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بستهبندی کاغذی جدید پوششدهی شده با پوشش ممانعتی پایدار شده بر پایه موم پلیاتیلن برای
استفاده در بستهبندیهای مواد غذایی

پویا مرزبانی
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محمد آزادفالح

چکیده
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مریم یوسف زاده

بستهبندی مواد غذایی بهعنوان یکالیه محافظ ،یکی از مهمترین عواملی است که
نقش کلیدی در تأمین بهداشت و سالمت مواد غذایی ایفا میکند .هدف از این
پژوهش تهیه یک ماده بستهبندی کاغذی جدید از طریق پوششدهی با یک پوشش
ممانعتی پراکنده جدید بر پایه ترکیبی از پروتئین ایزوله سویا و امولسیون موم
پلیاتیلن بود .برای این منظور ویژگیهای مکانیکی ،مقاومت به جذب آب و
نفوذپذیری در برابر اکسیژن نمونهها موردبررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که
اگرچه با افزودن موم پلیاتیلن مقاومت کششی مقواهای پوششدار کاهش پیدا کرد
اما اختالف قابلتوجهی بین مقواهای پوششدهی شده با پروتئین و ترکیب حاوی 30
درصد موم پلیاتیلن وجود نداشت و مقواهای پوششدهی شده با ترکیب حاوی 50
درصد موم پلیاتیلن تنها کاهش  6درصدی در مقایسه با نمونههای پوششدهی شده
با پروتئین نشان دادند .با افزایش سهم پلیاتیلن در فرموالسیون پوشش میزان
نفوذپذیری اکسیژن در مقواهای پوششدار افزایش یافت اما میزان جذب آب و
نفوذپذیری بخارآب بهطور چشمگیری کاهش پیدا کرد.
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رقیب در عملکردهای خود بسیار مشابه رفتار میكنند و
مصرفكنندگان اغلب محصوالت را نه بر اساس مشخصات
آنها بلکه بر اساس مشخصات بستهبندی انتخاب میكنند
[ .]1بسترهای سلولزی مانند كاغذ يا مقوا به دلیل داشتن
خواص مکانیکی خوب در عین سبکوزن بودن ،قیمت
پايین ،چاپ آسان ،قابلیت زيستتخريبپذيری ،قابلیت
بازيافت و قابلیت استفاده در صنايع مختلف ،نقشی حیاتی
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در بازار بستهبندی جهانی در حال رشد دارند .افزايش
آگاهی مصرفكنندگان در مورد بستهبندی پايدار توأم با
وضع مقررات زيستمحیطی سختگیرانه در مورد استفاده
از محصوالت بستهبندی سازگار با محیطزيست ،بازار را
متقاعد كرده است تا نسبت به ساير مواد ،سهم بیشتری را
به كاغذ و مقوا در كاربردهای بستهبندی اختصاص دهد.
لذا در سال  2017سهم بستهبندی كاغذی از بازار بسته-
بندی جهانی باارزش كل  851میلیارد دالر 64.4 ،میلیارد
دالر بود و انتظار میرود تا سال  2023ارزش آن به 82.4
میلیارد دالر برسد [.]2
طیف گستردهای از محصوالت ،نظیر محصوالت
الکترونیکی ،مواد غذايی ،نوشیدنیها و لوازمآرايشی را
میتوان با استفاده از كاغذ و مقوا بستهبندی نمود .بسته-
بندی مواد غذايی بزرگترين بخش صنعت بستهبندی
جهانی باارزش حدود  273.9میلیارد دالر در سال 2017
است [ .]3شركتهای صنايع غذايی مسئولیت انتخاب مواد
بستهبندی مناسب برای محصوالت خود رادارند و اين كار
بايد با توجه به مزايا و معايب مواد و كیفیت نهايی
محصوالت انجام شود .ازآنجايیكه برهمکنش بین اجزای
ماده غذايی و تماس مستمر آن با ماده بستهبندی میتواند
منجر به تغییر ارزش غذايی آن در طول زمان شود،
بنابراين مواد بستهبندی در تماس با مواد غذايی عالوه بر
هزينه كم ،بايد دارای خصوصیات ممانعتی مناسبی بوده و
قابل بازيافت باشند و مشکالت زيستمحیطی به دنبال
نداشته باشند .مقاومت در برابر رطوبت و اكسیژن نیازهای
اساسی بستهبندیهای مقوايی در صنايع غذايی است [.]4
به دلیل وجود گروههای هیدروكسیل در واحدهای
گلوكز ،الیاف سلولزی بهطور طبیعی آبدوست هستند و به
همین خاطر آب چه از محیط و چه از ماده غذايی میتواند
بهآسانی توسط بستهبندیهای كاغذی جذب شوند و اين
امر میتواند منجر به تغییر و كاهش خصوصیات فیزيکی و
مکانیکی شود .ساختار متخلخل الیاف سلولز میتواند
خواص ممانعتی در برابر رطوبت را در كاغذ محدود كند و
لذا انتقال رطوبت در كاغذ میتواند بهوسیله انتشار بخارآب
از طريق فضاهای خالی و همچنین به شکل متراكم شده از
طريق ديوارههای سلولی الیاف اتفاق افتد [ .]5فناوریهای
مختلفی برای ايجاد مقاومت در برابر رطوبت و گاز در

