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  :چکیده

یک موریلونیت/ اکسید مس به شیوه تبادل یونی قلیایی به عنوان نامه ابتدا نانوکامپوزیت مونتاندر این پای

حرارت دهی در شیمیایی سنتز شد. اثر زمان آسان و بدون استفاده از هرگونه حالل با روشی ،پرکننده نانومتري نوین

دقیقه) بر روي خواص ساختاري، نوري و ضد باکتریایی نانوکامپوزیت مذکور مورد  90و  60، 40، 20، 10کوره (

و طیف بازتابی  )SEM( الکترونی روبشی پ)، میکروسکوXRDپراش اشعه ایکس (مطالعه قرار گرفت. نتایج آزمون 

حرارت دهی در کوره، مس به میزان بیشتري در ساختار سیلیکات ش زمان یکه با افزا حاکی از آن بود) DRSپخشی (

گردد.  آزمایشات شستشو نیز رهش مقداري کمی یون می تغییر ساختمان کریستالی آن موجب اي نفوذ کرده والیه

 ت/. عالوه بر این آزمون فعالیت ضد میکروبی نانوکامپوزیت مونت موریلونیهاي آبی را به اثبات رساندطمس در محی

 لوکوکوسیگرم مثبت استاف يباکتر %100 ی واکلیاشرش یگرم منف يباکتر %98/99مرگ و میر بیش از  ،مس اکسید

تخریب پذیر کیتوزان و زیستهاي فیزیکی و شیمیایی فیلم ویژگیبهبود  به منظوردر مرحله بعد  .را نشان داد اورئوس

پذیر کیتوزان حاوي مونت موریلونیت/ اکسید مس با زمان هاي زیست تخریب نیز ایجاد خواص ضد میکروبی، فیلم

) تهیه گردید و با کیتوزان خشک بر مبناي وزن % وزنی/ وزنی 5و  3، 1دقیقه در سه سطح ( 90و  20دهی حرارت

-نانوکامپوزیت مونت افزودن ،ها نشان داد. نتایج آزمونشدمونت موریلونیت ارزیابی و مقایسه  حاويفیلم کیتوزان 

موریلونیت، موجب بهبود خواص مکانیکی، ضد باکتریایی، کاهش حاللیت، نیت/ اکسید مس در مقایسه با مونتموریلو

به ویژه در حضور  .گرددهاي بر پایه کیتوزان میفیلمتاثیر بر روي شفافیت میزان کاهش عبور نور فرابنفش با کمترین 

ها و  کرنش در دقیقه، مقاومت کششی فیلم 90دل یونی قلیایی زمان تبابا  مونت موریلونیت/ اکسید مس پرکننده% 3

نهایت . در یافت% نسبت به فیلم کیتوزان حاوي نرم کننده گلیسرول افزایش 4/52% و 5/58نقطه پارگی به ترتیب 

 افزودن نانوکامپوزیت مونت موریلونیت/ اکسید مس به درون پلیمر زیست تخریب نتایج تحقیق حاضر به اثبات کرد

هاي فیزیکی و مکانیکی این پلیمر در حالت فیلم، خواص ضدباکتریایی آن را ضمن بهبود ویژگی ،کیتوزان پذیر

بندي فعال در صنعت بسته بندي مواد  شود که از این بیوپلیمر طبیعی بتوان به عنوان بستهافزایش داده و موجب می

هاي زیست محیطی ناشی از پلیمرهاي نفتی آلودگی، ذاییغذایی استفاده نمود تا ضمن افزایش زمان ماندگاري مواد غ

  .به حداقل رساندرا 

  کیتوزان، مونت موریلونیت  کامپوزیت، تبادل یونی قلیایی،بیونانو ،ندي مواد غذاییببسته ،مس اکسید: هاواژه کلید
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  پژوهشفصل اول؛ کلیات   - 1

  

 مقدمه  1-1

بندي مواد غذایی حفظ کیفیت و سالمت ماده غذایی طی فرآیند نگهداري، حمل هدف اصلی از بسته

- ها، آالیندهدر برابر عوامل و شرایط نامطلوب همانند میکروارگانیسم هاآنو نقل و افزایش زمان ماندگاري 

