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مطالعۀ تأثير دما و حضور نانوتقويتکننده بر مهاجرت آنتیاکسيدان  TBHQاز فيلم نانوکامپوزيت فعال بر پايۀ
پلیالکتيکاسيد
5

هادی الماسی ،1بابک قنبرزاده ،*2جالل دهقاننيا ،3علیاکبر انتظامی ،4اصغر خسروشاهی اصل
 .1استادیار گروه علوم و صنایع غذایی دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه ارومیه
 .2دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه تبریز
 .3استادیار گروه علوم و صنایع غذایی دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه تبریز
 .4استاد گروه شیمی پلیمر دانشکدۀ شیمی دانشگاه تبریز
 .5استاد گروه علوم و صنایع غذایی دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه ارومیه
(تاریخ دریافت – 1392/12/23 :تاریخ تصویب)1394/2/19 :

چکيده
در این پژوهش فیلم نانوکامپوزیت فعال بر پایۀ پلیالکتیکاسید ( )PLAحاوی آنتیاکسیدان ترت بوتیل هیدروکینون
( )TBHQتولید شد .بهمنظور تهیۀ فیلم فعال و فیلم نانوکامپوزیت فعال  ،PLAبه ترکیب این بیوپلیمر به ترتیب TBHQ
(3درصد وزنی) و مخلوط 3( TBHQدرصد وزنی) و نانوفیبر سلولز اصالحشده (8( )MCNFدرصد وزنی) اضافه شد .مطالعۀ
رهایش آنتیاکسیدان نشان داد که روند رهایش  TBHQبه سیموالنت اتانول 95درصد با افزودن  MCNFکاهش مییابد.
حضور  MCNFاثر افزایشی دما بر روند رهایش را کاهش داد .با افزایش دما از  4°Cبه  ،40°Cضریب انتشار برای فیلم
 PLA-TBHQو  PLA-MCNF-TBHQبه ترتیب از  6/75و 4/34×10-8 cm2.s-1به  19/85و  8/49×10-8 cm2.s-1افزایش
یافت .همچنین حضور  MCNFموجب افزایش انرژی فعالسازی انتشار ( )Eaدر فیلم نانوکامپوزیت فعال شد.
کليدواژگان :پلیالکتیکاسید ،فیلم نانوکامپوزیت فعال ،نانوفیبر سلولز اصالحشده ،نرخ رهایش.

مقدمه

*
1

پلیالکتیکاسید ( )PLAاز پلیمرهای زیستتخریبپذیری است
که بهدلیل قابلیت تجدیدپذیری و ویژگیهای منحصربهفرد خود،
بهعنوان یکی از جایگزینهای پلیمرهای با پایۀ نفتی بهویژه
پلیاتیلن ترفتاالت و پلیاستایرن مطرح است PLA .پلیاستر
ترموپالستیک با زنجیر خطی است که از منابع تجدیدپذیر تولید
میشود .الکتیکاسید بهعنوان مونومر تشکیلدهندۀ  ،PLAاز
تخمیر مواد اولیۀ گیاهی ازجمله ذرت بهدست میآید
( PLA .)Jamshidian et al., 2010ویژگیهای مطلوبی مانند
استحکام مکانیکی باال ،شفافیت ،و بازدارندگی در مقابل عبور نور
فرابنفش را دارد .این بیوپلیمر دارای انعطافپذیری کمی است
که میتوان با استفاده از ترکیب با پلیمرهای زیستتخریبپذیر
دیگر و نرمکنندهها ،خواص آن را اصالح کرد ( Suprakas et al.,
 .)2002همچنین استفاده از آن بهعنوان مادۀ در تماس با مواد
غذایی ،از سوی سازمان غذا و دارو )FDA( 2آمریکا مجاز شمرده
* نویسنده مسئولGhanbarzadeh@tabrizu.ac.ir :
)1. Poly(lactic acid
2. Food and Drug Administration

شده است (.)Ahmed et al., 2011
امروزه بهمنظور کاهش سرعت واکنشهای اکسیداسیون
در مواد غذایی از انواع گوناگونی از آنتیاکسیدانها استفاده
میشود که رایجترین آنها آنتیاکسیدانهای سنتزی چون
4
بوتیلهیدروکسیآنیزول ،)BHA( 3بوتیلهیدروکسیتولوئن
6
( ،)BHTترتبوتیلهیدروکینون ،)TBHQ( 5و پروپیلگاالت
( )PGهستند .بهدلیل تأثیرات سوئی که مصرف دوز باالی این
نوع آنتیاکسیدانها بر سالمت مصرفکننده دارد و خاصیت
سرطانزایی آنها که به اثبات رسیده است ،مصرف
آنتیاکسیدانهای سنتزی به مقادیر کمتر از  200mg/kgمحدود
شده است ( .)Restuccia et al., 2010روشی جایگزین برای
کاهش تأثیرات سوءمصرف آنتیاکسیدانهای سنتزی ،تهیۀ
بستهبندی فعال آنتیاکسیدانی 7است .بستهبندیهای فعال
آنتیاکسیدانی نوعی سیستم نگهداری مواد غذایی است که در

