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 چكیده 
افدزایش  . اسدت  ییمدواد ذد ا   یبسته بندد  شرفتیبر پ ،ژهیمرکز وبا ته است ک یکیپالست هاییافزودن بخشدر  دیروند جد یبررسحاضر، مقاله  ازهدف 

بدر   کردیرو نیا .یی موضوع جدیدی در حوزه صنعت پالستیک ایران استذ امواد  یمختلف پالستیک در بسته بند یها ینسبت به نقش افزودن یآگاه

 یبندد بسدته . بیانجامدد  ییمواد ذ ا یبسته بند یهایافزودنگاهی در کسب آ و بهکشورهای توسعه یافته است  یصنعت یهاو پروتکل قوانیناساس روند 

متفداوت   یهدا بدا وواسدته   یسدازگار  جده ینت ایدن فرآیندد  . دهدپاسخ را مداوم عرضه و تقاضا  راتییتغکند، تالش میاست که  ایپو یندیفرآ ییمواد ذ ا

گسدترده   فیط. روبه رو است، وانین ذ ا و داروو تحوالت در ق دیمواد جد ،یکیتکنولوژ یها ینوآور ،یورده فروش یها وهیدر ش راتییمصرف کننده، تغ

 ،یمدر یپل یهدا یافزودند برودی از  . سدت موجود بیترک فرآیندبهبود  نیو همچن ،ییمواد ذ ا یعملکرد و ظاهر بسته بند شیافزا یها برا یاز افزودن یا

 شیافدزا  ، درمختلدف  یدر عملکرد مواد افزودن ریتحوالت اواز  یوالصه یاله بررسمقاین در  .شوندمحصوب می یبسته بند در حوزه ینوآور یهانهیزم

 .کمک نماید ،مواد وام فرآیند درتقاضا  شیافزاسازگار با محیط زیست داشته و به فرایند در  یمثبت نقشتواند یکه م ییذ ا یوواص مواد بسته بند
 

 .سازگاری ، رنگدانه ها،پلیمری هایبسته بندی مواد ذ ایی، افزودنی :كلیدی های واژه
 

 مقدمه 

در آن پوشش پلیمری که  شناوته شده است ییذ اانتقال و نگهداری مواد  فرآینداز  ریناپ  ییجدا یبه عنوان بخش یبسته بند

-شوند، افزودنیبا توجه به اینکه پلیمرها بسیار نادر به صورت وام مصرف می. کندیعمل م یرونیب یو فضا اتیمحتو نیبه عنوان مانع ب

در بروورد با مسایل با توجه به اینکه . ها داشته باشندتوانند نقش کلیدی در بهبود کیفیت و ظاهر آنیمی پلیمری هاانهرنگدها و 

در این  یندهآالمواد  بجایی مواد و مهاجرتمیزان سمیت، مشکل جا. مربوط به مشکالت محیط زیستی سه حوزه قابل تفکیک است

 .یابداهمیت می هاافزودنی

 های مجاز درپلیمرافزودنی

تعیین محدوده در عین حال . اص نهایی آن شناوته شده استپ یری و بهبود ووهای پلیمری در افزایش فرآیندنقش افزودنی

بندی مواد ته های مختلف در کاربرد بسهای همچون آنتی اکسیدان، ضد یو وی، واکس و پایدارکنندهمجاز برای استفاده از افزودنی

آنها طبقه  یمیآنها و نه ش عملکرد بواسطه یمواد افزودن اساساً .ها شده استآنکاربرد ذ ایی سبب افزایش نگرانی و وضع قوانینی برای 

 آورده شده استبه همراه محدوده مجاز آنها های متداول در صنعت پالستیک نیودبروی از افز 1در جدول  .شوند یم یبند

(Hahladakis, Velis, Weber, Iacovidou, & Purnell, 2018).  
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 ها و عملكرد آنها در پالستیکانواع افزودنی 1جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت مدواد  توان بر کاربرد نهایی آن در مجداور ها میها و دوز مجاز افزودنیبا توجه به محدوده و درصد وزنی متداول کاربرد افزودنی

های مورد اسدتفاده در پلیمرهدا   اکسیدانآنتی سطح مهاجرت نیباالتربه عنوان مثال تحقیقات نشان داده است  .ذ ایی قضاوت نمود

درجده   14در  و یدرصدد رربد   1/13کده مشخصدات شدکالت بدا     . (تریلیگرم در دسد  1111) اتفاق افتاده است شکالتمجاورت  در

 توسدط )این مشاهده در مقایسه با محدوده مجاز تعریدف شدده بدرای سدمیت      .مشاهده شد یزسا رهیروز ذو 14پس از  گرادیسانت

FDA)  دهد کاربرد آن همچنان مجاز استنشان می. 

