
  1398 پايیز، 3، شماره دهممجله صنايع چوب و كاغذ ايران، سال 

 
373 

  

  و کاغذ گالسهو کاغذ گالسه  ییکاغذ سنگکاغذ سنگ  ییو ممانعتو ممانعت  ییککییمکانمکان  ییهاهاییژگژگییوو  سهسهییو مقاو مقا  ییبررسبررس

 

  

 چکیده

 رورتبندی و توسعه روز افزون این صنعت، ضبا توجه به اهمیت صنعت بسته
بندی ستهببندی مناسب و با کیفیت انواع محصوالت غذایی امری مهم است. بسته

ایی و ، شیمیزیکیل انواع عوامل فیباید از محصول  از زمان تولید تا مصرف در مقاب
از طرفی با  کند تا محصول با کیفیت و ایمن به مشتری برسد.بیولوژیکی محافظت 

ا ندها بها و فرآیگیری و اجرای پروژهزیست و تأکید بر شکلتوجه به اهمیت محیط
اد با ز موابندی نیز به سمت استفاده زیست، صنعت بستهداشتن محیطهدف پاک نگه

صلی امواد  ی ازرود. کاغذ یکزیست مییه زیستی و با تولید آلودگی کمتر در محیطپا
د ت کنتواند از محصول بدون آسیب به کیفیت آن محافظبندی است که میبسته

اغذ نواع کاست. پذیر، تجدیدشونده و با قابلیت چاپ اپذیر، تجزیهدرحالیکه انعطاف
نگ سکاغذ  نواناً نسل جدیدی از کاغذ با عشوند. اخیربرای این منظور استفاده می

ه ین مقالابندی است. در وارد بازار شده است که یکی از موارد مصرف آن در بسته
ه نوع السه کگاغذ های مکانیکی و بازدارندگی این نوع از کاغذ ارزیابی و با کویژگی

 باکیفیتی از کاغذ الیاف سلولز است، مقایسه شده است. 
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 مقدمه
ها و شیوه آوری، فعالیتامروزه با پیشرفت و توسعه فن

زندگی انسان نسبت به گذشته متحول شده است. يکی از 

ها در زمینه تولید و توزيع مواد غذايی است پیشرفت اين

بندی كه اين موضوع با پیشرفت تکنولوژی در صنعت بسته

ترين مراحل عرضه بندی يکی از حساسمرتبط است. بسته

تواند نوعی مزيت رقابتی درنظر باشد و میو مصرف كاال می

گردد تا بندی مناسب سبب میگرفته شود. انتخاب بسه

ن حاصل شود كه محصول بدون نقص به مقصد اطمینا

رسیده و همچنین موجب جلب رضايت مشتری شده است 

[. محصول غذايی در فاصله بین تولید تا مصرف توسط 1]

داری، در معرض انواع مشتری، در طی انتقال، توزيع و نگه

عوامل فیزيکی، شیمیايی و بیولوژی قرار دارد كه سبب 

شوند. اين غذايی میآسیب و كاهش كیفیت محصول 

عوامل شامل ضربات و ارتعاشات حاصل از حمل و نقل، 

نفوذ اكسیژن، رطوبت و انواع گازها و نفوذ انواع 

ترين روش برای محافظت باشد. سادهها میمیکروارگانیسم

بندی، از بندی آن است. معموالً بستهاز مواد غذايی بسته

همچنین از  مواد غذايی در مقابل نفوذ عوامل خارجی و

نمايد. هدف از نفوذ مواد داخلی آن به بیرون محافظت می

داری آن بندی مواد غذايی اين است كه طول عمر نگهبسته

طور كامل از خطر فساد عوامل افزايش يابد و مواد غذايی به

درونی و بیرونی و اكسايشی حفظ شوند. همچنین حمل 

[. 3و  2د ]تر انجام گیرونقل مواد غذايی بهتر و آسان

mailto:kolaei@ut.ac.ir
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خورد مانند بندی در بازار به چشم میامروزه انواع بسته

كاغذ و محصوالت كاغذی، سلوفان، فلزات، انواع سرامیک، 

شیشه، پالستیک و ... . با توجه به الزامات در زمینه كاهش 

محیطی در سراسر كره زمین و برای های زيستآلودگی

منابع تجديدپذير  توسعه پايدار نیاز به توسعه مواد جديد از

زيست تواند در زمان كوتاه در محیطوجود آمد كه میبه

تخريب و در نتیجه سبب حفظ تعادل چرخه كربن شود 

ترين ماده بندی، كاغذ قديمی[.  در بین مواد بسته4]