3. Butylated hydroxyanisole
4. Butylated hydroxytoluene
5. Tert-butylhydroquinone
6. Propyl gallate
7. Antioxidant active packaging
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آن ،یک یا مخلوطی از چند آنتیاکسیدان در داخل شبکۀ پلیمر
مادۀ بستهبندی قرار گرفته است و در طول مدت نگهداری مادۀ
غذایی ،بهصورت کنترلشده به داخل آن آزاد میشود و با
افزایش پایداری اکسیداتیو محصول غذایی ،ماندگاری آن را
افزایش میدهد.
در طی سالهای اخیر ،فیلمهای فعال آنتیاکسیدانی
گوناگونی حاوی انواع آنتیاکسیدانهای طبیعی و سنتزی
طراحی شده و تأثیر آنها بر افزایش پایداری اکسیداتیو
محصوالت غذایی گوناگون بهاثبات رسیده است
( ;Jongjareonrak et al., 2008; Byun et al., 2010
Mastromatteo et al., 2009; Gemili et al., 2010; Souza et
 .)al., 2011; Decastillo et al., 2010نکتۀ مهمی که بایستی در

طراحی بستهبندی فعال مدنظر قرار گیرد ،کنترل مهاجرت
ترکیب فعال و دستیابی به یک رهایش کنترلشده 1است
( .)Koontz et al., 2010بهدلیل وزن مولکولی کم اکثر ترکیبات
فعال ،مهاجرت آنها از بستر پلیمری با سرعت باالیی انجام گرفته
است و بنابراین پس از مدت کوتاهی ،فیلم خاصیت فعالبودن
خود را از دست میدهد و خروج مولکولهای ترکیب فعال از
فضای بین رشتههای پلیمری ،به تضعیف خواص پلیمر ازجمله
خواص بازدارندگی و مکانیکی آن منجر خواهد شد (Siro´et al.,
) .2006در طی سالهای اخیر ،مطالعات معدودی در زمینۀ
کنترل رهایش ترکیبات فعال از مواد بستهبندی صورت گرفته
است .تولید فیلم چندالیه ( ;Han and Floros, 1998
،)Mastromatteo et al., 2009; Buonocore et al.,2005
درونپوشانی ترکیبات فعال با مواد گوناگون ( Koontz et al.,
 ،)2010; Zhang and Kosaraju, 2007و استفاده از ذرات آبگریز
موم ) (Ozdemir and Floros, 2003از مهمترین روشهای مورد
استفاده برای کنترل رهایش ترکیبات فعال است.
آنتیاکسیدان  TBHQرایجترین آنتیاکسیدان
استفادهشده در تولید روغنهای خوراکی در ایران و قویترین
آنتیاکسیدان در صنعت روغن است .با توجه به ماهیت آبگریز
آنتیاکسیدان  ،TBHQاستفاده از نانوتقویتکنندههای رشتهای
آبگریز در ترکیب فیلم  PLAمیتواند روش مناسبی برای کنترل
2
رهایش  TBHQاز شبکۀ این فیلم تلقی شود .نانوفیبر سلولز
( )CNFاز نانورشتههایی است که در طی سالهای اخیر ،تأثیر
آن بهعنوان نانوتقویتکننده ،در پلیمرهای گوناگون مطالعه شده
است ( Kaushik et al., 2010; Ibrahim et al., 2010; Dobreva