                                                 
1
 Biocide 

 محدوده مورد استفاده عملكرد نوع افزودنی

  میزان مجاز

 (مطابق غذا و دارو)

به وود و  لمیاز رسباندن ف یریجلوگ کا،یواک رس، م س،یلیتالک، س ضد رسبندگی

 لمیف یجداساز یفضا جادیا
1/4-1% 

 %1-1/4 یکیدر سطح پالست( بخار آب)مه  لیاز تشک یریجلوگ ضد مه

  کنند یم یریجلوگ ونیداسیاز اکس ها دانیاکس یآنت

-یرا کاهش م کیاستات نیروی –کربن  افیو ال زهیمتال یکربن، پرکننده ها کیاستات یآنت

 دهد
1/4-1 

 1-441/4 نگهدارنده ها و قارچ کش ها 1بیواسیدها

 یم ونیزاسیمریپل یگازها دیفوم تول دیتول یبرا - میکربنات سد یمثال ب فوم دهنده ها

 کند
 

 یده هاکنن تیتثب

 یحرارت

Phosphite/phosphonites ،باال یرنگ در دماها تیفیحفظ ک- 

 .ابدییم شیافزا ینگهدار یذ ا و دما یررب زانیم شیمهاجرت با افزا

40/4-1% 
 

 یکننده ها اصالح

 ضربه
 %14-1 ضربه یروهاین بیج ب و تخر ییبهبود توانا

 UV 0/4-1%از نور  بیکاهش تخر - کایمثال پودر م نور یکننده ها تیتثب

 1-1/4 پ یری،سبب بهبود جریان هاکنندهروان

عوامل جداکننده از 

 قالب

 1-1/4 از رسباندن مواد به قالب ها یریجلوگ

 1-441/4 بخشد یرا بهبود م تیو شفاف کیوواص اپت ،یریانعطاف پ  سازعوامل هسته

-نرم-سایزرپالستی

 کننده

 %04-14 مواد نرم و قابل انعطاف

که ناشی از رسبیدن  "لیپوست نارگ" ای "کوسه"اثر  با ح ف دیبهبود تول کمک فرآیند

 مواد به دای است

1-14% 

 یم انیمولکول ها به جر جهیدهد، در نت یاصطکاک را کاهش م بیضر مواد لیزکننده

 افتند

1/4-1% 

 یرا بهبود م یکیمقاومت و وواص الکتر ،یسخت -تالک، گچ، واک رس  هاپرکننده

 بخشد

 %04باالی 

 %30-1  شعلهتاویرانداز 
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 هارنگ آمیزی پالستیک

-ت ذرهماهی واسطه به افزودنی مواد این .نیست سایهایجاد  و ها رنگ محدود به تغییر پالستیک در ها رنگدانه و رنگ نقش روزها این

 از عمومی مقدمهدر این بخش، ابتدا  .هستند انطباق محصول و پایداری پ یری،فرآیند، یغییر وواص مکانیکتسبب ای و صلب آنها، 

کاربرد  و ذ ایی مواددر حوزه  قانونی رارروب از ایپایه درکتا به  دشومی ارائه پالستیک برای ملی مقررات مورد تایید هایرنگ نمونه

مورد تایید  مهاجرت میبایستی به لحاظ ذ ایی مواد بندی بستهمورد استفاده در صنعت  دهنده رنگ .دیآ بدست هایبازی اسباب

 آزمایش برای دما و زمانبه این منظور . اهمیت بسیاری دارد ذ ایی مواد رنگدانه درانتشار  سازی مدل و مهاجرت رصدد محاسبه .باشند

وواص دو گروه اصلی در جدول مقایسه . هستند معدنی-آلیو معدنی، آلی: پیگمنتها به صورت .آن مورد توجه است تحلیلی هایروش و

 . اندشده
 هاهای اصلی در دو گروه اصلی رنگدانهفاوتها و تمقایسه ویژگی 2جدول 

 مواد آلی رنگدانه معدنی

 محدوده وسیعی از عملکردهای باال و پایین پایداری حرارتی باال

 معموال روشن و قدرت باال باالپایداری نوری 

 قدرت رنگ باال بسیاری از آنها سایه عروسکی ایجاد میکنند

 قیمت باالتر هزینه پایین تر 

 فرآیند اوتالط دشواتر شفافیت باال

  بروی از آنها شامل فلزات سنگین

 محدوده درصد وزنی رنگدانه 0/3-441/4 محدوده درصد وزنی رنگدانه  41/4-14

 