بستهبندیهای مقوايی استفادهشده است ازجمله تیمارهای
شیمیايی با نشاسته ،موم 1،تركیبات فلوئوردار 2،پلی
وينیلیدن كلرايد ،)PVDC( 3سديم آلژينات؛ 4پوششدهی
اكستروژنی پلیمر 5با استفاده از پلیاتیلن و لمینیت كردن6
موادی نظیر آلومینیوم [ .]6اين پوششهای كاربردی برای
صنعت بستهبندی را نمیتوان بهوسیله ماشینآالت
كاغذسازی معمولی روی كاغذ اعمال كرد و اغلب نیاز به
يک واحد ديگر با ماشینهای تخصصی واحد تبديل كاغذ
دارند كه میتوانند پوششها را با استفاده از روش ذوب
داغ  7،حالل يا اكستروژن اعمال كرده و پس از عملیات
چاپ كاغذ و مقوا را به بستهبندی نهايی تبديل نمايد.
بنابراين ،اعمال پوششها ی ممانعتی بر پايه آب روی كاغذ
و مقوا با استفاده از پوششدهندههای مرسوم بسیار با
اهمیت بوده و میتواند منجر بهصرفه جويی زياد در زمان و
پول شود.
پلیمرهای زيستی 8تجديد پذير طبیعی میتوانند
بهعنوان ممانعت كنندههای گاز و مواد حل شونده 9عمل
كرده و در مقايسه با پلیمرهای سنتزی نفتی ،مزيتهای
زيستمحیطی نظیر قابلیت بازيافت و استفاده مجدد را
فراهم آورند و به همین خاطر در سالیان اخیر در كانون
توجهات تحقیقات در زمینه بستهبندی مواد غذايی
قرارگرفتهاند [ .]7پروتئین ايزوله سويا )SPI(10يک نوع
پودر پروتئین سويا است كه بهشدت پااليش و خالصسازی
شده و با حداقل پروتئین  90درصد بدون در نظر گرفتن
رطوبت به صورت تجاری در دسترس است .اين ماده دارای
برخی ويژگیهای مطلوب نظیر قابلیت امولسیون سازی،
ژل سازی و حفظ و نگهداری آب است كه آن را تبديل به
يک تركیب مهم با توانايی فرآوری عالی در تولید مواد
غذايی كرده است [ .]8بهعنوان يک امولسیون كننده،
هنگامیكه پروتئین به تركیب امولسیون فزوده میشود،
1

