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  هاي کاغذ و مقواهاي زیستی بر ویژگیاثر پوشش
  

  ، احمدرضا سرائیان، الیاس افرا2فیروزآبادي دهقانی محمدرضا ،* 1چشمک سهیال
  شگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعیدانشجوي کارشناسی ارشد صنایع خمیر و کاغذ دان1

  
  
 

  چکیده
تـرین اسـتفاده را در   بـیش  ،پذیر بودنتجزیهزیستپذیري و ی مثل قابلیت بازیافت، چاپیهاعلت ویژگیبه کاغذامروزه 

هایی مثل غیرقابل نفـوذ بـودن در   پذیر و متخلخل است، ویژگیاز آنجایی که کاغذ یک ماده نم. بسیاري از صنایع دارد
هایی از پلیمرهاي هاي ممانعتی، کاغذ اغلب با پوششبراي بهبود ویژگی. وغن در آن ضعیف استبرابر بخار آب، گازها و ر

مرها منجر به کاهش استفاده از این پلی. شودمی پوشش داده و غیره 4، التکس3الکلونیل، پلی2اتیلنمصنوعی نظیر پلی
و هزینه  ايگلخانه هايهاي گازانند محدودیتمحیطی همهاي زیستنگرانی. گرددکاغذ میپذیري تجزیهزیست قابلیت 

توجـه قـرار داده    مرها موردعنوان جایگزینی مناسب براي این پلیمواد تجدید شونده را به ،یندهمواد شیمیایی در آ زیاد
دروژنی علت درصد پیوند هیـ ها بهساکاریدها و پلیپروتئین پذیر مثل انواعمواد ممانعت کننده تجزیه ،در این بین. است
ها عالوه بر تقویت خواص ممانعتی کاغذ، خواص مقاومتی آن را نیز استفاده از این پوشش. اندمورد توجه قرار گرفته ،زیاد

  .دهدمیتحت تأثیر قرار 
  

  .پذیريچاپ ،قابلیت بازیافت ،خواص مقاومتی ،خواص ممانعتی :هاي کلیديواژه
 

   مقدمه - 1
کاغذ همانند دیگر مواد اولیه مورد استفاده در صنایع مختلـف داراي  . ان آشکار استاهمیت کاغذ در زندگی نوین بر همگ

همچنـین در برخـی از   . باشـد گازهـا و روغـن مـی    ،معایب کاغذ نظیر عدم مقاومت نسبت به نفوذ رطوبت. مزایا و معایبی است
هایی استفاده کند که از نظر است تا از پوشش همواره بشر در تالش. کندهاي مکانیکی مورد نیاز را تأمین نمیکاربردها ویژگی

دهنـده کاغـذ مـورد    پوشـش  مرهاي زیستی تجدید شدنی به عنوان مـواد  پلی. محیطی و اقتصادي مشکالتی ایجاد نکندزیست
هـاي  شاستفاده از پوشـ  .کندتا حدود زیادي این معایب را اصالح میپذیر یههاي تجزاستفاده از پوشش. ندگیراستفاده قرار می

-ویژگی بررسی به) 2005( همکاران و Kjellgren  براي اثبات این مطلب،. گرددتی کاغذ میهاي ممانعپروتئینی سبب ویژگی
 در اکسـیژن  نفـوذ  قابلیت که داد نشان نتایج. پرداختند کیتوزان با شده داده پوشش روغنی کاغذهاي سطحی و ممانعتی هاي

 تـأثیر  تحـت  تـوجهی  قابـل  طـور بـه  اکسیژن نفوذ قابلیت. بود آمده دستبه  ترفتاالتلناتیپلی براي که است ايگستره همان
 در نبـود؛  پوشـش  وزن تأثیر تحت کششی مقاومت .بود کم تاحدودي نیتروژن و اکسیدکربندي نفوذ قابلیت. بود دما تغییرات
 آمد دستبه پوشش وزن این درنیز  روغننفوذ  به مقاومت ضمنا. یافت افزایش تر،بیش پوشش وزن در شکست کرنش حالیکه

