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استاندارد ملی ایران شمارۀ ( 6229چاپ اول) :سال 1400
به نام خدا
آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران
سازمان ملی استاندارد ایران به موجب بند یک مادۀ  7قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد ،ابالغشده در دی ماه  ،1396تنهاا
مرجع رسمی کشور است که وظیفۀ تعیین ،تدوین و نشر استانداردهای ملی ایران را بهعهده دارد.
تدوین استاندارد در حوزههای مختلف در کمیسیونهای فنی مرکب از کارشناسان ساازمان ،صااحبنظاران مراکاز و مؤسساا
علمی ،پژوهشی ،تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام میشود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شارایط تولیادی،
فناوری و تجاری اسات کاه از مشاارکت آگاهاناه و منصافانۀ صااحبان حاو و نفاع ،شاامل تولیدکننادگان ،مصار کننادگان،
صادرکنندگان و واردکنندگان ،مراکز علمی و تخصصی ،نهادها ،سازمانهای دولتی و غیردولتای حاصال مایشاود .پایشناویس
استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذینفع و اعضای کمیسیونهای مربوط ارساا مایشاود و پاس از دریافات
نظرها و پیشنهادها در کمیتۀ ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صور تصویب ،به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاا و
منتشر میشود.
پیشنویس استانداردهایی که مؤسسا و سازمانهای عالقهمند و ذیصالح نیز با رعایت ضاوابط تعیاین شاده تهیاه مایکنناد
درکمیته ملی طرح ،بررسی و درصاور تصاویب ،باه عناوان اساتاندارد ملای ایاران چاا و منتشار مایشاود .بادین ترتیاب،
استانداردهایی ملی تلقی میشود که بر اساس مقررا استاندارد ملی ایران شمارۀ  5تدوین و در کمیتۀ ملی اساتاندارد مرباوط
که در سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل میشود به تصویب رسیده باشد.
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سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بینالمللی استاندارد ) ،1(ISOکمیسیون بینالمللی الکتروتکنیاک ()IEC
و سازمان بینالمللی اندازهشناسی قانونی ) 3(OIMLاست و به عنوان تنها رابط 4کمیسیون کدکس غااایی ) 5(CACدر کشاور
فعالیت میکند .در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن تااوجه باه شارایط کلای و نیازمنادیهاای خاا کشاور ،از آخارین
پیشرفتهای علمی ،فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بینالمللی بهرهگیری میشود.
سازمان ملی استاندارد ایران میتواند با رعایت موازین پیشبینی شده در قانون ،برای حمایت از مصر کنندگان ،حفا ساالمت
و ایمنی فردی و عمومی ،حصو اطمیناان از کیفیات محصاوت و مالحظاا زیساتمحیطای و اقتصاادی ،اجارای بعضای از
استانداردهای ملی ایران را برای محصوت تولیدی داخل کشور و/یا اقالم وارداتی ،با تصویب شاورای عاالی اساتاندارد ،اجبااری
کند .سازمان میتواند به منظور حف بازارهاای باینالمللای بارای محصاوت کشاور ،اجارای اساتاندارد کاتهاای صاادراتی و
درجهبندی آن را اجباری کند .همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفادهکنندگان از خدما سازمانها و مؤسساا فعاا در
زمینۀ مشاوره ،آموزش ،بازرسی ،ممیزی و صدور گواهی سیستمهای مدیریت کیفیت و مدیریت زیستمحیطی ،آزمایشاگاههاا و
مراکز واسنجی (کالیبراسیون) وسایل سنجش ،سازمان ملی استاندارد اینگونه سازمانها و مؤسسا را بر اسااس ضاوابط نظاام
تأیید صالحیت ایران ارزیابی میکند و در صور احراز شرایط تزم ،گواهینامۀ تأیید صالحیت به آنها اعطا و بر عملکارد آنهاا
نظار میکند .ترویج دستگاه بینالمللی یکاها ،واسنجی وسایل سنجش ،تعیین عیار فلزا گرانبها و انجام تحقیقاا کااربردی
برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

1- International Organization for Standardization
2- International Electrotechnical Commission
)3- International Organization of Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legals
4- Contact point
5- Codex Alimentarius Commission
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پیشگفتار
استاندارد «فنااوری ناانو -فایلمهاای پلیماری نانوچندساازهای بارای بساتهبنادی ماواد غااایی باا خاوا
مانعشوندگی -تعیین مشخصهها و روشهای اندازهگیری» که پیشنویس آن در کمیسایونهاای مرباوط بار
مبنای پایرش استانداردهای بینالمللی/منطقهای به عنوان استاندارد ملی ایران به روش اشارهشاده در ماورد
الف ،بند  ،7استاندارد ملی ایران شمارۀ  5تهیه و تدوین شده ،در صادمین اجالسایه کمیتاۀ ملای اساتاندارد
فناوری نانو مورخ  1400/06/15تصویب شد .اینک این استاندارد به استناد بناد یاک ماادۀ  7قاانون تقویات
وتوسعه نظام استاندارد ،ابالغشده در دی ماه  ،1396بهعنوان استاندارد ملی ایران منتشر میشود.
استانداردهای ملی ایران براساس استاندارد ملی ایران شمارۀ ( 5استانداردهای ملای ایاران -سااختار و شایوۀ
نگارش) تدوین میشوند .برای حف همگامی و هماهنگی با تحوت و پیشرفتهای ملی و جهاانی در زمیناه
صنایع ،علوم وخدما  ،استانداردهای ملی ایران درصور لزوم تجدیدنظر خواهند شد و هار پیشانهادی کاه
برای اصالح یا تکمیل این استانداردها ارائه شود ،در هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مرباوط ،موردتوجاه
قرار خواهد گرفت .بنابراین ،باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی ایران استفاده کرد.
این استاندارد ملی بر مبنای پایرش استاندارد بینالمللی زیر به روش «معاد یکسان» تهیه و تدوین شاده و
شامل ترجمه تخصصی کامل متن آن به زبان فارسی میباشد و معاد یکسان اساتاندارد باینالمللای مزباور
است:
ISO 21975: 2020, Nanotechnologies- Polymeric nanocomposite films for food packaging
properties-Specification of characteristics and measurement method
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مقدمه
رشد سریع بازار بستهبندیهای نوظهور حاوی نانواشیاء ،تاثیر بسزایی بر بهبود مانادگاری و کااهش ضاایعا
آنها میگااارد .باهعاالوه ،افازایش صاادرا و واردا محصاوت غااایی باعا رشاد تفاضاای اساتفاده از
بستهبندیهای نانو بهبودیافته در آینده میشود.
پالستیکهای معمو که در بستهبندی استفاده میشود شامل پلیاتیلن ،پلیپروپیلن ،پلیآمیاد و پلایاساتر
است .حضور نانواشیاء در بستهبندی میتواناد در بهباود مشخصاههاای مختلاف فایلمهاای پلیماری مانناد
خوا مانعشوندگی گاز /بخار آب ،نور فرابنفش ،خوا گرمایی و اساتحکام مکاانیکی ماوثر باشاد .یکای از
اهاااادا کلیاااادی ایاااان بسااااتهبناااادیهااااا افاااازایش ماناااادگاری از طریااااو بهبااااود خااااوا
مانعشوندگی بستهبندیهای مواد غاایی ،کاهش عبورپایری گااز ،عبورپاایری بخاار آب و قارار گارفتن در
معرض نور فرابنفش است ] .[1تاثیر گاز ،عبورپایری بخار آب ،قرار گرفتن در معرض نور فرابنفش در افزایش
ماندگاری بستهبندیهای مواد غاایی در پیوست الف توضیح داده شدهاست .اناواع مختلاف نانواشایاء مانناد،
نانوصفحا رسی ،نانوذرا  /نانومیله اکسید روی ،نانوذرا اکسید تیتاانیم در زمیناه پلیماری ،بارای بهباود
خوا مانعشوندگی افزوده میشود.
برخال مواد بستهبندیهای شیشهای یا فلزی ،مواد پلیمری قابلنفوذ به مولکو های کوچک گازها ،بخار آب
و نور فرابنفش هستند .امکان بهبود خوا مانعشوندگی بستهبندیهای پلیمری با استفاده از نانوچندسازهها
زمینه بسیار جاابی است .عوامل اصلی تاثیرگاار بر نفوذپایری پلیمر پایه و نانوچندسازه ،مراحل بلورینهشدن
پلیمر ،حالت پراکندگی و جهتگیری نانواشیاء در نانوچندسازه و غیره هستند (باه پیوسات ب و پ مراجعاه
شود).
بهطورکلی ،برای استفاده موفقیتآمیز از بستهبندیهای مواد غاایی بررسی موارد زیر تزم است:
 تعیین رابطه بین ترکیببندی شیمیایی ،ساختار و خوا ؛ شناسایی مشخصهها و روشهای اندازهگیری آنها.این استاندارد مشخصههایی مانند خوا مانعشوندگی برای اندازهگیری فیلمهای پلیمری نانوچندساازهای را
مشخص میکند .این استاندارد همچنین روشهای مرتبط با اندازهگیری را پیشنهاد میدهد.
از این استاندارد انتظار مایرود کاه ارتباطاا و درک متقابال از نانوچندساازههاای پلمیاری بارای کااربرد
بستهبندی مواد غاایی بین خریدار و فروشنده را ارتقا دهد.
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فناوری نانو -فیلمهای پلیمری نانوچندسازهای برای بستهبندی مواد غذایی با خواص
مانعشوندگی -تعیین مشخصهها و روشهای اندازهگیری
 1هدف و دامنۀ کاربرد
هد از تدوین این استاندارد ،تعیین و اندازهگیری مشخصههاایی شاامل خاوا ماانعشاوندگی فایلمهاای
نانوچندسازهای پلیمری برای بهبود بستهبندی مواد غاایی است .این خوا شامل مانعشوندگی گاز ،بخار آب
و مانعشوندگی نور فرابنفش است .همچنین این استاندارد روشهای اندازهگیری مرتبط را شرح میدهد.
این استاندارد به موارد ایمنی و بهداشتی مربوط به بستهبندی مواد غاایی و باه جنباههاای زیساتمحیطای
نمیپردازد.
2

