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he starch-based films have some disadvantages such as weak mechanical and
poor water barrier properties that restrict their applications in food packaging.
In the present research, to improve the properties of the starch films, a constant
level of citric acid and polyvinyl alcohol (PVA) (10%) with different amounts of glycerol
(GLY) as a lubricating agent, crystal nanowhiskers (CNW) and titanium dioxide
(TiO2) nanoparticles were used together. Finally, the effects of these compounds on
permeability properties of the obtained starch-based bionanocomposites were studied
and their optimum values were determined by central composite design of response
surface methodology. The results of X-Ray diffraction test showed that at low levels
of TiO2 and CNW there was no diffractogram peak obtained. However, at high levels
of TiO2 and CNW there emerged distinct and sharp peak which was attributed to
greater crystalline region and probably non-homogeneity in particle distribution. The
Fourier transmission infrared data showed that addition of CNW and TiO2 increased
hydrogen binding between the nanofillers and biopolymer matrix. The effects of
TiO2 and CNW concentrations as quadratic and glycerol concentration as linear and
quadratic were significant on water vapor permeability (WVP). The optimum levels
of TiO2, CNW and GLY for obtaining minimum WVP corresponded to 0.118, 0.3 g
and 1.06 mL, respectively.
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چکیده
فیلم خالص نشاسته معایبی مانند خاصیت آبدوستی شدید و خواص مکانیکی نسبت ًا ضعیف دارد

که استفاده از آن را برای تولید فیلمهای مصرفی در صنایع بستهبندی محدود میسازد .در این
پژوهش براساس مطالعات پیشین ،برای بهبود خواص فیلم نشاسته نرم شده ( )PSاز مقدار ثابت

واژههای کلیدی
نشاسته،
نانوتاربلورسلولوز،
تیتانیمدیاکسید،
،FTIR
XRD

ک اسید و  10%پلیوینیلالکل ( )PVAو نیز مقادیر مختلف نرمکننده گلیسرول (،)GLY
 10%سیتری 
نانوتاربلورسلولوز ( )CNWو تیتانیم دیاکسید ( )TiO2استفاده شد .آثار این ترکیبات روی

نفوذپذیری بخارآب ( )WVPفیلمهای زیستنانوکامپوزیت نشاسته بررسی و مقادیر بهینه آنها با

طرح مرکب مرکزی به روش پاسخ رویه معین شد .نتایج آزمون پراش پرتو  Xنشان داد ،در مقادیر

کم  TiO2و  ،CNWبه دلیل پراکنش یکنواخت نانوذرات در ماتریس زیستپلیمر ،پیکی در الگوی
پراش مشاهده نمیشود .اما ،با افزودن مقادیر زیادی  TiO2و  CNWپیکی ظاهر میشود که ممکن
است ،مربوط به افزایش نواحی بلوری یا احتما ً
ال توزیع ناهمگن ذرات باشد .طیفسنجی زیرقرمز
تبدیل فوریه نشان داد ،افزودن  CNWو  TiO2موجب تشکیل و افزایش تعداد پیوند هیدروژنی

بین گروههای عاملی پرکننده و ماتریس پلیمری زیستنانوکامپوزیت میشود .آثار غلظت  TiO2و

 CNWبه شکل درجه دوم ،غلظت  GLYخطی و درجه دوم و اثر متقابل  CNWو  GLYبر WVP

معنیدار بود .مشاهده شد ،مقادیر بهینه  CNW ،TiO2و  GLYبرای دستیابی به  WVPکمینه به
و

ترتیب برابر  0/118و  0/3 gو  1/06 mLاست.
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مقدمه

زیست نانوکامپوزیت بر پایه نشاسته نرمشده شامل نانوتاربلور سلولوز و نانوذرات تیتانیم دیاکسید...:

در سالهای اخیر ،بهدلیل افزایش توجه به آلودگی محیط زیست و
کاهش منابع فسیلی ،مطالعات زیادی برای جایگزینی پالستیکهای
سنتزی مشتق شده از ترکیبات نفتی با پالستیکهای بهدست آمده از
منابع تجدیدپذیر انجام شده است [ .]1-3به همین دلیل ،پلیمرهای
زیستی به دلیل فراوانی در طبیعت و زیستتخریبپذیری توجه
زیادی را جلب کردهاند [ .]4از این میان ،زیستپلیمر نشاسته به
دلیل فراوانی در طبیعت (دومین زیستپلیمر در طبیعت) ،ارزانبودن و
گرمانرمی بهعنوان ماده بستهبندی مورد توجه زیادی قرار گرفته
است .هر چند نشاسته بهتنهایی ،دارای معایبی مانند آبدوستی زیاد و
خواص مکانیکی ضعیف (شکنندگی) است [ ،]1،5،6استفاده از
نرمکنندههایی مانند پلیالها میتواند موجب تولید نشاسته نرم و
کاهش شکنندگی و تردی آن شود .همچنین ،استریشدن نشاسته با
اسیدهای کربوکسیلیک (مانند مالئیک ،سوکسینیک و تارتاریک اسید)
میتواند موجب بهبود آبگریزی و خواص گرمانرمی و کاهش سرعت
رسوبسازی ( )retrogradationشود [.]7
معایب نشاسته را نیز میتوان با اختالط آن با سایر پلیمرها اصالح کرد.
اولین کامپوزیتهای پالستیکی نشاسته ـ پلیمر سنتزی از اختالط نشاسته
با پلیاتیلن با چگالی کم ( )LDPEو پلیاستیرن بهدست آمد [.]1،8
نشاسته بهسادگی در محیط تجزیه میشود ،اما کامپوزیتهای پالستیکی
برپایه نشاسته ـ پلیمر سنتزی کام ً
ال تخریب نمیشوند .از اینرو ،اختالط
نشاسته با پلیمرهای سنتزی زیستتخریبپذیر مانند پلیوینیلالکل
( )PVAمورد توجه زیادی قرار گرفته است PVA .محصول آبکافت
پلیمر پلیوینیلاستات بوده که زیستتخریبپذیر و محلول در آب
است [ PVA .]1،9خواص مکانیکی مطلوبی مانند استحکام کششی و
ازدیاد طول (کرنش) زیاد دارد ،بنابراین اختالط آن با پلیمر نشاسته باعث
بهبود خواص مکانیکی فیلم نشاسته میشود [.]10،11
در سالهای اخیر ،کاربرد نانوفناوری در تولید مواد پالستیکی کارآمد
توسعه زیادی یافته [ ]2و استفاده از نانوپرکنندهها در تولید کامپوزیتهای
پالستیکی بسیار رایج شده است .نانوکامپوزیتهای حاصل ،خواص
مکانیکی و بازدارندگی بهتر و منحصر بهفردی را نسبت به پلیمر خالص
نشان میدهند .نانوکامپوزیتها این خواص را در مقادیر کم نانوپرکننده
(معموالً کمتر از  )5%نشان میدهند [ .]12بهبود خواص نانوکامپوزیتها،
مربوط به زیادبودن نسبت منظر نانوپرکنندههای بهکار رفته در آنها و نیز
پراکنش یکنواخت ذرات پرکننده در پلیمر است [.]4
کامپوزیتها ،ترکیبات ساخته شده از پلیمر و پرکنندههای آلی
یا غیرآلی هستند .از میان پرکنندههای آلی ،نانوتاربلورسلولوز
( )cellulose nanowhisker, CNWبهدلیل فراوانی در طبیعت،

