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ارزیابی زیستتخریبپذیری چندسازه ساختهشده از پلیالکتیکاسید و آرد بامبو

معین دهقان

چکیده
این مطالعه به ارزیابی زیستتخریبپذیر بودن چندسازهی ساختهشده از آرد ساقهی
گیاه بامبو و پلیالکتیکاسید با استفاده از آزمون ویژگیهای فیزیکی و دوام زیستی
میپردازد .از سوی دیگر ،تأثیر مقدار و اندازهی ذرات آرد ساقهی گیاه بامبو بر
ویژگیهای فیزیکی و دوام زیستی چندسازهی ساختهشده ،از دیگر اهداف تحقیق
حاضر بود .ازاینرو ،ابتدا ذرات آرد ساقهی گیاه بامبو و پلیالکتیکاسید در دستگاه
اکسترودر دوماردون ناهمسوگرد باهم مخلوط و سپس به روش قالبگیری فشاری
تختههای حاصله ساخته شدند .آنگاه نمونههای ساختهشده بر اساس شرایط
تدوینشده در استاندارهای  ASTMو EN- 113مورد ارزیابی قرار گرفتند .نتایج
مشخص نمود که با افزایش مقدار و اندازه ذرات آرد بامبو واکشیدگی ضخامت و
جذب آب چندسازه به شکل معناداری افزایش مییابد .همچنین آزمون دوام زیستی
چندسازه در برابر قارچهای عامل پوسیدگی نشان داد که با افزایش مقدار آرد بامبو
میزان تخریب چندسازه بهویژه در برابر قارچ عامل پوسیدگی قهوهای بهشدت افزایش
یافت .این در حالی بود که پلیالکتیکاسید خالص در برابر قارچها دوام بسیار باالیی
داشت.
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فیزیکای؛

مقدمه

قیمت مناسب ،قابلیت جايگزينی و كاهش استفاده از منابع
نفتی و سوختهای فسیلی است [ .]2چندسازههای
زيستی به علت تخريب كامل آنها در خاک و عدم انتشار
تركیبات سمی ،در سالیان اخیر در بسیاری از تحقیقات
موردتوجه قرارگرفتهاند [ .]3،4،5سازگاری با محیطزيست
در كنار ديگر مزيتهای پلیمرهای زيستی میتواند داليل
مهمی برای جايگزينی آنها با پلیمرهای رايج در صنعت
مانند پلیپروپیلن ،پلیاستايرن و پلیاتیلن باشد [ .]6در
بین پلیمرهای زيستی از پلیالكتیکاسید میتوان بهعنوان
يکی از بهترين پلیمرهای مشتق شده از منابع تجديدپذير
در ساخت چندسازههای زيستتخريبپذير اشاره نمود

