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ِ
کاتیونی سیبزمینی و گندم در
بررسی عملکرد نشاستة
ِ
مقاومتی کاغذ ِحاصل از کارتنهای
بهبود ویژگیهای
کنگره ِ
ای کهنه
سیده نجمه موسوی؛ کارشناس ارشد صنایع خمیر و کاغذ  ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،ایران
*
نورالدین نظرنژاد ؛ استادیار گروه مهندسی چوب و کاغذ ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،ایران
سید مجید ذبیحزاده؛ دانشیار گروه خمیر و کاغذ ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،ایران

چكيـده:

بازيافت كاغذ با وجود مزيتها و پتانسيلها با كاهش ويژگيهاي كيفيتي همراه است .این تحقیق بهمنظور استفادۀ بهينه
از كارتنهاي کنگرهای كهنه در بازيافت كاغذ و بهبود كيفيت كاغذهاي بازيافتي انجام گرفت .افزودن نشاستة كاتيوني
به خميركاغذ بازيافتي ،موجب احياي پيوندهاي ازدسترفتۀ خميركاغذ ميشود و درنتيجه خواص مقاومتيِ كاغذهاي
ِ
كاغذ بكر ارتقا ميدهد .نشاستهها با توجه به منبع استخراجیشان آثار متفاوتی دارند .در اين
ساختهشده را تا حدّ خمير
بررسي ،از نشاستة كاتيوني سيبزميني و گندم ،هر یک در  4سطح  ،1 ،0/5 ،0و  1/5درصد ،به همراه  0/4درصد آلوم
بهعنوان خنثیکنندۀ آشغالهای آنیونی استفاده گرديد .كاغذ دستساز با جرم پايۀ  120گرم بر متر مربع ساخته و ويژگيهاي
مقاومتيِ آن اندازهگيري شد .میزان جذب دو نوع نشاسته بر روی خمیرکاغذ نیز با استفاده از روش اسیدـفنول محاسبه
گردید .نتايج مشخص کرد که مصرف  1/5درصد نشاستۀ سیبزمینی و  1درصد نشاستۀ گندم تأثیر بهینهای بر افزايش
مقاومت كاغذهاي حاصله داشته است .در مقايسه بين دو نوع نشاستۀ سيبزميني و نشاستۀ گندم نیز نشاستۀ گندم عملكرد
بهتري داشته است .نمودار جذب دو نشاسته نیز نشان داد که نشاستۀ سیبزمینی جذب و ماندگاری بیشتری بر روی
خمیرکاغذ داشته است.

واژگان كليدي :بازیافت ،جذب نشاسته ،شیمی پایانة تر ،کارتنهای کنگرهای کهنه ( ،)OCCنشاستة کاتیونی.

* نویسنده مسئول

تلفن 01513822367 :فاکس01513822584 :

E. mail: nazarnezhad82@yahoo.com
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مقدمه

مقاومتی کاغذ ِحاصل از ...
کاتیونی سیبزمینی و گندم در بهبود ویژگیهای
بررسی عملکرد نشاستة
ِ
ِ

