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گاز ا کسیژن در فیلمهای بستهبندی
خدیجه خدرلو ،۱رضا باقری ،*۲ا کبر شجاعی

۳

 .۱دانشجوی دکتری علوم و فناوری نانو ،پژوهشکده علوم و فناوری نانو ،دانشگاه صنعتی شریفkhederlou@gmail.com ،
 .۲عضو هیئتعلمی دانشکده مهندسی و علم مواد ،دانشگاه صنعتی شریف (*نویسنده مسئول)razabagh@sharif.edu ،
 .۳عضو هیئتعلمی دانشکده مهندسی شیمی و نفت ،دانشگاه صنعتی شریفa.shojaei@sharif.edu ،

نیــاز بــه حفاظت انــواع مــواد در برابــر گرما،
نــور ،رطوبــت ،ا کســیژن ،میکروارگانیســمها،
حشــرات و گردوغبــار از دیربــاز در صنایــع
مختلــف موردتوجــه قــرار گرفتــه و رویکردهــای
مختلفی برای بســتهبندی و پوششدهی آنها
توســعه پیــدا کــرده اســت .در ایــن میــان،
نگهداری غذا ،دارو ،سموم و مواد فاسدشدنی
نیــازی کلیدی نیز بوده اســت .مهمترین هدف

مدنظــر در بســتهبندی اینگونــه محصــوالت
افزایــش طــول عمــر نگهــداری اســت .در چنــد
دهــه اخیــر بــا بهکارگیــری روشهــای مختلــف،
قابلیتهــای مطلوبــی بــرای طوالنیتــر شــدن
عمر محصوالت ایجاد شده است.
بــا رشــد و توســعه روزافــزون فنــاوری نانــو،
بهعنــوان رویکــردی جدیــد بــرای بهکارگیــری
خــواص منحصربهفرد مواد در مقیاس نانومتری