Wax
Fluorochemicals
3
Polyvinylidene chloride
4
Sodium alginate
5
Polymer extrusion coating
6
Lamination
7
Hot melt
8
Biopolymers
9
Gas and solute barriers
10
Soy protein isolate
2
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جذب سطح مشترک روغن و آب میشود .درواقع ،گروه-
های چربیدوست و آبدوست در زنجیرههای پلیمری
پروتئین به ترتیب در برابر فاز چربی و آبی جهتگیری
میكنند .اين جهتگیری مولکولی میتواند كشش سطحی
بین روغن و آب را كاهش داده و اليهای را جهت جلوگیری
از دلمه يا لخته شدن 1مولکولهای روغن از طريق دافعه
الکترواستاتیکی2تشکیل دهد [ .]9پروتئین ايزوله سويا به
داشتن خواص تشکیل فیلم بسیار خوب و مقاومت عالی در
برابر گاز ،بخارآب و روغن معروف است اما فیلمهای
ساختهشده خصوصیات مکانیکی و آبگريزی سطحی
ضعیفی دارند [ .]10خاصیت آبگريزی سطحی يک عامل
مرتبط با ساختار است كه بر ويژگیهای كاربردی
پروتئینها تأثیر میگذارد و میتواند بهوسیله تیمارهای
 ،pHحرارتی ،افزودن تركیبات آبگريز مانند لیپیدها و يا
ايجاد اتصاالت عرضی در زنجیرههای پروتئین از طريق
تیمارهای شیمیايی (با تركیباتی مانند فورفورال،
فرمالدهید ،نشاسته دیآلدهید) 3و يا تیمارهای آنزيمی
(نظیر ترنسگلوتامیناز) بهبود پیدا كند [.]11
مومها هیدروكربنهای اشباعشده هستند كه به علت
داشتن خصوصیات ممانعتی مناسب در برابر آب ،در صنايع
غذايی بهصورت تیمار ،پوشش ،لمینیت و اشباع مواد
بستهبندی در تماس با مواد غذايی از قبیل كاغذ و مقوا
استفادهشدهاند [ .]12چندين گروه شناختهشده از مومها
ازجمله موم پارافین ،مومهای درشت و ريز بلورين 4،موم-
های نرم (مومهای ايزوپارافینیک و نفتنیک) 5و غیره وجود
دارد [ .]13بهمنظور تغییر دمای نقطه ذوب میتوان آنها
را با پلیمرهای هیدروكربنی مخصوص مانند پلیاتیلن
مخلوط نمود .پوششهای ساختهشده از پلیاتیلن و موم-
های درشت و ريز بلورين ،براق و غیرقابل نفوذ هستند و
تمايل سطوح پوششدار به چسبیدن به يکديگر6را ندارند.
حداقل  3تا  5درصد پلیاتیلن برای به دست آوردن
براقیت ،نقطه ذوب ،دمای چسبیدن به يکديگر ،مقاومت به
سايش و انعطافپذيری مطلوب نیاز است [.]14
1

Flocculation or Coalescence
Electrostatic repulsion
3
Dialdehyde starch
4
Macro- and micro-crystalline waxes
5
Isoparaffinic and naphthenic waxes
6
Blocking
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علیرغم مزايای ذكرشده ،موم پلیاتیلن امولسیون شده
قابلیت تشکیل فیلم يکنواخت ندارد و درنتیجه قادر به
بهبود ويژگیهای ممانعتی ماده بستهبندی نمیباشد [.]15
در تحقیق حاضر يک فرموالسیون پوشش ممانعتی آبی بر
پايه پروتئین ايزوله سويا و موم پلیاتیلن اكسیدشده
تهیهشده و نتايج آن روی ويژگیهای مقاومت به جذب آب
و نفوذپذيری در برابر اكسیژن مقواهای پوشش دادهشده
بررسی گرديد.

مواد و روشها
مواد
پروتئین ايزوله سويا حاوی  90درصد پروتئین بر
مبنای وزن خشک از شركت بالک پودرز (انگلستان)،
سديم هیدروكسید و سديم كربوكسی متیل سلولز
( )CMCبا وزن مولکولی  250000دالتون از شركت مرک
(آمريکا) و گلیسرول بدون آب از شركت هانیول فلوكا
(آلمان) خريداری شد .امولسیون آبی پايدار شده بر پايه
موم پلیاتیلن اكسیدشده حاوی  20درصد وزنی پلیاتیلن
با وزن مولکولی بسیار كم(7برند راكا واكس )MUPE 100
از شركت راک شیمی (ايران) تهیه شد .مقوای سولفات
رنگبری شده تو پر (SBS) 8بدون پوشش با گراماژ 250
گرم بر مترمربع (برند پانکاتری) از شركت پانکا بورد
(فنالند) و آب يونزدايی شده از طريق سیستم تصفیه آب
( Milli–Q ultrapureآمريکا) فراهم گرديد.
روشها
روش تولید فرموالسیون پوشش
ابتدا  10گرم پودر پروتئین ايزوله سويا (بر مبنای وزن
خشک) در  100میلیلیتر آب يونزدايی شده بهوسیله هم
زدن مداوم حل گرديد و  4گرم گلیسرول بهعنوان
نرمكننده افزوده شد .سپس  pHمحلول بهوسیله محلول
سديم هیدروكسید  1نرمال روی  10تنظیم شد و به مدت
 30دقیقه در دمای  90درجه سانتیگراد در يک حمام
روغن با دمای ثابت هم زده شد تا اينکه ذرات پروتئین

