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  گفتار پیش
ابلـه انسـان بـا قحطـی و گرسـنگی      هاي حیات بشـري، مق  ترین جنبه یکی از بزرگترین و مهم

تهیه مواد غذایی سالم جهت تغذیه جمعیت رو به افزایش دنیا از دغدغه هاي عمده  .باشد بوده و می

متاسفانه میلیونها تن از فراورده هاي غذایی در هر سال به علـل مختلفـی   . در کشورهاي جهان است

عوامل محیطی از بین می روند که مبارزه نزیمی و آفسادهاي شیمیایی و  ،از جمله فعالیت میکروبها

بندي و حفاظـت از   دراین مبارزه، بسته .اي پیگیر به منظور جلوگیري از اتالف این مواد را می طلبد

براي  اده از پوشش هاي گوناگون و متنوعاستف .و دارداي را به عهده داشته  موادغذایی، نقش عمده

ت و روز بـه روز از تعـداد   مـده اسـ  عظیمـی در آ  یی اکنـون بـه صـورت صـنعت    مواد غذا بندي بسته

ه می و بسته به بازار مصرف ارائ که بدون پوشش محصوالت کشاورزي و فراورده هاي صنعت غذا

اسـتفاده   ه به رشد و ایجاد تحول در فرهنگ مصـرف، در حال حاضر با توج. کاسته می شود ،شوند

بنـدي   هرچند بسته امروزه .ردم پیدا کرده استاز مواد بسته بندي شده جایگاه ویژه ایی را در میان م

در درجه اول بمنظور حفـظ مـاده غـذائی در برابـر عوامـل بیرونـی اسـت امـا امـروزه ضـمن آنکـه            

مـاده غـذائی درون بسـته و خریـدار نیـز       بـین  اي جهت افزایش ماندگاري است، عامل ارتباط وسیله

خوبی کیفیت محصول را در فاصله بین خط تولید به  ند نه تنهابسته و بسته بندي توانسته ا و باشد می

اکنـون  . ر کارخانه تا میز مصرف کننده حفظ و نـوعی فرهنـگ خـاص خـود را نیـز القـاء نماینـد       د

محض به ترکیبی از هنر و علم تبدیل شده است و جاي خـود   يژتکنولوبندي از صورت یک  بسته

تولیـد   فراورده هايبندي  که اکنون بسته اي را به خوبی در میان جوامع علمی باز کرده است، بگونه

 .شده در کارخانه یک ضرورت به شمار آمده و حتی بخشهاي خاصی بدان اختصـاص یافتـه اسـت   

بدیهی است توجه به دغدغه هاي زیست محیطی موضـوعی کـامال ضـروري بـوده بگونـه ایـی کـه        

  .بهره بردبتوان از این صنعت مفید بدون آنکه ضرري متوجه حیات بشر شود، بخوبی 
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  فصل اول 
  بندي مواد غذایی سیر و تحول تاریخی بسته

انسان از شروع زندگی اجتماعی خویش، از آن زمان که هیچ اندوخته قابل تـوجهی بـه جـزء مایحتـاج      

آموخته بود که از برخی منابع . اولیه زندگی نداشت و نیازمند ظروفی بود تا غذا و لوازم خود را در آن جاي دهد

او بعدها . استفاده نماید …ها و  هاي پوك درختان، انواع نی، کدو، برگ عت در اختیار او نهاده، مانند تنهکه طبی

در دوره . توانست قسمتهائی از بدن حیوانات مانند مثانه، پوست، شاخ، استخوان و حتی رگ و مو نیز بهره گیـرد 

شـناخت   .ه سـاخت ظـروف سـفالین بـوده اسـت     قادر ب در کنار آن شناخته و نو سنگی، انسان ظروف فلزي را می

سـال قبـل از مـیالد مسـیح      1500هاي دال بر اسـتفاده از ایـن مـاده در     گردد و نشانه شیشه به عهد سومریان باز می

قبـل از مـیالد نیـز ایرانیـان پـس از       530هرودت در تاریخ خود، به این نکته اشاره دارد که در سال . استموجود 

  .نمودند آب مورد نیاز آنها را با استفاده از ظروف سفالین بزرگ تأمین می غلبه بر نیروهاي مصري

  :خوریم در سفرنامه ناصرخسرو به مکتوبی این چنین برمی

 ربه یک روز دیدم که ذکـ  )سبزیها( سپرغم هاها و  جم، این میوهع 416دیماه قدیم از سال  یمدر روز س"

 سـیب، یاسـمن، شـاه    ،)شـبیه نـارنگی  ( مرکـب  نج، نـارنج، لیمـو،  گل سرخ، نیلوفر، نرگس، تـر  :و هی هذا می رود

 نگـور، نیشـکر،  ، اَرلیلۀ تـر، خرمـاي تـ   ببویه، موز، زیتون، نزه، دستوخرب، )گالبـی ( مرود، به، انار، اَ)ریحان( اسپرغم

 ر یـا گَـزَر  جـزَ پیازتر، سـیرتر،  ، )بالنگ( درنگ، خیار، بار، باقالي ت)کلم(نب رُرب، شلغم، کُجان، کدوي تر، تُنباد

، )بهـاري ( و بعضی ربیعـی  )پائیزي( هرکه اندیشه کند که انواع میوه و یا ریاحین که بعضی خریفی .چغندر ،)هویج(

چگونه جمع بوده باشد، همانا قبول نکند، اما در آن غرضی نبـود   )زمستانی( بعضی شتوي و )تابستانی( بعضی صیفی

  )172ضفحه  1382ام محسن خادم، ققنوس، تهران سفر نامه به اهتم(."و ننوشتم اال آنچه دیدم

ها  اي از میوه هنگامی که حکیم ناصرخسرو، در قرن پنجم هجري و در یک روز خاص، ناظر بر مجموعه

تـوان چنـین برداشـت     و سبزیهاي مختلف در بازار قاهره بوده، آن هم اقالمی مربوط به فصول مختلف سـال، مـی  

  :و می توان نتیجه گرفت ا خصوصیات ذیل وجود داشته استنمود که در آن زمان تبادل کاال ب

  .تجاري برقرار بوده است بین نواحی مختلف ارتباط-1
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فاسد شدنی از مناطق دوردست بـه قـاهره    محصولبندي که با استفاده از آن  نوعی سیستم بستهوجود -2

  .داده می شدانتقال 

  نتقال را بر عهده داشته استبین نواحی مختلف وظیفه اسیستمهاي منظم حمل و نقل -3

بندي این اقالم متنوع و صدها نوع محصـول دیگـر    براستی تجار و تولید کنندگان در آن زمان براي بسته

بنـدي،   رسد با توجه به امکانات آن زمان، هدف از بسته به نظر می ينمودند؟ به هر رو از چه روشهائی استفاده می

ي بوده استبیشتر محافظت از کاالها در مقابل تن براي مثال، موادي مانند عسـل و  . شها و آسیبهاي فیزیکی و جو

اي را در  نمـک و مـواد دانـه   . کردنـد  یا کره را در مشکهائی که از پوست حیوان تهیـه شـده بـود، نگهـداري مـی     

این همـه  با . دادند ریختند و محصوالتی مانند هندوانه، خربزه و انگور را در سبدهاي جادار قرار می خورجین می

یابیم که در فاصله زمانی چنین طوالنی، تحول  بندي تا پیش از انقالب صنعتی نگاه کنیم، در می اگر به تاریخ بسته

المللی کاالها در مقایسـه بـا زمـان     کوچک بودن حجم تبادل بین .مهم و چشمگیري در این زمینه رخ نداده است

ي کاروانها براي حمل  بندي و حرکت آهسته رد نیاز براي بستهبعد از انقالب صنعتی و تنوع بسیار کم در مواد مو

تـر از روابـط کـاالیی     اگر در این موارد با نظامی پیچیـده . توان از علل عمدة این وضعیت عنوان کرد و نقل را می

 بدین علت است که سیستمهاي اقتصادي و سیاسی جامعۀ موردنظر توانسته بود از حداکثرشتر یبشویم  رو می روبه

  ببرد توجهائی در خور امکانات موجود بهره

بـا ظهـور   . تبادل آنها ایجـاد کـرد   وظهور انقالب صنعتی، به راستی تحولی اساسی در نظام تولید کاالئی 

انرژي بخار، بشر به نیرویی غیر از نیروي انسانی دست یافته و تحول در اندیشۀ او نیز منجر به کاربرد علوم و فنون 

طنـین حرکـت   . رارتی، آب را بخار کرد و بخار فشردة آب، چرخهـا را بـه گـردش درآورد   جدید شد، انرژي ح

نظـام تولیـد کـاال توانسـت بـا شـتابی بسـیار زیـاد،         . جدید، زودتر از حد تصور آن روز، سرتاسر جهان را لرزانـد 

از کاالها و مواد مواجه  کاربرد علوم جدید به تدریج جهان را با تنوع بیشتري. پیرامون خود را انباشته از کاال کند

از طـرف  . ناپـذیر سـازد   بدیهی است که آن انباشتگی و تنوع، ضرورت یافتن بازارهاي فرامـرزي را اجتنـاب  .کرد

دیگر، تولید بیشتر نیاز به مواد خام بیشتر داشت و در بسیاري از موارد، سیستم تولیدي قـادر نبـود درون مرزهـاي    

هاي جهانی بر مدار تبـادل   اد را بیابد، چنین شد که حجم عظیمی از تبادلکشورهاي تازه صنعتی، این حجم از مو

به تدریج، کشورهایی کـه هنـوز بـا انقـالب صـنعتی و رنسـانس علمـی         .استوار گشتمواد خام یا کاالي صنعتی 
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 درگیر نشده و از نظام تولیـدي نـازلتري برخـوردار بودنـد تبـدیل بـه بازارهـایی بـالقوه، بـراي کاالهـاي صـنعتی           

ضرورت بـین  ان ین میدر ا. کشورهاي توسعه یافته شدند که البته براي چنین تبادلی، چیزي جز مواد خام نداشتند

المللی شدن تبادل کاالئی، رشد و توسعۀ ناوگان حمل و نقل جهانی بود، ابتدا پژوهشگران و مکتشفان به حرکت 

هـاي   هاي جغرافیایی وسـیع منجـر بـه یـافتن قـاره      درآمدند، کوششها و مساعی آنان براي یافتن منابع خام و حوزه

  .دیگر شد و بدین نحو عصر تبادل مواد خام با کاالي صنعتی آغاز شد

در صحنۀ داخلی کشورهایی که انقالب صنعتی آنان را به جنـب جوشـی بسـیار متفـاوت وا داشـته بـود،       

تر و  ولیدکنندگان براي تولید بیشتر، متنوعحادثه مهم دیگري نیز در حال رخ دادن بود، این واقعه از رقابت میان ت

صـنعتی  دات یـ تولاي که مجبور به انجام نوآوري در ساخت ماشینهاي تولیـدي و   ، به گونهت داشتیحکاارزانتر 

به تعبیري دیگر، نوآوري به معنی تبلور دانش بیشتر در ساخت کاالها نیز بـود و همـین دو مـورد،     .مختلف بودند

بـار بازارهـا شـکل     بنـدي شـدند، ایـن    گیـري و رشـد صـنعت بسـته     ولی بسیار مهم در شکلریشۀ اساسی ایجاد تح

دانشی که در آنها متبلور شده بود، تا دور دستها طی از از  بیشتر استفاده جدیدي به خود گرفتند و کاالها، به دلیل

ن ترتیـب، بـه تـدریج    بـه ایـ  . برسـند  ن بـار بـا فرهنگـی متفـاوت    یا ،نیکنندگا کردند تا به دست مصرف طریق می

تبلیغاتی، در مجموعۀ بافـت و سیسـتم    –اطالعاتی و یا ارتباطی  –ضرورت وجودي پوششی دیگر به نام ارتباطی 

اي بـا دو پوشـش درآمـد، یکـی پوشـش       بندي این بـار بـه صـورت مجموعـه     سیستم بسته. بندي احساس شد بسته

بنـدي   مهمی در طراحی و ساخت سیسـتمهاي بسـته   حفاظتی و دیگري پوشش ارتباطی و این دو تا به امروز نقش

از ترکیب این دو پوشش که ظاهراً دو خصـلت متضـاد در خـود دارنـد،     . اند در مجموعۀ نظام کاالیی بازي کرده

کند که تحـت آن   شرایطی ایجاد می–یعنی پوشش حفاظتی-اولین پوشش. شود بندي حاصل می یک سیستم بسته

کند،   مخرب خارجی جلوگیري شده و بدین ترتیب ارتباط کاال را با جهان قطع میشرایط، از نفوذ و تأثیر عناصر 

کند شـرایطی بـراي ایجـاد ارتبـاط      بر عکس پوشش اول، کوشش می -که پوشش ارتباطی است–دومین پوشش

هـاي   براي مثال، آن دسته از مواد غذائی کـه بـه شـدت تحـت تـأثیر آالینـده      . این کاال با جهان خارج ایجاد کند

گیرند، باید کـامالً از جهـان خـارج دور نگهداشـته شـوند، و ایـن در حـالی اسـت کـه طرحهـا و            محیط قرار می

کنند از محتواي این بسته اطالعات الزم را به جهان  هاي موجود روي این پوششها حفاظتی، کوشش می برچسب

مل فیزیکی، شیمیائی و شرایط حمـل  اي از عوا بندي، باید با مجموعه پوشش حفاظتی در بسته. خارج انتقال دهند
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 و جامعـه شناسـی   شناسی روانبا استفاده از علومی چون  و نقل و انبار مقابله کند و پوشش ارتباطی آن باید بتواند

، به همـین  دین نمایرا تام کنندگان و نیازهاي مصرف دهبر مقوالتی چون رقابت تجاري در حوزة اقتصاد، چیره ش

بدون توجه به عوامل فوق سیستمی کامل نبوده و موفق نخواهد شد تا وظـایف و اهـداف   بندي  دلیل، سیستم بسته

بندي از شرایط پیچیـدة اقتصـادي، سیاسـی و     سیستم بستهد توجه داشت که یدر کنار ان با. خود را به انجام رساند

و بازرگانان، به تـدریج،  براي مثال، رقابت فشرده میان تولیدکنندگان . دپذیر فرهنگی جوامع مختلف نیز تأثیر می

را  هنر را نیز به صحنه این صنعت وارد کرد، هنر توانست به مجموعۀ این سیستم ارتباطی، مفهومی به نام جذابیت

شناسـی   به عالوه استفاده از علوم دیگر، نظیـر روان . تر را مقابل دید قرار دهد نیز  اضافه کند و جهانی بسیار متنوع

بنـدي، مفـاهیمی نظیـر آرامـش، شـور و سـهولت در        می، به سیستمهاي مختلف بسـته فردي و اجتماعی و ارگونو

  .استفاده را نیز اضافه کرد

  

  

  

  

  

مستقل شدن این صنعت از مجموعۀ صنایع دیگر، زمانی آغاز شـد کـه بـه دلیـل فشـرده شـدن رقابـت و        

ال شـدة حاصـل از فرآینـدهاي    و بویژه محدودیتهاي اعم –کاربردهاي علوم و فنون متنوع در این دسته از صنایع

بنـدي سـهمی    این بار، صـنایع بسـته  . پدیدة پژوهش و توسعۀ آن به صورتی جدي به وجود آمد–اقتصادي رقابت

حاصل این پژوهشها، این امکان . هاي پژوهشی شرکتهاي تولیدي را به خود اختصاص دادند قابل توجه از بودجه

بندي کرده و بدین ترتیـب بخـش    به کمک فرآیندهاي گوناگون بستهمهم را فراهم کرد تا بتوان مواد غذایی، را 

به مـدد تحـولی ایـن چنـین قابـل       –رفت که تا پیش از این تحول، فاسد شده و از بین می –بسیاري از مواد غذائی

بنـدي بـر صـنایع دیگـر، بـویژه       چنین فرآیندي، در حقیقت تأثیر سودمند رشد و توسعۀ صنایع بسـته . استفاده شود

 بـر طـرف نمـودن   قدرتمنـد شـده، امـا بـا وجـود       فناوريبندي تبدیل به یک  امروزه، صنایع بسته .ورزي، بودکشا

که بیشتر به ارتباط میان این دسـته از    تولید تا مصرف کاال ایجاد کرده ه مسیر، مشکالتی نیز میانسائلبسیاري از م

  فمصر دیتول فروش بندي بسته

  ارگونومی، روانشناسی،

  ...و  شناخت رنگ
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سـی اسـت، امـا بـا     بررهاي مختلف قابل  از جنبه بندي هرحال، هرچند بستهبه . گردد صنایع با محیط زیست باز می

  :اصلی آن عبارتند از عامل مهم وتوجه به آنچه گفته شد سه 

  :زمینه اقتصادي -1

بنـدي از   بسـته (در تولید هر نـوع  . در مرحله تولید یک بسته تمام جوانب اقتصادي مورد لحاظ واقع شود

رو  اي متناسـب بـا محصـول روبـه     با سقف بودجه) تبندي نوعی شکالت گران قیم کیسه نایلونی یک نان تا بسته

جا نمود، هزینه تولید یک بسـته بایـد بـا بهـاي      توان این سقف را جا به هستیم و تنها در بعضی موارد است که می

محصول تناسب منطقی داشته باشد و مواد اولیه آن داراي حداقل دور ریز بوده و کمترین فضا را اشغال نماینـد و  

  .لیت تولید انبوه را داشته باشدباالخره قاب

  زمینه تکنیکی و کاربردي -2

این حفاظ از هر جنسی کـه باشـد، بایـد کـاال را بـه      . بندي است ترین وظیفه بسته محافظت از کاال، اصلی

  .خوبی در برگیرد و آنها را در بعضی موارد در مقابل ضربه و تکان حفظ و به خوبی وزن کاال را تحمل نماید

  بندي تی و بازاریابی یا جادوي هنر بستهزمینه تبلیغا -3

کـار، طـراح بایـد     قبل از شـروع . طراحی براي محصوالت تجاري بخشی از روند تولید و بازاریابی است

و دبشناس وي باید محصول را کامالً. تحقیق جامعی درباره محصول انجام داده و اطالعات دقیقی گردآوري نماید

کننـدگان احتمـالی    ها و عادات خرید مصرف ، توانائی بالقوه فروش، سلیقهبا مشخصات، امتیازات، موارد مصرف

بنـدي، محتـوا هرچنـد همـان      در یـک سیسـتم بسـته   . شناسی رنگها و حتی محصـوالت رقبـا آشـنا باشـد     آن، زبان

 بندي مناسب باید بتواند این محتوا را با نمودي متناسب  با آن عرضـه کنـد، بـدیهی    کاالست اما یک سیستم بسته

یی مبتنی بر اطالعـات اسـتوار باشـد، بـه عبـارت       بندي، باید رابطه است که میان محتوي و نمود، یعنی کاال و بسته

تضـاد و  . اي از محتـوي اسـت   اي میان محتوا و نمود است، به طوري که هر نمودي جلـوه  دیگر، اطالعات واسطه

بنـدي را در   تواند تمام مفهوم بسته می –ن دو یعنی ساخت اطالعات نادرست میان ای –تناقض میان محتوا و نمود 

و بدین ترتیب اعتماد خریدار را بـه کلـی تخریـب کنـد، بنـابراین کـاهش        دینماحاصل  محدودة زمانی خاص بی

بنـدي،   از سوي دیگر هر کاالئی در درون بسـته . فروش و فروپاشی تبادل براي چنین سیستمی کامالً متحمل است

بنـدي   ظ ساختار و ویژگیهاي خود است، بنابراین رابطه اطالعاتی میان کـاال و بسـته  داراي زمانی خاص براي حف
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بندي و بویژه  شود، از این روست که هر سیستم بسته اي گسسته می تابع زمان معینی است و بعد از آن چنین رابطه

کـاربرد و اسـتفاده   شود، داراي زمانی مشـخص بـراي    بندیهاي موادغذایی که سریعتر محتوایشان تخریب می بسته

کننـد بـر ایـن مـدار دور      هستند، به همین دلیل کوشش تمامی تولیدکنندگانی که در بازارهاي رقابتی فعالیت مـی 

زند که از زمان حمل کاال تا عرضه و مصرف آن، رابطۀ اطالعاتی میـان محتـوا و نمـود، در مجموعـۀ کـاال و       می

یقت براي افزایش ثبات در این ارتباط است که در یک سیستم در حق. بندي آن تخریب نشود و بر هم نریزد بسته

گیرند، هرچه پوشش حفاظتی طول عمر بیشـتري داشـته باشـد، سیسـتم      بندي، از پوشش حفاظتی نیز بهره می بسته

حفـظ   -منطبق با شـرایط درونـی کـاالي خـود    –تر تواند نمود اطالعاتی خود را براي مدتی طوالنی بندي می بسته

  . کند

توان نام  ، تابع فاکتور دیگري است که می)بندي یعنی نمود بسته(اهی دیگر، پدیده پوشش ارتباطی در نگ

توانـد   استفاده از پدیدة هنر براي ایجاد جاذبه در یک پوشش ارتبـاطی، مـی  . آن را هنر جذب یا هنر ارتباط نامید

ا چنین هدفی به کمک پوشـش ارتبـاطی و   هنر دقیقاً ب. اي در فروش یک کاال داشته باشد نقش بسیار تعیین کننده

تواند یکی از عوامل  روشن شدن سهم هنر در نظامهاي تولیدي ضعیف می. آید بندي می نمودي یک سیستم بسته

آنچه که در بدو امر یک سیستم تولیـدي و یـا یـک مـدیریت     . بسیار مهم گسترش دامنۀ فروش و بازار آنها باشد

یـک پیـام هنـري موفـق در حـوزة      . اسـت » پیام هنـري «ز آن مطلع باشد مسئله قوي آبدیده در کورة رقابت باید ا

تواند در خریدار یا گیرنده، احساسی به نام جذبه و یا توجه ایجاد کند، طوري که بتواند  بندي، می سیستمهاي بسته

بایـد بتوانـد   بنابراین یک پیـام هنـري    .منطق خود را فراتر از منطق حاکم بر آن ذهن، در لحظۀ خاص اعمال کند

بندي، از بین نرود  ذهن خریدار را تا آنجائی که ارتباط اطالعاتی میان این پیام و محتوي، یعنی کاالي درون بسته

اگر اندکی در یک سوپرمارکت بزرگ قدم بزنید و براي مثال خریدار شیرینی باشید، دسـت  . به خود جلب کند

تـوان گفـت کـه اکثریـت      ه پیـام هنـري قـویتري دارد، و مـی    ائی خواهد رفت کـ  شما به ناگهان به سراغ آن جعبه

بنـدیها تفـاوت چنـدانی     کنند، بدون آنکه محتواي آن با محتواي سـایر بسـته   خریداران، همان جعبه را انتخاب می

آنان . کنند بندیها را همیشه مدیران فروش موفق شرکتها درك کرده و می جادوي پیام هنري در بسته. داشته باشد

  .اي از فروش خبري نیست دانند که بدون چنین جاذبه خوب می
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  فصل دوم

  تعاریف و اهداف

تکنولوژي و هنر آماده کـردن یـک کـاال    « :نماید بندي را چنین تعریف می المعارف بریتانیکا، بسته  دایره

ي را بنـد  بنـدي آمریکـا بسـته    در تعریفی دیگر انجمن متخصصین بسـته . »سازي و فروش آسان براي حمل، ذخیره

و بـاالخره   »بکـارگیري مـواد مختلـف جهـت محافظـت موادغـذایی      » «فن قـرار دادن کـاال در بسـته   «اي از  آمیزه

در تعریفی سیسـتماتیک بسـته بنـدي را مـی تـوان پوششـی از یـک سیسـتم         .داند می »گري بسته جذابیت و جلوه«

 .ه از انرژي در جرمی تثبیت شده اسـت دانست که کاال نامیده می شود و کاال عبارت است از دانشی که با استفاد

ی با بهترین مشخصـات روانـه   یا نظر از تعاریف فوق، الزم است تا تمامی سعی و کوشش بعمل آید تا بسته صرف

بندي خوب، نیمی از فروش خـود را قبـل از عرضـه     بسته«: بازار گردد و در این راه باید به این جمله معروف که 

اگر بازار را مکانی بدانیم که در آن نیروها و شرایط خریـدار و فروشـنده در هـم      .توجه جدي نمود» کرده است

توانیم در یک رقابت سالم  آن گاه می. اي که باعث جابجا شدن کاال و خدمات خواهد شد خورند بگونه  گره می

بهتـر   –فروشـندگان  در میان خیل عظیم  –به نفع یک یا چند فروشنده  توازندر بر هم زدن » بندي ادبیات بسته«به 

در این میان انتخاب . آید اي براي تبلیغ بشمار می وسیله و بسته و پوشش جایگاهی براي برقراري ارتباط. پی ببریم

پوشش مناسب نقش کلیدي را خواهد داشت و بنابراین ضرورت دارد که در این مورد، بـه سـواالتی کـه یـافتن     

  .دگشا خواهد بود، جواب داده شو پاسخ آنها راه

  )هاي اقتصادي، فصلی، ذائقه و فرهنگی بازار هدف جنبه(نوع بازار ؟  و بندي شده محصول بسته -1

  )…ضد چربی، ضد رطوبت، امکان یا عدم امکان عبور گاز و (؟   موانع مورد نیاز براي بسته  -2

  )جامد بودن و فسادپذیري، شکنندگی، مایع(بندي باشد ؟  اي که باید بسته طبیعت فرآورده -3

  استفاده مجدد و یا مکرر از بسته چگونه است؟ نحوه -4

  هاي متفاوت مورد نیاز ؟ اندازه  -5

  )هاي جدید ها، فرمول اندازه، شکل، کاهش هزینه( بینی زمان براي تعویض پوشش؟  پیش -6

  ؟  ه درجه حرارت یا برودتبتحمل بسته یا پوشش  -7
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  )کاري بودن رنگ، فرم هندسی، نام و لوگو، ابت(جلب توجه مصرف کننده ؟  یچگونگ -8

  )هزینه تمام شده یک پوشش(هاي اقتصادي ؟  رعایت جنبه -9

  )هاي مقدماتی و یا کلی بررسی(میزان استقبال مصرف کنندگان؟  -10

  شناخت کافی از رقبا ؟ -11

  ؟) tamperproofness(بسته در برابر ناخنک زدن  از آیا در حفاظت -12

توانـد بسـیار مفیـد     هـا مـی   باشد و توجه بـه اثـر رنـگ   تواند بسیار محسوس  در زمینه رنگ، اثرات آن می

 ،احساسی از پاکی و خلوص را در انسان بر مـی انگیـزد   ،رنگ سفید خاموشی و سکوتی زنده را می رساند.باشد

توانـد بـر    رنگ قرمز بعنوان یک عامل تحریک کننده دستگاه گوارش کـه حتـی مـی    .شاد و زنده و لطیف است

البته بواسطه همین اثـر اسـت کـه بکـارگیري ایـن رنـگ بایـد        . شود ذارد شناخته مینحوه گردش خون نیز اثر بگ

بخش بوده حال آنکه قرمز تیره نوعی افسردگی را القاء  در همین زمینه رنگ قرمز روشن شادي. کنترل شده باشد

ی نیـز بـه همـراه    تواند تأثیر فیزیک اي که می رنگ نارنجی حتی از رنگ قرمز نیز مؤثرتر است بگونه .خواهد نمود

ی و زرد متمایل به سبز بترتیب بیانگر تـالش  یرنگ زرد روشن بیانگر گرمی و لطافت بوده، زرد طال. داشته باشد

رنگ صورتی گرچـه فاقـد شـادابی    . باشد رنگ زرد تیره محرك حواس می. و سالمتی و سالم بودن خواهند بود

. التی چون صمیمیت و اصالت را تشدید خواهد نمـود شود که حا ایجاد شده توسط رنگ قرمز است اما گفته می

توان مشاهده نمود و باالخره رنگ  اند که در آن تاللو جوانی، رشد و امید را می رنگ سبز را رنگ آرام نام نهاده

تفاوت آن با رنگ سبز آن است که رنگ سبز را مرتبط با آرامش زمینی و . آبی، رنگ آرامش نامیده شده است

 آنبنفش حزن و انـدوهی تـوام بـا وقـار دارد و سـالمندان بـه       .اند ی معنوي و آسمانی در نظر گرفتهآبی را آرامش

هـاي تیـره وزن بیشـتر،     بعنوان مثال رنگ. نمایند ها، احساس خاصی را تلقین می گاهی رنگ .عالقه بیشتري دارند

م تلـخ، سـبز، طعـم تـرش را     ائی سوخته، طع زرد طالئی تجمل، نارنجی اشتهاي کاذب ، خاکستري شوري، قهوه

نکته دیگر در مورد رنگ آن اسـت کـه همـواره اسـتفاده از ترکیـب رنگهـاي متنـوع، مـوثرتر از         .نمایند القاء می

تواند اثر معکوس  بکارگیري یک یا چند رنگ انگشت شمار نخواهد بود و بنابراین افراط در استفاده از رنگ می

هـاي موجـود در طبیعـت را نیـز      تواند نوعی اثر مشابه با مشـاهده رنـگ   هاي چند رنگ می البته شیشه. داشته باشد

هاي بکارگیري رنگ نیـز بایـد    تکنیک .رنگ زرد بر روي زمینه سیاه بیشترین خوانایی را دارد.بدنبال داشته باشد
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ه می شود رنگ ها اگر به صورت نوارهاي افقی باشند بسته کوتاه تر و فشرده تر دیدمثالً . مورد توجه قرار گیرند

دهنـد و یـا    هـا را بزرگتـر نشـان مـی     هـاي روشـن، بسـته    رنگ. و اگر عمودي باشند بسته را بلند تر جلوه می دهند

در  .را بزرگتـر جلـوه دهـد     توانـد بسـته   تر شدن تدریجی آنهـا بـاز مـی    ها و روشن از مرکز به کناره  حرکت رنگ

شد، پوشش ضمن انتقال یک پیام بـه مصـرف کننـده بایـد      ارتباط با نکات گرافیکی، همان گونه که قبالً نیز بیان

به عنوان مثال استفاده از متر به عنوان باز .محتوي بسته را نیز توصیف نموده، چگونگی استفاده از آن را بیان نماید

در القا نوعی مفهوم به خریدار بسـیار مـوثر    ،و یا کمربند در سوس مایونز حاوي چربی کننده جعبه بستنی رژیمی

   ).1شکل (است 

  

  

  

  

  

  

بـه عنـوان    7ی چون زمزم در فرهنـگ اسـالمی، عـدد    یتوان به مواردي مانند ارزش نامها در مورد نام می

وجود وضـوح و  .اشاره نمودبه نشانه پیروزي در میان فیلیپینی ها  Lحرف  عدد خوشبختی در کشورهاي اروپایی،

بندي را  دالیل انجام بسته. یز باید مورد توجه خاص قرار گیردبه عبارت دیگر عدم وجود پارازیت در ارسال پیام ن

  :توان در موارد ذیل خالصه نمود در یک نگاه کلی می

  ها میکروبی و آلودگی ،هاي فیزیکی حفاظت از آسیب  -1

  سهولت در حمل و نقل   -2

  )…ترکیب، قیمت، تاریخ تولید و مصرف و (امکان اعالم مشخصات و یا نوع فرآیند   -3

  تبلیغ  -4

  سهولت انبارداري  -5

  )recall(آوري از بازار  سهولت استفاده و انهدام و یا جمع  -6

  یا کمربند رژیمی همراه با نماد متر محصول -1شکل 
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  تقلیل ضایعات  -7

  )…و   ها، قحطی سوانح، جنگ(هاي طبیعی و یا غیرطبیعی  امکان استفاده در بحران  -8

  .امکان عرضه به گروههاي مختلف با در نظر گرفتن اندازه بسته  -9

هـاي   هاي تکنیکی بسـته  این مجموعه و از اینجا به بعد به جنبهگردد که در  در پایان این بخش متذکر می

اي ، ظـروف فلـزي ،    نحوه تولید و ساخت ظروف شیشه: ی، در قالب چندین بخش شاملیمصرفی در صنایع غذا

هاي چوبی اشاره شده و به  هاي کاغذي و مقوایی، بسته آلومینیومی و فوالد قلع اندود، ظروف پالستیکی، پوشش

ی یهـا  همچنـین در مـواردي بـه جنبـه    . اره مشخصات و عوامل موثر بر یکایک آنها بحث خواهـد شـد  تفصیل دوب

بنـدي   دهی به بسته به هنگام تولید ماده غذایی و یا فرآیندهایی که مسـتقیماً در ارتبـاط بـا بسـته     خاص مانند شکل

  .باشند، پرداخته خواهد شد می
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  اي ظروف شیشه:فصل سوم

  مزایاو  مقدمه 

اي داشته و از آن جهـت تهیـه    در ابتدا، کاربرد ساده. هاست که در اختیار بشر قرار گرفته است شیشه قرن

اي اسـت کـه در    امـا اکنـون مـاده   ) 1شـکل  ( شـده و میشـود  هاي آب و مانند آن استفاده  ظروف آبخوري، تنگ

و الس، فیبـر نـوري   گـ فـایبر   ، باب المـپ ینه، حها در این زم مثال. صنعت و تکنولوژي کاربرد بسیار وسیعی دارد

نـدي مـواد غـذایی    ب شیشه اما هنوز بیشترین کـاربرد را بعنـوان یـک مـاده اولیـه جهـت بسـته       . باشند جام می  شیشه

عوامـل متعـددي در بکـارگیري ظـروف     . ، نقش خود را بشکل موثري حفـظ نمـوده اسـت   داراست، بطوري که

  :توان به موارد ذیل اشاره نمود آیند که از آن جمله می ي آن بشمار میاي دخالت داشته و بعنوان مزایا برا شیشه

  شفافیت -1

اي، شفافیت آنها است و بدین ترتیـب مصـرف کننـده     هاي شیشه یکی از مهمترین مزایاي ظروف و بسته

است که ضروري  ه این ترتیبآن را مورد بررسی قرار دهد و ب ي، محتوفراوردهقادر خواهد بود تا قبل از خرید 

 اي اسـتفاده از ظـروف شیشـه   . اي استانداردهاي الزم حداقل از نظر ظـاهر را دارا باشـند   هاي شیشه محتویات بسته

  .نماید  می کمک تشخیص و هدایت مشتریان به شفاف

  

  غوره و سرکه ،آبلیمو آبقرابه سنتی جهت نگهداري  -1شکل 

  در عهد پادشه جرم بخش خطاپوش
  شد و مفتی پیاله نوش حافظ قرابه کش         

  

  استحکام -2

از نقطه نظر بار عمـودي  به عنوان مثال گرچه شیشه یک ماده شکننده است، اما هنگامی که استحکام آن 

)head load ( شیشـه در حـالتی کـه تحـت فشـار باشـد نیـز        . اي اسـت  قابـل مالحظـه   کیفیتبررسی شود، داراي

شیشـه ماننـد   . د مقاومت آن به کشش چندان قابل توجـه نیسـت  دهد، هرچن مقاومت بسیار خوبی از خود نشان می

ایـن خاصـیت   . تواند مقداري انرژي را در خود جذب نمایـد  دهد و می نشان می رفتار یک ماده االستیک از خود
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ار شـوند از اهمیـت بـاالیی برخـورد     اي با ضخامت نه چندان زیـاد سـاخته مـی    خصوصاً هنگامی که ظروف شیشه

املی خواهد بود که مقاومت به فشار را تعدیل نمـوده، باعـث توزیـع یکنواخـت آن در درون     طراحی نیز ع .است

  .ظرف خواهد شد

  شکل پذیري -3

 2تصـویر شـماره   . باشـد  شخصـی نمـی  مشیشه یک ماده ترموپالستیک است که تقریباً داراي نقطه ذوب 

  . دهد را نشان می زبطور شماتیک تغییرات ویسکوزیته تحت تأثیر حرارت در مورد شیشه و فل

  

  

  

  

  

  

  

  رفتار شیشه و فوالد در مقابل درجه حرارت باال -2شکل 

گردد فلزات ابتدا مقاومت باالیی را به درجه حرارت نشان داده و سپس سـریعاً   همانگونه که مالحظه می

در مـورد شیشـه کـاهش    . یابد یسکوزیته بشدت کاهش میودر یک درجه حرارت خاص ذوب شده و در نتیجه 

دهی به آن توسـط ابـزار مناسـب     شکل است که یسکوزیته تدریجی بوده و بدلیل همین تدریجی بودن تغییراتو

هایی که از نظر شکل نیز تـداعی کننـده محصـول هسـتند      توان بسته ائی که می باشد، بگونه پذیر می براحتی امکان

اي ظروفی میان تهی بوده و بسـیار شـبیه    شهظروف شی. نمود را تولید) هاي شبیه خرس یا کندو مثالً عسل در بسته(

با توجه به اینکه ایجاد . ی هستندیباشند و از این رو فاقد هرگونه درز جانبی یا انتها دو قسمتی می فلزي به ظروف

) finish(باشـد   بنـدي مـورد نیـاز مـی     هـاي فوقـانی کـه جهـت درب     شیار بر روي سطح خارجی شیشه در قسمت

  .باشد این از این نظر نیز شیشه داراي مزیت نسبی میبسادگی میسر است، بنابر
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  ی و واکنش ناپذیريیترکیب شیمیا -4

غـذایی   اي است که آن را بـه کلیـه مـواد    گونهه ب اي شیشه ظرف ترکیب مواد اولیه مصرفی جهت تولید

تنهـا  . باشـد  مـی سازد و بدین ترتیب هیچگونه پوشش داخلـی مـورد نیـاز ن    اعم از جامد یا مایع و یا گاز مقاوم می

همچنین . بندي موادغذایی کاربرد ندارد صنایع بستهالبته در استثنا در این زمینه تاثیر مواد قلیایی قوي است که در 

اي بسته بندي نگردند که این مورد هـم بیشـتر در مـورد     گاهی مواد حساس به قلیا بهتر است که در ظروف شیشه

رروي در صورت نیاز از فرآیند سولفاته کردن جهت ه به. نماید می هاي خونی صدق برخی داروها و یا فرآورده

توان بـدون آنکـه دچـار     ی آنها را مییبدلیل ثبات شیمیا. . گردد هاي سدیم از سطح شیشه استفاده می زدودن یون

  هر نوع تخریب سطحی شوند، در یک دوره طوالنی نگهداري نمود

  مقاومت حرارتی  -5

ز ساخته شـدن در درجـه حـرارت نزدیـک بـه ذوب مجـدداً حـرارت داده        اي پس ا تمامی ظروف شیشه

تـوان انتظـار    تا بدین ترتیب فرآیند استرس زدایی در آنهـا انجـام شـود، از ایـن رو مـی     )  C 570–540°(شوند  می

( هـاي حرارتـی    هاي پاستوري شدن، سترون سـازي و حتـی شـوك    داشت که این ظروف براحتی درجه حرارت

توان با افزودن مـوادي بـه    می براحتی آن را در این زمینه  مقاومت. نمایند را تحمل ) و سرد کردن هاي گرم برنامه

) pyrexبا نام تجـارتی  ( مانند آنچه در ظروف بوروسیلیکات )  boric oxide(ر وترکیب اولیه شیشه مثالً اکسید ب

  .شود، بشکل محسوسی افزایش داد دیده می

  نفوذناپذیري -6

مصـرفی جهـت تولیـد     2COمی گازها و بخار آب نفوذناپذیر است و بعنوان مثـال نشـت گـاز   شیشه به تما

  .باشد هاي گازدار در عمل صفر می نوشابه

  رنگ -7

تـوان بـدالیل مختلـف و     شوند، اما مـی  اي بصورت بیرنگ و شفاف ساخته می هرچند اکثر ظروف شیشه

با توجه به ضرورت اسـتفاده از  . نیز تغییر داد …اي و  بسادگی رنگ شیشه را به سبز، کهربایی، شیري رنگ، قهوه

اهمیت تولید رنگ بیشتر ) up-type(هاي بدون رنگ  الشعیر و یا نوشابه بندي شیر، ماء رنگ در مواردي مانند بسته

ترکیبات شیمیایی همچـون اکسـید کـروم     وجهت ایجاد رنگ در شیشه، از مقادیر جزئی مواد . گردد آشکار می
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) بـراي رنـگ آبـی   (و اکسید کبالت ) ییجهت تولید رنگ زرد کهربا(، آهن، گوگرد و کربن )سبزبراي رنگ (

هاي بدون رنگ باشد رنگ برهایی مانند سلنیوم، نیکل  در صورتی که هدف تولید بلور یا شیشه. شود استفاده می

  .گردد و کبالت به خمیر شیشه اضافه می

  قابل برگشت بودن -8

هـاي   نماینـد، هرچنـد نیازمنـد وجـود سیسـتم      ي اقتصـادي نقـش مهمـی را ایفـا مـی     ها در این زمینه هزینه

عالوه بر این در بحث ساخت شیشه به اثري که اسـتفاده از خـرده شیشـه     .آوري و حمل و نقل مناسب است جمع

)cullet (در کاهش موثر مصرف انرژي دارد نیز اشاره خواهد شد.  

