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ارزیابی اثرات نانو اکسید روی بر خواص فیلمهای بایوکامپوزیتی بر پایه ژالتین ماهی
عبدالرضا محمدی نافچی ،*1فائزه میرزایی
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1گروه علوم و صنایع غذایی ،واحد دامغان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،دامغان ،ایران
 2گروه مهندسی شیمی ،واحد شاهرود ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شاهرود ،ایران

تاریخ دریافت مقاله  49/5/22 :تاریخ پذیرش مقاله49/8/1 :
چکیده
هدف از این پژوهش بررسی اثر نانو اکسید روی بر خواص فیزیکوشیمیایی ،مکانیکی ،عبوردهی نسبت به بخار آب و اکسیژن و جذب تعادلی
فیلمهای تولیدی از ژالتین ماهی سرد آبی میباشد .فیلمهای ژالتین در غلظتهای  ،3 ،1 ،2و  % 5نانو اکسید روی با استفاده از روش
کاستینگ تهیه شدند .آزمونهای مکانیکی ،نفوذپذیری و فیزیکوشیمیایی فیلمها بر اساس روش استاندارد ملی امریکا انجام پذیرفت .آزمون
مکانیکی کاهش درصد کشیدگی و افزایش استحکام کششی و مدول یانگ را به واسطه افزایش غلظت نانو ذرات نشان دادند .خواص
فیزیکوشیمیایی از قبیل میزان جذب آب ،حاللیت در آب ،نفوذ پذیری نسبت به بخار آب و اکسیژن ،با افزایش میزان نانو ذرات کاهش معنی
داری ( )P> 2/25را نشان دادند .همچنین میزان جذب باالی اشعه  UVدر غلظت  %5درصد مشاهده شد .نمودارهای  FTIRنشان داد که
تعامالت انجام شده تماماً فیزیکی بوده و برهمکنش شیمیایی رخ نداده است .بر همین اساس ،نانو اکسید روی توانایی بهبود خواص اساسی
فیلمهای ژالتین ماهی را دارا بوده و میتوانند به عنوان جاذب اشعه ماورا بنفش در ساخت فیلمهای خوراکی مورد استفاده قرار گیرد.
واژه های کلیدی :فیلم خوراکی ،ژالتین ماهی سرد آبی ،نانو اکسید روی ،جاذب اشعه ماورا بنفش

* مسوول مکاتباتfstiau@damghaniau.ac.ir :
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 -1مقدمه

میباشدکه باعث محدود شدن استفاده از این بیوپلیمر در زمینه

بسته بندی بخش مهمی در زنجیره توزیع غذایی میباشد .اما مواد

های مختلف میشود ( .)23ژالتین به واسطه فراوانی ،قیمت نسبتاً

بسته بندی قدیمی که از مواد نفتی مشتق شده بودند هیچ یک

پایین و خواص کارکردی ،بسیار عالی است .اخیراً نیز عالقه

زیست تخریب پذیر نبوده و از لحاظ زیست محیطی قابل قبول

روزافزونی در رابطه با کاربرد آن به عنوان ماده بستهبندی غذا به

نیستند و خطرات فراوانی را ایجاد می کنند .طی سال های اخیر

وجود آمده است ( .)11

یافتن جایگزینی مناسب برای پالستیک های سنتزی بطوری که

ژالتین دارای رنگ زرد متمایل به قهوهای و تقریبا بی بو و بدون

زیست تخریب پذیری باالیی داشته و آلودگی زیست محیطی

مزه میباشد و درآب گرم ،گلیسرول و اسیداستیک محلول و در

کمتری بر جای بگذارد توجه محققین را به خود را جلب کرده

حاللهای آلی غیرمحلول میباشد .ژالتین در دما حدود 32تا 35

است و این ضرورت را ایجاد می کند که تغییری به سمت

درجه حدود  5تا 12برابر وزن خود آب جذب می کند و به یک

پالستیک های زیستی صورت گیرد ( .)2به دالیل زیست محیطی،

ژل آبکی تبدیل میشود .نقطه ژلهای شدن ژالتینی که از ماهی

خوراکی

گرفته میشود پائینتر ازنقطه ژلهای شدن ژالتین تهیه شده ازگاو

زیستتجزیهپذیر صورت میگیرد .در تحقیقات علمی اخیر می

و خوك میباشد ( .)6ژالتین ماهی سردآبی ،پروتئینی قابل حل

توان مشاهده نمود که تمرکز بر فیلمهای زیستتجزیهپذیر حاصل

در آب بوده و از پوست و استخوان ماهی های سردآبی به راحتی

از ژالتین خالص یا مخلوط شده با سایر مواد بیو پلیمری صورت

قابل استخراج است.