تجدیدپذیری ،زیستتخریبپذیری ،چگالی کم (،)1/350 g/cm3
ارزانی ،داشتن سطح ویژه زیاد و خواص مکانیکی مطلوب (قدرت و
استحکام زیاد) ،بهعنوان تقویتکننده ماتریسهای پلیمری مورد توجه
زیادی قرار دارد [ .]13در سالهای اخیر از میان پرکنندههای غیرآلی،
تیتانیم دیاکسی د ( )TiO2که با نامهاىتيتانيم اكسيد  IVيا تيتانيا شناخته
مىشود ،بهدلیل داشتن ویژگیهایی مانند هزینه تولید نسبت ًا کم ،خاصیت
نورکاتالیزوری ،شاخص پراکندگی زیاد نور ( ،)< 2/5جذب نسبت ًا
یکنواخت نور مرئی و پرتوهای فرابنفش ( )UVمورد توجه قرار گرفته و
نیز بهعنوان اصلیترین منبع رنگدانه سفید برای پلیمرها شناخته
شده است [ .]14با توجه به مرور کارهای انجام شده ،در هیچ یک
از پژوهشهای انجام گرفته اثر همزمان دو نوع نانوذره بر فیلمهای
برپایه نشاسته بررسی نشده است .در این پژوهش ،برای مطالعه ساختار
نانوکامپوزیتهای بهدست آمده از پراش پرتو  Xو طیفسنجی زیرقرمز
استفاده شد .اثر همزمان غلظتهای مختلف نانوتاربلورسلولوز و
نانوذرات تیتانیمدیاکسید و گلیسرول بر نفوذپذیری بخار آب فیلمهای
زیستنانوکامپوزیت  PS/CNW/TiO2بررسی و مقادیر بهینه آنها به
روش پاسخ رویه معین شد.

تجربي
مواد

نشاسته سیبزمینی (رطوبت  )12%از شرکت صنایع تبدیلی الوند
همدان تهیه شد .نانوتاربلور استفاده شده در این پژوهش از آبکافت
اسیدی الیاف پنبه بهدست آمد .نانوذرات  ،TiO2از شرکت Evonik
 Degussa GmbHخریداری شد .سیتریک اسید خوراکی ،به شکل
گرانولهای ریز سفیدرنگ از فروشگاه محلی تهیه شد .پلیوینیلالکل
با درجه پلیمرشدن ،145000کلسیم سولفات ،پتاسیم سولفات و
گلیسرول از  Merckخریداری شدند.
دستگاهها و روشها

برای انجام آزمون پراش پرتو  ،Xپراشسنج  Brukerمدل
 D 5000ساخت شرکت  Siemensآلمان و براي بررسی طیف زیرقرمز
در حالت عبور فیلمها ،طیفسنج  FTIRمدل  S 8400ساخت شرکت
 Shimadzuژاپن ،بهکار گرفته شد.
Advance

تهیه تعلیق نانوتاربلورسلولوز []15

نانوتاربلورسلولوز يا نانورشتههاي سلولوز از لينتر پنبه استخراج شد.
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لينتر پنبه با قيچي به قطعات كوچك بریده شد ،سپس در محلول 2%
وزني سدیم هیدروکسید بهمدت  12 hدر دماي محیط با همزدن
مداوم ،برای حذف ناخالصيها عملآوری و درنهایت با آب مقطر
شسته شد .آبکافت اسيدي با سولفوريك اسيد  65%وزني در دمای
 45°Cبهمدت  1 hبا همزدن مداوم انجام شد .تعلیق بهدست آمده
با آب مقطر مخلوط و عمل مرکزگریزی با سرعت  10000 rpmبا
دستگاه مرکزگریز مدل  BHG 500ساخت شركت  Zentrifugeآلمان
بهمدت  15 minانجام شد .سپس ،فاز شناور ( )supernatantتخليه و
با آب مقطر جايگزين شد .عمل مرکزگریزی تا رسیدن  pHفاز شناور
به بیش از  4حدودا ً  8مرتبه تکرار شد (بهدلیل حساسیت غشاهای
دیالیز به  pHکم و از دسترفتن کارایی آنها بخشی از اسید با دستگاه
مرکزگریز جدا شد).
در مرحله بعد ،عمل دياليز با غشاهاي دياليزي برای حذف يونهاي
سولفات از تعلیق و رساندن  pHآن به  pHخنثی انجام شد .تعلیق
 CNWدر غشاهاي دياليز ريخته شد .غشاها در داخل آب مقطر قرار
داده شدند و روزی چند مرتبه آب مقطر تعويض شد .پس از رسيدن
 pHتعلیق به  pHخنثی ،عملآوری مكانيكي شديد به وسیله همگنساز
 Ultra Turraxبا سرعت  4500 rpmبهمدت  1 hبا فواصل زماني
 15 minكار و  15 minاستراحت (برای جلوگيري از افزایش دماي
تعلیق) انجام شد .درنهايت ،تعلیق بهمدت  30 minدر عملآوری
فراصوتی با فواصل زماني  10 minقرار گرفت .شکلشناسی و ابعاد

نانوبلورهای سلولوز با میکروسکوپ الکترونی عبوری ()TEM
مشاهده و در شکل  1نشان داده شده است .همانطور که در تصویر
مشاهده میشود ،شبکه لیفی پیوسته متشکل از نانوتاربلورهای سلولوز
دیده میشود که عرض نانوتاربلورها کمتر از  100 nmاست.
تهیه محلول مادر TiO2 1%

ابتدا ،مقدار  1 gاز تیتانیم دیاکسید در آب مقطر حل و به حجم
 100 mLرسانده شد تا محلول  TiO2 1%تهیه شود .درصدهای
مختلف از  6/25 ،3/92 ،1/59( TiO2و  )8%که به محلول فیلم نشاسته
نرم شده  -پلیوینیلالکل اضافه شده از محلول اصلی  TiO2 1%در
حجم میلیلیتر برداشته شد.
تهیه فیلم نانوکامپوزیت نشاسته اصالح شده-پلیوینیلالکل-نانوتاربلور

سلولوز-نانوذرات تیتانیمدیاکسید

ابتدا ،محلول مادر  TiO2 1%به مقدار  100 mLتهیه و بهمدت 6 h
با همزن مغناطیسی با سرعت  1000 rpmهمزده شد .سپس بهمدت
 ،10 minدرون حمام آب دستگاه فراصوت قرار گرفته و با امواج
حاصل از این دستگاه ،عملآوری شد .در این مدت ،ابتدا مقدار ثابت
ک اسید به مقدار  10%وزن نشاسته ( )0/3 gدر  30 mLآب حل و
سیتری 
سپس  3 gنشاسته در آن پخش شد .محلول تهیه شده در 80°C
بهمدت  30 minدر بنماری همراه با همزدن گرمادهی شد .در ادامه،