در سالهای اخیر تولید فرآوردههای جديد از
محصوالت كشاورزی و ضايعات حاصل از آنها افزايش
چشمگیری داشته است [. ]1ضرورت توسعهی فنّاوریهای
نوين در ساخت چندسازهها در كنار حفظ سالمت
محیطزيست ،دانشمندان را به فکر استفاده از منابع
تجزيهپذير مانند الیاف طبیعی گیاهان و پلیمرهای زيستی
مشتق شده از منابع گیاهی در ساخت چندسازههای
زيستی فروبرده است .از مزيتهای اين قبیل چندسازهها
در كنار خواص مکانیکی مطلوب ،قابلیت دسترسی آسان و
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[ .]7پلیالكتیکاسید پلیمری خطی است كه از منابع
 100%تجديدپذير به دست میآيد .تولید پلیالكتیکاسید
از راه استخراج نشاسته از گیاهانی مانند ذرت،
سیبزمینی ،برنج ،گندم و چغندرقند آغاز میشود [.]8
پلیالكتیکاسید به دلیل ويژگیهای مکانیکی مطلوبتر
نسبت به ساير پلیمرهای زيستی مانند پلیهیدروكسی
بوتیرات يکی از شناختهترين پلیمرهای زيستی است [.]9
پلیالكتیکاسید باوجود داشتن مقاومتهای مکانیکی
مطلوب ،پلیمری بسیار شکننده و ترد است و تقويت آن با
الیاف طبیعی ،بهعنوان يکی از روشهای مطرح برای
افزايش خواص مکانیکی آن عنوانشده است [ .]10الیاف
طبیعی كه از گیاهانی مانند بامبو ،كنف ،كتان و سیسال به
دست میآيند امروزه خود را بهعنوان يک توان بالقوه در
ساخت چندسازههای زيستی مطرح نمودهاند .اين الیاف
نسبت به الیاف مصنوعی مانند كربن و شیشه ارزانتر بوده
و واجد شرايطی مانند زيستتخريبپذيری ،دانسیته پايین
و ويژگیهای مکانیکی مطلوب برای ساخت چندسازه می-
باشند [ .]12،13،14 ،11گیاه بامبو يکی از مهمترين منابع
تجديد شوند گیاهی است كه ساقه و پسماندهای آن
میتواند تأمینكننده بخشی از مواد لیگنوسلولزی
غیرچوبی باشد .اين گیاه به متعلق به خانواده گرامینه و يا
گندمیان است [ .]15بامبوها در  1250گونه مختلف و
شامل  75جنس هستند و طی مدت پنج سال به بلوغ
میرسند [ .]16اين گیاه واژه سريعالرشدترين گیاه جهان
را به خود اختصاص داده است ،بطوريکه رشد بعضی از
گونههای آن تا  122سانتیمتر در روز گزارششده است
[ .]15بامبوها بیشتر در مناطق گرمسیری رشد میكنند
اما بهطورمعمول در مناطق معتدله و نیمه گرمسیری هم
ديدهشدهاند [ .]16كاشت و پرورش اين گیاه در داخل
ايران سابقه چندانی ندارد ،اما امروزه زمینه كشت و
پرورش آن در دو استان شمالی كشور (گیالن و مازندران)
و مناطق باتالقی جنوب و غرب كشور و حاشیه رودخانهها
امکانپذير است [ .]17در رابطه با ساخت محصوالت
چندسازه با استفاده از پلیالكتیکاسید و الیاف طبیعی و
بررسی خواص كاربردی آن تاكنون مطالعاتی در سراسر
جهان صورت پذيرفته است .بهعنوانمثال  Po Hoو
همکاران ( )2015در مطالعه خواص كاربردی چندسازه

ساختهشده از آرد بامبو و پلیالكتیکاسید عنوان نمودند
كه با افزايش میزان آرد بامبو تا  %7/5مقاومتهای
مکانیکی بهبود و با افزايش بیش از اين مقدار تا  %10اين
خواص دچار شیب نزولی شده و كاهش میيابند [ .]18در
گزارشی ديگر كه بر روی خواص مکانیکی و فیزيکی
چندسازه كنف  -پلیالكتیکاسید توسط  Araoو همکاران
( )2015ثبت شد ،مشخص گرديد كه الیاف لیگنوسلولزی
موجب افزايش مقاومت به ضربه ،مدول يانگ و همچنین
جذب آب محصول میگردد .آنها همچنین در بررسی
عکسهای میکروسکوپ الکترونی عنوان نمودند كه فصل
مشترک بین الیاف و پلیمر براثر استفاده از مالئیکانیدريد
بهعنوان يک عامل سازگار كننده به دلیل تر پذيری سطح
الیاف ،موجب بهبود خواص چندسازه شده است [.]19
 Oksmanو همکاران ( )1998نیز ويژگیهای چندسازه
حاصل از پلیمرهای مختلف و الیاف سلولزی را مورد
ارزيابی قراردادند و بهمنظور بهبود اتصال بین دو ماده از
سازگار كننده مالئیکانیدريد استفاده كرده و عنوان
نمودند كه اين سازگار كننده در بهبود اتصال بین دو جزء
تشکیلدهنده چندسازه اثر معناداری داشته است [ .]20در
كنار ساير آزمونهای مکانیکی و فیزيکی ،آزمون دوام
زيستی شاخصی مهم برای تعیین چگونگی
زيستتخريبپذير بودن محصوالت چندسازه است .يکی از
اهداف مهم و حیاتی تولید اين نوع فراوردهها عالوه بر
كاهش فشار بر استفاده از چوب ماسیو برای ساختوساز،
جلوگیری از تخريبات میکروبی و قارچی بود .هنگامیكه
اين محصول وارد بازار شد ،همگان بر اين تصور بودند كه
اين محصول دچار تخريب قارچی و بهنوعی بیولوژيکی
نخواهد شد ولی بعدها و پس از گذشت مدتی از ساخت
اين چندسازهها ،مشخص شد كه قارچهای چوب زی و
حتی چوبخوار و میتوانند روی سطح و عمق آن نفوذ
كنند و آن را دچار تخريب كنند [ .]21درزمینه تأثیر مواد
لیگنوسلولزی بر دوام زيستی چندسازهها تاكنون مطالعات
اندكی صورت پذيرفته است Fabiyi .و همکاران ()2011
در مطالعهای كه در زمینه دوام زيستی چندسازه پلیاتیلن
سنگین و آرد پنج گونه مختلف چوبی انجام دادند بیان
نمودند كه بیشترين میزان تخريب و كاهش وزن ،مربوط
به چندسازه ساختهشده با آرد چوب صنوبر و توسط قارچ
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پوسیدگی سفید ( )Trametes versicolorصورت گرفت
[ .]22همچنین  Allahdadyو همکاران ( )2017در
مطالعه خواص زيستی  PLAخالص و چندسازههای
ساختهشده از الیاف باگاس در دورههای  30و  60روزه
بیان كردند كه چندسازههايی كه در آنها از الیاف باگاس
استفادهشده بود در مقايسه با  PLAخالص از نرخ كاهش
وزن بیشتری برخوردار بودند [ .]23بر اساس استانداردD-
 6400مصوب  ASTMتجزيه  60الی  %90محصول در
طول دورههای  60الی  180روزه در يک محیط استاندارد
از الزامات زيست تخريب بودن پالستیکها و بهتبع آن
فراوردههای ساختهشده با آنها است [ .]24با توجه به
اينکه تاكنون گزارشی مبنی بر تائید زيستتخريبپذير
بودن پلیالكتیکاسید در مقابل حمله عوامل بیولوژيکی
مانند قارچها و آبشويی بلندمدت گزارش نشده است ،هدف