  قابلیت استفاده مجدد -9

توان از آنها مجدداً استفاده نمود آنچنان کـه   د حتی اگر ظروف قابل برگشت نباشند، میدر بسیاري موار

اي طراحـی   اي را بگونـه  هاي شیشـه  برخی از تولیدکنندگان گاهی بسته. اي معمول است در منازل بشکل گسترده

بنـدي   بسـته  مثـال در ایـن مـورد   . کنند که با خرید محصـول، نـوعی جـایزه نیـز نصـیب مشـتریان خواهـد شـد         می

این نکته را هم می توان افزود که با توجـه بـه    .هاي لیوانی شکل است اي و یا عسل در بسته هاي صبحانه شکالت

  . استفاده از این ظروف در مایکروویو به منظور گرم کردن مجدد بالمانع می باشد ،ایمن بودن شیشه

  اي و نکات مهم مربوط به آن ساخت ظروف شیشه -

  ه مواد اولی -1

باشد که ترکیـب عمـده    می) 2Sio(دهی آن، سیلیس  ترین ماده مصرفی در تهیه شیشه مذاب و شکل مهم

 یبـر حسـب مقـدار ناخالصـ    . دهـد  تشکیل می 2Sioدرصد آن را  99آید که بطور طبیعی  شن و ماسه بحساب می

هـاي   رگشت شیشـه در صورتی که سیستم ب. گیرد موجود در شن و رنگ شیشه مورد نظر، تصفیه شن صورت می

بخشی . دهد ها و یا خرده شیشه تشکیل می مظروف به کارخانه وجود داشته باشد، دومین منبع مهم را همین شیشه

دو  .از این خرده شیشه مربوط به ظروفی است که در حین کنترل کیفی مـردود شـده و مجـدداً بایـد ذوب شـوند     

این دو ترکیب در فرآینـد ذوب  . هستند) 3CaCo(و سنگ آهک )  3Co٢Na(جزء بعدي و مهم، کربنات سدیم 

نمایند که در حین حرارت دادن خارج  اکسیدکربن می تولید مقادیر زیادي گاز ديدماي ذوب را کاهش داده و 

هم هرچند نه در حد وسیع در فرمول ) 3O2AL(آلومینا  .نماید هاي هوا را خارج می گردد و همراه خود حباب می
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از مواد کمکی جهت افزایش سـرعت  . آن بهبود و افزایش پایداري شیمیایی شیشه استعمل اصلی . وجود دارد

هاي بسیار باال و زمانهاي  توان استفاده نمود چراکه در غیر اینصورت درجه حرارت ذوب و خارج کردن گاز می

رکیبـات سـولفاته یـا    تـوان بـه ت   از جمله این مواد می. ها کامالً خارج شوند طوالنی مورد نیاز خواهد بود تا حباب

است که تغییر رنگ از نوعی به نوع دیگر فرآیندي  ن آ نکته حائز اهمیت  در مورد رنگ،. سولفیدي اشاره نمود

اد وامروزه براي غلبه بر این مشکل بجاي افزودن مـ . انجامد ساعت بطول می 36باشد و معموالً تا  بر می بسیار زمان

اي متصـل   که کوره را به دستگاه تولیـد ظـروف شیشـه   ) forehearth(وره را در پیشانی ک ن هارنگی در کوره، آ

رنـگ اسـت، بنـابراین      کوره اصلی، حاوي شیشه مذاب بـی  هر چند با توجه به این کهنمایند،  می کند، اضافه می

کـوره  انتقال مواد خام به درون  .توان ضایعات شیشه رنگی که بدین ترتیب ساخته شده را به کوره بازگرداند نمی

ماننـد آنچـه در قسـمت جلـویی یـک      (هاي عمودي متحـرك   به دو روش استفاده از مارپیچ ارشمیدسی و یا تیغه

کنـد، حـال    وارد کوره می) pile(اي  معموالً مارپیچ، مواد را بصورت تپه. گیرد ، انجام می)شود بولدوزر دیده می

هر صورت تجزیه ترکیبات کربناته و انجام برخی از  در. خواهد بود ) (logآنکه ورود مواد توسط تیغه الوار مانند

گیرنـد،   واکنشهاي شیمیایی در بدو ورود مواد اولیه و هنگامی که بصورت شناور بر روي تـوده مـذاب قـرار مـی    

  .صورت خواهد گرفت

  کوره و تجهیزات وابسته به آن -2

ف مـواد اولیـه وارد و از   طـر  شـود و از یـک   تن ساخته می 400کوره معموالً مستطیل شکل و تا ظرفیت 

رسد، هرچند  گراد می درجه سانتی 1500درجه حرارت کوره تا . انتهاي دیگر آنها شیشه مذاب خارج خواهد شد

توان درجه حرارت را بین  می) cullet(و یا خرده شیشه ) recycled(هاي بازیافتی  که در صورت استفاده از شیشه

اند که قابلیـت   دیواره کوره از قطعات بسیار بزرگ سیلیس ساخته شده .گراد کاهش داد درجه سانتی 400تا  300

در ترکیب آنها و براي افزایش مقاومت، از آلومینا و اکسید زیرکونیوم نیز استفاده . ی دارندیانعکاس حرارتی باال

) depressed throat(هر کوره از دو بخش تشکیل شده است که بوسیله یک قسمت شبیه به گلو شتر  .شده است

. نماینـد  ها رسوب می در قسمت اول مواد ورودي به صورت مذاب درآمده و ناخالصی. به یکدیگر متصل هستند

به قسمت دوم یـا محفظـه   ) پیش کوره(شیشه مذاب تحت تاثیر حرکت رانشی و از طریق شتر گلو از قسمت اول 

کـوره اوالً تهیـه شیشـه مـذاب بـا       هدف عمده از تعبیـه بخـش دوم در  . شود وارد می) working chamber(کار 
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ي که بتوان در مراحل بعدي شیشه مذاب را براحتی  ا خلوص باال و ثانیاً کاهش اندك درجه حرارت است بگونه

) checkers(سطح فوقانی کوره از قطعات سیلیسی خالص و بصورت مشبک .هاي ساخت شیشه نمود وارد ماشین

حرارت به سطح توده مذاب شیشه، به خروج گازهـا نیـز کمـک     شود تا ضمن انعکاس و هاللی شکل ساخته می

قـرار دارد کـه وظیفـه آن بازیافـت حـرارت      ) regenerator(» بازیـاب حرارتـی  «ها بخشی به نـام   در کوره. نماید

شیشه کامالً مـذاب همانگونـه کـه ذکـر شـد بـه        )3شکل . (باشد خروجی از کوره و بازگرداندن آن به کوره می

کننـده پشـتی و میـانی و یـک بخـش       خنـک  کـه خـود از دو قسـمت   شود   وارد می) forehearth(پیشانی کوره 

گیـري و   در قسـمت خنـک کننـده پشـتی، کـف     ). 4شـکل  (تشکیل شده اسـت  ) conditioning(مشروط کردن 

با عبور  .باشد گیرد، زیرا که هنوز درجه حرارت توده خمیري شکل شیشه باال می ها نیز صورت می خروج حباب

ها، درجه حرارت باز هم کاهش یافته تـا در نهایـت وارد بخـش دیگـري بنـام سیسـتم توزیـع         ده از این قسمتتو

)feeding distribution system (گردد که شامل یک تا چهار بخش حلقوي شکل از جنس سرامیک است  

  
  ساختمان کوره ذوب شیشه-3شکل 

) gob(در همین قسمت است که کار تشکیل لقمه . این سیستم در انتهاي پیشانی کوره قرار گرفته است. 

  ).5شکل (گیرد  دهند، صورت می ی که بصورت عمودي رفت و برگشت انجام مییتوسط پیستونها
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  نماي کناري و از باالي دستگاه پیشانی کوره -4شکل 

هـاي   یچـی توسـط ق ) توانند باشند که برحسب اندازه ظرف، داراي حجم و وزن متفاوتی می( ها  این لقمه

و یـک  ) through(ناودان از طریق یک بخش میـانی    .شوند می) scoop(بریده شده وارد ناودان ) shears(افقی 

 Individual – seetion glass forming(هاي شکل دهنده لقمه  به ماشین) 6شکل ) (deflector(منحرف کننده 

machine  یاIs machine  (شود متصل می.  

  

  

  

  

  

  

  

  ن توسط قیچیآتولید لقمه شیشه و برش  نحوه-5شکل 
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  ناودان مخصوص حمل لقمه به قالب-6شکل 

  دهی شکل -3

هاي استوانه و خمیـري شـکل را بـه ظـروف      اي طراحی شده است که بتواند لقمه دهی بگونه بخش شکل

، جهـت  ایـن فرآینـد از دو نـوع سیسـتم کـه هـر کـدام از دو مرحلـه تشـکیل شـده اسـت           . میان تهی تبدیل نماید

است که در مرحله بعد  parisonدر مرحله اول تبدیل لقمه به یک ظرف اولیه به نام . نماید دهی استفاده می شکل

اي مصرفی جهـت   دو سیستمی که جهت تولید ظروف شیشه .این ظرف اولیه تبدیل به مظروف نهایی خواهد شد

اسـت کـه از آن جهـت تولیـد     ) blowing and blowing(روند شامل روش دمیدن و دمیـدن   بندي بکار می بسته

باشـد کـه    می) pressing and blowing(شود و دیگر روش پرس کردن و دمیدن  ظروف دهانه تنگ استفاده می

و یـا لقمـه   ) lump(در هـر دو حالـت مـاده اولیـه تکـه       .شود از آن براي تولید ظروف دهانه گشاد بهره گرفته می

)gob (یان هوا و یا یک سمبه است که در مرحله اول توسط جر)plunger (   به شکل یک جسم میان تهی کـه تـا

ی یآیند و سپس در مرحله بعـد بـا اسـتفاده از دمیـدن بـه شـکل نهـا        حدودي شباهت به یک مظروف دارد در می

باشد بسته شـد لقمـه از بـاال     در سیستم اول پس از آنکه قالب که شامل دو نیمه مجزا از هم می .تبدیل خواهد شد

ی که قسمت فوقانی مظـروف در  یا در این مرحله قالب به صورت واژگون قرار دارد، بگونه. گردد د قالب میوار

 finishپس از آنکه لقمه کامالً در انتهاي قالب قرار گرفت، ضمن آنکـه مرحلـه تشـکیل    . ین قرار گرفته استیپا

بدسـت  ) parison( اولیهیده شده تا شکل سپس هوا به درون لقمه دم. شود گیرد، از باال قالب بسته می صورت می

ی یشـود تـا شـکل نهـا     در آمده و مجدداً در آن دمیـده مـی  » سرپا«به صورت  parisonآنگاه، قالب همراه با . آید
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در سیستم دوم، در مرحلـه اول،  ). 8شکل (در انتها قالب باز شده ظرف خارج خواهد شد  )7  شکل. (بدست آید

میان تهـی پـس از آنکـه     رف اولیه وظ این. یان تهی اولیه را یک سمبه بعهده داردکار تبدیل لقمه به یک جسم م

قرار گرفت توسط جریان هوا به شکل نهائی که عموماً یک ظرف دهانه گشـاد اسـت درخواهـد    » سرپا«بصورت 

و ی که درجه حـرارت لقمـه در بـد   یا نکته مهم در هر دو سیستم تنظیم درجه حرارت است بگونه )9شکل . (آمد

شـود تـا    هـاي کمتـر باعـث مـی     درجه حرارت باشد C500°ها حدود گراد و قالب درجه سانتی 1000ورود حدود 

شـود تـا لقمـه بـه سـطوح       هاي باالتر هم باعث مـی  پذیري نداشته باشد و درجه حرارت شیشه بخوبی قابلیت شکل

شود و کـامالً   ل ضد رنگ ساخته میها از استی قالب .و یا بعد از شکل گیري تقارن خود را از دست بدهد بچسبد

ایـن امـر   . سطح آنها صیقلی و صاف است ولی بهرحال، به مرور زمان دچار فرسایش شده و باید تعویض گردند

 .ها به یکدیگر بسیار اهمیت دارد و نیز دو محل اتصال قالب finishخصوصاً در مواردي مانند اندازه و قطر بدنه و 

وجـود دارد آن اسـت   ) شـود  هم گفته می Independent machineکه به آنها (  ISنکته جالبی که در ماشینهاي 

هاي متفاوت بر روي آن نصب نمود البته با این فرض کـه   توان بصورت همزمان چند نوع قالب را با اندازه که می

  . ی با یک وزن مشخص باشندیا همه محصوالت نیازمند لقمه

  
  تولید بطري شماي روش دمیدن و دمیدن جهت -7شکل 
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  قالب بطري باز شده -8شکل 

  

  
  )ظروف دهانه گشاد(شماي روش پرس کردن و دمیدن جهت تولید جار  -9شکل 

 (Annealing)استرس زدایی  -4

اگـر بـه   . اسـت  C 450°اي از قالب خارج شد، درجه حرارت آن حدود ف شیشهرهنگامی که بطري یا ظ

هـاي مختلـف    سرد گردد، در این حالت تفاوت سـرعت انقبـاض در بخـش   آن اجازه داده شود که بخودي خود 
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. ی که مظروف از ثبات کافی برخوردار نیستیا شیشه باعث بوجود آمدن نوعی استرس در آن خواهد شد بگونه

با توجه به اینکه گرما در شیشه بـاقی  . افتد که اصوالً شیشه هادي حرارت خوبی نیست این امر از آن رو اتفاق می

ماند، سطح داخلی دیواره ظرف با سرعت کمتري نسبت به سطح خـارجی خنـک خواهـد شـد و حتـی بدنـه        می

بنابراین الزم است به نوعی سرعت خنک کردن و انقبـاض ناشـی   . گردد سطح دیرتر خنک می وشیشه در میان د

ه شـده بـه ماشـین    بـراي انجـام ایـن امـر، ظـروف سـاخت      . از آن در شیشه تا سرحد امکان به شکل یکنواختی باشد

در این تونـل  . شوند ، که در واقع نوعی تونل طویل است منتقل می)Lehr(دیگري به نام ماشین استرس زدایی لر 

طول ). 10شکل (پذیرد  رسد و سپس به تدریج عمل خنک کردن صورت می می C600°درجه حرارت به حدود 

  . گراد خواهد رسید درجه سانتی 30-35د متر است و درجه حرارت در انتهاي آن به حدو 40تونل حدود 

  
  پروفیل طول و درجه حرارت در دستگاه استرس زدایی لر -10شکل 

  ها آزمون -5

و یا ابعـادي  ( ارتفاع، قطر بدنه . اي ساخته شده از چند نقطه نظر باید مورد بررسی قرار گیرد ظرف شیشه

بـراي کسـانی کـه ایـن ظـروف را      . اند از آن جمله finishو باالخره ) ایی مطرح هستند که در ظروف غیر استوانه

برنـد، تغییـرات شـدید در     بندي محصوالت خود با استفاده از دستگاههاي پرکن و درب بند، بکار می جهت بسته

هـا معمـوالً بصـورت     حفـره درون قالـب   .تواند مشـکالت فراوانـی را بوجـود آورد    هر یک از ابعاد گفته شده می

بیضـی  «این تفاوت در فرسایش سطح قالب کـه از آن تحـت عنـوان    . شود فرسایش نمی متقارن و یکدست دچار

 خـارج شـدن از   .گردد، باعث پدیدار شـدن تفـاوت در بـین محورهـا خواهـد شـد       یاد می) ovality(» شدن شکل

) base(بـا مرکـز همـین بطـري در پایـه       finishکه رابطه بین مرکز بطـري در   نیز )verticality(» حالت عمودي«

هاي بلند داراي اهمیت بوده و در صـورت عـدم تقـارن     که خصوصاً در بطري است بطري است از دیگر مواردي
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ظـروف   جایشگو  موضوع ظرفیت. تواند مشکالتی را به هنگام قرار گرفتن بطري در زیر پرکن بوجود آورد می

) bulk test(» آزمون انبوه«ین حالت از هاي قانونی داراي اهمیت است و باید کامالً کنترل شود و در ا هم از جنبه

گیري شده و سپس میانگین آنها بـا اسـتاندارد    ظرف اندازه يبدین شکل که حجم داخلی تعداد. دشو استفاده می

  .شود مقایسه می

  ها  استرس -6

شـوند تـا از آنهـا     بندي مواد غذایی وارد مـی  هاي بسته اي ساخته شده در نهایت به کارخانه شیشهظروف  

باشـند کـه    ها یا فشارها مواجـه مـی   ها نیز ظروف با یکسري استرس در این کارخانه. بندي استفاده شود هت بستهج

  :مهمترین آنها عبارتند از

  )مثبت یا منفی(فشار داخلی : الف

گیـرد دیـده    اي انجـام مـی   بندي آنهـا در ظـروف شیشـه    در محصوالتی که تحت فشار یا تحت خال بسته

. و طـولی خواهـد شـد   ) محیط ظرف(هاي محیطی  طري فشار داخلی عمدتاً باعث بروز استرسدر یک ب. شود می

دارد و ) p(و فشـار وارده  ) t(، ضخامت شیشـه  )d(بستگی به قطر بطري ) S(محیطی   اي، استرس در بخش استوانه

  .توان آن را به شکل ذیل محاسبه نمود می

  S= ــــــــــ 

در اي معموالً بدلیل تفاوت  هاي غیر استوانه در بخش. حیطی خواهد بودفشار طولی معموالً نصف فشار م

  .تري باید استفاده نمود هاي پیچیده ضخامت و تغییرات شدید انحناها، از معادله

  هاي ناشی از بار عمودي استرس: ب

تر به این نیروها بیش. شود ایجاد می) طشتک زنی(بندي  بواسطه روي هم چیدن ظروف و یا به هنگام درب

از جمله . توان با طراحی مناسب کم نمود معموالً این نوع استرس را می. شود نواحی شانه و پاشنه ظروف وارد می

توان تفاوت مابین قطر بدنه و قطر گردن را کاهش داد که در واقع افزایش شعاع شانه ظرف را در بـر خواهـد    می

  .را نیز کم نمود) (bearing surfacا ظرف سطح اتک قطر همچنین می توان تفاوت قطر بدنه و .داشت

  اي هاي تماسی و ضربه استرس: ج

p
2t  
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ئی دیگـري برخـورد و اصـابت    یشوند که ظروف به یکدیگر یا به ش ها هنگامی ایجاد می این نوع استرس

بـراي رفـع آن اسـتفاده از پوشـش ثانویـه      . دهـد  نمایند و بیشتر به هنگام پرکنی، حمـل و نقـل و مصـرف رخ مـی    

  .ند مفید باشدتوا می

  هاي حرارتی  استرس ناشی از شوك: د

شدن و یا پرکردن محصول به صـورت گرمـاگرم    هزیکه به هنگام تغییرات سریع حرارتی مثالً در پاستور

)hot filling (توان با محدود نمودن تفاوت درجـه حـرارت در قسـمتهاي     ها را می این نوع استرس. شود دیده می

شیشه و اجتناب از ایجاد زوایاي تند در ساختار شیشـه خصوصـاً در قسـمت پاشـنه     سرد و گرم، کاهش ضخامت 

)thin spot (از بین برد و یا کاهش داد) . 11شکل(.  

  
  تاثیر شکل زوایا بر استحکام ظروف شیشه اي -11شکل 

  اي واژه شناسی ظروف شیشه -7

هـاي   توانـد در بخـش   ا آنهـا مـی  اند که آشنایی بـ  هاي مختلفی تشکیل شده ظروف ساخته شده از قسمت

نشـان   بطـري و جـار  هـا را در   ، ایـن قسـمت  12  شـکل . ها، مفید واقع شود هاي جدید و یا مقابله با استرس طراحی

  . دهد می

 
 
  

  

  

  بخش هاي مختلف یک ظرف شیشه اي  -12شکل
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  تیمارهاي سطحی -8

  .شود مقاومت به ضربه می باعث بهبود خواص شیشه خصوصاً از نظر ظاهر و افزایش از این تیمارها

  تیمار گرم: الف

توانـد   در سـطح خـود اسـت کـه مـی     ) microcracks(هاي ریـز   معموالً پس از تولید، شیشه داراي ترك

با اسپري نمودن محلولی از یک فلز همراه بـا مـواد آلـی بـر روي سـطح ظـروف       . پذیري شیشه شود باعث آسیب

معمـوالً از  . هـا جلـوگیري نمـود    توان از پیدایش این ترك است، میائی به هنگامی که سطح آنها هنوز داغ  شیشه

  .شود ذرات بسیار ریز قلع و یا ترکیبی چون تیتانیوم تتراکلراید استفاده می

  تیمار سرد: ب

ایـن  . شـود  ها بصورت سرد بر روي شیشه پاشیده مـی  در این حالت، امولسیونی از انواع مومها و یا روغن

  .ی ماشین لر انجام دادیهاي انتها تتوان در قسم عمل را می

  مري پوشش با ترکیبات پلی: ج

هاي نوشابه گازدار بکار گرفته شد، اما به دلیل مشکالتی  اتیلن بویژه در مورد شیشه و بعد پلی PVCابتدا 

ده از عالوه بر این موارد اسـتفا . هاي یونومري معطوف شده است که وجود داشته اکنون توجه به استفاده از رزین

»sleeves «)13شکل ( می باشدنیز معمول  ،گیرد اي قرار می که گرداگرد بسته شیشه)پوشش آستین مانند.(  

  

  

  

  

  

  مناسب براي ظروف شیشه ایی  Sleeveدو نوع -13شکل 

  کاهش وزن شیشه  -9

 این کاهش عالوه بر مصرف کمتر. اي کاسته شود تالش زیادي بعمل آمده است تا از وزن ظروف شیشه

البتـه توجـه بـه طراحـی و نحـوه انتقـال        .هاي حمل و نقل نیز خواهـد شـد   ی در هزینهیجو مواد اولیه، باعث صرفه
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دهد اما در عین حال با توجه  پذیري را افزایش می کاهش ضخامت هرچند آسیب. تواند راهگشا باشد حرارت می

انجـام تیمارهـاي   . باعث افزایش ثبات آن گرددتواند  به اینکه در نحوه تعامل شیشه و حرارت اثر مثبتی دارد، می

گیـرد نیـز    صورت مـی ) CST )chemical strengthening treatmentی مانند آنچه در ژاپن تحت عنوان یشیمیا

متـر   کیلوگرم بـر سـانتی   1400تا  700همچنین توجه به نیروي کشش شیشه که در عمل بین . باشد مورد توجه می

  .گردد بندي در محدوده فوق، همگام با کاهش ضخامت توصیه می ل دربیوسا مربع است و بنابراین انتخاب

  درب ظروف شیشه ایی -10

اي در دو نوع دهانه گشاد یا جـار و دهانـه تنـگ یـا بطـري سـاخته        همانگونه که ذکر شد، ظروف شیشه

ها بطور  این درب. باشد در هر دو مورد استفاده از درب که محکم بر روي شیشه قرار گیرد ضروري می. شوند می

یا آلومینیوم ساخته شده که در قسـمت داخلـی داراي پوششـی کـه معمـوالً نـوعی        داندو کلی از جنس فوالد قلع

بنـدي بـه شـکل محکمـی      براي آنکـه درب . باشد مري است، می و یا سایر مواد پلی PVCترکیب پالستیکی مثالً 

ها ممکن اسـت   درب. اندن و مانند آنها استفاده می گرددانجام شود از روشهایی مانند فشار دادن، پیچیدن، چرخ

  .دار و چرخشی دیده شوند به صورت تاجی شکل، لبه

  :درب ظروف دهانه گشاد: الف

ی از آنها در مـواردي  یا از انواعی هستند که به شکل گسترده tamper–sealو  guard–sealدو نوع درب

هـاي   بندي نوعی قسمت یقه مانند، لبه در این نوع درب. دوش شود، استفاده می که محصول تحت خالء عرضه می

ها و  بندي میوه نیز براي بسته) lug cap(دار  هاي لبه از درب. )14شکل. (پوشاند درب و بخشی از شانه ظرف را می

  .شود ها و مانند آنها استفاده می میوه ها، آب ها، مرباها، ژله سبزیها، ترشی

  

  

  

   Twist offاز نوع  در -15شکل                                        Guard–Sealهاي نوع در -14شکل 

نوع دیگري از همین . دهد را نشان می این نوع در 15شکل . شود هم گفته می twist-offها  به این نوع در

ائـی درگیـر    ظـرف شیشـه   finishبـر روي   و با فشار لبه در که بدون واشر بوده درنام دا press–on twist off در
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) lug(لیوانی که مخصـوص ظـروف لیـوانی شـکل اسـت و در آن از تعـداد بیشـتري لبـه          در). 16شکل(شود  می

  . .)17شکل (شود  نیز از همین دسته محسوب می ،برخوردار است

  ظروف دهانه تنگ  در: ب

در حالـت دوم  . گردنـد  تقسیم می ها به دو دسته قابل بسته شدن مجدد و غیرقابل بسته شدن مجدد این در

دار  هـا داراي لبـه کنگـره    این در. جنس فوالد قلع اندود استیا تاج نامیده شده و معموالً از  crownاصطالحاً  در

)fluted–skirt ( بــوده کــه بعــد از قــرار گــرفتن بــر روي دهانــه بطــري، بــدورfinish  جمــع)crimp (شــوند  مــی

  ). 18شکل(

  

  
    Press–on twist offاز نوع  در -16شکل

  

  
  ویژه ظروف لیوانی در– 17شکل
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  تصویر کراون قبل از درب بندي-18شکل 

به بازار عرضه شده کـه بـر روي آنهـا نـوعی      easy–open twist–off crownامروزه نوعی از آن به نام 

ي کـه  هـاي بطـر   درب .دهـد  اي که به آنها امکان باز و بسته شدن مجدد را می شود بگونه دیده می) thread(شیار 

ترین انـواع   مهم. شوند بسته می roll–onقابل بسته شدن مجدد هستند عموماً از جنس آلومینیوم بوده و به صورت 

هـا فاقـد شـیار    ایـن نـوع در  . شـود  ر نیز ساخته میمت میلی 40متر است ولی انواعی با قطر  میلی 28و  26آنها با قطر 

نـد شـیار متناسـب بـا     ب طري قرار گرفتند، بـر اثـر فشـار در   نه بهستند و پس از آنکه بر روي دها finishمتناسب با 

finish 19شکل(شود  بر روي آنها ایجاد می.(  

  

  

  

  

  

  درب بند که با فشار شیارروي شیشه را بر روي درب حک می کند  -19شکل 

قـش  هایی بـه درب اتصـال دارنـد و ن    ینی هستند که با پلیها داراي نواري نازك در بخش پا این نوع در 

هـاي ظـروف دهانـه تنـگ نیـز از       تمامی در. بعهده دارندرا ) tamperproof or pilfer–proof(ضد ناخنک زدن 

آخرین . شود ته مییا آستري گف linerها  به این الیه. اند پوشیده شده PVCمري مانند  اي از مواد پلی داخل با الیه

است و باید از جمیع جهات با آن هماهنگ باشـد و   آن است که این وسیله بخشی از بسته ظروف نکته درباره در

  .تحت هیچ شرایطی با محتویات واکنش ندهد
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  آلومینیوم : فصل چهارم

  مقدمه 

از آن . گیـرد  مورد استفاده قرار می به وفور بندي است که جهت ساخت ظروف بسته از فلزاتیآلومینیوم 

آلومینیـوم عنصـري    .گردد ل جمع شدن نیز استفاده میهاي قاب و یا لوله) foil(هاي نازك  همچنین بصورت ورقه

وزن مخصـوص پـائین، قـدرت    . خواري و لولـه شـدن بسـیار خـوبی دارد     اي رنگ است که خاصیت چکش نقره

آلومینیـوم سـومین عنصـر فـراوان در     . باشـند  انعکاس نور، مقاومت به اکسید شدن از دیگر مزایاي این عنصر مـی 

ورت ترکیب با سایر عناصر وجود داشـته و بصـورت امالحـی ماننـد بوکسـیت،      پوسته زمین است که همواره بص

و ) feldspar(، فلدسـپار  )kaolin(، کائولین )spinel(، اسپانیل )turquoise(، تورکوییز )corundum(کوراندوم 

یت بوکسـ . باشـد  ترین منبع جهت تولید این عنصـر مـی   اقتصادي) bauxite(بوکسیت . شود دیده می) mica(میکا 

کیلـوگرم   4معموالً از هـر  . باشد، است اکسید آلومینیوم می) دار آب(درصد آلومینا که نوع هیدراته  60حاوي تا 

  .کیلوگرم آلومینیوم بدست خواهد آمد 1بوکسیت حدود 

  فرآیند تولید آلومینیوم-1

در نهایـت   گیـرد  براي تهیه آلومینا، بوکسیت در مجاورت سود سوزآور در معرض حرارت باال قرار مـی 

در فرآیند تبدیل آلومینا به آلومینیوم، ابتـدا آلومینـا    .ترکیبی سفیدرنگ با ظاهري شبیه به آرد بدست خواهد آمد

ایـن عمـل در ظـروف فـوالدي کـه      . شود یا فلوئور مضاعف سدیم و آلومینیوم حل می) cryolite(در کرایولیت 

به درون محلول جریانی معادل ) کربنی(با ورود آند زغالی  .گیرد دیواره آنها با کربن پوشیده شده است انجام می

این جریان الکتریکی، . شود ، برقرار می)پاتیل(آمپر بین این آند و دیواره کربنی ظرف فوالدي  150000-50000

د لیتو اکسیژن با کربن آند ترکیب شده. نماید می نمولکولهاي آلومینا را احیا کرده و تبدیل به آلومینیوم و اکسیژ

٢CO گردد نشین می تر از کرایولیت است در کف پاتیل ته نماید و آلومینیوم که سنگین می.  

