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چکیده
اثر اضافه شدن هر یک از ترکیبات سیتریک اسید ،پتاسیم سدیم تارتارات یاکلسیم کلرید روی نفوذپذیری به بخار آب،
سرعت عبور اکسیژن و خواص مکانیکي فیلم های هیدروکسي پروپیل سلولز در سه رطوبت نسبي مختلف مورد مطالعه
قرار گرفتند .تراوایي نسبت به بخار آب ،سرعت عبور اکسیژن و خواص مکانیکي فیلمها اندازهگیری شدند .آنالیز ریز-
ساختار فیلمها و خواص حرارتي فیلمها نیزانجام شد .فیلمهای حاوی  %51سیتریک اسید در سه رطوبت نسبي تراوایي
به بخار آب وسرعت عبور اکسیژن کمتری نسبت به هیدروکسي پروپیل سلولز نشان دادند .درصد ازدیاد طول تا نقطه
شکست فیلمهای حاوی سیتریک اسید نسبت به فیلمهای حاوی کلسیم کلرید یا پتاسیم سدیم تارتارات بیشتر بود.
واژگان کلیدی :هیدروکسي پروپیل سلولز ،نفوذپذیری به بخار آب ،خواص مکانیکي ،نفوذپذیری به اکسیژن

مقدمه

خوراکي ممکن است از پروتئینها ،پلي ساکاریدها ،لیپید-

افزایش آلودگي حاصل از پسماندهای پالستیک که غیر

ها و یا مخلوط هموژن آنها تهیه شوند (فابرا و همکاران

قابل تجزیه هستند ،بقا و سالمتي بشر را تهدید ميکند

 .)8002غیر سمي بودن و تجزیه پذیری آنها در طبیعت

(سانگ و همکاران  .)8002در دو دهه اخیر استفاده از

از برتریهای بارز این فیلمها در مقایسه با فیلمهای

بیوپلیمرها به صورت فیلم یا پوشش خوراکي در بسته-

سنتزی ميباشند.

بندی مواد غذایي و دارویي مورد توجه بسیار قرار

فیلمها و پوششهای ساخته شده از پلي ساکاریدها

گرفتهاند .ترکیبات طبیعي مذکور جهت بهبود کیفیت مواد

بازدارندههای مناسبي در مقابل اکسیژن و دی اکسید

غذایي و کاهش آلودگي محیط زیست جایگزینهای

کربن هستند (هرناندز -مانوز و همکاران  .)8002بطور

مناسبي برای مواد بستهبندی سنتزی ميباشند (فابرا و

کلي مقاومت ضعیف فیلمهای پلي ساکاریدی در مقابل

همکاران  8002و پیریدا و همکاران  .)8055فیلمهای

رطوبت استفاده از آنها را در بستهبندی مواد غذایي و

25

حشمتي و کسائي

دارویي محدود نموده است .هیدروکسي پروپیل
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یکي از مشتقات سلولز است که به عنوان پوشش ،اتصال

بخار آب و اکسیژن و خواص مکانیکي فیلمهای تشکیل
شده از ئیدروکسي پروپیل سلولز ميباشد.

دهنده ،کف کننده ،کلوئید محافظ ،لختهکنندهها برای
بسیاری از مواد مانند غذا ،داروها ،کاغذ ،سرامیک و

مواد و روشها

پالستیکها بکار ميروند (سنگول و همکاران  8002aو

مواد

سنگول و همکاران  HPC .)8002bدارای ساختار

 HPCاز شرکت ( ،)Alfa Aesar, USAمنیزیم کلرید

کریستالي وگروههای هیدروفوب است .این ترکیب به

( ،)Applichem, Germanyروغن آفتابگردان بدون آنتي

علت تراکم بینمولکولي بیشتر دربین زنجیرهای آن،

اکسیدان از شرکت روغن نباتي (غنچه ،ساری ،مازندران،

نسبت به سایر مشتقات سلولز دارای حجم آزاد کمتری

ایران) و بقیه مواد (سیتریک اسید ،8کلسیم کلرید ،2پتاسیم

بوده و بنابراین نفوذپذیری به بخار آب (( )WVPرا

سدیم تارتارات ،2استیک اسید گالسیال ،کلروفرم ،سدیم

کاهش ميدهد (یاکیمتس و همکاران  .)8002مقاومت

کلرید و منیزیم نیترات) از ( )Merck, Germanyتهیه

ضعیف فیلمهای تهیه شده از پلي ساکاریدها وپروتئینها

شدند.

