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بررسی ویژگیهای مکانیکی و نوری کاغذ کرافت پوششدهی شده با ترکیب پکتین ،پلیوینیل الکل و
نانو دیاکسید تیتانیوم

زهرا فقهی

1

سید حسن شریفی

چکیده
در این پژوهش برای پوششدهی کاغذ بستهبندی ،نخست از پکتین تقویتشده با
پلیوینیلالکل و در گام دوم ،از ترکیب پکتین تقویتشده با پلیوینیلالکل و نانو
دیاکسید تیتانیوم استفاده شده و در ادامه پس از پوششدهی ،خواص مکانیکی و
نوری نمونهها ارزیابی شدند .نتایج بهدستآمده نشان داد که پوشش تهیهشده در گام
دوم ،پارامترهای مقاومت مکانیکی کاغذ را افزایش داده است (پارگی از  16/55به
 ،KPa.m2/g 17/85کششی از  56/38به  Nm/g 69/97و ترکیدگی از  2/806به
 .)mN.m2/g 4/037در آزمون درجه روشنی نمونههای کاغذ تهیهشده در گام نخست
کاهش درجه روشنی و در نمونههای تهیهشده در گام دوم ،افزایش درجه روشنی
نسبت به شاهد مشاهده گردید (کمترین مقدار  16/99درصد و بیشترین 20/09
درصد) .از سوی دیگر ،ماتی نمونههای کاغذ تهیهشده در گام دوم ،افزایش یافت (از
 97/88به  98/67درصد).
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سید مجید ذبیحزاده
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کاغذ ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه علوم کشاورزی و
منابع طبیعی ساری ،ساری ،ایران
 2استادیار ،گروه مهندسی چوب و کاغذ ،دانشکده منابع
طبیعی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری،
ساری ،ایران
 3دانشیار ،گروه مهندسی چوب و کاغذ ،دانشکده منابع
طبیعی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری،
ساری ،ایران
مسئول مکاتبات:
h.sharifi@sanru.ac.ir

واژگان کلیدي :کاغذ بستهبندی ،پکتین ،پلیونیلالکلل ،نلانو دیاکسلید تیتلانیوم،
خواص مکانیکی ،خواص نوری.

مقدمه
بیش از  42درصد از كل مواد پالستیکی جهان در
بخش بستهبندی استفاده شده و بستهبندی مواد غذايی با
بهكارگیری حدود  47درصد از مواد پالستیکی صنعت
بستهبندی ،بزرگترين بازار مصرف مواد پالستیکی است
[ .]1فیلمهای پلیمری شیمیايی و سنتزی مانند پلیاتیلن،
پلیوينیلكلرايد ،پلیاستايرن و غیره در صنايع غذايی با
توجه به ويژگیهای مطلوبشان نظیر سبکی ،نرمی و
شفافیت مورداستفاده قرار میگیرند ،اما در كنار مزايا بايد
به معايب مهمی ازجمله عدم تجزيهپذيری آنها اشاره
نمود كه خود منجر به سوزاندن عمده اين مواد در محیط

تاریخ دریافت1400/10/01 :
تاریخ پذیرش1401/01/18 :

