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بررسی اثر نانورس و میکروکریستالین سلولز بر خواص کاربردی
چندسازۀ چوب /پلیپروپیلن

*

امیر نوربخش ؛ دانشیار بخش تحقيقات علوم چوب و فراوردههاي آن ،مؤسسۀ تحقيقات جنگلها و مراتع كشور

علیرضا عشوری ؛ دانشیار پژوهشكدۀ ف ّناوريهاي شيميايي ،سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران

چكيــده
در این مطالعه پتانسیل استفاده از نانورس و میکروکریستالین سلولز در ساخت چندسازه بررسی شد .آثار نانو ذرات رس،
میکروکریستالین سلولز و جفتکنندۀ مالییکی ( )MAPPنیز بر خواص مکانیکی و ریختشناسی و آنالیز حرارتیِ چندسازه
بررسی شد .نتایج خواص مکانیکی ،بهطور مشخص ،در چندسازۀ ساختهشده در مقایسه با نمونۀ شاهد ،برتر بود .نتایج
آزمايشها نیز نشان داد که استفاده از  MAPPباعث بهبود خواص حرارتی در جریان مخلوطسازی در فاز درونسطحی و
سبب اتصال بهتر بین الیاف و ماتریس میشود .خواص برتر کششی چندسازۀ نانورس و میکروکریستالین سلولز نیز از طریق
عکسبرداری الکترونی تأیید شد .تحلیل و بررسی رفتار حرارتی چندسازه نیز به کمک آزمون  TGAنشان داد که استفاده از
 5درصد  MAPPبههمراه  3درصد نانورس ،بهطور مشخص ،موجب افزایش مقاومت حرارتی چندسازه در مقایسه با سایر
تیمارها میشود.

واژگان كليدي :جفتکنندۀ مالییکی ،چندسازه ،خواص مکیکیکروکریستالین سلولز ،نانورس

* نویسنده مسئول

تلفن09126766416 :

E. mail: nour@rifr-ac.ir
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بررسی اثر نانورس و میکروکریستالین سلولز بر خواص کاربردی چندسازۀ چوب  /پلیپروپیلن

مقدمه

امروزه ،چندسازههای چوب پالستیک ،بهعنوان مواد
مهندسی ،در صنایع مختلفی چون خودروسازی،
هوافضا ،ساختمانسازی و ...کاربرد وسیعی یافته
است .این مواد بدون استفاده از مواد شیمیایی و غیر
سمی دوام باالیی دارند .در سالهای اخیر ،کاربرد
چندسازهها بهسرعت در اروپا ،امریکای شمالی و آسيا
توسعه یافته است [ .]1ترکیبات اولیۀ چندسازههای
چوب پالستیکی شامل رزینهای گرمانرم و معموالً
 40تا  70درصد الیاف چوب (در روش اكستروژن)
است .افزودن مواد چوبی مزایای زیادی چون
زيستسازگاري و بهبود خواص مكانيكي به محصول
نهايي ميدهد.
در سالهای اخیر ،استفاده از مواد چوبی ،که
ویژگیهای مناسبتری دارند ،گسترش و افزایش
یافته است .در تحقیقاتی که در کشورهای مختلف
صورت گرفته به استفاده از عناصر مختلف چوبی
در ابعاد کمتر ،مانند سلولز و میکروسلولز ،توجه
شده است .تقویتکنندههایی چون میکروکریستالین
سلولز بههمراه جفتکنندهها خواص مکانیکی مناسبی
بین ماتریس پلیمر غیر قطبی و مواد سلولزی قطبی
تولید میکنند ] .]3 ،2این اتفاق در نانو چندسازههای
پلیمری نیز که از پلیمرهای گرمانرم استفاده میکنند،
رخ میدهد .اختالط این گروه از پلیمرها بهسبب
ماهیت غیرقطبیشان با نانورس به تولید یک محصول
نانو چندسازهای میانجامد.
تأثير استفاده از نانورس و مادۀ جفتکننده بر
ويژگيهاي مکانيکي و حرارتي چندسازههاي حاصل
از الياف بامبو پلياتيلن سنگين نیز بررسي شده است.
نتايج مطالعات هان و همکاران ( )2008نشان داد که
به هنگام افزودن  1درصد نانورس مدول االستيسيتۀ
خمشي ،مدول االستيسيتۀ ديناميک و درجۀ کريستاليته
افزايش مییابد ،درحاليکه استحكام به ضربۀ نمونهها

کاهش مییابد .نتايج حاصل از تفرق اشعۀ ايکس 1نيز
اين مطلب را تأييد کرد ،زيرا ساختار Exfoliation
در چندسازه ايجاد شد .این محققان همچنین بیان
کردند که کليۀ ويژگيهاي مکانيکي با افزودن مادۀ
سازگارکننده ،بهسبب بهبود سطح مشترک ماتريس
پليمري و فاز پرکننده ،افزايش مییابد [.]4

در بررسی دیگری ساخت چوب پالستیک با
استفاده از پليپروپيلن و آرد باگاس و نانورس انجام
گرفت و نتایج نشان داد که با افزودن نانورس تا مقدار
وزني  3درصد استحكام کششي افزايش مییابد ،اما
با افزايش آن تا  4درصد کاهش جزئي در استحكام
کششي مشاهده ميشود .در مورد مقاومت به ضربه،
افزودن نانورس باعث کاهش  6درصد در مقاومت به
ضربه شد و کاهش جذب آب را نيز بههمراه داشت.
این محققان نتيجه گرفتند که با اضافهکردن جفتکنندۀ
مالييكي خصوصيات فيزيکي و مکانيکي چندسازۀ
چوب ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ افزايش مییابد .در ضمن ،افزودن
نانورس موجب بهبود ويژگيهاي فيزيکي و مکانيکي
چندسازۀ چوب پالستیک نیز ميشود [.]5

بررسي رفتار مکانيکي و حرارتي نانو چندسازههاي
پليپروپيلن خالص 40 ،درصد تالک  /پليپروپيلن،
و  5درصد خاک رس سيليکاته (مونت موريلونيت)
 /پليپروپيلن نیز بررسی شد و نتايج آنالیز حرارتی
نشان داد که ذرات تالک يا نانورس در پليپروپيلن
دماي تجزيه را افزايش میدهند ،اما تأثيري بر دماي
تبديل شيشهاي و دماي ذوب ندارند .در ضمن ،نتايج
آزمون کششي نشان داد که  40درصد تالک مدول را
افزايش میدهد ،اما تاب ارتجاعي 2را کاهش ميدهد.
درحالیکه  5درصد نانورس هم مدول را افزايش
میدهد و هم تاب ارتجاعي [.]6

هدف از این تحقیق ،تعیین خواص مکانیکی
و بررسی رفتار حرارتی چندسازۀ ساختهشده از
نانورس بههمراه میکروکریستالین سلولز است .بر این
1. X-ray diffraction
2. Yield strength

دﻣﺎي  230درﺟﺔ ﺳﻠﺴﻴﻮس و داﻧﺴﻴﺘﺔ  . /92ﮔﺮم ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ.
اﻧﻴﺪرﻳﺪ ﻣﺎﻟﻴﻴﻚ ﭘﻠﻲﭘﺮوﭘﻴﻠﻨﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪﺧﻮرده ) (MAPPاز ﺷﺮﻛﺖ آﻟﺪرﻳﭻ ﺑﺎ داﻧﺴﻴﺘﺔ  . /91ﮔﺮم ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و ﺑﺎ وزن
ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ  9100و ﮔﺮاﻧﺮوي ﺑﺮوﻛﻔﻴﻠﺪ  40000ﺳﺎﻧﺘﻲ ﭘﻮاز در دﻣﺎي  190درﺟﺔ ﺳﻠﺴﻴﻮس ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.
ﺧﺎك رس ﺑﻪﻛﺎررﻓﺘﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از اﻧﻮاع ﻣﻮﻧﺖ ﻣﻮرﻳﻠﻮﻧﻴﺖ اﺻﻼحﺷﺪه ،ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺠﺎري  ،Cloisite 10Aﺑﻮد ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ
 Southern-Clayآن را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
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 2:1ﻓﻴﻠﻮﺳﻴﻠﻴﻜﺎتﻫﺎ
ﻣﻮﻧﺖ ﻣﻮرﻳﻠﻮﻧﻴﺖ

ايياﻳﺎفيلوسيليکات
ﻻﻳﻪاي
ﺎت اليه
سيليکات
ﻓﻴﻠﻮﺳﻴﻠﻴﻜﺎت
فرمولﺳﻴﻠﻴﻜ
جدول.1 .ﻓﺮﻣﻮل
ﺟﺪول 1
)CEC (mequiv/100 g
ﻓﺮﻣﻮل ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
Mn(Al4-xMgx)Si8O20(OH)4
110

 ،Mﻛﺎﺗﻴﻮن ﺗﻚﻇﺮﻓﻴﺘﻲ؛  ،xدرﺟﺔ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ )ﺑﻴﻦ  0/5و (1/3

ﻃﻮل ذره )(nm
100-150

اساس ،تیمارهای متفاوتی شامل درصدهای مختلفی
در جدول  2ارائه شده است .مواد بهکاررفته به
آﻣﺎدهﺳﺎزي و ﺳﺎﺧﺖ ﭼﻨﺪﺳﺎزه
از نانورس ،میکروکریستالین سلولز ،و جفتکنندۀ
کمک دستگاه اکسترودر (كولين) ،از نوع دو مارپیچۀ
اﻛﺴﺘﺮودر
دﺳﺘﮕﺎه
مناطق ﻛﻤﻚ
ﻛﺎررﻓﺘﻪ ﺑﻪ
ﻣﻮاد ﺑﻪ
همسوگرد،اﺳﺖ.
ﺟﺪول  2اراﺋﻪ ﺷﺪه
پروپیلن ﺳﺎﺧﺖ
ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي
همراهﻣﻮاد
ﺗﺮﻛﻴﺐ
ﻧﺴﺒﺖ وزﻧﻲ
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮنو وپلی
آرد چوب
مالییکی به
استفادهدرشد.
اکسترودر
حرارتی
شدند.
مخلوط
ﺗﺮﺗﻴﺐ،175
اﻛﺴﺘﺮودر ﺑﻪ،170
ترتیب ،165
)ﻛﻮﻟﻴﻦ( ،از ﻧﻮع دو ﻣﺎرﭘﻴﭽﺔ ﻫﻤﺴﻮﮔﺮد ،ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﻨﺎﻃﻖ به
درجۀ185
 ،،180و ،180185،175و
170 ،165
ﺣﺮارﺗﻲ
روششناسی
دﻗﻴﻘﻪیافت.
اختصاص
60تا 5
نواحی 1
سلسیوس
سرعت ﻣﻮاد
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪ.
دور در
برایدر ﺣﺪ
ﻣﺎرﭘﻴﭽﻪ
درﺟﺔ ﺳﻠﺴﻴﻮس ﺑﺮاي ﻧﻮاﺣﻲ  1ﺗﺎ  5اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺖ .ﺳﺮﻋﺖ دوراﻧﻲ
دورانی مارپیچه در حد  60دور در دقیقه تنظيم شد.
مواد
ﻣﺨﻠﻮط
ﺷﺪة ﻣﺬاب از ﺣﻤﺎم آب ﺳﺮد ﻋﺒﻮر داده و ﺑﻪﺻﻮرت ﭘﻠﺖ 2ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ .ذرات ﭘﻠﺖ ﺗﻬﻴﻪﺷﺪه ﺑﻪ ﻛﻤﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺮاﻧﻮلﺳﺎز ﺑﻪ
مواد مخلوطشدۀ مذاب از حمام آب سرد عبور داده و
Populus
deltoieds
گونۀ صنوبر
کاررفته از
چوب به
ﺮاﻧﻮل ﺑﻪ ﻛﻤﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﺸﻚﻛﻦ در دﻣﺎي 90
ﻣﻨﻔﻲ رﻃﻮﺑﺖ ،ذرات ﮔ
ﮔﻮﻧﻪ اﺛﺮ
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻫﺮ
ﻣﻨﻈﻮر
ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻪ
آردﺗﺒﺪﻳﻞ
ﮔﺮاﻧﻮل
بهصورت پلت 2تهیه شد .ذرات پلت تهیهشده به کمک
الک،
60/40
ابعاد
در
بندی
ه
درج
از
پس
که
شد
تهیه
منظوردرﺟﺔ
دﻣﺎيبه185
گرانولﺗﺰرﻳﻘﻲ
ﻗﺎﻟﺐﮔﻴﺮي
دﺳﺘﮕﺎه
ﻛﻤﻚ
درﺟﺔ ﺳﻠﺴﻴﻮس ﺗﺎ  3درﺻﺪ ﺧﺸﻚ ﺷﺪﻧﺪ .ذرات ﮔﺮاﻧﻮل ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه ﺑﻪ
تبدیل درشدند.
گرانول
دستگاه
ساز به
و سپس در دمای  100درجۀ سلسیوس به مدت 24
ﻛﺸﺶ
ﺧﻤﺶ ،و
ﺿﺮﺑﻪ،
منفیآزﻣﻮﻧﻲ
ﻧﻤﻮﻧﻪاثرﻫﺎي
ﺳﻠﺴﻴﻮس و ﺑﺎ ﻓﺸﺎر  3ﻣﮕﺎﭘﺎﺳﻜﺎل ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ASTM D 618
گرانول به
ذرات
رطوبت،
ﺗﻬﻴرﺔگونه
ﺑﺮاياز ه
جلوگیری
ساعت تا رطوبت  3درصد خشک شد.
ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ.
کمک دستگاه خشککن در دمای  90درجۀ سلسیوس
1
میکروکریستالین سلولز ( )MCCاز شرکت آلدریچ
تا  3درصد خشک شدند .ذرات گرانول بهدستآمده به
و از نوع  20-Pulverو در ابعاد  20میکرون تهیه
کمک دستگاه قالبگیری تزریقی در دمای  185درجۀ
شد .در این بررسی میکروکریستالین سلولز بهعنوان
سلسیوس و با فشار  3مگاپاسکال مطابق با استاندارد
1. Alderich
تقویتکنندۀ سلولزی استفاده شد.
2. Pellets
 618 ASTM Dبرای تهیۀ نمونههای آزموني ضربه،
پلیپروپیلن بررسیشده با نام تجاری Moplen
خمش ،و کشش تهیه شد.
 V30Sاز پتروشیمی اراک با شاخص جریان مذاب 3
اندازهگیری خواص مکانیکی
 8گرم بر  10دقیقه در دمای  230درجۀ سلسیوس و
دانسیتۀ  . /92گرم بر سانتیمتر مکعب تهیه شد.
تمام نمونههای آزمونی مطابق با آییننامههای استاندارد
برای خواص کششیASTM،
ASTM-D 638
انیدرید مالییک پلیپروپیلنی پیوندخورده ()MAPP
 790 Dبرای خواص خمشی ،و ASTM D 256
از شرکت آلدریچ با دانسیتۀ  . /91گرم بر سانتیمتر مکعب
برای مقاومت به ضربۀ فاقدار آیزود آزمایش شدند
و با وزن مولکولی  9100و گرانروی بروکفیلد 40000
[ .]7نمونههای کششی و خمشی با استفاده از دستگاه
سانتی پواز در دمای  190درجۀ سلسیوس تهیه گردید.
 )1186( Instronبهترتیب در سرعت  1/5و 2
خاک رس بهکاررفته در این تحقیق از انواع مونت
میلیمتر بر دقیقه آزمایش شدند .براي آزمون استحكام
موریلونیت اصالحشده ،با نام تجاری  ،10A Cloisiteبود
کششی نمونههای دمبلیشکل از نوع  IIIبا ضخامت
که شرکت امریکایی  Southern-Clayآن را تولید میکند.
 12میلیمتر تهيه گردید .دستگاه آزمایشگر مقاومت به
آمادهسازی و ساخت چندسازه
ضربه از نوع  Zwick1446انتخاب شد .نتايج ارائهشدۀ
نسبت وزني ترکیب مواد گوناگون و تیمارهای ساخت

ميانگين حداقل  6نمونه براي هر تيمار است.