در مقابل بخار آب در مقایسه با پلیمرهای سنتزی

آماده سازی فیلمها

استفاده آنها را دربستهبندی مواد غذائي محدود کرده

ابتدا مقادیر مختلف از  CaCl2،PSTو CAدر 500 ml

است .راهکارهای مختلفي برای غلبه بر محدودیتهای

آب یا اتانول ( )%22حل شدند (جدول  .)5سپس  5گرم

این فیلمها پیشنهاد شده است که از آن جمله ميتوان به

هیدروکسي پروپیل سلولز به آن اضافه و توسط یک

ایجاد اتصاالت عرضي در ساختار آنها ،بکار بردن

همزن مغناطیسي به صورت یکنواخت پخش گردید .برای

حاللهای غیر آبي مانند الکل و اختالط آن با سایر

حل کردن کامل عاری از رسوب مخلوط  HPCو  CAاز

پلیمرها اشاره کرد .به عنوان مثال برقراری اتصاالت

اتانل و هر یک از نمک های  PSTیا CaCl2و HPCاز

عرضي در فیلمهای  HPCتوسط گلي اکسال (یاناگیدا و

آب استفاده شد .دو حالل متفاوت به خاطر ترکیبات با

ماتسو  )5228یا کیتوزان (ماچا و همکاران  ،)8002با

قطبیتهای مختلف انتخاب شدند .بعد از حل شدن کامل

استفاده از سیتریک اسید درفیلمهای مرکب کیتوزان-

هیدروکسي پروپیل سلولز محلولها به مدت  50دقیقه

هیدروکسي پروپیل سلولز (لییر و همکاران  )8002و یا

همراه با همزدن در  21 ˚Cحرارت داده شدند و در ادامه

در فیلمهای نشاسته و کربوکسي متیل سلولز ( قنبرزاده

تا دمای اتاق خنک گردیدند .محلولها به داخل ظروفي از

و همکاران  )8055موجب کاهش جذب رطوبت و یا بهبود

جنس تفلون به قطر  1 cmریخته شدند .ظروف حاوی

خواص مکانیکي فیلمهای مرکب شده است .هدف های

محلولها پس از یک ساعت قرار گرفتن در دمای محیط،

این تحقیق )5( :استفاده از ترکیبات طبیعي به عنوان

به آون منتقل و خشک شدند ( 82ساعت و  .)20˚Cفیلم

جایگزینهای مناسب ترکیبات سنتزی به منظور کاهش

 HPCنیز به روش مرطوب بدون هیچ گونه افزودني به

آلودگي محیط زیست دربسته بندی مواد غذائي؛()8

عنوان فیلم شاهد تهیه شد.

اضافه کردن ترکیباتي به ئیدروکسي پروپیل سلولز به
منظور کاهش نفوذپذیزی به بخار آب ؛ و ( )2مطالعه
تأثیر افزایش هر یک از ترکیبات سیتریک اسید ،پتاسیم
سدیم تارتارات یا کلسیم کلرید بر روی نفوذیذیری به
)Hydroxy Propyl Cellulose (HPC

1

)Citric acid (CA
3
)Calcium Chloride (CaCl2
4
)Potassium Sodium Tartarate (PST
2
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اندازهگیری ضخامت فیلم

آزمون خواص مکانیکی

برای تعیین ضخامت فیلمها از میکرومتر ( Helios,

پارامترهای مکانیکي براساس روش استاندارد D882-02

 )Japanبا دقت  50 mاستفاده شد .اندازهگیری در 1

( (ASTM 2002و دستگاه کشش

(Santam

نقطه مختلف فیلم انجام گرفت و سپس از آنها میانگین

) Company, Tehran, Iranاندازهگیری شدند .فیلمهای

گرفته شد.

تهیه شده قبل از انجام آزمایش در یک محفظه به مدت28

تراوايی نسبت به بخار آب

ساعت ( RH 10% ±1و  )81 ºCقرار داده شدند .مقاومت
االستیک2

میزان تراوایي به بخارآب با استفاده از روش جنادیوس

کششي ،2ازدیاد طول تا نقطه شکست 1و مدول

و همکاران ( )5222انجام شد .برای این منظور فنجانک-

فیلمها با سرعت  50mm/minو با 2 Kg/load cell

های ویژهای طراحي شدند 50 .گرم سیلیکاژل درون هر

توسط دستگاه کشش در دمای محیط ()81 ±8 ˚C

فنجانک ریخته شد (رطوبت نسبي .)%0.0 5سطح رویي

اندازهگیری شدند.آزمایشات سه بار تکرار شدند و

فنجانکها با فیلمهای تهیه شده پوشانده شد .فیلمها با

میانگین آنها به عنوان نتیجه اعالم گردید.