در صنعت بازيافت کاغذ ،كارتنهاي كنگرهاي كهنه
اهميت خاصي دارند و به بازیافت آنها ،بهویژه در تهيۀ
کاغذ و مقوای بستهبندي ،توجه میشود .از طرفي ،افت
كيفيتهاي فيزيكي و مكانيكي در خميرهاي بازيافتي
سبب ميشود كه كاغ ِذ حاصله ويژگيهاي ضعيفتري
داشته باشد .از آنجا كه مصرف الياف كاغذهای بازیافتی
محدوديتهايی را در پی دارد ،افزودن مواد شيميايي
ممکن است ابزار مناسبي براي غلبه بر اين محدوديتها
باشد [ .]2 ،1نشاستة کاتیونی از جمله افزودنيهاي
مقاومت خشك کاغذ است كه برای دستيابي به مقاومت
بيشتر و ماندگاري بهتر نرمهها در بازيافت كاغذ استفاده
میشود و در افزایش مقاومتهای پارهشدن و ترکیدن
کاغذهای بازیافتی مؤثر است .وجود آشغالهاي
آنيوني در سوسپانسيون خميركاغ ِذ بازیافتی بهدلیل
کاتیونخواهی زیاد ،مقدار مصرف نشاستۀ كاتيوني را
افزايش ميدهد .بنابراین ،از آلوم و پلیآلومینیوم کلراید
استفاده میشود که با خاصیت کاتیونی و دانسیتۀ بار
زیاد خود موجب خنثیشدن آشغالهای آنیونی و مواد
مزاحم میشوند و اثرگذاری نشاسته را بیشتر میکنند[،3
 .]5 ،4در مطالعۀ اثر سطوح مختلف آلوم و نشاسته بر
روی کاغذهای ساختهشده از خمیر  ،OCCفاکتورهای
درجة روانی ،طول شکست ،شاخصهای پارگی ،و
ترکیدگی بررسی و این نتیجه حاصل شد که بهکارگیری
 1/5درصد نشاستة کاتیونی و  0/4درصد آلوم ،سبب
ایجاد کاغذی با ویژگیهای مقاومتی مطلوب میشود
[ .]6عوامل زیادی در میزان جذب نشاسته در پايانة تر
نقش دارند که عالوه بر درصد خشکی خمیر ،پاالیش
و زمان اختالط ،نوع گیاهی که نشاسته از آن استخراج
و تولید میشود نیز در جذب نشاسته مؤثر است [.]7
نشاستهها اغلب در دانه (ذرت و گندم) و ريشه و غدۀ
(تاپيوكا و سيبزميني) گیاهان به مقدار زیاد وجود
ِ
ترکیبات تشکیلدهنده
دارند و از لحاظ ساختار و مقدار
1

متفاوتاند؛ طوری که رفتار آنها را در کاغذسازی
متمایز میکند [ .]8در تحقیقی كه بر روي انواع نشاسته
بر تقويت ماندگاري مواد موجود در سيستم كاغذسازي
انجام گرفت ،اين نتيجه بهدست آمد كه نشاستة كاتيوني
سيبزميني عملكرد مطلوبتري در كاغذسازي
قليايي در ارتباط با بهبود آبگيري ،ماندگاري ،بهبود
ويژگيهاي مكانيكي ،و آهارزني داشته است [ .]9این
نوع نشاسته ميتواند در حين فرايند دلمهشدگي بهعنوان
ايجادكنندة پل بين الیاف عمل كند .براي بهبود مقاومت
محصول ،وزن مولكولي زياد نشاسته نیز پيشنهاد
شده است .گرانولهای نشاسته در حین پخت از هم
پاشیده و به اجزای خود ،یعنی آمیلوز و آمیلوپکتین،
تبدیل میشوند .جذب واحدهای تشکیلدهندة نشاستۀ
کاتیونی بر روی سلولز نیز متفاوت است [ .]10جذب
اولیه توسط آمیلوز کاتیونی انجام شد و احتماالً روی
حفرههای طبیعی موجود در سلولز قرار میگیرد.
آمیلوز بهدلیل ساختار خطی و کوچک در حفرهها و
منافذ موجود در دیوارة سلولز نفوذ میکند؛ درحالیکه
آمیلوپکتین ساختاری شاخهدار دارد و روی سطوح
الیاف میماند و اتصال بین الیاف را بهبود میبخشد.
با توجه به رون ِد رو به رشد تولید کاغذ با استفاده از
کاغذهای بازیافتی  OCCدر کشور و اینکه نشاستة
کاتیونی به لحاظ قیمت مناسبترین ماده در این بخش
است ،انتخاب نشاستهای که با جذب بیشتر و مؤثرتر
روی الیاف ،خمیرکاغذ مقاومتری را تولید کند ،ضروری
بهنظر میرسد .در اين بررسي اثر سيستم تركيبي آلوم با
دو نوع نشاستة كاتيوني سيبزميني و گندم ارزیابی شد.