  هاي آلومینیومی  ورقه -2

بصـورت  ) گري ریخته(درصد سپس وارد قالب شده  2/99-5/99آلومینیوم تهیه شده و مذاب با خلوص 

ایـن تختـال پـس از ورود بـه     . آیـد  متـر در مـی   میلـی  7متـر و ضـخامت حـدود     6بـا طـول حـدود     )slab(تختال 

در . متـر خواهـد رسـید    میلـی  6/0متر تبدیل بـه نـواري بـا ضـخامت      میلی 7هاي گرم و از ضخامت حدود  غلطک
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هـاي سـرد    بر روي آن انجام گرفته و سپس چهار بار از غلطک )annealing(زدایی  مرحله بعد ابتدا عمل استرس

ی، یها متر برسد و در نهایت پس از آنکه مجدداً و توسط غلطک میلی 037/0شود تا ضخامت آن به  عبور داده می

هاي تولید شده  ترین ورقه از نازك. گردد زدایی می متر رسید، مجدداً استرس میلی 002/0-007/0ضخامت آن به 

کـار  جهـت تولیـد قـوطی ب   ) متـر  میلـی  2/0تـا   1/0(تر  هاي ضخیم ورقه. شود استفاده می  قابل انعطاف يها در بسته

زدایـی نباشـد باعـث     هاي سرد جهت کاهش ضـخامت اگـر همـراه بـا اسـترس      استفاده از غلطک .شود گرفته می

 در موارديشود و  گفته می hard-temper (h-temper)گردد تا آلومینیوم شکننده گردد که اصطالحاً به آن  می

بنـدي بلیسـتر    وان بـراي بسـته  تـ  مناسـب نیسـت، هرچنـد کـه از آن جهـت مـی       که انعطاف پذیري مورد نیاز است

)blister (در ایـن  . ، بهـره گرفـت  مـی باشـد   ها در صنایع بسته بندي موادغذایی معمول مانند آنچه در مورد دراژه

معمـوالً   .موارد با فشار آوردن به دراژه از روي پوشش پالستیکی، ورقـه آلومینیـومی براحتـی پـاره خواهـد شـد      

خلوص باالیی برخوردار هستند و میزان منیزیم و منگنز در آنها بسیار نـاچیز   هاي آلومینیومی بسیار نازك از ورقه

را  1235و  1100، 1050 انـواع ، 1000از ایـن نـوع آلومینیـوم تحـت عنـوان سـري       . بوده و یا اصالً وجـود نـدارد  

) flexible tube(هاي قابل انعطـاف   و یا لوله) ازته(هاي نازك  توان نام برد که همگی جهت تولید انواع ورقه می

/ 8-3/1و همـین مقـدار منگنـز همـراه بـا      ) 3003سـري  (درصد منگنز  1-5/1ی که داراي یها ورقه. روند بکار می

هـا اسـتفاده    نوشـابه ) crown(براي ساخت قوطیهاي بدون درز و یا درب تاجی شکل ) 3004سري (باشند  منیزیم

 5182هاي باالتري از این دو عنصر باشند، مثالً سـري  تر آلومینیوم که داراي درصد از آلیاژهاي سخت. گردد می

 1جـدول  . شـود  اسـتفاده مـی  ) درب(هـا   درصد منیزیم است، براي ساخت انتهاي فوقانی قـوطی  5تا  4که داراي 

  .دهد تعدادي از این آلیاژها همراه با عناصر موجود در آنها و کاربرد هر یک را نشان می

  بندي موادغذایی در بسته لومینیومآ لیاژ پر مصرفترکیب شیمیایی چند نوع آ -1جدول 

  تیتانیوم  روي  کروم  منیزیم  منگنز  مس  آهن  سیلیس  )ها(کاربرد  نوع آلیاژ

  03/0  03/0  -  -  05/0  05/0  4/0  25/0  ها ها و لوله ورقه  1050
  -  1/0  -  -  05/0  05/0  6/0  4/0  ها ها و لوله ورقه  1100
  -  10/0  -  -  5/1  05/0  7/0    ها دیواره قوطی  3003
  -  25/0  -  3/1  5/1  25/0  7/0  3/0  ها در بطري  3004
  1/0  25/0  1/0  5  5/0  15/0  35/0  2/0  ها قوطی در  5082
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  هاي آلومینیومی خواص ورقه -3

  هاي بسیار نازك  قابلیت تشکیل ورقه: الف

ر آب بـه  گـرم بخـا   3/0میکرومتـر کمتـر از    9/8اي که در ضخامت  غیرقابل نفوذ به بخار آب بگونه: ب

ت مضخا. نماید درجه سانتیگراد، بخار آب از آن عبور می 38ساعت و در درجه حرارت  24ازاي هر مترمربع در 

 9/8ت ورقـه بـه   مدهـد و در صـورتی کـه ضـخا     میکرومتر و باالتر هیچگونه بخار آبی را از خود عبور نمی 4/25

گیـرد نیـز عمـالً بخـار آب از آن عبـور نخواهـد        می مري بر روي آن قرار اي از مواد پلی میکرومتر رسیده، و الیه

  . آلومینیوم نفوذناپذیري خوبی نیز به گازها دارد. کرد

شـود بـه شـکل قابـل      مقاوم به خوردگی، اکسید آلومینیوم که بطور طبیعی بر روي ورقه تشـکیل مـی  : ج
  .نماید توجهی نسبت به خوردگی آن را مقاوم می

. آورد  ی و آرایشـی بطـوري کـه هیچگونـه مسـمومیت را بوجـود نمـی       یـ سازگار با موادغذایی و دارو: د

  .هرچند اخیراً عالئمی از ارتباط این عنصر با آلزایمر آشکار شده است

   .)dead folding◌ِ (خورد  می "تا"پذیري آن بسیار خوب است و بسیار عالی  شکل: ه 

لبته حکایت از آن دارد که مقـادیر  مطالعات اخیر ا. عدم جذب که در محیط آبی با ثبات رسیده است: و

  . گردد کمی از آن جذب بدن می

  .گردد مقاوم به چربی به شکلی که چربی جذب ورقه نمی: ز

  .را که با حرارت براحتی قابل استریل شدن استزیبهداشتی بودن : ح

  .هاي فوالدي وجود ندارد این مزیت در قوطی. تسفاقد هر نوع طعم و مزه ا: ط

  .شود ور که در موارد متعددي از همین خاصیت استفاده میعدم عبور ن: ي

مـواد   ذوببـدلیل   هـم ب آن بـوده و  خـو بواسطه خاصیت تـاخوردگی   همقابلیت بهم چسبیدن که : ك

  .باشد بر روي آن می پلیمري چسبنده

  .نوعی حفاظت در مقابل جریانهاي مغناطیسی ایجادخاصیت مغناطیسی و  انفقد: ل

شود،  مري استفاده می هاي خودبخود مواد پلی براي جلوگیري از آتش گرفتن آناز آتشگیر نبودن که : م

  .نماید مري قرار گرفته از تجمع الکتریسیته ساکن در آنها جلوگیري میهاي پلی میان الیهبدین ترتیب که در 
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حمـل و  وزن محصوالت ساخته شده از آن در مقایسه با قوطیهاي فوالد بسیار کمتر اسـت و بنـابراین   : ن

  .کند تر میتنقل را راح

  هاي آلومینیومی  قوطی -4

هاي دو  هرچند استفاده از ورقه آلومینیومی و تبدیل آن به قوطی سابقه بسیار طوالنی دارد، اما تهیه قوطی

ایـن  . میالدي آغاز شد 60از حدود اواسط دهه ) کند که اکنون نیز نیاز بازار را به شکل وسیعی تأمین می( قسمته 

افتد، براحتی نیز قابل  نظر از آنکه نشت در آنها بواسطه عدم وجود درز جانبی کمتر اتفاق می ها صرف قوطی نوع

هاي آلومینیومی از ورق با آلیـاژ   اولین قوطی .آید جویی بشمار می بازیافت بوده و بنابراین عامل بزرگی در صرفه

بوده، وزن هر هزار عـدد از  ) میکرومتر 495(متر  یمیل 495/0برابر  )gauge(ساخته شدند و داراي ضخامت  3004

 draw andو یا فرآینـد  drawn and Ironedساخت قوطی به دو روش  .شد کیلوگرم می 19ها بالغ بر  این قوطی

redraw وي کـر صـفحات  (ابتـدا دیسـک   . باشـند  در هر دو روش مراحل اولیه مشابه یکدیگر می. گیرد انجام می

و ) ram(شود، سپس این دیسک با استفاده از یک سـمبه   از نوار آلومینیومی جدا می بوسیله دستگاه پرس) شکل

از ایـن مرحلـه بـه بعـد دو روش فـوق      . آینـد  هیدرولیکی بصورت یک ظرف فنجانی شکل در می) die(یا قالب 

که قطـر   ییها فنجان با فشار یک سمبه از میان یک سري از قالب). D&I(در روش اول . ی هستندیداراي تفاوتها

بدین ترتیب بدنه ظرف کشیده شده و از ضخامت آن کاسـته  . شود شود عبور داده می آنها رفته رفته کوچکتر می

نماید امـا   ها عبور می نیز مانند روش اول، فنجان با فشار سمبه از میان قالب) D&R-D(در روش دوم . خواهد شد

بـه ایـن   . مت آن کاسـته شـود کشـیده خواهـد شـد     در حالت دوم، محیط فنجان صرفاً تا حدي که کمی از ضـخا 

پـس از آنکـه بدنـه     .به دست می آید خواهـد بـود  ضخامت فنجان اولیه کمی بیشتر از آنچه در روش اول  ترتیب

تمـامی   1شکل  .دمی شوو بر روي آن قالب ایجاد ) trimmed(قوطی ساخته شد، قسمت فوقانی آن صاف شده 

هاي داخلـی و یـا رنـگ     دهد که طی آن چند مرحله پخت لعاب ان میرا نش D&Iمراحل ساخت قوطی به روش 

امـروزه   .گیـرد  هاي ریز انجـام مـی   پاشیده شده بر سطح قوطی نیز وجود داشته کنترل قوطی از نظر وجود سوراخ

تهیـه   D&Iی که بـه روش  یها هستند که البته بیشتر در قوطی) neck-in(ها داراي گردن بطرف داخل  اکثر قوطی

 هـا  درب قوطی. شود تا از قطر درب کاسته گردد کند گردن گذاري بر روي قوطی باعث می ند صدق میشو می

  آید هم با استفاده از پرس بصورت صفحات کروي شکل در می
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  D&Iمراحل ساخت قوطی به روش  -1شکل 

ایجـاد  را بـا  ) scoring(» خـط زنـی  «شوند که با دقت فراوان عمـل   این صفحات وارد پرس دیگري می. 

 ).2شکل (گردد می) rivetting(همزمان گیره مخصوص بر روي آن پرچ . دهد شیارهاي کم عمق انجام می

 
  قوطی نوشابه با گیره در رو و شیار کم عمق در پشت در-2شکل 

آورد  شد و گاهی با افتادن به درون قوطی مشکالتی را پدیـد مـی   ها در ابتدا بصورت کامل جدا می گیره

ن آکماکـان بـر روي    و پس از بـاز شـدن در   کند بدلیل قابل چرخش بودن کمتر این مشکل بروز میولی اکنون 

نام دارد و در زیـر گیـره فضـاي کـافی در نظـر       super end can lidها  نوع جدیدتر این نوع گیره. باقی می مانند

اتی کـه در سـاخت قـوطی    از دیگـر نکـ  . )3شکل (گرفته شده تا براحتی بتوان گیره را از جاي خود حرکت داد 
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آلومینیومی باید مورد توجه قرار گیرد خراشیده شدن قوطی در حین فرآیند ساخت است کـه نـه تنهـا بـه قـوطی      

براي رفع این مشکل، اسـتفاده  . شود باعث تجمع ذرات آلومینیوم بر روي دستگاهها نیز می بلکه رساند آسیب می

  .شود توصیه میاز تجهیزات پوشانده شده با کروم و یا تفلون 

  
  )ب(و گیره هاي جدید) الف(گیره استاندارد  -3شکل 

همچنین علیرغم آنکه آلومینیوم مقاومت خوبی را به خوردگی دارد، امـا گـاهی در مجـاورت برخـی از     
تـوان مقاومـت بـه خـوردگی را بـا تهیـه        هرچنـد مـی  . ها و غذاها، ممکن است خوردگی در آن دیده شود نوشابه

هایی که سطح داخلـی را   ها الزم است از لعاب ها و نوشابه زایش داد، اما در محصوالتی چون آب میوهآلیاژها، اف
  .باشند پوشانند نیز استفاده گردد که عموماً از مواد آلی می می

  لومینیومیآلعاب هاي مورد استفاده جهت پوشش سطح داخلی قوطی  -2جدول 
  درب قوطی  بدنه قوطی  محصول
  اپوکسی وینیل  سی وینیلاپوک  ماءالشعیر
  محلول وینیل  اپوکسی وینیل  نوشابه
  اپوکسی فنولیک  اپوکسی فنولی  ساردین
  فنولیک وینیل  فنولیک وینیل  پودینگ

  کاهش وزن قوطی -5

 13کمتـر از   اکنـون  ایـن وزن . رسـید  کیلوگرم می 19همانگونه که ذکر شد وزن هر هزار قوطی اولیه به 

  :چند بخش صورت پذیرفته است که عبارتند از این کاهش در. کیلوگرم است

  :ییهاي انتها بخش ضخامت کاهش -الف

ی طراحی گردند کـه فشـارهاي بـاال را    یا ها تحت فشار هستند، باید بگونه با توجه به اینکه اگر این قوطی

زمـانی کـه    .ی داراي اهمیت بسـیاري اسـت  یهاي انتها در این زمینه ضخامت، ساختار و آلیاژ بخش. تحمل نمایند

میکرومتر استفاده گـردد، امـا اکنـون     406-419شدند الزم بود که از ضخامت  می ساخته ها با کف مسطح قوطی

 ب الف
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رسـیده و در آینـده نزدیـک بـه      µm 320با بکارگیري طرحهاي جدید مثالً ساختار گنبدي شکل، ضـخامت بـه   

ه که قـبالً ذکـر شـد بـا افـزایش مقـدار       همانگون ردرمورد د. میکرومتر نیز خواهد رسید 250هاي حدود  ضخامت

  . اند کاسته نآ عناصري چون منیزیم و منگنز، مقاومت آن را افزایش داده و در مقابل از ضخامت

  :بدنه ضخامتکاهش  -ب 

اي  ها بـا بدنـه   میکرومتر، اکنون قوطی 132-135هاي  ضخامت به جاي در مورد ضخامت بدنه نیز امروزه

  .شوند میکرومتر رسیده تولید می 114 به کمتر ازکه ضخامت آن 

  :قطر درکاهش  -ج

. گذاري بـر روي قـوطی اسـت    از دیگر عوامل کاهش وزن، کم کردن از قطر در فوقانی از طریق گردن

  )4شکل (و یا پلکانی دیده شود ) spin neck(تواند بصورت ساده  این گردن می

  
  قوطی هاي الومینیمی با گردن هاي ساده و پلکانی -4شکل

گـردن   14باشد ضمن آنکه در موارد خاص تهیه قوطی بـا   گردن معمول می 4ی با یها امروزه تهیه قوطی

  .دهد اثر روشهاي فوق در کاهش قطر قوطی در قسمت فوقانی را نشان می 3 جدول. نیز گزارش شده است

  اثر ایجاد گردن بر قطر قوطی الومینیومی -3جدول 
  

  

  )اینچ(ضخامت   )متر سانتی(قطر  نوع قوطی
  )2 16/11( 211  83/6  اولیه

  )2 16/6( 206  03/6  گردن 4
  )2 16/4( 204  71/5  ساده

  )2 16/2( 202  40/5  گردن 14
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نـوعی  ه هاي آلومینیومی، الزم است با استفاده از روشهاي گوناگون بـ  با توجه به کاهش ضخامت قوطی

هاي نوشابه گازدار این  در مورد قوطی. حفظ شودفشار درونی قوطی افزایش یابد تا بدین ترتیب استحکام قوطی 

در محصوالتی کـه فاقـد گازکربنیـک هسـتند، افـزودن      . گیرد عمل با استفاده از گازکربنیک موجود صورت می

در سالهاي اخیر، تزریـق  . نشد هایی بود که انجام گرفت گرچه چندان با موفقیت روبرو حل گاز ازت از اولین راه

بندي ایـن   ده از نیتروژن مایع و بالفاصله پس از پر کردن محصول در بسته و قبل از دربگاز ازت بصورت استفا

در ایـن  . دسـت یافـت  هاي نوشـابه گـازدار    است که به فشار برابر با فشار موجود در قوطی  امکان را فراهم آورده

  .شود نصب میها  قوطی درب فوقانی سیستم دستگاه تزریق مستقیماً بر روي خط پرکن کمی باالتر از

  آلومینیومی قابل انعطاف) يها تیوب(ها  لوله -6

شد، ولی اکنون  ها، در ابتدا براي مصارفی غیر از موادغذایی، مثالً خمیردندان استفاده می از این نوع بسته

نهـا  شـوند نـه ت   بندي می محصوالتی که به این روش بسته. گردد بندي موادغذایی نیز استفاده می از آنها براي بسته

اي کـه بعنـوان    داراي عمر نگهداري بسیار خوبی هستند، بلکه استفاده از آنها بسیار راحت و آسان اسـت، بگونـه  

توان با قرار دادن یک قاشق پالستیکی یکبار مصرف از آنها به شکل مناسبی جهت تغذیه کودکـان و یـا    مثال می

فرآینـد بـه ایـن    . هاي دو قسمته اسـت  یه به ساخت قوطیهاي آلومینیومی بسیار شب تولید لوله. بیماران استفاده کرد

توسط یـک سـمبه و قالـب    ) دهی آن آسان باشد ی که شکلترتیبب(ترتیب است که ورقه آلومینیومی نسبتاً خالص 

ی خـود خواهـد رسـید    یگیرد تا شکل اولیه بدست آید و سپس با عمل کشـیدن بـه طـول نهـا     تحت فشار قرار می

هـاي نـرم و قابـل     هاي زائد براي آنکـه لولـه خواصـی شـبیه لولـه      و حذف لبه trimming بعد از انجام). 5شکل (

بعد از پر کردن لولـه  . شود هاي اپوکسی پوشانده می انعطاف پیدا کند، مقداري گرم شده و از درون توسط الك

یـک حفـاظ    آید تـا  گیرد، این قسمت تاخورده و بصورت مانع در می با محصول که از طریق انتهایی صورت می

دن بسـتگی بـه زمـان و نحـوه     شـ عمر نگهداري محصـول بعـد از بـاز     ).6شکل ( مناسب در مقابل آلودگیها باشد

حجـم   رند آن اسـت کـه در حـین اسـتفاده    دا بسته هاها در مقایسه با سایر  مزیتی که این نوع بسته. نگهداري دارد

ایـن موضـوع   . مانـد  غذایی کم و بیش ثابـت مـی   یابد، بطوریکه حجم هواي در تماس با ماده بسته نیز کاهش می

  .باشد شود، کامالً صادق می فرنگی که در مجاورت هوا تیره می خصوصاً در محصوالت مانند سس گوجه
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نحوه انسداد بخش انتهایی  -6شکل                       لومینیومی به تیوبآنحوه شکل دهی ورق  -5شکل      

  تیوب

  هاي نیمه سخت و قابل انعطاف ظروف بسته -7

 laminated(هـاي چنـد الیـه     کیسـه  .گـردد  ت چنـین ظروفـی نیـز اسـتفاده مـی     سـاخ از آلومینیوم بـراي  

pouches (ِسی رِو ظروف پ) باشند ها می از جمله این بسته) 7شکل .  

  
  سی آلومینیومیرِچند نوع ظرف پِ -7شکل 

هـا و لعـاب بـه همـراه      مواد پالسـتیکی، کاغـذ، چسـب    بادر این موارد، این امکان فراهم آمده است که 

نیـز اکنـون تولیـد     رتـورت  هـاي چنـد الیـه قابـل     ی که حتی کیسـه شکلآلومینیوم ظروف مناسبی حاصل گردد، ب

هـا نفـوذ    تـرین قسـمت   سرعت بـه داخلـی  ه ها آن است که حرارت ب هتسباز مزایاي بسیار خوب این نوع . شود می

هـاي بـزرگ اتفـاق     آنچنـان کـه در بسـته   (ل مجاور دیواره، حرارت بیش از حد بدون آنکه محصو. خواهد کرد

  .گردد به این نکته نیز باید اشاره نمود که محصول پس از فرآیند سریعتر نیز سرد می. را تحمل نماید) افتد می
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  هاي آلومینیومی واکنش موادغذایی با الیه -8

هـاي آلومینیـومی    الت فیزیکـی متفـاوت در پوشـش   از آنجا که موادغذایی بـا ترکیبـات شـیمیایی و حـا    

شوند، بررسی امکان بروز واکنش بـین موادغـذایی و پوشـش و میـزان ایـن اثرگـذاري بسـیار مهـم          بندي می بسته

، مقـدار چربـی، مقـدار رطوبـت و غیـره       pHته یـا  دیبندي موادغذایی بر حسب میزان اسـی  اصوالً با طبقه. باشد می

در همین مورد اثر مـواد افزودنـی نیـز بایـد     . بینی نمود ها را پیش بودن این نوع پوشش توان تا حدودي مناسب می

  .مورد توجه قرار گیرد

  ها و سبزیها میوه: الف

بنـدي شـوند باعـث خـوردگی و تولیـد گـاز        در صورتی که در قوطی یا بسته بدون لعـاب درونـی بسـته   

یر رنـگ مـثالً   غیگاهی ت. راتب کمتر دیده خواهد شدهاي داراي لعاب مشکل به م در بسته. هیدروژن خواهند شد

اندود بدلیل اثر رنگ بر روي قلع کمتر  هاي قلع این حالت در قوطی. شود دیده می) درختی(در مورد سس سیب 

یسـکوزیته بـاالتر ایـن    ودهنـد کـه بـدیل     هـا واکـنش کمتـري مـی     مربا و ژله در مقایسه با کمپوت. نماید بروز می

توانـد بواسـطه جـذب آنهـا      ها کاهش عطر و طعم دیده شده اسـت کـه مـی    مورد آب میوهدر . محصوالت است

هـا و سـبزیها، عمـر نگهـداري دسـته اخیـر در قوطیهـاي         بطور کلی در مقایسه بین میوه. توسط لعاب درونی باشد

  .ها است آلومینیومی بیشتر از میوه

  گوشت قرمز، ماهی و غذاهاي دریایی: ب

هـاي سـیاه ناشـی از واکـنش آهـن بـا        مناسبی براي این دسته از مواد است و لکه آلومینیوم پوشش بسیار

در مـواردي  . شـود  شده در آلومینیوم دیـده نمـی   بندي بسته فراورده هاي، در گوشتی سولفید موجود در فرآورده

یـر رنـگ   غیل تبعنـوان مثـا  . تواند مشکالتی را در بر داشته باشد ها می آلومینیوم در تخریب رنگ برخی از رنگیزه

از آن  ،رسـد  آلود که متعاقب آن نوعی بوي هیدروژن سولفوره نیز بـه مشـام مـی    صورتی میگو به خاکستري گل

این مشکل جلوگیري  بروز توان به شکل موثري از می 4/6تا  6به حدود  pHباشد، هرچند که با کاهش  جمله می

درصـد بیشـتر باشـد     3اسیدیته کل سـس نبایـد از    ساردین اگر با سس خردل یا گوجه فرنگی پر شده باشد. نمود

  .برند ها بدلیل اثر خورندگی حتی به لعاب نیز حمله کرده آن را از بین می چراکه در غیر اینصورت، سس

  هاي گازدار نوشابه: ج
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. آینـد  شمار مـی ه شود، ب بندي می آلومینیومی بسته) قوطی(ترین محصول غذایی که در ظروف  پرمصرف

ماه نگهداري در درجـه   6ی که داراي پایه سیتروسی هستند، بعد از یها ن داده است که گاهی نوشابهمطالعات نشا

  .اند حرارت اتاق، کمی طعم خود را از دست داده

  هاي بدون گاز نوشابه: د

در اینگونه موارد با توجه به اینکه براي ایجاد استحکام از گاز ازت استفاده شده تاثیر متقابل کمتر دیـده  

در مورد آب میوه   مثالً(صورت بگیرد ) hot filling(البته در مواردي که پرکردن بصورت گرماگرم . ده استش

  .هاي متقابل ممکن است تا حدي اتفاق بیفتد ، واکنش)هاي ایزوتونیک و نوشابه

  هاي قابل انعطاف مقایسه الیه آلومینیومی با سایر الیه -9

، سـلولز اسـتات، کاغـذ    PVCاسـتر،   اتیلن، پلی ي قابل انعطاف مانند پلیها مقایسه الیه آلومینیومی با الیه

دهد کـه آلومینیـوم در مـواردي     نشان می PVDC، کاغذ آغشته به  PVDCکرافت، کاغذ مومی، کاغذ گالسه، 

مانند مقاومت به بخار آب، مقاومت به عبور گاز، مقاومت در برابر جذب عطـر و بـو، مقاومـت بـه آب و چربـی      

ها از موقعیت بسیار بهتري برخوردار است و صرفاً از نظر مقاومت بـه خـوردگی اسـت کـه در      ه سایر الیهنسبت ب

ضـمناً بـر   . گیـرد  قرار می PVDCو کاغذ آغشته به  PVDC ، PVCاتیلن،  استر، پلی تري نسبت به پلی مرتبه پائین

در مایکروویو نیز قـرار داد بـدون آنکـه    توان  بندي شده در آلومینیوم را می خالف تصور عموم، موادغذایی بسته

  .خطري مگنوترون را تهدید نماید

  هاي آلومینیومی بازیابی ظروف و الیه -10

طبـق آمـار موجـود در    . به دلیل ترکیب ساده این ظروف، بازیابی ضایعات بسیار آسان و با صـرفه اسـت  

  .گیرند شده و مجدداً در چرخه قرار میهاي نوشابه آلومینیومی بفروش رفته، بازیافت  درصد قوطی 96کانادا، 
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  )حلبی(اندود   فوالد قلع: فصل پنجم

  مقدمه

در اوایـل قـرن   . بنـدي موادغـذایی تاریخچـه طـوالنی دارد     اندود جهـت بسـته    استفاده از ورق فوالد قلع

موادغـذایی   وانن بتـ آبـه وسـیله   فرانک براي ارائه روشـی کـه    12000اي به مبلغ  نوزدهم میالدي، ناپلئون جایزه

در آن هنگام نیکال آپرت به این نکته پی برد کـه  . د تعیین و اعالم نمودرمصرفی ارتش آن کشور را نگهداري ک

وي . غذایی و نگهداري آن دور از هوا، ماده غذایی را به مدت طوالنی حفـظ نمـود   توان با حرارت دادن ماده می

دو . رفـت تجربـه بعـدها اسـاس صـنعت کنسروسـازي قـرار گ      یـن  ااي را بکار گرفت،  در این زمینه ظروف شیشه

بنـدي   جان هال و برایان دانکین، شروع به تولید قوطی از ورق قلع اندود جهت بسـته  به نام هاي مهندس انگلیسی

بودنـدو    ها در آن موقع نسبتاً ناهموار بـوده و داراي پوششـی ضـخیم از قلـع     ورق. موادغذایی دریانوردان نمودند

قوطی قلع اندود به صورت  بار براي اولین 1819در سال . گرفت انجام می غوطه وريکردن نیز به روش  اندود قلع

، در 1929در سـال  . تر شده و به صورت علم درآمـد  هنر قوطی سازي کامل 1860از سال . تجاري وارد بازار شد

مصرف قلـع بـه نحـو چشـمگیري      در این حالت که آلمان از روش الکترولیتی براي قلع اندود کردن استفاده شد

  .یافت کاهش 
  نحوه تهیه ورق فوالدي -1

پــس از آنکــه ســنگ آهــن در کارخانجــات ذوب، بــه صــورت آهــن مــذاب درآمــد، تــوده مــذاب در  

معمـوالً تختـالی کـه بـراي تولیـد ورق      . آیـد  ل در مییضخیم طو) slab(گري به شکل تختال  کارگاههاي ریخته

 2متر تـا   سانتی 65متر، عرض آن بین  10تا  9طول تختال بین . از نوع کم کربن استگیرد،  مورد استفاده قرار می

تختـال در   .تـن اسـت   28حداکثر وزن تختال به هنگام خروج از قالب، . باشد متر می سانتی 22متر و ضخامت آن 

لـه بـا   هاي مخصوص گرم شده و سـپس طـی چنـد مرح    اي که قرار است تبدیل به ورق شود، توسط کوره مرحله

متـر   میلـی  8/1معین هستند، تبدیل به ورقی به ضخامت  )clearance(هایی با فاصله  عبور از نورد گرم که غلطک

این ورق سپس در حمام اسید سولفوریک رقیق اسیدشویی شده و توسـط نـورد سـرد، ضـخامت آن     . آید در می

شده تا بدین ترتیـب سـختی و سـطح صـاف     زدایی  در نهایت ورقه، استرس. متر خواهد رسید میلی 15/0 تا 5/0به
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دهـی و خنـک سـازي     ، شـامل حـرارت  )box annealing(ایی  تنش زدایی یا آنیل محفظه. مورد نظر بدست آید 

در یک محفظه  که این فرآیند. هاي تولید شده در حین نورد سرد است ها به منظور از بین بردن تنش آرام کالف

 ایجـاد ی احیا باشد، سطحی بـراق  یکردن گاز خنثی یا گازي که به طور جز گیرد با وارد بندي شده انجام می آب

هـا صـورت خواهـد     جویی بیشتري در هزینه با توجه به اینکه هرچه از ضخامت ورق کاسته شود، صرفه. نماید می

 تـر شـود، بواسـطه فشـار وارده بـه آن، سـختی آن نیـز        گرفت و نیز با توجه به این واقعیت که هر چه ورق نـازك 

 DCRانـد و بـه    هـایی کـه دوبـار توسـط نـورد سـرد تیمـار شـده         یابد، بنابراین اکنون اسـتفاده از ورق  افزایش می

)doublecold reduced (باشد باشند، معمول می موسوم می .  

ی یهـا  گیري به انبار تختال منتقل شده باشند، ابتـدا آنهـا را در کـوره    ها بعد از شکل در صورتی که تختال

هاي عمودي و افقی از ضخامت  ایند تا مجدداً به صورت گداخته درآیند و سپس با استفاده از غلطکنم گرم می

ها قادر هستند که در حین کاهش ضخامت، عرض تختال را نیز حداکثر تـا   این غلطک. کاسته خواهد شد ها آن

بوجـود  ) ل نـازك شـده  تختا(هایی که بر روي صفحات فوالدي  جهت برداشتن پوسته. متر کاهش دهند میلی 70

کند، به همراه آب با فشار  که فشار مضاعفی بر صفحه وارد می »pinch roll«آیند از دو غلطک دیگر به نام  می

هاي کنترل ضخامت و کنترل ابعاد مجهز است و درجه حـرارت ورق   نورد گرم با سیستم .گردد زیاد، استفاده می

گـراد خنـک شـده و     درجه سانتی 600اهد بود که رفته رفته تا گراد خو یدرجه سانت 850خروجی از نورد حدود 

کالفها داراي عرض بـین  . این کالفها آماده انتقال به واحد نورد سرد هستند. گردد سپس به کالف پیچ منتقل می

وزن کـالف در   و رسد متر می سانتی 85، قطر آنها حداکثر به یک متر و همتر بود 2متر تا کمی کمتر از  سانتی 58

  .تن است 27این هنگام حدود 

  قلع اندود نمودن ورق -2

) داغ وري غوطـه (ور نمودن صفحات در حمام مذاب  وطهغپوشاندن صفحات فوالدي توسط قلع ابتدا با 

بـه   امـروزه  انـدود  قلعي ها شود، اما بخش عمده ورق گرچه هنوز هم از این روش استفاده می. گرفت صورت می

گرم بـه ازاء هـر متـر     22تا  17(اي نسبتاً ضخیم از قلع  وري، الیه در روش غوطه. وندش روش الکترولیتی تولید می

متر در هر  میلی 07/0تا  02/0گردد که معادل ضخامتی حدود  تشکیل می) گرم بر روي هر سطح 11تا  5/8مربع، 
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ي از آلـودگی  شرط الزم براي قلع اندود کردن به روش فوق، وجود سطحی تمیز و عـار . سوي ورق خواهد بود

تـا   2غلظت اسید . گیرد است که این عمل با اسیدشویی و توسط اسید سولفوریک یا کلریدریک رقیق انجام می

ها سـپس از میـان    ورق. دقیقه است 2-4گراد و زمان اسید شویی  درجه سانتی 65-80درصد و دما در محدوده  6

 2Zn Cl(روان ساز مورد استفاده معموالً کلرور روي  .نمایند متر عبور می سانتی 5/2-5حوضچه روان ساز به عمق 

سرعت عبور ورق از میـان محلـول روان   . باشد محلول در آب است که حاوي مقداري کلرید آلومینیوم نیز می) 

پس از روان سازي، ورق وارد پاتیل قلع مذاب شده و در مرحله بعـد بـه   . ر ثانیه استبمتر  سانتی 5/16ساز حدود 

  . نمایند کن عبور می هاي خشک از الیه روغن و غلطکصورت عمودي 

کاهش یافته و ) گرم بر هر طرف 8/2(گرم به ازاي هر متر مربع  6/5در روش الکترولیتی، مصرف قلع به 

تـوان در   نحوه عمل قلع اندود کردن به روش الکترولیتی را مـی  .میکرومتر خواهد بود 4/0ضخامت آن به حدود 

  .مالحظه نمود 1شکل 

  

  

  

  

  

  نمودار تولید ورق قلع اندود -1شکل 

در مرحلـه  . شـود  هاي حاصل از نورد سرد، پس از بـاز شـدن، توسـط قلیـا، آب و اسـید شسـته مـی        ورق 

هاي قلیایی مخلـوطی   تمیزکننده. شوند جدا می مانند شستشوي قلیایی، گرد و خاك، ذرات فلزي و جامدات موم

صـابونی شـدن و   از طریق  را ها هستند تا بتوانند تمیزکاري کننده  ی خیسهاي معدنی همراه با مقادیر کم از نمک

گـردد   در عملیات اسیدشویی جهت دفع اکسیدهاي فلزي از اسید اسـتفاده مـی  . تشکیل امولسیون را بهبود بخشند

الدي اسید پس از حل پوسته اکسیدي، به پایـه فـو  . آید ترین این اسیدها به شمار می که اسید سولفوریک متداول

هـاي   پس از تمیز کردن ورق، آنها را وارد حوضچه .ها باید استفاده شود کند، بنابراین از ممانعت کننده حمله می
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تشـکیل شـده   ) عـدد  5-12معمـوالً  (کاري  این بخش خود از چندین سلول آب. نمایند می) الکترولیتی(آبکاري 

اي متفـاوت بـا    وي الکترولیتی کامالً یـا تـا انـدازه   کاري اولیه قرار دارد که حا در ابتداي بخش، سلول آب. است

انـدود و   ورق قلـع . دهـد  ها شمش خالص قلع، آنـد و ورق، کاتـد را تشـکیل مـی     در این سلول. حمام اصلی است

ضـخامت اسـمی   . )1جـدول ( توان با مقادیر برابر یا نابرابر قلع روي دو سـطح ورق تولیـد نمـود    الکترولیتی را می

کند و ضخامت نهایی پوشش با عبور  میکرومتر روي هر سطح تغییر می 5/1تا  4/0برابر بین  پوشش قلع براي نوع

انـدود،   کاري، ورق قلع بعد از خروج نوار از آخرین سلول آب .آید نوار از یک سلول به سلول بعدي بدست می

خیره نوارکه در ابتدا هاي ذ برج. دار شدن آن جلوگیري گردد گردد تا از رگه بالفاصله شستشو شده و خشک می

نمایند تا در صورت بروز مشـکل، پیوسـتگی خـط،     شوند، نوارهاي اضافی را ذخیره می و انتهاي فرآیند دیده می

دهـی الکتریکـی    توان پوشش هاي الکترودها می با مطالعه قوانین فاراده و با شناخت واکنش ).2شکل (قطع نشود 

در فرآیند اسیدي، . شود هاي اسیدي و یا قلیایی انجام می در الکترولیت ی الکترولیتینقلع پوشا. قلع را کنترل کرد

  .واکنش آند، اکسیداسیون مستقیم قلع فلزي به یون قلع دوظرفیتی است
-e٢  +++Sn → °Sn  

  مشخصات ورق قلع اندود  -1جدول 
  عالمت قبلی  عالمت فعلی  نوع پوشش

  #25  8/2-8/2  یکسان
6/5-6/5  50#  
4/8-4/8  75#  

  #25-50  8/2-6/5  متفاوت
4/8-8/2  75-25#  
4/8-6/5  75-50#  

  

کند که در فرآیند مداوم، کاتد، نوار پیوسته فـوالدي   ر اثر این واکنش قلع فلزي روي کاتد رسوب مید

ایی رسوب قلع در محیط اسیدي چسبندگی کمتري نسبت به رسوب قلع در محـیط قلیـ   .)3شکل (متحرك است 

هاي نظافت سطح تا حدودي برطرف نمود و یـا مـوادي آلـی ماننـد      توان با انجام روش دارد که این ضعف را می

  .ژالتین به محلول افزود
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 نحوه تثبیت قلع بر روي ورق فوالدي -3شکل 

رآینـد  هـاي اسـیدي مناسـب بـراي ف     حمام. ي استرنفتول ضرو ß-همچنین حضور عامل تر کننده مانند

اندود کردن متنوع بوده و از جمله به حمام اسید سولفونیک، حمام فلوئورید، کلریـد، سـولفات و فلوئـوبرات     قلع

. شـود  هاي قلیایی استات سدیم یا پتاسـیم اسـتفاده مـی    در فرآیند الکترولیتی قلیایی، از حمام. توان اشاره نمود می

  . ر ظرفیتی استواکنش آند، اکسیداسیون قلع فلزي به یون قلع چها
-e3  ++4 Sn → ° Sn  

در این فرآیند در اثر انحالل یـک اتـم قلـع، چهـار الکتـرون ولـی در فرآینـد اسـیدي دو الکتـرون آزاد          

شود، بنابراین انحالل یک مولکول گرم قلع در الکترولیت قلیایی، مستلزم مصرف جریان الکتریکـی دو برابـر    می

 95هاي قلیایی در دماي بیش از  دانند زیرا حمام تري می ه دو روش، روش اسیدي را روش مناسبدر مقایس.است

 بخش هاي اصلی تولید ورق قلع اندود -2شکل 
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در . نماید گراد عمل می درجه سانتی 38-49گراد بازدهی دارند در حالیکه حمام اسیدي در محدوده  درجه سانتی

قلیـایی اسـت و بـه     شود، مصرف جریان الکتریکی نصف روش روش اسیدي هیدروژن کمتري در آند تولید می

روش اسـیدي  . دهی بـاالتري برخـوردار اسـت    فضاي ساختمانی کمتري نیاز دارد، ضمن آنکه از سرعت پوشش

  :باشد که عبارتند از البته داراي معایبی نیز می

است، در نتیجه محلـول الکترولیـت همـواره    ) نوار فوالدي(انحالل قلع در آند بیشتر از رسوب قلع بر کاتد  :الف

  .ت الیه قلع غیر یکنواخت خواهد شدماخمقدار اضافی یون است و در نتیجه ض حاوي

کند و بنابراین الزم اسـت   تغییر می) کاتد(با پیشرفت انحالل، آند تحلیل رفته، فاصله بین آند و نوار فوالدي : ب

  .آند به طرف نوار حرکت داده شود

   .کند لزوم جایگزینی مکرر آند که بازدهی فرآیند را کم می :ج

  .شکسته شدن آند درحین تعویض یا حرکت: د

  )Flow Brightening(سفیدگري  -3

وري داراي ظاهري درخشان و براق است، در حالیکه، قلع اندود  اندود تهیه شده به روش غوطه ورق قلع

ورفولوژي داراي م  در این حالت ورق قلع اندود. کند نمودن به روش الکترولیتی، سطحی گرفته و مات ایجاد می

اي بر روي نوار فوالدي رسوب  یونهاي قلع حاصل از آند، به صورت ذرهزیرا  غیرانعکاسی است بلورینمیکرو

، به یکی از فع این وضعیت، نوار قلع اندودبراي ر. ایجاد خواهند نمود د و بنابراین نوعی حالت متخلخلنماین می

 9/231اگر چه نقطه ذوب قلع . بیند سریعاً حرارت می روشهاي مقاومت الکتریکی، القاء و یا حمام روغن داغ،