مراجع الزامی

این استاندارد مراجع الزامی ندارد.
 3اصطالحات ،تعاریف و کوتهنوشتها
 1-3اصطالحات و تعاریف
در این استاندارد ،اصطالحا و تعاریف زیر بهکار میرود.1

1-1-3
دمای تبدیل شیشهای
glass transition temperature

مقدار مشخصه محدوده دمایی که در آن تبدیل شیشهای پلیمر رخ میدهد.
یادآوری  -1تبدیل شیشهای ،یک تغییر برگشتپایر در پلیمر بیشکل یا در منطقه بیشکل پلیمر نیمهبلوری است .این تغییار
بین یک پلیمر با حالت تستیکی و یک حالت سخت و نسبتاً شکننده رخ میدهد.

]منبع :زیربند  ،3.1استاندارد  ISO 11357-2: 2020تغییریافته– یادآوری  1جایگزین شدهاست[.

 - 1اصاااطالحا

و تعااااریف باااهکاااار رفتاااه در ایااان اساااتاندارد در وبگااااههاااای  https://www.iso.org/obpو

 http://www.electropedia.orgقابل دسترس است.
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2-1-3
دمای ذوب
melting temperature

محدوده دمایی که بیش از آن پلیمرهای بلوری یا نیمه بلوری ( )7-1-3در حین گرما دیادن مشخصاههاای
بلورین یا شکل ذرهای خود را از دست میدهند تا به یک مایع تبدیل شوند.
]منبع :زیربند  ،2.584استاندارد  ISO 472: 2013تغییریافته– تعریف بازنویسی شدهاست[.
3-1-3
نانوچندسازه
nanocomposite

جامدی شامل یک مخلوط از دو یا چند ماده که از نظر فازی جدا شدهاند و دارای یک یا چند فاز نانو است.
یادآوری  -1نانوچندسازه پایه پلیمری به نانوچندسازهای با حداقل یک فاز اصلی پلیمری اطالق میشود.

]منبع :زیربند  ،2-4استاندارد ملی ایران شماره  1394 :18392-4تغییریافته -یادآوری  1جایگزین یادآوری
 1و  2اصلی شدهاست[.
4-1-3
نانوبهبودیافته
nano-enhanced

ظهور کارایی و یا عملکرد مواد که با فناوری نانو ،تشدید یا بهبود یافتهاست.
]منبع :زیربند  ،16-2استاندارد ملی ایران -ایزو شماره  :80004-1ساا  1395تغییریافتاه -کلماه «ماواد»
اضافه شدهاست[.
5-1-3
نرخ عبورپذیری اکسیژن
oxygen transmission rate

حجم یا مقدار گاز اکسیژن است که در واحد سطح و واحد زمان ،تحت اختال فشاار جزئای واحاد باین دو
طر ماده ،از یک ماده پالستیکی عبور میکند.
یادآوری  -1نرخ انتقا اکسیژن از نظر حجم بهطور کلی با سانتیمتر مربع بیان میشود ،در مترمربع و در هر اتمسفر
( ،)cm3/m2 . 24 h . atmحجم گازی که به شرایط استاندارد تبدیل میشود تحت اختال فشار یک اتمسفر قرار میگیرد.
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یادآوری  -2نرخ انتقا اکسیژن از نظر مقدار باه ماو در مترمرباع ،در هار ثانیاه و هار پاساکا ) mol/(m2 · s · Paنشاان
داده میشود.

]منبع :زیربند  ،1-3استاندارد ملای ایاران شاماره  :11176-1ساا  ،1387تغییریافتاه -کلماه «اکسایژن»
جاااایگزین « گااااز» و «یاااا مقاااادار گااااز اکسااایژن» قباااال از «از گااااز» در تعریاااف جااااایگزین
شدهاست .یادآوری  1و  2جایگزین یادآوریهای اصلی شدهاند[.
6-1-3
بستهبندی
packaging

محصولی که برای نگهداری ،محافظت ،جابهجایی ،تحویل ،انبارش ،حملونقل و ارائه کاتها از ماواد اولیاه تاا
کاتهای فرآوریشده ،از تولیدکننده تا کاربر یا مصر کننده شامل فارآوریکنناده ،بارهمگاارناده 1یاا ساایر
واسطهها استفاده میشود.
]منبع :زیربند  ،1-1-2استاندارد ملی ایران شماره  :21927-1سا [1396
7-1-3
پلیمر نیمهبلوری
semi-crystalline polymer

پلیمری شامل هر دو فاز بلوری و بیشکل است که میتواند دارای نسبتهای مختلفی باشد.
منبع :زیربند  ،1-3استاندارد ملی ایران شماره  :14966سا [1389

8-1-3
مسیر پر پیچوخم
tortuous path

مسیر عبور گاز از زمینه پلیمری بهواسطه سپر فیزیکی غیرفعا است.
9-1-3
عبورپذیری فرابنفش -مرئی
UV-Vis transmittance

نسبت شار تابشی یک باریکه فرابنفش -مرئی از طریو یک نمونه فیلم به باریکه فرابنفش -مرئی بدون نموناه
فیلم است.
1- Assembler
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10-1-3
نرخ عبورپذیری بخار آب
wate vapour transmission rate

جرم بخار آب منتقلشده از طریو مساحت مشخص در زمان مشخص تحت شرایط مشاخص دماا و رطوبات
است.
یادآوری  -1نرخ انتقا بخار آب به گرم در مترمربع و  24ساعت ( )g/m2 . 24hبیان میشود.
یادآوری  -2برگرفته از زیر بند  1-3استاندارد ملی ایران شماره  :11176-1سا .1386

2-3

کوته نوشتها
اصطالح

معادل فارسی

کوته نوشت

میکروسکوپی نیروی اتمی

atomic force microscopy

AFM

پراکندگی نور پویا

dynamic light scattering

DLS

differential scanning calorimetry

DSC

gas chromatography

GC

گرماسنجی روبشی تفاضلی
کروماتوگرافی گازی
طیفسنجی نشر اتمی -پالسمای جفتشده القایی

ICP/AES inductively coupled plasma atomic
emission spectroscopy
inductively coupled plasma mass
spectrometry

ICP/MS

نرخ عبورپایری اکسیژن

oxygen transmission rate

OTR

تحلیل ردگیری نانوذرا

particle tracking analysis

PTA

small angle X-ray spectroscopy

SAXS

میکروسکوپی الکترونی روبشی

scanning electron microscopy

SEM

میکروسکوپی الکترونی عبوری

transmission electron microscopy

TEM

thermogravimetric analysis

TGA

ultraviolet-visible

UV-Vis

water vapour transmission rate

WVTR

X-ray diffraction

XRD

X-ray fluorescence

XRF

طیفسنجی جرمی -پالسمای جفتشده القایی

طیفسنجی پرتو ایکس با زاویه کوچک

آنالیز گرماوزنسنجی
فرابنفش -مرئی
نرخ عبورپایری بخار آب
پراش پرتو ایکس
فلورسانس پرتو ایکس
4
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4