مواد و روشها

کارتنهای کنگرهای کهنه ( )OCCبه مدت  24ساعت
در آب شهر خیسانده شدند و سپس الیاف آن با دستگاه
کوبندۀ الیاف 2مطابق با استاندارد T 200 sp-01
جداسازی و پاالیش شد تا درجة روانی خمیر براساس
استاندارد  ،04-om 227 Tبه  300 CSFرسید .بهمنظور
)1. Old Corrugated Containers (OCC
2. Valley beater
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حفظ نرمهها ،آبگیری با الک  200و  400مش صورت
گرفت .نشاستة کاتیونی سیبزمینی از شرکت کاغذ
2
اَوبه ،1و نشاستة کاتیونی گندم از شرکت هنزک شیمی
تهیه شد .سپس برای پخت آنها در غلظت  0/2درصد
بهترتیب از دماهای  65و 70درجة سلسیوس برای
نشاستة کاتیونی سیبزمینی و گندم استفاده شد .محلول
به مدت  30دقیقه در این دما نگهداری شد .آلوم بهعنوان
جمعکنندۀ آشغالهای آنیونی به میزان  0/4درصد و با
غلظت  0/2درصد بهصورت ثابت به همۀ تیمارها اضافه
شد.

برای هر تیمار بهطور جداگانه سوسپانسیونی با
درصد خشکی  0/5درصد آماده شد .هر یک از این
سوسپانسیونها به مدت  6دقیقه با دستگاه بازکنندة
الیاف با  700دور بر دقیقه 3هم زده شد .سپس آلوم
اضافه شد ،و بعد از آن نشاسته در  4سطح،1 ،0/5 ،0
و  1/5درصد برای هر دو نوع نشاسته به سوسپانسیون
اضافه و به مدت  30ثانیه با قدرت  1000دور بر دقیقه
هم زده شد .فاصلة زمانیِ اضافهکردن افزودنیها و زما ِن
ماند آن بر روی سوسپانسیون برای همۀ تیمارها یکسان
اعمال شد pH .سیستم در طول آزمایش در محدودة
5ـ 7بود .کاغذهای دستساز  120گرم بر متر مربع
مطابق با استاندارد  T205 sp-02ساخته شد و درنهایت،
اندازهگیری ویژگیهای مقاومتی کاغذهای دستساز
طبق آییننامۀ  TAPPIصورت گرفت .جرم پایة کاغذ
بر طبق استاندارد شمارة  ،T410 om-98مقاومت در
برابر پارهشدن بر طبق استاندارد شمارة T414 om-98،
مقاومت در برابر کشش بر طبق استاندارد شمارة T404
 ،om-98و مقاومت در برابر ترکیدن بر طبق استاندارد
شمارۀ  T403 om-97انجام گرفت .در این تحقیق از
آزمون تجزیۀ واریانس یکطرفه و فاکتوریل در قالب
طرح کامل تصادفی استفاده شد و گروهبندی میانگینها
با استفاده از آزمون چنددامنهای دانکن به کمک نرمافزار
آماری  SPSSصورت گرفت.
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تعیین جذب نشاستة کاتیونی

روشهایی نظیر روش اسیدـفنول و روش آنزیمی برای
تعیین میزان جذب نشاستههای اصالحشده و کاتیونی
استفاده میشوند [ .]11در این تحقیق از روش اسید
سولفوریکـفنول برای تعیین کربوهیدرات کل (آمیلوز
و آمیلوپکتین) استفاده شد .معادل یک گرم خمیر
خشک در یک لیتر آب دیونیزه با استفاده از همزن
برقی با سرعت  200دور بر دقیقه از هم باز شد .پخت
نشاسته مانند مراحل قبل انجام شد و در سطوح ،0
 ،1 ،0/5و  1/5درصد به خمیر کاغذ اضافه گردید.
سوسپانسیون حاصل از قیف بوخنر با استفاده از پمپ
خأل عبور داده شد .آب زیر صافی جدا و به مدت 10
دقیقه با  5000دور بر دقیقه در سانتریفیوژ قرار داده
شد تا ناخالصیهای آن جدا شود .سپس  2میلیلیتر
از سوسپانسیون سانتریفیوژشده برداشته و با استفاده
از نمونهبردارِ آزمایشگاهی مقدار  125میکرولیتر فنول
 80درصد به آن اضافه شد .سپس 5 ،میلیلیتر اسید
سولفوریک  95درصد هم به آن اضافه شد و به مدت
 10دقیقه در دمای  30درجة سلسیوس قرار گرفت.
محلول حاصل به سل اسپکتروفتومتر منتقل و جذب آن
در  490نانومتر خوانده شد .جذب آب زیر صافی قبل
از اضافهشدن نشاسته برای تعیین بالنک نیز انجام شد
[ .]12همچنین ،برای رسم منحنی تنظیم (کالیبراسیون)
جذب نشاسته ،طبق استاندارد  40-mo 914Tو روش
کرنی و موئر محلولهای با مقدار نشاستۀ  0/001تا
 0/02گرم در لیتر ساخته و با اسیدـفنول تیمار شدند.
سپس جذب آن خوانده شد [.]13