از انجام تحقیق فوق بررسی میزان زيستتخريبپذيری در
برابر آبشويی و نیز مقاومت در برابر حمله قارچی چندسازه
ساختهشده از پلیالكتیکاسید و آرد بامبو و با فرض تأثیر
مقدار و اندازه ذرات آرد بامبو بر روی عوامل ذكرشده بود.

مواد و روشها
مواد
ماتریس پلیمری
مادهی پلیمری پلیالكتیکاسید مورداستفاده در اين
پژوهش از نوع نیمه كريستالی و از نمايندگی شركت
هلندی  Kia Chemie Paradiseتهیه شد .مشخصات PLA
مورداستفاده در اين پژوهش در جدول  1آورده شده است.
همچنین از مالئیکانیدريد پیوند خورده با پلیپروپیلن
بهعنوان عامل سازگار كننده استفاده شد.

جدول  -1مشخصات پلیالکتیکاسید و مالئیکانیدرید مورداستفاده در این پژوهش
شاخص جریان مذاب

نوع پلیمر
پلیالكتیکاسید

20-5

مالئیک انیدريد پیوند خورده با پلیپروپیلن

10

روشها
تهیهی گیاه بامبو
بامبو ( )Bambooمورداستفاده در اين پژوهش از مزارع
زير كشت بامبو در استان مازندران ،شهرستان ساری تهیه
شد .در ابتدا ساقهی بامبو بهوسیلهی اره فلکه به چیپس-

g/10min
g/10min

شرکت سازنده
Kia Chemie Paradise

كیمیا جاويد

هايی با ابعاد حدود ( 8×2 )±5سانتیمتر تبديل و سپس
جهت تسريع عملیات بهوسیلهی آسیاب رينگی پالمن
( )PZ8ساخت كشور آلمان با سرعت  1460دور در دقیقه
به تراشههايی با ضريب كشیدگی مناسب تبديل شدند
(شکل .)1

شکل  -1تراشههای تولیدشده بهوسیلهی آسیاب رینگی پالمن

تیمار آب گرم آرد بامبو
قبل از عملیات آسیاب ،تراشهها بهمنظور حذف مواد
استخراجی محلول در آب كه میتوانند در مقاومت نهايی

محصول تأثیر داشته باشند ،به مدت يک ساعت تحت
تیمار آب جوش قرار گرفتند .سپس باهدف خشکكردن
تراشهها ،ابتدا به مدت سه روز در هوای آزاد و متعاقب آن
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به مدت  24ساعت در آون در دمای  103±2درجهی
سانتیگراد در قرار داده شدند.
تهیهی آرد بامبو
برای تهیهی آرد ساقهی گیاه بامبو ،تراشههای
خشکشدهی گیاه بامبو با استفاده از آسیاب چکشی

