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 چکیذٌ

تٍ ضًد کٍ ایه مًاد میَای طثیعی وظیز آب، گلیسزيل ي غیزٌ ساختٍ در حال حاضز مًاد مختلفی تا استفادٌ اس وطاستٍ ي افشيدوی

در ایه . ذىتاضای میَای وطاستٍتیًپالستیک ،یکی اس ایه مًاد. گیزوذمیی استفادٌ یا اوثارداری، در معزض گذضت سمان قزار ياسطٍ

تٍ مىظًر َای تیًپالستیک تُیٍ ضذ ي گیزی فطاری، ومًوٍيسوی گلیسزيل، اس طزیق فزآیىذ قالة% 33ستفادٌ اس آرد گىذم ي ، تا اپژيَص

تکزار  3َایی در قالة طزح کامل تصادفی تا ، آسمایصَای تُیٍ ضذٌپالستیکتیً کططیخصًصیات تز  تزرسی تأثیز گذضت سمان،

ريس  154ي  96، 53، 37، 18، 5، 2سطح  7در کطص  َا ي اوجام تستومًوٍ ی سماوی تیه تًلیذيدٌَا ضامل تغییز محذتیمار. اوجام ضذ

درصذ افشایص طًل اتتذا افشایص ي  ذ يلیىیاتافشایص میتٍ صًرت ومایی تا گذضت سمان مذيل کططی استحکام ي وتایج وطان داد . تًد

 .مطاَذٌ ضذ% 17گیزی ي تٍ میشان پس اس قالة ريس 37تیطتزیه درصذ افشایص طًل در  .یاتذسپس کاَص می

 تیًپالستیک، آرد گىذم، تأثیز سمان، خصًصیات کططی، مذلساسی ریاضی :کلمات کلیذی

 مقذمٍ

ّبی ای ثب افشٍدًیگیزی تشریقی یب فؾبری هَاد ًؾبعتِای ّغتٌذ کِ ثب اعتفبدُ فزآیٌذ قبلتای هَاد پلیوزیّبی ًؾبعتِثیَپالعتیک

ل، لغیتیي ٍ غیزُ ّبی طجیؼی ًظیز آة، گلیغزٍدر حبل حبضز هَاد هختلفی ثب اعتفبدُ اس ًؾبعتِ ٍ افشٍدًی. ؽًَذِ هیدیگز عبخت

ایي . دگیزّبی ثِ کبر رفتِ قزار در هؼزض گذؽت سهبى ٍ کزیغتبلِ ؽذى ًؾبعتِایي هَاد هوکي اعت  [.2-1] عبختِ ؽذُ اعت

ایي هَضَع ثبػث  ذ کًِّبی هختلف یب دهبّبی هختلفی قزار گیزاری، تحت رطَثتدر حیي اعتفبدُ یب اًجبردهَاد هوکي اعت 

ّب تحت پالعتیکثِ ّویي دلیل هوکي اعت خصَصیبت فیشیکی ٍ هکبًیکی ثیَ. [4-3] ؽَدّبی ًؾبعتِ هیتغییز رفتبر کزیغتبل

ّب یب ّبی ثیَپالعتیکیب ثزرعی ٍیضگی ی عبختبریّبی هتؼذدی ثز رٍی هطبلؼِدر حبل حبضز پضٍّؼ. تأثیز سهبى تغییز کٌذ

ّبی هختلف ثز ّب ثِ ثزرعی اثز اضبفِ کزدى افشٍدًیثغیبری اس آى ختِ ؽذُ اس ًؾبعتِ اًجبم ؽذُ اعت کِّبی عبهپَسیتبکثیَ

ی ٌَّس هطبلؼِ؛ اهب [7-6-5] خصَصیبت فیشیکی، هکبًیکی، هَرفَلَصیکی ٍ حزارتی ثیَپالعتیک حبصل صَرت گزفتِ اعت

ثز خالف هَادی ًظیز . ای اًجبم ًؾذُ اعتّبی ًؾبعتٍِؽٌی در هَرد تأثیز سهبى ثز خصَصیبت فیشیکی ٍ هکبًیکی ثیَپالعتیکر