گراد است، اما براي حصول اطمینان از ذوب کامل و ظاهر یکنواخت، الزم است تا نوار را تا دمایی  درجه سانتی

بخشد و  نامند که نه تنها ظاهر ورق را بهبود محسوس می این فرآیند را سفیدگري می. باالتر از این حد گرم نمود

  .دهد آورد بلکه مقاومت آن را به خوردگی نیز افزایش می ا به حالت براق و درخشان در میآن ر

  )Passivation(روئین سازي  -4
اکسید  کروم واي از در عملیاتی دیگر، و به منظور جلوگیري از تشکیل اکسید قلع بر سطح نوار، الیه

رت باقیماندن اکسید قلع، نه تنها نوار به مرور زمان شود، در صو اندود تثبیت می کروم هیدراته بر روي نوار قلع 
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در این روش از محلول . ها دشوار خواهد شد کاري لبه شود، لعاب دهی به سطح داخلی ورق و لحیم بد رنگ می

 70تا  35و دماي حمام  7تا  5/3برابر با  pHگرم در لیتر و  60تا  20دي کرومات سدیم الکترولیتی با غلظت 

. باشد ثانیه می 10تا  1/0بوده و زمان عملیات  2dm/A 40-5دانسیته جریان . گردد گراد استفاده می درجه سانتی

گرم به ازاي هر  05/0تا  005/0گیرد،  محدوده بهینه اکسید کروم هیدراته که بر روي ورق قلع اندود قرار می

گرم بر  05/0ترمربع و یا بیشتر از گرم بر هر م 005/0مترمربع است، در صورتی که مقدار اکسیدکروم کمتر از 

به هر روي پس از پایان . نماید ، لعاب پذیري هم افت میتههر مترمربع باشد، مقاومت به خوردگی کاهش یاف

شود تا خاصیت  باشد شسته می 5-6بین  pHعملیات روئین سازي، نوار با آب حاوي اسید سیتریک به طوریکه 

شود که اثر کمتري در مقایسه با محلول فوق  از کربنات سدیم استفاده می گاهی نیز.پذیري ورق بهبود یابد چاپ

  .گردد دارد و بیشتر در قوطی هاي کنسانتره شیر از آن استفاده می

  روغن کاري -5
ی برخوردار یقوطی ساز از سرعت باال يها بعد از انجام همه عملیات فوق، با توجه به اینکه ماشین

روغن کاري شود، تا استفاده از ورق به آسانی میسر شده، آسیبی به آن وارد  هستند، الزم است تا سطح ورق

و یا ) di-butyl sebacate(بوتیل سباسیت  –هاي سنتزي مانند دي  در این زمینه، روغن پنبه دانه و یا روغن .نشود

 20تا  5(ازك اي بسیار ن به صورت الیه و استیل تري بوتیل سیترات)dioctyl sebacate(دي اکتیل سباسیت 

از مواد  .، بر سطح ورق به صورت فرآیندي الکترواستاتیکی قرار خواهد گرفت)گرم براي هر متر مربع میلی

پس از انجام تمامی این مراحل، . کاهش دهنده فعالیت سطحی نیز می توان همراه با روغن ها استفاده نمود

بندي  در ساخت قوطی مصرفی صنایع بسته که از آن)4شکل(آید اي متشکل از چندین الیه بدست می ورقه

  . موادغذایی استفاده خواهد شد

  
  

  
  الیه هاي تشکیل شده بر روي ورق فوالدي پس از قلع اندود شدن -4شکل             
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قلع به صورت که در آنها  شوند در بازار دیده می Kو  Jاندود تحت عناوین انواع   هاي قلع گاهی ورق
2m/g 6/2  /8/5 مقاومت خوبی را نسبت به خوردگی از خود  تا، شدهبیشتر بر روي ورقه فوالدي تثبیت  و یا

  .باشد تفاوت آنها در اندازه بلورهاي قلع، مقاومت در برابر اسید می. نشان دهند

  اندود نمودن ورق محصوالت جانبی قلع -6
به فوالد عاري از قلع که ) electerolytic chromium coated steel(ورق کروم اندود الکترولیتی 

)tin-free steel (اندود است که در آن سطح ورق  روف است، از محصوالت جانبی کارخانه ورق قلععنیز م

گرم  میلی 90تا  50در این روش . )5شکل( فوالدي با دو الیه کروم فلزي و اکسید کروم پوشانده شده است

  : شود تر مربع ورق، استفاده میگرم اکسید کروم براي هر م میلی 35تا  7کروم فلزي و 

  
  

  
  مقایسه ورق قلع اندود با ورق عاري از قلع -5شکل

سازي باید الك زده شود زیرا الیه اکسیدکروم باعث  ها قبل از مصرف در کارخانه قوطی این ورق

کاري گردد از ورق کروم اندود الکترولیتی در ساخت قوطیهایی که نیاز به جوش  آالت می سایش شدید ماشین

  .شود ها استفاده می ندارند و نیز انواع درپوش

  اندود بازیابی ورق قلع -7
آوري و ذخیره قوطیهاي قلع اندود جهت بازیابی، آسان و  به دلیل خواص مغناطیسی فوالد، جمع

 191کیلوگرم زغال سنگ،  665تن سنگ آهن،  5/1بازیابی هر تن قراضه ورق قلع اندود، . اقتصادي است

کند زیرا  پوشش قلع مشکلی در فرآیند بازیابی ایجاد نمی. جویی را به دنبال دارد سنگ آهک صرفهکیلوگرم 

هاي آلی مانند برچسب و رنگ نیز در دماي بیش  آالینده. درصد قلع در قراضه ورق قلع اندود بسیار پائین است

  .سوزند گراد فرآیند فوالدسازي می درجه سانتی 1600از 
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  )Base box(و جعبه مبنا ) Base weight(وزن مبنا  -8
تعداد باشد و جعبه مبنا، سطحی معادل با  وزن مبنا نمادي است که نشانگر ضخامت اسمی ورق می

اینچ است که  14و عرض  20ورق قلع اندود به طول  112جعبه مبنا، سطح . مشخصی ورق با ابعاد معین است

هاي متفاوتی باشد که  تواند داراي وزن با این مشخصات میاین تعداد ورق . اینچ مربع خواهد شد 31360معادل 

به عنوان مثال وقتی وزن . باشد عرض آنها، تنها متغیر، ضخامت میو ها و طول  با توجه به ثابت بودن تعداد ورق

) میکرومتر 127(اینچ  005/0برابر با ) اینچ 20×14(ورق  112باشد، ضخامت  )کیلو گرم 21حدود ( پوند 45مبنا 

افزایش یابد در اینصورت ضخامت هر یک از ) کیلوگرم 45(پاوند  100در صورتی که وزن مبنا، به . واهد بودخ

ها را نیز بدست  توان وزن هر فوت مربع از این ورق در همین زمینه می. میکرومتر است 280ورق، حدود  112

فوت مربع است، بنابراین در  8/217با معادل ) ورق 112مساحت کل (اینچ مربع  31360با توجه به اینکه . آورد

  : مثال اول خواهیم داشت
In2 31360  =112×20×14  
Ft2 8/217  =144  ÷31360  
lb 2066/0  =8/217  ÷45  

، 1جدول . خواهد داشت) گرم 94(پوند  2066/0یعنی که یک فوت مربع از ورق، وزنی برابر با 

 SITA )systemرتباط با همین ویژگی، واحد دیگري به نام در ا .دهد ضخامت را با توجه به وزن مبنا نشان می

international tinplate area(در این حالت تعداد . تعریف نمود می توان که معادل یکصد مترمربع است را

  :از رابطه ذیل بدست خواهد آمد SITAشود و سپس  عدد در نظر گرفته می 100، 112ها به جاي  ورق

  به مبنا با ضخامت ورق قلع اندودرابطه وزن و جع -1جدول 
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  SITA= ـــــــــــــــــــــــ  × ـــــــــــــــــــــــ  ×  ها تعداد ورق
  

  :شود براي کالف باشد از معادله ذیل استفاده می SITAدر صورتی که هدف تعیین 

  
)m( ـــــــــــــــــــــ  ×  طول =SITA  

  ــــــــــــــــــــــــــــــ                                       
  
  خوردگی - 9

بندي موادغذایی مورد  اندود جهت بسته  هاي تهیه شده از ورق قلع همه ساله تعداد بیشماري از قوطی

برخی از محصوالت، قلع را . گیرند گیرند که در معرض حمالت شیمیایی متعددي نیز قرار می استفاده قرار می

آید زیرا که این عمل، تحت تاثیر  دهند که البته حذف قلع به این شکل قابل قبول به شمار می می مورد حمله قرار

این عمل با توجه به ضخامت کم قلع و اینکه در برخی نقاط و . اندازد قرار گرفتن ورق فوالدي را به تأخیر می

یا در حین ساخت قوطی از  تحت تاثیر عوامل مختلف همین پوشش ناچیز ممکن است به خوبی تأمین نشده و

تواند منجر به سوراخ شدن  هرگونه حمله به بخش فوالدي ورق قوطی می. بین رفته باشد، بسیار شایان توجه است

در کنار آن باید توجه نمود که اگر تحت تاثیر قرار گرفتن قلع باعث بد رنگ شدن و یا بروز عطر و . آن شود

  . ین عمل مطلوب نبوده و باید از لعاب استفاده گرددشود، دیگر ا طعم نامطبوع در محصول می

. گردند خوردگی اصوالً نوعی پدیده الکتروشیمیایی است که در آن الکترونها جابجا و یا منتقل می

ور  غوطه) ها الکترولیت(هایی که قابلیت هدایت الکتریسیته را دارند  هرگاه دو فلز غیرمشابه در آب و یا محلول

پتانسیل الکتریکی که  .کدیگر وصل گردند، آنگاه نوعی سلول گالوانیک بدست خواهد آمدشوند و سپس به ی

در این . شود، زمینه انتقال الکترونها را از طریق سیم رابط مهیا خواهد ساخت به این ترتیب بین دو فلز برقرار می

تولید شده بواسطه حرکت و جریان  می باشندحالت، دو فلز را الکترود نامیده که یکی کاتد و دیگري آند 

ور است  با حرکت الکترونها از آند، آن قسمت از فلز که در مایع غوطه. الکترونها از آند به کاتد خواهد بود

هاي  در قوطی .شود آیند و بنابراین به تدریج آند در الکترولیت حل می هاي مثبت و محلول در می بصورت یون

)mm (طول ورق  
1000  

)mm (ورق عرض  
1000  

)mm (ورق عرض  
1000  
۲m ۱۰۰  
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باشند که همچون یک  ور می ی غوطهیتماس با یکدیگر هستند در ماده غذاقلع اندود، دو فلز قلع و فوالد که در 

در این حالت قلع را اگر آند و فوالد را کاتد در نظر بگیریم، آنگاه قلع شروع به حل . نماید الکترولیت عمل می

این حالت  در. ماند نموده، در حالیکه، فوالد به صورت دست نخورده باقی می) الکترولیت(شدن در ماده غذایی 

  ).6شکل (کند  زیرا با حل شدن خود، فوالد را حفظ می. گویند  می» هآند فدا شوند«به قلع 

  
  
  
  
  

  مکانیزم خوردگی ورق فوالدي -6شکل 

ها  معموالً مقدار اکسیژن در قوطی. یکی از مهمترین نکات و عواملی که باید کنترل شود، اکسیژن است

نمایند که حالت مطلوب  ورت آندي و فوالد به صورت کاتدي عمل میکم است و تحت این شرایط، قلع به ص

در این حالت قلع به صورت کاتد و فوالد به صورت . در صورتی که غلظت اکسیژن باال باشد. آید به شمار می

شود و معموالً باعث سوراخ شدن قوطی  آیند و به این ترتیب این فوالد است که سریعاً در غذا حل می آند در می

عبور جریان الکتریکی از محلول الکترولیتی منجر به . افتد در همین رابطه پوالریزه شدن نیز اتفاق می .گردد می

شود اما بخشی از آن به  قسمت اعظم این گاز خارج می. تشکیل گاز هیدروژن در الکترود منفی خواهد شد

در مبحث خوردگی، هر چیزي . آیدشود تا جریان معکوس در صورت حباب، کاتد را در برگرفته و باعث می

بالعکس، هر عاملی که پوالریزه شدن . کند که از شدت جریان بکاهد، سرعت و شدت خوردگی را نیز کم می

توان دریافت که چگونه اکسیژن محلول  از همین جاست که می. را کم نماید، باعث تسریع خوردگی خواهد شد

تواند با ئیدروژن  که مقدار اکسیژن زیاد باشد، می  در صورتی .گردد در ماده غذایی باعث افزایش خوردگی می

را کاهش داد و مجدداً جریان اولیه که منجر به خوردگی  جمع شده در کاتد واکنش داده، پوالریزه شدن

. نمایند را در خوردگی ایفا می و اثر مهمیدهند، نقش  فلزاتی که الکترودها را تشکیل می .شود را ایجاد نماید می
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این سري از فلزات . بندي نمود توان طبقه لزات را از نظر تمایل آنها به حل شدن در الکترولیت و تشکیل یون میف

شود آغاز و با  اند، با عنصر سدیم که به راحتی وارد محلول می بندي شده ستهد» الکتروموتیوها«که تحت عنوان 

هرچه فلزات از یکدیگر فاصله بیشتري . یابد تمه میشوند، خا فلزاتی چون طال و پالتین که به هیچ روي حل نمی

آلومینیوم و آهن در . نمایند را در این سري داشته باشند، ولتاژ بیشتري در مقایسه با فلزات نزدیک به هم تولید می

هاي  هاي آلومینیومی بر روي بدنه قوطی این سري از یکدیگر کامالً فاصله دارند و بنابراین استفاده از درب

شود، البته با این شرط که این دو با یک پوشش مناسب از هم جدا شده باشند، زیرا در غیر  دي توصیه میفوال

  .این صورت آلومینیوم سریعاً دچار خوردگی می شود

و رطوبت، عوامل دیگري چون خوردگی ناشی از  pHصرف نظر از عوامل گفته شده و عواملی چون 

، وجود عوامل )خت قوطی و یا انجام کشش شدید بر روي دیواره قوطیهاي بوجود آمده در حین سا تنش(تنش 

معموالً تشکیل نوعی الیه اکسید . توان نام برد می را شوند بازدارنده خوردگی که گاهی به الکترولیت اضافه می

در واقع نوعی حالت روئین براي آن بوجود  کهتواند از حل شدن آن جلوگیري نماید  فلزي بر روي فلز می

  .وردآ
  ترکیب شیمیایی ورق فوالدي و قلع -10
ترین نکته در ترکیب شیمیایی فوالد، مقدار کربن آن است که باید بسیار پائین باشد زیرا در غیر این  مهم

ترکیب شیمیایی فوالد . بندي است ، فاقد خواص مورد نیاز در بستههصورت، فوالد حاصل به شدت شکننده بود

نگنز، کربن، فسفر، گوگرد، مس، نیکل، کروم بوده و صرف نظر از مقدار کربن، شامل عناصر متفاوتی چون م

در حال حاضر چند نوع فوالد در جهان جهت . گذار است مقدار فسفر و مس نیز در استفاده از فوالد تاثیر

ر کمی فسفر داراي مقدار بسیا Lفوالد نوع  .شوند دیده می 2گیرند که در جدول  بندي مورد استفاده قرار می بسته

رنگ،  هاي تیره مانند میوه) با اسیدیته باال(د ارنخاصیت خورندگی شدید د که فراورده هایی است و براي

دارد براي محصوالتی با  Lکه مقدار بیشتري فسفر نسبت به فوالد  MRفوالد نوع . شود ها توصیه می ترشی

ر کثب است و در مواردي مانند گوشت و ماهی و اهاي گالبی، هلو و آناناس مناس اسیدیته مالیم مانند آب میوه

  ..قابل مصرف می باشد سبزیجات،
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  ترکیب شیمیایی چند نوع فوالد پایه مصرفی جهت قلع اندود نمودن -2جدول 
  نوع فوالد  عناصر

L  MS  MR  MC  
  6/0-25/0  6/0-25/0  6/0-25/0  6/0-25/0  منگنز
  12/0رحداکث  12/0حداکثر  12/0حداکثر  12/0حداکثر  کربن
  11/0-07/0  02/0  015/0  015/0  فسفر

  05/0  05/0  05/0  05/0  گوگرد
  01/0  01/0  01/0  01/0  سیلیس
  2/0  2/0  1/0  06/0  مس
  -  -  04/0  04/0  نیکل
  -  -  06/0  06/0  کروم

  -  -  05/0  05/0  مولیبدن
  -  -  02/0  02/0  آرسنیک

براي محصوالتی که خاصیت  نیز که در آن مقداري فسفر به ترکیب اضافه شده است MCفوالد نوع 

خورندگی نداشته و یا اثر کمی دارند مناسب است و به جهت داشتن استحکام براي ساخت قوطیهاي سه قسمته 

که بیشتر براي قوطیهاي کششی و درب قوطیهاي آئروسول مناسب است و از نظر  Nفوالد نوع  .رود بکار می

درصد نیتروژن افزوده شده تا بدین ترتیب سختی و  02/0به آن تا  بوده که Lبه فوالد نوع  شبیهترکیب شیمیایی 

بطور . شود دیده می 3در جدول) ممتاز( Aترکیب شیمیایی قلع با درجه  .مقاومت به کشش فوالد افزایش یابد

درصد است، ضمن آنکه در روش الکترولیتی  2/0هاي موجود در این نوع قلع کمتر از  کلی تمامی ناخالصی

  .شود قلع خالص بر روي فوالد تثبیت میتقریباً 

  )ها ناخالصی(درصد عناصر همراه با قلع  -3جدول 

  

  )حلبی(اندود  ساخت قوطی از ورق فوالدي قلع -11
  :گردد که عبارتند از بندي موادغذایی استفاده می از انواع مختلف قوطی جهت بسته

  %  عناصر
  8/99  )حداقل( قلع

  04/0  )حداکثر( نآنتیموا
  05/0  )حداکثر(آرسنیک 
  015/0  )حداکثر(بیسموت 
  001/0  )حداکثر(کادمیوم 

  04/0  )حداکثر(مس 
  015/0  )حداکثر(آهن 

  05/0  )حداکثر(سرب 
  01/0  )حداکثر(نیکل 

  01/0  )حداکثر(گوگرد 
  005/0  )حداکثر(روي 
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  :اي قوطی سه تکه: الف
در . آید اخت قوطی مورد نظر الزم است در میهاي معینی که جهت س اندازه بهدر این حالت ابتدا ورق 

 7شکل(گردد  جاد میای (notching) ها و بریدگیهایی ها شکاف انتهاي این ورق وبخش ساخت بدنه بر روي د

دار موجود باعث  حالت دندانه ).5و 4و  3و 2، بخش7شکل(آیند  سپس به صورت قالب در می که) 1بخش 

اي شکل ساخته شد، قسمت درز از  پس از آنکه بدنه استوانه. صورت گیردتر  کاري راحت شود که عمل لحیم می

در مرحله بعد . شود تا بدین ترتیب مواد مذاب بتوانند کامالً در محل این درز قرار گیرند روي شعله عبور داده می

لبه قالب مراحل بعد به ترتیب ایجاد . شود یک الیه از لعاب به سطح داخلی و خارجی محل اتصال پاشیده می

اي جهت  نمودن بخش استوانه) beading(دار  در دو سر استوانه و نیز چین) 6بخش  7شکل( )flang(مانند 

  . افزایش مقاومت آن به ضربه است

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مراحل مختلف ساخت قوطی با ایجاد قالب و لحیم کاري-7شکل
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هاي ورق که  در این حالت، ابتدا لبه. ه نمودتوان تهی هاي سه قسمته را به روش جوشکاري نیز می قوطی

اي که  جریان الکتریسیته همراه با فشار بر ناحیه .)8شکل. (گیرند به شکل استوانه درآمده روي یکدیگر قرار می

جنس ورق قوطی از فوالد قلع اندود باشد، از سیم مسی  اگر .گردد ها صورت گرفته، اعمال می همپوشانی لبه

گردد ولی اگر جنس ورق فوالدي عاري از قلع باشد از  ل جریان برق استفاده میجهت کمک به انتقا

دهند، استفاده  ی که مانند غلطک بوده و ضمن حرکت و ایجاد فشار الکتریسیته را نیز عبور مییالکترودها

)  سربمثالً(این روش بر روش لحیم کاري مزیت و برتري دارد زیرا اوالً از مواد لحیم کاري  ).9شکل(شود می

آمیزي بدنه قوطی  د، ثانیاً، درز جانبی از ضخامت بسیار کمی برخوردار است و بنابراین در رنگشو استفاده نمی

  .کاري شده دارد از طرف دیگر دوام بیشتر نسبت به درزهاي لحیم. نماید شکلی ایجاد نمیم

  
 

 

 

 

  
  
  

  

  نحوه جوشکاري لبه ها با استفاده از سیم یا غلطک مسی -9شکل

 میلی متر روي هم قرار می گیرند 4/0جوشکاري لبه هاي ورق که لبه ها حدود  -8شکل 
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  اي قوطی دو تکه: ب

این نوع قوطی از دو قسمت بدنه و درب فوقانی تشکیل شده است و بدنه و کف یک پارچه است و 

ی، به بدنه دوخته یگردد و قسمت سر قوطی پس از پرکردن با موادغذا توسط فرآیند کشش تولید می

ر نوع د. است) 11شکل(و کششی عمیق ) 12و  10هاي  شکل(اي شامل دو نوع کششی  قوطی دو تکه.شود می

ر د.  شوند و تنها یک مرحله پرس مورد نیاز است ها با ارتفاع کمتر از نصف قطر قوطی تهیه می کششی قوطی

در این قسمت استفاده از . شود صورتی که قوطی با ارتفاع بیشتري مورد نیاز باشد، طی چند مرحله کشیده می

که قبالً (هاي فلزي  توان براي انوع ورق ش کشش عمیق را میدر هر حال رو. ساز بسیار ضروري است مواد روان

  .بکار برد و از مزایاي مهم آن حذف درز جانبی است) در مورد آلومینیوم ذکر شد

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ششیک اندود به روش ساخت قوطی از ورق قلع -11شکل 
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  ن خطوط کشش دیده می شوندآنوعی قوطی تهیه شده به روش کششی که در  -12شکل 

  هاي قابل اسپري یا آئروسول قوطی: ج

توان در تهیه  شود، گرچه آلومینیوم را نیز می اندود ساخته می ها از ورق قلع اعظم این نوع قوطی بخش

هاست و  ورق بدنه نازکترین بخش. هاي متفاوتی است هاي مختلف داراي ضخامت بخش. آنها بکار گرفت

وق زمانی است که قطر حالت ف. متر متغیر است و بستگی به قطر قوطی دارد میلی 38/0تا  18/0ضخامت آن بین 

استفاده  44/0تا  21/0متر باشد از ضخامت  میلی 76تا  57در صورتی که قطر بین . متر باشد میلی 52تا  45بین 

ها و در نهایت انفجار،  زدگی و باز شدن قالب قسمتهاي فوقانی و تحتانی جهت جلوگیري از بیرون. گردد می

  ).13شکل (قوطی نیز به روش کشش عمیق تولید می شود بدنه این نوع  .داراي ضخامت بیشتري هستند

 

 

 

 

  
  .به روش کششی عمیق آئروسولساخت بدنه قوطی  - 13شکل 

Valve cup توان قوطی  هاي آئروسول را می قوطی. شود متر ساخته می میلی 266/0، معموالً از ورقی با ضخامت

. استValve cup درب فوقانی گنبدي شکل و  کف و بدنه داراي دو قسمتچهار قسمته دانست زیرا عالوه بر 

که با فشار دادن آن، فضاي داخلی  گیرد قرار می) ب-14شکل(بر روي قسمت اخیر والو ). الف-14شکل(
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نماید و در مواردي مثالً پاشیدن روغن به سطوح بسیار  قوطی از طریق یک مجرا به فضاي اتمسفر راه پیدا می

از یک ) خامه یابه عنوان مثال، روغن (گیرد  ی که در درون قوطی قرار مینظر از موادغذای رفص. مناسب است

گازهایی چون بوتان، ایزوبوتان و پروپان  از گاز به عنوان حامل موادغذایی نیز باید استفاده گردد، در این زمینه

معموالً  چون ، امااکسیدکربن و نیتروژن نیز معمول است استفاده از گازهاي فشرده مانند دي. دوش می بهره برده

آنها وجود  خروجامکان  و مانده خیلی سریع خارج شده بنابراین بخشی از ماده غذایی در درون قوطی باقی

  .نخواهد داشت

  
 

 

 

 

  
  
  

  
  )Temperness(درجه سختی  -12

و یا مداوم ) box(ي ا هایی که نورد سرد را گذرانده و سپس به دو روش جعبه درجه سختی ورق

)continous(این  4جدول. ها دارد  اند نقش تعیین کننده در خصوصیات و کاربرد ورق ، تنش زدایی شده

  .تواند بر همین عوامل موثر باشد درکنار آن انجام نورد مضاعف نیز می. دهند خصوصیات را نشان می

  اندود هاي روي ورق قلع ها و پوشش لعاب -13
هاي آلی به منظور جلوگیري از انجام واکنش بین موادغذایی و سطح داخلی قوطی  استفاده از لعاب

هایی که فاقد لعاب بوده و  قوطی باشد استفاده از در مواردي که البته چندان زیاد نمی. تواند مفید واقع گردد می

 ب

 الف

و  Valve cup کف، درب فوقانی گنبدي شکل، -14شکل
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تواند باعث  داشته و میبري  قلع خاصیت رنگ. باشد باشند نیز مناسب می در آنها ماده غذایی درتماس با قلع می

هاي  لعاب .شود بندي شوند رنگ آنها تیره می دار بسته هاي لعاب بهبود رنگ محصوالتی شود که اگر در قوطی

  :توان به چند نوع تقسیم نمود که عبارتند از هاي قلع اندود را می مورد استفاده براي پوشش  سطح داخلی قوطی

  ها الئورزین: الف

» R«نوع . هستند» C«اي و نوع  هاي میوه یا لعاب» R«ها بوده و شامل نوع  ابترین انواع لع معمول

بکار ) آلبالو، چغندر(هایی که از رنگ زیادي برخوردار هستند  بطورمشخص براي حفاظت از رنگیزه میوه

براي جلوگیري از بد رنگ شدن محصوالتی مانند ذرت، نخودفرنگی، ماکیان و غذاهاي » C«نوع . رود می

ید روي بوده که به سدرصد اک 15رود و حاوي  شود، بکار می نامیده می» سولفید سیاه«ایی که اصطالحاً دری

هایی که در حین فرآیند و یا در  سولفید. شود عنوان یک جزء شیمیایی و نه به عنوان رنگیزه به رزین افزوده می

آیند با اکسید روي ترکیب  ر بوجود میی حاوي اسیدهاي آمینه گوگرددایغذا  زمان استریل کردن در فرآورده

این نوع پوشش، در ابتدا براي کنسروهاي ذرت بکار . آورند رنگ روي را بوجود می شده و مشتقات سفید یا بی

 درها معموالً  از اولئورزین. تغییر نام داد» C«هاي نوع  موسوم بود و بعدها به پوشش corn enamelگرفته شد و به 

  .گردد شوند استفاده می بندي می هاي اسیدي بسته ها فرآوردهی که در آنیها قوطی

  ها فنولیک: ب

رود و نفوذ ناپذیري بیشتر نسبت به  در قوطی غذاهاي دریایی و برخی انواع گوشت بکار می

جهت . کنند پذیري خوبی نداشته و حتی طعم و مزه خاصی را در غذا ایجاد می ها دارد هرچند انعطاف اولئورزین

باشد و تحت تاثیر چربیهاي  در برابر رنگ سولفیدي نیازي به استفاده از اکسید روي در ترکیب آنها نمیمقاومت 

  .شوند حیوانی نرم نمی

  ها اپوکسی: ج

کاري صورت  ي که در نواحی مجاور درز که عملیات لحیمرمقاومت بسیار خوبی به حرارت دارند بطو

توان از آنها براي ساختن دو انتهاي  ذیري بسیار خوبی داشته و میپ انعطاف. شوند گیرد، دچار تغییر رنگ نمی می

ها قرار  گونه عطر و طعم را در موادغذایی ایجاد ننموده و از این نظر بعد از وینیل  هیچ. قوطیها استفاده نمود
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والتی مانند بندي محص ها تعدیل نموده و از آنها براي بسته توان با افزودن فنولیک ها را می اپوکسی. گیرند می

  .ها و غذاهاي پرچربی استفاده نمود میوه

  ها وینیل: د

روند و در غذاهایی که  ها و یا اپوکسی بکار می ها بصورت مضاعف همراه با اولئورزین این لعاب

یک نمونه آن استفاده از الیه وینیل بر روي . گیرند خاصیت خورندگی باالیی داشته باشند، مورد استفاده قرار می

هاي  ها، لعاب وینیل. روند بندي عصاره سیب بکار می هایی است که براي بسته در قسمت درز جانبی قوطی R الیه

ها گرچه مقاومت خوبی به بخار آب ندارند، اما  این لعاب. مستحکمی بوده و عاري از طعم و بو هستند

توان  ها، می از دیگر انواع لعاب. نمایند گراد و کمتر را به خوبی تحمل می درجه سانتی 95هاي تا حدود  حرارت

هاي تعدیل شده اشاره نمود که به  به وینیل تعدیل شده با اپوکسی و اپوکسی تعدیل شده با فنولیک و فنولیک

براي لعاب دادن  .شوند هاي داراي رنگ فراوان و محصوالت گوشتی استفاده می بندي میوه ترتیب براي بسته

تا  200هاي غلطکی لعاب خورده و سپس در درجه حرارت  پوشش دهندهاندود، سطوح توسط  هاي قلع ورقه

هاي آن نیز اسپري  ها را به درون قوطی و یا هر یک از بخش توان لعاب می. شوند گراد پخته می درجه سانتی 235

ثر تواند در مواردي مفید باشد که این امر منسوب به ا همانگونه که ذکر شد، عدم استفاده از لعاب می .نمود

فروت،  ، آب گریپ)sauerkraut( ورتوان به کنسرو کلم ش از جمله این محصوالت می. رنگ بري قلع است

  .کنسرو گالبی و یا هلو، آناناس و پرتقال اشاره نمود

  )PET(پروپلین و پلی اتیلن تري فتاالت  مرهاي پلی پلی: ه 

مرها به یکی  این پلی. گردد ود استفاده میهاي فوالدي قلع اند مر نیز جهت لعاب دادن ورقه از این دو پلی

  ).15شکل(گیرند  از سه روش ذیل بر روي ورق قرار می

در این حالت دماي ورق بیشتر از نقطه . استفاده از حرارت و بدون استفاده از هر نوع چسب:  Aروش 

  .آید ر مید) amorph( شکل مر ذوب شده از حالت بلورین به صورت بی است و پلی) PET(مر  ذوب پلی
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گیرد و در آن دماي ورق کمتر از  مر با چسب آغشته شده و سپس روکش دهی انجام می پلی:  Bروش 

پوشانند و سطح دیگر با  هاي کروم اندود را با آن می باشد و معموالً یک سطح ورق می) PET(مر  نقطه ذوب پلی

  .ها آغشته خواهد شد ها و رزین لعاب

  .گردد پوشانده می PPیا  PET با شته شده و سپسنوار ورق به چسب آغ:  Cروش 

 9تا  3بین  و روند متر به کار می میلی 0127/0تا  0025/0ها معموالً بر حسب مورد در ضخامت  لعاب

  .گرم از آنها براي پوشش هر متر مربع ورق قلع یا کروم اندود مصرف خواهد شد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دایی بر خصوصیات و کاربرد ورق هاي فوالدتاثیر نورد سرد ونوع تنش ز -4جدول  
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  .قلع اندودمر بر روي ورق  پلیروش هاي تثبیت  -15شکل

  فوالد و مایکروویو -14
با توجه به اینکه امواج ماکرویو امکان عبور از فوالد را ندارند بنابراین به سوي ماگنوترون بازگشته می 

  .توانند باعث اتش سوزي گردند

  )اندود قلع( ند اصطالح رایج در صنعت تهیه ورقچ -15
1- Temper designation  :هایی که یک بار توسط نورد سرد ضخامت آنها کاهش یافته و  میزان سختی ورق

  باشد  گیري آنها می نشان دهنده خواص شکل

2- Burr  : متر قابل قبول است میلی 05/0حداکثر (برآمدگی در سطح ورق.(  

3- camber  :متر قابل قبول است میلی 3/1هاي ورق و در هر متر  ء در کنارهمیزان انحنا.  
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4- matte finish  :شود جالي مات که پس از تثبیت قلع به روش الکترولیتی و قبل از سفیدگري دیده می.  

5- cross bow  :شود نوعی انحناء متقاطع که در طول ورق دیده می.  

6- feather edge  :میلی از لبه ورق  25متر و  میلی 6ر فاصله تفاوت ضخامت ورق در عرض آن است و د

  .تجاوز نماید) ضخامت موردنظر(درصد  15تفاوت این دو نباید از . گیري خواهد شد اندازه

7- crown  : متري لبه ورق را گویند میلی 10تفاوت ضخامت ورق در مرکز عرض ورق و.  