آزمايشگاهی ( Retschمدل  )Sk1ساخت كشور آلمان
موجود در كارگاه فرآوردههای چندسازهی دانشکده منابع
طبیعی دانشگاه تهران ،به آرد تبديل شدند .سپس
بهوسیلهی الک ارتعاشی با استفاده از مشهای  60و 80
دستهبندی گرديدند (شکل .)2

شکل  -2آرد بامبو در دو اندازه مش ( 60راست) و ( 80چپ)

ساخت چندسازه
از آرد ساقهی گیاه بامبو به میزان  45 ،35و  55درصد
وزنی در دو اندازه مش  60و  80در ساخت اين چندسازه
استفاده شد .همچنین نمونهای از پلیالكتیکاسید خالص
بهعنوان نمونه كنترل به علت مقايسه با چندسازههای
ساختهشده تهیه شد .قبل از اختالط مواد ،برای حذف اثر
منفی رطوبت در مواد اولیه ،الیاف و پلیالكتیکاسید به
همراه مالئیکانیدريد به مدت  24ساعت در دمای 40
درجه سانتیگراد در آون قرار گرفتند .برای اختالط مواد از
اكسترودر دوماردون ناهمسوگرد ( )Collinساخت كشور
آلمان با پنج ناحیه دمايی  165 ،160 ،155 ،150و 165

درجهی سانتیگراد با سرعت  70دور در دقیقه و برای
آسیاب ذرات بیشکل از آسیاب صنعتی  Wieserاستفاده
شد .پس از قرارگیری مواد در درون قالب ،نمونههای
ساختهشده در ابتدا به مدت سه دقیقه در دمای 180
درجه سانتیگراد و فشار  25مگا پاسکال تحت پرس گرم و
سپس به مدت پنج دقیقه با فشار  20مگا پاسکال تحت
پرس سرد قرار گرفتند .پسازآن چندسازههای ساختهشده
به مدت  1هفته در دمای اتاق قرارگرفته و سپس مورد
ارزيابی قرار گرفتند .مشخصات و كدهای تیمارهای
مورداستفاده در جدول  2نشان دادهشده است.

جدول  -2مشخصات و کد تیمارهای مورداستفاده در این پژوهش
كد تیمار (PLAدرصد)

آرد بامبو(درصد)

اندازه ذرات(مش)

مالئیک انیدريد (درصد)

A

100

0

0

0

B

44

55

80

1

C

54

45

80

1

D

64

35

80

1

E

44

55

60

1

F

54

45

60

1

G

64

35

60

1
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جذب آب و واکشیدگی ضخامت
جذب آب و واكشیدگی ضخامت (كوتاهمدت و
بلندمدت) طبق استاندارد  D7031آيیننامهی ASTM
[ ]25بر روی نمونههای چندسازهی ساختهشده صورت
گرفت .برای توزين نمونهها از ترازوی ديجیتالی با دقت
 0/001گرم و برای اندازهگیری ضخامت از كولیس با دقت
 0/001میلیمتر استفاده گرديد .آزمون جذب آب و
واكشیدگی ضخامت تیمارهای چندسازه با  3تکرار تا 14
ماه اندازهگیری شد .درنهايت مقدار جذب آب و واكشیدگی
ضخامت با استفاده از روابط  1و  2محاسبه گرديد:
رابطهی (]26[ :)1

)W (t )  W (o
100
)W (o

WA(t ) 

) =WA )tمقدار جذب آب در زمان غوطهوری (درصد)،
) = W (tوزن نمونه در زمان غوطههوری مهوردنظر (W ،)g
) = (oوزن خشک نمونه قبل از غوطهوری (.)g
رابطهی (]26[ :)2

)T (t )  T (o
100
) T (o

TS (t ) 

