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مقاله پژوهشي

تحلیل پارامترهای مكانیكي و حرارتي نانوکامپوزیتهای LDPE/CNC

حاوی نانوذرات کریستال سلولز جهت کاربرد در بستهبندیهای مواد غذایي
جالل حیدربیگي ،1علي محمد برقعي* 1،و حامد

افشاری2

 -1گروه مهندسی سیستمهای كشاورزی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 -۲گروه مکانیک ماشینهای كشاورزی ،واحد رودهن ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رودهن ،ایران
تاریخ ثبت اولیه ،1397/10/20 :تاریخ دریافت نسخه اصالح شده ،1397/12/11 :تاریخ پذیرش قطعي1398/02/15 :

چكیده
نانوكامپوزیتهای پلی اتیلن ( )PEحاوی ذرات نانوكریستال سلولز ( )CNCاز طریق مخلوط و ذوب شدن در یک اكستترودر دو متارپی تهیته
شدهاند .در این تحقیق كاربردهای نانوكامپوزیتهای  PE/CNCبرای بستهبندی مواد غذایی با استفاده از تحلیلهای حرارتی و مکتانیکی متورد
بررسی قرار گرفتند .افزودن نانوذرات  CNCتاثیری بر دمای ذوب و دمای كریستالیزاسیون نانوكامپوزیت نداشت ،امتا تتاثیر زیتادی بتر درصتد
بلتتوری بتتودن پل تی ات تیلن نشتتان داد .بتتا توجتته بتته پیونتتد ب تین متتاتریسهتتای  CNCو  ،PEكتتاه

تتتن

تستتلیم و متتدول كشش تی ( )Eبتترای

نانوكامپوزیتهای  PE/CNCمشاهده شد .با توجه به تجزیه و تحلیل دادههای  ،XRDتركیب  CNCبه ماتریکس  PEمیتوان افزای
بلورینگی پلیمرها را در جهت طولی نتیجه گرفت .افزای
كاه

میزان تنفس و عبور اكسیژن و در نتیجه باع

افزای

هتدایت

 Xcدرصد بلتورینگی در نمونته حتاوی  5درصتد غلتتت نانوكریستتال ستلولز باعت
ماندگاری محصوالت میگردد.

واژههای کلیدی :پلي اتیلن ،نانوکامپوزیت ،نفوذپذیری ،سلولز نانوکریستال ،درصد بلورینگي.

 -1مقدمه

افزای

دهند [ .]3تمتام ایتن اقتدامات از طریتق اجتزای فعتال

داخل دیوارههای بستهبنتدی انجتام متیشتود .در ایتن رابطته،
یکتتی از كاربردهتتای اصتتلی نانوكامپوزیتتتهتتا استتتفاده در

فناوری نانو سهم بزرگی در توسعه بستهبنتدیهتای فعتال دارد

بستهبندی های جدید مواد غذایی است .این بستهبندیها بستته

[ .]۲،3در مورد بستهبندی فعال ،نانوساختار اضافه شده به طور

به مدت زمتان نگهتداری متواد غتذایی و پتس از آن كتاه

معمول در تعامل با مواد تشکیل دهنده پلیمتر منجتر بته بهبتود

ضایعات مواد غذایی به نمونههای موفقی در این حوزه تبتدیل

نگهداری مواد غذایی و افزای

شدهاند [ .]1،۲این بستهبندیها میتوانند با مواد غذایی داختل

مختلفی از افزودنی های نانو ،از قبیل رس ،كانیهتای اصتال

بستهبندی ارتباط برقرار كننتد و طتول عمتر مانتدگاری آن را

شتتده ،اكس تید روی ،نتتانونقره ،نانوستتلولز كریستتتالی و متتواد

* عهدهدار مكاتبات :علی محمد برقعی
نشاني :گروه مهندسی سیستمهای كشاورزی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
تلفن ،۰۲1-47916869 :دورنگار ،۰۲1-47916865 :پست الكترونیكيborghaee@ut.ac.ir :

عمر مفید آن میشتود .انتوا
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نانومتخلخل در بستهبندیهای فعتال استتفاده شتده استت .كته
مکتتانیکی [ ،]4ختتوا

عتتالوه بتتر طتتول عمتتر [ ،]4ختتوا

 ۰/96گتترم در متتتر مرب ت ( ۲3درجتته ستتانتیگراد) از شتتركت
مارون پتروشیمی ایران تهیته شتده استت .ذرات نانوكریستتال