کــه در بســیاری مــوارد متفــاوت از خــواص
مقیــاس ما کــرو اســت ،تحــول بزرگــی در صنعت
بســتهبندی ایجاد شــده اســت و پژوهشــگران
ایــن صنعــت تــاش میکننــد تا بــا توســعه مواد
جدیــد بســتهبندی بــر مبنــای فنــاوری نانــو،
چالشهــای ناشــی از نفــوذ مــواد مختلــف در
محیط بستهبندی را کاهش دهند.
در بســتهبندی مواد غذایی ،دارویی و سموم،
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مقاالت
ا کسیژن نقش مهمی در افت کیفیت ماده دارد
زیرا اغلب میکروارگانیســمهای فعال در فســاد
ایــن مــواد هــوازی هســتند و ا کســیژن مصــرف
میکننــد .ا کســیژن موجــود در بســتهبندی و یا
نفــوذ آن بهمرورزمــان میتوانــد موجــب تغییــر
طعــم ،رنــگ و فســاد محتویــات بســته شــود؛
بنابراین کنترل سطح ا کسیژن موجود در بسته
بــرای افزایش ماندگاری محتوی آن بســیار مهم
اســت .در دیودهــای نورتــاب آلی ،ســلولهای
خورشیدی ،سیســتمهای الکترونیکی پلیمری
و ...نیز ا کســیژن میتواند باعث ا کســید شدن
فلــز یــا رنگدانــه شــده و دوره عمــر وســیله را
کاهش دهد.
از جملــه مطالعــات در ایــن زمینــه میتــوان
بــه اســتفاده از نانــوذرات در ابعــاد ،اشــکال
و ســازوکارهای عملگــری مختلــف بهعنــوان
ممانعتکننــده فیزیکــی و در برخــی مــوارد
شــیمیایی عبــور گاز ا کســیژن در فیلــم پلیمــری
بســتهبندی اشــاره کــرد .در ایــن مطالعــه ،بــا
دســتهبندی اثــر نانــوذرات مختلــف بــر کاهــش
عبورپذیــری فیزیکــی فیلمهــای بســتهبندی،
نقــش آنها در بهبود نتایــج حاصل موردبحث
و بررســی قــرار میگیــرد .بــا بررســی مطالعــات
انجامشــده در ایــن زمینه بهعنــوان نتیجه کلی
میتــوان گفــت که حضــور نانــوذرات صفحهای
در فیلم بستهبندی به مراتب کاراتر از نانوذرات
کــروی و اســتوانهای عمــل کــرده اســت و همراه
کردن عامل شیمیایی با این نانوذرات میتواند
این کارایی را شدت بخشد.
کلمــات کلیــدی :فیلــم پلیمــری ،بســتهبندی،
عبورپذیری ،نانوکامپوزیت ،گاز ا کسیژن
 1مقدمه
تغییــر بلورینگــی زمینــه پلیمــری بــا افــزودن
عوامــل جوانــهزا و یا آمیزهســازی آن بــا پلیمرهای
بــا عبورپذیــری کــم از جملــه روشهــای متــداول
فیزیکی کاهش تراوایی فیلم پلیمری بستهبندی
اســت که بــرای دهههای متمادی مورداســتفاده
قــرار گرفتــه اســت .افزایــش طــول مســیر و یــا
مســدود کردن مســیر عبــور گاز ا کســیژن در پلیمر
بهوســیله ذرات مختلــف رویکــرد جدیــدی اســت
کــه بــه یکــی از مهمتریــن و موثرتریــن راههــای
بهبــود خواص پلیمرها تبدیل شــده اســت .برای
ً
افزایــش توزیــع ذرات در زمینه پلیمــری معموال از
بهبود شــیمیایی ســطح ذرات اســتفاده میشود
و مهمتریــن هــدف آن نزدیــک کــردن میــزان
قطبیــت پلیمــر و نانــوذره اســت[ .]۱بهطورمثــال،
در نانوکامپوزیتهــای حــاوی نانــورس ،تبــادل
کاتیونــی یونهــای طبیعــی ( K+ ،Na+و)...
موجود در فاصله میان صفحات رس با یونهای
آلکیــل آمونیــوم ،یکــی از متداولتریــن روشهای
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مورداســتفاده بــرای بهبــود ســطحی ایــن ذرات
اســت که عالوهبر بهبود سطح ،1بهدلیل ممانعت
فضایی گروههای حجیم متصل به یون آمونیوم،
فاصلــه صفحات 2نانورس از هــم را افزایش داده و
ورود پلیمر حین ســاخت نانوکامپوزیت به فضای
بین صفحات را تسهیل میکند[.]۲
بهطورکلــی با توجه به زمینه پلیمــری میتوان از
انــواع گروههای کربونیل ،هیدروکســیل و ...برای
بهبود ســطحی ذرات استفاده کرد .بهطور نمونه
در ذرات کــروی نظیــر  ،SiO2میتوان از گروههای
عاملــی ســیلیل 3یــا ســیالن 4بــرای بهبــود ســطح
ذرات استفاده کرد.
روشهــای کاهــش عبورپذیــری فیلــم پلیمــری
بســتهبندی به کمک نانوذرات یکــی از روشهای
مؤثر برای افزایش همزمان استحکام مکانیکی الیه
موردنظر برای بســتهبندی نیز اســت .از مهمترین
دالیــل کاهــش عبورپذیــری بهوســیله ایــن ذرات
میتــوان 1 :افزایــش پیچوخــم در مســیر عبــور گاز
نفوذکننــده ا کســیژن 2 ،جوانهزایــی در ماتریــس
پلیمر و افزایش بلورینگی آن و  3ایجاد چسبندگی
در محلهــای اتصــال و کاهــش محلهــای جذب
در پلیمــر را عنــوان کــرد [ .]۵-۲۵بــا ورود مؤثر علم
فنــاوری نانــو در تمامــی صنایــع ،میتــوان گفــت
فرآیند بســتهبندی مواد مختلف غذایــی ،دارویی
و ...نیــز از نتایــج منحصربهفــرد ایــن علــم نوظهور
ً
بیبهــره نبــوده و اخیــرا نتایج چشــمگیری در این
فرآیند با اســتفاده از نانومواد حاصل شــده اســت.
بهطوریکه با تولید نانومواد و اســتفاده از آنها در
این مرحله مهم از فرآیند تولید محصول ،میتوان
بــه افزایش مانــدگاری و حفظ کیفیت و خواص آن
بهعنــوان آخریــن حلقه زنجیره تأمیــن تا عرضه آن
کمک بهسزایی کرد.
بــا بررســی خالصه اهمیــت اســتفاده از نانوذرات
در فیلمهای بســتهبندی و نقش فنــاوری نانو در
آن ،هدف از این مقاله مروری ،بررســی مطالعات
انجامشــده در زمینــه اســتفاده از نانــوذرات در
فرآیند تولید فیلمهای پلیمری بســتهبندی بوده
و تأثیــرات فنــاوری نانــو در ایــن زمینــه موردبحث
قرار خواهد گرفت.
 2نانوذرات مورداستفاده در تولید فیلمهای
پلیمریبستهبندی
در اغلــب مقاالتــی کــه دادههــای عبورپذیــری را
گزارش کردهاند ،به نانوذرات پرداخته شده است
و تنها تعداد کمی از آنها روی ذرات میکرومتری
نظیــر رشــتههای ســلولزی و یــا ذرات معدنی و...
متمرکز شــدهاند .به نظر میرسد که نسبت بسیار
باالتر سطح به حجم در نانوذرات نسبت به ذرات
بــا ابعــاد میکرونــی ،یکــی از دالیل مهــم موفقیت
آنهــا در کاهــش عبورپذیــری در نانوکامپوزیتها
اســت .به همین دلیل در این مطالعه نیز تنها به
بررســی اثر تغییر شــکل ذرات با ابعــاد نانومتری بر
عبورپذیری پرداخته شده است.
الزم بــه ذکر اســت کــه منظور از نانــوذره ،ذرهای