1. Controlled release
2. Cellulose Nanofiber

 .)et al., 2010; Cherian et al., 2011مقاومت مکانیکی باال،
نسبت سطح به حجم زیاد ،چگالی پایین ،سهولت دسترسی،
قیمت مناسب ،و زیستتخریبپذیری از مهمترین ویژگیهایی
است که  CNFرا به یک نانوپرکنندۀ مناسب بدل میکند
( .)Abdul Khalil et al., 2012مهمترین محدودیت  CNFدر
تولید نانوکامپوزیتها ویژگی آبدوستی و سطح قطبی فیبرهای
سلولز است که موجب کاهش سازگاری بینسطحی 3آن با
پلیمرهای غیرقطبی ،جذب رطوبت ،و همچنین تجمع و
تودهشدن نانوفیبرها در شبکۀ پلیمر در اثر ایجاد پیوندهای
هیدروژنی بینرشتهای میشود .اصالح سطحی رشتههای CNF
و کاهش ماهیت قطبی آنها از مهمترین راهکارهایی است که در
جهت رفع این معایب استفاده شده است (.)Cunha et al., 2010
تاکنون مطالعات متعددی در زمینۀ اصالح سطحی  CNFو
استفاده از آن در تهیۀ نانوکامپوزیت بر پایۀ  PLAگزارش شده
است ( Bondeson & Oksman., 2007; Lin et al., 2011; Yu
 .)et al., 2010; Frone et al., 2013تمامی این محققان به تأثیر
مثبت نانوفیبر سلولز اصالحشده )MCNF( 4بر خواص
فیزیکوشیمیایی فیلم  PLAاشاره کردهاند .روشی مطلوب برای
تهیۀ نانوتقویتکنندۀ کامالً زیستتخریبپذیر ،استریفیکاسیون
سلولز با اسیدهای چرب (بهعنوان موادی زیستتخریبپذیرو
تجدیدپذیر) است .اسیدهای چرب بهصورت کوواالنسی و
بهوسیلۀ واکنش استریفیکاسیون به سطح رشتههای سلولز
متصل میشوند و استفاده از آنها میتواند به تقویت خواص فیلم
 PLAکمک کند (.)Freire et al., 2006
طبق بررسیهای انجامشده ،تاکنون مطالعۀ مشخصی در
زمینۀ تولید نانوکامپوزیت  PLAحاوی  CNFاصالحشده با اسید
چرب گزارش نشده است .همچنین تولید نانوکامپوزیت فعال بر
پایۀ  PLAکه همزمان حاوی یک نانوتقویتکننده و یک ترکیب
فعال باشد ،تاکنون بررسی نشده است .مطابق نتایج اولیۀ این
پژوهش ،افزودن 8درصد وزنی  MCNFمیتواند به بهبود خواص
فیزیکوشیمیایی فیلم ( PLAهمچون افزایش درجۀ بلورینگی)
منجر شود ( .)Almasi et al., 2013, 2014هدف از این پژوهش،
تهیۀ فیلم نوین نانوکامپوزیت فعال آنتیاکسیدانی بر پایۀ
پلیالکتیکاسید بوده است و تأثیر حضور داشتن یا نداشتن
 MCNFبر کنترل رهایش  TBHQدر دماهای گوناگون مطالعه
شد .آزمون مهاجرت با استفاده از سیموالنت اتانول 95درصد

3. Interfacial compatibility
4. Modified cellulose nanofiber
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بهعنوان مشابه غذایی غذاهای چرب انجام شد و ضریب انتشار
( )Dآنتیاکسیدان از دو نوع فیلم فعال (حاوی  )TBHQو
نانوکامپوزیت فعال (حاوی  MCNFو  )TBHQدر سه دمای
متفاوت ( 40°Cو )4 ،25 ،محاسبه شد.

یکدیگر ،دیسپرسیون  MCNFدر کلروفرم بهمدت  6ساعت در
دمای اتاق در حمام اولتراسوند ( ،USD 4Rژاپن) قرار گرفت.
محلول 4درصد وزنی  PLAدر کلروفرم تهیه شد و بهمدت 4
ساعت در دمای اتاق همزده شد تا گرانولها بهصورت کامل حل
شوند و محلول یکنواختی بهدست آید .برای تهیۀ فیلمهای

مواد و روشها

3

بیوپلیمری از روش حالل استفاده شد .برای تهیۀ فیلمهای

مواد

 CNFحاصل از درخت سوزنیبرگ از شرکت نانونوین پلیمر
(ایران) بهصورت ژلی سفیدرنگ با مادۀ خشک 2درصد خریداری
شد و بهوسیلۀ خشککن انجمادی ( ،Shimidzuژاپن) خشک و
به پودر تبدیل شد .مهمترین ویژگیهای  CNFتهیهشده
عبارتاند از :میانگین قطر ~  ،28nmدرجۀ بلورینگی ~
72درصد ،و اندازۀ کریستال  .4/6nmپلیالکتیکاسید
 )Mw=140000( PLA.2.4100.CLبهصورت گرانول از شرکت
)Kunststoff GmbH( FKurآلمان ،کلروفرم بهعنوان حالل
 PLAاز شرکت ( Merckآلمان) ،و  TBHQبا درجۀ خلوص
99درصد از شرکت ( Yasho Industriesهند) خریداری شد.
مواد شیمیایی استفادهشده برای اصالح ( CNFپیریدین،
پاراتولوئن سولفونیل کلراید ،و اولئیکاسید) همگی از شرکت
( Sigma–Aldrichآلمان) خریداری شد.
روشها

 35 PLAگرم از محلول  PLAروی پلیتی شیشهای با قطر 10
سانتیمتر ریخته و بهمدت  24ساعت در دمای اتاق خشک شد
تا فیلمهایی با ضخامت حدود  300±5µmاندازهگیریشده
توسط میکرومتر  Altonبا دقت ( 0/01mmساخت چین) تولید
شود .با توجه به آزمونهای اولیه که روی فیلمهای  PLAحاوی
 TBHQو  MCNFصورت گرفته بود ،مشخص شد که در غلظت
3درصد  TBHQو 8درصد  MCNFمطلوبترین فیلمها از نظر
ویژگیهای بازدارندگی ،خواص حرارتی ،و ویژگیهای مکانیکی
حاصل میشود ( .)Almasi et al., 2013,2014به همین منظور
در ادامۀ پژوهش نیز غلظت این دو ترکیب ثابت در نظر گرفته
شد .بنابراین برای تهیۀ فیلم فعال حاوی آنتیاکسیدان ،مقدار
3درصد وزنی TBHQ ،به محلول  PLAاضافه و پس از  4ساعت
همزدن ،بر سطح پلیت شیشهای پخش شد تا خشک شود .برای
تهیۀ فیلمهای نانوکامپوزیت فعال ،دیسپرسیون 8درصد