1. Alderich
2. Pellets

ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي آزﻣﻮﻧﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ASTM-D 638ﺑﺮاي ﺧﻮاص ﻛﺸﺸﻲ ASTM D 790 ،ﺑﺮاي ﺧﻮاص
ﺧﻤﺸﻲ ،و  ASTM D 256ﺑﺮاي ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺿﺮﺑﺔ ﻓﺎﻗﺪار آﻳﺰود آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﺪﻧﺪ ] .[7ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﻛﺸﺸﻲ و ﺧﻤﺸﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
دﺳﺘﮕﺎه ) Instron (1186ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺳﺮﻋﺖ  1/5و  2ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ ﺑﺮ دﻗﻴﻘﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺮاي آزﻣﻮن اﺳﺘﺤﻜﺎم ﻛﺸﺸﻲ
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي دﻣﺒﻠﻲﺷﻜﻞ از ﻧﻮع  IIIﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ  12ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ .دﺳﺘﮕﺎه آزﻣﺎﻳﺸﮕﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺿﺮﺑﻪ از ﻧﻮع Zwick1446
میکروکریستالین سلولز بر خواص کاربردی چندسازۀ چوب  /پلیپروپیلن
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218ﺷﺪ .ﻧﺘﺎﻳﺞ اراﺋﻪﺷﺪة ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ  6ﻧﻤﻮﻧﻪبررسی
ﺗﻴﻤﺎرو اﺳﺖ.
اﻧﺘﺨﺎب
جدول  .2درصد ترکیب مواد و تیمارهای ساخت نمونههای
چندسازهﭼﻨﺪﺳﺎزه
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي
ﺟﺪول  .2درﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻮاد و ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ

WF
)(wt.%
40
40
40
40
36
36
36
36
32
32
32
32

PP
)(wt.%
57/5
54/5
55/0
52/0
57/5
54/5
55/0
52/0
57/5
54/5
55/0
52/0

NC
)(wt.%
0
3
0
3
0
3
0
3
0
3
0
3

MAPP
)(wt.%
2/5
2/5
5/0
5/0
2/5
2/5
5/0
5/0
2/5
2/5
5/0
5/0

MCC
)(wt.%
0
0
0
0
4
4
4
4
8
8
8
8

ﻛﺪ
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

ﺗﻴﻤﺎر

ﮔﺮوه

A
A
A
A
B
B
B
B
C
C
C
C

کمک عکسبرداری میکروسکوپ الکترونی روبشی از
آنالیز حرارتی ()TGA
دستگاه  TEMمدل  Zeiss EM900با جریان ولتاژ80 kV
ﺣﺮارﺗﻲ
آﻧﺎﻟﻴﺰ
) (TGAبا استفاده از آنالیزگر
آنالیز حرارتی
اندازهگیری
شرکت کفا استفاده شد.
حرارتی برای  8میلیگرم نمونۀ آزمونی در دامنۀ دمایی
اﻧﺪازهﮔﻴﺮي آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﻴﺰﮔﺮ ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﺮاي  8ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم ﻧﻤﻮﻧﺔ آزﻣﻮﻧﻲ در داﻣﻨﺔ دﻣﺎﻳﻲ از  50ﺗﺎ  650درﺟﺔ
از  50تا  650درجۀ سلسیوس با نرخ گرمایی  10درجۀ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.نتایج
آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ ) 99/5درﺻﺪ ﻧﻴﺘﺮوژن ،و 0/5
ﺳﻠﺴﻴﻮس ﺑﺎ ﻧﺮخ ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ  10درﺟﺔ ﺳﻠﺴﻴﻮس ﺑﺮ دﻗﻴﻘﻪ
سلسیوس بر دقیقه انجام شد .آنالیز حرارتی با کیفیت
کششیﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺟﺬب اﻛﺴﻴﮋن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .از
دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺮاي
ﻣﻴﻠﻲﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ
درصدﺟﺮﻳﺎن
 0/5ﺑﺎ ﻧﺮخ
اﺗﻤﺴﻔﺮﻳﻚ
ﺷﺮاﻳﻂ
اﻛﺴﻴﮋن( در
درﺻﺪ
خواص
 20در
اکسیژن)
نیتروژن ،و
درصد
باال (99/5
شرایطآزﻣﺎﻳﺸﻲ 2
ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر
ﮔﺮﻓﺖ 20.میلیلیتر بر دقیقه
اﻧﺠﺎمجریان
ﺗﻜﺮارنرخ
اتمسفریک با
شکل  1استحكام و مدول کششی ترکیبات مختلف
برای جلوگیری از جذب اکسیژن صورت گرفت .از
چندسازه را نشان میدهد .همانطور كه مشخص
هر تيمار آزمایشی  2تکرار انجام گرفت.
است ،با افزایش استحكام کششی در حالت استفاده
از ماتریس پلیمر به همراه جفتکنندۀ مالییکی ایجاد
مطالعۀ ریختشناسی میکروسکوپی
شده است .تیمار C4دارای حداکثر استحكام کششی
خواص مورفولوژیکی چندسازههای ساختهشده با
و تیمار  A1دارای حداقل استحكام کششی است.
استفاده از میکروسکوپ الکترونی ( )SEMاز نوع
 4مایرز و همکاران ( )2003گزارش کردند که چندسازۀ
 Philips XL 30بررسی شد .سطوح شکست نمونههای
ساختهشده با  50درصد چوب و  50درصد پلیمر به
آزمونی بعد از اندازهگیری مقاومت به ضربه با الیۀ
همراه  MAPPافزایش  21درصد در استحكام کششی
طال پوشش داده شد .تمام تصاویر با ولتاژ تسریعشدۀ
ایجاد ميكند [  .]8همچنین استارک و رولندز نیز در
 25کیلو وات بررسي شدند .برای بررسی تشکیل
گزارش خود مطرح کردند که چندسازۀ ساختهشده
اتصاالت نانو کامپوزیت و مطالعات ریختشناسی به
با  40درصد چوب و  3درصد  MAPPافزایش 27

ﺷﻜﻞ  1اﺳﺘﺤﻜﺎم و ﻣﺪول ﻛﺸﺸﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﻨﺪﺳﺎزه را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺘﺤﻜﺎم
ﻛﺸﺸﻲ در ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﭘﻠﻴﻤﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺟﻔﺖﻛﻨﻨﺪة ﻣﺎﻟﻴﻴﻜﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻴﻤﺎر  C4داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﺳﺘﺤﻜﺎم
ﻛﺸﺸﻲ و ﺗﻴﻤﺎر  A1داراي ﺣﺪاﻗﻞ اﺳﺘﺤﻜﺎم ﻛﺸﺸﻲ اﺳﺖ .ﻣﺎﻳﺮز و ﻫﻤﻜﺎران ) (2003ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﻨﺪﺳﺎزة ﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪه ﺑﺎ
 50درﺻﺪ ﭼﻮب و  50درﺻﺪ ﭘﻠﻴﻤﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  MAPPاﻓﺰاﻳﺶ  21درﺻﺪ در اﺳﺘﺤﻜﺎم ﻛﺸﺸﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﻨﺪ ] .[8ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
اﺳﺘﺎرك و روﻟﻨﺪز ﻧﻴﺰ در ﮔﺰارش ﺧﻮد ﻣﻄﺮح ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﻨﺪﺳﺎزة ﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪه ﺑﺎ  40درﺻﺪ ﭼﻮب و  3درﺻﺪ  MAPPاﻓﺰاﻳﺶ 27
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اﻳﺠﺎد ﻣﻲ
اﺳﺘﺤﻜﺎم
نشریهدرﺻﺪ
منابعﻛﻨﺪ ]
طبیعی.[9ایران ،دوره  ،66شماره  ،2تابستان  ،1392از صفحه  215تا 224
ﻛﺸﺸﻲ مجله
های چوب،
در فراورده
جنگل و

شکل  .1مقایسۀ استحكام و مدول کششی تیمارهای گوناگون چندسازه
ﭼﻨﺪﺳﺎزه
ﺷﻜﻞ  .1ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ اﺳﺘﺤﻜﺎم و ﻣﺪول ﻛﺸﺸﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن

5

چندسازه
ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎيگوناگون
ﺧﻤﺸﻲتیمارهای
ﻣﺪول خمشی
استحكاموو مدول
ﭼﻨﺪﺳﺎزه
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
مقایسۀاﺳﺘﺤﻜﺎم
شکل.2.2ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ
ﺷﻜﻞ

جفتکننده خواص کششی را افزایش ميدهد .شايان
درصد در استحكام کششی ایجاد میکند [.]9
اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاص ﺧﻤﺸﻲ در ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺑﻬﺒﻮد اﻟﺤﺎق ﺑﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮاد در ﭼﻨﺪﺳﺎزه ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺳﺘﺤﻜﺎم و ﻣﺪول
ذكر است مدول کششی نیز رفتار مشابهی با استحكام
بهبود خواص کششی بین مواد لیگنوسلولزی و ماتریس
ﺧﻤﺸﻲ در ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻛﻪ از ﻣﻴﻜﺮوﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻴﻦ ﺳﻠﻮﻟﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ،ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ .اﺳﺘﻔﺎده از  3و  5درﺻﺪ ﻧﺎﻧﻮرس در
کششی دارد؛ بهطوريكه حداکثر افزايش در تيمار C4
پلیمری در حالت استفاده از جفتکننده ایجاد میشود.
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭼﻨﺪﺳﺎزه ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺘﺤﻜﺎم ﺧﻤﺸﻲ از  40ﺗﺎ  46ﻣﮕﺎﭘﺎﺳﻜﺎل ﺷﺪه ،ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﺨﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺻﻔﺤﺎت رس و ﺿﺮﻳﺐ
ﺑﻴﺸﺘﺮبيش
درصد
با  3/9گيگاپاسکال بوده که در حدود 320
با افزودن  MAPPخواص کششی بهطور چشمگیر
ﻛﺸﻴﺪﮔﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﺎﻧﻮرس ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺘﺤﻜﺎم ﺧﻤﺸﻲ ﺑﺎ اﻓﺰودن
در مقایسه با پلیپروپیلن خالص بهبود یافته است.
43داد
نشان
از ماتریس پلیپروپیلن خالص است .نیز نتایج
ﻣﻴﻜﺮوﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻴﻦ ﺳﻠﻮﻟﺰ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،ﺧﻮاص ﺧﻤﺸﻲ در ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  A1و  C1ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ  40/3و /2
عالوهبرآن ،تیمارهایی که با درصد باالتر جفتکننده
رس
که افزایش مدول کششی در تیمارهایی که از نانو
ﻣﮕﺎﭘﺎﺳﻜﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻓﺰودن ﻣﻴﻜﺮوﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻴﻦ ﺳﻠﻮﻟﺰ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاص ﺧﻤﺸﻲ را ﻫﻤﭽﻮن ﺧﻮاص ﻛﺸﺸﻲ ﺑﻬﺒﻮد داده
ﻗﺒﻠﻲ،مدول
استحكام و
چندسازه
اتصال
شدهاند
میکروکریستالینﻣ سلولز
اﺳﺘﻔﺎدهبه ﺷﺪه،
ساختهﺳﻠﻮﻟﺰ
ﻴﻜﺮوﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻴﻦ
ﺧﻮاص ﻛﺸﺸﻲو ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از
رفتند در ﺑﺤﺚ
ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢبهﻫﺎيکارذﻛﺮﺷﺪه
ساختﻣﺎﻧﻨﺪ
در اﺳﺖ.
دارند .در شکل  1مشخص شده که
بهتری
کششی
بین سطحی کاملتر بین الیاف و ماتریس منجر شده
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻓﺰاﻳﺶ
در هر سه گروه ( )A, B, Cاستفاده از  5درصد عامل
است .همانطورکه در شکل  1دیده میشود ،خواص
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺿﺮﺑﻪ

اﺛﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺿﺮﺑﺔ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ در ﺷﻜﻞ  3ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺿﺮﺑﺔ ﻓﺎﻗﺪار آﻳﺰود ﺑﺎ
اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﻴﺪرﻳﺪ ﻣﺎﻟﻴﻴﻚ ﭘﻠﻲﭘﺮوﭘﻴﻠﻨﻲ ،ﻧﺎﻧﻮرس ،و ﻣﻴﻜﺮوﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻴﻦ ﺳﻠﻮﻟﺰ ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺿﺮﺑﻪ ،در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ
ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ،در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻣﻴﻜﺮوﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻴﻦ ﺳﻠﻮﻟﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺮﺗﺮي زﻳﺎدي دارد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻛﻪ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺟﻔﺖﻛﻨﻨﺪة ﻣﺎﻟﻴﻴﻜﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﺑﻬﺒﻮد ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻓﺎﻗﺪ ﺟﻔﺖﻛﻨﻨﺪه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
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کششی با افزودن نانورس افزایش داشته است .این
نتایج نشان میدهد که ترکیبات آلی موجود نانورس
در ماتریس پلیمر خواص کششی را افزایش میدهد
[ .]4از آنجا که نانورس سختی بیشتری در مقایسه با
ماتریس پلیمری دارد ،افزودن این ماده در چندسازه
استحكام کششی را تا حد مشخصی افزایش میدهد.
بهبود استحكام کششی با مقادیر انیدرید مالییک
پلیپروپیلني در نسبتهای بیشتر نانورس دیده شده
است .این نتایج واکنش قوی بین ماتریس پلیپروپیلن
و نانورس را تأیید میکند [.]1
خواص خمشی

شکل  2استحكام و مدول خمشی چندسازههای
ساختهشده در تيمارهاي گوناگون را نشان میدهد.
همانطور که در شکل  2مشخص است ،حداکثر
استحكام خمشی در محدودۀ بین  49تا  51مگاپاسکال
است .حداقل استحكام خمشی نیز برای پلیمر
پلیپروپیلن در حد  37/2مگاپاسکال بوده است.
خواص خمشی بهطور واضح با تغییرات جفتکنندۀ
مالییکی ( ،)MAPPمیکروکریستالین سلولز (،)MCC
و نانورس در ارتباط بوده است .ترکیبات ساختهشده
با میکروکریستالین سلولز نشان داد که دارای باالترین
استحكام و مدول خمشی است .در این میان ،پلیمر
خالص ( )A1پایینترین ،و تيمار  C4باالترين
استحكام خمشي را داشته است .استحكام خمشی نیز
همچون استحكام کششی رفتار مشابهی داشت؛ هرچند
تغییرات آن در مقایسه با استحكام کششی کمتر بود.
افزایش خواص خمشی در نتیجۀ بهبود الحاق بین
ترکیبات مواد در چندسازه بهدست آمده است.
بیشترین استحكام و مدول خمشی در ترکیباتی که
از میکروکریستالین سلولز استفاده شده ،بهدست آمده
است .استفاده از  3و  5درصد نانورس در ترکیبات
چندسازه سبب افزایش استحكام خمشی از  40تا 46
مگاپاسکال شده ،که با سختی بیشتر صفحات رس
و ضریب کشیدگی باالتر نانورس مرتبط بوده است.
همچنین مشاهده شده که افزایش استحكام خمشی

با افزودن بیشتر میکروکریستالین سلولز بهدست
آمده است .بهطور مثال ،خواص خمشی در ترکیبات
 A1و  C1بهترتیب  40/3و  43/2مگاپاسکال بوده
است .افزودن میکروکریستالین سلولز بهطور مشخص
خواص خمشی را همچون خواص کششی بهبود داده
است .مانند مکانیسمهای ذکرشده در بحث قبلی،
خواص کششی تیمارهایی که از میکروکریستالین
سلولز استفاده شده ،افزایش داشته است.
مقاومت به ضربه