8- out-of-square  :ا زاویه قائمه بر روي یکدیگر قرار میزان انحراف لبه دو ورق از خط راست هنگامی که ب

  .متر بیشتر باشد میلی 5/1گیرند که در هر سوي نباید از  می

9- steel density  :3هاي فوالدي مناسب جهت قلع اندود نمودن  که براي ورقm/kg 7850 3(باشد  میcm/g 

85/7.(  

10- nominal tin coating weight  :گیرند که معموالً اندکی  قرار می مقدار قلعی که بر روي سطوح ورق فوالدي

  .کمتر از مقدار واقعی است

11- differentially coated tin plate  :مثالً . نشان دهنده تفاوت در میزان قلع تثبیت شده بر هر سطح فوالد است

8/2  /6/5 D  حرف ،D  سطح نشان دهنده تفاوت میزان قلع در هر سطح، عدد سمت چپ، نشان دهنده میزان قلع در

  .باشد می) زیرین(خارجی یا باالئی و عدد سمت راست نشان دهنده میزان قلع در سطح داخلی 
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  فصل ششم

  )مرها پلی(ها  پالستیک

  مقدمه

بندي  توان بر حسب منشاء آنها به دو دسته طبیعی، مانند سلوفان و یا کامالً سنتزي تقسیم ها را می پالستیک

نیـز  ) هـاي اضـافی   کنـدانس شـدن یـا واکـنش    (شـدن    مریـزه  توان همچنین بر اسـاس نحـوه پلـی    یآنها را م. نمود

هـا تفکیـک    وسـت مهـا و تر  وپالستیکمدسته تر دو الخره آنها را بر اساس خواص فیزیکی بهابندي کرد و ب دسته

که از سلولز و در سال آیند و اولین آنها سلوفان است  ها از کشفیات قرن بیستم به حساب می پالستیک. نمایند می

هاي کربن از  ترکیب و اتصال تعداد بیشماري اتم .تهیه شد، هرچند بعدها جاي خود را به انواع سنتزي داد 1910

طریق پیوندهاي کئوواالنس، در نهایت منجر به تولید مولکولهاي بزرگی خواهد شد که حاوي میلیونها اتم کربن 

هـا   ترموپالسـتیک  .اي اکسـیژن، نیتـروژن و سـولفور را هـم قـرار دهنـد      هـ  تواننـد در کنـار خـود اتـم     بوده که می

گیرند، بدین ترتیـب کـه بـا     اي شکل هستند و نام خود را از خواص فیزیکی که دارا هستند می هاي رشته مولکول

 .شـوند  توان آنها را شکل داد و پس از سرد شدن سفت و محکم مـی  می سپسافزایش درجه حرارت نرم شده و 

مـر نیـز    ایـن دسـته از مـواد پالسـتیکی را پلـی     . گردند می ها عموماً به صورت گرانول و پودر تولید ستیکترموپال

، بـه آنهـا عبـارت پالسـتیک نیـز      )plasticizers(هـا  ه دم کننـ رنگویند که بعد از اضافه کردن موادي همچون  می

  .گردد اطالق می

انـد، بوجـود آمـده     تشکیل اتصالت عرضـی داده اي که در آن پیوندهاي کئوواالنسی  ها از شبکه ترموست

از . به حرارت مقاوم خواهـد شـد    و پس از آن پالستیک ایجاد شدهدهی  این اتصاالت عرضی در حین شکل. ندا

که در تماس بـا موادغـذایی هسـتند اسـتفاده      و قوطی ها پوشش سطح داخلی ظروف جهتها گاهی به  ترموست

ندارد جز آنکه در مرحله نهایی عملیات ایجاد اتصاالت  ها با سنتز ترموپالستسنتز آنها تفاوت چندانی . گردد می

ترین ترکیب شـیمیایی کـه    در زمینه ساختار، ساده .پذیرد عرضی در سطح مولکول و سخت شدن آن صورت می
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. هسـتند ) monomers(شود، منومرها  هاي بزرگ ساخته می رود و از آنها مولکول جهت سنتز این مواد به کار می

باشند و یا آنکه از دسته ترکیباتی  منومرها یا به صورت غیراشباع هستند یعنی داراي یک یا چند پیوند دوگانه می

) مـر  پلـی (هنگـامی کـه سـخن از سـاخت پالسـتیک      . توانند دو عمل را با هم انجام دهنـد  آیند که می به شمار می

   مریزي کردن است شود، منظور انجام فرآیند پلی می

  )مریزه شدن پلی(مواد خام اولیه و فرآیند بسپاري کردن -1

منـابع  (از مـواد طبیعـی   . باشـند  مواد اولیه جهت تولید منومرها عمدتاً نفت، گاز و گاهی زغـال سـنگ مـی   

هـاي   بـا پیشـرفت  . شد که رفته رفته جـاي خـود را بـه مـواد سـنتزي دادنـد       نیز در ابتدا استفاده می) تجدید شونده

گرچـه   .اي اسـتفاده خواهـد شـد    مرهاي طبیعـی بـه شـکل گسـترده     از پلینه چندان دور در آینده صورت گرفته 

آیند، اما فرآیند تولیـد منومرهـا خـود از چنـدین      مریزه نمودن مستقیم منومرهایشان بدست می ها از پلی پالستیک

تند کـه بـه عنـوان مـاده     نظر از مراحل تولیـد، ترکیبـاتی هسـ    منومرها صرف حالهر  در. مرحله تشکیل شده است

  .گردد ها از آنها استفاده می آغازین تهیه پالستیک

  )Copolymers(مرها  کوپلی -2

گوینـد، حـال آنکـه     مـر مـی   مر صرفاً از یک نوع منومر تهیه شده باشد، به آن همـوپلی  در صورتی که پلی

تواند داشته  یر انواع مختلفی میآورد که در حالت اخ مر را بوجود می مخلوطی از منومرهاي متفاوت، یک کوپلی

مرهاي بلوکی، چنـدین منـومر در کنـار هـم      در کوپلی. مثالً به صورت یک در میان و یا چند در میان باشد. باشد

مرهاي بلوکی است با این تفاوت کـه   ، وضعیت مانند کوپلی)graft( پیونديمرهاي نوع  در کوپلی. اند قرار گرفته

  ) .1شکل( شود اي دیده می منومرهاي اولیه به صورت شاخهاتصال منومرهاي متفاوت با 

  مر ایی مصرفی به هنگام تولید پلییمواد شیم -3
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شوند، آنهایی که مستقیماً در فرآیند ساخت مؤثرنـد   کمک فرآیندها که خود به دو دسته تقسیم می-لفا

 ).ها و امولسـیفایرها  مانند حالل(مایند ن مریزه شدن مهیا می و آنهایی که محیط مناسبی براي انجام فرآیندهاي پلی

گردنـد و پـس از پایـان     شوند و به مقدار بسـیار کـم مصـرف مـی     مر نهایی دیده نمی این ترکیبات در ساختار پلی

هاي اتصاالت  توان به کاتالیزورها، ایجاد کننده از دستۀ اول می. واکنش هیچ تأثیري بر محصول تمام شده ندارند

هـا و   کاتالیزورهـا ماننـد فلـزات، اکسـیدهاي فلـزي، نمـک      . هاي کاتالیزورها، اشـاره نمـود   عرضی، کنترل کننده

د نـ مریزه شدن آغـاز خواه  اي پلی هاي زنجیره واکنشآنها فعالیت  با، متفاوت بوده، هرچند )Azo(ترکیبات آزو 

،  pHهـاي   ، تنظیم کنندهها ها، ضدکف توان به رسوب دهنده ها و امولسیفایرها، می از دسته دوم به جز حالل. دش

ــده   .نمود هــا اشــاره  تثبیــت کنن

  

 

 

 

 

  

  ) e(وپلی مر پیوندي) d(کو پلیمر بلوکی) cو  b(کو پلیمر) a(همو پلی مر-1شکل

  ها به مواد پالستیکی  افزودنی -4

بنـدي موادغـذایی، کشـاورزي،     هـایی چـون بسـته    با توجه به استفاده گسترده از مواد پالسـتیکی در زمینـه  

هـا و مـواد افزودنـی بـه      ضروري است که به انتقال احتمالی منومرهـا، الیگومرهـا، کمـک فرآینـد     …کی و پزش

بـه هـر روي   . وزن مولکولی پائین هسـتند با  پالستیک توجه کافی مبذول گردد چراکه همگی از دسته ترکیباتی 

ب جهـت اسـتفاده در صـنعت    مـري مناسـ   ذکر این نکته نیز جالب خواهد بود کـه بـدانیم بـراي تولیـد مـواد پلـی      

هـر یـک از ایـن    . باشـد  مـر مربـوط مـی    بندي موادغذایی و یا پزشکی، نیاز به افزودن موادي به ترکیـب پلـی   بسته
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بنـدي   مرهاي پر مصرف که جهت بسـته  توان پلی می 2در جدول . گذارند مر می افزودنیها تأثیر مشخصی را بر پلی

شـود را   ا هستند و نیز افزودنیهایی که بر حسب مورد به آنها افزوده میروند و در تماس با غذ ی بکار مییموادغذا

  .مالحظه نمود

  

  بندي موادغذایی افزودنیهاي مصرفی در پالستیکهاي مورد استفاده جهت بسته 2جدول 
 مر نوع پلی نوع افزودنی

HDPE LDPE PP PS PA PET PVC 
  + +  +   مواد تشکیل دهنده هسته

 +   + + + + ها روان کننده
 + + + + + + + مواد ضد الکتریسیته ساکن

 +       کننده به ایجاد حجم مواد کمک
 +  +     ها نرم کننده

 + + + + + + + اکسیدان فنلی آنتی
  + + + + + + مواد جاذب نور ماوراءبنفش

 +       هاي حرارتی کننده تثبیت
  +   + + + ضد اسیدها

 + +      ها کننده خشک
 + +    + + ضد مه
 + + + + + + + ها رنگ

  

  )Nucleating agents(مواد تشکیل دهنده هسته  -الف

دهنـده   مـواد تشـکیل  «ي بـه نـام   دهـا، از مـوا   براي نیل به خواص پایدار و ساختار نیمه بلورین در پالستیک

ایـن مـواد تـأثیر    . گـردد  م استفاده میی با اندازه منظیهاي هتروژن در مذاب و تهیه بلورها براي ایجاد هسته» هسته

اي در درون پلی مر و یا فراهم نمودن نقاطی که عمل تشکیل هسته از آنجا  خود را از طریق ایجاد یک شبکه ژله

هـاي   هـاي آلـی، نمـک    توان به امالح سدیمی و فسـفات  از جمله این مواد می. رسانند گردد، به انجام می آغاز می

درصـد   3/0تـا   1/0بسیار نـرم در حـد    ساز گل رس و یا سیلی PPدر مورد . اشاره نمودبنزوئیک یا فتالیک اسید 

  .شود مر دارند استفاده می از موادي که شباهت تامی به این دو پلی PAو  PETگردد و در مورد  استفاده می
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  )lubrieants(ها  کننده روان: ب

نهنـد و ایـن اثـر را بواسـطه تغییـر در       مـی مرها تـأثیر   موادي هستند که بر اصطکاك داخلی و خارجی پلی

از جمله . کنند، زیرا که قادر به کاهش ویسکوزیته پالستیک مذاب خواهند بود مر مذاب، ایجاد می رئولوژي پلی

اشـاره   …هـاي پـارافینی و    آمیـدها، مـوم   هاي چرب، اسیدهاي چرب، آمیدها، دي توان به الکل این ترکیبات می

 Simili Similia(» شـود  مشـابه در مشـابه حـل مـی    «مرهـا از اصـل قـدیمی     ها در پلـی  حاللیت روان کننده. نمود

Solvuntur (هـاي غیـر قطبـی     کننـده  کند و مطـابق ایـن اصـل بـه عنـوان مثـال، روان       تبعیت می )   در ) ماننـد مـوم

ی مـوادي  گـاه . شـوند  آنها حل نمی در شوند، حال آنکه اسیدهاي چرب و استر حل می) PE و PP(ها  اولفین پلی

خـارجی    کننـده  مرهـا هسـتند بـه عنـوان روان     چون ژل سیلیکا و پودرگچ را هم که در اصل ضد بلوکه شدن پلی

)external lubricants (ها در  کننده از روان. شناسند میPVC  هـا، در   اولفـین  درصـد، در پلـی   8/0تا  3/0در حد

  .مرها کاربرد دارد پلیوصورت اختصاصی فلور به L-LDPEدر مورد . گردد درصد استفاده می 2/0تا  1/0حد 

  )Antistatic agents(مواد ضد الکتریسیته ساکن  -ج

توانـد باعـث    هـا، وجـود الکتریسـیته سـاکن در آنهاسـت کـه گـاهی مـی         از جمله مشکالت موجود در پالستیک

مل تخلیه بارها صـورت  براي رفع این نقیصه در گذشته با استفاده از یک سیستم ساده و ع. سوزي نیز گردد آتش

  . شود می اما اکنون این عمل با استفاده از افزودنیهاي یونی و انجام)  2 شکل(گرفت  می

  

  تخلیه بار الکتریکی پلی مر با استفاده از باطري از کار افتاده -2شکل

  

، قسمت )دنشو اضافه می مر هنگام فرآیند گیرند و یا به پلی مر قرار می ي سطح پلیروکه یا (با استفاده از این مواد 

از . دارد متصل شده و آن را از تماس مستقیم با رطوبت هوا بـاز مـی  ) مر پلی(به ماکرومولکول  ن هاهیدروفوب آ
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جذب آب را میسر نموده و هدایت الکتریکی بر روي  )ماده ضد الکتریسیته ساکن(سوي دیگر بخش هیدروفیل 

این عمل نه تنهـا از جرقـه   . لکتریسیته ساکن جلوگیري خواهد نموددهد و بنابراین از تجمع ا سطح را افزایش می

از ترکیبـات   .گـردد  مر را نیز مانع مـی  نماید، بلکه نشستن گرد و غبار بر روي سطح پلی ها جلوگیري می زدن الیه

ریونی نیز توان به امالح سولفونیوم، فسفونیوم و آمونیوم اشاره کرد و در مورد ترکیبات غی یونی مورد استفاده می

شـود و از   استفاده می PSو  PVCهاي قطبی مانند  از مواد یونی براي پالستیک. اتیلن گلیکول قابل ذکر است پلی

  .درصد خواهد بود 2تا  1/0غلظت این مواد حداکثر  )PO( پلی الفینها در مورد ها هم غیریونی

  ) Blowing agents(مواد کمک کننده به ایجاد حجم  -د

ظروف یکبار مصرف کاربرد دارند، ایجاد حجم نقش  جهت ساختکه  PSو  PVCیی مانند مرها در پلی

تـوان   گردد که از آن جمله می نمایند استفاده می زیادي دارد و معموالً از ترکیباتی که گازهاي خنثی را تولید می

  .کربوکسیدات و اشاره کرد ایزوپروپیل هیدراز و دي به دي

  )Plasticizers(ها  نرم کننده -ه

مر را به صورت ژل درآورده و فرآیندپذیري و انعطاف آن را از طریق کاهش  افزودنیهایی هستند که پلی

نـرم  . مـر را تغییـر دهنـد    دهند، بدون آنکه خصوصـیات شـیمیایی پلـی    افزایش می Tgویسکوزیته حالت مذاب و 

کننـده بواسـطه نیروهـاي فیزیکـی      در حالـت اول نـرم  . شـوند  ها به دو دسته داخلـی و خـارجی تقسـیم مـی     کننده

در صورتی که از نـوع خـارجی   . نهد شود و اثر محسوسی را از خود به جاي می مر متصل می به پلی) واندروالس(

تواند مشکالتی را ایجاد  استفاده شود، تبخیر نرم کننده و یا هیدرولیز آن تحت تأثیر حرارت و یا اکسید شدن می

هاي باال  هستند و نیز از آنجا که در غلظت پایینیها عموماً داراي وزن مولکولی  کننده با توجه به اینکه نرم. نماید

هـاي   شود، بنابراین تماس آنها با ماده غذایی نیز خطر آفرین خواهد بود و بنـابراین نـرم کننـده    از آنها استفاده می

 300آلـی بـا نقطـه جـوش بـاالتر از      هـاي   نرم کننده. خارجی با وزن مولکولی باال داراي ارجحیت استفاده هستند

اتیـل   -2(فتـاالت، دي ) اتیل هگزیـل -2(توان، دي  گراد اکنون در دسترس است که از آن جمله می درجه سانتی
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ور شدن نیز جلـوگیري کـرده، مـانع از دود     ها از شعله فسفات. را نام برد …هاي آلی و  ادیپات، فسفات) هگزیل

بـا نفوذپـذیري خـوب بـه      PVCاگـر از فـیلم   . درصـد فراتـر رود   35اید از مقدار مصرف آنها نب. شوند کردن می

هاي فسفاته یا فتاالت استفاده شود و مقدار کـل   بندي گوشت استفاده شود، نباید از نرم کننده اکسیژن جهت بسته

هـا در  درصـد آن  15هـا در صـورتی کـه بـیش از      برخی از نرم کننـده . درصد بیشتر شود 22نرم کننده نیز نباید از 

شوند  مر می و تشکیل نواحی بلورین باعث شکننده شدن پلی orientationفرمول قرار گیرد، به دلیل ایجاد حالت 

هـا   مقـدار و سـهم ایـن نـرم کننـده      تنظیمبهرحال با . شود گفته می» مواد ضد نرم کننده«که در این حالت به آنها 

درصـد   45بـا  (اتیلن وینیل استات قابل ذکـر اسـت    اخلی پلیهاي د از نرم کننده .توان بر این مشکل غلبه نمود می

یـا  (sebacate)اسـیت  بدرصـد از اسـترهاي س   5باشد حداکثر  PVDCمر از نوع در صورتی که پلی) وینیل استات

  .توان استفاده کرد مري می هاي پلی درصد از سایر نرم کننده 10سیترات و حداکثر 

  ها اکسیدان آنتی -و

اکسـیده  ) نـانومتر  300-400(برخی ترکیبات آلی تحت تأثیر گرما و یا نور ماوراءبنفش  مرها هم مانند پلی

) °P(مـاکرو رادیکـال   ابتـدا  مرها تحت تأثیر عوامل فوق به این صـورت اسـت کـه     نحوه اکسید شدن پلی. شوند 

تولیـد  آیـد کـه ترکیـب اخیـر      در مـی ) °POO(گردد که سپس به فرم اکسید شـده الکیـل پروکسـیل     تشکیل می

بـا توجـه بـه    . این زنجیره را تداوم خواهد بخشید °POو تولید  POOHتجزیه . کند می) POOH(هیدروپراکسید 

تـوان بـه دو دسـته     اکسیدانها را هم می مرها توسط حرارت یا نور است بنابراین آنتی اینکه شروع اکسیداسیون پلی

  :کلی تقسیم نمود

اکسیدانی بسیار  اکسیدانهاي فنلی هستند که خواص آنتی راً از دسته آنتیکه اکث اکسیدانهاي زنجیره شکن آنتی -1

گراد  درجه سانتی 150هاي باالتر از  خوبی دارند، هرچند ممکن است ایجاد بد رنگی کرده و یا در درجه حرارت

  . مشاهده نمود 3توان در شکل  نحوه اثر آنها را می. از اثرشان کاسته شود
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  ی اکسیدانهاي فنلی در پلی مرهانحوه اثر انت -3شکل 

هیدروکسـیل آمـین را هـم    ) اکتادسیل(در سطح تجاري نیز دي. گردد توکوفرول نیز استفاده می α-DL-اخیراً از 

  .توان به عنوان آنتی اکسیدان استفاده کرد می

ا بـه الکـل   ر POOHتواننـد   موادي که مـی  از در این حالت کهآنتی اکسیدانهاي تجزیه کننده هیدروپراکسید -2

از . از این دسته مواد ترکیبات سولفوردار آلی و فسفري سه ظرفیتی قابل ذکر هستند. شود استفاده می ،احیا نمایند

سولفید به همراه آنتـی اکسـیدانهاي فنلـی     آلکیل تیودي پروپیونات و دي اُکتادسیل دي ترکیبات سولفوردار، دي

شوند و مقدار آنهـا بیشـتر از مقـدار ترکیبـات فنلـی       استفاده می PPمانند  پلیمرهاییجهت ایجاد حالت پایدار در 

هایی هسـتند   ترکیبات سه ظرفیتی فسفري از تثبیت کننده .درصد تجاوز نماید 75/0است ولی در هرحال نباید از 

دي مثالً در در موار. کنند اکسیدانها بکار رفته و اثر آنها را تشدید نموده و یا از آنها حفاظت می که به همراه آنتی

که ممکن است بـه دلیـل   (با شالت کردن یونهاي فلزي  PETکنند، در  ها جلوگیري می فنول احیا، از POفرآیند 

هـاي کلـر را غیرفعـال     ، اتـم PVCنماینـد و در   ، آن را پایـدار مـی  )باشـند موجـود  مـر   پلی دراستفاده از کاتالیزور

 آنتی اکسیدانهایی .فسفیت قابل نام بردن است) دودسیل(یس هاي خطی مانند تر از جمله آنها، فسفیت. نمایند می

مرهایی که در تماس  نمایند ولی استفاده از آنها در پلی عمل می اکسیدان فوتوآنتی که به صورت هم وجود دارند

گردند کـاربرد   و بیشتر در محصوالتی که توسط اشعه گاما استریل می چندان زیاد نمی باشدبا موادغذایی هستند 

  .ارندد

  )UV absorbers(مواد جاذب نور ماوراءبنفش  -ز

مرهاي خطی عموماً قادر به جذب نور در ناحیه ماوراءبنفش نیستند که در این حالت، عبور نور و تأثیر  پلی

جهـت  ) photostabilizers(هـاي نـوري    کاربرد تثبیـت کننـده  . مر شود تواند منجر به تجزیه پلی مر می آن بر پلی
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پالستیکی که در معرض نور مستقیم هستند، اجباري است و در حالت ایده آل الزم اسـت کـه هـر    حفاظت مواد 

سیانواکریالت و  -αلی بنزوفنون ، اکسامید و وشامل مشتقات فنو را جذب نماید Bو  Aدو نوع نور ماوراءبنفش 

  .باشند  درصد می 5/0تا  25/0در حد 

  )Heat stabilizers(هاي حرارتی  تثبیت کننده -ح

از جملـه  . رود ار نیسـت، بکـار مـی   که از ثبات خوبی در مقابل حرارت برخورد PVCبه طور خاص براي 

، تشـکیل اسـید هیـدروکلریک اسـت کـه بـه تـدریج تولیـد          PVCدهی و اکسترود کـردن   حین شکل مشکالت

 PVCبـد رنگـی    تواند نـور را جـذب نمایـد و باعـث     نماید که می می) C = C(کربن  –پیوندهاي دو گانه کربن 

درصـد در   3تا  5/1توان، ترکیبات صابونی باریم، کلسیم و روي را نام برد که در حد  از جمله این مواد می. شود

  .دنگرد وارد می فرمول

  )Antiacids(آنتی اسیدها  -ط

شـوند، آنتـی اسـیدها هسـتند کـه در حـین        اضافه مـی  PETو  PO  ،PVC  ،PAاز اجزاء بسیار مهم که به 

ثبـات حرارتـی را در   ) الیـه یـا ظـرف   (مر مـذاب شـده و درمحصـول نهـایی      یسکوزیته پلیود باعث حفظ فرآین

و ) مانند اسید الکتیک(آنتی اسیدها شامل امالح کلسیم و روي، اسیدهاي ضعیف آلی . کنند درازمدت حفظ می

شده سویا، آفتـابگردان  هاي اپوکسی  ، استرهاي اولئیک اسید، روغن)اسید کربنیک(یا اسیدهاي ضعیف غیرآلی 

 نمایند شوند خنثی می به روش زیگلر تولید می POاین مواد، اسیدهایی را که در حین فرآیند . باشند و بزرك می

  .کاهند مر می دهی پلی سازي نیز داشته و از تأثیر مخرب کشش به هنگام شکل خاصیت روان و

  )Dehydrating agents(ها  خشک کننده -ي

، هیـدرولیز  بآو در حضـور   در حـین ذوب شـدن، تحـت تـأثیر محـیط اسـیدي      تـاالت  پلی اتـیلن تـري ف  

تـوان   که این عمل را مـی  باشد درصد 005/0در حد کمتر از  رطوبتگردد و در این شرایط الزم است میزان  می

  .به انجام رساند) بوتیل فنیل کاربودي آمید tertدي،  6و  bis )2با افزودن 
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  )Anti fogging agent(ترکیبات ضد مه  -ك

بندي شده حائز  حفظ شفافیت بسته خصوصاً هنگامی که یک ماده غذایی حاوي رطوبت زیاد در آنها بسته

تواند منجر به خشـک شـدن محصـول و یـا      هاي مشبک می با توجه به اینکه استفاده از بسته. اهمیت بسیاري است

که خاصیت فعالیت سطحی خوبی  ترکیبات ضد مهاستفاده از  در بسته هاي کامال مسدود پژمرده شدن آن گردد،

  .تواند کامالً موثر باشد سوربیتان منو اولئات می) اکسی اتیلن(دارند مانند پلی 

  ها رنگ -ل

شوند که این عمل را یا به دلیل ایجاد توجـه بـه محصـول و یـا بـراي انجـام تـاثیري         باعث ایجاد رنگ می

مر مخلوط نمود و یا آنکه مانند مرکب چاپ به صورت الیـه   ا با پلیتوان ی ها را می رنگ. دهند مشخص انجام می

بـه  ) دوده(اکسیدتیتانیوم، اکسید روي و یا کربن سـیاه   هاي معدنی مانند دي از رنگیزه. مر قرار داد روي سطح پلی

ی ماننـد  هـاي آلـ   اکسیدهاي رنگی آهن و رنگیزه. گردد شکل موثري جهت مقابله با عبور نور از بسته استفاده می

به منظور افزایش روشنی و جالي رنگ از ترکیبـات  . نیز به عنوان عوامل تولید رنگ کاربرد دارند وترکیبات آز

و  UVاین ترکیبـات بـا جـذب نـور     . گردد و مواد فلورنسی که اثر روشن کنندگی بر رنگ دارند نیز استفاده می

تـوان بـه مشـتقات     از جمله این مواد می. نمایند تر میهاي بنفش یا آبی، تاثیر رنگ را به سپس بازتاب آن به رنگ

  .کومارین اشاره نمود لنیها و ف بنزو زازول

  )Fillers and reinforeinog agents(ها و مقاوم سازها  پرکننده -م

عمدتاً به صورت افزودنیهـاي معـدنی پـودري شـکل هسـتند کـه از جملـه آنهـا کربنـات کلسـیم، تالـک            

) سیلیکات مضاعف پتاسیم و آلومینیوم(، میکا )سیلیکات هیدراته آلومینیوم(، کائولین )یمسیلیکات هیدراته منیز(

  ایـن مـواد باعـث افـزایش جـرم شـده، خـواص مکـانیکی مـثالً         . توان نام بـرد  را می) اکسید سیلیس دي(و سیلیکا 

ز الیـاف شیشـه، کـربن و    ا. بخشـند  مقاومت به ضربه و خواص فیزیکی، مثالً مقاومت به گرما و شعله را بهبود مـی 

  .گردد مري استفاده می استر هم براي افزایش استحکام ظروف بزرگ پلی پلی
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  مرها ساختار پلی -5

زنجیـره  . باشـد  مر تابعی از ساختمان شیمیایی، جرم و مواد بدان افـزوده شـده مـی    ماهیت و خواص هر پلی

  .توان آن را تقسیم نمود وه میدهد و به سه گر مر، اسکلت اصلی آن را شکل می مولکولی هر پلی

ماننـد  (اند که ممکن است در طول خود بـدون جـایگزین بـوده     هایی که صرفاً از کربن شکل گرفته زنجیره: الف

  ) .ها مانند پلی وینیل(و یا داراي یک یا چند جایگزین باشند ) پلی اتیلن

تـوان   از این گروه مـی . فسفر و گوگرد باشند هاي متفاوتی مانند اکسیژن، نیتروژن، هایی که داراي اتم زنجیره: ب

  .آمیدها را نام برد پلی

 .تـوان اشـاره کـرد    ها مـی  اند و از این گروه به سیلیکون هاي متفاوتی تشکیل شده هایی که کامالً از اتم زنجیره: ج

بینــی خــواص یــک  پیونــدهاي کئــوواالنس موجــود بــین آنهــا، در پــیش  و مــر عناصــر موجــود در زنجیــره پلــی

د شـامل  نـ توان هـا مـی    نیروهـاي بـین مولکـولی موجـود در ترموپالسـت     . دنـ نمای رموپالستیک کمک بسیاري میت

سـازند و بـا افـزایش درجـه      هـا را مـی   ها و ئیـدروژن  نیروهاي نه چندان قوي واندروالس باشد که پیوند بین کربن

در مولکـول وجـود داشـته باشـند      هـا  هتـرو اتـم   کـه  در صـورتی . شود سادگی از تعداد آنها کاسته میه حرارت ب

. گردند تـا ترموپالسـت مربوطـه قـویتر باشـد      ند و باعث میشو ها تشکیل می پل پیوندهاي قطبی قویتري مانند دي

هاي اکسیژن  یک زنجیره و اتم NHو  OHپل، پیوند هیدروژنه است که بین گروههاي  یکی از این پیوندهاي دي

شـوند،   آمیـد محسـوب مـی    مرهایی مانند پلـی  ان مثال عامل استحکام در پلیشود و به عنو زنجیره دیگر برقرار می

از دیگر نکاتی که در این زمینه باید بـه آن توجـه   . دهند هرچند که قابلیت نامطلوب جذب آب را نیز افزایش می

آنهـا  دار  مرهاي بدون استخالف فاقد ایزومر فضائی هسـتند، حـال آنکـه انـواع اسـتخالف      نمود، آن است که پلی

ــر فضــایی دارد  ــادي ایزوم ــداد زی ــاي   . تع ــا، ایزومره ــین مبن ــر هم ــیندیوتاکتیک، )isotactic( ایزوتاکتیــکب  س

)syndiotactic  ( اَتاکتیکو )atactic (مریزه شـدن رادیکـالی بدسـت     استیرن که از طریق پلی پلی. شود دیده می

هـاي یـک در میـان کـربن، داراي تـوزیعی       تـم باشد یعنی گروههاي فنیل متصل بـه ا  آید، از نوع اَتاکتیک می می
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مـر بـا اسـتفاده از     در صورتی که همین پلی. مري بنشینند توانند بر روي هر دو طرف زنجیره پلی تصادفی بوده می

در همین زمینه نظـم موجـود بـر روي    . )4شکل (روش زیگلر بدست آید داراي ساختار ایزوتاکتیک خواهد بود 

در عمل زنجیره داراي تعداد کم یـا زیـاد   . آید رفتن گروهها، عامل مطلوبی بشمار میزنجیره از نظر نحوه قرار گ

مر را تحت تـأثیر قـرار    تواند بدلیل نوع فرآیند انجام گرفته شده باشد و خواص پلی هاي جانبی است که می شاخه

  .)5شکل ( توان مشاهده نمود اتیلن می مریزه شدن پلی این تفاوت را در نحوه پلی. دهد می

  

  

  

  و نحوه انشعاب زنجیره در پلی اتیلن ) راست(رایش فضایی زنجیره پلی مرآ -5و  4شکل هاي 

مرهـاي ترموپالسـت    ، ایجاد شبکه بلورین را در پلی)نامنظم(هاي جانبی و ساختار اَتاکتیک  وجود زنجیره

بـا افـزایش تبلـور،    . نماید مختل نموده، حال آنکه ساختار ایزوتاکتیک و غیر منشعب، به تشکیل شبکه کمک می

دانسیته، قدرت و استحکام افزایش یافته، هرچند از میزان شفافیت و فرآیند پذیري پالستیک کاسته خواهد شـد،  

گیري این شبکه، مـثالً از طریـق ایجـاد اتصـاالت عرضـی، امکـان فرآینـد         طبیعی است با افزایش شدید در شکل

پیونـدها تـأثیري    سستنآید که افزایش درجه حرارت برگ بدست میمر ترموست  مر فراهم نخواهد شد و پلی پلی

هـا   توزیع زنجیـره نحوه ها تحت تأثیر طول و  خواص پالستیک .گردد مر می نداشته و در نهایت باعث نابودي پلی

  .مر اثر محسوسی بر خواص آن دارد وزن مولکولی یک پلی. باشد نیز می

  مرها تراکم در پلی -6

تواند به یکی از سه حالت مایع، جامد و یا گاز بسته به درجه حرارت  مولکولی پائین میهر ترکیبی با وزن 

انتقال از یک حالت به حالت دیگر کامالً مشخص بوده و در همین رابطه اسـت  . و فشار محیط وجود داشته باشد
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صـورت  هـاي کوچـک معمـوالً بـه      در حالـت جامـد مولکـول   . گردنـد  که نقطه ذوب و نقطه جوش تعریف مـی 

شـکل   هـاي بـزرگ اکثـراً داراي سـاختار نـامنظم و بـی       مولکول نکهآحال  بلورهاي منظم در کنار هم قرار دارند

)amorph (سـاختار  ماکرو ملکول ها و پلی مر ها ان است که پلی مر ها داراي مابین  یک تفاوت عمده. هستند

ییـر حالـت کـامالً مشـخص نبـوده و در یـک       مرهـا، تغ  شـکل پلـی   در نواحی بی. باشند شکل و بلورین می توأم بی

دانند یعنی کـه زنجیـره داراي    مري می علت این امر را تحرك زنجیره پلی. دهد اي از درجه حرارت رخ می دامنه

باشـند هرچنـد کـه زنجیـره در کـل فاقـد چنـین         هاي آن داراي چـرخش مـی   آزادي جنبش است و برخی بخش

 glass transition گیـري درجـه حـرارت    جنـبش زنجیـره، انـدازه   گیري میزان  یک راه اندازه. خاصیتی است

)Tg( نقطه انجماد است  و) مـري آزادانـه حرکـت نمـوده و      در باالتر از این درجه حرارت زنجیره پلی) 3جدول

مـر حالـت    تر از این درجه حرارت، جنبش متوقف شده و پلی در پائین. پلی مر حالت الستیکی و پالستیکی دارد

حرارت داده شود و سـپس   Tgدر باالتر از ) amorph(شکل  مر بی اگر یک پلی. کند سخت پیدا میاي و  شیشه

حـال اگـر   . نمایـد  می) align(هماهنگ  ،در معرض کشش قرار گیرد، آنگاه مولکولها خود را در جهت کشش

اده شـده  ها بـه صـورت جهـت د    سرد شود در حالیکه همچنان تحت کشش است، مولکول Tgمر تا کمتر از  پلی

)oriented(مـر بـدین ترتیـب     گـذارد و پلـی   مـر مـی   را بـر پلـی   زیـادي دهـی تـأثیر    این جهـت . شوند ، تثبیت می

) biaxial(یا دو طرفه ) uniaxial(طرفه   دهی یک جهت .شود یا چندوجهی می) anisotropic(آنیزوتروپ 

  . گردد مر می بهبود خواص پلیمري مرسوم است، معموالً باعث  هاي پلی که اکنون در صنعت تهیه الیه

  و وزن مخصوص پلی مرهاي رایج در بسته بندي مواد غذایی Tg -3جدول 
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اي از تبلور را در آن مشاهده نمـود   توان درجه مر داراي ساختار منظم بقدر کافی باشد، می اگر یک مولکول پلی

هـا در ایـن زمینـه     باشـند و مثـال   دار می خهمرهایی است که داراي ساختمان خطی و یا کمی شا که محدود به پلی

مـر کمتـر    هرچه میزان تبلـور کمتـر باشـد، سـختی پلـی      .هاي استالی هستند تترافلوئورواتیلن و رزین اتیلن، پلی پلی

شود آن است که در قندها و امـالح تبلـور    ها دیده می تفاوت این نوع تبلور با آنچه در قندها و نمک. خواهد بود

در تبلـور منفـرد، ذرات بلـور    . شـود  مرها، تبلور مضاعف و چندگانه دیده می رد حال آنکه در پلیمنفرد وجود دا

  .اند اي از بلورهاي منفرد در کنار هم قرار گرفته نمایند، حال آنکه در نوع چندگانه، خوشه شروع به رشد می

  خواص فیزیکوشیمیایی پالستیکها  -7

آنها در موارد متعدد اسـتفاده گـردد، گرچـه گـاهی ترکیبـی از      خواص متعدد پالستیکها، باعث شده تا از 

  . دهد خواص جذابیت آنها را جهت استفاده به عنوان پوشش افزایش می

  وزن مخصوص پائین -الف

متر مکعب است که اگر بـا وزن مخصـوص شیشـه     گرم بر سانتی 4/1تا  9/0وزن مخصوص این دسته از مواد بین 

3cm/g 6/2  3، آلومینیومcm/g 7/2 3مر  ، سلوفان پوشیده شده با پلیcm/g 5/1  3و فوالدcm/g 8    مقایسه شـود، مزیـت

باالتري برخوردار هسـتند، امـا بایـد     ـــــــــــــــــــــ  گرچه فوالد و شیشه از نسبت. گردد نسبی آن مشخص می

نیاز باید درنظر گرفتـه شـود و    توجه نمود که در مورد شیشه براي مقابله با شکستگی، ضخامت فراتر از حد مورد

بـا  بنـا بـر ایـن     گیـرد  در مورد فلزات نیز همین امر براي جلوگیري از خم شدن ورق فلزي مورد مالحظه قرار مـی 

  .توجه به وزن مخصوص پائین، اثر آنها بر وزن نهایی محصول چندان نخواهد بود

  مقاومت به شکستگی: ب

  .گیرند و روز به روز جاي شیشه را میدر این زمینه کامالً برتر از شیشه بوده 

  بندي  سهولت در: ج

  کشش قابلیت به
  وزن
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از . هاي یک پوشـش پالسـتیکی را بـه یکـدیگر چسـباند      توان با استفاده از فرآیند حرارتی، لبه براحتی می

مـثالً در کاغـذ،   (ها قابلیت بهم چسبیدن حرارتی را ندارنـد   همین خاصیت است که در موارد دیگري که پوشش

  .گردد به صورت روکش استفاده می) یومسلوفان و آلومین

  پذیري به هنگام ساخت انعطاف: د

  .ها و ظروف شکل داد توان به صورت انواع الیه مواد پالستیکی را براحتی می

  ناپذیري به اکسیژن و بخار آب نفوذ: ه

ها  ب روغنها در این زمینه به ترتی مثال. بسیاري از موادغذایی نسبت به اکسیژن و بخار آب حساس هستند

هرچند شیشه، فوالد و ورق آلومینیومی کـامالً بـه گازهـا و بخـار آب نفـوذ      . باشند و محصوالتی مانند کراکر می

مـري هـم    اسـتفاده از چنـدین الیـه پلـی    . گیرنـد  ناپذیرند، اما پالستیکها با فاصله بسیار اندك پس از آنها قرار می

  .تواند این خاصیت را به شدت بهبود بخشد می

  حفاظت در مقابل بو: و

شـدن بـه بوهـاي     دار، محصـول را از آلـوده   هاي بـاال و الیـه   با جلوگیري از عبور بو خصوصا در ضخامت

  .کند نامطبوع حفظ می

  پذیري چاپ: ز

باشد، اما با توجه به اینکه تیمارهاي اولیه کمتري در مقایسه بـا کاغـذ نیـاز دارد در     گرچه مانند کاغذ نمی

  .هد بودنهایت ارزانتر خوا

  هاي فلزي دهی بسیار خوب به الیه پوشش: ح

  .هاي آلومینیومی بسیار نازك با روکش پالستیکی اشاره نمود توان به ورق در این مورد می

  عدم تأثیر بر عطر و بو: ط
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البته در مواردي مـثالً  . خصوصاً در مواردي که در تماس مستقیم با ماده غذایی هستند داراي اهمیت است

  . گردد مر می ها مثالً عصاره پرتقال جذب پلی ، مواد معطره موجود در عصاره(PO) ها اولئوفین از پلیاستفاده 

  مقاومت به پارگی و سوراخ شدن: ي

ضـمن آنکـه در زمینـه    . باعث شده است تا برتري باالیی نسبت به کاغذ، سلوفان و آلومینیوم داشـته باشـد  

  .هم داراي ارجحیت نسبت به آلومینیوم هستند) flex life(هاي متوالی  مقاومت به تا خوردن

  هاي پائین پذیري در درجه حرارت انعطاف: ك

  .شود، به سرما مقاوم است گراد شکننده می درجه سانتی 5کمتر از  دمايبرخالف سلوفان که در 

  امکان کنترل فضاي بسته: ل

ثبتـی را در اسـتفاده از آنهـا جهـت     پذیري دارند و همین امر نقـش م  ها تا حدودي به گازها نفوذ پالستیک

ناپـذیري  /نفوذ پـذیري  6شکل .بندي برخی محصوالت که داراي تنفس باالیی پس از برداشت هستند، دارد بسته