گرفته است (  .)11ژالتین به خاطر فرآورده های خوراکی و

از میان نانو ذرات ،اکسید روی بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

دارویی مانند اجزای روکش کپسول ،گوشت و سوسیس مورد

این نانو ذره عالوه بر جذب اشعه ماوراء بنفش مزایای دیگری

توجه قرار گرفته است ( .)13فیلمهای ژالتینی نسبت به رطوبت

نسبت به سایر پایدار کننده های نوری دارد که عبارتند از :توسط

حساس بوده و حاللیت باالیی در آب دارند .همچنین نفوذپذیری

نور جذب شده تخریب نمی شود ،مهاجرت نمی کند و در

باالیی نسبت به گازها دارند ( .)12یکی از راه های رفع نقایص

بسیاری از حالت ها خواص مکانیکی ،الکتریکی و نوری پلیمر را

فیلمهای پلیمری زیستی ایجاد ترکیب هایی از آنها با نانو ذرات

افزایشمیدهد .نانو اکسید روی به عنوان پرکننده عملکردی در

است که موجب تحقیق و توسعه نانو کامپوزیت های زیستی شده

کاربردهای کاتالیزورها ،رنگدانه ها ،مواد نوری ،وسایل آرایشی،

است .استفاده از نانو تکنولوژی دراین پلیمرها می تواند باعث

و همچنین افزودنیها در بیشتر فرآورده های صنعتی استفاده می-

بهبود ویژگیها و همچنین ارزش و کارایی آنها شود .این نانو

شود ( .)2

کامپوزیت ها میتوانند به طور قابل توجهی ویژگیهای مکانیکی،

فیلمهای پروتئینی نفوذپذیری زیادی به مواد قطبی مانند بخار آب

حرارتی ،ممانعتی و فیزیکوشیمیایی بهبود یافته ای در مقایسه با

و نفوذپذیری کمی به مواد غیرقطبی مانند اکسیژن ،آروما و روغن

پلیمرهای فاقد نانوذرات نشان دهند ( .)9در سال های اخیر فیلم و

دارند .خواص مکانیکی فیلمهای پروتئینی تحت تاثیر عوامل

پوشش خوراکی بر پایه پروتئین با توجه به خواص عملکردی و

مختلفی از جمله نوع پروتئین ،غلظت پروتئین در حالل ،نوع و

ویژگی های تغذیه ای آن توجه زیادی را به خود جلب کرده

 pHحالل ،نوع و غلظت نرم کننده و روش تولید فیلم قرار می-

است .یک نوع از پروتئین ها ژالتین تهیه شده از کالژن می باشد

گیرد .معموال فیلمی از نظر مکانیکی مطلوب است که در عین

که کاربرد فراوانی در فیلم های خوراکی دارد ( .)22فیلمهای

حال که مقاومت مکانیکی آن باال باشد ،کشش پذیری و انعطاف

ژالتینی علیرغم برخورداری از ویژگی های ممانعتی خوب در

پذیری آن نیز باال باشد و ترد و شکننده نباشد ( .)3جانگ و

برابر اکسیژن ،فاقد خواص مکانیکی و ممانعتی مناسب هستند که

همکاران ( ،)4خواص مکانیکی فیلم های ژالتینی تهیه شده به

کاربردهای بالقوه شان را محدود می کند .ژالتین ماهی سرد آبی

روش کاستینگ و اکسترود را مقایسه کردند .فیلم های اکسترود

فیلمهای با خواص و ظاهر مناسب تشکیل میدهد ،ولی مشکل

باالترین مقادیر کش آمدگی و کمترین مقدار استحکام کششی را

اصلی آن آب دوستی نسبتاً باال و پایین بودن خواص ممانعت

داشتند.

تالشهای

روز

افزونی

جهت

یافتن

مواد

کنندگی فیلمهای حاصل از آن در مقایسه با فیلمهای سنتزی رایج
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کارولین وهمکاران ( ،)1اثر پالستیک کننده های هیدروفوبیک

دهد .اندازه این ذرات با توجه به تصویر در محدوده کمتر از 122

روی خواص عملکردی فیلم های ژالتینی را بررسی کردند .در

نانومتر می باشد.

