکي كاهش مييابد [.]23
 Liو همکاران ( )2007برای مدول االستیسیته
خمشي چندسازههای تقويتشده با خمیركاغذ كرافت
رنگبری شده مقدار  3300 MPaرا گزارش كردند [.]19
بهطوركلي تیمارهای قلیايي مقداری از لیگنین ،واكس و
روغنهای پوشاننده سطح خارجي ديواره الیاف و نیز
سلولزهای دی پلیمر شده و كريستالهای با طول كوتاه را
برميدارد [ .]24اين رويداد باعث در معرض قرارگیری
بیشتر بخشهای واكنشدهنده سلولز ميگردد و درنتیجه
مقاومتهای مکانیکي افزايش مييابد.
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شکل  -3اثر نوع الیاف بر روی مدول االستیسیته خمشی

شکل  4اثر نوع الیاف را بر روی مقاومت خمشي
چندسازهها نشان ميدهد .با توجه به شکل  4بیشترين
میزان مقاومت خمشي ( )61/6 MPaمربوط به چندسازه
دارای الیاف تیمار شده با فرآيند  MEAو كمترين مقاومت
خمشي ( )26/55 MPaمربوط به نمونه پلياتیلني است.
الیاف تیمار نشده و تیمار شدهی باگاس تا حدود زيادی
باعث افزايش مقاومت خمشي ميگردند .دراينبین ،الیاف
حاصل از فرآيندهای خمیركاغذ سازی در مقايسه با الیاف
باگاس خام ،دارای مقاومت خمشي باالتری هستند.
بهترين عملکرد در میان تیمارهای شیمیايي كلش برنج
مربوط به چندسازه دارای الیاف تیمار شده به روش
 ASAQو با مقدار  44/87 MPaاست .تیمارهای شیمیايي
انجامشده بر روی هر دو نوع الیاف سبب افزايش مقاومت
خمشي شده اما نوع اين تیمارها تفاوت معنيداری با
يکديگر ندارد.

 Liو همکاران ( )2007مقدار مقاومت خمشي را برای
خمیركاغذ كرافت رنگبری شده بهعنوان تقويتكننده در
چندسازه  78 MPaگزارش كردند [ .]19همچنین
 Ghofraniو همکاران ( )2012طي بررسيهای انجامشده
روی چندسازههای حاوی  60درصد ضايعات پلياتیلن و
 40درصد شلتوك برنج ،مقدار مقاومت خمشي را MPa
 52/14گزارش كردند [ .]21با توجه به شکل  4و
همچنین نتايج محققان اشارهشده ،استفاده از تیمارهای
قلیايي باعث افزايش معنيدار مقاومتهای مکانیکي شد.
تیمار قلیايي منجر به افزايش درصد آمورف سلولز نسبت
به كريستالین شده است .تیمار قلیايي دو اثر بر روی الیاف
باقي ميگذارد ،نخست موجب افزايش زبری سطح و
درنتیجه بهبود اتصال مکانیکي ميشود و سپس موجب
افزايش مقدار سلولز در معرض درروی سطح الیاف و
درنتیجه افزايش مقدار بخشهای واكنش زا ميشود [.]25
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شکل  -4اثر نوع الیاف روی مقاومت خمشی

شکل  5اثر نوع الیاف را بر روی مقاومت به ضربه
چندسازههای تولیدشده نشان ميدهد .با توجه به
ستونهای باگاس شکل ،بیشترين مقدار مقاومت به ضربه
( )60/88 Jمربوط به نمونهی پلياتیلني و كمترين میزان
مقاومت به ضربه ( )53/66 Jمربوط به چندسازه حاوی
الیاف باگاس تیمار شده با فرآيند  MEAاست .از سوی
ديگر نتايج نشان ميدهد كه افزودن الیاف باگاس به هر دو
صورت تیمار نشده و تیمار شده ،دارای اثر منفي بر
مقاومت به ضربه چندسازهها است و باعث كاهش مقادير
مقاومت به ضربه ميگردد .بااينوجود كمترين افت در
میزان مقاومت به ضربه پس از نمونه پلياتیلني مربوط به
چندسازههای حاوی الیاف باگاس تیمار نشده ( )60 Jو
تیمار شده به روش  )58/55 J( CMPاست .چندسازههای
دارای الیاف تیمار نشده باگاس و الیاف تمیار شده با
روشهای  CMPو  AS-AQدارای مقادير مشابه مقاومت
به ضربه ميباشند و بین اين مقادير اختالف معنيداری
مشاهده نميگردد .برخالف چندسازههای حاوی باگاس ،با
افزودن الیاف كلش برنج به چندسازهها مقاومت به ضربه
بهطور چشمگیری افزايش يافت .بیشترين میزان مقاومت
به ضربه ( )74 Jبه چندسازههای تیمار شده با الیاف كلش