  مر ها را نشان می دهد تعدادي از پلی

  امکان کنترل نور و ظاهر بسته: م

توان با افزودن رنگیزه آنها را به  هاي پالستیکی ممکن است کامالً شفاف یا اندکی کدر باشند، اما می الیه

هاي شفاف را اسـتفاده   توان الیه در مواردي که نشان دادن محتواي بسته مطلوب است می. صورت مات در آورد

  .توان مانع از عبور نور شد نمود و در مواردي که محتوا به نور حساس است، با استفاده از رنگیزه مناسب می

  ) Glass transition temperature )Tg: ن

هاي ترموپالست از حالت شکننده بـه حالـت نـرم و السـتیکی تغییـر       یعنی درجه حرارتی که در آن رزین

باشـند و   پائین هستند در درجه حرارتهاي پائین سفت ولـی قابـل انعطـاف مـی     Tgی که داراي یمرها پلی. کنند می

ده ولـی مقاومـت بهتـري نسـبت بـه درجـه       باال باشند در درجه حرارت یخچال شـکننده بـو   Tgآنهایی که داراي 

  .هاي باال دارند حرارت
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  ها انواع پالستیک -7

  ها  ترموپالست
  اتیلن پلی: الف

میلیون تن بوده اسـت کـه    40بالغ بر  1990آید که تولید آن در سال  ترین پالستیک به شمار می پرمصرف

و ) LLDPE(خطـی سـبک    لیـون تـن از نـوع   می 8، )LDPE(اتیلن سـبک   ن از نوع پلیتمیلیون  16از این مقدار، 

مریـزه کـردن    بـا اسـتفاده از فرآینـد پلـی     1936تولیـد آن از سـال   . بـوده اسـت  ) HDPE(اتیلن سنگین  مابقی پلی

گـرم بــر   94/0تـا   915/0نـوع سـبک آن داراي وزن مخصــوص   . واحـدهاي اتیلنـی در فشــار بـاال آغـاز گردیــد    

و در فشار پـائین و بـا روشـی کـه زیگلـر ابـداع نمـود یعنـی          1953از سال  HDPEتولید . متر مکعب است سانتی

باشـد ولـی انـواع     متـر مکعـب مـی    گـرم بـر سـانتی    945/0استفاده از کاتالیزورهاي فلزي شروع شد و دانسیته آن 

هگزن و  -1بوتن،  -1با افزودن مقادیر کمی پروپن،  .نیز تولید شده است) 96/0(دیگري با وزن مخصوص باالتر 

در این . مر ایجاد نمود هاي جانبی کوتاهی بر روي زنجیره اصلی پلی توان شاخه به اتیلن می) 4شکل (اکتن  -1یا 

اتـیلن   با این وضعیت و در پلی. هاي طویل جانبی است شود زیرا فاقد شاخه گفته می) linear(مر خطی  حالت پلی

اتـیلن،   گـاهی بـه پلـی    .یابـد  هش مـی متر مکعب کـا  گرم بر سانتی 9/0وزن مخصوص به ) VLDPE(بسیار سبک 

هـایی اسـت کـه بـه کمـک       اتـیلن  اسـت و شـامل پلـی    IUPACگردد کـه نـام پیشـنهادي     متیلن نیز اطالق می پلی

ها  اتیلن مر شاخه جانبی وجود نداشته و باالترین دانسیته را در میان انواع پلی در این پلی. اند ها تولید شده دیازومتان

گراد نرم شده و از  درجه سانتی 130تا  80 دمايترموپالستی مومی شکل است که در  ،لناتی پلی) 98/0(داراست 

هاي جـانبی   خواص مکانیکی آن بستگی به وزن مولکولی و تعداد شاخه .باشد ثبات شیمیایی خوبی برخوردار می

و االستیسیته خوبی  از استحکام مناسبی برخوردار بوده. ، درزبندي نمودتوان براحتی و توسط حرارت  می و دارد

همچنین مقاومت خوبی نسبت به سرما داشته و مانع خوبی در برابر بخار آب است، اما نوع سـبک آن مـانع   . دارد

) barrier properties( با افـزایش دانسـیته تمـام خـواص ممـانعتی     . یستخوبی براي گازها، عطر و بو و چربیها ن
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بـه   HDPE نفوذپـذیري . باشـد  که در واقع بـدلیل تبلـور بیشـتر مـی     یابد همراه با سفتی و استحکام آن افزایش می

همزمان مقاومت به ضربه، مقاومت به شکنندگی، مقاومت در برابر سرما و . اتیلن سبک است پلی 5/1گازها حدود 

  . باالخره شفافیت آن کاهش خواهد یافت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 مر ها ناپذیري تعدادي از پلی نفوذ پذیري 6شکل   
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است بنابراین در درجه حرارت اتاق هیچ نوع حاللـی قـادر بـه    مر هیدروکربنی متبلور  اتیلن یکپلی از آنجا که پلی

گـراد انجـام    درجـه سـانتی   210تـا   150هـاي   اتیلن معموالً در درجه حرارت فرآیند پلی .باشد حل نمودن آن نمی

. رسـد  گراد نیز می درجه سانتی 300شود ولی در مواردي مانند انجام روکش بر روي کاغذ، درجه حرارت به  می

ي اسـت کـه   ردر این شـرایط ضـرو  . باشد ثبات می ها و در اتمسفر خنثی، کامالً با لن در این درجه حرارتاتی پلی

مر قابل مقایسه با پارافین است و تحت تـأثیر   ثبات شیمیایی این پلی .غلظت اکسیژن در حداقل مقدار ممکن باشد

ها با ایجـاد اسـتخالف بـر آن     موده و هالوژناسید نیتریک آن را اکسید ن. گیرد معدنی قرار نمی ياسیدها و قلیاها

اکسید سولفور، گروههاي کلـر و سـولفونیل کلرایـد بـه درون      با کلرینه نمودن آن در حضور دي. گذارند اثر می

تواند منجـر بـه بـروز تغییراتـی در سـاختار آن       اکسید شدن آن که می. گردد مر راه یافته، االستومر تشکیل می پلی

ها تحت تأثیر نور ماوراء بـنفش در   نیز دیده شده ضمن آنکه این واکنش C °50رت حدود گردد، در درجه حرا

   .درجه حرارت اتاق نیز ممکن است اتفاق بیفتد

این عمل یا از . اتیلن، اکسید شدن سطح ضروري است به منظور تثبیت بهتر جوهر چاپ بر روي سطح پلی

در حین این عمل و تحت تأثیر . شود انجام می) coronationیا   corna treatment(اي  طریق شعله و یا تیمار هاله

اتیلن  از پلی .ئیدها استدها و آل گردد که عمدتاً بدلیل وجود کتون فرآیند اکسید شدن، بوي نامطبوعی تولید می

ان تـو  از کاربردهـاي آن مـی  . شود میکرومتر استفاده می 250تا  15هایی با ضخامت  سبک معموالً به صورت الیه

. رداشاره کهاي مخصوص خرید و کیسه زباله  ، تهیه کیسه)lamination(هاي دیگر  ایی در میان الیه تشکیل الیه

نماید بلکـه امکـان    هاي مقوایی و کاغذ با آن نه تنها مقوا و کاغذ را نسبت به رطوبت نفوذناپذیر می پوشش جعبه

مهمتـرین  . توان ظروف نیز تهیـه نمـود   اتیلن سبک می ز پلیا. نماید هاي آن با حرارت را نیز میسر می چسباندن لبه

هاي نوشـابه اشـاره    توان به جعبه اتیلن سنگین، تولید ظروف به روش تزریقی است و به عنوان مثال می کاربرد پلی

 اتیلن در مقایسه با نوع سـبک خـود، مقاومـت    این نوع پلی. گردد از آن براي تهیه الیه نیز استفاده می گرچه نمود

مرهـاي آن   تهیه کوپلی .باشد بندي گوشت مناسب می بهتري نسبت به چربی و عطر و بو دارد و بنابراین براي بسته
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، قابلیـت چسـبندگی   )7شکل ) (MAA(و متااکریلیک اسید ) AA(، اکریلیک اسید )VA(همراه با وینیل استات 

مر حاصـله   دهد ضمن آنکه پلی زایش میهاي بهم چسبیده نسبت به جدا شدن را اف توسط حرارت و مقاومت الیه

هاي  اگر به صورت فیلم) EVA(اتیلن وینیل استات . از شفافیت و مقاومت به سرماي بهتري برخوردار خواهد شد

بندي گوشت بسیار مناسب است زیرا نفوذپذیري خوبی نسبت  جهت بسهید آدر) shrink films(قابل جمع شدن 

  .بین و اکسی میوگلوبین و تبدیل آنها به مت میوگلوبین نخواهد شدبه گاز دارد و باعث تخریب میوگلو

  

  

  

  )MAA(و متااکریلیک اسید ) AA(، اکریلیک اسید )VA(مرهاي وینیل استات  کوپلی -7شکل 

EVA    کـه   توانـد در مـواردي   از آنجا که داراي هر دو خاصیت قطبی و غیرقطبی به صورت همزمان اسـت، مـی

به صورت فیلم چند الیـه   extruderاتیلن توسط  آمید با یک رزین غیر قطبی مانند پلی ییک رزین قطبی مانند پل

درصـد   15تـا   5اتیلن اگر داراي  پلی .آیند، به عنوان الیه میانی عمل نموده و دو الیه را به هم متصل نماید در می

AA  وMAA  خواهـد نمـود و داراي   هـاي بسـیار نـازك آلومینیـومی پیـدا       باشد چسبندگی بسیار خوبی بـه ورق

توان به اتیلن وینیل  مرهاي اتیلن، می از دیگر کوپلی .اتیلن سبک است شفافیت و استحکام بهتري در مقایسه با پلی

شـود، تولیـد    مصرف مـی  VAکه در آن مقادیر زیادي  EVAدر ابتدا از طریق سنتز . اشاره نمود) EVOH(الکل 

میـزان اتـیلن در   . بدست آید EVOHالیزور مناسب ترکیب شده تا ل و کاتوحاصله با متان EVAگردد، سپس  می

باشد و با توجه به اینکه نفوذناپـذیري   درصد متغیر است و خواص ممانعتی آن منحصر به فرد می 45تا  30آن بین 

 60ي تا ها مر در رطوبت این پلی. گردد هاي چند الیه استفاده می باالیی نسبت به اکسیژن دارد، از آن در تهیه فیلم
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همچنـین  . یابد درصد نفوذناپذیري خوبی نسبت به اکسیژن دارد ولی پس از آن این خاصیت به شدت کاهش می

   .)8شکل( گردد مر، نفوذناپذیري کم می با افزایش میزان اتیلن در پلی

EVOH بـا   هـایی  و بنابراین صرفاً در مـواردي کـه نیـاز بـه الیـه      باشد علیرغم تمام مزایا، گران قیمت می

  .شود نفوذناپذیري بسیار باال باشد از آن بهره گرفته می

 

 

 

 

 

 

توان نـام   را می) Ionomers(، یونومرها PEمرهاي  از دیگر کوپلی

، در صـورتیکه  )EMAAدر  مثالً(گروههاي کربوکسیل یونیزه شده هستند  بامرهایی  پلی این دسته از مواد که.برد

ترکیـب شـوند، اتـم هیـدروژن عامـل      ) مـثالً اسـتات منیـزیم   (یم و یـا سـدیم   با ترکیباتی از منیزیـوم، روي، کلسـ  

   .)9شکل( گردد  کربوکسیل با عنصر فلزي جایگزین می

 

  

هـاي بـاال    آیـد کـه از سـفتی خـوبی برخـوردار بـوده، در درجـه حـرارت         مـري بدسـت مـی    به ایـن ترتیـب پلـی   

بخشد و به همین  یر حرارت به شدت بهبود میتحت تاث را مر پذیري خوبی دارد و خاصیت چسبندگی پلی انعطاف

هـا کنـار هـم، از     گردد و به مرور زمان ضمن حفظ الیـه  ها از آن به عنوان چسب استفاده می دلیل در تشکیل الیه

، )surlynبـا نـام تجـاري    (اگـر بـه صـورت الیـه تولیـد شـود       ر یونوم. نماید پوسته پوسته شدن آنها جلوگیري می

هـا و چربیهـا بسـیار عـالی      هرچند که مقاومت آن نسبت بـه روغـن  ) تبلور کم(رطوبت دارد نفوذپذیري باالیی به 

 یونومر سدیم-9شکل 

ن آبر نفوذ پذیري  EVOHتاثیر مقدار اتیلن در  -8شکل

  اکسیژن در رطوبت هاي نسبی متفاوت به
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درصد اسـت و در صـورتیکه همـراه بـا اتـیلن، پـروپیلن و بـوتیلن باشـد،          5/3حداکثر مقدار روي مصرفی . است

  .توان از آن مستقیماً در تماس با موادغذایی استفاده کرد می

  )PP(پروپیلن  پلی: ب

پلـی اتـیلن و پلـی    ، سومین پالستیک تولیدي در جهـان پـس از  1986میلیون تن از آن در سال  21با تولید 

پروپیلن از یک زنجیره خطی هیدروکربوري ساخته شده و بنابراین خواص آن کامالً  پلی وینیل کلراید بوده است

  اتیلن است  شبیه به پلی

  

  

  پروپیلن و پلی پروپیلن -10شکل 

در صـورتی  . که خواص جالبی را نیز بـدنبال دارد  )10شکل ( گردد کتیک آن تولید میمعموالً فرم ایزوتا

گـرم   91/0تا  9/0مرها خواهد بود و وزن مخصوص آن بین  ترین پلی مر باشد از سبک به صورت هموپلی PPکه 

دامنـه   گراد ولـی محصـول تجـارتی در    درجه سانتی 176نقطه ذوب نوع خالص آن . باشد متر مکعب می بر سانتی

شـود و   گراد آغـاز مـی   درجه سانتی 140درجه حرارت حدود  ازشود که  گراد ذوب می  درجه سانتی 170تا  160

اتـیلن سـنگین بـوده و در درجـه      ثبـات شـیمیایی آن شـبیه بـه پلـی     . باشـد  اتـیلن مـی   بسیار باالتر از نقطه ذوب پلی

اثـر   بـی ) 3CH(سـوم   نـوع  هاي کـربن  ل وجود اتمدلیه ب. شود حرارتهاي باال در هیدروکربورهاي کلرینه حل می

باشد و  مر نسبت به اکسید شدن می ترین پلی مرها بوده و در این زمینه حساس بودن شیمیایی آن کمتر از سایر پلی

مر مقاومت خوبی به بخار آب و چربـی دارد ولـی از    این پلی. اکسیدان به آن ضروري است بنابراین افزودن آنتی

هاي آن مقاومت خوبی به سرما ندارند، از آنهـا کمتـر جهـت بسـته بنـدي موادغـذایی کـه بایـد در          آنجا که الیه

نماینـد تـا    هـاي اتـیلن تولیـد مـی     در اینگونه موارد آنها را همراه با الیه. گردد یخچال نگهداري شوند استفاده می

 .ده توسط حرارت افزایش یابـد هاي بهم چسبی ضمن افزایش مقاومت به سرما، مقاومت الیه خصوصاً در محل لبه
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. باشـد  پروپلین ماده مناسـبی بـراي فرآینـدهاي تولیـد ظـروف و فـیلم بـا اسـتفاده از اکسـترودر و تزریـق مـی            پلی

توان از آنها جهت محصوالتی  ، مقاومت خوبی را به حرارت داشته و بنابراین میPPهاي تولید شده توسط  بطري

تـوان از دو جهـت کشـید     پـروپیلن را مـی   پلـی  .وند اسـتفاده نمـود  شـ  که به صـورت گرمـا گـرم وارد بطـري مـی     

)biaxially orientation( البته این عمل با اشکالی هم روبرو است و . یابد که در این حالت خواص آن بهبود می

باشد که بـراي رفـع آن، فـیلم جهـت داده      هاي فیلم جهت داده شده توسط حرارت می آن عدم اتصال مناسب لبه

در وسط و دو الیه مقاوم به حرارت در دو طـرف   PPبا استفاده از الیه . شود ا یک الیه مناسب روکش میشده ب

 1اي کـه خاصـیت چسـبندگی حرارتـی خـوبی دارد حتـی در ضـخامت         تـوان بـه الیـه    و سپس کشیدن آنها مـی 

آن را بـا پلـی   تـوان   در غـذاهاي حسـاس باشـد، مـی     PPکه هدف اسـتفاده از   در صورتی. میکرومتر دست یافت

انـد در   مرهاي ترکیبی اخیر توانسته پلی. پوشش داد …و  EVA  ،LDPEوینیل استات،   پلی و یا وینیلیدن کلراید

مـر آن اسـت کـه     یکی از خواص بسیار جالـب ایـن پلـی   . سالهاي اخیر به خوبی جاي سلوفان را در بازار پر کنند

هـایی سـاخت کـه     تـوان از آن درب  ارد و بنـابراین مـی  هاي مکرر د صفحات نازك آن مقاومت خوبی به تا شدن

  . )12شکل . (حالت مفصلی و لوالیی دارند

  

  

  

  لوالیی مخصوص شربت شکالتی در -12شکل 

  ) PS(استیرن  پلی: ح

مـري بـا وزن    و زنجیـره پلـی  ) الـف و ب  13شـکل (آیـد   مریزه کردن واحدهاي استیرن بدست مـی  از پلی

گـراد   درجه سـانتی  300تا  150توان آن را در درجه حرارت  آید و می بدست می 220000تا  4000مولکولی بین 
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محصوالت حاصل از آن سخت، شفاف و بـراق بـوده و بـه بسـیاري از مـواد شـیمیایی       . دهی نمود فرآیند و شکل

هـا  از آنجا کـه نفوذپـذیري آن بـه گـاز و بخار    . مر، شکننده بودن آن است مشکل عمده این پلی. باشند مقاوم می

، و اشتهبندي محصوالتی که عمر نگهداري کوتاهی آن هم در یخچال د بسیار زیاد است، از آن عمدتاً براي بسته

توان به محصوالتی مانند ماست، بستنی، پنیر، خامه و قارچ  در این زمینه می. شود چربی ناچیزي دارند، استفاده می

  . گردد نماید اما تحمل آب جوش را ندارد و نرم می ذب میاستیرن مقدار ناچیزي از رطوبت را ج پلی. اشاره نمود

  

  

 

در . ها استفاده کـرد  هاي تازه، تخم مرغ و برخی انواع شیرینی توان از آن براي جداسازي میوه همچنین می

نقطـه ذوب ایـن   . داده اسـت  PPجاي خود را در مواردي به   PPمر به دلیل قیمت باالتر از  سالهاي اخیر، این پلی

توان به عنوان پنجره در  از آنجا که داراي شفافیت خوبی است از آن می. گراد است درجه سانتی 88مر حدود  یپل

  .)14شکل (استفاده کرد ) pastaمثالً محصوالت (ها  جعبه

  

  

  
  
  
  
  

 محتواي بسته الزانیا جهت نمایشPSپنجره شفاف از جنس  -14شکل 

 پلی استیرن) ب( 13شکل 

 استيرنمنومر  )الف( 13شکل 
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ان، مقاومت آن را  مریزه کردن آن با بوتادي کوپلی. ت و گازها دارند، نفوذناپذیري ناچیزي به رطوب PSهاي  یهال

 high impact(استیرن مقـاوم بـه ضـربه     نماید که اصطالحاً پلی دهد و تولید محصولی را می به ضربه افزایش می

poly styrene, HIPS (شـود  می ها حل استیرن در هیدروکربورهاي هالوژنه، اترها، استرها و کتون پلی .گویند می 

در حضور اکسیژن . دهد هاي رقیق اسیدي مقاومت از خود نشان می ها، بازها و محلول نسبت به محلول نمک ولی

ایـی بـراي تهیـه     امروزه از آن به شکل گسترده. گردد ، به رنگ زرد در آمده و شکننده میUVو تحت تاثیر نور 

-سـتیرن مرهـاي آن، اَ  یکـی دیگـر از کـوپلی   . دگـرد  هاي شرب مایعات و ظروف یکبار مصرف استفاده می لیوان

 PSها و چربیها و عطر و بو نسبت بـه   است که خواص بهتري در رابطه با مقاومت به روغن) SAN(کریلونیتریل اَ

 –ن بوتـادي ا  –کریلونیتریـل  مرهاي آن که توجه زیادي را بـه خـود جلـب نمـود ترکیـب اَ      یکی از کوپلی. دارد

به بسیاري از مواد شیمیایی مقاوم بوده، مقاومت بسیار خوبی نسبت بـه سـرما دارد   است که نسبت ) ABS(استیرن 

تـوان   درصد هیدروکربورهاي با وزن مولکولی کم، براي مثال پنتان و یا هگزان مـی  6و باالخره با افزودن حدود 

» سـترش یافتـه  اسـتیرن گ  پلـی «این ساختار کف آلود ولی محکم که به آن . آن را به صورت کف مانند در آورد

)extended polystyrene, EPS (بندي تخم مرغ  شود داراي دانسیته پائینی بوده و از آن در بسته گفته می) شکل

  .گردد و ظروف مخصوص گوشت قرمز و یا سفید استفاده می) 15

  

  

  EPSشانه تخم مرغ از جنس  -15شکل  

  

EPS که بسته نیـاز بـه محافظـت در مقابـل گازهـا داشـته        نفوذناپذیري بسیار ناچیزي به گازها دارد و در صورتی

  . ي استرباشد، استفاده از یک الیه مناسب ضرو
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  )PVC(وینیل کلراید  پلی: د

مریـزه کـردن وینیـل     پلـی . سال قبل شناخته شد 150مر از حدود  توانایی وینیل کلراید در تشکیل یک پلی

رفته و منومرهـاي وینیـل کلرایـد کـه     انجام گ درجه سانتی گراد 80-40هاي در درجه حرارت) 16شکل (کلراید 

علیـرغم آنکـه   . گیرنـد  مانند اتیلن و پروپیلن داراي باندهاي دوگانه هستند، شکسته شده و پشت سر هم قـرار مـی  

PVC پالستیک مصرفی در جهان به شـمار   ترین شکل خود، از ثبات برخوردار نیست، اما دومین حتی در خالص

تـا سـال   . گـردد  اي اسـتفاده مـی   و سایر مواد افزودنی در آن به شکل گسـترده آید، هرچند که از تثبیت کننده  می

نمود، اما از این سال به بعد، به دلیل اثرات سوء آن بر سـالمتی افـراد    یلن برابري میتا میزان تولید آن با پلی 1971

مـر کـه عامـل     ر پلـی وینیـل کلرایـد باقیمانـده د    منومر مجازمیزان  زیرا شدهکاهش محسوسی در تولید آن ایجاد 

 تولیـد ایـن پلیمـر    پی پی ام در حال حاضر رسیده است و کاهش بیشتر 1به کمتر از  دیآمی خطرناك به حساب 

  .پروپیلن جایگزین شده است اکنون پلی و قرار دارددر دستور کار 

  

  وینیل کلراید و پلی وینیل کلراید -16شکل 

PVC  مقاوم است، اما در ترکیباتی که داراي قطبیـت متوسـط هسـتند    نسبت به ترکیبات غیرقطبی و شدیداً قطبی

توانـد ناشـی از تـا     شود که مـی  متورم شده و سپس حل می …متیل فرمالدئید، استون و  مانند سایکلوهگزان، دي

در آن ) plastieizers(هـا   از آنجا که حالـت شـکننده دارد، از نـرم کننـده    . حدودي قطبی بودن این پلی مر باشد

بـین   اصلهگیرند و ف ها قرار می زنجیره مر مخلوط شوند به خوبی بین مواد هنگامی که با پلیاین . گردد ه میاستفاد

 از. لغزنـد  بدین ترتیب نیروي بین مولکولی کاهش یافته و مولکولها براحتی روي هم می. دهند آنها را افزایش می

و بنـابراین در  ) بدلیل وجـود یـون کلـر در ترکیـب    (توان به وزن مخصوص باال اشاره نمود  مر می پلی این معایب

همچنـین بـه مـرور زمـان، نـرم      . گـردد  مر به ازاي سطح برابر مصرف مـی  ، وزن بیشتري از پلیPPو  PEمقایسه با 

امکان  ودر اثر سوختن، تولید اسید کلریدریک نموده . یابد کننده ها تبخیر شده و بنابراین شکنندگی افزایش می



٩٠ 
 

مزیـت نسـبی آن، قیمـت    . ها به داخل موادغذایی وجـود دارد  ت منومرهاي آن همراه با نرم کنندهانتقال و مهاجر

  .باشد ارزان آن می

  )PVDC(وینیلیدن کلراید  پلی: ه

داراي . آیـد  همراه با منومرهاي وینیل کلراید بدسـت مـی  ) 17شکل (مریزه نمودن وینیلیدن کلراید  از پلی

مـر اسـت کـه فاقـد      هاي پلـی  رشته ست و این بدلیل کامالً کنار هم قرار گرفتنخواص ممانعتی عالی و استثنایی ا

درصد است و ایـن   73مر حدود  میزان کلر موجود در این پلی. هرگونه فضاي خالی و یا انشعاب بین خود هستند

مـر بیشـتر    بندي از این پلی در صنعت بسته. باشد 3cm/g 97/1-8/1امر باعث شده تا وزن مخصوص آن زیاد و بین 

گردد و به عنوان روکـش بـر روي    استفاده می) lamination(گذاري  هاي نازك و آن هم در الیه به صورت الیه

) saran(ساران . شود میکرومتر استفاده می 75تا  25هاي  کاربرد فراوان دارد و در ضخامت OPPکاغذ سلوفان و 

آید و  بدست می PVCو  PVDCمریزه کردن  وپلیمر است که از ک یکی از محصوالت تجاري و مشهور این پلی

هـا بـدون    لبـه  خـود چسـبی  ( cling کامالً شفاف، نرم و قوي و با خواص ممانعتی بسیار خوب اسـت و خاصـیت  

  .را به خوبی داراست) استفاده از حرارت

  

  وینیلیدن کلراید -17شکل                                       

  استرها پلی: و

اتیلن  توان به پلی از معروفترین انواع این دسته می. گردد هایی است که به روش کندانس تولید میمر از پلی

به جـز آنچـه در مـورد     1997تولید آن در سال . اشاره نمود) PBT(فتاالت  بوتیلن تري و پلی) PET(تري فتاالت 

فتالیـک اسـید، ایزوفتالیـک     تـري  از ترکیبات متعـددي همچـون  . میلیون تن بوده است 4الیاف بکار رفته، حدود 

جهـت   …اسید، ادیپیک اسید، سباسیک اسید، اتیلن گلیکول، بوتـان دي اُل، تـري فتالیـک اسـید متیـل اسـتر و       

اسـترها ترکیبـاتی خطـی و اشـباع      پلـی . توان اسـتفاده نمـود   هاي در تماس با موادغذایی می ساخت ظروف و الیه
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و یـا تـري فتالیـک اسـید     ) DMT(یلن گلیکول و دي متیـل تـري فتـاالت    هستند که معموالً از طریق پیوند بین ات

)TPA) ( هاي پائین نسبت به ضربه مقاوم بوده  این ترموپالست حتی در درجه حرارت .آیند بدست می) 18شکل

خواص ممانعتی خوبی را نسبت به گازها، عطر و طعم و چربـی  . و سطح آن نسبت به فرسایش کامالً مقاوم است

پـروپیلن  اسـتر را هماننـد     پلـی  .باشـد  تنها نقطه ضعف آن، عبور بخار آب هرچند به مقدار بسیار ناچیز میدارد و 

خواهـد  که در این حالت شـفافیت و اسـتحکام آن زیـادتر     )biaxially orientation(توان از دو جهت کشید  می

   .)19شکل ( شد 

  

  

  

 (TPA) و تري فتالیک اسید) DMT(اتیلن گلیکول، دي متیل تري فتاالت  -18شکل 

اند به وفـور در میـان سـایر     بدست آمده) orientation(میکرومتر که بوسیله جهت دادن  12هایی با ضخامت  الیه

 PBTیـا   PETاي از  در صـورتیکه ظـروف مقـوایی بـا الیـه     . رود ها جهت افزایش خواص ممانعتی بکار مـی  الیه

 .گراد نیز استفاده نمود درجه سانتی 220درجه حرارت  با ي معمولیتوان از آن حتی در فرها پوشش داده شود می

  .باشد هاي نوشابه می ساخت بطري اکنونبندي موادغذایی  مر در صنایع بسته بیشترین کاربرد این پلی

  

  

  

  )پلی استر(جهت دهی دو طرفه بر ساختار درونی پلی مر"تاثیر  -19شکل 
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  )PA(آمیدها  پلی: ز

مریزه کردن کندانسی یک اسید آلی بـا یـک    ها که از طریق پلی براي آن دسته از رزینایی است که  واژه

تعـداد  . از شـهرت بسـیاري برخـوردار هسـتند     )nylon(رود و با نام تجـاري نـایلون    شوند، بکار می آمین تهیه می

در . رود ر میآمیدها از یکدیگر بکا هاي کربن موجود در منومرهاي آن، بصورت یک کد براي تشخیص پلی اتم

خواهـد   6مریزه نمودن کاپروالکتام انجام شود، نایلون تولیدي از نـوع   صورتی که تهیه نایلون صرفاً از طریق پلی

  .بود

  

گردد که از ترکیب آدیپیک اسید و هگزامتیلن دي آمین که هر یـک   آمیدي اطالق می به پلی 6و6نایلون

  . )21شکل .(اتم کربن هستند بوجود آمده است 6داراي 

  

  

  

  

  

  

  و اجزاي ان 6و6نایلون  -21شکل 

هاي بزرگ آن کـه در   است، بنابراین در بین ملکول CONHمر از آنجا که در ساختار خود داراي گروه  این پلی

مري سخت، مقاوم به حرارت و تـا   پلی PAگردد و در نتیجه  کنار هم قرار دارند، پیوندهاي هیدروژنه تشکیل می

مر تا حدودي نـرم خواهـد    قابلیت جذب آب آن نسبتاً خوب است و به دنبال این عمل پلی .حدودي متبلور است

 کاپروالکتام -20شکل 

 هگزامتیلن دي آمین

 آدیپیک اسید
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هرچند خواص ممانعتی خوبی در مقابل گازها و عطر و بو دارد، اما نفوذناپـذیري آن در مقابـل آب و بخـار    . شد

ود کـه باعـث افـزایش    تهیـه نمـ  » جهت داده شـده «توان به صورت  مر را نیز می این پلی. باشد آن چندان زیاد نمی

بدلیل نفوذپذیري نسبتاً خوب به رطوبـت و بخـار آب، از آن بـراي    . خواص مکانیکی و نفوذناپذیري خواهد شد

بیشـترین  . توان استفاده نمـود  چون سوسیس می فراورده هاییو تهیه ) farsh(هاي گوشتی  پوشش خمیر فرآورده

کـه بایـد تحـت     فراورده هاییهمچنین در . هاي چند الیه دارد بندي موادغذایی در فیلم کاربرد را در صنایع بسته

به صـورت  ( PEمر همراه با الیه  توان از این پلی خالء یا گاز خنثی نگهداري شوند، مانند قهوه و شیر خشک، می

مـثالً آب  (شـوند   بـه بـازار عرضـه مـی    » bag-in-a-box«هایی که تحـت عنـوان    در بسته. استفاده نمود) مر کوپلی

  .هاي دیگر است آمید همراه با الیه کیسه داخلی از جنس پلی) ها میوه

  )PC(کربنات  پلی: ح

) 22شـکل  ) (bisphenol(و بیسـفنل   )phosgene(ژن سـ مرهاي گران قیمت است کـه از ترکیـب ف   از پلی

گـراد را   درجه سانتی 135درجه حرارت تا .  آید و از استحکام و مقاومت بسیار باالیی برخوردار است بدست می

» دهـی  جهـت «است و بنابراین نیـازي بـه   ) amorph(شکل  مرهاي بی کربنات از پلی پلی. نماید به خوبی تحمل می

مرهـا   باشد و بنابراین باید با سایر پلـی  مرها نفوذپذیري آن به گازها و رطوبت باال می در مقایسه با سایر پلی. ندارد

اثر است و ظروف ساخته شده از آن را  ، کامالً بیموادغذایی به بتنس. به صورت چند الیه کنار هم، استفاده شود

  .توان حتی استریل نمود می

  Aژن و بیسفنل سف -22شکل 

  

  :ها سایر ترموپالست: ط
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، )PSU(سـولفون   ، پلـی )POM(، پلـی اکسـید متـیلن    )PMMA(متـا اکریـل    متیـل  این دسـته شـامل پلـی   

هستند که اکثراً از قیمت باالیی برخوردار بوده و در مقایسه با  )PTFE(تترافلورواتیلن  ، پلی)PES(اترسولفون  پلی

  .بندي موادغذایی دارند مرها کاربرد کمتري در صنایع بسته سایر پلی

  »ها ترموست«

، )MF(فرمالدئیـد -هاي مالمـین  ، رزین)UF(فرماکوئید -هاي اوره ، رزین)PF(هاي فنلی از این دسته رزین

هـاي   جهت پوشش سطوح داخلـی قـوطی   EPو  PFتوان نام برد که در میان آنها  می را) EP(هاي اپوکسی  رزین

  .فلزي کاربرد دارند

  

  مرهاي طبیعی  پلی -8

  سلوفان: الف

مري طبیعی است که جهت پوشش موادغذایی بکار گرفته شـد و همانگونـه کـه از نـام آن      ولین الیه پلیا

مر که عمدتاً چوب اسـت بـا اسـتفاده از هیدروکسـید سـدیم و       لیمواد اولیه این پ. شود پیداست از سلولز تهیه می

شود کـه بـه آن    می) sodium-cellulose-xanthogenate(سولفید کربن، تبدیل به سدیم ـ سلولز ـ زانتوژنات   دي

ویسکوز سپس بـا فشـار بـاال از یـک نـازل عبـور       . گویند زیرا که داراي ویسکوزیته باالیی است ویسکوز نیز می

هـاي   براي آنکـه لبـه  . آید گردد، و در آنجا به صورت توده و لخته در می رد حمام اسید سولفوریک مینموده وا

امـروزه سـلوفان بـر    . گیـرد  الیه حاصل از این لخته را بتوان با حرارت به هم چسباند، بر روي آن روکش قرار می

ریـک داراي عالمـت خـاص خـود     شود کـه ه  حسب نوع فرآیند انجام گرفته بر روي آن به چند دسته تقسیم می

، قابل چسبیدن توسط حرارت )X( PVDC، داراي روکش با )M(، داراي روکش نیترو)P(بدون روکش  :هستند

)y( قابل تازدن و پیچیدن ،)F ( و باالخره نفوذپذیر به بخار آب)D(.      ظاهر شفاف، درخشـان و مقـاوم بـه پـارگی

در . د آن به رطوبت و بخـار آب یـک مشـکل عمـده اسـت     آن جذابیت خاصی دارد، هرچند که نفوذپذیري زیا
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زیرا نفوذپذیري خوبی بـه رطوبـت داشـته مـانع کنـدانس شـدن       . گردد آن استفاده می Pمحصوالت نانوایی، نوع 

تقریباً غیرقابل نفوذ است و از آن براي  Xنوع . گردد رطوبت بر روي محصوالت و در نتیجه کپک زدن آنها می

امروزه این الیه تا حد وسیعی و به دالیل عمدتاً . گردد استفاده می …ها و  ها، آجیل ، روغنجات بندي ادویه بسته

  .مرها داده است اقتصادي جاي خود را به سایر پلی

  مرهاي طبیعی قابل تجزیه پلی: ب

خواص متفاوت نشاسته تحت تـأثیر نسـبت آمیلـوز و    . توان اشاره کرد مرها، به نشاسته می از جمله این پلی

. مـورد اسـتفاده قـرار داد    PEمرهاي سـنتزي از قبیـل    توان همراه با پلی مر نشاسته را می پلی. آمیلوپکتین آن است

توان نـوعی ترموپالسـت در نظـر گرفـت کـه آب موجـود در آن همچـون یـک نـرم کننـده عمـل             نشاسته را می

ترکیـب دیگـري نیـز بـه نـام      . مار آوردتـوان بـه شـ    نیـز از همـین دسـته مـی     را ها ژالتین و سایر پروتئین. نماید می

وجود دارد که از دسته مواد سنتزي است که از محصوالت پتروشیمی جدا مـی گـردد   ) PCL(ن وکاپروالکت پلی

مرهـا در طبیعـت تجزیـه     به هرحال باید توجه داشت کـه گرچـه ایـن پلـی    . اما به صورت طبیعی قابل تجزیه است

تـوان بـا انجـام     در ایـن زمینـه مـی   . اثر نباشند ا نسبت به موادغذایی، بیشود ت شوند اما همین خاصیت باعث می می

امکان تجزیه شدن آنهـا بـه شـدت کـاهش      ار چندتیمارهاي سطحی، عدم واکنش با موادغذایی را بهبود بخشید 

  .یافتخواهد 

  مرهاي طبیعی حاصل از میکروارگانیزمها پلی: ج

کننـد کـه    مـی   تیـ هیدروکسـی الکان  منابع کربن تولید پلی میکروارگانیزمهاي پروکاریوتیک با استفاده از