های طور گسترده در كاربردبندی منعطف است كه بهبسته

ای هگیرد و مادبندی مورد استفاده قرار میبسته

زيست امن است بنابراين برای محیط پذير وتخريبزيست

بندی با [.  كاغذ و مقوا بر حسب نوع ماده بسته7و  6، 5]

% در جايگاه سوم بعد از پالستیک و فلز قرار  4/23سهم 

[. كاغذ حاصل از الیاف چوبی مزايا و معايب 8دارند ]

يای بندی دارد. مزامخصوصی برای انواع كاربردهای بسته

بندی عنوان ماده بستهكلی استفاده از كاغذ و مقوا به

داشتن مقاومت، افزودن وزن كم به محصول نهايی، 

های مختلف، قابل ها و حالتاستفاده از آن در شکل

بازيافت بودن و تهیه آن از منابع تجديدپذير و كاغذهای 

[. از جمله معايب آن هزينه 6توان اشاره كرد ]بازيافتی می

نرژی زياد تولید آن و كمبود ماده اولیه و منابع جنگلی و ا

است. عالوه بر اين موارد،كاغذ برای برخی كاربردهای 

ها مانند مقاومت دلیل ضعف در بعضی ويژگیخاص به

تحت تأثیر رطوبت و ممانعت در برابر گازها، الزم است 

و  9توسط تیمارهای اضافی بهبود يافته و يا اصالح شود ]

های اخیر، نسل جديدی از كاغذ با عنوان سال [. در10

كاغذ سنگ ) كاغذ آهک يا كاغذ معدنی( توسط محققان 

وارد بازار مصرف شده است. ماده اولیه اين كاغذ پودر 

سنگ است كه جايگزين استفاده از چوب درختان برای 

تولید كاغذ است. در ساخت اين نوع كاغذ از كربنات 

ها استفاده اال و مقاديری از رزيناتیلن چگالی بكلسیم، پلی

شود. با توجه به مواد مورد نیاز ساخت اين نوع كاغذ از می

ها كاسته ها، انرژی و حجم آلودگیبسیاری از هزينه

نظر زيست محیطی بسیار مفید است. از شود و از نقطهمی

توان به مقاومت به پارگی باال، های اين كاغذ میويژگی

تش، ضد آب بودن، مقاوم بودن در برابر مقاومت در برابر آ

پذيری خوب و دوستدار حشرات، دفع چربی، چاپ

زيست، قابلیت كاربرد برای انواع مصارف و بازيافت محیط

در برابر اشعه نور خورشید اشاره نمود. با توجه به اينکه 

ای واقع شده است كشور ايران از نظر جغرافیايی در منطقه

گلی برای تولید كاغذ مواجه و از كه با كمبود منابع جن

توان از طرفی دارای منابع زياد سنگ آهک است، می

بندی پتانسیل بالقوه اين نوع كاغذ برای انواع مصارف بسته

 در كشور استفاده كرد. 

 در اين تحقیق، برای بررسی و مقايسه كاغذ سنگی با

كاغذ حاصل از الیاف چوب از نوع گالسه، برخی 

بندی در نیکی و بازدارندگی الزم برای بستههای مکاويژگی

 دو نوع كاغذ ذكر شده ارزيابی شدند. 

 

 مواد و روش

 کاغذ سنگی

كانادا با  Stoneagepackكاغذ سنگی وارداتی از شركت 

میکرون  120و ضخامت  >%90، ماتی  2gr/m 128گراماژ 

 خريداری شد.

 

 کاغذ گالسه

، تولید  /2mgr 255و  130كاغذ گالسه در گراماژهای 

ر كره از بازار خريداری شد. الزم به ذك Hansolكارخانه 

است كه گراماژهای اشاره شده به منظور مقايسه در دو 

حالت برابری گراماژ و دانسیته با كاغذ سنگی انتخاب 

و  تقريباً برابر با گراماژ 2gr/m 130شدند. كاغذ گالسه 

 3r/mg 09/1 و دانسیته 2gr/m   255كاغذ گالسه با گراماژ 

 ( است.07/1تقريباً برابر با دانسیته كاغذ سنگی )

 

 هامواد مورد نیاز آزمون

ها شامل مواد مورد استفاده برای انجام آزمون

ن كلريدكلسیم بدون آب از شركت تتراكم، پارافیلم و روغ

 كرچک از بازار خريداری شدند.