2

7

Ultra-weight Polyethylene
Solid Bleached Sulfate

8
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ال دناتوره1شود .فرموالسیونهای پوشش نهايی بر پايه
كام ً
نسبت پروتئین به موم پلیاتیلن ( 1:1 ،3:7 ،1:9و )7:3
تهیه شد .برای اين منظور ،حجم معینی از امولسیون موم
پلیاتیلن بهصورت قطرهقطره به محلول پروتئین ايزوله
سويا اضافه شد و سپس همگنسازی 2يکبار به مدت 2
دقیقه با سرعت  10000دور بر دقیقه و بار ديگر به مدت
 3دقیقه با سرعت  20000دور بر دقیقه با استفاده از
دستگاه ®( Ultura-Turraxآلمان) انجام گرديد .در هنگام
همگنسازی ،محلول  0/5 CMCدرصد بهعنوان تغلیظ
كننده بهصورت قطرهقطره افزوده شد .سرانجام تركیب
نهايی دومرتبه بهوسیله فیلتر پارچهای 3فیلتر شد تا
حبابهای هوا از تركیب حذف شود و سپس پیش از
پوششدهی در دمای محیط خنک گرديد.
فرآیند پوششدهی مقواها
فرموالسیون پوشش نهايی بهوسیله يک اپلیکاتور قالبی
چهار سويه دستی (ايران) روی يکطرف مقوای  SBSبا
ابعاد  20×30سانتی مترمربع اعمال گرديد .برای اين
منظور ،كنارههای نمونههای مقوايی روی يکتخته لمینیت
شده كامالً مسطح بهوسیله نوارچسب مخصوص چسبانیده
شدند تا از چین خوردن كاغذ در طول پوشش جلوگیری
شود .سپس  10میلیلیتر از تركیب پوشش را در فضای
تهی وسط اپلیکاتور ريخته و با استفاده از طرف 120
میکرونی آن پوششدهی مقوا صورت پذيرفت .در پايان،
مقواهای پوششدهی شده در دمای محیط خشکشده و
پیش از شروع آزمونها بهمنظور متعادلسازی رطوبتی 4،به
مدت  72ساعت در دمای  23درجه سانتیگراد و رطوبت
نسبی  50درصد قرار داده شدند.
تعیین ویژگیهای مقوا
اندازهگیری ضخامت پوشش و دانسیته مقوا
بعد از متعادلسازی رطوبتی ،كلیه مقواها (بدون
پوشش و پوششدار) توزين شدند و گراماژ آنها مطابق با
استاندارد  TAPPI T410 om-02تعیین شد [.]16
1

Denature
Homogenization
3
Cheesecloth
4
Conditioning

ضخامت نمونهها با استفاده از يک ضخامت سنج
میکرومتری مدل ( Hebikaسوئد) اندازهگیری شد .برای
اين منظور روی  3نمونه به صورت تصادفی از  5نقطه
اندازه گیری صورت پذيرفت .سپس دانسیته نمونهها
بهوسیله فرمول شماره  1محاسبه شد:
دانسیته (= )g/cm3

()1

اندازهگیری مقاومت کششی و درصد کشیدگی
در هنگام شکست مقوا
مقاومت كششی و درصد كشیدگی در هنگام شکست
نمونهها با استفاده از دستگاه آزمون  Instronمدل
 33R4465مطابق با استاندارد TAPPI T494 om-01
اندازهگیری شد [ .]17نمونهها بدون عیب و چینخوردگی
و با ابعاد  15 mm ×15 cmبودند و برای انجام آزمون از
يک سلول بارگذاری  5 kNبا نرخ كشیدگی 25 ± 5
میلیمتر در دقیقه و فاصله فک  100میلیمتر استفاده
شد.
اندازهگیری میزان نفوذپذیری بخارآب
میزان نفوذپذيری بخارآب )WVP( 5در كلیه نمونهها
در دمای  25درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی  75درصد
بر طبق استاندارد  ASTM E96/E96M−10و به روش
ماده جاذب6اندازهگیری شد [ .]18برای اين منظور نمونه-
های دايرهای شکل با قطر  70میلیمتر برش دادهشده و
روی دهانه فنجانهای مخصوص حاوی  43گرم گرانول
خشک كلسیم كلرايد قرار دادهشده و بهوسیله اُرينگ
الستیکی و شش عدد پیچ محکم بسته شدند .سپس
فنجانها در داخل كابینت دسیکاتور آكريلیک مدل
( Nalgene® 5317آمريکا) حاوی سه عدد ظرف پتری
محتوی محلول سديم كلريد اشباع (برای تنظیم رطوبت
نسبی  75درصد) قرار داده شدند .يک فن در داخل
محفظه كار میكرد و جريان هوايی با سرعت  0/15متر بر
ثانیه را روی سطح محلولها به وجود میآورد تا هوای
مرطوب در داخل محفظه گردش پیدا نمايد .فنجانها كه
مساحت ناحیه در معرض آنها  31/65سانتیمتر مربع بود،