بندي، محافظ فیزیکی محصول بوده و هاي شیمیایی، اکسیژن، رطوبت، نور و نیروهاي خارجی است. بسته

شرایط فیزیکی و شیمیایی مناسب را براي محصوالتی که زمان ماندگاري مطلوب، حفظ کیفیت و ایمنی 

ولیه یک پوشش بندي موادغذایی عالوه بر دارا بودن خواص ابسته نماید.ها ضروري است، فراهم میآن

هاي میکروبی، )، بایستی همانند سدي در برابر رطوبت، رشد آالینده (خواص مکانیکی، حرارتی و اپتیکی

 Rhim et(آب، اکسیژن، کربن دي اکسید و سایر ترکیبات فرار شامل طعم و رنگ عمل نماید  نفوذ بخار

al.,2013(.   

هاي مبتنی بر یکتولید و استفاده از مواد غیرقابل تجزیه یا پالستبه همین علت از اوسط قرن بیستم 

هاي پلیمري نفتی به دلیل قابلیت بندي مواد غذایی رشد چشمگیري داشته است. فیلمنفت خام در بسته

مقاومت شیمیایی باال، تنوع خواص فیزیکی، قابلیت درزبندي به  پذیري آسان، قیمت ارزان، سبکی،شکل

تر مانند جایگزین مواد سنتی ،پذیري خوب، فرآیند تولید آسان و در دسترس بودنوسیله حرارت، چاپ

مقاومت در برابر بندي شدند. عالوه بر این خواص اپتیکی، مکانیکی، کاغذ، شیشه و فلزات در صنایع بسته

% 40دایت گرمایی فوق العاده کم، مقاومت در برابر نفوذ آب و روغن سبب شده بیش از ، هنفوذ گازها

بندي مواد غذایی % آن در صنایع بسته50بندي استفاده شوند که از این میان ها در حوزه بستهپالستیک

ي سنتزي به هاستیکشوند. با وجود آنکه پالدر قالب فیلم، ورق، بطري، لوله، سینی و غیره بکار برده می

- ، اما اثرات زیست محیطی ناشی از این قبیل بستهشوندمی بکار گرفتهبندي مواد غذایی وفور در بسته

است به یک نگرانی جهانی بدل شده ،هاهاي محدود دفع ضایعات حاصل از آنها به علت روشبندي

(Arora and Padua,2010;Rhim,2013).  
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 9/28% از 7/5در ایالت متحده آمریکا نشان داده که تنها  2005هاي انجام شده در سال بررسی

یا مورد استفاده مجدد قرار  هاي پالستیکی تولید شده در این کشور، بازیافت وبنديمیلیون تن بسته

هاي ها در سالها به زباله سوزها انتقال یافتند. با وجود آنکه میزان بازیافت پالستیکن% آ3/94ند و گرفت

هاي پالستیکی قابلیت بازیابی و استفاده بندياشته، با این حال بسیاري از بستهگذشته نرخ رو به رشدي د

  مجدد را دارا نبوده و تنها بخش کوچکی از ضایعات پالستیکی قابل بازیافت هستند.

  

  

  

  

  

  

  

  

  .)Rhim et al.,2013( بندي مواد غذایی : خواص عمومی بسته1-1شکل

هاي زیست افزایش نرخ ساالنه ضایعات پالستیکی با منشاء نفتی محققان را به بکارگیري پوشش

هاي غیرقابل تجزیه و کاهش مشکالت دفع بنديعنوان جایگزینی مناسب براي بسته پذیر بهتخریب

با توجه به  1سال گذشته، بیوپلیمرها 20اي که در طول ها سوق داده است به گونهضایعات حاصل از آن

جایگزین مناسبی به عنوان  زیست سازگاري، تجدید پذیري و فراوان بودن، پذیريماهیت زیست تخریب

 رونق یافتند.بندي مواد غذایی بندي به ویژه بستهمبتنی بر نفت خام در صنایع بسته ي پلیمرهايبرا

(Zhao et al.,2008;Qin et al.,2015) .  