 

 هاروش

سرعت عبور : (1WVTR)سرعت عبور بخار آب 

 TAPPI های آزمون مطابق با استانداردآب از نمونهبخار 

                                                           
1 Water Vapour Transmision Rate 
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T448 های مخصوصی انجام شد. در اين روش، در ظرف

نصف ارتفاع ظرف كلريد كلسیم بدون آب ريخته شد و 

های بريده شده به اندازه ظرف روی دهانه سپس نمونه

ظرف قرار گرفت. ظرف با حلقه دقیقاً به اندازه دهانه آن 

افیلم درزگیری شد. مجموعه نمونه و بسته و بوسیله پار

ساعت در رطوبت نسبی  24ظرف وزن شده و به مدت 

گراد قرار گرفت. پس از اين درجه سانتی 20و دمای  40%

زمان، مجموعه مجدداً وزن شد. سرعت عبور بخار آب طبق 

 رابطه زير بدست آمد:

(1) WVTR = 24X/AY  

زمان  Yتغییر وزن برحسب گرم،  Xكه در اين رابطه 

مساحت سطح مقطعی از كاغذ كه در  Aبرحسب ساعت و 

 تماس با بخار آب و برحسب متر مربع است.

 

گیری میزان مقاومت اندازهمقاومت به عبور روغن : 

 TAPPIكاغذها نسبت به عبور روغن مطابق با استاندارد 

T507  سنجیده شد. در اين آزمون مقاومت كاغذها نسبت

ه عنوان روغن گیاهی خوراكی( به عبور روغن كرچک )ب

بررسی شد. رنگ روغن مايع با استفاده از رنگ محلول در 

به قرمز تغییر داده شد و میزان قدرت  Sudan III))روغن  

ها از كاغذ در پنج تکرار مورد آزمايش قرار گرفت. نفوذ آن

در ابتدا مطابق با الگوی داده شده در اين آزمون يک 

های آزمايشی چیده شد. ترتیب ونهای از نمستون ده اليه

ها به ترتیب از پايین به باال به صورت زير قرار گرفتن اليه

 بود :

 پانل صاف. 1

وان كه به عن cm ²  20 × 20فويل آلومینیومی با ابعاد. 2

 شود.صفحه جدا كننده يا فاصله انداز استفاده می

 2cm  10× 10 كاغذ خشک كن )بالتر( با ابعاد. 3

دار به سمت باال داده )سطح پوششه كاغذ پوششنمون. 4

 قرار بگیرد(

 2cm  7 كاغذ خشک كن )بالتر( آغشته به روغن با ابعاد. 5

× 7 

 فويل آلومینیوم. 6

ن شد. سپس بر روی اياين ترتیب تا ده مرتبه تکرار 

  400مجموعه يک پانل صاف ديگر به همراه يک وزنه 

 60وعه در دمای گرمی قرار گرفت. در نهايت اين مجم

ساعت در داخل آون نگه  4گراد به مدت درجه سانتی

داشته شد. میزان مقاومت كاغذهای مورد آزمايش نسبت 

غن های رنگی روگیری مساحت لکهبه عبور روغن، با اندازه

ظاهر شده در كاغذهای خشک كن بزرگتر كه در زير 

 افزار آنالیز تصويریها قرار داشتند توسط نرمنمونه

IMAGE J سنجیده شد. با كمک اين برنامه مساحت لکه-

ها بر حسب سانتی متر مربع تعیین و نسبت سطح رنگی 

عنوان معیاری از مقاومت شده به كل سطح خشک كن به

 به عبور روغن بدست آمد.

