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چکیده

این تحقیق به بررسی تأثیر کهنگی طبیعی حاصل از شرایط بد آب و هوایی جنوب ایران بر کیفیت ماده لیگنوسلولزی باگاس در

کارخانه کاغذسازی پارس پرداخته است .از اینرو نمونههایی از سطح توده باگاس انبار شده در یارد کارخانه کاغذ پارس طی
دورههای زمانی تازه 6 ،ماهه 1 ،ساله 2 ،ساله و  5ساله تهیه و برای ارزیابی تغییرات مربوط به رنگ ،ترکیبات شیمیایی و مقاومت
مکانیکی کاغذ تهیه شده از آن مورد استفاده قرار گرفت .نتایج نشان داد که رهاسازی باگاس در محوطه باز کارخانه برای یک دوره
طوالنی بهطور معنی داری باعث افت کیفیت ماده اولیه شده ،بهطوریکه طی  5سال باعث کاهش شدید مقاومت کششی و تاخوردگی
محصول نهایی شده است .این افت کیفیت در بازه زمانی مورد مطالعه همراه با افزایش سهم  44درصدی لیگنین و  32درصدی ماده
استخراجی بود .همچنین تأثیر نور خورشید و تر و خشک شدن ماده مذکور طی دوره یادشده بهترتیب باعث افت  10و  43درصدی
میزان سلولز و همی سلولز شده است .بعالوه نتایج رنگسنجی نشان داد که در مقایسه با باگاس تازه ،باگاس  5ساله بشدت تیرهتر
شده ،بهطوریکه شاخص روشنایی و میزان قرمزی آن افزایش داشته است؛ بنابراین استفاده از یک ماده کهنه و هوازده منجر به افزایش
استفاده از مواد شیمیایی در مرحله رنگبری و خمیر الیاف بلند برای جبران افت کیفیت محصول نهایی خواهد شد.
واژههای كليدی :هوازدگی طبیعی ،باگاس ،مقاومت کششی ،مقاومت به تاخوردگی.

مقدمه
مصرف بیرویه چوب در جهاان صااحبان صانایع را بار آن
داشت تا به دنبال منابعی ارزان برای تأمین ماده اولیه کارخانههاای
خود باشند .باگاس حاصل از ساقه نیشکر دارای قابلیت مناسابی
برای تولید مواد مرکب چوبی از قبیل تختهفیبر ،تختهخرده و کاغذ
است .این منبع لیگنوسلولزی با داشتن ویژگیهای ممتاازی مانناد
سهولت دسترسی ،فراوانی و پایین بودن هزینه جمعآوری موقعیت
ممتازی را برای تولید فراوردههای صفحهای در صانایع چاوب و
کاغذ به خود اختصاا داده ،اماا از  108میلیاون تان برداشات

