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 هاترین یافتهمهم

 در فیلم دوالیه باعث کاهش بیش از درصد نانوتیتانیوم  2های حاصل از تحقیق، استفاده از طبق یافته

های تولیدی شد. از طرفی اضافه کردن غلظت یلمفدرصدی نفوذپذیری نسبت به بخار و بهبود خواص نوری در  03

های تولیدی از جمله اکسید باعث بهبود شرایط فیزیکی فیلمتیتانیوم دی %2 -به فیلم دوالیه مختلف نانوذرات رس

   جذب آب و نفوذپذیری نسبت به بخار آب و نور در ناحیه مرئی و فرابنفش شد.

    اکسید، نانورستیتانیوم دی آگار/ ژالتین، نانو کامپوزیت، نور فرابنفش، هاي کلیدي:واژه

 49-006-6 طرح تحقیقاتی به شماره شناسه  منبع یافته:

  سیدمهدی اجاق، مهدی عبدالهی خزاقی، اکبر وجدان  نویسنده)گان(:

 

 

 

اص فیزیکی، مکانیکی و خواص ممانعتی در برابر نور فرابنفش در خو اکسید برتیتانیوم دی -اثر نانوذرات رس عنوان:

 فیلم آگار/ ژالتین ماهی 

 49-336-6 شماره:

 8/6/5341   تاریخ:

های کوتاه یافته

  علمی
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 اهمیت موضوع

بندی در واقع اولین ارتباط مشتری با محصول بوده و تا حد زیادی وظیفه ارائه یک  تصکویر ذهنکی مبلکوب از بسته

 کنندهمصکر بازاریابی و اطالعاتی ککه بکه  ی مناسب عالوه بربندبستهکاال را بر عهده دارد. طبق مبالعات صورت گرفته 

های مکانیکی محافظکت کنکد. پلیمرهکای غالکب مکورد یبآسنور و  در برابردهد، قابلیت این را دارد که مواد غذایی را یم

سکال اسکت ککه در  03پروپیلن هسکتند ککه بکیش از استیرن، پلیاتیلن، پلیبندی غذا موادی نظیر پلیاستفاده در بسته

پالستیکی  یبندبسکته ادمو درصکد از 03تنهکا حکدود  ،0443 ههد لطو در حکال،این شوند. باصنعت غذایی استفاده می

رو ایکن د. ازشوسکاز ها مشکلجنبکه ریبسیا از توانکدیم محیط در یبندبستهاد مو عنو ینا دجووشدند.  یافتزبامصرفی 

 ه،یندآ در ستا ممکن و هستند جهامو محیبیافزایش مخاطرات زیسکت با یت،پرجمع حیانویژه وبه ،هارکشواز  ریبسیا

 باید که ییگرنکتکه د .دشو مشکل ربسیا ،صنایع یهازبالکه وکنندگان مصکر  یهازبالکه ایبر مکان مناسکب دنکر اپید

 ،نفت قیمت یشافزا با. ستا پالستیکی یبندبسککته ادمو تولید در نفتی تمحصوال به بستگیوا د،گیر ارقرتوجککه  مککورد

     دارد. دجوو یبندبسته ادمو تولید هزینه تأمین در ثرؤم یهاراه یافتن ردمو در نیانگر

 

 )شرح مساله( همقدم

علکت مصکر  همحیبی بک ها و نگرانی جهانی ناشی از آلودگیفراوردهزمان ماندگاری نیاز صنعت غذا برای افزایش 

 یسکتیزیی با منشکأ هاها و پوششفیلم استفاده از بندی سنتزی سبب گردیده که در دو دهه اخیر تمایل بههمواد بست

دلیکل خکواص از آگکار و ژالتکین، بکه حاضکرکه در تحقیکق یابد افزایش ترکیبات پروتئینی و کربوهیدراتی(  جمله )از

رغم یعلکاز آگکار و ژالتکین  آمده دستبههای وجود فیلمینا باخواهد شد.  استفاده مکانیکی و فیزیکی باالیی که دارد

های مبلوب مکانیکی، اغلب سد مناسبی در برابر عبور نور فرابنفش و نفوذپذیری در برابر گازها و بخکار یداشتن ویژگ

  ازهکا و بخکار آب ممانعکت نماینکدمناسب از فساد مواد غکذایی حسکاس بکه نکور، گ طوربهتوانند باشند و نمیآب نمی

 هکا بهکره گرفکت. ی نانو برای بهبکود عملککرد ایکن فیلمفنّاورهای توان از قابلیتیمکه برای برطر  شدن این مشکل 