و ايجاد تركیبات سمی مانند ديوكسینها ،بیفنییلهای
پلیكربناته و فورانها شده و برای انسان و محیطزيست
مضر بوده و معضل عمدهای محسوب میشود [.]2
ازآنجايیكه تجزيه مواد پالستیکی سنتزی در طبیعت
فرآيندی بسیار كند است كه درنتیجه سبب ايجاد
مشکالت زيستمحیطی میشود ،لذا در سالهای اخیر
يافتن جايگزينهای مناسب زيستتخريبپذير برای
پالستیکهای سنتزی ،توجه پژوهشگران را به خود
معطوف نموده است .پوششهای زيستتخريبپذير حاصل
از منابع كشاورزی تجديد پذير ،جايگزين مناسبی برای اين
امر هستند [ .]1عمده مواد پلیمری طبیعی كه در ساخت
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فیلم و پوششها به كار میروند شامل پلیساكاريدها،
لیپیدها ،پروتئینها و يا تركیبی از آنها هستند ،پکتین
بهعنوان مخلوط پیچیدهای از پلیساكاريدهاست كه در
ديوارهی سلولی اولیه و حد واسط بین سلولهای بافت
گیاهی قرار دارد و در حدود يکسوم ديوارهی سلولی اكثر
گیاهان را تشکیل میدهد .پکتین به لحاظ شیمايی از
اسیدهای پلیگاالكتورونیک تشکیلشده است و در صنايع
غذايی در شمار موادی جای دارد كه توسط سازمان غذا و
دارو ،مادهای بهكلی ايمن شناخته میشود .همچنین به
دلیل توانايی تشکیل ژل ،زيستتخريبپذيری ،ارزان بودن،
دسترسی مناسب ،خوراكی بودن و خواص شیمیايی و
فیزيکی متنوعی كه دارد (همچون سفت شدگی،
نفوذپذيری انتخابی گازها و مواردی از اين قبیل) از اهمیت
خاصی در تولید پوششهای بستهبندی خوراكی برخوردار
است ،اين در حالی است كه میتوان يکی از معايب پکتین
را ويژگیهای مکانیکی ضعیف آن در پوششدهی دانست
[ .]3با افزودن پلیمری همچون پلیونیلالکل كه از
مقاومت كششی ،انعطافپذيری و زيستتخريبپذيری
مطلوبی برخوردار است میتوان ويژگیهای مطلوب
موردنظر را ايجاد نمود [ .]4پلیونیلالکل يک پلیمر
سنتزی زيستتخريبپذير و قابلحل در آب است و در
صنعت كاغذ در آهاردهی سطحی و پوششدهی كاغذ
بهكاربرده میشود .استفاده از اين پلیمر به دلیل ايجاد
پیوند هیدروژنی بین الیاف سلولزی با پلیمر روی
ويژگیهايی از قبیل كشش ،تأثیر میگذارد [.]5
جديدترين پیشرفت درزمینهٔ فیلم و پوششها ،ورود
فناوری نانو در اين عرصه است .دلیل بهبود خواص مختلف
نانو كامپوزيتها مربوط بهاندازه ذرات فاز پركننده بوده و با
كاهش اندازه ذرات فاز پركننده ،سطح ويژه افزايش و
متوسط فاصله بین ذرات كاهش میيابد و ناحیه بین دو
سطح كه مسئول ارتباط بین ماتريس و پركننده است،
افزايش قابلمالحظهای نشان میدهد و درنتیجه ،تعداد
برهمكنشهای بین ماتريس و پركننده افزايش میيابد .اين
امر باعث بهبود خواص نفوذپذيری و مکانیکی فیلمهای نانو
كامپوزيت نسبت به فیلمهای معمولی میگردد [ .]6نانو
ذرات دیاكسید تیتانیوم ،غیررسمی بوده و در صنعت
بستهبندی مواد غذايی بهعنوان يک افزودنی مناسب در
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نظر گرفته میشوند .كاربرد دیاكسید تیتانیوم در مواد
غذايی و سطوح در تماس مستقیم با آن توسط سازمان غذا
و داروی آمريکا ،اتحاديه اروپا و استاندارد كُدِكس
تأيیدشده است .روی سطح نانوذرهی دیاكسید تیتانیوم،
گروههای دارای بار مثبت وجود داشته ،بدينسان ،اين
نانوذره ماهیت قطبی داشته و با بیوپلیمرهای طبیعی مانند
نشاسته سازگار است [ .]1در اين پژوهش از دیاكسید
تیتانیوم جهت بهبود خواص نوری بهرهگیری شده است.
هدف از اين پژوهش ،ارزيابی پوششدهی كاغذها با تركیب
پلیمر پکتین -پلیونیلالکل در گام اول و يافتن درصد
اختالط بهینه و در گام دوم پوششدهی كاغذها با تركیب
پکتین -پلیونیلالکل -نانو دیاكسید تیتانیوم است .در
اين راستا ،تأثیر آنها بر خواص مکانیکی (تركیدن ،پارگی،
كشش) و خواص نوری (درجه روشنی ،ماتی ،رنگسنجی)
برای بهرهگیری در صنايع بستهبندی نیز بررسی گرديده
است.