)Kjellgren  ،2005و همکاران(.  Sorthornvit )2008 (روي را لیپیـد  و 5سـلولز  متیل پروپیل هیدروکسیدهی پوشش تأثیر 
                                                        
1   Soheilacheshmak @yahoo. Com  

2 Polyethylen   

3 Poly(vinyl) alcohol  

4 Latex  

6- HydroxyPropylMethylCellulose                                                                                                                                             
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 قابـل  تفـاوت  مـذکور  کاغـذهاي  کـه  رسـید  نتیجـه  این به و نمود بررسیرا  کاغذ 6بخارآب نفوذ قابلیت و فیزیکی  هايویژگی
دهی شـده  پوشش کاغذ کشش شاخص کاهش. دارنددهی نشده، پوشش کاغذ با مقایسه در ،فیزیکی هايویژگی در ايمالحظه

 7تاشدگی به مقاومت و پذیريانعطاف طرفی از .افتاد اتفاق الیاف تورم و سلولزي فیبرهاي ساختار داخلبه پوشش نفوذ دلیل به
 دو این افزایش باعث پوشش به گلیسرول و موم افزودن که .شد بیشتر شدهن دهیپوشش کاغذ به نسبت شده دهیپوشش کاغذ

 را کاغـذ  کـارایی  لیپیـد  و HPMC پوشـش  بنابراین. یافت کاهش نیز کاغذ در بخارآب نفوذ قابلیت ،براین عالوه .گردید ویژگی
 دهـد مـی  بهبـود  ،مکانیکی هايآسیب از حمایت و آب بخار به کنندگیممانعت منظور به دارویی و غذایی مواد بنديبسته براي

)Sorthornvit، 2008(  .Gällstedt همکاران و )شـده  داده پوشـش  کاغذ بنديبسته به مربوط هايویژگی مطالعه به) 2005 
 مـورد  را کیتـوزان  و پـروتئین  بـا  شـده  داده پوشش کاغذ هواي نفوذ و مکانیکی هايمقاومت و پرداختند کیتوزان و پروتئین با

 دلیلبه کیتوزان. باشدمی ثرمؤ بسیار  پایه وزن روي و است باالیی  ویسکوزیته  داراي کیتوزان که دریافتند و دادند قرار بررسی
  . )Gällstedt ،2005( کندمی محدود را کاغذ درون به نفوذ میزان داراست که ییباال ویسکوزیته
ذ سفتي و مقاومت نیز ھاپروتئین از استفاده    ي افزایش را كاغ دم  هـاي ویژگـی ) Krochta )2001  و  Han .دھن
 وزن افزایشکه  رسیدند نتیجه این به و کرده بررسی را پنیر آب پروتئین با شده داده پوشش کاغذ روغن  ممانعتی و مکانیکی
 بـا  شکسـت  فشـار  و یابـد مـی  کـاهش  پذیريانعطاف افزایش دلیل به نیز 8یانگ مدول .دهدمی کاهش را پارگی فشار پوشش،
 افـزایش  با اما. یابدمین تغییري 10ایزوله پروتئین آب پنیرپوشش توسط 9پارگی به مقاومت. کندنمی تغییر پوشش وزن افزایش

   وزن
 ،WPI پوششبا افزایش وزن  همچنین .یابدمی کاهش 11کشش به مقاوت الیاف بین پوشش گرفتن قرار دلیلبه ،پوشش

 تولید را صاف سطح یک کاغذ، روي WPI پوشش. شودمی کاسته توجهی قابل رطو بهبر روي کاغذ،  روغن تماس زاویه کاهش
 نـوري  و مکانیکی هايویژگی در مهمی تغییر بدون را چرب محصوالت ویژه، بهکاغذ بنديبسته کارآیی پوششاین  لذا .کندمی