این مطالعه فیلم های ژالتینی با استفاده از پالستیک کننده های
هیدروفوبیک مشتق شده از اسید سیتریک و لستین سویا به عنوان
امولسیفایر تولید و بررسی قرار گرفتند .مقادیر استحکام کششی از
 36به  MPa 123تغییر کرد .هر چند با افزایش غلظت پالستیک
کننده ها(استیل تری بوتیل سیترات و تری بوتیل سیترات) درصد
کش آمدگی به  %51کاهش یافت ولی هیچ ارتباطی بین مقادیر
پالستیک کننده و درصدکشیدگی در مقدارهای آزمایش شده
مشاهده نشد .کونگ و همکارانش ( ،)11خواص مکانیکی فیلم
های ترکیبی ژالتین را مطالعه کردند .مطالعات زیادی برای بهبود

شکل -1تصویر میکروسکوپ الکترونی ) (ESEMاز نانو ذرات
اکسید روی

خواص مکانیکی فیلمهای پلی ساکاریدی با ترکیب شدن مواد
هیدروفوب و پالستیک کننده ها صورت گرفته است .محققان

 2-2روش تهیه فیلمهای نانو بایوکامپوزیتی

فوق گزارش کرده اند که ترکیب شدن ژالن در ژل های ژالتینی
منجر به افزایش سینرژیستی قدرت شبکه ژلی و بهبود ثبات و

محلول نانو ذرات اکسید روی با غلظت  3 ،1و ( %5وزنی/وزنی)

استحکام ژل شده است .میزان رطوبت در ماده غذایی از پارامتر-

حل شد و در  62درجه سانتیگراد با هم زدن مداوم برای  1ساعت

های کلیدی بوده ومیتواند نشان دهنده تازگی ماده غذایی،

گرما داده شد و سپس برای  29ساعت بدون حرارت بر روی

کنترل کننده رشد میکروبی و ایجاد کننده بافت و طعم مناسب

شیکر قرارداده شد تا محلول هموژن تولید شود .جهت اطمینان از

باشد ( .)1بیشتر بایو پلیمرها در حالت طبیعی خود به رطوبت

همگن شدن محلولهای نانو به مدت یک ساعت محلولها در

حساس و محلول در آب هستند که میتوان با روشهای مختلف

حمام اولتراسونیک یکنواخت شدند 8 .گرم ژالتین ماهی بر طبق

مانند گنجانده شدن اجزای چربی از منشاء خوراکی در فیلم،

روش کاستینگ و با اضافه کردن نسبت  1به  3از سوربیتول-

کامپوزیت پروتئین– چربی ،استفاده از نانو ذرات با ایجاد پیوند

گلیسرولw/w( %92از ژالتین ماهی) با هم ترکیب شده به عنوان

های عرضی حاللیت را کاهش داد ( .)18هدف اصلی از این

پالستیسایزر اضافه شد و به مدت  1ساعت بر روی هاتپلیت

تحقیق تهیه فیلم های ژالتینی به همراه نرم کننده مناسب و استفاده

قرار داده شد .این دیسپرسیون ژالتین تا ℃ 85حرارت داده شد و

از نانوذرات اکسید روی می باشد تا با ارزیابی قابلیتهای کاربردی

سپس برای کامل کردن ژالتیناسیون به مدت  95دقیقه نگهداری

آنها برای مصارف بسته بندی مواد غذایی بتوان پتانسیل ژالتین

شد .سپس محلول تا دمای  35درجه سانتیگراد سرد شد .مقدار

برای کاربرهای صنعتی را بررسی نمود.

 95گرم از دیسپرسیون در پلیتها ریخته شدند .این فیلمها در
دمای محیط خشک شدند .فیلمهای خشک شده از سطح پلیتها
 23درجه سانتیگراد و با رطوبت نسبی 5

 -2مواد و روشها

جدا شدند و در2

 -1-2مواد

 52درصد داخل دسیکاتور نگه داری شدند تا اینکه آزمایش

ژالتین ماهی از شرکت سیگما خریداری شد ،گلیسرول و

شوند .تمام فیلمها (شامل کنترل) در سه تکرار آماده شدند.

سوربیتول مایع و نمکهای ایزوترم از شرکت مرك آلمان و
نیترات منیزیم و کلرید کلسیم برای کنترل رطوبت نسبی از درجه
آزمایشگاهی استفاده شد .نانو اکسید روی از دانشکده فیزیک

 -3-2ضخامت فیلم

ضخامتفیلم باریزسنج مدل  insizeبا قدرت تفکیک2/21میلی-

دانشگاه علوم مالزی تهیه گردید .شکل شماره  ،1تصویر

متر به طور تصادفی در  5موقعیت تعیین و میانگین آنها برای

میکروسکوپ الکترونی از نانوذرات اکسید روی را نشان می

محاسبات استفاده شد.
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 -4-2ویژگی های مکانیکی

کاغذ صافی که قبال به وزن ثابت رسیده و دقیقا توزین شده بود

آزمایشات خواص مکانیکی بر طبق استاندارد ASTM-D882-

صاف شد .کاغذ صافی به همراه نمونه تا رسیدن به وزن ثابت در

 10انجام گرفت .نوارهای فیلم به طول  122میلیمتر وعرض 22

دمای 92درجه سانتیگراد قرار داده شد .درصد حاللیت فیلمها در

میلیمتر به مدت  98ساعت دردمای℃  23ورطوبت نسبی % 53

آب از رابطه زیر محاسبه گردید:

تنظیم شد .آنالیزبافت مجهز شده با نرم افزار TextureExponent

32به منظوراندازهگیری ویژگیهای مکانیکی فیلم انجام گرفت.