اســت کــه حداقــل یکــی از ابعــاد آن در محــدوده
 1-100 nmقــرار میگیــرد .ا گــر هــر ســه بعــد ذره در
ایــن محــدوده باشــد ،ذره کــروی درنظــر گرفتــه
میشــود .ا گــر دو بعــد از آن زیــر  100 nmباشــد،
ذره اســتوانهای (نانومیلــه ،نانوســیم ،نانورشــته،
نانولولــه) محســوب شــده و چنانچه یکــی از ابعاد
آن در ایــن محــدوده باشــد ،نانــوذره صفحــهای
خواهد بود.
 1.2نانوذرات کروی
دو دســته مهــم از نانــوذرات کــروی موردبحث در
مقــاالت بــه نانــوذرات ا کسیدسیلیســیوم ()SiO2
و ا کســیدتیتانیم ( )TiO2اختصــاص داردTiO2 .
ذرهای خنثی ،غیرسمی ،دوستدار محیطزیست
و ارزان اســت کــه در برابــر تعــداد زیــادی از
میکروارگانیســمها ،خاصیــت ضدمیکرونــی دارد
[.]۲۶
هــر دوی ایــن ذرات در کاربردهــای غشــایی
مورداســتفاده قــرار گرفتــه و بــرای افزایــش
گزینشپذیــری فیلم در برابر عبــور گازهای مختلف
بــهکار میرونــد .از ایــن ذرات بــرای پوشــشدهی
ســطح فیلمهــا در برابــر گازهــا نیــز اســتفاده
میشود[ .]27میانگین قطر این ذرات 5۰-150 nm
است.
 2.2نانوذرات استوانهای
معروفتریــن نانوذرات این دســته ،نانولولههای
کربنــی تکدیــواره بــا محــدوده طــول  0/1-1 mو
قطر  0/8-1/4 nmو چنددیواره با محدوده طول
 1-100 mو قطــر  10-200 nmهســتند .بهدلیــل
ویژگیهای خاص مکانیکی ،حرارتی و شیمیایی،
این ذرات کاربردهای زیادی در نانوکامپوزیتهای
مختلف از جمله نانوکامپوزیتهای پلیمری دارند
و میتواننــد ویژگیهــای زمینــه پلیمــری را تــا حد
زیادی بهبود دهند[.]۲۸
دسته دیگر نانوذرات استوانهای ،نانورشتههای
ســلولزی هســتند که مشــخصات ابعادی مشــابه
نانولولههای کربنی تکدیواره دارند .رشــتههای
طبیعی گیاهی ارزانتر از بقیه نانوذرات هســتند و
در کنار بهبود ویژگیهای زمینه میتوانند قیمت
محصول نهایی را نیز کاهش دهند.
 3.2نانوذرات صفحهای
یکــی از متداولتریــن نانــوذرات مورداســتفاده
در ایــن دســته ،نانــورس اســت .ایــن نانــوذرات،
الیههــای آلومینو -ســیلیکاتی هســتند که طول،
عرض و ضخامت آنها به ترتیب در محدودههای
 80-1000 nm،1-8 nmو  1-8 nmقــرار میگیــرد.
نانورسهــا و ســایر نانــوذرات صفحــهای نظیــر
ســلولز ،نانوبلورهای نشاســته ،ســیلیکون کاربید
و بــرون نیتریــد ،در مقادیر بســیار کــم (کمتر از %۵
وزنــی) میتواننــد عبورپذیــری زمینــه پلیمــری را
تــا حــد زیــادی کاهــش دهنــد و هرچــه پرا کندگی
آنهــا بهتــر باشــد ،بهدلیل اثــر مســیر پرپیچوخم