MCNF

به محلول  PLAاضافه شد .پس از  4ساعت همزدن ،مخلوط

اصالح سطحی CNF

حاصل بهمدت  1ساعت تحت تیمار اولتراسوند قرار گرفت و

برای اصالح  CNFبا اولئیکاسید ،از سیستم حالل
پیریدین/پاراتولوئنسولفونیلکلراید استفاده شد ( & Shimizu
 0/5 .)Hayashi, 1989گرم  CNFبا  15میلیلیتر پیریدین و
 3/5گرم پاراتولوئنسولفونیلکلراید مخلوط شد و بهازای هر 0/5
گرم نانوفیبر 5 ،گرم اولئیکاسید (نسبت مولی  1:1با پاراتولوئن
سولفونیل کلراید) استفاده شد و این میزان اولئیکاسید
بهآهستگی به مخلوط فوق اضافه شد .مخلوط حاصل ،در دمای
 50˚Cقرار داده شد و واکنش بهمدت  4ساعت ادامه یافت.
سپس  CNFاصالحشده ،با اتانول ،متانول ،و استون شستشو داده
شد و بهمدت  6ساعت با روش سوکسله ،اسیدهای چرب آزاد
باقیمانده در آن جدا شد .در ادامه  CNFاصالحشده،)MCNF( 2
در دمای  60˚Cبهمدت  8ساعت خشک شد.

سپس  TBHQبه میزان 3درصد وزنی به آن اضافه و طبق روش

دلیل در این پژوهش نیز از سیموالنت اتانول 95درصد برای

تهيۀ فيلم فعال و نانوکامپوزيت فعال

انجام آزمون رهایش آنتیاکسیدان استفاده شد .آزمون مهاجرت

 MCNFدر غلظت 8درصد وزنی  PLAدر کلروفرم پخش شد و

مذکور خشک شد .فیلمهای فعال و نانوکامپوزیت فعال که به
ترتیب حاوی 3درصد  TBHQو مخلوط 8درصد  MCNFو
3درصد  TBHQبودند ،به ترتیب با عالئم اختصاری

PLA-

 TBHQو  PLA-MCNF-TBHQنشان داده شدند .فیلم خالص
 PLAنیز با نام  PLAمشخص شد.
بررسی مهاجرت آنتیاکسيدان از فيلمهای فعال
آزمون رهايش آنتیاکسيدان

اتحادیۀ اروپا اتانول 95درصد را بهعنوان سیموالنت غذاهای
چرب پیشنهاد و تأیید کرده است ( .)Veraart, 2010بههمین

4

5

دوطرفه با غوطهوری کامل بهعنوان روش استفادهشده انتخاب

بهمنظور پخش بهتر رشتههای نانوفیبر و جداسازی کامل آنها از
1. Diffusion coefficient
2. Modified cellulose nanofiber

3. Casting method
4. Double sided migration
5. Total immersion
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شد ( )Jamshidian et al., 2012aو قطعاتی به ابعاد
 2cm×4cm×~200µmاز فیلمهای فعال  PLA-TBHQو
نانوکامپوزیت فعال  PLA-MCNF-TBHQبریده شد و درون
ویالهای شیشهای به حجم  10mlقرار گرفتند .سپس 10ml
اتانول 95درصد در آبمقطر (حجمی/حجمی) بهعنوان
سیموالنت غذاهای چرب (مانند روغن مایع) بهدرون ویالها
ریخته شد ،بهطوری که فیلمها کامالً درون آن غوطهور باشند.
در ادامه ،در آلومینیومی ویالها بهصورت کامالً درزبندیشده
روی آنها بسته شد .ویالهای حاوی فیلمها بهمنظور قرارگرفتن
در سه دمای متفاوت  ،25 ،40و  4سانتیگراد بهدرون یخچال

شکل  .1کروماتوگرام  HPLCمحلول اتانولی  TBHQو پيکهای

( )4°Cو انکوباتور با دمای  25و  40درجۀ سانتیگراد منتقل

ظاهرشده در آن

شدند .در طول آزمون ،هر روز دوبار ویالها تکان داده میشدند

اندازهگيری ضريب انتشار ()D

تا در اثر همخوردن اتانول ،مقاومت دربرابر انتقال جرم

ضریب  Dآنتیاکسیدان  TBHQبا تعیین میزان آنتیاکسیدان

آنتیاکسیدان کاهش یابد.