ختبر پالعتیک ثغیبر هحذٍد ٍ ، هیشاى رطَثت هَجَد در عبصلِ، کیک ٍ ًبى کِ در آى هیشاى رطَثت در حذ ثبال یب هتَعط اعت

ثیؼ اس )ّبی سیبد ٍ تغییز هبّیت هَاد تحت تأثیز رطَثت رفتبر کزیغتبلیّب، ثز رٍی ضٍّؼثیؾتز پ. ثبؽذٍسًی هی% 20کوتز اس 

w/w %50 )ّبی هتَعط ٍ رطَثت(w/w %50-20) [9-8] هتوزکش ؽذُ اعت . 
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ٍسًی % 30ّبی تْیِ ؽذُ اس آرد گٌذم ٍ ثیَپالعتیک کؾؾیثز خصَصیبت  ؼ حبضز ثب ّذف ثزرعی تأثیز گذؽت سهبىپضٍّ

 .ثبؽذگیزی فؾبری هیثب اعتفبدُ اس فزآیٌذ قبلت گلیغزٍل

 َامًاد ي ريش

عبػت در  48ٍ ثِ هٌظَر کبّؼ رطَثت، آرد را ثِ هذت ی آرد تْیِ اس ضبیؼبت یک کبرخبًِآرد گٌذم هَرد ًیبس ایي پضٍّؼ، 

ى تَلیذ ًوًَِ، در یخچبل ی پالعتیکی قزار دادُ ؽذ ٍ تب سهبگذاؽتِ ٍ عپظ آرد خؾک در یک کیغِ C3±50°آًٍی ثب دهبی 

ًؾبعتِ، % 74ی ایي آرد ػجبرت ثَد اس درصذ هَاد تؾکیل دٌّذُ. آرد خؾک در آسهبیؾگبُ هَرد تجشیِ قزار گزفت. ًگْذاری ؽذ

 .هَاد هؼذًی% 8عجَط ٍ % 1چزثی، % 2پزٍتئیي، % 15

 َای تیًپالستیکساخت ومًوٍ

ٍسًی  %30ّبی ثیَپالعتیک، آرد گٌذم ثب ثزای عبخت ًوًَِ

گلیغزٍل ثِ صَرت دعتی کبهالً هخلَط ؽذ تب هخلَط یکٌَاختی 

عپظ هَاد ثِ داخل قبلت پیؼ گزم ؽذُ ریختِ ؽذ . ثِ دعت آیذ

، ثِ C120°ٍ دهبی  MPa 10ٍ سیز دعتگبُ پزط تحت فؾبر 

 mm 5×30×180ّبیی ثب اثؼبد دقیقِ قزار دادُ ؽذ ٍ ًوًَِ 7هذت 

لت هَرد اعتفبدُ جْت تَلیذ ، دعتگبُ پزط ٍ قب1ؽکل . تْیِ ؽذ

کٌتزل دهبی قبلت ثِ  .دّذّبی ثیَپالعتیک را ًؾبى هیًوًَِ

عبػت  72ثِ هذت ّب را آى ّب اس داخل قبلت،پظ اس خبرج کزدى ًوًَِ. ی یک گزهکي الکتزیکی ثطَر اتَهبتیک اًجبم ؽذٍعیلِ

 .ّب اًجبم گزفتِثز رٍی ًوًَکزدُ ٍ عپظ آسهَى هکبًیکی کؾؼ ًگْذاری  هحیطدر دهبی 

 گیزی اًذاسُ ِ هٌظَرثایي تغت . اعتفبدُ ؽذ (عبخت ؽزکت جبٍا هکبتزًٍیک، هؾْذ)کؾؼ  تغت اس دعتگبُ ثزای آسهَى کؾؼ

 mm/minعزػت  ، ثبASTM D-638ٍ درصذ افشایؼ طَل ٍ ثز طجق اعتبًذارد ( هذٍل یبًگ)هذٍل االعتیک  اعتحکبم کؾؾی،