نتايج

با توجه به افزودن آلوم بهعنوان مادة خنثيكنندۀ
آشغالهای آنيونيِ موجود در خمير بازيافتي ،سيستمي
نسبت ًا تميز با قابليت هدايت الكتريكي پايين بهدست
ميآيد كه ميتوان گفت بخش زيادي از نشاسته جذب
1. Avebe paper
2. Henzek shimi
3. Rpm
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مقاومتی کاغذ ِحاصل از ...
کاتیونی سیبزمینی و گندم در بهبود ویژگیهای
بررسی عملکرد نشاستة
ِ
ِ
مقاومتی کاغذ ِحاصل از ...
کاتیونی سیبزمینی و گندم در بهبود ویژگیهای
بررسی عملکرد نشاستة
ِ
ِ

الياف و نرمهها ميشود و هدر ِ
رفت آن به كمترين
الياف و نرمهها ميشود و هدر ِ
رفت آن به كمترين
ميزان ميرسد .نتایج حاصل از افزودن سطوح مختلف
ميزان ميرسد .نتايج حاصل از افزودن سطوح مختلف
نشاستۀ سیبزمینی و گندم بر ویژگیهای مقاومتی و
نشاستۀ سيبزمينی و گندم بر ويژگیهای مقاومتی و
مقایسۀ میانگینها به روش دانکن ،در شکلهای 1تا 4
مقايسۀ ميانگينها به روش دانكن ،در شكلهای 1تا 4
نشان داده شده است .مقاومت به پارهشدن در ارزيابي
نشان داده شده است .مقاومت به پارهشدن در ارزيابي
استحكام كاغذ و مقوايي ،كه در مراحل تبديلي در حين
استحكام كاغذ و مقوايي ،كه در مراحل تبديلي در حين
مصرف در معرض تنشهاي پارهشدن قرار ميگيرد،
مصرف در معرض تنشهاي پارهشدن قرار ميگيرد،
اهميت خاصي دارد .عوامل مؤثر بر پارهشدن كاغذ
اهميت خاصي دارد .عوامل مؤثر بر پارهشدن كاغذ
عبارتند از طول الياف ،تعداد اليافي كه در پارهشدن
عبارتند از طول الياف ،تعداد اليافي كه در پارهشدن
كاغذ دخالت دارند و تعداد اتصاالت بين الياف و
كاغذ دخالت دارند و تعداد اتصاالت بين الياف و
مقاومت اتصاالت .نشاستۀ کاتیونی تعداد اتصاالت و
مقاومت اتصاالت .نشاستۀ كاتيونی تعداد اتصاالت و
مقاومت اتصاالت را افزایش و بدینترتیب ویژگیهای
مقاومت اتصاالت را افزايش و بدينترتيب ويژگیهای
مقاومتی را (شکل  )1میافزاید .بهترین تیمار از لحاظ
مقاومتی را (شكل  )1میافزايد .بهترين تيمار از لحاظ
مقاومت به پارگی ،به مصرف  1/5درصد نشاستة
مقاومت به پارگی ،به مصرف  1/5درصد نشاستۀ
سیبزمینی و  1درصد نشاستۀ گندم مربوط است .از
سيبزمينی و  1درصد نشاستۀ گندم مربوط است .از
نظر آزمون دانکن ،مقادیر مقاومت به پارهشدن بین
نظر آزمون دانكن ،مقادير مقاومت به پارهشدن بين
مصرف  0/5و  1درصد نشاستة سیبزمینی ،در یک
مصرف  0/5و  1درصد نشاستۀ سيبزمينی ،در يك
گروه قرار گرفته است .همچنین ،در سطح  1درصد
گروه قرار گرفته است .همچنين ،در سطح  1درصد
مصرف نشاسته ،اختالف معنیداری بین نشاستة
مصرف نشاسته ،اختالف معنیداری بين نشاستۀ
سیبزمینی و نشاستة گندم دیده نشده است.
سيبزمينی و نشاستۀ گندم ديده نشده است.
شاخص مقاومت به ترکیدن در شکل  2نشان داده
شاخص مقاومت به تركيدن در شكل  2نشان داده
شده است .همانطورکه در شکل میبینیم مصرف
شده است .همانطوركه در شكل میبينيم مصرف
1/5درصد نشاستۀ سیبزمینی بیشترین مقاومت را نشان
1/5درصد نشاستۀ سيبزمينی بيشترين مقاومت را نشان
میدهد .اختالف مقادیر میانگینها از نظر آماری در
میدهد .اختالف مقادير ميانگينها از نظر آماری در