اثر تيمارهاي گوناگون بر مقاومت به ضربۀ نمونهها در
شکل  3نشان داده شده است .نتایج مقاومت به ضربۀ
فاقدار آیزود با افزایش انیدرید مالییک پلیپروپیلنی،
نانورس ،و میکروکریستالین سلولز بهبود یافته است.
مقاومت به ضربه ،در مقایسه با سایر تيمارها ،در
تيمارهايي که از میکروکریستالین سلولز استفاده شده
برتری زیادی دارد .همچنین در ترکیباتی که از مقادیر
گوناگون جفتکنندۀ مالییکی استفاده شده نیز بهبود
چشمگیری در مقایسه با تيمارهاي فاقد جفتكننده
داشته است .چندسازههای گروه  Bو  Cبهطور
مشخص استحكام به ضربۀ باالتري در مقایسه با گروه
 Aداشته است .بهعبارتدیگر ،نمونههایی که با مقدار
 8درصد میکروکریستالین سلولز ساخته شدهاند ،بهطور
مشخص استحكام به ضربۀ بیشتری در مقایسه با نوع
( Aبدون میکروکریستالین سلولز) داشتهاند .افزودن
انیدرید مالییک پلیپروپیلنی اتصال بین سطحی میان
الیاف و ماتریس را برقرار میکند .بدینترتیب ،ترک
بهسختی در فاز داخلی چندسازه بهوجود میآید یا
توسعه مییابد.
ویژگیهای سطوح شکست

تصاویر میکروسکوپ الکترونی ( ،)SEMبرای بررسی
سطوح شکست در نمونههای کششی چندسازه ،در
شکل  4آمده است .در تصاویر توزیع و سازگاری
بین پرکنندهها و ماتریس دیده میشود .وجود حفرهها
در چندسازههای ساختهشده در تيمارهاي  A1و B1
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ﺷﻜﻞ  .3ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺿﺮﺑﺔ ﻓﺎﻗﺪار ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن

وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﺳﻄﻮح ﺷﻜﺴﺖ
ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ) ،(SEMﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻄﻮح ﺷﻜﺴﺖ در ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﻛﺸﺸﻲ ﭼﻨﺪﺳﺎزه ،در ﺷﻜﻞ  4آﻣﺪه اﺳﺖ.
گوناگون
نمونههای
فاقدار
مقاومت
 .3مقایسۀ
شکل
ﭼﻨﺪﺳﺎزهﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪه در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي
ﻫﺎ در
ﺣﻔﺮه
دﻳﺪهﺑﻪبهﻣﻲ
ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ
ﻫﺎ و
ﻨﻨﺪه
در ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺗﻮزﻳﻊ و ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻴﻦ ﭘﺮﻛ
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
ﻫﺎي
وﺟﻮدﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺪار
ﺷﻮد.ﻓﺎﻗ
ضربۀﺔ
ﺿﺮﺑ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ
ﺷﻜﻞ .3
 A1و  B1ﺑﻪوﺿﻮح دﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮد .ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﻄﻮح اﺗﺼﺎل ﺑﻴﻦ اﻟﻴﺎف و ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻮد و ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺗﻨﺶ
اﻋﻤﺎل ﺷﺪ ﺳﺒﺐ ﺧﺎرجﺷﺪن آﺳﺎن اﻟﻴﺎف از ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ و درB3ﻧﻬﺎﻳﺖ ،اﻳﺠﺎد ﺣﻔﺮه و ﻓﺎﺻﻠﻪ در ﭼﻨﺪﺳﺎزه ﺷﺪ )ﻛﺪ A1 .(B3
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ
وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﺳﻄﻮح ﺷﻜﺴﺖ
ﻓﻴﺒﺮ ،در ﭼﻨﺪﺳﺎزة  C1ﻋﺪم ﻛﺸﻴﺪﮔﻲ و ﺧﺎرجﺷﺪن اﻟﻴﺎف و ﻧﻴﺰ اﺗﺼﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ ﺑﻴﻦ ﭘﺮﻛﻨﻨﺪهﻫﺎ و ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ
در ﺷﻜﻞ دﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮد
آﻣﺪهﺑﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻲ 4
ﭼﻨﺪﺳﺎزهرا ،ﺗﺄدرﻳﻴﺪﺷﻜﻞ
ﻫﺎيﻲﻛﺸﺸﻲ
ﻛﻨﻨﺪةﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺷﻜﺴﺖ در
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ
ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ
دﻳﺪه
ﻣﻨﻈﻮر
ﻛﻨﺪ.
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه
ﻣﺎﻟﻴﻴﻜ
ﺳﻄﻮحاز ﺟﻔﺖ
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻛﻪ
)،(SEMرا در
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲﻣﺸﺨﺼﻲ
ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑﻬﺒﻮد
ﺗﺼﺎوﻳﺮﻣﻲﺷﻮد.
ﺣﻔﺮات
ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي
ﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪه در
ﭼﻨﺪﺳﺎزهازﻫﺎي
وﺟﻮد ﺣﻔﺮه
ﻣﻲﺗﺄﺷﻮد
ﻣﺎﺗﺮﻳﺲﻧﺎﻧﻮدﻳﺪه
ﻨﻨﺪهﻫﺎ و
ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻴﻦ
ﺗﻮزﻳﻊ
ﻣدرﺸﺎﻫﺪة
اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ
ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ
ﺗﺼﺎوﻳﺮ
درﺔ اﻳﻜﺲ
آزﻣﻮنﻫﺎاﺷﻌ
ﻳﻴﺪ .ﻧﺘﺎﻳﺞ
رس و
ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ
ﭼﻨﺪﺳﺎزةﭘﺮﻛﭼﻮب
ﺗﺮ وﺳﺎﺧﺘﺎر
ﺗﺼﺎوﻳﺮدﻗﻴﻖ
ﺗﻨﺶ
ﺑﻮد و
ﺑﻴﻦ 3اﻟﻴﺎف
اﺗﺼﺎل
ﺳﻄﻮح
ﻣﻲدﻫﺪ
ﺗﺼﻮﻳﺮﺗﺼﺎوﻳﺮ
ﺷﻜﻞﻣﻲ5ﺷﻮد.
وﺿﻮحﺪ.دﻳﺪه
 B1TEMﺑﻪ
 A1و
در
ﻛﻪ ﻛﻪ
ﻫﻨﮕﺎﻣﻲﻃﻮر
دﻫﺪ .ﻫﻤﺎن
ﺿﻌﻴﻒﻣﻲ
ﻣﺎﺗﺮﻳﺲرا ﻧﺸﺎن
درﺻﺪوﻧﺎﻧﻮرس
ﺣﺎوي
ﭼﻮب
ﭘﺮوﭘﻴﻠﻦﻛﻪاﻟﻴﺎف
ﻧﺸﺎنﭘﻠﻲ
ﭼﻨﺪﺳﺎزة
اﺳﺘﻔﺎده ﺷ
ﭘﻠﻴﻤﺮ A1
ﻣﺮﺑﻮطﻃﻮر ﻛﻪ
ﻫﻤﺎن
)ﻛﺪ .(B3
ﭼﻨﺪﺳﺎزه ﺷﺪ
ﺣﻔﺮه وو ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﻫﺎياﻳﺠﺎد
ﻧﻬﺎﻳﺖ،
ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ و
اﻟﻴﺎف از
ﺧﻄﻮطآﺳﺎن
ﺧﺎرجﺷﺪن
دﻳﺪهﺳﺒﺐ
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﺪ
اﻋﻤﺎل
اﺳﺖ.
ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ
ﻣﻨﺎﻃﻖ درروﺷﻦﺗﺮ ﺑﻪ
ﻧﺎﻧﻮرس،
ﺮﺑﻮط درﺑﻪB3ﻻﻳﻪ
رﺷﺘﻪاي ﻣ
ﺗﺎرﻳﻚ
ﻣﻲﺷﻮد،
ﭼﻨﺪﺳﺎزة
ﻓﻴﺒﺮ،
ﻣﻲةﺷﻮد
دﻳﺪه
در
ﺗﺸﻜﻴﻞﻣﺎﺗﺮﻳﺲ
ﭘﺮﻛﻨﻨﺪهﻫﺎ و
ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ
اﺗﺼﺎل
اﻟﻴﺎفاز و 3ﻧﻴﺰ
ﺻﻮرتﺷﺪن
اي(ﮔﻲدرو ﺧﺎرج
ﻛﺸﻴﺪ
ﻻﻳﻪ1ﻫﺎ) Cﻋﺪم
ﺷﻜﻞﻧﺸﺎن
ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﺑﻴﻦ ﺳﺒﺐ
اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻧﺎﻧﻮرس
درﺻﺪ
اﺳﺘﻔﺎده
ﻻﻳﻪﻻﻳﻪ
در ﻧﺴﺒﻲ
ﺟﺪاﻳﻲ
دﻫﻨﺪ
ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر
ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺸﺨﺼﻲ را در ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻛﻪ از ﺟﻔﺖﻛﻨﻨﺪة ﻣﺎﻟﻴﻴﻜﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه را ﺗﺄﻳﻴﺪ
درون ﻣﻲ
دﻳﺪه
ﺷﻮد.ﻣﻲﺷﻮد.
ﻻﻳﻪاي
ﺣﻔﺮات
B1
C1
B
1
ﻣﺸﺎﻫﺪة دﻗﻴﻖﺗﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭼﻨﺪﺳﺎزة ﭼﻮب ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻧﺎﻧﻮرس و ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن اﺷﻌﺔ اﻳﻜﺲ از ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ
ﻣﺤﻞ ﺧﺮوج اﻟﻴﺎف از ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ
 TEMاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﺷﻜﻞ  5ﺗﺼﻮﻳﺮ ﭼﻨﺪﺳﺎزة ﭘﻠﻲﭘﺮوﭘﻴﻠﻦ اﻟﻴﺎف ﭼﻮب ﺣﺎوي  3درﺻﺪ ﻧﺎﻧﻮرس را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ در
ﺗﺼﻮﻳﺮ دﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮد ،ﺧﻄﻮط ﺗﺎرﻳﻚ رﺷﺘﻪاي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻻﻳﻪﻫﺎي ﻧﺎﻧﻮرس ،و ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺷﻦﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﭘﻠﻴﻤﺮ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ.
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪة ﺟﺪاﻳﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﻻﻳﻪﻫﺎ ) ﻻﻳﻪﻻﻳﻪاي( در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از  3درﺻﺪ ﻧﺎﻧﻮرس اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر
درونﻻﻳﻪاي ﻣﻲﺷﻮد.
B1

C1

ﻣﺤﻞ ﺧﺮوج اﻟﻴﺎف از ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ

شکل  .4تصاویر میکروسکوپ الکترونی 8
نمونههای آزمونی کشش با بزرگنمایی 100
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بهوضوح دیده میشود .تصاویر نشان میدهد که
دیده میشود .تصاویر بهبود مشخصي را در ترکیباتی
سطوح اتصال بین الیاف و ماتریس ضعیف بود و
که از جفتکنندۀ مالییکي استفاده شده را تأیید میکند.
هنگامی که تنش اعمال شد سبب خارجشدن آسان
بهمنظور مشاهدۀ دقیقتر ساختار چندسازۀ چوب
الیاف از ماتریس و در نهایت ،ایجاد حفره و فاصله در
پالستیکی نانورس و تأیید نتایج آزمون اشعۀ ایکس
چندسازه شد (کد  .(B3همانطور که در شکل دیده
از تصاویر میکروسکوپ انتقالی  TEMاستفاده شد.
میشود ،در چندسازۀ C1
 100الیاف چوب
پروپیلن
ﺑﺰرگپلی
چندسازۀ
تصویر
شکل5
ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپخارج
عدم کشیدگي و
ﻧﻤﺎﻳﻲ
ﻛﺸﺶ ﺑﺎ
آزﻣﻮﻧﻲ
شدن ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
ﺗﺼﺎوﻳﺮ
ﺷﻜﻞ .4
الیاف و نیز اتصال مناسبتر بین پرکنندهها و ماتریس
حاوی  3درصد نانورس را نشان میدهد .همانطور که

ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻً در دﻣﺎي ﻛﻤﺘﺮ از  200درﺟﺔ ﺳﻠﺴﻴﻮس ﺑﻪﻛﺎر ﻣﻲروﻧﺪ .ﺗﺨﺮﻳﺐ ﭼﻮب در دﻣﺎﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ ﺧﻮاص ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب
رساﻳﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎ در ﻧﻮع و ﻛﺎرﺑﺮد ﭘﻠﻴﻤﺮﻫﺎ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد
ﺷﻮد.
)ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ و ﺑﻮ و اﻓﺖ ﺧﻮاص ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ( در ﭼﻨﺪﺳﺎزه ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲ
ﻧﺎﻧﻮ
].[١٠
ﻣﻨﺤﻨﻲ  TGAﺗﺎﺑﻌﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮآورد اﻓﺖ وزﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻣﺎﺳﺖ .ﺷﻜﻞ  5رﻓﺘﺎر ﺗﺠﺰﻳﺔ ﺣﺮارﺗﻲ ﭘﻠﻴﻤﺮ ﺧﺎﻟﺺ )ﭘﻠﻲﭘﺮوﭘﻴﻠﻦ( و ﺳﻪ
ﺗﻴﻤﺎر ﺑﻪﻛﺎررﻓﺘﻪ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ دﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮد ،ﺗﺨﺮﻳﺐ اوﻟﻴﻪ در ﭘﻠﻴﻤﺮ ﺧﺎﻟﺺ در دﻣﺎي  228درﺟﺔ
ﺳﻠﺴﻴﻮس ﺷﺮوع ﺷﺪه ﻛﻪ اﻓﺖ وزﻧﻲ ﻣﻌﺎدل  91/9درﺻﺪ را ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﻲآورد .ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪة ﺳﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ دﻳﮕﺮ ﭼﻨﺪﺳﺎزه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ
ﻛﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ اوﻟﻴﻪ در دﻳﮕﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﺑﻴﻦ  370ﺗﺎ  390درﺟﺔ ﺳﻠﺴﻴﻮس ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ .ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﺎﻻ ﻧﺸﺎن از ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺣﺮارﺗﻲ در ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﭼﻨﺪﺳﺎزة  A4و  B4دارد .اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﺧﻮاص ﺣﺮارﺗﻲ در ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت
ﭼﻨﺪﺳﺎزه ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻔﺖﻛﻨﻨﺪه و اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺎﻧﻮرس ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﺎنﻃﻮرﻛﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﺣﻀﻮر ﺟﻔﺖﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ
واﻛﻨﺶ داﺧﻠﻲ ﻗﻮي ﺑﻴﻦ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﭘﻠﻴﻤﺮ و ﻧﺎﻧﻮرس ﻣﻲاﻧﺠﺎﻣﺪ .ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻮاص ﺣﺮارﺗﻲ در ﺟﻔﺖﻛﻨﻨﺪة  5درﺻﺪ ﺑﻪﻫﻤﺮاه 3
شکل  .5تصویر میکروسکوپ الکترونی انتقالی نمونههای چندسازۀ چوب
پالستیکی باﺣﺮارﺗﻲ را ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺒﺨﺸﻴﺪ.
ﺳﻠﻮﻟﺰ ﺧﻮاص
درﺻﺪ ﻧﺎﻧﻮرس ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲرﻓﺖ ،ﻣﻴﻜﺮوﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻴﻦ
بزرگنمایی  150نانومتر؛ نمونه حاوی  3درصد نانورس
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شکل  .6نتایج آنالیز حرارتی پلیپروپیلن خالص و نمونههای آزمونی

ﺷﻜﻞ  .5ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺣﺮارﺗﻲ ﭘﻠﻲﭘﺮوﭘﻴﻠﻦ ﺧﺎﻟﺺ و ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي آزﻣﻮﻧﻲ

ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ:
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در تصویر دیده میشود ،خطوط تاریک رشتهای مربوط
به الیههای نانورس ،و مناطق روشنتر به ماتریس
پلیمر مربوط است .تصویر نشاندهندۀ جدایی نسبی
الیهها ( الیهالیهای) در صورت استفاده از  3درصد
نانورس است که سبب تشکیل ساختار درونالیهای
میشود.