وزن خشک شده نهایی فیلم– وزن خشک شده اولیه فیلم

فاصله بین دو فک در ابتدا  52میلیمیتر بوده و سرعت جدا شدن

وزن خشک شده اولیه فیلم

فک ها از یکدیگر  32میلیمتر بر دقیقه بود 8 .تکرار ازهر نمونه
تازه تولید شده موردارزیابی قرارگرفت.
 -5-2نفوذ پذیری بخار آب ()WVP

از روش اصالح شده کاپ گراومتریک به روش استاندارد ملی
آمریکا  ASTM E96-05که برای تعیین میزان نفوذ پذیری در
فیلم ها استفاده شده است .در این آزمون کاپ ها با آب پر شدند
و هوا حدود  1/5سانتیمتر بین سطح فیلم و آب بود .فیلم ها به
اندازه دهانه کاپ بریده شدند و به کمک خمیر بر روی کاپ
نگه داشته شدند .در ابتدا وزن اولیه کاپ ها با ترازو با
دقت 2/2221اندازه گیری شد و سپس درون دسیکاتور که با
سیلیکاژل(خشک کن) برای تولید رطوبت نسبی  2%پر شده بود
قرار گرفتند .پس از آن هر  2ساعت یک بار نمونه ها توزین شد و
تا  1نقطه این روند ادامه داشت .سپس از نمودار وزن بدست آمده
در مقابل زمان برای تعیین ( )WVTRاستفاده شد .شیب قسمت
خطی این نمودار ،نشان دهنده مقدار حالت پایا از نفوذ بخار آب
در فیلم می باشد )WVP( .فیلم توسط ضرب کردن ()WVTR
در ضخامت متوسط فیلم و تقسیم آن بر فشار بخار آب در سطح
فیلم محاسبه می شود.

=122درصد حاللیت

 -7-2ظرفیت جذب آب ()WAC

با توجه به حاللیت باالی فیلمها از روش علیپور مازندرانی و
همکاران ( )26ظرفیت جذب آب اندازه گیری شد .برای این کار
تکه هایی از فیلم ( )2×2 cmبریده و در دسیکاتور که زیر آن
کلرید کلسیم (برای حذف کامل رطوبت) قرار داشت به مدت 2
روز قرارداشت .نمونه ها با ترازویی با دقت  2/2221توزین
گردید ،درون دسیکاتوری که زیر آن آب قرار دارد ،قرار داده
میشود .و بعد از  29ساعت نمونهها توزین شدند ،و از طریق
فرمول زیر میزان جذب آب بدست آمد:
وزن خشک فیلم/وزن آب جذب شده =WAC
 -8-2عبوردهی اشعه مرئی -ماورا بنفش

عبوردهی برای هر دو طیف جذب و عبور برای فیلم های
نانوبایوکامپوزیت از  142تا  1122نانومتر با استفاده از
اسپکتوفتومتر مدل  UV-1650PCثبت شد ،از صفحه خالی به
عنوان مرجع استفاده شد.
 -9-2نفوذ پذیری به اکسیژن

 -6-2حاللیت فیلم ها

حالیت فیلمها در آب بر طبق نظر مایزورا و دیگران ( )15با

اندازهگیری نفوذپذیری فیلمها به وسیله دستگاه MoconOxtran

اندکی اصالحات ،تعیین شد .پس از تعیین میزان رطوبت موجود

 2/21انجام شد و با استفاده از نرمافزار نفوذپذیری

در هر فیلم میزان مواد جامد موجود در آن قابل تعیین بود با توجه

WinPermTMو با کمک روش استاندارد D3985-- ASTM

به این مسأله ،تکههای از فیلم (622میلی گرم) بریده شده در یک

 05به دست آمد .فیلمها در قابهای آلومینیوم با سوراخی به
2

دسیکاتور به مدت  29ساعت در دمای  92درجه سانتیگراد

مساحت  5cmقرار داده شدند و روی یک سل دیفوزیون

حرارت داده شد .سپس درون بشر با  122سیسی آب دیونیزه

مخصوص دستگاه قرار داده شدند .آزمون در دمای

 ،25فشار

قرار داده شد این نمونهها به طور متناوب به مدت 29ساعت در

اتمسفری و رطوبت نسبی  52%انجام شد .اکسیژن منتقل شده از

دمای اتاق هم زده شدند .سپس مخلوط فیلم و آب بر روی یک

عرض فیلمها با استفاده از حمل کننده گاز ) (N2/H2به کمک

ارزیابی اثرات نانو اکسید روی بر خواص فیلمهای بایوکامپوزیتی بر پایه ژالتین ماهی
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سنسورهای کالریمتریک ارزیابی میشود .ضریب نفوذپذیری cc-

