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  دهيچک

. باشـد  يخـواص آن مـ   يابيـ و ارز يد رويوم و اکسـ يتانيد تياکس ينانو ذرات د يد حاويآم يد پوشش پليتولق ين تحقيهدف از ا

ـ . ديـ اعمـال گرد  مـر ين پليـ ا يرو با استفاده از دستگاه  کرنا بر لنيپروپ يلم پليف يسطح يآماده سازپس از ه شدهيپوشش ته  يراب

. مورد آزمون قـرار گرفتنـد   pull offتست  ، نمونه هاتوسطيديآم ياستحکام پوشش پل ير روبر استفاده از نانو ذرات يتاث يبررس

ر ضـد  يتـاث  يابيـ ارز يبـرا  يفـ يو ک يکمـ  ي، از تست هـا يدر نانو ذرات فلز يذات ييايت ضد باکتريخاص وجود تن به عليهمچن

انجام شده  يکروبيضد م يتست ها يدر تمام. دياستفاده گرد يا کلياشرش يشده در مقابل باکتره يپوشش نانو ساختار ته ييايباکتر

در پوشـش   يد روياستفاده از نانو پـودر اکسـ  . نشان دادند ييايت ضد باکترياز خود خاص يوبخد شده به يتول يت هاينانو کامپوز

ـ آم يکند بلکه به طور مشهود استحکام پوشش پل يک مت ها کمينانو کامپوز يکروبيت ضد ميتار نه تنها به خاصخنانو سا را  يدي

  . دهد يش ميز افزاين

  يت ضد باکتري، خاصيد رويوم، اکسيتانيد تياکس يپوشش نانو ساختار، د :يديکل تکلما

  

 مقدمه

بـه علـت   . دباش يم ير قطبيبا سطح کامال غ ييمرهايپل يمر ها، اعمال پوشش بر رويپل يپوشش ده ين چالش هاياز مهمتر يکي

جـاد  يموجود در سـطح ،ا  يه آخر مولکول هايال يتال هايت اوربيکامل بودن ظرف يا به عبارتيمرها و ين پليبودن سطح ا ير قطبيغ

باشـد کـه    يلن ميپروپ يمر پليمرها، پلين پليتر ير قطبياز غ يکي. باشد ير ممکن مين پوشش و سطح عمال غياز مابيوند مورد نيپ

مـر بـه علـت ارزان    ين پليـ ا. مورد استفاده قرار گرفته اسـت  يديآم يپوشش نانوساختار پل يه برايمر پاينوان پلق به عين تحقيدر ا

 يع پزشـک يع مختلف از جمله صـنا ين مصرف را در صنايشتريد در اشکال متفاوت بيت تولين و قابلييبودن، نسبت وزن به حجم پا

. د باشـد يار مفيتواند بس يمر مين پلينانو ساختار در جهت اصالح خواص ا يان اعمال پوشش هيبنابر ا. دارد يو بسته بند ييدارو

ش از يباال، باعث شده است که ب يت سطحينسبت سطح به حجم و فعال ،ر اندازه کوچکيات منحصر به فرد نانو ذرات نظيخصوص

، يد روي، اکسـ وميتانيد تياکس يمانند د يد فلزينانو ذرات اکس يبا تماميتقر. رنديذرات مشابه با اندازه بزرگ تر مورد توجه قرار بگ

 يگـر يد يايتواند مزا يح نانو ذرات مين انتخاب صحيعالوه بر ا. باشند يم يت ضد باکتريخاص يد مس دارايد منگنز و اکسياکس

 يمرحلـه بعـد  ودر  يلن به روش پوشش دهيپروپ يپل يت هايد نانوکامپوزيق در مرحله اول تولين تحقيهدف از ا. ز داشته باشدين

از جملـه  . باشـد  يوم ميتانيد تياکس يو د يد رويناو ذرات اکس يجاد شده بر اثر اعمال پوشش نانو ساختار حاويخواص ا يابيارز