نانورس بهبود یافته است .همانطورکه اشاره شد،
حضور جفتکننده به واکنش داخلی قوی بین ماتریس
پلیمر و نانورس میانجامد .بیشترین بهبود خواص
حرارتی در جفتکنندۀ  5درصد بههمراه  3درصد
نانورس بهدست آمده است .و همانطور که انتظار
میرفت ،میکروکریستالین سلولز خواص حرارتی را
بهبود نبخشید.

تخریب حرارتی در چندسازههای چوب پالستیکی
عامل مهمی در فرایند ساخت این نوع محصول است
که حداکثر حرارت ساخت را در این نوع سازه تعیین
میکند .مواد چوبیای که در ساخت چندسازههای
چوب پالستیکی بهعنوان پرکننده استفاده میشوند
معموالً در دمای کمتر از  200درجۀ سلسیوس بهکار
میروند .تخریب چوب در دماهای باالتر به خواص
نامطلوب (تغییر رنگ و بو و افت خواص مکانیکی)
در چندسازه منجر میشود .این محدودیتها در نوع و
کاربرد پلیمرها نیز وجود دارد [.]10

نتیجهگیری

خواص حرارتی

منحنی  TGAتابعی برای برآورد افت وزنی
نسبت به دماست .شکل  6رفتار تجزیۀ حرارتی پلیمر
خالص (پلیپروپیلن) و سه تیمار بهکاررفته در این
بررسی را نشان میدهد .همانطور که دیده میشود،
تخریب اولیه در پلیمر خالص در دمای  228درجۀ
سلسیوس شروع شده که افت وزنی معادل 91/9
درصد را بهوجود میآورد .با مشاهدۀ سه ترکیب
دیگر چندسازه مشخص شد که تخریب اولیه در دیگر
نمونهها بین  370تا  390درجۀ سلسیوس متغیر است.
مقاومت حرارتی باال نشان از بهبود بیشتر حرارتی در
نمونههای چندسازۀ A4و  B4دارد .این نتایج بهطور
مشخص نشان میدهد که خواص حرارتی در ترکیبات
چندسازه به هنگام استفاده از جفتکننده و افزایش

بر اساس نتایج بهدستآمده در این بررسی میتوان
گفت:
 .1خواص مکانیکی چندسازههای ساختهشده در این
بررسی ـ که از میکروکریستالین سلولز استفاده شده ـ
بهطور مشخص در گروه  Bو  ،Cدر مقایسه با گروه ،A
برتری داشت.
 .2خواص مکانیکی چندسازهها با افزایش درصد
جفتکننده ،سبب اتصال مناسب بین ماتریس
پلیمری و پرکنندهها شد.
 .3بررسي تصاوير میکروسکوپ الکترونی نشان داد که
استفاده از جفتکنندۀ مالییکی سبب اتصال بهتر
در فاز داخلی میشود و حفرهها و فضاهای خالی
کمتری بهوجود میآورد.

 .4نتایج آناليز حرارتي نشان داد که جفتکنندۀ
مالییکی و نانورس موجب بهبود ثبات حرارتی
چندسازه میشود .نیز مشخص شد که استفاده از
میکروکریستالین سلولز مقاومت حرارتی چندسازه
را بهبود نمیبخشد.

 .5جدایی نسبی الیهها (الیهالیهای) در صورت
استفاده از  3درصد نانورس سبب تشکیل ساختار
درونالیهای میشود.

 پلیپروپیلن/ بررسی اثر نانورس و میکروکریستالین سلولز بر خواص کاربردی چندسازۀ چوب
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بررســی آثــار پیشاســتخراج بر خــواص خمیر کاغذســازی و
کاغذسازی باگاس در یک سیستم پاالیشگاه زیستی

*

علی ابیض ؛ کارشناس ارشد ،گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران

یحیی همزه ؛ دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
علی عبدالخانی ؛ استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
سحاب حجازی ؛ استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران

چكيــده
امروزه پاالیشگاه زیستی به بخشی از کارخانههای خمیر و کاغذ به موضوع روز برای محققانی تبدیل شده که در این زمینه
پژوهش میکنند .در این تحقیق آثار پیشاستخراج همیسلولزها بر فرایند خمیر و کاغذسازی از باگاس بررسی شده است.
به همین علت ،از روش خودهیدرولیز با آب داغ در دمای  ،155 ،140 oCو  170به مدت  ،20 ،10و  30دقیقه استفاده و
آثار پیشاستخراج همیسلولزها بر خواص خمیرکاغذ حاصله بررسی شد .نتایج نشان داد که استفاده از روش خودهیدرولیز
با دمای  135 oCبه مدت  30دقیقه و  170درجة سلسیوس به مدت  10دقیقه شرایط مناسبی را برای استخراج همیسلولزها
فراهم میکند؛ بهطوریکه بازده استخراج و مقدار حذف هلوسلولز در این شرایط بهترتیب در حد  86و  11درصد بود.
خمیرسازی از باگاسهای پیشاستخراجشده در سه قلیاییت فعال  ،14 ،11و  17درصد نشان داد که هنگام تولید خمیر با کاپای
باال ،بازده خمیرسازی از باگاس استخراجشده بیش از باگاس استخراجنشده است ،ولی هنگام تولید خمیر قابل رنگبری،
بازده خمیرسازی از باگاس استخراجنشده بیشتر است .برای تولید خمیرکاغذ رنگبریشده ،بازده خمیرسازی از باگاس
استخراجنشده و استخراجشده بهترتیب برابر با  51/1و  ،49/3و عدد کاپای این خمیرها بهترتیب برابر با  19/3و  18/6بود.
بهعالوه ،خمیرکاغذ رنگبریشدۀ حاصل از باگاس استخراجشده خواص مقاومتی کمتری را نشان داد.

واژگان كليدي :باگاس ،پیشاستخراج ،پاالیشگاه زیستی ،خمیرکاغذ سودا ،همیسلولزها.

* نویسنده مسئول

تلفن09199149500 :

E. mail: engineerabyaz@yahoo.com
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بررسی آثار پیشاستخراج بر خواص خمیر کاغذسازی و کاغذسازی باگاس در یک سیستم پاالیشگاه زیستی

مقدمه

زيستتوده 1از منابع مهم انرژيهاي تجديدشونده
است و به هر موجود زندهای که قابليت رشد و
نمو داشته باشد و بر مبناي قوانين طبيعت تقسيم
شود ،اطالق ميشود و جنگلها ،اجزای گياهان،
برگها ،موجودات زندۀ اقيانوسها ،زائدات حيواني،
پسماندهاي شهري و غذايي و ...را شامل میشود .اين
مواد قابليت ذخيرۀ انرژي را در خود دارند .انرژي
خورشيدي که در گياهان ذخيره ميشود نیز قابليت
تبديل به انرژي را دارد .زيستتوده در ميان ديگر انواع
منابع انرژي سهم بیشتر و بزرگتری دارد.

امروزه ،به جای استفاده از منابع انرژیهای فسیلی،
به استفاده از مواد لیگنوسلولزی ـ از مهمترین منابع
زیستتوده در جهان ـ به عنوان پتانسیلی عظیم برای
تولید محصوالت با ارزش افزوده ،مانند سوخت
زیستی 2و مواد شیمیایی ،توجه میشود [ .]1و با استقرار
واحدهای پاالیشگاههای زیستی در بخشهای مختلف
صنعتی از جمله کارخانههای خمیر و کاغذسازی
میتوان به این مهم دست یافت .بنا به تعریف،
پاالیشگاه زیستی مکانی است که در آن زیستتوده به
محصوالت با ارزش افزوده مانند سوخت ،انرژی ،و مواد
شیمیایی تبدیل میشود که در این زمینه بسیار مشابه
پاالیشگاههای نفتی است؛ با این تفاوت که به جای نفت
بهعنوان مادۀ خام از زیستتوده استفاده میشود [ .]2با
توجه به زیرساختارهای اساسی در صنایع خمیرکاغذ،
پاالیشگاه زیستی ،بخشی از کارخانههای خمیر و کاغذ
محسوب میشود .مبنای پاالیشگاه زیستی در صنایع
خمیر و کاغذ ،استخراج همیسلولزها قبل از فرایند
خمیرسازی است .روشهای متنوعی برای استخراج
همیسلولزها مانند هیدرولیز اسیدی (اسید رقیق،
اسید غلیظ) ،هیدروترمال ،خودهیدرولیز ،اکسیداسیون
تر ،لیگنینزدایی ،تیمار قلیایی ،تیمار آهکی ،پراکسید
قلیایی ،چرخۀ آمونیاکی ،)ARP(3و انفجار الیاف

آمونیاکی )AFEX(4پیشنهاد شده که هر کدام معایب
و مزایایی دارند .با توجه به نقش همیسلولزها در
خمیرسازی و خواص کاغذ حاصل از خمیر ،استخراج
آنها از مواد اولیۀ لیگنوسلولزی و استفاده از آن برای
تولید محصوالت جانبی ،تأثیرات زیادی بر تمام
جنبههای صنعت خمیر و کاغذ مث ً
ال خواص مواد اولیه
از نظر تولید خمیر کاغذسازی ،خواص کاغذ تولیدی،
مانند کاهش مقاومتها ،و ویژگی آب و پساب و
چرخة آب در کاغذسازی ،خواهد داشت [.]4 ،3 ،1
بنابراین ،با توجه به اهمیت این موضوع در حال حاضر
و آینده ،در این تحقیق به بخشی از تأثیرات استخراج
همیسلولزها بر خواص خمیرسازی از باگاس ،بهعنوان
یکی از مهمترین منابع لیگنوسلولزی ایران ،پرداخته
میشود .در این تحقیق ،از میان روشهای نامبردهشده
برای استخراج ،از روش خودهیدرولیز ،بهعلت بازده باال
و کارایی مناسب و کاربرد متداول و نیز به این سبب که
بهصورت صنعتی قابلیت اجرا یافته [ ،]2استفاده شد.

مواد و روشها

باگاس استفادهشده در این تحقیق از باگاس منطقۀ
خوزستان و با همکاری کارخانۀ کاغذسازی پارس تهیه
شد که پس از جداسازی پیت و ناخالصیهای دیگر مانند
سنگریزه و ...به کمک غربال در محوطۀ آزمایشگاه،
برای خشکشدن پراکنده و سپس برای یکنواختسازی
رطوبت در کیسههای پالستیکی بستهبندی شد.
استخراج همیسلولزها

فرایند پیشاستخراج باگاس با توجه به شرایط مندرج
در جدول  1و با استفاده از دایجستر گرمشوندۀ تهیۀ
خمیر در روغن انجام شد.
بررسی و تعیین مقدار هولوسلولز و تعیین شرایط
تیمار بهینه

در این روش ابتدا  2/5گرم باگاس آسیابشده با اندازۀ
1. Biomass
2. Biofuel
3. Ammonia Recycling Percolation
4. Ammonia Fiber Explosion

ﺧﺸﻚﺷﺪن ﭘﺮاﻛﻨﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖﺳﺎزي رﻃﻮﺑﺖ در ﻛﻴﺴﻪﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي ﺷﺪ.

اﺳﺘﺨﺮاج ﻫﻤﻲﺳﻠﻮﻟﺰﻫﺎ

صفحهاز  225تا 232
 ،1392از
داﻳﺠﺴﺘﺮ ﮔﺮمﺷﻮﻧﺪة ﺗﻬﻴﺔ ﺧﻤﻴﺮ227در
اﺳﺘﻔﺎده
تابستانو ﺑﺎ
ﺟﺪول 1
 ،66در
ﻣﻨﺪرج
ﺷﺮاﻳﻂ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺑﺎﮔﺎس ﺑﺎ
اﺳﺘﺨﺮاج
شماره ،2
ایران ،دوره
طبیعی
مجله منابع
های چوب،
ﭘﻴﺶ فراورده
ﻓﺮاﻳﻨﺪجنگل و
نشریه
روﻏﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
جدول  .1شرایط پیشاستخراج همیسلولزها از
باگاسﺑﺎﮔﺎس
ﺳﻠﻮﻟﺰﻫﺎ از
ﺟﺪول  .1ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﻴﺶاﺳﺘﺨﺮاج ﻫﻤﻲ

ﺧﻮدﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ

ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺨﺮاج

آب داغ
170 ،155 ،140
30 ،20 ،10

ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﻔﺎدهﺷﺪه
دﻣﺎ )(oC
زﻣﺎن )دﻗﻴﻘﻪ(