گفتهشــده در بخــش قبــل ،ایــن ممانعت بیشــتر
خواهد بود.
 3نقــش شــکل ذرات در تغییــر عبورپذیــری
هــدف از این بخش ،بررســی نقش شــکل ذرات
در تغییــر عبورپذیری کامپوزیت نســبت به زمینه
بهصــورت تابعی از کســر حجمی ذرات اســت .در
واقع کســر حجمــی داده ،ورودی اصلی در اغلب
مدلهــای پیشبینــی عبورپذیری اســت ،رابطه
زیــر نحــوه تبدیل کســر وزنی به حجمی را نشــان
میدهد:

w

ρp

1− w

ρm

+

w

=φ

ρp

در رابطــه بــاال  ρpو ρmچگالــی ذره و پلیمــر و w
درصد وزنی ذره در پلیمر است.
در این بررســی  ۱۰۲مقاله شــامل  ۷۱۰داده برای
نانــوذرات صفحــهای شــکل ۴۵ ،مقالــه (۳۸۰
داده) بــرای نانــوذرات کــروی و  ۳۵مقالــه (۱۹۰
داده) بــرای نانوذرات اســتوانهای مورداســتفاده
قــرار گرفتــه اســت .بــا توجه بــه این بررســی چند
نکته قابلتوجه است:
حدا کثــر درصــد حجمــی مورداســتفاده بــرای
نانــوذرات کــروی و اســتوانهای به ترتیــب  %۳۵و
 %۴۰و بیشــتر از کسر حجمی  %۱۵برای نانوذرات
صفحــهای اســت .الزم بــه ذکــر اســت کــه تنها ۳
مقاله ( ۱۱داده) به درصد حجمی  ۱۵تا  ۴۰درصد
بــرای نانوذرات صفحــهای اختصاص داشــت .از
طرف دیگر ،برای رســیدن به تغییر قابلتوجه در
ً
عبورپذیری زمینه پلیمری ،معموال کسر حجمی
کمــی (بین  ۱تا  )%۵از نانوذرات صفحهای شــکل
موردنیاز است.
دامنــه تغییــرات بــه شــکل نانــوذرات بســتگی
دارد .در نانــوذرات کــروی و اســتوانهای اغلــب
موارد به افزایش عبورپذیری نسبی و در نانوذرات
صفحهای به کاهش این معیار منجر شده است.
حدا کثــر افــت در عبورپذیــری نســبی بــرای
نانوکامپوزیتهای حاوی ذرات صفحهای شکل
بســیار بیشــتر از ســایر ذرات اســت بهطوریکــه
ایــن نانــوذرات قابلیــت رســیدن ایــن معیــار
بــه  ۰٫۰۱را ایجــاد میکننــد کــه  ۱۰برابــر کمتــر از
حداقل عبورپذیری نســبی در نانــوذرات کروی و
اســتوانهای است .این رفتار نانوذرات صفحهای
در کاهــش بیشــتر عبورپذیــری را میتــوان بــه
هندســه و اثر افزایش مســیر 5در این صفحات در
مقایســه با نانوذرات کروی و اســتوانهای نســبت
داد .شــکل  1بررســی آمــاری روی کلیــه دادهها را
نشان میدهد.
بــا توجه بــه نمــودار %۴۳ ،دادههــای مربوط به
نانــوذرات کــروی %۲۹ ،نانــوذرات اســتوانهای و
 ۳۰درصــد نانوذرات صفحــهای عبورپذیریهای