مهاجرتکرده در زمانهای متفاوت محاسبه شد .برای این

اندازهگيری ميزان آنتیاکسيدان مهاجرتکرده به سيموالنت

منظور ،از حل قانون دوم فیک برای انتشار یکبعدی و حجمهای

غلظت آنتیاکسیدان آزادشده از فیلمها به داخل سیموالنت ،در
طول مدت  7روز و پس از گذشت  ،120 ،72 ،24 ،12 ،6و 168
ساعت با آزمون کروماتوگرافی مایع با عملکرد باال ()HPLC
اندازهگیری شد .آزمون  HPLCبا سیستم HPLC
(ژاپن )Shimadzu،با این مشخصات انجام گرفت :پمپ LC-
1
 ،20ADتزریقکنندۀ خودکار  ،SIL-20AC HTشناساگر UV-
 ،)UV-Vis PDA, SPD-M20A( Visستون AltimaTM HP
 ،)150×3mm( C18, 3µmو نرمافزار پردازشدادۀ .Labsolution
برای تعیین میزان آنتیاکسیدان موجود در داخل سیموالنت،
مقدار  20µlاز هرکدام از نمونهها در دمای  25°Cبه داخل
ستون تزریق شد .با مقایسۀ زمان بازداری 2طیفهای مربوط به
نمونهها و محلولهای استاندارد در محدودۀ  ،200-800nmپیک
مربوط به  TBHQتشخیص داده شد (شکل  .)1بهمنظور
کمّیسازی دادهها و تعیین غلظت  TBHQدر سیموالنتها،
منحنی کالیبراسیون رسم شد .به این صورت که مقادیر گوناگون
 TBHQ 100-600mg/lدر داخل اتانول حل شد و محلول
حاصل به داخل ستون  HPLCتزریق شد .پس از رسم منحنی
کالیبراسیون ،با تزریق نمونههای اصلی و مقایسۀ آنها با
نمونههای استاندارد ،غلظت  TBHQدر نمونهها برحسب  mg/lیا
 ppmتعیین شد .آزمون مهاجرت نمونههای گوناگون در سه
تکرار انجام گرفت.

1. Auto-injector
2. retention time

محدود مادۀ بستهبندی و مادۀ غذایی میتوان استفاده کرد
(:)Ortiz-Vazquez et al., 2011; Jamshidian et al., 2012b
(رابطۀ )1

  D( 2m  1 )2  2t 
Mt
8 
1
 1 2 
exp


M
 m0 ( 2m  1 )2
l2


 Mtمقدار آنتیاکسیدان مهاجرتکرده در زمان M∞ ،t
مقدار آنتیاکسیدان مهاجرتکرده در زمان تعادل l ،ضخامت
فیلم D ،ضریب انتشار ( ،)cm2/sو  tزمان است .شایان ذکر است
از آنجا که آزمون مهاجرت آنتیاکسیدان بهصورت دوطرفه و
حالت غوطهوری کامل انجام میگیرد اما در عمل ،فقط یکی از
سطوح پلیمر با مادۀ غذایی تماس پیدا خواهد داشت ،بههمین
دلیل  lکه نشاندهندۀ ضخامت فیلم است ،بهصورت ( l/2نصف
ضخامت فیلم) در رابطه قرار داده شد تا  Dبرای انتشار از یکی از
سطوح فیلم محاسبه شود و به واقعیت نزدیکتر باشد.
بهمنظور برازش دادههای تجربی با رابطۀ  ،1از نرمافزار
) MATLAB R2010b (Mathworks, Natick, MA,USAو
برنامۀ رگرسیون غیرخطی در این نرمافزار استفاده شد و پس از
بهحداقلرساندن میانگین مربعات خطا D ،)SSE( 3بهدستآمده
بهعنوان  Dقابل قبول برای یک نمونه و در یک دمای خاص
گزارش شد (.)Manzanarez-López et al., 2011

3. Sum of the squares errors
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محاسبۀ انرژی فعالسازی 1انتشار ()Ea

بهمنظور تعیین تأثیر دما بر انتشار  TBHQاز فیلمهای ،PLA
انرژی فعالسازی با استفاده از رابطۀ آرنیوس 2برای انتشار
محاسبه شد:
 E 
(رابطۀ )2
D  D0 exp  a 
 RT 
 Dضریب انتشار D0 ،ضریب پیشنمایی( 3ضریب ثابت)،
 Eaانرژی فعالسازی انتشار R ،ثابت ایدهآل گازها (J/K.mol
 ،)8/3145و  Tدما برحسب کلوین ( )Kاست.
منحنی  lnDدر مقابل معکوس دما ( )1/Tرسم و از روی
شیب خط آن Ea ،محاسبه شد (Ortiz-( )Ea=-slope.R
.)Vazquez et al., 2011