همکاران [ ]5انجام شد .ساخت کاغذ دستساز با توجه
ذرات بین غربال با مش 40ـ 60بههمراه  80میلیلیتر
ﺑﻬﻴﻨﻪ TAPPIانجام گرفت .مقاومت
ﺗﻴﻤﺎر- 205-
دستورالعملsp
ﺗﻌﻴﻴﻦ به
داغ و 0/5
ﻫﻮﻟﻮﺳﻠﻮﻟﺰ1وگرم
ﻣﻘﺪار اسید استیک و
ﺗﻌﻴﻴﻦ میلیلیتر
آب مقطر
ﺷﺮاﻳﻂ
ﺑﺮرﺳﻲ و
کششی بر اساس دستورالعمل om- TAPPI-T494
کلریت سدیم ( 80درصد) در ظرف  250میلیلیتری
ماری با
دستورالعمل T
مقاومت
 ،01وحمام بنـ
قراراﻳﻦداده و
403
ﻟﻴﺘـﺮ آب
اساس  80ﻣﻴﻠـﻲ
برﻫﻤـﺮاه
ترکیدنﺑـﻪ
ﻣﺶبه40ـ60
ﻏﺮﺑﺎل ﺑﺎ
 70ذرات ﺑﻴﻦ
اﻧﺪازة
آﺳﻴﺎبﺷﺪه
ﺑﺎﮔﺎس
ظرف /5در 2ﮔﺮم
روش اﺑﺘﺪا
در
دمای ﺑﺎ°C
ﻛﻠﺮﻳﺖ ﺳﺪﻳﻢom)-
ﻇﺮفشد.
گیری
02-80
میلیلیتر
ﻣﻴﻠﻲ در
داغ وشد0/5.سپس،
ﻣﻘﻄﺮداده
قرار
 250ﻣﻴﻠـﻲﻟﻴﺘـﺮي ﻗـﺮار داده و
اندازهدر
درﺻﺪ(
0/5ﮔﺮم
ساعت،و 1
یکاﺳﺘﻴﻚ
ﻟﻴﺘﺮهراﺳﻴﺪ
o
دادهاضافه
مخلوط
سدیم به
کلریت
ﺑﻦـگرم
ﺣﻤﺎمو 1
استیک
اسید
نتایجﻫﺮ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ 0/5 ،ﻣﻴﻠﻲﻟﻴﺘـﺮ اﺳـﻴﺪ اﺳـﺘﻴﻚ و 1
ﺷﺪ .ﺳﭙﺲ ،در
 70ﻗﺮار
دﻣﺎي C
ﻣﺎري ﺑﺎ
ﻇﺮف در
شد .این کار  6تا  8ساعت ادامه یافت .در پایان ،پس از
ﮔﺮم ﻛﻠﺮﻳﺖ ﺳﺪﻳﻢ ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮط اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ .اﻳﻦ ﻛﺎر  6ﺗﺎ  8ﺳﺎﻋﺖ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ .در ﭘﺎﻳﺎن ،ﭘﺲ از ﻳﻚ ﺷﺒﺎﻧﻪروز ،ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﺑـﺎ
یک شبانهروز ،نمونهها با آب مقطر شستوشو داده شد
نتایج استخراج
آب ﻣﻘﻄﺮ ﺷﺴﺖوﺷﻮ داده ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺧﺸﻚﺷﺪن در اﺗﻮ )دﻣﺎي  (60 oCوزن ﻣﻮاد ﻓﻴﺒﺮي ﺑﺎﻗﻲﻣﺎﻧﺪه ﺗﻌﻴﻴﻦ و درﺻﺪ
و پس از خشکشدن در اتو (دمای  )60 °Cوزن مواد
نتایج حاصل از استخراج همیسلولزها با تیمارهای
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﺷﺪ.و درصد هولوسلولز محاسبه شد.
تعیین
ﻠﻮﻟﺰیمانده
ﻫﻮﻟﻮﺳ باق
فیبری
گوناگون ،در جدول  ،2ارائه شده است .در این جدول،
برای تعیین اثر متغیرهای دما ،زمان ،و  pHمحیط بر
تولید خمیر کاغذ به روش شیمیایی سودا
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻤﻴﺮ ﻛﺎﻏﺬ ﺑﻪ روش
ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺳﻮدا بازده استخراج ،از عامل شدت واکنش استفاده شده
برای تهیۀ خمیر از روش سودا با شرایط قلیاییت فعال ،11
ﻣـﺪتt
فرمول،
ﺧﺸﻚ در این
وزنیشود.
محاسبه م
،14 ،1160کهو با17فرمول
مدت
ﻗﻠﻴﺎﻳبه
باگاس،
خشک
روشوزن
ﺧﻤﻴﺮبرازمبنای
ﺗﻬﻴﺔدرصد
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درﺻﺪ 1ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي
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ﻴﺖ
ﺷﺮاﻳﻂ
ﺳﻮدا ﺑﺎ
اﺳﺘﺨﺮاج
ﻧﺘﺎﻳﺞ
مدت زمان تیمار به دقیقه ،و  Tدمای تیمار به درجة
o
دقيقه و
وشوی
ﺷﺪازوشس
اﺳﺘﻔﺎدهپس
استفاده شد و
دماي °C
ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﺗﻬﻴﻪﺷﺪه
ﺧﻤﻴﺮﻫﺎي
ﺟﺪول 2ﻛﺎﭘﺎي
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ودر ﻋﺪد
ﺧﻤﻴﺮ ،ﺑﺎزده
ﺷﺴﺖوﺷﻮي
ﭘﺲتاز
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دﻗﻴﻘﻪ و
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ﺟـﺪول،و ﺑـﺮاي
ایندر اﻳـﻦ
اﺳـﺖ.
نتایج ،اراﺋـﻪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﺳﺘﺨﺮاج ﻫﻤﻲﺳﻠﻮﻟﺰﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي
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حاصل
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شده
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اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه
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ﺷﺪت
ﻣﻨﺘﺨﺐ ازﺑﺎﻋﺎﻣﻞ
ﺑﺎزده اﺳﺘﺨﺮاج،
 pHﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮ
دﻣﺎ ،زﻣﺎن
ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي
ﻫﻤـﺰه 1و
ﻃﺒﻖ
صورتECF
روش
رﻧﮓ ،وﺑﺮي
ﺧﻤﻴﺮﺳﺎزي،
ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ .ﺑﻌﺪ از
تیمار
عامل ﻛﻪشدت
تابعی از
کل به
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خمیرسازی ،در
شرایط استاندارد تعیین شد .بعد از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﺷﻮد.
 TAPPIاﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓـﺖ .ﻣﻘﺎوﻣـﺖ
-sp-205
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
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ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و
طبقاز اﻳﻦ
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 T  100  
Severity factor  Log  t  exp
)(1

 14.75  


 om-02اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﺷﺪ.
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ﺟﺪول  .2ﺷﺮاﻳﻂ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﻴﺶاﺳﺘﺨﺮاج ﻫﻤﻲﺳﻠﻮﻟﺰﻫﺎ ﺑﺎ روش ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ آب داغ

دﻣﺎ )(oC

ﺑﺎﮔﺎس ﺧﺎم

170-175

شکل  .1روند تغییرات بازده و مقدار لیگنین باگاس
در تیمار خودهیدرولیز در شرایط گوناگون

-35

-

4

100

96/85
90/84
86/69
94/55
89/03
82
ﺑﺎزده ﻛﻞ /91
)درﺻﺪ(
86
/
درﺻﺪ 41
ﻟﻴﮕﻨﻴﻦ
83/06
791/24
2
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65/6

ﺑﺎزده ﻛﻞ )(%

150-155

10
28
20
30
21
10
14
20
30
7
10
0
20
5 30

2/104
2/405
2/581
2/546
2/847
3/023
3/135
3/436
3 3/612

درﺻﺪ ﻟﻴﮕﻨﻴﻦ )(%

135-140

زﻣﺎن)42دﻗﻴﻘﻪ(

ﺷﺪت واﻛﻨﺶ )دﻗﻴﻘﻪ(

ﺑﺎزده اﺳﺘﺨﺮاج )درﺻﺪ( 100ﻫﻮﻟﻮﺳﻠﻮﻟﺰ )درﺻﺪ(

واﻛﻨﺶ ) دﻗﻴﻘﻪ (
ﺷﺪت
)(min
Severity
factor

ﺷﻜﻞ  .1روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎزده و ﻣﻘﺪار ﻟﻴﮕﻨﻴﻦ ﺑﺎﮔﺎس در ﺗﻴﻤﺎر ﺧﻮدﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ در ﺷﺮاﻳﻂ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن

ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ در ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﺪت ﻛﻤﺘﺮ از  2/5دﻗﻴﻘﻪ ،ﻣﻘﺪار ﺑﺎزده ﻛﺎﻫﺶ زﻳـﺎدي ﻧـﺪارد ،اﻣـﺎ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ
ﺷﺪت ﺗﻴﻤﺎر ،ﻣﻘﺪار ﺑﺎزده ﺳﺮﻳﻊ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراتﻫﺎي ﺑﺎﮔﺎس ﻣـﺮﺗﺒﻂ اﺳـﺖ .ﻣﺤﻘﻘـﺎﻧﻲ ﭼـﻮن

ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺳﺘﺨﺮاج
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﺳﺘﺨﺮاج ﻫﻤﻲﺳﻠﻮﻟﺰﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،در ﺟﺪول  ،2اراﺋـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .در اﻳـﻦ ﺟـﺪول ،ﺑـﺮاي
ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي دﻣﺎ ،زﻣﺎن ،و  pHﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮ ﺑﺎزده اﺳﺘﺨﺮاج ،از ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺪت واﻛﻨﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻣـﻮل 1
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﺷﻮد .در اﻳﻦ ﻓﺮﻣﻮل t ،ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﻴﻤﺎر ﺑﻪ دﻗﻴﻘﻪ ،و  Tدﻣﺎي ﺗﻴﻤـﺎر ﺑـﻪ درﺟـﺔ ﺳﻠﺴـﻴﻮس اﺳـﺖ .ﻧﺘـﺎﻳﺞ
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ﺷﻜﻞ در 1یک
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کاغذسازی
استخراج
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ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﺪتو ﺗﻴﻤﺎر در
خواص ازخمیرﻋﺎﻣﻞ
ﺻﻮرتبرﺗﺎﺑﻌﻲ
پیشﺑﻪ
ﺑﺎزدهآثارﻛﻞ
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جدول  .2شرایط و نتایج حاصل از پیشاستخراج همیسلولزها با روش تیمار با آب داغ

ﺟﺪول  .2ﺷﺮاﻳﻂ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﻴﺶاﺳﺘﺨﺮاج ﻫﻤﻲﺳﻠﻮﻟﺰﻫﺎ ﺑﺎ روش ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ آب داغ

دﻣﺎ )(oC

ﺑﺎﮔﺎس ﺧﺎم
135-140
150-155
170-175

زﻣﺎن )دﻗﻴﻘﻪ(

ﺷﺪت واﻛﻨﺶ )دﻗﻴﻘﻪ(

ﺑﺎزده اﺳﺘﺨﺮاج )درﺻﺪ(

ﻫﻮﻟﻮﺳﻠﻮﻟﺰ )درﺻﺪ(

10
20
30
10
20
30
10
20
30

2/104
2/405
2/581
2/546
2/847
3/023
3/135
3/436
3/612

96/85
90/84
86/69
94/55
89/03
82/91
86/41
83/06
79/24

66/8
65/2
65
64
65/6

-

-

مالحظه میشود که در تیمار با شرایط شدت
کمتر از  2/5دقیقه ،مقدار بازده کاهش زیادی ندارد،
اما با افزایش شدت تیمار ،مقدار بازده سریع کاهش
مییابد که با تخریب کربوهیدراتهای باگاس مرتبط
است .محققانی چون راسل و همکاران ( ،)2006یان و
همکاران ( ،)1983و والفورد ( )2008ترکیب شیمیایی
باگاس را شامل حدود  50درصد سلولز 25 ،درصد
همیسلولزها ،و  25درصد لیگنین برآورد کردهاند.
بنابراین ،با توجه به نتایج بهدستآمدۀ اندازهگیری مقدار
هولوسلولز در باگاس پیشاستخراجشده ،میتوان نتیجه
گرفت که در بازده استخراج حدود 85ـ 90درصد،
حدود 30ـ 50درصد از همیسلولزهای باگاس بر اثر
فرایند خودهیدرولیز استخراج شده است.
بر اساس پژوهشهای صورتگرفته ،تا حدود  30درصد
از همیسلولزهای باگاس با روش خودهیدرولیز قابل
استخراجاند؛ چنانکه ییچااو ( 10 )2010تا  20درصد
همیسلولزهای باگاس ،و گیمز ( )2006بیش از  55درصد
همیسلولزهای باگاس را با این روش استخراج کردند.

بر اساس تحقیقات ییچااو ( ،)2010کاروالهیرو
( ،)2008و لو ( )2011در روش خودهیدرولیز،
همیسلولزهای حلشده عمدت ًا بهصورت اولیگوساکاریدها

100

73/4

نمایان میشوند .مکانیسم هیدرولیز همیسلولزها در تیمار
خودهیدرولیز بهوسیلة یون هیدرونیوم ( )+H3Oکاتالیز
میشود .بدینصورت که اسیدهای منتجشده از هیدرولیز
گروههای اورونیک و استیل ناشی از همیسلولزها ،باعث
کاتالیز هیدرولیز پیوندهای بین همیسلولزها و لیگنین
و هیدرولیز کربوهیدراتها میشود .بهعبارتدیگر ،در
فرایند خودهیدرولیز ،یون هیدرونیوم از اسید استیک
بهوجود میآید که یکی از محصوالت استیلزدایی از
همیسلولزهاست و بهعنوان کاتالیز عمل میکند و سبب
بهبود سینتیک واکنش میشود .طبق بررسیهای الواراک
و همکاران ( )2002در این فرایند نیز افزایش دما الیههای
محافظ لیگنین اطراف الیاف همیسلولزها را نرم میکند
و سبب میشود که اسید باعث هیدرولیز همیسلولزها
به شکل پلیساکاریدها و مونوساکاریدهای ،بهطور عمده
زایلوز و آرابینوز ،شود.

در شکل  2اثر دما و مدت زمان تیمار بر بازده کل
نشان داده شده است .مشاهده میشود که در دمای °C
 135و  ،150افزایش مدت زمان تیمار سبب کاهش
بازده با شیب مالیمی میشود ،ولی در دمای ،170 °C
افزایش مدت زمان تیمار سبب کاهش شدید بازده
استخراج میشود.
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شکل  .2اثر عوامل متغیر بر بازده کل استخراج باگاس در شرایط خودهیدرولیز

ﺷﻜﻞ  .2اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺮ ﺑﺎزده ﻛﻞ اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺎﮔﺎس در ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﻮدﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ

با توجه به اینکه مواد لیگنوسلولزی پیشاستخراجشده
شرایط مناسب ،تولید خمیرکاغذ با قلیاییت  ،14 ،11و
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻮاد ﻟﻴﮕﻨﻮﺳﻠﻮﻟﺰي ﭘﻴﺶاﺳﺘﺨﺮاجﺷﺪه ﺑـﺮاي ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺧﻤﻴﺮﻛﺎﻏـﺬ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺷـﺪ ،ﺷـﺮاﻳﻄﻲ از اﺳـﺘﺨﺮاج
برای تولید خمیرکاغذ بررسی شد ،شرایطی از استخراج
 17درصد انجام شد که نتایج تهیة خمیر کاغذسازی
ﻣﻘـﺪار
و
اﺳـﺘﺨﺮاج
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،
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.
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در جدول  3ارائه شده است .نتایج جدول  3نشان
o
o
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ﭘـﻴﺶ
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دﻗﻴﻘﻪ
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170کهدر ﻣﺪت
بازده 30دﻗﻴﻘﻪ
مقدارزﻣﺎن
توجهدربهﻣﺪت
 Cبا135
ﻫﻮﻟﻮﺳﻠﻮﻟﺰ دﻣﺎي
بنابراین،
نشده باشد.
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پیشاستخراج همیسلولزهای باگاس انتخاب شد.
با افزایش قلیاییت تا  14درصد ،اگرچه بازده قابل
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ﺑﺎﮔﺎسر اﺳﺘ
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ﺧﻤﻴﺮ
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ﺳﻠﻮﻟﺰﻫﺎ ﺳـﺒﺐ اﻓـﺰاﻳﺶ
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ﻋﺪد