مواد و روش
پکتین با جرم مولی  150/13 g/molاز شركت زيگما
آلدريج فراهم گرديد .همچنین ،آب مقطر ،پلیونیلالکل با
وزن مولکولی  92/10g/molو دانسیته  19/1g/cm3و
گلیسرول با دانسیته  1/26g/cm3از شركت مرک تهیه و
نانو دیاكسید تیتانیوم نیز با روش سنتز سبز [ ]7فرآوری
شد .كاغذ مورداستفاده جهت پوششدهی از نوع كاغذ
كرافت الينر  80گرمی رنگبری نشده است و از شركت
صنايع چوب و كاغذ مازندران تهیه گرديده است.
روش آمادهسازی محلول پکتین
پکتین با بهرهگیری از روش وارتانین تهیه شد [.]8
 3-2گرم پکتین در 60-80میلیلیتر آب مقطر با همزن
مغناطیسی حلشده و پس از انحالل كامل پکتین،
گلیسرول بهعنوان نرمكننده ( 0/3گرم بر مبنای وزن
خشک پکتین) به محلول پکتین افزودهشده و محلول به
مدت  1ساعت بر روی بنماری با دمای  90oCقرار داده
شد.
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آمادهسازی محلول پلیونیلالکل با درصدهای
معین
 1/2 -1/35 -1/5گرم پلیونیلالکل برمبنای وزن
خشک پکتین در  60-80میلیلیتر آب مقطر با همزن
مغناطیسی با مگنت در دمای  70تا 90درجه سانتیگراد
به مدت  40دقیقه حل شد.
افزودن پلیوینیلالکل به محلول پکتین و
پوششدهی کاغذ بستهبندی با استفاده از محلول
ترکیبی پکتین و پلیونیلالکل
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قرار داده شدند و در اين زمان ،ژل شفافی تشکیل گردد.
محلول بهدستآمده با همزن مغناطیسی هم زده شدند تا
محلول يکنواختی حاصل شود .در انتها كاغذها با محلول
نانو كامپوزيتی حاصل به روش دستی پوششدهی شدند.
افزودن نانو ذرات دیاکسید تیتانیوم
نانو دیاكسید تیتانیوم در درصدهای مختلف ( 3 ،1و
 5درصد بر مبنای وزن خشک پکتین) به محلول بهینه
پکتین -پلیونیلالکل افزوده شد و كاغذها با محلول نانو
كامپوزيتی حاصل پوششدهی شدند.

سرانجام محلول پلیونیلالکل به محلول پکتین
افزوده ،به مدت  1ساعت بر روی بنماری با دمای 90 oC
جدول-1تیمارهای آزمایشی انجامشده در این تحقیق و کدهای اختصاری در نمودارها
كد نمونهها

نام كامل نمونهها
شاهد
پکتین 1/2 -گرم پلیونیلالکل
پکتین 1/35 -گرم پلیونیلالکل
پکتین 1/5 -گرم پلیونیلالکل
پکتین 1/5 -گرم پلیونیلالکل %1 -دیاكسید تیتانیوم
پکتین 1/5 -گرم پلیونیلالکل %3 -دیاكسید تیتانیوم
پکتین 1/5 -گرم پلیونیلالکل %5 -دیاكسید تیتانیوم