) =TS (tواكشههیدگی ضههخامت در زمههان مههوردنظر
(درصهد) = T (t) ،ضههخامت نمونهه در زمههان غوطهههوری
موردنظر ( =T (o) ،)mmضخامت اولیه نمونهها (.)mm
آزمون دوام زیستی
دوام زيستی چندسازهی ساختهشده مطهابق بها روش
براوری ( )1978كه مدل اصالحشهدهی اسهتاندارد اروپهايی
 ]27[ EN-113است ،استفاده شد .برای اين منظور ،جدايه
های خالص از قارچهای عامل پوسیدگی سفید Trametes
( versicolor (L.) Lloyd.جدايهههههی  ،)18قهههههوهای
( Gloeophyllum trabeum (Pers.: Fr.) Murr.جدايههی
 )12از دانشههکده فنههی شههماره  2سههاری (ايههران) و نههرم
( Chaetomium globosum Kunzeجدايههههی  )P10از
دانشگاه هامبورگ (آلمهان) در پتهری -ديشههايی تهیهه و
تجديد كشت شدند و به مهدت  10روز در شهرايط محهیط
(دما و رطوبت نسبی محیط اتاق) قرار گرفتند تا پر گنههها
دو /سوم پتهری-ديشههای نمهرهی  10را اشهغال نماينهد.
آنگههاه ،بلههوکهههايی بههه ابعههاد  30×10×5میلههیمتههر از
چندسازههای ساختهشده ،تهیه شهدند و سهپس در داخهل

541

آون ( )Memmertساخت كشور آلمان و در دمای 103±2
درجه سهانتیگراد بهه مهدت  24سهاعت نگههداری شهدند.
سپس نمونههای چندسازه در داخل فويلهای آلومینیومی
پیچانده شهدند و در فشهار  1/5بهار در دمهای  121درجهه
سانتیگراد به مدت  20دقیقه استريل گرديدند .پهسازآن،
نمونههای چندسازه با  6تکرار روی میسلیومهای قارچهای
مذكور قهرار داده شهدند و بهه مهدت  60روز در دمهای 25
درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی  65درصد قهرار گرفتنهد.
پس از مدت مذكور نمونههها از انکوبهاتور خهارج و پهس از
حذف میسلیومهای سطحی برای تعیهین كهاهش وزن ،بهه
درون آون منتقل و در دمای  103±2درجه سانتیگراد بهه
مدت  24ساعت نگهداری شدند .آنگاه ،برای تعیین میهزان
كاهش وزن چندسازهها از رابطهی زير استفاده شد:
رابطهی (]26[ :)3

Mi  Md
100
Mi

ML(%) 

 :MLمیزان كاهش وزن :Mi ،وزن اولیهی خشک قبهل از معهرض
گزاری قارچی :Md ،وزن ثانويهی خشک پس از معرض گذاری قارچی.

نتایج و بحث
جذب آب و واکشیدگی ضخامت
جداول  3و  4به ترتیب میزان جذب آب و واكشیدگی
ضخامت چندسازهی آرد بامبو-پلی الكتیک اسید در
دورههای مختلف غوطهوری را نشان میدهند .با توجه به
نتايج مشاهده شد كه در تمامی نمونههای ساختهشده،
جذب آب و واكشیدگی ضخامت با افزايش زمان غوطهوری
بهصورت خطی افزايش میيابد كه اين امر به خاصیت
قطبی و طبیعت آبدوست آرد بامبو بهعنوان الیافی
لیگنوسلولزی برمیگردد .بهطوركلی الیاف طبیعی به علت
دارا بودن سطوح بسیار زياد گروههای هیدروكسیل و
كربوكسیل ،قدرت جذب آب بااليی از خود نشان داده و
ثبات ابعادی نمونهها را تحت تأثیر قرار میدهند [ .]28در
طی دوران غوطهوری ،كمترين میزان جذب آب و
واكشیدگی ضخامت مربوط به پلیالكتیکاسید خالص بود
كه دلیل آن ويژگی آبگريزی و غیر قطبی اين پلیمر را
نمايان میسازد [ .]29كمترين میزان جذب آب چندسازه
در مدت  14ماه مربوط به تیمار  Dبا  11/66درصد و
بیشترين میزان آن مربوط به تیمار  Eبا  14/78درصد
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بود .طبق نتايج بهدستآمده مشخص شد كه نمونههای
ساختهشده با اندازه ذرات بزرگتر (تیمارهای  F ,Eو (Gاز
خاصیت جذب آب و واكشیدگی ضخامت بیشتری
برخوردار بودند كه دلیل آن را میتوان چنین عنوان كرد
كه اندازه ذرات بزرگتر به دلیل وجود مقادير بیشتر
بخشهای سلولز و همی سلولزی و دسترسپذيری آسانتر
اين بخشها بهخصوص نواحی آمورف سلولز ،پتانسیل
جذب آب باالتری از خود نشان میدهند .همچنین
میتوان بیان نمود كه با بزرگتر شدن اندازهی ذرات
بهنوعی تجمع ذرات صورت گرفته و اين توزيع ناهمگن
ذرات سبب افزايش جذب آب و واكشیدگی ضخامت
چندسازه میگردد [ .]30در ارتباط با جذب آب و
واكشیدگی نمونههای ساختهشده با اندازه ذرات كوچکتر،
میتوان گفت كه با كاهش اندازهی ذرات پلیمر بهتر با
الیاف پیوند برقرار كرده و الیاف را احاطه ،و درنهايت
تخلخل در ساختار چندسازه را كاهش میدهد [ .]30آنچه
از نتايج بررسی عکسهای میکروسکوپ الکترونی روبشی
به دست آمد (شکل  )3مشخص شد كه به علت تخلخل
زياد و يا بهنوعی ضعف اتصال بین پلیالكتیکاسید و آرد