مشخصههای ضروری و اختیاری برای اندازهگیری و روشهای اندازهگیری آنها

 1-4کلیات
مشخصههایی که اندازهگیری میشوند مربوط باه فایلم نانوچندساازهای پلیماری باه دو گاروه طبقاهبنادی
میشوند :مشخصههای ضروری و موارد اختیاری .مشخصاههاا در جادو  1ارائاه شادهاسات .مشخصاههاای
اختیاری در جدو  2جهت اطالع فهرست شدهاست .اندازهگیاری ایان مشخصاههاا ممکان اسات بساته باه
کاربردهای خا مفید باشند.
جدول  – 1مشخصههای ضروری برای اندازهگیری و روش اندازهگیری آنها
عنوان

مشخصهها

روش اندازهگیری

نانوشیء

اندازه و توزیع اندازه

به زیربند  1-2-4مراجعه شود

محتوای ترکیببندی شیمیایی

به زیربند  2-2-4مراجعه شود

عبور نور کل

به زیربند  1-3-4مراجعه شود

محتوای خاکستر

به زیربند  2-3-4مراجعه شود

نانوچندسازه

OTR

به زیربند  2-3-3-4مراجعه شود

WVTR

به زیربند  3-3-3-4مراجعه شود

عبورپایری فرابنفش -مرئی

به زیربند  4-3-3-4مراجعه شود

خوا
مانعشوندگی

جدول  – 2مشخصههای اختیاری برای اندازهگیری و روشهای اندازهگیری آنها
عنوان

مشخصهها

نانوشیء

رنگ

به زیربند  1-4-4مراجعه شود

ریختشناسی

به زیربند  2-4-4مراجعه شود

ظاهر

به زیربند  1-5-4مراجعه شود

نانوچندسازه
خوا

مکانیکی

روش اندازهگیری

به زیربند  2-5-4مراجعه شود

دمای ذوب

به زیربند  1-3-5-4مراجعه شود

دمای تبدیل شیشهای

به زیربند  2-3-5-4مراجعه شود

نوع فاز بلورین و بلورینگی

به زیربند  1-مراجعه شود

ریختشناسی

به زیربند  2-مراجعه شود
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 2-4نانوشئ (مشخصههای ضروری)
 1-2-4اندازه و توزیع اندازه
 1-1-2-4کلیات

خوا
است.

مانعشوندگی مربوط به فیلم نانوچندسازه پلیمری به اندازه نانوشیء موجود در زمینه پلیمری حسااس

نانواشیاء بهصور سهبعدی و با شکلهای مختلف هستند .نشاندادن اندازه نانوشیء با اساتفاده از یاک عادد
واحد غیرممکن است .درنتیجه ،در بیشتر روشها فرض براین است که نانوشیء شکل کروی دارد ،زیارا کاره،
شاااکلی اسااات کاااه قطااار آن را مااایتاااوان باااا یاااک عااادد واحاااد نشاااان داد (باااه اساااتاندارد
 ISO 19430: 2016مراجعه شود).
برای اندازهگیریهای اندازه و توزیع ذرا  ،یک آزمونه از نانوشیء خام گرفته شده و یک تعلیقه آماده میشود.
اندازه میانگین یک نانوشیء باید با استفاده از روش اندازهگیری مناسب اندازهگیری و درصور امکان اولیه یا
ثانویه (کلوخه) بودن نانوشیء تعیین شود .نتایج اندازهگیری باید در واحد  nmبیان شود.
برای اندازهگیری میانگین قطر نانواشیاء ،یک روش مناسب از میان  ،SAXSمیکروسکو الکترونای ( TEMو
 AFM ،DLS ،)SEMو  PTAتوصیه میشود.
یادآوری  - 1در بیشتر موارد ،مقدار اندازهگیریشده میتواند نانوشیء ثانویه باهدلیال کلوخاهشادن باشاد .بارای جلاوگیری از
کلوخهشدن ،آمادهسازی مناسب آزمونه ضروری است.
یادآوری  -2فراصو تعلیقه حاوی نانوشیء ،یک روش مناسب قبل از اندازهگیری با روشهای فوقالاکر است.

2-1-2-4

طیفسنجی پرتو ایکس با زاویه کوچک

اندازه نانواشیاء در محیط مایع را میتوان از طریو  SAXSاندازهگیری کرد .روش  SAXSبارای انادازهگیاری
اندازه متوسط و توزیع اندازه نانوشیء اولیه و ثانویه استفاده میشود.
ی ادآوری  -اسااتاندارد  ISO 17867: 2015روشاای را باارای اسااتفاده از  SAXSبااهمنظااور تخمااین اناادازه متوسااط
نانواشیاء در پراکندگیهای رقیو که برهمکنش بین نانوشیء ناچیز است ،مشخص میکند .توزیع اندازه براساس تعاداد و حجام،
هر دو از طریو روش  SAXSاندازهگیری میشود.

 3-1-2-4میکروسکوپی الکترونی

اندازه نانواشیاء را میتوان با میکروسکو الکترونی نیز اندازهگیری کرد .از  TEMو  SEMبارای انادازهگیاری
نانواشیاء استفاده میشود (به اساتانداردهای  ISO 21363و  ISO 19749مراجعاه شاود) .روشهاای  TEMو
 SEMتصاویر دوبعدی از نانوشیء را ارائه میدهند که توزیع اندازه مبتنی بر تعداد است.
 4-1-2-4تجزیهوتحلیل ردگیری ذرات
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اندازه نانواشیاء در یک مایع را نیز میتوان با  PTAکه در آن حرکت بروانی نانواشیاء بهصور ناوری ردیاابی
میشود ،اندازهگیری کرد .استاندارد  ISO 19430: 2016ارزیابی نانوشیء مبتنی بر عدد در پراکنشهای مایع
(ذرا جامد ،مایع یا گازی معلو در مایعا ) با استفاده از روش  PTAبارای انادازهگیاری سارعت انتشاار را
توصیف میکند.
 5-1-2-4پراکندگی نور پویا

اندازه نانواشیاء در یک مایع را میتوان با  DLSاندازهگیری کرد .تجزیهوتحلیل اندازه ذرا با استفاده از روش
 DLSانجام میشاود کاه تحارک هیادرودینامیکی ذرا را کااوش مایکناد .اساتاندارد ملای ایاران شاماره
 :16247سا  1396تخمین متوسط اندازه و توزیع اندازه ذرا را ارائه میدهد.
 6-1-2-4میکروسکوپی نیروی اتمی

اندازه نانواشیاء به حالت خشاک بار یاک بساتر مساطح نیاز مایتواناد باا اساتفاده از  AFMو باهکاارگیری
اندازهگیری ارتفاع ( جابجایی  )Zاندازهگیری میشود AFM .یک پروفایل سطح سه بعدی را ایجاد مایکناد.
درحالیکه ابعاد جانبی تحتتاثیر شکل پروب قرار میگیرناد ،انادازهگیاریهاای جابجاایی مایتواناد ارتفااع
ناااانوذرا باااا درساااتی و دقااات بااااتیی ایجااااد کناااد (باااه اساااتاندارد ملااای ایاااران شاااماره
 :15603سا  1397مراجعه شود).
 7-1-2-4پراش لیزر

اندازه و توزیع اندازه نانواشیاء در بسیاری از سامانههای دو فاز (بهعنوان مثا پودرها ،افشاانههاا ،هواسالهاا،
تعلیقهها ،امولسیونها و حبابهای گاز در مایعا ) با استفاده از خوا پراش نور آنها اندازهگیری میشود .در
اندازهگیری پراش لیزر ،یک باریکه لیزر از میان ذراتی که بهخوبی پراکنده شدهاند عبور دادهمیشود و انادازه
ذرا با تعیین شد پراکندگی نور تولیدشده اندازهگیری میشود (به استاندارد  ISO 13320مراجعه شود).
 2-2-4ترکیببندی شیمیایی
 1-2-2-4کلیات