  .ر استحکام پوشش اشاره نمودينظ يکيزيو خواص ف ييايت ضد باکتريتوان به خاص يشده م يخواص بررس



  

  ش يشرح آزما

  مريپل يآماده ساز

ق يل به عنوان رقنزوپروپايگرم ا ٣٠ل استات به عنوان حالل و يزو بوتيگرم ا ١٠در  يشگاهيله هم زن آزمايبه وس ديمآ يگرم پل ١٠

دو نانو پودر،  مخلوط از ٥/٥و  ٥/٢،  ١، ٨/٠  يوزن يه چهار پوشش نانو ساختار با درصدهايته ين محلول براياز ا. کننده حل شد

 Germanyنانومتر ٢٠‐١٥(وم يتانيد تياکس ياز دو نانو پودر د بيبه ترت ٣٠به  ٧٠ب يترک يمحلول مورد نظر، حاو. استفاده شد

PlasmaChem  (يد رويو اکس )نانومتر  ٢٠‐١٥Nano Amour USA(ن بردن تجمع نانو ذرات و پراکنده ي، به منظور از ب

، مر يکردن سطح  پل يقطب يبرا. ار داده شدقر ١٤٠  kw توان  ک بايقه در دستگاه اولتراسونيدق ١٠مناسب آن ، به مدت  يساز

آن  يه شده بر رويسپس پوشش ته. در دستگاه کرنا قرار داده شد ٥/٤دور با ولتاژ ١٥کرون يم ٥٠٠لن با ضخامتيپروپ يلم پليف

ه مر پوشش داديپل. کاهش زمان خشک شدن استفاده گرديد يش خشک کن براين به عنوان پياز دستگاه کرنا همچن. اعمال شد

 ١٠٠ يقه در اتوکالو با دمايدق ٥مر به مدت يات خشک شدن پليل عمليدر دستگاه کرنا و به منظور تکم  ٥/٤دور با ولتاژ ٧شده

  .قرار داده شد گراديسانت درجه

  

  يکروبيش ميآزما

  ميروش تماس مستق: يفيک

نتون پخش يط کشت آماده مولر هيمح يحاو تيپل يکسان بر رويبه طور  يا کلياشرشمک فارلن  ٥/٠ون يتر از سوسپانسيل يليم ٤

 يساعت در دما ٢٤آن گذاشته شد و به مدت  يمر بر روياز پل يمتر يسانت ٥/٠×١ل در کنار شعله قطعات يط استريدر شرا. شد

  .ديگرد يگرمخانه گذار% ٩٠ يدرجه و رطوبت نسب ٣٧

  روش استاندارد: يکم

متر برش  يسانت ٥/٠×٥/٠از نمونه ها که در ابعاد  يکيت يدر هر پل. ديه گرديت ها تهيدر پلط کشت استاندارد يمح: مرحله اول

ل يک طلق استريآن  يخته شد و بر روير يا کلياشرشون استاندارد يتر از سوسپانسيل يليم ١نمونه  يبر رو. خورده، قرار داده شد

       %٩٠ يگراد و رطوبت نسب يدرجه سانت٣٧ يدر دما ينه گذارساعت گرمخا ٢٤پس از . به عنوان پرده پوشاننده قرار داده شد

نتون آگار به يط کشت مولر هيمح ياز آن بر رو ،)د يط انجام گردين شرايقات با همين تحقيدر ا يمراحل گرمخانه گذار يتمام( 

   .شد  يساعت گرمخانه گذار ٢٤ج ين نتاييتع يل کشت داده شد و دوباره برايک لوپ استريله يوس

خته به مدت يه ريج اولينتا يط کشت حاويمح يبر رو يولوژيزيتر سرم فيل يليم ١٠ ،ج مرحله اولينتا يپس از بررس: مرحله دوم

ساعت گرمخانه  ٢٤کشت داده شد و به مدت  يط قبليبا همان شرا ،عيسپس از ما. قه در دستگاه لرزاننده قرار داده شديدق ١٠