ند که حداقل یکی از مراحل تجزیه پذیر، پلیمرهایی هستهاي زیست تخریببیوپلیمرها یا پالستیک

شود. در شرایط مطلوب رطوبت، دما و اکسیژن، ها از طریق متابولیسم طبیعی موجودات زنده انجام میآن

 ها و تولید محصوالت جانبی آلی بیتجزیه بیولوژیکی این بیوپلیمرها موجب تکه تکه شدن و تخریب آن

                                                                                                                                              
1- Biopolymer   

  )و   ممانعت در برابر گازها (
   خواص مکانیکی

  خواص اپتیکی

 دوستدار محیط زیست

 ممانعت در برابر انتقال بو 

 

 

 باکتریالآنتی

   خواص حرارتی

 ممانعت در برابر تبخیر 
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. پلیمرهاي زیستی، عالوه بر حل )Othman,2014(گردد ضرر، همانند کربن دي اکسید و آب می

- مشکالت زیست محیطی ناشی از پلیمرهاي مبتنی بر نفت خام، حامل بسیار مناسبی براي طیف گسترده

، رنگ و سایر مواد 3ریال، ترکیبات آنتی باکت2، ترکیبات ضد قارچ1هاها شامل آنتی اکسیداناي از افزودنی

  .)Rhim et al.,2006(روند مغذي بشمار می

پذیري در برابر گاز و بخار آب، مقاومت خریب حرارتی در دماي پایین، نفوذبا این وجود شکنندگی، ت

است. به همین علت، رو کردهرا با محدویت روبه بیوپلیمرهاکاربرد صنعتی  ؛ضعیف در فرآیند فرآوري

. )Azeredo,2009(روي آوردند  4پژوهشگران به بهبود خواص بیوپلیمرها از طریق ساختار نانوکامپوزیت

هستند که فاز پیوسته یا ماتریس از بیوپلیمر و فاز  ءموادي متشکل از دو یا چند جز 5هانانوبیوکامپوزیت

شود. نانو فیلرها به دلیل نسبت نانومتر) تشکیل می 100چکتر از کوبا ابعادي  ( 6ناپیوسته از نانو فیلر

موجب افزایش فصل مشترك میان بیوپلیمر و  ،و مساحت سطح باال(نسبت سطح به حجم)  7منظر

آید که بهتر کننده پدید می، در نتیجه برهمکنش قوي میان ماتریس زمینه و تقویتشوندمیکننده تقویت

 Camargo et(شدن خواص مکانیکی، حرارتی و بازدارندگی نانوکامپوزیت را به دنبال خواهد داشت 

al.,2009(ی و بازدارندگی بیوپلیمرها . حضور نانوفیلرها نه تنها سبب بهتر شدن خواص مکانیکی، حرارت

هاي بسیار مهم دیگري همانند عامل آنتی باکتریال، بیوسنسور و اکسیژن توانند نقشگردد، بلکه میمی

 به عنوان آنتی باکتریال درکه . نانو فیلرهایی )Azeredo,2009(بندي مواد غذایی ایفا نمایند زدا در بسته

زا در واقع هاي بیماريمیکروارگانیسمها و شوند، با کشتن باکتريبندي مواد غذایی بکار گرفته میبسته

شوند. در چنین حالتی، هرچه مساحت ها را کنترل نموده و موجب افزایش ایمنی مواد غذایی میرشد آن

ها به سطح آن متصل شده و موجب افزایش سطح نانوفیلرها بیشتر باشد، تعداد بیشتري از میکروارگانیسم

. بنابراین بکارگیري نانو فیلرهایی که شودپذیر مییست تخریبهاي زخواص ضد باکتریایی نانوکامپوزیت

بندي بتواند خاصیت ضد باکتریایی به آن ببخشد، بسیار حائز بر بهتر نمودن خواص اصلی یک بستهعالوه 

                                                                                                                                              
1- Antioxidants 
2-Antifungal Agents 
3-Antimicrobials  
4-Nanocomposite 
5- Bio-Nanocomposite 
6-Nanofiller 
7-Aspect Ratio 
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بندي زیست تخریب فاکتور کلیدي در تولید یک بسته توان گفت انتخاب نانوفیلر، یکاهمیت است. می

  پذیر است. 