نتايج و بحث
تأثير ساختار پليمر بر رهايش TBHQ

مطابق یافتههای محققان پیشین ،سیموالنت اتانول 95درصد
هرچند از نظر قطبیت مشابه روغن مایع است ،اما ویسکوزیتۀ
کمتر آن موجب میشود که انتشار ترکیب فعال با سرعت
باالتری اتفاق افتد و غلظت  TBHQدر سیموالنت
اتانول95درصد و پلیمر ،بسیار زودتر از سیموالنت روغن و پلیمر
به حالت تعادل برسد .بههمین دلیل و با توجه به
پیشآزمونهایی که انجام شد ،زمان یک هفته بهعنوان طول
زمان آزمون مهاجرت انتخاب شد.
شکل  2سینتیک مهاجرت  TBHQاز دو فیلم PLA-
 TBHQو  PLA-MCNF-TBHQبه سیموالنت اتانول 95درصد
را در دماهای  ،25 ،4و  40درجۀ سانتیگراد با یکدیگر مقایسه
میکند .همانطور که مشخص است ،روند مهاجرت  TBHQاز
فیلم فعال  PLA-TBHQدر هر سه دما بهطور شایان توجهی
بیشتر از فیلم نانوکامپوزیت فعال  PLA-MCNF-TBHQاست .با
توجه به اینکه در یک دمای ثابت آزمون ،تنها متغیر موجود ،نوع
فیلم و تفاوت در ترکیب شیمیایی آن است ،بنابراین این اختالف
در سرعت انتشار را میتوان به ریزساختار و ماهیت فیلم PLA
نسبت داد .درنتیجه کاهش آهنگ رهایش  TBHQدر فیلم
 PLA-MCNF-TBHQبه نسبت فیلم  PLA-TBHQرا میتوان
به حضور نانوفیبرهای سلولزی آبگریز نسبت داد .مکانیسمهای
احتمالی کاهش آهنگ مهاجرت  TBHQدر اثر حضور MCNF

را میتوان به این صورت خالصه کرد .1 :حضور ذرات آبگریز
 ،MCNFبا کاهش هرچه بیشتر قطبیت پلیمر ،سازگاری TBHQ
را (بهعنوان آنتیاکسیدانی آبگریز) با بستر فیلم  PLAافزایش و
تمایل آن را برای خروج از شبکۀ پلیمر کاهش میدهد.2 ،
برهمکنشهای فیزیکی یا شیمیایی احتمالی بین  TBHQو
 ،MCNFبا کاهش تحرک مولکولی  ،TBHQموجب کاهش
آهنگ مهاجرت آن میشود .3 ،افزایش تراکم ساختاری و کاهش
تخلخل فیلم در حضور  MCNFبا کاهش آزادی عمل و تحرک
آنتیاکسیدان ،آهنگ رهایش آن را کاهش میدهد ،و  .4حضور
فیبرهای سلولزی در بستر  PLAموجب ایجاد مسیرهای پرپیچ و
خم در مسیر انتشار  TBHQشده است و سرعت حرکت عرضی
آن در فیلم  PLAرا کاهش میدهد .نتایج مشابهی توسط
Ozdemirو  )2003( Florosدر زمینۀ تأثیر ذرات آبگریز موم بر
روند مهاجرت سوربات پتاسیم از فیلم پروتئین آب پنیر گزارش
شده است .آنها اذعان داشتند که ایجاد مسیرهای پرپیچ و خم
در داخل بستر در حضور ذرات موم دلیلی برای کاهش روند
مهاجرت سوربات پتاسیم است.

شکل  .2روند رهايش  TBHQاز فيلم فعال ( PLA-TBHQ
1. Activation energy
2. Arrhenius equation
3. Pre-exponential factor

نانوکامپوزيت فعال ( PLA-MCNF-TBHQ
95درصد در سه دمای گوناگون

) و فيلم

) به سيموالنت اتانول
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تأثير دما بر رهايش TBHQ

شکل  3تأثیر دما بر روند مهاجرت  TBHQاز هر دو فیلم را
نشان میدهد .همانطور که مشخص است ،در هر دو نوع فیلم
فعال و نانوکامپوزیت فعال با افزایش دما روند رهایش TBHQ
افزایش مییابد .بهعنوان مثال ،در فیلم PLA-TBHQ
نگهداریشده در دمای  ،4°Cدر روز هفتم حالت تعادلی در
غلظت  TBHQایجاد میشود در حالیکه در نمونۀ نگهداریشده
در دمای  25°Cدر روز پنجم غلظت  TBHQدر سیموالنت و
پلیمر متعادل میشود و همچنین در دمای  40°Cاین امر
سریعتر رخ میدهد و از روز سوم به بعد ،شرایط تعادلی در
محیط برقرار میشود .تأثیر دما بر افزایش سرعت انتشار
ترکیبات فعال ،صرفنظر از نوع ترکیب فعال ،نوع پلیمر ،و یا نوع
سیموالنت و مادۀ غذایی ،یک اصل کلی در پدیدۀ انتشار
محسوب میشود بهطوری که )2011( Ortiz-Vazquez et al.
Manzanarez-López et ،)2010( Graciano-Verdugo et al.،
 ،)2011( al.و  )2012a,b( Jamshidian et al.دربارۀ تأثیر دما بر
روند مهاجرت انواع آنتیاکسیدانهای طبیعی و سنتزی به
سیموالنتها یا مواد غذایی متفاوت به نتایج مشابهی دست
یافتهاند.
با افزایش دما و نزدیکشدن آن به دمای  Tgپلیمر ،تحرک
زنجیرهای  PLAافزایش مییابد و زمینه برای خروج راحتتر و
سریعتر مولکولهای  TBHQاز داخل شبکۀ پلیمر فراهم
میشود .ازطرفی ،افزایش دما موجب کاهش ویسکوزیته و تحرک
بیشتر و مولکولهای مهاجرتکننده میشود .این امر مهمترین
دلیلی است که در تمامی منابع ذکر شده و بهعنوان علت افزایش
روند مهاجرت آنتیاکسیدان با افزایش دما به آن اشاره شده
است .هیدرولیز  PLAدر دماهای باالتر از  40°Cنیز بهعنوان
دلیلی برای افزایش روند انتشار ترکیبات فعال پیشنهاد شده
است (Ortiz-Vazquez et al. .)Jamshidian et al., 2012a
( )2011گزارش کردند که میانگین وزن مولکولی فیلم  PLAو
فیلم فعال  PLA-BHTپس از  30روز قرارگیری در سیموالنت
اتانول 95درصد در دمای  45°Cبه 44درصد میزان اولیه کاهش
مییابد.
تشکیل بلورهای چگال و افزایش تراکم ساختاری شبکۀ
پلیمر  PLAدر اثر افزودن Almasi et al., 2013, ( MCNF
 )2014موجب کاهش تحرک مولکولی آنتیاکسیدان در دماهای
باال میشود و به این ترتیب ،روند رهایش  TBHQاز فیلم PLA-
 MCNF-TBHQدر دماهای باال کمتر از فیلم PLA-TBHQ
خواهد بود .همچنین نتایج مطالعات پیشین نویسندگان نشان
داد که بهدلیل برهمکنشهای بینمولکولی بیشتر بین  PLAو