 )Krochta ،2001  و  Han(داد بهبود
  
     ذهاي فیزیکی کاغهاي زیستی بر ویژگیاثر پوشش -2

هاي ممانعتی در برابر مایعات گوناگون بندي و سایر مصارف، ویژگیکاغذ در بستهي مورد نیاز براي اهاز جمله ویژگی    
   .باشدمیها و نیز ممانعت در برابر نفوذ اکسیژن مثل آب، روغن و محلول

    مقاومت در برابر نفوذ آب -2-1
براي مثال حجم زیـادي از  . رودنفوذ آب یک ویژگی بسیار مهم به شمار می براي بسیاري از مصارف، مقاومت در برابر    

باید بـدون نشـت    میوهآب. گیرد که به خواص ممانعتی و مقاومتی شدید نیاز داردمورد استفاده قرار می میوهآبمقوا در کارتن 
هـاي سـلولزي   هاي هیدروکسیل در رشـته گروهدوست کاغذ، وجود دلیل طبیعت آب .)1385افرا، ( در درون کارتن باقی بماند

با . دنکنهاي ممانعتی در برابر نفوذ بخار آب را در کاغذ محدود میویژگی. ل شده استکه باعث ایجاد ساختار متخلخباشد می
 رطوبتی خواص در مؤثر عامل دو کلی طوربه. یابدهاي فیزیکی و مکانیکی در کاغذ کاهش میجذب بخار آب از محیط، مقاومت

                                                        
7- Water Vapor Permeability                                                                                                                                                       

8- Folding Strength                                                                                                                                                       

9- Young’s modulus                                                                                                                                                                      

10- Tear Strength                                                                                                                                                                         

11- Whey Protein Isolate                                                                                                                                                            

12- Tensile Strength                                                                                                                                                                    
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 ،Young( دنباشـ مـی  تمـاس  زاویـه  و سـطح  شـیمیایی  و فیزیکـی  خواص ،گیري ترشوندگی کاربرد دارندکه براي اندازه سطح
 شـده  داده پوشش کاغذ کششی ومتمقا و مدول افزایش باعث و  کاهش را آب  بخار نفوذ قابلیت پوشش وزن افزایش .)1805

 قابلیـت  روي بر کیتوزان و  13آلژینات سدیم و 12سدیم کاستینات با شده داده پوشش کاغذهاي براي گلیسرول البته. گرددمی
 دوستی آب از ناشی WVP افزایش. دارد منفی تأثیر  کششی مقاومت روي بر و مثبت تأثیر  یانگ مدول درصد و بخارآب نفوذ

 انـواع  همه در. است پذیرنامکا گلیسرول غلظت ترینکم و پوشش وزن ترینبیش با آب بخار ممانعت باالترین. است گلیسرول
 ترینبیش دهد، دستبه را کاغذ ترینمطلوب که گلیسرولی غلظت و پوشش وزن بهترین استفاده، مورد شده دهیپوشش کاغذ
 همکـاران  و Guillaume). 2011، همکـاران  و   Aloui(اسـت  درصـد  72/18 -11/26 گلیسـرول  غلظت گستره و پوشش وزن

 غـذایی  مـواد  بنـدي بسـته  هـدف  بـا  را  14گنـدم  گلوتن با شده داده پوشش کاغذهاي ختاريسا و سطحی هايویژگی) 2010(
 گندم گلوتن پوشش نفوذ و ترشوندگی که رسیدند نتیجه این به نشده تیمار کاغذ با شده تیمار کاغذ مقایسه از. کردند بررسی

 دهیپوشش کاغذ از ترکم برابر 6 شده تیمار کاغذ در و نشده دهیپوشش کاغذهاي از ترکم برابر 30 نشده تیمار کاغذ درونبه
. دارد بسـتگی  کاغذ ساختار فرج و خلل کردن پر براي پوشش کافی ضخامت و پوشش وزن به نفوذ میزان همچنین. بود نشده