  .ديگرد يگذار

  

  

  طحس يکيزيش فيآزما

 يابيارز  PULL OFFبه روش  ASTM D4547 (ERICHSEN 525)با استفاده از استاندارد  يديآم ياستحکام پوشش پل

  .شد



  

  ج وبحثينتا

  ميروش تماس مستق

 يدر درصد ها يمرها حتير پلياما در ز. مر رشد کرده انديدر اطراف پل يباکتر يها يمشاهده شد که کلون يپس از گرمخانه گذار

اما اثر . شود يط اطراف وارد نميد شده، به محيمر تولياز پل يج، مواد ضد باکترين نتايبا استناد به ا. ده نشديد يباکتر يکلنچ يباال ه

  . شده است)  يفاقد مواد ضد باکتر( مر شاهد ير پليدر ز ي، حتيمر ها باعث عدم رشد باکتريحاصل از وزن پل يفشار

  

                                                     
  ميج آزمون روش تماس مستقينتا. ١شکل                                                      

  روش استاندارد 

ج ينتا يبررس يبرا. ران انجام گرفته استيا يقات صنعتين شده توسط موسسه استاندارد و تحقيين روش مطابق با استاندارد تعيا

مک فارلن  ٥/٠ون يسوسپانس يق سازيبا توجه به دو مرحله رق. ديها استفاده گرد يمارش تعداد کلونهر دو مرحله از روش ش

 ١ج حاصل از هر دو مرحله در جدول ينتا. تر بوديل يليدر هر م يباکتر ٦٠٠٠ون استاندارد يموجود در سوسپانس يها يتعداد باکتر

  .آمده است

  

  PULL OFF آزمون

در پوشش  يد رويش درصد نانو پودر اکسين آزمون افزايج ايبنا بر نتا. دهد  يرا نشان م  PULL OFFج آزمون ينتا ۱نمودار 

است که با ورود نانوپودرها  ين مولکوليب يکشش يروهايجاد نير اين تاثين علت ايمهمتر .گردد يش استحکام پوشش ميباعث افزا

وم يتانيد تياکس يش درصد نانو ذرات دين مطلب است که افزايانگر ايانجام شده ب يها يبررس .گردد يجاد ميد ايآم يره پليبه زنج

  .بر استحکام پوشش ندارد ير چندانيتاث

  

 
  

مخلوط دو يدرصد وزن  

 نانو پودر

هادر يتعداد کلون  

 مرحله اول

هادر يتعداد کلون  

 مرحله دوم



                      )مر شاهديپل(٠  ٣٥٠٠٦٠٠٠

٩٥ ١٠٥ ١ 

٥/٢  ٨٥٤٣ 

٥/٥  ٠٠ 

 ج آزمون به روش استانداردينتا – ١جدول 

 
 

 
  PULL OFFج آزمون ينتا. ۱نمودار

  

  يريجه گينت

وم و يتانيد تياکس يمانند د ياستفاده از نانو ذراتلن در  برابر اشعه ماوراء بنفش يپروپ يمر پلير بودن پليب پذيبا  توجه به تخر

ر محافظت يب پذيلن در برابر تششعات تخريپرو پ يمر پليتواند از پل يهستند م يستيت فتو کاتاليخاص يکه دارا يد روياکس

را استفاده از يباشد، ز يد ميتول ين روش هاينه ترين و کم هزياز ساده تر يکي يت ضد باکتريد نانو کامپوزين روش توليا. دينما

ن با يهمچن. گردد يم يينه نهايزت باعث کاهش هيبه شدت مقدار مصرف نانو ذرات را کاهش داده و در نها يروش پوشش ده

جاد يبه علت ا يد رويجه گرفت که نانو ذرات اکسيتوان نت يم يبه خوب)PULL OFF(ج آزمون استحکام پوشش يتوجه به نتا

  .دهد يش ميد شده را افزايد استحکام پوشش توليآم يره پليدر زنج ين مولکوليب يروهاين
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