بررسی نمونهها با میکروسکوپ الکترونی روبشی
نشرمیدانی

( 1)FESEM

برای بررسی ريخت شناختی (مورفولوژی) سطح كاغذ
پوششدهی شده پس از افزودن نانو مواد و چگونگی پخش
نانو مواد در سطح ،از میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر
میدانی )FESEM( 1مدل « »Tescan- mira 3ساخت
جمهوری چک بهرهگیری شد.
تعیین شاخص کشش ،ترکیدن و پارگی
اندازهگیری مقاومت به پارگی نمونه كاغذهای
پوششدهی شده با محلولهای مذكور و شاهد با استاندارد
تاپی  ،T414 om-04مقاومت به كشش استاندارد تاپی T

Field Emission Scanning Electron Microscope

شاهد
1/2
1/35
1/5
%1
%3
%5

404 om-98و مقاومت به تركیدن با استاندارد تاپی
 om-02انجام گرفت.

T403

آزمونهای نوری
درجه روشنی بر اساس استاندارد تاپی، T452 om- 92
درجه ماتی بر اساس استاندارد تاپی  T425 om- 91و
ويژگیهای رنگی كاغذهای بستهبندی برابر با استاندارد
تاپی  T527 om-13بر اساس پارامتر رنگی «هانترلب»2
اندازهگیری شدند.
روش آماری
تجزيهوتحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار
آماری ،SPSSاز طرح كامالً تصادفی با آنالیز واريانس

1

2

Hunter Lab
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يکطرفه و درنهايت ،گروهبندی میانگینها بهكمک آزمون
دانکن (در سطح  )%5انجام شد.

نتایج و بحث
بررسی تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی
نشر میدانی ()FESEM
برای بررسی اثرات نانو مواد در ريزساختار نمونهها،
كاغذهای پوششدهی شده با پکتین 1/5 -گرم
پلیونیلالکل %5 -دیاكسید تیتانیوم با دستگاه
میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی تصويربرداری
شدند و همانگونه كه درشکل  )a( 1و ( ،)bنانو ذرات

 TiO2نشان دادهشده است آشکار گرديد ،نانو ذرات
بهصورت كروی و دارای قطری در حدود  30-45نانومتر
بوده ،بهگونهای يکنواخت و با تجمع بسیار ناچیز درزمینه
(ماتريس) كاغذها پخش شدهاند .اين در حالی است كه
پژوهش  Sodeifiو همکاران )1398( ،نشان داده ،هنگامی
كه نانو مواد به خوبی و بهگونهای يکنواخت در كاغذها
پخش شده باشند باعث ايجاد سطح تماسی باال با
زنجیرههای پلیمر در كاغذهای پوششدهی شده گرديده،
میتواند به بهبود ويژگیهای ممانعتی زيست
نانوكامپوزيتها انجامیده و آنها را تقويت نمايد.

شکل 1-تصویر « »FESEMکاغذ پوششدهی شده با محلول پکتین-گرم  1/5پلیونیلالکل 5% -دیاکسید تیتانیوم با وضوح (200 )a
نانومتر و ( 1 )bمیکرون

ویژگیهای مکانیکی
شاخص پارگی
مقاومت در برابر پاره شدن كاغذ به طول الیاف ،تعداد
الیافی كه در پاره شدن دخالت دارند ،تعداد اتصاالت بین
الیاف و مقاومت اتصاالت بستگی دارد ،هرچند كه در اين
پژوهش به دلیل يکسان بودن نوع كاغذهای پوشش
دادهشده ،از تأثیر مقاومت ذاتی الیاف و طول و قطر آنها
بر مقاومت پارگی صرفنظر گرديده است .درنتیجه افزايش
شاخص پارگی را میتوان به افزايش سطوح پیوند و تقويت
پیوند بین الیاف توسط مواد پوششدهنده عنوان كرد [.]9
لذا ايجاد پیوندهای میان پلیمر و نانو ذرات دیاكسید
تیتانیوم به افزايش استحکام مکانیکی میانجامد .در طول