 

: اين  Cobb test)) سنجش میزان جذب آب

 TAPPIآزمايش طبق روش پیشنهاد شده در استاندارد 

T441 om-9  كه میزان جذب آب را برای مقوا در مدت

دهد، انجام شد. در اين روش ثانیه نشان می 120زمان 

 100كاغذ  در دستگاه مخصوص اين آزمون قرار گرفت و 

ای شکل ريخته شد، سی آب در داخل محفظه استوانهسی

ثانیه آب تخلیه گرديد و مقدار آب اضافی  120بعد از 

به وسیله كاغذ خشک كن، مانده بر روی كاغذها باقی

گرفته شد. مقدار آب جذب شده توسط نمونه آزمايشی، به 

وسیله اختالف وزن نمونه بعد و قبل از آزمايش بر حسب 

g/m²   .از رابطه زير بدست آمد 

 
 )2g/m(شده توسط كاغذ جذب  = وزن آب [  )gr(دار بعد از آزمونوزن كاغذ پوشش -  )gr (دار قبل از آزمون وزن كاغذ پوشش ] ×100 (2)

 

های درجه روشنی با ويژگیهای نوری : ویژگی

و شفافیت  با TAPPI T519 ، ماتی ISO 2470استاندارد 

 گیری شدند.دستگاه اسپکتروفتومتر اندازه

: اين آزمون مطابق با آزمون مقاومت به ترکیدن 

 نجام شد. ا   TAPPI T403 om-97استاندارد 

گیری مقاومت به اندازه گی :آزمون مقاومت به پار

 TAPPI T414 om-04ها طبق استاندارد پارگی نمونه

 انجام گرفت.
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آزمون مقاومت كششی آزمون مقاومت کششی : 

اه و با استفاده از دستگ TAPPI T494مطابق با استاندارد 

 انجام شد. SANTAMكشش 

م ها در پنج تکرار و رسالزم به ذكر است كلیه آزمون

ای افزارهترتیب با نرمها بهتجزيه و تحلیل داده نمودارها و

Excel  وSPSS ام بندی تیمارها با آزمون دانکن انجو گروه

 شد.

 

 نتایج و بحث

 سرعت عبور بخار آب

ها سرعت عبور بخار آب و انحراف از معیار میانگین داد

نشان داده شده است.  1از كاغذ سنگی و گالسه در شکل 

رعت عبور بخار آب هر يک از سه نوع با توجه به نمودار س

بندی جداگانه قرار گرفته و كاغذ سنگی كاغذ در گروه

بندی بوده است. با توجه به بهترين نوع در اين گروه

تركیبات موجود در كاغذ سنگی شامل كربنات كلسیم، 

توان گفت تعامل قوی بین ذرات پلی اتیلن و رزين، می

آمده است كه سبب  اتیلن بوجودمعدنی، رزين و پلی

[. اما 11شود ]مالحظه در انتقال بخار آب میكاهش قابل

گراماژ و میزان انتقال بخار آب در دو كاغذ گالسه هم

تر است. اين دانسیته برابر با كاغذ سنگی بسیار بیش

افزايش در انتقال بخار آب در كاغذ گالسه نسبت به كاغذ 

تنیده الیاف مدلیل حضور منافذ در شبکه درهسنگی به

وساختار متخلخل كاغذ است. اين منافذ هرچند خیلی 

های بخار آب را فراهم كوچک امکان انتقال مولکول

 . آوردمی

 

 
 سرعت عبور بخار آب کاغذ سنگی و کاغذ و مقوای گالسه -1 شکل

 مقاومت به عبور روغن

نشان داده شده است، میزان  2همانطور كه در شکل  

ر كاغذ سنگی و كاغذ گالسه با دانسیته برابر انتقال روغن د

های رنگی در با كاغذسنگی صفر بوده است. مساحت لکه

كاغذ گالسه با گراماژ برابر با كاغذسنگی در حدود كمتر از 

دلیل عدم وجود خلل و يک درصد است. كاغذ سنگی به

فرج و منفذ در ساختار خود، روغن را انتقال نداده است. اما 

ه كه از بهترين انواع كاغذها در كیفیت است، كاغذ گالس

دلیل وجود اليه پوشش روی خود قادر به انتقال روغن به

گراماژ با كاغذ سنگی نبوده است. از طرفی كاغذ گالسه هم

به علت ضخامت كمتر نسبت به كاغذ گالسه با دانسیته 

برابر با كاغذسنگی مقدار جزئی از روغن را انتقال داده 

 است. 
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 مقاومت به عبور روغن کاغذسنگی و کاغذ و مقوای گالسه -2شکل 

