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چکيده
در این پژوهش تاثیر عوامل مختلفی که روی میزان نفوذپذیری گازهای  CO2و  O2از پلی اتیلن سبک میتواند تاثیر داشته باشد بررسی شده
است .عواملی همچون دما و فشار گاز ،ضخامت پلیمر تاثیرگذار روی میزان نفوذپذیری گازها میباشند .در اندازهگیریها از مدلهای
گوناگونی همچون مدل  DSCو ...و از یک دستگاه با استاندارد  ASTMو روش بارومتریک استفاده شده است .نتایج حاصله از مدلهای
مذکور نشان میدهد که با افزایش دما ضرایب عبوردهی و نفوذ و حاللیت افزایش مییابد .همچنین افزایش فشار باعث میشود ضریب
عبوردهی تا یک میزان حدی کاهش یابد .منتها بعد از یک مقدار حدی ،افزایش فشار تاثیری ایجاد نمیکند .افزایش فشار هیچگونه تاثیری نیز
روی ضریب نفوذپذیری ندارد .در مورد ضریب حاللیت نیز افزایش تا یک محدوده فشار باعث کاهش این ضریب شده ،سپس به مقدار ثابت
میرسد.
کليدواژه :عبوردهی ،نفوذپذیری ،حاللیت ،فیلم پلی اتیلن سبک.
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مقدمه

دمای موجود باشد ،پلیمر در حالت شبه پالستیک میباشد و

با توجه به اینکه ماندگاری مواد غذایی طی دوره انبارداری

نفوذ گاز نسبت به حالتیکه ( )Tgپلیمر بیشتر از دمای

و فروش از حساسترین نکات صنایع غذایی در صنعت غذا

موجود باشد ،بیشتر است .کریستالینتی و شبکهای شدن

میباشد بنابراین دانستن نوع ماده مناسب بستهبندی و میزان

خوب نیز باعث کاهش نفوذ میشود ] .[ 4-1

عبوردهی این ماده در برابر گازهایی که برای افزایش طول

افزایش عامل نرم کننده باعث کاهش نیروی چسبندگی بین

عمر مواد غذایی به بسته اضافه میشوند ،نقش مهمی را در

زنجیرهها میشود و در نتیجه فاصله بین زنجیرها و نیز

طول عمر غذا ایفا میکند.

تحرکشان بیشتر شده ،پس انرژی فعال سازی کاهش یافته

از آنجایی که پلی اتیلن سبک بیشترین مصرف را بعنوان

و سرعت نفوذ افزایش مییابد ].[ 3-1

ماده بسته بندی داراست بنابراین در آزمایشات از فیلم پلی

اما اثر مواد پر کننده برقابلیت عبور گاز در پلیمرهای پرشده

اتیلنی استفاده میشود.

بسیار پیچیده است .بطور مثال ضریب قابلیت عبور گاز با

در بسته های مواد غذایی معموال از گازهایی همچون CO2

افزایش مواد پرکننده پودری بین ( ،%)10-5بسیار کاهش

و  N2برای افزایش طول عمر استفاده میشود بنابراین میزان

می یابد.

عبوردهی مواد بستهبندی نسبت به این گازها نیازمند مطالعه

وقتی مقدار ماده پرکننده افزایش مییابد و به (%)20-30

می باشد.

حجمی می رسد ،مقدار ضریب قابلیت عبور گاز با شدت

بطور کلی عواملی که میتوانند موثر بر پدیده نفوذ باشند

کمتر کاهش می یابد .وقتی ماده پرکننده زیاد باشد یعنی

شامل طبیعت گاز ،طبیعت پلیمر ،تغییرات و اصالحات انجام

حدود ( %)50-40حجمی ،قابلیت عبور گاز شدیدا زیاد می-

شده روی پلیمر از قبیل کریستالینتی ،میزان شبکهای شدن،

شود.

میزان و نوع پرکننده و نرم کننده ،ضخامت پلیمر ،دمای گاز

در نتیجه یک پلیمر دارای ماده پرکننده زیادی است،

و فشار گاز میباشد.