گیکرد باعکث شکسکت تأثیر نکور فکرابنفش قکرار میدلیل مقاومت باال در برابر انرژی تابشی نور، وقتی تحتیتانیوم بهت نانو

اکسید بکه داخکل فکراورده تحکت از فیلم حاوی نانوذره تیتانیوم دیدر نور فرابنفش شده و مانع از عبور آن موجود  انرژی

 عنوانبهقابلیت این را دارد که کاهش اثر آن بر روند اکسیداسیون را به دنبال دارد. نانورس نیز  متعاقباًشده و بندی بسته

در ایکن تحقیکق بکا تولیکد ث افزایش مقاومت فیزیکی فیلم دوالیه شکود. سدی در برابر گازها و بخار آب عمل کرده و باع

اثرات مختلکف  ریتأثدرصد(،  03، 0، 0ی هاغلظتدرصد( و نانورس )با  2) دیاکسید ومیتانینانوتژالتین حاوی  فیلم آگار/

  واهد گرفت.های تولیدی مورد ارزیابی قرار خو نوری فیلم بر خواص فیزیکی، مکانیکی نانوذراتی هاغلظت
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 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

به فیلم تولیدی  شدهاضافهاکسید و نانورس دیاز غلظت نانوذرات تیتانیوم متأثرژالتین  بسیاری از خواص فیلم آگار/

 ای از عبور نور فرابنفش به فیلم دوالیه آگار/مالحظهقابلطور اکسید بهدیدرصد تیتانیوم 2که استفاده از طوریباشند بهمی

ژالتین جلوگیری کرد همچنین اضافه کردن درصدهای مختلف نانوذرات رس به فیلم باعث بهبود ممانعت آن در برابر بخار 

   ی تولیدی شد.هایلم، کدورت و حاللیت در فیلمفآب، عبور نور در ناحیه مرئی و فرابنفش، مقاومت کششی 

 

 

  

  
اکسید دیدرصد تیتانیوم 2ژالتین حاوی  (، آگار/a) ژالتین سطح فیلم دوالیه آگار/ (SEM) تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی -5 شکل

(b/و سطح فیلم دوالیه آگار ) 3اکسید حاوی دیتیتانیوم %2-ژالتین ( درصدc ،)1 ( درصدd و )51 ( درصدeنانو ) رسذرات .  
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 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

 
 

تیتاانیوم  %2-ژالتاین ، آگاار/ژالتین )آ/ژ( منحنی جذب آب نسبت به زمان )الف( و نفوذپذیری به بخار آب )ب( فیلم دوالیه آگار/ -2شکل 

  -اکسایدتیتاانیوم دی %2-ژالتاین ر(، آگاار/ %3-ت%2-)آ/ژ رس %3-اکسایدتیتاانیوم دی %2-ژالتاین ت(، آگاار/ %2-)آ/ژ اکسیددی

  ر(. %51-ت%2-)آ/ژ رس %51-اکسیدتیتانیوم دی %2-ژالتین ر(، آگار/ %1-ت%2-)آ/ژ رس 1%

 

 

 
 

 ت(، آگاار/ %2-)آ/ژ اکسایدتیتاانیوم دی %2-ژالتاین ، آگار/ژالتین )آ/ژ( میزان عبور نور )الف( و کدورت )ب( فیلم دوالیه آگار/ -3شکل 

 -ژالتین ر(، آگار/ %1-ت%2-)آ/ژ رس %1-اکسیدتیتانیوم دی %2-ژالتین ر(، آگار/ %3-ت%2-)آ/ژ رس %3-اکسیدتیتانیوم دی %2-التینژ

   ر(. %51-ت%2-)آ/ژ رس %51-اکسیدتیتانیوم دی 2%
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 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب
 

  ی مختلف نانو ذرات رس.درصدهاحاوی  اکسیددیتیتانیوم %2 -م دوالیهخواص فیزیکی و مکانیکی فیل -1جدول 

 
  .(P<53/5)باهب یمدار بین تیمارها دهنبه اخ الف معنی(، نشان..., c, b, aحروف نامشابه در هر س ون )

 

 

 2TiO %2-ژالتاین گاار/آ و 2TiOدرصاد  2ژالتین حااوی  ژالتین، آگار/ های مربوط به رنگ فیلم دوالیه آگار/شاخص -2جدول 

  حاوی درصدهای مختلف نانو ذرات رس.

 
  .(P<53/5)باهب یمدار بین تیمارها دهنبه اخ الف معنی(، نشان..., c, b, aحروف نامشابه در هر س ون )

 

 