 
 جذب آب کاغذسنگی و کاغذ و مقوای گالسه-3 شکل

 

 جذب آب

نتايج آزمون جذب آب نشان داد كه كاغذ سنگی 

اتیلن در ساختار خود جذب آب بسیار دلیل وجود پلیبه

دلیل (. اما كاغذ و مقوای گالسه به3ناچیز دارد )شکل 

اند جذب آب بسیار اينکه از الیاف سلولزی ساخته شده

دلیل بیشتری نسبت به كاغذ سنگی دارند. الیاف سلولز به

های هیدروكسیل ماهیت آبدوست دارند و با وجود گروه

[. با 13و  12يابد ]وجود الیاف سلولز جذب آب افزايش می

توان گفت كه مقوای گالسه مقايسه دو كاغذ گالسه می

ل گراماژ بیشتر و ماده سلولزی بیشتر جذب آب دلیبه

 بیشتری نسبت به كاغذ گالسه با گراماژ كمتر دارد. 

 

 های نوریویژگی

نشان  4نمودار درجه روشنی در شکل : درجه روشنی

ترين مقدار درجه روشنی مربوط به مقوای دهد كه بیشمی

 گالسه هم دانسیته با كاغذ سنگی است. 
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 نی کاغذسنگی و کاغذ و مقوای گالسهدرجه روش -4شکل 

 

ر درجه روشنی میزان بازتاب نور از سطح كاغذ است. ه

تر باشد، كاغذ چه مقدار بازتاب نور از سطح كاغذ بیش

، درجه روشنی 4[. با توجه به شکل 14روشن تر است ]

تر است. كاغذ كاغذ و مقوای گالسه از كاغذ سنگی بیش

ور اتیلن، بخشی از نور را عبعلت دارار بودن پلیبه سنگی

 وداده و انعکاس نور تابیده شده به سطح نسبت به كاغذ 

 مقوای  گالسه كمتر است.

 

، نتايج حاصل از ارزيابی 5با توجه به شکل ماتی : 

ترين ماتی دهد كه مقوای گالسه بیشمقدار ماتی نشان می

د رنگی، كوبیدگی و پرس را دارد. عواملی نظیر گراماژ، موا

[. با 14ها و الیاف خمیر بر ماتی مؤثر هستند ]تر، پركننده

توان گفت مقوای در نظر گرفتن عوامل مؤثر بر ماتی، می

تر است. از طرفی تر، ماتگالسه به علت گراماژ بیش

شوند. كاغذ سنگی دارای ها باعث افزايش ماتی میپركننده

كلسیم است. اما اين كربنات درصد زيادی پركننده كربنات 

ها مخلوط شده اتیلن و رزينكلسیم در كاغذ سنگی با پلی

ها پر اتیلن و رزينو فضای بین ذرات كربنات كلسیم با پلی

شده است. بنابراين فضا برای پديده پخش و تفرق نور بین 

ذرات در كاغذ سنگی به اندازه كاغذ گالسه نیست تا سبب 

دهد بی ماتی در اين كاغذها نشان میماتی زياد شود. ارزيا

 تر از مقدار پركننده است. كه تأثیر گراماژ بیش

 

 
 ماتی کاغذسنگی و کاغذ و مقوای گالسه -5 شکل
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با توجه به نتايج آزمون شفافیت، مشاهده شفافیت : 

شود كه شفافیت باال مربوط به كاغذسنگی است. می

[. 14موازی است ] طورشفافیت میزان عبور نور از كاغذ به

تر و شفافیت كمتر كاغذ و مقوای گالسه دارای ماتی بیش

ها فضاهای خالی و ذرات سبب هستند. زيرا در ساختار آن

پخش و بازتاب نور شده و نور كمتر در حالت موازی عبور 

اتیلن كه علت وجود پلیكند. اما در كاغذ سنگی بهمی

موازی عبور كرده تر در حالت ای شفاف است نور بیشماده

 تر است. و كاغذ سنگی شفاف

 

 
 شفافیت کاغذسنگی و کاغذ و مقوای گالسه -6شکل 

 
 مقاومت به پارگی کاغذسنگی و کاغذ و مقوای گالسه -1 شکل

 