حرارتی را بهبود میبخشند .در میان ایتن افزودنتیهتای نتانو،

ستتتتلولز ( )CNCستتتتوزنی شتتتتکل از شتت تركت ،InnoTech

كریستتتال نانوستتلولز ( )CNCدارای ظرفیتتت بتتالقوهای بتترای

 Canada ،Albertaتهیه شد (شکل  .)1همانطور كه در جدول

توسعه بستهبنتدیهتای نوآورانته و همچنتین افتزای

ختوا

بستهبندی معمول است [ CNC .]4میتواند مانند سپر فیزیکتی

 1نشتتتان داده شتتتده استتتت ،ذرات  CNCذرات دو بعتتتدی
نانومقیاس است.

عمل كند تا انتقال اكسیژن را در بستهبندیها مسدود كنتد []5
و در نتیجه ،طول عمر مواد غتذایی تتازه را افتزای

دهتد [.]6

بدیهی است كه تاثیر مستقیم بر عمر مفید مواد غذایی و تولید
تازه دارد .با این حال ،چنتد تحقیتق بتر روی تتاثیر استتفاده از
 CNCدر حرارتی ،مکانیکی بستتهبنتدی پلیمتری انجتام شتده
است [ .]7سلولز دارای مقاومت مکانیکی باال ،انعطافپذیری،
دوام ،چگالی كم و ویژگیهای عملکرد صدا میباشتد [.]7،8
خوا

مکانیکی ،]9[ ،قابلیت تقویت ،چگتالی كتم و زیستت

تخریبپذیری باال از خوا

سلولز آن را به یک نتام تجتاری
شكل  :1تصویر نانوذرات .CNC

ایتدهآل بتترای بستتتهبنتتدی پلیمتتر تبتتدیل كتترده استتت [.]5،1۰
در متورد استتفاده از  CNCدر بستتهبنتدی

تحقیقتات مختلت

مواد غذایی پلیمری [ ]11انجام شد .با توجته بته اینکته تعتداد

جدول  :1مشخصات نانوذرات سلولز کریستال.
شروع

سطح

شكل

طول

قطر

چگالي

زیت تادی از مطالعتتتات انجتتتام شتتتده روی كامپوزیت تتهتتتای

دمای

ویژه

سطحي

تخریب

)(m2.g-1

ذرات
)(nm

ذرات
)(nm

)(gcm-3

نانوكامپوزیت پلیمتر CNC/انجتام شتده استت ،هنتوز كمبتود

250 °C

200300

سوزنی

100200

5-15

دان

1.6

رنگ

سفید

شامل اضتافه كتردن  CNCدر پلیمرهتای كتاربردی در

بستتتتهبنتتتدی متتتواد غتتتذایی وجتتتود دارد .در ایت تن مطالعتتته
نانوكامپوزیت با محتوای مختل

نانوذرات سلولز ( ۲ ،1 ،۰/5

 -2-2آمادهسازی نانوکامپوزیتها

و  )%5در  LDPEبتترای مقایستته اثتتر نانوكریستتتال ستتلولز بتتر

ذرات كریستال نانو  CNCبه صورت فیزیکی با گرانتولهتای

متواد متورد نیتاز بترای

مخلتوط شتدند .ستپس فرآینتد اكستترو ن

خوا

متاتریس و برختی از ختوا

استفاده در بستهبندی های متواد غتذایی استتفاده شتد .در ایتن
تحقیق ختوا
خوا

مکتانیکی ،فیزیکتی ،میتزان انتقتال اكستیژن و

ضد میکروبی به طور ویژه مورد بررسی قرار میگیرد.

پلی اتیلن ختال

مخلوط در یک اكستترودر دو متارپی

بتا مشخصتات (ɸ=19

میلیمتر( )L/D = 40 ،یک اكسترودر دو طرفته  ،ZSKآلمتان)
در شرایط زیر انجام شد.
 -دمای كار 18۰ :تا  ۲۰۰درجه سانتیگراد،

 -2فعالیتهای تجربي

 -سرعت مارپی  16۰-1۰۰ :دور در دقیقه،

 -1-2مواد اولیه

 -رشتههای تهیه شده در دمای  8۰درجه سانتیگراد برای ۲4

پلی اتیلن ( )LDPEبا ضریب جریان ذوب  117میلتیگترم در

ساعت در یک كوره خالء خشک شدند تا آب جذب شده

 1۰دقیقتته ( ۲3۰درجتته ستتانتیگراد ۲/16/كیلتتوگرم) و تتتراكم

را قبل از تولید فیلمها حذف كنند.