یک آزمونه برای اندازهگیری ترکیببندی شیمیایی از نمونه مااده اولیاه نانوشایء گرفتاه شاده و یاک پاودر
خشکشده تهیه میشود .ترکیببندی شیمیایی نانوشیء بهعنوان مثا ترکیببندیهای عنصری و ترکیبای،
از یک آزمونه مواد اولیه نانوشیء ،یکی از مشخصههای ضروری است ،زیرا میتواند بر خوا محصاو نهاایی
تاثیر بگاارد .ترکیببندی شیمیایی شامل ترکیب اصلی و ترکیب جزئی (ناخالصایهاا) اسات .ترکیاببنادی
شیمیایی متشکل از نسبت جرم یک عنصر یا ترکیب موجود در یک آزمونه پودر خشک از نانوشایء خاام باه
آزمونه پودر خشکشده است.
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ترکیببندی شیمیایی باید با استفاده از یاک روش مناساب انادازهگیاری شاود .آزماونهاای ،XRD ،XRF

تجزیهوتحلیل پرتو ایکس تفکیک انرژی ،طیفسنجی نشر نور ) (ICP/OESو طیفسنجی جرمی ()ICP/MS
پالسمای جفتشده القایی برای اندازهگیری ترکیببندی شیمیایی توصیه میشود.
نتایج اندازهگیری ترکیببندی شیمیایی باید بهصور نوع عنصر ،مقادار عنصار( ،)kg/kgناوع ترکیاببنادی
شیمیایی و مقدار ترکیببندی شیمیایی ( )kg/kgبیان شود.
 2-2-2-4پراش پرتو ایکس

روش  XRDمیتواند نوع ترکیببندی شیمیایی را برای یک آزمونه ماده اولیه نانوشیء شناسایی کند.
روش  ،XRDاز طریو مطالعه ساختار بلوری ،میتواند برای شناسایی فازهای بلورین موجاود در یاک مااده و
ترکیببندی شیمیایی استفاده شود .شناسایی فازها بهوسیله مقایسه دادههای باهدسات آماده و پایگااههاای
اطالعاتی مرجع انجام میشود .ترکیببندی شیمیایی از طریو نسبت شد پیک ترکیب شیمیایی ماوردنظر
به شد پیک ماده پایه ترکیب شیمیایی اندازهگیری میشود.
 3-2-2-4تجزیهوتحلیل فلورسانس پرتو ایکس

تجزیهوتحلیل  XRFمیتواند نوع و محتوای عناصر موجود در یک آزمونه ماده خام نانوشیء را شناسایی کند.
تجزیهوتحلیل  XRFمیتواند برای تعیین کمی غلظت عناصر اصلی و مقادیر کم در پودر همگن با اساتفاده از
کالیبراساایون بااا آزمونااه اسااتاندارد پایااه یکسااان اسااتفاده شااود (بااه اسااتاندارد ملاای ایااران شااماره
 :19152سا  1393مراجعه شود).
 4-2-2-4تجزیهوتحلیل پرتو ایکس براساس تفکیک انرژی

تجزیهوتحلیل پرتو ایکس براساس تفکیک انرژی میتواند اندازهگیری کمّی و تشخیص نوع عناصر در آزموناه
مواد خام نانوشیء را از نظر کسر جرمی انجام دهاد کاه باه یاک میکروساکو الکترونای روبشای یاا پاروب
میکروآنالیز الکترونی روبشی نصب شدهاست ( به استاندارد  ISO 22309: 2011مراجعه شود).
 5-2-2-4پالسمای جفتشده القایی

با روشهای  ICP/AESو ( ICP/MSبه استاندارد ملی ایران شماره  :14945-1ساا  1390مراجعاه شاود)
میتوان نوع و محتوای عناصر را در یک آزمونه ماده اولیه نانوشیء اندازهگیری کرد.
یادآوری -یک آزمونه محلو با استفاده از حال مناسب برای روش  ICPتهیه میشود.

 3-4نانوچندسازه (مشخصههای ضروری)
 1-3-4عبور نور
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عبورپایری نور مواد پلیمری برای بستهبندی مواد غاایی معماوت مطلاوب اسات ،زیارا باعا افازایش ارزش
زیباییشناسی بستهبندی بهمنظور شناسایی و نمایش محصوت بستهبندیشده میشود .شفافیت ،که معموت
به عنوان «دیدنی »1شناخته میشود ،به شفافیت در محدوده طو موج مرئی اشاره دارد.
عبور نور فیلم آزمونه بهعنوان نسبت شار تابشی نور مرئی استاندارد که از میان فیلم آزمونه باه نموناه مرئای
استاندارد هنگام برداشتن فیلم آزمونه عبور میکند ،تعریف میشود.
عبور نور باید برای یک فیلم نانوچندسازه و فیلم پایه پلیمر اندازهگیری شود .ضخامت آزمونه پایه پلیمر بایاد
همان آزمونه فیلم نانوچندسازه باشد .نتایج اندازهگیری عبور نور معموت بهصور درصد ( )%بیاان مایشاود.
تجهیزا تزم برای اندازهگیریها شامل یک منبع نور ،ردیاب نور ،فیلتر نوری و کاره یکپارچاهساازی اسات.
برای اندازهگیری عبور نور به استاندادرهای  ISO 13468-1: 2019و  ISO 13468-2: 1999مراجعه شود.
نتایج اندازهگیری عبور نور باید برای آزمونههای فیلم نانوچندسازه و آزمونههای فایلم پایاه پلیماری گازارش
شود .همچنین ،تغییر در عبور نور از فیلم پایه پلیمر به فیلم نانوچندسازه باید بهگونهای گزارش شود که اثار
وارد شدن نانوشیء به داخل پایه پلیمر بهراحتی دیده شود .همچنین ضخامت آزمونه باید گزارش شود.
 2-3-4میزان خاکستر

محتوای نانوشیء در نانوچندسازه عامل مهمی است که بار خاوا ماانعشاوندگی تااثیر مایگااارد .آزموناه
نانوچندسازه عمدتا از پلیمر پایه و نانواشیاء ترکیبشده ،تشکیل میشود .تبدیل باه خاکساتر کاردن آزموناه
نانوچندسازه در دمای مناسب میتواند جزء پلیمری از آزمونه را از بین ببرد .اگر میزان خاکساتر پایاه پلیمار
اصلی ناچیز باشد ،خاکستر باقیمانده در یک آزمونه نانوچندسازه پس از سوزاندن ممکن است نانوشیء اضافه
شده باشد ،این میتواند نشانهای از میزان نانوشیء در آزمونه باشد.
میزان خاکستر یک آزمونه نانوچندسازه نسبت جرم باقیمانده از آزمونه پاس از حاا ماواد تشاکیلدهناده
پلیمری به وسیله سوزاندن آزموناه خشاکشاده قبال از ساوزاندن آن اسات .میازان خاکساتر یاک آزموناه
نانوچندسازه پلیمری باید بهوسیله یک روش اندازهگیری مناسب ،اندازهگیری شود .نتایج اندازهگیاری میازان
خاکستر باید در واحد  kg/kgیا بهعنوان درصد کسر جرمی بیان شود.
دو گزینه برای اندازهگیری وجود دارد :روش توزین خاکستر و  .TGAروش توزین خاکستر بسیار ساده است و
از ابزار دقیو ارزانتری استفاده میکند .این روش شامل توزین یک نمونه و قاراردادن آن را در یاک بوتاه و
سپس درون یک کوره است که در آنجا حرار داده میشود تا تمام پلیمر تجزیاه شاود .خاکساتر باقیماناده
سپس توزین شده و میزان پرکننده محاسبه میشود .استاندارد ملای ایاران شاماره  :10237-1ساا 1398
برای کاربردهای عمومی ممکن است برای اندازهگیری میزان خاکستر یک آزمونه نانوچندسازه پلیمری مفیاد
باشد.

1- See-through
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یادآوری -از تجزیهوتحلیل  XRDخاکستر باقیمانده میتوان برای شناسایی ساختار بلورین نانوشئ درون پایه پلیمری استفاده
کرد.