استفاده از گیره محکم شدند و اطمینان حاصل شد که

تراوايی نسبت به اکسیژن

منفذی بین فیلم و ظرف وجود نداشته باشد و تنها محل

تراوایي نسبت به اکسیژن )OP( 2به طریق غیر مستقیم

عبور بخار آب ،ازسطح فیلم باشد .فنجانکها توزین

اندازهگیری شد (اوو و همکاران  .)8001این روش

شدند و در دسیکاتورهای حاوی منیزیم کلرید (رطوبت

براساس تغییر در عدد پراکسید روغن تازه (بدون آنتي

نسبي  ،)%28منیزیم نیترات (رطوبت نسبي  )%18و سدیم

اکسیدان) استوار است .روغن آفتابگردان تازه و بدون

کلرید (رطوبت نسبي  )%21قرار گرقتند .توزین ظروف

آنتي اکسیدان سنتزی که قابل دسترس بود به عنوان

هر  82ساعت یکبار صورت گرفت و از روی تغییرات

شاهد استفاده شد و عدد پراکسید آن نیز قبل از استفاده

وزن فنجانکها ،با استفاده از روابط  5و  8سرعت نفوذ

اندازهگیری شد .نمونههای روغن تازه در فنجانکها

بخار آب 8و نفوذپذیری به بخار آب 2محاسبه شدند

ریخته و روی دهانه آنها به وسیله یکي از فیلمها

(جانهد و همکاران  8002و ویتایا و همکاران .)8002

پوشانده شد .سپس فنجانکها برای مدت  51روز در

WVTR= M/ A×t

][5

شرایط آزمایشگاه ) 81±8 ˚Cو رطوبتهای نسبي ،28

)WVP= WVTR× x/ P (R1- R2

][8

 18و  )%21نگهداری شدند .در پایان زمان مذکور عدد

که  : Xضخامت فیلم()m؛  : Mمقدار عبور بخار آب از
فیلم ( : t)gزمان()S؛  :Pفشار بخار آب اشباع ()Pa؛ : A
مساحت ()m2؛: R1رطوبت نسبي در دسیکاتور ((٪؛ : R2
رطوبت نسبي در داخل فنجانک ()٪؛ :WVTRسرعت
تراوایي بخار آب ()g.m-2.d-1؛ و  :WVPنفوذپذیری به
بخار آب ) )g.m-1Pa-1.S-1است.

پراکسید با استفاده از رابطه زیر محاسبه شد:
Peroxide Value

(PV)= V×N×1000/ M
][2

که  :Vحجم تیوسولفات مصرفي :N ،نرمالیته تیوسولفات
و  :Mوزن نمونه است.
بهینه سازی فرموالسیون فیلمها
آزمون نفوذپذیری به بخار آب برای فیلمهای HPC
حاوی مقادیر مختلف سیتریک اسید ،کلسیم کلرید یا
4

1

Relative Humidity, RH
Water Vapor Transmission Rate, WVTR
3
Water Vapor Permeability, WVP
2

Tensile Strength, TS
Elongation at Break, EB
6
Elastisity Modulus, EM
7
Oxygen Permeability
5
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پتاسیم سدیم تارتارات (51روز 81 ˚C ،و )RH = 28%

تحلیل آماری

انجام شدند (نمونههای  ،A-Jجدول  .)5از میان فیلمهای

تمام آزمونها در قالب طرح کامالً تصادفي در سه تکرار

 HPCکه در جدول  5ذکر شد ،تعدادی از فیلمها انتخاب

انجام شدند .تحلیل و ارزیابي ( )ANOVAبا استفاده از

شدند (نمونههای  ، D, G, I, Jجدول  .)5نفوذپذیری به

نرم افزار آماری  SPSS-19در سطح احتمال  %1و

بخار آب و اکسیژن و خواص مکانیکي نمونههای انتخاب

آزمون چند دامنهای دانکن برای تأیید وجود اختالف بین

شده در ابتدا و در پایان زمان نگهداری (51روز81 ˚C ،

میانگینها انجام گرفت.