ی ؽکغت ثِ کزًؼ، ثِ ػٌَاى اعتحکبم کؾؾی ٍ درصذ تغییز طَل در ًقطِ-ذُ در ًوَدار تٌؼثیؾیٌِ تٌؼ ثجت ؽ. اًجبم ؽذ 5

ی خطی ًوَدار هذٍل االعتیک ًیش اس ؽیت رگزعیَى هجوَػِ ًقبط ثجت ؽذُ در ًبحیِ. ػٌَاى درصذ افشایؼ طَل هؼزفی ؽذ

  .کزًؼ ثِ دعت آهذ-تٌؼ

 تزرسی تأثیز سمان

ثز ثزخی خصَصیبت فیشیکی ٍ  ثِ هٌظَر ثزرعی تأثیز گذؽت سهبى،

ّبیی در ّبی تْیِ ؽذُ اس آرد گٌذم، آسهبیؼپالعتیکهکبًیکی ثیَ

ّب ؽبهل تغییز تیوبر. تکزار اًجبم ؽذ 3قبلت طزح کبهل تصبدفی ثب 

ّبی کؾؼ ٍ ّب ٍ اًجبم تغتی سهبًی ثیي تَلیذ ًوًَِهحذٍدُ

 

هاي دستگاه پزس استفاده شده جهت توليد نمونه -1شکل 

 پالستيک

 

 

تهيه شده اس هاي کزنش بيوپالستيک -نمودار تنش -2شکل 

 با گذشت سمان آرد گندم
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. ثَد( %29±3ٍ رطَثت  C3±27°دهبی )زایط دهب ٍرطَثت ثبثت در ؽرٍس  154ٍ  96، 53، 37، 18، 5، 2عطح  7جذة آة در 

 .اًجبم ؽذ Spss، Excel  ٍMATLABافشار ّب ثب اعتفبدُ اس ًزمتجشیِ ٍ تحلیل دادُ

 وتایج

گلیغزٍل هَرد ٍسًی % 30ّبی تْیِ ؽذُ اس آرد گٌذم ٍ در ایي پضٍّؼ، اثز گذؽت سهبى ثز خصَصیبت کؾؾی ثیَپالعتیک

 .ثزرعی قزار گزفت

ّب، در توبم هٌحٌی. ّبی تْیِ ؽذُ اس آرد گٌذم ثب گذؽت سهبى ًؾبى دادُ ؽذُ اعتکزًؼ ثیَپالعتیک -، ًوَدار تٌؼ2در ؽکل 

ّب ؽزٍع هٌحٌی ثِ صَرت خطی اعت ٍ در اداهِ ثب افشایؼ هیشاى کزًؼ، ًوَدار اس ٍضؼیت خطی خبرج ؽذُ ٍ در ًْبیت ًوًَِ