در مااورد اناادازه آزمونااه کوچااک ،ماایتااوان از  TGAاسااتفاده کاارد (بااه اسااتاندارد ملاای ایااران شااماره
 :10676-1سا  1393مراجعه شود) .گرماوزنسنجی شامل یاک تارازوی بسایار حسااس ،یاک کاوره کاه
میتواند بهشیوهای برنامهریزیشده گرم شود و نرمافزاری که بهطور مداوم جرم آزموناه را پاایش کارده و بار
حسب تابعی از دما ترسیم میکند.
با روش توزین خاکستر ،جرم نمونه قبل و بعد از سوزاندن بهدست می آید ،اماا باا روش  TGAتغییار ماداوم
جرم نمونه در حین سوختن بهدست میآید .از معایب  TGAاین است که فقاط باا نموناههاای کوچاک (10
میلیگرم تا  50میلیگرم) کار میکند ،درحالیکه روش توزین خاکستر ،از آزمونههای  2گرمای تاا  3گرمای
استفاده میکند ،بنابراین مقدار بیشتری نمونههای نماینده فراهم میکند.
 3-3-4خواص مانعشوندگی
 1-3-3-4کلیات

بهمنظاور حفا کیفیات غااا ،ماواد بساتهبنادی بایاد در ماانعشاوندگی عباور اکسایژن ،بخاار آب و ناور
(فرا بنفش -مرئی) ،جلوگیری از تخریب مواد غاایی ،اکسایش و حف طعم ،کارآمد باشد .جاب و عبور نور از
میان پلیمرها از اهمیت ویژهای در صنعت بستهبندی مواد غاایی جایی که کاتهای بستهبندیشاده حسااس
به نور فرابنفش هستند ،برخوردار است.
خوا عبورپایری اکسیژن ،بخار آب و نور فرابنفش -مرئی به ترتیب در زیربندهای  3-3-3-4 ،2-3-3-4و
 4-3-3-4بررسی شدهاست.
 2-3-3-4نرخ عبورپذیری اکسیژن

تغییر  ،OTRتفاو  OTRبین یک نمونه فیلم نانوچندسازهای و آزمونه اصلی فیلم پایه پلیمری تحت هماان
شرایط است.
با استفاده از یک روش اندازهگیری مناسب OTR ،یک نمونه فیلم نانوچندسازهای و یک نموناه فایلم اصالی
پایه پلیمری باید اندازهگیری شود .ضخامت آزمونه فیلم اصلی پایه پلیمر باید مانند آزمونه فیلم نانوچندساازه
باشد .اندازهگیری نتایج بایاد در واحاد ) mol /(m2·s·Paیاا ) cm3/ (m2·24 hبیاان شاود .تغییار  OTRرا از
دادههای اندازهگیریشده  OTRآزمونه فیلم نانوچندسازه و آزمونه اصلی فیلم پایه پلیمر محاسبه کنید.
دو روش اناادازهگیااری متفاااو وجااود دارد :روش فشااار تفاضاالی (بااه اسااتاندارد ملاای ایااران شااماره
 :11176-1ساااا  1396مراجعاااه شاااود) و روش فشاااار برابااار (باااه اساااتاندارد ملااای ایاااران شاااماره
 :11176-2سا  1386مراجعه شود) .مجموعه استانداردهای ملی ایران شاماره 11176روشهاایی را بارای
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تعیین میزان عبور گاز هر نوع ماده پالستیکی بهصور فیلم ،ورق ،لمینیت ،مواد اکسترودشده یا مواد پوشش
دادهشده پالستیکی انعطا پایر ،مشخص میکند.
در استاندارد ملی ایران شماره  :11176-1ساا  ،1386دو روش بارای تعیاین نارخ عبورپاایری گااز فایلم
تکتیه یا ورق پالستیک و ساختارهای چندتیه تحت فشار تفاضلی ارائه شدهاسات .در یاک روش از حساگر
فشار و دیگری از کروماتوگرا گازی برای اندازهگیری میزان نفوذ گاز از طریو یک آزمونه استفاده میشاود.
در استاندارد ملی ایران شماره  :11176-2سا  1386حجم اکسیژن عبوری از یک ماده پالستیکی ،در واحد
سطح و واحد زمان ،تحت واحد اختال فشار جزئی بین دو طر ماده اندازهگیری میشود.
3-3-3-4

نرخ عبورپذیری بخار آب

تغییر  ،WVTRتفاو بین  WVTRیک فیلم نانوچندسازهای نمونه فیلم اصالی پایاه پلیماری تحات هماان
شاارایط اناادازه گیااریشااده باارای نمونااه فاایلم نانوچندسااازهای اساات .میاازان  WVTRیااک آزمونااه فاایلم
نانوچندسازهای و فیلم اصلی پایه پلیمری ،با داشتن ضخامت یکسان ،باید با یک روش انادازهگیاری مناساب
اناادازهگیااری شااود .اناادازهگیااری نتااایج بایااد بااهصااور ]) [g/(m2·dبیااان شااود .تغییاار  WVTRرا از
دادههای اندازهگیری آزمونه فیلم نانوچندسازهای و نمونه اصلی فیلم پایه پلیمری محاسبه کنید.
پاانج روش مختلااف اناادازهگیااری وجااود دارد :روش حسااگر تشااخیص رطوباات (بااه اسااتاندارد ملاای ایااران
شماره  :12693 -1سا 1388مراجعه شود) ،روش حسگر تشخیص فروسرخ (به استاندارد ملی ایران شاماره
 :12693 -2سا 1388مراجعه شود) ،روش حسگر تشخیص الکترولیتی (باه اساتاندارد ملای ایاران شاماره
 :12693 -3سا  1388مراجعه شود) ،روش حسگر تشخیص کروماتوگرافی گازی (به استاندارد ملای ایاران
شااماره  :12693 -4سااا  1387مراجعااه شااود) و روش وزناای (ظاار ) (بااه اسااتاندارد ملاای ایااران
شماره  :15827سا  1397مراجعه شود).
در استاندارد ملی ایران شماره  :12693 -1سا  ،1388یک محفظه خشک در رطوبت نسبی مشخص ،با یک
ورق آزمونه از محفظه مرطوب جدا میشود که در آن اتمسفر با بخار آب اشباعشده در دماای معاین کنتار
میشود .تغییر رطوبت ناشی از بخار آب عبوری از میان ورق آزمونه توسط حسگر رطوبت کاه قاادر باه ارائاه
سیگنا خروجی الکتریکی است ،شناسایی میشود و میزان رطوبت نسبی در محفظه خشک را انادازهگیاری
میکند .زمان تزم برای افزایش رطوبت به مقدار معین اندازهگیری شده و به  WVTRتبدیل میشود.
در استاندارد ملی ایران شماره  :12693-2سا  1388یک محفظه خشک ،در رطوبت نسبی مشخص ،از یک
محفظه مرطوب بهوسیله یک صفحه ،از آزمونه جدا شدهاست که در آن اتمسفر با بخار آب در دمای مشخص
اشباع شدهاست .تغییر رطوبت ناشی از بخار آب عبور دادهشده از میان آزمونه بهوسیله یک حساگر فروسارخ
که قادر به ارائه سیگنا خروجی الکتریکی است ،شناسایی میشود و یک رطوبت نسبی در محفظه خشک را
اندازهگیری میکند .زمان تزم برای رسیدن به یاک حالات پایادار انادازهگیاریشاده و باه  WVTRتبادیل
میشود.
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در استاندارد ملی ایران شماره  :12693 -3سا  ،1388سلو انتقا گاز بهگونهای طراحی شدهاست کاه باا
ورود آزمونه ،سلو به یک محفظه خشک با رطوبت کنتر شده تقسیم میشود .سمت خشک آزمونه بهوسیله
جریان حامل خشک گاز جاروب شاده و بخاار آب کاه از طریاو نموناه نفاوذ مایکناد از محفظاه رطوبات
کنتر شده توسط گاز حامل به یک سلو الکترولیتی منتقل میشود .این سالو شاامل دو الکتارود ماارپی
است که باا تیاه ناازکی از پنتااکساید فسافری پوشاانده شاده و بار دیاواره داخلای شیشاه باریاک تثیات
شدهاست .گاز حامل از طریو مویرگی که در آن رطوبت قارار دارد عباور مایکناد .ایان مااده کمّای توساط
پنتااکسید فسفری جاب شده و بهصور الکترولیتی تجزیه میشود و با اعما ولتااژ  DCباه الکترودهاا باه
هیدروژن و اکسیژن تبدیل میشود .جرم بخار آب که از طریو آزمونه نفوذ میکند و در واحاد زماان تجزیاه
میشود از جریان الکترولیتی موردنیاز محاسبه میشود.
در استاندارد ملی ایران شماره  :12693 -4سا  ،1387یک محفظه خشک کاه باا اساتفاده از پما خاالء
تخلیه شده ،بهوسیله یک آزمونه از محفظه مرطوب جدا میشود .در آن محفظه ،رطوبت نسبی جریان گاز در
یااک سااطح مشااخص کنتاار ماایشااود .بخااار آب منتقاالشااده از میااان آزمونااه در یااک حلقااه
نمونهگیری برای مد زماان مشخصای جماعآوری مایشاود .جارم مطلاو آب جماعشاده ،باا اساتفاده از
کروماتوگرا گازی اندازهگیری میشود .سپس ،میزان  WVTRاز جرم بخار آب منتقلشاده ،ماد زماان و
مساحت عبوری آزمونه ،محاسبه میشود.
در استاندارد ملی ایران شماره  :15827سا  ،1397ظرو حاوی مواد خشککننده و بستهشاده باهوسایله
مواد مورد آزمون ،در یک فضای کنتر شده قرار میگیرد .این ظرو در فواصل زمانی مناسب توزین میشوند
و  WVTRهنگامی که این افزایش متناسب با فاصله زمانی از افزایش جرم باشد ،تعیین میشود.
یادآوری WVTR -یک عملکرد خطی از دما و همچنین باهطاورکلی ،از اخاتال

نسابی رطوبات نیسات .بناابراین WVTR

بهدست آمده تحت شرایط خا  ،لزوما قابلمقایسه با موردی تحت شرایط دیگر نیست.