 Tg ،MCNFفیلم  PLAافزایش مییابد و بنابراین کاهش تحرک
رشتههای پلیمر و همچنین کاهش هیدرولیز حرارتی  PLAنیز
دلیل دیگری برای کنترل مهاجرت  TBHQدر دماهای باال است
( .)Almasi et al., 2013, 2014بنابراین بهطور کلی میتوان
گفت که حضور  MCNFموجب کاهش روند انتشار  TBHQاز
فیلم  PLAتحتتأثیر دماهای باال میشود و فیلم نانوکامپوزیت
فعال  PLA-MCNF-TBHQبرای مدتهای طوالنیتری
خاصیت آنتیاکسیدانی نشان خواهد داد.

شکل  .3روند رهايش  TBHQاز فيلم فعال  )A( PLA-TBHQو فيلم
نانوکامپوزيت فعال  )B( PLA-MCNF-TBHQدر دماهای ( 4°C
( 25°C

) ،و ( 40°C

)،

) به سيموالنت اتانول 95درصد

محاسبۀ ضريب انتشار ()D

جدول  1ضرایب انتشار  TBHQاز دو نوع فیلم فعال در سه
دمای متفاوت را نشان میدهد .همانطور که مشخص است ،با
 21°Cافزایش دما ( )4-25°Cمقدار  Dبرای انتشار از فیلم
 PLA-TBHQحدود  2برابر افزایش مییابد و با افزایش مجدد
15درجهای در دمای آزمون ( )25-40°Cافزایش  Dدر حدود
 1/5برابر است .در زمینۀ فیلم  PLA-MCNF-TBHQنیز،
افزایش  Dبا افزایش دما کامالً مشخص است با این تفاوت که در
این فیلم میزان تغییرات  Dکمتر از فیلم  PLA-TBHQاست.
بهطوری که با  21°Cو  15°Cافزایش دما ،مقدار  Dبه ترتیب
 1/6و  1/2برابر افزایش مییابد .همانطور که مشخص است،
تغییرات دما بر فیلم  PLA-TBHQبیشتر از فیلم PLA-
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 MCNF-TBHQمؤثر است .مقایسۀ مقادیر عددی  Dتأثیر
حضور نانوذرات  MCNFرا بر کاهش روند انتشار  TBHQنشان
میدهد .در تمامی دماها مقادیر  Dدر فیلم نانوکامپوزیت فعال
بهطور شایان توجهی کمتر از فیلم فعال بود که دلیل آن
همانطور که قبالً اشاره شد ،برهمکنشهای بینمولکولی بیشتر
در اثر حضور  MCNFو همچنین تأثیر آن بر ریزساختار و
افزایش انسجام و تراکم بستر  PLAو کاهش تحرک مولکولی
 TBHQاست .از روی دادههای جدول  1میتوان دریافت که در
دماهای  ،25˚C ،4˚Cو  D ،40˚Cمحاسبهشده برای فیلم PLA-
 MCNF-TBHQبه ترتیب  ،2 ،1/5و  2/4برابر کمتر از فیلم
 PLA-TBHQاست .از این واقعیت میتوان چنین استنتاج کرد
که تأثیر حضور  MCNFبر کاهش سرعت انتشار  TBHQاز فیلم
 ،PLAدر دماهای باالتر ،بیشتر از دماهای پایین نگهداری است.
به عبارت دیگر ،با افزایش هرچه بیشتر دما و نزدیکی آن به
دمای  Tgپلیمر نقش  MCNFدر کاهش و کنترل تحرک و
مهاجرت  TBHQاز بستر  PLAپررنگتر میشود و این امر
مزیت فیلم نانوکامپوزیت فعال را در تعدیل و حفظ یکنواخت
ویژگی آنتیاکسیدانی و کنترل رهایش  TBHQدر دماهای
گوناگون نگهداری محصول (حتی دماهای باالی مناطق
گرمسیری) نشان میدهد.
جدول  .1ضريب انتشار  TBHQاز دو فيلم فعال و نانوکامپوزيت فعال  PLAبه
سيموالنت اتانول 95درصد در دماهای گوناگون
-8

