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ΠΕΡΙΛΗΨΗ   

Καινοτόμες προσεγγίσεις για την επιφανειακή τροποποίηση των πολυμερών υλικών 
προσφέρουν τη δυνατότητα να επεκταθεί σημαντικά το φάσμα των τεχνικών συσκευασίας 
τροφίμων. Η χρήση ψυχρού πλάσματος δύναται να επιφέρει δομικές μεταβολές στην 
επιφάνεια των πολυμερών υλικών, κυρίως αναφορικά με την προσκολλησιμότητα και τη 
συγκολλητική ικανότητα, την υδροφοβικότητα, την ικανότητα εκτύπωσης, τις αντοχές σε 
μηχανικές φθορές, καθώς και τη διαπερατότητα των αερίων και της υγρασίας [1], [2]. 
Αντικείμενο της παρούσας έρευνας είναι η επίδραση της επεξεργασίας με ψυχρό 
ατμοσφαιρικό πλάσμα στις επιφανειακές ιδιότητες και στη διαπερατότητα των υλικών 
συσκευασίας τροφίμων.   

Τα υλικά που εξετάστηκαν ήταν πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE, 20 μm) και 
πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE, 40 μm). Το ψυχρό πλάσμα εφαρμόστηκε στην 
επιφάνεια των πολυμερών με το jet ατμοσφαιρικής πίεσης kINPen® IND (neoplas GmbH, 
Germany) συνεχούς ροής (αργό, 4 L/min) και για χρόνους επεξεργασίας 0-45 min. Η 
διαπερατότητα Ο2 (oxygen transmission rate, OTR) και υγρασίας (water vapor transmission 
rate, WVTR) προσδιορίστηκαν με χρήση κατάλληλων μεθοδολογιών (ASTM F2622, ASTM 
E96/E96M). Η υδροφοβικότητα της επιφάνειας των υλικών χαρακτηρίστηκε μέσω της 
γωνίας επαφής με χρήση γωνιομέτρου Theta Flow Optical Tensiometer (Biolin Scientific, 
Gothenburg, Sweden).  

Η επεξεργασία με ψυχρό ατμοσφαιρικό πλάσμα συντέλεσε στην ελάττωση του OTR με την 
αύξηση του χρόνου επεξεργασίας. Για το HDPE η αρχική τιμή OTR (t=0) ήταν 14099 
cm3/(m2·d) και μετά από την εφαρμογή ψυχρού πλάσματος για 30 και 45 min, η τιμή OTR 
αυξήθηκε σε 17178 και 22398 cm3/(m2·d), αντίστοιχα. To WVTR ελαττώθηκε μετά την 
εφαρμογή του ψυχρού πλάσματος από 5,4307 g/(m2·d) σε 5,0836 και 3,9259 g/(m2·d), μετά 
από 30 και 45 min, αντίστοιχα. Για το LDPE, το WVTR ελαττώθηκε για χρόνο επεξεργασίας 
έως 30 min, ενώ αυξήθηκε μετά από 45 min [WVTRLDPE,t=0=1,4028 g/(m2·d), 
WVTRHDPE,t=30min=0,9232 g/(m2·d), WVTRHDPE,t=45min=1,7476 g/(m2·d)].  

Τα αποτελέσματα της μελέτης αναδεικνύουν τη δυνητική χρήση της τεχνολογίας ψυχρού 
πλάσματος για την τροποποίηση της διαπερατότητας των υλικών συσκευασίας τροφίμων, 
όπως το πολυαιθυλένιο. Η εφαρμογή μεθόδων επεξεργασίας των υλικών συσκευασίας για 
τη τροποποίηση της προστατευτικής τους δράσης προς τα τρόφιμα, θα επιτρέψει τη χρήση 
λιγότερων υλικών για τη συσκευασία των τροφίμων και τη σταδιακή μείωση των 
επιπτώσεων των πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον.  
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