فرآيند تولید محلول پوششدهنده و بهويژه در زمان
خشکكردن ،میان پلیمر و نانو دیاكسید تیتانیوم،
پیوندهای هیدروژنی ايجاد میشود .وجود اين پیوندها باعث
افزايش مقاومت مکانیکی در مقابل پاره شدن میگردد []1
و [ .]11همانطور كه در شکل 2مشاهده میگردد،
شاخص پارگی از نمونه شاهد به كاغذ پوششدهی شده با
محلول پکتین 1/5 -گرم پلیونیلالکل %5 -دیاكسید
تیتانیوم روند افزايشی داشتهاست .كمترين مقدار شاخص
پارگی مربوط به كاغذ شاهد و بیشترين مقدار مربوط به
كاغذ با باالترين درصد پوشش است و مقادير آن به ترتیب
برابر  16/55و  17/85میلی نیوتون بر مترمربع بر گرم
است.
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شکل  -2مقادیر شاخص پارگی کاغذهای پوششدهی شده

شاخص کشش
مقاومت كششی يکی از مهمترين مقاومتهای كاغذ
است كه آن را در برابر تنشهای كششی كه به آن وارد
میشود ،حفظ میكند .عوامل مؤثر بر شاخص كششی
كاغذ عبارتاند از گراماژ كاغذ ،زبری الیاف (وزن واحد
طول) و پهنای الیاف .همچنین ،با افزايش طول الیاف،
افزايش شدت پااليش ،افزايش فشار پرس و آهاردهی بر
سطح كاغذ ،مقاومتهای كششی افزايش و با افزايش مقدار
مواد پركننده و نیز شکلگیری نامناسب ،مقاومتهای
كششی كاهش میيابد [ .]9با توجه به شکل  3مشاهده
گرديد كه شاخص كشش از نمونه شاهد به كاغذ
پوششدهی شده با محلول پکتین 1/5 -گرم
پلیونیلالکل %5 -دیاكسید تیتانیوم ،روندی افزايشی
داشته است .حداقل مقدار شاخص كششی مربوط به كاغذ
شاهد ،بیشینه مقدار مربوط به كاغذ با باالترين درصد
پوشش و مقادير آن به ترتیب برابر  56/38و 69/97
نیوتون متر بر گرم است .با توجه به اينكه مقاومت كششی
ازجمله مقاومتهای متأثر از پیوند بین الیاف است [،]10
علت افزايش اين مقاومت را میتوان به افزايش بیشتر
پیوندهای میان الیاف ،هنگام بهرهگیری از ماده

پوششدهنده دانست .استفاده از پلیمر پلیونیلالکل به
دلیل ايجاد پیوند هیدروژنی بین الیاف سلولزی با پلیمر بر
روی ويژگیهايی از قبیل كشش ،تأثیر میگذارد [ ]5و
[ .]11پکتین از مشتقات كربوهیدراتها بوده و در ساختار
شیمیايی خود توانايی ايجاد پیوند را با ديگر مواد و استری
شدن گروههای متوكسی در زنجیره پلیمری
«گاالكتورونیک اسید» دارد [ .]12لذا میتوان دلیل ديگر
اين افزايش مقاومت كششی را به پیوندهای ايجادشده در
ماده پوششدهنده كه شامل اتصال پکتین و پلیونیلالکل
است (با يکديگر پیوند استری تشکیل دادهاند) نسبت داد
[ .]11همچنین ،در اين پژوهش با استفاده از تصاوير
) )FESEMآشکار گرديد كه نانو ماده توانسته با ايجاد
نواحی بلوری و پر كردن فضاهای خالی ،استحکام و
مقاومت كششی كاغذ را افزايش دهد .اين موضوع در
هماهنگی با پژوهش  Gallstedtو همکاران ( )2005است
كه نشان میدهد پوششدهی با نانو ماده میتواند با ايجاد
يک اليه روی سطح كاغذ و ايجاد اتصال با سطح كاغذ و
همچنین افزايش ضخامت ،باعث افزايش مقاومت كششی
گردد [.]13
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شکل  -3مقادیر شاخص کشش کاغذهای پوششدهی شده