شکل  .1بررسی آماری روی نتایج مقاالت عبورپذیری مرتبط با کلیه اشکال ذرات

شکل  .2نتایج عبورپذیری نسبی براساس کسر حجمی نانوذرات
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مقاالت
نسبی به ترتیب در بازههای:
 1 < P/P0 < 2،1 < P/P0 < 2و 0٫6 < P/P0 < 0٫8
را نشان میدهند.
بــرای ارزیابــی جمعبندیهــای صــورت گرفتــه،
نتایج عبورپذیری نســبی براســاس کســر حجمی
نانوذرات نیز دســتهبندی شد .دستهبندیهای
صورت گرفته شامل بازههای  ۰-۵درصد حجمی،
 ۵-۱۰درصــد حجمــی ۱۰-۲۰ ،درصــد حجمــی و
 ۲۰-۳۰درصد حجمی اســت .نمودارهای مربوط
به این بررسی در شکل  ۲آمده است.
در اینجا نسبت  P/P0حدا کثر تا  ۳مورداستفاده
قرار گرفته است چرا که افزایش بیش از این مقدار
(کمتــر از  %۶دادههــا در هــر شــکل ذره) در نتیجه
تغییر ســاختار قابلتوجه در نانوکامپوزیت بوده و
استثنا محسوب میشود.
بــا توجــه به بخــش اول این شــکل ،در نانوذرات
کــروی و در تمامی بازههای کســر حجمی در %۴۰
مــوارد ،افزایش تا  ۲برابری در عبورپذیری نســبی
رخ داده اســت .ایــن درحالی اســت کــه این روند
در نانوذرات اســتوانهای و صفحهای شکل دیده
نمیشــود و ایــن ذرات بســته بــه کســر حجمــی
نانوذره ،رفتار متفاوتی از خود نشان میدهند.
در نانــوذرات اســتوانهای شــکل تا کســر حجمی
 %۲۰همیــن رفتــار دیــده میشــود و  ۲۵تــا %۳۰
مــوارد بــه افزایــش ا تــا  ۲برابری  P/P0منجر شــده
اســت .در کســر حجمیهــای بــاالی  ،%۲۰ایــن
نسبت کاهش یافته و البته شکل بینظمتر شده
است.
در نانــوذرات صفحــهای نیــز بــا افزایــش کســر
حجمــی از  %۰-۵بــه  ،%۰-۱۰ایــن نســبت کمتــر
شده است اما با افزایش بیشتر تا  %۲۰این کاهش

ادامــه نیافتــه اســت .بــا توجــه بــه اینکــه تعــداد
کمــی از دادههــا در بازه بیشــتر از  %۱۰حجمی قرار
دارنــد ،تعمیم نتایج با کســر حجمی باال به تمام
نانوکامپوزیتهای این دسته کار دشواری است.
 4نتیجهگیری
امــروزه بــا توجــه بــه حجــم بــاالی تقاضــای
مــواد غذایــی و محصــوالت کشــاورزی ،فنــاوری
بســتهبندی ایــن محصــوالت اهمیــت دوچندانی
پیــدا کــرده اســت .در ایــن راســتا ،بهبــود خــواص
فیلمهای پلیمری مورداستفاده برای بستهبندی
بســته به نوع محصول ،تأثیر چشمگیری در نتایج
ماندگاری و حفظ کیفیت موردنظر داشــته اســت.
با بررســی جامع تمامــی پژوهشهای انجامشــده
در ایــن زمینــه ،میتــوان نتیجــه گرفــت کــه عــدم
چســبندگی مناســب ذره به زمینه ،نســبت سطح
بــه حجــم کوچــک ،تغییــر رنــگ بســته و کاهــش
اســتحکام مکانیکــی از مهمتریــن چالشهــای