بامبو در فصل مشترک و كاهش پوشش دهی آرد بامبو و
به وجود آمدن حفراتی میکروسکوپی در چندسازه ،جذب
آب و متعاقبا ثبات ابعادی آن نسبت به پلیالكتیکاسید
خالص افزايش میيابد كه میتوان عنوان نمود كه
مولکولهای آب در ابتدا به ماده زمینه (پلیالكتیکاسید)
نفوذ كرده و پس از عبور از فصل مشترک ،خود را به سطح
الیاف میرسانند [ Fabiyi .]31و همکاران ( )2011در
بررسی چندسازه ساختهشده از پلیپروپیلن و آرد چوب
عنوان نمودند كه استفاده از ذرات بزرگتر و مقادير بیشتر
آرد چوب بهعنوان پركننده موجب افزايش خاصیت جذب
آب چندسازه به خاطر طبیعت آبدوست الیاف بهكاررفته
در آن میگردد [ Qian .]22و همکاران ( )2016نیز در
بررسی خواص مکانیکی و فیزيکی چندسازه ساختهشده از
آرد بامبو و پلیالكتیکاسید عنوان نمودند كه میزان جذب
آب محصول ساختهشده براثر افزايش مقادير آرد بامبو
بیشتر شده و دلیل آن را وجود نواحی آمورف و طبیعت
قطبی الیاف عنوان نمودند [ .]32همچنین نتايجی مشابه
توسط  Yangو همکاران ( )2006به ثبت رسید [.]33

A

B

C

D

E

F

شکل  -3تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از سطح شکست چندسازه پلیالکتیکاسید -آرد بامبو بعد از غوطهوری در آب به
مدت 14ماه برای تیمارهای مختلف
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جدول  -3نتایج مربوط به میزان جذب آب چندسازههای ساخته در دورههای مختلف غوطهوری در آب
زمان غوطهوری
تیمار

 2ساعت

 24ساعت

 2هفته

 4هفته

 2ماه

A

 14ماه

 6ماه

1/0±52/02

1/0±52/14

1/0±19/15

0/0±19/16

0/99.0±/18

0/0±49/16

0/0±79/18

B

1/0±61/2

1/0±84/14

4/0±9/15

8/0±58/16

10/0±22/18

10/0±75/16

12/0±65/17

C

1/0±03/2

1/0±24/14

5/0±38/15

8/0±48/16

10/0±55/16

10/0±8/16

12/0±02/17

D

1/0±65/2

1/0±65/14

5/0±73/15

9/0±91/16

10/0±57/18

11/0±38/18

11/0±66/17

E

1/0±52/2

1/0±95/14

8/0±47/15

11/0±04/16

13/0±15/16

14/0±21/16

14/0±78/17

F

1/0±67/2

1/0±46/14

6/0±9/15

10/0±87/16

11/0±47/16

12/0±02/16

13/0±49/17

G

1/0±44/2

1/0±44/14

5/0±14/15

8/0±64/16

9/0±83/16

11/0±26/16

13/0±25/17

اعداد ايرانک نشاندهندهی انحراف معیار است

جدول  -4نتایج مربوط به میزان واکشیدگی ضخامت چندسازههای ساخته در دورههای مختلف غوطهوری در آب
زمان غوطهوری
تیمار