شاخص ترکیدن
نتايج حاصل از بررسی نشان میدهد كه شاخص
تركیدن كاغذ كرافت پوششدهی شده در مقايسه با كرافت
بیپوشش (شاهد) ،بهبوديافته است (شکل  .)4بر پايه
گزارش پژوهشگران از مهمترين عوامل مؤثر بر شاخص
مقاومت كاغذها میتوان به قابلیت الیاف سلولزی ،مساحت
و طول فیبرها و نیروی حاصل از برهمكنش فیبرها اشاره
كرد [ .]14هرچند كه در اين پژوهش به دلیل يکسان
بودن نوع كاغذهای پوشش دادهشده ،از تأثیر قدرت
فیبرهای سلولزی ،مساحت و طول فیبرها و نیروی حاصل
از برهمكنش فیبرها بر شاخص تركیدن چشمپوشی
گرديده است ،بااينوجود روشن گرديد پوششدهی با
استفاده از پلیمر زيستتخريبپذير دارای پلیونیلالکل بر
مقاومت در برابر تركیدن تأثیر مثبتی داشته است .اين
موضوع دور از انتظار نیست زيرا بنا بر پژوهش []5

سرائیان و همکاران روشن گرديده است كه بهرهگیری از
اتصالدهندهی پلیونیلالکل به شکلگیری پیوندهای
هیدروژنی بین گروههای هیدروكسیل پلیونیلالکل با
اكسیژن سلولزی میانجامد .نتايج اين پژوهش نشان داد
كه شاخص تركیدن از نمونه شاهد به كاغذ پوششدهی
شده با محلول پکتین 1/5 -گرم پلیونیلالکل%5 -
دیاكسید تیتانیوم روند افزايشی داشته ،كمترين مقدار اين
شاخص مربوط به كاغذ شاهد و بیشترين مقدار مربوط به
كاغذ با حداكثر درصد پوشش و مقادير آن به ترتیب برابر
 2/806و  4/037كیلو پاسکال مترمربع بر گرم است .در
ضمن روی سطح نانوذرهی دیاكسید تیتانیوم گروههای
دارای بار مثبت وجود دارد ،بنابراين اين نانوذره ماهیت
قطبی دارد و قابلیت ايجاد پیوند هیدروژنی با بیوپلیمرهای
طبیعی را دارد [.]1
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شکل  -4مقادیر شاخص ترکیدن کاغذهای پوشش دهی شده

خواص نوری
درجه روشنی
قابلیت بازتابش نور با طولموج معین  457نانومتر از
يک نمونه كاغذ ،درجه روشنی آن كاغذ را نشان میدهد
[ .]15در صورت نیاز به افزايش درجه روشنی میتوان در
فرموالسیون پوششدهی از موادی با درجهی روشنی
زيادتر مثل دیاكسید تیتانیوم استفاده كرد [ .]16در
آزمونهای گام نخست اين پژوهش ،با افزودن پلیمر

پکتین 1/5 -گرم پلی ونیلالکل به كاغذ ،درجه روشنی
كاهش يافت و در آزمون گام دوم ،با افزودن نانو دیاكسید
تیتانیوم ،افزايش درجه روشنی مشاهده گرديد .اين مطلب
از افزايش فاكتور روشنايی (* )Lنیز قابل استناد است.
حداكثر مقدار درجه روشنی مربوط به كاغذ شاهد و برابر با
 20/09درصد و كمترين مقدار مربوط به كاغذ پوشش
دادهشده با پکتین 1/5-گرم پلیونیلالکل و برابر با مقدار
عددی  16/99درصد است (شکل .)5