تحلیل پارامترهای مكانیكي ...
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در ستتترعت  5میلیمتتتتر در دقیقتتته انجتتتام گرفتتتت .یتتتک
 Extensometer 100SCبرای تعیین مدول االستتیک بته كتار
برده شد (شکل .)۲
 -2-3-2کااالریمتری اسااكن دیفرانس ایل یااا اسااكن
شرایط حرارتي ()DSC
رفتار بلوری پلی اتیلن خال

و نانوكامپوزیت های PE/CNC

بتتا استتتفاده از یتک كتتالریمتر استتکن دیفرانستیل مدوالستیون
( )MDSCمورد بررسی قرار گرفت .حدود  3تا  1۰میلیگترم
از هر نمونه در بازه حرارتی  1۰درجه ستانتیگراد در دقیقته بته
اندازه  ۲5تا  ۲۰۰درجته ستانتیگراد حترارت داده شتد .ستپس
شكل  :2تصویر دستگاه اکسترودر بكار رفته در تولید نانوکامپوزیت.

جدول  ۲خالصه ساختار نانوكامپوزیتهای تهیه شده در این
به عنوان مواد مرج مورد

تحقیق را نشان میدهد PE .خال
استفاده قرار گرفت.

نمونه به مدت  5دقیقه در  ۲۰۰درجه سانتیگراد نگهداری شتد
تا شترایط حرارتتی نمونته را حفت كنتد [ .]11رفتتار ذوب و
كریستالیزاستیون از اولتین استکن گرمتتایی تعیتین شتد .دمتتای
ذوب نیز به عنوان حداكثر پتانستیل ذوب آنتروپیتک تعریت
شتتده استتت .درجتته كریستتتالی نمونتتههتتا از نستتبت آنتتتالپی
اندازه گیری شده به مقدار آنتالپی برای  PE ،%1۰۰كریستتالی

جدول  :2درصد های نانوسلولز نمونهها.

)CNC (wt.%

محاسبه شد،كه به صورت  J/gمحاسبه شد.

Sample designation
1

0.5

N0
NC1

1

NC2

2

NC3

5

NC4

 -2-3-3میكروسكوپ الكتروني روبشي ()SEM
شکل و ویژگیهتای ستط نانوكامپوزیتتهتای  PE/CNCبتا
استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (استکن میترا ،)T3
تحت شرایط خالء و در ولتا  3۰كیلوولت انجام شد .نمونهها

محتویات  CNCبوسیله

روی خمیر آلومینیتومی نصتب شتده و میکروگرافتی از پتودر

دستگاه ضربهای فیلم  Brabenderبه فیلمهای پلیمتری تبتدیل

گرفته شتدند .قبتل از آن بتا استتفاده از استپری خنتک كننتده

میشوند .دمای ذوب  ۲۰۰درجه ستانتیگراد بتود .فتیلم آمتاده

( ،BAL-TEC SCD 005سوئیس) برای  1۰۰ثانیه در جریتان

شده دارای عرض  ۲۰سانتیمتر و ضخامت  ۲۰میلیمتر بود.

 3۰ mAیک الیه نازک از طال بر روی نمونهها گذاشته شد.

 -3-2تعیین مشخصات

 -2-3-4آنالیز XRD

 -1-3-2ارزیابي خواص مكانیكي

برای تعیین تاثیر تركیب  CNCبر ساختار بلوری و جهتگیتری

تركیبات آماده شده با مقادیر مختل

و

كریستالی پلی اتیلن ،از دستگاه  Zayes 3003PTSجهت تجزیه

نانوكامپوزیتتتهتتا بتتا توجتته بتته استتتاندارد ASTM D638

و تحلیل پترا

اشتعه ایکتس ( )XRDگستترده استتفاده شتد.

اندازهگیری شد .این تستها با دستگاه ()Hounsfield H10KS

ولتتتا شتتتاب  3۰كیلوولتتت و جریتتان  3۰میلتتیآمپتتر بتترای

متتتتدول االستیستتتتیته و تتتتتن

عملکتتتترد  PEختتتتال
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اثر  CNCبر روی جهتگیری كریستال پلتی اتتیلن در

جهت طولی و عرضی انجام شد.