نوع فیلم

4˚ C

25˚C

40˚C

PLA-MCNF-TBHQ

6/75±0/76
4/34±0/33

14/04±1/01
6/94±0/98

19/85±0/88
8/49±1/00

PLA-TBHQ

 Eaنشاندهندۀ انرژی الزم برای حرکت مولکولهای مادۀ
مهاجر در بین رشتههای پلیمر است .مقادیر  Eaکمتر برای فیلم
 PLA-TBHQنشاندهندۀ این است که انرژی الزم برای انتشار
مولکولهای آنتیاکسیدان از بین رشتههای پلیمر ،کمتر از فیلم
 PLA-MCNF-TBHQاست .به عبارت دیگر ،در فیلم PLA-
 MCNF-TBHQانرژی الزم برای ایجاد حفرات خالی جهت
حرکت مولکولهای  TBHQبیشتر است و به همین دلیل
افزایش دما تأثیر کمتری بر افزایش ضریب  Dدارد .بهطور کلی
میتوان گفت که حضور  MCNFموجب کاهش حساسیت
ضریب انتشار به تغییرات دمایی میشود .به عبارت دیگر ،در
حضور  MCNFکاهش یا افزایش دما ،کمتر بر تغییرات ضریب
انتشار مؤثر خواهد بود.

شکل  .4نمودار  lnDدر مقابل معکوس دما ( )1/Tو نحوة محاسبۀ انرژی
فعالسازی انتشار برای فيلم فعال ( PLA-TBHQ3
نانوکامپوزيت فعال ( PLA-MCNF8-TBHQ3

(D)×10 cm2/s

محاسبۀ انرژی فعالسازی انتشار ()Ea

در نبود پدیدههایی همچون ذوب یا انتقال شیشهای (زیر  Tgو
باالی  ،)Tmتأثیر دما بر انتشار یک مادۀ افزودنی از بستر پلیمر ،با
استفاده از رابطۀ آرنیوس بهخوبی توصیف میشود ( بین  TgوTm
رابطۀ  WLF1جواب بهتری میدهد) .شکل  4وابستگی  Dبه دما
را با استفاده از رابطۀ آرنیوس نشان میدهد .لگاریتم نپری
مقادیر ضریب انتشار ( )lnDدر مقابل عکس دما ( )1/Tبرای هر
دو فیلم رسم شد و از روی شیب خطوط ،انرژی فعالسازی
انتشار ( )Eaمحاسبه شد .مقدار  Eaبرای فیلمهای PLA-TBHQ
و  PLA-MCNF-TBHQبهترتیب برابر  13/6 kJ/molو kJ/mol
 21/8بهدست آمد.
1. Williams–Landel–Ferry Equation
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) و فيلم
)

نتيجهگيری
آنتیاکسیدان TBHQ

در این پژوهش مقایسهای بین روند انتشار
از دو فیلم فعال و نانوکامپوزیت فعال بر پایۀ  PLAصورت گرفت
و تأثیر حضور  MCNFبهعنوان نانوپرکننده و همچنین تأثیر دما
روی نرخ رهایش آنتیاکسیدان مطالعه شد .نتایج نشان داد که
افزودن 8درصد  MCNFقادر است نرخ رهایش  TBHQاز شبکۀ
فیلم  PLAرا کاهش دهد .از طرف دیگر ،افزایش دما نیز سرعت
انتشار را افزایش داد .با وجود این ،تأثیر دما بر افزایش سرعت
انتشار از فیلم  PLA-MCNF-TBHQکمتر از فیلم PLA-
 TBHQبود .محاسبۀ انرژی فعالسازی انتشار طبق رابطۀ
آرنیوس نیز این نکته را تأیید کرد .بهطور کلی میتوان گفت که
استفاده از یک نانوتقویتکنندۀ سازگار با پلیمر استفادهشده در
تولید فیلم فعال ،عالوه بر بهبود خواص فیزیکوشیمیایی پلیمر،
میتواند نرخ رهایش مادۀ مهاجر را کاهش دهد و بهصورت
کنترلشده درآورد و در این صورت ،فیلم فعال برای مدت
طوالنیتری خاصیت آنتیاکسیدانی یا ضدمیکروبی خود را حفظ
خواهد کرد.

1394  پاييز،3  شمارة،46  دورة،مهندسی بيوسيستم ايران
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