و سه رطوبت نسبي  18 ،28و  )%21اندازهگیری شدند.
مطالعه ريزساختار نمونهها توسط میکروسکوپ
الکترونی گسیل میدانی)FESEM( 1
فیلم به ابعاد  1 mm×50mmتهیه و روی پایههای
آلومینیومي توسط چسب تثبیت گردید .سپس توسط
دستگاه یک الیه طال روی آن نشانده شد .ریزساختار آن
توسط دستگاه )Hitachi, S-4160, Japan( FESEM
با ولتاژ  50 KVتعیین شد.
آنالیز حرارتی روبشی تفاضلی)DSC( 2
آنالیز حرارتي نمونهها به وسیله گرماسنج روبشي
تفاضلي ( )Pyris 6- Perkin elmer, Americaاندازهگیری
شد .دستگاه با استفاده از ایندیم و نقره کالیبره شد.
ظرف آلومینیومي بدون نمونه به عنوان مرجع مورد
استفاده قرار گرفت .نمونهها با وزن تقریبي  1/20 mgبا
سرعت 50°C.min-1در گستره دمایي  -10تا 200˚C
روبش شدند .از روی دمانگاشت 2به دست آمده ،تغییرات
بوجود آمده تعیین شد .دمای انتقال شیشهای به عنوان
نقطه میانه بین شروع و پایان تغییرات منحني در مرحله
حرارتدهي در نظر گرفته شد .آزمون میکروسکوپ
الکتروني وآنالیز گرمایي نمونه  HPCحاوی  CAبرای
مطالعه تغییر فازها ،تغییر دمای انتقال شیشهای و تشکیل
پیوندهای عرضي استفاده شد.

1

Field Emission Scanning Electron Microscopy
)(FESEM
2
)Differential Scan calorimetry (DSC
3
Thermogram
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جدول  -1اجزاء تشکیل دهنده فیلمهای هیدروکسی پروپیل سلولز
نمونه

حالل

نسبت اجزا )، (w/wیا ()w/w/w/

اجزاء تشکیل دهنده

A

اتانل

0/081 : 5/00

CA: HPC

B

اتانل

0/01 : 5/00

CA: HPC

C

اتانل

0/50 : 5/00

CA: HPC

D

اتانل

0/51 : 5/00

CA: HPC

E

آب

0/01 : 5/00

PST: HPC

F

آب

0/50 : 5/00

PST: HPC

G

آب

0/51 : 5/00

PST: HPC

H

آب

0/01 : 5/00

CaCl2: HPC

I

آب

0/50 : 5/00

CaCl2: HPC

J

آب

0/081 : 0/081 : 5/00

PST:CaCl2: HPC

 :HPCهیدروکسي پروپیل سلولز :CA ،سیتریک اسید :PST ،پتاسیم سدیم تارتارات :CaCl2 ،کلسیم کلرید

نتايج و بحث

آن کاهش نفوذپذیری به بخار آب توسط دیگر پژو

تراوايی به بخار آب

هشگران نیز تأئید شد (الماسي و همکاران  5222و

با گذشت زمان مقدار عبور بخار آب از فیلمهای نازک

قنبرزاده و همکاران  8055و شي و همکاران .)8002

 HPCطي  51روز نگهداری (در رطوبت نسبي )%28

افزودن کلسیم کلرید به فیلمهای  HPCتا غلظت %50

افزایش یافت .از روی اطالعات اسخراج شده از مقدار

( )w/wموجب کاهش نفوذپذیری به بخار آب در فیلمهای

عبور بخار آب سرعت عبور بخار آب و مقدار نفوذپذیری

 HPCشد ( .)P>0/01این نتایج ممکن است به خاطر

به بخار آب طي مدت پانزده روز محاسبه شدند .شکل

تشکیل کمپلکس از یون کلسیم وگروههای هیدروکسیل

 -5الف تغییرات  WVPفیلمهای تشکیل شده از CA-

 HPCباشد (کلسیم یون مرکزی و زنجیرهای پلیمری

 HPCرا بر حسب  CA/HPCیا  PST/HPCدر روز

لیگاندهای کمپلکس را تشکیل ميدهد .لیگاندها از طریق

پانزدهم نشان ميدهد .با افزایش غلظت سیتریک اسید

گروههای هیدروکسیل به یون مرکزی متصل شدند).