 یابـد مـی  بهبـود  آب بخـار  و گازهـا  انتقـال  ویژگـی  کنـد،  نفـوذ  کاغـذ  درون زیـاد  مقـدار بـه  گنـدم  گلوتن پوشش که هنگامی
)Guillaume 15اسـتئاریک  اسید از ترکیبی که پذیريتخریبزیست مواد بادهی شده پوشش مقوا سطح).  2010، همکاران و  

 دهـد؛  کاهش را شده داده پوشش کاغذ توسط آب جذب تواندمی استئاریک اسید غلظت افزایش باشد، نشاسته از ماتریسی در
-پوشـش  درکل، ولی ،است تأثیربی روغن جذب کاهش در استئاریک اسید غلظت افزایش. یابدمی افزایش تماس زاویه واقع در

 ).2008، همکاران و Butkinaree( دیگرد روغن و آب جذب به مقاومت هايویژگی بهبود باعث کاغذ دهی
  
  قابلیت نفوذ هوا در کاغذ -2-2
ترکیدن و تاخوردگی رابطـه معکـوس   کشش، در اکثر کاغذها قابلیت نفوذ هوا با خواص مقاومتی کاغذ مثل مقاومت به   

دهد که یک ورقه در برابر نفوذ دیگر سیاالت چه قابلیت نفوذ هوا همچنین نشان می. ولی با ماتی کاغذ رابطه مستقیم دارددارد 
 براي مثـال . طور مستقیم اهمیت داردمحصول نهایی بسیاري از کاغذها بهاین عامل در عملکرد . دهدواکنشی از خود نشان می

د؛ امـا  نـ کاغذ کیسه، دستمال کاغذي جاذب، کاغذهاي حوله و کاغذهاي صافی، همگی به یک قابلیت نفوذ هواي بـاال نیـاز دار  
کاغذ سـیگار بایـد    .کاغذهاي ضد روغن و کاغذهاي عایق براي عملکرد مناسب باید قابلیت نفوذ هواي بسیار کمی داشته باشند

  ).1385افرا، ( تا میزان سوختنش یکنواخت باشد باشد اي داشتهقابلیت نفوذ به دقت کنترل شده
 بـه  پالسـتیکی  پوشـش  با کاغذي بنديبسته. است حیاتی بسیار هاپوشش نفوذپذیري خاصیت کاربردها از خیلی در    

 باعث نشود خارج بسته از اگر شودمی تولید هامیوه توسط که اتیلن و اکسیدديکربن مثل گازهایی. است نفوذناپذیر گازها عبور
 نفوذپـذیر  گازهـا  بـه  نسـبت  شـوند، مـی  استفاده دهیپوشش عامل عنوان به که هاپروتئین از بعضی. گرددمی هامیوه لهیدگی
 بایـد  ورقـه،  یـا  دهنـده پوشش کاغذهاي در بنديبسته خارج یا داخل به فرار عطرهاي و آب بخار نفود میزان طرفی از .هستند

 ایـن . دارند رطوبت دادن دست از به میل هستند باالیی رطوبت داراي نسبت به که و موادغذایی هامیوه. بگیرد قرار توجه مورد
 مـواد   بـا  کاغـذ  دهـی پوشـش  مـواقعی  چنین در. گرددمی مواد غذایی بافت و ظاهر شدن بدتر و وزن رفتن دست از باعث کار

 تولیـد  و کـرده  مصـرف  را اکسیژنداده و  ادامه خود تنفس به چیدن از بعد هامیوه مقابل، در. باشدمی الزم بخار به نفوذناپذیر