ﻛﺎﭘﺎ

)(DE

وازده

ﺑﺎزده
ﻋﺪد

رﻧﮓﺑﺮي ﺑﻌﺪ
از ﺗﻮاﻟﻲ DE

ﻗﻠﻴﺎﻳﻴﺖ ﻓﻌﺎل  14درﺻﺪ
ﺑﺎزده

وازده

روﺷﻨﻲ ﺧﻤﻴﺮ
)(% ISO

ﻋﺪد

20/75

ﻗﻠﻴﺎﻳﻴﺖ ﻓﻌﺎل  17درﺻﺪ

ﺑﺎزده

ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ
ﻛﺸﺶ

)(Nm/g

وازده

ﻋﺪد ﻛﺎﭘﺎ

ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ
ﺗﺮﻛﻴﺪن

)(KPa.m2/g
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استخراج
باگاس استخراجشده و
درﺻﺪ در
تخریب سلولز
سلولزها
چشمگیری
توصیه میشود.ﻗﻠﻴﺎﻳﻴﺖبخش
ﻴﺖ وﻓﻌﺎل 17
درﺻﺪاز همیﻗﻠﻴﺎﻳ
ﻓﻌﺎل 14
نشده درﺻﺪ
ﻓﻌﺎل 11
ﻗﻠﻴﺎﻳﻴﺖ
در قلیاییت 17درصد ،استخراج همیسلولزها سبب
جریان تیمار استخراج همیسلولزهاست.
ﺑﺎزده
ﻏﺮﺑﺎلاز باگاس
خمیرسازی
تولیدشده با قلیاییتوازده
خمیرهای ﻋﺪد
وازده
استخراجشده ﺑﺎزده
وازدهپیش ﻋﺪد
افزایش بازده ﺑﺎزده
 17درصد برای
ﻋﺪد ﻛﺎﭘﺎ
ﻏﺮﺑﺎل
ﺷﻤﺎرة ﺗﻴﻤﺎر
گ(بری و خواص
بری( انتخاب
ﻛﺎﭘﺎ شدند .نتایج رن )٪
استخراجنشدهﻏﺮﺑﺎل )(٪رنگ )٪
باگاس ﻛﺎﭘﺎ
در(٪مقایسه با )(٪
در کاپای یکسان )
مقاومتی کاغذهای حاصله)٪
میشود .این افزایش بازده نسبت به وزن خشک
در( جدول  4ارائه شده است.
باگاس
ﺑﺎﮔﺎستیمارشده است ،ولی نسبت به وزن خشک
استخراج
خمیرکاغذ 0پیش19/27
فرایند28/تولید51/1 ،
 46/27در4 2/46
40
10/59
45/13
تیمارنشده ،فرایند استخراج همیسلولزها
باگاسﻧﺸﺪه
ﺗﻴﻤﺎر
همیسلولزها ،منجر به کاهش مقدار پیوندهای درون
خشک
وزن
به
نسبت
خمیرسازی
بازده
کاهش
 56/30بافت کاغذهای ساخته/91
52/01
سبب135 o
C
شده56از مواد اولیۀ تیمارشده
18/56
0
26/6 0/17
54
6
/
54
باگاس اولیة مورد استفاده برای خمیرسازی شده
(49کاهش مییابد.
کاغذ
های/33
)(48/81میشوند و مقاومت )
)(45/08
 30دﻗﻴﻘﻪ
(اعداد داخل پرانتز در ستون بازده) که بهسبب خروج
58/95
58/09
57/70
170 oC
20/75
0
30 0/07
57
0/61
شده(50
ای(رنگبری خمیرکاغذهای تولی)د/34
مقایسه49
) (49/27جدول  .4خواص مقاومتی و نتایج )/60
 10دﻗﻴﻘﻪ
با استفاده از باگاس استخراجنشده و استخراجشده در شرایط گوناگون

ﻧﻮع ﺧﻤﻴﺮ
ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺎﮔﺎس
ﺗﻴﻤﺎرﻧﺸﺪه
135 oC
 30دﻗﻴﻘﻪ
170 oC
 10دﻗﻴﻘﻪ

نتیجهگیری

ﻋﺪد

ﻛﺎﭘﺎ

ﺑﺎزده

رﻧﮓﺑﺮي ﺑﻌﺪ
از ﺗﻮاﻟﻲ DE

روﺷﻨﻲ ﺧﻤﻴﺮ
)(% ISO

ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ
ﻛﺸﺶ

ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ
ﺗﺮﻛﻴﺪن

)(Nm/g

)(KPa.m2/g

5/68

95

83/26

65/43

3/37

4/91

97/1

85/32

54/2

2/89

7/6

94/3

84/78

49/29

2/36

)(DE

)درﺻﺪ(

در این تحقیق اثر پیشاستخراج همیسلولزها به
روش خودهیدرولیز با استفاده از آب داغ در فرایند
خمیر و کاغذسازی بررسی شد .در این مرحله از
تحقیق ،مشخص شد که استخراج همیسلولزها
در دمای  135 °Cو مدت زمان  10دقیقه بهترین
شرایط برای عمل پیشاستخراج است .مقایسۀ نتایج
حاصل از اندازهگیری مقدار هولوسلولزها ،استخراج
مقدار چشمگیری از همیسلولزها را از باگاسهای

تیمارشده در مقایسه با نمونههای تیمارنشده نشان
میدهد که طبق محاسبات انجامشده معلوم شد حدود
30ـ 50درصد از همیسلولزهای باگاس بر اثر فرایند
خودهیدرولیز استخراج شده است .نتایج حاصل از
مرحلۀ خمیرسازی مقدار بازده کمتری را در تمام
نمونههای تیمارشده در مقایسه با نمونههای تیمارنشده
نشان میدهد .اندازهگیری مقاومتهای کاغذ نیز مقدار
مقاومت به کشش و مقاومت به ترکیدن کمتری را

نشریه جنگل و فراورده های چوب ،مجله منابع طبیعی ایران ،دوره  ،66شماره  ،2تابستان  ،1392از صفحه  225تا 232

برای نمونههای تیمارشده در مقایسه با نمونههای
تیمارنشده نشان داد.

سپاسگزاری

از صندوق حمايت از پژوهشگران و فنّاوران کشور
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که فرصت انجام دادن این پژوهش را در قالب طرح با
قرارداد به شمارۀ  89000873فراهم کردند ،قدردانی
میشود.
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بررســي اســتفاده از خميركاغذ شــيميايیمكانيكي كاه گندم در
ساخت کاغذ فلوتینگ

*

احمد جهان لتيباري ؛ کارشناس ارشد ،گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
آژنگ تاجديني ؛ دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
سيد جواد سپيدهدم ؛ استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
محمدعلي حسين ؛ استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
رضا حسينپور ؛ استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
محمد گازا ؛ استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران

چكيــده
اين بررسي با هدف ارائۀ روشی برای ساخت خميركاغذ از كاه گندم انجام گرفت تا بتوان آن را در مقياس كوچك استفاده
و جایگزین بخشی از خمیرکاغذ تولیدشده از کارتن کنگرهای کهنه کرد .بدينمنظور ،خمیرکاغذ با تغيير مقدار قلياييت فعال
( )NaOHدر چهار سطح  ،14 ،12 ،10و  16درصد (بر مبناي وزن خشك كاه گندم) و زمان پخت  40دقيقه و دمای پخت
 95درجة سانتيگراد تهیه شد .بازده بعد از پخت خميركاغذها بين  64/6تا  72/7درصد ،و بازده كل بعد از جداسازي الياف
بين  55/45تا  58/3درصد متغير بود .درجۀرواني خميركاغذهاي پااليشنشده نيز بين  708تا  790ميليليتر استاندارد كانادايي
تغيير كرد .خميركاغذ تا درجۀ رواني حدود  350پااليش شد و پس از آن ويژگيهاي كاغذ دستساز از آنها اندازهگيري
شد .دانسيتة كاغذ بين  437تا  489كيلوگرم بر متر مكعب ،شاخص مقاومت به پارهشدن بين  ،6/51-7/91mN.m2/gو
شاخص مقاومت به كشش بين  29/2-30/8 N.m/gاندازهگيري شد .با توجه به اينكه اختالف معنيداري در سطح اعتماد 99
درصد بين ويژگيهاي مقاومتي خميركاغذ دیده نشد ،بنابراین ،خميركاغذ تهيهشده با  10درصد قلياييت فعال 40 ،دقيقه زمان
پخت ،و  95درجة سانتيگراد دماي پخت بهعنوان جايگزينی برای خميركاغذ كارتن كنگرهاي كهنه ارزیابی شد .ويژگيهاي
خميركاغذ پااليششده تا درجۀ رواني  365ميليمتر استاندارد كانادايي برتر از خميركاغذ از كارتن كنگرهاي كهنه اندازهگیری
شد .با توجه به برتری مقاومتی ،از این خمیرکاغذ میتوان بهعنوان تقويتكنندة خميركاغذ كارتن كنگرهاي كهنه استفاده كرد.

واژگان كليدي :بازده،خميركاغذ شيمياییـمكانيكي ،كاه گندم ،کاغذ فلوتینگ ،ويژگيهاي مقاومتي
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تلفن09121028126 :

E. mail: latibari.aj@gmail.com

234

مقدمه

بهسبب محدودبودن منابع چوبی و تحليلرفتن آن،
اتکا به اين منابع براي توليد كاغذ و خميركاغذ ،منطقي
بهنظر نميرسد .بنابراین ،با توجه به تقاضاي بازار و
فشارهاي زيستمحيطي ،منابع تأمين مادۀ اوليۀ صنايع
خميركاغذ ،از چوب به مواد غير چوبي و پسماندهاي
كشاورزي تغییر كرده است [ .]1در این راستا ،از انواع
منابع اليافي ،مانند جنگلهاي دستكاشت از درختان
سريعالرشد ،بازيافت كاغذ ،و الياف منابع ليگنوسلولزي
غير چوبي از پسماندهاي كشاورزي ،برای تأمين مادۀ
اوليۀ كاغذسازي استفاده میشود [.]2

توجه روزافزون به استفاده از منابع الياف غير
چوبي ،بهويژه پسماندهاي كشاورزي در ساخت
خميركاغذ ،موجب توسعه و گسترش تحقيقات در
سراسر جهان برای دستيابي به فرايندهاي مناسب
خمير كاغذسازي از اين منابع مهم شده است .اين
تحقيقات گسترة وسيعي از منابع الياف غير چوبي
را پوشش داده است .در بين منابع الياف غير چوبي،
كاه غالت ،بهویژه كاه گندم ،بیشترین اهمیت را در
دنيا و ايران دارد .در تولید خمیرکاغذ از کاه گندم،
گستردهترين و متداولترين فرايند خمير كاغذسازي،
فرايند سودا است .دو مادة شيميايي اصلي بهکاررفته
در اين فرايند ،هيدروكسيد سديم و كربنات سديماند،
ولي اغلب اكسيژن يا آنتراكنيون نيز به فرايند افزوده
ميشود و دما بهطور معمول بين  140تا  180درجة
سانتيگراد است.

التروب ( )١٩٧١خصوصيات پااليشپذيري و
مقاومتهاي خميركاغذ از پنج نوع پسماند محصوالت
كشاورزي از جمله كاه گندم ساختهشده با روش سودا
را با خميركاغذ از چند گونۀ چوبي مقايسه کرد [.]3
خميركاغذهاي تهيهشده از پسماندهای محصوالت
كشاورزي از نظر تمام خصوصيات مقاومتي ،بهجز
مقاومت به پارهشدن ،از خميركاغذ چوب مطلوبتر
بودند .خميركاغذ سوداي تهيهشده از كاه گندم
در مقايسه با همة گونههاي چوبي و غير چوبيِ

ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻤﻴﺮ ﻛﺎﻏﺬ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻛﺎه ﮔﻨﺪم در ...

بررسيشده از خصوصيات مقاومتي بهتري برخوردار
بود .خميركاغذ كاه گندم در مقایسه با خميركاغذ
سولفيت سوزنيبرگان به پااليش كمتری نياز داشت.

راجا و ایرماک ( )١٩٩٣با استفاده از كربنات سديم
و هيدروكسيد سديم به تهيۀ كاغذ فلوتينگ از كاه گندم
اقدام کردند .نتايج كار آنها نشان داد كه پختهاي
حاوي هيدروكسيد سديم ،آسانتر پااليش میشود
و انرژي مصرفي كمتري الزم دارد [ .]4همچنين ،بر
اثر كمشدن هيدروكسيد سديم ،زمان پخت طوالنیتر
میشود و مقدار كربوهيدراتهاي حلنشده افزايش
مييابد .اين خميركاغذ بازده بيشتري دارد و در
مصرف هيدروكسيد سديم كمتر ،كاغذ مقاومتري را
برای ساخت كاغذ اليۀ مواج مياني ،تولید ميكند.
مکین و جاکوب ( )١٩٩٧ساقۀ گندم واريتة Madisen
اياالت متحده را بعد از پيشبخاردهي ،تحت تأثیر
روش سوداـآنتراكينون در دو فاز مايع و گاز قرار
دادند و نتيجه گرفتند كه تحت خمير كاغذسازي
سوداـآنتراكينون ،خميركاغذهاي قابل رنگبري در
عدد كاپاي 10ـ 12و بازده حدود  44درصد توليد
ميشود .نیز نتیجه گرفتند که مقاومت به كشش و
مقاومت به پارهشدن كاغذ ساختهشده از خميركاغذ
كاه گندم كام ً
ال رنگبريشده مناسب كاغذ ظريف و
قابل مقايسه با مخلوط پهنبرگان است [.]5
فرايند سولفيت اسيدي چون خميركاغذهايي با
مقاومت كم توليد ميكند ،چندان براي كاغذسازي
از كاه گندم مناسب نيست؛ درحاليكه روش خمير
كاغذسازي سولفيت خنثي از روشهاي مناسب
خمير كاغذسازي از كاه گندم است .ولی فرایند
خمير كاغذسازي  NSSCاز كاه ،پيچيدهتر از خمير
كاغذسازي  NSSCبا چوب است و مشكل ديگر اين
است كه برخي كارخانهها نتوانستهاند بازده مورد
انتظار (70ـ 75درصد) را به دست آورند و بازده خمير
كاغذسازي محدود (55ـ 58درصد) بوده است.

جیاسینگام ( )١٩٩١معتقد است كه با انتخاب
تجهيزات و روش مناسب ميتوان از بخش عمدهاي از
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اين مشكالت در كارخانههای خميركاغذ نيمهشيميايي
اجتناب كرد [.]6

علی و همکاران ( )١٩٩١دريافتند كه با فرايند
ناپيوستۀ خمير كاغذسازي به روش سولفيت خنثي از
كاه گندم ميتوان خميركاغذ با بازده بيشتر یا حتي
زیادتر از فرايندهاي كرافت يا سودا تهیه کرد [.]7

کاپلیتی و مارزیتی ( )١٩٩١تأثیر فرايند انفجاري با
بخار آب را بر روي خواص خميركاغذ از كاه گندم
بررسي كردند .تيمارهاي انفجاري با بخار آب در
يك مقياس آزمايشگاهي ،تحت شرايط دما ،فشار ،و
زمان متفاوت با پيشتيمار يا بدون پيشتيمار ،انجام
شد .خواص كاغذ اين خميركاغذها ،مشابه يا در
بعضي موارد ،حتي بهتر از خواص خميركاغذهاي
بهدستآمده با روشهاي ناپيوستۀ متداول بود .از
طرف ديگر ،ميزان بیشتر نرمۀ خميركاغذهاي كاه نيز
نقش مهمي در افزايش مقاومت ورقه داشت [.]2

پیتتـکونیل و همکاران ( )٢٠٠١بررسی پتانسيل
كاه گندم برای توليد خميركاغذ شيمياييـمكانيكي
مناسب برای ساخت كاغذ كنگرهاي را به سرانجام
رساندند و بیان كردند كه میتوان تركيبهاي متفاوت
خميركاغذ شيمياييـمكانيكي از كاه گندم را بههمراه
ضايعات كارتن كنگرهاي كهنه در ساخت كاغذ
فلوتينگ و الينربورد بهکار برد [ .]8تركيب  40درصد
خميركاغذ شيمياييـمكانيكي از كاه گندم و  60درصد
خميركاغذ از كارتن كنگرهاي كهنه نهتنها اثر كاهندهای
بر مقاومتها ندارد ،بلكه قابليت عبور خوب در ماشين
كاغذ را دارد .اين تركيب اثر منفي چندانی بر كيفيت
مقواي كنگرهاي نهايي ندارد.
در سالهاي اخير ،تالش بسياري براي دستیابی
به سيستمهاي جديد خمير كاغذسازي از مواد اوليۀ
ليگنوسلولزي صورت گرفته و استفاده از روشهاي
سازگار با محيط زيست اهميت يافته است .بنابراين ،با
توجه به كمبود منابع چوبي در ايران ،پتانسيل كاه گندم،
بهعنوان مادة اوليۀ ليگنوسلولزي غير چوبي ،براي توليد

كاغذ با استفاده از يك روش ساده بررسي شد .امكان
استفاده از خميركاغذ توليدشده در تركيب با خميركاغذ
از كارتن كنگرهاي كهنه برای تأمين بخشي از الياف
مورد نياز توليد كاغذ بستهبندي نیز ارزیابی شد.