شکل  -1تصویر  TEMاز تعلیق نانوتاربلور سلولوز.
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مقدار  0/3 gپلیوینیل الکل ( 10%وزن نشاسته) که در  20 mLآب مقطر
جداگانه در  80°Cگرما داده شده بود ،به مخلوط اضافه شد و بهمدت
 10 minدیگر در دمای  80°Cزیر همزدن مالیم قرار گرفت .تعلیق
نانوتاربلورسلولوز با مقادیر  15/9 ،9/97 ،4/03و  20%تهیه [ ]16و
بهمدت  10 minفراصوتدهی شد .تعلیق حاصل به مخلوط نشاسته-
پلیوینیل الکل اضافه شد.
در ادامه ،درصدهای مختلفی از محلول مادر  TiO2با مقادیر ،1/59
 6/25 ،3/92و  ،8%قطرهقطره همراه با همزدن به مخلوط اضافه
شد [ .]17سپس برای پراکنش بهتر نانوذرات ،این محلول بهمدت
 10 minداخل حمام آب دستگاه فراصوت قرار گرفته و با فراصوتدهی
عملآوری شد .درنهایت ،درصدهای مختلفی از گلیسرول شامل ،35
 66/66 ،53/33 ،43/33و  73/33%به آن اضافه و بهمدت 10 min
همزده شد .در ادامه ،حدود  12/5 mLاز محلول ،داخل پتریدیش
پلیاستیرنی ریخته شده و در دمای  45°Cبهمدت  15 hخشک شد.
آزمون پراش پرتو Xو()XRD

برای مطالعه ساختار فیلمهای نانوکامپوزیت ،از آزمون پراش پرتو
استفاده شد .برای انجام آزمون ،مولد پرتو  Xدر  40 kVو 30 mA
تنظیم شد و نمونهها در معرض پرتو  Xبا طول موج  0/1539 nmقرار
گرفتند .پرتوهای بازتابشی از نمونه ،در دمای محیط و در محدوده زاویه
برابر  2-80°جمعآوری و نمودار مربوط به شدت بازتابش آنها ،رسم
شد .سرعت انجام آزمون ۱°/min ،و اندازه گامها  0/05°بود .فاصله
بین الیهها از معادله براگ معین شد:
X

					
()1

2dsinθ = λ

 dفاصله بین الیههای بلوری ( )nmاست و  θاز روی  2 θمحاسبه
میشود 2 θ .نقطهای روی منحنی است که پیک پراش در آن نقطه
مشاهده میشود λ .طول موجی است که دستگاه در آن کار میکند
( .)0/1539 nmاندازه بلورهای سلولوزی نیز از معادله شرر معین
شد [:]18
				
()2

0.9 λ
B hkl cos θ hkl

= t hkl

آزمون طیفسنجی زیرقرمز تبدیل فوریه

براي بررسی طیف زیرقرمز ( )FTIRدر حالت عبور فیلمها
از طیفنورسنج  FTIRاستفاده شد .طیف زیرقرمز در گستره
 400-4000 cm-1و تفکیکپذیری  4 cm-1مطابق روش شرح داده شده
توسط  Perez-Mateosو همکاران [ ]19معین شد .ابتدا به روش
ریختهگری ،فیلمهایی با ضخامت  20 µmتهیه شد .هر یک از فیلمها به
شكل دایرهای با قطر  1 cmبريده شده و داخل سلول دستگاه قرار گرفتند.
اندازهگیری مقدار نفوذپذیری بخار آب

سرعت انتقال بخار آب مطابق روش  ]20[ ASTM E96اندازهگیری
شد .برای این کار ،ظروف شیشهای ویژهای با قطر  2 cmو ارتفاع
 4/5 cmبهکارگرفته شد .روی درپوش این ظرفها منفذی به قطر
 8 mmقرار دارد که قطعهای از فیلم مورد آزمون در این بخش قرار
میگیرد 3 g .کلسیم سولفات که  RHمعادل صفر ایجاد میکند ،در
داخل ظرفها قرار داده شد .ابتدا ،فیلمها در رطوبت نسبی  55%که با
ت ایجاد شده بود ،بهمدت  24 hتثبیت شدند.
استفاده از کلسیم نیترا 
سپس ،قطعهای از فیلم بریده شد و روی درپوش ظرف شیشهای قرار
گرفت و بسته شد .ظروف شیشهای همراه با محتویات آنها وزن شدند و
درون خشکانه حاوی محلول اشباع پتاسیم سولفات قرار گرفتند.
پتاسیم سولفات اشباع شده در دمای  ،25°Cرطوبت نسبی 98%
ایجاد میکند .خشکانه درون انکوباتور با دمای  25°C ± 1قرار
گرفت و بهمدت چهار روز هر چند ساعت یک مرتبه ،وزن ویالها
اندازهگیری شد .مقدار بخار آب انتقال یافته از فیلمها ،از روی افزایش
وزن ظرفها معین شد .منحنی افزایش وزن ظرفها با گذشت زمان
رسم و از روی معادله رگرسیون خطی ،شیب خط حاصل محاسبه
شد .از تقسیمکردن شیب خط مربوط به هر ظرف ،به سطح کل فیلم
که در معرض انتقال بخار آب قرار داشت ،سرعت انتقال بخار آب
بهدست آمد .سپس از معادله ( ،)3نفوذپذیری نسبت به بخار آب
( )WVPمحاسبه شد:
WVTR
X
) P(R 1 − R 2

				
()3

= WVP

در این معادله X ،ضخامت فیلم ( P ،)mفشار بخار آب خالص در
 R1 ،)Pa( 25°Cرطوبت نسبی در خشکانه ( )98%و  R2رطوبت نسبی
در داخل ظرف شیشهای است .این آزمون برای هر کدام از نمونهها سه
مرتبه تکرار شد .برای اطمینان از یکسانبودن ضخامت فیلمهای مورد
آزمون ،ضخامت آنها با میکرومتر در  5نقطه از فیلم اندازهگیری شد.
و

و

 thklضخامت بلور در واحدهای بلوری مشابه λ ،طول موج پرتو، X
 Bhklکل عرض پیک در نصف ارتفاع بیشینه آن بر حسب رادیان است و
 θhklاز روی  2 θمحاسبه میشود.
و
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تحلیل آماری