                                                        
13- Sodium caseinate                                                                                                                                                                 

14- Sodium alginate                                                                                                                                                                    

15- Wheat Gluten                                                                                                                                                                         

16- Acid Stearic                                                                                                                                                                            
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 اثـر  در رود، بـاال  خیلـی  رطوبـت  اگر. یابدمی افزایش بسته داخل رطوبت نتیجه، در. کنندمی اتیلن و اکسیدديکربن آب، بخار
 از باید. گردد خارج بسته از بآ بخار که داد اجازه باید موارد، این در. گرددمی کندانس بسته داخل در رطوبت حرارتی نوسانات
  .شود دهیپوشش باشد نفودپذیر نیمه رطوبت به نسبت که موادي با که کاغذي

 شـده  مصـرف  کامـل  صـورت  به اکسیژن شوند، بنديبسته گاز به نفود قابل غیر هايمحفظه داخل در غذایی مواد اگر   
. دارد حرارت درجه و بسته داخل محصول مقدار تنفس، درجه به بستگی رخداد این درجه. دهدمی اکسیدديکربن به را جایش

 هـوازي بـی  تنفس گردد، کمتر% 2 از اکسیژن مقدار اگر. یابدمی افزایش بسته داخل در هوازيبی حالت زمانی، دوره یکاز  بعد
  . شود فاسد ترسریع محصول تا شودمی منجر کار این و شده آغاز

 هـاي ویژگی) 2005( همکاران و Gällstedt  بر روي میزان نفوذ هوا  درون کاغذ، هاي زیستیبراي بررسی اثر پوشش   
 تـنش  شکسـت،  فشـار  هـا آن .دادنـد  قـرار  مطالعـه  مـورد  را کیتوزان و پروتئین با شده داده پوشش کاغذ بنديبسته به مربوط

 هواي نفوذ و مکانیکی هايمقاومت گیريازهاند با و نموده بررسی را اکسیژن نفوذ قابلیت و هوا نفوذ پارگی، به مقاومت شکست،
 ناشـی ویژگی  این. باشدمی پایه پوشش وزن یک روي پوشش مؤثرترین کیتوزان که دریافتند محلول با شده داده پوشش کاغذ

 و مـت مقاو نیـز  شده استفاده هايپروتئین عالوهبه. کندمی محدود را کاغذ درون به نفوذ درجه که است آن زیاد ویسکوزیته از
 در ممانعتی خواص دادند نشان و کیتوزان، گندم گلوتن با شده داده پوشش مقواهاي و کاغذها. دهندمی افزایش را کاغذ سفتی

و همکـاران،   Gällstedt( بودنـد  شـده  داده پوشش تجاري ممانعتی مواد با که است هاییآن با مقایسه قابلشان اکسیژن برابر
2005(. 

  
  نفوذ روغن مقاومت در برابر -3-٢
به طـور کلـی   . باشدند، مهم میچربی و روغن هست بندي محصوالتی که دارايبراي بسته مقاومت در برابر نفوذ روغن   

وجود این مواد، جداسازي، بازیافت و تهیه . گردندمی محسوب عنوان موانعی خوب براي روغنبه هاتر پالستیکاتیلن و بیشپلی
هـا، کاغـذهاي پوشـش داده    نظیر سـاندویچ  براي غذاهایی با نیمه عمر خیلی کوتاه. سازدشکل میکمپوست از این کاغذها را م

افـرا،  (ها، مثل مانع بودن در برابر روغـن را فـراهم کنـد   بنديتواند نیازهاي ممانعتی بستهمرهاي زیستی طبیعی میشده با پلی
خواص ممانعت به روغن خوبی به کاغـذ   ت پنیر و ماست،یکی از محصوالت جانبی ساخ 16کنسانتره پروتئین آب پنیر .)1385

توانـد  ارزان می بسیار و  قیمت باشدپروتئین می% 80پنیر که داري  آب پروتئین از طرفی کنسانتره. دهدپوشش داده شده می
 ممانعـت  و رنگـی  هـاي ویژگـی  روي را کننـده  نـرم  تـأثیر ) Krochta  )2003 و Lin  .دهی کاغذ بسیار مؤثر باشدبراي پوشش