ترین  مهم. درصد وزن سلول خشک را شامل شود 90تواند تا  بوده و می یاي براي سلول میکروب یک ماده ذخیره

توسط باکتري هاي جـنس الکـالیژن و سـودوموناس     که)PHB(هیدروکسی بوتیریک اسید  این گروه پلی از ماده

» biopol«کـه در تجـارت تحـت نـام      اسـت ) PHV(هیدروکسـی والـرات    ، پلیPHBمر  وپلیک .تولید می گردد
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را  لیمريهاي پ خصوصیات تعدادي از فیلم 4جدول . شکل داد آن را توان توسط اکسترودر میو  شوند عرضه می

  .دهد نشان می

  مري هاي پلی ضخامت در الیه -9

و ) درصـد  45(هاي نازك  ه در جهان به صورت الیههاي ترموپالست تولید شد بیش از نیمی از پالستیک

ایـنچ اسـت کمتـر     015/0که برابر بـا  ) mil(میل  15مر از  هرگاه ضخامت پلی. آید در می) درصد 5(یا صفحات 

معموالً ضخامت . نامند می )sheet(میل باشد، آن را صفحه  15مر را الیه یا فیلم و اگر ضخامت فراتر از  باشد، پلی

یـک  . گـردد  اعـالم مـی   gaugeبـر حسـب    )film(ر حسب میل بیان کرده حال آنکه ضخامت الیـه  صفحات را ب

gauge  100اینچ است و بنابراین هر  00001/0برابر با gauge )ga ( در . اینچ خواهد بود 001/0میل و یا  1برابر با

در این حالـت هـر   . گرددها بر حسب میکرون تعیین ضخامت می متر و الیه سیستم متریک صفحات بر حسب میلی

  .)متر است 10-6میکرون برابر با  1. (میکرون خواهد بود 25یک میل برابر با 

  مرها دهی پلی شکل -10

بـراي تولیـد الیـه یـا     . دهی نمـود  توان شکل و ظروف می) یا صفحه(مرها را اصوالً به دو صورت الیه  پلی

میله حلزونی شـکل اسـت کـه در درون یـک بخـش       این وسیله شامل یک. شود صفحه از اکسترودر استفاده می

مر مذاب  پلی. گردد مر می اي شکل حرکت دورانی دارد و با مخلوط نمودن و فشار باعث ذوب شدن پلی استوانه

توان آن را به همان شکل استفاده نمود یا آنکه از  که می) 23شکل (گردد  خارج می) die(سپس با فشار از قالب 

قالـب   .باشـد  X80تـا   X2کشـش ممکـن اسـت در حـد     . قرار داد )orientation(ش یک یا دو جهت تحت کش

ایـی برحسـب عـرض مـورد نیـاز       هاي مسطح یا تیغه در قالب .تواند بصورت حلقوي یا مسطح باشد اکسترودر می

تـا  انجـام داد   پلی مر را هم بر روي coronationتوان عمل  آید و همزمان می مر مذاب به صورت الیه در می پلی

مري با عرض زیاد الزم هستند استفاده  هاي پلی هاي حلقوي بیشتر براي مواقعی که الیه قالب از .آماده چاپ شود

مر مذاب را به کمک اکسـترودر و جریـان هـوا بـه شـکل یـک        ایی از پلی در این حالت قالب، استوانه. گردد می
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هـاي کنـاري کشـیده     از طرفین توسط غلطـک این حباب از طول توسط فشار هوا و . کند حباب بزرگ تولید می

 معـادل بـا  » دهـی  جهـت «توان بـه  در این حالت می). 24شکل ( شود شود تا بدین ترتیب از ضخامت آن کاسته  می

X80 به هر روي از آنجا که بـه احتمـال زیـاد    . این روش براي تهیه کیسه نیز بسیار مناسب است .دست پیدا نمود

نماید تـا   نیست، بنابراین کل این سیستم به صورت منظم بدور خود گردش میها یکسان  ضخامت در همه قسمت

هـاي   سـطح الیـه   .ظاهر شود کننده، یکسان بر روي غلطک جمع به صورت بدین ترتیب هر نوع تفاوت ضخامت

ه از جمله این روشها، اکسید کردن سطح است که یا با اسـتفاد . توان به طرق مختلف تیمار نمود تولید شده را می

نیز از دیگـر روشـهاي معمـول اسـت کـه       خالمتالیزه کردن سطح در . شود الکتریکی و یا شعله انجام می  از جرقه

 .تواند خواص ممانعتی را بهبود محسوسی بخشد می
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  اکسترودرهاي داراي قالب مسطح و قالب حلقوي  -) چپ( 24و ) راست( 23هاي شکل

که الیه  طوريدهند ب ک محفظه که خال در آن ایجاد شده، الیه را در مجاور بخار آلومینیوم قرار میمعموالً در ی

صرف از نظر ) metallized( ها این نوع الیه) 25شکل . (مري خواهد نشست آن بر روي سطح الیه پلی ازنازکی 

م یا صفحات را به کمک حرارت هاي ضخی الیه. نمایند درخشندگی و سطح براق، از عبور نور نیز جلوگیري می

در این حالت ابتدا صفحات گرم شده و سپس با فشار به درون یک قالب سرد . توان به شکل دلخواه در آورد می

د کـر و یـا سـمبه اسـتفاده    ) فشـار معکـوس  (توان از فشار هوا، نیروي خالء  جهت اعمال فشار می. گردد رانده می

  ).27شکل (تولید و کمی قبل از دستگاه پرکن نیز استفاده نمود  توان روي خط از این روش می. )26شکل (

  

  

  

  

  متالیزه کردن ورق در خال -25شکل 
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تـوان بـه صـورت     را مـی ) که عمدتاً به صورت گرانـول یـا پـودر هسـتند    (مرها  همانگونه که ذکر شد، پلی

بـه کمـک فشـار هـوا اسـتفاده      گیري  گیري تزریقی و یا قالب در این زمینه از دو روش قالب. ظروف نیز درآورد

مر مذاب را به درون یک قالب سرد که دقیقاً به شکل ظـرف   اکسترودر، پلی) 28شکل (در روش اول . گردد می

اي دهانـه تنـگ اسـت، ابتـدا      در روش دوم که بسیار شبیه به تهیه ظـروف شیشـه  . نماید مورد نظر است تزریق می

شـود و سـپس پـس از     تولیـد مـی  ) parison(ظرف موردنظر از  )29شکل ( توسط روش تزریقی یک شکل اولیه

شـکل  . (گیـرد  گردد و در آنجا با فشار هوا شکل نهایی را به خـود مـی   گرم شدن به درون یک قالب فرستاده می

آزمایشات نشان داده است که جذب مواد معطـره و یـا   . گیرد نیز صورت می orientationبا این عمل نوعی ) 30

انـد بـه مراتـب کمتـر از بخـش       اي بطریهاي نوشابه که بیشتر تحت کشش بـوده  اي استوانهه حتی رنگ در قسمت

  .تحتانی آن است

  

  

  

  شکل دهی به الیه هاي پلی مري با استفاده از حرارت و خال - 27و  26 هاي شکل  

  

  

   جهت تولید شکل اولیه ویا ظرف نهایی مر مذاب به درون قالب سرد تزریق پلی-28شکل  
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 به روش تزریقی اماده شکل دهی مجدد  preformیا parison تصویر  -29شکل 

  

  

  

  

  

  

  تهیه بطري پلی مري از ظرف اولیه با استفاده از حرارت و دمیدن هوا-30شکل 

گیرند و معموالً از آنها بـه صـورت چنـد الیـه      مري به ندرت به تنهایی مورد استفاده قرار می هاي پلی الیه

مرهایی که خاصیت چسبندگی خوبی دارنـد و یـا    ها توسط پلی الیه  معموالً. شود خواص استفاده می جهت بهبود

هاي نازك آلومینیومی  در اغلب اوقات از ورقه. دنگرد و یونومرها به یکدیگر متصل می EVAهایی چون  چسب

)foil (دسـتگاه   از چند الیـه، از چنـد  مري متشکل  هاي پلی در تهیه ورقه .شود نیز جهت بهبود خواص استفاده می
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) 31شـکل  . (راننـد تشـکیل شـده اسـت     ها را به قالب می مري و چسب اکسترودر که به صورت همزمان مواد پلی

) 32شـکل  (توان به نوعی تنظیم نمود که ورقه نهایی به صورت متقارن و یا غیر متقـارن باشـد    اکسترودرها را می

 ).coating(هاي کاغذي یا مقوایی نیز اعمال نمود ثالً ورقهتوان براي روکش کردن م همین روش را می

 

  

  

  

  

 (lamination)نحوه استقرار اکسترودر ها جهت انجام الیه گذاري  -31شکل 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
  

 انواع الیه گذاري -32شکل 
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  فصل هفتم 

  چوب و کاغذ

  چوب

ه تـوان آن را بـ   اسـت کـه مـی   اي  مـاده . گیـرد  بندي مورد استفاده قرار می چوب قرنهاست که جهت بسته

چـوب  . توانـد از اسـتحکام خـوبی نیـز برخـوردار باشـد       راحتی شکل داده و بهم متصل نمود و بر حسب منبع می

اي بوده که به محصـوالت متفـاوتی چـون تختـه چنـد الیـه،        حاصل از جنگل به صورت الوار، خاك اره یا ترکه

در برخـی از نقـاط   . گـردد  میر کاغذ، کاغذ و مقوا تبدیل می، خ)آید هاي اره کاري بدست می که از تکه(نئوپان 

معموالً از چوبهاي نرم جهـت  . گردد اي هنوز هم براي ساخت انواع سبد و جعبه استفاده می دنیا از چوبهاي ترکه

 1در جـدول  . باشـد  گردد و این امر تحـت تـأثیر نـوع درخـت و چـوب حاصـل از آن مـی        تولید بسته استفاده می

اند که با نزدیکتر شدن بـه گـروه چهـار ارجحیـت و برتـري       حسب ارجحیت به چهار دسته تقسیم شدهدرختها بر 

روند بایـد بـه خـوبی خشـک      الوارهاي چوبی که جهت استفاده و ساخت جعبه به کار می .یابد چوب کاهش می

ي بسیار مهم خشک کردن یک مرحله آماده ساز. درصد برسد 15-20ایی که رطوبت آنها به حدود  شوند بگونه

کاهد، چـوب را   آید زیرا که از بروز تغییرات شدید ناشی از جمع و یا متورم شدن می در این صنعت به شمار می

کنـد و   دهد، قدرت و استحکام چـوب را بیشـتر مـی    دارد، وزن را کاهش می می  ها در امان نگه از حمله میکروب

خشک کـردن یـا در محـیط  صـورت     . سازد ت آماده میباالخره آن را براي انجام عملیات بعدي همچون پرداخ

 Kiln dryingکه به روش اخیـر  ) از نظر درجه حرارت و میزان رطوبت(هاي کنترل شده  گیرد و یا در محفظه می

درصد برساند حـال آنکـه    16رطوبت چوب را به حدود ) روز 5تا  2(تواند در مدت کوتاهی  شود و می گفته می

ذکر این نکتـه ضـروري اسـت کـه بـه دالیلـی چـون در        . . روز طول بکشد 30تا  20روش اول ممکن است بین 

هـاي چـوبی در    دسترس بودن نیروي کار ارزان قیمت، قیمت پائین و وجود منابع جنگلی فراوان استفاده از جعبـه 

جعبـه  چوبهاي مصرفی جهت تولیـد   یرخبخواص  2در جدول . باشد می کشورهاي در حال توسعه بیشتر معمول

  .نشان داده است
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  هاي مورد استفاده جهت تهیه جعبه چوب -1جدول 
Group 4  Group 3  Group 2  Group 1  

Beech  Black 
ash  

Agba  Alpine fir  
Birch  Black 

gum  
Douglas fir  Aspen  

Hichory  Maple  Hemlock  Basswood  

Osk  Red gum  Larch  Cedar  

Rock elm  Sycamor
e  

Gaboon  Chestnut  

White ash  White 
elm  

Lime  Cottonwood  

    Obeche  Jack pine  

      Lodge polepine  

      Norway pine  

      Spruce  

      White pine  

      White fir  

      White pine  

      Willow  

      Yellow 

دال تـوان بـه صـورت تختـه چنـ      حاصـل از جنگـل را مـی   ) log(و یـا کنـده   ) timber(در هر حـال الـوار   

)plywood ( و یا فیبر)fibre boards (    در آورد، هرچند که قسمت عمده آن بدون هیچ گونـه فرآینـدي پـس از

  .رود کار میه ها و قطعات موردنظر، جهت ساخت جعبه ب بریده شدن در اندازه

  خواص چوبهاي مورد استفاده جهت تهیه جعبه -2جدول 
  چروکیدگی حجمی

(%)  
  دانسیته

(g/m3)  
Species  

15  71/0  Oak (Quercus alba)  

18  68/0  Beech(Fagus sylvatica)  

14  61/0  Birch(Betula verra cosa)  

12  49/0  Pine (Pinus sylvesteris)  

12  43/0  Spruce (Picea abies)  



١٠٤ 
 

الـوار پـس از حمـل بـه کارخانـه، ابتـدا       . مشاهده نمود 1توان در شکل  فرآیند ساخت تخته چندال را می

  ). Trimming(گردد  شود و آنگاه قسمتهاي زائد در دو انتها بریده می ري میگی پوست

  آیند ساخت تخته چندال فر -1شکل

هاي بسیار نازك  بسیار نازك به ورق ي پس از شستشو، الوارها ضمن چرخش توسط یک تیغه

)Veneer (گردند  تبدیل می) ر آمدند، خشک ن دهاي معی هاي نازك پس از آنکه در اندازه این ورق). 2شکل

ت فشار قرار توسط چسب تعدادي از آنها به هم چسبانده شده، به صورت گرماگرم تح حسب موردشده و بر 

  .جهت ساخت جعبه استفاده گردند گیرند تا می

  طرز تهیه الیه هاي نازك از الوار – 2شکل 
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، به صـورت قطعـات   لوارهااز ا باقیمانده کاري و قطعات کوچک ارهدر ساخت فیبر، ضایعات حاصل از 

گـردد تـا    ب اضـافه مـی  این قطعات سپس توسط بخار و فشار نرم شـده و بـه آن آ   .آیند در می) chips(کوچک 

ایـن خمیـر   . در این مرحله ممکن است موادي چون سولفات آلومینیوم به خمیر اضافه گردد. بدهد تشکیل خمیر

در مرحله بعد پس از خارج کردن . حالت الیافی بدست آیدشود تا  توسط توریهاي سیمی به آرامی به هم زده می

گردنـد و در   هایی عبور کرده و بـدین ترتیـب الیـاف در یکـدیگر ادغـام مـی       آب، خمیر مرطوب از میان غلطک

یکی از اقـداماتی کـه بـه هنگـام سـاخت جعبـه از فیبـر ممکـن اسـت          . شوند نهایت توسط آون کامالً خشک می

تـوان بـه شـعاع     گردد هرچنـد کـه نمـی    ر است که معموالً از نیروي فشار استفاده میصورت پذیرد خم نمودن فیب

 125مـثالً  (براي حصول به شعاع کمتـر  . متر دست یافت میلی 2/3متر براي الیه فیبر با ضخامت  میلی 300کمتر از 

  .باید فیبر را مدتی در آب خیساند) متر میلی

  کاغذ و مقوا
  مواد اولیه  -1

نوزدهم میالدي صنعت کاغذ شروع به استفاده از خمیر چوب جهت تولید ایـن محصـول    از اواسط قرن

ها بنماید که اکنون منجـر بـه بـروز     برداري از جنگل نمود و همین امر باعث شد تا بدین ترتیب بشر شروع به بهره

نبـال ایجـاد   به هر روي در این زمینه ضمن این که صنعت تولید کاغـذ بـه د  . مشکالت زیست محیطی شده است

جنگل است، شروع به استفاده از منابع دیگر مانند پنبه، الیاف بزرك  ينوعی توازن بین برداشت از جنگل و احیا

)flax ( و اسپارتو)esparto (  و خیزران جهت تولید کاغذ نموده است، هرچند که هنوز هم چوب درختان اولـین

صرف نظر از چوب، از چنـدین مـاده غیـر سـلولزي دیگـر      . آیند هاي سلولزي به شمار می ترین منبع الیاف و مهم

هـا و مـوادي کـه     توان به امالح، جهت پوشش دادن، رنگ شود که از آن جمله می جهت تولید کاغذ استفاده می

  :بندي نمود رده  توان در چهار دسته این مواد را اصوالً می. نماید اشاره کرد چوب را به نفوذ آب مقاوم می

هاي معدنی سفید رنگ مانند خاك چینی هستند که ماتی و در عین حال براقیـت را   که رنگیزه :ها الف ـ پرکننده 

  . کنند در کاغذ ایجاد نموده، سطح آن را کامالً صاف و آماده چاپ می
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شوند و اسـتحکام   هاي سنتزي می هاي گیاهی، رزین که شامل نشاسته، صمغ :)اه قوام دهنده(ها  ب ـ متصل کننده 

  .دهند در مقابل پارگی، کشش و ترکیدن افزایش می کاغذ را

شوند تا کاغذ نسبت به مایعات مانند آب یا مرکب چـاپ   که باعث می :)sizing(ج ـ ترکیبات ایجاد حالت آهار  

. فاقـد ایـن ترکیبـات هسـتند    ) blotting papers(هـا   کـن  مقاوم گردند و به همین دلیل اسـت کـه کاغـذ خشـک    

ا به دو صـورت  بنباشد و بر این م اراي آهار بوده هرچند که میزان آهار متفاوت میکاغذهاي مخصوص تحریر د

  . گردد استفاده می  هاي مومی و رزین جهت آهار زدن کاغذ از امولسیون. دنشو نرم و سخت دیده می

دهـی،   رنگی جهت تولیـد کاغـذ رنگـی، صـمغ جهـت سـهولت شـکل        پیگمان هايمانند  :د ـ افزودنیهاي متفرقه 

  .یبات ضد کف و مواد ضد رطوبتترک

تنه درخت از دو الیه پوست داخلی و خارجی تشکیل شده که . چوپ ماده اولیه عمده تولید کاغذ است

پـس از ایـن سـه    ). 3شـکل  (در زیر آن الیه رشد که حاوي موادغذایی الزم جهت رشد گیاه است، وجـود دارد 

شود که بـه صـورت    دیده می ،است هاي متعددي از الیاف سلولزي دستهالیه، بخش اصلی و چوبی تنه که شامل 

بخش چوبی از نظر ترکیب شیمیایی شامل . اند کنار هم قرار گرفته )lignin(ي به نام لیگنین ا سط مادهعمودي تو

هـا،   نیئدرصـد ترکیبـاتی ماننـد پـروت     4درصد کربوهیـدرات و   16درصد لیگنین،  30درصد الیاف سلولزي،  50

این الیـاف کـه   . گردد الیاف سلولزي همین قسمت است که جهت تولید کاغذ استفاده می. ها و چربی است رزین

ایـن الیـاف را در کنـار هـم نگـه       لیگنـین  طول بوده ومتر  باشند تنها داراي چند میلی باریکتر از تار موي انسان می

  .دهد عمل چسب را انجام می دارد و می

  رختیه هاي تنه دال– 3شکل 

  فرآیند تولید خمیر کاغذ -2
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ترین نکته در این فرآیند آن است که خواص یک کاغذ یا مقوا به شدت تحت تأثیر خواص خمیر  مهم

توان به دو روش مکانیکی و شیمیایی و با استفاده از چوبهاي سخت  خمیر را می. باشد تهیه شده از چوب می

خمیر حاصله ممکن است بدون انجام عمل رنگبري . تهیه نمود) ها سوزنی برگ(و یا چوبهاي نرم ) ها پهن برگ(

  .و یا پس از انجام آن مورد استفاده قرار گیرد

  تهیه خمیر به روش مکانیکی : الف 

ین و البته قیمت نه چندان باال برخوردار است یکاغذ به دست آمده در این روش از وزن باال، استحکام پا

متـر   2/1در این روش الوارهاي بـدون پوسـت چـوب بـه بلنـدي      . شود ده میبندي کمتر استفا و از آن جهت بسته

از جریـان  . سـند برمتـر درازا   میلی 15-20حدود  در به قطعاتی تاشوند،  ر آسیاب و رنده میهاي زب توسط غلطک

در ایـن روش صـرفاً   ). 4شـکل  (شود تا بـدین ترتیـب الیـاف سـلولزي بیشـتر جـدا شـوند         آب نیز بهره گرفته می

مانـد ضـمن آنکـه بخشـی از      شوند و بخش اعظم لیگنین در خمیر باقی مـی  هاي محلول در آب جدا می الصیناخ

از این خمیر براي تهیه کاغذ روزنامه استفاده . گردند الیاف به صورت دسته باقیمانده و بخشی نیز دچار آسیب می

  .رسد ف تولید مقوا میگردد و گاهی نیز با خمیر حاصل از روش شیمیایی مخلوط شده، به مصر می

  تهیه خمیر به روش شیمیایی : ب 

نماید و سپس با استفاده از مواد  کار خود را شروع می) chips(این روش با قطعات کوچک و رنده شده 

  ).5شکل (آورد که پس از شستن خارج خواهد شد  شیمیایی لیگنین را به صورت محلول در می

  
  

  

  

  

  

  ییشیمیاتهیه خمیر کاغذ به روش  -5شکل                                                            مکانیکی ه روشتهیه خمیر کاغذ ب-4شکل      
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ي ا ی الیاف کمتر بوده و حالـت دسـته  کند و آسیب دیدگ این روش الیاف را با خلوص بیشتري تولید می

ی به نوع این توان به چند نوع انجام داد و کیفیت خمیر حاصله بستگ روش شیمیایی را می. شود به ندرت دیده می

از  اسـت  بندي، سـه روش شـیمیایی   براي تولید کاغذ مناسب جهت بسته. فرآیندها و نوع فیبر چوب مصرفی دارد

شـود،   که استحکام الیاف به خـوبی حفـظ مـی   ) kraft(اهمیت بیشتري برخوردار هستند که شامل فرآیند کرافت 

فرآینـد کرافـت   . اسـت  خره فرآینـد نیمـه شـیمیایی   فرآیند سولفیته که از استحکام کمتري برخوردار است و باال

گیـرد و   سال است و خمیر معموالً بدون انجام عمل رنگبري مورد اسـتفاده قـرار مـی    100ي بیش از ا داراي سابقه

که هدف تولید کاغذ سفید به این روش باشد، ضمن انجـام   در صورتی. راندمان تولید بسیار خوب و باالیی دارد

در فرآیند کرافت، خـرده چـوب توسـط    . از استحکام کاغذ بدست آمده از دست می رودعمل رنگبري، بخشی 

در این شرایط لیگنین هضم شـده  . گردد محلولی از سود سوزآور و سولفات سدیم براي چندین ساعت هضم می

بـا  . شـود کـه در حـین فرآینـد، سـولفید سـدیم تولیـد گـردد         وجود سولفات سـدیم باعـث مـی   . گردد و جدا می

آوري سولفید سدیم و سپس اسـتفاده مجـدد از آن در درجـه حـرارت و فشـار بـاال، سـود سـوزآور تولیـد           جمع

علت نامگذاري ایـن روش بـه کرافـت آن اسـت کـه در زبـان       . گردد که کار هضم را به انجام خواهد رساند می

ي ا بیشتر به رنـگ قهـوه  به این روش  دهمهاي کاغذ بدست آ اولین نمونه. باشد می »قوي«سوئدي کرافت به معنی 

هاي بلند که به صورت غیر یکنواخـت در بافـت کاغـذ توزیـع شـده بودنـد،        بوده و در ثانی به دلیل وجود الیاف

گردد  سولفیت کلسیم استفاده می اکسید سولفور و بی در روش سولفیته از دي .ندشد دیده می )blotchy(لکه  لکه

بدین ترتیب لیگنـین  . گردند گراد مخلوط می درجه سانتی 140 که با خرده چوب در محیط آبی و درجه حرارت

گردد و پس از شستن الیاف با آب، توسط ماده شیمیایی رنگبـر همچـون هیپوکلریـت کلسـیم      حل شده، جدا می

شـود، هرچنـد اسـتحکام کاغـذ آن ماننـد       گردد با این روش، الیاف سلولزي با خلوص باال تولید مـی  رنگبري می

در روش نیمه شیمیایی، خرده چوب تا حدودي به روش مکانیکی و تا حدودي بـه روش  . بود روش قبل نخواهد

دار  کنگــره يکاغــذ حاصــل از ایــن نــوع خمیــر بیشــتر بــراي تولیــد کاغــذ و مقــوا . گردنــد شــیمیایی تیمــار مــی

)corrugated (گردد استفاده می.  
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  تولید کاغذ -3

. رسـد  می )beating(»زدن خمیر«به فرآیندي به نام  پس از تولید خمیر و در صورت نیاز رنگبري، نوبت

صـورت   ایـی کـه از طـول بـه     هدف عمده از انجام این عمل مالش دادن و برس زدن الیاف سلولزي است بگونـه 

بـه ایـن فرآینـد الیـاف     . کامالً مجزا در آیند تا بعدها بتوان در کاغذ به صورت محکم آنها را کنـار هـم قـرار داد   

  .برخوردار خواهد شد گفته شده و هرچه بهتر صورت گیرد، کاغذ از استحکام بیشتري )fibrillation(سازي 

  نمایش نحوه تاثیر زدن الیاف سلولزي بر خواص کاغذ -6شکل 

نمایند و از همین رو از چوبهاي نرم  هاي نرم در مقایسه با انواع سخت راحت تر فرآیند فوق را تحمل می چوب

ها، بخشی  عملیات و بواسطه حرکت تیغه در این. توان بدست آورد تر و کیفیت بهتر میکاغذهایی با استحکام بیش

تواند در  شوند، اما می شوند که هرچند باعث کاهش استحکام کاغذ می از الیاف برش خورده و کوتاه می

کاغذ  زدن خمیر تأثیر زیادي بر خصوصیات. ایجاد نماید هاي برش و چاپ تسهیل حرکت کاغذ بر روي ماشین

هاي ساخت  ماشین به خمیر پس از آنکه آماده شد، .مشاهده نمود 6توان این تاثیر را در شکل  تولید دارد که می
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قسمت  8شود، از  نامیده می) Fourdrinier(ها که به نام مخترع آنها، فوردراینیر  این ماشین. گردد کاغذ منتقل می

  .ربوط به قسمت خشک است، تشکیل شده استبخش م 4بخش مربوط به قسمت مرطوب و  4اساسی که 

  

  

  

قسـمت خمیـر اسـت امـا از      3قسمت آب و  97یک مخلوط آبکی از خمیر کاغذ حاوي  stuff boxدر 

درصـد   5/0ي که غلظت خمیـر بـه   ا کن، رقیق شده بگونه ر یک مخلوطآن آسان نیست دآنجا که تهیه کاغذ از 

، به آرامـی مخلـوط الیـاف و     head boxدر  .درصد آب خواهد بود 5/99رسد و بنابراین ماده مصرفی داراي  می

لوي یک شکاف باریک در ج slice .یک سوسپانسیون یکنواخت از الیاف تشکیل گردد تاشود  آب بهم زده می

head box        شـود و   است که از طریق آن مخلوط الیاف و آب به صـورت الیـه نـازك بـر روي نقالـه منتقـل مـی

نقاله فوردراینیر ضمن حمل مواد منتقل شده از شکاف، این مـواد   .توان اندازه این شکاف را کم یا زیاد نمود می

دهـد، ضـمن    ، انتقال مـی )couch(ق است را به غلطکی که کار آن فشردن و به صورت الیه در آوردن خمیر رقی

این عمل توسط تعـدادي  . دهد مقداري از آب خود را هم از دست می  آنکه خمیر رقیق تا رسیدن به این غلطک

در این مرحله، صفحه الیافی . گردد دهند تسریع می غلطک که در زیر نقاله قرار گرفته و عمل مکش را انجام می

)fiber mat( درصد است که باید در مرحله خشک کردن جدا شود  75-80تی حدود هنوز داراي رطوب)7شکل 

اولـین بخـش   . دنـ یاب بخش است، انتقال می 4در پایان این مرحله صفحات به قسمت خشک که آن هم داراي  . )

) felt(نمـد  هـایی کـه از جـنس     نحوه انتقال صفحات به این پرس بدین ترتیب اسـت کـه از نقالـه   . ها هستند پرس

  .گردد ند استفاده میهست

  قسمت خشک  قسمت مرطوب
stuff box  برس  
head box  کن خشک  

  کن براق  sliceبرش 
  کن صاف fordrinierم فوردراینیرستسی



١١١ 
 

  مرطوب جهت تولید کاغذ صفحه الیافیمراحل تهیه -7شکل

ن و صفحات الیافی مرطوب ابتدا از پرس که ممکن اسـت داراي مکـش و یـا بـدون     نمدیمجموعه نقاله 

درصـد رطوبـت هسـتند     60در پایان بخش پرس کردن صفحات هنوز داراي حدود . نماید مکش باشند عبور می

هاي گرمی هستند که به شکلی مختصر با کاغذ  ها، استوانه خشک کن. رحله خشک کردن جدا شودکه باید در م

در مواردي که نیـاز بـه    )MG dryer )machine glazedکن یا  براق. نمایند تماس پیدا کرده و آن را خشک می

با فشار خـود سـطح را   هاي سنگین وزن کامالً صافی هستند که  گردد و شامل غلطک ایجاد جال باشد استفاده می

قـرار  ) calendering(هـاي مخصـوص فشـرده کـردن      در آخرین بخش از قسمت خشک، ماشین .نمایند براق می

آینـد و   با نیروي محرکه به حرکت در مـی ) آخرین(دارند که شامل چند غلطک هستند که صرفاً غلطک زیرین 

در پایان این بخـش، کاغـذ بـه صـورت     . دنماین ها تحت تاثیر خاصیت اصطکاکی کاغذ حرکت می  سایر غلطک

  .آید یک رول بزرگ در می

  کیفیت کاغذ -4

بندي مناسب باشد باید بـه عـواملی ماننـد درجـه بهـم زدن، مقـدار        براي آنکه کاغذ جهت مصارف بسته

دي به بن ي از کاغذ تولیدي جهت بستها بخش عمده. توجه نمودها و نوع فیبر  ها، آهار دهنده پرکننده، قوام دهنده

 )wrapping(شـود کـه در واقـع اسـتفاده از آن بـراي پیچیـدن       استفاده می) unconverted paper(صورت ورق 

اما بخش دیگري از کاغذ به اشکال گوناگون ماننـد ساشـه، پاکـت و کیسـه و ماننـد آنهـا در       . محصوالت  است

از خـواص را بایـد دارا باشـد کـه      يا دهـد، دامنـه   وشش کاغذي انجام میبر حسب اینکه چه عملی را پ. آیند می

  .بندي نمود توان آنها را در دو دسته کلی خواص فیزیکی و شیمیایی دسته می
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  خواص فیزیکی 

ــ  ــا   : توصــیف کاغــذ-فال ــع آن ی ــا وزن یــک مترمرب ــوع کاغــذ و ضــخامت و ی ــان ن ــن مــورد بی ــاژ  در ای گرام

)grammage(مت آن و بـه عبـارت بهتـر وزن آن    از آنجا که استحکام کاغـذ بـا افـزایش ضـخا    . ، ضروري است

  .ترین معیار براي بیان کیفیت کاغذ باشد تواند ساده گیري وزن می یابد، اندازه افزایش می

  شامل رنگ، درجه مات بودن، براقیت و درخشندگی : خواص نوري-ب

  .شدن پارگی، مقاومت داخلی به پاره، مقاومت اولیه به و سوراخ شدن شامل مقاومت به کشش :استحکام-ج

  .یژنبه رطوبت و اکس یتحساس مانند :خواص ممانعتی-د

بــا کاغـذ در دســتگاههاي   کـار  سـهولت  هدنــده  نشـان  ماننــد میـزان اصـطکاك ســطحی   :خصوصـیات متفرقـه  -ه

  .اتوماتیک

  خواص شیمیایی

در صورتی که ماده غذایی در تماس مستقیم با کاغذ است نباید حاوي حتی مقادیر جزیی از موادي 

ممکن است بر ماده غذایی موثر باشند، به عنوان مثال کاغذهایی که براي پوشش ظروف فلزي کامالً باشد که 

نباید حالت اسیدي یا قلیایی داشته، عاري از مواد سولفاته و یا سایر ترکیبات عامل  استفاده می شود صیقلی

باشند زیرا که اگر مثالً براي آهن و مس  مانندهمچنین باید عاري از فلزات سنگین و فلزاتی . خوردگی باشد

  .یابد که به ترشیدگی خاتمه می هتواند اکسیداسیون را آغاز نمود د حضور عناصر فوق مینبندي کره بکار رو بسته

  انواع کاغذ -5

  : الف ـ کاغذ کرافت

گردد و براي مصارفی مانند  ایی و سفید تولید می از استحکام خوبی برخوردار بوده و به دو رنگ قهوه

  .تهیه پاکت و یا پیچیدن محصوالت غذایی در آنها مناسب است

  :ب ـ کاغذهاي قابل کشش
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هاي کوچک عرضی در سطح کاغذ هنگامی که هنوز مرطوب است  این نوع کاغذ از طریق ایجاد موج

  .تواند تا حدودي کشش را تحمل نموده و سپس مجدداً به حالت اول خود بازگردد می وآید  بدست می

  )wet-strength papers(اي مقاوم پس از مرطوب شدن ج ـ کاغذه

اي از استحکام کاغذ بواسطه  بخش عمده. دهد کاغذ پس از مرطوب شدن، مقاومت خود را از دست می

خارج کردن آب به . وجود پیوندهاي هیدروژنه بین گروههاي هیدروکسیل و کربوکسیل الیاف مجاور است

این . گردد کند و بنابراین جذب رطوبت باعث جدا شدن آنها می رار میهنگام ساخت کاغذ این پیوندها را برق

نوع کاغذها که با کاغذهاي مقاوم به بخار آب و یا واترپروف متفاوت هستند باید پس از اشباع شدن با آب قادر 

براي ساخت این کاغذ، از مواد . درصد از استحکام کاغذ خشک باشند 30به حفظ استحکام خود در حد 

گردد که در این مورد به موادي مانند اوره و  ایی که قادر به ایجاد پیوند هیدروژنه هستند استفاده میشیمی

این مواد به هنگامی که خمیر در حال آماده شدن است اضافه شده و در مرحله . هاي آمینی اشاره نمود رزین

 يدر معرض رطوبت باال هاي خارجی که این نوع کاغذ بیشتر براي پوشش .شوند کردن تکمیل می کخش

  .محیط هستند مناسب است

  :کاغذهاي مقاوم به چربی و روغن -د

هاي سنتزي  در این زمینه کاغذ بر حسب مدت زمان تماس با روغن یا محصول روغنی، با موم و یا رزین

  .شود پوشانده می

  )Vegetable parchment( :ه ـ چرم گیاهی

آید که در مرحله  ل و طبق روش فوردینیر، کاغذ بدست میدر مرحله او. شود در دو مرحله تولید می

ور  با غوطه. نمایند دوم از میان حمام اسید سولفوریک که درجه حرارت و قدرت آن کامالً کنترل شده عبور می

و فضاي خالی بین  هپوشاند نمودن کاغذ جاذب در اسید غلیظ، الیاف سلولزي متورم شده، خلل و فرج خود را 

به آب  که آید کاغذي به دست می و گیرد گردد و بدین ترتیب پیوندهاي هیدروژنه زیادي شکل می یالیاف پر م

گرم براي هر  75تا  40و وزن آن است طعم و بو است و به چربی و روغن نیز مقاوم  ،)lint(مقاوم بوده، فاقد پرز 

  .می باشدمترمربع متغیر 

  :و ـ کاغذ گالسه
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بی از یک ماشین مخصوص فشرده کردن، سطح کاغذ جالي خاصی با عبور کاغذهاي مقاوم به چر

ساختار کامالً بهم بافته و هیدراته سلولز در کاغذ گالسه این امکان را . یابد دیده و دانسیته آن کامالً افزایش می

ت نیست البته کاغذ گالسه مقاوم به رطوب. آورد تا آن را براي دامنه وسیعی از موادغذایی استفاده کرد فراهم می

بندي با حرارت را نیز  توان درب و براي جبران این نقیصه باید پوشش دهی صورت گیرد که بدین ترتیب می

  .انجام داد

  : ز ـ کاغذ حریر

گرم براي هر مترمربع هستند و در مواردي که محصول در  30تا  17از دسته کاغذهاي بسیار نازك و نرم با وزن 

  .گردد اشد از آن استفاده میب و خشک شدن معرض خطر خراشیدگی

اخیـرا و بـا توجـه بـه افـزایش اسـتفاده از       . کاغذ را می توان به اشکال گوناگون مـورد اسـتفاده قـرار داد   

محتـواي  . تولید بسته هاي کاغذي که سازگاري خـوبی نیـز بـا سِیسـتم فـوق دارنـد آغـاز شـده اسـت          مایکرویو،

که بعد از  Popcornهاي  بسته. یو فرآیند نمودونیاز در مایکروتوان در صورت  هاي کاغذي را به راحتی می بسته