 مقاومت به پارگی

مقاومت به پارگی در ارزيابی استحکام كاغذ و 

ی و حین مصرف در معرض مقواهايی كه در مراحل تبديل

گیرند، از اهمیت خاصی برخوردار های پارگی قرار میتنش

نشان داده شده است كه مقاومت به  7است. در شکل 

تر از كاغذ و پارگی در هردو جهت در كاغذ سنگی بیش

مقوای گالسه است. همچنین در تمامی كاغذها مقاومت به 

هت تر از جپارگی در جهت خالف ماشین كاغذ بیش

ماشین كاغذ است. مقاومت به پارگی تحت تأثیر عوامل 

ها، مقاومت الیاف مختلف مانند طول الیاف، اتصال بین آن
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(. با توجه به نتايج مقوای 16و  14و مقدار پركننده است )

گالسه نسبت به كاغذ گالسه مقاومت به پارگی كمتری 

دارد. مقوای گالسه نسبت به كاغذ گالسه دانسیته 

تر درگیر هم هستند، اما در ی داشته و الیاف بیشتربیش

كاغذ گالسه با دانسیته كمتر و الیاف كمتر و آزادتر، تنش 

تری اعمال شده در آزمون مقاومت به پارگی به سطح بیش

اعمال شده و تراكم فشار پارگی در يک نقطه نیست، 

علت افزايش كه در مقوای گالسه تراكم فشار بهدرحالی

وا در سطح كمتری از كاغذ است. بنابراين مقدار دانسیته مق

(. از طرفی 13مقاومت به پارگی مقوای گالسه كمتر است )

ترين مقاومت به پارگی نسبت به كاغذ سنگی دارای بیش

توان به اين علت دو نوع كاغذ ديگر است. اين موضوع را می

های موجود در كاغذ سنگ اتیلن و رزيننسبت داد كه پلی

ها با ذرات كربنات كلسیم و همچنین اتصال آنو نحوه 

اتینی سبب افرايش پراكندگی اين ذرات در بستر پلی

 مقاومت به پارگی شده است.

 مقاومت به ترکیدن

كلی مقاومت كاغذ تحت تأثیر مقاومت تک تک طوربه

ها است. با توجه به نتايج حاصل از الیاف و پیوند بین آن

مقوای گالسه با دانسیته تقريباً آزمون مقاومت به تركیدن، 

تری در برابر نیروی برابر با كاغذ سنگی، مقاومت بیش

دلیل ضخامت و تواند بهفشاری آزمون داشت. اين امر می

تر مقوای گالسه نسبت به كاغذ سنگی باشد. گراماژ بیش

گراماژ با خود اما كاغذ سنگی نسبت به كاغذ گالسه هم

داشت. از آنجايی كه مقاومت  تریمقاومت به تركیدن بیش

ها كاغذ تحت تأثیر مقاومت تک تک الیاف و پیوند بین آن

تر كاغذ سنگی نسبت توان گفت كه مقاومت بیشاست، می

تر دلیل اتصال بهتر و بیشگراماژ بهبه كاغذ گالسه هم

 اتیلن و رزين است.مخلوط كربنات كلسیم، پلی

 

 مقاومت به ترکیدگی کاغذسنگی و کاغذ و مقوای گالسه -2 شکل

 

 مقاومت کششی

مقدار مقاومت كششی كاغذهای مورد آزمون در شکل 

نشان داده شده است. مقاومت كششی مقوای گالسه  9

تر از كاغذ گالسه و كاغذ سنگی است. همچنین در بیش

هر سه نوع كاغذ مقدار مقاومت كششی در جهت ماشین 

 تر است.كاغذ بیش
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 مقاومت کششی کاغذ سنگی و کاغذ و مقوای گالسه -9شکل

بااا توجااه بااه اينکااه مقاوماات كششاای تحاات تااأثیر 

مقاوماات الیاااف، طااول و سااطح و پیوناادهای مقاااوم بااین 

تااوان گفاات كااه مقااوای [، ماای15الیاااف قاارار دارد ]