 و  17روزاسـاک  کننـده  نـرم  دو از ایشـان . نـد داد قـرار  مطالعه مورد پنیر آب پروتئین با شده داده پوشش مقواي روغن کنندگی
 مقـوا  روي پوشـش  تهیه براي شده کنسانترهپنیر  آب پروتئین و شده ایزوله پنیر آب پروتئین دو هر از همچنین و 18گلیسرول

 و WPC  بـا  شـده  داده پوشـش  مقـوا  رنگـی  و کنندگیممانعت هايویژگی در دار معنی تفاوت نتایج براساس .نمودند استفاده
WPI دو و  پنیر آب پروتئین درصد 80 بادر تماس با ماده غذایی چرب،  شده دهیپوشش مقواي سازيذخیره  .نداشت وجود 

 دهـد، نمی نشان روغن کنندگیممانعت در يزیاد اختالف ساعت 16 از کمتر جداگانه صورت به گلیسرول و ساکروز کننده نرم
به  کنندهنرم انتقال و کرده ایجاد را خوبی روغن به مقاومت کننده، نرم عنوان به ساکروز از استفاده زمان مدت این از بیشتر اما

 چربـی  نفـوذ  و کـرده  مهاجرت مقوا سطح به کم مولکولی وزن با گلیسرول ،سازيذخیره طول در. رساندمی حداقل به راسطح 
و  Lin( کنـد مـی  مهار را سازيذخیره طول در کننده نرم مهاجرت ساکروز مثل هاییمولکول درشت از استفاده .یابدمی افزایش

Krochta، 2003(. Chan  و Krochta  )2001 (پـروتئین  بـا  شـده  دادهپوشش مقوا روغن و اکسیژن نفوذ قابلیت هايویژگی 

                                                        
Whey Protein Concentrates                                                                                                                                               17-                                                                                       

18- Sucrose                                                                                                                                                                                   

19- Glycerol                                                                                                                                                                                 
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 بـا  را بودنـد  شـده  دهـی پوشش پنیر آب با که را نشده تیمار و شده تیمار مقواهاي هايویژگی اهآن. کردند بررسی را یرنپ آب
 با اما داشتند، ايتوجه قابل  روغن و اکسیژن به نفوذپذیري کاهش هر دو مقوا که رسیدند نتیجه این به .کردند مقایسه یکدیگر
 از تربیش مقواي تیمار شده روغن و اکسیژن به وذپذیرينف کاهش شده دهیپوشش کاغذهاي سازيذخیره زمان مدت افزایش

 بـا  کششـی  مقاومـت  طرفـی،  از. دارد بستگی داده پوشش کاغذ پایه وزن و نوع به روغن به نفوذپذیري .بود مقواي تیمار نشده
  .)Krochta ،2001و  Chan( است یافته افزایش هاکننده نرم شدن کم دلیل به سازيذخیره زمان گذشت

   هاي مکانیکی کاغذهاي زیستی بر ویژگیپوشش اثر -3
دهد و در واقع مشابه خواصی است ورقه کاغذ به علت ساختارش یک سري خواص مکانیکی عمومی از خود نشان می    

سان ساختار کاغذ خواصی از جمله مقاومت کششی، االستسیته، مقاومت بدین. شودارتباط با آن مواجه میکه هر مهندسی در 
  ).1385افرا، ( دهدخوردگی و مقاومت خمشی را از خود نشان میار، مقاومت به برش، مقاموت به تاهشبه ف

  مقاومت کشش -3-1
)   2011( همکـاران  و  Aloui .هاي پروتئینی متفاوت، بر روي مقاومت کششـی تـأثیر مختلـف دارد   استفاده از پوشش    
کـه   دریافتنـد  و نمـوده  بررسـی  زیستی مرپلی با شده دهیپوشش اغذک عملکردي هايویژگی روي را پوشش وزن و گلیسرول