سطح  5درصد معنیدار بوده است .گروهبندی دانکن
سطح  5درصد معنیدار بوده است .گروهبندی دانكن
میانگین مقادیر مقاومت به ترکیدن تیمارهای مختلف را
ميانگين مقادير مقاومت به تركيدن تيمارهای مختلف را
در  5گروه قرار داده است .در مورد هر دو نوع نشاسته،
در  5گروه قرار داده است .در مورد هر دو نوع نشاسته،
افزایش مصرف نشاسته سبب بهبود مقاومت به ترکیدن
افزايش مصرف نشاسته سبب بهبود مقاومت به تركيدن
شده است.
شده است.
كاهش مقاومت فشاري يا كششي مقواهاي بازیافتی
كاهش مقاومت فشاري يا كششي مقواهاي بازيافتی
بهسبب شكست پيوندهاي بين الياف است .مواد
بهسبب شكست پيوندهاي بين الياف است .مواد
افزودني مقاومت خشك در فضاي بين سطوح الياف
افزودني مقاومت خشك در فضاي بين سطوح الياف
براي افزايش سطح اتصال قرار میگیرند و آن را پر
براي افزايش سطح اتصال قرار میگيرند و آن را پر
ميكنند .نشاستة كاتيوني موجب افزايش مقاومت هر
ميكنند .نشاستۀ كاتيوني موجب افزايش مقاومت هر
واحد از سطح پيونديافته ميشود و شاخص مقاومت
واحد از سطح پيونديافته ميشود و شاخص مقاومت
به کشش را بهبود میبخشد .نتایج عملکرد نشاسته در
به كشش را بهبود میبخشد .نتايج عملكرد نشاسته
این تحقیق با نتایج هیوب و همکاران نیز مطابقت دارد
در اين تحقيق با نتايج هيوب و همكاران نيز مطابقت
[ .]14میزان بهینه برای نشاستة کاتیونی سیبزمینی و
دارد[ .]14ميزان بهينه برای نشاستۀ كاتيونی سيبزمينی
گندم بهترتیب  1/5و  1درصد مشخص شد .در مقایسۀ
و گندم بهترتيب  1/5و  1درصد مشخص شد .در
دو نشاستۀ نیز مصرف نشاستۀ سیبزمینی در تمام
مقايسۀ دو نشاستۀ نيز مصرف نشاستۀ سيبزمينی
سطوح مصرف ،مقاومت به کشش را بیشتر افزایش
در تمام سطوح مصرف ،مقاومت به كشش را بيشتر
داده است.
افزايش داده است.
در شکل  4مقایسة طول پارگی نمونههای تیمارشده
در شكل  4مقايسۀ طول پارگی نمونههای تيمارشده
با نشاستة گندم و سیبزمینی نشان داده شده است.
با نشاستۀ گندم و سيبزمينی نشان داده شده است.
همانطور که در شکل مالحظه میشود تغییرات این
همانطور كه در شكل مالحظه میشود تغييرات اين
مقاومت نیز در مقابل تیمار نشاستهها همانند مقاومت
مقاومت نيز در مقابل تيمار نشاستهها همانند مقاومت
به کشش میباشد ،یعنی با مصرف نشاستة سیبزمینی
به كشش میباشد ،يعنی با مصرف نشاستۀ سيبزمينی
این مقاومت تا  1/5درصد نیز افزایش یافته است؛
اين مقاومت تا  1/5درصد نيز افزايش يافته است؛
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مقاومتی کاغذ ِحاصل از ...
کاتیونی سیبزمینی و گندم در بهبود ویژگیهای
بررسی عملکرد نشاستة
ِ
ِ