 .مقاومت در برابر نور، جو، شیمیایی، حرارتی و مهاجرت است: شامل هارنگدانهمقاومتی قابل انتظار از وواص 
ضریب ، قدرت پوشش دهی. پیش بینی نمود ،شرایط محیط وارجیبا توجه به سال  34ماه تا  6می تواند از   (Fastneess)قدرت رنگ دهی 

 .در آنها متفاوت است ج ب روذنو  هدایت الکتریکی، شارژ سطحی، بلور فرم، رگالی، پایداری بلورینگی، (Hiding)شکست 

میکرون قدرت رنگ  42330به طوری که از اندازه کمتر از  .ندک تواند کارکرد آن را تعریفمی دهندهاندازه رنگهای سفید، رنگدانهبرای 

هم به عنوان جاذب  420برای مقادیر بزرگتر از . شودده میقرمز مشاه ته رنگ یابد و در اندازه های بزرگترسفید با تن آبی افزایش می

UV محدوده رنگ، نمیتوان اندازه بهینه تعریف هدف انتشار  او ب آنج ب  ها با توجه به محدوده طیفرنگدانهبرای سایر . کندعمل می

 .بسیار موثر استررا که بر وواص ج ب و ایجاد ته رنگ  نمود،

از طرفی هر ره شکل . کروی اطالق می شود 420ی بودن شکل تعریف می شود که به مقادیر نسبت باالی برای پیگمنتها معیار از کرو

 (.مقدار رزین حامل بیشتری نیازمند است) داشتوواهد  یذره از حالت کروی دورتر شود ج ب بیشتر

: رنگ های با تاثیر واص نیز شامل. استرنگ زرد، قرمز، آبی، سبز : تفاده در صنعت به ترتیب شاملسترین رنگهای مورد اپرمصرف 

 .، فلورسنت، فسفری، ترموکرومیک و فتوکرومیک3رنگین کمانی رنگ های متالیک، صدفی،

 

 های مورد مصرف در صنایع بهداشتیرنگدانه      

 در استفاده وردم آلی های رنگدانه دهند، می ارائه را ناسبیم عملکرد و هستند سازگار زیست محیط با کهآلی   هایی رنگدانه

 .سیاه کربن و ای حلقه رند آزو، های رنگدانه: شوند تقسیم عمده دسته سه به توانند می ها پالستیک
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 رنگ ایجاد باعث کههستند 1کروموفور هایی گروه از(  (-N = N-) آزو گروه دو یا یک حاوی و هستند آلی کالسیک هایرنگدانه ینا

 زرد،های رنگ مولکولی ساوتار تغییر با. شوندمی نامیده اکسوکروم ،شوندآن می اصالح یا تشدید رنگسبب  که اتصاالتی ،شوند می

 .آیند بدست می ایقهوه و بنفشه ،قرمز ،یپرتقال

 گروه هر در ایگسترده تغییرات که کرد تقسیم disazo و disazo مونوآوزو، آمیزی رنگ به بیشتر توانمی را وانواده این: رنگدانه آزو

 .یسر استم

 .است باال، حرارت درجه به مقاومت در بیشتر بهبود برای: یرنگدانه رند حلقه

 

 
 رنگدانه های معدنی

 مولیبدن و سرب کرومات سولفید، مخلوط، اکسید فلزی، اکسید شامل شوند می استفاده پالستیک در که معدنی رنگدانه هایوانواده

 .شوند می استفاده ویژه هایجلوهرسیدن به  برای نیز گیرندنمی قرار االب های دسته در که واصی انواع .هستند سرب

 

 
 

 یقانون یجنبه ها/  نیقوان

 ییذ ا یمکمل ها میتنظدر  FDA (FFDCA) 1310سال در  را یشیمواد آرا محدوده مجاز مورد مصرف در ،ییانون ذ اق

سازگار با هرگونه  هاییشود، بلکه افزودنینم ییمواد ذ ا هاییافزودنبه تنها محدود   FDA شده با بیتصوقوانین . تصویب نمود

 :کندیم میرا به رهار دسته تقس یمواد افزودن FDA ییذ ا یمواد افزودن میدر تنظ. شودمحیط زیست را شامل میحفاظت از 