 -3نتایج و بحث
 -1-3مطالعه مورفولوژیكي
شتتتکل  )a( 3تصتتتویر میکروستتتکوپ الکترونتتی روبشتتتی از
نانوكامپوزی تت پل تی ات تیلن حتتاوی نتتانوذرات  CNCرا نشتتان
میدهد .اندازه ذرات كمتتر از  1۰۰نتانومتر استت و همتانطور
كه ذكر شده است ،ذرات  CNCبه خوبی در ماتریس LDPE

(فل

)(a

پایینی) توزی شده است .با این حال ،برختی از اجتزای

نانوكریستال سلولز در ماتریکس نانوكامپوزیت (فل

باالیی)

وجود دارد .شکل  )b( 3بزرگنمتایی تصتویر  SEMیتک ذره
 CNCرا نشان میدهد .همانطور كه در شکل )b( 3نشتان داده
شده ،ذرات نانوسلولز حاوی بلورهای سوزنی شکل استت .بتا
این حال ،همانطور كه در شکل  )a( 3نشان داده شتده استت،
ی تک دستتته از كریستتتالهتتای ستتوزنی ذرات نتتانومتری را در
ماتریکس پلیمری ایجتاد متیكننتد .شتکل ستوزنی نتانوذرات
باع
كاه

افزای

شاخ

جریتان متذاب ،درصتد كریستتالینیتی،

میزان تنفس و بهبود خوا

)(b

مکانیکی میگردد.

شتتتتکل  4نمودارهتتتتای  XRDاز پلتت تی اتتت تیلن ختتتتال
نانوكامپوزیتهای بتا درصتدهای مختلت

شكل  )a :3حضور ذرات نانوکریستال سلولز در

و

نانوکامپوزیت و  (bذرات نانوسلولز کریستالي.

ذرات  CNCرا در

شرایط عرضی و طولی (بترای فتیلم) نشتان متیدهتد .در ایتن

همانطور كه در شکل ( 4ال ) با افزودن  ۰/5درصد  CNCبه

نمودارهتتا ،تتتاثیر تركی تب  CNCدر متتاتریس پلیمتتر بتتر روی

پلی اتیلن خال

یافتته

جهتگیری بلوری ،می تواند مورد بررسی قرار گیرد .پلی اتیلن

است .در این شرایط ،با توجه به شکل  ،)c( 4افزای

سبک  LDPEدارای پیکهای پراكندگی ( )11۰و ( )۲۰۰در

( )۲۰۰بایتد در جهتتت طتولی مشتتاهده شتود .شتتکل  )b( 4بتته

دارای پی تکهتتای

عبارت دیگر )۲۰۰( ،طر هتای كریستتالی  LDPEدر جهتت

 ۲۲/5و  37/5درجتته استتت CNC .ختتال

پراكندگی برای ( )۲۰۰( ،)11۰در  ۲۲/55 ،17و  35درجه است.

 )۲۰۰( ،در پراكندگی عرضی كتاه

( )11۰و

عرضی هم تراز شدهاند .این مهم میتواند منجر به تغییر
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()a

()b

()c
شكل  :4الگو  XRDپلي اتیلن خالص و نانوکامپوزیت با بارهای
مختلف  CNC (aعرضي )b ،طولي و  )cجهتگیری کریستالي
پلي اتیلن در فیلم در جهت عرضي و طولي.
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مکانیکی و همچنین نفوذپتذیری نانوكامپوزیتت هتای

 LDPE/CNCدر جهت مختل

شود [.]1۲

درصتتد وزنتتی  CNCدرجتته بلتتورینگی در مقایستته بتتا LDPE

تقریبا  %4۰كاه

خال

یافته استت .كتاه

درجته بلتوری

بنابراین ،همانگونه كه نشان داده شتده استت ،بتین پیتکهتای

بودن میتواند به دلیتل قابلیتت رابتط بتین پلیمتر متاتریکس و

پراكنتتدگی ( )11۰طتتر هتتای  LDPEو ( )۲۰۰بتترای ذرات

ذرات نانو باشد [ ]13به عبارت دیگر ،ذرات  CNCدر داختل

) CNC (2θ=22.50همپوشانی وجتود دارد .بنتابراین ،پتس از

ماتریس پلی اتیلن مانند ناخالصی عمل میكنند .جالب توجته

اتصتتال ذرات  CNCبتته متتاتریس ،تفس تیر رفتتتار كریستتتالیت

است ،برای  LDPEبا  5درصد  ،CNCدرجه بلتوری بته طتور
چشمگیری افزای

 LDPEدشوار است.