روش وزنی (ظر ) معموت برای سرعت انتقا کمتر از  1گرم در متر مربع در روز یا برای آزمونه ضخیمتار از
 3میلیمتر توصیه نمیشود.
 4-3-3-4عبورپذیری نور فرابنفش -مرئی

عبورپایری نور فرابنفش -مرئی از یک آزمونه فیلم نانوچندسازهای و یک آزمونه اصلی فیلم پایه پلیمر باید با
روش اندازهگیری مناسب در محدوده طیفی از  320نانومتر تا  750نانومتر اندازهگیری شود .ضخامت آزموناه
باید برای فیلم نانوچندسازه و فیلم اصالی پایاه پلیمار یکساان باشاد .نتاایج انادازهگیاری عبورپاایری ناور
فرابنفش -مرئی معموت با درصد ( )%بیان میشود.
برای اندازهگیری باید طیفسانجی فارابنفش -مرئای اساتفاده شاود .اساتاندارد  ASTM D1746-03بارای
روشهای اندازهگیری مفید است.
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نتایج اندازهگیری عبورپایری نور فرابنفش -مرئی برای آزمونه فیلم نانوچندسازه و آزموناه اصالی فایلم پایاه
پلیمر باید در یک نمودار طیفی از  320نانومتر تا  750نانومتر یکجا نمایش داده شود ،باهطاوری کاه تغییار
عبورپایری بین دو داده بهوضوح دیده شود .،ضخامت آزمونهها باید گزارش شود.
 4-4نانوشیء (مشخصه اختیاری)
 1-4-4رنگ ماده اولیه نانوشیء

رنگ ماده اولیه نانوشئ میتواند بر رنگ محصو نانوچندسازه تاثیر بگاارد .مشاهده بصری برای ارزیابی رنگ
و همچنین ارزیابی کیفی انجام میشود.
یادآوری -رنگ محصو نهایی میتواند با رنگ یک گرانو مسترب  /گرانو ترکیبی در حین فرایند تولید ایجاد شود.

 2-4-4ریختشناسی

نانوشئ میتواند بهصور نانولیف ،نانوصفحه و نانوذره باشاد .ریخاتشناسای نانوشائ ممکان اسات خاوا
مانعشوندگی نانوچندسازه را تحتتاثیر قرار دهد .ریختشناسی نانوشئ در ماده اولیه با استفاده از روشهاای
 SEM ،TEMو  AFMمشاهده میشود .تصاویر میکروسکوپی باید دارای نوار مقیااس باشاند .تعاداد تصااویر
گرفتهشده میتواند توسط طرفین ذینفع تصمیمگیری شود.
 5-4نانوچندسازه (مشخصه اختیاری)
 1-5-4شکل ظاهری نانوچندسازه
 1-1-5-4کلیات

مشاهده بصری برای ارزیابی رنگ و همچنین ارزیابی کیفی شفافیت یک فیلم نانوچندسازه انجام میشود.
 2-1-5-4رنگ

رنگ یک فیلم نانوچندسازه را میتوان با رناگ یاک گراناو مساترب کاه در طای فرایناد تولیاد گنجاناده
شدهاست ،ایجاد کرد.
 3-1-5-4کدری 1یک فیلم نانوچندسازه

کاادری درصااادی از ناااور عبااور دادهشاااده از میاااان فاایلم اسااات کاااه از نااور رو باااه جلاااو بااایش از
) 0,044 rad (2,5°منحاار ماایشااود .کاادری را ماایتااوان مطااابو بااا اسااتانداردهای بااینالمللاای
اناادازهگیااری کاارد (بااه اسااتاندارد  ISO 14782مراجعااه شااود) .کاادری بااه عواماال مختلفاای از
جملااه نااوع پلیمرهااا ،شاارایط فاارآوری ،بافاات سااطح و همچنااین هاار ماااده افزودناای داخاال پایااه

1- Haze
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پلیمااری و همچنااین قرارگاارفتن در معاارض محاایط ،بااهعنااوان مثااا آفتاااب و رطوباات بسااتگی
دارد.
 2-5-4خواص مکانیکی

وارد کردن نانوشئ در پایه پلیمری میتواند خوا مکانیکی نانوچندسازه را تغییار دهاد .تغییار در خاوا
مکانیکی میتواند به دلیل وجود نانوشئ و همچنین تغییرا ساختاری ناشی از وارد کاردن ناانواشایاء باشاد.
تنش تسلیم ،مدو کشسانی/صلبیت (باه اساتانداردهای  ISO 527-2 ،ISO 527-1و  ISO 527-3مراجعاه
شود) ،استحکام پارگی (به استانداردهای  ASTM D1922-15و ASTM D1004-13مراجعه شود) و استحکام
ضربه (به استاندارد  ISO 180مراجعاه شاود) مهمتارین خاوا مکاانیکی بارای بساتهبنادی ماواد غااایی
نانوچندسازه پلمیری هستند .تحلیل مکانیکی پویا همچنین مایتواناد بارای انادازهگیاری خاوا مکاانیکی
استفاده شود (به استاندارد  ISO 6721-11مراجعه شود).
 3-5-4خواص فیزیکی
 1-3-5-4دمای ذوب

پلیمرهای نیمهبلوری دمای ذوبی را نشان میدهند که در آن ،انتقا جامد به مایع در پلیمر اتفااق مایافتاد.
این خاصیت برای بستهبندیهایی که غاا یا نوشیدنی در حین بستهبندی بهصور داغ پار مایشاوند ،مهام
است .دمای ذوب به وسیله  DSCمطابو با استاندارد  ،ISO 11357-1اندازهگیری میشود .دمای ذوب پلیمرها
ممکن است تحتتاثیر حضور نانواشیاء در داخل پایه پلیمری قرار گیرد .بنابراین ،دمای ذوب نانوچندساازههاا
باید درنظر گرفته شود.
2-3-5-4

دمای تبدیل شیشهای

دمای تبدیل شیشهای یکی از مهمترین خصوصایا هار پلیمار و منطقاه دماایی اسات کاه در آن ،قسامت
بیشکل پلیمر از یک ماده سخت شیشهای به مادهای نرم و تستیکی شکل تبدیل مای شاود .مشاابه دماای
ذوب ،دمای تبدیل شیشهای برای پر کردن غاای داغ در بستهبندیهای پلیمری مهام اسات .دماای داغ پار
شدن نباید از دمای تبدیل شیشهای پلیمار فراتار رود .دماای تبادیل شیشاهای پلیمار تحاتتااثیر ترکیاب
نانوشئ قرار دارد .در بیشتر موارد ،اضاافه کاردن نانواشایاء درون پایاه پلیمار باعا افازایش دماای تبادیل
شیشهای میشود .دمای تبدیل شیشهای مطابو با استاندارد  ISO 11357-2به وسیله  DSCقابل اندازهگیری
است .روش  DSCمدوله روش دیگری برای تعیین دمای تبدیل شیشهای است (به اساتاندارد ISO 19935-1
مراجعه شود).
همچنین از تجزیهوتحلیل مکانیکی پویا برای اندازهگیری دمای تبدیل شیشهای استفاده میشود (به استاندارد
 ISO 6721-11مراجعه شود) .برای تجزیهوتحلیل مکانیکی پویا ،آزمونه با هندساه شاناختهشاده در ساامانه
بارگااری مکانیکی مناسب در محفظه نگهداری مایشاود کاه دماای محصاور دارد یاا کاورهای کاه باا نارخ
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کنتر شده میتواند گرم شود .آزمونه بهصور مکانیکی در یک بسامد ثابات نوساان دارد و تغییار در پاسا
ویسکواتستیک ماده بهعناوان تاابعی از دماای آزماون ،کنتار و ثبات مایشاود .خاوا پویاایی (مادو
ذخیرهسازی ،مدو اتال و  )tan deltaاز طریو بار و دادههای جابجایی ثباتشاده در طاو آزماون تعیاین
میشوند (به استاندارد  ISO 6721-1مراجعه شود) .دمای تبدیل شیشهای بهعناوان نقطاه عطاف در مادو
ذخیرهسازی در برابر نمودار دما تعیین میشود (به استاندارد  ISO 6721-11مراجعه شود).
آمادهسازی آزمونهها

