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 های فیلمشناسی، خصوصیات فیزیکی و مکانیکی بررسی ریخت

اسید چرب، نانو ذرات مونت  حاوی بر پایه کازئینات سدیم؛ پذیر تخریب زیست

 موریلونیت و نانو رس
 

 2، حامد عزیزی1پریا حمزه زاده نخجوانی

 شمال تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه ارشد کارشناسی 1
 ایران پتروشیمی و رپلیم پژوهشگاه انشیارد 2

 

 چکیده

سنتزی هستند. در  های پالستیککشاورزی تجدید پذیر، بهترین گزینه برای  جایگزینی با  محصوالتبیوپلمرهای خوراکی تولید شده از 

پذیر کازئینات تخریبزیست های فیلمدر تولید  کننده نرم عنوان به)درصد وزنی/ وزنی( گلیسرول  03، 13،31، 1این مطالعه از مقادیر وزنی 

درصد وزنی/ وزنی گلیسرول انتخاب شد. در ادامه جهت تولید  31سدیم  استفاده شد که بر اساس نتایج حاصله فیلم شاهد مطلوب با 

)درصد  31، 21، 11) درصد وزنی/ وزنی((، اسید استئاریک ) 31، 21، 11های آبگریز و نانوکامپوزیت از  تیمارهای اسید اولئیک )فیلم

درصد گلیسرول  31درصد وزنی/ وزنی(( در ساختار فیلم با 3)درصد وزنی/ وزنی(( و نانورس )3/ وزنی((، نانو ذرات مونت موریلونیت )وزنی

حاللیت، نفوذپذیری به شفافیت، ها با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی انجام و ضخامت، استفاده شد. بررسی ریز ساختار فیلم

های خواص مکانیکی کشش پذیری و مقاومت به کشش آنها اندازه گیری شد. اسیدهای اولئیک و استئاریک در فیلمها و بخارآب فیلم

آبگریز باعث افزایش انعطاف پذیری و کاهش حاللیت، شفافیت، نفوذپذیری به بخار آب و مقاومت مکانیکی فیلم شدند.  افزایش ضخامت در 

خامت در فیلم حاوی اسید استئاریک مشاهده شد. حضور نانوذرات حاللیت و نفوذپذیری به فیلم آبگریز حاوی اسید اولئیک و کاهش ض

بخارآب را در کامپوزیت کاهش داد اما ضخامت و شفافیت فیلم تغییر چندانی نکرد. عالوه بر این، خواص مکانیکی بطور قابل توجهی بهبود 

ها را بعنوان تقویت کننده قوی در فیلم کازئینات سدیم معرفی انورس، آنهای حاوی نیافت.  افزایش قابل توجه در مقاومت کششی فیلم

با استنباط به نتایج  ها بود.ها نیز تأییدی بر حضور اسیدهای چرب و نانوذرات در ساختار فیلمنتایج مشاهده تصاویر الکترونی فیلمکرد. 

 پذیر تخریب زیست های فیلمباعث بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی گیری کرد استفاده از نانوکامپوزیت در ساختار فیلم توان نتیجهمی

 کازئینات سدیم گردید.
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