نفوذپذیری به بخار آب کاهش یافت .وجود سه گروه

افزودن بیش از  %50کلسیم کلرید به محلول حاوی

کربوکسیلیک و یک گروه هیدروکسیل در ساختار

 HPCموجب رسوب کلسیم کلرید گردید .بنابراین،

سیتریک اسید یا گروههای کربوکسیالت  PSTوگروه-

حداکثر غلظتي که برای تهیه الیههای مرکب HPC

های هیدروکسیل موجود در HPCموجب برقراری نیرو-

استفاده شد  %50بود (شکل  .)8فیلمهای تهیه شده در

های بینمولکولي از جمله پیوندهای هیدروژني یا

محلولهای الکلي به علت کاهش میزان آب مصرفي در

الکترواستاتیک بین آنها شده و در نتیجه موجب افزایش

تهیه آنها و تبخیر سریع الکل زودتر خشک شدند و

مقاومت در مقابل بخار آب و کاهش نفوذپذیری به بخار

همچنین نفوذپذیری کمتری به بخار آب داشته و به

آب ميشود .وجود اتصاالت عرضي و پیوندهای

مراتب مقاومتر از فیلمهای تهیه شده در آب هستند

هیدروژني در فیلمهای نشاسته-سیتریک اسید و بدنبال

( 85/8برابر).
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شکل  -1تغییرات  WVPفیلمهای تشکیل شده از  CA-HPCو  PST-HPCدر روز پانزدهم نگهداری
رطوبت نسبي محیط  .%28ضخامت فیلم  .500μmالف .فیلمهای تشکیل شده از  CA-HPCبر حسب نسبت  CA/HPCو ب .فیلم -
های تشکیل شده از  PST-HPCبر حسب نسبت .PST/HPC

تغییرات نفوذپذیری به بخار آب فیلمهای  HPCحاوی

فیلمهای اصالح شده) دارا بود ( )P>0/01و با افزایش

سیتریک اسید ،کلسیم کلرید ،پتاسیم سدیم تارتارات در

رطوبت نسبي محیط نفوذپذیری به بخار آب در همه

شکل  2نشان داده شده است ( 51روز= 21%) .)81˚C ،

فیلمها افزایش یافت .نتیجه مشابهي نیز برای نمونههای

 .)I:RH = 28% II:RH=18%III:RHفیلم  HPCحاوی

زئین حاوی گلیسرول گزارش شد (قنبرزاده و همکاران

 %51سیتریک اسید در هر سه رطوبت نسبي میزان نفوذ

 .)8002درگزارش مذکور افزایش گلیسرول به منزله

پذیری به بخار آب کمتری را (در مقایسه با سایر

افزایش رطوبت فیلمها ارزیابي شد.

شکل  -2تغییرات  WVPفیلمها بر حسب  X/HPCدر روز پانزدهم نگهداری
 X/HPCعبارتند از]  HPC :Aخالص )0/5 : 5/0 w/w( %50 CaCl2 /HPC :C ،)0/01 : 5/0 w/w( %1 CaCl2 /HPC:B ،و :D
) . )0/081 : 0/081 : 5/0 w/w/w( CaCl2 + PST/HPC (CaCl2+PSTرطوبت نسبي محیط  .%28ضخامت فیلم .500 μm

بررسي تاثیراضافه شدن سیتریک اسید ،پتاسیم سدیم تارتارات یا کلسیم کلرید بر روي خواص مختلف فیلم هیدروکسي پروپیل سلولز
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شکل  -3تغییرات نفوذپذيری به بخار آب فیلم های اصالح شده برحسب X/HPCدر روز پانزدهم نگهداری
 X/HPCعبارتند از]  HPC :Aخالص;  )0/51 : 5/0 w/w( PST /HPC :C ;)0/5 : 5/0 w/w( CaCl2 / HPC :Bو CA /HPC :D
(.)0/51 : 5/0 w/wضخامت فیلمها  RH = %18 :II ،RH = % 28 :I.500μmو .RH= %21 :III

تراوايی نسبت به اکسیژن

 HPCو  PST-HPCدارای مقاومت بیشتری در مقابل

جدول  8اثرات کلسیم کلرید ،پتاسیم سدیم تارتارات و

نفوذ اکسیژن بودند (جدول  -8نمونه .) Dسیتریک اسید

سیتریک اسید را بر روی عدد پراکسید فیلم های HPC

به خاطر وجود گروههای کربوکسیک اسید (که گروه-

نشان ميدهد .مولکولهای اکسیژني که از فیلم

های قطبي هستند) نیز مانعي برای عبور اکسیژن بوجود

عبورنموده و وارد فنجانک حاوی روغن ميشود،

ميآورد .نفوذپذیری فیلمهای  HPCو متیل سلولز به

ميتواند منجر به اکسیداسیون روغن شود .در نتیجه

اکسیژن با افزایش رطوبتهای نسبي قبالً نیز گزارش

میزان تراوائي اکسیزن متناسب عدد پراکسید روغن

شد (پارک و همکاران .)5222

ميباشد .با افزایش رطوبت نسبي عدد پراکسید هر یک
از فیلمها به مقدار جزئي کاهش یافت (()P>0/01جدول
.)8در حاليکه پارک و همکاران ()5222گزارش دادند که
نفوذپذیری به اکسیژن در فیلمهای تشکیل شده از
سلولز و پروتئین با افزایش زطوبت نسبي افزایش مي-
یابد .فیلمهای  CA -HPCنسبت به فیلمهای CaCl2-
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جدول  -2عدد پراکسید فیلمهای هیدروکسی پروپیل سلولز حاوی کلسیم کلريد ،پتاسیم سديم تارتارات ،سیتريک اسید بعد از
 11روز نگهداری در سه رطوبت  12 ،32و %51
نمونه