5

آزمونههای فیلم نانوچندسازه و آزمونههای فیلم پایه پلیمری باید مطابو با استاندارد  ISO 2818و استاندارد
 ISO 3167تهیه شوند.
گزارشدهی

6

 1-6کلیات

تولیدکننده یا تامینکننده باید اطالعاا عماومی را گازارش کناد (باه زیربناد  2-6مراجعاه شاود) .نتاایج
اندازهگیری مشخصههای ضروری یک فیلم نانوچندسازه پلیمری در جدو  1ذکر شدهاست (باه زیربناد 3-6
مراجعه شود) .مشخصههای اختیاری نیز میتواند به روشی مشابه گزارش شود.
2-6

اطالعات عمومی

 نام سازنده؛
 نام محصو ؛
 شماره ب و شماره بهر1؛
 نوع مانع برای :اکسیژن ،بخار آب و یا نور فرا بنفش -مرئی؛
 نام پلیمر پایه :بهعنوان مثا پلیاتیلن؛
 نام و نوع نانواشیاء :بهعنوان مثا نانوذره ،نانولیف یا نانوصفحه و رس ،سیلیس یا نانولوله کربنی؛
 روش ساخت نانوچندسازه.
3-6
1-3-6

نتایج اندازهگیری
مشخصههای ضروری

 اندزه و توزیع اندازه نانواشیاء؛

1- Lot number
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 ترکیببندی شیمیایی نانواشیاء؛
 عبورپایری کل نور فیلم نانوچندسازه ،فیلم پایه پلیمری و تغییر آن و همچنین تغییر ضخامت
آزمونههای آن؛
 میزان خاکستر فیلم نانوچندسازه؛
 نرخ عبورپایری اکسیژن فیلم نانوچندسازه ،فیلم پایه پلیمری و تغییر آن .همچنین تغییر ضخامت
آزمونههای آن؛
 میزان  WVTRفیلم نانوچندسازه ،فیلم پایه پلیمری و تغییر آن و همچنین تغییر ضخامت آزمونه
های آن؛
 عبورپایری نور فرابنفش -مرئی فیلم نانوچندسازه و فیلم پایه پلیمری بر روی یک نمودار طیفی و
تغییر آن و همچنین ضخامت آزمونههای آن.
2-3-6

اطالعات تکمیلی

 سازمان اندازهگیریکننده :نام و آدرس آزمایشگاه؛ تاری اندازهگیری. 4-6نمونه قالب جدول

جدو  3یک نمونه قالب برای گزارش است .مشخصههای اختیاری ممکن است به گزارش و جدو  3اضاافه
شود.
جدول  – 3نمونه قالب جدول گزارشدهی
کلیات
نام تولیدکننده:
نام محصو :
نام ب :
نام بهر:
روش ساخت نانوچندسازه
نوع مانع برای:

( ) اکسیژن
( ) بخار آب
( ) نور فرابنفش-مرئی
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جدول ( -3ادامه)
پایه پلیمری
نوع پلیمر /ترکیببندی شیمیایی:
تاری اندازهگیری

نانوشیء
نام و نوع:
اندازه و توزیع اندازه ذره
ترکیببندی شیمیایی و میزان آن:

تاری اندازهگیری

نانوچندسازه
میزان خاکستر

کسر جرمی %

عبور نور کل

نانوچندسازه
پایه پلیمر
تغییر
ضخامت آزمونه

خوا

مانعشوندگی

نانوچندسازه

OTR

زمینه پلیمر
تغییر
ضخامت آزمونه
WVTR

نانوچندسازه
زمینه پلیمر
تغییر
ضخامت آزمونه

عبورپایری
فرابنفش -مرئی

نانوچندسازه

بر روی نمودار
طیف نمایش دهید

پایه پلیمر

بر روی نمودار
طیف نمایش دهید

ضخامت آزمونه
فهرست نام آزمایشگاه ها و آدرس آنها
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پیوست الف
(آگاهیدهنده)
افزایش ماندگاری مواد غذایی
الف 1-کلیات
ماندگاری مواد غاایی به پارامترهای مختلفی از جمله نفوذ گاز و بخار آب و قرارگارفتن در معارض ناور فارا
بنفش– مرئی بستگی دارد .در میان گازها ،اکسیژن بیشترین تاثیر را در ماندگاری مواد غاایی دارد .در واقع،
غاا عالوهبر کنتر رطوبات ،بایاد از قارار گارفتن در معارض ناور فارا بانفش -مرئای و اکسایژن در داخال
بستهبندی محافظت شود .هر نوع فساد یا کاهش کیفیات محصاوت بساتهبنادیشاده باا تنظایم مناساب
اکسیژن ،بخار آب و نور فرابنفش -مرئی در حین نگهداری میتواند کاهشیافته و یا متوقف شود.
الف 2-محافظت در برابر اکسیژن
اکساایژن باع ا اکسااایش و تسااریع قهااوهای شاادن فنولیااک آنزیماای و غیاارآنزیماای میااوه تااازه و رشااد
میکروارگانیسمها میشود .بستهبندی بدون اکسیژن یا با اکسیژن کمتر (بهعنوان مثا خالء یا بستهبنادی باا
اتمسفر اصالحشده) ماندگاری را افزایش میدهد و از زوا  1جلوگیری میکند.
الف 3-محافظت در برابر اتیلن
محصوت تازه بهطور کلی هنگام تنفس ،گاز اتیلن نشر میدهند و فضای بستهبندی داخلی را با این گااز پار
میکنند .گاز اتیلن منجر به تسریع تنفس محصوت کشاورزی و در نتیجه فساد آنها میشود .گاز اتیلن باید
بهوسیله جاب (بستهبندی فعا ) یا انتقا مولکو های گاز از دیواره بستهبندی از فضای بساتهبنادی خاارج
شود.
الف4-

کنترل سطح CO2

گاز  CO2یک محصاو جاانبی در حاین تانفس محصاوت تاازه اسات .ایان گااز شارایطی را بارای رشاد
میکروارگانیسمهای بیهوازی در داخل بستهبندی آماده میکند .گاز  CO2باید از میان دیواره بساتهبنادی از
بستهبندی خارج شود .هرچند ،در برخی موارد سطح باتی گاز  CO2در داخل بستهبندی میتواند مانادگاری
مواد غاایی بستهبندیشده را افزایش دهد .بسته به نوع کاربرد ،وجود سطح کنتر شدهای از گاز  CO2داخل
بستهبندی میتواند مطلوب باشد.
الف 5-سطح رطوبت

1- Deterioration
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بسته به محصو غاایی ،رطوبت زیاد یا حتی پایین میتواند کیفیت محصو و افازایش مانادگاری را تثبیات
کند .انتخاب مناسب مواد بستهبندی و خوا مانعشوندگی ،سطح رطوبت را تنظیم وکیفیت محصو نهاایی
را پشتیبانی میکند .بهعنوان مثا  WVTRمواد بستهبندی (مواد پلیمری) ،یکی از مهمترین عوامل اسات و
باید متناسب با نیاز رطوبت غاا باشد .میزان رطوبت بحرانای یاک پاارامتر مفیاد بارای اطمیناان از کیفیات
محصو است .هرچند ،هنگامی که مقدار بحرانی خاصی از رطوبت وجود داشته باشد ،تغییراتی در طعم یا بو
ایجااااد مااایکناااد کاااه مااایتواناااد محصاااو را غیرقابااال فاااروش کناااد (اماااا غیربهداشاااتی نباشاااد).
بهعنوان مثا  ،برخی از بیسکویتها میتوانند  2 %رطوبت بیشتر از میزان رطوبت موجود در هنگام پخت تازه
جاب کنند و مصر کننده قادر به تشخیص تفاو آن نیست .هرچند ،باتتر از این سطح رطوبت ،کاهش بارز
کیفیت و از دست دادن تردی موردنظر را خواهد داشت.
الف6-

محافظت از نور

نور خورشید شامل پرتوهای فرابنفش و نور مرئی است که باعا فسااد زود هنگاام ماواد غااایی (مخصوصاا
روغنها و غااهای چرب) یا اجزای خا مواد غاایی مانند برخی از ویتامینها میشاود .طعامهاا و رناگهاا
همچنین میتوانند به وسیله نور شدید فرابنفش -مرئی از بین بروند .پرتو فرابنفش -مرئی همچنین میتواناد
باع ا ضااعیف شاادن 1و ت ارد شاادن 2و از دساات دادن خااوا مااواد بسااتهبناادی شااود (بااهعنااوان مثااا
پلیاتیلن) .بهطور کلی ،تمام مواد غاایی باید دور از نور مستقیم خورشاید قرارگیرناد .اگار محصاو غااایی
ارگانیک به نور حساس باشد ،باید مواد بستهبندی مناسب انتخاب شود.