آیند و همزمـان حجـم بسـته کاغـذي نیـز افـزایش        ف کرده در میپقرار گرفتن در دستگاه مایکرویو به صورت 

  .)11شکل ( آیند یابد، از این دسته به شمار می می

 

 

  

  

  بسته کاغذي مخصوص تهیه پاپ کورن در مایکروویو -11شکل 

  تولید مقوا -6

در  ISOبر اساس تعریف . رود بندي بکار می ایی جهت بسته مقوا از موادي است که به شکل گسترده

مقوا عمدتاً . نامند یا بیشتر باشد، آن را مقوا می) 2m/g 250(گرم در هر مترمربع  250صورتیکه کاغذ داراي وزن 
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 8الی  2تا ) y(دست  تواند از یک الیه یک ا میساختار مقو. از الیاف سلولزي حاصل از چوب تهیه شده است

الیه فوقانی معموالً از خمیر چوبی که به روش شیمیایی تهیه شده و رنگبري گردیده . الیه تشکیل شده باشد

ین ولی رنگ روشن وجود دارد تا از دیده شدن رنگ یدر زیر این الیه، یک الیه با کیفیت پا. باشد است، می

خواص ساختار مقوا بسیار شبیه به آنچه در مورد کاغذ . هاي میانی جلوگیري نماید الیه اي، خاکستري یا قهوه

رگه یا الیاف در آن به صورت . هاي بکار رفته است و خواص اختصاصی آن بیشتر تابع تعداد الیه بودهگفته شده 

machine diredion )MD ( و کمتر از نوع  استیعنی هم جهت با حرکت ماشینcross direction )CD ( و

از نظر خواص سطحی، بستگی بسیار به . باشد آن بیشتر می MDبنابراین استحکام نوع . است MDعمود بر 

خواص نوري آن نیز شبیه به کاغذ است و . عملیاتی دارد که بر روي الیه فوقانی و تحتانی صورت گرفته است

یه روشن زیر الیه فوقانی در نظر گرفته همانگونه که ذکر شد باید جهت جلوگیري از بد رنگ شدن، یک ال

با توجه به اینکه تهیه الیه . گردد نحوه ساخت آن نیز شبیه به کاغذ است و از ماشین فوردراینیر استفاده می. شود

در . هاي نازك و سپس متصل کردن آنها به هم است ضخیم در این ماشین دشوار است، تنها راه حل ساخت الیه

نیز استفاده کرد که در این حالت استوانه گرم در )  8شکل(اي  هاي استوانه توان از قالب زمینه ساخت مقوا می

درون یک ظرف حاوي خمیر رقیق در حال چرخش بوده و با قرار گرفتن الیه نازکی از خمیر رقیق بر روي آن، 

چند الیه را تولید و  براي آنکه بتوان به صورت همزمان،. گردد در نهایت به صورت ورقه نسبتاً ضخیم خارج می

هاي فوردراینیر را پشت سر هم قرار داد و یا آنکه یکی از این  توان تعدادي از ماشین بر روي هم قرار داد می

  .ي مورد استفاده قرار دادا استوانه  ها را در کنار یک یا چند قالب ماشین

  

  

  

  

  

  ائی ساخت مقوا هاي استوانه قالب -8شکل 
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باشد که در آن هیچگونه تیمار بر روي سطح ) plain(کن است به صورت ساده از نظر انواع مقوا مم

پذیري خوبی  گردد خاصیت چاپ انجام نگرفته و در مواردي که نمایش بسته اهمیت چندانی ندارد استفاده می

قابلیت  نوع دیگر، مقواي با رویه سفید است که عالوه بر ظاهر مطلوب،. نداشته از استحکام زیاد برخوردار نیست

سطح داخلی آن چندان . چاپ و تاخوردگی را به خوبی دارا است و بیشترین مصرف را در بین مقواها دارد

جذاب نبوده و بنابراین از این مقوا در مواردي که ظاهر سطح داخلی از اهمیت برخوردار نیست استفاده 

هایی  ا آرد یا محصوالت حاوي روغن لکهگاهی در اثر پرکردن قوطیهاي ساخته شده از این نوع مقوا ب. گردد می

اگر کارتن . شود هاي پالستیکی توصیه می گردد که در این موارد استفاده از کیسه بر روي سطح داخلی ایجاد می

شود در این صورت براي آنکه ظاهر مقوا در قسمت داخلی  ساخته شده از این مقوا، به صورت مکرر باز و بسته 

از دیگر انواع مقوا باید . استفاده نمود) duplex board(مقوایی که دو رویه آن سفید است نیز بهتر شود، باید از 

نام برد که براي آرد، محصوالت قنادي و شکالت که ) pure pulp board( را مقواي حاصل از خمیر خالص

از کاغذ ضد چربی  اي هها، آن را با الی در این نوع مقوا. دشو رود استفاد می احتمال نشت روغن و ایجاد لکه می

اي از موم مقوایی  مقواي داراي الیه. دهند و یا کاغذهاي موسوم به چرم گیاهی و یا کاغذ گالسه پوشش می

محصوالت منجمد   بندي بندي موادغذایی استفاده شود و بیشتر از آن براي بسته تواند در صنایع بسته است که می

  .گردد اولفینی به صورت روکش استفاده می موم از ترکیبات پلیاخیراً به جاي . شود و سرد بهره برده می

گیرد، قرار دادن  یکی از تمهیداتی که در جهت افزایش مقاومت مقوا خصوصاً نسبت به ضربه انجام می

 3تا  1بین دو یا چند الیه کاغذ است و ممکن است ) fluted(یا چین خورده ) corrugated(دار  یک الیه کنگره

دار کردن مقوا، آن را از  جهت چین. یابد که با افزایش مقدار آن مقاومت مکانیکی مقوا نیز افزایش میالیه باشد 

. نماید بخار مقوا را نرم کرده و قابل چین خوردن می. دهند هاي گرم همراه با جریان بخار عبور می میان غلطک

در . شود ح فوقانی آن چسب اضافه میدار عبور نموده و ضمن آن بر سط هاي کنگره مقواي نرم سپس از غلطک

دار  امروزه مقواهاي کنگره).  9شکل(شود  همین زمان یک الیه کاغذ بر روي مقواي چین خورده قرار داده می

که به ترتیب درشت، ریز، متوسط و  Eو  Cو  Bو  Aها و ارتفاع هر چین به چهار دسته  بر حسب تعداد چین

گردد، حال  در مصارف صنعتی استفاده می Cو  A  ،Bاز انواع . ) 3جدول (. گردند بسیار ریز هستند تقسیم می
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بیشتر در مواردي که ظاهر بسته از اهمیت بسیاري برخوردار باشد معموالً با کاغذ داراي کیفیت  Eآنکه نوع 

  . گردد چاپ بسیار خوب پوشانده می

  انواع مقواهاي چین خورده 3جدول 

میزان تحمل به نیرو ارتفاع هر تعداد   کد مقوا
  A(  125-104  7/4-5/4  140(درشت 

  B(  184-150  9/2-1/2  180(ریز 

  C(  145-120  7/3-5/3  165(متوسط 

  E(  310-275  65/1-15/1  485(بسیار ریز 

ون آنچه به تواند، کاغذهایی چ شوند می دار کردن مورد استفاده واقع می کاغذهایی که جهت چین

روش نیمه شیمیایی بدست آمده، کاغذ حاصل از الیاف نی و خیزران، کاغذ کرافت و باالخره کاغذ حاصل از 

 معموال ازگردد،  ها استفاده می که جهت پوشش چین) liners(دهنده  در مورد کاغذهاي روکش. ضایعات باشد

گراماژ این  4جدول  .فاده می شودپائین است کاغذ کرافت رنگبري نشده و یا سایر کاغذهاي با کیفیت نسبتاً

توان با  گذشته از آن می. دهد دار کردن به شکل محسوسی مقاومت را افزایش می چین .دهد کاغذها را نشان می

و بکارگیري الیافی که در آنها اتصاالت عرضی هم بوجود آمده » اتصاالت عرضی«استفاده از روش ایجاد 

  .داست، به استحکام مقوا افزو

  

  

  

  نحوه چین دار کردن کاغذ و مقطع عرضی چین ها -9شکل

آیند و بنابراین  در روش تهیه کاغذ اصوالً الیاف به صورت موازي هم و موازي جهت ماشین تولید کاغذ در می

 دهند اگر از آنها جهت تولید قوطی استفاده گردد، در مقابل فشارهاي عمودي مقاومت چندانی از خود نشان نمی

  :گیرد براي رفع آن، دو روش مورد استفاده قرار می که
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که به ایـن ترتیـب الیـاف    )  10شکل(د نشو هاي کاغذ به صورت مورب روي هم قرار داده می در حالت اول الیه

در تکنولوژي جدیدتر از . بنابر این از استحکام بیشتري برخوردار خواهند بودو  گرفتهنیز به صورت مورب قرار 

  .شده استاند، استفاده  درجه در کنار الیاف موازي واقع شده 90رخی از الیاف آن با زاویه کاغذهایی که ب

 2m/g) گراماژ(خورده  هاي چین وزن کاغذهاي مورد استفاده جهت پوشش الیه 4جدول 

 گراماژهاي در دسترس کاغذ
  کرافت

  خیزران

  تک الیه

 معمولی

  

  

  

115 

125  

  

125  

 

150  

  

150  

 

  

  

  

175 

200  

200  

200  

200 

250  

250  

  

 

300  

300  

  

 

4

00  

  

  

  

4

50  

  
  

  

  

  تهیه قوطی مقوایی به روش پیچش مورب -10شکل 

  انواع بسته هاي مقوایی -6

گذشــته از قــوطی هــاي مقــوایی کــه طــرز ســاخت آن بیــان گردیــد و معمــوال داراي درب هــاي فلــزي 

هستند و حتی می توان انها را تحت خـال نیـز در   در بخش هاي فوقانی و تحتانی ) آلومینیوم و یا فوالد قلع اندود(

مقوا را می توان به صورت انواع کارتن هاي کوچک و بزرگ در آورد که انواع کوچکتر به ) 12شکل ( ،آورد

  ).13شکل (شکل وسیعی به عنوان بسته اولیه کاربرد دارند

  

  

  فوقانی آلومینیومی و در تحتانی فوالدي ه شده از مقوا به روش مورب با درقوطی ساخت -12شکل 



١١٩ 
 

 

 

 

 

 

 

  

  چند نمونه کارتن مقوایی  -13شکل 
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  فصل هشتم 

  روشهاي پرکردن

بندي نمـود کـه    توان به دو دسته کلی پرکردن مایعات رقیق و غلیظ و مواد خشک تقسیم این روشها را می

  .شود در مورد هر یک از روشهاي متفاوتی استفاده می

  پر کردن مایعات: الف

اکثر مایعات به صورت حجمی و توسط یک پیستون که در آن یا یک دریچه رفت و برگشتی تعبیه شـده  

در هر دو صورت با هر حرکت پیستون، مقداري از غذاي مایع موردنظر . چرخد و یا آنکه دریچه به دور خود می

  ). 1شکل (بندي خواهد شد  از طریق دریچه وارد ظروف بسته

  -1شکل 

  

  

  

  وش هاي پر کردن پیستونیر -1شکل

روش اول اسـتفاده از دیـافراگم و   . گیرد روشهاي حجمی دو مکانیزم متفاوت را جهت پر کردن در بر می

اثـر و دیـافراگم بـراي انتقـال      در حالت اول از هوا و یا یک گـاز بـی  . روش دوم با استفاده از فواصل زمانی معین

باشد و در مورد ظروفی که داراي  بسیار باالیی برخوردار می گردد و از دقت محصول به درون ظرف استفاده می

در روش دوم از صفحات چرخـان و   .گردد گردن کوتاهی هستند و ارزش ماده غذایی بسیار باالست استفاده می

هـاي چرخـان کـه از دقـت      توان از پمپ همچنین می). 2شکل (گردد استفاده می) عمودي(هاي حلزونی  یا پرکن

  .دار هستند استفاده نمودخوبی هم برخور
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  پرکردن محصوالت خشک: ب 

پودرهاي بسیار نرم ممکن . این محصوالت ممکن است داراي حالت بسیار خشک تا حالت چسبنده باشند

  .است خطر انفجار را هم به دنبال داشته باشند و بنابراین تمهیدات الزم را باید براي آنها در نظر گرفت

  هاي حلزونی پرکن -2شکل 

با توجه به تنوع . حصوالت پرك مانند باید با دقت بسیار فرآیند شوند تا از شکستگی آنها اجتناب شودم

توان آنها را در  شود ولی می محصوالت خشک از روشها و وسایل بسیار گوناگونی در این قسمت بهره گرفته می

در روش اول که  .ندي نمودب  سه دسته کلی پر کردن بر حسب تعداد، بر حسب وزن و بر حسب حجم تقسیم

رود ابتدا محصول در ستون شمارش قرار گرفته و پس  بکار می …براي محصوالتی مانند بیسکویت و کیک و 

در همین زمینه . از آنکه به تعداد الزم از محصول در این ستون جاي گرفت، در درون بسته جاي داده خواهد شد

در روش دوم،  .ي مخصوص نیز جهت شمارش استفاده نمودها کیک و یا دیسونهاي الکتر توان از چشم می

  .)3شکل (گردد  سنجیده شده و سپس وارد بسته می) gross(و یا ناخالص ) net(وزن محصول به صورت خالص 

  

  

  

  

  پر کردن با استفاده از سیستم ترازویی -3 شکل
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حلزونی (اي  تحت خال، مته :دهند که عبارتند از روشهاي حجمی به چهار شکل عمل پرکردن را انجام می

ثابتی هستند  bulk densityجریان ثابت صرفاً در محصوالتی که داراي  .، فنجانی و باالخره جریان ثابت)عمودي

هاي تحت خالء، مطابق خالء ایجاد شده در بسته، محصول به درون آن ریزش  در پرکن. شود استفاده می

، حجم معینی از محصول )auger(ائی  در روش مته. رل خواهد بودنماید و بنابراین حجم بسته خود عامل کنت می

هاي فنجانی، محصول به درون  گردد و در روش پرکن بواسطه چرخش حلزون عمودي به داخل بسته وارد می

صرف نظر از . شود فنجان با حجم مشخص ریزش نموده و سپس سطح آن توسط کاردك مخصوص صاف می

شود،  بندي موادغذایی استفاده می که امروزه به شکل وسیعی در صنعت بسته آنچه ذکر شد از دیگر روشهایی

هاي قابل انعطاف  است که عمدتاً در مورد بسته) form-fill-seal(بندي  درب -پر کردن–دهی روش شکل

  . و یا افقی باشند) 4شکل(تواند به صورت عمودي  ها می این نوع ماشین. مري قابل اجرا است پلی

  

  

  

  بندي عمودي درب–پر کردن–دهی روش شکل -4شکل

  

هاي حاصل عموماً به  شوند و بسته) seal(بندي  ها ممکن است از سه طرف و یا چهار طرف درب بسته

ها قرار گرفتند ممکن است از  محصوالت غذایی مختلف که در ظروف و پوشش .هستند) pouch(شکل کیسه 

امروزه در موارد ) wrapping(پیچیدن . برخوردار گردند شود نیز پوشش دیگري که به دور آنها پیچیده می

و ) ها ها، آب نبات مثالً در مورد شکالت(بسیاري اعمال شده و ممکن است در تماس مستقیم با ماده غذایی باشد 

اتیلن،  هاي نازك پلی الیه  مري شفاف خصوصاً امروزه از مواد پلی). مثالً جعبه همان شکالت(یا آنکه نباشد 

هاي نازك کاغذ و  شود، هرچند که ممکن است آنها همراه با ورق استفاده وسیعی می PETپروپیلن و  پلی

گردد تا  مري بر روي محصول انداخته شده و سپس وارد تونل حرارتی می گاهی مواد پلی. آلومینیوم نیز باشند

 COFو  slipو اصطالح در بحث پیچیدن د. گیردبر  کامالً محصول را در ،)shrinkage(پس از جمع شدن 

)coeffieient on friction (مطرح است. slip  هاي در نظر گرفته شده جهت  به معنی سهولت حرکت الیه

 الف
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توان با سرعت  کمتر خواهد بود و می COFدر دستگاههاست که هرچه بیشتر باشد ضریب اصطکاك یا  شپوش

  .بندي و پیچیدن را به انجام رساند عملیات بسته )بدلیل احتمال پارگی(باالتر و بدون ایجاد وقفه در فرآیند 
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  فصل نهم

  )Modified Atmosphere Packaging(بندي موادغذایی در محیط تغییر داده شده  بسته

باشـد و از   استفاده از محیط تغییر داده شده جهت افزایش عمر نگهداري موادغذایی، پدیده جدیدي نمـی 

و کـاهش مقـدار اکسـیژن، انجـام      2Coتوان با افزایش مقدار گاز  ند که میقرن نوزدهم میالدي دانشمندان دریافت

هـاي هـوازي را    هاي متابولیکی در محصوالت داراي تنفس را به تأخیر انداخته، سـرعت رشـد میکـروب    واکنش

توان به مواردي همچون کاهش چروکیدگی محصول به دلیل از دست  از دیگر مزایاي این روش می. کاهش داد

میوه و سبزي و باالخره حفظ بهتر رنگ، عطر و طعـم و    وبت، ایجاد تأخیر در رسیدن محصول خصوصاًدادن رط

تواند یک محصول با کیفیت پـائین را   هرگز نمی MAPذکر این نکته ضروري است که روش . بافت اشاره نمود

سـب و بـا کیفیـت خـوب     به محصولی خوب و مرغوب تبدیل نماید و بنابراین اولین گام، دارا بودن محصـول منا 

هـاي غیرقابـل نفـوذ یـا تـا       هـا و پوشـش   ، به معنی قرار دادن محصول در بستهMAPبندي به این روش  بسته .است

شـود کـه شـباهتی بـه      ایی تغییر داده مـی  سپس ترکیب فضاي درون بسته بگونه. حدودي نفوذپذیر به گازها است

اکسید کـربن   درصد دي 03/0درصد اکسیژن و حدود  21درصد ازت و  78هوا داراي . ترکیب هوا نداشته باشد

  ). 1شکل (اند با این تفاوت که نسبت آنها تغییر یافته است  بکار رفته MAPهاي  این سه گاز عیناً در بسته. است

  

  بسته هاي با محیط هواي تغییر یافتهترکیب گازها در هواي خشک و  -1شکل 

  

  

  

در این حالت، تغییرات . نیز وجود دارد  controlled Atmosphore packagingیا  CAPدر همین زمینه اصالح 

صـرفاً در هنگـام    MAPباشـد حـال آنکـه در     ترکیب گاز دائماً تحت نظارت قرار داشته و سعی در حفظ آن می
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 )vacuum packaging(گیـرد   صـورت مـی   بندي در خـال  گاهی نیز بسته. گردد بندي نسبت گازها تنظیم می بسته

  .که در این حالت تمامی گاز درون بسته خارج می گردد

   MAPترکیب گازهاي مورد استفاده در  -1

  اکسیژن: الف 

هاي عامل فساد مصرف شـده   تواند براي ماده غذایی مضر باشد زیرا توسط میکروب حضور اکسیژن می

رد متعددي، مقدار آن بـه شـدت کـاهش    و یا در انجام واکنشهاي آنزیمی مخرب دخالت نماید و بنابراین در موا

ها و سبزیها حضور مقداري اکسیژن جهت حفظ سالمت فیزیولوژیک آنها ضـروري   در مورد میوه. نماید پیدا می

  .عالوه بر این مقداري اکسیژن براي حفظ رنگ قرمز مطلوب در گوشت باید وجود داشته باشد. است

  دي اکسید کربن: ب 

مخمرها، قارچها و باکتریهاي هوازي که . نماید میکروارگانیزمها جلوگیري میاین گاز از رشد بسیاري از 

البتـه باکتریهـاي غیرهـوازي و    . گردنـد  همگی نیاز به اکسیژن دارند تحت تأثیر این گاز قرار گرفته، بـی اثـر مـی   

تأثیر باکتریهاي  دهند، هرچند باکتریهاي اسید الکتیک تحت تأثیر این گاز قرار نگرفته و به حیات خود ادامه می

اکسید کربن به مراتب کمتر شـده و بنـابراین عمـر نگهـداري افـزایش خواهـد        اسید الکتیک در حضور گاز دي

هـاي   دهی، درجه حرارت، تعـداد میکـروب   اثر بازدارندگی این گاز به عواملی مانند غلظت گاز، زمان اثر. یافت

وده و توسط غذاهاي حاوي رطوبت نسـبتاً زیـاد جـذب    اکسیدکربن در آب محلول ب دي. بستگی دارد awاولیه و 

بـا توجـه بـه    . گردد چسبیدن بسته به سطح ماده غذایی تواند پس از طی مدت زمانی باعث  شود که این امر می می

در سـرما اثـر    MAPتـوان انتظـار داشـت کـه      یابـد مـی   هاي پائین افزایش می اینکه حاللیت گاز در درجه حرارت

  .اشدبیشتري را داشته ب

  ازت: ج 

هـا   گرچـه از رشـد میکـروب   . برند اثر است که به عنوان پر کننده و جایگزین اکسیژن به کار می گازي بی

نیتـروژن را بـراي   . گیـرد  ولی با توجه به جایگزینی با اکسیژن، این عمل به نوعی صورت می. کند جلوگیري نمی
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ایی از اثر هر یک از گازهاي فوق را  خالصه 1جدول . دافزاین جلوگیري از چسبیدن بسته به غذا نیز به اتمسفر می

  .دهد نشان می

  MAPخالصه خواص گازهاي موجود در  -1جدول 

  خواص و اثرات  نام گاز
  متوقف کردن متابولیسم پایه   اکسیژن

  جلوگیري از فسادهاي هوازي

  
  نیتروژن

  اثر از نظر شیمیایی بی

  )رنسید شدن(جلوگیري از اکسیداسیون 

  ها از رشد کپک جلوگیري

  

  اکسید کربن دي

  ها متوقف نمودن فعالیت باکتریها و قارچ

  محلول در چربی و آب

  جلوگیري از حمله حشرات و آفات

  بسیار باال  آسیب رساندن به محصول در غلظت

  امکانات و اطالعات مورد نیاز -2

  دستگاه ایجاد خال و تزریق گاز: الف

گـردد و سـپس گـاز بـا      خـارج مـی   خالء ایجاد شـده و هـوا کـامالً    ابتدا در درون بسته MAPجهت ایجاد 

گاز با ترکیب معین بـا    گاهی نیز عمل خال صورت نگرفته و صرفاً. شود ترکیب مشخص به درون بسته تزریق می

  .گردد تا هواي درون بسته خارج گردد گردد که همین فشار باعث می فشار تزریق می

  تفادههاي مورد اس ها و پوشش الیه: ب 

 معمـوالً بـه صـورت چنـد الیـه     ). food grade( هـا متنـوع بـوده ولـی بایـد از نـوع مجـاز باشـند         این الیـه 

)laminate (ها متفاوت بـوده ولـی در هـر حـال از     الیه. گردد از آنها استفاده می PE  وsurlyn    در ترکیـب آنهـا
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کـه  (تواننـد شـامل نـایلون     باشـند کـه مـی    مرهاي مختلفی تهیه شده ها ممکن است از پلی الیه. استفاده شده است

خصوصیات  ) 2شماره ( جدول ذیل. ندباش) که کامالً نفوذناپذیر است(تا ساران ) داراي نفوذپذیري متوسط بوده

  .دهد ها را نشان می تعدادي از این الیه

  MAPمري مورد استفاده در  هاي پلی خصوصیات الیه -2جدول 

  انتقال اکسیژن  نام الیه
h 24/2m/cc  

  انتقال رطوبت
h 24/2m/g  

قابلیت 
  دهی شکل

قابلیت 
  بندي درب

PA )ضعیف  بسیار خوب  295  58  )نایلون  
PA-PVDC  15  20  ضعیف  بسیار خوب  
PA-EVOH  5  300  ضعیف  بسیار خوب  

OPE  74  18  ضعیف  ضعیف  
  ضعیف  ضعیف  6/0  1/0  استر متالیزه شده پلی

OPA  22  168  ضعیف  ضعیف  
OPP  2000  6  ضعیف  ضعیف  

OPP- PVDC  8  4  ضعیف  ضعیف  
PP  3000  11  خوب   ضعیف  

PVC  125  100  -  ضعیف  
  ضعیف  -  Barex(  12  78(اکریلونیتریل

PE )4 %EVA(  8000  25  خوب  ضعیف  
PE )8 %EVA(  8500  30   بسیار خوب  خوب  
PE )18 %EVA(  13000  40  بسیار خوب  خوب  

LDPE-L  5000  10  بسیار خوب  خوب  
  بسیار خوب  خوب  Surlyn(  5400  27(یونومر 

  

  نسبت گازها در ترکیب: ج 

تعیین مقدار گازها در مخلوط براي هر نوع محصول غذایی متفاوت است و در ایـن زمینـه بایـد مـواردي     

خالص، فسادهاي عمـده در مـاده غـذایی مـورد     ) هاي(مانند میزان حساسیت ماده غذایی، نیاز ماده غذایی به گاز

ترین عامل محدود کننده، فسـاد میکروبـی اسـت، اسـتفاده از مقـادیر       عنوان مثال اگر مهمبه  .توجه نمود …نظر و 

همانگونـه کـه ذکـر شـد در مـواردي کـه       . جهت جلوگیري از رشد آنها عملـی سـودمند خواهـد بـود     2Coزیاد 
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. وجود درصدي از گاز اکسـیژن مفیـد خواهـد بـود    ) مثالً در مورد گوشت(فاکتورهایی چون رنگ مطرح است 

  .دهد ترکیب گازها را در مورد تعدادي از محصوالت نشان می 3جدول شماره 

  در چند فرآورده غذایی MAPترکیب مناسب گازها در  -3جدول 
  

  

  

  

  

  

  

در مورد گوشت قرمز با توجه به وجود میوگلوبین، افزودن مقدار قابل توجهی گاز اکسیژن جهـت حفـظ   

توان از گاز  در مورد طیور با توجه به اینکه از میوگلوبین کمتري برخوردار هستند می. استرنگ قرمز ضروري 

هـا، حـذف اکسـیژن جهـت      در مورد مـاهی . اکسید کربن بیشتري استفاده نمود بدون آنکه رنگ آسیبی ببیند دي

 30ا در برودت کمتـر از  ها ر جلوگیري از اکسیداسیون چربیهاي آنها باید مورد توجه باشد، ضمن آنکه باید بسته

، 3و 2 شـکل . نیز توجـه بـه پروفیـل گـاز ضـروري اسـت        ها و سبزیها در مورد میوه.گراد حفظ نمود درجه سانتی

اکسیدکربن که در بـاالتر   افتد و غلظت گاز دي غلظت گاز اکسیژن که در کمتر از آن غلظت، فساد به تأخیر می

میـزان  ) نخـودفرنگی (بـه عنـوان مثـال در مـورد نخـود سـبز       . دهد از آن غلظت، فساد رخ نخواهد داد را نشان می

در محصوالتی ماننـد  . درصد باشد 7اکسید کربن بیش از  درصد و میزان گاز دي 5اکسیژن باید در بسته کمتر از 

درصد و کمتر کاهش داد، حال آنکه گاز کربنیک باید حداقل  2سیب و گالبی نیز غلظت اکسیژن را باید تا حد 

  .شود د باشد و مقادیر بیشتر آن توصیه میدرص 1

  (%)اکسید کربن دي  (%)نیتروژن اکسیژن   نام محصول
  80  20  0  گوشت هاي نازك ورقه
  40  60  0  نان
  20  80  0  پیتزا

  30  70  0  )چرب(ماهی تازه 
  40  60  0  ی سفید تازهماه

  20  10  70  گوشت قرمز تازه
  50  50  0  گوشت مرغ تازه

  -  60  40  سوسیس
Pasta )100  -  0  )تازه  

  97  1  2  سیب درختی
  92  4  4  گوجه فرنگی
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 ها نحوه اثر کنترلی گاز هاي اکسیژن و دي اکسید کربن در سبزي-2شکل 

 ها  نحوه اثر کنترلی گاز هاي اکسیژن و دي اکسید کربن در میوه-3شکل 
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نیز متفاوت می باشد  MAPبا توجه به تنوع مواد غذایی از نظر ترکیب و نحوه نگهداري بسته بندي آنها بصورت 

  .که در این زمینه چندین مثال ذکر خواهد شد

  گوشت  -1

هوه ایی متمایل خواهد شد، اما وجود اکسیژن می تواند گرچه با کاهش مقدار اکسیژن، رنگ گوشت به ق

جهـت بسـته بنـدي     EVAهمـراه بـا    PVDCبار میکروبی را بشدت افزایش دهد و بنابراین گـاهی از الیـه هـاي    

همراه با پوشش سـاران یـا پلـی     EPSاما بهرحال اکنون دراکثر کشورها، از سینی هاي . گوشت استفاده می شود

با  N2و  CO2در مورد ماکیان نیز همین روش انجام می شود ولی صرفاً مخلوط گازهاي . دداتیلن استفاده می گر

  .نسبت معینی تزریق می گردد

  لبنیات -2
  شیر تازه: الف

پلـی  / مقواي نـازك / پلی اتیلن/بسته بندي شود، داراي الیه هاي پلی اتیلن» بریک-تترا«اگر در بسته هاي 

د شیر بصورت استریل باشد، یک الیه آلومینیومی نیز به جمع الیه ها اضافه در صورتی که هدف تولی. اتیلن است

. پلـی اتـیلن در خواهـد آمـد    / مقواي نازك/ پلی اتیلن/ آلومینیوم/ پلی اتیلن/ خواهد شدیعنی بصورت پلی اتیلن

 25و  35با میکرون است و الیه هاي داخلی پلی اتیلن به ترتیب ضخامتی برابر  15ضخامت ورق آلومینیوم حدود 

  .میکرون میکرون دارند، گرچه می توان از ضخامت هاي کمتر هم استفاده نمود

  پنیر: ب

فشـار  / ایـنچ ربـع   100/ میلـی لیتـر اکسـیژن     1کمتـر از  (بسته هاي پنیر باید نسبت به اکسیژن مقاوم باشـند  

ر ضمن چربـی موجـود در   تا بدین ترتیب از رشد کپک جلوگیري شده و د) ساعت باید عبور نماید 24/ اتمسفر

همچنـین عبـور رطوبـت از بسـته بایـد نـاچیز باشـد و داراي         .ید نشـود اکسـ پنیر که مقدار قابل مالحظه اي است، 

در جهت تامین این نیازها معمـوالً  . انعطاف پذیري خوبی باشد بطوري که بر اثر تا خوردن دچار شکستگی نشود

بوده بین آنها ) میکرون 25(میل  1اند و داراي ضخامتی حدود پوشانده شده  PVDCکه با  PAیا  OPPالیه هاي 

EVA ) نـوع فـیلم بـا نـام تجـاري کورپـولن       . قرار گرفتـه اسـت مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیرنـد       ) درصد 18نوع
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(curpolene) پنیر رنده شده در کیسه هاي  .می شود PET  که باPVDC    پوشیده شـده انـد و دارايEVA   و یـا

همراه با  OPPیا  PVDCگاهی نیز از سلوفان داراي پوشش . امل چسبنده می باشند،  قرار میگیردیونومر بعنوان ع

در مورد پنیر نکته ایی که وجود دارد آن است کـه آنهـا در دوره نگهـداري و    . انواع چسب ها استفاده می گردد

ار خـوب اسـتفاده مـی شـود     از آنجا که فیلم هاي بـا خـواص ممـانعتی بسـی    . می نمایند CO2قبل از مصرف تولید 

مجال خروج را نیافته و نوعی بسته پف کرده دیده خواهـد شـد و پنیـر مشـتري پسـندي خـود را از        CO2بنابراین 

ضـمن آنکـه نفوذپـذیري بـه     ) میکـرون  25(میـل   1یا ضخامت  BONدر این مورد استفاده از . دست خواهد داد

نسبت نفوذپذیري . را خواهد داد CO2ه خروج به اکسیزن را تا حد قابل قبولی حفظ می کند، اما اجاز
2
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 OPPاین در حالی است که نفوذپـذیري  . است PVDC 3/2پوشیده از  OPPاست، این نسبت در  BON 9/5در 

تولیـدي برحسـب شـرایط     CO2در کنار آن باید توجه داشت که مقـدار گـاز   . است BONبه اکسیژن تنها نصف 

میل کافی نخواهـد بـود     1درحد  BONمقدار میکروارگانیزم ها پنیر متفاوت است، گاهی استفاده از نگهداري و 

بدون پوشش توصیه شده است که به قیمت  PETدر حد کمتر از یک میل و یا  BONو در این حالت استفاده از 

تراپـک کـه در آنهـا الیـه هـاي      در مواردي نیز از بسته هـاي ت . فدانمودن نفوذناپذیري الیه به اکسیژن خواهد بود

  .استفاده شده است) مانند آنچه درمورد شیر گفته شد(کاغذي بکار نرفته 

  نوشابه هاي گازدار -3
 25/ ایـنچ مربـع   100/میلـی لیتـر   CO2 )20اسـت، هرچنـد کـه نفوذپـذیري آن بـه گـاز        PETبسته انتخـابی  

درصد بازار مصرف نوشابه  60لیتر که حدود  5/1خصوصاً در بطري هاي کمتر از ) ساعت 24/ اتمسفر/ میکرون

  .هارا تشکیل می دهند زیاد است

 (Pretzels)پرتزل : ج

است که از مخلوط نمودن آرد دو چند جزء دیگر بدست می آید و سـپس در محلـول سـود     فراورده ایی

ن چـوب شـور   نمونه ساده آ. غوطه ور شده تا رنگ قهوه اي پیدا کند و سپس در آون هاي طویل پخته می شود

  .از بسته هاي ذیل جهت بسته بندي آن استفاده می شود. است

OPP  پوشیده شده باPVDC /PE / OPP 
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  PVDC  /PE / OPPسلوفان پوشیده شده با 

  .است OPPبرابر  3در حالت دوم، ضخامت الیه سلوفان بیش از 

  )لب چره ها( تنقالت -4
ار آب، روغن، اکسیژن باشند و جهت بسـته بنـدي آنهـا برحسـب     بسته هاي مورد استفاده باید غیرقابل نفوذ به بخ

گـرم وزن   50کاغذي است کـه هـر مترمربـع مربـع آن داراي      glassin .مورد از الیه هاي ذیل استفاده می گردد

  .بر روي آن قرار گرفته است PVDCپاوند  7تا  5بوده و 

  

•  /HDPE /Ionomer یا EVA /OPP 

•  /glassine / PVDCچسب یا  /OPP  

•  /OPP/ Ionomer یا PVDC  /OPP  

•  /OPP  متالیزه /PE یاIonomer  /OPP 

• Ionomer/OPP یا PVDC / OPP  

• EP  /PVDC  /OPP-EVA  /(EP) Ethylenepropylene  
  چیپس سیب زمینی: الف

با توجه به اهمیت این محصول، نفوذناپذیري به نور، اکسیژن و رطوبت کامالً ضروري است و از بسته هاي ذیـل  

  .استفاده می گردد

  براي بسته هاي کوچک 

  OPP/ چسب /  HDPE/ چسب / متالیزه  PPورق آلومینیوم یا 

  براي بسته هاي بزرگ 

PVDC/ glassine  یا ورق آلومینیوم /PE  /OPP  

  و یا 

  PE / OPP/ متالیزه  PPورق آلومینیومی یا 
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ه کـه بصـورت مـورب کنـار هـم قـرار       نوعی چیپس نیز در قوطی هاي ساخته از الیاف کاغذي به هم بافتـ 

این قوطی ها عالوه بر الیه کاغذ  (pringles)گرفته اند و کامالً نسبت به گاز نفوذناپذیرند، بسته بندي می شود 

  .هم هستند و دو انتهاي آنها از جنس فوالد قلع اندود است) بصورت متالیزه(و آلومینیوم  PPداراي الیه هاي 

  چیپس ذرت یا تورتیال: ب

تهیه می شود و باید بسته بکار رفته جهت بسته بندي آن مقاومت به عبور رطوبت،  "masa"ازخمیر آرد ذرت یا 

  براي بسته کوچک . اکسیژن باشد

OPP  پوشیده شده باPVDC  /PE / OPP  

  و براي بسته هاي بزرگ تر

OPP  پوشیده شده باPVDC  /PE  /OPP  

  .در انواع بزرگتر ضخیم تر می باشد OPPت که تفاوت این دو در آن اس. استفاده می شود

 (Popcorn)پف فیل : د

  .از بسته اي با ترکیب ذیل جهت بسته بندي آن استفاده می گردد

OPP  پوشیده شده باPVDC  /PE / OPP  

  و یا

OPP متالیزه شده /PE  /OPP  

-heatبعنوان PVAراه با براي بسته بندي پف فیل مناسب جهت استفاده در مایکروویو از دو الیه کاغذ هم

sealer  استفاده میگردد .PVA  که داراي فواصلی بـراي خـروج    می گیردبگونه اي برروي الیه هاي کاغذ قرار

  . بخار آب باشد

  