اجزاء تشکیل دهنده

نسبت اجزا (w/w/w( ،)w/w

I

CaCl2 /HPC

PV
RH =%18

RH =% 21

0/50 : 5/0

2/28±0/81b

2/22±0/15a

2/25±0/50b

RH =%28
G

PST/HPC

0/51 : 5/0

1/00±0/52a

2/22±0/52a

2/22±0/82a

J

PST/CaCl2/HPC

0/081: 0/081: 5/0

2/22±0/05c

2/10±0b

2/02±0/50c

D

CA/HPC

0/51 : 5/0

2/21±0/02d

2/82±0/50c

2/22±0 d

میانگینهای دارای حروف مشابه در یک ستون بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال  %1تفاوت معنيداری با یکدیگر ندارند.

ضخامت متوسط فیلمها mμ100
خواص مکانیکی

پالستيسایزر را ایفا ميکند .فیلم  CA-HPCدر روز

خواص مکانیکي فیلمهای  HPCحاوی ،PST ،CaCl2

تهیه و در دو رطوبت  28و  %18میزان  %EBکمتری را

 CAو یا اثر ترکیبي آنها در روزهای تهیه و پانزدهم

نسبت به دیگر فیلمها دارا بود (.)P>0/01

نگهداری (دمای  ،81 ˚Cسه رطوبت نسبي  18 ،28و

همکاران ( )8002گزارش کردند که با افزایش میزان

 )%21در جدولهای  2 ،2و  1نشان داده شده است.

سیتریک اسید (از  1تا  )%20در فیلم پلي وینیل الکل -

مقاومت به کشش و مدول االستیک برای فیلم حاوی

نشاسته ،مقاومت کششي کاهش و درصد ازدیاد طول تا

PSTو  CAبه ترتیب بیشترین و کمترین مقدار بدست

نقطه شکست افزایش معنيداری یافت.

آمدند ( .)P>0/01نتایج نشان ميدهد که مقدار  TSفیلمها

ريزسا ختار نمونهها ()FESEM

در روز پانزدهم (دمای  ،81 ˚Cهریک از سه رطوبت

در شکل  2تصاویر میکروسکوپ الکتروني از سطوح

نسبي) نسبت به  TSاولیه کاهش یافت .آب نقش پالستي-

فیلمهای هیدروکسي پروپیل سلولز حاوی سیتریک اسید

سایزر دارد و با تغییر در محتوای رطوبت پلیمرها سبب

در دو بزرگنمایي  200 xو  200 xنشان داده شده است.

تغییر در خواص مکانیکي آنها ميشود (ریپکا و همکاران

بر روی سطوح فیلمهای شاهد ذرات پخششدهای

 .)8000پالستيسایزرها بین زنجیرهای ماکرومولکولها

مشاهده ميشوند که ممکن است مربوط به تغییرات

قرار گرفته و پیوندهای بین مولکولي را تضعیف ميکنند

ایجاد شده تحت ولتاژ باال در حین آنالیز باشد .آنالیز

و منجر به کاهش در مقادیر TSو  EMميشوند (جداول

سطح  HPCکه توسط میکروسکوپ الکتروني تحت ولتاژ

2و .)2

باال انجام ميشود ،احتمال افزایش دما وجود دارد و با

درصد ازدیاد طول در فیلمها (نمونه های  ) I, G, Jبا

افزایش دما احتمال تخریب نسبي حرارتيHPC

افزایش رطوبت نسبي در روزهای اول و پانزدهم

ترکیب طبیعي ميباشد وجود دارد .ذرات پخششده بر

نگهداری افزایش یافت اما درصد ازدیاد طول در فیلمهای

روی سطوح ميتواند مربوط به ذرات تخریب شده

مرکب  CA-HPCدر رطوبتهای نسبي  18یا  %21کمتر

حرارتي باشد که این احتمال بیشتر از حضور مولکول-

از رطوبت نسبي  %28بدست آمد .احتماالً در رطوبتهای

های حالل باقیمانده موجود در فیلم ميباشد .تفاوتي که

باالتر گروههای هیدروکسیل مربوط به آب و گروههای

بین تصاویر سطوح میکروسکوپ الکتروني  Cو  Dدر

کربوکسیلیک سیتریک اسید با گروههای هیدروکسیل

مقایسه با تصاویر  Aو  Bمشاهده مي شوند مربوط به

 HPCپیوند برقرار ميکنند و سبب کاهش  %EBمي-

حضور مولکولهای  CAدر فیلم  HPCحاوی  CAمي-

شوند .به عبارت دیگر در رطوبتهای پائینترآب نقش

شي و

که

بررسي تاثیراضافه شدن سیتریک اسید ،پتاسیم سدیم تارتارات یا کلسیم کلرید بر روي خواص مختلف فیلم هیدروکسي پروپیل سلولز

باشد .به هم پیوستگي مولکولها در تصاویر نیز قابل
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مشاهده ميباشند.