برای بهینهسازی خواص فیزیکی زیستنانوکامپوزیتهای نشاسته ـ
پلیوینیل الکل ،از طرح آماری روش پاسخ رویه ( )RSMاستفاده
شد .در این پژوهش ،از طرح مرکب مرکزی ( )RSMCC0318با 18
آزمون و  3مرتبه که شامل  4آزمون در نقطه مرکزی است ،استفاده
شد .آثار تغییرات غیرقابل توجیه در پاسخ ناشی از عاملهای خارجی
با تصادفیکردن ترتیب آزمونها کاهش داده شد .متغیرهای مستقل
طرح در پنج سطح ( +1 ،0 ،-1 ،-1/682و  )+1/682شامل غلظت
نانوذرات تیتانیم دیاکسید ( )X1,gدر سطوح ،0/1176 ،0/0476 ،0
 0/1876و  ،0/24 gغلظت نانوتاربلورسلولوز ( )X2, gدر سطوح
 0/477 ،0/299 ،0/121 ،0و  ،0/6 gغلظت گلیسرول ()X3, mL
در سطوح  2 ،1/6 ،1/3 ،1/05و  2/2 mLبودند ،در حالی که متغیر
وابسته شامل مقدار نفوذپدیری به بخار آب بود .در جدول  1مشخصات
نمونهها آمده است .نرمافزار ( SAS 9.1انگلستان) و نرمافزار Statistica 9
(آمریکا) برای تجزیه و تحلیل دادهها و رسم نمودارهای پاسخ رویه
استفاده شدند .معادله چندجملهای درجه دوم استفاده شده در تجزیه و
تحلیل به شکل معادله ( )۴است:
k −1 k

k

k

i =1

i =1

Y = β 0 + ∑ β i X i + ∑ β ii X i2 + ∑∑ β i j X i X j

		
()۴

i =1 j= 2
i< j

که در آن Y ،متغیر وابسته یا پاسخ مدل βii ،βi ،β0 ،و  βijبه ترتیب ضرایب
رگرسیون برای عاملهای ضریب ثابت (عرض از مبدأ) ،ضریب اثر خطی،
ضریب اثر درجه دوم و ضریب اثر متقابل و  Xiو  Xjمتغیرهای مستقل
هستند .طرح آزمون استفاده شده در این مرحله در جدول  2آمده است.

نتایج و بحث
آزمون XRD

پراش پرتو  ،Xروشی مناسب و غیرمخرب برای شناسایی فازهای

بلوری موجود در مواد جامد و پلیمری است که برای اندازهگیری
خواص ساختاری مانند اندازه ذرات ،ترکیب فازها و جهتیابی بلورها
بهکار برده میشود .الگوي پراش پرتو  Xهر تركيب منحصر بهفرد
است .شکل -2الف ،الگوهای  XRDتعلیق رقیق نانوتاربلورسلولوز و
نمونههای زیستنانوکامپوزیت حاوی غلظتهای متغیر  CNWرا در
غلظت ثابت  TiO2نشان میدهد .الگوی پراش به ترتیب از پایین به
باال مربوط به تعلیق نانوتاربلور عملآوری شده با امواج فراصوت،
فیلم کامپوزیت نشاسته ـ  PVAو فیلمهای زیستنانوکامپوزیت
حاوی  10 ،0و  20%نانوتاربلورسلولوز در غلظت ثابت TiO2 4%
است .با استفاده از معادله شرر ،میانگین ضخامت نانوتاربلورها برابر با
 6/33 nmبهدست آمد.
همانطور که در شکل  2مشاهده میشود ،آزمون پراش پرتو  Xبرای
نانوتاربلورسلولوز ،پیکهایی در  16/7 ،22/5و  14/5°نشان میدهد.
مقادیر  dمتناظر با زاویههای گفته شده ب ه ترتیب برابر با  5/35 ،3/93و
 5/85 Åبوده که مطابق با الگوی پراش چندشکلی سلولوز  Iاست.
یعنی ساختار بلورهای نانوتاربلورهایسلولوز شامل بلورهای سلولوز I
است [ .]21در فیلم نشاسته PVA-هیچ پیک پراشی در پراشنگاشت
( )difractogramمشاهده نمیشود که میتوان آن را به بیشکلبودن
ماتریس نشاسته و وجود نواحی بلوری جزئی که قابل ثبت با دستگاه
نیست ،نسبت داد .با افزودن  CNWبا غلظت  10و  ،20%پیک پراشی
در  2 θبرابر  22/50°با  dمعادل  3/93 Åمشاهده شد که به وجود
قابل توجه بلورهای سلولوز  Iنسبت داده شد .این موضوع نشان
میدهد ،ساختار بلوری  CNWدر ماتریس حفظ شده است .با
افزایش مقدار  ،CNWشدت پیک پراش تغییر مییابد ،ولی هیچ پیک
اضافی یا انتقال پیک در زاویههای پراش با افزایش غلظت نانوذرات
مشاهده نشد .بنابراین میتوان گفت ،نمودار پراش نانوکامپوزیتها،
تنها حاصل جمع منحنیهای پراش مربوط به نشاسته ـ  PVAو
نانوتاربلورها بوده و به علت پراکنش مناسب نانوذرات در ماتریس
پلیمری شدت پیک نانوتاربلورها در نانوکامپوزیتهای حاصل ،در
مقایسه با نانوتاربلور خالص ،کاهش یافته است .افزودن غلظت زیاد

جدول -1متغيرهاي اصلی در  5سطح برای بهینهسازی نفوذپذیری بخار آب زیستنانوکامپوزیتهای
نوع متغیر
نانوذرات تیتانیم دیاکسید
نانوتاربلور سلولوز ()g
گلیسرول ()mL
184

نماد ریاضی متغیر
()g

X1
X2
X3

.PS/PVA/CNW/TiO2

ﺳﻄﻮح ﻛﺪﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﻣﺘﻐﻴر

+1/682

+1

0

-1

-1/682

0/24
0/6
2/2

0/1876
0/477
2

0/1176
0/299
1/6

0/0476
0/121
1/3

0
0
1/05
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جدول  -2طرح مرکب مرکزی برای بهینهسازی مقدار نفوذپذیری بخار آب زیستنانوکامپوزیتهای . PS/PVA/CNW/TiO2
و

متغیرهای بدون کد

متغیرهای کددار

نمونه

X1

X2

X3

TiO2

CNW

GLY

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

-1
-1
-1
-1
1
1
1
1
-1/682
1/682
0
0
0
0
0
0
0
0

-1
-1
1
1
-1
-1
1
1
0
0
-1/682
1/682
0
0
0
0
0
0

-1
1
-1
1
-1
1
-1
1
0
0
0
0
-1/682
1/682
0
0
0
0

0/0476
0/0476
0/0476
0/0476
0/1876
0/1876
0/1876
0/1876
-0/0001253
0/23532551
0/1176
0/1176
0/1176
0/1176
0/1176
0/1176
0/1176
0/1176

0/121
0/121
0/477
0/477
0/121
0/121
0/477
0/477
0/299
0/299
-0/00035862
0/598359157
0/299
0/299
0/299
0/299
0/299
0/299

1/3
2
1/3
2
1/3
2
1/3
2
1/65
1/65
1/65
1/65
1/0613735
2/23862755
1/65
1/65
1/65
1/65

(ب)

							
(الف)
			
شکل -2الگوهای ( :XRDالف) تعلیق نانوتاربلور عملآوری شده با امواج فراصوت ،فیلم کامپوزیت  PS-PVAو فیلمهای زیستنانوکامپوزیت
حاوی درصدهای مختلف  CNWدر غلظت ثابت  TiO2و (ب) پودر  ، TiO2فیلم کامپوزیت  PS-PVAو فیلمهای زیستنانوکامپوزیت حاوی
درصدهای مختلف  TiO2در غلظت ثابت .CNW
و