[.]9

یافته و حتی بیشتر از پلی اتیلن خال

این ممکن است بته جهتگیتری تترجی  CNCدر تولیتد فتیلم
 -2-3اثر ذرات  CNCبر روی جهتگیاری کریساتال
PE

جهتگیری كریستالی نمونه های نانوكامپوزیت پلی اتیلن كمی
با استفاده از نسبت ) I(110به ) I(200به دست آمتده از پیتک
پرا

اشعه  Xارزیابی شتد .همتانطور كته در جتدول  3دیتده

میشود ،جهتگیری كریستال توسط تركیتب  CNCدر جهتت
طولی به طور قابل توجهی و كمتی در جهتت عرضتی تحتت
تاثیر قرار گرفت .این بتدان معنتی استت كته ،بته طتور كلتی،
 CNCباع

هدایت ترجیحی كریستالیتهتا در دستتگاه فتیلم

انفجاری میشود .ایتن ممکتن استت بته دلیتل شتکل ستوزنی
ذرات باشد.

باشد .در واقت  ،بتارگیری بتاال از  CNCبته متاتریس و ایجتاد
محدودیت در طتول رونتد فرآینتد باعت

در درجته

افتزای

بلورینگی میگردد [.]14
اثر تركیب مقدار مختل

ذرات نانوكریستال جتدول  4نشتان

داده شده است .از دادههای جدول  ،4میتتوان نتیجته گرفتت
كه تركیب  CNCبته متاتریکس  PEمنجتر بته افتزای
و دوبتاره افتزای

كاه

اولیته،

در متورد  PEحتاوی  1و  ۲درصتد

وزنی گردیده است كه این اتفاق ممکن است به علت تجمت
ذرات باشد .همچنین نتیجهگیری شده است كه اضتافه كتردن
 CNCبه پلی اتیلن هی تاثیر قابل توجهی بر دما و دمای ذوب
نانوكامپوزیتهای  PE/CNCندارد [.]15

جدول  :3ویژگيهای  XRDنمونهها.
Crystallite
Orientation
)IT(110)/IT(200
عرضي

Crystallite
Orientation
)IL(110)/IL(200
طولي

CNC
)(wt.%

نمونهها

2.07

4.23

0

جدول  :4نتایج آزمایش حرارتي و اسكن کوانتومي
نمونههای پلي اتیلن و نانوکامپوزیت.
tanα
هستهای شدن

Xc
)(%

Tc
)(°C

Tm
)(°C

Sample

N0

38.4

12

96.24

111.43

Neat PE

1.72

4.83

0.5

NC1

2.02

3.96

1

NC2

41.4

13.4

96.3

111.45

NC1

2.16

5.48

2

NC3

1.59

5.77

5

NC4

21.3

7.7

96.86

112.25

NC2

17.2

6.5

97.55

111.95

NC3

56.6

15.7

97.57

110.66

NC4

 -3-3خواص حرارتي
نتایج حاصل از اسکن كوانتومی دیفرانسیل ( )DSCپلی اتیلن
خال

و  LDPE/CNCنانوكامپوزیتتهتا در جتدول  4نشتان

 -4-3ویژگيهای مكانیكي

داده شده است .همتانطور كته نشتان داده شتده استت ،درجته

ختتتوا

كریستالی  LDPEبرای تركیب  ۰/5درصتد  CNCبته LDPE

نانوكامپوزیتها در شکل  )a( 5و ( )bنشان داده شتده استت.

افزای

مییابد ،اما در مورد نانوكامپوزیتهتای حتاوی  1و ۲

كششتتی پلتتتی اتتتتیلن  PEو پلتتتی اتتتتیلن PE/CNC

محاسبه بر اساس معادله زیر است:
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()۲
كتتته در آن  Ep ،Ecو  Efبتتته ترتیتتتب متتتدول االستیستتتیته
نانوكامپوزیت ،ماتریکس و فیلرهای نانو هستند ،به ترتیب Φp

و  Φfبه ترتیب حجم ماتریس و نانوذرات است .همانطور كته
از معادله  ۲انتتار میرود عتالوه بتر  ،CNCمتدول االستیستیته
نانوكامپوزیتهای  PE/CNCرا افزای

میدهد .با این حتال،

مقادیر اندازهگیری شده نشان دهنده كاه

)(a

مدول االستیستیته
استت.