1- Fade
2- Brittle
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پیوست ب
(آگاهیدهنده)
بهبود خواص مانعشوندگی از طریق وارد کردن نانوشیء به داخل فیلم پلیمری
بدیهی است که مانعشوندگی عبور گاز با افزایش درصد جرمی نانواشایاء در داخال زمیناه پلیماری افازایش
مییابد .این موضوع بهخوبی شناخته شدهاست که نفوذ گاز تا حد زیادی به انتشار گاز از میان پلیمر وابساته
است و با حضور نانوشی ،مسیر انتشار گاز هنگام عبور از میان پلیمر دشوارتر میشود .ضرایب انتشار میتواناد
بهشد تحتتاثیر ریختشناسی نمونه فیلم پلیمری قارار گیارد .عاالوهبار آن چیادمان و انباشاتن مناساب
نانوصفحا در پایه پلیمر (شکل ب  1مشاهده شود) ،با طوتنی کردن مسیر انتشار نفوذپایرها از طریو یاک
مسیر پر پی وخم ،منجر به بهبود محسوس خوا مانعشوندگی گاز میشود.
عالوهبر این ،افزایش در مانعشوندگی گاز نیز به ساختار مواد پلیمری تحتتاثیر وجود نانوشئ مربوط میشود.
در واقع ،ترکیب نانوشیء میتواند ساختار ذاتی پایه پلیمری را تغییر دهاد ،مانناد درجاه بلاورینگی ،بلاوری/
بیشکل ،نسبت فاز ،جهتگیری مولکولی پایه پلیمری ،نوع فاز بلاوری و انادازه بلاورک ،1باه ایان معناا کاه
ضخامت تمال و اندازه اسفرولیت با پایه پلیمری اصلی مقایسه شدهاست .باید توجه شود که شرایط فرایند باه
عنوان مثا دما و فشار ذوب ،در طی تولید مواد پلیمری نانوچندسازه نیز بر ساختارهایی که به آنهاا اشااره
شدهاست ،تاثیر میگاارد .ساختار این پلیمرها همچنین میتوانند مستقیما مانعشوندگی و همچناین خاوا
مکانیکی و گرمایی را تحتتاثیر قرار دهد.
با استفاده از نانواشیاء محاف  UV-Visمانند نانواکسید روی ( )ZnOو نانواکسید تیتاانیم ( ،)TiO2مایتاوان
ویژگیهای مانعشوندگی نور را بهبود بخشید.
اختالط یک نانوشیء میتواند در شرایط ذوب از طریو اکسترودر یا میکسر داخلی انجام شود .عالوهبار ایان،
پلیمریزاسیون درجا و ساخت نانوچندسازه در حالت محلولی از روشهای دیگر بارای وارد کاردن نانوشائ در
پایه پلیمر است.

1- Crystallite
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الف

ب
راهنما:
الف بدون نانورس؛
ب با نانورس>

شکل ب  -1-بهبود خواص مانعشوندگی با استفاده از نانوصفحات بهواسطه مسیر پر پیچ وخم
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پیوست پ
(آگاهیدهنده)
تاثیر پارامترهای فرایند بر خواص مانعشوندگی
خوا مانعشوندگی مواد پلیمری تحتتاثیر فاز بلوری پایه پلیمر قرار دارد .در واقع ،تراکم بلورکها عبور گاز،
بخار آب و نور فرا بنفش -مرئی را مانع میشود.
مقاومت در برابر جریان/نفوذپایری تابع دو عامل است :درجه بلورینگی و توزیع اندازه بلور مواد پایه پلیماری.
با تنظیم این دو عامل ،این امکان وجود دارد که دو آزمونه پلیمری که از نظر شیمیایی کامال یکسان هستند،
دارای نفوذپایری بسیار متفاو باشند .تغییرا در خوا مربوط به نفوذپاایری را مایتاوان باه تفااو در
مسیر جریان یا مسیر پر پی وخم نسبت داد.
یادآوری -قابلتوجه است که در مورد یک نانوشئ باا شاکل ناانولیف /نانومیلاه و نانوصافحه (باه اساتاندارد ملای ایاران-ایازو
شماره  80004-2مراجعه شود) ،شرایط فراوری میتواند جهتگیری ترجیحی در پایه پلیماری ایجااد کناد .بادیهی اسات کاه
جهتگیری نانوشیء تاثیر مستقیمی بر نفوذپایری بخار آب/گاز دارد.
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پیوست ت
(آگاهیدهنده)
مشخصههای پلیمری موثر بر خواص مانعشوندگی
ت1-

نوع فاز بلوری و بلورینگی

در مورد پلیمرهای نیمهبلوری ،یعنی پلیمری که در آن هر دو فاز /تیه بلور و بیشکل وجاود دارد ،ناوع فااز
بلوری و درجه بلورینگی پلیمر تاثیر مستقیم بر خوا مانعشوندگی پلیمر و همچنین بار خاوا فیزیکای و
مکانیکی دارد .بهطور مثا  ،برخی از انواع فازهای بلوری دارای ساختار متراکمتری نسبت به بقیه هستند .این
ساختار متراکمتر مانعشوندگی فیلم پلیماری را در برابار عباور گااز ،بخاار آب و  UV-Visاز طریاو دیاواره
بستهبندی بهبود میبخشد .عالوهبر این ،درجه باتتری از تبلور پلیمر ،مقاومت مانعشوندگی بااتتری از فایلم
پلیمری ایجاد میکند.
روش  XRDرا میتوان برای تعیین نوع فاز بلوری و درجه بلورینگی استفاده کرد .درجه بلاورینگی باهعناوان
نسبت سطح کل زیر پیکهای پراش بهعالوه سطح زیر منحنی کوهاان 1مرباوط باه فااز بایشاکل محاسابه
میشود.
درجه بلورینگی را میتوان بهوسیله  DSCنیز ارزیابی کرد (به استاندارد  ISO 11557-1مراجعه شود).
ت 2-ریختشناسی
ریختشناسی پایه پلیمری نانوچندسازه میتواند بار خاوا ماانعشاوندگی در برابار عباور گااز ،بخاار آب و
 UV-Visتاثیر بگاارد .ریختشناسی شامل اندازه اسفرولیت ،ساختار پوسته -هسته ،ساختار در سطح مقطاع
محصو نهایی (دارای تبلور ،اندازه اسفرولیت یاا فااز بلاوری) و انادازه و شاکل فااز ثانویاه در مخلاوطهاا و
کوپلیمرها است .ریختشناسی مزوسکوپی پلیمر نانوچندسازه بهوسایله  TEM ، SEMو همچناین از طریاو
میکروسکو نوری عبوری ( 2)TOMو میکروسکو نوری بازتابنده ( 3)ROMمشاهده میشود.
اطالعا زیر را میتوان با مطالعه ریختشناسی پلیمر نانوچندسازه بهدست آورد:
الف -اندازه اسفرولیت از پلیمرهای نیمهبلوری؛
ب  -ریختشناسی پوسته-هسته در سطح مقطع محصو نهایی ،منطقه پوسته و هسته در محصو پلیماری
ممکن است دارای درجه متفاوتی از بلورینگی ،جهتگیری تمال و نوع بلور باشد؛
1- Humpy curve
2- Transmission Optical Microscopy
3- Reflected Optical Microscopy
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پ -ریختشناسی مخلوطهای پلیمر در موارد مخلوطهای پلیمری و کوپلیمرها.
برای مشاهده ریختشناسی پایه پلیمر ،پایه پلیمر باید حکاکی شود یا با یک محلو خا رنگآمیزی شاود.
محلو حکاکی برای برخی از مخلوطهاای پلیماری یاا پلیماری منحصاربهفارد اسات .تتراکساید روتنایم و
تتراکسید اسمیم 1پرکاربردترین محلو های رنگآمیزی برای  TEMیک ماده پلیمری نانوچندسازه هستند.

1 - Osmium tetroxide
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