تاار، دلیاال داشااتن گراماااژ و ضااخامت باایشگالسااه بااه

تااری ناادهای بااین الیاااف باایشمقاادار الیاااف مقاااوم و پیو

تااری دارد كااه در مقاباال نیااروی كششاای مقاوماات باایش

دهد. اماا كاغاذ سانگی عااری از الیااف سالولزی نشان می

اتایلن  كربناات باه هماراه پلایبوده و از پركنناده كلسایم

دهااد كااه تشاکیل شااده اساات و اياان موضاوع نشااان ماای

پیونااد بااین ذرات سااازنده كاغااذ متفاااوت از پیونااد بااین 

اتایلن كاغاذ خاصایت دلیال وجاود پلاییاف باوده و باهال

پالسااتیکی و االنگیشاان زيااادی نساابت بااه مقااوا و كاغااذ 

 گالسااه دارد. نتااايج نشااان داد كااه كاغااذ ساانگی نساابت

باه نیااروی كششای در آزمااون كشاش، مقاوماات كماای از 

خود نشاان داده و در مقابال در نیاروی مقااومتی كام باه 

ن باه خااطر وجاود شاود كاه ايامقدار زيادی كشیده مای

 اتیلن كشسان است.پلی

 

 کرنش

های كرنش يا تغییر طول نسبت به طول اولیه نمونه

دهد كه كاغذ سنگی تغییر طول بسیار آزمون نشان می

تری نسبت به كاغذ و مقوای گالسه دارد و اين بیش

اتیلن است كه خاصیت پالستیکی و دلیل حضور پلیبه

 دهد. كشسانی به كاغذ سنگی می

 تغییر طول نسبی کاغذ سنگی و کاغذ و مقوای گالسه -10شکل
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 گیرییجهتن
بندی، ضرورت حفظ كیفیت توسعه صنعت بسته

محصوالت غذايی و رضايت مشتری از محصول و از طرفی 

محیطی و گسترش استفاده از ضرورت اجرای قوانین زيست

زيست سبب آن شده است كه انواع مواد دوستدار محیط

از انواع منابع و فرآيندهای تولید مختلف وارد بازار مواد 

مصرف شوند. كاغذ يک نوع از ماده مصرفی در صنعت 

شده استفاده علت انواع مزايای ذكربندی است كه بهبسته

ای دارد. اما توجه به منابع اولیه تولید كاغذ شامل گسترده

خصوصاً برای مناطق با  چوب و ساير مواد لیگنوسلولزی

 ح محدود جنگل، ضروری است. برای غلبه بر اينسط

های مشکل و حفظ منابع جنگلی و كاهش آلودگی

محیطی نوعی از كاغذ حاصل از ذرات كربنات زيست

ها تحت اتیلن و رزينكلسیم معدنی در تركیب با پلی

د چرخه تولید در بازار جهانی شده عنوان كاغذ سنگ وار

ی ذكرشده در متن مقاله هااست. اين كاغذ با انواع مزيت

ای قابل جايگزين برای كاغذ الیاف برای تواند گزينهمی

بندی باشد. كشور ايران با توجه به منابع مصارف بسته

محدود جنگل و آب برای تولید كاغذ حاصل از الیاف و از 

تواند از اين نوع كاغذ طرفی منابع وسیع سنگ آهک، می

 بندی استفاده نمايد. برای بسته
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EEvvaalluuaattiioonn  aanndd  ccoommppaarriissiioonn  ooff  mmeecchhaanniiccaall  aanndd  bbaarrrriieerr  pprrooppeerrttiieess  ooff  ssttoonnee  ppaappeerr  

aanndd  gglloossss  ppaappeerr  

  

  

  
Abstract 

Due to the importance of the packaging industry and the 

increasing development of this industry, the importance of 

packaging and quality of all types of food products is 

important. Packaging should protectes the product from 

production to consumption against a variety of physical, 

chemical and biological factors to deliver a high quality and 

safe product to the customer. On the other hand, due to the 

importance of the environment and the emphasis on the 

formation and implementation of projects and processes with 

the aim of cleaning the environment, the packaging industry is 

also going towards using bio-based materials and less 

contaminating in the environment. Paper is one of the main 

packaging materials that can protect the product from damage 

without sacrificing its quality while being flexible, 

degradable, recyclable, and printable. Types of paper are used 

for this purpose. Recently, a new generation of paper with the 

name of the stone paper has entered the market that one of its 

uses is in packaging. In this paper, the mechanical and barrier 

properties of this type of paper are evaluated and compared 

with gloss paper, which is a high-quality type of cellulose 

fiber paper. 

Keywords: stone paper, mechanical properties, barrier, 

packaging, gloss paper. 
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