 . ؽًَذدچبر ؽکغت هی

ّبی تْیِ ؽذُ تغییزات اعتحکبم کؾؾی ثیَپالعتیک، 3در ؽکل 

ًقبط ًؾبى دادُ . اس آرد گٌذم ثب گذؽت سهبى ًؾبى دادُ ؽذُ اعت

. ثبؽٌذّبی تجزثی آسهبیؼ هیی دادُ، ًؾبى دٌّذًُوَدارؽذُ در 

ّبی اعتحکبم کؾؾی ثب اعتفبدُ اس جؼجِ اثشار ی ثزاسػ دادًُتیجِ

ثِ صَرت ًوَدار ًقطِ  ،MATLABافشار ًزمثزاسػ هٌحٌی در 

ثب گذؽت سهبى، ، 3 ثب تَجِ ثِ ؽکل. چیي ًؾبى دادُ ؽذُ اعت

-ام ثِ صَرت هحغَط افشایؼ هی 54تب رٍس اعتحکبم کؾؾی 

یبثذ اهب پظ اس آى، تغییزات اعتحکبم کؾؾی ًبچیش ؽذُ ٍ ثِ یک 

رٍس،  154هیشاى اعتحکبم کؾؾی پظ اس . کٌذهیشاى ثبثتی هیل هی

kPa 3037 ّرًٍذ تغییزات اعتحکبم کؾؾی اس . ذُ ؽذهؾب

ی هؼبدلِ
0( 1 )t

u A e    در ایي . کٌذ، تجؼیت هی

ثیبًگز  t، (کیلَپبعکبل) ی اعتحکبم کؾؾیًؾبًذٌّذُ uهؼبدلِ 

ّب در پبیبى رٍس اعتحکبم کؾؾی ثیَپالعتیک 0، (رٍس) سهبى

ثب . ضزایت ثبثت هؼبدلِ ّغتٌذ A  ٍٍ ( کیلَ پبعکبل)اٍل 

، MATLABافشار ّب ثب اعتفبدُ اس ًزمًتبیج ثزاسػ دادُثِ تَجِ 

kPa 3031  ٍDayثِ تزتیت  A ٍ ضزایت 
-1 035/0  ٍ

 . هحبعجِ ؽذ kPa 209بم کؾؾی در پبیبى رٍس اٍل اعتحک

، ًوَدار تغییزات هذٍل کؾؾی ثب گذؽت سهبى ًؾبى 4در ؽکل 

ثب . دادُ ؽذُ اعت، ثِ صَرت خط چیي ًؾبى MATLABافشار ، ًوَدار ثزاسػ ؽذُ ثب اعتفبدُ اس ًزم4در ؽکل . دادُ ؽذُ اعت

اس یک تبثغ ًوبیی ثِ فزم اس آرد گٌذم ثب گذؽت سهبى افشایؼ یبفتِ ٍ  ّبی تْیِ ؽذُ، هذٍل کؾؾی ثیَپالعتیک4تَجِ ثِ ؽکل 

 

َای تُیٍ ومًدار تغییزات استحکام کططی تیًپالستیک -3ضکل 

 ضذٌ اس آرد گىذم تا گذضت سمان

 

َای تُیٍ ضذٌ ومًدار تغییزات مذيل کططی تیًپالستیک -4ضکل 

 اس آرد گىذم تا گذضت سمان
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0(1 )tE e E    در ایي راثطِ، . کٌذتجؼیت هیE  ٍE0  ثِ تزتیت هذٍل کؾؾی در ّز سهبى ٍ هذٍل کؾؾی در پبیبى

-ّب ثب اعتفبدُ اس ًزمًتبیج ثزاسػ دادُثب تَجِ ثِ . هؼبدلِ ّغتٌذ ضزایت ثبثت ،   ٍٍ ( رٍس)سهبى  t، (هگب پبعکبل)رٍس اٍل 

MPa 5/29  ٍDay ثِ تزتیت   ٍ، ضزایت MATLABافشار 
 MPa 5/2ٍ هذٍل کؾؾی در پبیبى رٍس اٍل  014/0 1-

 . هحبعجِ ؽذ

اس آرد هَرد اعتفبدُ در ایي % 74حذٍد . ّبی تْیِ ؽذُ در ایي پضٍّؼ، اس دٍ ثخؼ آرد ٍ گلیغزٍل تؾکیل ؽذُ اعتتیکپالعثیَ

ًؾبعتِ اس دٍ جشء آهیلَس ٍ آهیلَپکتیي تؾکیل ؽذُ اعت کِ ثب یکذیگز تَلیذ ؽجکِ ًبهٌظن . دّذپضٍّؼ را ًؾبعتِ تؾکیل هی

دّی یغزٍل هَرد اعتفبدُ در عبختبر ثیَپالعتیک قبدر اعت ثز اعبط ًَع فزآیٌذ ؽکلّبی اًجبم ؽذُ گلثز طجق پضٍّؼ. کٌٌذهی

ّبی هختلف کزیغتبلی آهیلَس ًیش قبدر اعت ثِ ؽکل. [3] ّبی هختلف کزیغتبلی درآیذیب ؽزایط ًگْذاری پظ اس تَلیذ، ثِ عبختبر