مواد و روشها
مواد اولیه

ساقۀ گندم مورد نیاز اين بررسي از مزارع كشت گندم
در شهرستان كرج تهیه و به دانشكدۀ کشاورزی و منابع
طبیعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد كرج ،آزمايشگاه
گروه علوم و صنایع چوب و كاغذ ،منتقل شد .پس از
جداسازي برگ و دانهها ،ساقهها به قطعاتی به طول
 2تا  3سانتیمتر خرد شدند .كاه خردشده كام ً
ال با هم
مخلوط و در كیسههای پالستیكی بستهبندي شد.
تهیۀ خمیركاغذ

در این تحقیق ،از روش پخت ( CMPفرایند شیمیایی
مكانیكی) با استفاده از هيدروكسيد سديم در دماي 95
درجة سانتيگراد و زمان پخت  40دقیقه استفاده شد.
از چهار مقدار  ،14 ،12 ،10 ،NaOHو  16درصد (بر
مبناي وزن خشك كاه) ،استفاده و برای هر پخت از
 100گرم کاه گندم و نسبت مايع پخت به كاه معادل
8  1:استفاده شد .پس از پایان هر پخت pH ،و قلیايی
باقیماندۀ مايع پخت سياه ،با روش تيتراسيون به کمک
اسيد كلريدريك اندازهگیری شد .بعد از هر پخت،
پاالیش اولیۀ (جداسازی الیاف) خمیركاغذ با استفاده
از پااليشگر آزمایشگاهی صورت گرفت.
1

به کمک دو
در پایان مرحلة جداسازی الیاف ،ابتدا 
الك با اندازۀ سوراخهاي  14و  200مش ،ذرات وازده
( )Rejectاز الياف خمیرکاغذ قابل قبول ( )Acceptجدا
شد .ذرات باقیمانده بر روی الك  14جزء وازده ،و الیاف
باقیمانده بر روی الك  200جزء خمیركاغذ قابل قبول
هستند .از مجموع وازده و بازده قابل قبول خمیركاغذ،
بازده كل خمیركاغذ پاالیششده بهدست آمد.
1. Chemi-Mechanical Pulping
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دستورالعملهای مربوط در آییننامۀ تاپی اندازهگیری
شد.

ساخت كاغذ دستساز و تعيين ویژگیها

ساخت كاغذ دستساز و تعيين ويژگيها طبق
دستورالعملهای آییننامة تاپي 1بهشرح زیر انجام
گرفت :پاالیش خمیر کاغذ08-sp T248 :؛ درجۀ
روانی خمیر کاغذ: 04-om T227؛ ساخت كاغذ
دستساز06- sp T205 :؛ وزن پایۀ كاغذ-om T410 :
08؛ مقاومت به پارهشدن04-om 414 T :؛ مقاومت به
تركیدن02-om T403 :؛ مقاومت به کششT494 :
 06-om؛ 99-om 809 CMT : T؛ 818 RCT: T
.]9[ 97-cm

تحلیل و بررسی اطالعات

تحلیل آماری نتایج بهدستآمده بر اساس آزمون
فاکتوریل در قالب طرحهای کامل تصادفی ،و مقایسۀ
میانگینها بر اساس روش دانکن انجام شد.

نتايج
ارزيابي ويژگيهاي خميركاغذ

بهطور معمول ،در پخت خميركاغذ شيميايي از دماي
حدود  175درجة سانتيگراد استفاده ميشود .در اين دما
محفظۀ پخت تحت فشار زیاد است و در نتیجه به تجهيزات
گرانتري نياز است .بنابراين ،از لحاظ اقتصادي ،استفاده
از آن در مقياس كوچك توجيهپذير نخواهد بود .در اين
بررسي ،از دماي  95درجة سانتيگراد استفاده شد و با تغيير
ميزان مصرف هيدروكسيد سديم سعي شد خميركاغذی با
ويژگيهاي مناسب ،ازنظر بازده و ويژگيهاي مقاومتي،
تولید شود .نتايج پختهاي سودا با تغيير ميزان قليايي و
زمان پخت در جدول  1خالصه شده است.

ترکیب خمیرکاغذ شیمیاییـمکانیکی از کاه گندم با
2
خمیرکاغذ بازيافتي )(OCC

از خمیرکاغذ  CMPاز کاه گندم به دو شکل
پاالیشنشده و پاالیششده تا درجۀ روانی حدود 350
میلیلیتر استاندارد کانادایی در ترکیب با خمیرکاغذ
 OCCاستفاده شد .خمیرکاغذ  CMPبه میزان ،40 ،20
 ،60و  80درصد با خمیرکاغذ  OCCمخلوط شد و
از این ترکیب ،کاغذ با وزن پایۀ  120گرم بر متر مربع
ساخته شد .ویژگیهای مقاومتی کاغذ دستساز طبق

جدول  .1ميانگين بازده و درجۀرواني خميركاغذ شيمياييـمكانيكي از كاه گندم
(شرايط ثابت؛ دما 95 :درجة سانتيگراد؛ زمان 40 :دقيقه)

وﻳﮋﮔﻲ ﺑﻌﺪ از ﭘﺨﺖ

ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ )(NaOH

ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ

)(%

pH

ﺑﺎﻗﻲﻣﺎﻧﺪه

10
12
14
16

11/2
11/6
12/20
12/25

5/85
9/67
11/28
12/71

)(%

ﺑﺎزده ﺑﻌﺪ از ﺟﺪاﺳﺎزي اﻟﻴﺎف
ﻗﺎﺑﻞ

ﺑﺎزده

ﻗﺒﻮل

)(%

54
52/75
51/85
55/9

72/2
67/2
67/2
64/6

با توجه به اينكه در دماي كمتر از  100درجة
سانتيگراد در صورت كوتاهبودن زمان پخت ،نرمشدن
بنابراين بهتر است
گيرد،
اوليه بهخوبي انجامدرﺟنمﺔي
مادۀ
رواﻧﻲ
ml CSF
ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ
)(NaOH

ﻗﺒﻞ از

ﭘﺎﻻﻳﺶ

PFI

10
12
14
16

790
755
772
708

1000
1000
1000
460

)(%

ﺗﻌﺪاد دور

ﺑﻌﺪ از

ﭘﺎﻻﻳﺶ
365
367
384
343

وزن ﭘﺎﻳﻪ
g/m2

64/3
61/5
64/7
63/3

ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ

درﺟﺔ رواﻧﻲ

وازده

ﻛﻞ

ﻣﺼﺮفﺷﺪه )(%

)(ml CSF

4
3/45
1/6
2/4

58
56/2
55/45
58/3

4/15
2/33
2/72
3/29

790
755
772
708

از زمان طوالنيتري براي پخت استفاده شود .در اين
بررسي خميركاغذ با مقدار قليايي گوناگون (بين 10
پخت
تا  16درصد بر مبناي وزن خشك كاه) و زمانﺷﺎﺧﺺ
ﺿﺨﺎﻣﺖ

داﻧﺴﻴﺘﺔ

ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﺑﻪ ﭘﺎرهﺷﺪن

ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ

3
ﻛﺸﺶ1.
Technical Association of Pulp andkg/m
Paper
Industryμm
)(Tappi
2
mN.m
/g
2. Old Corrugated
Container

146/1
143/5
148
129/5

440
430
437
489

6/51
6/86
7/11
6/97

N.m/g

56/5
58
60/05
56/2

ﺑﺎزده ﺑﻌﺪ از ﺟﺪاﺳﺎزي اﻟﻴﺎف

وﻳﮋﮔﻲ ﺑﻌﺪ از ﭘﺨﺖ
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(NaOH
فراورده های چوب ،مجله منابع
ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ )جنگل و
نشریه
ﻗﺎﺑﻞ
ﺑﺎزده
ﻣﺼﺮفﺷﺪه )(%
)(%
ﺑﺎﻗﻲﻣﺎﻧﺪه
ﻛﻞ
وازده
pH
ﻗﺒﻮل
)(%
)(%
خميركاغذهاي 54
72/2
شد11.با اینکه 5/85
10هاي تهیه /2
بخشي از
 40دقيق
الياف جدا52/75
همراه 9آب از 67/2
 11نرمه/67 
/
6
12
ساختهشده ،بهصورت
51/85
67/2
11/28
12/20
 14ولی اين نرمهها در فرايند پخت صنعتی كه
شدهاند،
55/9
64/6
12/71
12/25
16

درﺟﺔ 237
رواﻧﻲ
)(ml CSF

توشو استفاده 790
شس4/
آب برگشتي58در سيستم 15
از 4
مجدد
گردند؛ 2بنابراين ،در 755
/33
شود 3به 56/2
مي /45
مقياس
سيستم برمي
772
/72
/45
/6
بازده55زيادتري
صنعتي 1به
نتايج
دست2خواهيم يافت.
2/4

58/3

708

3/29

جدول  .2ويژگيهاي مقاومتي خميركاغذ شيمياييـمكانيكي از كاه گندم
(شرايط ثابت؛ دما 95 :درجة سانتيگراد؛ زمان 40 :دقيقه)

ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ

درﺟﺔ رواﻧﻲ ml CSF

)(NaOH

ﻗﺒﻞ از

ﭘﺎﻻﻳﺶ

PFI

10
12
14
16

790
755
772
708

1000
1000
1000
460

)(%

ﺗﻌﺪاد دور

ﺑﻌﺪ از

وزن ﭘﺎﻳﻪ

ﭘﺎﻻﻳﺶ
365
367
384
343

ويژگيهاي مقاومتي خميركاغذهاي انتخابشده در
جدول  2خالصه شده است.

تحليل و بررسی آماري تأثیر مقدار قليايي بر روي
ويژگيهايفيزيكيومقاومتيخميركاغذشيمياي 
يـمكانيكي
از كاه گندم نشان میدهد که تأثیر مقدار قليايي بر ويژگيهاي
بررسيشده در سطح اعتماد آماري  99درصد معنيدار نشد
و فقط تأثیر آن بر دانسيتۀ كاغذ دستساز در سطح اعتماد
آماري  95درصد معنيدار شد.
استفاده از خميركاغذ شيمياييـمكانيكي كاه گندم
در تركيب با كارتن كنگرهاي كهنه

يـمكانيكي از كاه گندم با قابليت
استفاده از خميركاغذ شيمياي 
توليد در مقياس كوچك و با قابليت جايگزيني با خميركاغذ
حاصل از بازيافت كارتنهاي كنگرهاي كهنه بررسی شد .در
حال حاضر ،در فرايند بازيافت و توليد كاغذهاي بستهبندي
عمدت ًا از كارتن كنگرهاي كهنه ،موسوم به  ،OCCاستفاده
ميشود .با توجه به ضرورتيافتن خميركاغذي كه بتواند
بخشي از خميركاغذ  OCCرا جايگزين كند ،از مقادير
يـمكانيكي كاه گندم به دو
متفاوت خميركاغذ شيمياي 
صورت  CMPتوليد شد و بعد از جداسازي الياف يا
خميركاغذ  CMPپااليششده تا درجۀ رواني حدود

g/m2

64/3
61/5
64/7
63/3

ﺿﺨﺎﻣﺖ
μm

146/1
143/5
148
129/5

داﻧﺴﻴﺘﺔ
kg/m3

440
430
437
489

ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﺑﻪ ﭘﺎرهﺷﺪن
2

mN.m /g

6/51
6/86
7/11
6/97

ﺷﺎﺧﺺ

ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ
ﻛﺸﺶ

N.m/g

56/5
58
60/05
56/2

 350ميليليتر استاندارد كانادايي ( )RCMPدر تركيب
با خميركاغذ بازيافتي از كارتن كنگرهاي كهنه ()OCC
استفاده شد .نتايج اندازهگيري ويژگيهاي مقاومتي كاغذ
دستساز با وزن پايۀ  120گرم بر متر مربع از تركيب اين
خميركاغذها در شكلهاي  1تا  5آمده است.

با توجه به اينكه طول الياف کاه گندم كوتاهتر و
مقاومت ذاتي الياف خميركاغذ شيمياييـمكانيكي از
كاه گندم ضعيفتر از الياف  OCCاست ،بنابراين ،بر
اثر افزودن خميركاغذ  CMPيا  RCMPبه خميركاغذ
 ،OCCشاخص مقاومت به پارهشدن كاغذ از تركيب
دو خميركاغذ كاهش یافت.
آناليز واريانس ( )ANOVAتأثیر افزودن مقادير
مختلف خميركاغذ  CMPيا  RCMPبه خميركاغذ
 OCCدر جدول  3نشان داده شده است.

تأثیر افزودن مقادير مختلف خميركاغذ  CMPيا
 RCMPبه خميركاغذ  OCCبر شاخص مقاومت به
پارهشدن در سطح اعتماد آماري  95درصد معنيدار
شد و اين ويژگي در سه گروه مجزا قرار گرفت.
گروهبندي دانكن ميانگينهاي مقاومتها در جدول4
آمده است.
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ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﭘﺎره ﺷﺪن ) (mN.m /g

10

38

7
2

CMP

60

0
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ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻫﺎي
ﺑﻨﺪي داﻧﻜﻦ
ﮔﺮﻓﺖ .ﮔﺮوه
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ﻣﻘﺎوﻣﺖﺳﻪﺑﻪ ﮔﺮوه ﻣﺠﺰا
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ﺧﻤﻴﺮﻛﺎﻏﺬ  RCMPﺑﻪﻋﻠﺖ ﭘﺮزدارﺑﻮدن اﻳﻦ
ﺗﺮﻛﻴﺪن
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ
ﺑﻮدﺗﺎ و
ﻣﻌﻨﻲدار
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲـ99
ﺧﻤﻴﺮﻛﺎﻏﺬ آﻣﺎري
 :RCMPاﻋﺘﻤﺎد
ﺳﻄﺢ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻛﺎﻧﺎداﻳﻲ ﭘﺎﻻﻳﺶ
ﺷﺎﺧﺺ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 350ﻣﻴﻠﻲﻟﻴﺘﺮ
ﮔﻨﺪم ﻛﻪ
درﺻﺪﻛﻢ از ﻛﺎه
ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺑﺎزده
 :CMPﺧﻤﻴﺮﻛﺎﻏﺬ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲـﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺑﺎزده ﻛﻢ از ﻛﺎه ﮔﻨﺪم ﺑﺎ درﺟﺔ رواﻧﻲ  790ﻣﻴﻠﻲﻟﻴﺘﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺎﻧﺎداﻳﻲ

ﺑﺎزﻳﺎﻓﺘﻲ ازاز ﻛﺎرﺗﻦ ﻛﻨﮕﺮهاي
:OCC
ﺧﻤﻴﺮﻛﺎﻏﺬﻛﻬﻨﻪ CMPو  OCCﺑﻮد )ﺟﺪول  .(4ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،اﻓﺰودن ﺧﻤﻴﺮﻛﺎﻏﺬ  RCMPﭘﺎﻻﻳﺶﺷﺪه ﺑﻪ
ﺧﻤﻴﺮﻛﺎﻏﺬزﻳﺎدﺗﺮ
ﺧﻤﻴﺮﻛﺎﻏﺬ

ﺧﻤﻴﺮﻛﺎﻏﺬ  OCCﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺪن ﻛﺎﻏﺬ ﻣﻲﺷﻮد و اﻳﻦ ﺧﻤﻴﺮﻛﺎﻏﺬ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﺗﻘﻮﻳﺖﻛﻨﻨﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮔﺮوهﺑﻨﺪي داﻧﻜﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺪن ﻛﺎﻏﺬ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺧﻤﻴﺮﻛﺎﻏﺬﻫﺎ در ﺟﺪول  4ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي

ﺑﺘﻮان آن را در ﻣﻘﻴﺎﺳﻲ ﻛﻮﭼﻚ اﺟﺮا ﻛﺮد ،ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ .ﺑﺮاي ﭘﺨﺖ
در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺖ ﺧﻤﻴﺮﻛﺎﻏﺬ ﺑﺎ روﺷﻲ ﺳﺎده و آﺳﺎن ،ﻛﻪ ١١
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تأثیر تركيب خميركاغذ  CMPيا  RCMPبا
خميركاغذ  OCCبر شاخص مقاومت به كشش كاغذ
در سطح اعتماد آماري  99درصد معنيدار شد و
ميانگينها در شش گروه مجزا قرار گرفتند (جدول .)4
تأثیر تركيب خميركاغذ بر  RCTكاغذ از آنها معنيدار
نبود ،ولي تأثیر تركيب خميركاغذها بر  CMTكاغذ
از آنها در سطح اعتماد آماري  99درصد معنيدار
شد و ميانگينها در چهار گروه جداگانه قرار گرفتند
(جدول .)4تأثیر تركيب خميركاغذ بر شاخص مقاومت
به تركيدن كاغذ در سطح اعتماد آماري  99درصد
معنيدار بود و شاخص مقاومت به تركيدن خميركاغذ
 RCMPبهعلت پرزداربودن اين خميركاغذ زيادتر از
خميركاغذ  CMPو  OCCبود (جدول  .)4بنابراين،
افزودن خميركاغذ  RCMPپااليششده به خميركاغذ
 OCCسبب افزايش مقاومت به تركيدن كاغذ میشود
و اين خميركاغذ ميتواند نقش تقويتكننده داشته
باشد .گروهبندي دانكن ميانگينهاي شاخص مقاومت
به تركيدن كاغذ از تركيب خميركاغذها در جدول 4
نشان داده شده است.