مویینههای بازی تشکیل میشود که عبور گاز از طریق آنها

نتاِیجی که از تحقیقات حاصل از مدلهای گوناگون بدست

صورت میگیرد و جریان مولکولی یا المینار گاز جانشین

آمده نشانگر این است که هر چه جرم مولکولی گاز باالتر

نفوذپذیری پخشی می شود ].[3-1

رود ضریب پخش کمتر می شود .قطبی بودن گاز تاثیرگذار
در این زمینه میباشد .گازهای قطبی در پلیمرهای قطبی
بیشتر حل می شوند.
طبق تئوری حفره در نفوذ ،تعداد و توزیع اندازه منافذ اولیه
به درجه کریستالینتی شدن زنجیره و به حجم آزاد و دانسیته

مواد و روشها
 تجربیدر آزمایشات از فیلم پلی اتیلن سبک که مواد اولیه آن
توسط پتروشیمی بندر امام تولید می شود استفاده شده است.

پلیمر بستگی دارد و چگونگی آسان بودن تشکیل منفذ یا

 -دستگاهها

حفره به تحرک یا جابجایی قطعات زنجیر از قبیل سختی

جهت تست غشاهای ساخته شده نیاز به ماژول نفوذپذیری

زنجیر و جاذبه بین مولکولی پلیمرها دارد ].[ 2-3

می با شد .در اینجا از ماژولی به شکل زیر استفاده شده است

باال بودن برهمکنش بین زنجیری (جاذبه ای) باعث افزایش

].[7

انرژی فعالسازی آزاد و در نتیجه کاهش قابلیت عبور گاز
میشود .همچنین اگر دمای شیشه ( )Tgپلیمری کمتر از
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پرداخته و به کمک آنها مقادیر ضرایب عبوردهی را
محاسبه میکند.
برخی از مشخصههای دستگاه استفاده شده در جدول زیر
آمده است:
سطح مقطع مانومتر((cm^2

سطح مقطع غشا()cm^2

./237

30/97

شکل  :1شکل دستگاه

نتايج و بحث
این ماژول متشکل از دو قطعه از جنس استیل ضد زنگ

روشهای گوناگونی برای مطالعهها غشاها ارائه شده است

بوده که هر یک از آنها یک حفره استوانهای شکل موجود

که به قرار زیر به بررسی چند مورد پرداخته میشود .

میباشد .نمونه پلیمری بین دو قطعه ،ما بین یک جفت

 -1روش DSC

اورینگ قرار میگیرد و بوسیله چهار پیچ و مهره بصورت
متقارن ،محکم بسته میشود.
برای اینکه غشا در اثر فشار اعمالی از سوی گاز پاره نشود
قطعهای استوانهای شکل از جنس تفلون که یک طرف آن
مشبک بوده و دارای سوراخهای ریزی میباشد ساخته شده
است تا بعنوان نگهدارنده غشا عمل کند .این قطعه طوری
در حفره قطعه پایینی ماژول قرار میگیرد که لبه باالیی آن

در این روش روابط زیر برای اندازهگیری ضرایب عبوردهی
و نفوذ و حاللیت مورد استفاده شده است ].[5
P =k2.q.l

l2
=D
6t l
S=k3 q.tl
l

مماس با لبه ماژول باشد و طرف مشبک آن بطرف باال باشد.

ml
ضریب عبوردهی(
cm .s .bar

سلیکون استفاده شده است.

k1=9.89*10^8
) )mlحجم اندازه گیری شدهV:

جهت آببندی کامل قسمتهای مختلف از گریس
قطعه باالیی ماژول دارای یک شیر ورودی گاز و یک شیر
شیر خروجی گاز می باشد و قطعه پایینی ماژول هم دارای
یک خروجی در سمت پایین حفره می باشد.
روش بکار رفته برای عبوردهی غشاهای ساخته شده برگرفته
از استاندارد  ASTMمیباشد (.[7 ])ASTM D1434
در این روش تغییرات ارتفاع و در نتیجه حجم آب داخل
مانومتری که از یک شیلنگ سلیکونی که یک طرف آن به
خروجی زیر ماژول نصب شده است اندازهگیری شده است.
سپس به کمک روابطی که در مراجع آمده است به محاسبه
عبوردهی هر یک از گازهای اکسیژن و دی اکسیدکربن

)P:

(کلوین) دماT:
k2=1.16*10^-9
k3=6.94*10^-9

ml
)
cm 3 .bar

( ضریب حاللیتS:

2

cm
(
s
شیب منحنی  Sبر حسب زمانN:
) ضریب نفوذD:

افت زمان برای حاللیت گاز در پلیمرtl:
ضخامت پلیمرl:
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ضخامت پلیمر طبق روابط زیر روی هر  3عامل عبوردهی و

تغییر فشار در قسمت باالی نمونه (قسمت پایین نمونه خال

ضریب نفوذپذیری و ضریب حاللیت تاثیر میگذارد .منتها

میباشد) به صورت  Δpدر مخرج ظاهر میشود .همچنین

چون در روابط  time-lagنیز وارد میشود دقیقا نمیتوان

روی ( Hشیب نمودار تغییر ارتفاع بر حسب  )tنیز تاثیر می-

گفت که نسبت افزایش یا کاهش به صورت خطی یا سهمی

گذارد .بنابراین دقیقا نمیتوان پیشبینی کرد که افزایش یا

و ...است.

کاهش فشار این ضرایب میشود .البته ضریب نفوذ مستثنی

 )2مدل بررسی تاثیر دما

از این بحث است و مستقل از فشار میباشد l .ضخامت

دمای گاز نیز روابط زیر ،روی هر  3عامل تاثیرگذار است:

نمونه بر حسب  cmو  Pضریب عبوردهی بر حسب

].[3-2

cm 3 (STP ).cm
s .cm 2 .cm .cmHg

(.exp 0PP= E p )-

R.T

( D=D0.exp) Ed
RT
 Hs
( S=S0.exp
)
RT

 )4مدل اندازهگیری ضرایب نفوذ و حاللیت
محاسبه

برای
) p (t

ضریب

P0, D0, S0:Pre-exponential factor

]

میزان انرژی اکتیواسیون الزم برای عبوردهی و نفوذ و

حالت پایا برابر خواهد بود با

حاللیت Ep,Ed,Hs:

 [Ln1را بر حسب  tرسم کنیم شیب نمودار در2

2
  .Dکه از این رابطه D

2.303.l

قابل محاسبه است.

دما بر حسب کلوینT:
j
(
mol .k

) p (b

نفوذپذیری

اگر

نمودار

فشار در لحظات مختلفp(t):

) ثابت جهانی گازهاR:

فشار در آخرین زمان در نظر گرفته شده برای

 )3مدل بررسی تاثیر فشار

آزمایشاتp(b):

فشار نیز به نوبه خود مسلما تاثیرگذار بر ضرایب مورد بحث

ضریب حاللیت نیز طبق رابطه  P=D.Sقابل محاسبه است.

می باشد .طبق رابطه روبرو ][7

1.4795 *106 * H * l
p

نتيجهگيری
=P

اندازهگیریهای انجام شده برای اکسیژن و دی اکسیدکربن
به شرح زیر است:

جدول  - 1جدول ضرایب برای دی اکسیدکربن
)P(barrier

( ) D *10^8 cm
min

)S cm
(
cm 3 .bar

0/08

21

2

9/89

2/42

0/0408

0/08

38

2

23/1

2/7

0/085

0/05

21

2

3/33

1/07

0/0311

0/05

21

3

2/96

1/07

0/0276

0/05

21

4

2/96

1/07

0/0276

عرض

دما()ºC

فشار()bar

نمونه()mm

2

3
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ضرایب برای گاز اکسیژن- 2 جدول
)S cm
(
cm 3 .bar

) D *10^8 cm (
min

P(barrier)

0/0139

1/87

2/6

2

21

0/08

0/0172

2/74

4/73

2

44

0/08

0/016

0/675

1/11

2

21

0/05

3

2

)bar(فشار

)ºC(دما

عرض
)mm(نمونه

با توجه به نتایج فوق افزایش ضخامت باعث کاهش ضریب
 منتها.عبوردهی و نفوذ و حاللیت پلی اتیلن سبک میشود
 همچنین.افزایش دما باعث افزایش این ضرایب میشود
افزایش فشار نیز تا یک مقدار حدی باعث کاهش ضرایب
عبوردهی و حاللیت میشود منتها از این مقدار به بعد تاثیری
 بر روی ضریب نفوذ نیز افزایش.روی این ضرایب ندارد
.فشار هیچگونه تاثیری ندارد
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