Single helical  ٍB-Type double helical ای، فزآیٌذ کزیغتبلِ ؽذى آهیلَپکتیي ثِ عبختبر ًؾبعتِّبی در ثیَپالعتیک. درآیذ

ثبػث  Bدّذ عبختبر کزیغتبلی ًَع تحقیقبت ًؾبى هی. [10] در هقبیغِ ثب کزیغتبلِ ؽذى آهیلَس، کٌذتز اعت Bکزیغتبلی ًَع 

آهیلَس ٍ سهبى،  ثب گذؽتثٌبثزایي . ؽَدّفتِ هی 2ای ثب ػوز ثیؼ اس ّبی ًؾبعتِتغییز خصَصیبت هکبًیکی ثیَپالعتیک

 .ؽَدافشایؼ عختی ٍ اعتحکبم ثیَپالعتیک هیدٌّذ کِ ایي پذیذُ هَجت آهیلَپکتیي، عبختبر کزیغتبلی خَد را تغییز هی

-ثیَپالعتیک افشایؼ طَل، ًوَدار تغییزات درصذ 5در ؽکل 

اس آرد گٌذم ثب گذؽت سهبى ًؾبى دادُ ؽذُ ّبی تْیِ ؽذُ 

افشایؼ طَل ثب گذؽت سهبى  ، درصذ5ثب تَجِ ثِ ؽکل . اعت

ثیؾتزیي هیشاى افشایؼ . یبثذاثتذا افشایؼ ٍ عپظ کبّؼ هی

هؾبّذُ % 17ٍ ثِ هیشاى گیزی رٍس پظ اس قبلت 37طَل در 

ثب تَجِ ثِ ًتبیج ثِ دعت آهذُ اس آسهَى کؾؼ، ثب گذؽت  .ؽذ

تز ّبی عبختِ ؽذُ اس آرد گٌذم رفتبر عختسهبى ثیَپالعتیک

 .دٌّذاس خَد ًؾبى هی تزی راٍ ؽکٌٌذُ

 وتیجٍ گیزی
ّبی ثیَپالعتیک تْیِ ؽذ گیزی فؾبری، ًوًٍَِسًی گلیغزٍل، اس طزیق فزآیٌذ قبلت% 30در ایي پضٍّؼ، ثب اعتفبدُ اس آرد گٌذم ٍ 

ؾی ثب ًتبیج ًؾبى داد اعتحکبم ٍ هذٍل کؾ .ّب، هَرد ارسیبثی قزار گزفتٍ تأثیز گذؽت سهبى ثز خصَصیبت کؾؾی ثیَپالعتیک

ثِ فزم گذؽت سهبى، ثِ صَرت ًوبیی 
0(1 )t

u A e      ٍ
0(1 )tE e E    یبثٌذ ٍلی درصذ افشایؼ هی

% 17گیزی ٍ ثِ هیشاى رٍس پظ اس قبلت 37زیي درصذ افشایؼ طَل در ثیؾت. یبثذافشایؼ طَل اثتذا افشایؼ ٍ عپظ کبّؼ هی

 .هؾبّذُ ؽذ

 مىاتع

 

َای تُیٍ فشایص طًل تیًپالستیکومًدار تغییزات درصذ ا -5ضکل

 ضذٌ اس آرد گىذم تا گذضت سمان
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The effect of time on the tensile properties of wheat flour produced 

Bioplastics 
Abstract 

Several materials were developed on the basis of starch and natural additives such as water, 

glycerol, and etc that through the use or storage are exposed over time. One of these materials are 

starch based bioplastics. In this research, whole wheat flour were mixed with 30% w/w glycerol and 

bioplastics sheets were made from them using a press type molding machine.  Then, the effect of 

changing the time span between the production and tensile test in seven levels of  2, 5, 18, 37, 53, 

96 and 154 days on tensile properties of the prepared samples was investigated. Result show that 

the tensile strength and modulus are increased exponentially with time, but the elongation first 

increase and then decrease. Maximum elongation was observed 17% at the 37 days after the 

molding.  

Keywords: Bioplastic, wheat flour, the time, tensile properties, mathematical modeling 