سالیانه باگاس  60درصد آن برای تولید اناریی ساوزانده شاده و
در سایر کاربردها فقاط از  16درصاد ارزش باالقوه آن اساتفاده
مایشاود (Fiorelli et al., 2012; Alfonso& Herryman,
) .1990سطح زیار کشات مازاری نیشاکر در اساتان خوزساتان
نزدیک به  110هزار هکتار بوده که توانایی بسیار باالی منطقاه را
در تأمین ماده اولیه کارخانههای کاغذ و مواد مرکب چوبی نشاان
میدهد .از طرفی فصل بهرهبرداری از مزاری نیشاکر  5تاا  6مااه
در سال بوده ،در حالیکه کارخانههای صنعتی به اساتفاده مساتمر
از باگاس در طول سال نیاز دارند .از اینرو بهتر اسات کاه مااده
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اولیه به شیوه صحیح انبار شاده و حاداالمکان در فاصاله زماانی
کوتاه مورد استفاده قرار گیارد Zare-hosseinabadi .و همکااران
( )2008تأثیر ذخیرهسازی باگاس به دو روش خشک و تر را بار
خوا تخته فیبر بررسی کردند .نتایج آناان حکایات از آن دارد
که هرچه زمان انبارش بیشتر شود ،مقاومتهای مکانیکی کااهش
یافته ،اگرچه اثرات مثبت بر روی خوا فیزیکی محصول نهاایی
مشاهده شد .از طرفی مطالعات نشان داده که خشاک و مرطاوب
شدن مستمر ماده اولیه همراه باا تاابش شادید ناور خورشاید و
ذخیره فلهای باگاس در فضای باز به شاکل نامناساب منجار باه
پدیده تخمیر ،حمله میکروارگانیسمهاای سالولزخاوار و فعالیات
قارچها به شکر باقیمانده در تفاله نیشکر و پیتهاای موجاود در
ساقه شده و شرایط حمله به سلولز را فاراهم مایکناد .اماا ایان
اتفاقات باعث کاهش بازدهی الیااف و تخریابهاای فیزیکای و
شیمیایی میشاود .(Joonobi et al., 2016, Rangamannar et
) al., 1993; Schmidt&Walter, 1987بعالوه اینکاه هاوازدگی
طبیعی حاصل از شرایط جوی با تغییرات فتوشیمیایی باعث تغییار
رنگ ،ترد و شکننده شدن مااده لیگنوسالولزی و کااهش مادول
کشسانی شده که تغییر در ساختار آروماتیکی لیگناین و عملکارد
گروههای رنگساز عامل اصالی آن مایباشاند .(Darabi et al,
) 2013اشعه ماوراء بنفش در نور خورشید باعث تغییار سااختار
 85تااا  90درصاادی لیگنااین ،تخریااب  5تااا  20درصااد
کربوهیدراتها (اکسید شدن) شده و فقط  2درصد تخریاب ماواد
استخراجی را درپی دارد .گمان بر آن است کاه باا جاذب اشاعه
ماوراء بنفش توسط لیگنین ،زنجیرههای سالولز شکساته شاده و
همیسلولز با جذب بیشتر ماوراء بنفش نسبت باه سالولز مساتعد
تخریبهای محلول در آب شود .این تغییرات ممکن است هماراه
با تغییار در شااخص کاارایی دفاع رطوبات ،ایجااد و گساترش
ترکهای ریز در سطح شعاعی دیواره سلولی یا در امتاداد زاویاه
میکروفیبریل در ساطح مماسای و تخریاب منافاذ باین سالولی
شاود .(Ahmadkabir et al., 1992; Evans, 1989; Miniutti,
)1967
بنابراین باید شرایط رشد بارای عوامال مخارب طای دوره
نگهداری محدود شود .این کار با حذف اکسایژن و یاا رطوبات
قابل حصول است .در روش تر اکسیژن حذف و شرایط اسایدی
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( 3 pHتااا  )4از فعالیاات میکروارگانیساامهااای ساالولزخوار
میکاهد؛ اما با کاهش شکر باقیمانده در باگااس ،قلیاایی شادن
محیط و افزایش درجاه حارارت درون عادل (بساته) باگااس،
امکان حمله میکروارگانیسمهای ترموفلیاک باه سالولز فاراهم
میشود ) .(Ramaswamy et al., 1989در چنین شرایطی مواد
اولیه کیفیت پایینی داشته و تأثیر منفی بر مقاومتهای مکاانیکی
محصااول نهااایی دارد .مااثالً افاات شاادید مقاوماات کششاای و
مدولاالستیسیته کمپوزیت سااخته شاده از باگااس هاوازده در
مطالعات  Beniniو همکاران ( )2011مشاهده گردید .کارخاناه
کاغذسازی پارس در منطقه صنعتی شوش در استان خوزساتان
به روش سودا از باگاس نیشکر کاغذ تولید میکند؛ اماا شارایط
انبار ماده اولیه در محوطه کارخانه به شکل اصولی انجامنشده و
گاهی باگاس در دورههای زمانی طوالنی (بیشتر از  5ساال) در
محیط باز نگهداری میشود .با توجه به اینکه در جناوب ایاران
کلیه شرایط مخرب فاراهم اسات (گرماای شادید در تابساتان،
تابش مستقیم نور خورشید و رطوبت باال از یکسو و انباارداری
نامناسب از سوی دیگر) ،از اینرو این تحقیاق باهادف بررسای
اثرات هوازدگی طبیعی حاصل از شارایط جاوی بار ترکیباات
شیمیایی و تغییرات رنگ آن بخش از باگاس که در ناحیه سطح
هر توده قرار داشته و بیشتر تحات تاأثیر عوامال جاوی قارار
میگیرد انجام شده است.