نانوكامپوزیت های  PE/CNCو همچنتین میتزان تتن

برای تفسیر این رفتار ،باید دو اثر متقابل میزان بلوری شتدن و
نانوذرات  CNCرا در نتر گرفت .در جدول  4نشان داده شده
است كه درجه بلوری بودن نانوكامپوزیتها بته دلیتل وجتود
 CNCكاه

مییابد [ .]16بدیهی استت كته كتاه

بلورینگی ،مدول االستیسیته و تن

پلیمر را كاه

ایتتن حتتال ،اثتتر وجتتود نتتانوفیلر باعتت

درصتد
میدهد .با

افزایشتتی در متتدول

نانوكامپوزیت خواهد شد ،بنابراین هر دو عامل ،كاه

درجه

بلورینگی ماتریکس پلیمری و اثر چسبندگی بین فتازی ذرات
نانوسلولز ،موجب كاه
 %wt. 5باعتت

مدول االستیسیته در مورد  PEبتا

جدول  :5نتایج نانوذرات  PE/CNC ،PEخالص ،شامل .CNC-5%wt.

)MFI (g.10 min-1) (190 °C, 2.16 kg

Sample

درجتته بلتتورینگی و یتتا جهتگیتتری

كریستالی در نمونههای نانوكامپوزیت گردیده است [.]17
با افزای

 PEخالص و نانوکامپوزیتهای .PE/CNC

مدول االستیستیته نانوكامپوزیتتهتا

میشود .با این حال ،افزای
افتتزای

)(b
شكل  )a( :5مدول االستیسیته )b( ،تنش عملكرد

نانوذرات شاهد كاه

مدول االستیسیته و رسیدن

1.69

Pure PE

1.79

NC4

به كامپوزیت نرمتری هستیم.
 -5-3آزمایش نرخ جریان مذاب MFI

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل  MFIاز پلتی اتتیلن ختال

 -6-3تاااثیر اسااتفاده از نانوکامپوزیاات ساالولز باار
و

افزایش عمر تازه خوری میوهجات

نانوكامپوزیت پلیاتتیلن در جتدول  5نشتان داده شتده استت.

بر خالف محصوالت غذایی ،محصوالت كشتاورزی پتس از

 MFIپلی اتیلن از طریتق تركیتب  CNCبته متاتریس افتزای

برداشت و جدا شدن از شاخه درخت ،به چرخه حیات جدید

مییابد .این بدان معنی است كه ذرات  CNCمیتوانند جریان

وارد م تیشتتوند .در چرختته جدی تد ،محصتتوالت كشتتاورزی

ذوب  LDPEرا تستتهیل كننتتد .در واقت  ،شتتکل ستتوزن ماننتتد

(میوهها و سبزیجات) نفس میكشند تا اكستیژن مصترفی ،دی

ستهولت جریتان

اكسید كربن ،اتیلن و رطوبت بوجود میآیند .در این شرایط،

ذرات باع

لغز

میشوند (شکل .)6

بر روی یکدیگر و باع

هر محصول غذایی باید تمام اكسیژن را در اطراف خود
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مصرف كند و آن را بته دی اكستید كتربن ،اتتیلن و رطوبتت

بسته بندی محصوالت كشاورزی ،استفاده از تركیبتی ویتژه از

تغییر دهد (فرض كنید :گاز اكسیژن خارج از بسته نمتیتوانتد

گازها برای افزودن به زمتان دوام متواد غتذایی و محصتوالت

در فضای بسته نفوذ كند) [ .]18امتا ،در شترایط واقعتی ،گتاز

كشاورزی مهم است [.]19

اكسیژن از طریق دیواره پلیمری عبتور متیكنتد و درون بستته

در بستهبنتدی متواد غتذایی ،بترای حتداكثر عمتر مفیتد یتک

نفوذ میكنتد .همچنتین گازهتای دی اكستید كتربن ،اتتیلن و

مخلوط گتاز ختا

در داختل بستتهبنتدی متورد نیتاز استت.

رطوبت میتوانند از طریق دیتوار پلیمتری عبتور كننتد و آزاد

بنابراین بستهبندی فعال و مفهوم "نفوذپذیری" میتوانند بترای

شوند .الزم بذكر است كه میزان نفوذپذیری هر گاز بر اساس

تهیه مخلوط خا

گتاز در داختل بستتهبنتدی كمتک كننتد.