شکل  -5مقادیر درجه روشنی کاغذهای پوشش دهی شده

ماتی
وزن پايه ،ضريب جذب و ضريب پخش نور كاغذ از
عوامل مؤثر بر ماتی كاغذ بوده و رابطه ماتی با اين سه
عامل به صورت مستقیم بوده و با افزايش يا كاهش هر يک
از سه عامل مذكور ،مقدار آن نیز افزايش يا كاهش میيابد

[ .]17میزان تغییر ويژگیهای نوری كاغذ پوششدهی
شده بهعواملی چون نوع و مقدار اجزای پوشش مرتبط
است و فرآيند پوششدهی كاغذ از طريق پر كردن حفرات
و فضای خالی بین الیاف موجب افزايش ماتی سطح كاغذ
پوششدهی شده میشود [ .]16مقدار پراكندگی نور
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هنگامیكه نور از كاغذ عبور میكند با سطحی از الیاف كه
با هوا در تماس است؛ ارتباط مستقیم دارد .هرچه سطح
اتصال بین الیاف كمتر باشد ،سطح در تماس با هوا بیشتر
بوده و اين سطح پیوند نیافته درصد بیشتری از نور را
پراكنده میسازد .مهمترين مشخصه ماتكنندگی يک
پركننده ،شاخص انکسار نور است .هر چه شاخص انکسار
نور بیشتر باشد اثر ماتكنندگی بیشتر است [.]18
در اين پژوهش مشخص گرديد كه ماتی كاغذهای

پوششدهی شده از نانو كامپوزيت دیاكسید تیتانیوم در
مقايسه با كاغذهای شاهد افزايشيافته است .وجود پوشش
نانو دیاكسید تیتانیوم روی سطح كاغذ میتواند عامل اين
افزايش باشد [ .]15شکل  6نمودارهای روند افزايشی
تدريجی ماتی را از كاغذ شاهد تا كاغذ پوششدهی شده با
پکتین 1/5 -گرم پلیونیل الکل –  %5نانو دیاكسید
تیتانیوم نشان میدهد و مقادير آن به ترتیب برابر 97/88
و  98/67درصد است.

شکل  -6مقادیر ماتی کاغذهای پوشش دهی شده

ویژگیهای رنگی کاغذها
همانطور كه در جدول  2مشاهده میشود ،با استفاده
از پوشش دارای پکتین 1/5 -گرم پلیونیلالکل روی كاغذ،
پارامتر روشنايی (* )Lدر ابتدا اندكی كاهش ،ولی با
افزودن نانو دیاكسید تیتانیوم به محلول پوششدهی
شده ،اين پارامتر افزايش يافت كه نشان میدهد ماده
پوششدهنده باعث روشنتر شدن كاغذ گرديده است.
بررسی پارامتر قرمزی -سبزی (* )aكاغذها از شاهد تا
پکتین 1/5-گرم پلی ونیلالکل نشان داد كه با افزايش
مقدار نانو دیاكسید تیتانیوم در گام دوم آزمون ،تمايل به

قرمزی بیشتر میشود .بررسی پارامتر زردی -آبی (*)b
كاغذها نشان داد كه با افزودن محلول پکتین 1/5-گرم
پلیونیلالکل ،رنگ زرد غالب و با افزودن نانو دیاكسید
تیتانیوم به سمت آبی متمايل میگردد زيرا نانو دیاكسید
تیتانیوم سفید است .بررسی پارامتر ( )∆Eنماينده تغییرات
رنگی نمونههاست نشان داد كه در پوششدهی با افزودن
دیاكسید تیتانیوم اين پارامتر كاهشيافته است ،زيرا اين
ماده در مقايسه با تركیب پلیمرها از تغییرات رنگی
جلوگیری میكند.
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جدول  -2مقادیر رنگسنجی کاغذهای پوششدهی شده با درصدهای مختلف مواد پوششدهنده و شاهد
*L