مواد و روشها
نمونههای آزموني باگاس
با توجه به اینکه اثر هاوازدگی طبیعای حاصال از شارایط
جوی منطقه مدنظر بود ،از اینرو برای تهیه نمونههاای آزماونی
از باگاس انبار شده در محیط باز کارخانه کاغذ پاارس اساتفاده
گردید .باگاس در دورههای زماانی تاازه 6 ،ماهاه 1 ،سااله2 ،
ساله و  5ساله بر اساس تاریخ ورودی ثبتشده در واحد کنترل
کیفیت برداشت شد .سپس از هر دوره زمانی مطابق با آیینناماه
اساتاندارد  TAPPIآرد چاوب ( )T257cm-85تهیاه و درصاد
مواد اساتخراجی محلاول در اساتون ) ،(T 280 pm-99سالولز
) ،)Kruschnerلیگناین ( ،)T222cm-88خاکساتر (T211 om-
 )85و  pHهر نمونه پس از آسیاب کردن باگااس و عباور آرد
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عدد انتخاب و برای ارزیابی تغییرات رنگ مورد اساتفاده
قرار گرفت .برای این کار دستگاه رنگ سنج مدل NR145
ساخت کشاور چاین ( ،)3nhساه فااکتور  2a ،1Lو  3bرا
اندازه گیری و طبق فرمول زیر تغییر رنگ ماده را محاسبه
کرد.

تهیه شده از مش  150و تهیه  10گرم از آن در  100میلایلیتار
آب مقطار باا دساتگاه مادل  inoLab pH/Cond720شارکت
آلمانی اندازهگیری شد.
ساخت كاغذ
در این پژوهش از هریک از نمونههاای باگااس در دوره
های زمانی مختلف به روش سودا با  20درصد قلیاییات ،در
دمای  160سانتیگراد به مدت یک ساعت خمیرکاغاذ تهیاه
گردیااد .پااس از شسااتشااوی خمیاار و عبااور از مااش 20
باقیمانده خمیر بر روی مش  200به عنوان خمیار نهاایی در
ساخت کاغذ  100گرمی بکار بارده شاده و سااخت کاغاذ
دسااتساااز ( ،)T 205sp-02ضااخامت (،)T 411 om-05
گرامای ( ،)T 410 om-02ویژگیهای کششای (T 404 cm-
 ،)92مقاوماات بااه تاااخوردگی ( )T511om-96و درجااه
روشنی( (T 452 om-02انجام شد.

(a*)2  (b*)2  (L*)2

* 

در رابطه فوق * L*،a*,bمختصات رنگی و  ΔEمیزان
تغییر رنگ است.

نتایج
تغييرات تركيبات شيميايي
جدول  1میزان ترکیبات شیمیایی و روند تغییارات آن
را در بازه زمانی نشان می دهد .زمانی که باگاس به مدت
طوالنی در معرض نورخورشید و شرایط بد آب و هاوایی
قرار می گیرد ،به جز درصد خاکستر در بقیه موارد تغییرات
معنی داری در ترکیبات شیمیایی آن مشاهده می شود.

سنجش رنگ
پس از ساخت نمونه های آزمونی کاغذ ،از هرکدام یک

جدول  -1مقادير تركيبات شيميايي باگاس در دورههای مختلف زماني انبارداری
بازه زماني

مواد استخراجي %

سلولز%

همي سلولز%

ليگنين%

خاكستر%

باگاس تازه

1/19

49/16

26/54

20/21

2/80

باگاس  6ماهه

1/55

48/81

25/44

21/24

2/80

باگاس  1ساله

1/60

46/93

25/62

23/15

2/80

باگاس  2ساله

1/68

48/60

22/01

24/85

2/80

باگاس  5ساله

1/76

44/10

14/93

36/40

2/80

کمترین میزان مواد استخراجی در باگاس تازه و
بیشترین آن مربوط به باگاس  5ساله بود .به طوری که با
توقف  5ساله باگاس در فضا ی باز کارخانه ،میزان ماده
استخراجی  32درصد افزایش یافته ،اگرچه از نظر آماری

تغییرات مشاهده شده در بازه زمانی  6ماهه تا  5ساله
معنی دار نبود (شکل  -1الف).