خیلی کوچک نانو ذرات ،این مواد به آسانی میتوانند فضاهای

) m/(m2 day atmبر اساس نرخ انتقال اکسیژن در حالت ثابت

خالی ماتریس فیلم خلل و فرج دار را پر کنند و لذا پخش آب یا

با در نظر گرفتن ضخامت فیلم محاسبه شد.

رطوبت مشکل میشود و در نتیجه سبب کاهش خاصیت
آبدوستی فیلمهای ژالتین ماهی میشود .کاهش محتوای رطوبت

 -11-2تجزیه و تحلیل آماری

فیلمهای ژالتینی در اثر افزودن ذرات نانو را نیز میتوان به پر

آزمایشات در طرح کامال تصادفی فاکتوریل کامل انجام شد.

شدن فضاهای خالی ماتریس بایوپلیمرها توسط نانو ذرات نسبت

برای تجزیه و تحلیل نتایج از آزمون تجزیه و تحلیل واریانس یک

داد .همان گونه که از نتایج پیداست انحاللپذیری فیلمهای بایو

طرفه و آزمون تعقیبی توکی در سطح معنی دار  5%استفاده شد.

نانو کامپوزیتی با افزایش میزان نانو ذرات کاهش مییابد .ژالتین

تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم افزار گراف پد پرایزم  ،6انجام

خالص به علت آبدوست بودن به شدت محلول در آّب است.

شد .در تمامی جداول و شکل ها ،متفاوت بودن حروف التین بر

حضور پپتیدهای خطی حالل در آب و شاید حاللیت باال به

روی ستونها نمایانگر اختالف معنی دار در سطح  %5احتمال می-
باشد (.)р> 2/25

پالستیسایزرهای هیدروفیل (گلیسرول) نسبت داده شود که برای
ایجاد انعطافپذیری کافی به فیلمها افزوده شده است .همچنین
در تحقیقی که توسط قاضی حسینی و همکاران ( )22انجام ش

 -3نتایج و بحث

دریافتند که با افزایش محتوی نانو رس یا  SiO2به فیلم های

 -1-3اثر نانو اکسید روی بر ضخامت فیلمهای ژالتین ماهی

پروتئین محلول در آب سویا حاللیت در آب کاهش پیدا میکند.

ضخامت کلی فیلمهای نانو کامپوزیتی بدست آمده با اضافه
کردن نانو ذرات ،بدون تغییر باقی ماند .مقادیر میانگین ضخامت
کلی فیلمها  2/19-2/12میلی متر میباشدو در جدول  1نشان داده
شده است.

با اضافه کردن نانو رس یا نانو  SiO2به ماتریکس فیلم کاهش در
حاللیت آب مشاهده میکنیم که میتوان به شکل گیری پیوند
های هیدروژنی قوی بین ماتریکس پروتئین سویا و نانو ذرات
(رس یا  )SiO2نسبت داد .در ماتریکس ژالتین ،ساپورت شده با

جدول  -1میانگین ضخامت فیلمهای شاهد ژالتین ماهی و نمونه-
های حاوی نانو اکسید روی
ضخامت

نوع نمونه

1/01 ± 1/10 a

 ( %1نمونه شاهد)

1/01 ± 1/10 a

 %0نانو اکسید روی

1/01 ± 1/11 a

 %1نانو اکسید روی

1/01 ± 1/10 a

 %5نانو اکسید روی

 ZnO-Nنسبت به فیلم ژالتین خالص ،حاللیت کاهش قابل توجه
ای پیدا کرد .این یافته ها ممکن است به اثرات متقابل بین  ZnOو
ژالتین در ساختار فیلم بایو پلیمر نسبت داده شود .بر اساس
مطالعات گزارش شده ،که افزایش محتوی نانو ذرات اکسید روی
در فیلم سبب افزایش باندهای هیدروژن بین اکسید روی و اجزای
ماتریکس است بنابراین ،مولکولهای آب آزاد ،در تعامل شدید
با اجزای فیلمهای نانوبایوکامپوزیت نیستند ( .)8مچاق و همکاران
( ،)16گزارش دادند از آنجایی که ژالتین حاوی طیف گسترده-

 -2-3محتوای رطوبت ،حاللیت در آب و قابلیت جذب آب

ای از اسیدهایآمینه آبدوست است فیلمهای با مقدار پروتئین و

بر طبق جدول  2مشاهده می شود که با اضافه کردن نانو ذرات در

ضخامت بیشتر میتوانند مولکولهای آب بیشتری را از محیط

فیلمهای ژالتین ماهی ،میزان جذب آب ،محتوای رطوبت و

جذب کنند .بنابراین فیلم با محتوای پروتئین بیشتر به احتمال زیاد

حاللیت به طور معنی داری ( )p<2/25کاهش مییابد .جذب

در مقایسه با فیلمهای حاوی پروتئین کمتر ،رطوبت پسندتر است.