و

و
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نانوتاربلورسلولوز ( 10و  ،)20%میتواند موجب تجمع و پراکنش
نایکنواخت نانوذرات در ماتریس زیستپلیمری و افزایش شدت
پیک پراش شود که منجر به تضعیف خواص بازدارندگی و مکانیکی
نانوکامپوزیت حاصل میشود .نوشیروانی [ ،]16در بررسی پراش پرتو X
زیستنانوکامپوزیتهای نشاسته ـ  PVAحاوی نانوتاربلور سلولوز،
مشاهده کرد ،افزودن  20%نانوذرات  CNWبه ماتریس فیلم ،پیک
پراشی در  2 θبرابر ˚ 22/7پدید میآورد که این موضوع را میتوان به
افزایش نواحی بلوری در نانوکامپوزیتها نسبت داد.
شکل –2ب الگوهای  XRDپودر  TiO2و نمونههای
زیستنانوکامپوزیت حاوی غلظتهای متغیر  TiO2را در غلظت
ثابت  CNWنشان میدهد .الگوهای پراش به ترتیب از پایین به باال
مربوط به پودر  ،TiO2فیلم کامپوزیت نشاسته ـ  PVAو فیلمهای
زیستنانوکامپوزیت حاوی  4 ،0و  TiO2 8%در غلظت ثابت 10%
 CNWهستند .همانطور که مشاهده میشود ،پیکهای پراش شاخص
فاز آناتاز (فاز اصلی نانوذره) پودر  TiO2در  2 θبرابر ،48 ،37/7 ،25/2
 70 ،62/5 ،54و  75°قرار دارند .از آنجا که بیشترین بخش ماتریس
فیلم از نشاسته تشکیل شده است ،الگوهای پراش پرتو  Xنمونهها،
الگوی مشابهی را نشان میدهند و با افزایش غلظت نانوذرات ،فقط
شدت پیک تغییر میکند .الگوهای پراش نشان میدهد ،با افزودن  4و
 ،TiO2 8%پیکهای  TiO2با شدت کمتری نسبت به نانوذرات خالص
ظاهر میشوند .با توجه به اینکه اندازه نانوذرات پیش از افزودن به
ساختار فیلم 21 nm ،بوده است ،بنابراین ،افزایش اندک اندازه آنها
تا  93 nmدر فیلمهای نشاسته ـ  PVAـ  ،TiO2به تودهایشدن این
نانوذرات در ماتریس زیستپلیمر نشاسته نسبت داده شد [ Li .]22و
همکاران [ ،]23دلیل بروز این رفتار را در الگوی پراش پرتو  Xفیلم
حاصل از پروتئین آب پنیر ( )WPIحاوی سطوح مختلف  TiO2را
این طور بیان کردند که نانوذرات مجزای  TiO2به علت داشتن سطح
متخلخل شکسته شده و الگوی پراش پرتو  Xبیشکل دارند ،اما
انبوهش و تودهشدن نانوذرات باعث ایجاد الگوی پراش پرتو  Xبا
پیکهای تیزتر میشود.
آزمون FTIR

طيفسنجي  FTIRاز روشهاي متداولي است که از سالها پيش
براي تجزيه و شناسايي پليمرها و برخي افزودنيهاي آنها ،استفاده
میشود .بسامد تابش الکترومغناطيس در ناحيه زیرقرمز ( )IRمطابق با
بسامد ارتعاش طبيعي اتمهاي يک پيوند است و پس از جذب امواج
زیرقرمز در يک مولکول ،باعث ايجاد مجموعهای از حرکتهای
ارتعاشي در آن ميشود که اساس و مبناي طيفسنجي زیرقرمز را
186

تشکيل ميدهد .هر مادهای ،طیف زیرقرمز ویژهای دارد و همانند
اثر انگشت ،مختص آن مولکول است .تقريب ًا تمام ترکيباتي که پيوند
کوواالنسي دارند ،اعم از آلي يا معدني ،بسامدهاي متفاوتي از پرتو
الکترومغناطيس ناحيه زیرقرمز را جذب ميکنند .زیرقرمز ،ناحيهاي
از طيف الکترومغناطيس است که طول موجي بلندتر از نور مرئي و
کوتاهتر از امواج مايکروويو (طول موج بلندتر از  )۱ nmدارد.
طیفهای  FTIRتعلیق نانوتاربلورسلولوز و فیلمهای نشاسته ـ ،PVA
نشاسته ـ  PVAـ  CNWو نشاسته ـ  PVAـ  CNWـ  TiO2در شکل  – 3الف
نشان داده شده است .همانطور که مشاهده میشود ،در
نانوتاربلورسلولوز پیک جذبی  3350- 3416 cm-1مربوط به کشش
 2900 cm-1 ، O-Hمربوط به کشش  1650 cm-1 ، C-Hمربوط به خمش
 O-Hمولکولهای آب 1371 ،و  1428 cm-1مربوط به تغییرشکل
 1165 cm-1 ، C-Hمربوط به کشش  1116 cm-1 ، C-O-Cمربوط
به کشش حلقه گلوکوز و  699 cm-1مربوط به خمش حلقه است.
 Ohو همکاران [ ،]24در بررسی طیف  FTIRسلولوز ،کشش پیوند
هیدروژنی در  ،3344 cm-1خمش  OHمولکولهای آب جذب شده
در  ،1446 cm-1کشش  CHدر  ،2900 cm-1خمش درونصفحهای  CHو
 OCHدر  ،1432 cm-1ارتعاش تغییرشکل  CHدر  1373 cm-1و خمش
خارجصفحهای  C-OHدر  670 cm-1را مشاهده کردند.
پیک جذبی مشخصه نشاسته خالص در عدد موجی 3393 cm-1
قرار دارد .دلیل این موضوع ،وجود پیوند بین گروههای  Hو OH
است که موجب بروز ارتعاشات کششی پیچیده وابسته به گروههای
هیدروکسیلی آزاد بینمولکولی و درونمولکولی موجود در ساختار
زیستپلیمر طبیعی نشاسته میشود [ .]25در طیف  FTIRنشاسته ـ
 ،PVAکشش پیوند هیدروژنی در عدد موجی  3349 cm-1قرار دارد
که به دلیل قابلیت نرمکننده و پلیوینیلالکل ،در ایجاد پیوندهای
هیدروژنی با گروههای  OHمولکول نشاسته و جابهجاکردن محل
پیکها از  3393 cm-1به  3349 cm-1است .عدد موجی 2930 cm-1
مربوط به کشش  CHعوامل  CH2حلقههای گلوکوز و کشش CH
پلیوینیلالکل است.
عدد موجی  1724 cm-1به دلیل وجود سیتریک اسید در فیلم و هم
ناشی از پیوند استری ایجاد شده بین مولکولهای نشاسته و سیتریک
اسید است که احتماالً به ایجاد پیوند کوواالنسی بین زنجیرهای
نشاسته و سیتریک اسید مربوط است .عدد موجی  1369 cm-1مربوط
به  O-C-H ،C-C-Hو  C-O-Hزنجیر نشاسته و عدد موجی  1152و
 1027 cm-1به ترتیب مربوط به کشش پیوند  C-Oگروه  C-O-Hو
کشش پیوند  C-Oگروه  C-O-Cدر حلقه آنیدروگلوکوز است [.]26
پیکهای جذبی 856و  930 cm-1مربوط به ارتعاش حلقه C-O-C
و