درحالیکه این مقاومت با افزایش مصرف نشاستۀ
نشاسته مقاومتها نیز افزایش یافته است (شكلهاي
گندم تا  1درصد افزایش و سپس با مصرف  1/5درصد
 ،3 ،2 ،1و  .)4این نتایج با یافتههای بهدستآمدۀ از
کاهش یافته است .همچنین ،در مقایسۀ دو نشاسته،
سایر تحقیقات مشابه است [ ،16 ،15 ،6و  .]17طبق
مصرف نشاستة سیبزمینی در تمام سطوح مصرف،
نتایج تجزیۀ واریانس نیز تأثیر افزودن نشاستهها ،در
مقاومت به کشش را بیشتر افزایش داده است.
سطح اعتماد  5درصد بر تمامی مقاومتها معنیدار
بود .مقایسۀ میانگینها نیز نشان میدهد که بیشترین
جذب نشاستة کاتیونی
مقاومتها به نشاستة سیبزمینی در سطح  1/5درصد
با توجه به اینکه مقدار جذب نشاستۀ کاتیونی آب زیر
مربوط بوده است .با افزايش مصرف نشاستة سيبزميني،
صافی اندازهگیری شد ،از مقدار کل نشاستۀ اضافهشده
تمامي مقاومتهاي بررسيشده روند افزايشي داشته،
کسر و به این ترتیب ،نشاستۀ جذبشده و میزان
اما در مورد نشاستة گندم اين روند تا سطح  1درصد
ِ
ماندگاری آن بر کاغذ بهدست آمد.
صعودي بوده و بعد آن ،افت در شاخص مقاومت به
سطوح
در شکل  5مقدار نشاستۀ جذبشده در
ِ
كشش و پارهشدن و همچنين طول پارگي را شاهد
ِ
ِ
مصرف نشاسته نشان داده شده است .نتایج
مختلف
بوديم .افت شدید مقاومتها در نشاستة گندم در سطح
نشان میدهد که در سطوح  0/5و  1درصد از مصرف،
 1/5درصد نیز بهدلیل ضخامت زيادتر الية نشاسته است
جذب نشاستة سیبزمینی بیش از نشاستة گندم است؛
که موجب میشود نشاسته به جاي پيوند با الياف ،با
یعنی ماندگاری نشاستۀ سیبزمینی بیش از نشاستۀ
گروههاي هيدروكسيل خود پيوند برقرار كند؛ بنابراین،
گندم بر روی کاغذ است .در سطح  1/5درصد تقریب ًا
افزايش مصرف نشاستة گندم سبب افت اين ويژگيها
داشتهاند.
به هم
جذب نزدیک
ﻛﺎﺗﻴﻮﻧﻲ
ﻧﺸﺎﺳﺘﺔ
ﺟﺬب
ميشود .نتایج حاصل از جذب نشاسته نیز تأیید کرد
مختلف ،جذب
زمینی در
ﺷﺪ ،ازسیب
نشاستة
گيريﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻘﺪار ﺟﺬب ﻧﺸﺎﺳﺘﺔ ﻛﺎﺗﻴﻮﻧﻲ آب زﻳﺮ ﺻﺎﻓﻲ که
سطوحﺷﺪه ﻛﺴﺮ و
ﻧﺸﺎﺳﺘﺔ اﺿﺎﻓﻪ
ﻣﻘﺪار ﻛﻞ
اﻧﺪازهﮔﻴﺮي
ﺑﺎ
نتيجه
بیشتری در مقایسه با نشاستة گندم دارد .این اختالف در
خشکﻛﺎﻏﺬ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪ.
ﮔﺎريِ آن ﺑﺮ
افزودنی ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻧﺪ
عنوان ﺟﺬبﺷﺪه و
ﺗﺮﺗﻴﺐب،هﻧﺸﺎﺳﺘﺔ
نشاستة ﺑﻪاﻳﻦ
مقاومت
کاتیونی
سطوح  0/5و  1درصد بیشتر بوده است .در سطح 1/5
میزان
شوددر که
ﺟﺬبی
کاغذ م
ﻣﻘﺪارهای
مقاومت
افزایش
این ﻣﺼﺮف ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ً ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ در
ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺳﻄﻮحِ
ﺷﺪه
ﻧﺸﺎﺳﺘﺔ
ﺷﻜﻞ 5
موجب در
جذب نشاستۀ
درصد ،جذب نشاستة گندم تقریبا مشابه
اثرگذاری با توجه به نوع نشاسته میتواند متفاوت باشد.
بهتر نشاستة
عملکرد
ﻳﻌﻨﻲ .)5
(شکل
است
زمینی
ﺳﻄﻮح  0/5و  1درﺻﺪ از ﻣﺼﺮف ،ﺟﺬب ﻧﺸﺎﺳﺘﺔ ﺳﻴﺐزﻣﻴﻨﻲ سی
ﻧﺸﺎﺳﺘﺔ
ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري
اﺳﺖ؛
بودهﮔﻨﺪم
ﻧﺸﺎﺳﺘﺔ
ب از
ﺑﻴﺶ
همانطور که در بخش نتایج دیده شد ،با افزایش مصرف
کاتیونی سیبزمینی در مقایسه با گندم را میتوان به این
ﺳﻴﺐزﻣﻴﻨﻲ ﺑﻴﺶ از ﻧﺸﺎﺳﺘﺔ ﮔﻨﺪم ﺑﺮ روي ﻛﺎﻏﺬ اﺳﺖ .در ﺳﻄﺢ  1/5درﺻﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺟﺬب ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻫﻢ داﺷﺘﻪاﻧﺪ.