رطوبت به دلیل گروههای هیدروکسیل موجود در ژالتین است

با اضافه کردن نانو اکسید روی به شبکه فیلم کاهش مشاهده شده

که با آب پیوند برقرار میکنند .با افزودن نانو ذرات اکسید روی

در انحاللپذیری آب را میتوان به تشکیل پیوندهای هیدروژنی

در ماتریکس بایوپلیمر ،گروههای هیدروکسیل قابل دسترس برای

قوی بین شبکه ژالتینی و ذرات نانو نسبت داد .در این تحقیق با

مولکولهای آب کاهش پیدا میکنند و در نتبجه سبب کاهش

افزودن نانو ذرات اکسید روی در ماتریکس پلیمر گروه های

خاصیت آبدوستی فیلمهای ژالتینی می شوند .به دلیل اندازه

هیدروکسیل قابل دسترس برای مولکول های آب کاهش پیدا
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میکنند در نتیجه سبب کاهش خاصیت آبدوستی فیلمهای

جذب آب در فیلمهای بیوپلیمری برحسب نوع کاربرد آنها

ژالتینی میشود .هنگامی که فیلمهای ساخته شده از

ضروری است .در این پژوهش درصد جذب آب در فیلمهای

کربوهیدراتها یا پروتئینها آب جذب میکنند ،منجربه تغییراتی

خوراکی ژالتین ماهی حاوی نانو اکسید روی کاهش یافت.

درساختار آنها میشود .از این رو جزئیات مربوط به ویژگیهای

جدول  -6درصد حاللیت ،قابلیت جذب آب و محتوی رطوبت فیلمهای ژالتین ماهی حاوی نانو اکسید روی
قابلیت جذب آب

درصد

محتوای رطوبت

درصد حضور

(گرم آب به ازای هر گرم ماده خشک)

حاللیت

(در رطوبت نسبی )%55

) (%نانو ذره

1/55 ± 1/15 a

99/05 ± 1/10 a

01/11 ± 1/11 a

%1

1/11 ± 1/01b

50/15 ± 1/15 b

01/05 ± 1/15ab

%0

1/51 ± 1/01b

15/51 ± 1/05 c

01/11 ± 1/11b

%1

1/01 ± 1/01 c

11/10 ± 1/19 d

01/15 ± 1/01 b

%5

 -3-3میزان نفوذ پذیری به بخار آب و اکسیژن

همانطور که در جدول  3نشان داده شده است در فیلم های

جدول  ،3نشان دهنده نفوذپذیری فیلمهای ژالتین ماهی با

ژالتینی ساپورت شده با نانو ذرات ،با افزایش غلظت نانو اکسید

درصدهای مختلف از نانو ذرات اکسید روی نسبت بخار آب و

روی ،میزان نفوذپذیری به اکسیژن کاهش معنی دار پیدا میکند.

اکسیژن میباشد .بعد از اضافه کردن نانو ذرات کاهش قابل

این نتیجه با نتیجه به دست آمده از کار زپا و همکاران در سال

توجهای در میزان نفوذ پذیری به بخار آب ایجاد شد که میتوان

 ،)25( 2224مطابقت داشت .آن ها مشاهده کردند با افزایش نانو

به مقاومت بیشتر از نانو ذرات اکسید روی در مقایسه با ماتریکس

رس در ماتریکس نفوذپذیری به اکسیژن کاهش پیدا میکند.