. گـردد می شده داده پوشش کاغذ کششی مقاومت و مدول افزایش باعث و کاهش را آب بخار نفوذ قابلیت پوشش وزن افزایش
)Aloui  ،بـه  باید گاز و رطوبت ذنفو قابلیت. دارند توجهی قابل مکانیکی هايویژگی گندم گلوتن هايفیلم  .)2011و همکاران 

 اخـتالف  توسط آب برابر در هاپوشش بودن مقاوم و دوام. گردد تنظیم شده پراکنده پروتئین فرموالسیون دادن تغییر با آسانی
   .)1995و همکاران،  Derksen( شودمی تنظیم پروتئین چسب عرضی پیوند درجه

  مقاومت به پارگی -3-2
گرفت، چرا که نشـان دهنـده   عنوان آزمون کنترل در کارخانجات مورد استفاده قرار میگذشته بهمقاومت به پارگی از    

مقاومت بـه پـارگی در ارزیـابی اسـتحکام     . باشدمیزان خمیر کوبی الیاف می طبیعت عمومی الیاف موجود در کاغذ و همچنین
گیرند، از اهمیـت خاصـی برخـوردار    می هاي پارگی قرارکاغذ و مقواهایی که در مراحل تبدیلی و حین مصرف در معرض تنش

تولیدکننـدگان  . گیرنـد بندي قـرار مـی  و پاکت میوه در این دستهبندي ، کاغذ بستهکاغذهاي مصرفی براي ساخت کیسه. است
دهنـد  از هر ویژگی دیگـري اهمیـت مـی   کاغذ در این گونه صنایع براي ارزیابی کاغذ تولیدي خود، به مقاومت به پارگی بیشتر 

 را پنیر آب پروتئین با شده داده پوشش کاغذ روغن  ممانعتی و مکانیکی هايویژگی) 2001(  Krochtaو  Han ).1385، افرا(
 بـر  گرم صفر از کمتر درصد 20 مربع متر بر گرم 10دهی با کاغذ پوشش پارگی فشار که رسیدند نتیجه این به و کرده بررسی

-انعطـاف  افزایش دلیلبه را یانگ مدول ،طرفی از .دهدمی کاهش را پارگی فشار پوشش، وزن افزایش واقع، در .است مربع متر
 تغییري WPI پوشش توسط پارگی به مقاومت. است نکرده تغییر پوشش وزن افزایش با شکست فشار و دهدمی کاهش پذیري

  .)Krochta، 2001و  Han( کندنمی
  
  نوريهاي ویژگی بر هاي زیستیاثر پوشش -۴
  یت سطحبراق - 1- 4
 .شـود زیرا صافی سطح باعث افـزایش کیفیـت چـاپ مـی    باشند، می و صاف ، طالب کاغذهاي براقبسیاري از چاپگران   

اما همواره با صافی سطح فیزیکی هماهنگ نیست، زیرا وجود یک سـطح بـراق زبـر     ،براقیت به صافی نوري سطح وابسته است
  .)1385افرا، ( دهندتري مینبین دو کاغذ با براقیت مشابه، به کاغذ زبر امتیاز پاییطور ناخودآگاه از هناظرین ب. پذیر استامکان

Chan     وKrochta )2001  (بررسـی  مـورد  را پنیر آب پروتئین با شده دهیپوشش کاغذ براقیت و رنگی هايویژگی 
 بـا  را بودنـد  شـده  دهـی پوشش پنیر آب با که، نشده تیمار و شده تیمار کاغذهاي براقیت و رنگی هايویژگی هاآن. دادند قرار