 2ساعت

 24ساعت

 2هفته

 4هفته

 2ماه

 6ماه

 14ماه

A

1/0±34/03

0/0±43/21

0/0±21/23

0/0±65/22

0/0±65/22

0/0±19/16

0/0±65/22

B

1/0±60/2

1/0±71/14

4/0±66/15

6/0±63/16

7/0±23/16

8/0±41/18

9/0±87/17

C

1/0±12/2

0/0±72/14

3/0±85/15

4/0±81/16

5/0±72/16

8/0±71/16

9/0±54/17

D

1/0±21/2

2/0±17/14

4/0±35/15

5/0±32/16

5/0±90/16

7/0±91/16

8/0±63/17

E

1/0±01/2

2/0±02/14

5/0±31/15

6/0±8/16

7/0±63/16

9/0±94/16

11/0±18/17

F

0/0±73/2

0/0±97/14

4/0±14/15

5/0±85/16

7/0±12/16

8/0±97/16

10/0±85/17

G

0/0±23/2

0/0±23/14

3/0±34/15

3/0±57/16

5/0±62/16

8/0±64/16

9/0±8/17

اعداد ايرانک نشاندهندهی انحراف معیار است

در شکل  4میزان كاهش وزن چندسازههای
ساختهشده در برابر قارچهای ،Trametes versicolor
 Gloeophyllum trabeumو  Chaetomium globosumدر
مدت  60روز نشان دادهشده است .نتايج بهدستآمده
نشان داد كه بیشترين میزان تخريب و كاهش وزن توسط
قارچها مربوط به چندسازه ساختهشده بود كه به دلیل
منبع مناسبی از هولوسلولزها محیط مناسبتری را برای
رشد قارچها فراهم میكنند [ .]34البته تفاوت معناداری
بین میزان تخريب هر سه قارچ بر روی تیمارهای مختلف
چندسازه مشاهده نشد .كمترين میزان كاهش وزن مربوط
به پلیالكتیکاسید خالص بود .ساختار غیرقابل نفوذ و
سخت پلیالكتیکاسید باعث میشود كه قارچها نتوانند
بهراحتی با شکستن گروههای استری اين پلیمر ،در
ساختار حلقههای الكتیک اسید نفوذ كرده و موجب تجزيه

اين پلیمر گردند .همانطور كه تصاوير میکروسکوپ
الکترونی (شکل  )5مشخص است ،هیچكدام از قارچها قادر
به نفوذ در ساختار پلیالكتیکاسید خالص نبوده اين در
حالی است كه قارچ عامل پوسیدگی ،قارچ Gloeophyllum
 trabeumبیشترين میزان تخريب را در چندسازه
ساختهشده به وجود آورد و اين نشانمیدهد كه افزودن
ذرات آرد بامبو نقشی كلیدی در میزان تخريب قارچی
چندسازه داشته است (شکل  .)6درواقع قارچهای مولد
پوسیدگی قهوهای ،مستقیما كربوهیدراتها (سلولز و همی
سلولز) را موردحمله قرار داده و لیگنین تغییر شکل يافته
را باقی میگذارند [ .]35قارچهای عامل پوسیدگی نرم و
سفید برخالف قارچ پوسیدگی قهوهای به دلیل اينکه قادر
به ساخت تركیب فنل -اكسیدازها هستند ،بیشتر لیگنین
موجود در الیاف را موردحمله قرار داده و آن را تجزيه
میكنند [ .]36قارچهای چوبخوار برای زندگی نیازمند
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مصرف مواد قندی و بهخصوص كربن هستند ،بنابراين
تخريب چندسازهای كه از مواد لیگنوسلولزی تولید میشود
امری طبیعی است .چراكه درصد معینی از مواد زمینه اين
محصوالت را مواد لیگنوسلولزی تشکیل میدهد كه در
حقیقت حاوی منبع مهم و قابلدسترسیای شامل
كربوهیدراتها و تركیبات لیگنین است .بامبو نیز دارای
تركیبات كربوهیدراتی (سلولز و همی سلولز) و واحدهای
لیگنین در ساختار خود است كه شرايط مطلوب را برای
رشد اين قارچها فراهم میگرداند [Mankowski and .]37
 )2011(Morrelدر بررسی میزان نرخ كاهش وزن
چندسازه چوب پالستیک عنوان نمودند كه افزايش حفرات
موجود در چندسازه (ناشی از فرايند ساخت) به دلیل
خروج مواد تصعید شونده و فرار باعث میگردد كه
ريسههای قارچ بهراحتی در آن منافذ نفوذ كرده و شروع به
فعالیت كنند كه اين امر با نتايج تحقیق فوق مطابقت دارد
[ Bari .]38و همکاران ( )2015در پژوهشی نشان دادند
كه چندسازهی ساختهشده از پلیپروپیلن و آرد چوب