_________________________
 -1میزان روشنایی
 -2میزان قرمزی
 -3میزان زردی
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شکل  -1مقايسه درصد تركيبات شيميايي باگاس در بازههای زماني مختلف انبارداری (تازه تا  5سال)

مقادیر اندازهگیری شده در رابطه با درصدهای مختلف
سلولز نشان داد که باگاس تازه در مقایسه با باگاس  6ماهه
و  1ساله دارای درصدهای سلولز یکسان بوده و اختالف
آنها از نظر آماری معنیدار نیست (شکل - 1ب)؛ اما با
گذشت زمان و رسیدن به بازه زمانی  2و  5سال ،مقدار آن
کاهش یافته و این کاهش در سطح یک درصد معنیدار بود؛
اما در رابطه با لیگنین نتایج عکس مشاهده شد ،بهطوریکه
باگاس تازه کمترین میزان لیگنین ( 20/21درصد) را داشته
و با افزایش زمان ماندگاری (باگاس  5ساله  36/4درصد)،
درصد لیگنین آن افزایش یافته است (شکل - 1ج) .البته

تغییرات معنیدار در میزان همی سلولز نیز مشاهده گردید،
بهطوریکه مقدار آن برای باگاس تازه  26/54درصد بوده و
با گذشت زمان این مقدار به  14/93درصد رسیده که یک
کاهش شدید را نشان میدهد.
ارزيابي كيفي و ظاهری باگاس
برای بررسی تأثیر توقف طوالنی مدت باگاس در محیط باز
کارخانه بر کیفیت محصول نهایی ،نمونههای آزمونی کاغذ
دستساز ساخته و مقاومت کششی و تاخوردگی آنها مورد
ارزیابی قرار گرفت .همچنین بهمنظور مطالعه اثر عوامل محیطی
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بر ظاهر ماده اولیه ،درجه روشنی (ضریب  )Lو میزان قرمزی
(ضریب  )aآن با دستگاه رنگسنج تعیین شد (شکل  .)2نتایج
نشان داد که باگاس تازه بیشترین مقاومت کششی را داشته اما
با تأثیر عوامل محیطی و کهنه شدن آن ،مقاومت کششی 12
درصد افت کرده است (شکل -2الف) .همچنین اندازهگیری
مقاومت به تاخوردگی نمونههای ساخته شده نشان داد که
کمترین مقادیر مربوط به باگاس 2 ،1 ،و  5ساله (بهترتیب ،18
 16و  2جفت تا ) بود اما باگاس تازه بیشترین مقاومت به
تاخوردگی ( 49جفت تا) را نشان داد (شکل – 2ب) .البته
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هرچه باگاس بیشتر تحت تأثیر مستقیم نور خورشید ،گرما و
رطوبت قرار بگیرد ظاهر آن تیرهتر شده ،بهطوریکه ضریب L
(شاخص روشنایی) در باگاس تازه  71/6و در باگاس  5ساله
به  51/12رسید که افت کیفیت ظاهری باگاس را بهوضوح
نشان میدهد (شکل – 2ج) .میزان قرمزی باگاس که شاخصی
از تیرهتر شدن باگاس است ،در طی انبارش طوالنی مدت
افزایش و این روند از همان دوره  6ماه شروی و به بیشترین
مقدار خود در سال پنجم رسیده است (شکل  – 2د).

شکل  -2تأثير بازههای زماني توقف بر مقاومتهای مکانيکي و تغيير رنگ باگاس ( Lروشنايي :a ،قرمزی)
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شکل  -3روند تغييرات  pHطي دورههای زماني مختلف انبارش

بحث
مقاومت مکانيکي
مقاومت کششی کاغذ متأثر از پاالیش ،باازدهی و طاول
الیاف میباشد .سلولز باگاس هاوازده ماورد هجاوم عوامال
مخرب قرار گرفته که این به معنی افت درصاد سالولز طای
زمان می باشاد .از طرفای ناور خورشاید و شارایط جاوی
نامناسب باعث ترد و شکننده شدن الیاف مایشاود .(Zare-
hosseinabadi et al., 2008, Rangamannar et al.,