برنج به روشهای  ASAQ ،SODA ،MEAو چندسازه
تیمار نشده كلش برنج اختصاص يافت .چندسازه حاوی
كلش برنج تیمار شده به روش  CMPبا يك واحد كاهش
در مقاومت به ضربه ،اختالف معنيداری را با ساير
روشهای خمیر – كاغذسازی نشان نداد.
شکل  6نشاندهندهی اثر نوع الیاف بر روی جذب آب
چندسازهها پس از  24ساعت غوطهوری است .با توجه به
شکل (قسمت باگاس) ،بیشترين میزان جذب آب (0/46
درصد) مربوط به چندسازه دارای الیاف باگاس تیمار شده
با فرآيند  MEAو كمترين میزان جذب آب با مقادير
 0/12و  0/31به ترتیب مربوط به نمونه پلياتیلني و
چندسازه دارای الیاف تیمار نشده باگاس است.
چندسازههای دارای الیاف تیمار شده به روش SODA-
 AQو  AS-AQنتايج يکساني ( 0/38درصد) در جذب آب
پس از  24ساعت از خود نشان دادند .شکل  6همچنین
نشان مي دهد كه با افزودن كلش برنج ،جذب آب نمونهها
بهطور فراواني افزايش مييابد .بهنحویكه بیشترين مقدار
جذب آب ( 1/5درصد) در چندسازه حاوی كلش برنج
تیمار نشده مشاهده شد و كمترين میزان ( 1/19درصد)
نیز مربوط به چندسازه دارای الیاف كلش برنج تیمار شده
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به روش  ASAQاست .با توجه به شکل  6مشخص
ميشود كه درمجموع كلش برنج جذب آب بیشتری در

مقايسه با باگاس دارد.

شکل  - 5اثر مستقل نوع الیاف بر مقاومت به ضربه

شکل  - 6اثر نوع الیاف بر روی جذب آب پس از  24ساعت غوطهوری
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دسترسپذيری الیاف چوبي و میزان جذب آب آنها
عامل مهمي در جذب آب چندسازه است .هنگاميكه
چسبندگي مناسبي بین الیاف و ماده زمینه وجود داشته
باشد امکان نفوذ آب به ناحیه سطح مشترك و الیاف كمتر
خواهد بود و درنتیجه جذب آب الیاف و تأثیر منفي آن بر
خواص مکانیکي چندسازه نیز كمتر خواهد بود .ويژگيهای
شیمیايي الیاف ازنظر جذب آب نیز عامل مؤثر ديگری
است .تیمار حذف همي سلولز سبب كاهش آبدوستي
الیاف و درنتیجه كاهش جذب آب آنها ميشود .در اثر
جذب آب عالوه بر تخريب ناحیه سطح مشترك ،الیاف
چوب نیز دچار تغییر شده و درنتیجه توانايي انتقال تنش
الیاف و تحمل بار چندسازه كاهش مييابد [.]26
شکل  7نشاندهندهی اثر نوع الیاف بر روی
واكشیدگي ضخامت چندسازهها پس از  24ساعت
غوطهوری است .با توجه به شکل (نتايج باگاس) بیشترين
میزان واكشیدگي ضخامت ( 0/97درصد) مربوط به
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چندسازه دارای الیاف باگاس تیمار شده با فرآيند
و چندسازه دارای الیاف باگاس تیمار نشده ( )B/PEو
كمترين میزان واكشیدگي ضخامت ( 0/10درصد) مربوط
به نمونه پلياتیلني است .چندسازههای دارای الیاف تیمار
شده به روشهای  MEAو  CMPدارای نتايج مشابه در
واكشیدگي ضخامت ميباشند .چندسازه حاوی الیاف
باگاس تیمار شده با فرآيند  SODA-AQبعد از نمونه
پلياتیلني ،كمترين میزان واكشیدگي ضخامت (0/64
درصد) را نشان داد .چندسازههای حاوی كلش برنج
درمجموع واكشیدگي ضخامت بیشتری در مقايسه با
نمونهها ی حاوی باگاس نشان دادند .بیشترين مقدار
واكشیدگي ضخامت در چندسازهی حاوی كلش برنج تیمار
نشده ،به میزان  1/95درصد ثبت شد .اين در حالي است
كه چندسازه دارای الیاف تیمار شده به روش ASAQ
كمترين میزان واكشیدگي ضخامت ( 0/71درصد) را نشان
داد (شکل .)7
AS-AQ