هاي نفتی در صنایع مختلفی ها در ابتدا با هدف کاهش پسماندهاي پالستیکنانوبیوکامپوزیت اگرچه

بندي ها در غالب بسته، اما امروزه این قبیل کامپوزیتندبندي مواد غذایی رونق یافتجمله صنایع بسته از

بندي فعال، پوشش ماده بندي مواد غذایی گذاشتند. در بستهبه عرصه بستهپا نیز  2و هوشمند 1فعال

غذایی عالوه بر محافظت فیزیکی از محصول، به واسطه آزاد نمودن برخی ترکیبات مفید، همانند عامل 

- ماده غذایی تعامل دارد. بسته آنتی باکتریال، یا حذف برخی عوامل نامناسب، از قبیل اکسیژن و آب با

و با کمک  شودنمایش داده میه غذایی بندي هوشمند نیز، حضور آلودگی میکروبی و منقضی شدن ماد

-می کننده قرارها، اطالعاتی در خصوص کیفیت و سالمت ماده غذایی در اختیار مصرفبرخی مکانیسم

هاي نفتی ها با توجه به مزایاي بسیار خوب خود در مقابل پالستیکگیرد. بنابراین ترویج نانوبیوکامپوزیت

ها در این اي است که موجب افزایش حجم پژوهشیت ویژهاراي اهما به عرصه تولید صنعتی دهو ورود آن

  )Kanmani and Rhim,2014(است زمینه شده

 

  یت پژوهش ضرورت و اهم 1-2

- پذیر، میزیست تخریبهاي کامپوزیتی با بررسی و تحلیل تحقیقات صورت گرفته در خصوص فیلم

ها اغلب به صورت نانورس، نانوذرات فلزات و نانوفیلرهاي مورد استفاده در این سیستم توان دریافت

هاي د. روشباشن اکسیدهاي فلزي و تعداد کمی به صورت ترکیب نانوکامپوزیت رس و نانو ذرات فلزات می

مختلفی براي سنتز نانوذرات همانند تجزیه شیمیایی، تشعتشع میکروویو، سونوشیمی، احیاي شیمیایی، 

ها نیازمند استفاده از گزارش شده است؛ ولیکن، معموالً این روشایی هاي الکتروشیمیسونوترمال و روش

ی و غیر خوراکی بوده و مستلزم صرف ها و احیا کننده هستند که در اغلب موارد این مواد، سمسورفکتانت

ها، شامل چندین مرحله بوده و سنتز نانوذرات از چندین باشند. همچنین، بسیاري از این روشهزینه می

و هزینه بسیار در سنتز این نانوذرات،  لذا با توجه به صرف زمان ،انجامدساعت تا چندین روز به طول می

د بود. از سوي دیگر، استفاده از نانوذراتی مانند مس، نقره و تیتانیوم قیمت تمام شده فیلم نهایی باال خواه

                                                                                                                                              
1- Active Packing  
2- Smart Packing  
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ها، ممکن است بدلیل اندازه بسیار کوچکشان در صورت آزاد شدن در مواد در ساخت این قبیل فیلم

سالمت انسان و یا محیط زیست گردد. با توجه به  فنادنغذایی و یا تجزیه کامپوزیت، موجب به خطر ا

تواند از این  ه، ترکیب نانوذرات با مواد زیست سازگار، پایدار و بی اثر همانند نانورس میدالیل ذکر شد

- ذرات به دلیل خاصیت آنتی این تثبیتبا قبیل مشکالت تا حدود زیادي جلوگیري نماید. بنابراین 

- فیلم هاي مختلف و بکارگیري نانوکامپوزیت حاصل در ساختباکتریال، نوري و یا حسگري بر روي پایه

 هاتوان ضمن استفاده از مزایاي نانوذرات، از ایجاد آلودگی محیط زیست پس از تجزیه آنهاي مذکور، می

   زیادي جلوگیري کرد. ودت انسان تا حدو به خطر افتادن سالم

  اهداف پژوهش  1-3

مس تبادل یونی  اکسید /مونت موریلونیت اهداف ما در این کار تحقیقاتی شامل سنتز نانو فیلر