بایوکامپوزیت نسبت داد .بنابراین وارد کردن نانو ذرات به بافت

پرکننده ها میتوانند به عنوان موانع نفوذناپذیر در حرکت

بیوپلمری ،یک مسیر غیر مستقیم برای عبور از میان مولکولهای

مولکول های اکسیژن مطرح شوند (.)25

آب را ایجاد میکند (.)29
نتایج حاصل از این پژوهش با نتایج بدست آمده از تحقیقات سایر

 -4-3بررسی اثر نانو اکسید روی بر خواص مکانیکی فیلم-

محققین کامالً مطابقت داشت ( .)25 ،19نانو ذرات به علت

های ژالتین ماهی

ساختار ریز خود میتوانند به راحتی در فضاهای خالی از

نتایج خواص مکانیکی بدست آمده از دستگاه آنالیز بافت در

ماتریکس متخلخل فیلم پر شوند ،درنتیجه به سختی رطوبت یا

شکلهای  3 ،2و  9نشان داده شده است .نتایج نشان داد هنگامی

آب را از دست میدهند ( .)22هنگامی که نانو ذره در ماتریکس

که غلظت نانواکسید روی در فیلم از صفر تا  %5افزایش می یابد،

پلیمری وجود دارد  ،یک ملکول آب باید مسیر پیچیده تری را

مقاومت به کشش مربوط به این فیلم ها از 18/29تا حدود 38/35

نسبت به ترکیب خالص پلیمر طی کند تئوری که توسط سلن و

مگاپاسکال به صورت معنی داری افزایش یافت( )p>2/25که با

همکاران بیان شد ( .)21بنابراین فیلم های ساپورت شده با ZnO

توجه به نتایج حاصل از تحقیقات جییوآگوو همکاران در سال

میتوانند مولکولهای آب بیشتری را در سیستم بسته بندی نگه

 ،)12( 2224نتایج مشابهی به دست آمد .این محققین نشان دادند

دارند و در نتیجه عمر مفید برخی مواد غذایی مانند میوجات و

هر چه میزان نانو ذرات ترکیبی ZnO _ CMCاز صفر تا 5

سبزیجات را افزایش دهند.

درصد وزنی افزایش پیدا کند ،قدرت کششی هم از  Mpa 4/3تا
 Mpa 8/4افزایش می یابد ،که این مربوط است به تعامل خوب

ارزیابی اثرات نانو اکسید روی بر خواص فیلمهای بایوکامپوزیتی بر پایه ژالتین ماهی
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جدول  -6بررسی میزان نفوذ پذیری اکسیژن و بخار آب فیلمهای ژالتین ماهی با درصدهای مختلف نانو اکسید روی
 × 010نفوذپذیری به بخار آب
][g m-1 s-1 Pa-1

نفوذ پذیری به اکسیژن

])[cm3m/(m2 -day

نوع نمونه

0/01 ± 1/05 a

111/51 ± 1/11a

 ( %1نمونه شاهد)

1/05 ± 1/15 b

010/19 ± 1/09b

 %0نانو اکسید روی

1/11 ± 1/05 c

011/55 ± 1/05c

 %1نانو اکسید روی

0/15 ± 1/09 d

95/11 ± 1/15d

 %5نانو اکسید روی

بینZnO _CMCو ماتریکس گلیسرول -نشاسته نخود می باشد.

2224مطابقت داشت ( .)12این مطلب گویای این است که

در حالت کلی می توان گفت که با توزیع یکنواخت نانو ذرات

چگونگی قرار گرفتن ذرات نانو در زنجیره های پلیمر بر اثر

در ساختمان پلیمر و ایجاد سطح اتصال دهنده بین مولکولها و نیز

بخشی آن ها بر خواص مکانیکی بسیار حائز اهمیت است(.)19

تشکیل پیوندهای یونی بین نانو ذرات و ترکیبات تشکیل دهنده

از طرف دیگر داده های حاصل از خواص مکانیکی و خواص

پلیمر استحکام کششی افزایش مییابد .در این تحقیق مشاهده شد

فیزیکوشیمیایی کامال یکدیگر را توجیه می کنند .همان طور که

که میزان درصد کشیدگی با افزایش غلظت نانو اکسید روی از

گزارش شد ،با افزایش غلظت ترکیبات نانو میزان رطوبت فیلم ها

حدود  28/41تا  11/49درصد ،کاهش معنی داری ()p>2/25

کاهش پیدا می کند .کاهش میزان رطوبت فیلم ها انعطاف پذیری

مییابد .و مدول یانگ (نسبت تنش به کرنش در ناحیه خطی) نیز

آنها را کاهش داده و به استحکام آنها کمک می کند .نتایج

با افزایش غلظت نانو اکسید روی از  1341/18تا 412/94

خواص مکانیکی به خوبی نتایج ایزوترم جذب تعادلی را تفسیر

مگاپاسکال ،افزایش معنی داری ( )p>2/25داشت .این نتایج با

نموده و تایید میکند.

نتایج بدست آمده از تحقیقات جییوآگو و همکاران در سال

شکل  -6نمودار مقاومت به کشش فیلمهای ژالتین ماهی با غلظتهای مختلف نانو اکسید روی
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شکل  -6نمودار درصد کشیدگی فیلمهای ژالتین ماهی با غلظتهای مختلف نانو اکسید روی

شکل  -6نمودار مدول یانگ فیلمهای ژالتین ماهی با غلظتهای مختلف نانو اکسید روی
 4-3جستجوی پیوند با روش FTIR

نیز نشان دادند که اثرات نانو ذرات بر بایو پلیمرها بیشتر فیزیکی

طیف  FTIRاز ماتریکس فیلمهای ژالتین ماهی در شکل  5نشان

است تا شیمیایی.