اصالحات مواد  بیوقبل از تص (USDA )متحده  االتیا یوزارت کشاورز ای FDAکه توسط  رانهیشگیپ ازیمواد مورد ن .1

 .شده بود دییتا 1300 ییذ ا یافزودن

                                                 
3
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استفاده گسترده آنها  رایمقررات معاف هستند، ز مشمول وشناوته شده امن مواد به عنوان  یبه طور کل GRAS یافزودن .3

 .نکرده است دیاثرات مضر تول چیه

 .ها یدر کوک مویعم لمانند طشوند افزوده می ییکه عمدا به مواد ذ ا میمستق یها یافزودن .1

 .کنندیمهاجرت م ییبه مواد ذ ا یساز رهیذو ای فرآیند نیدر حیا و  یکه از مواد بسته بند میمستق ریذ یمواد افزودن .1

 ییمواد غذا یمحصوالت بسته بند ها بهافزودنی مهاجرت

 ییایمیشد  باتیانتشار ترک( 1: کرد بندیمیتوان به رهار مرحله تقس یرا م ییمواد ذ ادر مواد تماس روند مهاجرت به طور کلی 

 بدات یج ب ترک( 1و  ییو مواد ذ ا کیپالست ناحیه  تماسدر  باتیج ب ترک( 1 مر،یها از سطح پلمولکول دفع( 3 مر،یپل قیاز طر

 .(Front matter," 2007") در ذ ا

g mol 2000–200)ها اصوال افزودنی. در بحث مهاجر ترکیبات آلی اندازه و ابعاد مولکول اهمیت بسیاری دارد
مونومرهدا  و ( 1−

 د،ید کلرا لینیو د،یاز مونومرها به عنوان مثال فرمالدئ یدر واقع برو. امکان بیشاری برای مهاجرت دارند( پلیمرهای کورک مولکول)

 .دارند طیمح یدر دما یبه مهاجرت حت لیتما نیو بوتاد لنیات

 .آن وابسته استهای ضخامت، بلورینگی و ساوتار عالوه براین میزان مهاجرت به ویژگی

ذد ا، تعدامالت    تید ماه ن،یعالوه بر ا. دارد یآن در محصول بسته بند هیبه ذلظت اول یبستگ ییذ امواد به  هاافزودنی هاجرتم

گد ار   ریتداث  ندی مهاجرت ماده افزود سازوکاربر  نگهداری طیشرا. اهمیت بسیاری دارد یساز رهیدما ذو-زمانمحدوده و  ییمواد ذ ا

دهدد  ها نشان مدی گزارش. متفاوت است یو مواد بسته بند تیبسته به سطح سم ق،یموجود در تحق باتیترک و تعییناز این ر. است

به عندوان روش  ماکرویو  شیرماگروش  ن،یعالوه بر ا. شوندیمهاجرت م میزان شیباالتر معموال باعث افزا یررب یبا محتوا ییذ اها

در  یمعمدول  شیگرمدا روش را نسدبت بده    یاز مواد افزودن یشود، که مهاجرت کمتریمحسوب م ییمواد ذ ا فرآیندقابل اعتماد در 

 PVC در بین پلیمر همه پلیمرها برای این روش گرمادهی مناسب نیسدتند بده عندوان مثدال،     .شودمیمنجر مشابه  طیشراآون در 

 .استنامناسب ماکرویو  شیگرما یبرا

بر اساس ( EFSA)اروپا  ییمواد ذ ا یمنیا ۀادار. کندیم نییرا تع  "مهاجرتابطه با در ر ژهیو یها تیمحدود" ذ ا و دارو مقررات  

از  ییبه مواد ذ ا یمهاجرت کل ک،یپالست یکل تیفیاز ک نانیاطم یبرا. شده است تعریفهر ماده واص  تیاطالعات مربوط به سم

dmگدرم در   یلیم 14 ای)ذ ا  لوگرمیک ازگرم  یلیم 64از حد مجاز  شیب دیهمه مواد با هم نبا
 ن،یهمچند . داشدته باشدد  تمداس   (2-

طراحی شده  ،ییمربوط به مواد ذ ا ریمقاد یبرا ندهی، نما"simulants"با استفاده از ، قیدقبه منظور تعینن مهاجرت  آزمون نیقوان

هداجرت مدواد ندرم کنندده     به منظدور بررسدی م   0013برای مهاجرت کلی مواد و استاندار   11330در ایران آزمون استاندارد  .است