2
5

Water vapor permeability
Desiccant method

6
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هر  12ساعت يکبار توزين شدند و اين كار تا زمانی ادامه
پیدا كرد كه دو مرحله توزين متوالی ثابت به دست آمد
( 60ساعت) .نرخ انتقال بخارآب )WVTR(1از روی شیب
ناحیه خطی تابع تغییرات وزن نسبت به زمان و بهوسیله
آنالیز رگرسیون خطی تعیین شد WVP .از طريق معادله
زير محاسبه شد:
نفوذپذيری بخارآب ()g.mm/kPa.h.m2

()1

=

اندازهگیری میزان جذب آب (آزمون کاب)
میزان جذب آب 2در طی  60ثانیه از طريق آزمون
كاب 3مطابق با استاندارد ) ISO 535:2014(Eاندازهگیری
شد [.]19
اندازهگیری میزان نفوذپذیری اکسیژن
آزمون اندازهگیری میزان نفوذپذيری اكسیژن در دمای
 23درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی  50درصد مطابق با
استاندارد  ]20[ ASTM D3985-02ϵبهوسیله دستگاه
آنالیز كننده عبور اكسیژن مدل  8001با همکاری شركت
( Systech Illinoisانگلستان) انجام شد .از گاز نیتروژن با
رطوبت نسبی  50درصد بهعنوان گاز حامل استفاده گرديد
و سرعت جريان گازها (اكسیژن و نیتروژن) 10 cm3/min
و مساحت ناحیه در معرض نمونهها  5سانتیمتر مربع بود.
آنالیز آماری
آنالیز آماری دادهها به روش آنالیز واريانس يکطرفه و
تفاوت بین میانگینها با آزمون چند دامنهای دانکن در
سطح اطمینان  95درصد با استفاده از نرمافزار SPSS
نسخه ( 21آمريکا) انجام شد.

1

Water vapor transmission rate
Water absorptiveness
3
Cobb test
2
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نتایج و بحث
ضخامت پوشش و دانسیته مقوا
دانسیته ساختاری ،كه از تقسیم گراماژ بر ضخامت به
دست میآيد ،بهعنوان يکی از شاخصهای كیفیت مواد
بستهبندی كاغذی محسوب میشود .جدول  1مقادير
ضخامت و دانسیته ساختاری مقواهای بدون پوشش و
پوششدار را نشان میدهد .خواص فیزيکی مقواهای
پوشش دادهشده حاوی موم پلیاتیلن بهطور قابلتوجهی از
مقواهای پوشش داده نشده و پوششهای پوشش دادهشده
با پروتئین ايزوله سويا متفاوت بود .افزودن موم پلیاتیلن
به فرموالسیون پوشش باعث افزايش ضخامت نمونهها و
كاهش دانسیته آنها به میزان قابلتوجهی شد .هنگامیكه
مقدار موم پلیاتیلن افزايش میيابد ،تماس مولکولی بیشتر
بین تركیبات پروتئین و موم ممکن است نیروهای متراكم
كننده زنجیره پلیمری را تضعیف كند و درنتیجه ،ماتريس
پوشش را بیشتر باز كند .رفتار مشابهی در رابطه با افزودن
موم به محلولهای پلیمری توسط چیک و هرناندز
( ،]21[ )2002هرومیژ و همکاران ( ]22[ )2015و دوس
سانتوس و همکاران ( ]23[ )2017گزارش شده است.
افزايش مقدار لیپید بیش از  50درصد پروتئین موجب
افزايش بیشتر ضخامت شد كه نشاندهنده از دست رفتن
همگنی و يکنواختی در اليه پوشش است.
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جدول -1ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی مقواهای بدون پوشش و پوششدار