ﻣﻘﺪار ﺟﺬب ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﺑﺮ ﻛﺎﻏﺬ )(mg

ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﺳﻴﺐ زﻣﻴﻨﻲ
ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﮔﻨﺪم

درﺻﺪ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ

نشاسته
ﻏﺬ در
کاغذ
نشاسته
جذب
میزان
شکل .5
مصرفﻧﺸﺎﺳﺘﻪ
سطوح ﻣﺼﺮف
در ﺳﻄﻮح
ﻧﺸﺎﺳﺘﻪبرﺑﺮ ﻛﺎ
ﺟﺬب
ﻣﻴﺰان
ﺷﻜﻞ .5

ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي

ﻧﺸﺎﺳﺘﺔ ﻛﺎﺗﻴﻮﻧﻲ ﺑﻪﻋﻨﻮان اﻓﺰودﻧﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﺸﻚ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫﺎي ﻛﺎﻏﺬ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ اﺛﺮﮔﺬاري ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﻧﻮع ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ در ﺑﺨﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ دﻳﺪه ﺷﺪ ،ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫﺎ ﻧﻴﺰ
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جدول  .1مشخصات نشاستههای استفادهشده

آمیلوز

آمیلو

اندازة

نوع نشاسته

درجة استخالف

()Mole / Mole

()%

72

5-45

نشاستة

0/035 -0/045

28

پکتین گرانول

مولکولی

پروتئین
()%

فسفر

میزان

وزن

3-3/5 ×106

0/9

0/06

0/72

()%

خاکستر()%

لیپید
()%

0/4

کاتیونی گندم
نشاستة

0/04 -0/048

21

15-100 79

0/6 -1 × 106

0/1

0/08

0/63

0/1

کاتیونی سیبزمینی

صورت توضیح داد :نشاستۀ سيبزميني در مقایسه با
نشاستۀ گندم درصد باالتری آميلوپكتين دارد (جدول.)1
آميلوپكتين با ساختار شاخهدار خود در مقايسه با آميلوز
اتصال بيشتري با موقعيتهاي آزاد الياف برقرار میکند؛
بنابراین ،نشست بيشتری روي سطح الياف دارد .اما
مولكول آميلوز در مقایسه با مولكول آميلوپكتينِ
شاخهدار ،تمايل بيشتري به تجمع بهصورت دلمههاي
كريستالي (تغيير تدريجي نشاسته) دارد ،که این رفتار
اثر مثبت نشاسته را میکاهد .بنابراین ،در نشاستۀ گندم
بهدلیل درصد باالتر آمیلوز ،شاخص تودهایشدن و
دلمهشدن افزایش یافته و افزایش مقاومتها در مقایسه