و
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طیف  IRبهدستآمده از  ،TiO2ظاهرشدن پیکهای جذبی در  3416و
 1633 cm-1ناشی از ارتعاش کششی گروههای  OHآزاد ذکر شده
یا ارتعاش پیوندهای هیدروژنی موجود در سطح نانوذرات TiO2
است .پیک ضعیف در عدد موجی  1650 cm-1به جذب آب به
وسیله نانوذرات  TiO2و پیوند نسبت ًا پهن مشاهده شده در ناحیه
 450-800 cm-1به پیوند کششی  Ti-Oنسبت داده میشود [.]29
مقایسه نتایج طیفهای  FTIRنانوذرات  ،TiO2فیلم نشاسته  PVA -و
زیستنانوکامپوزیت حاوی  8%از  TiO2نشان میدهد ،پیکهای ظاهر
شده در عدد موجی  3416 cm-1طیف  TiO2به عدد موجی کوچکتر
یعنی  3355 cm-1در طیف  PS/TiO2منتقل شده است .دلیل این پدیده،
تشکیل و افزایش تعداد پیوند هیدروژنی بین گروههای عامل پرکننده و
ماتریس پلیمری زیستنانوکامپوزیت است .دلیل دیگر انتقال محل
این پیک ،احتماالً ایجاد برهمکنشهای الکتروستاتیک بین گروههای
 OHنشاسته و  )O…Ti( Ti+است.
شایان ذکر است ،کاهش شدت جذب گروههای  OHآزاد در طیف
نشاسته ـ  PVA - TiO2نسبت به طیف نشاسته  ،PVA -وجود پیوند
هیدروژنی بین عوامل  OHزنجیرهای نشاسته و نانوذرات  TiO2را تأیید
میکند .مقایسه طیف فیلمهای نشاسته  PVA -و نشاسته ـ ،PVA - TiO2
ظاهرشدن و افزایش شدت جذب در ناحیه  400-800 cm-1در اثر
افزایش سطح  TiO2طیف فیلم را نشان میدهد که به ارتعاش پیوندهای
 Ti-O-Tiنسبت داده میشود.
همانطور که مشاهده میشود ،افزودن  CNWو  TiO2به فیلم نشاسته -
 PVAو تولید فیلم زیستنانوکامپوزیت سهتایی PS/CNW/TiO2
موجب افزایش مقدار جذب و کاهش نسبی ارتفاع پیک در بسامدهای

نشاسته است .پیک جذبی موجود در عدد موجی 2927 cm-1ناشی
از ارتعاش کششی پیوند  ،C-Hعوامل  CH2حلقههای گلوکوز زنجیر
نشاسته است .پیکهای مشاهده شده در ناحیه 1200-1500 cm-1
به ارتعاش خمشی پیوندهای گروههای  C-Hو پیوندهای گروههای
الکلی  O-Hنسبت داده میشود [.]27
 Hanو همکاران [ ،]28طیف  FTIRنشاسته و پلیوینیلالکل را
بررسی کردند .آنها برای نشاسته کشش  OHرا در ،3426 cm-1
ارتعاش حلقه  C-O-Cدر  928 cm-1و  858 cm-1و برای PVOH
پیک پهنی در  3100-3400 cm-1به دلیل کشش  ،OHدر 2936 cm-1
کشش  CHو در  922 cm-1کشش  ،C-Cمشاهده کردند .بنابراین
میتوان از وضعیت پیکها نتیجه گرفت ،افزودن سیتریک اسید به
نشاسته موجب ظاهرشدن پیک گروه کربونیل در عدد موجی 1724 cm-1
شده و افزودن  PVAبه نشاسته اصالح شده موجب جابهجا کردن محل
پیک از  3393 cm-1به  3349 cm-1شده که به دلیل قابلیت  PVAدر ایجاد
پیوندهای هیدروژنی با گروههای  OHمولکول نشاسته است .افزودن
نانوتاربلورسلولوز به نشاسته ـ  ،PVAموجب جابهجا کردن محل پیک
پیوند هیدروژنی و جذب بیشتر امواج  IRدر ناحیه مربوط به پیوندهای
هیدروژنی نسبت به نشاسته ـ  PVAمیشود که نشاندهنده ایجاد پیوندهای
هیدوژنی جدید و گسترده و نیز وجودگروههای  OHآزاد بیشتر در ساختار
است و نیز جذب بیشتر امواج در  400-2000 cm-1نیز مشاهده میشود.
طیفهای  FTIRپودر  ،TiO2نشاسته ـ  ،PVAنشاسته  PVAـ  TiO2و
نشاسته ـ  PVAـ  CNWـ  TiO2در شکل -3ب نشان داده شده است.
دلیل تمایل شدید نانوذرات  TiO2به تودهشدن در ماتریسهای پلیمری
آلی ،وجود گروههای هیدروکسیل ( )OHآزاد در سطح آنهاست .در

و

(ب)

(الف)
شکل  -3طبف زیرقرمز( :الف) نانوتاربلورسلولوز ،نشاسته  ،PVA-نشاسته  CNW - PVA -و نشاسته  TiO2 - CNW - PVA -و (ب) پودر ، TiO2
نشاسته  ،PVA -نشاسته  TiO2 - PVA -و نشاسته. TiO2 - CNW - PVA-
و

و

و

و

و

و

و
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 3000و  1650 cm-1میشود .مقدار جذب مربوط به ارتعاش
خمشي پيوندهاي  C-Hو  O-Hدر طیف  PS/CNW/TiO2نسبت
به طیف  PS/TiO2و  PS/CNWافزایش مییابد .تغییرات مشاهده
شده ،احتماالً مربوط به ایجاد پیوندهای هیدروژنی بین عوامل O-H
نانوتاربلورسلولوز با نشاسته یا  TiO2است .همچنین ممکن است،
مربوط به وجود برهمکنشهای الکتروستاتیک بین گروههای OH
نشاسته و نانوتاربلورسلولوز با Ti+باشد.
بهینهسازی نفوذپذیری بخار آب

بازدارندگی فیلمهای پلیمری در برابر بخار آب از نظر حفظ کیفیت و
افزایش ماندگاری مواد غذایی بسیار مهم است .مواد بستهبندی باید
تا حد امکان ،حداقل نفوذپذیری بخار آب ( )WVPرا داشته باشند
تا از تبادل رطوبت بین محیط و ماده غذایی ممانعت شود .نشاسته
نرم شده در شرایطی در بستهبندی مواد غذایی قابل استفاده است که
 WVPفیلم آن به کمترین مقدار ممکن برسد [.]30
نتایج آزمونهای مرحله بهینهسازی اثر متغیرهای مستقل روی مقدار
نفوذپذیری بخار آب که میانگین سه تکرار بوده در جدول  3آمده است.
با توجه به نتایج جدول کمترین مقدار  WVPبرابر 1/21×10-7 g/mhPa
در نمونه ( 5با مشخصات  0/121 g : CNW ،0/1876 g : TiO2و : GLY
 )1/3 mLو بیشترین مقدار آن 2/66×10-7 g/mhPaدر نمونه( 6با مشخصاتو
 0/121 g :CNW ،0/1876 g :TiO2و  )2 mL :GLYمشاهده شد.
و