نوع تیمار

كد
تیمار

مقدار
موم پلیاتیلن
()%

ضخامت مقوا
()µm

ضخامت پوشش
()µm

دانسیته
()g/cm3

مقاومت كششی
()MPa

كشیدگی در
هنگام شکست
()%

مقوای بدون پوشش

B

-

118/3f

-

2/085a

80/27a

5/65f

مقوای پوششدهی شده
با پروتئین ايزوله سويا

SC

0

134/3e

16

1/863b

77/20b

6/12e

c

1/830

76/40

6/38

مقوای پوششدهی شده
با مخلوط پروتئین و
موم-پلیاتیلن ()1:9

RSC1

10

d

137/3

19

مقوای پوششدهی شده
با مخلوط پروتئین و
موم-پلیاتیلن ()3:7

RSC2

مقوای پوششدهی شده
با مخلوط پروتئین و
موم-پلیاتیلن ()1:1

RSC3

مقوای پوششدهی شده
با مخلوط پروتئین و
موم-پلیاتیلن ()7:3

RSC4

b

d

30

140/3c

22

1/799d

74/15bc

6/70c

50

143/0b

24/7

1/770e

72/69c

6/95b

147/7

29/4

1/719

67/83

7/22

70

a

f

d

a

*حروف كوچک متفاوت در هر ستون جدول نشاندهنده اختالف معنیدار در ( )P˂ 0/05است.

مقاومت کششی و درصد کشیدگی در هنگام
شکست مقوا
آزمون مقاومت كششی كه روی مواد بستهبندی
كاغذی انجام میشود يک آزمون مکانیکی بهمنظور تعیین
حداكثر باری است كه يک ماده میتواند تحمل كند قبل از
اينکه ازهمگسیخته يا پاره شود .اين ويژگی به عوامل
مختلفی چون مقاومت الیاف ،مساحت سطح ،طول و
مقاومت اتصال بین آنها بستگی دارد [ .]24همانطور كه
در جدول  1نشان دادهشده است ،مقاومت كششی
مقواهای بدون پوشش بهطور قابلمالحظهای بیشتر از
مقواهای پوششدهی شده است ،درحالیكه درصد
كشیدگی(كرنش) مقوا درنتیجه پوششدهی بهطور
چشمگیری افزايش يافت .اين نتايج نشان میدهد كه
انعطافپذيری مقواهای پوششدهی شده بیشتر از مقواهای
بدون پوشش است .كاهش مقاومت كششی ممکن است به
دلیل نفوذ محلول پوشش در شبکه الیاف باشد كه منجر به
تورم الیاف سلولز و همچنین اختالل در اتصاالت الیاف به
الیاف میشود [ .]25درحالیكه نرخ كاهش مقاومت