) 1993; Schmidt&Walter, 1987بنابراین افات مقاومات
کششی کاغذ منطقی به نظر مایرساد بخصاو اگار زماان
توقف طوالنی باشاد اثارات آن بار پاارامتر ماذکور بیشاتر
می شود .درجه روانی خمیر تاازه  671باوده اماا باگااس 5
ساله درجه روانی  400داشته که نشانگر پودر شادن الیااف
ترد و آسیبدیده باگاس بر اثر پااالیش اسات .مقاومات باه
تاخوردگی الیاف  6ماهه 2 ،1 ،و  5ساله نیز در مقایساه باا
الیاف باگاس تازه بسیار ضعیف باود؛ زیارا در اثار گذشات
زمان انعطافپذیری الیاف بهشدت کم شده و الیااف شاکننده
با انعطافپذیریپایین نمیتوانند پیوندهای قاوی باین الیااف
ایجاد کنند.
تركيبات شيميايي
برای بررسی ترکیبات شیمیایی ماده هوازده ،نمونهبرداری
باگاس از ناحیه سطح توده انجام شاد ،زیارا شارایط جاوی

بخصو تابش نور خورشید بیشاترین تاأثیر را بار بخاش
مذکور داشت .از طرفی تغییرات  pHدر طی بازه زمانی مورد
مطالعه نشان داد که در مرحله اول انبارش نمونههای شستشو
شده سطح دارای  pHقلیایی باوده و طای گذشات  5ساال
میزان قلیاییت کاسته شده و باه سامت حالات خنثای پایش
میرود .از سویی در ناحیه سطح اکسیژن کافی وجود داشاته
که این امر شرایط تخریب ماده را فراهم مایکناد .مطالعاات
انجااام شااده نیااز نشااان داده کااه در چنااین شاارایطی
میکروارگانیسمها (باکتریها ،مخمرهاا و قاارچهاا) عوامال
غالااب هسااتند Joonobi .و همکاااران ( )2016میاازان ایاان
عوامل را طی انبارش یاکماهاه 86 ،درصاد بااکتری و 14
درصد مخمر گزارش کردهاند.
بنابراین حمله میکروارگانیسمهای ترموفیلیاک باه تاوده
آغاز شده اما لیگنین نسبت به شرایط ایجاد شده مقاوم است،
از اینرو همانطور که نتایج نشان داد لیگنین در مراحل اولیه
انبارش در برابر شرایط اعماالشاده تغییاری نکارده اماا باا
گذشت زمان و شاروی فصال گرماا و تاابش مساتقیم ناور
خورشید ،اشعه ماوراء بنفش اثر خود را بر باگاس گذاشته و
باعااث تغییاار در ساااختار آروماااتیکی لیگنااین و عملکاارد
گروههای رنگساز شده که نتیجه آن تغییر رناگ ظااهری و
ترد و شکننده شدن باگاس می شود .مطالعات نشان داده کاه
در صورت تداوم چنین شرایطی ساختار لیگنین دچار تغییار
 85تا  90درصدی میشاود (.)Ahmadkabir et al., 1992
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این وضعیت بخصو تا سال پنجم اثرات خود را بار مااده
مذکور به اوج رسانده است؛ اما این افزایش در مقدار لیگنین
مربوط به تخریب سلولز و همچنین تخریب و آبشویی همای
سلولز میباشد .در رابطه با سلولز آنچه رخ میدهاد مرباوط
به پدیده تخمیر و حملاه میکروارگانیسام هاای سالولزخوار
است .ازآنجاکه سلولز در چناین شارایط مقااومتار باوده ،از
این رو آسیب کمتری دیده ،بنابراین در باازه زماانی یکسااله
افت آن کم بوده اما با طوالنی شدن شرایط مذکور هماراه باا
خشک و تر شدن باگاس در فصل بارندگی شارایط تخریاب
سلولز نیز تشدید شده که این امر باعث کاهش بازدهی الیاف
می شود .نتایج نشان داده که اکسیده شدن کربوهیدراتها بین
 5تا  20درصد رخ میدهد .در این تحقیق افت سلولز طی 5
سال به طور تقریبی  10درصاد انادازهگیاری شاد .سااختار
شاخه ای همیسلولز عالوه بار تخریاب راحاتتار ،شارایط
آبشویی و افت بیشتر همیسلولز را فاراهم کارده ،از ایانرو
همانطور که در بخش نتایج آورده شده ،همیسلولز طای دو
سال اول افت  13درصدی و طی  5سال با افت  43درصدی
روبرو شده است Yeldiz .و همکاران ( )2011در مطالعاات
خود دریافتند که در طی هوازدگی طبیعی چوب ،همیسلولز
به شدت تخریب و تغییر رنگ محسوس اتفااق مایافتاد .در
رابطه با مواد استخراجی ،مطالعات نشان داده کاه ایان مااده
طاای انبااارش تخریباای بااین  2تااا  5درصااد داشااته اساات
) .)Ahmadkabir et al., 1992در ایااان تحقیاااق ماااواد
استخراجی در زمان برداشت تا  6ماهاه اول افازایش معنای
داری داشااته کااه احتماااالً تغییاار در ساااختار محتویااات
سلولهای پارانشیمی علت امر بوده اما با گذشت زمان میزان
آن افزایش جزئی داشته است .درصد خاکستر اما طای دوره
انبارش در نمونههای آزمونی تغییر نکرده و ثابت بود.
نیاز