شکل  -7اثر نوع الیاف بر روی واکشیدگی ضخامت پس از  24ساعت غوطهوری

 Ghofraniو همکاران ( )2012میزان واكشیدگي
ضخامت چندسازههای حاوی پلياتیلن ضايعاتي و پوسته
شلتوك برنج را پس از  2و  24ساعت به ترتیب  3/47و

 4/87درصد گزارش كردند [ .]21درمجموع چندسازههای
دارای الیاف تیمار شده مقادير واكشیدگي ضخامت كمتری
در مقايسه با چندسازههای حاوی الیاف تیمار نشده
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داشتند .رفتار جذب آب در مواد مركب از طريق مکانیسم
جذب ديواره سلولي الیاف طبیعي و فرآيند مويینگي كه از
طريق خلل و فرج موجود در حدفاصل ماده لیفي و
ماتريس عمل ميكند ،اتفاق ميافتد .با افزايش سازگاری
در اثر تیمار شیمیايي خلل و فرج بین آرد پوسته برنج و
پلياتیلن سنگین كم شده و با تشکیل اتصاالت قوی امکان
نفوذ آب به درون منطقه بین فازی كم ميگردد ].[27

نتیجهگیری
نتايج مدول االستیسیته كششي نشان داد كه
بهطوركلي تیمار شیمیايي الیاف با روشهای مختلف خمیر
– كاغذسازی باعث افزايش مدول االستیسیته كششي
ميشود .اين تحقیق اثبات نمود كه تیمارهای شیمیايي بر
روی باگاس مؤثرتر از كلش برنج بوده اما كلش برنج تیمار
نشده در مقايسه با باگاس تیمار نشده عملکرد مطلوبتری
را نشان داد .تیمارهای شیمیايي برای هر دو نوع الیاف
(باگاس و كلش برنج) باعث افزايش مقاومت كششي شد
اما درمجموع بین تیمارها تفاوت معنيداری مشاهده
نگرديد .نتايج مقاومت كششي برخالف مدول االستیسیته
كششي ،نشان داد كه الیاف باگاس (تیمار شده و نشده)
عملکرد مطلوبتری در مقايسه با كلش برنج دارد .نتايج
مدول االستیسیته خمشي نشان داد كه چندسازه حاوی
كلش برنج مدول االستیسیته خمشي باالتری نسبت به
چندسازه حاوی باگاس دارد و تیمارهای شیمیايي برای
باگاس مؤثرتر بوده و به افزايش مدول االستیسیته خمشي
منجر شده است ،درحاليكه همین تیمارها سبب كاهش
مدول االستیسیته خمشي در چندسازههای حاوی كلش
برنج شده است .نتايج مقاومت خمشي نشان داد كه با
افزودن الیاف (باگاس و كلش برنج) به پلياتیلن ،مقاومت
خمشي افزايش مييابد و با تیمارهای شیمیايي ،مقاومت
خمشي بیشتر ميشود .درنهايت ،چندسازههای حاوی
الیاف باگاس (تیمار شده و نشده) عملکرد بهتری در
مقايسه با چندسازههای الیاف كلش برنج نشان دادند.
افزودن باگاس و الیاف تیمار شدهی آن سبب كاهش
مقاومت به ضربه چندسازه شد .از سوی ديگر ،افزودن
كلش برنج و الیاف تیمار شدهی آن منجر به افزايش
قابلتوجه مقاومت به ضربه شد .تفاوت معنيداری در