اســتفاده از ذرات ما کرومتــری در بســتهبندی
بهشــمار میروند که تا کنون جهت رفع مشــکالت
ً
یاد شده از جایگزینی این ذرات با نانوذرات عمدتا
در ســه شــکل صفحــهای ،اســتوانهای و کــروی
اســتفاده شــده اســت .نتایج کلی نشان میدهند
کــه مســتقل از کســر حجمــی ،افــزودن نانــوذرات
کــروی تأثیــر زیــادی روی کاهــش عبورپذیــری
زمینــه پلیمــری نــدارد .با نانــوذرات اســتوانهای و
صفحهای میتــوان به کاهش عبورپذیری دســت
یافت اما میزان کسر حجمی الزم در این دو شکل
متفــاوت اســت .در نانوکامپوزیتهــای حــاوی
ذرات اســتوانهای شــکل بــرای کاهــش چشــمگیر
در عبورپذیــری ،بــه بیــش از  %۲۰حجمــی نانوذره
موردنیاز اســت درحالیکــه در نانوذرات صفحهای
شــکل کمتــر از  %۱۰حجمــی کافــی اســت .افزایش
کســر حجمــی ذرات بیــن  ۵تــا  %۱۰در نانــوذرات
صفحهای شــکل P/P0 ،را نســبت به کســر حجمی
زیر  %۵با شیب بیشتری کاهش میدهد.
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1. Surfactant, Surface Modifier

5. Tortuosity effect

2. Gallery
3. Silyl: H3Si

منابع:
1. Pavlidou, S. & Papaspyrides, C. D. A review on polymer–layered silicate nanocomposites, Progress in Polymer Science, 33
(2008), 1119–1198
2. Chung, T.S. Jiang, L. Y. Li, Y. & Kulprathipanja, S. Mixed matrix membranes (MMMs) comprising organic polymers with
dispersed inorganic fillers for gas separation, Progress in Polymer, 32 (2007), 483–507
3. Cong, H, Radosz, M. Towler, B. & Shen, Y. Polymer–inorganic nanocomposite membranes for gas separation, Separation
and Purification Technology,55 (2007), 281–291
4. Ray, S. The Potential Use of Polymer-Clay Nanocomposites in Food Packaging, International Journal of Food Engineering, 2
(2006), 1–11
5. Patel, N.P. Miller, a. C. & Spontak, R. J. Highly CO2-Permeable and Selective Polymer Nanocomposite Membranes, Advanced Materials, 15 (2003), 729-733
6. Dash, S. & Swain, S. K. Synthesis of thermal and chemical resistant oxygen barrier starch with reinforcement of nano silicon