برای کیسده   3411استاندارد  و PPبندی ظروف مواد ذ ایی با بروی دیگر از استانداردهای این حوزه شامل بسته. نوشته شده است

 .فریزر است

ت کده تنهدا   گرف جهیتوان نت یم. کنندیم نیتماس را تضمذ ایی در مواد  یمنیا،  یکیمواد پالست یمطابق با الزامات قانونبنابراین، 

 .ستیمناسب ن افتیمقاصد باز یبرا یکیپالست یپسماندها انیاز جر یبخش محدود

 های جدید در مستربچافزودنی

 PolyOne به عنوان مثال شرکت. های جدید تعریف نمودندعملکردهای جدید، افزودنی های مختلف به منظور رسیدن بهشرکت

رشدد ناوواسدته   . کندد یهدا محافظدت م   سدم یکروارگانیاز م یاگسدترده  فیبرابر طکه در  تعریف نموده یکروبیضد م افزودنی جدید

ها، قارچ هدا   یاز رشد و مهاجرت باکتر یریجلوگ این مواد به منظوربا  .دارد مریعملکرد پل بر یمنف ریتواند تاثیها م سمیکروارگانیم

فاده اسدت قابدل   کید و الکترون یدی ارود ،یذ ا، پزشک مختلف مانند یدر بازارهاطراحی شده است و  یکروبیضد م وواصو جلبک ها، 

 . است

کامال از به طور  بایتقر لیزکننده باتیترک. دهدمیمقدار را نشان  نیباالتر نیولفایلرالش مهاجرت مواد لیزکننده در گریدهای پ

.  .داد را نشان مدی ( کل ٪1)مهاجرت حداقل  PS ای PVC در که ی، در حالکنندمیمتر مهاجرت  یلیم60 با ضخامت LDPE لمیف
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مداده  سدرعت مهداجرت و طدول عمدر      میزاناند تا شده بیمختلف ترک ریدر مقاد 1ها ترکیب اورآمید و ارکآمید، Cabotطبق گفته 

بدا   فرآیندد  یاز آنها مخصوصدا بدرا   یهستند، و بعض ییتمام محصوالت مطابق با مقررات تماس با مواد ذ ا. لیزکننده را کنترل کنند

بهبدود  و کاهش میدزان مصدرف مدواد بدا اسدتفاده از مدواد افزودندی بده منظدور          استحکام  افزایش. ارت باال مناسب هستنددرجه حر

که سه  دیگو یشرکت م نیا. بدست آمده است لمیف فرآیندهایمختلف  یازهایبه ن ییپاسخگو یضد بلوک برا لیزکنندگی و وواص

 افتده یتوسدعه   لنیاتد  یپلد  یمرهایپل یعیطب رسبندگیکاهش  یبرا - PE9166و  PLASADD PE9020 ،PE9041 - ندهلغز گرید

 ",Additive masterbatches provide solutions in novel applications") .دهدد  یمد  شیآنها را افزا فرآیند تیقابل نیاست و بنابرا

2004). 
 

 

 گیری نتیجه

 

همچدون  ناصر کامپاند عهای ویژگی. های این حوزه استترین رالشهماز مو آلودگی ناشی از سمیت مواد شیمیایی آلی مهاجرت 

ندوع مداده ذد ایی    در نهایدت  و مانند دما، نوع حرارت دهی، زمدان   محیطینگهداری و رایط ش، رصد وزنیدیزان شمار مولکولها، ماندازه، 

 .موثر استبه مواد ذ ایی  رربی بر میزان مهاجرت هایکوللوحضور مبواسطه 

ایط ر شدر د 04-0/4در و ، PPb 0/4در مقدادیر کمتدر از   ذد ایی  کاربردهدای  در میزان دوز سمیت مواد قوانین ع ا و دارو، مطابق 

 .است مجازواص 

 .پسماند و محیط زیست، تماس با مواد ذ ایی اهمیت بسیاری دارد تاثیرات بالقوه مواد افزودنی پلیمرها در حیطه

ذرات   بجد  اید  خدتن یاز درهدم آم  یاثدرات مختلفد   رد،ید قدرار گ  یمورد بررس شتریب دیبا ،کیکروپالستیم ژهیبه و ،یآلودگ زانیم

مدواد آلدی   جد ب   یبدرا  هدا کیپالستو گرایش  ییتوانا .گزارش شده استدر محیط زیست و به وصوص در حیوانات دریای  ،یکیپالست

 .شود یشتریسبب مشکالت ب مقاوم
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