صنوبر مقاومت بااليی را در مدت  120روز در برابر پنج
گونه قارچی داشت .بهطوریكه باالترين و كمترين میزان
كاهش وزن به ترتیب  ٪3/2و  ٪ 1/6مربوط به قارچهای
 Trametes versicolorو  Physisporinus vitreusبود
[ .]39در تحقیقی ديگر  Bariو همکاران ()2017
چندسازهی ساختهشده از آرد چوب بامبو و چهار پلیمر
( HDPE ،LDPE ،PPو  )PVCرا به مدت  120روز در
برابر قارچهای عامل پوسیدگی سفید ،قهوهای و نرم
(ايزولههای مشابه در اين تحقیق) مطابق با استانداردهای
اروپايی و آمريکايی قراردادند و عنوان نمودند كه قارچ
عامل پوسیدگی نرم باالترين تخريب را در نمونههای
ساختهشده با  PVCداشته است [ .]40همچنین نتیجه
فوق با گزارش Allahdadyو همکاران ( )2017مینی بر
نرخ پايین كاهش وزن پلیالكتیکاسید خالص در برابر
حمله قارچ  Trametes versicolorمطابقت داشت [.]23

شکل  -4نتایج مربوط به میزان کاهش وزن چندسازههای ساختهشده در برابر قارچهای عامل پوسیدگی در مدت  60روز

Trametes versicolor

Gloeophyllum trabeum

Chaetomium globosum
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تیمارC

تیمارF

تیمارD

تیمار G

شکل  -6تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از سطح شکست چندسازه پلیالکتیک اسید-آردبامبو پس از حمله قارچها

نتیجهگیری
در اين پژوهش اثر اندازه ذرات و مقدار آرد بامبو بر
روی خاصیت جذب آب و دوام زيستی چندسازه
پلیالكتیکاسید -آرد بامبو مورد ارزيابی قرار گرفت .با
توجه به نتايج بهدستآمده در خصوص غوطهوری
پلیالكتیکاسید به مدت  14ماه در آب مشخص گرديد
كه اين پلیمر دوام بسیار بااليی در مقابل آبشويی و تجزيه
به بهوسیله فرآيند آبکافت از خود نشانمیدهد .بهطوریكه
نرخ جذب آب واكشیدگی ضخامت چندسازه مدام در حال
افزايش بود و اثری از تجزيه و خاصیت
زيستتخريبپذيری در برابر آب از خود نشان نداد .در

بررسی دوام زيستی چندسازه و پلیالكتیکاسید خالص ،با
توجه به نتايج بهدستآمده از نرخ كاهش وزن و عکسهای
میکروسکوپ الکترونی روبشی مشخص گرديد كه
پلیالكتیکاسید مقاومت زيادی در برابر حمله قارچهای
 Basidiomycotaو  Ascomycotaاز خود نشان میدهد .در
كل با توجه به نتايج بهدستآمده در اين تحقیق میتوان
چنین عنوان نمود كه پلیالكتیکاسید اگرچه در رديف
پلیمرهای زيستی قرار میگیرد ،اما مطابق استاندارد
ASTM D-6400نمیتوان به آن واژه زيستتخريبپذير را
نسبت داد.
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Assessment of the biodegradability of composites produced from polylactic acid
and bamboo flour

Abstract
The purpose of this study was to evaluate the biodegradability
of composites made from bamboo flour and polylactic acid
using physical properties and bio-durability examinations. On
the other hand, the effect of the amount and size of the
bamboo flour particles on the physical properties and
durability of the biocomposites was another objective of the
research. The bamboo flour and polymer were mixed up in a
counter-rotating twin screw extruder. The biocomposites
boards were produced by compression molding method. The
samples were cut and evaluated according to the suggested
specifications in the ASTM and EN-113 standards. The
results showed that the thickness swelling and water
absorption of the composites were increased significantly by
increasing the amount and size of bamboo flour particles.
Also, bio-durability of the samples against the studied three
fungi species showed that Gloeophyllum trabeum sharply
caused high mass losses in all samples by increasing the
amount of bamboo flour, while pure polymer (PLA) had a
very high durability against the fungi.
Keywords: poly lactic acid; biodegradable; bamboo flour;
physical properties; natural durability.
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