جدول  -3مقاومت به کشش فیلمهای هیدروکسی پروپیل سلولز حاوی کلسیم کلريد ،پتاسیم سديم تارتارات ،سیتريک اسید
روز اول و بعد از  11روز نگهداری در سه رطوبت  12 ،32و %51
اجزاء تشکیل دهنده

نسبت اجزا ( )w/wيا ()w/w/w

) TS (MPaروزاول

CaCl2 /HPC

) TS (MPaروز پانزدهم
RH=%18

RH=%28
0/50 : 5/0

1/82 ±0/12d

0/28 ± 0/08c

0/55c

0/21 ±

PST/HPC

0/51 : 5/0

±5/28a

52/28

±0/05a

2/22

0/12a

2/25 ±

PST/CaCl2/HPC

0/081 : 0/081: 5/0

±5/22b

58/02

±0/02b

5/18

0/02b

5/21 ±

CA/HPC

0/51 : 5/0

0/22 ±0/02c

2/10 ±8/02c

5/82 ± 0/02bc

RH=%21
0/82b

0/22 ±

5/55a

2/12 ±

0/02b

0/21 ±

2/22 ± 0/52a

میانگینهای دارای حروف مشابه در یک ستون بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال  %1تفاوت معنيداری با یکدیگر ندارند.

ضخامت متوسط فیلم¬ها mμ100
جدول  -4درصد ازدياد طول تا نقطه شکست فیلمهای هیدروکسی پروپیل سلولز حاوی کلسیم کلريد ،پتاسیم سديم تارتارات،
سیتريک اسید در ا بتدا (روز اول تهیه شدن فیلم) و بعد از  11روز نگهداری در سه رطوبت  12 ،32و %51
اجزاء تشکیل دهنده

نسبت اجزا ( )w/wيا()w/w/w

EB%روزاول

 EB %روز پانزدهم
RH=%28

RH=%18

RH=%21

CaCl2 /HPC

0/50 : 5/0

2/22 ±0/22b

82/52 ±8/20c

22/22 ± 0/02b

18/01 ± 2/25a

PST/HPC

0/51 : 5/0

±2/22b

2/08

±5/00c

81/22

0/28c

82/20 ±

2/22b

82/25 ±

PST/CaCl2/HPC

0/081 : 0/081: 5/0

±0/22b

2/82

±5/22b

22/22

0/05b

22/52 ±

52/25a

20/22 ±

CA/HPC

0/51 : 5/0

±22/28a

28/22

±50/22a

520/12

2/25a

25/12 ±

2/25b

22/21 ±

میانگینهای دارای حروف مشابه در یک ستون بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال  %1تفاوت معنيداری با یکدیگر ندارند.

ضخامت متوسط فیلم¬ها mμ100
جدول  -1مدول االستیسیته فیلمهای هیدروکسی پروپیل سلولز حاوی کلسیم کلريد ،پتاسیم سديم تارتارات ،سیتريک اسید
روز اول و بعد از  11روز نگهداری در سه رطوبت  12 ،32و %51
اجزاء تشکیل دهنده

نسبت اجزا ( )w/wيا ()w/w/w

) EM (MPaروزاول

) EM (MPaروز پانزدهم
RH=%28

RH=%18

RH=%21

CaCl2 /HPC

0/50 : 5/0

28/20 ±2/22c

2/22 ±0/21c

0/80c

PST/HPC

0/51 : 5/0

522/22 ±52/28a

82/22 ±0/05a

80/18 ± 5/22a

52/28 ± 0/22a

PST/CaCl2/HPC

0/081 : 0/081: 5/0

±25/52b

811/10

±5/50b

52/25

0/22c

2/20 ±

5/88b

CA/HPC

0/51 : 5/0

±0/52d

52/20

±0/22d

8/22

0/22b

2/21 ±

8/21 ±

8/85b

2/22a

2/20 ±
2/02 ±

58/12 ±

میانگینهای دارای حروف مشابه در یک ستون بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال  %1تفاوت معنيداری با یکدیگر ندارند.