كششی از  5تا  16درصد با افزايش مقدار موم پلیاتیلن
تغییر میكرد ،اما تفاوت قابلمالحظهای در مقادير مقاومت
كششی بین مقواهای پوشش دادهشده با پروتئین ايزوله
سويا و مقواهای پوشش دادهشده با تركیب حاوی 30
درصد موم پلیاتیلن وجود ندارد .كاهش سهم پروتئین در
فرموالسیون پوشش و درنتیجه افزايش سهم حالل (آب)
موجب افزايش میزان نفوذ مواد پوشش به داخل شبکه
الیاف و كاهش بیشتر مقاومت كششی شد ،بهخصوص
هنگامیكه مقدار واكس پلیاتیلن بیشتر از  50درصد بود.
میزان نفوذپذیری بخارآب
يکی از مهمترين خواص مواد بستهبندی برای
كاربردهای بستهبندی مواد غذايی داشتن توانايی به حداقل
رساندن انتقال رطوبت از محیط به محصوالت غذايی است؛
بنابراين ،آنها بايد میزان نفوذپذيری بخارآب ( )WVPتا
حد ممکن كمی داشته باشند .همانطور كه انتظار
میرفت ،مقواهای بدون پوشش به دلیل ساختار متخلخل
الیاف سلولز بیشترين مقدار WVPرا داشت (شکل -1
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الف) .پوششدهی با پروتئین ايزوله سويا موجب كاهش
 WVPمقواها به میزان  36درصد شد كه نشاندهنده
توانايی آن در پوشاندن حفرات بین الیاف در سطح مقوا و
درنتیجه ممانعت از عبور بخارآب است .اين در حالی است
كه اين مقواها WVPبیشتری نسبت به مقواهای پوشش-
دهی شده حاوی موم پلیاتیلن بودند ،كه بیانگر اين مطلب
است كه طبیعت آبدوست پروتئین سويا ،عبور بیشتر
بخارآب را تسهیل میسازد [ .]23افزودن تنها  10درصد
موم پلیاتیلن منجر به مقاومت در برابر عبور بخارآب بهتر
با نرخ كاهش  ٪44نسبت به نمونههای بدون پوشش (و
نرخ كاهش  %8نسبت به نمونههای پوششدهی شده با
پروتئین) شد .نمونههای پوششدهی شده حاوی 50
درصد موم پلیاتیلن بیشترين كاهش ( WVPبه میزان
 )%88را داشت كه نشان میدهد ويژگی آبگريزی موم
پلیاتیلن بهشدت آبدوستی اليه پوشش پروتئینی را
كاهش داده است .رفتار متفاوتی در مقواهای پوششدهی
شده حاوی  70درصد موم پلیاتیلن مشاهده شد؛ اينکه
مقاومت در برابر بخارآب اين نمونهها پايینتر از نمونههای
پوششدهی شده حاوی  50درصد موم پلیاتیلن بود.
تركیب مولکولهای قطبی در حالتجامد بیش از يک حد
مشخص میتواند باعث ايجاد اختالالت بیشتر در ماتريس
پوشش شود و تعداد زيادی حفرههای بسیار كوچک را در
محل اتصال موم-پروتئین ايجاد كند و منجر به از دست
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رفتن همگنی و يکنواختی اليه پوشش و تسهیل انتقال
مولکولهای بخارآب در داخل آن شود [.]21
میزان جذب آب (آزمون کاب)
آزمون جذب آب (آزمون كاب) يکی از مهمترين روش-
های آزمودن مقاومت به جذب آب مواد مورد استفاده در
صنايع بستهبندی مواد غذايی و چاپ است .در حقیقت در
اين آزمون مشخص میشود هنگامیكه مقوا در تماس
مستقیم با آب قرار میگیرد ،چه مقدار آب جذب میكند.
نتايج آزمون كاب در شکل  -1ب نشان دادهشده است.
مقدار كاب در مقواهای بدون پوشش  30/90گرم آب در
مترمربع بود .در اثر پوششدهی سطح با محلول پروتئین
ايزوله سويا ،مقدار كاب افزايش چشمگیری در حدود 2/4
برابر پیدا كرد .اين امر تأيید میكند كه پوششدهی با
پلیمرهای زيستی آبدوست نظیر پروتئین ايزوله سويا
منجر به تسريع در جذب آب و همچنین افزايش ظرفیت
جذب آب میشود .مقدار كاب مقواهای پوششدهی شده با
افزايش مقدار موم پلیاتیلن در فرموالسیون پوشش كاهش
يافت ،بهطوریكه مقواهای پوششدار حاوی  50و 70
درصد موم پلیاتیلن نرخهای كاهش به ترتیب  24و 65
درصدی در مقدار كاب در مقايسه با مقواهای بدون پوشش
نشان دادند .در نتیجه ،ويژگی آبگريزی موم پلیاتیلن
بهشدت بر رفتار جذب آب مقواهای پوششدهی شده تأثیر
گذاشته است.

شکل  -1ویژگیهای مقاومت به جذب آب مقواهای بدون پوشش و پوششدار :الف) میزان نفوذپذیری بخارآب و ب) میزان جذب آب
(عدد کاب)
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میزان نفوذپذیری اکسیژن
در صنعت غذا ،نفوذپذيری مواد بستهبندی به عوامل
قابلانتقال نظیر اكسیژن عالوه بر بخارآب در طراحی
بستههای باقابلیت محافظت از كیفیت مواد غذايی بسیار
مهم است .شکل  2نتايج آزمون نفوذپذيری نسبت به
اكسیژن مقواهای بدون پوشش و پوششدار را نشان می-
دهد .به دلیل ساختار بسیار متخلخل شبکه الیاف ،میزان
نفوذپذيری اكسیژن در مقواهای بدون پوشش بسیار زياد و
خارج از حد تعريفشده برای دستگاههای آنالیز كننده بود
و به همین خاطر برای جلوگیری از آسیب ديدن آشکارساز
اكسیژن اندازهگیری روی آنها انجام نگرفت .بهطوركلی
میزان نفوذپذيری اكسیژن در تمام مقواهای پوششدار
زياد بود كه متأثر از ساختار متخلخل و پوششدهی