تیمار
شاهد
پکتین 1/2 -گرم پلیونیلالکل
پکتین 1/35 -گرم پلیونیلالکل
پکتین 1/5 -گرم پلیونیلالکل
پکتین 1/5 -گرم پلیونیلالکل %1 -دیاكسید
تیتانوم
پکتین 1/5 -گرم پلیونیلالکل %3 -دیاكسید
تیتانوم
پکتین 1/5 -گرم پلیونیلالکل %5 -دیاكسید
تیتانوم

*a

*∆E

*b

2/08±0/14
0/78±0/18c
0/16±0/3d
-0/51±0/22cd
0/96±0/27bc

11/45±0/2
14/91±0/14ab
14/21±0/21ab
13/06±0/14b
14/15±0/1ab

15/82±0/12
16/05±0/2b
17/83±0/18a
18/19±0/43a
16/21±0/14b

19/63±0/2
21/92±0/12b
22/8±0/27a
22/7±0/16a
21/53±0/15c

1/13±0/17bc

14/17±0/14ab

15/75±0/15b

21/08±0/36d

1/47±0/15b

14/99±0/19a

15/44±0/19b

21/57±0/11c

a

نتیجهگیری
استفاده از نانو مواد و پلیمرهای زيستتخريبپذير
باعث بهبود ويژگیهای مکانیکی و نوری كاغذهای
بستهبندی پوششدهی شده میشود .اين مواد جايگزين
مناسب برای مواد پالستیکی و پلیمرهای سنتزی هستند،
چون قابلیت بازيافت دارند و اگر در محیط قرار بگیرند
بهآسانی تجزيه میشوند .در اين پژوهش اثر كاغذهای
پوششدهی شده با محلول پکتین 1/5 -پلیونیلالکل%5 -
نانو دیاكسید تیتانیوم روی ويژگیهای مکانیکی جهت
استفاده در بستهبندی بررسی شد و نتايج حاصل از
اندازهگیری ويژگیهای مقاومتی كاغذها نشان داد كه با
حضور پلیونیلالکل و نانو دیاكسید تیتانیوم بهويژه با

c

b

e

افزايش درصد اين مواد ويژگیهای مقاومتی بهبوديافته
است ،از علل مهم بهبود خواص مقاومتی افزايش سطوح
پیوند و تقويت پیوند بین الیاف توسط مواد پوششدهنده
است كه منجر به افزايش اين ويژگی در كاغذهای
پوششدهی شده است .در مرحله اول درجه روشنی به
دلیل افزودن پلیمرها باكمی كاهش روبهرو شد ولی در
مرحله دوم با افزودن نانو دیاكسید تیتانیوم روند افزايشی
مشاهده شد و در خواص ماتی نیز بهطوركلی روند افزايشی
تدريجی داشته است .با توجه به نتايج فوق میتوان
اينگونه بیان كرد كه بیشترين تأثیر در افزايش ويژگیهای
نوری را نانو ماده دیاكسید تیتانیوم به دلیل ماهیت خود
داشته است.
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Investigation on the mechanical and optical properties of kraft paper coated with
a combination of pectin, polyvinyl alcohol and nano titanium dioxide

Abstract
In this research, at the first stage of the study, pectin was
reinforced with polyvinyl alcohol (PVA), and at the second
stage, a combination of PVA reinforced pectin and nano
titanium dioxide (TiO2) was used to coat the packaging paper.
After the coating process, the mechanical and optical
properties of the samples were studied. Results showed that
the second stage coating mixture enhanced the mechanical
strength parameters of the papers (tear strength from 16.55 to
17.85 KPa.m2/g, tensile strength from 56.38 to 69.97 Nm/g,
and burst strength from 2.806 to 4.037 mNm2/g). In the
brightness test, the paper samples coated with the first stage
mixture showed a brightness decrease, while samples coated
with the second stage mixture showed a brightness increase
(the minimum brightness was 16.99% and the maximum
brightness was 20.09%). On the other hand, the opacity of the
papers coated with the second stage mixture was increased
(from 97.88% to 98.67%).
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