 براقیت که دریافتند هاآن .شد گیرياندازه مترگلس میکرتري دستگاه توسط درجه 85 زاویه در براقیت  .کردند مقایسه یکدیگر
 سـطح  صـافی  افـزایش  از ناشی براقیت این .است یافته بهبود نشده دهیپوشش کاغذهاي به نسبت شده دھیپوشش کاغذهاي
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 و  Chan( دارد بیشـتري  براقیـت  شـده  تیمـار  کاغـذهاي  بـه  نسـبت  کاغذهاي تیمار نشـده . است WPI پوشش توسط کاغذ
Krochta ،2001( .درنتیجـه  و سـطح  صـافی  باعـث  گـردد، مـی  فـرج  و خلل شدن پر باعث که نرم مواد با کاغذ سطح پوشش 

  .)Krochta ،1999 و Han( شودمی براقیت افزایش
  خواص رنگی -۴-2
مثال باعـث  . گرددشده دهی هاي رنگی کاغذ پوششتأثیر منفی روي ویژگی باعث هاي زیستی نبایداستفاده از پوشش   

 و رنگـی  هايویژگی)  Krochta )2001 و Chan. گردد زیستی هايپوشششده توسط  دهیدي کاغذهاي پوششافزایش زر
 تیمـار  کاغـذهاي  براقیت و رنگی هايویژگی هاآن. دادند قرار بررسی مورد را پنیر آب پروتئین با شده دادهپوشش کاغذ براقیت

 ،L هـانتر  کاوشـگر  توسطخواص رنگی . کردند مقایسه یکدیگر با را بودند شده دهیپوشش پنیر آب با که را نشده تیمار و شده
a، b 19زردي شـاخص  در تغییـري  شـده،  تیمار  کاغذهاي سازيذخیره ماه دو از بعد که گرفتند نتیجه هاآن .شد گیرياندازه  

  .)Krochta ،2001 و Chan( است یافته افزایش سازيذخیره ماه دو طول در تیمار نشده کاغذهاي YI اما. نیامد بوجود
 و Han( نیامـد  بوجـود  b و a در تغییر و شد L کاهش باعث  تنها  b و L، a نمودار در تغییر پوشش وزن افزایش با    

Krochta ،2001( . 
  
  گیرينتیجه -۶
این مـواد  . هاي فراوانی استداراي مزیت ،دهی کاغذعنوان مواد پوششمرهاي زیستی و تجدیدشدنی بهاستفاده از پلی   
ـ و اگر در محـیط قـرار بگیر   دندار بازیافت یتد، چون قابلنباشاتیلن میمثل پلیاسب براي مواد پالستیکی من یجایگزین د بـه  ن

در برابـر گازهـا،   بل نفوذ بودن هاي ممانعتی کاغذ مثل غیرقامرها باعث بهبود ویژگیاستفاده از این پلی .دنشوآسانی تجزیه می
مرهـاي  نسبت به پلی مرهاي زیستیپلیقیمت . گرددهاي مکانیکی کاغذ میسبب بهبود ویژگیهمچنین  ؛شودروغن و آب می

پـروتئین آب پنیـر مـانع    . دنگردهاي خاصی در کاغذ میژگیسبب بهبود وی مرهاي زیستیک از پلیهر ی .کمتر است منصوعی
باشد، در حالی که کیتوزان و پروتئین سویا عالوه بر بهبـود خـواص ممـانعتی باعـث بهبـود      اکسیژن و روغن میخوبی در برابر 

بنـدي  بسـته   موجـب افـزایش اسـتفاده از آن در    ،سـانتره پـروتئین  آب پنیـر   نقیمت ارزان ک .گردندخواص مکانیکی کاغذ می
دلیل قابل بازیافت بودن و درنتیجه اسـتفاده مجـدد از   مرها بهاستفاده از این پلی .شودمیهاي شیرینی ساندویچ، پیتزا و جعبه

، میکروبیدارنـده عوامـل ضـد   در برتواننـد  هاي گیاهی میپروتئین. ما به واردات کاهش یابدشود نیاز کاغذها و مقواها باعث می
  . زیستی باشند هاي فعال قابل تجزیهبنديه بستهبراي توسع ها و سایر مواد افزودنیآنتی اکسیدان
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