يکطرفه نمونهها است .در اين میان مقواهای پوششدهی
شده با پروتئین ايزوله سويا بیشترين مقاومت در برابر نفوذ
اكسیژن را داشتند .همچنین اختالف قابلتوجهی بین
آنها و مقواهای پوششدار حاوی  10درصد موم پلیاتیلن
وجود نداشت .با افزايش سهم موم پلیاتیلن بیش از 30
درصد پروتئین در فرموالسیون پوشش ،میزان نفوذپذيری
اكسیژن در نمونهها افزايش چشمگیری پیدا كرد؛ كه اين
امر میتواند به دلیل ايجاد بینظمی در ساختار اليه
پوشش پروتئینی باشد خصوصاً در سطوح اختالط زياد
( 70درصد موم پلیاتیلن) كه شکلگیری حفرههای بسیار
كوچک در محل تماس موم و پروتئین میتواند بستر بسیار
مناسبی برای عبور اكسیژن باشند [.]21

شکل  -2میزان نفوذپذیری اکسیژن در مقواهای بدون پوشش و پوششدار (* NDاندازهگیری انجامنشده است)

نتیجهگیری
در اين پژوهش از تركیب پروتئین ايزوله سويا و موم
پلیاتیلن در تهیه فرموالسیون پوشش مقوای بستهبندی
مواد غذايی استفاده شد .موم پلیاتیلن كه حاوی 20
درصد وزنی پلیاتیلن اكسیدشده با وزن مولکولی بسیار كم
بود ،خواص ضد آب عالی اما قابلیت تشکیل فیلم ضعیفی
داشت .با افزودن موم پلیاتیلن به فرموالسیون پوشش،
ضخامت مقواهای پوششدار در مقايسه با مقواهای
پوششدهی شده با پروتئین ايزوله سويا بیشتر شد.
برخالف مقاومت كششی مقواهای پوششدار كه با افزايش
مقدار موم پلیاتیلن كاهش پیدا كرد ،مقدار كرنش(درصد
افزايش طول) آنها افزايش يافت .همچنین اگرچه میزان

نفوذپذيری اكسیژن در مقواهای پوششدار با افزودن موم
پلیاتیلن به فرموالسیون پوشش پروتئینی زياد شد ،اما
میزان نفوذپذيری بخارآب و جذب آب بهطور چشمگیری
كاهش يافت .اين نتايج نشان میدهد كه يک ماده بسته-
بندی مواد غذايی جديد با ويژگیهای بهبوديافته را می-
توان بهوسیله پوشش ممانعتی پراكنده متشکل از پروتئین
ايزوله سويا حاوی  50درصد موم پلیاتیلن تهیه كرد.
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دانشگاه صنعتی امیركبیر و صندوق حمايت از پژوهشگران
و فناوران كشور به خاطر حمايت مالی برای انجام هرچه
. تشکر و قدردانی نمايند،بهتر اين پژوهش
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A novel paper packaging coated with polyethylene wax based dispersion barrier
coating for food packaging applications

Abstract
Food packaging as a protective layer is one of the most
important factors that play a key role in providing healthy
food. The aim of this study was to provide a novel paper
packaging material by coating with a new dispersion barrier
coating based on a mixture of soy protein isolate (SPI) and
polyethylene wax (PE-wax) emulsion. For this purpose,
mechanical properties, water absorption resistance and
oxygen permeability of the specimens were investigated. The
results indicated that although the tensile strength of coated
paperboards decreased with the addition of PE-wax, there was
no significant difference between the SPI-coated paperboards
and 30% PE-wax coated ones, and 50% PE-wax coated
paperboards showed only a decrease of 6% compared to SPIcoated ones. With increasing the share of PE-wax in the
coating formulation, oxygen permeability increased in the
coated paperboards but water absorption and water vapor
permeability decreased dramatically.
Keywords: food packaging, paperboard, barrier coating, soy
protein isolate, polyethylene wax.
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