افزايش و كاهش مقاومت به ضربه در چندسازههای حاوی
الیاف باگاس و كلش برنج (تیمار شده و نشده) مشاهده
نشد و فقط افزودن الیاف باگاس و كلش برنج سبب كاهش
و افزايش مقاومت به ضربه شد .با توجه به نتايج
بهدستآمده در اين تحقیق ،كمترين میزان جذب آب بعد
از نمونههای پلياتیلني مربوط به چندسازههای حاوی
الیاف باگاس تیمار نشده است .در توضیح علت اين امر
ميتوان به اثر افزايش سطح ويژه و كاهش مقدار لیگنین
براثر فرآيندهای خمیركاغذ سازی اشاره نمود .بهطوریكه
با استفاده از روشهای مختلف خمیركاغذ سازی ،پااليش
الیاف و استفاده از مواد شیمیايي ،سطح ويژه الیاف افزايش
مييابد و اين موضوع باعث افزايش دسترسي مولکولهای
آب به الیاف باگاس ميشود .از سوی ديگر با حذف
لیگنین ،موجبات دسترسي بیشتر مولکولهای آب به الیاف
فراهم ميگردد و درنتیجه الیاف تیمار شده با فرآيندهای
خمیركاغذ سازی در مقايسه با الیاف تیمار نشده ظرفیت
جذب آب بیشتری پیدا ميكنند .نتايج بهدستآمده در اين
تحقیق حاكي از ظرفیت باالی جذب آب الیاف كلش برنج
در مقايسه با باگاس بود .از سوی ديگر ،تیمارهای
انجامشده بر روی الیاف منجر به افزايش جذب آب در
چندسازههای حاوی باگاس و كاهش جذب آب در
چندسازههای دارای كلش برنج گرديد .بررسي نتايج
واكشیدگي ضخامت نشان داد كه چندسازههای حاوی
الیاف تیمار نشده (باگاس و كلش برنج) بیشترين مقدار
واكشیدگي ضخامت را دارا ميباشند .درحاليكه تیمار
الیاف با روشهای مختلف خمیر – كاغذسازی منجر به
كاهش واكشیدگي ضخامت چندسازههای ميشود.
درنهايت بهترين روش تیمار (كمترين میزان واكشیدگي
ضخامت) برای الیاف باگاس روش  0/64( SODAدرصد) و
برای كلش برنج روش  0/71( ASAQدرصد) مشخص شد.
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Comparative investigation of treated bagasse and rice straw on physical and
mechanical properties of natural fiber reinforced composites (NFRC)

Abstract
This study investigated the effects of lignocellulosic materials
(bagasse and rice straw) and four pulping processes as fiber’s
treatment on physical and mechanical properties of natural
fiber reinforced composites. Lignocellulosic material in form
of pulp flour (alkaline sulfite anthraquinone, soda
anthraquinone, monoethanolamine, and chemical–mechanical
pulping), 5 wt.% maleic anhydride polyethylene as coupling
agent and high-density polyethylene (HDPE) were used to
produce bio-composites by injection molding process.
Polymer-to-fibers ratio for all reinforced composites was
60:40 wt.%. Mechanical properties including tensile
properties, flexural properties, notched Izod impact strength
and physical properties such as water absorption and
thickness swelling were evaluated according to ASTM
standards. The results showed that treated fibers compared to
untreated fibers led to an increase and a decrease of flexural
modulus in bagasse and rice straw reinforced composites,
respectively. On the other hand, these treatments increased
tensile modulus of both bagasse and rice straw reinforced
composites. The results indicated that flexural and tensile
strength of bagasse composites were significantly higher than
rice straw composite. In contrast, rice straw composites
showed higher impact strength, water absorption (WA), and
thickness swelling (TS) in comparison with the bagasse
reinforced composites. The four pulping processes decreased
WA and TS of both lignocellulosic composites.
Keywords: pulp, bagasse, rice straw, composite, HDPE.

S. B. Hosseini1
S. Hedjazi2*
L. Jamalirad3
M. Fatahi Amin4
Soheila Izadyar5
1

MSc Graduate, Department of wood
and paper science and technology,
University of Tehran, Karaj, Iran
2

Associate Prof., Department of wood
and paper science and technology,
University of Tehran, Karaj, Iran
3

Assistant Prof., Department of wood
and paper science and technology,
Gonbad Kavous University, Gonbad
Kavous, Iran
4

MSc, Department of wood and paper
science and technology, University of
Tehran, Karaj, Iran
5

Assistant Prof., Department of wood
and paper science and technology,
University of Tehran, Karaj, Iran
Corresponding author:
shedjazi@ut.ac.ir
Received: 2017/01/15
Accepted: 2017/03/12