رنگسنجي
یک از مهمترین آثار منفی حاصل از طوالنی شدن توقف
باگاس در محیط کارخانه ،افت کیفی و تیره شدن ظاهر
باگاس است .نتایج نشان داده که باگاس مانده اشعه ماوراء
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بنفش بیشتر جذب کرده و با انفعاالت فتو شیمیایی در عوامل
رنگساز باعث تیرگی باگاس میشود .طیفسنجی باگاس
نیز افزایش شدت پیک در ناحیه  1721و  cm-1 1051و
تشکیل بیشتر گروههای کربونیل را تأیید کرده است
( .)Joonobi et al., 2016باگاس  5ساله نسبت به باگاس
تازه دارای لیگنین بیشتر ،سلولز و همی سلولز کمتر و
همچنین ماده استخراجی بیشتر بوده که طبیعتاً باعث شده تا
روشنایی باگاس و قرمزی ( )a ،Lآن طی دوره مورد مطالعه
افزایش یابد.
نتيجهگيری
این تحقیق باهدف ارزیابی کیفای باگااس رهاا شاده در
محیط باز کارخانه کاغذ پارس برای دورههای طوالنیمادت
انجام شد .شرایط جغرافیاایی خاا منطقاه و توقافهاای
طوالنی مادت مااده اولیاه باعاث افازایش لیگناین و ماواد
استخراجی و کاهش سلولز و همیسلولز میشود .ایان بادان
معنی است که محصول نهایی ساخته شده از یک مااده کهناه
دارای مقاومتپایینتر و ظاهر نامطلوبتر باوده کاه باالطبع
نیاز به استفاده از مواد شایمیایی رناگبار بیشاتر و اساتفاده
زیادتر از خمیر الیاف بلند برای جباران افات مقاوماتهاای
مکانیکی را باعث میشود و این به معنی افزایش هزینه تولید
می باشد .بنابراین پیشنهاد می شود از انبارش طوالنیمادت و
غیراصولی باگاس در کارخانه جلوگیری و باگااس در چناد
مرحله پیت زدایای ،شستشاو شاده و باه مادت طاوالنی در
معرض مستقیم نور خورشید قرار نگرفته و حتیاالمکاان در
فاصله زمانی کوتاه استفاده شود.
سپاسگزاری
از دساتانادرکاران کارخاناه کاغذساازی پاارس بارای
صدور اجازه نمونهبرداری از باگااس انباار شاده در محایط
کارخانه ،کمال تشکر را داریم.
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Abstract
The aim of this study was to investigate the effects of natural weathering induced by critical
climate conditions in Khuzestan on quality of sugarcane bagasse pulp in Pars Papermaking
Company. The experimental samples were selected from fresh and also stored bagasse for
durations of 6 months, 1, 2 and 5 years. The mechanical and the chemical properties as well the
color variations of the paper samples were measured. The results showed that the long storage
durations significantly decreased the quality of raw materials as observed in hand sheet tensile
and fold strengths. The results illustrated that the amount of lignin and extractives increased
(44% lignin and 32% in extractives, respectively) and also the amount of cellulose and
hemicellulose decreased (10% for cellulose and 43% for hemicellulose) after 5 years storage in
the yard. According to the results, there was an obvious difference in L and a color index of
pulps produced from 5 years old bagasse compared to those of fresh bagasse. Finally, the use of
discolored and weathered bagasse could cause the loss in the final product quality which means
more chemical treatment for bleaching and longer fiber to be used in paper making process.
Keywords: Natural weathering, bagasse, tensile strength, fold strength.