و

وو

و

و

و

نتایج تجزیه و تحلیل واریانس برای مقدار  WVPدر مرحله
بهینهسازی در جدول  4آمده است .با توجه به مقادیر  Pو  Fدر
جدول تجزیه واریانس (جدول  )4آثار خطی و درجه دو اجزای مدل
ی دارند .به
،X12 ، )P >0/01( ،X3و،X2X3و X22و X32و( )0/05 <Pمعن 
عبارت دیگر ،مقدار غلظت  CNWو  TiO2به شکل درجه دوم و GLY
به شکل خطی و درجه دوم روی مقدار  WVPاثرگذارند P .سطح
زیر منحنی منطقه بحرانی است .هرقدر این سطح کوچکتر باشد ،بین
دادههای تجربی با میانگین اختالف معنیداری وجود دارد.
اگر مقدار عددی  Pکوچکتر از  0/01باشد ،در سطح احتمال
 99%و کوچکتر از  ،0/05در سطح احتمال  95%معنیدار است.
با توجه به جدول ،مقادیر  Pبرای مدل ( )P >0/05و برای عدم
برازش دادهها با مدل ( )0/245حاکی از تطابق خوب مدل با
دادههای تجربی است .همچنین ،مقدار عددی ضریب تبیین
تنظیم شده ( )R2adjبرای مدل رگرسیونی بهدست آمده 74/80%
بود .بنابراین میتوان نتیجه گرفت ،مدل رگرسیونی تقریب ًا
توانسته رابطه بین متغیرهای مستقل (نانوذرات تیتانیم دیاکسید،
نانوبلور سلولوز و گلیسرول) و متغیر وابسته ( )WVPرا نشان داده و
پیشبینی کند .مدل خالصه شده بهدست آمده برای پیشبینی اثر
نانوذرات تیتانیم دیاکسید ،نانوتاربلور سلولوز و گلیسرول بر مقدار
 WVPپس از حذف عوامل غیرمعنیدار به شکل معادله ( )5بهدست
میآید:
و

و

و

جدول  -3نتایح اثر غلظت نانوذرات تیتانیم دیاکسید ،نانوتاربلور سلولوز و گلیسرول بر مقدار  WVPفیلمها در مرحله بهینهسازی.
مقدار نفوذپذیری بخار آب* × 10-7
()g/mhPa

فرمولبندی

مقدار نفوذپذیری بخارآب* × 10-7
()g/mhPa

1

1/46 ±0/03

10

2/25 ±0/30

2

2/56 ±0/13

11

1/78 ±0/10

3

2/22 ±0/10

12

1/64 ±0/07

4

1/91 ±0/05

13

1/29 ±0/03

5

1/21 ±0/06

14

2/14 ±0/05

6

2/66 ±0/05

15

1/28 ±0/01

7

2/07 ±0/12

16

1/62 ±0/02

8

2/16 ±0/02

17

1/33 ±0/11

9

1/32 ±0/10

18

1/41 ±1/03

فرمولبندی

*اعداد به شکل میانگین  ±انحراف استاندارد آورده شده است.
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جدول -4نتایج تجزیه واریانس بررسی اثر نانوذرات تیتانیمدیاکسید ،نانوتاربلورسلولوز و گلیسرول بر مقدار
منبع تغییرات
X1
X2
X3
X12
X1X2
X1X3
X 22
X2X3
X32

مدل
اثر خطی
اثر درجه دوم
اثر متقابل
باقیمانده
عدم تطابق دادهها با
مدل
خطای خالص
کل
R2

R2adj

ضرایب
رگرسیون

درجه آزادی
()df

مجموع مربعات
()SS

میانگین مربعات
))MS

F

P

-1/568×10-6
5/626×10-7
-3/838×10-7
3/868×10-6
-2/006×10-7
5/102×10-7
5/424×10-7
-5/217×10-7
1/691×10-7
-

1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
3
3
3
8
5

1/01×10-15
2/97×10-18
1/03×10-14
4/54×10-15
5×10-17
1/25×10-15
3/74×10-15
8/45×10-15
5/43×10-15
3/07×10-14
1/13×10-14
9/71×10-15
9/75×10-15
6/1×10-15
4/9×10-15

1/01×10-15
2/97×10-18
1/03×10-14
4/54×10-15
5×10-17
1/25×10-15
3/74×10-15
8/45×10-15
5/43×10-15
3/42×10-15
3/76×10-15
3/24×10-15
3/25×10-15
7/63×10-16
9/81×10-16

1/329951
0/003886
13/46174
5/953903
0/065527
1/638168
4/894961
11/07402
7/116425
4/477023
4/931873
4/239957
4/259238
2/452189

0/282104
0/951821
**
0/006318
*
0/040561

0/245461

83/43
74/80

3
17
-

1/2×10-15
3/68×10-14

4×10-16
-

-

-

-

* نشاندهنده معنیداری در سطح احتمال  5%و ** نشاندهنده معنیداری در سطح احتمال  1%است.

()5

.WVP

Y = 3.81× 10 −7 − 3.83 × 10 −7 X 3 + 3.86 × 10 −6 X12 +
5.42 × 10 −7 X 22 + 5.21× 10 −7 X 2 X 3 + 1.69 ×10 −7 X 32

برای نشاندادن تغییرات مقدار  WVPبا تغییرات متغیرهای مستقل،
سه منحنی پاسخ رویه سهبعدی که در آن متغیر وابسته (مقدار )WVP
در برابر دو متغیر مستقل ،در مقادیر مرکزی متغیرسوم ،رسم شدهاند،
در شکل  4نشان داده شده است .همچنان که در شکل –4الف مشاهده
میشود ،غلظتهای  TiO2و  CNWبه شکل درجه دوم بر مقدار
نفودپذیری بخار آب اثرگذارند و شکل منحنی کمینه است .در
غلظتهای متوسط CNWو( )0/1-0/45 gو )0/04-0/16 g( TiO2
مقدار نفوذپذیری حداقل است و با افزایش بیش از حد هر دو
نانوذرات نفوذپذیری افزایش مییابد.
با توجه به شکل ،استفاده همزمان  CNWو  TiO2باعث بهبود خواص
و

و

و

0/804424

0/236443
*
0/057859
*
0/010419
*
0/028465
*
0/023117
0/031634

*

0/045421

*

0/044945

*

بازدارندگی زیستنانوکامپوزیت حاصل شده و اثرگذاری  CNWدر
کاهش مقدار  WVPبیشتر از  TiO2است .نفوذپذیری بخار آب و گازها
در پلیمر ،به دو عامل ضریب انحاللپذیری و ضریب انتشار بستگی
دارد .با افزایش غلظت  CNWتا حد معین ،مقدار نفوذپذیری کاهش
یافت ،این کاهش میتواند ناشی از کاهش انحاللپذیری در ماتریس و
کاهش گروههای  OHآزاد در ماتریس پلیمر مربوط باشد [ .]31همچنین،
وجود  CNWدر ماتریس پلیمر فضاهای آزاد را پر کرده و مسیر پرپیچ و
خمی را برای عبور مولکولهای آب فراهم کرده و سرعت انتشار را
کندتر میسازد .درنتیجه ،نفوذپذیری را کاهش میدهد [.]8،31
افزایش مجدد  WVPدر غلظتهای زیاد نانوذرات را میتوان به
تجمع آنها و جلوگیری از کیپشدن زنجیرهای پلیمر نسبت داد.
 Changو همکاران [ ]32نیز نتایج مشابهی را برای نانوکامپوزیتهای
و