ضخامت متوسط فیلم¬ها mμ100
آنالیز حرارتی روبشی تفاضلی ()DSC

باشد .تغییری که در محدوده دمایي 520-521 ˚C

در شکل  1منحني ترموگرام  DSCفیلم هیدروکسي

مشاهده ميشود ممکن است مربوط به دکربوکسیالن

پروپیل سلولز نشان داده شده است .پیک پهن که در

سیتریک باشد .دو پیک در ترمو گرام  Aدر دماهای

کمتر از  500 ˚Cدر هر دو ترموگرام مشاهده ميشود

 202/21˚Cو 222/12 ˚Cمشاهده ميشود که مربوط به

مربوط به از دست دادن رطوبت و اتانل ( حاللها) مي-

تجزیه حرارتي  HPCمي باشد .دو پیک مذکور در
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ترموگرام  Bمشاهده نميشود .ميتوان نتیجهگیری کرد

حرارتي فیلمهای حاوی سیتریک اسید ميشود.

که افزایش سیتریک اسید موجب افزایش مقاومت

شکل  -4تصاوير میکروسکوپ الکترونی  FESMفیلمهای هیدروکسی پروپیل سلولز
 :Aشاهد (بزرگنمایي  :B ،)200 xشاهد (بزرگنمایي  :C ،)200 xحااوی  %51سایتریک اساید (بزرگنماایي  )200 xو  :Dحااوی %51
سیتریک اسید (بزرگنمایي )200 x

شکل  -1ترموگرام  DSCبدست آمده برای فیلم هیدروکسی پروپیل سلولز ( )Aو فیلم هیدروکسی پروپیل سلولز -سیتريک
اسید ()B( )0/11 : 1/0 w/w

نتیجهگیری

کلرید نسبت به فیلمهای  HPCکاهش یافت .فیلمهای

نفوذپذیری به بخار آب ( )RH =%28در فیلمهای HPC

 CA -HPCنسبت به فیلمهای  CaCl2-HPCو PST-

حاوی سیتریک اسید ،پتاسیم سدیم تارتارات یا کلسیم

 HPCدارای مقاومت بیشتری در مقابل نفوذ آب و
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 حاوی سیتریکHPC نتایج نشان ميدهند که فیلمهای

. بودند%21 یا18 ،28 اکسیژن در رطوبتهای نسبي

نسبت به سایر فیلم ها موانع بهتری را در مقابل رطوبت

فیلمهای حاوی سیتریک اسید درصد ازدیاد طول

 اطالعاتي که از سطوح.و اکسیژن بوجود ميآورند

 نسبت%18  و28 بیشتری در روز اول و در دو رطوبت

 حاویHPC تصاویر و آنالیز حرارتي فیلم های

 مقاومت به کشش و مدول.به سایر فیلمها دارا بودند

-سیتریک در مقایسه با فیلم شاهد بدست آمد نشان مي

 نسبت به فیلمهایPST-HPC االستیسیته فیلمهای

دهد که فیلم های مذکور مقاومت حرارتي و فضای آزاد

 تصاویر. بیشتر بودCA-HPC  وCaCl2-HPC

 مجموعه.کمتری نسبت به فیلمهای شاهد دارا ميباشند

میکروسکوپ الکتروني از سطوح فیلمهای هیدروکسي

 حاوی سیتریک داراست موجبHPC خواصي که فیلم

پروپیل سلولز حاوی سیتریک اسید و ترموگرام حاوی

ميشود که کاندید مناسبي برای بستهبندی مواد غذائي

 موجب،سیتریک نشان ميدهد که افزودن سیتریک اسید

حاوی لیپید باال و رطوبت نسبي پائین باشد (مانند

افزایش فشردگي وافزایش مقاومت،کاهش فضای آزاد

.)خشکبار

.حرارتي فیلمها شده است
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Abstract
Effect of, citric acid, sodium potassium tartrate or calcium chloride addition on water vapour
permeability, oxygen transmission rate, and mechanical properties of hydroxypropyl cellulose films
at different relative humidities were studied. Water vapor permeability, oxygen transmission rate,
and mechanical properties of hydroxyethyl cellulose films were determined. Analysis of film
surfaces and thermal properties of the films were also performed. Hydroxypropyl cellulose films
containing 15% citric acid resulted in smaller water vapor permeability and oxygen transmission
rate in comparison with hydroxypropyl cellulose films at the three relative humidities. The films
containing citric acid were more flexible than that of the films containing calcium chloride or
sodium potassium tartrate.
Keywords: Hydroxypropyl cellulose, Water vapor permeability, Oxygen transmission rate,
Mechanical properties