نو پلیمر متفاوت است .بدین معنتی استت كته همتان مقتدار

وجتتتود نتتتانوذرات  CNCو درجتتته خاصت تی از نفوذپتتتذیری

اكسیژن وارد بسته میشود ،همان مقدار دی اكستید كتربن یتا

پلیمرهای مختل

گتاز (بته عنتوان

اتیلن آزاد نیست [.]7،1۲

مثال نفوذپذیری  CO2برابر  5برابر بیشتر از مولکولهتای )O2

برای مولکولهای مختل

ممکن است نفوذپذیری را ایجتاد كنتد [ .]۲۰بته ایتن ترتیتب،
افتتزای

حاصتتل شتتده در ستترعت انتشتتار موجتتب حفتت و

نگهداری مواد غذایی خا

در شرایط بهتر و در نتیجه بهبود
متیتوانتد بترای

شرایط نگهداری آن میشود [ .]۲1این رو

محصتتوالت كشتتاورزی توستتط نانوستتلولز انجتتام شتتود بتترای
افزای

شكل  :6لغزش ذرات سوزني شكل  CNCبر روی

دوام مواد غتذایی و محصتوالت كشتاورزی ،شترایط

مناسب تركیب گاز از جو در داختل بستتههتا متیتوانتد بترای

یكدیگر و تسهیل جریان ذوب .LDPE

محصول مورد نتر ساخته شود .برای انجتام ایتن كتار ،كنتترل
با توجه بته ایتن شترایط ،الزم استت كنتترل نفوذپتذیری ایتن
گازها دقیتق باشتد .هنگتامی كته فضتای داختل یتک بستته از
اكسیژن خارج شده و كربن دی اكسید كربن تنها در این فضا

انتقال گاز مورد نتر از دیواره بسته ضروری است [.]۲۲

 -4نتیجهگیری

باقی میماند ،باكتریهای بی هوازی در چنین شترایطی رشتد

 -استفاده از نانوذرات سلولز باع

میكنند و محصول كشاورزی به سرعت خراب میشود .اگتر

میگردد.

نفوذ اكسیژن به فضای داخلی بستته محتدود نشتود ،محصتول

 -استفاده از سلولز باع

كشاورزی ابتتدا آن را جتذب متیكنتد و بته سترعت ختراب

 -استتتفاده از نتتانوذرات ستتلولز باع ت

میشود .دوم اینکه حضور اكسیژن بتی

از حتد باعت

بتروز

كاه

تغذیه مانند ویتامینها ،چربیها و  ...میشود .از ستوی دیگتر،
در شرایط جذب آزاد ،داخل بسته از گاز اتیلن پر خواهد شد.

میگردد.

برای گیاهان و محصوالت كشتاورزی ،اتتیلن گتاز بته عنتوان

 -استفاده از نانوذرات سلولز باعت

هورمون رشد در انسان عمل میكند و باع
غذا رسیده باشد .با این حال ،حضور بی

از حتد گتاز باعت

میشود كه محصول كشاورزی به زودی رسیده باشد .در

تسلیم میگردد.

تن

افتتزای

میتتزان تتتنفس

كامپوزیت میگردد.
 -استفاده از نانوذرات سلولز باع

میشود محصول

كتاه

متدول االستیستیته

افزای
افتزای

میتزان جتذب آب
شتاخ

جریتان

مذاب  MFIمیگردد.
 استتتفاده از نتتانوذرات ستتلولز باع تباكتریال میگردد.

ایجتتاد خاصتتیت آنتتتی
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 شیشهای شدن پلیمر بتا افتزای،Xc  درصد كریستالیه شدن نستبت بته پلتی اتتیلن ستبکCNC نانوذرات كریستال سلولز
. تغییرات بهتری ایجاد میكندLDPE
 تولید فیلم نانوكامپوزیت جدید بر پایه استفاده از نتانوذرات.عمر تازه خوری میوه میگردد
نفوذپذیری گاز

افزای

افزای

سلولز كریستال باع

 به پلی اتیلن باعCNC  استفاده از-

 این رفتار را متیتتوان مثبتت بته منتتور.و جذب آب میشود
عمتتر متتواد

انجتام مفهتتوم نفوذپتذیری انتختتابی بتترای افتزای

.غذایی و تازه خوری محصوالت كشاورزی دانست
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