کیتوزان و در انتها  پذیرزیست تخریب   قلیایی شده و سپس استفاده از نانو فیلر مذکور در ساختمان فیلم

. به منظور بودبندي موادغذایی ها جهت بکارگیري در بستهآنالیز خواص فیزیکی، مکانیکی و حرارتی آن

ذرات مس بر روي فیلر  مس و تثبیت نانواکسید / اهداف فوق ابتدا سنتز نانو فیلر مونت موریلونیتتحقق 

 1شده با متد کستینگفیلر سنتز در مرحله بعد نانو انجام شد.دهی در کوره پایه سدیمی به شیوه حرارت

نیز به صورت مجزا  مونت موریلونیتهاي کیتوزان محتوي شد. فیلم در تهیه فیلم کیتوزان بکار گرفته

مس، ارزیابی / اکسید مونت موریلونیتفیلر  هاي شامل نانوها با فیلمآن تهیه و خواص فیزیکی و مکانیکی

مونت موریلونیت/ براي بررسی خواص ساختاري، شیمیایی و مورفولوژیکی نانوفیلر  گردید.و مقایسه 

ضخامت، . شداستفاده XRD2  ،SEM3 ، DRS4هايهاي کیتوزان سنتز شده از آنالیزو فیلم اکسید مس

ها ها نیز براساس استانداردفیلم و غیرهن فعالیت ضد میکروبی و مقاومت مکانیکیدر آب، میزان حاللیت 

هاي گیري شد و در انتها رفتار حرارتی فیلممقاالت و مراجع علمی، اندازه هاي ارائه شده درو روش

مورد  TGA5 با استفاده از آنالیز مونت موریلونیت/ اکسید مسو نانوفیلر  مونت موریلونیتمحتوي فیلر 

  .قرار گرفتبررسی 

                                                                                                                                              
1- Casting  
2- X-ray Diffraction 
3- Scanning Electron Microscopy 
4- Diffuse Reflectance Spectroscopy 
5- Thermo Gravimetric  Analysis 
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Abstract: 

In this research, at first, montmorrillonite/copper oxide nano-composite was synthesized 

using alkaline ion exchange method as a new nanofiller by an easy way and without using 

any chemical solvents. Nanocomposite components were heated in oven and the effect of 

heating time (10, 20, 40, 60, 90 minutes) on the optical, antimicrobial activity and 

structural properties of aforesaid nanocomposite were studied. The results of X-ray 

diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM) and diffuse reflectance spectra 

(DRS) showed that  by increasing heating time, copper were permeated in the structure of 

layered silicate to a greater extent and porosity were increased. The less release of copper 

in the aqueous medium was demonstrated by Leaching tests. In addition, 

montmorrillonite/copper oxide nano-composite antimicrobial activity tests on the Gram-

negative bacterium Escherichia coli and Gram-positive bacteria Staphylococcus aureus 

showed the death rate of 99.98% and 100% for Escherichia coli and Staphylococcus aureus 

respectively. In the next stage, in order to improve the physical and chemical properties of 

biodegradable films based on chitosan and also creation of antibacterial properties, 

chitosan biodegradable films containing montmorillonite /copper oxide with 20 and 90 

minutes heating time were provided at three levels (1,3 and 5% w/w) and they were 

compared with chitosan film containing montmorillonite. Test results showed that adding 

montmorillonite/copper oxide nano-composite compared with montmorillonite, improved 

the mechanical, antibacterial properties, and decreased both water solubility and uv 

transition with lowest effect on transparency of the films based on chitosan. Especially, in 

presence of 3% of montmorillonite/copper oxide nano-composite by 90 minutes alkaline 

ion exchange time, films tensile stress and elongation at break values were increased 

58.5% and 52.4% respectively toward chitosan films containing glycerol plasticier. Finally, 

the results have demonstrated that adding montmorillonite /copper oxide nano-composite 

to the biodegradable chitosan polymer improved physical and chemical properties of this 

polymer in film mode and also increased antibacterial properties and led to using this 

natural biopolymer as active packing in food packing industrial to increase shelf life of 

food and decrease environmental pollutions caused by petrochemical polymers. 
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