مجله علمی ـ پژوهشی ،علوم و تکنولوژی پلیمر ،سال بیست و هفتم ،شماره  ،3مرداد  -شهریور 1393

189

نسرین جمشیدی کلجاهی و همکاران

زیست نانوکامپوزیت بر پایه نشاسته نرمشده شامل نانوتاربلور سلولوز و نانوذرات تیتانیم دیاکسید...:

حاوی نشاسته نرمشده و  CNWبهدست آوردند .آنها دریافتند،
 WVPدر فیلم نشاسته نرمشده از  5/75 ×10 -10 g/msPaبه
 3/43 ×10-10 g/msPaدر فیلم نانوکامپوزیت نشاسته نرمشده
حاوی  ،CNW 2%کاهش یافت .با افزایش مقدار  CNWتا ،5%
 WVPبهطور تدریجی کاهش یافت .همان طور که در شکل  – 4ب
مالحظه میشود CNW ،و  GLYبه شکل خطی روی مقدار نفوذپذیری
اثرگذارند .در غلظتهای کم CNWو ( )0/15-0/05 gو GLY
( )1/3-0/8 mLمقدار نفوذپذیری در حد کمینه است و با افزایش
 CNWو  GLYزیاد میشود.
 Souzaو همکاران [ ]33اثر گلیسرول را بر  WVPفیلم
نشاسته کاساوا بررسی و مشاهده کردند با افزایش غلظت
گلیسرول از  0/17به  0/75گرم بر 100گرم نشاستهWVP ،
بهطور معنیداری از  4 g/mm m2dkPaبه 7/08 g/mm m2dkPa
افزایش مییابد .شکل  - 4ج به شکل کمینه یکطرفی است و در غلظت
کم گلیسرول و غلظت متوسط  WVP ، TiO2در حداقل مقدار است.
مقادیر بهینه برای متغیرهای غلظت  TiO2و  GLYبه ترتیب در محدوده
 0/04-0/2gو  0/9-1/7 mLوجود دارد .در مطالعات انجام شده توسط
 Zhouو همکاران [ ]22و نیز  Liو همکاران [ ]23درباره اثر افزودن
 TiO2به پروتئینهای جدا شده آب پنیر بر مقدار  ،WVPمشاهده
شد که با افزایش غلظت نانوذرات در ماتریس فیلم پروتئین آب پنیر
( ،)WPIمقدار  WVPفیلمها بهطور معنیداری کاهش مییابد.
همچنین ،جمشیدی و همکاران [ ]34در بررسی خواص فیزیکی
مشاهده کردند ،استفاده همزمان  CNCو  TiO2باعث بهبود خواص
جذب رطوبت و انحالل در آب زیستنانوکامپوزیت شده و اثرگذاری
 CNCبر کاهش مقدار جذب رطوبت و انحالل در آب ،بیشتر از
 TiO2است .همچنین آثار معنیدار خطی و متقابل اجزای مدل ،X3
،X12و،X2X3و X22و X32و( )0/05 < Pبر مقدار استحکام کششی نهایی
( )UTSبا استفاده از روش پاسخ رویه معین و افزایش مقدار UTS
زیستنانوکامپوزیت با افزایش غلظت  CNCو  TiO2مشاهده شد.
همچنین ،اثر کمتر بر افزایش مقدار  UTSدر غلظتهای زیاد نانوذرات
نسبت به غلظتهای متوسط به دلیل تجمع و عدم توزیع نایکنواخت و
کاهش مقدار  UTSبا افزایش غلظت گلیسرول مشاهده شد .با استفاده
از مدل  RSMبرای ایجاد حداقل مقدار نفوذپذیری نسبت به بخارآب
فیلمها ،مقادیر بهینه نانوذرات  ،0/118 g TiO2نانوتاربلورسلولوز
 0/30 gو گلیسرول  1/06 mLمعین شد.
و

(الف)

و

و

(ب)

و

و

و

و

(ج)

و

شکل  -4نمودار پاسخ رویه اثر سطوح مختلف( :الف)  CNWو TiO2

و

(( ،)GLY =1/65 mLب)  CNWو  ) TiO2=0/1176 g( GLYو (ج)
 TiO2و  )CNW=0/299 g( GLYبر مقدار نفوذپذیری به بخار آب.
و

و
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.تضعیف خواص بازدارندگی و مکانیکی نانوکامپوزیت حاصل میشود
 افزودن، نانوکامپوزیتهای حاصل نشان دادFTIR طیفسنجی
IR  موجب جذب بیشتر امواج،PVA نانوتاربلورسلولوز به نشاسته ـ
 و نیزPVA در ناحیه مربوط به پیوندهای هیدروژنی نسبت به نشاسته ـ
 بهTiO2  با افزودن. میشود400-2000 cm-1 جذب بیشتر امواج در
 نیز تعداد پیوندهای هیدروژنی بین گروههای عاملی،PVA نشاسته ـ
 آثار.پرکننده و ماتریس پلیمری نانوزییستکامپوزیت افزایش مییابد
،X2X3و،X12 ، )P > 0/01( ،X3 معنیدار خطی و درجه دو اجزای مدل
 با استفاده از روش پاسخ رویهWVP ) بر مقدار0/05 < P(وX32  وX22
 باعث بهبودTiO2  وCNW  استفاده همزمان از،معین و مشاهده شد
، همچنین.خواص بازدارندگی زیستنانوکامپوزیت حاصل میشود
 است و باTiO2  بیشتر ازWVP  بر کاهش مقدارCNW اثرگذاری
. افزایش مییابدWVP افزایش غلظت گلیسرول مقدار
و

و

و

و

و

و

نتیجهگیری
PVA  برای بهبود خواص مختلف فیلم برپایه نشاسته از،در این پژوهش
و

و

TiO2 بهعنوان پلیمر سازگار با نشاسته و نانوتاربلورسلولوز و نانوذرات
PS/PVA/CNW/TiO2 بهعنوان نانوپرکننده استفاده و نانوکامپوزیتهای

 ساختار. تولید شدGLY  وTiO2 ،CNW با مقادیر مختلف
 با افزودن، نتایج نشان داد. بررسی شدXRD  با،نانوکامپوزیتهای حاصل
 به دلیل پراکنش یکنواخت نانوذرات، به ماتریس نشاستهCNW مقادیر کم
 در غلظتهای. پیک پراشی مشاهده نمیشود،PVA در ماتریس نشاسته ـ
 پیکها ظاهر شدند که نشاندهنده حفظ ساختار بلوری در،CNW بیشتر
،PVA  به ماتریس نشاسته ـTiO2  از8%  و4  با افزودن.ماتریس فیلم است
پیکها واضحتر میشوند که نمایانگر تجمع و پراکنش نایکنواخت
 این موضوع منجر به. در ماتریس زیستپلیمری استTiO2 نانوذرات
و

و

و

و
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