26

ســال هفدهم شهریور 1397شــماره  6پياپی 251

:منابع
carbide. Carbohydrate polymers, 97 (2013), 758-63
7. Gatos, K. G. & Karger-Kocsis, J. Effect of the aspect ratio of silicate platelets on the mechanical and barrier properties
of hydrogenated acrylonitrile butadiene rubber (HNBR) /layered silicate nanocomposites, European Polymer Journal, 43
(2007), 1097-1104
8. Monsivais-Barron, a. J. Bonilla-Rios, J. Ramos de Valle, L. F. & Palacios, E. Oxygen permeation properties of HDPElayered silicate nanocomposites. Polymer Bulletin, 70 (2013), 939-951
9. Rhim, J.W. Effect of clay contents on mechanical and water vapor barrier properties of agar-based nanocomposite films,
Carbohydrate Polymers, 86 (2011), 691-699
10. Bharadwaj, R. K. Mehrabi, a. R. Hamilton, C. Trujillo, C. Murga, M. Fan, R. Thompson, a. K.Structure–property relationships in cross-linked polyester–clay nanocomposites, Polymer, 43 (2002), 3699-3705
11. Picard, E, Vermogen, a, Gerard, J. & Espuche, E. Barrier properties of nylon 6-montmorillonite nanocomposite membranes prepared by melt blending: Influence of the clay content and dispersion state Consequences on modelling, Journal of
Membrane Science, 292 (2007), 133-144
12. Chang J. Park, K. N. Cho, D. & Yang, H. S. Preparation and Characterization of Polyimide Nanocomposites With Different, Polymer Engineering & Science, 41 (2001), 1514–1520.
13. Messersmith, P. B. Synthesis and Barrier Properties of Poly (ε-capro1actone) -Layered Silicate Nanocomposites, Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 33 (1995), 1047-1057
14. Herrera-Alonso, J. M. Sedlakova, Z. & Marand, E. Gas barrier properties of nanocomposites based on in situ polymerized poly (n-butyl methacrylate) in the presence of surface modified montmorillonite, Journal of Membrane Science, 349
(2010), 251–257
15. Rhim, J.W. Hong, S.I. & Ha, C.S. Tensile, water vapor barrier and antimicrobial properties of PLA/nanoclay composite
films, LWT - Food Science and Technology, 42 (2009), 612-617
16. Osman, M. a. Rupp, J. E. P. & Suter, U. W. Gas permeation properties of polyethylene-layered silicate nanocomposites,
Journal of Materials Chemistry, 15 (2005) 1298–1304
17. Jacquelot, E. Espuche, E. Gerard, J.F. Duchet, J. & Mazabraud, P. Morphology and gas barrier properties of polyethylene-based nanocomposites, Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics, 44 (2006), 431-440
18. Lee, J.H. Jung, D. Hong, C.E. Rhee, K. Y. & Advani, S. G. Properties of polyethylene-layered silicate nanocomposites
prepared by melt intercalation with a PP-g-MA compatibilizer, Composites Science and Technology, 65 (2005), 1996-2002
19. Horst, F. Tuckart, W. Blanco, L. Del, Failla, M. D. & Quinzani, L. M. Effect of Clay Concentration on the Wear Behavior and Permeability of Polypropylene/ Clay Nanocomposites, Journal of Applied Polymer Science, 125 (2012), 495-502
20. Sanchez-Garcia, M.D. Gimenez, E. & Lagaron, J. M. Novel PET Nanocomposites of Interest in Food Packaging Applications and Comparative Barrier Performance With Biopolyester Nanocomposites, Journal of Plastic Film and Sheeting,
23 (2007), 133-148
21. Dunkerley, E. & Schmidt, D. Effects of Composition, Orientation and Temperature on the O2 Permeability of Model
Polymer/Clay Nanocomposites, Macromolecules, 43 (2010), 10536-10544
22. Osman, M. a. Mittal, V. & Suter, U. W. Poly (propylene) -Layered Silicate Nanocomposites: Gas Permeation Properties
and Clay Exfoliation, Macromolecular Chemistry and Physics, 208 (2007), 68-75
23. Ghasemi, H. Carreau, P. J. Kamal, M. R. & Tabatabaei, S. H. Properties of PET/Clay Nanocomposite Films, Polymer
Engineering & Science, 52 (2012), 420-430
24. Tunc, S. Angellier, H. Cahyana, Y. Chalier, P. Gontard, N. & Gastaldi, E. Functional properties of wheat gluten/montmorillonite nanocomposite films processed by casting, Journal of Membrane Science, 289 (2007), 159-168
25. Lee, J. & Kim, K. M. Characteristics of Soy Protein Isolate-Montmorillonite Composite Films, Journal of Applied
Polymer Science, 118 (2010), 2257-2263
26. Rafiq, S. Man, Z. Maulud, A. Muhammad, N. & Maitra, S. Separation of CO2 from CH4 using polysulfone/polyimide
silica nanocomposite membranes, Separation and Purification Technology, 90 (2012), 162–172
27. Fujishima, A. Rao, T. N. & Tryk, D. A. Titanium dioxide photocatalysis, Journal of Photochemistry and Photobiology
C: Photochemistry Reviews 1, 1 (2000), 1–21
28. Koros, W.J. & Fleming, G. K. Membrane-based gas separation, Journal of Membrane Science, 83 (1993), 80-1

27

251  پياپی6  شــماره1397ســال هفدهم شــهریور