داده شده است .کامال واضح است که هیچ گروه عاملی جدیدی
بعد از به کاربردن نانو ذرات اکسید روی ظاهر نشده است .این

 -5-3میزان جذب و عبور نور فرابنفش از فیلمهای ژالتین

نشان میدهد تنها تعامل فیزیکی بین نانو نانو ذرات و ماتریکس

ماهی حاوی نانو ذرات اکسید روی

فیلم رخ میدهد .نتایج مشابهی از طیف  FTIRفیلمهای ژالتین

شکلهای  6و  1به ترتیب میزان جذب و عبور نور در طول موج-

ماهی و نانو ذرات اکسید روی مشاهده شد که به دلیل تکراری

های  222تا  1122نانومتر را از فیلمهای ژالتین ماهی حاوی نانو

بودن در اینجا نشان داده نشده است .محمدی و همکاران (،)14

اکسید روی در غلظت های مختلف نشان میدهد .همان گونه که

ارزیابی اثرات نانو اکسید روی بر خواص فیلمهای بایوکامپوزیتی بر پایه ژالتین ماهی

شکل  -8طیف  FTIRفیلمهای ژالتین ماهی حاوی  6 ،6و  %8نانو اکسید روی

شکل  -0نمودار جذب  ،UV-visتوسط فیلم ژالتین ماهی حاوی نانو اکسید روی.
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شکل  -7نمودار عبور  ،UV-visتوسط فیلم ژالتین ماهی حاوی نانو اکسید روی.

از نتایج پیداست حضور نانو ذرات در فیلم های ژالتین ماهی

کنندگی فوق العاده آنها نسبت به گازها آنها را به عنوان گزینه

میزان جذب نور را افزایش و میزان عبور نور را کاهش

های بسیار مناسب برای تهیه بسته بندی های زیست سازگار

می دهند.محمدی و همکاران ( ،)14نیز با به کاربردن نانو اکسید

خوراکی پیشنهاد میکند.

روی بر فیلم نشاسته ای نشان دادند که درصدهای بسیار کم این
نانو ذره می تواند عبور اشعه ماورا بنفش را به شدت محدود کند.
به طور کلی جذب نور باالی فیلم های خوراکی وقتی که در مواد
غذایی استفاده شوند می تواند مانع بسیار خوبی برای جلوگیری از
نور و اکسیداسیون چربی باشد.

 -5منابع
 )0ایران منش ،م .0150 .پوششها و فیلم خوراکی .مجله
فناوری و توسعه صنعت بسته بندی ،سال چهارم ،شماره ،15
خرداد ماه .50
 )1قنبرزاده ،ب .الماسی ،ه .و زاهدی ،ی .0155 .بیوپلیمرهای

 -4نتیجه گیری

زیست تخریب پذیر و خوراکی در بسته بندی موادغذایی و

در پژوهش حاضر نانو اکسید روی در غلظتهای بین  2تا  %5در

دارویی .فصل اول ،انشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر ،پلی

بافت فیلم ژالتین ماهی وارد شده و خواص عمومی و اختصاصی

تکنیک تهران ،صفحات 0-11

فیلمهای خوراکی ارزیابی شد .افزودن نانو ذرات میزان قابلیت

 )1قنبرزاده ،ب .رزمی راد ،ا .الماسی ،ه .زاهدی ،ی.0155 .

جذب آب و همچنین حاللیت فیلمها و محتوای رطوبت آنها را

مروری بر خواص کاربردی فیلم های خوراکی حاصل از

کاهش داد .نتایج نشان میدهد که نانو ذرات باعث کاهش عبور

پروتئین های آب پنیر .مجله مهندسی شیمی ایران ،شماره ،10

اکسیژن و بخار آب شده و همچنین به خوبی خواص مکانیکی

صفحات 11-10

فیلم ها را افزایش دادند .جستجوی گروههای عاملی به کمک
تکنیک  FTIRنشان داد که کلیه این تعامالت فیزیکی بوده و با
ورود نانو ذرات به بافت فیلم ژالتین ماهی خواص آنرا به خوبی
در درصدهای بسیار پایین تحت تاثیر قرار داده است .این نانو
ذرات عالوه بر این که خوراکی هستند قابلیت جذب تا  %122نور
در ناحیه ماوراء بنفش را دارا می باشند .از طرفی خواص ممانعت
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