نتيجهگيري

در اين بررسي ساخت خميركاغذ با روشي ساده و
آسان ،كه بتوان آن را در مقياسی كوچك اجرا كرد،
ارزيابي شد .برای پخت از دماي  95درجة سانتيگراد
استفاده شد كه در اين دما سيستم پخت تحت فشار
نیست و ميتوان از تجهيزات سادهتري استفاده كرد.
بهعالوه ،سعي شد از هيدروكسيد سديم كمتري استفاده
کرد و با اعمال زمان پخت طوالنيتر به نتيجۀ مطلوب
دست يافت .با اعمال زمان پخت  40دقيقه 10 ،درصد
هيدروكسيد سديم ،و  95درجة سانتيگراد دماي پخت
به بازده بعد از پخت  72/2درصد رسيدیم كه براي

ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻤﻴﺮ ﻛﺎﻏﺬ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻛﺎه ﮔﻨﺪم در ...

هدف مورد نظر مطلوب است .قليايي باقيمانده در
مايع پخت سياه معادل  4/15درصد وزن خشك كاه
اندازهگيري شد كه نشان ميدهد با مصرف حدود 6
درصد هيدروكسيد سديم ميتوان خميركاغذ مناسبي
توليد كرد .اين خميركاغذ توسط پااليشگر PFI
پااليش شد و پس از  1000دور درجۀ رواني آن از
مقدار اوليۀ  790ميليليتر استاندارد كانادايي به 365
ميليليتر استاندارد كانادايي كاهش يافت .دانسيتة كاغذ
از خميركاغذ پااليششده  440كيلوگرم بر متر مكعب
و شاخص مقاومت به پارهشدن و شاخص مقاومت
به كشش بهترتيب  ،6/51 mN.m2 gو 56/5 N.m/g
اندازهگيري شد.

از این خمیرکاغذ به دو شکل پاالیششده و
پاالیشنشده در ترکیب با خمیرکاغذ از کارتن
کنگرهای کهنه ( )OCCبرای ارزیابی کاربرد آن بهعنوان
جایگزین بخشی از خمیرکاغذ  OCCاستفاده شده
است .نتایج نشان داد که خمیرکاغذ شیمیاییـمکانیکی
از کاه گندم ،كه تا درجۀروانی  365میلیلیتر استاندارد
کانادایی پاالیش شده ،بهسبب الیاف نرمتر و نازکتر
و نیز قدرت تشکیل پیوند بهتر ،توان تقویتکنندگی
خمیرکاغذ  OCCرا دارد .در دهة  90چندین تحقیق
در زمینۀ توسعۀ فرایندی برای تولید خمیرکاغذ
کنگرهای از کاه گندم انجام گرفت [ .]7 ،4اخیرا ً
پیتتـکونیل و همکاران ( )٢٠٠١تحقیق جدیدتری در
این زمینه انجام داده و با استفاده از فرایند  Bi-Visو
 6/6درصد  NaOHتوانستهاند از کاه گندم خمیرکاغذ
نيمهشیمیایی تهیه کنند [ .]9ویژگیهای مقاومتی این
خمیرکاغذ شامل طول پارهشدن ،مقاومت به ترکیدن،
مقاومت به پارهشدن CMT ،و  RCTبهترتیب 5610
متر ،218 N ،3/5 mN.m 2 g ،4/46 g/kPa.m2 ،و
 4/1 kN/mاندازهگیری شده است.
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Abstract
Development of wheat straw chemi-mechanical pulping to produce pulp which can partially
substitute OCC pulp and suitable for small scale implementation was investigated. Four levels
(10, 12, 14 and 16% based on oven dry weight of straw) of NaOH at pulping time of 40
minutes and 95°C pulping temperature were used. After digester yield varied between 64.6
and 72.7% and the total yield after defibration was measured as 55.45% and 58.3%. Unrefined
pulp freeness varied between 708 and 765 ml CSF. Pulps were refined to about 350 ml CSF in
a PFI mill and then hand sheets were made for strength evaluation. The apparent density of the
hand sheets varied between 437and 488 kg/m3, tear index between 6.51 and 7.11 mN.m2/g,
and tensile index between 29.2 and 30.8 N.m/g. Statistically significant difference at 99%
level was not observed between the strength values of the pulps. Wheat straw pulp produced
applying 10% NaOH, 40 minutes pulping time at 95°C was used as the substitute pulp for Old
Corrugated Container pulp. The characteristics of the pulp refined to 365 ml CSF was superior
to OCC pulp which indicates that it can be used as reinforcing pulp for OCC.
Keywords: chemi-mechanical pulp, fluting paper, wheat straw, yield, strength properties.
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Abstract
Biomass pretreatment plays a crucial role in a lignocelluloses feedstock-based biorefinery for
processing of three major output streams (cellulose, hemicelluloses and lignin) into chemicals
and biofuels. Biomass pretreatment includes processing of lignocellulosic material under
aqueous, dilute acid or alkaline media to obtain a cellulosic fraction, which in then produce
added-value products. In this study, the effect of pre-extraction on alkaline pulping (soda)
and papermaking properties of Bagasse was investigated. Samples of sugar cane bagasse
were hydrolysed by auto hydrolysis with hot-water. Results showed that pre-extraction
optimum conditions were 30 min, 135OC and 10 min 170OC, resulted in extraction yield and
holocellulose removal of 86% and 11%, respectively. Also, the pulping optimum conditions
were alkali charge 17%, 165 OC for 1h. The results indicated that for unbleachable pulp
production the pulping yield from the extracted bagasse is higher than the unextracted bagasse
but the bleached pulp from unextracted bagasse have higher yield compared to the extracted
bagasse. Pulp strength properties such as the tensile index and the burst index were found to be
lower when pre-extraction was applied.
Keywords: bagasse, biorefinery, hemicelluloses, pre-extraction, soda pulping.
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Abstract
The main objective of this work was to study the effects of nanoclay (NC), microcrystalline
cellulose (MCC), and coupling agent (MAPP) on the mechanical and thermal properties. The
results showed that mechanical properties of the composites made with MCC were significantly
superior to those of unfilled. Addition of MAPP could enhance the mechanical and thermal
properties of the blends, due to the improvement of interface bond between the filler and
matrix. The significant improvements in tensile properties of the blends composites made with
MAPP and NC were further supported by SEM micrographs. The thermo gravimetric analysis
indicated that the addition of 5 wt.% MAPP and 3 wt.% NC remarkably increased the thermal
stability of the blends compared to the pure PP. It is to be noted that MCC could not improve
the thermal stability.
Keywords: composite, mechanical properties, microcrystalline cellulose, nanoclay, thermal

properties.
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Abstract
This study was conducted to evaluate stress carrying capacity of miter corner joints fabricated
with dovetail fitting in frames made with particleboard and medium density fiber board
(MDF) under diagonal tension loading. In this study, tests were carried out to determine
the effects of dovetail fitting height (9 and 14 mm), and adhesive types (polyvinyl acetate
(PVAs), cyanoacrylate (CA) on stress carrying capacity of dovetail joints under diagonal
tension loading, and the joints without adhesive were compared. The results indicate that stress
carrying capacity has increased, with the increase of high dovetail. The stress carrying capacity
of joints constructed with CA adhesive was higher than that of those constructed with PVAs
and without adhesive. Furthermore, the stress carrying capacity joints constructed with MDF
was higher than that of those of particleboard. The lowest ultimate stress carrying capacities
(2.61Mpa) were obtained at 9 mm high dovetail of dovetail joints made of particleboard and
without adhesive. Highest bending moment resistance (8.61Mpa) was observed at 14 mm high
dovetail with CA adhesive in medium density fiberboard.
Keywords: dovetail fitting, MDF, particleboard, stress carrying capacity.
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Abstract
In this study, the effect of nano-SiO2 in four levels of 0, 1, 2, and 3 percent (weight of cement)
and the type of lignocellulosic materials on physical and mechanical properties of woodcement boards manufactured by old corrugated container (OCC) and rice husk have been
investigated. Totally 8 treatments were taken that each one had three repetitions. Samples
were provided according to DIN EN 634 and physical and mechanical properties, including
modulus of rupture, modulus of elasticity, shear strength parallel to surface, hardness, water
absorption and thickness swelling after 2 & 24 hours immersion in water, have been measured.
The Results indicated that in case of using nano-SiO2, OCC-cement boards incorporating
1 percent and rice husk-cement boards incorporating 2 percent nano-SiO2 had the highest
bending strength and modulus of elasticity. Shear strength parallel to surface and hardness
were further in boards incorporating 2 percent nano-SiO2. Also, using rice husk in board
manufacturing has decreased the water absorption compared to OCC.
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Abstract
Nowadays, regression analysis is a common method to estimate trees stem volume. Althought
trees trunk volume can be estimated with a certain accuracy, however there are many constraints
such as normality of variables and homogeneity of errors variance, when foresters use this
method. In this study, Artificial Neural Networks (ANN) as a subset of the technology of
Artificial Intelligence (AI), was used as a new method to estimate the volume trunk. For this
purpose, 101 trees were selected. Marked trees were located in Research and Educational
Forest of Tarbiat Modarres University (REFTMU). DBH, diameter at stump height, end
diameter trunk, trunk height and total tree height were mesuared with high accuracy during tree
marking. Two neural network models, multi-layer perceptron (MLP) and radial basis function
(RBF), were developed to estimate trunk volume. The results showed that with increasing the
number of variables, that have more correlation with trunk volume,correlation coefficient of
neural networks increased from 0.80 to .95. Also the RBF neural network was more accuracte
in trunk volume estimation than to MLP neural network. Comparing evaluation criteria for
ANN with stepwise regression showed that MLP and RBF neural networks had RMSE value
1.18 and 1.05, respectively while the RMSE value of regression was 2.57. Also the regression
correlation coefficient is less in compared with two models neural network.
Keywords: artificial intelligence, forest harvesting, forest management, multi-layer perceptron,
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Abstract
Drumstick (Moringa peregrina (Forssk). Fiori) is one of the valuable tropical forest tree
species. It is endangered since long time ago, due to its particular characteristics, extensive
seed harvesting and weak regeneration. This research was conducted in order to investigate the
effects of several culturing media on micropropagation of three plant populations of the species
and their interaction effects. Immature seeds collected from Chanf, Benet and Kenshki located
in Sistan and Baluchestan province, Iran, were used to perform the study. Buds of germinated
seeds were aseptically grown on eight combinations of two basic culture media, MS and halfMS and various concentrations of BA and 2iP hormones. Several characteristics were recorded
on the produced plantlets. The plantlets rooted on two successive rooting media and planted
on a mixture of pit and vermiculite. A few samples of the studied plant populations showed
strong regenerative callus induction. Analysis of variance revealed significant differences
between the studied populations on number of branches, active bud numbers, callus volume,
and length of the longest branches on the plantlets. Moreover, a significant difference at one
percent of probability was observed between the studied growing media based on the majority
of the studied characteristics. It seems the reduction of the concentration of macronutrients
of growing medium would lead to significant increment of shoot production on the species.
Regarding the different origins of the studied plant samples, the effect of different genotypes
on callus induction was clearly observed.
Keywords: callus, drumstick, interaction, plant population, tissue culture.
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Abstract
To study the frequency distribution of the data for the height of trees in uneven-aged stands
in Gorazbon forest and its modeling, some statistical distribution were used. The utilized data
belong to 196 trees (Fagus orientalis, Betulus carpinus, Quercus castaneifolia, Alnus subcordata,
Acer velutinum etc.) that were extracted from the data related to the forest management plan
of Gorazbon district located at Khyroud forest. The range of the trees’ height measured was
between 5 and 51 meters which is an indication of height variable in the northern forests. After
initial calculations, four distributions Weibull, Gamma, Normal and Lognormal for frequency
distribution modeling of height variable were selected and related pertinent calculation were
done. The results of Anderson-Darling test and P-P plot showed that lognormal distribution is
not an appropriate model for frequency distribution modeling of trees’ height. Among the other
three distributions, Weibull, Gamma and Normal are respectively more suitable.
Keywords: gamma distribution, height of trees, modeling of frequency distribution, uneven-
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Abstract
Forest roads are known as the most important factor of sediment production in forest
ecosystems. Because of the importance of this issue, several models developed based on
empirical relationships to estimate sediment yield. In this study, the amount of annual sediment
yield derived from a forest road network was estimated as tons per year using CULSED model
in ArcGIS. Base spatial layers such as: topography, stream, roads, and culverts were used in
this model. Additional data such as the bed rock, vegetation, average precipitation, road age,
the amount of traffic, road surface and road gradient were used in the model. First, digital
databases were developed and the model was run. Then places with high rates of sediment
yield were specified and some culverts were designed in appropriate places to decrease the
amount of sediment production. The results showed that the amount of sediment with regards to
existing 38 culverts was 13.2 tons per year. Adding 16 proposed culverts in the areas with high
sediment production resulted in 36% decrease in sediment yield. So, given the importance of
reducing sedimentation from roads in the forest, this tool can be used before road construction
to find optimal number and location of culverts by engineers. However, due to lack of available
data and a native model, some uncertainty will be encountered that should be considered.
Keywords: culvert, CULSED, forest road network, sediment, stream.
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Abstract
In this study seed germination problem of this genus regarding different various methods were
tested. Pretreatments were conducted using giberlic acid, KNO3 & Sulfuric acid. Three endemic
species including Crataegus babakhanloui, C. aminii, and C. persica were studied. To evaluate
the germination responses, experiment were carried out as a completely randomized design
with three replications that each replication contains 30 seeds. Results indicated that the most
effective treatment for C. aminii is KNO3 1% with 38.66% seed germination. Sulfuric acid
treatments (98%, ‹15) and Sulfuric acid 50% for ‹15 and ‹30 minutes had no germination. In
C. babakhanloui, kno3 1% treatment with 44% germination and Sulfuric acid treatments (98%,
‹15) with 9.33% germination has the highest and the lowest success respectively in compare
the other treatments. In C. persica KNO3 0.5 % treatment with 49.33% seed germination has
the highest germination rate, in contrary there was no germination in Sulfuric acid treatments
(98%, ‹30). Despite of better performance of potassium nitrate treatment, it does not seem a
practical method for germination. In this case for mass germination stimulus, sulfuric acid
treatments look more practical.
Keywords: crataegus aminii, crataegus babakhanloui, crataegus persica, giberlicacid, KNO3,
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