با نشاستة سیبزمینی کمتر خواهد بود .بههمينعلت،
نشاستههاي آميلوپكتيندار بيشتر بهعنوان مادة افزودني
در پايانۀ تر ترجيح داده ميشوند[ .]19 ،18بهعالوه،
جذب آمیلوپکتین در مقایسه با آمیلوز بر روی خمیر
کاغذ بیشتر است[ .]12آمیلوز بهدلیل انشعابات و
کوچکبودن ساختار خود در منافذ دیوارۀ الیاف نفوذ
میکند؛ اما آمیلوپکتین روی سطوح الیاف میماند و
اتصاالت را تقویت میکند .دلیل دیگ ِر جذب بیشتر
نشاستة سيبزميني ،حضور فسفر بیشتر است که
بهصورت مونواسترهای فسفات در ترکیب این نوع
نشاسته وجود دارد؛ درحالیکه نشاستة گندم فسفر
را بهشکل فسفولیپید در خود ذخیره میکند .نشاستة
سیبزمینی میزان چشمگیری پیوندهای کوواالنسی در

گروههای مونواستر فسفاته دارد که بار منفی گروههای
فسفات بر ویژگی پلیالکترولیتی آن تأثیرگذار است.
گروههاي فسفات ژلهايشدن و رسوب نشاسته را
میکاهد و موجب افزايش سرعت تورم نشاستة
سیبزمینی و توزیع بهتر در محلول پخت ميشود.
اين گروهها توانايي پيوند با آب و ويسكوزيتۀ نشاسته
را نيز افزايش ميدهد[ .]20گروههای فسفات ،نشاستة
سیبزمینی را به الياف نزديكتر ميكنند .از طرفي ،اين
گروهها مانع از نزدیکشدن مولکولها به هم و تجمع
و تشكيل رسوب در مرحلۀ پخت نشاسته ميشوند و
مقاومت در برابر آبدارشدن نشاسته را كاهش ميدهند
كه اين عامل ،تأثير زيادي روي تورم گرانولهاي نشاسته
و توزيع آن روي الياف دارد[.]8

با توجه به اینکه استفاده از کارتنهای کهنه و
بازیافت مجدد آن در صنایع بستهبندی در ایران رو به
رشد است ،متناسب با کاالی بستهبندیشده و نیروهای
وارده به کارتن ،به سطح معینی از ویژگیهای مقاومتی
نیاز است .امروزه ،در صنایع داخلی ،استفاده از نشاستة
گندم برای بهبود مقاومتها رایج است .ولی با توجه به
اینکه طبق این تحقیق نشاستة سیبزمینی بومی و برتر
از نشاستۀ گندم است ،امکان استفاده از نشاستة کاتیونی
سیبزمینی بهسبب اثر مثبت آن در افزایش ویژگیهای
مقاومتیِ مؤثر در کاغذهای فلوتینگ و بستهبندی (مانند
مقاومت به ترکیدن و پارهشدن) توجیهپذیر است.

... مقاومتی کاغذ ِحاصل از
کاتیونی سیبزمینی و گندم در بهبود ویژگیهای
بررسی عملکرد نشاستة
ِ
ِ
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